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 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (السابعة والعشرون االستثنائية)الدورة  واألربعون السادسة الدورة
 1052 سبمترب 00اإىل  11جنيف، من 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته امجلعية

ىل  0ومن  5(:  A/54/1تناولت امجلعية البنود التالية من جدول الأعامل املوحد )الوثيقة .5  51و 51و 50و 6اإ
 .12و 16و

 (.A/54/13العام )الوثيقة  ر، يف التقري51وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، ابس تثناء البند  .1

 .51 ذذ  الوثيقة التقرير عن البند ويرد يف .0

 ورأأست اجامتع امجلعية الس يدة سوزان س يفربغ )السويد( رئيسة مجعية معاذدة التعاون بشأأن الرباءات. .2

 ادلورة السابعة تقرير :ريق العامل املعين مبعاذدة التعاون بشأأن الرباءاتالف

ىل الوثيقة  .1  .PCT/A/46/1استندت املناقشات اإ

ىل ملخص رئيس ادلورة السابعة للفريق العامل PCT/A/46/1وقدمت الأمانة الوثيقة  .6 مبعاذدة  املعين، مشرية اإ
نه يتضمن نظرة جيدة وملخصا للبنود اليت نوقشت والتفاقات  التعاون بشأأن الرباءات، واذلي أأرفق ابلوثيقة. وقالت الأمانة اإ

لهيا خالل الاجامتع. ورصحت بأأن ادلورة أأعد لها جدول أأعامل اكمل يضم  وثيقة  11بندا انسحبت عىل  02اليت مت التوصل اإ
سابقة للفريق العامل. وأأضافت أأن ذذا الأمر يؤكد من جديد الاذامتم الكبري مبواصةل تطوير معل، أأي أأكرث من أأي دورة 

نظام الرباءات ادلويل. ورصحت بأأن تركزي املناقشات ل نظام معاذدة التعاون بشأأن الرباءات ابعتبار  العامد واحللقة الأساس ية 
دخالها عىل الالحئة التنفيذية، 5وذام: "امجلعية يف وثيقيت معل منفصلتني،  عرضا عىلانصب عىل بندين  " التعديالت املقرتح اإ
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مجموعة من املعايري اجلديدة لأذلية بعض مودعي الطلبات لالس تفادة من التخفيضات يف اليت تقرتح ول س امي جدول الرسوم، 
دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادل1(؛ "PCT/A/46/3الرسوم )الوثيقة  جراءات تعيني اإ اار معاذدة " واإ ويل يف اإ

(. وسلطت الأمانة الضوء أأيضا عىل مسأألتني انقشهام الفريق العامل PCT/A/46/4التعاون بشأأن الرباءات )الوثيقة 
ىل عدد كبري من الاقرتاحات املفصةل  تكتيس ابيعة قانونية أأو تقنية، ويتطلب العديد مهنا املزيد من املناقشة، اليت ابلإضافة اإ

ملتوسطة واجلامعات سأألتني أأن الفريق العامل قد انقش ختفيضات الرسوم احملمتةل لفائدة الرشاكت الصغرية واوأأوىل ذاتني امل 
ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل أأن الطريق ليس واحضا للميض قدما ومؤسسات البحث، وقالت  .واتفق ابلنس بة اإ

نالأمانة  جياد س بل حممتةل اإ لإدراج ذذ  التخفيضات يف الرسوم بطريقة مس تدامة ماليا ول  الفريق العامل أأشار اإىل رضورة اإ
ىل عدم وجود تعري يرادات املنظمة، كام أأشار اإ مشرتك معرتف به دوليا ملا يدخل يف نطاق الرشاكت الصغرية  فتؤثر يف اإ

رباءات. وأأفادت واملتوسطة، ميكن اس تخدامه لأغراض حتديد الأذلية لالس تفادة بتخفيضات رسوم معاذدة التعاون بشأأن ال
ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة اإىل  بأأن الفريق العامل وافق ابلتايل عىل عدم اس تكامل العمل عىل ختفيض الرسوم ابلنس بة اإ

ن مناقشات الفريق العامل ستتواصل مع ذكل  حني أأن تقدم ادلول الأعضاء اقرتاحا واقعيا يف ذذا الصدد. ومضت تقول اإ
ذ الب الفريق العامل من الأمانة أأن تعكف مع كبري الاقتصاديني يف بشأأن ختفيضات الرسوم احمل  ىل اجلامعات، اإ متةل ابلنس بة اإ

ن الفريق العامل واصل مناقشة  عداد دراسة تمكيلية لتناقش يف ادلورة املقبةل للفريق العامل. وقالت الأمانة اثنيا اإ الويبو عىل اإ
دماج الاقرتاح من اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأ  لرباءات مضن نظام معاذدة طريق الرسيع ملعاجلة امريكية من أأجل اإ

ل أأن الفريق مل يتوصلت، الرباءاالتعاون بشأأن  ىل توافق يف الآراء للميض قدما ابلقرتاح يف ذذ  املرحةل. وأأخريا  اإ  رصحتاإ
و عىل الإنرتنت بلغات الأمم املتحدة الست ملخص الرئيس الآن عىل موقع الويبو متاح ذو  بأأن مرشوع التقرير الاكملالأمانة 

 .1052أأكتوبر  11يك تعلق الوفود علميها حىت 

 املعين مبعاذدة الرباءات لفريق العاملا اذلي يقوم به أأكد وفد السويد عىل أأمهية نظام الرباءات والزتامه ابلعمل القميو  .2
يد التوصيات الواردة وأأ  ادلورة السابعة للفريق العامل رتقريب رحب الوفد  ،ذلاوحتسني أأداء النظام. ا اإىل جاذدواذلي يريم 
اليت التسجيل، و رباءات لل السويدياملكتب مثل  ،شدد الوفد عىل أأمهية الإدارات ادلولية جلودة،فامي يتعلق ابو يف الوثيقة. 

جراءات العمل و  املس تخدمني فائدة لتعزيز جودة نظام معاذدة الرباءات اخلدمات املقدمة من أأجل  جودةحتسن ابس مترار اإ
ضافة القمية للويبوللحفاظ عىل جاذبية النظام  مهيةذكل الأمر ابلغ الأ اكن و وأأحصاب املصلحة الآخرين.   ذاس تقرار اوضامن  واإ

يف الس ياق و. PCT/A/46/2املتعلق ابجلودة يف الوثيقة  اجلاري عملال بشأأنلوفد ابلتقرير أأشاد اعىل املدى الطويل. و 
جراءات تعيني الإدارات ادلولية ل عن تأأييد  وفد النفسه، أأعرب   عاذدةاملعين ابمل الفريق العامل اهب أأوىصاليت لتفامه بشأأن اإ

وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد  .عاذدةاملنظام  يفعنرص قمي لضامن الكفاءة واجلودة أأهنا يعتقد و ، PCT/A/46/4يف الوثيقة 
ويرى أأهنا سزتيد من فرص النفاذ ، PCT/A/46/3 يف الوثيقةاملقرتحة  اذدةمععىل الالحئة التنفيذية للعن تأأييد  للتعديالت 

ىل نظام  دارةوفد مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة عىل تعيينه الخري، ذنأأ ويف الأ عىل املس توى العاملي.  عاذدةاملاإ لبحث ل  اكإ
 .بناء عىل املعاذدة ادلويلادلويل والفحص المتهيدي 

ن امجلعية: .1  اإ

وكذكل يف مرفق  PCT/WG/7/29علامً مبلخص رئيس ادلورة السابعة الوارد يف الوثيقة  تحااأأ  "5"
 ؛PCT/A/46/1الوثيقة 

من  0عىل التوصية بشأأن العمل املقبل للفريق العامل الواردة يف الفقرة  تووافق "1"
 .PCT/A/46/1 الوثيقة
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 معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة

ىل الو  .9  .PCT/A/46/2 ثيقةاستندت املناقشات اإ

 حصيةل الاجامتع غري الرمسي الرابععن ذو الإبالغ  PCT/A/46/2 الأمانة أأن الغرض الرئييس من الوثيقة تذكر و  .50
ملخص رئيس . ويرد 1052يف تل أأبيب يف فرباير  انعقد ، واذليجامتع الإدارات ادلوليةل التابعلفريق الفرعي املعين ابجلودة ل

أأي فعاةل لتحسني اجلودة، التدابري ال جامتع الرابع للفريق الفرعي عىل مرة أأخرى الاركز وثيقة. و الاجامتع يف مرفق ال ذكل
 ابلنس بةالتقارير المتهيدية ادلولية عن الأذلية للحامية مبوجب براءة و تدابري حتسني اجلودة الشامةل وفائدة تقارير البحث ادلويل 

نة العمل، عىل وجه اخلصوص، عىل تدابري مساعدة املاكتب املعي  ومتحور  يع أأحصاب املصلحة يف نظام معاذدة الرباءات.مجل 
ابس تفادة  اسمح لهمما سي التقارير، ت ك نتاات معل الإدارات ادلولية، وذكل لزايدة ثقة ت ك املاكتب يف مل فهم أأفضل عىل 
تقامس اسرتاتيجيات مسائل مثل  الس ياق. وتضمنت القضااي اليت نوقشت يف ذذا الوانية من ذذ  املنتاات يف املرحةل أأكرب

، تدابري أأيمزيد من تدابري حتسني اجلودة، اختاذ أأيضا عىل  العمل ركزو بارات موحدة يف التقارير. ع البحث واس تخدام 
نشاء مسائل مثل  حتسني جودة منتاات معل الإدارات ادلولية. وتضمنت القضااي اليت نوقشت يف ذذا الس ياق اقرتاح اإ

آليات  انقش خري، ويف الأ جودة تقارير الإدارات ادلولية. خبصوص نة من قبل املاكتب املعي  للحصول عىل الانطباعات  رمسيةأ
آخر تالفريق الفرعي  ادلولية،  تالإداراخمتلف اليت أأعدهتا خصائص تقارير البحث ادلويل بشأأن املكتب ادلويل  مجعهقرير أ

دارا تقيمي ذايت"أأداة ويتعلق الأمر "ب صائص اس تخالص ادلروس من ت ك اخلولكن  فقط قياس اجلودةل عدم من أأج تلالإ
جامعي بني بشلك أأو  الإدارةداخل  بشلك فرديلتحسني اجلودة، سواء املقبل  العمل اجتا  عىل حتديد ساعدةامل من أأجل 

اذلي يغطي معل و أأمكهل، ب عاذدةاملواصل الفريق الفرعي أأيضا مناقشاته املتعلقة بتطوير مقاييس اجلودة لنظام و . الإداراتمجيع 
لفريق وفامي خيص العمل املقبل لواملكتب ادلويل.  ،اخملتارةة/املعين ، واملاكتبوالإدارات ادلوليةتسمل الطلبات،  ماكتب

اس مترار ولية الفريق الفرعي، مبا يف ذكل عقد عىل  1052يف فرباير املنعقدة  الفرعي، وافق اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته
 .1051يف اجامتع 

وأأقر وفد الياابن بأأمهية التحسني املس متر لنظام معاذدة التعاون بشأأن الرباءات بوصفها أأساسًا من حيث توليد دخل  .55
فاإن ادلول الأعضاء اثبت دلمع أأنشطة الويبو وأأداة أأساس ية ليحصل مس تخدمهيا عىل حقوق يف ش ىت أأحناء العامل. ومن مث، 

دارة  مسؤوةل عن العمل عىل حتسني نظام معاذدة التعاون بشأأن الرباءات. وحتسينًا لنوعية نتاجئ البحث والفحص يف لك اإ
اار دويل  آراء نقدية من شأأنه تقدمي ردود دولية، مفن الأمهية مباكن وضع اإ دارات البحث  تكتهباعىل تقارير البحث ادلويل وأ اإ

. وعليه أأعرب الوفد عن تقدير  للعمل اذلي تبذهل الأمانة يف ذذا الشأأن. واس تطرد من الوثيقة 1 يف الفقرةادلويل، كام يرد 
ىل ذذا الإاار،  ن املاكتب ستمتكن، استنادًا اإ ونتياة ذلكل،  املتعلقة بنتاجئ الفحص. تبادل ردودذا النقديةمن قائاًل اإ

ىل زايدة تعزيز قمية نظام معاذدة التعاون بشأأن الرباءات يف ستتحسن نوعية البحث والفحص يف املاكتب مما س يؤدي  اإ
ن مكتب الياابن للرباءات قد اس هتل، ذذا العام، برانجمًا جتريبيًا مع  املكتب السويدي املس تقبل. وأأردف الوفد قائاًل اإ

ضافة اإىل ذكل، تعاون مكتب الياابن للرباءات والتسجيل للرباءات واملكتب  لتقدمي ردود نقدية عىل نتاجئ الفحص. واإ
جراء حتليل مفصل للملفات اليت اختلفت نتاجئ حفصها يف املكتبني من خالل البحث  الأورويب للرباءات العام املايض عىل اإ

. من ادلراسة التعاونية للمقاييس 0 كجزء من املرحةل عن أأس باب ذذ  الاختالفات. وس ُتجرى ذذ  العملية جمددًا ذذا العام
ىل نظام فعال وانجع يكون مؤاتيًا لتحسني نوعية نتاجئ البحث والفحص عن أأمهل يف  ومن مث أأعرب الوفد أأن يتطور الإاار اإ

دارة دولية ويسهم يف تقدم الأنشطة التعاونية مع ماكتب أأخرى.  يف لك اإ

عه يف وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رسور  ابلعمل اذلي بذهل الفريق الفرعي املعين ابجلودة يف اجامت .51
اتحة اسرتاتيجيات البحث وتأأليف فريق اتصال يقود  املكتب الأورويب للرباءات  1052 فرباير وخباصة ابملناقشات حول اإ

ليه هممة ختطيط مرشوع جترييب لس تحداث س بل لنرش اسرتاتيجيات البحث وتقيمي فعاليهتا. وأأكد الوفد اعتقاد   وتُس ند اإ
أأن تتيح اوعيًا اسرتاتيجيات حبهثا اكمةًل عىل موقع ركن الرباءات. وفامي خيص اس تخدام  بأأنه ينبغي مجليع الإدارات ادلولية
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الإدارات ادلولية لرشوط موحدة، أأيد الوفد التوصية املقدمة بأأنه ينبغي للمكتب ادلويل الانهتاء من وضع الرشوط اليت ينبغي 
ض دارة حسب تقديرذا. واإ افة اإىل ذكل، أأيد الوفد التوصية املقدمة بأأنه ينبغي أأن تتاح عىل الإنرتنت وأأن تس تخدهما لك اإ

من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لينص عىل الاس تخدام  15 للمكتب ادلويل تغيري الفصل
قر الوفد بأأن مسارات ضامن اجلودة اليت ينبغي أأن تتكيف مع احتياجات الإدارات الفردية. وأأ  املرجعية يف الاختياري للقوامئ

العديد من املوضوعات الهامة الأخرى وفائدة حتسني جودة نظام معاذدة التعاون بشأأن الرباءات قد نوقشت خالل أأحدث 
ىل تأأييد مواصةل العمل املتفق عليه خالل ذذا الاجامتع وشكر ابجلودة  للفريق الفرعي املعيناجامتع فعيل  اذلي خلص اإ

 املتواصل يف نظام معاذدة التعاون بشأأن الرباءات.املكتب ادلويل عىل معهل اجليد و 

وأأعلن وفد الصني أأن الفريق الفرعي املعين ابجلودة أأجرى مناقشات ممثرة يف دورته الرابعة غري الرمسية ولس امي بشأأن  .50
دارة اجلودة يف صفوف الإدارات ادلولية. وأأعرب الوفد ع ىل الهنوض بتبادل املعلومات عن اإ ن تقدير  بنود خمتلفة تريم اإ

للجهود اليت بذلها الفريق الفرعي املعين ابجلودة واليت بذلهتا الإدارات ادلولية ارتقاًء جبودة نظام معاذدة التعاون بشأأن 
ن و الرباءات، وزايدًة جلاذبية النظام واكتسااًب خلربات قمية للمس تقبل.  املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية قال اإ

دارة دولية، بأأنشطة لالرتقاء جبودة اض الصني الشعبية اار معاذدة التعاون البحث والفحص المتهيدي طلع، بوصفه اإ يف اإ
بشأأن الرباءات. فقد أأجرى ذذا املكتب واملكتب الأورويب للرباءات دراسة مشرتكة خاصة ابملؤرشات وُحللت فهيا 

 ادلولية والوانية.الاختالفات بني املكتبني يف البحث والفحص المتهيدي خالل املرحلتني 

 . PCT/A/46/2 يف الوثيقة يردمعل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة كام  أأحاات امجلعية علامً ابلتقرير عنو  .52

 التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية ملعاذدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل الوثيقة  .51  .PCT/A/46/3استندت املناقشات اإ

اليت حتدد التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ملعاذدة الرباءات يف امللحق الأول.  قدمت الأمانة الوثيقة .56
اذلي وافق و ونوقشت مجيع التعديالت املقرتحة ابلتفصيل من قبل الفريق العامل املعين مبعاذدة التعاون بشأأن الرباءات، 

د التعديالت عىل النحو املقرتح. ورشحت الأمانة املراجعة توصية بأأنه ينبغي عىل امجلعية يف ذذ  ادلورة اعامتعىل ال ابلإجامع 
املقرتحة ملعيار الأذلية من أأجل ختفيض الرسوم لبعض مقديم الطلبات من بعض ادلول، وابلأخص البدلان النامية والأقل 

املعيار القامئ عىل ، وافق عليه من قبل الفريق العاملمن جدول الرسوم امل 1منوا. وحتدث التعديالت املدخةل عىل البند 
وتُدرج معيارا يقوم عىل الابتاكر بغرض حتديد ادلول اليت يس تويف مواانوذا ادلخل واملس تخدم منذ منتصف التسعينات، 

فامي خيص الطلبات ادلولية اليت  ،واملقميون فهيا رشوط الأذلية لالس تفادة من ختفيضات يف الرسوم املُدرجة يف جدول الرسوم
ىل دول ُمصن فة يف . عيونأأودعها أأشخاص ابي  وس يواصل لك مودعي الطلبات، سواء أأاكنوا أأشخاصا ابيعيني أأم ل واملنمتني اإ

. وخالل ادلورة الأخرية للفريق العامل، بدى فئة البدلان الأقل منوا، الاس تفادة من التخفيضات يف الرسوم كام ذو احلال الآن
يست أأفضل خيار، ولكهنا ختلق توازان جيدا بني املصاحل اخملتلفة لدلول من املسلامت أأن املعايري اجلديدة املتفق علهيا ل 

تأأيت بعد عام من املناقشات املفصةل والشائكة أأحياان مضن الفريق العامل. و وتشلك خطوة يف الاجتا  الصحيح  ،الأعضاء
آخذة ابحلس بان "الطبيعة التوافقية" جملموعة املعايري اجلديدة ا جمعية لل ملتفق علهيا، عىل أأنه ينبغي ووافقت ادلول الأعضاء، أ

معيار ختفيض الرسوم لك مخس س نوات، وأأن يقدم املكتب ادلويل للفريق العامل تقريرا عن التقدم احملرز بعد مرور مراجعة 
 املعايري. واقرتحت الأمانة ت ك ، من أأجل تقيمي تأأثري التخفيضات يف الرسوم عىل أأساسةس نتني عىل تنفيذ املعايري اجلديد

من جدول الرسوم، اقرتح املكتب ادلويل  )أأ(1تغيريين صغريين عىل نص التعديالت املقرتحة. أأول، يف البند الفرعي 
البا دوليا س نواي" لتجنب أأي مغوض حممتل.  10البا دوليا س نواي" بعبارة "أأو أأقل من  10الاس تعاضة عن عبارة "أأو 

ين لهذ  الوثيقة، اقرتح املكتب ادلويل استبدال الإشارة اخلاائة يف ت ك الفقرة الثا يف امللحقمن التوجهيات  1اثنيا، يف الفقرة 
ىل "القاعدة  ىل "القاعدة 15.2اإ ول قامئة لدلول املؤذةل أأ الثالث للوثيقة،  يف امللحق". ووردت .51.3" ابلإشارة الصحيحة اإ
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من اترخي دخول التعديالت املقرتحة عىل جدول  ، اعتباراقرتحةلالس تفادة من ختفيضات الرسوم مبوجب املعايري اجلديدة امل
امللحق الثاين للوثيقة، دعيت  . وابلتناسق مع املبادئ الرئيس ية للتوجهيات الواردة يف1051يوليو  5الرسوم حزي النفاذ يف 

الث قبل هناية ادلورة ق الثيف امللحادلول املتعاقدة وادلول املمتتعة بصفة مراقب يف امجلعية للتعليق عىل قامئة ادلول الواردة 
احلالية للجمعية. وذكرت الأمانة أأهنا مل تتلق حىت الآن أأي تعليقات عىل القامئة املقرتحة، وأأنه ينبغي لأي دوةل راغبة بتقدمي 

ول قامئة لدلول املؤذةل لالس تفادة من . وس يضع املدير العام أأ تعليقات أأن تفعل ذكل قبل هناية ادلورة احلالية للجمعية
اعاة أأية ت الرسوم مبوجب املعايري اجلديدة املقرتحة وذكل بعد فرتة قصرية من هناية ادلورة احلالية للجمعية، مع مر ختفيضا

 . 1051يوليو  5، يك يبدأأ تطبيقها اعتبارا من اترخي بدء نفاذ جدول الرسوم املعدل يف تعليقات ترد هبذا الصدد

ن امجلعية: .52  اإ

دخا "5" لها عىل الالحئة التنفيذية ملعاذدة التعاون بشأأن الرباءات والواردة يف اعمتدت التعديالت املقرتح اإ
 املرفق الأول من ذذا التقرير؛

رت أأن يبدأأ نفاذ التعديالت املدخةل عىل القاعدتني "1" والواردة يف املرفق الأول من  26)اثلثا( و 29 وقر 
( أأو 1)10 احة بناء عىل املادة، وأأن تنطبق عىل أأي الامتس يُقدم رص 1051يوليو  5ذذا التقرير يف 

 أأو بعد ذكل التارخي؛ 1051 يوليو 5( ويُس تمل يف 1)20 املادة

رت أأن يبدأأ نفاذ التعديالت املدخةل عىل القاعدة "0" والواردة يف املرفق الأول من ذذا التقرير  0.90 وقر 
 ؛1051 يوليو 5يف 

رت أأن يبدأأ نفاذ التعديالت املدخةل عىل القاعدة  "2" والواردة يف املرفق الأول من ذذا التقرير  1.90 وقر 
ليه يف القوا1051يوليو  5يف  شعار ابلسحب مشار اإ ىل  5)اثنيا(.90عد من ، وتُطبق عىل أأي اإ  2)اثنيا(90اإ

 أأو بعد ذكل التارخي؛ 1051 يوليو 5يُس تمل يف 

رت أأن يبدأأ نف  "1" اذ التعديالت املدخةل عىل جدول الرسوم والواردة يف املرفق الأول من ذذا التقرير وقر 
؛ ويف حال ختفيضات رمس الإيداع ادلويل، يُطبق جدول الرسوم بصيغته املعدةل والسارية 1051 يوليو 5يف 

ىل مكتب تسمل الطلبات يف  1051 يوليو 5اعتبارا من  بعد ذكل  أأو 1051 يوليو 5عىل أأي الب دويل يرد اإ
عىل أأي الب دويل يُس تمل قبل  1051 يونيو 00التارخي، ولكن يتواصل تطبيق جدول الرسوم الساري حىت 

يداع ادلويل اذلي قد مينح لحقا ذلكل الطلب )القاعدة1051 يوليو 5 يف حال (؛ و0.51 ، أأاي اكن اترخي الإ
ةل والسارية اعتبارا ل الرسوم بصيغته املعديُطبق جدو  ختفيضات رمس املعاجلة ورمس املعاجلة للبحث الإضايف،

د رمسه يف  1051 يوليو 5من  أأو بعد ذكل التارخي، أأاي اكن اترخي  1051 يوليو 5عىل أأي الب دويل ُسد 
تقدمي الامتس البحث الإضايف ادلويل أأو الب الفحص المتهيدي ادلويل، عىل التوايل، 

 ؛)د((0.12)ج( و1)اثنيا(21 )القاعداتن

ر "6" لهيا يف البندينت أأن وقر  )أأ( 1 يضع املدير العام أأول قامئة لدلول اليت تس تويف املعايري املشار اإ
ل 1و بعد هناية ذذ  ادلورة من دورات الوارد يف املرفق الأول من ذذا التقرير )ب( من جدول الرسوم املعد 

قدة وادلول اليت تمتتع بصفة مراقب امجلعية، مع مراعاة أأية تعليقات ترد قبل هناية ذذ  ادلورة من ادلول املتعا
تُنرش القامئة الأوىل لدلول يف أأن و  ،PCT/A/46/3 بشأأن مرشوع القامئة الوارد يف املرفق الثالث من الوثيقة

 ؛1051 يوليو 5اجلريدة ويبدأأ تطبيقها يف 
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لني مرشوع قامئة ادلول اليت س يصبح املودعون من مواانهيا واملقميني وأأحاات علامً بأأن  "2" فهيا مؤذ 
ل، عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث من  لالس تفادة من ختفيضات الرسوم مبوجب جدول الرسوم املعد 

، متاح لدلول املتعاقدة وادلول اليت متتع بصفة مراقب يك تبدي تعليقات بشأأنه قبل PCT/A/46/3 وثيقةال
 هناية ذذ  ادلورة من دورات امجلعية؛

مجلعية املقرتحة لتحديث قامئة ادلول اليت تس تويف معايري الاس تفادة من ختفيض توجهيات اواعمتدت  "1"
 من ذذا التقرير؛ بعض من رسوم معاذدة الرباءات والواردة يف املرفق الثاين

رت أأن يبدأأ نفاذ ال  "9" تحديث قامئة ادلول اليت تس تويف معايري الاس تفادة من املتعلقة ب توجهيات وقر 
 .1051 يوليو 5من ذذا التقرير يف  والواردة يف املرفق الثاين عاذدة الرباءاتختفيض بعض من رسوم م

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اار معاذدة التعاون بشأأن الرباءات اإجراءات تعيني اإ  يف اإ

ىل الوثيقة  .51  .PCT/A/46/4استندت املناقشات اإ

 1050ية البت يف دورهتا الرابعة والأربعني املعقودة يف عام وذكرت بأأن امجلع  PCT/A/46/4وقدمت الأمانة الوثيقة  .59
دارة دولية وتقدمي اقرتاحات  جراء اس تعراض للمعايري والإجراءات لتعيني مكتب اكإ لإدخال التغيريات من املكتب ادلويل اإ

. 1052لعام يف دورته  ابلتنس يق حسب الاقتضاء مع اجامتع الإدارات ادلولية ليك يناقشها الفريق العامل ن وجدتالالزمة اإ 
ن املكتب ادلويل أأجرى الاس تعراض املطلوب وقدم عقب جوةل أأوىل من املناقشات دارت خالل  وبناء عىل ذكل، قالت اإ

فامي يتعلق مبعايري . و 1052وثيقة معل ملناقش هتا أأثناء دورة الفريق العامل يف يونيو  1052اجامتع الإدارات ادلولية يف فرباير 
ىل أأن املسأأةل  اتفق عىل أأنه من السابق لأوانه التوصية بأأي تغيريات أأفادت بأأن الفريق العامل، املوضوعية التعيني وأأشار اإ

جراء حبث دويل وحفص متهيدي دويل ابملس توى الالزم من اجلودة مناملاكتب  متكنالأساس ية املطروحة يه ضامن  واتفق  اإ
ل  الإدارات ادلولية أأس ند اجامتعين ابجلودة اذلي عىل انتظار نتاجئ مناقشات الفريق الفرعي املع مواصةل النظر يف متطلبات  يهاإ

. اجلودة الالزمة للقيام مبهام الإدارة عىل حنو فعال وكيفية التعبري عن ذذ  املتطلبات عىل الوجه الأفضل يف معايري التعيني
جراءات التعيني ع ن الفريق العامل اتفق فامي يتصل ابإ جراءات التعيني ستس تفيد اس تفادة عظميةأأن  ىلواس تدركت قائةل اإ من  اإ

دراج مراجعة سلمية لطلب املكتب من ِقبل اخلرباء قبل أأن تتخذ امجلعية أأي قرار وأأوىص ابلتايل بأأن تعمتد مجعية احتاد  اإ
لتعاون التقين اليت جتمتع اللجنة املعنية ابمعاذدة التعاون بشأأن الرباءات التفامه الوارد يف الوثيقة من أأجل ضامن رضورة أأن 

ىل امجلعية بشأأن أأي الب تعيني  لهيا املعاذدة بتقدمي املشورة اإ قبل انعقاد  بوصفها ذيئة خرباء حقيقية عىل ادلوامعهدت اإ
ىل قرار مجعية املعاذدة  املؤديةلتأأكد من أأن العملية ل  مجعية معاذدة الرباءات بوقت اكف   وأأضافت  .يه أأكرث فائدة وفعاليةاإ

ن  وقت الرضورية س تويف مجيع املعايري ت أأن لها  ينبغياليت تطلب التعيني  تباملاكالفريق العامل أأوىص أأيضًا بأأن قائةل اإ
دارة اجلودة بشأأنواحد حمدد التعيني ما عدا اس تثناء  كام ذو مذكور يف الفقرة )د( من مرشوع التفامه لأن ت ك  أأنظمة اإ

ىل تغطية ت ك املسأأةل يف الأنظمة ل ميكن أأن تعمل بفعالية حىت يبدأأ املك  دارة دولية. وأأشارت اإ تب الطالب للتعيني معهل اكإ
عىل النحو  تعيني الإدارات ادلوليةاجلديدة ل جراءات الإ التفامه أأيضًا. وأأخريًا، ذكرت أأن الفريق العامل أأوىص بأأنه ينبغي تطبيق 

دارة دولية يُقدم بعد اختتام  بنيامل   .ادلورة احلالية مجلعية معاذدة الرباءاتيف التفامه عىل أأي الب للتعيني اكإ

دارة دولية يك جتسد  .10 ورأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه ينبغي حتديث املتطلبات والإجراءات احلالية لتعيني اإ
واقع القرن احلادي والعرشين بغية مواصةل تعزيز قبول البحث والفحص ادلوليني. وكخطوة حنو حتديث ت ك املتطلبات 

جراءات تعيني الإدارات ادلولية اليت أأوىص هبا الفريق العامل يف الفقرة والإج من الوثيقة  6راءات أأعرب عن تأأييد  لعامتد اإ
قبل  بوصفها ذيئة خرباء حقيقيةوالتابعة للمعاذدة  اللجنة املعنية ابلتعاون التقينوخص ابذلكر التغيريات املؤدية اإىل اجامتع 

دارة دولية. وفامي يتصل ابملعايري املوضوعية، اتفق  ت بوقت اكف  انعقاد مجعية معاذدة الرباءا للنظر يف الب تعيني مكتب اكإ
حماوةل مراجعة املتطلبات يف ذكل احلني وعىل انتظار نتاجئ مناقشات الفريق من السابق لأوانه مع الفريق العامل عىل أأنه 
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النظر يف متطلبات اجلودة الالزمة للقيام مبهام الإدارة عىل  يهل اإ  الإدارات ادلولية أأس ند اجامتعالفرعي املعين ابجلودة اذلي 
 .فعال حنو

دارة من  .15 س بانيا مكتب س نغافورة للملكية الفكرية عىل تعيينه اإ دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي وذنأأ وفد اإ اإ
س بانيا ادلويل س بانيا املتواصل بدمع نظام معاذدة التعاون بشأأن الرباءات، وذكل مثال عرب أأعامل مكتب اإ . وأأكد الزتام اإ

دارة من  دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلللرباءات والعالمات التاارية ابعتبار  اإ ومن خالل برامج التدريب،  اإ
التينية اذلي عادة ما اكن أأول نقطة اتصال بني بدلان أأمرياك الالتينية ونظام معاذدة مثل برانمج امللكية الفكرية يف أأمرياك ال

التعاون بشأأن الرباءات وعادة ما جشعها عىل أأن تضحى دول متعاقدة يف املعاذدة. ورحب الوفد بنتاجئ ادلورة السابعة للفريق 
قة وأأيدذا. ورصح بأأن التعاون رضوري لكنه مل يس تخدم العامل املعين مبعاذدة التعاون بشأأن الرباءات املذكورة يف الوثي

ابلقدر الاكيف، كام أأنه ل يتناسب يف الواقع مع الطريقة اليت تنص علهيا اللواحئ التنفيذية للمعاذدة. وابلتايل أأعلن الوفد أأنه يرى 
دارات دولية، عىل النحو ا بقاء عىل الرشوط احلالية لتعيني املاكتب اكإ ملوحض يف معاذدة التعاون بشأأن أأن من الرضوري الإ

ل أأنه شدد عىل رضورة التحيل مبزيد من الرصامة يف الامتثال لهذ  الرشوط. وعىل ذذ   الرباءات ولواحئها التنفيذية، اإ
 من الوثيقة. 6الأسس أأعرب الوفد عن تأأييد  لعامتد التفامه املذكور يف الفقرة 

دارة من  كية الصناعيةاملعهد الواين الش ييل للمل وأأعلن وفد ش ييل أأن  .11 دارات البحث ادلويل سيبدأأ معهل ابعتبار  اإ اإ
اار همةل الس نتني اخملططة هل بعد أأن عينته امجلعية. وقال 1052أأكتوبر  11ابتداء من  والفحص المتهيدي ادلويل ، وذكل يف اإ

ن رئيس ش ييل واملدير العام للويبو س يحرضا ىل املكتب لالحتفال هبذا احلدث. و  نالوفد اإ ىل ذذ  اإ ن الوصول اإ أأردف قائال اإ
املرحةل مل يكن ابلأمر اليسري فقد تطلب معال مضنيا امتد لس نوات عديدة، لكنه مسح للمكتب بأأن يضمن أأنه حقا يف موقع 

قلمي أأمرياك الالتينية اليت شكرذا الوفد خاصة عىل دمعها.  اتحة قدراته لنظام الرباءات ادلويل، وخاصة بدلان اإ يسمح هل ابإ
دارة عامةل من وراح  ن املكتب يك حيقق ذدفه يف أأن يضحى اإ دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويليقول اإ ، مصم اإ

جراءاته عىل الصعيد ادلاخيل، وزاد عدد املهنيني من  عادة تصممي ذيلكه واإ برانمج حتديث ونفذ ، وقد مشل ذذا الربانمج اإ
نولوجيا، مس تخدما قواعد بياانت جديدة وأأنظمة ملراقبة اجلودة لإدارة اخلرباء يف البحث والفحص يف خمتلف جمالت التك 

نرتنت  واس تعراض البات الرباءات ادلولية املودعة مبوجب معاذدة التعاون بشأأن الرباءات، ومس تخدما نظام املعاذدة عىل الإ
ىل جانب تدابري أأخرى. وتقدم الوفد ابلشكر اإىل ماكتب امللكية ا رسائيل اذلي أأعدته الويبو، اإ لفكرية يف أأسرتاليا وكندا واإ

ىل املكتب ادلويل عىل دمعه  والولايت املتحدة الأمريكية عىل تعاوهنا عىل تنفيذ ذذ  املسارات، وتقدم ابلشكر أأيضا اإ
دارة من  دارات البحث ادلويل املتواصل لهذا املرشوع. وشدد الوفد عىل اعتقاد  بأأن بدء املكتب يف العمل ابعتبار  اإ اإ

مبوجب معاذدة التعاون بشأأن الرباءات س يخدم املودعني الأجانب يف أأمرياك الالتينية اذلين قد  ص المتهيدي ادلويلوالفح
جراءات البحث ادلويل والفحص المتهيدي  ىل اس تخدام اللغة الإس بانية، من أأجل اإ خيتارون املكتب، استنادا اإىل مسعته واإ

ش ييل من الاس تفادة من مكتهبم الواين ابعتبار  مكتبا لتسمل الطلبات ادلويل. وعالوة عىل ذكل سيمتكن اخملرتعون يف 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. ويف ختام لكمته أأكد الوفد جمددا الزتام املكتب مبواصةل املسامهة بفعالية يف  واإ

اار نظام الرباءات ادلويل ونظام معاذدة التعاون بشأأن الرباءات، مشاراك بعمهل وخربت ه يف مواصةل حتسني النظام، يف اإ
 الترشيعات الوانية ومصاحل املس تخدمني.

ن الإجراءات اجلديدة من  .10 وأأيد وفد مجهورية كوراي الإجراءات املعدةل املتعلقة بتعيني الإدارات ادلولية اجلديدة. وقال اإ
ىل املاكتب املرحش ة، ما س يؤدي اإىل حتسني البحث ادلويل شأأهنا أأن تيرس مشاركة اخلرباء وتعزز ادلمع التقين املقدم اإ

ل أأنه يعقد الأمل عىل أأن تتواصل  ن الوقت قد يكون مبكرا يف ذذ  املرحةل، اإ والفحص المتهيدي ادلويل. وأأضاف قائال اإ
مناقشة املعايري املوضوعية يف مرحةل ما يف املس تقبل القريب، نظرا لأن املعايري احلالية اليت وضعت للمرة الأوىل يف 

 بعينيات من القرن املنرصم، قد ل تعكس بيئة الفحص احلديثة لكيا.الس  
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جراءات تعيني الإدارات ادلولية، واليت س تعزز دور  .12 اللجنة املعنية ابلتعاون وأأيد وفد الصني اعامتد التفامه بشأأن اإ
دارات دول  التقين ية ليك تويف ابلرشوط من خالل اجامتعها كهيئة خرباء. وس يفيد ذكل املاكتب اليت ترغب يف أأن تصبح اإ

 املطلوبة وتصبح جاذزة للعمل يف أأقرب وقت ممكن بعد تعييهنا.

 واعمتدت امجلعية التفامه التايل: .11

جراءات   :"ادلولية الإدارات تعيني"اإ

 صلحيبأأن طلب التعيني ياذلي  )"املكتب"( املكتب الواين أأو املنظمة احلكومية ادلوليةيُوىص بشدة  ")أأ(
دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه  قبل  ملعايرياعىل املساعدة من اإ

 .تقدمي الطلب

دارًة دوليًة و  )ب(" م أأي الب لتعيني مكتب ما اإ تنظر فيه مجعية ل بوقت اكف املوعد املقرر  قبلينبغي أأن يُقدَّ
وينبغي للجنة نة التعاون التقين لتس تعرض الطلب اس تعراضا اكفيا. للج الوقت  لإاتحةالرباءات،  معاذدة

التعاون التقين أأن جتمتع بوصفها ذيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشهر عىل الأقل من انعقاد مجعية معاذدة 
يو تقريبًا )اليت تُعقد عادًة يف شهر مايو أأو يون  عاذدة الرباءاتاملعين مبالرباءات، يف أأعقاب دورة الفريق العامل 

ذا أأمكن ذكل، ليك يُسدي خرباؤذا املشورة بشأأن الطلب اإىل مجعية معاذدة الرباءات.  من لك عام( اإ

ل أأل و  )ج(" ىل املدير العام يف موعد يفض  عليه، ينبغي أأن يرسل املكتب الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اإ
الرباءات يف الطلب، ويف مجيع احلالت يف موعد مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية معاذدة  5يتااوز 

ىل اجامتع اللجنة املذكورة قبل شهرين عىل الأقل من  يتيح للمدير العام الوقت الاكيف لإرسال رسائل ادلعوة اإ
 افتتاح ادلورة.

ينبغي تقدمي أأي الب من ذذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع و  )د("
دارًة دولية يف معاي ري التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية، ويكون مس تعدًا لبدء العمل بوصفه اإ

أأن رشط وفامي خيص  شهرًا تقريبًا بعد التعيني. 51أأقرب وقت ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني، مبا ل يتااوز 
وفقا لقواعد البحث ادلويل  بات داخلية للمراجعةنظام لإدارة اجلودة وترتي يكون دلى املكتب الطالب للتعيني 

لنظام قد ُخطط ل يكون اجلاري هبا العمل، فعند انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية، يكفي أأن 
ل أأن تكون ذناك أأنظمة مماثةل  برازأأعامل البحث والفحص الواين مس تخدمة يف بشلك اكمل، ويُفضَّ اخلربة  لإ

 .املناس بة

ىل وي  )ه(" نبغي أأن حييل املكتب مجيع الواثئق ادلامعة لطلبه املقدمة اإىل جلنة التعاون التقين لتنظر فهيا اإ
 املدير العام قبل شهرين عىل الأقل من افتتاح دورة جلنة التعاون التقين.

يف  بعد ذكل أأي الب من ذذا القبيل اإىل مجعية معاذدة الرباءات )اليت تنعقد عادةً وينبغي أأن حُيال  )و("
ىل جانب أأي مشورة تصدر عن جلنة التعاون التقين، هبدف البت /شهر سبمترب أأكتوبر تقريبًا من لك عام(، اإ
 "يف الطلب.

جراءات تعيني الإدارات ادلولية، املذكورة يف التفامه أأعال  عىل أأي الب للتعيني وقررت امجلعية أأن  .16 تُطبق اإ
دارة دولية يُقدم بعد اختتام ادلورة احلالي  عية معاذدة الرباءات.ة مجل اكإ
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اار معاذدة التعاون بشأأن  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ دارة للبحث ادلويل واإ تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اكإ
 الرباءات

ىل الوثيقة .12  .PCT/A/46/5 استندت املناقشات اإ

وذكر الرئيس أأن ادلورة السابعة والعرشين للجنة املعنية ابلتعاون التقين انعقدت يف وقت لحق، وأأن اللجنة أأعربت  .11
اار عن رأأي مؤيد لقرتاح  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ دارة للبحث ادلويل واإ تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اكإ

 .معاذدة التعاون بشأأن الرباءات

دارة للفحص فد س نغافورة ابلبياانت املؤيدة ل وأأشاد و  .19 دارة للبحث ادلويل واإ تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اكإ
اار معاذدة التعاون بشأأن الرباءات  وابلرأأي املؤيد اذلي أأبدته اللجنة املعنية ابلتعاون التقين. المتهيدي ادلويل يف اإ

ن  .00 ىل ممثل مكتب س نغافو ، بعد الاعيةامجل اإ رة للملكية الفكرية ومراعاة مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون س امتع اإ
 ، تقرر ابلإجامع ما ييل:التقين ملعاذدة التعاون بشأأن الرباءات

املوافقة عىل نص مرشوع التفاق بني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية واملكتب ادلويل، كام جاء يف  "5"
 ؛PCT/A/46/5املرفق الثاين من الوثيقة 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل ليبدأأ وتع  "1" دارة للبحث ادلويل واإ يني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اكإ
 .1052ديسمرب  05معهل هبذ  الصفة اعتبار  من بدء نفاذ التفاق وحىت 

 

 ]ييل ذكل املرفق الأول[
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 املرفق الأول

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  ملعاذدة التعاون بشأأن الرباءات التعديالت املقرتح اإ
 1051يوليو  5اترخي النفاذ يف 

 

 احملتوايت

 )اثلثا( أأثر رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل الطلبات29القاعدة 
 1 ........................................................................................................... ورد حق الأولوية دلى املكتب املعني  

 1 .................................................................................................................... ]دون تغيري[   5)اثلثا(29
 1 .......................................................................................... حق الأولوية يف املكتب املعني   رد   1)اثلثا(29
 ترمجة وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات 26القاعدة 

 0 ................................................................................................................................. دلى املاكتب اخملتارة
ىل  5.26  0 ............................................................................................................. ]دون تغيري[   2.26اإ
 0 .................................................................. تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   1.26
 2 .......................................................................................................... الوالكء واملمثلون العامون  90القاعدة 

ىل  5.90  2 ............................................................................................................. ]دون تغيري[   1.90اإ
 2 ................................. الآاثر املرتتبة عىل الأعامل اليت يبارشذا الوالكء واملمثلون العامون أأو تبارش ملصلحهتم   0.90
 2 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   2.90
 2 ........................................................................................................................... التوكيل العام   1.90
 2 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   6.90

 1 ......................................................................................................................... جدول الرسوم
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 )اثلثا( 29 القاعدة

 الطلباتأأثر رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل 

 ورد حق الأولوية دلى املكتب املعني  

 ]دون تغيري[   5)اثلثا(29

 رد حق الأولوية يف املكتب املعني     1)اثلثا(29

 ]دون تغيري[ )أأ( 

 )أأ( مبا ييل: جيب أأن يفي الالامتس املقدم بناء عىل الفقرة )ب( 

أأو يودع،  11 املهةل املطبقة بناء عىل املادةيودع الالامتس دلى املكتب املعني  يف همةل شهر اعتبارا من  "5" 

ىل املكتب املعني  بناء عىل القاعدة  (، يف همةل شهر اعتبارا من 1)10يف حال قدم مودع الطلب الامتسا رصحيا اإ

 ؛اترخي تسمل املكتب املعني  ذلكل الطلب

 " ]دون تغيري[0و" "1" 

ىل )ح( ]دون تغيري[ )ج(من    اإ
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 26 القاعدة

 وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعدترمجة 

 عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة

ىل  5.26من   ]دون تغيري[   2.26اإ

 تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   1.26

ون )اثنيا(، رشط أأن يك15و )اثلثا(29و ()اثنيا29و 29و 22.5)ز( و11.5)ج( و10.1و 0)اثلثا(50 تطبق القواعد 

 :من املفهوم

 ]دون تغيري[ "5" 

ىل املادة  "1"  شارة فهيا اإ ىل املادة 1)12املادة أأو  (1)10املادة أأو  11أأن لك اإ ( 5)09( يقصد هبا الإشارة اإ

 ؛( عىل التوايل0)09املادة أأو  (1)20املادة أأو 

ىل "0من "   ]دون تغيري[ "1" اإ
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 90القاعدة 

 الوالكء واملمثلون العامون

ىل  5.90من   ]دون تغيري[   1.90اإ

 الآاثر املرتتبة عىل الأعامل اليت يبارشذا الوالكء واملمثلون العامون أأو تبارش ملصلحهتم   0.90

 ]دون تغيري[ )أأ( و)ب( 

، يرتتب عىل أأي معل يبارش  ممثل عام أأو وكيهل، أأو يبارش 1)اثنيا(90 مع مراعاة امجلةل الثانية من القاعدة )ج( 

 ملصلحته الأثر ذاته املرتتب عىل العمل اذلي يبارش  لك املودعني أأو يبارش ملصلحهتم.

 ]دون تغيري[   2.90

 التوكيل العام   1.90

ىل )ج(     ]دون تغيري[من )أأ( اإ

دة للبحث  لتوكيل العام ملكتب تسمل الطلباتابلرمغ من الفقرة )ج( جيب تقدمي صورة عن ا )د(  أأو الإدارة احملدَّ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل شعار ابلسحب كام ذو مشار أأو املكتب ادلويل،  الإضايف أأو اإ ذا تقدم الوكيل ابإ حسب احلال، اإ

ليه يف القواعد من   أأو املكتب ادلويل. للمكتب أأو الإدارة 2)اثنيا(90اإىل  5)اثنيا(90اإ

 ]دون تغيري[   6.90
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 جدول الرسوم

 مقدار الرسوم الرسوم

 الإيداع ادلويل:رمس  .5
 (51.1)القاعدة  

 

 ابلإضافة اإىل سويرساي فرناك 5 000
من  فرناكً سويرساًي عن لك ورقة 51

اعتبارًا من الورقة  الطلب ادلويل
 احلادية والثالثني

 

 رمس املعاجلة للبحث الإضايف: .1
21 )القاعدة 

)اثنيا(
1) 

 فرنك سويرسي 100

 رمس املعاجلة: .0
 (12.1 )القاعدة 

 فرنك سويرسي 100

 التخفيضات
ذا أأودع الطلب ادلويل وفقًا للتعلاميت الإد ،ختفَّض من رمس الإيداع ادلويل املبالغ التالية .2  :ريةااإ

ذا مل  )أأ( لكرتوين اإ يف ملف ملعاجلة  العريضةكن تيف شلك اإ
 :النصوص

 فرنك سويرسي 500

ذا اكن )ب( لكرتوين اإ يف ملف ملعاجلة  العريضة تيف شلك اإ
 :النصوص

 فرنك سويرسي 100

ذا اكن لك من العريضة واملطالب  )ج( لكرتوين اإ يف شلك اإ
 وامللخص يف ملف ملعاجلة النصوص:

 فرنك سويرسي 000

عامل التخفيض بناء عىل  5حتت البند  يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل .1 )بعد اإ
ذا اكن  %90بنس بة  0حتت البند  ورمس املعاجلة 1حتت البند  رمس املعاجلة للبحث الإضايفو عند الاقتضاء(  2 البند اإ

 املودع:
 نصيب الفرد فهيا من الناجت احمليل الإجاميليقل   اليت مدرجة مضن ادلولخشصًا ابيعيًا ومواانًا يقمي يف دوةل  )أأ(

من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات العرش نصيب الفرد متوسط لأرقام )وفقا  دولر أأمرييك 11 000عن 
عىل أأن يكون الأشخاص  (،الأمم املتحدةاليت نرشهتا  1001الأخرية ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك يف س نة 

يداع أأقل من  البات دولية يف الس نة  50الطبيعيون من موااين ت ك ادلوةل ومن املقميني فهيا قد قاموا ابإ
البًا دوليًا يف الس نة )ابلأعداد املطلقة( وفقًا لأرقام متوسط الإيداع  10)للك مليون نسمة( أأو أأقل من 

 ؛الس نوي يف الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشذا املكتب ادلويل
دلان الب مدرجة مضن ادلول اليت صنفهتا الأمم املتحدة يف دوةلأأو خشصًا، ابيعيًا أأو ل، وذو مواان يقمي يف  )ب(

 الأقل منوًا؛
دة يف البند الفرعي )أأ( أأو )ب(. د مودعو الطلب الواحد، وجب أأن يس تويف مجيعهم املعايري احملد  ذا تعد  وحيدث  املدير  واإ

العام قوامئ ادلول املذكورة يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل وفقا لتوجهيات امجلعية. وتس تعرض 
 املنصوص علهيا يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل. امجلعية املعايري

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 التوجهيات املقرتحة لتحديث قوامئ ادلول
 تس تويف معايري خفض بعض من رسوم معاذدة الرباءاتاليت 

 

لهيا يف جدول الرسوم،  ييل تضع امجلعية فامي تعديل  لها امجلعية جيوزأأن ، ربةيف ضوء التجومن املفهوم، التوجهيات املشار اإ
 .ذذ  التوجهيات يف أأي وقت

لهيا يف البندين  تس تويفدلول اليت لأأول قامئة  وضعبعد مخس س نوات من  .5 )ب( من جدول 1)أأ( و1املعايري املشار اإ
لهيا يف: تس تويفاملدير العام مرشوع قوامئ ادلول اليت يبدو أأهنا يعد  لك مخس س نوات، بعد الرسوم، و   املعايري املشار اإ

وات العرش )أأ( من جدول الرسوم وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف الس ن1البند  "5"
 ؛مجلعيةادلورة وتُنرش قبل أأس بوعني عىل الأقل من اليوم الأول  الأمم املتحدةتتيحها  الأخرية اليت

، منوا الأقل الأمم املتحدة مضن البدلان اليت تصنفها لبدلانل )ب( من جدول الرسوم وفقا لأحدث قامئة 1البند  "1"
 ؛دلورة امجلعية واليت تُنرش قبل أأس بوعني عىل الأقل من اليوم الأول

صفة مراقب يف امجلعية ب وادلول اليت تمتتعمعاذدة التعاون بشأأن الرباءات يف دلول املتعاقدة لت ك القوامئ ويتيح املدير العام 
 .مجلعيةاقبل هناية دورة  علهيا لتعليقل 

القوامئ املنقحة يف وتنطبق قات. تعلي ي يف ذكل ما يرد مناعوير  املدير العام قوامئ جديدة يعد  مجلعية، اوبعد هناية دورة  .1
2.51و ،2.51اعد س تخدم، وفقا للقو لت ك ادلورة وتُ  واليةاليوم الأول من الس نة امل

)اثنيا(
ذلية الأ لتحديد  ،)د(0.12و )ج(1.

 .معنيةرسوم مس تحقة  ةأأي عىل)ب(، عىل التوايل من جدول الرسوم 1)أأ( و1 ينحتت البندلالس تفادة من خفض الرسوم 
 .قامئة منقحة يف اجلريدة ةنرش أأيوتُ 

دراج  ويف حال عدم .0 الأمم  يف ت ك القامئة بسبب نرش رجدتُ مؤذةل ل  ،بعد ذكل أأصبحت، اقامئة معينة ولكهنيف دوةل اإ
لهيا يف الفقرة  العاديةورة لدل، بعد انقضاء مدة أأس بوعني قبل اليوم الأول املتحدة املنقحة للأرقام أأعال ،  5للجمعية املشار اإ

تلمتس ت ك ادلوةل أأن جيوز ل منوا، الأقل  مضن البدلان الأمم املتحدة دلول اليت تصنفهالقامئة منقحة نرش أأو لدلخل الواين للفرد 

موعد حيدد  يف ذ  القامئة املنقحة ذ تنطبق. و املعنيةت ك ادلوةل يف القامئة  لإدراج املعنية قامئة ادلول تنقيحمن املدير العام 
 قامئة منقحة يف اجلريدة. ةنرش أأيوتُ . الالامتسثالثة أأشهر من اترخي اس تالم ىل أأل يتااوز ذكل املوعد عاملدير العام، 

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

 


