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PCT/A/47/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015أأغسطس  4التارخي: 

 
 
 

 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشرونالعادية )الدورة  واألربعون ةبعالسا الدورة
ىل  5جنيف، من   2014 أأكتوبر 15اإ

 
 

 تقرير عن عمل الفريق العامل املعني مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
الفريق )"عن ادلورة الثامنة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير  .1

ىل املوافقة عىل العمل املقبل للفريق العامل بني دورتهيا يف  ("العامل  .2016ويف  2015وتدعو امجلعية اإ

 امل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتادلورة الثامنة للفريق الع
تنقل هذه الوثيقة نص ملخص رئيس ادلورة الثامنة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت  .2

ىل  26انعقدت من  . وأأحاط الفريق العامل علام ابمللخص، اذلي أأعّد حتت (PCT/WG/8/25)الوثيقة  2015مايو  29اإ
 يس، وأأحاط علام أأيضا بأأن احملارض الرمسية سوف تدرج مضن تقرير ادلورة اذلي سوف يُعمتد ابملراسةل.مسؤولية الرئ 

( مرشوع التعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة PCT/WG/8/25)الوثيقة وتفّصل مرفقات ملخص الرئيس  .3
ىل  حالهتا اإ امجلعية للنظر فهيا خالل دورهتا احلالية. ومل يُدرج نص التعاون بشأأن الرباءات اليت وافق علهيا الفريق العامل بغية اإ

 .PCT/A/47/4تكل التعديالت املقرتحة يف هذه الوثيقة ولكهنا نقلت يف الوثيقة 
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ىل امجلعية لعامتدها يف ادلورة احلالية: .4 حاةل الاقرتاحات التالية اإ  وحتديدا، اتفق الفريق العامل عىل اإ

ىل  84، الفقرات PCT/WG/8/25الوثيقة ) ادلويلمراجعة نظام البحث الإضايف  )أأ( (. اتفق الفريق 90اإ
 (.PCT/A/47/3ىل أأن يويص امجلعية ابعامتد القرار بشأأن مس تقبل نظام البحث الإضايف ادلويل )الوثيقة عالعامل 

دارة البحث ادلويل )ب( ىل اإ رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإ  اإ
ىل  60، الفقرات PCT/WG/8/25 الوثيقة) (. اتفق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتحة بشأأن القواعد 70اإ

 .PCT/A/47/4من الالحئة التنفيذية؛ انظر املرفق الأول للوثيقة  41)اثنيا( و23)اثنيا( و12

اتحة بعض املعلومات للجمهور )ج( ىل  132، الفقرات PCT/WG/8/25 الوثيقة) عدم اإ (. اتفق الفريق 137اإ
من الالحئة التنفيذية؛ انظر املرفق الثاين للوثيقة  94و 48و 9العامل عىل التعديالت املقرتحة بشأأن القواعد 

PCT/A/47/4. 

 للجمهور تزويد املكتب ادلويل بنسخ من الواثئق املس تلمة يف س ياق الامتس رد حق الأولوية )د(
ىل  138، الفقرات PCT/WG/8/25 الوثيقة) (. اتفق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتحة بشأأن القاعدتني 141اإ

 .PCT/A/47/4من الالحئة التنفيذية؛ انظر املرفق الثالث للوثيقة  48)اثنيا( و26

ىل  142، الفقرات PCT/WG/8/25 الوثيقة) حالت التأأخر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل الإلكرتوين )ه( اإ
تفامه بشأأن ال )رابعا( من الالحئة التنفيذية و 82العامل عىل التعديالت املقرتحة بشأأن القاعدة (. اتفق الفريق 149

 7الفقرة  ؛ انظربشلك عام بسبب عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين بعذر التأأخر يف احرتام املهلأأحاكم تتعلق 
 .PCT/A/47/4للوثيقة الرابع املرفق و 

ىل  150، الفقرات PCT/WG/8/25 الوثيقة) ويللغات التواصل مع املكتب ادل )و( (. اتفق الفريق 153اإ
من الالحئة التنفيذية؛ انظر املرفق اخلامس للوثيقة  92العامل عىل التعديالت املقرتحة بشأأن القاعدة 

PCT/A/47/4. 

 77، الفقرات PCT/WG/8/25 الوثيقة) معلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية والنصوص املرتمجة )ز(
ىل تفامه بشأأن ال من الالحئة التنفيذية و  95و 86القاعدتني (. اتفق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتحة بشأأن 83 اإ

 .PCT/A/47/4للوثيقة السادس واملرفق  8؛ انظر الفقرة ا للقاعدتني املعّدلتنيقاملعلومات اليت تقّدم طب

الرباءات: تدابري ممكنة من أأجل احلد من التعّرض للتغريات الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن  )ح(
ىل 21، الفقرات PCT/WG/8/25 الوثيقة) يف معدلت أأسعار الرصف (. اتفق الفريق العامل عىل التعديالت 36 اإ

 وتقدمي خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتتوجهيات املقرتحة بشأأن 
مرشوع مذكرة تفامه حتتوي عىل تفاصيل العملية اجلديدة لتحديد املبالغ املعادةل ابلعمالت املقرتح التحوط مهنا استنادا 

ىل جانب التوجهيات ىل سعر حتّوط خمتلط، يك تعمتدها امجلعية اإ  (.PCT/A/47/5لوثيقة اانظر ) اإ

 العمل املقبل
 2015دورة واحدة للفريق العامل بني دورتهيا املنعقدتني يف أأكتوبر امجلعية بعقد أأن يويص  وافق الفريق العامل عىل .5

اتحة القدر ذاته من املساعدة املالية لمتكني بعض الوفود احلارضة يف الاكفيةالأموال توافر ، رهنا ب 2016وسبمترب/أأكتوبر  ، واإ
 هذه ادلورة من حضور ادلورة املقبةل.
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ن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .6 اإ
ىل ما ييل:  مدعوة اإ

الإحاطة علام مبلخص رئيس  "1"
ادلورة الثامنة للفريق العامل كام ورد يف 

 ؛PCT/WG/8/25الوثيقة 

بشأأن توصية ال واملوافقة عىل  "2"
لعمل املقبل للفريق العامل كام يه مبيّنة ا

 .PCT/A/47/1من الوثيقة  5يف الفقرة 

 

 PCT/WG/28/25]تيل ذكل الوثيقة 
 ات([املرفق )دون

 



 

 

A 

PCT/WG/8/25 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 مايو 29التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  26جنيف، من   2015مايو  29اإ
 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة   من جدول الأعامل: 1البند 
الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو، ادلورة ورحب ابملشاركني، وتوىل الس يد الكوس ماتيس )الويبو(  افتتح .1

 أأمانة الفريق العامل.

 الرئيس وانئيب الرئيس انتخاب   من جدول الأعامل: 2البند 
ومل تكن أأي ترش يحات لنائيب  انتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد فيكتور بورتييل )أأسرتاليا( رئيسا لدلورة. .2

 الرئيس.

 اعامتد جدول الأعامل   من جدول الأعامل: 3البند 
 .PCT/WG/8/1/Rev. 2اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل املعدل كام هو مقرتح يف الوثيقة  .3

 بياانت افتتاحية
أأطلع وفد س نغافورة الفريق العامل عن مس تجدات التقدم اذلي أأحرزه مكتب س نغافورة للملكية الفكرية صوب بدء  .4

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، بعد تعيينه من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  العمل بصفته اإ
، مس توى استيفاء معيار 2014. وقد بلغ ذكل املكتب، يف نومفرب 2014ربعني املعقودة يف سبمترب دروهتا السادسة والأ 

فامي خيص ما جيريه من معليات البحث يف الرباءات وحفصها وهو يش متل الآن عىل أأكرث من  ISO 9001:2008التصديق 
جراءات لإدارة 100 ىل ذكل، ُوضعت اإ العمل اخلاص ابلبحث ادلويل والفحص  فاحص من فاحيص الرباءات. وابلإضافة اإ

دارة للبحث  المتهيدي ادلويل، وقد خضع الفاحصون لتدريب للتكيّف مع دورمه اجلديد. ويعزتم املكتب بدء العمل بصفته اإ
 .2015سبمترب  1ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف 
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اهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن الإدارات ادلولية العامةل يف ظل مع اجامتعمن جدول الأعامل:   4البند 
 ادلورة الثانية والعرشين

جامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة ل والعرشين الثانيةأأحاط الفريق العامل علام بتقرير ادلورة  .5
ىل ملخص رئيس تكل ادلورة الوارد يف الوثيقةالرباءات مرفق واملدرج يف  PCT/MIA/22/22 ، وذكل استنادا اإ

 .PCT/WG/8/2 الوثيقة

حصاءات    من جدول الأعامل: 5البند   معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتقطاع اإ
حصاءات أأحاط الفريق العامل علام بعرض قدمه املكتب ادلويل عن  .6 آخر اإ  .1معاهدة الرباءاتقطاع أ

 الرباءاتاخلدمات الإلكرتونية يف قطاع معاهدة التعاون بشأأن    من جدول الأعامل: 6البند 
ىل الوثيقة .7  .PCT/WG/8/20 استندت املناقشات اإ

وأأعربت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة عن تقديرها للعمل املُنجز يف حتسني اخلدمات الش بكية اليت يتيحها املكتب  .8
ىل أأن اخلدمات جتلب قمية مضافة كبرية لإجراءات معاهدة التعاون بشأأن الرب  اءات. وأأشري ادلويل للمودعني واملاكتب. وأأشري اإ

ىل رضورة أأن يكون تطوير  سلامي من الناحية القانونية، أأي  (ePCTالنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )أأيضا اإ
 لزوم أأن يكون مدعوما ابلإطار القانوين.

ية خمتلفة ليست وأأبدي دمع واسع من حيث املبدأأ لأوليات العمل القادم احملّدد يف الوثيقة، ولو أأن هناك ماكتب وطن  .9
يف وضع يسمح لها بتنفيذ بعض من التوصيات املوهجة لها، وذكل لأس باب قانونية أأو تقنية. ومن املشالك اليت حتول دون 

ىل  آخر اإ حاةل الواثئق اخملّزنة يف خادم يشغهّل مكتب أ ذكل الأمن الوطين واليقني خبصوص الوقت الفعيل اذلي تس تغرقه اإ
ىل اس تخدام أأشاكل حمّددة من التوقيعات الإلكرتونية.الأنظمة احمللية لحقا، وا  حلاجة اإ

نه س يعمل مع املاكتب املعنية بغرض توفري أأية معلومات رضورية بشأأن اخليارات املتاحة حاليا  .10 وقال املكتب ادلويل اإ
ىل تسوي ة املشالك العاجةل فقط، ومناقشة املتطلبات الإضافية. ومت التأأكيد عىل أأن املناقشات مع املاكتب ل ينبغي أأن تسعى اإ

 بل مساعدة املكتب ادلويل عىل حتديد الفرص للقيام بعمل أأكرث مشول يف الس نوات القادمة.

ىل رضورة أأن يكون حتسني  .11 وتوس يعها من  (eSearchCopyخدمة نُسخ البحث الإلكرتونية )وأأشارت عدة وفود اإ
ىل املنافع الكبرية اليت ميكن أأ  ن تتأأىت من تنفيذها عىل نطاق واسع. وشّددت وفود خمتلفة أأيضا الأولوايت اخلاصة، ابلنظر اإ

آليا وطلبات الفحص المتهيدي ادلويل املُقدمة ب  ، ابعتبارها XMLنسق عىل خدمات الإحاةل بني الآلت والبياانت املقروءة أ
ماكنية لتعزيز الكفاءة أأو توفري خدمات جديدة مفيدة.  مسائل تس تحق اهامتما خاصا وتتيح اإ

ن خدماته تنطوي فعال عىل ترتيبات ملعاجلة وردا  .12 عىل سؤال طرحه أأحد ممثيل املس تخدمني، قال املكتب ادلويل اإ
نُسخ الواثئق املستشهد هبا، ولو أأهنا ل تُس تخدم بشلك روتيين حاليا سوى خبصوص الواثئق املُحّمةل اليت تش متل عىل 

ا يف تقارير البحث ادلويل. ودلى توفري اخلدمات للمودعني مالحظات من الأطراف الأخرى، بدل من الواثئق املستشهد هب
(، يقوم املكتب ادلويل بتوفري لك ما يس تلمه من مستندات خالف الرباءات، 3)20واملاكتب املعّينة كام تشرتطه املادة 

( احرتاما PATENTSCOPEبشلك خصويص، للمودعني واملاكتب املعّينة، ولكنه ل يتيحها للجمهور عىل ركن الرباءات )
 حلق املؤلف.

                                                
1

تُتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابط التايل:  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/8 
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 .PCT/WG/8/20 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .13

 "تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تمكةل لدلراسة بشأأن "من جدول الأعامل:   7البند 
ىل الوثيقة .14  .PCT/WG/8/11 استندت املناقشات اإ

تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن   ادلراسة بشأأن "ورحبت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بتمكةل .15
 " اليت أأعدها كبري الاقتصاديني.الرباءات

قلميية وأأكّد عىل رضورة أأن تكون الاس تدامة املالية وحياد الإيرادات رشطا  .16 حدى اجملموعات الإ وحتدث وفد ابمس اإ
ذا اكنت الإيداعات الإضافية النامجة عن التخفيضات مس بقا لإدراج أأي تغيريات عىل الرسوم. وبناء عليه تساءل ال وفد عام اإ

ذا اكن من  املمنوحة للجامعات ومعاهد البحث احلكومية ترّبر اخلسائر يف الإيرادات املتأأتية من الرسوم. وتساءل أأيضا عام اإ
ان املتقدمة. ويف حني تبنّي من ادلراسة أأن املرُّبر المتيزي بني اجلامعات ومعاهد البحث التابعة للبدلان النامية وتكل التابعة للبدل

ختفيضات الرسوم املمنوحة جلامعات البدلان النامية تبدو أأكرث فاعلية من ختفيضات الرسوم املمنوحة جلامعات البدلان 
، عىل 2014 املتقدمة، رأأى الوفد أأن اجلانب الإمنايئ قد أأخذ مؤخرا يف احلس بان عندما وافقت ادلول الأعضاء، يف عام

 معايري الأهلية املراجعة لتخفيضات الرسوم املمنوحة للمودعني من البدلان النامية.

بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية دلى تطبيق أأي ختفيضات  وأأيّد أأحد الوفود الرأأي اذلي مفاده أأنه ل ينبغي المتيزي .17
أأن اجلامعات ومعاهد البحث احلكومية ليست ُممثةّل يف الرسوم لفائدة اجلامعات ومعاهد البحث احلكومية. ورأأى ذكل الوفد 

ابلقدر الاكيف يف الإيداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مما ميكن تعويضه بتطبيق ختفيضات عامة يف الرسوم 
 لفائدة هذين النوعني من املودعني.

دراج ختفيضات الرسوم لفائدة اجل .18 امعات ومعاهد البحث احلكومية التابعة ورأأت عدة وفود أأخرى أأنه ينبغي أأول اإ
للبدلان النامية، عىل أأن يُنظر لحقا يف احامتل توس يع نطاق تكل التخفيضات ليشمل هاتني الفئتني من مودعي البدلان 

املتقدمة. وقدمت بعض الوفود الأخرى أأمثةل عىل ختفيضات الرسوم املُطبقة عىل الصعيد الوطين لفائدة اجلامعات ومؤسسات 
يداع طلبات الرباءات من قبل هذين النوعني من املودعني.ا ىل زايدة عدد اإ  لبحث العامة مما أأدى اإ

نه يف حني أأبدت وفود عديدة دمعها لتخفيضات رسوم معاهدة  .19 وقال الرئيس، يف معرض تلخيصه للمناقشات، اإ
آراء خمت ذا اكن ينبغي تطبيق تكل التعاون بشأأن الرباءات لفائدة اجلامعات ومعاهد البحث احلكومية، أأبديت أ لفة حول ما اإ

التخفيضات عىل لك تكل الأنواع من املودعني أأو الاقتصار عىل تكل التابعة للبدلان النامية مهنا. وعىل أأية حال ودون ارتفاع 
ىل خسائر يف الإيرادات اليت حتّصلها الويبو. وبناء عليه، جيب أأن  يُنظر ملحوظ يف عدد الإيداعات، س تفيض أأية ختفيضات اإ

يف هذه املسأأةل بشلك لكي، مع احلرص أأيضا عىل تناول كيفية  تعويض أأي خسائر حتدث. ودعا الرئيس لك ادلول الأعضاء 
ىل التقدم ابقرتاحات يف هذا الس ياق يك تُناقش يف دورة من دورات الفريق العامل القادمة.  اإ

 .PCT/WG/8/11 وأأحاط الفريق العامل مبضمون الوثيقة .20

يرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تدابري ممكنة من أأجل جدول الأعامل:  من  8البند  الإ
 احلد من التعّرض للتغريات يف معدلت أأسعار الرصف

ىل الوثيقة .21  .PCT/WG/8/15 استندت املناقشات اإ

ىل الرشوع يف التحّوط خبص .22 وص رسوم الإيداع ادلويل ورحبت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة ابلقرتاح ادلاعي اإ
وتعديل الإجراء الراهن اخلاص ، جملاهبة اخلطر النامج عن املعامالت اليت جُترى ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك
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مّرة لرسوم الإيداع ادلويل بناء عىل املعاهدة لغ املعادةل لرسوم معاهدة الرباءات حبيث حُتّدد املبالغ املعادةل اجلديدة ابتحديد املب
 .شهرا 12 ملدةواحدة يف الس نة ل أأكرث، يك تظل اثبتة 

وشّددت الوفود عىل املنافع اليت س يجلهبا هذا الهنج لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل س امي من حيث زايدة  .23
ورة ضامن شفافية اتمة، وخباصة ما يتعلق ابلإجراء اجلديد الكفاءة والقدرة عىل التنبؤ، وأأكّدت يف الوقت نفسه عىل رض 

ىل أأسعار حتّوط خمتلطة حيّددها املدير العام. ويف  اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل ابلعمالت املقرتح التحّوط خبصوصها استنادا اإ
دراج ما ابإ مانة مواصةل النظر يف أأحسن طريقة لضامن تكل الشفافية، اإ مزيد من التفاصيل حول ذكل  هذا الصدد، ينبغي للأ

صدار مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتفامه  الإجراء اجلديد يف التوجهيات ذاهتا أأو، عىل الأفضل، بطرق أأخرى مثل اإ
 حيّدد تفاصيل ذكل الإجراء اجلديد، بعد أأن تعمتده مع التوجهيات بصيغهتا املعدةل املقرتحة.

، عرضت الأمانة توفري املزيد من املعلومات املفصةل حول الإيرادات املتأأتية من وردا عىل اس تفسار قدمه أأحد الوفود .24
 رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبختلف العمالت اليت يس تلمها هبا املكتب ادلويل.

اذ قرار وردا عىل اقرتاح قدمته عدة وفود، أأكّدت الأمانة أأنه يف حني يعود مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخت .25
ن الأمانة تعزتم طرح املسأأةل عىل  ىل الرشوع يف التحّوط وتعديل التوجهيات بناء عىل ذكل، فاإ هنايئ بشأأن الاقرتاح ادلاعي اإ

 .2015جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا القادمة يف يوليو 

حامتل "تأأجيل" أأي عقد وردا عىل اس تفسار قدمه أأحد الوفود، أأكّدت الأمانة أأنه ل توجد أأي حدود خبصوص ا .26
ليه يف الفقرة  آجل، عىل النحو املشار اإ آجل PCT/WG/8/15 من الوثيقة 34أ برام عقد أ . وس يقتيض ذكل "التأأجيل" اإ

بالغ ادلول  ذا ما ُطبق ذكل، اإ جديد، وهو ما ميكن تكراره، نظراي، مّرات ومّرات. وأأكّدت الأمانة أأيضا أأنه سيرّسها، اإ
آاثر تطال أأموال الويبو بسبب التحّوط.الأعضاء ابنتظام حول أأي تأأج  آجةل وأأي أ  يل لعقود أ

وردا عىل اس تفسارات قدمهتا عدة وفود حول مدى امتثال الهنج اجلديد املقرتح لبيان الويبو بشأأن "قابلية حتّمل  .27
به يف  ، واذلي أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامWO/PBC/22/17اخملاطر" عىل النحو املنصوص عليه يف الوثيقة 

ن الهنج اجلديد ميتثل امتثال اتما ذلكل البيان، لأنه حيّد فعال من 2014دورهتا الثانية والعرشين يف سبمترب  ، قالت الأمانة اإ
اخملاطر املرتبطة بتقلبات أأسعار رصف العمالت مقارنة ابلوضع احلايل، يف احلالت اليت تتعّرض فهيا املنظمة بشلك اكمل 

 لتكل اخملاطر.

ىل أأمهية توفري همةل زمنية اكفية فامي خيص التغيريات املُدخةل عىل الرسوم لمتكني ماكتب تسمل وأأشار  .28 ت عدة وفود اإ
ذاكء وعي املودعني قبل  دخال التحديثات الالزمة عىل الأنظمة ادلاخلية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واإ الطلبات من اإ

وأأكّدت الأمانة أأن الهنج اجلديد لن يغرّي معوما الأثر عىل ماكتب تسمل الطلبات دخول املبالغ املعادةل اجلديدة حزّي النفاذ. 
مقارنة ابلإجراء احلايل، ذكل أأن املبالغ املعادةل اجلديدة س ُتحّدد مبوجبه يف الأس بوع الأول من شهر أأكتوبر لك عام يك تدخل 

ل أأن تكون املهةل الزمنية دلخول املبالغ املعادةل اجلديدة حزّي يناير من العام التايل. غري أأن الاس تثناء هو احامت 1حزّي النفاذ يف 
ل بعد أأن تعمتد مجعية معاهدة  2016النفاذ يف يناير  أأقرص نوعا ما، علام بأأنه ل ميكن حتديد تكل املبالغ املعادةل اجلديدة اإ

ىل  5التعاون بشأأن الرباءات، املزمع عقدها يف الفرتة من  م، رمسيا التوجهيات املعّدةل، مما يؤّخر قليال أأكتوبر من هذا العا 14اإ
ىل الشطر الثاين من أأكتوبر  . ولكن س يرتك ذكل فرتة تتجاوز شهرين قبل دخول املبالغ 2015حتديد املبالغ املعادةل اجلديدة اإ

ماكنية أأن تدخل الرسوم اجلديدة يف ال  يناير. 1عام الأول بعد املعادةل اجلديدة حزّي النفاذ. ومن احللول الاس تثنائية البديةل اإ

واقرتحت عدة وفود اتباع مقاربة حتوط مماثةل أأيضا خبصوص خدمات الويبو الأخرى اليت جُتمع علهيا الرسوم، مثل  .29
ىل أأن خطر تعرضها أأدىن بكثري عىل ما يبدو، نظرا  لتغريات أأسعار الرصف نظايم مدريد أأو لهاي، عىل الرمغ من الإشارة اإ

 د يف هذين النظامني ابلفرنك السويرسي.لأن غالبية الرسوم تسد
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دخالها عىل  .30  مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتتوجهيات ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل  PCT/WG/8/15للوثيقة  خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم والواردة يف املرفق الثاين هبدف تقدميها اإ

، رهنا بأأية تغيريات أأخرى قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة أأو، 2015يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  امجلعية لتنظر فهيا
بدل من ذكل، تقدمي مرشوع مذكرة تفامه حتتوي عىل تفاصيل العملية اجلديدة لتحديد املبالغ املعادةل ابلعمالت املقرتح 

ىل  ىل جانب التوجهيات يف صيغهتا املعدةل املقرتحة.، يك تعمتدها اسعر حتّوط خمتلطالتحوط مهنا استنادا اإ  مجلعية اإ

وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة وحتدثت عن هذه املسأأةل اقرتاح عدم البدء ابلتحوط خبصوص رسوم البحث  .31
جراء حمااكة "توكيدية" أأول ملناقشة اقرتاح مفّصل من الأمانة خالل ادلورة املقبةل  يف هذه املرحةل، بل أأيدت ابلأحرى البدء ابإ

 .2016للفريق العامل يف عام 

ىل " .32 " مجليع املعامالت اخلاصة ابلرسوم هيلك مقاصةوأأعرب العديد من الوفود عن تأأييده معوما لقرتاح الانتقال اإ
هن دارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل، وقالت اإ ا املتأأتية من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني ماكتب تسمل الطلبات واإ

 يلزهما املزيد من املعلومات يك تمتكن من البت يف املسأأةل.

ضافية عىل  .33 نه ل يس تطيع أأن يؤيد اقرتاح املقاصة، لقلقه من أأن يتسبب ذكل يف فرض أأعامل اإ وقال وفد من الوفود اإ
 ماكتب تسمل الطلبات.

ماكنية تنفيذ هيلك املقاصة برسعة، مستشهدا ب  .34 دارة وأأعرب وفد من الوفود عن أأمهل يف اإ تجاربه الإجيابية، بصفته اإ
طاره عىل رسوم البحث من مكتب لتسمل الطلبات  حبث دويل، يف تنفيذ مرشوع جترييب يف الوقت الراهن حصل يف اإ

ذا مُجع هيلك املقاصة املذكور بتحويل نسخ البحث  نه يتوقع حتقيق أأقىص فائدة اإ "عرب" املكتب ادلويل. وقال الوفد أأيضا اإ
لكرتونيا من ماكت دارات البحث ادلويل "عرب" املكتب ادلويل )اإ ىل اإ  (.eSearchCopyب تسمل الطلبات اإ

ضافة هامش للمبالغ املعادةل لرسوم  .35 وأأحاطت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة علام مع الارتياح بأأنه مل يعد من املقرتح اإ
 الإيداع ادلويل ورسوم البحث ادلويل. 

هنا ل تؤيد اقرتاح مت .36 كني املودعني من سداد رمس الإيداع ادلويل ابلفرنك السويرسي ورمس البحث وقالت عدة وفود اإ
ىل أأن الاقرتاح مل يقصد به فرض سداد الرسوم بعمةل  دارة البحث ادلويل، عىل الرمغ من الإشارة اإ ابلعمةل اليت تطبقها اإ

 خالف معةل مكتب تسمل الطلبات احمللية.

 التقنية يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تنس يق املساعدة  من جدول الأعامل: 9البند 
ىل الوثيقة  .37  .PCT/WG/8/16استندت املناقشات اإ

ىل البدلان النامية. وأأكدت  عن مرشوعات املساعدة التقنيةورحبت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة ابلتقرير  .38 املقدمة اإ
ىل أأمهية ىل البدلان النامية. عدة وفود الزتاهما مبواصةل تقدمي املساعدة التقنية، مشرية اإ  هذه املساعدة ابلنس بة اإ

قلميية، عىل أأن املعلومات الواردة يف الوثيقة تبني أأن برامج املساعدة التقنية  .39 وشدد وفد من الوفود، ميثل مجموعة اإ
تقدهما  املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تشلك عنرصا حاسام من عنارص أأنشطة املساعدة التقنية الأوسع نطاقا اليت

الويبو هبدف توس يع نطاق نظام املعاهدة وتعزيزه. وأأضاف الوفد أأن مسأأةل تقدمي املساعدة التقنية جيب أأن تنظر يف س ياق 
ىل املناقشات اجلارية يف هذا الشأأن داخل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت كرست  أأوسع، وأأشار يف هذا الصدد اإ

خرية للتحاور بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية. ويف هذا الصدد مل تفتأأ ترى اللجنة أأن الفريق العامل وقتا أأطول يف دورهتا الأ 
ارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف اجال اخلراجعة عليه أأن ينتظر حصيةل املناقشات اجلارية يف اللجنة حول امل
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أأن يرشع يف مناقشة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة التعاون  ( قبلCDIP/8/INF/1)الوثيقة  التعاون لأغراض التمنية
 بشأأن الرباءات حتديدا.

قلميية عىل أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما  .40 وأأعربت عدة وفود عن امتناهنا للويبو وعدد من املاكتب الوطنية والإ
ىل بدلاهنا، وأأقرت مبا لهذه املساعدة من فوائد عىل املاكتب واملس ت  خدمني عىل النطاقني الوطين والإقلميي.اإ

 .PCT/WG/8/16وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة  .41

 تدريب الفاحصني من جدول الأعامل:  10البند 
ىل الوثيقة  .42  .PCT/WG/8/7استندت املناقشات اإ

لهيا يف الس نوات وأأعربت عدة وفود عن تقديرها لتدريب الفاحصني وغري ذكل من أأشاكل املساعدة اليت حصلت ع .43
الأخرية من املاكتب الأخرى ومن املكتب ادلويل. ورصحت بأأهنا تقّدر هذا الأمر احلامس لتسحني جودة معل ماكتهبا تقديرا 

كبريا. وأأوحضت عدة وفود طائفة من الطرق اخملتلفة اليت قدمت هبا ماكتهبا، بصفهتا ماكتب ماحنة، هذا التدريب. ومع ذكل 
واسع بأأن مثة حزيا لتحسني فعالية هذا التدريب وجناعته بتحسني التنس يق بني املاكتب والتعمل من قد ُأِقر عىل نطاق 

املامرسات السابقة للماكتب الأخرى. وشدد وفد من الوفود عىل أأن التدريب يلزم أأن يكون معليا ويركز عىل احتياجات 
 املاكتب املعنية.

اح املكتب ادلويل بزايدة ادلور اذلي يؤديه يف املساعدة عىل وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بشدة اقرت  .44
تنس يق تدريب الفاحصني بني املاكتب، الأمر اذلي سينطوي يف أأبسط أأشاكهل عىل الربط بني الاحتياجات وقدرات 

زدواجية. التدريب بطريقة تضمن وعي املاكتب بأأنشطة املاكتب الأخرى وقدرهتا عىل تمكةل هذه الأنشطة ومن مث تاليف الا
والوضع الأمثل هو أأن يتيح الرتتيب أأيضا للماكتب حتسني فهمها للطرق اليت جتري هبا املاكتب الأخرى التدريب والتعمل من 

ذا أأمكن عقد تظاهرة  ل اإ هذه الطرق. وشددت عدة وفود من جديد عىل رأأهيا بأأنه ل ينبغي عقد مؤمتر فعيل للجهات املاحنة اإ
 عاون بشأأن الرباءات يف الآن ذاته.أأخرى تتعلق مبعاهدة الت

زاء الاقرتاح املقدم بأأن يطور املكتب ادلويل، ابلشرتاك مع املاكتب الرشيكة،  .45 وأأعرب وفد من الوفود عن قلقه اإ
ىل أأن حمتوى هذه العنارص ينبغي أأن يرتك للجهات املاحنة، كام ينبغي أأن يعمل  عنارص ومناجه تدريب منوذجية، مشريا اإ

 مكنسق يف املقام الأول. املكتب ادلويل

والمتس الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يصدر تعمامي، كخطوة أأوىل، يطلب فيه من املاكتب تقدمي  .46
معلومات عن أأنشطة تدريب الفاحصني اليت جترهيا لفائدة املاكتب الأخرى، وخاصة ماكتب البدلان النامية، ما من 

لية من املناقشات حول الطريقة اليت ميكن للمكتب ادلويل أأن يعمل هبا شأأنه أأن يرشد عىل وجه أأفضل املرحةل التا
 كهيئة منسقة عىل أأجنع وجه.

 تعيني الإدارات ادلولية  من جدول الأعامل: 11البند 
ىل الوثيقة  .47  .PCT/WG/8/3استندت املناقشات اإ

ابجلودة التابع لجامتع الإدارات الفريق الفرعي املعين وأأعربت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة عن تأأييدها لتوصيات  .48
برتكزي الأعامل املقبةل عىل القضااي الإجرائية املتعلقة برشوط اجلودة اليت ينبغي لأي مكتب استيفاؤها  (PCT/MIAادلولية )

دارة دولية. وأأيدت الوفود عىل وجه اخلصوص التوصيتني احملددتني ابس تعراض الفصل  املبادئ من  21يك يعمل فعليا بصفته اإ
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دارة اجلودةبناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التوجهيية للبحث والفحص   بغية تعزيز الرشوط اخلاصة بنظم اإ
 .PCT/WG/8/3من الوثيقة  7عىل النحو الوارد يف الفقرة  اس تحداث اس امترة موحدة لأي طلب تعينيو 

تأأييدا اكمال، واقرتح يف الوقت ذاته أأن ينظر الفريق وأأيد وفد من الوفود توصيات الفريق الفرعي املعين ابجلودة  .49
دارات دولية جديدة، والمتس يف هذا الصدد من الأمانة تقدمي املزيد من املعلومات املفصةل عن  نشاء اإ العامل يف رضورة اإ

دارة جديدة من حيث البعثات الاستشارية والتدريب  وتطوير التاكليف اليت يتكبدها املكتب ادلويل نتيجة لتعيني اإ
ىل ذكل. وردا عىل هذا الالامتس عربت الأمانة عن سعادهتا بتقدمي هذه املعلومات، لكهنا أأشارت  تكنولوجيا املعلومات وما اإ

ىل أأن النفقات اليت يتكبدها املكتب ادلويل تبدو متدنية مقارنة ابلستامثرات اليت تقوم هبا املاكتب الراغبة يف أأن تعني،  اإ
يت عادة ما حتصل علهيا هذه املاكتب، وخاصة من حيث تدريب الفاحصني، من املاكتب الأخرى الراغبة ومقارنة ابملساعدة ال

دارات دولية.  يف دمعها يف مساعهيا للتعيني بصفهتا اإ

الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع وأأحاط الفريق العامل علام مبس تجدات املناقشات اجلارية يف  .50
يف اجامتع الإدارات ادلولية ذاته، حول جوانب اجلودة يف معايري تعيني الإدارات ادلولية، وخاصة و الإدارات ادلولية

 .PCT/WG/8/3من الوثيقة  7توصيات الفريق الفرعي املعين ابجلودة الواردة يف الفقرة 

ىل تقدمي معلومات عام يتكبده من نفقات عادة فامي يتعلق  .51 دارة بتعيني ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ اإ
 .للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلجديدة 

خدمة جديدة من أأجل تعزيز اس تخدام نظام معاهدة  - PCT Directنظام  من جدول الأعامل:  12البند 
 التعاون بشأأن الرباءات

ىل الوثيقة  .52  .PCT/WG/8/17استندت املناقشات اإ

اجلديدة اليت يقدهما املكتب الأورويب  PCT Directوأأعربت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عن اهامتهما خبدمة  .53
دارة حبث دويل، وخاصة أأهنا ستتاح اعتبارا من  ملودعي الطلبات ادلولية دلى املاكتب  2015يوليو  1للرباءات بصفته اإ

 الأخرى خالف املكتب الأورويب للرباءات.

ن العدد املرتفع نسبيا وردا عىل مجم .54 وعة من الاس تفسارات اليت طرحهتا الوفود، قال املكتب الأورويب للرباءات اإ
رسال  20املس تلمة حىت الآن )املرسةل يف زهاء  PCT Directخلطاابت خدمة  يف املائة من احلالت اليت اكن يتس ىن فهيا اإ

ىل الفاحصني عن التعديالت هذه اخلطاابت( يؤكد اهامتم املودعني ابس تخدام اخلدمة، وخ ضافية اإ اصة لتقدمي توضيحات اإ
املدخةل عىل الطلب ادلويل مقارنة ابلإيداع الأول. وأأوحض الوفد أأيضا أأن اخلدمة ل تُفَرض علهيا رسوم وأأن خطاب 

ينبغي أأن يُرسل بأأي من اللغات الرمسية للمكتب الأورويب للرباءات يك يُؤخذ يف الاعتبار. ول جيري  PCT Direct خدمة
ذا أأودع املودع طلبا بناء عىل الفصل الثاين من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ل اإ حوار مناسب بني الفاحص واملودع اإ

يف ركن الرباءات، ويف جسل املكتب الأورويب  PCT Direct وفضال عن ذكل ميكن للغري الاطالع عىل خطاابت خدمة
قلميية.  للرباءات عقب دخول املرحةل الإ

رسال خطاب خدمة  .55 فيه، أأوحض وفد املكتب  PCT Directوردا عىل اس تفسار من أأحد الوفود عن املوعد الالزم اإ
يداع الطلب ادلويل، ويشار اإ  ليه عىل أأنه بند مرفق ابس امترة الأورويب للرباءات أأن هذا اخلطاب جيب أأن يرسل عند اإ

(، أأي أأنه يلزم اختاذ الإجراء قبل انقضاء فرتة الأولوية. ويف ضوء هدف املكتب الأورويب PCT/RO/101الطلب )
ن هذا الأمر يعين أأن املودع  ىل تقدمي تقارير البحث الإقلميي يف غضون س تة أأشهر من اترخي الإيداع، فاإ للرباءات الرايم اإ

س تة أأشهر للبت يف الإجراء اذلي سيتخذه وحتضري الواثئق الالزمة. وأأوحض املكتب أأيضا أأن الفاحص س يأأخذ سيتاح هل عادة 
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ن يف احلس بان، PCT Directدامئا خطاابت خدمة  دم تقرر يف مرحةل البحث أأن املطالبة ابلأولوية املتعلقة ابلطلب املق واإ
 ة.ه املكتب الأورويب للرباءات غري ساريمن قبل واذلي حبث

رسائيل للرباءات يقدم أأيضا خدمة مماثةل منذ  .56 ن مكتب اإ رسائيل اإ ل أأنه مل يتسمل سوى 2015أأبريل  1وقال وفد اإ ، اإ
جيايب  خطابني اثنني حىت الآن. وشدد أأيضا عىل فائدة اخلدمة اجلديدة للمودعني الراغبني يف احلصول عىل تقرير حبث دويل اإ

جيايب مكتوب، يك يلمتسوا لحقا الإ   .الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءاترساع يف املرحةل الوطنية عرب ورأأي اإ

وردا عىل اس تفسارات عدة وفود، أأكدت الأمانة أأن التعممي اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات سريسل خالل  .57
دخالها عىل املبادئ الت وجهيية ملاكتب تسمل أأسابيع قليةل للتشاور مع ادلول الأعضاء واملس تخدمني حول التعديالت املقرتح اإ

. وأأكدت الأمانة أأن PCT Directالطلبات لتوضيح الإجراءات اليت يلزم أأن تتبعها هذه املاكتب عند تسمل خطاابت خدمة 
. وميكن 2015يوليو  1اعتبارا من  PCT Directس يدعامن تقدمي خطاابت خدمة  ePCTوبرانمج  PCT-SAFEبرانمج 

دارات ا ىل سائر اإ  لبحث ادلويل اليت أأخطرت املكتب ادلويل بأأهنا تطبق رشوطا معادةل.تقدمي دمع مماثل اإ

وردا عىل اس تفسار من أأحد الوفود، أأكد وفد املكتب الأورويب للرباءات أأنه س يواصل تقدمي التقارير عن جتاربه مع  .58
 يف دورات الفريق العامل املقبةل. PCT Directخدمة 

 .PCT/WG/8/17وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة  .59

دارة   من جدول الأعامل: 13البند  ىل اإ رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإ اإ
 البحث ادلويل

ىل الوثيقة  .60  .PCT/WG/8/18استندت املناقشات اإ

دارات البحث ادلويل. .61  وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة الهدف العام من اقرتاح تيسري أأعامل اإ

رسال املعلومات عن الطلبات غري  .62 ن قوانيهنا الوطنية اخلاصة ابلرسية ل جتزي للماكتب اإ ولكن وفود عديدة قالت اإ
رسال  زاةل هذه التقييدات اخلاصة ابإ املنشورة دون موافقة املودع. كام أأنه من غري املرّجح، يف بعض الولايت القضائية، اإ

ن اعمتدت  ماكنية "املعلومات يف املس تقبل القريب. واإ ذًا اس تخدام اإ عن  "عدم التطبيقالاقرتاحات، فس يكون عىل املاكتب اإ
وجيب أأن يُفهم أأن البعض من تكل املاكتب لن تمتكّن، يف املس تقبل القريب، من حسب ذكل  التوافقطريق الإخطار بعدم 

 الإخطار بعدم التوافق 

رسال املعلومات املتعلقة .63 ابلطلبات غري املنشورة، أأشارت بعض الوفود من  ودلى التعليق عىل التقييدات اخلاصة ابإ
طار التفاقية واخلاصة بتبادل املعلومات  التفاقية الأوروبية بشأأن الرباءاتادلول املتعاقدة مبوجب  ىل الرتتيبات املربمة يف اإ اإ

الوفود أأن أأمه املعلومات  بني ماكتهبا الوطنية واملكتب الأورويب للرباءات عن طلبات الرباءات غري املنشورة. وشّدد أأحد تكل
ىل أأولوية سابقة دلى  يداع طلب استنادا اإ اخلاصة بطلبات الرباءات غري املنشورة تتعلق مبواصفة الرباءات نفسها. فعند اإ

مكتب خمتلف، جيب الكشف للمكتب التايل عن املعلومات الواردة يف املواصفات. واعترب ذكل الوفد أأن نتاجئ البحث 
طلب الأولوية من املعلومات اليت تكتيس أأمهية أأقل وابلتايل ينبغي للماكتب النظر يف وسائل قانونية والتصنيف فامي خيص 

 لتقامس تكل املعلومات دون موافقة حمّددة من املودع.

رسال نتاجئ البحث والتصنيف غري املنشورة  .64 دراج خانة يف اس امترة الطلب يك يرّصح املودع ابإ واقرتح وفد من الوفود اإ
دا ىل اإ  رة البحث ادلويل.اإ
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دارة البحث ادلويل،  .65 عداد تقارير البحث السابقة بلغات ل تفهمها اإ وردا عىل سؤال أأحد الوفود بشأأن مدى فائدة اإ
أأوحض مكتب الرباءات الأورويب أأن املعلومة الأمه يه قامئة الواثئق اليت يسهل حتديدها ول تتوقف أأساسا عىل اللغة 

 املس تخدمة.

ن .66 دارة وقال أأحد الوفود اإ ىل اإ رسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق اإ ه عىل الرمغ من أأن قانونه الوطين يسمح ابإ
ىل الالحئة 2)اثنيا(.23 البحث ادلويل بناء عىل القاعدة اجلديدة املقرتحة ضافة تكل القاعدة اجلديدة اإ ماكنه دمع اإ ن ابإ )أأ(، فاإ

آخر يقيض ابلسامح ملكتب تسمل  ذا ما اضيف حمك أ حاةل أأي من نتاجئ التنفيذية اإ الطلبات بأأن يتيح ملودعيه خيار عدم اإ
دارة البحث ادلويل. ىل اإ  البحث أأو التصنيف الوطين السابق اإ

ضافة فقرة جديدة 2)اثنيا(.23 وعقب مشاورات غري رمسية، اقرتحت عدة وفود زايدة تعديل القاعدة .67  )ب( كام ييل: ابإ

خطار املكتب ادلويل يف أأجل أأقصاه ]التارخي[ بأأن ")ب(  ابلرمغ من الفقرة )أأ(، جيوز ملكتب تسمل  الطلبات اإ
دارة البحث  ىل اإ رسال نتاجئ حبث سابق اإ ماكنه، بناء عىل الامتس يقدمه املودع مع الطلب ادلويل، تقرير عدم اإ ابإ

خطار مبوجب هذا احلمك يف اجلريدة.  ادلويل. وينرش املكتب ادلويل أأي اإ

)ب(، 2)اثنيا(.23 ة وفود أأخرى، عن قلقه حيال القاعدة اجلديدة املقرتحةوأأعرب أأحد الوفود، ودمعته يف ذكل عد .68
ماكنية عدم تطبيق حمك من أأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دون حاجة  ىل أأنه من غري املناسب منح املكتب اإ مشريا اإ

ىل منحها، مثل حاةل عدم توافق حمك من أأحاكم املعاهدة مع قانونه الوطين. ورأأى الوفد أأن ذكل ل ينبغي أأن يصبح  قاهرة اإ
ضافهتا ل تامتىش مع الهدف املمتثل يف تعزيز تقامس العمل والتعاون بني  طريقة معل راخسة. وأأضاف أأن الفقرة )ب( املقرتح اإ

املاكتب هبدف الإسهام يف حتسني جودة منتجات البحث والفحص فامي خيص الرباءات. وبناء عليه طلب الوفد من املكتب 
ل يف حالت اندرة، فينبغي النظر برسعة  ادلويل ذا تبنّي أأن املودعني ل يس تخدمونه اإ رصد اس تخدام املودعني لهذا احلمك؛ واإ

لغائه.  يف اإ

ضافة الفقرة اجلديدة )ب( أأن تكل الفقرة رضورية ملكتبه الوطين. وأأضاف أأنه عىل الرمغ من  .69 وقال الوفد اذلي اقرتح اإ
ماكنية أأن يلمتس متكّنه، مبوجب قانونه الوطين، م نه يوّد الاحتفاظ ابإ رسال معلومات عن الطلبات غري املنشورة، فاإ ن اإ

دارة البحث ادلويل. ىل اإ رسال نتاجئ البحث السابق اإ  املودعون عدم اإ

دخالها عىل القواعد  الفريق العاملووافق  .70 من الالحئة  41)اثنيا( و 23)اثنيا( و12عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل امجلعية يك تنظر فهيا يف دورهتا التنفيذية عىل الن حو الوارد يف املرفق الأول من ملخص الرئيس بغرض تقدميها اإ

 ، رهن تغيريات أأخرى يف الصياغة حُيمتل أأن تدخلها الأمانة.2015القادمة يف أأكتوبر 

ل يف املرحةل الرد الإلزايم عىل تعليقات سلبية يف التقارير ادلولية بشأأن ادلخو  من جدول الأعامل:  14البند 
 الوطنية

ىل الوثيقة  .71  .PCT/WG/8/24استندت املناقشات اإ

ىل  .72 نه يقدر فكرة الاشرتاط عىل املودع بأأن يقدم ردا، عند ادلخول يف املرحةل الوطنية، اإ وقال وفد من الوفود اإ
ن من دارة دولية رأأي حبث سليب. وأأضاف اإ احملبذ من حيث  املكتب الأورويب للرباءات، عندما يصدر هذا املكتب بصفته اإ

زاء هذا الرشط ابلتحديد،  ضافية بني املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية. ومع ذكل أأعرب الوفد عن قلقه اإ قامة روابط اإ املبدأأ اإ
ضافيا عىل املودعني.  لأنه يفرض عبئا اإ
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ن النتاجئ الإجيابية اليت أأبلغ عهنا املكتب الأورويب ل .73 نه يدرس وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ لرباءات تشجعه واإ
دراج هذا الإجراء يف معاهدة التعاون بشأأن  ىل أأنه قدم اقرتاحا ابإ ماكنية تنفيذ رشط مماثل مبوجب قانونه الوطين. وأأشار اإ اإ

" اذلي قدمه ابلشرتاك مع اململكة املتحدة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يعاد النظر PCT 20/20الرباءات يف اقرتاحه املعنون "
 قرتاح يف املس تقبل القريب.يف هذا الا

لزايم بتقدمي رد عىل رأأي حبث سليب عند  .74 وقال ممثالن عن مجموعات املس تخدمني أأهنام ل يفضالن فرض أأي رشط اإ
جراءات املرحةل  ن مثة العديد من الأس باب الاسرتاتيجية يك يرغب املودعون يف بدء اإ ادلخول يف املرحةل الوطنية. وقال اإ

ن تأأخري هذا الرد الوطنية عىل أأساس ر  أأي حبث سليب ودون الرد فورا عىل أأية بياانت سلبية ترد يف رأأي البحث؛ وقال اإ
 مناسب أأحياان، عندما ينتظر املودع مثال نتاجئ البحث من ماكتب أأخرى. وأأضافا أأن من الأنسب ترك اخليار للمودعني.

ن املس تخدمني الأوروبيني اعتا .75 دوا عىل رشط الرد الإلزايم اذلي يفرضه املكتب وقال ممثل مجموعة مس تخدمني أأخرى اإ
ن هلم جتارب جيدة معه. ومع ذكل ينبغي أأن تقترص هذه الرشوط عىل احلالت اليت يدخل فهيا الطلب  الأورويب للرباءات واإ

دارة حبث دويل.  يف املرحةل الوطنية دلى مكتب قدم رأأي حبث بصفته اإ

 .PCT/WG/8/24 وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة .76

 معلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية والنصوص املرتمجة  من جدول الأعامل: 15البند 
ىل الوثيقة  .77  .PCT/WG/8/8استندت املناقشات اإ

وأأقرت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بأأمهية البياانت الاكمةل اليت ترد يف الوقت املناسب فامي يتعلق بدخول املرحةل  .78
 ّ هنا تقدم ابنتظام يف الوقت الراهن بياانت عن دخول املرحةل الوطنية، وأأي دت بشدة مبدأأ الاقرتاح. وقالت العديد من الوفود اإ

ىل عدم متكّنه سوى من تقدمي بياانت عن دخول املرحةل الوطنية بعد النرش  ىل املكتب ادلويل. وأأشار أأحد الوفود اإ الوطنية اإ
 ادلويل للطلب.

زاء وضوح املصطلحات واملهةل اليت مدهتا شهر املقرتحة لتقدمي املعلومات. وأأعربت عدة وفود عن شواغل خم  .79 تلفة اإ
اتحة فرتة أأطول، يف بعض  هنا حتبذ اإ اتحة شهرين س يكون أأكرث واقعية، وقالت بعض الوفود اإ ورأأت غالبية الوفود أأن اإ

 أأمهية تقدمي املعلومات يف الوقت احلالت عىل الأقل، ومع ذكل مثة من شعر أأن من املهم تضمني القواعد هدفا يشدد عىل
 املناسب قدر ما يكون ذكل معليا.

وشّدد وفد من الوفود عىل أأمهية ضامن توزيع املعلومات ابمجلةل عىل املاكتب من قبل املكتب ادلويل لإدراهجا يف  .80
اتحهتا حبسب لك حاةل يف ركن الرباءات، وطلب أأن يُدرج ذكل رصاحة يف الال حئة التنفيذية. خدمات أأخرى، فضال عن اإ

ىل أأن بياانت املرحةل ادلولية الببليوغرافية فامي خيص الطلبات ادلولية املنشورة تُتاح ابمجلةل فعال دون قاعدة  وأأشارت الأمانة اإ
ىل زرع الشك خبصوص اس تخدام  دراج قاعدة تتعلق بتوزيع بياانت املرحةل الوطنية ابمجلةل سوى اإ رصحية. ولن يؤدي اإ

ملعاهدة الرباءات وتوزيعها ابمجلةل. وبناء عليه اقرتح أأن تكون هذه املسأأةل موضوع تفامه يصدر عن امجلعية  البياانت الأخرى
دراهجا رصاحة يف الالحئة التنفيذية.  بدل من اإ

ىل أأن العديد من املاكتب الوطنية ستشرتط وقتا كبريا قبل دخول القاعدة حزي النفاذ لس تكامل الأعامل  .81 وأأشري اإ
 لضبط أأنظمة تكنولوجيا املعلومات.الالزمة 

دخالها عىل القاعدتني  .82 الواردتني يف املرفق الأول  95و 86ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ضافية قد 2015مللخص الرئيس هبدف عرضها عىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  ، رهنا بأأية تغيريات اإ

 الصياغة. تدخلها الأمانة عىل
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، رهن مناقشات أأخرى بني الأمانة والوفد املعين بشأأن تغيريات الفريق العامل عىل توصية امجلعيةووافق  .83
بل بديةل حممتةل ملعاجلة املسأأةل، مثل تناولها رصاحة يف  دخالها عىل التفامه املقرتح أأو س ُ أأخرى يف الصياغة حُيمتل اإ

دخالها عىل القاعدتني ابعامتد التفامه التايل الالحئة التنفيذية، ىل اعامتد التعديالت املقرتح اإ ضافة اإ : "ابعامتد 95و 86، اإ
ىل أأن املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية ستتاح 4" 1.86التعديالت املدخةل عىل القاعدة  "، أأشارت امجلعية اإ

دراهجا يف اجلريدة يف موقع ركن الرباءات عىل الإنرتنت، بل وأأيضا  كجزء من البياانت الببليوغرافية خبصوص للجمهور ابإ
ىل املاكتب وسائر املشرتكني يف  لتوفري ركن الرباءات خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املقدمة ابمجلةل اإ

 ".البياانت

 البحث الإضايف ادلويلمراجعة نظام  من جدول الأعامل:  16البند 
ىل الوثيقة  .84  .PCT/WG/8/6استندت املناقشات اإ

وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة توصية مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بأأن يواصل املكتب ادلويل رصد  .85
 . 2020مخلس س نوات أأخرى، عىل أأن تس تعرض مجعية املعاهدة النظام اجددا يف عام  البحث الإضايف ادلويلنظام 

املرشوع الرائد عن و  البحث الإضايف ادلويلبني واقرتح وفد من الوفود، تؤيده عدة وفود أأخرى، حذف الصةل  .86
ماكنية  البحث الإضايف ادلويلمن الوثيقة. ف 31يف مرشوع التوصية الواردة يف الفقرة  البحث والفحص التعاونيني يتيح اإ

طار منوذج حبث  جراء البحث ادلويل الرئييس، لكن س يكون عىل املودع أأن خيتار، يف اإ ضايف عقب اإ الامتس حبث دويل اإ
دارة حبث دويل واحدة لقاء سداد رمس حبث أأعىل.  وحفص تعاوين، أأن جيري البحث أأكرث من اإ

دخالها عىل نظام  .87 ، عىل النحو البحث الإضايف ادلويلوأأبدت عدة وفود تأأييدها ملواصةل النظر يف التحسينات املقرتح اإ
ماكهنا دمع النص  نه ابإ ماكنية أأن يلمتس املودع حبثا تمكيليا دوليا الوارد يف الوثيقة. وبصفة خاصة، قالت بعض الوفود اإ عىل اإ

ىل مطالب معّدةل مودعة مبوجب املادة شهرا اعتبارا  22، وتغيري املهةل احملّددة لإيداع الامتس حبث تمكييل لتصبح 19 استنادا اإ
 من اترخي الأولوية يك تتوافق مع املهةل احملّددة لإيداع طلب حفص متهيدي دويل.

، ومهنا التلكفة والاختيار البحث الإضايف ادلويلات املس تخدمني أأس بااب لتدين مس توى اس تخدام وقدم ممثلو مجموع .88
يداع الامتس حبث البحث الإضايف ادلويلاحملدود لإدارات البحث ادلويل واللغات املتاحة فامي خيص  ىل اإ ، والاضطرار أأحياان اإ

ماكن  آخر من خالل دخول املرحةل الوطنية تمكييل دويل قبل تسمل تقرير البحث ادلويل الرئييس، واإ ية الاس تفادة من حبث أ
 مبكّرا.

ىل الفريق العامل يف دورته القادمة ملناقشة التحسينات  .89 ىل تقدمي وثيقة اإ ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ
دخالها عىل نظام   .البحث الإضايف ادلويلاحملمتل اإ

 لتعاون بشأأن الرباءات ابعامتد التوصية التالية:ووافق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية معاهدة ا .90

ن امجلعية، وقد راجعت نظام  ومّرة أأخرى  بعد ثالث س نوات من دخوهل حزي النفاذ البحث الإضايف ادلويل"اإ
 رت ما ييل:قرّ ، 2015يف عام 

ىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفرتة ثالث س نوات أأخرى، ومواصةل ر  )أأ(" فع أأن تدعو املكتب ادلويل اإ
ىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛  التقارير اإ

ىل بذل املزيد  )ب(" أأن تدعو املكتب ادلويل والإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني اإ
ىل   مس تخدميه وتعزيزها؛من اجلهود لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ
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ىل النظر يف مراجعة نطاق ما  البحث الإضايف ادلويلأأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات  )ج(" اإ
طار النظام وابلتايل مس توايت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات، يك تضحى  تقدمه من خدمات يف اإ

ىل النظر من جديد يف تقدميها يف املس تقبل القريب؛معقوةل؛ وأأن تدعو الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلد  مات اإ

ىل ذكل احلني، 2020وأأن تراجع النظام من جديد يف عام  )د(" ، مع مراعاة ما حيدث من تطورات أأخرى اإ
ىل امليض قدما بامنذج البحث والفحص التعاونيني وفامي يتعلق ابجلهود الرامية  وخاصة فامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ

ىل حت   سني جودة البحث ادلويل "الرئييس"."اإ

دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن من جدول الأعامل:   17البند 
 (ePCTالرباءات )

ىل الوثيقة .91  .PCT/WG/8/19 استندت املناقشات اإ

الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  وأأبدت عدة وفود اهامتهما مبفهوم دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام .92
لهيا، رشط فهمها ePCT )نظام ىل مجموعة رائدة أأو اهامتهما احملمتل يف الانضامم اإ ىل اهامتهما القوي ابلنضامم اإ ( وأأشارت أأيضا اإ

ىل بشلك أأفضل للآاثر القانونية والتقنية النامجة عن ذكل. وأأفاد أأحد الوفود بأأن مكتبه الوطين يس تخدم  فعال ترتيبا مشاهبا اإ
طار نظامه الإلكرتوين لإدارة احلالت.  حد كبري ملساعدة حالت دخول املرحةل الوطنية يف اإ

وأأعربت عدة من الوفود وممثيل مجموعات املس تخدمني عن قلقها من احامتل أأن يُس تخدم ذكل النظام بطريقة حتّد من  .93
ماكنية أأن يرّض ذكل مبصاحل املودع دور الوكيل الوطين يف ضامن استيفاء الرشوط الوطن  احامتل  –ية بشلك مناسب، ومن اإ

ىل زايدة التاكليف الإجاملية أأو فقدان احلقوق أأو التخفيض من قمية أأي حقوق ُمكتس بة. وأأعلنت أأن أأي نظام  أأن يؤدي اإ
الأمانة أأن الغرض  يبدو سهال يف البداية ولكن حُيمتل أأن يتسبّب يف مشالك كبرية هو نظام غري مرغوب فيه. وأأوحضت

ن الغرض  ماكنية دخول املرحةل الوطنية بنقرة واحدة"، مبا حيّد من ادلور املهم للوكيل الوطين. بل اإ املنشود هو ليس توفري "اإ
عادة نقل البياانت من قبل الوالكء واملاكتب، واحلّد من أأخطاء الإجراءات الشلكية، وتوفري  من النظام هو التخلّص من اإ

آمنة وم  عداد مسودات الواثئق من قبل مس تخدمني قد يوجدون يف بدلان خمتلفة. وبوجه منصة أ تعددة اللغات لالشرتاك يف اإ
لزايم قبل الإرسال. وس يجب عىل الأقل أأن يكون  دخال بياانت يف اجال "الوكيل الوطين" كرشط اإ خاص، س يقتيض النظام اإ

مبراعاة الإجراء اجلاري تنفيذه، وس ينبغي يف أأحسن الأحوال أأي وكيل وطين من هذا القبيل قد وافق عىل العمل بتكل الصفة 
أأن يكون قد اضطلع بدور قوي ومبكّر يف التحضري دلخول املرحةل الوطنية. وميكن تصممي الواهجة بشلك يؤكّد عىل أأمهية 

ىل عنوان تبليغ قانوين لوكيل غري ىل أأدىن مس توى ممكن من خطر أأن يشري املودعون اإ  مؤّهل. هذه النقطة واحلد اإ

لهيا: .94  وفامي ييل بعض من الشواغل الأخرى املشار اإ

قضااي قانونية تتعلق ابلتوقيت اذلي تُعترب فيه الواثئق املُرسةل عرب خادم يتوىل تشغيهل املكتب ادلويل،  )أأ(
مدفوعات ُمسّددة عرب نظام تسديد مركزي يتوىل تشغيهل املكتب ادلويل، ُمس تلمة من قبل املكتب الوطين  أأو
 عين؛امل

ماكنية مالحظة أأوجه القصور فورا  )ب( آين من قبل املكتب املعنّي لضامن اإ ىل نفاذ أ قضااي معلية تتعلق ابحلاجة اإ
 وتزويده بفرص لتصحيحها مضن املُهل احملّددة، اليت تُعد صارمة يف بعض املاكتب؛

اجلة الوطنية للطلبات لأشخاص من مسائل تتعلق مبدى سامح القوانني الوطنية بتفويض الأدوار املتعلقة ابملع )ج(
 غري مواطين ادلوةل املعنية؛
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ذا مل يكن يف قوانيهنا الوطنية أأحاكم مناس بة لالعرتاف ابلإرسال الإلكرتوين  )د( مدى متّكن املاكتب من املشاركة اإ
 للواثئق يف املرحةل الوطنية؛

حال اشرتاك يف التحضري دلخول املرحةل  بني الوكيل "الرئييس" والوكيل "الوطين" يف –حتديد املسؤوليات  )ه(
 الوطنية، وبني املاكتب الوطنية واملكتب ادلويل لتحديد الإجراءات املتاحة يف حال عدم توافر النظام أأو عطهل.

ىل بياانت املرحةل ادلولية  .95 اتحة النفاذ اإ نه ميكن اعامتد هنج أأفضل وهو اجّرد اإ وقال أأحد ممثيل مجموعات املس تخدمني اإ
 من الواهجات املعيارية يف املاكتب الوطنية وترك التنفيذ لأنظمة املس تخدمني مبارشة. ومجموعة

ىل أأن كثريا من اجملالت اليت ُذكر أأهنا تنطوي عىل ممارسة سيئة هل صةل أأيضا ابمللفات الورقية. ولكن  .96 وأأشار الرئيس اإ
ي. مفن املهم مراعاة املشالك، ولكن اس تخداهما حملاوةل جيب عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مواهجة واقع العرص الرمق

آليات بديةل س تظهر وأأن املاكتب واملس تخدمني س يكونون قد أأضاعوا فرصة املساعدة يف تكييفها.  وقف التقدم س يعين أأن أ

عداد مرشوع واهجة أأويل يف البيئة التجريبية .97 ، ePCT وأأحاط الفريق العامل علام بأأن املكتب ادلويل يعزتم اإ
ح أأن يكون ذكل يف خريف  ، مما سيساعد عىل توفري املعلومات الالزمة لإجراء مناقشات أأكرث واقعية مع 2015ويُرجَّ

املاكتب ومجموعات املس تخدمني الرائدة احملمتةل. وأأحاط علام كذكل ابعزتام املكتب ادلويل دعوة املاكتب ومجموعات 
ىل املشاركة، وذكل عن طريق  تعممي من تعماميت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يصدره يف املس تخدمني الرائدة اإ

 املس تقبل القريب.

عريف ت :احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن جدول الأعامل:   18البند 
 مستندات الرباءات ونطاقها

ىل الوثيقة .98  .PCT/WG/8/9 استندت املناقشات اإ

ىل عاهدةاملالعمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف فرقة عادة تنش يط ورحبت عدة وفود ابإ  .99 ، مشرية اإ
أأمهية هذا املوضوع ابلنس بة للبحث بفعالية عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات وتوافرها يف العامل الرمقي احلايل. وقال أأحد الوفود 

نه يرى رضورة أأن يكفل العمل مزااي حصة البياانت اتحة البياانت بطريقة  اإ املتعلقة ابلرباءات واكامتلها وتناسب توقيهتا، ويكفل اإ
خالية من احلواجز. ومن املهم مراعاة مناذج املنفعة، اليت ابتت عديدة وهممة من زاوية حاةل التقنية الصناعية السابقة، ومراعاة 

ضافة مجموعات أأمهية أأن تكون بعض املعلومات متاحة ابلإنلكزيية. وعالوة عل ذكل،  جيب ضامن سهوةل الآلية اخلاصة ابإ
ىل   .عاهدةاملاحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف جديدة اإ

 .PCT/WG/8/9 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .100

 معيار عرض قوامئ التسلسل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن جدول الأعامل:   19البند 
ىل الوثيقةاستندت  .101  .PCT/WG/8/13 املناقشات اإ

نه يف الوقت اذلي يؤيد فيه الانتقال من املعيار  .102 حدى مجموعات املس تخدمني اإ ىل املعيار  ST 25وقال ممثل اإ اإ
ST 26 ىل ارتاكب املودعني نه يبدي قلقه من احامتل أأن يؤدي ذكل الانتقال اإ ، مما يامتىش مع التوهجات التقنية الراهنة، فاإ

عطاء وقت اكف لنتقال املودعني من املعيار لأخطاء دل يداع قوامئ التسلسل مبوجب املعيار اجلديد. مفن املهم ابلتايل اإ ى اإ
جراءات للمساعدة يف حال وقوع أأخطاء. اتحة اإ ىل املعيار اجلديد وضامن اإ  القدمي اإ

 .PCT/WG/8/13 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .103
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 ST.14مراجعة معيار الويبو   من جدول الأعامل: 20البند 
ىل الوثيقة .104  .PCT/WG/8/10 استندت املناقشات اإ

دراج الفئتني "Xوأأكّد أأحد الوفود اجددا موقفه القايض ابلحتفاظ ابلفئة " .105 " يف شفرات الفئات I" و"N" وعدم اإ
واملعيار  ST 14عيار املواءمة بني امل . وأأيّد ذكل الوفد زايدة ST 14من معيار الويبو  14املستشهد هبا الواردة يف الفقرة 

 متاش يا مع الاعتبارات احلالية لفرقة العمل بدل من املواءمة الاكمةل. ISO 690:2010ادلويل 

 .PCT/WG/8/10 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .106

 الرسوم امللّونةمن جدول الأعامل:   21البند 
ىل الوثيقة .107  .PCT/WG/8/21 استندت املناقشات اإ

وأأكّدت عدة من الوفود وممثيل مجموعات املس تخدمني اجددا أأمهية العمل من أأجل قبول الرسوم امللّونة ومعاجلهتا،  .108
ىل أأمهيهتا املمكنة يف الكشف الفعال عن الاخرتاعات يف بعض اجملالت التكنولوجية. ولوحظ أأيضا تقادم مزتايد يف  وأأشارت اإ

التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة الرباءات الوطنية، ودرجة حتّمل أأقل لتكل امللفات يف أأنساق امللفات اليت تشرتطها معاهدة 
نه قد يكون من املناسب بدء  حدى مجموعات املس تخدمني اإ الرباجيات املُس تخدمة معوما لإعداد الواثئق الأخرى. وقال ممثل اإ

 .PDF حىت قبل تسوية املشالك املرتبطة بتكل املودعة بنسق XML قبول الرسوم امللّونة يف الطلبات ادلولية املودعة بنسق

ما أأنظمة اكمةل أأو جزئية ملعاجلة الرسوم امللّونة وعرضت تقامس  .109 ىل أأن دلى ماكتهبا الوطنية اإ واشارت عدة ماكتب اإ
 املعلومات التقنية مع املكتب ادلويل واملاكتب املهمتة الأخرى.

نه ل تزال هناك بعض املرونة فامي خيص البّت يف الإجراءات وقد وردا عىل أأس ئةل طرهحا أأحد الوفود، قال .110 ت الأمانة اإ
يتعنّي أأيضا زايدة توضيح الإطار القانوين، وهام أأمران قد يُطرحان لتقدمي اقرتاحات بشأأهنام يف ادلورات القادمة للفريق 

لهيا العمل يه اكلتايل:  العامل. غري أأن الافرتاضات اليت يستند اإ

لضامن قبول الرسوم امللّونة يف املرحةل  11 تحيل أأساسا يف املديني القصري واملتوسط تغيري القاعدةمن املس   )أأ(
 الوطنية قبل لك املاكتب املعّينة؛

يداع طلب دويل يش متل عىل رسوم ملّونة، تس تخدم املعاجلة اخلاصة ابملرحةل ادلولية، مبا يف ذكل  )ب( يف حال اإ
 كل الرسوم امللّونة؛البحث ادلويل والنرش ادلويل، ت

ىل رسوم ابلأبيض والأسود لس تخداهما من قبل  )ج( آيل، الرسوم امللّونة اإ قد حتّول أأنظمة املكتب ادلويل، بشلك أ
ذا اكنت  املاكتب املعّينة اليت تشرتط تقدمي الرسوم ابلأبيض والأسود يف غياب توفري املودع لبديل أأفضل، وأأما اإ

 أأودعت أأصال واكنت متثّل قصورا رمسيا دلى املاكتب الوطنية اليت تشرتط تقدمي الرسوم امللّونة يه الرسوم اليت
اتحة تصويب للمكتب املعنّي يبنّي  –الرسوم ابلأبيض والأسود  ن من مسؤولية املودع ضامن اإ يف هناية املطاف، فاإ

ضايف. دراج موضوع اإ  بشلك سلمي حمتوى الطلب ادلويل كام أأودع، دون اإ

 .PCT/WG/8/21 ل علام مبضمون الوثيقةوأأحاط الفريق العام .111

 توضيح الإجراء املتعلق بتضمني الأجزاء غري املوجودة ابلإحاةلمن جدول الأعامل:   22البند 
ىل الوثيقة .112  .PCT/WG/8/4 استندت املناقشات اإ



PCT/WG/8/25 
15 
 

نه ل يزال يعتقد اعتقادا قواي أأنه يف حال تضمن الطلب ادلويل مجموعة من املطالب  .113 )مودعة خطأأ( وقال أأحد الوفود اإ
، مع ذكل، تضمني مجيع املطالب و/أأو مجيع عنارص الوصف الواردة يف و/أأو عنارص وصف )مودعة خطأأ( والمتس املودع

ن ذكل التضمني ابلإحاةل مشمول فعال ليس "جزءا انقصا"ابعتبارها  طلب الأولوية ابلإحاةل يف روح ونية الالحئة التنفيذية ، فاإ
نه ل ميكنه دمع احلل التوفيقي املمتثّل يف اخليار ابء الوارد يف الوثيقة لأن ذكل ا أأيضالراهنة حفسب، بل يف صياغهتا . وقال اإ

ىل ادلول الأعضاء اليت تتيح فائدة عىل مقديم الطلبات أأية يعود ب لاحلل غري منصف و ماكنية ماكتهباملنمتني اإ ا ابلفعل اإ
ىل ذكل احلل سوى ولن يفيد  .نةمعيّ تسمل للطلبات وماكتب ل التضمني ابلإحاةل بصفهتا ماكتب  ول ادلمقديم الطلبات املنمتني اإ

ىل ادلول الأعضاء اليت ل تسمح ماكتهبا . تكل الإماكنيةماكتهبا  تتيحل اليت عضاء الأ  وحّث مجموعات املس تخدمني املنمتية اإ
ىل تغيري  موقفها. واقرتح كذكل أأن ينرش املكتب ابلتضمني يف احلاةل قيد البحث عىل "الضغط" عىل تكل املاكتب دلفعها اإ

ادلويل قامئة تبنّي املامرسة اليت تتبعها ماكتب لك ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص التضمني 
 ابلإحاةل يف احلاةل املذكورة.

ضافيني عىل الأ  .114 ىل اخليارين أألف وابء، خيارين اإ قل ينبغي النظر فهيام. فميكن، وأأضاف الوفد أأن هناك، ابلإضافة اإ
مجيع املطالب و/أأو مجيع عنارص الوصف الواردة للسامح حتديدا، يف احلاةل قيد البحث، بتضمني  18.4 أأول، تعديل القاعدة

ىل الالحئة التنفيذية ملعاجلة احل"جزءا انقصا"ابعتبارها  يف طلب الأولوية ابلإحاةل ضافة حمك جديد متاما اإ اةل . وميكن، اثنيا، اإ
 قيد البحث.

وذكّر أأحد الوفود ابلأغراض الأصلية للأحاكم اخلاصة ابلأجزاء الناقصة والواردة يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  .115
بشأأن الرباءات، ويه املواءمة بني املعاهدة وأأحاكم معاهدة قانون الرباءات. وقد ُوضعت تكل الأحاكم لتوفري ضامانت 

ت اس تثنائية وجيب ابلتايل أأن تُفرّس بطريقة صارمة. ورأأى أأنه ل توجد، ل يف معاهدة قانون الرباءات للمودعني ومعاجلة حال
ماكنية السامح للمودع أأو عدم السامح هل بتضمني  مجيع ول يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأية أأحاكم تتناول مسأأةل اإ

يف حال تضمن الطلب ادلويل  "جزءا انقصا"ابعتبارها  وية ابلإحاةلاملطالب و/أأو مجيع عنارص الوصف الواردة يف طلب الأول
ماكنه قبول احلل التوفيقي املبنّي يف اخليار  ن ابإ مجموعة من املطالب )مودعة خطأأ( و/أأو عنارص وصف )مودعة خطأأ(. وقال اإ

الرتكزي عىل تعديل املبادئ التوجهيية  ابء الوارد يف الوثيقة وأأقّر أأن ذكل احلل لن يبدو مقبول للوفود الأخرى. وابلتايل اقرتح
ذاكء وعي املودعني.  اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات من أأجل توضيح اس مترار تباين املامرسات اليت تتبعها املاكتب واإ

يداع بعض الواثئق حسب الأصول يف  .116 ىل أأنه يبدو هل غريبا أأن الالحئة التنفيذية تسمح للمودع ابإ وأأشار الرئيس اإ
يداع أأي يشء عىل الإطالق يف غضون املهةل احملّددة، ول تسمح ظروف "القوة ا لقاهرة" بعد انقضاء املهةل احملّددة دون اإ

يداع مجموعة خاطئة من املطالب و/أأو عنارص وصف خاطئة. ومبا أأنه ل ميكن معاجلة هذا  للمودع بتصحيح اخلطأأ املمتثل يف اإ
ماكنية صياغة  –كام اقرتحه أأحد الوفود  –رمبا الوضع من خالل تضمني "جزء انقص" ابلإحاةل، فميكن  حماوةل اس تكشاف اإ

حمك جديد متاما يسمح للمودع، يف حالت حمدودة واس تثنائية للغاية، ابستبدال املطالب و/أأو عنارص الوصف املودعة خطأأ 
 ردة يف طلب الأولوية.والواردة يف الطلب ادلويل كام أأودع بنسخة معادةل "حصيحة" من املطالب و/أأو عنارص الوصف الوا

كام يه" ولكن تعديل ترك املسأأةل ") PCT/WG/8/4 وأأبدت عدة وفود تفضيلها للخيار أألف الوارد يف الوثيقة .117
ذاكء وعي  املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات من أأجل توضيح اس مترار تباين املامرسات اليت تتبعها املاكتب واإ

 املودعني(.

أأنه ينبغي تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتوضيح أأن تضمني لك املطالب  ورأأى أأحد الوفود .118
 وعنارص الوصف ابلإحاةل أأمر غري مسموح به.

وأأبدت بعض الوفود، ومهنا البعض ممن أأعرب عن تفضيهل للك من اخليار أألف واخليار ابء، اهامتهما ابقرتاح الرئيس  .119
ىل اس تكشاف اإ  حدى مجموعات املس تخدمني ادلاعي اإ ماكنية صياغة حمك جديد متاما ملعاجلة احلاةل قيد البحث. ووافق ممثل اإ
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عىل أأنه من املس تحب تصحيح جزء مودع خطأأ، ولكنه شّدد عىل رضورة أأل يكون ذكل يف ظروف حمدودة للغاية حفسب، 
 بل كذكل لزوم القيام به يف مراحل جد مبكّرة من معلية املعاجلة.

ن الوضع الراهن ينقص من اليقني القانوين. فهناك أأخطاء تُرتكب وينبغي وقال  .120 عدة من ممثيل مجموعات املس تخدمني اإ
ذا مل خيلّف ذكل أأي رضر عىل  أأن تُتاح الفرص لستبدال عنارص الطلب ادلويل املودعة خطأأ يف حالت حمدودة ومناس بة اإ

 مصاحل الغري.

ن  .121 حدى مجموعات املس تخدمني اإ ماكنية تعديل القاعدةوقال ممثل اإ ماكن الفريق العامل النظر أأيضا يف اإ للسامح  18.4 ابإ
بتضمني العنارص الناقصة ابلإحاةل يف احلالت اليت ل يكون فهيا طلب للأولوية واردا يف الطلب ادلويل كام أأودع، ولكنه 

 )اثنيا(.26أأودع لحقا أأو حُصّح مبوجب القاعدة 

ىل املكتب  .122 ادلويل أأن يعد، لأغراض املناقشة يف دورته القادمة، وثيقة معل تتضمن وطلب الفريق العامل اإ
مرشوع حمك جديد يسمح للمودع، يف حالت حمدودة واس تثنائية للغاية، ابستبدال املطالب و/أأو عنارص الوصف 

الواردة  املودعة خطأأ والواردة يف الطلب ادلويل كام أأودع بنسخة معادةل "حصيحة" من املطالب و/أأو عنارص الوصف
 يف طلب الأولوية.

ىل املكتب ادلول أأيضا أأن يقوم، يف انتظار نتاجئ املناقشات احلالية بشأأن املسائل قيد  .123 وطلب الفريق العامل اإ
عداد تعديالت عىل املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات والتشاور بشأأهنا من  البحث يف الفريق العامل، ابإ

آاثر اس مترار تباين تكل املامرسات.أأجل توضيح اس مترار تباي ذاكء وعي املودعني بأ  ن املامرسات اليت تتبعها املاكتب واإ

 املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوممن جدول الأعامل:   23البند 
ىل الوثيقة .124  .PCT/WG/8/5 استندت املناقشات اإ

ن اخليار املفّضل هو اخليار  .125 حاةل PCT/WG/8/5 الوارد يف الوثيقة 1وقالت عدة وفود اإ ىل مجعية ، أأي اإ املسأأةل اإ
ىل تفسري موحدالتوصل  بغرضاحتاد ابريس  من اتفاقية ابريس. غري أأنه أأقّر بأأنه من غري املرّجح أأن يوافق احتاد  4 للامدة اإ

ن وافق، معلية معقدة ومطوةل. كام أأقّر، ابلنظر  ابريس عىل ذكل التفسري املوحد وأأن ىل مراجعة اتفاقية ابريس س تكون، اإ اإ
حالهتا  قةل الطلبات اليت تش متل عىل مطالب ابلأولوية يف نفس اليوم، بأأن املسأأةل قد ل تكتيس قدرا اكفيا من الأمهية لتربير اإ

ىل مجعية احتاد ابريس يف هذه املرحةل.  اإ

الوارد يف  3، أأن اخليار 1ورأأت غالبية الوفود، ومهنا البعض ممن أأبدى تفضيهل معوما للخيار  .126
املاكتب  يك تبّت  متهيد الطريقتعاون بشأأن الرباءات ل تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة ال ، أأي PCT/WG/8/5 الوثيقة

بل للميض قدما.نة يف املسأأةل يف املرحةل الوطنيةاملعيّ   ، يبدو أأفضل الس ُ

رد يف الوا 4، تفضيلها للخيار 1وأأبدت وفود أأخرى، ومهنا أأيضا البعض ممن أأعرب عن تفضيهل معوما للخيار  .127
، أأي ترك الوضع "كام هو" والاقتصار عىل تعديل املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات PCT/WG/8/5 الوثيقة

آاثره. ذاكء وعي املودعني بتباين املامرسات اليت تتبعها املاكتب وأ  ودليل املودعني من أأجل اإ

نه يقبل، بصفته مكتبا لتسمل الطلبات، املط .128 ىل أأن الالحئة وقال أأحد الوفود اإ الب ابلأولوية يف نفس اليوم، مشريا اإ
للسامح برد حق الأولوية. وقد مت، يف هذا الس ياق، حذف  2007التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد عُدلت يف عام 

الإيداع  الرشط القايض رصاحة برضورة أأن يكون طلب سابق، يُطالب بأأولويته يف الطلب ادلويل، قد أأودع "قبل اترخي
نه ل يقبل املطالب ابلأولوية يف نفس اليوم عىل أأساس تفسري حريف للامدة آخر اإ ( من اتفاقية 2ج)4 ادلويل". وقال وفد أ

 ابريس.
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بل العملية ملعاجلة املسأأةل قيد البحث قد يكون عدم الاقتصار  .129 ن أأحد الس ُ حدى مجموعات املس تخدمني اإ وقال ممثل اإ
بات حفسب، بل كذكل وضع خمت الوقت علهيا من أأجل تسجيل الوقت الفعيل اذلي تسمل عىل وضع خمت التارخي عىل الطل 

 فيه املكتب الطلب، مما ميّكن من حتديد الطلبات "السابقة" يف حال تسمل عدة طلبات يف اليوم نفسه.

 حول املسأأةل وردا عىل اس تفسار قدمه أأحد الوفود، أأكّدت الأمانة أأن مكتب املستشار القانوين للويبو قد استُشري .130
 ولكن املوافقة عىل كيفية تفسري أأحاكم اتفاقية ابريس تعود لدلول الأعضاء يف احتاد ابريس.

ىل املكتب ادلويل أأن يعد، لأغراض املناقشة يف دورته  .131 ذ أأحاط الفريق العامل علام بتباين الآراء، طلب اإ واإ
بشأأن الرباءات لالشرتاط رصاحة من ماكتب تسمل الطلبات القادمة، اقرتاحا بتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون 

لغاء مطالب الأولوية يف نفس اليوم من أأجل متهيد الطريق يك تتخذ املاكتب املعّينة قرارات يف هذا الشأأن يف  عدم اإ
 املرحةل الوطنية بناء عىل القوانني الوطنية املنطبقة.

اتحة بعض املعلو  من جدول الأعامل:  24البند   مات للجمهورعدم اإ
ىل الوثيقة  .132  .PCT/WG/8/12استندت املناقشات اإ

رشادات  .133 وأأعربت الوفود اليت أأخذت اللكمة عن تأأييدها معوما لالقرتاح، لكهنا شددت عىل رضورة احلصول عىل اإ
صلحة بشأأن طريقة تطبيق الأحاكم، يف التعلاميت الإدارية مثال. والمتست بعض الوفود عىل وجه اخلصوص توضيح عبارة "امل

ذا اكن الاقرتاح 2)ه("1.94" و2)ل("2.48الاقتصادية لشخص ما" الواردة يف القاعدتني  ". وتساءل وفد من الوفود عام اإ
ىل املودع بأأن جيري التصحيح 2.9بتعديل القاعدة  بالغ سائر املاكتب واملكتب ادلويل بأأي اقرتاح يقدم اإ ، اليت تلزم املكتب ابإ

يف  ، اقرتاحا مس تحبا نظرا لأهنا قد تسفر عن الازدواجية والتكرار1.9لستيفاء القاعدة  من تلقاء نفسه يف طلبه ادلويل
نه ل يقرتح حذف ذكل التعديل عىل القاعدة   يف هذه املرحةل. 2.9السجالت، ولكنه قال اإ

املعني أأو وردا عىل تعليق قدمه وفد من الوفود بأأن الأحاكم اليت تسمح ابلطالع عىل امللف اذلي ميسكه املكتب  .134
2.94املكتب املنتخب يف القاعدة 

)اثنيا(
()أأ(، 2)30تبدو أأكرث تقييدا مما تنص عليه املادة  3.94كام يقرتح تعديلها، والقاعدة  

ىل املادة  شارة مبارشة اإ  ()أأ(.2)30وافق الفريق العامل عىل مواصةل تعديل هاتني القاعدتني لتضميهنام اإ

وفد من الوفود بشأأن العبء الإضايف املفروض عىل ماكتب تسمل الطلبات وردا عىل الشواغل اليت أأعرب عهنا  .135
اتحة  دارات البحث ادلويل بسبب اإ بناء عىل الامتس، وافق الفريق العامل عىل  الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفهاواإ

1.94مواصةل تعديل املادتني 
)اثنيا(

1.94و 
)اثلثا(

دراج لكمة "جيوز"  اجلديدتني املقرتحتني جلعلهام اختياريتني  لزاميتني )ابإ وليس اإ
 بدل من لكمة "جيب" يف الأحاكم( 

ن مل يتح  .136 وردا عىل سؤال طرحه ممثل عن مجموعة مس تخدمني، أأوحض املكتب ادلويل أأن املكتب املعني ميكنه، اإ
ن املكتب ادلويل الاطالع عىل املعلومات الواردة يف امللف، أأن يلمتس احلصول عىل هذه املعلومات مبا رشة من املودع اإ

 اكنت هذه املعلومات لزمة كدليل عند النظر يف الامتس رد حق الأولوية.

دخالها عىل القواعد  .137 من الالحئة التنفيذية، عىل  94و 2.48و 9ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف  النحو الوارد هنا يف املرفق الثالث مللخص الرئيس، هبدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة.2015 أأكتوبر  ، رهنا بأأية تغيريات اإ
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تزويد املكتب ادلويل بنسخ من الواثئق املس تلمة يف س ياق الامتس رد حق   من جدول الأعامل: 25البند 
 الأولوية

ىل الوثيقة  .138  .PCT/WG/8/14استندت املناقشات اإ

ضافية عىل صياغة القاعدة  وأأيدت مجيع .139 دخال تغيريات اإ 26الوفود اليت أأخذت اللكمة الاقرتاح، رهنا ابإ
)اثنيا(

)ح( 3
ضافة فقرة جديدة )ح واإ

)اثنيا(
ىل القاعدة  26( اإ

)اثنيا(
. والمتس الفريق العامل من املكتب ادلويل تعديل املبادئ التوجهيية ملاكتب 3

املعلومات اليت ينبغي أأن ميتنع مكتب تسمل الطلبات عن تزويد املكتب ادلويل  تسمل الطلبات بغية تقدمي توجهيات عن أأنواع
26هبا عىل أأساس القاعدة 

)اثنيا(
)ح3

)اثنيا(
 ( اجلديدة املقرتحة. 

ىل تعديل الفقرتني  .140 ىل احلاجة احملمتةل اإ )ج( و)س( من املبادئ التوجهيية ملاكتب تسمل 166وأأشار وفد من الوفود اإ
عالانت أأو أأدةل.الطلبات، لأن هاتني   الفقرتني تنصان عىل أأن من احملبذ أأن ترسل ماكتب تسمل الطلبات اإ

دخالها عىل القاعدتني  .141 26ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
)اثنيا(

)ب( من الالحئة التنفيذية 2.48و 
ىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  عىل النحو الوارد هنا يف املرفق الرابع مللخص الرئيس، هبدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة.2015  ، رهنا بأأية تغيريات اإ

 حالت التأأخر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل الإلكرتوين من جدول الأعامل:  26البند 
ىل الوثيقة  .142  .PCT/WG/8/22استندت املناقشات اإ

، ومع التواصل الإلكرتوين خدماتبسبب عدم توافر وأأعربت الوفود عن تأأييدها معوما لغرض اقرتاح عذر التأأخر  .143
ىل التخفيف من الشواغل اليت أأعربت عهنا بعض الوفود عن الطريقة اليت ميكن هبا تطبيق الأحاكم بطريقة  ذكل وسعيا اإ

اكتب تسمل الطلبات، من قبيل توضيح الظروف اليت ينبغي أأن متسقة، الُتمس تقدمي توضيحات يف املبادئ التوجهيية مل
 ينظر فهيا مكتب تسمل الطلبات قبل عذر أأي تأأخري.

قامة ورأأى وفد من الوفود أأن التعديل املقرتح تعرب عنه الصياغة احلالية " .144 أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ
82املس تخدمة يف القاعدة  الطرف املعين"

)رابعا(
ىل أأن عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين معوما ل يُقبل  )أأ(. وأأشار الوفد اإ

يداع بديةل، مثل خدمات الربيد. ن توفرت للمودع س بل اإ  بطبيعة احلال عذرا للتأأخر يف مراعاة املهل دلى مكتبه الوطين، اإ

تواصل الإلكرتوين لكنه اعترب وأأقر وفد من الوفود برضورة عذر التأأخر يف مراعاة املهل بسبب عدم توافر خدمات ال  .145
ضافته لن يناسب القاعدة  82أأن سبب "عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين معوما" املقرتح اإ

)رابعا(
ىل الأس باب   ابلنظر اإ

82الأخرى الواردة يف القاعدة 
)رابعا(

)أأ( ولكها عىل مس توى أأعىل من اخلطورة. ورأأى الوفد أأن الأحاكم ينبغي تطبيقها عىل 1
اةل عىل حدة، واعترب أأن احلمك اجلديد املقرتح قد يكون مقيدا بدرجة كبرية. وردا عىل املالحظة الأخرية، أأوحض الرئيس لك ح

أأن التأأخر يف مراعاة املهل ل بد أأن يتسبب فيه عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين معوما، ويلزم تقدمي أأدةل ترىض هبا 
 املاكتب يك تعذر هذا التأأخر.

وفد من الوفود الضوء عىل أأن الفريق العامل قد يلزمه النظر يف املس تقبل يف قضااي أأخرى تتعلق ابملشالك وسلط  .146
اليت تطرهحا نظم التواصل الإلكرتوين، فمثة حالت مثال مل يتسمل فهيا املكتب وثيقة ُُحّلت عىل نظام لإيداع الواثئق 

قرار ابلإيداع  ن اكن املودع حصل عىل اإ لكرتونيا، واإ  يربهن عىل أأنه أأودعها ابلفعل.اإ

وأأعرب ممثل عن مجموعة مس تخدمني عن رغبته يف أأن يغطي الاقرتاح أأيضا انقطاع خدمات الإنرتنت وعدم توافر  .147
ىل املودع.  اخلادم اذلي يس تخدمه مقدم خدمات الإنرتنت اإ
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دخالها عىل القاعدة  .148 )رابعا( عىل النحو الوارد يف املرفق 82ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل  PCT/WG/8/22من الوثيقة  25اخلامس مللخص الرئيس والفهم الوارد يف الفقرة  املنقول أأدانه، هبدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة.، ره 2015امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر   نا بأأية تغيريات اإ

 فامي خيص عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام": 1)رابعا(82 لقاعدةا"تطبيق 

لعذر تأأخر يف مراعاة همةل مل تُراع بسبب عدم توافر  1)رابعا(82القاعدة "عند النظر يف الامتس يُقدم بناء عىل 
خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام، ينبغي للمكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل تفسري عدم التوافر بشلك عام 

لك بأأنه ينطبق عىل حالت العطل اليت تصيب مناطق جغرافية واسعة النطاق والعديد من الأفراد، متيزيا لها عن املشا
 املمتركزة اليت ختص مبىن معينا أأو مس تخدما واحدا."

دخالها عىل أأي من املبادئ  .149 جراء مشاورات حول التعديالت املقرتح اإ والمتس الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ
التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي والتعلاميت الإدارية، حسب 

الاقتضاء،  لتوضيح طريقة تطبيق التأأخر يف مراعاة املهل بسبب عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين، مبا يف ذكل 
ماكنية عدم عذر ذكل التأأخر يف حال توافر وسائل تواصل أأخرى.  اإ

 لغات التواصل مع املكتب ادلويل  من جدول الأعامل: 27البند 
ىل الوثيقة  .150  .PCT/WG/8/23استندت املناقشات اإ

ورحبت عدة وفود بشدة ابقرتاح توس يع نطاق طائفة اللغات اليت ميكن للمودعني التواصل هبا مع املكتب ادلويل،  .151
ىل النفاذ، وأأحاطت بعض الوفود علام بأأن جتربة توس يع نطاق اللغات  ىل أأن هذا الأمر من شأأنه أأن ييرس النفاذ اإ مشرية اإ

ها يف أأن يوسع نطاق هذه التجربة لتشمل سائر س بل التواصل يف أأرسع ، وأأعربت عن أأمل ePCTتقترص حاليا عىل نظام 
 وقت ممكن.

زاء تنفيذه. فينبغي يف املقام الأول عدم  .152 وأأعرب عدد من الوفود عن تأأييده للمفهوم معوما، ومع ذكل أأعرب عن قلقه اإ
ضامن أأل يفرض ذكل صعوابت عىل  السامح بزايدة التاكليف أأو ابلتأأخر بسبب أأعباء العمل الإضافية. واثنيا من الرضوري

املاكتب املعينة عن طريق السامح بتقدمي الواثئق اليت من املهم أأن تقرأأها هذه املاكتب بلغات بديةل. وأأخريا من احملبذ التشاور 
لهيا عىل حنو أأفضل فامي يتعلق ابلتغيريات الوش يكة عىل نظام  رسال الإشعارات اإ تؤثر  اليت قد ePCTمع املاكتب الوطنية واإ

 يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويف املاكتب.

دخالها عىل القاعدة  .153 )د( الواردة يف مرفق الوثيقة 2.92ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
PCT/WG/8/23 ،ىل امجلعية لتنظر فهيا واملنقوةل هنا يف املرفق السادس مللخص الرئيس يف دورهتا  هبدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة.2015املقبةل يف أأكتوبر   ، رهنا بأأية تغيريات اإ

 مسائل أأخرى من جدول الأعامل:  28البند 
 2015وافق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بعقد دورة واحدة للفريق العامل بني دورتهيا املنعقدتني يف أأكتوبر  .154

اتحة القدر ذاته من املساعدة املالية لمتكني بعض الوفود احلارضة يف هذه ، ر 2015وسبمترب/أأكتوبر  هنا ابلأموال املتوفرة، واإ
 ادلورة من حضور ادلورة املقبةل.

ىل أأن ادلورة التاسعة للفريق العامل من املرتقب عقدها بصفة مؤقتة يف جنيف يف  .155 وأأشار املكتب ادلويل اإ
 .2016 مايو/يونيو
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 ملخص الرئيس من جدول الأعامل:  29البند 
أأحاطت الفريق العامل علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس وأأن احملرض الرمسي سريد يف  .156

 .تقرير ادلورة

 من جدول الأعامل:  اختتام ادلورة 30البند 
 .2015مايو  29اختمت الرئيس ادلورة يف  .157

 

 [مل تُنقل هنا PCT/WG/8/25مرفقات الوثيقة ]

 

 

 


