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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :فرباير 2016

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة السابعة واألربعون (الدورة العادية العشرون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية
 .1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  :)A/55/1من  1اإىل  ،6و 10و 11و19
و 31و.32
.2

وترد التقارير اخلاصة بتكل البنود ،عدا البند  ،19يف التقرير العام (الوثيقة .)A/55/13

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  19يف هذه الوثيقة.

 .4و أأعيد انتخاب الس يدة سوزان أس س يفبورغ (السويد) رئيس ًة للجمعية ،وان ُتخب لك من الس يدة زينغ هويفن
(الصني) والس يد ساندريس لغانوفسكيس (لتفيا) انئبني للرئيس .ويف ظل غياب الرئيسة وانئبهيا ،توىل رئيس
امجلعية العامة للويبو ،السفري غابرييل دويك (كولومبيا) رئاسة ادلورة مؤقتا ،ور أأس أأجزاء املناقشات املشار اإلهيا يف
الفقرتني  84و.85
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البند  19من جدول ا ألعامل املوحد
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/47/1

 .6قدمت ا ألمانة الوثيقة ،اليت تتضمن تقريرا عن ادلورة الثامنة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة
الرباءات) .واكن لدلورة جدول أأعامل زاخر تضمن  30بندا و 24وثيقة معل .وذكل يؤكّدّ ،مرة أأخرى ،الاهامتم العظمي املوىل
لزايدة تطوير نظام معاهدة الرباءات ابعتباره جحر الزاوية والركن ا ألسايس لنظام الرباءات ادلويل .ومت ،فامي خيص عدد من
القضااي اليت انقشها الفريق العامل واتفق بشأأهنا ،تقدمي واثئق معل منفصةل اإىل امجلعية ،أأي الواثئق PCT/A/47/3
و  PCT/A/47/4 Rev.و .PCT/A/47/5 Rev.وقُدمت ،يف ملخص الرئيس املرفق ابلوثيقة ،نبذة عامة عن لك البنود
اليت نوقشت ومت التوصل اإىل اتفاقات بشأأهنا.
.7

اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علام مبلخص رئيس ادلورة الثامنة للفريق العامل كام ورد يف الوثيقة PCT/WG/8/25؛
" "2ووافقت عىل التوصية بشأأن العمل املقبل للفريق العامل كام يه مب ّينة يف الفقرة  5من
الوثيقة .PCT/A/47/1

معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة
.8

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/47/2

 .9و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة تورد تقريرا موجزا عن العمل املتعلق ابجلودة واجلاري الاضطالع به من قبل اإدارات
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الإدارات ادلولية) ،ول س امي من قبل
الفريق الفرعي املعين ابجلودة لتكل الإدارات .واكن الغرض الرئييس من الوثيقة هو الإبالغ عن حصائل الاجامتع غري الرمسي
اخلامس للفريق الفرعي ،اذلي عُقد يف طوكيو يف فرباير  .2015وخالل ذكل الاجامتع ،واصلت الإدارات ادلولية مناقشاهتا
بشأأن التدابري املمكنة لتحسني جودة وجدوى منتجات العمل ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشلك عام ،أأي تقارير
البحث ادلويل والتقارير المتهيدية ادلولية عن قابلية امحلاية برباءة اليت تعدها الإدارات ادلولية.
 .10و أأعرب وفد الياابن ،اذلي ميثل البدل املضيف لجامتعي الإدارات ادلولية وفريقها الفرعي املعين ابجلودة يف عام ،2015
عن امتنانه للمشاركني يف الك الاجامتعني .وبغرض حتسني جودة نتاجئ البحث والفحص المتهيدي لإدارات البحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل اضطلع مكتب الياابن للرباءات ،يف عام  ،2014بدراسة رائدة ابلتعاون مع املكتب السويدي
للرباءات والتسجيل .واكن الغرض من تكل ادلراسة متكني املاكتب املع ّينة من اإعطاء تعقيبات حول تقارير البحث ادلويل
والراء الكتابية لإدارات البحث ادلويل ،كام أأشري اإليه يف الفقرة  6من الوثيقة .وعالوة عىل ذكل ،تعاون مكتب الياابن
مفصل للملفات اليت اختلفت فهيا نتاجئ الفحص بني املكتبني عن نتاجئ
للرباءات مع املكتب ا ألورويب للرباءات ابإجراء حتليل ّ
البحث للتحقيق يف أأس باب تكل الاختالفات .و أأجري ذكل التحليل ،اذلي اكن جزءا من املورشوع التعاو ي املشكر حول
مقاييس ا ألداء املشار اإليه يف الفقرة  7من الوثيقة ،يف عام  2014وسيمت تكراره يف عام  .2015واختمت الوفد لكمته معراب عن
أأمهل يف أأن يُضطلع هبذه املبادرة من أأجل حتسني جودة البحث والفحص يف لك من اإدارات البحث ادلويل والفحص
المتهيدي ادلويل.
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 .11و أأبدى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية رسوره حيال العمل اذلي اضطلع به الفريق الفرعي املعين ابجلودة يف اجامتعه
املعقود يف طوكيو يف فرباير  ،2015واعتقاده بأأن النتاجئ احملصةل س تؤدي اإىل حتسني نظام معاهدة الرباءات .و أأعرب الوفد
عن ارتياحه بوجه خاص للموافقة عىل هنج املسار الثاليث املُتبع يف تقيمي اخليارات لإاتحة اسكراتيجيات البحث ،و أأضاف أأن
ذكل الهنج من شأأنه توفري البياانت الالزمة لتحديد أأجنع وس يةل لتبادل املعلومات بني املاكتب .ويف هذا الشأأن ،المتس الوفد
من املكتب ادلويل اإجراء اس تقصاء عىل صعيد لك املس تخدمني – املودعون وفاحصو الرباءات وا ألطراف الثالثة – ملقارنة
مناذج تدوين البحث املس تخدمة يف املسارات الثالثة من أأجل زايدة فهم احتياجات لك مهنا .ور ّجح مجع جتارب اإضافية عن
الاس تخدام الطوعي للبنود املوحدة من قبل الإدارات ادلولية قبل اإجراء تقيمي لفعاليهتا .كام أأبدى الوفد موافقته عىل تطوير
مقاييس ا ألداء ،طاملا ل تفرض تكل املقاييس عبئا مفرطا عىل املاكتب وتعكس عىل النحو املالمئ القضااي ذات ا ألمهية
ابلنس بة للماكتب واملس تخدمني .و أأخريا تطرق الوفد اإىل املعايري املوضوعية اخلاصة بتعيني الإدارات ادلولية و أأبدى دمعه
لإجراء مزيد من العمل بشأأن حتسني متطلبات أأنظمة اإدارة اجلودة وخبصوص اإعداد اس امترة طلب موحدة للامتس التعيني
اكإدارة دولية.
 .12و أأحاطت امجلعية علام ابلتقرير عن "معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة" الوارد يف الوثيقة .PCT/A/47/2
مراجعة نظام البحث الإضايف ادلويل
 .13استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/47/3
 .14وقدمت ا ألمانة الوثيقة ،اليت تورد تقريرا أأعده املكتب ادلويل حول نظام البحث الإضايف ادلويل .واكن الغرض من
التقرير أأن ّ
يشلك أأساسا ملراجعة امجلعية ذلكل النظام ،كام ّقررته امجلعية يف عام  ،2012عقب املراجعة ا ألوىل اليت أأجرهتا
للنظام بعد ثالثة أأعوام من دخوهل حزي النفاذ يف عام  .2009و أأشار التقرير اإىل أأن مس توى اس تخدام البحث الإضايف
ادلويل ظل منخفضا جدا .و أأظهرت الردود عىل الاس تبيان بشأأن نظام البحث الإضايف ادلويل اذلي أأرسهل املكتب ادلويل
اإىل مجيع أأحصاب املصاحل عددا من ا ألس باب اليت تقف وراء اخنفاض الاهامتم ،ل س امي رشط ترمجة الطلب ادلويل اإن مل
يكن مقدما بلغة تتيحها الإدارات ادلولية لإجراء البحث الإضايف ادلويل ومس توى الرسوم وعدم وجود اإدارة تس تخدم لغة من
لغات أس يا لتقدمي اخلدمة ،وانعدام الوعي احملمتل دلى بعض املودعني .ومل يقكرح أأي من الردود عىل الاس تبيان لزوم وقف
البحث الإضايف ادلويل يف هذه املرحةل .وقد نوقش التقرير ابلتفصيل من قبل الفريق العامل ملعاهدة الرباءات يف أخر دورة
عقدها يف مايو  .2015واستنادا اإىل التقرير ،أأوىص الفريق العامل امجلعية ابعامتد القرار الوارد يف الفقرة  5من الوثيقة .ويدعو
ذكل القرار املكتب ادلويل اإىل مواصةل رصد نظام البحث الإضايف ادلويل ملدة مخس س نوات أأخرى ومراجعة النظام من
جديد يف عام  ،2020وتشجيع املاكتب عىل مواصةل هجودها الرامية اإىل اإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة
الرباءات اإىل مس تخدميه وتعزيزها ،وتشجيع الإدارات ادلولية عىل مراجعة نطاق ما تقدمه من خدمات يف اإطار النظام.
 .15وقال وفد الصني اإن تطوير خدمة البحث الإضايف ادلويل من شأأنه زايدة الفوائد للمس تخدمني .وبناء عليه أأبدى
الوفد دمعه ملراجعة نظام البحث الإضايف ادلويل ّمرة أأخرى يف عام .2020
 .16و أأحاطت امجلعية علام مبراجعة نظام البحث الإضايف ادلويل الواردة يف الوثيقة .PCT/A/47/3
ومرة أأخرى
 .17اإن امجلعية ،وقد راجعت نظام البحث الإضايف ادلويل بعد ثالث س نوات من دخوهل حزي النفاذ ّ
يف عام ّ ،2015قررت ما ييل:
"( أأ) أأن تدعو املكتب ادلويل اإىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفكرة ثالث س نوات أأخرى ،ومواصةل رفع
التقارير اإىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛
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"(ب) أأن تدعو املكتب ادلويل والإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني اإىل بذل املزيد
من اجلهود لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل مس تخدميه وتعزيزها؛
"(ج) أأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات البحث الإضايف ادلويل اإىل النظر يف مراجعة نطاق ما
تقدمه من خدمات يف اإطار النظام وابلتايل مس توايت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات ،يك تضحى
معقوةل؛ و أأن تدعو الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلدمات اإىل النظر من جديد يف تقدميها يف املس تقبل القريب؛
"(د) أأن تراجع النظام من جديد يف عام  ،2020مع مراعاة ما حيدث من تطورات أأخرى اإىل ذكل احلني،
وخاصة فامي يتعلق ابلبحث والفحص التعاونيني واجلهود الرامية اإىل حتسني جودة البحث ادلويل "الرئييس"".
التعديالت املقكرح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .18استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/47/4 Rev.
 .19وقدمت ا ألمانة الوثيقة ،اليت تورد التعديالت املقكرح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وقد نوقشت تكل التعديالت بغاية التفصيل من قبل الفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،اذلي وافق ابلإجامع عىل التوصية بأأن
تعمتد هذه امجلعية التعديالت بصيغهتا املقكرحة .وتتعلق التعديالت املقكرحة يف الوثيقة مبا ييل :اإرسال نتاجئ البحث
و /أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل (املرفق ا ألول)؛ وعدم اإاتحة بعض املعلومات
للجمهور (املرفق الثا ي)؛ وتزويد املكتب ادلويل بنسخ من الواثئق املس تلمة يف س ياق الامتس رد حق ا ألولوية
(املرفق الثالث)؛ وحالت التأأخر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل الإلككرو ي (املرفق الرابع)؛ ولغات التواصل مع املكتب
ادلويل (املرفق اخلامس)؛ ومعلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية والنصوص املكرمجة (املرفق السادس)؛ و أأوحضت ا ألمانة
أأيضا أأن الوثيقة يه نسخة مراجعة (" )"Rev.للوثيقة  PCT/A/47/4اليت نُورشت أأصال يف أأغسطس .والتغيري الوحيد
مقارنة بتكل الوثيقة ا ألصلية هو اإضافة بعض التصويبات الطفيفة اإىل الاقكراحات بشأأن ادلخول حزي النفاذ والكرتيبات
الانتقالية فامي خيص التعديالت املقكرح اإدخالها عىل القواعد املبيّنة يف املرفق ا ألول من الوثيقة ،كام هو مورشوح ابلتفصيل يف
الصفحة ا ألوىل من الوثيقة.
 .20اإن امجلعية:
" "1اعمتدت التعديالت املقكرح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام وردت يف
املرفقني ا ألول والثا ي من هذا التقرير.
"ّ "2قررت أأن تدخل تعديالت القواعد  9و(26اثنيا) و 48و(82رابعا) و 92و ،94املبيّنة يف املرفق ا ألول
من هذا التقرير ،حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2016وترسي عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل يف
 1يوليو  2016أأو بعده؛
"ّ "3قررت أأن ترسي تعديالت القاعدة (82رابعا) أأيضا عىل الطلبات ادلولية اليت يكون اترخي اإيداعها
ادلويل قبل  1يوليو  2016يف حال اكن احلدث املشار اإليه يف القاعدة (82رابعا) (1أأ) قد طر أأ يف
 1يوليو  2016أأو بعده؛
"ّ "4قررت أأن ترسي تعديالت القاعدة (2.92د) أأيضا عىل أأية مراسةل يس تلمها املكتب ادلويل يف
 1يوليو  2016أأو بعده ،فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية اليت يكون اترخي اإيداعها ادلويل قبل  1يوليو  ،2016يف
حدود ما هو متاح عند صدور أأية تعلاميت اإدارية طبقا لتكل القاعدة؛
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"ّ "5قررت أأن تدخل تعديالت القواعد (12اثنيا) و(23اثنيا) و 41و 86و ،95املبيّنة يف املرفق الثا ي من
هذه الوثيقة ،حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2017وترسي عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل يف
 1يوليو  2017أأو بعده؛
"ّ "6قررت أأن ترسي تعديالت القاعدتني  86و 95أأيضا عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل
قبل  1يوليو  2017وتكون ا ألفعال املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  39قد ن ِّفّذت بشأأنه يف  1يوليو 2017
أأو بعده؛
" "7واعمتدت التفامه التايل بشأأن ا ألحاكم املتعلقة بعذر التأأخر يف مراعاة همةل بسبب عدم توافر خدمات
التواصل الإلككرو ي بشلك عام طبقا للقاعدة املعدّ ةل (82رابعا):
"عند اعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة (82رابعا) ،1أأحاطت امجلعية علام بأأن مكتب تسمل
الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي
ادلويل أأو املكتب ادلويل ،ينبغي هلم ،عند النظر يف الامتس يُقدم بناء عىل القاعدة (82رابعا) 1لعذر
تأأخر يف مراعاة همةل بسبب عدم توافر خدمات التواصل الإلككرو ي بشلك عام ،تفسري عدم التوافر
بشلك عام بأأنه ينطبق عىل حالت العطل اليت تصيب مناطق جغرافية واسعة النطاق أأو العديد من
ا ألفراد ،متيزيا لها عن املشالك املمتركزة اليت ختص مبىن معينا أأو مس تخدما واحدا".
" "8اعمتدت التفامه التايل بشأأن املعلومات اليت يتعني توفريها طبقا للقاعدتني املعدّ لتني  86و:95
"عند اعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة  ،"4"1.86أأحاطت امجلعية علام بأأن املعلومات املتعلقة
بدخول املرحةل الوطنية ستتاح للجمهور ابإدراهجا يف اجلريدة يف موقع ركن الرباءات عىل الإنكرنت ،بل
و أأيضا كجزء من البياانت الببليوغرافية خبصوص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املقدمة ابمجلةل اإىل
املاكتب وسائر املشكركني يف خدمات ركن الرباءات لتوفري البياانت".
التعديالت املقكرح اإدخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم
 .21استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/47/5 Rev.
 .22أأوحضت ا ألمانة أأس باب تقدمي املكتب ادلويل الوثيقة املرا َجعة  .PCT/A/47/5 Rev.ويُقكرح يف الوثيقة املرا َجعة
اإرجاء البت يف التعديالت املقكرح اإدخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم اليت أأوىص
الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعامتدها يف دورة امجلعيات هذه .واكن الغرض من تكل التعديالت متكني
التحوط خبصوص رسوم الإيداع ادلويل جملاهبة اخلطر النامج عن املعامالت اليت ُجترى ابليورو
املكتب ادلويل من الورشوع يف ّ
والني اليااب ي وادلولر ا ألمرييك .أأما الوثيقة  PCT/A/47/5ا ألصلية اليت نُورشت يف  4أأغسطس ُ ،2015
فاقكرح فهيا تعديل
التوجهيات كام اتفق عليه الفريق العامل يف دورته الثامنة يف مايو  ،2015مبا يف ذكل تقدمي توضيحات بشأأن بعض القضااي
الثانوية اليت ُح ِّّددت يف تكل ادلورة .وعقب ادلورة الثامنة للفريق العامل ،طلبت جلنة الربانمج واملزيانية من ا ألمانة ،يف
دورهتا املعقودة يف يوليو  ،2015أأن توافهيا يف دورة سبمترب  2015بأأحدث املس تجدات عن التقدم احملرز يف تنفيذ
الاسكراتيجية التحوطية املقكرحة فامي خيص اإيرادات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وق ِّّدمت هذه املس تجدات يف اإطار
الوثيقة  WO/PBC/24/INF.3الواردة يف الوثيقة  .PCT/A/47/5 Rev.و ُكشف يف الوثيقة
 WO/PBC/24/INF.3عن عدة شواغل وخماطر تقتيض ،يف ر أأي ا ألمانة ،مزيدا من البحث وحتليال شامال قبل الالزتام
التحوط .و أأشري اإىل أأن ذكل
حتوط مع ّينة وادلخول يف عالقات تعاقدية مع اجلهات املقابةل اليت توفر خدمات ّ
ابسكراتيجية ّ
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العمل س يقتيض ختصيص وقت وموارد قد يكوان كبريين ابلنظر اإىل الطابع املعقّد للقضااي املشموةل .ور أأى املكتب ادلويل أأن
تنفيذ الاسكراتيجية دون احلد من اخملاطر املرتبطة ابلقضااي املُحدّ دة قد يؤدي اإىل تكبد املنظمة تلكفة مالية خضمة .وانقشت
جلنة الربانمج واملزيانية الوثيقة  WO/PBC/24/INF.3يف دورهتا املعقودة يف سبمترب  .2015ونظر ًا اإىل الشواغل واخملاطر
املبيَّنة يف الوثيقة املذكورة ،أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابإعطاء ا ألمانة املزيد من
الوقت لزايدة حتليل القضااي املطروحة؛ وإارجاء قرارها خبصوص التعديالت املقكرح اإدخالها عىل التوجهيات حىت ُُيرى ذكل
التحليل .ووافق املكتب ادلويل عىل هذه التوصية .وعليه حلت الوثيقة  PCT/A/47/5 Rev.حمل الوثيقة
 PCT/A/47/5و ُاقكرح فهيا أأن تريج مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قرارها يف اعامتد التعديالت املقكرح اإدخالها عىل
حتوط
التوجهيات .ويف الوثيقة  ،PCT/A/47/5 Rev.دعيت ا ألمانة اإىل زايدة حتليل القضااي املرتبطة بتنفيذ اسكراتيجية ّ
خبصوص الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف الوثيقة  ،WO/PBC/24/INF.3وتقدمي
تقرير مرحيل يف هذا الشأأن اإىل الفريق العامل يف دورته لعام .2016
 .23اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علام مبضمون الوثيقة PCT/A/47/5 Rev.؛
حتوط خبصوص الإيرادات املتأأتية
" "2ودعت ا ألمانة اإىل زايدة حتليل القضااي املرتبطة بتنفيذ اسكراتيجية ّ
من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف الوثيقة WO/PBC/24/INF.3؛
" "3وقررت اإرجاء اإصدارها ألي قرار بشأأن التعديالت املقكرح اإدخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص
حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم ،كام اقكرحه الفريق العامل ،حىت ُُيرى ذكل التحليل؛
" "4ودعت ا ألمانة أأيضا اإىل تقدمي تقرير مرحيل يف هذا الشأأن اإىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف دورته لعام .2016
تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .24استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  PCT/A/47/6و.PCT/A/47/6 Add.
 .25وذكرت الرئيسة ادلورة الثامنة والعورشين للجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت عُقدت يف
مايو  2015ووافقت ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة الرباءات بتعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث
ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفق ًا ملا يرد يف الفقرة  5من الوثيقة
.PCT/A/47/6
 .26وحتدث وفد هنغاراي ابلنيابة عن وفود امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا (مجموعة بدلان فيسغراد أأو
مجموعة "البدلان ا ألربعة") ،وعرض طلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء
عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأقر الوفد ابلتفامه بشأأن اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية اذلي اعمتدته امجلعية يف عام
( 2014انظر الفقرة  25من الوثيقة  ،)PCT/A/46/6وقال اإن تقدمي الطلب بشأأن معهد فيسغراد حيكرم هذه الإجراءات
احكراما اكمال .و أأضاف الوفد أأن اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأصدرت توصية ابلإجامع بتعيني
معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .وذكر الوفد أأن املعهد هو منظمة حكومية دولية أأو
تعاون حكويم دويل يف جمال الرباءات أأسس ته مجموعة "البدلان ا ألربعة" .واملهمة الرئيس ية للمعهد يه العمل اكإدارة دولية يف
أأورواب الوسطى والورشقية من أأجل حتقيق مجموعة واسعة من ا ألهداف الهامة عىل خمتلف املس توايت .وقال الوفد اإن معهد
فيسغراد س ميكّن من سدّ جفوة إاقلميية مضن معاهدة الرباءات اإذ س يعمل اكإدارة دولية لفائدة أأورواب الوسطى والورشقية .وذكّر
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بأأن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق يه اجملموعة ا إلقلميية الوحيدة يف الويبو اليت تفتقر اإىل اإدارة دولية تعمل يف اإطار
معاهدة الرباءات .وقال الوفد فضال عن ذكل اإن املعهد س يقمي أأوارص الصةل اليت تفتقر اإلهيا ش بكة معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات لإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف أأورواب ،مضيفا املزيد من املوارد اليت تمتتع ابلكفاءة اإىل املوارد
املتاحة ابلفعل دلى الش بكة ،وخاصة فامي يتعلق ابإقلمي ل ميكل يف الوقت الراهن اإدارة دولية خاصة به .ومن خالل اس تكامل
التغطية العاملية ل إالدارات ادلولية ،سيسامه تعيني معهد فيسغراد للرباءات يف تعميق فهم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
وتوس يع نطاق اس تخدامه يف منطقة أأورواب الوسطى والورشقية ،كام س يؤدي اإىل حتسني جودة الرباءات ادلولية الصادرة عن
هذه املنطقة .واستنادا اإىل التقاليد اليت تتبعها املاكتب املشاركة يف تعاون فيسغراد والتجارب اليت اكتسبهتا منذ قدمي ا ألزل،
ويف ظل حسن اإدارة اجلودة ،سيسعى املعهد اإىل أأن يضحى رشياك موثوقا وفعال وبنّاء يف املساعي الرامية اإىل مواصةل
حتسني جودة نظام الرباءات العاملي وفعاليته .و أأضاف الوفد أأن املعهد يعزتم املشاركة بفعالية يف املبادرات واملورشوعات ادلولية
ا ألخرى الرامية اإىل تقس مي أأعباء العمل وحتسني اجلودة ومواصةل املواءمة وتقدمي خدمات مصممة حسب الاحتياجات لفائدة
املس تخدمني .وفضال عن ذكل س يتناسب اإنشاء املعهد مع مفهوم الش بكة ا ألوروبية للرباءات التابعة للمنظمة ا ألوروبية
للرباءات ،كام أأنه س يضمن التفاعل بسالسة مع النظام املوحد اجلديد محلاية الرباءات يف الاحتاد ا ألورويب .و أأضاف الوفد أأن
املعهد س يخدم أأهداف الهنوض ابلبتاكر والإبداع وتعزيز المنو الاقتصادي والقدرة عىل املنافسة يف منطقة أأورواب الوسطى
والورشقية .ولتحقيق هذه ا ألهداف يعزتم املعهد اإاتحة خيار مؤات وفعال للمودعني لدلخول يف نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .و أأيد املس تخدمون يف مجيع ادلول املتعاقدة يف مجموعة فيسغراد ابلاكمل اإنشاء املعهد وتعيينه اكإدارة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وسلط الوفد الضوء أأيضا عىل ادلور الكبري اذلي تضطلع
به بدلان مجموعة فيسغراد يف نظام الرباءات ادلويل حبمك ماكنهتا ابعتبارها اقتصادات انش ئة حتقق نتاجئ اقتصادية متنامية
وتكثف مشاركهتا يف التجارة العاملية ا ألوروبية وحتسن قدرهتا عىل املنافسة وتزيد من تركزيها عىل الابتاكر .وقال الوفد اإن
اإنشاء املعهد وتعيينه اكإدارة دولية يأأيت نتيجة ا ألهداف الس ياس ية العامة العليا لتعاون مجموعة "البدلان ا ألربعة" ،اليت أأكدها
رؤساء وزراء هذه ادلول يف اإعالن مشكر  .وفامي يتعلق ببنية املعهد ووظائفه ،فاإن معهد فيسغراد للرباءات س يكون عبارة
عن منظمة حكومية دولية ابملعىن املقصود يف املادة  16والقاعدة  .36اإذ إانه سيمتتع ابلشخصية القانونية والصالحية القانونية
الواسعة الالزمتني لالضطالع مبهامه ،مبا يف ذكل اإماكنية العمل بصفته اخلاصة من خالل املدير اذلي ميثهل املعهد يف مجيع
املسائل املتعلقة بدور املعهد اكإدارة دولية .و أأشار الوفد اإىل أأن من املرتقب أأن يترصف املعهد بصفته اإدارة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل للطلبات ادلولية املودعة دلى ماكتب البدلان ا ألربعة ،بل أأيضا دلى ماكتب تسمل الطلبات لدلول
املتعاقدة مبوجب التفاقية ا ألوروبية للرباءات واجملاورة للبدلان ا ألربعة ،رشيطة أأن ّ
تعني هذه ادلول اجملاورة معهد فيسغراد
ذلكل الغرض .وقال الوفد اإن ليتوانيا ورومانيا نوهتا بعزهمام عىل تعيني املعهد و أأكدات ذكل .و أأفاد الوفد بأأن بدلان فيسغراد،
عند اإنشاء معهد فيسغراد للرباءات ،تعزتم الترصف ابلمتثال للزتاماهتا مبوجب التفاقية ا ألوروبية للرباءات وبروتوكولها اخلاص
ابملركزية امتثال اكمال ،و أأهنا س تفعل ذكل عند اإبرام وتنفيذ التفاق مع املكتب ادلويل للويبو فامي يتعلق بسري معهد فيسغراد
للرباءات بصفته اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .و أأوحض الوفد أأن بنية معهد فيسغراد للرباءات تتبع بنية معهد
الرباءات لبدلان الشامل القامئة والناحجة ،كام هو ّ
موحض يف اجلدول الثا ي الوارد يف املرفق الثا ي للوثيقة PCT/CTC/28/2
املرفقة ابلوثيقة  .PCT/A/47/6وس تجري املاكتب الوطنية يف ادلول املتعاقدة البحث والفحص ادلوليني ابلنيابة عن املعهد
حتت املظةل احلكومية ادلولية .ورصح الوفد بأأنه من خالل مواءمة أأدوات وممارسات الفحص والبحث ،وكذكل من خالل
الإدارة اجليدة والصارمة يف مجيع مراحل الإجراءات ،س ُيضمن حصول املودعني دامئا عىل خدمة من معهد فيسغراد للرباءات
ل تتدىن جودهتا .و أأضاف أأن هممة املعهد الرئيس ية يه أأن يعمل اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،وقال اإن
من املزمع أأن يقدم املعهد أأيضا خدمات البحث ادلويل والبحث ادلويل الإضايف .وفامي خيص العنرص اجلديد يف اإجراءات
التعيني إاكدارة دولية ،أأي إارشا الإدارات ادلولية القامئة يف الكرتيبات لإجراء التعيني ،فقد طلب املعهد مساعدة مكتب
الياابن للرباءات ومعهد الرباءات لبدلان الشامل من أأجل تقيمي مدى استيفائه رشوط التعيني اكإدارة دولية .وجاءت مشاركة
مكتب الياابن للرباءات بناء عىل مذكرة التعاون بني املاكتب الوطنية للملكية الصناعية يف البدلان ا ألربعة ومكتب الياابن
للرباءات املوقعة يف سبمترب  .2014وقد المتس معهد فيسغراد للرباءات مساعدة معهد الرباءات لبدلان الشامل يف ضوء أأوجه
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التشابه بني بنيته وتنظميه ومبادئه و أأهدافه وبنية معهد فيسغراد للرباءات وتنظميه ومبادئه و أأهدافه ،ويف ضوء س بل التعاون
الراخسة بني بدلان الشامل والبدلان ا ألربعة .وعىل أأساس تكل الزايرة ،قدمت هااتن الإداراتن ادلوليتان اإىل اللجنة املعنية
ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،تقارير عن قدرة معهد فيسغراد للرباءات عىل استيفاء متطلبات التعيني ،ومل
تبني تكل التقارير أأية مسائل معينة تثري شاك جادا بشأأن استيفاء معهد فيسغراد للرباءات ملعايري التعيني .وشكر الوفد مكتب
الياابن للرباءات ومعهد الرباءات لبدلان الشامل عىل املساعدة القمية اليت قدماها يف هذا الصدد .وتطرق الوفد اإىل احلد ا ألدىن
ملتطلبات تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل الواردة يف القاعدة  ،1.36فقال اإن
املعهد عىل ثقة بأأنه ميتثل متاما لتكل املتطلبات من خالل املوارد املشكركة للك املاكتب الوطنية املشاركة .وهذا ما أأكدته،
ابلإجامع ،اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل تقيمي اخلرباء ،والتقريرين الذلين أأعدهتام
الإداراتن ادلوليتان املذكوراتن .وذكر الوفد أأن الواثئق املقدمة دلمع طلب املعهد حتوي قسطا كبريا من املعلومات عن موارد
املعهد للبحث والفحص وعن مؤهالت الفاحصني ونفاذ املعهد اإىل الواثئق ألغراض الفحص والبحث وعن نظام اإدارة اجلودة
وترتيبات الاس تعراض ادلاخلية ،مبا يف ذكل الكرتيبات املطبقة عىل املاكتب الوطنية املشاركة .كام أأن املعهد خيطط لوضع
نظامه اخلاص لإدارة اجلودة ،بشلك يضمن حصول لك اإجراءاته وخدماته عىل شهادة تصديق مبوجب املعيار .ISO 9001
وإاضافة اإىل ادلمع الهائل اذلي قدمته اللجنة يف سبيل تعيني املعهد ،فقد أأشارت اإىل أأمهية تطوير الليات املالمئة من أأجل
الاتساق يف املقاربة بني املاكتب ا ألربعة ،والإجراءات بني املاكتب ا ألربعة ،بغية ضامن السالسة يف سري العمل والإنتاج
السلس لنتاجئ العمل املتسق .و أأكد الوفد أأن املاكتب الوطنية يف مجموعة البدلان ا ألربعة كثفت هجودها من أأجل تأأسيس بيئة
معل تضمن اتساق العمل يف املعهد وسالسة سريه .وقد أأطلقت تيارات معل خمتلفة يف هذا الشأأن ،و أأمثرت عددا من النتاجئ
امللموسة ،اليت وضعت جحر ا ألساس لتشغيل املعهد بطريقة فعاةل وعالية اجلودة .وترد تفاصيل ما س بق يف الوثيقة
 .PCT/A/47/6 Add.وقبل اخلتام ،أأحاط الوفد امجلعيات علام بأأن البدلان ا ألربعة صدقت عىل اتفاق اإنشاء معهد
فيسغراد للرباءات .وقد أأودعت ثالثة بدلان مهنا صكو التصديق حسب ا ألصول ،ويتوقع أأن تقدم بولندا صكها خالل
ا ألايم املقبةل .وس يدخل التفاق حزي النفاذ يف أأوائل ديسمرب أأي بعد شهرين من اإيداع أخر صك .ومن مث لن يعيق ذكل
امجلعية عن اختاذ قرار اإُيايب بشأأن تعيني املعهد اكإدارة دولية ،ألن التعيني سيرسي اعتبارا من دخول التفاق املربم بني املعهد
واملكتب ادلويل حزي النفاذ عىل النحو املبني يف مرفق الوثيقة  ،PCT/A/47/6ولن يوقع هذا التفاق ا ّإل بعد أأن يدخل
اتفاق إانشاء املعهد حزي النفاذ ،وينشأأ املعهد بصفة رمسية .وس ميكن ما س بق املعهد من بدء العمل ابعتباره اإدارة للبحث
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،يف  1يوليو  ،2016كام هو خمطط .وختاما ،قال الوفد اإن البدلان ا ألربعة ترغب يف التعبري
عن ر أأهيا القاطع بأأن معهد فيسغراد للرباءات سيمتكن من الوفاء جبميع املتطلبات املطبقة لتعيني اإدارات البحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل .وسيسهم سري معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة دولية اإسهاما همام يف حتقيق المنو الاقتصادي والقدرة
عىل املنافسة والابتاكر يف املنطقة وخارهجا ،كام سيسهم يف سري نظام الرباءات العاملي املعد يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات عىل خري وجه .وبناء عليه ،طلبت البدلان ا ألربعة اإىل امجلعية اختاذ قرار اإُيايب بشأأن طلب تعيني معهد فيسغراد
للرباءات إاكدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
 .27وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأيد تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث
ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأعرب عن اعتقاده الراخس أأن املعهد يفي
ابملعايري املنصوص علهيا خبصوص الإدارات ادلولية يف اإطار املعاهدة و أأنه س يتيح خدمات عالية اجلودة ملودعي الطلبات
بتاكليف أأكرث اإغراء مما يكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة اإىل الورشاكت الصغرية واملتوسطة واخملكرعني ا ألفراد .وعالوة عىل ذكل،
قال اإن املعهد اجلديد سيسهم يف حفز الابتاكر والإبداع يف املنطقة لفائدة املنتفعني بنظام الرباءات ويكون هجة رشيكة نشطة
وبناءة يف ميدان التعاون ادلويل .وعرب عن تطلعه اإىل احلصول عىل ادلمع من مجيع ا ألعضاء.
 .28وشكر وفد المنسا ممثل املعهد عىل تقريره اذلي يتضمن معلومات اإضافية تقدم اإىل جانب الواثئق املتاحة خالل اجامتع
اللجنة املعنية ابلتعاون التقين بينات مقنعة عىل وفاء املعهد التام مبتطلبات تعيينه اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص
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المتهيدي ادلويل يف اإطار املعاهدة .واستناد ًا اإىل تكل الواثئق وإاىل اخلربة الإُيابية املكتس بة خالل خمتلف أأنشطة التعاون مع
املاكتب املشاركة ،أأكد الوفد بوصفه ممث ًال لإدارة قامئة موقفه املعرب عنه سابق ًا يف دورة اللجنة املذكورة واملنطوي عىل التأأييد
التام لتعيني املعهد اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار املعاهدة .و أأعرب عن تطلعه اإىل الكرحيب
ابملعهد يف أأرسة اإدارات املعاهدة وعن اس تعداده لتقدمي ادلمع واملساعدة اإىل املعهد لبدء تشغيهل يف أأرسع وقت ممكن .ومتىن
التوفيق للمعهد وللماكتب املشاركة التابعة للجمهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا.
 .29وحتدث وفد أيسلندا بوصفه رئيس جملس معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات وشكر وفد هنغاراي عىل تقدمي طلب
التعيني .وقال اإن وثيقة التفامه بشأأن اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية اليت اعمتدت مؤخر ًا تنص عىل أأن توىص بشدة
املاكتب اليت تطلب التعيني بأأن حتصل عىل املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانهتا عىل تقيمي
مدى استيفاهئا املعايري املبينة يف القاعدة  1.36من لحئة املعاهدة .و أأضاف قائ ًال اإن معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات
دعي بناء عىل الإجراءات اجلديدة اإىل زايرة مكتبني من املاكتب ا ألربعة اليت يضمها معهد فيسغراد للرباءات أأي مكتب
امللكية الصناعية يف امجلهورية التش يكية ومكتب الرباءات يف مجهورية بولندا وإان ممثيل معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات
قد زودوا خالل الزايرة مبعلومات مفصةل عن اإنشاء معهد فيسغراد للرباءات وإادارة اجلودة والإطار القانو ي وغريها من
املعلومات املتصةل ابلمتثال ملتطلبات التعيني اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل مبشاركة املاكتب املشاركة
ا ألربعة .و أأوحض قائ ًال اإن النتاجئ الرئيس ية لتقيمي معهد فيسغراد للرباءات ومدى اس تعداده لستيفاء متطلبات التعيني بناء عىل
القاعدة  1.36من لحئة املعاهدة قد ورد بياهنا مضن تقرير معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات املرفق ابلوثيقة
 PCT/CTC/28/2وفق ًا للنص الوارد يف ملحق الوثيقة  .PCT/A/47/6واسكرسل قائ ًال اإن منوذج التعاون ملعهد
فيسغراد للرباءات يستند اإىل منوذج التعاون ملعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات اذلي أأثبت أأنه انحج اإىل حد بعيد حس امب
أأشار اإليه وفد هنغاراي سابق ًا .و أأفاد بأأن زايرة معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات اإىل مكتب امللكية الصناعية يف امجلهورية
التش يكية ومكتب الرباءات يف مجهورية بولندا مل تكشف عن أأي مشلكة معينة فامي يتصل ابمتثال معهد فيسغراد ملعايري
التعيني املبينة يف القاعدة  1.36من لحئة املعاهدة ل بل أأظهرت وجود كفاءات ومعايري عالية وضعهتا اجلهات ا ألعضاء يف
معهد فيسغراد أكساس ملنظمهتا .واختمت بيانه قائ ًال اإن معهد بدلان أأورواب الشاملية يؤيد تأأييد ًا اتم ًا تعيني معهد فيسغراد اكإدارة
للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار املعاهدة.
 .30و أأعرب وفد الياابن عن ترحيبه احلار بأأي هجود قد يبذلها معهد فيسغراد للمسامهة يف مواصةل تطوير معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات اليت تعترب صاكً همامً ابلنس بة اإىل مجيع املبتكرين اذلين يلمتسون امحلاية ادلولية للرباءات .و أأفاد بأأن املكتب
اليااب ي للرباءات وقع عىل مذكرة تعاون مع املاكتب ا ألربعة يف سبمترب  2014وفق ًا ملا ذكره وفد هنغاراي و أأنه أأرسل خرباء اإىل
املكتب الهنغاري للملكية الفكرية ومكتب امللكية الصناعية يف مجهورية سلوفاكيا مع ًال ابملذكرة .واستناد ًا اإىل مالحظات
اخلرباء أأحاط علامً ابستيفاء معهد فيسغراد املتطلبات ادلنيا لتعيينه اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل من
حيث عدد الفاحصني واحلد ا ألدىن للواثئق بناء عىل املعاهدة وكفاءات الفاحصني .وقال اإن اللجنة املعنية ابلتعاون التقين
للمعاهدة يف دورهتا املعقودة يف شهر مايو اتفقت ابلإجامع عىل توصية مجعية احتاد املعاهدة بتعيني املعهد اكإدارة للبحث
ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار املعاهدة .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب عن اعتقاده أأن املعهد كلك يس تويف
املتطلبات ادلنيا للتعيني أأخذ ًا يف احلس بان اكامتل التخطيط لنظام اإدارة اجلودة وترتيبات املراجعة ادلاخلية يف املعهد .وعليه،
أأبدى تأأييده التام لتعيني املعهد اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل .ولحظ أأيض ًا أأن التعاون عاد أأيض ًا
ابلفوائد عىل الياابن و أأن املكتب اليااب ي للرباءات يود الاس تفادة من التجربة للمسامهة يف املناقشات يف الفريق العامل املعين
ابملعاهدة والفريق الفرعي املعين ابجلودة والتابع لجامتع الإدارات ادلولية.
 .31و أأشار وفد أأوكرانيا اإىل أأن ادلائرة احلكومية للملكية الفكرية يف أأوكرانيا عُينت اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يف أأكتوبر  .2013و أأعرب عن تأأييده الاكمل لتعيني معهد فيسغراد للرباءات
اكإدارة دولية .وقال اإنه يثق يف أأن املعهد س يضطلع بوظائفه بنجاح وفقا مجليع الورشوط املطلوبة.
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 .32و أأعرب وفد ش ييل عن تأأييده املتني لتعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،معراب عن اإميانه بأأن املعهد دليه لك ما يلزم لالضطالع بوظائفه اكإدارة دولية.
ولحظ الوفد الطريقة اليت اس تعد هبا املعهد للتعيني ور أأى أأنه سيسد ثغرة واحضة ،اإذ س يغطى البدلان اليت يتأألف مهنا.
ورصح بأأن املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية مر هبذه العملية هو أأيضا مؤخرا وهو يعمل الن اكإدارة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل ملنطقته .و أأفاد بأأن نتاجئ تعيني املعهد جتاوزت ما اكن متوقعا يف البداية بكثري بل اكنت أأفضل من
ذكل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حيقق معهد فيسغراد النجاح ذاته ومتىن أأن حيالفه احلظ كام حالف معهد ش ييل ،و أأكد أأن
معهد فيسغراد ميكنه أأن يعمتد عىل تعاونه .وعرب عن تطلعه اإىل مشاركة معهد فيسغراد يف ادلورة املقبةل لجامتع الإدارات
ادلولية املعينة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اليت س تعقد يف ش ييل يف يناير .2016
 .33ورصح وفد الصني بأأنه لطاملا ر أأى أأن خدمة البحث ادلويل اليت تقدهما معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ينبغي أأن
تكون مناس بة ومتاحة للجميع ،يك تس تفيد خمتلف ا ألقالمي عىل اختالف لغاهتا وخمتلف البدلان عىل اختالف مس توى تمنيهتا
بأأكرب قدر ممكن من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ورصح بأأن معهد فيسغراد للرباءات يس تويف الورشوط املطلوبة
وعليه فاإن الوفد يؤيد تعيينه اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ويتوقع أأن يؤدي دورا كبريا يف هذا اجملال.
 .34و أأيد وفد س نغافورة تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .وقال اإن مثة أأسسا قوية لالس تفادة من خربات املاكتب الوطنية املشاركة .و أأضاف أأن املعهد ،بعد
مواءمة أأدوات وممارسات البحث والفحص ،س يكون يف خري ماكنة لتقدمي خدمات متسقة وعالية اجلودة يف منطقة أأورواب
الوسطى والورشقيةا ورمبا يف منطقة أأكرب من ذكل .وراح يقول اإن اس تعانة املعهد مبوظفني متنوعني يتحدثون لغات متعددة
ودلهيم مؤهالت تقنية ،وزايرة مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان الشامل للرباءات هل ،بثتا الثقة يف النفوس بأأنه سيس تويف
مجيع املعايري املطبقة .و أأضاف الوفد أأن املعهد بذل هجودا كربى لضامن أأن يتسم عرضه ابملصداقية واجلودة العالية .وعليه
أأعرب عن تأأييده لعرض املعهد و أأبدى ثقته يف أأن يعزز تعيينه قمية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث فأأكرث.
 .35وتوجه وفد الاحتاد الرويس ابلشكر اإىل وفد هنغاراي عىل تقدمي معلومات مفصةل جدا عن معهد فيسغراد للرباءات.
ور أأى أأن املعهد دليه املوارد التقنية املناس بة و أأيد تعيينه اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،ما من شأأنه أأن
يتيح اإماكنيات اإضافية ملس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف وسط ورشق أأورواب .ومتىن الوفد أأن حيالف احلظ
الزمالء من املعهد يف معلهم.
 .36و أأيد وفد اجلبل ا ألسود تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ومتىن أأن يسري معل املاكتب ا ألربعة اليت يتأألف مهنا املعهد بسالسة و أأن حيقق معلها نتاجئ
سلسة ومتسقة تتوج هجودها الرامية اإىل اس هتالل العمل يف  1يوليو  ،2016كام هو مرتقب .وراح يقول اإن تعيني هذا
املعهد همم للغاية ابلنس بة اإىل منطقة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الورشقية ،مبا فهيا اجلبل ا ألسود .و أأخطر الوفد
امجلعية بأأن اجلبل ا ألسود أأقر ،يف هناية يوليو ،قانوان جديدا بشأأن الرباءات ،يقتيض من ماليك الرباءات تقدمي أأدةل عىل
ا ألهلية للرباءة يف موعد أأقصاه هناية الس نة التاسعة .و أأردف قائال اإن اجلبل ا ألسود يويل أأمهية كربى للتعاون مع معهد
فيسغراد .والتفت الوفد اإىل قضااي امللكية الفكرية و أأعرب عن تقديره لشعار املعهد ومتىن أأن حيالف الصورة وا ألهداف
التسويقية للمعهد وافر احلظ.
 .37وانضم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل وفود رومانيا و أأسكراليا والياابن و أأوكرانيا وش ييل واجلبل ا ألسود وغريها من
الوفود اليت أأيدت تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .و أأيد الوفد أأيضا املوافقة
عىل مورشوع التفاق بني املعهد واملكتب ادلويل ،و أأعرب عن تطلعه اإىل أأن يس هتل املعهد معهل اكإدارة دولية العام املقبل.
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 .38و أأيد وفد فنلندا بصدق تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأحاط علام مبا أأجنزته البدلان ا ألربعة من معل كبري لتحضري طلهبا .ورصح بأأنه يثق لك الثقة
يف أأن املعهد س يحقق نتاجئ ممتازة ورحب ابملعهد ترحيبا حارا مضن أأرسة الإدارات ادلولية.
 .39و أأعرب وفد اإس بانيا عن تأأييده التام لطلب معهد فيسغراد للرباءات يك يعني اكإدارة دولية للبحث ادلويل والفحص
المتهيدي ادلويل .وعرب عن رضاه عن الواثئق املقدمة اليت حتتوي عىل ما يكفي من أأدةل عىل أأن املعهد يس تويف مجيع الورشوط
الالزمة.
 .40و أأيد وفد اليوانن تعيني معهد فيسغراد للرباءات و أأبدى ثقته يف أأن املعهد س يعزز الابتاكر أأكرث فأأكرث وسيسامه يف
تمنية منطقة أأورواب الوسطى والورشقية.
 .41و أأيّد وفد أأسكراليا تعيني معهدَ فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .وقال اإن الوفد اكن
قد دمع طلب املعهد يف الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واجامتع الإدارات ادلولية وقال اإنه يتطلع اإىل رؤية
املعهد يشار يف الفريق الفرعي املعين ابجلودة واجامتع الإدارات ادلولية يف املس تقبل.
 .42و أأيّد وفد أأوغندا تعيني معهدَ فيسغراد للرباءات اذلي ّ
شلك خطوة يف الاجتاه الصحيح لتعزيز أأهداف معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .و أأضاف أأن ل شك يف أأن املعهد س يؤدي دور ًا كبري ًا يف معهل اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل.
مض وفد مجهورية كوراي صوته اإىل صوت الوفود ا ألخرى يف دمع تعيني معهدَ فيسغراد للرباءات اكإدارة دولية.
 .43و ّ
 .44و أأعرب وفد غاان عن تأأييده لطلب معهدَ فيسغراد للرباءات ليصبح اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف
منطقته وشكر املعهد عىل املعلومات املس تفيضة اليت قدهما ليورشح كيف أأنه يس تويف مجيع الورشوط .و أأعرب الوفد عن قناعته
بأأن معهدَ فيسغراد للرباءات ميتكل القدرات الالزمة ألداء املهام اليت تنتظره ولتحسني نوعية ماكتب لك بدل وفعاليهتا.
 .45اإن امجلعية ،وبعد الاس امتع اإىل ممثل معهد فيسغراد للرباءات ومراعاة مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعروضة يف الفقرة  5من الوثيقة :PCT/A/47/6
" "1توافق عىل نص مورشوع التفاق بني معهد فيسغراد للرباءات واملكتب ادلويل ،كام جاء يف مرفق
الوثيقة PCT/A/47/6؛
" "2وت ّعني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل عىل أأن يبد أأ معهل
هبذه الصفة اعتبارا من بدء نفاذ التفاق وحىت  31ديسمرب .2017
 .46وهنأأ املدير العام وفود امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا ومعهد فيسغراد للرباءات عىل تعيني معهد
فيسغراد اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وقال اإن املكتب
ادلويل يتطلع اإىل العمل مع املعهد بصفته اجلديدة اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
 .47وحتدّث وفد هنغاراي نيابة عن وفود امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا (مجموعة فيسغراد أأو مجموعة
"البدلان ا ألربعة") ،فشكر مجيع الوفود عىل دمعها الواحض واملُجمع لتعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة
للفحص المتهيدي ادلويل ،وقال اإن مس توى ادلمع اذلي حظي به املعهد مش ّجع ويبعث عىل الفخر .و أأكّد الوفد أأن معهد
فيسغراد للرباءات س يعمل جب ٍد ليكون أأه ًال لهذه الثقة ويكون عند حسن ظن أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
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فيصبح رشياكً ميكن الاعامتد عليه يف جمال التعاون ادلويل بشأأن الرباءات يف اإطار املعاهدة .كام شكر الوفد املدير العام
وا ألمانة عىل املساعدة املس مترة والقيّمة اليت قدّماها طوال املسار .ويف ا ألخري ،خمت الوفد قائ ًال اإن تعيني معهد فيسغراد
للرباءات أأثبت أأن اإجراءات التعيني اجلديدة ل إالدارات ادلولية اإجراءات فعاةل وشفافة وتتيح تقياميً سلاميً ملعايري التعيني.
و أأضاف أأن الإجراءات تساعد كذكل املكتب املرحش أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل التحضري للعملية وللمهام املس تقبلية.
ودعا الوفد امجلعية وغريها من الهيئات املمعنية مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل تطبيق هذه ا إلجراءات يف أأي تعيني
مس تقبيل لإدارات دولية.
تعديل اتفاق معل ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات
 .48استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/47/7
 .49قدمت ا ألمانة الوثيقة اليت تتضمن التعديالت املقكرحة عىل اتفاق معل ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية
اكإدارة دولية .وذكّرت ا ألمانة بأأن امجلعية ع ّينت يف عام  2013ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية اكإدارة اكإدارة للبحث
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وبأأن نص مورشوع التفاق بني ادلائرة احلكومية
حتول القسم
ا ألوكرانية للملكية الفكرية واملكتب ادلويل قد اع ُتمد .ووقّع التفاق يف  30سبمترب  .2013ومنذ ذكل التارخيّ ،
املسؤول يف ادلائرة احلكومية عن اإدارة معاجلة الرباءات وحدة قامئة حبد ذاهتا ُ ّمسيت "الورشكة احلكومية للمعهد ا ألوكرا ي
للملكية الفكرية" .والورشكة احلكومية مس تقةل عن ادلائرة احلكومية لكهنا تبقى مسؤوةل عن الس ياسات وا إلرشاف .ومن مث،
طلب يف الوثيقة اإىل امجلعية أأن تعمتد التعديالت عىل التفاق حبيث تشري اإىل تغيري امس القسم املسؤول عن اإجراء البحث
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .ومل تشمل التعديالت تغيري جوهر الإدارة أأو التفاق .واحتفظت الورشكة احلكومية جبميع
الفاحصني ومرافق البحث والنظم الإلككرونية وغريها من املرافق واخلربات ،ويه يف أأساسها الهيئة اليت ع ّينهتا امجلعية اإدارة
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف عام .2013
 .50و أأشار وفد أأوكرانيا اإىل أأن التفاق يبقى قامئ ًا بني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية واملكتب ادلويل للويبو.
لكن الورشكة احلكومية يه اليت س تعمل اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .ومع ًال ابملادة  11من التفاقُ ،يوز
بناء عليه ،طلب الوفد اإىل امجلعية اعامتد التعديالت املقكرحة كام
تعديل هذا التفاق بني الطرفني ،رهن موافقة امجلعية .و ً
وردت يف الوثيقة.
 .51اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علامً مبضمون الوثيقة PCT/A/47/7؛
" "2ووافقت عىل التعديالت املقكرح اإدخالها عىل التفاق بني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية
واملكتب ادلويل ،كام وردت يف مرفق الوثيقة .PCT/A/47/7
بعض املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة :اقكراح الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .52استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/47/8
 .53قدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوثيقة  PCT/A/47/8و أأبدى شواغهل إازاء اس تخدام فائض نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات لمتويل مرصوفات احتاد لش بونة دون احلصول عىل اإذن احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبا يتناىف
مع أأحاكم القواعد  6.4و 7.4و 8.4من نظام الويبو املايل ولحئته .و أأعرب الوفد عن رغبته ،قبل توضيح أأسس اقكراحه ،يف
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قراءة اجلزء التايل من بيانه الافتتايح اذلي مل يسع الوقت لسفري الولايت املتحدة ا ألمريكية الإدلء به" :دعو ي أأكون واحض ًا.
اإننا نساند اس تخدام اإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلمع ا ألنشطة العامة للمنظمة نظر ًا اإىل ما حتظى به هذه ا ألنشطة
من دمع مس متر من مجيع ادلول ا ألعضاء .ولكننا نعارض اس تخدام هذه الإيرادات دلمع نظام لش بونة اذلي يُقتىض منه مبوجب
اتفاق اإنشائه أأن يكون ذايت المتويل واذلي ِّّ
وسع مؤخر ًا بصورة غري دميقراطية .ويف املقابل ،يوجد نظاما مدريد ولهاي الذلان
ُيسدان حلني متفق علهيام عاملي ًا" .و أأشار الوفد اإىل أأن اقكراحاته لن تنطوي عىل زايدة يف اشكرااكت النظام ا ألحادي نظر ًا اإىل
أأن خدمات امحلاية العاملية التابعة للمنظمة والعاملية حق ًا – أأي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي –
تشهد زايدة متواصةل يف الإقبال علهيا وتغطي اجلزء الأكرب من متويل أأنشطة غري التسجيل يف الويبو .وقال الوفد اإن احتاد
لش بونة ما انفك يسجل جعز ًا ل تغطيه ا ألموال الاحتياطية لحتاد لش بونة ،وعليه ينبغي البت يف تدابري لتصحيح وضعه
املايل .وحدد الوفد مصدري متويل حممتلَني لتغطية جعز احتاد لش بونة لعايم  .2017-2016وتتوفر هذه ا ألموال حالي ًا يف الويبو.
فأأما أأوهلام فهو فائض احتاد مدريد اذلي جتاوز الفائض الهدف بكثري .وُيب اإحاةل هذه املسأأةل اإىل مجعية احتاد مدريد يك تنظر
فهيا .و أأما اثنهيام فهو أأموال الصناديق الاستامئنية للثنائية  2017-2016املتاحة يف حساابت بعض ادلول ا ألعضاء يف احتاد
لش بونة لهذه الثنائية .وميكن لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن يقرر متكني احتاد لش بونة من اس تخدام جزء من فائضه
عوض ًا عن اإيداع هذا الفائض يف ا ألموال الاحتياطية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ولكن يرجع اإىل احتاد معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات وحده البت يف ذكل .ول تدمع الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بوصفها عضو ًا يف احتاد معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،اس تخدام احتاد لش بونة أأموال احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .فاإذا طلب احتاد لهاي احلصول عىل قرض
من احتاد مدريد ،كام فعل سابق ًا ،فميكن للوفد أأن يدمع منح هذا القرض .ولكن ل ميكنه دمع أأي قرض لحتاد لش بونة لعدة
أأس باب .ففي مجعيات عام  ،2014أأعلن احتاد لش بونة أأن أأعامهل ل تعود بفائدة عىل الاحتادات ا ألخرى وعليه فاإنه ليس ملزم ًا
ابلامتس مشورة جلنة الويبو للتنس يق مبوجب املادة  "1")3(8من اتفاقية الويبو؛ مث طالب حبق اس تخدام ا ألموال الاحتياطية
لحتادي مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لمتويل مؤمتره ادلبلومايس املغلق .وإان احتاد لش بونة هو الاحتاد ذاته اذلي
رفض ابس مترار الامتثال ل ألحاكم املالية املنصوص علهيا يف التفاق املؤسس هل .واعمتد يف متويل ذاته عىل الاحتادين الخرين
الأكرث جناح ًا دون احلصول عىل اإذن رصحي مهنام بذكل .و أأبدى الوفد قلقه إازاء الامتدي يف التسامح مع عدم الشفافية هذا فامي
خيص تشغيل احتاد لش بونة ،ومع توقع أأعضائه أأنه ميكن الاس مترار يف هذا الهنج اذلي تنعدم فيه الشفافية واملسؤولية .ور أأى
الوفد أأنه ينبغي أأن يكون هذا الوضع شاغ ًال مؤسس ي ًا مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو وتساءل عن كيفية سامح الويبو لحتاد
واحد ابإنفاق موارد املنظمة وهو يرفض مشاركة دول أأعضاء أأخرى ذات اهامتم حقيقي وكبري يف أأنشطته .وذكَّر الوفد بأأن
احتاد لش بونة ذاته هو اذلي قرر عدم التشاور مع جلنة التنس يق نظر ًا اإىل أأن مسار مراجعة اتفاق لش بونة لن يعود بأأية فائدة
عىل أأي احتاد أخر .وقرر احتاد لش بونة وحده عقد مؤمتر دبلومايس .ووافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل متويل هذا املؤمتر
بعد أأن حصلت عىل ضامانت بأأنه س يكون مفتوح ًا ملشاركة مجيع أأعضاء احتاد ابريس مشاركة اتمة ومتساوية خالف ًا ملا حدث.
اإذ مل يكن املؤمتر ادلبلومايس مفتوح ًا مجليع ا ألعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس رمغ فتحه جلهتني غري عضوين يف احتاد ابريس
ومولت اإيرادات رسوم الاحتادين الخرين اجلهود الرامية اإىل اإنشاء
هام الاحتاد ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكريةَّ .
مكتب جديد لتسجيل املؤرشات اجلغرافية .و َّ
يتبني من ذكل مث ًال أأن أأعامل احتاد لش بونة ل تعود بأأية فائدة عىل الاحتادات
ا ألخرى .ولكن ل ميكن السامح لحتاد لش بونة ابلس مترار يف اس تخدام اإيرادات مشكركة لمتويل مؤمتر دبلومايس مغلق .فاإذا
اكن اتفاق لش بونة ل يعود بأأي فائدة عىل الاحتادات ا ألخرى ،فينبغي عدم اس تخدام مزيانيات هذه الاحتادات لمتويل أأعامهل.
ويف اخلتام ،طلب الوفد من مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اختاذ قرار يلزم احتادات التسجيل ا ألخرى املموةل
من رسوم ابحلصول عىل اإذهنا قبل اس تخدام اإيرادات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتغطية مرصوفات احتاد لش بونة
الضعيف ا ألداء.
 .54وقال وفد سويرسا اإنه شديد المتسك مبزيانية املنظمة ا ألحادية كام س بق ورشحه ور أأى أأن ذكل املبد أأ أأسايس ابلنس بة
اإىل الويبو .و أأوحض قائ ًال اإن مبدأأ املزيانية ا ألحادية يسمح ابلضطالع بأأنشطة تندرج يف ولية الويبو دون توليد فائضها
ابلرضورة مما اكن احلال عليه طوال عدة س نوات ابلنس بة اإىل نظام لهاي وفق ًا ملا ورد بيانه بوضوح يف الواثئق املشار اإلهيا يف
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الاقكراح املعروض عىل امجلعية .وفامي يتصل بأأجزاء أأخرى من الاقكراح ،مىض يقول اإن تكل ا ألجزاء ل تؤدي حسب اعتقاده
اإىل الإخالل ابملادة  )1(57من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظر ًا إاىل تعديل تكل املادة نتيجة ل إالصالح ادلس توري يف
عام  2003من جانب امجلعيات ،اليت بتت أأيض ًا يف مبد أأ املزيانية ا ألحادية ،وإان الاقتباس الوارد يف هذه الوثيقة واملتعلق
ابملادة ()1(57ج) قد عدل وقت ذا  .ور أأى أأن واثئق املزيانية اتفقت اتفاق ًا اتم ًا مع ممارسات هذه املنظمة عىل مدى فكرة
العورشين س نة املاضية و أأن امجلعيات اعمتدهتا ابلإجامع يف عام  .2003واسكرسل قائ ًال اإنه ليس ابلتايل يف وضع ميكنه من تأأييد
الاقكراح املبني يف الوثيقة  PCT/A/47/8اإل أأنه أأبدى رغبته يف تقدمي بعض التعليقات عىل رسوم نظام لش بونة ومتويهل ويف
التذكري بوجود اقكراحات بشأأن ذكل املوضوع ستنظر فهيا مجعية احتاد لش بونة املزمع عقدها قريب ًا.
 .55وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإن احتاد لش بونة هو احتاد مس تقل وإان احتاد معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات هو احتاد أخر مس تقل عند حد علمه .و أأشار اإىل عدم وجود أأي عالقة هرمية بني الاحتادين املذكورين .و أأبدى
ابلتايل رغبته يف الامتس توضيحات من الرئيسة خبصوص العالقة بني احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد لش بونة
وسبب تقدمي الاقكراح يف ظل البند احلايل من جدول ا ألعامل .وعالوة عىل ذكل ،لفت النظر اإىل توفري  76يف املائة من
مزيانية الويبو عرب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفق ًا للربانمج واملزيانية وطلب ابلتايل احلصول عىل توضيحات ومعلومات
عن اللجان واملعاهدات والاحتادات اليت ختصص لها تكل املزيانية وعن القاعدة القانونية لتخصيص اإيرادات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات لفروع أأخرى من الويبو .و أأكد تأأييده الشديد لنظام املساهامت ا ألحادي .و أأوحض قائ ًال اإنه يفهم ذكل النظام
غري أأنه يطلب فقط احلصول عىل توضيحات مفصةل بشأأن فروع الويبو واملعاهدات والاحتادات اليت تس تخدم اإيرادات
املعاهدة.
 .56و أأبدى وفد أأسكراليا رغبته يف الإدلء ابإُياز ببيان عام حول هذه القضااي .وقال اإنه يشاطر كثري ًا من الشواغل اليت عرب
عهنا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وخص ابذلكر الشواغل املتعلقة بشفافية املزيانية واس تدامة احتاد لش بونة .و أأعرب عن
رغبته يف تشجيع احتاد لش بونة عىل وضع خطة لتعزيز اس تدامة النظام ور أأى أأنه من الرضوري أأن يستند ذكل ا ألمر اإىل
الوثيقة املمتازة اليت أأاتحهتا ا ألمانة ويأأخذ أأيض ًا يف احلس بان بعض الاقكراحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
يف بيانه.
 .57و أأعرب وفد املكس يك عن تأأييده ملا ذكره وفد سويرسا .وقال اإنه ليس يف وضع ميكنه من قبول الاقكراح املطروح
للمناقشة يف الوقت احلايل .و أأبدى رغبته يف مواصةل دمع املزيانية ا ألحادية اليت تعترب جزء ًا من مبد أأ التضامن يف منظومة ا ألمم
املتحدة .واختمت بيانه قائ ًال اإنه ليس ابلتايل يف وضع ميكنه من تأأييد الاقكراح.
 .58و أأفصح وفد كواب عن تأأييده ملبد أأ املزيانية ا ألحادية اذلي اعمتدته امجلعية العامة.
 .59و أأعرب وفد اإيطاليا عن تأأييده للموقف اذلي عرب عنه وفد سويرسا .وقال اإنه ليس يف وضع ميكنه من مساندة
الاقكراح الوارد يف الوثيقة  PCT/A/47/8للأس باب ذاهتا اليت س بق لوفد سويرسا أأن عرب عهنا.
 .60وقال وفد هنغاراي اإنه أأخذ علامً ابلقكراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ور أأى الوفد أأن هذا الاقكراح
س يكون خروج ًا غري مضمون وغري مربر عن مبد أأ املزيانية ا ألحادية اليت تعمتده املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأنه لهذا السبب ل
يس تطيع تأأييد هذا الاقكراح .وأأضاف أأنه يرغب ابلتعليق عىل بعض النقاط اليت وردت يف بيان وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .ور أأى أأنه من غري الصحيح القول اإن مجيع ن ُظم التسجيل ،ابس تثناء نظام لش بونة ،ن ُظم ذاتية المتويل .وابلفعل،
فقد جسّل احتاد لهاي جعز ًا يفوق جعز احتاد لش بونة بعورشين مرة ،يف حني أأن عدد أأعضائه ل يزيد عن ضعف أأعضاء احتاد
خيمي يف منظمة حققت يف العام املايض
لش بونة .و أأراد الوفد كذكل أأن يشري اإىل أأن القلق من الوضع املايل لحتاد لش بونة ّ
فائض ًا بلغ  37مليون فرنك سويرسي .و أأضاف الوفد أأنه يو ّد التعليق عىل املالحظات اليت أأبداها وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية بشأأن الطريقة اليت عُقد فهيا املؤمتر ادلبلومايس وسري أأعامهل .وقال اإنه ل ميكن أأن يوافقه الر أأي يف أأن املؤمتر عُقد
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بطريقة غري قانونية و أأن أأعامهل سارت بطريقة غري دميقراطية .والتفت اإىل أأن املؤمتر عُقد وفق ا ألحاكم القانونية السارية و أأن
اترخي املؤمترات ادلبلوماس ية يف املنظمة مل يشهد يوم ًا مؤمتر ًا اس تطاعت فيه الوفود احلارضة بصفة مراقب أأن تؤدي دور ًا فاع ًال
اإىل هذا احلد وتسامه يف املفاوضات هبذا القدر ،كام اكن احلال يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي عُقد لعامتد وثيقة جنيف
لتفاقية لش بونة.
 .61وقال وفد الياابن اإنه نظر ًا اإىل أأن معظم أأنشطة الويبو ّمتول من الرسوم اليت يدفعها مودعو الطلبات يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،تقع عىل عاتق ادلول ا ألطراف مسؤولية أأن ّ
توحض هلم كيف اس ُتخدمت أأمواهلم لتعزيز حامية امللكية
الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ولتطوير البنية التحتية ل ألعامل .ويف هذا الس ياق ،أأشار الوفد اإىل أأنه يدمع عامة تعزيز الانصاف
والشفافية بشأأن الوضع املايل للك احتاد .و أأضاف أأنه من الرضوري كذكل أأن يبذل لك احتاد هجود ًا صادقة لتحقيق توازن
بني الإيرادات والنفقات .ولكن يف الوقت نفسه ،وانطالق ًا من احلاجة اإىل توفري موارد اكفية ليك يتس ىن تنفيذ لك برانمج
بفعالية ولتعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية ،واحلاجة اإىل تأأمني معل املنظمة برمهتا بشلك اتم ،أأعرب الوفد عن ارتياحه
للمامرسات احلالية اليت تتبعها املنظمة.
 .62وشكر وفد فرنسا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل الاقكراح اذلي عرضه عىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل يرغب يف هذه املرحةل يف احلديث عن طريقة معل الاحتادات الاخرى ،اإذ أأن لك احتاد
س يعقد مجعيته .و أأضاف الوفد أأن املعهد الوطين للملكية الفكرية يف ابريس درس بعناية اقكراح وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .ومن منطلق مبديئ ،لن يمتكن الوفد من تأأييد الاقكراح ألنه س يفتح ابب تعقيدات أأبرزها احلاجة اإىل الاجامتع لك
س نتني لسؤال احتاد املعاهدة اإذا اكن يرغب أأو ل يف متويل بعض ا ألنشطة .وذكّر الوفد بأأن البعثات ادلامئة عقدت اجامتع ًا مع
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ونظرت معه يف بنية املزيانية .و أأوحض أأن  76ابملائة من املداخيل تتأأىت من معاهدة التعاون
ّ
سيشلك سابقة قد ُحيتج هبا يف الس نوات املقبةل خبصوص
بشأأن الرباءات؛ واعترب أأنه ل ينبغي فتح ابب التعقيدات هذا ألنه
نفقات أأاكدميية الويبو أأو نفقات التمنية ،عىل سبيل املثال .و أأعرب الوفد بناء عىل ذكل عن رغبته يف الالزتام مببد أأ املزيانية
ا ألحادية اليت تشلك حمراكً رئيس ي ًا ّ
يودل املوارد وا ألرابح ملعظم الربامج الثنيت عورش اليت ل ّمتول من اإيراداهتا اخلاصة ،لكنه
أأعرب عن شكره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل طرح هذه املناقشة يف امجلعية اإذ أأهنا أأاتحت للجميع فهم بنية مزيانية
الويبو بشلك أأفضل.
 .63وحتدث وفد الربتغال عن الاقكراح الوارد يف الوثيقة  ،PCT/A/47/8و أأعاد تأأكيد مبد أأ املزيانية ا ألحادية اذلي هل مزااي
كثرية ابلنس بة للمنظمة .وأأشار الوفد اإىل أأنه ليس يف وسعه تأأييد الاقكراح ،مثهل مثل الوفود ا ألخرى اليت حتدثت قبهل.
 .64و أأعرب وفد اجلبل ا ألسود عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفدا سويرسا وهنغاراي بشأأن اقكراح وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .وقال اإنه يؤيّد عىل وجه اخلصوص بيان وفد هنغاراي بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد وثيقة جنيف لتفاق
لش بونة .والتفت الوفد اإىل أأنه يؤيد بدوره مبد أأ املزيانية ا ألحادية.
 .65و أأعلن وفد امجلهورية ادلومينيكية أأنه يؤيد مبد أأ املزيانية ا ألحادية.
ورصح وفد أأوغندا أأنه عىل الرمغ من أأن اقكراح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يبدو مقنع ًا ،فال يسع الوفد دمعه
.66
ّ
جملرد أأنه حييد عن مبد أأ املزيانية ا ألحادية املتّبع حىت الن.
 .67وقال وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية اإنه ليس يف وسعه تأأييد اقكراح الولايت املتحدة ا ألمريكية و اإنه يؤيد
مبد أأ املزيانية ا ألحادية.
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 .68وحتدث وفد موانكو ليقول اإنه ،أكغلبية الوفود اليت حتدثت حىت الن ،ليس يف وسعه تأأييد الاقكراح اذلي قدمه وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية .وينبع هذا املوقف املبديئ من املسائل اليت س بق و أأن أأاثرهتا وفود أأخرى .و أأضاف أأنه شديد
متسك مببد أأ املزيانية ا ألحادية ،مع ًال ابلإصالحات اليت اع ُتمدت يف عام  2003واليت وافقت علهيا موانكو يف عام .2004
ال ّ
 .69و أأعلن وفد جورجيا أأنه يؤيّد متام ًا البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا سويرسا وهنغاراي و أأنه يؤيّد مبد أأ املزيانية ا ألحادية
املعمتد يف الويبو.
 .70وقال وفد رصبيا اإنه يؤيّد مبد أأ املزيانية ا ألحادية.
 .71و أأعلن وفد بلغاراي أأنه يؤيّد البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا سويرسا وهنغاراي.
يضم صوته اإىل صوت مجيع الوفود اليت أأيّدت يف بياانهتا مبد أأ املزيانية ا ألحادية ،يف منظمة
.72
ّ
ورصح وفد كرواتيا أأنه ّ
تضم عورشات الاحتادات و 130برانجم ًا ،وتتلقى ثالثة أأرابع اإيراداهتا من أأحد ا ألنظمة هو نظام معاهدة التعاون بشأأن
ّ
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كبري .و أأشار اإىل أأنه ل يؤيد الاقكراح.
 .73و أأعلن وفد سلوفاكيا أأنه يؤيّد البياانت اليت أأدلت هبا وفود سويرسا وهنغاراي وفرنسا وغريها من الوفود اليت أأيّدت
مبد أأ املزيانية ا ألحادية .و أأضاف أأن ما استشفّه هو أأن اقكراح الولايت املتحدة ا ألمريكية هيدف اإىل تغيري مهنجية توزيع
يقوض املبد أأ اذلي اتُفق عليه بشأأن جمالت ل حتقق
ا ألموال عىل مجيع الاحتادات ،برمهتا .واعترب الوفد أأن من شأأن ذكل أأن ّ
أأي فائض .ور أأى الوفد أأنه يبنغي اإبقاء النظام عىل حاهل.
يضم صوته لصوت هذه
.74
ّ
ورصح وفد تونس بأأنه اس متع اإىل الوفود اليت أأيّدت مبد أأ املزيانية ا ألحادية يف الويبو و أأنه ّ
الوفود.
 .75وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مجيع الوفود اليت تناولت اقكراحه .وقال اإنه اس متع اإىل بعض ا ألس ئةل اليت
طرحت عىل ا ألمانة وإانه يود طرح بعض ا ألس ئةل أأيضا .و أأضاف قائال اإنه يود أأن يتناول بعض النقاط حمل سوء التفامه فامي
يتعلق مبا أأشري اإليه عىل أأنه مزيانية أأحادية .وقال اإن الولايت املتحدة أأيدت مرارا وتكرارا ما يسمى ابلنظام أأحادي
الاشكرااكت ،وقدمت وثيقة معلومات اإىل هذه ادلورة من امجلعيات وإاىل جلنة املزيانية تعرب فهيا عام تفهمه .ومع ذكل فاإنه يود
أأن يعرف ر أأي ا ألمانة فامي يفهمه من النظام أأحادي الاشكرااكت وإان اكن هذا النظام يُقصد به متويل احتادات التسجيل اليت
متولها الرسوم .وقال اإن السؤال الثا ي هو اإن اكن أأي مفهوم من املفاهمي اليت أأشري اإلهيا عىل أأنه مزيانية أأحادية ُيري تنفيذه.
ورصح بأأنه يفهم أأن الإصالح ادلس توري اذلي جرى يف عام  2003مل يدخل حزي النفاذ و أأن مفهوم املزيانية ا ألحادية يف
الواقع قد رفض .و أأيد الوفد النظام أأحادي الاشكرااكت تأأييدا اكمال ،وكام ذكر يف البيان اذلي أأدىل به سابقا ،فاإنه يؤيد
ابلاكمل اس تخدام اإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لمتويل مجيع أأنشطة الويبو اليت يؤيدها مجيع أأعضاء الويبو .والمتس
أأيضا من ا ألمانة أأن توحض التساؤلت اليت طرهحا وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،ألن هذا ا ألمر ليس واحضا ابلنس بة
اإليه .و أأخريا المتس الوفد أأن يظل هذا البند مفتوحا ريامث تسوى مجيع البنود املتعلقة ابملزيانية الواردة يف جدول ا ألعامل.
 .76و أأشار املدير العام اإىل التساؤلني الذلين طرهحام وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،و أأوهلام السؤال اذلي طرحه عن
العالقة بني احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد لش بونة وأأس باب طرح اقكراح خبصوص مسائل تتعلق ابحتاد لش بونة
عىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وقال اإن هذه املسأأةل ختص وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اذلي قدم الاقكراح.
أأما السؤال الثا ي فيتعلق بأأسس ختصيص عائدات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لربامج أأخرى تضطلع هبا الويبو .وقال إان
هذه املسأأةل تنظر فهيا جلنة املزيانية .ورصح بأأن املكتب ادلويل وزع البياانت املالية عىل ادلول ا ألعضاء اإىل جانب مورشوع
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الربانمج واملزيانية .و أأضاف أأن مورشوع الربانمج واملزيانية حيتوي عىل ر أأيني هام :عرض أأحادي للمزيانية ابلإشارة اإىل الربامج،
أأما الثا ي فريد يف مرفقات الوثيقة وفيه تصور للمتويل حبسب الاحتادات.
 .77وردت ا ألمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن النظام أأحادي الاشكرااكت .وقالت اإن
هذا النظام يشري اإىل املامرسة املتعلقة ابشكرااكت ادلول ا ألعضاء يف الويبو منذ عام  .1994ورصحت بأأن مجعيات ادلول
ا ألعضاء قررت يف عام  1993أأن أأي بدل يلزتم مبعاهدة الويبو املموةل ابلشكرااكت و أأي احتاد من الاحتاد الس تة اليت متولها
الاشكرااكت (ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو وفيينا) سيسدد اشكرااك واحدا اإىل املنظمة عوضا عن
مبلغ الاشكرااكت املقابل لعدد املعاهدات اليت انضم اإلهيا هذا البدل.
 .78و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألس ئةل اليت طرهحا عىل ا ألمانة .وقال اإنه يود ،أأول ،معرفة الصالحية اليت
يقوم مبوجهبا احتاد معاهدة الرباءات بمتويل برامج أأخرى خارج الاحتاد .والمتس الوفد ،اثنيا ،املزيد من التوضيح بشأأن املزيانية
ا ألحادية وما اإذا اكنت تكل املزيانية تنص عىل حتويل معني للموارد من احتاد اإىل أخر ،أأو ما اإذا اكن احتاد ممول ابلإيرادات
حباجة اإىل مناقشة مسأأةل متويل احتاد أخر .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأن مثة سوء فهم مفاده أأن اقكراحه س يؤثر فامي ي ُسمى
املزيانية ا ألحادية .ورصح بأأن تكل املزيانية ا ألحادية اليت ُاقكرحت يف اإطار الإصالح ادلس توري مل حتظ ،يف ر أأيه ،بأأي اعامتد
من قبل.
 .79ور ّد املدير العام عىل ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية موحضا أأن صالحية الإنفاق تنبع من معلية
املوافقة عىل الربانمج واملزيانية .و أأضاف أأن الويبو حاةل خاصة اإذ ل متث ّل اشكرااكت ادلول ا ألعضاء فيه سوى  5ابملائة من
مجموع الإيرادات ،و أأن البايق يتأأىت من معليات نظام معاهدة الرباءات ونظايم لهاي ولش بونة .وابلتايل فاإن صالحية ختصيص
املوارد مس متدة من موافقة ادلول ا ألعضاء عىل املزيانية ،وذكل ما جرت عليه العادة منذ أأن ظهرت املنظمة اإىل الوجود يف
عام  .1970وقال ،فامي خيص املزيانية ا ألحادية ،اإن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حمق يف قوهل بأأن عبارة "املزيانية ا ألحادية"
يه عبارة يس تخدهما أأعضاء الويبو ل إالشارة اإىل عرض الربانمج واملزيانية يف وثيقة واحدة ّتبني وضع املنظمة املايل اذلي تتأأىت
الإيرادات فيه من خمتلف الاحتادات وتُقكرح فيه النفقات من قبل خمتلف الربامج .و أأضاف ،مستشهدا ابلرد املقدم اإجابة عىل
سؤال طرحه وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،أأن مورشوع الربانمج واملزيانية ينهتج طريقتني يف العرض ،أأولهام عرض
موحد حبسب لك برانمج ،والثانية العرض حبسب مصدر المتويل فامي خيص خمتلف الاحتادات .و أأوحض أأن ما يعقّد ا ألمور
هو املرصوفات املشكركة بني لك الاحتادات ،مثل املبا ي واملوارد البورشية والشؤون الإدارية واملالية ،و أأفاد بأأن تكل
املرصوفات املشكركة يه لفائدة خمتلف الاحتادات واملعاهدات والربامج يف املنظمة .ويف هذا الصدد ،أأشار املدير العام اإىل
العرض اذلي قدمته ا ألمانة يف ا ألس بوع الفائت بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء واذلي أأتيحت رشاحئه .و ّبني أأن ختصيص
املوارد لتغطية املرصوفات املشكركة يمت عىل أأساس معدةل معقدة مت رشهحا يف العرض.
 .80وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املدير العام عىل ردّه و أأوحض أأن اختاذ مجعية معاهدة الرباءات القرار املقكرح
يدر إايرادات لن يضعف املزيانية ا ألحادية ،وتساءل عن الصالحية اليت يتلقى مبوجهبا احتاد لش بونة دعام من
بعدم دمع احتاد ّ
مدرة ل إاليرادات بدون موافقة رصحية مهنا.
احتادات أأخرى ّ
 .81ور ّد املدير العام عىل السؤالني الإضافيني الذلين طرهحام وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وتطرق اإىل قرار احتاد
معاهدة الرباءات بعدم دمع احتاد ّ
يدر اإيرادات مثل احتاد لش بونة وقال اإن ذكل لن يؤثر يف أأي جزء مما ي ُسمى "املزيانية
معني ّ
ا ألحادية" ،ولو أأنه ل يوجد يف الواقع يشء يُدعى املزيانية ا ألحادية ،بل هنا عرض موحد للمزيانية .و أأضاف أأن ذكل لن
يؤثر أأيضا يف تقامس الإيرادات بتحويل موارد من احتادات أأخرى اإىل احتاد لش بونة ،ول يف تقامس اإيرادات احتاد معاهدة
الرباءات مع احتادات غري احتاد لش بونة .وتناول بعد ذكل مسأأةل الصالحية اليت يتلقى مبوجهبا احتاد لش بونة ادلمع من احتادات
مدرة ل إاليرادات وقال اإهنا ممنوحة من خالل اعامتد الربانمج واملزيانية ،اليت تنص فهيا فقرة القرار عىل موافقة مجيع
أأخرى ّ
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الاحتادات اليت تديرها الويبو .و أأوحض ،بناء عىل ذكل ،أأن خمتلف الاحتادات ،مبا فهيا احتاد معاهدة الرباءات ،أأعطت موافقهتا
الرصحية عىل نفقات احتاد لش بونة عند اعامتد مزيانية املنظمة.
 .82واعترب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن ردود املدير العام وا ألمانة تساعد يف توضيح أأي لبس ظاهر بشأأن نظام
املدرة
أأحادي الاشكرااكت و"املزيانية ا ألحادية" اليت ل وجود لها والعملية اجلارية يف الويبو لضامن الاتساق بني الاحتادات ّ
ل إاليرادات والاحتادات املموةل ابلشكرااكت .واختمت الوفد لكمته ابلامتس أأن يظ ّل هذا البند من جدول ا ألعامل مفتوحا يف
انتظار تناول البنود املفتوحة ا ألخرى اخلاصة مبزيانية املنظمة.
 .83و أأعلن الرئيس أأن البند  19من جدول ا ألعامل "نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" س يظل مفتوحا قيد
املشاورات غري الرمسية حول الوثيقة ( PCT/A/47/8اجلارية اإىل جانب املشاورات حول املسائل الوجهية املطروحة يف
اإطار بنود أأخرى عىل جدول ا ألعامل).
 .84وخالل ادلورة قدّم رئيس امجلعية العامة اإىل اجللسة العامة للجمعيات ،مبا فهيا مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،مس تجدات متواصةل حول سري تكل املشاورات غري الرمسية .وترد تقارير تكل املس تجدات حتت البند  11من
جدول ا ألعامل "تقرير جلنة الربانمج واملزيانية".
 .85نظرت مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الوثيقة  PCT/A/47/8ومل تتوصل اإىل توافق يف
الراء.
[ييل ذكل املرفقان]
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القاعدة 9
العبارات ،اإخل .الواجب عدم اس تعاملها

[ 1.9دون تغيري] تعريف
ُيب أأل يش متل الطلب ادلويل عىل ما يأأيت:
" "1عبارات أأو رسوم خمالفة للداب؛
" "2عبارات أأو رسوم خمالفة للنظام العام؛
" "3اإعالانت حتط من شأأن منتجات الغري أأو طرائق صنعه ،أأو حتط من قمية طلبات الغري أأو براءاته أأو
من حصهتا (علام بأأن جمرد املقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ل يعد ِّحم ّط ًا يف حد ذاته)؛
" "4اإعالانت أأو غري ذكل من البياانت اليت ل تكون مناس بة أأو رضورية يف ظروف احلال.

 2.9التنبيه اإىل اخملالفات
ُيوز للك من مكتب تسمل الطلبات وإادارة البحث ادلويل والإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف واملكتب ادلويل
التنبيه اإىل عدم استيفاء أأي طلب دويل ألحاكم القاعدة  ،1.9والاقكراح عىل مودع الطلب ابإجراء التصحيح الالزم من تلقاء
نفسه ،ويف تكل احلاةل وجب اإبالغ مكتب تسمل الطلبات وإادارة البحث ادلويل اخملتصة والإدارة اخملتصة احملدَّدة ألغراض
البحث الإضايف واملكتب ادلويل ،حسب احلال ،بذكل الاقكراح.

[ 3.9دون تغيري] الإشارة اإىل املادة )6(21
يقصد بعبارة "الإعالانت اليت حتط من شأأن الغري" املشار اإلهيا يف املادة  )6(21ما ورد حتديده يف القاعدة ."3"1.9

(اثنيا)
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القاعدة 26
تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا

(26اثنيا) 1و(26اثنيا)[ 2دون تغيري]
(26اثنيا)3

رد حق ا ألولوية دلى مكتب تسمل الطلبات

( أأ) اإىل (ه) [دون تغيري]
(و) ملكتب تسمل الطلبات أأن يشكرط أأن يودع دليه اإعالن أأو دليل أخر يدمع بيان ا ألس باب املشار اإليه يف
الفقرة (ب)" ،"2يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال.
(ز) [دون تغيري]
(ح) يبارش مكتب تسمل الطلبات ما ييل يف أأقرب فرصة:
"[ "1دون تغيري] اإخطار املكتب ادلويل بتسمل الامتس بناء عىل الفقرة ( أأ)؛
"[ "2دون تغيري] والبت يف الالامتس؛
" "3وإاخطار املودع واملكتب ادلويل ببته ومعيار الرد اذلي استند اإليه يف البت؛
" "4مع مراعاة الفقرة (ح-اثنيا) ،تزويد املكتب ادلويل بلك الواثئق املس تلمة من املودع خبصوص الالامتس
بناء عىل الفقرة ( أأ) (مبا يف ذكل نسخة عن الالامتس نفسه ،و أأي بيان للأس باب عىل النحو املشار اإليه يف
الفقرة ب( )2و أأي اإعالن أأو دليل أخر كام هو مشار اإليه يف الفقرة (و).
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[القاعدة (26اثنيا) ،3اتبع]
(ح-اثنيا) ُيوز ملكتب تسمل الطلبات ،بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع أأو عىل قراره اخلاص ،عدم أأرسال واثئق
أأو أأجزاء من واثئق يس تلمها خبصوص الامتس قُدم بناء عىل الفقرة ( أأ) ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب
ادلويل؛
" "2ونورش تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا أأو اطالع امجلهور علهيا أأو عىل أأجزاء مهنا س يؤدي بوضوح اإىل
ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا.
ويف حال ّقرر مكتب تسمل الطلبات عدم اإرسال واثئق أأو أأجزاء مهنا اإىل املكتب ادلويل ،وجب عليه اإخطار املكتب
ادلويل بذكل.
(ط) و(ي) [دون تغيري]
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القاعدة 48
النورش ادلويل

[ 1.48دون تغيري]
 2.48احملتوايت
( أأ) [دون تغيري]
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) ،تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت:
" "1اإىل "[ "6دون تغيري]
" "7بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامتس بناء عىل القاعدة (26اثنيا) 3لرد
حق ا ألولوية وقرار مكتب تسمل الطلبات بناء عىل ذكل الالامتس ،عند الاقتضاء؛
"[ "8حتذف]
(ج) اإىل ( ) [دون تغيري]
(ل) بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع يتلقاه املكتب ادلويل قبل اس تكامل التحضريات التقنية للنورش ادلويل،
حيذف املكتب ادلويل من املنشورات أأي معلومات ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل املعلومات تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب ادلويل؛
" "2ونورش تكل املعلومات س يؤدي بوضوح اإىل ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات.
وتُطبق القاعدة  4.26مع ما يلزم من تبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الالامتس املقدَ م
مبوجب أأحاكم هذه الفقرة.
(م) يف حال أأحاط مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف
أأو املكتب ادلويل بأأي معلومات تس تويف املعيارين املنصوص علهيام يف الفقرة (ل) ،جاز ألي من املكتبني أأو الإدارتني
الاقكراح عىل املودع ابلامتس حذفها من املنشور ادلويل طبقا ألحاكم الفقرة (ل).

[القاعدة  ،2.48اتبع]
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(ن) يف حال حذف املكتب ادلويل معلومات من املنشور ادلويل طبقا ألحاكم الفقرة (ل) واكنت تكل املعلومات
واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض
البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ،وجب عىل املكتب ادلويل اإخطار ذكل املكتب وتكل الإدارة بذكل يف
أأقرب فرصة.

من  3.48اإىل [ 6.48دون تغيري]

(رابعا)
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القاعدة 82
عذر التأأخر يف مراعاة املهل

(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل
( أأ) ُيوز ألي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى مكتب
تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملددة للبحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل
مل تراع بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو عدم توافر خدمات التواصل الإلككرو ي
بشلك عام أأو غري ذكل من ا ألس باب املامثةل يف حمل اإقامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل ،و أأن الإجراء املعين اختذ
يف أأرسع وقت معقول ممكن.
(ب) [دون تغيري] يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإىل املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل ،حسب احلال ،يف فكرة
ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية .وإاذا أأقمي ادلليل عىل وجه ُم ٍ
رض للمرسل اإليه ،وجب قبول
اعتذار التأأخر يف مراعاة املهةل.
(ج) [دون تغيري] ل يتعني عىل أأي مكتب ّ
معني أأو منتخب قام املودع دليه ،يف وقت صدور قرار قبول اعتذار
التأأخر ،ابلإجراءات املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  ،39أأن يراعي هذا الاعتذار.

PCT/A/47/9
Annex I
8

القاعدة 92
املراسالت

[ 1.92دون تغيري]
 2.92اللغات
( أأ ) [دون تغيري] مع مراعاة القاعدتني  1.55و 3.55والفقرة (ب) من هذه القاعدةُ ،يب حترير أأي كتاب
أأو مستند يقدمه مودع الطلب لإدارة البحث ادلويل أأو لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ابللغة ذاهتا اليت حيرر هبا الطلب
ادلويل املتعلق به .ولكن ،اإذا أأرسلت ترمجة للطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (1.23ب) أأو قدمت بناء عىل القاعدة ،2.55
وجب اس تعامل لغة تكل الكرمجة.
(ب) [دون تغيري] ُيوز ملودع الطلب أأن حيرر أأي كتاب يرسهل اإىل اإدارة البحث ادلويل أأو اإىل اإدارة الفحص
المتهيدي ادلويل بأأي لغة خالف اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل ،رشط أأن ترصح هل الإدارة املذكورة ابس تعامل تكل اللغة.

(ج) [تبقى حمذوفة]
(د) ُيب أأن يكون لك كتاب يرسهل مودع الطلب اإىل املكتب ادلويل حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية أأو أأي لغة
نورش أأخرى حس امب جتزيه التعلاميت الإدارية.
(ه) [دون تغيري] ُيب أأن يكون لك كتاب أأو اإخطار يرسهل املكتب ادلويل اإىل مودع الطلب أأو اإىل أأي مكتب
وطين حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية.

من  3.92اإىل [ 4.92دون تغيري]
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القاعدة 94
اإماكنية الاطالع عىل امللفات

 1.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل
( أأ) [دون تغيري] بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،يقدم املكتب ادلويل صورا عن
أأي مستند يتضمنه ملفه ،مقابل تسديد تلكفة اخلدمة.
(ب) يقدم املكتب ادلويل صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفه ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل
النورش ادلويل للطلب ادلويل وبورشط مراعاة املادة  38والفقرات من (د) اإىل (ز) .وُيوز اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل
تقدمي صور املستندات.
(ج) [دون تغيري] ِّّ
يقدم املكتب ادلويل صور ًا عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفقرة (ب) نيابة عن
املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل .وينورش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
(د) ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه و ُحذفت من املنشورات بناء عىل
القاعدة (2.48ل) وعىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق ابلامتس بناء عىل تكل القاعدة.
(ه) بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع ،ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه
وعىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق بذكل الالامتس ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل املعلومات تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب ادلويل؛
" "2ونورش تكل املعلومات س يؤدي بوضوح اإىل ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات.
وتُطبق القاعدة  4.26مع ما يلزم من تبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الامتس مقدَّم مبوجب
أأحاكم هذه الفقرة.
(و) يف حال مل يتح املكتب ادلويل للجمهور اإماكنية الاطالع عىل معلومات طبقا للفقرة (د) أأو الفقرة (ه) ،واكنت
تكل املعلومات واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة
احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ،وجب عىل املكتب ادلويل اإخطار ذكل املكتب وتكل
الإدارة بذكل يف أأقرب فرصة.
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[القاعدة  ،1.94اتبع]
جملرد الاس تخدام ادلاخيل.
(ز) ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه و أأ ِّعدّ ّ

1.94

(اثنيا)

اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات

( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منهُ ،يوز ملكتب تسمل الطلبات أأن يتيح اإماكنية
الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه .وُيوز اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ب) ُيوز ملكتب تسمل الطلبات ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل النورش ادلويل للطلب ادلويل
وبورشط مراعاة الفقرة (ج) ،أأن يتيح اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه .وُيوز اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة
مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) ل يتيح مكتب تسمل الطلبات اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطر من قبل
املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د)
أأو (ه).

1.94

(اثلثا)

اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإدارة البحث ادلويل

( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منهُ ،يوز لإدارة البحث ادلويل أأن تتيح اإماكنية
الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وُيوز اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ب) ُيوز لإدارة البحث ادلويل ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل النورش ادلويل للطلب ادلويل
وبورشط مراعاة الفقرة (ج) ،أأن تتيح اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وُيوز اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة
مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) ل تتيح اإدارة البحث ادلويل اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطرت من قبل
املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د)
أأو (ه).
(د) تُطبق الفقرات من ( أأ) اإىل (ج) ،مع ما يلزم من تبديل ،عىل الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف.

 2.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإدارة الفحص ال متهيدي ادلويل
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( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية
الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وُيوز اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ب) بناء عىل الامتس من أأي مكتب من املاكتب اخملتارة ولكن ليس قبل اإعداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل
وبورشط مراعاة الفقرة (ج) ،تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وُيوز
اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) ل تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطرت
من قبل املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا
للقاعدة ( 1.94د) أأو (ه).
(اثنيا)

2.94

اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ا ّ
ملعني

اإذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب املع ّينة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،
جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل وترد يف ملفاته يف حدود ما يسمح به
القانون الوطين بشأأن اإماكنية الاطالع عىل ملفات الطلبات الوطنية ،ولكن ليس قبل أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف
املادة  ()2(30أأ) .وُيوز اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.

[ 3.94دون تغيري] اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب اخملتار
اإذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب اخملتارة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،
جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل ،مبا فهيا أأي مستند متعلق ابلفحص
المتهيدي ادلويل والوارد يف ملفه ،يف حدود ما يسمح به القانون الوطين بشأأن اإماكنية الاطالع عىل ملفات الطلبات
الوطنية ،ولكن ليس قبل أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف املادة  ()2(30أأ) .وُيوز اشكراط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل
تقدمي صور املستندات.
[ييل ذكل املرفق الثا ي]
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املرفق الثا ي

تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
لتدخل حزي النفاذ يف  1يوليو 2017
احملتوايت
القاعدة (12اثنيا) تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق 2 .........................................................................
(12اثنيا) 1تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 2 .................. 12.4

(12اثنيا) 2طلب اإدارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب
القاعدة 2 ....................................................................................................................... 12.4

القاعدة (23اثنيا) اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق 4 ...........................................................................
(23اثنيا) 1اإرسال واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 4 ................................... 12.4
(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 4 ...................................... 2.41
القاعدة  41مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق 6 ..............................................................................................
 1.41مراعاة نتاجئ حبث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 6 ....................................................12.4
 2.41مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى 6 .......................................................................
القاعدة  86اجلريدة7 ...............................................................................................................................
 1.86احملتوايت 7 ................................................................................................................................
من  2.86اإىل [ 6.86دون تغيري] 7 .........................................................................................................
القاعدة  95تلقي املعلومات والنصوص املكرمجة من املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة 8 ................................................
 1.95املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعيّنة واملاكتب اخملتارة 8 .................................................
 2.95الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املكرمجة8 .......................................................................................

(اثنيا)
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القاعدة 12
تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق

(12اثنيا) 1تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
( أأ) يف حال المتس املودع ،بناء عىل القاعدة  ،12.4أأن تراعي اإدارة البحث ادلويل نتاجئ حبث ساابق أأجرتاه الإدارة
ذاهتا أأو اإدارة أأخرى للبحث ادلويل أأو أأجراه مكتب وطين ،فاإنه يتعني عىل املودع ،رشط مراعااة أأحااكم الفقارات مان (ب)
اإىل (د) ،أأن يقدّم اإىل مكتب تسمل الطلبات مع الطلب ادلويل صورة عن نتاجئ البحث الساابق أأاي اكن الشالك اذلي قادمهتّ ا
به الإدارة املعنية أأو قدّ هما به املكتب املعين (مثال ،بشلك تقرير البحث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية الساابقة املستشاهد هباا
أأو تقرير الفحص).
(ب) يف حال أأجرى البحث السابق املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ،جاز للمودع أأن يعرب
عن رغبته يف أأن يتوىل مكتب تسمل الطلبات اإعداد الصورة املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) وإارسالها اإىل اإدارة البحث ادلويل ،بادل
من أأن يقدّ هما املودع نفسه .ويتعني أأن يقدَّم ذكل الالامتس يف العريضة وُيوز ملكتب تسامل الطلباات أأن يفارض دفاع رمس هل
وحلسابه نظري ذكل الالامتس.
(ج) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحاث ادلويل ذاهتاا ،أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته اإدارة
للبحث ادلويل ،فال ي ُشكرط تقدمي الصورة املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) بناء عىل تكل الفقرة.
(د) يف حال اكنت الصورة املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) متاحة ملكتب تسمل الطلبات أأو لإدارة البحث ادلويل ابلشالك
والطريقة اليت تقبلها ،مثال من مكتبة رمقية  ،واكن املودع ّيبني ذكل يف العريضة ،فاال ي ُشاكرط تقادمي الصاورة بنااء عاىل تاكل
الفقرة.

(12اثنيا) 2طلب اإدارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
( أأ) ُيااوز لإدارة البحااث ادلويل ،مااع مراعاااة أأحاااكم الفقارتني (ب) و(ج) أأن تاادعو املااودع اإىل تقاادمي مااا ياايل يف
غضون همةل تكون معقوةل حسب ظروف احلال:
" "1صورة عن الطلب السابق املعين؛
" "2يف حال اكن الطلب السابق حمررا بلغة ل تقبلها اإدارة البحث ادلويل ،ترمجة للطلاب الساابق بلغاة
تقبلها تكل الإدارة؛
" "3يف حال اكنت نتاجئ البحث السابق حمررة بغةل ل تقبلهاا اإدارة البحاث ادلويل ،ترمجاة لاتكل النتااجئ
بلغة تقبلها تكل الإدارة؛
" "4صورة عن أأية وثيقة مستشهد هبا يف نتاجئ البحث السابق.

[القاعدة (12اثنيا) ،2اتبع]
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(ب) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتاا ،أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته اإدارة
البحث ادلويل ،أأو اكنت الصورة أأو الكرمجة املشار اإلهيام يف الفقرة ( أأ) متاحتني لإدارة البحاث ادلويل ابلشالك والطريقاة الايت
تقبلهام ،مثال من مكتبة رمقية أأو بشلك وثيقة أأولوية ،فال ي ُشكرط تقدمي الصورة أأو الكرمجة املشار اإلهيام يف الفقرة ( أأ) بناء عاىل
تكل الفقرة.
(ج) يف حال تقدمي بيان وفقا للقاعدة  "2"12.4مفاده أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساساا ذاتاه الطلاب اذلي مت
بشأأنه البحث السابق أأو أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاته الطلب السابق اإل أأناه ماودع بلغاة أأخارى ،فاال ي ُشاكرط
تقدمي الصورة أأو الكرمجة املشار اإلهيام يف الفقرتني ( أأ)" "1و" "2عىل تكل الفقرتني.
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القاعدة (23اثنيا)
اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق

(23اثنيا) 1اإرسال واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
( أأ) يرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع صورة البحث ،أأي صورة مشار اإلهيا يف
القاعدة (12اثنيا)(1أأ) وتتعلق ببحث سابق قدم مودع الطلب عريضة بشأأنه مبوجب القاعدة  12.4عىل أأن تس تويف تكل
الصورة الورشوط التالية:
" "1تقدمي مودع الطلب لها اإىل مكتب تسمل الطلبات مع الطلب ادلويل؛
" "2الامتس مودع الطلب من مكتب تسمل الطلبات اإعدادها وإارسالها اإىل الإدارة ادلولية؛
" "3توافرها دلى مكتب تسمل الطلبات بشلك وطريقة يقبلهام ،مثال من مكتبة رمقية وفقا للقاعدة
(12اثنيا)(1د).
(ب) يرسل مكتب تسمل الطلبات أأيضا اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع صورة البحث ،صورة عن نتاجئ أأي تصنيف
سابق أأجراه هذا املكتب ،اإن اكنت متوافرة فعال وإان مل تكن مدرجة يف صورة نتاجئ البحث السابق املشار اإلهيا يف القاعدة
(12اثنيا) (1أأ).

(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 2.41
( أأ) وفقا ألحاكم القاعدة  ،2.41عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى املكتب ذاته
اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ويكون ذكل املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق بذكل الطلب السابق أأو صنَّف
ذكل الطلب السابق ،يرسل مكتب تسمل الطلبات ،مع مراعاة الفقرات (ب) و(د) و(ه) ،اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع
صورة البحث ،صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الشلك اذلي تكون متاحة به دلى املكتب املعين(مثال ،بشلك تقرير
حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأو تقرير حفص) ،وصورة عن نتاجئ أأي تصنيف سابق وضعه
املكتب ،اإن اكنت متوافرة فعال .وُيوز كذكل ملكتب تسمل الطلبات أأن يرسل اإىل اإدارة البحث ادلويل أأي واثئق اإضافية
تتعلق ببحث سابق ويعتربها مفيدة لتكل الإدارة ألغراض اإجراء البحث ادلويل.
(ب) ابلرمغ من الفقرة ( أأ)ُ ،يوز ملكتب تسمل الطلبات اإخطار املكتب ادلويل يف أأجل أأقصاه  14أأبريل 2016
بأأنه ميكنه ،بناء عىل الامتس يقدمه املودع مع الطلب ادلويل ،تقرير عدم اإرسال نتاجئ حبث سابق اإىل هيئة البحث ادلويل.
وينورش املكتب ادلويل أأي اإخطار بناء عىل هذا احلمك يف اجلريدة.

[القاعدة (23اثنيا) ،2اتبع]
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(ج) حسب اختيار مكتب تسمل الطلبات ،تط َّبق الفقرة ( أأ) مع ما يلزم من تبديل عندما يطالَب يف طلب دويل
بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى مكتب خيتلف عن املكتب اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ،ويكون ذكل
املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق بذكل الطلب السابق أأو صنَّف ذكل الطلب السابق ،وتكون نتاجئ ذكل البحث
أأو التصنيف السابق متاحة ملكتب تسمل الطلبات بشلك وطريقة يقبلهام ،مثال من مكتبة رمقية.
(د) ل تط َّبق الفقراتن ( أأ) و(ج) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتا ،أأو أأجراه املكتب ذاته
اذلي يعمل بصفته اإدارة للبحث ادلويل أأو اإذا عمل مكتب تسمل الطلبات بأأن صورة عن البحث أأو التصنيف السابق متاحة
لإدارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلهام ،مثال من مكتبة رمقية.
(ه) يف حال اكن اإرسال الصور املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) أأو اإرسال تكل الصور بشلك معني اك ألشاكل املشار اإلهيا
يف الفقرة ( أأ) دون احلصول عىل اإذن مودع الطلب متعارضا مع القانون الوطين املنطبق عىل مكتب تسمل الطلبات يف
 14أأكتوبر  ،2015ل تط َّبق تكل الفقرة عىل اإرسال تكل الصور أأو اإرسال تكل الصور ابلشلك املعني املعين فامي خيص أأي
طلب دويل أأودع دلى مكتب تسمل الطلبات املذكور طاملا ظ ّل الإرسال دون اإذن مودع الطلب متعارضا مع ذكل القانون،
رشط أأن يب ِّلغ املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه  14أأبريل  .2016وينورش املكتب ادلويل املعلومات
املس تلمة هبذا الشأأن يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
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القاعدة 41
مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق

 1.41مراعاة نتاجئ حبث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
يف حااال الامتس املااودع ،وفقااا للقاعاادة  ،12.4أأن تراعااي اإدارة البحااث ادلويل نتاااجئ حبااث سااابق وامتثاال ألحاااكم
القاعدة (12اثنيا):1
" "1و أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتاا أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته
اإدارة للبحث ادلويل ،فاإن عىل اإدارة البحث ادلويل أأن تراعي يف حدود الإماكن تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل؛
" "2و أأجارت البحااث السااابق اإدارة أأخاارى للبحاث ادلويل أأو أأجاراه مكتااب غااري ذا اذلي يعماال
بصفته اإدارة للبحث ادلويل ،جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.

 2.41مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى
( أأ) يف حال طولب ،يف طلاب دويل ،بأأولوياة طلاب ساابق أأو أأكارث أأجارت بشاأأنه اإدارة البحاث ادلويل ذاهتاا أأو
أأجرى بشأأنه املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته اإدارة للبحث ادلويل حبثا سابقا ،تعني عاىل اإدارة البحاث ادلويل أأن تراعاي قادر
الإماكن تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.
(ب) يف حال أأرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل صورة عن نتاجئ أأي حبث سابق أأو تصنيف سابق
مبوجب القاعدة (23اثنيا) (2أأ) أأو (ب) أأو اكنت هذه الصورة متاحة لإدارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلهام ،مثال
من مكتبة رمقية ،جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.
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القاعدة 86
اجلريدة

 1.86احملتوايت
تتضمن اجلريدة املشار اإلهيا يف املادة  )4(55ما يأأيت:

من " "1اإىل "[ "3دون تغيري]
" "4املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة واملُبلغة للمكتب ادلويل
مبوجب القاعدة  1.95فامي خيص الطلبات ادلولية املنشورة؛
"[ "5دون تغيري]

من  2.86اإىل [ 6.86دون تغيري]
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القاعدة 95
تلقي املعلومات والنصوص املكرمجة من املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة

 1.95املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعيّنة واملاكتب اخملتارة
يقدم لك مكتب ّ
معني أأو خمتار اإىل املكتب ادلويل املعلومات التالية بشأأن طلب دويل يف غضون شهرين من وقوع
أأي من ا ألحداث التالية ،أأو يف أأرسع وقت معقول ممكن بعد وقوعها:
" "1عقب أأداء املودع ل إالجراءات املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  ،39اترخي أأداء تكل الإجراءات و أأي
رمق طلب وطين أأس ند للطلب ادلويل؛
" "2يف حال اكن املكتب ّ
املعني أأو اخملتار ينورش رصاحة الطلب ادلويل مبوجب قانونه الوطين أأو ممارساته،
رمق واترخي ذكل النورش الوطين؛
" "3يف حال منح براءة ،اترخي منح الرباءة ،ويف حال اكن املكتب ّ
املعني أأو اخملتار ينورش رصاحة الطلب
ادلويل يف الشلك اذلي ُمنحت به الرباءة مبوجب قانونه الوطين ،رمق واترخي ذكل النورش الوطين.

 2.95الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املكرمجة
( أأ) [دون تغيري] يقدم لك مكتب ّ
معني أأو خمتار اإىل املكتب ادلويل ،بناء عىل الامتس منه ،صورة عن ترمجة
الطلب ادلويل اليت يكون مودع الطلب قد قدهما للمكتب ّ
املعني أأو اخملتار.
(ب) [دون تغيري] ُيوز للمكتب ادلويل أأن يزود أأي خشص بصور عن النصوص املكرمجة واملتسلمة وفقا ملا هو
منصوص عليه يف الفقرة (أأ) ،بناء عىل الامتس ومقابل تسديد التلكفة.
[هناية املرفق الثا ي والوثيقة]

