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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :يوليو 2018

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة اخلمسون (الدورة االستثنائية التاسعة والعشرون)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

من اإعداد املكتب ادلويل

 .1منذ ادلورة السابقة للجمعية ،عقد الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ("الفريق العامل") دورته
احلادية عرشة يف الفرتة من  18اإىل  22يونيو  .2018وفهيا تبادلت الوفود الآراء حول مسائل تتعلق بعمل نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ("املعاهدة") عىل النحو ن
املبّي يف ملخص الرئيس (الوثيقة املرفقة  ،)PCT/WG/11/26اذلي
أأحاط الفريق العامل علام به.
 .2ويف اإطار املوضوعات اليت انقش هتا ادلورة ،قدم الفريق العامل تعليقات دعام جملالت العمل الرئيس ية ا ألربعة اليت
اقرتهحا املدير العام يف مذكرة بعنوان "نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات – نظرة عامة وتوهجات و أأولوايت مس تقبلية
ممكنة" ،نُرشت يف  2فرباير  2017تزامنا مع نرش طلب الرباءة ادلويل اذلي بلغ به مجموع الطلبات ادلولية املودعة يف اإطار
املعاهدة  3ماليّي طلب ،وتكل اجملالت يه :املسائل القانونية واملؤسس ية ،والبيئة التقنية (تكنولوجيا املعلومات) ،
واملسائل املالية ،واجلودة.
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 .3وانقش الفريق العامل كذكل التوصيات املقدمة اإىل الويبو وادلول ا ألعضاء خبصوص بعض الإجراءات الواجب
اختاذها بشأأن طلبات الرباءات اخلاصة بأأشخاص خيضعون ،أأو تكنولوجيات ختضع ،للعقوابت املفروضة من قبل جملس
ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة عىل مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية .واكنت تكل التوصيات واردة يف تقرير أأعده فريق خرباء
أأنشئ معال ابلقرار  1874الصادر عن جملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة ( )2009بشأأن معهل طبقا للقرار ،)2017( 2345
وقدمه اإىل جلنة جملس ا ألمن املنشأأة طبقا للقرار .)2006( 1718
 .4وعُقدت حلقتا معل اثنتّي خالل ادلورة ،اإحداهام حول موضوع ختفيضات يف الرسوم للجامعات وا ألخرى حول
عنارص أأو أأجزاء الطلبات ادلولية املودعة خطأأ .وفامي خيص ختفيضات الرسوم ،دعا الفريق العامل ا ألمانة اإىل اس هتالل
مشاورة بغرض حتديد املسائل واحللول ،واخملاطر ووسائل التخفيف م،اا  ،اا قد يكون وجهيا ابلنس بة للمناقشات املتعلقة
ابإماكنية اإدخال ختفيضات عىل الرسوم للجامعات ،وس يكون ذكل  اثابة أأساس يستند اإليه املكتب ادلويل إلعداد وثيقة ينظر
فهيا الفريق العامل يف دورته املقبةل .وفامي يتعلق ابلعنارص أأو ا ألجزاء املودعة خطأأ ،دعا الفريق العامل ا ألمانة اإىل اإعداد
مرشوع تعديالت عىل الالحئة التنفيذية بشأأن تضمّي العنارص أأو ا ألجزاء الناقصة يف طلب دويل ابلإحاةل ،يك ينظر فهيا
الفريق العامل أأيضا يف دورته املقبةل.
 .5و أأحاط الفريق العامل بتقارير خمتلفة  ،اا يف ذكل تقرير رئيس ادلورة اخلامسة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية
العامل يف ظل املعاهدة والاجامتع غري الرمسي للفريق الفرعي املعين ابجلودة الذلان عُقدا يف فرباير  ،2018وواثئق تتعلق
تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاهدة
بتطوير اخلدمات الش بكية للمعاهدة ،وتقرير مرحيل عن التدابري املمكنة للحد من ن
لتغريات أأسعار رصف العمالت من خالل املقاصة.
 .6ووافق الفريق العامل أأيضا عىل توصية امجلعية ابعامتد تعديالت عىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة ،كام هو ن
مبّي
يف الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة .PCT/A/50/2
 .7كام وافق الفريق العامل عىل أأن يعد املكتب ادلويل اقرتاحا لتنظر فيه امجلعية بشأأن اإدراج اس امترة طلب التعيّي
اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار املعاهدة ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة .PCT/A/50/3
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 .8و أأخريا ،وافق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بأأن يمت ،رهنا بتوافر ا ألموال الاكفية ،عقد دورة واحدة للفريق العامل
بّي دورة امجلعية احلالية ودورهتا املزمع عقدها يف خريف  ،2019وإااتحة القدر ذاته من املساعدة املالية لمتكّي بعض الوفود
احلارضة يف ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل من حضور ادلورة املقبةل.

 .9اإن مجعية معاهدة التعاون بش أأن الرباءات
مدعوة اإىل ما ييل:
" "1الإحاطة علام  اضمون "تقرير عن
الفريق العامل ملعاهدة التعاون بش أأن
الرباءات" (الوثيقة )PCT/A/50/1؛
" "2واملوافقة عىل عقد دورة للفريق العامل
ملعاهدة التعاون بش أأن الرباءات ،كام هو
ن
مبّي يف الفقرة  8من تكل الوثيقة.
[تيل ذكل الوثيقة ]PCT/WG/11/26

A
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :يونيو 2018

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة احلادية عشرة

جنيف ،من  18اإىل  22يونيو 2018

ملخص الرئيس

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو ،ادلورة ورحب ابملشاركني .وتوىل الس يد مايلك ريتشاردسون
(الويبو) دور أأمني الفريق العامل.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .2انتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد فيكتور بورتييل ( أأسرتاليا) رئيس ًا لدلورة .ومل تُقدم أأي ترش يحات ملنصيب
انئيب الرئيس.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.3

اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل املعدل كام هو مقرتح يف الوثيقة .PCT/WG/11/1 Prov. 3

البند  4من جدول ا ألعامل :اإحصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .4أأحاط الفريق العامل علامً بعرض قدمه املكتب ادلويل عن أأحدث اإحصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات (معاهدة الرباءات).1
1

تُتاح نسخة من العرض عىل الرابط التايل.http://www.wipo.int/meetings/en/pct_wg_11_statistics/ :
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 .5و أأبلغ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الفريق العامل بأأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
س يصدر الرباءة ا ألمريكية رمق  10مليون يف ذكل اليوم ( 19يونيو  ،)2018و أأهنا أأول براءة ي ُس تخدم فهيا تصممي الغالف
اجلديد للرباءات.

البند  5من جدول ا ألعامل :اس تقصاء لآراء مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .6أأحاط الفريق العامل علامً بعرض قدمه املكتب ادلويل عن نتاجئ اس تقصاء أآراء مس تخديم معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات لعام .22017

البند  6من جدول ا ألعامل :اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
تقرير عن ادلورة اخلامسة والعرشين
.7

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/2

 .8وقال وفد اإن من ا ألمهية مباكن احلفاظ عىل اجلودة يف املرحةل ادلوليةِّ ،
مرحب ًا ابملناقشات املس مترة يف اإطار الفريق
الفرعي املعين ابجلودة والتابع لجامتع الإدارات ادلولية .وسعي ًا اإىل اإجياد طريقة فعاةل لالرتقاء مبس توى اجلودة ،يتعني عىل
املاكتب أأن تتبادل املعلومات واملامرسات الفضىل يف جمال اإدارة اجلودة .ومن مث ،أأعرب الوفد عن تأأييده ملواصةل معلية
الاس تعراض املزدوج .وملا اكن اجامتع الإدارات ادلولية قد اختمت معهل عىل أآليات تبادل التعقيبات بني املاكتب املعينة،
فقد اقرتح الوفد امليض قدم ًا يف مجع تعقيبات املاكتب املعينة عىل نواجت العمل ادلولية يف س ياق "تطوير نظام الرباءات يف
املس تقبل" .و أأقر الوفد ابختالف الهنوج املتبعة يف تبادل اسرتاتيجيات البحث ،و أأيد اجلهود املبذوةل لنرش تكل
الاسرتاتيجيات عىل أأمكل وجه مشري ًا اإىل أأن مكتب امللكية الفكرية يف بالده يعمل عىل تذليل العقبات املعلوماتية يك يمتكن
من نرش اسرتاتيجياته يف املس تقبل .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن اس تعداده لتبادل برباته واجاربه املتصةل ابملعيار
 ISO 9001مع املاكتب املهمتة.
 .9و أأيد ممثل جملموعة مس تخدمني تعليق ًا ُأبدي اإابن اجامتع الفريق الفرعي املعين ابجلودة حيث قيل اإن قيام الإدارات
ادلولية بتفسري وحدة الابرتاعات تفسري ًا دقيق ًا قد جيعل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأقل جاذبية للمس تخدمني .و أأضاف
أأن مجموعة املس تخدمني قدمت تعليقات عىل لك ا ألمثةل الواردة يف الفصل  10من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف اخلتام ،دعا الفريق العامل اجملمتِّع حتت رئاسة املكتب
ا ألسرتايل للملكية الفكرية اإىل مراعاة تكل التعليقات يف دراسة ا ألمثةل املذكورة.
 .10و أأحاط الفريق العامل علامً بتقرير ادلورة اخلامسة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة
الرباءات ،استناد ًا اإىل ملخص رئيس تكل ادلورة الوارد يف الوثيقة  PCT/MIA/25/13واملدرج يف مرفق
الوثيقة .PCT/WG/11/2

البند  7من جدول ا ألعامل :اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .11استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/9
 .12و أأعربت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة عن تقديرها للفعالية اليت توفرها خمتلف بدمات املكتب ادلويل ،ومهنا النظام
الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ( ،)ePCTللمودعني واملاكتب عىل حد سواء .وقد أأصبح ذكل النظام مس تخدم ًا عىل نطاق
2

تُتاح نسخة من العرض عىل الرابط التايل.http://www.wipo.int/meetings/en/pct_wg_11_user_survey :
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واسع يف العديد من املاكتب ،بل ابت بدي ًال شام ًال لل ُنظم احمللية اخلاصة مبعاهدة الرباءات واليت يس تخدهما عدد من املاكتب
يف أأداء همامه مككتب لتسّل الطلبات أأو اإدارة دولية .ومع ذكل ،س يعمتد ترجيح اس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات
( )ePCTعىل تطوير بدمات جديدة أأو حمس نة والتحقق من أأن أآليات النظام تامتىش متام ًا واخلطط املعلوماتية ا ألمع
للماكتب .ويف هذا الس ياق ،أأعرب ممثلو بعض املاكتب عن شكرمه للمكتب ادلويل عىل هجوده من أأجل اإدماج بدمات
النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ( )ePCTيف ال ُنظم املعلوماتية الوطنية أأو ا إلقلميية .ويعد النظام الإلكرتوين ملعاهدة
الرباءات ( )ePCTيف بعض البدلان الوس يةل املس تخدمة لإيداع غالبية طلبات الرباءات ،ولكنه ليس كذكل يف بعض
البدلان حيث ِّ
يرجح املودعون عليه برانمج الإيداع الإلكرتوين الآمن للطلبات ( )PCT-SAFEأأو غريه من التطبيقات
املامثةل؛ ومن مث يتعني تقدمي حوافز اإضافية للتشجيع عىل الانتقال اإىل النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات (.)ePCT
 .13ورحبت العديد من الوفود بزايدة اس تخدام بدمة  ،eSearchCopyمشرية اإىل أأهنا تعود بفوائد عديدة عىل املاكتب
بصفة ماكتب لتسّل الطلبات وإادارات للبحث ادلويل .وتفيد أأيض ًا املودعني عن طريق تقليص همل املعاجلة .ولوحظ أأن
الانتقال من الورق اإىل اخلدمة اكن سلس ًا .و أأشارت العديد من الوفود اإىل أأهنا قد انضمت اإىل بدمة الويبو للنفاذ الرمقي اإىل
واثئق ا ألولوية ( )DASأأو نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( )CASEأأو رشعت يف معلية الانضامم.
ولعل أأمهية ذكل تمكن يف ازدايد فوائد النظامني ابزدايد عدد املشاركني .وقال وفد اإن مكتب بالده بد أأ يف اإرسال معلومات
يف اإطار مرشوع املقاصة التجرييب ،معر ًاب عن تطلعه لتوس يع نطاق ذكل املرشوع قريب ًا.
 .14و أأعربت بعض الوفود عن تأأييدها الواسع للتوجهيات املقرتحة يف الوثيقة بشأأن مواصةل التطوير .وأأشارت يف هذا املقام
اإىل رضورة اإقامة تواصل فعال بني املاكتب واملكتب ادلويل لضامن متكن تكل املاكتب من الاس تفادة من التطورات اجلديدة،
والتوافق بني بدمات املكتب ادلويل وال ُنظم الوطنية ،مع مراعاة القوانني الوطنية ومصاحل املس تخدمني .وفامي خيص املنصة
العاملية للملكية الفكرية ،يتعني ضامن عدم اإبالل ال ُنظم اجلديدة ابس تقرار اخلدمات اليت تعمتد علهيا املاكتب الوطنية .وذلكل،
يتعني ضامن التنس يق الفعال يف تطوير واهجات برجمة التطبيقات لتفادي أأي مشالكت تشغيلية بني ال ُنظم اخملتلفة .ويتعني
أأيض ًا ضامن استيفاء معايري ا ألمن وإايالء النظم اجلديدة املراعاة الواجبة لحتياجات املس تخدمني مبختلف اللغات.
 .15ور أأت ماكتب عديدة أأن وضع معايري ون ُظم حمس نة لس تخدام النسق  XMLأأولوية عالية ،ول س امي فامي خيص متون
الطلبات وتقارير البحث ادلويل والآراء املكتوبة .وشددت عدة ماكتب عىل أأمهية الرسومات امللونة وقوامئ التسلسل
واملساعدة يف دخول املرحةل الوطنية.
 .16و أأشار ممثل أأحد املاكتب اإىل أأن النظم تعمل حالي ًا بشلك جيد و ِّ
متكن املودعني من اإرسال واثئق وبياانت اإىل املاكتب
بوس يةل اإلكرتونية؛ حفان الوقت اإىل النظر يف اإماكنية اإرسال الواثئق اإىل املودعني بوس يةل اإلكرتونية أأيض ًا دون احلاجة اإىل
اإرسال نسخ ورقية أأيض ًا .وفض ًال عن ذكل ،أأشارت بعض املاكتب اإىل أأمهية املناقشات اجلارية مع املكتب ادلويل بشأأن
تبادل البياانت بنسق  ،XMLمبا يف ذكل بياانت الاقتباس املنظمة ،ابس تخدام نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث
والفحص (.)CASE
 .17و أأعرب ممثلو بعض مجموعات املس تخدمني عن شواغلهم إازاء الوقف املقرتح خلدمات الفاكس يف املكتب ادلويل،
ِّ
مشجعني املكتب ادلويل عىل اإجياد حلول فنية تتيح الإبقاء عىل ذكل اخليار.
 .18و أأحاط الفريق العامل علامً مبضمون الوثيقة .PCT/WG/11/9

البند  8من جدول ا ألعامل :مالحظات ا ألطراف ا ألخرى
 .19استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/11
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 .20وشددت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة عىل أأن نظام مالحظات ا ألطراف ا ألخرى يسامه مسامهة جليةل يف معل
ماكتهبا ،ول س امي يف ضامن جودة أأعىل للرباءات املمنوحة ،عىل الرمغ من العدد القليل نسبي ًا من املالحظات املقدمة .وذكرت
بعض املاكتب أأن ن ُظمها الوطنية ملالحظات ا ألطراف ا ألخرى تشهد اس تخدام ًا مزتايد ًا ،ولعهل دليل عىل أأن املالحظات
الوطنية قد يكون لها أأثر مبارش أأكرث .و أأشارت عدة وفود اإىل أأن ماكتهبا الوطنية ِّ
تذكر املس تخدمني بفوائد اس تخدام ذكل
النظام ،أأو تؤيد رضورة الرتوجي هل بشلك أأفضل.
 .21و أأيدت الوفود العمل التقين املقرتح لإاتحة مضمون املالحظات عىل حنو أأكرث فعالية ،وذكل بتوفري تدفقات من
املعلومات اليت اجمع بني الاستشهادات الواردة يف املالحظات وتكل الواردة يف تقارير البحث ادلويل ،وتوفري الرتمجة الآلية
لتيسري النفاذ اإىل املضمون بش ىت اللغات .ويف رده عىل اإحدى ا ألس ئةل ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن الاقرتاح الرايم اإىل
توفري روابط حتيل اإىل املستندات غري املتعلقة ابلرباءات حيامث أأمكن ذكل هو اقرتاح طموح؛ اإذ مثة العديد من التحدايت
اليت ينبغي مواهجهتا فامي خيص السعي اإىل القيام بأأكرث من جمرد اإرسال الروابط املُقدمة مضن املالحظات .وعالوة عىل ذكل،
ُأشري اإىل أأن املكتب ادلويل ل ميكل أأية خطط لتقدمي البياانت املتعلقة ابلستشهادات الواردة يف تقارير البحث ادلويل،
ابس تثناء تكل اليت ترسلها اإدارة البحث ادلويل بنسق  .XMLو أأشار أأحد الوفود اإىل أأنه من املس تحسن اس تخدام
نسق  XMLحيامث أأمكن ذكل للمساعدة عىل القيام ابلرتمجة الآلية ،ولكن من املهم يف الوقت نفسه مواصةل دمع اس تخدام
نسق  PDFنظر ًا اإىل صعوبة حتويل واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة اإىل أأنساق أأخرى.
 .22واتفقت أأغلبية الوفود عىل أأن السعي اإىل تغيري توقيت مالحظات ا ألطراف ا ألخرى ومضموهنا غري مالمئ يف الوقت
الراهن .مفن ا ألنسب يف املقام ا ألول السعي اإىل حتسني تقيمي أأثر مالحظات ا ألطراف ا ألخرى يف املرحةل الوطنية .ولكن
ُأشري اإىل أأن ذكل من شأأنه أأن يكون أأمر ًا عسري ًا ،ألن عدد ًا قلي ًال من املاكتب يمتتع ابلقدرة عىل القيام بذكل دون الاستناد
إاىل مجةل أأمور أأخرى غري حتليل مفصل حسب لك حاةل ،و ألن العديد من املاكتب مل تتلقى ما يكفي من املالحظات ليكون
عددها وجهي ًا اإحصائي ًا .وابلرمغ من ذكل ،مضت بعض الوفود قدما يف التعبري عن اهامتهما بتوس يع نطاق النظام ليشمل قضااي
مثل الوضوح والقابلية للتطبيق الصناعيُ ،مشرية اإىل أأن مسائل من هذا القبيل عادة ما ي ُسمح هبا يف املالحظات الوطنية.
ورصحت العديد من الوفود أأهنا ل تؤيد توس يع النطاق ليشمل قضااي مثل أأبوة الابرتاع وامللكية ،مشرية اإىل أأن ماكتهبا ل
متكل الاختصاص لختاذ أأي اإجراء يف هذا الشأأن ،ابس تثناء بعض احلالت اليت تتخذ فهيا اإجراءات بني ا ألطراف.
 .23واس تجابة لطلب تقدمي مالحظات هادفة من ا ألطراف ا ألخرى فامي خيص الطلبات ادلولية اليت دبلت املرحةل
الوطنية ،لحظ املكتب ادلويل أأن تلقي معلومات حمس نة عن دخول املرحةل الوطنية يف الوقت الراهن أأاتح اإماكنية النظر يف
ذكل الطلب .ولكن هذا التطور احلاصل جيب أأن ميثل جزء ًا من قرار أأوسع نطاق ًا للبت يف مسأأةل اإرسال املعلومات
ابلستناد اإىل دخول الرباءات املرحةل الوطنية أأو تشجيع املاكتب الوطنية عىل اس تخراج املعلومات ابس تخدام تكنولوجيات
عىل غرار اخلدمات الش بكية.
 .24و أأشار ممثل عن اإحدى مجموعات املس تخدمني اإىل أأن اجلهات اليت تبدي املالحظات ستس تفيد أأميا اس تفادة اإذا ما
ُأرسلت النتاجئ مبوثوقية أأكرب اإىل املاكتب املعينة ذات الصةل ،شأأهنا يف ذكل شأأن مودعي الطلبات اذلين سيس تفيدون للغاية
اإذا ما أأرسل املكتب ادلويل املالحظات دون أأن يُلزم مودع الطلب ابإشعار املاكتب املعينة ابلواثئق املذكورة يف بيان
الإفصاح.
 .25و أأقر الفريق العامل التدابري املقبةل املقرتحة يف الفقرات  19اإىل  24من الوثيقة .PCT/WG/11/11

البند  9من جدول ا ألعامل :أأنظمة للمساعدة عىل دخول املرحةل الوطنية
 .26استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/25
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 .27و أأعربت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة عن تأأييدها لإقامة أأنظمة تساعد يف دخول املرحةل الوطنية .واكنت غالبية
الوفود هممتة خباصة خبيار اس تخدام بدمات ش بكية قادرة عىل التفاعل مع برجميات اإدارة الرباءات دلى ا ألطراف ا ألخرى
كجزء من الإجراء .وانصب اهامتم وفود أأخرى عىل اس تحداث بدمات قامئة عىل املتصفح يف اإطار املنصة الإلكرتونية ملعاهدة
الرباءات ( )ePCTتتيح اإضافة وتبادل واس تعراض واثئق وبياانت عرب املنصة مبارشةً ،حبيث تكون اخلدمة متاحة مجليع
الوالكء بغض النظر عن برجمية اإدارة الرباءات املس تخدمة .وقد يتس ىن حتقيق ذكل ابلتوازي مع تطوير اخلدمات الش بكية.
وتوجد مجموعة من املشالكت الفنية والقانونية وا ألمنية واملالية اليت جيب دراس هتا ابإمعان قبل اعامتد نظام عامل .وس يكون من
ا ألمهية مباكن وضع معايري فعاةل للبياانت .ورجحت بعض الوفود أأن اخلدمات الش بكية املوهجة لالس تخدام يف أأنظمة املودعني
س تواجه عوائق قانونية أأقل وس ِّ
متكن املس تخدمني من اس تعامل أأدوات مأألوفة.
 .28وشكر ممثلو مجموعات املس تخدمني املكتب ادلويل عىل الاس امتع لشواغلهم بالل املناقشات السابقة حول هذا
املوضوع ،و أأعربوا عن اهامتهمم ابلقرتاحات الرامية اإىل خفض احامتلت اخلطأأ .واقرتحت مجموعات املس تخدمني أأيض ًا حتليل
املنصات الوجهية املتاحة يف الوقت احلايل.
 .29ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإىل التعاون مع املاكتب املعينة وغريها من ا ألطراف املهمتة عىل حتديد
املتطلبات وإاعداد الاقرتاحات فامي يتعلق بأأنظمة املساعدة يف دخول املرحةل الوطنية عن طريق زايدة الفعالية يف
اس تخدام الواثئق والبياانت املس متدة من املرحةل ادلولية.

البند  10من جدول ا ألعامل :معلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية
 .30استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/10
 .31وقدمت ا ألمانة مس تجدات عن وضع تقدمي املعلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية وإااتحهتا ،مشرية اإىل أأن اإاتحة
بياانت املرحةل الوطنية ل تمت عىل حنو مثايل ،ولكهنا أأحرزت حتس ن ًا معترب ًا .اإذ أأصبحت بياانت  63مكتب ًا وطني ًا متاحة
حالي ًا ،وحدث  36مكتبا بياانته يف غضون عام واحد ،ومن بيهنا  10ماكتب حدثت بياانهتا يف غضون شهر واحد ،يف حني
أأن العديد من املاكتب ا ألخرى تقدم بياانهتا ابنتظام ،ولكهنا تضطر لنتظار النرش الوطين قبل اإرسال تكل البياانت .وا ألمه
من ذكل هو التعاون الفعال اجلاري بني العديد من املاكتب لتحسني جودة البياانت ومالءمهتا من حيث التوقيت.
 .32و أأعربت لك الوفود اليت أأبذت اللكمة عن رضاها إازاء زايدة تبادل بياانت دخول املرحةل الوطنية من قبل املاكتب
املعينة/اخملتارة منذ اإدراج رشط اإحاةل تكل البياانت اإىل املكتب ادلويل مبوجب القاعدة  1.95يف  1يوليو  ،2017كام أأيدت
التوصيات اليت قدمهتا املاكتب لتعزيز اكامتل البياانت املرسةل وجودهتا .وقدمت بعض الوفود مس تجدات عن اإرسال البياانت
من ماكتهبا للملكية الفكرية .و أأعربت أأيض ًا عن تقديرها للتحسينات اليت طر أأت عىل املوقع الإلكرتوين لركن الرباءات لتيسري
نفاذ املس تخدمني أأكرث اإىل تكل املعلومات .و أأشار أأحد املاكتب اإىل رضورة النظر يف املسائل املتعلقة بأأمن البياانت فامي خيص
الروابط املقدمة اليت ُحتيل اإىل واثئق املرحةل الوطنية وبياانهتا .وتطلعت العديد من الوفود اإىل حتقيق تطورات يف املس تقبل
لتيسري اإرسال البياانت وحتسني النفاذ اإلهيا يف ركن الرباءات ،ول س امي املسار املؤمتت لنقل بياانت دخول الرباءات املرحةل
الوطنية ابلنس بة للماكتب اليت تس تخدم نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية ( ،)IPASوإاماكنية تزنيل مجموعات
بياانت ترامكية.
 .33و أأيد ممثل عن اإحدى مجموعات املس تخدمني اجلهود الرامية اإىل حتسني دقة بياانت دخول املرحةل الوطنية ومالءمهتا
من حيث التوقيت ،و أأشار اإىل أأمهيهتا ابلنس بة اإىل املس تخدمني ،اكإجراء معليات البحث القامئة عىل أأساس حرية العمل عىل
سبيل املثال.
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 .34و أأحاط الفريق العامل علام ابملس تجدات املتعلقة مبعلومات دخول املرحةل الوطنية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات املبينة يف الوثيقة .PCT/WG/11/10

البند  11من جدول ا ألعامل :مواصةل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .35استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/5
 .36و أأعربت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة عن تأأييدها جملالت العمل الرئيس ية ا ألربعة املرتبطة مبواصةل تطوير نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبينة يف تكل الوثيقة .واتفقت معوم ًا عىل أأن القضااي الرئيس ية احملددة يف جمالت العمل
املذكورة ينبغي أأن تكون أأولوايت للعمل اذلي س يضطلع به املكتب ادلويل وادلول ا ألعضاء واملاكتب بصفتهيا يف اإطار
معاهدة الرباءات .وقد أأدى العمل بالل الس نوات املاضية يف س ياق بارطة طريق معاهدة الرباءات اإىل حتسن كبري يف
جودة نظام معاهدة الرباءات وفائدته .وقد ُأدبلت تغيريات كبرية يف اس تخدام النظام ،فيتعني فهم أأس باب تكل التغيريات
وأآاثرها ومراعاهتا يف املس تقبل.
 .37و أأما من حيث ا ألولوايت احملددة يف الوثيقة ،فقد مشلت التعليقات الإضافية ما ييل:
مسائل قانونية ومؤسس ية
( أأ) ل حاجة اإىل اإجراء اإصالحات جوهرية ولكن من املهم الاس تعداد لتقبل التغيريات القانونية الالزمة دلمع
متطلبات التطوير.
(ب) من املهم المتكن من تلقي نواجت معل املاكتب ا ألخرى واس تخداهما وفق ًا للقوانني والإجراءات الوطنية.
(ج) أأعربت بعض الوفود عن تأأييدها لإدماج املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات رمسي ًا يف معاهدة الرباءات مبا حيفز
املودعني عىل تعديل الطلبات يف املرحةل الوطنية .و أأعرب أأحد الوفود جمدد ًا عن شواغهل إازاء تكل الفكرة اليت يرى
أأهنا س تعرقل تنفيذ التوصيات املتصةل ابملساعدة التقنية يف اإطار بارطة طريق معاهدة الرباءات و أأجندة الويبو للتمنية
والرامية اإىل سد الفجوة بني كفاءات املاكتب يف ي
جمايل البحث والفحص ،اإذ اإن هذه الفكرة س تؤدي اإىل توحيد
اإجراءات الرباءات بني املاكتب عن طريق فرض ممارسات حفص عىل ماكتب البدلان النامية.
البيئة التقنية (تكنولوجيا املعلومات)
(د) شدد الاجامتع املايض ملاكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكء
الاصطناعي عىل أأمهية التعاون الفعال يف تطوير أأدوات ومعايري معلوماتية وزايدة الإقبال علهيا.
(ه) من املهم زايدة اس تخدام نسق  XMLاملوحد يف متون الطلبات وتبليغات املاكتب مثل تقارير البحث ادلويل
والآراء املكتوبة.
(و) يكتيس حتسني أأدوات مساعدة املاكتب وتبادل املعلومات مثل النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ()ePCT
ونظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( )CASEأأمهية أأساس ية.
(ز) الإقبال عىل الإيداع بنسق  XMLمنخفض يف بعض ماكتب امللكية الفكرية ،فقد يتعني عىل املكتب ادلويل
وماكتب امللكية الفكرية تنفيذ املزيد من أأنشطة التوعية بشأأن اإيداع الطلبات عن طريق النظام الإلكرتوين ملعاهدة
الرباءات ( )ePCTابس تخدام النسق  DOCXوحتويل امللفات اإىل النسق .XML
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مسائل مالية
(ح) قد يكون من املناسب النظر يف مدى وجاهة بعض الرسوم يف ظل البيئة الرمقية .ويشمل ذكل مفهوم الرسوم
القامئة عىل الصفحة وحوافز الإيداع اب ألنساق املفضةل وجدوى بعض الرسوم مثل رسوم الإحاةل يف ظل تزايد أأمتتة
اإجراءات املعاجلة يف ماكتب تسّل الطلبات.
(ط) ميكن ملاكتب تسّل الطلبات أأن تنظر يف اإلغاء رسوم الإحاةل ابلنس بة للجامعات.
(ي) ميكن ل إالدارات ادلولية أأن تنظر يف خفض الرسوم املفروضة عل املودعني من البدلان النامية.
(ك) ميكن النظر يف اختاذ اإجراءات اإضافية لتفادي اإساءة اس تخدام ختفيضات الرسوم.
(ل) من املهم وضع اإجراءات مثل املقاصة لتبس يط وخفض التاكليف وا ألعباء الناش ئة عن تغري سعر
رصف الرسوم.
(م) شدد أأحد الوفود عىل أأمهية الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لمتويل أأنشطة الويبو قائ ًال اإنه ينبغي
للتخفيضات يف رسوم املعاهدة أأل تؤثر يف مس توايت الرسوم املطبقة يف غريها من ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية
اليت تديرها الويبو.
اجلودة
(ن) تكتيس جودة البحث والفحص أأمهية كربى.
(س) ينبغي مواصةل العمل عىل وضع مقاييس و أأساليب مجلع أآراء املس تخدمني واملاكتب املعينة.
(ع) حتتاج املاكتب املعينة اإىل فاحصني فعالني؛ ومشلت القضااي املطروحة بشأأن التدريب ضامن متكن الفاحصني
من اس تخدام نواجت العمل اخلارجية بفعالية ،وتدريهبم عىل أأمكل وجه حىت يكونوا مؤهلني متام ًا لتطبيق القوانني الوطنية
الفردية.
(ف) قد يكون من املفيد وضع برانمج تدريب موحد منظم لفاحيص الرباءات عىل مس توايت خمتلفة عوض ًا عن
برامج التدريب العديدة املنفذة حول العامل.
 .38وطلب أأحد الوفود من املكتب ادلويل اإجراء اس تعراض يتجاوز نطاق توصيات بارطة طريق معاهدة الرباءات عن
طريق النظر يف الاقرتاحات ا ألخرى اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء واملاكتب منذ اعامتد بارطة الطريق .ويف هذا الصدد ،أأشار
الوفد اإىل الوثيقة املعنونة "اس تعراض خطط حتسني نظام معاهدة الرباءات" املقدمة اإابن ادلورة الثانية والعرشين لجامتع
الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة الرباءات يف عام .2015
 .39و أأحاط الفريق العامل علامً بأأولوايت وتوهجات حماور العمل الرئيس ية املقرتحة يف الوثيقة .PCT/WG/11/5

البند  12من جدول ا ألعامل :الطلبات ادلولية املرتبطة بعقوابت جملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة
 .40استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/14
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 .41وقدم املدير العامة الوثيقة ِّ
موّض ًا العالقة بني جلنة اخلرباء وجلنة  1718وجملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة .والغرض من
هذه الوثيقة هو لفت انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل التوصيات اليت أأصدرهتا جلنة اخلرباء يف اإطار تقرير مرفوع اإىل جلنة 1718
ودعوة الفريق العامل اإىل اإسداء املشورة بشأأن الإجراءات املالمئة الواجب اختاذها فامي خيص تكل التوصيات علامً بأأن جلنة
 1718مل تعمتد ومل تؤيد تكل التوصيات يف تكل املرحةل حىت الآن.
 .42و أأعربت الوفود عن تقديرها جلهود املكتب ادلويل من أأجل التشاور مع ادلول ا ألعضاء واستشارهتم يف الإجراءات
املالمئة الواجب اختاذها مبا يتفق مع معاهدة الرباءات وعقوابت جملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة .وشددت الوفود عىل أأمهية
تطبيق العقوابت ابلاكمل ،و أأقرت بأأن املكتب ادلويل قد أأدى دوره يف معاجلة الطلبات ادلولية املعنية وفق ًا ملعاهدة الرباءات.
وفض ًال عن ذكل ،اكنت اإجراءات املكتب ادلويل اس تجابة مناس بة للعقوابت املعنية .وينبغي تنفيذ أأي اإجراءات مس تقبلية
وفاء بولية الويبو
تتعلق بتوصيات جلنة اخلرباء وفق ًا ملعاهدة الرباءات مع تفادي أأي تأأثري جوهري يف نظام معاهدة الرباءاتً ،
يف س ياق معاهدة الرباءات ويه توفري نظام دويل فعال للملكية الفكرية.
ُ .43وطرحت بعض ا ألس ئةل بشأأن اإماكنية تطبيق العقوابت املعنية عىل معلية اإيداع الرباءات ومن مث حاجة ادلول
ا ألعضاء اإىل النظر يف توصيات جلنة اخلرباء ،علامً بأأن املكتب ادلويل قال اإن عبارة "احلد ا ألدىن من املعلومات الالزمة
لطلب تسجيل الرباءات" اس ُتخدمت لستبعاد معلية اإيداع الرباءات من نطاق العقوابت .ومن مث ،أأبدت بعض الوفود
شواغلها إازاء اجاوز متطلبات العقوابت واختاذ تدابري اإضافية ل حاجة لها ،ول س امي يف حال اكنت تكل التدابري غري فعاةل أأو
أأدت اإىل فرض تاكليف و أأعباء ل تتناسب وا ألهداف املنشودة من الس ياسة العامة .ومن ا ألمهية مباكن أأن يمتكن نظام
الرباءات من مواصةل العمل بفعالية .و أأشارت عدة وفود اإىل أأن نظام رصد ا ألنشطة املزدوج اذلي ينفذه املكتب ادلويل عن
طريق أأفراد معينني وكياانت معينة مل يكشف حىت الآن سوى عن "نتاجئ اإجيابية باطئة" .وس يكون تطبيق املزيد من
الضوابط همدر ًا للوقت وملكف ًا ،ول س امي ابلنس بة اإىل املاكتب الوطنية وا إلقلميية ،وخباصة أأنه ميكن ل ألفراد التحايل عىل تكل
الضوابط بسهوةل اإذا رغبوا يف اإخفاء اتصاهلم بفرد أأو كيان معني .ومن مث ،جشعت الوفود الويبو عىل مواصةل لك أأشاكل
التعاون املمكنة مع جلنة العقوابت التابعة ل ألمم املتحدة.
 .44وبلص الرئيس اإىل ما ييل:
( أأ) ل يوجد تأأييد لتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات من أأجل تغيري معاجلة الطلبات يف املرحةل ادلولية.
وإان املعلومات املدرجة يف طلبات الرباءات يه معلومات تقنية ل تؤثر يف أأي اس تخدام لحق هيدف اإىل تطوير أأو
تصنيع املواد اخلاضعة للعقوابت .وفامي خيص مسأأةل احملتوى التكنولويج للطلبات ،ينبغي للمكتب ادلويل واملاكتب
بصفتهيا يف اإطار معاهدة الرباءات أأن تعاجل املعلومات وفق ًا ألحاكم معاهدة الرباءات ،ول س امي احلفاظ عىل رسية
حمتوايت طلبات الرباءات وفق ًا للامدة  30من معاهدة الرباءات.
(ب) و أأحاطت الوفود علامً بتواصل املكتب ادلويل الوثيق مع الهيئات التابعة ل ألمم املتحدة بالل ا ألشهر املاضية
وهجوده املس مترة من أأجل التحقق من امتثال الإيداعات مبوجب معاهدة الرباءات مع العقوابت املالية اليت تفرضها ا ألمم
املتحدة عىل أأفراد أأو كياانت معينة ،ورحبت ابس مترار التنس يق والتواصل بني املكتب ادلويل والهيئات املسؤوةل عن
العقوابت يف ا ألمم املتحدة من أأجل ضامن اس مترار احلوار الفعال واملنتظم بشأأن ا ألحداث املهمة.
(ج) و أأيدت الوفود اإبقاء موضوع عقوابت ا ألمم املتحدة يف جدول أأعامل الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات ،مع
تقدمي املكتب ادلويل تقرير ًا اإىل ادلول ا ألعضاء عن أأي أأحداث هممة بالل ادلورة املقبةل للفريق العامل .وينبغي أأل
تضم تكل التقارير تفاصيل الطلبات غري املتاحة لطالع امجلهور امتثا ًل للامدة  30من معاهدة الرباءات اليت تكفل
الطبيعة الرسية للطلب ادلويل قبل النرش ادلويل.
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(د) و أأيدت الوفود أأيض ًا مفهوم احلفاظ عىل تنس يق ا إلطار القانوين فامي بني نظام معاهدة الرباءات وا ألنظمة
الوطنية وا إلقلميية للرباءات.
 .45و أأعلن وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،يف بيان أأدىل به لتدوينه يف السجل بعد أأن أأغلقت املناقشات حول
هذا املوضوع ،أأن العقوابت اليت يفرضها جملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة عىل بالده ل أأساس قانوين لها و أأن توصيات جلنة
اخلرباء غري منطقية .ويف ضوء حتسن الظروف ادلولية وزايدة عدد مؤيدي اإهناء العقوابت اليت يفرضها جملس ا ألمن التابع
ل ألمم املتحدة عىل مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،تعجب الوفد من اإدراج توصيات جلنة اخلرباء غري القانونية وغري
املنطقية يف جدول أأعامل الفريق العامل .اإذ هتدف الرباءات اإىل حامية امللكية الفكرية ل ألشخاص حار ًا ،وعليه ل ينبغي أأن
تطبق عقوابت جملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة يف جمال امللكية الفكرية ول عىل امحلاية اليت تكفلها الرباءات.

البند  13من جدول ا ألعامل :التقرير املرحيل :التدابري املمكنة للحد من تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم
معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار رصف العمالت من بالل املقاصة
 .46استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/4
 .47و أأيدت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة املرشوع التجرييب اجلاري مع عدد من ماكتب تسّل الطلبات وإادارات البحث
ادلويل لتحديد املقاصة ابلنس بة لبعض رسوم معاهدة الرباءات ول س امي رسوم البحث ورسوم الإيداع ادلويل.
 .48و أأبلغت عدة وفود شاركت ماكتهبا يف املرشوع التجرييب بوصفها ماكتب لتسّل الطلبات و /أأو اإدارات دولية بتجارهبا
الإجيابية ا ألوىل مع ترتيبات املقاصة وجشعت ماكتب أأخرى عىل الانضامم اإىل املرشوع التجرييب يف املس تقبل القريب.
 .49ومشلت تعليقات الوفود ما ييل:
( أأ) يتطلب نظام املقاصة ونظام السداد املركزي املس تقبيل املزمع اإدبال تغيريات يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات
وإاجراءات العمل يف املاكتب الوطنية؛ ومن مث توجد حاجة اإىل اإاتحة الوقت الاكيف ملراجعة هيلك املقاصة املقرتح
قبل تنفيذه ،وخباصة ابلنس بة للماكتب اليت تعمل اكإدارات للبحث ادلويل؛
(ب) ويتعني أأن يكون اعامتد الهيلك املزمع طوعي ًا ابلنس بة للماكتب؛
(ج) ومن ا ألمهية مباكن ضامن شفافية مجيع املعامالت؛
(د) وينبغي أأن يرتبط مرشوع املقاصة يف هناية املطاف عىل حنو وثيق مبرشوع eSearchCopy؛
(ه) وينبغي أأن يرسل املكتب ادلويل املعلومات الالزمة عن رسوم البحث اإىل اإدارة البحث ادلويل عن لك
ماكتب تسّل الطلبات املشاركة يف ملف واحد متسق عوض ًا عام يُطبق حالي ًا وهو اإرسال ملفات منفصةل عن لك
مكتب مشارك يف أأنساق و أأنواع ملفات خمتلفة؛
(و) وحتتاج بعض املاكتب اإىل مواءمة س ياساهتا الوطنية احلالية لإدارة العمالت مع ترتيبات املقاصة املس تقبلية قبل
المتكن من الانضامم اإىل املرشوع التجرييب؛
(ز) وقد متنع أأحاكم وممارسات قانونية أأو مالية وطنية املاكتب من توس يع نطاق ترتيبات املقاصة ليشمل رسوم ًا غري
رسوم معاهدة الرباءات (مثل الرسوم احملصةل بناء عىل نظام مدريد أأو لهاي)؛
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(ح) وينبغي النظر يف اإدبال املزيد من التحسينات يف النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ( )ePCTمثل تزويد
املودعني ابإماكنية سداد بعض الرسوم مبارشة اإىل املاكتب املس تفيدة (سواء أأاكنت مكتب تسّل طلبات أأم اإدارة حبث
دويل أأم اإدارة حفص متهيدي دويل أأم املكتب ادلويل) ابلعمةل الالزمة واملبلغ الالزم يف اترخي الإجراء املتخذ دلى
املكتب ،مبا حيد من احامتل تقلب سعر الارف بني اترخي اس هتالل الإجراء واترخي السداد.
 .50وخلص الرئيس املناقشات مشدد ًا عىل التأأييد الشديد ملرشوع املقاصة التجرييب وتشجيع املاكتب عىل الانضامم اإىل
ذكل املرشوع يف املس تقبل القريب.
 .51و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/11/4

البند  14من جدول ا ألعامل :ختفيضات الرسوم لبعض مو ِّدعي الطلبات من بعض البدلان ،ل س امي البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
( أأ) س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي اإيداع الرباءات من قبل اجلامعات
 .52استندت املناقشات اإىل الوثيقتني ( PCT/WG/11/18 Rev.ابلإنلكزيية) وPCT/WG/11/18
(بلك اللغات ا ألخرى).
 .53وذكر الس يد جون ساندجي ،انئب املدير العام ورئيس حلقة العمل بشأأن ختفيض رسوم معاهدة الرباءات عىل
اجلامعات واليت عُقدت يف  18يونيو  ،2018ابملناقشات املمثرة أأثناء حلقة العمل اليت شارك فهيا مثانية متحدثني ابرزين من
بلفيات متنوعة .وقد عكس تنوع املتحدثني تنوع أآراء الوفود يف تكل املسأأةل ويف الفوائد احملمتةل من جراء خفض الرسوم،
دون أأن يقتار ذكل عىل التباين املعتاد بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة .وتناول املتحدثون قضااي متنوعة ختص
الاسرتاتيجيات الوطنية دلمع اس تخدام اجلامعات لنظام الرباءات واس تفادهتا من اس تخدامه .وشدد مجيع املتحدثني عىل أأنه ل
جمال لفرض حل "موحد" يف هذا اجملال .وخرجت الوفود من حلقة العمل بفهم أأمشل و أأمعق للتحدايت املواهجة يف تشجيع
اجلامعات ومؤسسات البحث الوطنية عىل توس يع منظومة الابتاكر الوطنية يف بالدها.
 .54واتفقت معظم الوفود اليت أأبذت اللكمة عىل أأمهية ختفيضات الرسوم .و أأعربت العديد من الوفود ،ومهنا الوفود املمثةل
جملموعات إاقلميية ،عن تأأييدها الشديد لالقرتاح ،ور أأت أأن الشواغل الرئيس ية اليت أأبدهتا بعض الوفود يف ادلورات السابقة مل
تُرا يع يف النسخ املعدةل من الاقرتاح املقدم اإىل الفريق العامل يف دورته العارشة .ور أأت تكل الوفود أأن الاقرتاح س يكون أأداة
هممة دلمع الابتاكر يف اجلامعات ول س امي يف البدلان النامية .ور أأت تكل الوفود أأيضا أأن الإيرادات الضائعة ،واليت تس ىن
احلد مهنا عن طريق ختصيص حصص للك جامعة واليت ل تشلك سوى حصة ضئيةل جد ًا من اإيرادات معاهدة الرباءات أأو
الفائض الإجاميل للويبو ،مناس بة يف ضوء الفوائد النامجة عن زايدة الإقبال عىل نظام معاهدة الرباءات وزايدة التنوع اجلغرايف
للطلبات.
 .55واس مترت وفود أأخرى يف اإبداء شواغلها إازاء الاقرتاح وتساءلت عام اإذا اكن من ا ألنسب اختاذ تدابري خمتلفة بغرض
بلوغ الهدف املمتثل يف دمع اإيداع طلبات الرباءات من قبل اجلامعات .وتعلقت الشواغل الرئيس ية برحبية العدد احملدود من
الطلبات الإضافية املتوقعة ،وجودة الطلبات الإضافية ،ومدى مالءمة توفري مس توايت خمتلفة من ادلمع للجامعات يف البدلان
النامية مقارنة ابجلامعات يف البدلان املتقدمة .و أأشارت بعض الوفود اإىل تدابري ُاختذت عىل املس توى الوطين دلمع اجلامعات.
ور أأت عدة وفود أأن ختفيضات الرسوم اليت س تؤدي اإىل خفض فائض املزيانية ينبغي أأن تفيد مجيع املودعني وليس مجموعة
حمددة فقط .وفض ًال عن ذكل ،ر أأت عدة وفود أأنه ينبغي أأن تكون التخفيضات اخملصصة للجامعات حمددة املدة يف حاةل
املوافقة عىل تطبيقها .وذلكل ينبغي وضع بند يتضمن اترخي لإهناء التخفيضات ما مل ُاجدد رصاح ًة بعد اإجراء تقيمي سلمي يقوم
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عىل أأدةل حممكة لآاثرها بالل مرحةل اجريبية .وإاضافة اإىل ذكل ،تعلقت مجموعة من الشواغل بتفاصيل تنفيذية مهنا تعريف
اجلامعة؛ و أأهلية الانتفاع ابلتخفيض يف حال تعدد املودعني؛ وصعوبة رصد عدد طلبات اجلامعات يف خمتلف ماكتب تسّل
الطلبات ويف ضوء الكتاابت اخملتلفة ألسامء املودعني؛ والإجراءات الواجب اختاذها يف حال اجاوز مودع ما احلصص
املفروضة .ومن مث أأبدت بعض الوفود شواغل حيال العبء الإضايف اذلي قد تتحمهل ماكتب تسّل الطلبات من جراء
ا ألنشطة املتوباة يف الاقرتاح.
 .56و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن وفود ًا ومجموعات متثل  105دول من مجموع  152دوةل متعاقدة أأيدت الاقرتاح تأأييد ًا
شديد ًا ،و أأن عدد ًا من ادلول املتبقية أأبدى عن اس تعداده لقبول مبد أأ ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات .وتناول الاقرتاح
ابلفعل العديد من الشواغل املطروحة؛ فقضااي التنفيذ تتعلق أأساسا بتفاصيل ميكن اإما حلها بسهوةل أأو اإجياد حل توافقي
بشأأهنا .واجدر الإشارة اإىل أأن الاقرتاح اذلي يقيض ابلمتيزي بني جامعات البدلان النامية وجامعات البدلان املتقدمة جاء
اس تجابة للشواغل املتعلقة ابلتلكفة الإجاملية اليت ُطرحت عىل الويبو ،ولكن الوفد رصح أأنه س يكون عىل اس تعداد لقبول
اقرتاح بتقدمي ختفيضات ابملس توى ذاته وحبصص متساوية للك اجلامعات .كام أأن التعريفات والقوامئ اخلاصة جبامعات معظم
ادلول موجودة ابلفعل ول داعي ملراجعهتا من قبل الويبو ،اليت ل تعترب هيئة خبرية يف هذا الشأأن .كام أأن خطر اإساءة
اس تخدام النظام ضئيل للغاية نظر ًا اإىل الطبيعة املؤسس ية للجامعات ،و ألن اجلامعات حريصة عىل مسعهتا ولن تلطخ تكل
السمعة مبلء إارادهتا .وقال الوفد اإنه عىل اس تعداد لقبول بن ٍد لنقضاء املهةل مع اإجراء تقيمي مناسب ل ألثر ،ولكن تقيمي ا ألثر
قبل اس هتالل فرتة اجريبية يعترب أأمر ًا مس تحي ًال .كام أأن الس ياسات البديةل اليت ن ُوقشت تسرتعي الاهامتم و من احملمتل أأن
تؤيت بامثرها ،ولكهنا ل تدبل يف نطاق اختصاص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .57ودعا الفريق العامل ا ألمانة اإىل أأن تس هتل ،من بالل تعممي ،مشاورة مع ادلول ا ألعضاء وا ألطراف املعنية
ا ألخرى قبل هناية عام  2018من أأجل حتديد املشالكت واحللول واخملاطر واسرتاتيجيات احلد من اخملاطر من أأجل
اإرشاد املناقشات بشأأن اقرتاح ختفيض رسوم معاهدة الرباءات عىل اجلامعات .وميكن للمشاورات أأن تضم أأمثةل
لتدابري معلية اختذت ملعاجلة القضااي املذكورة يف الفقرات  54اإىل  56من هذه الوثيقة دون الإبالل ابلقرتاحات
البديةل اليت قد ِّ
تقدهما ادلول ا ألعضاء .وميكن للمكتب ادلويل أأن يس تخدم الآراء والتعليقات املنبثقة عن تكل
املشاورات أأساس ًا لإعداد وثيقة توحض اخليارات املمكنة ملعاجلة خمتلف املسائل التنفيذية احملددة بالل هذه ادلورة،
مبا يف ذكل ،حسب الاقتضاء ،اقرتاحات التعديالت الالزم اإدبالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ،يك ينظر
فهيا الفريق العامل اإابن دورته املقبةل.

(ب) حتديث التقرير املرحيل بشأأن تنفيذ تغيريات عىل ختفيضات الرسوم
 .58استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/23
 .59ولحظ وفد الربازيل أأن املعلومات املدرجة يف الوثيقة أأثبتت تأأثري ختفيض الرسوم لفئات حمددة يف سلوكيات الإيداع.
فقد شهد البدلان الذلان فقد مواطنوهام احلق يف الاس تفادة من التخفيضات يف يوليو  2015اخنفاض ًا حاد ًا يف اإيداعات
ا ألشخاص الطبيعيني أ(أكرب من الاخنفاض العام يف الطلبات) .ويف املقابل ،شهدت البدلان اليت انتفعت ابلتخفيضات زايدة
يف متوسط اإيداعات ا ألشخاص الطبيعيني.
 .60و أأحاط الفريق العامل علامً مبضمون الوثيقة .PCT/WG/11/23

البند  15من جدول ا ألعامل :تنس يق املساعدة التقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .61استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/22
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 .62وشدد أأحد الوفود عىل أأمهية املساعدة التقنية بوصفها أأداة ِّ
متكن من تسخري امللكية الفكرية ألغراض التمنية .ومتاش ي ًا مع
التوصية  1من أأجندة الويبو للتمنية ،ينبغي أأن تكون املساعدات التقنية موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة وتأأبذ
بعني الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية .وتتناول املادة  51من معاهدة الرباءات مسأأةل املساعدة
التقنية اإذ نصت عىل اإنشاء جلنة للمساعدة التقنية .ويتعني أأن تكون تكل العنارص أأساس أأنشطة أأمانة معاهدة الرباءات يف
جمال املساعدة التقنية .وابلإشارة اإىل الوثيقة  CDIP/21/4اليت مجعت ممارسات الويبو ومهنجياهتا و أأدواهتا القامئة لتوفري
املساعدة التقنيةُ ،ذكرت معاهدة الرباءات كثري ًا بوصفها جمال نشاط مع التشديد عىل أأمهية النظام ملس تخديم بدمات الويبو
وا ألطراف املعنية ا ألخرى .ودعا الوفد ذاته اإىل أأن تبذل الويبو هجود ًا من أأجل تعزيز املساعدات التقنية املقدمة و أأن تدمعها
ادلول ا ألعضاء ،مع احرتام اخلصائص الوطنية احملددة للك بدل .واكن من بني جمالت العمل اليت تتطلب مع ًال اإضافي ًا تيسري
النفاذ اإىل الرباءات وقواعد البياانت العلمية ا ألخرى ابلنس بة اإىل املاكتب يف البدلان النامية من أأجل تعزيز قدراهتا يف جمال
الفحص .وميكن للفريق العامل أأن يساعد أأيض ًا يف توطيد التعاون التقين لمتكني البدلان من اس تخدام نظام معاهدة الرباءات
بوصفه عام ًال مساهامً يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية وزايدة مس توى الابتاكر يف الاقتصاد العاملي.
 .63و أأحاط الفريق العامل علامً مبضمون الوثيقة .PCT/WG/11/22

البند  16من جدول ا ألعامل :تدريب فاحيص الرباءات
( أأ) دراسة اس تقصائية عن تدريب فاحيص الرباءات
 .64استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/16
 .65ورحبت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة بتقيمي الاس تقصاء ،مبا يف ذكل القامئة احملدثة ملوارد التعّل الإلكرتوين لفائدة
فاحيص الرباءات املتاحة .3وقدمت عدة وفود تفاصيل عن أأنشطة تدريب الفاحصني اليت قدمهتا ماكتهبا للملكية الفكرية
بوصفها ماكتب ماحنة أأو اس تفادت مهنا بوصفها ماكتب مس تفيدة .وقدم وفدان وضعا ترتيبات صناديق استامئنيه ابلتعاون مع
الويبو معلومات عن أأنشطة تدريب الفاحصني اليت ِّنفذت يف اإطار تكل الرتتيبات .وشدد مكتب للملكية الفكرية عىل أأمهية
التنس يق والتخطيط املبكر ألنشطة التدريب اليت قدهما ابلتعاون مع املكتب ادلويل .وشكر ممثل جملموعة مس تخدمني املكتب
ادلويل وماكتب امللكية الفكرية عىل معلها يف تدريب الفاحصني ،مؤكد ًا ثقته يف أأن جودة الفحص ستتحسن بفضل
تكل اجلهود.
 .66و أأحاط الفريق العامل علامً مبضمون الوثيقة .PCT/WG/11/16

(ب) التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءات
 .67استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/17
 .68و أأعربت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة عن تأأييدها لعمل املكتب ادلويل عىل وضع اإطار للكفاءات التقنية اخلاصة
ابلفاحصني املوضوعيني ونظام لإدارة التعّل .واكن تنس يق أأنشطة تدريب الفاحصني مع املكتب ادلويل رضور ًاي لتقدمي أأنشطة
تدريب فعاةل تتيح لفاحيص الرباءات الانتفاع بفرص تدريب قمية ،وتوفري إارشاف بني املاكتب املاحنة واملاكتب املس تفيدة،
وتقيمي النواجت.
 .69و أأحاط الفريق العامل علامً مبضمون الوثيقة .PCT/WG/11/17
3

ميكن الاطالع عىل تكل القامئة عرب الرابط التايل.http://www.wipo.int/meetings/en/pct_wg_11_e_learning :
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البند  17من جدول ا ألعامل :تضمني العنارص أأو ا ألجزاء الناقصة ابلإحاةل
 .70استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/21
 .71وقدم الس يد بول هاريسون ،رئيس حلقة العمل بشأأن اإيداع عنارص أأو أأجزاء عن خطأأ ،اليت عُقدت يف
 19يونيو  ،2018موجز ًا عن النتاجئ الرئيس ية اليت بلصت اإلهيا حلقة العمل قائ ًال اإنه مت التوصل اإىل اتفاق بني مجيع
املتحدثني بالل حلقة العمل ،اذلين ميثلون أآراء مس تخديم نظام معاهدة الرباءات ،مفاده أأن مثة حاجة لتقدمي ضامن عندما
يرتكب مودع الطلب خطأأً ويقوم ابإيداع وصف باطئ أأو مجموعة من املطالب اخلاطئة .وقد يكون العدد الفعيل ألخطاء من
هذا القبيل ضئي ًال ،ولكن لك حاةل من هذه احلالت من شأأهنا أأن تؤثر يف مصري الطلب تأأثري ًا كبري ًا ،ومن مث يف مودع
الطلب الوكيل .ومت التوصل اإىل اتفاق بأأنه يف حال اإيداع عنارص طلب أأو أأجزائه عن خطأأ ،ينبغي السامح بتضمني العنارص
أأو ا ألجزاء الصحيحة ابلإحاةل ،اإذا اكنت واردة ابلاكمل يف طلب ا ألولوية ،وذكل يف غضون الآجال الزمنية الصارمة اليت
تنص علهيا القاعدة  .7.20أأما فامي يتعلق ابلسبيل للقيام بذكل ،أأي التفاصيل اليت تنظم معلية التصويب ،فمثة أأوجه بالف
طفيفة بني املس تخدمني إازاء ما اإذا اكن ينبغي أأن يظل العنار أأو اجلزء املودع عن خطأأ مضن الطلب ،ابلإضافة اإىل العنار
أأو اجلزء الصحيح ،أأم ينبغي أأن ي ُس تعاض عن العنار أأو اجلزء املودع عن خطأأ ابجلزء أأو العنار الصحيح؛ وما اإذا اكن
ينبغي السامح ملاكتب تسّل الطلبات بفرض رمس عىل أأي طلب تصويب ،أأم ينبغي أأن يُطالب مودع الطلب بتقدمي رشح
لسبب وقوع اخلطأأ .وابلرمغ من ذكل ،تبقى تكل الاختالفات طفيفة طاملا أأن هناك اتفاق ًا ملعاجلة ماهية هذه املسأأةل من
بالل اإدراج اإجراء جديد للتصويب فامي خيص تضمني عنارص أأو أأجزاء حصيحة.
 .72واستندت املناقشات الالحقة اإىل الوثيقة  ،PCT/WG/11/21ول س امي الفقرة  30اليت وردت فهيا مخسة رشوط
مقرتحة لتصويب طلب دويل يف حال اإيداع عنارص أأو أأجزاء عن خطأأ.
 .73ومعوم ًا ،أأيدت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة بشأأن هذه املسأأةل الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة
 PCT/WG/11/21أكساس مناسب لإجراء مزيد من املناقشات .ومشلت القضااي اليت ن ُوقشت عىل وجه اخلصوص
ما ييل:
( أأ) احلاجة اإىل اإجياد توازن بني مصاحل مودع الطلب وا ألطراف ا ألخرى وعبء معل املاكتب؛
(ب) واحلاجة اإىل احلد من نطاق اإجراء التصويب اجلديد املمكن ،تفاد ًاي لحامتل اإساءة اس تخدام النظام؛
(ج) واملسائل املتعلقة مبا اإذا اكن ينبغي أأن يُطالب مودعو الطلبات بتقدمي رشح لإيداع عنارص أأو أأجزاء عن
خطأأ ،خيضع لتقيمي ماكتب تسّل الطلبات وفق ًا لعدد من املعايري ،وإاذا ما اكن حيق ملاكتب تسّل الطلبات الامتس رمس
مقابل معاجلة طلبات تصويب تكل ا ألخطاء؛
(د) واحلاجة اإىل اإماكنية اإرسال ماكتب تسّل الطلبات اإشعارات بعدم التوافق مقابل هدف توفري اإجراءات موحدة
ملودعي الطلبات عرب ماكتب تسّل الطلبات بالل املرحةل ادلولية؛
(ه) وإاذا ما اكن ينبغي الاحتفاظ ابلعنارص أأو ا ألجزاء املودعة عن خطأأ يف الطلب ،ابلإضافة اإىل العنار أأو اجلزء
الصحيح ،ول س امي من أأجل اإاتحة اإجراء تقيمي "للمسأأةل املضافة" كجزء من اإجراء البحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي
ادلويل وبالل املعاجلة اخلاصة ابملرحةل الوطنية ،أأم ينبغي أأن ي ُس تعاض ابلعنار أأو اجلزء الصحيح عن العنار أأو
اجلزء املودع عن خطأأ ،اذلي يتعني حسبه من الطلب.
 .74ودلى تقدمي موجز للمناقشات ،بلص الرئيس اإىل ما ييل:

PCT/WG/11/26
14

( أأ) هناك اتفاق عام عىل أأنه ،يف حال أأضيفت اإىل الالحئة التنفيذية قاعدة جديدة تتيح اإماكنية تضمني العنارص
أأو ا ألجزاء الصحيحة ابلإحاةل ،ينبغي تغيري املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسّل الطلبات بغية التوضيح بأأن القاعدة
 5.20ل تنطبق اإل عىل ا ألجزاء الناقصة "فعال"؛
(ب) ومثة دمع كبري ،دون أأن يكون ساحقا ،لعدم "استبدال" العنار أأو اجلزء حمل اخلطأأ يف الطلب ،ولكن ظهرت
عىل ما يبدو حاجة لإجراء مزيد من املناقشات يف هذا الشأأن؛
(ج) وساد اتفاق عام بأأنه ل ينبغي السامح بتضمني أأي عنارص أأو أأجزاء حصيحة ابلإحاةل اإل يف غضون الآجال
الزمنية اليت تنص علهيا القاعدة .7.20
(د) وساد اتفاق حول وجوب أأن حيق لإدارة البحث ادلويل فرض رسوم اإضافية للبحث يف طلب دويل ،مبا يف
ذكل العنارص أأو ا ألجزاء الصحيحة اليت يمت تضميهنا ابلإحاةل ،يف حال اكنت تكل الإدارة قد رشعت فعال يف البحث
استنادا اإىل العنار أأو اجلزء املودع خطأأً ،ما مل يكن يف املادة  17ما حيول دون فرض ذكل الرمس؛
(ه) وهناك عىل ما يبدو أأيضا حاجة لإجراء مزيد من املناقشات بشأأن ما اإذا اكن ينبغي أأن تُمنح ماكتب تسّل
الطلبات فرصة اإرسال اإشعار بعدم التوافق فامي خيص أأي حمك جديد يسمح بتضمني عنارص أأو أأجزاء حصيحة.
 .75وفامي يتعلق مبسأأةل ما اإذا اكن ينبغي أأن تُمنح ماكتب تسّل الطلبات فرصة اإرسال اإشعار بعدم التوافق ،اقرتحت
ا ألمانة أأنه يف حال عدم التوصل اإىل أأي اتفاق بني ادلول ا ألعضاء ملنع اإرسال اإشعارات من هذا القبيل ،جيوز لدلول ا ألعضاء
أأن تنظر يف اعامتد مذكرة تفامه تنص عىل أأن أأي مكتب يُرسل اإشعار ًا من هذا القبيل ،ينبغي هل أأن يلزتم إابحاةل الطلب اإىل
املكتب ادلويل بصفته مكتب ًا لتسّل الطلبات مبوجب القاعدة  (4.19أأ)" ،"3اإذا المتس مودع الطلب ذكل.
 .76ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإىل اإعداد التعديالت ا ألولية املقرتح اإدبالها عىل الالحئة التنفيذية،
ألغراض ادلورة القادمة للفريق العامل ،مع ا ألبذ يف الاعتبار املناقشات اليت أأجريت بالل ادلورة احلالية
واملشاورات املقبةل مع أأحصاب املصاحل املعنيني ،حسب الاقتضاء.

البند  18من جدول ا ألعامل :اإحاةل همامت املكتب املعني واخملتار
 .77استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/7
 .78و أأبدت عدة وفود دمعها لالقرتاح و أأشارت اإىل أأن الهدف منه هو توضيح أأنه ميكن ألي دوةل متعاقدة ،اإن رغبت يف
ذكل ،ادلخول يف اتفاق مع دوةل متعاقدة أأو هيئة حكومية دولية أأخرى من أأجل الاضطالع ابإجراءات املرحةل الوطنية
وتنفيذ همام املكتب املعني نيابة عن تكل ادلوةل ،وابلتايل "غلق املسار الوطين" .وذكل يعاجل مشلكة معلية تواهجها ماكتب
امللكية الفكرية الصغرية ذات القدرات احملدودة يف جمال الفحص واليت ليست أأعضاء يف معاهدة إاقلميية للرباءات ولكهنا
قررت ،مبوجب القوانني الوطنية املنطبقة ،ادلخول يف تكل التفاقات من أأجل تركزي مواردها عىل جمالت أأخرى ،مثل
القضااي املرتبطة ابلس ياسة الوطنية للملكية الفكرية.
 .79وقالت عدة وفود إاهنا تعارض الاقرتاح بشدة .و أأضافت أأهنا تراه مكحاوةل لتجاوز حقوق ادلوةل املتعاقدة يف حتديد
الرشوط املوضوعية اخلاصة اب ألهلية للحامية برباءة وابلتايل التدبل يف حقوقها الس يادية .وس تكون تكل القاعدة املقرتحة ،يف
ر أأهيا ،مبثابة اجاوز للسلطة وس تقتيض اإدبال تعديل عىل املعاهدة نفسها .و أأفادت بأأن احملاولت الرامية اإىل مواءمة قانون
الرباءات املوضوعي ليست مس تحبة ول مقبوةل؛ و أأن احلد من مواطن املرونة املتاحة يف اتفاق تريبس ل يدبل مضن ولية
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معاهدة الرباءات .وللك دوةل اختيار س ياساهتا عىل أأساس مس تواها الإمنايئ واحتياجاهتا .وس يؤدي ذكل الاقرتاح اإىل تسهيل
وإاضعاف القدرات الوطنية يف جمال حفص الرباءات ومن مث اس تقاللية املاكتب الوطنية للملكية الفكرية.
 .80والمتست عدة وفود توضيحات من ا ألمانة بشأأن الغرض املنشود من الاقرتاح ،ألن الإطار القانوين الراهن ملعاهدة
الرباءات يتيح فعال اإماكنية "غلق املسار الوطين" من قبل دوةل متعاقدة ليست عضوا يف معاهدة إاقلميية للرباءات .ويف حني
يُعد تفسري معاهدة الرباءات ولحئهتا التنفيذية مسأأةل ختص ا ألطراف املتعاقدة ،فاإن ا ألمانة أأوّضت أأنه ميكن تفسري الإطار
القانوين الراهن ملعاهدة الرباءات بأأنه يتيح فعال اإماكنية "غلق املسار الوطين" من قبل ادلول املتعاقدة اليت ليست أأعضاء يف
معاهدة إاقلميية للرباءات .وذكل التفسري هو ا ألساس اذلي استندت اإليه اإحدى ادلول املتعاقدة قبل عدة أأعوام لتعديل قانوهنا
الوطين مبا يتيح غلق املسار الوطين .ورشحت ا ألمانة أأن الغرض من الاقرتاح هو التأأكيد بشلك واحض عىل أأن "غلق املسار
الوطين" ممكن فعال مبوجب معاهدة الرباءات .غري أأن بعض الوفود اعرتضت بشدة عىل ذكل التفسري .وعقب التوضيح اذلي
قدمته ا ألمانة ،أأشارت عدة وفود اإىل أأن التعديل املقرتح اإدباهل عىل الالحئة التنفيذية ليس رضوراي .والمتست بعض الوفود
من املكتب ادلويل توفري معلومات للجمهور ،يف دليل املودع بناء عىل معاهدة التعاون بش أأن الرباءات أأو بأأي طرق أأخرى،
حول القانون الوطين املنطبق فامي خيص دخول املرحةل الوطنية يف ا ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات ،مبا يف ذكل
احلالت اليت قررت فهيا تكل ا ألطراف غلق مسارها الوطين.
 .81وبلص الرئيس اإىل أأنه مل يتحقق توافق يف الآراء للميض قدما هبذا الاقرتاح.

البند  19من جدول ا ألعامل :وسائل امحلاية يف حاةل انقطاع التصال اذلي يؤثر يف املاكتب
 .82استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/19
 .83ودلى تقدمي الوثيقة ،أأقر وفد املكتب ا ألورويب للرباءات بأأن بعض الوفود قد ل تعترب القاعدة  5.80القاعدة ا ألنسب
يف الالحئة التنفيذية لش امتل احلمك املعين ،وشدد عىل انفتاحه لنقهل اإىل قاعدة أأخرى مضن الالحئة .والعامل ا ألسايس،
يف ر أأيه ،هو معاجلة تكل املسأأةل بوضوح وتوافق وشفافية يف اإطار معاهدة الرباءات.
 .84واعرتفت لك الوفود اليت أأبذت اللكمة بأأمهية تأأمني ضامانت مناس بة للمودعني يف حال أأعطال تصيب اخلدمات
الإلكرتونية .ويف حني ر أأت بعض الوفود أأهنا قادرة عىل التعامل مع تكل القضااي مضن اإطارها القانوين الراهن ،اتفقت معظم
الوفود من حيث املبد أأ عىل رضورة اختاذ املزيد من التدابري من أأجل التصدي للقضااي احملددة املشار اإلهيا يف الوثيقة ،أأو عىل
أأنه من املس تحب مواءمة ممارسات املاكتب ابلنص عىل قاعدة حمددة يف الالحئة التنفيذية للمعاهدة تطبقها مجيع املاكتب.
ولكن وفودا عديدة مل تدمع الاقرتاح كام ورد .وفامي ييل بعض من الشواغل اليت أأبديت:
( أأ) أأنه من غري املناسب منح عذر تلقايئ عن التأأبري يف احلالت اليت تكون خيارات أأخرى متاحة للمودع؛
(ب) ويف احلالت اليت ل يكون فهيا عدم توافر اخلدمات شامال بسبب عطل يصيب املكتب بأأمكهل ،قد يكون من
ا ألنسب اعامتد هنج يراعي لك حاةل عىل حدة؛
(ج) ومن املهم من حيث الشفافية إازاء الغري ،أأن تكون وقائع وأأس باب تعديل املهةل واّضة يف أأي حاةل معينة؛
(د) ومن املهم النظر بعناية يف مدى اإماكنية تطبيق الضامانت يف حالت ا ألعطال اليت تشمل جزء ًا من اليوم
املعين؛
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(ه) ومن الرضوري النظر فامي اإذا س تكون هناك أآاثر ابلنس بة للخدمات اليت توفرها أأطراف غري املكتب ،ل س امي
النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات.
 .85ورحب ممثلو مجموعات املس تخدمني ابلقرتاح و أأشاروا اإىل زايدة الاعامتد عىل اخلدمات الإلكرتونية .مفن غري السهل
التحول اإىل وس يةل اإيداع بديةل يف أآخر حلظة .كام أأن ا ألعطال قد تكون شائعة ،خصوصا ابلنس بة اإىل مس تخدمني من بعض
الاقتصادات الناش ئة.
 .86و أأحاط الفريق العامل علام برغبة املكتب ا ألورويب للرباءات يف التشاور أأكرث مع ا ألطراف املهمتة ،مع مراعاة
التعديالت املدىل هبا ،بغرض تقدمي اقرتاح معدل اإىل الفريق العامل يف دورته املقبةل.

البند  20من جدول ا ألعامل :البدء املبكر للفصل الثاين من معاهدة الرباءات
 .87استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/20
 .88ورحب لك من أأبذ اللكمة من وفود وممثيل مجموعات املس تخدمني ابلقرتاح ،اذلي من شأأنه حتسني اجلودة بزايدة
الفرتة الزمنية املتاحة عادة لعملية الفحص المتهيدي ادلويل ،مما قد ميكن من اإعداد ر أأي مكتوب اإضايف أأو اإاتحة مزيد من
الوقت للمودع للنظر يف ر أأي مكتوب .ومع ذكل س يكون ابإماكن املودع الانتظار حىت انقضاء املهةل مبوجب
القاعدة (54اثنيا) (1.أأ) حسب الاقتضاء ،وذكل للمتكن ،مثال ،من حتضري التعديالت املالمئة .و أأبدت الوفود أأملها يف أأن
يسهم الاقرتاح يف زايدة الاهامتم ابإجراءات الفصل الثاين.
 .89ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإدبالها عىل القاعدة  69من الالحئة التنفيذية كام يه مبينة
يف الوثيقة  PCT/WG/11/20بغرض تقدميها اإىل امجلعية يك تنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف سب أ
مترب/أكتوبر .2018

البند  21من جدول ا ألعامل :املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات :تقرير مرحيل
 .90استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/15
 .91و أأبلغ وفد املكتب ا ألورويب للرباءات الفريق العامل بأأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة مجيعها نرشت اإخطارات رمسية
بشأأن اس هتالل املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،تتضمن تفاصيل عن
متطلبات املشاركة يف املرشوع اذلي سينطلق يف  1يوليو  .2018وملا اكن املرشوع الرائد ا ألويل يشمل حارا الطلبات
ادلولية املودعة ابللغة الإنلكزيية ،أأعرب املكتب ا ألورويب للرباءات عن نيته بفتح املرشوع الرائد أأمام الطلبات املودعة ابللغتني
الفرنس ية وا ألملانية يف وقت مبكر من الس نة املقبةل.
 .92ورحب ممثل عن اإحدى مجموعات املس تخدمني ابنطالق املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات و أأعرب عن أأمهل يف أأن يُتاح يف وقت قريب جدا أأمام الطلبات ادلولية املودعة بلغات أأخرى غري
الإنلكزيية ،ول س امي اللغة الياابنية .و أأكد املمثل كذكل عىل أأن أأي اإطار للبحث والفحص التعاونيني يُتاح للجمهور بعد
املرشوع الرائد جيب أأن يكون معقول التلكفة.
 .93و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/11/15
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البند  22من جدول ا ألعامل :احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :تقرير
مرحيل
 .94استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/12
 .95و أأطلع املكتب ا ألورويب للرباءات ،بصفته املرشف عىل فرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،الفريق العامل بأأن املناقشات قد انطلقت بشأأن الهدفني " أألف" و"جمي" الواردين يف
الفقرة 7من الوثيقة ،و أأن فرقة العمل تعمل أأيض ًا عىل مسأألتني انبثقتا عن املناقشات بشأأن الهدف " أألف" وهام مسأأةل النطاق
ادلقيق مجموعات الرباءات اليت تنمتي اإىل قامئة احلد ا ألدىن للواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ومسأأةل تغطية
مجموعات مناذج املنفعة.
 .96و أأبلغ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بصفته املرشف عىل الهدف "دال" املبني يف الفقرة  ،7الفريق العامل بأأن
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأعد دراسة اس تقصائية لإدارات البحث ادلويل بشأأن اس تخدام
املستندات غري املتعلقة ابلرباءات وحاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية ،مبا يف ذكل قواعد البياانت.
وسوف يُتيح املكتبة ادلويل تكل ادلراسة الاس تقصائية من بالل اس تبيان يف شهر يوليو ،ليُس تمكل يف مطلع شهر سبمترب
بغية اإعداده للمناقشة بالل ادلورة املقبةل لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،املزمع
عقدها يف أأوائل عام  .2019ورصح الوفد بأأن ا ألهداف املتوباة من ادلراسة يه معرفة املصادر اليت تس تخدهما اإدارات
البحث ادلويل ،وكيف تتأأكد الإدارات من دقة وموثوقية املصادر اجلديدة والتوارخي الفعلية .ومن شأأن ذكل تنوير فرقة العمل
املعنية ابحلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات بشأأن املتطلبات اليت جيب أأن تس توفهيا قاعدة بياانت لتكون
جمدية مكصدر حلاةل التقنية الصناعية السابقة .وقد تكون تكل اخلطوة ا ألوىل يف طريق املناقشات اليت من شأأهنا أأن تفيض
اإىل تطوير معايري الاس تعراض والإضافة واحملافظة بشأأن واثئق غري الرباءات وحاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل
املعارف التقليدية يف احلد ا ألدىن جملموعة واثئق معاهدة الرباءات.
 .97و أأكدت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة عىل أأمهية العمل اذلي تضطلع به فرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن للواثئق
املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ورصح أأحد الوفود بأأنه من الرضوري اإجراء دراسات مالمئة بشأأن
مسامهة مناذج املنفعة يف البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة قبل البت يف قرار تضميهنا يف احلد ا ألدىن جملموعة واثئق
معاهدة الرباءات .أأما وفد أآخر تلقى مكتبه الوطين للملكية الفكرية عداد ًا هائ ًال من طلبات حامية كامنذج منفعة ،سواء عىل
الصعيد الوطين أأو من بالل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،فقد أأعرب عن قناعته بأأن مض قواعد بياانت مناذج املنفعة من
مجيع البدلان اليت توفر هذا النوع من امحلاية ،يعترب أأمر ًا رضور ًاي ،ومن شأأن ذكل أأن ميثل مصدر ًا ل ي ُس هتان به للبحث
الفاحصني عن حاةل التقنية الصناعية السابقة.
 .98و أأحاط الفريق العامل علامً ابلوثيقة .PCT/WG/11/12

البند  23من جدول ا ألعامل :اس امترة طلب التعيني اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف
اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .99استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/6
 .100واعتربت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة أأن اس تخدام اس امترة معيارية لطلب التعيني عاد ابملنفعة عىل لك من املكتب
اذلي يطلب التعيني ،و أأعضاء جلنة التعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلين ينظرون يف الطلب .ومثة اختالفات
قامئة إازاء ما اإذا اكن من املناسب تضمني عنارص اإلزامية تتجاوز املتطلبات ادلنيا املنصوص علهيا يف القاعدتني  36و 63من
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الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات .ولكن ،مثة اس تعداد للميض قدم ًا يف اعامتد اس امترة تستند اإىل تكل الاس امترة الواردة يف
مرفق الوثيقة  ،PCT/WG/11/6عىل أأن يكون تقدمي املعلومات املطلوبة يف القسمني  1و 2من الاس امترة اإلزامي ًا ،و أأن
يكون ملء القسمني  3و" 7حمبذ ًا جدا" .و أأعربت الوفود عن ارتياهحا إازاء الاقرتاحات املُشار اإلهيا يف الفقرة  14من الوثيقة
 PCT/WG/11/6املزمع اإدراجه يف الاس امترة ،مضن القسم ( 6غري الإلزايم) عىل ا ألرحج ،واملتعلقة بنوعية طلبات
الرباءات يف مكتب اذلي يلمتس الطلب.
 .101واتفقت الوفود عىل الوسائل املقرتحة لتنفيذ رشط اس تخدام اس امترة الطلب ،ابس تثناء وفد واحد اقرتح أأن تتضمن
مذكرة التفامه نصا يف الفقرة (ه) يوحض بأأنه من الرضوري اس تكامل أأقسام معينة من الاس امترة عىل ا ألقل.
 .102ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإىل اإعداد وثيقة لتنظر فهيا مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بالل
دورهتا املقبةل يف سب أ
مترب/أكتوبر  ،2018تضع اقرتاحا لإدراج اس امترة لطلب التعيني ،ابلستناد اإىل الاقرتاح الوارد يف
الوثيقة  ،PCT/WG/11/6مع مراعاة التعليقات عىل النحو املوجز يف الفقرتني  100و 101أأعاله ،والسعي اإىل
اإدبال حتسينات عىل شلك الاس امترة وطريقة عرضها.

البند  24من جدول ا ألعامل :معايري الكشف التسلسيل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
( أأ) فرقة العمل املعنية بقوامئ الكشف التسلسيل :تقرير مرحيل
 .103استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/13
 .104و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/11/13

(ب) تنفيذ معيار الويبو  ST.26يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .105استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  PCT/WG/11/24و.24 Corr.
 .106و أأشارت الوفود اإىل أأن عدد ًا من القضااي مل يُبت فهيا بعد ،تتعلق ابإدراج معيار الويبو  .ST 26وس تحتاج املاكتب
وقت ًا لتنهتيي من حتضرياهتا .كام جيب تقيمي التبعات القانونية يف احلالت اليت ُأرسلت فهيا قوامئ الكشف التسلسيل بنسق
 ST 25يف اإطار طلب سابق ،مث وجب اإرسالها بنسق  ST 26يف طلب لحق يُطالب فيه اب ألولوية؛ وجيب أأن تقدم
ا ألداة الربجمية املساعدة ملودوعي الطلبات واملاكتب يف حالت من هذا القبيل .وجيب أأيض ًا امليض قدما يف اس تكشاف قضااي
اإضافة التسلسالت وحذفها .وجيب أأن تُتاح ا ألداة الربجمية للمس تخدمني يف ش ىت اللغات .وجيب تقيمي التبعات العملية
والقانونية لتوقع أأن ترفق الطلبات ادلولية اليت تودع يف شلك وريق بقوامئ التسلسل ،وإايداع تكل القوامئ عىل وسائط مادية.
وينبغي اإيالء الاعتبار ملسأأةل ما اإذا اكنت ا ألحاكم العادية املتعلقة بتغيري اترخي الإيداع أأو التضمني ابلإحاةل س تعمل عىل
النحو املقصود يف احلالت اليت ُحتذف فهيا قامئة كشف تسلسيل من طلب دويل وقت اإيداع الطلب .ول تزال القضااي
املتعلقة برتمجة النص ادلخيل املرتبط بلغة الطلب واملساعدة اليت قد تقدهما أأداة لتكنولوجيا املعلومات عالقة .ولوحظ أأنه مثة
حاجة اإىل مجموعة متنوعة من حتسينات الصياغة لضامن أأن حتقق مجيع ا ألحاكم مبوثوقية أأهدافها املنشودة.
 .107و أأحاط الفريق العمل علام مبحتوى الوثيقتني  PCT/WG/11/24و 24 Corr.ودعا املكتب ادلويل اإىل
امليض قدم ًا يف معهل عىل تنفيذ معيار الويبو  ST.26يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اذلي س يكون فعا ًل ومتسق ًا
مع احتياجات املاكتب الوطنية.
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البند  25من جدول ا ألعامل :اس تخدام رموز التصنيف الوطين يف الطلبات ادلولية
 .108استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/8
 .109و أأعربت مجيع الوفود وممثيل مجموعات املس تخدمني اذلين أأبذوا اللكمة عن تأأييدمه للميض قدم ًا يف اإاتحة النفاذ اإىل
رموز التصنيف الوطين – وخباصة التصنيف التعاوين للرباءات – اذلي يطبِّقه  22مكتب ًا ويس تخدمه أأكرث من  45مكتب ًا
ألغراض البحث .ورؤي أأنه س يكون من املفيد اإاتحة خيارين لإحاةل الرموز ،تيسري ًا عىل اإدارات البحث ادلويل يف أأن تبد أأ
يف توفري اخلدمة .ورجحت بعض الوفود ظهور التصنيفات عىل الصفحة ا ألوىل من الطلبات ادلولية ابلإضافة اإىل اإاتحهتا عرب
ركن الرباءات ،ولكهنا أأقرت بأأن الاقرتاح وس يةل جيدة للميض قدم ًا .ولحظ أأحد الوفود أأنه قد يكون من املفيد الوقوف عىل
املقصود من أأن يكون للمكتب "بربة" يف اس تخدام التصنيف.
 .110ورد ًا عىل اس تفسار ،ذكر املكتب ادلويل أأنه يعزتم اإاتحة رموز التصنيف للك أأنواع املس تخدمني ،مبن فهيم املهمتون
ابلبياانت القابةل للقراءة أآلي ًا ومس تخدمو ركن الرباءات عرب املتصفح الش بيك .و أأشار اإىل أأمهية أأن تطلع املاكتب عىل الرسائل
التعمميية املقبةل بشأأن املشاورات و أأن ترد علهيا لضامن مراعاة مصاحلها.
 .111و أأقر الفريق العامل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  PCT/WG/11/8مبواصةل املشاورات عن طريق الرسائل
التعمميية ملعاهدة الرباءات بشأأن التغيريات التقنية الالزمة لتلقي رموز التصنيف الوطنية من اإدارات البحث ادلويل.

البند  26من جدول ا ألعامل :لغات الرتمجة الفورية املس تخدمة يف دورات الفريق العامل ملعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات
 .112استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/3
 .113و أأعربت مجيع الوفود اليت أأبذت اللكمة عن تأأييدها لالقرتاح ،مشري ًة اإىل أأمهية متكن الوفود من املشاركة ابلاكمل يف
مناقشة بنود جدول ا ألعامل قيد املناقشة يف اإطار الفريق العامل.
 .114و أأبدى أأحد الوفود شواغهل إازاء اعامتد توفري بدمات الرتمجة الفورية من لغات ا ألمم املتحدة الرمسية الست وإالهيا عىل
توفر ا ألموال الالزمة ،ودعا جلنة الربانمج واملزيانية اإىل ضامن توفر المتويل الالزم لالجامتع املقبل وكذكل ،من حيث املبد أأ،
للك ادلورات املقبةل للفريق العامل.
 .115قرر الفريق العامل أأن تُتاح الرتمجة الفورية من لغات ا ألمم املتحدة الرمسية الست وإالهيا يف دوراته املقبةل ،رهنا
بتوافر ا ألموال.

البند  27من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .116وافق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بأأن يمت ،رهنا بتوافر ا ألموال الاكفية ،عقد دورة واحدة للفريق العامل
مترب/أكتوبر  2018وسب أ
بني دوريت امجلعية املنعقدتني يف سب أ
مترب/أكتوبر  ،2019وإااتحة القدر ذاته من املساعدة املالية
لمتكني بعض الوفود احلارضة يف هذه ادلورة من حضور ادلورة املقبةل.
 .117و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل س ُتعقد ،مبدئيا ،يف جنيف يف مايو/يونيو .2019
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البند  28من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .118أأحاط الفريق العامل علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس و أأن احملرض الرمسي سريد يف
تقرير ادلورة.

البند  29من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .119اختمت الرئيس ادلورة يف  22يونيو .2018
]هناية الوثيقة[

