
A 

 

PCT/A/50/5 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018رب ديسم 7 التارخي:

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة احتاد

 اجلمعية

 (والعشرون التاسعة االستثنائية الدورة) اخلمسون الدورة
 2018أكتوبر  2سبمترب إىل  24جنيف، من 

 التقرير
متدته امجلعية  اذلي اع

" 2"11و 6و 5و 4و 2و 1(: A/58/1 تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول األعامل املوّحد )الوثيقة .1

 .30و 29و 21و 12و

 (.A/58/11، يف التقرير العام )الوثيقة 21وترد التقارير اخلاصة بتكل البنود، فامي عدا البند  .2

 يف هذه الوثيقة. 21التقرير اخلاص ابلبند ويرد  .3

 مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات. ، رئيسالس يد س ندرس لغنوفسيك )التفيا( وترأس الاجامتع .4
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 من جدول األعامل املوّحد 21لبند ا

 نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

 .PCT/A/50/1ناقشات إىل الوثيقة استندت امل  .5

مت األمانة تكل الوثيقة اليت تتضمن تقريراً عن ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن  .6 وقدَّ

وثيقة معل. فاكن ذكل دلياًل عىل الاهامتم  25بنداً و 29الرباءات )الفريق العامل(. واكن لدلورة جدول أعامل زاخر تضمن 

ل املوىل لتطوير نظام معاهدة الرباءات ركزيًة لنظام الرباءات ادلويل من أجل إدخال مزيد من التحسينات لفائدة املتواص

( لتبّت فهيا، تتضمن تغيريات يف الالحئة PCT/A/50/2املاكتب واملس تخدمني. وُقّدمت إىل امجلعية وثيقة منفصةل )الوثيقة 

فريق العامل. وقد طلب الفريق العامل من املكتب ادلويل إعداد وثيقة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وافق علهيا ال

( يك تنظر فهيا امجلعية تقرتح إدخال اس امترة طلب التعيني بصفة إدارة للبحث ادلويل والفحص PCT/A/50/3 )الوثيقة

اليت نوقشت أثناء ادلورة يف المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات. وُقدمت نبذة عامة عن لك البنود 

 ملخص الرئيس املرفق ابلوثيقة.

وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب مؤكداً تأييده القرتاح الربازيل الوارد يف الوثيقة  .7

PCT/WG/11/18 .وذكَّر بأن  بشأن رسوم معاهدة الرباءات من أجل تشجيع اجلامعات عىل إيداع طلبات الرباءات

الاقرتاح قد استند إىل تقديرات حممكة أجرهتا شعبة الشؤون الاقتصادية واإلحصاءات وتدمعها واثئق أخرى. ووفقاً ملا جاء 

يف دراسات كبري الاقتصاديني يف الويبو، تتأثر اجلامعات يف البدلان النامية مبس توايت الرسوم أكرث بس بعة أضعاف من فئات 

عين ذكل أن خفض الرسوم عىل تكل الفئة يه أفضل وس يةل ملساعدهتا عىل زايدة إيداعاهتا من الرباءات. املودعني األخرى. وي

وُأدجمت يف صيغة الاقرتاح املنقَح التعليقات واملالحظات اليت أبدهتا الوفود إاّبن ادلورتني التاسعة والعارشة للفريق العامل 

ح. ووسعت التغيريات املقرتحة قاعدة املس تفيدين لتشمل اجلامعات من البدلان بشأن املس تفيدين والتأثري املايل للخفض املقرت 

النامية واملتقدمة. وفضاًل عن ذكل، ُحدد عدد أقىص من الطلبات الس نوية للك جامعة خيتلف بني البدلان النامية واملتقدمة. 

رسوم. وس يتيح تطبيق خفض الرسوم الاس تفادة ومن مث، تس ىن مراعاة الشواغل املتعلقة بتأثر الويبو مالياً من جراء خفض ال

من مجموعة أكرب من املواهب واملوارد يف اجلامعات والاس تجابة للحاجة احلقيقية إىل حتسني اس تخدام موارد املعرفة وتشجيع 

 البحوث يف جمال املنتجات واخلدمات اجلديدة. ومن مث، حث الوفد عىل إيالء الاهامتم الواجب ذلكل الاقرتاح.

وشكر وفد الربازيل وفد السلفادور عىل بيانه ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب تأييداً القرتاح الربازيل  .8

بشأن ختفيض الرسوم عىل اجلامعات. وقال إن التأثري اإلجيايب للجامعات يف منو إنتاجات الاقتصادات الوطنية موثق يف 

ت ابنتظام أن املعارف اليت تودلها اجلامعات تعزز نواجت القطاع املعين وتؤدي إىل تأثري املؤلفات األاكدميية. إذ وجدت ادلراسا

إجيايب قوي وغري مبارش عىل الابتاكر يف خمتلف القطاعات الاقتصادية. ودفع ذكل البدلان إىل اعامتد س ياسات عديدة 

من مجموع طلبات الرباءات منخفضة إذ  لتشجيع أنشطة البحث والتطوير يف اجلامعات. ومع ذكل، بقيت حصة اجلامعات

. ويشري ذكل إىل أن اجلامعات ال تزال تواجه العديد من التحدايت يف معلية إيداع 2016ابملئة يف عام  4.15بلغت 

الرباءات. وفضاًل عن ذكل، كشفت دراسة أجرهتا املفوضية األوروبية أن تاكليف الرباءات يه العائق الرئييس أمام إيداعات 

ءات يف جامعات الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا وإس بانيا والسويد وبولندا والهند ومجهورية الربا
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كوراي والياابن والصني. وإذا اكن األمر كذكل يف تكل البدلان، فال شك يف أن املسأةل أكرث إحلاحاً يف البدلان اليت تمتتع مبوارد 

مت الربازيل اقرتاحاً لتيسري انتفاع اجلامعات بنظام معاهدة أقل. وبناء عىل األد ةل واس تكاماًل للس ياسات املعمتدة وطنياً، قدَّ

الرباءات. وهدف ذكل الاقرتاح إىل الاس تفادة من رسوم معاهدة الرباءات بصفهتا أداة حتفزيية تؤثر إجيااًب يف إيداعات 

التاكليف عن طريق الرسوم. ومن مث، س يؤدي خفض الرسوم املقرتح معلياً اجلامعات دون التأثري جوهراًي يف عامل اسرتداد 

س امي يف البدلان النامية، مما يسامه يف حتفزي الابتاكر  ابملئة يف إيداعات الطلبات من اجلامعات، وال 7إىل زايدة بنس بة 

تأثري كبري يف تدفق اإليرادات. ويامتىش  واإلبداع وهو من أهداف الويبو الرئيس ية. وس يؤثر إجيااًب يف إيداعات اجلامعات دون

خفض الرسوم أيضاً مع عدد من أهداف الويبو الاسرتاتيجية مثل الهدف الاسرتاتيجي الثاين )تقدمي خدمات عاملية يف جمال 

ملعلومات امللكية الفكرية( والثالث )تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية( واخلامس )املصدر العاملي ملراجع ا

وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية( والسابع )امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية( فضاًل عن الهدف العام للويبو 

بدلان إاّبن ادلورة احلادية عرشة  108ضامن توس يع نطاق اس تخدام أنظمة التسجيل العاملية اليت توفرها. وتلقى الاقرتاح تأييد 

العامل أي تأييد ثليث ادلول املتعاقدة عىل معاهدة الرباءات. ومن مث توجد حاجة ملحة إىل الاس تجابة لتوقعات تكل للفريق 

البدلان املنمتية إىل مناطق خمتلفة من العامل ومس توايت خمتلفة من التمنية. ورأى الوفد أنه ميكن مناقشة ختفيضات الرسوم عىل 

ة التقديرات اليت أعدها كبري الاقتصاديني يف الويبو بشأن التأثري املايل عىل املنظمة. جامعات البدلان املتقدمة مع مراعا

واس تعداد لك اجملموعات اإلقلميية ملناقشة الاقرتاح قد جشَّع الوفد عىل مواصةل املناقشة إاّبن ادلورة التالية للفريق العامل. 

ة واسعة من املواهب العلمية والتكنولوجية يف تكل اجلامعات وس ميكن تطبيق س ياسة الرسوم املقرتحة الاس تفادة من مجموع

حيث توجد حاجة ملحة إىل الانتفاع بذكل املصدر من املعرفة ووضع حوافز إضافية إلنتاج سلع وخدمات ابتاكرية. 

ع ختفيض الرسوم املقرتح اس تخدام نظام معاهدة الرباءات ويعزز التنوع اجلغرايف للطلبات مبا يزيد م ن الطلب عىل وسيشجِّ

خدمات معاهدة الرباءات عىل األجل املتوسط. ويامتىش ذكل متاماً مع هممة الويبو. ويف اخلتام، دعا الوفد لك ادلول األعضاء 

إىل تأييد اقرتاحه واملوافقة عىل مناقش ته. وأضاف أن تنفيذ الاقرتاح، بعد مراعاة لك مساهامت وآراء ادلول األعضاء، 

يك يف الرسوم لفائدة اجملمتع ادلويل يعزز اس تخدام نظام الرباءات ويكون خطوة معلية أوىل يف س يفيض إىل نظام خفض ذ

املناقشات املتعلقة مبرونة رسوم معاهدة الرباءات. وشدد الوفد عىل أنه ينبغي تشجيع لك دوةل عضو عىل عرض جتارهبا 

 ح شامل يراعي آراء امجليع قدر اإلماكن.وخرباهتا وآراهئا واملسامهة يف املناقشات حبيث يتس ىن إعداد اقرتا

 وأعرب وفد كواب عن تأييده القرتاح الربازيل بشأن ختفيض الرسوم عىل اجلامعات. .9

وأشار وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية إىل بند انقشه الفريق العامل بعنوان "الطلبات ادلولية املرتبطة  .10

" وأكد موقفه يف ذكل الصدد. فأعلن أن مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ما بعقوابت جملس األمن التابع لألمم املتحدة

انفكت ترفض قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن العقوابت املفروضة عىل مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية 

ادلولية كثرياً حنو إحالل السالم يف ش به قائاًل إهنا غري حيادية وال تقوم عىل أي أساس قانوين. ويف ضوء حتسن الظروف 

اجلزيرة الكورية وزايدة عدد ادلول األعضاء يف األمم املتحدة اليت تؤيد إهناء العقوابت الصارمة اليت يفرضها جملس األمن التابع 

واد أو خدمات يف لألمم املتحدة عىل مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية. وفضاًل عن ذكل، قال الوفد إن الرباءات ليست م

حد ذاهتا وإمنا أداة هتدف إىل حامية امللكية الفكرية لألشخاص حرصاً. مث ذكَّر الوفد بأن اجامتع الفريق العامل قد شدد عىل 

أنه ينبغي أال تؤثر توصيات جلنة اخلرباء سلباً يف نظام معاهدة الرباءات وهممة الويبو إقامة نظام دويل فعال للملكية الفكرية؛ 

ار إىل أن بعض الوفود قد أعربت عن شواغلها بشأن جتاوز متطلبات عقوابت األمم املتحدة. ومن هذا املنطلق، حث وأش
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الوفد جمدداً عىل عدم تطبيق عقوابت األمم املتحدة يف الويبو يف جمال حامية امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الرباءات، حتت أي 

 ق ابلتوصيات غري القانونية وال املنطقية من جدول أعامل الفريق العامل.ظرف من الظروف ورضورة حذف البند املتعل

وأعرب وفد أوغندا عن تقديره للمدير العام للويبو واألمانة لألداء املمتزي لنظام معاهدة الرباءات. ويتعني إدخال  .11

ملتغرية للمس تخدمني. ويف حتسينات مس متر عىل النظام يك حيافظ عىل جودته ويواكب التحدايت اجلديدة والاحتياجات ا

س امي ذوي  الوقت نفسه، ينبغي أن يكون النظام حمفزاً ومدجماً لالبتاكر وييرس الانتفاع عىل لك املس تخدمني املهمتني وال

املوارد املالية احملدودة. ومن مث، أعرب الوفد عن إجعابه ابملناقشات اجلارية بشأن ختفيضات الرسوم لبعض فئات املودعني يف 

س امي البدلان النامية والبدلان األقل منواً. وأعرب الوفد عن إميانه الشديد بأن ختفيض الرسوم عىل املودعني  ن حمددة والبدلا

من اجلامعات يف أوغندا ويف العديد من البدلان النامية والبدلان األقل منواً س يعزز اس تخدام النظام كثرياً. وميكن للتخفيض 

ر القامئ عىل اجلامعات يف أوغندا. ورأى الوفد أن ختفيض الرسوم ميكن تعويضه بزايدة عدد أن يسامه كثرياً يف الابتاك

الطلبات. وفامي خيص تطوير نظام معاهدة الرباءات يف املس تقبل، أعلن الوفد منفتحة لفكرة إدخال التغيريات القانونية الالزمة 

ارطة طريق معاهدة الرباءات وأجندة التمنية حرصاً عىل إلغاء دلمع تنفيذ التوصيات املتعلقة ابملساعدة التقنية يف إطار خ

الاختالفات بني معليات البحث والفحص. ويس تخدم فاحصو الرباءات يف أوغندا حالياً نتاجئ البحث الصادرة عن ماكتب 

 بتلقي دمع فين . ومكتب أوغندا خلدمات التسجيل هممت2014أخرى حبسب احلاةل ومتاش ياً مع قانون امللكية الصناعية لعام 

بشأن أنظمة املساعدة يف دخول املرحةل الوطنية وبشأن اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات من أجل تعزيز دوره مككتب 

 لتسمل الطلبات. ويف اخلتام، أكد الوفد الزتامه ابالس مترار يف تطوير نظام معاهدة الرباءات واس تخدامه.

 لرباءات:إن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن ا .12

أحاطت علام مبضمون "تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات"  "1"

 ؛(؛PCT/A/50/1 )الوثيقة

من  8 ووافقت عىل عقد دورة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، كام هو مبنّي يف الفقرة "2"

 تكل الوثيقة.

 ية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتالتعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذ

 .PCT/A/50/2استندت املناقشات إىل الوثيقة  .13

مت األمانة تكل الوثيقة اليت تتضمن التعديالت املقرتحة عىل املادة  .14 من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  69وقدَّ

جيه توصية إىل امجلعية ابعامتد الاقرتاحات بشأن الرباءات. وقد انقش الفريق العامل تكل التعديالت واتفق ابإلجامع عىل تو 

َّنة يف املرفق األول من الوثيقة، إىل زايدة املهةل املتاحة للحوار بني  بصيغهتا املقرتحة. وهتدف التعديالت املقرتحة، بصيغهتا املبي

ي ادلويل الرشوع يف املودع والفحص خالل مرحةل الفحص المتهيدي ادلويل. وس تتيح تكل التعديالت إلدارة الفحص المتهيد

الفحص المتهيدي ادلويل فور تسمل لك الواثئق املطلوبة والرسوم دون احلاجة إىل انتظار انقضاء همةل إيداع الطلب ألغراض 

 الفحص المتهيدي ادلويل.

ب وشدد وفد المنسا عىل ادلور احملدد لبالده يف إطار معاهدة الرباءات بفضل اخلربة الطويةل اليت يمتتع هبا مكت .15

المنسا للرباءات بصفة إدارة للبحث والفحص المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات. واكن العمل بصفة 
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إدارة دولية مفيداً للمودعني اذلين يس تخدمون مكتب المنسا للرباءات بصفة إدارة للبحث ادلويل أو إدارة للفحص المتهيدي 

ن تقدمي تكل اخلدمات حافزاً عىل حتسني جودة نواجت البحث عن الرباءات وحفصها. ادلويل، وكذكل للمكتب نفسه حيث اك

وحرصاً عىل خدمة مصاحل ادلوائر املس تفيدة من نظام معاهدة الرباءات، ُُكِّف املكتب بإصدار تقارير البحث والفحص 

الوطنية املتعلقة ابلرباءات يه املرجع الهنايئ  المتهيدي اليت تقرر مصري طلب الرباءة. وال شك يف أن القواعد واألحاكم القانونية

عند البت يف منح الرباءة، ولكن يف غالبية احلاالت تبنيَّ أن تقيمي اجلدة والنشاط الابتاكري يف الطلبات ذو أمهية ابلغة. ومن 

دلويل. وأضاف أن المنسا مث، أبدى الوفد اهامتمه اخلاص بتطوير نظام معاهدة الرباءات من أجل مواصةل خدمة مصاحل اجملمتع ا

ب ابلتعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية  متكنت من املشاركة بنشاط يف مناقشات وأعامل الفريق العامل. ورحَّ

فضاًل عن التوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل  PCT/A/50/2ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، بصيغهتا الواردة يف الوثيقة 

. وقال إن مكتب المنسا للرباءات راض، بصفته إدارة للبحث ادلويل PCT/A/50/1امل الواردة يف الوثيقة للفريق الع

والفحص المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات، عن قرار الفريق العامل تلكيف املكتب ادلويل بإعداد 

ني مكتب أو منظمة دولية حكومية بصفة إدارة للبحث ادلويل اقرتاح تنظر فيه امجلعية بشأن اعامتد اس امترة طلب لتعي

. ويف اخلتام، أبدى الوفد تطلعه إىل أن يواصل مكتبه PCT/A/50/3والفحص المتهيدي ادلويل عىل النحو املبنيَّ يف الوثيقة 

 دوره رشياكً موثوقاً به لنظام معاهدة الرباءات.

اءات التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة اعمتدت مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرب  .16

، وبدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية كام هو PCT/A/50/2التعاون بشأن الرباءات واملبيّنة يف املرفق األول من الوثيقة 

 من الوثيقة نفسها. 4مبنّي يف الفقرة 

 الرباءات للفحص المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأناس امترة طلب التعيني كإدارة للبحث ادلويل وإدارة 

 .PCT/A/50/3استندت املناقشات إىل الوثيقة  .17

مت األمانة الوثيقة اليت تتضمن اقرتاحاً العامتد اس امترة طلب يس تخدهما لك مكتب أو منظمة دولية حكومية  .18 وقدَّ

ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات. وقد استندت  تلمتس التعيني بصفة إدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي

امجلعية إىل نسخة سابقة من مرشوع اس امترة الطلب، الوارد يف مرفق الوثيقة، عند النظر يف طليب تعيني مكتب تركيا 

هيدي ادلويل. وفضاًل للرباءات والعالمات التجارية ومكتب الفلبني للملكية الفكرية بصفة إدارة للبحث ادلويل والفحص المت 

عن ذكل، اس تخدمت العديد من إدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل الاس امترة يف طلبات متديد التعيني إاّبن 

. وتقرتح الوثيقة أن تعمتد امجلعية قراراً بتعديل الفقرة )ه( من التفامه بشأن 2017ادلورة التاسعة واألربعني للجمعية يف عام 

من أجل إدراج مرشوع اس امترة  2015عيني اإلدارات ادلولية اذلي اعمتدته إاّبن دورهتا السادسة واألربعني يف عام إجراءات ت 

 الطلب يف إجراء التعيني كإدارة دولية. وفضاًل عن ذكل، حيدد القرار إجراء تغيري اس امترة الطلب يف املس تقبل.

من  10القرار املقرتح الواردة يف الفقرة اعمتدت مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات  .19

، املتعلق بإحداث اس امترة طلب تعيني مكتب أو منظمة حكومية دولية كإدارة للبحث PCT/A/50/3 الوثيقة

 ادلويل أو كإدارة للفحص المتهيدي يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
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كإدارة للبحث ادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلويل يف إطار تعديل الاتفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 .PCT/A/50/4استندت املناقشات إىل الوثيقة  .20

مت األمانة الوثيقة ابإلشارة إىل قرار ادلورة التاسعة واألربعني للجمعية يف عام  .21 متديد تعيني لك إدارات  2017وقدَّ

. وذكَّرت بأن امجلعية قد وافقت يف ادلورة ذاهتا عىل اتفاق 2027المتهيدي ادلويل حىت هناية عام البحث ادلويل والفحص 

جديد يتعلق بعمل املفوضية الكندية للرباءات بصفة إدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وإذ مل تمتكن كندا من 

جلديد، وافقت امجلعية عىل متديد الاتفاق القامئ بني املفوضية اس تكامل املسارات الوطنية الالزمة للتصديق عىل الاتفاق ا

يف انتظار اس تكامل اإلجراءات الالزمة. وبعد الرشوع يف التصديق  2018الكندية للرباءات واملكتب ادلويل حىت هناية عام 

. وفضاًل 2018يد يف هناية عام عىل الاتفاق اجلديد يف كندا، تبنيَّ أنه لن يتس ىن اس تكامل إجراء التصديق عىل الاتفاق اجلد

عن ذكل، اقتضت حكومة كندا تعديل بعض املسائل اإلجرائية والرمسية يف الاتفاق اذلي وافقت عليه امجلعية العامة من 

أجل اس تكامل معلية التصديق. ومن مث، دعت الوثيقة امجلعية إىل املوافقة عىل مرشوع تعديل لالتفاق القامئ بني املفوضية 

للرباءات واملكتب ادلويل، كام ورد يف املرفق األول من الوثيقة، من أجل منح متديد إضايف ملدة س نة واحدة إىل حني الكندية 

التصديق عىل الاتفاق اجلديد. ودعيت امجلعية أيضاً إىل املوافقة عىل التعديالت املقرتح إدخالها عىل الاتفاق اجلديد اذلي 

 قاً ملا ورد يف املرفق الثاين من الوثيقة.، وف2017وافقت عليه امجلعية يف عام 

 إن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات: .22

وافقت عىل نص مرشوع تعديل الاتفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث  "1"

 َّ نة يف املرفق ادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات، بصيغته املبي

 ؛PCT/A/50/4األول من الوثيقة 

ووافقت عىل التعديالت املقرتح إدخالها يف الاتفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات كإدارة  "2"

َّنة يف املرفق الثاين من الوثيقة ذاهتا.  للبحث ادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلويل، بصيغهتا املبي

 ]هناية الوثيقة[
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