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PCT/A/51/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 ديسمرب 13 التارخي:

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة احتاد

 اجلمعية

 (والعشرونالعادية الثانية  الدورة) اخلمسوناحلادية و الدورة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

 التقرير
متدته امجلعيةاذلي   اع

 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/59/1 من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا تناولت امجلعية البنود التالية .1

 .33و 32و 23و 14و 13" و2"11و

 (.A/59/14 التقرير العام )الوثيقة، يف 23وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي عدا البند  .2

 يف هذه الوثيقة. 23ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 عبد العزيز بن محمد السويمل( رئيسًا للجمعية؛ وانُتخب لك من الس يد لتفيا) س ندرس لغنوفسيكوانُتخب الس يد  .4

يساهايك ة( والس يداململكة العربية السعودية) )الصني( شن شانغيو ( والس يد 2020-2019)الفرتة ( غاان) غريس اإ

 انئبني للرئيس.( 2021-2020 )الفرتة
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 من جدول الأعامل املوّحد 23لبند ا

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

يداع وثيقة انضامهما يف ب الرئيس ابنضامم رحّ  .5 ىل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عقب اإ ساموا اإ

طرفا متعاقدا. ومتّّن  153الإجاميل للأطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ، ليصبح العدد 2019 أأكتوبر 2

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، وقد  الرئيس النجاح كذكل ملكتب الفلبني للملكية الفكرية يف معلياته بصفته اإ

 .2018جمعية يف أأكتوبر رشع ذكل املكتب يف العمل بتكل الصفة منذ ادلورة السابقة لل 

 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل الوثيقة .6  .PCT/A/51/1 استندت املناقشات اإ

وقدمت الأمانة الوثيقة، اليت تعرض تقريرا عن ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  .7

وثيقة معل. وذكل يدّل عىل الاهامتم املتواصل بتطوير نظام معاهدة  23بندا و 25واكن لدلورة جدول أأعامل وافر مشل 

دخال املزيد من التحسينات لفائدة املاكتب واملس تخدمني. الرباءات ابعتباره العمود الأسايس لنظام الرب  اءات ادلويل بغرض اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات PCT/A/51/2وهناك وثيقة منفصةل )الوثيقة  (، تورد التغيريات املقرتح اإ

ىل امجلعية لختاذ قرار بشأأهنا. أأن الفريق العامل نظر أأيضًا يف املعايري اخلاصة  وذكرت واليت اعمتدها الفريق العامل، ُمقدمة اإ

ىل تقدمي وثيقة منفصةل  بتخفيضات رسوم معينة اليت يُطلب من امجلعية اس تعراضها دوراًي وأأشارت اإ

ن ملخص الرئيس املرفق ابلوثيقة PCT/A/51/3 )الوثيقة ىل امجلعية يك تتخذ قرارًا بشأأن تكل املسأأةل. وأأضافت قائةل اإ ( اإ

 يتضمن حملة عامة عن مجيع البنود املطروحة للمناقشة خالل ادلورة.قيد النظر 

وأأعرب وفد كولومبيا عن تأأييده لعقد اجامتع للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الفرتة الفاصةل بني  .8

يت ُأتيحت يف ادلورات السابقة وجتديد املساعدة املالية ال 2020ادلورة احلالية للجمعية وادلورة املزمع عقدها يف خريف عام 

دخالها عىل نظام  للفريق العامل هبدف متكني مشاركة املزيد من الوفود. ورأأى أأنه من املناسب اعامتد التعديالت املقرتح اإ

ضافهتا  املاكتب يفتؤثر قد ضامانت يف حاةل حدوث أأعطال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملتعلقة ابل وتصحيح البياانت أأو اإ

. وأأخريًا، أأيد احلفاظ عاهدةاملرسوم  وعنارص الطلب ادلويل وأأجزائه املودعة خطأً وحتويل 11-4يف الالامتس مبوجب القاعدة 

ائاًل الاس تفادة من ختفيضات رسوم املعاهدة. وأأضاف ق ملواطنهيا واملقميني فهيا حيققوامئ ادلول اليت  اخلاصة بوضع املعايريعىل 

ىل الفريق العامل تبني أأمهية تطبيق ختفيضات الرسوم عىل ا ن البياانت املقدمة اإ لأشخاص الطبيعيني املقميني يف البدلان اإ

ىل اخنفاض أأعداد الطلبات ادلولية املودعة من بدلان  املس تفيدة الرسوم املذكورة  مل تعد ختفيضاتمن تكل التخفيضات نظرًا اإ

 تطبَّق فهيا.

حتاد الرويس علامً ابلوثيقة اليت تبنّي املسائل املتعلقة بأأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأبدى وأأحاط وفد الا .9

تقديره لأنشطة املكتب ادلويل اليت ختص املسائل املتصةل ابملعاهدة. وعىل اخلصوص، أأحاط علامً ابخلدمات الش بكية املتاحة 

ن  لتسمل  مكتباً اليت تعمل بوصفها  (ROSPATENTالاحتادية للملكية الفكرية ) ادلائرةملودعي الطلبات واملاكتب. وقال اإ

دارة للبحث ادلويل و  دارة لالطلبات واإ تس تخدم اخلدمات الش بكية للويبو واملعاهدة يف تبادل الواثئق  لفحص المتهيدي ادلويلاإ

ىل زايدة عدد مودعي الطلبات الروس   . ePCT ظاميني اذلين يس تخدمون نبني املاكتب عىل سبيل املثال. ولفت النظر اإ
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نشاء خدمات لرتمجة الواثئق  ىل ضامن فعالية الانتفاع بنظام املعاهدة يف املرحةل ادلولية واإ وأأيد جمددًا املشاريع الرامية اإ

ي املس تخدمة يف املرحةل الوطنية وأأعرب عن أأمهل أأن يتواصل ذكل العمل. وعرب عن امتنانه للمكتب ادلويل للعمل البناء اذل

ىل اختاذ قرار توافقي بشأأن اعامتد  ومؤسسات البحث والعلوم  جلامعاتاملعاهدة لفائدة ارسوم  ات يفختفيضيضطلع به سعيًا اإ

نه ل يعرت  ض يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا وعن أأمهل أأن حيظى ذكل الاقرتاح ابدلمع الالزم لعامتده. واختمت بيانه قائاًل اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية لعامتدها خالل ادلورة.عىل التعديالت ا  ملقرتح اإ

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: .10  اإ

أأحاطت علامً مبضمون "تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"  "1"

 (؛PCT/A/51/1 )الوثيقة

من  4 الرباءات، كام هو مبنّي يف الفقرةووافقت عىل عقد دورة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن  "2"

 الوثيقة. تكل

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  التعديالت املقرتح اإ

ىل الوثيقة .11  .PCT/A/51/2 استندت املناقشات اإ

ن الفريق و  .12 دخالها عىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة. وقالت اإ قدمت الأمانة الوثيقة اليت تعرض التعديالت املقرتح اإ

. واسرتسلت بصيغهتا املقرتحةامجلعية احلالية التعديالت بأأن تعمتد العامل انقش تكل التعديالت واتفق ابلإجامع عىل التوصية 

ن التعديالت تندرج يف مخس فئا ن مرفق الوثيقة الأول يبني الأحاكم املتعلقة ابلقائةل اإ ضامانت يف حاةل حدوث أأعطال ت واإ

ماكنية عذر  املاكتب يفتؤثر  جراء اإ ىل اقرتاح قدمه يف الأصل املكتب الأورويب للرباءات للسامح للماكتب بتبس يط اإ استنادًا اإ

تصحيح ن املرفق الثاين يعرض الأحاكم املتعلقة ب عدم مراعاة بعض املهل احملددة بسبب أأعطال يف الأنظمة الإلكرتونية واإ 

ضافهتا  عىل أأساس اقرتاح قدمته يف الأصل الولايت املتحدة الأمريكية  11-4 مبوجب القاعدةيف الالامتس البياانت أأو اإ

ن امل رفق الثالث للسامح بتصحيح الأخطاء أأو الإسقاطات يف البياانت اخلاصة بنوع امحلاية املطلوبة يف املرحةل الوطنية واإ

ىل مواءمة املودعة خطأً  ئهعنارص الطلب ادلويل وأأجزايبسط الأحاكم املتعلقة ب  ن تكل التعديالت هتدف اإ . وأأوحضت قائةل اإ

ذا أأودع املودع خطأً عنرصًا أأو جزءًا خاطئًا من  ممارسات ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املعينة أأو اخملتارة وخصوصًا اإ

ن الفقرة عنارص الطلب ادلويل أأو أأج من الوثيقة تبني جانبني للتفامه من املقرتح أأن تعمتدهام امجلعية هبدف مواصةل  7زائه واإ

ن املرفق الرابع يعرض الأحاكم املتعلقة  حتسني اتساق تطبيق الالحئة التنفيذية بصيغهتا املعدةل يف املاكتب. ومضت تقول اإ

ن تكل الأحاكم متكن من وضع تع عاهدةاملتحويل رسوم ب  جراءات متسقة بشأأن حتويل الرسوم من واإ دارية وحتديد اإ لاميت اإ

ىل أ خر عن طريق املكتب ادلويل مما يضفي الطابع الرمسي عىل "مرشوع املقاصة التجرييب" اذلي شاركت فيه  مكتب اإ

ا ل ورحبت به عدة ماكتب. وشددت عىل أأن تكل القواعد ستساعد املاكتب اليت ترغب يف اس تخدام الرتتيب اجلديد لكهن

ن املرفق  دارية لعامتد ذكل الهنج. واس تطردت قائةل اإ تفرض واجبات جديدة عىل املاكتب اليت تواجه عقبات قانونية أأو اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويلاخلامس يبني الأحاكم املتعلقة ب  ىل اقرتاح قدمته يف  توفر امللف اذلي حتتفظ به اإ ابلستناد اإ

جراء  الأصل س نغافورة للسامح بتعزيز اتحة املزيد من الواثئق املتصةل ابإ الفحص المتهيدي الشفافية من خالل الترصحي ابإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية حزي النفاذ  ادلويل ن الوثيقة تقرتح دخول مجيع التعديالت املقرتح اإ للجمهور. وأأهنت لكمهتا قائةل اإ
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حداث ال اثر املرجوة يف أأرسع وقت  6الفقرة وخضوعها للأحاكم الانتقالية املبينة يف  2020يوليو  1يف  من الوثيقة هبدف اإ

 ممكن واحلد يف الوقت ذاته من الأعباء الإدارية اليت تتحملها املاكتب الوطنية.

ن الاحتاد ادلويل يرى أأنه ينبغي السامح ملودعي الطلبات FIPCI) الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكريةوقال ممثل  .13 ( اإ

ء الشلكية والبدهيية جدًا دون فقدان احلقوق املوضوعية ويؤيد يف ذكل املضامر أأهداف معاهدة قانون بتصحيح الأخطا

نه  دراج أأحاكم شبهية بأأحاكم معاهدة قانون الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأردف قائاًل اإ الرباءات ويرحب ابإ

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مياثل الغرض من معاهدة قانون الرباءات  من اجليل أأن الغرض من الأحاكم اليت ُأضيفت اإ

أأي جعل نظام الرباءات أأيرس اس تخدامًا واحلفاظ يف الوقت نفسه عىل التوازن املناسب بني مصاحل خمتلف أأحصاب املصلحة 

نرص أأو اجلزء الصحيح مما يشمل يف رأأي الاحتاد ادلويل الاس تعاضة عن عنارص الطلب ادلويل وأأجزائه املودعة خطأً ابلع 

بتوفري  20عىل النحو الوارد لكيًا يف طلب أأو أأكرث من طلبات الأولوية رشيطة استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة 

. وأأعرب عن قلقه 2018بعض الضامانت وفقًا ملا ذكره الاحتاد ادلويل خالل حلقة العمل اليت نظمها املكتب ادلويل يف يونيو 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت أأوىص الفريق العامل بتقدميها أأل حتقق ال  تعديالت املقرتح اإ

 الأجزاءرص أأو اعنال تضمني للنظر فهيا خالل ادلورة احلالية للجمعية الغرض املنشود املمتثل يف مواءمة املامرسات املتصةل ب 

ىل زايدة عدم اليقني وتباين املامرسات مضن املاكتب. ومىض يف طلب الأولوية وأأن تؤد ابلإحاةل ي الاقرتاحات ابلأحرى اإ

ن زايدة اس تخدام نظام  ىل  ePCTيقول اإ ن هناك حاجة اإ يزيد خطر حتميل الواثئق غري الصحيحة من هجاز حاسويب واإ

زاء الوضع اذلي يكون فيه العنرص غري الصحيح وث  يقة من نوع خمتلف أأي مجموعة من تدبري تصحيحي. وعرب عن قلقه الشديد اإ

املطالب بدًل من الوصف مثاًل أأو يتصل فيه بوضوح ابخرتاع خمتلف حُيمتل أأن يكون لفائدة زبون خمتلف. ويف تكل 

ذا اكن "عنرص" الطلب املعين غري موجود أأو مودعًا خطأً حىت يف حال  الظروف، رأأى أأنه ل يزال هناك شك فامي اإ

دخا ىل طرف يف قطاع الأعامل فهيي التعديالت املقرتح اإ ذا ُأرسلت سهوًا اإ ىل أأن الوثيقة من ذكل القبيل اإ لها. ولفت الانتباه اإ

ن الاحتاد ادلويل يرى أأنه  وثيقة سريدها ذكل الطرف دون الاحتفاظ بنسخة عهنا أأو يزيل لك النسخ عهنا. واس تطرد قائاًل اإ

ىل الاحتفاظ من املناسب أأن يتخذ املكتب ادلويل أأو مكتب تسمل الطلبا جراء س يفيض اإ نه ل يؤيد ابلتايل اإ جراء مماثاًل واإ ت اإ

لهيا عىل أأهنا "مودعة خطأً" عىل  ن نرش الوثيقة املشار اإ مبثل تكل الوثيقة غري الصحيحة يف قاعدة بياانت الويبو. وأأوحض قائاًل اإ

)ل( أأمران ل خيدمان 2-48ب القاعدة النحو املقرتح أأو الاحتفاظ ابلوثيقة دون نرشها يف ملف الويبو عقب الامتس مبوج

مصاحل أأي هجة من اجلهات صاحبة املصلحة يف رأأي الاحتاد ادلويل. وعليه، أأفاد بأأن الاحتاد ادلويل يرى أأنه من املناسب أأن 

ضافية أأو بديةل عىل الالحئة التنفيذية ملعا دخال تعديالت اإ هدة حيل املكتب ادلويل والفريق العامل تكل املشلكة عن طريق اإ

دارات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعاون بشأأن الرباءات بغية حتسني املواءمة بني خمتلف  رص أأو اعنال تضمني خبصوص  اإ

ىل رضورة حذف الوثيقة غري الصحيحة لكيًا من الطلب من خالل  ابلإحاةل الأجزاء يف طلب الأولوية. واختمت بيانه مشريًا اإ

دراج قاعدة جديدة تنص عىل ذكل احلذف.  احامتل اإ

ن املكتب ادلويل يرى أأن القواعد  الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكريةوردت الأمانة عىل تعليقات ممثل  .14 وقالت اإ

جراء املقرتح اعامت ىل الأمام لفائدة مودعي الطلبات يف ختفيف وطأأة املشألك النامجة عن الأخطاء يف اإ دها متثل خطوة اإ

. لوالكء امللكية الفكريةالإيداع. واعرتفت بأأن الاقرتاحات ل تقطع شوطًا بعيدًا ابلقدر اذلي قد يرغب فيه الاحتاد ادلويل 

نه يبدو من اجليل يف املناق  شات اليت دارت خالل اجامتع الفريق العامل أأن ادلول الأعضاء أأبدت عدم واس تدركت قائةل اإ

اس تعدادها ملالحظة حذف أأي مسأأةل لكيًا من امللف دون تغيري اترخي الإيداع ادلويل أأيضًا لبيان توقيت التغيري املعين. 

ت املس تخدمني عىل الاس مترار يف ونتيجة ذلكل، واصلت التوصية ابعامتد التعديالت بصيغهتا املقرتحة لكهنا جشعت مجموعا
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نه سيرس املكتب ادلويل  قلميية املعنية. وأأضافت قائةل اإ مناقشة شواغلها بشأأن مسائل من ذكل القبيل مع ماكتهبا الوطنية والإ

ذا رأأت ادلول الأعضاء أأن هناك فرصًا واقعية ملواصةل حتسني تكل الأحاك ىل الفريق العامل اإ م تقدمي املزيد من الاقرتاحات اإ

ن املكتب ادلويل س يوحض يف الوقت نفسه مضن  دليل املودع بناء عىل املتصةل ابلضامانت يف املس تقبل. واسرتسلت قائةل اإ

ل أأهنا شددت أأيضًا عىل أأمهية  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأفضل الطرق املمكنة للتخفيف من وطأأة الأخطاء يف الإيداع اإ

يالء العناية القصوى لختيار الو ماكنية تصحيح بعض الأخطاء.اإ ىل عدم اإ يداع طلب دويل نظرًا اإ  اثئق الصحيحة دلى اإ

اتحة املزيد من املعلومات  (KEIاملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة )واقرتح ممثل  .15 النظر يف جمالت خمتلفة ميكن فهيا اإ

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف قواعد البياانت املتعلقة اب لرباءات حىت يف حال الاضطالع بذكل طوعًا. يف اإ

معليات البحث يف حاةل التقنية وذكر عىل سبيل املثال أأن املعلومات عن الرتاخيص املرتبطة برباءة أأو املعلومات عن 

الجات يف خمتلف الولايت القضائية اليت أأودع فهيا طلب الرباءة أأو الامس ادلويل غري املسجل امللكية للع الصناعية السابقة

 الطبية املتصةل ابلرباءة ميكن أأن تكون أأوحض للجمهور.

لهيا قد  املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفةوردت الأمانة عىل تعليقات ممثل  .16 وأأفادت بأأن بعض املعلومات املشار اإ

اتحهتا للجمهور من قواعد بياانت الويبو. وأأعربت عن اس تعدادها لأن تبحث مع املؤسسة ادلولية   يكولوجيا املعرفةلإ س بق اإ

دراك مودعي الطلبات وعامة امجلهور للخيارات املتاحة لتوفري تكل  أأو سائر اجلهات صاحبة املصلحة الس بل املمكنة لتعزيز اإ

م  لهيا وس بل حتسني تكل اخليارات يف املس تقبل من الناحية الإدارية أأو من خالل اقرتاحات جديدة تقدَّ املعلومات أأو النفاذ اإ

ىل الفريق   العامل ملواصةل حتسني الالحئة التنفيذية عىل حنو يزيد فائدة نظام املعاهدة من أأجل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة.اإ

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: .17  اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اعمتدت  "1"  يف والواردةالتعديالت املقرتح اإ

ىل اخلامس الأول  من اتاملرفق ، وبدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية كام هو مبنّي يف PCT/A/51/2 من الوثيقةاإ

 ؛نفسها من الوثيقة 6 الفقرة

 .PCT/A/51/2 لوثيقةمن ا 7واعمتدت التفاهامت الواردة يف الفقرة  "2"

 رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملودعي الطلبات من بعض البدلان اتمراجعة معايري ختفيض

ىل الوثيقة .18  .PCT/A/51/3 استندت املناقشات اإ

ن امجلعية يف دورهتا السادسة والأربعني املعقودة يف عام  .19 اعمتدت  2014وقدمت الأمانة الوثيقة وأأوحضت قائةل اإ

 الرباءاتالتعاون بشأأن الاس تفادة من ختفيض بعض رسوم معاهدة خبصوص املعايري لتحديد أأهلية  تعديالت جدول الرسوم

ن  ن جدول الرسوم بصيغته املعدةل يقتيض أأن تس تعرض امجلعية املعايري لك مخس س نوات عىل الأقل. ومضت تقول اإ واإ

لرسوم وعدد من جدول ا 5ات الرسوم مبوجب البند الاس تفادة من ختفيضالوثيقة تتضمن معلومات عن املعايري لتحديد أأهلية 

الطلبات املس تفيدة من تكل التخفيضات وعدد الطلبات املودعة من جانب فئات خمتلفة من املودعني قبل دخول التعديالت 

ن الفريق العامل حبث املعلومات املبينة يف  2015يوليو  1عىل قوامئ ادلول املؤهةل حزي النفاذ يف  وبعد ذكل. وأأضافت قائةل اإ

ن الوثيقة  الوثيقة وأأوىص ابلإجامع امجلعية ابحلفاظ عىل املعايري بصيغهتا احلالية ومراجعهتا جمددًا يف غضون مخس س نوات واإ

ىل مراجعة املعايري واتباع توصية الفريق العامل.  تدعو امجلعية اإ
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ن .20  الرباءات: بشأأن التعاون معاهدة احتاد مجعية اإ

 الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة مرسو  جدول من 5 البند يف الواردة املعايري مراجعة بعد قّررت، "1"

بقاء  املعايري؛ تكل عىل الإ

 املطلوب النحو عىل س نوات، مخس غضون يف أأخرى مّرة املعايري تكل امجلعية تراجع أأن أأيضاً  وقّررت "2"

 اجلدول. ذكل يف

 ]هناية الوثيقة[
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