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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021 ديسمي   17التاري    خ: 

اءات  اتحاد معاهدة التعاون بشأن الي 

 الجمعية
 

و )الدورة العادية  الثالثة والخمسونالدورة   (نالثالثة والعشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 التقرير

 اعتمدته الجمعيةالذي 

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  
 12و 11" و2"10و 6إىل  1من (: A/62/1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 33و 32و 21و

ي 21وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  
 (. A/62/13 التقرير العام )الوثيقة، ف 

ي هذه الوثيقة.  21ويرد التقرير الخاص بالبند  
 ف 

خبت 
ُ
( ةالسيد وانت  رئيس ماريا لوريتو بريسكي )شيلي

 
خبللجمعية،  ة

ُ
غان  ( والسيد فلورانس غالتيير )فرنسا ةكل من السيد  وانت

( نائبير  للرئيس  . ةشاوننغ )الصير 
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 من جدول األعمال الموّحد 21لبند ا

اءاتنظام معاهدة   التعاون بشأن الير

اءات ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
 
اءات كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي ف ي اآلسيوي للير  تعيير  المكتب األوروبر

 . PCT/A/53/1الوثيقة المناقشات إىل استندت  

ي أكتوبر  
 
ي قد اجتمعت ف

 أن لجنة التعاون التقت 
 
ي  2020وقدمت األمانة الوثيقة موضحة ي طلب لتعيير  المكتب األوروبر

 
للنظر ف

اءات ) اءات. راجعEAPOاآلسيوي للير ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
 
ت ( كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي ف

 لمشورة اللجنة، قضت المادتان 
 
. ومراعاة ( بإن 3)32()ب( و3)16اللجنة الطلب ووافقت باإلجماع عل توصية الجمعية بهذا التعيير 

وع االتفاق بير  المنظمة   بشأن التعيير  واعتماد نص مشر
ً
اءات، ثم تتخذ قرارا ي اآلسيوي للير تستمع الجمعية إىل ممثلة المكتب األوروبر

وع االتفاق األوروبية اآل  ي مرفق الوثيقة. وفيما يخص االتفاق، اتخذ مشر
 
، كما هو منصوص عليه ف اءات والمكتب الدوىلي سيوية للير

 حت  
ً
ح نفس شكل االتفاقات المعمول بها لدى اإلدارات الدولية القائمة. سيظل االتفاق ساريا  مع 2027ديسمير  31المقي 

ً
، تماشيا

 تجديدها. مراجعة االتفاقات األخرى القائمة و 

اءات كإدارة للبحث الدوىلي   ي اآلسيوي للير اءات أن طلب تعيير  المكتب األوروبر ي اآلسيوي للير وأوضحت ممثلة المكتب األوروبر
اءات كان نتيجة أكير من  ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير

 
 من العمل. نصت المادة  26وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي ف

ً
من  20عاما

اءا ي تمت صياغتها بالتعاون مع الويبو باإلضافة إىل المشاركة الشخصية 1994سبتمير  9ت األوروبية اآلسيوية بتاري    خ اتفاقية الير
، الت 

اءات التقدم بطلب لتعيينه كإدارة للبحث ي اآلسيوي للير  من المدير العام الدكتور أرباد بوكش فيما بعد، عل أنه بإمكان المكتب األوروبر
ي الدوىلي وإدارة للفحص ا اءات األوروبية اآلسيوية، عند تأسيس المكتب األوروبر ي اتفاقية الير

. حددت الدول األطراف ف  لتمهيدي الدوىلي
ي االجتماع الخامس 

اءات. وصوتت تلك الدول ف  ي نظام معاهدة التعاون بشأن الير
اءات، الهدف من تلك المشاركة ف  اآلسيوي للير
ي  والثالثير  للمجلس اإلداري للمنظمة األوروبية

اءات، المنعقد ف  ، باإلجماع عل السماح للمكتب 2019سبتمير  11و 10اآلسيوية للير
. تمثل المنظمة األوروبية  اءات بالتقدم بطلب لتعيينه كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي ي اآلسيوي للير األوروبر

 يبلغ مجموع سكانها 
ً
اءات منطقة نامية اقتصاديا  يبلغ عددهم أكير  200أكير من اآلسيوية للير

َ
مليون شخص، وسكان نشطير  اقتصاديا

ي مجال رأس المال  100من 
مليون شخص. ويشير المؤشر العالمي لالبتكار باستمرار إىل تفوق بلدان المنطقة األوروبية اآلسيوية ف 

ي. وتمتلك المنطقة األوروبية اآلسيوية كليات علمية ذات تاري    خ حافل ومواقف قو  ي المنطقة بوجه البشر
ي التعليم. يوجد ف 

ية عادة ف 
، وكان نصفها مؤسسات علمية عليا )مع وجود ما يقرب من  2,500عام ما يقرب من  ي البحث العلمي

ي  2,000منظمة تعمل ف 
جامعة ف 

ا  350,000المنطقة(، بلغ عدد أعضاء هيئة تدريسها أكير من  ي اتفاقية الير
 إىل أن الدول األعضاء ف 

ً
ءات األوروبية شخص. ونظرا

ية لم تستغل لآلن 25مليون شخص تحت سن  62اآلسيوية بها أكير من  ي تطوير موارد بشر
، فإن المنطقة تتمتع باحتمالية قوية ف 

امج وخطط الدول اءات األوروبية اآلسيوية بالتطوير عل النحو المبير  بير ي اتفاقية الير
م جميع الدول األعضاء ف  . تلي  

 
 كامال

 
 استغالال

ي بلدان المنطقة. وكان هذا النهج ُيسفر عن نتائج عملية بالفعل. عل سبيل المثال، كان مستوى لتط
وير االقتصادات الوطنية المعتمدة ف 

ي حالة 
اءات األوروبية اآلسيوية. وف  ي اتفاقية الير

ي معظم الدول األعضاء ف 
 ف 
ً
تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عاليا

، سيتمكن مبتكرو المنطقة األوروبية اآلسيوية من االستعانة بالمكتب التعيير  كإد ارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي
، والبحث الدوىلي والفحص  اءات بدًءا من تقديم الطلب الدوىلي ي جميع مراحل معاهدة التعاون بشأن الير

اءات ف  ي اآلسيوي للير األوروبر
ي المرحلة اإلقلي

ي التمهيدي، وف  مية. وسيتمكن أي شخص من مودعي الطلبات من االعتماد عل التفاعل السابق مع المكتب األوروبر
اء بلغاتهم الوطني  قنوات االتصال وموارد المعلومات ذاتها، ومن التواصل مع الخير

ً
، مستخدما

ً
نا  ُمعيَّ

ً
اءات بوصفه مكتبا ة. اآلسيوي للير

ي اآلسيوي للير  اءات كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي إىل توسيع وتحسير  كفاءة وسيؤدي تعيير  المكتب األوروبر
وط األساسية   من أهم الشر

ً
اءات. وكان هذا بدوره واحدا كات بلدان المنطقة لنظام معاهدة التعاون بشأن الير استخدام المبتكرين وشر

عالية التقنية القتصادات المنطقة األوروبية اآلسيوية. وفيما يتعلق لتطوير التكنولوجيا ذات الكثافة العلمية والقطاعات المبتكرة و 
ة من  ي الفي 

ي دورتها الحادية والثالثير  المنعقدة ف 
، ف  ي

، أوضحت الممثلة أن لجنة التعاون التقت  أكتوبر  8إىل  5بالجوانب التقنية للتعيير 
ي  19-ر جائحة كوفيد، قد قدمت توصية إيجابية إىل الجمعية. وعالوة عل ذلك، لم تؤث2020 ا سلبًيا عل أنشطة المكتب األوروبر ً تأثير

 
ً
ونية مطورة جيدا  إلكي 

ً
اءات نظما ي اآلسيوي للير اءات واستعداده ألداء وظائفه كإدارة دولية. فقد امتلك المكتب األوروبر اآلسيوي للير

ي الكامل مع مودعي الطلبات، وإمكانية العمل عن بعد أل
وب  اءات دون الحاجة إىل تضمن التفاعل اإللكي  ي موظف أو إتمام إجراءات الير

اءات أكير من  ي اآلسيوي للير ي  90استخدام الورق. وقد استلم المكتب األوروبر
، واستمرت هذه النسبة ف 

ً
ونيا بالمائة من طلباته إلكي 

ي استخدا
ة واسعة ف  اءات خير ي اآلسيوي للير ي يوفرها االرتفاع. باإلضافة إىل ذلك، يمتلك المكتب األوروبر

ونية الت  م الخدمات اإللكي 
نت وخدمة الويبو للنفاذ  اءات عل اإلني  ، كونه المكتب األول بالمنطقة الذي يستخدم نظام معاهدة التعاون بشأن الير المكتب الدوىلي

 لبدء العملDASالرقمي )
ً
اءات اآلن جاهزا ي اآلسيوي للير كإدارة للبحث الدوىلي   ( للبحث عن وثائق األولوية. وُيعتير المكتب األوروبر

ي مطلع عام 
ي أقرب وقت ممكن ف 

. واختتمت الممثلة بتوجيه الشكر إلدارة الصير  الوطنية 2022وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي ف 

ي للملكية الفكرية والدائرة االتحادية للملكية الفكرية لتقديمهما المشورة والمساعدة فيما يخص الطلب لضمان استيفاء المكتب األورو بر
 الدول األربعة 

ً
. وشكرت الممثلة أيضا اءات لجميع متطلبات تعيينه كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي اآلسيوي للير

ازيل   لهذا الطلب، وهي أرمينيا وأذربيجان وبيالروس والير
ً
 خطّيا

ً
ي قدمت من خالل مكاتب الملكية الفكرية الخاصة بها تأييدا

، الت  عشر

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544571
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، وكندا و 
ً
ا . وأخير شيلي والصير  وكولومبيا والجمهورية التشيكية ومرص وكازاخستان والمكسيك وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي

ي 
 
اءات ف ي وضعتها عضوية معاهدة التعاون بشأن الير

أعربت الممثلة عن تقديرها للمساعدة والمشورة المقدمير  من األمانة، وللثقة الت 
ي اآلس . قدرة المكتب األوروبر اءات عل أداء واجبات إدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي  يوي للير

ي  
 
قية ف وأيد وفد االتحاد الروسي البيان الذي أدىل به وفد بيالروس نيابة عن مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

 A/62/1من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  5إطار البند 
ً
اءات كإدارة للبحث  ( معربا ي اآلسيوي للير عن دعمه لتعيير  المكتب األوروبر

اءات )انظر الفقرة  (. وسيخدم التعيير  A/62/13من مرفق الوثيقة  5الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي بموجب معاهدة الير
ي المنطقة األوروبية اآلسيوية، وسوف يعزز زيادة است

 
اءات. وذكر الوفد أنه مصالح المودعير  والبلدان ف خدام نظام معاهدة الير

اءات مزايا إضافية لمودعي الطلبات إلن  اءات ضمن إطار نظام معاهدة الير ي اآلسيوي للير سيتمخض عن توسيع وظائف المكتب األوروبر
اءات ي اآلسيوي للير  المكتب األوروبر

 
. وقد استوف جميع متطلبات  المكتب سيتمكن من تنفيذ جميع المراحل عند فحص طلب دوىلي

اءات  ي امتالكه عدد كاٍف من فاحصي الير
 
اءات، المتمثلة ف ي الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الير

 
التعيير  المنصوص عليها ف

، والبنية التحتية المطلوبة للتكنولوجيا والمعلومات ونظام إدارة جودة فّعال. 
ً
 عاليا

 
 المؤهلير  تأهيال

د وفد إسبانيا عل أه 
ّ
 وشد

ً
ي تطوير أنظمة تسجيل الملكية الفكرية الدولية. وتماشيا

 
مية وقيمة مساهمة جميع الدول األعضاء ف

اءات  ي عل مدار عدة سنوات لتطوير وتحسير  نظام الير
اءات والعالمات التجارية العمل التعاوب  ي للير

مع ذلك، واصل المكتب اإلسباب 
ي هي

 
 ف
 
 فعال

ً
اءات. وشارك بوجه عام، من خالل شغل ممثليه دورا ي إطار نظام معاهدة التعاون بشأن الير

 
ئات الويبو لُصنع القرارات ف

م الطلبات وكإدارة للبحث الدوىلي من أجل تقلي
ّ
 لتسل

ً
ي خدمة الويبو لتحويل الرسوم باعتباره مكتبا

 
اءات ف ي اآلسيوي للير ل المكتب األوروبر

 من الوفد بالفريق األخطار المتعلقة بأسعار رصف العمالت األجنبية. وعالوة ع
ً
ل ذلك، شارك المكتب مشاركة فعالة باعتباره جزءا

اءات، ووفد فرنسا، وسويشا، والمملكة  ي للير اءات، وال سيما العمل عن قرب مع المكتب األوروبر العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير
ي تعزيز الضما82المتحدة لتعديل القاعدة 

 ألنه ساعد ف 
ً
. وكان ذلك مهما

ً
ي حاالت االضطرابات رابعا

نات لمودعي الطلبات والغير ف 
ي جائحة كوفيد

ي الالئحة التنفيذية لمعاهدة 19-العامة، عل غرار ما حدث ف 
ي عرقلت الوفاء بالمهل الزمنية المنصوص عليها ف 

، الت 
 تعديالت القواعد 

ً
اءات. وقد دعم الوفد أيضا ، و13، و12التعاون بشأن الير

ً
ي معاهدة التعاون بشأن المطلوبة  49و 19ثالثا

للتنفيذ ف 
اءات لمعيار الويبو  مير  الموسعة  ST.26الير

. ودعم XMLلعرض كشوف تسلسل النوويدات والحوامض األمينية باستخدام لغة الي 

 للتوصية باإلج
ً
اءات كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي وفقا ي اآلسيوي للير ماع بالدورة الوفد تعيير  المكتب األوروبر
ي القاعدة

 للمتطلبات التكنولوجية المنصوص عليها ف 
ً
، كونه مستوفيا ي

. وتحدثت كل من 36 الحادية والثالثير  للجنة التعاون التقت 

 لنظام معاه
ً
ة دالدائرة االتحادية للملكية الفكرية وإدارة الصير  الوطنية للملكية الفكرية عن هذا األمر بإيجابية وسيكون التعيير  مفيدا

ي المنطقة األوروبية اآلسيوية ألنه سيسهل عل مودعي الطلبات من المنطقة إيداع الطلبات الدولية، ويمنحهم 
اءات ف  التعاون بشأن الير

ي 
اءات. وأشار الوفد إىل أنه يعارض استمرار نظام البحث اإلضاف   من التحفير  من أجل استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير

ً
مزيدا

اءات والعالمات التجارية المعلومات المطلوبة لتقديمها إىل  الدوىلي إلن ي للير
التكاليف لم تكن مفصلة ولم يمتلك المكتب اإلسباب 

، ومن ثم دعم الوفد قرار الفريق العامل لمراجعة النظام قبل انتهاء 
ً
 . 2027مستخدميه. وقد كان استخدام الخدمة ضعيفا

ي   ي إطار  ودعم وفد اليابان تعيير  المكتب األوروبر
اءات كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي ف  اآلسيوي للير

اءات من أجل تحسير  نظام معاهدة التعاون بشأن  ي اآلسيوي للير اءات. ورحب الوفد بمشاركة المكتب األوروبر معاهدة التعاون بشأن الير
ي كانت بمثابة أداة مهمة لجميع المبتكرين الذين يس

اءات، الت  . الير عون إىل الحصول عل الحماية بموجب براءة عل مستوى دوىلي
اءات فوائد لعدد كبير من مودعي الطلبات من المنطقة من خالل زيادة خياراتهم فيما  ي اآلسيوي للير وسيقدم تعيير  المكتب األوروبر

ي أن يلعب المك
. وأعرب الوفد عن أمله ف   يخص إدارات البحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي

ً
اءات دورا ي اآلسيوي للير تب األوروبر

 .
 
اءات مستقبال ي تطوير نظام معاهدة التعاون بشأن الير

 ف 
ً
 مهما

ي إطار  
اءات كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي ف  ي اآلسيوي للير ودعم وفد الصير  تعيير  المكتب األوروبر

اءات. وهذا ما من شأنه أن يع اءات واستخدامه. معاهدة التعاون بشأن الير  زز تطوير نظام معاهدة التعاون بشأن الير

اءات كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي   ي اآلسيوي للير ودعم وفد الواليات المتحدة األمريكية تعيير  المكتب األوروبر
اءات والمكتب الدوىلي  ي اآلسيوي للير م بير  المكتب األوروبر اءات، والموافقة عل االتفاق المير ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير

 الدوىلي ف 
ي مرف

ي الفقرة PCT/A/53/1ق الوثيقة الوارد ف 
ح المنصوص عليه ف   اعتماد القرار المقي 

ً
من الوثيقة  7. ودعم الوفد أيضا

PCT/A/53/2 ي الدوىلي
، الذي سيواصل المكتب الدوىلي بموجبه رصد التقارير بشأن التطورات المهمة المتعلقة بنظام البحث اإلضاف 

اءات، ومراجعة النظام مرة أخرى كما أوىص المكتب  وتقديمها إىل اجتماع اإلدارات الدولية والفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير
حة لالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن 2027الدوىلي أو دولة متعاقدة قبل انتهاء  ، دعم الوفد اعتماد التعديالت المقي 

ً
ا . وأخير

ي والثا
ي المرفقات األول والثاب 

اءات المنصوص عليها ف  نة ودخولها حير  النفاذ والتدابير االنتقالية المبيّ  PCT/A/53/3لث للوثيقة الير
ي 
 تلك الوثيقة.  ف 

  . اءات كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي ي اآلسيوي للير ودعم وفد جمهورية كوريا تعيير  المكتب األوروبر
ي اآل  اءات، عل وتعاون المكتب الكوري للملكية الفكرية والمكتب األوروبر ي مجال معاهدة التعاون بشأن الير

 ف 
ً
 وثيقا

ً
اءات تعاونا سيوي للير
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اءات بتاري    خ  ي ومذكرة تفاهم بشأن الطريق الشي    ع لمعالجة الير
 25وجه الخصوص، عن طريق مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثناب 

اءات كإدارة 2018سبتمير  ي اآلسيوي للير للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي سوف . ورأى الوفد أن تعيير  المكتب األوروبر
ي استغالل فرصة التعيير  لتعزيز تعاونها مع 

 
، ورغبت جمهورية كوريا ف اءات للمستخدمير  ييش استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير

اءات.  ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
 
اءات ف ي اآلسيوي للير  المكتب األوروبر

اتيجيات جديدة ELAPIريكا الالتينية للملكية الفكرية )وذكر ممثل مدرسة أم  م التعاون بشأن تطوير اسي  ( أن المدرسة تعي  
ي كل من منظور الحماية ونشر 

 
ي هذا العمل، ثمة حاجة إىل النظر ف

 
اءات والصحة". وف للتعجيل بإجراء مناقشات بخصوص "الير
ها من  19-واجهة حاالت الطوارئ العالمية مثل جائحة كوفيدتكنولوجيات جديدة ذات صلة، وحاجة ماسة إىل القدرة عل م وغير

ي اإلقرار بأهمية تكثيف عدة شهور أو سنوات 
 
ي سبيل غاية واحدة تتمثل ف

 
ي المستقبل والتعامل معها، ف

 
الجائحات المحتمل حدوثها ف

اءة الذي طور التكنولوجي ي وثيقة واحدة. وهذا من شأنه أن يتيح لمودع طلب الير
 
ا االستفادة من جهوده، وكذلك تمكير  للبحث ف

اءة لتطوير التكنولوجيا ذات  ي الير
 
اع محمية، من استخدام المعرفة الواردة ف الباحثير  والمطورين اآلخرين، حيث ال تكون براءة االخي 

ا  ي مجال االخي 
 
ي حدثت حت  اآلن ف

اع أو حت  التكنولوجيات الثورية القائمة عل التطورات الت  . ورأت مدرسة الصلة باالخي  ع الُمعير 
ي 
 
تها ف ي توظيف خير

 
 من أي حظر. وأعربت المدرسة عن أملها ف

ً
أمريكا الالتينية للملكية الفكرية أن تلك الالئحة ستكون أفضل دائما

ي للملكية الصناعية 
ي المعهد الوطت 

 
اءات ف ، أمريكا الالتينية، عل وجه الخصوص فيما يتعلق بطلبات معاهدة التعاون بشأن الير ي شيلي

 
ف

ي أثناء جائحة كوفيد
 
تها العالمية ف اءات عن طريق 19-باإلضافة إىل خير ي تحسير  نظام تكنولوجيا الحماية من خالل الير

 
، للمساهمة ف

ه عل نحٍو شامل. وقد بدأ ذلك من النشر المبكر للتكنولوجيات الجديدة  دمج أدوات تعمل عل ربط نقل التكنولوجيا وتمكينه وتيسير
ي تهد

ي نهاية الت 
 
ية من تحقيق األهداف المتوخاة منها ف ن التكنولوجيات المطورة للصحة البشر

ُّ
ف إىل إتاحة تراخيص تضمن تمك

ي البحث 
 
. وكان تحفير  دمج آليات حماية الملكية الفكرية ف روا التكنولوجيا وللمستفيدين منها عل مستوى عالمي المطاف، لمن طوَّ

اعات بمث  ألكير من العلمي مثل براءات االخي 
ً
ي لوال ذلك لكانت بقيت شا

 للتطوير الشي    ع للتكنولوجيات الجديدة، الت 
ً
 أساسيا

 
ابة عامال

ي تكنولوجيات اللقاح المستندة إىل الرنا المرسال  10
. وعرضت مدرسة أمريكا  mRNAأعوام، كما كانت ستكون الحالة ف  وسي الفير

، الالتينية للملكية الفكرية دعمها األكاديمي عل ا ي لجمعية، واللجان، والدول األعضاء، وبخاصة مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر
 . ي العالمي اءات، كمحور وأداه للتطوير التكنولوجر  من أجل المساعدة عل تعزيز نظام الير

 إن  
ً
اءات قامت، طبقا  : ما يلي ب، ( من تلك المعاهدة3)32( و3)16ألحكام المادتير  جمعية معاهدة التعاون بشأن الير

ي مرفق وافقت  "1"
، كما جاء ف  اءات والمكتب الدوىلي ي اآلسيوي للير وع االتفاق بير  المكتب األوروبر عل نص مشر

 ؛PCT/A/53/1الوثيقة 

اءات كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي ليبدأ عمله عّينت و  "2" ي اآلسيوي للير المكتب األوروبر
 
ً
 . 2027ديسمير  31فاق وحت  تاذ اال من بدء نف بهذه الصفة اعتبارا

اءات عل تعيينه كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة   ي اآلسيوي للير ، المكتب األوروبر  عن المكتب الدوىلي
 
أ المدير العام، نيابة

ّ
وهن

اءات والمكتب ا ي اآلسيوي للير اءات. يمتلك المكتب األوروبر ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
 للفحص التمهيدي الدوىلي ف 

ً
لدوىلي تاريخا
م طلبات وكمكتب ُمعيرَّ  ومنتخب منذ 

ّ
اءات كمكتب تسل ي اآلسيوي للير  من التعاون المثمر، حيث كان يعمل المكتب األوروبر

 
حافال

ي دوره الجديد كإدارة  25تأسيسه منذ أكير من 
اءات ف  ي اآلسيوي للير ع المكتب الدوىلي لتعزيز التعاون مع المكتب األوروبر

َّ
. وتطل

ً
عاما

. لل  بحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي

اءات عل تعيينه كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص   ي اآلسيوي للير أ وفد المملكة العربية السعودية المكتب األوروبر
ّ
وهن

 .  التمهيدي الدوىلي

ي اعتماد قرار تع 
اءات عن شكرها للوفود لثقتهم ف  ي اآلسيوي للير ي اآلسيوي وأعربت ممثلة المكتب األوروبر يير  المكتب األوروبر

اءات سوف يكرس  ي اآلسيوي للير . وقالت الممثلة إن المكتب األوروبر اءات كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي للير
اءات مع المكتب الدوىلي ومك ي اآلسيوي للير اتب جهوده إلثبات تمكنه من تحمل تلك المسؤولية الجديدة. وسيعمل المكتب األوروبر
 .
ً
ي المنطقة األوروبية واآلسيوية وعالميا

 ومنظمات أخرى كإدارة دولية، بهدف تعزيز الملكية الفكرية وطريقة دعمها لالبتكار ف 

ي الدوىلي 
 مراجعة نظام البحث اإلضاف 

 . PCT/A/53/2الوثيقة المناقشات إىل استندت  

لوأوضحت األمانة أن الوثيقة  
ّ
ي عام  تمث

، الذي بدأ عمله ف  ي الدوىلي
. 2009مراجعة ثالثة من الجمعية لنظام البحث اإلضاف 

ي الوثيقتير  ونظر الفريق العامل لمعاهدة التعاو 
ي هذا األمر وتفاصيل تلك االعتبارات الُمدرجة ف 

ي دورته الثالثة عشر ف 
اءات ف  ن بشأن الير

 .PCT/WG/13/4 Revو ،PCT/WG/13/14 لم ُيستخدم النظام عل نطاق واسع من قبل، وتطلب الحفاظ عليه بعض .

. وقد رأ ي الدوىلي
ي إنهاء البحث اإلضاف 

 لبعض مودعي الطلبات التكاليف. وقد رغب بعض الوفود ف 
ً
ت الوفود األخرى أن ذلك سيظل مفيدا

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544572
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ي للبحث والفحص التعاونيير  أو إتاحة المزيد من الخيارات  وع التجريتر
ووجوب مواصلة إجراء مزيد من التطورات، مثل نتيجة المشر

ي 
ي اآلراء بشأن موضوع المص 

 
ي ظل عدم التوصل إىل توافق ف

 
. وف ي الدوىلي

 
، وافق الفريق العامل عل  داخل نظام البحث اإلضاف

ً
قدما

ي مراقبة النظام وإصدار التقارير حول التطورات المهمة. وعالوة عل ذلك، أوىص 
 
اح رئيسه بتوصية المكتب الدوىلي باالستمرار ف اقي 

، أو بناء  عل طلب دولة متع ي موعد ُيوىِصي به المكتب الدوىلي
 
ي المعاهدة، الفريق العامل الجمعية بمراجعة النظام مّرة أخرى ف

 
اقدة ف

إلتاحة الوقت للفريق العامل لمعاهدة التعاون  2027. والحظت األمانة أنه تم اختيار عام 2027عل أال يكون ذلك الموعد بعد عام 
. وسيتمكن الفريق العامل بعد ذلك من النظر ف ي للبحث والفحص التعاونيير  وع التجريتر

ي من المشر
اءات الستالم تقرير نهاب  يما بشأن الير

اءات، من خالل تناول جوانب   من نظام معاهدة التعاون بشأن الير
ً
 مفيدا

ً
ل جزءا

ِّ
إذا كان التدبير الذي يستند إىل تلك التجربة قد ُيشك

ي الدوىلي إىل تغطيتها. 
 
ي كان يهدف البحث اإلضاف

 المسائل الت 

اح وأشاد (HEP) برنامج الصحة والبيئة ةممثل تودعم  ي  تاالقي 
 
ي بتقدم الويبو ف

 
، والمتمثل ف تحقيق المساواة بير  الجنسير 

 
 
ي مناصب عليا تضطلع فيها  ةورغنسون كنائبيوالسيدة  اعتالء السيدة بريسكي المنصة رئيسة

 
المدير العام، حيث ُيعتير إظهار المرأة ف

 للمنظمات األخرى. بمهماتها عل الوجه األمث
ً
 جيدا

 
 ل مثاال

اءات:    إن جمعية معاهدة التعاون بشأن الير

ي الدوىلي )الوثيقة  أحاطت "1"
 
 بمراجعة نظام البحث اإلضاف

ً
 (؛PCT/A/53/2علما

ي الفقرة  واعتمدت "2"
 
ح الوارد ف  من تلك الوثيقة.  7القرار المقي 

اءات حة عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الير
 التعديالت المقي 

 . PCT/A/53/3الوثيقة المناقشات إىل استندت  

حة عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن   ي اشتملت عل مجموعتير  من التعديالت المقي 
وقدمت األمانة الوثيقة الت 

ي المرفق األول باالنتقال من معيار الويبو 
حة ف  اءات. وتتعلق التعديالت المقي  لتقديم الكشوف  ST.26إىل المعيار  ST.25الير

ي تش
ي الطلبات الت 

ي عل التسلسلية ف 
ي المرفق الثاب 

حة ف  مل الكشف عن النوكليوتيدات واألحماض األمينية. وتنص التعديالت المقي 
ي المرحلة

ي حالة االضطراب العام الذي يؤثر عل القدرة عل الوفاء بالمهل الزمنية المحددة ف 
 تعزيز الضمانات لمودعي الطلبات والغير ف 
ي الدولية لمعالجة معاهدة التعاون بشأن الير 

اءات واعتمد مجموعت  اءات. وقد راجع الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير
ي الفقرة

اح دخول التعديالت حير  النفاذ ف 
صَّ عل اقي 

ُ
احات. ون اح  5 االقي  من الوثيقة. وبسبب موافقة الجمعية العامة للويبو عل االقي 

ي الوثيقة 
ي  ST.26ر الويبو لتحديد تاري    خ تنفيذ معيا WO/GA/54/14الُمدرج ف 

، ستدخل مجموعتا 2022يوليو  1ليكون ف 
ي هذا التاري    خ. وستنطبق التعديالت المتعلقة بمعيار الويبو 

ي ذلك  ST.26التعديالت حير  النفاذ ف 
عل الطلبات الدولية المقدمة ف 

ي و التاري    خ أو بعده. 
ذ التعديالت المتعلقة بالضمانات عل المهل الزمنية الت 

َ
ف
َ
ن
ُ
ي ذلك التاري    خ أو بعده.  تنتهي َست

 ف 

ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون  اعتمدت  اءات التعديالت المقي  جمعية معاهدة التعاون بشأن الير
ي من الوثيقة 

ي المرفقير  األول والثاب 
اءات والمبّينة ف  تيبات االنتقالية الواردة PCT/A/53/3بشأن الير ّ  النفاذ والي  ، والدخول حير

ي 
ي المرفق األول من الوثيقة ذاتها  5الفقرة  ف 

 بأن التاري    خ الذي أقّرته الجمعية العامة للويبو لبدء نفاذ التعديالت الواردة ف 
ً
، علما

 . 2022يوليو  1هو 

 ]نهاية الوثيقة[
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