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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 9 :أأبريل 2019

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة التاسعة والعشرون

جنيف ،من  6اإىل  10مايو 2019

مستجدات عن مشروع املقاصة التجريبي

من اإعداد ا ألمانة

ملخص
 .1تعرض هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن املرشوع التجرييب اخلاص مبقاصة بعض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
(معاهدة الرباءات) ،وهو مرشوع غرضه حتليل اإماكنية وضع "هيلك مقاصة" مجليع املعامالت اخلاصة برسوم معاهدة
تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار رصف
الرباءات .ويريم هيلك املقاصة اإىل احلد من ّ
العمالت وخلفض التاكليف واجلهود املبذوةل اليت تتحملها ماكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل عند تعاملها مع
رسوم معاهدة الرباءات .وانطلق املرشوع التجرييب بشأأن مقاصة رسوم معاهدة الرباءات عام  2018يف عدد من ماكتب
تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل ،حيث غطى عىل حنو أأسايس رسوم البحث ورسوم الإيداع ادلويل.
 .2ويشري اس تعراض متهيدي للنتاجئ احملققة حىت الآن اإىل أأن املرشوع التجرييب حقق نتاجئ اإجيابية .ولتأأكيد هذه النتاجئ
المتهيدية ،جيري املكتب ادلويل تقيامي داخليا لنتاجئ املرشوع التجرييب اليت حتققت عام  ،2018مبا يف ذكل اإجراء حتليل مفصل
للنتاجئ املالية (اليت ستس تعرضها شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية) ودراسة اس تقصائية من أأجل حتديد ما اإذا اكنت املاكتب اليت
شاركت يف املرشوع التجرييب عام  2018راضية عن النتاجئ .وس ُتقدم نتاجئ هذا التقيمي اإىل الفريق العامل ملعاهدة الرباءات
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املقرر عقدها يف الفرتة من
كجزء من التقرير املرحيل الشامل بشأأن املرشوع التجرييب ،يك ينظر فهيا يف دورته الثانية عرشة ّ
 11اإىل  14يونيو .2019
 .3وعالوة عىل ذكل ،ينوي املكتب ادلويل أأن يوجه ادلعوة اإىل عدة ماكتب تعمل بصفة مكتب يف اإطار معاهدة
الرباءات وصفة مكتب يف اإطار نظام مدريد و /أأو لهاي لتنضم اإىل معلية املقاصة املوسعة اليت ستشمل مجيع معليات حتويل
ا ألموال من وإاىل الويبو.

معلومات أأساس ية
 .4أأشارت ا ألمانة أأثناء ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) املعقودة يف الفرتة من
التحوط (الوثيقة  )WO/PBC/25/20اإىل أأن
 29أأغسطس اإىل  2سبمترب  2016يف الفقرة  9من تقرير اسرتاتيجية ّ
التحوط ستنجح يف احلد من تعرض الويبو لتقلبات أأسعار رصف العمالت.
يتحرى عام اإذا اكنت بدائل ّ
املكتب ادلويل اكن ّ
وانقش الفريق العامل ملعاهدة الرباءات يف دورته التاسعة املعقودة يف مايو  2016وثيقة أأعدها املكتب ادلويل تعرض خمتلف
تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار رصف العمالت (الوثيقة
التدابري املمكنة للحد من خماطر ّ
 .)PCT/WG/9/9ويرد ملخص هذه املناقشات يف الفقرات من  21اإىل  36من ملخص الرئيس
(الوثيقة  .)PCT/WG/9/27وتقدم الفقرات من  30اإىل  33من تقرير ادلورة (الوثيقة  )PCT/WG/9/28تفاصيل عن
لك املداخالت .و ُأدرجت نسخة من هذه الوثيقة يف مرفق الوثيقة .WO/PBC/25/20
 .5وعرض املكتب ادلويل يف ادلورة العارشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات حتديثا عن العمل اذلي ن ُ ِّفّذ بشأأن أأحد
التدابري املمكنة اليت نوقشت يف الوثيقة  ،PCT/WG/9/9أأل وهو التدبري املتعلق بوضع "هيلك مقاصة" لتحويل رسوم
معاهدة الرباءات (انظر الوثيقة  .)PCT/WG/10/6وتتلخص مناقشات تكل ادلورة يف الفقرات من  19اإىل  21من
ملخص الرئيس (الوثيقة  .)PCT/WG/10/24وتعرض الفقرات من  50اإىل  59من تقرير ادلورة
(الوثيقة  )PCT/WG/10/25تفاصيل عن لك املداخالت .ويرد يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة مقتطف من تقرير ادلورة
تعرض الإيرادات املتأأتية من
يعرض املناقشة اليت ُأجريت بشأأن البند املعنون "التقرير املرحيل :التدابري املمكنة للحد من ّ
رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار رصف العمالت من خالل املقاصة".
 .6وعرض املكتب ادلويل يف ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات حتديث ًا أآخر عن املرشوع التجرييب
اخلاص مبقاصة رسوم معاهدة الرباءات (انظر الوثيقة  .)PCT/WG/11/4ويرد موجز للمناقشات اليت دارت يف تكل
ادلورة يف الفقرات من  46اإىل  51من ملخص الرئيس (الوثيقة  .)PCT/WG/11/26وتعرض الفقرات من  142اإىل 154
من تقرير ادلورة (الوثيقة  )PCT/WG/11/27تفاصيل عن لك املداخالت .و أأوجز الرئيس قائال اإن هناك دعام قواي من
الوفود ملرشوع املقاصة التجرييب ولنضامم مزيد من املاكتب لهذا املرشوع التجرييب ،ولكن اكنت هناك بعض التحفظات
بشأأن توس يع نطاق املقاصة لتغطية رسوم أأنظمة الويبو العاملية ا ألخرى للملكية الفكرية ،مثل نظايم مدريد ولهاي .ويرد يف
املرفق الثاين لهذه الوثيقة مقتطف من تقرير ادلورة يعرض املناقشة اليت ُأجريت بشأأن البند املعنون "التقرير املرحيل :التدابري
تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار رصف العمالت من خالل املقاصة".
املمكنة للحد من ّ
 .7وتعرض هذه الوثيقة حتديثا أآخر بشأأن إاماكنية وضع "هيلك مقاصة" لتحويل رسوم معاهدة الرباءات.
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وضع "هيلك املقاصة " لتحويل رسوم املعاهدة
 .8وضع املكتب ادلويل مطلع عام  2018مرشوعا جتريبي ًا خيص مقاصة رسوم معاهدة الرباءات ،وهو يستند اإىل التدابري
اليت ن ُفذت بنجاح بني مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بصفته مكتبا لتسمل الطلبات واملكتب ا ألورويب
للرباءات بصفته اإدارة للبحث ادلويل بشأأن حتويل رسوم البحث من مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل عرب
املكتب ادلويل .وقد وسع هذا املرشوع التجرييب بشلك كبري عدد املاكتب املشاركة ،و أأنواع الرسوم املشموةل ،و أأحاكم موازنة
املدفوعات يف الك الاجتاهني.
.9

وس يوفر نطاق املرشوع التجرييب مقاصة للرسوم واملبالغ التالية:
(أأ) رسوم معاهدة الرباءات اليت تتسلمها املاكتب بصفهتا ماكتب لتسمل الطلبات أأو اإدارات للبحث ادلويل
أأو اإدارات للفحص المتهيدي ادلويل ،لصاحل املكتب ادلويل أأو ماكتب أأخرى:
" "1

رسوم الإيداع ادلويل اليت حيصلها املكتب بصفته مكتبا لتسمل الطلبات؛

" "2رسوم البحث اليت حيصلها املكتب بصفته مكتبا لتسمل الطلبات من أأجل حتويلها اإىل ماكتب أأخرى
تعمل بصفة اإدارات للبحث ادلويل؛
" "3

رسوم املعاجلة اليت حيصلها املكتب بصفته اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل؛

(ب) رسوم معاهدة الرباءات اليت يتسلمها املكتب ادلويل لصاحل اإدارات البحث ادلويل:
" "1رسوم البحث اليت حيصلها املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات نيابة عن اإدارات البحث
ادلويل املشاركة يف املرشوع التجرييب؛
" "2رسوم البحث التمكييل اليت حيصلها املكتب ادلويل من أأجل حتويلها اإىل الإدارة احملدَّدة للبحث التمكييل
املشاركة يف املرشوع التجرييب.
(ج) املبالغ اليت يدين هبا املكتب ادلويل لإدارة البحث ادلويل أأو اليت تدين هبا اإدارة البحث ادلويل للمكتب ادلويل
مبوجب القاعدة (1.16هـ) والناش ئة عن ا ألرابح أأو اخلسائر املرتبطة بأأسعار الرصف واليت يتكبدها املكتب بصفته
اإدارة للبحث ادلويل نتيجة لرسوم البحث احملوةل من ماكتب تسمل الطلبات غري املشاركة يف املرشوع التجرييب اإىل
اإدارة البحث ادلويل بعمالت أأخرى غري العمةل اليت حددت هبا اإدارة البحث ادلويل رسوم البحث والقابةل للتحويل
دون قيد أأو رشط اإىل العمةل احملددة.
(د) املدفوعات املتعلقة خبدمات الويبو ا ألخرى ،مثل نظام مدريد ونظام لهاي (ختص بعض املاكتب ،وسيبد أأ
تنفيذها عام .)2019
 .10واكنت الربجميات اخملصصة لإدارة معلية املقاصة فعاةل متاما منذ مطلع عام .2018
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 .11ومن املتوىخ توس يع نطاق املرشوع التجرييب ،يف حاةل جناحه ،ليدمع معليات ادلفع املركزية لرسوم اخلدمات املقدمة
نيابة عن املاكتب الوطنية من خالل نظام املعاهدة الإلكرتوين ( ،)ePCTابلإضافة اإىل التوسع يف مفهوم املقاصة عرب طائفة
ض مزيد من املاكتب ،وإادراج مدفوعات نظايم مدريد ولهاي يف العمليات.
أأكرب من املعامالت ،و ّ
 .12وا ُستبعدت من املرشوع التجرييب الرسوم اليت حيصلها أأي مكتب بصفته مكتبا لتسمل الطلبات واليت ُحت َّول فامي بعد
اإىل املكتب نفسه بصفته اإدارة للبحث ادلويل.
 .13ومشاركة اإدارات البحث ادلويل يف مرشوع املقاصة التجرييب مشموةل اإما يف مذكرات التفامه أأو من خالل تبادل
الرسائل ،حس امب تفضهل لك اإدارة دولية .وحتدّ د مذكرة التفامه أأو الرسائل املتبادةل اإجراءات املقاصة ومعلية حتويل رسوم
البحث ،فضال عن متطلبات الواثئق ذات الصةل.
 .14وجيري توقيع مذكرة التفامه أأو تبادل الرسائل بني املكتب ادلويل واملكتب املشارك يف املرشوع التجرييب بصفته اإدارة
للبحث ادلويل .وبناء عىل الرشوط الواردة يف مذكرة التفامه أأو الرسائل املتبادةل ،يوجه املكتب ادلويل دعوة للمشاركة يف
املرشوع التجرييب اإىل لك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات ّعني اإدارة البحث ادلويل املشاركة اكإدارة خمتصة ابإجراء البحث
ادلويل للطلبات املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات املعين .ويف هذه احلاةل:
( أأ) س يكون املكتب ادلويل مبثابة "وكيل" لإدارة البحث ادلويل املشاركة لتحصيل رسوم البحث نيابة
عهنا ،وس يقوم مبراجعة الواثئق املقدمة من مكتب تسمل الطلبات املشارك؛
(ب) وسيتفق املكتب ادلويل مع لك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات املشاركة عىل جدول زمين فامي يتعلق
ابملوعد الشهري اذلي يتعني فيه عىل مكتب تسمل الطلبات أأن حيول رسوم البحث اإىل املكتب ادلويل من
أأجل حتويل هذه الرسوم بعد ذكل اإىل اإدارة البحث ادلويل املشاركة املعنية ،وكذكل عىل العمةل اليت جيب
حتويل رسوم البحث هبا؛
حول تكل املعامالت
(ج) وس يحتفظ املكتب ادلويل ابملعامالت غري املس تلمة يف املوعد املتفق عليه ،وس ُت َّ
اإىل اإدارة البحث ادلويل املشاركة يف الشهر التايل.
 .15وس ُي َّ
خري لك مكتب مدعو اإىل املشاركة من ماكتب تسمل الطلبات بني أأمرين ،اإما املوافقة عىل املشاركة أأو الإشارة
اإىل أأنه يفضل الاس مترار يف التعامل مبارشة مع اإدارة البحث ادلويل .وفور موافقة مكتب تسمل الطلبات عىل املشاركة،
ُ
سريسل اإليه اإخطار مكتوب ابلتعلاميت املرصفية لتحويل الرسوم والتعلاميت الربيدية لتقدمي الواثئق (اإلكرتونيا ،ويف شلك
وريق اإذا لزم ا ألمر).

مس تجدات عن مشاركة اإدارات البحث ادلويل وماكتب تسمل الطلبات يف معلية املقاصة
مشاركة اإدارات البحث ادلويل يف معلية املقاصة
 .16يف عام  ،2018انضم لك من املكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الياابن للرباءات ومكتب الرباءات المنساوي اإىل
مرشوع املقاصة التجرييب بصفهتا اإدارات للبحث ادلويل وماكتب تسمل الطلبات عىل حد سواء.
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ابتداء من  1أأبريل  .2018ونظرا لتعيني عدد
 .17و أأصبح مرشوع املقاصة التجرييب مع املكتب ا ألورويب للرباءات سار ًاي ً
كبري من ماكتب تسمل الطلبات املكتب ا ألورويب للرباءات اكإدارة البحث ادلويل اخملتصة ،ن ُفذ مرشوعه التجرييب ابتباع هنج
حتصل رسوم البحث لصاحل
تدرجييُ .ووهجت دعوة املشاركة يف املرشوع التجرييب للك من ماكتب تسمل الطلبات اليت ّ
حتصلها ابليورو.
املكتب ا ألورويب للرباءات بصفته اإدارة للبحث ادلويل بعمةل خالف اليورو وملاكتب تسمل الطلبات اليت ّ
ويشمل املرشوع التجرييب حاليا  33مكتبا لتسمل الطلبات ع ّينت املكتب ا ألورويب للرباءات اكإدارة البحث ادلويل اخملتصة.
وس ُتوجه ادلعوة اإىل مجيع املاكتب املتبقية عام  .2019وابلإضافة اإىل ذكل ،اس متر العمل ابلتدابري اجلارية املشار اإلهيا يف
الفقرة  8أأعاله بني مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية بصفته مكتبا لتسمل الطلبات واملكتب
ا ألورويب للرباءات بصفته اإدارة للبحث ادلويل واملكتب ادلويل.
ابتداء من  1أأبريل  .2018ويشمل هذا املرشوع
 .18و أأصبح املرشوع التجرييب مع مكتب الياابن للرباءات سار ًاي ً
التجرييب حاليا أأربعة ماكتب لتسمل الطلبات ع ّينت مكتب الياابن للرباءات اكإدارة البحث ادلويل اخملتصة .وجيري حاليا اإعداد
ادلعوات املوهجة اإىل بعض ماكتب تسمل الطلبات ا ألخرى اليت ع ّينت مكتب الياابن للرباءات اكإدارة البحث ادلويل اخملتصة
وس ُتوجه ادلعوة اإىل مجيع املاكتب املتبقية عام .2019
ابتداء من  1أأغسطس  .2018ويشمل حاليا س تة
 .19و أأصبح املرشوع التجرييب مع مكتب الرباءات المنساوي ساراي ً
ماكتب لتسمل الطلبات ع ّينت مكتب الرباءات المنساوي اكإدارة البحث ادلويل اخملتصة .وجيري حاليا اإعداد ادلعوات املوهجة
اإىل مجيع املاكتب املتبقية وس تصدر عام .2019

وضع املناقشات بشأأن مشاركة اإدارات البحث ادلويل ا ألخرى
 .20يعقد املكتب ادلويل حاليا مناقشات مع املكتب الكوري للملكية الفكرية بشأأن اإماكنية مشاركته يف املرشوع التجرييب
بصفته اإدارة للبحث ادلويل .ونظرا اإىل أأن الوان الكوري ل يُعترب معةل قابةل للتحويل ،فقد وضع املكتب ادلويل تدابري مع
املصارف اليت يتعامل معها للحصول عىل مبالغ اكفية من الوان الكوري بأأسعار رصف مواتية اإذا ما ّقرر املكتب الكوري
للملكية الفكرية املشاركة .ومن شأأن هذا الهنج أأن يقل ّص بشلك كبري من خماطر أأسعار الرصف أأمام املكتب ادلويل مبوجب
القاعدة (1.16ه) من معاهدة الرباءات .ومن شأأنه أأيضا أأن يقل ّص من اجملهود اذلي س يلزم للمكتب الكوري للملكية الفكرية
بذهل لإعداد املطلب اخلاص ابخلسائر أأو ا ألرابح النامجة عن أأسعار الرصف.
 .21وعالوة عىل ذكل ،يعمل املكتب ادلويل عىل وضع تدابري من أأجل توس يع مرشوع املقاصة التجرييب ليشمل مكتب
الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية وإادارة الصني الوطنية للملكية الفكرية ( )CNIPAوالإدارة الاحتادية الروس ية
للملكية الفكرية ( )Rospatentبصفهتا اإدارات للبحث ادلويل .وما تزال املناقشات جارية مع مكتب إارسائيل للرباءات
ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية بشأأن اإماكنية مشاركهتا يف املس تقبل ،يف حال ُحسم يف التغيريات املطلوب اإدخالها عىل
أأنظمة املعلومات اخلاصة ابإدارة البحث ادلويل وعىل اإجراءاهتا .وسرتاعي هذه التدابري املتطلبات اخلاصة اليت تفرضها تكل
املاكتب ،سواء اكإدارات للبحث ادلويل أأو ماكتب لتسمل الطلبات ،اإىل جانب القيود املفروضة عىل العمةل ونوع الرسوم
ادلولية اليت يديرها لك مكتب عىل حدة.
ليحصل رسوم اإدارات البحث ادلويل من
 .22وقُدم اقرتاح اإىل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ّ
ماكتب تسمل الطلبات اليت ع ّينته اكإدارة خمتصة .ويشارك مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ابلفعل يف
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املرشوع التجرييب بصفته مكتبا لتسمل الطلبات يُعىن بتحصيل رسوم اإدارات البحث ادلويل وحتويلها اإىل املكتب ا ألورويب
للرباءات ومكتب الياابن للرباءات .وس توجه ادلعوات عام  2019اإىل اإدارات البحث ادلويل ا ألخرى اليت أأبدت اهامتهما
مبرشوع املقاصة التجرييب.

مشاركة ماكتب تسمل الطلبات
 .23حبلول هناية عام  ،2018انضم اإىل مرشوع املقاصة التجرييب  33مكتبا لتسمل الطلبات ع ّينت اإدارة واحدة أأو أأكرث من
اإدارات البحث ادلويل الثالثة املشاركة اكإدارة خمتصة .وابلنس بة ملاكتب تسمل الطلبات املشاركة ،اس تمل املكتب ادلويل
عام  2018مجيع املعامالت تقريبا ،ابس تثناء عدد ضئيل مهنا ،يف املوعد املتفق عليه يف مرشوع املقاصة التجرييب.
 .24و أأشار العديد من ماكتب تسمل الطلبات اليت ُوهجت لها ادلعوة ابملشاركة يف مرشوع املقاصة التجرييب عام 2018
اإىل عدم قدرهتا عىل املشاركة نظرا للواحئ ادلاخلية اليت تفرض أأن يمت ادلفع مبارشة اإىل اإدارة البحث ادلويل اخملتصة .ويؤمل يف
أأن تُعاجل هذه املسأأةل إابدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وتغيريات عىل التعلاميت الإدارية ،وهو ما
املقرر عقدها يف الفرتة من  11اإىل  14يونيو .2019
س ُيقرتح عىل ادلورة الثانية عرشة للفريق ملعاهدة الرباءات ّ

الفوائد احملققة حىت الآن
 .25مل ُجير أأي تقيمي رمسي ألثر مرشوع املقاصة التجرييب حىت الآن .ومع ذكل واستنادا اإىل اس تعراض النتاجئ حىت هناية
فرباير  2019وإاىل املناقشات اليت ُأجريت مع اإدارات البحث ادلويل املشاركةُ ،حددت أأربعة جمالت عادت بفوائد متبادةل
عىل لك من اإدارات البحث ادلويل املشاركة واملكتب ادلويل:
( أأ) تراجع مطالب التعويض عن اخلسائر وا ألرابح النامجة عن أأسعار الرصف مبوجب القاعدة (1.16ه)
اليت ترفعها اإدارات البحث ادلويل املشاركة اإىل أأعداد ضئيةل .كام متكّن املكتب ادلويل ،عن طريق أأسلوبه
املركزي لإدارة العمالت ،من الاس تفادة أأسعار الرصف التفضيلية اليت توفرها املصارف عند حتويل مبالغ كبرية
من العمالت.
(ب) وقد أأسهم حتقّق املكتب ادلويل من مبلغ الرسوم املدفوعة ووضع الطلب يف ختفيف العبء عىل
اإدارات البحث ادلويل املشاركة.
(ج) و أأسفرت مقاصة رسوم البحث املس تحقة للك اإدارة حبث دويل مقابل رسوم الإيداع ادلويل ورسوم
املعاجلة عن اإحداث أأثر اإجيايب عىل اإدارة النقد ،مما يكتيس أأمهية خاصة يف هذه الفرتة اليت تسود فهيا معدلت
فائدة سلبية عىل الفرنك السويرسي .وبتجميع هذه الرسوم يف دفعة واحدة موحدة ،تتلقى اإدارات البحث
ادلويل املشاركة الرسوم من املكتب ادلويل أأو تدفعها هل ّمرة واحدة يف الشهر فقط ،وترد تفاصيل عنارص
هذه ادلفعة يف بيان املقاصة املتاح يك ّتقره اإدارة البحث ادلويل قبل اترخي التسوية .وهبذا ُألغيت الرسوم
جراء حتويالت متعددة.
املرصفية اليت اكنت ستُتكبّد من ّ
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(د) و أأصبح دلى ماكتب تسمل الطلبات الآن خيار تقدمي دفعة واحدة جتمع بني رسوم البحث املس تحقة
إلدارة البحث ادلويل املشاركة ورسوم الإيداع ادلويل املس تحقة للمكتب ادلويل ،مما يقل ّص املدفوعات
ورسوم التحويل املرصيف.
 .26ومن املتوقع الانهتاء من التقيمي ادلاخيل للنتاجئ يف أأبريل  ،2019عندما س ّمير عام اكمل عىل بدء تشغيل املرشوع
التجرييب .وستُتاح النتاجئ للفريق العامل ملعاهدة الرباءات يف دورته الثانية عرشة اليت س ُتعقد يف يونيو .2019
 .27واكن التقيمي ادلاخيل للمرشوع التجرييب جار ًاي يف وقت صياغة هذه الوثيقة .وإاذا أأ ّقر التقيمي النتاجئ الإجيابية
لالس تعراض المتهيدي ،يعزتم املكتب ادلويل أأن يقرتح عىل الفريق العامل النظر أأثناء دورته يف يونيو  2019يف مسأأةل تنفيذ
املقاصة كجزء دامئ مضن معليات معاهدة الرباءات ،مبا يف ذكل النظر يف التحسينات التقنية املمكنة واملسائل القانونية
والس ياساتية اليت يتعني معاجلهتا للسامح مبشاركة مجيع املاكتب وادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات.

مسائل فرعية جيب معاجلهتا
 .28تطل ّب تنفيذ املرشوع التجرييب وقتا اإضافيا ليك يقوم موظفو املكتب ادلويل بفحص مشألك يف معليات املقاصة
الشهرية وحل ّها .واكن من الرضوري تدريب املوظفني والتأأكد من أأن املرشوع التجرييب يُنفذ عىل حنو يسمح ابإقرار أأن الفوائد
س تفوق التاكليف .ويوىل اهامتم خاص لعدد ونوع ا ألخطاء اليت حتدث ،وحتديد الطرق اليت ميكن هبا تقليل تكل ا ألخطاء
أأو تفادهيا.
 .29ويفرتض التنفيذ الفعال للمرشوع التجرييب أأن مجيع ماكتب تسمل الطلبات املشاركة قادرة عىل تسلمي معلومات
الطلب/رسوم البحث ودفع الرسوم للمكتب ادلويل بدقة ويف الوقت املناسب يف نسق بياانت مدعوم ،مبا يف ذكل مجيع
املعلومات اليت تتطلهبا برجميات املقاصة ومعلياهتا ذات الصةل .وس يقتيض ذكل من ماكتب تسمل الطلبات املشاركة أأن تتعاون
عىل اإجراء التغيريات التكنولوجية الالزمة (اليت عادة ما تكون تغيريات طفيفة نسبيا) وتدريب املوظفني .ويف الوقت احلايل،
ميكن ملاكتب تسمل الطلبات مواصةل تقدمي مدفوعاهتا ومعلومات الطلب/رسوم البحث اإىل املكتب ادلويل ابلنسق نفسه
املس تخدم لإرسالها اإىل لك اإدارات البحث ادلويل املشاركة .غري أأن الهدف املنشود هو اإرسال املعلومات بنسق XML
اذلي يضمن الاتساق .وتتواصل اجلهود املبذوةل لتحقيق ذكل ابإ دخال املزيد من أأدوات تكنولوجيا املعلومات وابس تخدام
نظام املعاهدة الإلكرتوين (.)ePCT
 .30وس ّ
يتعني عىل املاكتب اليت دلهيا أأنظمة حماسبية وحساابت مرصفية منفصةل ألغراض خمتلفة (للرباءات وللعالمات
التجارية مثال) أأن تنظر يف اإماكنية تنقيح الإجراءات للسامح ابإجراء املدفوعات الصافية من حساب واحد فقط أأو اإليه.
 .31وس تكون لتكل الإجراءات أآاثر عىل الإجراءات احملاسبية لنظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ،وهو ما
جيري حتليه حاليا.
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 .32وجرى حفص مجموعة متنوعة من املسائل عام  ،2018مبا يف ذكل وصول النظام اإىل الوضع ا ألمثل من أأجل حتقيق
النتيجة الرئيس ية املنشودة املمتثةل يف تقليل خماطر تقلبات أأسعار الرصف اإىل أأدىن حد .وقد أأدى ذكل اإىل فتح حساابت
مرصفية جديدة لس تالم العمالت اليت تنفق هبا الويبو حالي ًا مبالغ حمدودة واختاذ الرتتيبات الالزمة لبيع تكل العمالت
للحصول عىل معالت ُجترى بشأأهنا مقاصة املعامالت .ويف السابق ،اس تمل املكتب ادلويل من ماكتب تسمل الطلبات رسوم
ا إليداع ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات بتكل العمالت يف حساب ابلفرنك السويرسي ،مما أأدى اإىل عدم حتويلها بأأسعار
رصف تفضيلية .وابس تالم رسوم الإيداع ادلويل ورسوم البحث يف حساابت مفتوحة بلك معةل معنية ،مث حتويل الرصيد
حتسنت اإدارة النقد ومعدلت أأسعار الرصف.
غري املس تخدم اإىل العمةل الالزمة للوفاء مبتطلبات الإنفاقّ ،
 .33وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار.

 .34اإن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل
الإحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة
(.)WO/PBC/29/INF/2
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

املرفق ا ألول  -مقتطف من تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات ()PCT/WG/10/25
()...

تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار
التقرير املرحيل :التدابري املمكنة للحد من ّ
رصف العمالت من خالل املقاصة
 .50استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/10/6
 .51وعرضت ا ألمانة الوثيقة اليت قدمت معلومات حمدثة عن اإماكنية اإدخال هيلك مقاصة مجليع معامالت رسوم معاهدة
الرباءات .و أأفادت أأن هذه الفكرة قُدمت ألول مرة اإىل الفريق العامل يف عام ( 2015انظر الفقرة  7من الوثيقة
 )PCT/WG/8/15كجزء من مجموعة من التوصيات الصادرة عن استشاريني اتبعني لرشكة خزانة شاركوا يف اس تعراض
جوانب اإدارة أأصول الويبو ،و أأبرزها تعرض تكل ا ألصول ألسعار الرصف ا ألجنيب .واكنت الفكرة ا ألساس ية يه اإنشاء هيلك
مقاصة ملعامالت رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني ماكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل
من خالل توحيد مجيع املعامالت بني املشاركني وحساب صايف التسوية ،واليت عادة ما تكون دفعة واحدة أأو اإيصال
اس تالم .ومن مث ،فاإن مكتب تسمل الطلبات لن يرسل اإىل املكتب ادلويل رسوم الإيداع ادلويل احملصةل حفسب ،بل أأيضا
رسوم البحث .وس يجمع املكتب ادلويل بعد ذكل رسوم البحث الواردة من عدة ماكتب تسمل لإدارات حبث دويل معينة،
وحييلها اإىل الإدارة املعنية كدفعة واحدة .ومن شأأن ذكل أأن خيفض عدد التحويالت ألن ماكتب تسمل الطلبات وإادارات
البحث ادلويل لن حتتاج اإل اإىل التعامل مع معليات التحويل من وإاىل املكتب ادلويل .وعالوة عىل ذكل ،س تحصل اإدارات
البحث ادلويل عىل رمس البحث الاكمل ابلعمةل الثابتة ،وابلتايل فاإهنا لن حتتاج اإىل املطالبة بأأي خسائر تكبدهتا بسبب
تقلبات أأسعار الرصف مبوجب القاعدة (1.16ه) وحيامث يكون مكتب تسمل الطلبات أأيضا اإدارة للبحث ادلويل ،س يتبادل
ذكل املكتب واملكتب ادلويل املعلومات املتعلقة ابلرسوم احملصةل مككتب تسمل الطلبات ورسوم البحث اليت يدفعها املكتب
ادلويل واليت متثل املبالغ احملصةل من ماكتب تسمل الطلبات ا ألخرى .وعندئذ س تجري مقاصة رسوم الإيداع ادلويل ورسوم
البحث ،مما يؤدي اإما اإىل أأن يدفع مكتب تسمل الطلبات للمكتب ادلويل بعملته احمللية ،أأي اإذا اكنت هذه العمةل قابةل
للتحويل اإىل الفرنك السويرسي ،أأو خبالف ذكل ابلفرنك السويرسي أأو ابليورو أأو ابدلولر ا ألمرييك ،أأو اإذا اكن هناك مبلغ
صايف مس تحق ملكتب تسمل الطلبات ،فاإن املكتب ادلويل س يحول صايف املبلغ املس تحق ابلعمةل اليت حددت هبا الإدارة
رمس البحث .وكام أأوحضت الوثيقة ،جيري حاليا حتليل للآاثر املرتتبة عىل اإنشاء هيلك املقاصة .و أأفادت ا ألمانة أأن املكتب
ادلويل تقدم بطلب تقدمي عروض ( )RFPمن أأجل اختيار برجميات املقاصة الالزمة لتشغيل الهيلك .و ُأويص بأأحد
املوردين ،واكن املكتب ادلويل بصدد التفاوض بشأأن العقد .و أأعرب املكتب ادلويل عن أأمهل يف اإجراء الاختبارات
ابس تخدام بياانت من عام  2016يف الربع الثاين من عام  2017لتحليل أأثر املناقصة .ومن مث ،يعزتم املكتب ادلويل دعوة
بعض املاكتب اليت تعمل مككتب لتسمل الطلبات وإادارة للبحث ادلويل ودلهيا عدد كبري من معليات نقل رسوم معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،للمشاركة يف جتربة املقاصة يف بيئة اختبار يف الربع الثالث من عام  .2017وسيشمل هذا املرشوع
التجرييب رسوم الإيداع ورسوم البحث .وإاذا جنح املرشوع التجرييب ،س يقدم اقرتاح اإىل الفريق العامل لتوس يع نطاق الهنج
اإىل أأكرب عدد ممكن من املاكتب .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب املكتب ادلويل عن اهامتمه أأيضا ابإ دراج مدفوعات التوزيع يف
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نظايم مدريد ولهاي من أأجل تقليص جحم حتويالت العمةل املرتبطة هبذه املدفوعات ،وس يتشاور مع احتادي مدريد ولهاي
بشأأن توس يع معلية املناقصة يف حاةل جناح التجربة.
 .52و أأيد وفد إارسائيل اقرتاح اإدخال هيلك مقاصة لنقل الرسوم ،ولكنه أأفاد أأنه من الرضوري أأن يكون دلى مكتب
الرباءات ا إلرسائييل الوقت الاكيف لإعداد نظم تكنولوجيا املعلومات دليه لتلقي ونقل الرسوم وفقا لآلية املقاصة املقرتحة .ويف
الوقت احلايل ،يتعني عىل مكتب الرباءات ا إلرسائييل أأن ينظر بعناية يف هذه املسأأةل ،حيث أأنه ليست معلية البحث يه
اليت حيفزها تلقي رسوم البحث حفسب ،بل تستند املهام والإجراءات ا ألخرى اإىل هذه الآلية .وستتطلب الآلية املركزية لدلفع
اإجراء تغيريات جوهرية يف النظام وإاجراءات العمل يف مكتب الرباءات ا إلرسائييل.
 .53و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده العام للهنج املمكنة لتقليل اخلسائر يف الإيرادات اليت تتكبدها
الويبو بسبب تقلبات أأسعار الرصف ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اس تعراض هذه القضااي مع الاس تفادة من التحليل املفصل
اذلي أأجراه اخلبري الاستشاري املشار اإليه يف الفقرة  11من الوثيقة ،من أأجل فهم أأفضل لكيفية معل مقرتح املقاصة .وذكر
الوفد أأنه ل يزال يساوره القلق بشأأن الاقرتاح املتعلق هبيلك املقاصة اذلي ميكن أأن يؤدي اإىل معل اإضايف ملاكتب تسمل
الطلبات ويفرض عبئا اإضافيا عىل املاكتب مبختلف قدراهتا مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ومع ذكل ،أأيد الوفد
املرشوع التجرييب اذلي يعزتم املكتب ادلويل أأن يبد أأه يف وقت لحق من عام  2017لختبار برجميات وأأساليب تنفيذ
هيلك مقاصة حممتل ،وذكر أأن مكتب التسميات والعالمات والرباءات يف الولايت املتحدة مس تعد للمشاركة اإذا ُطلب منه
ذكل .كام ذكر الوفد أأن أأي خمطط مقاصة لرسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات جيب أأن يضمن شفافية مجيع املعامالت و أأن
تكون املشاركة طوعية ابلنظر اإىل أأن النظم املالية ونظم املعلومات يف بعض املاكتب قد ل تكون متوافقة مع اإجراء العمليات
املطلوبة.
 .54و أأبرز وفد املكتب ا ألورويب للرباءات التجربة الإجيابية مع املرشوع التجرييب حيث تلقى رسوم البحث من املكتب
ادلويل ابليورو مقابل الطلبات الواردة املس تلمة يف مكتب التسميات والعالمات والرباءات يف الولايت املتحدة اذلي معل هل
اكإدارة للبحث ادلويل .وذلكل رحب الوفد ابلفرصة املتاحة للعمل ابلتعاون مع املكتب ادلويل من أأجل اإطالق خمطط جترييب
أآخر ينطوي عىل نقل رسوم البحث من أأجل تطوير نظام أأكرث فعالية مجليع املاكتب .و أأعرب املكتب ا ألورويب لرباءات
الاخرتاع عن تقديره لتخفيض تاكليف املعامالت املالية برشط أأن يعمل نظام املعامالت الشهرية بشلك حصيح ،ا ألمر اذلي
يتطلب من ا ألطراف أأن جتري معامالهتا يف الإطار الزمين الالزم ،و أأن تس تخدم ا ألدوات الإلكرتونية املناس بة لتبادل
املعلومات .و أأعرب الوفد عن اهامتمه ابحلصول عىل مزيد من املعلومات ،يف دراسة ل ألثر املايل عىل سبيل املثال ،بشأأن
تاكليف سعر الرصف الواردة يف الفقرة  17من الوثيقة .و أأكد الوفد وجود مزية يف ربط هيلك املقاصة خبدمة نُسخ البحث
الإلكرتونية ،حيث يعمل املكتب ادلويل مكركز لنسخ البحث والرسوم ،ا ألمر اذلي جيعل النظام أأكرث فعالية ابلنس بة لإدارات
البحث ادلويل .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإدخال تعديالت يف املس تقبل عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات لمتكني ماكتب تسمل الطلبات من نقل رسوم البحث اإىل اإدارات البحث ادلويل عن طريق املكتب ادلويل
عندما ل تكون معةل ادلفع يه نفسها اليت حتددها اإدارة البحث ادلويل.
 .55و أأيد وفد الصني اقرتاح بدء مرشوع جترييب ملقاصة رسوم البحث والإيداع ادلويل .واقرتح الوفد أأن يشمل املرشوع
التجرييب خمتلف اإدارات البحث ادلويل هبدف جعل اإجراءات حتصيل الرسوم ونقلها أأكرث فعالية من حيث التلكفة.

WO/PBC/29/INF/2
Annex I
3

 .56و أأعرب وفد الياابن عن اهامتمه بأأن ينضم مكتب الرباءات الياابين اإىل املرشوع التجرييب ملقاصة الرسوم وطلب مزيدا
من التفاصيل عن تنفيذه من أأجل دراسة الرتتيبات وحتديد املسائل اليت ميكن أأن تنشأأ عن املشاركة يف خمطط املقاصة .وفامي
يتعلق ابلتفاق مع املكتب ادلويل لتغيري مسار نقل رسوم البحث املشار اإلهيا يف الفقرة  14من الوثيقة ،طلب الوفد من
املكتب ادلويل تقدمي التفاق احملمتل بني خمتلف املاكتب اليت ستشارك يف املرشوع التجرييب.
 .57و أأيد وفد ش ييل الاقرتاح اذلي ر أأى أأنه س يكون مفيدا يف حتقيق ماكسب يف الكفاءة فامي يتعلق ابملعامالت بني
املاكتب.
 .58و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا س تعد اتفاقا منوذجيا عىل النحو اذلي طلبه وفد الياابن وتعمميه عىل أأعضاء الفريق العامل.
و أأعربت ا ألمانة عن اس تعدادها ملناقشة املشألك املتعلقة ابملشاركة يف املرشوع التجرييب اذلي أأشارت اإليه الوفود .كام أأفادت
بأأنه سيمت التصال بوفود بعض املاكتب دلعوهتا للمشاركة يف املرشوع التجرييب للمقاصة.
 .59و أأحاط الفريق العامل علامً مبضمون الوثيقة  PCT/WG/10/6ودعا املكتب ادلويل اإىل اإعداد مرشوع اتفاق
منوذيج لتس تخدمه مجيع ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية املشاركة.
()...
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املرفق الثاين  -مقتطف من تقرير ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات ()PCT/WG/11/27
()...

تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار
التقرير املرحيل :التدابري املمكنة للحد من ّ
رصف العمالت من خالل املقاصة
 .142استندت املناقشات اإىل الوثيقة  PCT/WG/11/4وإاىل عرض تقدميي قدمته ا ألمانة.3
 .143و أأيد وفد إارسائيل املفهوم العام لالقرتاح ابإدخال هيلك مقاصة لنقل الرسوم واس متر يف رؤية فوائد يف اإطار املقاصة.
وبيامن اكن الغرض الرئييس من املقاصة هو حتسني اإدارة التدفقات النقدية من قبل املكتب ادلويل واملاكتب املشاركة عن
طريق احلد من اخملاطر املتعلقة بتقلبات أأسعار الرصف ،فقد أأبرز الوفد فائدة حتسني نقل البياانت بني ماكتب تسمل الطلبات
والهيئات ادلولية حيث يقوم املكتب ادلويل مبراجعة مجيع البياانت الواردة من مكتب تسمل الطلبات للتأأكد من اكامتلها ودقهتا
قبل نقلها اإىل اإدارة البحث ادلويل .ونظرا لوجوب اإدخال تعديالت رضورية عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ومن أأجل تزامن
املعامالت ،فقد انضم مكتب منظمة العمل ادلولية يف املرحةل ا ألولية اإىل املرشوع التجرييب مككتب لتسمل الطلبات فقط.
واعتبارا من  1مايو  ،2018مت اإرسال رسوم البحث اليت مجعها مكتب منظمة العمل ادلولية ،بصفته مكتبا لالس تالم،
ملصلحة املكتب ا ألورويب للرباءات بوصفه اإدارة البحث ادلويل ،عن طريق املكتب ادلويل .ومبوجب هذا اخملطط ،مت حتويل
الرسوم اليت مت مجعها يف شهر مايو  2018يف بداية شهر يونيو .ويف ا ألشهر القادمة ،خطط مكتب منظمة العمل ادلولية
لالنضامم اإىل املرشوع التجرييب اكإدارة للبحث ادلويل .وفيما يتعلق بتوسيع مشروع املقاصة ،ونظرا ﻷن لدى مكتب منظمة
العمل الدولية حسابات مصرفية منفصلة ونظم محاسبية تتعلق برباءات الختراع والعالمات التجارية ،لن يمتكن مكتب
المنظمة من توسيع عملية املقاصة لتشمل جميع عمليات نقل اﻷموال المختلفة من المكتب الدولي وإاليه .وذلكل فاإن
مشاركة مكتب منظمة العمل ادلولية يف املرشوع التجرييب س تكون مقصورة عىل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .144و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده العام للطرق اليت ميكن تطبيقها لتقليل اخلسائر يف الإيرادات اليت
تكبدهتا الويبو بسبب تقلبات أأسعار الرصف ،و أأعرب عن رسوره ملشاركة مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات
والعالمات التجارية يف خمططب املقاصة التجرييب مككتب تسمل الطلبات لتحويل رسوم البحث اإىل املكتب ا ألورويب
للرباءات بوصفه اإدارة البحث ادلويل من خالل املكتب ادلويل .كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمتكن قريبا من تأأكيد
مشاركة مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية يف جتربة مماثةل مشلت مكتب املوظفني الفنيني
املبتدئني بوصفه اإدارة البحث ادلويل ،واليت دعيت مؤخرا لالنضامم اإلهيا .وعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد عن املشاركة
يف مرشوع املقاصة التجرييب من منظور اإدارة البحث ادلويل ،حيث رغب يف اس تعراض مذكرة التفامه وغريها من املعلومات
اخلاصة ابإدارات البحث ادلويل املشاركة واليت أأعدها املكتب ادلويل .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن بعض اخملاوف بشأأن
التوس يع يف هيلك املقاصة ليشمل مجيع املعامالت اليت تشمل املكتب ادلويل ،مبا يف ذكل نظام مدريد ونظام لهاي .ومن
 3ميكن الاطالع عىل العرض التقدميي عىل موقع الويبو عىل الرابط https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=408865
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الرضوري أأيضا ضامن الشفافية يف مجيع املعامالت ابملشاركة يف أأي خمطط مقاصة يقرتحه املكتب ادلويل ويتعني أأن يكون
طوعيا نظرا ألن ا ألنظمة املالية ونظم تكنولوجيا املعلومات يف بعض املاكتب قد ل تكون متوافقة مع اإجراء العمليات املطلوبة
وقد تتطلب وقتا طويال لتنفيذ أأي تغيريات رضورية.
 .145وقال وفد املكتب ا ألورويب للرباءات اإن مرشوع املقاصة التجرييب يعمل بشلك جيد مع املكتب ا ألورويب للرباءات
اذلي يتلقى بياانت موثوقة من املكتب ادلويل بشأأن رسوم البحث اليت مت اس تالهما يف ماكتب تسمل الطلبات العرشة اليت
انضمت اإىل املرشوع التجرييب حيث ميثل املكتب ا ألورويب للرباءات اإدارة البحث .وذلكل جشع الوفد املاكتب ا ألخرى عىل
املشاركة يف نظام املقاصة و أأعرب عن رسوره ألن املكتب ادلويل اكن قد خطط دلعوة مجيع ماكتب تسمل الطلبات ،اليت
تعترب املكتب ا ألورويب للرباءات اإدارة حبث دولية خمتصة ،لالنضامم اإىل املرشوع التجرييب حبلول شهر فرباير  ،2019مبا يف
ذكل املاكتب اليت اكنت تس تخدم معةل اليورو .واس تفرس الوفد عام اإذا اكن من املمكن يف املس تقبل مجليع ماكتب تسمل
الطلبات اس تخدام نفس نسق ونوع امللف ابلنس بة ملعلومات البحث اخلاصة هبم ،و ما اإذا اكن ميكن للمكتب ادلويل أأن
يرسل اإىل املكتب ا ألورويب للرباءات ملف واحد فقط خاص جبميع ماكتب الاس تالم املشاركة ،بدل من اإرسال ملف
منفصل للك مكتب .ابلإضافة اإىل ذكل ،اكن املكتب ا ألورويب للرباءات يتطلع اإىل ربط املرشوع التجرييب خبدمة نُسخ
البحث الإلكرتونية ،اليت س تضمن نقل رسوم البحث املتعلقة بنُسخ البحث املرسةل من خالل خدمة نُسخ البحث
الإلكرتونية اإىل اإدارة البحث ادلويل من خالل هذه اخلدمة ،بغض النظر عام اإذا اكن املكتب ادلويل قد تلقى بعد مدفوعات
من مكتب تسمل الطلبات أأم ل.
 .146وقال وفد ادلامنرك اإن املكتب ادلمناريك للرباءات والعالمات التجارية اكن أأحد ماكتب الاس تالم املشاركة يف مرشوع
املقاصة التجرييب اذلي يشمل املكتب ا ألورويب للرباءات بوصفه اإدارة البحث ادلويل .واعترب الوفد أأن املرشوع التجرييب اكن
من السهل اإدارته و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون مفيدا وميكّنه من توزيعه عىل املزيد من املاكتب نظرا ألنه قام بتبس يط
معاجلة الرتجامت لصاحل الإدارات ادلولية.
 .147و أأعرب وفد الياابن عن تقديره للمكتب ادلويل عىل هجوده املتواصةل املتعلقة بتنفيذ ترتيبات املقاصة خبصوص
معامالت رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل احلد من اخملاطر النامجة عن تقلب أأسعار الرصف وتاكليف
املعامالت يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وكام ورد يف الفقرة  16من الوثيقة ،فقد بد أأ مكتب براءات الياابن
برانجما جتريبيا ملقاصة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  1أأبريل  ،2018وتطلع الوفد اإىل مشاركة خربته مع املرشوع
التجرييب .كام تطلع الوفد اإىل توس يع نطاق ترتيبات املقاصة ووضع اإطار لها .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف قيام
اكفة ماكتب تسمل الطلبات واليت اكن املكتب الياابين للرباءات ميثل اإدارة حبث دولية خمتصة ابلنس بة لها ابملشاركة يف
املرشوع التجرييب.
 .148ورحب وفد س نغافورة ابإطار املقاصة ألنه قلل من تعرض اإدارات البحث والفحص المتهيدي ادلويل للمخاطر الاكمنة
واملتعلقة ابإيرادات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بسبب تقلبات أأسعار رصف العمالت .ومن شأأن اجلهود اليت يبذلها
املكتب ادلويل لإنشاء املرشوع التجرييب جنبا اإىل جنب مع تنفيذ الربجميات املتعلقة ابإدارة الرتجامت أأن تعمل عىل تيسري
حتول املاكتب اليت قررت الرشوع يف اإجراء معلية املقاصة .ويف هذا الشأأن ،أأعرب الوفد عن تأأييده ملركزية مدفوعات
الرسوم يف املس تقبل ،وقال اإنه يتطلع اإىل الفوائد املتوخاة اليت قد جيلهبا هذا ا ألمر.
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 .149و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده ملرشوع املقاصة التجرييب وشارك مككتب اس تقبال منذ  1أأبريل  .2018و أأكد
الوفد عىل أأمهية قيام املاكتب بلك ما يف وسعها للمساعدة يف ختفيف اخملاطر احملمتةل اليت ميكن أأن تشلكها حتراكت أأسعار
الرصف ابلنس بة ملاليات املكتب ادلويل .ومع ذكل ،وقبل اختاذ أأي قرارات بشأأن توس يع نطاق املرشوع التجرييب ليشمل
نظايم مدريد ولهاي ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي اإجراء اس تعراض اكمل لفعاليته .وعالوة عىل ذكل ،س يحتاج الوفد أأيضا اإىل مزيد
من الوقت لتقيمي تأأثري التوسع يف تطبيق املرشوع التجرييب عىل نظم تكنولوجيا املعلومات والمتويل اخلاصة به.
 .150و أأعرب وفد الصني عن رسوره لنجاح بداية املرشوع التجرييب و أأعرب عن تأأييده لزايدة تنفيذ املرشوع التجرييب
ليشمل ماكتب أأخرى والتوسع فيه ليشمل خمتلف املعامالت ومعالت اإضافية .ونتيجة لهيلك املقاصة ،س تكون معامالت
الرسوم أأكرث وضوحا ورسعة وكفاءة من حيث التلكفة ابلنس بة للماكتب .ومع ذكل ،فقد أأبرز الوفد أأن أأن لك مكتب دليه
س ياسات مالية ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار يف املرشوع التجرييب .وقد معل املكتب القطري للملكية الفكرية مككتب
اس تالم ،وكذكل معل اكإدارة حبث دولية ملاكتب اس تالم أأخرى ،وذلكل فاإنه يقوم ،مبوجب ترتيبات املقاصة ،بتسديد
املدفوعات وتلقي ا ألموال من املكتب ادلويل .ومع ذكل ،متنع س ياسة اإدارة العمةل يف الصني عبور مدفوعات موازية.
 .151و أأعرب وفد الهند عن تأأييده وتقديره للتدابري اليت اختذهتا الويبو للحد من تعرض اإيرادات رسوم املعاهدة خلطر
تقلبات أأسعار الرصف من خالل املقاصة .ونظرا ألنه مكتب لتسمل الطلبات ،سيشارك املكتب الهندي للرباءات يف املرشوع
التجرييب مع املكتب ا ألورويب للرباءات بدءا من  1أأبريل  .2018وقد وافق مكتب الرباءات الهندي ،بصفته مكتب
اس تقبال ،عىل الانضامم اإىل املرشوع التجرييب مع مكتب الرباءات المنساوي واذلي اكن من املتوقع أأن يبد أأ يف
أأغسطس .2018
 .152و أأعرب وفد أأسرتاليا عن شكره للمكتب ادلويل عىل املعلومات التفصيلية اليت قدهما ودعوته لالنضامم اإىل املرشوع
التجرييب ،حيث ر أأى اإماكنية مشاركة املكتب الاسرتايل للملكية الفكرية .وإاىل جانب مرشوع املقاصة التجرييب ،ر أأى الوفد
أأنه من املفيد حبث اإدخال حتسينات عىل النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف هذا اجملال .فعىل سبيل املثال،
ميكن اس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مجلع الرسوم حيث يقوم العميل ابلسداد مبارشة اإىل مكتب
املس تفيد ابلعمةل املطلوبة واملبلغ املطلوب يف وقت الإجراء أأمام املكتب ،لعدم توافر رسوم وحدة عىل سبيل املثال .وهذا من
شأأنه أأن يزيل اخلطر اذلي قد يواهجه املكتب ادلويل بني وقت الإجراء ووقت سداد املدفوعات اإىل اإدارة البحث ادلويل.
 .153و أأوجز الرئيس قائال اإن هناك دعام قواي من الوفود ملرشوع املقاصة التجرييب ولنضامم مزيد من املاكتب الربانمج،
ولكن اكنت هناك بعض التحفظات بشأأن توس يع نطاق املقاصة لتغطية رسوم أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ا ألخرى يف الويبو
ونظايم مدريد ولهاي.
 .154و أأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة .PCT/WG/11/4
()...
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

