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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

 2017 مايو 12اإىل  8جنيف، من 
 
 

 التقرير

 اذلي اعمتده الفريق العامل

ىل  8ة  ي جنيف  ي الفةرة من عقد الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات دورته العاش  .1  12اإ
 .2017 مايو

 ادلول الأعضاء  ي الاحتاد ادلويل لرباءات الاخةراع (1) ي ادلورة: التالية ادلول الأعضاء  ي الفريق العامل  ُمثلتو  .2
ا، امجلهورية بوتسواان، الربازيل، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيبرابدوس، بيالروس، ، المنسا: اسةراليا، التالية

، ندونيس ياالتش يكية، ادلامنرك، اكوادور، مرص السلفادور، فنلندا، فرنسا، جورجيا، املانيا، غاان، غواتاميل، هنغاراي، الهند، اإ 
يران )مجهورية  يطاليااإرسائيل، ، الإسالمية( -اإ ، الياابن، الأردن، اكزاخس تان، ليسوتو، ليتوانيا، مدغشقر، املكس يك، اإ
، الاحتاد رومانيا، مجهورية كورايلندا، نياكراغوا، نيجرياي، الرنوجي، بامن، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، املغرب، نيوزي 

س بانيا، السويد، سويرسا، ، سلوفاكيا، سلوفانيا، س نغافورةالرويس، اململكة العربية السعودية، الس نغال،  جنوب أأفريقيا، اإ
ا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، طاجيكس تان، تونس، تركيا، أأوغندا، أأوكراني

 الشامل الرباءات لبدلان، معهد (EPOالاخةراع ) (؛ واملنظامت احلكومية ادلولية التالية: املكتب الأورويب لرباءات66) زامبيا
(NPI)معهد فيسغراد للرباءات ، (VPI) (3.) 

 : ي ادلورة بصفة مراقبية  ي الاحتاد ادلويل محلاية امللكية الصناعية )احتاد ابريس( وشاركت ادلوةل العضو التال  .3
 (.1أأوروغواي )

قلميية (، OAPI) مراقب: املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةبصفة املنظامت احلكومية ادلولية التالية ُمثلت و  .4 املنظمة الإ
جمللس الاخةراع مكتب براءات (، EAPO)وبية الآس يوية للرباءات ملنظمة الأور(، اARIPO)الأفريقية للملكية الفكرية 

 (.5مركز اجلنوب )(، GCC Patent Office)العربية اخلليج دلول التعاون 
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 عيةامجل (، APAAالرباءات ) والكءالآس يوية ل عية: امجل بصفة مراقباملنظامت ادلولية غري احلكومية التالية  ُمثلتو  .5
معهد الوالكء ،  (FICPIالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية )(، ELSA International) ة لطالب القانونوروبيالأ 

 (.4) (EPI) املعمتدين دلى املكتب الأورويب للرباءات

الوالكء الاس بانيني املعمتدين دلى منظامت امللكية  مجعيةمراقب: بصفة ثلت املنظامت غري احلكومية الوطنية التالية ومُ  .6
لوالكء الرباءات الياابنية امجلعية ، (JIPA) ، امجلعية الياابنية للملكية الفكرية(AGESORPIعية )  الفكرية والصنا

(JPAA) (3.) 

 وترد قامئة املشاركني  ي املرفق. .7

 افتتاح ادلورة

مايلك  /وتوىل الس يد .للويبو ادلورة نيابة عن املدير العام ،، انئب املدير العامساندجيجون  /الس يد افتتح .8
 الفريق العامل. أأمني هممة)الويبو(  ردسونريتشا

يداع مجهورية بوأأبلغ انئب املدير العام الفريق العامل  .9 يران أأنه بعد انقضاء ثالث س نوات عىل اإ يران اإ الإسالمية أأو اإ
ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ اجامتع الفريق العامل أآخ2013صك انضامهما  ي يوليو  ر ، انضمت أأربع دول جديدة اإ

الكويت وجيبويت ومكبوداي والأردن، وبذكل يصل العدد الإجاميل لدلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن ويه مرة، 
ىل  دارة  152الرباءات اإ دوةل. ومنذ ادلورة التاسعة للفريق العامل، مت تعيني املكتب الةريك للرباءات والعالمات التجارية اكإ

، ليصل بذكل العدد الإجاميل لإدارات البحث ادلويل والفحص 2017مارس  8ادلويل  ي للبحث ادلويل والفحص المتهيدي 
ىل  دارة 22المتهيدي ادلويل اإ . ورحب انئب املدير العام ابدلول اجلديدة  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وهنأأ املكتب اإ

 ة.الةريك للرباءات والعالمات التجارية ومتىن هل التوفيق  ي وظيفته اجلديد

ذكر أأنه منذ ادلورة التاسعة للفريق العامل. و اليت حدثت التطورات الرئيس ية  بعضعن تقريرا انئب املدير العام قدم و  .10
ىل معمل هام 2017فرباير  2 ي  رمق  ي نرش املكتب ادلويل للطلب ادلويل يمتثل ، وصلت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

، أأصبحت معاهدة التعاون بشأأن 1978تواععة  ي عام امل بداايت ال من انطالقا . و مليون اذلي أأودع مبوجب املعاهدةثالثة 
ىل  ودع اخليار الرئييس ملاملعاهدة يه  نأأفاد أأ ادلعامة املركزية لنظام الرباءات ادلويل. و يه الرباءات  الطلبات اذلين يسعون اإ

ل والتعاون املتعدد الأطراف عام عىل تبادل الأ من أأفضل الأمثةلأأصبحت ، و احامية الرباءات دوليا  ي ادلول الأعضاء فهي
  ي املائة 7.3، ارتفعت الطلبات ادلولية بنس بة 2016لعام ابلنس بة من حيث الأرقام ذكر أأنه الناحج  ي جمال امللكية الفكرية. و 

ىل  مع  2016ام درت حصة الطلبات ادلولية املودعة  ي ع. وقُ 2011طلب، ويه أأعىل نس بة منو منذ عام  233.000لتصل اإ
منشور  ومشل .بشلك مطرد  ي الس نوات الأخريةوارتفعت ،  ي املائة 30.5خمةرع واحد عىل الأقل من النساء بنحو 

يداع " قسام خاصا عن مشاركة املرأأة  ي الرباءات ادلولية. و2016 -"املؤشات العاملية للملكية الفكرية  طلبات دولية مت اإ
ليصل   ي املائة 4.7ادلوليني بنس بة  مودع  الطلباتعدد زاد ، ولكن 2015عام مقارنة ب دول، أأي أأقل بأأربعة دوةل 126  ي
ىل  صدر مك تبهتامر الطلبات، حافظت الولايت املتحدة الأمريكية عىل  ودع . وفامي يتعلق ببدلان املنشأأ ملودعم 50.838اإ

مث طلب،  45.000لهيا الياابن بأأكرث من طلب، ت 57.000رئييس للطلبات ادلولية حيث بلغ عدد الطلبات املودعة حنو 
، ارتفع منو الطلبات ادلولية 2015 ي عام   ي املائة 16.8طلب. وبعد معدل منو مرتفع جدا بلغ  43.000أأكرث من بالصني 

ي الصين جاءت مؤسسة . و  ي املائة 44.7بنس بة اس تثنائية بلغت  2016الناش ئة من الصني ارتفاعا كبريا  ي عام   يةزد يت اإ
طارمودع  الطلبات ( عىل رأأس ZTE Cooperationلتعاون )ل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، حيث بلغ عدد   ي اإ

ة ، متجاوز2012و  2011 ي عايم  تبةاملر  هطلبا، بعد أأن شغلت هذ 4.123 ما مجموعه 2016الطلبات املنشورة  ي عام 
طلبا مت نرشها  ي العام املايض.  3.692بعدد طلبات بلغ  ةثانيال  تبةبذكل جارهتا شكة هواوي تكنولوجزي، اليت احتلت املر 

 عن  ي املائة 3.8، حيث ارتفع بنس بة 2015للمرة الأوىل  ي عام  600.000 وجتاوز عدد مدخالت املرحةل الوطنية
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ىل ما مجموعه  2014 عام اءات  ي املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرب خالت . وظلت حصة مد618.500اإ
يداعات الرباءات غري املقمية  ي  . ي املائة 57 مجيع أأحناء العا م عند حوايل اإ

ىل دورة الفريق العامل، س تعقد ذكر أأنه واختمت انئب املدير العام لكمته ابلإشارة اإىل جدول أأعامل ادلورة. و  .11 ابلإعافة اإ
ىل امجلعية بشأأن متديد تعيني مجيع س تقدم نة اللج أأفاد أأن جلنة التعاون التقين خالل الأس بوع دورهتا الثالثني. و  املشورة اإ

دارات البحث  ، وتعيني مكتب الفلبني 2017هناية عام باحلالية فةرة رسايهنا والفحص المتهيدي ادلويل بعد انهتاء ادلويل اإ
دارة لل للملكية الفكرية بوصفه  وثيقة توجهيية حددت . و ي هذا الصدد، أأعدت الأمانة ادلويل ويل والفحص المتهيديادلبحث اإ

جراء تقيمي تقين لكيفية مسامهة املكتب أأو املنظمة  ي خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مع مراعاة  دور اللجنة  ي اإ
ن العديد من البنود الهامة املدرجة  ي جدول الأعامل تتعلق  احلد الأدىن من متطلبات التعيني. أأما ابلنس بة للفريق العامل، فاإ

، أأعرب املكتب ادلويل عن أأمهل  ي بدء مرشوع جترييب لإدخال "هيلك 2017 ي وقت لحق من عام ذكر أأنه و  ابلرسوم.
"، مما قد يقلل من تعرض املكتب ادلويل للتحراكت  ي أأسعار رصف العمالت وخفض التاكليف واجلهود اليت تبذلها قاصةامل

ىل اقةراحني بشأأن الرسوم، أأحدهام من املكتب ادلويل، أأشار انئب اكام الطلبات والإدارات ادلولية.  تسملماكتب  ملدير العام اإ
ل حيق هلم اذلين الطلبات اذلين يطلبون ختفيضات  ي الرسوم ابعتبارمه "خشصا طبيعيا"  مودع هيدف اإىل خفض عدد 

معات، لس امي من من اجلاعىل الطلبات املقدمة من وفد الربازيل ينص عىل ختفيض الرسوم اقةراح مقدم احلصول عليه، و 
يرادات الويبو، ومتكن من متويل   ي املائة 76تشلك رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ذكر أأن البدلان النامية. و  من اإ

الأنشطة  ي مجيع أأحناء املنظمة، مبا  ي ذكل التعاون  ي جمال التمنية وبناء القدرات. وذلكل، من الرضوري تويخ احلذر عند 
ىل الطريقة اليت تناول هذه املسا ئل، مع مراعاة أأهنا تؤثر عىل الأساس املايل للمنظمة بأأرسها. وأأخريا، أأشار انئب املدير العام اإ

، وهو موعوع مشةرك لعدة واثئق لاكمةلاالإلكةرونية ميكن هبا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن تس تفيد من العمليات 
ة ديداجل" look and feel"خدمة النظر والاحساس ق املكتب ادلويل ، أأطل2017 ي مارس أأفاد أأنه لدلورة. و مقدمة 

الوصول و اهجة أأكرث جاذبية وسهوةل  ي الاس تخدام بو ( ePCTلنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )فائدة ال
نظر  ي الكيفية اليت ميكن هبا . وجشع انئب املدير العام الوفود عىل ال اتافظحلللمس تخدمني واملاكتب لإدارة اابلنس بة الآمن 

وخدمات تكنولوجيا املعلومات الأخرى اليت تقدهما الويبو أأن تساعد  ي لنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل 
 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لصاحل نظام الرباءات ادلويل كلك.س تخدمني ل تلبية احتياجاهتا مكاكتب وم 

 وانئيب للرئيس انتخاب الرئيس

فيكتور  /ماكس مييليانو سانتا كروز )ش ييل( رئيسا لدلورة، والس يد /انتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد .12
سانتا كروز  /وترأأس الس يد و م تُقدم أأي ترش يحات ملنصب النائب الثاين للرئيس. رئيس.انئبا للبورتييل )أأسةراليا( 

ابس تثناء املناقشات املتعلقة ببند جدول الأعامل "تدريب الفاحصني"، املناقشات بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل، 
 بورتييل. /اذلي ترأأسه الس يد

 اعامتد جدول الأعامل

 .PCT/WG/10/1 Prov. 2 اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل املعدل كام هو مقةرح  ي الوثيقة .13

 اإحصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

آخر اإحصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن العامل علام بعرض قدمه املكتب ادلويل عن أأحاط الفريق  .14 أ
الرباءات )معاهدة الرباءات(

1
. 

                                                
1
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/10الرابط التايل: تُتاح نسخة من العرض عىل  
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 والعرشين رابعةاجامتع الإدارات ادلولية العامةل  ي ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن ادلورة ال

ىل الوثيقة .15  .PCT/WG/10/3 استندت املناقشات اإ

طار ( MIA)مانة الوثيقة اليت قدمت تقريرا عن ادلورة الرابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية وعرعت الأ  .16  ي اإ
/ لجامتع الإدارات ادلوليةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وادلورة غري الرمسية السابعة للفريق الفرع  املعين ابجلودة التابع 

اجلودة وهام انة الضوء عىل موعوعني متت مناقش هتام  ي هذه ادلورات، معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وسلطت الأم
حمور املناقشات. و ي يه احلال  ي الس نوات الأخرية، اكنت اجلودة  هوكام ذكرت أأنه وتوس يع نطاق تعيني الإدارات ادلولية. و 

طار الفريق الفرع  املعين ابجلودة، هناك تبادل مفيد للمعلومات من جانب الإدارات  دارة اجلودة اخلاصة اإ ادلولية بشأأن نظم اإ
دارات دولية، حيث أأجرت لك  تنايئمعلية اس تعراض لأول مرة وبوجه خاص، جرت  .هبا دارة داخل مجموعة من أأربع اإ اإ

دارة اجلودة لإ   ها ي مقابةل مع ممثل دارة تكل الإ  أأخرى  ي اجملموعة قبل الاجامتع، مث انقشت تقريردارة اس تعراعا مفصال لنظام اإ
دارة اجلودة لإ دارات الفريق الفرع  املعين ابجلودة. وذلكل اس تعرعت مجيع الإ اذلي حيرض  أأخرى، دارة  ي هذه اجملموعة نظام اإ

دارة اجلودة اخلاص اس تعراض  كام مت حدى الإدارات الأخرى املشاركة  ي هذه العملية. بلك مهنا نظام اإ ابلتفصيل من قبل اإ
جراء ذكل  ي الس نوات املقبةل، حيث ربع الأ ووجدت مجيع الإدارات ادلولية  املشاركة أأن هذه العملية مفيدة وأأوصت ابإ

دارة اجلودة، العملية مفتوحة س تكون  ذا رغبت  ي ذكل. وفامي يتعلق مبتطلبات نظم اإ أأمام الإدارات ادلولية الأخرى للمشاركة اإ
ادلويل التوجهيية للبحث طوط من اخل 21الفصل عىل اليت أأدخلت ملكتب ادلويل بشأأن التعديالت عىل تشاور اهناك اتفاق 

اتفق الفريق الفرع  املعين ابجلودة عىل كام والفحص المتهيدي ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات هبدف تعزيز املتطلبات. 
دارة اجلودة  ي الس نة املقبةل، لس امي  ث حصلت بعض ، حي 9001ISO شهادةبشأأن مناقشة عدد من القضااي املتعلقة بنظم اإ

دارة اجلودة  أأحدث ويه ، ISO 9001:2015لتلبية متطلبات التابعة لها الإدارات مؤخرا عىل الشهادة أأو قامت بتكييف اإ
 توقيتال . وهناك مسأأةل أأخرى وافقت الإدارات ادلولية عىل أأن تناقشها  ي الس نة املقبةل ويه املقياس انسخة من هذ

اجلودة ورصدها، واصلت الإدارات تقدمي تقارير عن . وفامي يتعلق ب هابري املتخذة لتحسينتقارير البحث ادلويل والتدل  املناسب
مناقشة تطوير املقاييس، حيث ميكن توفري الإماكنيات من خالل مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية، وكذكل من 

التنبيه  ي تقارير عن أأداهئا و ب املاكتب زتويد ت لخالل تقدمي اخلدمات  ي النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءا
دارات واصلت الإ كام والعمل. فحص تطلب مزيدا من الي وقد  ارج املعايري القياس يةخالأداء اليت يصبح فهيا احلالت 

ن بعض الإدارات قد أأاتحت مزيدا من املعلومات عن ذكرت الامانة أأ املناقشات بشأأن حتسني منتجات العمل ادلولية. و 
اسةراتيجيات البحث اخلاصة هبا، وبدأأت املناقشات بشأأن أأفضل طريقة للحصول عىل التغذية املرتدة من خمتلف أأنواع 

عىل مزيد من العمل لتحسني الرشوط املوحدة اليت تس تخدهما كام مت التفاق اسةراتيجيات البحث هذه. خديم مس ت
والفحص المتهيدي ادلويل ادلويل التوجهيية للبحث طوط يل اخلالإدارات ادلولية  ي التقارير ادلولية، وكذكل بشأأن تعد

ل موعوعا متكررا انقش ته الإدارات ادلولية، ودة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشأأن وحدة الاخةراع. و ي حني اكنت اجل اإ
 ي مجيع ذكرت أأنه . و 2017ة  ي عام الإجراء املتعلق بمتديد تعيني الإدارات ادلولية يتعلق بعمل جلنة التعاون التقين وامجلعيأأن 

اجلدول الزمين لالإجراء اذلي وافق عليه الفريق العامل  ي اإىل مجيع الإدارات ادلولية أأشارت ، الإدارات ادلولية اتاجامتع
عقد س تُ واليت ومفيدة للجنة التعاون التقين، تتسم ابلكفاءة دورته التاسعة، والعملية اليت ينبغ  اتباعها لضامن عقد دورة 
أأيضا اتفاقا منوذجيا يس تخدم انقشت الإدارات ادلولية أأفادت أأن خالل نفس الفةرة اليت تعقد فهيا دورة الفريق العامل هذه. و 

دارة دولية مع املكتب و  2018يناير  1اعتبارا من  نفاذ ي وعع التفاقات الفردية اليت س تدخل حزي ال  اليت س تعقدها لك اإ
 عام.من هذا ال  ي أأكتوبراملنعقدة عية العامة  ي دورهتا امجل اليت س تعمتدها ادلويل، و 

هذا ل أأفاد أأنه وشدد وفد اململكة املتحدة عىل أأمهية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي دمع نظام الرباءات العامل . و  .17
ريق الفرع  املعين العمل  ي املرحةل ادلولية. ورحب الوفد ابس مترار معل الفجودة من الأمهية مباكن احلفاظ عىل السبب، 
دارة اجلودة  ي الإدارات . ابجلودة وأأعرب الوفد عىل وجه اخلصوص عن تأأييده لس مترار معلية اس تعراض الأقران بشأأن نظم اإ

 ردود فعلرحب الوفد ابلعمل املتعلق بكام تبادل أأفضل املامرسات. جمال املاكتب  ي معل ادلولية كوس يةل لتيسري 
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اململكة املتحدة للملكية الفكرية يعمل مع املكتب الكندي للملكية الفكرية ومكتب الياابن  وذكر أأن مكتب ،املس تخدمني
دارة البحث ادلويل هبدف بدء دراسة جتريبية، وجشع املاكتب  رتدةللرباءات لوعع معلية للماكتب املعينة لتقدمي التغذية امل ىل اإ اإ

ىل اس مترار معل الفريق الفرع  املعين ابجلودة بشأأن تقامس أأشار الوفد اإ كام الأخرى عىل النظر  ي مبادرات مماثةل. 
ىل تقامس اسةراتيجيات  اسةراتيجيات البحث وحتديث الربانمج التجرييب  ي املكتب الأورويب للرباءات، وأأيد اجلهود الرامية اإ

ىل أأقىص حد ممكن. و ي هذا الصدد،  عىل التغلب عىل قيود  يعملمكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ذكر أأن البحث اإ
ىل الأفاكر كام تكنولوجيا املعلومات لمتكينه من تقامس اسةراتيجيات البحث اخلاصة به  ي املس تقبل.  أأشار الوفد ابهامتم اإ

، حيث  9001ISO الأخرى لتحسني اجلودة اليت نوقشت  ي الفريق الفرع  املعين ابجلودة، لس امي الةركزي عىل معايري مثل
لتقامس بالده اس تعداد أأعرب عن ، و 2003منذ عام اخلاصة هبا املتحدة عىل شهادات لعمليات الرباءات حصلت اململكة 

 خرباهتا اخلاصة مع املاكتب املهمتة.

يران )مجهورية  .18 ىل الفقرة  -وأأشار وفد اإ من ملخص رئيس اجامتع الإدارات ادلولية الوارد  ي الوثيقة،  38الإسالمية( اإ
دراج التعديالت املقةرحة  ي الوثيقة  وطلب من الأمانة توعيحا التوجهيية  ابخلطوط PCT/MIA/24/11بشأأن متابعة اإ

والفحص المتهيدي ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وشدد الوفد عىل وجه اخلصوص عىل أأن أأي ادلويل للبحث 
ملشار امعاهدة الرباءات  ي  (PPHرباءات )املسار الرسيع ملعاجلة التاكمل تعلق ب التوجهيية ي طوط اقةراح بشأأن تعديل اخل

ليه  ي الفقرة   اإىل الفريق العاملأأن يُقدم ينبغ   ،من ملخص رئيس اجامتع الإدارات ادلولية الوارد  ي الوثيقة 36اإ
 .اعامتدهو  ملناقش ته

ىل املكتب ادلويل و  معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءاتوتوجه وفد  .19 ية اذلين حرضوا الإدارات ادلول  وفودابلشكر اإ
ادلورة الرابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية والاجامتع غري الرمس  للفريق الفرع  املعين ابجلودة  ي ريكيافيك  ي 

 للمسامهة  ي جناح هذه الاجامتعات. 2017 فرباير

يران )مجهورية أأوحضت الامانة، و  .20 املسار الرسيع دام الإسالمية( بشأأن اس تخ -ردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد اإ
ليه  ي الفقرة ( PCT-PPHملعاجلة الرباءات بناء عىل معاهدة الرباءات ) من ملخص رئيس اجامتع الإدارات  36املشار اإ

التوجهيية  اخلطوطويل س يكفل استشارة مجيع املاكتب املعنية بشأأن أأي تعديل عىل أأن املكتب ادل، ادلولية الوارد  ي الوثيقة
أأكرث اكن يمت بشلك ذكل  ي حني أأن أأو البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق هبذه املسأأةل. و للتعلاميت الإدارية

ل أأن ش يوعا عن طريق تعماميت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  ىل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون اإ املسائل س تحال اإ
 يبدو ذكل مالمئا. بشأأن الرباءات حيامث

جامتع الإدارات ادلولية العامةل  ي ظل معاهدة ل والعرشين لفريق العامل علام بتقرير ادلورة الرابعةوأأحاط ا .21
ىل ملخص رئيس تكل ادلورة الوارد  ي الوثيقةالرباءات واملدرج  ي مرفق  PCT/MIA/24/15 ، وذكل استنادا اإ
 .PCT/WG/10/3 الوثيقة

  شأأن الرباءات ي قطاع معاهدة التعاون ب الإلكةرونية اخلدمات 

ىل الوثيقة .22  .PCT/WG/10/21 استندت املناقشات اإ

 29لكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي أأن الإصدار الأخري من النظام الإ  موحضةالأمانة الوثيقة  عرعتو  .23
 look and" ، هتدف خدمة النظر والاحساسواهجة املس تخدملابلنس بة  يتضمن مستني رئيس يتني. أأول، 2017مارس 

feel "ىل تيسري اس تخدام بيئة  ةديداجل عرض أأكرث اتساقا  توفريو  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلكةروين الإ النظام اإ
ث نظام ااس تحدجرى احلفاظ عىل النسخة القدمية ابلتوازي لفةرة انتقالية حمدودة. اثنيا، مت للمعلومات. و ي الوقت نفسه، 
ىل  خدمنيجديد لإدارة الهوية يوفر للمس ت ملعاهدة التعاون بشأأن لكةروين الإ النظام خيارا أأو أأساليب توثيق قوية للوصول اإ
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ىل الشهادة الرمقية التقليدية، ميكن للمس تخدمني و. الرباءات ماختيار لكمة مرور ملرة واحدة حاليا ابلإعافة اإ نشاهئا اإ ا عن يمت اإ
أأو المكبيوتر اللويح، أأو عن طريق طلب رساةل نصية طريق التطبيق القيايس عىل أأهجزهتم النقاةل مثل الهاتف اذليك 

(SMS ىل رمق الهاتف ال دارة الهوية اجلديد أأن يفتح فرصا جديدة خلدمات نقال اخلا( اإ ما بني ص هبم. ومن شأأن نظام اإ
ن بأأن اس تخدامه أأسهل من التسجيل للحصول عىل شهادة رمقية. وابلنس بة ملاكتب امللكية واملس تخدمأأفاد ، و الأهجزة

أأنظمة عىل وظائف  النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاس تخدام اخلدمات القامئة عىل متصفح اعمتد لفكرية، ا
كأداة  النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلك مكتب وأأنظمة امللكية الفكرية احمللية. واس تخدمت بعض املاكتب 

لعرض امللفات  ي احلالت اليت ل ميكن  مكتيبدمع كالنظام دمت ماكتب أأخرى هذا جتهزي أأساس ية لها،  ي حني اس تخ
آليا من خالل معليات نقل  لنظام الالكةروين ملعاهدة التعاون املفات خدمات حفظ م ااس تخدمت . والوحداتالتعامل معها أ

لهيا مكتب واحد  ي الأس بوعتسملمكتب  46من قبل  (ePCT) بشأأن الرباءات النظام ، وأأودع ايضامل ، وانضم اإ
من الطلبات املقدمة   ي املائة 68حوايل  2017 ي الربع الأول من عام  (ePCT) الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل مكتب  أأصبح من املمكن للمودعني حتميل الواثئق اإىل ماكتب ومنذ نرش الوثيقة،  الطلبات التابع للمكتب ادلويل. تسملاإ
ىل أأخرى، ليصل  دارة للبحث ادلويل  15طلبات و تسملتب مكتبا مكاك 54مكتبا، مبا  ي ذكل  56العدد الإجاميل اإ مكتب اكإ

ىل والفحص المتهيدي ادلويل،  املكتب ادلويل. وفامي يتعلق بأأولوايت العمل  ي املس تقبل، يعزتم املكتب ادلويل وكذكل اإ
 1  ي 95يتعلق بتعديل القواعد، سيبدأأ نفاذ تعديل القاعدة من الوثيقة. وفامي  3تطوير السامت املدرجة  ي الفقرة 

ومنح الطلبات  ،واملنشورات الوطنية ،املرحةل الوطنيةمبدخالت اذلي يتطلب نقل املعلومات املتعلقة  ، الامر2017 يوليو
وين ملعاهدة التعاون النظام الالكةر من خالل واكامتل املعلومات املقدمة أأن حيسن من جودة من شأأنه ، الامر اذلي ادلولية

العمل بشأأن املرشوع التجرييب املقةرح دلخول مت تعليق وقد  (.PATENTSCOPEوركن الرباءات ) بشأأن الرباءات
 look"النظر والاحساس خدمة لكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالل تنفيذاملرحةل الوطنية مبساعدة النظام الإ 

and feelعادة بدء العملية. ، ولكن سيمت ة" اجلديد جراء تغيريات كام أأنه التصال ابملاكتب املهمتة قريبا هبدف اإ من املقرر اإ
من الوثيقة.  32 اإىل 30 ، كام هو موحض  ي الفقرات منملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلكةروين الإ أأخرى عىل النظام 

ملاكتب من أأجل اس تخدام أأكرث فعالية واتساقا للخدمات ن املكتب ادلويل مس تعد للعمل مع ااإ واختمتت الأمانة لكمهتا ابلقول 
 الطلبات ادلولية.تناول  ي الإلكةرونية 

بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وشكر املكتب ادلويل الإلكةرونية ورحب وفد اإرسائيل بتطوير اخلدمات  .24
للمودعني واملاكتب ابس تخدام واهجة الويب. لكفاءة تتسم ابعىل اجلهود املتواصةل ملواصةل حتسني النظام لتوفري خدمة فعاةل و 

مكتب الرباءات الإرسائييل أأفاد الوفد أأن النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، من خالل  ابلإيداعوفامي يتعلق 
د تسمل طلباتمعهل مككتب  ي ابنتظام  النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاس تخدم  ادلويل لبحث ل ارة واإ

، بدأأ مكتب الرباءات الإرسائييل، بصفته 2016و والفحص المتهيدي ادلويل لعرض مجيع الواثئق وتزنيلها. واعتبارا من يولي
، من النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلتقدمي ابس تخدام ل طلبات،  ي قبول الطرود اليت أأعدت  تسملمكتب 

ع الإلكةروين  ي مكتب الرباءات الإرسائييل. ووردت أأغلبية كبرية من الطلبات اليت تلقاها مكتب يداالإ خالل خوادم 
 ي  10زيد عن ت، ل (PCT-SAFEلإيداع الإلكةروين الآمن للطلبات )ا نظامابس تخدام  تسملالرباءات الإرسائييل مككتب 

. وأأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن يواصل عاون بشأأن الرباءاتملعاهدة التلكةروين الإ النظام من الطلبات اليت يتلقاها  املائة
مجيع أأفاد الوفد أأن . وعالوة عىل ذكل، (PCT-SAFEالإيداع الإلكةروين الآمن للطلبات ) نظاماملكتب ادلويل احلفاظ عىل 

رئيس ية  ي شلك من تلق  التصالت المتكنوا ، مبن فهيم أأولئك اذلين  م يكونوا متواجدين  ي اإرسائيل، مودع  الطلبات
لكةروين. وفامي يتعلق خب ، كدائرة للبحث ادلويل، اس تخدم مكتب الرباءات (eSearchCopy)الإلكةرونية دمة نُس  البحث اإ

الطلبات  ي الولايت  مودع تلق  الطلبات ادلولية املودعة من  ي ابنتظام الإلكةرونية خدمة نُس  البحث الإرسائييل نظام 
، تسملأأو املكتب ادلويل مككتب الولايت املتحدة التسميات والعالمات والرباءات  ي مكتب تخدام املتحدة الأمريكية ابس  

دارة للبحث ادلويل. وفامي يتعلق ابس تخدام  تسملمككتب و  ىل املكتب الأورويب للرباءات اكإ  ملفاتلإرسال نس  البحث اإ
آليا كبديل ل ، أأيد الوفد الانتقال حنو النص الاكمل بنسق قابل للقراءXMLبنسق  . وعالوة عىل ذكل، متكنت PDFنسق ة أ
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، وأأعرب الوفد عن اس تعداده لنقل XMLبنسق النظم الآلية  ي مكتب الرباءات الإرسائييل من نقل منتجات العمل ادلولية 
ىل املكتب ادلويل للتعليق علهيا و  د فكرة توس يع نطاق عتبار. وأأخريا، وفامي يتعلق بتقارير الإدارة، أأيد الوفأأخذها  ي الاأأمثةل اإ

عداد تقارير الإدارة تشمل ل  النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتخدمات  دارات البحث ادلويل من خالل اإ اإ
متكني املاكتب من حنو أأدوات مفيدة متثل تقارير الإدارة هذه ذكر أأن املتعلقة بنس  البحث املعلقة وتقارير البحث ادلويل. و 

احملمتةل  ي مرحةل مبكرة واملساعدة  ي حتديد أأس باب التأأخري. وابلإعافة اإىل ذكل، س يكون من  تشالحتديد حالت امل 
دارة للفحص  هبا تصامل ملكتب ميثل اللمكتب ادلويل اذلي  ابلنس بة أأن يكون ملخص الطلبات ادلولية معروف الصواب اكإ

س يكون من أأفاد أأنه . و معلقاهلية للرباءة مبوجب الفصل الثاين التقرير الأويل ادلويل بشأأن الأ عندما يكون  ،المتهيدي ادلويل
نشاء  الصواب ىل الإداراتاذلي " التحفزي"نظام اإ  ادلولية. يقدم هذه التقارير ابنتظام اإ

ىل أأن مكتب  .25 التسميات والعالمات وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأولوايت الواردة  ي الوثيقة وأأشار اإ
ذكر ولايت املتحدة يعزتم املشاركة  ي املكتب ادلويل ودمعه  ي هذه اجملالت ابلقدر اذلي تسمح به موارده. و الوالرباءات  ي 

نشاء حزم دمع قد الولايت املتحدة التسميات والعالمات والرباءات  ي مكتب ن أأ  النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن اإ
، ولكنه أأيد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإرسائيل بشأأن احلفاظ عىل اخلاص هبا وينلإيداعها  ي نظام الإيداع الإلكةر  ،الرباءات

نظرا لقضااي الأمن القويم ابلنس بة ملودع  الطلبات  ي الولايت ( PCT-SAFEالإيداع الإلكةروين الآمن للطلبات ) نظام
. واتفق الوفد مع املناقشة الواردة  ي الفقرات اءاتالنظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرب املتحدة الأمريكية ابس تخدام 

ىل  24من  ىل زايدة اس تخدام  27اإ ىل أأن  ،XMLملفات نسق من الوثيقة بشأأن اجلهود الرامية اإ التسميات مكتب وأأشار اإ
بنسق  امللفاتيعمل عىل حتقيق هذا الهدف. وأأخريا، وفامي يتعلق ابس تخدام الولايت املتحدة والعالمات والرباءات  ي 

docx  ينظر  ي الولايت املتحدة التسميات والعالمات والرباءات  ي مكتب أأفاد أأن من الوثيقة،  27اليت نوقشت  ي الفقرة
هذه املسأأةل بشأأن الإيداعات الوطنية ووافق عىل التعاون مع املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل لس تكشاف 

ماكنية  الولايت التسميات والعالمات والرباءات  ي مكتب أأفاد أأن الطلبات. و  مودع ب جانمن  docxبنسق يداعات الإ اإ
تتعلق ابنطباق املتطلبات املادية عىل الإيداعات اليت  م تقدم واجه مشالت ، docxبنسق طلبات ل ، أأثناء جتريبه ل املتحدة
اليت تؤثر هبا املتطلبات املادية الواردة  . و ي هذا الصدد، قد يكون من املالمئ اس تعراض الكيفية(Image) ورةنسق الص ي 

 .(Non-image) ةصورالغري بنسق من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل امللفات املودعة  11 ي القاعدة 

لكةرونية دمات اخلوشكر وفد ادلامنرك املكتب ادلويل عىل تطوير  .26 ىل أأن ملالإ عاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأشار اإ
طلبات يشعر ابلرعا الشديد عن اخلدمات والتعاون مع  تسمل للرباءات والعالمات التجارية بصفته مكتب املكتب ادلامنريك

 نظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلل فيدة مزية الربيد الإلكةروين امل املكتب ادلويل. ومن اخلصائص العملية 
(ePCT)  التصال مباشة ابملكتب ادلويل واحلصول عىل اس تجابة رسيعة. و ي الطلبات  تسملأأو ادلردشة اليت تتيح ملاكتب

 اخلتام، ذكر الوفد أأنه ليس دليه اقةراحات حمددة أأو أأولوايت أأخرى خبالف تكل املبينة  ي الوثيقة.

عندما بدأأ املعهد الوطين للملكية الصناعية  ي ش ييل قبول  2016 ي عام أأفاد أأنه ورحب وفد ش ييل ابلوثيقة. و  .27
يداع حوايل النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيداعات من خالل الإ  من الطلبات ادلولية   ي املائة 50، مت اإ

النظام الالكةروين ملعاهدة س تخدمون الآن ي   ي املائة 70، ولكن أأكرث من  الإلكةرونيةاليت تلقاها من خالل اخلدمات 
 ي  النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتكتب ادلويل عىل دمعه لتنفيذ . وشكر الوفد امل التعاون بشأأن الرباءات

النظام الالكةروين أأيد الوفد التطورات الأخرية  ي كام أأمرياك الالتينية والاكرييب لمتكني البدلان الأخرى من اس تخدام النظام. 
دمة نُس  خبدارة ابس تخدام معلومات من النظام. وفامي يتعلق ، لس امي نية توليد تقارير الإ ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

املعهد الوطين للملكية الصناعية  ي ش ييل جزء من النظام، وجشع الوفد املاكتب الأخرى عىل أأفاد أأن ، الإلكةرونيةالبحث 
حاةل تقارير مع املكتب ادلويل يعمل املعهد الوطين للملكية الصناعية  ي ش ييل أأفاد أأن اس تخداهما أأيضا. كام  لمتكينه من اإ

ىل املكتب ادلويل ب  دارة للبحث ادلويل اإ  .XMLنسق البحث ادلويل اليت أأعدها اكإ
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ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإلكةرونية وأأعرب وفد الهند عن تقديره لعمل املكتب ادلويل  ي حتسني اخلدمات  .28
الطلبات اليت تغلبت عىل بعض  تسملاكتب مللمس تخدمني و  جلعلها أأكرث مالءمة للمس تخدمني وتوفري املزيد من التسهيالت

الوفد ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأبلغ الإلكةرونية  ي املايض . وأأيد الوفد تطوير اخلدمات  االصعوابت اليت واهجهت
يداع الطلبات قد عدلت قوانيهنا الوطنية جلعل بالده الفريق العامل بأأن  من خالل نظام لزاميا االرباءات  والكءمن قبل اإ

لكةروين، حيث يوفر نظام الإيداع الإلكةروين  يداع اإ . ومتش يا مع  ي املائة 10بنس بة الطلبات  ودع ملختفيض الرسوم لبالده اإ
النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن ، اختذ املكتب الهندي للرباءات عدة مبادرات لتعزيز اس تخدام  هذا الهدف
حتقيق أأقىص قدر من املزااي اليت ميكن احلصول ، بغرض الطلبات الهنودمن مودع  ن الإيداعات الورقية واحلد م الرباءات

النظام اجلديد ملعاهدة التعاون بشأأن اليت تس تخدم الطلبات زيد علهيا ابس تخدام النظام، وأأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن ت
دخاعن تطلعه الوفد كام اعرب الرباءات  ي املس تقبل.  ىل اإ النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون ل مزيد من التحسينات عىل اإ

ختفيض أأوقات املعاجلة وجعل النظام مت حبيث ميكن ، لس امي فامي يتعلق بدفع الرسوم ومعاجلة الطلبات بشلك أأ بشأأن الرباءات
 أأكرث شفافية.

وأأثىن عىل املكتب ادلويل  الرباءات لنظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأنل ورحب وفد أأسةراليا ابلتطوير اجلاري  .29
أأسةراليا  ي امللكية الفكرية أأفاد أأن مكتب للنسخة الأخرية. و ة " اجلديدlook and feel" خدمة النظر والاحساسبشأأن 
، وتوقف عن 2014أأبريل  14 منذ النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتقبول الطلبات ادلولية من خالل بدأأ 

. و ي 2016سبمترب  1اعتبارا من ( PCT-SAFEالإيداع الإلكةروين الآمن للطلبات ) نظاملطلبات املودعة ابس تخدام قبول ا
يداع ما يقرب من 2016مايو  أأسةراليا ابس تخدام  ي امللكية الفكرية دلى مكتب من الطلبات ادلولية   ي املائة 70، مت اإ

الإيداع  نظام بنظام من الإيداعات  ي املائة 12س بة بيامن أأودعت ن ، ءاتالنظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الربا
كام ذكر ونقص ملحوظني عىل التوايل مقارنة ابلعام السابق. ة هذين الرمقني ميثالن زايد. وأأفاد أأن الإلكةروين الآمن للطلبات

 ي أأسةراليا معل مباشة مع لكية الفكرية امل مكتب دلى عاهدة التعاون بشأأن الرباءات الرباءات التابعة ملن فريق معاجلة أأ 
ىل الإيداع الإلكةروين الآمن للطلبات  نظامالرباءات ملساعدهتم  ي الانتقال من  والكء النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون اإ

دلمع  ي تضمن القدرة عىل الإجابة عىل الأس ئةل عرب الهاتف، فضال عن توفري التدريب الأسايس واي اذلي  بشأأن الرباءات
نشاء حساابت املس تخدمني. وقد مكن ذكل من الانتقال السلس لأغلبية املودعني اذلين ينتقلون من  لإيداع ا نظاماإ

ىل  الإلكةروين الآمن للطلبات مودع  من   ي املائة 80أأكرث من أأفاد أأن . و النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاإ
، وهو النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيس تخدمون حاليا رية  ي أأسةراليا مكتب امللكية الفكالطلبات دلى 

دخال حتسينات عىل املعاجلة ادلاخلية لفريق  يداعا أأكرث كفاءة وتبس يطا للعمالء، فضال عن اإ نتيجة رائعة من شأأهنا أأن تضمن اإ
. وشكر الوفد املكتب ادلويل كتب امللكية الفكرية  ي أأسةراليام عاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي معاجلة الرباءات التابعة مل

النظام الالكةروين عىل مساعدته  ي هذه العملية. وفامي يتعلق ابملس تقبل، ذكر الوفد أأنه يود تقدمي مجيع الطلبات من خالل 
القدرة عىل دفع الرسوم مقدما  ي يمتثل الطلبات  مودع لفائدة أأحد التحسينات أأفاد أأن . و ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

طلب من ، لس امي عنرص رسوم الإيداع ادلويل، بدل من أأن يُ النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتابس تخدام 
آلية دفع الرسوم املتاحة  ي  مودع  الوفد ابلعمل أأقر . و ي هذا اجملال،  ي أأسةراليا مكتب امللكية الفكريةالطلبات اس تخدام أ

ىل نتاجئ PCT/WG/10/6 اذلي جيري الاعطالع به، عىل النحو املبني  ي الوثيقةضخم لا . وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
ماكنية كبرية  ي اس تخدام كام ، املرشوع التجرييب للمقاصة أأعرب عن أأمهل  ي أأن يؤدي جناح املرشوع التجرييب اإىل حل واإ

ىل النظر  ي كيفية أأن احللول  .النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعىل نطاق أأوسع، دعا الوفد الفريق العامل اإ
ىل العملية ال قد ل تنطوي ابلرضورة عىل نقل  ىل رمقية، بل ابلأحرى العملية ال ورقية اإ ىل حلول اإ البيئة الرمقية اليت تؤدي اإ

مكتب امللكية الفكرية  ي ذكر الوفد أأن صدد، ل ميكن النظر فهيا أأو تقييدها ببيئة قامئة عىل الورق. و ي هذا الوجديدة 
ىل العمل مع املكتب ادلويل ي نظر بنشاط  ي هذه القضااي داخليا و ي أأسةراليا   الس نوات املقبةل.خالل تطلع اإ
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فائدة لالإلكةرونية اجلهود اليت يبذلها املكتب ادلويل لتطوير خدماته الاخةراع وأأيد وفد املكتب الأورويب لرباءات  .30
ماكانت ي زال يل اذلي  النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتواملس تخدمني عىل السواء، لس امي  ي ملاكتب ا متتع ابإ

املكتب ادلويل، اذلي ركز عىل الاخةراع و املكتب الأورويب لرباءات زي بني تعاون ممذكر أأن هناك كبرية. و ي هذا الصدد، 
ىل التطورات الإجيابية، وعلق عىل أأربع مسائل حمددة. تقدمي أأفضل اخلدمات املمكنة للمس تخدم ني واملاكتب. وأأشار الوفد اإ
الإلكةرونية يداع الإ متطلبات التوقيع  ي أأداة  طبيقعن قلقه الشديد بشأأن ت الاخةراع أأول، أأعرب املكتب الأورويب لرباءات 

عافة ذكلملعاهدة الرباءات نظرا لأن الإلكةرونية أأداة الإيداع ذكر أأن الطلب. و امترة اس عن نفصل التوقيع بشلك م  ه ميكن اإ
عداد طلب دويل أأثناء العمل  ي عدة أأقسام خمتلفة وتطبيق التوقيع مرة واحدة فقط أأاتحت ملعاهدة الرباءات  للمس تخدمني اإ

ب قد ل يضمن أأن الفرد اذلي وقع الطلذكل نفسه. ومن مث فاإن  الطلبدخلت عىل بغض النظر عن عدد التغيريات اليت أ  
عداد الطلب ، حيامث وافق  ي الواقع عىل احملتوى مبا  ي ذكل الواثئق احملمةل ، مع تطبيق التوقيع  ي الهناية. ةتتابعبطريقة م  م يمت اإ
، اكن املكتب النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاثنيا، فامي يتعلق ابس تخدام اخلدمة القامئة عىل متصفح 

ىل تقليل العمليات الورقية لالأورويب للربا ، وخصوصا عندما فائدة معاجلة الطلباتءات داعام للتدابري اليت ميكن أأن تؤدي اإ
ماكنية و من التوقيت حسنت تكل التدابري  الاخةراع املكتب الأورويب لرباءات فضل تنفيذها بكفاءة. و ي هذا الصدد، اإ

دارة الرباءات اخلاص به، وهو ما يتطلب عادة تبادل التفاعل مع ملفات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابس ت خدام نظام اإ
 ي ابلبحث وليس الإلكةرونية كرر الوفد تعليقات وفد أأسةراليا فامي يتعلق ابلبحث عن حلول توفرها البيئة كام بياانت العمل. 

، رحب الوفد لتعاون بشأأن الرباءاتلنظام الالكةروين ملعاهدة ال الإجراءات الورقية. اثلثا، فامي يتعلق ابخلطوات التالية 
يناقش مع الاخةراع املكتب الأورويب لرباءات ذكر أأن ابخلطوات الالزمة ملزيد من التشغيل الآيل الفعال للخدمات، حيث 

 ي اخلاص به ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي حل الإيداع املوحد الويب خدمة مج املكتب ادلويل أأفضل الس بل دل
دارات البحث ادلويل عXMLملفات نسق أأخريا، فامي يتعلق ابس تخدام املس تقبل. و  رسال تقارير ، جشع الوفد املزيد من اإ ىل اإ

آراء ىل املكتب ادلويل بصيغة خطية  حبث دولية وأ ، الأمر اذلي من شأأنه أأن يساعد اإىل حد كبري عىل معاجلة XMLنسق اإ
ىل تلق  املزيد من تقارير البحث الاخةراع رباءات املكتب الأورويب لأأعرب عن تطلع وأأمتتة هجود الةرمجة، و  ، XMLبنسق اإ

ىل بةرمجهتا املكتب ادلويل قيام و  يعمل أأيضا الاخةراع ن املكتب الأورويب لرباءات ذكر أأ لكام اكن ذكل متاحا. و الإنلكزيية اللغة اإ
يناقش املكتب ( حيث "docx") OPEN OFFICE XMLبنسق الطلبات  تسملعىل تطوير خيار الإيداع لمتكني 

مع املرفق ابلتكيف الأخرى اقةراحا ابلتغيري اذلي يعزتم نرشه قريبا امللكية الفكرية مع ماكتب الاخةراع الأورويب لرباءات 
يداع نسق ك  docx نسقمن التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلمع  (واو)  .يةقانون ساري من الناحية الاإ

 النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتكتب ادلويل عىل اجلهود اليت يبذلها لتحسني وشكر وفد الصني امل  .31
يالء مزيد من الاهامتم  الإلكةرونيةوتوس يع نطاق همامه. وفامي يتعلق ابلتطوير املس تقبيل للخدمات  ماكنية ابإ ، طلب الوفد اإ

ىل اللغات وحتديثات البياانت جلعل النظام أأكرث   الطلبات واملاكتب. مودع مالءمة للك من الوصول اإ

النظام مبا  ي ذكل ، عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتملالإلكةرونية دمات اخلورحب وفد الياابن ابلتقدم احملرز  ي  .32
ر وشكر الأمانة عىل هجودها  ي هذا الصدد. وفامي يتعلق ابلرسومات امللونة، أأشا ،الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ىل أأن املقةرحات الواردة  ي الفقرة  أأو بعده،  2017 أأكتوبر 1كر أأنه ميكن توفري حل مؤقت  ي من الوثيقة، حيث ذُ  31الوفد اإ

س يكون ذكر الوفد أأنه و ي هذا الصدد،  .C.PCT 1505التعممي بشأأن اعامتدا عىل الردود الواردة من ادلول الأعضاء 
آاثر عىل ال ىل تعديلالكها تحتاج س  اليت أأنظمة تكنولوجيا املعلومات، ية و الوطن  لواحئللمقةرحات أ . وابلتايل س يكون من اإ

 احلل املؤقت للرسومات امللونة حبلول املوعد املس هتدف. تنفيذمكتب الياابن للرباءات الصعب عىل 

ةروين الايداع الالكخدمات ريبا دخل قوأأعلن وفد سويرسا أأن املعهد الاحتادي السويرسي للملكية الفكرية س ي .33
. وشكر الوفد املكتب ادلويل عىل دمعه الطلبات مودع فائدة كبرية للمكتب و  ايعتقد أأنه س يكون لهيت الملعاهدة الرباءات 

ىل مواصةل التعاون  لتوعيح الأس ئةل املتعلقة بتنفيذ الإيداع الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأعرب عن تطلعه اإ
  ي املس تقبل.
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 تسملالالكةروين ملعاهدة الرباءات مككتب ل الايداع خدمات يس تخدم المنساوي لرباءات ان مكتب أأ لمنسا وفد اأأفاد و  .34
دارة  دارة لبحث ادلويل و ل الطلبات واإ المنساوي لرباءات امكتب ذكر أأن كتب معني/ منتخب. و مك الفحص المتهيدي ادلويل و اإ

اليت اس تضافها املكتب ادلويل. ووافق الالكةروين دمة الإيداع الإيداع الإلكةروين ملعاهدة الرباءات من خالل خ خدماتنفذ 
دارة حبث دويل، عىل المنساوي لرباءاتامكتب  الطلبات تقريبا  تسملمن مجيع ماكتب  الإلكةرونيةنُس  البحث ، بوصفه اإ

رسال نس  حبث ابس تخدام برانم تسملل قام املكتب بصفته مكتبا و  ،اليت أأرسلت نسخا حبثية نُس  البحث ج الطلبات، ابإ
ىل املكتب الأورويب لرباءاتالإلكةرونية  . وشكر الوفد املكتب ادلويل عىل تعاونه اجليد  ي تطوير خدماته اخلاصة الاخةراع اإ

عاهدة الرباءات. وفامي يتعلق ابقةراحات التحسني، اقةرح الوفد وعع رمز وثيقة منفصل الايداع الالكةروين مل دماتخب
دارة البحث ادلويل أأن هناك نقص  ي  مودع الطلبدلعوة  PCT/ISA/206س امترة ل عافية عندما ترى اإ ىل دفع رسوم اإ اإ

اتحته  ي امسه الصحيح.ب يسمح قد وحدة الاخةراع، مما   تحميهل بسهوةل أأكرب واإ

طاالإلكةرونية مس تخدم نشط للخدمات هو وذكر وفد الربازيل أأن املعهد الوطين للملكية الصناعية  ي الربازيل  .35 ر  ي اإ
لغاء اس تخدام الورق خالل الس نوات القليةل القادمة كجزء من  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأعرب عن أأمهل  ي اإ

جراءاته لةرش يد الإجراءات وتبس يط معلية  . و ي هذا الصدد، شدد الوفد عىل أأمهية التعاون ادلويل اذلي معاجلة الطلباتاإ
ىل الأدوات اليت ميكن تكييف  املعهد الوطين للملكية أأفاد أأن ها لحقا لس تخداهما  ي اجملالت احمللية. و يسمح ابلوصول اإ

ابهامتم كبري، وبدأأ مناقشات داخلية لوعع متطلبات تقنية لتكييف  XMLاملناقشات املتعلقة بنسق اتبع الصناعية  ي الربازيل 
أأمهل  ي تقدمي مزيد من املعلومات  لس تخدامه  ي خدماته ادلاخلية وتلق  طلبات الرباءات، حيث أأعرب عن XMLنسق 

  ي  ي ادلورة التالية للفريق العامل.

 نظامردا عىل التعليقات اليت أأاثرها وفدا اإرسائيل والولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق مبواصةل دمع واكدت الامانة،  .36
هناء ، من جديد أأن املكتب ادلويل يرغب  ي العمل لإيداع الإلكةروين الآمن للطلباتا املقدم مع ادلمع املاكتب من أأجل اإ

من هذا الأمر من أأجل القضاء عىل تلكفة الاحتفاظ بنظم مكررة. ومع ذكل، لن يمت  لإيداع الإلكةروين الآمن للطلباتا نظام
يداع الإلكةروين الآمن للطلباتا نظامزال يل بيامن جانب واحد  كنوا من جملموعة كبرية من املس تخدمني اذلين  م يمت ا هام لإ
الأمنية الوطنية. وفامي يتعلق مبسأأةل التوقيعات يدات قي ت ال نتيجة  النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاس تخدام 

، أأشارت الأمانة اإىل أأنه حىت مع وجود نظام قامئ عىل الورق،  م يكن من الاخةراع اليت أأاثرها املكتب الأورويب لرباءات
ن املكتب ادلويل عىل ذكرت أأ الرباءات يتعلق ابلفعل جبميع الواثئق املرفقة. و  والكءالتوقيع من أأحد  املمكن التأأكد من أأن

ىل زايدة  لماكتب ابلنس بة لصعوبة الاس تعداد للنظر  ي هذه املسأأةل، ولكن من املهم أأل تؤدي أأي حلول ملعاجلة هذه املسأأةل اإ
 ي بني هو م بلغات خمتلفة كام اس تعراض الطلبات ميكن ت الامانة أأنه أأفاد. وفامي يتعلق ابدلمع اللغوي، الطلبات ومودع 
يداع الطلب ابللغة الياابنية  3الشلك  اس تعراض املعاجلة ابللغتني الإنلكزيية والياابنية، وميكن ومتت من الوثيقة، حيث مت اإ
ىل تشجيع  تعن معلومات اللغات املتعددة يه أأحد الأس باب اليت دفذكرت أأ ابللغة الروس ية. و الطلب  املكتب ادلويل اإ

عداد تقارير ابس تخدام  دارات البحث ادلويل، عىل اإ ، مما يسمح بوعع بياانت حمايدة للغة  ي XMLنسق املاكتب، لس امي اإ
عدادها خصيصا لتكل اللغة. وبصورة أأمع، أأعرب املكتب ادلويل عن أأمهل  ي أأن توفر املاكتب املعلومات  ورقة أأمناط يمت اإ

 اللغوي اجليد. وأأخريا، وفامي يتعلق ابلرسومات امللونة، شددت الأمانة عىل أأن احلل اذلي يتعني تنفيذه  ي الالزمة لدلمع
ىل معاجلة املسائل املتعلقة ابلوقت  طلبات يدمع النظام بأأمكهل ال عندما املس تقبل القريب هو جمرد حل مؤقت، ول يسعى اإ

بأأن بعض الطلبات ادلولية قد أأودعت ابلرسومات امللونة، وأأن هذه املعلومات يقر احلل املؤقت أأفادت بأأن ابلألوان. و املقدمة 
الأبيض والأسود. وسيناقش املكتب ادلويل احلل املؤقت مع للونني نرش الطلب ابيمت مت جتاهلها  ي الوقت احلارض عندما ي

يأأمل  ي امليض مع ذكل ها الوطنية، ولكنه مكتب الرباءات الياابين واملاكتب املهمتة الأخرى بشأأن تنفيذ هذا الةرتيب  ي نظم 
 الطلبات خدمة للرسومات امللونة  ي نفس الوقت. تسملقدما  ي التنفيذ، مضيفا أأنه ليس من الرضوري أأن تبدأأ مجيع ماكتب 

ذا اكن عدم القدرة عىلؤ ، سC PCT 1505 كجزء من املشاورات الواردة  ي التعمميذكرت الامانة أأنه، و   لت املاكتب عام اإ
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الطلبات من امليض  تسمل ي أأن تمتكن ماكتب  اعن أأملهت الامانة ، وأأعربمعوق من عدمهتنفيذ احلل املؤقت س يكون مبثابة 
 قدما برسعات خمتلفة، عىل أأوسع نطاق ممكن.

 .PCT/WG/10/21وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .37

 (eSearchCopy) الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث  من جدول الأعامل: 7البند 

ىل الوثيقتنياستندت  .38  ..PCT/WG/10/22 و PCT/WG/10/13 املناقشات اإ

تعمل بشلك  الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث أأن  PCT/WG/10/22وذكرت الأمانة  ي معرض تقدميها للوثيقة  .39
دارات البحث ادلويل عىل اس تخدامجشع املكتب ادلويل أأن و  ،جيد هذا املسار لإرسال  املزيد من ماكتب تسمل الطلبات واإ

 ُ ماكتب تسمل الطلبات  ي مالزياي ابشت ، عندما 2014سبمترب  20 ي بدأأت اخلدمة أأفادت أأن س  البحث. و واس تقبال ن
 ُ رسال ن ىل  الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث س  البحث ابس تخدام ونيوزيلندا اإ عافة امللكية الفكرية  ي أأسةراليا. وابإ مكتب اإ

ُ من خالل  2017 مايو 1بع للمكتب ادلويل  ي مكتب تسمل الطلبات التا حاةل ن ىل املكتب الهندي للرباءاتاإ  ،س  البحث اإ
ىل انضامم و  كتب ملعاهدة الرباءات ابمل  غري الورقيةاخلدمة ماكتب تسمل الطلبات  ي بلغاراي وادلامنرك وأأملانيا وس نغافورة اإ

. الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث دارة حبث دويل الآن  ي اإ  17مكتب تسمل طلبات و 41 ، شاركلرباءات الاخةراعالأورويب 
ُ   ي املائة 24حنو اخلدمة شلك ت و  دارات البحث ادلويل عندما من ن يكون س  البحث املنقوةل بني ماكتب تسمل الطلبات واإ

ىل مع انضامم املزيد من املاكت 2017ن املتوقع حتقيق مزيد من المنو خالل عام كام أأنه ماملكتبان خمتلفني.  غري اخلدمة ب اإ
دمة نُس  البحث الاس تخدام خلاملزيد من الأورويب. وابلإعافة اإىل الاخةراع مكتب براءات ملعاهدة الرباءات دلى  الورقية

ُ أأفادت الامنة أأن ، أأظهرت الوثيقة أأن توقيت اس تالم نس  البحث قد حتسن. و الإلكةرونية س  البحث أأيضا مساوية جودة ن
. و ي هذا الصدد، أأشارت الأمانة اإىل وجود عوابط تشمل  احلصول علهيا سابقا ابخلدمة الورقيةاليت متأأو أأفضل من تكل 

خدمة نُس  البحث ورقية لضامن متكن ماكتب تسمل الطلبات اجلديدة املشاركة  ي النس  ال اختبارات تشغيلية متوازية مع 
ُ الإلكةرونية  جراء ن يداع طلب دويلمن اإ أأحد أأهداف يمتثل . وابلإعافة اإىل ذكل،  وريس  جيدة ممسوحة عوئيا عند اإ

دارات البحث ادلويل لن تتطلب سوى معلية واحدة وبر  ي  الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث  بغض النظر عن عدد  امجأأن اإ
 ُ ماكتب تسمل الطلبات من الإلكةرونية نُس  البحث بحث. كام مكنت خدمة ال س  ماكتب تسمل الطلبات اليت تلقت مهنا ن

لكةرونيا اإىل وسائط مادية  ودع الإيداع الإلكةروين ملخدمة  تقدمي الطلبات حيث جتنبت اخلدمة أأيضا حتويل النس  املودعة اإ
دارة البحث ادلويل. وعالوة عىل ذكل، ميكن للمكتب ادلويل، من خالل  ىل اإ ، أأن الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث لإحالهتا اإ

ىل الإدارات ادلولية عن  النظام الالكةروين طريق حتسني تقارير التتبع والإدارة، مثل التقارير املتاحة  ي يقدم خدمة أأفضل اإ
، هناك الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث ملشاركة  ي املهمتة اباكتب تسمل الطلبات ابلنس بة مل. وملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل املكت رسال نس  قياس ية اإ النظام الالكةروين ملعاهدة ب ادلويل ابس تخدام بعض الرشوط املس بقة، لس امي القدرة عىل اإ
طار معاهدة الرباءات الإلكةرونية تبادل املعلومات  نظامأأو  التعاون بشأأن الرباءات ةرجامت ال، لإعافة (PCT-EDI) ي اإ

خطار املكتب ادلويل بذكل لإحاةل نسخة االقدرة غرض البحث فقط، و التتايل بوقوامئ  لبحث عىل حتديد دفع رسوم البحث واإ
دارة البحث ادلويل. وفامي يتعلق مباكتب تسمل الطلبات اليت تقبل الإيداعات الورقية فقط، خل ىل اإ دمة نُس  البحث اإ

ىل تقدمي نسخة ورقية واحدة من الطلب، واليت سيمت مسحها  مودع الطلب، حيث س يحتاج فوائد الإلكةرونية فقط اإ
لكةرونيا. وابلنس بة للمس تقبل، سل ن سةرُ والاحتفاظ هبا  ي مكتب تسمل الطلبات  ي حني  سخة السجل ونسخة البحث اإ

ىل أأن الأولوايت س تُ  حدد عىل أأساس أأجحام س يواصل املكتب ادلويل التصال ابملاكتب لتشجيعها عىل املشاركة، مشريا اإ
فامي يتعلق بتنفيذ  س يواصل املكتب ادلويل التنس يق مع املكتب الأورويب للرباءاتكام الإرسال والرشوط املس بقة للمشاركة. 

 عاهدة الرباءات.مل غري الورقيةاخلدمة 
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ىل  PCT/WG/10/13 ي عرعه للوثيقة الاخةراع وأأشار وفد املكتب الأورويب لرباءات  .40 التنفيذ التجرييب جناح اإ
 12ابلاكمل  ي ابتت مفعةل العام املايض وأأن اخلدمة ات  ي /النظام غري الوري ملعاهدة الرباءالإلكةرونيةنُس  البحث خلدمة 

. 2017حبلول هناية عام  لخدمةتسمل طلبات لمكتب  20اس تخدام حوايل مهل  ي أأ أأعرب الوفد عن . و طلباتمكتب تسمل 
دارةماكتب تسمل الطلبات اليت لك  ي نقل مهل أأ عن أأعرب الوفد كام   ي  هذا النظاملها، اإىل حبث دويل  يعمل املكتب مبثابة اإ
لفةرة تةراوح بني شهرين عىل سبيل التجربة والنس  الورقية الإلكةرونية العمل خبدميت النس  ورة نبّه اإىل رض ولكنه هناية، ال

مع التأأكد من اتساق النواجت ونوعيهتا وصدورها  ي غضون  فعال بشلكتنفيذ اخلدمة من وثالثة أأشهر للك مكتب للتأأكد 
. مؤلفة من أأربعة ماكتب تقريبا   مجموعات صغريةمضن  هفيذلزم تن ذلا و ،وارديتطلب تسخري امل ذكر أأّن ما س بق. و همل مناس بة

كدائرة حبث الاخةراع املكتب الأورويب لرباءات خيتض هبا واختمت الوفد لكمته بتشجيع مجيع ماكتب تسمل الطلبات اليت 
لتصال. ، عىل االاخةراعالرباءات مع املكتب الأورويب لرباءات ملعاهدة  غري الورقيةاخلدمة  م تناقش بعد ، اليت دويل

ىل تكييف حبيث تعكس  ىل أأن الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد حتتاج اإ ُ موقف وأأخريا، أأشار الوفد اإ س  ن
رسالها عن طريق املكتب ادلويل.  البحث اليت يمت اإ

س بانيا أأن املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية شارك  ي  .41 كتب مك  الإلكةرونيةالبحث خدمة نُس  وذكر وفد اإ
ىل املكتب الأورويب لرباءات  دارة للبحث يةو م يعد يرسل نس  حبث ورق الاخةراع تسمل لإرسال نس  البحث اإ . وبوصفه اإ

ادلويل، أأجرى املكتب اتصالت مع ماكتب تسمل الطلبات، لس امي ماكتب أأمرياك الالتينية، وأأعرب عن أأمهل  ي بدء احلصول 
 خالل خدمة البحث الإلكةروين  ي املس تقبل القريب. عىل نس  البحث من

وتلقى  2014منذ أأكتوبر  الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث وذكر وفد اإرسائيل أأن مكتب الرباءات الإرسائييل يس تخدم  .42
التسميات والعالمات والرباءات  ي للطلبات املودعة دلى مكتب  الإلكةرونية خدمة نُس  البحث نس  حبث من خالل 

ايت املتحدة واملكتب ادلويل بصفته مكتب تسمل طلبات. وابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات، أأحال املكتب الإرسائييل الول
ىل املكتب الأورويب لرباءات  300للرباءات أأكرث من  ، الإلكةرونية خدمة نُس  البحث من خالل الاخةراع نسخة حبث اإ
دارات . وف2016الورق  ي مايو قامئ عىل وأأوقف التدفق ال ىل اإ امي يتعلق بنقل رسوم البحث من ماكتب تسمل الطلبات اإ

املاكتب س تحتاج اإىل وقت لإعداد نظم ولكنه أأفاد أأن أأيد الوفد هذه الآليات، املكتب ادلويل، البحث ادلويل عن طريق 
اسب. وفامي يتعلق تكنولوجيا املعلومات لضامن الانتقال السلس حىت تمتكن من تلق  رسوم البحث ونقلها  ي الوقت املن

جراء املزيد من التحسينات عىل خدمة  دارة الإلكةرونيةنُس  البحث ابإ ىل اإ ، أأيد الوفد المتديد لمتكني تسلمي الرسومات امللونة اإ
عافة عناوين الربيد الإلكةروين وأأرقام الهاتف قدهما البحث ادلويل وحتسني حزم البياانت الببليوغرافية اليت ي النظام، مثل اإ

، أأعرب الوفد عن أأمهل  ي الإلكةرونيةنُس  البحث مع مراعاة مزااي خدمة و الطلبات. و ي اخلتام،  مودع والكء و للكس والفا
 البحث ادلويل.مكتب تب تسمل الطلبات و نقل نس  البحث بني املزيد من ماكفائدة ل اأأن يمت تنفيذه

عىل نس  حبث من الطلبات املودعة دلى  وشكر وفد المنسا املكتب الأورويب للرباءات عىل اس تطاعته احلصول .43
 الإلكةرونية اليتنُس  البحث  أأثىن الوفد عىل خدمةكام . الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث المنساوي من خالل الرباءات مكتب 

 دارة البحث ادلويل.لإ جعلت اس تالم نس  البحث أأسهل بكثري ابلنس بة 

ذكر أأنه من بني س تة و  الإلكةرونية.نُس  البحث من خالل خدمة وذكر وفد الهند أأنه ملزتم بتعزيز نقل نس  البحث  .44
ىل جانب  دارات حبث دولية اإ ىل املكتب الهندي للرباءات، مكتب الرباءات الهندياإ ، ابش لك املتصني ابلطلبات الواردة اإ

سجيل ابلفعل احلصول المنساوي ومكتب امللكية الفكرية  ي أأسةراليا واملكتب السويدي للرباءات والت الرباءات مكتب من 
دارات البحث ادلويل الأخرى احلصول عىل نس  البحث املودعة دلى  عىل نس  حبث من خالل اخلدمة. وطلب الوفد من اإ

من قبول نس  البحث الاخةراع املكتب الهندي للرباءات، وأأعرب عن رغبته اخلاصة  ي أأن يمتكن املكتب الأورويب لرباءات 
 ي الهند. الطلبات  مودع معظم دائرة البحث ادلويل اليت خيتارها حيث أأنه ميثل لكةرونية الإ خدمة نُس  البحث من خالل 
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من  اعتبارا الإلكةرونيةخدمة نُس  البحث  ي احلصول عىل نس  حبث من خالل بدأأ املكتب الهندي للرباءات وأأفاد أأن 
 العام. هذا

الوفد عن تعاطفه مع رغبات املكتب كام أأعرب . نيةالإلكةروخدمة نُس  البحث زااي عن تقديره ملوفد كندا أأعرب و  .45
عىل  للطلبات برانمج الإيداع الإلكةروين الآمنأأثر وقف نظام أأفاد أأنه يتحقق من ادلويل  ي وقف تشغيل الأنظمة القدمية، و 

يقاف  مودع  الطلبات كام  ي املس تقبل. الإيداع الإلكةروين الآمن للطلبات  نظامواملكتب الكندي للملكية الفكرية عىل أأمل اإ
ىل متطلبات البدء  ي اس تخدام   .طلبات مكتب تسملبصفته الإلكةرونية خدمة نُس  البحث رحب الوفد ابلس امتع اإ

ه من مساعدة ودمع  ي تقدمي اعىل ما قدمالاخةراع وشكر وفد أأملانيا املكتب ادلويل واملكتب الأورويب لرباءات  .46
ا أأملاني ي والعالمات التجارية  اتالرباءمكتب وأأعلن أأن ات، ري الوري ملعاهدة الرباء/النظام غالإلكةرونية خدمة نُس  البحث 

نتاج الاكمل اأأمل ، عىل 2017مايو  1 بتارخيالنظام غري الوري ملعاهدة الرباءات قد شع  ي مرحةل التقيمي  ي  دلخول  ي الإ
 .2017يوليو  1 ي 

نُس  البحث ادلويل عىل هجوده املتواصةل  ي تطوير وتعزيز خدمات وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية املكتب  .47
التسميات مكتب س تخدام ل. وفامي يتعلق ابحلد الأدىن الواحض PCT/WG/10/22كام هو موحض  ي الوثيقة الإلكةرونية 

فق الوثيقة، أأشار الوفد عىل النحو املبني  ي مر  الإلكةرونية دمة نُس  البحث خلالولايت املتحدة والعالمات والرباءات  ي 
ىل أأن  بادل مجيع نس  البحث ت ، بصفته مكتبا لتسمل الطلبات، مكتب التسميات والعالمات والرباءات  ي الولايت املتحدةاإ

لكةرونيا،  دارة البحث ادلويل. و حيث نُقل اإ مكتب التسميات ذكر أأن معظمها عن طريق التبادل الثنايئ املباش مع اإ
ذا اكن ذكل مطلواب الإلكةرونية خدمة نُس  البحث عىل اس تعداد لالنتقال اإىل  ي الولايت املتحدة  والعالمات والرباءات اإ

ىل املكتب ذكر الوفد أأن من الوثيقة،  9 ي الفقرة  ةالواردتجربة من قبل ماكتبه الرشيكة. وفامي يتعلق ابل  نقل رسوم البحث اإ
اإىل ماكتب تجريبية متديد هذه الةرتيبات ال أأيد يسري عىل ما يرام، و عن طريق املكتب ادلويل الاخةراع الأورويب لرباءات 

 أأخرى  ي املس تقبل القريب.

املعهد الوطين للملكية الصناعية  ي ش ييل، أأفاد أأن . و الإلكةرونيةنُس  البحث وأأعرب وفد ش ييل عن تأأييده خلدمة  .48
دارة للبحث ادلويل،  بشأأن الطلبات املودعة دلى  الإلكةرونية ث خدمة نُس  البحنسخا حبثية عن طريق تلقى بوصفه اإ

مكتيب تسمل الطلبات  ي كولومبيا واملكس يك وكذكل املكتب ادلويل، ويتوقع أأن يوسع نطاق هذه اخلدمة لتشمل ماكتب 
الالتينية. وعالوة عىل ذكل، أأجرى املعهد الوطين للملكية الصناعية  ي ش ييل اتصالت مع املكتب الأورويب أأمرياك أأخرى ب

واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية لالس تفسار عن هذه املاكتب اليت تتلقى نسخا حبثية عن الاخةراع رباءات ل
 .ماكتب تسمل طلباتالطلبات املودعة دلى املعهد الوطين للملكية الصناعية  ي ش ييل بصفهتا 

 .PCT/WG/10/22و PCT/WG/10/13 الوثيقتنيوأأحاط الفريق العامل علام مبضمون  .49

يرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار مرحيل: تقرير  التدابري املمكنة للحد من تعّرض الإ
 رصف العمالت

ىل الوثيقة .50  .PCT/WG/10/6 استندت املناقشات اإ

دخال هيلك مقاصة مجليع معامالت رسومدثة وعرعت الأمانة الوثيقة اليت قدمت معلومات حم .51 ماكنية اإ  عن اإ
ىل الفريق العامل  ي عام قُدمت هذه الفكرة أأفادت أأن الرباءات. و  معاهدة من  7)انظر الفقرة  2015لأول مرة اإ
 ي وا رشكة خزانة شاركاتبعني ل  استشاريني( كجزء من مجموعة من التوصيات الصادرة عن PCT/WG/8/15 الوثيقة

دارة أأصول الويبو، وأأبرزها تعرض . واكنت الفكرة الأساس ية يه لأسعار الرصف الأجنيب تكل الأصول اس تعراض جوانب اإ
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دارات البحث ادلويل  نشاء هيلك مقاصة ملعامالت رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني ماكتب تسمل الطلبات واإ اإ
حدة عادة ما تكون دفعة وااليت التسوية، و صا ي واملكتب ادلويل من خالل توحيد مجيع املعامالت بني املشاركني وحساب 

يصال  ىل املكتب ادلويل رسوم الإيداع ادلويل احملصةل حفسب، اس تالمأأو اإ . ومن مث، فاإن مكتب تسمل الطلبات لن يرسل اإ
بل أأيضا رسوم البحث. وس يجمع املكتب ادلويل بعد ذكل رسوم البحث الواردة من عدة ماكتب تسمل لإدارات حبث دويل 

ىل الإ  احدة. ومن شأأن ذكل أأن خيفض عدد التحويالت لأن ماكتب تسمل الطلبات املعنية كدفعة و  دارةمعينة، وحييلها اإ
ىل التعامل مع معليات ال  ل اإ دارات البحث ادلويل لن حتتاج اإ ىل املكتب ادلويل. وعالوة عىل ذكل، س تحصل تحويل واإ من واإ

هنا لن حتتاج اإىل دارات البحث ادلويل عىل رمس البحث الاكمل ابلعمةل الثابتة، وابلتايل فاإ  املطالبة بأأي خسائر تكبدهتا اإ
دارة للبحث ادلويل، )ه( 1.16بسبب تقلبات أأسعار الرصف مبوجب القاعدة  وحيامث يكون مكتب تسمل الطلبات أأيضا اإ

املكتب واملكتب ادلويل املعلومات املتعلقة ابلرسوم احملصةل مككتب تسمل الطلبات ورسوم البحث اليت يدفعها ذكل س يتبادل 
رسوم الإيداع ادلويل ورسوم معل مقاصة لواليت متثل املبالغ احملصةل من ماكتب تسمل أأخرى. وعندئذ سيمت املكتب ادلويل 

ىل أأن يدفع مكتب تسمل الطلبات  ما اإ ذا اكنل البحث، مما يؤدي اإ  قابةله العمةل هذ تلمكتب ادلويل بعملته احمللية، أأي اإ
ىل الفرنك السويرسي، أأو  ذا اكن الأمرييك ولردللسويرسي أأو ابليورو أأو ابالف ذكل ابلفرنك اخبللتحويل اإ مبلغ هناك ، أأو اإ

 لإدارةاهبا املبلغ املس تحق ابلعمةل اليت حددت صا ي حول صا ي مس تحق ملكتب تسمل الطلبات، فاإن املكتب ادلويل س ي
نشاء هيلك امل رمس البحث. املكتب أأفادت الأمانة أأن . و قاصةوكام أأوحضت الوثيقة، جيري حاليا حتليل للآاثر املةرتبة عىل اإ

، ينوردبأأحد املويص املقاصة الالزمة لتشغيل الهيلك. وأ   امج( من أأجل اختيار بر RFPبطلب تقدمي عروض )تقدم ادلويل 
جراء الاختبارات ابس تخدام بياانت الواكن املكتب ادلويل بصدد التفاوض بشأأن  عقد. وأأعرب املكتب ادلويل عن أأمهل  ي اإ

املاكتب اليت بعض يعزتم املكتب ادلويل دعوة  ،مثومن . ناقصةلتحليل أأثر امل  2017ربع الثاين من عام  ي ال 2016 من عام
دارة للبحث ادلويل ودلهيا عدد كبري من معليات نقل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ،تعمل مككتب لتسمل الطلبات واإ

هذا املرشوع التجرييب رسوم الإيداع سيشمل . و 2017لث من عام  ي بيئة اختبار  ي الربع الثامقاصة للمشاركة  ي جتربة 
ىل أأكرب عدد ممكن من  ذا جنح املرشوع التجرييب، س يقدم اقةراح اإىل الفريق العامل لتوس يع نطاق الهنج اإ ورسوم البحث. واإ

دراج مدفوعات التوزيع  ي  نظايم مدريد ولهاي من املاكتب. وابلإعافة اإىل ذكل، أأعرب املكتب ادلويل عن اهامتمه أأيضا ابإ
أأجل تقليص جحم حتويالت العمةل املرتبطة هبذه املدفوعات، وس يتشاور مع احتادي مدريد ولهاي بشأأن توس يع معلية 

 .حاةل جناح التجربة ي ناقصة امل 

دخال هيلك مقاصة لنقل الرسوم، ولكن .52 من الرضوري أأن يكون دلى مكتب ه أأفاد أأنه وأأيد وفد اإرسائيل اقةراح اإ
اءات الإرسائييل الوقت الاك ي لإعداد نظم تكنولوجيا املعلومات دليه لتلق  ونقل الرسوم وفقا لآلية املقاصة املقةرحة. و ي الرب 

يه معلية البحث  ه ليستالوقت احلايل، يتعني عىل مكتب الرباءات الإرسائييل أأن ينظر بعناية  ي هذه املسأأةل، حيث أأن
ىل هذه الآلية. وستتطلب  تستند، بل بحفس تلق  رسوم البحثاليت حيفزها  ركزية لدلفع امللية الآ املهام والإجراءات الأخرى اإ

جراءات  جراء تغيريات جوهرية  ي النظام واإ   ي مكتب الرباءات الإرسائييل.العمل اإ

 تتكبدها وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده العام للهنج املمكنة لتقليل اخلسائر  ي الإيرادات اليت .53
ىل اس تعراض هذه القضااي مع الاس تفادة من التحليل املفصل  الويبو بسبب تقلبات أأسعار الرصف، وأأعرب عن تطلعه اإ

ليه  ي الفقرة  ذكر . و قاصةمن الوثيقة، من أأجل فهم أأفضل لكيفية معل مقةرح امل 11اذلي أأجراه اخلبري الاستشاري املشار اإ
عا ي ملاكتب تسمل ل يزال يساوره القلق ب أأنه الوفد  شأأن الاقةراح املتعلق هبيلك املقاصة اذلي ميكن أأن يؤدي اإىل معل اإ

عافيا عىل املاكتب مبختلف قدراهتا مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومع ذكل، أأيد الوفد  الطلبات ويفرض عبئا اإ
لختبار برامج وأأساليب تنفيذ هيلك  2017 املرشوع التجرييب اذلي يعزتم املكتب ادلويل أأن يبدأأه  ي وقت لحق من عام

ذا ُطلب منه ذكل مس تعد للمشاركةمكتب التسميات والعالمات والرباءات  ي الولايت املتحدة ذكر أأن ، و متلمقاصة حم  . اإ
أأن أأي نظام مقاصة لرسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات جيب أأن يضمن شفافية مجيع املعامالت وأأن تكون  ذكر الوفدكام 
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جراء  ىل أأن النظم املالية ونظم املعلومات  ي بعض املاكتب قد ل تكون متوافقة مع اإ املشاركة طوعية ابلنظر اإ
 املطلوبة. العمليات

التجربة الإجيابية مع املرشوع التجرييب حيث تلقى رسوم البحث من املكتب  للرباءاتوأأبرز وفد املكتب الأورويب  .54
هل اذلي معل مكتب التسميات والعالمات والرباءات  ي الولايت املتحدة  ي املس تلمة ردة ادلويل ابليورو مقابل الطلبات الوا

لبحث ادلويل. وذلكل رحب الوفد ابلفرصة املتاحة للعمل ابلتعاون مع املكتب ادلويل من أأجل اإطالق خمطط جترييب ل دارة اكإ 
آخر ينطوي عىل نقل رسوم البحث من أأجل تطوير نظام أأكرث فعالية مجليع املاكتب. وأأعرب املكتب الأورويب لرباءات  أ

الأمر اذلي عن تقديره لتخفيض تاكليف املعامالت املالية برشط أأن يعمل نظام املعامالت الشهرية بشلك حصيح، الاخةراع 
املناس بة لتبادل الإلكةرونية يتطلب من الأطراف أأن جتري معامالهتا  ي الإطار الزمين الالزم، وأأن تس تخدم الأدوات 

ثر املايللاملعلومات. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ابحلصول عىل مزيد من املعلومات،  ي دراسة  ، بشأأن عىل سبيل املثال لأ
نُس  البحث  خبدمةقاصة من الوثيقة. وأأكد الوفد وجود مزية  ي ربط هيلك امل 17 ي الفقرة  الواردةتاكليف سعر الرصف 

لإدارات ابلنس بة جيعل النظام أأكرث فعالية الأمر اذلي كز لنس  البحث والرسوم، ، حيث يعمل املكتب ادلويل مكر الإلكةرونية
دخال تعديالت  عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  ي املس تقبل البحث ادلويل. و ي اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل  ي اإ

دارات ا ىل اإ لبحث ادلويل عن طريق املكتب ادلويل بشأأن الرباءات لمتكني ماكتب تسمل الطلبات من نقل رسوم البحث اإ
دارة البحث ادلويل.حتعندما ل تكون معةل ادلفع يه نفسها اليت   ددها اإ

رسوم البحث والإيداع ادلويل. واقةرح الوفد أأن يشمل املرشوع  قاصةوأأيد وفد الصني اقةراح بدء مرشوع جترييب مل .55
دارات البحث ادلويل خمتلف التجرييب  جراءات هبدف اإ  الرسوم ونقلها أأكرث فعالية من حيث التلكفة.صيل حت جعل اإ

ىل املرشوع التجرييب مل الياابينالرباءات وأأعرب وفد الياابن عن اهامتمه بأأن ينضم مكتب  .56 الرسوم وطلب مزيدا قاصة اإ
اصة. وفامي من التفاصيل عن تنفيذه من أأجل دراسة الةرتيبات وحتديد املسائل اليت ميكن أأن تنشأأ عن املشاركة  ي نظام املق

لهي من الوثيقة، طلب الوفد من  14 ي الفقرة  ايتعلق ابلتفاق مع املكتب ادلويل لتغيري مسار نقل رسوم البحث املشار اإ
 بني خمتلف املاكتب اليت ستشارك  ي املرشوع التجرييب.متل احمل تفاق الاملكتب ادلويل تقدمي 

حتقيق ماكسب  ي الكفاءة فامي يتعلق ابملعامالت  ي س يكون مفيدا رأأى أأنه وأأيد وفد ش ييل الاقةراح اذلي  .57
 املاكتب. بني

ىل أأهنا س تعد اتفاقا منوذجيا عىل النحو اذلي طلبه وفد الياابن وتعمميه عىل أأعضاء الفريق العامل.  .58 وأأشارت الأمانة اإ
ليه الوفود. كام ملناقشة املشالك املتعلقة ابملشاركة  ي املرشوع التجرييب اذل هااس تعدادعن الأمانة أأعربت و  أأفادت ي أأشارت اإ

 سيمت التصال بوفود بعض املاكتب دلعوهتا للمشاركة  ي املرشوع التجرييب للمقاصة.بأأنه 

ىلاملكتب ادلويل  ودعا PCT/WG/10/6وأأحاط الفريق العامل علام  مبضمون الوثيقة  .59 عداد مرشوع اتفاق  اإ اإ
 .ادلولية املشاركة تس تخدمه مجيع ماكتب تسمل الطلبات والإداراتل منوذيج 

 التمكةل الثانية دلراسة "تقدير املرونة  ي رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"

ىل الوثيقة .60  .PCT/WG/10/2 استندت املناقشات اإ

دراسة بعنوان "تقدير مرونة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"  ه مت تقدمياخلرباء الاقتصاديني أأنرئيس وأأوحض  .61
أأول تقدير عىل الإطالق ملرونة الرسوم وفرت هذه ادلراسة و  ،2014( اإىل الفريق العامل  ي عام PCT/WG/7/6)الوثيقة 

اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن  حول مودع الطلبتأأثر اختيار ية الإجاملية لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأي كيف 
ىل و ج ابلتغيريات  ي رسالرباءات أأو طريق ابريس لتقدمي طلبات الرباءات  ي اخلار  م الإيداع ادلويل. وأأشارت هذه ادلراسة اإ
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لأسعار ل أأكرث حساسة. ومع ذكل، اكنت اجلامعات ومنظامت البحث العامة  ي املتوسط رسوملل اس تجابة غري مرنة معوما
رباء الاقتصاديني أأن اخلرئيس ، طلب الفريق العامل من سبيل متابعة ادلراسة الأوىلو ي الطلبات الآخرين.  ودع مقارنة مب

آاثر التخفيضات احملمتةل  ي الرسوم عىل اجلامعات ومنظامت البحث العامة املنبثقة عن  خمتلف يقدم دراسة تمكيلية تس تكشف أ
(. وعقب املناقشات PCT/WG/8/11)انظر الوثيقة  2015 ي عام رعت عىل ادلورة الثامنة طرية، واليت عُ قُ الموعات اجمل

نتاج رئيس اخلرباء لب من الأمانة العمل مع ، طُ 2016ة التاسعة للفريق العامل  ي عام اليت جرت  ي ادلور الاقتصاديني لإ
فامي يتعلق ومن اجلهة الأخرى من هجة، فامي يتعلق ابلبحوث العامة ملحق اثن من شأأنه أأن يوفر معليات حمااكة أأكرث تفصيال 

طلب كام الرسوم. ختفيضات الطلبات من  ودعوممنه يس تفيد الرسوم اليت ستنفذ حبد أأقىص للك مقدم طلب تخفيضات ب 
الفريق العامل امللحق الثاين لتقدمي معلومات أأكرث تفصيال عن الهنج املتبع لتحديد اجلامعات واملؤسسات البحثية العامة  ي 

دلويل للأسف من تقدمي قاعدة بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومع ذكل، وكام أأشارت الوثيقة،  م يمتكن املكتب ا
ىل تقدير ذي مغزى  ، ومضتتقديرات وحمااكة منفصةل ملنظامت البحث العامة نظرا لأن جحم العينة  م يكن اكفيا للتوصل اإ

عادل ممن أأرس الرباءات   ي املائة 90 اكن دلىو  ،أأرسة براءات دلهيا منظمة حبث عامة من بدل انم 78 قاعدة البياانت فقط
اجلامعات، والفوارق من طلبات  ودع بشأأن الرباءات. وذلكل فاإن مجيع التقديرات الواردة  ي الوثيقة تتعلق مبعاهدة التعاون مل

نام يتبع القامئة املنشورة  ي الإشعارات ال بدل ال تعريف واكن القامئة بني تكل املوجودة  ي البدلان املتقدمة والبدلان النامية؛ 
. وابلإعافة اإىل معليات احملااكة، بينت ادلراسة توزيع 2015فرباير  12 -الرباءات( الرمسية )جريدة معاهدة التعاون بشأأن 

طار طلبات ال  مودع  ىل عدد دلى اجلامعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي اإ  ي البدلان املتقدمة والنامية استنادا اإ
ن املتقدمة ما بني طلب واحد ومخسة طلبات من اجلامعات من البدلا  ي املائة 64ا يقرب من أأودعت مالطلبات املودعة. و 

ىل أأن اجلامعات  ي من لجامعات لدولية  ي س نة معينة، واكنت هذه النس بة أأعىل بكثري ابلنس بة  البدلان النامية، مما يشري اإ
ىل أأنه من خالل تطبي البدلان النامية كياانت أأصغر جحام. ق تقدير مرونة واكن هذا الاختالف همام لفهم نتاجئ احملااكة ابلنظر اإ

من البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء، ات جلامعالطلبات من ا مودع قاعدة عىل الرسوم من ادلراسة التمكيلية الأوىل 
لكياانت الصغرية، لن يكون ل نفس الطريقة. وعىل سبيل التحذير، الطلبات من اجلامعات ب  مودع مجيع يترصف فةرض أأن يُ 

جلامعات الكبرية مقارنة ابأأقل من مخسة طلبات دولية  ي الس نة، ابلرضورة نفس حساس ية الرسوم مثل اجلامعات اليت تقدم 
ىل العدد املنخفض نسبيا من املالحظات، اكن من  100أأكرث من اليت تقدم  طلب دويل  ي أأي س نة معينة. غري أأنه ابلنظر اإ

. ومن مث فقد افةرعت احملااكة أأن مجيع اجلامعات بمودع الطلالصعب تقدمي تقديرات منفصةل عن مرونة الرسوم تبعا حلجم 
عدد لة اكالوثيقة حماأأجرت  ي البدلان النامية تترصف بنفس الطريقة، وابملثل ابلنس بة مجليع اجلامعات  ي البدلان املتقدمة. مث 

 ي  75و  ي املائة 50و  ي املائة 25الرسوم )من ختفيضات خمتلفة بنطاقات الإيداعات الإعافية وخسارة ادلخل املرتبطة 
الرسوم. ختفيض من فهيا الفردي أأن يس تفيد  ودع الطلب( ومس توايت احلد الأقىص لعدد الطلبات ادلولية اليت ميكن ملاملائة

 25وحد أأقىص مخسة طلبات دولية اإىل حوايل   ي املائة 25لرسوم بنس بة ختفيض اوابلنس بة للبدلان املتقدمة، س يؤدي 
يداعا عافي اإ سقف بدون   ي املائة 75لرسوم بنس بة ختفيض اسويرسي،  ي حني أأن  فرنك 780.000تقدر مببلغ  مع خسارة ااإ

عا ي خبسارة دخل  250س يؤدي اإىل حوايل  يداع اإ ماليني فرنك سويرسي. أأما ابلنس بة للبدلان النامية،  7ة تقارب ير يقدتاإ
عافيا وخسارة  ي  25ؤدي اإىل حوايل وحد أأقىص مخسة طلبات دولية س ي  ي املائة 25الرسوم بنس بة ختفيض فاإن  يداعا اإ اإ

ىل بدون سقف   ي املائة 75الرسوم بنس بة ختفيض فرنك سويرسي،  ي حني أأن  180.000 الإيرادات تقدر مببلغ س يؤدي اإ
عا ي وخسارة  ي ادلخل تقدر حبوايل  200حوايل  يداع اإ مليون فرنك سويرسي. وابلإعافة اإىل الافةراعات املتعلقة  1.4اإ
آخر  ي البياانت  بسلوك يداع الطلبات، هناك حتفظ أ هو الاعامتد عىل التباين التارخي   ي رسوم معاهدة التعاون بشأأن و اإ

 ي  75و  ي املائة 50تبلغ اليت كبرية ال تخفيضات ابلنس بة لل . ومن مث، يلزم تويخ احلذر تقديريةال  ملقاييسالرباءات لتحديد ا
 ية  ي رمس الإيداع ادلويل.التارخي تباينات تتجاوز ال اليت ، املائة

ىل الفق .62 جلامعات الطلبات من ا مودع فقط من قاعدة   ي املائة 3أأن وحض من الوثيقة وأأ  12رة وأأشار وفد الربازيل اإ
 ي البدلان النامية ميثلون كبار املودعني اجلامعيني. وذلكل اكن هناك جمال كبري لتحسني الظروف اليت تؤثر عىل عدد طلبات 

جراءات من جانب احلكومات الوطنية لتشجيع الابتاكر ودمع البحث والتطوير الرباءات امل ودعة من اجلامعات، من خالل اإ
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ىل اقةراح الوفد  ةشار  ي اإ  ي اجلامعات، وكذكل من قبل اجملمتع ادلويل، من خالل رسوم ختفيضات عىل الصعيد ادلويل. و اإ
أأن العديد من البدلان، مبا  ي ذكل أأوحض (، PCT/WG/10/18 دم  ي هذه ادلورة للفريق العامل )انظر الوثيقةاذلي قُ 

الوطنية. وأأظهرت الوثيقة أأن ختفيض الرسوم لفائدة الطلبات الربازيل، قدمت ابلفعل ختفيضات  ي الرسوم للجامعات 
يرادات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل س امي  ي حاةل للجامعات من البدلان النامية اكن هل أأثر حمدود جدا عىل اإ

ن الوقت قد حان لتطبيق ذكر أأ  ي س نة معينة. و  من اجلامعات مودع الطلبتطبيق حد أأقىص لعدد الطلبات اليت يودعها 
ختفيض  ي الرسوم عىل جامعات البدلان النامية مما سيسهم  ي عامن أأن يكون لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأثر 

جيايب عىل تعزيز الابتاكر  ي اق  حراز تقدم  ي نظام الرباءات ادلويل. اإ أأشار الوفد كام تصادات ادلول املتعاقدة وأأن يسمح ابإ
ىل الفقرة  ىل مزيد من  17أأيضا اإ من الوثيقة اليت تنص عىل أأن خفض الرسوم املمنوحة للجامعات من البدلان النامية س يؤدي اإ

ان املتقدمة. ورأأى الوفد أأن أأي ختفيض  ي الرسوم ينبغ  الإيداعات مقارنة بنفس ختفيض الرسوم املمنوح للجامعات من البدل
أأن يس هتدف  ي املقام الأول اجلامعات من البدلان النامية لأن الطلب سزيداد بنس بة أأكرب، مما جيعل هذه الطريقة الأكرث 

 فعالية من حيث التلكفة لإدخال ختفيض  ي الرسوم.

حتديد قمي مكية دقيقة للتغيريات  ي عدد الطلبات الإعافية املودعة وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل صعوبة  .63
يرادات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعىل الرمغ من أأن  نتيجة ختفيض الرسوم وما يةرتب عىل ذكل من أأثر عىل اإ

ل أأنه يبدو الآن أأن اإ  دارة ختفيضات الرسوم  ي املامرسة الوفد قد أأيد  ي املايض خفض رسوم الإيداع ادلويل مجليع اجلامعات، اإ
ماكنية التنبؤ  ىل اإ العملية س تكون معقدة وميكن أأن تكون عرعة لالإساءة،  ي حني أأن هذه التخفيضات لن تؤدي ابلرضورة اإ

  الرسوم.تكل زايدة  ي عدد الطلبات الإعافية املودعة من اجلامعات اليت اس تفادت من ختفيضات ب

ل توجد أأدةل اكفية تبني أأن الزايدة احملمتةل  ي عدد الطلبات الإعافية اليت تودعها  وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه .64
دية الرسوم من شأأهنا أأن حتفز ابلفعل الابتاكر وأأن تزيد من عدد الرباءات اجمل تكل اجلامعات اليت اس تفادت من ختفيضات

ىل، بل أأ جتاراي املمنوحة للجامعات ععف براءات الاخةراع وابلتايل تقليل عدد  ن منح ختفيضات  ي الرسوم قد يؤدي اإ
 الرشااكت مع الصناعة.

 .PCT/WG/10/2 الوثيقةمبضمون علام وأأحاط الفريق العامل  .65

ا ع  الطلبات من بعض البدلان، لس امي البدلان النامية والبدلان الأقل منو   ختفيضات الرسوم لبعض مود 

يداع الرباءات من قبل اجلامعات اقةراح بشأأن وعع س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن  الرباءات لتحفزي اإ

ىل الوثيقة .66  .PCT/WG/10/18 استندت املناقشات اإ

  ي املائة 50التعاون بشأأن الرباءات بنس بة  وعرض وفد الربازيل الاقةراح الوارد  ي الوثيقة بتخفيض رسوم معاهدة .67
منوا. ورصح الوفد بأأن الاقةراح هو اخلطوة املنطقية التالية  للجامعات من بعض البدلان، لس امي البدلان النامية وأأقل البدلان

وييرس اختاذ قرار جامع  بشأأن هذه  ،معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلطلبات املقدمة  ي للعمل عىل مرونة الرسوم الإجاملية ل 
الاقتصاديني أأن جيري خلرباء رئيس امن طلب ، 2013 ي عام نعقدة الفريق العامل،  ي دورته السادسة امل ذكر أأن املسأأةل. و 

الطلبات اليت تتوفر بياانت بشأأهنا  مودع دراسة عن مسأأةل مرونة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة جملموعات 
رعت هذه ادلراسة املعنونة "تقدير مرونة رسوم معاهدة بحوث. وعُ ال امعات ومعاهد اجلبسهوةل للمكتب ادلويل، واليت تضم 

. وقدمت ادلراسة أأول 2014(  ي ادلورة السابعة للفريق العامل  ي عام PCT/WG/7/6شأأن الرباءات" )الوثيقة التعاون ب 
طارتقدير عىل الإطالق ملرونة الرسوم الإجاملية ل  تأأثر اختيار  يةكيف ل أأي  ،معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لطلبات املودعة  ي اإ

شأأن الرباءات أأو طريق ابريس لتقدمي طلبات الرباءات  ي اخلارج ابلتغيريات بشأأن اس تخدام معاهدة التعاون ب  مودع الطلب
 ودع مقارنة مبلأسعار ل ي رمس الإيداع ادلويل. وأأظهرت ادلراسة أأن اجلامعات ومنظامت البحث العامة أأكرث حساس ية 
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الاس تنتاج اذلي مفاده أأن ، أأكد املكتب ادلويل 2015الطلبات الآخرين. و ي ادلورة الثامنة للفريق العامل  ي عام 
ذه اجملموعة يه الأكرث حساس ية للأسعار )انظر هبالبدلان النامية من ادلوةل  ي ومؤسسات البحث املموةل  اجلامعات
ىل أأن تكل اجلامعات أأكرث حساس ية بامثنية أأععاف للتغريات  ي رسوم PCT/WG/8/11 الوثيقة (. وخلصت ادلراسة اإ

"العادي". واس تجابة لدلعوة اليت وهجها الرئيس  ي تكل ادلورة  ودع الطلبمقارنة مب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
من  50مقةرحات تتناول مسأأةل ادلخل الضائع فامي يتعلق بس ياسات الرسوم اجلديدة )انظر الفقرة  لتقدمي
. وقد حظ  هذا (PCT/WG/9/25(، قدمت الربازيل اقةراحا بتخفيض الرسوم )انظر الوثيقة PCT/WG/8/26 الوثيقة

جراء الاقةراح بتأأييد عام من البدلان املس تفيدة احملمتةل،  ي حني اقةرحت وفود أأخرى  خفض الرسوم اليت حول مناقشات اإ
أأعربت بعض الوفود عن قلقها بشأأن تعريف منظمة البحوث العامة والأثر املايل خلفض الرسوم كام تشمل البدلان املتقدمة. 

ىل  85)انظر الفقرات  (. كام أأعربت بعض PCT/WG/9/28من تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل، الوثيقة  122اإ
قلميية، عن تأأييدها الواسع لالقةراح الوارد  ي الوثيقة   ي ادلورة الثامنة  PCT/WG/9/25الوفود، مبا  ي ذكل أأربع مجموعات اإ

ىل  6انظر الفقرات من ) 2016معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي أأكتوبر ات والأربعني مجلعي من تقرير تكل ادلورة،  17اإ
(. و ي ادلورة احلالية للفريق العامل، أأعد املكتب ادلويل تمكةل اثنية دلراسة "تقدير مرونة رسوم PCT/A/48/5الوثيقة 

ق (، اليت قدمت حمااكة جديدة وأأكدت أأنه فامي يتعلPCT/WG/10/2معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" )انظر الوثيقة 
يداع ولكنعئيةل الرسوم يسفر عن اس تجابة تخفيض  ي فاإن نفس ال "، النامية البدلان ي ابجلامعات   ه يسفر عنمطلقة لالإ

(. PCT/WG/10/2من الوثيقة  17لبدلان املتقدمة" )انظر الفقرة اباس تجابة نسبية أأكرب  ي البدلان النامية ابملقارنة 
الإعافية طلبات الس نوية املتلفة فامي يتعلق ابل احلدود القصوى ناريوهات لآاثر وابلإعافة اإىل ذكل، تضمنت هذه ادلراسة سي 

والتلكفة املالية لإيرادات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وحذرت ادلراسة من أأنه "لكام اخنفض احلد الأقىص للطلبات 
(. وهذا يعين مضنا أأن أأي PCT/WG/10/2 من الوثيقة 17" )انظر الفقرة أأععف اس تجابة الإيداعلكام اكنت املؤهةل، 

 سقف من هذا القبيل ينبغ  أأن يكون مرتفعا مبا يكف  لتوليد اس تجابة فعاةل للرسوم.

مناقشات غري رمسية مع الوفود الوفد أأنه منذ ادلورة التاسعة للفريق العامل، أأجرى التوعيح وفد الربازيل واصل و  .68
ىل ادلورة املعنية لتبادل الأفاكر بشأأن س ياسة رسوم  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. واكن هناك تأأييد عام لالقةراح املقدم اإ

قةراح أأكرث طموحا،  ي حني فضل البعض الآخر شيئا أأكرث حذرا. وابلنظر لالتاسعة للفريق العامل، مع تفضيل بعض ادلول 
ىل التأأييد العام، قدمت الربازيل الاقةراح الوارد  ي الوثيقة دلورة الفر  وتضمنت الوثيقة اقةراحا منقحا بشأأن  يق العامل هذه.اإ

لرسوم لختفيض يمت اعامتد لرسوم يركز عىل اجلامعات من بعض البدلان  ي هنج متدرج. و ي املرحةل الأوىل، اقةرح أأن لختفيض 
، مع الاس تفادة من بعض البدلان، لس امي البدلان النامية وأأقل البدلان منوامن لجامعات لعىل الأقل   ي املائة 50بنس بة 

طرية احلالية املس تخدمة  ي ختفيض الرسوم. وخالل هذه املرحةل س يكون الأثر الاقتصادي حمدودا عند مقارنته املعايري القُ 
ذا اكن ينبغ  توس يع ال رحةل املبتخفيض أأفق  مجليع ادلول الأعضاء. و ي  ثانية، س تقوم ادلول الأعضاء بتقيمي النتاجئ والبت فامي اإ

منظامت البحوث العامة من البدلان املس تفيدة. ومع تكون لصاحل ليشمل جامعات من البدلان املتقدمة أأو  نطاقال 
التعليقات الواردة من بعض ادلول الأعضاء بشأأن الاس تدامة املالية ونتاجئ امللحق الثاين دلراسة "تقدير مرونة  مراعاة
ىل  20مبقدار أأقىص التعاون بشأأن الرباءات"، اقةرح الوفد حد  معاهدة رسوم طلب للك جامعة  ي الس نة. وابلإشارة اإ

عا ي س نوي بتلكفة س نوية  102س يتيح السقف ب من ادلراسة، فاإن هذا  2ب و 1الشلكني  طلب دويل اإ
مليون فرنك سويرسي للويبو  32، أأعلن املدير العام عن فائض قدره 2017فرنك سويرسي. و ي أأبريل  660.000 قدرها
آاثر س يكون و  ،ن شأأن اخلسارة الس نوية احملمتةل  ي الإيرادات أأن متثل جزءا صغريا جدا من هذا الفائض. وم2016 ي عام  هل أ

طار طلبات ال ملموسة عىل الإيداعات اليت تقدهما اجلامعات. ونظرا لأن  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سامهت املودعة  ي اإ
ن الطلبات الإعافية البالغ عددها   ي الهنوض ابلبتاكر وساعدت عىل نرش التكنولوجيا، ىل الأسواق  102فاإ طلب س تقدم اإ

ىل زايدة املتوسط عىل املدى القصري. و عىل املدى منتجات وخدمات جديدة أأكرث كفاءة  والطويل، س يؤدي ختفيض الرسوم اإ
من مجيع الطلبات  ائة ي امل 6طلبا  102الطلبات الإعافية البالغ عددها تعد حفز البحث والتطوير. وابلإعافة اإىل ذكل، 

، ويه نتيجة قوية نظرا لخنفاض عدد الطلبات املقدمة من هذه 2015لبدلان النامية  ي عام  ي اامعات اجلاملودعة من 
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زاء تعريف منظامت البحث العامة  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل،  البدلان. وابلنظر اإىل أأن بعض الوفود أأعربت عن قلقها اإ
لدلوةل  املتصةهة اجل من  ااعامتدهجيب ، واليت ختفيض الرسوم عىل اجلامعات رصملنقح الوارد  ي الوثيقة يقاح افاإن الاقةر 

ولكن ميكن أأن تكون عامة أأو خاصة. وهبذه الطريقة، ستتلقى مجيع اجلامعات من البدلان املس تفيدة هذا املعنية، عضو ال
اتحة التخفيض. ونتيجة ذلكل، ميكن أأن يعزز ذكل اس تخدام مو  اردها لأغراض البحث والتطوير. وعالوة عىل ذكل، ميكن اإ

ن التعديل املقةرح عىل  ىل املكتب ادلويل. وفامي يتعلق ابلبدلان املس تفيدة، فاإ بالغها اإ القوامئ الوطنية للجامعات املعمتدة واإ
ادلول الأعضاء ه قش تي انمن اجلدول اذل 5جدول الرسوم  ي مرفق الوثيقة يعمتد عىل نفس املعايري املطبقة  ي البند 

ىل توافق   ي الآراء. وعالوة عىل ذكل، اقةرح أأحد الوفود،  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل، متوازن ابس تفاعة قبل التوصل اإ
ص عىل ذكل  ي امجلةل الأخرية من التعديل املقةرح عىل جدول الرسوم حيث مت الناس تحداث فةرة تقيمي خلفض الرسوم. و

س يتيح ذكل كام املقةرح اجلديد لك مخس س نوات.  6ة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعايري املبينة  ي البند تس تعرض مجعي
وقتا اكفيا للنظر  ي التنفيذ الأويل لالقةراح. وفامي يتعلق ابلشواغل اليت أأثريت  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل بشأأن 

ملزتمة بأأن حتتفظ الويبو بفائض بالده ن ذكر أأ بأأن هذه الشواغل مرشوعة. و  الاس تدامة املالية وحياد ادلخل، أأقر الوفد
يراداهت ، ملا لو رأأى الوفد أأن هذا الفائض ميكن أأن يتعرض للخطرو رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، من  احص  بسبب اإ

أأن أأثر ختفيض الرسوم املقةرح س يكون . غري أأن الواقع هو أأن التحليل الشامل ملزيانية الويبو يبني الاقةراحاكن قد قدم 
ىل أأقىص حد من عدد الطلبات الإعافية  املودعة حمدودا. ووفقا لدلراسات اليت قدهما املكتب ادلويل، فاإن الاقةراح سزييد اإ

طار  يرادات معاهدة   ي املائة 0.2معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولكنه س يؤدي اإىل خسارة ل تتجاوز  ي اإ جاميل اإ من اإ
 نيهناك ختفيضذكر أأنه  ي الوقت الراهن مليون فرنك سويرسي. و  285، اليت تقدر بنحو 2016تعاون بشأأن الرباءات لعام ال 

أأساسا يد منه س تف ت لرسوم  ي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأحدهام ينطبق عىل الإيداع الإلكةروين، و ل نيرئيس ي
ستبعد أأكرث املس تخدمني فعالية لنظام معاهدة التعاون ي فضة لبعض البدلان ولكنه قدم منافع خمخر هو يالبدلان املتقدمة، والآ 

خسارة رسوم الإيداع الإلكةروين اإىل ختفيض أأدى ، 2016/2017مع مراعاة وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية و بشأأن الرباءات. 
يرادات مببلغ  كل، سيتحمل الاقةراح خسارة أأقل  ي . وعىل النقيض من ذ2016مليون فرنك سويرسي  ي عام  48.4اإ

كر  ي مذكرة املدير العام املعنونة "نظام معاهدة التعاون فرنك سويرسي. وعالوة عىل ذكل، ذُ  660.000 الإيرادات قدرها
أأن الهدف الأصيل من  ،2017فرباير  2نظرة عامة وتوهجات مس تقبلية حممتةل وأأولوايت" املنشورة  ي  -بشأأن الرباءات 

جنازه بأأقل من ختفيض ا ذكر أأن من الطلبات املقدمة عىل الورق. و   ي املائة 5لرسوم املتعلقة ابلإيداع الإلكةروين قد مت اإ
املقةرح  ي الوثيقة سيشلك دفعة قوية لتحقيق أأحد أأمه أأهداف هممة الويبو  ي تعزيز امللكية الفكرية  ي البدلان كأداة التخفيض 

وارد خمصصة، مكالنظر  ي ختفيض أأيضا كأداة للتمنية. وهبذا املعىن، من املهم ، وكذكل ديلالبتاكر واملعرفة والمنو الاقتصا
وليس كخسائر عائعة  ي ادلخل أأو الإيرادات. وكام ذكرت الأمانة  ي ادلورة السادسة للفريق العامل عندما بدأأت املناقشات 

هام: اسةرداد التاكليف، والعمل كأداة تنظميية للتأأثري بشأأن ختفيض الرسوم، فاإن الرسوم  ي جوهرها ختدم وظيفتني ممتزيتني 
ن الاقةراح الوارد أأفاد الوفد أأ (. و PCT/WG/6/24من تقرير تكل ادلورة، الوثيقة  179عىل سلوك الإيداع )انظر الفقرة 

التأأثري الإجيايب   ي الوثيقة هيدف اإىل الاس تفادة الاكمةل من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كأداة تنظميية من خالل
يداع اجلامعات ولكن دون التأأثري بشلك كبري عىل وظيفة اسةرداد التاكليف لتكل الرسوم. ومن شأأن تنفيذ  عىل سلوك اإ
س ياسة الرسوم هذه أأن يتيح اس تخدام مجموعة كبرية من املواهب العلمية والتكنولوجية  ي هذه اجلامعات. وهناك حاجة 

نتاج منتجات وخدمات مبتكرة. ومن شأأن التخفيض حقيقية لالس تفادة من مصدر امل عافية لمتكني اإ عرفة هذا وخلق حوافز اإ
املقةرح  ي الرسوم أأن يشجع عىل اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأن يزيد التنوع  ي الةركيب اجلغرا ي 

عافيا طلبات لل  يتفق متاما مع هممة  اذلي الأمر، بشأأن الرباءاتخلدمات معاهدة التعاون املتوسط عىل املدى مما يودل طلبا اإ
الاقةراح املنقح يعكس املناقشات  ذكر أأن. و اعامتدهل الأعضاء اإىل دمع الاقةراح و الويبو. و ي اخلتام، دعا الوفد مجيع ادلو 

 ةراحا أأقوى.شواغل امجليع، قدم الوفد اقمبعاجلة الربازيل مع العديد من الوفود الأخرى، و اها وفد املكثفة اليت أأجر 

69.  ّ قلميية قد أأي ىل أأن ممثيل خمتلف اجملموعات الإ دوا فكرة وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأشار اإ
أأهداف عن اتفاقه مع الوفد أأعرب ختفيض الرسوم للجامعات ومنظامت البحث العامة  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل. و 
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أأجل حفز اس تخدام اجلامعات ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وكذكل زايدة التنويع اجلغرا ي  الاقةراح الوارد  ي الوثيقة من
من شأأن الهنج التدرجي  لإدخال ختفيضات  ي الرسوم، فضال عن ختفيض النس بة املئوية ذكر أأن لطلبات الرباءات ادلولية. و 

بعني أأخذ قةراح الاأأفاد أأن لنتاجئ املتوقعة. وعالوة عىل ذكل، املقةرحة، أأن يضمن التنفيذ الأمثل لالقةراح الرايم اإىل حتقيق ا
منظامت ليشمل املتعلقة ابلأثر الاقتصادي، مبا  ي ذكل الشواغل املتعلقة بتوس يع نطاق ختفيضات الرسوم قاييس الاعتبار امل

 ،ة لأداء معلها بشلك سلمي. وذلكلالبحث العامة. وأأخريا، أأخذ الاقةراح  ي الاعتبار مؤشات املزيانية اللكية للويبو الالزم
 تأأييدها لالقةراح الوارد  ي الوثيقة.عىل اجملموعة الأفريقية من جديد تؤكد 

 العامل، الفريق  ي املراقبون ادلول ذكل  ي مبا والاكرييب، الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كولومبيا وفد وحتدث .70
  ي الاقتصاديني كبري هبا أأدىل دقيقة تقديرات اإىل الاقةراح ويستند. الوثيقة  ي الوارد لالقةراح تأأييده عن وأأعرب
 PCT/WG/8/11 الوثيقتني  ي والثانية الأوىل التمكيلية ادلراسات وكذكل ،PCT/WG/7/6 الوثيقة

 نم للأسعار أأععاف بامثنية حساس ية أأكرث النامية البدلان  ي اجلامعات واليت تفيد بأأن التوايل، عىل ،PCT/WG/10/2و
 البديل هو النامية البدلان من ابجلامعات الالتحاق ملودع  طلبات الرسوم ختفيض أأن مضنا يعين وهذا. العادي مودع الطلب

 خالل الوفود عهنا أأعربت اليت للشواغل تس تجيب اليت لغة الوثيقة  ي الوارد املعدل الاقةراح ويتضمن ورحبية. فعالية الأكرث
 النص  ي التغيريات هذه انعكست وقد. التخفيض لهذا املايل أأثرىوال  ابملس تفيدين يتعلق فامي العامل للفريق التاسعة ادلورة
ىل عدد املس تفيدين من احلد طريق عن  التلكفة ستبلغ الأقىص، احلد هذا و ي. الس نة  ي طالبا 20 أأقىص حبد اجلامعات اإ

يرادات مجموع من٪ 0.23 جمرد ميثل ما وهو الس نة،  ي سويرسي فرنك 660 000 املقدرة آاثر هل وس يكون الويبو اإ  ملموسة أ
جيابية  املواهب من كبرية مجموعة اس تخدام يتيح أأن الرسوم  ي التخفيض هذا تنفيذ شأأن ومن. املس تفيدة للبدلان ابلنس بة واإ
 املنتجات تطوير وتشجيع املعر ي املورد هذا من لالس تفادة حقيقية حاجة وهناك. اجلامعات هذه  ي والتكنولوجية العلمية
ن وقال. الابتاكر وكذكل جيابية خطوة س يكون الاقةراح الوفد اإ  والإبداع الابتاكر تشجيع خالل من الصحيح الاجتاه  ي اإ
 الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة انشدت وذلكل. للنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الأوسع للأهداف وفقا

جيابيا النظر ءالأعضا ادلول مجيع والاكرييب  مجيع الاعتبار  ي وأأن يأأخذوا الواجب النحو عىل صياغته مت اذلي الاقةراح،  ي اإ
 .سلمي حنو عىل بتقيميه يسمح وجمداي مع تنفيذه تنفيذا مرحليا جداي مرشوعا جيعهل مما التقنية، الاعتبارات

آس يا بدلان مجموعة ابمس طاجيكس تان وفد وحتدث .71  اعتربه اذلي الاقةراح وأأيّد الرشقية، وأأورواب والقوقاز الوسطى أ
يداع ابلتحفزي جديرا  أأعضاء ذكل  ي مبا والبدلان الأقل منوا، النامية البدلان  ي س امي ول اجلامعات، جانب من الرباءات عىل اإ
 لتقديرات فقاوو. ادلولية للطلبات اجلغرا ي الةركيب  ي التنوع من أأيضا يزيد أأن ميكن وأأفاد الوفد بأأن الاقةراح. اجملموعة
ن الأمانة،  ادلول دعت اجملموعة وذلكل للويبو، املتوقع الفائض من عئيال جزءا متثل الاقةراح من  ي ادلخل احملمتةل اخلسارة فاإ
ىل الأعضاء  .الاقةراح عىل املوافقة اإ

نه وقال ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد وحتدث .72  ابلزتامن املقةرح ناقشةمل  الوثيقة من 13 الفقرة  ي الوارد الاقةراح يعارض اإ
ىل الرامية التدابري مع نقاص اإ لالس تفادة  مؤهلني غري املس هتدفني لأن يكونوا املودعون هبا يطالب اليت ختفيضات الرسوم عدد اإ
دراج PCT/WG/10/8 الوثيقة واقةرحت. PCT/WG/10/8 الوثيقة  ي ورد التخفيض، عىل حنو ما من  أأكرث لغة اإ

 الرسوم، ختفيض من مرشوعة بصورة يس تفيدوا أأن ميكن اذلين من مه مودع  الطلبات توعيحل  الرسوم جدول  ي وعوحا
 الأمر ملشلكة، منطقيا حال PCT/WG/10/8 الوثيقة قدمت ذكل، عىل وعالوة. املناقشة قيد ابلوثيقة لها عالقة ل وابلتايل
 املناسب الةرتيب أأن ابء اجملموعة ورأأت. اءالإيذ حالت من كثريا يقلل أأن وميكن لتنفيذه القليل سوى يلكف لن اذلي

 كيفية ملعرفة PCT/WG/10/20 الوثيقة  ي الوارد املرحيل التقرير مناقشة يكون أأن ينبغ  الرسوم ختفيض بشأأن للمناقشة
 لتوعيح PCT/WG/10/8 الوثيقة  ي الوارد ادلويل املكتب مناقشة اقةراح مث العملية، املامرسة  ي الرسوم ختفيضات معل

بطاء دون اعامتده ينبغ  اذلي الرسوم جدول ىل فورا الانتقال الوفد اقةرح وذلكل. اإ  ادلويل املكتب واقةراح املرحيل التقرير اإ
يداع للتحفزي الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم بس ياسة املتعلق الاقةراح اختتام بعد  .اجلامعات قبل من الرباءات عىل اإ
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يران وفد وأأثىن .73  اليت ادلراسات نتاجئ اإىل الاقةراح ويستند. الوثيقة  ي الوارد الاقةراح عىل( الإسالمية - مجهورية) اإ
 حساس ية الأكرث يه النامية البدلان من املموةل البحث ومؤسسات اجلامعات أأن أأكدت واليت ادلويل املكتب أأجراها
 العامة واملعاهد اجلامعات لعبت الأخرى، يةالنام  البدلان غرار وعىل. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم  ي للتغريات
يران  ي والابتاكر الإبداع  ي رئيس يا دورا للبحوث  بتخفيض وهو ادلور اذلي سيمت حتفزيه ،(الإسالمية - مجهورية) اإ
 تللجامعا الرسوم ختفيض شأأن ومنالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  لس تخدام حافزا يوفر مما الرسوم،
 ي  سهوةل أأكرثالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  جيعل أأن النامية البدلان من للبحوث العامة واملعاهد

يداع  ي اجلغرا ي التنوع يزيد وأأن املؤسسات هذه  ي احملمتلني للمس تخدمني الوصول ابلنس بة  لأنه ادلولية الرباءات طلبات اإ
 من دول مودع  الطلبات من أأكرب عدد جانب منالإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات النظام  اس تخدام يعزز أأن ميكن
والبدلان  النامية البدلان عىل يقترص ل الاقةراح بأأن العامل الفريق ذكَّر لكنه احملمتةل الإيرادات خبسارة وأأقّر الوفد .خمتلفة

ماك  ي الثانية النظر املرحةل لأنه سيمت  ي الأقل منوا الوفد  ي اعتباره  ووعع. النامية البدلان الاقةراح ليشمل توس يع نيةاإ
قلميية، واجملموعات الأعضاء ادلول من النطاق الواسع وادلمع الاقةراح نتاجئ حول املس تفيضة املناقشات  الفريق الوفد ودعا الإ
ىل العامل  .احلالية ادلورة  ي الاقةراح عىل املوافقة اإ

ندونيس يا وفد ورحب .74   ي املقةرحة التخفيضات تأأييد عىل الأخرى الأعضاء ادلول وجشع الوثيقة  ي الوارد قةراحابل اإ
 .علهيا واملوافقة الرسوم

ن الوثيقة،  ي الوارد الاقةراح مرص وفد وأأيّد .75  الرباءات نظام  ي ومسامههتا اجلامعات دور تعزيز شأأنه من وقال اإ
 الس نوية الإيرادات عىل سليب أأثر هل يكون لن للرسوم املقةرح التخفيض نفاإ  ذكل، عىل وعالوة. عام بشلك الفكرية وامللكية
 .املنظمة فائض من صغريا جزءا متثل املتوقعة اخلسارة لأن للويبو

ىل أأن اجلامعات. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان أأوغندا وفد وأأيّد .76  البدلان من وأأشار اإ
 تشجيع ينبغ  وذلكل. املعرفة أأيضا  ي تسامه بل واملعارف؛ املعلومات من مس تفيدة جمرد تعد  م ن الأقل منواوالبدلا النامية

ىل الوصول عامن خالل من مساهامهتا النظام الإلكةروين  ذكل  ي مبا معقوةل، بأأسعار دوليا املتاحة الفكرية امللكية حامية نُظم اإ
 البدلان جامعات من مودع  الطلبات رسوم بتخفيض الربازيل اقةراح الوفد أأيد وذلكلملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

يداع املزيد للتشجيع والبدلان الأقل منوا النامية النظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن  خالل من الطلبات من عىل اإ
نه الوفد وقالالرباءات.  يرادات عىل لالقةراح املالية الآاثر يدرك اإ  املدير قدهما اليت ابلإحاطة أأيضا علام أأحاط كنهول  الويبو اإ

ىل العام يراداهتا كبري  ي فائض دلهيا املنظمة بأأن الأعضاء ادلول العام املدير أأفاد حيث 2017 أأبريل 20  ي السفراء اإ وأأن  اإ
وعة عىل مودع  املفر  الرسوم  ي املقةرح التخفيض أأن الوفد رأأى وذلكل،. أأيضا مشجعة المنو بزايدة املتعلقة التوقعات
ىل وأأعرب عن تطلعه املنظمة، لإيرادات كبريا هتديدا يشلك لن والبدلان الأقل منوا النامية البدلان جامعات من الطلبات  اإ
 .العامل الفريق اقةراح عىل املوافقة

 س ياسة س يوجه اذلي لالقةراح تأأييده عن وأأعرب ادلورة  ي الربيكس دول متثل اليت الوفود ابمس الصني وفد وحتدث .77
ىل أأن ذكل لنالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  لتطوير الصحيح الاجتاه  ي الرسوم ختفيض  يؤدي واشار اإ

ىل ماكنية وزايدة التكنولوجيا نرش أأيضا س يعزز بل حفسب، اجلامع  والإبداع عىل الابتاكر زايدة التشجيع اإ لهيا الوصول اإ . اإ
 سيشلك للجامعات املقةرح الرسوم ختفيض فاإن النامية، البدلان من س امي ول اجلامعات، عىل مالرسو  ختفيض نطاق وبتوس يع
 اليت والتعلمي التدريب لربامج همم مكمكل الابتاكرية، الأنشطة تعزيز  ي النامية للبدلان الويبو جانب من حقيقية مساعدة
 من احملمتلني ملودع  الطلبات تتيح أأن أأيضا شأأهنا من تالتخفيضا فاإن الاقةراح،  ي مبني هو وكام.  املنظمة هبا تضطلع

ىل يعادل قد اذلي الأمر الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء أأخرى لإيداع طلبات الفرصة اجلامعات  خسارة كبري حد اإ
 .جراء التخفيضات من اليت تلحق ابلويبو الإيرادات
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ىل نيجرياي وفد وأأشار .78  الطلبات ذكل  ي مبا ،نظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتال   ي الإجيابية التطورات اإ
واعتربه شامال  الربازيل اقةراح الوفد أأيد الس ياق، هذا و ي. 2017 فرباير  ي طلب ماليني 3عددها  البالغ املنشورة ادلولية
 اذلي الاقةراح تأأييد عن رغبته  ي س ياق،ال  هذا وأأعرب الوفد،  ي. املايض  ي الوفود اليت أأاثرهتا ويراع  املاوف وحكامي
نه، من. الربازيل به تقدمت ابلنس بة  الإيرادات  ي فاإن اخلسارة ،PCT/WG/10/2 الوثيقة  ي الواردة واقع ادلراسة وقال اإ
جاميل من صغريا جزءا متثل للويبو  بتاكرالا وتعزز التمنية تيرس أأن الرسوم  ي املقةرحة التخفيضات شأأن ومن. املنظمة دخل اإ
ىل النظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتقدمني تنوع وتزيد التكنولوجيا نقل وتيرس  تعزيز كذكل عىل وتعمل اإ
 الأخرى الأعضاء ادلول بتشجيع لكمته الوفد واختمت. اجلغرافية املشاركة نطاق توس يع أأجل من والاقتصادية الاجامتعية التمنية
 .الاقةراح تأأييد عىل

ىل التخفيضات. الربازيل من املقدم املعدل الاقةراح املغرب وفد وأأيّد .79 ىل املقةرحة وأأشار اإ  اإحصاءات استندت اإ
بداع وسوف تشجع ادلويل املكتب أأجراها دراسات مس متدة من  .اجلامعات  ي الإ

 الوفود ابمس الصني ووفد فريقيةالأ  البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد هبام أأدىل الذلين البيانني أأفريقيا جنوب وفد وأأيّد .80
  ي س امي ول لدلول، الابتاكرية القدرات حتسني  ي هاما دورا تؤدي وذكر أأن اجلامعات. ادلورة  ي الربيكس دول متثل اليت

ن وقال. بعد الصناعية التمنية فهيا تتجذر  م اليت والبدلان الأقل منوا النامية البدلان  قدرات حفز  ي يمتثل الويبو أأدوار أأحد اإ
 معاجلته مت اذلي املايل الأثر بشأأن ابلقلق وأأقّر الوفد. حتقيقه اإىل الاقةراح هذا سيسعى ما وهو الابتاكر، عىل الأعضاء ادلول
دراج خالل من  .اجلامعات عىل قرص املس تفيدين عن فضال طلبا، 20 البالغ ادلولية الطلبات لعدد الأقىص احلد اإ

ليه العام املبدأأ  تحدةامل  العربية الإمارات وفد وأأيّد .81 عىل  التحفزي اإىل هيدف أأنه حيث من الربازيل اقةراح اذلي يستند اإ
يداع بل من ادلولية الرباءات اإ  لتخفيض الرسوم س ياسة أأي توس يع ينبغ  بأأنه اعتقاده عن الوفد أأعرب ذكل، ومع. اجلامعات ق 
ىل اجلامعات عىل يالء مع اءات،الرب  بشأأن التعاون معاهدة  ي الأعضاء ادلول مجيع اإ  أأن وينبغ . النامية للبدلان خاص اهامتم اإ
 لطلبات اجلغرا ي الةركيب  ي التنوع يزيد أأن شأأنه من مما الرسوم،  ي التخفيض هذا منح أأهلية اجلامعات هذه أأداء حيدد

يداع الطلبات  النظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. اس تخدام عىل يشجع وأأن ادلولية اإ

 .املتحدة العربية الإمارات وفد هبا أأدىل اليت التعليقات وأأيّد الربازيل اقةراح قطر وفد وأأيّد .82

 أأن الوفد ورأأى. ادلورة  ي الربيكس دول متثل اليت الوفود عن نيابة الصني وفد به أأدىل اذلي البيان الهند وفد وأأيّد .83
 واجلامعات الناش ئة والرشاكت واملتوسطة الصغرية الرشاكتو  الأفراد مثل مودع  الطلبات من الفئات ملتلف الرسوم ختفيض

 البحث أأنشطة تروجي مواصةل عىل وتشجيعهم ابتاكراهتم تروجي عىل حتفزيمه هدف حتقيق عىل يعمل البحث ومؤسسات
 الهند بأأن العامل الفريق الوفد وأأفاد. التلكفة حيث من جدا املودعني حساسة من من الطلبات الأنواع هذه لأن والتطوير
 أأجل من القانونية ابلكياانت مقارنة٪ 50 بنس بة احلجم واملتوسطة الصغرية للمشاريع رسوم امتيازات 2014 عام  ي قدمت
ىل وابلنظر. القطاع هذا  ي الابتاكرات تعزيز   ي الابتاكرات، تعزيز زايدة أأجل ومن الهند، أأحرزته اذلي الأثر اإ
ىل املقدمة الرسوم امتيازات قنطا بتوس يع أأيضا الهند قامت ،2016 مايو ىل الناش ئة الرشاكت اإ  أأدخلت كام ،٪80 حد اإ

 وعالوة. املبكر التسويق طريق عن اجلديدة ابتاكراهتم من الاس تفادة من لمتكيهنا الرسعة وجه عىل طلباهتا لفحص تسهيالت
 والعالمات الرباءات عىل لللحصو  بطلب التقدم عىل الناش ئة الرشاكت ملساعدة ميرسين أأيضا الهند جسلت ذكل، عىل

 من العديد أأسهمت وقد. امليرسين رسوم للرباءات الهندي املكتب يسدد حيث الصناعية، والتصاممي والرسوم التجارية
 هذه تمتتع ذكل، عىل وعالوة. التكنولوجية التطورات وأأحدث البرشية رفاه  ي املايض  ي اجلامعات من الاخةراعات
 اخلصبة املعارف موارد من لالس تفادة حقيقية حاجة توجد حيث والتكنولوجية، العلمية املواهب نم كبرية مبجموعة اجلامعات

نشاء شجيعالت  أأجل من هذه  عىل الرسوم بتخفيض الربازيل اقةراح أأن الوفد رأأى وذلكل. الفكرية امللكية أأصول عىل اإ
عافية دفعة س يعط  مما لةرحيباب جديرة خطوة يُعد والبدلان الأقل منوا النامية البدلان من اجلامعات  الإبداع لتعزيز اإ
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النظام  من الاس تفادة خالل من العامل  الصعيد عىل اخةراعاهتا محلاية س امي ول التقنية واملعاهد اجلامعات  ي والابتاكرات
 عىل وبناء. الويبو عىل كبري مايل أأثر أأي للتخفيضات يكون لن نفسه، الوقت و يالإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

 .والبدلان الأقل منوا النامية البدلان  ي عىل اجلامعات الرسوم ختفيض بشأأن الربازيل لقةراح تأأييده الوفد واصل ذكل،

. الربازيل من املقدم الاقةراح وأأيّد الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان ليسوتو وفد وأأيّد .84
ن وقال النظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن  اس تخدام عىل وس تحفز جوهرها  ي تمنوية الاقةراح من املتوخاة ائدالفو  اإ

 .البدلان الأقل منوا ذكل  ي مبا للطلبات، املودعة للبدلان اجلغرا ي التنوع وتوس يع اجلامعات جانب منالرباءات 

ىل يستند أأنه رأأى حيث الربازيل به تقدمت اذلي الاقةراح تونس وفد وأأيّد .85 ن. سلمية أأسس اإ نشاء تشجيع وقال اإ  اإ
يداع عىل اجلامعات مساعدة شأأن ومن. لأي مرشوع بداية تُعد اليت البحوث، نتاجئ تعزيز يتطلب ابتاكرية مشاريع  املزيد اإ

جيايب أأثر لها يكون أأن الرسوم ختفيض طريق عن الرباءات من  .لبدلان الأقل منواوا النامية البدلان  ي الابتاكرات تشجع وأأن اإ

 البدلان  ي اجلامعات  ي الابتاكر لتحفزي فرص لإجياد فعاةل أأداة اعتربه حيث الاقةراح أأهداف جورجيا وفد وأأيّد .86
 من يمتكن أأن قبل الاقةراح تفاصيل لبحث الوقت من مزيد اإىل حيتاج أأنه الوفد ذكر ذكل، ومع. والبدلان الأقل منوا النامية
بداء  ي النظر  .الاكمل هل هتأأييد اإ

وأأفاد بأأنه . النامية البدلان جامعات  ي الابتاكري النشاط  ي سيسامه أأنه ورأأى الاقةراح الرويس الاحتاد وفد وأأيّد .87
ذا نه تنفيذه، س يجري الاقةراح اكن اإ عافة س يكون فاإ  وأأعرب. النامية البدلان  ي والتعلمي للتدريب الويبو برامج اإىل جيدة اإ

 ابلنس بة استامثرا اعتبارها ميكن الرسوم لتخفيض اليت قد تنشأأ نتيجة للويبو ادلخل  ي احملمتةل خلسائرا بأأن اعتقاده عن الوفد
 النظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. لنطاق وتوس يعا بأأمكهل الرباءات بشأأن التعاون معاهدة جملمتع

عىل  ذكل حيفز أأن أأمل عىل للجامعات، الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم ختفيض اقةراح الصني وفد وأأيّد .88
 يعزز مما العامل ، الصعيد عىل البدلان من أأكرب عدد جانب منالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اس تخدام

ىل استناداو . ادلولية الطلبات  ي املتسقة الزايدة ويعززالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  تأأثري من  مناقشات اإ
 واحلد املؤهةل اجلامعات ونطاق التخفيض نس بة مثل اجلوانب بعض  ي الاقةراح حتسني ميكن أأنه الوفد رأأى ادلورة، هذه

 الويبو، دخل عىل التأأثري بعض هل س يكون اجلامعات عىل الرسوم ختفيض نطاق توس يع أأن وأأعاف. الطلبات لعدد الأقىص
ىل العلمية واملؤسسات اجلامعات من٪ 70 حنو أأشار الصني،  ي للمس تخدمني ةاس تقصائي دلراسة وفقا ولكن  س تقدم أأهنا اإ
ذا الطلبات من املزيد  ثالث مدهتا أأولية لفةرة الرسوم ختفيضات تطبيق الوفد واقةرح.  الرسوم ختفيض من اس تفادت اإ

ذا فامي البت قبل الآاثر تقيمي بعدها وميكن كتجربة، س نوات  .التجربة جعةمرا ينبغ  اكن اإ

نه الأمريكية املتحدة الولايت وفد وقال .89  املقدمة الرسوم مبرونة املتعلقة والبياانت وادلراسات الاقةراح اس تعراض بعد اإ
نه ادلويل، املكتب من الرسوم مرونة بشأأن  من الابتاكر املزيد لةروجي ومعلية فعاةل طريقة يقدم الاقةراح أأن يعتقد ل فاإ

 واذلي ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد به أأدىل اذلي البيان الوفد وأأيّد. اجلامعات  ي املطورة خةراعاتلال التجاري والتسويق
 ختفيضات الرسوم عدد لتقليل املقةرحة ابلزتامن مع التدابري الاقةراح ملناقشة الوثيقة من 13 الفقرة  ي الوارد الاقةراح يعارض
  ي طبيع  فائض هناك يكون أأن ميكن ما الوفد أأنه، بقدر ورأأى. PCT/WG/10/8 الوثيقة  ي مناس بة غري أأهنا يُدع  اليت

مودع   مجليع الرسوم ختفيض طريق عن ملودع  الطلبات يعطى أأن ينبغ  الفائض هذا فاإن احلالية، للثنائية الويبو مزيانية
 .فقط ددينحم ملس تخدمني توجهيه حماوةل من بدل الرباءات بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء الطلبات

 عىل اليت تمت بناء الإيداعات وتروجي اجلامعات  ي والتطوير البحث حتفزي اإىل هيدف اذلي ابلقةراح الربتغال وأأقّر وفد .90
ىل ابلنظر الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  من الرمغ وعىل. للأسعار حساس ية أأكرث اجلامعات من املقدمة الطلبات عدد أأن اإ
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 املناقشات مواصةل ينبغ  بأأنه اعتقاده فقد أأعرب عن الأساس ية، املبادئ عىل ووافق الاقةراح  ي ابجلدارة اعةرف الوفد أأن
 .حتسينه أأجل من الاقةراح بشأأن

نه املتحدة اململكة وفد وقال .91  حتفزي  ي املمتثل الهدف س يحقق اجلامعات عىل الرسوم ختفيض بأأن مقتنع غري يزال ل اإ
ىل س يؤدي اجلامعات من الطلبات عدد زايدة أأن عىل اكفية أأدةل وجود لعدم نظرا الابتاكر  اجملدية الرباءات  ي كبرية زايدة اإ
 .املرحةل هذه  ي الاقةراح أأعرب الوفد عن عدم تأأييد وذلكل. جتاراي

 واململكة الأمريكية املتحدة الولايت ووفدا ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد هبا أأدىل اليت املداخالت اإرسائيل وفد وأأيّد .92
 فعىل. الوطين الصعيد عىل فعالية أأكرث حنو عىل تنفيذها ميكن الرسوم ختفيضات من الأنواع هذه أأن الوفد ورأأى. ملتحدةا

. 2015 عام  ي اإرسائيل  ي احلكومية للجامعات٪ 40 بنس بة رسوم ختفيض الإرسائييل الرباءات مكتب قدم املثال، سبيل
 .عدم تأأييده هل عن الوفد أأعرب السبب ولهذا املعلن، هدفه حيقق نل احلايل الاقةراح أأن الوفد رأأى اخلتام، و ي

 الوثيقة  ي الوارد الاقةراح أأن ومفاده ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد به أأدىل اذلي للبيان تأأييده عن ادلامنرك وفد وأأعرب .93
ساءة مبعاجلة املتعلق الاقةراح عن منفصل . PCT/WG/10/8 لوثيقةا  ي٪ 90 بنس بة الرسوم ختفيض أأهلية اس تخدام اإ
  ي صعوابت يواجه فهو العامل، للفريق التاسعة ادلورة  ي الوفد ذكر وكام. حدة عىل الاقةراحني الك معاجلة يلزم وذلكل
 هذا و ي. العامة للبحوث واملنظامت اجلامعات مثل خاصة لفئات الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم ختفيضات تطبيق
 عىل طلباهتم اختبار احملدودة املوارد ذوي للمودعني املفيد من س يكون بأأنه اإرسائيل وفد نظر وهجة الوفد أأيد الصدد،
 مةرواك الأمر يكون أأن ينبغ  ذكل، عىل وعالوة. تلكفة للرباءات أأكرث دويل نظام  ي الرشوع قبل الوطين املس توى

ذا ادلمع هذا لتقدمي الأعضاء ادلول  ي الوطنية للس ياسات  ذكل، عىل وعالوة .الابتاكر س يعزز الرسوم ختفيض أأن اعتقدوا اإ
وأأشار . الرمسية الرسوم دفع من بدل والةرجامت ابملستشارين ترتبط الرباءات حامية عىل للحصول الرئيس ية التاكليف فاإن

ىل أأنه، ابلنس بة  التعاون معاهدة عىل بناء الرمس  ادلويل الإيداع رمس فاإن ادلامنرك،  ي ادلامنركيني ملودع  الطلبات الوفد اإ
يداع املرتبطة التلكفة اإجاميل من ،٪3 أأي جدا، عئيةل نس بة اإىل س يصل الرباءات بشأأن املودعة بناء عىل  طلبات ومعاجلة ابإ
دخالت من يلهيا وما الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  الاقةراح بأأهداف يتعلق فامي ادلامنرك، وأأعرب وفد. الوطنية املرحةل اإ
. الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة أأي ختفيض تربر الأهداف هذه بأأن عن عدم قناعته الوثيقة، ملخص  ي املبني النحو عىل

 تتخذ أأن ينبغ  حني و ي. ادلولية الطلبات عدد زايدة جمرد ذاته حد  ي الغرض يكون أأن ينبغ  بأأنه  م ير الوفد فأأول،
ىل يةرَجم اذلي الابتاكر لتشجيع تدابري اجلامعات  بشأأن التعاون معاهدة رسوم بأأن الوفد  م ير جتارية، وعائدات طلبات اإ
يداع أأمام عائقا تشلك الرباءات ذا عام الوفد تساءل واثنيا،. التحريريني واملةرمجني احملامني بتاكليف ابملقارنة دويل طلب اإ  اكن اإ
 ذكل، من ورأأى بأأنه، بدل. الرباءات نبشأأ  التعاون معاهدة طلبات  ي اجلغرا ي التنوع لزايدة أأداة أأفضل هو الرسوم ختفيض
طارية شوط توفري خالل منالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  تعزيز ميكن  ابمللكية لها عالقة ل أأفضل اإ

 جامعة، يشلك ما الاقةراح يذكر  م تفصيال، أأكرث بنقطة يتعلق وفامي. الفكرية امللكية حبقوق وأأيضا من خالل التوعية الفكرية
ىل س يؤدي اذلي الأمر دارة  ي صعوابت اإ  املرحةل. هذه وأأعرب الوفد عن تأأييده لالقةراح  ي. التخفيضات هذه مثل اإ

 بأأين يتعلق فامي ادلامنرك وفد هبا أأدىل اليت والتعليقات ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد به أأدىل اذلي البيان كندا وفد وأأيّد .94
 الرسوم لتخفيض العامة الفكرة تأأييد عن أأنه ميكنه الوفد أأعرب حني و ي. السوق  ي اعاتالاخةر  طرح تاكليف غالبية توجد
 ومع. اجلامعات مجليع املساواة قدم عىل تطبيقها جيب التخفيضات هذه فقد رأأى أأن اجلامعات، من ادلولية الطلبات عىل
زاء قلقه عن الوفد أأعرب ذكل،  ادلول ترك ينبغ  أأنه ير  م وابلتايل جامعة، شلكي  ما بشأأن ادلول تطبقها اليت الاختالفات اإ

ىل أأنه س يكون. أأهليهتا ومعايري الوطنية تعريفاهتا تطبق الأعضاء ىل يستند تعريف أأي تطبيق أأيضا الصعب من وأأشار اإ  اإ
 العميل غري من س يكون لأنه نظرا ادلويل املكتب  ي الطلبات تسمل مكتب دلى املودعة الطلبات عىل الوطين الاعامتد
بل من قُدمت قد دوليا طلبا 20 من أأقل أأن من يتحقق وأأن املؤهةل املؤسسات جبميع بقامئة حيتفظ أأن ادلويل للمكتب  ق 
 مالية أأعباء من هبا يتصل وما املعلومات الإدارية وأأعباء تكنولوجيا الأعباء تقدير ينبغ  مث ومن. معينة س نة ما  ي مؤسسة
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ىل للتوصل الاقةراح لإدارة ىل الرامية التدابري الوفد وأأيّد. الاقةراح لفوائد شامل حتليل اإ  وهيالك الإجراءات تكون أأن عامن اإ
مودع   مجليع والنفع ابلكفاءة تتسم بطريقةالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اس تخدام لتشجيع مالمئة الرسوم
 معرض و ي. الصدد هذا  ي للمناقشات اس تعداده وأأعرب عن وموعوعية، وفعاةل وواحضة راخسة معلية تيل واليت الطلبات
 الرئيس ذكر ،(PCT/WG/8/11 الوثيقة" )الرسوم مرونة دراسة تقدير" املعنون الأول امللحق الرئيس ملناقشات تلخيص

 من 19 الفقرة انظر) شامل حنو عىل فهيا النظر ينبغ " احلكومية البحوث ومعاهد للجامعات الرسوم ختفيض مسأأةل أأن
ىل أأن اس تخدام(. PCT/WG/8/25 الوثيقة العامل، للفريق الثامنة ادلورة رئيس أأعده اذلي املوجز  ل فائض وأأشار اإ
يرادات  ي خسائر أأي تعويض كيفية يعاجل ل دامئا يتحقق ىل الوفد أأشار ذكل، عىل وعالوة. الطويل املدى عىل الرسوم اإ  أأن اإ
ليه املشار 2014/2015 نائيةللث  سويرسي فرنك مليون 80 البالغ الفائض  الرمق من أأعىل PCT/WG/10/18 الوثيقة  ي اإ
 .احلايل شلكه  ي الاقةراح أأعرب الوفد عن عدم تأأييد وذلكل. 2016 لعام سويرسي فرنك مليون 32 البالغ

س بانيا وفد وأأيّد .95  13 الفقرة  ي لواردةا التعليقات عىل يوافق  م واذلي ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد به أأدىل اذلي البيان اإ
ساءة يعاجل اذلي ادلويل املكتب عن منفصل تدبري هو الرسوم ختفيض اقةراح لأن الوثيقة من  مودع  الطلبات اس تخدام اإ

ورأأى . الس نة  ي جامعة للك طلبا 20 هناك مزية  ي وجود أأن الوفد رأأى نفسه، ابلقةراح يتعلق وفامي. احلايل الرسوم خلصم
مت  اليت الفوائض من الرمغ عىل من الرسوم، ادلخل عىل النطاق واسعة عواقب يعمم فاإن الاقةراح ذكل، الوفد أأنه، مع

 .الأخرية الس نوات  ي عهنا الإعالن

 التعاون معاهدة عىل بناء الإيداعات أأن أأظهرت ادلويل املكتب أأجراها اليت ادلراسات بأأن كوراي مجهورية وأأقّر وفد .96
 تُعد عام بشلك ولكن املتقدمة، البدلان  ي الرسوم لتخفيضات اس تجابة أأكرث النامية انالبدل جامعات من الرباءات بشأأن
 املزااي، بعض لها النامية البدلان من للجامعات الرسوم ختفيض فكرة أأن حني ورأأى الوفد بأأنه،  ي. مرنة غري الطلبات أأعداد
ن يرادات منظور من ذكل مناقشة الأفضل من فاإ ذا ورأأى الوفد. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم اإ  الهدف اكن بأأنه، اإ
نه الرباءات، نشاط  ي املشاركة عىل اجلامعات تشجيع هو النامية البدلان  ي للجامعات الرسوم ختفيض من  تطبيق ينبغ  فاإ

  ي الابتاكرو والتطوير البحث أأنشطة مع التعامل سيمت الطريقة، وهبذه. املتقدمة البدلان جامعات عىل أأيضا الرسوم ختفيض
 .وعادةل متساوية بطريقة اجلامعات

ىل أأسةراليا وفد وأأشار .97 دارة تتعلق الفريق العامل فهيا ينظر اليت املسائل من العديد أأن حني  ي أأنه اإ النظام  ومعل ابإ
ن التجارية اليومية، الأعامل جوانب مراعاة مع ،الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  خمتلف الوثيقة  ي الوارد الاقةراح فاإ

وأأوحض أأن . الابتاكري النشاط وماكفأأة لتحفزيالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  من للغرض تناوهل  ي
ىل يدعو الأعضاء( PCT/WG/8/25 الوثيقة) العامل للفريق الثامنة ادلورة رئيس أأعده اذلي امللخص  مقةرحات تقدمي اإ
 وشكر ذكل، اتبعت وأأفاد الوفد بأأن الربازيل. العام القطاع من املموةل البحثية وللمنظامت تللجامعا الرسوم ختفيض بشأأن
ىل معدل اقةراح وتقدمي الصدد هذا  ي املناقشات  ي املشاركة عىل الربازيل وفد ن وقال. ادلورة هذه اإ  معاهد استبعاد اإ

 معقوةل هُنجا يُعترب الس نة  ي دوليا طلبا 20 قدره أأقىص حد واقةراح حتديدها يصعب واليت العام القطاع من املموةل البحوث
ىل أأنه ما زالت هناك. الويبو عىل مزيانية التأأثري من للحد ذا ما مثل اجلامعة، تعريف مثل تناقش أأن ينبغ  مسائل وأأشار اإ  اإ
 الوفد أأفاد ذكل، اإىل عافةوابلإ . العام القطاع من املموةل اجلامعات عن فضال اخلاص القطاع من املموةل اجلامعات يشمل اكن
 مؤهلون البدلان هذه من مودع  الطلبات مجيع أأن من الرمغ عىل الاقةراح، من تشلك جزءا تزال ل البدلان الأقل منوا بأأن

ىل املس هتدفة الرسوم ختفيض يؤدي أأن ميكن الأخص، عىل ولكن٪. 90 بنس بة الرسوم لالس تفادة من ختفيض ابلفعل  زايدة اإ
ىل يؤدي مما ظام،الن  ي التالعب  عىل وعالوة. PCT/WG/10/8 الوثيقة  ي ورد كام الإيداع  ي طبيعية غري سلوكيات اإ
ذا ما حيدد أأن ادلويل املكتب أأو الطلبات تسمل مكتب عىل الصعب من ذكل،  لأهنم نظرا ابلنظام تتالعب اجلامعات اكنت اإ

ىل احلقوق منح قبل اجلامعة لطلبات ابمسا يودعون ما وكثريا الطبيعيني الأشخاص من أأكرث طلبات يودعون آخر كيان اإ . أ
يداع دون حتول اليت العقبات يزيل أأن ميكن الرسوم ختفيض أأن الوفد وأأدرك ولكنه  الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة طلبات اإ

ىل أأن ن. احلذر تويخ اإىل حاجة هناك أأشار اإ  املقةرح تخفيضال  أأثر أأظهرت أأن ادلويل املكتب أأجراها اليت ادلراسات وقال اإ
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يداعها املمكن من طلبا 102 نقل هو الرسوم  ي  وذلكل. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مسار اإىل ابريس خالل مسار من اإ
ذا عام تساءل ىل الطلبات هذه نقل تاكليف دلفع املناسب المثن يه سويرسي فرنك 600 000 البالغة التلكفة اكنت اإ النظام  اإ

ىل ابلعودة ولكن. التحليل من مزيد اإىل حتتاج واملنافع التاكليف فاإن ذلكلاون بشأأن الرباءات. الإلكةروين ملعاهدة التع  اإ
ذا ما معرفة يه اجلامعات تواهجها رئيس ية قضية هناك الاقةراح، من الغرض  الرباءات حامية عىل للحصول السع  اكن اإ
ن وقال. مفيدا س يكون  وتقدم ابلرباءات املتعلقة للمعلومات الويبو خلدمات ماحنة هجة هو أأسةراليا  ي الفكرية مكتب امللكية اإ

ىل يصل ما  لأن تقوم بفحص حمدودة موارد دلهيا اليت النامية البدلان  ي الفكرية امللكية ملاكتب الس نة  ي متقدما حبثا 20 اإ
 الأدبيات مع ابملقارنة ماخةراعه لتقيمي ملودع  الطلبات وس يةل هذه البحث معليات من الواردة التقارير وتوفر. موعوع 
ذا فامي للبت التقيمي هذا واس تخدام السابقة يداع الطلبات ينبغ  اكن اإ ىل أأنه، اعتبارا. ل أأم ادلولية الرباءات معلية  ي اإ  وأأشار اإ

 يمت  م ولكن املتقدمة، البحوث تكل مع الفحص تقارير لتشمل املسامهة هذه امللكية الفكرية أأسةراليا توسع ،2016 يناير من
 الفكرية للملكية أأخرى ماكتب وتوفر. اخلدمة هبذه الوع  لزايدة فرصة هناك أأن الوفد رأأى وذلكل. اخلدمة هذه اس تخدام
 هناك يكون أأن ميكن بذكل، املاكتب من املزيد قيام ومع ،(WPISالرباءات ) الويبو ملعلومات خدمات عن حبث معليات
 قائال لكمته الوفد واختمت. اجلامعات لتكل حقيقية مساعدة يوفر مما النامية، دلانالب جلامعات جمانية حبث معلية 250 من أأكرث
نه  النامية البدلان  ي للجامعات ميكن نفسه، الوقت  ي ولكن الرسوم، بشأأن املناقشات من مزيد  ي لدلخول اس تعداد عىل اإ
 الرباءات. الويبو ملعلومات خدمات نظام من ذكل من أأكرث تس تفيد أأن

ليه يسعى اذلي ابلهدف سويرسا فدوأأقّر و  .98  الوفد ذكر أأنه ل لكن اجلامعات، قبل من الرباءات لزايدة الاقةراح هذا اإ
 أأدىل اذلي البيان الوفد وأأيّد .الهدف هذا لتحقيق وس يةل أأنسب يه ادلويل الإيداع رسوم  ي التخفيضات بأأن مقتنع غري يزال
 التدابري مع ابلزتامن الاقةراح ملناقشة الوثيقة من 13 الفقرة  ي الوارد قةراحلال معارعته  ي ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد به

ىل الرامية . PCT/WG/10/8 الوثيقة  ي املؤهلني غري الطلبات مودعو هبا يطالب اليت ختفيضات الرسوم عدد ختفيض اإ
 الأمريكية املتحدة الولايت دوفو  أأبدهتا اليت التعليقات وأأيّد أأخرى شواغل عن سويرسا وفد أأعرب ذكل، عىل وعالوة
ىل وأأشار. وادلامنرك املتحدة واململكة   ي الواردة ادلراسات أأظهرت حني  ي أأنه وأأوحض الربازيل، اقةراح اإ
 أأن نتذكر أأن املهم مفن العامة للبحوث، واملنظامت للجامعات أأعىل مرونة PCT/WG/8/11و PCT/WG/7/6 الوثيقتني

رأأى الوفد أأنه  وذلكل. كبرية بدرجة مرنة غري الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم أأن هو ساتادلرا لهذه الرئييس الاس تنتاج
جراء املهم من ىل أأيضا الوفد وأأشار. الربازيل اقةراح بشأأن الفائدة حيث من للتاكليف حتليل اإ  16 الفقرة  ي الواردة التعليقات اإ
 احملااكة معامةل ينبغ " أأنه مفادها واليت PCT/WG/10/12 الوثيقة  ي الواردة الرسوم  ي املرونة دلراسة الثاين امللحق من

عافية لإيداعات ن أأخرى، وبعبارة". معامةل حذرة –فوق  وما٪ 50 س امي ل - الرسوم  ي الكبرية للتخفيضات اإ  ختفيض فاإ
بل من الإيداعات لتحفزي الصحيح الطريق هو ليس الرسوم  س بل ملناقشة عدامس ت س يكون أأنه الوفد وذكر اجلامعات، ق 
 .الهدف هذا لتحقيق أأخرى حممتةل

 ختفيض مناقشة ينبغ  ل أأنه ومفاده ابء اجملموعة ابمس الوفد به أأدىل اذلي البيان فأأيد الوطنية بصفته تركيا وفد وحتدث .99
ىل الرامية التدابري مع ابلزتامن اجلامعات لبعض الرسوم  غري الطلبات ومودع هبا يطالب اليت ختفيضات الرسوم عدد تقليل اإ
 الاقتصادية التمنية  ي هاما دورا تلعب اجلامعات أأن الوفد ورأأى. PCT/WG/10/8 الوثيقة  ي الواردة املؤهلني

ىل العلمية الابتاكرات حتويل طريق عن والتكنولوجية  هذا و ي. الأاكدميية أأحباهثم نواجت وترخيص الرباءات لتسجيل نشاط اإ
 مبلكية يتعلق فامي مؤخرا نفاذدخوهل حزي ال  بدأأ  الوطين قانونه  ي هاما تعديال هناك بأأن ملالعا الفريق الوفد أأفاد الصدد،
ىل تركيا هتدف التغيري، هذا خالل ومن. طورهتا اليت الرباءات عىل احلصول من اجلامعات ميكن مما للرباءات اجلامعات  تعزيز اإ
نه قائال متهلك  الوفد واختمت. للجامعات احلالية الابتاكرية الإماكنيات  .الربازيل اقةراح عىل العمل ملواصةل اس تعداد عىل اإ

 اجلامعات تعريف كيفية حول أأس ئةل أأيضا الوفد وطرح. ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد به أأدىل اذلي البيان أأملانيا وفد وأأيّد .100
ذا ما املثال، سبيل عىل الاقةراح،  ي  القطاع من متول اليت اجلامعات من والك والكبرية، الصغرية اجلامعات سيشمل اكن اإ

ىل وابلإعافة. العام والقطاع اخلاص ذا ما مسأأةل الوفد أأاثر ذكل، اإ . اجلامعات مبزيانيات يتعلق فامي عتبة أأي حتديد ينبغ  اكن اإ
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ذا عام أأيضا الوفد وسأأل  مع ترامكية س تكون الوثيقة مرفق  ي الرسوم جدول عىل املقةرح 6 البند  ي التخفيضات اكنت اإ
 لالقةراح، املوعوعية الأسس  ي النظر الرضوري من أأنه ذكل من ورأأى الوفد أأن الأمه. 5 البند  ي احلالية التخفيضات
رسائيل املتحدة واململكة الأمريكية املتحدة الولايت وفود أأبدهتا اليت التعليقات الوفد وبذكل أأيد وأأشار . وكندا وادلامنرك واإ

ىل أأنه، فامي يتعلق  ذكل تنفيذ ميكن الوطين، املس توى عىل الرسوم ختفيض طريق عن اجلامعات  ي الابتاكر بدمع الوفد اإ
مودع   لإساءة الاس تخدام من جانب معرعة الرسوم جدول من 5 البند  ي احلالية التخفيضات أأن اإىل مشريا أأكرب، بسهوةل
 غري الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم فاإن ذكل، عىل وعالوة. التخفيضات تكل من ابلس تفادة غري املس هتدفني الطلبات

يداعات لزايدة فائدة الطرق أأكرث أأنه يبدو ل الربازيل اقةراح رأأى الوفد أأن وذلكل. كبرية بدرجة مرنة  للجامعات الرباءات اإ
ماكنية الوفد أأبدى وبذكل. الابتاكر لتحفزي  .املرحةل هذه  ي لالقةراح تأأييده عدم اإ

ىل ادلاع  ابلقةراح اقتناعه عن وأأعرب. ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد به أأدىل اذلي البيان الياابن وفد وأأيّد .101  تعزيز زايدة اإ
بل من س امي ول ،نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اس تخدام  وراء املنطق  ابلأساس اقتناعه أأبدى عدم لكنه اجلامعات، ق 
يرادات معظم مصدر يه الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم أأن أأيضا الوفد وأأكد. الاقةراح  الرضوري من وذلكل الويبو، اإ
عافية ختفيضات اعامتد بشأأن حذر هَنج اتباع املس تخدمون اذلين لن  يتحمهلس  اذلي ، مع مراعاة العبء املايلالرسوم  ي اإ

ىل أأنه، ابلإعافة. يس تفيدوا من التدبري املقةرح  مناس بة وس يةل الرسوم ختفيض أأن يثبت  م ذكل، اإىل وأأشار الوفد اإ
 هذه توعيح أأول الرضوري من رأأى الوفد أأنه وذلكل. ةالنامي البدلان  ي والتطوير البحث أأنشطة تشجيع لطلب لالس تجابة

 .الرسوم ختفيض مسأأةل مناقشة قبل النقطة

 الربازيل، اقةراح الوفد أأيد وذلكل. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان بوتسواان وفد وأأيّد .102
 الابتاكر وتشجيعام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات النظ حتسني  ي كبري أأثر هل يكون قد الرسوم ختفيض أأن ورأأى
 .نفسه الوقت  ي

 أأن شأأهنا من اليت للتدابري تفضيهل عن الوفد وأأعرب. ابء اجملموعة ابمس تركيا وفد به أأدىل اذلي البيان فرنسا وفد وأأيّد .103
 زايدة عىل وتساعد مودع  الطلبات لبعض س بةابلن  سهوةل أأكرثالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  جتعل

يداعات طار مزيانية  ي ولكنه أأوحض أأنه يتعني تصور أأي ختفيض للرسوم الرباءات، اإ  من الإيرادات أأن اإىل مشريا متوازنة، اإ
 عن وفدال أأعرب الربازيل، ابقةراح يتعلق وفامي. الويبو أأنشطة من العديد لمتويل تُس تخدم الرباءات بشأأن التعاون معاهدة
 وافق اخلتام، و ي. وأأسةراليا وكندا وادلامنرك املتحدة اململكة وفود عهنا أأعربت اليت تكل ذكل  ي مبا عهنا، أأعرب اليت شواغهل
 الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم مبرونة املتعلقة ادلراسات أأن ومفادها سويرسا وفد أأبداها اليت املالحظات عىل الوفد
جيايب أأثر لها س يكون التخفيضات بأأن ل تقطع ادلويل باملكت أأجراها اليت يداعات عىل اإ بل من الرباءات اإ  نظرا اجلامعات ق 
 .كبرية بدرجة مرنة غري الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم لأن

 يزيد أأن شأأنه من اذلي لالقةراح تأأييده عن العربية اخلليج دلول التعاون جمللس التابع الرباءات مكتب ممثل وأأعرب .104
يداع من بل اجلامعات من الطلبات اإ  وفدا به أأدىل اليت التعليقات وكذكل أأيّد والبدلان الأقل منوا. النامية البدلان  ي ق 

 .دلول اخلليج العربية التعاون جملس  ي أأعضاء دولتان وهام وقطر، املتحدة العربية الإمارات

 ابمس الصني ووفد والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس ومبياكول وفد هبام أأدىل الذلين البيانني الربازيل وفد وأأيّد .105
 من ملودع  الطلبات حوافز يعطى اذلي لالقةراح الكبري ابلتأأييد وأأقّر الوفد. ادلورة  ي الربيكس دول متثل اليت الوفود

 أأعربت اليت والتعليقات الشواغل عضب تناول الوفد وواصل. استامثرا اعتباره ميكن ضمنخف مايل أأثر هل اكن ولكن اجلامعات
ن النامية، البدلان عىل للرسوم املقةرح التخفيض بمتديد يتعلق فامي أأول،. أأخرى وفود عهنا  الاقةراح من الثانية املرحةل فاإ

جراء ستتطلب ىل الرامية التدابري ملناقشة تقيمي اإ  عن الوفد وأأعرب. اجلامعات مجيع ليشمل الاس تحقاقات نطاق توس يع اإ
 الأنشطة هذه تعزيز  ي رغبته عن وأأعرب كثرية وفوائد مزااي  ي ذكل ورأأى والتطوير البحث اجلامعات لأنشطة دلمع تأأييده
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ىل وأأشار. تنظميية كأداة للرسوم املالمئ الاس تخدام طريق عن  البحث دلمع الأخرى الأعضاء ادلول هبا تقوم اليت الأنشطة اإ
ن وقال أأخرى، جامعات جانب من والتطوير  الصناعية التكنولوجيا نقل حتفزي  ي 1980 لعام دول ابيه لقانون اكن الفضل اإ
ىل دول بيه قانون سعى وقد. الأمريكية املتحدة الولايت  ي البحيث والتعاون  جانب من والةراخيص الرباءات منح تسهيل اإ
  ي للجامعات٪ 50 نسبته بتخفيض ذكل لومت اس تكام فدراليا، املموةل البحوث عىل القامئة صاحبة الاخةراعات اجلامعات
 أأن كام. والصيانة الإيداع رسوم ذكل  ي مبا التجارية، والعالمات للرباءات املتحدة الولايت مكتب  ي الرسوم من مجموعة
طار  ي البحث رسوم  ضاأأي خاععة التجارية والعالمات للرباءات املتحدة الولايت مكتب  ي الرباءات بشأأن التعاون معاهدة اإ

ىل وابلإعافة. للجامعات٪ 30 بنس بة رسوم ختفيضا للرباءات الأورويب املكتب قدم كام للجامعات،٪ 50 بنس بة للتخفيض  اإ
 مؤسسة أأي أأو اجلامعة خالل من املساعدة عىل للحصول ابلتقدم للباحثني أأسةراليا  ي التجاري الترسيع برانمج مسح ذكل،
 الصناعة بني التعاون تعزيز اإىل هتدف برامج أأيضا دلهيا الياابن مثل بدلان اكوهن. العام القطاع من مموةل أأخرى حبثية

 الرسوم ختفيضات اإىل وكندا والهند اإرسائيل وفود أأشارت ذكل، عىل وعالوة. لالبتاكر الياابن ش بكة مثل واجلامعات،
ىل املقدمة يداع الطلبات املرتبطة ابلتاكليف قيتعل وأأوحض الوفد أأنه، فامي. الربازيل  ي واليت تُقدم أأيضا اجلامعات، اإ  ادلولية ابإ
. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة خالل من التاكليف هذه تناول الواقع  ليس من التحريريني، واملةرمجني احملامني طلبات مثل
ىل الرامية الربامج مثل وطنية س ياسات الأعضاء ادلول دلى توجد الصدد، هذا و ي  دلوراتوا الرباءات حمايم تأأهيل اإ

ىل. الرباءات بصياغة املتعلقة   ي ول زال 2016 أأكتوبر  ي أ طلق اذلي املةرعني مساعدة برانمج الويبو أأن دلى وأأشار الوفد اإ
ن وقال. أأولية مرحةل  الفريق ولكن الويبو، داخل ابملناقشات صةل ذات املةرعني مساعدة برامج بشأأن املناقشات هذه اإ
 اإىل الاقةراح هيدف ذكل، من النقيض وأأوحض الوفد أأنه، عىل. حمفل أأنسب ليس الرباءات أأنبش التعاون ملعاهدة العامل
ىل الوفد أأشار واثنيا،. العامل الفريق  ي حلها ميكن الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم لتعريف معينة عرقةل  التعليقات اإ
يداع ييل ذليوا اجلامعات، تقدهما اليت لالخةراعات التجاري ابلتسويق املتعلقة  متنح، اليت الرباءات اكنت وأأاي. الرباءة طلب اإ
 احملم  الاخةراع تسويق أأجل من اخلاص القطاع مع الرشااكت دراسة أأو بيع أأو ترخيص عىل قادرة س تكون اجلامعات فاإن

 قد مما س تقبل،امل   ي التجاري الاس تغالل طلبات لإيداع حوافز س يخلق الرسوم ختفيض اقةراح فاإن مث ومن. الرباءة مبوجب
 واكةل أأجرهتا اليت وأأفاد الوفد بأأن ادلراسات. ملودع  الطلبات لأولئك ابلنس بة ادلخل حيث من صةل ذات نتاجئ يسفر عن
يرادات من اسةرليين جنيه مليون 86 حققت املتحدة اململكة  ي اجلامعات أأظهرت أأن املتحدة اململكة  ي الابتاكر  امللكية اإ
 ابلعمل اخةراعاهتا، خالل من للجامعات، السامح عن طريق الاجتاه هذا  ي الاقةراح يعمل وسوف .2013 عام  ي الفكرية
بداع للمنو الاقتصادي كأداة ىل وأأوحض الوفد أأنه، ابلإشارة. الصناعة مع الرشااكت ودراسة والإ  الرسوم  ي احلالية التخفيضات اإ

طار  ي للبدلان الأقل منوا ابلنس بة ىل هذا يعمل أأن ميكن الرسوم، ولجد من( ب) 5 البند اإ  خصام يوفر مما الاقةراح، جانب اإ
عافيا هجودا  تس تحق البدلان الأقل منوا بأأن أأقرّ  لكنه املسأأةل، هذه ملناقشة أأعرب عن اس تعداده الوفد أأن غري٪. 50 بنس بة اإ
 معاهدة بأأن ادلامنرك وفد تعليق عىل موافقته عدم عن الوفد وأأعرب. والتمنية الاقتصادي المنو لتحفزي ادلويل اجملمتع يبذلها
بل من الرباءات منح أأمام عائقا تشلك ل الرباءات بشأأن التعاون  كبري أأجراها اليت ادلراسات أأثبتته ورأأى أأن ذكل اجلامعات ق 

ىل الوفد أأشار اجلامعات، بتعريف يتعلق وفامي. الاقتصاديني  اذلي ،الرسوم جلدول املقةرح التعديل املوجودة  ي احلاش ية اإ
ن. املعمتدة اجلامعات بقامئة ادلويل املكتب عضو دوةل لك تبلغ أأن يقةرح نشاء وقال اإ  نشاط بدء يش به معل جمرد ليس جامعة اإ
 احامتل من تقلل أأن املؤسس ية اخللفية هذه شأأن ومن. احلكومات جانب من واملراقبة والتقيمي للس يطرة خيضع بل جتاري،
ساءة ىل وأأوحض الوفد أأنه، ابلإعافة. نية حبسن دويل أأي اتفاق يطبَّق أأن معوما املتوقع ومن الاس تعامل، اإ  يتضمن ذكل، اإ

  ي اختاذها يتعني اليت الإجراءات لتحديد النظام وحتدايت فوائد بتقيمي سيسمح مما س نوات، مخس مدهتا تقيمي فةرة الاقةراح
 أأعدها أأاكدميية ورقة اإىل الاقتصادي، المنو  ي عاتاجلام مسامهة عىل ابلتعليقات يتعلق الوفد، فامي وأأشار. املس تقبل

دوين الاقتصادي اكدمي  البحث بعنوان 1991 عام  ي مانسفيدل اإ  سويرسا وفد بتعليقات الربازيل وفد وتناول. والابتاكر الأ
ىل ابلرباءات، اخلاصة الإيداعات لزايدة طريقة أأنسب يكون ل قد الرسوم ختفيض بأأن  كبري أأجراها اليت ادلراسة وأأشار اإ

الآخرين بامثنية مرات  مودع  الطلبات من حساس ية أأكرث النامية البدلان  ي اجلامعات أأن أأظهرت واليت الاقتصاديني اخلرباء
لهيا أأشار اليت (WPIS) الرباءات ملعلومات الويبو خبدمات وأأقّر الوفد. للتعديالت  ي الرسوم  هذه أأن وذكر أأسةراليا وفد اإ

ىل جنبا تعمل أأن ميكن الإجراءات  بديال ليست وأأهنا النامية البدلان  ي الاقتصادي المنو لتحفزي الرسوم ختفيضات مع جنب اإ
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ىل الوفد أأشار اخلتام، و ي. التخفيضات عن  وقال الأمانة، اقةرحهتا اليت الأخرى ابلتدابري الرسوم ختفيض مناقشة  ي رغبته اإ
نه جراء يعزتم اإ ىل روأأشا الرسوم لتخفيض أأوسع مناقشة اإ طار  ي مجمَّعة الواثئق أأن اإ  ورأأى. الأعامل جدول من البند نفس اإ

ىل الرامية والتدابري الرسوم ختفيضات تقدمي ينبغ  أأنه الوفد  الأهلية مودع  طلبات جانب من الاس تخدام سوء معاجلة اإ
ىل أأشار الوفد ريا،وأأخ. 2017 أأكتوبر  ي الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مجعية اإىل طبيع  كشخص الرسوم لتخفيض  اإ
ن معاهدة الرباءات، بشأأن التعاون ومعاهدة ابريس مسار بشأأن أأسةراليا اذلي أأدىل به وفد التعليق  بشأأن التعاون وقال اإ
ىل احلصول هتدف الرباءات  ولها املقميني، غري الرباءات مودع  طلبات غالبية ويس تخدهما بدلان، عدة  ي الرباءات حامية عىل اإ

ذا فامي البت أأجل ومن. ابريس تفوق مسار كثرية مزااي ماكنية اكفية جتارية قمية عىل ينطوي الاخةراع اكن اإ  عىل احلصول تأأيت اإ
ىل السع  يس تحق اذلي الطلب مبوجب براءة ىل ابلإعافة أأخرى، بدلان  ي حتقيقه اإ النظام   ي املعروفة الأخرى املزااي اإ

 الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

عافية قةرح الرئيس بذل هجود وا .106 ينبغ  أأن قبل ادلورة املقبةل للفريق العامل. و قدما  دلفع املناقشات بشأأن هذه املسأأةل اإ
تناقش  ي حلقة معل يك للأطراف املهمتة فرصة اقةراح مسائل فيه يتيح  ويوليشهر ملكتب ادلويل تعمامي قبل هناية يرسل ا
 . وميكن أأن تشمل هذه املسائل ما ييل:ادلورة املقبةل للفريق العامل  يتعقد 

أأو الأثر املايل أأو العالقة مع  ،"اجلامعة"املقصود مبصطلح املسائل اليت أأثريت  ي هذه ادلورة، مثل تعريف  )أأ(
 احلالية؛الرسوم ختفيضات 

قلميية ل  بادلوت  )ب(  الرسوم اليت تقدهما ادلول الأعضاء؛ اتضيخف ت الربامج الوطنية أأو الإ

عافات أأو بدائل لتخفيض وأأيّة )ج( لتحفزي الابتاكر من جانب  ائلسكو الرسوم  اتتدابري أأخرى ميكن اعتبارها اإ
 البدلان الأخرى.اجلامعات  ي البدلان النامية و 

هما حات أأخرى تقدّ اقةر أأية اأأساس جدول أأعامل حلقة العمل و  شلّك ت  قدو  ،الردود للجمهور تاحأأن ت  بغ وين  .107
 الأعضاء. ادلول

صدار تعممي عىل النحو املبني  ي الفقرة  ودعا الفريق .108 ىل اإ أأعاله، وعقد حلقة معل  106العامل املكتب ادلويل اإ
 ادلورة املقبةل للفريق العامل.  ي

 للبياانت امتنانه عن وأأعرب للجامعات الرسوم ختفيض بشأأن لقةراحه الكبري للتأأييد تقديره عن الربازيل وفد وأأعرب .109
 ووفد والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كولومبيا ووفد الأفريقية البدلان مجموعة مساب الس نغال وفد هبا أأدىل اليت

آس يا بدلان مجموعة ابمس طاجيكس تان دول  وفود ابمس الصني ووفد( CACEEC) الرشقية وأأورواب والقوقاز الوسطى أ
يران ووفد ادلورة حرضت اليت بريكس ندوني (  الإسالمية امجلهورية) اإ  أأفريقيا وجنوب واملغرب ونيجرياي وأأوغندا ومرص س ياواإ

 والربتغال( الوطنية بصفهتا) والصني الرويس والاحتاد وجورجيا وتونس وليسوتو والهند وقطر املتحدة العربية والإمارات
قلميية اتواجملموع البدلان هذه ومتثل العربية. اخلليج دلول التعاون جمللس التابع الرباءات مكتب وممثل وبوتسواان  من أأكرث الإ

ىل أأن التطلعات املرشوعة. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة أأعضاء ثليث قلميية واشار الوفد اإ بشأأن  لهذه البدلان واجملموعات الإ
ىل جامعاهتم وصول شوط حتسني جيابية اس تجابة تتطلبالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اإ  من وعاجةل اإ
 أأن البدلان التابعة لتكل اجلامعات  ي الرسوم ختفيض عىل املوافقة شأأن ومن. العامل الفريق هذا س امي ول مة،املنظ هذه

ىل  بني من يعترب اذليالنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  وتعزيز والإبداع التكنولويج زايدة الابتاكر تؤدي اإ
 من الفائض تؤثر سلبا عىل ل بطريقة التخفيض تنفيذ ميكن ذكل، عىل وعالوة. تالرباءا بشأأن التعاون معاهدة أأهداف أأمه

 حبث عىل وانفتاهحا البناء موقفها عىل الأخرى الوفود الوفد وشكر. الأحوال من حال بأأي الرباءات بشأأن التعاون معاهدة
جيايب لكالوفد فهيا بش سينظر واليت أأثريت اليت ابلتعليقات علام وأأحاط املمكنة، احللول   ي معدل أأي اقةراح مناقشة عند اإ
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 أأعربت اليت الآراء مع متناقضة تبدو الوفود بعض قدمهتا اليت احلجج لأن أأسفه عن أأعرب الوفد أأن غري. القريب املس تقبل
 من دالوفو  هذه تمتكن أأن  ي أأمهل عن الوفد وأأعرب. الأخرى الويبو وهيئات الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  ي الوفود عهنا

ظهار جيابية أأكرث هنج اإ ىل لالس امتع اس تعداده عن الوفد وأأعرب. العامل للفريق املقبةل ادلورة  ي اإ  من بروح الوفود مجيع اإ
ىل أأنه،  ي. املتبادل الاحةرام نه واسع، بتأأييد حظ  الاقةراح أأن حني وأأشار اإ . الأعضاء ادلول من الآراء بتوافق حيظى  م فاإ
ماكنية لتحسني ملموسة تدابري اختاذ أأجل من العمل ملواصةل العامل الفريق س تعدادل تقديره عن الوفد وأأعرب ىل الوصول اإ  اإ

النظام  لس تخدام للجامعات الإجيابية ابحلوافز الزتامه وأأكد للجامعات،النظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
 .والبدلان الأقل منوا النامية البدلان نم س امي ول ،الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

نقاص اقةراح  الرسوم لالس تفادة من ختفيض املؤهلني غري يطالب هبا مودعون اليت الرسوم ختفيضات عدد بشأأن اإ

ىل املناقشات استندت .110  .PCT/WG/10/8 الوثيقة اإ

ىل التاسعة دورهتا  ي أأشارت قد الأمانة أأن بتوعيح الوثيقة الأمانة وعرعت .111  يزيد مبا عمل عىل ادلويل كتبامل  أأن اإ
 مؤهلني يكونوا أأل احملمتل من املودعني اذلين من الرسوم ختفيضات من اس تفاد 2014 عام  ي دويل طلب 1 000 عن

يرادات  ي خسارة يوازي وهذا. التخفيضات لالس تفادة من هذه  من ويبدو. سويرسي فرنك مليون حنو تبلغ للويبو الرسوم اإ
ىل زادت اخلسارة هذه أأن PCT/WG/10/20 الوثيقة  ي الواردة الأرقام هذه   ي سويرسي فرنك ماليني 5 حوايل اإ
ىل وأأشارت الأمانة. 2016 عام  من اذلي يوحض مزيدا ،PCT/WG/10/8 الوثيقة من 11 الفقرة  ي الوارد اجلدول اإ

 معينة، تقوميية س نة خالل دأأفرا مودعون أأودعها اليت الطلبات عدد حسب املصنفة الإيداع أأرقام أأحدث عن التفاصيل
ن  أأودعوا اذلين مودع  الطلبات من٪ 90 بنس بة الرسوم ختفيض من املس تفيدة الطلبات عدد أأن الواحض من وقالت اإ
 ادلورة  ي الربازيل وفد طلهبا اليت املعلومات أأيضا الوثيقة وتناولت. 2016و 2015  ي حادا ارتفاعا ارتفع قد عديدة طلبات
92 القاعدة مبوجب التغيريات عىل رسوم فرض أأثر بشأأن لعاملا للفريق التاسعة

)اثنيا(
ىل س يؤدي مما ، عافة اإ  قانونية كياانت اإ

 بدور اذلين يقومون الأفراد عدد أأن الوثيقة من 8 الفقرة وأأظهرت. ملودع  الطلبات الرسوم لالس تفادة من ختفيض مؤهةل غري
يمت  اذلي بشأأنه الطلبات عدد من بكثري أأكرب احلقيق  املس تفيد يبدو أأن نهشأأ  من اذلي القانوين الكيان عن نيابة مودع الطلب

ىل الرامية وأأوحضت الأمانة أأن اجلهود. الطلب  ي التغيري الواقع تسجيل  ي  بشأأن طلب مودع  الطلبات سلوك عىل التأأثري اإ
92 القاعدة مبوجب تغيريات لإجراء رسوم

)اثنيا(
 ابلتايل ستبدو الرسوم تفادة من ختفيضلالس   املؤهل غري مودع الطلب لتشمل 

92 القاعدة تعديل ادلويل املكتب ل يعزتم عليه، وبناء. ادلويل طلب لإيداع الأهلية شوط توعيح من أأمهية أأقل
 )اثنيا(

  ي
ىل. املرحةل هذه  PCT/WG/10/8 الوثيقتني لكتا الواردة  ي الأخرية البياانت عوء  ي أأنه، وخلصت الأمانة اإ
حلاحا أأكرث حاجة يبدو ما عىل هناك ،PCT/WG/10/20و املؤهلني  مودع  الطلبات أأهلية لتوعيح املايض العام من اإ

يرادات  ي الكبرية اخلسارة معاجلة أأجل ختفيضات الرسوم من من لالس تفادة  اليت الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة رسوم اإ
ذا ذكل عن تزيد نأأ  املرحج ومن ،2017 لعام سويرسي فرنك ماليني 5 مببلغ تقدر  ادلول موافقة دون الاجتاهات اس مترت اإ

 .جانب مودع الطلب من السلوك هذا لوقف قانوين أأساس توفري عىل الأعضاء

ىل للرباءات الأورويب املكتب وفد وأأشار .112  تغيري عىل جزاءات أأي تفرض ل ولكن الزتاما تؤكد املقةرحة التغيريات أأن اإ
ىل امللكية 92 القاعدة عىل املقةرح التعديل حبذف مؤهل غري كيان اإ

)اثنيا(
لهيا التطرق يمت  م اليت اجلوانب ومن.   ادلورة  ي اإ

دارات بعض أأن العامل للفريق التاسعة مودع   لبعض ابلنس بة٪ 75 بنس بة ادلويل البحث رسوم تختفيضا ادلويل البحث اإ
ماكنية  ي أأمهل عن الوفد فقد أأعرب سوم،الر  هذه جيمع الطلبات تسمل مكتب اكن وملا. مماثةل ظروف ظل  ي الطلبات  اإ
دارات دمع أأجل من املس تقبل  ي املشلكة هذه  ي النظر  الطلبات ملودع  الرسوم لتخفيض خطط دلهيا اليت ادلويل البحث اإ
ذا. النامية البدلان من  يثبط قد ذكل فاإن مودع  الطلبات، لإساءة الاس تخدام من جانب عرعة اخلطط هذه اكنت واإ

دا ىل أأنه، عالوة. اخلصومات هذه مثل تقدم اليت ادلويل البحث راتحامس اإ  رسوم دفع يتعني ل ذكل، عىل وأأشار الوفد اإ
 اترخي  ي البحث لالس تفادة من ختفيض رسوم تكل رسوم مؤهةل تكون أأن املمكن من وذلكل الإيداع، وقت البحث
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عافة الإيداع، آخر مودع طلب واإ  املفضة البحث رسوم دفع مث ومن أأايم، بضعة عدب لالس تفادة من التخفيض غري مؤهل أ
 .الرسوم لتخفيض مؤهلني يُعدوا  م مودع  الطلبات أأن من الرمغ عىل

92 القاعدة عىل املقةرح حذف التعديل أأنه مت الأمانة وأأكدت .113
)اثنيا(
ىل امللكية لنقل رمس تطبيق أأجل من   مودع طلب اإ

ىل . PCT/WG/9/10 الوثيقة  ي مؤهل غري الاس تفادة  أأهلية توعيح اإىل هيدف الوثيقة  ي الوارد أأن الاقةراحوأأشارت اإ
يداع الطلب وقت الرسوم بتخفيض  حيق البحث، لرسوم بتخفيضات  ي املطالبة احتيال مودع  الطلبات حاةل و ي. اإ
 اتفاقاهتا  ي هبم اخلاصة البحث ذلكل رسوم وحتدد وفقا مناس با تراه حس امب الطلبات هذه مع التعامل ادلويل البحث لإدارات

 س يؤثر سلبا عىل فرض امللكية لنقل رمس تطبيق فاإن ذكل، عىل وعالوة(. ب)(3)16 املادة مبوجب ادلويل املكتب مع
ذكل، يس هتدف  ومع. كبرية شكة اإىل لحق وقت  ي الاخةراع ابع مث نية حبسن ابلتخفيض طالب اذلي الفرد عىل رسوم
 احلالت  ي ذكل  ي مبا الطلبات، من كبري عددا اذلين يودعون مودع  الطلبات بدرجة أأكرث الرسوم جدول توعيح اقةراح

 للأشخاص ابلنس بة الرسوم ختفيض ابس تخدام وذكل واحد، يوم  ي دوليا طلبا 50 اليت تزيد فهيا الطلبات عن القصوى
ىل أأنه ميكن. التحديد واحضة تعترب واليت الطبيعيني، دخاهل قةرحامل التعديل مناقشة وأأشار الوفد اإ ) 92 القاعدة عىل اإ

اثنيا
  ي( 

ذا لحقة، مرحةل  .رضوراي ذكل ُاعترب اإ

 مرفق  ي الوارد الرسوم جدول عىل املقةرحة التعديالت عىل العامل الفريق ووافق .114
ىل تقدميها بغية الوثيقة، تكل من 14 الفقرة  ي الوارد والتفامه PCT/WG/10/8 الوثيقة لتنظر  العامة امجلعية اإ
 .2017 أأكتوبر  ي املقبةل دورهتا  ي فهيا

 الرسوم عىل ختفيضات تغيريات تنفيذ بشأأن مرحيل تقرير

ىل املناقشات استندت .115  .PCT/WG/10/20 الوثيقة اإ

 مرحيل تقرير تقدمي ادلويل املكتب من 2014 يونيو  ي السابعة دورته  ي طلب العامل الفريق أأن الأمانة وأأوحضت .116
 دلهيا مؤهلني الطبيعيني يكون الأشخاص اليت للبدلان الأهلية معايري اإىل 2015 يوليو 1 من اتالتغيري  تنفيذ من عامني بعد

ىل أأنه، من٪. 90 بنس بة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم لالس تفادة بتخفيض   ي واقع التغيريات وأأشارت الأمانة اإ
 من املقدمة الطلبات عدد الوثيقة مرفق ويقارن. امأأهليهت دولتان وفقدت مرة لأول مؤهةل دول 10 أأصبحت الأهلية، معايري
 معايري تغيري وبعد قبل شهرا 18 لفةرة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  ي الأعضاء ادلول من دوةل لك ومواطين املقميني
ذا مؤسيس ككيان وليس طبيع  بوصفهم خشص سوف يودعون مودع  الطلبات أأن الوثيقة وأأظهرت. مباشة الأهلية  ناك اإ
ىل يُعزى أأن ميكن اذلي للتغيري نتيجة الإجاملية الإيداع مس توايت عىل واحض تأأثري هناك ليس ولكن رسوم، ختفيض هناك  اإ
 أأو الاقتصادية الظروف بسبب الإيداع أأعداد  ي العامة التقلبات من بدل الرسوم لتخفيضات الأهلية معايري  ي التغيري
يداع تشجيع أأجل من ما بدل  ي حمددة أأنشطة  .الرباءات اإ

ىل املتحدة العربية الإمارات وفد وأأشار .117  توقف أأن بعد املتحدة العربية الإمارات من ادلولية الطلبات عدد اخنفاض اإ
ىل يدعو ما وهو الرسوم، ختفيض أأهلية الاس تفادة من الطبيعيني منح الأشخاص ذا عام الوفد وتساءل. القلق اإ  ميكن اكن اإ

ىل وتقدميها الوثيقة حتديث  .حديثة أأكرث اإحصاءات مع العامل للفريق املقبةل ادلورة اإ

عداد ميكن أأنه الأمانة وأأكدت .118  .العامل للفريق املقبةل لدلورة حمّدثة وثيقة اإ

 .PCT/WG/10/20 الوثيقة  ي الوارد ابلتقرير علام العامل الفريق وأأحاط .119
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 الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  ي اإطار التقنية املساعدة تنس يق

ىل الوثيقةاستند .120  .PCT/WG/10/19 ت املناقشات اإ

دراج عىل اخلامسة دورته  ي وافق العامل الفريق بأأن العامل الفريق الأمانة وذكّرت .121  التقنية ابملساعدة املتعلقة التقارير اإ
ىل املوعوع هذا عن تقارير الأمانة قدمت احلني، ذكل ومنذ. املقبةل لدلورات الأعامل جدول  ي منتظم كبند  العامل يقالفر  اإ
 عىل مباش تأأثري لها اليت النامية للبدلان ابلنس بة الرباءات بشأأن التعاون مبعاهدة املتصةل التقنية املساعدة أأنشطة مشل اذلي

 مبعاهدة الصةل ذات التقنية املساعدة عن معلومات وكذكل البدلان، تكل  ي الرباءات بشأأن التعاون معاهدة اس تخدام
 أأمانة من أأخرى أأجزاء ابلفعل وتشمل للويبو اتبعة أأخرى هيئات اإشاف اليت يمت تنفيذها حتت الرباءات بشأأن التعاون
ىل أأن الوثيقة. الويبو  حظ  واذلي السابقة، الس نوات  ي عليه اكن مثلام نفسه الإبالغ نسق عىل حافظت وأأشارت الأمانة اإ
 مبعاهدة يتعلق فامي ادلويل املكتب هبا يضطلع اليت ةاملساعد أأنواع عن أأساس ية معلومات الأول املرفق ويتضمن. جيد بقبول
 املساعدة أأنشطة قامئة جبميع يشمل مث املعاهدة، نظام من الاس تفادة عىل النامية البدلان ملساعدة الرباءات بشأأن التعاون
 وكذكل ،2017 عام  ي ابلفعل هبا الاعطالع مت اليت ابلأنشطة قامئة الثاين املرفق ويتضمن ؛2016 عام  ي جرت اليت التقنية

  ي الرباءات أأنظمة بتطوير املتعلقة ابلأنشطة يتعلق وأأعافت الويبو أأنه، فامي. الس نة من املتبقية للفةرة لها خيطط اليت الأنشطة
 قطاع خارج هبا الاعطالع يمت واليت البدلان، تكل  ي الرباءات بشأأن التعاون معاهدة اس تخدام تتجاوز اليت النامية البدلان

ىل 5 من الفقرات فاإن الأخرى، الويبو هيئات لإشاف وختضع الرباءات بشأأن التعاون عاهدةم  توحض بعض الوثيقة من 7 اإ
دخال ذكل ويشمل. الأنشطة هذه عىل الأمثةل   ي البحث مثل الرباءات ركن بياانت قاعدة عىل حتسينات عدة اإ
 .الكمييائية الةراكيب

ىل الإشارة الأمانة وواصلت .122  للمساعدة الاس تعراض اخلاريج بشأأن اجلارية املناقشات عن الوثيقة  ي الوارد التحديث اإ
 يتصل وما( CDIP/8/INF/1 الوثيقة ؛"اخلاريج الاس تعراض)" لأغراض التمنية التعاون جمال  ي الويبو تقدهما اليت التقنية
 توصيات من املعلقة املسأأةل دليه العامل لفريقا أأن الأمانة وأأوحضت. (CDIPالفكرية ) وامللكية التمنية جلنة  ي من واثئق هبا

. النامية للبدلان التقنية املساعدة بتنظمي يتعلق فامي املعاهدة أأداء لس تعراض الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة طريق خارطة
 جلنة التمنية  ي الصةل ذات والواثئق الاس تعراض اخلاريج مناقشات نتاجئ انتظار اخلامسة، دورته  ي العامل، الفريق وقرر
 التعاون ملعاهدة طريق خارطة توصيات من التقنية ابملساعدة املتعلقة ابلأجزاء يتصل فامي قدما امليض كيفية  ي النظر قبل
 ادلورة  ي املوعوع هذا اليت جرت حول املناقشات من 11 الفقرة  ي حتديثا الوثيقة تقدم الصدد، هذا و ي. الرباءات بشأأن
ىل الفةرة من أأكتوبر التمنية  ي نةللج  عرشة الثامنة نه خالل .2016 نومفرب اإ  هناك التمنية، للجنة ادلورة هذه وقالت الأمانة اإ
غالق عىل اتفاق  التعاون جمال  ي الويبو تقدهما اليت التقنية للمساعدة خاريج اس تعراض"املعنون  الفرع  الأعامل جدول بند اإ

 اليت تركز عىل التمنية لأغراض التعاون جمال  ي الويبو تقدهما اليت التقنية ساعدةامل  بشأأن املناقشات وبدء" لأغراض التمنية
 أأمانة تتخذها تدابري س تة املعدل الإس باين الاقةراح ويتضمن. ابلوثيقة الثالث املرفق  ي املس تنَس  املعدل الإس باين الاقةراح
ىل التقنية املساعدة تقدمي بشأأن الويبو ن وقالت الأمانة. ان الأقل منواوالبدل النامية البدلان اإ  التقنية املساعدة بشأأن املناقشات اإ
 من بدءا للجنة التمنية، القادمة الست ادلورات خالل س تجري املعدل الإس باين الاقةراح عىل اليت تركز الويبو تقدهما اليت

 الإس باين لالقةراح الهنايئ نفيذالت  بشأأن مناقشة س تجرى ادلورات، هذه وعقب. عرشة التاسعة دورهتا  ي التايل الأس بوع
 تنظمي( أأ )1 التدبري يقتيض املعدل، الإس باين الاقةراح و ي. اخلاريج الاس تعراض ذكل  ي مبا الصةل، ذات والواثئق املعدل
 املس تديرة املائدة" ابمس املعروفة الندوة هذه وس ُتعقد. للجنة التمنية التاسعة عرش ادلورة هامش عىل واحد يوم ملدة ندوة
 ادلورة هذه أأس بوع من امجلعة يوم" واملهنجيات والأدوات اخلربات تبادل: وتكوين الكفاءات التقنية املساعدة بشأأن للويبو
 التعاون معاهدة  ي العاملون فهيم مبن الويبو، ومسؤولو الأعضاء ادلول وس يتبادل املس تديرة، املائدة هذه و ي. العامل للفريق
ن. التقنية ابملساعدة املتعلقة واملهنجيات دواتوالأ  اخلربات الرباءات، بشأأن  الوثيقة من 13 الفقرة واختمتت الأمانة ابلقول اإ
 التعاون مبعاهدة ذات الصةل التقنية ابملساعدة املتعلقة املناقشات  ي قدما مييض أأن العامل هبا للفريق ميكن الكيفية اليت تناقش
حدى وتمتثل. يقالطر  خارطة بتوصيات يتعلق فامي الرباءات بشأأن اليت  املناقشات نتاجئ انتظار مواصةل  ي هنا الإماكنيات اإ
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ىل الهنايئ، وتنفيذه املعدل الإس باين الاقةراح بشأأن جلنة التمنية جترى  ي  التقنية ابملساعدة املتعلقة الصةل ذات الواثئق جانب اإ
 .الهيئتني نيب اجلهود ازدواجية تتجنب أأن ميكن اليت الاس تعراض اخلاريج ذكل  ي مبا

وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية ورّحب بأأنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا املكتب ادلويل لفائدة  .123
ماكتب امللكية الفكرية  ي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مما يُعد أأساس يا لتحقيق نظام عامل  للملكية الفكرية يتسم 

ن املساعدة التقنية جيب أأن تكون قامئة عىل الطلب. وأأعاف أأنه ينبغ  للمكتب ادلويل أأن يسعى، بتوازن أأكرب. وقال  اإ
ىل جانب الأس باب  ابلتعاون مع ادلول الأعضاء، اإىل حتديد الفجوات القامئة اليت حتول دون حتسني الابتاكر والإبداع اإ

قلميي ة والوطنية. وعليه أأعرب عن تشجيع اجملموعة الأفريقية الهيلكية الأخرى، وتكييف املساعدة التقنية وفق الظروف الإ
 للمكتب ادلويل عىل مواصةل معهل  ي جمال تكوين الكفاءات.

يران وفد وقال .124 ن( الإسالمية - مجهورية) اإ  عىل أأيضا وشدد العامل، للفريق مفيدة معلوماتية مواد عىل حتتوي الوثيقة اإ
 اليت جترى  ي واملناقشات الرباءات بشأأن التعاون مبعاهدة املتعلقة التقنية ابملساعدة ذات الصةل املناقشات بني الاختالف

 عن الأمانة من التقارير تقدمي مواصةل أأمهية الوفد عىل شدد الوثيقة، من 13 ابلفقرة يتعلق وفامي. التمنية جلنة  ي أأوسع س ياق
 .العامل الفريق دورات من دورة اإىل لك الرباءات بشأأن التعاون مبعاهدة املتعلقة التقنية املساعدة

ن الربازيل وفد وقال .125 لهيا الوصول للمندوبني أ تيح اليت التقنية املساعدة عن مفيدة معلومات تتضمن الوثيقة اإ  بسهوةل اإ
حدى يه التقنية املساعدة وذكر أأن. املوحدة اجلداول خالل من  لأغراض الفكرية امللكية اس تخدام من متكن اليت الأدوات اإ

طار ي  التمنية  تكون، أأن ينبغ  للويبو التقنية املساعدة أأن عىل تنص اليت التمنية بشأأن الويبو أأعامل جدول من 1 التوصية اإ
 اخلاصة والاحتياجات الأولوايت الاعتبار  ي الأخذ مع وشفافة، ابلطلب ومدفوعة التمنية حنو موهجة أأخرى، أأمور بني من

ىل. االبدلان الأقل منو  س امي ول النامية، للبدلان نشاء املتعلقة 51 املادة موعوع أأيضا يه التقنية املساعدة أأن وأأشار الوفد اإ  ابإ
 يتعلق وفامي. اجملال هذا  ي الرباءات بشأأن التعاون معاهدة لعمل أأساسا العنارص هذه توفر أأن وينبغ  التقنية، للمساعدة جلنة

 أأنشطة حاةل و ي. الأعضاء ادلول من ودمع تعزيز اإىل حتتاج التقنية املساعدة جمال  ي الويبو هجود أأوحض الوفد أأن ابلوثيقة،
 لتلبية كثرية الأنشطة فرصا هذه أأاتحت الأخرية، الس نوات  ي الربازيل فهيا شاركت اليت اجلنوب بدلان بني التعاون

 أأيضا املهم ومن. امثلامل والاقتصادي الاجامتع  الواقع ذات البدلان بني واخلربات الأفاكر تبادل خالل من التمنية احتياجات
ىل النامية البدلان  ي املاكتب وصول تيسري  يتعلق الوفد، فامي وأأعرب. الفحص عىل قدراهتا لتعزيز الرباءات بياانت قواعد اإ
يران وفد هبا أأدىل اليت للتعليقات تأأييده عن الوثيقة، من 13 ابلفقرة   ي الواردة التوصية أأن ومفادها( الإسالمية - مجهورية) اإ

طار  ي التقنية ابملساعدة ابملقارنة حتديدا أأكرث ولية لها 51 ادةامل أأكد  وذلكل. التمنية بشأأن الويبو أأعامل جدول توصيات اإ
ىل تقاريرها تقدمي الأمانة تواصل أأن الوفد عىل أأمهية  بشأأن التعاون مبعاهدة الصةل ذات التقنية ابملساعدة املعين العامل الفريق اإ

 .الرباءات

ىل اس تعراض املساعدة التقنية والنظر  ي وأأوحضت الأ  .126 مانة أأن املناقشات اليت جُترى عىل صعيد جلنة التمنية والرامية اإ
ىل الفريق العامل بشأأن املساعدة التقنية املتعلقة  كيفية حتسني تقدميها  ي املس تقبل تُضاف اإىل معلية تقدمي الأمانة لتقارير اإ

ليه الفريق العامل مبعاهدة الرباءات. وأأعافت أأهنا تعزتم م ىل الفريق العامل، طبقا لالتفاق اذلي توصل اإ واصةل تقدمي التقارير اإ
واذلي مفاده لزوم أأن يكون تقدمي التقارير بندا منتظام عىل جدول أأعامل دورات الفريق العامل املقبةل.  2012  ي عام

ىل أأن أأي توصيات تصدرها تكل اللجنة  ي املس تقبل بشأأن تنفيذ  وتناولت الأمانة املناقشات اجلارية  ي جلنة التمنية وأأشارت اإ
ىل الفريق العامل يك ينظر  املساعدة التقنية ستشمل عنرصا يتعلق مبعاهدة الرباءات؛ وأأفادت بأأن تكل التوصيات س تعود اإ

 فهيا  ي دورة قادمة.

 .PCT/WG/10/19 مبضمون الوثيقة علام العامل الفريق وأأحاط .127
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 فاحيص الرباءات تدريب

 سة اس تقصائية عن تدريب فاحيص الرباءاتدرا

ىل املناقشات استندت .128  .PCT/WG/10/7 الوثيقة اإ

ىل  وأأشارت. الفنيني الرباءات فاحيص تدريب بشأأن 2016 لعام اس تقصائية دراسة قميت اليت الوثيقة الأمانة وقدمت .129 اإ
ىل قدمت اس تقصائية دراسة انبع من الاس تقصاء هذا أأن  انظر) 2015 2013 فةرة تغط  لعاملا للفريق التاسعة ادلورة اإ

ىل املاكتب ادلويل املكتب يدعو أأن عىل العامل الفريق وافق حيث ،(PCT/WG/9/18 الوثيقة  عن س نوية تقارير تقدمي اإ
 الويبو موقع عىل الأنشطة لهذه وافية خالصة ادلويل املكتب وأأن يقدم يتلقاها، أأو املكتب هبا يضطلع تدريبية أأنشطة أأي

ىل وابلإعافة. الإلكةروين جراءات الوثيقة تناولت ذكل، اإ  املكتب بدعوة يتعلق فامي العامل الفريق علهيا وافق اليت املتابعة اإ
ىل الأعضاء ادلول ادلويل املكتب ودعوة التدريب، فرص لزايدة الفاحصني تدريب توفري عىل القادرة للماكتب ادلويل  النظر اإ

نشاء  ي نه، ملعاجلة. الفاحصني تدريب جمال  ي ستينانيةالا الصناديق ترتيبات توس يع أأو اإ  املسائل، هذه مجيع وقالت الأمانة اإ
 بأأنشطة يتعلق وفامي. الآن حىت ردا 40 وتلقى ،2017 يناير 6 بتارخي ،C. PCT 1497 التعممي ادلويل املكتب أأصدر

 حيث الأجل، والطويةل املتوسطة امةلالش التدريب برامج  ي كبرية تغيريات حتدث  م ،2016 عام  ي نفذت اليت التدريب
( للرباءات الياابن ومكتب للرباءات الأورويب واملكتب أأسةراليا  ي الفكرية مكتب امللكية) أأنفسها الثالثة املاكتب هذه قدمت
ىل أأنه، فاميوأأشار . الربامج هذه ن أأثناء اخلدمة، ابلتدريب يتعلق ت الأمانة اإ  هذا مثل تقدم اليت املاحنة املاكتب أأعداد فاإ

. املس تفيدة املاكتب من أأكرب عدد تغطية مت ولكن ،2015 اإىل 2013من  لأعدادها  ي املرحةل مماثةل 2016 عام  ي التدريب
 امللكية ملاكتب أأثناء اخلدمة التدريب بتوفري املاكتب قيام رضورة عىل الأمانة شددت التحسن، بعض حدوث من الرمغ وعىل
ىل مزية الزمالء ما غالبا واذلي جحام، الأصغر الفكرية وأأشارت الأمانة . املتدربني ليك يس تفيد مهنا فاحصوا اخلربة ذوي يفتقد اإ

ىل أأن غالبية ىل املقدمة التدريبية الأنشطة اإ  نوع من أأنشطة يه والبدلان الأقل منوا النامية البدلان  ي الفكرية امللكية ماكتب اإ
 ترتيب من املاكتب أأحد ومتكن. السابق ابلس تقصاء مقارنة مماثةل جئنتا هذا الاس تقصاء أأظهر حيث ادلراس ية، الفصول
 مكتدربني املساعدة، وطلب اخلارج  ي معل حلقات حضور خالل من الوطنيني الرباءات فاحيص من 197 يشمل تدريب

 ابس تخدام فاحصنيال تدريب لتنظمي فعاةل وس يةل اكن ما وهو احمللية، التدريبية دلوراهتم خمتلفة، ماكتب أأربعة عيوف من
 اليت الس بعة عرش املاكتب من مكتبا 11 اس تفاد الإلكةروين، التعمل بأأنشطة يتعلق وأأفادت الأمانة بأأنه، فامي. اخلارجية املوارد
 مبا الويبو، تقدهما اليت ادلورات من بعد، عن التعمل أأنشطة أأو الافةراعية ادلراس ية الفصول  ي املشاركة عن تقارير قدمت

 ملاكتب متاحة ال للرباءات، الأوروبية الأاكدميية موارد مكتبا 11 واس تخدم الويبو، أأاكدميية تعدها اليت دلوراتا ذكل  ي
 ردودا ماحنا مكتبا 11 قدم التدريب، فرص بزايدة يتعلق وفامي. للرباءات الأوروبية التفاقية  ي املتعاقدة لدلول الفكرية امللكية
شارات عدة مع حمددة ىل اإ  ماكتبا لتصبح خطط دلهيا ماكتب توجد ل ولكن احلاليني، الفاحصني تدريب مواصةل ىلع عزم اإ
 حتديدها مت للفاحصني تدريب فعاليات  ي عيوف مكدربني اخلارجيني الفاحصني اعتبار من الرمغ وعىل. املس تقبل  ي للامحنني
حيول دون  كحاجز المتويل قضااي واحد مكتب حدد فقد املامرسات، أأفضل وتقامس التدريب لتقدمي فعاةل وس يةل أأهنا عىل
 هذه دلهيا ماكتب أأربعة قدمت الاستينانية، الصناديق بةرتيبات يتعلق وأأفادت الأمانة بأأنه، فامي وأأخريا،. النشاط هذا تقدمي

ىل مكتب أأي يرش  م ولكن ،2016 عام  ي املشموةل الأنشطة تقاريرا عن الةرتيبات  تينانيةاس  صناديق ترتيبات لوعع خطط اإ
  ي مماثل اس تقصاء س يجري ادلويل وأأوحضت الأمانة أأن املكتب. النامية البدلان  ي الفاحصني من أأجل تدريب مماثةل
ىل ويقدمه ،2017 عام  .2018 عام  ي عرشة احلادية دورته  ي العامل الفريق اإ

 رضورية معلية هو لفاحصنيا تدريب نتاجئ جتميع  ي ادلويل املكتب به يضطلع اذلي العمل بأأن كندا وفد ورصح .130
ن وقال. ومفيدة للغاية  من أأساس يا جزءا تشلك الأخرى املاكتب مع الفاحصني خربة تتبادل اليت الفكرية امللكية ماكتب اإ
ىل الضيوف املتدربني دعوة أأن  ي الرأأي عىل الوفد واتفق .الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  ي" التعاون" عنرص  التدريب اإ
آلية يه ادلراس ية صولالف شالكة عىل . املامرسات أأفضل تبادل وتشجيع الأخرى املاكتب ملساعدة للفاحصني فعاةل تدريب أ
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ىل أأن املكتب . اجلدد الرباءات لفاحيص أأشهر ثالثة مدهتا أأساس ية تدريبية دورة قدم الفكرية للملكية الكندي وأأشار الوفد اإ
من  اثنني أأو فاحص استيعاب املمكن ومن. 2017 سبمترب  ي عقدها املزمع ومن الإنلكزيية، ابللغة التالية ادلورة وسيمت تقدمي

اتحة  ي أأمهل عن الوفد وأأعرب ادلورة. هذه  ي املس تفيدة املاكتب من الرباءات فاحيص  من للفاحصني املساحات من املزيد اإ
ذا القادمة لدلورات الأخرى املاكتب ىل أأن الفاحصني. مس متر اهامتم هناك اكن اإ ىل انضامهمم من س نة ، بعدوأأشار اإ  املكتب اإ
. أأس بوعا اس مترت ادلويل العمل عن دراس ية دورة عقب واحد، شهر مدهتا دراس ية دورة حرضوا الفكرية، للملكية الكندي

 التدريبية، ادلورات هذه حبضور يتعلق وفامي. ادلورات لهذه للعودة مؤهلون الأساس ية ادلورة احلارضين  ي وأأوحض الوفد أأن
 الندوات خارج مناقشات  ي املشاركة أأيضا هلم يتيح مما بأأنفسهم املشاركني حيرض أأكرث أأن ناحية للوجستية من املنطق ال  مفن
 للمشاركني الإعافية التاكليف استيعاب عن وبعيدا. الفكرية للملكية الكندي املكتب  ي الفاحصني مع عالقة وبناء

 اخلارجيني املشاركني حضور متويل الفكرية للملكية الكندي املكتب عيس تطي ل التدريب، كتيبات توفري مثل اخلارجيني
 .ادلورات هذه  ي

 برامج من العديد قدم التجارية والعالمات للرباءات املتحدة الولايت مكتب بأأن الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأفاد .131
جراءات عن الفاحصني تدريب  الولايت مكتب ويواصل. الأخرى لفكريةا امللكية ماكتب و ي مقره  ي والفحص البحث اإ
 النامية البدلان لفائدة الكفاءات وتكوين التقنية املساعدة دلمع التدريب توفري أأيضا التجارية والعالمات للرباءات املتحدة
 الإدارة تشمل تموعوعا عىل املقدمة الرباءات برامج وتركز. الفكرية للملكية العاملية الأاكدميية خالل من منوا الأقل والبدلان
جراءات ةواملزياني  2016 عام  ي التجارية والعالمات للرباءات املتحدة الولايت مكتب قدم املثال، سبيل فعىل. الفحص واإ
ندونيس يا مكبوداي ذكل  ي مبا البدلان من العديد  ي الفكرية امللكية ماكتب ملمثيل تدريبا  والفلبني وميامنار ومالزياي واإ

 اخلليج دلول التعاون وجملس والأردن السعودية العربية واململكة وعامن والكويت والبحرين انم وفييت دواتيلن وس نغافورة
 خالل من الإنةرنت عرب التدريب التجارية والعالمات للرباءات املتحدة الولايت مكتب يقدم ذكل، عىل وعالوة. العربية
 .عىل الإنةرنت موقعه

ىل أأشري وكام. الرباءات جودة وحتسني الفاحصني تدريب معيد يزال ل أأنه أأسةراليا وفد وذكر .132  من 29 الفقرة  ي ذكل اإ
عافية وسائل تضمنت 2017/2018 للثنائية الاستينانية أأسةراليا صناديق فاإن الوثيقة،  الفاحصني، حمددة لتدريب لأنشطة اإ
ىل استنادا ستُنفذ واليت ىل  2013من  ةللفةر  الاس تقصاء عىل الردود  ي احملددة الاحتياجات اإ  مبوجب الصادر 2015اإ
ىل ،C. PCT 1464 التعممي  أأمم رابطة منطقة  ي البدلان بعض بني ادلويل املكتب جيرهيا اليت الإعافية البحوث نتاجئ جانب اإ
آس يا شق جنوب ىل الرباءات عىل تدريبا الفكرية للملكية أأسةراليا ويقدم مكتب. أ  برانمج من الأخرى كجزء املاكتب اإ
آس يا، شق جنوب أأمم رابطة منطقة  ي املاكتب ( لفائدةRPET) الفاحصني لختبار الإقلمي  بالتدري  املكتب مع يتعاون كام أ

ىل املكتبان يقدمه اذلي التدريب أأن لضامن للرباءات الأورويب  من قدر أأكرب لتحقيق أأحدهام الآخر يمكل الآس يان منطقة اإ
اتحهتا التدريب أأنشطة عن املعلومات  ي مجع ادلويل املكتب يبذلها اليت للجهود تقديره عن الوفد وأأعرب. النتاجئ  كخالصة واإ
من  التدريب عىل الطلب لتلبية مثايل وعع  ي ادلويل املكتب بأأن اعتقاده عن وأأعرب الإنةرنت عىل الويبو موقع عىل وافية
قلمي التدريب برانمج خربات تبادل  ي رغبته الوفد وأأبدى. متاح هو ما خالل  التدريب توجيه الفاحصني وبرانمج لختبار  الإ
لفائدة  النتاجئ من قدر أأكرب لتحقيق الأخرى واملاكتب ادلويل املكتب مع الفاحصني اذلي يليه والعمل لختبار الإقلمي 
 .الفاحصني تدريب

ىل الياابن وفد وأأشار .133 ن وقال. الوثيقة من 31 الفقرة  ي الاستينانية الياابن صناديق أأنشطة اإ  تقدم الياابن كومةح اإ
ىل التقنية املساعدة تقدمي بغرض للويبو تربعات  امللكية جمال  ي تكوين الكفاءات بشأأن والبدلان الأقل منوا النامية البدلان اإ
طار  ي املنفذة للأنشطة احملددة اجملالت وتشمل. عاما 30 حنو منذ الفكرية  تكوين الكفاءات الاستينانية الصناديق اإ

ن وقال. للماكتب الآيل والتشغيل البرشية، املوارد وتمنية البرشية، ملواردوا املؤسس ية،  هذه خالل من الياابن، الوفد اإ
 الصناديق ترتيبات رأأس وعىل. والبدلان الأقل منوا النامية البدلان لفائدة الويبو أأنشطة مساعدة مبواصةل ملزتمة التربعات،

 اذلي ،2009 عام منذ التشغيلية الرباءات جمال  ي للفاحصني تدريب برانمج للرباءات الياابين املكتب أأجرى الاستينانية،
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آس يا بدلان من الرباءات فاحيص دعا   ي وصفها الوارد أأشهر، ثالثة مدته برانمج  ي للمشاركة الالتينية وأأمرياك وأأفريقيا أ
آخر برانمج تنفيذ وس يجري الوثيقة، من 9 الفقرة  .2017 عام  ي أ

ىل فاحصيه املوعوع  الفحص عىل تدريبا قدم الفكرية للملكية الكوري املكتب بأأن كوراي مجهورية وفد وأأفاد .134  اإ
  ي وارد هو كام الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  ي الأخرى املتعاقدة ادلول  ي الفكرية امللكية وفاحيص ماكتب

 (  يIPTI) الفكرية امللكية عىل التدريب معهد الفكرية للملكية الكوري املكتب وافتتح. PCT/CTC/30/16 الوثيقة
قلميية الويبو املكتب حلقة معل ونظم للفاحصني، التدريب لتوفري 1987 عام  ابلشةراك مع س نواي الهادئ واحمليط لآس يا الإ

 امللكية معنية صيفية مدرسة تنظمي الويبو  ي مع واشةرك 2006 عام  ي للويبو رمس  تدريب مكعهد حتديد املعهد ومت. الويبو
 الرباءات قانون ذكل  ي مبا الفكرية ابمللكية تتعلق تدريبية دورات عدة املكتب قدم ،2017 عام و ي. 2008 عام منذ الفكرية

جراءات طار معاهدة المتهيدي والفحص ادلويل والبحث التجارية العالمات وقانون الفحص واإ . الرباءات بشأأن التعاون  ي اإ
ن وقال   ي س امي ول التجارية، والعالمات للرباءات الةريك املكتب مع أأيضا يتعاون الفكرية ةللملكي الكوري املكتب الوفد اإ
 يواصل وأأن الفاحصني أأنشطة دراسة ادلويل املكتب يواصل أأن  ي أأمهل عن الوفد وأأعرب. الرباءات فاحيص تدريب جمال

 .مكس تخدم أأو كجهة ماحنة ىالأخر  املاكتب مع التدريب برامج  ي الفكرية املشاركة للملكية الكوري املكتب

س بانيا وفد وقال .135 ن اإ  مككتب التقنية املساعدة أأنشطة ( يقدمSPTO) التجارية والعالمات للرباءات الإس باين املكتب اإ
. الويبو أأو الأورويب الاحتاد مع ابلتنس يق العا م من أأخرى ومناطق الالتينية أأمرياك  ي الفكرية امللكية ماكتب مع ويتعاون ماحن
طار معاهدة  ي الرباءات فاحيص تدريب بيهنا ومن والإعالم، التدريب أأنشطة  ي املكتب نشط وقد  بشأأن التعاون اإ

 الإيبرييني الرباءات فاحيص تعلمي اإىل هيدف وحفصها الرباءات  ي البحث بشأأن تدريبيا برانجما أأيضا املكتب وأأجرى. الرباءات
ىل أأنه، منذ خمتلفة. تكنولوجية معلومات خدمات خدامواس ت خمتلفة بياانت قواعد  ي للبحث الأمريكيني  وأأشار الوفد اإ

 من خالل ذكل، عىل وعالوة. التدريب هذا من الالتينية أأمرياك  ي الرباءات فاحيص من 100 من أأكرث اس تفاد ،1999 عام
نشاء ش ب الالتينية أأمرياك  ي الصناعية امللكية جمال  ي الإنةرنت عرب التدريبية ادلورات  الالتينية أأمرياك  ي اخلربات من كةمت اإ
نشاء ومنذ ذكل، عىل وعالوة. اجملال هذا  ي ومواءمهتا اخلربات لتبادل س بانيا صناديق اإ  ابستامثر 2004 عام  ي الاستينانية اإ
نه قائال لكمته الوفد واختمت. أأمرياك الالتينية  ي والتدريبية الإمنائية الأنشطة من العديد تطوير مت سويرسي، فرنك مليوين  اإ
 الربامج بشأأن هذه الويبو مع املس متر التنس يق ومواصةل املبادرات من الأنواع هذه دمع  ي اخلربات لتبادل اس تعداد عىل
 .املس تقبل  ي

 النامية للبدلان وخاصة التقنية، املساعدة الس نني مر قدم عىل الإرسائييل الرباءات مكتب أأن اإرسائيل وفد وذكر .136
 وحفص حبث بشأأن س نوية تدريبية دورة الويبو، أأاكدميية مع ابلتعاون للرباءات، الإرسائييل املكتب وعقد. والبدلان الأقل منوا

 تعزيز عىل النامية البدلان مساعدة اإىل هتدف الصيدلنية املس تحرضات عىل خاص بشلك الضوء تسليط مع الرباءات طلبات
 حيث املوعوعيني الرباءات فاحيص تدريب تنس يق  ي للويبو وىخاملت ابدلور الوفد ورحب. الرباءات حفص جمال  ي قدراهتا
الواردة  املامرسات وأأفضل الفاحصني بتدريب املتعلقة والاحتياجات للمقةرحات بسجالت الاحتفاظ ادلويل للمكتب ميكن
 الرباءات حفص حتسني زايدة  ي سيسهم التعمل لإدارة نظام وعع بأأن اعتقاده عن الوفد أأعرب وذلكل،. واملتدربني املاكتب من

 .الرباءات بشأأن التعاون معاهدة ونظام

جراء الصني وفد وأأيّد .137  اذلي الأمر واملس تفيدة، املاحنة املاكتب لفائدة الرباءات فاحيص تدريب عن س نوي اس تقصاء اإ
وأأشار . بالتدري أأنشطة وتنس يق الأعضاء ادلول  ي الرباءات فاحيص تدريب فهم عىل ادلويل املكتب يساعد أأن شأأنه من

ىل أأنه، خالل طار معاهدة  ي ادلاخليني الفاحصني تدريب س نوات الوفد اإ  املكتب اكتسب الرباءات، بشأأن التعاون اإ
 لتبادل اس تعداده عن وأأعرب التدريب، لإدارة ونظاما تدريبية مواد ووعع اخلربة (SIPOالفكرية) الصيين للملكية احلكويم
 كرس الأخرية، الس نوات و ي. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  ي الأعضاء وادلول ادلويل املكتب مع الصدد هذا  ي خرباته
 ملوظف  التدريب من مجموعات ست قدم حيث النامية، البدلان من لفاحصني متنوع الصيين هجوده لتوفري تدريب املكتب
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ن وقال. وحده 2016 عام  ي انميا بدلا 20 من أأكرث من والفاحصني املعلومات تكنولوجيا   ي أأيضا ابهامتم تنظر الصني الوفد اإ
 وس تعقد النامية، البدلان من لفاحصني التدريب لتوفري الويبو مع لفائدة هجودها للصني الاستينانية الصناديق من الاس تفادة

 ناديقوالص  الصينية للحكومة اتبعة صناديق مع ابلشةراك 2017 مايو منتصف  ي النامية البدلان من لفاحصني تدريبية دورة
ن وقال. الاستينانية للصني  التدريبية الأنشطة من املزيد املس تقبل  ي احلكويم الصيين للملكية الفكرية س يوفر املكتب الوفد اإ

 الشامةل اجلودة زايدة أأجل من قدراته حدود  ي النامية البدلان من الفاحصني لفائدة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة جمال  ي
وتقنيات  ممارسات  ي معارفها وتقامس الأخرى لتبادل للماكتب املتاحة الفرص وتعزيز الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  ي

 .القوانني حفص

  ي تكوين الكفاءات أأنشطة من ذكل وغري الرباءات فاحيص تدريب  ي املسامهة  ي معلها عىل الوفود الرئيس وشكر .138
جراء ادلويل وشكر املكتب العا م، أأحناء مجيع  الرباءات فاحيص تدريب معلومات تفصيلية عن لتجميع س تقصاءالا عىل اإ
 لتحقيق الأنشطة هذه تنس يق أأمهية عىل الرئيس شدد احملدودة، املوارد عوء و ي. الفكرية امللكية ماكتب من املقدم

 .فوائدها من املثىل الاس تفادة

 ادلول تقدهمم اذلين الفاحصني بلتدري تقديره عن( APAAامجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات ) ممثل وأأعرب .139
ىل الويبو  ي الأعضاء  .املتواصةل اجلهود هذه بفضل الفحص جودة حتسن  ي ثقته عن وأأعرب الأخرى، املاكتب اإ

 .PCT/WG/10/7 الوثيقة مبضمون علام العامل الفريق وأأحاط .140

 الرباءات فاحيص  ي جمال تدريب التنس يق

ىل املناقشات استندت .141  .PCT/WG/10/9 الوثيقة اإ

ىل . الرباءات فاحيص  ي جمال تدريب التنس يق بتحسني اقةراحا تتضمن اليت الوثيقة الأمانة وقدمت .142 وأأشارات الأمانة اإ
  ي الرباءات فاحيص لتدريب املاحنة املاكتب تقدمه اذلي احلايل ادلمع  ي القصور أأوجه تلخص الوثيقة من 10 أأن الفقرة
ىل احلاجة ذهه القصور وترُبز أأوجه. النامية البدلان  الرباءات فاحيص فرادى أأن من التأأكد اإىل هيدف اذلي التنس يق حتسني اإ

 وأأن مؤسيس، أأو فردي طلب يقابهل املاحنة املاكتب من املقدم العرض وأأن وظائفهم، لوصف وفقا الاختصاصات يكتس بون
 بني التعاون وتقيمي رصد ويمت بكفاءة، همايمت اس تخد وأأن فرص التدريب تتبعها يمت التعمل وتقيمي التدريب أأنشطة  ي املشاركة

 لفتناسب الفاحصني تكييفها ميكن اليت الكفاءة أأطر اس تخدام الوثيقة تقةرح الأهداف، هذه ولتحقيق. واملاحنني املس تفيدين
 هذا تنس يق تيسري وبغية. للماكتب املتلفة الاحتياجات مراعاة مع التدريب، وتنس يق بتخطيط املعين املكتب وقدرات
 16و 15 الفقرتني  ي الوارد النحو عىل فاحيص الرباءات، تدريب ويدير ينظم التعمل لإدارة نظام وعع الوثيقة تقةرح التدريب،

 فاحيص لتدريب كفاءة منوذجا وععت بأأهنا مكتبا 27 أأفاد الكفاءة، بامنذج يتعلق وأأوحضت الأمانة أأنه، فامي. الوثيقة من
ىل  2013من  للفةرة الرباءات فاحيص تدريب اس تقصاء عىل ردودمه  ي الفنيني الرباءات  مبوجب الصادرة 2015اإ
 الرباءات فاحيص تدريب اس تقصاء عىل ردودهام مكتبني  ي سوى مناذهجم يشارك  م ذكل، ومع. C PCT 1464 التعممي
ىل احلاجة يؤكد مما الكفاءة، مناذج مفاهمي اختالف اإىل ذكل يُعَزى أأن وميكن. C. PCT 1497 التعممي  ي 2016 لعام  وعع اإ
طار أأي من  يس تخدم ل الراهن، الوقت وأأوحضت الأمانة أأنه،  ي. وثيقة من 12 الفقرة  ي الواردة الأهداف لتحقيق للكفاءة اإ

دارة نظام الفكرية امللكية ماكتب  لإدارة نظام نرشت الويبو أأاكدميية ولكن اكمال، تدريبا الفاحصني لتدريب( LMS) التعمل اإ
 ادلويل املكتب ويعزتم. بعد عن التعمل برامج  ي الإنةرنت عرب الفردية لدلورات مفتوحة املصدر منوذج منصة قامئ عىل التعمل
دارة التعمل لإدارة نظام تطوير  الأمانة واختمتت. املشاركون حيرزه اذلي التقدم ورصد الفاحصني تدريب أأنشطة لأغراض اإ
ىل ابلإشارة لكمهتا طار وعع  ي احملرز التقدم عن تقريرا س تقدم أأهنا اإ ىل التعمل لإدارة ونظام للكفاءة اإ  دورته  ي العامل الفريق اإ
 .2018 لعام
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  ي جمال تدريب التنس يق ادلويل بتحسني قيام املكتب  ي املمتثل العام املبدأأ  للرباءات الأورويب املكتب وفد وأأيّد .143
 اليت امخلسة الفكرية امللكية ماكتب  ي الرباءات لإيداعات ملطردا للمنو ونظرا ذكل، وأأوحض الوفد أأنه، مع. فاحيص الرباءات

يداعها مت اليت الرباءات طلبات من٪ 82.5 متثل  مت طلب، مليون 2.9 عددها والبالغ 2015 عام  ي العا م أأحناء مجيع  ي اإ
 ويشمل. الطلبات لإيداع املناسب والوقت العالية اجلودة لضامن للرباءات الأورويب املكتب  ي داخليا التدابري من عدد اختاذ
عادة ذكل . واملعارعة والفحص للبحث الأساس ية للأنشطة البديةل للأنشطة سابقا مكرسني اكنوا اذلين املوظفني ختصيص اإ

ىل أأنه ينبغ ،  ي دارة الس ياق، هذا وأأشار الوفد اإ  املاكتب  ي الفاحصني لتدريب املكرسة للرباءات الأورويب املكتب موارد اإ
 و ي. التدريب أأنشطة تكييف عند وجه أأفضل عىل الرشيكة للماكتب احملددة الاحتياجات تلبية أأجل من بعناية ىالأخر 
ن الوثيقة،  ي مبني هو كام الواقع، ن وقال. امجليع يناسب واحد جحم حاةل ميثل ل الفاحصني تدريب فاإ  املكتب مشاركة الوفد اإ

. الأطراف واملتعددة الثنائية التعاونية س ياس ته مع متسقة تكون أأن ينبغ  تالرباءا لفحص أأنشطة أأي  ي للرباءات الأورويب
 الفاحصني لفائدة ادلاخيل التدريب قدرات بتطوير املعين برانجمه للرباءات الأورويب املكتب واصل املثال، سبيل فعىل

آس يا شق جنوب رابطة دول  ي الفكرية امللكية ماكتب  ي للرباءات الوطنيني قلميية الأنشطة مع ابلتوازي تنفيذه يمت اذلي أ  الإ
 التقنية املساعدة أأن عىل يدل مما الفكرية، للملكية مكتب أأسةراليا معل مع ممتاز تعاون وهناك. الفكرية ملكتب أأسةراليا للملكية

ىل أأن املكتب مث، ومن .املعنية الأطراف مجليع مفيدة تكون أأن ميكن ىل ابلإعافة ل،للرباءات س يواص الأورويب أأشار الوفد اإ  اإ
عادة أأجل من اثلثة بدلان  ي الفاحصني تدريب جمال  ي الويبو أأنشطة دمع التعاونية، س ياس ته  العمل منتجات اس تخدام اإ

ىل أأن حتسني الس ياق، هذا و ي. حمددة تقنية جمالت  ي والفحص ومن أأجل البحث  والتخطيط التنس يق أأشار الوفد اإ
ىل تعزيز أأدايّ  التدريب بأأنشطة يتعلق فامي ادلويل واملكتب ءاتللربا الأورويب املكتب بني املبكر  املوارد اس تخدام  ي الكفاءة اإ
 .املتاحة احملدودة

 فامي والتخطيط التنس يق حتسني للجميع املفيد من س يكون مع الرأأي القائل بأأنه الأمريكية املتحدة الولايت وفد واتفق .144
 الرشوط وحيدد التدريب أأنشطة مضمون يصف اذلي املاحنني مبدأأ  التحديد وجه عىل الوفد وأأيّد. التدريب بربامج يتعلق
ىل ابلنظر الاختصاصات، حيث من للمشاركة املس بقة   ي قدم قد التجارية والعالمات للرباءات املتحدة الولايت مكتب أأن اإ
ىل وابلإعافة. النشاط من لاكمةلا لالس تفادة الالزم  م يس بق هلم التدريب أأو اخلربة من غري ذوي ملوظفني تدريبا املايض  اإ
 لتقدمي اس تعداد عىل مه اليت املوعوعات عىل التدريب تقدمي سوى املاحنة املاكتب من يُطلب أأل ينبغ  أأنه الوفد أأكد ذكل،

 .علهيا التدريب

  ي يبالتدر  برامج عن معلومات تقدمي املتلقية، البدلان نظر وهجة من املفيد، من س يكون أأنه الياابن وفد وذكر .145
 مثل التدريب لربامج احملددة الةرتيبات بأأن أأيضا اعتقاده عن الوفد أأعرب ذكل، ومع. منظمة بطريقة املاحنة البدلان خمتلف
طار ماحن بدل لك لتقدير وفقا تظل أأن ينبغ  دورة لك وحمتوايت املس تفيدة البدلان اختيار  أأعرب وذلكل. املتاحة موارده  ي اإ
 مراعاة مع النامية البدلان احتياجات لتلبية بفعالية التدريب تنفيذ هبا ميكن اليت الكيفية مناقشة مواصةل  ي رغبته عن الوفد

 .املاحنة للبدلان الوطنية الأولوايت

 عىل س يكون أأنه وذكر الفاحصني  ي جمال تدريب التنس يق لتحسني املبذوةل اجلهود املتحدة اململكة وفد وأأيّد .146
 الالزم أأن وأأوحض أأنه من. العمل هذا من كجزء الفكرية للملكية املتحدة اململكة مكتب  ي صنيالفاح كفاءات لتبادل اس تعداد

دارهتم وتقيميهم الأفراد للفاحصني التدريب تقدمي عن مسؤوةل املعنية الفكرية امللكية ماكتب تظل  .واإ

 .PCT/WG/10/9 الوثيقة مبضمون علام العامل الفريق وأأحاط .147

 اعلالخةر الانلكزيي  العنوان

ىل املناقشات استندت .148  .PCT/WG/10/17 الوثيقة اإ
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 مودع  من شاكوى تلقى الفكرية للملكية الكوري املكتب بأأن من خالل الإبالغ الوثيقة كوراي مجهورية وفد وعرض .149
يداعها مت اليت للطلبات ابلنس بة الإنلكزيية ابللغة الاخةراع بعنوان يتعلق فامي الرباءات طلبات  أأنه الوفد ورأأى. الكورية ابللغة اإ
ذا ذكل، عىل وعالوة. مودع الطلب اذلي يقصده ذلكل ممكن وقت أأقرب  ي الإنلكزيي العنوان وعع ينبغ   العنوان يةرَجم  م اإ

نه الصةل، ذي اجملال  ي شائعة مصطلحات ابس تخدام  قاعدة من اسةرجاعها ميكن لن لأنه مكرجع الوثيقة اس تخدام ميكن ل فاإ
ماكن يكون أأن الوثيقة اقةرحت ذكل، عىل وبناء. الفكرية للملكية لكوريا املكتب  ي البياانت  يضع أأن مودع الطلب ابإ

يداع الطلب وقت الأصيل العنوان مع لالخةراع عنواان انلكزياي ىل وابلإعافة. ادلويل اإ ذا أأنه الوفد رأأى ذكل، اإ مودع  يكن  م اإ
 الوفد وأأعرب. الرأأي هبذا ادلويل املكتب لإبالغ الفرصة هل احتت أأن ينبغ  الإنلكزيي لالخةراع، العنوان عن راعيا الطلب
 دقة أأكرث بةرجامت للنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ارتياحا أأكرث الطلبات مودعو يكون عن توقعه بأأن ابلتايل
 .والوطنية ادلولية املرحةل بني العالقة تعزيز يمت وأأن

وأأوحض أأنه، . الإنلكزيية اللغة اإىل الاخةراع عنوان ترمجة حصة تعزيز زايدة مبدأأ  رباءاتلل الأورويب املكتب وفد وأأيّد .150
نلكزيية نسخة تقدمي عىل الإنلكزيية غري أأخرى بلغة دوليا طلبا يودعون اذلين مودع  الطلبات تشجيع ميكن بذكل  عنوان من اإ

مودع  اقةراح  ي بدوره ينظر أأن ادلويل للمكتب غ ورأأى أأنه ينب. شطا وليس خيارا ذكل يكون أأن ينبغ  ولكن الاخةراع،
ىل للرباءات الأورويب أأعرب املكتب وذلكل. به ملزما يكون ل ولكنه الطلب،  بشأأن املعلومات من مزيد تلق  عن تطلعه اإ
 .الاقةراح تنفيذ

 وأأعرب عن اكتب،وامل من مودع  الطلبات للك فوائد ذا يبدو الاقةراح أأن الأمريكية املتحدة الولايت وفد وذكر .151
ىل أأن مودع  الطلبات يرش  م الاقةراح لأن تقديره وأأدرك الوفد  وابملثل،. الاخةراع لمس الإنلكزيية الةرمجة ملزمون بتوفري اإ
ىل العنوان ترمجة أأن  عن الوفد ونظرا ذلكل أأعرب دقيقة، غري تكون أأن ميكن أأصيل غري متحدث يقدهما اليت الإنلكزيية اللغة اإ

 ولكنه لالقةراح، العامة الفكرة الوفد أأيد اخلتام، و ي. املقدمة بصيغهتا الةرمجة قبول منه يُطلب لن ادلويل املكتب نلأ  تقديره
ىل ما تشري أأن الأمانة من أأيضا المتس  .القانوين الإطار عىل تعديالت من يلزم قد اإ

س بانيا وفد ورحب .152 ىل ترمجة بتقدمي ملزما يكون لن مودع الطلب لأن ابملرونة يمتتع وأأنه خاصة ابلقةراح، اإ  اإ
 .مودع الطلب يقدهما ترمجة أأي قبول منه يُطلب لن ادلويل املكتب ولأن الإنلكزيية،

 الوفد، فامي وأأشار. الأمريكية املتحدة والولايت للرباءات الأورويب املكتب وفدا هبا أأدىل اليت التعليقات كندا وفد وأأيّد .153
ىل القانوين، ابلإطار يتعلق  الالحئة  ي مدرجة غري مودع  الطلبات من واثئق املاكتب تقبل أأن ابلفعل املمكن من أأنه اإ

 مماثل الاقةراح هذا رأأى الوفد أأن وذلكل. الاعتبار بعني الفاحص يأأخذها ليك الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة التنفيذية
 .الراهنة للحاةل

 الإنلكزيية الةرمجة مع حدثت قد الوثيقة  ي الواردة للحاةل اثةلمم حالت بأأن وأأفاد الاقةراح الرويس الاحتاد وفد وأأيّد .154
 للمكتب ملودع الطلب ول ملزما ملزما يكون لن الاقةراح لأن تقديره عن الوفد وأأعرب. الروس ية اللغة من الاخةراع لعنوان
 .مودع الطلب يقةرهحا ترمجة أأي بقبول ادلويل

ملودع  الفنية اخلربة ليعكس الإنلكزيية اللغة اإىل الاخةراع عنوان رمجةت مودع الطلب تقدمي فكرة الياابن وفد وأأيّد .155
عافة الوفد أأنه، لتجنب رأأى ذكل، ومع. الطلب  الةرمجة تقدمي يكون أأن ينبغ  مودع الطلب، عىل هل مربر ل عبء اإ

ل الةرمجة ادلويل املكتب يس تخدم أأل وينبغ  اختياراي، الإنلكزيية ذا ،ذكل ومع. مرجعية لأغراض اإ  مودع الطلب دلى اكن اإ
ماكنية عافة اإ نلكزيي عنوان اإ  اجلدول  ي النظر لياابن للرباءاتكتب ام عىل  لزاما س يكون الطلب، منوذج من الأول املربع  ي اإ
 الةرمجة نوعية بتحسني يتعلق الاقةراح اكن وملا ذكل، عىل وعالوة. ادلاخلية النظم لتعديل وقتا سيس تغرق لأنه للتنفيذ الزمين

 الإيداع اترخي بعد الاخةراع لعنوان الإنلكزيية الةرمجة توفري الطلبات مودعو يفضل فقد ادلويل، للنرش صصةامل الإنلكزيية
ىل تقدميه ميكن اذلي ادلويل،  مكتب الاس تالم. من بدل ادلويل املكتب اإ
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نلكزيي تقدمي يكون أأل شيطة لالقةراح، العام املبدأأ  ش ييل وفد وأأيّد .156  وأأعاف. الطلباتعىل مودع   لزاما عنوان اإ
للنظام الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن  مفيدة تكون أأن ميكن مودع الطلب اليت يقدما للعنوان الإنلكزيية الةرمجة أأن الوفد

 .ادلويل للمكتب املتاحة التقنية ابملعلومات يتعلق فامي س امي ول الرباءات،

عطاء الاقةراح الصني وفد وأأيّد .157  س يكون الإنلكزيية ابللغة الاخةراع عنوان لتقدمي الطلباتملودع   اخليار ورأأى أأن اإ
دخالها عىل الإطار التعديالت عن أأيضا الوفد واس تفرس. أأمرا مفيدا من أأجل  الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة القانوين الالزم اإ

 .الاقةراح تنفيذ

 مساعدة خالل من اون بشأأن الرباءاتللنظام الإلكةروين ملعاهدة التع مفيدا واعتربه الاقةراح، الهند وفد وأأيّد .158
ىل وأأعرب الوفد عن تطلعه أأكرب، بدقة السابق الأدبيات البحث عن عىل الفاحصني  ينبغ  أأنه الوفد رأأى ذكل، ومع. تنفيذه اإ
 .الأصلية ابللغة للعنوان احلقيق  القصد ميثل ابعتباره عىل العنوان الإنلكزيي أأمر املصادقة ملودع الطلب أأن يةُرك

159.  ّ  ابللغة الاخةراع عنوان بأأن يودع ملودع الطلب ترك اخليار( JPAAامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ) ممثل دوأأي
لزاميا يصبح أأل شيطة الياابنية، مثل أأخرى بلغات املودعة ادلولية للطلبات الإنلكزيية لقاء جتنب أأجل من هذا اإ  عبء اإ
عا ي  .اكهل مودع الطلب عىل اإ

تقدمي ترمجة وميكنه من الطلب  ملودعالاقةراح اذلي س يكون مفيدا  الأس يوية لوالكء الرباءات امجلعيةوأأيد ممثل  .160
جنلزيية لعنوان الاخةراع.  اإ

ىل تقدمي خيار مل .161 الطلب  ودعوأأيد ممثل رابطة املنظامت الإس بانية ادلولية املعنية ابلتجارة الصناعية الاقةراح ادلاع  اإ
ىل أأخرى املودع بلغة ويل ادلطلب اللةرمجة  ذا اكن اللغة اإ نلكزيية، أأعرب  مودعالإنلكزيية. ومع ذكل، اإ الطلب قد قدم ترمجة اإ

ىل اللغة الإجنلزيية ه الةرمجة املمثل عن اعتقاده بأأن هذ يعترب الطلب  مودع ي النرش ادلويل نظرا لأن اليت مت اس تخداهما اإ
املقدم لأغراض البحث ادلويل أأو الفحص طلب للمسؤول عن أأي ترمجة ه يكون مسؤول عن ترمجة العنوان كام أأن

 ادلويل. المتهيدي

وأأقرت الأمانة ابدلمع اذلي قدمته الوفود لالقةراح، شيطة أأن يظل تقدمي الةرمجة خيارا وليس الزتاما. وفامي يتعلق  .162
ىل أأن الالحئة ابلتعليقات اليت أأدىل هبا ممثل رابطة املنظامت الإس بانية ادلولية املعنية ابلتجارة الصناعية، أأ  شارت الأمانة اإ

اللغة الاخةراع اإىل ةرمجة عنوان القيام بالتنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد أأعطت للمكتب ادلويل مسؤولية 
ميكن أأخذه  ي الإنلكزيية. ويعزتم املكتب ادلويل الإبقاء عىل هذه املسؤولية، ولكنه يرى أأن من املفيد احلصول عىل أأي اقةراح 

ىل الأمام، ميكن تنفيذ معلية أأساس ية تسمح عتبار الا من مودع الطلب. وفامي يتعلق ابخلطوات التالية  ي تقدمي الاقةراح اإ
ملودع الطلب بتقدمي عنوان الاخةراع ابللغة الإجنلزيية عن طريق تعديل التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

عطاء غري أأن  آاثر عىل توقيت العمليات مودع الطلب فرصة ااإ س تعراض ترمجة عنوان الاخةراع  ي مرحةل لحقة س يكون هل أ
الأخرى وميكن أأن يكون هل تأأثري عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وكخطوة أأوىل، ميكن تنفيذ الاقةراح 

طار ادلراسة س تعراض. يتعلق ابلجراء طلب ابإ قيام مودع المن خالل السامح بتقدمي العنوان ابللغة الإجنلزيية دون  و ي اإ
جنلزيية لعنوان الاخةراع بعد املبدئية للموعوع ، ميكن للمكتب ادلويل أأن يس تكشف جدوى أأن يقدم مودع الطلب ترمجة اإ

جراء  لكةرونية يتعلق ابخلدمات اترخي الإيداع ادلويل من خالل اإ ذلي اقةرحه عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عىل النحو املالإ
يداع لكن  وفد الياابن ىل مراعاة اجلدول الزمين لعملية الةرمجة. وأأقرت الأمانة أأيضا بأأن التغيريات  ي اإ س يحتاج هذا اخليار اإ

توقيت طلب دويل من شأأهنا أأن تؤثر عىل النظم  ي ماكتب تسمل الطلبات، اليت ينبغ  أأن تؤخذ  ي الاعتبار عند البت  ي 
ىل أأنه ميكن للمكتب ادلويل أأن يواصل العمل مع املكتب الكوري . و أأحاكمبدء نفاذ أأي  اختمتت الأمانة لكمهتا ابلإشارة اإ

عاهدة التعاون بشأأن خاص مبالأخرى لوعع اقةراح مفصل للتشاور من خالل تعممي املعنية للملكية الفكرية واملاكتب 
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دخال تعديالت عىل ال ىل اإ ذا اكنت هناك حاجة اإ الحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، الرباءات. ومع ذكل، اإ
ىل ادلورة املقبةل للفريق العامل دلراسة الاقةراح  حاةل املسأأةل اإ  .بصورة أأمعقفس يكون من الرضوري اإ

ىل العمل مع املكتب الكوري للملكية الفكرية وغريه من املاكتب املهمتة  .163 ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ
عداد اقةرا دخالها عىل عىل اإ نلكزيي لالخةراع، مع مراعاة التغيريات الالزم اإ ح مفّصل للسامح للمودعني ابقةراح عنوان اإ

 الإطار القانوين والعمل الواجب القيام به لتنفيذ النظام  ي املاكتب الوطنية والةروجي للنظام بني املودعني.

 صفحات الغالف اتعدد اللكامت  ي امللخصات ورسوم
ىل الوثيقة استندت املناق  .164  .PCT/WG/10/23شات اإ

وذكرت الأمانة أأن الوثيقة أأعقبت املناقشات اليت دارت  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل، حيث قدمت  .165
ما ملخصات معلومات تبني أأن نس بة كبرية من الطلبات لها  PCT/WG/9/16 الوثيقة احلد بكثري من تتضمن عدد أأكرب اإ

ىل اللغة الإجنلزيية  150به وهو  املوىصللكامت الأقىص ل )ب(، أأو أأقل من 1.8املنصوص عليه  ي القاعدة و لكمة عند ترمجهتا اإ
ىل أأن عددا كبريا من رسومات  50احلد الأدىن املوىص به وهو  لكمة مبوجب هذه القاعدة. وأأشارت هذه الوثيقة أأيضا اإ

امللخصات . واكنت 11فا ملتطلبات القاعدة حتتوي عىل عدد كبري من اللكامت، خال اتالصفحات الأوىل اليت رافقت امللخص
لكامت عديدة لها تأأثري كبري عىل مزيانية املكتب ادلويل. و ي حني اليت تتضمن الطويةل املفرطة ورسومات الصفحات الأوىل 

دي حقا من اجملويكون هذه الةرجامت غرعا مفيدا تؤدي ميكن توفري مزيانية أأعىل  ي املس تقبل لهذه الةرجامت، مفن املهم أأن 
هذه التاكليف الإعافية. وعقب املناقشات اليت دارت  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل، أأصدر املكتب ادلويل تغطية 
قلمييا واليت وردت  ي الفقرة  26وقد وردت ردود عىل هذا التعممي من . C. PCT 1486 التعممي من  12مكتبا وطنيا واإ

ىل أأن طول امللخص ل متثل مؤشا مباشا عىل اجلودة. فميكن أأن يكون  الوثيقة. وأأشارت التعليقات الواردة  ي الردود اإ
فكرة من الرضوري وجود ملخص طويل لنقل يكون الت، امللخص القصري والطويل ذو جودة عالية، و ي بعض احل

ىل القارئ. ولكن عندما  املناسب النظر فامي  النطاق املوىص به، اكن منعن أأعداد كبرية من امللخصات خرجت الاخةراع اإ
ذا اكنت التوصيات مناس بة أأو متبعة. واكنت املالحظة الأخرى ذات الصةل يه الاس تخدامات املتلفة للملخصات.  اإ

امللخص املوجود واعمتدت بعض املاكتب عىل النص الاكمل للواثئق وامللخصات املعدة جتاراي لأغراض البحث، و م يس تخدم 
ل ابلاكد. غري أأن امللخص ما زال همام ابلنس بة لبعض معليات البحث، دلويل املنشور الطلب ا ي الصفحة الأوىل من  اإ

تارخي النرش ادلويل، اكن امللخص املتعلق ابلنرش ادلويل هو امللخص الوحيد املتاح لأطراف اثلثة ملراقبة طلبات وابلنس بة ل 
وفقا ملقاييس هم أأن يمت تقدمي ملخص الطلب ادلويل الرباءات اجلديدة املنشورة. وذلكل يعتقد املكتب ادلويل أأنه من امل 

دارة البحث ادلويل أأن جتري سوى لإ لتعممي، مت التشديد عىل أأنه ل ميكن وفامي يتعلق ابلتعقيبات اخلاصة اب. وأأخريا، مرتفعة
دارة البحث امللخصات من الوثيقة اس تعراض  18و 17. وانقشت الفقراتن للملخصاس تعراعا جمداي  ادلويل. من جانب اإ

، عىل 2017وعىل وجه اخلصوص، وافقت الإدارات ادلولية،  ي ادلورة الرابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية  ي فرباير 
مراجعة التوجهيات الالزمة لإجراء هذا الاس تعراض  ي املبادئ التوجهيية للفحص ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ملعاهدة 

دخال تعديالت عىل دليل مودع الطلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و  ىل جانب اإ سيتعني النظر  ي ذكل أأيضا اإ
نه ينبغ  أأن يقدم مودعو الطلبات ملخصا مناس با ل يتطلب مراجعة كبرية من قبل فاحص نظرا لأ التعاون بشأأن الرباءات 

دارة البحث ادلويل. وفامي يتعلق ابخلطوات التالية، اقةر الطلبات  ىل التشاور بشأأن التغيريات  ي اإ ح املكتب ادلويل، ابلإعافة اإ
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات ودليل مودع وفقا ملوالفحص المتهيدي ادلويل لبحث ل اليت أأدخلت عىل املبادئ التوجهيية 

ملشورة املعطاة حاليا  ي اب ST.12قارنة املواد الواردة  ي معيار الويبو القيام مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وفقا ملالطلب 
ىل تقدمي أأي مبادئ توجهيية بشأأن صياغة امللخصات  ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ودعت الأمانة أأيضا أأي وفد اإ اإ

ساعد عىل حتسني نوعية امللخصات الواردة من مقديم الطلبات. ويعزتم املكتب ادلويل أأيضا وهو ما مكتب امللكية الفكرية 
عدد اللكامت عىل امللخص، اإحصاء  داع الإلكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حبيث يكون قادرا عىلتعديل نظام الإي
النطاق املوىص به دون منع مودع الطلب من أأداء معلية الإيداع. عن امللخص يزيد ودع الطلب عندما وتقدمي حتذير مل
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 50يةراوح بني يعادل ما ادئ التوجهيية املتعلقة ابلطول اذلي من الوثيقة أأن تدرج املب 14وعالوة عىل ذكل، اقةرحت الفقرة 
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كدليل ملودع  ابلنس بة لكمة ابللغة الانلكزيية  150و للغات الأخرى املنشورة  ي اإ

دراج الأمانة لكمهتا ابلةرحيب  ي النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. واختمتت  ذكل الطلبات، وميكن أأيضا اإ
كيفية املعلومات عن ابلتعليقات عىل اخلطوات املقةرحة، ول س امي من مجموعات املس تخدمني اليت ميكن أأن توفر املزيد من 

 لملخصات.لاس تخدام جممتع املس تخدمني 

آراء املس تخدمني قد أأخذ  ي الاعتبا C. PCT 1486وذكر وفد الياابن أأن رد مكتب الياابن للرباءات عىل التعممي  .166 ر أ
عاهدة التعاون اخلاص مبدليل مودع الطلب من الوثيقة بتعديل  13الياابنيني. ووافق الوفد عىل الاقةراح الوارد  ي الفقرة 

حيث اكن مكتب الياابن للرباءات عىل اس تعداد لتقدمي معلومات عن صياغة امللخصات للمكتب ادلويل.  بشأأن الرباءات
عداد مقديم الطلبات وأأقر الوفد أأيضا بصعوب ذا اكنو بلغات أأخرى غري الإنلكزيية  ملخصاتة اإ ملخصاهتم س تقع  تمعرفة ما اإ

بلغات أأخرى امللخصات املوعوعة تحديد نطاقات املتعلقة ب مضن النطاق املوىص به. وذلكل أأيد الوفد من حيث املبدأأ الفكرة 
كون مفيدة ملودع الطلب. ومع ذكل، فاإن هذا لن يكون هل فقط من الوثيقة، واليت ميكن أأن ت 14عىل النحو املبني  ي الفقرة 

دخال تأأثري عىل ممارسة املس تخدمني، ولكن أأيضا يتطلب  تعديالت عىل اللواحئ احمللية وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات ادلاخلية اإ
ن تنفيذ أأي توجيه من هذا القبيل. تارخي ه ينبغ  القيام ابملزيد من ادلراسة ل لتشمل عدد من أأحرف اللغة الياابنية. ومن مث فاإ

من الوثيقة، فاإن نظام الإيداع الإلكةروين  ي مكتب الرباءات الياابين يتضمن ابلفعل وظيفة  16و  15وفامي يتعلق ابلفقرتني 
لتعاون وظيفة مماثةل  ي النظام الالكةروين ملعاهدة اوجود تتعلق ابلعدد املقةرح من احلروف الياابنية  ي امللخص. ومن مث فاإن 

ىل عدد اللكامت النظام ولكن س يكون من الأفضل لو تضمن  ملودع  الطلبات.بشأأن الرباءات س تكون مفيدة  حتذيرا يستند اإ
ىل اللغة الإجنلزيية بدل من حساب اللكامت نفسها  ي نص املدخالت. وأأخريا، وفامي يتعلق ابلفقرتني   17 ي الةرمجة الآلية اإ

املبادئ ن الأمانة احلصول عىل مزيد من املعلومات عن الكيفية اليت يعزتم هبا تعديل من الوثيقة، طلب الوفد م 18و
لضامن أأن تكون امللخصات والرسومات املصاحبة  والفحص المتهيدي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتادلويل التوجهيية للبحث 

 س بة.الطلبات ملخصات منابوجوب تقدمي مقديم لها مالمئة للغرض، مع الاعةراف 

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لعمل املكتب ادلويل بشأأن مسأأةل اللكامت  ي امللخصات  .167
وجود مع املسائل املتعلقة ابملوارد الالزمة لةرمجة امللخصات الطويةل و وأأعرب عن تعاطفه ورسومات الصفحات الأوىل 

من الورقة. واقةرح الوفد  20و 19وفد اخلطوات املبينة  ي الفقرتني الصفحة الأوىل. وذلكل أأيد ال اتمو  ي رسنصوص طويةل 
دراج املعلومات املتعلقة ابمللخصات اليت متت صياغهتا بلغات أأخرى غري الإجنلزيية   ي دليل بشلك ما عىل وجه اخلصوص اإ

فحص المتهيدي ملعاهدة التعاون والادلويل املبادئ التوجهيية للبحث مودع الطلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و
جراءات حفص بشأأن الرباءات . وأأعرب الوفد أأيضا عن اس تعداده لزتويد املكتب ادلويل بتعلاميت بشأأن امللخصات  ي دليل اإ

 الرباءات  ي مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.

كثري من اللكامت عىل رمس وجود صات مطوةل و املس متدة من ملخ املشالتوأأعرب وفد أأسةراليا عن تعاطفه مع  .168
دليل مودع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الصفحة الأوىل، وأأبدى اس تعداده للتعليق عىل أأي مقةرحات لتعديل 

أأي  . وذكر الوفد أأنالرباءات واملبادئ التوجهيية للبحث والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
لتشاور بشأأن هذه املقةرحات ينبغ  أأن يطلب أأيضا توجهيات من ماكتب امللكية الفكرية بشأأن صياغة يتعلق ابتعممي 

ىل الفريق العامل  امللخصات ليك يمتكن املكتب ادلويل من احلصول عىل أأكرب قدر ممكن من املعلومات عند تقدمي أأي اقةراح اإ
دخال حتذير للنظر فيه ادلورة املقبةل. ورحب الوفد   ي النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون ابقةراح املكتب ادلويل املتعلق ابإ

لن يضيف عبئا ل مربر هل عىل املس تخدمني أأو أأمر بشأأن الرباءات عندما يكون امللخص خارج النطاق املوىص به وهو 
عىل ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده . وعالوة ابلطول املناسب للملخصاتماكتب تسمل الطلبات ولكنه سزييد من الوع  

ىل زايدة الوع  مبزااي امللخص  التواصل الاجامتع  ، من خالل وسائل املصاغ بصورة حصيحة للجهود الأخرى الرامية اإ
والنرشة الإخبارية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت ميكن أأن تقلل من العمل اذلي ينطوي عليه تنقيح امللخصات 
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ماكنيات لس تخدام أأدوات الةرمجة الآلية الأدبيات البحث  ي  ي س ياق  السابقة. وعالوة عىل ذكل، ميكن أأن تكون هناك اإ
 خلفض تاكليف الةرمجة.

ىل اإسداء املشورة  .169 ن املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية دليه توصيات هتدف اإ س بانيا اإ وقال وفد اإ
غري الرضورية  ي الصفحة الأوىل من الطلب البيانية ططات املويةل املفرطة و للمودعني والوالكء لتجنب امللخصات الط

دخال تعديالت عىل  ماكنية اإ دليل مودع الطلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املنشور. ووافق الوفد عىل اإ
. وابلإعافة اإىل ذكل، ميكن اءاتواملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرب 

عداد امللخصات املناس بة. وشدد الوفد أأيضا عىل  حولاس تخدام برامج تدريبية وحلقات دراس ية  الرباءات لزايدة الوع  ابإ
دارات البحث ادلويل قيام أأمهية  ماكتب امللكية الفكرية أأدوات متتكل امللخصات عند احلاجة، وأأعاف أأنه  ي حني بتنقيح اإ

للعديد من املس تخدمني الآخرين لنظام  رضوراي اأأمر ميثل نرش الرباءات اخلاص ب ورة، فاإن ملخص الصفحة الأوىل حبث متط
، س تكون اخلاص هبا قبل الوصفاملنشورة ملخص الرباءات  ي أأول تقوم ابلبحث الرباءات. ومبا أأن قواعد بياانت البحث 

ذا  م تمت صياغة امللخص بشلك سلمي س بانيا، ونتيجة للترشيع اجلديد للرباءات، قام املكتب هناك عواقب سلبية اإ . و ي اإ
الطلبات، اذلي وسع نطاق التوصيات  ي صياغة اخلاص مبودع  الإس باين للرباءات والعالمات التجارية بتحديث دليهل 

 كتب ادلويل.امللخصات ملساعدة مودع  طلبات الرباءات، وأأعرب عن اس تعداده ملشاركة هذه املبادئ التوجهيية مع امل 

طول امللخصات والتاكليف الإعافية للةرمجة اليت ميكن تكبدها. وأأيد ابلشواغل املتعلقة بوأأقر وفد الاحتاد الرويس  .170
دليل مودع الطلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبادئ من الوفد التدابري املقةرحة  ي الوثيقة لتحسني أأجزاء 

اليت تتناول امللخصات. و ي حني أأن الوفد  م  الفحص المتهيدي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتوجهيية للبحث ادلويل و 
عدد اللكامت  ي يزيد يعةرض عىل وجود حتذير  ي النظام الالكةروين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملودع  الطلبات عندما 

اخلاص ناسب امل نطاق ال من الوثيقة لتحديد  14رد  ي الفقرة نطاق معني، فقد اكن مةرددا  ي اتباع اجلدول الواعن امللخص 
ىل أأن الاختالف  ي بناء امجلةل اللغوية ابمللخص املصاغ  ملخصات يؤدي اإىل وجود بلغات أأخرى غري الإجنلزيية، مشريا اإ

ي يس تخدم اللغة اذلالروس ية. وذلكل اكن من الصعب تقدمي املشورة ملودع الطلب ابللغة أأطول ابللغة الإجنلزيية مقارنة 
 .ابلنس بة للملخصاملوىص به ابلنس بة لعدد اللكامت الروس ية 

ورصح وفد ادلامنرك بأأن املكتب ادلامنريك للرباءات والعالمات التجارية اكن دليه مبادئ توجهيية موجزة بشأأن صياغة  .171
، أأيد الوفد اخلطوات التالية عىل امللخصات، لكنه  م يكن دليه مبادئ توجهيية متعمقة لتقدميها للمكتب ادلويل. ومع ذكل

 اعتربها سلمية ومعقوةل. حيثالنحو املقةرح  ي الوثيقة، 

ىل  50واذلي يةراوح بني التجرييب املوىص به امللخص وذكر وفد املكتب الأورويب للرباءات أأن طول  .172 لكمة  150اإ
 الصواب ي بعض احلالت. ومن مث ليس من رة قد يمت احليد عنه بصورة مرب ميكن معيارا زيية ينبغ  أأن يكون لكابللغة الإن

الأقرص اكفيا  ي حالت امللخص ، قد يكون الطلباليت يغطهيا  التطبيقاتعىل اجملال التقين وعدد وبناء اتباع هنج مقيد. 
ىل ملخص أأطول  ي حالت أأخرى. وفامي يتعلق ابلفقرة  من الوثيقة، ميكن أأن  14معينة،  ي حني قد تكون هناك حاجة اإ

كون وعع مبادئ توجهيية وتوصيات ذات صةل بصياغة امللخصات بلغات أأخرى غري الإنلكزيية أأداة مفيدة، ول س امي ي
ىل اللغة الإنلكزيية من اللغات اليت ل تس تخدم الأجبدية الالتينية. وذلكل، رحب املكتب الأورويب للرباءات ابلنس بة  للةرمجة اإ

موىص هبا لطول امللخص، مما يساعد عىل ترمجة حد لغات النرش حتتوي عىل  لك لغة منابلنس بة لبوعع مبادئ توجهيية 
مضن النطاق املوىص به. وعالوة عىل ذكل، قد يكون من املفيد احلصول عىل حىت تظل اللغة الإجنلزيية لهذه امللخصات 

ينبغ  أأن تكون هناك مرونة  من املتخصصني  ي الرباءات ومس تخديم املعلومات حول احتياجاهتم اخلاصة. ومبا أأنهتعقيبات 
من  16 ي بعض احلالت، فقد أأيد املكتب الأورويب للرباءات التعليقات الواردة  ي الفقرة امللخص طول الزايدة  ي  ي 

ذا اكن من املناسب  املوىص الزايدة  ي العدد الوثيقة بأأنه ل ينبغ  ملاكتب تسمل الطلبات تقيمي نوعية امللخصات لتحديد ما اإ
كون هناك حوافز متعلقة ابلرسوم لتنظمي طول امللخصات. ت، ول ينبغ  أأن القيام بفحص عدد اللكامتامت امللخص أأو به للك
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ىل تصحي ،بصفته مكتب تسمل طلبات مودع الطلب ،ودعا املكتب الأورويب للرباءات عيوب مثل أأن يكون امللخص بلغة ح اإ
املادية. وذلكل رأأى املكتب الأورويب للرباءات أأن التوجيه ملتطلبات عدم الوفاء ابأأو وعدم وجود ملخص ، الطلبخمتلفة عن 

. و ي حني أأنه ميكن التحقيق  ي توجهيا واحضا بصورة اكفية املبادئ التوجهيية ملكتب تسمل الطلباتمن  147الوارد  ي الفقرة 
دراج  ن أأي حتذير ينبغ  أأل نطعن امللخص يزيد للمودعني  ي نظم الإيداع الإلكةروين عندما  حتذيراتجدوى اإ اق معني، فاإ

من الوثيقة. ووافق املكتب  20النطاق املوىص به عىل النحو املبني  ي الفقرة يزيد عىل مينع مودع الطلب من تقدمي ملخص 
دارة البحث ادلويل يه وحدها القادرة عىل 17الأورويب للرباءات عىل التعليقات الواردة  ي الفقرة   من الوثيقة ومفادها أأن اإ

وفقا احلمك عىل مزااي امللخص الفردي، وينبغ  لإدارات البحث ادلويل أأن تعدل امللخصات غري املتوافقة بطريقة أأكرث مهنجية 
نه يلزم  18، عىل النحو املبني  ي الفقرة  ST.12/Aلمبادئ التوجهيية الواردة  ي معيار الويبو ل  من الوثيقة. ومع ذكل، فاإ

دارة ب صياغة امللخص وفقا للواحئ. وينبغ  أأن تكون مودع الطلجيب عىل توعيح أأنه  معلية قيام مسؤول الفحص  ي اإ
دخال تعديالت معلية اس تثنائية وليست ممارسة   ل ميثلمعيارية. وعالوة عىل ذكل، فاإن طول امللخص البحث ادلويل ابإ

أأن متثل مشلكة أأكرب عىل وجه ميكن  فامللخصات القصرية للغايةلنوعية املعلومات. فيه ابلنس بة ابلرضورة مؤشا موثوقا 
 ي احلاةل السابقة، قد ل يغط  امللخص مجيع اجلوانب ذات الصةل لالخةراع، بيامن  ي العموم من امللخصات الطويةل للغاية. 

. وذلكل ينبغ  أأن ينصب تسليط الضوءاحلاةل الأخرية، ميكن اسةرجاع املعلومات ذات الصةل ابس تخدام وظائف البحث و 
من الوثيقة،  6الوارد  ي الفقرة التوازن )أأ(، حيث يوافق املكتب الأورويب للرباءات عىل 1.8 للقاعدةزي عىل الامتثال الةرك

ىل الفقرة  عافته اإ )أأ( من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي بناء عىل معاهدة 37.16واذلي ميكن اإ
. و ي حني يعترب املكتب الأورويب للرباءات أأن التوجهيات الواردة  ي ا يكنوع من التوعيح الإعبشأأن الرباءات  التعاون
عافة الاعتبارات الواردة  ي الفقرتني  37.16و 36.16الفقرتني  ن اإ )أأ( و )ب( قد تكون 6من املبادئ التوجهيية اكفية، فاإ

حمدد،  شلكب قيام الفاحص ابختيار ، تساءل الوفد عن القمية املضافة لالإشارة اإىل سبالشلكمفيدة. وفامي يتعلق ابختيار 
)أأ(، وقد  11.11ل تتوافق مع القاعدة نص أأكرب اذلي اقةرحه مودع الطلب. فالرسومات اليت حتتوي عىل الشلك بدل من 

 ي الطلب اكن هل أأمهية حمدودة  ي الصفحة الأوىل من أأقل جم وردت حب ي الرسومات اليت نص أأكرب يكون اس تخدام 
تكون  ي نسق  ا، ولكهنل ميكن البحث عهنا الكةرونيا النص والرسومات فاإن  ي الوقت احلارض، ولوثيقة. النسخة الورقية ل

PDF ، املكتب قام . وذلكل وممكنة للقراءةاكفية اجلودة الرمس مع النص عىل الشاشة، شيطة أأن تكون  تكبريميكن و
ذا اكن النص قابال للقراءة عند تكبريه عىل و قة )أأ( من الوثي8صةل  ي الفقرة  يعامل ذبنظر الأورويب للرباءات  هو ما اإ
ذا اكن  حدى لغات خمطط بياين عبارة عن اذلي ميثل املعلومات الشلك الشاشة. واإ النرش، فقد يكون من املفيد توفري معد ابإ

يقة. وميكن ( من الوث )ب8مكيات كبرية من النص  ي اجلانب مع أأحرف وأأرقام مرجعية متاش يا مع الاعتبارات الواردة  ي الفقرة 
ىل الفقرة عافة ذكل اإ املبادئ التوجهيية ادلولية للبحث والفحص المتهيدي بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن من  37.16 اإ

النص  ي املاكن املناسب  ي املطط البياين. وعالوة عىل ذكل، رأأى املكتب من العيب عدم توافر  همع الإقرار بأأن الرباءات
جعل النص  ي الصفحات الأوىل قابل من شأأهنا وسائل وعع ت أأنه من املفيد أأن ينظر املكتب ادلويل  ي الأورويب للرباءا

نظرا لعدد املسائل املتعلقة مبسأأةل عدد اللكامت  ي امللخصات و للبحث، وخاصة ابلنس بة للمخططات البيانية. و ي اخلتام، 
ت أأن يواصل املكتب ادلويل النظر  ي املسأأةل وأأن يعد وثيقة ورسومات الصفحات الأوىل، اقةرح املكتب الأورويب للرباءا

دارات ادلولية.ل 2018للنظر فهيا  ي اجامتع عام   الإ

طار تقدمي تقدمي ملخص ب الترشيع الوطين  ي اإرسائيل ل يطالب وذكر وفد اإرسائيل أأنه  ي حني  .173 طلب براءة  ي اإ
مراجعة  ي عىل امللخص مكصدر أأسايس معني مكتب بوصفه ءات الرباءات  ي مكتب اإرسائيل للربا وفاحصل يعمتد اخةراع و

دارة املعلومات،  الرباءات  ي مكتب الرباءات الإرسائييل تغيريات عىل امللخصات.  واندرا ما أأجرى فاحصوللبحث ادلويل، اكإ
جهيية ملاكتب تسمل وأأيد الوفد فكرة تعديل دليل مودع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبادئ التو 

املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي بناء عىل معاهدة الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و
ىل التعاون بشأأن الرباءات دارات البحث ادلويل حتتاج اإ . وعالوة عىل ذكل، وبغية حتسني نوعية امللخصات، رأأى الوفد أأن اإ
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د لس تعراض نوعية امللخصات لضامن الامتثال للواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. فعىل سبيل املثال، بذل املزيد من اجله
دارة البحث ادلويل  ي معلية عامن اجلودة  جراء ينبغ  أأن تتضمن اإ  نرش مع امللخص.ت س  والأشاكل اليت ملخصات للحفص هبا اإ

التعرف عىل ت. و ي هذا الصدد، أأعرب الوفد عن أأمهل  ي وأأيد وفد الصني اجلهود املبذوةل لتحسني نوعية امللخصا .174
ىل أأن يقةرح املكتب ادلويل  آراء من املس تخدمني، مع الاهامتم ابلختالفات بني امليادين التقنية. وتطلع الوفد اإ املزيد من أ

ية ملكتب تسمل دليل مودع الطلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبادئ التوجهي تعديالت ذات صةل عىل 
. و ي الوقت نفسه، أأوىص الوفد بأأن يشدد املكتب ادلويل الطلبات واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي

 مودعو الطلبات ملخصات ذات جودة عالية. وجوب تقدميخالل احللقات ادلراس ية التدريبية عىل 

دا .175 ن املكتب الهندي للرباءات، بصفته اإ ىل  50 ي نطاق امللخصات  حيرصرة حبث دويل، وقال وفد الهند اإ  150اإ
بدقة مضن احلد الأعىل وصفها بعض املرونة، ل س امي ابلنس بة لالخةراعات املعقدة اليت ل ميكن وجود لكمة، ولكن مع 

فاحيص ساعدة الأطراف الثالثة و مل . وشدد الوفد عىل أأمهية امللخص ليس فقط لتوفري املعلومات التقنية بل أأيضا لللكامت
 الرباءات عىل فهم طبيعة الاخةراع.

وشدد وفد أأوكرانيا عىل أأمهية امللخصات اليت يبحهثا مودعو الطلبات  ي جمال الأدبيات السابقة. ووافق الوفد عىل أأن  .176
طول امللخص ميكن أأن خيتلف تبعا للمجال التقين لالخةراع. وعالوة عىل ذكل، أأيد الوفد الطلب املقدم من وفد املكتب 

. و ي املعهد الأوكراين للملكية الفكرية 2018ورويب للرباءات لإعادة النظر  ي هذه املسأأةل  ي اجامتع الإدارات ادلولية لعام الأ 
عادةالتابع للمؤسسات احلكومية،   النظر  ي امللخصات كجزء من نظام عامن اجلودة. متت اإ

 اتتوجهيو ي ظل غياب وجود امللخصات. ومع ذكل، وأأقر وفد مجهورية كوراي ابلتاكليف واملوارد الالزمة لةرمجة  .177
،  م يمتكن املكتب الكوري للملكية الفكرية من التحمك بسهوةل  ي طول امللخصات ابللغة الكورية. وفامي يتعلق ابجلدول ةدقيق

ابلنس بة لأعداد امن الوثيقة، تساءل الوفد عن  14بلغات خمتلفة  ي الفقرة للملخصات املكتوبة  متاكفئةاذلي يبني أأطوالا 
عادة حساب بنية ختتلف عن الكورية كورية نظرا لأن بنية اللغة ال للنسخة اللغة الإجنلزيية، وذلكل طلب من املكتب ادلويل اإ

ذا اكن هذا ل ماكئفعدد الأرقام اليت أأخذت  ي الاعتبار  لحروف الصينية أأو الياابنية. وعالوة عىل ذكل، تساءل الوفد عام اإ
ىل أأن الارتباط بني املصطلحني الإنلكزييني والكوريني خيتلف  ي جمالت  قد تناولاجلدول  جمالت تقنية خمتلفة، مشريا اإ

معينة مثل املواد الكمييائية عن جمالت التكنولوجيا الأخرى. واقةرح الوفد ابلتايل أأن جيمع املكتب ادلويل معلومات عن 
ة ميكن ملكتب امللكية الفكرية الكوري أأن يس تعرعها وينقلها اإىل خصائص امللخصات ابللغة الكورية  ي عدة جمالت تقني

احمللية ملتلف  الطلباتأأيضا لتحليل أأطوال امللخصات  ي عىل اس تعداد املكتب الكوري للملكية الفكرية واكن املس تخدمني. 
بالغ املكتب ادلويل هبذا العمل  ي غضون فةرة تةراوح بني س تة ومثانية  أأشهر. اجملالت التقنية واإ

عاهدة النرش اخلاصة مب ي خمتلف لغات طول موىص به للملخص الياابنية للملكية الفكرية أأن أأي امجلعية وذكر ممثل  .178
  1.8 مبادئ توجهيية، كام هو احلال حاليا ابلنس بة للغة الإنلكزيية  ي القاعدةسوى التعاون بشأأن الرباءات ل ينبغ  أأن تكون 

أأي مقياس جلودة الاخةراع، وأأن التنفيذ الصارم مثل ترى أأيضا أأن طول امللخص ل امجلعية ن  ي الوثيقة، فاإ ورد )ب(. وكام 
عافيا ميثل ميكن أأن للملخص به  املوىصللطول   .غري مفيدعبئا اإ

عبئا عىل مودع ميثل حد لعدد لكامت امللخص  وععالياابنية لوالكء الرباءات عن قلقه من أأن  امجلعيةوأأعرب ممثل  .179
دخال بعض ميادين التكنولوجيا، أأصبحت براءات الاخةراع تزداد تعقيدا مع الطلب. و ي  ، الطلباتاملزيد من العنارص  ي اإ

أأمرا أأي توجيه بشأأن طول امللخص اعتبار مما جيعل من الصعب نقل الاخةراع بعدد حمدود من اللكامت. ومن مث، ينبغ  
لزاميا ملودع الطلب.أأمرا ، وليس اختياراي وتوصية  اإ
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قد صاغها مودعو الطلبات  امللخصاتأأمام املكتب الأورويب للرباءات أأن  املهنينيممثل معهد املمثلني وذكر  .180
للطرف  ةاملتاحو لطلب املتعلقة اباملعلومات املكتوبة الوحيدة ميثل أأطراف اثلثة، و ي بعض احلالت اكن امللخص  اواس تخدمهت

خص معلومات اكفية ليك يكون طرف اثلث عىل عمل مبضمون الطلب. الثالث بلغة يفهمها. وذلكل مفن املهم أأن يتضمن املل
حىت الآن فامي يتعلق مبعاجلة ملخصات الرباءات من مشالت وعالوة عىل ذكل،  م يواجه حمامو الرباءات الأوروبيون أأي 

 جانب املكتب الأورويب للرباءات بصفته مكتب تسمل الطلبات.

ىل أأنه يلزم تقدمي مز  .181 دخال يد من املعلومات واملناقشات قبل أأن تمتكن من اقةراح وأأشارت الأمانة اإ تعديالت مناس بة اإ
وقد . عاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدياخلاص مبدليل مودع الطلب عىل 
ملرحج أأن تمت مناقش هتا مرة أأخرى مقةرحات أأولية ومسائل أأخرى من ايتضمن صياغة منشور العزم عىل املكتب ادلويل عقد 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون   ي ادلورات املقبةل لجامتع الإدارات ادلولية  ي اإ
ىل انتظار صدور التعممي لتقدمي . 2018بشأأن الرباءات  ي عام  الت لتعدياملتعلقة ابمساهامت املاكتب وليست هناك حاجة اإ

عىل الفور. وس يضيف املكتب ويرحب تقدميها املمكنة، ول س امي فامي يتعلق ابملبادئ التوجهيية املتعلقة بصياغة امللخصات، 
 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات.اخلاص مبالإلكةروين الإيداع النظام  ي نظام ادلويل أأيضا أأداة حلساب عدد اللكامت 

 واتفق الفريق العامل عىل ما ييل: .182

ىل تقدمي مزيد من التعليقات حول صياغة امللخصات واملساعدة  أأ() ينبغ  أأن يصدر املكتب ادلويل تعمامي لدلعوة اإ
دخالها عىل  بحث ادلويل لل التوجهيية واملبادئ  دليل املودع بناء عىل معاهدة الرباءاتعىل صياغة التعديالت احملمتل اإ

 ؛والفحص المتهيدي ادلويل

عداد امللخصات أأن ترسل تكل وينبغ  للماكتب ال )ب( يت تعزتم أأن تتقامس مع غريها مبادهئا التوجهيية بشأأن اإ
عداد التعممي. ىل املكتب ادلويل  ي أأقرب وقت ممكن يك تُؤخذ  ي احلس بان عند اإ  املبادئ اإ

 اس تخدام رموز التصنيف الوطين  ي الطلبات ادلولية

ىل الوثيقة  .183  .PCT/WG/10/4استندت املناقشات اإ

لأمانة الوثيقة اليت اتبعت الاقةراح املقدم من مجهورية كوراي اذلي نوقش  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل وعرعت ا .184
دارة البحث ادلويل ليك تدرج  ي الصفحة الأوىل من  اليت مت تعييهنا من رموز التصنيف الوطين  ي الطلبات ادلولية املعين ابإ

لهيا  ي ت دارة البحث ادلويل واملشار اإ ىل رموز التصنيف ادلويل للرباءات )انظر قبل اإ قرير البحث ادلويل، ابلإعافة اإ
ىل نظم التصنيف الوطنية، فقد فهم تشري (. و ي حني PCT/WG/9/26 الوثيقة ىل أأن ذكل يشري  ي املقام الأول الوثيقة اإ اإ

حدة للرباءات والعالمات التجارية، التصنيف التعاوين للرباءات اذلي يديره املكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املت
نسخة أأكرث تفصيال من اكن التصنيف التعاوين للرباءات ، ومن حيث اجلوهروتزايد اس تخدامه من قبل املاكتب الأخرى. 

للرباءات، اذلي مت حتديثه بشلك أأكرث تواترا من التصنيف ادلويل للرباءات ملواكبة التغريات  ي التكنولوجيا. ادلويل التصنيف 
قد أأيدت الوفود  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل الفكرة العامة لإاتحة هذه املعلومات للمس تخدمني الهنائيني  ي نظم و 

. وانقشت الوثيقة مضمون هذه النرشة والردود C. PCT 1488 البحث. و ي وقت لحق، أأصدر املكتب ادلويل التعممي
ىل جانب املناقشات املتعلقة ابس تخدام الإدارات ادلولية  لجامتعرموز التصنيف الوطين  ي ادلورة الرابعة والعرشين  الواردة، اإ

من الوثيقة، اكن هناك تقارب عام  18مت تلخيصها  ي الفقرة واليت ، الاجامتع. و ي املناقشات اليت دارت  ي 2016 ي فرباير 
ذكل  ي وهجات النظر حول ما يعنيه  ، ولكن اكن هناك بعض الاختالفللغايةبشأأن فكرة جعل الرموز املتاحة مفيدة 

ن اقةراح املكتب ادلويل خيتلف قليال عن الاقةراح الأصيل املقدم من مجهورية كوراي من حيث أأن ما يقةرح  ابلضبط. وقال اإ
حاةل رموز  لإدارات البحثالآن هو السامح  ىل املكتب ادلويل، شيطة أأن التصنيف التعاوين للرباءات ادلويل ابإ  يكون قد متاإ
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رسالها البحث ادلويل،  هيئةالبياانت من قبل التحقق من  آلية قابل للقراءة نسق  ي ومت اإ لمتكني املعاجلة التلقائية دون بصورة أ

ىل تدخل يدوي من موظف  املكتب ادلويل حيث ميكن  . وأأوصت الوثيقة أأيضا بأأن تتاح الكتابةأأخطاء  ي وقوع احلاجة اإ
لكةرونيا لس تخداهما  ي قواعد البياانت، اءات حول التصنيف التعاوين للرب معلومات  عىل الصفحة الأوىل من مع عدم نرشها اإ

ىل أأن املعلومات الواردة  ي الصفحة قد الطلب ادلويل. وأأقرت الأمانة بأأن بعض املاكتب  أأشارت،  ي ردودها عىل التعممي، اإ
ىل العالقة الوثيقة بني التصنيف ادلويل الفوائد. وابلنالعيوب تفوق املكتب أأن يرى الأوىل س تكون مفيدة، ولكن  ظر اإ

ظهر ي نفس الرمز أأو سوف يتكرر ف  كثري من احلالت ف .للرباءات والتصنيف التعاوين للرباءات، فاإن هناك ازدواجية كبرية
ىل سوف يؤدي اإ احلزي املتاح عىل الصفحة الأوىل، فاإن هذا النوع من الازدواجية ونظرا حملدودية . بصورة أأكرث تفصيال

. واثنيا،  م يمت احلفاظ عىل التصنيف التعاوين للرباءات بلغات متعددة بنفس الطريقة تش تيت الانتباه بدل من تقدمي املساعدة
نمتت مع اليت  ه قد ل يمتكن غري الناطقني ابللغة الإجنلزيية ابلوصول لنفس مس توى التصنيف ادلويل للرباءات. وابلتايل فاإ

ىل معاين تكل ال . وأأخريا، خضع التصنيف التعاوين للرباءات لتعديالت أأكرث رموز كرموز التصنيف ادلويل للرباءاتالتوصل اإ
التصنيف التعاوين للرباءات اليت ترد  ي املعلومات تصبح أأن للغاية تواترا من التصنيف ادلويل للرباءات، ذلكل من املرحج 

ذا عة من معلومات للنرش غري حديثة بصورة أأكرث رس شلك اثبت عىل الصفحة الأوىل  التصنيف ادلويل للرباءات. ومع ذكل، اإ
آليات  لكةروين وأأتيحت لأغراض البحث، ميكن للمكتب ادلويل أأيضا أأن يس تكشف أ متكن من قدمت املعلومات  ي شلك اإ

عادة تصنيف الواثئق  ي وقت لحق للتأأكد من أأن أأنظمة البحث تدفق لتأأكد من ا  التصنيفتتضمن املعلومات من خالل اإ
والبحث أأن يمت حتديث املعلومات ميكن النرش ادلويل، وأأنه اليت ميكن فهيا البحث  ي لحظة الالتعاوين للرباءات من 

خلطوات التالية املقةرحة  ي اخلاصة اببشلك فعال  ي وقت لحق. وذلكل رحبت الأمانة بصفة خاصة ابلتعليقات  فهيا
كتب ادلويل سيتلقى معلومات عن التصنيف التعاوين للرباءات من املاكتب من الوثيقة واليت تفيد بأأن امل  20و 19 الفقرتني

لكةروين فقط وستتاح هذه املعلومات  ي ركن الرباءات وقواعد بياانت البحث بدل من وععه املعلومات عىل  تكل  ي شلك اإ
 الصفحة الأوىل.

يتعلق برموز التصنيف  PCT/WG/9/26ن الاقةراح الأصيل الوارد  ي الوثيقة ابإ وفد مجهورية كوراي ورصح  .185
الوطين اليت ل تقترص عىل التصنيف التعاوين للرباءات. وقد قام املكتب الكوري للملكية الفكرية بتصنيف طلبات الرباءات 

عافة الطلبات ادلولية اعتبارا من يوليو  . واكن التصنيف ابس تخدام 2016احمللية وفقا التصنيف التعاوين للرباءات، ومتت اإ
بشأأن لمكتب ادلويل عىل اجلهود اليت بذلها عن شكره ل الوفد واعرب ف التعاوين للرباءات مفيدا لأغراض البحث. التصني

البحث ادلويل رموز التصنيف التعاوين للرباءات، ولكن هيئة الاقةراح وأأبرز أأوجه القصور  ي ازدواجية العمل حيث تطبق 
جراء  بعد ذكلاملعني ها، س يقوم املكتب ري نظرا لعدم توف بتطبيق رموز التصنيف التعاوين للرباءات مرة أأخرى عىل اإ

 هيئةاملاكتب رموز التصنيف التعاوين للرباءات اليت تطبقها تس تخدم عن أأمهل  ي أأن الوفد التصنيف الوطين. وذلكل أأعرب 
 البحث ادلويل.

وثيقة وكرر املالحظة اليت أأبداها أأثناء من ال 20و 19وأأيد وفد اململكة املتحدة اخلطوات التالية املقةرحة  ي الفقرتني  .186
أأن ادلويل فقط  بأأنه ينبغ  لإدارات البحث C. PCT 1488 ي ادلورة التاسعة واس تجابة للتعممي اليت جرت املناقشات 

ذا اكنت دلهيتقوم ب  ىل املكتب ادلويل اإ خربة  ي تطبيق التصنيف التعاوين  اتقدمي بياانت التصنيف التعاوين للرباءات اإ
دراج خمططات التصنيفات الوطنية الأخرى  ي املقةرحات، ينبغ  أأن تكون الةرجامت للرب  لللكامت املفتاحية اءات. و ي حاةل اإ
ذا  م ل  تصنيف هذه املططات متاحة عىل الأقل ابللغة الإنلكزيية لأن هذه التصنيفات الإعافية س تكون ذات فائدة حمدودة اإ

تعمل امخلسة نظرا لأن ماكتب امللكية الفكرية و الثالثة من فهمها . و ي اخلتام،  تمتكن املاكتب ومودعو الطلبات والأطراف
مقةرحات نرش بياانت تصنيف الرباءات  ي معاهدة ينبغ  أأن تكون ابلفعل  ي جمال تنس يق ممارسات تصنيف الرباءات، 

 التعاون بشأأن الرباءات متسقة مع هذا العمل.

دراج  .187 نشاؤه وتطويره اورصح وفد الياابن بأأنه ينبغ  اإ توافق  سعىل أأسالتصنيف ادلويل للرباءات فقط، اذلي مت اإ
دراج رموز املتعلق بعدم الصفحة الأوىل من النرش ادلويل. وذلكل أأيد الوفد اقةراح املكتب ادلويل عامل   ي الآراء، عىل  اإ
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دارات البحثالتصنيف الوطنية  ي الصفحة الأوىل من الطلب ادلويل. وفامي يتعلق  دلويل اليت حتيل رموز التصنيف ا ابإ
ىل املكتب ادلويل عىل النحو املقةرح  ي الفقرة  من الوثيقة،  م خيصص مكتب الرباءات الياابين رموز  19التعاوين للرباءات اإ

ذا اكن ل   نظام التصنيف القامئنقل الرموز من الاقةراح يغط  لتصنيف التعاوين للرباءات. وذلكل طلب الوفد تأأكيدا بشأأن ما اإ
اتحة شوط نظام التصنيف القامئ مكتب الياابن، وأأعرب عن تأأييده لالقةراح عىل أأساس  عىل فهرس امللفات  ي ماكنية اإ اإ
رسالها  ي  عىل فهرس امللفات ذا مت اإ آلية قابل للقراءةنسق ميكن من خالل ركن الرباءات اإ  .بصورة أ

ن املعهد الو عن تأأييده لوفد الربازيل أأعرب و  .188 طين للملكية الصناعية  ي الربازيل اكن يس تخدم القةراح. وقال اإ
التصنيف التعاوين للرباءات ابعتباره نظام التصنيف الوطين اذلي حقق نتاجئ انحجة، وأأن توفري هذه املعلومات للمكتب 

 .فائدتهادلويل س يعزز 

حاةل رموز التصنيف التعاوين للرباءات .189 ومعلومات التصنيف  وذكر وفد الصني أأن السامح لإدارات البحث ادلويل ابإ
ىل املكتب ادلويل لإاتحة هذه املعلومات  ي قواعد بياانت البحث من شأأنه أأن  املزيد من املعلومات للمتقدمني يوف الوطنية اإ
من الوثيقة، وأأعرب عن  20و 19وحيسن كفاءة البحث  ي الواثئق. وذلكل أأيد الوفد اخلطوات التالية املقةرحة  ي الفقرتني 

ىل أأن   حيدد املكتب ادلويل متطلبات نقل هذه املعلومات.تطلعه اإ

ذا اكنت البياانت عن وفد اإرسائيل وأأعرب  .190 أأن مكتب الرباءات الإرسائييل يؤيد تقامس معلومات التصنيف الوطنية اإ
رباءات مكتب ال. ويقوم من الوثيقة 20و 19املقةرحة  ي الفقرتني طريقة السري قدما  ي شلك قابل للقراءة الآلية، ووافق عىل 

ىل التصنيف ادلويل ابس تخدام الإرسائييل  التصنيف التعاوين للرباءات بوصفه نظام التصنيف الوطين اخلاص به ابلإعافة اإ
. كام جشع مكتب الرباءات الإرسائييل الفاحصني عىل اس تخدام التصنيف التعاوين للرباءات  ي 2016للرباءات منذ سبمترب 
جراء معليات البحث  منوذج اسةراتيجية البحث اخلاصة به مت حتديث وطلبات الرباءات الوطنية، والسابقة  ي الأدبيات اإ

ل أأن يرفع  ليشمل معلومات عن التصنيف التعاوين للرباءات. وفامي يتعلق بطلبات الرباءات ادلولية، ل ميكن للنظام ادلاخيل اإ
عافة رموز التصنيف ادلويل للرباءات، ولابس تخدام البحث ادلويل عن تقارير  كن مكتب الرباءات الإرسائييل يعزتم اإ

 .2018معلومات التصنيف التعاوين للرباءات  ي عام 

وواصل وفد الولايت املتحدة الأمريكية تأأييد املفهوم العام املمتثل  ي تقدمي تصنيفات وطنية معينة وحتديدا التصنيف  .191
يدة للك من املودعني واملاكتب. وقام تسعة عرش مكتبا حاليا التعاوين للرباءات مع الطلبات ادلولية املنشورة اليت س تكون مف 

مكتبا.  45بتصنيف طلبات الرباءات ابس تخدام التصنيف التعاوين للرباءات، وقد اس تخدهما لأغراض البحث أأكرث من 
ىل أأن  دارات البتقوم وذلكل أأيد مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية الاقةراح ادلاع  اإ حث ادلويل ذات اإ

رموز التصنيف الوطنية وحتديدا التصنيف التعاوين للرباءات  ي تقارير البحث بتضمني وطين التصنيف ال نظام جمال اخلربة  ي 
ىل  دراج رموز التصنيف الوطنية  ي الصفحة الأوىل من رموز ادلويل ابلإعافة اإ التصنيف ادلويل للرباءات. وفامي يتعلق ابإ
دراج املعلومات  ي قاعدة بياانت ركن الرباءات و ي بياانت النرش ادلويل، بدل  املرتبطة ابلنرش،  XMLذات نسق من جمرد اإ

دراج املعلومات  ي الك ه س تكون هناك واعترب أأن  املوقعنيواصل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية دمع اإ
رموز التصنيف الوطنية  ي الصفحة  ي حاةل وجود راف الثالثة ملودع  الطلبات من املاكتب والأطقمية مضافة ابلنس بة 

ىل مزيد من املناقشة.  مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات وحاول الأوىل. وذلكل رأأى الوفد أأن هذه املسأأةل حتتاج اإ
لغاء التلكفة املرتبطة ابلتصنيفات املكررة، وذلكل  س تخدام رموز التصنيف ادفعة من خالل  ي احلصول رغب التجارية اإ

دارة البحث ادلويل. غري أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية  م يقم تطبقها التعاوين للرباءات اليت  اإ
رسال أأو اس تقبال بياانت  املرحةل الوطنية  ي الولايت تتعلق مبدخالت املكتب ادلويل لأغراض من  XMLذات نسق ابإ

كام  م يتوقع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأن يمتكن من القيام بذكل  ي املس تقبل املتحدة الأمريكية، 
دراج رموز وطنية املتعلقة ابملزيانية و لقيود نظرا ل القريب،  املوارد. وفامي يتعلق ابلشواغل اليت أأاثرها املكتب ادلويل بشأأن اإ

ىل نظرا لتوافر مساحة حمدودةلنرش ادلويل، لتصنيف الرباءات عىل الصفحة الأوىل من ا الواردة علومات أأن امل، أأشار الوفد اإ
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ول يبدو أأن ذكل يتسبب  ي أأية متديدها ابلفعل اإىل صفحة اثنية  ي العديد من الطلبات، قد مت الصفحة الأوىل  ي 
للرباءات ورموز التصنيف التعاوين لتشابه بني رموز التصنيف ادلويل ابلشواغل املتعلقة ابوفامي يتعلق مشالت كبرية. 

دراج لك مهنام سيشت ، يعتقد مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأن النرشانتباه قراء  تللرباءات، وأأن اإ
ن عىل المتيزي بني نظايم التصنيف دون أأي صعوبة. و ي اخلتام، أأعرب ومس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قادر 

دراج رموز التصنيف التعاوين للرباءات ذات الصةل يض الوفد عن تأأييده ملا ىل اإ ملكتب ادلويل قدما  ي املقةرحات الرامية اإ
ابلطلب ادلويل  ي قاعدة بياانت ركن الرباءات، ولكنه يأأمل  ي الوقت نفسه أأن يةرك املكتب ادلويل اخليار مفتوحا لتقدمي 

 النرش ادلويل  ي املس تقبل. هذه املعلومات عن الصفحة الأوىل من

وأأعرب عن من الوثيقة،  20و 19وأأعرب وفد املكتب الأورويب للرباءات عن تأأييده للمقةرحات الواردة  ي الفقرتني  .192
لتصديق عىل واملتعلق برضورة القيام اباقةراحه اذلي أأدىل به  ي اجامتع الإدارات ادلولية تبين لمكتب ادلويل عىل ل  شكره

ىل املكتب ادلويل.  ي ين للرباءات التصنيف التعاو املالحظات اليت أأدىل هبا عىل الوفد أأيضا كام أأكد املصدر قبل الإرسال اإ
ىل املكتب ادلويل. ابلنس بة ل خربة معينة التأأكد من توافر وفد اململكة املتحدة ومفادها أأنه يلزم  نظام تصنيف قبل الإرسال اإ

اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن هناك بعض املزااي لإدراج وعالوة عىل ذكل، وافق الوفد عىل التعليقات 
هذا اخليار. فعىل سبيل دراسة رموز التصنيف الوطنية  ي الصفحة الأوىل من النرش ادلويل، وأأعرب عن رغبته  ي مواصةل 

ىل ابلتايل س يؤدي ذكل حة الأوىل و معلومات تصنيف أأكرث اكامتل عىل الصفتوافر املثال، س تكون هناك شفافية أأكرب مع  اإ
 زايدة اجلودة.

عافية للتصنيف ادلويل للرباءات  ي ركن الرباءات وقواعد  .193 دراج تصنيفات اإ ىل اإ س بانيا الاقةراح ادلاع  اإ وأأيد وفد اإ
اي عىل أأن ا من شأأنه حتسني معليات البحث  ي جمال الأدبيات السابقة. واتفق الوفد مع وفد مجهورية كورمبالبياانت الأخرى، 

هذه التصنيفات الإعافية ل تقترص عىل التصنيف التعاوين للرباءات، بل ميكن أأن تشمل أأيضا التصنيفات الوطنية الأخرى، 
ىل أأن . ووافق الوفد أأيضا عىل متاحاجعل نظام التصنيف القامئ عىل فهرس امللفات الياابين  ه س يكون من املفيدوأأشار اإ

رسال  لكةرونيا لتجنب أأخطاء النس .ات ملعلومالاقةراح بأأن أأي اإ  ينبغ  أأن يكون اإ

التصنيف ادلويل للرباءات وطلب وجود وأأقر وفد الهند بأأن الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تتطلب  .194
عافة رموز التصنيف التعاوين للرباءات عىل الص من فحة املكتب ادلويل أأن يقدم مزيدا من التفاصيل عن فائدة ومزااي اإ

 وخاصة ابلنس بة للماكتب اليت  م تس تخدم التصنيف التعاوين للرباءات  ي نظاهما الوطين للتصنيف.للنرش ادلويل الأوىل 

دراج رموز التصنيف الوطنية  ي الصفحة الأوىل من النرش ادلويل املتعلق ووافق وفد كندا عىل الاقةراح  .195 بعدم اإ
ضا عىل التعليقات اليت أأبدهتا وفود اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية للأس باب املبينة  ي الوثيقة. ووافق الوفد أأي

دارة البحث ادلويل  ه ل ينبغ  تقدميبأأنواملتعلقة واملكتب الأورويب للرباءات  ذا اكنت دلى اإ ل اإ التصنيف التعاوين للرباءات اإ
الواحض ما هو مس توى اخلربة الالزمة، وكيف غري  أأنه من لتصنيف التعاوين للرباءات لتجنب تدهور اجلودة. غريتتعلق ابخربة 

اس تخدام التصنيف التعاوين  يمتميكن حتديد ذكل عىل النحو املالمئ. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأل 
اتفاق من  4املادة نصت للرباءات عىل حساب جودة رموز التصنيف ادلويل للرباءات املصصة لطلب الرباءة. و ي حني 

سةراس بورغ بشأأن التصنيف ادلويل للرباءات عىل أأنه ينبغ  للسلطات املتصة أأن تعني رموز اكمةل للتصنيف املطبق عىل 
نه من غري احملمتل أأن يكون القصد من ذكل أأن يمت تنفيذالطلبالاخةراع اذلي يتصل به  ابس تخدام جداول مطابقة  ذكل ، فاإ

ىل زايدة مبا قد يؤ من أأنظمة التصنيف الأخرى،  ماكن و ي حني اكن تدهور رموز وبياانت التصنيف ادلويل للرباءات. دي اإ ابإ
عافة  ىل امللف الإلكةروين، مفن املهم التأأكد من أأن التغيريات التصنيفات ال املكتب الكندي للملكية الفكرية أأن يدمع اإ وطنية اإ

 غيري نظم تكنولوجيا املعلومات.س تحتاج اإىل حتذير مس بق لت  XMLمن نسق اليت تطرأأ عىل طول أأجزاء ملف 
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ل أأن بعض الوفود ترغب  ي ترك اخليار قائال وأأوجز الرئيس  .196 أأن هناك اتفاقا عاما عىل املقةرحات الواردة  ي الوثيقة، اإ
مفتوحا لإدراج الرموز الوطنية لتصنيف الرباءات  ي الصفحة الأوىل من النرش ادلويل. وطلب وفد الهند أأيضا من املكتب 

دراج التصنيف التعاوين للرباءات  ي الصفحة الأوىل، ول س امي ابلنس بة للماكتب ادلويل  تقدمي املزيد من التفاصيل عن فوائد اإ
 اليت ل تس تخدم التصنيف التعاوين للرباءات.

ىل أأن املكتب ادلويل س يكون عىل اس تعداد لتقدمي املزيد من املعلومات عن فوائد نرش التصنيف  .197 وأأشارت الأمانة اإ
عاوين للرباءات  ي الصفحة الأوىل، ول س امي للماكتب اليت  م تس تخدم هذا التصنيف. وس يتشاور املكتب ادلويل أأيضا مع الت

املاكتب من خالل تعممي بشأأن املعايري التقنية املناس بة اليت س تكون رضورية للتبادل الفعال لرموز التصنيف الوطنية سواء 
ىل املكتب  دارات البحث ادلويل اإ ىل مس تخديم معلومات الرباءات. وس يلزم توجيه من اإ ادلويل أأو من املكتب ادلويل اإ

جراء تغيريات عىل شلك أأي معليات تبادل للبياانت  ي حال حتذير مناسب  لهيا املعلومات اجلديدة. واليت وجودة املاإ تضاف اإ
ىل أأنه مس تعد للعمل مع وفد مجهورية كوراي واملاكتب  تطوير الاقةراح. وعالوة املهمتة ب الأخرى وأأشار املكتب ادلويل أأيضا اإ

عىل ذكل، أأقرت الأمانة بأأن الاقةراح ل يقترص عىل التصنيف التعاوين للرباءات وميكن أأن يشمل خمططات وطنية لتصنيف 
 الرباءات مثل نظام التصنيف القامئ عىل فهرس امللفات  ي الياابن.

صدار تعممي لفائدة املاكتب ومجموعات املس تخدمني  واتفق الفريق العامل عىل أأنه ينبغ  للمكتب ادلويل .198 اإ
ىل التشاور حول اخلطوات القادمة، كام هو مبنّي  ي الفقرة  .أأعاله 197 دلعوهتا اإ

 اإصدار رأأي مؤقت مصاحب لنتاجئ البحث اجلزئية
ىل الوثيقة  .199  .PCT/WG/10/14استندت املناقشات اإ

يح أأن املكتب الأورويب للرباءات قد قام خالل الس نوات توع مع وعرض وفد املكتب الأورويب للرباءات الوثيقة  .200
عافية ملصلحة املس تخدمني مثل تقدمي معلومات اسةراتيجية البحث ونظام  ملودع النفاذ املباش الأخرية بتطوير خدمات اإ

اتحة رأأي مؤقت الواردة. وتتأألف اخلدمة اجلديدة املتعلق مبعاهدة براءات الاخةراعالطلب  أأهلية بشأأن   ي الوثيقة من اإ
عافية  ي الاخةراع للحصول عىل  ىل دفع رسوم اإ صدار تقرير البحث ادلويل اجلزيئ وادلعوة اإ براءة ملودع الطلب وقت اإ

عافية للبحث عن  حالت عدم وجود وحدة لالخةراع. وذلكل اكن دلى مقديم الطلبات فكرة أأفضل عن دفع رسوم اإ
، اليت أأرفقت 1707 رمق رة املكتب الأورويب للرباءاتاخةراعات أأخرى. وقد صدر الرأأي املؤقت  ي اس امت

دارات البحث ادلويل الأخرى هممتة بتقدمي هذه  PCT/ISA/206 ابلمنوذج ذا اكنت اإ وأأتيحت  ي ركن الرباءات. ومع ذكل، اإ
اهدة التعاون اخلدمة الإعافية ملودع  الطلبات، اقةرح املكتب الأورويب للرباءات أأن يضع املكتب ادلويل وثيقة حمددة ملع

 املعاجلة  ي املاكتب الأخرى.معلية بشأأن الرباءات لس تخداهما  ي هذا الرأأي املؤقت لتسهيل 

اتحة الرأأي املؤقت بشأأن الاخةراع  .201  ي اذلي مت البحث عنه وطرح وفد الولايت املتحدة الأمريكية مسأأةل كيفية تأأثري اإ
اليت يمت اليت دفع فهيا مودعو الطلبات رسوم البحث الإعافية وحدة لالخةراع عىل عدد احلالت  انعدامتأأثري حالت 

 )ج(.2.40، عىل النحو املنصوص عليه  ي القاعدة الاحتجاج علهيا

جيابيا ومفيد .202 س بانيا أأن اخلدمة اليت يقدهما املكتب الأورويب للرباءات متثل تطورا اإ ملودع الطلب. و ي  اوذكر وفد اإ
س بانيامكتب  ي اذلي يقوم ابلبحث الفاحص يقوم وحدة لالخةراع،  انعدامحالت  للرباءات والعالمات التجارية، لأغراض  اإ

عداد تقرير البحث ادلويل حول املطالبات اليت مت حبهثا. ومع  عداد الرأأي املكتوب  ي نفس الوقت اذلي يمت فيه اإ معلية، ابإ
صدار الرأأي املكتوب مع تقرير البحث ادلويل، يتط نه  ي حاةل عدم اإ  رحةل لحقة.لب الأمر القيام بعمل  ي مذكل، فاإ

ن  .203  للرباءات يقدم خدمة مماثةل ملودع  الطلباتمكتب المنسا وأأيد وفد المنسا الفكرة الواردة  ي الوثيقة وقال اإ
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ورحب وفد مجهورية كوراي ابخلدمة اليت قدهما املكتب الأورويب للرباءات واليت من شأأهنا أأن تفيد مودع  الطلبات  .204
ذا اكن ينبغ  دفع الرسوم الإعافية لإجراء املزيد من معليات البحث أأم ل. بيد أأن  عهماطالمن خالل  بشلك أأفضل عىل ما اإ

ىل زايدة عبء العمل ابلنس بة ل لبحث. وذلكل أأعرب اذلي يقوم ابفاحص لتقدمي الرأأي املكتوب اجلزيئ ميكن أأن يؤدي اإ
 عن اخلدمة اجلديدة.ُمحدثة معلومات الوفد عن اهامتمه ابملكتب الأورويب للرباءات اذلي يقدم 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأعرب عن أأمهل  ي أأن  .205 ورحب وفد الصني مببادرة حتسني اخلدمات املقدمة  ي اإ
جراء تقيمي لتنفيذ اخلدمة بعد فةرة من الزمن، وأأن  الفريق العامل املعين  ابطالعيقوم يقوم املكتب الأورويب للرباءات ابإ

آخر املس تجدات ة ابخلدم   ي الاجامتعات املقبةل .عىل أ

تقدمي املتعلقة ب لمكتب الأورويب للرباءات عىل تقدمي اخلدمة اجلديدة عن شكره ل  املهنينيممثل معهد املمثلني أأعرب و  .206
ءات املكتب الأورويب للرباخةراع. وقد طلب الاوحدة  انعدامرأأي كتايب مؤقت مع تقرير البحث ادلويل اجلزيئ  ي حالت 

دارة البحث ادلويل بشأأن و الوقت منذ بعض هذه اخلدمة تقدمي  معرفة منذ أأن أأبدى مودعو الطلبات رغبهتم  ي معرفة رأأي اإ
 انعدامقبل البت  ي كيفية الرد عىل موعوع وذكل براءة اخةراع أأهلية الاخةراع الأول اذلي يمت البحث عنه للحصول عىل 

 وحدة لالخةراع.

ء الإس بانيني املعمتدين دلى املنظامت ادلولية للملكية الصناعية ابخلدمة اجلديدة اليت يقدهما ورحب ممثل رابطة الوالك .207
ذا اكن الرأأي املكتوب قد أأعد  ي نفس الوقت اذلي أأجري فيه البحث عن الاخةراع الأول،  املكتب الأورويب للرباءات. واإ

نه ليس من املعقول جحب هذه املعلومات عن مودع الطلب بدل  ليهمن تقدميهفاإ  .ا اإ

تقدمي تقرير مؤقت عن اخلدمة  ي ادلورة املقبةل للفريق ل طلبات رضورة تقدمي وأأقر وفد املكتب الأورويب للرباءات ب .208
. وكام 2017أأبريل  1العامل. ومع ذكل، أأوحض الوفد أأن اخلدمة اجلديدة  م تكن جتريبية وأأهنا اكنت تعمل باكمل طاقهتا منذ 

س بانيا، اك مودع الطلب دعوة  ي وقت مكتواب ن الفاحصون  ي املكتب الأورويب للرباءات قد أأعدوا ابلفعل رأأاي أأشار وفد اإ
ىل  عافية لالخةراعات اليت  م يمت اإ عادة النظر  ي الرأأي املكتوب، البحث عهنادفع رسوم اإ رساهل . وبدل من اإ ىل مودع مت اإ اإ

 عافية.الطلب، مما قد يساعد  ي اختاذ قرار بشأأن دفع الرسوم الإ 

اس امترة رمسية لبحث وعع وذكرت الأمانة أأن املكتب ادلويل س يكون مس تعدا للعمل مع املكتب الأورويب للرباءات  .209
صدار  حممتةل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لس تخداهما من قبل الإدارات ادلولية اليت ترغب  ي اتباع ممارسة اإ

ىل دمع ادلعوة الرأأي الكتايب اجلزيئ  عافية  ي حاةل اإ عامن المتيزي بسهوةل والهدف هنا هو وحدة الاخةراع.  انعدامفع رسوم اإ
 الهنايئ لإدارة البحث ادلويل.الكتايب الرأأي شلك بني شلك الرأأي الكتايب اجلزيئ و 

 .PCT/WG/10/14وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .210

 قرير مرحيلاملرشوع الرائد بشأأن البحث والفحص التعاونيني: ت
ىل الوثيقة  .211  .PCT/WG/10/11استندت املناقشات اإ

وعرض وفد املكتب الأورويب للرباءات الوثيقة اليت قدمت معلومات حمدثة عن املرشوع التجرييب الثالث بشأأن  .212
ع من الوثيقة. أأول، سوف يستند املرشو 8السامت الرئيس ية للمرشوع  ي الفقرة قد وردت البحث والفحص التعاونيني. و 

مع الطلب ادلويل  ي ماكتب طلبات مشاركهتم الطلبات تقدمي  ميكن ملودع مودع الطلب، حيث يعمتد عىل اإىل هنج الرائد 
ومكتب تسمل الطلبات  ي املكتب ادلويل. كام س يكون هناك توزيع متوازن امخلسة تسمل الطلبات  ي ماكتب امللكية الفكرية 
بني الطلبات  ي خمتلف ميادين وجود اتساق طلب للك مكتب مع  100م لعبء العمل بني املاكتب امخلسة اليت تض

شمل مجيع أأنواع الطلبات، مثل تكل اليت ي ، وس الرائد ي املرشوع  5التكنولوجيا. وستشارك مجيع ماكتب امللكية الفكرية 
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لفكرية امخلسة عىل وعع . وتعمل ماكتب امللكية االتسلسلقوامئ عرض تفتقر اإىل وحدة الاخةراع أأو تكل اليت حتتوي عىل 
جراء تقيمي موعوع  ملزااي أأي منتج مقةرح الرائد مجموعة موحدة من معايري اجلودة واملعايري التشغيلية ملراقبة املرشوع  لضامن اإ

ىل الرائد تعاونية لهذا املرشوع ال داة بتقدمي الأ املكتب ادلويل س يقوم للك من املاكتب واملس تخدمني. و  اخلدمات استنادا اإ
سوف يقبل  ي البداية الطلبات املودعة ابللغة الرائد ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأخريا، فاإن املرشوع لكةرونية الإ 

طار . وكامخلسةالإنلكزيية، ولكن سيمت  ي وقت لحق توس يع نطاقه ليشمل مجيع لغات العمل  ي ماكتب امللكية الفكرية  ف  اإ
 .الرائد للبحث والفحصقة، أأبلغ الوفد الفريق العامل بأأن ادلورة الرابعة للفريق من الوثي 11لفقرة امعلومات اس تكامل 
حراز . 2017مايو  5و 4قد عقدت  ي ميوني  يويم التعاونيني  حةل التحضريية خالل هذه ادلورة مزيد من التقدم  ي املر ومت اإ

عداد عىل وجه اخلصوص، قد قام الفريق، و  عامتدها  ي اجامتع رؤساء ماكتب امللكية الفكرية ترتيبات تشغيلية يأأمل أأن يمت اابإ
 ، حيث سيتقرر أأيضا بدء املرحةل التشغيلية.2017يونيو  1 ي امخلسة 

بشأأن البحث رائدين نتاجئ أأول مرشوعني شعر ابلتشجيع بسبب ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه قد  .213
العمل عىل الصعيد ادلويل. منتجات يوفرها ذكل فامي يتعلق بزايدة نوعية والفحص التعاونيني والفوائد احملمتةل اليت ميكن أأن 

اإىل معلية الفحص عىل البحث والفحص التعاونيني وعرب الوفد عن ارتياحه للفوائد احملمتةل لتوفري الوقت اليت ميكن أأن يقدهما 
لوفد الفريق العامل بأأن مكتب الولايت املس توى الوطين. وابلإعافة اإىل املرشوع الرائد اذلي نوقش  ي الوثيقة، أأبلغ ا

مع مكتب الرباءات بحث التعاوين الثنايئ  ي املنتجات الرائدة املتحدة للرباءات والعالمات التجارية خيترب نظامني خمتلفني لل 
مريكية . وتطلع وفد الولايت املتحدة الأ لبحث والفحص الوطينالياابين واملكتب الكوري للملكية الفكرية فامي يتعلق اب

ىل العمل مع املاكتب الأخرى املعنية ابمللكية الفكرية   ، حيث بدأأ املرشوع الرائد الثالثامخلسةللرباءات والعالمات التجارية اإ
 .للبحث والفحص التعاونيني

وس يةل فعاةل لتحسني جودة البحث والفحص  ي ميثل ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن التعاون بني خمتلف املاكتب  .214
وأأعرب امخلسة بني مجيع ماكتب امللكية الفكرية ابملرشوع الرائد الثالث اءات وجتنب الازدواجية  ي العمل. ورحب الوفد الرب 

 عن تطلعه اإىل سامع النتاجئ.

الأول  الرائدينوذكر وفد مجهورية كوراي الفريق العامل بأأن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد شارك  ي املرشوعني  .215
خالل البحث التعاوين والفحص ميكن تزويد مقديم الطلبات خبدمات عالية اجلودة، وميكن ختفيض عبء  والثاين. ومن

. وأأعرب الوفد عن أأمهل البحث التعاوين والفحصعن طريق  تُعدعن طريق اس تخدام التقارير اليت  املعينةالعمل  ي املاكتب 
ىل الرائد  ي أأن يؤدي املرشوع   س تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.خدمة عالية اجلودة مل تقدمي اإ

للمرشوع وذكر وفد الصني أأن مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية قد شارك  ي الأعامل التحضريية  .216
ةراحات خالل مرحةل التشغيل وأأن تقدم اقالرائد وأأعرب عن أأمهل  ي أأن تتبع املاكتب وادلول الأعضاء املرشوع الرائد الثالث 

 أأفضل  ي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك.من أأجل تقدمي مساهامت لتحسينه 

 الرائدوذكر وفد الياابن أأن مكتب الياابن للرباءات س يواصل املشاركة بنشاط  ي املناقشات اليت جتري  ي الفريق  .217
 اثلث انحج.رائد مرشوع تطبيق بق للبحث والفحص التعاوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي الفةرة اليت تس  

ىل اهامتم مقديم  املهنينيورحب ممثل معهد املمثلني  .218 دلى املكتب الأورويب للرباءات ابلبحث التعاوين، مشريا اإ
ذا ابحلصول عىل الطلبات  جراءات املالحقة القضائية للرباءات. بيد أأنه اإ مت عرض تقرير حبث شامل  ي مرحةل مبكرة من اإ
نه س يلزم توفريها بتلكفة معقوةل.املس تخدمنيفحص التعاونيان كخدمة موحدة مجليع البحث والتقدمي   ، فاإ

 .PCT/WG/10/11وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .219
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 احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير مرحيل
ىل الوثيقة  .220  .PCT/WG/10/12استندت املناقشات اإ

واثئق الفرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن من  بصفته املرشف عىلقدم وفد املكتب الأورويب للرباءات الوثيقة و  .221
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"فرقة العمل"(. وقد أأنشئت فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق بناء املنصوص علهيا  ي 

، ولكن املناقشات  م تكن نشطة بشلك خاص. و ي وقت سابق 2012ية  ي عام اجامتع الإدارات ادلول صادر  ي عىل قرار 
، توىل املكتب الأورويب للرباءات قيادة فرقة العمل. وعقب ادلورة التاسعة للفريق العامل، قدم املكتب 2016من عام 

س بعة للولية املمنوحة لفرقة الأورويب للرباءات ورقة موقف رفيعة املس توى بشأأن كيفية امليض قدما  ي حتقيق الأهداف ال 
هذه الورقة  ي أأربعة أأهداف  امن الوثيقة. وملا اكنت هذه الأهداف مةرابطة فامي بيهنا، فقد مجعهت 8العمل املذكورة  ي الفقرة 

ىل  "أألف"من  قة من الوثيقة. وس يقود املكتب الأورويب للرباءات املناقشات املتعل 10، عىل النحو الوارد  ي الفقرة "دال"اإ
ىل  "أألف"من املدرجة  ي النقاط ابلأهداف  وسيتوىل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية قيادة  "جمي"اإ

عىل املعارف والأدبيات السابقة القامئة املتعلق ابلأدبيات غري املتعلقة برباءات الاخةراع  "دال"املناقشات بشأأن الهدف 
دراج قاعدة بياانت املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية الهندية  ي احلد الأدىن التقليدية والاقةراح املنقح امل قدم من الهند لطلب اإ

ن املكتب الأورويب للرباءات قد نرش مؤخرا وثيقة  من الواثئق املنصوص علهيا  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقال اإ
لهيا  ي الفقرة ة بفرقة العمل اخلاصوييك عىل صفحة  "أألف"املناقشة الأوىل بشأأن الهدف   من الوثيقة. 13املشار اإ

املنصوص واثئق الأأنه يواصل دمع معل فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن من بوفد الولايت املتحدة الأمريكية ورصح  .222
ءات الاخةراع  ي رباالأدبيات املتعلقة وغري املتعلقة بمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتوعيح تعريف ومدى لك من علهيا  ي 

دراج ومقاييس معايري وأأوىص بتطبيق احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  مجموعات اإ
ن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يس تعرض ورقة املناقشة  الرباءات  ي احلد الأدىن من الواثئق. وقال اإ

الأدبيات املتعلقة وغري املتعلقة لس تعراض وحتديث قامئة جرد مناسب ويعتقد أأن الوقت  "أألف"لهدف الأوىل بشأأن ا
رباءات الاخةراع  ي احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ أأن مت ذكل  ي ب

ات. كام يتطلع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات ابلنس بة للأدبيات غري املتعلقة ابلرباء 2010و ي عام  2001 عام
ىل العمل   ."دال"فرقة العمل، ول س امي فامي يتعلق ابلهدف  معالتجارية اإ

ورصح وفد مجهورية كوراي بأأن احلد الأدىن للواثئق هو أأحد أأمه العوامل لإجراء البحث ادلويل والفحص المتهيدي،  .223
ىل توعيح نطاق احلد الأدىن من الواثئق  ي زايدة احلد الأدالأفضل وأأنه من  ىن للواثئق. وشدد الوفد عىل احلاجة اإ
ل املكتب الكوري للملكية الفكرية الواثئق للبدلان الأجنبية  م يقدم حيث  34 القاعدة و م يكن دليه واثئق  1978منذ عام اإ

ىل عام  ذا اكنت الوثيقة بأأمكلها قد البحث عن جيب . و م يكن من الواحض من أأي س نة 1920منشورة تعود اإ الرباءات، وما اإ
دراج أأدرجت، أأو   .الرسومات الرئيس يةو امللخص جمرد مت اإ

دراج املؤلفات غري املتعلقة ابلرباءات  ي احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا  ي  .224 وذكر وفد الهند أأن الغرض من اإ
وجيب أأن تأأخذ معايري الإدراج  ي الاعتبار فائدة املعلومات بحث شامل. القيام ب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هو عامن 

ىل . وعقب جمرد مقالت اجملالت الاعتياديةوسهوةل البحث واملصدر والشلك اذلي يتجاوز  من حيث املبدأأ اتفاق التوصل اإ
ىل احلد الأد ي  عافة املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية الهندية اإ ىن من الواثئق املنصوص علهيا اجامتع الإدارات ادلولية عىل اإ

 ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، تعكف حكومة الهند حاليا عىل مراجعة الرشوط والأحاكم الواردة  ي اتفاق النفاذ اإىل 
ىل تقامس التفاق مع الإدارات ادلولية بعد الانهتاء من هذه املراجعة.ي املكتبة الرمقية. و   تطلع مكتب الرباءات الهندي اإ

ن الوثيقة تقدم خمططا مفيدا لعمل فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن من  وقال .225 املنصوص علهيا  ي واثئق الوفد كندا اإ
ىل املسامهة  ي  املنشورة عن فرقة العمل. الأوراق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويتطلع املكتب الكندي للملكية الفكرية اإ
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برباءات الاخةراع  ي احلد الأدىن من الواثئق وغري املتعلقة ديث الأجزاء املتعلقة ورأأى املكتب الكندي للملكية الفكرية أأن حت
نه يؤيد توس يع تعريف احلد الأدىن من الواثئق ليشمل  املنصوص علهيا  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يكون مفيدا، واإ

 .املواد املنشورةأأكرب عدد ممكن من 

حة  ي الوثيقة الصادرة عن املكتب الأورويب للرباءات وأأعرب عن امتنانه ملكتب وأأيد وفد الياابن خطة العمل املقةر  .226
ن مكتب الياابن للرباءات يتطلع "دال"الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية لقيادة املناقشات حول الهدف  . وقال اإ

ىل املسامهة  ي املناقشات املقبةل  ي فرقة العمل.  اإ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املنصوص علهيا  ي واثئق الفرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن من وأأيد وفد الصني معل  .227
دراج واثئق الرباءات والأدبيات غري املتعلقة برباءات الاخةراع وقواعد بياانت املعارف  لس تعراض معايري ومتطلبات اإ

اهدة التعاون بشأأن الرباءات وابلتايل حتسني نوعية التقليدية لتوحيد احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا  ي مع
 ادلويل . البحث

 .PCT/WG/10/12وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .228

 معيار عرض قوامئ التسلسل  ي اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ىل الوثيقة  .229  .PCT/WG/10/15استندت املناقشات اإ

معل فرقة العمل املعنية بقوامئ عىل أآخر مس تجدات الفريق العامل  طالعابوقام وفد املكتب الأورويب للرباءات  .230
. ومنذ ذكل احلني، 2016 ي دورهتا الرابعة املس تأأنفة  ي عام  ST.26التسلسل. واعمتدت جلنة معايري الويبو معيار الويبو 
عامتده  ي لوعرض عىل اللجنة  ST.26كذكل، ومت تنقيح املعيار  ST.26عقدت اجامتعات  ي فرقة العمل لتحسني املعيار 

ىل  29دورهتا اخلامسة املقرر عقدها  ي الفةرة من  ىل التحسينات ذات الطابع التقين، أأعيفت 2017يونيو  2مايو اإ عافة اإ . واإ
ىل ST.25 املعيار . وابلإعافة اإىل ذكل، نظرت فرقة العمل  ي كيفية تنفيذ الانتقال منST.26للمعيار وثيقة توجهيية مكرفق   اإ

وقد ، حيث س تقةرح مجموعة من التوصيات عىل ادلورة اخلامسة للجنة، اليت أأدرجت  ي مرفق الوثيقة. ST.26املعيار 
ىل أأن سيناريو " 4أأشارت الفقرة  " هو اخليار املفضل. وبناء عىل ذكل، القطيعةمن هذه التوصيات عىل وجه اخلصوص اإ

ىل ST.25من املعيار سيتعني البت  ي موعد الانتقال   ي شهر ، اذلي وافقت فرقة العمل مبدئيا عىل أأن يكون ST.26 اإ
. وفامي يتعلق مبا  ST.26معيار . ووافق املكتب ادلويل أأيضا عىل توفري أأداة برجميات التأأليف والتحقق من حصة 2022يناير 

ذا اكن ينبغ  حتديد اترخي الانتقال ابلرجوع اإىل اترخي الإيداع ادلويل أأو اترخي الأولوية، من مرفق الوثيقة  6الفقرة أأشارت  اإ
ىل أأن فرقة العمل قررت مؤقتا أأن يكون اترخي الإيداع ادلويل هو الأنسب. ومبجرد اعامتد التوصيات، سيس متر العمل بشأأن  اإ

 وأأي تنقيحات مقبةل عىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن  "جمي"أأداة التأأليف ومناقشة مراجعة املرفق 
 نفاذ املعيار. ي اإ بدء ال قبل  ST.26املعيار 

ىل ST.25وأأيد وفد اإرسائيل معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل والتارخي املؤقت لالنتقال من معيار الويبو  .231  اإ
 .ST.26 املعيار

ه  ي ادلورة وأأعرب عن أأمهل  ي اعامتد ST.26وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية النص املنقح ملعيار الويبو  .232
اخلامسة للجنة املعنية مبعايري الويبو. وس يواصل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية املشاركة  ي فرقة 

العمل وتقدمي ادلمع للمكتب ادلويل بشأأن تطوير أأداة التأأليف واملصادقة وما ينجم عن ذكل من تنقيحات للأحاكم القانونية 
التعاون بشأأن الرباءات. وفامي يتعلق هبذه املهمة الأخرية، اس تفرس الوفد عن اجلدول الزمين لإعادة  ذات الصةل  ي معاهدة

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل املكتب ادلويل. و ي اخلتام، وافق الوفد  ي النظر  ي الأحاكم القانونية ذات الصةل 
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التنقيحات املقبةل عىل بتحديد أأعضاء جلنة املعايري يقوم  أأنواليت تنص عىل )ج( من مرفق الوثيقة 9عىل الفقرة 
 وليس وفقا جلدول زمين حمدد سلفا. ST.26 املعيار

"، مع حتديد اترخي الانتقال القطيعةالياابنية لوالكء الرباءات عن تأأييده لسيناريو الانتقال " امجلعيةوأأعرب ممثل  .233
ن قوامئ امجلعية مس تعدة أأيضا للتعاون  ي تطوير الأداة للمساعدة  ي حتويل  ابلرجوع اإىل اترخي الإيداع ادلويل. وقال الوفد اإ

ىل ST.25من معيار الويبو التسلسل   .ST.26 معيار اإ

 .PCT/WG/10/15وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .234

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  ي اإطار معاهدة ال  تعاون اس امترة طلب التعيني اكإدارة للبحث ادلويل واإ
 الرباءات بشأأن
ىل الوثيقة  .235  .PCT/WG/10/16استندت املناقشات اإ

دارةوأأشارت الأمانة اإىل طلبات تعيني أأو متديد التعيني  .236 أأعدت للنظر اليت للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  اكإ
يلك مشةرك. هب  شارك فهيا الكثريون  ي ادلورة الثالثني للجنة التعاون التقين املعنية مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليتفهيا 

وقد تطور هذا الهيلك من العمل خالل العامني املاعيني  ي الفريق الفرع  املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية 
د الأدىن اس امترة منوذجية لتقدمي املعلومات اليت يتعني عىل املكتب أأو املنظمة أأن تثبت لدلول الأعضاء أأهنا اس توفت احللوعع 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل و  سهاما مفيدا  ي نظام معاهدة أأهنا من متطلبات التعيني ويه اإ ستسهم اإ
ذا مت تعييهن التعاون عداد . واكنت نتيجة ذكل العمل ابشأأن الرباءات اإ  ي مرفق الوارد مرشوع اس امترة الطلب اإ
فرع  املعين ابجلودة بأأن خيضع مرشوع اس امترة الطلب جلوةل هنائية واحدة . وقد أأوىص الفريق الPCT/WG/10/16 الوثيقة

ىل اعامتدها من قبل من التعليقات عىل التفاصيل قبل عرعها عىل الفريق العامل بغية التوصية  بوصفها أأحد امجلعية اإ
س تخدمت الهيلك الأسايس لعرض تقدمي الطلبات. ومع ذكل، وعىل الرمغ من أأن العديد من املاكتب قد االعادية ل جراءات الإ 

هناك تباينا كبريا  ي نطاق ومعق املعلومات فقد اكن تطبيقها عىل جلنة التعاون التقين املعنية مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 
ىل  جراء املقدمة. ولهذا السبب،  م جتر اجلوةل الهنائية من التعليقات، ويعتقد املكتب ادلويل الآن أأن هناك حاجة اإ زيد من ماإ

لتحديد الطريقة املثىل لتقدمي املعلومات. وعىل هذا النحو، أأوىص املكتب ادلويل بأأن ينظر الفريق الفرع  املعين  اتاملناقش
ىل نتيجة هنائية. وقد ينظر هذا النوع من املناقشات، عىل سبيل املثال،  ي  ابجلودة  ي هذه املسأأةل قبل أأن حياول التوصل اإ

ذا اكنت بعض املس بوصفها ، عىل الأقل  ي حاةل متديد التعيينات، عىل حنو أأفضل النظر فهيا ائل الرئيس ية يه قضااي ميكنما اإ
ىل املوافقة عىل متديد تكون س نوات عندما  10تقيمي مس متر وحتديهثا س نواي، بدل من لك مسأأةل  امجلعية العامة حباجة اإ

ن املرة الأوىل اليت تنظر ف هيا جلنة التعاون التقين املعنية مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي التعيني. وعالوة عىل ذكل، فاإ
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات امجلعية العامة مل، شيطة أأن توافق 2027العديد من الطلبات  ي دورة واحدة س تكون  ي عام 

، ل يزال من املمكن س نوات. وعالوة عىل ذكل 10فةرة التعيني ملدة الاقةراح جبعل  ي وقت لحق من الس نة عىل 
ىل التعيني كدائرة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  اس تخدام املرشوع مكبدأأ توجهيي  لأي مكتب أأو منظمة تسعى اإ

ىل اعامتد جراء . وذلكل أأوصت الأمانة العامة امجلعية ه من قبل ي املس تقبل دون احلاجة اإ من جانب  اتمزيد من املناقشابإ
 حتوى اس امترة الطلب وما ينبغ  أأن حيققه.فامي يتعلق مب ين ابجلودة الفريق الفرع  املع

طلب. ورأأى الاس امترة مرشوع ورحب وفد اململكة املتحدة ابلعمل اذلي قام به الفريق الفرع  املعين ابجلودة بشأأن  .237
در بمثن ليس فقط دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ل يقالتعيني اكإ  لطلباتالوفد أأن اس تخدام شلك موحد 

ساعدة مكتب مودع الطلب عىل عامن أأن ابلنس بة مل تقيمي تكل الطلبات ولكن أأيضا فامي يتعلق ب لجنة التعاون التقين لنس بة ل اب
 ي الاعتبار. وعند اس تعراض طلبات التعيني، رأأى الوفد أأنه من املفيد أأن تكون ذات الصةل قد أأخذت مجيع املعلومات 

المنوذج. وذلكل رحب الوفد ابجلهود الإعافية اليت بذلها الفريق الفرع  املعين ابلنسق الوارد  ي يأأة املعلومات ذات الصةل هم 
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مجيع الطلبات  ي ابجلودة لتحسني مرشوع المنوذج ورأأى أأنه ينبغ  أأن يكون الهدف الهنايئ هو التلكيف ابس تخدامه 
ىل التعيني  ي املس تقبل القريب لالس تفادة من مرشوع  اجلديدة. و ي الوقت نفسه، جشع الوفد بقوة املاكتب اليت تسعى اإ

يع املعلومات ذات الصةل بطريقة واحضة ومركزة. وذلكل أأيد الوفد طريقة امليض مجل طلباهتا تضمن المنوذج للمساعدة  ي عامن 
 قدما اليت اقةرهحا املكتب ادلويل  ي الوثيقة.

متديد التعيني. وساند  ي طلب هما مكتب الرباءات الإرسائييل وأأيد وفد اإرسائيل اس امترة طلب الاشةراك اليت اس تخد .238
مكتب الرباءات الإرسائييل أأيضا تسجيل نطاق قواعد بياانت البحث وتدريب الفاحصني عىل أأساس مس متر وجعل ذكل 

دارة اجلودة. ومن شأأن ذكل أأن  دراهجا  ي التقارير الس نوية لنظام اإ اس امترة طلب ميكن متاحا، عىل سبيل املثال عن طريق اإ
فقد نظام الرباءات ادلويل كلك. وأأخريا، عىل متديد تعيني املكتب جيلهبا لةركزي عىل الفوائد اليت ميكن أأن من امتديد التعيني 

ىل  10متاما الطريقة املقةرحة للميض قدما عىل النحو املبني  ي الفقرات من تأأييدا مكتب الرباءات الإرسائييل أأيد   12اإ
 الوثيقة.  ي

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  ي ابوفد الربازيل ر وأأق .239 لغرض من تقدمي املعلومات املطلوبة للتعيني اكإ
دراج البندين   ي مرشوع اس امترة الطلب  ي مرفق الوثيقة لأن هذه  6و 5شلك موحد. ومع ذكل،  م يمتكن الوفد من تأأييد اإ

. و ي حني ميكن توفري هذه املعلومات من 63و 36 ي القاعدتني  املنصوص علهيالبنود ل تتعلق ابحلد الأدىن من املتطلبات ا
دارة قبل  دراهجا  ي منوذج الطلب املوحد. وأأيد الوفد اإ من التقيمي بشأأن القيام مبزيد دولية حممتةل، ل يبدو من الرضوري اإ

 جدوى اس امترة الطلب ومواصةل املناقشات  ي الفريق الفرع  املعين ابجلودة.

دارة طلب مكتب كر وفد أأسةراليا أأن هذا المنوذج يشلك أأساسا مفيدا  ي وذ .240 امللكية الفكرية  ي أأسةراليا متديد تعيينه اكإ
قبل  ىالآخر  املاكتبللبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. واكن المنوذج أأيضا واحضا لس تخدامه كأساس للتشاور مع 

ىل تقدميه. ومع ذكل، وبعد مراجعة التقارير امل زيد من القيام مبقدمة من الإدارات ادلولية الأخرى، رأأى الوفد أأن هناك حاجة اإ
الاس امترة قريبا.  اس تكامل ي أأن يمت أأمل العمل  ي الفريق الفرع  املعين ابجلودة لضامن الاس تخدام املتواصل للشلك، ولكنه 

عادة النظر  ي شلك المنوذج  المتديد التايل لعملية التعيني. وأأيد الوفد قةراب من عند الاوابلإعافة اإىل ذكل، اقةرح الوفد اإ
من حتسني ا ميكن مبعملية موازية لتغطية الاحتياجات التشغيلية، الاس تعانة ب أأيضا مفهوم اس تخدام تقرير اجلودة الس نوي أأو 

ماكنية  الواردة املتطلبات لأدىن من احلد ا، رأأى الوفد أأنه من املهم أأن يشمل المنوذج وبشلك عام. المنوذجقراءة املعلومات  ي اإ
لزامية، فاإن املعلومات الأخرى ميكن أأن تكون ذات قمية ابلنس بة للجنة التعاون  ي حني أأهنا ليست ، 63و 36 ي القاعدتني  اإ

ىل التقين لتقدمي توصية مفيدة   بشأأن التعيني. العامةامجلعية اإ

عداد ابجلودة اكن يعمل عىلوذكر وفد املكتب الأورويب للرباءات أأن الفريق الفرع  املعين  .241 طلب لأكرث من الاس امترة  اإ
. كام مت قبول 2017فرباير  اذلي عقد  يتوافق الآراء بني الإدارات  ي اجامتع الإدارات ادلولية عىل احملتوى حصل عامني وقد 
لزامية، ولكهنا اكنت  6و 5أأن الأجزاء  عاون بشأأن الرباءات. معاهدة التلأعضاء معلومات قمية متثل من الاس امترة ليست اإ

جراء فعال يتناول طلبات متديد التعيني  ي ادلورة الثالثني للجنة التعاون اختاذ وابلإعافة اإىل ذكل، مكن المنوذج من  اإ
ىل أأن ولأن التقين.  العديد من املاكتب  ي الوقت نفسه، من قبل المنوذج يمت اس تعامل الأمر قد يس تغرق عدة س نوات اإ

صدار المنوذج انجض  ي شلكه احلايل وميكن ده بأأن أأعرب الوفد عن اعتقا جراء مشاورات عن طريق اإ اس تكامهل من خالل اإ
لزاميالاس امترة عاهدة التعاون بشأأن الرباءات مجلع التعليقات الهنائية وجعل متعلق مبتعممي  لأي ماكتب أأو منظامت ابلنس بة  ةاإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المت  ىل تعييهنا اكإ  هيدي ادلويل.جديدة تسعى اإ

ووافق وفد الياابن عىل مواصةل مناقشة مرشوع اس امترة الطلب  ي الفريق الفرع  املعين ابجلودة  ي عوء املناقشات  .242
 اليت دارت  ي الفريق العامل وجلنة التعاون التقين.
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بأأن اس امترة  املتعلقة ءاتووافق وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل التعليقات اليت أأبداها وفد املكتب الأورويب للربا .243
طلب الاشةراك أأصبحت الآن مس توفاة وجاهزة للتشاور من خالل تعممي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقد نوقش هذا 

ىل توافق  ي الآراء. وذلكل اكن من املس تغرب أأن  وفد يعمل يشري المنوذج  ي اجامتع الإدارات ادلولية حيث مت التوصل اإ
دار  . وذلكل أأعرب الاس امترةمصاعب  ي قسم  اإىل وجود ة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل الآن مكتبه الوطين اكإ

 الوفد عن أأمهل  ي أأن يمت الانهتاء من الاس امترة قبل انعقاد ادلورات املقبةل لجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل.

كون تينبغ  أأن  ايرى أأهنحيث مرشوع اس امترة الطلب وأأيد وفد الصني توصية املكتب ادلويل مبواصةل العمل بشأأن  .244
الأعباء مع متطلبات الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لضامن متطلبات اجلودة الأساس ية وجتنب  ةمتسق
ىلةالإعافي أأن بعض  . واقةرح الوفد أأيضا أأن يكون هناك فرق بني التعيينات اجلديدة ومتديدات التعيني. وأأشار الوفد اإ

بشأأن متديد التعيني، واقةرح أأن جيمع املكتب ادلويل تعليقات املاكتب اليت قدمهتا طلباهتا  ي منوذج ال املاكتب قد اس تعملت 
 عىل المنوذج.

 ي اذلي عقد وأأوحض وفد الربازيل، ردا عىل تعليقات وفد الولايت املتحدة الأمريكية، أأنه  ي اجامتع الإدارات ادلولية  .245
فضلت بعض الإدارات أأن يقترص المنوذج عىل مسائل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واللواحئ ولكن ميكن أأن  2017فرباير 
من الإدارات ادلولية الآتية بني احلد الأدىن من متطلبات التعيني واملعلومات العامة يفرق  أأوسع نطاقا شيطة أأنبشلك تقبل 

لزامية. وهبذا املعىن،  م واليت تعترب  ىل هذه املناقشات غري اإ يكن هناك اتفاق اكمل عىل مضمون اس امترة الطلب. وقد أأشري اإ
 من الوثيقة. 3 ي الفقرة 

اس تنتاجات املناقشات  ي اجامتع  أأشارتوأأعرب وفد املكتب الأورويب للرباءات عن رغبته  ي توعيح جانبني. أأول،  .246
ىل الإدارات ادلولية  ىلاإ عافة مزيد من املعلومات اإ اس امترة الطلب  ي مرشوع مقدمة تشري . واثنيا، الاس امترة أأنه ميكن اإ

ىل أأن الأس ئةل الواردة  ي القسمني  لزامية.فقط  2و 1مرفق الوثيقة بوعوح اإ  اإ

وذكر وفد مجهورية كوراي أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد اس تخدم مرشوع المنوذج لتطبيقه عىل متديد  .247
ذا اكن احلد الأدىن من املتطلبات التعيني، وأأفاد بأأنه اكن من املالمئ  اس تخدامه، ومسح لدلول الأعضاء ابس تعراض ما اإ

واحلصول عىل معلومات عامة عن ماكتب املرحشني. وذلكل أأيد الوفد مداخالت قد مت تلبيته ، 63و 36 القاعدتنيمبوجب 
 وفدي املكتب الأورويب للرباءات والولايت املتحدة الأمريكية.

عداد طلب متديد وأأفاد وفد كندا ب .248 أأن املكتب الكندي للملكية الفكرية قد اس تخدم مرشوع اس امترة الطلب عند اإ
ىل تكل التجربة واملالحظات اليت أأبديت  ي اس تعراض التقارير املقدمة من الإدارات ادلولية الأخرى،  التعيني. واستنادا اإ

وتوصية لمنوذج التعريف ابللملكية الفكرية أأنه ينبغ   أأشار الوفد اإىل سهوةل احلصول عىل املعلومات. ورأأى املكتب الكندي
الفريق . ورأأى الوفد أأنه س يكون من غري املناسب اس تخدام صورته احلاليةحىت  ي بشدة ابس تخدامه ملاكتب املرحشة ا

مرشوع اس امترة الطلب  ي هذه املرحةل، واتفق عىل أأن يواصل الفريق الفرع  املعين العامل للوقت  ي نظر 
 مناقشاته. دةابجلو 

املبدأأ، ما دام من املفهوم بوعوح أأن  من حيثولحظت الأمانة أأنه يبدو أأنه ل تزال هناك اختالفات قليةل جدا  .249
لزامي 2و 1القسمني أأن يكون املقصود  . ويبدو أأن الشواغل الرئيس ية تتعلق  ي جوهرها بصياغة نيفقط من المنوذج املقةرح اإ

قسام وما يه ختلف الأ مب التفاصيل املتعلق عىل فهم الأقسام الأساس ية، وما هو مس توى مبادئ توجهيية ملساعدة املاكتب 
دارة الاختالفات اليت تناسب املاكتب  ي مواقع خمتلفة، سواء من حيث تنظميها أأو بسبب دوافع خمتلفة للرغبة  ي العمل  اكإ

ذا اكن من املمكن التعامل مع بعتتعلق مبهناك مسأأةل اثنوية و دولية.  ض جوانب المنوذج بشلك أأفضل لتوس يع التعيينات. ا اإ
فعىل سبيل املثال، قد يكون من املالمئ التوثيق املس متر لبعض املسائل ذات الصةل ابحلد الأدىن من املتطلبات بطريقة مماثةل 
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عادة  ىل اإ نتاج هذه املعلومات لتقارير اجلودة القامئة. وميكن بعد ذكل الإشارة اإىل ذكل كجزء من طلب المتديد، دون احلاجة اإ اإ
 عىل المنوذج نفسه.

صدار تعممي يلمتس فيه تعليقات عىل مرشوع منقّح لس امترة الطلب  .250 ىل اإ ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ
ذا اكن  ىل امجلعية أأو ما اإ ذا اكن واردا  تقدمي اقةراح  ي هذا الشأأن مباشة اإ وعن أأية مسائل عالقة ليك حُيدد ما اإ

و/أأو الفريق العامل النظر  ي  لجامتع الإدارات ادلوليةاصل الفريق الفرع  املعين ابجلودة التابع رضوراي  أأن يو 
 .املسأأةل هذه

تقيمي املسائل املرتبطة مبعاهدة  -" خطأأ " عنارص وأأجزاء ُموَدعةوجود تصحيح الطلب ادلويل  ي حاةل 
 الرباءات قانون
ىل الوثيقة  .251  .PCT/WG/10/10استندت املناقشات اإ

دراج الأجزاء املفقودة من الطلب  .252 ىل أأن تفسري أأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تتضمن اإ وأأشارت الأمانة اإ
دراج عنرص اكمل من  ىل اتفاق بشأأن اإ الطلب ابلإحاةل قد نوقش  ي دورات سابقة للفريق العامل، ولكن  م يمت التوصل اإ

ابلفعل  ي الطلب املودع، كأن يكون مودع الطلب قد قدم وصفا متضمنا  ادلويل عن طريق الإحاةل عندما يكون هذا العنرص
 من 2015للميض قدما، طلب الفريق العامل  ي دورته الثامنة  ي عام ومن بني الطرق احملمتةل خاطئا أأو مجموعة مطالبات. 

ة واس تثنائية، ابستبدال ملودع الطلب،  ي حالت حمدودة للغايمقةرح أأحاكم تسمح الأمانة أأن تعد وثيقة معل تتضمن 
لنسخة الصحيحة املاكفئة للمطالبات و / أأو الوصف كام هو وارد  ي املقدم ابالطلب  الوصف اخلطأأ  ياملطالبات و / أأو 

متباينة  ي ادلورة التاسعة للفريق العامل، حيث رأأت بعض الوفود أأن  توثيقة الأولوية. وقد تلقى هذا الاقةراح اس تجااب
توافق الاقةراح مع معاهدة قانون مدى ،  ي حني أأعربت وفود أأخرى عن قلقها بشأأن الاس تخدامل الهنج معقول وسه

لن تكون الأطراف املتعاقدة  ي معاهدة قانون بصفة خاصة، ( من معاهدة قانون الرباءات، 1)2مبوجب املادة و الرباءات. 
من معاهدة قانون الرباءات بشأأن  5ا  ي املادة املنصوص علهيالرشوط الرباءات حرة  ي وعع شوط أأكرث مالءمة من تكل 

ن الفجوة بني شط اترخي الإيداع املطبق عىل الطلبات ادلولية وتكل املنطبقة عىل  اترخي الإيداع. عالوة عىل ذكل، فاإ
تقدمي تقيمي  من الأمانة 2016الطلبات الوطنية والإقلميية سزتداد اتساعا. وملعاجلة هذه الشواغل، طلب الفريق العامل  ي عام 

للمسائل ذات الصةل مبعاهدة قانون الرباءات ملناقش هتا  ي ادلورة احلالية. وقدمت الوثيقة هذا التقيمي. أأول، تناولت الوثيقة 
لأن معاهدة قانون الرباءات  م حتمك  ي حد ذاهتا مسأأةل التوافق تثار  م ومسأأةل توافق الاقةراح مع معاهدة قانون الرباءات. 

يداع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومعال ابملادة شوط اترخي من معاهدة قانون الرباءات فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية،  3 اإ
ل  ي  معاهدة قانون الرباءات فامي يتعلق ابحلدود الزمنية داخل ادلول الأطراف املتعاقدة  ي  م تطبق معاهدة قانون الرباءات اإ

جر و دلخول املرحةل الوطنية  أأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. بناء عىل املرحةل الوطنية،  ي خول ادلاء بعد أأي اإ
من معاهدة قانون  5وهكذا، وفامي يتعلق مبتطلبات اترخي الإيداع، فاإن متطلبات اترخي الإيداع املنصوص علهيا  ي املادة 

ن الرباءات ل تنطبق عىل الطلبات ادلولية، ل أأثناء املرحةل ادلولية ول  أأثناء املرحةل الوطنية لالإجراءات. وبعبارة أأخرى، فاإ
قلميية املودعة دلى طرف  يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والطلبات الوطنية والإ متطلبات اترخي اإ

اون بشأأن الرباءات : معاهدة التعمتبايننيمتعاقد من معاهدة قانون الرباءات أأو فامي يتعلق هبا ختضع لنظامني خمتلفني و 
قلميية. واثنيا، حاولت الوثيقة معاجلة ابلنس بة للطلبات ادلولية ومعاهدة قانون الرباءات  للطلباتابلنس بة  الوطنية أأو الإ

ىل اتساع الفجوة بني ب الشواغل املتعلقة أأنه  ي حال اعامتد الهنج املقةرح  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، قد يؤدي ذكل اإ
يداع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات  ي دوةل متعاقدة متطلبات  معاهدة التعاون بشأأن  ي اترخي اإ
أأيضا طرف متعاقد  ي معاهدة قانون الرباءات. وأأوجزت الوثيقة متطلبات الإيداع املتلفة بني معاهدة واليت تعترب الرباءات 

ذا اكن من املمكن للطرف املتعاقد مبوجب معاهدة قانون التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرب  اءات وحبثت ما اإ
بقاء عىل الامتثال ملعاهدة قانون الرباءات. بطلب الرباءات مواءمة قانونه مع الهنج املقةرح فامي يتعلق  قلمي  مع الإ وطين أأو اإ
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ات الصةل  ي معاهدة قانون الرباءات، ول س امي وملعاجلة هذه املسأأةل، قدمت الوثيقة حملة موجزة عن أأحاكم اترخي الإيداع ذ
ماكن طرف متعاقد 6)5املادة  ذا اكن ابإ معاهدة قانون الرباءات تطبيق الهنج املقةرح  ي معاهدة  ي (. وملعاجلة مسأأةل ما اإ

لعنرص لإحاةل ل الإدراج ابالتعاون بشأأن الرباءات امتثال ملعاهدة قانون الرباءات، نظرت الوثيقة  ي جانبني. أأول، مسأأةل 
ىل  29الصحيح اذلي مت حذفه خطأأ  ي الإيداع دون فقدان اترخي الإيداع )انظر الفقرات من  زاةل  31اإ من الوثيقة(، واثنيا، اإ

من الوثيقة(. وابلنس بة للمسأأةل الأوىل، سيتوقف  38اإىل  32من الطلب )انظر الفقرات املودع بصورة خاطئة العنرص 
ذا اكن التوافق مع معاهدة قانون ا ( من 6)5فقود" من الوصف أأو الرمس ابملعىن املقصود  ي املادة املزء "اجللرباءات عىل ما اإ

ىل  ةالإشار املكتب، مثل وهجة نظر من الطلب من  بصورة موعوعيةمعاهدة قانون الرباءات جيب أأن يكون مفقودا  رمس اإ
يداعه، أأو مع عدم  ي الطلب  ذا اكن يكف  فقط أأن ي املقابلاإ العنرص أأو اجلزء مفقودا من وهجة نظر مودع يعترب  ، ما اإ

. ومبا أأن هذا احلمك يتعلق مبعاهدة قانون الرباءات، فاإن تفسري مصطلح "املفقود" ابلصورة املقصودةالطلب لأنه  م يودع 
زاةل العنرص  ودع بصورة املس يكون مسأأةل حتددها الأطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة قانون الرباءات. أأما فامي يتعلق ابإ

ذا  2، فاإن ذكل سيتوقف عىل تفسري مصطلح "املتطلبات"  ي املادة خاطئة مت تفسري من معاهدة قانون الرباءات. واإ
"املتطلبات" عىل أأهنا "متطلبات ملودع  الطلبات أأو أأحصاهبا"، فاإن مطالبة املكتب بدعوة مودع الطلب لإزاةل العنارص أأو 

ذا اكن اون هل أأثر سليب عىل الامتثال ملعاهدة قانون الرباءات،  ي حني أأهنلن يكبصورة خاطئة الأجزاء املودعة  شمل ت  تاإ
من معاهدة قانون  5ميكن اعتبار ذكل أأكرث مالءمة ملودع الطلب مما هو منصوص عليه  ي املادة ف ملاكتب"، اأأيضا "متطلبات 

ة أأخرى، فاإن تفسري هذه الأحاكم يدخل  ي نطاق ( من معاهدة قانون الرباءات. ومر 1)2الرباءات ومن مث يتعارض مع املادة 
اختصاص الأطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة قانون الرباءات. وأأخريا، حللت الوثيقة أأثر الاقةراح عىل الأطراف املتعاقدة 

اليت ل و  للطلبمن معاهدة قانون الرباءات فامي يتعلق ابملتطلبات الرمسية  6مبوجب معاهدة قانون الرباءات مبوجب املادة 
فقدان اترخي الإيداع جزء منه بدون أأو الصحيح لعنرص ابلإدراج ابلإحاةل ل يكون لها تأأثري عىل اترخي الإيداع. أأول، فامي يتعلق 

من معاهدة قانون  6 ي الاقةراح، لن يكون ذلكل أأي تأأثري عىل الأطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة قانون الرباءات لأن املادة 
زاةل العنارص أأو الأجزاء الرباءات ل ت  طأأ، املودعة عن طريق اخلنطبق عىل متطلبات اترخي الإيداع. ومع ذكل، وفامي يتعلق ابإ

ل عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة  6أأظهرت الوثيقة أأن املادة  من معاهدة قانون الرباءات لن يكون لها تأأثري اإ
ذا اكن ذكل اجلزء من الهن حتديد ما ج املقةرح يتعلق بشلك وحمتوى الطلب. و ي هذا الصدد، فاإن مسأأةل قانون الرباءات اإ

مسأأةل تقررها الأطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة قانون الرباءات. ومع ذكل، متثل طلب اليشلك "شلك ومضمون" اذلي 
زاةل احملتوى بعد اترخي الإيداع  جراءات اإ جراءات تصحيحية، متثل يبدو أأن اإ ىل تغيري املعلومات  امبتعديالت أأو اإ يؤدي اإ

أأو مودعة بصورة خاطئة ذف عنارص ول يبدو أأن حل. ومن مث، مضمون الطلبتعلق بشلك و ت املوعوعية  ي الطلب ول 
(. و ي 1)6من أأحد الطلبات تأأثري عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة قانون الرباءات مبوجب املادة مهنا أأجزاء 
جابة واحضة  فامي يتعلقو اخلتام،  بأأن الاقةراح متوافق مع ميكن من خاللها الاس تنتاج مبعاهدة قانون الرباءات،  م تكن هناك اإ

 عدم توافق.تتعلق بوجود مشلكة واحضة أأي الأحاكم الواردة  ي معاهدة قانون الرباءات، ولكن الوثيقة  م حتدد 

مة الأوروبية للرباءات وقعت معاهدة قانون الرباءات أأبلغ وفد املكتب الأورويب للرباءات الفريق العامل بأأن املنظو  .253
دوةل متعاقدة  ي التفاقية الأوروبية للرباءات  20 هناك ولكهنا  م تصدق عىل املعاهدة وذلكل فهي  غري ملزمة بأأحاكهما. غري أأن

ن القصد الترشيع  وراء مراجعة التمتثل أأطرافا  فاقية الأوروبية للرباءات  ي  ي معاهدة قانون الرباءات. وعالوة عىل ذكل، فاإ
للزتامات ادلولية، ويتعني عىل املكتب الأورويب للرباءات الترصف بطريقة ل ادلول املتعاقدة ابهو عامن امتثال  2000عام 

لزتام ادلولية. واتفق املكتب الأورويب للرباءات مع املكتب ادلويل عىل أأنه ل يوجد أأي االزتاماهتا جتعل دوهل املتعاقدة تنهتك 
مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلمتثال ملتطلبات اترخي الإيداع  ي معاهدة قانون الرباءات، ولكنه أأقر بأأن أأحاكم 

ىل أأقىص حد ممكن. وبيامن  معاهدة التعاون نصت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ينبغ  أأن تامتىش مع معاهدة قانون الرباءات اإ
من بات شلكية موحدة فامي يتعلق بطلبات الرباءات ادلولية، فقد مصمت معاهدة قانون الرباءات متطل عىل بشأأن الرباءات 

قلميية. غري أأنه من أأجل جتنب وعع أأجل  تبس يط ومواءمة املتطلبات الشلكية فامي يتعلق ابلطلبات والرباءات الوطنية والإ
عىل معاهدة قانون الرباءات اعمتدت اون بشأأن الرباءات، معايري جديدة قابةل للتطبيق دوليا ختتلف عن معايري معاهدة التع
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أأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عند الاقتضاء. والواقع أأن شوط الايداع املنصوص علهيا  ي معاهدة التعاون بشأأن 
ة قانون تقدمي مطالبات مبوجب معاهدات ب اشةراطمثل عدم وجود الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات ليست متطابقة، 

نهيدفان اإىل حتقيق التوافقالرباءات. ومع ذكل، وحيث أأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات اكان  ه ، فاإ
دخال  من غري الصائب ىل تبعدها تعديالت عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ عن معاهدة قانون الرباءات وس تؤدي اإ
ىل أأنه ل ميكن اس تخالص أأي  اتمع الطلبخمتلفة التعامل بصورة  قلميية. وأأشار الوفد اإ ادلولية والطلبات الوطنية أأو الإ

أأو أأي أأجزاء مهنا " بصورة خاطئةاس تنتاج من ورقة املكتب ادلويل بشأأن توافق الاقةراح بشأأن تصحيح العنارص املودعة "
عرب الوفد عن رغبته  ي التعليق عىل التقيمي اذلي كل، أأ و ذل. هذه املسأأةل مفتوحة تمع معاهدة قانون الرباءات. وذلكل، ترك

أأن ومفادها )أأ( من الوثيقة 30أأجراه املكتب ادلويل. أأول،  م يوافق املكتب الأورويب للرباءات عىل احلجة الواردة  ي الفقرة 
ىل أأن اجلزء "املفقود" ميكن أأن6)5التارخي الترشيع  للامدة  يكون "مفقودا" من  ( من معاهدة قانون الرباءات قد يشري اإ

( 6)5بدل من ذكل. ووفقا للتارخي الترشيع  للامدة  ه قدم شيئا خمتلفايعزتم تقدميها ولكناكن أأن مودع الطلب الطلب مبعىن 
ىل  19من معاهدة قانون الرباءات كام نوقش  ي الفقرات  متثل من الوثيقة، فاإن لكمة "غري مقصودة" اليت ميكن أأن  21اإ

ذا اكنت الرسومات أأو أأجزاء من الوصف مفقودة أأساسا للمنظور الش من قد حذفت خيص ملودع الطلب  ي تقيمي ما اإ
معاهدة قانون الرباءات أأن جيري  القامئون عىل صياغةقصد ( من معاهدة قانون الرباءات. وذلكل 6)5الصيغة الهنائية للامدة 

ذا اكنت الرسومات أأو جزءا من الوصف مفقودا بصورة موعو  ذكل وميثل عية برصف النظر عن نوااي مودع الطلب. تقيمي ما اإ
من قبل جمالس الاس تئناف  ي املكتب الأورويب للرباءات. ورأأى املكتب القانوين قانون الرباءات  ي الفقه ل اأأيضا تفسري 

عدم تتضمن ت الأورويب للرباءات أأيضا أأن املبادئ الأساس ية للك من التفاقية الأوروبية للرباءات ومعاهدة قانون الرباءا
ال ينبغ  فاليقني القانوين وخيدم مصلحة أأطراف اثلثة؛ ذكل مضمون الطلب بعد اترخي الإيداع. ويوفر الزايدة  ي المتكن من 

أأو غريه من حمتوايت الكشف اليت  م يكن من املمكن توقعها بشلك معقول  ي اترخي الإيداع بناء مبطالبات أأن يفاجأأ امجلهور 
اليت يقوم علهيا نظام الرباءات، ل ينبغ  املنح . وعالوة عىل ذكل، ومبوجب نظرية مت تقدميها  ي الأصل عىل واثئق الطلب كام

يداع الطلب، وهو ما أأكدحرصاي جتاه موعوع منح مودع الطلب حقا  ( من 2)123عليه املادة  ت م يكشف عنه عند اإ
لغاء املعارعة  ومتثل أأساسا التفاقية الأوروبية للرباءات لرباءة. وشكك املكتب الأورويب للرباءات أأيضا  ي الاس تنتاج أأو اإ

ن30الوارد  ي الفقرة  ذا اكن هناك جزء ما تحديد موعوع  ه من أأجل التوصل ل )ب( من الوثيقة، وبدل من ذكل، قال اإ ملا اإ
. وذلكل فاإن موعوع ينبغ  قيام املكتب بتقيمي ( من معاهدة قانون الرباءات، 6)5مبوجب املادة  "مفقود من أأحد الطلبات

جياد  ( من معاهدة قانون الرباءات. 1)2ا يتنا ى مع املادة مبتفسري أأوسع لتعريف اجلزء "املفقود" س يكون شطا أأكرث مالءمة، اإ
وابلتايل، اكن دلى املكتب الأورويب للرباءات شكوك بشأأن امتثال الاقةراح مع معاهدة قانون الرباءات. وفامي يتعلق مبعاهدة 

( من معاهدة قانون الرباءات 6)5لرباءات اليت تسمح بتغيري الكشف بعد اترخي الإيداع، ينبغ  أأن يكون نطاق املادة قانون ا
 املوعوع خارج نطاق الطلب كام مت تقدميه دون تغيري اترخي الإيداع. عالوة عىل ذكل،ابلإعافة اإىل حمدودا حبيث ل يسمح 

اهدة قانون الرباءات، ل ميكن للأطراف املتعاقدة أأن تنص عىل متطلبات ( من مع1)2وكام هو منصوص عليه  ي املادة 
ن املادة من معاهدة قان 5تكون أأكرث مالءمة للمودعني من متطلبات املادة  ( ملزمة للأطراف 6)5ون الرباءات. وذلكل فاإ

عافية أأو أأكرث بكثري لتعديل نطاق الكشف دونل ميكهنم خلق اذلين  املتعاقدة، ماكنيات اإ تغيري اترخي الإيداع فعليا. ومع  اإ
التشاور مع مجيع ادلول املتعاقدة  ي املنظمة الأوروبية للرباءات، أأن يدمع بناء عىل ذكل، ميكن للمكتب الأورويب للرباءات، 

زاةل أأي عنرص أأو جزء  "1"الرشوط التالية: بناء عىل الهنج اجلديد املقةرح  يداعه عن طريق اخلطأأ لن يسمح ابإ  "2" ،منه مت اإ
خطار بعدم التوافق فامي يتعلق  سيتاح للمكتب الأورويب للرباءات بصفته مكتب تسمل طلبات ومكتبا معينا خيار تقدمي اإ

5.20ابلقاعدة 
)اثنيا(
عافية حيق لإدارة البحث ادلويل أأن تفرض  "3"معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛  من   ي حاةل رسوم اإ

دراج عنرص عداد تقرير البحث ادلويل. واقةرح الوفد أأيضا، من أأجل امليض قدما دأأ الإدارة ببعد  منه"حصيح" أأو جزء  اإ  ي اإ
خالل دورة الفريق العامل ومن املثايل أأن يمت ذكل ابملناقشات، أأن تعقد الأمانة حلقة معل خمصصة لهذه املسأأةل، 

 .2018 لعام
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نه مطمنئ  .254 ىل وقال وفد اململكة املتحدة اإ قة ومفاده أأن الاقةراح لن يكون هل تأأثري عىل الاس تنتاج الوارد  ي الوثياإ
من معاهدة  5اإىل حتليل أأثر املادة وابلنتقال ( من معاهدة قانون الرباءات. 1)6دة مبوجب املادة ماكتب الأطراف املتعاق

ملكة املتحدة  ي مكتب امل ات، فامي يتعلق ابلفقرة )أأ(، فقد اتبعت املامرس39قانون الرباءات والأس ئةل الواردة  ي الفقرة 
من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل حتول  20للملكية الفكرية تفسريا واسعا ملصطلح "املفقود". ورأأى الوفد أأن القاعدة 

يداعه عن طريق اخلطأأ حمل جزء أأو عنرص ليحل زء أأو عنرص حصيح عن طريق الإحاةل جلدراج الإ دون  ، وأأن مكتب مت اإ
ة يفرس أأحاكمه املقابةل  ي القانون الوطين بنفس الطريقة. وفامي يتعلق ابلفقرة )ب(، رأأى الوفد اململكة املتحدة للملكية الفكري

ىل اأأنه ينبغ  أأن يقترص مصطلح "املتطلبات" عىل  ملودعني أأو املالكني مبا يامتىش مع العديد من الإشارات الأخرى اإ
يداعه "املتطلبات"  ي معاهدة قانون الرباءات. وذلكل،  م يعتقد الوفد  من عن طرق اخلطأأ أأن حذف جزء أأو عنرص مت اإ

الأطراف املتعاقدة  ي معاهدة قانون وذلكل فاإن ( من معاهدة قانون الرباءات، 1)2نطاق املادة حتت الطلبات سيندرج 
لتايل أأن تنفيذ الرباءات حرة  ي مواءمة قوانيهنا مع الاقةراح الوارد  ي وثيقة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. واس تنتج الوفد اب

املقةرحات لن تةرتب عليه أأي نتاجئ سلبية  ي معاهدة قانون الرباءات. ومع ذكل، أأاثر الوفد مسأأةل التعديالت املقةرحة عىل 
)أأ( اليت تنص رصاحة عىل أأن الأحاكم املتعلقة ابلأجزاء املفقودة ل تنطبق  ي حاةل تقدمي أأي عنارص أأو أأجزاء 5.20 القاعدة

مصطلح "الأجزاء املفقودة"، فاإن هذه يتوسع  ي تفسري . ومبا أأن القانون الوطين  ي اململكة املتحدة أأ عن طريق اخلط
ىل عدم  تساق بني القانون الوطين  ي الاالتعديالت س تجعل من الصعب مواصةل تفسري هذا املصطلح هبذه الطريقة وتؤدي اإ

مشلكة ابلنس بة ملاكتب وطنية  ي عىل الأرحج س يتسبب ذكل  اململكة املتحدة ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وملا اكن
أأخرى للملكية الفكرية، رأأى الوفد أأنه يلزم مواصةل النظر  ي هذه املسائل قبل أأن يمتكن الفريق العامل من امليض قدما  ي 

عقد حلقة املتعلق بللرباءات املوافقة عىل أأي تعديالت عىل الالحئة التنفيذية. وذلكل أأيد الوفد اقةراح وفد املكتب الأورويب 
 .2018معل بشأأن هذه املسأأةل خالل دورة الفريق العامل  ي عام 

مودعة عندما يتضمن الطلب ادلويل مجموعة مطالبات يؤيد بشدة أأنه وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه ل يزال  .255
دراجبطلب مودع الطلب مع ذكل وقام خاطئة و/ أأو وصفا خاطئا، بصورة  مجيع املطالبات و / أأو لك الوصف الوارد  ي  اإ

أأيضا تغطيه بوعوح الروح والنية حفسب بل ابلإحاةل ل يغطيه الطلب ذي الأولوية بوصفه "جزءا مفقودا"، فاإن هذا الإدراج 
الأحاكم.  احلايل. ومن الواحض أأن هذا النوع من اخلطأأ هو ما حتاول ادلول الأعضاء معاجلته عند اعامتد هذهاللواحئ صياغة 

ىل التعليقات الواردة PCT/WG/9/13 وواصل الوفد دمعه للهدف الوارد  ي الوثيقة . وفامي يتعلق ابلتحليل، أأشار الوفد اإ
من معاهدة قانون الرباءات فامي يتعلق ابلطلبات  3من الوثيقة ومفادها أأن متطلبات اترخي الإيداع مبوجب املادة  8 ي الفقرة 
رف متعاقد من معاهدة قانون الرباءات فامي يتعلق ابحلدود الزمنية دلخول املرحةل الوطنية و أأي فقط  ي ط تطبقادلولية 

جراء بعد دخول املرحةل الوطنية "وختضع لأحاكم معاهدة قانون الرباءات". وأأيد الوفد متاما البيان الوارد  ي الوثيقة ومفاده  اإ
من معاهدة قانون الرباءات ل تنطبق  5 ي املادة الواردة ت اترخي الإيداع أأنه فامي يتعلق مبتطلبات اترخي الإيداع، فاإن متطلبا

عىل الطلبات ادلولية، ل خالل املرحةل ادلولية، ول أأثناء املرحةل الوطنية. ومن مث فاإن معاهدة قانون الرباءات ل تؤثر  ي 
مفيدا للمودعني، رأأى الوفد أأنه ينبغ  اعامتده. وفامي  الطلبات املقدمة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وملا اكن الاقةراح

ذا اكن اعامتد ادلول الأعضاء لهذا احلمك فامي يتعلق ابملامرسة الوطنية من شأأنه أأن ينهتك معاهدة قانون  يتعلق مبسأأةل ما اإ
جابة واحضة عىل هذه املسأأةل وقدمت جحجا قانوني ىل أأن الوثيقة  م تقدم اإ ة لال اجلانبني . واعمتدت الرباءات، أأشار الوفد اإ

دراج عنرص أأو جزء "حصيح" عىل أأنه "عنرص أأو جزء مفقود"  جراءات تتعلق ابإ ابلإحاةل وهو الولايت املتحدة الأمريكية اإ
تفسري معاهدة قانون الرباءات  ي الولايت املتحدة الأمريكية. وعىل هذا النحو،  م يوافق الوفد عىل أأمر مسموح به مبوجب 

ىل ائةل بأأن اعامتد هذا الإجراء  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احلجة الق اتساع الفجوة بني معاهدة التعاون بشأأن س يؤدي اإ
فامي يتعلق مبكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات ميثل تضييقا لتكل الفجوة الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات حيث أأنه 

)أأ( من الوثيقة ومفادها أأن الاقةراح ل يبدو مسموحا به مبوجب معاهدة 29شة الواردة  ي الفقرة ابملناق  التجارية. أأما فامي يتعلق
ذا  ىل أأنه اإ ذا اكن هناك جزء يبدو مفقودا، أأشار الوفد اإ قانون الرباءات للماكتب اليت تس تخدم اختبارا موعوعيا لتحديد ما اإ

ميكن لأي من املاكتب أأن تقوم مبوعوعية بتحديد أأن هناك شيئا املودع ابلوثيقة ذات الأولوية، الطلب ينبغ  مقارنة اكن 
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ذا اكن هناك يشء ما "مفقود" عىل النحو املبني  ي مفقودا . وذلكل، وبرصف النظر عن الاختبار املطبق لتحديد ما اإ
مسموح به  دراج اجلزء "الصحيح" من الوصف أأو الرمسه يسمح ابإ )أأ( و )ب( من الوثيقة، ميكن اس تنتاج أأن 29 الفقرتني

ىل  32مبوجب معاهدة قانون الرباءات. وفامي يتعلق ابملناقشة الواردة  ي الفقرات  ذا اكن حذف  38اإ من الوثيقة بشأأن ما اإ
سمح هبا ي اجلزء املودع خطأأ من الطلب متوافقا مع معاهدة قانون الرباءات، لحظ الوفد أأن بعض التعديالت من هذا النوع 

دراج موعوع معني  1.9التعاون بشأأن الرباءات. فعىل سبيل املثال، تنص املادة  ابلفعل مبوجب أأحاكم معاهدة عىل عدم اإ
الطلب ادلويل، مبا  ي ذكل التعبريات أأو الرسومات املالفة للأخالق أأو النظام العام أأو البياانت املغلوطة. وتنص   ي

ذا اكنت  2.9 القاعدة زالهتا. و ي الواقع، للمودع ادلويل، ستتاح  هذه املسأأةل مدرجة  ي الطلبمثل كذكل عىل أأنه اإ فرصة اإ
. غري أأن "4"1.9طأأ غري ذي صةل أأو غري رضوري مبوجب أأحاكم القاعدة عن طريق اخلالعنرص املودع  ه ميكن اعتباريبدو أأن

لب، عىل من الطلب  ي الطبصورة خاطئة ظل اجلزء املودع ييث حب الوفد اكن مس تعدا لتعديل الاقةراح الوارد  ي الوثيقة 
نه وابلرمغ من أأن ذكل غرار الإجراء اذلي تتبعه حاليا ماكتب عديدة مبوجب الأحاكم احلالية.  لن يكون وععا مثاليا، فاإ

دخال املوعوع الصحيح  ي املواصفات ليمت حبثه وحفصه،  أأمه جانب من جوانب وهو ما يعد سيسمح ملودع  الطلبات ابإ
يداع الاقةراح. و ي اخلتام، أأشار الوفد مرة  ىل أأن معاهدة قانون الرباءات ل تؤثر عىل هذه املسأأةل فامي يتعلق ابإ أأخرى اإ

ىل  االطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي املرحلتني ادلولية والوطنية، وذلكل دع الاقةراح املقدم  ي تبين اإ
ن القيام  آخر لن يؤدي  بيشءادلورة التاسعة للفريق العامل. اإ الآخرين. واكنت هذه حاةل قد ابملودعني الإرضار اإىل سوى أ

. فعىل سبيل املثال، قد يكون دلى اكتب الإيداع اذلي جيمع الطلب مطالبات ما خطأأ فهيا يكون مودع الطلب قد ارتكب 
دراج خمتلفني و  طلبنيخمتلطة بني  اجملموعة غري الصحيحة، ويبدو من الظمل أأن يعاقب مودع الطلب عندما يكون يقوم ابإ

ذا اكن ميتكل املوعوع ي طلب الأولوية. و ي هذه احلاةل،  م يكن هناك شك  ي أأن مودع الطلب وارد املوعوع املقصود  ، واإ
 .امضافأأمرا لن يعترب عن طريق الإحاةل فقد أأدرج 

ية عهنا ومفادها أأن الأحاكم املتعلقة ابلشةراطات الشلك مت الإعراب وعرب وفد الياابن عن تفهمه للشواغل اليت  .256
الوطنية اليت تتفق مع معاهدة مع ابلشةراطات الشلكية املنصوص علهيا  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ينبغ  أأل تتناقض 

. وذلكل وجود تفسريات وممارسات خمتلفة  ي خمتلف البدلانابلنس بة للمس تخدمني  الصوابقانون الرباءات. غري أأنه ليس من 
 ةراح الوارد  ي الوثيقة.أأكد الوفد من جديد تأأييده لالق

يداع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة  .257 وأأعرب وفد الصني عن رأأي مفاده أأن الفجوة بني متطلبات اترخي اإ
نه ليس من  تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة  احلمكةقانون الرباءات قد تؤدي اإىل الارتباك بني مقديم الطلبات وقالت اإ

ىل فهم مشةرك للك القضااي التعاون بشأأن الرباءات  عن اعتقاده الوفد . وأأعرب حمل النظرقبل أأن تتوصل ادلول الأعضاء اإ
ساءة اس تعاملها من جانب  وجود أأحاكمبأأن  الطلبات، وأأنه من الرضوري مراعاة مودع  مرنة للغاية قد تنطوي عىل خطر اإ

جراءات  ماكنية أأيضا أأنه الوفد . وذكر لبحث ادلويلالقيام ابمسائل مثل الكشف عن الاخةراع فضال عن اإ ل يرى اإ
دراج عنرص أأو جزء "حصيح"  .عن طريق الإحاةل الاس تعاعة عن مجموعة اكمةل من املطالبات ووصف اكمل عن طريق اإ

زاةل العنارص أأو الأجزاء  امجلعيةوأأيد ممثل  .258 دراج بوصفها الطلبات  ي بشلك خاطئ املدرجة الياابنية لوالكء الرباءات اإ اإ
وابلرمغ طأأ. اخلابلنس بة للمس تخدم اذلي ارتكب للغاية مفيدا ذكل ميثل أأمرا دون فقدان اترخي الإيداع لأن الإحاةل عن طريق 

ىل من  متطلبات خمتلفة فامي يتعلق بتطبيقات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من انحية والطلبات وجود أأن ذكل قد يؤدي اإ
قلميية من   س يفهمون هذه الاختالفات ويترصفون وفقا ذلكل.س تخدمني امل أأخرى، فاإن انحية الوطنية والإ

دراج الواثئق املودعة خطأأ عن معلية ينظر  م أأمام املكتب الأورويب للرباءات أأنه  املهنينيوذكر ممثل معهد املمثلني  .259 اإ
ىل الطلب. ولن تفاجأأ الأطراف الثالثة، لأن الطلب لن يكون قد نرش  ي وقتالإحاةل لإعافة طريق  ، الإدراج موعوع اإ

دراجه أأو اجلزء العنرص س يكون و   ي وثيقة وجوده موجودا  ي امللف، لأنه يتعني عن طريق الإحاةل "الصحيح" اذلي يتعني اإ
جراء مناقشات من توعيح املسأأةل من خالل املتعلق ب الأولوية. ورحب املمثل أأيضا ابقةراح املكتب الأورويب للرباءات  اإ

 حلقة معل.خالل 
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دراج عنارص أأو أأجزاء "حصيحة" ختصص أأهنا عىل اس تعداد لعقد حلقة معل وذكرت الأمانة  .260 . وميكن ابلإحاةلملسأأةل اإ
بالغ الفريق العامل نفسه ابلس تنتاجات. وأأقرت مبدلورة املقبةل للفريق العامل، الأول لس بوع الأ عقد ذكل  ي بداية  ا يسمح ابإ

بداء املرونة  ي احلاةل الراهنة الأمانة أأيضا ابلتعليقات اليت أأبداها وفد املكتب الأور معاجلة من خالل ويب للرباءات فامي يتعلق ابإ
جراء العنارص أأو الأجزاء الناقصة عن طريق السامح  دارة البحث ادلويل حىت لو اكن ابإ  املكتب املعني لحبث اكمل من قبل اإ

س تكشافها أأثناء حلقة العمل. وأأقرت الأمانة بني الأفاكر اليت مت اتكل من  وقد تكوناملرحةل الوطنية. يقبل الإدراج خالل 
ىل تفسري ذكل عىل حنو خمتلف عىل  أأيضا ابملالحظات اليت أأبداها وفد اململكة املتحدة بشأأن تفسري الأجزاء املفقودة واحلاجة اإ

 الصعيد الوطين.

س ملسأأةل التضمني ابلإحاةل لعنارص  .261 أأو أأجزاء "حصيحة"، والمتس الفريق العامل من الأمانة عقد حلقة معل تُكرَّ
 .2018 ويُفّضل أأن تُعقد،  ي أأمثل الأحوال، خالل دورة الفريق العامل لعام

دارة البحث ادلويل  اإرسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإىل اإ

ىل الوثيقة  .262  .PCT/WG/10/5استندت املناقشات اإ

ىل القاعدة وأأوحضت الأمانة أأن املقصود من التعديالت املقةر  .263 ، اليت "2")ب( 1.4حة  ي الواثئق هو تعديل الإشارة اإ
ىل  12تعديل القاعدة تعزى اإ

)اثنيا(
23 ي القاعدة فقرة )ب( لتصحيح الإشارة اإىل 2.41، وتعديل القاعدة 

)اثنيا(
 2. 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بش .264 أأن الرباءات ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقةرح اإ
ىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا املقبةل  PCT/WG/10/5 واملبيّنة  ي مرفق الوثيقة حالهتا اإ بغية اإ

 .2017 أأكتوبر  ي

 مسائل أأخرى

وافق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بأأن يمت، رهنا بتوافر الأموال الاكفية، عقد دورة واحدة للفريق العامل  .265
اتحة القدر ذاته من املساعدة املالية لمتكني 2018 وسبمترب/أأكتوبر 2017 املنعقدتني  ي أأكتوبر بني دوريت امجلعية ، واإ

 .بعض الوفود احلارضة  ي هذه ادلورة من حضور ادلورة املقبةل

ىل أأنه من املقرر مبدئيا عقد ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل  ي جنيف  ي مايو  .266  –وأأشار املكتب ادلويل اإ
 .2018 ويوني

 ملخص الرئيس

، وأأن احملرض PCT/WG/10/24أأحاط الفريق العامل علام مبضمون ملخص الرئيس الوارد  ي الوثيقة  .267
 تقرير ادلورة.سريد  ي الرمس  

 اختتام ادلورة

 .2017مايو  11اختمت الرئيس ادلورة  ي  .268

 .ابملراسةل التقريرهذا الفريق العامل  عمتدا .269

 ملرفق[]ييل ذكل ا
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Mokhtar HAMDI (M.), directeur, Département de la propriété industrielle, Institut national de la 
normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie, de l’énergie 
et des mines, Tunis, mokhtar.hamdi@innorpi.tn  
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Salih BEKTAŞ (Mr.), Head, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara, 
salih.bektas@tpe.gov.tr  
 
Serkan ÖZKAN (Mr.), Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara, 
serkan.ozkan@tpe.gov.tr 
 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Yuliya KOLOTILOVA (Ms.), Head of Department, Quality Assurance and Improvement of 
Examination of Applications for Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated 
Circuits Department, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (SE UIPV), Kyiv, 
j.kolotilova@ukrpatent.org  
 
Fedir LUTSENKO (Mr.), Head of Department, Examination of Applications for Inventions, Utility 
Models and Topographies of Integrated Circuits Department, State Enterprise Ukrainian 
Intellectual Property Institute (SE UIPV), Kyiv, f.lutsenko@ukrpatent.org  
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Margret KAEMBA (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva, 
ellenamakando@gmail.com  
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2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI) 
 
Grétar Ingi GRÉTARSSON (Mr.), Vice Director, Taastrup, ggr@npi.int  
 
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 
 
Michael FRÖHLICH (Mr.), Director, Directorate 5.2.2., International Legal Affairs, PCT, Munich 
mfrohlich@epo.org 
 
Camille BOGLIOLO (Mr.), Head of Department, Directorate 5.2.2, European and International 
Legal Affairs, PCT, Munich, cbogliolo@epo.org 
 
Piotr WIERZEJEWSKI (Mr.), Administrator, Directorate 2.5.2, Quality Support, The Hague, 
pwierzejewski@epo.org 
 
Jochen MOSER (Mr.), Practice and Procedures Coordinator, D. 1.1.5 Patent Procedures 
Management, Munich, jmoser@epo.org  
 
 
VISEGRAD PATENT INSTITUTE 
 
Márk GÁRDONYI (Mr.), Director, Budapest, director@vpi.int  
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
1. ÉTATS/STATES 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra, juan.barboza@mrree.gub.uy  
 
 
2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU  
GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB 
STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Abdulrhman AIRUMAIH (Mr.), Patent Office Accountant, Operational Support Office, Riyadh, 
aalrumaih@gccsg.org  
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ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (OAPI) 
 
Ayouba IDI (M.), ingénieur-examinateur, Département de la protection de la propriété 
intellectuelle, Yaoundé, idi.ayouba@yahoo.fr  
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Nigina TAGAEVA (Ms.), Principal Examiner, Formal Examination Division, Examination 
Department, Moscow, nigina-t@mail.ru  
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/ 
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
John Fredrick OMITI (Mr.), Patent Examiner, Industrial Property, Harare, jomiti@aripo.org  
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Sanz JAVADI (Ms.), Intern, Development, Innovation Property Programme (DIIP), Geneva, 
ngomeeneme@southcentre.int  
 
 
3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA) 
 
Paul HARRISON (Mr.), Co-Chair, Patents Committee, Sydney, paulharrison@shelstonip.com 
 
Shigeyuki NAGAOKA (Mr.), Member, Patents Committee, Tokyo, 
snagaoka@konishinagaoka.com  
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
 
Lucía LIVIANOS ARIAS-CAMISÓN (Ms.), Secretary General, Salamanca, 
lucialivianos@gmail.com 
 
Eleonor VASSEUR (Ms.), Director, Strasbourg, eleonore.vasseur@yahoo.com  
 
Jessica TOFFOU (Ms.), ELSA Senior, Coneguano, jessica.toffoli89@gmailcom  
 
 
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/Federation of Industrial 
Property Attorneys (FICPI) 
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Patrick ERK (Mr.), President of PEC, Berlin, erk@gruneker.de  
 
 
Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives before the European Patent Office (EPI) 
 
Manolis SAMUELIDES (Mr.), Chairman, PCT Sub-Committee of the EPPC, Munich, 
info@patentepi.com  
 
 
4. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la 
Propiedad Industrial (AGESORPI) 
 
Santiago JORDÁ PETERSEN (Sr.), Representante, Barcelona, mail@curellsunol.es 
 
 
Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property 
Association (JIPA) 
 
Akio YOSHIOKA (Mr.), Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, a-
yoshioka@da.jp.nec.com 
 
Akitsugu SASAKI (Mr.), Member, International Patent Committee, Tokyo, 
asasaki@sumibe.co.jp  
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 
 
Shinichi UEDA (Mr.), Member, International Activities Center, Tokyo, ueda-s@gotoh.com  
 
Mikio HIPPO (Mr.), Member, International Patent Committee, m-hippo@sakai-pat.com  
 
 
III. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Maximiliano SANTA CRUZ SCANTLEBURY (Sr.) (CHILI/CHILE) 
 
Secrétaire/Secretary:  Michael RICHARDSON (Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
IV. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
John SANDAGE (M./Mr.), vice-directeur général, Secteur des brevets et de la 
technologie/Deputy Director General, Patents and Technology Sector 
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Claus MATTHES (M./Mr.), directeur principal, Département des affaires juridiques et 
internationales du PCT/Senior Director, PCT Legal and International Affairs Department 
 
Janice COOK ROBBINS (Mme/Ms.), directrice, Division des finances, Département des 
finances et de la planification des programmes, Secteur administration et gestion/Finance 
Division, Department of Program Planning and Finance, Administration and Management 
Sector 
 
Carsten FINK (M./Mr.), économiste en chef, Division de l’économie et des statistiques/Chief 
Economist, Economics and Statistics Division 
 
Michael RICHARDSON (M./Mr.), directeur, Division du développement fonctionnel du 
PCT/Director, PCT Business Development Division 
 
Konrad Lutz MAILÄNDER (M./Mr.), chef, Section de la coopération en matière d’examen et 
de formation, Division de la coopération internationale du PCT/Head, Cooperation on 
Examination and Training Section 
 
Allal ALOUI (M./Mr.), analyste principal, Division du développement fonctionnel du PCT/Senior 
Analyst, PCT Business Development Division 
 
Peter WARING (M./Mr.), chef, Section de la coopération technique, Division de la coopération 
internationale du PCT/Head, Technical Cooperation Section, PCT International Cooperation 
Division 
 
Thomas MARLOW (M/.Mr.), administrateur chargé des politiques, Division du développement 
fonctionnel du PCT/Policy Officer, PCT Business Development Division 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


