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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
ملخص الرئيس

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح هذه ادلورة الس يد الس يد الكوس ماتس ،مدير أأول ،اإدارة الشؤون القانونية وادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،قطاع الرباءات والتكنولوجيا ،ورحب ابملشاركني نياب ًة عن املدير العام للويبو .وتوىل الس يد مايلك ريتشاردسون
(الويبو) دور أأمني الفريق العامل.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .2انتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد فيكتور بورتييل ( أأسرتاليا) رئيس ًا لدلورة والس يد رىض دهغاين (مجهورية اإيران
الإسالمية) انئبا للرئيس .ومل تُقدم أأي ترش يحات ملنصب انئب الرئيس الثاين.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.3

اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل املعدل كام هو مقرتح يف الوثيقة .PCT/WG/12/1 Prov. 2

البند  4من جدول ا ألعامل :اإحصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .4أأحاط الفريق العامل علامً بعرض قدمه املكتب ادلويل عن أأحدث اإحصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
(معاهدة الرباءات).1
1

تُتاح نسخة من العرض يف موقع الويبو عىل الرابط التايل.https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438415 :
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البند  5من جدول ا ألعامل :اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
تقرير عن ادلورة السادسة والعرشين
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/11/2

 .6رحب وفد اململكة املتحدة ابملناقشات املس مترة للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف اجامتع الإدارات ادلولية؛ وقال اإن من
الطرق الفعاةل لرفع اجلودة ،حتتاج املاكتب اإىل مشاركة املعلومات و أأفضل املامرسات يف اإدارة اجلودة .و أأوحض أأن بعض القيود
املعلوماتية قد حالت دون مشاطرة مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية اسرتاتيجياته يف جمال البحث ،ولكنه يقر بأأمهية
هذه املامرسة ،وحريص عىل املشاركة يف أأي دراسة مس تقبلية حول هذه املسأأةل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اإاتحة الفرصة
للماكتب الوطنية يك تقدّم تعليقات عىل العمل يف املرحةل ادلولية هو عنرص أأسايس يف رفع اجلودة .ويف هذا الصدد ،ذكر
الوفد أأن املكتب بد أأ جتربة رائدة عىل نطاق مصغّر مع مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ومكتب كندا للملكية الفكرية لتقدمي
تعليقات بصفة مكتب ّ
معني بشأأن تقارير البحث ادلويل ،ودعا سائر اإدارات البحث ادلويل اإىل املشاركة يف هذه التجربة
الرائدة .وقال الوفد اإنه يعزتم تقدمي تقرير عن نتاجئ التجربة اإىل ادلورات املقبةل للفريق العامل.
 .7و أأحاط الفريق العامل علامً بتقرير ادلورة السادسة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة
الرباءات ،استناد ًا اإىل ملخص رئيس تكل ادلورة الوارد يف الوثيقة  PCT/MIA/26/13واملدرج يف مرفق
الوثيقة .PCT/WG/12/2

البند  6من جدول ا ألعامل :اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
.8

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/10

 .9و أأعربت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عن تقديرها ل إالماكنيات اليت املكتب ادلويل للمودعني واملاكتب من خالل
خمتلف خدماته الش بكية ،ومهنا نظام  ePCTونظام  eSearchCopyونظام  DASونظام .CASE
 .10و أأيدت الوفود عىل نطاق واسع ا ألهداف طويةل ا ألجل واخلطوات املقبةل ملواصةل التطوير املقرتحة يف الوثيقة .وحتقيق ًا
ذلكل ،شدّدت عىل احلاجة اإىل اتصال وتنس يق فعالني بني املاكتب واملكتب ادلويل حرص ًا عىل متكني املاكتب من الاس تفادة
من التطورات اجلديدة وضامن التوافق بني خدمات املكتب ادلويل وا ألنظمة الوطنية ،مع مراعاة القوانني الوطنية ومصاحل
املس تخدمني.
 .11ولحظت عدة وفود أأن اس تخدام نظام  ePCTللماكتب واملودعني ميكّن من حتقيق وفورات أأكرب يف الإنتاجية
والتلكفة .وذكرت بعض الوفود أأعدادا كبرية من الطلبات ادلولية وطلبات الفحص المتهيدي ادلويل قد أأودعت من خالل نظام
 ePCTيف ماكتهبا حبلول هناية العام املايض .وذكرت أأيضا أأن اإيداع امللفات قد صار أأفضل من خالل التحسينات اليت
أأدخلت مؤخرا عىل أليات اإذ مسحت ل ألطراف اليت ليس دلهيا حساب يف الويبو أأن تضيف توقيعاهتا .و أأكد ممثلو
املس تخدمني عىل أأمهية ضامن النفاذ املوثوق اإىل اخلدمات الش بكية وتوفري الضامانت املناس بة يف حاةل حدوث الإخفاق أأو
ّ
التعطل.
 .12و أأشار أأحد الوفود اإىل أأنه سيشجع مودعي الطلبات عىل الانتقال من نظام  PCT-SAFEاإىل نظام  ،ePCTهبدف
اإلغاء العمل هنائية بنظام  PCT-SAFEحىت قبل اجلدول الزمين اذلي وضعته الويبو .و أأشار وفد أخر اإىل أأنه يعمل يف
الوقت الراهن عىل مراجعة وظائف مكتبه املعين بتسمل الطلبات مع مراعاة تنفيذ نظام  ePCTونظام eSearchCopy
خالل العام املقبل .وذكر أأحد الوفود العمل اذلي أأجراه ابلتعاون مع املكتب ادلويل واذلي خلص اإىل توصيل نظام ePCT
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بنظامه ادلاخيل ملعاجلة الطلبات يف يناير  ،2019فأأدى ذكل اإىل ارتفاع معدل الإيداع بنظام  ePCTومن املتوقع أأن يزيد
ارتفاع ًا .وقال وفد أخر اإنه يس تمل  90يف املائة من اإيداعاته عرب نظامه ادلاخيل ل إاليداع الإلكرتوين ،و أأعرب عن اهامتمه بتنفيذ
ترتيب مماثل يف نظامه ادلاخيل ل إاليداع الإلكرتوين هبدف تعزيز الاتساق وتقليل تاكليف الصيانة.
 .13و أأعرب وفدان عن القلق إازاء الاقرتاح إابيقاف تشغيل  PCT-SAFEيف املس تقبل ،اإذ ذكر أأحدهام أأن حوايل
 65يف املائة من الطلبات ادلولية اليت يس تلمها يه مودعة ابس تخدام برانمج  .PCT-SAFEوالمتسا ابلتايل الاس مترار يف
دمع تشغيل نظام .PCT-SAFE
 .14و أأكد العديد من الوفود عىل أأمهية حتسني اخلدمات لإعداد تقارير البحث والفحص يف نظام  ePCTللسامح
ل إالدارات ا ألصغر بتقدمي تقارير حبث يف نسق  .XMLوحتدّث وفد عن معل مكتبه ،اذلي يعمل بصفة اإدارة للبحث
ادلويل ،ملساعدة املكتب ادلويل عىل التعامل مع التحسينات املطلوبة ،مثل اإماكنية اإدخال البياانت ا ألرسية يف التقرير.
ولحظت الوفود أأيضا أأن نظام  ePCTميكّن املودعني من اإرسال املستندات والبياانت اإلكرتون ًيا اإىل املاكتب و أأنه من الالزم
الن النظر يف المتكني من اإرسال املستندات اإىل مودعي الطلبات اإلكرتون ًيا دون احلاجة اإىل اإرسال نسخ ورقية أأيضا.
 .15و أأشارت الوفود اإىل أأمهية املسائل ا ألخرى املتعلقة ببياانت  XMLواس امترات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ومعلومات الاقتباس املرت ّبة .وقالت اإن تكل البياانت هممة لضامن اجلودة والاتساق يف البياانت املتاحة ألنظمة املعاجلة
والبحث ،ولتدريب أأنظمة اذلاكء الاصطناعي .وطلب وفد اإاتحة دليل حول كيفية اإنشاء اس امترات وتقارير  XMLخارج
نظام  .ePCTو أأشارت عدة وفود اإىل أأمهية اإيداع  DOCXكوس يةل لتشجيع اإيداع ومعاجلة النصوص الاكمةل ألجزاء
الطلبات .و أأعرب وفد عن قلقه إازاء عدد حمولت  DOCXاخملتلفة قيد التطوير .وقال اإن ذكل قد يؤدي اإىل نتاجئ متباينة
وعدم اليقني ابلنس بة للمودعني وللماكتب؛ ور أأى الوفد أأنه من ا ألفضل تطوير حمول  DOCXواحد يك تس تخدمه مجيع
املاكتب .وتساءل وفد أأيضا عام اإذا اكنت هناك خطط ملراجعة املرفق  Fللسامح ابس تخدام نسق  XMLوفقًا ملعيار
الويبو  ، ST.96علام بأأن معيار الويبو  ،ST.36اذلي يستند اإليه املرفق  Fحال ًيا ،مل خيضع لتطوير كبري منذ بعض س نوات.
 .16وفامي يتعلق خبدمة النفاذ الرمقي لواثئق ا ألولوية ( ،)DASرحب العديد من الوفود اب ألعداد املزتايدة للماكتب املشاركة
يف نظام  .DASوعىل سبيل املثال ،انضمت الهند وإارسائيل والربتغال واملكتب ا ألورويب للرباءات اإىل نظام  DASيف العام
املايض وتعزتم كندا أأن تصبح عىل ا ألقل مكتبا منضام فور تنفيذ معاهدة قانون الرباءات واذلي من املتوقع أأن يمت لحقا يف
عام  .2019وجشعت عدة وفود مجيع املاكتب عىل الانتقال لنظام  DASمن أأجل املشاركة يف تبادل واثئق ا ألولوية اإلكرتوني ًا
ودون ورق.
مزودة عىل ا ألقل ،من
 .17وجشعت وفود ،من هجهتا ،سائر املاكتب عىل اس تخدام نظام  ،WIPO CASEمكاكتب ِّّ
أأجل توفري أأكرب قدر ممكن من املعلومات ألغراض البحث والفحص .وجشعت عدة وفود عىل تبادل التقارير النصية من خالل
مؤخرا اإىل نظام
نظام  CASEلإثراء البياانت املتاحة من خالل النظام .و أأشار عدد من الوفود اإىل أأن ماكتهبا انضمت ً
 WIPO CASEأأو تعزتم الانضامم اإلهيا يف املس تقبل القريب.
 .18و أأيدت عدة وفود اس تخدام نظام  eSearchCopyوجشعت املاكتب املتبقية عىل املشاركة يف هذا النظام ،و أأشارت
اإىل أأن النظام مينح املاكتب مزااي يف دورها مكاكتب لتسمل الطلبات واكإدارات للبحث ادلويل ،ويتيح ملودعي الطلبات مزااي
يف احلد من التأأخري .ولوحظ أأيضً ا أأن الانتقال من الورق اإل هذا النظام حتقّق بسالسة معو ًما .و أأعلن ممثل املكتب ا ألورويب
للرباءات عن عزمه اس تكامل معلية انتقال مجيع ماكتب تسمل الطلبات اليت خيتص ابلعمل من أأجلها اكإدارة للبحث ادلويل،
اإىل نظام  eSearchCopyبهناية عام .2020
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 .19وذكرت عدة وفود أأهنا هممتة جدا ابلتقدم يف العمل بشأأن التفاعل الين بني ا ألهجزة إاكحدى أأولوايهتا ،ل س امي دلمع
تسلمي الواثئق دون ورق ويف الوقت املناسب فامي بني املاكتب ولفائدة املودعني .ومن بني ا ألولوايت ا ألخرى اليت ُذكرت
حتديدا نرش الرسومات امللونة وتطوير أأدوات للعمل بقوامئ التسلسل واملساعدة عىل دخول املرحةل الوطنية.
 .20ولحظ الرئيس أأن ا ألمانة قد أأحاطت علام ابملسائل احملددة اليت ينبغي حبهثا الوفود فرادى .وقال اإن ا ألدوات اليت
يتيحها املكتب ادلويل قد حفزت املاكتب ومودعي الطلبات عىل اس تخداهما والتفكري يف فوائدها .و أأضاف قائال اإن تزايد
تطلعات املس تخدمني يقتيض مزيدا من التطوير لالس مترار يف مواكبهتا.
 .21و أأحاط الفريق العامل علامً مبضمون الوثيقة .PCT/WG/12/10

البند  7من جدول ا ألعامل :التصالت الإلكرتونية بني املاكتب ومودعي الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات
 .22استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/23
 .23أأعرب وف ٌد عن تأأييده الشديد للعمل من اس تخدام تبليغات  ePCTكوس يةل رمسية لإرسال الواثئق من املاكتب ،ألن
مشريا اإىل أأنه س ميكّن
ذكل س يقلل التاكليف وس يح ّل مشالكت التأأخري يف تسلمي الربيد التقليدي وسيسمح بتتبع الإرسالً ،
من تسجيل النجاح يف اس تالم الواثئق .وقال ن اإدماهجا مع أأنظمة اإدارة الرباءات املعمتدة عىل خدمات الويب س يكون
خطوة هممة يف جعل هذا احل ّل معل ًيا.
 .24و أأشار الفريق العامل اإىل القلق اذلي ما فئت ممثلو املس تخدمني يعربون عنه إازاء حسب خدمة الفاكس يف اإطار
معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ورمغ ا إلقرار مبحدودية الفاكس عىل بروتوكول الإنرتنت ،فاإنه يكفل اإرسال املستندات
اإىل املكتب ادلويل عندما تتعطل ا ألنظمة الإلكرتونية املشغّةل عرب الإنرتنت ،فضال عن أأن الفاكس تقنية ما زالت موجودة يف
لك ماكن .و أأعرب وفدان عن دمعهام لالنقطاع عن اس تخدام الفاكس ،اإذ توقّفا مؤخرا عن اس تخدامه يف ماكتهبام أأو حرصا
اس تخدامه يف حالت حمدودة جدا.
 .25ولحظ الرئيس أأنه من الرضوري تقليل تعقيد ا ألنظمة املدجمة .وقال اإن اس تخدام تراجع الفاكس بشلك حاد  -يف
العديد من املاكتب ،أأصبح هجاز الفاكس منس يا ول ي ُس تخدم ول أأحد ّيطلع عليه ابنتظام .ون ّبه من أأن احلفاظ عىل خدمات
اإضافية لس تخدام حمدود جدا قد يؤدي اإىل مزيد من الارتباك والتاكليف مقابل فوائد حمدودة ،ل س امي و أأن الكثري من
الفوائد الرئيس ية املتصورة تظل ومهية ملّا تقدّم اخلدمات عرب الإنرتنت يف الواقع.
 .26و أأشار الفريق العامل اإىل أأن املكتب ادلويل س يواصل التشاور مع املاكتب ومجموعات املس تخدمني بشأأن
املسائل الواردة يف الوثيقة .PCT/WG/12/23

البند  8من جدول ا ألعامل :الطلبات ادلولية املرتبطة بعقوابت جملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة
 .27استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/7
 .28و ّكرر وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية من جديد موقفه وذكّر الفريق العامل بأأن مجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية ما فتئت ترفض قرارات جملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة ضد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية عىل أأن ليس لها
أأي أأساس قانوين ول نزاهة .وذكر الوفد أأن ا ألصوات لوقف العقوابت الوحش ية اليت تفرضها ا ألمم املتحدة عىل مجهورية كوراي
الشعبية ادلميقراطية تزتايد الن بني العديد من بدلان العامل ا ألخرى .و أأضاف قائال اإن الرباءات حب ّد ذاهتا ليس مواد ول
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خدمات؛ بل اإهنا هتدف فقط محلاية امللكية الفكرية للبرش .ومن هذا املنظور ،أأرص الوفد عىل أأن أأي توصية من جلنة خرباء
ا ألمم املتحدة ينبغي أأل تؤدي اإىل أأي وقع سليب عىل ولية الويبو من أأجل نظام دويل فعال للملكية الفكرية.
 .29أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/12/7

ملقاصة
البند  9من جدول ا ألعامل :ا ّ
( أأ) تقرير مرحيل :املرشوع التجرييب بشأأن مقاصة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .30استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/19
 .31وقدم املكتب ادلويل الوثيقة و أأشار اإىل أأن الك من اس تقصاء املاكتب وتقرير التدقيق املشار اإليه يف الوثيقة اكان
اإجيابيني ،حيث حددا فوائد املرشوع التجرييب للك من املاكتب الوطنية واملكتب ادلويل .واملكتب ادلويل يبحث عن
خيارات لزايدة حتسني الرتتيبات وإاجياد طرق للسامح للماكتب غري القادرة عىل املشاركة يف املرشوع الرائد حاليا أأن تشارك
فيه يف املس تقبل.
املقاصة عن
 .32و أأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة مبد أأ املرشوع التجرييب .و أأعربت وفود اليت شاركت ماكتهبا يف ّ
ارتياهحا ألن العمليات صارت أأحسن .وذكرت وفود أأخرى أأن ماكتهبا تأأمل يف املشاركة يف املس تقبل اإذا أأمكن التغلب عىل
بعض احلواجز .ولحظ وفد يعمل مكتبه إاكدارة للبحث ادلويل تبس يطا يف اإجراءات العمل أم ًةل يف أأن تس تطيع مجيع ماكتب
تسمل الطلبات اليت تعمل من أأجلها اإجراء حتويالت هبذه الطريقة قري ًبا ،مما سيسمح لها بزايدة الفوائد اإىل أأقىص حد من
خالل اإلغاء خمتلف ترتيبات نقل الرسوم املوازية.
مقاصة الرسوم س توفر مزااي مثىل للعديد من املاكتب وللمكتب ادلويل أأيضا .ولكن ،ل
 .33واعترب املكتب ادلويل أأن ّ
مقاصة الرسوم .وربّام سيتّضح
يتس ىن ذكل للجميع املاكتب ،فضال عن أأن املشاركة يف معلية حتويل الرسوم متاحة بدون ّ
املقاصة" اإىل "خدمة حتويل الرسوم" .وسيبذل املكتب ادلويل هجودًا للعمل مع
ا ألمر بتغيري الاصطالح املقرتح من "نظام ّ
املاكتب الوطنية وإاجياد حلول للمشألك املتعلقة ابملشاركة ،وضامن تلبية الاحتياجات اإىل التدريب ،واملساعدة عىل اإعداد
اخلدمات املعلوماتية السلمية ،مبا يف ذكل اإنشاء ملفات  XMLمناس بة.
 .34و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/12/19

(ب) اإحاةل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :اقرتاحات لتعديل الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات
 .35استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/20
 .36واتفقت الوفود مع مبد أأ التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ،و أأشارت اإىل أأمهية وضع أأساس قانوين واحض
للرتتيبات مع احلفاظ عىل املرونة لإجراء حتسينات يف املس تقبل من خالل اإدخال تعديالت أأخرى عىل التعلاميت الإدارية
حسب احلاجة .ولحظت عدة وفود أأن تكييف أأنظمهتا املعلوماتية ومعلياهتا املالية لتلبية متطلبات الإخطار اجلديدة املمكنة
سوف سيس تغرق بعض الوقت.
 .37و أأشار وفد اإىل أأنه من املهم أأن تمتكّن املاكتب ّ ِّ
احملصةل من اإخطار املكتب ادلويل واملاكتب املس تفيدة بدفع الرسوم
الفردية .ولحظ املكتب ادلويل احلاجة اإىل اإبقاء ا ألعباء عىل املاكتب يف حدها ا ألدىن وتكييف شلك الإخطارات مبا يتناسب
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مع الرسوم املعنية ،فاقرتح حذف عبارة "اإىل املكتب املس تفيد" من نص من القاعدة (96.2ب) اجلديدة املقرتحة .وس يحدد
شلك الإخطارات واملتلقي يف التعلاميت الإدارية ،يك ل ّ
يتعني وضع اإجراءات اإخطار جديدة يف املدى القصري ،ولكن يف
الوقت ذاته التوجيه حنو حتسني تبادل البياانت يف املس تقبل.
 .38واقرتح الوفد نفسه أأيضً ا حذف امجلةل الثانية من القاعدة (96.2ب) اجلديدة املقرتحة ،فأأشار اإىل أأن القاعدة  ،42اليت
حتدد املهةل الزمنية للبحث ادلويل ،تتضمن ما يفيد بأأن اإدارة البحث ادلويل علهيا أأن تبد أأ البحث ادلويل فور اس تالم صورة
البحث .و أأ ّقر املكتب ادلويل بأأن ا ألمر كذكل ،ولكنه يفضل الإبقاء عىل هذه امجلةل لتوضيح أأن املاكتب املس تفيدة ملزمة بأأن
تعترب ا إلخطار ابس تالم ادلفع من مكتب التحصيل عىل أأنه معادل لتلقي الرمس ابلفعل .وجيب أأن يكون واحضا أأن املاكتب
ينبغي أأل تنتظر حىت يمت حتويل الرمس لبدء العمل املعين ،مثل البحث ادلويل.
 .39و أأوحض املكتب ادلويل أأنه س يتشاور أأكرث بشأأن التعلاميت الإدارية املقرتحة الواردة يف املرفق الثاين للوثيقة
 ،PCT/WG/12/20من خالل التعماميت املرسةل يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملناقشات الثنائية بشأأن
ختص ماكتب مع ّينة ،هبدف أأن تدخل ا ألحاكم اجلديدة حزي النفاذ يف  1يوليو  .2020ودّعيت املاكتب الوطنية
قضااي حمددة ّ
اليت تواجه صعوابت تقنية أأو قانونية أأو اإدارية يف املشاركة يف الرتتيبات اجلديدة اإىل تقدمي تفاصيل حمددة عن املشالكت
حىت يمتكن املكتب ادلويل من اإجياد حلول لها ،سواء من ابإدخال مزيد من التعديالت عىل التعلاميت ا إلدارية أأو عن طريق
تكييف الإجراءات التقنية واملالية.
 .40ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القواعد  15و 16و 57و 96من الالحئة التنفيذية
بصيغهتا املبيّنة يف املرفق ا ألول للوثيقة  PCT/WG/12/20هبدف تقدميها اإىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف
سبمترب -أأكتوبر  ،2019مع مراعاة التغيري يف القاعدة (96.2ب) اجلديدة املقرتحة عىل النحو امل ّبني يف الفقرة  37أأعاله،
وهن ًا بأأية تغيريات حتريرية اإضافية قد تدخلها ا ألمانة.

البند  10من جدول ا ألعامل :ختفيضات الرسوم لفائدة مودعي الطلبات من اجلامعات
( أأ) أراء وتعليقات حول التعممي C. PCT 1554
 .41استندت املناقشات اإىل الوثيقة PCT/WG/12/3
 .42وحتدث وفد أأملانيا ابمس اجملموعة ابء ،و أأيده عدد من الوفود ،و أأشار اإىل أأن العديد من ادلول ا ألعضاء ل تزال قلقة
إازاء اس تحداث ختفيضات يف الرسوم لفائدة اجلامعات .ومشلت القضااي املثرية للقلق كيفية اس هتداف التدابري ،وجحم التاكليف
وا ألعباء الإدارية اليت تقع عىل عاتق املكتب ادلويل وماكتب تسمل الطلبات ،وقضااي امحلاية من الانهتأاكت .وقد تكون
التدابري ا ألخرى أأكرث مالءمة لتشجيع اجلامعات عىل اس تخدام نظام الرباءات ،من قبيل توس يع نطاق برانمج املساعدة
اجملانية للمخرتعني ليشمل جلامعات ،من أأجل تقليل أأكرب النفقات املالية اليت يواهجها مودعو الطلبات خالل معلية الرباءات،
أأي تاكليف أأخصايئ الرباءات.
 .43و أأشار وفدان اثنان اإىل أأهنام يعتربان أأنه من ا ألنسب السعي للحصول عىل ختفيضات شامةل يف الرسوم ،مما يعكس
حقيقة أأن مجيع املودعني احلاليني قد سامهوا مجيع ًا يف فائض مزيانية الويبو ،وابلتايل ،ينبغي أأن يس تفيد امجليع منه .ومعلت بنية
الرسوم الفردية بشلك جيد ومل يكن من املرغوب فيه تعقيدها من خالل وضع اختالفات جملموعات معينة من مودعي
الطلبات .واكنت هناك اقرتاحات إابيالء معامةل خاصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة  -مل يكن سبب تقدمي ادلمع للجامعات
عىل خالف اجملموعات ا ألخرى واحض ًا ،ل س امي بعدما أأظهرت ادلراسات أأن معدلت الطلبات تتأأثر يف املقام ا ألول
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مبس توايت الرسوم وتيل بعد ذكل العوامل ا ألخرى .وينبغي أأن تغطي تدابري مساعدة اجلامعات مرحةل البحث والتطوير بأأمكلها
و أأن تضمن التواصل الفعال بني اجلامعات وجمال الصناعة .واع ُتربت نس بة الفائدة اإىل التلكفة مرتفعة جد ًا.
 .44و أأكد وفد الربازيل جمدد ًا ،بدمع من الوفود املتحدثة ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ) (APGومجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ) (GRULACواجملموعة ا ألفريقية والعديد من الوفود الفردية ا ألخرى ،أأن ادلراسات الاقتصادية قد
خلصت اإىل أأن اجلامعات لها دور اإجيايب يف الإنتاجية .فاملعارف املنبثقة عن اجلامعات قد عززت اإنتاج القطاع الصناعي
انهيك عن أأثرها القوي وا إلجيايب عىل الابتاكر يف اكفة جمالت الاقتصاد .واكن هذا هو احلال بشلك خاص يف جمال
املس تحرضات الصيدلنية ،ويمكن السبب وراء يف كون اجلامعات مصادر هممة للمعارف العلمية والتقنية اليت ميكن تسخريها
لالبتاكر ،وهو الغرض الرئييس للويبو .وقد اعمتدت مجموعة من البدلان ،مبا فهيا تكل اليت أأعربت عن قلقها بشأأن هذا
الاقرتاح ،تدابري وطنية تقدم ختفيضات يف الرسوم لفائدة اجلامعات .ورمغ هذه اجلهود ،فاإن الطلبات اليت قدمهتا اجلامعات مل
تبلغ سوى نس بة  5.4يف املائة من الطلبات ادلولية وفق ًا لالس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام .2019
و ُح ِّّددت التاكليف عىل أأهنا العبء الرئييس يف دراسة نرشهتا املفوضية ا ألوروبية بعنوان "تاكليف الرباءات وتأأثريها عىل
الابتاكر" واليت درست اجلامعات يف مجموعة من البدلان املتقدمة .وإاذا اكن هذا هو احلال ابلنس بة لتكل البدلان املتقدمة،
فا ألمر س يكون كذكل ابلتأأكيد يف البدلان ذات املوارد احملدودة .وجتري ادلول ا ألعضاء مناقشات بشأأن وضع س ياسة رسوم
ملعاهدة الرباءات لتحفزي اإيداع الرباءات من قبل اجلامعات ،وذكل منذ ادلورة الثانية للفريق العامل اليت عُقدت يف عام
 ،2009واليت "اتفق [ا ألعضاء خاللها] عىل أأمهية ختفيض الرسوم وتدابري بناء القدرات ،مبا يف ذكل يف صياغة وإايداع
طلبات الرباءات ،ووافقوا عىل أأنه ينبغي أأن تُع ّد هيئات معاهدة الرباءات ذات الصةل مقرتحات ،مبا يف ذكل تدابري لتخفيض
الرسوم وبناء القدرات ،وذكل من أأجل زايدة اإماكنية النفاذ اإىل معاهدة الرباءات لفائدة اخملرتعني املس تقلني و /أأو ا ألشخاص
الطبيعيني ،والرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث ،ول س امي من البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا
"(الفقرة  97من الوثيقة  .)PCT/WG/2/14ويف ادلورة الثالثة للفريق العامل ،ذكر املكتب ادلويل أأن "الطلب ادلويل
مينح همةل قبل أأن يتعني دفع القسط الأكرب من التاكليف و أأنه قد يقدم املساعدة للعثور عىل رشاكء من هذا القبيل" .ومن ّمث،
وإان اكنت تكل الرسوم متثل جزء ًا صغري ًا نسبي ًا من التلكفة الإجاملية ،فاإن الوصول اإىل هذه املرحةل من اإجراءات الرباءات قد
يكون أأمر ًا يكتيس قدر ًا كبري ًا من ا ألمهية ابلنس بة لبعض املبتكرين"( .الفقرة  188من الوثيقة  .)PCT/WG/3/2وأأشار
ممثل من جامعة كوبهناغن ،خالل حلقة العمل اليت عقدت أأثناء ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ،اإىل أأن فرتة الثالثني
شهر ًا اليت تقدمهتا معاهدة الرباءات قد اس ُتغلّت للبحث عن الرشاكت املهمتة ابحلصول عىل تراخيص ،و أأن الهدف من اإيداع
طلب بناء عىل معاهدة الرباءات هو نرش معلومات عن الاخرتاع ونرش املعارف فامي يتعلق ابلتكنولوجيا واملساعدة يف العثور
عىل مرخص هل حممتل .وإاذا مل يمت العثور عىل أأي طرف ،فسيمت التخيل عن اإيداع الطلب .وهذا يدل عىل أأن مزيانية
اجلامعات حمدودة و أأن اس تخداهما ملعاهدة الرباءات خيتلف عن اس تخدام املودعني الخرين .وقد جتىل ذكل أأيض ًا يف ادلراسة
اليت أأجراها كبري الاقتصادين يف الويبو يف عام  .2014و أأظهرت الردود عىل التعممي  C. PCT 1515أأن العديد من البدلان
قد تشاورت مع اجلامعات وتلقت تعليقات تفيد بأأن رسوم الإيداع تعترب عائق ًا أأمام النفاذ اإىل النظام .واقرتحت الربازيل ،يف
الوثيقة  ،PCT/WG/11/18ختفيض ًا بنس بة  50يف املائة لفائدة اجلامعات يف البدلان النامية و 25يف املائة لفائدة اجلامعات
يف البدلان املتقدمة ،لكن الوفد أأكد أأنه يتسم ابملرونة فامي يتعلق ابملبلغ اذلي س ُيمنح لفائدة اجلامعات يف ادلول املتقدمة.
وقُ ِّّدرت تلكفة ذكل بنس بة  0.4يف املائة فقط من اإيرادات رسوم معاهدة الرباءات وينبغي اعتبارها "موارد خمصصة بشلك
جيد" ،بد ًل من دخل ضائع .وعالوة عىل ذكل ،وافقت جلنة الربانمج واملزيانية مرة أأخرى يف الشهر املايض عىل اإدراج
بناء عىل معاهدة الرباءات من جامعات يف البدلان النامية ،مما يدل عىل اإقرار ادلول
مؤرش يقيس عدد الطلبات املودعة ً
بناء عىل معاهدة الرباءات من البدلان النامية .ور أأى
ا ألعضاء يف الويبو برضورة وضع س ياسات ملعاجلة مسأأةل اإيداع الطلبات ً
الوفد أأن الاقرتاح يامتىش ابلاكمل مع هممة الويبو الرامية اإىل تشجيع الإبداع من خالل حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء
العامل ،عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية الويبو.
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 .45و أأشار أأحد الوفود اإىل أأنه اعمتد س ياسة وطنية تقيض ابإلغاء مجيع الرسوم لفائدة اجلامعات العامة ،ولكن ذكل مل يسفر
عن النتاجئ املتوخاة ،مع زايدة كبرية يف عدد الإيداعات واليت مل تنعكس يف منح الرباءات أأو اس تخداهما .واكن البديل ا ألفضل
هو ختفيض الرسوم بنس بة  50يف املائة ،وميكن أأن يصل اإىل نس بة  100يف املائة عندما تُثبت اجلامعة أأهنا تس تخدم ابلفعل
الرباءة .وعرض مكتب الوفد اذلي يعمل إاكدارة للبحث ادلويل ختفيض الرسوم بنس بة  75يف املائة لفائدة مجيع مودعي
الطلبات من البدلان النامية .واكن الاقرتاح يامتىش مع س ياس ته الوطنية احلالية ،ويأأمل الوفد أأن يتسع نطاق الاقرتاح ليشمل
مجيع البدلان أأ ّ ًاي اكن مس تواها الإمنايئ.
 .46و أأعربت عدة وفود عن ر أأي مفاده أأن املشاورة قد حددت عدة مسائل معلية يتعني معاجلهتا وينبغي اإجياد حلول لها.
وس تكون حلول تكنولوجيا املعلومات هممة لضامن تنفيذ الاقرتاح عىل حنو سلس.
 .47وتساءل عدد من الوفود عام اإذا اكن الاقرتاح س يوفر ابلفعل النتاجئ املرجوة ،لكن أأحد الوفود أأشار اإىل أأنه بدون
حماوةل ،س يكون من الصعب الإجابة عىل هذا السؤال؛ كام أأشارت وفود عديدة اإىل أأهنا لن تعرقل توافق الراء اإذا اكن هناك
اتفاق عام عىل املبادئ وإاذ عوجلت املسائل الفنية بشلك مناسب .واع ُترب رشط النفاذ املوقوت والتقيمي املناسب يف غاية
ا ألمهية يف حاةل املوافقة عىل ختفيض الرسوم.
 .48واس تجاب ًة للمشاغل اليت أأعرب عهنا ممثل املس تخدمني ،أأكد الرئيس أأنه ل يوجد أأي اقرتاح برفع الرسوم للمس تخدمني
الخرين نتيجة تطبيق التخفيضات لفائدة اجلامعات.
 .49و أأجاب وفد الربازيل عىل خمتلف الشواغل ،و أأكد من جديد ا ألمهية اليت يولهيا الاقرتاح اذلي قدمه العديد من ادلول
املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات وادلول املتعاقدة احملمتةل ،و أأبرز مرة أأخرى أأمهية اجلامعات بصفة خاصة يف النظام البييئ
لالبتاكر و أأمهية اختاذ اإجراءات ميكن حتقيقها يف س ياق نظام معاهدة الرباءات.
 .50و أأحاط الفريق العامل علامً مبحتوايت الوثيقة .PCT/WG/12/3

(ب) خيارات للتنفيذ
 .51استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/21
 .52وافقت معظم الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل أأن قامئة اجلامعات يف قاعدة بياانت التعلمي العايل العاملية مناس بة
لتشكيل أأساس ا ألهلية ألي ختفيض رسوم حيمتل تنفيذه .وردّا عىل اخملاوف بشأأن اشرتاط توفري دورات دراس ية مدهتا أأربع
س نوات لتقبل اجلامعة يف القامئة ،والوقت الالزم لإضافة جامعة اإىل القامئة قبل أأن تس تفيد من ختفيض الرسوم ،فأأشري اإىل أأن
الرابطة ادلولية للجامعات س تضيف اجلامعات يف القامئة خارج دورة املراجعة العادية ،و أأنه ل يشرتط أأن تكون مجيع ادلورات
ادلراس ية املقدمة من جامعة معينة ل تقل عن أأربع س نوات .واقرتح أأن يُتاح لدلول ا ألعضاء خيار اس تكامل القوامئ.
 .53و أأشارت معظم الوفود اإىل أأهنا ميكن أأن توافق عىل ا ألحاكم املتعلقة بأأهلية ختفيض الرسوم يف حاةل وجود ع ّدة
متقدمني ،ورمغ أأن بعض الوفود أأشارت اإىل أأهنا تفضل هنجا أأكرث حتررا ميكن مبوجبه حتديد احلق يف الاس تفادة من ختفيض
الرسوم إان اكن أأي مقدم طلب مؤهال؛ فقد ر أأت وفود أأخرى أأن ا ألحاكم متحررة للغاية يف حاةل الباحثني املودعني
املشاركني اذلين ل حيق هلم أأنفسهم الاس تفادة من ختفيض الرسوم.
 .54ور أأت الوفود أأن فرتة الس نوات الس بع لبند الانقضاء مناس بة بشلك عام يف ضوء متطلبات تقيمي تأأثري أأي ختفيض
متفق عليه.
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 .55ور ّد ًا عىل تعليق أأحد الوفود ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن البند  8املقرتح يف مرشوع جدول الرسوم املنقح ،اذلي
يشري اإىل الوقت اذلي يلزم فيه حتديد ا ألهلية ألنواع خمتلفة من ختفيضات الرسوم ،ليس حمدد ًا ملسأأةل ختفيض الرسوم
للجامعات ،ولكن لتوضيح مقصد نطاق التخفيضات احلالية .وت ّبني ا ألحاكم اخملتلفة املتعلقة بتوارخي اس تالم طلب البحث
التمكييل ادلويل وطلب الفحص المتهيدي ادلويل أأعدادًا صغرية من الرسوم ذات املس توى املنخفض نسب ًيا وميكن اإلغاء هذه
ا ألحاكم وجعل التارخي الوجيه هو اترخي الإيداع ادلويل ،إان رغبت ادلول ا ألعضاء يف ذكل.
 .56وشددت عدة وفود عىل أأن الشاغل الرئييس فامي يتعلق ابخليارات املعروضة هو السؤال اجلوهري ّمعا إان اكن ختفيض
الرسوم مناس ب ًا ،كام نوقش يف اإطار البند الفرعي السابق من جدول ا ألعامل .وعالوة عىل ذكل ،قد تكون أأعباء ماكتب
الاس تالم يف التحقق من ا ألهلية ومتابعة املشالكت أأكرب مما اقرتحه املكتب ادلويل ،مما س يؤدي اإىل زايدة يف جحم العمل
وارتفاع التاكليف اإىل ما يفوق املبلغ اذلي تغطيه رسوم الإحاةل احلالية .وقد يصعب تتبع الطلبات املقدمة من اجلامعات بأأسامء
خمتلفة وحتديد ا ألهلية وفئة ختفيض الرسوم الوجهية .ذلا ينبغي تقيمي تاكليف هذه القضااي بشلك أأفضل .واقرتح أأحد الوفود
فرض عقوابت اإضافية يف حاةل الإساءة املتعمدة ،ور أأت وفود أأخرى أأن الإعالانت املطلوبة وطبيعة اجلامعة املتقدّمة بطلبات
جتعل هذا الاحامتل غري مرحج.
 .57وإاضافة اإىل ذكل ،أأاثر بعض الوفود خماوف من أأن يؤدي ختفيض الرسوم اإىل تقدمي املزيد من الطلبات ادلولية ذات
اجلودة املنخفضة .و أأشارت وفود أأخرى اإىل أأن من الواحض أأن بعض طلبات الرباءات ذات اجلودة املنخفضة قد دخلت
النظام ،ولكن ر أأت أأن من غري احملمتل أأن تؤدي التخفيضات املقرتحة يف الرسوم اإىل زايدة هذه املشلكة .بل ر أأت أأن السامح
بوصول أأسهل اإىل طريق يتضمن إاعداد تقرير حبث دويل ور أأي مكتوب عاليي اجلودة سيساعد يف حتسني جودة الطلبات.
 .58واس تجاب ًة للمخاوف اليت أأثريت بشأأن ا إلنصاف يف مس توايت وحدود ختفيض الرسوم املقرتحة للجامعات اخملتلفة،
أأشار وفد الربازيل اإىل أأن احلدود القصوى املقرتحة طرحت من أأجل معاجلة اخملاوف بشأأن التاكليف الإجاملية احملمتةل ،اإذ
س تكون احلدود القصوى أأعىل بكثري إان طبقت عىل الطلبات املقدمة من اجلامعات من البدلان املتقدمة ،اليت قدمت العديد
من جامعاهتا أأعدادًا كبرية من الطلبات ادلولية.
 .59و أأشري اإىل أأن تنفيذ النظام واس تخدامه قد يكون بس ًيطا نسب ًيا ملقديم الطلبات واملاكتب ممن يس تخدمون نظام
الإيداع الإلكرتوين ( ،)ePCTلكن ليس هذا هو احلال ابلنس بة للخرين .فقد يكون تعديل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات
ومعليات ماكتب تسمل الطلبات ،مبا يف ذكل العالقة مع النظم املالية ،ملك ًفا وقد يس تغرق وقتًا طوي ًال .وذكرت اإماكنية
السامح ابلتخفيضات للطلبات املقدمة اإىل مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب ادلويل فقط ،ولكن أأشري اإىل أأن هذا
الاحامتل قد يقطع الصةل مع اخلدمات احمللية ول يسهّل اس تخدام النظام.
 .60ور ّد وفد الربازيل عىل عدد من التعليقات ،مشريا اإىل اإماكنية النظر يف مزيد من التحسينات التقنية ملعاجلة بعض
جزءا من الاقرتاح
القضااي ،و أأن العديد من مزيات اقرتاحه اليت ظهرت يف اخليارات اليت قدهما املكتب ادلويل مل تكن ً
ا ألصيل ،ولكن أأدرجت ملعاجلة خماوف بعض ادلول ا ألعضاء .ووافق الوفد عىل أأن خمططات مثل برانمج مساعدة اخملرتعني
أأبرزت فائدة جل ّية ،ولكن العرض املقدّم بشأأن هذا الربانمج يف وقت سابق من اجللسة أأ ّقر بأأن رسوم الإيداع ادلويل ل
تزال ّ
تشلك معضةل وكذكل تاكليف احملاماة والقدرات الوطنية .وقال الوفد اإن اقرتاحه هذا هو حماوةل لختاذ خطوات مفيدة
يف س ياق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
بناء عىل تعليق من أأحد الوفود ،اقرتح الرئيس النظر يف ألية رد ا ألموال ،اليت س تدفع اجلامعات مبوجهبا رسوم
 .61و ً
الإيداع ادلولية اكمةل يف وقت الإيداع ،ولكهنا تس تطيع يف هناية العام املطالبة ابسرتداد ما نسبته  50يف املائة من الرسوم من
املكتب ادلويل ملا يصل اإىل مخسة طلبات دولية يف الس نة ،بغض النظر عن البدل اذلي توجد فيه اجلامعة .وقد اكتسب
اقرتاح الرئيس بعض الاهامتم ،مع اإشارة خاصة اإىل أأنه يعامل لك اجلامعات ابلتساوي وسزييل ا ألعباء الإدارية عن اكهل
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ماكتب تسمل الطلبات .ولكن أأشار عدد من الوفود اإىل أأن ّه أأقل فائدة للجامعات ،ول س امي اجلامعات احلكومية يف بعض
البدلان اليت تتوىل فهيا هيئة مركزية اإدارة الشؤون املالية .ومبا أأ ّن الاقرتاح يس تدعي من اجلامعات تسديد املبلغ الاكمل
للرسوم يف البداية ،حىت إان اكنت معلية اسرتداد ا ألموال فعاةل ،فس تربز صعوابت وتأأخريات وتاكليف يف اإعادة ختصيص
املبلغ املسرتد اإىل ا ألقسام الوجهية يف اجلامعة ،مما يعين أأن ا ألثر العميل لسرتداد ا ألموال سينخفض اإىل حد كبري .وقد يتفامق
هذا ا ألمر بسبب الرسوم املرصفية وقضااي سعر الرصف واملشألك احملاسبية اإذا مل تسرتد اجلامعة املبلغ يف نفس الس نة
احملاسبية دلفع الرسوم ا ألصلية .وإاضافة اإىل ما س بق ،ر أأى بعض الوفود أأن املعامةل املتساوية للجامعات يف البدلان النامية
والبدلان املتقدمة ل يعين تلقائي ًا معامةل عادةل للك اجلامعات .و أأضافت عدة وفود أأن اقرتاح الرئيس احنرف اإىل حد كبري عن
الاقرتاح ا ألصيل املقدّ م من الربازيل ،وهو يف جوهره اقرتاح جديد ل ميكهنم حتديد موقف بشأأنه دون التشاور أأو ًل مع
عواصهم.
 .62و أأ ّقر الفريق العامل بأأن الوثيقة  PCT/WG/12/21اكنت خطوة اإجيابية حنو ا ألمام ومكّنت من التقدّم يف
النظر يف ختفيض ممكن يف الرسوم بغية زايدة نفاذ اجلامعات اإىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وخلص الرئيس
مع ذكل اإىل عدم وجود توافق يف الراء بشأأن اخليارات الواردة يف الوثيقة  ،PCT/WG/12/21أأو البدائل اليت
اقرتهحا الرئيس .وسيبقى اخليار مفتو ًحا أأما وفد الربازيل أأو أأي عضو أخر يف مجموعة العمل لتقدمي املزيد من املقرتحات
اإىل ادلورة التالية.

البند  11من جدول ا ألعامل :املعايري اخلاصة بتخفيضات الرسوم لبعض مو ِّدعي الطلبات من بعض البدلان ،ل
س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
 .63استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/11
 .64و أأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة الاقرتاح الرايم اإىل احلفاظ عىل املعايري الواردة يف البند  5من جدول الرسوم
ومراجعة املعايري مرة أأخرى يف غضون مخس س نوات .ويف معرض دورة الاس تعراض احلالية ،أأشار وف ٌد اإىل ارتفاع أأربعة
بدلان يف فئات جدول رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات استنادا اإىل المنو يف اقتصاداهتا ،اإذا ارتفع اثنان من املس توى
املبني يف البند (5أأ) واثنان من املس توى ّ
ّ
املبني يف البند (5ب) ،و أأملح اإىل أأن نظام الرباءات اكن هل دور ما يف
هذه التطورات.
 .65وقالت عدة وفود اإن ا ألرقام املقدمة توحض أأمهية التخفيضات ابلنس بة ل ألشخاص الطبيعيني املقميني يف البدلان
املس تفيدة ،ولحظت أأن التخفيضات يف أأجحام الإيداعات يف البدلان اليت مل تعد التخفيضات متاحة فهيا .واس تنتجت أأن أأن
ذكل يدل عىل أأن التخفيض الهادف يف الرسوم اإجراء فعال .واعترب وف ٌد ميثل بدل ًا أأصبح املقميون فيه مؤهلني لتخفيض
الرسوم يف عام  2015أأن التخفيضات حفزت بشلك اإجيايب سلوك مودعي الطلبات يف البدل .ولحظ وفد أخر ،من انحية
أأخرى ،أأن التباينات يف التأأثريات فامي بني البدلان اخملتلفة تظهر أأن سلوك الإيداع يتأأثر أأيضً ا بشدة بعوامل أأخرى غري
ختفيض الرسوم.
 .66و أأعرب أأحد الوفود عن ارتياحه ألن الوثيقة أأوحضت أأن التدابري اليت س بق اعامتدها لتوضيح أأهلية املودعني للحصول
عىل ختفيضات يف الرسوم اكنت فعاةل.
 .67ورد ًا عىل اس تفسار بشأأن حقيقة أأن ا ألمم املتحدة مل تعد تصدر مبارشة قمي اثبتة دلولر الولايت املتحدة لعام 2004
للناجت احمليل الإجاميل ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه يفضل عدم تعديل جدول الرسوم ،حيث أأن املبد أأ أأو املفهوم متّفق عليه
و أأن أأرقام التسوية ل تزال تنرش ومتكّن من حساب القمي املطلوبة بسهوةل.
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 .68وفامي يتعلق ابلس تفسار املتعلق مبصطلح "البدلان النامية" يف عنوان الوثيقة ،لحظ املكتب ادلويل أأن هذا املصطلح
مس تخدم منذ عدة س نوات ،علام بأأن الفريق العامل نظر يف اقرتاح ملراجعة معايري ختفيض الرسوم .واس تطرد قائال اإن
الاقرتاح مو ّجه معو ًما اإىل "البدلان النامية" ،ولكنه يقر يف الوقت ذاته بأأنه ل يوجد تعريف واحد يف ا ألمم املتحدة ملصطلح
"البدل النايم" و أأن معايري ختفيض الرسوم مبوجب البند (5أأ) تقررها ادلول ا ألعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .69ووافق الفريق العامل عىل أأن يويص امجلعية ابلإبقاء عىل املعايري الواردة يف البند  5من جدول رسوم معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،وعىل أأن تس تعرضها امجلعية من جديد يف غضون مخس س نوات.

البند  12من جدول ا ألعامل :تنس يق املساعدة التقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .70استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/22
 .71و أأعربت الوفود اليت أأخذت اللكمة عن تقديرها للمعلومات عن املساعدة التقنية الواردة يف الوثيقة و أأقرت مبسامهة
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املساعدة التقنية املقدّمة للبدلان النامية.
 .72وذكّرت عدة وفود أأن املساعدة التقنية مس متدّة من الولية ا ألصلية للويبو اليت تشمل الهنوض ابمللكية الفكرية يف العامل
من خالل التعاون فامي بني ادلول .واملساعدة التقنية يه أأداة هممة للمتكني من تسخري امللكية الفكرية ألغراض التمنية وابلرتقاء
ابلقدرات التقنية للماكتب الوطنية وا إلقلميية للرباءات يف ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف نص
املعاهدة ،املساعدة التقنية يه موضوع املادة  51اليت تنص عىل اإنشاء جلنة تُعىن ابملساعدة التقنية .ومعال ابلتوصية  1من
أأجندة التمنية للويبو ،جيب أأن تكون املساعدة التقنية موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة وتأأخذ بعني الاعتبار
ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية .ويف هذا الصدد ،تؤدي برامج الويبو ومشاريعها للمساعدة التقنية دور ًا همامً
يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ويف وضع اخلطط القطرية ويف حتسني وظائف ماكتب امللكية الفكرية.
 .73و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/12/22

البند  13من جدول ا ألعامل :برانمج مساعدة اخملرتعني
 .74استندت املناقشات اإىل الوثيقة  PCT/WG/12/24وإاىل عرض قدّمه املكتب ادلويل عن برانمج
مساعدة اخملرتعني ).2(IAP
 .75وحتدّث وف ٌد عن برانجمه الوطين "للرباءات اجملانية" اذلي يتيح خدمات لإيداع الرباءات وتتبّعها ابجملان ،عىل غرار
برانمج مساعدة اخملرتعني ،كام يوفّر ادلمع املايل للمخرتعني والرشاكت الصغرى من ذوي املوارد احملدودة ،مبا يكفل هلم الصول
عىل امحلاية مبوجب براءة.
 .76ورد ًا عىل اس تفسار من الوفد نفسه ،أأكد املكتب ادلويل أأن برانمج مساعدة اخملرتعني هو مشابه لربانمج "الرباءات
اجملانية" اإذ هيدف اإىل "تعريف" اخملرتعني عىل والكء الرباءات احملليني ملساعدهتم عىل صياغة الإيداع الوطين وتتبّعه .ويف
حال أأدى الطلب يف وقت لحق اإىل اإيداع طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وإاىل دخول املرحةل الوطنية دلة
مكتب الولايت املتحدة للرباءات أأو املكتب ا ألورويب للرباءات ،فيمت "تعريف" وكيل الرباءات احمليل عىل وكيل براءات
اجملاين للمساعدة عىل تتبّع الطلب دلي املكتبني املع ّينني .ويف هذا الس ياق ،أأكد ممثل مجموعة مس تخدمني عىل أأمهية "اإقران"
2

تُتاح نسخة من العرض يف موقع الويبو عىل الرابط التايلhttps://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438415 :
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وكيل الرباءات احمليل يف أأقرب وقت ممكن مع الوكيل اجملاين ،وح ّبذا لو مت ذكل يف املراحل ا ألوىل من صياغة الطلب حىت
يمتكن الوكيل احمليل من التعمل والاس تفادة منذ املراحل ا ألوىل من همارات الصياغة للوكيل اجملاين.
 .77و أأشار ممثل معهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب ا ألورويب للرباءات أأن أأعضاء املعهد شاركوا حىت الن يف تقدمي
املساعدة فامي يتعلق بطلبني للحامية مبوجب براءة يف أأورواب .وقال اإن املعهد يش ّجع والكء الرباءات الاخرتاع ا ألوروبيني عىل
الإسهام يف برانمج مساعدة اخملرتعني من خالل مساعدة املودعني اذلين يطلبون امحلاية مبوجب براءة يف أأورواب.
 .78ورصح وفد كولومبيا قائال اإن كولومبيا اكنت واحدة من أأوائل املشاركني يف برانمج مساعدة اخملرتعني واذلي حقّق
جناحا كبريا يف نظره و أأفىض اإىل منح مخس براءات.
 .79ورد ًا عىل اس تفسار حول الإجراءات ابلنس بة للبدلان الراغبة يف الانضامم اإىل برانمج مساعدة اخملرتعني ،قدم املكتب
ادلويل مزيدً ا من التفاصيل حول املتطلبات والالزتامات .وقال اإن س بعة طلبات من ادلول ا ألعضاء يه قيد النظر الن؛
واملوارد املتاحة للمكتب ادلويل يف الوقت الراهن ل تسمح سوى بتنفيذ هذا الربانمج يف بدلين اثنني أأو ثالثة يف الس نة،
ولكن ميكن تسخري موارد اإضافية اإذا اش ت ّد الطلب عىل املشاركة.
 .80و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/12/4

البند  14من جدول ا ألعامل :تدريب فاحيص الرباءات
( أأ) دراسة اس تقصائية عن تدريب فاحيص الرباءات
 .81استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/6
 .82و أأيدت الوفود اليت أأخذت اللكمة الاقرتاح الرايم اإىل أأن جيري املكتب ادلويل دراسة اس تقصائية ملرة واحدة حول
س ياسات ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق مبوارد التعمل الإلكرتوين ،و أأن جيري املكتب ادلويل دراسات اس تقصائية يف
املس تقبل لك عامني حول أأنشطة تدريب فاحيص الرباءات اليت ّنظمهتا ماكتب امللكية الفكرية أأو اس تفادت مهنا.
 .83و أأبلغت بعض الوفود عن أأنشطة التدريب اليت قدمهتا ماكتهبا بصفهتا ماكتب ماحنة أأو اليت اس تفادت مهنا بصفهتا
ماكتب مس تفيدة .عىل وجه التحديد ،حتدّث أأحد الوفود عن اس تخدام التعلمي الإلكرتوين لزتويد فاحيص الرباءات ابلتدريب
ادلاخيل يف مكتبه للملكية الفكرية ،و أأعرب عن اس تعداده لتقدمي مزيد من املعلومات حول موارده املتاحة للتعلمي الإلكرتوين.
تطرق وفد أخر لتدريب فاحصني الرباءات اذلي تتيحه الأاكدميية العاملية للملكية الفكرية .وقدم وفدان معلومات عن أأنشطة
و ّ
تدريب فاحيص الرباءات بدمع من الصناديق الاستامئنية اليت أأنشئت مع الويبو .و أأعرب وفد أخر عن التقدير لدلمع اذلي
قدمته املاكتب املاحنة لربامج تكوين الكفاءات لفائدة فاحيص الرباءات املوضوعيني يف مكتبه.
 .84اإن الفريق العامل:
( أأ) أأحاط علام مبضمون الوثيقة PCT/WG/12/6؛
(ب) ووافق عىل الاقرتاح الرايم اإىل أأن جيري املكتب ادلويل دراسة اس تقصائية ملرة واحدة حول
س ياسات ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق مبوارد التعمل الإلكرتوين ،كام هو ّ
مبني يف الفقرة  23من
الوثيقة PCT/WG/12/6؛
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(ج) ووافق عىل الاقرتاح الرايم اإىل أأن جيري املكتب ادلويل دراسات اس تقصائية يف املس تقبل لك
عامني ،عىل أأن جترى ادلراسة املقبةل  2021لتغطي ا ألنشطة املنجزة يف  2019و ،2020كام هو ّ
مبني يف
الفقرة  28من الوثيقة .PCT/WG/12/6

(ب) التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءات
 .85استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/5
 .86وعرض وفد الفلبني أخر املس تجدات عن تعاونه مع املكتب ادلويل يف تطوير موقع خمصص من نظام اإدارة التعمل
( )LMSيف مكتب الفلبني للملكية الفكرية يف الفلبني .وقال اإن املكتب جنح يف تثبيت موقع اإلكرتوين حميل قامئ عىل نظام
مودل و أأدرج فيه بعض حمتوى التعلمي الإلكرتوين ،مث س يعمل عىل تثبيت اخلصائص وبرجميات التوصيل الإضافية لتطوير هذا
احملتوى بشلك أأكرب هبدف دمع اإدارة التدريب القامئ عىل الكفاءة لفاحيص الرباءات .وقال اإن نظام اإدارة التدريب سوف
يمكّل البنية التحتية للتدريب اليت مت تطويرها يف اإطار برانمج التدريب ا إلقلميي لفاحيص الرباءات ( )RPETاذلي ّ
ينظمه
مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية .ورصح الوفد بأأنه عىل اس تعداد لتبادل خرباته يف جمال حتسني تنس يق تدريب فاحيص
الرباءات لفائدة ماكتب امللكية الفكرية املتوسطة والصغرية ا ألخرى الراغبة يف الرشوع يف مسعى مماثل ،ومن املمكن أأيضا أأن
مينح النفاذ اإىل موقعه عىل الويب لتكل املاكتب املهمتة بناء عىل الطلب.
 .87و أأعربت الوفود اليت أأخذت اللكمة عن تقديرها للتقدم احملرز يف تطوير اإطار الكفاءات لفاحيص الرباءات املوضوعيني
ونظام اإدارة التعمل .وذكر أأحد الوفود أأن الإطار ونظام اإدارة التعمل ميكن أأن يساعدا يف تنس يق التدريب من خمتلف املصادر،
مصدرا ميكن ملكتب ماحن اس تخدامه لتحديد احتياجات مكتب أخر عند تقدمي التدريب.
ويقلال من الازدواجية ويوفرا ً
 .88و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/12/5

البند  15من جدول ا ألعامل :ضامانت يف حاةل حدوث أأعطال تؤثر عىل املاكتب
 .89استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/17
 .90وقدّم للوثيقة ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات فشدّد عىل أأمهية السامح للماكتب بأأن تكفل ملودعي الطلبات حامية يف
حاةل عدم توفر ا ألنظمة الإلكرتونية اليت ميكن تطبيقها دون اإجراء مثقل ونتاجئ غري مؤكدة .وقال اإن املقرتحات تعكس معو ًما
التعرض خملتلف الشواغل اليت ِّ ّ
وهجت اإىل املكتب ا ألورويب للرباءات
تكل الواردة يف القاعدة (82رابعا) .1وحرص املمثل عىل ّ
بشلك غري رمسي قبل اجللسة ،فاقرتح حذف امجلةل الثانية من القاعدة (82رابعا) (2أأ) اإذا لزم ا ألمر والقضااي اليت مت تناولها يف
ماكن أخر ،كام هو احلال يف املبادئ التوجهيية ملكتب تسمل الطلبات .واقرتحت أأيضا حتسينات من أأجل توضيح امجلةل
ا ألوىل ،حبيث يصبح نص الفقرة املقرتحة كام ييل (اإذا حذفت امجلةل الثانية ابلفعل):
"( أأ) جيوز ألي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية النص عىل قبول عذر التأأخر يف مراعاة املهةل احملدّ دة يف
الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى ذكل املكتب أأو تكل املنظمة بسبب عدم توافر أأي من وسائل التصال
الإلكرتونية املسموح هبا يف ذكل املكتب أأو تكل املنظمة ،رشط القيام بتكل الإجراءات يف يوم العمل التايل اذلي
تكون فيه تكل الوسائل الإلكرتونية متاحة .وينرش املكتب املعين أأو املنظمة املعنية معلومات عن أأي من حالت
عدم توافر تكل الوسائل ،مبا يف ذكل الفرتة اليت تس تغرقها تكل احلاةل ،وخيطر املكتب ادلويل بذكل".
 .91و أأشار املمثل اإىل أأن الاقرتاح يتعلق فقط حبالت العطل يف اخلدمات الإلكرتونية وليس ابلإرسال الوريق .و أأضاف
قائال اإنه سيسمح للمكتب بتفعيل ا ألحاكم املعنية حىت لو اكنت حدمة واحدة فقط غري متوفرة من مجمل اخلدمات املتاحة ،أأو
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يف حال السامح ابتباع اإجراء دلى املكتب ادلويل وكذكل دلى مكتب تسمل الطلبات .ويف هذا الصدد ،من غري العميل أأن
ّ
يغري مودع الطلب وس يلته أأو ينتقل اإىل ماكن أخر لإرسال مستند يف غضون همةل قصرية .وتُرتك فرتة ا إلعالن عن انقطاع
اخلدمة حلمك املكتب وفقًا ملعايريه اخلاصة.
 .92و أأخذت اللكمة وفو ٌد و ٌ
مجموعات متث ّل املس تخدمني فأأعربت معو ًما عن تأأييدها لالقرتاح ،و أأشارت اإىل أأن مودعي
الطلبات قد ل يكون دلهيم يف بعض ا ألحيان وس يةل فعاةل للتعامل مع أاثر انقطاع اخلدمة ،خاصة بعد اإغالق املكتب وعدم
توفر موظفي ادلمع الفين .ولحظ وف ٌد أأن شواغهل الثالثة قد عوجلت يف املالحظات الاس هتاللية اليت تقدّم هبا ممثل املكتب
ا ألورويب للرباءات .وقال أأو ًل ،الاقرتاح عبارة عن حمك "اجلواز" ،اإذ ل يوجب الزتا ًما عىل املاكتب ابمليض قدم ًا بطريقة
معينة ويرتك للك مكتب حتديد ما اذلي سيشلك انقطاعًا مبوجب اإطارها القانوين .وقال اثني ًا ،ميكن حذف امجلةل اليت حتتوي
قادرا
عىل اإشارات اإىل أأعامل "الصيانة امل ّقررة" .وقال اثلثًا ،اإن املقدمة تطرقت اإىل مسأأةل ما اإذا اكن مودع الطلب س يكون ً
عىل الاس تفادة من هذه الضامنة يف حال أأمكن تقدمي مستند اإىل مكتب تسمل الطلبات احمليل أأو اإىل املكتب ادلويل  -ومل
يكن دلى الوفد ر أأي حمدّد إازاء الإجابة عىل هذا السؤال ،ولكنه يرى من الرضوري أأن تكون الإجابة واحضة .و أأكدت عدة
وفود أأخرى أأهنا ترى أأنه من املهم أأل يكون احلمك اإلزام ًيا عىل املاكتب.
 .93وشدّد أأحد الوفود رضورة ا إلرساع يف الإخطار ونرش املعلومات املتعلقة ابلنقطاعات لتجنب فقدان احلقوق من
جانب مودعي الطلبات فامي يتعلق اب ألحداث اليت تقع قبل وقت قصري من دخول املرحةل الوطنية.
اختياراي للماكتب ،و أأهنا تسمح للماكتب
 .94و أأكد الرئيس فهمه بأأن القاعدة اجلديدة املقرتحة رمق (82رابعا) 2جتعل التنفيذ
ً
ابإاتحة تدابري لوقف الإجراء يف احلالت اليت تكون فهيا وس يةل واحدة فقط غري متاحة من مضن وسائل التصال الإلكرتونية
العديدة وحيث ي ُسمح بتقدمي مستند اإما اإىل مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل .و أأضاف قائال اإن املاكتب س ّ
تبت يف
اعتبار الانقطاع قد حدث أأول ،بتطبيق معايريها اخلاصة.
 .95ووافق الفريق العامل عىل القاعدة اجلديدة املقرتحة (82رابعا) 2من الالحئة التنفيذية ،كام يه معروضة يف
مرفق الوثيقة  PCT/WG/12/17وكام عُ ِّّدلت يف الفقرة  90أأعاله ،بغية اإحالهتا اإىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل
دورهتا املقبةل يف سبمترب -أأكتوبر .2019

البند  16من جدول ا ألعامل :اقرتاح يدعو اإىل السامح بتصحيح أأو اإضافة مؤرشات مبوجب القاعدة 11.4
 .96استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/8
 .97و أأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة القاعدة (26رابعا) املقرتحة اجلديدة لتوفري أأساس قانوين ألغراض تصحيح أأو
اإضافة البياانت املنصوص علهيا يف القاعدة  (11.4أأ)" "1و"."2
 .98واكن أأحد الوفود تقدّم بتعديالت اإضافية عىل املادة (419اثنيا) اجلديدة املقرتحة من التعلاميت الإدارية من أأجل
التعامل مع التصحيحات أأو الإضافات مبوجب القاعدة (26رابع ًا) ،وس يأأخذها املكتب ادلويل يف احلس بان عند التشاور
بشأأن تنفيذ ا ألحاكم عن طريق تعممي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .99ووافق الفريق العامل عىل اقرتاح اإضافة القاعدة (26رابع ًا) من الالحئة التنفيذية ،كام يه معروضة يف املرفق
ا ألول للوثيقة  PCT/WG/12/8بغية اإحالهتا اإىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا املقبةل يف سبمترب -أأكتوبر .2019
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البند  17من جدول ا ألعامل :عنارص وأأجزاء الطلب ادلويل املُودعة خطأ
 .100استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/9
 .101وذكر أأحد الوفود أأنه ل يزال يرى أأن التضمني ابلإشارة اإىل العنارص أأو ا ألجزاء الصحيحة يندرج مضن روح وهدف
ا ألحاكم احلالية اليت حتمك التضمني ابلإشارة اإىل ا ألجزاء الناقصة .وقال اإنه يعتقد أأن القواعد اجلديدة املقرتحة معقدة وميكن
جتنهبا عن طريق تعديل القاعدة  18.4اليت توحض نطاق ا ألحاكم احلالية اليت تتناول التضمني ابلإحاةل ،ولكن بوسعه أأن يؤيد
املقرتحات ،رشيطة أأن تعالج بعض املسائل بشلك مرض.
 .102و أأيدت مجيع الوفود ا ألخرى وممثيل مجموعات املس تخدمني اليت أأخذت اللكمة املقرتحات معوم ًا ،رهن تقدمي املزيد من
الإيضاحات فامي يتعلق بعدد من املسائل املتعلقة ابلصياغة .ور أأى الكثري أأن املقرتحات توفر ح ًال متواز ًان رمغ أأهنا معقّدة ،مع
متيزي واحض بني ا ألحاكم اليت تنطبق عىل ا ألجزاء الناقصة "فعال" من انحية ،ومن انحية أأخرى ا ألحاكم املطبقة عىل العنارص
وا ألجزاء املودعة خطأ .و أأيد عدد من الوفود الاقرتاحات من حيث املبد أأ ،مع الإشارة اإىل أأهنا س يحتاج اإىل تقدمي اإخطارات
بعدم توافق ا ألحاكم اجلديدة مع القانون الوطين املنطبق ،سواء بصفهتا ماكتب تسمل الطلبات أأو ماكتب معينة أأو
ماكتب منتخبة.
 .103ورد ًا عىل اس تفسار ،أأوحض املكتب ادلويل أأنه يف حاةل " "1اإدراج تضمني حصيح ابلإحاةل "2" ،وحذف جزء خاطئ
إخطارا بعدم
يف تعديل مبوجب املادة  "3" ،34واكن الطلب ادلويل قد دخل املرحةل الوطنية دلى مكتب معني قدم ا ً
التوافق ،فاإن املكتب املعني يتعامل مع الطلب ،مع العنرص اجلزء الصحيح املدرج يف الطلب ،وفقًا للقاعدة اجلديدة املقرتحة
(5.20اثنيا)(ب) أأو (ج) ،كام لو اكن اترخي الإيداع ادلويل قد ُمنح أأو مت تصحيحه مبا يوافق التارخي اذلي مت فيه اس تالم
العنرص أأو اجلزء الصحيح من ِّقبل مكتب تسمل الطلبات .وس يكون هذا هو احلال أأيضً ا يف حاةل عدم تعديل املادة .34
 .104ورد ًا عىل اس تفسار ،أأوحض املكتب ادلويل أأن أأي عنرص أأو جزء مودع عن طريق اخلطأأ مث ُحذفه من الطلب ادلويل
مبوجب القاعدة (5.20اثنيا)(ب) أأو (ج) س يظل رمغ ذكل يف ملف الطلب ادلويل اذلي حيتفظ به املكتب ادلويل.
 .105واس تجابة للمشاغل اليت أأاثرهتا عدة وفود بشأأن قدرة مكتب تسمل الطلبات عىل حتديد هل أأودع عنرص أأو جزء من
الطلب عن طريق اخلطأأ ،أأوحض املكتب ادلويل أأنه ليس من املتوقع أأن يبحث مكتب تسمل الطلبات عن العنارص أأو ا ألجزاء
املودعة خطأأ ،بل الالزتام الوحيد ملكتب تسمل الطلبات هو أأن يدعو مودع الطلب اإىل تقدمي التصحيحات املطلوبة يف حال
لحظ ما يبدو هل أأنه عنرص أأو جزء مودع من ابب اخلطأأ ،يف معرض املعاجلة العادية لتحديد هل ا ألوراق املزعومة عىل أأنه
طلب دويل تفي مبتطلبات املادة .)1(11
 .106واس تجابة للمشاغل اليت أأاثرها عدد من ممثيل مجموعات املس تخدمني بشأأن وقع اإخطارات عدم التوافق تقدهما املاكتب
بصفهتا ماكتب تسمل الطلبات وماكتب معينة ،أأوحض املكتب ادلويل ما ييل:
( أأ) ابلنس بة اإىل ماكتب تسمل الطلبات ،فقد ُاقرتح ضامن ،مبوجب تفامه تعمتده امجلعية ،أأن ُحيال اإىل املكتب
ادلويل ،بصفته مكتبا لتسمل الطلبات بناء عىل القاعدة  (4.19أأ)" ،"3أأي طلب يودع دلى مكتب تسمل الطلبات
يكون قد قدّم اإخطارا من هذا القبيل ،مبا يطبق ا ألحاكم املتعلقة بتضمني العنارص أأو ا ألجزاء الصحيحة ابلإحاةل اإلهيا؛
(ب) وابلنس بة اإىل اإخطارات عدم التوافق اليت تقدّ هما املاكتب املعينة ،فاإن املكتب ادلويل سيتوىل نرش هذه
الإخطارات عىل نطاق واسع لضامن أأن يكون مودعو الطلبات عىل عمل اتم ابملاكتب املعينة اليت س تقبل تضمني
العنارص أأو ا ألجزاء الصحيحة ابلإحاةل ألغراض للمعاجلة يف املرحةل الوطنية ،واملاكتب اليت ل تقبل ذكل.
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 .107وذكر أأحد الوفود أأن دليه شواغل حمددة فامي يتعلق بعدد من القواعد اجلديدة املقرتحة أأو التعديالت املقرتحة للقواعد
وخص ابذلكر ما ييل:
احلاليةّ ،
( أأ) تساءل الوفد حول احلاةل اليت يدمج فهيا العنرص الصحيح (مثال ،مجموعة حصيحة من مطالب امحلاية) ابلإحاةل
ُوحيتفظ يف الطلب ابلعنرص املودع خطأأ (مثال ،مجموعة من مطالب امحلاية املودعة من ابب اخلطأأ) ،فهل تسمح املادة
 15إلدارة البحث ادلويل إابجراء معلية حبث فقط عىل أأساس العنرص الصحيح (مجموعة املطالب الصحيحة) دون
مراعاة العنرص املودع خطأأ (مجموعة املطالب املودعة من ابب اخلطأأ) ،علام بأأن املادة )3(15تنص عىل اإجراء البحث
ادلويل "استنادا اإىل مطالب امحلاية ،مع اإيالء الاعتبار الواجب للوصف والرسوم (اإن وجدت)" ،و أأن الاس تثناءات
املنصوص علهيا يف املادة  ()2(17أأ) و(ب) ،اليت جتزي عدم اإعداد تقرير البحث ،غري قابةل للتطبيق .و أأضاف قائال
اإن هذه احلاةل ليست مماثةل حلاةل تصحيح خطأأ بدهييي (مثال ،يف مطالب امحلاية) ،اإذا ل حتتاج اإدارة البحث ادلويل
أأن تأأخذها يف الاعتبار من اإذا اكنت قد أأجزيت أأو مت الإخطار هبا فقط بعد أأن بد أأت يف اإعداد تقرير البحث؛ ويف
هذه احلاةل ،فاإن مجيع املطالب (وإان اكنت حتتوي عىل خطأأ بدهييي) تشلك أأساسا للبحث.
(ب) و أأشار الوفد أأيضا اإىل رضورة اإعطاء اإرشادات واحضة ،يف التعلاميت الإدارية أأو املبادئ التوجهيية ملكتب
تسمل الطلبات ،بشأأن معاجلة الطلبات اليت جيب فهيا تصحيح العديد من ا ألخطاء بطرق خمتلفة.
(ج) و أأخري ًا ،اقرتح الوفد النظر يف تعديل القاعدة اجلديدة املقرتحة (5.20اثنيا) حبيث تنص عىل إازاةل العنارص أأو
إخطارا بعدم توافق
ا ألجزاء الصحيحة من الطلب ألغراض املعاجلة يف املرحةل الوطنية دلى مكتب يكون قد قدم ا ً
ا ألحاكم اليت حتمك تضمني العنارص أأو ا ألجزاء الصحيحة ابلإحاةل؛ بد ًل من اتباع اخليار املقرتح يف التعليق عىل
القاعدة (5.20اثنيا)(د) الوارد يف مرفق الوثيقة  ،PCT/WG/12/9واذلي يقتيض من مودع الطلب تعديل الطلب
وذكل إابزاةل العنارص أأو ا ألجزاء الصحيحة من الطلب .وقد يبدو من ا ألفضل كذكل النظر يف تعديل
القاعدة  (8.20أأ-اثلثا) مبا يضمن أأن أأي طلب لتضمني عنرص أأو جزء حصيح ابلإحاةل مقدم اإىل مكتب تسمل طلبات
يكون قد قدم اإخطارا بعدم التوافق ،يعدّ كام لو اكن مبثابة الامتس لإحاةل الطلب اإىل املكتب ادلويل بصفته مكتبا
لتسمل الطلبات بناء عىل القاعدة  ،4.19بد ًل من أأن يُترشط من مودع الطلب تقدمي الامتس منفصل اإىل مكتب تسمل
الطلبات ذلكل الغرض.
 .108وعقب مشاورات غري رمسية ،اس مترت املناقشات عىل أأساس مقرتحات اإضافية لإدخال تعديالت عىل الالحئة
التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأعدها املكتب ادلويل ،مع مراعاة مناقشات الفريق العامل حىت ذكل الوقت.
 .109وافق الفريق العامل عىل:
( أأ) التعديالت املقرتحة للقواعد  18.4و(1.12اثنيا) و (5.20أأ) و(ب) ،والقاعدة (5.20اثنيا) اجلديدة
املقرتحة ،والتعديالت املقرتحة عىل القواعد (6.20ج) و 7.20و 8.20و 55و ،76كام يه معروضة يف املرفق
ا ألول للوثيقة PCT/WG/12/9
(ب) والقاعدة (40اثنيا) اجلديدة املقرتحة والتعديالت املقرتحة عىل القواعد (2.48ب) و(51اثنيا) (1أأ)
و(ه) و(82اثلثا) 1كام يه معروضة يف مرفق هذا امللخص للرئيس؛
بغية اإحالهتا اإىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا املقبةل يف سبمترب -أأكتوبر .2019
 .110وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت أأاثرها أأحد الوفود عىل النحو املبني يف الفقرة (107أأ) أأعاله ،وافق الفريق العامل عىل
أأن يويص امجلعية بأأن تعمتد تفا ًمها مفاده أأنه "ينبغي تفسري املادة  15حبيث أأنه يف حال تضمني عنرص أأو جز أأ حصيح
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ابلإحاةل مبوجب القاعدة (20اثنيا)(5د) ،فاإن اإدارة البحث ادلويل تكون مطالبة فقط ابإجراء البحث ادلويل عىل
أأساس الطلب ادلويل ("استنادا اإىل مطالب امحلاية ،مع اإيالء الاعتبار الواجب للوصف والرسوم (اإن وجدت)") مبا
يف ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح اذلي مت تضمينه ابلإحاةل ،ول حتتاج اإىل أأن تأأخذ يف احلس بان أأي عنرص أأو جزء
مودع خطأ واذلي اح ُتفظ به مضن الطلب بقًا للقاعدة (5.20اثنيا)(د) .وينبغي تفسري املادة  15كذكل عىل أأهنا تسمح
بأأن يكون البحث قامئا عىل املطالب املودعة خطأ فقط إاذا مل يكون الرمس املقرر بناء عىل القاعدة (40اثنيا) قد دُفع".

البند  18من جدول ا ألعامل :اقرتاح بشأأن توافر امللف احملفوظ دلى اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل
 .111استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/12
 .112و أأيدت الوفود اليت أأخذت اللكمة الاقرتاح من حيث املبد أأ ،و أأبرزت أأمهية شفافية املعاجلة ابلنس بة ملودعي الطلبات
واملاكتب املنتخبة والغري عىل حد سواء .ووافقت الوفود أأيضا عىل أأن تبارش الإدارات ادلولية الإجراءات ا ألخرى اليت
وردت مناقش هتا يف الفقرة  14من الوثيقة.
 .113ولحظت بعض الوفود اليت متثل بدلاان تعمل ماكتهبا بصفة اإدارات للفحص المتهيدي ادلويل أأن الاقرتاح سيتطلب
اإجراء تغيريات عىل أأنظمهتا املعلوماتية ووسائل الإرسال الإلكرتونية من أأجل اإرسال الواثئق الإضافية اإىل املكتب ادلويل،
وسيس تغرق تنفيذ ذكل بعض الوقت ،اإذا اكن الغرض هو تفادي الإجراءات اليدوية وإارسال الواثئق الورقية ابلربيد.
و أأشارت اإىل رضورة النظر بعناية يف كيفية تنفيذ التغيريات.
 .114واس تجابة لقرتاح من ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات بتوفري روابط اإىل الواثئق الإضافية احملفوظة يف السجل
ا ألورويب للرباءات ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن الصةل بني  WIPO CASEو One Portal Dossierميكن أأن تسمح
ابسرتجاع الواثئق جلعلها متاحة من خالل ركن الرباءات  .PATENTSCOPEور أأى يف ذكل ترتي ًبا مفيدً ا ،ولكنه س يقتيض
مزيدا من العمل لضامن التصدي مجليع القضااي بفعالية والتأأكد من احلصول عىل الوثيقة املعنية من مجيع اإدارات الفحص
المتهيدي ادلويل.
 .115ورد ًا عىل سؤال من أأحد الوفود وممثلني اثنني عن مجموعات املس تخدمني ،أأوحض املكتب ادلويل أأن الاقرتاح لن
يتطلب من مودعي الطلبات تقدمي ترجامت للواثئق الإضافية اليت س تتيحها اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الاقرتاح.
 .116اإن الفريق العامل:
( أأ) وافق عىل التعديالت املقرتحة عىل القاعدتني  71و 94من الالحئة التنفيذية ،عىل النحو الوارد يف املرفق
ا ألول للوثيقة  ،PCT/WG/12/12بغية اإحالهتا اإىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا املقبةل يف سبمترب-
أأكتوبر 2019؛
(ب) ولحظ أأن املكتب ادلويل س يتشاور بشأأن تعديالت أأخرى عىل التعلاميت الإدارية املقرتحة يك يكون اإرسال
اختياراي يف البداية ابلنس بة ل إالدارات ادلولية ،عىل أأن تصبح أأحاكهما اإلزامية بعد فرتة اكفية للسامح
الواثئق املعنية
ً
مجليع اإدارات الفحص المتهيدي ادلولية إابجراء التغيريات التقنية الالزمة لإرسالها؛
(ج) ودعا اجامتع الإدارات ادلولية اإىل مبارشة الإجراءات ا ألخرى املبيّنة يف الفقرة  14من
الوثيقة .PCT/WG/12/12

PCT/WG/12/24
18

البند  19من جدول ا ألعامل :التعيني اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وإاعالن ماكتب تسمل
الطلبات اختصاص الإدارة بذكل
 .117استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/18
 .118و أأعرب أأحد الوفود ،متحد ًاث ابلنيابة عن مجموعة إاقلميية ،عن أأمهل يف أأن يمتكن الفريق العامل من التوصل اإىل قرار
إاجيايب بشأأن الاقرتاح يف وقت قريب ،و أأبدى اس تعداده لتأأييده توافق الراء اإذا حتقّق.
 .119و أأشارت الوفود اإىل أأن تنفيذ الاقرتاح سيتطلب تعديل الالحئة التنفيذية ،وحتديدا القاعدة  ،35اليت تنص عىل أأن
حيدد مكتب تسمل الطلبات اإدارة واحدة أأو أأكرث من اإدارات البحث ادلويل خمتصة يف الطلبات املودعة دليه .واعترب أأنه من
الرضوري أأيضً ا مراجعة التفاقات أأبرمهتا الإدارات ادلولية مع املكتب ادلويل مبوجب املادتني ()3(16ب) و .)3(32و أأضاف
قائال اإن الإدارات قد حتتاج أأيضً ا اإىل التفاوض من جديد بشأأن التفاقات الثنائية مع ماكتب تسمل الطلبات اليت حددهتا عىل
أأهنا خمتصة .و أأشار أأحد الوفود اإىل أأنه ميكن ملودع الطلب أأن يلمتس اإجراء حبث دويل تمكييل اإذا اكن املودع يرغب يف أأن
خيضع الطلب للبحث من قبل اإدارة ليست خمتصة ألغراض املكتب اذلي أأودع دليه الطلب.
 .120و أأبرزت وفود متثل بدلا ًان دلهيا ماكتب للملكية الفكرية تعمل اكإدارات دولية التحدايت التقنية والعملية اليت تواجه
تنفيذ الاقرتاح يف ماكتهبا ،مثل معرفة الفاحصني ابللغات وإاماكنية توقّع عبء العمل وإادارته لستيفاء املهل الزمنية احملددة
مبوجب الالحئة التنفيذية ،والتغيريات اليت تطر أأ عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ،وإارساء البنية التحتية لتبادل املعلومات مع
ماكتب جديدة لتسمل الطلبات ،والعمل يف منطقة زمنية خمتلفة عن مكتب تسمل الطلبات .واقرتحت بعض هذه الوفود أأن
ينظر اجامتع الإدارات ادلولية يف كيفية معاجلة هذه التحدايت .واقرتح أأحد هذه الوفود اإماكنية اإطالق مرشوع رائد دلراسة
اجلوانب العملية لالقرتاح.
 .121وشدّدت عدة وفود عىل وقع الاقرتاح عىل ماكتب تسمل الطلبات .ور أأت أأن توس يع اختيار الإدارات ادلولية قد
يؤدي اإىل زايدة تاكليف املعاجلة اليت قد تفيض اإىل ارتفاع رسوم الإحاةل .وفامي يتعلق ابلقرتاح ا ألويل الرايم اإىل بتقييد حرية
اختيار الإدارة ادلولية وحرصه عىل الطلبات ادلولية املودعة دلى املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ،ولحظت أأنه
قد يزيد بشلك كبري من عبء العمل عىل املكتب ادلويل.
 .122و أأكدت عدة وفود عىل رضورة النظر يف كيفية اس تفادة مودعي الطلبات من الاقرتاح ،والتشاور مع املس تخدمني
للتأأكد من مدى رغبهتم يف احلصول عىل مزيد من اخليارات فامي يتعلق ابلإدارات ادلولية اخملتصة .وشدد أأحد الوفود اليت متثل
ًبدلا دليه مكتب للملكية الفكرية يعمل اكإدارة دولية عىل فوائد اخلدمة اليت تقدهما الإدارة ألحصاب املصلحة احملليني يف بدله،
مبا يف ذكل املساعدة املقدمة لوالكء الرباءات و أأنشطة اإذاكء الوعي.
 .123و أأشار أأحد الوفود اإىل أأن املنافسة عىل السعر بني الإدارات ادلولية ميكن أأن تؤثّر يف جودة منتجات العمل ادلويل.
ورد ًا عىل ذكل ،أأشار وفد الهند اإىل الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتني  36و 63واليت ينبغي للمكتب استيفاؤها لتعيينه
اكإدارة دولية مبا يف ذكل وجود نظام قامئ لإدارة اجلودة ،واذلي تنظر فيه جلنة التعاون التقين عند تقدمي مشورهتا اإىل امجلعية
بشأأن حالت التعيني اكإدارة لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
 .124وذكرت وفود متثل ادلول املتعاقدة يف التفاقية ا ألوروبية للرباءات أأن ماكتب امللكية الفكرية دلهيا الزتامات مبوجب
بروتوكول التفاقية بشأأن املركزية .وقالت اإن مراجعة الربوتوكول تتطلّب عقد مؤمتر دبلومايس لدلول املتعاقدة يف
التفاقية ا ألوروبية.

PCT/WG/12/24
19

 .125و أأبدت بعض الوفود اعرتاضا عىل منح مزية لودعي الطلبات اذلين يودعون طلبات دولية دلى املكتب ادلويل بصفته
مكتب ًا لتسمل الطلبات يف حاةل تقييد حرية اختيار الإدارة ادلولية وحرصها عىل الطلبات املقدمة اإىل املكتب ادلويل ،عىل
النحو املقرتح يف الاقرتاح املقدم من الهند .وذكّر وفد أأيضا ابملبد أأ اذلي يكفل للك دوةل متعاقدة احلق يف حتديد املعايري
ادلولية اخملتصة ملواطنهيا واملقميني فهيا ،كام ت ّقره القاعدة  .3.35وذكر هذا الوفد أأن احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد
تنص عىل متكني املكتب ادلويل من العمل مككتب لتسمل الطلبات يف عام
قبل هذا املبد أأ عندما اعمتدت امجلعية ا ألحاكم اليت ّ
 ،1993واكن يف مفهومه أأن هذا املبد أأ ما زال مطبق ًا حىت اليوم.
 .126و أأيد العديد من ممثيل مجموعات املس تخدمني الفكرة العامة لالقرتاح الرايم اإىل تزويد مودع الطلب مبزيد من خيارات
الإدارات ادلولية ،مشريين اإىل أأن اإاتحة احلرية يف اختيار الإدارة س تكون أأكرث عد ًل ملودعي الطلبات من فرض اختيار يعمتد
عىل مكتب تسمل الطلبات اذلي حيدّد الإدارة اخملتصة .السلطة .ومع ذكل ،أأقر ممثلو مجموعات املس تخدمني أأيضً ا ابلقيود
القانونية والصعوابت التقنية يف تنفيذ الاقرتاح ،واحلاجة اإىل ضامن اإجراء معليات حبث دولية عالية اجلودة يف ظل نظام يمتتع
مبزيد من اخليارات للمودع .و أأقر أأحد هؤلء املمثلني بأأن املرشوع الرائد اذلي اقرتحه أأحد الوفود ميكن أأن يس تكشف طريقة
لالنتقال اإىل نظام جديد.
 .127دعا الفريق العامل وفد الهند اإىل اإعداد وثيقة ملناقش هتا يف ادلورة السابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية،
مع مراعاة التعليقات اليت أأبدهتا الوفود يف ادلورة احلالية للفريق العامل و أأي مشاورات أأخرى جترى مع الوفود بشأأن
الاقرتاح ،ول س امي تكل اليت متثل ماكتب امللكية الفكرية اليت تعمل اكإدارات للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل.

البند  20من جدول ا ألعامل :قوامئ التسلسل
( أأ) فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل :تقرير مرحيل
 .128استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/14
 .129وحتدّث ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات ،يف تقدميه للوثيقة ،عن التقدم احملرز يف التحضري لبدء العمل مبعيار
الويبو  ST.26يف  1يناير  ،2022و أأشار بوجه خاص اإىل دليل النسخة املفاهميية ألداة الويبو للتسلسل
) (WIPO Sequenceاملتاحة حاليا للتعليق و أأن مثبّت أأداة الويبو للتسلسل )(WIPO Sequence Validator
جاهزا لالختبار من قبل املاكتب قري ًبا .و أأضاف قائال اإن فرقة العمل تنظر يف العديد من املسائل هبدف مراجعة
س يكون ً
املعيار اذلي ستنظر فيه جلنة معايري الويبو يف يوليو .2019
 .130ورحب أأحد الوفود ابلعمل املنجز ،و أأوحض أأن ا ألداتني ينبغي تضمنان حتديد بعض العيوب اليت ميكن اكتشافها ألي ًا
بشلك موثوق ،أأما املسائل ا ألخرى اليت تتطلب ً
برشاي فيجب عرضها عىل خبري للنظر فهيا.
تدخال ً
 .131و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/12/14

(ب) تنفيذ معيار الويبو ST.26
 .132استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/13

PCT/WG/12/24
20

 .133ور أأت عدة وفود أأن مشاريع املقرتحات الواردة يف الوثيقة يه بداية جيدة للنقاش .ولحظت الوفود أأن هناك العديد
من القضااي التفصيلية اليت يتعني النظر فهيا ،و أأوحضت أأهنا سرتكز عىل النقاط الرئيس ية وتقدم تعليقات أأكرث تفصيال اإىل
املكتب ادلويل بعد اجللسة.
 .134ورد ًا عىل سؤال يتعلق بتوافق القاعدة املقرتحة (1.20ج) مع القاعدة  (1.12أأ) ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه مل يقرتح
تعديل القاعدة (1.20ج)؛ اإذ تظل تكل القاعدة عىل حالها دون تغيري ويه اليت أأرست ا ألساس لإعفاء قامئة التسلسل من
املتطلبات اللغوية املنصوص علهيا يف املادة  )1(11والقاعدة  (1.12أأ) منذ س نوات عديدة.
 .135ور أأى أأحد الوفود رضورة مواصةل النظر يف ا ألحاكم اخلاصة ابدلخول حزي النفاذ ،مما يسمح ابإماكنية اس تخدام املعيار
اجلديد ألي قوامئ تسلسل مت تقدميها حديثًا يف  1يناير  2022أأو بعده ،حىت وإان اكن ا ألمر يتعلق بطلب دويل ينطبق عليه
املعيار السابق يف خالف ذكل.
 .136و أأشار وفد كندا اإىل أأن ملف قامئة التسلسل اذلي ل ميكن أأن حيتوي بشلك حصيح عىل أأحرف غري لتينية أأو
حمركة ،مما حيول دون الاس تخدام الفعال للغات غري الإنلكزيية ،قد أأاثر يف كندا مسأأةل دس تورية تتعلق ابملساواة يف معامةل
اللغات .ولحظ املكتب ادلويل أأن الفريق العامل ليس احملفل املناسب ملناقشة املعيار يف حد ذاته ،بل جيب معاجلة ذكل يف
جلنة معايري الويبو اليت اعمتدت املعيار بعد مناقشات مس تفيضة عىل مدار عدة س نوات من العمل ،مبا يف ذكل مسأأةل
حمدودية مجموعات احلروف املمكنة .وقال اإن الفريق العمل يقترص فقط عىل التوصية مبواصةل تنفيذ املعيار أأو ل ،وإاذا ّتقرر
الاس مترار يف تنفيذه فكيف ينبغي معاجلة القوامئ اليت حتتوي عىل عيوب من منظور املعيار وهل من املمكن حتديد احللول
التقنية للتخفيف من املشالكت .وقال الوفد اإنه س يطرح املسأأةل يف ادلورة القادمة للجنة معايري الويبو وسيبحث عن
خيارات ،مثل قبول قامئة التسلسل غري املتوافقة ألغراض املعاجلة الرئيس ية ،ولكن طلب صيغة مرتمجة لإدراهجا يف
قواعد البياانت املتاحة للبحث.
 .137وقال وفد أخر اإنه أأيضا دليه خماوف فامي يتعلق ابلرشط املقرتح اذلي يلزم املاكتب املعينة بقبول اللغة الإنلكزيية ألي
حر يرد يف قامئة التسلسل.
نص ّ
 .138و أأعرب أأحد الوفود عن قلقه بشأأن احامتل الرجوع اإىل "الإيداعات متعددة الوسائل" اليت يكون فهيا منت الطلب
كبريا وي ُس تحسن عدم الرجوع
إجنازا ً
الوريق مصحواب بقامئة تسلسل يف شلك اإلكرتوين .وذكّر بأأن اإلغاء هذه الإماكنية اكن ا ً
اإلهيا .ومبا أأنه ل ميكن اإنشاء قامئة تسلسل مبعيار  ST.26يف نسق وريق ،لحظ املكتب ادلويل أأن العودة اإىل اإيداعات
متعددة الوسائل تبدو أأمرا ل مفر منه ،ما مل يُمنع املودعون رصاح ًة من اس تخدام الورق يف حاةل الطلبات اليت حتتوي عىل
قوامئ التسلسل .وعىل لك حال ،ر أأى املكتب ادلويل أأنه ل ينبغي تشجيع الإيداعات متعددة الوسائل ،ويأأمل أأن تكون
ا ألنظمة الإلكرتونية قد أأصبحت الن جذابة مبا فيه الكفاية وتس تخدم بشلك جيد حبيث ل يعمد مودع الطلب اإىل الإيداع
متعدد الوسائل يف أأي ظرف من الظروف العادية.
 .139ولحظ املكتب ادلويل أأن من الرضوري تنس يق مناقشات القضااي يف الهيئات اخملتلفة بشلك فعال و أأل تتخذ
املناقشات القانونية والتقنية اجتاهات خمتلفة .وشدّد عىل أأمهية أأن تكون القواعد والتعلاميت الإدارية اجلديدة جاهزة للموافقة
علهيا يف عام  2020حىت يتس ىن احرتام املوعد املس هتدف للتنفيذ أأل وهو  1يناير  .2022وحتقيق ًا لتكل الغاية ،من احملمتل أأن
يصدر املكتب ادلويل تعماميت ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشأأن املقرتحات ،و أأن يضاعف هجوده إلرشاك مجيع ا ألطراف
املعنية بفعالية يف املشاورات عرب خمتلف املنتدايت ذات الصةل.
 .140دعا الفر ُيق العامل املكتب ادلويل اإىل مواصةل مشاوراته حول املسائل املطروحة يف
الوثيقة .PCT/WG/12/13
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البند  21من جدول ا ألعامل :احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :تقرير مرحيل
 .141استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/16
 .142و أأبلغ ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات ،بصفته قائد فرقة العمل املعنية ابحل ّد ا ألدىن من واثئق املعاهدة ،الفريق العامل
بأأن املناقشات حول الهدف أألف ،ويه مراجعة قامئة جرد مجموعات الرباءات اليت تندرج مض احلد ا ألدىن من واثئق املعاهدة
وتغطية مجموعات مناذج املنفعة ،قد انهتت وجيري اإعداد قامئة اجلرد احملدثة ليتوىل املكتب ادلويل نرشها يف ا ألشهر املقبةل.
تطرق أأيضا اإىل التقدم الكبري احملرز بشأأن الهدفني ابء وجمي ،فامي يتعلق ابإدراج مجموعات الرباءات والرشوط التقنية الالزمة
و ّ
إلاتحهتا .وقال اإن العمل هيدف اإىل ضامن اإدراج مجموعات مجيع الإدارات ادلولية ،أأاي اكنت لغاهتا الرمسية ،كام ميكن اإدراج
مجموعات براءات املاكتب ا ألخرى اإذا اكنت تفي ابملعايري .و أأشار اإىل اإماكنية النظر يف وضع بند شامل عند حتديد اجملموعات
الرمقية واس تدراك أأوجه النقص فهيا .وقال اإن مسأأةل اإدراج مناذج املنفعة اإىل جانب مناذج املنفعة الفرنس ية يه مسأأةل رئيس ية
أأخرى .وقال اإن املراحل التالية من العمل ستسعى اإىل توفري واثئق لجامتع الإدارات ادلولية يف عام  2020ملناقش هتا.
 .143وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بصفته قائد فرقة العمل املعنية ابلهدف دال ،اإنه لحظ التقدم امللموس احملرز
يف املناقشات املبارشة بني اخلرباء يف تكنولوجيا املعلومات واخلرباء يف واثئق الرباءات عىل املس توى العميل ،خاصة يف
اكتساب فهم ل ألهداف والرتكزي علهيا من جديد ،ل س امي فامي يتعلق بتقيمي حمتوى املستند بد ًل من النظر يف اإماكنية النفاذ اإىل
التقنية السابقة يف الإصدارات خالف واثئق الرباءات.
 .144وشددت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل أأمهية معل فرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن من واثئق املعاهدة .وعرض
أأحد الوفود وممثل جملموعة مس تخدمني دمعهم لإدراج مناذج املنفعة يف احلد ا ألدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .145و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/12/16

البند  22من جدول ا ألعامل :املرشوع الرائد بشأأن البحث والفحص التعاونيني :تقرير مرحيل
 .146استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/12/15
 .147و أأبلغ ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات الفريق العامل بأأن املاكتب امخلسة أأطلقت بنجاح املرحةل التشغيلية من
املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يف  1يوليو  .2018و أأشار املمثل اإىل أأن
الس نة ا ألوىل من فرتة التشغيل التجرييب لثالث س نوات قد مرت بنجاح ،وقبل فهيا ما يقرب من  250طلب ًا ،ابللغة
الإنلكزيية فقط مبدئي ًا ،ومع توس يع نطاق املرشوع الرائد ،س تقبل بعد ذكل الطلبات ابللغات الصينية وا ألملانية والياابنية أأيض ًا.
وذكر أأن من املتوقع اإجراء توس يع اإضايف لقبول الطلبات ابللغة الكورية يف الس نة الثانية من التشغيل ،واليت اإن قُبل فهيا
 250طلب ًا اإضافي ًا سيتحقق الهدف ا ألويل وهو ما مجموعه  500طلب تقبل يف املرشوع الرائد .وس تخصص الس نة الثالثة من
املرشوع الرائد للتقيمي والتقومي.
 .148واس تجابة لطلب من أأحد ممثيل مجموعات املس تخدمني عن معلومات مفصةل بشأأن النتاجئ اليت اس تخلصت من
الطلبات اليت عوجلت ابلفعل يف اإطار املرشوع الرائد ،أأشار ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل أأن من السابق ألوانه تقيمي
التأأثري فامي يتعلق بعبء العمل والفوائد ،ألن الطلبات مل تدخل بعد يف املراحل الوطنية و /أأو ا إلقلميية دلى املاكتب املشاركة.
 .149و أأكدت الوفود اليت متثل املاكتب املشاركة يف املرشوع الرائد دمعها املس متر الاكمل للمرشوع .فقد تعلمت الكثري
خالل املرحةل التشغيلية من التجربة ،ل س امي يف جمالت اإعداد واثئق اس تعراض ا ألقران واس تخداهما ،وحسن توقيت
اس تعراض ا ألقران ومعلومات عبء العمل.
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 .150ورحب العديد من ممثيل مجموعات املس تخدمني ابلتقدم احملرز يف هذا املرشوع الرائد ،و أأكدوا عىل الاهامتم الكبري يف
صفوف املس تخدمني ،ل س امي فامي يتعلق ابجلودة املتوقعة لتقارير البحث والفحص التعاونيني والتاكليف املرتبطة هبا والفوائد
الناجتة عهنا يف معاجلة الطلبات يف املرحةل الوطنية .ورد ًا عىل تعليق من أأحد ممثيل مجموعات املس تخدمني مفاده أأن املودعني
ينبغي أأن يس تطيعوا حتديد مدى اس تخدام الفاحص الرئييس ملساهامت ا ألقران ،أأشار ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل
أأن مساهامت ا ألقران متاحة ملودعي الطلبات عرب نظام الإيداع الالكرتوين ( )ePCTوتنرش يف ركن الرباءات للسامح هبذا
التقيمي.
 .151و أأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة .PCT/WG/12/15

البند  23من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .152وافق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بأأن يمت ،رهنا بتوافر ا ألموال الاكفية ،عقد دورة واحدة للفريق العامل
مترب/أكتوبر  2018وسب أ
بني دوريت امجلعية املنعقدتني يف سب أ
مترب/أكتوبر  ،2020وإااتحة القدر ذاته من املساعدة املالية
لمتكني بعض الوفود احلارضة يف هذه ادلورة من حضور ادلورة املقبةل.
 .153و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن ادلورة الثالثة عرشة للفريق العامل س ُتعقد ،مبدئيا ،يف جنيف يف مايو/يونيو .2020

البند  24من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .154أأحاط الفريق العامل علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس و أأن احملرض الرمسي سريد يف
تقرير ادلورة.

البند  25من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .155اختمت الرئيس ادلورة يف  14يونيو .2019
]ييل ذكل املرفق[
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املرفق

التعديالت املقرتح إادخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املشار اإلهيا يف الفقرة (109أأ)
القاعدة (40اثنيا) الرسوم الإضافية يف حال ا ألجزاء الناقصة أأو العنارص
وا ألجزاء الصحيحة املدرجة يف الطلب ادلويل أأو اليت تُعترب كام لو اكنت
مدرجة يف الطلب ادلويل2..........................................................................................................................
(40اثنيا) 1.ادلعوة اإىل تسديد الرسوم الإضافية2..................................................................................
القاعدة  48النرش ادلويل3........................................................................................................................
[ 1.48دون تغيري]3......................................................................................................................
 2.48احملتوايت3..........................................................................................................................
 3.48اإىل [ 6.48دون تغيري] 3........................................................................................................
القاعدة (51اثنيا) بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 4................................................................. 27
(51اثنيا) 1بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل4.......................................................................................
(51اثنيا) 2اإىل (51اثنيا)[ 3دون تغيري]4............................................................................................
القاعدة (82اثلثا) تصحيح ا ألخطاء اليت يرتكهبا مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل5..........................................
(82اثلثا) 1ا ألخطاء املتعلقة بتارخي الإيداع ادلويل وابملطالبة اب ألولوية5........................................................
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القاعدة (40اثنيا)
الرسوم الإضافية يف حال ا ألجزاء الناقصة أأو العنارص وا ألجزاء الصحيحة
املدرجة يف الطلب ادلويل أأو اليت تُعترب كام لو اكنت مدرجة يف الطلب ادلويل

(40اثنيا) 1.ادلعوة اإىل تسديد الرسوم الإضافية
املكتب ادلويل املودع اإىل تسديد الرسوم الإضافية اإذا ما اكن اجلزء الناقص أأو العنرص أأو اجلزء
جيوز أأن يدعو ُ
الصحيح:
" "1املدرج يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو القاعدة (5.20اثنيا)(ج) ،عىل التوايل؛
" "2أأو املعترب ،بناء عىل القاعدة (5.20د) أأو القاعدة (5.20اثنيا)(د) عىل التوايل ،كام لو اكن مدرجا يف الطلب
ادلويل يف التارخي اذلي اس تمل فيه مكتب ّ
تسمل الطلبات ألول مرة واحدا أأو أأكرث من العنارص املشار اإلهيا يف
املادة "3")1(11؛
قد ُأخطرت به تكل الإدارة فقط بعد أأن رشعت يف اإعداد تقرير البحث ادلويل .وتدعو ادلعو ُة املودع اإىل تسديد الرسوم
الإضافية يف غضون شهر من اترخي ادلعوة و ّتبني مبلغ تكل الرسوم املطلوب تسديدها .وحتدّ د اإدارة البحث ادلويل مقادر
الرسوم الإضافية املطلوب تسديده رشط أأل تتجاوز رمس البحث؛ وتُسدد الرسوم الإضافية لتكل الإدارة مبارشةً .ورهن
املقررة ،تعدّ اإدارة البحث ادلويل تقرير البحث ادلويل بشأأن الطلب ادلويل مبا يف
تسديد أأية رسوم اإضافية يف غضون املهةل ّ
ذكل أأي جزء انقش أأو أأي عنرص أأو جزء حصيح.
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القاعدة 48
النرش ادلويل

[ 1.48دون تغيري]
 2.48احملتوايت
( أأ ) [دون تغيري]
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) ،تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت:
" "1اإىل "[ "4دون تغيري]
" "5اإذا اعمتد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو
(5.20د) أأو (5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و ،6.20بيان بذكل
ابلإضافة اإىل بيان يؤكد اإن اكن املودع قد اعمتد ،ألغراض القاعدة  (6.20أأ)" ،"2عىل الامتثال للقاعدة  (1.17أأ) أأو (ب) أأو
(ب.اثنيا) يف ما يتعلق بوثيقة ا ألولوية أأو عىل نسخة عن الطلب السابق املعين مقدمة وحدها؛
"[ "6دون تغيري]
" "7بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامتس بناء عىل القاعدة (26اثنيا) 3لرد
حق ا ألولوية وقرار مكتب تسمل الطلبات بناء عىل ذكل الالامتس ،عند الاقتضاء.؛
" "8بيان بأأن عنرص ًا أأو جزءا مودع ًا خط ًا قد ُحذف من الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (5.20اثنيا)(ب)
أأو (ج) ،عند الاقتضاء.
(ج) اإىل (ن) [دون تغيري]
 3.48اإىل 6.48

[دون تغيري]
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(51اثنيا)

القاعدة
بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل
بناء عىل املادة 27

(51اثنيا) 1بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل
( أأ ) جيوز أأن يُطلب من املودع بناء عىل القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب املعني أأن يقدم خباصة ما يأأيت وفقا
للامدة  27ورشط مراعاة القاعدة (51اثنيا):2
" "1اإىل "[ "6دون تغيري]
" "7أأي بيان غري متوفر يف البياانت املشرتطة بناء عىل القاعدة  (5.4أأ)" "2و" "3بشأأن مودع الطلب
ابلنس بة اإىل ادلوةل املع ّينة.؛
" "8ترمجة ألي عنرص أأو جزء مودع خطأ و ُحذف من الطلب ادلويل وفقا للقاعدة (5.20اثنيا)(ب) أأو
(ج) ،يف احلالت املشار اإلهيا يف القاعدة (82اثلثا).1
(ب) اإىل (د) [دون تغيري]
(ه) جيوز أأن يقيض القانون الوطين اذلي يُطبقه املكتب املعني ،وفقا للامدة  ،27بأأن يقدم املودع ترمجة لوثيقة
ا ألولوية ،علام بأأن تكل الرتمجة ل جيوز املطالبة هبا اإل يف احلالتني التاليتني:
"[ "1دون تغيري]
" "2أأو اإذا اكن مكتب تسمل الطلبات قد اعمتد اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو
(5.20د) أأو (5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و 6.20ألغراض البت ،بناء
عىل القاعدة (82اثلثا)(1ب) ،يف أأن ذكل العنرص أأو اجلزء وارد ابلاكمل يف وثيقة ا ألولوية املعنية من عدمه .ويف هذه احلاةل،
جاز أأن يقتيض أأيضا القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب املعني من املودع أأن ِّّ
يقدم ،اإن تعلّق ا ألمر جبزء من الوصف أأو
املطالب أأو الرسوم ،بيا ًان ابملاكن اذلي يرد فيه ذكل اجلزء يف ترمجة وثيقة ا ألولوية.

(51اثنيا) 2اإىل (51اثنيا)[ 3دون تغيري]
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(82اثلثا)

القاعدة
تصحيح الأخطاء اليت يرتكهبا مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل
(82اثلثا)1

ا ألخطاء املتعلقة بتارخي الإيداع ادلويل وابملطالبة اب ألولوية

( أأ ) [دون تغيري]
(ب) اإذا حدد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو (5.20د)
أأو (5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و 6.20ولكن املكتب ّ
املعني أأو
اخملتار ر أأى ما ييل:
" "1أأن املودع مل ميتثل للقاعدة  (1.17أأ) أأو (ب) أأو(ب.اثنيا) يف ما يتعلق بوثيقة ا ألولوية؛
" "2أأو أأن أأحد الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة  18.4أأو  (6.20أأ)" "1أأو (51اثنيا)(1.ه)""2
مل يس توف؛
" "3أأو أأن العنرص أأو اجلزء ليس واردا ابلاكمل يف وثيقة ا ألولوية املعنية؛
جاز للمكتب ّ
املعني أأو اخملتار أأن يعامل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي الإيداع ادلويل قد ح ِّّدد بناء عىل القاعدة
(3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو ُحصح بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو (20.5اثنيا)(ج) ،حسب
الاقتضاء ،رشط مراعاة الفقرة (ج) ،وعىل أأن تطبق القاعدة (1.17ج) مع ما يلزم من تبديل.
(ج) ل يعامل املكتب ّ
املعني أأو اخملتار الطلب ادلويل بناء عىل الفقرة (ب) كام لو اكن قد ُح ِّّدد هل اترخي الإيداع
ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو ُحصح بناء عىل القاعدة (5.20ج)
أأو (5.20اثنيا)(ج) ،من غري أأن يتيح للمودع فرصة الإدلء مبالحظاته حول املعامةل املزمعة أأو تقدمي الامتس بناء عىل
الفقرة (د) ،يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال.
(د) اإذا أأخطر املكتب املعني أأو اخملتار املودع بأأنه يعزتم عىل معامةل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإيداعه ادلويل قد
ُحصح بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،وفقا للفقرة (ج) ،جاز للمودع أأن يلمتس ،مبوجب اإشعار مقدم اإىل
ذكل املكتب يف غضون املهةل املشار اإلهيا يف الفقرة (ج) ،اعتبار اجلزء املعين ،أأو العنرص أأو اجلزء الصحيح املعين ،غري
املتوفر كام لو مل يكن ألغراض الإجراءات الوطنية دلى ذكل املكتب .ويف تكل احلاةل ،يعترب ذكل اجلزء الناقص ،أأو ذكل
العنرص أأو اجلزء الصحيح ،كام لو مل يقدم ول يعامل املكتب الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإيداعه ادلويل قد ُحصح.
[هناية املرفق والوثيقة]

