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 2019یونیو  14ٕاىل  11جنیف، من 

 تقريرال

 اعمتده الفریق العامل�ي ا

 14ٕاىل  11عاهدة التعاون �شأٔن الرباءات دورته الثانیة عرشة يف جنیف يف الفرتة من املعين مبعقد الفریق العامل  .1
 .2019 یونیو

احتاد معاهدة التعاون �شأٔن ا�ول أ�عضاء التالیة يف " 1" ا�ورة:التايل ذ�رمه يف عضاء الفریق العامل ُمثل أٔ و  .2
، الربازیل، كندا، ش�یيل، بیالروس): اجلزا�ر، ٔأسرتالیا، ا�منسا، ٔأذربی�ان، �ر�دوس، الرباءاتاحتاد معاهدة (الرباءات 

ملانیا، أٔ ، مجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة، ا�امنرك، السلفادور، فنلندا، فر�سا، يةهوریة التش�یك امجل الصني، �ولومبیا، 
، ٕارسائیل، ٕایطالیا، الیا�ن، الكویت، مالزي�، )إالسالمية –ة مجهوریٕا�ران (، الهند، اندونيس�یا، هنغار�غوات�ال، 

املكس�یك، منغولیا، نی�ري�، الرنوجي، نیوزیلندا، ُعامن، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهوریة �ور�، رومانیا، �حتاد الرويس، 
ٕاس�بانیا، رسیالناك، السوید، سو�رسا،  اململكة العربیة السعودیة، الس�نغال، رصبیا، س�نغافورة، سلوفا�یا، جنوب ٔأفریقيا،

 تیطاجكس�تان، �یلند، �ر�یا، ٔأوغندا، ٔأو�رانیا، إالمارات العربیة املت�دة، اململكة املت�دة، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، في 
ءات لب�ان )، معهد الرباEPOاملنظامت احلكومية ا�ولیة التالیة: املكتب أ�ورويب للرباءات (" و 2")؛ 60�م، زمبابوي (

 ).3( (VPI))، معهد فيسغراد للرباءات NPIالشامل (
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مراقب:  ةيف ا�ورة بصف ةالتالیيف �حتاد ا�ويل محلایة امللكية الصناعیة (احتاد �ر�س)  ءعضاا�ٔ شار�ت ا�ول و  .3
 ).3غیا�، �اما�اك، ��س�تان (

)، واملنظمة OAPI: املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة (راقبنيا ممث� مبأٔسامهئاملنظامت احلكومية ا�ولیة التالیة  تاكنو  .4
 GCC Patent)، ومكتب �راءات ��رتاع �لس التعاون �ول اخللیج العربیة (EAPOأ�وروبیة ا�ٓس�یویة للرباءات (

Office) (3.( 

)، معهد APAAرباءات (الو�ء : امجلعیة ا�ٓس�یویة لا ممث� مبراقبنيالتالیة ٔأسامهئ�ري احلكومية املنظامت ا�ولیة  تاكنو  .5
)، �حتاد ا�ويل لو�ء AIPPIامجلعیة ا�ولیة محلایة امللكية الفكریة ( ،الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب أ�ورويب للرباءات

صناعیة أ�وروبیني يف امللكية ال  املامرسني)، احتاد I3PM)، املعهد ا�ويل ٕالدارة امللكية الفكریة (FICPIامللكية الفكریة (
(UNION) )6.( 

وامجلعیة  )JIPA: امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة (تان ممثلتني مبراقبنيالتالی  تان�ري احلكومي الوطنيتان  اناملنظمت تاكنو  .6
 ).2( (JPAA)الیا�نیة لو�ء الرباءات 

 .الثاين املرفققامئة املشاركني يف  و�رد .7

 افتتاح ا�ورة

عاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، قطاع مليس، املد�ر أ�ول ٕالدارة الشؤون القانونیة وا�ولیة ت الس�ید �وس ما افتتح .8
ورحب �ملشاركني نیابة عن املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة الس�ید ما�لك ا�ورة الرباءات والتكنولوجيا، 

 ریتشاردسون (الویبو) بصفته ٔأمينًا للفریق العامل.

يف العام أ�ربعني من ذ�ر ٔأنه . و 2018معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف �ام  ٕاجنازس تقر�رًا عن تيد ماقدم الس�یو  .9
، حيث ٔأكدت دورها �امًا أٓخر �حجًا للغایةمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات حققت ، العملیات اليت متت يف ٕاطار املعاهدة

 رباءات ��رتاع.ل�املیة ار الرئييس للمبتكر�ن عند البحث عن حامیة مركزیة لنظام الرباءات ا�ويل و�ختی كنقطة التقاء
التاسع �ىل ، مس�ً� بذ� العام 253.000ٕاىل  %3.9بنس�بة املود�ة ارتفع �دد الطلبات ا�ولیة ٔأفاد ٔأن ، 2018يف �ام و

يف  يف الواقع، متؤأكرث من ربع ملیون طلب يف س�نة وا�دة.  إالیدا�اتالتوايل من ا�منو، ويه املرة أ�وىل اليت تت�اوز فهيا 
�ىل مدى الس�نوات امخلسة عرش أ�وىل من معاهدة التعاون املود�ة من ٕاجاميل الطلبات ٔأكرث ٕایداع طلبات  2018�ام 

ة والعرشون للهیئة مكتب الفلبني للملكية الفكریة، ا�ي بدٔأ ٔأعام� بصفته السلطة الثالثيس ت ما�شأٔن الرباءات. وهنأٔ الس�ید 
ف� یتعلق �ٔ�رقام الرئيس�یة لعام و . ا ا�ورومتىن � التوفيق يف هذ 2019مایو  20ا�ولیة للبحث والفحص ا�متهیدي يف 

معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف رمق يف ٕاطار ، �ٕالضافة ٕاىل ارتفاع �دد الطلبات ا�ولیة املود�ة، مت ٕایداع طلبات 2018
، 54.000الطلبات ا�تلفني جتاوز قديم ؤأفاد ٔأن �دد م. 2017دو� خمتلفة، ٔأي ٔأكرث مما اكن �لیه يف �ام  127قيايس بلغ 

مت اختیار امرٔأة �ٕالضافة ٕاىل ذ�، شارك �دد ٔأكرب من النساء مك�رت�ات حيث وعن العام السابق.  %3.8�ز�دة قدرها 
من ا�رت�ني املعینني  %17.1مجیع الطلبات ا�ولیة ومتثل النساء ا�ٓن من  %32.6وا�دة �ىل أ�قل من بني ا�رت�ني يف الـ 

حيث بلغ  الطلبات ملقديمالوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأ�ىل ب� منشأٔ وال �زال يف طلبات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 
مما اكنت �لیه ٔأكرث  %9.1ات بنس�بة مقدمو الطلبات من الصني، ا��ن تقدموا بطلب مطلًبا، یلهي 56.142حنو الطلبات  �دد
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من  مقدمو الطلبات�اء و �رية. ، وهو معدل منو �بري ولكنه ٔأقل من الس�نوات ا�ٔ 53.345موع لیصل ا�، 2017�ام يف 
ونصف ضعف الطلبات املقدمة  مرتنيرب اطلًبا دولًیا، ٔأي ما یق 49.702حيث وصل �دد طلباهتم الیا�ن يف املرتبة الثالثة 

املر�� الوطنیة، بعد ٔأ�داد دخول من حيث و . مقدم طلب 19.883 بعدديف املرتبة الرابعة  من ٔأملانیامقديم الطلبات من 
يف املر��  طلب دخول 630.000، ارتفعت أ�رقام مرة ٔأخرى، حيث وصلت ٕاىل حوايل 2016طفيف يف �ام ال خنفاض �

املر�� الوطنیة ملعاهدة التعاون  ٔ��داد دخولصة السوقية" زادت "احلو . %2.3، �ز�دة قدرها 2017الوطنیة يف �ام 
يف مجیع ٔأحناء العامل (مقارنة ٕ�یدا�ات اتفاقية �ر�س املبارشة) بنس�بة وا�د  نيغري املقميل�شأٔن الرباءات يف ٕایدا�ات الرباءات 

ظت هبا املعاهدة قبل �امني يف ، وهو ما �ش�به ٕاىل �د �بري حصة السوق اليت احتف2017يف �ام  %57.3�ملئة لتصل ٕاىل 
 . 2016خنفاض يف �ام ، بعد �2015�ام 

يف الس�نوات السابقة، هو احلال إالشارة ٕاىل �دول أ�عامل ا�اكمل ل�ورة، ا�ي، كام مع اصل الس�ید ماتيس وو  .10
مقرت�ات ٕالد�ال تغیريات �ىل تقدم العدید من الو�ئق ٕاذ . املصل�ةٔأعطى مؤًرشا ٕاجيابًیا �ىل حصة النظام ؤأمهیته ٔ�حصاب 

إالطار القانوين هتدف ٕاىل توفري مزید من الضام�ت ملقديم الطلبات، كام يف �ا� العنارص وأ�جزاء املود�ة �شلك �اطئ 
�دم توفر وسائل االتصال إاللكرتونیة اليت يف ظل  (اليت اكن الفریق العامل یناقشها �ىل مدار الس�نوات الس�بع املاضیة)

املرتتبة �ىل رسوم تناولت موضوع الالعدید من بنود �دول أ�عامل و ملاكتب يف �ا� وجود ٔأخطاء يف منوذج الطلب. تقد�ا ا
رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، تناولت بنود �دول مبقاصة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. �س�تثناء الوثیقة املتعلقة 

ماكنیة الوصول" لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات إ "التلكفة و هامة ويه  ا مسأٔ�أ�عامل أ�خرى املتعلقة �لرسوم مجیعه
من قبل مجمو�ات معینة من مقديم الطلبات. ٔأوًال، اكنت هناك مشلكة يف حتدیث قوامئ ا�ول اليت اكن مقدمو طلباهتا 

جعة معایري منح هذه التخفيضات يف مؤهلني للحصول �ىل ختفيضات يف الرسوم وفقًا جلدول الرسوم، �ٕالضافة ٕاىل مرا
الفریق العامل ٕاىل مواص� مناقشاته �شأٔن �قرتاح املقدم من  يلك مخس س�نوات. �نیًا، ُدع هالرسوم، كام هو مطلوب تنفيذ

الربازیل بتقدمي ختفيضات يف الرسوم لل�امعات يف لك من الب�ان النامية والب�ان املتقدمة، �ىل ٔأساس وثیقتني ٔأ�دهام 
التغذیة الراجعة اس�ت�ابًة لتعممي ٔأصدره املكتب ا�ويل للتشاور �شأٔن القضا�  أ�وىل الوثیقةخلصت ٕاذ املكتب ا�ويل. 

بعض قضا� التنفيذ، مبا يف ذ� اقرتاح ملموس لتعدیل حممتل  تنيق ی الوث  هاتنيتناولت الثانیة من و املتعلقة �قرتاح الربازیل. 
 واكنالرسوم لل�امعات.  �ىلن �شأٔن الرباءات، ٕاذا اكن هناك اتفاق �ىل ٕاد�ال ختفيضات �دول رسوم معاهدة التعاو �ىل 

تعز�ز هدف التعاون للمعاهدة اليت شلكت ل �ىل نطاق واسع �لرغبة املشرتكة  امرتبطً �دد من بنود �دول أ�عامل أ�خرى 
ة لتحسني وصول املاكتب الوطنیة ٕاىل بعض تضمنت هذه البنود اقرتاح س�نغافورو ٔأساس معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 

املستندات املوجودة يف ملف ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل، ملنفعة الفاحصني يف ٕاجراءات املر�� الوطنیة، واقرتاح الهند 
امل ركزت بنود �دول أ�عو ف� یتعلق ٕ�دارات البحث ا�ويل والفحص ا�متهیدي ا�تصة.  مقديم الطلباتلتوس�یع خيارات 

الطلبات  مقديموالوثیقة املتعلقة �التصاالت إاللكرتونیة بني  إاللكرتونیة PCTأ�خرى، مثل الوثیقة املتعلقة خبدمات 
واملاكتب، �ىل الكيفية اليت ميكننا هبا اس�ت�دام البيئة الرمقیة لتعز�ز التعاون بني املاكتب واملكتب ا�ويل ومس�ت�ديم نظام 

اءات. ؤأ�ريًا، اكن هناك العدید من بنود �دول أ�عامل املتعلقة �ملسا�دة التقنیة ملقديم الطلبات معاهدة التعاون �شأٔن الرب 
واملاكتب من الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا واليت �شلك جممتعة �البیة ا�ول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن 

حىت ا�ٓن؛ مقدمة عن �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني  2019و 2018يف �ايم الرباءات: حتدیث ٔ��شطة املسا�دة التقنیة املنفذة 
 (من قبل قسم قانون الرباءات يف املكتب ا�ويل)؛ وبندان یتعلقان بتدریب الفاحصني
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 لرئيسارئيس و�ئيب الانت�اب 

فيكتور بورتیيل (ٔأسرتالیا) رئيسا والس�ید ر�زا دهغاين (مجهوریة ٕا�ران  انتخب الفریق العامل �ٕالجامع الس�ید .11
 مل �كن هناك �رش�ی�ات ملنصب �ئب رئيس �ين.وإالسالمية) �ئبا لرئيس ا�ورة. 

 اع�د �دول أ�عامل

 PCT/WG/12/1 �ىل النحو املقرتح يف الوثیقة املعدلاعمتد الفریق العامل مرشوع �دول أ�عامل  .12
Prov. 2. 

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات قطاع ءاتٕاحصا

معاهدة التعاون وفق ٕاحصاءات  أٓخرقدمه املكتب ا�ويل حول �لامً بعرض الفریق العامل ٔأ�اط  .13
 .1الرباءات �شأٔن

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات: تقر�ر عن ا�ورة السادسة والعرش�ن يف ظلالعام�  ا�ولیة إالداراتاج�ع 

 .PCT/WG/12/2 الوثیقة املناقشات ٕاىلاستندت  .14

ج�ع إالدارات ا�ولیة؛ التابع الجلودة املعين � الفریق من �انبرحب وفد اململكة املت�دة �ملناقشات املس�مترة و  .15
يف �ني ٔأن قيود و. بني املاكتب املعلومات ؤأفضل املامرسات يف ٕادارة اجلودةجيب تبادل كطریقة فعا� لز�دة اجلودة، و 

) مبشاركة اسرتاتیجیات البحث UKIPO�كنولوجيا املعلومات �الت دون قيام مكتب امللكية الفكریة يف اململكة املت�دة (
ٕاضافة ٕاىل و اخلاصة به، فقد ٔأقر الوفد بأٔمهیة هذه املامرسة وحرص �ىل املشاركة يف ٔأي دراسة مس�تقبلیة حول هذه املسأٔ�. 

حول العمل يف املر�� ا�ولیة  التغذیة الراجعةملاكتب الوطنیة لتقدمي املتا�ة ٔأمام ا ذ�، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن الفرصة
 نطاق صغري �ىل اجتریبيً  امرشو�ً  لز�دة اجلودة. ويف هذا الصدد، بدٔأ مكتب امللكية الفكریة يف اململكة املت�دة سبيالً اكنت 

مككتب معّني �شأٔن تقار�ر البحث  راجعةالفكریة لتقدمي تغذیة مع مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل واملكتب الكندي للملكية 
. كام خطط الوفد لتقدمي تقر�ر عن نتاجئ التجریيبا�ولیة ودعت ٕادارات البحث ا�ويل أ�خرى ٕاىل املشاركة يف املرشوع 

 ا�ورات املقب� للفریق العامل. يف املرشوع التجریيب

ا�ورة السادسة والعرش�ن الج�ع إالدارات ا�ولیة، استنادًا ٕاىل ملخص رئيس تقر�ر ب  �لامً الفریق العامل ٔأ�اط و  .16
 .PCT/WG/12/2 واملدرج �س�ة عنه يف ملحق الوثیقة PCT/MIA/26/13 ت� ا�ورة الوارد يف الوثیقة

  اخلدمات الش�بكية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

 .PCT/WG/12/10 الوثیقة استندت املناقشات ٕاىل .17

عاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ملنظام إاللكرتوين ل ل  البارزةالشامل ٕاىل املوثوقية  لب�انر وفد معهد الرباءات ٔأشاو  .18
)ePCTعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مللنظام إاللكرتوين اتقار�ر �ىل  ٕال�داداملزيات اليت اكنت متا�ة  �ىل ٔأمهیة ) وشدد

                                         
 ./38415doc_details.jsp?doc_id=4/enhttps://www.wipo.int/meetings: العرض متاح �ىل موقع الویبو �ىل الرابط .1
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يف  املوجزة هذه التقار�ر �ىل النحو يوظیف  لتناولالعمل املطلوب الضوء �ىل  الوفد ؤألقى. ٕالدارات ا�ولیة أ�صغر جحامً ل
ما �اكفهئا من من الوثیقة، مبا يف ذ� النقل التلقايئ لبیا�ت ٔأفراد أ�رسة ٕاىل التقار�ر للسامح ٕ��ادة اس�ت�دام  19الفقرة 

ل مع املكتب ا�ويل للمسا�دة يف تطو�ر هذه املزيات، عرضه ملواص� العمالشامل  لب�انالرباءات قدم معهد و البیا�ت. 
عاهدة التعاون ملإاللكرتوين  نظامال �لنظر ٕاىل ٔأهنا س�تكون مفيدة لٕالدارات ا�ولیة أ�خرى و�لتايل ستسا�د يف �شغیل 

 كلك. �شأٔن الرباءات

�وده  املكتب ا�ويل �ىلوشكر  إاللكرتونیة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاترحب وفد ٕارسائیل بتطو�ر �دمات و  .19
مكتب  ٔأفاد الوفد ٔأن ،عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين امن �الل یداع الٕ لتحسني النظام. وف� یتعلق �
مككتب  �نتظاممع� يف عاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مللنظام إاللكرتوين ا) �س�ت�دم ILPO�راءات ��رتاع إالرسائیيل (

، وافق 2016وتزنیلها. واعتباًرا من یولیو  مجیع الو�ئقلعرض ا�ويل لبحث ا�ويل والفحص ا�متهیدي ٕاكدارة ل و �سمل طلبات 
عاهدة التعاون �شأٔن مللنظام إاللكرتوين ا�ىل ٕایداع الطلبات ا�ولیة �س�ت�دام  مكتب �راءات ��رتاع إالرسائیيل

. )(PCT SAFE ملؤمنة املود�ة ٕالكرتونیًا مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، �ٕالضافة ٕاىل نظام الطلبات االرباءات
عتباره مكتب � ودع ٕالكرتونیًا يف مكتب �راءات ��رتاع إالرسائیيلتمن الطلبات  %65�لرمغ من ذ�، ال �زال حوايل و

، ٔأما ف� یتعلق التعاون �شأٔن الرباءاتالطلبات املؤمنة املود�ة ٕالكرتونیًا مبوجب معاهدة  نظام�س�ت�دام  طلبات �سمل
. و��، ٔأشار عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين ایمت ٕایداعها �س�ت�دام  %35�لنس�بة املتبقية اليت تعادل 

التعاون  عاهدةمللنظام إاللكرتوين اوفق یداع الٕ مسح � الوفد ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن مكتب �راءات ��رتاع إالرسائیيل
بدی� طریقة كPCT-SAFE  ظامن ٕابقاء، فٕانه یأٔمل ٔأن یواصل املكتب ا�ويل �سمل طلباتمكتب بصفته  �شأٔن الرباءات

 �دمة �سخ البحث إاللكرتونیة نظامنتظام � �الوة �ىل ذ�، �س�ت�دم مكتب �راءات ��رتاع إالرسائیيلو . لٕالیداع
)eSearchCopy(  وٕاكد �سمل طلباتمكتب بصفته) ارة البحث ا�ويلISA و�اصة لتلقي �سخ حبث عن الطلبات ،(

. ٔأما �سمل طلبات ماكتب امواملكتب ا�ويل بصفهتأ�مر�يك والعالمات الت�اریة ��رتاع ا�ولیة املود�ة يف مكتب �راءات 
العمل �رتاع إالرسائیيل �راءات �)، بدٔأ مكتب DASف� یتعلق خبدمة املنظمة العاملیة للملكية الفكریة للنفاذ الرمقي (

اتفاقية �ر�س ومعاهدة التعاون  وفقلطلبات املود�ة لك من ا� 2019مایو  1بتارخي  ل للطلباتو والوصمككتب لٕالیداع 
معاهدة التعاون للبیا�ت وفق نظام التبادل إاللكرتوين �راءات ��رتاع إالرسائیيل �شأٔن الرباءات. كام اس�ت�دم مكتب 

لتقدمي طلبات ومكتًبا مكتب مبثابة لتبادل الو�ئق مع املكتب ا�ويل واكن  مبعدل یويم) PCT-EDI�شأٔن الرباءات (
ف� یتعلق و . 2014) منذ نومفرب WIPO CASE( املركزي ٕاىل البحث والفحص للوصولنظام الویبو يف  للوصول للطلبات

، طلب الوفد ٕاعطاء أ�ولویة لتطو�ر �دمات ونیةإاللكرت  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات�لعمل املس�تقبيل �شأٔن �دمات 
 الویب لتبادل املعلومات بني ماكتب امللكية الفكریة واملكتب ا�ويل.

ّ و  .20 د وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �جتاه وأ�ولو�ت املنصوص �لهيا يف الوثیقة ؤأشار ٕاىل عزمه �ىل مشاركة ٔأی
 ف� یتعلق ب�نظامو �لقدر ا�ي �سمح به املوارد.  إاللكرتونیة اون �شأٔن الرباءاتمعاهدة التعودمع املكتب ا�ويل يف �دمات 

DAS،  س�ت�دام نظام الجشع الوفد مجیع املاكتب �ىل �نتقالDAS حيث ٔأن ذ� س�یتيح وجود نظام تبادل وا�د یلغي ،
 للوصولنظام الویبو احلا�ة ٕاىل اتفاقات ثنائیة متعددة ؤأنظمة نقل موازیة لو�ئق أ�ولویة بني املاكتب. وف� یتعلق ب�نظام 

لتقدمي صبح فيه مكتًبا �ىل املشاركة �ىل أ�قل ٕاىل احلد ا�ي ی ٔأیضًا ، جشع الوفد مجیع املاكتب املركزي ٕاىل البحث والفحص
للماكتب خبصوص البحث والفحص. ؤأ�ريًا، ٔأعرب الوفد عن خماوف  و�ئق الفن السابقٔأكرب قدر ممكن من  لتوفري طلبات
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ن املس�ت�دمني يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية اكنوا یعمتدون �شدة �ىل �ٔ  )PCT-SAFE( �شغیل �برية �شأٔن ٕاماكنیة ٕایقاف
 عتقد ٔأن املكتب ا�ويل حبا�ة ٕاىل مواص� هذه اخلدمة �ىل املدى القصري �ىل أ�قل.، وی )PCT-SAFE( نظام

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتيف جمال �دمات  اليت أ�حرزتٔأعرب وفد ٔأملانیا عن رضاه حول التقدم والنتاجئ و  .21
، قدم مكتب �راءات التعاون �شأٔن الرباءات معاهدة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ف� یتعلق �ٕالیداع إاللكرتوين لطلبات إاللكرتونیة
الطلبات املؤمنة املود�ة ٕالكرتونیًا مبوجب معاهدة  خمتلفة:ممكنة ) ثالثة ٔأنظمة DPMA(أ�ملاين والعالمات الت�اریة ��رتاع 

مج إالیداع و�ر� �ى مكتب �راءات ��رتاع أ�ورويبإاللكرتوين �ادم العمیل لٕالیداع ونظام  ،التعاون �شأٔن الرباءات
من طلبات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  %90ومن �ال� مت تلقي ، DPMAdirekt، �ادم العمیل نفسهالقامئ �ىل 

التقنیة �مج  أ�نظمة املمكنة ٕ�جياد معنًیا أ�ملاينوالعالمات الت�اریة ��رتاع مكتب �راءات املود�ة ٕالكرتونیًا. و�� اكن 
 7�ىل غرار ما هو مذ�ور يف الفقرة  )DPMAdirekt(نظام  يفعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ملين لنظام إاللكرتوا ملفات

" من F" املرفق لتنقيح، �ساءل الوفد عام ٕاذا اكنت هناك خطط DOCX ف� یتعلق مبوضوع ٕایداع ملفاتو من الوثیقة. 
ا�ي ، ST.36مع التنویه ٕاىل ٔأّن معیار الویبو ، ST.96 وفقًا ملعیار الویبو XML التعل�ت إالداریة للسامح �س�ت�دام لغة

دا�ل جلنة  XML �الوة �ىل ذ�، ركز تطو�ر مواردو " �الًیا، مل یمت حتدیثه منذ �دة س�نوات. Fلیه املرفق "� �ستند 
من و قيد التطو�ر.  DOCX . ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء �دد حموالتST.96 ) �ىلCWSمعایري الویبو (

�لك من املاكتب ومقديم الطلبات. و�� اقرتح  مؤكدةمنظور تقين، ميكن ٔأن تؤدي احملوالت ا�تلفة ٕاىل نتاجئ متباینة و�ري 
 �س�تضیفه الویبو الس�ت�دامه من قبل مجیع املاكتب. وا�د DOCXالوفد ٔأنه س�یكون من املرغوب فيه تطو�ر حمول 

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاترحب وفد الیا�ن �لتقدم احملرز ؤأید اجلهود الرامية ٕاىل مواص� تطو�ر �دمات و  .22
��رتاع كفاءة العملیات يف مكتب �راءات  �دمة �سخ البحث إاللكرتونیة �ىل و�ه اخلصوص، عزز نظامو . إاللكرتونیة

 .دمة �سخ البحث إاللكرتونیة� وجشع الوفد �ىل ز�دة املشاركة يف نظام الیا�ين

وذ�ر ، املكتب ا�ويلمن �الل  إاللكرتونیة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات خلدماتٔأعرب وفد الربازیل عن تقد�ره و  .23
ز�دة إالنتاجية يف املاكتب وتقدمي �دمة جيدة ملقديم يف �ایة أ�مهیة بغیة ٔأمر هو ٔأن اس�ت�دام اخلدمات إاللكرتونیة 

عاهدة التعاون مللنظام إاللكرتوين ا) �س�ت�دم INPI-Brاملعهد الوطين للملكية الصناعیة يف الربازیل (ؤأفاد ٔأن الطلبات. 
من % 70حوايل ایداع ، مت 2017هنایة �ام  ومعالطلبات.  مقديم قبول �بري من قبلوسط  2014منذ �ام  �شأٔن الرباءات

عاهدة التعاون �شأٔن مللنظام إاللكرتوين امن �الل يف الربازیل ويل من طلبات الفحص ا�متهیدي ا�% 85الطلبات ا�ولیة و
�ىل وظیفية �لتحسينات احملمت�  �شأٔن عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين أأید الوفد مواص� العمل و . الرباءات
 �دمة �سخ البحث إاللكرتونیةٔأن نظام وفد ال ٔأفاددخول املر�� الوطنیة. كام  �ىمبا يف ذ� �س�ت�دام احملمتل ، املاكتب

 املعهد الوطين للملكية الصناعیة يف الربازیل شارك وقد .ٕارسال واس�تقبال �سخ البحث�ّسـر من  هلكونللغایة  اً مفيداكن 
ملكتب السویدي لك من ا�من �الل ٕارسال �سخ البحث  �دمة �سخ البحث إاللكرتونیةيف نظام كتب �سمل طلبات مك 

بريو يف لتسمل �سخ البحث من ماكتب �سمل الطلبات حبث دويل  ةدار اكٕ و كتب الرباءات ا�منساوي م و  والتسجیل للرباءات
�دمة �سخ البحث نظام  �س�ت�داماملعهد الوطين للملكية الصناعیة يف الربازیل بدٔأ ، 2018فربا�ر  1ومنذ و�ولومبیا. 
املعهد معهد . كام بدٔأ مكتب �راءات ��رتاع أ�ورويبىل بصفته مكتب �سمل طلبات ٕالرسال �سخ البحث إ  إاللكرتونیة

هو ما ، و 2017يف د�سمرب  )DAS( و�ئق أ�ولویةاملشاركة يف �دمة النفاذ الرمقي لالوطين للملكية الصناعیة يف الربازیل 
ف� یتعلق بنظام و جشع الوفد املاكتب أ�خرى �ىل املشاركة لتسهیل نقل و�ئق أ�ولویة بني املاكتب. كام  ةٔأظهر نتاجئ ٕاجيابی
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ینوي �نضامم ٕاىل مكتب املعهد الوطين للملكية الصناعیة يف الربازیل ، اكن املركزي ٕاىل البحث والفحص للوصولالویبو 
يف نظام معاهدة  XML �سق ، ٔأقر الوفد بأٔمهیةضافة ٕاىل ذ�إ و  .الطلبات واكن یناقش هذا أ�مر مع املكتب ا�ويل �سمل

املعهد الوطين للملكية  ٔأولویة يف اليت يهلقوامئ التسلسل،  ST.26 مبعیار الویبوالتعاون �شأٔن الرباءات ال س�� ف� یتعلق 
 .الصناعیة يف الربازیل

ّ و  .24  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتتقد�ره للمبادرات أ��رية واجلهود ف� یتعلق خبدمات  د وفد الهند ؤأعرب عنٔأی
نقل ٕاىل مناذج ورقية تقلیدیة �ىل صورة نقل املعلومات للتحول من ٔأیدت الهند متاًما أ�هداف املس�تقبلیة وقد  .إاللكرتونیة

من طلبات  %95مت ٕایداع ٔأكرث من وقد ام مبارشة. بیا�ت قاب� ٕال�ادة �س�ت�ديف صورة الطلبات واملراسالت  مجمو�ة
عاهدة التعاون �شأٔن مللنظام إاللكرتوين ا�س�ت�دام  مكتب �راءات ��رتاع الهندييف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

آلیة التعاون .الرباءات اون �شأٔن عاهدة التعمللنظام إاللكرتوين ايف  ؤأعرب الوفد عن تقد�ره للتحسينات اليت ٔأد�لت �ىل أ
عاهدة التعاون �شأٔن مللنظام إاللكرتوين ا لتوقيعات مقديم الطلبات ا��ن ليس �هيم حسا�ت �ىل�لنس�بة  الرباءات
بصفته مكتب �سمل و  إاللكرتونیة ٔأسهل.معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  حيث جعل ذ� الوصول ٕاىل �دمات الرباءات

ٕالرسال �سخ البحث ٕالكرتونًیا ٕاىل  �دمة �سخ البحث إاللكرتونیة نظام الهنديمكتب �راءات ��رتاع  اس�ت�دمالطلبات، 
 والعالمات الت�اریة�رتاع �للبحث ا�ويل، �س�تثناء مكتب �راءات  تددا�ولیة الس�بعة اليت �ُ البحث  ٕاداراتمجیع 

عاهدة التعاون �شأٔن مللكرتوين لنظام االٕ ا، وكذ� PCT-EDIنظام  مكتب �راءات ��رتاع الهندي كام اس�ت�دم. أ�مر�يك
بصفته مكتب �سمل الطلبات، اكن مكتب �راءات ��رتاع الهندي �شارك يف و لنقل الو�ئق ٕاىل املكتب ا�ويل.  الرباءات

من  ٕادارة حبث دويلأ�ورويب بصفته ��رتاع  مكتب �راءاتالرباءات مع  ةرسوم معاهد ةاملرشوع التجریيب اخلاص مبقاص
. ٔأصبح املكتب الهندي 2018من ٔأغسطس  ٕادارة حبث دويلومع مكتب �راءات ��رتاع ا�منساوي �عتباره  2018ٔأ�ریل 

 لتقدميومكتًبا  2017يف �ام  املركزي ٕاىل البحث والفحص للوصولنظام الویبو الطلبات يف ٕاىل  للوصولللرباءات مكتًبا 
مكتًبا  22وا�ًدا من بني  مكتب �راءات ��رتاع الهندي، اكن DASعلق بـ ف� یتو  .2018الطلبات اعتباًرا من ینا�ر 

ف� یتعلق �ٔ�ولو�ت احلالیة، و . 2018مشارًاك، حيث بدٔأ ٕ�رسال و�ئق أ�ولویة من �الل هذه اخلدمة اعتباًرا من مایو 
، لكنه ٔأكد مكتوبةث دولیة وأٓراء تقار�ر حب�داد كنسق رئييس ٕالیداع الطلبات، وكذ� الٕ  XMLوافق الوفد �ىل اس�ت�دام 

مكتب �راءات �الوة �ىل ذ�، ٔأكد و . XML بنسقالطلبات  ٕالیداع�ىل ٔأن املكتب ا�ويل جيب ٔأن یقرتح �سقًا قياس�ًیا 
ٕاىل املكتب ا�ويل. ؤأ�ريًا، رحب الوفد  XMLق نسب  كتوبةامل اس�تعداده ٕالرسال التقار�ر وا�ٓراء  ��رتاع الهندي

 إاللكرتونیة املذ�ورة يف الوثیقة.معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  یة املقرت�ة لتحسني �دمات�خلطوات التال 

ّ وأٔ  .25  .تؤدي ٕاىل الكفاءة وتوفري التاكلیفٔأن د وفد كندا املبادرات الواردة يف الوثیقة وجشع التحسينات اليت من شأٔهنا ی
 PCT-SAFE الطلبات �ىل الت�يل عن اس�ت�دام نظام) مقديم CIPO�شجع املكتب الكندي للملكية الفكریة (وف سو 

 ٕ�لغاء �شغیلاملكتب الكندي للملكية الفكریة بقصد ٔأن یقوم معهد  عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين الصاحل 
PCT-SAFE  .س�بقة لس�نوات �دیدة، اكن �ى مقديم الطلبات الكندیني خيار ٕا�شاء ملفات م و قبل �دول الویبو الزمين

لنظام إاللكرتوين أأو ٕاىل مكتب �سمل الطلبات يف املكتب ا�ويل �س�ت�دام  CIPOلٕالیداع إاللكرتوين ٕاما ٕاىل معهد 
دخول املر�� الوطنیة ٕاىل  نتقالا اكن مطلب 95وفقًا للامدة و ، وا�ي اكن یعمل �شلك فعال. عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمل

الكندي كتب امل  عَزم. ؤأ�ريًا، 2020-2019يف الفرتة  املكتب الكندي للملكية الفكریةمن ٔأمه ٔأولو�ت املكتب ا�ويل 
مبجرد تنفيذ معاهدة قانون  2019يف ٔأواخر �ام  DAS�س�ت�دم نظام للطلبات ٔأن یعمل مككتب وصول للملكية الفكریة 

 ) يف كندا.PLTالرباءات (
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 INAPIعهد الوطين للملكية الصناعیة يف ش�یيل (من الطلبات ا�ولیة يف امل  %80رصح وفد ش�یيل ٔأن حوايل و .26
Chile وشكر املكتب ا�ويل �ىل  عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين ا�س�ت�دام  ٕایداعهامت  2018) يف �ام

التعاون �شأٔن  عاهدةمللنظام إاللكرتوين ادمعه و�وده لتشجیع املاكتب أ�خرى يف مجیع ٔأحناء ٔأمر�اك الالتینية �ىل اس�ت�دام 
نظام  و �دمة �سخ البحث إاللكرتونیةنظام املعهد الوطين للملكية الصناعیة يف ش�یيل كام اس�ت�دم معهد  كذ�. الرباءات
 للوصول ٕاىل الو�ئق أ�خرى. اً اكن مفيدر ا�ي ما�ٔ ، املركزي ٕاىل البحث والفحص للوصولالویبو 

ٔأبلغ وفد اململكة املت�دة ٔأن مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة بصدد مراجعة وظائف مكتب �سمل الطلبات، مع و  .27
 �دمة �سخ البحث إاللكرتونیةونظام  عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين إایالء �عتبار الواجب لتطبیق 

املركزي ٕاىل  للوصولالویبو  نظام لسامع الز�دة يف �دد املاكتب املشاركة يف�الل العام املقبل. ؤأعرب الوفد عن سعادته 
او� تقلیل جحم و�ئق أ�ولویة الورقية اليت یمت حملوجشع املاكتب أ�خرى �ىل �نضامم  WIPO DAS البحث والفحص

جودة البیا�ت وا�ساقها من حيسن  لكونه XMLوشدد الوفد �ىل ٔأمهیة تبادل البیا�ت بنسق  يف مجیع ٔأحناء العامل. تناقلها
والو�ئق ذات الص� �ىل  كتوبةامل ٕان توفر تقار�ر البحث وا�ٓراء و  ویوفر مصدًرا غنًیا للبیا�ت الس�ت�دا�ا يف ٔأنظمة البحث.

متكني ٕا�شاء (ج) من الوثیقة سوف یقلل من احلا�ة ٕاىل ٕا�ادة صیا�ة البیا�ت وحتسني اجلودة و  19الفقرة امل�يش مع النحو 
 لفاتٕایداع امليف ضوء هذه الفوائد، اكن الوفد �متًا �شلك �اص بتقدم العمل �شأٔن و .الطلباتتقار�ر ٔأكرث كفاءة ومعاجلة 

آ� واملصادقة املو�دة.املزتایدة التفا�الت و  XML بنسق آ� ٕاىل أ  من أ

وأٔید �ود املكتب إاللكرتونیة  تمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءا الحظ وفد الصني التحسن املس�متر يف �دماتو .28
 ا�ويل لتحسني الكفاءة واس�ت�دام البیا�ت.

عاهدة التعاون مللنظام إاللكرتوين ا اس�ت�دام �شأٔنسرتايل حتقق ا�ٔ امللكية الفكریة مكتب رصح وفد ٔأسرتالیا ٔأن و .29
وشدد الوفد  .إاللكرتونیةؤأید الوفد ٔأولو�ت ز�دة تطو�ر اخلدمات  .�سمل الطلباتمكتب من مضن وظیفية  �شأٔن الرباءات

يف  املنصوص �لیه، �ىل النحو املركزي ٕاىل البحث والفحص للوصولالویبو  نظامبو�ه �اص �ىل ٔأمهیة التطو�ر املس�متر ل 
. ويف هذا الصدد، تقدمي طلبات بذل اجلهود لالنضامم ٕاىل النظام، ال س�� مككتبل من الوثیقة، وجشع ودمع املاكتب  13الفقرة 

املركزي ٕاىل البحث  للوصولالویبو  نظامٔأكد الوفد �ىل ٔأمهیة وجود بیا�ت نصیة منظمة ٕال�راء البیا�ت املتا�ة من �الل 
ً والتأٔكد من ٔأن النظام  والفحص  وفعاًال يف املس�تقبل. اس�یكون مالمئ

 بنسق دلیل مس�ت�دم �ام لت�دید �یفية ٕا�شاء مستندات ف� یتعلق �لتقار�ر ا�ولیة، توفري، طلب وفد السویدو  .30
XML  عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين ا بعیدًا عنيف أ�نظمة احمللیة. 

س�نة احمل علومات املٔأعرب وفد مجهوریة �ور� عن تقد�ره للجهد التعاوين للمكتب ا�ويل لتطو�ر �دمات �كنولوجيا و  .31
، ميكن ٔأن �كون الرتابط بني نظام التقدمي الوطين يف املكتب الكوري للملكية الفكریة صو�ه اخلصو �ىل و  .فا�لیةكرث ا�ٔ و 
)KIPO املعمول به، منوذً�ا حممتًال �ىل املدى الطویل  عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين ایداع نظام االٕ ) و

اد اس�ت�دام دز ا، 2019يف ینا�ر  الرتابط اهذ �رس�یخمنذ و  وثیقة.من ال 8للعدید من املاكتب، كام متت مناقش�ته يف الفقرة 
  .ا الرتابطهذ اس�متراریةيف املكتب الكوري للملكية الفكریة  كام توقع .عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمللنظام إاللكرتوين ا

 اكن مشاراكً يف) SPTO(إالس�باين والعالمات الت�اریة ��رتاع ٔأبلغ وفد ٕاس�بانیا الفریق العامل ٔأن مكتب �راءات و  .32
إالنرتنت، مما ش�بكة ؤأن جس� اكن متاً�ا �ىل طلبات مكتب ٕایداع بصفته  املركزي ٕاىل البحث والفحص للوصولالویبو نظام 
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مكتب ، اكن  �دمة �سخ البحث إاللكرتونیةنظام ف� یتعلق ب� و  �راءة ا�رتاع ٕاضافية �للغة إالس�بانیة. 160.000ٔأ�ح 
�سمل عمل �ىل توس�یع نطاق اس�ت�دامه للنظام، وذ� �لتنس�یق مع ماكتب یإالس�باين والعالمات الت�اریة ��رتاع �راءات 
ٕادارة حبث  لتكون SPTOمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف ب�ان ٔأمر�اك الالتینية اليت رحشت العام� وفق  الطلبات

 ة.خمتص دويل

لنظام إاللكرتوين ا، وال س�� إاللكرتونیة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات دماتخل ارتیا�هٔأعرب وفد الربتغال عن و  .33
لنظام إاللكرتوين ا) INPI Portugalاملعهد الربتغايل للملكية الصناعیة ( كام اس�ت�دم .عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمل
لنظام ا �ربللطلبات ٕالنرتنت مككتب �سمل ا�ٓن مجیع الطلبات �رب ا ٕاىل وتلقى 2015منذ �ام  عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمل

املركزي ٕاىل  للوصولالویبو  نظام ٕاىلاملعهد الربتغايل للملكية الصناعیة كام انضم  .عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتملإاللكرتوين 
لنقل �سخ البحث  �دمة �سخ البحث إاللكرتونیة نظام س�ت�دما، و 2017يف �ام للطلبات مككتب وصول  البحث والفحص

�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأكد الوفد و ، و�هام مرشو�ان �امن للمس�تقبل.2018أ�ورويب منذ �ام �راءات ��رتاع ٕاىل مكتب 
عتقد ٔأهنا س�تفيد لك من �ىل ٔأمهیة مواص� العمل من ٔأ�ل املعاجلة ا�اكم� للرسومات امللونة يف املر�� ا�ولیة، واليت یُ 

 مسح �لرسومات امللونة يف الطلبات الوطنیة.املعهد الربتغايل للملكية الصناعیة اكتب، مشًريا ٕاىل ٔأن وامل مقديم الطلبات

 ووّس�ع�شأٔن الطلبات أ�وروبیة  2018نومفرب  1يف  DAS نظام ٔأنه انضم ٕاىل للرباءاتكتب أ�ورويب امل ٔأبلغ وفد و  .34
اليت تنقل �سخ البحث ٕاىل  �سمل الطلباتارتفع �دد ماكتب  وقد .2019ٕاىل الطلبات ا�ولیة يف ٔأ�ریل وصوًال مشاركته 

ماكتب  10مكتًبا، مع توقع انضامم  35ٕاىل حوايل  �دمة �سخ البحث إاللكرتونیة نظام من �الل للرباءاتكتب أ�ورويب امل 
ل معلیة �رحيل �ىل ٕاكام للرباءاتكتب أ�ورويب امل ؤأ�لن الوفد كذ� عن عزم  ٔأخرى يف املس�تقبل القریب. �سمل طلبات
 �دمة �سخ البحث إاللكرتونیةلنظام  ٕادارة البحث ا�ويلاليت اكن من اختصاصها القيام بدور  �سمل الطلباتمجیع ماكتب 

�ىل  للرباءاتكتب أ�ورويب امل ، جشع  املركزي ٕاىل البحث والفحص للوصولالویبو  بنظامف� یتعلق و  .2020هنایة �ام مع 
بیا�ت اكن ٔأمًرا ال ملف  ، مضیًفا ٔأن مشولیةهذه اخلدمةز�دة �دد املاكتب اليت تعمل ٕاكدارات للبحث ا�ويل لالنضامم ٕاىل 

ؤأشار الوفد  �ىل مدار الیوم.ذ� وتوفره ل ك�امن  تقدمي الطلباتتأٔكد ماكتب ت ٔأساس�ًیا للماكتب ؤأنه من الرضوري ٔأن 
العمل مع  للرباءاتكتب أ�ورويب امل  واصلوقد  ظلت حمدودة يف ٔأورو�. XML بنسقیة الطلبات ا�ول  تإایدا�ٕاىل ٔأن 

كنسق صاحل لٕالیداع مبوجب معاهدة التعاون  DOCX ملفات املكتب ا�ويل ٕالجياد �لول تقنیة ومعلیة للسامح بقبول
من ملفات  XML ملفات اس�تخراجمن �الل و  ٔأكرث سهو� ملقديم الطلبات. XMLملفات  ٕایداع�شأٔن الرباءات جلعل 

DOCX ملفات ، تتجنب املاكتب �اكلیف معاجلةاملود�ة PDF مما جيعل معلیات منح �راءات ��رتاع ٔأكرث مرونة، مبا ،
 املزتاید مللفات س�ت�دام� للرباءاتكتب أ�ورويب امل �الوة �ىل ذ�، دمع و  يف ذ� �رش طلبات �راءات ��رتاع.

XML  آ� يف  .كتوبةامل البحث وا�ٓراء  تقار�رٕا�داد يف آ� ٕاىل أ ؤأ�ريًا، ٔأعرب الوفد عن تأٔییده الع�د �دمات الویب من أ
الوقت الفعيل �ىل نطاق ٔأوسع واليت ميكن ٔأیًضا دجمها يف ٔأنظمة ٕادارة �راءات ��رتاع ملقديم الطلبات ولز�دة اس�ت�دام 

  الورق.القامئ �ىل  العاديك�ل لتجنب التأٔ�ري يف الربید  أٔن الرباءاتعاهدة التعاون �شمللنظام إاللكرتوين ات راسالاملنظام 

رباءات املكتب ا�ويل �ىل �وده لتحسني سهو� وموثوقية اتصاالته ال لو�ء ةا�ٓس�یوی امجلعیةوشكر ممثل  .35
ٕاىل مناقشة املسائل رباءات ال لو�ء ةا�ٓس�یوی امجلعیة دفكام هت .�سمل الطلباتإاللكرتونیة مع املكتب ا�ويل وماكتب 

يف هذا الصدد، ميكن و مل.االع الفریق دوراتوتقدمي تقر�ر ٕاىل املكتب ا�ويل �ارج ا عضو�هتمن �الل الواردة يف الوثیقة 
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للسامح للمكتب ا�ويل �حلصول �ىل معینة ٔأس�ئ� حمددة حول قضا�  ٔأن �كون عبارة عن ٔ�ي اس�تقصاءات للمس�ت�دمني
 من مجمو�ات مراقبة خمتلفة. متفاوتة من تلقي ردود ٕا�ا�ت متسقة وسه� بدالً 

قديم الطلبات، مفيدة ملس�تكون  XML) ٔأن املزید من بیا�ت JPAA( رباءات الیا�نینيال و�ءیعتقد ممثل مجعیة و  .36
اكن من املهم ، هذا سهّل معاجلة �راءات ��رتاع ٔأنّ  وبي� �اكء �صطناعي.�عاجلة املفرص الرتمجة ا�آلیة و  كام س�تفتح

منع �رسب املعلومات الرسیة يف �ا� وقوع مع لتكون أٓمنة  إاللكرتونیة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتتطو�ر ٔأنظمة 
  .طارئ ٔأيّ 

وقد حفزت  القضا� احملددة اليت یتعني معاجلهتا مع الوفود الفردیة.ٔأ�ذت بعني �عتبار الحظ الرئيس ٔأن أ�مانة و .37
مع اس�مترار ارتفاع توقعات و  .ومقديم الطلباتاملكتب ا�ويل �س�ت�دام والتفكري من �انب املاكتب أ�دوات اليت قد�ا 

 هذه التوقعات. ال�يش معٕاىل مزید من التطو�ر ملواص� س�تكون هنا� �ا�ة املس�ت�دمني، 

 .PCT/WG/12/10مبحتو�ت الوثیقة  �لامً الفریق العامل  ٔأ�اطو  .38

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مبوجب الطلبات ومودعياالتصاالت إاللكرتونیة بني املاكتب 

 .PCT/WG/12/23الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .39

�لت�د�ت الواردة يف الوثیقة لضامن وجود وسائل فعا� متا�ة لالتصال يف مجیع  للرباءاتكتب أ�ورويب امل وفد  ٔأقرو  .40
عاهدة مللنظام إاللكرتوين � خطاراتنظام االٕ أ�وقات مع وجود تدابري وقائیة مناس�بة ورٔأى ٕاماك�ت �برية يف اس�ت�دام 

�لفعل نظام ٕاشعار  للرباءاتٔ�ورويب كتب اامل  موقد الو�ئق من املاكتب. لنقل�وس�ی� رمسیة  التعاون �شأٔن الرباءات
تعاجل الطریقة اجلدیدة املقرت�ة للتواصل بني املاكتب ومقديم وف ٕالكرتوين لصندوق الربید للمس�ت�دمني املشرتكني، وس

اصة �ارج خبعند ٕارسال الرسائل، و  العاديف� یتعلق �لربید  للرباءاتكتب أ�ورويب امل الطلبات الت�د�ت اليت یوا�ها 
ٔأنه  أ��ذ بعني �عتبارالتسلمي والتتبع، مع وضامن س�یكون لنظام إالخطار املقرتح مزا� يف احلد من التأٔ�ري، و  ٔأورو�.

س�یكون دمج إالخطارات مع ٔأنظمة ٕادارة �راءات ��رتاع و  �س�تالم الناحج للو�ئق.ٕاقرار س�یكون من املمكن �سجیل 
  معلًیا. هذا النظامویب خطوة �مة يف �جتاه الصحیح جلعل ا��ن �س�ت�دمون �دمات ال ملقديم الطلبات

ٔأثناء املشاورات و  ٔأن املكتب ا�ويل ختىل عن دمع �دمات الفا�س لنظايم مدرید والهاي. �لامً وفد فر�سا ٔأ�اط و  .41
نه اكن من ومع ذ�، اعتقد املس�ت�دمون أٔ  املس�ت�دمون يف فر�سا الت�يل عن �دمات الفا�س. ٔأیداملتعلقة بنظام الهاي، 

آلیة طوارئ �مكیلیة فعا� لٕالرسال واحملافظة �ىل مجیع ٔأنظمة النقل قيد التشغیل لفرتة انتقالیة. �الوة �ىل و  الرضوري ٕاد�ال أ
الطلبات يف املعهد  ٕالیداعذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن �دمة الفا�س مل �كن قاب� لالس�ت�دام �شلك �ام 

�دمات الفا�س ظلت �مة لٕالرسال يف �ا� ٕاال ٔأن ، 2018نومفرب  19) يف فر�سا منذ INPIعیة (الوطين للملكية الصنا
هذا یتوقع الوفد تغیري  نلو  مقدم الطلب ٕا�ادة تقدمي املستندات يف غضون یومني لتصحیح الوضع. ٕالزامانقطاع اخلدمة، مع 

 يف فر�سا يف املس�تقبل القریب.النظام 

ىل مس�ت�ديم معاهدة التعاون �شأٔن إ ه نظًرا ٔ�ن اس�ت�دام االتصاالت �لفا�س من و ٔأشار وفد ٕارسائیل ٕاىل ٔأنو  .42
مكتب �راءات  فقد قرر املايض،قد اخنفض �شلك �بري �الل العام  مكتب �راءات ��رتاع إالرسائیيلالرباءات يف 

 ٔ�غراض معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 2019یونیو،  1الفا�س من  �رب رسالاالٕ وقف دمع معلیات  ��رتاع إالرسائیيل
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معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٕالزا� رمق  وفقوبناء �ىل ذ�، طلب الوفد من املكتب ا�ويل حتدیث دلیل مقدم الطلب 
�ىل  �رتاع إالرسائیيلكتب �راءات �مب ٕاىل موقع الویب ا�ٓمن اخلاص  املراسالتميكن ملقديم الطلبات ٕارسال و  الفا�س.
 لكرتوين.االٕ ربید العنوان 

) �ملربر املنطقي ٕالیقاف �شغیل �دمة UNION-IPممثل احتاد املامرسني أ�وروبیني يف امللكية الصناعیة ( ٔأقرو  .43
نت جعلت ٔأن التكنولوجيا القامئة �ىل إالنرت  وذ� نظرًا ٕاىل عاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتًا ملوفقالفا�س �وس�ی� لالتصال 

ٔأوحض املمثل ٔأن املس�ت�دمني �شعرون �لقلق ٕازاء احلاالت  ذ�،ومع . الفا�س ٔأقل موثوقية من ذي قبل الرتاسل من �الل
ٕاذا اكن مقدم الطلب حبا�ة ٕاىل  احلاالت،يف مثل هذه و إالنرتنت.�دمة اليت تعطلت فهيا ٔأنظمة المكبیو�ر بدًال من انقطاع 

ٕارسال مستند ٕاىل ٔأ�د املاكتب، فٕان ٔأكرث احللول جناً�ا هو �دمة الفا�س، رشیطة ٔأن تظل ٔأ�زة الفا�س متوفرة �ىل نطاق 
 یعتقد ٔأنه من السابق ٔ�وانه الت�يل عن �دمات الفا�س.حيث هذا أ�مر �ایة يف أ�مهیة  ؤأبلغ املمثل ٔأن واسع.

 -�راجع �شلك �اد الفا�س تعقيد أ�نظمة املدجمة. وقال ٕان اس�ت�دام من تقلیل ال ٔأنه من الرضوري والحظ الرئيس  .44
�ىل �دمات  إالبقاءٔأن  ٕاىل�نتظام. ونّبه  یمت متابعتهال �ُس�ت�دم وال  ُمهمالً ٔأصبح �از الفا�س بل و  يف العدید من املاكتب،

�هیك عن فوائد حمدودة، ٕاحراز والتاكلیف مقابل  التشو�شمزید من  یؤدي ٕاىلرمبا  حمدودة �س�ت�دام بدر�ة �بريةٕاضافية 
  اخلدمات �رب إالنرتنت يف الواقع.ميتقديف �ال مت الكثري من الفوائد الرئيس�یة املتصورة تظل ومهیة  ٔأنّ احلقيقة املمتث� يف 

ت�دمني �شأٔن املسائل املس�  وفرقٔأشار الفریق العامل ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل س�یواصل التشاور مع املاكتب و  .45
 .PCT/WG/12/23الواردة يف الوثیقة 

 الطلبات ا�ولیة املرتبطة بعقو�ت جملس أ�من التابع لٔ�مم املت�دة

 .PCT/WG/12/7الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .46

الفریَق العامل بأٔن مجهوریة  وتذكريموقفه  ٔأنه �رغب التنویه جمددًا ٕاىلوفد مجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة ذ�ر و  .47
�ور� الشعبیة ا�ميقراطیة ما فتئت �رفض قرارات جملس أ�من التابع لٔ�مم املت�دة ضد مجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة 

اليت تفرضها  الصارمةوذ�ر الوفد ٔأن ٔأصوات وقف العقو�ت  .وافتقارها لعدم الت�زئأي ٔأساس قانوين لعدم استنادها �ىل 
ؤأضاف قائال ٕان  بني العدید من ب�ان العامل أ�خرى.من ا�ٓن  تتعاىل املت�دة �ىل مجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة أ�مم

ٔأرص الوفد ومن هذا املنظور،  .یةالرباءات حبّد ذاهتا ليس مواد وال �دمات؛ بل ٕاهنا هتدف فقط محلایة امللكية الفكریة للبرش 
الوصول ٕاىل الویبو من ٔأ�ل  انتداباء أ�مم املت�دة ینبغي ٔأال تؤدي ٕاىل ٔأي وقع سليب �ىل �ىل ٔأن ٔأي توصیة من جلنة �رب 
 نظام دويل فعال للملكية الفكریة.

 .PCT/WG/12/7الوثیقة  مبحتو�تٔأ�اط الفریق العامل �لام و  .48

 املقاّصة

 الرباءات رسوم معاهدة التعاون �شأٔنبعض املرشوع التجریيب �شأٔن مقاصة تقر�ر مر�يل:  (ٔألف).

 .PCT/WG/12/19الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .49
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املاكتب وتقر�ر التدقيق املشار ٕالیه يف ا�ي ٔأجري �ىل س�تقصاء ٔأن � من �أ�مانة، �ى تقدميها الوثیقة،  تذ�ر و  .50
املكتب ا�ويل ذ ٔأن إ الوثیقة اك� ٕاجيابیني، حيث �ددا فوائد املرشوع التجریيب �لك من املاكتب الوطنیة واملكتب ا�ويل. 

ٕاجياد طرق للسامح للماكتب �ري القادرة �ىل ٕاىل �انب الرتتيبات  ٕالضفاء املزید من التحسينات �ىلیبحث عن خيارات اكن 
 �شارك فيه يف املس�تقبل.ْن ِ�ٔ �الیا  التجریيباملشاركة يف املرشوع 

من الوثیقة اليت  19 املقاّصة ؤأشار ٕاىل الفقرة املاكتب أ�خرى �ىل املشاركة يفاملكتب أ�ورويب للرباءات جشع وفد و  .51
، بصفته ٕادارة حبث دويل، وبني املكتب ا�ويل. املكتب أ�ورويب للرباءاتتقدم تفاصیل عن املرشوع التجریيب للمقاّصة بني 

تب �راءات مك وقام ٕ�دراج الرتتيبات السابقة لنقل رسوم البحث من  2018ینا�ر،  1مت �شغیل املرشوع التجریيب منذ و
املكتب ا�ويل. وبدٔأت تنضم  من �اللاملكتب أ�ورويب للرباءات ) ٕاىل USPTO(أ�مر�يك  والعالمات الت�اریة��رتاع 

ماكتب من  32، شارك 2019یونیو،  1. واعتبارًا من تدرجيیةٕاىل املرشوع التجریيب �ىل مرا�ل ماكتب �سمل الطلبات 
نظام املقاّصة يف مجیع ماكتب �سمل الطلبات العمل ب التدرج هو هذا اكن الهدف من و  طلبات يف املرشوع التجریيب.ال �سمل 

قاّصة الرسوم م. واعترب الوفد بأٔن 2020هنایة �ام مع مبثابة ٕادارة حبث دويل خمتصة املكتب أ�ورويب للرباءات حبیث �كون 
معاهدة اكتب من شأٔنه ٔأن حيسن ٕادارة نقل رسوم اكنت تعمل �شلك جيد وذ�ر بأٔن توس�یع نظام املقاّصة ليشمل املزید من امل

، و�اصة رسوم إالیداع ا�ويل ورسوم البحث. ويف هذا الصدد، ٔأكد الوفد بأٔن مجیع املاكتب حبا�ة التعاون �شأٔن الرباءات
تب �سمل ٕاىل املشاركة يف املقاّصة لتحقيق ٔأقىص فائدة. و�لنس�بة ٕالدارة البحث ا�ويل اليت اكنت خمتصة �لعدید من ماك

 ةً الطلبات، فٕانه س�یكون هنا� عبء ٕاداري ٕاضايف يف �ال اس�مترت بعض ماكتب �سمل الطلبات بنقل رسوم البحث مبارش 
ٕاىل ٕادارة البحث ا�ويل. وعندما تقوم مجیع ماكتب �سمل الطلبات بنقل رسوم البحث ٕاىل املكتب ا�ويل فقط عندها لن 

دارة معلیات نقل واس�تالم دفعات الرسوم بني ماكتب متعددة وبدًال من ذ� یمت �كون �ىل ٕادارة البحث ا�ويل بعد ا�ٓن إ 
 تنفيذ معلیات نقل الرسوم من وٕاىل املكتب ا�ويل فقط، مبعام� شهریة وا�دة فقط.

ّ و  .52 ونّوه ٕاىل رضورة النظر ٕاىل لنقل الرسوم  مقاّصةٕاد�ال هیلك املمتثل يف د وفد ٕارسائیل املفهوم العام لالقرتاح ٔأی
تحسني ٕادارة التدفقات النقدیة من قبل املكتب ا�ويل واملاكتب املشاركة عن طریق احلد من ل  املقاّصةفوائد يف ٕاطار ال

ونظرا لوجوب ٕاد�ال تعدیالت رضوریة �ىل ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات ومن ٔأ�ل . ا�اطر املتعلقة بتقلبات ٔأسعار الرصف
�سمل التجریيب مككتب  املرشوعٕاىل  ،ملر�� أ�ولیةايف  ،�راءات ��رتاع إالرسائیيل فقد انضم مكتب ،�زامن املعامالت

�راءات ��رتاع  مكتب مت حتصیلها بواسطة، مت ٕارسال رسوم البحث اليت 2018مایو  1واعتبارا من  .فقط طلبات
املكتب  من �اللالبحث ا�ويل، رة ٕادابصفته املكتب أ�ورويب للرباءات  ٕاىل، �سمل للطلبات ، بصفته مكتبإالرسائیيل

 مصرفیة تحسابا �راءات ��رتاع إالرسائیيلمكتب  ىلده نأل انظرو، املقاصة وعمشر بتوسیع یتعلق فیماو .ا�ويل
 من �راءات ��رتاع إالرسائیيلمكتب  یتمكن لن، یةرلتجاا تلعالماوا اعالختراتتعلق برباءات  محاسبیة نظمو منفصلة
مكتب و�� فٕان مشاركة . لیهإ و  ليولدا لمكتبا من لمختلفةا الألموا نقل تعملیا جمیعلتشمل  املقاصة عملیة توسیع

 .�دمات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات�ىل رسوم مقترصة س�تكون التجریيب  املرشوعيف  �راءات ��رتاع إالرسائیيل

ا�منساوي يف املرشوع التجریيب للمقاّصة، بصفته ��رتاع ملشاركة مكتب �راءات رسوره ٔأعرب وفد ا�منسا عن و  .53
�ىل املثال ؤألقى الضوء يف املقاّصة �ىل املشاركة الوفد املزید من املاكتب  وجشعلطلبات. ل ٕادارة حبث دويل ومكتب �سمل 

 .جنة الرشاكت وامللكية الفكریة يف جنوب ٔأفریقيال ل الناحج لنقل الرسوم من مكتب �سمل الطلبات 
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) قد ٔأعربت عن ROSPATENT( يف روس�یا للملكية الفكریةحتادیة � ا�ا�رةحتاد الرويس بأٔن ذ�ر وفد االٕ و  .54
اتفاقييت ثنائیة أ�طراف  البحث يفاملشاركة يف املقاّصة من �الل  ROSPATENTاه��ا �ملشاركة يف املقاّصة. و�اولت 

مكتب �راءات ��رتاع ختیار مع ا ROSPATENT، وا�دة للطلبات ا�ولیة املود�ة �شأٔن املرشوع التجریيب حممت�
أ�مر�يك �رتاع والعالمات الت�اریة خرى للطلبات ا�ولیة املود�ة �ى مكتب �راءات �ويل وا�ٔ �للبحث ا أ�ورويب

ظمة الصارمة للرسوم مكنظمة للقطاع العام ن. ومع ذ�، فٕان التعقيدات يف النظام املايل وا�ٔ ROSPATENT للبحث ا�ويل
هذه الصعو�ت، قدم املكتب ا�ويل عرضّا أٓخر لنقل الرسوم  معاجلة. ومن ٔأ�ل الرتتيبات�الت دون ٕاجراء ٔأي من هذه 

 مع املكتب ا�ويل. ROSPATENT�لروبل الرويس، وهو ما ستناقشه 

مبشاركته يف  ااملكتب الرنوجيي للملكية الصناعیة ممتنً  ٔأیّد وفد الرنوجي املرشوع التجریيب للمقاّصة ؤأشار بأٔنو  .55
 التجریيب. املرشوع

املرشوع التجریيب وللماكتب لتنفيذه ، عن شكره للمكتب ا�ويل Bالفریق ٔأعرب وفد ٔأملانیا، مت�دً� �لنیابة عن و  .56
س�تعود ملقاّصة ٔأو� بأٔن اجریيب املرشوع الت مرسورًا وهو �شري ٕاىل ٔأنّ  Bالفریق املشاركة يف املرشوع التجریيب. واكن 

 نظام، مبا يف ذ� �لكفة ٔأقل للمشاركني وٕاجراءات مبّسطة �شلك �ام. وبدوره، فٕان هذا قد یفيد �لعدید من الفوائد
رحب � B فریقالشامل و�ريها من ٔأنظمة التسجیل ا�ولیة احملمت�. وّرصح الوفد بأٔن  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

حول خطط التقلیل من املش�ت احملددة يف الوثیقة، مثل التدریب والتغیريات يف �كنولوجيا املعلومات يف  بتفاصیل ٕاضافية
 ماكتب �سمل الطلبات املشاركة.

يف املرشوع التجریيب منذ �ام  املعهد الوطين للملكية الصناعیة يف فر�سامبشاركة  ارتیا�هٔأعرب وفد فر�سا عن و  .57
املقاّصة ٕاىل �ريها من ٔأنظمة امللكية الفكریة يف الویبو ویتطلع قدمًا ٕاىل مزید  توسعة. ؤأعرب الوفد اس�تعداده ملناقشة 2018

�شأٔن عرب الوفد عن ٔأم� يف تقدمي ٔأساس للمقاّصة يف ٕاطار العمل القانوين ملعاهدة التعاون أٔ من الت�لیل يف هذا الصدد. كام 
الرباءات، أ�مر ا�ي قد ميكن املزید من املاكتب من املشاركة يف املرشوع التجریيب وینتج عنه املزید من التنس�یق يف 

 �رتيبات املقاّصة.

) مكتًبا مناس�ًبا يف هذه املر�� ٕال�داد CIPOورصح وفد كندا ٔأنه ال یعترب املكتب الكندي للملكية الفكریة ( .58
فاد الوفد ٔأن املكتب الكندي للملكية الفكریة اكن ٕادارة البحث ا�ويل الوحيدة ا�تصة �لطلبات �رتيبات املقاصة. وقد أٔ 

ا�ولیة املود�ة يف املكتب، ؤأن مجیع الطلبات ا�ولیة يف أ��لب اليت مت حفصها يف املكتب الكندي للملكية الفكریة اكنت ٕاما 
الطلبات. ومع ذ�، اكن املكتب الكندي للملكية الفكریة �متًا يف مود�ة هناك ٔأو يف املكتب ا�ويل بصفته مكتب �سمل 

 مناقشة خيارات حول املقاصة مع املكتب ا�ويل.

ؤأعرب وفد الیا�ن عن تقد�ره للجهود املتواص� اليت یبذلها املكتب ا�ويل يف تنفيذ �رتيبات املقاصة �شأٔن رسوم  .59
عن امتنانه جلهود املكتب ا�ويل لز�دة �دد املاكتب املشاركة يف مرشوع  �رمجة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، كام ٔأعرب

املقاصة التجریيب. ورٔأى الوفد ٔأن هذا من شأٔنه ٔأن �زید من �س�تفادة من مرشوع املقاصة، مما س�یتيح مبرور الوقت تقيمي 
د املاكتب املشاركة يف املرشوع التجریيب ٔأفضل حول منفعة الرتتيبات. ولهذا الغرض، دمع الوفد اجلهود املس�مترة يف ز�دة �د

 و�شكيل �رتيبات املقاصة من �الل تعدیل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.
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ؤأید وفد اململكة املت�دة مرشوع املقاصة التجریيب مكشارك �شط ؤأعرب عن رسوره لسامع ٔأن املرشوع ٔأدى  .60
تب ا�ويل ٔأو للمشاركني احلالیني. ؤأید الوفد املقرت�ات ا�اعیة ٕاىل توفري ٔأساس �لفعل ٕاىل توفري التاكلیف، سواء للمك 

، حىت �متكن مجیع املاكتب من ٕادراك الفوائد اليت توفرها معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتقانوين لتحویل الرسوم مبوجب 
ململكة املت�دة للملكية الفكریة ٔأن حتویل املقاصة ��اكمل. و�ىل سبيل املثال، بصفته مكتب �سمل الطلبات، و�د مكتب ا

ٕاىل حساب وا�د ٔأكرث فعالیة من توزیع رسوم إالیداع والبحث �ىل  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمجیع رسوم 
 خمتلفني. مكتبني

تتطلب  سيشارك يف املرشوع التجریيب. ولكن،املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات الت�اریة ؤأشار وفد ٔأملانیا ٕاىل ٔأن  .61
ٔأشار ٕاىل �دة نقاط: و املشاركة تغیريات يف العدید من ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات، أ�مر ا�ي قد �س�تغرق بعض الوقت. 

حول نظام ٕادارة احلاالت. �نیًا، جيب  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٔأوًال، هناك �ا�ة ٕاىل اع�د العملیات الت�اریة لنظام
الرسوم الواجب دفعها وفق نظام ختطیط �سدید ا�ي یوحض تفاصیل  XMLس�تخراج ملف تنفيذ مزيات �دیدة مثل ا

موارد املؤسسة. ؤأ�ًريا، جيب حتسني الوا�ة بني نظام ٕادارة احلاالت ونظام ختطیط موارد املؤسسة لنقل البیا�ت إالضافية. 
ٔأهنا حتتاج ٕاىل تنس�یق مع بعض التغیريات أ�خرى  ؤأعرب ٔأنه ال ميكن تنفيذ هذه التغیريات ٕاال �الل فرتات توزیع حمددة كام

�ىل ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات ذات الص�. ومع ذ� یأٔمل املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات الت�اریة يف تنفيذ هذه 
 .2020هنایة �ام  معالتغیريات يف أ�شهر املقب� �متكني املشاركة الفعا� يف املقاصة 

املكتب الهندي للرباءات اكن ٔأ�د ماكتب �سمل الطلبات املشاركة يف مرشوع املقاصة التجریيب  ورصح وفد الهند ٔأن .62
. كام ٔأید الوفد 2018ٔأغسطس  1ومع املكتب ا�منساوي للرباءات منذ  2018ٔأ�ریل  1مع املكتب أ�ورويب للرباءات منذ 

حویل الرسوم �رب املكتب ا�ويل، مع السامح �قرتاح ا�اعي ٕاىل ٕا�شاء أٔساس قانوين عن طریق توفري ٔأساس واحض لت
لٔ�حاكم الواردة يف اللواحئ بأٔن �كون مرنة للسامح بت�دیث التعل�ت إالداریة كام هو مطلوب يف املس�تقبل. ؤأعرب الوفد 

 الوثیقةمن  11عن رسوره الس�ت�دام مصطلح "�دمة حتویل الرسوم يف الویبو" لنظام املقاصة، �ىل النحو املقرتح يف الفقرة 
PCT/WG/12/20. 

ورصح وفد ٔأذربی�ان ٔأن واك� امللكية الفكریة مجلهوریة ٔأذربی�ان مل �متكن لٔ�سف من املشاركة يف مرشوع املقاصة،  .63
 ولكنه یقوم بدراسة �دوى دا�لیة هبدف املشاركة يف املس�تقبل.

ىل للعدید من املاكتب وللمكتب ا�ويل ٔأن مقاّصة الرسوم س�توفر مزا� مثوردًا �ىل تعلیقات الوفود اعتربت أ�مانة  .64
ٔأیضا. كام ٔأقرت ٔأنه �لرمغ من ذ� فأٔنه مل �كن ذ� ممكنًا مجلیع املاكتب، ؤأن املشاركة يف معلیة حتویل الرسوم متا�ة بدون 

ام ٔأشارت مقاّصة الرسوم. وربّام سيتّضح أ�مر بتغیري املصطلح املقرتح من "نظام املقاّصة" ٕاىل "�دمة حتویل الرسوم". ك
أ�مانة ٔأن املكتب ا�ويل سيبذل �وًدا للعمل مع املاكتب الوطنیة وٕاجياد �لول للمشألك املتعلقة �ملشاركة، وضامن تلبیة 

 مناس�بة. XML�حتیا�ات ٕاىل التدریب، واملسا�دة �ىل ٕا�داد اخلدمات املعلوماتیة السلمية، مبا يف ذ� ٕا�شاء ملفات 

 .PCT/WG/12/19 مبحتو�ت الوثیقة ؤأ�اط الفریق العامل �لامً  .65
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ٕا�ا� رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات: اقرتا�ات لتعدیل الالحئة التنفيذیة والتعل�ت إالداریة ملعاهدة  ء).(�
 التعاون �شأٔن الرباءات

 .PCT/WG/12/20الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .66

ٔأساس قانوين �بت لتحویل الرسوم �رب املكتب  جيادا�اعي ٕاىل إ ؤأید وفد املكتب أ�ورويب للرباءات �قرتاح  .67
ا�ويل ملرشوع املقاصة. واتفق املكتب أ�ورويب للرباءات مع املكتب ا�ويل �ىل ٔأنه، �لنس�بة ٕاىل ٕادارات البحث ا�ويل 

املقاصة، س�یكون من  وماكتب �سمل الطلبات اليت �هيا ٔأكرث من ٕادارة حبث دويل خمتصة للحصول �ىل فوائد اكم� من
لصاحل مكتب أٓخر وا�ي �س�ت�دم نفس وا�د املثايل ٔأن �س�ت�دم مجیع رسوم املر�� ا�ولیة املتحص� من قبل مكتب 

�الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن الهدف ا�هنايئ جيب ٔأن �متثل يف مشاركة مجیع و �رتيبات حتویل الرسوم. 
لنظام اجلدید ليشمل مجیع املاكتب، مل تعد ماكتب �سمل الطلبات وٕادارات البحث ا�ويل املاكتب، حيث ٔأنه مبجرد توس�یع ا

من ٔأ�ل تبس�یط تدفقات العم�، یعتقد و مضطرة للتعامل مع التحویالت وٕایصاالت املدفو�ات من وٕاىل ماكتب متعددة. 
ف ٕاكدارة حبث دويل جلع� ٕالزاميًا �لنس�بة املكتب أ�ورويب للرباءات ٔأن اخلیار أ�فضل هو توفري ٕاماكنیة قيام مكتب یترص 

للمشاركة يف معلیة حتویل رسوم �رب خمتصة ملاكتب �سمل الطلبات اليت �ددت ذ� املكتب �عتباره ٕادارة حبث دويل 
�لرمغ من ذ�، فهم املكتب أ�ورويب للرباءات ٔأن هذا مل �كن ممكنا بعد. ومع ذ�، جشع املكتب أ�ورويب والویبو. 

هبدف �شجیع املشاركة، ٔأید املكتب و اءات املاكتب �ىل املشاركة يف نظام املقاصة لز�دة الفوائد اليت تعود �ىل املاكتب. للرب 
أ�ورويب للرباءات �شدة هنج املكتب ا�ويل املمتثل يف التأٔ�ید �ىل ٔأنه ال ميكن للماكتب اس�ت�دام العملیة اجلدیدة ٕاال يف 

الل املكتب ا�ويل، مع وجوب مقاصة الرسوم واعتباره اخلیار املويص به. ومع ذ�، �دود ٕاجراء حتویل الرسوم من �
ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأال تؤدي هذه املرونة ٕاىل تعقيد التنفيذ العميل لنظام حتویل الرسوم. وف� یتعلق �لتعدیالت املقرت�ة 

. ٔأوًال، س�یكون تعلیقانفد �شلك �ام الصیا�ة، ولكن اكن �یه �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، ٔأید الو 
من املهم �لنس�بة مجلع املاكتب ٕاخطار املكتب ا�ويل واملاكتب املس�تفيدة بدفع الرسوم الفردیة، واقرتح ٔأن ینعكس ذ� يف 

، 42ملقرت�ة، مشًريا ٕاىل ٔأن البند (ب) اجلدیدة ا 96.2(ب). �نیًا، اقرتح الوفد �ذف امجل� الثانیة من القا�دة  96.2القا�دة 
ا�ي حيدد امله� الزمنیة للبحث ا�ويل، یتضمن �لفعل ٔأن ٕادارة البحث ا�ويل جيب ٔأن تبدٔأ �لبحث ا�ويل فور اس�تال�ا 

�س�ة البحث. ؤأ�ريًا، ذ�ر الوفد ٔأن املكتب أ�ورويب لرباءات ��رتاع قد قدم مالحظات ٕاىل املكتب ا�ويل �شأٔن 
 جلدید املقرتح للتعل�ت إالداریة. ا ”G“ قاملرف

رباءات �شأٔن التعدیالت املقرت�ة �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة أ�ورويب للاملكتب  تعلیقاتوردت أ�مانة �ىل  .68
متكني التعاون �شأٔن الرباءات. كام ؤأشارت أ�مانة ٕاىل احلا�ة ٕاىل التأٔكد من ٕابقاء أ�عباء �ىل املاكتب يف �دها أ�دىن و� 

اقرتحت أ�مانة �ذف عبارة "ٕاىل املكتب املس�تفيد" من وقد شلك إالخطارات حبیث �كون مناس�بة للرسوم املعینة املعنیة، 
(ب). كام سيمت حتدید شلك ومتلقي إالخطارات يف التعل�ت إالداریة، سعیًا لتجنب احلا�ة ٕاىل  96.2نص القا�دة املقرت�ة 

املدى القصري، مع إالشارة ٕاىل طریقة لتحسني تبادل البیا�ت يف املس�تقبل. واس�ت�ابًة ٕا�داد ٕاجراءات ٕاخطار �دیدة يف 
(ب) املقرت�ة، ٔأقرت أ�مانة بأٔنه من املتوقع ٔأن تبدٔأ ٕادارة البحث ا�ويل  96.2القرتاح �ذف امجل� أ��رية من القا�دة 

ملكتب ا�ويل ٕابقاء هذه امجل� لتوضیح ٔأن املاكتب ا ارتأٔى�لبحث ا�ويل عند اس�تالم �س�ة البحث. لكن �لرمغ من ذ�، 
املس�تفيدة ملزمة بتلقي ٕاخطار �س�تالم دفعة من مكتب التحصیل �ىل ٔأنه مناسب لتلقي الرسوم �لفعل. كام جيب ٔأن �كون 

 من اجليل ٔأال تنتظر املاكتب حىت یمت حتویل الرسوم لبدء العمل املرتبط، مثل البحث ا�ويل.
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ا�ي یعمل ٕاكدارة كتب الیا�ين للرباءات ن ٔأن املقاصة اكنت مفيدة يف ختفيف عبء العمل �ىل امل ورصح وفد الیا� .69
حبث دويل ومككتب �سمل طلبات. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف توضیح رضورة إالخطار �لقبول ووظیفته، �ىل النحو 

یالت �ىل التعل�ت إالداریة، ٔأكد الوفد �ىل ٔأن (ب) املقرت�ة. وف� یتعلق مبرشوع التعد 96.2املنصوص �لیه يف القا�دة 
 أ�حاكم حتتاج ٕاىل املرونة ا�اكفية لالمتثال لنظم احملاس�بة الوطنیة �تلف ا�ول املتعاقدة.

ورصح وفد مجهوریة �ور� بأٔن املكتب الكوري للملكية الفكریة �مت �النضامم ٕاىل املقاصة ولكن هذا یتطلب موافقة  .70
ف� یتعلق بتنفيذ �قرتاح الوارد يف الوثیقة، یلزم توفري وقت اكف للماكتب الع�د ٔأنظمة و نیة ا�تصة. من الوزارة الوط 

 �كنولوجيا املعلومات واملامرسات احملاسبية.

ؤأبلغ وفد الربازیل الفریق العامل ٔأن املعهد الوطين للملكية الصناعیة يف الربازیل اكن �شارك مككتب �سمل طلبات يف  .71
ع املقاصة التجریيب مع املكتب أ�ورويب للرباءات ومكتب الرباءات ا�منساوي يف ٔأدوارهام ٕاكدارات للبحث ا�ويل منذ مرشو
لعملیة اليت ٔأ�حت ٕاماكنیة التنبؤ وخفضت التلكفة املرتبطة بتحویل الرسوم. ؤأید �. ؤأعرب الوفد عن رسوره 2019فربا�ر 

ريًا ٕاىل ٔأنه وفر املرونة للماكتب للمشاركة �ىل ٔأساس طوعي مع مرا�اة اشرتاط بعض الوفد �قرتاح الوارد يف الوثیقة، مش
املاكتب للحصول �ىل موافقة من وزارة املالیة ا�تصة للمشاركة، وكذ� احلا�ة ٕاىل اختاذ ما یلزم من ٕاجراءات الع�د ٔأنظمة 

 �كنولوجيا املعلومات.

ٔأبداها وفد الیا�ن �شأٔن إالخطارات ٕاىل املكتب املس�تفيد، �ىل ٔأن  ؤأشارت أ�مانة يف ردها �ىل املالحظات اليت .72
بیا�ت یوفر معلومات حول دفع رسوم الطلب. ويف �ال مت  مغذيالهدف س�یكون �ىل املدى الطویل هو احلصول �ىل 

ه املعلومات ٕاىل ٕادارة البیا�ت ٕاىل املكتب ا�ويل، قد تتطلب التعل�ت إالداریة من املكتب ا�ويل ٕا�ادة توجي مغذيٕارسال 
 البحث ا�ويل.

واقرتح الرئيس ٔأن یوافق الفریق العامل �ىل التعدیالت املد�� �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  .73
(ب)، �ىل  96.2كتب املس�تفيد" يف القا�دة امل �ىل النحو املنصوص �لیه يف املرفق أ�ول للوثیقة، مع �ذف عبارة "ٕاىل 

�شأٔن التعل�ت  س�یجري مزید من التشاوراتٔأوحض املكتب ا�ويل ٔأنه كام ٔأ�اله.  68لنحو ا�ي اقرتحته أ�مانة يف الفقرة ا
إالداریة املقرت�ة الواردة يف املرفق الثاين �لوثیقة من �الل تعم�ت معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات واملناقشات الثنائیة �شأٔن 

. كام جشع الرئيس املاكتب الوطنیة 2020یولیو، �ام  1ب الفردیة، هبدف تفعیل أ�حاكم اجلدیدة يف املسائل اخلاصة �ملاكت
اليت �هيا صعو�ت تقنیة ٔأو قانونیة ٔأو ٕاداریة �ىل املشاركة يف الرتتيبات اجلدیدة لتقدمي تفاصیل حمددة عن املشألك حىت 

مزید من التعدیالت �ىل التعل�ت إالداریة ٔأو عن ٕاد�ال �متكن املكتب ا�ويل من البحث عن �لول، سواء من �الل 
 املالیة.التقنیة و طریق اع�د إالجراءات 

ٕاىل املكتب ا�ويل �شأٔن تفاصیل  تعلیقاتؤأید وفد �ولومبیا �قرتاح املقدم من رئيس املاكتب الوطنیة لتقدمي  .74
 �رتيبات حتویل الرسوم املقرت�ة.

من اللواحئ التنفيذیة،  96و 57و 16و 15ووافق الفریق العامل �ىل التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل القوا�د  .75
، هبدف تقدميها ٕاىل امجلعیة للنظر فهيا يف دورهتا املقب� يف PCT/WG/12/20�لوثیقة  1بصیغهتا املبينة يف املرفق 

(ب) اجلدیدة املقرت�ة �ىل النحو املنصوص �لیه يف  96.2ا�دة الق �ىل التعدیل، مع مرا�اة 2019سبمترب ٕاىل ٔأكتو�ر 
 ٔأیة تغیريات حتر�ریة ٕاضافية قد تد�لها أ�مانة.مع ٕاجراء ٔأ�اله،  68الفقرة 
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 الطلبات من اجلامعات مقديمختفيضات الرسوم لفائدة 

 C. PCT 1554أٓراء وتعلیقات حول التعممي  .)لفأٔ (

 .PCT/WG/12/3الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .76

اليت طلهبا الفریق العامل يف دورته  ات(ب)، وشكرت أ�مانة �ىل قيادة املشاور ا�مو�ةحتدث وفد ٔأملانیا �مس و  .77
. كام اتاحلادیة عرش �شأٔن اقرتاح الربازیل حول ختفيض الرسوم ملقديم الطلبات من اجلامعات ولتجمیع نتاجئ ت� املشاور

كام هو مبني يف الردود و اليت شار�ت يف العملیة ووفد الربازیل �ىل اقرتا�ه ومشاركته. شكرت ا�مو�ة (ب) ا�ول أ�عضاء 
املوجزة يف الوثیقة، ٔأشار ٕاىل ٔأن العدید من ا�ول أ�عضاء ال �زال قلقة ٕازاء اس�ت�داث ختفيضات يف الرسوم لفائدة 

ا�اوف املتعلقة بأٔمر : �یفية اس�هتداف التدابري، كام ٔأشار ٕاىل �ىل سبيل املثال، القضا� املثرية للقلقومشلت اجلامعات، 
، لحامیة من �نهتأاكت، مثل احلا�ة ٕاىل املراقبة لجحم التاكلیف إالداریة اليت تقع �ىل �اتق املكتب ا�ويلإالنصاف وارتفاع 

 من�دیدة و�لفعل، �شأٔت �ساؤالت  .�ٕالضافة ٕاىل جحم أ�عباء إالضافية اليت تقع ٔأیضًا �ىل �اتق ماكتب �سمل الطلبات
. كام ٔأشار �ىل ٔأنه تعتقد ا�مو�ة (ب) ٕاجامًال ٔأن الفریق العامل حبا�ة ٕاىل النظر يف القضیة بعنایة فائقة. ٔأما اتاملشاورمعلیة 

قرت�ة �ىل اجلامعات، الحظت ا�مو�ة (ب) ٔأن التعدیالت امل منف� یتعلق بتنفيذ ٔأي ختفيضات يف الرسوم ملقديم الطلبات 
حبد ذاهتا تقدم مؤرشًا �ىل التعقيدات إالداریة احملمت� ا�اكمنة وراء ٕاماكنیة  PCT/WG/12/21�دول الرسوم يف الوثیقة 

. ؤأعربت ا�مو�ة (ب) عن رٔأهيا بأٔن هذا دلیل �ىل احلا�ة ٕاىل اتباع هنج اتاجلامعمن ختفيض الرسوم ملقديم الطلبات 
ن من الرضوري النظر يف ا�اوف اليت ٔأعربت عهنا بعض ا�ول أ�عضاء ف� یتعلق �لفكرة �� اكودقيق لهذه املسأٔ�. 

الشام� لتخفيض الرسوم املس�هتدفة قبل النظر يف خيارات التنفيذ. وقد �كون التدابري أ�خرى ٔأكرث مالءمة لتشجیع 
�انیة للم�رت�ني ليشمل جلامعات، من ٔأ�ل اجلامعات �ىل اس�ت�دام نظام الرباءات، مثل توس�یع نطاق �ر�مج املسا�دة ا

 �اكلیف مماريس الرباءات. تقلیل النفقات املالیة الضخمة اليت یوا�ها مقديم الطلبات �الل معلیة �راءات ��رتاع، ٔأي

وذ�ر الفریق العامل ٔأن الوثیقة قد ٔأ�دت �رد  C. PCT 1554وشكر وفد الربازیل الب�ان اليت اس�ت�ابت للتعممي  .78
�ىل القرار ا�ي مت اختاذه يف ا�ورة احلادیة عرشة مبسا�دة ا�ول أ�عضاء يف معلیة صنع القرار ف� یتعلق بتخفيض الرسوم 

. فاملعارف املنبثقة ل�امعات. ؤأشار الوفد ٕاىل ا�راسات �قتصادیة قد �لصت ٕاىل ٔأن اجلامعات لها دور ٕاجيايب يف إالنتاجيةل
عن اجلامعات قد عززت ٕانتاج القطاع الصناعي �هیك عن ٔأ�رها القوي وإالجيايب �ىل �بتاكر يف اكفة جماالت �قتصاد. 
كام اكن هذا هو احلال �شلك �اص يف جمال املس�تحرضات الصیدالنیة، و�مكن السبب وراء �ون اجلامعات مصادر �مة 

يف ضوء هذا ا�لیل، تبنت الب�ان واليت ميكن �س�ريها لالبتاكر، وهو الغرض الرئييس للویبو.  للمعارف العلمیة والتقنیة
س�یاسات �دیدة هتدف ٕاىل �شجیع �ود البحث والتطو�ر من قبل اجلامعات. وبرصف النظر عن الترشیعات اليت سهلت 

يف الوال�ت املت�دة ؤأحاكم مماث� يف ب�ان  Bayh-Dole�سویق امللكية الفكریة الناجتة عن �بتاكر اجلامعي، مثل قانون 
سا�دت ختفيضات وقد ٔأخرى، مبا يف ذ� الربازیل، فقد اعمتدت الب�ان ٔأیًضا تدابري تقدم ختفيضات الرسوم لل�امعات. 

حامیة الرسوم هذه اجلهود اليت بذ�هتا اجلامعات للوصول ٕاىل نظام �راءات ��رتاع عن طریق تقلیل �اكلیف احلصول �ىل 
، ومكتب )EPO( �راءات ��رتاع. ومن أ�مث� �ىل املاكتب اليت تقدم ختفيضات يف الرسوم املكتب أ�ورويب للرباءات

) واملعهد الوطين الربازیيل للملكية JPO( املكتب الیا�ين للرباءات، و )USPTO( الرباءات والعالمات الت�اریة أ�مر�يك
ومنحت  %50ٕاىل  30اكتب امللكية الفكریة ختفيضات يف الرسوم ترتاوح من . وقدمت مجیع م)INPI-Br( الصناعیة

ختفيضات عند الترصف ٕاكدارة للبحث ا�ويل والفحص ا�متهیدي مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. ورمغ هذه اجلهود، 
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س�تعراض الس�نوي ملعاهدة من الطلبات ا�ولیة وفقًا لال %5.4فٕان الطلبات اليت قدمهتا اجلامعات مل تبلغ سوى �س�بة 
. وذ�ر الوفد ٔأن هذه احلصة �شري ٕاىل ٔأن اجلامعات وا�ت العدید من الت�د�ت يف 2019التعاون �شأٔن الرباءات لعام 

يف الواقع، كام �ددت دراسة �رشت مؤخًرا من ومعلیة ٕایداع �راءات ��رتاع يف مجیع الب�ان، سواء النامية ٔأو املتقدمة. 
" ٔأن �اكلیف الرباءات اكنت العبء الرئييس �ىل �اكلیف الرباءات وتأٔثريها �ىل �بتاكرأ�وروبیة بعنوان "قبل املفوضیة 

اجلامعات يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية واململكة املت�دة ؤأملانیا وفر�سا وٕاس�بانیا والسوید وبولندا والهند ومجهوریة �ور� 
�لنس�بة لت� الب�ان املتقدمة، فأ�مر س�یكون كذ� �لتأٔ�ید يف الب�ان ذات  والیا�ن والصني. وٕاذا اكن هذا هو احلال

املوارد احملدودة. وجتري ا�ول أ�عضاء مناقشات �شأٔن وضع س�یاسة رسوم ملعاهدة الرباءات لتحفزي ٕایداع الرباءات من قبل 
] أ�عضاء �اللها"اتفق [لقد  و�الل ا�ورة .2009اجلامعات، وذ� منذ ا�ورة الثانیة للفریق العامل اليت ُعقدت يف �ام 

�ىل ٔأمهیة ختفيض الرسوم وتدابري بناء القدرات، مبا يف ذ� يف صیا�ة وٕایداع طلبات الرباءات، ووافقوا �ىل ٔأنه ینبغي ٔأن 
درات، وذ� الرباءات ذات الص� مقرت�ات، مبا يف ذ� تدابري لتخفيض الرسوم وبناء القالتعاون �شأٔن تُعّد هیئات معاهدة 

الرباءات لفائدة ا�رت�ني املس�تقلني و/ٔأو أ�ش�اص الطبیعیني، التعاون �شأٔن من ٔأ�ل ز�دة ٕاماكنیة النفاذ ٕاىل معاهدة 
واجلامعات ومؤسسات البحث، وال س�� من الب�ان النامية و ٔأقل الب�ان منوًا "(انظر احلجم والرشاكت الصغرية واملتوسطة 

، بأٔن 2010). كام ٔأقر املكتب ا�ويل، يف ا�ورة الثالثة للفریق العامل يف �ام PCT/WG/2/14 من الوثیقة 97الفقرة 
"الرسوم أ�ولیة ال �زال �شلك �ائقًا �بًريا ٔأمام دخول بعض مقديم الطلبات ٕاىل النظام"، كام ذ�ر ٔأن "الطلب ا�ويل مينح 

یقدم املسا�دة للعثور �ىل رشاكء من هذا القبیل". ومن ّمث، وٕان �� قبل ٔأن یتعني دفع القسط ا�ٔكرب من التاكلیف ؤأنه قد 
اكنت ت� الرسوم متثل جزءًا صغريًا �سبيًا من التلكفة إالجاملیة، فٕان الوصول ٕاىل هذه املر�� من ٕاجراءات الرباءات قد 

من الوثیقة  188الفقرة و  187�كون ٔأمرًا �كتيس قدرًا �بريًا من أ�مهیة �لنس�بة لبعض املبتكر�ن". (انظر الفقرة
PCT/WG/3/2 العمل اليت عقدت ٔأثناء ا�ورة احلادیة عرشة للفریق  ورشة). ؤأشار ممثل من �امعة �و�هناغن، �الل

الرباءات قد اس�ُتغلّت للبحث عن الرشاكت املهمتة التعاون �شأٔن العامل، ٕاىل ٔأن فرتة الثالثني شهرًا اليت تقد�ا معاهدة 
الرباءات هو �رش معلومات عن التعاون �شأٔن ؤأن الهدف من ٕایداع طلب بناء �ىل معاهدة  �حلصول �ىل �راخيص،

. وس�یكون هذا مفيدًا بعد النرش PATENTSCOPEمتا�ًا �ىل موقع ر�ن الرباءات الطلب ��رتاع حيث س�یكون 
ذ�، ٕاذا مل جتد �امعة �و�هناغن ٔأي  نرش املعارف ف� یتعلق �لتكنولوجيا واملسا�دة يف العثور �ىل مرخ�ص � حممتل. ومعل 

خشص �مت �هنایة فرتة الثالثني شهًرا، فسيمت الت�يل عن طلب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ولن تد�ل املر�� الوطنیة 
ان ، حىت لت� الواقعة يف الب��سبب ارتفاع �اكلیف ت� املر��. وهذا یدل �ىل ٔأمران أ�ول ٔأن مزيانیة اجلامعات حمدودة

عن كثريًا خيتلف وا�ي الرباءات التعاون �شأٔن ملعاهدة الطبیعة اخلاصة املتعلقة بتفا�ل واس�ت�دام اجلامعات و�نیًا املتقدمة. 
 2014 يف الویبو يف �ام ني. وقد جتىل ذ� ٔأیضًا يف ا�راسة اليت أٔجراها �بري �قتصادیالعادینيمقديم الطلبات اس�ت�دام 

مبقدار مثانیة  تأٔ�راً �لصت ا�راسة ٕاىل ٔأن اجلامعات اكنت ٔأكرث وقد م معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، ف� یتعلق مبرونة رسو 
. وهذا یعين ٔأن اجلامعات سرتد نيالعادی اتالطلب مقديمٔأضعاف لتغیري رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ملقارنة مع 

ٔأمام اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. ؤأظهرت  �شلك ٕاجيايب �ىل ختفيض الرسوم ؤأن الرسوم �شلك عقبة
ٔأن العدید من الب�ان قد �شاورت مع اجلامعات وتلقت تعلیقات تفيد بأٔن رسوم  C. PCT 1515الردود �ىل التعممي 

املس�توى احمليل ٔأو إالیداع تعترب �ائقًا ٔأمام النفاذ ٕاىل النظام. واستنادًا ٕاىل هذه أ�د� واس�تكامل س�یاسات الب�ان �ىل 
إالقلميي، اقرتحت الربازیل ٔأن متنح مجعیة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ختفيض الرسوم لل�امعات من الب�ان النامية 

والب�ان املتقدمة، مما �سهل الوصول ٕاىل نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات والفوائد اليت س�ت�لهبا. واقرتحت الربازیل، يف 
لفائدة اجلامعات يف الب�ان % 25و لفائدة اجلامعات يف الب�ان النامية % 50، ختفيضًا بنس�بة  PCT/WG/11/18الوثیقة
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املتقدمة، لكن الوفد ٔأكد ٔأنه یتسم �ملرونة ف� یتعلق �ملبلغ ا�ي س�ُیمنح لفائدة اجلامعات يف ا�ول املتقدمة. ؤأشارت 
)، PCT/WG/10/2 (الوثیقة ة مرونة رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتلتقد�ر دراستقد�رات أ�مانة يف املرفق الثاين 

فرنك  666,000لل�امعات من الب�ان النامية س�یصل ٕاىل % 50ٕاىل ٔأن ٕاجاميل خسارة ا��ل بتخفيض الرسوم بنس�بة 
٪ 25ٔأظهرت هذه ا�راسة ٔأیًضا ٔأن �لكفة التخفيض بنس�بة و طلًبا ك�د ٔأقىص يف الس�نة.  20سو�رسي يف �ا� مت ٕایداع 

 فرنك سو�رسي يف �ا� ٕایداع مخس طلبات ك�د ٔأقىص يف الس�نة. 780,000للطلبات املقدمة من ا�ول املتقدمة ستبلغ 
املد�ر لوضع هذا الرمق يف منظوره الصحیح، ٔأ�لن و ملیون فرنك سو�رسي.  1.44وبذ� تبلغ التلكفة إالجاملیة �لك مهنام 

ملیون فرنك سو�رسي �الل فرتة الس�نتني احلالیة و�دها.  80العام للویبو يف ا�ٓونة أ��رية عن وجود فائض �زید �ىل 
ٔأن إال�رادات من الرسوم احملص� من نظام  2020/2021ٕاضافة ٕاىل ذ�، قدر الرب�مج واملزيانیة املقرت�ني لفرتة الس�نتني و 

ملیون فرنك سو�رسي. و�لتايل قدرت �لكفة ذ� بنس�بة  330س�تصل ٕاىل  2020يف �ام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 
جزء صغري من ٕاجاميل ا��ل. وهبذا من ٕا�رادات رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات للعام املقبل، وهو ما �شلك % 0.4

 من ا��ل الضائع ٔأو إال�رادات الضائعة. املعىن، رٔأى الوفد ٔأنه ینبغي اعتبارها �ىل ٔأهنا "موارد خمصصة �شلك جيد"، بدالً 
�ىل و�ه الت�دید، ٔأ�لن ٔأعضاء ٔأربع مجمو�ات و وقد حصل التخفيض املقرتح يف الرسوم �ىل دمع واسع من الفریق العامل. 

ول دو�، ٔأو ٔأكرث من ثليث ا� 109ٕاقلميیة موافقهتم �ىل ختفيض الرسوم املقرتح، مما رفع �دد ا�ول أ�عضاء ا�امعة ٕاىل 
ٔأخرى عن  ا�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأبدت وفودً ودو�.  152املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و�ددها 

�الوة �ىل ذ�، وافقت جلنة الرب�مج واملزيانیة، و اس�تعدادها ملناقشة ختفيض بنس�بة ٔأكرب للرسوم �شمل الب�ان املتقدمة. 
، �ىل ٕادراج مؤرش یقيس �دد الطلبات املود�ة 2019مایو  10ٕاىل  6الفرتة من  عقدة يفنيف دورهتا التاسعة والعرش�ن امل 

من  249و 211ٕاىل  205بناًء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث (انظر الفقرات 
ورة وضع س�یاسات تعاجل یدل �ىل ٕاقرار ا�ول أ�عضاء يف الویبو برض  وهذا). WO/PBC/29/8تقر�ر ا�ورة، الوثیقة 

مسأٔ� ٕایداع الطلبات بناًء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من قبل مقديم الطلبات. ؤأ�ريًا، رٔأى الوفد ٔأن �قرتاح 
ی�ىش ��اكمل مع �مة الویبو الرامية ٕاىل �شجیع إالبداع من �الل حامیة امللكية الفكریة يف مجیع ٔأحناء العامل �ىل النحو 

 ص �لیه يف اتفاقية الویبواملنصو 

)، مبا يف ذ� ا�ول اليت اكنت GRULACوحتدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ٔأمر�اك الالتینية والبحر ا�اكریيب ( .79
مراقبا يف الفریق العامل، ؤأكد جمدًدا دمعه القرتاح ختفيض الرسوم ملقديم الطلبات من اجلامعات. كام مشل �قرتاح املعدل 

) صیغة ردًا �ىل PCT/WG/11/18 الوثیقةانظر د الربازیيل يف ا�ورة احلادیة عرشة للفریق العامل (املقدم من الوف
ا�اوف اليت ٔأعربت عهنا الوفود �الل ا�ورتني التاسعة والعارشة للفریق العامل ف� یتعلق �ملس�تفيد�ن وأ��ر املايل لهذا 

وس�یع �دد املس�تفيد�ن، حيث اس�تفادت اجلامعات العامة واخلاصة التخفيض. وقد انعكست التغیريات يف النص من �الل ت
. كام �دت %25، واس�تفادت �امعات الب�ان املتقدمة من ختفيض بنس�بة %50من الب�ان النامية من ختفيض بنس�بة 

ان من الب� طلًبا 20الطلبات ختفيضات الرسوم ٔأیًضا من �دد الطلبات اليت قدمهتا ٕا�دى اجلامعات، حيث بلغ �دد 
ن تطبیق إ و ، مما اكن مبثابة رد �ىل ا�اوف املتعلقة �لتأٔثري املايل للویبو. من ا�ول املتقدمة مخس طلبات س�نو�ً و ، النامية

اكنت هناك �ا�ة ٕاذ ختفيض الرسوم س�ميكن من اس�ت�دام مجمو�ة �برية من املواهب العلمیة والتكنولوجية يف اجلامعات. 
حقيقية لالس�تفادة من هذا املورد املعريف وحتفزي البحث وتطو�ر املنت�ات. كام س�یكون هذا �قرتاح خطوة ٕاجيابیة يف 

�جتاه الصحیح من �الل �شجیع �بتاكر وإالبداع وفقًا لٔ�هداف أ�وسع لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وبناًء �ىل 
ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب مجیع الوفود للنظر يف �قرتاح �شلك ٕاجيايب، وا�ي مت تنظميه �ىل ذ�، �شدت مجمو�ة 
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للتطبیق مع اختاذ مجیع اخلطوات  النحو الواجب ؤأ�ذ يف �عتبار مجیع �عتبارات التقنیة، مما جع� مرشو�ًا �امً وقابالً 
 الالزمة ٕالجراء تقيمي مناسب. 

 .Cالعمل اليت اس�ت�ابت للتعممي  فریقيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، وشكر ٔأعضاء وحتدث وفد ٕاندون  .80
PCT 1554 .ن مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ مؤیدة ف� یتعلق بتخفيض الرسوم ملقديم الطلبات من اجلامعات. كام أٔ  ٕاذ

اليت عكست ؤأقرت خيارات وا�اوف يف الوثیقة، ٔأ�اطت مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ �لامً �لردود �ىل التعممي املوجز 
. واختمت الوفد لكمته �ٕالشارة ٕاىل ٔأن PCT/WG/12/21التنفيذ والتعدیالت املقرت�ة �ىل �دول الرسوم الواردة يف الوثیقة 

التوصل ٕاىل مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ س�تكون �ىل اس�تعداد لالنضامم ٕاىل إالجامع يف ا�ٓراء ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن یمت 
 هذا إالجامع يف وقت مبكر من ا�ورة احلالیة للفریق العامل.

ورصح وفد مجهوریة ٕا�ران إالسالمية بأٔنه ال ميكن املبالغة يف ٔأمهیة مسامهة البحث والتطو�ر من اجلامعات يف منو  .81
البتاكر. ؤأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ل ا�مً  امصدرً تعد إالنتاجية يف اقتصاد ب� ما، حيث ٔأن املعرفة اليت تنشأٔ من اجلامعات 

ا يف حتفزي اجلامعات �ىل اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وز�دة التنوع اجلغرايف يف ٔأن �قرتاح سيسهم ٕاجيابیً 
 دارت اكن للمناقشات اليت وقدمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وفق طلبات حامیة الرباءات ؤأ�شطة ٕایداع الطلبات ا�ولیة 

حول س�یاسة رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات لتحفزي ٕایدا�ات اجلامعات للرباءات �رخي طویل يف الفریق العامل. واكن 
هو ز�دة الوصول ٕاىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات لل�امعات ومؤسسات ٔأخرى، مج� ٔأمور  من ،الهدف من النقاش

الب�ان أ�قل منوًا. وشاطر الوفد الرٔأي القائل بأٔن الطلبات املقدمة من اجلامعات البحث، وال س�� من الب�ان النامية و 
ومنظامت البحوث العامة، و�اصة ت� املوجودة يف الب�ان النامية، اكنت ٔأكرث تأٔ�رًا �لسعر مقارنة مبقديم الطلبات ا�ٓخر�ن. 

يف معاهدة التعاون �شأٔن  لل�امعاترتاح ختفيض الرسوم و�لتايل، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لوفد الربازیل �ىل املبادرة �ق
 C. PCTالرباءات، مما س�یؤدي ٕاىل حتفزي �بتاكر يف الب�ان ذات القدرات احملدودة. وف� یتعلق �لردود �ىل التعممي 

مة حول س�یاسة ختفيض يف الوثیقة، ٔأ�اط الوفد �لامً ببعض ا�ٓراء املتباینة بني ا�یبني من التعلیقات العا ةامللّخص 1554
الرسوم لل�امعات. و�لرمغ من ذ�، �لنس�بة للقضا� التشغیلیة، ٔأي اجلامعات، وأ�هلیة يف �ا� وجود العدید من مقديم 

، اكن هناك وضع هناءالٕ ، ورصد ختفيض الرسوم لل�امعات وٕادراج رشط ااتالطلبات ا��ن یطالبون بتخفيض الرسوم لل�امع
 ا�یبني، وهو ما �راه الوفد ٔأنه ميكن الوصول حلل وسطي لهذه االتفاقية. وفهم مشرتك وواسع بني

ورصح وفد �حتاد الرويس بأٔنه ٔأید �قرتاح املعدل املقدم من وفد الربازیل يف ا�ورة احلادیة عرشة للفریق العامل.  .82
وا�د للب�ان النامية وا�ٓخر للب�ان ٔأفاد الوفد بأٔن هذا �قرتاح قد وفر مس�تویني �لنس�بة لتخفيض الرسوم لل�امعات، و 

�ىل ٔأس�باب مقنعة، حيث ميكن اعتباره �ًال وسًطا نظراً  ااملتقدمة. ورٔأى الوفد ٔأن �قرتاح املنقح اكن مدعوًما ومبنیً 
الیة . كام شكر الوفد وفد الربازیل �ىل �قرتا�ات إالضافية يف ا�ورة احلاتل�امعلرسوم الللمناقشات الطوی� حول ختفيض 

 ؤأكد جمدًدا دمعه لالقرتاح.

ل�امعات، وا�ي �شجع املزید من مقديم الطلبات �ىل لؤأعرب وفد الصني عن تأٔییده القرتاح ختفيض الرسوم  .83
 اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، مما ٔأدى ٕاىل اس�ت�دامه �ىل نطاق ٔأوسع وبفعالیة ٔأكرب.

د وفد ٔأوغندا، مت�دً� �مس ا�مو�ة أ�فریقية، دمعه القرتاح وفد الربازیل بتخفيض الرسوم لتشجیع اجلامعات و�دّ  .84
�ىل تقدمي طلبات �راءات مبوجب نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وشكر الوفد ٔأیضًا أ�مانة �ىل تلخیصها لردودها �ىل 
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لتقدمي اقرتا�اهتم يف هذه العملیة. ؤأفاد ٔأن ا�مو�ة أ�فریقية مقتنعة بأٔن  ؤأعضاء الفریق العامل C. PCT 1554التعممي 
�قرتاح من الوفد الربازیيل ی�ىش مع الهدف الرئييس ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات لتيسري احلصول �ىل حامیة �راءات 

ملنح �راءات  يف العدید من الب�ان املتبعةقة مقارنة �لوسائل الساب اقتصادیةٔأكرث �دوى ��رتاع وجعلها ٔأكرث فعالیة و 
اكن ذ� يف مصل�ة مس�ت�ديم نظام الرباءات واملاكتب اليت اكنت مسؤو� عن ٕادارته. كام ٔأن من شأٔن  وقد. ��رتاع

د ٔأكرب توس�یع التغطیة اجلغرافية للنظام، مما جيع� ٔأكرث فعالیة من حيث التلكفة ومفيًدا لعد الطلبات قديمملختفيض الرسوم 
من مقديم الطلبات. وهذا من شأٔنه أٔن یعزز فوائد نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٕاىل �د �بري، ال س�� �لنس�بة 
للب�ان النامية من حيث ز�دة �شاط �بتاكر يف اجلامعات، وتوافر التكنولوجيا والتقدم الصناعي الرسیع واملشاركة. 

دید من الوفود ٔأو ا�مو�ات إالقلميیة قد ٔأیدت �قرتاح �لنظر ٕاىل أ��ر إالجيايب لتخفيض والحظت ا�مو�ة أ�فریقية ٔأن الع
الب�ان املتقدمة. كام ٔأعرب الوفد عن امتنانه لوفد الربازیل ملرا�اته التعلیقات اليت كذ� ل�امعات يف الب�ان النامية و لالرسوم 

�لرمغ من �دم االتفاق �ىل النسب املئویة للتخفيضات، ٕاال ویق العامل. ٔأبدهتا ا�ول أ�عضاء �الل ا�ورات السابقة للفر 
لل�امعات من الب�ان النامية وكذ� التخفيض املقرتح % 50ٔأن ا�مو�ة أ�فریقية الحظت ٔأن التخفيض املقرتح بنس�بة 

�د ٔأ�ىل يف �دد الطلبات  للویبو، نظًرا لوجود جس�ميةلل�امعات من الب�ان املتقدمة لن یؤدي ٕاىل خسا�ر % 25بنس�بة 
 للب�ان املتقدمة. س�نو�ً لب�ان النامية ومخس طلبات ل طلًبا س�نوً�  20 تبلغ، اليت �لهيااليت ميكن تطبیق التخفيض 

ا�ي نوقش يف العدید  اتاجلامعمن وشكر وفد ٕاندونيس�یا وفد الربازیل �ىل اقرتاح ختفيض الرسوم ملقديم الطلبات  .85
د التعلیقات اليت ٔأدىل هبا وفدا �حتاد الرويس والصني. مل. ؤأید الوفد ما ٔأدىل به وفد الربازیل وردّ من دورات الفریق العا

 اجلامعات. منويف هذا الصدد، ٔأكد وفد ٕاندونيس�یا دمعه خلفض رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ملقديم الطلبات 

ٔأفاد الوفد ٔأنه يف ش�یيل و اجلامعات.  منيم الطلبات ؤأید وفد ش�یيل اقرتاح الربازیل اخلاص بتخفيض الرسوم ملقد .86
وب�ان ٔأخرى يف ٔأمر�اك الالتینية، اكنت اجلامعات �ات فا�� ذات ص� يف �امل الرباءات. ؤأعرب ٔأن من شأٔن ختفيض 

 معدالت الرسوم ملقديم الطلبات ٔأن �شجع �بتاكر يف ش�یيل.

من  6كام نوقش يف الفقرة و ٔأدىل به وفد ٔأملانیا �مس ا�مو�ة (ب).  ؤأید وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية البیان ا�ي .87
من ا�ول اليت ما زالت تعارض فكرة ختفيضات الرسوم املس�هتدفة �شلك �ام والتخفيضات  االوثیقة، أٔن هناك �ددً 

املس�هتدفة لل�امعات، �ىل و�ه اخلصوص. وقد ٔأعربت هذه ا�ول أ�عضاء عن هذا املوقف عندما مت تقدمي �قرتاح املقدم 
لنتاجئ �س�تطالع، اس�مترت �ىل موقفها. ونتي�ة من الوفد الربازیيل ٔ�ول مرة يف ا�ورة التاسعة للفریق العامل، ووفقًا 
�ٕالضافة ٕاىل ويف هذه املر��.  اتل�امعلرسوم ال��، مل �ر الوفد ٔأي فائدة ٕالجراء مزید من املناقشات حول ختفيض 

 ، �� ملPCT/WG/12/2ذ�، اكن �ى الوفد خماوف �برية �شأٔن العدید من جوانب تنفيذ �قرتاح الوارد يف الوثیقة 
. ؤأكد الوفد من �دید تفضی� خلفض الرسوم الشام�، مما یعكس بو�ًه �ام جيد وس�ی� مقبو� للميض قدًما هبذا �قرتاح

 حقيقة ٔأن مجیع مقديم الطلبات احلالیني قد سامهوا مجیًعا يف ز�دة مزيانیة الویبو، و�لتايل، ینبغي ٔأن �س�تفيد امجلیع من ذ�.

ملبديئ لالقرتاح املعدل املقدم من وفد الربازیل وا�ي مت تقدميه يف ا�ورة احلادیة عرشة ؤأعرب وفد كندا عن دمعه ا .88
أ�صلیة. و�لرمغ من ذ�، ٔأقر الوفد بأٔنه ال �زال یتعني وضع الكثري من  خماوفهاللفریق العامل، واليت تناولت العدید من 
 التفاصیل ا�قيقة خلفض الرسوم املقرت�ة.
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لبیان ا�ي ٔأدلت به ٔأملانیا �مس ا�مو�ة (ب). وبي� فهم الغرض من �قرتاح املقدم من وفد ؤأید وفد الیا�ن ا .89
الربازیل لتشجیع اس�ت�دام اجلامعات لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ىل نطاق ٔأوسع، سلط الوفد الضوء �ىل 

اح، �اصة للمس�ت�دمني ا��ن سامهوا �شلك �بري يف مسؤولیة ا�ول أ�عضاء يف رشح للمس�ت�دمني ملاذا ینبغي تقدمي �قرت 
�س�تفيدوا من هذا �قرتاح. ؤأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن الب�ان اليت  نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ولكهنم مل

ها جلامعات من �الل �راجم تؤمن بأٔمهیة حامیة �راءات ��رتاع لالبتاكر من اجلامعات جيب ٔأن تقدم ا�مع لهذه ا
 اخلاصة. احمللیة

ؤأشار الرئيس لنقطتني ردًا �ىل تعلیقات وفدي الوال�ت املت�دة أ�مر�كية والیا�ن �شأٔن �قرتاح ا�ي ینص فقط  .90
�ىل ختفيض الرسوم ملقديم الطلبات ا�تار�ن، يف �ني ٔأن مجیع مقديم الطلبات سامهوا يف ز�دة مزيانیة الویبو الناجتة عن 

ٔأشار ٔأوًال، اكنت هناك �لفعل ختفيضات يف الرسوم لبعض مقديم الطلبات، وال و اون �شأٔن الرباءات. رسوم معاهدة التع
س�� من الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا. و��، وافقت ا�ول املتعاقدة �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف املايض �ىل 

ديم الطلبات �ىل اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. �نیًا، لتشجیع مق�املي كتدبري  ةختفيض الرسوم املس�هتدف
يف �ني ٔأن هذه الرسوم غطت واس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. نظري لرسوم اقد دفع مجیع مقديم الطلبات 

قمية لصاحب احلقوق. كام ميكن  ذاتٕادارة النظام، فٕان حقوق امللكية الفكریة اليت ميكن ملقدم الطلب احلصول �لهيا اكنت 
سامهة مب مجیع الوفود  ٔأقّرت وقدترب�ر التخفيضات املس�هتدفة، رشیطة ٔأن �كون هناك تفسري معقول ملثل هذه التخفيضات. 

اجلامعات يف �بتاكر ودورها اخلاص يف البحث والتطو�ر. و�لتايل، ميكن اعتبار ختفيض الرسوم ملقديم الطلبات ا�تار�ن 
رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات قدر إالماكن بدًال من ٔأ�ذ ٔأموال من مجمو�ة من مقديم الطلبات  توازنلضامن وس�ی� 

 لفائدة مجمو�ة ٔأخرى. 

ح وفد الهند ٔأن الوثیقة اكنت شام� وتضمنت و�ات نظر متباینة، و�اصة ف� یتعلق مبعایري أ�هلیة لل�امعات. ورصّ  .91
يض رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ملقديم الطلبات من اجلامعات من الب�ان النامية ؤأعرب الوفد عن دمعه لتخف 

والب�ان أ�قل منوا من حيث املبدٔأ ٔ�ن اجلامعات مكراكز امتیاز �هيا القدرة �ىل تعز�ز �بتاكر يف هذه الب�ان. ومع ذ�، 
اليت تقدم �رامج دراس�یة تقل عن ٔأربع س�نوات ٔأو �ر�مج جلامعة یقترص �ىل املؤسسات اتعریف ٔأن ال ميكن للوفد قبول 

عمتدة من قبل احلكومة تقدم �رامج دراس�یة ملدة ثالث امل ا�بلوم �لنظر ٕاىل ٔأن بعض اجلامعات يف الهند اليت مت �شغیلها ٔأو 
�كونوا مؤهلني �الوة �ىل ذ�، مل یوافق الوفد �ىل الرشط القايض بأٔنه جيب �ىل مجیع مقديم الطلبات ٔأن و س�نوات. 

مقدم  ٔأن �كونٔأنه جيب  رٔأىللحصول �ىل ختفيض الرسوم يف �ا� وجود العدید من مقديم الطلبات، وبدًال من ذ� 
 الطلب أ�ول مؤهًال.

ؤأشار وفد ٕاس�بانیا ٕاىل أٔن ٕاس�بانیا �هيا س�یاسة تنازل عن مجیع الرسوم لل�امعات العامة، لكن هذا مل یعط النتاجئ  .92
الوفد ٔأنه بعد فرض رسوم ٕایداع صفریة �ىل طلبات الرباءات الوطنیة لل�امعات العامة، لوحظت ز�دة �برية ٔأفاد و املرجوة. 

يف �دد إالیدا�ات. ومع ذ�، مل �سري هذا جنًبا ٕاىل جنب مع املزید من �راءات ��رتاع املمنو�ة ٔأو ز�دة اس�ت�دام هذه 
للمجمتع. و�لتايل، ٔألغى الوفد  فائدةو ٔأن �كون �بتاكر وإالبداع ٔأكرث الرباءات، يف �ني ٔأن الهدف املقصود من �قرتاح ه

س�یاسة ٕایداع الرسوم الصفریة ملؤسسات البحوث العامة واجلامعات عندما د�لت قوانني الرباءات اجلدیدة �زي التنفيذ يف 
بحث العامة واجلامعات من ختفيض . ؤأفاد الوفد ٔأنه مبوجب القوانني اجلدیدة، اس�تفادت مؤسسات ال 2017ٕاس�بانیا يف �ام 
. و�ىل غرار ذ�، ا�ااس�ت�دسيمت ٕاذا ٔأمكن ٕاثبات ٔأن �راءة ��رتاع  %100وا�ي ميكن ز�دته ٕاىل % 50الرسوم بنس�بة 
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ملقديم الطلبات من الب�ان النامية ا��ن �س�ت�دمون املكتب إالس�باين % 75�ىل ختفيض الرسوم بنس�بة  إالبقاءمتت 
للرباءات والعالمات الت�اریة ٕاكدارة للبحث ا�ويل والفحص ا�متهیدي ا�ويل. و��، فضل الوفد معوًما ختفيض الرسوم 

معات، �ىل الرمغ من ا�اوف كرب، مثل مقديم الطلبات من الب�ان النامية. ويف �ا� ختفيض الرسوم لل�اا�ٔ لمجمو�ات ل
اليت ٔأعربت عهنا ا�مو�ة (ب)، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٕاماكنیة توس�یع ٔأي ختفيض ليشمل مجیع الب�ان، بغض النظر عن 

 مس�توى تطورها. 

اليت طرحت يف  PCT/WG/11/18ؤأشار وفد ٔأملانیا ٕاىل ٔأن تفاصیل �قرتاح املقدم من وفد الربازیل يف الوثیقة  .93
 PCT/WG/12/21ة قدمت الوثیق وقد C. PCT 1554ة احلادیة عرشة للفریق العامل واليت مت ٕادرا�ا يف التعممي ا�ور

يارات للتغلب �ىل بعض ا�اوف. ؤأشار الوفد ٔأیًضا ٕاىل ٔأن ملخص الردود �ىل التعممي ٔأظهر ٔأن بعض ا�یبني �هيم خ 
وم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات القامئ، وا�ي یفرض �ىل مقديم خماوف �امة �شأٔن �قرتاح. كام �رى الوفد ٔأن �دول رس

البحث ا�ويل والفحص ا�متهیدي وماكتب  وٕاداراتاخلدمات اليت یقد�ا املكتب ا�ويل  نظري�لتساوي رسومًا الطلبات 
ٕاعفاءات �مو�ات ح من �الل من�� ال ینبغي ٔأن �كون �دول الرسوم معقًدا وقد حقق جنا�ًا ممزيًا.  ،�سمل الطلبات

يف هذا الصدد، اقرتح ٔأ�د ا�یبني �ىل التعممي تقدمي ختفيضات يف الرسوم ٕاذا اكن ٔأ�د مقديم وحمددة من مقديم الطلبات. 
من الوثیقة. ؤأ�ر هذا  32الطلبات املشرتكني رشكة صغرية ٔأو متوسطة احلجم ٔأو رشكة �ش�ئة، كام هو مذ�ور يف الفقرة 

خرى من مقديم الطلبات. ا�ٔ  الفئات وليساملعام� وملاذا جيب ٔأن �س�تفيد اجلامعات من ختفيض الرسوم،  مسأٔ� املساواة يف
الرباءات. ورٔأى الوفد ٔأن ختفيض  جودة�الوة �ىل ذ�، فٕان �قرتاح املقدم من وفد الربازیل مل یأٔ�ذ يف �ني �عتبار و 

فعا� لتعز�ز �بتاكر و�راءات ��رتاع �الیة اجلودة. ؤأفاد ٔأنه عند  الرسوم �مو�ات معینة من مقديم الرباءات مل �كن ٔأداة
هيدف �قرتاح و . اجلودةالتفكري يف ٕاد�ال قوا�د �دیدة، ال ینبغي ٔأن �كون السؤال فقط ز�دة المكیة، ولكن ٔأیًضا حتسني 

ز�دة التنوع  )2(و �شأٔن الرباءات ) �شجیع اس�ت�دام اجلامعات لنظام معاهدة التعاون 1املقدم من وفد الربازیل ٕاىل "(
اجلغرايف يف طلبات حامیة �راءات ��رتاع ؤأ�شطة ٕایداع الطلبات ا�ولیة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات" (انظر 

، اكن من  PCT/WG/8/11من الوثیقة 12�ٕالضافة ٕاىل ذ�، من الفقرة و). PCT/WG/11/18من الوثیقة  1الفقرة 
الواحض ٔأن مرونة الرسوم اكنت منخفضة، وهذا یعين اس�ت�ابة �ري مرنة للغایة من مقديم الطلبات لتغیري الرسوم. ويف هذا 

اليت تناقش ختفيضات يف الرسوم لبعض  PCT/WG/12/11(ب) من الوثیقة  16الصدد، الحظ املكتب ا�ويل يف الفقرة 
 التخفيض یؤ�ر �ىل سلوك مقدم ري"یبدو ٔأن توفٔأنه لنامية ؤأقل الب�ان منوًا، مقديم الطلبات، وال س�� من الب�ان ا

الطلب، ولكن من الصعب تقيمي ا�ٓ�ر. كام یبدو ٔأن معدالت ٕایداع الطلبات املقدمة من أ�ش�اص الطبیعیني �شلك �ام، 
خفيض متاً�ا ٔأم ال." ورٔأى الوفد �لتايل وكذ� معدل اس�ت�دام التخفيضات، تتأٔ�ر �شدة بعوامل ال �القة لها مبا ٕاذا اكن الت 

من �قرتاح املقدم من الربازیل، �ٕالضافة ٕاىل تعز�ز  املنشودٔأن أ�دوات أ�خرى قد �كون ٔأكرث فعالیة للوصول ٕاىل الهدف 
ا �بتاكر و�راءات ��رتاع �الیة اجلودة. كام رٔأى الوفد، ٔأن هناك ٕاماكنیات لتقدمي حوافز وس�یاسات مصممة خصیًص 

 لتشجیع �بتاكر ملقديم الطلبات املؤهلني لربامج حمددة.

ؤأقر وفد �ر�یا بأٔن اجلامعات لعبت دوًرا �ًما يف النظام البييئ لالبتاكر من �الل حتویل الناجت من البحث والتطو�ر  .94
كریة �ىل الصعید�ن ٕاىل ا�رتا�ات. ؤأقر الوفد ٔأنه يف هذا الصدد، جيب �شجیع اجلامعات للحصول �ىل حقوق امللكية الف

�الوة �ىل ذ�، ٔأیدت أ�د� الرٔأي القائل بأٔن �راءات ��رتاع اكنت فعا� يف �شجیع ��رتا�ات و الوطين وا�ويل. 
اجلدیدة، و�اصة �لنس�بة لل�امعات. ويف هذا الس�یاق، اكن نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٔأداة مناس�بة لل�امعات 

ینبغي تقلیل التعقيدات إالداریة احملمت�  بناًء �ىل ما مت ذ�ره أٓنفًا،و ا �ىل املس�توى ا�ويل. اهتا��رت �راءات ال للحصول �ىل
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وأ�عباء إالضافية الضخمة �ىل ماكتب �سمل الطلبات يف �ا� التخفيضات احملمت� يف الرسوم والنظر فهيا بعنایة فائقة، �ىل 
صدد، یلزم اس�ت�دام ٔأدوات �كنولوجيا املعلومات ٔأو حتسيهنا لتسهیل النحو املعرتف به يف ا�مو�ة (ب). ويف هذا ال

 الرسوم لل�امعاتالتنفيذ، سواء �لنس�بة ملاكتب �سمل الطلبات ٔأو املكتب ا�ويل. �الوة �ىل ذ�، ٕاذا د�ل نظام ختفيض 
هدة التعاون �شأٔن الرباءات كلك. �زي التنفيذ، فينبغي ٔأن خيضع لعملیة مراجعة منتظمة لتقيمي التنفيذ وا�ٓ�ر �ىل نظام معا

ورٔأى الوفد �لتايل ٔأنه ینبغي النظر يف �قرتاح اخلاص بتخفيض الرسوم لل�امعات بطریقة ٕاجيابیة ؤأن هناك �ا�ة ٕاىل 
 اختیار خيارات التنفيذ بعنایة مبسا�دة ٔأدوات �كنولوجيا املعلومات من ٔأ�ل التشغیل السلس لنظام التخفيضات. 

غال ٔأن الوثیقة تناولت خماوفها السابقة وأ�س�ئ� املتعلقة �قرتاح وفد الربازیل بطریقة واحضة وملموسة. وذ�ر وفد الربت .95
) WHEDامعة �س�ت�دام بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة (اجلعىل سبيل املثال، وافق الوفد �ىل ٔأنه ميكن تعریف ف

�امعة. كام وافق الوفد �ىل بصفته منمتیًا ٕاىل فض الرسوم للمتتع خبیته وجيب �ىل مقدم الطلب ٕاصدار ٕاقرار لتأٔ�ید ٔأهل 
. و�شلك �ام، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده اءاملقرت�ات املتعلقة �ٔ�هلیة ملقديم الطلبات املتعدد�ن، ومعلیة املراقبة ورشط إالهن

 ٔأن الوثیقة �شري ٕاىل طریقة قاب� للتنفيذ لتنفيذ �قرتاح. 

ا البیان ا�ي أٔدىل به وفد ٔأملانیا �مس ا�مو�ة (ب) ورٔأى ٔأن ختفيض رسوم معاهدة التعاون �شأٔن ؤأید وفد سو�رس  .96
الرباءات قد ال �كون ٔأفضل وس�ی� �مع دور اجلامعات يف �بتاكر. كام ٔأوحضت ا�راسة الواردة يف 

ٔأن ختفيض رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات لن یؤدي ٕاىل ز�دة �برية يف ٕایدا�ات اجلامعات  PCT/WG/7/6 الوثیقة
للرباءات ؤأن مرونة الرسوم إالجاملیة املقدرة منخفضة. �� اكن من السابق ٔ�وانه مناقشة خيارات التنفيذ مع اس�مترار 

ن الوثیقة. وفهم الوفد ٔأن هذه ا�اوف ت�ىش مع نتاجئ ورشة م 6ا�اوف �شأٔن مبدٔأ التخفيض، �ىل النحو املبني يف الفقرة 
العمل اليت عقدت يف وقت ا�ورة احلادیة عرشة للفریق العامل، �ىل سبيل املثال، س�تكون ت� التدابري �ىل املس�توى 

العمل  ورشةت رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. كام ٔأوحض�ىل الوطين ٔأكرث فائدة لل�امعات من جمرد ختفيض �س�یط 
ٔأن �اكلیف ٕایدا�ات �راءات ��رتاع مل �كن التاكلیف أ�ساس�یة اليت توا�ها اجلامعات؛ حيث ٔأهنا مل �كن سوى جزء 

صغري من �اكلیف البحث والتطو�ر بأٔمكلها �ملقارنة مع �يق التاكلیف، �ىل سبيل املثال، �اكلیف و�ء �راءات ��رتاع ٔأو 
الرتخيص. ورٔأى الوفد ٔأنه س�یكون ٔأكرث كفاءة ٕاذا تلقت اجلامعات ا�مع يف مر�� البحث والتطو�ر  التاكلیف املرتتبة �ىل

بأٔمكلها. �ىل سبيل املثال، اكن �ى بعض اجلامعات يف سو�رسا و�دة خمصصة تقدم املسا�دة يف أ�مور املتعلقة ٕ�یداع 
�الوة �ىل ذ�، و الصنا�ة، وتطو�ر ��رتا�ات. قطاع مع طلبات الرباءات ومتابعهتا القضائیة، وٕادارة احلقوق، والعقود 

�الوة �ىل ذ�، اكنت و الصنا�ة هو مفتاح الن�اح. قطاع سلطت ورشة العمل الضوء �ىل ٔأن التواصل بني اجلامعات و 
ت �راءات لجودة. و�لتايل فٕان جمرد ختفيض رسوم إالیداع ميكن ٔأن یؤدي ٕاىل املزید من طلبالرسوم إالیداع مبثابة مقياس 

�ىل سبيل املثال، قد ال �س�تحق و الفحص املوضوعي للرباءات.  مر�� جتتاز��رتاع ذات اجلودة املنخفضة اليت قد ال 
ٕاذا مت رشاء الرباءة ٔأو �رخيصها جتارً�. كام ٔأعرب الوفد عن خماوف ٔأخرى ٔ�ن تطبیق نظام  إالیداعبعض ��رتا�ات رسوم 

معل �بري �ىل ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة، وكذ� القضا� إالداریة و�كنولوجيا عبء س�یرتتب �لیه خلفض الرسوم 
 املعلومات ملاكتب امللكية الفكریة واجلامعات. ويف اخلتام، ذ�ر الوفد ٔأنه ال �زال �یه خماوف �شأٔن ختفيض الرسوم لل�امعات.

ىل نظام الرباءات ا�ويل، و�اصة ملقديم ورصح وفد ٔأسرتالیا بأٔنه اكن یدمع أ�حاكم اليت زادت من الوصول إ  .97
الطلبات من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا. ؤأكد الوفد ٔأیًضا دمعه للبحث والتطو�ر يف قطاع اجلامعة لتعز�ز التسویق 

ستيعاب واملشاركة يف نظام امللكية الفكریة. وشكر الوفد لك من املكتب ا�ويل ووفد الربازیل �ىل معلهام يف حماو� ال
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 ا�اوف اليت ٔأ�رهتا ا�ول أ�عضاء، مبا فهيا ٔأسرتالیا، ف� یتعلق �قرتاح وفد الربازیل عندما مت تقدميه ٔ�ول مرة. و�ٕالشارة ٕاىل

 التخفيض یبدو ٔأنه یؤ�ر �ىل سلوك مقدم ري، اليت تنص �ىل ٔأن "توفPCT/WG/12/11 (ب) من الوثیقة 16الفقرة 
يمي ا�ٓ�ر". وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة ٔأي تدابري تضیف قمية ٕاىل نظام معاهدة التعاون �شأٔن الطلب، ولكن من الصعب تق 

الرباءات. ومع ذ�، قد �كون من الصعب إال�ابة لتقيمي ا�ٓ�ر دون تنفيذ حمك لفرتة جتریبية. و�� ٔأكد الوفد �ىل ٔأمهیة 
وصل ٕاىل �ل وسطي، لكنه ٔأقر �لت�د�ت اليت ٔأ�رزها رشط إالهناء. وظل الوفد �ىل اس�تعداد للمشاركة يف املناقشات للت

وفد سو�رسا يف معرفة ما ٕاذا اكن �قرتاح س�یحفز �بتاكر ٔأو ٕایداع �راءات ��رتاع �الیة اجلودة. ومع ذ�، ذ�ر الوفد 
 ٔأنه لن یقف يف طریق ٕاجامع ا�ٓراء ٕاذا وافق الفریق العامل �ىل �یفية امليض قدمًا يف �قرتاح.

وفد إالمارات العربیة املت�دة اقرتاح وفد الربازیل. ؤأعرب ٔأن التخفيضات املقرت�ة يف الرسوم هتدف ٕاىل ز�دة ؤأید  .98
ٕایداع الرباءات ا�ويل بواسطة اجلامعات مكبادرة هامة يف حتفزي �بتاكر وإالبداع. ورٔأى الوفد ٔأن ٔأي س�یاسة خلفض 

اقدة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، مع ٕایالء اه�م �اص الرسوم لل�امعات ینبغي ٔأن �شمل مجیع ا�ول املتع
 للب�ان النامية.

ؤأید وفد ا�امنرك البیان ا�ي ٔأدىل به وفد ٔأملانیا �مس ا�مو�ة (ب). واس�متر الوفد يف �عتقاد بأٔن ختفيض الرسوم  .99
هنا قد ال �كون ٔأفضل وس�ی� لتحسني الرتوجي لل�امعات ینبغي ٔأن حيفز اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وأٔ 

ذ�ر الوفد �ىل سبيل املثال، يف ورشة العمل اليت عقدت يف وقت وقد لال�رتا�ات اليت مت تطو�رها و�سویقها يف اجلامعات. 
قل انعقاد ا�ورة احلادیة عرشة للفریق العامل، ٔأن الربوفيسور د. فازیلیت فاردار سواكن قد ٔأكد �ىل ٕاد�ال ماكتب ن

التكنولوجيا مكبادرة رئيس�یة لز�دة املعرفة �مللكية الفكریة وتعز�ز اس�ت�دام امللكية الفكریة. و�لتايل، قد �كون وضع ٕاطار 
ن ا�راسات إ �ٕالضافة ٕاىل ذ�، و متني لتقيمي مجیع أ�فاكر اجلیدة يف اجلامعة طریقة ٔأفضل لرتوجي طلبات �راءات ��رتاع.

طلًبا ٕاضافيًا  139�ويل قد ٔأوحضت ٔأن التخفيضات املقرت�ة يف الرسوم س�تؤدي ٕاىل وجود ما یقارب اليت ٔأجراها املكتب ا
�الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن و �سعر مرتفع �سبيًا. و�� اس�متر الوفد يف ٕابداء حتفظات �شأٔن �اكلیف وفوائد �قرتاح. 

لت�دید حامیة �راءات  قل �لكفة�الل طرق وطنیة أٔ  اعتقاده بأٔنه جيب �ىل مقدم الطلب يف البدایة تقدمي طلب من
��رتاع اليت ميكن احلصول �لهيا قبل الرشوع يف التقدم بطلب محلایة الرباءات من �الل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 

�شلك  �الوة �ىل ذ�، اكنت التاكلیف أ�ساس�یة للحصول �ىل حامیة �راءات ��رتاع مرتبطة �ملستشار�ن، حيث الو 
�لرمغ من ذ�، ٔأقر الوفد بفوائد نظام معاهدة التعاون �شأٔن والرسوم القانونیة سوى جزًءا �س�یًطا من ٕاجاميل التاكلیف. 

 الرباءات اليت تتيح ملقدم الطلب مزیًدا من الوقت للنظر يف احلصول �ىل حامیة �راءات ��رتاع يف وال�ت قضائیة خمتلفة.

بأٔن الوثیقة ٔأظهرت اختالفات يف الرٔأي حول ٔأفضل طریقة لتنفيذ �قرتاح املقدم من وفد  ؤأقر وفد اململكة املت�دة .100
 يف ضوء هذه �ختالفات، ٔأید الوفد البیان ا�ي أٔدىل به وفد ٔأملانیا، مت�دً� �مس ا�مو�ة (ب)، ومفاده ٔأنّ والربازیل. 

ا�اوف اليت ٔأ�رها الوفد �الل ا�ورة احلادیة عرشة يف �ني ٔأن بعض وهناك �ا�ة للميض قدمًا ف� یتعلق �القرتاح. 
للفریق العامل قد مت معاجلهتا، بقيت هناك خماوف ٔأخرى. وذكّر الوفد الفریق العامل بأٔن اململكة املت�دة مل تقدم ختفيضات يف 

الصنا�ة من �الل اع قطالرسوم �وس�ی� لتحفزي �بتاكر يف اجلامعات، بل جشعت بدًال من ذ� التعاون بني اجلامعات و 
يف �ني مل �س�تطع الوفد تأٔیید اقرتاح من شأٔنه ٔأن ینص �ىل واسرتاتیجیات التسویق. و املسا�دة يف املعرفة يف امللكية الفكریة 

رسوم ممزية ملقديم الطلبات يف اجلامعات، يف �ال مت �ل مش�ت التنفيذ املعلقة، یتوقع الوفد ٔأنه لن مينع معل الفریق 
 ل�امعات.ليف ا�ٓراء �شأٔن ختفيض الرسوم  ٕاجامعاكن هناك  العامل ٕاذا
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ؤأید وفد الس�نغال البیان ا�ي ٔأدىل به وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية. وشكر الوفد وفد الربازیل �ىل اقرتا�ه  .101
لتنوع اجلغرايف املعدل، وا�ي یعتقد ٔأنه س�یحفز اس�ت�دام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من قبل اجلامعات و�زید من ا

لطلبات الرباءات ا�ولیة من �الل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. ويف اخلتام، �رر الوفد دمعه لالقرتاح، وا�ي ٔأعرب عن 
 ٔأم� يف احلصول �ىل موافقة الفریق العامل يف دورته احلالیة.

ا ) مبا يف ذ� ا�ول اليت اكنت مراقبً GRULACوشكر وفد الربازیل مجمو�ة ٔأمر�اك الالتینية ومنطقة البحر ا�اكریيب ( .102
�ىل الفریق العامل ومجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ وا�مو�ة أ�فریقية، �معهم القرتاح ختفيض الرسوم لل�امعات. وشكر الوفد 

س�بانیا ٔأیضا وفود مجهوریة ٕا�ران إالسالمية و�حتاد الرويس والصني وٕاندونيس�یا وش�یيل وكندا والهند وش�یيل و�ر�یا وإ 
والربتغال وإالمارات العربیة املت�دة والس�نغال �ىل دمعهم لالقرتاح املعرب عنه يف القدرة الوطنیة. وشكر الوفد ٔأیضًا وفد 

ٔأفاد بأٔنه: ٔأوًال، ٔأشار الوفد ٕاىل و ٔأسرتالیا �ىل إالشارة ٕاىل املوافقة يف �نضامم ٕاىل ٔأي ٕاجامع قد یصل ٕالیه الفریق العامل. 
و�هتا ا�ول لالقرتاح، حىت بني ا�ول اليت مل �كن ٔأعضاء يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. كام ميكن ٔأن أ�مهیة اليت أٔ 

�سا�د ختفيض الرسوم لل�امعات يف اجلهود اليت تبذلها ا�مو�ة أ��رية من ا�ول لالنضامم ٕاىل نظام معاهدة التعاون �شأٔن 
یويل اه�ًما للقضا� اليت تعرتف �ملاكنة اخلاصة لل�امعات يف النظام البييئ  رافمتعدد أ�طالرباءات، مما یدل �ىل ٔأن ا�متع 

لالبتاكر. وردًا �ىل بعض ا�اوف املعرب عهنا، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ من ارتفاع �اكلیف و�ء الرباءات، فٕان الفریق 
من ذ�، ٔأنه اكن �ى ا�ول س�یاسات وطنیة لتحسني العامل مل �كن �یه ٔأي سلطة ملعاجلة هذه املسأٔ�. ؤأقر بدًال 

الوصول ٕاىل املشورة واملسا�دة املهنیة، مثل الربامج املو�ة للمسا�دة يف تأٔهیل و�ء �راءات ��رتاع والربامج ا�انیة. 
وم إالیداع ا�ويل يف رس �الوة �ىل ذ�، ٔأقرت أ�مانة يف �ر�مج الویبو ملسا�دة ا�رت�ني ملقديم الطلبات أ�فراد ٔأنّ و 

معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات تظل �ائقًا ٔأمام ا�خول ٕاىل النظام. ورحبت �لتدابري أ�خرى �ىل الصعید�ن الوطين 
وإالقلميي لل�امعات، مثل ا�ورات التدریبية �شأٔن صیا�ة الرباءات، و�لقات العمل �شأٔن اسرتاتیجیات الرباءات، وتطو�ر 

آلیات تقيمي الرباء ملعلومات املتعلقة �لرباءات، ولكهنا اكنت مجیعها ممك� لتخفيض الرسوم. ومن يف تقدمي اات، و�دمة الویبو أ
�حية ٔأخرى، تناولت ختفيضات الرسوم �ائقًا حمدًدا ٔأمام تقدمي طلبات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، وهو ما ميكن للفریق 

ٕاىل نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ذا ٔأمهیة �اصة لبعض ا�رت�ني،  كام لوحظ، ميكن ٔأن �كون الوصولو العامل ��. 
حيث ٔأظهرت ا�راسات املتعلقة مبرونة الرسوم هذا أ�مر �لنس�بة لل�امعات، وال س�� يف الب�ان النامية. و�ٕالشارة ٕاىل 

دم وجود �دد من �راءات ��رتاع وفد ٕاس�بانیا �شأٔن جتربة ٕالغاء رسوم التسجیل لل�امعات، ميكن ٔأن یعزى � مالحظات
ٔأو بیع ��رتاع. و�الوة �ىل ٕاىل �رخيص املمنو�ة �ىل الرمغ من الز�دة يف إالیدا�ات ٕاىل عوامل مثل �ا�ة اجلامعات 

ذ�، فٕان �رش طلب الرباءة يف �د ذاته من شأٔنه ٔأن �سهم يف �رش املعلومات التقنیة و�لتايل ا�هنوض �البتاكر والتطو�ر 
نولو�. و�ٕالشارة ٕاىل جودة طلبات الرباءات اليت ٔأ�رها وفد سو�رسا، اكن �ى وفد الربازیل و�ة نظر خمتلفة. ورٔأى التك 

ٔأعرب الوفد و الوفد ٔأن اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مكّن من احلصول �ىل �راءات ا�رتاع �الیة اجلودة. 
�راءة ��رتاع الصادر عن ٕادارة البحث ا�ويل ٔأد�  �شأٔن قابلیة من�متهیدي ا�ويل ٔأوًال، قدم الرٔأي املكتوب ٔأو التقر�ر ا

�ٕالضافة ٕاىل ودخول املر�� الوطنیة.  من �اللرباءة ��رتاع لٕاضافية ملقدم الطلب لت�دید ما ٕاذا اكن جيب طلب حامیة 
 مماها الفاحص يف ٕادارة البحث ا�ويل، ري ثی  مقدم الطلب تعدیل الطلب مع مرا�اة التعلیقات اليت �س�تطا�ةذ�، س�یكون 

�ٕالضافة ٕاال ٔأن قرار تقدمي طلب �راءة ��رتاع ٔأم ال یأٔ�ذ يف احلس�بان الفوائد وسن جودة طلبات �راءات ��رتاع. حي 
معاجلة مسأٔ�  املتوقعة لال�رتاع أ�سايس والتاكلیف املرتبطة بطلب الرباءة. كام هيدف �قرتاح املقدم من وفد الربازیل ٕاىل

التاكلیف، بي� اكن �ىل مقدم الطلب حتدید ما ٕاذا اكنت الفوائد املتوقعة جتعل تقدمي طلب �راءة �د�رة �اله�م ٔأم ال. ٔأما 
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، كام متدنیةف� یتعلق �لنقاط اليت ٔأ�رها وفدا ٔأملانیا وسو�رسا ومفادها ٔأن مرونة رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اكنت 
أٔنه من الصعب تقيمي أٓ�ر ختفيض الرسوم، حيث ٔأقر الوفد بأٔنه اكن  PCT/WG/12/11 ت النقطة املطرو�ة يف الوثیقةٔأ�ر 

هناك العدید من اجلوانب ا�تلفة اليت ميكن ٔأن تؤ�ر �ىل سلوك مقدم الطلب، ولكن هذه العوامل اكنت �ارج سلطة الفریق 
يف �ني واء �سمح ٕ�جراء تقيمي اكمل لتأٔثري ختفيضات الرسوم املقرت�ة. �الوة �ىل ذ�، فٕان ٔأحاكم رشط �نهتو العامل. 

قدمت ا�راسات مؤرشات �ىل التأٔثري احملمتل لتخفيض الرسوم، ٕاال ٔأنه من �الل تنفيذ ختفيضات الرسوم وتقيمي تأٔثريها يف 
ٔأو  جتدیدهناء، س�یكون من املمكن معرفة تأٔثريها احلقيقي وحتدید ما ٕاذا اكن سيمت هنایة الفرتة أ�ولیة اليت یغطهيا رشط االٕ 

 وقف التخفيضات.

تلخیصه ملدا�الت ا�ول أ�عضاء، ٔأقر الرئيس ��مع الواسع من الوفود لتنفيذ ختفيضات الرسوم لل�امعات  و�ى .103
رمغ من ذ�، مل �متكن بعض الوفود يف ا�مو�ة (ب) �وس�ی� لز�دة مشاركة اجلامعات يف نظام الرباءات ا�ويل. ولكن �ل

 من املوافقة �ىل ختفيض الرسوم لل�امعات يف هذه املر��. 

) ٔأن امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة تتفهم ٔأمهیة تيسري طلبات JIPAورصح ممثل امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة ( .104
ٕارضار مقديم الطلبات من �الل املطالبة �رسوم ٕاىل الرباءات من قبل اجلامعات. ومع ذ�، ٔأكد املمثل �ىل ٔأال یؤدي ذ� 

 ٔأ�ىل، ٔأو ٔأن �كون جودة طلبات الرباءات ردیئة. 

�رها ممثل امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة، �ىل ٔأنه مل �كن هناك اقرتاح بأٔن ؤأكد الرئيس، رًدا �ىل التعلیقات اليت أٔ  .105
ن العدد إالضايف أٔ یمت رفع الرسوم للمس�ت�دمني ا�ٓخر�ن نتي�ة لتطبیق ختفيض الرسوم لل�امعات. ؤأضاف ٕاىل ذ�، 

ا�ويل  ضئیل �ىل معل ٕادارات البحث التخفيضات املقرت�ة س�یكون � تأٔثري واملتوقعة جّراءللطلبات املقدمة من اجلامعات 
 والفحص ا�متهیدي ا�ويل.

 . PCT/WG/12/3ا مبحتو�ت الوثیقة ٔأ�اط الفریق العامل �لمً و  .106

 خيارات التنفيذ .)ء(�

 .PCT/WG/21/21الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .107

ولیة لل�امعات ف� یتعلق �س�ت�دام مع الرابطة ا�اليت متت �ملناقشات  العاملوقدمت أ�مانة الوثیقة ٕ��الم الفریق  .108
املعلومات من بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة. كام تلقى املكتب ا�ويل عینات من البیا�ت من بوابة قا�دة بیا�ت 

�كنولوجيا  التعلمي العايل العاملیة و�لص ٕاىل ٔأن البیا�ت س�تكون قاب� لالس�ت�دام من حيث اس�ترياد املعلومات ٕاىل ٔأنظمة
�شاء قوامئ ميكن ٔأن �سمح �ختیار مؤسسة يف النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ومراقبة مع إ املعلومات، 

قد �لكف و ٔأ�داد الطلبات اليت قدمت املؤسسة املطالبة بتخفيض الرسوم �شأٔهنا. كام جيب حتدید �اكلیف �رخيص البیا�ت. 
س�تكون التلكفة ٔأ�ىل يف �ال رغبت ماكتب �سمل الطلبات يف و فرنك سو�رسي لك �ام،  10,000التنفيذ أ�سايس حوايل 
ٕان ٕا�دى املش�ت اليت جيب مرا�اهتا مع البیا�ت املقدمة من بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل و تلقي معلومات مفص�. 

�لنس�بة للغات اليت ال �س�ت�دم اللغة الالتینية، اكنت ٔأسامء والعاملیة يه ٔأن ٔأسامء املؤسسات اكنت �ٔ�حرف الالتینية فقط. 
�لنس�بة ٕاىل اللغات الالتینية، اكنت هناك بعض �ختالفات واجلامعات تعمتد �ىل �رمجة �للغة إالجنلزيیة ٔأو الرتمجة احلرفية. 

بعض املؤسسات بعنواهنا �للغة �ىل سبيل املثال، �للغة الفر�س�یة، مت ٕادراج و يف إالد�االت بني املؤسسات ا�تلفة. 
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الفر�س�یة واس�ت�دمت مؤسسات ٔأخرى الرتمجة إالجنلزيیة للعنوان. ومع ذ�، فٕان املكتب ا�ويل مل یعترب هذا عقبة ٔأمام 
بي� یقوم مكتب �سمل الطلبات �لتحقق من ٔأن ٕا�الن املطالبة و اس�ت�دام البیا�ت ومراقبة اس�ت�دام اجلامعات للتخفيضات. 

الرسوم یتوافق مع قامئة مقديم الطلبات، فٕان املكتب ا�ويل سوف حيسب �س�بة ختفيضات الرسوم املطالب هبا. بتخفيض 
ولكن يف ، بتخفيضات تت�اوز النس�بة املسمو�ة لهاعن قْص�د كام اعترب املكتب ا�ويل ٔأنه من �ري املرحج ٔأن تطالب اجلامعة 

 مل الطلبات لطلب رسوم ٕاضافية من مقدم الطلب.�ا� �دوث ذ�، سيتواصل املكتب ا�ويل مبكتب �س

ؤأكد وفد الربازیل ٔأن خيارات التنفيذ يف الوثیقة هتدف ٕاىل تقلیص العمل إالضايف عن طریق ماكتب �سمل الطلبات  .109
ٔأكد ٔأنه لن �كون مكتب �سمل الطلبات مسؤوًال عن �س�بة التخفيضات املطالب هبا، ولن یتوقع منه  وقدٕاىل احلد أ�دىن. 

�س�یط يف  حتققتحقق من حصة البیا�ت اليت ٔأدىل هبا مقدمو الطلبات املشار�ون. كام س�یقوم مكتب �سمل الطلبات ٕ�جراء ال 
تنص �ىل ٔأن "الش�یاكت املوصوفة ... ستتطلب معًال ٕاضافيًا  الوثیقةمن  13�ال اكن مقدم الطلب مؤسسة مؤه�، والفقرة 
�ًدا من احلاالت س�یحتاج  قلیالً ٕاضافة ٕاىل ذ�، فٕان �دًدا و املكتب ا�ويل". ال �اكد یذ�ر من قبل ماكتب �سمل الطلبات و 

ومما �لتخفيضات.  لهاجتاوز �دد املطالبات املسموح  يف �ال متيف ا�هنایة ٕاىل اختاذ ٕاجراءات من قبل املكتب ا�ويل، ٔأي 
ويل �ىل اتصال �ملنظمة املسؤو� عن بوابة ن أ�مر املهم هو �سمیة املؤسسات املس�تفيدة. كام اكن املكتب ا�جيدر ذ�ره أٔ 

ٕان و )، اليت مت ٕا�شاؤها حتت ر�ایة الیو�سكو. IAUقا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة، والرابطة ا�ولیة لل�امعات (
 �ىل طلب اس�ت�دام قا�دة البیا�ت هذه من شأٔنه ٔأن �كون مزية واحضة مع املرونة الالزمة ٕالضافهتا للمؤسسات املؤه� بناءً 

 ، مما یتيح التنفيذ السلس. مع أ��ذ يف �عتبار ٔأنّ طلبات دو� عضو. كام س�یوفر املكتب ا�ويل قامئة �لك مكتب �سمل
العنرص أ�سايس يف نظام امللكية الفكریة ا�ويل ینبغي ٔأن �كون حتفزي �بتاكر التكنولو� وإالبداع من �الل تعز�ز 

یوفر �ًال معقوًال ٔ�ن ��رتا�ات اليت مت  وجود مقديم طلبات متعدد�نفيذ املقرتح يف �ا� التعاون بني ا�ول، فٕان التن 
ىل ذ�، فٕان املقرت�ات الواردة يف و�الوة �تطو�رها من �الل التعاون ا�ويل لن تتأٔ�ر سلًبا ف� یتعلق بتخفيض الرسوم. 

آلیة ملاكحفة �حتیال احملمتل. كام الوثیقة �ستند ٕاىل جتربة ختفيض الرسوم املقدمة لٔ�ش�اص الطب  یعیني من �الل تضمني أ
ه �سهو� ٕاذا مت تقدمي دا�دميكن إ  فض الرسوم �س�ت�دام منوذجللمتتع خبس�ُیطلب من اجلامعات تقدمي ٕاقرار یوحض ٔأهلیهتا 

عمتدت اجلامعات �ىل ، إاىل ذ� �ٕالضافةوالطلب ا�ويل �س�ت�دام النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 
 قد تتعرضيف الواقع، و. �شلك متعمدمسعهتا جلذب الطالب والباحثني وا�متویل، حيث ٔأهنا ال �رغب يف �شویه هذه السمعة 

احلد وقوع حماو� �حتیال يف مكتب امللكية الفكریة. و�لتايل، رٔأى الوفد جّراء عقو�ت ٕاداریة ٔأو جنائیة �لفعل لجلامعات ا
ٔأ�ًريا، تضمن �قرتاح بنًدا لٕالهناء �سمح للفریق العامل و خفض الرسوم. من اجلامعات  اس�تفادةخماطر ٕاساءة أ�دىن من 

 ٕاذا اكن سيمت جتدید ختفيض الرسوم مع مرا�اة الفوائد والتاكلیف ٔأم ال. كام ف�بتقيمي نتاجئ ختفيض الرسوم واختاذ قرار ملموس 
یبدو ٔأن فرتة الس�نوات الس�بع اليت اقرت�ا املكتب ا�ويل يه وقت مناسب لتقيمي أٓ�ر ختفيض الرسوم �ىل سلوك مقدم 

سوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات الطلب. ويف اخلتام، هيدف التخفيض املقرتح يف الرسوم ٕاىل �س�تفادة ا�اكم� من ر 
ٔ�داة تنظميیة للتأٔثري �ىل طریقة إالیداع يف اجلامعات بطریقة ٕاجيابیة وٕازا� العوائق ٔأمام تقدمي طلبات وفق معاهدة التعاون 

ر. �شأٔن الرباءات. كام ٔأنه سيسهل الوصول ٕاىل نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، و�لق �افز ٕاضايف للبحث و�بتاك
ومن شأٔن ختفيض الرسوم املقرتح ٔأن �شجع اس�ت�دام النظام، و�زید من التنوع يف التكو�ن اجلغرايف للطلبات ویو� طلًبا 

هذا ی�ىش متاًما مع رسا� الویبو وأ�هداف العلیا و ٕاضافيًا �ىل املدى املتوسط �ىل �دمات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 
 لنظام امللكية الفكریة.
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ق وفد مجهوریة ٕا�ران إالسالمية مع و�ة نظر املكتب ا�ويل بأٔن قامئة اجلامعات من قا�دة بیا�ت التعلمي العايل واتف .110
العاملیة اليت حتتفظ هبا الرابطة ا�ولیة لل�امعات س�تكون الوس�ی� املفض� لت�دید ٔأهلیة ختفيض الرسوم يف املؤسسة. ٔأما 

 ذ� �شلك ٕاجيايب كطریقة تتطلب مراجعة منتظمة لتنفيذ �قرتاح، كام ميكن ٔأن �لنس�بة لرشط إالهناء، فقد نظر الوفد يف
�كون مرً� من حيث الفرتة السابقة للتقيمي أ�ويل. ويف اخلتام، اعترب الوفد ٔأن خيارات التنفيذ يف الوثیقة �شلك أٔساًسا جيًدا 

 لالتفاق احملمتل �ىل �قرتاح. 

من �دول الرسوم يف مرفق  7ٕاىل  5 من فقته �ىل الصیا�ة املقرت�ة للبنودؤأعرب وفد �حتاد الرويس عن موا .111
املقرتح، ٔ�نه یعتقد ٔأن ٔأهلیة ختفيض الرسوم جيب ٔأن تؤ�ذ يف �عتبار  8الوثیقة. ومع ذ�، مل �ر الوفد �ا�ة ٕالدراج البند 

ة اكنت مناس�بة لتقيمي تأٔثري ختفيض الرسوم فقط عند تقدمي الطلب ا�ويل. واتفق الوفد �ىل ٔأن فرتة الس�نوات الس�بع املقرت�
�ىل �دد الطلبات ا�ولیة اليت قدمهتا اجلامعات يف دول خمتلفة و�ىل دخولها الالحق ٕاىل املر�� الوطنیة، وكذ� تأٔثريها 

 املالیة ومسائل ٔأخرى يف املكتب ا�ويل.املسائل �ىل 

ح من �دول الرسوم وا�ي �شري ٕاىل الوقت ا�ي جيب فيه املقرت  8رًدا �ىل تعلیق وفد �حتاد الرويس �ىل البند و  .112
حتدید أ�هلیة ٔ�نواع خمتلفة من ختفيض الرسوم، الحظ املكتب ا�ويل ٔأن هذا مل �كن حمدًدا ملسأٔ� ختفيضات الرسوم 

اس�تالم طلب  ن أ�حاكم ا�تلفة املتعلقة بتوارخيوإ لل�امعات، ولكن �اء لتوضیح املقصود من نطاق التخفيضات احلالیة. 
البحث ا�ويل التمكیيل وطلب الفحص ا�متهیدي ا�ويل تعكس ٔأ�داًدا صغرية من الرسوم املنخفضة �سبيًا. كام ميكن �ذف 

 هذه أ�حاكم، مما جيعل التارخي املناسب هو �رخي إالیداع ا�ويل، ٕاذا رغبت ا�ول أ�عضاء يف ذ�. 

مقتنع �س�ت�دام بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة لت�دید ٔأهلیة  ورصح وفد اململكة املت�دة بأٔنه ال �زال �ري .113
ٔ�نه ال یعترب ٔأن البوابة یمت حتد�هثا �شلك منتظم مبا �كفي الس�ت�دا�ا �س�ل هنايئ  ات�امعللرسوم التخفيض للمتتع ب مؤسسة 

د �كون من املمكن لل�امعة ٔأال تدرك ٔأهنا �ري مؤه� عىل سبيل املثال، قفمجلیع مؤسسات التعلمي العايل يف مجیع ٔأحناء العامل. 
للحصول �ىل ختفيضات الرسوم حىت �كون �اهزة لٕالیداع، ويف ذ� الوقت قد �كون فات أ�وان ٕالضافة اجلامعة ٕاىل 

هذا السيناریو، سيتعني �ىل املكتب ا�ويل وماكتب �سمل الطلبات ضامن �رش هذه مثل لتجنب و قا�دة البیا�ت. 
ٕازاء العمل إالضايف  خماوفه�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن واجلامعي.  احملیطيضات يف الرسوم �شلك جيد يف التخف 

ىل ماكتب �سمل الطلبات من �حية التحقق من أ�هلیة، ويف �ا� املطالبة �لتخفيضات بغري �ا�ي س�تلقيه التخفيضات 
نظًرا ٔ�نه ال یبدو ٔأن هناك ٔأي و رسوم إالیداع ا�ولیة ا�اكم�. حق، ورفض املطالبة والتأٔكد من ٔأن مقدم الطلب دفع 

عواقب فوریة لل�امعات اليت تصدر ٕاقرارات �اطئة ودفع رسوم �ري حصی�ة، ٔأعرب الوفد عن قلقه من ٔأن ماكتب �سمل 
س�یوافق الوفد �ىل  الطلبات ميكن ٔأن حتصل �ىل معل ٕاضايف ٔأكرث من الوثیقة املذ�ورة. ؤأعرب ٔأنه ٕاذا مت تنفيذ �قرتاح،

تخفيض الرسوم. كام وافق الوفد ٔأیًضا �ىل ٔأنه ما مل یمت تطو�ر �لول للمتتع ب رشط ٔأن �كون مجیع مقديم الطلبات مؤهلني 
من حيث التلكفة للسامح ملاكتب �سمل الطلبات ٕ�جراء اختبارات أ�هلیة، فٕان املكتب ا�ويل  ُم�دیة�كنولوجيا املعلومات 

لتجنب اس�تغالل و . طلبات اقبة �دد إالیدا�ات من اجلامعات، ال س�� عندما �شارك �دة ماكتب �سملهو ٔأ�سب هیئة ملر 
ختفيضات الرسوم، وافق الوفد �ىل ٔأن الش�یاكت إالضافية قد �كون رضوریة عند تقدمي طلب للبحث التمكیيل، ٔأو طلب 

هذه ٕاىل �انب العمل  التحققما ٕاذا اكنت معلیات لفحص ا�متهیدي ا�ويل. ومع ذ�، ال �زال الوفد �ساوره القلق �شأٔن ل
من حيث التلكفة ف� یتعلق �ملزا� اليت س�ی�لهبا هذا  ُم�دیةإالضايف ا�ي تتطلبه ماكتب �سمل الطلبات س�تثبت ٔأهنا 

 الضوء �ىل بعض اخلالفات حول مدة رشط إالهناء احملمتل، ؤأكد الوفد �ىل  PCT/WG/12/3 �قرتاح. وسلطت الوثیقة
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احلا�ة ٕاىل تقيمي فعال لتخفيضات الرسوم، واليت سيتعني �ىل الفریق العامل معاجلهتا. ويف هذا الصدد، ذ�ر الوفد ٔأن فرتة 
يف �ني ٔأنه ويف املر�� الوطنیة. �راءة ا�رتاع س�بع س�نوات س�تكون رضوریة لتقيمي �دد الطلبات ا�ولیة اليت تقدمت ملنحها 

من مشاركة أ�فاكر املبتكرة من �الل النرش ا�ويل، فٕان �ختبار احلقيقي لن�اح �قرتاح ميكن احلصول �ىل بعض الفوائد 
 .�راءة ا�رتاع ال ميكن قياسه �شلك حصیح ٕاال بعدد الطلبات اليت تقدمت ملنحها

ورصح وفد املكتب أ�ورويب للرباءات بأٔن �یه �دة تعلیقات �شأٔن تنفيذ �قرتاح �ىل املس�توى التشغیيل، و�اصة  .114
من الوثیقة، رٔأى الوفد ٔأن العمل إالضايف ملاكتب  13ما ورد يف الفقرة  غرار�ىل و من و�ة نظر ماكتب �سمل الطلبات. 

أ�دوات  �كيیفس�یكون من الرضوري ٔأنه ٔأعرب ٔأوًال، و  �كن �مًال. �سمل الطلبات يف ٕادارة ختفيض الرسوم لل�امعات مل
الالزمة ملنع  معلیات التحققٕاىل ٕاجراء ات الشلكیة إاللكرتونیة للتعامل مع ختفيضات الرسوم. �نیًا، س�یحتاج موظفو إالجراء

ة اليت س�یقد�ا املكتب ا�ويل. �لثًا، تخفيض الرسوم وفقًا للقامئللمتتع ب �نهتأاكت والتأٔ�ید �ىل ٔأن اجلامعة اكنت مؤه� 
املكتب عندما یقوم س�ُیطلب من مكتب �سمل الطلبات ٕارسال خطاب فوري ٕاىل مقدم الطلب لطلب رسوم �ري مدفو�ة 

يف �ني ٔأن ومكتب �سمل الطلبات ٔأن مقدم الطلب جتاوز �دد الطلبات ا�ولیة املؤه� لتخفيض الرسوم. بتبلیغ ا�ويل 
مبوجب  اتل�امعلرسوم الميكن ٔأن یعمل مككتب �سمل طلبات لهذه احلاالت اليت تنطوي �ىل ختفيضات يف املكتب ا�ويل 

، جيب وضع نظام ملاكتب �سمل الطلبات اليت �رغب يف معاجلة هذه الطلبات بطریقة فعا� وهذا )3((ٔأ)  19.4القا�دة 
ختضع ملزید من ح الوفد ٔأن هذه املسأٔ� ینبغي ٔأن ینطوي �ىل احلد أ�دىن من العبء والتاكلیف إالضافية. و�� اقرت 

 يف املناقشات املس�تقبلیة. والطرح اسةر ا�

ورصح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية بأٔنه ال �زال �یه خماوف �شأٔن �قرتاح �شلك �ام، �ا� �ال بعض ا�ول  .115
خفيضات س�تؤدي ٕاىل ٔأكرث من ز�دة امسیة يف أ�عضاء أ�خرى. ؤأفاد ٔأنه �ىل و�ه اخلصوص، مل �كن واًحضا ٔأن هذه الت 

��، بدا النقاش حول خيارات التنفيذ احملددة سابقًا ٔ�وانه يف هذه املر��. ورٔأى الوفد وإالیدا�ات اليت تقد�ا اجلامعات. 
ع مقديم ٔأنه ینبغي اس�ت�دام فائض يف املزيانیة يف الویبو ٕالعطاء ختفيض شامل للرسوم مجلیع مقديم الطلبات ٔ�ن مجی

الطلبات قد سامهوا يف هذا الفائض، �� ینبغي �ىل امجلیع �س�تفادة منه. وشدد الوفد �ىل ٔأن خماوفه اكنت �ستند ٔأیًضا 
�ىل غرار ذ�، و الرباءات.  ٕایدا�اتٕاىل تعقيد �قرتاح و�دم وجود دلیل واحض �ىل ٔأنه س�یكون � تأٔثري �بري وٕاجيايب �ىل 

. ؤأعرب ٔأنه بي� تضمن �قرتاح ختفيضات يف �شلك شامل فضل من �الل ختفيض الرسومميكن ٕانفاق الفائض �شلك أٔ 
الرسوم لل�امعات من مجیع ا�ول أ�عضاء، فقد تضمن معام� متباینة بني مقديم الطلبات من الب�ان النامية والب�ان 

�لك �یان. كام ٔأو�دت  ٕایداعهاكن املتقدمة، سواء من حيث مقدار التخفيض ٔأو احلد أ�قىص لعدد الطلبات اليت مي
إالیدا�ات من الب�ان املتقدمة اجلزء ا�ٔكرب من فائض املزيانیة، وینبغي ٔأن �س�تفيد هؤالء املس�ت�دمون �ىل أ�قل �لتساوي 

من حيث مبلغ اخلصم. ؤأشار �الوة �ىل ذ�، ٔأنه ف� یتعلق �حلد أ�قىص لطلبات إالیدا�ات، حىت لو مت تعیني احلد 
طلًبا مجلیع اجلامعات، فس�یؤ�ر ذ� �شلك �ري متناسب �ىل اجلامعات من ا�ول املتقدمة.  20لیكون  قىص �شلك مو�دا�ٔ 
طلًبا  20�ىل و�ه الت�دید، �درًا ما تت�اوز الطلبات املقدمة من فرادى اجلامعات من الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا و 

من �حية ٔأخرى، قدمت و اخلصم �ىل مجیع ٔأو ٔأ�لب الطلبات من ت� اجلامعات.  �لك �امعة يف الس�نة، و�لتايل سينطبق
طلًبا �لس�نة، و�لتايل فٕان العدید من الطلبات من ت�  20العدید من اجلامعات من ا�ول املتقدمة �نتظام ٔأكرث من 

قط لك �ام لل�امعات يف الب�ان ٕان احلد أ�قىص املقرتح مخلسة طلبات فو اجلامعات لن �س�تفيد من اخلصم �ىل إالطالق. 
�الوة �ىل ذ�، يف �ني رحب الوفد و طلًبا من الب�ان النامية زاد من تفامق هذا التأٔثري �ري املتناسب.  20املتقدمة مقارنة بـ 

لوفد �س�ت�دام بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة لت�دید ٔأهلیة مقدم الطلب للحصول �ىل خصم �ىل الرسوم، ظل ا
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�ىل و�ه الت�دید، قدمت العدید من اجلامعات طلبات بأٔسامء و �شعر �لقلق ف� یتعلق بتتبع الطلبات من �یان معني. 
�ىل سبيل املثال، ميكن تقدمي طلب من اجلامعة نفسها، ٔأو ٔأمناء اجلامعة، ٔأو �ىل سبيل املثال، لكیة الهندسة و متعددة. 

س�یتناول التنفيذ املقرتح �االت أ�سامء البدی� لنفس الكيان. كام ٔأعرب الوفد عن  مل �كن من الواحض �یفودا�ل اجلامعة. 
من التعدیالت املقرت�ة جلدول الرسوم  6من الوثیقة والفقرة أ��رية من البند  9قلقه �شأٔن املوقف املوصوف يف الفقرة 

النظام، ٔأكد  التالعب يفمن ٔأ�ل احلد من ٕاماكنیة املتعلقة �لباحثني أ�فراد ا��ن یدرسون يف اجلامعة ٔأو یعملون فهيا. و 
الوفد ٔأن مجیع مقديم الطلبات املعینني جيب ٔأن �كونوا مؤهلني لتطبیق ٔأي ختفيض �ىل الرسوم، كام اكن احلال مع 

من  13ٕاىل  11(ٔأ) و (ب) يف اجلدول احلايل للرسوم. وف� یتعلق �ملناقشة يف الفقرات من  5التخفيضات يف البند�ن 
الوثیقة، وافق الوفد �ىل التعلیقات اليت ٔأعرب عهنا املكتب أ�ورويب للرباءات بأٔن املكتب ا�ويل اكن یقلل من تأٔثريها �ىل 

�ىل سبيل املثال، س�تكون هناك �ا�ة ٕاىل معاجلة ٕاضافية بواسطة ماكتب �سمل الطلبات مبوجب و ماكتب �سمل الطلبات. 
هذا �قرتاح يف تتبع إالیدا�ات مبجرد ٕاخطار املكتب ا�ويل لها بأٔن اجلامعة قد وصلت ٕاىل حصهتا الس�نویة من ختفيض 

سوم خمتلفة، س�یحتاج مكتب �سمل الطلبات ٕاىل �ٕالضافة ٕاىل ذ�، عندما حيتوي الطلب �ىل �امعات يف فئات ر والرسوم. 
مكتب �سمل الطلبات ٔأن اجلامعة قد وصلت بتبلیغ املكتب ا�ويل  یقوم�الوة �ىل ذ�، عندما و حتدید التخفيض املطبق. 

ٕاىل احلد أ�قىص الس�نوي لها �لرمغ من ٔأن ت� اجلامعة قد قدمت بعد ذ� طلًبا أٓخر بتخفيض الرسوم، س�یحتاج مكتب 
يف هذا و الطلبات ٕاىل ٕارسال ٕاشعارات ٕاضافية ٕاىل مقدم الطلب ومجع املبالغ �ري املسددة وحتویلها ٕاىل املكتب ا�ويل. �سمل

الصدد، اكن من املتصور ٔأن التاكلیف اليت یتكبدها مكتب �سمل الطلبات يف معاجلة هذه الطلبات ميكن ٔأن �زید عن مبلغ 
سمل الطلبات ز�دة رسوم إال�ا� اخلاصة هبم، مما یؤدي ٕاىل ارتفاع التاكلیف �ىل مجیع رسوم إال�ا�. و�لتايل، ميكن ملاكتب � 

 من الوثیقة ملنع ٕاساءة �س�ت�دام 17مقديم الطلبات. ومع ذ�، رحب الوفد بفكرة التفامه، كام هو مقرتح يف الفقرة 
اكن ینبغي تطبیق عقو�ت ٕاضافية يف احلاالت اليت ، ولكن مل �كن من الواحض ما ٕاذا اكن هذا اكفيًا، ٔأو ما ٕاذا و�نهتأاكت

(ج) من  18. ؤأید الوفد ٔأیضا صیا�ة فقرة رشط إالهناء املقرت�ة يف الفقرة � لطالب فهيا مقدم الطلب بتخفيض �ري خموّ 
عضاء الوثیقة، حيث ستتوقف هذه التخفيضات بعد فرتة زمنیة حمددة، يف �ا� �دم وجود اتفاق حمدد من قبل ا�ول ا�ٔ 

�ىل �الف ذ�. �� لن �س�متر ٔأي ختفيضات يف الرسوم ٕاال ٕاذا اكنت مربرة ومفيدة واكن هناك ٕاجامع يف ا�ٓراء بني ا�ول 
ٔأ�ًريا، �ىل غرار التعلیقات املقدمة من وفد الربازیل، رٔأى وفد الوال�ت املت�دة و أ�عضاء �ىل مواص� التخفيضات. 
�ىل سبيل املثال، اكنت هذه ا�ورة و لعامل معاجلة التاكلیف �ارج الرسوم القانونیة، أ�مر�كية ٔأنه من اختصاص الفریق ا

 ٕ�یداع�ر�مج مسا�دة ا�رتع. ؤأشار ٕاىل ٔأن الرسوم املدفو�ة لتاكلیف مماريس �راءات ��رتاع املرتبطة  �شأٔنتناقش وثیقة 
 حامیة �راءات ��رتاع، بدًال من توفري ختفيضات طلب �راءة ومالحقته قضائیًا تعد التاكلیف أ�ساس�یة يف احلصول �ىل

مس�هتدفة �شلك �ري �ادل يف بعض املؤسسات، واقرتح الوفد ٔأنه ميكن النظر يف توس�یع �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني للسامح 
معاهدة وفق یدا�ات الٕ مبشاركة اجلامعات يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا وذ� لل�د من ٔأعباء التلكفة الكبرية املرتبطة �

 التعاون �شأٔن الرباءات. 

من حيث املبدٔأ. ومع ذ�، فضل الوفد ٔأن  الرسوم لل�امعاتورصح وفد كندا بأٔنه یؤید �قرتاح اخلاص بتخفيض  .116
 �ىلالالزم، بدًال من مطالبة ماكتب �سمل الطلبات �لتشاور  إالقرار ومعل�كون العبء �ىل مقدم الطلب للمطالبة خبصم 

ش�یا مع هذا الرٔأي، اقرتح الوفد ٕاضافة النص التايل يف هنایة امتو . واٍف ة اجلامعات ٕاذا اكنت �شك يف ٔأن إالقرار �ري قامئ
من الوثیقة "... اليت مت تقدمي إالقرار �شأٔهنا". وفّضل الوفد ٔأیًضا ٔأن تقترص  18الفقرة (أٔ) من رشط إالهناء يف الفقرة 

لمكتب ا�ويل، ٔ�ن ذ� س�یجعل �س�بة �دد التخفيضات ل  الطلبات يف مكتب �سمل املود�ةختفيضات الرسوم �ىل الطلبات 
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آلیة اخلصم  من اجلامعة واليت س�ت�دث يف هنایة املسموح به اليت تطالب هبا اجلامعة ٔأكرث دقة. واقرتح الوفد ٔأیًضا ٔأن تؤدي أ
د املسموح به من الطلبات من ٔأي �امعة معینة. الس�نة املالیة يف الویبو ٕاىل ٕالغاء ٕاماكنیة منح ختفيض الرسوم �ٔكرث من العد

من ٔأ�لها، و�لتايل الرسوم ٕالدراج ٔأرقام الطلبات املطالب بتخفيض  مقدم الطلبكام س�یضع نظام التخفيض ٔأیًضا العبء �ىل 
 تقلیل عبء العمل يف املكتب ا�ويل ومجیع ماكتب �سمل الطلبات، وكذ� معاجلة صعو�ت مراقبة ٔأ�داد التخفيضات.

احلقوق يف �ا� ٔأن املدفو�ات املنخفضة مل یالحظها ٔأ�د  بضیاعؤأ�ريًا، ٔأعرب الوفد عن اه�مه مبعرفة ٔأي خماوف تتعلق 
 من املاكتب.

رسوم الورحب وفد ٔأسرتالیا �س�ت�دام بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة لت�دید ٔأهلیة التخفيضات يف  .117
نظًرا ٔ�ن املعلومات املتعلقة �جلامعات قد مت و �اوف أ�ولیة للوفد �شأٔن تعریف اجلامعة. ، وتغلب ذ� �ىل بعض ااتل�امعل

جتمیعها يف ماكن وا�د من �الل البوابة، فٕان ذ� س�ميكن من التحقق املبارش من �ا� اجلامعة. ؤأید الوفد ٔأیًضا رشطا 
س�نوات لرشط إالهناء ٕال��ة الوقت ا�اكيف لت�لیل تأٔثري ختفيضات الرسوم وحتدید ما ٕاذا اكن سيس�متر  7مدته إالهناء ا�ي 

يف �ني ٔأعرب الوفد عن رسوره لسام�ه من املكتب ا�ويل بأٔنه ال یعتقد ٔأن معلیة التحقق من ختفيض الرسوم سزتید ؤأم ال. 
وفود الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  مالحظاتالوفد مع  اتفق، كام العبء إالداري �ىل ماكتب �سمل الطلبات �شلك �بري

ا البیان ا�ي ٔأدىل به بأٔن عبهئام س�یكون عبئا ٕاضافيا �ىل ماكتب �سمل الطلبات. ؤأید الوفد ٔأیضً للرباءات كتب أ�ورويب امل و 
الطلب ا�ي یدفع الرسوم ا�فضة دون ف� یتعلق حبا� مقدم و يف هذا الصدد.  77وفد ٔأملانیا �مس ا�مو�ة (ب) يف الفقرة 

ٕاما دفع من حيث �ىل مقدم الطلب العملیة الواجبة  (د) من الوثیقة، فٕان 11تقدمي إالقرار املطلوب، كام هو موحض يف الفقرة 
من  يف مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل، متت �سویة مجیع الرسومو. س�تكون مكثفة املواردرسوم ٕاضافية ٔأو تقدمي إالقرار 

�الوة �ىل ذ�، س�یكون من و �الل مجمو�ة معل تلقائیة، واليت س�تكون حبا�ة ٕاىل اع�دها الستيعاب هذا إالجراء. 
الرضوري القيام بعمل ٕاضايف مثل التدریب وٕاجراء حتدیثات �ىل إالجراءات ا�ا�لیة. و�لتايل، مل یعتقد الوفد ٔأن مكتب 

 تنفيذ هذه التغیريات يف الوقت املناسب لتارخي البدء املقرتح. امللكية الفكریة أ�سرتايل �سكون مس�تعد ل 

اليت ٔأ�رها وفدا اململكة املت�دة واملكتب أ�ورويب للرباءات، ف� یتعلق ذاهتا ؤأید وفد فر�سا ا�اوف والصعو�ت  .118
حبا�ة ٕاىل مزید من الت�لیل للتأٔكد  �لتنفيذ العميل لالقرتاح. و�لتايل، ذ�ر الوفد ٔأن تأٔثري �قرتاح �ىل ماكتب �سمل الطلبات

 �شلك ٔأفضل من املسائل والعمل إالضايف لهذه املاكتب.

ورصح وفد الیا�ن ٔأنه س�یكون من الرضوري توضیح ما ٕاذا اكنت رشوط ختفيض الرسوم ا�تلفة اكنت �اد�، بناًء  .119
قد فوا�د. الب� ال اجلامعات الفردیة دا�ل املالیة لل�امعات عن  أ�وضاعقد ختتلف  ٕاذ�ىل منظور املس�ت�دمني احلالیني. 

��، قد �كون من و(ٔأ) من �دول الرسوم �امعة جيدة ا�متویل �سبيًا.  5مدر�ة حتت البند  دو��كون �امعة مقرها يف 
(ٔأ) من �دول الرسوم لت�دید النسب املئویة  5�ري املناسب اس�ت�دام املعایري احلالیة املعمتدة �ىل ا�و� يف البند 

�ىل بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل  ات�الوة �ىل ذ�، ما مل یمت حتدیث قامئة اجلامعو لتخفيضات واحلد أ��ىل للطلبات. ل 
�ىل سبيل املثال، و الوطنیة، مفن �ري احملمتل ٔأن �س�ت�دم املكتب ا�ويل البیا�ت.  السلطةالعاملیة �نتظام وتوفريها من قبل 

، حيث ینبغي اعتبار هذه القوامئ املعنیةقامئة �جلامعات احمللیة اليت حتتفظ هبا السلطة الوطنیة  قد �كون �ى بعض الب�ان
 مبثابة قامئة للب�. 
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ؤأكد وفد الربتغال جمددا دمعه لالقرتاح الربازیيل ٔ�نه یعتقد ٔأنه س�یحفز ٔأ�شطة �بتاكر و�راءات ��رتاع يف  .120
أ�س�ئ� السابقة للوفد بطریقة واحضة وملموسة. ووافق الوفد ٔأیًضا �ىل خيارات كام تناولت الوثیقة ا�اوف و  اجلامعات.

 من الوثیقة.  18ٕاىل  15ومع رشوط �قرتاح املنصوص �لهيا يف الفقرات من  13ٕاىل  5التنفيذ الواردة يف الفقرات من 

ة اجلامعات اليت حتتفظ هبا الرابطة من الوثیقة، ويه قامئ 5ورصح وفد الهند بأٔنه وافق �ىل معایري أ�هلیة يف الفقرة  .121
 6ا�ولیة لل�امعات �ىل بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة. ومع ذ�، مل �س�تطع الوفد قبول الرشط الثاين يف الفقرة 

ٔ�ن هناك  �ىل أ�قل س�نوات 4نظام درايس ملدة ا�ر�ة اجلامعیة بعد اجتیاز من الوثیقة وهو ٔأن املؤسسة حبا�ة ٕاىل تقدمي 
س�نوات. ؤأید الوفد متطلبات أ�هلیة الواردة يف  3�امعات تد�رها ٔأو معمتدة من قبل حكومة الهند تقدم نظام درايس مدته 

ف� یتعلق بتقدمي ٕاقرار للمطالبة بأٔهلیة  10من الوثیقة يف �ا� وجود مقديم طلبات متعدد�ن والفقرة  9ٕاىل  7الفقرات من 
لرسوم. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن �قرتاح املقدم من وفد الربازیل تضمن ختفيضات يف رسوم معاجلة البحث أٔي ختفيض يف اللمتتع ب

 ٕایداعتخفيض الرسوم ٕاال وقت للمتتع ب هلیة ا�ٔ يف �دول الرسوم احلايل، مل یمت التحقق من والتمكیيل ورسوم املعامالت. 
يف �ال اكن هناك تغیري يف مقدم الطلب ٕاىل �یان �ري مؤهل للحصول �ىل ختفيضات يف الرسوم، فميكن والطلب ا�ويل. 

ٔ�هلیة. و��، طلب الوفد لتأٔكد من اأٓخر ل  حتققللمقدم اجلدید ٔأن یطالب بتخفيض هذه الرسوم ٔ�نه لن �كون هناك 
�ويل ٔأو ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل، حسب تعدیل �دول الرسوم حبیث یتطلب اس�مترار أ�هلیة، مع قيام املكتب ا

 . التحقق�قتضاء، ٕ�جراء هذا 

س�نوات ملؤسسة ما يف القامئة، ٔأشارت أ�مانة  4 نظام الـردًا �ىل ا�اوف اليت ٔأ�رها وفد الهند �شأٔن رشط قبول و  .122
ليت تقد�ا �امعة معینة ك�د ٔأدىن ٔأربع اأ�نظمة ا�راس�یة اليت متنح در�ات �لمیة و ٕاىل ٔأنه ليس من الرضوري ٔأن �كون مجیع 

لتخفيضات يف رسوم ا�متتع �ٔأوحضت أ�مانة ٔأیًضا ٔأن مسأٔ� ٔأهلیة و س�نوات ٕالدرا�ا �ىل قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة. 
یً�ا لنطاق ل�امعات، ولكهنا اقرتحت توض لالتعامل مع البحث التمكیيل ورسوم املناو� ال تقترص �ىل مسأٔ� ختفيض الرسوم 

ن أ�حاكم ا�تلفة املتعلقة بتوارخي اس�تالم طلب البحث ا�ويل التمكیيل وطلب الفحص ا�متهیدي وإ التخفيضات احلالیة. 
ا�ويل تعكس ٔأ�داًدا صغرية من الرسوم املنخفضة �سبيًا. بي� اقرتح املكتب ا�ويل توضیح احلا�ة ٕاىل اس�مترار أ�هلیة عند 

ٔأو طلب الفحص ا�متهیدي ا�ويل، وا�ي ميكن شطبه حىت ال یمت ٕاجراء معلیات التحقق ٕاال بناًء  تقدمي طلب حبث ٕاضايف
 . ، ٕاذا رغبت ا�ول أ�عضاء يف ذ�إالیداع�ىل أ�هلیة يف وقت 

ؤأید وفد الصني �قرتاح من حيث املبدٔأ. ٔأما �لنس�بة لتعریف اجلامعة املؤه� خلفض الرسوم، قدمت بوابة قا�دة  .123
ت التعلمي العايل العاملیة مرجًعا جيًدا لكهنا مل حتتوي �ىل مجیع اجلامعات. كام قد یؤدي ذ� ٕاىل استبعاد العدید من بیا�

اجلامعات من ختفيض الرسوم ٕاذا مت تطبیق متطلبات ٕادرا�ا يف قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة �شلك صارم. و�� 
نیة خيار اس�تكامل القوامئ �ىل بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة. ؤأید الوفد ٔأیًضا اقرتح الوفد أٔن یُتاح للماكتب الوط 

س�نوات، وا�ي س�یتيح ٕاد�ال ختفيضات يف الرسوم لل�امعات ومن مث تقيميها قبل اختاذ قرار �شأٔن ما  7رشط إالهناء ملدة 
 ٕاذا اكن ینبغي �س�مترار ٔأم ال.

�شأٔن اجلامعات اليت مل �كن مدر�ة يف بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة، ذ�ر وردًا �ىل تعلیق وفد الصني  .124
الرئيس ٔأن وجود ختفيض يف الرسوم لل�امعات يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ميكن ٔأن �شجع �ددًا ٔأكرب من اجلامعات 

كن امجلعیة العاملیة لل�امعات ٔأن تضیف �امعات ٕاىل �ىل طلب ٕادرا�ا يف بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العاميل العاملیة ومي
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قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة �ارج دورة املراجعة العادیة. وقد �كون لهذا ٔأیًضا فائدة ٔأوسع للمجمتع يف توفري قامئة ٔأكرث 

 مشوًال مبؤسسات التعلمي العايل.

فود. وذ�رت ٔأنه ف� یتعلق بت�دیث بوابة قا�دة بیا�ت ورد وفد الربازیل �ىل بعض التعلیقات اليت ٔأدلت هبا الو  .125
من الوثیقة ٔأن "ٔأمانة امجلعیة العاملیة لل�امعات ... ٔأكدت ٔأنه ميكن ٕاضافة املؤسسات  6التعلمي العايل العاملیة، ذ�رت الفقرة 

كتب �سمل الطلبات يف معاجلة املؤه� بني ا�ورات عند الطلب". ٔأما �لنس�بة للتعلیقات حول العمل إالضايف ا�ي قام به م 
من الوثیقة ٔأن ٔأ�د �ح�الت ميكن ٔأن �كون مطالبة اجلامعات  13املطالبات املتعلقة بتخفيض الرسوم، فقد ذ�رت الفقرة 

�ىل الرمغ من ٔأن هذا مل و طلبات دولیة يف مكتب �سمل الطلبات التابع للمكتب ا�ويل للمطالبة بتخفيض الرسوم.  ٕ�یداع
ر املفضل �ى الوفد، ٔأوحضت الهیئة التقنیة يف املعهد الوطين للملكية الصناعیة يف الربازیل ٔأنه �ىل اس�تعداد لتنفيذ �كن اخلیا

ٕالرسال  الرسوم لل�امعات�قرتاح، فٕان ٔأ�د �ح�الت هو السامح ملاكتب �سمل اليت مل �رغب يف تنفيذ ختفيضات 
علق �حلدود العلیا ا�تلفة بني اجلامعات يف الب�ان املتقدمة والب�ان النامية، الطلبات مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل. وف� یت

ا�اوف �شأٔن �لكفة ختفيض  التغلب �ىلاقرتح الوفد احلد أ��ىل لعدد الطلبات اليت تطالب بتخفيض الرسوم من ٔأ�ل 
ل�امعات لز�دة ختفيض الرسوم ، فٕان PCT/WG/10/2(ٔأ) من الوثیقة  3. و�ٕالشارة ٕاىل اجلدول اتل�امعلرسوم ال

 3.10مببلغ  من الرسوم ملكتب ا�ويلا د�لطلًبا يف الس�نة ك�د ٔأقىص س�یؤدي ٕاىل خسارة يف  20�ىل % 50بنس�بة 
ن احلد أ�قىص مخلسة طلبات يف الس�نة لل�امعات يف الب�ان املتقدمة هيدف ٕاىل خفض هذه وإ ملیون فرنك سو�رسي. 

)، فٕان عرض هذا الرب�مج قد ٔأقر بأٔن رسوم إالیداع ا�ويل ال IAPلق برب�مج مسا�دة ا�رت�ني (ٔأ�ًريا، ف� یتعو التاكلیف. 
احملاماة والقدرات الوطنیة. واكن �قرتاح �لتايل حماو� الختاذ خطوات مفيدة يف  ٔأتعابيف هو احلال كام  اً �زال متثل �ائق

�الوة �ىل ذ�، اكن �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني مضن �ر�مج الویبو ومزيانيهتا جزءاً و س�یاق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 
ف� یتعلق �سلطة الفریق و نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.  - 5قانون الرباءات، وليس الرب�مج  - 1من الرب�مج 

تطلب تقدميها ٕاىل ی ٕاىل النظر يف مسأٔ�  �ىل ٔأنه "ٕاذا دعت احلا�ةPCT/A/36/13 من الوثیقة 133العامل، تنص الفقرة 
من تقدمي املسأٔ�  امجلعیة، ینبغي عقد اج�ع لفریق �امل �بع ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات للقيام �ٔ�عامل التحضريیة بدالً 

 العامل.مبارشة ٕاىل امجلعیة". و�لتايل، مل �كن القرارات املتعلقة برب�مج مسا�دة ا�رت�ني مضن سط� الفریق 

ٔأعرب ٔأوًال، اكن هناك بعض أ�عامل إالضافية املطلوبة و خلص الرئيس املدا�الت حول خمتلف مسائل �قرتاح. و  .126
يف �ال وف� یتعلق �س�ت�دام املعلومات املوجودة �ىل بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة للجمعیة العاملیة لل�امعات. 

متتع يف بوابة قا�دة بیا�ت التعلمي العايل العاملیة لتكون مؤه� لل  اتب ٕادراج اجلامعوافقت ا�ول أ�عضاء �ىل وجو 
تنفيذ ختفيضات  خمتلف املاكتب ٔأنّ  رٔأتلتخفيض، فسوف حتتاج املاكتب ٕاىل توصیل هذه املعلومات ٕاىل اجلامعات. �نیًا، �

�ىل الرمغ من ٕاماكنیة نقل هذا العمل و  يف الوثیقة. الرسوم س�ی�لق معًال ٕاضافيًا ملاكتب �سمل الطلبات یت�اوز ما هو موحض
ٕاىل املكتب ا�ويل بصفته مكتب �سمل طلبات، فقد یؤدي ذ� ٕاىل ز�دة البعد بني مقدم الطلب ومكتب �سمل الطلبات. 

سوم اليت ميكن بي� ميكن ٔأن یتضمن النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات قامئة �جلامعات املؤه� خلفض الر و 
الوصول ٕا�هيا من �الل قامئة منسد�، مل �كن هناك وقت اكٍف الع�د ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات يف ٔأ�د املاكتب ٔ�متتة 

قبل �نهتاء من هذه التغیريات يف ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات، و . 2020العملیات قبل �رخي التنفيذ املقرتح يف یولیو 
لطلبات �لتايل ٕاىل تنفيذ العدید من العملیات یدوً�، مما س�ی�لق عبء معل ٕاضايف �بري. و�لق س�تحتاج ماكتب �سمل ا

شهًرا قد �سمح �لتايل لعدد ٔأكرب من املاكتب بتطبیق ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات  12الرئيس �ىل ٔأن تأٔجيل التنفيذ ملدة 
 قرتح. لتقلیل عبء العمل إالضايف ا�ي ینطوي �لیه ٕادارة التخفيض امل
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آلیة اسرتداد أ�موال،  116استناًدا ٕاىل �قرتاح املقدم من وفد كندا يف الفقرة و  .127 ٔأ�اله، اقرتح الرئيس النظر يف أ
حيث س�تدفع اجلامعات رسوم إالیداع ا�ويل ��اكمل وقت تقدمي الطلب، ولكن ميكهنا املطالبة �سرتداد املبلغ من. املكتب 

ا یصل ٕاىل مخس طلبات دولیة يف هنایة العام، بغض النظر عن الب� ا�ي تو�د فيه من الرسوم مي% 50ا�ويل بنس�بة 
اجلامعة. وعند تقدمي هذا �قرتاح، ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن هذا ميكن ٔأن یتعامل مع املسائل املتعلقة جبودة الطلبات، حيث 

�سمل الطلبات التعقيد إالداري املمتثل يف  یتعني �ىل مقدم الطلب دفع رسوم إالیداع ا�ولیة ��اكمل. كام تتجنب ماكتب
�الوة �ىل و اجلامعات ٔ�ن املبالغ املسرتدة لن تصدر ٕاال من املكتب ا�ويل. من التعامل مع ختفيضات الرسوم ملقديم الطلبات 

ساویة م معام� مت ٔأ�ىل مجلیع اجلامعات، فبذ� �كون �قرتاح قدّ  نه من �الل تقدمي معدل ختفيض وا�د و�دّ إ ذ�، ف
 لل�امعات، بغض النظر عن املوقع.

ٔأعرب ٔأوًال، بأٔن ا�مو�ة و وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة (ب)، واس�تفرس عن صیا�ة �قرتاح املقدم من الرئيس.  .128
(ب) قد �ساءلت عن الص� بني احلمك املقرتح ا�ي سيمت ٕاضافته ٕاىل اللواحئ والتفاصیل الواردة يف التعل�ت إالداریة من 

�ىل و�ه اخلصوص، عندما مل تت�ذ امجلعیة ٔأي قرار ف� یتعلق و زا�هتا يف �ا� رشط إالهناء. إ حيث دخولها �زي النفاذ و 
يف نفس الوقت التنفيذیة ، ذ�رت ا�مو�ة (ب) ٔأنه جيب �ذف النص املقرتح يف الالحئة 2027د�سمرب  31�ٔ�حاكم حبلول 

ٕالغاء رسوم �سرتداد. كام اكن �ى ا�مو�ة (ب) ٔأیًضا بعض أ�س�ئ� العملیة حول ا�ي حتتاج فيه التعل�ت إالداریة ٕاىل 
آلیة  �قرتاح، مبا يف ذ� ما ٕاذا اكن مجیع مقديم الطلبات جيب ٔأن �كونوا مؤهلني السرتداد أ�موال، و�یف س�تعمل أ

آلیة اسرتداد أ�موال لل�امعات  املوجودة مبوجب ٔأكرث من �یان قانوين �سرتداد �ٔكرث من �امعة وا�دة، و�یف س�تعمل أ
 و�یف سيمت التعامل مع الطلب عندما �كون مؤهًال ٕالجراء ختفيضات ٔأخرى �ٕالضافة ٕاىل اسرتداد الرسوم لل�امعات. 

ؤأشار وفد ٕاندونيس�یا، مت�دً� �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، ٕاىل ٔأهداف �قرتاح املقدم من وفد الربازیل يف  .129
) 2(اجلامعات و) حتفزي اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات عن طریق 1ويه: "( ،PCT/WG/11/18الوثیقة 

ز�دة التنوع اجلغرايف يف طلبات حامیة �راءات ��رتاع ؤأ�شطة ٕایداع الطلبات ا�ولیة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن 
آلیة اسرتداد أ�موال يه مفهوم خمتلف ف� یتعلق �قرتاح الرئيس، اعتربت مجمو�و الرباءات".  ة أٓس�یا واحملیط الهادئ ٔأن أ

و�ساءلت عام ٕاذا اكن رشط ٔأن تدفع اجلامعة رسوم إالیداع ا�ويل اكم� مقدمًا س�یحقق هدف حتفزي اس�ت�دام معاهدة 
تتوفر بعد تفاصیل اكم�  التعاون �شأٔن الرباءات النظام من قبل مقديم الطلبات. نظًرا ٔ�ن طبیعة �قرتاح اكنت خمتلفة ومل

د أ�موال، فقد ذ�رت مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ ٔأن بعض الوفود لن �متكن من الوصول ٕاىل موقف حمدد دااسرت عن معلیة 
آلیة و �شأٔن �قرتاح دون التشاور مع العوامص.  أ�موال  اسرتداد�الوة �ىل ذ�، �لنس�بة لل�امعات العامة، ميكن ٔأن تؤدي أ

ش�ت حماسبية ٕاذا مل یمت اسرتداد املبلغ يف نفس الس�نة احملاسبية مثل دفعة الرسوم أ�صلیة. و�الوة �ىل ٕاىل �دوث م 
ذ�، فٕان املعام� املتساویة لل�امعات من لك من الب�ان املتقدمة ال تعين املعام� العاد� مجلیع اجلامعات. و��، فٕان 

آلیة اسرتداد أ�موال وحتدید �د ٔأ�ىل لل�امعات بني الب�ان النامية والب�ان  مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ �ري مقتنعة �شأٔن أ
 املتقدمة سوف حيقق هدف �قرتاح املمتثل يف ز�دة التنوع اجلغرايف يف طلبات الرباءات ا�ولیة. 

ف عن �قرتاح أ�صيل ورصح وفد غوات�ال، مت�دً� �مس مجمو�ة ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، ٔأن اقرتاح الرئيس خيتل .130
اليت قد حتدث يف فرتات  املبالغ�ٕالضافة ٕاىل املش�ت احملاسبية املرتبطة بدفع الرسوم واسرتداد واملقدم من وفد الربازیل. 

املطالبة �سرتداد أ�موال واملسائل  عندمالیة خمتلفة، س�تكون هناك صعو�ت ٔأخرى مع ز�دة التاكلیف إالداریة لل�امعات 
 قة بأٔسعار الرصافة.املتعل
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ورصح وفد جنوب ٔأفریقيا، مت�دً� �مس ا�مو�ة أ�فریقية، أٔن ا�مو�ة أ�فریقية قد أٔیدت �قرتاح أ�صيل املقدم  .131
من وفد الربازیل، وا�ي یعتقد ٔأنه منطقي يف الوقت املناسب ٔ�نه س�ميهد الطریق ملزید من �بتاكر من قبل اجلامعات، وهو 

وا�ها العامل. و�مع �قرتاح أ�صيل، أٔجرت ا�مو�ة أ�فریقية مشاورات یة بعض املشألك املل�ة اليت ٔأمر رضوري ملعاجل
واسعة. بي� یقدر الوفد اجلهود املبذو� ٕالجياد �ل معيل، نظًرا ٔ�ن اقرتاح الرئيس یتضمن اختالفات �برية عن �قرتاح 

مو�ة أ�فریقية التشاور مرة ٔأخرى مع العوامص. ؤأشار ٕاىل ٔأنه �ىل أ�صيل، س�یكون من الرضوري �لنس�بة للوفود يف ا�
ن اكنت تدار من �الل اسرتداد إ لل�امعات من الب�ان النامية، و  %50الرمغ من ٔأن �قرتاح �افظ �ىل ختفيض بنس�بة 

 .لغ، فٕان التخفيض يف �دد الطلبات من �امعة وا�دة ٕاىل مخسة يف الس�نة اكن تغیريًا جوهر�ً ااملب

ورصح وفد �حتاد الرويس، مت�دً� �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ودول ٔأورو� الرشقية  .132
)CACEEC ٔأن اقرتاح الرئيس خيتلف عن �قرتاح أ�صيل املقدم من الربازیل. يف �ني وافقت مجمو�ة ب�ان أٓس�یا ،(

املطبق �ىل مجیع اجلامعات، ٕاال ٔأهنا اكنت هناك �ا�ة % 50الوسطى والقوقاز ودول ٔأورو� الرشقية �ىل التخفيض بنس�بة 
�الوة �ىل ذ�، نظًرا ٔ�ن العدید من و ملزید من التشاور �شأٔن احلد أ�دىن مخلسة طلبات يف الس�نة من ٔأي �امعة. 

یتطلب ��، واجلامعات من ا�مو�ة إالقلميیة يه �امعات حكومية، فقد �كون من الصعب تطبیق نظام اسرتداد أ�موال. 
�� تعتقد مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ودول ٔأورو� الرشقية ٔأنه ینبغي ٕار�اء أ�مر و�قرتاح املزید من التطو�ر. 

 للفریق العامل. املقب�ٕاىل ا�ورة 

 . ويف �نياتل�امعلرسوم الوشكر وفد الربازیل الرئيس �ىل اجلهود املبذو� ٕالجياد �ل وسط ف� یتعلق بتخفيض  .133
قد ٔأ�حت الفرصة ل�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة  C. PCT 1554ٔأن املشاورة اليت ٔأصدرها املكتب ا�ويل يف التعممي 

ا�ٓخر�ن للتعبري عن ٔأي خماوف �شأٔن تطبیق ختفيضات الرسوم لل�امعات، ٕاال ٔأن بعض الوفود ٔأ�رت خماوف ٔأخرى �الل 
مل قد ٔأحرز الكثري من التقدم يف �قرتاح واكن ٔأقرب ما �كون من ٔأي وقت ا�ورة احلالیة. كام رٔأى الوفد ٔأن الفریق العا

مىض ٕاىل التوصل ٕاىل اتفاق. ؤأید الوفد البیان ا�ي ٔأدىل به وفد غوات�ال نیابة عن مجمو�ة ٔأمر�اك الالتینية ومنطقة البحر 
آلیة اسرتداد أ�موال ميكن ٔأن ختلق عبء ٕاداري ومشألك حم ف� یتعلق �قرتاح الرئيس، اكن الوفد و اسبية. ا�اكریيب ؤأقر بأٔن أ

املقرتح مجلیع اجلامعات، لكن یرتتب �لیه عواقب %50فابًال للتكيف مع مس�توى ختفيض الرسوم ولن مينع التخفيض البالغ 
ان املتقدمة مع مالیة �ىل املكتب ا�ويل. ومع ذ�، ٔأوحض الوفد ٔأنه اقرتح معدالت خمتلفة لل�امعات يف الب�ان النامية والب�

مرا�اة مقدمة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اليت تنص �ىل: "الرغبة يف تعز�ز و�رسیع التمنیة �قتصادیة يف الب�ان النامية 
يف �ني ٔأنه ميكن تيسري الوصول عن وعن طریق �سهیل الوصول ٕاىل المكیة املزتایدة �س�مترار من التكنولوجيا احلدیثة." 

راءة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، ميكن تعز�ز الهدف �شلك رئييس من �الل تطو�ر طریق �رش طلب �
التكنولوجيا يف الب�ان النامية. ��، اكن أ�ساس املنطقي وراء �قرتاح أ�صيل هو توفري �افز ٕاضايف للب�ان النامية يف 

يف الس�نة، قد �كون هذا مفيًدا لل�امعات الصغرية البعیدة  من حيث احلد أ�دىن مبا یعادل مخس طلبات دولیةو هذا الصدد. 
عن املراكز �قتصادیة الرئيس�یة للب� املتقدم يف املناطق اليت حبا�ة جلذب مزید من �ست�رات �قتصادیة. ومن �حية 

 ٔأفاد املكتب ا�ويل يف الوثیقة ٔأخرى، فٕان ارتفاع احلد أ��ىل لل�امعات يف الب�ان املتقدمة س�تكون � �لكفة ٔأكرب �كثري، كام
PCT/WG/10/2 ٕالضافة ٕاىل �س�تفادة يف املقام أ�ول من اجلامعات الكربى اليت قدمت �لفعل العدید من الطلبات� ،

ل املعلقة والتوصل ٕاىل قرار ا�ولیة. واختمت الوفد لكمته �ٕالعراب عن اس�تعداده ملزید من التشاور ملعاجلة املسائ
 اح.�قرت  �شأٔن
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وشكر وفد مجهوریة ٕا�ران إالسالمية الرئيس �ىل طر�ه �قرتاح اجلدید. ؤأید الوفد البیان ا�ي ٔأدىل به وفد  .134
آلیة اسرتداد أ�موال وف� یتعلق �لرٔأي  ٕاندونيس�یا �لنیابة عن مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ ف� یتعلق �لصعو�ت يف تنفيذ أ

قدم املساواة مجلیع اجلامعات ال ی�ىش مع الهدف أ�صيل لالقرتاح املقدم من وفد الربازیل. القائل بأٔن اسرتداد أ�موال �ىل 
 و��، ٔأشار الوفد ٕاىل تفضی� مواص� املناقشات حول �قرتاح أ�صيل والبحث عن �لول ملعاجلة تعلیقات الوفود.

ة الب�ان أ�فریقية. وقد ٔأید الوفد �قرتاح ؤأید وفد زمبابوي البیان ا�ي أٔدىل به وفد جنوب ٔأفریقيا �مس مجمو� .135
اقرتاح �دید لكنه خيتلف عن أ�صل ٕاىل �د �بري. هو أ�صيل املقدم من وفد الربازیل. ومع ذ�، ٔأعرب ٔأن اقرتاح الرئيس 

ىل اقرتاح وفد وبي� اكن الوفد منفتً�ا ملواص� النظر يف �قرتاح املقدم من وفد الربازیل، فقد وا�ه صعوبة يف التفاوض �
 الربازیل حتت كنف �قرتاح اجلدید املقدم من الرئيس. 

آلیة �سرتداد للتعامل مع قضیتني يف �قرتاح أ�صيل املقدم من وفد الربازیل: وهام:  .136 ؤأوحض الرئيس ٔأنه مت اقرتاح أ
ة الردیئة س�تد�ل ودذات اجل التعقيد إالداري ملاكتب �سمل الطلبات وتصور بعض الوفود بأٔن املزید من طلبات الرباءات

مجلیع اجلامعات، ٔأي حوايل نصف رسوم %50نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وف� یتعلق �لتخفيض املقرتح بنس�بة 
إالیداع ا�ويل وا�ي غطى �اكلیف إالجراءات، بي� اس�ت�دم النصف ا�ٓخر �مع ٔأ�شطة ٔأخرى يف الویبو. و�لتايل، فٕان 

من شأٔنه ٔأن یتسبب يف خسا�ر �برية للمكتب ا�ويل ف� یتعلق مبعاجلة الطلبات ا�ولیة. و�الوة  %50التخفيض بنس�بة 
ٔأن ٔأي �د یت�اوز مخس طلبات يف الس�نة س�یؤدي ٕاىل  PCT/WG/10/2�ىل ذ�، ٔأظهرت معلیات احملأاكة يف الوثیقة 

مقبوًال للفریق العامل كلك. ٔأن �كون  املرحج خسا�ر للویبو �زید �ىل ملیوين فرنك سو�رسي، أ�مر ا�ي س�یكون من �ري
، ٕاال ٔأن التخفيض املس�بق س�ی�لق ٔأیًضا عبئًا ٕادارً� اً اكنت متثل �ائق أ�مواليف �ني ٔأقر الرئيس بأٔن معلیات اسرتداد و

ر يف �یفية امليض ٕاضافيًا. ويف ضوء ا�اوف اليت أٔعربت عهنا بعض ا�مو�ات إالقلميیة والوفود، د�ا الرئيس الوفود ٕاىل النظ
 قدمًا يف �قرتاح.

اكن جمرد اح�ل، لكن  اسرتداد أ�موالؤأشار وفد ٕاندونيس�یا، مت�دً� �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، ٕاىل ٔأن  .137
�ىل سبيل املثال، قد �كون هناك مشلكة يف اسرتداد أ�موال يف و هناك جوانب كثرية من هذه الفكرة تتطلب ٕاىل توضیح. 

�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اكن من املهم وجود مسودة تعل�ت ٕاداریة ملعرفة ودفع الرسوم. الس�نة اليت مت فهيا تلف عن خت یة س�نة مال 
آلیة اسرتداد أ�موال. ومع ذ�، وا�ت مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ صعوبة ٔأكرب يف قبول املعام� تمت �یف ميكن ٔأن  أ

�الوة و لب�ان املتقدمة ٔ�ن هذا ال یعين املعام� العاد� ٔأو مشول مجیع اجلامعات. املتساویة لل�امعات من الب�ان النامية وا
رفع جودة  ا من شأٔنهاملدفو�ة مقدمً املرتفعة �ىل ذ�، مل تقبل مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ احل�ة القائ� بأٔن الرسوم 

 الرباءات. طلبات

ص الرئيس ٕاىل �دم وجود ٕاجامع يف ا�ٓراء �شأٔن قلميیني، �لُ وبعد مزید من املناقشات �ري الرمسیة مع املنسقني االٕ  .138
ٔأفاد ٔأنه �لنس�بة لبعض اجلامعات، و�اصة يف الب�ان النامية، س�یكون من الصعب  وقدس�بل امليض قدمًا هبذا �قرتاح. 

غي �س�تفادة من حيث سيمت رد أ�موال بدًال من ذ� ٕاىل احلكومة كلك. وهذا من شأٔنه أٔن یل اتاسرتداد أ�موال لل�امع
اكنت هناك مرونة ٔأكرب ف� یتعلق  وقدمن �قرتاح. املرجّو الغرض   حتققّال ، واليت من شأٔهنا أٔ اتختفيض الرسوم لل�امع

�امعات. كام اكنت هناك ٔأیًضا مناقشات �ري رمسیة �شأٔن نظام لل ةسمخ واحلد أ�قىص  %50مبس�توى التخفيض املقرتح البالغ 
ٔأنواع القسامئ لتخفيض الرسوم، حيث یقوم املكتب ا�ويل ٕ�صدار حصة حمددة من القسامئ للماكتب من ٔأ�ل ختفيض مقدم 

الرشاكت الصغرية يف رسوم إالیداع ا�ويل، حيث تقوم املاكتب بتوزیع القسامئ �ىل املؤسسات ذات الص�، مثل اجلامعات، 
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واملتوسطة احلجم ومقديم الطلبات أ�فراد وما ٕاىل ذ�. كام قد یمت النظر يف ذ� يف �لسة ٔأخرى للفریق العامل، ولكن مل 

 ٔأو اقرتاح الرئيس. PCT/WG/12/21�كن هناك ٕاجامع يف ا�ٓراء �شأٔن اخلیارات املنصوص �لهيا يف الوثیقة 

. و�ىل و�ه ات�امعللتفاق مل یطرح يف ا�ورة �شأٔن اقرتاح ختفيض الرسوم عرب وفد الربازیل عن ٔأسفه ٔ�ن االوأٔ  .139
اخلصوص، ٔأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء �فتقار ٕاىل الروح البناءة اليت ٔأبدهتا بعض وفود ا�مو�ة (ب)، و�اصة وفود سو�رسا 

تحفزي �بتاكر و�شاط ��رتاع يف ن ختفيض الرسوم مل �كن ٔأفضل طریقة ل أٔ ٔأفادت هذه الوفود  وقدؤأملانیا وا�منارك. 
لن تعرتف املاكتب و . ، �ىل �د اعتقادهاجلامعات. ومع ذ�، نظًرا لعدم تقدمي دلیل ملموس، اكن هذا يف ٔأفضل أ�حوال

ٔأخرى، ٔأشار وفد الربازیل يف هذه  سوى �لنتاجئ امللموسة ٔ�ي ختفيضات يف الرسوم يف �ال مت تنفيذها �لفعل. ومن �حيةٍ 
يف �قتصادیة اليت یقوم �لهيا �قرتاح، ٕاىل �انب تقد�رات �بري �رباء الویبو  النرشاترة وا�ورات السابقة ٕاىل ا�و 

ر جتاه تغريات الرسوم من مقديم الطلبات ا�ٓخر�ن. و�ٕالضافة ٕاىل اسع��ٔ ٔأن اجلامعات اكنت ٔأكرث تأٔ�رًا  �قتصاد خبصوص
لنشاط ��رتاع من  ارئيس�یً  ا�ائقً �شلك �اكلیف ٕایداع الرباءات ٕاىل ٔأّن وبیة دراسة ٔأجرهتا املفوضیة أ�ور �لصتذ�، 

ل�امعات، فقد ٔأبدى الوفد موافقته �ىل مر ل�انب اجلامعات. و�ىل الرمغ من هذه أ�د� القویة املؤیدة لتخفيض الرسوم 
وًال حممت� لت� ا�اوف يف املقرت�ات. الس�نني، واس�متع ٕاىل ا�اوف املعقو� اليت ٔأعربت عهنا الوفود أ�خرى ؤأدمج �ل

اليت تقرتح خيارات التنفيذ يف  PCT/WG/12/21و�لنس�بة لهذه ا�ورة، �ىل و�ه اخلصوص، ٔأ�د املكتب ا�ويل الوثیقة 
عن  ضوء التعلیقات الواردة من هذه الب�ان. و�ىل الرمغ من الفرصة املتا�ة ل�ول أ�عضاء وماكتب امللكية الفكریة للتعبري

، ٔأعرب الوفد عن دهش�ته لسامع خماوف C. PCT 1554يف الرد �ىل التعممي  الرسوم لل�امعاتخماوفهم �شأٔن ختفيض 
�دیدة مل یمت التعبري عهنا يف الردود �ىل التعممي. وواصل الوفد ٕاظهار روح بناءة من ٔأ�ل ٕاجياد �ل مرٍض، ولكن لٔ�سف، 

، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره حلقيقة ٔأن الغالبیة العظمى من ا�ول أ�عضاء يف مل �كن ذ� ممكنًا. و�ىل صعید ٔأكرث ٕاجيابیة
معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات قد ٔأعربت عن دمعها ا�اكمل القرتاح ختفيض الرسوم. و�اء هذا ا�مع من ب�ان من خمتلف 

مع فهامً واحضًا لرضورة اس�ت�دام ختفيض املناطق ومس�تو�ت التمنیة �قتصادیة و�رب مجمو�ات ٕاقلميیة خمتلفة. ؤأظهر هذا ا�
الرسوم لز�دة وصول اجلامعات ٕاىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. كام ٔأعرب الوفد سابقًا، ٔأن نص معاهدة التعاون �شأٔن 

وهو ما الرباءات اكن واًحضا ٔ�ن من بني ٔأهداف املعاهدة كام هو موحض يف املقدمة "املسامهة يف تقدم العمل والتكنولوجيا"، 
آلیة �سرتداد اليت اقرت�ا الرئيس، ٔأقر الوفد �ملناقشات املثرية ل ی�ىش متاًما مع أ�ساس املنطقي  لمناقشة. وف� یتعلق بأ

. ومع ذ�، فقد ٔأ�رت هلاله�م حول هذه الفكرة وشكره �ىل اجلهود إالبداعیة ملعاجلة ا�اوف والتغلب �ىل معارضة اقرتا�
الغرض من �قرتاح املمتثل يف  لن یتحقق بهتحم� اجلامعات، أ�مر ا�ي ت لعبء إالداري احملمتل ا�ي س هذه املناقشات ا

اكنت هناك ٔأیًضا صعو�ت معلیة ٔأخرى �ش�ئة عن هذه ا�آلیة  وقدتيسري و�دم عرق� نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 
ٕاجامع ا�ٓراء ممكنًا يف هذه احلصول �ىل ٔأي �ال، مل �كن  ويفمثل الرسوم املرصفية ؤأسعار الرصف واملسائل احملاسبية. 

ّ أٔ �لقول  �دیثها�ورة. واختمت الوفد  ا�ورة  يف ش �ٔ�مر جمدًداالنقاود اه س�یأٔ�ذ بعني �عتبار نتاجئ هذا �ج�ع وس�یعن
جامع �ىل تدبري ی�ىش متاما مع رسا� الویبو االتفاق �الٕ الثالثة عرشة للفریق العامل. و�ادل الوفد الوفود اليت تعرقل 

 لنظام الرباءات.  الساميةوأ�هداف 

رسوم ملقديم وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة (ب)، ؤأبدى اس�تعداده لالخنراط يف �ل وسطي �شأٔن ختفيض ال .140
ا�مو�ة (ب)  ا�رتفتا��ن اقرت�م الرئيس، ؤأشار ٕاىل أ�س�ئ� اليت طرحهتا ا�مو�ة (ب). كام  اتاجلامعمن طلبات ال 

 �جلهود اليت بذلها الرئيس �الل ا�ورة سعیًا ٕاىل ٕاهناء هذه اخلالفات حول هذه املسأٔ�. 
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خطوة ٕاجيابیة ٕاىل أ�مام اليت مكنت من ٕاحراز اكنت  PCT/WG/12/21الفریق العامل بأٔن الوثیقة  ؤأقر .141
تقدم يف النظر يف ٕاماكنیة ختفيض الرسوم لز�دة وصول اجلامعات ٕاىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. ومع ذ�، 

ٔأو البدی�  PCT/WG/12/21�لص الرئيس ٕاىل ٔأنه ال یو�د ٕاجامع يف ا�ٓراء �شأٔن اخلیارات الواردة يف الوثیقة 
ا الرئيس. كام سيبقى ا�ال مفتو�ًا لوفد الربازیل ٔأو ٔأي عضو أٓخر يف الفریق العامل لتقدمي املزید من اليت اقرت�

 �قرتا�ات يف ا�ورة التالیة. 

الطلبات من بعض الب�ان، ال س�� الب�ان النامية والب�ان  مقديماملعایري اخلاصة بتخفيضات الرسوم لبعض 
 أ�قل منوا

 PCT/WG/12/11ٕاىل الوثیقة استندت املناقشات  .142

قطاعها وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأنه يف دورة �س�تعراض احلالیة، استناًدا ٕاىل ا�منو يف  ٔأشارو  .143
(ٔأ) واثنان من 5، حتر�ت ٔأربعة ب�ان صعوًدا يف فئات �دول الرسوم: اثنان من املس�توى املبني يف البند �قتصادي

(ج) من 16التطورات. و�ٕالشارة ٕاىل الفقرة  نظام الرباءات اكن � دور يف هذه ٕاىل ٔأنّ  ونّوه(ب). 5املس�توى املبني يف البند 
الوثیقة، ٔأعرب الوفد عن رسوره ٔ�ن التدابري املعمتدة مس�بقًا لتوضیح ٔأهلیة مقديم الطلبات للحصول �ىل ختفيضات يف 

وثیقة ٔأن التباینات يف التأٔثريات بني خمتلف الب�ان ٔأظهرت (ب) من ال16الرسوم اكنت فعا�. والحظ الوفد ٔأیًضا يف الفقرة 
ٔأن سلو�یات إالیداع قد تأٔ�رت ٔأیًضا بقوة بعوامل ٔأخرى �ري ختفيض الرسوم. ومعومًا، رٔأى الوفد ٔأن ختفيضات الرسوم املتا�ة 

مرة ٔأخرى يف غضون  ومراجعهتا من �دول الرسوم اكنت فعا� و�لتايل ینبغي احلفاظ �ىل املعایري 5يف ٕاطار البند 
 س�نوات. مخس

من نتاجئ التدابري اليت اختذت ملاكحفة  فٕانه �شّجعورصح وفد الربازیل ٔأنه، ك�ال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية،  .144
أ�ش�اص الطبیعیني ميثلون �س�بة جيدة من الطلبات من الب�ان  �حتیال والزتییف. وف� یتعلق �لبیا�ت، رٔأى الوفد ٔأنّ 

املس�تفيدة، مبا يف ذ� الب�ان ذات ا��ل املتوسط مثل الربازیل واملكس�یك و�ر�یا. كام ٔأظهرت البیا�ت ٔأیًضا التأٔثريات 
ٕالیداع بواسطة أ�ش�اص يف �دد طلبات ا �ادّ اخنفاض  لوحظ وقدالرسوم املس�هتدفة. �ىل إالجيابیة حول تقدمي ختفيضات 

. و�ىل 2015حقهم يف ختفيض رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف �ام ني واملقميون فهيام واطناملالطبیعیني يف ب��ن فقد 
غرار ذ�، يف الب�ان اليت متكنت من احلصول �ىل ختفيض الرسوم، اكن هناك وفق املعدل املتوسط ز�دة يف ٕایدا�ات 

يف الس�نة الثانیة بعد تطبیق ختفيض الرسوم. ؤأشار  %50يف الس�نة أ�وىل و %8ش�اص الطبیعیني بنس�بة الطلبات من ا�ٔ 
% 61بنس�بة  احلادّ الوفد ٕاىل ٔأن هذه الز�دات مشلت دو� وا�دة شهدت ٔأزمة مالیة قویة، واليت ميكن ٔأن تفرس �خنفاض 

یقة ٔأكدت التأٔثري إالجيايب �ىل سلوك إالیداع بعد احلصول �ىل �لتأٔ�ید �ىل ٔأن الوث  �دیثهواختمت الوفد  يف �دد الطلبات.
من �دول  5ختفيض الرسوم وأ��ر السليب من ٕالغاء ختفيض الرسوم. و�� ٔأید الوفد احلفاظ �ىل املعایري الواردة يف البند 

 الرسوم ملدة مخس س�نوات ٔأخرى وٕاجراء مراجعة يف ذ� الوقت.

فهيا اكنت وا�دة من ا�ول العرش اليت ٔأصبح أ�ش�اص الطبیعیون مؤهلني  ورصح وفد الربتغال بأٔن الربتغال .145
اكن هذا تدبًريا هاًما لتحفزي �شاط ��رتاع لٔ�ش�اص  وقد. 2015يف �ام  %90لرسوم بنس�بة لللحصول �ىل ختفيض 

من  5ایري الواردة يف البند من الوثیقة للحفاظ �ىل املع 17الطبیعیني. و�� وافق الوفد �ىل �قرتاح الوارد يف الفقرة 
 �دول الرسوم ومراجعة املعایري مرة ٔأخرى بعد مخس س�نوات. 
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قامئة بقمي �بتة مل تنرش أ�مم املت�دة  ٔ�نّ (ٔأ) من �دول الرسوم 5و�ساءل وفد كندا عام ٕاذا اكن التعدیل مطلوً� للبند  .146
قرتح الوفد ٔأیًضا ٔأن یتابع املكتب ا�ويل مع ا�ول املتأٔ�رة ٕالجاميل الناجت احمليل. وا�لنس�بة  2005��والر أ�مر�يك لعام 

للحصول �ىل تعلیقاهتم لت�دید ما ٕاذا اكن ختفيض الرسوم  2015(ٔأ) يف �ام 5املعایري الواردة يف البند  ا�ي طرٔأ �ىل�لتغیري 
 البیا�ت العددیة. قد تتخطى �دودفعاًال، واليت من شأٔهنا ٔأن توفر ٔأد� 

فسار وفد كندا، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأهنا تفضل �دم تعدیل �دول الرسوم حيث متت املوافقة �ىل وردًا �ىل اس�ت  .147
 اليت سهلت حساب القمي املطلوبة. التعدیلو�س�مترار يف �رش ٔأرقام  املبدٔأ،

لواردة يف ؤأعرب وفد الیا�ن عن تأٔییده القرتاح توصیة مجعیة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �حلفاظ �ىل املعایري ا .148
 من �دول الرسوم ومراجعهتا مرة ٔأخرى يف غضون مخس س�نوات. 5البند 

دو� مل یعد أ�ش�اص الطبیعیون مؤهلني فهيا للحصول �ىل ختفيض الرسوم  �وهناؤأید وفد إالمارات العربیة املت�دة،  .149
يف �ام اليت طرٔأت أٔ�رة �لتغیريات ، �قرتاح ا�ي تقدم به وفد كندا للحصول �ىل تعلیقات من ت� ا�ول املت2015لعام 

لتقيمي التأٔثري كام جيب ٔأن �شمل ذ� أ�ش�اص ا��ن ٔأصبحوا �ري مؤهلني. و�لرمغ من ذ�، فٕان الوفد سوف  2015
مراجعة املعایري يف غضون مخس س�نوات. كام ٔأ�ر الوفد مسأٔ� اس�ت�دام مصطلح �ىل یوافق مع ٕاجامع ا�ٓراء للجمعیة 

تخفيض الرسوم مبوجب للمتتع ب " يف عنوان الوثیقة. و�ىل الرمغ من ٔأن إالمارات العربیة املت�دة مل تعد مؤه� "الب�ان النامية
(ٔأ) من �دول الرسوم، رٔأى الوفد ٔأن إالمارات العربیة املت�دة تظل دو� �مية. ويف الوقت نفسه، س�تظل بعض 5البند 

 (أٔ) من �دول الرسوم.5البند الب�ان مرتفعة ا��ل والب�ان املتقدمة مدر�ة يف 

هذا املصطلح  أٔنّ أ�مانة وف� یتعلق �الس�تفسار املتعلق مبصطلح "الب�ان النامية" يف عنوان الوثیقة، الحظت  .150
ٕان  مس�ت�دم منذ �دة س�نوات، �لام بأٔن الفریق العامل نظر يف اقرتاح ملراجعة معایري ختفيض الرسوم. واس�تطرد قائالً 

�قرتاح موّ�ه معوًما ٕاىل "الب�ان النامية"، ولكنه یقر يف الوقت ذاته بأٔنه ال یو�د تعریف وا�د يف أ�مم املت�دة ملصطلح 
 (أٔ) تقررها ا�ول أ�عضاء يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.5"الب� النايم" ؤأن معایري ختفيض الرسوم مبوجب البند 

من �دول رسوم معاهدة  5لجمعیة �ٕالبقاء �ىل املعایري الواردة يف البند ل ووافق الفریق العامل �ىل ٔأن یويص  .151
 يف غضون مخس س�نوات.من �دید  التعاون �شأٔن الرباءات، و�ىل ٔأن �س�تعرضها امجلعیة

 تنس�یق املسا�دة التقنیة يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

 PCT/WG/12/22الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .152

ؤأكد وفد الربازیل �ىل ٔأمهیة املسا�دة التقنیة ٔ�داة �متكني اس�ت�دام امللكية الفكریة يف التمنیة وز�دة القدرات التقنیة  .153
 1ا مع التوصیة رمق ش�یً املاكتب الرباءات الوطنیة وإالقلميیة ل�ول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وذ� مت

ن �دول ٔأعامل الویبو �شأٔن التمنیة، كام جيب ٔأن �كون املسا�دة التقنیة مو�ة حنو التمنیة، ؤأن �كون حسب الطلب م
يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، اكنت املسا�دة التقنیة وومتسقة، مع مرا�اة ٔأولو�ت الب�ان النامية واحتیا�اهتا اخلاصة. 

اء جلنة للمسا�دة التقنیة. كام ٔأظهرت طبیعة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �رب ، اليت تنص �ىل ٕا�ش51موضوع املادة 
لوثیقة ودمعه للعمل نظري تقدميه االربامج مسامههتا يف الویبو ؤأمهیهتا الشام� ل�ول أ�عضاء. ؤأثىن الوفد �ىل املكتب ا�ويل 

 یة. ا�ي تقوم به هیئات الویبو أ�خرى ف� یتعلق �ملسا�دة التقن 
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ٔأن ٔأیًضا ٔأعرب الوفد و ؤأعرب وفد مجهوریة ٕا�ران إالسالمية عن تقد�ره للمعلومات املتعلقة �ملسا�دة التقنیة.  .154
مج� ٔأمور: تعز�ز حامیة امللكية الفكریة يف مجیع ٔأحناء العامل من �الل  مناملسا�دة التقنیة تتبع لسلطة الویبو، واليت اكنت، 

ه الغایة، اكن تقدمي املسا�دة التقنیة املو�ة حنو التمنیة واملسا�دة القطریة احملددة ذا ٔأمهیة التعاون بني ا�ول. ولتحقيق هذ
. كام لعبت �رامج الویبو ومشاریعها للمسا�دة التقنیة دورًا هامًا يف تنفيذ توصیات �دول ٔأعامل التمنیة يف وضع اخلطط �لغة

ٕا�ران اكنت من بني الب�ان اليت اس�تفادت من  ؤأعرب الوفد ٔأنّ طریة ويف حتسني وظائف ماكتب امللكية الفكریة. القُ 
املسا�دة التقنیة اليت قامت هبا أ�مانة حتت ٕارشاف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٔأو هیئات الویبو أ�خرى. واختمت الوفد 

 ان النامية اليت ال تقدر �مثن.�مه بتأٔ�ید ٔأمهیة وظیفة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من حيث املسا�دة التقنیة للب�

  .PCT/WG/12/22ٔأ�اط الفریق العامل �لامً مبحتو�ت الوثیقة  .155

 �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني

وٕاىل عرض قّدمه املكتب ا�ويل عن �ر�مج  PCT/WG/12/24استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .156
 .2ا�رت�ني مسا�دة

�یه �ر�مج �راءات أ�مر�يك  والعالمات الت�اریة��رتاع راءات ورصح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن مكتب � .157
ا�رتاع جماين مشابه لرب�مج مسا�دة ا�رت�ني، حيث ميكن للم�رت�ني يف الرشاكت الصغرية اليت تفي حبدود مالیة معینة 

 تعاونومعایري ٔأخرى قد �كون مؤه� للحصول �ىل مسا�دة قانونیة جمانیة يف ٕا�داد وٕایداع طلبات �راءات ��رتاع. كام 
قانون امللكية الفكریة ٕال�شاء ش�بكة معنیة بعن كثب مع مجعیات  اع والعالمات الت�اریة أ�مر�يكمكتب �راءات ��رت 

املتخصصني يف جمال �راءات ��رتاع املتطو�ني  بتعریفتُعىن وطنیة من الربامج إالقلميیة اليت تد�رها �شلك مس�تقل واليت 
یقدم لك و رباءات ��رتاع. لالرشاكت الصغرية بغرض تأٔمني حامیة ا�رت�ني ا��ن یعانون من نقص يف املوارد املالیة و  �ىل

من �الل هذه الربامج، ميكن للم�رت�ني املس�تقلني يف الرشاكت و �ر�مج ٕاقلميي �دمات للمقميني يف والیة وا�دة ٔأو ٔأكرث. 
ملت�دة أ�مر�كية ا��ن ميكهنم الصغرية التواصل مع مماريس �راءات ��رتاع املتطو�ني املس�لني يف مجیع ٔأحناء الوال�ت ا

ومتابعة مسا�دهتم يف احلصول �ىل �راءة ��رتاع. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأنه من �الل توفري �دمات ٕایداع الرباءات 
تدمع جودة مكتب �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يك و�ر�مج  IAPمثل جمانیة جماً�، فٕان �رامج  ٕاجراءاهتا

�سبب نقص املوارد املالیة. واختمت الوفد لكمته �سؤال أ�مانة ��رتا�ات فهيا حفص  مل یمتوتقلل من احلاالت اليت  تاالرباء
املامرسني، مشًريا ٕاىل ٔأنه مبوجب �ىل املس�ت�دمني  وتعریفو�یف مت اختیار ٔأعضاهئا  IAPعن �كو�ن اللجنة التوجهيیة يف 

ع من ، مت تعریف املس�ت�دمني �ىل و�ء �راءات ��رتات الت�اریة أ�مر�يكمكتب �راءات ��رتاع والعالما�ر�مج 
 دو�هتم ٔأو منطقهتم احمللیة.

وردًا �ىل اس�تفسار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن �كو�ن اللجنة التوجهيیة، ٔأبلغت أ�مانة الفریق العامل ٔأن  .158
تلف ٔأحصاب املصل�ة املعنیني مثل ا�رت�ني وو�ء �راءات ٔأعضاء. كام عكست العضویة خم  10اللجنة التوجهيیة تضم 

��رتاع واحلكومات والقادة يف ا�متع ا�ويل ممن �هيم �ربة يف العمل احلر ور�اة �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني، ؤأ�ذت بعني 
 اللجنة التوجهيیة، مع تناوب اكن هناك ممثالن عن الب�ان املس�تفيدة يف وقد�عتبار املعرفة واخلربات احملددة لٔ�فراد. 

                                         
 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438415تُتاح �س�ة من العرض يف موقع الویبو �ىل الرابط التايل:  .2

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438415
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ا�متثیل بني ا�ول املشاركة. و�ملثل، مت حتدید الوال�ت القضائیة ملمثيل و�ء الرباءات �ىل ٔأساس التناوب. كام تضمنت 
انیة ، مشرية ٕاىل ٔأن جتر�هتا مع الربامج ا�مكتب �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يكاللجنة التوجهيیة موظفني يف 

 مكنت املمثل من تقدمي معرفة حمددة للجنة.

املس�ت�دمني �ىل املامرسني، ٔأكدت أ�مانة ٔأن  تعریف وردًا �ىل اس�تفسار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية حول .159
احمللیني �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني هو مشابه لرب�مج "الرباءات ا�انیة" ٕاذ هيدف ٕاىل "تعریف" ا�رت�ني �ىل و�ء الرباءات 

ملسا�دهتم �ىل صیا�ة إالیداع الوطين وتتبّعه. ويف �ال ٔأدى الطلب يف وقت الحق ٕاىل ٕایداع طلب بناء �ىل معاهدة 
ٔأو املكتب ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يك التعاون �شأٔن الرباءات وٕاىل دخول املر�� الوطنیة ٔأمام مكتب �راءات 

للمسا�دة �ىل تتبّع الطلب �ي املكتبني  جما�ً و�یل الرباءات احمليل �ىل و�یل �راءات  أ�ورويب للرباءات، فيمت "تعریف"
املعّینني. ويف هذا الس�یاق، ٔأكد ممثل مجمو�ة مس�ت�دمني �ىل ٔأمهیة "ٕاقران" و�یل الرباءات احمليل يف ٔأقرب وقت ممكن مع 

طلب حىت �متكن الو�یل احمليل من التعمل و�س�تفادة منذ الو�یل ا�اين، وحبّذا لو مت ذ� يف املرا�ل أ�وىل من صیا�ة ال
 املرا�ل أ�وىل من �ارات الصیا�ة للو�یل ا�اين.

ورصح وفد �ولومبیا ٔأن �ولومبیا اكنت وا�دة من ٔأوائل املشاركني يف �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني، ابتداء من النصف  .160
رت�ني من �ولومبیا �ىل ا�رتاع مت تطو�ره من �الل �ر�مج مسا�دة ا�رتفت الویبو مؤخًرا بأٔ�د ا�و . 2015الثاين من �ام 

 ، مما ٔأدى ٕاىل منح مخس �راءات ��رتاع يف �ولومبیا.اا، اكن �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني �حجً ا�رت�ني. ومعومً 

جيدة، ٕاال ٔأن ٔأعضاء ا�ٓس�یویة لو�ء �راءات ��رتاع ٔأن وضع �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني يف �ا�  امجلعیةوذ�ر ممثل  .161
ا�ٓس�یویة لو�ء �راءات ��رتاع �هيم خماوف �شأٔن تنفيذه. وذ�ر �ىل و�ه اخلصوص، ميكن ٔأن �كون هناك  امجلعیة

 امجلعیةغطى ٔأعضاء  وقدوٕایداع طلبات �راءات ��رتاع. متابعة اح�لیة ٕال�اقة تطو�ر الو�ء احمللیني، مع ا�متیزي بني 
ا�ٓس�یویة لو�ء  امجلعیةا�ٓس�یویة لو�ء �راءات ��رتاع منطقة جغرافية �برية مع العدید من الب�ان النامية، حيث �رغب 

ا�ٓس�یویة لو�ء �راءات ��رتاع  امجلعیة��، طلبت و�راءات ��رتاع يف رؤیة ز�دة يف أ�داء و�ارة مجمو�ة الو�ء. 
ر�مج مسا�دة ا�رت�ني ميكن ٔأن �شمل جتاوز الو�یل احمليل من حيث ٕا�داد الرباءة. ويف هذا ا �شأٔن ما ٕاذا اكن �توضی�ً 

الصدد، اقرتح املمثل ٔأنه ٕاذا مل �كن للو�یل احمليل يف والیة قضائیة لب� مس�تفيد �ارات ٕا�داد الرباءات، ميكن ٕاقران الو�یل 
ن شأٔنه احلفاظ �ىل العالقة بني الو�یل احمليل وا�رتع. ويف الوقت �ارات الصیا�ة الالزمة. وهذا م ذوبو�یل �ارج الوالیة 

نفسه، فٕان العالقة بني الو�ء س�تؤدي ٕاىل فهم ٔأفضل للملكية الفكریة، وحتسني �ارات الصیا�ة واحلصول �ىل �ربة �املیة 
�ء �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة ٔأوسع مع حمام �ارج الوالیة القضائیة. ؤأ�ريًا، ٔأبلغ املمثل الفریق العامل ٔأن معهد و 

يف ٔأسرتالیا �یه نظام یقدم فيه أ�عضاء مشورة جمانیة �متكني ا�رتع من احلصول �ىل املسا�دة يف نظام امللكية الفكریة، 
 وا�ي اكن یقدم مسا�دة �برية للم�رت�ني.

ى ، ٔأشار ٕاىل ا�اوف �شأٔن �ارات الصیا�ة �امجلعیة ا�ٓس�یویة لو�ء �راءات ��رتاعوردًا �ىل تعلیقات ممثل  .162
هيدف �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني ٕاىل تعز�ز قدرات الو�ء احمللیني حبیث �كون هناك متخصصون و و�ء الرباءات احمللیني. 

ما ف� یتعلق . أٔ املقمينييف �راءات ��رتاع يف لك والیة قضائیة �كونون قادر�ن �ىل ٕا�داد وتقدمي طلبات �راءات نیابة عن 
�لطلبات ا�ولیة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، اكن من املمكن لو�یل �راءات حميل ٔأن یعمل مع و�یل �راءات 

س�یقدم الو�یل احمليل الطلب ا�ويل و ا�رتاع جماين يف والیة قضائیة ٔأخرى، مثل ٔأورو� ٔأو الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. 
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يف مر�� مبكرة، �ىل  و�یلْيـنخول املر�� الوطنیة. و�لرمغ من ذ�، ميكن ٕاجراء تواصل بني مبشاركة الو�یل ا�ٓخر �
 سبيل املثال، للمسا�دة يف تقدمي الطلب ا�ويل، مما قد حيسن املهارات احمللیة وجودة الطلب ا�ويل.

عهد شار�وا حىت ا�ٓن يف تقدمي املكتب أ�ورويب للرباءات ٔأن ٔأعضاء امل الو�ء املعمتد�ن �ى  ؤأشار ممثل معهد .163
املسا�دة ف� یتعلق بطلبني للحامیة مبوجب �راءة يف ٔأورو�. وقال ٕان املعهد �شّجع و�ء الرباءات أ�وروبیني �ىل إالسهام يف 

 يف ٔأورو�.ا�رتاع لحامیة مبوجب �راءة ل �سعونا��ن  مقديم الطلبات�ر�مج مسا�دة ا�رت�ني من �الل مسا�دة 

 �ىل اس�تفسار من وفد سو�رسا حول إالجراءات اخلاصة ��ول اليت �رغب يف �نضامم ٕاىل �ر�مج مسا�دة ورداً  .164
ا�رت�ني، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن موقع الویبو �ىل الویب یقدم مزیًدا من التفاصیل حول املتطلبات و�لزتامات للب� املعين. 

�راءات ��رتاع، ال س�� من ٕایدا�ات �دد منخفض من  اون �هئأن �ك ا�و�ؤأشار �ىل و�ه اخلصوص، اكن �ىل 
. كام یطلب من ٔأي دو� �رید �نضامم ٕاىل شلكیةملتطلبات ال ف� یتعلق �املقميني، ومؤرش �ىل ارتفاع معدل رفض الطلبات 

و�ء �راءات ��رتاع  ، إالشارة ٕاىل إالجراءات اليت ستت�ذها للرتوجي للرب�مج وٕاظهار ٔأننظام مسا�دة املس�ت�دمني
�الوة �ىل ذ�، اكن �ىل مجیع املشاركني قبول املبادئ و . �ر�مج مسا�دة ا�رت�نياحمللیني اكنوا �ىل اس�تعداد للمسا�دة يف 

التوجهيیة لرب�مج مسا�دة ا�رت�ني. كام اس�تعرض املكتب ا�ويل طلبات �نضامم ٕاىل �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني، مث قام 
املوارد ٕان و  .ها ٕاىل اللجنة التوجهيیة الختاذ قرار �شأٔهنا. وقال ٕان س�بع طلبات من ا�ول أ�عضاء يه قيد النظر ا�ٓنبتقدمي 

املتا�ة للمكتب ا�ويل يف الوقت الراهن ال �سمح سوى بتنفيذ هذا الرب�مج يف ب��ن اثنني ٔأو ثالثة يف الس�نة، ولكن ميكن 
 ب �ىل املشاركة.الطل زاد�س�ري موارد ٕاضافية ٕاذا 

 .PCT/WG/12/4الوثیقة  مبحتو�تؤأ�اط الفریق العامل �لام  .165

 تدریب فاحيص الرباءات

 دراسة اس�تقصائیة عن تدریب فاحيص الرباءات .)لف(أٔ 

 .PCT/WG/12/6استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .166

لتكو�ن روابط يف جممتع امللكية ؤأكد وفد ٔأسرتالیا �ىل ٔأمهیة تدریب الفاحصني يف حتسني جودة الرباءات �وس�ی�  .167
الفكریة ا�ويل. ؤأشار ٕاىل ٔأن جتمیع خمتلف الربامج التدریبية والعروض املقدمة من املاكتب املعنیة قد �دد قمية �مة يف 

يل عن توفري الشفافية يف ٔأ�شطة التدریب يف مجیع ٔأحناء العامل. ومع ٔأ�ذ ذ� يف �عتبار، ٔأبلغ مكتب امللكية الفكریة أ�سرتا
) ٔأو RPETجتربته يف تقدمي تدریب لفاحيص �راءات ��رتاع من �الل �ر�مج تدریب فاحيص �راءات ��رتاع إالقلميي (

املشاركة يف تدریب تدمعه صنادیق االئ�ن للمسا�دة يف حتسني هذه ا�مو�ات. واكن مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل من 
) من STEPس�ت�دم �ر�ًجما للتعلمي والتدریب إاللكرتوين و�ر�مج حفص �راءات ��رتاع (ٔأنصار التعلمي إاللكرتوين، حيث ا

. كام مت تصممي �ر�مج حفص �راءات ��رتاع وفقًا للمواد 2015منذ بدایة �ام  دا�ل املكتبٔأ�ل تدریب فاحيص �راءات 
قمية ٔأظهر ا�ي و تدریب فاحيص الرباءات �راءات ��رتاع إالقلميي ل  املس�ت�دمة من قبل فریق �ر�مج تدریب فاحيص

من الوثیقة ٕالجراء دراسة اس�تقصائیة ملرة وا�دة  23اس�تثنائیة يف دا�ل البالد و�ار�ا. ؤأید الوفد �قرتاح الوارد يف الفقرة 
ه وس�یاساته عن س�یاسات ماكتب امللكية الفكریة ف� یتعلق مبوارد التعمل إاللكرتوين وتطلع ٕاىل تقدمي معلومات عن موارد

�راءات ��رتاع يف  تدریب فاحيصل �شأٔن هذا املوضوع. ؤأید الوفد أٔیًضا �قرتاح ا�اعي ٕاىل ٕاجراء اس�تطال�ات 
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مع احلفاظ �ىل الشفافية، كام هو مقرتح يف  يف التبلیغلتقلیل عبء العمل �ىل املاكتب  املس�تقبل لك س�نتني بدًال من س�نو�ً 
 من الوثیقة. 28الفقرة 

فد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية دمعه للمسا�دة التقنیة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا ف� یتعلق بتدریب ؤأكد و  .168
الفاحصني. ؤأ�ر ٔأنه �ىل مر الس�نني، ٔأجرى مكتب �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يك �دًدا من �رامج تدریب 

ٔأو يف ب�ان مكتب �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يك يف مقر  الفاحصني �ىل ٕاجراءات البحث والفحص، سواء
يف تقدمي هذا التدریب من �الل ا�ٔاكدميیة العاملیة  مكتب �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يككام اس�متر  خمتلفة.

ووضع املزيانیة وٕاجراءات الفحص  للملكية الفكریة، حيث ركزت �رامج �راءات ��رتاع �ىل موضو�ات مثل إالدارة
التدریب ملمثيل ماكتب مكتب �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يك ، قدم 2018وإالجراءات التشغیلیة. ويف �ام 

 الصینية. كام و�یبيهامللكية الفكریة من العدید من الب�ان، مبا يف ذ� مرص والهند وٕاندونيس�یا وأ�ردن والكویت و��س�تان 
بتوفري مواد التدریب �رب إالنرتنت من �الل موقعه �ىل إالنرتنت. مكتب �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يك قام 

ٔأي ا�رتاض �ىل املسح املقرتح ملوارد التعلمي أ�مر�يك والعالمات الت�اریة ��رتاع ؤأ�ريًا مل �كن �ى مكتب �راءات 
 تقر�ر لك س�نتني.ٕا�داد ٕاىل  نيتقر�ر الس�نوي عن تدریب الفاحصإاللكرتوين ٔأو اقرتاح تغیري ال 

ورصح وفد اململكة املت�دة ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة مل �س�تفد ��اكمل من  .169
�كيفية اس�ت�دام سوف هيمت مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة ٕاماك�ت التعلمي إاللكرتوين لتدریب الفاحصني، ٕاال ٔأن 

الت�د�ت املرتبطة هبا. و��، ٔأید الوفد �قرتاح ا�اعي ٕاىل قيام التعامل مع الفوائد و جين املاكتب أ�خرى لهذه الوس�ی� و 
كام ٔأید الوفد ٔأیًضا �قرتاح �لتبدیل ٕاىل تقدمي طلبات لك س�نتني  املكتب ا�ويل ٕ�جراء املسح اخلاص �لتعمل إاللكرتوين.

�ىل معلومات حول تدریب الفاحصني، مما سيسا�د �ىل تقلیل عبء العمل وميكن ٔأن �شجع املزید من املاكتب للحصول 
 �ىل املشاركة يف ا�راسات �س�تقصائیة املس�تقبلیة. 

، املكتب الیا�ين للرباءات) املقدم من OPET�ىل حفص الرباءات (التشغیيل ؤأشار وفد الیا�ن ٕاىل �ر�مج التدریب  .170
من مزيانیة املكتب  2009الرب�مج اكن یعمل لك �ام منذ �ام  ٔأنّ ٕاىل من الوثیقة. ؤأشار  9لنحو املذ�ور يف الفقرة �ىل ا

فاحصني  تضمنا�ي اس�متر من شهر�ن ٕاىل ثالثة ٔأشهر، التدریب التشغیيل �ىل حفص الرباءات اخلاصة. ؤأفاد ٔأن �ر�مج 
تقد�ر �بري من قبل املتدربني لك �ام. كام ٔأفاد ٔأن  حمطّاك اجلنوبیة واكن رباءات ��رتاع من أٓس�یا وٕافریقيا ودول ٔأمر�ل

. ؤأبلغ الوفد ٔأیضا الفریق العامل ٔأن الیا�ن وسعت 2019س�یواصل تطبیق الرب�مج يف �ام ٔأنه للرباءات  كتب الیا�ينامل 
هذه الصنادیق االئ�نیة. وتطلع الوفد ٕاىل  صنادیقها االئ�نیة �ٓس�یا ؤأفریقيا لتشمل الصنادیق العاملیة وختطط لز�دة جحم

 التعاون مع املكتب ا�ويل يف اس�ت�دام هذه أ�موال بفعالیة.

تدریب فاحيص الرباءات واس�متر يف دمع هذا يف تنس�یق ال ؤأعرب وفد الصني عن تقد�ره جلهود املكتب ا�ويل يف  .171
فكریة س�تواصل اس�ت�دام الصنادیق االئ�ن لتوفري التدریب العمل. كام ذ�ر الوفد ٔأن إالدارة الوطنیة الصینية للملكية ال

للفاحصني يف الب�ان النامية وس�تضع خططًا حمددة يف هذا الصدد. ؤأضاف �الوة �ىل ذ�، ٔأن الوفد قد وافق �ىل اقرتاح 
 من س�نة ٕاىل لك س�نتني. ا�راسة �س�تقصائیةاملكتب ا�ويل لتغیري �كرار 

لواردة يف الوثیقة ٕالجراء دراسة اس�تقصائیة ملرة وا�دة عن س�یاسات ماكتب امللكية ؤأید وفد كندا املقرت�ات ا .172
 تدریب الفاحص لك س�نتني بدًال من س�نوً�. �شأٔن  دراسة اس�تقصائیةالفكریة ف� یتعلق مبوارد التعمل إاللكرتوين وٕاجراء 
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 ٕان الفریق العامل:و  .173

 ؛PCT/WG/12/6 مبحتو�ت الوثیقةٔأ�اط �لام  )أٔ (

�قرتاح الرايم ٕاىل أٔن جيري املكتب ا�ويل دراسة اس�تقصائیة ملرة وا�دة حول س�یاسات  ووافق �ىل )ب(
 من الوثیقة 23ماكتب امللكية الفكریة ف� یتعلق مبوارد التعمل إاللكرتوين، كام هو مبّني يف الفقرة 

PCT/WG/12/6؛ 

�شأٔن  یة يف املس�تقبل لك �امنيووافق �ىل �قرتاح الرايم ٕاىل أٔن جيري املكتب ا�ويل دراسات اس�تقصائ  )ج(
 لتغطي أ��شطة املنجزة يف 2021يف  املقب��س�تقصائیة ، �ىل ٔأن جترى ا�راسة تدریب فاحيص �راءات ��رتاع

 .PCT/WG/12/6 من الوثیقة 28، كام هو مبّني يف الفقرة 2020و 2019 �ايمْ 

 التنس�یق يف جمال تدریب فاحيص الرباءات .)ء(�

 .PCT/WG/12/5استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .174

وعرضت أ�مانة أٓخر املس�ت�دات حول تطو�ر ٕاطار الكفاءات ونظام ٕادارة التعمل من �الل مواص� التعاون مع  .175
ماكتب امللكية الفكریة يف منطقة أٓس�یا واحملیط الهادئ. وهيدف هذا التعاون ٕاىل اس�تكامل ٔأ�شطة دمع الفاحصني أ�خرى، 

الرباءات املقدم من مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل. وذ�رت أ�مانة ٔأیضا ٔأن  فاحيصإالقلميي لتدریب ال مج مثل �ر�
املناقشات �اریة بني املكتب إالقلميي ٔ�مر�اك الالتینية ومنطقة البحر ا�اكریيب الس�تكشاف ٕاماكنیة وجود مرشوع مماثل يف 

 ت� املنطقة.

نظام ٕادارة التعمل ل حول تعاونه مع املكتب ا�ويل يف تطو�ر موقع خمصص  وعرض وفد الفلبني أٓخر املس�ت�دات .176
)LMSيف مكتب الفلبني للملكية الفكریة ( )IPOPHL( وقال ٕان املكتب جنح يف تثبيت موقع ٕالكرتوين حميل قامئ �ىل .

هتیئة �ىل الفكریة مكتب الفلبني للملكية س�یعمل و ؤأدرج فيه بعض حمتوى التعلمي إاللكرتوين،  Moodle نظام مودل
و�رجمیات التوصیل إالضافية لتطو�ر هذا احملتوى �شلك ٔأكرب هبدف دمع ٕادارة التدریب القامئ �ىل الكفاءة الوظیفية اخلصائص 

سوف �مكّل البنية التحتیة للتدریب اليت مت تطو�رها يف ٕاطار �ر�مج التدریب  التعمللفاحيص الرباءات. وقال ٕان نظام ٕادارة 
لفاحيص الرباءات ا�ي ینّظمه مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریة. ورصح الوفد بأٔنه �ىل اس�تعداد لتبادل �رباته يف إالقلميي 

أ�خرى الراغبة احلجم تدریب فاحيص الرباءات لفائدة ماكتب امللكية الفكریة املتوسطة والصغرية يف تنس�یق ال جمال حتسني 
 ٔأن مينح النفاذ ٕاىل موقعه �ىل الویب لت� املاكتب املهمتة بناء �ىل طلبيف الرشوع يف مسعى مماثل، ومن املمكن ٔأیضا 

 .مكتب لك

ؤأید وفد ٔأسرتالیا تطو�ر ٕاطار للكفاءة ونظام ٕادارة التعمل لفاحيص �راءات ��رتاع ؤأعرب عن تقد�ره للتوافق مع  .177
. ورٔأى الوفد التدریب إالقلميي لفاحيص الرباءات �ر�مجمثل مراقبة كتب امللكية الفكریة أ�سرتايل مل �رامج التدریب املس�مترة 

ٔأن جحم املهارات اليت یغطهيا ٕاطار الكفاءات من شأٔنه ٔأن �سا�د يف تقلیل ازدواجية التدریب وتنس�یق التدریب من خمتلف 
 املصادر نظرًا ٔ�ن املدرب س�یكون قادًرا �ىل البحث يف إالطار لت�دید احتیا�ات التدریب.
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امللكية الفكریة يف الفلبني ومؤسسة امللكية الفكریة يف مالزي� �ىل مشاركهتام يف تطو�ر ٕاطار  وشكر وفد كندا مكتب .178
ؤأید الوفد هذه اجلهود اليت من شأٔهنا حتسني فعالیة  ونظام ٕادارة التعمل. اوضوعیً حفًصا مللكفاءات الفنیة لفاحيص الرباءات 

 ملشاركني من املاكتب املس�تفيدة.التدریب املقدم من املاكتب املاحنة وجناح الفاحصني ا

 .PCT/WG/12/5 مبحتو�ت الوثیقةؤأ�اط الفریق العامل �لام  .179

 ضام�ت يف �ا� �دوث أٔعطال تؤ�ر �ىل املاكتب

 .PCT/WG/12/17استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .180

عاون �شأٔن الرباءات ؤأوحض وفد املكتب أ�ورويب للرباءات، عند تقدميه للوثیقة، ٔأنه ال یو�د نص يف معاهدة الت .181
الزمنیة احملددة لتقدمي وثیقة ٔأو دفع رسوم عندما �كون ٔأنظمة  �ملهل�سمح للماكتب ٕ�عفاء مقديم الطلبات ا��ن ال یلزتمون 

. 82إالیداع اخلاصة هبم معط�، ما مل یطالب مقديم الطلبات �ذرا للتأٔ�ري �ىل ٔأساس لك �ا� �ىل �دة مبوجب املادة 
املاكتب ميكهنا تطبیق إالجراءات الوطنیة لتمك� ٕاجراءات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، ٕاال ٔأن الوضع  ني ٔأنّ يف �و 1ا.رابعً 

 1ا.. رابعً 82عیوب. ٔأوًال، اكن �ىل مقديم الطلبات �ع�د �ىل ٕاجراءات ملكفة لترب�ر التأٔ�ري مبوجب القا�دة �دة احلايل به 
ا، اكنت هناك عیوب للماكتب ٔ�هنا حتتاج ٕاىل تقيمي الطلبات  يف املر�� الوطنیة. و�نیً كام �لیه ترب�ر قرارات ٕاعفاء التأٔ�ري

عمل. ؤأدى الهذا عبء  �زید، حيث 1ا.. رابعً 82املقدمة من املس�ت�دمني �ىل ٔأساس لك �ا� �ىل �دة مبوجب القا�دة 
ة �لنظر ٕاىل نقص املعلومات املتا�ة للجمهور. ذ� ٕاىل ز�دة الشك احملمتل عند دخول مثل هذا الطلب ٕاىل املر�� الوطنی

سا�دت يف تقارب  واليتبطریقة توفر املرونة للماكتب،  الوضعو��، هيدف �قرتاح الوارد يف الوثیقة ٕاىل معاجلة هذا 
اكنت  ٕاال ٔأنه، 1.ارابعً  82املامرسات وز�دة الیقني القانوين والشفافية. كام تعكس املقرت�ات معوًما ت� الواردة يف القا�دة 

ٕاضافًة ٕاىل ذ�، لن یُطلب من و عبارة "جيوز". تنص �ىل (ٔأ) اكنت  2ا رابعً  82هناك مرونة �لنس�بة للماكتب ٔ�ن القا�دة 
مقديم الطلبات تقدمي أ�د� ٕاىل املاكتب، بل س�ُیطلب مهنم فقط إالشارة ٕاىل فرتة �دم توفر وسائل االتصال إاللكرتوين، كام 

�الوة �ىل ذ�، فٕان العذر يف التأٔ�ري س�یكون حمدوًدا ٕاىل ٔأن یمت و �ىل ٔأن ُخيطر املكتب ا�ويل بذ�.  ینرشها املكتب
ت ٕاىل املكتب أ�ورويب  ا�اوفخمتلف تناول �ىل  الوفد�شغیل ٔأنظمة امللفات وتفعیلها مرة ٔأخرى. كام حرص  اليت وّ�ِ

(ٔأ) ٕاذا لزم أ�مر والقضا� 2(رابعا)82امجل� الثانیة من القا�دة  �ذف الوفد، فاقرتح ا�ورةللرباءات �شلك �ري رمسي قبل 
اليت مت تناولها يف ماكن أٓخر، كام هو احلال يف املبادئ التوجهيیة ملكتب �سمل الطلبات. واقرتحت ٔأیضا حتسينات من ٔأ�ل 

 ة �لفعل):توضیح امجل� أ�وىل، حبیث یصبح نص الفقرة املقرت�ة كام یيل (ٕاذا �ذفت امجل� الثانی

"(ٔأ) جيوز ٔ�ي مكتب وطين ٔأو منظمة حكومية دولیة النص �ىل قبول �ذر التأٔخر يف مرا�اة امله� احملّددة يف 
الالحئة التنفيذیة للقيام بأٔي ٕاجراء �ى ذ� املكتب ٔأو ت� املنظمة �سبب �دم توافر ٔأي من وسائل االتصال 

املنظمة، رشط القيام بت� إالجراءات يف یوم العمل التايل ا�ي إاللكرتونیة املسموح هبا يف ذ� املكتب ٔأو ت� 
�كون فيه ت� الوسائل إاللكرتونیة متا�ة. وینرش املكتب املعين ٔأو املنظمة املعنیة معلومات عن ٔأي من �االت �دم 

 توافر ت� الوسائل، مبا يف ذ� الفرتة اليت �س�تغرقها ت� احلا�، وخيطر املكتب ا�ويل بذ�."

ف� یتعلق هبذا و ٔأن �قرتاح یتعلق حباالت العطل يف اخلدمات إاللكرتونیة وليس �ٕالرسال الوريق.  الوفدؤأوحض  .182
املوضوع، مل تنظر بعض املاكتب يف �رخي ٕارسال الربید كام هو خمتوم من قبل اخلدمات الربیدیة كتارخي اس�تالم مستند 

ظر ٕاىل التارخي ا�ي مت خمته عند وصول املستند ٕاىل املكتب. ؤأضاف مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، ولكن تن
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قائال ٕانه سيسمح للمكتب بتفعیل أ�حاكم املعنیة حىت لو اكنت �دمة وا�دة فقط �ري متوفرة من مجمل اخلدمات املتا�ة، ٔأو 

الصدد، من �ري العميل ٔأن  يف �ال السامح �تباع ٕاجراء �ى املكتب ا�ويل وكذ� �ى مكتب �سمل الطلبات. ويف هذا
یغّري مقدم الطلب وس�یلته ٔأو ینتقل ٕاىل ماكن أٓخر ٕالرسال مستند يف غضون �� قصرية. ؤأ�ريًا س�ُترتك فرتة إال�الن عن 

 انقطاع اخلدمة حلمك املكتب وفقًا ملعایريه اخلاصة.

ظات �س�هتاللیة اليت ٔأدىل هبا وفد وذ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن خماوفه الثالثة قد عوجلت يف املالح .183
املكتب أ�ورويب للرباءات. وذ�ر ٔأوًال، اكن �قرتاح عبارة عن حمك "اجلواز"، ٕاذ ال یوجب الزتاًما �ىل املاكتب �مليض قدمًا 

مجل� اليت بطریقة معینة ویرتك �لك مكتب حتدید ما ا�ي سيشلك انقطا�ًا مبوجب ٕاطارها القانوين. وقال �نیًا، ميكن �ذف ا
الطلب  قدمحتتوي �ىل ٕاشارات ٕاىل ٔأعامل "الصیانة املقررة" من احلمك. و�لثًا، لقد تطرقت املقدمة ٕاىل مسأٔ� ما ٕاذا اكن م

ٕاىل مكتب �سمل الطلبات احمليل ٔأو ٕاىل املكتب  وثیقةس�یكون قادًرا �ىل �س�تفادة من هذه الضامنة يف �ا� ٔأمكن تقدمي 
لوفد رٔأي حول هذه املسأٔ�، ولكن �رى من الرضوري ٔأن �كون أ�حاكم واحضة. واختمت الوفد ا�ويل، ومل �كن �ى ا

 . 2019�ٕالشارة ٕاىل دمعه للفریق العامل للتوصیة �ع�د �قرتاح من قبل امجلعیة يف �ام 

جتعل التنفيذ اختیارً� للماكتب، ؤأهنا �سمح للماكتب  2(رابعا)82ؤأكد الرئيس فهمه بأٔن القا�دة اجلدیدة املقرت�ة رمق  .184
يف احلاالت اليت �كون فهيا وس�ی� وا�دة فقط �ري متا�ة من مضن وسائل االتصال إاللكرتونیة ٕ���ة تدابري لوقف إالجراء 

ٕاما ٕاىل مكتب �سمل الطلبات ٔأو املكتب ا�ويل. ؤأضاف قائال ٕان املاكتب س�تبّت يف  وثیقةالعدیدة وحيث �ُسمح بتقدمي 
 اعتبار �نقطاع قد �دث ٔأوال، بتطبیق معایريها اخلاصة.

) يف فر�سا، یتعني INPIؤأوحض وفد فر�سا ٔأنه يف �ا� انقطاع التیار الكهر�يئ يف املعهد الوطين للملكية الصناعیة ( .185
الوضع. ؤأفاد ٔأنه نظرًا ٔ�ن القا�دة  لتصویبعن طریق الفا�س يف غضون یومني  الوثیقةدة تقدمي �ىل مقدم الطلب ٕا�ا

 املقرت�ة ختتلف عن املامرسة الوطنیة يف فر�سا، مفن املهم جتنب �ختالفات يف املامرسات بني الطلبات الوطنیة وا�ولیة.

لوارد يف الوثیقة مه مقدمو الطلبات املتأٔ�رون �لتأٔ�ري يف ورصح وفد ٕاس�بانیا ٔأن املس�تفيد�ن الرئيس�یني من �قرتاح ا .186
اخلدمات إاللكرتونیة ملكتب ما، وا��ن ليس �هيم وقت للرد و�لتايل فقد یفقدون حقوقهم. ؤأشار ٔأنه نظًرا ٔ�ن املهل الزمنیة 

ت املدة الزمنیة احملدد، فقد ال �كون يف ٔأ�د املاكتب �البًا ما تنهتيي يف منتصف اللیل، يف �ا� انقطاع يف وق الو�ئقلتقدمي 
موظفو صیانة تقنیة املعلومات متا�ني الس�تعادة اخلدمة، مما یؤدي ٕاىل �دم معل امللفات إاللكرتونیة ٕاال يف صباح الیوم 

 املقرت�ة.  2رابعا. 82التايل. و�� ٔأید الوفد املادة 

صبح ٔأكرث ٔأمهیة من ذي قبل ٔ�ن املكتب ا�ويل ؤأعرب وفد مجهوریة �ور� عن و�ة نظر مفادها ٔأن �قرتاح أٔ  .187
. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره للمرونة اليت مسحت للماكتب بت�دید 2019سوف یتوقف عن قبول رسائل الفا�س من هنایة �ام 

�سبب  نظًرا ٔ�نه قد �كون من الصعب �ىل مجهوریة �ور� السامح ٕ�عفاء التأٔ�ريو املواقف اليت ميكن ٔأن یربر فهيا التأٔ�ري. 
الصیانة املقررة، فقد یقيد املكتب الكوري للملكية الفكریة الرشوط اليت یمت فهيا ٕاعفاء التأٔ�ري �سبب �دم توفر وسائل 

 االتصال إاللكرتونیة ٕاىل �نقطا�ات �ري املتوقعة. 

كندا ٔأن �قرتاح قد ٔأ�ذ يف �عتبار العدید من خماوفه السابقة. ؤأفاد ٔأنه ٔأثناء قبول �قرتا�ات، ٔأبلغ  وفدورصح  .188
الوفد الفریق العامل ٔأن املكتب الكندي للملكية الفكریة س�یحتاج ٕاىل تقر�ر حول �یفية تعام� مع الطلبات يف املر�� 

) مل تطالب من املاكتب املعینة واملنتخبة قبول ا�متدید يف املهل الزمنیة يف 2((رابعا) املقرت�ة  82الوطنیة. ؤأفاد ٔأن القا�دة 
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وقت �ج�ع ٕاذا مل یمت �رش املعلومات املتعلقة بأٔس�باب التأٔ�ري قبل دخول املر�� الوطنیة. �� س�یكون من الرضوري 
علق �ٔ��داث اليت قد حتدث قبل وقت قصري إالخطار و�رش املعلومات رسیعًا لتجنب فقدان احلقوق ملقديم الطلبات ف� یت

�ى مقديم الطلبات و�ريمه من املس�ت�دمني. ؤأضاف ٕاىل ذ�، ٔأنه  الشكمن دخول املر�� الوطنیة، أ�مر ا�ي سزيید 
ن معني، ٕاال ٔأهنا مل حتدد ما ٕاذا اك وضع(ب) مسحت للمكتب بعدم السامح �متدید امله� يف  2(رابعا)  82يف �ني ٔأن القا�دة 

 �ى احملمكة مواعید حمددة، أ�مر ا�ي قد �كون مشلكة و�اصة �لنس�بة للمطالبات �ٔ�س�بقية.

التأٔ�ري يف مواعید  لترب�رؤأید وفد الیا�ن تقدمي ٔأساس قانوين لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات للماكتب  .189
ن قبل املكتب، مشريا ٕاىل ٔأنه مت ٕارسال املزید واملزید �دم توافر وسائل االتصال إاللكرتونیة املسمو�ة م يف �ال�ج��ات 

من الو�ئق ٕالكرتونیا. و�لرمغ ذ�، ٔأكد الوفد �ىل ٔأن القرارات املت�ذة �الل املر�� ا�ولیة ميكن ٔأن تؤ�ر ليس فقط �ىل 
جلدیدة اليت مت ٕاد�الها حل�ة مقديم الطلبات، ولكن ٔأیًضا �ىل ا�ول املعینة وأ�طراف الثالثة. ووفقًا ��، �سمح القوا�د ا

التأٔ�ري الالزمة لضامن الشفافية القدرة �ىل التنبؤ القانوين واملساء�. كام وطلب الوفد ٔأن �س�ت�دم القوا�د اجلدیدة نفس 
(ٔأ)، "مكتب �سمل الطلبات، ٔأو ٕادارة البحث ا�ويل، ٔأو الهیئة ا�تصة يف  1رابعا.  82التعبريات املس�ت�دمة يف املادة 

حث التمكیيل، ٔأو ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل ٔأو املكتب ا�ويل". ؤأشار ٔأنه اكن من أ�فضل ٔأیًضا ٔأن ینص �ىل ٔأنه الب
ینبغي للمكتب ا�ويل ٔأن ینرش املعلومات املتعلقة �النقطاع. ؤأضاف �الوة �ىل ذ�، ٔأن الوفد قد ٔأعرب عن اعتقاده بأٔنه 

�قرتاح يف التعل�ت إالداریة، وليس يف ٕارشادات مكتب �سمل الطلبات، مبا يف ذ�  ینبغي تقدمي التفاصیل املتعلقة بتنفيذ
املعلومات اليت جيب �ىل املكتب �رشها يف �ا� انقطاع اخلدمة. �ىل سبيل املثال، ٕاذا اكن �ى املكتب ٔأكرث من وس�ی� 

التأٔ�ري ٕاال حبا� عطل مجیع الوسائل إاللكرتونیة، من ٕالكرتونیة وا�دة ٕالرفاق امللفات إاللكرتونیة، فقد ال تعفي بعض املاكتب 
 يف �ني ٔأن املاكتب أ�خرى قد تعفي عن التأٔ�ري عندما ال یتوفر سوى وس�ی� ٕالكرتونیة وا�دة ٕالرفاق امللفات إاللكرتونیة. 

بعدم توفر  وفدي كندا والیا�ن، ٕاىل ٔأنه یتعني �ىل لك مكتب �رش ٕاخطار رمسي تعلیقاتؤأشار الرئيس، ردًا �ىل  .190
ٔأنظمهتم وٕاخطار املكتب ا�ويل. ؤأقر الوفد بأٔنه ٕاذا مل یمت �رش إالخطار �ىل الفور، قد ال تعرف املاكتب أ�خرى ٔأس�باب 

 التأٔ�ري. ؤأضاف ٔأنه �لرمغ ذ�، سيمت �رش هذه املعلومات يف ا�هنایة.  إالعفاء عن

يف �ا� انقطاع اخلدمة التقنیة عن التأٔ�ري يم الطلبات ؤأید وفد الصني التعدیل املقرتح للسامح للمكتب ٕ�عفاء مقد .191
 نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.ب و�زید من الیقني القانوين  العالقات الودیةيف ذ� املكتب، مضیًفا ٔأن هذا سزيید من 

املقرت�ة. ؤأفاد ٔأن  2 رابعا 82) عن تأٔییده للقا�دة اجلدیدة I3PMؤأعرب ممثل املعهد ا�ويل ٕالدارة امللكية الفكریة ( .192
�قرتاح اكن مبثابة حتسن واحض للوضع احلايل ف� یتعلق �النقطا�ات يف اخلدمات إاللكرتونیة يف ٔأ�د املاكتب وجعل نظام 

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٔأكرث مالءمة ملقديم الطلبات. 

�قرتاح ا�اعي ٕاىل معاجلة �دم توفر وسائل  ؤأید ممثل معهد الو�ء املعمتد�ن ٔأمام املكتب أ�ورويب للرباءات .193
االتصال إاللكرتونیة من و�ة نظر املتلقي. ؤأفاد ٔأنه نظًرا لعدم توفر االتصاالت إاللكرتونیة ا�ي قد حيدث ٔأیًضا من قبل 

 املرسل، ٔأكد املمثل �ىل معارضة مجمو�ات املس�ت�دمني ا�اعیة ٕ�لغاء إالرسال بواسطة �دمات الفا�س. 

) �قرتاح ا�اعي ٕاىل تقدمي �ذر للتأٔ�ري يف �ا� انقطاع FICPIممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الفكریة ( ؤأید .194
اخلدمة عن املاكتب. وعند إالعراب عن امتنانه للمكتب أ�ورويب للرباءات �ىل �قرتاح، ٔأشار املمثل ٕاىل قرار �حتاد 

بعنوان  2019ٔأ�ریل  4مارس ٕاىل  31اللجنة التنفيذیة يف اج�عها يف الفرتة من ا�ويل لو�ء امللكية الفكریة الصادر عن 
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"ٔأنظمة إالیداع �رب إالنرتنت". وحيث القرار "... �ىل توفري حامیة ٕاجرائیة وقانونیة للمس�ت�دمني يف �ا� �دوث مشألك مع 

للحقوق، كام و�شجع مكتب امللكية الفكریة �ىل  أٓخر فقدانٔأنظمة امللفات �رب إالنرتنت ملنع �دم يف الوفاء مبو�د هنايئ ٔأو ٔأي 
نت، و�حتفاظ �س�ل �ام ملثل التواصل الفوري مع املس�ت�دمني عند توا�د ٔأي مشألك مع ٔأنظمة إالیداع �رب إالنرت 

 القضا�".  هذه

و املنصوص �ىل النحمن الالحئة التنفيذیة،  2(رابعا)82ووافق الفریق العامل �ىل القا�دة اجلدیدة املقرت�ة  .195
لت يف الفقرة  PCT/WG/12/17يف مرفق الوثیقة  �لیه ٔأ�اله، بغیة ٕا�ا�هتا ٕاىل امجلعیة يك تنظر فهيا  181وكام �ُّدِ

 .2019ٔأكتو�ر -�الل دورهتا املقب� يف سبمترب

 11.4اقرتاح یدعو ٕاىل السامح بتصحیح أٔو ٕاضافة مؤرشات مبوجب القا�دة 

 .PCT/WG/12/8الوثیقة  �ىلاستندت املناقشات  .196

ٔأنه ' 1(ٔأ) ' 11-4القا�دة وتنص  (ٔأ). 4.11زٔأ�ن من القا�دة جل توضی�اً قدم وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية الوثیقة و  .197
كطلب ملنح الرباءة، بل للحصول �ىل الطلب ا�ويل ٔأال جيب معام� �ىل مقدم الطلب ٔأن �شري يف منوذج الطلب جيب 

�ىل ٔأنه جيب ' 2(ٔأ) ' 4.11القا�دة ر، ٔأو للحصول �ىل ٔأكرث من نوع حامیة. كام تنص منح ٔأو احلصول �ىل نوع حامیة أٓخ
طلب اس�مترار ٔأو طلب اس�متراریة مقدم الطلب ٔأن �شري يف منوذج الطلب ٕاىل ٔأنه جيب معام� الطلب ا�ويل ٕاما �ىل ٔأنه 

 الحئهتاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٔأو ذ�، مل �كن هناك ٔأي نص قانوين يف معاؤأضاف ٔأنه �لرمغ من  .جزيئ لطلب سابق
ا��ن حيتاجون  مقديم الطلبات�ىل هذا النحو، اكن �ىل ؤأضاف ٔأنه  �الل املر�� ا�ولیة. املؤرشاتلتصحیح ٕاضافة هذه 

الفردیة ف� ٕاذا اكن جيب السامح  �سمل الطلباتٕاىل ٕاجراء مثل هذه التصحی�ات ٔأو إالضافات �ع�د �ىل تقد�ر ماكتب 
يف  املؤرشات املنصوص �لهياتصحیح ٔأو ٕاضافة  ٔ�غراض�� اقرتحت الوثیقة ٔأساًسا قانونًیا حمدًدا و �لتصحیح ٔأم إالضافة.

�ىل النحو  ،رابًعا 26من �الل قا�دة �دیدة مقرت�ة يف املادة  ةا�ولی النرشةيف غضون فرتة تضمن ٕادرا�ا يف  11.4القا�دة 
 .2019ا�ولیة يف فربا�ر  الهیئاتمت دمع �قرتاح يف ا�ورة السادسة والعرش�ن الج�ع كام و یقة.أ�ول �لوث  املرفقالوارد يف 

من التعل�ت إالداریة  �نًیا 419�لوثیقة، قدم وفد ٔأملانیا مزیًدا من التعدیالت �ىل القسم اجلدید  الثاين املرفقو�ٕالشارة ٕاىل 
 �ني رابعا املقرت�ة، واليت س�یأٔ�ذها املكتب ا�ويل يف 26للتعامل مع معاجلة التصحی�ات ٔأو إالضافات مبوجب املادة 

 �عتبار عند التشاور �شأٔن تنفيذ أ�حاكم عن طریق تعممي معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.

حيث ا�ي س�یكون مفيًدا ملقديم الطلبات وكذ� لٔ�طراف الثالثة  ؤأید وفد املكتب أ�ورويب للرباءات �قرتاح .198
املوجودة �لفعل يف املر�� ا�ولیة، و�لتايل ضامن ٕادرا�ا يف  11.1مبوجب القا�دة  املؤرشاتٔأنه سيسهل تصحیح ٔأو ٕاضافة 

اءات، و�اصة يف الوال�ت ورٔأى الوفد ٔأن هذا من شأٔنه ٔأن یعزز نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرب كام  .ةا�ولی النرشة
 أ�مر�كية. املت�دة

 .ؤأید وفد ٕارسائیل �قرتاح الوارد يف الوثیقة .199

مبوجب  املؤرشاتؤأید وفد الهند �قرتاح الوارد يف الوثیقة لتوفري ٔأساس قانوين حمدد لتصحیح ٔأو ٕاضافة  .200
 .11.4 القا�دة
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 ا�اوف�ىل مرا�اة  �رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يكمكتب �راءات �ؤأید وفد ٔأملانیا �قرتاح وشكر الزمالء يف  .201
  من التعل�ت إالداریة. �نًیا 419اليت ٔأ�رها ف� یتعلق �لقسم 

 املرفقمن الالحئة التنفيذیة، كام يه معروضة يف ) رابعاً (26اقرتاح ٕاضافة القا�دة ووافق الفریق العامل �ىل  .202
 .2019ٔأكتو�ر -سبمترببغیة ٕا�ا�هتا ٕاىل امجلعیة يك تنظر فهيا �الل دورهتا املقب� يف  PCT/WG/12/8لوثیقة أ�ول ل

 عنارص وأٔجزاء الطلب ا�ويل املُود�ة خطأ� 

 .PCT/WG/12/9الوثیقة  ٕاىلاستندت املناقشات  .203

 . الوفود �ىل املبادئ العامة لالقرتاح يف الوثیقة تعلیقاتالرئيس  ؤأ�ر .204

 الناقصةؤأید وفد الصني التعدیالت املقرت�ة يف الوثیقة، واليت من شأٔهنا ٔأن �سا�د يف توضیح الفرق بني أ�جزاء  .205
 العوائقطلب الرباءة ا�ويل ویقلل من  موثوقيةهذا من شأٔنه أٔن �زید من ؤأفاد الوفد ٔأن  طأٔ.اخل املود�ة عن طریقوأ�جزاء 

 .الطلبات قديممل ا�سبهب اليت قد

فد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية بأٔنه ال �زال �رى ٔأن قدرة مقديم الطلبات �ىل ٕاضافة وصف اكمل ومجمو�ة ورصح و  .206
 لتضمني�وغرض أ�حاكم املتعلقة عن طریق تضمیهنا ٕ�شارة مرجعیة اكنت مضن روح  الرسوماتو / ٔأو  مطالب امحلایةمن 

يف  اع�د هذه أ�حاكم. ما متما حتاول ا�ول أ�عضاء معاجلته عند هو أ�خطاءاكن من الواحض ٔأن هذا النوع من . و لٕال�ا�
اليت توحض نطاق  4.18�ني ٔأن الوفد یعتقد ٔأن القوا�د اجلدیدة املقرت�ة معقدة وميكن جتنهبا عن طریق تعدیل القا�دة 

تمت معاجلة بعض املسائل ٔأن  املقرت�ات، رشیطةیؤید ٔأن ولكن بوسعه ، التضمني لٕال�ا�أ�حاكم احلالیة اليت تتناول 
 .مرٍض  �شلك

آلیة دا�ل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  .207 ورصح وفد كندا ٔأنه من منظور الس�یاسة العامة، اكن من املنطقي توفري أ
ما مل ؤأفاد ٔأنه  �اطئ. �شلك مودعيف الظروف �س�تثنائیة لعنرص ٔأو جزء  ٕاعفاءحيث ميكن ملقديم الطلبات احلصول �ىل 

ٔأو أ�جزاء  العنارصطلب �دید مع  ٕایداعميكن ملقدم الطلب  قبل انهتاء فرتة أ�ولویة أ�خطاءهذا النوع من یمت مالحظة 
 أٓخر. يتدبري تصحیحیعتقد الوفد ٔأن معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مل تقدم ٔأي حيث الصحی�ة، 

اليت مت التوصل ٕا�هيا يف ا�ورة احلادیة  ورصح وفد املكتب أ�ورويب للرباءات بأٔن الوثیقة تعكس مبادئ االتفاق العام .208
أ�حاكم الساریة �ىل  بني ، مع متیزي واحضمتواز�ً واعترب الوفد ٔأن الوثیقة قدمت �ًال  .2018عرشة للفریق العامل يف �ام 

ٔأفاد ٔأنه �لرمغ و   خطأ�. املود�ةأ�حاكم املطبقة �ىل العنارص وأ�جزاء  من �حية ٔأخرى، و من �حية "فعالً " الناقصة أ�جزاء
 �ىل بعض التفاصیل، ٕاال ٔأنه اكن یدمع املقرت�ات �شلك �ام. تعلیقاتاكن �ى الوفد من ٔأنه 

من مكتب  20.5لب القا�دة ا، تط11لتحقق من �متثال للامدة ل ؤأشار وفد الهند ٕاىل ٔأنه مبوجب إالجراء اخلاص  .209
مبوجب ؤأفاد ٔأنه  .مضّمن لٕال�ا��ىل ٔأنه  الناقصٔأو تأٔ�ید اجلزء  �قصجزء  ٕالیداعٕاما دعوة مقدم الطلب  �سمل الطلبات

، اكن من املتوقع ٔأن حيدد مكتب �سمل الطلبات ما ٕاذا اكن الطلب حيتوي، يف 11 يف املادة املدر�ة التحققٕاجراءات 
ال تتطلب من  11 املادة املدر�ة يف التحققٕاجراءات فٕان  ،و�� .عنارص حامیةٔأو  مطلب حامیةٔأو ظاهره، �ىل وصف، 

يف معظم احلاالت اليت قام فهيا . ؤأفاد ٔأنه �ىل غرار ذ�، مطالب امحلایةدراسة حمتو�ت الوصف ٔأو  �سمل الطلباتمكتب 
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ٕاال ٔأثناء  هتایمت مالحظ ملمكتب الرباءات الهندي،  �ى اخلطأٔ عن طریق  مطالب امحلایةمقدم الطلب بتقدمي الوصف ٔأو 
 مل �كن واًحضا ما ٕاذا اكنت التعدیالت املقرت�ة توفر�لتايل و احص الفين ٔأثناء البحث ا�ويل.البحث والفحص بواسطة الف

س�تكون اخلاطئة،  إالیدا�اتيف مجیع هذه ؤأضاف ٔأنه  هذه أ�خطاء.ل ٕادارة البحث ا�ويل  مالحظة عند ٕاضافيًا تصحی�اً 
حيث ٔأنه ٕاما ٔأن یقوم ٕ��شاء �ر�مج لتقر�ر البحث ٔأو ینتج اء خطا�ٔ  املعين �لتحقق من هذهاملكتب  يه ٕادارة البحث ا�ويل

يف احلاالت اليت قد ؤأفاد ٔأنه  �رخي أ�ولویة. رس�نعنه �دم تطابق مع وثیقة أ�ولویة ٔأثناء قيام الفاحص الفين �لتحقق من 
ن املمكن ٔأن �ر�كب الو�یل ٔأو مف، معمتدٕاىل و�یل �راءة ٔأو حمام  وتقدميهٕایداع الطلب ٔأولك �مة �كون فهيا مقدم الطلب 

و�لتايل قد  العمیل. و�یل�سبب �رتيبات  املودعال �كون ملقدم الطلب حق الوصول ٕاىل الطلب  و�لتايل قد اخلطأٔ  احملايم
الطلب، لكنه اقرتح ٔأن �ىل ظ افاحلويف اخلتام، ٔأید الوفد التعدیالت اليت قُصد هبا  �كون مقدم الطلب �افًال عن اخلطأٔ.

 يف �المن تصحیح اخلطأٔ  �سمل الطلباتنع مقدم الطلب ٔأو مكتب مت جيب ٔأال  التصحیحملثل هذا  ةاحملدد ةالزمنی املدة
 يف مر�� البحث ا�ويل.ذ� ٕادارة البحث ا�ويل الحظت 

�ري من  حيث ٔأنهيف ا�ول أ�عضاء  ةاملو�د إالدارةورصح وفد الیا�ن بأٔنه یدمع مراجعة القوا�د من ٔأ�ل ضامن  .210
ٔأشار الوفد ٕاىل ٕاماكنیة �ذف العنارص و�لرمغ من ذ�،  تفسريات وممارسات خمتلفة. ى املس�ت�دمنئأن �كون � الصواب
 ؤأفاد ٔأیضًا ٔأن ٔأي .34التعدیالت مبوجب املادة  ٕایداعجزاء من الطلبات ا�ولیة عن طریق ا�ٔ عن طریق اخلطأٔ و  املود�ة

ٕاىل املر�� الوطنیة يف  د�لیقد  34مبوجب املادة  �ذفها متوطأٔ اخل مود�ة عن طریقتضمن عنارص ؤأجزاء  طلب دويل
  هذه احلا�،. لكن يف)�نیا(ب  20.8القا�دة وذ� بعد تقدمي حتفظ مبوجب  (د) �نیا 5-20القا�دة  ال تطبق حمك ما دو�

العنارص ٔأو أ�جزاء اليت  منلن یمت توضیح ما يه العنارص ٔأو أ�جزاء اليت سيمت التعامل معها كجزء من الطلب ؤأي 
 �ذفها.  سيمت

التوافق  سوف یتعامل مع �دموفد الیا�ن، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن املكتب املعني ا�ي قدم ٕاخطاًرا  اس�تفسار�ىل وردًا  .211
و�ىل الرمغ  (ب) ٔأو (ج). �نیا 20.5يف الطلب، وفقًا للقا�دة املدرج ، مع العنرص ٔأو اجلزء الصحیح و�ختالف يف الطلب

التارخي ا�ي مت فيه مبا یوافق  �رخي إالیداع ا�ويلذ�، س�یرتتب �ىل إالخطار بعدم التوافق ٕاىل منح ٔأو تصحیح  من
س�یكون هذا هو احلال ٔأیًضا يف �ا� �دم تعدیل و اس�تالم العنرص ٔأو اجلزء الصحیح من ِقبل مكتب �سمل الطلبات. 

 .34 املادة

طأ� واليت اخل املود�ة عن طریقوشكر وفد فر�سا املكتب ا�ويل �ىل اقرتا�ه �ًال متوازً� ملشلكة العنارص وأ�جزاء  .212
ٔأن املقرت�ة متوافقة متامًا مع القانون الفر�يس. ؤأفاد ٔأنه �لرمغ من  �نیا 25ؤأفاد ٔأیضًا ٔأن القا�دة  قد �كون مناس�بة للجمیع.

طأ� س�ُتدرج يف الطلب ٔ�س�باب املود�ة عن طریق اخلٕاخطار بعدم التوافق ؤأوحض ٔأن العنارص �قرتاح مسح ل�ول بتقدمي 
  �قرتاح. ٔأید هذا الوفد ٕاال ٔأن تتعلق �لشفافية وملصل�ة املاكتب املعینة اليت قدمت هذا إالخطار،

املود�ة عن ب ا�ويل جزاء من الطلا�ٔ لعنارص و مع اتوفري فرص مفرطة لالمتثال بقلق عن ؤأعرب وفد الربازیل  .213
داًمعا ملقديم الطلبات ا��ن الوفد اكن ولكن �لرمغ من ذ�،  طأ�، ال س�� عندما تتعارض مع الترشیعات الوطنیة.اخل طریق

 .PCT/WG/12/9طأ� والتعدیالت املقرت�ة يف الوثیقة اخل املود�ة عن طریق�هيم فرصة لتصحیح العنارص وأ�جزاء 

ت�دة �قرتاح والتعدیالت يف الوثیقة، ولكن اكن �یه بعض ا�اوف املامث� لت� اليت �رب عهنا ؤأید وفد اململكة امل  .214
عنرص  �نیا 20.5وضعت القا�دة اجلدیدة وقد  طأٔ.اخل املود�ة عن طریقوفد الهند ف� یتعلق بت�دید العنارص وأ�جزاء 
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ؤأفاد ٔأنه  ة عن طریق اخلطأٔ ودعوة مقدم الطلب الستبدالها.لت�دید ٔأي أ�جزاء املود� �سمل الطلباتاملسؤولیة �ىل مكتب 
�ىل للطلبات  �سمليف مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة، ٔأجرى املوظفون �ري الفنیون حفص الطلبات ا�ولیة مككتب 

اكن من الصعب حتدید أ�جزاء املود�ة خطأ�، واليت  ولكنه، الناقصةالرمغ من ٔأنه اكن من السهل �سبيًا اكتشاف أ�جزاء 
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن التعدیالت املقرت�ة �ىل اللواحئ تنص �ىل �� زمنیة بدی�  املوظفني التقنیني. سوى ال یالحظهاميكن أٔ 

يف �ال هذا قد �كون اكفيًا الرمغ من ٔأن ؤأفاد ٔأنه �ىل  أ�جزاء ٔأو العنارص املود�ة خطأ� يف طلهبم. ليستبدلواملقديم الطلبات 
�شلك �اطئ، ٕاال ٔأنه اكن من املهم مرا�اة الصعو�ت يف  ٕایدا�هجزًءا ٔأو عنًرصا مت  �سمل الطلبات�كتشف مكتب  مل

 اكتشاف هذه أ�خطاء.

 هل ٔأودعقدرة مكتب �سمل الطلبات �ىل حتدید  �شأٔنها وفدا الهند واململكة املت�دة اليت ٔأ�ر  للم�اوفاس�ت�ابة و  .215
عن مكتب �سمل الطلبات  یبحثليس من املتوقع ٔأن ٔأنه ت أ�مانة  ٔأو جزء من الطلب عن طریق اخلطأٔ، ٔأوحضعنرص

الطلب ٕاىل  مقدمٔأن یدعو كتب �سمل الطلبات هو مل الوحيد  �لزتام ، حيث ٔأنطأٔ املود�ة عن طریق اخلالعنارص ٔأو أ�جزاء 
املعاجلة العادیة  معلیةمودع من �ب اخلطأٔ، يف  عنرص ٔأو جزء ٔأنهیبدو � الحظ ما  تقدمي التصحی�ات املطلوبة يف �ال

 ).1(11املادة طلب دويل تفي مبتطلبات  أأهن�ىل  یُفهم مهنا ظاهر�ً أ�وراق لت�دید ما ٕاذا اكنت 

ورصح وفد ٔأسرتالیا ٔأن قانونه الوطين �شرتط معام� طلبات الرباءات ا�ولیة كطلب اكمل لرباءة قياس�یة عند  .216
ٕاجراؤها يف املر�� ا�ولیة قبل ا�خول يف املر��  متیوفقًا ��، فٕان ٔأي تعدیالت ؤأشار ٔأنه   املر�� الوطنیة.ا�خول يف

�ستبدال مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل  ، بي� مسحو�لرمغ من ذ� الوطنیة س�تكون ٔ�غراض ٕاجراءات املر�� الوطنیة.
لسامح حول اقانونه الوطين مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل فرس ی مل  ٕاال ٔأنه ،الناقصةلعنارص ات ل عنارص متعددة من املواصف

امللكية مكتب ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذا التعدیل ميكن ٔأن یوفر ٔأساًسا قانونًیا ملسا�دة  .ٕایداعها�ستبدال العنارص اليت س�بق 
معاهدة  وفق ٕایداعهامعاجلة الطلبات عند  �ى اختالفم وجود يف تغیري حممتل ملامرساته احلالیة لضامن �دأ�سرتايل الفكریة 

، قد �كون من ت، ملواءمة هذه املامرساولكن .مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايلالتعاون �شأٔن الرباءات ٔأو مبارشة يف 
، س�یكون من ذ�و�لرمغ  بعدم التوافق. ٕاخطاراً �رسل الوفد  جيب ٔأنالوقت،  نفسيف و الرضوري تعدیل القانون احمليل.

ا�ٓراء يف دمع التعدیالت املقرت�ة �ىل ٔأنظمة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف الوثیقة حلل  ٕاجامع تباعال الوفد �ىل اس�تعداد
 هذه املسأٔ�.

) ٔأن �قرتاح اكن متواز�، مما �سمح UNION IPورصح ممثل احتاد املامرسني أ�وروبیني يف امللكية الصناعیة ( .217
، ا��ن ینبغي ٔأن قبل مقديم الطلباتمن  �س�ت�دام یفتح جمال لسوء الالعنارص وأ�جزاء املود�ة خطأٔ، ولكن �ستبدال 

 �قرتاح.امللكية الفكریة هذا لهذه أ�س�باب، ٔأید احتاد و  طلب �راءة. ٕایداعلمحتوى عند ل  اه�میولوا 

استبدال  منعٔأنه قد ال �كون من السهل �ىل املس�ت�دم  )JPAA( �راءات ��رتاع الیا�نیة و�ءرٔأى ممثل مجعیة و  .218
قد یتسبب يف سوء فهم من قبل أ�ش�اص ا��ن  املنععنرص ٔأو جزء من الطلب املودع عن طریق اخلطأٔ ؤأن هذا 

ا ، اكن من املهم ا�رتام قوانني ت� املاكتب املعینة اليت ال �سمح مبثل هذٕاال ٔأنه �لرمغ من ذ� یتعاملون مع الطلب.
يف  ُ�ذفقد �اطئًا ��، رٔأى املمثل ٔأنه من املناسب ٔأن یتضمن الطلب يف املر�� ا�ولیة عنًرصا ٔأو جزًءا و �ستبدال.

عن طریق  الطلبذ�، يف املر�� الوطنیة، ٕاذا مت ٕادراج عنرص �اطئ ٔأو جزء �اطئ يف  غرار�ىل و  املر�� الوطنیة.
نظًرا ؤأفاد ٔأنه  س�یكون مفيًدا للجمهور.اخلاطئ زء اجلطئ ٔ�ن استبدال العنرص ٔأو اخلطأٔ، فليس من املنطقي �رش العنرص اخلا

یبدو منخفًضا، فقد رٔأى املمثل ٔأنه من املناسب للماكتب  �اطئٔ�ن �دد الطلبات اليت حتتوي �ىل عنرص �اطئ ٔأو جزء 
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ملمثل عن ٔأم� يف ٔأال تقدم املاكتب ٔأعرب إاال ٔأنه �لرمغ من ذ�،  املعینة ٔأن تقرر ما ٕاذا اكنت ستسمح �الستبدال.
�ىل حبیث �كون مقدمو الطلبات  س�ت�دمنيلم ل  �شلك سهلمت تلقهيا  ٕاخطاراتبعدم التوافق ؤأن یمت �رش ٔأي  ٕاخطارات

 دخول املر�� الوطنیة. اختاذ قرار �شأٔنقبل  هبادرایة 

�قرتاح ا�ي یعكس العدید تؤید ورصح ممثل امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة بأٔن امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة  .219
يف وقت انعقاد ا�ورة احلادیة عرشة  2018والطلبات اليت مت إالعراب عهنا يف ورشة العمل اليت عقدت يف  ا�اوفمن 

دیل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات س�یكون مفيًدا ملقديم تعٔأن ، ؤأعرب �شلك �ام للفریق العامل.
يف �لتضمني لٕال�ا� ، قدم املمثل طلبني ف� یتعلق �ملامرسة املتعلقة . ٕاال ٔأنه �لرمغ من ذ�من منظور الضام�تالطلبات 

 املود�ة جزاء من الطلبا�ٔ العنارص ٔأو  لیة تصحیحمع يف تنس�یق ال ٔأوًال، جيب ؤأفاد  .املاكتب املعنیةو ماكتب �سمل الطلبات 
�نیًا، اكن من الرضوري توضیح �یفية تعامل لك مكتب و لضامن العدا� ملقديم الطلبات. �سمل الطلباتماكتب  يفخطأٔ 

 ؤأن هذه املعلومات ٔأصبحت متا�ة للمس�ت�دمني. �ٕال�ا�معّني مع التضمني 

، ٔأن امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریةو  رباءات الیا�نینيال و�ءمجعیة ا هت ٔأ�ر اليت التعلیقات، ردا �ىل ةوذ�رت أ�مان .220
ودلیل مقدم إاللكرتوين اليت ظلت ساریة �ىل موقع الویبو و خطارات �دم التوافق �ٕ  متعلقة�رش معلومات قد املكتب ا�ويل 

املكتب ا�ويل هذه إالخطارات �ىل نطاق واسع لضامن ٔأن �كون كام وس�ینرش  الطلب ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.
العنارص ٔأو أ�جزاء الصحی�ة  حول لٕال�ا�التضمني مبدٔأ ملاكتب املعینة اليت س�تقبل ٔ�ي امقدمو الطلبات مدركني متاًما 

 .تقبل بذ�لمر�� الوطنیة ؤأهيا لن ل هالتجهزي 

ٔأن ُحيال ٕاىل ، مبوجب تفامه تعمتده امجلعیة، ضامن ات، فقد اقُرتحاكتب �سمل الطلبمل �لنس�بةؤأوحضت أ�مانة ٔأنه  .221
الطلبات مكتب �سمل "، ٔأي طلب یودع �ى 3(ٔأ)"4.19املكتب ا�ويل، بصفته مكتبا لتسمل الطلبات بناء �ىل القا�دة 

ومن �ٕال�ا� ٕا�هيا، حی�ة العنارص ٔأو أ�جزاء الص بتضمني یطبق أ�حاكم املتعلقة ٕاخطارا من هذا القبیل، مبا قّدم �كون قد 
، س�یكون �ى لك مقدم طلب القدرة �ىل الوصول ٕاىل أ�حاكم املتعلقة بتضمني العنارص ٔأو أ�جزاء املود�ة حيث اجلوهر

 عن طریق اخلطأٔ، بغض النظر عن املاكن ا�ي مت ٕایداع الطلب فيه.

ا��ن  وملقديم الطلباتعن دمعه لالقرتاح ٔأمام املكتب أ�ورويب للرباءات  للو�ء املعمتد�نٔأعرب ممثل معهد و  .222
 .�سمل الطلباتف� یتعلق �لعنارص وأ�جزاء املود�ة خطأٔ، بغض النظر عن مكتب  یتوقعون احلصول �ىل معام� �اد�

 ) عن تأٔییده لهذا �قرتاح.FICPIامللكية الفكریة ( لو�ءكام ٔأعرب ممثل �حتاد ا�ويل  .223

 كام ؤأ�ر ومجمو�ات املس�ت�دمني. الفریق العاملعضویة قبل من  دمع �ام لالقرتاحوخلص الرئيس ٔأنه اكن هناك  .224
معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، �ىل النحو الوارد يف  الحئة�شأٔن التعدیالت املقرت�ة �ىل �بتاكرات الرئيس �لتايل 

 الوثیقة. ملحق

 یتعلق بعدد من القوا�د اجلدیدة املقرت�ة ٔأو التعدیالت ف��دة خماوف ٔأن �یه  وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةوذ�ر  .225
 ؛ املقرت�ة للقوا�د احلالیة

�ٕال�ا� ) مطالب امحلایة، مجمو�ة حصی�ة من مثالالعنرص الصحیح (حول احلا� اليت یدمج فهيا  �ساءل الوفد )أٔ (
املادة فهل �سمح ، )ن �ب اخلطأٔ مطالب امحلایة املود�ة م، مجمو�ة من مثال(املودع خطأٔ لعنرص وُحيتفظ يف الطلب �
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الصحی�ة) دون املطالب جراء معلیة حبث فقط �ىل ٔأساس العنرص الصحیح (مجمو�ة �ٕ دارة البحث ا�ويل الٕ  15
البحث ٕاجراء تنص �ىل  )3(15أٔن املادة�لام ب)، املطالب املود�ة من �ب اخلطأٔ مرا�اة العنرص املودع خطأٔ (مجمو�ة 

�س�تثناءات  ، ؤأن"امحلایة، مع ٕایالء �عتبار الواجب للوصف والرسوم (ٕان و�دت) استنادا ٕاىل مطالب"ا�ويل 
ؤأضاف قائال ٕان . �ري قاب� للتطبیق، تقر�ر البحثٕا�داد �دم  جتزياليت ، (ب))(ٔأ) و2(17 املنصوص �لهيا يف املادة

ا ال حتتاج ٕادارة البحث ا�ويل ٔأن ٕاذ)، مطالب امحلایة، يف مثال(بدهييي مماث� حلا� تصحیح خطأٔ ليست هذه احلا� 
يف هذه وفقط بعد ٔأن بدٔأت يف ٕا�داد تقر�ر البحث؛ ٔأ�زيت ٔأو مت إالخطار هبا أٔ�ذها يف �عتبار من ٕاذا اكنت قد ت

 .لبحثل  ا) �شلك ٔأساسبدهييي(وٕان اكنت حتتوي �ىل خطأٔ املطالب مجیع فٕان ، احلا�

�شأٔن واحضة  �سمل الطلباتمكتب توجهيات ٕالداریة و الوفد كذ� �ىل رضورة ٔأن �كون إالرشادات ا ؤأكد )ب(
�شلك  مود�ةٔأو  �قصة" اليت حتتوي �ىل عنارص و / ٔأو ٔأجزاء ا�تلطةيف احلا� "ؤأعرب ٔأنه  الطلبات. تصحیح

آلیة التوضیح هنا حول�اطئ، جيب  �ىل سبيل املثال، ٕاذا مت تقدمي طلب مع وصف �ري حصیح و  معل أ�حاكم مًعا. أ
، امحلایة ، ٔأو مت تقدمي طلب مع صف�ة مفقودة من الوصف ومجمو�ة �ري حصی�ة من مطالبحامیة مطالب وبدون
 إالیداع. ٕاال ٔأنالقوا�د �ىل اجلزء املناسب من  مجیعسوف یطبق  �سمل الطلباتفهم الوفد ٔأن مكتب س�ی  �لتايل

ىل معرفة ٔأي من الطلبات قد مت التعامل س�تحتاج إ  ،بعدم التوافق ٕاخطاراً املاكتب املعینة، �اصة ت� اليت قدمت 
يف مثل هذه احلاالت، ؤأضاف ٔأنه  الطلب. تصحیحمعه مبوجب ٔأي مجمو�ة من القوا�د من ٔأ�ل التأٔكد من �یفية 

و�ملثل، ٔأعرب الوفد  لك جزء من طلباهتم. ٕایداعذ�ر القوا�د اليت یمت مبوجهبا  مقديم الطلباتميكن ٔأن یُطلب من 
 بتقدمي طلبواليت مسحت ملقدم الطلب  )،(هـ �نیاً  20.5اجلة إالداریة ف� یتعلق �لقا�دة املقرت�ة عن قلقه �شأٔن املع

�متكني واحضة  التصحیحيف مثل هذه احلا�، جيب ٔأن �كون خطوات  یمت جتاهل العنرص الصحیح يف وقت الحق.ل 
 وما مل �كن جزء منه. الطلبمن  اجزءً  اكنحتدید ما معرفة و 

ف� یتعلق �لعبء إالضايف ا�ي تفرضه املقرت�ات �ىل مقدم  اثنني من ا�اوفن �ى الوفد ؤأ�ريًا، اك )ج(
الوثیقة ٕاىل ٔأنه جيب �ىل مقدم الطلب  مرفقيف  ة(د) الوارد �نیاً  20.5، �شري التعلیق �ىل القا�دة أ�ول الطلب.

ا�ي كتب امل  �ىمن الطلب عند ا�خول يف املر�� الوطنیة  الصحی�ةتعدیل الطلب ٕالزا� العنارص ٔأو أ�جزاء 
اجلدیدة  �نیاً  20.5بدًال من ذ�، اقرتح الوفد ٕاجراء املزید من التعدیالت �ىل القا�دة و  عدم التوافق.بقدم ٕاخطاًرا 

يف  ذا املكتبه ٔأمام التصحیحالعنارص ٔأو أ�جزاء الصحی�ة ٔ�غراض  ٔأي طلب ٔ�ياملقرت�ة لٕالزا� التلقائیة من 
) حبیث ینص �ىل ٔأن ٔأي طلب �لثاً ( 20.8، اقرتح الوفد ٕاجراء مزید من التعدیل للقا�دة الثاينو  املر�� الوطنیة.

، یعد كام قّدم ٕاخطاًرا بعدم التوافق �كون قد طلبات مقدم ٕاىل مكتب �سملحصیح �ٕال�ا� عنرص ٔأو جزء  لتضمني
، بدًال من 19.4مبوجب القا�دة  �سمل الطلباتمكتب بصفته املكتب ا�ويل  الطلب ٕاىل�ا� الٕ  ال�سمبثابة  لو اكن

 .�� الغرض �سمل الطلباتمنفصل ٕاىل مكتب ال�س طلب تقدمي مقدم الطلب �ىل شرتط ٔأن �ُ 

ؤأید وفد املكتب أ�ورويب للرباءات املبادئ العامة ا�اكمنة وراء ا�اوف اليت ٔأعرب عهنا وفد الوال�ت املت�دة  .226
لمكتب ا�ويل مبوجب املادة الطلبات ل  التلقايئ ٕاىل مكتب �سمل إالرسالذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن  و�لرمغ من أ�مر�كية.

قّدم ٕاخطاًرا طلبات وا�ي عنرص ٔأو جزء حصیح يف مكتب �سمل �مج لٕال�ا� ٕاىل عندما قدم مقدم الطلب طلًبا  19.4
 �سمل الطلباتالطلب يف مكتب  ٕایداع ر ما ٕاذا اكن جيب �س�مترار يفمقدم الطلب من اختیا مينعبعدم التوافق سوف 
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التلقايئ مبوجب املادة  إالرسالويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفد عن اه�مه �سامع أٓراء املس�ت�دمني �شأٔن ما ٕاذا اكن  أ�ويل.
 .ٔأم ال س�یكون يف مصل�ة مقدم الطلب 19.4

 ٕادارات البحث ا�ويلد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن الزتام اليت ٔأعرب عهنا وف للم�اوفاس�ت�ابت أ�مانة و  .227
ٔأم ال. ؤأشار ٔأنه  الصحی�ة، بغض النظر عام ٕاذا اكن مقدم الطلب قد دفع رسوم البحث إالضافية مطالب امحلایة�لبحث يف 

عند ؤأشار ٔأنه  واحضة.معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ف� یتعلق بتصحیح أ�خطاء ال الحئةاكن هناك وضع مشابه يف 
 ٕادارة البحث ا�ويلتلقت  يف �المن فرض رسوم ٕاضافية، ولكن  ٕادارة البحث ا�ويل�متكن  فلنتصحیح خطأٔ واحض، 

(وٕان  مطالب امحلایةمجیع  تبقى احلا�،يف هذه و�عتبار.  �ني التصحیح يفیؤ�ذ البحث، فلن  بدء معلیةإالخطار بعد 
�قرتاح  یطالب، مطالب امحلایةمجمو�ة حصی�ة من  ٕایداعيف �ا� و اكنت حتتوي �ىل خطأٔ واحض) �شلك ٔأساس البحث.

للبحث يف  ٕادارة البحث ا�ويلخيار دفع رسوم ٕاضافية للفاحص يف  �الل تقدميمن  ٔأكرث تعاو�ً  قدم الطلبمٕاىل ٔأن �كون 
 مطالب امحلایةقد یقررون �دم دفع الرسوم إالضافية والبحث يف   الطلباتمقديميف �ني ٔأن و الصحی�ة. مطالب امحلایة

يف هذا ؤأعربت ٔأنه  البحث يف الطلب الصحیح. معلیة يف منفعةتعتقد أ�مانة ٔأن مقدم الطلب س�یكون �  ٕاال ٔأنه اخلاطئة،
أ�خرى اليت ٔأعرب عهنا وفد الوال�ت  ف��او ف� یتعلق ٔأما  مواد املعاهدة.من  ٔأي الصدد، مل �ر أ�مانة وجود تعارض مع

 .�سمل الطلباتمن مكتب  املود�ةالطلبات  بتصحیحف� یتعلق  توضیحال املت�دة أ�مر�كية، وافقت أ�مانة �ىل احلا�ة ٕاىل 
ٕاىل عنرص ٔأو جزء حصیح  ل�مج لٕال�ا��ىل اس�تعداد للنظر يف مسأٔ� طلب  اكنت أ�مانة ٔأن�الوة �ىل ذ�، ؤأضافت 

املكتب  يف یعترب طلًبا لنقل الطلب ٕاىل مكتب �سمل الطلباتس� قّدم ٕاخطاًرا بعدم التوافق طلبات وا�ي يف مكتب �سمل 
 .19.4ا�ويل مبوجب املادة 

الوثیقة اليت أٔ�دها  مرفققدمت أ�مانة تعدیالت ٕاضافية �ىل التعدیالت الواردة يف  ،بعد مشاورات �ري رمسیةو  .228
ميكن ٔأن  ٕادارة البحث ا�ويلأٔن توضی�ًا باجلدیدة  �نیاً  40تضمنت هذه القا�دة كام  املكتب ا�ويل لینظر فهيا الفریق العامل.

يف  وأٔ يف ٕا�داد تقر�ر البحث ا�ويل  إالدارةبعد ٔأن بدٔأت سواء مت اس�تالمه  �قصتفرض رسوًما ٕاضافية يف �ا� وجود جزء 
عنرص ٔأو جزء  ٕایداعهناك مسأٔ� ٔأخرى تتعلق �حلا� اليت مت فهيا كام واكنت  .ٕال�ا�لعنرص ٔأو جزء حصیح  دمج�ا� 

يف هذه احلا�، قد یتغري و .تضمینه �ٕال�ا��داد تقر�ر البحث ا�ويل ولكن تعذر ت ٕادارة البحث ا�ويل �ٕ حصیح بعد ٔأن بدأٔ 
مت ٕاجراء التعدیالت املقرت�ة طلب الفاحص. كام و ، ولكن ميكن ٕادراج مواد �دیدة يف الطلب حبسب�رخي إالیداع ا�ويل

�سمل �شلك �اطئ من قبل مكتب  مودعملرا�اة احلاالت اليت مت فهيا ٕازا� عنرص ٔأو جزء  �نیاً  51و 48�ىل القا�دتني 
يف و ).(�لثا 82، لكن مقدم الطلب طلب ف� بعد ٔأن یمت جتاهل العنرص الصحیح ٔأو اجلزء املعين مبوجب القا�دة الطلبات

�ٕالضافة ٕاىل ذ�، س�یكون من الرضوري ٕادراج حمك و العنرص ٔأو اجلزء.هذا املكتب املعني �رمجة  س�یطلب ،هذه احلاالت
بطریقة �اطئة من الطلب  مودعٕاشارة ٕاىل �ذف عنرص ٔأو جزء  النرشة ا�ولیةحمتو�ت تتضمن بأٔن  48.2يف القا�دة 

بطلب �رمجة للعنرص  1 �نیاً  51رت�ات ٕاماكنیة قيام املكتب املعني يف القا�دة تضمنت املقٕاىل ذ�، فقد �ٕالضافة و ا�ويل.
العنرص ٔأو اجلزء الصحیح مبوجب  هذا طلب مقدم الطلب الحقًا جتاهل يف �ال �ذفهٔأو اجلزء املودع خطأ� وا�ي مت 

 والعنارص ٔأو أ�جزاء الصحی�ة. الناقصة(�لثًا) للمتیزي بوضوح بني أ�جزاء  82ؤأ�ريًا، مت تعدیل القا�دة  (�لثا). 82القا�دة 

 �نیاً  40ٕاىل ٔأن املادة قد ٔأشار الوفد ٕاال ٔأن  وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة �ىل التعدیالت املقرت�ة. .229
 15رسوم حبث ٕاضافية یتعارض مع املادتني فرض حمك �سمح بوجود لقة مبا ٕاذا اكن اجلدیدة املقرت�ة مل تتناول التعلیقات املتع

واحض الطأٔ اخل ٕادارة البحث ا�ويل تأٔ�ذ ليس من الرضوري ٔأنٔأنه وبي� ٔأشارت أ�مانة  (أٔ) ٔأ�اله). 225(انظر الفقرة  17و
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يف ٕا�داد  �كون قد بدٔأت �لفعلبعد ٔأن  اخلطأٔ الواحض ٕاخطار حول هذا البحث يف �ال مت اس�تالم�عتبار لغرض �ني يف 
يف و ٔأ�اله). 227(انظر الفقرة س�تصادف مثل هذه احلا�  یعتقد ٔأنه من �ري احملمتل بأٔهناتقر�ر البحث ا�ويل، ٕاال ٔأن الوفد 

وطریقة تصحی�ه الوحيدة �لنس�بة اخلطأٔ ، سيتضح لك من مطالب امحلایةيف وقت تقدمي وحفص وجود خطأٔ واحض،  �ا�
عن  املود�ة مطالب امحلایةاستبدال مجمو�ة اكم� من كام ؤأن  يف الواقع، لن �كون للخطأٔ تأٔثري معيل �ىل البحث.و .لفاحصل

و�� اقرتح الوفد ٔأن التعدیالت قد تت�اهل احلمك اخلاص  .لن �كن موقفًا مشاهبًا �وجود خطأٔ يف الطلب نفسهطریق اخلطأٔ 
املوقف ا�ي قد �كون من الرضوري  تقيميالبحث ا�ويل  ٕالداراتن ـمكّ ٔأنه ذ�،  بدًال منواقرتح  بطلب رسوم ٕاضافية.

ويف هذا  يف املس�تقبل، ٕاذا لزم أ�مر.هذه املسا� فرض رسوم ٕاضافية �الل الس�نوات القلی� القادمة وٕا�ادة النظر يف فيه 
قديم الطلبات �ستبدال عنارص اكم� من قد مسح مل مكتب �راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�مر�يكالصدد، اكن 

كام  �درًا ما �دثت احلا�ة ٕاىل ٕا�ادة البحث.و�لتايل بدایة أ�حاكم املتعلقة �ٔ�جزاء املفقودة اليت تد�ل �زي التنفيذ، 
للسامح للماكتب املعینة ٕ�ماكنیة طلب �رمجة  1 �نیاً  51عن احلا�ة ٕاىل التعدیل املقرتح يف القا�دة  و�ساءل الوفد ٔأیضاً 

�ىل �شأٔن قدرته �دم الیقني القانوين ملقدم الطلب  �ا� منوقد یؤدي ذ� ٕاىل  من الطلب ا�ويل. �ذفهأ�جزاء اليت متت ل
من قبل  الطلب مت�ىل عنهاملقدمة قد امتثلت للقوانني الوطنیة، مما قد یؤدي ٕاىل اعتبار  الرتامجحتدید ما ٕاذا اكنت 

 . املعني املكتب

�دیدة يف �ا�  مطالب حامیةوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ٔأن وجود  تعلیقاتٔأوحضت أ�مانة، ردًا �ىل و  .230
يف ٕا�داد تقر�ر البحث ا�ويل قد یؤدي ت ٕادارة البحث ا�ويل �شلك �اطئ بعد ٔأن بدأٔ  مودعاستبدال عنرص ٔأو جزء 

السامح ٕ�ماكنیة فرض  فاحلل املناسب هنا هوحص قد حيتاج ٕاىل ٕاجراء مزید من البحث، ظًرا ٔ�ن الفاو ن .عبء معل ٕاضايفل
ميكن للمكتب املعني ٔأو املنتخب،  ،1 �نیا 51يف �ا� التعدیل املقرتح للقا�دة  هؤأشارت ٔأن رسوم ٕاضافية �ىل هذا العمل.

مكتب  یعتقد بأٔن اخلطأٔ �لتضمني �دث من قبل، ٔأن 1)�لثا( 82عنرص ٔأو جزء حصیح مبوجب املادة  تضمنيعند مراجعة 
�سمل الطلبات. ففي هذه احلا�، سيمت ٕار�اع اكفة العنارص ٔأو أ�جزاء اليت متت ٕازا�هتا من قبل مكتب �سمل الطلبات ٕاىل 

هذا  ٔأن �دوث يف �ني مثل هذه احلا�، قد یطلب املكتب املعني ٔأو املنتخب �رمجة هذه العنارص ٔأو أ�جزاء.الطلب. ويف 
ٕاال ٔأن أ�مانة ٔأكدت ٔأن وجود خطأٔ �ٕالیداع من قبل مقدم الطلب مع وجود خطأٔ يف تضمني ممكنًا، قد �كون السيناریو 

 العنرص ٔأو اجلزء الصحیح من قبل مكتب �سمل الطلبات هو ٔأمر مستبعد للغایة.

 .�نیاً  51علق بتفسري صیا�ة القا�دة اليت قدمهتا أ�مانة ف� یت التعلیقاتمع  تواتفق وفد املكتب أ�ورويب للرباءا .231
بدٔأ وحي� س�نوً�  تمخسة طلبااملكتب أ�ورويب للرباءات حوايل  فقد اس�تملف� یتعلق بدفع الرسوم إالضافية، ؤأشار ٔأنه 

مثل يف ؤأشار ٔأنه  .20 القا�دةمبوجب  �سمل الطلباتطلًبا حصیً�ا من مكتب  املكتب ، تلقىالفاحص يف البحث ا�ويل
 �اكلیف العمل إالضايف من البحث. ستتكبد ٕادارة البحث ا�ويل ، لكنیقع اخلطأٔ �ىل �اتق مقدم الطلباحلاالت،  هذه

�دم وجود ثغرة يف احلاالت اليت ال ميكن  ؤأنه من الرضوري ٕالدارة البحث ا�ويل واعترب الوفد ٔأن هذا �ري �ادل �لنس�بة
 إالضايف. فهيا فرض رسوم �ىل مقدم الطلب مقابل العمل

أ�ول  املرفقاقرتحت أ�مانة ٔأن یقدم الفریق العامل التعدیالت املقرت�ة يف  ٔأخرى،مشاورات �ري رمسیة  وعقب .232
 48.2اجلدیدة املقرت�ة والتعدیالت املقرت�ة �ىل القوا�د  �نیا 40ٕاىل امجلعیة، ٕاىل �انب املادة  PCT/WG/12/9للوثیقة 
اقرتحت أ�مانة ٔأیًضا ٔأن تعمتد امجلعیة تفاًمها كام  أ�ول لهذه الوثیقة). املرفق(انظر  1- لثا� 82و(أٔ) و (هـ)  1 �نیاً  51(ب)، 

عنرص ٔأو  تضمنيلتوضیح ٔأن البحث، يف �ا�  17و 15واملادتني  �نیا 40مبوجب القا�دة  ةاجلدید الرسومیوحض العالقة بني 
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�كن ٕاذا مل و  .مودع عن طریق اخلطأٔ يف الطلبعنرص مودع ٔأو جزء  �ا�ة ٕابقاء ٔأيجزء حصیح، مل �كن حبا�ة ٕاىل مرا�اة 
امحلایة  طالبم، فستستند رسوم البحث فقط �ىل �نیا 40مقدم الطلب دفع ٔأي رسوم حبث مطلوبة مبوجب القا�دة  �ىل

 �ري الصحی�ة.

 وافق الفریق العامل �ىل: .233

اجلدیدة (�نیا) 5.20)، والقا�دة (ٔأ) و(ب5.20(�نیا) و1.12و 18.4التعدیالت املقرت�ة للقوا�د  )أٔ (
رفق املكام يه معروضة يف ، 76و 55و 8.20و 7.20(ج) و6.20املقرت�ة، والتعدیالت املقرت�ة �ىل القوا�د 

  PCT/WG/12/9لوثیقة أ�ول ل

(ٔأ) 1(�نیا)51(ب) و2.48جلدیدة املقرت�ة والتعدیالت املقرت�ة �ىل القوا�د (�نیا) ا40والقا�دة  )ب(
 ؛الوثیقةهذه من  1كام يه معروضة يف املرفق  1لثا)(�82و(ه) و

 .2019ٔأكتو�ر -سبمترببغیة ٕا�ا�هتا ٕاىل امجلعیة يك تنظر فهيا �الل دورهتا املقب� يف 

(أٔ) ٔأ�اله، 225 �ىل النحو املبني يف الفقرة وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةف� یتعلق �ملسأٔ� اليت ٔأ�رها و  .234
ٔأنه يف �ال حبیث  15"ینبغي تفسري املادة  هتفاًمها مفاده ٔأنبأٔن تعمتد امجلعیة ٔأن یويص  وافق الفریق العامل �ىل

فٕان ٕادارة البحث ا�ويل �كون مطالبة فقط (د)، 5(�نیا)20مبوجب القا�دة تضمني عنرص ٔأو جزٔأ حصیح �ٕال�ا� 
مع ٕایالء �عتبار الواجب للوصف استنادا ٕاىل مطالب امحلایة، ("البحث ا�ويل �ىل ٔأساس الطلب ا�ويل ٕ�جراء 

وال حتتاج ٕاىل ٔأن تأٔ�ذ يف ، ا�ي مت تضمینه �ٕال�ا�الصحیح ٔأو اجلزء مبا يف ذ� العنرص  ")والرسوم (ٕان و�دت)
(�نیا)(د). وینبغي تفسري 5.20ا للقا�دة وفقً احُتفظ به مضن الطلب وا�ي مودع خطأ� عنرص ٔأو جزء احلس�بان ٔأي 

املود�ة خطأ� فقط ٕاذا مل �كون الرمس  مطالب امحلایةٔأهنا �سمح بأٔن �كون البحث قامئا �ىل كذ� �ىل  15املادة 
 (�نیا) قد ُدفع".40املقرر بناء �ىل القا�دة 

 اقرتاح �شأٔن توافر امللف احملفوظ �ى ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل

 .PCT/WG/12/12الوثیقة  ٕاىلاستندت املناقشات  .235

أٔن �قرتاح هيدف ٕاىل تعز�ز قدر ٔأكرب من الشفافية يف مر�� الفحص ا�متهیدي ب موحضاثیقة قدم وفد س�نغافورة الو و  .236
واملكتب ا�ويل  مقديم الطلبات) ٕاىل IPEAيف الوقت احلارض، ٔأ�الت ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل (ؤأشار ٔأنه  ا�ويل.

ة ما تتضمن فقط ٔأ�دث مجمو�ات التعدیالت واليت �اد املقررة،�س�ة من تقر�ر الفحص ا�متهیدي ا�ويل واملالحق 
بعد ذ�، ؤأضاف ٔأنه  .66.3مبوجب املادة  ةقدماملٔأو احلجج  66.8�ىل النحو املطلوب مبوجب املادة  املرفقة واخلطا�ت

 73والقا�دة  36تقر�ر الفحص ا�متهیدي ا�ويل واملرفقات ٕاىل لك مكتب منتخب مبوجب املادة  ٕ�رسالاملكتب ا�ويل  یقوم
ذ�، فٕان ٔأي  ؤأضاف ٔأنه و�لرمغ من .PATENTSCOOP موقع البحث ر�ن الرباءاتمن �الل �رش ت� الو�ئق �رب 

وا�مو�ات السابقة من التعدیالت واخلطا�ت اليت حتتوي �ىل ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل  مقدمة منأٓراء مكتوبة ٔأخرى 
تقر�ر الفحص ا�متهیدي ا�ويل �ادة ما ال �كون متا�ة �ىل  ٕا�داداحلجج والتفسريات اليت قد�ا مقدمو الطلبات قبل 

هذه املعلومات من �الل موقعه �ىل إالنرتنت، فٕان هذه الرتتيبات تقترص  یوفريف �ني ٔأن املكتب املنتخب قد و .إالنرتنت
ٕادارة ا�ويل يف دوره �عتباره  تقر�ر الفحص ا�متهیدي ٔأ�دّ �الًیا �ىل احلا� اليت �كون فهيا املكتب املنتخب هو نفسه ا�ي 
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ونتي�ة ��، اكن تقر�ر الفحص ا�متهیدي ا�ويل �ري واحض للفاحصني يف املكتب املنتخب �شأٔن  .الفحص ا�متهیدي ا�ويل
 تقر�ر الفحص ا�متهیدي ا�ويل.�داد قبل إ ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل ماهیة التعدیالت و/ٔأو احلجج اليت نظرت فهيا 

لفاحص، �اصًة عندما تعاجل التعدیالت املرفقة بتقر�ر الفحص ا�متهیدي ا�ويل قضا� ل ن �كون هذه املعلومات مفيدةميكن أٔ و 
 سابق. مكتوبمقدم الطلب تعدیالت جوهریة وجحج للتغلب �ىل ��رتاضات اليت ٔأثريت يف رٔأي  ، بي� قدم�س�یطة فقط

ا�متهیدي ا�ويل، ذ�ر الوفد ٔأنه س�یكون  للفحصا�ولیة اكنت �اضعة من الطلبات  %6ٕاىل  5نظًرا ٔ�ن حوايل ؤأشار ٔأنه 
املقدمة من  واخلطا�توكذ� التعدیالت  ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويلمن قبل  املكتوبةمن املرغوب فيه جعل ا�ٓراء 

ملنتخبة من س�ميكن ذ� الفاحصني يف املاكتب او  .PATENTSCOOP موقع ر�ن الرباءات مقديم الطلبات متا�ة �ىل
وبي� ٔأقر الوفد بأٔنه قد �كون هناك قلق قانوين ف�  الوصول ٕاىل املعلومات من منصة وا�دة، و�لتايل فهم شامل للنتي�ة.

�ىل هنج �دید جتاه  مت االتفاققد  1997ا�ولیة يف �ام  إالداراتا�ورة السادسة الج�ع  يف هٕاال ٔأن، 38یتعلق �ملادة 
 مت ٕاحراز املزید منومنذ ذ� احلني، . )1( 38لامدة مرن ٔأكرث ل�ىل تفسري  ومت االتفاقرسیة ملفات الفحص ا�متهیدي ا�ويل 

ؤأشار ٔأنه من  من الوثیقة. 2تقدم حنو توفري الشفافية يف معلیات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ىل النحو الوارد يف الفقرة ال 
 موقع ر�ن الرباءاتٕاضافية ٕاىل املكتب ا�ويل لنرشها �ىل  و�ئقٕارسال ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل الطلب من ٔأ�ل 

PATENTSCOOP ومالحقها. 11�ىل النحو املبني يف الفقرة  إالداریة،التعل�ت و ، اقرتح الوفد تعدیالت �ىل اللواحئ 
يف املس�تقبل ف� یتعلق بوقف ممارسة ٕادراج التعدیالت والتصحی�ات العمل  حول �لتعلیقات�الوة �ىل ذ�، رحب الوفد و 

 14 ولكن ٕا�حهتا �و�ئق منفص�، كام متت مناقش�ته يف الفقرة ا�ويل،مكرفقات لتقر�ر الفحص ا�متهیدي  واخلطا�ت
 الوثیقة. من

 الوثیقة،من  14لوارد يف الفقرة والعمل إالضايف ا املرفقاتؤأعرب وفد ٕاندونيس�یا عن تأٔییده للتعدیالت املقرت�ة يف  .237
 مضیًفا ٔأن هذا س�یوفر شفافية أٔكرب لعملیة الفحص ا�متهیدي ا�ويل.

ورحب وفد املكتب أ�ورويب للرباءات �ملقرت�ات الواردة يف الوثیقة ٕاكجراء لتعز�ز الشفافية �لك من الفاحصني يف  .238
بعد �رش الطلب ا�ويل واس�تكامل تقر�ر ، و 94.3ا مع القا�دة ش�یً امتؤأعرب ٔأنه  املاكتب املنتخبة وكذ� لٔ�طراف الثالثة.

الفحص ا�متهیدي ا�ويل، مسح املكتب أ�ورويب للرباءات لٔ�طراف الثالثة �لوصول ٕاىل مجیع الو�ئق املتعلقة �لفصل الثاين 
من االتفاقية  144 والقا�دة ))4( 128عن طریق حفص امللفات �رب إالنرتنت، مع مرا�اة القيود املنصوص �لهيا يف املادة 

من  38تقر�ر الفحص ا�متهیدي ا�ويل، اكن امللف رسً� كام هو منصوص �لیه يف املادة  �دادقبل إ ؤأنه  أ�وروبیة للرباءات.
نقل ملف  تنظمي معلیة��، هبدف  الطلبات فقط �لوصول ٕاىل امللف. مقديممع متكني  الرباءات،معاهدة التعاون �شأٔن 

 لعمل�ف� یتعلق ؤأما  التشعيب �س�ل الرباءات أ�ورويب. توافر الرابطاين ٕاىل املكتب ا�ويل، اقرتح الوفد الفصل الث
ٔأي تعدیالت ٔأو تصحی�ات عرض من الوثیقة، ٔأكد الوفد �ىل احلا�ة ٕاىل  14ا�ي متت مناقش�ته يف الفقرة  إالضايف

نظًرا ؤأنه �الوة �ىل ذ�، ؤأضاف   �ىل املاكتب املنتخبة.�س�تلزم اسرت�اعها عبء ٕاضايفحبیث �و�ئق منفص�  خطا�تو 
(ب)، مفن مصل�ة  36.2وفقًا للامدة دارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل إ مج مجلیع مرفقات اتقدمي �ر ب  مطالباً ٔ�ن مقدم الطلب اكن 

وسه� بوضوح حمددة  ا�ويلدارة الفحص ا�متهیدي الٕ املستندات اليت �شلك املرفقات احلالیة �كون ٔأن  مقديم الطلبات
، اقرتح الوفد الطلب ملنتيف س�یاق العمل اجلاري من ٔأ�ل النرش ا�اكمل للنصوص  ،�ٕالضافة ٕاىل ذ�و الوصول.

  اس�تكشاف ٕاماكنیة عرض التعدیالت والتصحی�ات يف شلك �رمزي.
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هیدي ا�ويل مبوجب الفصل ورحب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �القرتاح ا�ي سزيید من شفافية الفحص ا�مت  .239
ملناقشة مزید من  14و��، ٔأید الوفد التعدیالت املقرت�ة يف مرفقات الوثیقة، ٕاىل �انب �قرتاح الوارد يف الفقرة  الثاين.

 قادمة الج�ع إالدارات ا�ولیة.ال ا�ورةالتحسينات يف الوصول ٕاىل املعلومات املتعلقة �لفحص ا�متهیدي ا�ويل يف 

ب وفد الصني عن موافقته �ىل �قرتاح من حيث املبدٔأ، وا�ي من شأٔنه ٔأن �سا�د املكتب املنتخب يف ؤأعر  .240
ٔأن �قرتاح سيتطلب ٕاد�ال تغیريات �ىل املامرسة يف إالدارة من  �لرمغو �س�تفادة ا�اكم� من نتاجئ املر�� ا�ولیة.

الوفد ٕاجراء مشاورات �شأٔن  حص ا�متهیدي ا�ولیة، اقرتحالف ٕاداراتالوطنیة الصینية للملكية الفكریة و�ريها من 
  �قرتاح. تنفيذ

 تعز�ز اس�ت�دام ، ا�ي س�یوفر شفافية ٔأكرب يف املر�� ا�ولیة و�سا�د �ىلحؤأید وفد ش�یيل �قرتا .241
 للمس�ت�دمني. النظام

الفحص ا�متهیدي ا�ويل تقر�ر يف ٕاضفاء شلك ٔأفضل ل ا�ي سيسا�د  �قرتاح،ووافق وفد اململكة املت�دة �ىل  .242
بني املر�� ا�ولیة والوطنیة من  العالقةا شأٔن �قرتاح أٔن حيسن ٔأیضً ؤأضاف ٔأنه من  املتاح للماكتب املنتخبة وامجلهور.

ؤأید الوفد ٔأیضا كام  تقر�ر الفحص ا�متهیدي ا�ويل. جسل�الل السامح للفاحصني يف املاكتب املنتخبة �لوصول ا�اكمل ٕاىل 
نظًرا ٔ�ن التعدیالت املرفقة بتقر�ر الفحص ؤأفاد ٔأنه  من الوثیقة. 14ٕالضايف ا�ي اقرت�ه املكتب ا�ويل يف الفقرة العمل ا

ٕاال ٔأن يف بعض أ�حيان ٔأثناء معاجلة املر�� الوطنیة،  �دم النظر ٕا�هياا�متهیدي ا�ويل ٔأثناء معاجلة املر�� الوطنیة ميكن 
يف �س�ة العمل من  تضمیهنابأٔي مبادرة جلعلها �و�ئق منفص� ٔأو حىت  رحب الفكریةمكتب اململكة املت�دة للملكية 

 ا�ويل. الطلب

ؤأید وفد ٔأسرتالیا �قرتاح الوارد يف الوثیقة ورٔأى ٔأن ز�دة الشفافية سزتید الثقة ف� یتعلق �لعمل ا�ي تقوم به  .243
بتنس�یق واحض ؤأكرث شفافية للفاحصني يف املاكتب املنتخبة  حسيسم �قرتاحكام ٔأفاد بأٔن  .ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل

تقر�ر الفحص ا�متهیدي  �دادقبل إ ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل لیكونوا �ىل درایة �لتعدیالت واحلجج اليت نظرت فهيا 
  من الوثیقة. 14 ؤأید الوفد ٔأیًضا اج�ع إالدارات ا�ولیة ا�ي اس�تعرض القضا� الواردة يف الفقرةكام  ا�ويل.

مت تنفيذه ؤأن الفوائد  يف �الورصح وفد كندا ٔأن الفاحصني يف املكتب الكندي للملكية الفكریة سريحبون �القرتاح  .244
التنفيذ،  معلیة طلب الوفد مزیًدا من املعلومات حول ،ذ�و�لرمغ من  ال ميكن ٕاناكرها. مقديم الطلبات�لنس�بة ملعظم 

 النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمشًريا ٕاىل ٔأن مجیع مقديم الطلبات مل �متكنوا من الوصول ٕاىل إالنرتنت ؤأن 
، مما قد �زید من �ع�د �ىل اخلدمات املكتب الكندي للملكية الفكریةمل یمت �رشه ��اكمل يف ماكتب معینة، مبا يف ذ� 

ل الوفد عن العمل إالضايف یتساء، س� واجباً  النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتٕاذا مل �كن اس�ت�دام و  الربیدیة.
�الوة �ىل ذ�، �ساءل الوفد عام ٕاذا اكن �ىل و  .PCT-EDI نظام ا�ي ینطوي �لیه �متكني نقل الو�ئق إالضافية �رب

ورٔأى الوفد ٔأنه اكن من الرضوري ٕاجراء  �قرتاح. هذا سيمت ٕارسالها مبوجب للو�ئق إالضافية اليت �رامجمقدم الطلب تقدمي 
�الوة �ىل ذ�، فٕان قيام املكتب الكندي للملكية الفكریة و  قرتاح يف اج�ع إالدارات ا�ولیة.�شأٔن �مزید من املناقشة 

 .2020/2021كون متا�ة حىت نصوص اكم� للنرش یتطلب موارد �كنولوجيا املعلومات اليت لن �طلبات ب ٕ���ة 

كتب الیا�ين للرباءات امل بأٔن أ�مر سيس�تغرق بضع س�نوات لتعدیل نظام �كنولوجيا املعلومات يف  الیا�نورصح وفد  .245
طلب الوفد وقتًا اكفيًا ٕالجراء التعدیالت الالزمة �ىل ی، عند اع�د �قرتاح، للسامح ٕ�رسال و�ئق �دیدة. و��
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، ٔأو حىت �كون هناك تدابري انتقالیة من شأٔهنا ٔأن �سمح ٕالدارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل ات قبل نفاذه�كنولوجيا املعلوما
 ببدء نقل الو�ئق إالضافية عندما �كون �اهزة للقيام بذ�. 

ّ  قائالً  �ولومبیا وفد ورصح .246  الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة معلیة يف الشفافية ٔأن مضیًفا �قرتاح، یدمع ٔأن ميكنه ٔأن
 .والعمل اجلهود ازدواجية لتجنب للماكتب �مة اكنت

 حيث ضئی� �كون قد املعلومات �كنولوجيا ٔأنظمة �ىل املد�� التعدیالت ٔأن ٕاىل وأٔشار �قرتاح ٕاس�بانیا وفد ؤأید .247
 .ا�ويل املكتب ٕاىل املعلومات نقل وهو الرئييس التغیري مع املعلومات، �لفعل ٔأنتجت ا�ويل ا�متهیدي الفحص ٕادارة ٔأن

 .وضو�ا ٔأكرث ا�ويل ا�متهیدي الفحص ٕادارة ماكتب بعض يف التنفيذ �كون قد و�لتايل،

 الزتام ٔأي هناك �كون ٔأال يف ٔأم� عن ؤأعرب �قرتاح �ىل س�نغافورة الفكریة للملكية الیا�نیة امجلعیة ممثل وشكر .248
 مبوجب املعینة املاكتب ٕاىل ٕارسالها سيمت اليت إالضافية للو�ئق الوطنیة املر�� يف �رمجة ٕالیداع الطلبات مقديم �ىل

 �ىل عبئًا الوطنیة املر�� دويل طلب فهيا د�ل اليت املنتخبة املاكتب لغات جبمیع الو�ئق لهذه �رمجة ٕا�داد ویعد. �قرتاح
 .الطلبات مقديم

 الو�ئق �رمجة سيتطلب �قرتاح اكن ٕاذا عام للرباءات �ورويب املكتب �ى املعمتد�ن الو�ء معهد ممثل واس�تفرس .249
 .متا�ة س�تكون اليت إالضافية

 متطلبات حول للرباءات �ورويب واملكتب الفكریة للملكية الیا�نیة امجلعیة وممثيل كندا وفد اس�تفسار �ىل ورداً  .250
 ٕادارة س�توفرها اليت إالضافية للو�ئق �رمجة تقدمي الطلبات مقديم من یطلب لن �قرتاح ٔأن أ�مانة ٔأوحضت الرتمجة،
 يف یتيح ٔأن ميكن ذ� ٔأن هو منفص� كعنارص الو�ئق عرض ٔأس�باب ؤأ�د. �قرتاح مبوجب ا�ويل ا�متهیدي الفحص

آلیة �رمجة تقدمي املس�تقبل  .یدو�ً  الو�ئق هذه ا�ويل املكتب یرتمج لن لكن، للو�ئق أ

 الس�ل يف احملفوظة إالضافية للو�ئق �شعبیة روابط بتوفري للرباءات أ�ورويب املكتب وفد قرتاحال واس�ت�ابة .251
 نظام امللف ٔأ�اديو  املركزي ٕاىل البحث والفحص للوصولنظام الویبو  بني الرابط ٔأن ٕاىل أ�مانة ٔأشارت للرباءات، أ�ورويب

 ورٔأى يف ذ� .ر�ن الرباءات �الل منجلعلها متا�ة  الو�ئق �سرت�اع �سمح ٔأن ميكن One Portal Dossierاملنفذ 
 �ىل احلصول والتأٔكد من یةبفعال  القضا� مجلیع التصدي لضامن العمل من مزید ٕاىل �ا�ة هناك س�تكون ولكن مفيًدا، �رتيبًا

 .ا�ويل ا�متهیدي الفحصٕادارات  مجیع من املعنیة الوثیقة

 الالحئة �ىل ٕاد�الها املقرتح التعدیالت �ىل العامل الفریق یوافق ٔأن الرئيس اقرتح رمسیة، �ري مناقشات وبعد .252
 لبعض الالزم الوقت ٕاىل و�لنظر ذ�، ومع. 2019 ٔأكتو�ر/  سبمترب يف القادمة ا�ورة يف امجلعیة ٕاىل ٕال�ا�هتا التنفيذیة
 حبیث إالداریة التعل�ت صیا�ة سيمت الو�ئق، ٕالرسال الالزمة التقنیة التغیريات ٕالجراء ا�ويل ا�متهیدي الفحصٕادارات 

 لنقل اس�تعداد �ىلٕالدارات ا اكفة �كون عندما ٕالزاميًا الحقًا س�یصبح ولكنه، البدایة يف اختیار�ً  الو�ئق ٕارسال �كون
  .املعنیة الو�ئق

 ههذ قبول �ىل قادًرا س�یكون ؤأنه الرئيس�یة خماوفه تناول قد الرئيس به تقدم ا�ي �قرتاح ٔأن كندا وفد ورصح .253
 .قدًما للميض ةاملقرت� ةالطریق
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 ٕاّن الفریق العامل:  .254

 يف الوارد النحو �ىل، التنفيذیة الالحئة من 94و 71 القا�دتني �ىل املقرت�ة التعدیالت �ىل وافق )أٔ (
 سبمترب يف املقب� دورهتا يف فهيا نظريك ت  امجلعیة ٕاىل ٕا�ا�هتا بغیة ،PCT/WG/12/12 للوثیقة أ�ول املرفق

 ؛2019 ٔأكتو�ر/

 �كون يك املقرت�ة إالداریة التعل�ت �ىل ٔأخرى تعدیالت �شأٔن س�یتشاور ا�ويل املكتب ٔأن الحظو )ب(
 اكفية فرتة بعد ٕالزامية أأحاك��ىل ٔأن تصبح  ا�ولیة،لٕالدارات  البدایة يف اختیار�ً  املعنیة الو�ئق ٕارسال
 ؛ٕالرسالها الالزمة التقنیة التغیريات ٕالجراء ا�ولیة ا�متهیدي الفحصٕادارات  مجلیع للسامح

 الوثیقة من 14 الفقرة يف ةاملبينمبارشة إالجراءات أ�خرى  ٕاىل ا�ولیةدارات االٕ  اج�ع د�او  )ج(
PCT/WG/12/12. 

 التعیني ٕاكدارة للبحث ا�ويل والفحص ا�متهیدي ا�ويل وٕا�الن ماكتب �سمل الطلبات اختصاص إالدارة بذ�

 .PCT/WG/12/18 الوثیقة ٕاىل املناقشات استندت .255

ٕادارات البحث ا�ويل /  من ٔأي اختیار من الطلبات مقديم مجیع س�ميكن �قرتاح ٔأن موحضاً  الوثیقة الهند وفد وقدم .256
 متعاقدة دو� من طلب قدمي م�ٔ  ميكن ال القامئة، ا�آلیة ووفق .وحفصها ا�ولیة طلباهتم يف للبحث ا�ويل ا�متهیدي الفحص
 یتعني، ذ� من بدالً و  .ا�ولیةدارات االٕ  مجیع تقد�ا اليت اخلدمات من �س�تفادة الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة مبوجب

 ا�ولیة الطلبات وحفص ببحثا�تصة  ا�ويل ا�متهیدي البحث ا�ويل / الفحص ٕاداراتتعیني  لباتط  �سمل مكتب لك �ىل
 ا�ويل ا�متهیدي والفحص ا�ويل البحث ٕادارة عن �الناالٕ " طوةخل �كون، ذ� �ىل وبناءً  .املكتب هذا �ى املود�ة
 ا�ول مجیع �شمل اليت الواجبة القانونیة إالجراءات ٔأعقاب يف �لفعل املضمون التعیني/  ��رتاف �ىل �بري تأٔثري" ا�تصة
 نظراً  مقيًدا �كون الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة مبوجب أ�طراف املتعدد التعاون ٔأنيف  العملیة هذه نتي�ة و�مكن .املتعاقدة

يف جمال  متعدد�ن رشاكء معممتدة ملا وراء احلدود الوطنیة  الرشاكت اكنت ��م، هذه مثل يف. وثنائیة اتفاقات وجود عدمل
 البحث ا�ويل / الفحص ٕادارة واختیار ات��رتا� �سجیل ٕاىل ا�ةوحتددت احل .ذ� ٕاىل وما والتسویق وإالنتاج لبحثا

 ب�ان من الطلبات مقديم من العدید وجود �ا� يفو .عوامل �دة �ىل بناءً  الطلبات مقديم قبل من ا�ويل ا�متهیدي
 ا�ويل ا�متهیدي البحث ا�ويل / الفحص ٕادارة اختیار ٔ�ناملطرو�ة  اخلیارات من املزید الطلبات مقديم �ى اكن، خمتلفة

 والفحص ا�ويل للبحث ٕاكدارة املكتب الختیار مؤهالً  الطلبات مقديم من أ�قل �ىل وا�د يف �ال وجود ممكنًا اكن
 قوا�د لصیا�ة �ا�ة هناك واكنت الطلبات مقديم مجلیع مو�د �شلك متا�ة اخلیارات �كن مل و�لتايل،. ا�ويل ا�متهیدي

 .املتغري للعامل

 مقديم مجلیع الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة نظام مسح، أ�طراف متعددة مكعاهدة، ٕانه �لقول الهند وفد واس�متر .257
 ادارة ٔأي �ختیار الطلبات ملقديم السامح �الل ومن .ا�ولیة املر�� �الل املتعاقدة ا�ول مجیع انت�اب ٔأو بتعیني الطلبات

 �دارات ٔ�ن ٔأمهیة ٔأكرث س�یكون ا�ولیة إالدارات بني التعاون فٕان ا�ويل، ا�متهیدي والفحص ا�ويل للبحث ٕاكدارة دولیة
 تقد�ا اليت �خلدمات �ىل �د سواء املتعاقدة ا�ول مجیع وستتعرف أ�خرى إالدارات تقد�ا اليت اخلدماتستتعرف �ىل 

 نظام فٕان، الطلب ملقدم اخلیارات من املزید وٕا��ة اتإالجراء تبس�یط �الل من، ذ� �ىل �الوةو  .ا�ولیة إالدارات مجیع
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 ٔأفضل اس�ت�دام هناك س�یكونو  .الطلبات ملقديم الت�اریة �ٔ�عاملاملبارشة  سيسهل الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة
 .الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة نظام اس�ت�دام �ىل الطلبات مقديم من املزید �شجع مما، املامرسات ٔأفضل و�رش للمصادر

 �الل مفن، وجوده من املاضیة أ�ربعة العقود �اللشوطًا �بريًا  قطع قد الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة نظام ٔأن �ني ويف
 معاهدة نظام واكن .املتغرية العاملیة �حتیا�ات لتلبیة مس�متر �شلك النظام حتسني أ�عضاء ل�ول ميكن املشرتكة، اجلهود

 مبوجب تعز�زه من سزيید ما وهو، العمل وتقامس الناحج أ�طراف املتعدد التعاون �ىل واحضاً  مثاال الرباءات �شأٔن التعاون
 تفوق �قرتاح يف املتصور التعاون روح ٔأن �ىل أ�عضاء ا�ول مجیع توافق ٔأن يف ٔأم� عن الوفد ٔأعرب، و��. �قرتاح

 إالجرائیة التغیريات ٔأو، التوجهيیة املبادئ ٔأو القانونیة النصوص �ىل املرتتبة التعدیالت �سبب العمل �ىل ٕاضايف عبء ٔأي
 مثلإاللكرتونیة  الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة �دمات فٕان، ذ� �ىل و�الوة .�قرتاح لتنفيذ مطلوبة �كون قد اليت

 التجریيب املرشوع ٕاىل �ٕالضافة �لكرتونیة البحث �سخ �دمة ونظام الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة �لكرتوين النظام
 الطلبات بتقدمي الطلبات مقديم بقيام �قرتاح یبدأٔ  ٔأن ميكن، بدایةً و  .املقرت�ة التغیريات لتنفيذ جيدة طریقة توفر للمقاصة،

البحث ا�ويل /  ٕادارة �عتبارها دولیة ادارة ٔأي �ختیار مع السامح طلبات �سمل مكاكتب ا�ويل املكتب �الل من ا�ولیة
آلیات ٔ�ن ا�ويل ا�متهیدي الفحص  .ا�ويل واملكتب ا�تلفة إالدارات بني �لفعل موجودة اكنت الو�ئقنقل و  الرسوم حتویل أ
 للرباءات الهندي املكتب بأٔن الوفد ورصح .أ�خرى الطلبات �سمل ماكتب لتشمل تدرجيیاً  ا�آلیة توس�یع ذ� بعد وميكن

 �ىل و�الوة .احلالقرت  السهل التنفيذ ٔأ�ل من مطلوبة تغیريات ٔ�یة أ�خرى واملاكتب ا�ويل املكتب مع �لعمل سيسعد
، 2017 فربا�ر يف الرباءات �شأٔنالتعاون  معاهدةوفق  طلب مالیني 3 �رش مبناس�بة، بأٔنه العامل الفریق الوفد ذكّر، ذ�
 و�جتاهات �امة نظرة - الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة نظام" بعنوان للویبو العام املد�رقبل  من مذ�رة ا�ويل املكتب �رش

 الهادف احملمتل املس�تقبيل للعمل واسعة ؤأولو�ت اجتاهات �ىل" �ذاء للتفكري" توفري هبدف" وأ�ولو�ت املس�تقبلیة احملمت�
 الهدف هذا لتحقيق الرئييس الطریق ٔأنالوفد  اقرتح �اص،�شلك و  .الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة نظام حتسني ز�دة ٕاىل
 وترصفات سلو�یات �ىل تغیريات ٕاجراء الغالب يف یتطلب وا�ي، املعاهدة يف التعاون عنرص �ىل الرتكزي جتدید هو

، تنفيذه مت ٕاذا، �قرتاح هذا ٕانو  .القانوين إالطار �ىل �مة تغیريات ٕاد�ال من بدالً ، ا�ويل املكتب ذ� يف مبا، املاكتب
 �ج�ع هذا يف املشاركني مجیع الوفد د�ا، و��. الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة يف التعاون عنرص �برية بدر�ة س�یعزز

 . سهل �شلك لتنفيذه طرق واقرتاح �قرتاح �شأٔن نظرمه و�ات تبادل ٕاىل

 �الل �قرتاحت مناقشة مت قد هبأٔن العامل الفریق رـّ وذك الهادئ واحملیط أٓس�یا فریق �مس ٕاندونيس�یا وفد وحتدث .258
 املناقشة صف�ة نوم .فربا�ر يف الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة مبوجب ا�ولیة إالدارات الج�ع والعرش�ن السادسة ا�ورة
 التفاصیل من املزید إالدارات ٕا�دى طلبت، للفریق املعين �جلودة إاللكرتوين املنتدى يف ٕا�دادها مت يتال �القرتاح اخلاصة

التباع االتفاق  هاس�تعداد عن الهادئ واحملیط أٓس�یا ؤأعرب فریق .الهند وفد قام بتقدميها واليت أ�ساس�یة، املعلومات عن
 ٔأقرب يف ٕاجيايب قرار �ىل االتفاق یمت ٔأن معرً� عن ٔأم� يف �قرتاح يف موحض هو كام قدماً  للميض طریقة �شأٔنامجلاعي 

 .ممكن وقت

 اس�تفاد، أ�خرى الوطنیة املاكتب من العدید  مكثلمث�، الفكریة لملكيةل  املكتب �سرتايل ٔأن ٔأسرتالیا وفد ورصح .259
 یقومون ا��ن احمللیني للم�امني املناسب الوقت يف املسا�دة تقدمي �الل من سواء احمللیني، للمسامهني اخلدمات تقدمي من

 اليت طرٔأت �ىل أ��رية �لتغیريات الوعي مس�توى رفع طریق عن ٔأو، الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة ات وفقطلب ٕ�یداع
 الفكریة لملكيةل  �سرتايل املكتب ٔأداء فٕان، ذ� ومع. �سرتايل النشاط الت�اري مع الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة
املكتب  دور ٕانو . اخلدمات تقدمي وراء ما ٕاىل ميتد لطلباتل  �سمل ومكتب دويل هیديمت  وحفص دويل حبث ٕادارة �عتباره
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من حيث  احمللیني املسامهني مع القمية �لعالقات ٔأیضاً  یتعلق الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة يف الفكریة لملكية�سرتايل ل 
 ٔأ�حت كام. املسامهني ؤأولئك الفكریة ملكيةلل  املكتب �سرتايل من �لك املهمة القضا� يف مفيد �شلك ركةٕاماكنيته املشا

، إالقلميي املس�توى �ىل أ�خرى املاكتب مسا�دة الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة يف الفكریة للملكية �سرتايل املكتب جتربة
 فاحيص تدریب �الل من ٔأو ا�اورة الهادئ احملیط جزر يف للماكتب العمالء �دمة وظائف يف املسا�دة هذه اكنت سواء

 عن �شأٔت اليت �عتبارات من العدید هناك اكنتو  .)RPET(التدریب إالقلميي لفاحيص الرباءات  �ر�مج يف الرباءات
 ٔأن اعتقاده عن الوفد ٔأعرب، و�� .العمل عبء وتوقع، ةالزمنی واملهل، اللغة اعتبارات مثل الوثیقة، يف الوارد �قرتاح

 التعاون معاهدة مبوجب ا�ولیة لٕالدارات املقبل �ج�ع يف البناءة املناقشة من مزیًدا تتطلب �عتبارات هذه
 .الرباءات �شأٔن

 ملقديم السامح يف تقنیة صعو�ت هناك س�تكون ٔأنه یعتقد لكنه، �قرتاح �ىل للهند تقد�ره عن ٕارسائیل وفد ؤأعرب .260
 �ىل �بري تأٔثري � س�یكون �قرتاح فٕان، ذ� �ىل و�الوة .ا�ويل ا�متهیدي البحث ا�ويل / الفحص ٕادارة �ختیار الطلبات

 .الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة ماكتب يف العام� والقوى املعلومات �كنولوجيا نظام

 الج�ع والعرش�ن السادسة ا�ورة يف الوثیقة يف الوارد �قرتاح ه مت تقدمئأن ٕاىل الرويس �حتاد وفد ؤأشار .261
 التعاون معاهدة نظام ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار .�لتفصیل یناقش مل لكنه، الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة مبوجب ا�ولیة إالدارات

 ا�ويل، ا�متهیدي البحث ا�ويل / الفحص ٕادارة اختیار الطلبات ملقديم یتيح ٔأن �ىل �لفعل اً قادر اكن  الرباءات �شأٔن
 ا�ويل البحث طلب ٔأیًضا الطلب مقدممواطنني ٔأو مقميني يف �دة دول. واكن ٕ�ماكن  الطلبات مقديم �كون عندما اصةخبو 

 الطلبات �سمل ملكتب ا�تصة ا�ويل البحث اتٕادار من  ليست ادارة ِقبل من الطلب عن البحث يف راغباً  اكن ٕاذا التمكیيل
 و�الوة. حصیح �شلك یعمالن التمكیيل ا�ويل والبحث ا�ويل البحث ٔأن كذ� الوفد ورٔأى .فيه الطلب ایداع مت ا�ي
 الفحص /البحث ا�ويل  ٕادارات مجیع حيدد ٔأن طلبات �سمل مكتب ٔ�ي املمكن من اكن، 35 القا�دة نطاق يف، ذ� �ىل

، حمدوًدا �دًدا طلبات �سمل مكتب لك �دد، العملیة املامرسةمن حيث  ولكنالفا�� للطلبات اخلاصة به،  ا�ويل ا�متهیدي
 ا�ويل البحث ٕادارات بعض توا�ه قد، ذ� من النقيض �ىلو  .الواقع �لهيم العمل عبء بتخطیط للماكتب �سمح مما

 من العدید ٔأ�رمت، ذ� �ىل و�الوة .البحث لطلبات متاك� و�ري متوقع �ري وصول �سبب �قرتاح مبوجب �برية صعو�ت
 لبعض الطلبات �سمل ماكتب يف اختصاصها حرصت ٔأو الطلبات �سمل ماكتب بعض مع ثنائیة اتفاقيات ا�ولیة إالدارات

 بتوقع سمح�  مما، )3( 32 و) ب) (3( 16 املادتني مبوجب ا�ويل املكتب من لك مع الثنائیة اتفاقيهتا يف املتعاقدة ا�ول
 النظر ینبغي ٔأنه) ROSPATENT( الفكریة للملكية الفيدرايل املكتب رٔأى ��و .العمل اخلاص هبم عبء ملعرفة ٔأفضل

 البحث ا�ويل / الفحص ٕالدارات ٔأداة ٕال�داد �ا�ة هناك ؤأن ا�ولیة داراتاالٕ  اج�ع يف التفصیل من مبزید �قرتاح يف
البحث ا�ويل /  ٕادارات مع ا�ويل املكتب یتشاور ٔأن كذ� الوفد واقرتح .هبا اخلاص العمل عبء لتنظمي ا�ويل ا�متهیدي
 التعاون معاهدة لواحئ تعدیل اكن ٕاذا ما يف مسأٔ� الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة تعممي �الل من ا�ويل ا�متهیدي الفحص

 من ا�ويل ا�متهیدي البحث ا�ويل / الفحص ٕادارات كنمي ٔأن ميكن إالداریة التعل�ت �ىل والتعدیالت الرباءات �شأٔن
  .لالقرتاح العملیة اجلوانب دراسة ميكنه للمقاصة التجریيب املرشوع ٔأن ٔأیضا واقرتح هبم اخلاص العمل عبء تنظمي

 �لكرتونیة البحث �سخ �دمة نظام �س�ت�دم مل الفكریة للملكية الكندي املكتب ٔأن كندا وفد ورصح .262
)eSearchCopy( ،ٕارسال يف �بري تأٔ�ري ٕاىل س�یؤدي مما، �قرتاح مبوجب العادي الربید اس�ت�دام منه س�ُیطلب و�لتايل 

 عبئًا س�یكون ٔأنه الوفد رٔأى، ذ� �ىل �الوةو  .الطلبات مقديم ٕاىل العامل ٔأحناء مجیع يف كتوبةامل  وا�ٓراء ا�ولیة البحث تقار�ر
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 والتحفظات وإال�ال�ت إالشعارات خمتلف ٕاىل �لنظر هلم املتا�ة اخلیارات مجیع بني ا�قيقة الفروق فهم الطلبات مقديم �ىل
 الوفد شارك كام. احلقوق فقدان اح�ل مع فائدة ٔأقل خياًرا الطلبات مقديم خيتار قد، و�لتايل. املاكتب مبوجهبا تعمل اليت

 .ا�ويل واملكتب الطلبات مقديماملرتتبة �ىل  التاكلیف ذ� يف مبا، الرتمجة وقضا� العمل عبء ٕادارة �شأٔن ا�اوف

 الطلبات ملقديم املتا�ة اخلیارات �زید ٔأن احملمتل منو . ٕاضافيا تفسريا �س�تحق �قرتاح ٔأن الربازیل وفد ورصح .263
 دخول فهيا حيدث قد اليت ا�ول ٔأو اللغة مثل احملدد للطلب وفقًا ا�ويل ا�متهیدي البحث ا�ويل / الفحص ٕادارات الختیار
 الالحئة وتعدیل الرسوم ونقل املعلومات لتكنولوجيا التحتیة البنية �كيیف مثل التقنیة التفاصیل ٔأن �ني يف .الوطنیة املر��

 وقدمت التقنیة العقبات هبذه الهند وفد ؤأقر، املناقشة من مزید ٕاىل س�تحتاج الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة التنفيذیة
 أ�ساس الوثیقة وفرتوقد  .�قرتاح �ىل أ�عضاء ا�ول وافقت ٕاذا التنفيذ ملسا�دة ٔأدوات الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة

 التعلیقات لتلقي مناقشة صف�ةللفریق املعين �جلودة  إاللكرتوين املنتدى وقدم، التقنیة التفاصیل حول النقاش من ملزید
 . العامل قیالفر  ٔأو/  و ا�ولیة داراتاالٕ  الج�ع املقب� ا�ورة يف �قرتاح مناقشة ٕاىل الوفد تطلع و�� .�لوثیقة املتعلقة

 ٕ�دارات یتعلق ف� الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة التنفيذیة الالحئة تعدیل سيتطلب �قرتاح ٔأن الصني وفد ورصح .264
 ا�متهیدي البحث ا�ويل / الفحص ٕالدارات �لنس�بة، ذ� ٕاىل �ٕالضافةو .ا�تصة ا�ويل ا�متهیدي البحث ا�ويل / الفحص

 الوقت من املزید سيتطلب ٔأنه الوفد رصح، و��. والتقنیة القانونیة الت�د�ت بعض س�ت�لب املقرت�ات فان، ا�ويل
 . وتقيميه �قرتاح يف النظر ملواص�

 اختیار حریة لتوفري الطلبات مقديم من طلب ٔأي هناك اكن ٕاذا ما مبعرفة اه�مه عن املت�دة اململكة وفد ؤأعرب .265
 ٔأنظمة من لك �ىل �برية تقنیة تغیريات ٕاجراء ٕاىل س�تحتاج الطلبات �سمل ماكتب ٔأن ٕاىل �لنظرو .ا�ويل البحث ٕادارة

 ٔأن �ىل الطلبات مقديم من واحضة ٔأد� ٕاىل س�یحتاج ٔأنه �ىل الوفد شدد، هبا اخلاصة املالیة وأ�نظمة املعلومات �كنولوجيا
 حيتاج ٔأنه الوفد ٔأكد، ذ� ٕاىل �ٕالضافةو .التغیري هذا مثل يف النظر من ا�متكن قبل نظرمه و�ة من فيه مرغوب �قرتاح

االتفاقية أ�وروبیة  اصةخبو ، ا�ولیة �ملعاهدات یتعلق ف� املت�دة للمملكة القانونیة �لزتامات لت�لیل الوقت من مزید ٕاىل
 .املركزیة �شأٔن هبا اخلاص والربوتو�ول )EPC( للرباءات

 ٕاىل حيتاج وا�ي الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة نظام من ٔأسايس جبانب یتعلق �قرتاح ٔأن الیا�ن وفد ورصح .266
 �ىلو  .املعلومات �كنولوجيا ؤأنظمة احمللیة اللواحئ �ىل ٔأیًضا یؤ�ر ٔ�نه للمس�ت�دمني النسبية الفائدة مرا�اة مع دقيقة مناقشة
 ینقص ٔأو �زید قد ا�ولیة البحث طلبات �دد ٔ�ن العمل عبء يف التحمك �ىل القدرة �دم من خطر مثة، املثال سبيل
 البحث ٕالدارة زمنیة �� �ددت 42 القا�دة ٔ�ن نظًراو  .هبا التنبؤ یصعب عوامل �سبب قصرية زمنیة فرتة �الل �بري �شلك
 تقار�ر جودة ٔأن ٔأو ةالزمنی �مله� تفي لن ا�ويل البحث ٕادارة ٔأن من خطر هناك اكن، ا�ويل البحث تقر�ر�داد الٕ  ا�ويل
 طلبات مع مما �شلك عبئًا �برياً  ،ة�داو  دويل حبث ٕادارة الطلبات مقديم من العدید اختار ٕاذا س�تقل ا�ولیة البحث
 .الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة نظام مصداقية ضعفیُ  أ�مر ا�ي، ملس�ت�دمني� أ�مر ا�ي س�یلحق الرضر .البحث

 تقار�ر جودة �ىل حساب ا�ويل البحث ٕادارات بني السعر �ىل منافسة �دوث يف �قرتاح یتسبب قد، ذ� �ىل �الوةو 
 اليت الكيفية حول املناقشة من مزید ٕاىل �قرتاح حيتاج، و�لتايل .للمس�ت�دمني ذ� ٔأمهیة من الرمغ �ىل، ا�ولیة البحث
 .الطویل املدى �ىل املس�ت�دمني هبا س�ینتفع
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 �سمل ماكتب و�شغیل العمل بعبء یتعلق ف� اصةخبو ، أ�خرى الوفود عهنا أٔعربت اليت ��اوف �ش�یيل وفد ؤأقر .267
 .ا�ولیة إالدارات اج�ع يف لالقرتاح مقب� مناقشات ٕاىل والتطلع الطلبات

 �سمل ماكتب �ىل تنافس�یة مزية ا�ويل ملكتباخلاص � الطلبات �سمل مكتب منح ینبغي ال بأٔنه فر�سا وفد ورصح .268
مت  كام، ا�ويل ا�متهیدي الفحص/  ا�ويل البحث ٕادارة اختیار حریة الطلب مقدم ٕاماكنيته منح حيث من أ�خرى الطلبات

قد  ا�ويل ملكتباخلاص � الطلبات �سمل مكتب يف الطلبات�بري من  ٕایداع �دد ن�ٔ ، �قرتاح تنفيذ بدایة يف هتصور
 �شأٔن االتفاقية أ�وروبیة للرباءات�روتو�ول  فٕان، ذ� �ىل و�الوة .خرىا�ٔ  طلباتال  �سمل ملاكتب ايلامل یلحق الرضر

 أ�ورويب املكتب ٕاىل �اص �شلك البحثیة ٔأ�شطته نقل ا�ي فر�سا يف الفكریة للملكية الوطين املعهد مشل املركزیة
 ٔأي فٕان، االتفاقية أ�وروبیة للرباءات من جزءهو  الربوتو�ول ٔأن مباو  .�قرتاح دمع من الوفد �متكن مل، و�لتايل .للرباءات

 ثالثة �كون ٔأن جيبو  .االتفاقية أ�وروبیة للرباءات يف املتعاقدة ل�ول دبلومايس مؤمتر عقد تطلبی  لربوتو�ولیمت �ىل ا تنقيح
 ثالثة ٔأ�لبیة یتطلب منقح نص ٔأي اع�د ؤأن املؤمتر يف ممث� أ�قل �ىل أ�وروبیة للرباءاتاالتفاقية  يف املتعاقدة ا�ول ٔأر�ع
 .املؤمتر يف والتصویت املمث� املتعاقدة ا�ول ٔأر�ع

 �كن مل، ذ� ومع .الوثیقة يف الوارد �قرتاح يف املبذو� اجلهود �ىل الهند وفد للرباءات أ�ورويب املكتب وفد وشكر .269
 التقدمي الطلبات ملقديم حيق اكن، احلايل الوقت يف. والوثیقة من 5 الفقرة يف �ملقرتح التقدم بدمع � �سمح وضع يف الوفد
 النحو �ىل، ٔأو ،)3) (أٔ ( 19.1 القا�دة مبوجب ٕارادهتم مبحض ٕاما ا�ويل ملكتباخلاص � الطلبات �سمل مكتب �ى

 تقدميه مت ٔ�نه ا�ويل �ملكتب اخلاص الطلبات �سمل مكتب ٕاىل ا�ويل الطلب ٕارسال مت ٕاذا، 4-19 املادة يف �لیه املنصوص
 اكن ٔ�نه، الطلب مقدم بتفویض، ٔأو، اللغة ٔأو إالقامة ٔأو جلنس�یةتتعلق � ٔ�س�باب الطلبات �سمل مكتب ٕاىل أ�صل يف

 هذه د�لتو  .ا�ويل واملكتب �ٔ�صل ٔأودع قد ا�ويل الطلب اكن حيث الطلبات �سمل مكتب بني حمددة اتفاقية هناك
 احلادیة ا�ورة ٕاىل ا�ويل املكتب مذ�رة من 8 ٕاىل 6 من الفقرات يف واقرتحت 1994 ینا�ر 1 بتارخي التنفيذ �زي الضام�ت

 :یيل كام، )PCT/A/XXI/2 الوثیقة( 1993 سبمترب يف الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة احتاد مجلعیة عرشة

 �شأٔن التعاون معاهدة مبوجب املتعاقدة ا�ول مجیع من الطلبات مقديم منح ٕاىل املقرت�ة التعدیالت هتدف .6"
 املاكتب �ى لٕالیداع �بدیل، طلباتلل  �سمل مككتب ا�ويل املكتب �ى ا�ولیة الطلبات ٕایداع خيار الرباءات
، اصةخبو ، مشلكتني مع التعامل هبدف ٕا�دادها مت وقد .لطلباتل  �سمل مكاكتب) إالقلميیة ذ� يف مبا( ا�تصة الوطنیة

 .الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة مس�ت�ديم توا�ه قد اليت

. ٔأوًال، ميكن ٔأن تنشأٔ الظروف يف ٔأوقات قد یوا�ه فهيا مكتب �سمل الطلبات، ٔ�س�باب ال ميكن جتنهبا، صعو�ت 7"
�ة ملقديم الطلبات، يف مثل هذه ٕاداریة تؤدي ٕاىل تأٔ�ري وٕاز�اج ملقديم الطلبات. وس�تتيح التعدیالت املقرت 

 ٕایداع طلباهتم ا�ولیة �ى املكتب ا�ويل مككتب �سمل طلبات بدیل. خيارالظروف، 

. �نیًا، ميكن ٔأن حيدث يف الوقت احلايل ٔأن یودع طلب دويل عن طریق اخلطأٔ �ى مكتب ال حيق �، مبوجب 8"
نس�یة مقدم الطلب. وتوفر التعدیالت املقرت�ة ٕاجراء الصیا�ة احلالیة للواحئ، �سمل هذا الطلب �سبب ٕاقامة و� 

�لتارخي وٕارسالها ٕاىل املكتب ا�ويل مككتب ا خمته�لك �ساطة وخباصة، سيمت  -�س�یط للتعامل مع مثل هذه الطلبات
 بدون فقدان �رخي إالیداع أ�ويل." – خمتص�سمل طلبات 
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ن تقدمي هذه إالجراءات الوقائیة اكن مقرتً� ٕ�ضافة فقرة وواصل وفد املكتب أ�ورويب للرباءات �سلیط الضوء �ىل أٔ  .270
املكّرسة من ٔأ�ل ٕادارة البحث ا�ويل ا�تصة، و�ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد اململكة املت�دة يف  3-35�دیدة يف القا�دة 

قرتاح املقدم من قبل وفد اململكة املت�دة، وا�ي مت اع�ده من قبل . وكام هو موحض يف �PCT/A/XXI/4الوثیقة رمق 
مجعیة احتاد معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات: "حيق �لك دو� متعاقدة حتدید ٕادارة (ٕادارات) البحث ا�ويل ا�تصة للطلبات 

�ة يق هذه الوثیقة هبذا احلق حىت يف �ا� املقرت  3-35واملقميني فهيا. وحيتفظ نص القا�دة  مواطنهياا�ولیة املود�ة من قبل 
 ٕایداع الطلب ا�ويل �ى املكتب ا�ويل مككتب �سمل طلبات".

نه یعتقد أٔن املبادئ املنصوص �لهيا يف مجعیة احتاد معاهدة أٔ املكتب أ�ورويب للرباءات �لتشدید �ىل وفد واختمت  .271
ٕاماكنیة جعل املكتب ا�ويل  طرحنه: ٔأوًال، مت أٔ  یوم، وخباصة،ال �زال قامئة حىت ال  1993التعاون �شأٔن الرباءات يف �ام 

و، �نیًا، احلق يف حتدید ٕادارة البحث ا�ويل ا�تصة ٔأو الهیئات للطلبات ا�ولیة املود�ة  مأٔمونةلیة �آ مككتب �سمل طلبات 
ٔأي حق اختیار  منح من ٔأنّ عن قلقه  عرب الوفدأٔ  من قبل املواطنني واملقميني ا��ن ینمتون ٕاىل لك دو� متعاقدة. و�لتايل،

ملقديم الطلبات ا��ن یقومون �ٕالیداع �ى مكتب �سمل الطلبات للمكتب  ٕادارة حفص متهیدي دويل ٕادارة حبث دويل/
ا�ويل قد یؤدي ٕاىل منافسة �ري مقصودة بني مكتب �سمل الطلبات للمكتب ا�ويل و�ريها من ماكتب �سمل الطلبات. 

ضمون القرار ا�ي اختذته مجعیة احتاد معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات عند اع�د تغیريات القا�دة يف وهذا یتعارض مع م
 .1993العام 

خرى �ىل تعلیقها �ىل �قرتاح. وردًا �ىل هذه التعلیقات رٔأى الوفد بأٔنه ميكن عرب وفد الهند عن شكره للوفود ا�ٔ أٔ و  .272
�د اختاذ قرار بتنفيذ �قرتاح، فس�یكون من و . بعاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتمتنفيذ �قرتاح بدون احلا�ة لتعدیل لواحئ 

ٕادارة الفحص  ) بني لك من ٕادارة البحث ا�ويل/3( 32) (ب) و 3( 16تفاقيات مبوجب املادتني الرضوري تعدیل اال
لتعاون �شأٔن الرباءات �لك دو� ملعاهدة اجراء تغیريات �ىل مرفقات دلیل مقدم الطلب إ واملكتب ا�ويل و  ا�متهیدي ا�ويل

 63و  36. وف� یتعلق جبودة منت�ات العمل ا�ويل، ٔأشار الوفد ٕاىل املتطلبات املنصوص �لهيا مبوجب القا�دتني متعاقدة
لتعیني مكتب كهیئة دولیة، مبا يف ذ� وجود نظام ٕالدارة اجلودة، وا�ي ستنظر فيه جلنة التعاون الفين عند تقدمي مشورهتا 

. واختمت الوفد �ٕالشارة ٕاىل اس�تعداده ملواص� النقاش �شأٔن �قرتاح متهیديلجمعیة �شأٔن تعیني ٕاكدارة حبث دويل وحفص ل 
 .2020ج�ع إالدارات ا�ولیة، واملتوقع انعقاده يف ٔأوائل �ام ال املقب�يف ا�ورة 

رتاح من و�ة نظر ٕادارة امللكية الفكریة، قلالمة الفكرة العا  (I3PM)ؤأید ممثل املعهد ا�ويل ٕالدارة امللكية الفكریة .273
واليت من شاهنا تعز�ز مرونة مقديم الطلب من �الل توفري املزید من خيارات إالدارات ا�ولیة. وهذا بدوره قد یؤدي ٕاىل 

اليت تعرتض تنفيذ  التقنیة. ومع ذ�، ٔأقر املمثل �لقيود القانونیة والصعو�ت معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتطلبات ازد�د 
كام ٔأكد وفد املكتب ، االتفاقية أ�وروبیة للرباءاتاصة ل�ول املتعاقدة يف خب�قرتاح، واليت اكنت حتتاج النظر فهيا بعنایة، و 

تقال ٕاىل ن ن املرشوع التجریيب املقرتح من قبل الوفد الرويس ميكن ٔأن یوفر طریقة لالأٔ ؤأقر املمثل ٔأیضًا  أ�ورويب للرباءات.
 نظام �دید.

ورصح ممثل امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة بأٔن �ختیار املزتاید ٕالدارة البحث ا�ويل س�یكون مفيدًا ملقديم  .274
الطلبات وس�یكون ٔأكرث �دًال من �ختیار ا�ي یعمتد �ىل اختیار مكتب �سمل الطلبات ٕالدارة البحث ا�ويل ا�تصة. 

قديم ملیارات اخل املزید من طرح معلیات البحث ا�ويل �الیة اجلودة يف ظل نظام مع وشدد املمثل �ىل احلا�ة ٕاىل ضامن 
 الطلب واملنافسة احملمت� �ىل السعر. 



PCT/WG/12/25  
67 
 

ؤأوجز الرئيس بأٔن الوفود قد سلطت الضوء �ىل العدید من القضا� يف �قرتاح واقرتح بأٔن ینظر هبا وفد الهند يف  .275
�ىل الرمغ من ٔأن �قرتاح مل �كن . و 2020ج�ع إالدارات ا�ولیة يف مطلع �ام القب� امل وثیقة ٔأخرى لیمت مناقش�هتا يف ا�ورة 

ٕاال ٔأنه س�یكون ا�ٔكرث تأٔ�ًرا �لتغیريات اليت تطرأٔ فقط،  ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل ٕادارة البحث ا�ويل/ من اختصاص
 .ا�تلفة والرتامجنیة الزم  املهل�ىل عبء العمل يف البحث والفحص ا�ويل ونقاط ٔأخرى مثل 

ج�ع إالدارات الود�ا الفریق العامل وفد الهند ٕاىل ٕا�داد وثیقة للمناقشة يف ا�ورة السابعة والعرش�ن  .276
ات ٔأخرى �شأٔن �قرتاح را�ولیة، مع مرا�اة التعلیقات اليت ٔأبدهتا الوفود يف ا�ورة احلالیة للفریق العامل ؤأي مشاو 

ات البحث ا�ويل والفحص ليت متثل ماكتب امللكية الفكریة اليت تعمل ٕاكدار مع الوفود، والس�� ت� ا
 ا�ويل. ا�متهیدي

 قوامئ التسلسل

 مر�يلالتسلسل: تقر�ر  املعنیة بقوامئعمل الفرقة  .)لف(أٔ 

 .PCT/WG/12/14الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .277

قوامئ ب املعنیةالتقدم احملرز من قبل فرقة العمل  عن ،يف تقدميه للوثیقةورويب للرباءات، وفد املكتب ا�ٔ  وحتدث .278
ینا�ر،  1يف  ST.26اس�تعدادًا لبدء اس�ت�دام معیار الویبو رمق  2010التسلسل اليت ٔأ�شأٔهتا جلنة معایري الویبو يف �ام 

تب ا�ويل �دًدا �ا املك ، دعضاء فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسلأٔ ، و�لتعاون مع 2018. اوًال، منذ �رخي نومفرب 2022
التأٔلیف والتحقق ملقديم الطلبات، ٔأداة الویبو للتسلسل، واليت س�تكون متا�ة مع  حمدوًدا من املس�ت�دمني الختبار ٔأداة

ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. ودعیت املاكتب ٕاىل تقدمي تعلیقاهتا  10وا�ة املس�ت�دم الرسومية يف مجیع لغات النرش ال 
. �نیًا، مت التخطیط ٕالطالق 2019هنایة یونیو  معس�ت�دم، واملتا�ة �ىل و�يك الویبو �للغة إالجنلزيیة، �ىل مسودة دلیل امل 
. �لثُا، قدمت فرقة العمل، 2019، ٔأداة التحقق ملاكتب الرباءات، يف سبمترب مثّبت ٔأداة الویبو للتسلسلإالصدار أ�ول من 

، للنظر فهيا يف ا�ورة ST.26من معیار الویبو  7و 1 للمرفقنير�ریة �ددًا من التعدیالت اجلوهریة والتصحی�ات التح
. رابعًا، اقرتاح مراجعة ٕاطار العمل القانوين ملعاهدة التعاون 2019يف یولیو ) CWS( السابعة للجنة املعنیة مبعایري الویبو

مت ٔأیضًا تنقي�ه يف ٕاذ ، 2022ینا�ر،  1ودخو� �زي التنفيذ يف  2020�شأٔن الرباءات، واملقرر اع�ده يف �ام 
PCT/W12/13ملعیار الویبو  ا. ؤأ�رياً، �رش �دد من املاكتب خطط التنفيذ اخلاصة هبST.26  ىل الو�يك ودعت فرقة�
 .�رش خطط التنفيذ اخلاصة هباخرى ٕاىل العمل املاكتب ا�ٔ 

من الوثیقة ٔأن أ�دوات الالزمة  6وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �لعمل املنجز ؤأوحض ف� یتعلق �لفقرة ورحب  .279
آلیا �شلك موثوقحتدید  لضامن اليت تتطلب تد�ًال �رشً� احملمت� خرى ٔأما املسائل ا�ٔ ، بعض العیوب اليت ميكن اكتشافها أ

�الوة �ىل ذ�، ذكّر الوفد الفریق العامل، ف� یتعلق �لفقرة و لضامن �متثال �ملعایري.  فيجب عرضها �ىل خبري للنظر فهيا
 ، بأٔن جناح ٕاثبات املفهوم مل �كن مساوً� للمنتج ا�هنايئ ؤأن التطو�ر والفحص مس�متران.7

  .PCT/WG/12/14 مبحتو�ت الوثیقةؤأ�اط الفریق العامل �لام  .280
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 ST.26تنفيذ معیار الویبو  .)ء(�

 .PCT/WG/12/13الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .281

اكنت مؤقتة وهتدف للمناقشة والتعلیق �لهيا حىت یتس�ىن  �قرتا�اتٔأن ؤأوحضت �مانة يف تقدميها للوثیقة،  .282
ٔأو بعد ذ�  2022ینا�ر  1طلبات ا�ولیة املود�ة يف �ل  ف� یتعلق التنفيذودخولها �زي  2020�نهتاء من اع�دها يف �ام 

 التسلسل مع معایري الصنا�ة سيمت مواءمة معیار قوامئ، ST.26ٕاىل معیار الویبو  ST.25�النتقال من معیار الویبو و التارخي.
 املعیار ذات الص� والسامح ملقديم الطلبات �لكشف عن جوانب التسلسل اليت مل یمت التعامل معها �شلك جيد من قبل

ST.25 . الوة �ىل ذ� ، ومبوجب معیار الویبو و�ST.26  س�تكون املاكتب قادرة �ىل توفري �سلسل ملوردي قوا�د ،
ملتطلبات الكشف  شلك یتيح دجمها يف قوا�د بیا�ت البحث اليت �س�ت�د�ا املاكتب وامجلهور يف البیا�ت بعد النرش

 والبحث العام.

اج مزودو . ٔأوًال، حيتST.26مانة يف �سلیط الضوء �ىل �دد من القضا� يف �نتقال ٕاىل معیار الویبو وواصلت ا�ٔ  .283
التسلسل قوامئ . �نیًا، حتتاج املاكتب معاجلة للغة �للغة إالجنلزيیةاملعمتدة �ىل ا ا�خي�قوا�د البیا�ت ٕاىل ٔأقسام النصوص 

وس�تحتاج ماكتب �سمل الطلبات ٕاىل �رتيب �س�یط،  يف ٔأدوارها ا�تلفة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. اواس�ت�دا�
من �الل  التسلسل ٕاالقوامئ ت نظرًا ٕاىل ٔأن الفاحصني، �شلك �ام، لن �كونوا يف وضع �س�تطیعون من �ال� تقيمي حمتو�

دارات البحث ا�ويل إ  ٔأن �كوناحلصول �ىل معلومات من معلیات تدقيق تلقائیة مضمنة يف ٔأدوات إالیداع. وجيب 
دىن ن تتطلب العملیة، يف املر�� الوطنیة، احلد ا�ٔ أٔ وجيب  والفحص ا�متهیدي قادرة �ىل قراءة قوامئ التسلسل والبحث فهيا.

من اجلهد �لك من مقديم الطلب واملاكتب املعینة. �لثًا، ینبغي ٔأن جتعل ٔأدوات الربجمیات من السهل �ىل مقدم الطلب 
تصحیح ٔأو تعدیل قوامئ التسلسل ومسا�دة املاكتب يف مقارنة إالصدارات ا�تلفة من القوامئ، مع إالقرار بأٔن حتدید وتقيمي 

يه تقلیل  �قرتا�اتاكنت النیة يف إالیداع س�تكون صعبة دامئًا. و��  بعدامئ التسلسل التغیريات �دمية �مهیة �ىل قو 
ف� یتعلق مبتطلبات اللغة يف ٔأجزاء قامئة و  .إالیداع�دد املناس�بات اليت س�تكون فهيا قامئة �سلسل �دیدة مطلوبة بعد 

 ST.26، تقترص حروف معیار الببلیوغرافيةت التسلسل اليت حتتوي �ىل قوامئ التسلسل نفسها، �ىل عكس قسم البیا�
حرف احملركة و�ري الالتینية. ومن الناحية العلمیة، فٕان سايس للحروف الالتینية اليت �ستبعد ا�ٔ �ىل مجمو�ة الرمز املو�د ا�ٔ 

ومع ذ�،  بنص دخيل بأٔي لغة منشورة �ري اللغة إالجنلزيیة. ST.26هذا س�مينع ٕایداع قامئة �سلسل مبا یتوافق مع معیار 
ة الویبو املسؤو� عن احلفاظ �عتبارها هیئ اكنت للجنة معایري الویبو ST.26املعیار  فٕان أ�س�ئ� املتعلقة بقضا� اللغة يف

 املعیار. �ىل

يف  ST.26معیار ناقشات الفریق العامل، سلطت أ�مانة الضوء �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �كيفية تنفيذ مب یتعلق  وف� .284
لل�دول الزمين املقرتح و�یفية معاجلة قوامئ التسلسل يف معاهدة  وفقًا 2022ینا�ر  1ون �شأٔن الرباءات يف معاهدة التعا

 التعاون �شأٔن الرباءات، مبا يف ذ� التخفيف من مش�ت الرتمجة ومعاجلة قوامئ التسلسل اليت مل �كن متوافقة مع املعیار.
" يف العدید من التصفيات ا�خيلٔأن أ��ري مسح �س�ت�دام "النص هو  ST.26و  ST.25الفارق الوحيد بني املعیار�ن و 

 �قرتا�اتأٔوحضت أ�مانة ٔأن ، من الوثیقة 24" يف الفقرة �خيلو�ٕالشارة ٕاىل فئات خمتلفة من "النص ا. ٔأكرث من السابق
ليت لن �كون هناك �ا�ة ة، وامقديم الطلب �ىل ٕایداع ٔأي "نص دخيل" یعمتد �ىل اللغة �للغة إالجنلزيیهتدف ٕاىل �شجیع 

س�تخراج جزء النص ا�خيل الهدف من ٔأداة الربجمیات هو السامح ملقديم الطلب �و . رئييس من الوصفال يف اجلزء لتكرارها
�الوة �ىل ذ�، جيب ٔأن توفر ٔأداة و  من قوامئ التسلسل �سهو� ٕالدرا�ه يف الوصف حيث اكنت هناك �ا�ة ��.
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الرمسیة قبل إالیداع لتقلیل أ�خطاء اليت  وتصحیح العیوب � ٕالدراج ٔأي نصوص مرتمجة وحتدید�سهیالت فعا الربجمیات
ومع ذ�، عند تطو�ر أ�داة، جيب اختاذ القرارات ف� یتعلق مبدى دقة تطبیق أ�داة  حتتاج ٕاىل تصحیح يف مرا�ل الحقة.

ولن یتوقع مكتب �سمل  .ا�خي� تصفيات النصوص ملتطلبات معینة مثل القيود املفروضة �ىل أ�حرف املسموح هبا يف
یمت اكتشافها تلقائیًا، ونواقص الطلبات التحقق من حمتو�ت قوامئ التسلسل ٕاىل ٔأبعد من ٕابالغ مقديم الطلب بأٔي عیوب 

قامئة لمتثال لتحقق من عنارص الطلب و�ل قتضاء، � حسب�راكً ٕادارة البحث ا�ويل وٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل، 
والتصحی�ات �ىل قامئة التسلسل والطلب من مقدم الطلب تقدمي تصحیح ٔأو تعدیل. يف �ني ٔأنه قد یمت طلب التعدیالت 

، مما �سمح لقامئة التسلسل ٔأن تبقى يجب ٔأن تقترص الرتمجة �ىل اجلزء الرئييس من الطلبيف املر�� الوطنیة، ف  التسلسل
مكتب �سمل الطلبات ٕاىل املعاجلة يف املر�� الوطنیة يف املكتب املعني ٔأو �شلك وا�د من ٕایداع الطلب ا�ويل يف 

هداف العامة اليت �سمح للمكتب ن قهم ا�ٔ أٔ املنتخب. واختمتت أ�مانة �سؤال الفریق العامل عن ٕارشادات �الیة املس�توى �ش
�شأٔن الصیا�ة التفصیلیة ايئ مع املاكتب التسلسل و�ىل املس�توى الثن قوامئبا�ويل مبواص� العمل مع فرقة العمل املعنیة 

 �الل العام املقبل.

ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تقد�ره للجهود اليت بذلها املكتب ا�ويل ف� یتعلق بقوامئ التسلسل  .285
بي� و  .ن رضوریة للتنفيذویعتقد ٔأن الوثیقة متثل بدایة جيدة حنو حتدید التغیريات يف القوا�د والتعل�ت إالداریة اليت س�تكو

ف� یتعلق مبسأٔ� اللغة، ٔأعرب . ٔأوًال، س�یقدم الوفد بعض التعلیقات التفصیلیة احملددة ٕاىل املكتب ا�ويل، ٕاال ٔأنه ٔأ�ر قضیتني
التسلسل ليت اس�تثنت قامئة ا(ج)  1-20 من الوثیقة و�ساءل عام ٕاذا اكنت القا�دة املقرت�ة 12الوفد عن قلقه �شأٔن الفقرة 

اقرتح الوفد مواص� النظر . �نیًا، 11متطلبات اللغة للامدة  �ار�ة كثريًا عن نطاقاكنت (ٔأ)  1-12القا�دة  من رشط اللغة يف
ٔ�ي قوامئ �سلسل مت تقدميها  ST.26للسامح ٕ�ماكنیة اس�ت�دام معیار الویبو ��خول يف �زي التنفيذ  يف أ�حاكم املتعلقة
 .بطریقٍة ٔأخرى ST.25ینطبق �لیه معیار الویبو  حىت ٕاذا اكن هذا یتعلق بطلب دويل، 2022ینا�ر  1�دیثًا يف ٔأو بعد 

قوامئ التسلسل  اس�تثناءردا �ىل التعلیق ا�ي ٔأعرب عنه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن ورصحت �مانة،  .286
ونظرًا ٕاىل ٔأن هذه أ�حاكم  .ST.25 �ملعیار الیة املتعلقةٔ�حاكم احلتأٔثري ااكن لها تأٔثري مماثل ل  �قرتا�اتٔأن ، من الرتمجة

�ارج مانة مل تصدق ٔأن �قرتا�ات رمبا قد �كون اكنت يف �زي التنفيذ لعدة س�نوات دون ٔأي خماوف، فٕان ا�ٔ 
 .�ختصاص نطاق

لتعدیالت �ىل ؤأعرب وفد كندا عن قلقه �شأٔن التعدیالت املقرت�ة �ىل لواحئ معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وا .287
من التعل�ت إالداریة تضمنت ٔأن  Cرفق من امل 22و�ىل و�ه اخلصوص، فٕان الفقرة  الرئييس للتعل�ت إالداریة. اجلزء

لن �كون متوافقًا مع معیار الویبو النص ا�خيل املعمتد �ىل اللغة لقامئة التسلسل  اس�ت�دام بعض أ�حرف الفر�س�یة يف جزء
ST.26.  لكنه �ساءل عام ٕاذا اكن ینبغي للویبو ٔأن تضع سابقة  قوا�د البیا�ت، مزوديوتفهم الوفد احلا�ة ٕاىل استيعاب

اليت ميكن ٔأن تؤدي ٕاىل فقدان املزود�ن متطلبات قوامئ التسلسل �شلك فّعال يف اللواحئ والتعل�ت إالداریة حيث حيدد 
للسامح ٕ�یداع قوامئ  ST.26مراجعة معیار الویبو  ىل جلنة معایري الویبو� ؤأبلغ الوفد ٔأن كندا س�تقرتح. حقوق مقدم الطلب

ورٔأى الوفد  ساس�یة للرموز املو�دة.الالتینية ا�ٔ  ASCII�ىل ٔأحرف �دول رموز  ةقترص �ري م �سلسل حتتوي �ىل ٔأحرف 
البیا�ت لقامئة التسلسل  وميكن بعد ذ� منح مزودي قا�دة ٔأن ذ� س�یكون ممكنًا ٕاذا تضمن �سلسل الویبو وظیفة �رمجة.

، ىل مجیع املؤسسات الفيدرالیة الكندیة� وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأنه واجب دس�توري�س�ة �ري رمسیة مرتمجة من قامئة التسلسل. 
لتواصل مع اخلدمات اق حن ٔأي فرد من امجلهور يف كندا � ، أٔ ن ميثاق احلقوق واحلر�ت الكندي) م1( 20مبوجب البند 
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التفویض احملمتل املمتثل و�لتايل، ال ميكن لكندا ٔأن تؤید  �ا من هذه املنشأٓت �للغتني إالجنلزيیة ٔأو الفر�س�یة.واس�تال املتا�ة
 ST.26�الوة �ىل ذ�، �رر الوفد ٔأن معیار الویبو و . ST.26الویبو  مبعیارقوامئ التسلسل ل ا�خيليف ٔأن یلزتم النص 
ٕاذا اكنت قامئة التسلسل �ري متوافقة، كام يف �ا� و  قامئة �سلسل متوافقة. ٕایداعمقدم الطلب  تقيض �ىلوالقوا�د اجلدیدة 

 13كندا اليت حتتاج ٕاىل دمع أ�حرف الفر�س�یة، ميكن دعوة مقدم الطلب من قبل ٕادارة البحث ا�ويل مبوجب القا�دة 
الغرض �شلك جزًءا من الوصف حىت لو اكن ومع ذ�، فٕان قامئة التسلسل املتوافقة لن . متوافقة قامئة(ٔأ) لتقدمي 1(�لثا) 

 ،واقرتح الوفد ٔأن هذا ميكن ٔأن یؤدي ٕاىل فقدان احلقوق واقرتح. جزًءا من الوصف ٔأن تعتربالقامئة املود�ة يف أ�صل  من
 قامئة �سلسل �ري متوافقة ف� یتعلق للسامح بقبول�ىل القوا�د ٕاماكنیة ٕاجراء مزید من التعدیل ، �وس�ی� للميض قدما

ميكن ٔأن یُطلب ، �لتايلو �حتفاظ هبا كجزء من الوصف كام هو مودع يف أ�صل.قبولها وحبروف النص ا�خيل وميكن 
بدًال من و . "ٕایداعهامت كام نس�ة " ك قا�دة بیا�ت البحث، واليت لن تُعترب  ملزوديمن مقدم الطلب ٕاصدار �س�ة مرتمجة 

ن أٔ يف �ال مت ٕایداع قامئة �سلسل �ري متوافقة مع ٔأحرف النص ا�خيل، ميكن ٕاىل ٔأنه  ذ�، ميكن تعدیل اللواحئ لٕالشارة
تحقق املكتب ا�ويل ٔأنه مل تمت ٕاضافة ی بعد ٔأن یمت اعتبارها �س�ة "كام مت ٕایداعها" ل تطلب ٕادارة البحث ا�ويل قامئة متوافقة 

 ٔأي مسأٔ� �دیدة.

�ىل لواحئ معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات والتعدیالت  التعدیالت مسودةورصح وفد املكتب أ�ورويب للرباءات بأٔن  .288
العمل املعين بقوامئ التسلسل، ؤأشار ٕاىل ٔأنه فریق  مع�ىل التعل�ت إالداریة اكن ٔأساسًا ممتازًا ٕالجراء مزید من املناقشات 

ا�تلط" حيث  الوضع ٕایدا�اتؤأ�ر الوفد خماوف �شأٔن اح�ل عودة " ٕاىل املكتب ا�ويل. خطیةس�یقدم تعلیقات مفص� 
ا�تلط  الوضع طلباتكام هو مذ�ور يف الوثیقة، فٕان مسأٔ� و  اكن الطلب الوريق مصحوً� بقامئة �سلسل يف شلك ٕالكرتوين.

وذك�ر . وفهم الوفد �قرتاح �ىل ٔأنه اقرتاح �انيب لتعز�ز التعامل مع قوامئ التسلسل ST.26 معیار ال �القة لها مبسأٔ� تنفيذ
السابق من  8 عندما مت ٕالغاء اجلزء ،2009الوضع ا�تلط" حىت �ام  طلبات"بـ الفریق العامل بأٔنه قد مت السامح الوفد 

 إالیدا�اتذات الوضع ا�تلط اكن مرهقًا للغایة ٔ�ن هذه  الطلباتؤأضاف ٔأن التعامل مع مثل هذه ، التعل�ت إالداریة
لتايل، اكن ٕالغاء ٕایدا�ات الوضع ا�تلط خطوة رئيس�یة ٕاىل �مام، و� متخصص. خشيصتد�ل و تتطلب مس�تود�ات خمتلفة 

آلیة قانونیة قامئة وذ�ر  .مقديم الطلبواليت سامهت ٔأیًضا يف اخلفض التدرجيي لٕالیداع الوريق من قبل  الوفد ٔأیًضا ٔأن هناك أ
مبتطلبات إالیداع واملعیار أ�سايس  تعلقمن التعل�ت إالداریة اليت ت  703، وخباصة البند للتعامل مع احلاالت �س�تثنائیة

واختمت الوفد �ٕالشارة ٕاىل ٔأن . ST.26ٔأیضًا مبوجب املعیار  بطریقٍة مأٔمونة املشرتك، واقرتح ٔأن هذه ا�آلیة ميكن �كيیفها لتعمل
ٕاطار �ىل التعدیالت الالزمة  خبصوصمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  �لتعممي حولاملكتب أ�ورويب للرباءات سريحب 

القانوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات قبل ا�ورة املقب� الج�ع إالدارات ا�ولیة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن  العمل
 .2020الرباءات من ٔأ�ل �سهیل اع�دها يف �ام 

إالجنلزيیة ٔ�ي نص ورصح وفد الصني عن خماوفه ف� یتعلق �لرشط إاللزايم املقرتح للماكتب املعینة لقبول اللغة  .289
 دخيل يف قامئة التسلسل. 

ساس�یة للرمز املو�د، بأٔن مزودي س�ئ� حول قيد النص ا�خيل للحروف الالتینية ا�ٔ مانة، ردًا �ىل ا�ٔ ؤأوحضت ا�ٔ  .290
الویبو مت  وبدًال من ذ�، اكن اقرتا�ًا واعیًا من ا�ول أ�عضاء يف جلنة معایريقوا�د البیا�ت اخلارجية مل یفرضوا هذا القيد؛ 

التوصیة مبواص� تنفيذ املعیار ٔأو ال، وٕاذا تقّرر ومل �كن بوسع الفریق العامل سوى  مناقش�ته �ىل مدار �دة س�نوات.
من منظور املعیار وهل من املمكن حتدید ونواقص �س�مترار يف تنفيذه فكيف ینبغي معاجلة القوامئ اليت حتتوي �ىل عیوب 
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ن السامح ٕ�یداع أٔ ٕایداع الوضع ا�تلط،  . ورصحت أ�مانة، ف� یتعلق �لتعلیق �ىلش�تاحللول التقنیة للتخفيف من امل 
يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اكن  ورقياً ٔ�ن ٕایداع الطلبات  ST.26اكن نتي�ة لتنفيذ معیار الویبو الوضع ا�تلط 

. يف �ني یتعني �ىل مقدم الطلب ا�ي قام ST.26یار ، ولكن ال ميكن ٕایداع قامئة �سلسل ورقيًا مبوجب املع مسمو�ًا به
قامئة التسلسل �شلك ٕالكرتوين �ىل وس�یط مادي، من ٕ�یداع طلب دويل ورقيًا وحيتوي �ىل قامئة �سلسل ٔأن یودع جزء 

قامئة ن هذا �ري مرغوب به ومل تتوقع ٔأن خيتار مقدم طلب �شلك متعمد ٕایداع طلب �راءة حيتوي �ىل أٔ مانة �ىل ووافقت ا�ٔ 
 2022ینا�ر  1ذكّرت أ�مانة الفریق العامل بأٔنه، من ٔأ�ل الوفاء �ملو�د ا�هنايئ للتنفيذ وهو �سلسل هبذا الشلك. ؤأ�ريًا، 

 .2020، جيب تقدمي التعدیالت املقرت�ة �ىل لواحئ معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٕاىل امجلعیة يف �ام ST.26للمعیار 
لتشاور �شأٔن التغیريات الالزمة يف لواحئ معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات والتعل�ت إالداریة، سوف یواصل املكتب ا�ويل او 

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.�شأٔن تعاممي ال سواء �الل �ج��ات الرمسیة ٔأو من �الل 

ة ود�ا الفریق العامل املكتب ا�ويل ٕاىل مواص� مشاوراته �شأٔن القضا� املثارة يف الوثیق .291
PCT/WG/12/13. 

  مر�يلمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات: تقر�ر يف  املنصوص �لهيالو�ئق لاحلد أ�دىن 

 .PCT/WG/12/16الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .292

 ويه، (ٔأ)�شأٔن الهدف  الفریق العامل بأٔن املناقشات ،ؤأبلغ وفد املكتب أ�ورويب للرباءات، بصفته قائد فرقة العمل .293
احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وتغطیة تندرج مضن �راءات ��رتاع اليت مجمو�ات  قامئة جرد

وتطّرق يف أ�شهر املقب�.  ها�رش یتوىل املكتب ا�ويل ل  ةاجلرد احملدثقامئة  قد انهتت وجيري ٕا�داد، مجمو�ات مناذج املنفعة
�مو�ات لقانونیة والتقنیة لرشوط ا� یتعلق �ف (ج)و (ب) الهدفني�شأٔن لعمل فرقة أأیضًا ٕاىل التقدم الكبري ا�ي ٔأحرزته 

�الوة و ، �ىل التوايل. معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتاملنصوص �لهيا يف لو�ئق ل نمتي ٕاىل احلد أ�دىنت  �راءات ��رتاع اليت
القامئة �ىل السابقة بنرشات �ري �راءات ��رتاع التقنیات  املتعلق د الهدف�شأٔن �ىل ذ�، ٔأحرزت فرقة العمل تقدمًا 

اس�تبياً�  ،بصفته قائدا للهدف (د) ،أ�مر�يكوالعالمات الت�اریة ��رتاع مكتب �راءات حيث ٔأصدر املعلومات التقلیدیة، 
عمل اج��ًا مادً� يف عقدت فرقة الو . ضع أ�ساس ملزید من املناقشةتٔأن  امن شأٔهناليت وقدم بعض املالحظات أ�ولیة 

اكن هذا �ج�ع مفيًدا ملناقشة القضا� و ٕادارة دولیة واملكتب ا�ويل.  11حرضته  2019مایو،  22و 21بتارخي ميونیخ 
ملكتب أ�ورويب ا، اقرتح (ب). وف� یتعلق �لهدف الرئيس�یة اليت یتعني معاجلهتا واكتساب فهم ٔأفضل للت�د�ت املقب�

، احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات��رتاع مجلیع إالدارات ا�ولیة يف  ج مجمو�ات �راءاتللرباءات ٕادرا
يف ٕاطار ��رتاع اخلاصة هبا �راءات مجمو�ات یقيض �ىل مجیع إالدارات ٕا��ة  �رشط، أ�صلیةعن لغهتا بغض النظر 

االتفاق �لهيا وحتدیدها يف مرفق للتعل�ت إالداریة ملعاهدة التعاون ٕاماكنیة الوصول یمت متطلبات متطلبات تقنیة حمددة و 
مجلیع ٕادارات البحث ا�ويل يف احلد  ��رتاع ٕادراج مجمو�ات �راءاتینبغي  ووافقت فرقة العمل �ىل ٔأنه �شأٔن الرباءات.

هذا الهدف، وال س��  �دوىظر يف هناك �ا�ة ٕاىل مزید من النٕاال ٔأنه ، أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
الفكریة اليت مل �كن ٕادارات حبث دويل وحفص متهیدي  امللكيةس�یكون �ى ماكتب و . ف� یتعلق بأٔجحام الو�ئق وفائدهتا

عن طریق ٕاشعار املكتب  يف احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ا�رتاعها و�ات �راءاتٕاماكنیة ٕادراج مجم
كام ٔأجرت  .نیة اليت توفرها إالدارات ا�ولیةتق اكنت متا�ة ٔأیًضا وفقًا لنفس املتطلبات ال ا�رتاعها  و�ات �راءاتأٔن مجمبيل ا�و

ما ٕاذا اكن ینبغي ٔأن یقترص احلد أ�دىن واكنت هذه املناقشات �اریة من حيث  فرقة العمل مناقشات حول املعایري اللغویة.
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، �ىل النحو املقرتح الرباءات �ىل الو�ئق �للغة إالجنلزيیة ٔأو مع ملخصات �للغة إالجنلزيیة من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن
ٔأو ما ٕاذا اكن ینبغي ٔأن �كون احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات حمایداً ، ٕا�دى إالداراتمن قبل 

" ال �زال قيد املناقشة ويه ٕادراج مناذج املنفعة، حيث مل تدرج Bواكنت هناك نقطة ٔأخرى حول الهدف " .�لنس�بة للغة
يف هذا الصدد، اكنت فرقة العمل تناقش ما ٕاذا اكن ینبغي ٕادراج و الفر�س�یة فقط. املنفعةشهادات سوى �الًیا  34القا�دة 

�لك ، مع وجود خيار�ن م ٕادرا�او �دأٔ  مجیع مجمو�ات مناذج املنفعة يف احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
ومع ذ�، ٕاذا وافقت فرقة العمل �ىل ٕاضافة مناذج املنفعة، ٕالدرا�ا يف احلد أ�دىن من و�ئق  .وسلبیاتهمهنام ٕاجيابیاته 

معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، س�تكون هناك �ا�ة �مو�ات مناذج املنفعة لتلبیة نفس املتطلبات التقنیة واللغویة 
وافقت فرقة العمل �ىل ٔأن حتدد مجیع إالدارات ا�ولیة ٔأجزاء مجمو�ات ، )ج(وف� یتعلق �لهدف  .ا�رتاع �ات �راءاتجمو مك

وهبذه . اليت س�تكون قادرة �ىل �متثال للمتطلبات التقنیة املقرت�ة ويف ٔأي �رخي س�یكون �متثال ممكنًاا�رتاعها  �راءات
یتعني �ىل مجیع و�ئق الرباءات عنده والتارخي ا�ي  ل زمين واقعي لتلبیة املتطلباتالطریقة، س�یكون من املمكن تصور �دو 

يف شلك ٕالكرتوين قابل متا�ة الو�ئق ٔأن �كون ن متتثل للمتطلبات اجلدیدة املمتث� يف أٔ املنشورة من قبل إالدارات ا�ولیة 
. وتطلعًا ٕاىل املس�تقبل، ت املنشورة قبل ذ� التارخيللمستندا احلقوق املكتس�بةبند اعتبار يف هذا الصدد، ميكن و للبحث.
هبدف �رقمي مجیع مجمو�ات الرباءات تدرجيیًا  مقرت�اتٕ��داد  كتب أ�ورويب للرباءات، بصفته قائد فرقة العمل،امل س�یقوم 

 الو�ئقو�لتايل ٕاضافهتا ٕاىل احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من ٔأ�ل سد الثغرات اليت ال �كون فهيا 
املنتدى فرقة العمل، ستس�متر املناقشات يف �لنس�بة لف� یتعلق �خلطوات التالیة . و يف شلك ٕالكرتوين قابل للبحث
والعالمات ��رتاع كتب �راءات م املكتب أ�ورويب للرباءات و  مت ٕا�دادها من قبلدیدة �إاللكرتوين استناًدا ٕاىل و�ئق 

ملناقش�هتا يف  2019هنایة �ام  مع. ومن هذه املناقشات، سيمت ٕا�داد وثیقة 2019يف یولیو  تعمميها واملقررأ�مر�يك الت�اریة 
 .2020یة يف مطلع �ام اج�ع إالدارات ا�ول 

لمكتب أ�ورويب للرباءات �ىل قيادته ، عن شكره ل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، بصفته قائدا للهدف (د)ؤأعرب  .294
 أ�غراضٕاحراز تقدم �بري يف حتقيق  حيث مت ج�ع ممثرًا،وقد اكن � العمل واس�تضافته �ج�ع املادي يف ميونیخ. لفرقة

� یتعلق ٕ��ادة حتدید قامئة ؤأنواع الو�ئق اليت ینبغي ٕادرا�ا يف احلد أ�دىن من و�ئق ف )د(و  )ج(، )ب( ا�هنائیة لٔ�هداف
القامئة  والتقنیات السابقة والنرشات �ري �راءات ��رتاع�لك من مجمو�ات و�ئق الرباءات  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

حتدید  غرضؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن �ج�ع سا�د فرقة العمل �ىل الرتكزي �شلك ٔأكرب �ىل . ٔأساس املعلومات التقلیدیة�ىل 
وبدر�ة ذو جودة،  دولیة الوصول ٕا�هيا من ٔأ�ل ٕاجراء حبث وحفص ٕادارةاحلد أ�دىن ملتطلبات الو�ئق اليت یتعني �ىل لك 

يف السامح ٕ�جراء مناقشات و�ًا ج�ع مفيدًا ٔأیضًا . واكن �ٔأقل �ىل ٕا�شاء مجمو�ة مثالیة من الو�ئق املطلوب البحث فهيا
املتعلقة بو�ئق الرباءات  أ�غراضرباءات للمسا�دة يف ضامن ٔأن �كون اللو�ه بني �رباء �كنولوجيا املعلومات ومعلومات 

الو�ئق املدر�ة يف قامئة فقد نظرت فرقة العمل يف �یفية الوصول ٕاىل  ،�لنرشات �ري �راءات ��رتاع. ؤأما ف� یتعلق واقعیة
ؤأظهرت املناقشات اليت دارت �الل �ج�ع ٔأن هناك �ا�ة ٕاىل  احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات،

اختمت الوفد لكمته و  الرتكزي ٔأكرث �ىل حمتوى الو�ئق نفسها وما ٕاذا اكن ینبغي ٔأن �كون مدر�ة يف شلك و�ئق حمددة.
وقال ٕانه یتطلع ٕاىل اس�مترار التقدم  ا�هنائیة، أ�غراضن �ج�ع قد سا�د فرقة العمل �ىل ٕا�ادة الرتكزي �ىل �لتشدید �ىل أٔ 

 التقلیدیة. املعلوماتوقضا� والنرشات �ري �راءات ��رتاع  يف لك من جوانب و�ئق الرباءات
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 ووافق. العمل واس�تضافته �ج�ع املادي لفرقةىل قيادته ورويب للرباءات �ؤأعرب وفد كندا عن شكره للمكتب ا�ٔ  .295
غراض املكتب أ�ورويب للرباءات والوال�ت املت�دة أ�مر�كية ؤأید ا�ٔ ا وفدي ملخصات �ج�ع اليت قد� �ىلالوفد 

 وامليض قدما.

حتد�هثام �ىل  املكتب أ�ورويب للرباءات والوال�ت املت�دة أ�مر�كيةؤأعرب وفد مجهوریة �ور� عن شكره لوفدي  .296
ٔ�عامل فرقة العمل. ؤأعرب املكتب الكوري للملكية الفكریة عن ٔأم� يف ٕاحراز مزید من التقدم ووافق �ىل اقرتاح املكتب 
أ�ورويب للرباءات بأٔن مجمو�ات الرباءات الوطنیة ٕالدارات البحث ا�ويل جيب ٔأن تنمتي ٕاىل احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة 

 . التعاون �شأٔن الرباءات

وا�ي العمل،  ةلفرق ىل اس�تضافته �ج�ع املاديورويب للرباءات �ؤأعرب وفد الربازیل عن شكره للمكتب ا�ٔ  .297
و�رر الوفد الرٔأي القائل برضورة ٕادراج مناذج املنفعة يف احلد أ�دىن من  حرضه املعهد الوطين للملكية الصناعیة يف الربازیل.

ضیًفا ٔأن حامیة مناذج املنفعة �س�ت�دم �ىل نطاق واسع من قبل الرشاكت الصغرية و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، م 
فيه بق للبحث ا�� اكن هناك مصدر �م للفن السو .و�سري يف ٕاجراءات منح �س�یطة لكوهنا ٔأقل �لكفةواملتوسطة احلجم 

ه يف ٔأن �كون احلد أ�دىن ملتطلبات �الوة �ىل ذ�، شدد الوفد �ىل رغبتو  الفاحصني وتقيمي اخلطوة �بتاكریة. من قبل
مع تطور الرتمجة ا�آلیة �س�ت�دام ا�اكء �صطناعي، مثل ٔأداة و  اللغة ویمت تنفيذه بطریقة شام�. �لنس�بةالو�ئق حمایًدا 

WIPO Translate.ميكن ختفيض �اكلیف الرتمجة ٕاىل احلد أ�دىن ، 

ٕادراج منشورات منوذج املنفعة يف احلد أ�دىن من و�ئق احتاد املامرسني أ�وروبیني يف امللكية الصناعیة ؤأید ممثل  .298
ٕاىل رباءات، الاس�ت�دمت العدید من الكيا�ت حامیة مناذج املنفعة بدًال من تقدمي طلبات . و معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

 18ن مناذج املنفعة مت �رشها قبل ونظراً �ٔ  ج املنفعة محلایة ��رتا�ات.رباءات ومناذالت� اليت اس�ت�دمت ً� من �انب 
العام يف مر��  النطاقيف طلبات �راءات ��رتاع املنشورة يف  املتضمنةفقد �كون ��رتا�ات شهرًا من �رخي �س�بقية، 

 سابقة كمنوذج منفعة.

��رتاع والنرشات �راءات �رشات ث قوامئ جرد ٔأجزاء مانة عن شكرها لفرقة العمل �ىل معلها يف حتدیؤأعربت ا�ٔ  .299
ؤأكدت بأٔهنا س�تقوم بت�دیث اجلزء الرابع من  يف احلد أ�دىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات��رتاع �ري �راءات 

 لنرش قوامئ اجلرد هذه �ىل موقع الویبو. كتيب معلومات امللكية الصناعیة وتوثیقها

  .PCT/WG/12/16 مبحتو�ت الوثیقةؤأ�اط الفریق العامل �لام  .300

 مر�يلمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات: تقر�ر يف  البحث والفحص التعاونیني�شأٔن  الرائداملرشوع 

  .PCT/WG/12/15الوثیقة  استندت املناقشات ٕاىل .301

ٔأطلقت بن�اح ٔأكرب مخسة ماكتب ملكية فكریة يف العامل بأٔن ؤأبلغ وفد املكتب أ�ورويب للرباءات الفریق العامل  .302
یولیو  1، يف )CS&E( املر�� التشغیلیة من املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونیني يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

بل فهيا ما یقرب الس�نة أ�وىل من فرتة التشغیل التجریيب لثالث س�نوات قد مرت بن�اح، وقُ ؤأشار املمثل ٕاىل ٔأّن  .2018
س�تقبل بعد ذ� خرى، أٔ لتشمل لغات  زيیة فقط مبدئیًا، ومع توس�یع نطاق املرشوع الرائدلطلبًا، �للغة إالجن 250من 

ٕاىل لغات ٔأخرى هو السبب الرئييس وراء وصول بعض  التوسعاكن و  .الطلبات �للغات الصینية وأ�ملانیة والیا�نیة ٔأیضاً 
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من املتوقع ٕاجراء توس�یع ٕاضايف لقبول الطلبات �للغة الكوریة يف  هوذ�ر ٔأن. طلًبا 50هدفها البالغ املاكتب اليت مل تصل ٕاىل 
وجماالت التكنولوجيا اليت یغطهيا  مقديم الطلبؤأعرب الوفد عن رضاه عن تنوع لك من . الس�نة الثانیة من التشغیل

بقى بعض الت�د�ت التشغیلیة، ت و  مقدم طلب.قبل تمت ٕادارته من  املرشوع التجریيب�اصة ؤأن و ، املرشوع التجریيب
و�اصة ٔأن مساهامت أ�قران اكنت عبارة عن منت�ات معل �دیدة حتتاج ٕاىل املعاجلة بطریقة خمصصة لهذا الغرض. و�الل 

لتحقيق ، س�تكون النیة يه معاجلة �دد الطلبات املطلوبة 2019یولیو،  1من املر�� التشغیلیة اليت تبدٔأ يف  الس�نة الثانیة
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذا اكن �دًدا �بًريا �لنس�بة التجریيب. طلب تقبل يف املرشوع  500الهدف أ�ول وهو ما مجمو�ه 

ما ٕاذا اكنت هناك �ا� جتاریة للبحث والفحص التعاونیني الطلبات، ولكن هذا اكن رضورً� لتقيمي للماكتب اليت تعاجل هذه 
وس�تخصص الس�نة الثالثة من املرشوع الرائد  ذ منوذج يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.من ٔأ�ل ا�متكن من مناقشة تنفي

 للتقيمي والتقومي.

�ىل معلها املكثف يف  كرب مخسة ماكتب ملكية فكریة يف العاملعن شكره �ٔ  وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةؤأعرب  .303
املرشوع التجریيب واملكتب ا�ويل لتطو�ر املنصة التعاونیة يف النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن  ٕا�داد و�شغیل

اليت الرباءات �مع املرشوع التجریيب. ومجعت املر�� التشغیلیة للمرشوع التجریيب بیا�ت مفيدة لتقيمي املرشوع التجریيب، و 
، تطلع الوفد ٕاىل احلصول �ىل نتاجئ من الطلبات يف املرشوع التجریيب اليت ل. و�اصةس�ت�دد النشاط التعاوين يف املس�تقب

��رتاع مكتب �راءات د�لت املر�� الوطنیة ملعرفة �یفية تلبیة البحث التعاوين الحتیا�ات املاكتب املعینة. واكن 
طریقة اليت ٔأ�دت هبا املاكتب یتعمل ٔأش�یاء �دیدة عن املرشوع التجریيب؛ �یف اكنت ال أ�مر�يكوالعالمات الت�اریة 

توقع الوفد �ه�م املناقشات يف ختام واس�ت�دمت املواد من مراجعة أ�قران اليت اكنت جزءًا ميكن ٕا�ادة تقيميه. ؤأ�ريًا، 
 .ملرشوع التجریيبا

الفحص املرشوع التجریيب �شأٔن البحث و  ورويب للرباءات لقيادته يف تنظميؤأعرب وفد الصني عن شكره للمكتب ا�ٔ  .304
ٔأكرب مخسة )، مككتب مشارك، عن تقد�رها لعمل CNIPA( إالدارة الوطنیة الصینية للملكية الفكریة. ؤأعربت التعاونیني

ؤأعربت عن شكرها للمكتب ا�ويل �ىل توفري منصة تعاونیة موثوقة ومعلیة رضوریة للتشغیل  ماكتب ملكية فكریة يف العامل
إالیدا�ات �للغة الصینية يف املرشوع التجریيب  دارة الوطنیة الصینية للملكية الفكریةاالٕ السلس للمرشوع التجریيب. وقبلت 

ٔأكرب مخسة ماكتب وتطلع الوفد ٕاىل مزید من التعاون بني  واليت معلت �شلك جيد. 2019مارس،  1اعتبارًا من �رخي 
 .واملكتب ا�ويل ملكية فكریة يف العامل

�شأٔن  تب أ�ورويب للرباءات لٕالبالغ عن التقدم احملرز يف املرشوع التجریيبؤأعرب وفد الیا�ن عن تقد�ره للمك  .305
مككتب مشارك، عن تقد�ره للتشغیل السلس للمرشوع  للرباءات كتب الیا�ينامل . ؤأعرب البحث والفحص التعاونیني

رباءات لل الیا�ينكتب امل  ذ�، اعتربومع . �س�یطاً من الوثیقة مل �كن  8ؤأشار ٕاىل ٔأن عبء العمل املذ�ور يف الفقرة التجریيب 
. ٔأن هناك جماال لتحسني التعاون بني املاكتب املشاركة وف� یتعلق ٕ�دارة احلاالت يف املرشوع التجریيب دا�ل لك مكتب

 النظر يف تفاصیل تبادل املعلومات و�یف ميكن حتسني ذ� يف اج��ات فریق املرشوع للرباءات كتب الیا�ينامل  وس�یواصل
 .�شأٔن البحث والفحص التعاونینيالتجریيب 

�شأٔن البحث والفحص  ورويب للرباءات لتنظمي املرشوع التجریيبؤأعرب وفد مجهوریة �ور� عن شكره للمكتب ا�ٔ  .306
 28وذ� اعتبارًا من  التجریيب املرشوعبات �للغة الكوریة يف الطل  كتب الكوري للملكية الفكریة. وس�یقبل امل التعاونیني
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كتب الكوري امل اكنت إالجراءات والرشوط اخلاصة �لطلبات املقدمة �للغة الكوریة متا�ة �ىل موقع . و 2019یونیو، 
 .للملكية الفكریة

و�شجع �سبب التقدم احملرز والنتاجئ  �شأٔن البحث والفحص التعاونیني التجریيب ؤأعرب وفد كندا عن دمعه للمرشوع .307
رؤیة املزید من النتاجئ، مبا يف ذ� تفاصیل مجیع التاكلیف اليت �كبدهتا إالدارات ل ملًیافد وانتظر الو اليت حتققت حىت ا�ٓن. 

كام ٔأعرب الوفد عن اه�مه �سامع أ�س�باب احملمت� الخنفاض  ا�ولیة املشاركة، واليت اكن یأٔمل ٔأن تظهر يف التقر�ر ا�هنايئ.
من الوثیقة وما ٕاذا اكنت قد اختذت  8ث ا�ويل ا�هنائیة، كام ورد يف الفقرة تقار�ر البح�داد �ملو�د ا�هنايئ الٕ  زتامل�معدالت 

داع ٕ�یوف� یتعلق  خطوات لتحسني هذه املعدالت ٔأو، ٕاذا لزم أ�مر، تغیري املو�د ا�هنايئ جلع� ٔأكرث قابلیة للتحقيق.
ذا اكنت قد �شأٔت مشألك ف� یتعلق جبودة �ساءل الوفد عام إ ، الطلبات �للغات الفر�س�یة وأ�ملانیة والصینية والكوریة

ٔأو بلغة إالیداع،  س�ُیقدمان �للغة إالجنلزيیة املكتوبوما ٕاذا اكن تقر�ر البحث ا�ويل ا�هنايئ والرٔأي ، الرتمجة إالجنلزيیة املقدمة
مقارنًة  الطلباتالوقت إالضايف الالزم للتعامل مع هذه  النیة �رمجة مسامهة فاحيص أ�قران ٕاىل لغة إالیداع ومكیة تسواء اكن

يف  طلب 500مدة صالحية الـ طوال وسأٔل الوفد ٔأیًضا عن املقایيس اليت سيمت مراقبهتا  بت� املوجودة �للغة إالجنلزيیة.
 إالصدار التجریيب.

 شام�ٔأن هناك مقایيس  كندا،وفد  طرحت من قبلا �ىل أ�س�ئ� اليت ردً ، وذ�ر وفد املكتب أ�ورويب للرباءات .308
النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون  أ�داة التعاونیة يفؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن . التجریيب املرشوعيف  الطلبات ملراقبة�س�ت�دم 

دقة التوقيت يف ٕاصدار ٔأول تقر�ر متهیدي ومتابعة مساهامت أ�قران وتقر�ر البحث ا�هنايئ عن كثب. ٔأ�حت �شأٔن الرباءات 
الطلبات ومصري هذه الطلبات  مبضمونجوانب أٔخرى ذات ص� �جلودة ف� یتعلق ٔأفاد الوفد بوجود  �ٕالضافة ٕاىل ذ�،و

فٕان فریق املرشوع  الرتمجة إالجنلزيیة املقدمة مع الطلبات،و إالقلميیة. وف� یتعلق جبودة أٔ عند دخولها املر�� الوطنیة و/
بعد هذا أ�مر ٔ�ن الطلبات بلغات ٔأخرى مل تقبل ٕاال مؤخرًا يف  شنیني مل یناقلتعاو �شأٔن البحث والفحص االتجریيب 

وذ�ر ٔأن هذه اكنت �للغة إالجنلزيیة  الرتامج�ربة يف �سمل  مكتب أ�ورويب للرباءاتاملرشوع التجریيب. ومع ذ�، اكن لل 
�ملو�د ا�هنايئ ٕالصدار تقار�ر البحث ا�هنايئ مل �كن  �لزتاممعدالت  ٔأنّ  بدر�ٍة ٔأكربومما یثري القلق  .جيدة �ًدا يف العادة
اكن من السابق ٔ�وانه و دقة توقيت املاكتب يف تقدمي مساهامت �قران اكنت جيدة. ٔأّن ع، وال س�� مرتفعة كام هو متوق

ملشاركة تنظر يف تقر�ر البحث ا�هنايئ، لكن اكنت املاكتب ا�داد من ٔأ�ل إ  املتدنیةدقة التوقيت  اس�ت�الص اس�تنتا�ات من
هذه املسأٔ�. ومن حيث الطلبات اليت مل یمت ٕایداعها �للغة إالجنلزيیة، سيس�تمل مقدم الطلب تقر�ر البحث ا�ويل ورٔأي 

س�ُیطلب من مقدم الطلب ، التجریيب املرشوعاللغة إالجنلزيیة يه لغة العمل الشائعة يف بلغة إالیداع. ونظرًا ٕاىل ٔأن  مكتوب
وس�تقدم ٕادارة البحث ا�ويل الرئيس�یة �رمجة لتقر�ر البحث ا�ويل املؤقت ورٔأي  ب ٕاىل اللغة إالجنلزيیة�رمجة للطل ٕایداع

ٕاىل اللغة إالجنلزيیة ٕاىل ٔأقران ٕادارة البحث ا�ويل لتقدمي مساهامهتم �للغة إالجنلزيیة. وبعد ذ�، س�تقوم ٕادارة البحث  مكتوب
 مت توفري مساهامت أ�قران �للغة إالجنلزيیة يفوقد إالیداع. بلغة  املكتوبوالرٔأي  ر�ر البحث ا�ويل ا�هنايئا�ويل ٕ��داد تق

 .PATENTSCOPEر�ن الرباءات 

بأٔن مقديم الطلب قد تلقوا تقار�ر حبث من ٕادارة البحث ا�ويل الرئيس�یة  ٔأفاد ممثل امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریةو  .309
ٕادارة البحث ا�ويل  الفاحص يففهيا ٔأ�ذ اليت  كيفيةال �متكنوا من رؤیة تفاصیل عن لكهنم مل للطلبات يف املرشوع التجریيب، 

احلصول �ىل معلومات . ومن �الل يف العامل ٔأخرىٔأكرب مخسة ماكتب ملكية فكریة عني �عتبار مساهامت أ�قران من ب
قابلیة لیكون �ى مقدم الطلب فهم ٔأفضل ، س� �عتبارعني ب مفص� عن الكيفية اليت ٔأ�ذ هبا الفاحص مساهامت أ�قران
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بتقيمي  ٔأكرب مخسة ماكتب ملكية فكریة يف العاملكام ٔأعرب املمثل عن ٔأم� يف ٔأن تقوم  لطلب.ل�سجیل �راءة ��رتاع 
 نرش النتاجئ.ت وحتلیل احلاالت التجریبية حىت ا�ٓن و 

�شأٔن املرشوع التجریيب  �شلك ٕاجيايب ٕاىل تقدم بأٔن ٔأعضاهئا ینظرون رباءاتال لو�ء ةا�ٓس�یوی امجلعیةممثل وّرصح  .310
اكن مرتفًعا ٔ�ن حتسني جودة تقار�ر  �ملرشوع التجریيب مقديم الطلبمل �كن مفاجئًا ٔأن اه�م ولتعاونیني. البحث والفحص ا

تأٔثري الطلبات املقدمة  �مٔأعرب املمثل عن امتنانه لسامع ٔأن املرشوع س�یقيّ و  .مقديم الطلبالبحث والفحص اكن ٔأولویة مجلیع 
يف املر�� یني واكن �متًا �شلك �اص مبدى قبول نتاجئ البحث والفحص التعاون املرشوع التجریيب يف املر�� الوطنیة من 

وأٔشار املمثل ٕاىل ٔأن أٔو�ه التعاون الثالثیة السابقة  ٔأثريت �الل املعاجلة الوطنیة. سابقة وما ٕاذا اكنت هناك ٔأي �ا� الوطنیة
قد أ�مر�يك  والعالمات الت�اریة��رتاع املكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكریة ومكتب �راءات  بني

 احلايل. املرشوع التجریيبٔأبلغت عن معاجلة املر�� الوطنیة للطلبات وتطلع ٕاىل احلصول �ىل مزید من التعلیقات من 

عن تقد�ره للجهود اليت بذ�هتا إالدارات ا�ولیة  ملكتب أ�ورويب للرباءاتمعهد الو�ء املعمتد�ن �ى أأعرب ممثل و  .311
ني خيارًا ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �كون البحث والفحص التعاونییني البحث والفحص التعاون �شأٔن  يف املرشوع التجریيب

 متا�ًا قریبًا مجلیع مقديم الطلب وبتلكفة معقو�.

يف املرشوع التجریيب  �ىل اه��م مثيل مجمو�ات املس�ت�دمنيت عن شكره مل ؤأعرب وفد املكتب أ�ورويب للرباءا .312
یني. ونظرًا ٕاىل ٔأن املرشوع التجریيب اكن مدارًا من قبل مس�ت�دم حباالت حقيقية، فٕان دور البحث والفحص التعاون �شأٔن 

الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب أ�ورويب معهد  ا�ي ٔأ�ره ممثليف ا�متر�ن. وف� یتعلق �لتعلیق  أأساس�یً  اتمقديم الطلب
ٕالجراء حبث وحفص تعاونیني، حيث اكن جزًءا من تفویض فریق املرشوع التجریيب  �ىل التلكفة ا�هنائیة لطلب للرباءات

وردًا �ىل یني لتقيمي مجیع عنارص العملیة وتقدمي اقرتا�ات �شأٔن منتج معل تعاوين حممتل. البحث والفحص التعاون �شأٔن 
ینبغي ٔأن �س�تطیعوا حتدید مدى اس�ت�دام الفاحص  اتمقديم الطلبمفاده ٔأن  امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة یق ممثلتعل 

النظام إاللكرتوين ملعاهدة  ٕاىل ٔأن مساهامت أ�قران متا�ة ملودعي الطلبات �رب الوفد ٔأشار، و الرئييس ملساهامت أ�قران
ومع ذ�، مت توفري مساهامت  للسامح هبذا التقيمي. PATENTSCOPE لرباءاتر�ن ا التعاون �شأٔن الرباءات وتنرش يف

لتقيمي ٔأنفسهم، دون ٔأي تعلیقات �ىل  باتقران كام مت تقدميها يف أ�صل من قبل ٔأقران ٕادارة البحث ا�ويل ملقديم الطل ا�ٔ 
ذ�ر الوفد ، رباءاتال لو�ء ةا�ٓس�یوی مجلعیةااملساهامت من ٕادارة البحث ا�ويل الرئيس�یة. ؤأ�ريًا، وف� یتعلق �لتعلیق من 

طلبات اليت ال  �شأٔن�ىل ٔأمكل و�ه ممكن ف� یتعلق �لبیا�ت اليت مت حتلیلها  قدم تقار�ر ٕاىل �ج��ات املقب�س�یٔأنه ٕاذا اكن 
 .ٔأشار ٕاىل ٔأنه يف هذه املر��، سيمت �رش الطلباتفقد ، تد�ل املر�� الوطنیة

 .PCT/WG/12/15ؤأ�اط الفریق العامل �لام مبحتو�ت الوثیقة  .313

 مسائل أٔخرى

وافق الفریق العامل �ىل توصیة امجلعیة بأٔن یمت، رهنا بتوافر أ�موال ا�اكفية، عقد دورة وا�دة للفریق العامل  .314
ذاته من املسا�دة املالیة ��ة القدر إ ، و 2020وسبمترب/ٔأكتو�ر  2018بني دوريت امجلعیة املنعقدتني يف سبمترب/ٔأكتو�ر 

 �متكني بعض الوفود احلارضة يف هذه ا�ورة من حضور ا�ورة املقب�.

 .2020ا، يف جنیف يف مایو/یونیو ؤأشار املكتب ا�ويل ٕاىل ٔأن ا�ورة الثالثة عرشة للفریق العامل س�ُتعقد، مبدئیً  .315
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 ملخص الرئيس

ؤأن احملرض الرمسي ، PCT/WG/12/24رئيس يف الوثیقة امللخص من قبل المبحتو�ت  ٔأ�اط الفریق العامل �لام .316
 �ورة.ل احلايل تقر�رال سريد يف 

 اختتام ا�ورة

 .2019یونیو  14اختمت الرئيس ا�ورة يف  .317

 �ملراس�. ذا التقر�رهالفریق العامل اعمتد  .318

 ]ات[یيل ذ� املرفق
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 املرفق أ�ول
 

 التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
 (أٔ)233املشار ٕا�هيا يف الفقرة 

 

وأ�جزاء الصحی�ة املدر�ة يف الطلب ا�ويل ٔأو  (�نیا)   الرسوم إالضافية يف �ال أ�جزاء الناقصة ٔأو العنارص40القا�دة 
 مدر�ة يف تُعترب كام لو اكنتاليت 

 2 ........................................................................................................................................ الطلب ا�ويل
 2 .................................................................................. إالضافية ا�عوة ٕاىل �سدید الرسوم   1.(�نیا)40

 3 ........................................................................................................................ النرش ا�ويل   48القا�دة 
 3 ...................................................................................................................... [دون تغیري]   48.1
 3 .......................................................................................................................... احملتو�ت   48.2
 3 ........................................................................................................ [دون تغیري]   6.48ٕاىل  48.3

 4 ................................................................. 27 بناء �ىل املادة بعض املتطلبات الوطنیة املقبو�   (�نیا)51القا�دة 
 4 ....................................................................................... بعض املتطلبات الوطنیة املقبو�   1(�نیا)51
 4 ............................................................................................ [دون تغیري]   3(�نیا)51ٕاىل  2(�نیا)51

 5 .......................................... تصحیح أ�خطاء اليت �ر�كهبا مكتب �سمل الطلبات ٔأو املكتب ا�ويل   (�لثا)82القا�دة 
 5 ........................................................ أ�خطاء املتعلقة بتارخي إالیداع ا�ويل و�ملطالبة �ٔ�ولویة   1(�لثا)82
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 (�نیا)40القا�دة 
 أٔو العنارص وا�ٔجزاء الصحی�ة الرسوم إالضافية يف �ال ا�ٔجزاء الناقصة

 املدر�ة يف الطلب ا�ويل أٔو اليت تُعترب كام لو اكنت مدر�ة يف الطلب ا�ويل

 إالضافية ا�عوة ٕاىل �سدید الرسوم 1.(�نیا)40

إالضافية ٕاذا ما اكن اجلزء الناقص ٔأو العنرص ٔأو اجلزء جيوز ٔأن یدعو املكتُب ا�ويل املودع ٕاىل �سدید الرسوم 
 الصحیح:

 (�نیا)(ج)، �ىل التوايل؛5.20(ج) ٔأو القا�دة 5.20املدرج يف الطلب ا�ويل بناء �ىل القا�دة  "1"

لب (�نیا)(د) �ىل التوايل، كام لو اكن مدر�ا يف الط5.20(د) ٔأو القا�دة 5.20ٔأو املعتَرب، بناء �ىل القا�دة  "2"
ا�ويل يف التارخي ا�ي اس�تمل فيه مكتب �سّمل الطلبات ٔ�ول مرة وا�دا ٔأو ٔأكرث من العنارص املشار ٕا�هيا يف 

 "؛3)"1(11 املادة

قد أ�خطرت به ت� إالدارة فقط بعد ٔأن رشعت يف ٕا�داد تقر�ر البحث ا�ويل. وتدعو ا�عوُة املودَع ٕاىل �سدید الرسوم 
�رخي ا�عوة وتبّني مبلغ ت� الرسوم املطلوب �سدیدها. وحتّدد ٕادارة البحث ا�ويل مقادر إالضافية يف غضون شهر من 

د الرسوم إالضافية لت� إالدارة مبارشًة. ورهن  الرسوم إالضافية املطلوب �سدیده رشط ٔأال تت�اوز رمس البحث؛ و�ُسد�
ث ا�ويل تقر�ر البحث ا�ويل �شأٔن الطلب ا�ويل مبا يف �سدید ٔأیة رسوم ٕاضافية يف غضون امله� املقّررة، تعّد ٕادارة البح

 ذ� ٔأي جزء �قش ٔأو ٔأي عنرص ٔأو جزء حصیح.
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 48القا�دة 
 النرش ا�ويل

 [دون تغیري] 48.1

 احملتو�ت 48.2

 [دون تغیري] ( ٔأ )

 مع مرا�اة الفقرة (ج)، تتضمن صف�ة الغالف ما یأٔيت: (ب)

 [دون تغیري] "4ٕاىل " "1"

" ٔأو 2(ب)"20.3 اعمتد مكتب �سمل الطلبات �رخي إالیداع ا�ويل بناء �ىل القا�دةٕاذا  "5"
، بیان بذ� 20.6و 4.18�ىل ٔأساس تضمني عنرص ٔأو جزء �ٕال�ا� بناء �ىل القا�دتني  (�نیا)(د)5.20ٔأو  (د)20.5

ٔأو (ب) ٔأو  (ٔأ)17.1 �متثال للقا�دة "، �ىل2(ٔأ)"20.6 �ٕالضافة ٕاىل بیان یؤكد ٕان اكن املودع قد اعمتد، ٔ�غراض القا�دة
مة و�دها؛.(ب  �نیا) يف ما یتعلق بوثیقة أ�ولویة ٔأو �ىل �س�ة عن الطلب السابق املعين مقد�

 [دون تغیري] "6"

لرد  3(�نیا)26بیان بأٔن الطلب ا�ويل املنشور حيتوي �ىل معلومات �شأٔن ال�س بناء �ىل القا�دة  "7"
 ؛.تب �سمل الطلبات بناء �ىل ذ� �ل�س، عند �قتضاءحق أ�ولویة وقرار مك 

(�نیا)(ب) 5.20بیان بأٔن عنرصًا ٔأو جزءا مود�ًا خطًا قد ُ�ذف من الطلب ا�ويل بناء �ىل القا�دة  "8"
 ٔأو (ج)، عند �قتضاء.

 [دون تغیري] ٕاىل (ن) (ج)

 [دون تغیري] 6.48ٕاىل  48.3
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 (�نیا)51القا�دة 

 الوطنیة املقبو� بعض املتطلبات
 27بناء �ىل املادة 

 املقبو�بعض املتطلبات الوطنیة  1(�نیا)51

جيوز ٔأن یُطلب من املودع بناء �ىل القانون الوطين ا�ي یطبقه املكتب املعني ٔأن یقدم خباصة ما یأٔيت وفقا  ( ٔأ )
 :2(�نیا)51ورشط مرا�اة القا�دة  27للامدة 

 [دون تغیري] "6ٕاىل " "1"

" �شأٔن مودع الطلب 3" و"2(ٔأ)"4.5 ٔأي بیان �ري متوفر يف البیا�ت املشرتطة بناء �ىل القا�دة "7"
 ؛.�لنس�بة ٕاىل ا�و� املعّینة

(�نیا)(ب) ٔأو 5.20�رمجة ٔ�ي عنرص ٔأو جزء مودع خطأ� وُ�ذف من الطلب ا�ويل وفقا للقا�دة  "8"
 .1(�لثا)82(ج)، يف احلاالت املشار ٕا�هيا يف القا�دة 

 [دون تغیري] ٕاىل (د) (ب)

، بأٔن یقدم املودع �رمجة لوثیقة 27جيوز ٔأن یقيض القانون الوطين ا�ي یُطبقه املكتب املعني، وفقا للامدة  (ه)
 يف احلالتني التالیتني: أ�ولویة، �لام بأٔن ت� الرتمجة ال جيوز املطالبة هبا ٕاال

 [دون تغیري] "1"

" ٔأو 2(ب)"20.3 سمل الطلبات قد اعمتد �رخي إالیداع ا�ويل بناء �ىل القا�دةأٔو ٕاذا اكن مكتب �  "2"
ٔ�غراض البت، بناء  20.6و 4.18�ىل ٔأساس تضمني عنرص ٔأو جزء �ٕال�ا� بناء �ىل القا�دتني (�نیا)(د) 5.20 ٔأو(د) 20.5

ة أ�ولویة املعنیة من �دمه. ويف هذه احلا�، يف ٔأن ذ� العنرص ٔأو اجلزء وارد ��اكمل يف وثیق (ب)،1(�لثا)82�ىل القا�دة 
م، ٕان تعلّق أ�مر جبزء من الوصف ٔأو  �از ٔأن یقتيض ٔأیضا القانون الوطين ا�ي یطبقه املكتب املعني� من املودع ٔأن یقّدِ

 املطالب ٔأو الرسوم، بیاً� �ملاكن ا�ي �رد فيه ذ� اجلزء يف �رمجة وثیقة أ�ولویة.

 [دون تغیري] 3(�نیا)51ٕاىل  2(�نیا)51
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 (�لثا)82القا�دة 

 تصحیح ا�ٔخطاء اليت �ر�كهبا مكتب �سمل الطلبات أٔو املكتب ا�ويل

 أ�خطاء املتعلقة بتارخي إالیداع ا�ويل و�ملطالبة �ٔ�ولویة 1(�لثا)82

 [دون تغیري] ( ٔأ )

(د) 20.5" ٔأو 2(ب)"20.3القا�دة ٕاذا �دد مكتب �سمل الطلبات �رخي إالیداع ا�ويل بناء �ىل  (ب)
ولكن املكتب املعّني ٔأو  20.6و 4.18�ىل ٔأساس تضمني عنرص ٔأو جزء �ٕال�ا� بناء �ىل القا�دتني  (�نیا)(د)5.20 ٔأو

 ا�تار رٔأى ما یيل:

 �نیا) يف ما یتعلق بوثیقة أ�ولویة؛.(ٔأ) ٔأو (ب) ٔأو(ب17.1 ٔأن املودع مل ميتثل للقا�دة "1"

" 2"(ه)1.(�نیا)51" ٔأو 1(ٔأ)"20.6ٔأو  4.18د الرشوط املنصوص �لهيا يف القا�دة ٔأو ٔأن ٔأ� "2"
 �س�توف؛ مل

 ٔأو ٔأن العنرص ٔأو اجلزء ليس واردا ��اكمل يف وثیقة أ�ولویة املعنیة؛ "3"

د بناء �ىل القا�دة  �از للمكتب املعّني ٔأو ا�تار ٔأن یعامل الطلب ا�ويل كام لو اكن �رخي إالیداع ا�ويل قد �ّدِ
، حسب (�نیا)(ج)20.5ٔأو (ج) 20.5 ٔأو ُحصح بناء �ىل القا�دة (�نیا)(ب)5.20أٔو (ب) 20.5" ٔأو 1(ب)"20.3

 (ج) مع ما یلزم من تبدیل.17.1 (ج)، و�ىل ٔأن تطبق القا�دة �قتضاء، رشط مرا�اة الفقرة

د � �رخي إالیداع  ال یعامل املكتب املعّني ٔأو ا�تار الطلب ا�ويل بناء �ىل الفقرة (ج) (ب) كام لو اكن قد ُ�ّدِ
(ج) 20.5 ٔأو ُحصح بناء �ىل القا�دة (�نیا)(ب)5.20ٔأو (ب) 20.5" ٔأو 1(ب)"20.3 ا�ويل بناء �ىل القا�دة

، من �ري ٔأن یتيح للمودع فرصة إالدالء مبالحظاته حول املعام� املزمعة ٔأو تقدمي ال�س بناء �ىل (�نیا)(ج)5.20 ٔأو
 (د)، يف غضون �� �كون معقو� يف ظروف احلال. الفقرة

ٕاذا ٔأخطر املكتب املعني ٔأو ا�تار املودع بأٔنه یعزتم �ىل معام� الطلب ا�ويل كام لو اكن �رخي ٕایدا�ه ا�ويل قد  (د)
م ٕاىل (ج)، �از للمودع ٔأن یلمتس، مبوجب ٕاشعا ، وفقا للفقرة(�نیا)(ج)5.20ٔأو (ج) 20.5 ُحصح بناء �ىل القا�دة ر مقد�

�ري  ، ٔأو العنرص ٔأو اجلزء الصحیح املعين،(ج)، اعتبار اجلزء املعين ذ� املكتب يف غضون امله� املشار ٕا�هيا يف الفقرة
الناقص، ٔأو ذ� املتوفر كام لو مل �كن ٔ�غراض إالجراءات الوطنیة �ى ذ� املكتب. ويف ت� احلا�، یعترب ذ� اجلزء 

م وال یعامل املكتب الطلب ا�ويل كام لو اكن �رخي ٕایدا�ه ا�ويل قد ُحصح.یح، العنرص ٔأو اجلزء الصح   كام لو مل یقد�

]الثايناملرفق ذ�  یيل[
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LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICIPANTS 
 
I. MEMBRES/MEMBERS 
 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in the alphabetical order of the names in French of the States) 
 
 
1. ÉTATS/STATES 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Mpho Johannes Goodwill MASHEGO (Mr.), Team Leader, PCT International Phase,  
PCT Receiving Office, Companies Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Lotfi BOUDJEDAR (M.), chef, Direction des brevets, Institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), Alger 
l.boudjedar@inapi.org  
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Bernd LÄSSIGER (Mr.), Head, Patent Division 1.27 (Packaging, Printing, Paper, Vibration 
Mechanics, Refrigeration), Patents and Utility Models Section, German Patent and Trademark  
Office (DPMA), Munich 
 
Gustav SCHUBERT (Mr.), Head, Legal Affairs, Patents and Utility Models Section, German 
Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Alharbii MIZAEL (Mr.), General Manager, Patents Section, Saudi Authority for Intellectual 
Property (SAIP), Riyadh 
 
Aljawharah ALRAJEH (Ms.), International Relations Specialist, PCT Section, Saudi Authority for 
Intellectual Property (SAIP), Riyadh 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Victor PORTELLI (Mr.), General Manager, Patent and Plant Breeder's Rights Group,  
IP Australia, Canberra 
 
Martin DEVLIN (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, 
Melbourne 
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AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head and Deputy Vice President for Technical Affairs,  
Patent Support and PCT Department, Federal Ministry of Transport, Innovation and 
Technology, Austrian Patent Office, Vienna 
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Gulnara RUSTAMOVA (Ms.), Head, Patent Examination Department, Intellectual Property 
Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Dwaine INNISS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
dwaineinniss@icloud.com 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Aleksandr MAZANIK (Mr.), Leading Specialist, Examination Center of Industrial Property, 
National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk 
icd@belgospatent.by 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Marcia LEAL (Ms.), Head, PCT Division, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de 
Janeiro 
 
Caue OLIVEIRA FANHA (Mr.), Secretary, Permanent Mission to the World Trade  
Organization (WTO), Geneva 
 
Paula BAQUEIRO (Ms.), Assistant, Permanent Mission to the World Trade  
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CANADA 
 
Elaine HELLYER (Ms.), Program Manager, International (PCT-PPH), Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Gatineau 
 
Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Henry CREW ARAYA (Sr.), Jefe, Departamento PCT, Subdirección de Patentes, Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago 
hcrew@inapi.cl  
 
 

mailto:dwaineinniss@icloud.com
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CHINE/CHINA 
 
SUN Hongxia (Ms.), Director, International Cooperation Department, National Intellectual 
Property Administration, (CNIPA), Beijing 
 
WANG Weiwei (Mr.), Program Officer, National Intellectual Property Administration, (CNIPA), 
Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
María José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora de Nuevas Creaciones, Delegatura para la 
Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Bogotá D.C. 
 
Yesid Andrés SERRANO (Sr.), Tercer Secretario, Missión Permanente, Ginebra 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Flemming Kønig MEJL (Mr.), Chief Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
Yolande Thyregod KOLBERG (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Commercio (OMC), Ginebra 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director and Representative, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Javier VERA ROA (Sr.), Consejero Técnico, Departamento de Patentes e Información 
Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Madrid 
javier.vera@oepm.es 
 
 



PCT/WG/12/25  
Annex II 
4 

 

 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Charles PEARSON (Mr.), Director, International Patent Legal Administration, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Richard COLE (Mr.), Deputy Director, Office of International Patent Cooperation, International 
Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO),  
Department of Commerce, Alexandria 
richard.cole@uspto.gov  
 
Paolo TREVISAN (Mr.), Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Department of Commerce, Alexandria 
 
Layla LAUCHMAN (Ms.), Special Program Examiner, International Patent Legal Administration, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
layla.lauchman@uspto.gov 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Liudmila POPOVA (Ms.), Head, PCT Division, Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 
 
Nataliya TOLMACHEVA (Ms.), Examiner, Federal Institute of Industrial Property,  
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jani PÄIVÄSAARI (Mr.), Head, Patents and Trademarks Division, Finnish Patent and 
Registration Office (PRH), Helsinki 
 
Riitta LARJA (Ms.), Head of Unit, Patents and Trademarks Division, Finnish Patent and 
Registration Office (PRH), Helsinki 
 
Mika KOTALA (Mr.), Senior Legal Counsel, Legal Affairs Division, Finnish Patent and 
Registration Office (PRH), Helsinki 
mika.kotala@prh.fi 
 
 
FRANCE 
 
Indira LEMONT SPIRE (Mme), conseillère juridique, Département juridique et affaires 
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Jonathan WITT (M.), ingénieur examinateur, chargé de mission, Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Courbevoie 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  

mailto:layla.lauchman@uspto.gov
mailto:mika.kotala@prh.fi
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HONGRIE/HUNGARY 
 
Katalin MIKLO (Ms.), Deputy Head, Patent Department, Hungarian Intellectual Property  
Office (HIPO), Budapest 
katalin.miklo@hipo.gov.hu  
 
 
INDE/INDIA 
 
Bimi G. B. (Ms.), Assistant Controller of Patents and Designs, Office of the Controller General of 
Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of 
Commerce and Industry, Dwarka 
bimigb.ipo@nic.in 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
animesh.choudhury11@mea.gov.in 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Dede Mia YUSANTI (Ms.), Director, Patent Division, Directorate General of Intellectual  
Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Ahmad FAUZI (Mr.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Lidya WINARSIH (Ms.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Michael BART (Mr.), Director, Patent Cooperation Treaty Division, Israel Patent  
Office, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Loredana GUGLIELMETTI (Ms.), Head, Patent Division, Italian Patent and Trademark Office 
(UIBM), Ministry of Economic Development, Rome 
loredana.guglielmetti@mise.gov.it  
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JAPON/JAPAN 
 
Kotaro FUJISHIMA (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Fumio ENOMOTO (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent  
Office (JPO), Tokyo 
 
Anri HATO (Ms.), Staff, Office for International Applications under the Patent Cooperation 
Treaty, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
 
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Zaiton NORDIN (Ms.), Director, Patent Ormality and International Registration Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
zaiton@myipo.gov.my 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Orgilmaa BADAMSUREN (Ms.), Patent and Utility Model Examiner, Intellectual Property Office, 
Mongolia, Ulaanbaatar 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva  
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Trine HVAMMEN NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Patent Department, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
thv@patentstyret.no 
 
Inger RABBEN (Ms.), Senior Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 
ira@patentstyret.no  
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NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Neroli AYLING (Ms.), Team Leader, Chemistry Team, Intellectual Property Office of  
New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington 
neroli.aying@iponz.govt.nz 
 
Warren COLES (Mr.), Team Leader, ICT Electrical and Designs Team, PCT Receiving Office, 
Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and 
Employment, Wellington 
warren.coles@iponz.govt.nz 
 
 
OMAN 
 
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Abraham Onyait AGEET (Mr.), Examiner, Patents, Intellectual Property Department,  
Uganda Registration Services Bureau (URSB), Kampala 
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PHILIPPINES 
 
Rosa FERNANDEZ (Ms.), Intellectual Property Specialist, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHIL), Taguig City 
rosa.fernandez@ipophil.gov.ph 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Piotr CZAPLICKI (Mr.), Director, Patent Examination Department, Patent Office of the Republic 
of Poland, Warsaw 
 
Jolanta WAZ (Ms.), Head, International Application Division, Receiving Department,  
Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw 
jwaz@uprp.pl  
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PORTUGAL 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Susana ARMÁRIO (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Kyung Ohk (Ms.), Senior Deputy Director, Division, Korean Intellectual Property  
Office (KIPO), Daejeon 
kakao@korea.kr 
 
MYEONG Daekeun (Mr.), Deputy Director, Division, Korea Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
 
PARK Juyeon (Ms.), Assistant Director, Division, Korea Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
pjy89@korea.kr 
 
PARK Siyoung (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Eva SCHNEIDEROVA (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adriana ALDESCU (Ms.), Head, Patent Administration Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Monica SOARE-RADA (Ms.), Head, European Patents Division, State Office for Inventions and  
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
florin.tudorie@romaniaunog.org 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Zac STENTIFORD (Mr.), Senior Policy Advisor, Patents Policy, UK Intellectual Property Office 
(UK IPO), Newport 
 
Andrew BUSHELL (Mr.), Legal Advisor, Patents Legal Section, UK Intellectual Property  
Office (UK IPO), Newport 
andrew.bushell@ipo.gov.uk 
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Bassirou SOW (M.), chef, Centre de documentation en propriété industrielle et des 
enregistrements, Ministère de l'industrie et des mines, Dakar 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Aleksandra MIHAILOVIC (Ms.), Head, Patent Legal Department, Intellectual Property Office of 
the Republic of Serbia, Belgrade 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
LEE Lily (Ms.), Senior Assistant Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Ministry of Law, Singapore 
 
LO Seong Loong (Mr.), Principal Patent Examiner, Patent Search and Examination Unit, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Ministry of Law, Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Ľudmila HLADKA (Ms.), PCT Expert, Patent Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica 
 
 
SRI LANKA 
 
Shashika SOMERATHNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (SPRO), Ministry of Justice, Stockholm 
 
Christin WENDEL (Ms.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Ministry of Justice, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Renée HANSMANN (Mme), chef, Service des brevets, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI), Berne 
 
Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales,  
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales,  
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Parviz MIRALIEV (Mr.), Head, Department of International Registration of Trademarks and 
International Cooperation, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of 
Economic Development and Trade, Dushanbe 
parviz.info@gmail.com 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Narumon SRIKUMKLIP (Ms.), Head, PCT Group, Patent Office, Department of Intellectual 
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
narumonsri@hotmail.com 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Salih BEKTAŞ (Mr.), Head, Patent Department, Turkish Patent and Trademark  
Office (TURKPATENT), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Antonina ZHUZHNEVA (Ms.), Head, Department of International Applications for Inventions and 
Utility Models, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Ivan KRAMAR (Mr.), Chief Expert, Department of Quality Assurance and Improvement of 
Examination of Applications for Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated 
Circuits, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
VIET NAM 
 
LE Huy Anh (Mr.), Deputy Director, Patent Examination Center, Intellectual Property Office of 
Viet Nam (IP Viet Nam), Hanoi 
 
 
ZIMBABWE 
 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI) 
 
Grétar Ingi GRÉTARSSON (Mr.), Vice Director and Head Legal Counsel, Taastrup 
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OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)  
 
Camille-Rémy BOGLIOLO (Mr.), Head, Department of PCT Affairs, Munich 
cbogliolo@epo.org 
 
Isabel AURIA LANSAC (Ms.), Lawyer, Department of PCT Affairs, Munich 
iaurialansac@epo.org 
 
Johanna GUIDET (Ms.), Administrator, Directorate of Patent Procedures Management, Munich 
 
 
VISEGRAD PATENT INSTITUTE (VPI)  
 
Márk GÁRDONYI (Mr.), Director, Budapest 
director@vpi.int  
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
1. ÉTATS/STATES 
 
 
GUYANA 
 
John Ronald Deep FORD (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Bibi ALLY (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL 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)  
 
Mousab ALFADHALA (Mr.), Director, Filing and Granting Directorate, Riyadh 
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ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ 
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Debbe Salem ZEINE (M.), chef, Service de brevets et des obtentions végétales, Yaoundé 
debbe.zeine@oapi.int 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/ 
EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)  
 
Ikrom TAKHIROV (Mr.), Director, Formal Examination, Examination Department, Moscow 
 
 
 
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 
 
Takao MATSUI (Mr.), Patent Attorney, Member, Tokyo 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/ 
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
 
Catherine BONNER (Ms.), Observer, Zurich 
 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/ 
International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
 
Vladimir RYBAKOV (Mr.), Patent Attorney, St. Petersburg 
 
 
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (epi)/ 
Institute of Professional Representatives Before the European Patent Office (epi)  
 
Emmanuel SAMUELIDES (Mr.), Member, European Patent Practice Committee (EPPC), Athens 
msamuel@deslab.ntua.gr 
 
 
International Institute for Intellectual Property Management (I3PM)  
 
Paul ROSENICH (Mr.), Board Member, European Patent and Trademark Attorney, Triesenberg 
rosenich@rosenich.com 
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Union des praticiens européens en propriété industrielle (UNION-IP)/Union of European 
Practitioners in Industrial Property (UNION-IP)  
 
Paul ROSENICH (Mr.), Representative and Member of Patents Commission, Brussels 
rosenich@rosenich.com  
 
 
 
4. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
 
Shuichiro IMAI (Mr.), Chairperson, International Patent Committee, Tokyo 
shuichiro.imai@kurita.co.jp 
 
Takashi GOUKE (Mr.), Vice-Chairperson, International Patent Committee, Tokyo 
gouke@jp.fujitsu.com 
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
 
Yosuke HISAMATSU (Mr.), Member, Tokyo 
 
Shinichi UEDA (Mr.), Member, Tokyo 
info.jpaa@jpaa.or.jp  
 
 
III. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Victor PORTELLI (M./Mr.), (AUSTRALIE/AUSTRALIA) 
 
Secrétaire/Secretary:  Michael RICHARDSON (M./Mr.), (OMPI/WIPO) 
 
 
IV. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Claus MATTHES (M./Mr.), directeur principal, Département des affaires juridiques et 
internationales du PCT/Senior Director, PCT Legal and International Affairs Department 
 
Marco ALEMAN (M.Mr.), directeur, Division du droit des brevets/Director, Patent Law Division 
 
Matthew BRYAN (M./Mr.), directeur, Division juridique et des relations avec les utilisateurs du 
PCT/Director, PCT Legal and User Relations Division 
 
Janice COOK ROBBINS (Mme/Ms.), directrice, Division des finances/Director, Finance Division 
 
Michael RICHARDSON (M./Mr.), directeur, Division du développement fonctionnel du PCT/ 
Director, PCT Business Development Division 
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CHEN Seong Joon (M./Mr.), trésorier, Section de la trésorerie, Division des finances/Treasurer, 
Treasury Section, Finance Division 
 
Allison MAGES (Mme/Ms.), chef, Section des conseils législatifs et de politique générale, 
Division du droit des brevets/Head, Legislative and Policy Advice Section, Patent Law 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, PCT International Cooperation Division 
 
Matthias REISCHLE-PARK (M./Mr.), directeur adjoint et chef, Section juridique et de l’appui aux 
utilisateurs du PCT, Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT 
 
Peter WARING (M./Mr.), conseiller principal, Division du développement fonctionnel du PCT/ 
Senior Counsellor, PCT Business Development Division 
 
Young-Woo YUN (M./Mr.), chef, Section des normes, Division des classifications internationales 
et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Head, Standards Section, International 
Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 
 
Thomas MARLOW (M./Mr.), administrateur principal chargé des politiques, Division du 
développement fonctionnel du PCT/Senior Policy Officer, PCT Business Development Division 
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