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PCT/WG/13/14 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020أأكتوبر  8 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة ةلثالثاالدورة 
ىل  5جنيف، من   2020 أأكتوبر 8اإ

 ملخص الرئيس
 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

، احلادية والثالثني للجنة املعنية ابلتعاون التقينادلورة و ادلورة  هذه افتتح الس يد دارين اتنغ، املدير العام للويبو، .1

 جامتعني.الا هممة الأمني لالك )الويبو(الس يد مايلك ريتشاردسونوتوىل ورحب ابملشاركني. 

 اب الرئيس وانئيب الرئيسانتخمن جدول الأعامل:  2البند 

جامع الس يدة دونغ شينغ )الصني( رئيسة   الفريق العامل انتخب .2 الس يدة رياك الك من  للفريق العامل، وانتخب ابلإ

 الك الاجامتعني.ل ةتشارلز بريسون )الولايت املتحدة الأمريكية( انئبني للرئيس فيجاايم )الهند( والس يد

 جدول الأعاملمن جدول الأعامل: اعامتد  3البند 

 .PCT/WG/13/1 Prov. 3كام هو مقرتح يف الوثيقة  املراَجعمرشوع جدول الأعامل العامل  الفريق اعمتد .3
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 يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ST.26من جدول الأعامل: تنفيذ معيار الويبو  4البند 

ىل الوثيقة  .4  .PCT/WG/13/8استندت املناقشات اإ

دخالها عىل القواعد الفريق العامل عىل الت وافق .5 من الالحئة  49و 19)اثلثا ( و13و 12و 5عديالت املقرتح اإ

ىل امجلعية يك تنظر فهيا يف دورهتا ، بغرض PCT/WG/13/8يف مرفق الوثيقة  كام يه واردةالتنفيذية،  تقدميها اإ

 .2021املقبةل يف النصف الأول من عام 

 الرباءات يف حالت الاضطراب العامتعزيز ضامانت معاهدة من جدول الأعامل:  5البند 

ىل الوثيقة  .6  .PCT/WG/13/10استندت املناقشات اإ

وأأيّدت لك الوفود مبدأأ لزوم أأن يوفر الإطار القانوين ملعاهدة الرباءات الآليات املناس بة اليت تكفل الضامانت ضّد  .7

احملّددة يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات بسبب احلقوق املرتبطة بطلب ما نتيجة عدم تقيّد املودع ابملهةل الزمنية فقدان 

 )أأ(.1)رابعا (82وأأوضاع مماثةل من قبيل ما هو مذكور يف القاعدة  19-جاحئة كوفيد

دخالها عىل القواعد، كام يه واردة يف الوثيقة أأو بعد معاجلة نقاط طفيفة تتعلق  .8 وأأيّدت بعض الوفود التغيريات املقرتح اإ

بعض الوفود الأخرى شواغل حيال تفاصيل حمّددة ختص الاقرتاح وتقتيض، يف رأأهيا، املزيد من البحث يف ابلصياغة. وأأبدت 

 ادلورة املقبةل للفريق العامل.

البيان التفسريي والتغيريات املوىص هبا يف تطبيق املكتب ادلويل جتارب املاكتب يف تنفيذ  يقيّ والمتس أأحد الوفود أأن  .9

 .2020أأبريل  9، اذلي أأصدره املكتب ادلويل يف 19-رباءات يف ظل جاحئة كوفيدمعاهدة التعاون بشأأن ال

أأبدى الفريق العامل دمعه ملبدأأ توفري ضامانت أأفضل للمودعني واملاكتب يف حالت الاضطراب العام اخلارجة  .10

 عن س يطرهتم و:

ىل تقدميدعا املكتب الأورويب للرباءات (أأ ) ىل  ، وفرنسا، وسويرسا، واململكة املتحدة اإ اقرتاح مراَجع اإ

 ادلورة املقبةل للفريق العامل، مع مراعاة التعليقات املقدمة من الوفود؛

تنفيذ والمتس من املكتب ادلويل أأن يتوىل، ابلتعاون مع ادلول الأعضاء، تقيي جتارب املاكتب يف  (ب)

، 19-ظل جاحئة كوفيد البيان التفسريي والتغيريات املوىص هبا يف تطبيق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف

ىل ادلورة املقبةل للفريق العامل.2020بريل أأ  9اذلي أأصدره املكتب ادلويل يف   ، ويقدم تقريرا  عن ذكل اإ

 مراجعة نظام البحث الإضايف ادلويلمن جدول الأعامل:  6البند 

ىل الوثيقة  .11  ..PCT/WG/13/4 Revاستندت املناقشات اإ

ىل مس توى  .12 بقاء عىل نظام البحث الإضايف ادلويل ليست مرّبرة ابلنظر اإ ن تاكليف الإ وقالت بعض الوفود اإ

بقاء  الاس تخدام وأأبدت تفضيلها لوقف تكل اخلدمة. ورأأت بعض الوفود الأخرى أأن النظام مفيد لبعض املودعني وينبغي الإ
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اتحة املزيد من اخليارات مضن  للبحث والفحص التعاونيني املرشوع التجرييبعليه يف انتظار تطورات أأخرى، مثل نتاجئ  أأو اإ

 نظام البحث الإضايف ادلويل.

دخال تعديالت عىل  ةالرئيس توأأشار  .13 ىل اتفاق بشأأن اإ ىل أأنه من غري احملمتل، يف غياب توافق يف الآراء، التوصل اإ اإ

ن ذكل حيفظ لأي دوةل  21الفقرة  اعامتد الاقرتاح الوارد يف تالالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات واقرتح من الوثيقة، وقال اإ

ماكنية الامتس مراجعة أأخرى عندما تعترب أأن هناك توافق يف الآراء بشأأن التغيري.  متعاقدة اإ

 أأن يويص امجلعية ابعامتد القرار التايل:وافق الفريق العامل عىل  .14

ن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وقد راجعت نظام البحث  2015و 2012الإضايف ادلويل يف  "اإ

 ، قّررت ما ييل:2021

ىل مواصةل رصد النظام و  (أأ ) ىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق أأن تدعو املكتب ادلويل اإ رفع التقارير اإ

 ات الكبرية؛تطورال العامل عن 

دة، وأأن تراجع النظام مّرة أأخرى يف موعد يويص به املكتب ادلويل، أأو بناء عىل طلب دوةل متعاق (ب)

 ."2027عىل أأل يكون ذكل املوعد بعد عام 

 من جدول الأعامل: احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير مرحيل 7البند 

ىل الوثيقة  .15  .PCT/WG/13/12استندت املناقشات اإ

 .PCT/WG/13/12أأحاط الفريق العامل علام  مبضمون الوثيقة  .16

 التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءاتمن جدول الأعامل:  8البند 

ىل الوثيقة  .17  ..PCT/WG/13/6 Revاستندت املناقشات اإ

 ..PCT/WG/13/6 Revأأحاط الفريق العامل علام  مبضمون الوثيقة  .18

 من جدول الأعامل: تنس يق املساعدة التقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 9البند 

ىل الوثيقة استندت املن .19  ..PCT/WG/13/7 Revاقشات اإ

 ..PCT/WG/13/7 Revأأحاط الفريق العامل علام  مبضمون الوثيقة  .20

 مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:  10البند 

ىل أأنه من املزمع، مبدئيا ، عقد ادلورة الرابعة عرشة للفريق العامل يف مايو/يونيو  .21  .2021أأشار املكتب ادلويل اإ
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 ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  11البند 

وأأن احملرض الرمسي س يكون واردا   ةأأِعد حتت مسؤولية الرئيس ملخص ه الوثيقة يههذأأن علام  ب الفريق العامل حاطأأ  .22

 تقرير ادلورة. يف

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  12البند 

 .2020أأكتوبر  8ادلورة يف  ةالرئيس تاختمت .23

 ]هناية الوثيقة[
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