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 ابلإىلكزًيةالأظي: 

 0202فرباٍص  77 اًخارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة ةلثالثاالدورة 
 0202و ماً 09اإىل  06حٌَف، من 

الدورة اجتماع اإلدارات الدولية العاملة يف ظل معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تقرير عه 
 والعشريه السابعة

ؿساد املىذة ازلويل  وزَلة من اإ

َة اًـامةل يف ػي مـاُست  .7 ًـصض مصفق ُشٍ اًوزَلة مَرط رئُس ازلورت اًساتـة واًـرشٍن لحامتع الإداراث ازلًو

لس يف كاثٌُو، نيسا، ًوي اًخـاون ثضبأن اًرباءاث اشل . وحيخوي املصفق اًثاين ملَرط اًصئُس ؿىل 0202فرباٍص  7و 6ي ؾق

َة اًـامةل يف ػي  َرَّط رئُس الاحامتع كري اًصمسي اًـارش ٌَفًصق اًفصؾي املـين ابجلودت اًخاتؽ لحامتع الإداراث ازلًو مق

لس يف كاثٌُو من  ىل  3مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث، اشلي ؾق َة.0202فرباٍص  5اإ  ، بأي كقدَي احامتع الإداراث ازلًو

ىل الإحاظة ؿًٌَل  .0 ن اًفًصق اًـامي مسؾو اإ اإ

مبَرط رئُس ازلورت اًساتـة واًـرشٍن لحامتع 

َة اًـامةل يف ػي مـاُست اًخـاون  الإداراث ازلًو

، (PCT/MIA/27/16 اًوزَلةث )ثضبأن اًرباءا

 .اًوارد يف مصفق ُشٍ اًوزَلة

[]ًًل ذكل املصفق
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َة اًـامةل يف ػي مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث  احامتع الإداراث ازلًو

 0202فرباٍص  7و 6ازلورت اًساتـة واًـرشون، كاثٌُو، 

 مَرط اًصئُس
س خًَسخ من اًوزَلة  و مق  (PCT/MIA/27/16)بأحاط الاحامتع ؿًٌَل تَ، ُو

 امللسمة

َة اًـامةل يف ػي مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث )"الاحامتع"( دورثَ اًساتـة واًـرشٍن  .7 ؾلس احامتع الإداراث ازلًو

 .0202فرباٍص  7و 6يف كاثٌُو، نيسا، ًوي 

مثَّةًل يف ازلورت: مىذة اًرباءاث اٍمنساوي، واملـِس و  .0 داراث اًححر ازلويل واًفحط اٍمتَِسي ازلويل اًخاًَة مق اكهت اإ

اًوظين اًرباًزًل ٌَمَىِة اًعياؾَة، واملىذة اًىٌسي ٌَمَىِة اًفىًصة، واملىذة الأورويب ٌَرباءاث، وازلائصت الاحتادًة 

صويس، واملىذة اًفٌَيسي ٌَرباءاث واًدسجَي، واملىذة اًِيسي ٌَرباءاث، ومىذة اًفَحني ٌَمَىِة اًفىًصة اًخاتـة ًالحتاد اً

ٌَمَىِة اًفىًصة، ومىذة بأسرتاًَا ٌَمَىِة اًفىًصة، ومىذة اًَاابن ٌَرباءاث، واملىذة اًىوري ٌَمَىِة اًفىًصة، واملـِس 

رباءاث، واملىذة الإس حاين ٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة، اًوظين اًض ًَل ٌَمَىِة اًعياؾَة، ومـِس تسلان بأورواب اًضٌلًَة ٌَ

واملىذة اًسوًسي ٌَرباءاث واًدسجَي، واملىذة اًرتيك ٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة، واملـِس الأوهصاين ٌَمَىِة اًفىًصة، 

 ومىذة اًولايث املخحست الأمٍصىِة ٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة، ومـِس فُسلصاد ٌَرباءاث.

 صد كامئة املضارنني يف املصفق الأول ًِشٍ اًوزَلة.وح .3

 افذخاخ ازلورت

ورحة اًس َس حون ساهسجي، انئة املسٍص اًـام ٌَوًحو، ابملضارنني هَاتة ؾن املسٍص اًـام ٌَوًحو وصىص املىذة  .4

 اًىٌسي ٌَمَىِة اًفىًصة ؿىل اس خضافة الاحامتع.

 اهخزاة اًصئُس

َة، املىذة اًىٌسي  سدضار رئُيس، س َاسة اًرباءاث واًضؤونحصبأس ازلورت اًس َس ب لن حصوٍىوك، م  .5 ازلًو

 اًفىًصة. ٌَمَىِة

 اؾامتد خسول الأؾٌلل

 .PCT/MIA/27/1 Prov. 2اؾمتس الاحامتع خسول الأؾٌلل اًوارد يف اًوزَلة  .6
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 اإحعاءاث كعاع مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث

مَ املىذةق  .7 حسج اإحعاءاث مـاُست اًخـاون ازلويل ثضبأن بأ بأحاط الاحامتع ؿٌَلً ابًـصض اشلي كسَّ

.اًرباءاث ثضبأن
1

 

 املسائي اًياص ئة ؾن اًفًصق اًفصؾي املـين ابجلودت

بأحاط الاحامتع ؿٌَلً مؽ املوافلة مبَرط رئُس اًفًصق اًفصؾي املـين ابجلودت اًوارد يف املصفق اًثاين ًِشٍ  .8

وؿىل مواظةل ولًة اًفًصق اًفصؾي، مبا يف ذكل ؾلس احامتع اًوزَلة، ووافق ؿىل اًخوظَاث اًواردت يف مَرط اًصئُس 

 .0207فـًل ٌَفًصق اًفصؾي يف ؿام 

 اخلسماث اًض حىِة ملـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث

ىل اًوزَلة  .9  .PCT/MIA/27/2اسدٌسث املياكضاث اإ

حِس حبسة الإحصاءاث وبأفاد املىذة ازلويل تبأن اخلسماث اًض حىِة ملـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث ثـمي ثضلك  .72

داراث بأن حتَط ؿٌَلً تبأن جسَمي اخلسماث اجلسًست . اًلامئة وبأن اًخعوراث خاًرة يف ظائفة واسـة من اجملالث، ًوىن ًًدلي ًالإ

ىل مٌعة مصهة وب مٌة،  س َىون بأتعبأ مما اكن ؿَََ احلال يف اًس يواث الأذريت رمغ تشل هجود هحريت ًيلي اخلسماث الأساس َة اإ

وبأنس املىذة ازلويل بأن ُشا . يف دمج ذسماث مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث مؽ مٌعة اًوًحو ٌَمَىِة اًفىًصة والاس متصار

وس خضمن اًيدِجة اٍهنائَة ثوافص . اًـمي س َىون كري مصيئ اإىل حس تـَس ملس خزسي ذسماث مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث

كري بأن . ، وحتسُهنا ومتَِس اًعًصق ًخعوٍص وػائف خسًست يف املس خلدياخلسماث اًض حىِة ملـاُست اًرباءاث، املمخاز حاًَا

ال اثر اًواحضة اًصئُس َة ؿىل املسى اًلعري س خىون جتصتة بأنرث سالسة واجساكا ٌَمودؿني ومس خزسي ذسماث اًوًحو ؿىل 

ىدريت يف اخلسماث ثخعَة معوما ادذالف جمالهتا، مثي هؼاي لُاي ومسًرس ورهن اًرباءاث وبأاكدميَة اًوًحو. واًخحسٌُاث اً 

 ثًس َلا فـال ًلأوضعة واًخعوٍص تني املىذة ازلويل واملاكثة اًوظيَة.

وهؼام  ePCTوجس خزسم الإداراث ٍلوؿة مذيوؿة من اخلسماث اًض حىِة ملـاُست اًرباءاث، مبا يف ذكل هؼام  .77

eSearchCopy ( وهؼام اًوًحو ٌَيفاذ املصنزيDASوهؼام ثحادل اًحَاانث ) ( الإًىرتوينPCT-EDI وهؼام )WIPO 

CASE ي اًصسوم واكهت ُشٍ اخلسماث حزءا رئُس َا من معََاهتا  . واخلسماث اًض حىِة ًصهن اًرباءاث وذسمة اًوًحو ًخحًو

وبأؾصة ؾن تـغ . ePCTوبأؾصتت تـغ الإداراث ؾن اُامتهما تخعوٍص ذسماث الإتالغ ًيؼام . واؾخربهتا فـاةل ٌَلاًة معوما

حسى . مبواظةل ثعوٍص ذسماث اًيؼام الاًىرتوين ملـاُست اًرباءاث ٌَمساؿست يف ددول املصحةل اًوظيَة الاُامتم وجساءًت اإ

ًساع اًعَحاث  ًََ الاكرتاحاث ثضبأن ثحادل اًحَاانث تني اًعَحاث اًوظيَة واإ الإداراث ؾن املسى اشلي ًًدلي بأن ثشُة اإ

ىل اًف َة وددول املصحةل اًوظيَة، وبأصارث اإ ىل ازلًو ؿادت اس خزسام اًحَاانث تفـاًَة، ًوىهنا بأصارث بأًضا اإ وائس احملللة يف اإ

 اًخلرياث يف اًحَاانث تني املصاحي هؼصًا ٌَرَاراث اًيت ًخزشُا مودع اًعَة والادذالفاث يف اًلواهني والأهؼمة اًوظيَة.

                                         
1
حو الإًىرتوين ؿرب اًصاتط اًخايل:    ثخاخ وسزة من اًـصض ؿىل موكؽ اًًو

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468681. 
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ىل بأن فلس بأصار املىذة . ( ثضلك حِسeSearchCopyوثـمي ذسمة وسخ اًححر الإًىرتوهَة ) .70 الأورويب ٌَرباءاث اإ

جياد تسًي  ماكهَة اًخحمك يف ؿسد احلالث واإ هنجَ اًخسرجيي ًالهخلال بأاتخ الاهخلال اًسَس ؾن ظًصق ثلِمي جسَمي اًواثئق مؽ اإ

فضي بأن ٍىون ذكل حبَول هناًة . احذَاظي يف حال وحود مضالك وبأؾصة ؾن بأمهل يف الاهخلال ابًاكمي اإىل ُشٍ اخلسمة، ًو

 .0207و ؿىل الأكي يف ؿام اًـام، بأ 

ىل ثلاٍرص اًححر ازلويل وال راء املىذوتة تًسق  .73 ًـس ُسفا همٌل، وبأؾصتت  XMLوبأنسث الإداراث جمسدا بأن الاهخلال اإ

ضافِة ؾن هُهتا اًحسء يف ثلسمي ثلاٍرص تًسق  داراث اإ وردا ؿىل اس خفسار ثضبأن . 0207بأو ؿام  0202يف ؿام  XMLؿست اإ

ىل الأدعاء والادذالفاث يف اًخيفِش، بأوحض املىذة ازلويل بأن املـَار اخلاص هبشٍ اًخلاٍرص  07الإصارت يف اًفلصت  من اًوزَلة اإ

. ًدِح دِاراث ؿسًست، ؿىل سخِي املثال ثكل املخـَلة تـصض اًفلصاث واًفئاث واملعاًحاث ذاث اًعةل ابًواثئق املسدضِس هبا

ىل . فة، وكسمت َُالك خمخَفة ٌَمـَوماث املخـَلة حبالث مضاهبةفلس ثـامَت الإداراث مؽ ُشٍ املسبأةل تعًصلة خمخَ ضافة اإ واإ

ذكل، ُياك اًـسًس من اخلَاراث داذي اًخلاٍرص، مما جيـي ادذحار مجَؽ الاحامتلث بأمصا ظـحا، مؽ اندضاف تـغ املسائي 

ة تـس صِور من الاس خزسام املحارش احعني ًلومون، يف نثري من ونشكل وضبأث تـغ اًعـوابث بأًضا من هون اًف. اًثاهًو

ؿساد ثلاٍرص يف بأهؼمة مصمت لإظسار ثلاٍرص ابس خزسام حىٌوًوحِاث خمخَفة، وبأحِاان ما حتخوي ثلاٍرص اًححر ؿىل  الأحِان، ابإ

ىل بأهنا جساؿس املىذة ازلويل ؿىل ثعوٍص بأدواث . كدوًِا XMLسٌلث ؾصض ل ٌس خعَؽ وسق  حسى الإداراث اإ وبأصارث اإ

ؿساد اًخلاٍرص يف ظار هؼام  اإ ، اًيت ًًدلي بأن ثعسر مهنا كًصحا دفـة من اًخحسٌُاث، مبا يف ذكل حصثُداث اس خرياد ePCTاإ

. كأدات رئُس َة ًخوًَس اًخلاٍرص ePCTوبأؾصتت ثكل الإدارت ؾن بأمَِا يف اس خزسام هؼام . كوامئ الاسدضِاد من بأدواث اًححر

 عائط اًصئُس َة.وهدِجة شلكل، س خىون سِوةل الاس خزسام واملوزوكِة من اخل

داراث ؿىل بأمهَة امليض كسما حنو مـاجلة اًيعوص ابًاكمي فامي خيط هط اًعَة، وبأن كدول  .74 وبأنسث ؿست اإ

ىل بأهَ مل ٍىن ؿىل . ًحسو بأنرث اًس حي اًواؿست ٌَميض كسما يف ُشا اًعسد DOCXالإًساؿاث تًسق  وبأصار املىذة ازلويل اإ

اؿمل تبأي ملارهة مفعةل بأحًصت تني هواجت احمل ىل بأهنا سددسبأ كًصحا . ّولث اخملخَفة اجلاري ثعوٍُص حسى الإداراث اإ وبأصارث اإ

ىل مًزس من اًخًس َق يف ُشا اجملال. DOCXجتًصة وسق  ىل احلاخة اإ كَميَة وبأصارث اإ  يف اًعَحاث الإ

َا، بأمص مس خحسن يف جمالث بأدصى .75  ً ظسار تَاانث كاتةل ٌَلصاءت ب . بأًضا ووافلت الإداراث ؿىل بأن الاهخلال حنو اإ

ضافة اإىل ذكل، فلس ثربز مسائي ثضبأن ثوافق املاكثة اًيت ثضؽ ذسماث خسًست وفلا . ًوىن، جية اًيؼص يف الأًووايث واإ

 .ST.96ملـَار اًوًحو 

وردا ؿىل ثـََق، بأنس املىذة ازلويل بأن اًـسد املوحض من اًعَحاث اًيت جسي بأهنا حتخوي ؿىل رسوماث مَوهة بأو  .76

 م ثلسٍصا واكـَا ًـسد اًعَحاث اًيت اكهت نشكل حلِلة.ذاث ثسرح رمادي ل ًلس

ماكهَاث اس خحساج معََاث  .77 وبأؾصتت تـغ الإداراث ؾن اُامتهما خبسماث اًخحادل تني ال لث، مما ًفذح اًحاة بأمام اإ

ىل بأهنا ثبأمي يف بأن حهنيي كًصحا اس خزسام بأكصاص اًفِسًو اًصمقَة . خسًست وبأنرث فـاًَة حسى الإداراث اإ ثضبأن اًلاؿست وبأصارث اإ

 واسددساًِا ابسرتخاع املـَوماث ابس خزسام اخلسماث اًض حىِة. 87

رسال  .78 حاةل اًواثئق اًصمسَة اإىل مودؾي اًعَحاث، حبسة موافلهتم، ؿرب اإ ماكهَة بأن ثمت كًصحا اإ ورحدت الإداراث ابإ

دعار ٌسمح ٌَمودع تخزًني وسخ من اًواثئق من هؼام  ذ من صبأن ذكل بأن حيسن اخلسمePCTاإ ة اإىل حس هحري ابًًس حة . اإ
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لَي يف اًوكت هفسَ من اًخاكًَف اًيت ثخىدسُا الإداراث ىل بأهنا ثـزتم ثلسمي ذسمة . ٌَمودؿني ًو حسى الإداراث اإ وبأصارث اإ

 ممازةل من ذالل بأهؼمهتا اًض حىِة اخلاظة.

ىل الإداراث املـيَة املشهور .79 حو ًخحوًي اًصسوم ثـمي ثضلك حِس ابًًس حة اإ وبأصري اإىل رضورت . توذهص بأن ذسمة اًًو

َا ؾن مسفوؿاث اًصسوم يك ثـمي اخلسمة جىفاءت وفـاًَة ؿىل املسى اًعوًي  ً وبأؾصتت . وضؽ مـَوماث مدسلة وكاتةل ٌَلصاءت ب

داراث بأدصى ؿىل بأن ذكل جية بأن ٍىون حصثُدا  داراث ؾن بأمَِا يف بأن ثلسم كًصحا بأهؼمة دفؽ مصنًزة؛ وصسدث اإ ؿست اإ

 لإحصائَة اًيت كس ثيعحق ؿىل تـغ اًـمالث بأو اًلواهني والإحصاءاث اًوظيَة.ادذَاراي هؼصا ٌَمسائي ا

دذال حتسٌُاث ؿىل صلك واثئق الأًووًة الإًىرتوهَة وحمخواُا وهلَِا بأمص  .02 حسى الإداراث ما ذهص من بأن اإ ووافلت اإ

َ  ً اث اًخفاؿي مؽ هؼام ذسمة مصقوة فَِ، واكرتحت حتسني اًواثئق ٌَمساؿست ؿىل فِم الاحذَاخاث اخملخَفة، فضال ؾن ب

ًساع يف هؼام ذسمة اًيفاذ اًصمقي.. اًيفاذ اًصمقي ىل بأهنا ثخوكؽ بأن ثعحح كًصحا مىذحا ًالإ حسى الإداراث اإ  وبأصارث اإ

ىل بأهنا ثبأمي يف بأن حمتىن  .07 وفامي ًخـَق ابزلور الإضايف اشلي ثضعَؽ تَ مكاكثة جسمل ظَحاث، بأصارث تـغ الإداراث اإ

ىل بأهَ س َسمج PCT-SAFEهؼام الإًساع الإًىرتوين ال من ٌَعَحاث ) كًصحا من وكف اس خزسام (. وبأصار بأحس املاكثة اإ

ًساع تياء ؿىل مـاُست  هؼام الإًساع الإًىرتوين ملـاُست اًرباءاث مضن ذسماثَ احملََة كًصحا، مما سُسمح تخلسمي ذسمة اكمةل ًالإ

 اًرباءاث من ذالل حساابث املس خزسمني اخلاظة ابملىذة.

داراث جمسدا دمعِا ًالس خزسام املزتاًس ًيؼام وبأن .00 وصسدث . من كدي املاكثة املـَية WIPO CASEسث ؿست اإ

ضافة اًخعيَف اًخـاوين ٌَرباءاث، مؤدصًا، اإىل ذسمة اًححر يف رهن اًرباءاث. حسى الإداراث ؿىل بأمهَة اإ  اإ

ـاُست اًرباءاث، جلـي اًيؼام بأسِي واثفلت الإداراث معوما ؿىل الاجتاٍ امللرتخ ًخعوٍصاث اخلسماث اًض حىِة مل .03

ىل مـَوماث مدىصت وبأنرث ثفعَال ٌَخرعَط ٌَخعوٍصاث تفـاًَ ىل احلاخة اإ وابلإضافة اإىل ذكل، ة، اس خزسامًا، ًوىهنا بأصارث اإ

صاث مؽ ٍلوؿة مذيوؿة من الأهؼمة اًلاهوهَة واملـَوماثَة اًوظيَة اخملخَفة، فضال ؾن امليافس ة مؽ ًًدلي بأن ثخوافق اًخعٍو

 الأًووايث الأدصى ٌَمعورٍن.

وبأحاط الاحامتع ؿٌَلً ابًخعوراث اًيت صِسهتا اخلسماث اًض حىِة ملـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث، ووافق ؿىل  .04

ة يف اًوزَلة، مؽ مصاؿات اًخـََلاث املشهورت بأؿالٍ. قحٌَُّ  الأًووايث امل

 ثـٍزز اًرتاتط تني املصحةل ازلًوَة واملصحةل اًوظيَة

ىل اًوزَلة اسدٌ .05  .PCT/MIA/27/10سث املياكضاث اإ

َة واًوظيَة ملـاُست اًرباءاث. واثفلت الإداراث بأًضا  .06 وبأًسث الإداراث بأُساف اًوزَلة ًخـٍزز اًرتاتط تني املصحةل ازلًو

ضمن  كسرت بأنرب ؿىل اًِسف املمتثي يف بأن ٍىون اًححر ازلويل ذا حودت ؿاًَة ًيك جس خزسمَ املاكثة يف املصحةل اًوظيَة ًو

داراث ؿسًست بأن اًخـسًي امللرتخ ؿىل اًفلصت . ؿىل اًخًدؤ ابًًس حة ٌَمودؿني ًُس واحضا، ول س امي  29.75ومؽ ذكل، ربأث اإ

ومل حمتىن ُشٍ الإداراث من كدول اًخـسًي امللرتخ يف ُشٍ املصحةل، رمغ اس خـساد تـغ الإداراث . مععَح امللارهة "بأؿىل"

ىل بأن حودت اًححر ثخـَق .  ابًعَلة اًيت اكرتاها مىذة اًَاابن ٌَرباءاثالأدصى ًلدول اًيط الإضايف وبأصار املىذة ازلويل اإ

ًدلي مصاؿات ثـًصف مـاُست اًرباءاث حلاةل اًخلٌَة اًعياؾَة اًساتلة ذاث اًعةل، اًيت هتسف  جلك من اًححر هفسَ وهعاكَ، ًو
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وشلكل وافق مىذة اًَاابن ٌَرباءاث ؿىل . دلَؽ ازلول املخـاكست اإىل ضٌلن بأن ٍىون اًححر ازلويل مفِسا ٌَلواهني اًوظيَة

ىل  29.75مٌاكضة اًخـسًي امللرتخ ؿىل اًفلصت  ثضبأن امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي املـين ابجلودت من بأخي اًخوظي اإ

 ست اًرباءاث.ظَلة من صبأهنا حتلِق ثوافق يف ال راء كدي اًدضاور اًصمسي من ذالل ثـممي من ثـماميث مـاُ

داراث ًالإصارت  .07 وفامي ًخـَق ابلكرتاحاث اًواردت يف مصفق اًوزَلة، اثفلت الإداراث ؿىل اس خـصاض اًلامئة اًيت وضـهتا اإ

ا ذاث بأًووًة واكرتاحاث جساورُا صواكي ثضبأهنا من ذالل امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي املـين  ىل اكرتاحاث ثـخرُب اإ

بأن ميّىن مىذة اًَاابن ٌَرباءاث من وضؽ ملرتحاث بأنرث حتسًسا ثضبأن ثساتري مـَية ٌسلوراث امللدةل ومن صبأن ذكل . ابجلودت

 ًالحامتع. 

ىل: .08  ودؿا الاحامتع مىذة اًَاابن ٌَرباءاث اإ

ىل ثوافق يف  (بأ  ) ثوحَِ املياكضاث ؿىل امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي املـين ابجلودت من بأخي اًخوظي اإ

 من املحادئ اًخوحهيَة اخلاظة ابًححر واًفحط اٍمتَِسي؛ 29.75خ ثـسًي اًفلصت ال راء ثضبأن اكرتا

ىل اًخـََق من ذالل امليخسى ثضبأن اًلضااي املخحلِة  (ة ) ؿساد ملرتحاث بأنرث ثفعَال بأو دؾوت الإداراث اإ واإ

رساًِا حىت ال ن  يف مصفق اًوزَلة اًيت مل ًمت اإ

 املرشوع اًصائس ٌَخـلِة ؿىل ثلٍصص اًححر ازلويل

ىل اًوزَلة  .09  .PCT/MIA/27/3اسدٌسث املياكضاث اإ

َة من ظصف مىذة  .32 ا ٌَخـلِحاث ؿىل معََاث اًححر ازلًو وبأؾصتت الإداراث اًيت صارهت يف املرشوع ؾن ثلسٍُص

َة الأدصى ؿىل املضارنة يف املرشوع اًصائس وبأتسث . املمَىة املخحست ٌَمَىِة اًفىًصة مكىذة مـني، وجشـت الإداراث ازلًو

 الإداراث اًيت مل جضارك يف املرشوع اًصائس اُامتما ابلهضٌلم هل.  تـغ

ذا اكن جحم اًـَية اًعلريت ٍىفي لس خزالص اس خًذاخاث من اًخـََلاث .37 حسى الإداراث ؾٌل اإ ومؽ ذكل، . وجساءًت اإ

ؾن اُامتهما ابملخاتـة ربأث ُشٍ الإدارت بأن اًخـلِحاث اخلاظة جلك حاةل ؿىل حست من املرشوع اًصائس س خىون مفِست، وبأؾصتت 

ضافِة ذالل املصحةل اًوظيَة دارت بأدصى . املضعَؽ هبا فامي ًخـَق تبأس حاة اًـثور ؿىل حاةل ثلٌَة ظياؾَة ساتلة اإ وبأفادث اإ

كامت تخحََي ظلري اًيعاق ًخـلِحاهتا اخلاظة ؿىل ثلاٍرص اًححر، بأهَ اكن من اًعـة اس خزالص اس خًذاخاث ؿامة، ًوىن 

عول ؿىل ثـلِحاث ذاظة ثضبأن الاسدضِاداث املخـَلة ابلأدتَاث كري املخـَلة ابًرباءاث واسرتاثَجَة اكن من املفِس احل

 اًححر.

دارت اًححر ازلويل  .30 حسى الإداراث اإىل الاكرتاخ ازلاؾي اإىل "وضؽ هؼام ٌَخـلِحاث من املاكثة املـَية اإىل اإ وبأصارث اإ

دارت اًفحط اٍمتَِسي ازلويل" ) ، واكرتحت اًيؼص يف اًخـلِحاث اًواردت من PCT/MIA/27/10لة ( يف مصفق اًوزD-4َواإ

َة مضرتنة ٌَخـلِة.  ً  املرشوع اًصائس حٌحا اإىل حٌة مؽ ُشا الاكرتاخ من بأخي اس خىضاف ب

 .PCT/MIA/27/3وبأحاط الاحامتع ؿٌَلً مبحخوايث اًوزَلة  .33
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 اكرتاخ ًخـٍزز حتسني ثلٍصص اًححر ازلويل واًصبأي املىذوة

ىل اًوزَلة اسدٌسث املياكض .34  .PCT/MIA/27/15اث اإ

حصاء دراسة اس خلعائَة تلَة حتسني صلك وحمخوى ووسق ثلٍصص اًححر ازلويل واًصبأي و  .35 دت الإداراث مبحسبأ اإ رحَّ

 . ومؽ ذكل، ذهصث الإداراث ثـََلاث ؿىل لك من احملخوى واملهنجَة اٌَخني ثخعَحان املًزس من اًححر. املىذوة

حسى ا .36 داراث  B3لإداراث بأن الإظار ومن حِر احملخوى، ربأث اإ ىل فاحيص اإ من ازلراسة الاس خلعائَة امللسم اإ

ىل بأن ازلراساث الاس خلعائَة سدمت ؿىل مس خوى . اًححر ازلويل ًخجاوز هعاق اًِسف املمتثي يف حتسني الاس امترت وهؼصا اإ

دارت بأدصى بأن ًلسم الاس خلعاء ثفسريا ٌَمس خزسمني تلَة ثوضَح اًلصض  من ازلراسة الاس خلعائَة، الأفصاد، اكرتحت اإ

ل تـس اًدضاور مؽ املاكثة املخبأثصت ابًخلَرياث، وكس  ىل بأن بأي ثلَرياث ملرتحة يف اًصدود ل ميىن ثيفِشُا اإ صارت اإ ونشكل اإ

وؿالوت ؿىل ذكل، سُذعَة ثيفِش بأي ثلَري يف . ثخعَة مٌاكضة بأوسؽ من مجَؽ ازلول املخـاكست مبوحة مـاُست اًرباءاث

 ًححر ازلويل واًصبأي املىذوة وكذا ًخـسًي الأهؼمة املـَوماثَة.وسق ثلٍصص ا

حصاء دراساث اس خلعائَة ملاكثة املَىِة اًفىًصة مهنجَة كري  .37 حسى الإداراث بأن مهنجَة اإ وفامي ًخـَق ابملهنجَة، ربأث اإ

ِس املياكضة، اًيت هتسف واحضة، ًوىهنا حسدث بأوخَ اًدضاتَ احملمتةل مؽ ازلراسة الاس خلعائَة ثضبأن اسرتاثَجَاث اًححر ك 

وفامي ًخـَق ابًخـََلاث اًواردت من املس خزسمني، اكرتحت الإدارت ذاهتا . بأًضًا ٌَحعول ؿىل ثـلِحاث ؿىل مس خوى الأفصاد

رسال الاس خخِان اإىل ٍلوؿاث املس خزسمني وبأن ثخواظي املاكثة بأًضا مؽ بأوساط املس خزسمني  اثحاع هنج مزدوح، بأي اإ

. دارت بأدصى ؿىل بأن اس خىٌلل الاس خخِان ًًدلي بأل ٍىون ؾحئا ؿىل اًفاحعني بأو املس خزسمنيوصسدث اإ . اخلاظة هبا

حسى الإداراث ؾن ٍلوؿاث املس خزسمني اًيت س َجصي اًدضاور مـِا من ذالل ثـماميث مـاُست اًرباءاث.  وجساءًت اإ

حسى الإداراث دمج ثلٍصص اًححر ازلويل واًصبأي املىذوة يف اس امترت و  .38 احست لأن ذكل من صبأهَ بأن ٌسِي واكرتحت اإ

هخاهجا، مبا بأن تـغ املـَوماث ثخىصر يف لكهيٌل خسط اإ ورمغ بأن اًوضؽ احلايل كس ل ٍىون مثاًَا، بأصار . فِم الاس امتراث ًو

ىل بأن حصمجة وورش ثلٍصص اًححر ازلويل واًصبأي املىذوة بأمصان خمخَفان، وشلكل فاإن وسق  املعمم  XMLاملىذة ازلويل اإ

َا، حسة الاكذضاء.ثضلك مٌا  ً  سة كس ٌسِي ثوًَس الأحزاء اخملخَفة ومـاجلهتا ب

واثفق الاحامتع ؿىل مٌاكضة حمخوى ازلراسة الاس خلعائَة ومهنجَهتا ؿىل امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي  .39

 املـين ابجلودت هبسف اًخوظي اإىل اثفاق لإحصاء ازلراسة الاس خلعائَة.

 فحط اٍمتَِسي ازلويل هواثئق مٌفعةلاكرتاخ اإحاةل مصفلاث ثلٍصص اً

ىل اًوزَلة  .42  .PCT/MIA/27/4اسدٌسث املياكضاث اإ

داراث اًفحط اٍمتَِسي ازلويل واملاكثة اخملخارت  .47 َة ؿىل بأهَ س َىون من الأسِي، معومًا، ؿىل اإ واثفلت الإداراث ازلًو

رسال ثلٍصص اًفحط اٍمتَِسي ازلويل ومصفلاثَ ومجَؽ اًواثئق   الأدصى مكَفاث مٌفعةل، رشًعة بأن:ؿىل حس سواء، اإ

ىل بأي ثلَري بأو ؿسم ًلني ثضبأن اًواثئق اًيت ميىن بأن ًعَة من مودؾي اًعَحاث حصمجهتا ؾيس  (بأ  ) ل ًؤدي ذكل اإ

 ددول املصحةل اًوظيَة؛
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ىل املاكثة اخملخارت )سواء ؿىل اًضاصة يف رهن اًرباءاث بأو من ذالل رهن اًرباءاث بأو  (ة ) وبأن ثلسم املَفاث اإ

 ( تعًصلة ثحني توضوخ بأهنا جضلك حزمة واحست.ePCTًض حىِة ًيؼام ذسماث ا

 77وفامي ًخـَق ابًيلعة الأذريت، من املِم بأًضا بأن ثخاخ ٌَجمِور ال راء واًصسائي املىذوتة مبوحة اًلاؿسثني املـسًخني  .40

وذهص املىذة ازلويل بأن . ، ووفلا ٌَرتثُة اًزمين يك ٌسِي فِم املَف0202، اٌَخني س خسذالن حزي اًيفاذ يف ًوًَو 94و

رساًِا، وبأهَ ًًدلي ضٌلن ثوزَق  دارت اًفحط اٍمتَِسي ازلويل ؾيس اإ ذكل سُذعَة حصمزي اًواثئق ؿىل حنو حصَح من كدي اإ

 واحض ٌَمـَار املياسة شلكل.

ئق هواثئق ًوىن ثلسمي ُشٍ اًواث. وكس بأمتخت تـغ الإداراث معََة ادلؽ تني ثلٍصص اًفحط اٍمتَِسي ازلويل ومصفلاثَ .43

ىل بأهَ هؼصًا ًـسم ثويخ بأي ثلَري يف اًالحئة اًخيفِشًة . مٌفعةل يف املس خلدي سُذعَة تـغ اًخعوٍص وبأصار املىذة ازلويل اإ

ن اًرتثُة س َىون ثوظَة ًوُس رشظا حصاء اًخلَرياث ؿىل اًفور، . ملـاُست اًرباءاث بأو اًخـَاميث الإداًرة، فاإ ول ًَزم اإ

ىل بأن تـغ الإدا راث حتخاح اإىل وكت هحري ًخحسًر بأهؼمة حىٌوًوحِا املـَوماث وثيفِش اًخلَرياث، ًوىن ًًدلي مضريا اإ

ؿساد . مصاؿاهتا ؾيس اًلِام تبأؾٌلل اًخعوٍص ذاث اًعةل وابًًس حة ٌَـسًس من الإداراث، س خربز كًصحا حاخة ٌَخعوٍص يف س َاق اإ

اراث، ميىن اًيؼص يف بأفضي املٌلرساث، ًوىن املـَار وابًًس حة ًخكل الإد. XMLثلاٍرص اًفحط اٍمتَِسي ازلويل تًسق 

ما تواثئق مٌفعةل بأو مبجموؿة من اًواثئق ذاث اًفِصسة اًـاًَة اجلودت اًيت ميىن بأن ثدِح اًخلس مي ازلكِق واًخَلايئ  ٌسمح اإ

 ٌَـيارص ؾيس الاكذضاء.

حسى الإداراث وضؽ اس امترت ملساؿست املودؿني ؿىل ثلسمي جحج مبوحة .44 )بأ( واخلعاابث  66.3اًلاؿست  واكرتحت اإ

ٍهيا يف اًلاؿست  )بأ بأو )ة( ثضبأن حتسًس اًفصوق تني الأوراق اًحسًةل والأوراق املس خـاض ؾهنا، ونشكل بأساس 66.8املضار اإ

 اًخـسًي يف اًعَة نٌل بأودع.

حاةل ثلٍصص اًفحط اٍمتَِسي ازلويل وامل .45 صفلاث وبأوىص الاحامتع تبأن ًـس املىذة ازلويل اكرتاحاث ًخيفِش اإ

 املصثحعة تَ واًواثئق الأدصى ذاث اًعةل هواثئق مٌفعةل.

ؿالن ماكثة جسمل اًعَحاث ادذعاص الإدارت تشكل  اًخـَني اكإدارت ٌَححر ازلويل واًفحط اٍمتَِسي ازلويل واإ

ىل اًوزَلة  .46  .PCT/MIA/27/6اسدٌسث املياكضاث اإ

ىل  .47 اتحة دِاراث بأنرث حًصة ملودؾي اًعَحاثوكسم املىذة اًِيسي ٌَرباءاث الاكرتاخ، اشلي هيسف اإ بأًسث ؿست . و اإ

ىل ازلورت اًثاهَة ؾرشت ٌَفًصق اًـامي ملـاُست اًرباءاث، واؾخرب املىذة  ٍلوؿاث من املس خزسمني وسزة الاكرتاخ امللسم اإ

ن مـاُست . اًِيسي ٌَرباءاث بأن الادذَار احلص بأنرث ؿساةل من ادذَار ًفصضَ مىذة جسمل اًعَحاث اًخـاون ثضبأن وكال اإ

ىل بأكىص حس  اًرباءاث يه هؼام مذـسد الأظصاف ٌَحٌلًة وذهص رضورت تشل اجلِود ًخحسني ُشا اًخـاون املخـسد الأظصاف اإ

ٍهيا يف حال . ممىن وربأى بأن ثيفِش الاكرتاخ س َىون دعوت حِست يف ُشا الاجتاٍ وذهص بأًضا بأن اخلَاراث اًيت مت اًخوظي اإ

َة ؿىل وبأذشث تـني .  مودؿني من ؿست دول بأػِصث بأن مودؾي اًعَحاث ٍصحدون ابلدذَار احلصاحذواء اًعَحاث ازلًو

ماكهَة اًخًدؤ حبجم اًـمي جلك ًلة وبأثص  الاؾخحار خمخَف اًضواكي اًيت بأؾصتت ؾهنا املاكثة وازلول املخـاكست، مبا يف ذكل اإ

ىل املياكضاث اًيت حصث ذالل الاحامتع . اخاًربوثوهول ؿىل مصنًزة اًيؼام الأورويب ٌَرباءاث، ؾيس ثـسًي الاكرت  وبأصار اإ

ماكهَة اًخًدؤ" جبودت اًرباءاث ربأى بأن اًخلسم احملصز يف املرشوع . و الأذري ٌَفًصق اًفصؾي املـين ابجلودت حِر مت حتسًس "اإ
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ىل اُامتم مودؾي اًعَحاث ابلس خفادت من ذسماث ماكثة  اًصائس ٌَماكثة ارلسة ثضبأن اًححر واًفحط اًخـاوهَني ٌضري اإ

ماكهَة اًخًدؤ ؿىل حنو بأفضي. وذهص املىذة بأهَ ٍصى بأن مودؾي اًعَحاث مه بأفضي  مذـسدت لأن ذكل من صبأهَ بأن ًضمن اإ

حمك ًخبأهَس حودت اخلسماث اًيت حيعَون ؿَهيا ابؾخحارمه اًزابئن اٍهنائَني ٌَزسماث، ويف املس خلدي، كس ٍصقة املودؾون يف 

ماكهَة اًخًدؤ ابًخلاٍرصالاس خفادت من بأي ذسمة س خىو ومؽ ورش اًعَة رمق زالزة . ن مذاحة بأو ٍلوؿة من اخلسماث ًضٌلن اإ

مََون تياء ؿىل مـاُست اًرباءاث، بأظسر املسٍص اًـام مشهصت ؿَلت ؿىل بأن املسار اًصئُيس ملـاجلة اًلضااي اًيت ثواخَ مـاُست 

ست، وذكل ًخعَة ثلَرياث يف سَوك املاكثة والإحصاءاث اًيت اًرباءاث ُو اًرتنزي جمسدا ؿىل ؾيرص "اًخـاون" يف املـاُ

دذال ثلَرياث هحريت ؿىل الإظار اًلاهوين وربأى املىذة اًِيسي ٌَرباءاث بأن الاكرتاخ صسد ؿىل سَوك . ثخزشُا تسل من اإ

حصاءاهتا ٌَميض كسما يف اًخـاون ؿىل اًيحو امللرتخ يف مشهصت املسٍص اًـام. وبأصار اإىل  من املشهصت اًيت  78اًفلصت املاكثة واإ

ذا اكن اًخيافس تني الإداراث كس ًؤدي دورا يف  دارت اًححر ازلويل، واًيت ذَعت اإىل رضورت اًيؼص فامي اإ انكضت دِار اإ

َة، اًـثور . و احلفاظ ؿىل اجلودت والاجساق، وذهص بأن الاكرتاخ ًامتىش مؽ ما س حق داراث ازلًو ميىن، مؽ الإرادت ادلاؾَة ًالإ

داراث مـَيةؿىل ثسا ىل اإ  وميىن اس خزسام اًخىٌوًوحِا ملواهجة اًخحسايث.. تري مثي احلس املؤكت لأؿساد اًعَحاث املصسةل اإ

ومؽ ذكل، . وصىصث الإداراث املىذة اًِيسي ٌَرباءاث ؿىل الاكرتاحاث، مبا يف ذكل الاكرتاحاث املخـَلة ابًضٌلانث .48

اتحة دِا زاء اإ فلس ٍىون شلكل ب اثر ؿىل اًدرشًـاث . ر حص متاما ملودؾي اًعَحاثواظَت الإداراث الإؾصاة ؾن كَلِا اإ

ىل . اًوظيَة واًلوى اًـامةل وبأهؼمة حىٌوًوحِا املـَوماث يف املاكثة حسى الإداراث ؾن كَلِا من بأن ًؤدي ذكل اإ وبأؾصتت اإ

ٌُلل اجلودت ىل اإ دارت اًصسوم. اًخيافس ؿىل اًدسـري واإ ىل اًعـوابث يف اإ دارت بأدصى اإ ، فضال ؾن ال اثر ؿىل وبأصارث اإ

حصاء اًححوج اخلاظة مبواظيهيا داراث فامي ًخـَق ابإ حسى الإداراث اًيت معَت ابًفـي ًفائست ؿسد . املعاحل املاًَة ًالإ وبأصارث اإ

داراث اًححر ازلويل  ىل بأهنا ثلّسم دِاراث نثريت من اإ هحري من ماكثة جسمل اًعَحاث، وتوظفِا مىذحا ًدسمل اًعَحاث، اإ

دارت اًخلَِساث ؿىل ؿسد . ذهصث بأن الادذَار اًواسؽ خَة فوائس، ًوىن هل بأؾحاء بأًضااًحسًةل، و  وبأضافت بأن من اًعـة اإ

دارت مـَية ل حزال مذاحة ومؽ ذكل، ويف حسود ما . معََاث اًححر وبأن ُياك حاخة اإىل درخة ؿاًَة من اًَلني ٌَمودع تبأن اإ

ذا اكن الاكرتاخ ل ٍزال ادذَاراي، مل ٍىن  دارت املشهورت بأي اؿرتاض ؿَََاإ دارت بأدصى ثـمي ًفائست ؿسد بأنرب من . ًالإ وبأؾصتت اإ

دارت اًـالكاث. دارت خمخعة، ؾن رقحهتا يف الاحذفاظ ابحلق يف اإ  ماكثة جسمل اًعَحاث، واًيت مل حصفغ كط اًامتسا ًخعحح اإ

ماكهَة اًخًدؤ .49 ي وبأثص بأهؼمة حىٌوًوحِا حبجم اًـم وبأؾصة املىذة اًِيسي ٌَرباءاث ؾن ثفِمَ ٌَضواكي املخـَلة ابإ

َة.ث. و املـَوما  ربأى بأن من املمىن اًخفىري يف الاهخلال اًخسرجيي حنو ثوزًؽ خمخَف ٌَـمي ؿىل هعاق الإداراث ازلًو

ىل اًعحَـة الادذَاًرة ًالكرتاخ، ًوىن  .52 دارت ؾن مـارضهتا، وبأصار اإ ىل بأهَ مل ثـصة بأي اإ وذَط اًصئُس اإ

اث بأتسث صواكي ثويح تبأهَ من كري املصحج بأن ثدِح دِارا حصا، ل يف دورُا مكىذة جسمل ٍلوؿة واسـة من الإدار 

دارت ٌَححر ازلويل واًفحط اٍمتَِسي ازلويل.  اًعَحاث ول تعفهتا اإ

َة تياء ؿىل مـاُست اًخـاون ثضبأن  اكرتاخ ثضبأن مـاجلة املـَوماث اخلاظة ابًخعاممي اًعياؾَة يف اًعَحاث ازلًو

 اًرباءاث

ىل اًوزَلة اس  .57  .PCT/MIA/27/14دٌسث املياكضاث اإ
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، اًيت متت 77، توظفِا ماكثة ًدسمل اًعَحاث ل متخثي ٌَلاؿست اثوبأكصث الإداراث تبأوخَ اًلعور يف مـاجلة اًصسوم .50

وؿىل قصار مىذة اًولايث املخحست الأمٍصىِة ٌَرباءاث واًـالماث . ظَاقهتا ؾيس اس خالم اًعَحاث ومـاجلهتا ؿىل اًورق

داراث بأدصى الاس امترت  ثضبأن وس حة هحريت من اًعَحاث ثسخة وحود ؾَوة يف  PCT/RO/106اًخجاًرة، بأظسرث اإ

ضافة اإىل ذكل، فاإن اًرشط اًلايض تبأن ٍىذفي مىذة جسمل اًعَحاث ابًخحلق من الامذثال ظاملا اكن الامذثال . اثاًصسوم واإ

وؾيسما ظحلت . "، مل ٍىن واحضا7)بأ(" 3.06يعوص ؿَََ يف اًلاؿست رضوراي ًلصض اًًرش ازلويل املوحس مبا فَِ اًىفاًة وامل 

ماكثة جسمل اًعَحاث ُشٍ املخعَحاث ترصامة هبسف جسََط اًضوء ؿىل اًلضااي احملمتةل يف املصحةل اًوظيَة، كاًحا ما اكن 

 PCT/RO/106س امترت اًيت ػَت ل جس خويف اًرشوط لأن اًعَاكة اًواردت يف الا اثاملودؾون ًودؾون املًزس من اًصسوم

و بأمص اندر احلسوج يف  اثكري واحضة وميىن بأن جس خَزم حسة مودع اًعَة ًِشٍ اًصسوم بأو حسة اًعَة ازلويل، ُو

ىل بأن بأوضعة اًخواظي الإضافِة مؽ بأوساط املس خزسمني ميىن بأن ثوحض اًوضؽ، مؽ ًفت . و املٌلرسة حسى الإداراث اإ بأصارث اإ

ىل املـَوماث وهَفِة  جتية تـغ اًـرثاث. الاهدداٍ اإ

 PCT/RO/106ورمغ وحود مضالك يف ثفسري ؾحارت "ورش موحس مبا فَِ اًىفاًة" واًرشخ اًوارد يف الاس امترت  .53

ل بأن تـغ الإداراث ل حصى بأن الاكرتاحاث اًواردت يف اًوزَلة س خعحح ابًرضورت املضالك  ثضبأن هَفِة ثعحَح اًـَوة، اإ

َة اًيت حتخوي ؿىل ؾَوة يف اًصسوماًيت ووهجت يف اًـسًس من اًعَحاث ا وذهصث تـغ الإداراث بأًضا بأن حتسًس اث. زلًو

وتياء ؿىل ذكل، . 77من اًوزَلة كس ًؤسس مـَارا مٌفعال ؾن اًلاؿست  74دعائط اًًرش املوحس مبا فَِ اًىفاًة يف اًفلصت 

ازلويل لس خىضاف س حي حتلِق املًزس من اكرتخ مىذة اًولايث املخحست ٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة اًـمي مؽ املىذة 

هَ من املِم اًوضوخ ثضبأن . و77اًىفاءت يف مـاجلة اًصسوم اًيت ل متخثي ٌَلاؿست  يف ُشا اًعسد، ؿَق املىذة ازلويل كائال اإ

ىل اس خجاتة رسًـة ٌَمضلكة اًـاخةل، ًوىن كس ٍىون من املياسة وضؽ دعوط معي . اًِسف من بأي اكرتاخ ياك حاخة اإ ُو

حسى الإداراث بأن ًوحض املىذة ازلويل . صى ٌَخـامي ثضلك بأمكي مؽ اًلضااي الأساس َةبأد ويف ُشا اًعسد، اكرتحت اإ

احذَاخاثَ من بأخي حتلِق "ورش موحس مبا فَِ اًىفاًة" لأن ذكل سُساؿس ؿىل حتسًر املخعَحاث امليعوص ؿَهيا يف اًلاؿست 

 واًيت ًخـني ؿىل ماكثة جسمل اًعَحاث حفعِا. 77

ىل اًـمي مؽ املىذة ازلويل ًوضؽ و  .54 دؿا الاحامتع مىذة اًولايث املخحست ٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة اإ

َة واًلضااي ذاث اًعةل.  اكرتاحاث ملـاجلة املضالك املصثحعة ابًخـامي مؽ اًصسوماث كري اًصمسَة يف اًعَحاث ازلًو

ي وملاظة رسوم مـاُست اًخـاون ثضبأن ا  ًرباءاثمرشوع رائس ثضبأن حتًو

ىل اًوزَلة  .55  .PCT/MIA/27/7اسدٌسث املياكضاث اإ

ىل بأن .56 املرشوع  وبأؾصتت الإداراث املضارنة يف املرشوع اًصائس ثضبأن حتوًي اًصسوم ؾن ارثَااها ٌَخلسم احملصز، مضريت اإ

ىل بأن اًفوائس ازدادث نثري ي. دفغ اًخاكًَف وؾةء اًـم ا مؽ حزاًس وجشـت ُشٍ الإداراث ؿىل زايدت املضارنة، مضريت اإ

داًرة ثضفي ظاتـا رمسَا . ؿسد املاكثة املضارنة ا ٌَخـممي اشلي ًخضمن اكرتاحاث ثضبأن ثـَاميث اإ وبأؿَيت الإداراث ؾن اهخؼاُر

وربأث بأن من املِم بأن ثوفص اًخـَاميث الإداًرة مصوهة اكفِة وحصاؾي املخعَحاث اخلاظة ٌَلواهني . ؿىل املرشوع اًخجًصيب

وذهص املىذة ازلويل بأن الاكرتاخ هيسف اإىل مـاجلة احلواحز اًلاهوهَة اًيت ثواهجِا تـغ املاكثة  .والإحصاءاث اًوظيَة

ومؽ ذكل، مفن املِم بأًضا حتسًس ظًصق واحض ٌَميض كسما حنو . واًسٌلخ ابملضارنة تبأدىن حس من اًخلَري يف الإحصاءاث اًلامئة

َاثحادل املـَوماث املخـَلة ابًصسوم ابس خزسام ظَلة فـا  ً ومن صبأن ذكل بأن ًدِح ٌَمىذة ازلويل . ةل ومدسلة وكاتةل ٌَلصاءت ب
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ماكهَة  احلس من ؾةء اًـمي اًَسوي يف اًخحلق من حتوًالث اًصسوم، وثوفري مـَوماث بأفضي ملودؾي اًعَحاث وضٌلن اإ

ىل جسََط اًضوء فورا ؿىل بأي ثضارة ػاُص يف املحاًف اًواردت يف اًخلاٍرص، وجتية اًخحوًالث كري ا ًعحَحة واحلاخة اإ

 ثعحَحِا يف اًضِص اًخايل.

خَلى املىذة الأورويب ٌَرباءاث حاًَا حتوًالث رسوم من  .57 و ما ميثي  37ًو  95مىذحا ًدسمل اًعَحاث هبشٍ اًعًصلة، ُو

بأمي املىذة يف ثوس َؽ اًـمََة ًدضمي اًخحوًالث من. ابملائة من جحم معََاث اًححر اًيت ًلوم هبا ٌَماكثة الأدصى مجَؽ  ًو

فضي بأن ٍىون ذكل يف ؿام  دارت خمخعة ابًححر ازلويل، ًو بأو ؿىل الأكي حبَول  0202ماكثة جسمل اًعَحاث اًيت ثـخرٍب اإ

ما من حِر الأدوار بأو من حِر ؿسد املاكثة . 0207هناًة ؿام  داراث بأدصى ؾن هُهتا ثوس َؽ هعاق مضارنهتا، اإ وبأؾصتت اإ

ىل اخلسمة كًصحا. ٍهيايت حصسي اًخحوًالث مهنا بأو اإ اًرشٍىة اً داراث بأدصى ؾن هُهتا الاهضٌلم اإ حسى . وبأؾصتت اإ وبأكصث اإ

دذال  ىل بأهنا ًن حىون يف املس خلدي اًلًصة يف وضؽ ٌسمح ًِا ابإ الإداراث تفوائس اًيؼام من حِر املحسبأ، ًوىهنا بأصارث اإ

 اًخلَرياث ؿىل بأهؼمة حىٌوًوحِا املـَوماث اًالزمة ًالهضٌلم.

 .PCT/MIA/27/7وبأحاط الاحامتع ؿٌَلً مبضمون اًوزَلة  .58

 مصاحـة هؼام اًححر الإضايف ازلويل

ىل اًوزَلة  .59  .PCT/MIA/27/5اسدٌسث املياكضاث اإ

َسُا ٌسلول املخـاكست مبوحة مـاُست اًرباءاث اًخوظَة مبواظةل  .62  اًححر الإضايف ازلويلوبأؾصتت تـغ الإداراث ؾن ثبًأ

حسى ُ. ًفرتت بأدصى شٍ الإداراث اًيت ثلسم ذسمة اًححر الإضايف ازلويل بأن حاكًَف ثعوٍص حىٌوًوحِا املـَوماث وذهصث اإ

حصاء اًخلَرياث اًالزمة ًوكف اًححر الإضايف  ًخوفري اًححر الإضايف ازلويل ملودؾي اًعَحاث هحريت، وكس ٍىون من امللكف اإ

ىل بأن ؿسد اًعَحاث. ازلويل ة ٌَححر ازلويل الإضايف كس ثضاؾف هؼصًا  وؿالوت ؿىل ذكل، بأصارث ُشٍ الإدارت اإ اًس يًو

ىل  ضايف اإ دارت بأدصى من . 0277صِصا اؾخحارا من اترخي الأًووًة يف ؿام  00ًزايدت اًفرتت اًزمٌَة لًامتس حبر دويل اإ وكاًت اإ

ًلاء اًححر الإضايف ازل هَ ميىن اًيؼص يف اإ ويل تـس ثلِمي ُشٍ الإداراث، اًيت ل ثلسم ذسمة اًححر الإضايف ازلويل، اإ

ىل بأن مـؼم ظَحاث . املرشوع اًخجًصيب ٌَححر واًفحط اًخـاوهَني  اًححر الإضايف ازلويلوبأصارث ُشٍ الإدارت بأًضا اإ

(، وبأن الإدارت CNIPA)وضبأث ؾن ظَحاث بأودؾت زلى مىذة جسمل اًعَحاث يف الإدارت اًوظيَة اًعًَِة ٌَمَىِة اًفىًصة 

َة املودؿة زلى مىذهبا اًوظيَة اًعًَِة ميىهنا بأن حصحش  داراث بأدصى ٌَححر ازلويل ًخىون خمخعة ثضبأن اًعَحاث ازلًو اإ

 .خلاص تدسمل اًعَحاثا

ًلاء  .67 وربأث تـغ الإداراث الأدصى بأهَ ًًدلي ٌسلول املخـاكست مبوحة مـاُست اًرباءاث بأن ثيؼص جبسًة يف دِار اإ

ىل بأس حاة من تُهنا اخملاوف اً ا املىذة ازلويل ثضبأن اًخاكًَف كري املخياس حة املخـَلة اًححر الإضايف ازلويل، مضريت اإ يت بأاثُر

ىل بأس حاة ظَة املس خزسمني يف الأظي . تخعوٍص حىٌوًوحِا املـَوماث ٌَحفاظ ؿىل اًيؼام حسى ُشٍ الإداراث اإ وبأصارث اإ

َة، مثي اًصقحة يف اًححر ؾن واثئق تَلاث مـَية ًفِم  ماكهَة اًامتس حبر اثن ذالل املصحةل ازلًو دارت اإ ِا اًفاحعون يف اإ

ىل بأن مودؾي اًعَحاث راضون . حبر دويل مـَية ًوىن املس خوى امليرفغ خسا ًعَحاث اًححر الإضايف ازلويل، كس جضري اإ

ىل بأن حمصاكث اًححر وبأدواث  دذال اًححر الإضايف ازلويل، وبأصارث اإ معوما ؾن حودت اًححر ازلويل، اشلي حتسن مٌش اإ

َة ًلصاءت اًواث حسىوبأفادث . املىذوتة تَلاث بأدصى كس حتسًت يف اًس يواث الأذريت قئاًرتمجة الً  ُشٍ الإداراث تبأهنا ثَلت  اإ
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ضايف يف ؿام  َفرتت ابًيؼص ٌَمـاجلة ٌتـس جفوت مسهتا س حؽ س يواث، الأمص اشلي ًخعَة موارد مىثفة  0279ظَيب حبر دويل اإ

 .قاًزمٌَة اًعوًةل اًيت اهلضت مٌش اًححر الإضايف ازلويل اًسات

حسى ثكل ثفضَاًل واحضًا.  مواظةل اًححر الإضايف ازلويلبأهنا ل ثفّضي ث ٍلوؿة بأدصى من الإداراث ذهص و  .60 وذهصث اإ

ومؽ ذكل، ربأث . من مودع واحس مل ًـس ٌس خزسم اخلسمة اًححر الإضايف ازلويلالإداراث بأهنا ثَلت ؿسدا هحريا من ظَحاث 

ن ثضمن اًعَة موضوؿاث وردث يف اًلاؿست ُشٍ الإدارت بأن اًححر الإضايف ازلويل كس ٍىو  39ن مفِسا ملودع اًعَة اإ

داراث س حق بأن رحشِا مىذة جسمل  داراث اًححر ازلويل، ًوىن ًُس من كدي بأًة اإ ودضـت ٌَححر من كدي تـغ اإ

 اًعَحاث لإحصاء اًححر ازلويل اًصئُيس.

َة ثضبأن  .63 ىل الأذش تخـََلاث الإداراث ازلًو يف اًفلصاث  اًححر الإضايف ازلويلودؿا الاحامتع املىذة ازلويل اإ

ًيك ًيؼص فهيا اًفًصق اًـامي يف س َاق اًخحضري  ًححر الإضايف ازلويلبأؿالٍ، ويف اًوزَلة املخـَلة اب 60اإىل  59من 

 .0202ؿام اًححر الإضايف ازلويل يف لس خـصاض ادلـَة ملسبأةل 

 املرشوع اًصائس ثضبأن اًححر واًفحط اًخـاوهَني يف مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث: ثلٍصص مصحًل

ىل اًوزَلة  .64  .PCT/MIA/27/13اسدٌسث املياكضاث اإ

ظَحا اكهت حزءا من املرشوع اًخجًصيب  35وبأتَف املىذة الأورويب ٌَرباءاث، زلى ؾصضَ اًوزَلة، الاحامتع تبأن  .65

ىل اًيخاجئ اًيت حتللت ذالل املصحةل اًوظيَة . املصحةل الإكَميَة يف املىذة الأورويب ٌَرباءاثدذَت ابًفـي  وابلإضافة اإ

حصاء دراسة اس خلعائَة ٌَمودؿني  0202ًوًَو  7ٌَعَحاث يف املرشوع اًخجًصيب، سدضمي مصحةل اًخلِمي اًيت تسبأث يف  اإ

ىل متسًس مصحةل اًخلِمي ملست وبأًسث تـغ املاك. اشلٍن صارهوا يف املرشوع اًخجًصيب ثة املضارنة يف املرشوع اًخجًصيب احلاخة اإ

ضافِة واحست ؿىل الأكي، بأي حىت   .0200ًوهَو  7س ية اإ

َة، بأوحض املىذة الأورويب ٌَرباءاث بأهَ ابًًس حة ٌَعَحاث اًواردت يف  .66 حسى الإداراث ازلًو وردا ؿىل اس خفسار من اإ

دارت اًححر املرشوع اًخجًصيب اًيت مل ثودع ابٌَل ة الإىلكزًية، س َعَة من مودع اًعَة ثلسمي حصمجة ابلإىلكزًية، وس خلسم اإ

ازلويل ثلٍصص اًححر ازلويل املؤكت واًصبأي املىذوة تَلة اًعَة وابٌَلة الإىلكزًية، مؽ اإظالع اًفاحعني يف الإداراث 

ؿساد . الأدصى ؿىل ُشا اًخلٍصص دارت اًححر ازلويل ابإ ثلٍصص اًححر ازلويل اٍهنايئ واًصبأي املىذوة تَلة وس َلوم اًفاحط يف اإ

 الإًساع، وسدذاخ مساٌُلث اًيؼصاء ابٌَلة الإىلكزًية ؿىل رهن اًرباءاث.

ىل اًيؼص يف اًصسوم اًيت  .67 وبأوحض املىذة الأورويب ٌَرباءاث بأن مصحةل اًخلِمي يف املرشوع اًخجًصيب س خحخاح اإ

وؿىل اًصمغ من بأن اًصمس اس خسامة.  بأنرثًفحط اًخـاوهَني ؿىل بأساس اس خسفـِا الإداراث يف حال وضؽ منوذح ٌَححر و 

س َىون بأؿىل من رمس حبر دويل واحس، فلس ٌس خفِس مودع اًعَة من ختفِضاث بأدصى يف رسوم اًححر اًيت ثفصضِا 

دس خزسم ًخلِمي وكسم املىذة الأورويب ٌَرباءاث بأًضا ثفاظَي ؾن امللاًُس اًيت س . املاكثة املـَية يف املصحةل اًوظيَة

اًعَحاث اًيت بأدرحت يف املرشوع اًصائس مثي ثكل املخـَلة ابلسدضِاداث اًيت ًـرث ؿَهيا فاحعو اًرباءاث اًصئُس َون يف 

داراث اًححر ازلويل وذالل املصحةل اًوظيَة واًوكت اًالزم ًخلسمي مساٌُلث اًيؼصاء ومـاجلة ُشٍ املساٌُلث من كدي  اإ

ىل   ذكل اًفاحط اًصئُيس وما اإ
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 .PCT/MIA/27/13وبأحاط الاحامتع ؿٌَلً مبحخوايث اًوزَلة  .68

 فصكة اًـمي املـيَة ابحلس الأدىن ٌَواثئق امليعوص ؿَهيا يف مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث

 ثلٍصص مصحًل  (ًف)بأ 

ىل اًوزَلة  .69  .PCT/MIA/27/11اسدٌسث املياكضاث اإ

ثَ فصكة اًـمي املـيَة ابحلس الأدىن ٌَواثئق امليعوص ؿَهيا يف واس خـصض املىذة الأورويب ٌَرباءاث اًخلسم اشلي بأحصز .72

وذهص بأن الأؾٌلل املخـَلة ابًِسف بأًف )حرص احلس الأدىن . مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث فامي خيط الأُساف بأًف اإىل حمي

وبأحصز . كدي املىذة ازلويل ٌَواثئق امليعوص ؿَهيا يف مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث( كس اس خمكي ويف اهخؼار اًًرش من

ثلسم هحري ثضبأن اًِسفني ابء )املـاًري وامللاًُس لإدراح ٍلوؿاث اًرباءاث اًوظيَة يف احلس الأدىن ٌَواثئق امليعوص ؿَهيا يف 

دراهجا يف حزء ٍلوؿاث اًرباء اث يف مـاُست اًرباءاث( وحمي )املىوانث اًححََوقصافِة واًيعَة ًحَاانث اًرباءاث اًيت ًًدلي اإ

دراح مناذح امليفـة يف احلس الأدىن . احلس الأدىن ٌَواثئق امليعوص ؿَهيا يف مـاُست اًرباءاث( وثخـَق اًلضااي اًصئُس َة اًـاًلة ابإ

من اًواثئق ومسى ثعحَق رشوط اًحَاانث املفعةل ؿىل اًواثئق املوحودت ونشكل ؿىل اًواثئق املًضورت حسًثا يف اجملموؿاث 

خَرَط وضؽ اجملموؿاث اًوظيَة حىت وكس مت . اًوظيَة  09متسًس املوؿس اٍهنايئ ًخلسمي اًخـََلاث ؿىل بأحسج امللرتحاث ًو

ؿساد اًواثئق من بأخي احامتع معًل ب دص ًفصكة اًـمي، كس . 0202فرباٍص  ـزتم املىذة الأورويب ٌَرباءاث ثَرَط اًصدود واإ ًو

ن اًخبأه0202َبأجًصي  09و 08ًـلس يف مِوهَخ ًوي  وسدسـى فصكة اًـمي اإىل وضؽ اكرتاحاث ًـصضِا ؿىل الاحامتع . س، ُر

وؿىل اًفًصق اًـامي ملـاُست اًرباءاث، تلَة اًخوظَة تبأن ثوافق مجـَة مـاُست اًرباءاث ؿىل اًخـسًالث ؿىل اًالحئة اًخيفِشًة 

َة يف لإؿاد ، يك ثسذي حزي اًيفاذ كدي تسء اًـمي ؿىل اجلوةل امللدةل0200ملـاُست اًرباءاث يف ؿام  ت ثـَني الإداراث ازلًو

 .0206 ؿام

وصىصث الإداراث املىذة الأورويب ٌَرباءاث وفصكة اًـمي ؿىل اًـمي امليجز ووافلت معوما ؿىل الأُساف املضار  .77

ٍهيا حصاز ثلسم بأنرب ج . واكن اًـمي همٌل ًخـٍزز حودت اًححر ازلويل. اإ ىثري مما واكن الاحامتع اًفـًل ًفصكة اًـمي مفِسا ومسح ابإ

 حتلق ابس خزسام امليخسى الإًىرتوين فلط.

داراث بأهنا ل حزال حمتسم ابًضواكي اًيت ذهصث يف فصكة اًـمي .70 داراث كَلِا من بأن . وبأنسث ؿست اإ وبأتسث ؿست اإ

الاكرتاحاث كس ثؤدي اإىل ظـوابث يف جحم اجملموؿاث املوحودت يف احلس الأدىن من اًواثئق وسِوةل اس خزساهما؛ وسدذعَة 

دراح بأفصاد بأرست اًرباءاثامل وكس ثؤثص ٍلوؿة من اًرشوط اًخلٌَة اًحاًلة اًعـوتة . ًزس من اًيؼص يف مسائي مثي ًلة ووسق واإ

ذا مل حىن كادرت ؿىل ورش اًواثئق اًيت ثفي تخكل املخعَحاث ا اإ َة ؿىل الاحذفاظ مبصنُز وس َىون . ؿىل كسرت الإداراث ازلًو

ىل ثعحَق املخعَحاث اًخلٌَة ؿىل اًواثئق اًلسمية؛ وؿىل سخِي املثال فاإن  من اًرضوري اًيؼص تـياًة يف مسى احلاخة اإ

موحودت مكَفاث ظور، وس َىون حتوًَِا اإىل هط  7976مًضوراث اًولايث املخحست الأمٍصىِة ثضبأن اًرباءاث ملا كدي ؿام 

 اكمي ؿايل اجلودت ؾحئا كس ل ًدٌاسة مؽ اًلمية املضافة.

ًدلي اًيؼص يف م .73 ىل بأهؼمة اًححر اًلامئة اخلاظة ًو ضافة الأحزاء اجلسًست من احلس الأدىن ٌَواثئق اإ ماكهَة اإ سى اإ

ومن اًرضوري بأن حىون . ابملاكثة ومسى ما ًيعوي ؿىل ذكل من الاؾامتد تلسر بأنرب ؿىل ملسي ذسماث اًححر اًخجاري

 اًحَاانث مذاحة جماان ول ثلذرص ؿىل ملسي اخلسماث اًخجاًرني.
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دراهجا يف احلس الأدىن من وربأث  .74 تـغ الإداراث بأن مناذح امليفـة متثي معسرا همٌل ٌَمـَوماث اًخلٌَة اًيت ًًدلي اإ

ىل املـَوماث . اًواثئق ؿىل هفس الأساس اشلي ثسرح تَ مًضوراث اًرباءاث ياك بأمهَة ذاظة ًِشٍ اجملموؿاث يف اًيفاذ اإ ُو

ًدلي بأن ختضؽ ًرشوط خمخَفة، بأو بأن ثسرح نٌلدت وربأى . املخـَلة ابلتخاكر من تـغ بأحناء اًـامل ب دصون بأهنا بأكي فائست ًو

 ًوىص هبا، ًوىهنا كري معَوتة.

وبأحاط الاحامتع ؿٌَل ابًخلٍصص ؾن اًخلسم اشلي بأحصزثَ فصكة اًـمي وبأوىص مبواظةل اًـمي ؿىل اًيحو امللرتخ،  .75

 بأؿالٍ. 72اًفلصت  مبا يف ذكل ؾلس احامتع فـًل ًفصكة اًـمي ؿىل اًيحو امللرتخ يف

 ثلٍصص مصحًل ؾن اًِسف دال  )ابء(

ىل اًوزَلة  .76  .PCT/MIA/27/12اسدٌسث املياكضاث اإ

واس خـصض مىذة اًولايث املخحست ٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة اًخلسم اشلي بأحصزثَ فصكة اًـمي املـيَة ابحلس الأدىن  .77

ثضبأن اًِسف دال )مـاًري الاس خـصاض والإضافة واحملافؼة ثضبأن  ٌَواثئق امليعوص ؿَهيا يف مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث

ٍصد سوى ؿسد حمسود من اًصدود ؿىل ب دص . واثئق كري اًرباءاث وحاةل اًخلٌَة اًعياؾَة اًساتلة اًلامئة ؿىل املـارف اًخلََسًة(

وضوع واجلودت واملوزوكِة واحلفاظ ؿىل اس خخِان، ًوىن ًحسو بأن تـغ ال راء املضرتنة ثؼِص فامي ًخـَق مبٌلرساث الاصرتاك وامل

وسُسـى مىذة اًولايث املخحست ٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة اإىل حتََي اًصدود مبًزس من ازلكة وثلسمي اكرتاحاث . كامئة

ٍهيا يف اًفلصثني  ن اًِسف من ذكل ُو. بأؿالٍ 75و 72خسًست ٌَمصاحـة يف الاحامتع اًفـًل ًفصكة اًـمي املضار اإ ؿساد  وكال اإ اإ

ٌَخـََق ؿَََ يف اًيعف اًثاين من اًـام، هبسف ثلسمي اكرتاحاث مَموسة اإىل الاحامتع  0202مرشوع مٌلح يف ظَف ؿام 

ىل ثلِمي معادر الأدتَاث كري . و 0207يف ؿام  ذا وافق الاحامتع ؿىل املـاًري اجلسًست، س خًذلي فصكة اًـمي تـس ذكل اإ اإ

 جلسًست.املخـَلة ابًرباءاث وفلا ٌَمـاًري ا

وبأكصث الإداراث تبأمهَة الأدتَاث كري املخـَلة ابًرباءاث وضٌلن بأن ثـىس ٍلوؿة احلس الأدىن من اًواثئق معادر  .78

ىل بأهنا ثبأمي يف بأن حمتىن . الأدتَاث كري املخـَلة ابًرباءاث اًيت ٍصحج بأن حىون ذاث بأمهَة كعوى حسى الإداراث اإ وبأصارث اإ

من معادر خمخَفة ًلأدتَاث كري املخـَلة ابًرباءاث اًواردت يف ثلاٍرص اًححر اًيت ثـسُا  من ثلسمي حتََي ًـسد الاسدضِاداث

ؿىل مسى اًس يواث اًـرش املاضَة، وبأن حىون كادرت ؿىل ثلسمي ثلٍصص ؾن ُشا املوضوع حبَول مٌخعف مارس ٌَمساؿست يف 

ثصاء املياكضاث ىل بأهنا كري كادرت ؿىل حتسًس ما. اإ دارت بأدصى اإ مت الاسدضِاد تَ، ًوىهنا كس حىون كادرت ؿىل ثلسمي  وبأصارث اإ

دارت بأدصى بأن ثلسمي ثلٍصص ؾن . مـَوماث ؾن اًواثئق املعَوتة ًيك ًيؼص فهيا اًفاحعون من معادر كري مفذوحة وذهصث اإ

 ةء هحري.شلكل ًًدلي اًيؼص تـياًة ًضٌلن بأل ًؤدي ذكل اإىل فصض ؾ. والاس خزسام سُذعَة كسرا هحريا من اًوكت واًخلكفة

حسى الإداراث بأن ادذَار س يساث الإدراح يف احلس الأدىن جملموؿة اًواثئق امليعوص ؿَهيا يف مـاُست  .786 .79 وربأث اإ

ىل اإحعاءاث الاس خزسام يف لك جمال من جمالث اًخىٌوًوحِا، وذهصث بأن الإدارت مس خـست  اًرباءاث ًًدلي بأن ٌسدٌس اإ

دراح بأدتَاث . اًيت ثـسُا ًخلامس ُشٍ اًحَاانث فامي ًخـَق ابًخلاٍرص وبأؾصتت ثكل الإدارت ؾن كَلِا من بأن حتسًس مـاًري اإ

َة بأو املىذة ازلويل ًن ٍىون حال فـال ىل بأن . ذالف اًرباءاث اًيت ل ختضؽ ًس َعصت الإداراث ازلًو وبأصارث الإدارت اإ

هناء اًيفاذ يف بأي وكت ذالل فرتت الثفاكاث اًيت بأجصمهتا مؽ انرشي بأدتَاث ذالف اًرباءاث ثضميت رشوظا جسمح ٌَيا رش ابإ

صـار مس حق داراث، فلس اكرتحت الإدارت . و الاصرتاك ابإ مبا بأن اًيارشٍن كري مَزمني تخلسمي اخلسماث هفسِا ابلأسـار ذاهتا ًالإ
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جصام اثفاكاث هفاذ مـَاًرة ٌَـياوٍن املسرخة يف كامئة بأدتَاث ذالف اًرباءاث ماكهَة اًخًدؤ ث . اإ لك ؾيوان  سـصواكرتحت بأًضا اإ

 متاص َا مؽ جحم املىذة.

وذهص املىذة اًِيسي ٌَرباءاث بأهَ فامي خيط املىذحة اًصمقَة ٌَمـارف اًخلََسًة اًِيسًة، وحس امب بأكص يف الاحامتع اًفـًل  .82

اخ كامئة ، سدذ0279الأول ًفصكة اًـمي املـيَة ابحلس الأدىن ٌَواثئق امليعوص ؿَهيا يف مـاُست اًرباءاث اًيت ؾلسث يف ماًو 

ن املسرخة يف املىذحة املشهورت ؿىل املوكؽ الإًىرتوين ٌَمىذحة، وكس جضاظص مىذة اًرباءاث اًِيسي راتط املوكؽ ؿىل  اًـياٍو

وضاء كواؿس اًحَاانث املشهورت ختخَف ؾن بأقصاض اجملالث . ظفحة اًٍويك اخلاظة تفصكة اًـمي وربأى املىذة بأن بأقصاض اإ

ا اًيارشون اًخجاًرون، وابًخايل ًًدلي بأن حىون الأس ئةل املعصوحة ٌَيؼص فهيا لإدراهجا يف احلس اًـَمَة الأدصى اًيت ًلوم هب

الأدىن ٌَواثئق امليعوص ؿَهيا يف مـاُست اًرباءاث خمخَفة ثحـا شلكل. وذهص املىذة اًِيسي ٌَرباءاث بأهَ ًـزتم مواظةل مٌاكضة 

 ِص امللدةل.املوضوع يف ظفحة ٍويك اخلاظة تفصكة اًـمي يف الأص 

وبأحاط الاحامتع ؿٌَل ابًخلٍصص ؾن اًخلسم اشلي بأحصزثَ فصكة اًـمي وبأوىص مبواظةل اًـمي ؿىل اًيحو امللرتخ،  .87

ًََ يف اًفلصت   بأؿالٍ. 75مبا يف ذكل مٌاكضة بأزياء الاحامتع اًفـًل ًفصكة اًـمي املضار اإ

 ثمـَار ؾصض كوامئ اًدسَسي يف اإظار مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءا

 اًخلٍصص املصحًل ًفصكة اًـمي

ىل اًوزَلة  .80  .PCT/MIA/27/9اسدٌسث املياكضاث اإ

حصاز نثري من اًخلسم، رمغ بأهَ ل حزال ُياك حتسايث وؾصض  .83 ىل اإ املىذة الأورويب ٌَرباءاث اًخلٍصص املصحًل، مضريا اإ

ىل املاكثة اًوظيَة يف اًخـممي . هحريت ن دصائط ظًصق ثيفِش بأهؼمة بأن ثلسم مـَوماث ثضبأ  C. CWS 128وكس ظَة اإ

ن اكن . حىٌوًوحِا الثعالث ضافِة كس ثؤثص ؿىل ثكل اخلصائط، واإ ذا اكهت ثعوراث اإ وس َىون من اًرضوري حتسًس ما اإ

ذا اكن من املمىن اًوفاء ابًخارخي املس هتسف ًخيفِش مـَار اًوًحو  ابًًس حة ٌَعَحاث واًعَحاث  ST.26الأمص نشكل، حتسًس ما اإ

َة املو   بأو تـسٍ. 0200ًياٍص  7دؿة يف ازلًو

 .PCT/MIA/27/9وبأحاط الاحامتع ؿٌَلً مبحخوايث اًوزَلة  .84

حو   ST.26ثيفِش مـَار اًًو

ىل اًوزَلة  .85  .PCT/MIA/27/8اسدٌسث املياكضاث اإ

ىل بأهَ س َلسم مرشوع اًلواؿس واًخـَاميث الإداًرة ملياكض خَ يف اًفًصق اًـامي ملـاُست اًربا .86 . ءاثوبأصار املىذة ازلويل اإ

َة املودؿة يف  ST.26من بأخي اًوفاء ابملوؿس اٍهنايئ امللرتخ ًخيفِش مـَار اًوًحو و  بأو تـسٍ،  0200ًياٍص  7ثضبأن اًعَحاث ازلًو

دذاًِا ؿىل اًالحئة اًخيفِشًة ملـاُست  س َىون من اًرضوري بأن ثوافق مجـَة مـاُست اًرباءاث ؿىل اًخـسًالث امللرتخ اإ

وس ََزم بأًضا الثفاق ؿىل اجلواهة اًصئُس َة لإدذال ثـسًالث ؿىل . 0202س خـلس يف سخمترب اًرباءاث يف دورهتا اًيت 

ن املسبأةل اًصئُس َة . اًخـَاميث الإداًرة ملـاُست اًرباءاث كدي ذكل اًوكت، رمغ بأن اًعَاكة املفعةل س خؼي ممىٌة وكال اإ

ىل . ًالثفاق ثخـَق تَلة اًيط احلص ن من املفِوم بأن اًخوظي اإ اثفاق ًخعَة وضؽ اكرتاخ ًدِح ٌَمودؿني اشلٍن وكال اإ
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وكسم . ٌس خزسمون ًلاث بأدصى كري اٌَلة الإىلكزًية بأن ًـامَوا تفـاًَة جساوي ثكل امللسمة ملودؾي اًعَحاث ابٌَلة الإىلكزًية

املىذة ازلويل اكرتاحا ثضبأن "مَف ًلة" ٌسمح تخلسمي هط حص تَلاث ل حىون مىذوتة ابس خزسام حصوف ثلذرص ؿىل 

ياك اًـسًس من اًخفاظَي الأدصى اًيت ًَزم وضـِا فامي ًخـَق . ST.26احلصوف اًالثًَِة الأساس َة احملسدت يف مـَار اًوًحو  ُو

  ثخعَة ُشٍ اًخفاظَي بأي بأحاكم خسًست ذاظة يف اًلواؿس بأو اًخـَاميث الإداًرة.ابحلالث اخلاظة، ًوىن من املبأمول بأل

ىل بأمهَة وسق كوامئ اًدسَسي اجلسًست وكس بأحصز اًـسًس مهنا ثلسما حِسا يف اًخحضرياث اًلاهوهَة  .87 وبأصارث الإداراث اإ

حسى الإداراث اإىل رضورت اًخلَة ؿىل املضالك اًيت ثواهجِا ح. واًخلٌَة اًَا يف كوامئ اًدسَسي املودؿة ؿىل اًورق وبأصارث اإ

 . ST.25وفلا ملـَار اًوًحو 

ذا ثلَحت ؿىل اًضواكي اًلاهوهَة  .88 ماكهنا، من حِر املحسبأ، كدول مَفاث اٌَلاث اإ ىل بأن ابإ وبأصارث الإداراث اإ

وؿالوت ؿىل ذكل، . ة واًخلٌَةذكل، ل تس من ثبأهَس ٍلوؿة مذيوؿة من اًخفاظَي اًلاهوهَ. ومؽ واًس َاس َة دلَؽ ازلول املخـاكست

ىل ثلَرياث هحريت يف املـاًري املخوكـة ٌَمَفاث اًيت ًخـني ثلسميِا ومـاجلهتا وجزء من اًعَة ازلويل وثـين . س َؤدي ما س حق اإ

اًخلَرياث املسذةل ؿىل مواظفاث هؼام حىٌوًوحِا املـَوماث بأهَ كس ًعـة ؿىل تـغ الإداراث اًوفاء ابًخارخي املس هتسف 

ىل بأهنم ل ًخوكـون بأي ظـوتة، رشًعة بأن ثس م بأدات احل واًربجمَاث ذاث  WIPO Sequenceايل، رمغ بأن ب دٍصن بأصاروا اإ

 اًعةل اًيت ًـسُا املىذة ازلويل املخعَحاث امليلحة تفـاًَة.

م من كدي وردا ؿىل ثـََلاث الإداراث، بأنس املىذة ازلويل بأن اكرتاحاثَ املفعةل ثوحض بأن حصمجة اًيط احلص س خلس .89

ومبا بأهَ ويف تـغ احلالث س خىون ُياك وسرخان ًلوًخان من . املودع دامئا ل من كدي املاكثة اًوظيَة بأو املىذة ازلويل

اًيط احلص املوحود يف املَف، مفن املمىن وحود ثياكضاث ثسخة اًرتحٌلث كري اًاكمةل، وًىن ُشٍ الادذالفاث ًُست 

ث اًخياكضاث اًلامئة، وبأؾصة ؾن اؾخلادٍ تبأن ُشٍ الإماكهَة ميىن حَِا ؿىل بأساس لك تـَست اإىل حس هحري ؾن تـغ احامتل

وس َوحض بأًضا بأن مَف اٌَلة س َىون حزءا من اًوظف مثي بأي . حاةل ؿىل حست ول ًًدلي بأن حىون موضوع كواؿس حمسدت

ذا اكن موحودا وك. مَف ب دص ل اإ ًساؿَ اإ ول ٌسمح تخلسمي . ت الإًساع ازلويلوابًخايل، ًن ٍىون حزءا من اًعَة نٌل مت اإ

ذ س خرضؽ ًلواؿس ممازةل متاما ًخكل اًيت ختط  ظار اًرتمجة بأو اًخعحَح بأو اًخـسًي، اإ ل يف اإ مَفاث اٌَلاث يف مصحةل لحلة اإ

 منت اًعَة اًصئُيس.

ًيط احلص، بأنس وردا ؿىل اكرتاخ تبأن ٍىون اًرتثُة اًحسًي ُو ختفِف اًرشوط املخـَلة ابحلصوف املسموخ هبا يف ا .92

وميىن بأن ًؤثص بأًضا يف اجلساول  ST.26املىذة ازلويل بأهَ حي ممىن، وًىٌَ سُذعَة ثلَريا بأساس َا يف مـَار اًوًحو 

وبأضاف بأن اًلصار ثضبأن س حي امليض كسما ُو تَس ازلول الأؾضاء، ل س امي يف . اًزمٌَة ٌَخعوراث اًلاهوهَة واًخىٌوًوحِة

ذا رقحت ازلول يف الاًزتام ابجلسول اًزمين س َاق اٌَجية املـيَة مبـاًري  اًوًحو )جلية املـاًري(، ًوىن ُياك حاخة ًلصار رسًؽ اإ

واكرتخ املىذة ازلويل مٌاكضة ُشٍ املسبأةل مبًزس من اًخفعَي يف فصكة اًـمي املـيَة تلوامئ اًدسَسي اًخاتـة ٌَجية . احلايل

اء اًالزمني تلَة اًخبأنس من اسدِفاء بأي اكرتاخ ملخعَحاث ازلول الأؾضاء، املـاًري، ًوىن مؽ ضٌلن ثـٍزز فصكة اًـمي ابخلرب 

ىل اثفاق مدسق يف مجَؽ اًَِئاث املـيَة، مبا يف ذكل جلية املـاًري  ماكهَة الاؾامتد ؿىل ازل م اًصفِؽ املس خوى ًضٌلن اًخوظي اإ واإ

 واًفًصق اًـامي املـين مبـاُست اًرباءاث وادلـَة.

 7ٌَل تدداٍن املواكف ثضبأن مسى رضورت ثعحَق املـَار اجلسًس ؿىل مجَؽ اًعَحاث املودؿة يف وبأحاظت الإداراث ؿ .97

واؾخربث الإداراث معوما بأن من . بأو تـسٍ، بأو ثضبأن وحود تـغ الاس خثٌاءاث، نٌل يف حاةل اًعَحاث اًفصؾَة 0200ًياٍص 
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ا اًعَحاث اًوركِة بأو الأسٌلء املسرخة يف اًلوامئ املس خحسن مـاجلة حالث ذاظة بأدصى، مثي كوامئ اًدسَسي اًيت حىون فهي

 هحريت ٌَلاًة ًخحمََِا يف س َاق الأحاكم اًـامة اًلامئة، تسل من وضؽ بأحاكم ذاظة ثخـَق تلوامئ اًدسَسي.

داراث ادذحار بأدات اًوًحو ٌَدسَسي ووخسث بأهنا مصضَة اإىل حس ال ن .90 حسى الإداراث . وكس تسبأث ؿست اإ وبأصارث اإ

ىل بأهنا ح ىل ًلهتا اًوظيَة ST.26صمجت مـَار اًوًحو اإ س خزسمني املِمتني ًرشخ وهؼمت ؿست احامتؿاث مؽ امل . اإ

 اجلسًست. اًرتثُداث

وبأوىص الاحامتع تبأن ًدضاور املىذة ازلويل مؽ فصكة اًـمي املـيَة تلوامئ اًدسَسي ثضبأن اخلَاراث اًخلٌَة  .93

حىفي الإداراث ثـٍزز اًوفود يف ثكل اًَِئة تـسد اكف من  اًيت سدس خزسم يف اًيط احلص املـمتس ؿىل اٌَلة، وبأن

اخلرباء ًخلِمي مجَؽ اًلضااي اًلاهوهَة واًخلٌَة املـيَة، وبأهَ ًًدلي اًامتس د م ؿايل املس خوى لثحاع هنج مدسلة يف مجَؽ 

ًدلي ٌَمىذة ازلويل بأن ًبأذش هخاجئ ُشٍ املياكضاث يف احلس حان ؾيس ثلسمي. اًَِئاث املـيَة ىل اًفًصق  ًو اكرتاخ اإ

 امللدةل. ًـامي ملـاُست اًرباءاث يف دورثَا

 اًـمي امللدي

دارت اًعني اًوظيَة ٌَمَىِة اًفىًصة ) .94 ( وازلائصت الاحتادًة ٌَمَىِة CNIPAرحة الاحامتع ابًـصوض امللسمة من اإ

دارت اًعني اع. ( لس خضافة دورت ملدةل ًالحامتRospatentاًفىًصة ) خوكؽ بأن ثخوىل اإ ًوظيَة ٌَمَىِة اًفىًصة اس خضافة ًو

خوكؽ ؾلس ازلورت امللدةل . وً 0200، مؽ اس خضافة ازلائصت الاحتادًة اًصوس َة ٌَمَىِة اًفىًصة زلورت ؿام 0207ازلورت يف ؿام 

 ، مدارشت تـس احامتع اًفًصق اًفصؾي املـين ابجلودت.0207يف اًفعي الأول من ؿام 

 اشلي حيخوي ؿىل كامئة ابملضارنني[ PCT/MIA/27/16ول ٌَوزَلة ]مل ًقسرح يف ُشٍ اًوزَلة املصفق الأ 

]ًًل ذكل املصفق اًثاين )ٌَوزَلة 

PCT/MIA/27/16])
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 (PCT/MIA/27/16املصفق اًثاين )ٌَوزَلة 

َة اًـامةل يف ػي مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث،  الاحامتع اًفصؾي املـين ابجلودت اًخاتؽ لحامتع الإداراث ازلًو

 0202فرباٍص  5اإىل  3الاحامتع اًـارش كري اًصمسي يف كاثٌُو، من 

 مَرط اًصئُس

 امللسمة

ًخمنَة الاكذعادًة يف نيسا، واًس َست رّحة اًس َس تول ثومسون، انئة اًوزٍص املساؿس ًضؤون الاتخاكر واًـَوم وا .7

صا تََُسًل، اًصئُسة اًخيفِشًة ٌَمىذة اًىٌسي ٌَمَىِة اًفىًصة، ابملضارنني وكسما حملة ؿامة ؾن اسرتاثَجَة نيسا  حُو

ا من ، وحتساث ؾن بأمهَة مـاُست اًرباءاث وكرُي0278ٌَمَىِة اًفىًصة اًيت بأظَلت يف اًَوم اًـاملي ٌَمَىِة اًفىًصة اًـاملي 

 .0200-0277مـاُساث اًوًحو يف الاسرتاثَجَة اًخجاًرة اًىٌسًة ٌَمىذة اًىٌسي ٌَمَىِة اًفىًصة ٌَفرتت 

َة يف املىذة اًىٌسي  .0 وحصبأس ازلورت اًس َس سىوث فِار، مسٍص صـحة س َاسة اًرباءاث واًضؤون ازلًو

 اًفىًصة. ٌَمَىِة

دارت اجلودت. 7  بأهؼمة اإ

دارت اجلودت وفلًا ٌَفعي  ثلاٍرص  )بأًف( من املحادئ اًخوحهيَة ٌَححر ازلويل واًفحط اٍمتَِسي  07ؾن بأهؼمة اإ

 ازلويل تياء ؿىل مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث

َة  )ة( دارت اجلودت واملٌلرساث اًلامئة ؿىل اخملاظص يف الإداراث ازلًو  ؾصوض ثضبأن بأهؼمة اإ

ا ٌَمَرط اشلي كسمَ اثفلت الإداراث ؿىل بأن هؼام الإتالغ ؾن  .3 دارت اجلودت مفٌِس، وبأؾصتت ؾن ثلسٍُص بأهؼمة اإ

حسى الإداراث ؾن اُامتهما مبـصفة املًزس ؾن ذسمة مىذة اًفَحني ٌَمَىِة اًفىًصة )و  .املىذة ازلويل ( IPOPHLبأؾصتت اإ

ىل اًزابئن ؿرب الإهرتهت تعًصلة موزوكة وب مٌة ورسًـة رسال املصاسالث اإ ىل. ثضبأن اإ دارت اجلودت يف  وابلإضافة اإ ثلاٍرص بأهؼمة اإ

الإداراث الأدصى، وخس اًفًصق اًفصؾي اًـصوض
2
س حاهَا PRHاًيت كسهما املىذة اًفٌَيسي ٌَرباءاث واًدسجَي )  ( ومىذة اإ

دارت اجلودت INPI-Br( واملـِس اًوظين اًرباًزًل ٌَمَىِة اًفىًصة SPTOٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة ) (( ثضبأن هؼام اإ

( ؾن مّقة حودت اًرباءاث اًيت ؾلسث يف CIPOث اًلامئة ؿىل اخملاظص، وؾصض املىذة اًىٌسي ٌَمَىِة اًفىًصة )واملٌلرسا

دارت اجلودت0279فرباٍص  ىل فِم بأفضي ٌَمٌلرساث املخحـة يف بأهؼمة اإ  .، ؾصوضًا مفِست من بأخي اًخوظي اإ

                                         
2
  https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468722, 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468867, 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468721, 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468671. 
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ابلإضافة اإىل الامذثال ٌَمِةل  A1/A2وؾلة اس خفسار ثضبأن اس خزسام املىذة ٌَملاًُس اخلاظة تًسة اًًرش  .4

ىل بأهَ تسبأ ثلسمي مـَوماث ؾن مًضوراث 40امليعوص ؿَهيا يف اًلاؿست  دارت  A1/A2، بأصار املىذة ازلويل اإ تعَة من اإ

ىل ؿامة ادلِور اشلي ٍصقة يف بأن ٌس خعَؽ ثلِمي بأََُة احلعول ؿىل . بأدصى هنا ثوفص ملِاسا همٌل ٌَزسمة امللسمة اإ وكال اإ

ىل بأي يشء مفِس ميىن ثلَرٍي يف الأُساف اًيت . ؾيس كصاءت املًضور ازلويل لأول مصت اًرباءت وميىن بأن جسدٌس امللاًُس اإ

ذا بأمىن الثفاق ؿىل ملاًُس بأوسة.  حسدهتا اًلواؿس اإ

حصاءاث املىذة الأول حبسة هوع مودع اًعَة، مثي جحم اًرشنة اًيت ثخلسم تعَة  .5 وردا ؿىل سؤال حول صلك اإ

وكسم املىذة . ىل جصاءت، بأوحض املىذة بأهَ ٌس خزسم ظَاكة خمخَفة ملودؾي اًعَحاث من الأفصاد كري املمثَنيٌَحعول ؿ

اًفٌَيسي ٌَرباءاث واًدسجَي ثلٍصصا ؾن حَلة معي ؾلسث مؤدصا ثضبأن حتسني كاتََة كصاءت اًـمي الأول ٌَمىذة، وبأؾصة 

وبأنس املىذة اًفٌَيسي بأًضا بأن ؿسد كصاراث حممكة . م ًِشٍ اًـمََةؾن ثلسٍٍص ملضارنة املمثَني املِيَني اشلٍن هصسوا وكهت

دارثَ، ًوُس فلط ثضبأن اًلصاراث اًيت  ىل فًصق اإ الاس خئٌاف ظلري مبا ٍىفي ًُس خعَؽ ثلسمي ثلاٍرص ؾن لك ثكل اًلصاراث اإ

ًلاء كصار املىذة ف فًصق ثلِمي اجلودت من هحار اًفاحعني يف صـة اًفحط، ل. مت فهيا اإ خبًأ  من فاحعني خمععني حتسًسا ًو

 ًخلِمي اجلودت.

س حاهَا واملـِس اًوظين يف اًرباًزي جتارة اإرشاك املوػفني  .6 وانكضت اًـصوض امللسمة من املىذة اًفٌَيسي ومىذة اإ

دارت اخملاظص م وذهصث بأن ذكل اكن ظـحا يف اًحساًة، ًوىن اكن من املِم ابًًس حة ٌَموػفني بأن حيسدوا اخملاظص يف معَِ. يف اإ

ٍهيا يف س َاسة اخملاظص ؿىل هعاق املىذة دراح اخملاظص ؿىل مس خوى اًـمََاث وثلِمي مس خوايث . ًُضريوا اإ ومن ذالل اإ

اخملاظص تعًصلة ميىن بأن ًفِمِا املوػفون، سُمتىن املوػفون من حتسًس اًفصص املخاحة ًخحسني اًـمََاث، مؽ الإصارت اإىل 

تالغ املوػفني ؾن س َاسة اخملاظص ؿىل وجساؿس بأوض. اًـالكة تني اخملاظص واًفصص عة اًخسًرة اًخفاؿََة مثي حَلاث اًـمي واإ

دارت اخملاظص يف مٌؼمة ما. دراك كمية ممارساث اإ  اإ

وحيسد مصاحؽ احلساابث . وبأوحض املـِس اًوظين يف اًرباًزي بأن معََاث املصاحـة ازلاذََة جتصى مصت يف اًس ية ؿادت .7

 ٌَحساابث، ًوىهنا جتصى وسعَا مصت لك زالج س يواث. اخلاريج وثريت املصاحـة اخلارحِة

وؿىل قصار املىذة . وردا ؿىل اًـصض املخـَق تلمة حودت اًرباءاث، بأفاد بأحس املاكثة تبأهَ جيصي معََة ًخحسًس اجلودت .8

ماكهَة اًخًدؤ" من ذالل مساولثَ.  اًىٌسي، وافق ؿىل بأمهَة "الاجساق" مؽ ثـًصف لكمة "اإ

 ي مبا ًًل:وبأوىص اًفًصق اًفصؾ .9

ىل  (بأ  ) َة الإتالغ احلاًَة، مؽ الإصارت اإ  ً دارت اجلودت احلايل ابس خزسام ب مواظةل الإتالغ ؾن هؼام اإ

متي  دراح ُشٍ الادذالفاث يف مَرط اإىل خاهة الأمور الأدصى اًيت حيق الادذالفاث ؾن اًخلٍصص اًساتق واإ

 ؛بأن حىون حمي اُامتم مضن ملسمة اًخلٍصص

دارت اجلودت هبا اإىل الاحامتؿاث امللدةل كِام الإداراث الأدصى تخل (ة ) سمي حملاث ؿامة ؾن هؼام اإ

 اًفصؾي. ٌَفًصق
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دارت اجلودت  )حمي(  اخملععاث اًحَاهَة ٌَـمََاث يف بأهؼمة اإ

ا اًس يوًة ؾن اجلودت 72هصث حنو وذ .72 داراث بأهنا جس خزسم اخملععاث اًحَاهَة ٌَـمََاث يف ثلاٍرُص وورش اًـسًس مهنا . اإ

داراث بأدصى ؾن بأمَِا يف ثحادل مؤدصا خمععاث تَ اهَة خسًست بأو حمسزة ؿىل امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي، وبأؾصتت اإ

ٍهيا اًلري يف ثلاٍرص اجلودت، فضال ؾن . اخملععاث اًحَاهَة كًصحا وكس ثحني بأن اخملععاث مفِست ًفِم اًـمََاث اًيت بأصار اإ

 الإداراث اًيت بأؿسهتا.

حسى الإداراث ؾن  .77 اُامتهما ابًربانمج احلاسويب اشلي جس خزسمَ الإداراث الأدصى لإؿساد اخملععاث اًحَاهَة وبأؾصتت اإ

 ٌَـمََاث.

وبأوىص اًفًصق اًفصؾي تبأن ثواظي الإداراث ؾصض خمععاث اًـمََة ؿىل امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي  .70

سى بأًضا ًخلسمي املـَوماث املخـَلة وميىن اس خزسام امليخ. واس خزساهما يف ثلاٍرص اجلودت اًس يوًة حسة الاكذضاء

وضاء اخملععاث، مبا يف ذكل اًربانمج احلاسويب املس خزسم ًِشا اًلصض.  ابإ

َة  )دال( دارت اجلودت ابلإداراث ازلًو س خلات من الاس خـصاض املزدوح لأهؼمة اإ  ثـلِحاث مق

ىل بأهنا وخسث اًـمََة مفِ .73 ست وبأوظت ال دٍصن ابملضارنة يف وبأصارث الإداراث اًيت صارهت يف الاس خـصاض املزدوح اإ

وبأوحضت املياكضة كري اًصمسَة ٌَخلاٍرص خمخَف ثفاظَي ثلاٍرص الإداراث الأدصى، وحسدث بأوخَ اًدضاتَ . املس خلدي

وبأصارث ؿست . والادذالف يف اًـمََاث اًيت كس ًعـة اًخحلق مهنا ًول ذكل، هؼصا ٌَخحاٍن يف اس خزسام املععَحاث

ىل بأن املياك  داراث اإ واكهت املٌلرساث . ضاث وضفت ؾن بأفاكر ميىن اس خزساهما لإدذال حتسٌُاث ؿىل الأهؼمة اخلاظة هبااإ

ىل بأهنا ثَلت بأس ئةل مس حلا . اًلامئة ؿىل اخملاظص ذاث بأمهَة ذاظة ابًًس حة ٌَـسًس من الإداراث حسى الإداراث اإ وبأصارث اإ

 من الإدارت اًرشٍىة ًِا، مما ساؿس يف اًخحضري ٌَمياكضاث.

حصاء وبأح .74 اط اًفًصق اًفصؾي ؿٌَلً ابًخـلِحاث اًواردت من معََة الاس خـصاض املزدوح، وبأوىص الإداراث املـيََّة ابإ

دارت اجلودت يف الاحامتع اًلادم. وبأفاد بأن املىذة ازلويل س َسؾو الإداراث  اس خـصاضاث مزدوخة مصت بأدصى ًخلاٍرص بأهؼمة اإ

ىل املضارنة من ذالل اًخـممي اشلي ًَمتس فَِ داراث  اإ دارت اجلودت مؽ حتسًس موؿس هنايئ ٌسمح ًالإ ثلسمي ثلاٍرص ؾن بأهؼمة اإ

 املضارنة تبأن ثخعي ابلإدارت اًيت س خلوم ابس خـصاضِا وثعصخ ؿَهيا الأس ئةل.

 فِم بأفضي ًـمي املاكثة الأدصى. 0

 دراسة اس خلعائَة ثضبأن اسرتاثَجَاث اًححر  (ًف)بأ 

لعائَة ثضبأن اسرتاثَجَاث اًححر سـَا ٌَحعول ؿىل مـَوماث رحدت الإداراث ابكرتاخ لإحصاء دراسة اس خ .75

وهط الاكرتاخ ؿىل . موضوؾَة ؾن بأهواع مس خزسي اسرتاثَجَاث اًححر وصلك ومضمون املـَوماث اًيت ٍصوهنا هممة

حصاء دراس خني اس خلعائَدني َة(. اإ ىل املاكثة )املاكثة املـَية والإداراث ازلًو خوىل  وس خوخَ دراسة اس خلعائَة بأوىل اإ ًو

دارهتا مدارشت املىذة ازلويل من املخوكؽ بأن ًلسم لك مىذة ردا واحسا، ًوىن مؽ اٍمتَزي تني احذَاخاث وصواكي خمخَف . و اإ

ن ًزم الأمص وكس ثدِح دراسة اس خلعائَة "ذهَة" كامئة ؿىل الإهرتهت تـصض هفس اًسؤال . فئاث املس خزسمني داذي املىذة اإ
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دذال رد خمخَف حسة املخعَحاث اخملخَفة خملخَف فئاث املس خزسمني مصاث مذـسدت، مما ٌسمح ٌَمجَة وس خعصخ اًـسًس . ابإ

ذا بأثَحت  من الأس ئةل كسر الإماكن تعًصلة حماًست من حِر اٌَلة )هـم/ل بأو ثعيَفاث( ٌَمساؿست يف اًخحََي، ذاظة اإ

ميىن ٌَماكثة املِمتة اس خزسامَ كأساس  وسوف حىون ازلراسة الاس خلعائَة اًثاهَة يف صلك منوذح. ازلراسة تَلاث مذـسدت

ىل املىذة ازلويل. ؿادت اًيخاجئ اإ  ٌَمضاوراث مؽ ٍلوؿاث املس خزسمني احملََني واإ

دذال حتسٌُاث خمخَفة ؿىل وضوخ صقرمغ املوافلة من حِر املحسبأ ؿىل بأن ُشٍ ازلراسة الاس خلعائَة مو  .76 وتة، اكرتخ اإ

حىون املالحؼاث اًخوضَحَة ؾن اًلصض من ازلراسة الاس خلعائَة واملـَوماث ـىل سخِي املثال، كس . فالأس ئةل وهعاكِا

املعَوتة وبأمثةل ؾن هوع اسرتاثَجَاث اًححر اًيت ثدِحِا الإداراث حاًَا يف رهن اًرباءاث وثـًصف "اسرتاثَجَة اًححر"، 

ثضَف مـَوماث ؾن هَفِة ثبأزري ذكل وميىن ٌَماكثة اخلحريت يف معََاث اًححر مبساؿست اشلاكء الاظعياؾي بأن  .ذاث فائست

ىل  ؿساد ثلاٍرص اسرتاثَجَاث اًححر. وكس جسـى املاكثة ًخحسًس ؿسد املصاث اًيت ًعي فهيا اًفاحعون فـًََا اإ ؿىل اإ

اسرتاثَجَاث اًححر املخوفصت حاًًَا. وكس ٍىون من املفِس بأًضًا احلعول ؿىل مًزس من املـَوماث ؾٌل كس جيسٍ املس خزسمون 

ًالء مًزس من مفِسًا  حصاء اس خخِان ٌَمس خزسمني، ًًدلي اإ فامي ًخـَق تـمََاث اًححر تَلاث بأدصى كري الإىلكزًية. ولأقصاض اإ

الاؾخحار ٌَفئاث اًلِاس َة اًيت سُمت ثلسميِا. وميىن بأًضًا ظصخ سؤال ثضبأن جتصتة املس خزسم يف اًححر يف حاةل اًخلٌَة 

حصاءاث ثيفِش الاس خخِان رضوًرة اًعياؾَة اًساتلة وكواؿس اًحَاانث اًيت اك ن اإ ىل احملخوى، فاإ ضافة اإ ن ؿىل دراًة هبا. واإ

ًخلََي اًـةء ؿىل املس خزسمني. وكس حىون ثـََلاث اًيط احلص بأسِي من اًخـامي مؽ اس خخِان "ذيك" ًعصخ هفس اًسؤال 

 ثضبأن اًس َاكاث اخملخَفة ًيفس اجلواة.

 وبأوىص اًفًصق اًفصؾي مبا ًًل: .77

 0202فرباٍص  07بأن ثًرش مجَؽ ثـََلاهتا ؿىل امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي حبَول  ًًدلي ًالإداراث (بأ  )

 كأساس ملًزس من املياكضة حملخوى الاس خخِاانث ومهنجَهتا؛

ًدلي ملىذة اًولايث املخحست ٌَرباءاث واًـالماث اًخجاًرة ورش وسزة مٌلحة من الاس خخِاانث مؽ  (ة ) ًو

 .0202خعف بأجًصي مصاؿات ثكل اًخـََلاث حبَول مٌ 

 اًحيود املوحست  )ابء(

دمعت الإداراث اس خزسام اًحيود املوحست يف مٌخجاث اًـمي ازلوًَة، مما سُساؿس يف ثًس َق املٌلرساث وحتسني  .78

ىل اًـمي اجلاري خبعوص املحادئ اًخوحهيَة ثضبأن اًدس حُة ًخفسري اهـسام وحست الاذرتاع،  اجساق اًـمي. ًوىن، وابًيؼص اإ

ىل بأهنا اس خزسمت وافق اًفص  ًق اًفصؾي ؿىل ثبأحِي مٌاكضة ثعوٍص اًحيود املوحست يف ُشا اجملال. وبأصارث تـغ الإداراث اإ

حسى ُشٍ الإداراث تيودُا ؿىل امليخسى  تيودًا موحست ذاظة هبا، ؿىل قصار ثكل اًيت وضـِا اًفًصق اًفصؾي؛ وكس صارهت اإ

حسى الإداراث تلوت ثلامس مثي  دارت. ومت اًخبأهَس ؿىل بأن بأًة تيود ل الإًىرتوين. وجشـت اإ ُشٍ اًحيود املوحست اخلاظة جلك اإ

حسى الإداراث اًيت ثخـامي  ضايف. واكرتحت اإ ًًدلي بأن حىون بأدات كامئة تشاهتا، تي ًًدلي بأن جسمح ٌَفاحط تخلسمي رشخ اإ

يود ًرشخ املخعَحاث الأساس َة ابهخؼام مؽ حالث ملودؿني ًُسوا ؿىل دراًة تيؼام اًرباءاث، بأن من املمىن ثعوٍص اًح 

ىل بأن زلًَ بأًووايث  ىل ثـًصف الاذرتاع واًىضف ؾيَ تعًصلة اكفِة. وبأصار املىذة اًىٌسي اإ ٌَحعول ؿىل جصاءت اكحلاخة اإ
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دارت بأدصى هممتة ابًلِام  ذا اكهت بأي اإ بأدصى، ًون ٍمتىن من مواظةل كِادت املياكضاث ثضبأن ُشا املوضوع، وابًخايل سبأل ؾٌل اإ

 ازلور.هبشا 

ؿساد تيود موّحست ثضبأن اهـسام وحست الاذرتاع يف وكت لحق. ورمغ بأن اًخوكِت كري  .79 وبأكّص املىذة ازلويل تبأمهَة اإ

مٌاسة ًوضؽ تيود خسًست، ًؼي من املفِس ثلامس اًحيود ٌَمـَوماث، مبا يف ذكل اًحيود اخلاظة ابًخـامي مؽ املس خزسمني 

ًيؼص يف مًزس من بأؾٌلل اًخمنَة املضرتنة يف وكت لحق. ويف اًوكت هفسَ، س َواظي ؿسميي اخلربت تيؼام اًرباءاث. وميىن ا

ىل اًحيود املوحست احلاًَة، ونشكل الأهؼمة اًيت جسمح ابس خزساهما يف  ماكهَة اًوظول اإ املىذة ازلويل اًـمي ؿىل حتسني اإ

 .ePCTال راء املىذوتة اًياجتة ؾن اس خزسام هؼام 

 ًًل:وبأوىص اًفًصق اًفصؾي مبا  .02

ىل ثلامس اًحيود اًيت جس خزسهما ًرشخ املفاُمي ٌَمس خزسمني ؿسميي اخلربت تيؼام  (بأ  ) ًًدلي دؾوت الإداراث اإ

ا ما مل حىن كس فـَت؛  اًرباءاث، وبأن ثواظي ثحادل اًحيود الأدصى اًيت جس خزسهما يف ثلاٍرُص

ًدلي بأن ًواظي املىذة ازلويل حتسني اًواهجة اًحًَِة يف هؼام  (ة ) اًحيود يف ال راء  لإدراح ePCTًو

 املىذوتة ًوـصض اًحيود.

 مٌخسى مٌاكضة املٌلرساث  )حمي(

رحدت اًسَعاث تخوفري مٌخسى ملياكضة اًلضااي كري الاؾخَادًة اًيت ثواهجِا الإداراث. وميىن بأن حىون املياكضاث  .07

داراث اًيت ل جسامه وميىن بأن ٌضلك الأرص َف جساًل مفًِسا. واؾخرب  امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي ب مًٌا مفِست حىت ًالإ

ىل بأن ثفاظَي ُوًة احلالث س خحجة كدي مضارنهتا مؽ الإداراث الأدصى.  مبا ٍىفي ًِشا اًلصض، مؽ الإصارت اإ

ًدلي بأن ًوفص  .00 . ًو وضاٍؤ وبأوىص اًفًصق اًفصؾي تبأن حيافغ املىذة ازلويل ؿىل مٌخسى املياكضة اشلي مت اإ

دارت جس خعَؽ اًيفاذ  املىذة ازلويل ؿىل امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي كامئة حمسزة ابملس خزسمني من لك اإ

حلاًحا  حصاء ثـسًالث ثربز بأن اًًرش يف مٌخسى مٌاكضة املٌلرساث كس ٍىون بأنرث اإ ماكهَة اإ ٌَميخسى، وبأن ًيؼص يف اإ

 من اًًرش املـخاد ؿىل امليخسى ثضلك ؿام.

 . دعائط ثلاٍرص اًححر ازلًوَة3

َة مفِست كأدات ٌَخبأمي اشلا ي مبا يف بأنسث الا .03 داراث تبأهنا جتس دامئا بأن اًخلاٍرص املخـَلة خبعائط ثلاٍرص اًححر ازلًو

ذكل حتسًس اًخلَرياث اًِامة يف الاجتاُاث بأو الادذالفاث ؾن اًلاؿست، ويف ُشٍ احلاةل كس ٍىون اًخحلِق يف الأس حاة 

ىل بأن املًزس Xو P ًالسدضِاداث يف اًفئخنيمٌاس حا. ًووحغ ادذالف مـني يف اًًسة املئوًة  حسى الإداراث اإ . وبأصارث اإ

 من اًخوضَح كس ٌسِي ثـًصف تـغ اخلعائط، وميىن ثياول ذكل يف امليخسى الإًىرتوين ٌَفًصق اًفصؾي.

ن ثوافصث تَاانث دكِلة.  .04 ونٌل هوكش يف اجلَساث اًساتلة، س خىون املـَوماث املخـَلة خبعائط بأدصى مفِست اإ

ضم ي ذكل اًلضااي املخـَلة توحست الاذرتاع ومعََاث املصحةل اًوظيَة. وميىن اًيؼص يف اًًس حة املئوًة ٌَخلاٍرص اًيت ثخضمن ٌو

ا ًحـغ  اكذحاسًا واحسًا ؿىل الأكي من اًرباءاث تَلة كري ًلة اًعَة ازلويل. وكس حىون ال راء اًحسًةل ٌَحَاانث اًيت مت ثوفرُي
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ابلأؾعال اًخىٌوًوحِة، مفِست جملموؿة واسـة من اخلعائط. وابلإضافة اإىل ذكل، فلس حىون  اخلعائط، ذاظة فامي ًخـَق

هخاح اًخلاٍرص، مفِست. ومؽ ذكل، مت الثفاق ؿىل بأن الاسدامثر  ىل بأدات ثفاؿََة لإ ضافة اإ اًحَاانث اخلام تخًس َق ٌسِّي مـاجلهتا، اإ

ا ًربرٍ حىت ثخوافص اًحَاانث زل م اًخحسني املوضوؾي ٌَمـَوماث اًىدري يف اًـمََاث اجلسًست لإؿساد اًخلاٍرص ًُس هل م

 املـصوضة حاًًَا يف اًخلاٍرص.

ظسار اًخلاٍرص ابًعَلة احلاًَة، ابهخؼار اًخحسٌُاث يف  .05 وبأوىص اًفًصق اًفصؾي تبأن ًواظي املىذة ازلويل اإ

 ت.حودت اًحَاانث و/بأو حسن ثوكِهتا و/بأو هعاكِا ًخرٍبص بأؾٌلل اًخعوٍص اجلسًس

 . ملاًُس مـاُست اًخـاون ثضبأن اًرباءاث4

ىل بأهنا حصى بأن امللاًُس اًيت ًلسهما املىذة ازلويل مفِست، مبا يف ذكل اًخلاٍرص املخاحة من هؼام  .06 داراث اإ بأصارث ؿست اإ

ePCTما ابس خزسام مدارش بأو اكدذحار مضرتك ملارن ابًخلاٍرص اًيت بأهخجت تواسعة الأهؼمة اخلاظة  . وكس ٍىون ذكل اإ

ا ملالحؼة  ذ كس ثربز الادذالفاث وحود مضالك يف الثعال بأو يف اجساق اًحَاانث. وبأؾصتت الإداراث ؾن رسوُر دارت، اإ ًالإ

جصاز اس خىٌلًِا يف اًخلاٍرص. ىل املىذة ازلويل واإ حاةل اًخلاٍرص اإ زاةل اًخبأذري تني اإ  اًخساتري املخزشت ًخحسني حودت اًحَاانث واإ

ىل هلط املـصفة ابخلسماث املخاحة، بأو واؾخربث تـغ اًسَعاث بأن الا .07 س خزسام امليرفغ كس ًـزى يف حزء مٌَ اإ

حصاءاث ًخـٍزز اًوؾي ابخلسماث  هلط املوػفني واًوكت لس خزساهما ثضلك فـال. وكس ًيؼص املىذة ازلويل يف اختاذ اإ

 اخملخَفة. وكس حىون مـَوماث "الإرسال" اًلادمة مفِست ٌَلاًة.

، مبا يف ذكل احللول اجلسًست يف خساول ePCTوؿة من اًخحسٌُاث ؿىل ثلاٍرص هؼام وحصى اكرتاخ ٍلوؿة مذي .08

ىل اًخلاٍرص  حصاء مـني ًلؽ يف فرتاث زمٌَة خمخَفة ملارهة ابملِي اًزمٌَة، ابلإضافة اإ َة ذاث اإ اًحَاانث ًخفعَي اًعَحاث ازلًو

َة لإرسال امل ًزس من ُشٍ الاكرتاحاث يف بأي وكت. ودط ابشلهص اجلسًست احملمتةل. ودؿا املىذة ازلويل الإداراث ازلًو

 الاكرتاحاث ثضبأن ؾصض امللاًُس لأهنا س خدِح حتلِق فِم رسًؽ ودكِق ٌَمـَوماث امللسمة.

وبأحاط اًفًصق اًفصؾي ؿٌَل تسؾوت املىذة ازلويل ًخلسمي ثـََلاث ثضبأن اخلسماث اجلسًست اًلامئة بأو احملمتةل ذاث  .09

 اًعةل ابمللاًُس يف بأي وكت.

 . وحست الاذرتاع5

 املصحةل الأوىل  )بأًف(

ىل اًخـسًالث امللرتحة ؿىل املحادئ اًخوحهيَة ٌَححر ازلويل واًفحط  .32 وبأصار مىذة بأسرتاًَا ٌَمَىِة اًفىًصة اإ

. وكس بأدذَت ثـسًالث ؿىل C. PCT 1573اٍمتَِسي ازلويل مبوحة مـاُست اًرباءاث، واًيت اكهت موضوع اًخـممي 

ة كضااي اًعَاكة اًيت حسدهتا املاكثة وٍلوؿاث املس خزسمني. وس خسرس امللرتحاث اًيت ثضميت كضااي الاكرتاحاث ملـاجل

 خسًست رئُس َة يف املصحةل اًثاهَة من اًخـسًالث.
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وصىصث الإداراث مىذة بأسرتاًَا ٌَمَىِة اًفىًصة ؿىل اًـمي اشلي تشهل يف كِادت ثعوٍص بأمثةل خسًست ًوحست  .37

ىل اًفًصق اًفصؾي بأظححت ال ن ملدوةل ثرشط حشف اًيط الاذرتاع ؿىل مسار ؿس ت س يواث. وربأث بأن الأمثةل امللسمة اإ

 املىصر اشلي بأزري بأزياء املياكضة بأو بأي ثعحَحاث معحـَة بأو حتسٌُاث حتٍصًصة.

وبأوىص اًفًصق اًفصؾي تبأن ًلوم املىذة ازلويل تسمج اًخـسًالث امللرتحة مؽ اًخعحَحاث املشهورت بأؿالٍ يف  .30

 .0202ًوًَو  7ًسزة اًخاًَة من املحادئ اًخوحهيَة، املخوكؽ بأن ثسذي حزي اًيفاذ يف اً 

 املصحةل اًثاهَة  )ابء(

رصاداث وبأمثةل حول احلس الأدىن ملهنجَة اًخفىري ًخحسًس  .33 ىل اكرتاحاث ًخضمني اإ بأصار مىذة بأسرتاًَا ٌَمَىِة اًفىًصة اإ

ا بأزياء معي  املاكثة ارلسة، والاكرتاخ امللسم من ازلائصت اًفِسراًَة ٌَمَىِة اًفىًصة وحست الاذرتاع اًيت حصى ثعوٍُص

(Rospatent( َة ذلاًة املَىِة اًفىًصة ( AIPPI( ًرشخ اًوحست يف معاًحاث اًرتهَة اًىميَايئ، وثـََلاث ادلـَة ازلًو

تساء . ودؿا مىذة بأسرت 0279بأنخوجص  7املصسي يف  C. PCT 1573اًواردت اس خجاتة ٌَخـممي  ىل اإ اًَا الإداراث الأدصى اإ

ماكهَة دمج بأي من ُشٍ الاكرتاحاث يف اًخـسًالث املخفق ؿَهيا يف املصحةل الأوىل، بأم بأهنا ًًدلي بأن حىون  ثـََلاهتا ثضبأن اإ

ضافِة ؿىل ظفحة اًوٍيك. وسدذعَة بأي ملرتحاث يف اجملموؿة اًساتلة اًدضاور من ذالل ورشت  حزءًا من مٌاكضاث اإ

 رباءاث تـس الاحامتع توكت كعري.مـاُست اً

وكسم املىذة الأورويب ٌَرباءاث مهنجَة احلس الأدىن ٌَميعق، اًيت ثضميت حتسًس املسبأةل املضرتنة تني الاذرتاؿاث،  .34

موحضا سخة ؿسم كسرت ُشٍ املسبأةل ؿىل ثلسمي مفِوم اتخاكري ؿام واحس كامئ ؿىل هفس املزياث اًخلٌَة اخلاظة بأو امللاتةل، 

، ما مل ٍىن واحضًا، بأس حاة ؿسم وحود ؿالكة ثلٌَة تني املسائي اًخلٌَة املضرتنة. وؾصض املىذة الأورويب ٌَرباءاث ونشكل

ىل  مثاًني لس خزسام جحج احلس الأدىن ٌَميعق، ودؿا الإداراث الأدصى ًخلسمي حالث ممازةل ابس خزسام ُشٍ احلجج. وبأصار اإ

ن احلس الأدىن ٌَميعق يف املحادئ اًخوحهيَة ٌَححر ازلويل واًفحط اٍمتَِسي ازلويل، بأهَ مٌفذح بأًضًا ؿىل اؾامتد اًخوحَِ ثضبأ 

 مؽ ثـسًالث املصحةل الأوىل واًيؼص يف الأمثةل يف مصحةل لحلة.

( مثاًل ب دص ًرشخ هَفِة اهعحاق اهـسام وحست الاذرتاع يف Rospatentوكسمت ازلائصت اًفِسراًَة ٌَمَىِة اًفىًصة ) .35

ذا اكهت تـغ املواد مىوانث وضعة وتـضِا ال دص مواد مضافة بأو حامالث.معاًحاث اًرت   هَحاث اًىميَائَة، اإ

رصاداث ثضبأن مهنجَة احلس الأدىن ٌَميعق يف املحادئ اًخوحهيَة  .36 ضافة اإ ويف حني بأًس اًفًصق اًفصؾي ثضلك ؿام اإ

حة لس خزسام احلس الأدىن ٌَميعق ثخعَة املًزس ٌَححر ازلويل واًفحط اٍمتَِسي ازلويل، اؾخربث الإداراث بأن الأمثةل امللرت 

رصاداث  72من املياكضة كدي دجمِا يف اًفعي  حسى الإداراث بأن احلس الأدىن من اإ من املحادئ اًخوحهيَة املشهورت. وذهصث اإ

دراخَ مبفصدٍ. وفامي ًخـَق ابملثال اجلسًس ملعاًحاث اًرت  هَحاث اًىميَائَة، امليعق امللرتحة ًخعَة بأمثةل ثوضَحَة ول ًًدلي اإ

ربأث تـغ الإداراث بأن املعاًحاث كس حمتخؽ ابًوحست حبس ذاهتا هدِجة وحود هفس املىوهني اًًضعني يف لك من املعاًحاث. 

وابًخايل وافق اًفًصق اًفصؾي ؿىل مواظةل املياكضاث ثضبأن ُشٍ الأمثةل الإضافِة من ذالل ظفحة اًوٍيك، حٌحًا اإىل حٌة مؽ 

َة ذلاًة املَىِة اًفىًصة. ويف ُشٍ املياكضاث، ًًدلي ؿىل الإداراث ثلسمي بأًة بأمثةل بأدصى ؾن اس خزسام  ثـََلاث ادلـَة ازلًو

احلس الأدىن ٌَميعق ًخفسري اهـسام وحست الاذرتاع. وس َدضاور املىذة ازلويل من ذالل ورشت مـاُست اًرباءاث ثضبأن بأي 

 .ثـسًالث ػِص فهيا ثوافق يف ال راء يف املياكضاث
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وبأوىص اًفًصق اًفصؾي تبأن ثًرش الإداراث بأًة بأمثةل بأدصى ًرشخ اهـسام وحست الاذرتاع ابس خزسام مهنجَة  .37

، وبأن ثواظي الإداراث مٌاكضاهتا ؿىل ظفحة اًوٍيك هبسف اًخوظي 0202احلس الأدىن ٌَميعق حبَول هناًة مارس 

ىل ثوافق يف ال راء ثضبأن اًخـسًالث الإضافِة ٌَفعي  ادئ اًخوحهيَة ٌَححر ازلويل واًفحط اٍمتَِسي من املح 72اإ

َة واملاكثة املـَية/امليخرحة وٍلوؿاث  ازلويل ٌَمىذة ازلويل تلصض اس خىٌلل املضاوراث مؽ الإداراث ازلًو

 .0202املس خزسمني كدي هناًة ؿام 

 . بأفاكر بأدصى ًخحسني اجلودت6

ضافِة. .38  مل حىن ُياك ثوظَاث بأدصى ثضبأن جمالث معي اإ

 املصفق واًوزَلة[]هناًة 


