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PCT/WG/13/4 REV. 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 متربسب  11 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة ةلثالثاالدورة 
ىل  5جنيف، من   2020 أأكتوبر 8اإ

 الدويل اإلضايفنظام البحث  مراجعة
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

ىل  8قرات من فقة الهذه الوثيث د  حت ادلويل  لإضايفالامتسات البحث أأعداد ا لتضمني PCT/WG/13/4ثيقة من الو  12اإ

من  22و 21ين الواردين يف الفقرتني ومرشوعي القرار  4ثت الفقرة ُحد  كام . 2020حىت هناية أأغسطس 

هذه ادلورة للفريق ل  التالية هتادورمجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عقد أأن ت لأنه من احملمتل PCT/WG/13/4 الوثيقة

 .2021العامل يف عام 

 ملخص

، )معاهدة الرباءات( مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتنظام البحث الإضايف ادلويل من قبل  ملراجعة حتضريا .1

ىل اجل  ىل التعليق عىل النظام والنظر يف التوصية اليت ينبغي تقدميها اإ أأن عية بشتدعو هذه الوثيقة الفريق العامل اإ

 .النظام مس تقبل
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 معلومات أأساس ية

لت .2 ، 2007أأكتوبر /، يف دورهتا السادسة والثالثني املعقودة يف سبمتربمجعية معاهدة الرباءات )"اجلعية"( عد 

ادلويل. ودخلت تكل التعديالت حزي النفاذ يف  الإضايفالرباءات لإدراج نظام للبحث التنفيذية ملعاهدة  الالحئة

 (.PCT/A/36/13)الوثيقة  2009 يناير 1

ة أأخرى 2012ادلويل يف دورهتا الثالثة والأربعني املعقودة يف أأكتوبر  الإضايفاجلعية نظام البحث  وراجعت .3 يف  ومر 

 17. وبعد الاس تعراض الثاين، اعمتدت اجلعية القرار التايل )انظر الفقرة 2015دورهتا السابعة والأربعني املعقودة يف أأكتوبر 

 (:PCT/A/47/9 الوثيقةمن 

ة "اإ  ن اجلعية، وقد راجعت نظام البحث الإضايف ادلويل بعد ثالث س نوات من دخوهل حزي النفاذ ومر 

رت ما ييل:2015أأخرى يف عام   ، قر 

ىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفرتة  س نوات أأخرى، ومواصةل  مخس")أأ( أأن تدعو املكتب ادلويل اإ

ىل اجامتع الإ   دارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛رفع التقارير اإ

ىل بذل  ")ب( أأن تدعو املكتب ادلويل والإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني اإ

ىل مس تخدميه  املزيد من اجلهود لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

 وتعزيزها؛

ىل النظر يف مراجعة نطاق  ")ج( أأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات البحث الإضايف ادلويل اإ

طار النظام وابلتايل مس توايت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات، يك  ما تقدمه من خدمات يف اإ

ىل النظر من جديد يف ت قدميها يف تضحى معقوةل؛ وأأن تدعو الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلدمات اإ

 املس تقبل القريب؛

ىل ذكل 2020 ")د( أأن تراجع النظام من جديد يف عام ، مع مراعاة ما حيدث من تطورات أأخرى اإ

ىل حتسني جودة البحث ادلويل  احلني، وخاصة فامي يتعلق ابلبحث والفحص التعاونيني واجلهود الرامية اإ

 "الرئييس"."

توفر هذه الوثيقة معلومات عن التطورات القانونية لنظام البحث الإضايف ، ا ملراجعة النظام من قبل اجلعيةوحتضري  .4

، من احملمتل أأن 19-جاحئة كوفيدبسبب و  ادلويل ونطاق اس تخدامه، وتناقش اخليارات املتاحة يف املس تقبل خبصوص النظام.

ه ادلورة للفريق بعد هذ 2020ائية للجمعية يف عام لأنه من غري املتوق ع عقد دورة اس تثن 2021ُُترى تكل املراجعة يف عام 

ىل  21أأن تطلب مجعيات الويبو، يف اجامتعاهتا املزمع عقدها يف الفرتة من  ، اقُرتحعن ذكوعوضا العامل.  سبمترب  25اإ

ىل عقد، 2020 نظام معاهدة  لتغطية 2021دورة اس تثنائية للجمعية يف النصف الأول من عام  من املدير العام أأن يدعو اإ

 (.A/61/8الرباءات )الوثيقة 
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 التطورات القانونية

، قدم املكتب 2015اس تجابة دلعوة من الفريق العامل خالل التحضري ملراجعة نظام البحث الإضايف ادلويل يف عام  .5

ىل الفريق العامل يف دورته التاسعة املعقودة يف مايو  ( بغرض مناقشة PCT/WG/9/6)الوثيقة  2016ادلويل وثيقة اإ

دخال التعديلني التاليني عىل الالحئة  دخالها عىل نظام البحث الإضايف ادلويل. واقرتحت تكل الوثيقة اإ التحسينات املمكن اإ

 التنفيذية ملعاهدة الرباءات:

  ضايف من دة للامتس حبث دويل اإ ىل  19متديد املهةل احملد   شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية؛ 22اإ

  صدار رأأي مكتوب مع لك تقاريرها اخلاصة ابلبحث ماكنية اإ دة لأغراض البحث الإضايف ابإ وتزويد الإدارة احملد 

 الإضايف ادلويل.

ىل 117من وتلخص الفقرات  .6 من ملخص رئيس ادلورة التاسعة للفريق العامل املناقشات اليت دارت بشأأن  123اإ

ىل  277. أأما الفقرات من PCT/WG/9/6التعديالت املقرتحة يف الوثيقة  من تقرير ادلورة الوارد يف  289اإ

ل عىل التعديل املقرتح الرايم ، فتورد حمرضا اكمال لتكل املناقشات. ويف حني وافق الفريق العامPCT/WG/9/28 الوثيقة

ىل  ضايف اإ دة للامتس حبث اإ نه مل دويلمتديد املهةل احملد  ىل، فاإ دة  يتوصل اإ ماكنية أأي اتفاق خبصوص تزويد الإدارة احملد  ابإ

صدار رأأي مكتوب مع تقاريرها اخلاصة ابلبحث الإضايف ادلويل.  اإ

عىل التعديل املقرتح  2016الأربعني املعقودة يف أأكتوبر ووافقت مجعية معاهدة الرباءات لحقا يف دورهتا الثامنة و  .7

ضايف دويل من  دة للامتس حبث اإ ىل متديد املهةل احملد  دخاهل عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وادلاعي اإ ىل  19اإ اإ

ىل  21والفقرات من  PCT/A/48/3شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية )انظر الوثيقة  22 (. PCT/A/48/5ة من الوثيق 24اإ

 .2017يوليو  1ودخل ذكل التعديل حزي النفاذ يف 
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 الامتسات البحث الإضايف ادلويل

ماكنية  2و 1يعرض اجلدولن  .8 أأدانه تفاصيل عن اس تخدام املودعني للبحث الإضايف ادلويل منذ أأن أأصبحت هذه الإ

 .2009متاحة للمودعني يف عام 

 البحث الإضايف ادلويل ةاإدار 

 الرئييس البحث ادلويل ةدار اإ 
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دارة البحث ادلويل واإدارة: عدد الامتسات 1اجلدول  البحث الإضايف ادلويل  البحث الإضايف ادلويل حبسب اإ
 (2020أأغسطس  هناية )حىت
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اإدارة 

البحث 

الإضايف 

 ادلويل

 اجملموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
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 (2020)حىت هناية أأغسطس  : الامتسات البحث الإضايف ادلويل حبسب الس نة2اجلدول 

جامل، أأن نس بة الطلب عىل البحث الإضايف ادلويل ظلت منخفضة للغاية،  .9 ذ انهز امن املالحظ، اإ لعدد الأقىص اإ

ل بقليل 100لاللامتسات يف س نة واحدة  وذكل العدد ضئيل مقارنة بعدد تقارير البحث . الامتس ومل يتجاوز ذكل املس توى اإ

ىل حنو  157,741ادلويل اليت تصدر لك عام، واليت زادت من  كام أأن  .2019و 2009تقرير يف الفرتة بني عايم  251,825اإ

مل تؤثر بشلك كبري يف نس بة اس تخدام  2016واملعمتدة يف عام  ة التنفيذية ملعاهدة الرباءاتعىل الالحئ املدخةلالتعديالت 

 البحث الإضايف ادلويل.

 ابملائة من مجموع الامتسات البحث الإضايف ادلويل تشمل توليفتني: 76.3أأن  1ويظهر من اجلدول  .10

دارة للبحث ادلويل ومكتب الاحتاد الأورويب بص  (أأ ) دارة للبحث الإضايف ادلويل مكتب كندا بصفته اإ فته اإ

 ابملائة(؛ 47.4 ؛الامتسا 330)

دارة للبحث ادلويل ومكتب الاحتاد الرويس بصف  (ب) دارة للبحث ومكتب الاحتاد الأورويب بصفته اإ ته اإ

 ابملائة( 28.9؛ الامتس 201الإضايف ادلويل )

ىل ذكل، يبني  اجلدول  ذ مل تتسمل الهيئة 2016يف التوليفة الثانية حدثت قبل عام  أأن معظم الالامتسات 2وابلإضافة اإ ؛ اإ

. وابلتايل، همينت الالامتسات املوهجة 2016منذ عام  الامتسا 12( سوى Rospatentللملكية الفكرية )الروس ية الاحتادية 

ىل املكتب الأورويب للرباءات  ىل طلبات خضعت للبحث من قبل ( EPO)اإ للملكية  يةالصين  الإدارة الوطنيةاستنادا اإ

 النشاط اخلاص ابلبحث الإضايف ادلويل يف الس نوات الأخرية.عىل ( CNIPA)الفكرية 

، الالامتساتمجموع ابملائة(  75.9وميث ل املس تخدمون العرشة الأوائل للبحث الإضايف ادلويل أأكرث من ثالثة أأرابع ) .11

. واكن املس تخدم الثاين الالامتساتابملائة من مجموع  22.6ابملائة و 40.4وعىل رأأسهم مس تخدمان اثنان ميث الن عىل التوايل 
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ىل الهيئة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية قبل عام  الالامتساتوراء معظم  ومل يس تخدم البحث الإضايف  2016املوهجة اإ

 ادلويل منذ ذكل العام.

ة القول أأن البحث الإضايف ادلويل غري مس تخدم كثريا. وتأأيت معظم الالامتسات من عدد قليل من وخالص .12

دةيس تعملون توليفات ممن املس تخدمني  دارة البحث الإ  حمد  دارة البحث ادلويل واإ ضايف ادلويل وممن يس تعملون البحث من اإ

يداع وفق ظروف معي   نة. وفامي خيص معظم تكل الالامتسات، اختار الإضايف ادلويل، عىل ما يبدو، اكسرتاتيجية اإ

ىل مكتب تسمل الطلبات اليت أأودعت  دارة حبث دويل خمتصة ابلنس بة اإ دارة للبحث الإضايف ادلويل ليست اإ املس تخدمون اإ

 فهيا الطلبات ادلولية املعنية.

 مس تقبل البحث الإضايف ادلويل

ىل يف املراجعات السابقة لنظام البحث الإضايف ادلويل، أأشا .13 احلد الأدىن لتاكليف التشغيل املرتبطة ر املكتب ادلويل اإ

نشاء النظام، اكن مبقدور املكتب ادلويل  مبعاجلة الامتسات البحث الإضايف ادلويل عىل مس توى املكتب ادلويل. وعند اإ

ىل الأنظمة املعلوماتية القامئة ملعاجلة الالامتسات وتسديدات الرسوم، مس تفيدا يف ذكل  من أأنظمته القامئة بصفته الاستناد اإ

ىل الإدارة ادلولية املعنية )انظر الفقرة  من  33مكتبا لتسمل الطلبات، ل س امي لإحاةل رمس البحث الإضايف ادلويل اإ

نسخة من الطلب ادلويل  اس تحداث(. ويف الآونة الأخرية، دأأب املكتب ادلويل، تلقائيا، عىل PCT/WG/5/8 الوثيقة

لكرتونية ملعاهدة  دلويللأغراض البحث الإضايف ا ىل املكتب الأورويب للرباءات من خالل نظام تبادل البياانت الإ لإحالهتا اإ

لكرتونية PCT-EDIالرباءات ) ( عىل غرار ما يفعهل لإحاةل نُسخ البحث عرب نظام خدمة نُسخ البحث الإ

(eSearchCopy .) ارات ادلولية اليت تتيح خدمة البحث أأيضا أأن الإد 2015وأأبلغت معلية املراجعة اليت أأجريت يف عام

نشاء )انظر  ىل أأن تاكليف توفري تكل اخلدمة تُعد يف املس توى الأدىن مقارنة بتاكليف الإ الإضايف ادلويل قد أأشارت اإ

 (.PCT/WG/8/6من الوثيقة  25 الفقرة

ىل املس توى املنخفض لتاكليف التشغيل واس مترار اس تخدام بعض املودعني للبحث  .14 رت وابلنظر اإ الإضايف ادلويل، قر 

بقاء عىل البحث الإضايف ادلويل. ولكن مع مراعاة مس تقبل اخلدمات الش بكية ملعاهدة  اجلعية يف مراجعاهتا السابقة الإ

ماكنية نقل البياانت مبارشة من  الرباءات، س يعمتد حتقيق املزيد من الكفاءة عىل زايدة وترية املعامالت بني الآلت، مع اإ

الآن مع مشاركة عدد قليل من املودعني تطوير اخلدمات الش بكية لبلوغ ذكل الهدف يف مرحةل ُتريبية د يوجاملصدر. و 

دارات اليت تتيح خدمة البحث الإضايف  ىل ذكل، طلب عدد من الإ جراء الاختبارات املبارشة. وابلإضافة اإ واملاكتب يف اإ

 ماكتب ليشمل تكل الوظيفة بشلك أأمكل.ادلويل توس يع نطاق اخلدمة القامئة عىل املتصفح واملتاحة لل

غري أأن العمل يف املس تقبل عىل أأمتتة نقل البياانت لأغراض البحث الإضايف ادلويل سينطوي عىل تاكليف ترتبط  .15

لكرتوين ملعاهدة مقارنة  غري متناس بةابلتطوير املعلومايت وقد تبدو  ابحلجم املنخفض لاللامتسات. ويف حني ُُصم النظام الإ

ضافة خدمات تتعلق ابلبحث الإضايف ePCTت )الرباءا ن اإ ( ليكون نظاما منوذجيا يتيح بسهوةل زايدة وظائف أأخرى، فاإ

ادلويل تُعد أأكرث تعقيدا من حاةل ماكتب تسمل الطلبات أأو الأدوار الرئيس ية اخلاصة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي 

داادلويل. و دارة للفحص المتهيدي ابلرمغ من أأن مع لك طلب دويل توجد ابلضبط اإ رة واحدة للبحث ادلويل ول توجد أأي اإ

دة للبحث الإضايف ميكن أأن يصل عددها  دارات عديدة حمد  دارة واحدة من هذا النوع، فقد تكون هناك نظراي اإ ادلويل أأو اإ

ىل  ن  10اإ دارات. وعليه فاإ جراءاتاإ ل ميكهنا الاستناد تكل الإدارات  للتفاعل مع بياانتال قواعد  عىل مس توىاملطلوبة  الإ
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ىل الوظائف املعادةل اخل دارة البحث ادلويل الرئييسمبارشة اإ دخال قدر كبري ،اصة ابإ قد ل  من التطوير اخلاص بل س تقتيض اإ

ابملائة من معليات البحث  80تُس تخدم معظم جوانبه من قبل املكتب الأورويب للرباءات، اذلي جيري حاليا أأكرث من 

 الإضايف.

ىل حد كبري، عىل ورك زت تعقيب .16 ات املس تخدمني السابقة بشأأن املس توى املنخفض للبحث الإضايف ادلويل، اإ

ىل عدم حدوث تغيري ملحوظ يف أأي  تريدالتاكليف واللغات املس تخدمة عىل مس توى الإدارات اليت  توفري اخلدمة. وابلنظر اإ

 اذين املوضوعني من جديد.من اجلانبني منذ املراجعة السابقة، فيبدو أأنه ل جدوى من النظر يف ه

وبناء عليه، يرى املكتب ادلويل أأن هناك خيارين ينبغي أأن تنظر فهيام ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات دلى  .17

 مراجعة نظام البحث الإضايف ادلويل لحقا هذا العام:

بقاء عىل البحث الإضايف ادلويل ووضع ترتيبات لمتكني اجلعي (أأ ) ة من مراجعة النظام اخليار الأول هو الإ

من جديد. ودلى حتديد اترخي املراجعة القادمة، ميكن لدلول املتعاقدة النظر يف التطورات املس تقبلية يف جمال 

البحث ادلويل. وجيري الاضطالع حاليا مبرشوع ُترييب يشمل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة وخيص البحث 

طاره عن مجم وعة متنوعة من املوضوعات تتعلق ابجلانب العميل والتاكليف والفحص التعاونيني، وسيُبل غ يف اإ

دارات البحث ادلويل والفوائد.  د املزيد من اإ ىل ذكل، جيوز ملاكتب تسمل الطلبات اليت حتد  وابلإضافة اإ

دارات خمتصة للطلبات ادلولية املودعة دلهيا، عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  د PCT/MIA/27/6اكإ ، أأن تزو 

ن املودعني رت اجلعية الأخذ هبذا اخليار، فاإ ذا قر   خبيارات أأكرث فامي خيص البحث ادلويل الرئييس. ولكن اإ

ضافية للبحث الإضايف ادلويل خبالف ما اكن  املكتب ادلويل س يقرتح عدم التخطيط لالستامثر يف أأي أأمتتة اإ

 رضوراي لضامن نُسخ البحث الإضايف وتقارير البحث الإضايف.

لغاء البحث الإضايف ادلويل، علام بأأنه ظل  ساراي لأكرث من أأما اخليار ال  (ب) س نوات ومل  10ثاين فهو اإ

ىل  5يس تخدمه سوى عدد ضئيل من املودعني. وكام نوقش يف الفقرات من  أأعاله، نظر الفريق العامل  7اإ

دخالها عىل  للنظام عة السابقة منذ املراجنظام البحث الإضايف ادلويل ملعاهدة الرباءات يف التحسينات احملمتل اإ

دة للامتس البحث الإضايف ادلويل، وهو التغيري الوحيد 2015يف عام  . واملالحظ أأيضا أأن متديد املهةل احملد 

دخاهل عىل الإطار القانوين، مل يسهم كثريا يف زايدة عدد الامتسات البحث  اذلي وافق الفريق العامل عىل اإ

يف ادلويل سيتطلب تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات، الإضايف ادلويل. وحيث أأن وقف البحث الإضا

رت اجلعية التوصية ابعامتد هذا اخليار خالل املراجعة يف عام  ذا قر  ن املكتب ادلويل س يقرتح ، 2021واإ فاإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات يك تعمتدها اجلعية يف دورهتا املزمع عقدها يف  التعديالت الالزم اإ

وابلتايل س يكون التارخي احملمتل دلخول التعديالت حزي النفاذ وهناية البحث الإضايف . 2022سبمترب/أأكتوبر 

 .2023يوليو  1ادلويل 

 ع الإدارات ادلوليةالنظر يف املسأأةل من قبل اجامت

دارات ادلولية( نظام البحث الإضايف  .18 طار معاهدة الرباءات )اجامتع الإ انقش اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف اإ

ىل  59. وتورد الفقرات من 2020فرباير  7و 6ادلويل يف دورته السابعة والعرشين املعقودة  يف غاتينو يويم  من  63اإ

 ( عرضا موجزا للمناقشات، عىل النحو التايل:PCTMIA/27/16ملخص الرئيس )الوثيقة 
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ىل الوثيقة  .59"  .PCT/MIA/27/5استندت املناقشات اإ

وأأعربت بعض الإدارات عن تأأييدها لدلول املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات التوصية مبواصةل  .60"

حدى هذه الإدارات اليت تقدم خدمة البحث الإضايف  البحث الإضايف ادلويل لفرتة أأخرى. وذكرت اإ

ادلويل أأن تاكليف تطوير تكنولوجيا املعلومات لتوفري البحث الإضايف ادلويل ملودعي الطلبات كبرية، وقد 

جراء التغيريات الالزمة لوقف البحث الإضايف ادلويل. وعالوة عىل ذكل، أأشارت هذه  يكون من امللكف اإ

ىل أأن عدد الطلبات الس نوية للبحث الإضايف  ادلويل قد تضاعف نظرًا لزايدة الفرتة الزمنية الإدارة اإ

ىل  ضايف دويل اإ دارة أأخرى من 2017شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية يف عام  22للامتس حبث اإ . وقالت اإ

لغاء البحث الإضايف  هذه الإدارات، اليت ل تقدم خدمة نه ميكن النظر يف اإ البحث الإضايف ادلويل، اإ

ىل أأن معظم  ادلويل بعد تقيمي املرشوع التجرييب للبحث والفحص التعاونيني. وأأشارت هذه الإدارة أأيضا اإ

طلبات البحث الإضايف ادلويل نشأأت عن طلبات أأودعت دلى مكتب تسمل الطلبات يف الإدارة الوطنية 

دارات أأخرى للبحث CNIPAالصينية للملكية الفكرية ) (، وأأن الإدارة الوطنية الصينية ميكهنا أأن ترحش اإ

 ويل لتكون خمتصة بشأأن الطلبات ادلولية املودعة دلى مكتهبا اخلاص بتسمل الطلبات.ادل

ورأأت بعض الإدارات الأخرى أأنه ينبغي لدلول املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات أأن تنظر  .61"

ىل أأس باب من بيهنا اخملاوف اليت أأاثرها املكتب  لغاء البحث الإضايف ادلويل، مشرية اإ جبدية يف خيار اإ

النظام. وأأشارت  ادلويل بشأأن التاكليف غري املتناس بة املتعلقة بتطوير تكنولوجيا املعلومات للحفاظ عىل

ماكنية الامتس حبث اثن خالل املرحةل  ىل أأس باب طلب املس تخدمني يف الأصل اإ دارات اإ حدى هذه الإ اإ

دارة حبث دويل معينة.  ادلولية، مثل الرغبة يف البحث عن واثئق بلغات معينة يفهمها الفاحصون يف اإ

ىل أأن مودعي الطلبات راضون  ولكن املس توى املنخفض جدا لطلبات البحث الإضايف ادلويل، قد تشري اإ

ىل أأن  دخال البحث الإضايف ادلويل، وأأشارت اإ معوما عن جودة البحث ادلويل، اذلي حتسن منذ اإ

حمراكت البحث وأأدوات الرتمجة الآلية لقراءة الواثئق املكتوبة بلغات أأخرى قد حتسنت يف الس نوات 

حدى هذه الإدارات بأأهنا تلقت طليب حبث  ضايف يف عام الأخرية. وأأفادت اإ بعد جفوة مدهتا  2019دويل اإ

لفرتة الزمنية الطويةل اليت انقضت منذ ابلنظر للمعاجلة لس بع س نوات، الأمر اذلي يتطلب موارد مكثفة 

 البحث الإضايف ادلويل السابق.

ل مواصةل البحث الإضايف ادلويل تفضياًل  .62" وذكرت مجموعة أأخرى من الإدارات أأهنا ل تفض 

حدى تكل الإدارات أأهنا تلقت عددا كبريا من طلبات البحث واحضًا. وذ ادلويل من مودع الإضايف كرت اإ

الإضايف ادلويل قد يكون مفيدا  ع ذكل، رأأت هذه الإدارة أأن البحثواحد مل يعد يس تخدم اخلدمة. وم

ن تضمن الطلب موضوعات وردت يف القاعدة  وخضعت للبحث من قبل بعض  39ملودع الطلب اإ

دارات ال  جراء اإ دارات س بق أأن رحشها مكتب تسمل الطلبات لإ بحث ادلويل، ولكن ليس من قبل أأية اإ

 البحث ادلويل الرئييس.

ىل الأخذ بتعليقات الإدارات ادلولية بشأأن البحث  .63" ودعا الاجامتع املكتب ادلويل اإ

ىل  59ادلويل يف الفقرات من الإضايف  ويل الإضايف أأعاله، ويف الوثيقة املتعلقة ابلبحث ادل 62اإ
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اجلعية ملسأأةل البحث ادلويل الإضايف  ملراجعةليك ينظر فهيا الفريق العامل يف س ياق التحضري 

 ".2020يف عام 

 النظر يف املسأأةل من قبل الفريق العامل

ن  .19 ىل التعليق عىل التطورات الفريق العامل مدعو، دلى التحضري ملراجعة البحثاإ  الإضايف ادلويل من قبل اجلعية، اإ

ىل  5القانونية واس تخدام نظام البحث الإضايف ادلويل، عىل النحو املبني  يف الفقرات من  أأعاله، والقضااي املتعلقة  12اإ

ىل  13مبس تقبل النظام، كام هو وارد يف الفقرات من  ىل النظر يف توصية اجلعية  18اإ أأعاله. والفريق العامل مدعو كذكل اإ

 ة.بقرار ميكهنا اعامتده عقب املراجع

ذا رأأى الفريق العامل أأنه من املناسب مواصةل رصد نظام البحث الإضايف ادلويل، كام نوقش يف الفقرة  .20 )أأ( 17واإ

نتاجئ املرشوع التجرييب اخلاص مراجعة مرتبطة ارتباطا وثيقا ب  أأعاله، مفن احملمتل أأن تكون الاس تنتاجات املنبثقة عن أأية

ن س نوات عديدة قد متر  ابلبحث والفحص التعاونيني. ويف حني بدأأ  تقيمي بعض اجلوانب من املرشوع التجرييب املذكور، فاإ

قبل المتك ن من حتديد النتاجئ يف املرحةل الوطنية من حيث النس ية الاكفية من الطلبات ادلولية املشموةل ابملرشوع التجرييب. 

ىل اقرتاحا ضايف لتحويل أأي توصيات اإ ت ملموسة. وعالوة عىل ذكل وكون الطلب وحىت عند بلوغ ذكل، فال بد  من وقت اإ

ن التغيريات اليت من شأأهنا التأأثري يف سلوك املودعني، مثل  عىل البحث الإضايف ادلويل ظل  دوما يف مس توى منخفض، فاإ

دارات البحث ادلويل، قد حتدث أأثرا مفاجئا وكبريا عىل عدد الامتسات البحث  تزويد املودعني خبيارات جديدة فامي خيص اإ

تفادي  منضايف ادلويل يف أأي وقت من الأوقات. وأأمام تكل العوامل اخملتلفة، س ميك ن ترك اترخي املراجعة القادمة مفتوحا الإ 

ىل النظر يف قضية ليست جاهزة بعد.  اضطرار اجلعية اإ

نه قد .21 ر الفريق العامل توصية اجلعية مبواصةل البحث الإضايف ادلويل، فاإ توصية  يرغب يف النظر يف ويف حال قر 

 اجلعية ابعامتد القرار التايل:

ن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وقد راجعت نظام البحث الإضايف ادلويل يف " ، 2021 2015و 2012اإ

رت ما ييل:  قر 

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

 ات الكبرية؛طورتال العامل عن 

ة أأخرى يف موعد يويص به املكتب ادلويل، أأو بناء عىل طلب دوةل متعاقدة، و  (ب) أأن تراجع النظام مر 

 ."2027 عام عىل أأل يكون ذكل املوعد بعد

ىل  .22 لغاء نظام البحث الإضايف ادلويل، وابلنظر اإ ر الفريق العامل توصية اجلعية ابإ ذا قر  املهةل الالزمة لتعديل ولكن اإ

نه قد يرغب يف النظر يف توصية اجلعية 17حئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات كام وردت مناقش ته يف الفقرة الال )أأ( أأعاله، فاإ

 ابعامتد القرار التايل:
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ن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وقد راجعت نظام البحث الإضايف ادلويل يف  ، 2021 2015و 2012"اإ

رت ما ييل:  قر 

مبس توى منخفض للغاية منذ أأن أأحاطت علام ابس مترار اس تخدام نظام البحث الإضايف ادلويل  (أأ )

ماكنية متاحة للمودعني يف عام   ؛2009أأصبحت هذه الإ

دها يف دورهتا يف سبمترب/أأكتوبر  (ب) ىل أأن يزو  ابقرتاحات لتعديل الالحئة  2022ودعت املكتب ادلويل اإ

زاةل خيار البحث الإضايف ادلويل.التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الربا  "ءات مبا ميك ن من اإ

ىل ما ييل: .23 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

التعليق عىل القضااي املرتبطة  "1"
ابلبحث الإضايف ادلويل واملطروحة يف 

 الوثيقة؛ هذه

ىل  "2" والنظر يف مرشوع التوصيتني اإ
 22و 21اجلعية، كام هو وارد يف الفقرتني 

 أأعاله.

 ]هناية الوثيقة[
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