
 

PCT/WG/14/18 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 يونيو  17 التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةالرابعة الدورة   عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 

 األعمال: افتتاح الدورةمن جدل  1البند 

ا يورغنسون، تتحت الدورة اف .1 ز .  المسؤولة عننائبة المدير العام السيدة لي  ز اءات والتكنولوجيا، ورّحبت بالمشاركي  قطاع الير
ز الفريق العامل. مايكل وتوىل السيد   ريتشاردسون )الويبو( دور أمي 

ي الرئيس 2البند   من جدل األعمال: انتخاب الرئيس ونائبر

 من السيدة ريكا فيجايام انتخ .2
ً
 للفريق العامل، وانتخب كال

ً
( رئيسة ز ب الفريق العامل باإلجماع السيدة دونغ شينغ )الصي 

سون )الول  ز ل)الهند( والسيد تشارلز بي  ي هذه رئيسة ليات المتحدة األمريكية( نائبي 
 .لدورةافز

 اعتماد جدول األعمالمن جدل األعمال:  3البند 

وع جدول األعمال الم  اعتمد الفريق العا .3 ي الوثيقة وارد راَجع كما هو مل مشر
 . .PCT/WG/14/1 Prov.2 فز

ينمن جدل األعمال:  4البند  اءات: تقرير الدورة الثامنة والعشر ي ظل معاهدة التعاون بشأن الير
ز
 اجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف

 . PCT/WG/14/2 استندت المناقشات إىل الوثيقة .4

 وأحاط الفريق  .5
 
 . PCT/WG/14/2 الوثيقة بمضمون العامل علما

 الطلبات الدولية المرتبطة بعقوبات مجلس األمن التابع لألمم المتحدةمن جدل األعمال:  5البند 

 . PCT/WG/14/3 استندت المناقشات إىل الوثيقة .6

7.  
 
 . PCT/WG/14/3 الوثيقة بمضمون وأحاط الفريق العامل علما

ي حاالت االضطراب العاممن جدل األعمال: تعزيز  6البند 
ز
اءات ف  ضمانات معاهدات الير

ز استندت المناقشات إىل  .8  . PCT/WG/14/11و PCT/WG/14/9 الوثيقتي 
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حة عىل و  .9 ي أخذت الكلمة التعديالت المقير
توضيح أن الوباء يمثل حالة من أجل  1)رابعا(82القاعدة أيدت جميع الوفود التر

 عن تقديم أساس رصي    ح فيما يتعلق قاهرة القوة للمحتملة 
ً
اضطراب حدوث عىل  إثباتالحاجة إىل تقديم  إلسقاطبتلك القاعدة، فضال

ز  ي تحديد شكل معي 
ح أحد الوفود أنه ينبغز . ومع ذلك، اقير ز ي القاعدة  اإلسقاطحالت لمعي 

ز
من أجل ضمان )د( 1(عا)راب82المشار إليها ف

 . وضوح هذه الحالت واتساقها 

ي أعقاب .10
ز
ي الشواغل  وف

ي عدد من الوفود، تم التفاق عىل أعرب عنها التر
ي الفقرة  الفهمعدم إرسال أنه ينبغز

ز
ح ف من  22المقير

اءات.  PCT/WG/14/11 الوثيقة  إىل جمعية معاهدة الير

حة شواغل وأثارت بعض الوفود  .11 : 3)رابعا(82بشأن القاعدة الجديدة المقير ي ذلك ما يىلي
ز
 ، بما ف

  (أ)
 
  عدم ةالحاليلجائحة اظهر األدلة الناشئة عن لم ت

 
من خالل األحكام تدابي  تخفيفية فعالة تقديم من أي مكتب ن تمك

ي االواردة الحالية 
ز
  ،1)رابعا(82لقاعدة ف

 
ي ل وفقا

ي  لصيغة التر
ز
ليت ف

 
يت ي الذي أصدره ا ضوء البيان التفسي 

ز
لمكتب الدوىلي ف

 ؛2020 أبريل 9

(، تمديداتتلك اللم تمنح الزمنية )أو  للمهلمكاتب تمديدات مختلفة ال مختلف نحتم ا إذ للخلطاحتمال كبي  وهناك  (ب)
ي ذلك عديدة إخطارات وجود إىل يؤدي مما 

ز
ات تمديد بشأن محتملة إخطارات مختلفة، بما ف  توجيهضافية، مع إمكانية إفير

ي تعمل بصفات مختلفةالمكاتب يخص فيما  هنفسالدوىلي الطلب بشأن واحد إخطار أكير من 
 ؛التر

 الحاجة إىل تعريف مصطلح "الضطراب العام"؛و  (ج)

  إذا كانت التمديدات ستغطي ما و  (د)
 
 المهل جميع  دائما

ّ
ي تحد

المتعلقة باإلجراءات أمام المكتب و  الالئحةدها الزمنية التر
؛ ي
 المعتز

ز بحلوله اتخاذ إجراء بعد انتهاء و  (ه)  ؛القاعدة تلكمهلة زمنية بموجب تمديد لالتاري    خ الدقيق الذي يتعي 

 من إدراج  (و)
ً
لتشمل كذلك الوضع الذي  1)رابعا(82القاعدة ، تعديل 3)رابعا(82القاعدة الجديدة وما إذا كان يمكن، بدال

ق الهدف المنشود 
ّ
، بما يحق ي الدولة حيث يوجد موقع المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدوىلي

تحدث فيه أسباب القوة القاهرة فز
ي الوقت ذاته، 

ن، فز
 
اح ويمك ي الحد إىل أدنز مستوى ممكن من عدد حالت تجاوز من القير

 فز
 
من تبديد الشواغل، ويساعد أيضا

 المهل الزمنية. 

وحات وبعد  .12 ي قدمها الشر
اءاتالتر ي للير إىل توافق اآلراء  يمكنها النضمام الوفود رغم ذلك عىل أنه تلك، وافقت المكتب األورونر

 الحكم الجديد. بشأن اعتماد 

، بما يشمللمكتب الدوىلي إىل إجراء تعديالت عىل التعليمات اإلدارية و/أو المبادئ التوجيهية ذات الصلة دعا الفريق العامل او  .13
 : عىل وجه الخصوص، ما يىلي 

  (أ)
 
 ل اضطرابتوضيح ما يمكن أن يشك

 
؛عام ا

 
 ا

 ؛)د(1(عا)راب82بموجب القاعدة تقديم إثبات الحاجة إىل  إسقاطوأنساق اإلخطارات الخاصة ب (ب)

ي تقديم البيان بموجب  (ج)
 . )د(1(عا)راب82القاعدة وتوضيح متر ينبغز

حة و  .14 ي مرفق  (عا)راب82ة القاعد عىلوافق الفريق العامل عىل التعديالت المقير
بالصيغة الواردة فز

ي أكتوبر كي بهدف تقديمها إىل الجمعية   ،PCT/WG/14/11 الوثيقة
ي دورتها المقبلة فز

 . 2021تنظر فيها فز

اءاتاألعمال: ا من جدل 7البند  ي معاهدة الير
ز
اءات ف  إلدماج الرسمي للمسار الشي    ع لمعالجة الير

 . PCT/WG/14/10 استندت المناقشات إىل الوثيقة .15

ح عن دعمها الواسععديدة مراقبة وفود ومنظمات عربت أو  .16 ة إىل أنها للمقير اءات  لمعالجةالشي    ع  المسار أن  تعتير ، مشي  الير
 مفيد 

 
ز والمكاتب وأن اعتماده رسميا اءات سيعود بالفائدة عىل المودعي  ي نظام معاهدة التعاون بشأن الير
 أوجه. ولوحظ العديد من فز

فيما يتعلق  الشي    عتعليق الفحص لن هناك حاجة إىل مزيد من المرونة، عىل سبيل المثال أ رأت، عىل الرغم من أن بعض الوفود المرونة
  أشارت بعض المكاتبو . لكل مودع و الحد من عدد الحالت المقبولةالتكنولوجيا أ مجالت  نة منبمجالت معيّ 

 
ورة إجراء إىل  أيضا رصز

ي الفقرة الفرعية )ب( من و للتأثي  المحتمل عىل المكاتب.  معّمق حليلت
أشارت بعض المكاتب إىل أنها ستؤيد خيار "الختيار" الوارد فز
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حة. وأشار أحد الوفود إىل أنه من المهم تاح القواعد المقير
 
ي يميتحدلاستخدام معايي  إضافية إمكانية للمكاتب  أن ت

كنها د التقارير التر
ي حقل المرب  ع الثامن ات المعالجة الشيعة،قبولها كأساس لطلب

ز
اضات ف ي ذلك عدم وجود اعير

ز
 . من استمارة الطلب بما ف

اءات المستتساءل أحد المكاتب عما إذا كانت المكاتب األخرى قد تعاملت مع طلبات المسار او  .17 لمة قبل لشي    ع لمعالجة الير
ي انتهاء المهلة الزمنية 

ز
ز لمعالجةإىل ( 2)23بموجب المادة مقدمة ة رصيح ، بوصفها طلبات22مادة الالمنصوص عليها ف  مكتب معي 

 . أو فحصه طلب دوىلي 

حذكر أحد الوفود أنه ل يستطيع تأييد و  .18  . المقير
ّ
ي المرحلة الدولية غي  ملزمة  عىل د وشد

ز
أن ب وأعرب عن اعتقادهأن التقارير ف

ي المرحلة الوطنية 
ز
ئ لجميع أصحاب المصلحة ف

ز
ا من خالل توفي  مجال متكاف

 
اءات يجب أن يكون محايد نظام معاهدة التعاون بشأن الير

الغرض األساسي من  فال يتمثلالتقارير.  تلكى الطلب بالمطالبة بمعاملة تفضيلية عىل أساس محتو  لمودعوعدم توفي  آلية للسماح 
اءات  ي نظام معاهدة التعاون بشأن الير
ز
اءات بشعةمنح ال ف ي الوقت المناسب معالجةباألحرى مساعدة المكاتب عىل  بل، ير

ز
، الطلبات ف

  ذلك نتج عن العمليةسواًء 
 
 أو رفضا

 
ح يؤديوقد . منحا ي  إىل المقير

ها،ر تصدتفضيل استخدام اإلدارات التر  أكير من ، مقارنة بغي 
 
 عددا

ي تحتوي عىلالتقارير 
ي "لفالفئة "أ من وثائق التر

عد ، والتر
 
. مكتب الذي يفحص الطلب لحقللبالنسبة ذات قيمة أقل  ت

 
 وقد يؤدي أيض ا

 
 ا

ز األجانب القادرين عىل استخدام معاهدة التعاون بشأن الير  ز والمودعي  ز المحليي  ز المودعي   لضماناءات كأداة إىل توسيع الفجوة بي 
ي حالت أخرى.  قد  مما  ،معالجة أرسع

ز
 ضقد تؤدي المعالجة األرسع أيو يؤدي إىل تعطيل إتاحة نتائج الفحص ف

 
مزيد من  نشوب إىل ا

المسار الشي    ع برنامج  أنالوفد  واعتير . من ولية قضائية إىل أخرى تكاليف آليات الستئناف عىل نطاق واسع تتباين إذ ، المنازعات
اءات ي قيادة تطوير نظام لمعالجة الير

ز
ن يةفعالالتوازن و بال يتسمفكرية الملكية لل دوىلي  ل يتماسر مع مهمة الويبو المتمثلة ف

 
البتكار  ويمك

اءات إدماجيتماسر  ل و  الجميع.  لفائدةواإلبداع  اءات مع  المسار الشي    ع لمعالجة الير ي معاهدة التعاون بشأن الير
ز
للتنمية، الويبو  أجندةف

ي أقّرتها  المقبلالعمل  بشأن توصياتالومن شأنه أن يعيق 
اءاتخارطة طر  التر ي تهدفيق معاهدة التعاون بشأن الير

إىل تقديم  ، والتر
ي قدرات البحث والفحص والمهارات  المساعدة التقنية للمكاتب إلزالة

للمسار الرسمي  اإلدماجإن و إىل المعلومات.  والنفاذ الختالفات فز
اءات  ي معاهدة الشي    ع لمعالجة الير
اءاتفز اءات الذي من شأنه أن يغي  الهيكل األساسي لنظام معاهدة ، الير  حالي يوفر الير

 
معاملة  ا

 . ز المعاملة التفضيلية  تلك، فإن اآلثار السلبية ستظل قائمة. وتتعارض يارات "النسحاب"حتر مع وجود خو متساوية لجميع المودعي 
اءات  ي  اإلدماج ذلكمع المثل العليا للويبو. ومن شأن و مع روح معاهدة التعاون بشأن الير

اءات أن  فز نامج  يمنحمعاهدة الير قوة قشية لير
اءات المسار الشي    ع لمعالجة   وضعيزيد من إضعاف ، مما الير

 
ي المفاوضات التجارية. ولحظ الوفد أن مكاتب تسل

م البلدان النامية فز
ي الطلبات الدولية المودعة باأن جميع اإلدارات الدولية مختصة الطلبات لم تعلن 

بالنسبة لمعظم الطلبات الدولية، و . لديها لبحث فز
عد 
 
م الطلباتمكتب  نفسها  إدارة البحث الدوىلي هي  ت

 
ي تسل

 ، قدمت الهند لصدد ا ذلك. وفز
 
حا ة للفريق العامل  مقير ي الدورة الثانية عشر
فز

للمساعدة  مهماإلجراء  ذلكأن واعتير الوفد . اإلدارات الدولية بشكل أفضل عىل توزي    ع عبء العملل (PCT/WG/12/18 )الوثيقة
ي 
ز  فز اءات وتجنب تحسي  ز ضد بعض ت أي جودة التقارير دون تعديل معاهدة التعاون بشأن الير ز الميي   . مودعي 

ح الوارد وأشار وفد الوليات المتحدة األمريكية إىل أنه ل يوافق عىل هذا الوصف  .19 ي الوثيقة. وأشار إىل أن الغالبية  للمقير
فز

اح عىل نطاق واسع.  ي تحدثت قد أيدت القير
اءات  ورأىالعظم من الوفود التر لنوع  جيد  مثال هو الوفد أن المسار الشي    ع لمعالجة الير

اءات.  التعاون ي أن تتبناه معاهدة التعاون بشأن الير
 الذي ينبغز

حبالهتمام ة الرئيس تقرّ أو  .20 ي به المقير
ي التعليقات واكذلك و  الذي حطز

يما ول سيما ف ،بعض الوفود  عنها  تأعربلمخاوف التر
حوكيفية ارتباط  ،المكاتب، وأوجه المرونة المتاحة الذي يقع عىل عاتق يتعلق بعبء العمل داف نظام معاهدة التعاون بشأن بأه المقير

اءات. وخلص ح،إىل أن الفريق العامل يحتاج إىل مزيد من الوقت لمواصلة مناقشة  ةالرئيس تالير اليابان وجمهورية كوريا  تودع المقير
ي التعليقات عند تقديم 

حوالمملكة المتحدة والوليات المتحدة األمريكية إىل مواصلة النظر فز  قبلة للفريق العامل. ح إىل دورة ممنق مقير

ي و  .21
ي التعليقات التر

دعا الفريق العامل اليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة والوليات المتحدة األمريكية إىل النظر فز
بديت

ُ
حأثناء الدورة وتقديم  أ  . منقح إىل دورة مقبلة للفريق العامل مقير

سخ المصدقة لطلبات دولية ن جدل األعمال: م 8 البند 
ُ
 سابقةالن

 . PCT/WG/14/16 استندت المناقشات إىل الوثيقة .22

ي أخذت  وأبدت .23
حاتالكلمة الوفود التر ي الفقرة 3، ووافقت عىل أن الخيار "دعمها الواسع للمقير

من الوثيقة هو  11" الوارد فز
ح أحد المكاتب و عملية. ال من الناحيةخيار أفضل   اقير

 
ي تلك الفقرةالوارد ( 2السماح بالخيار ) أيضا

كإجراء مؤقت ريثما ينضم المزيد من   فز

 طلبت بعض المكاتب مزيد. و (DAS) أولويةإىل وثائق لنفاذ الرقمي ل الويبو  المكاتب إىل خدمة
 
من التفاصيل حول كيفية حصول ا

ز عىل رموز   . (DAS)خدمة النفاذ الرقمي عير  الوثائق إتاحة وطلبالدخول المودعي 

ّ  الطلباتتساءل أحد المكاتب عما إذا كان عدد و  .24 لم يكن  ،عالوة عىل ذلكو . معلوماتية جديدة ر تكاليف تطوير أنظمةالمعنية يير
حات  حة إلصدار تحديد ما إذا كانت البغرض هناك وقت كاٍف لتحليل المقير ح أل التصديق شهاداتطريقة المقير ي أو الشكل المقير
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ي بمتطلبات المادة 
ز  الصياغة الموجودة اختالفاتريس. كما تساءلت بعض الوفود عن ( من اتفاقية با3)د. 4شهادة يفز التعديالت بي 
ح ح والفهم  التنفيذية الالئحةعىل  إدخالها  المقير  الجمعية.  أن تتبناهالمقير

25.  
 
ودعا المكتب الدوىلي إىل العمل مع األطراف  PCT/WG/14/16الوثيقة  بمضمون وأحاط الفريق العامل علما

اح منقح إىل الدورة التالية للفريق العامل.  ت خالل الدورة وتقديم اقير ي أثي 
 المهتمة لمعالجة القضايا التر

 نسق النص الكاملبمن جدل األعمال: معالجة الطلبات الدولية  9 البند 

 . PCT/WG/14/8استندت المناقشات إىل الوثيقة  .26

ي و  .27
احاتعن تأييدها أخذت الكلمة أعربت جميع الوفود التر ي الفقرة  لالقير

ز
ي الفقرة  13الواردة ف

ز
من  28والمبادئ الواردة ف

 
 
ز المكاتب. وفود عدة ت طالوثيقة. وسل   الضوء عىل أهمية اتساق التحويل بي 

ً
بمعالجة وأشارت عدة وفود إىل أن مكاتبها تسمح فعال

ت مسألة احتمال إلزامية  ير
 
استخدام أداة واحدة يوفرها المكتب الدوىلي مسألة ذات الطلبات بنسق النص الكامل وتشّجع عىل ذلك. واعت

ي هذا الصدد. 
ز
 أهمية ف

تب عليها ولحظت بعض الوفود أن  .28 احات يير ي إىل تدعو الحاجة قالت إن و واسعة النطاق. نتائج القير
ز
مثل  واضيعم النظر ف

، ومفهوم "النسخة الرسمية"، والوضع فحاتالصالقائمة عىل الحالية ، والرسوم 11مسؤولية إجراء التحويالت، ومتطلبات القاعدة 
ي 
 أحد المكاتب وأفاد . ST.96مع معيار الويبو  يتوافقالذي  XMLنسق ، والقدرة عىل استخدام DOCX بنسق لملف األصىلي لالقانونز

 ب
 
حة، أن أدوات التحويل والمقارنة المتوفرة يمكن استضافتها محليا ب أن  ذلك من شأن إذ  ،باإلضافة إىل خدمات الويب المقير

ّ
نقل يجن

 أعربت المكاتب و الوثائق الشية إىل طرف ثالث. 
 
اح شواغلها عن أيضا ي ومتطلبات  ،بشأن الموارد الالزمة لتنفيذ القير

ز
ضمان التساق ف

 . إىل صور للصفحات XMLنسق  تحويل

احاتمراقبة ال اتمنظمإحدى الرحبت و  .29 احات أشارت إىل أن ولكنها  ،بالقير ز الطلب من تست تلك القير والمكاتب تكييف  مودعي 
نفذة ةالعمليات الم   الدوىلي منطقتها داخل  ، وهو ما قد يكون مهمة كبي 

من شأنه أن يوفر دقة بنسق النص الكامل . ومع ذلك، فإن النشر
ي الوثائق الرسمية. 

 أفضل فز

 الفريق العامل وأحاط  .30
 
ي الوثيقة بمع الموافقة علما

ح فز ودعا المكتب الدوىلي إىل  PCT/WG/14/8التجاه العام المقير
ز   من أجل مواصلة العمل مع المكاتب ومجموعات المستخدمي 

ّ
ي الوثيقة. تنفيذ األهداف المحد

 دة فز

اءات 10 البند   من جدل األعمال: الخدمات الشبكية لمعاهدة التعاون بشأن الير

 . PCT/WG/14/14استندت المناقشات إىل الوثيقة  .31

اءات عىل نطاق واسعل الشبكيةخدمات ال تستعملوأشارت الوفود إىل أن مكاتبها  .32 عىل بشكل عام توافق وأنها  ،معاهدة الير
حة   . من أجل التطوير التجاهات المقير

 
ز عىل خدمات إىل بعض الوفود  وأشارت أيضا كي 

ز وجود اهتمام خاص بزيادة الير التبادل بي 
ونية الخدم استعمالالت إن وق. األجهزة أن الستعدادات بعدة وفود  وأفادت. 19-كوفيدجائحة  بداية بشكل كبي  منذ زاد قد ات اإللكير

ي مكاتبها 
ي اآلمن للطلبات )إيقاف تشغيل من أجل جارية فز

ونز ل يزال  ، عىل الرغم من أنه(PCT-SAFEبرنامج الويبو لإليداع اإللكير
 ، ز ي بعض الحالت يتعي 
 المتعلقة بالدعم. القضايا والتقنية و  القضايا القانونيةتسوية  ،فز

33.  
 
  وردا

 
ز اللمكاتب و إىل ادت األمانة أن المكتب الدوىلي سيقدم الدعم عىل استفسار، أك ي  مودعي 

 برنامج النتقال من فز
PCT-SAFE . برنامج إضافة إىل ذلك، فإن إيقاف تشغيل وPCT-SAFE  ي

 إيقاف يعتز
 
نامج المساعد  أيضا اءاتالير  لمعاهدة الير

مجية الخاص ب ي  ةالمستخدم eOLFير
ي الفز اءات لمكتب األورونر اءات. لاألوروبية تفاقية ال وبعض مكاتب أعضاء لير  األمانة غي  أنلير

وري أن إنه ليس  قالت  من يجري ذلك الضز
 
اءات إن و ، ذاتهالتاري    خ اعتبارا ي للير ضمان من أجل المكتب الدوىلي يعمل مع المكتب األورونر

 الالزمة.  البديلةنظمة األ الحفاظ عىل خدمة فعالة بينما تقوم المكاتب بتطوير وتنفيذ 

34.  
 
 . PCT/WG/14/14 الوثيقة بمضمونوأحاط الفريق العامل علما

وع الرائد للتعقيب عىل تقارير البحث الدوىلي  11 البند   من جدل األعمال: المشر

 . PCT/WG/14/12استندت المناقشات إىل الوثيقة  .35

ي  .36
وع لعن دعمها  أخذت الكلمةوأعربت جميع الوفود التر أظهر و رات. يمزيد من التطو إجراء البواهتمامها الرائد للتعقيبات لمشر

 المتمثلة أحد الوفود إىل الفائدة  وأشار . هواتساق جودة البحثبالنسبة إىل المفهوم الفوائد المحتملة 
 
ي  تحديدا
وع  عدم فرضفز المشر

ز  أعباء عىل أية الرائد  امه السيادة المودعي    واحير
 
اما    احير

ً
مإىل أن مكتبه آخر وفد . وأشار كامال ز وع لنضمام إىل ا يعير بصفته الرائد المشر

. البحث للإدارة  احات وفد آخر أن أي  وذكر دوىلي  التكاليف والفوائد.  بحث من حيثللتنفيذ عىل نطاق أوسع ستحتاج إىل اقير
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وع  قد  وأشار وفد المملكة المتحدة إىل أنه .37 ي  الرائد تم اإلبقاء عىل المشر
ز
اتباع نهج  وأنالتكاليف،  احتواءمن أجل صغي  نطاق ف

عي يتطلب دراسة متأنية. سعىل نطاق أوسع 
 
ي الجولت المستقبلية  ود

ز
وع المزيد من إدارات البحث الدوىلي للمشاركة ف  . الرائد للمشر

38.  
 
 . PCT/WG/14/12الوثيقة  بمضمون وأحاط الفريق العامل علما

 من جدل األعمال: خدمة الويبو لتحويل الرسوم: تقرير مرحىلي  12 البند 

 . PCT/WG/14/7استندت المناقشات إىل الوثيقة  .39

ي  .40
الكفاءة مستوى عىل تقديرها للتحسينات و ، تحويل الرسومل خدمة الويبو حيال  رضاها عن  أخذت الكلمةوأعربت الوفود التر

ي مدفوعات عىل وجه الخصوص، أعربت إداراتو اإلدارية. 
أقل لرسوم البحث من مكاتب تسلم  شهرية البحث الدوىلي عن تقديرها لتلفر

  كل  إذ باتتالطلبات، 
 
ي  إيرادات رسوم البحث تقريبا

. ودعت تلك اإلدارات أي تأنر نضم يلم الطلبات تسلم لمكتب من المكتب الدوىلي
 إىل البعد إىل الخدمة 

 
ي أقرب وقت ممكن عمليا

ز
 . قيام بذلك ف

ي إمكانية طلب و  .41
ز
ز خدمة  توثيق الصلةأحد المكاتب أن ينظر المكتب الدوىلي ف  الويبو لبي 

 
لبحث اسخ تحويل الرسوم وخدمة ن

وني  . (eSearchCopy) ةاإللكير

 عىل استفسار  .42
 
اءات XMLتوليد نسق أحد الوفود، أوضحت األمانة أن مرافق ه طرحوردا ي لمعاهدة الير

ونز  داخل النظام اإللكير
ي تستخدم  للمكاتب موجهة

ي كأداة معالجة رئيسيةذلك التر
ونز ي لمو . لديها  النظام اإللكير

 تسلم الطلبات كاتب ينبغز
 
ي تعالج ن

سخ التر
 أن تستمر األنظمة المحلية استخدام بالسجالت والمدفوعات 

 
ي توليد البيانات محليا

ز
ظام تبادل البيانات نوتحميلها باستخدام  ف

اءات ) ونية لمعاهدة الير
ي ل خدمة ويبإتاحة أنه يمكن  ولو ، (PCT-EDIاإللكير

ونز اءات ل لنظام اإللكير إذا كان هناك طلب معاهدة الير
ي عىل األتمتة 
 . المنىحهذا فز

 بمضمون الوثيقة  .43
 
الويبو ودعا المكتب الدوىلي إىل مواصلة تطوير خدمة  PCT/WG/14/7وأحاط الفريق العامل علما

 أثناء الدورة. المدىل بها ، مع مراعاة التعليقات نطاقها  توسيعو  تحسينها من أجل  لتحويل الرسوم

 من جدل األعمال: فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل: تقرير مرحىلي  13 البند 

 . PCT/WG/14/5استندت المناقشات إىل الوثيقة  .44

ي توصية بشأن تأجيل  .45
اري    خ "النتقال الشامل" توأشارت األمانة إىل أن فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل بصدد النظر فز

ي ذلك المحفل. 
ي ل تشارك مكاتبها بعد إىل النضمام إىل المناقشات فز

 ودعت الوفود المهتمة التر

 بمضمون الوثيقة  .46
 
 . PCT/WG/14/5وأحاط الفريق العامل علما

اءات:  14البند  ي معاهدة التعاون بشأن الير
ز
 للوثائق المنصوص عليها ف

ز
 مرحىلي تقرير  من جدل األعمال: الحد األدن

 . PCT/WG/14/4استندت المناقشات إىل الوثيقة  .47

 بمضمون الوثيقة  .48
 
 . PCT/WG/14/14وأحاط الفريق العامل علما

ز مكاتب الملكية الفكرية من جدل األعمال:  15البند  اءات بي  ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
ز
ز ف البحث والفحص التعاونيي 

 الخمسة: تقرير مرحىلي 

 . PCT/WG/14/6استندت المناقشات إىل الوثيقة  .49

ي مع المكتب الكوري للملكية الفكرية  .50
ي ثنانئ

ي برنامج بحث تعاونز
ع فز وأشار وفد المملكة العربية السعودية إىل أن مكتبه سيشر

 من 
 
 . 2021يوليو  1اعتبارا

 بمضمون الوثيقة  .51
 
 . PCT/WG/14/6وأحاط الفريق العامل علما

اءاتاألعمالمن جدل  16البند  ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
ز
 : تنسيق المساعدة التقنية ف

 . PCT/WG/14/17استندت المناقشات إىل الوثيقة  .52

 بمضمون الوثيقة  .53
 
 . PCT/WG/14/17وأحاط الفريق العامل علما
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اءاتاألعمالمن جدل  17البند   : تدريب فاحصي الير

ي مجال تدريب فاحصي  ()أ
ز
اءات التنسيق ف  الير

 . PCT/WG/14/13استندت المناقشات إىل الوثيقة  .54

 بتنوع مختلف احتياجات المكاتب وفق حجمها وقدرتها. وأشارت عدة وفود إىل أنها وضعت هياكل  .55
 
وأحاطت الوفود علما

 تدريبية فعالة وأنها عىل استعداد لمشاطرة تجربتها. 

 بمضمون الوثيقة  .56
 
 دراسة استقصائيةلمكتب الدوىلي إىل إجراء ودعا ا PCT/WG/14/13وأحاط الفريق العامل علما

ي 
ز
 لما تم بيانة ف

 
ي  21الفقرة وفقا

 من الوثيقة، مع مراعاة التعليقات التر
ُ
 أثناء الدورة. دىلي بها أ

اءات )ب( ز عىل الفحص الموضوعي للير ي من أجل تدريب القائمي 
ونز  دراسة استقصائية عن استخدام موارد التعلم اإللكير

 . PCT/WG/14/15استندت المناقشات إىل الوثيقة  .57

ي أثناء الجائحة، ولو أن ذلك ل يمكنه أن يحّل محّل التدريب  .58
ونز ايد الحاجة إىل موارد التعلم اإللكير ز  بير

 
وأحاطت الوفود علما

ة  ونية مبارسر  بمشاطرة أحداث إلكير
 
. وأبدت الوفود اهتماما ز بي 

، الذي يتيح التفاعل مع المدرِّ  وتسجيالت وأدوات أخرى. المبارسر

59.  
 
ي من أجل تدريب بشأن  الدراسة الستقصائيةبنتائج  وأحاط الفريق العامل علما

ونز استخدام موارد التعلم اإللكير
اءات ز عىل الفحص الموضوعي للير احات من أجل إنشاء إعداد ، ودعا المكتب الدوىلي إىل القائمي  مستودع مستقل لموارد  اقير

، مع  ي
ونز ي الوثيقة  مراعاة القضايا المشار إليها التعلم اإللكير

ت خالل الدورة.  PCT/WG/14/15فز ي أثي 
 وتلك التر

 مسائل أخرىمن جدل األعمال:  18البند 

 عقد أشار المكتب الدوىلي إىل أن .60
 
ي مايو/يونيو الخامسة الدورة ه من المقّرر مبدئيا

ة للفريق العامل فز  . 2022عشر

 الرئيسملخص جدل األعمال:  من 19البند 

61.  
 
 بأن هذه الوثيقة هي ملخص أِعد تحت مسؤولية الرئيسة وأن المحضز الرسمي سيكون واردا

 
أحاط الفريق العامل علما

ي 
 الدورة.  تقرير فز

 اختتام الدورةمن جدل األعمال:  20البند 

ي  ةالرئيس تاختتم .62
 .2021يونيو  17الدورة فز

 [نهاية الوثيقة]
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