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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

 1024يونيو  21اإىل  20جنيف، من 
 
 

 التقرير

 العاملالفريق اذلي اعمتده 

 .1024 يونيو 21 اإىل 20 دورته السابعة يف جنيف من الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعقد  .2

ادلول الأعضاء يف احتاد معاهدة التعاون بشأأن  "2يف ادلورة: " نيممثل التايل ذكرمه الفريق العامل أأعضاء واكن .1
، كولومبيا، كندا، ش ييل، الصني بلجياك، بنن، الربازيل، بروين دار السالم،أأسرتاليا، المنسا،  : التايل ذكرها الرباءات

كوادور، مرص، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، هنغاراي، الهند،  كوس تارياك، كواب، امجلهورية التش يكية، ادلامنرك، اإ
يران )مجهورية  يطاليا، الياابن، كينيا،  –اإ ، لتفيا، ليتوانيا، موريتانيا، املكس يك، يغزيس تانقي الإسالمية(، اإرسائيل، اإ

نيوزيلندا، نيجياي، الرنوجي، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، 
س بانيا، السويد، سويرسا، اتيلند، أأوكرانيا، اململكة املتح دة، الولايت املتحدة س نغافورة، سلوفاكيا، جنوب أأفريقيا، اإ

مكتب الرباءات ملنظامت احلكومية ادلولية التايل ذكرها: املكتب الأورويب للرباءات، ا "1" (؛44) الأمريكية، فييت انم
 (.1) الشامل لبدلان

اقب: التايل ذكرها يف ادلورة بصفة مر  يف الاحتاد ادلويل محلاية امللكية الصناعية )احتاد ابريس(وشاركت ادلوةل العضو  .1
 (.2) العراق

، (OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ): بصفة مراقبممثةل التايل ذكرها  ةادلولي ةاحلكومي تاكنت املنظامو  .4
مكتب براءات ، (EAPOاملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات )، (ARIPOاملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية )

 (.4) مركز اجلنوب، دلول اخلليج العربيةالاخرتاع جمللس التعاون 
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، (APAAامجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات ) :بصفة مراقبالتايل ذكرها ممثةل  يغي احلكوميةادلولية واكنت املنظامت  .4
معهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب الأورويب للرباءات ، (ELSA Internationalامجلعية الأوروبية لطالب احلقوق )

(EPI) ،( الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعيةFICPI) ،( ش بكة العامل الثالثTWN) (4.) 

مجعية والكء الرباءات لعموم الصني : بصفة مراقبواكنت املنظامت الوطنية يغي احلكومية التايل ذكرها ممثةل  .6
(ACPAA) ،( امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةAIPLA) ، الاس بانيني املعمتدين دلى منظامت امللكية مجعية الوالكء

، (JPAA(، امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات )JIPAامجلعية الياابنية للملكية الفكرية )، (AGESORPIالفكرية والصناعية )
 (.6) الغرفة البولندية للمحامني املتخصصني يف شؤون الرباءات

 الثالث.وترد قامئة املشاركني يف املرفق  .7

 افتتاح ادلورة

ادلورة ورحب ابملشاركني، وتوىل الس يد الكوس ماتيس )الويبو( الس يد فرانسس غري افتتح املدير العام للويبو  .8
 أأمانة الفريق العامل.

يران  .9  1021 يوليو 4قد أأودعت صك انضامهما يف  (الإسالمية -)مجهورية وأأخرب املدير العام الفريق العامل بأأن اإ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأن امجلعية قد عينت يف دورهتا  مبوجبة والأربعني بعد املائة املتعاقدة لتصبح ادلوةل الثامن

دارة  1024 الرابعة والأربعني اليت ُعقدت يف سبمترب/أأكتوبر دارة اادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية اكإ لبحث ادلويل واإ
دارة  معهلقد ابرش  مكتب الرباءات الهنديالتاسعة عرشة. كام أأبلغ املدير العام الفريق العامل بأأن  لفحص المتهيدي ادلويلا اكإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف  ة سيبدأأ د الوطين الش ييل للملكية الصناعيملعه، وأأن ا1021 أأكتوبر 24للبحث ادلويل واإ
دارة للفحص المتهيدي ادلو دارة للبحث ادلويل واإ  .1024 أأكتوبر 11يل يف معهل اكإ

بشأأن نظام معاهدة التعاون فيه  شهداذلي  1021مس تجدات عام  أأبرزوأأحاط املدير العام الفريق العامل علامً ب .20
يف الإجاميل من الناجت احمليل  %98دوةل أأي حنو  248، بلغ عدد ادلول املتعاقدة 1021الرباءات النجاح. فبحلول هناية عام 

ىل  100 000عتبة  جتاوز عدد الطلبات ادلولية املودعة ،1021العامل. ويف عام  طلب أأي  104 000طلب لأول مرة ليصل اإ
ً ئةاابمل 4.2مبعدل منو يبلغ  أأكرث من  جلأأ . و 1021بدلًا أأي بزايدة ثالثة بدلان عن عام  211ودعت طلبات دولية يف . وأأ

ىل مودع خمتلف  44 600 نت ومتك  ايدة طفيفة عن العام السابق. ي بزنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأ اإ
يداعها Panasonicابانسونيك ) رشكة نرُش بناء عىل معاهدة الرباءات، من جتاوز  طلباً  1 882( الياابنية، ابإ
ومن حيث أأصل املودعني، جسلت الولايت املتحدة  .اجلهات املودعة( الصينية واحتالل صدارة ZTEاإي ) يت زي رشكة

متك نت الأمريكية زايدة ملحوظة يف عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مقارنة ابلعام السابق و 
يداعها   اليةاملقبل حدوث الأزمة  1007يف عام اذلي بلغته السابق من جتاوز املس توى القيايس دويل  طلب 47 000ابإ
يداعها حنو بدل املنشأأ . وتأأيت يف املرتبة الثانية، من حيث العاملية طلب دويل وتلهيا الصني يف املرتبة الثالثة  44 000، الياابن ابإ
يداع الرباءات وبعدد يتجاوز أأملانيا اليت أأودعت أأكرث من اابمل 24.6طلب أأي بزايدة نسبهتا  12 400بنحو  ئة يف طلبات اإ
اس تخدام معاهدة  كام جُسلت زايدات ملحوظة يف .اجلهات املس تخدمةبذكل رابع أأكرب  لتصبحبقليل طلب دويل  27 900

مثل تركيا اليت جسلت أأكرب زايدة يف عدد الطلبات  أأو املتوسطاملنخفض ذات ادلخل التعاون بشأأن الرباءات يف البدلان 
ئة. وجسلت حالت اابمل 21.1ئة فالربازيل بزايدة نسبهتا اابمل 11ئة وتلهيا املكس يك بزايدة نسبهتا اابمل 46ادلولية بنس بة قدرها 

ذ ازدادت بنس بة  حصة كبية ومشلت بذكل  حاةل 440 000ئة لتصل اإىل حنو اابمل 4.2دخول املرحةل الوطنية رمقًا قياس يًا اإ
يداع الرباءات الفردية الواردة بناء عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وم ن بني حالت دخول املرحةل من طلبات اإ

طار التفاقات الثنائية اخلاصة بربانمج ا بترسيع الامتس 6 100الوطنية، قُدم أأكرث من  لطريق الرسيع الإجراءات الوطنية يف اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ملعاجلة الرباءات  يف اإ
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الويبو الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن  تب يف نظامواختمت املدير العام لكمته ابلتعليق عىل مشاركة العديد من املاك .22
ىل  مشياً  (ePCTالرباءات )  وقال يفاملكتب ادلويل خالل الاجامتع ملساعدة املاكتب ومناقشة املتطلبات الفردية. وجود اإ

ن  سهامات املندوبني من هذا الصدد اإ شأأهنا أأن تساعد املكتب ادلويل عىل تطوير نظام الويبو الإلكرتوين ملعاهدة التعاون اإ
ىل بشأأن الرباءات بغية تعظمي فوائده   .مس تخدميهفرادى وحتقيق الاس تفادة املثىل منه ابلنس بة اإ

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 

م لدلورة. ومل  رئيساً نتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد فيكتور بورتييل )أأسرتاليا( ا .21 ترش يحات  ةأأيتقدَّ
 الرئيس. لنائيب

 اعامتد جدول الأعامل

 . .PCT/WG/7/1/Rev الوثيقة يرد يفاعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل املعدل كام  .21

 اللكامت الافتتاحية
دارة  (INAPI)أأكد وفد ش ييل للفريق العامل أأن معهد ش ييل الوطين للملكية الصناعية  .24 سيرشع يف تقدمي خدماته اكإ

. وأأعرب الوفد عن شكره خملتلف املاكتب، وخصَّ ابلشكر ماكتب 1024أأكتوبر  11للبحث والفحص ادلويل ابتداًء من 
دارة دولية خالل الإطار الزمين منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل ادلمع اذلي قدمته للمعهد ملساعدته يف  بدء معلياته اكإ

م، وكذكل عىل ادلمع الفين اذلي قدمه املكتب ادلويل. كام توجه الوفد ابلشكر ملاكتب الولايت املتحدة الأمريكية وكندا املعتز 
ىل تطبيق س ياسة فاعةل للتحديث تتضمن  . وقد معد املعهد خالل الس نوات الأخية اإ رسائيل وأأسرتاليا عىل تعاوهنم القمي م واإ

زايدة عدد املتخصصني واخلرباء يف البحث والفحص يف خمتلف اجملالت املتخصصة، اإصالح هيلكه ومعلياته ادلاخلية، و 
دارة  طار معل املرحةل ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن عرائض وتطبيق نظام ملراقبة اجلودة يكون دوره اإ الرباءات وحفصها مضن اإ

نرتنت ابس تخدام اخلدمات الش ب  كية للمعاهدة، وبذكل أأصبح املعهد جاهزًا الآن الرباءات، وجتهزي وتشغيل نظاٍم لها عىل الإ
قبال عىل املعاهدة كوس يةل لتقدمي طلبات الرباءات  لالضطالع مبهمة البحث والفحص المتهيدي للطلبات ادلولية. وقد تزايد الإ

 عىل الوع  يف ش ييل اليت تعترب اثلث أأكرث دوةل يف أأمرياك الالتينية من حيث عدد الطلبات ادلولية. ومل يكن ذكل دليالً 
ضافة  املتايد مبزااي النظام ادلويل حفسب، بل وعىل ادليناميكية املعمول هبا يف نظام الرباءات ادلويل، حيث صارت املعاهدة اإ

طار الاقتصاد العامل  ادلينامييك املفتوح. وأأعرب الوفد يف هذا الس ياق عن اهامتمه الشديد بتطوير املعاهدة  منوذجية يف اإ
امانه بقدرته عىل املساةمة يف تدعمي منظومة الرباءات، وحتديدًا تدعمي املعاهدة، ابعتبارها ركزي  ة منظومة الرباءات، وعن اإ

والتأأثي علهيا بطريقة متوازنة حبيث تصبح أأداة فعاةل تليب احتياجات مس تخدمهيا يف ش ييل. كام عرب الوفد عن اقتناعه بأأن 
ت اليت س تواههها املاكتب الوطنية مع اس مترار تفعيل أأدوات تكنولوجية أأجندة الاجامتع عربت وبشلك مالمئ عن التحداي

دارة أأعداد الطلبات ادلولية املتايدة، وخاصًة يف أأعامل الهيئات ادلولية. وحتدث الوفد من الناحية  آمنة لتيسي اإ تكون وس يةل أ
ىل اعتامه مواصةل مساهامته البنَّاءة يف املناقشات بشأأن  تعديالت الالحئة التنفيذية من أأجل الاس تجابة املعيارية فأأشار اإ
طار العمل اذلي حيمكه القانون يف ش ييل.  لحتياجات مس تخدمهيا مضن اإ

وذكر وفد س نغافورة أأن س نغافورة اكنت من ادلول اليت تس تخدم منظومة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كثيًا،  .24
سني منظومة املعاهدة مبا يصب يف صاحل مجيع مس تخدمهيا وصاحل ادلول وأأكد الوفد عىل التامه مع الفريق العامل ملواصةل حت 

عداد  آس يا، حتتاج املنظومة لزايدة مقومات اإ مة للمعاهدة، وخاصًة يف أ املتعاقدة. وأأوحض الوفد أأنه مع تزايد أأعداد الطلبات املقدَّ
بقدرة س نغافورة عىل املساةمة يف هذه  تقارير ممتزية يف البحث والفحص المتهيدي ادلويل. كام أأعرب الوفد عن اعتقاده

اجلزئية، ومن هذا املنطلق أأعرب الوفد للفريق العامل عن اعتامه التقدم للمجلس بطلب لتعيني مكتب س نغافورة للملكية 
طار املعاهدة، عىل أأن ينظر اجمللس يف هذا الطلب يف  (IPOS)الفكرية  دارة للبحث والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ اكإ
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دارات البحث والفحص المتهيدي 1024لتالية يف سبمترب جلس ته ا . وعرب الوفد عن اقتناعه ابتساع الساحة أأمام املزيد من اإ
ادلويل يف املنطقة الآس يوية لتلبية الطلب املتايد، معراًب عن أأمهل يف أأن تسفر ههود املكتب، جبانب ههود سائر الإدارات 

املقومات واخليارات اليت تسهم يف تقدمي خدمات ممتزية للمعاهدة يف جمال البحث ادلولية حول العامل، يف توفي املزيد من 
والفحص المتهيدي سواٌء للأعامل أأو للأطراف املعنية ابمللكية الفكرية، حبيث يشجع عىل التوسع يف الاعامتد عىل منظومة 

لتطوير، مما ساعد املكتب عىل الانتقاء من املعاهدة بشلك عام. وتركز س نغافورة منذ فرتة ليست ابلقصية عىل الأحباث وا
يف املائة  94بني عدد كبي من املوهوبني لتكوين وحدة حبث وحفص عالية الكفاءة يف فرتة زمنية قصية، فاليوم حيمل أأكرث من 

من فاحيص الرباءات يف املكتب شهادة ادلكتوراه، مبتوسط س بع س نوات من اخلربة يف هذا اجملال مضن رشاكت أأو 
سسات حبثية، كام حتظى س نغافورة مبزية كوهنا جممتعًا متعدد الأعراق ونظامًا اقتصاداًي متصاًل ابلعامل. وجييد لك الفاحصني مؤ 

ىل جانب عدد من اللغات الأخرى مثل الصينية والإندونيس ية  اللغة الإنلكزيية كوهنا لغة العمل الرمسية ابملكتب، وذكل اإ
جادة لغتني مكَّهنم أأيضًا من والياابنية. وذلكل أأصبح مبقدور  معظم الفاحصني البحث بلغات أأخرى يغي الإنلكزيية، بل أأن اإ

ىل جانب حرص املكتب عىل تعيني أأكفأأ الفاحصني وتزويدمه  ذا اقتىض الأمر. واإ البحث وحفص نفس امللف بأأكرث من لغة اإ
تب الرباءات العريقة من أأجل تدريب رمس  مع مبجموعة شامةل من الأدوات، ركز املكتب أأيضًا عىل تدريهبم، فتعاون مع ماك

رشاد فاحصني داخليني س بق هلم العمل يف ماكتب  برامج لتبادل الفاحصني مع تكل املاكتب، كام معل فاحصو املكتب حتت اإ
ىل اعتامه مواصةل العمل مع ماكتب الرباءات العريقة والتعمل مهنا لضامن جودة اخلدمات اليت  براءات عريقة. وأأشار الوفد اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل. وأأفاد الوفد للفريق العامل  دارة للبحث ادلويل واإ يقدهما املكتب عندما يضلع بدوره املس تقبيل اكإ
دارة  بأأنه أأمد بعثات جنيف ابملعلومات مؤخرًا وأأنه عىل اس تعداد للتعاون مع اكفة الأطراف لضامن تقدامه أأعامًل عالية اجلودة اكإ

ىل للبحث ادلويل  جيابية للطلب املقدم منه اإ دارة للفحص المتهيدي ادلويل، واختمت الوفد ابلتعبي عن أأمهل يف حمصةل اإ واإ
 اجملٍلس، وعن اس تعداده للرد عىل الاس تفسارات أأو طلبات التوضيح اليت تتقدم هبا الوفود.

 اإحصائيات املعاهدة
 .1دث اإحصائيات املعاهدةقدمه املكتب ادلويل عن أأح متهيداياتبع الفريق العامل عرضًا  .26

 اخلدمات الش بكية للمعاهدة
 .PCT/WG/7/2اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة رمق  .27

، ويه ابقة من اخلدمات املتاحة عرب متصفح ويب (ePCTواس تعرضت الأمانة مزااي اخلدمات الش بكية للمعاهدة ) .28
لمعاهدة مجموعة متنوعة من اخلدمات مهنا الإيداع سواء ملودع  الطلبات أأو للماكتب، وتتوافر من خالل اخلدمات الش بكية ل

رسال البياانت  رسال املراسالت بعد الإيداع ما بني مودع  الطلبات واملاكتب، ومعلومات عن احلاةل، واإ الإلكرتوين، واإ
رسال اخلطاابت وطباعة املعلومات. وتضمن ملحق الوثيقة جدوًل زمنيًا مبد ئيًا جملموعة الصاحلة لالس تخدام لتكون عوضًا عن اإ

دخالها عىل النظام يف  . وتتضمن واههة مس تخدم اخلدمات الش بكية للمعاهدة اللغة 1024و 1024من التحسينات املتوقع اإ
الإجنلزيية فقط يف الوقت الراهن، لكن لك مراحل التجربة تضمنت لغات النرش العرشة للمعاهدة، ويوشك صدور بعض 

مها املاكتب ومودعو الطلبات عىل أأن تُطرح سائر اللغات بعد ذكل يف أأقرب وقت هذه اللغات يف النسخة التجريبية ليك  تقي م
ممكن. لكن اخلدمات الش بكية للمعاهدة اكنت قد أأوشكت عىل الوصول لأقىص حد امكن أأن حيققه املكتب ادلويل مبفرده، 

دخال حتسينات رئيس ية عىل النظام مشاركة فاعةل من املاكتب، وذكل يف صو  رة تعقيبات عن عام امكن معهل لتقدمي واقتىض اإ
 أأفضل خدمة ممكنة ملودع  الطلبات وأأي أأطراف أأخرى.

                                                
1
يتوفر عىل موقع الويبو نسخة من هذا العرض المتهيدي عىل الرابط التايل:  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_statistics.pptx 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_statistics.pptx
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_statistics.pptx
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لكرتونيًا عددها  .29 يداع الطلبات اإ ىل أأن املاكتب اليت تقدم خدمة اإ مكتبًا فقط من ماكتب تسمل  18أأشارت الأمانة اإ
لكرتونيًا يف ادلول اليت ل تقدم مكتبًا، وابلتايل فاإن مودع  الطلبات اذلين يعتم 226الطلبات البالغ عددها  ون الإيداع اإ

ماكتهبا الوطنية خدمات الإيداع الإلكرتوين يضطرون اإىل الاعامتد عىل املكتب ادلويل أأو املنظمة الأوروبية للرباءات يف عدد 
رسال من ادلول الأوروبية. كام أأن معظم املاكتب الامثنية والعرشين اليت تقدم خدمة الإيداع الإلكرتوين ل ت قدم خدمات اإ

دارة البحث  ىل اإ واس تقبال واثئق ما بعد الإيداع، فاكنت معظم الواثئق تُرسل يف صورة ورقية من مكتب التسمل أأو اإ
دارة حبث دويل  ذا أأراد مودع طلب من دوةل أأفريقية الاعامتد عىل املنظمة الأوروبية للرباءات اكإ ادلويل. عىل سبيل املثال، اإ

نه س يودع طلبه دلى م  ىل املنظمة يف صورة فاإ كتب التسمل يف بالده، واذلي بدوره سيسل نسخة من واثئق البحث اإ
جراء البحث ادلويل برسعة، فقد حيدث تأأخي يف وحدة  ورقية فيس تغرق وصولها عدة أأسابيع. وحىت لو متكنت املنظمة من اإ

رسال طلب دفع الرسوم ضافية يف اإ الإضافية وانتظار رد مودع الطلب، مما قد  الابتاكر، فتس تغرق الإجراءات بضعة أأسابيع اإ
عداد تقرير البحث ادلويل يف الوقت املناسب لنرشه مع الطلب ادلويل، وهذا ل يريض أأحدًا؛ ل مودع  يؤجل الانهتاء من اإ

دارة البحث ادلويل ول الأطراف الأخرى املعنية. ومن هذا املنطلق سعى املكتب ادلويل لتطوير نظام اخل دمات الطلب ول اإ
الش بكية للمعاهدة هبدف تقدمي مس توايت خدمية عالية للك الطلبات املودعة يف أأي مكتب، وذكل من خالل متكني 

رسال واس تقبال الواثئق، مما  ىل اإ املاكتب الصغية من تقدمي اخلدمات الإلكرتونية ملودع  الطلبات؛ من الإيداع الإلكرتوين اإ
نشاء وصيانة البنية التحتية الإلكرتونية املعقدة، وروع  يف تطوير النظام س يحد من التأأخي دون حتميل لك مكتب تاك ليف اإ

ماكنية الاعامتد  أأن يكون متوافقًا مع اخلدمات املؤمتتة املس تخدمة ابلفعل. وعليه، تشجع الأمانة املاكتب الصغية عىل دراسة اإ
جراءات الطلبات، وتشجع  أأيضًا املاكتب الكبية عىل التأأكد من أأن خدماهتا عىل اخلدمات الش بكية للمعاهدة عند معاجلة اإ

 املؤمتتة تساعد مودع  الطلبات الراغبني يف اس تخدام هذه الواههة.

( ل تتطلب تثبيت ePCTواس تطردت الأمانة ابلتأأكيد عىل أأن خدمة الإيداع يف اخلدمات الش بكية للمعاهدة ) .10
"،كام أأنه يسمح PCT-SAFEأأشهر عادًة، وذكل بعكس نظام " الإصدارات اليت حتتوي عىل املعلومات اجلديدة لك ثالثة

بنطاق أأكرب من التحقق من الإجراءات. وقد بدأأ الإيداع الإلكرتوين عرب اخلدمات الش بكية للمعاهدة رمسيًا يف ماكتب التسمل 
ب التسمل يومًا ما من تقدمي يف املكتب ادلويل والمنسا وأأسرتاليا وفنلندا والسويد، ويأأمل املكتب ادلويل أأن تمتكن اكفة ماكت

شلك من أأشاكل الإيداع الإلكرتوين ملودع  الطلبات، وتبقى اخلدمات الش بكية للمعاهدة من اخليارات املتاحة ذلكل. وامكن 
دخال أأي تغييات عىل املكتب، كام امكن  لكرتوين تقليدية دون اإ يداع اإ تفعيل ذكل يف ماكتب التسمل اليت تعمتد عىل خدمة اإ

ن يقدم املكتب ادلويل خدمات ينظمها املكتب ادلويل نفسه. أأما ابلنس بة ملعاجلة مكتب التسمل فتوفر اخلدمات أأيضًا أأ 
الش بكية للمعاهدة خدمات تسجيل ادلخول الآمن واليت تسمح ابس تالم طلبات الإيداع الإلكرتونية من اخلدمات اليت 

ىل امل  كتب ادلويل، واس تالم واثئق ما بعد الإيداع اليت يرفعها مودع ينظمها، ومعل مسح ضويئ للواثئق متهيدًا لإرسالها اإ
ىل املكتب ادلويل  رسال نسخة التسجيل ويغيها من الواثئق اإ عداد بعض الامنذج والاس امترات. كام يُمكن اإ الطلب، واإ

عىل الربيد، وأأصبح  واس تالم الواثئق منه وتبادل الواثئق مع سائر املاكتب املشاركة، مما حيد من التأأخي بسبب الاعامتد
(. وفامي يتعلق بتواصل مودع  الطلبات مع املاكتب، PCT/WG/7/8)انظر الوثيقة  eSearchCopyالنظام جمهزًا خلدمة 

ىل املكتب ادلويل عىل خمتلف أأنواعها، ابس تثناء وحيد هو واثئق الأولوية  رسالها اإ فميكن للمودعني رفع الواثئق اليت يعتم اإ

ر  ن اكنت اليت يشرتط فهيا اإ دارة البحث ادلويل اإ رسال الواثئق اإىل ماكتب التسمل واإ سال الأصل. كام يتيح النظام فرصة اإ
مبتصفح ويب أأو من خالل  ePCTتقبلها. وابلنس بة لإرسال واس تقبال تكل الواثئق فهناك خياران متاحان: من خالل واههة 

 .(PCT-EDI)نظام تبادل الواثئق الإلكرتوين 

الصة مفادها أأن نظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة قادر عىل توفي مزااي فعاةل للماكتب، وخدمات واختمتت الأمانة خب .12
أأفضل ملودع  الطلبات والأطراف اخلارجية، وحتسني مس توى التواصل، وقادر حتديدًا عىل احلد من التأأخي بسبب الاعامتد 

رسال الواثئق ورقيًا واذلي يسبب صدار التقارير.  عىل املراسالت الربيدية عند اإ صعوبة الوفاء ابملهل الزمنية والتأأخر ويعطل اإ
كام أأنه سيسهم يف احلد من الأخطاء النامجة عن كتابة املعلومات بصورة يغي وافية أأو يغي دقيقة. لكن الفاعلية احلقيقية تقتيض 
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ورة الاعامتد عىل النظام، لكنه يعين أأن تكون لك املاكتب متوافقة مع نظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة. وهذا ل يعين ابلض 
رسال واس تقبال املعلومات اليت حتتاهها املاكتب الأخرى اليت  ماكنية اس تخدام النظام الإلكرتوين اخلاص بأأي مكتب يف اإ اإ

 تس تخدم النظام.

ىل أأن هيئة امللكية الفكرية الأسرتالية تُعد من أأكرب مس تخديم  .11 الش بكية نظام اخلدمات وأأشار وفد أأسرتاليا اإ
للمعاهدة، وأأهنا ترى قمية كبية يف تطوير النظام. وقد اس تقبل مكتب التسمل يف هيئة امللكية الفكرية الأسرتالية ما يقرب من 

لكرتوين عرب نظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة منذ  64 يداع اإ ، وأأسفر الاعامتد علهيا عن اخنفاض 1024أأبريل  24طلب اإ
جيابية للغاية، وحتولت أأربعة ماكتب حماماة كربى متخصصة ملحوظ يف أأعداد الإيداعات  الورقية. وجاءت تعقيبات معالهئا اإ

وأأعلن الوفد عن اهامتم املاكتب  يف الرباءات يف أأسرتاليا اإىل الاعامتد عىل نظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة منذ صدوره.
ماكنية دفع الرسوم مقدمًا من خالل نظام اخلدومودع  الطلبات  ىل اعتام توفي ابإ مات الش بكية، فف  هذا الصدد أأملح الوفد اإ

ماكنية دفع الرسوم مبارشًة ببطاقات الئامتن للمكتب ادلويل ابعتباره مكتب تسمل يف سبمترب/أأكتوبر  ، معراًب عن أأمهل 1024اإ
 .1024يف أأن يُعمم هذا عىل سائر ماكتب التسمل يف 

يت اختذها املكتب ادلويل لتحسني نظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة، وأأعرب الوفد الصيين عن تقديره للخطوات ال .11
آمنة وسلسة ومس تقرة تربط بني اخلدمات الش بكية للمعاهدة وأأنظمة املاكتب الوطنية،  لكنه عاد وشدد عىل احلاجة لواههة أ

يداعات اخلدمات الش بكية للمعاهدة من مراجعات أأمنية وطنية. جراء لك ما حتتاجه اإ كام أأن النظام ل يدمع  حبيث امكن اإ
اخملتلفة، كام  PDFظهرت صعوابت يف عرض املعلومات يف ملفات  PDFاللغة الصينية، ويف ظل عدم توافر حمرر مللفات 

 عرب الوفد عن رغبته يف عدم تأأخر اس تالم معلومات التحديث من املكتب ادلويل.

عىل ههوده احلثيثة يف تطوير نظام اخلدمات الش بكية  وتوجه وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلشكر للمكتب ادلويل .14
(، ورحب الوفد ابلتوسع يف النظام لتوفي Global Dossierللمعاهدة، خاصًة لرتباطه بتطوير نظام "امللف العامل " )

ماكنية ادلفع املبارش ببطاقة الئامت ىل قرب توفي اإ ماكنية الإيداع الإلكرتوين للطلبات ادلولية، وأأشار اإ ن دلفع الرسوم املطلوبة اإ
يقاف العمل  ملكتب التسمل التابع للمكتب ادلويل، والك الأمرين س يحقق اس تفادة كبية ملودع  الطلبات. وحتدث الوفد عن اإ

معراًب عن ثقته يف قدرة املكتب ادلويل عىل توفي نفس الإماكنيات املتاحة حاليًا ملودع  الطلبات؛ من  PCT-EASYبنظام 
نشاء عريضة دلى املعاهدة ويغي ذكل من امللفات لرفعها عىل نُُظم الإيداع الإلكرتوين يف ماكتب التسمل، وذكل من خالل  اإ
وعرب اخلدمات الش بكية للمعاهدة يف هناية املطاف. أأما ابلنس بة لتطوير النظام يف املس تقبل  PCT-SAFEالنظام البديل 

دارات البح ث والفحص المتهيدي ادلويل من رفع ملف رسد تسلسيل نيص عىل فينبغ  املساةمة لمتكني ماكتب التسمل واإ
يداعه مع  عداد مسودة طلب دويل واإ املكتب ادلويل. وأأضاف الوفد أأن التنفيذ املقرتح، واذلي يسمح ملودع  الطلبات ابإ

يرشف عليه مكتب التسمل ابس تخدام خوادم الإيداع الإلكرتوين اليت ترشف علهيا ماكتب التسمل مبارشًة أأو عىل خادم 
املكتب ادلويل ابلنيابة عن مكتب التسمل، س يفرض حتدايت تقنية وقانونية عىل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات 

، بيد أأن الوفد شدد عىل املزااي اليت س تعود عىل مودع  الطلبات وماكتب اخلدمات الش بكية (USPTO)التجارية 
الطلبات ادلولية، وأأعرب عن اهامتمه ابكتشاف واعامتد اخلدمات الش بكية للمعاهدة  للمعاهدة لتحسني جودة وفاعلية معاجلة

 مضن نظام الإيداع الإلكرتوين يف املكتب.

ورحب وفد اإرسائيل بتطوير اخلدمات الش بكية للمعاهدة، وتوجه ابلشكر للمكتب ادلويل عىل ههوده احلثيثة  .14
اعلية والكفاءة ابس تخدام واههة الويبو. وأأصبح نظام اخلدمات الش بكية لتحسني النظام اذلي قدم للماكتب خدمة متتاز ابلف

يداع الإلكرتوين ومعاجلة  اإىل حد ما خيارًا بدياًل أأمام املاكتب اليت مل تمتكن من تطوير ودمع نظام مؤمتت خاص هبا لالإ
دام نظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة الطلبات املقدمة للمعاهدة دوليًا. وقد بدأأ مكتب الرباءات الإرسائييل فعليًا يف اس تخ

دارة حبث دويل، خاصًة عندما ل تتوفر واثئق الأولوية  ابنتظام يف أأعامهل مككتب تسمل لالطالع عىل الواثئق وحتميلها واكإ
ويضطر فاحصو البحث للتحقق من حصة دعوى الأولوية. وأأبدى الوفد دمعه لإماكنية توفي خدمة ابلتفاق مع املكتب 
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رسال نسخة البحث ويغيها من الواثئق الالزمة لإجراء البحث ادلويل  ومكتب التسمل، تسمح هذه اخلدمة للمكتب ادلويل ابإ
لكرتونية ابس تخدام نظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة. وتُرسل معظم البحوث  دارة البحث ادلويل يف صيغة اإ ىل اإ ادلويل اإ

ل يف احلالت اليت يكون فهيا دارة البحث ادلويل. ولأن  حاليًا بصيغة ورقية اإ يف املائة  94مكتب التسمل هو نفس مكتب اإ
لكرتونية فاإن مكتب الرباءات الإرسائييل س يكون من مصلحته،  من الطلبات ادلولية املودعة يف اإرسائيل اكنت بصيغة اإ

ىل منظمة الرباءات  رسال نسخ البحث اإ مكتب  الأوروبية ومككتب تسمل، أأن يعمتد عىل اخلدمات الش بكية للمعاهدة يف اإ
دارات حبث دويل. وختامًا أأبدى الوفد دمعه للتوجه حنو البياانت  الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ابعتبارهام اإ

عداد تقارير البحث PDFامللفات النصية بدًل من صيغة ملفات و  (XML)املنظمة  . ويدرس مكتب الرباءات الإرسائييل اإ
دارة الفحص XMLوالفحص المتهيدي ادلويل بصيغة  ىل اإ رسال الطلبات اإ ، وأأوىص بأأن يدرس املكتب ادلويل أأيضًا اإ

 .XMLالمتهيدي ادلويل بصيغة 

يًا عىل تفعيل نظام اخلدمات ورصح وفد الربتغال للفريق العامل بأأن املعهد الربتغايل للملكية الصناعية يعكف حال  .16
لكرتوين، يمت تقدمي  لكرتونيًا، أأما ابلنس بة  94الش بكية للمعاهدة يف مكتبه، ولأنه مكتب اإ يف املائة من الإيداعات الوطنية اإ

يداع   يف املائة ورقيًا، وأأكد الوفد عىل احلاجة 40و PCT SAFEيف املائة مهنا ابس تخدام نظام  40لطلبات املعاهدة فقد مت اإ
لكرتوين ابلاكمل يكون سهاًل عىل املس تخدم، لكنه أأعرب يف الوقت ذاته عن قلقه من انحية ضوابط الأمن  يداع اإ خليار اإ
الوطين مع مودع  الطلبات احملليني أأو املقميني يف الربتغال، كأحد الأمور اليت جيب مراعاهتا عند تطوير نظام اخلدمات 

 الش بكية للمعاهدة.

ديره للجهود اليت يبذلها املكتب ادلويل يف سبيل تطوير اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن عرب وفد الهند عن تق .17
ورمغ ذكل، ل تزال توجد بعض القضااي اليت جيب  ( والتعاون مع مكتب الرباءات الهندي يف هذا الصدد.ePCTالرباءات )

ولوية ودفع الرسوم بني مكتب التسمل واملكتب ادلويل معلية تسلمي واثئق الأ تنس يق كيفية عىل رأأسها أأخذها يف احلس بان، 
كيف امكن دمج املتطلبات الأمنية الوطنية يف اخلدمات الش بكية  ودع ابلأولوية لطلب وطين، وكذكلعندما يطالب امل

يداع الطلب الوطين  يدللمعاهدة، مع مراعاة أأن املودع من الهند يتوجب عليه الانتظار ملدة س تة أأسابيع بني اإ اع طلب واإ
يداع الطلب يف اخلارج.، معاهدةلل  أأو احلصول عىل ترصحي مس بق من مكتب الرباءات الهندي قبل اإ

اخلدمات الش بكية ملعاهدة نظام املتاحة للجمهور عرب الش بكية دمات اخلعىل أأن  ة للرباءاتالأوروبياملنظمة وأأكد وفد  .18
أأكرب يف أأنظمة فاعلية ، كام قدمت عاهدةاملمس تخديم عىل  الأمورساةمت بصورة كبية يف تسهيل التعاون بشأأن الرباءات 

من معليات التبادل الإلكرتوين اجلديدة من الاس تفادة الإدارات ادلولية تمتكن يف أأن أأمهل  وأأعرب الوفد عن املعاهدة.
طار مواعيد التسلمي يف لتحسني طرقها يف معاجلة امللفات  نسخ البحث مة خدعاهدة، كام اكن احلال يف امليف السارية اإ

 (.eSearchCopyالإلكرتونية )

آراء الوفود اتسمت ابلإجيابية الشديدة فامي يتعلق اإ وخلص الرئيس قائاًل  .19 ملعاهدة التعاون الش بكية دمات بتطوير اخلن أ
ىل ادلمع اخلاالتعامل معهاالفنية اليت جيب املشالك وأأوحض أأن عدة وفود أأكدت عىل ، بشأأن الرباءات ص ، مثل الافتقار اإ

يف مواقف معينة اليت تظهر مدمج، والصعوابت  PDFزيية، والافتقار اإىل حمرر ملفات لكابللغات الأخرى يغي اللغة الإن
ىل اجلوانب القانونية، مبا يف ذكل PDFتتعلق ابلتسلمي الصحيح لواثئق  سائل امل ، وما شابه ذكل. كام أأشارت وفود أأخرى اإ

يداع طلب يف خادم يةالأمن  ، بصورة مبارشة املكتب الوطين املعينل يس تضيفه ، فعىل سبيل املثال، هل حيق للمودع اإ
ىل املاكتب  رسال الرسوم اإ وأأضاف أأن مجيع الوفود اليت حتدثت أأظهرت ادلمع  املعنية،والإجراءات املناس بة دلفع الرسوم واإ

جراء معليات تدوين يدوية من شأأهنا التسبب يف وقوع  الورق ونقهل، وتفادياس تخدام الاكمل ملوضوع تقليل  ىل اإ احلاجة اإ
جيابي اً وهكذا، أأظهرت معظم الوفود موقف الأخطاء. من النظم الإلكرتونية، مثل اخلدمات الش بكية للمعاهدة، حيث تسامه  اً اإ

دارات البحث ادلويلوالتعجيل مبيف الإرساع من معلية املعاجلة،  ىل اإ  والتواصل مع املكتب ادلويل وعد تسلمي نسخ البحث اإ
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ل أأنه مثة العديد من التفاصيل اليت جيب تناولها، مع مالحظة أأن  .الطلب ومودع  متعاقدةختتلف من دوةل التفاصيل تكل اإ
ىل أأخرى  .اإ

ىل املكتب ادلويل عىل نظام اخلدمات الش بكيةAIPLAوقدم ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية ) .10  ( هتانيه اإ
ىل اإ وقال  (.ePCTللمعاهدة ) ماكنية الوصول املوثوق اإ ن النظام أأاتح للمس تخدمني يف لك من البدلان املتقدمة والنامية اإ

الأمر اذلي سهل الطلبات من جانب اخملرتعني من البدلان النامية أأحصاب  ،الطلبات املنشورة، كام قلل الأخطاء يف الطلبات
ماكهنم  عاهدة،املاخلربات القليةل يف نظام  يداع طلب دلى املكتب ادلويل ابس تخدام اخلدمات الش بكية حيث أأصبح ابإ الآن اإ

اتحة متساوية مجل ومن مث يضمن النظام  للمعاهدة. ىل  الظروف.أأاًي اكنت ، من أأي ماكن يف العامل يع املودعنياإ وتتطلع امجلعية اإ
ماكنية لبدلان املزيد من االش بكية وتوفي املزيد من التحسينات يف نظام اخلدمات   الإيداع الإلكرتوين عىل املس توى الوطين.اإ

 .PCT/WG/7/2مل اإىل حمتوايت الوثيقة االعالفريق وأأشار  .12

 تقرير حول ادلورة احلادية والعرشين معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:حتت مظةل الإدارات ادلولية  اجامتع
حتت مظةل جامتع الإدارات ادلولية لاحلادية والعرشين ادلورة ، اليت تناولت PCT/WG/7/3قدمت الأمانة الوثيقة  .11
ىل قضيتنياالعالفريق انتباه  تلفتف ملعاهدة، ا ماكتب البدلان النامية يف  نيفاحصالادلويل وتدريب  نواجت العملجودة  ؛مل اإ

 .اً والأقل منو 

ىل أأن تركزي اجامتع الإدارات ادلولية واجملفأأشارت اجلودة، عن  الأمانةوقد حتدثت  .11 موعة الفرعية للجودة ل يزال اإ
، وافق الاجامتع عىل عقد اجامتع فعىل اجلانب الرمس  ادلويل. نواجت العملعىل الإجراءات اخلاصة بتحسني جودة  اً منصب

ضايف للمجموعة الفرعية للجودة يف عام  دارات ادلولية عن التقارير الس نوية عرض ، ووافق عىل 1024اإ دارة اجلودة لالإ أأنظمة اإ
وعالوة عىل ذكل، جيب عىل املكتب ادلويل تقدمي تقرير  وقع الويبو عىل الإنرتنت، كام اكن احلال يف الأعوام السابقة.عىل م

، اس متر أأما عىل اجلانب العميل ادلورة القادمة للجمعية.يف حول الأعامل املس مترة املتعلقة ابجلودة بواسطة الإدارات ادلولية 
لعمل اذلي تقوم به املاكتب ابأأفضل الإملام بشلك  ل س اميل عدد من القضااي املتعلقة ابجلودة، العمل بني الإدارات ادلولية حو 

لإعداد معلها ومناقشاهتا حول مشاركة اسرتاتيجيات البحث املس تخدمة واصلت اجملموعة الفرعية يف هذا الصدد و الأخرى.
 .راريتقيف هذه ال  لتحقيق التنامغ بني التنس يق واحملتوى تقارير البحث ادلويل، واس تخدام بنود موحدة يف تقارير البحث تكل

جراءات  اً كام انقشت اجملموعة الفرعية أأيض آليات للحصول عىل معينة اإ رساء أ من جانب تعقيبات لتحسني اجلودة، مثل اإ
املس توى  الفحص اليت تصدرها الإدارات ادلولية ومعاجلهتا مضن الإجراءات عىلو  البحثتقارير املاكتب الوطنية حول 

توفي انقشت اجملموعة الفرعية اس تخدام قوامئ التدقيق يف معليات ضامن اجلودة، وبدأأت مناقشة حول  كذكل الوطين.
حول مسأأةل معايي قياس مكثفة واس مترت املناقشات بصورة  للفاحصني يف احلالت املعقدة لوحدة الاخرتاع.توجهيات أأفضل 

صدار تقارير س نوية حول خصائص تقارير البحث، واليت تقدم تفاصيل حول ، ويف ذكل وافق اجلودة الاجامتع عىل مواصةل اإ
يف تقارير البحث، أأو تكل الفئة هذه نقاط التقارب أأو التباعد يف معايي املقاييس املتنوعة، مثل عدد الاستشهادات من 

ستشهادات الأدبية اخلاصة ابلرباءات أأو يغي السابقة، ومتوسط عدد الااستشهادات التقنية الصناعية ومتوسط عدد 
أأن الهدف من هذا التقرير ليس قياس اجلودة عىل أأساس تكل اخلصائص، بل مالحظة ما لكن جدير ابملالحظة  الرباءات.

الإدارات ادلولية، وذكل من أأجل املساعدة يف توجيه العمل اليت تصدرها امكن تعلمه من تكل اخلصائص يف تقارير البحث 
ودة تكل التقارير من حيث اجلوانب اليت حتتاج للتحسني فامي يتعلق جبزيد من حتديد والرتكزي عىل املاري لتحسني اجلودة و اجل

ىل املعلومات والبياانت املتضمنة فهيا.اإ عرضها و  بشلك ، فامي يتعلق بقضية اجلودة، انقش الاجامتع اً وأأخي  ماكنية الوصول اإ
طار ملعامكثف  رساء اإ تغط  مجموعة قياس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، هيدف اإىل وضع معايي يف قياس ال يي العمل عىل اإ

جراء  ارات ادلولية بل يف ماكتب التسملاملعاهدة ابلاكمل، وذكل ليس فقط مضن الإد اتكبية من اجلوانب اخلاصة ابإ
 اً اخملتلفة وفقبصالحياهتا  تكل املاكتب بنيتغط  مجيع التعامالت واملكتب ادلويل واملاكتب املعينة واملنتخبة، وبذكل 
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عداد مقرتح ولقد اس متر العمل يف هذا اجملال بني الإدارات ادلولية هبدف  للمعاهدة. الفريق العامل لطرحه يف هناية الأمر عىل اإ
 للنقاش واملوافقة بواسطة مجيع أأعضاء املعاهدة.

ىل أأن ادلول الأعضاء فنهبت الفريق العامل ، اً الأقل منو تدريب الفاحصني يف البدلان النامية و عن  الأمانةوحتدثت  .14 اإ
ملناقشة كيفية حتسني التدريب الفين وادلور اذلي جيب أأن يلعبه املكتب ادلويل يف هذا الس ياق  1020يف عام  اً أأقرت اقرتاح

وثيقة من ال 282الأدوات ومواد التدريب )راجع الفقرة وتبادل  نيلتسهيل التعاون يف جمال تدريب الفاحص
PCT/WG/3/2.)  قرار طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واصلت مجموعة كبية خارطة كجزء من  ا املقرتحهذومنذ اإ

، ومع ذكل خلطط طويةل املدى. اً ووفقبأأجحام مكثفة من املاكتب ههودها يف تقدمي مثل هذا التدريب، ويف بعض احلالت 
ولقد  الطلب مع القليل من التنس يق بني املاكتب اليت تقدم التدريب.ويقدم حسب  ظل قدر كبي من التدريب خاصاً 

ُّفق  ُعقدت مناقشة حول هذا املوضوع يف اجامتع الإدارات ادلولية. عداد اقرتاح وات لتحسني عىل رضورة قيام املكتب ادلويل ابإ
، مع الأخذ يف الاعتبار جوانب التخطيط الفعال طويل املدى، نيتدريب الفاحصيف  تنس يق بني املاكتب الوطنيةمس توى ال 
واملاكتب اليت امكهنا توفي  نيالتوفيق بني احتياجات تدريب الفاحص وتقدمي تدريب فعال، وبوجه خاص ،اخلرباتوتبادل 

ول هذه القضية العام حمناقشاته اجامتع الإدارات ادلولية ويُؤمل أأن يواصل  .املطلوبة املساعدة وبناء القدرات واخلربات
 .الفريق العاململعاهدة لعقد مزيد من النقاش يف اكفة أأعضاء ا، ومن مث طرح املسأأةل يف هناية الأمر عىل القادم

ىل التقرير اخلاص ابدلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية، استنادالفريق العامل  وأأشار .14 ىل امللخص  اً اإ اإ
 .PCT/WG/7/3مع نسخة يف ملحق الوثيقة  PCT/MIA/21/22دلورة واملضمن يف الوثيقة اذلي قدمه الرئيس لهذه ا

 ختفيض الرسوم للمشاريع الصغية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية يغي الهادفة للرحب

 املرونة يف تقدير رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .PCT/WG/7/7و  PCT/WG/7/6اعمتدت املناقشات عىل الوثيقتني  .16

اكن متعلقًا مبراجعة  1020وبيَّنت الأمانة أأن أأحد توصيات خارطة طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعمتدة يف  .17
مس توى الرسوم ابلنس بة خملتلف أأنواع مودع  الطلبات، حيث اتُّفق عىل رضورة أأن يتوصل املكتب ادلويل وادلول الأعضاء 

بعض مودع  الطلبات عن اس تخدام اخلدمة بسبب ارتفاع مس توى الرسوم، وملا أأدرك  اإىل حلول مبتكرة تضمن أأل يعزف
ىل  1021الفريق العامل يف جلس ته اخلامسة املنعقدة عام  مدى صعوبة هذه املشلكة بشلك عام، وحتديدًا صعوبة التوصل اإ

اتحة أأمام املس تخدمني، فق ىل املكتب ادلويل لإعداد طريقة مس تدامة ماداًي تدفع نظام املعاهدة ليكون أأكرث اإ د توجه بطلب اإ
. وقد أأاثر هذا التقرير عددًا من القضااي اليت رأأى 1021تقرير عن هذه املشلكة، مت عرضه يف اجللسة السادسة املنعقدة عام 

عد اد مقرتح املكتب ادلويل أأهنا تتطلب املزيد من املناقشات من أأجل التوصل لتفاق يف الهناية ما بني ادلول الأعضاء قبل اإ
تفصييل. ومشلت هذه القضااي مسأأةل مربرات وفاعلية ختفيض الرسوم للمشاريع الصغية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات 
البحثية يغي الهادفة للرحب، والتأأثي املتوقع لتخفيض الرسوم عىل دخل املعاهدة ومن مث دخل ومزيانية الويبو بشلك عام، 

التخفيض بطريقة تكون مس تدامة ماداًي ول تؤثر عىل ادلخل، ورشوط اس تحقاق هذا والوسائل املمكنة لتطبيق هذا 
التخفيض، ومشالك التطبيق اليت ستس توجب التعامل معها. ويف اجللسة السادسة للفريق العامل اكنت جوةل املناقشات 

ابعة احلالية بناًء عىل دراسة أأعدها الأولية مفيدة، واتفق الفريق عىل اس تكامل املناقشات بشأأن تكل القضااي يف جلس ته الس
ُّفق أأيضًا عىل أأن جيمع املكتب ادلويل مجع  مكتب اخلبي الاقتصادي الرئييس عن قضية املرونة يف رسوم املعاهدة. وات
ضافية من ادلول الأعضاء عن الضوابط السارية يف بدلاهنم لتخفيض الرسوم للمشاريع الصغية واملتوسطة  معلومات اإ

واملؤسسات البحثية، واخلربات املكتس بة يف تكل البدلان نتيجة ختفيض الرسوم، وما امكن قياسه من تأأثيات واجلامعات 
لتخفيض الرسوم عىل سلوك مودع  الطلبات طبقًا لتجربهتم يف بدلاهنم. كام طولب املكتب ادلويل جبمع املزيد من املعلومات 

املتوسطة طبقًا للقوانني واملامرسات ادلولية السارية، وحتديدًا ما يتعلق مهنا عن التعريفات احلالية ملصطلح املشاريع الصغية و 
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ىل أأن الوثيقة  قلميية، وأأشارت الأمانة اإ حتتوي عىل هذه  PCT/WG/7/7خبفض الرسوم لطلبات الرباءات احمللية أأو الإ
ىل ادلول الأعضاء وعدٍد  لت اإ من امجلعيات اليت متثل مس تخديم املعاهدة. املعلومات بناًء عىل الردود الواردة عىل نرشة ُأرسم

قلميية عىل قضااي مثل  وأأظهرت تكل الردود واملوحضة يف الوثيقة أأن هناك ضوابط خمتلفة ومتنوعة تطبق يف القوانني احمللية والإ
رشوط الاس تحقاق ومس توى التخفيض الساري وعدد مودع  الطلبات املس تفيدين من هذا التخفيض وأأي جتارب أأو 

ت عن تأأثي ختفيض الرسوم عىل سلوك مودع  الطلبات. كام أأاثرت الوثيقة مناقشات عن تعريف املشاريع الصغية بياان
واملتوسطة طبقًا للقوانني واملامرسات احمللية املعمول هبا يف س ياق ختفيض الرسوم، وأأظهرت تكل املناقشات تباينات ما بني 

 ادلول الأعضاء.

، واليت تتضمن ادلراسة اليت طلهبا PCT/WG/7/6دي الرئييس دلى الويبو الوثيقة وقَّدم مكتب اخلبي الاقتصا .18
الفريق العامل يف جلس ته السابقة عن تقيمي مرونة رسوم املعاهدة. وبلغة الاقتصاد، تعريف املرونة هو مدى تأأثي أأحد 

آخر. وقد ُأجريت عدة دراسات يف س ياق منظومة الرباءات عىل  الصعيدين احمليل والإقلمي  هبدف تقيمي املتغيات عىل متغي أ
يداع الطلبات أأو بتغيي التلكفة القانونية بشلك عام، لكن ل توجد تقياميت  مدى تأأثر مودع  طلبات الرباءات بتغيي رسوم اإ

يداع الطلبات ادلولية لتقيمي مرونة الط لب. مثل هذه عن منظومة املعاهدة. وحاولت ادلراسة اس تغالل التباين يف رسوم اإ
ىل  2.440ورمغ أأن هذه الرسوم مت تغييها مرة واحدة فقط، لتنخفض من  ل  2.110فرنك سويرسي اإ فرنك سويرسي، اإ

يداع الطلبات ادلولية. فالعمالت حرة التداول مثل اليورو والني الياابين  أأنك تذبذب سعر الرصف أأدى لتباين يف رسوم اإ
ئة لهذه العمالت منذ بداية العامة بناًء عىل سعر الرصف يف أأكتوبر من العام وادلولر الأمرييك، مت حتديد رسوم جديدة ماكف 

املايض، وامكن تعديل هذا املبلغ املاكئف يف حاةل حدوث تغييات كبية يف أأسعار الرصف، أأما ابلنس بة للعمالت يغي حرة 
يداع الطلبات  200و أأخذان مؤرشًا من التداول فميكن أأن تتغي قمية الرسوم املدفوعة ابلعمةل احمللية بصفة يومية. فل لرسوم اإ

، س نالحظ تباينًا كبيًا يف أأسعار رصف هذه العمالت، خاصًة اجلنيه الإسرتليين وادلولر الأمرييك والوون 1004ادلولية يف 
يداعها منذ  ىل ميل مودع  الطلبات  1004الكوري. وقد حفصت ادلراسة أأكرث من مليون عائةل براءة مت اإ لس تخدام ابلنظر اإ

يداع طلبات حامية الرباءات يف دائرة قانونية أأجنبية، ومشلت عددًا كبيًا من املعطيات،  نظام املعاهدة أأو مسار ابريس عند اإ
عىل رأأسها رسوم الإيداع ادلويل ابلعمةل احمللية مقسومة عىل مؤرشات أأسعار املس هتكل، لكن ادلراسة أأخذ بعني الاعتبار 

ذا اكن أأيضًا معطيات أأخرى، مث ل التضخم كتقدير للقمية الفعلية للرسوم، ومعدلت البطاةل مكقياس دلورة الأعامل، وما اإ
مودع الطلب من دوةل عضو يف املعاهدة أأم ل، وجحم عائةل الرباءة وطبيعة مودع الطلب، هل هو جامعة أأم مؤسسة حبثية 

آخر أأيضًا هو املتوسط املتحرك للحصة السوقية أأم فرد أأم رشكة خاصة، واجملال التقين لطلب الرباءة. واكن هناك  معطًى أ
 .للمعاهدة مكقياس للتغييات احلرة يف ميل مودع  الطلبات لس تخدام نظام املعاهدة

ىل نتاجئ ادلراسة، فاس تطرد ورصح بأأنه لكام ارتفعت الرسوم لكام اخنفضت  .19 وانتقل مكتب اخلبي الاقتصادي الرئييس اإ
ذا زادت رسوم  احامتلت تفضيل مودع الطلب يداعات الأجنبية مضن عائةل الرباءة، فاإ ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لالإ

يف املائة، وهذا يدل عىل اخنفاض  0.178يف املائة سينخفض اإجاميل جحم الإيداعات بنس بة  20الإيداع ادلويل بنس بة 
الطلبات عن تفضيل املعاهدة؛ وأأظهرت ادلراسة  مس توى مرونة الرسوم بشدة، ولكام ارتفع مس توى البطاةل لكام ابتعد مودعو

يف املائة من فئات املودعني الأخرى وأأن عدد املودعني من  14أأيضًا أأن عدد مودع  الطلبات من اجلامعات أأعىل بنس بة 
تأأثرًا  يف املائة من الفئات الأخرى، لكن سلوك هاتني الفئتني يف الإيداع أأكرث 20املؤسسات البحثية احلكومية أأعىل بنس بة 

يف املائة يف عائالت الرباءات  10بتغيي الرسوم. كام أأظهرت ادلراسة أأيضًا أأن احامتل الاعامتد عىل نظام املعاهدة يقل بنس بة 
يداعات يف مكتبني فقط، بيامن يرتفع احامتل الاعامتد عىل املعاهدة بنس بة  يف املائة يف عائالت الرباءات اليت  26اليت تتضمن اإ

يداعا ت يف س تة ماكتب أأو أأكرث. خالصة القول أأن الإحصائيات تظهر تأأثر مودع  الطلبات ادلولية برسوم الإيداع تتضمن اإ
عندما يقررون التقدم بطلب حامية براءة دوليًا، لكن الطلب عىل الإيداع يتسم بعدم املرونة دلرجة كبية، لكن جيب الانتباه 

يداع الطلبات ادلولية تؤثر عىل اختيار املودعني ما بني ملسأأةل هامة يف ادلراسة ويه أأهنا مبنية عىل فرض  ية أأن رسوم اإ
املعاهدة وبني مسار ابريس، لكهنا ل تؤثر عىل قرار املودعني اللجوء اإىل حامية الرباءة خارج النطاق احمليل، ومن الوارد أأن 
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ارتفاع رسوم الإيداع. وهذا جانب  يكون هناك مودعني يف مكتب واحد فقط اكنوا س يفضلون الاعامتد عىل املعاهدة لول
ماليني عائةل براءة، وهو عدد يصعب عىل برامج  7يس تحق ادلراسة لكن ذكل يقتيض توس يع نطاق عينة ادلراسة لتشمل 

 الإحصاء التعامل معه.

ابء  وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، فرصح بضورة اتباع مهنج براغاميت يف ختفيض الرسوم، وعربت اجملموعة .40
اتحة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشلك أأكرب للمشاريع الصغية واملتوسطة، نظرًا لأن هذه  عن قناعهتا بأأةمية اإ

الرشاكت تفتح سوقًا هامًا أأمام نظام املعاهدة ومتثل لعبًا هامًا يف جمال الابتاكر. وقد جاء التقرير اجملمع ملعلومات ختفيض 
للتوسع يف دراسة احامتلت ختفيض رسوم نظام املعاهدة، بل وملراعاة الس ياسات احمللية لتخفيض  الرسوم مفيدًا، ليس فقط

دت اجملموعة ابء عىل أأن تقدمي املساعدات املادية وعدم التأأثي عىل ادلخل رشطان أأساس يان عند وضع  رسوم الرباءات، وشدَّ
طار ختفيض الرسوم اجلديد، ويف هذا الصدد ل بد من تقيمي م  س بق ملا س يوقعه التخفيض من تأأثي مادي عىل منظمة الويبو اإ

جياد منوذج رشوط حمدد امكن  قبل حتديد الرشوط الفعلية للتخفيض، لكن نتاجئ ادلراسة أأظهرت صعوابت حىت يف اإ
دين من اس تخدامه يف هذه التقياميت المتهيدية، وذلكل وجد الوفد صعوبة يف املرحةل الراهنة يف وضع تعريف حمدد للمس تفي

ختفيض الرسوم احملمتل. وفامي يتعلق ابجلامعات واملؤسسات البحثية يغي الهادفة للرحب اكن مفيدًا أأن نكتشف أأن اجلامعات 
واملؤسسات البحثية احلكومية أأكرث تأأثرًا ابلأسعار. ومن هذا املنطلق ل بد من مراعاة أأن أأي ختفيض يف الرسوم ل بد من 

ىل ارتفاع الرسوم من ههة أأخرى، وأأعربت اجملموعة ابء عن تعويضه من خالل كفاءة العم ل بنظام املعاهدة، وأأل يؤدي اإ
قبال عليه، مع عدم تأأثي الرسوم  اتحة نظام املعاهدة ودوافع الإ اس مترار تفانهيا يف املشاركة يف التجهزيات الالزمة لرفع مس توى اإ

 عىل ادلخل والاس تدامة الاقتصادية للمنظمة.

صني عن قناعته بأأن ختفيض الرسوم سيشجع عىل املزيد من الاس تخدام الفعال من جانب املشاريع وأأعرب وفد ال .42
الصغية واملتوسطة واملؤسسات البحثية يغي الهادفة للرحب. واقرتح الوفد نظرًا لعدم التفاق عىل تعريف حمدد للمشاريع 

دلويل املزيد من ادلراسات عن هذه املسأأةل، وعن الصغية واملتوسطة ول عىل درجة ختفيض الرسوم أأن جيري املكتب ا
يداع طلبات أأجنبية من عدمه، مثلام أأشار مكتب اخلبي  مرونة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عند اختاذ قرار اإ

 الاقتصادي الرئييس للمنظمة.

ت الصغية واملشاريع الصغية يف املائة عىل الصناعا 40رصح وفد الهند للفريق العامل بأأهنم طبقوا ختفيضًا نسبته  .41
. واكنت الرشوط املطبقة معمتدة عىل الاستامثر يف املصنع واملرافق وأأيضًا عىل اجلهات اليت يتعامل 1024واملتوسطة يف عام 

معها أأحصاب املشاريع يف التصنيع وخمتلف أأنواع الأنشطة، وطالب الوفد املكتب ادلويل جبمع املزيد من املعلومات عن 
 املتنوعة اليت تطبقها ادلول اخملتلفة عند التعامل مع اجلامعات واملشاريع الصغية واملتوسطة.الرشوط 

ىل أأن سعر رصف  .41 وعلَّق وفد كينيا عىل التغيي الكبي يف الرسوم بسبب تذبذب أأسعار العمالت احمللية، مشيًا اإ
ىل ما بني  1004شلن كيين يف عام  44الفرنك السويرسي ارتفع من  شلن كيين يف وقتنا احلايل، وابلتايل فاإن  210و 200اإ

يداع الطلبات ادلولية زادت بأأكرث من ضعفني ابلنس بة ملودع  الطلبات الكينيني، ومتىن الوفد لو اكنت ادلراسة ركزت  رسوم اإ
 شديدًا.عىل تأأثي تذبذب أأسعار العمالت من انحية تأأثيها عىل البدلان النامية والأقل منوًا، واليت شهدت تذبذاًب 

وردَّ مكتب اخلبي الاقتصادي الرئييس عىل مداخةل وفد كينيا مؤكدًا عىل التدهور الشديد يف أأسعار معالت بعض  .44
، وأأن هذا اكن يف بعض احلالت بسبب ارتفاع مس توى التضخم. وقد روع  التضخم يف ادلراسة 1004البدلان النامية منذ 

دلها ابلعمةل احمللية عىل مؤرش أأسعار املس هتكل ملراعاة مسأأةل أأن القمية العامة من خالل قسمة رسوم الإيداع ادلويل مبا يعا
للعمةل قد تتغي مع مرور الوقت بسبب التضخم. وهناك بعض البدلان املتقدمة أأيضًا اليت شهدت تذبذب أأسعار الرصف، 

سبب الأزمة الاقتصادية العاملية، مما رفع يف املائة من قميته خالل عامني ب  40مثل ادلولر الأمرييك اذلي تدهور لأكرث من 
يداع الطلبات ادلولية بنس بة  يف املائة ملودع  الطلبات من داخل الولايت املتحدة الأمريكية. وذكر املكتب أأن  40رسوم اإ
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دلان أأحد اجلوانب اليت امكن دراس هتا يه مدى التباين يف مرونة الرسوم بني البدلان حمدودة أأو متوسطة ادلخل وبني الب
 مرتفعة ادلخل.

وأأبدى وفد الولايت املتحدة الأمريكية تأأييده لوفد الياابن يف لكمته ابمس اجملموعة ابء، معراًب عن اهامتمه بنقطة أأن  .44
قباًل عىل اختيار الإيداع عرب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأن  املؤسسات البحثية احلكومية، واجلامعية حتديدًا، أأكرث اإ

ىل كون اجلامعات متثل أأقل من  الاس تجابة يف املائة من  6لتغي الرسوم يتسم بدرجة عالية من عدم املرونة. وأأشار الوفد اإ
ىل احلاجة لزايدة أأعداد الإيداعات املقدمة من اجلامعات عن طريق ختفيض  اإجاميل الطلبات املودعة ابملعاهدة، مما يشي اإ

 ادلول الأعضاء، لأهنا كثيًا ما لعبت دورًا رائدًا يف الأحباث اليت تسامه يف رسوم الإيداع ادلويل للجامعات املتقدمة من لك
نشاء مشاريع جديدة. وتناول الوفد يف لكمته الوثيقة  مؤيدًا فكرة ختفيض الرسوم للهيئات الصغية  PCT/WG/7/7اإ

نظمة منح الرباءات يف لك أأحناء العامل. كام ومتناهية الصغر يف لك ادلول الأعضاء لتدعمي منو املشاريع الصغية وتوفي ادلمع لأ 
ىل تعريف متفق عليه ملصطلح  الهيئات الصغية ومتناهية الصغر  ىل الصعوابت املقبوةل بشلك عام يف الوصول اإ نظر الوفد اإ

دارا ت حبث فامي يتعلق مبسأأةل رسوم الإيداعات ادلويل، فدعا الوفد املاكتب الفردية يف حدود صالحياهتا مكاكتب تسمل واإ
دارات حفص متهيدي دويل لتفعيل هذا التخفيض عىل الرسوم املدفوعة يف ماكتهبا، نظرًا لأن حتديد وتطبيق  دويل واإ

 اشرتاطات الهيئات الصغية ومتناهية الصغر س يكون أأسهل بكثي عىل املس توى احمليل الوطين.

الصغية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه ملناقشات ختفيض الرسوم للمشاريع  .46
 البحثية يغي الهادفة للرحب، لأهنا تقدم اس تفادة حممتةل ملس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

عَّرة اليت  .47 جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلسلع السوقية املسز ماكنية مقارنة اإ ىل اإ وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ
 PWG/7/7يتأأثر الطلب علهيا بعوامل مثل معدلت البطاةل وتذبذب أأسعار العمالت. وأأشاد الوفد برثاء معلومات الوثيقة 

ماكنية توحيد هذه املعلومات ا لقمية يف صورة توجهيات مثل "دليل مودع  طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" واقرتح اإ

لهيا مودعو الطلبات عندما يقررون طلب براءات يف دوائر أأجنبية.  ليلجأأ اإ

س بانيا عىل الس ياسة ادلاخلية لتقليل الرسوم، فأأبدى دمعه لتخفيض الرسوم للمشاريع الصغية واملتوسطة  .48 ووافق وفد اإ
اليت تأأثر العديد مهنا ابلأزمة الاقتصادية، ورأأى الوفد أأن هذا س يعود ابلنفع عىل القطاع واملؤسسات البحثية  واجلامعات

 وعىل نظام الرباءات عىل حد سواء.

وخلص الرئيس املداخالت فرصَّح بأأن معظم الوفود رحبت ابملساع  الهادفة جلعل نظام معاهدة التعاون بشأأن  .49
معينة من مودع  الطلبات مثل املشاريع الصغية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية، لكنه  الرباءات متاحًا دلى فئات

يف الوقت ذاته أأشار اإىل رضورة دراسة العديد من املشالكت بعناية والتوصل حلل لها قبل البدء فعليًا يف تطبيق ختفيضات 
قش يف ادلورة السابقة، وخص ابذلكر أأةمية التوصل اإىل جديدة عىل الرسوم لتكل الفئات من مودع  الطلبات، وهو ما نو 

وسائل ممكنة لتطبيق ختفيضات الرسوم بطريقة مس تدامة اقتصاداًي ل تؤثر عىل دخل املنظمة. وقد عرب عدد من الوفود يف 
من مودع  هذا الس ياق عن وههة نظر مفادها أأنه يف حاةل تطبيق ختفيضات جديدة يف رسوم طلبات املعاهدة لفئات معينة 

الطلبات فال بد من تعويض تكل التخفيضات من خالل السع  لرفع فاعلية نظام املعاهدة وليس من خالل زايدة الرسوم 
ىل املزيد من املعلومات للمتكن من  اماهنم ابحلاجة اإ عىل الفئات الأخرى من مودع  الطلبات. كام عرب عدد من الوفود عن اإ

ريع الصغية واملتوسطة فامي يتعلق بتخفيض رسوم طلبات املعاهدة، وأأكَّد الرئيس اتفاقه وضع تعريف متفق عليه ملصطلح املشا
مة يف ملحق الوثيقة   PCT/WG/7/7مع املقرتح املقدم من وفد الاحتاد الرويس بضورة تعزيز واستيفاء املعلومات املقدَّ

الطلبات، تتناول الضوابط واملتطلبات اخملتلفة لتصبح يف الهناية جحر أأساس لتقدمي توجهيات ومعلومات تفصيلية ملودع  
ىل "دليل مودع  طلبات  ضافة تكل التوجهيات اإ لتخفيض الرسوم طبقًا للمامرسات والقوانني املعمول هبا حمليًا، ورمبا امكن اإ

موحد  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات". لكن الرئيس عاد وأأكد عىل أأن الهدف من املناقشات جيب أأن يكون حتديد مهنج
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ذا اكن ابلإماكن دفع جعةل املناقشات يف هذا الصدد يف حاةل توافر  ومتفق عليه لتقليل التاكليف يف املعاهدة، ومل يتضح ما اإ
ىل الفريق العامل عن احلاجة دلراسة ختفيضات الرسوم املقدمة للجامعات،  مزيد من املعلومات. واختمت الرئيس بسؤال موجه اإ

من الأفضل الربط بني التخفيض ومس توى دخل اجلامعة، نظرًا للتباين الكبي بني اجلامعات من  ويف هذه احلاةل هل س يكون
 حيث مس توى دخلها.

ه  .40 ىل  (AGESORPI)ممثل امجلعية الإس بانية لوالكء الرباءات املعمتدين أأمام املنظامت ادلولية للملكية الفكرية ونوَّ اإ
حدى املشالكت اليت تظهر عند حماوةل دراسة منو  ذج تكل السلوكيات، أأل ويه التسلمي بأأن سلوكيات مودع  الطلبات اإ

ىل احامتل أأن يكون المنوذج انعاكسًا لسلوك رشكة  تتفق بسالسة مع النقطة اليت يمت دراسة منوذهها، فأأشار ممثل امجلعية اإ
 حدود تغيي الرسوم بنس بة واحدة كبية متقدمة بعدد من الإيداعات، عندئٍذ س يكون التغي يف أأعداد الإيداعات سلسًا يف

ل بعدد قليل من الطلبات لك عام،  20 يف املائة مثاًل. بيامن عىل النقيض من ذكل، ل تتقدم الرشاكت الصغية واملتوسطة اإ
حدى الرشاكت تقدمي ثالثة طلبات وارتفعت الرسوم بنس بة  وابلتايل لن يكون السلوك سلسًا. عىل سبيل املثال، لو أأرادت اإ

يف املائة فلن  20ائة، فلن ترتاجع الرشكة عن تقدمي تكل الطلبات لو اكنت هممة، ولو اخنفضت الرسوم بنس بة يف امل 20
عداد منوذج لتغيات  ضافية طاملا أأهنا ل متكل اخرتاعات أأخرى تريد تسجيل براءهتا، فاملشلكة تمكن يف كيفية اإ تتقدم بطلبات اإ

 يف املائة زايدة أأو ختفيض. 40أأوسع يف أأسعار الرسوم، عىل سبيل املثال 

ح ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية  .42 بأأن امجلعية اكنت وما زالت تدمع ختفيض الرسوم  (AIPLA)ورصَّ
للمشاريع الصغية واملتوسطة، وأأن امجلعية تدمع بشلك عام ختفيض الرسوم للجامعات عىل أأن يُطبق بشلك خاٍل من التفرقة، 

تخفيض رسوم اجلامعات لفرتة جتريبية مدهتا ثالث س نوات مثاًل، لكن ممثل امجلعية عاد وتساءل عن قدرة نظام وامكن البدء ب 
 املعاهدة عىل تعويض الرسوم اخملفضة برفع فاعلية النظام.

عن دمعها ختفيض الرسوم للجامعات، لكهنا تساءل هل  (APAA)أأعرب ممثل امجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات  .41
مقرتح ختفيض الرسوم للجامعات ليشمل أأيضًا املؤسسات البحثية احلكومية، ورضب ممثل امجلعية مثاًل يف هذا الصدد س ميتد 

جراء الأحباث ابلتعاون بني اجلامعات واملؤسسات البحثية احلكومية.  يف منطقة أأسرتاليا ودول احمليط الهادئ اليت ينترش فهيا اإ

جابة عن التساؤل اذل .41 ىل  (APAA)ي طرحه ممثل امجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات وحتدث الرئيس لالإ بأأن أأشار اإ
أأن املقرتح خيص اجلامعات فقط، أأما املؤسسات البحثية احلكومية فيصعب تعريفها، كام أأهنا تتلقى يف بعض الأحيان متوياًل 

 كبيًا من متربعني ينمتون للقطاع اخلاص.

مبعلومات من مكتب اخلبي الاقتصادي الرئييس  (AIPLA)لكية الفكرية وطالب ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امل  .44
يداع طلبات  حصائيًا عىل سلوك اجلامعات يف اإ دلى املنظمة فامي يتعلق حبجم ختفيض الرسوم املطلوب لتحقيق تغيات مؤثرة اإ

 الرباءات.

كية لقانون امللكية الفكرية وأأجاب اخلبي الاقتصادي الرئييس عىل التساؤل اذلي طرحه ممثل امجلعية الأمري  .44
(APAA)  مرصحًا بأأن هذا مرهون ابلهدف من ختفيض الرسوم. فأأحد الأهداف هو تقليل املبلغ اذلي يدفعه مودع الطلب

نظي تسجيل براءة وابلتايل س يوفر ماداًي، عىل أأن الغرض الأمسى هو أأن يس تخدم هذا املال املوفر يف أأغراض أأخرى مثل 
جراء املزيد من الأ  آخر لتخفيضاإ يداع طلبات دلى معاهدة   حباث. هناك غرض أ قبال عىل اإ الرسوم، هو زايدة الإ

التعاون بشأأن الرباءات مما سيساعد عىل تسويق الأفاكر ويفتح الأسواق أأمام التكنولوجيا. بيد أأن رسوم املعاهدة تتسم 
ىل  40يض الرسوم بنس بة ، مبعىن أأن ختف 0.033-بدرجة عالية من املرونة، حيث يبلغ مس توى مرونهتا  يف املائة س يؤدي اإ

يداع الطلبات املقدمة من اجلامعات بنس بة  يداعات يغي  2.4زايدة أأعداد اإ ذا نظران اإىل حصة نظام املعاهدة من اإ يف املائة. واإ
ج يداعات اجلامعات أأعىل كثيًا مهنا عن اإ اميل املقميني مقارنة حبصة مسار ابريس س نالحظ أأن حصة نظام املعاهدة عن اإ

 .يف املائة 44املودعني واليت تبلغ 
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وأأكد وفد كينيا عىل احلاجة ملراعاة عوامل أأخرى خبالف ختفيض رسوم الرباءات، مثل متويل الأحباث واذلي يتباين  .46
فيض كثيًا ما بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة. فاجلامعة اليت ل متتكل ما يس تحق تسجيل براءته لن تس تفيد شيئًا من خت 

 الرسوم، واملطلوب هو مساعدة يف جمال التمنية الاقتصادية.

ىل أأن اجلامعات واملشاريع الصغية واملتوسطة يف  (AIPLA)وأأشار ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية  .47 اإ
ع  الطلبات يف تكل يف املائة عىل رسوم الإيداع ادلويل للك مود 90البدلان الأقل منوًا قد تس تفيد من ختفيض نسبته 

 البدلان.

واعرتف الرئيس بعدم وجود طريق واحض للميض قدمًا يف مسأأةل ختفيض الرسوم للمشاريع الصغية واملتوسطة  .48
واجلامعات واملؤسسات يغي الهادفة للرحب. فأأحد املقرتحات املقدمة اكن تقدمي ختفيض للجامعات، لكن أأكرث من سيس تفيد من 

م ختفيض الرسوم جلامعات البدلان النامية هذا يه اجلامعات خسية ال  متويل يف البدلان املتقدمة، وقد يكون مفيدًا أأن يُقدَّ
والأقل منوًا، ليكون ذكل حمفزًا لس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتسويق الاخرتاعات اجلديدة، لكن هذه الفئة 

ىل نس بة صغية فقط من اجلامعات املودعة دلى املعاهدة، مما يثي التساؤلت عن جدوى تقدمي  من اجلامعات ل متثل اإ
حدى ادلول  ىل أأن تتقدم اإ ختفيض للك اجلامعات. ومن هذا املنطلق اقرتح الرئيس أأن يمت تأأجيل العمل يف هذه املسأأةل اإ

 الأعضاء مبقرتح مقنع.

الأعضاء عىل الوصول لطريقة  أأن تعمل ادلول (FICPI)واقرتح ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية  .49
حلساب ختفيضات الرسوم املقدمة حاليًا للمشاريع الصغية  متوافقة، مبوجب املامرسات والقوانني املعمول هبا يف بدلاهنم،

ىل أأن املامرسات والضوابط احلالية متباينة دلرجة تصعب جدًا عىل  واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية، مشيًا اإ
لبات الاس تفادة من ختفيضات الرسوم، دلرجة أأن بعض مودع  الطلبات فضلوا عدم الاس تفادة من تكل مودع  الط 

التخفيضات بسبب اخملاطر احمليقة هبم لو ثبت أأهنم ل يس تحقون تكل التخفيضات عند اكتشاف معلومات خاطئة أأو يغي 
 مس توفاة تقدم هبا املودع.

س بانيا للفريق العامل أأن املك  .60 عند تب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية درس ثالثة سيناريوهات وأأعلن وفد اإ
تطبيق برانمج ختفيض الرسوم للمشاريع الصغية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية، هذه السيناريوهات يه ختفيض 

ماكنية دراس 74و 40و 14بنس بة  ة تأأثي تكل التخفيضات عىل يف املائة، مع حتليل تأأثي تكل التخفيضات، واقرتح الوفد اإ
 الويبو بناًء عىل هذه السيناريوهات الثالثة.

ماكنية مجع البياانت ابلنس بة للجامعات  .62 ىل اإ س بانيا مشيًا اإ وأأجاب مكتب اخلبي الاقتصادي الرئييس عىل اقرتاح وفد اإ
 طة.واملؤسسات البحثية احلكومية لكن هناك صعوبة يف تنفيذ ذكل للمشاريع الصغية واملتوس

واقرتح الرئيس تعاون الأمانة مع مكتب اخلبي الاقتصادي الرئييس لإعداد دراسة اثنوية صغية للوثيقة  .61
PCT/WG/7/6  يكون دورها التحري عن مدى تأأثر دخل الويبو من الرسوم يف حاةل تطبيق مس توايت خمتلفة من

 ختفيضات الرسوم للجامعات.

ماكنية اس تغالل هذا امل .61 قرتح لتحديد الفارق بني تأأثي التخفيضات عىل اجلامعات يف البدلان النامية وأأوحض وفد كينيا اإ
 والبدلان املتقدمة.

ىل أأن دراسة تأأثي ختفيضات الرسوم  (EPI)وأأشار ممثل معهد الوالكء املتخصصني دلى املنظمة الأوروبية للرباءات  .64 اإ
يض الرسوم، وأأن الإجابة عىل هذا السؤال أأمه من تقتيض دراسة عدد اجلامعات اليت س تقدم عىل دخول النظام بسبب ختف 

يداعاهتا أأم ل  .الإجابة عىل سؤال هل ستس متر اجلامعات اليت تودع دلى املعاهدة حاليًا يف اإ
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وأأجاب مكتب اخلبي الاقتصادي الرئييس عىل اقرتاح ممثل معهد الوالكء املتخصصني دلى املنظمة الأوروبية للرباءات  .64
(EPI) يداع الطلبات ادلولية عىل قرار التقدم أأو عدم  موحضًا أأن مثة ىل أأي مدى س يؤثر تؤثر رسوم اإ سؤالني مطروحني؛ اإ

يداع الطلبات ادلولية عىل  ىل أأي مدى تؤثر رسوم اإ التقدم بطلب تسجيل براءة دوليًا مع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واإ
ات اذلين يتقدمون ابلفعل حاليًا بطلبات دولية. فأأوحض أأنه قرار تفضيل املعاهدة عىل مسار ابريس ابلنس بة ملودع  الطلب

يداعات دولية  ذا اكنت هناك جامعات تتقدم ابإ ابلنس بة للسؤال الثاين، يُمكن اس تخدام البياانت املتوفرة حاليًا لتحديد ما اإ
امعات اليت تودع ولكن ليس من خالل املعاهدة، لكن س تكون هناك صعوبة تقنية جيب التعامل معها أأوًل دلراسة اجل

يداع طلبات دولية.  قبال تكل اجلامعات عىل اإ طلبات حملية فقط ودراسة مدى تأأثي ختفيض رسوم الإيداع ادلويل عىل اإ
 فميكن حماوةل التوصل اإىل حل لتجاوز تكل الصعوابت التقنية، لكن الإجابة عىل هذا السؤال تعمتد عىل توافر املعلومات.

 .7و  PCT/WG/7/6توايت الوثيقة وأأشار الفريق العامل اإىل حم  .66

وأأقر الفريق العامل بعدم وجود طريقة واحضة للميض قدمًا يف تقدمي ختفيضات جديدة عىل الرسوم للمشاريع الصغية  .67
حدى ادلول الأعضاء مبقرتح مقنع. ىل أأن تتقدم اإ  واملتوسطة واملؤسسات البحثية، واقرتحت تأأجيل العمل يف هذه املسأأةل اإ

ىل أأن هناك درجة اكفية من الاهامتم بدراسة احامتل وخلص الفريق  .68 العامل يف مسأأةل ختفيض الرسوم للجامعات اإ
ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذلكل طالب الفريق العامل بتعاون الأمانة مع مكتب اخلبي الاقتصادي 

ماكنية ختفيض الرسوم لهذه الفئة م ن مودع  الطلبات فقط، عىل أأن تُناقش هذه ادلراسة الرئييس لتقدمي دراسة ممكةل عن اإ
يف ادلورة القادمة للفريق، وطالب الفريق بأأن تشمل ادلراسة قضااي بعيهنا مثل التأأثي احملمتل لتخفيض الرسوم عىل دخل 

يف البدلان  املعاهدة من الرسوم، مبا يف ذكل دراسة عدة سيناريوهات لتقدمي مس توايت خمتلفة من ختفيض الرسوم للجامعات
ىل جانب دراسة مدى جتاوب جامعات البدلان النامية والأقل منوًا مع ختفيض الرسوم بدرجة  النامية والأقل منوًا واملتقدمة؛ اإ

 أأكرث مرونة من جامعات البدلان املتقدمة.

 منواً ختفيض الرسوم لفئة معينة من مودع  الطلبات من بدلان معينة، حتديدًا البدلان النامية والأقل 
 .PCT/WG/7/26اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .69

ىل أأن مسأأةل ختفيض الرسوم لفئة معينة من مودع  الطلبات من بدلان معينة،  .70 اس هتلت الأمانة بتقدمي الوثيقة مشيًة اإ
عداد ، عندما ُطلب من املكتب ادلويل يف البد1008حتديدًا البدلان النامية والأقل منواً، ختضع للمناقشة منذ عام  اية دراسة اإ

مجموعة جديدة من الضوابط لتحديد مس تحق  ختفيضات الرسوم، ويف أأعقاب هذا الطلب تقدم املكتب يف ادلورة الثالثة 
مبجموعة ُمحمكة من الضوابط اجلديدة املقرتحة لتحديد مس تحق  ختفيضات الرسوم مبنية عىل عدد  1020للفريق العامل يف 

ذا اكن مودع  90الابتاكر. واقرتحت الأمانة حتديدًا تقدمي ختفيض يف الرسوم قدره من العوامل املرتبطة ابدلخل و يف املائة اإ
الطلب فردًا طبيعيًا مقاميً يف، أأو حاماًل جنس ية، دوةل يقل متوسط الناجت القويم الإجاميل فهيا يف الس نوات العرشة املاضية 

الية؛ أأن يكون مقاميً يف، أأو حاماًل جنس ية دوةل أأودعت دولر أأمرييك وأأن ينطبق عليه أأحد الرشوط الت 14 000عن 
طلبًا دوليًا يف مجملها. وتضمن املقرتح  40طلبات براءات يقل معدلها عن عرش طلبات للك مليون نسمة س نواًي، أأو تقل عن 

ني، من البدلان اليت صنفهتا املطالبة مبواصةل تقدمي ختفيض الرسوم مجليع مودع  الطلبات، سواٌء الأفراد الطبيعيني أأو الاعتباري
الأمم املتحدة عىل أأهنا تنمت  لفئة البدلان الأقل منوًا. وقوبلت هذه املقرتحات بعدد من التساؤلت يف الفريق العامل ومل يُتوصل 

ىل اتفاق عن كيفية امليض قدمًا يف هذا املقرتح. ومن التساؤلت املثارة يف تكل ادلورة حتديداً  رضورة أأن  يف ادلورة الثالثة اإ
تش متل أأي ضوابط جديدة لس تحقاق التخفيض عىل معايي تعكس املزيد من التطور يف جمال الابتاكر، ويف هذا الس ياق 

م مقرتح ابلعامتد عىل ضوابط ترتكز عىل الابتاكر فقط مكعيار أأوحد لس تحقاق التخفيض، بغض النظر عن احلاةل  قُد م
م ختفيض رسوم املعاهدة للك الاقتصادية والتمنوية للبدلان املعني آخر يف هذا الس ياق، بأأن يُقدَّ ىل جانب مقرتح أ ة. هذا اإ

ىل عدم وجود تعريف متفق عليه للبدلان اليت امكن اعتبارها من فئة  البدلان النامية؛ لكن جتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ
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الضوابط املرتكزة عىل الابتاكر، أأل ويه عدد  البدلان النامية. كام أأثيت تساؤلت بشأأن املعايي املقرتح اس تخداهما يف
الطلبات اليت تصل للمعاهدة من أأشخاص طبيعيني، وحيثيات حتديد حد أأدىن سواء يف الضوابط املرتكزة عىل ادلخل تكل 

جراءات مراجعة الضوابط يف املس تقبل، وساد شعور عام بغياب التوازن بني البدلان النامية  املرتكزة عىل الابتاكر، واإ
 والبدلان الأقل منوًا املس تفيدة من ختفيض الرسوم طبقًا جملموعة الضوابط املقرتحة.

وأأوحضت الأمانة اس مترار املناقشات حول ختفيض الرسوم ملودع  الطلبات من البدلان النامية والأقل منوًا يف ادلورة  .72
ىل الإجا بة عىل التساؤلت املثارة يف الاجامتعات السابقة. السادسة للفريق العامل يف العام املايض، بناًء عىل وثيقة هتدف اإ

ر يف هذه ادلورة حتديد طريقة واحضة للميض قُُدمًا، لكن الفريق اتفق عىل مواصةل مناقشاته يف دورته السابعة احلالية،  وتعذَّ
مة وأأن تسعى الأمانة اإىل حتديث وثيقة العمل من أأجل دفع هذه املناقشات. وبذكل جاءت الوثيقة مبثابة  حتديث لنظيهتا املقدَّ

ىل ادلول الأعضاء ومجعيات  يف ادلورة السابقة للفريق، فتضمنت معلومات مس تقاة من الردود الواردة عىل نرشة ُأرسلت اإ
متثل مس تخديم املعاهدة، تطالهبم مبزيد من التعقيبات والاقرتاحات يف هذا الصدد. لكن للأسف، وردت ثالثة ردود فقط، 

دد الردود الواردة عىل التساؤل بشأأن ختفيض الرسوم للمشاريع الصغية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات عىل النقيض من ع
ضافية للبياانت  14البحثية يغي الهادفة للرحب واليت بلغت  ىل جانب تكل التعقيبات، حتديثات اإ ردًا. وتضمنت الوثيقة أأيضًا، اإ

تحديث مل يسفر عن تغيي قامئة البدلان املس تفيدة من التخفيض طبقًا الإحصائية للبدلان يف امللحق الأول. لكن هذا ال 
للضوابط اليت اقرتحهتا الأمانة. كام قدم امللحق الثاين حتديثًا للبياانت الإحصائية ملودع  الطلبات يف خمتلف البدلان املس تفيدة 

ىل ع 1000من ختفيضات الرسوم احلالية طبقًا للضوابط املعمول هبا منذ عام   .1021ام اإ

طار لتخفيض الرسوم يعرب عن  .71 امانه ابحلاجة امللحة للبدء يف تنفيذ اإ وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، معراًب عن اإ
ماكنية اس تخدام الرشطني  ىل اإ التطور يف الاقتصاد العامل  بأأسلوب يتسم ابدليناميكية. وأأشار الوفد يف هذا الصدد اإ

القويم الإجاميل وعدد الطلبات املودعة دلى املعاهدة، لتغطية اجلوانب الأساس ية لس تحقاق املذكورين يف الوثيقة؛ الناجت 
طار عادل ودينامييك لتخفيض  ختفيض الرسوم. وذلكل امكن أأن تكون احلدود املوضوعة لهذين الرشطني أأساسًا جيدًا لوضع اإ

 الرسوم يف املس تقبل.

ده لتخفيض الرسوم ملودع  الطلبات من بدلان معينة هبدف وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأيي .71
فراد  يداع الطلبات دلى نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مث تناول الوفد مسأأةل ختفيض الرسوم للأ تشجيعهم عىل اإ

ل من اس تحقاق هذا الطبيعيني من البدلان النامية والأقل منوًا معراًب عن تأأييده ملهنج يضمن استبعاد البدلان مرتفعة ادلخ
التخفيض عىل الرسوم، وطرح الوفد حتفظًا بشأأن الزايدة املقرتحة يف رشط احلد الأقىص املوضوع لس تحقاق ختفيض رسوم 

جاميل طبقًا ملتوسط الس نوات العرشة الأخية  دولر أأمرييك للك نسمة 14 000ل يتجاوز  املعاهدة؛ اذلي هو انجت قويم اإ
، لأن البنك ادلويل حيدد أأن ادلوةل مرتفعة ادلخل يه اليت 1004ادلولر الأمرييك عام  عىل حساب اثبت لسعر رصف
دولرًا أأمريكيًا للك نسمة، أأي نصف الرمق احملدد كرشط لس تحقاق التخفيض. وأأيد  21 626يتجاوز انجتها القويم الإجاميل 

تب ادلويل، واليت تراع  الضوابط املرتكزة عىل ادلخل الوفد الاعامتد عىل الضوابط املنقسمة اإىل جزأأين اليت اقرتهحا املك 
وتكل املرتكزة عىل الابتاكر عند حتديد اس تحقاق أأي دوةل لتخفيضات الرسوم، وتشرتط أأن تكون ادلوةل مس توفية لضوابط 

س س نوات لكتا الفئتني. كام أأبدى الوفد تأأييده ملراجعة ضوابط اس تحقاق البدلان لتخفيضات الرسوم بصفة دورية؛ لك مخ
ىل أأن هذه الفرتة الاقتصادية العصيبة تقتيض عدم زايدة بعض رسوم املعاهدة لتعويض أأي ختفيض لرسوم  مثاًل، مشيًا اإ

 أأخرى، بل أأن يكون التعويض بزايدة كفاءة نظام املعاهدة لضامن عدم تأأثر املزيانية.

امانه بأأن ال  .74 ناجت القويم الإجاميل هو أأكرث طريقة معلية لتحديد وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية معراًب عن اإ
البدلان املس تفيدة من ختفيض الرسوم. واملفرتض أأن تقترص الاس تفادة من ختفيض الرسوم عىل البدلان النامية والأقل منوًا 

ن مرتفعة ادلخل هبدف رفع مس توى الابتاكر وأأعداد الطلبات املودعة دلى املعاهدة من تكل البدلان. أأما لو ُأدخلت البدلا
ىل هذه املسأأةل  مضن قامئة البدلان املس تحقة لتخفيضات الرسوم فس يضيع املغزى من هذه التخفيضات. ذلكل يتوجب النظر اإ
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بأأسلوب متوازن مبراعاة الغرض من ختفيض الرسوم جبانب عدٍد من العوامل الأخرى مثل مس توايت الابتاكر لضامن أأن 
 ان اليت ل تلعب دورًا يف الاقتصاد العامل  يف الوقت الراهن.تسهم الس ياسة يف حتسني وضع البدل

وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده ملقرتح امجلع بني الضوابط املرتكزة عىل ادلخل والضوابط املرتكزة عىل الابتاكر  .74
ل الاعامتد عىل نظام متعدد املس توايت، يقتيض تقدمي نس بة ختفيض كب ية لدلول الأعضاء كحل معقول، لكن الوفد فضَّ

املس توفية للرشطني؛ ادلخل وعدد الإيداعات، وتقدمي نس بة ختفيض أأقل لدلول الأعضاء املس توفية لأحد الرشطني فقط. 
وأأبدى الوفد تفضيهل لس تخدام رشط ادلخل القويم الإجاميل، كام اكن الوضع سابقًا، عن رشط الناجت القويم الإجاميل اذلي 

، لأن ادلخل القويم الإجاميل يتضمن بنودًا للتجارة مع البدلان الأخرى ويعرب بشلك أأفضل عن تساوي تقرتحه الأمانة حالياً 
القوة الرشائية للمس هتلكني يف لك بدل. وهذا أأحد الأس باب اليت جعلت البنك ادلويل وصندوق النقد ادلويل يوصيان 

 .2991ابس تخدام ادلخل القويم الإجاميل مكؤرش لدلخل منذ عام 

ىل أأن العالقة بني الضوابط املرتكزة عىل ادلخل والضوابط املرتكزة عىل الابتاكر قد ل وأأش .76 ار وفد الاحتاد الرويس اإ
عطاء الأولوية للضوابط املرتكزة عىل ادلخل عند حتديد أأحقية المتتع  تكون واحضة للعيان، لكن الواحض أأنه ل بد من اإ

 بتاكر فيجب أأن تكون اثنوية ول بد من دراسة حدود اس تخداهما.بتخفيض الرسوم. أأما الضوابط املرتكزة عىل الا

وحتدثت الأمانة ردًا عىل تعليقات الوفود بشأأن احلد اخلاص ابلناجت القويم الإجاميل ابلنس بة للمؤرش املرتكز عىل  .77
دلان مرتفعة ادلخل، فأأوحضت أأن املقرتح املبديئ لتخفيض الرسوم اكن يقتيض الاعامتد عىل تصنيف البنك ادلويل للب

ل أأن بعض ادلول اليت اكنت س ُتقىص من اس تحقاق ختفيض الرسوم أأبدت حتفظها عىل هذه  ومتوسطة ومنخفضة ادلخل، اإ
ل أأن  14 000الفكرة واقرتحت رفع مس توى ادلخل املشرتط. وابلرمغ من أأن حتديد الرمق  دولر أأمرييك اكن رشطًا جائرًا اإ

  مل يلق قبوًل دلى عدد من ادلول الأعضاء.تصنيف ادلخل الصادر من البنك ادلويل

وانهتىى الرئيس اإىل وجود بعض التأأييد من الوفود للمقرتح اذلي تضمنته الوثيقة، لكن دون الوصول لإجامع عىل  .78
حدى البدلان من البدلان النامية يف س ياق ختفيض الرسوم. لكن الرئيس أأعرب عن  الرشوط اليت يتوجب تطبيقها لعتبار اإ

امانه  بأأن الرشوط املطبقة حاليًا عفا علهيا الزمن، وستبقى كذكل حلني التفاق عىل رشوط جديدة، وحىت ذكل احلني لن اإ
تس تفيد البدلان النامية والأقل منوًا رمغ أأهنا اكنت املس هتدفة أأصاًل بتخفيض الرسوم. وأأقر الرئيس بأأن املقرتح اذلي تضمنته 

ليه كطريقة مقبوةل للميض قدمًا الوثيقة قد ل يكون منوذجيًا، فطالب ال وفود املشاركة بعرض الأس باب اليت جتعلها ل تنظر اإ
 لتحسني الوضع احلايل.

ورأأى وفد كينيا أأن الصعوبة تمكن يف سع  الفريق العامل لوضع تعريف ملصطلح البدلان النامية رمغ أأن الأمم املتحدة  .79
 .ملتقدمة، وذلكل تعقدت الأمور يف حماوةل التفاق عىل ضوابط جديدةتطبق أأسلواًب واحضًا للتفرقة بني البدلان النامية وا

وأأقر الرئيس بوجود قامئة صادرة من الأمم املتحدة للبدلان الأقل منوًا، لكن ل وجود لتعريف حمدد للبدلان النامية.  .80
 .فيض الرسوموذلكل حاولت الوثيقة توضيح هذا الأمر من خالل اقرتاح ضوابط لتعريف البدلان املس تحقة لتخ 

ل. .82  وأأدار الرئيس عددًا من املناقشات يغي الرمسية، مث تواصلت املناقشات عىل أأساس مقرتح ُمعدَّ

ل، حيث نصت الفقرة  .81 )أأ( من جدول الرسوم املقرتح عىل أأحقية مودع الطلب 4ورشع الرئيس يف رشح املقرتح املعدَّ
ذا اكن فردًا طبيعيًا مقاميً  90بتخفيض قدره  يف، وحاماًل جنس ية دوةل يقل متوسط الناجت القويم الإجاميل فهيا يف يف املائة اإ

دولر أأمرييك للك نسمة س نواًي بتثبيت قمية ادلولر الأمرييك عىل سعره يف عام  14 000الس نوات العرشة املاضية عن 
راءات دولية للك مليون طبقًا للأمم املتحدة، وأأن يتقدم مواطنوها من الأفراد الطبيعيون بأأقل من عرش طلبات ب 1004

طلبًا دوليًا س نواًي يف اجململ، عىل حساب متوسط الس نوات امخلسة الأخية اذلي ينرشه املكتب ادلويل.  40نسمة أأو 
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ت الفقرة   90)ب( من جدول الرسوم املقرتح عىل أأحقية مجيع مودع  الطلبات من البدلان الأقل منوًا بتخفيض قدره 4ونصَّ
جراء مراجعة للضوابط لك مخس س نوات، وس يكون املقرتح أأكرث تأأثيًا يف اثنيت يف املائة، وأأوحضت ا ىل اإ لتوجهيات املقرتحة اإ

، ومن ادلول اليت تتلقى ختفيضات PCT/WG/7/26عرشة دوةل من ادلول املائة واثنتني وتسعني املذكورة يف الوثيقة 
نغافورة، بيامن ستس تفيد عرش دول من ختفيضات الرسوم بنس بة الرسوم حاليًا لكهنا س ُتحرم مهنا الإمارات العربية املتحدة وس  

يف املائة رمغ أأهنا ل حتصل عىل ختفيض الآن، وهذه ادلول يه: جزر الهباما، قربص، اليوانن، مالطة، انورو، ابلو،  90
 الربتغال، اململكة العربية السعودية، سلوفينيا، وسورينام.

ىل أأن التوجهيات امل .81 قرتحة تشرتط مراجعة قامئة البدلان املس تحقة لتخفيض الرسوم بعد مرور مخس وأأشارت الأمانة اإ
س نوات، مما يوفر قدرًا من الاس تقرار للبدلان املس تحقة، عىل أأن يكون من حق أأي بدل يغي مس تفيد من نظام ختفيضات 

ىل قامئة البدلان املس تحقة يف ضوء تغي الناجت القويم الإجاميل أأو يغيه من  الرسوم احلايل التقدم للمدير العام بطلب لضمه اإ
 الرشوط يف أأي وقت.

وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، فأأعرب عن تأأييده للمقرتح لكنه أأضاف اقرتاحًا مبراجعة رشوط ختفيض الرسوم  .84
ىل جانب مراجعة قامئة ادلول املس توفية للرشوط.  نفسها لك مخس س نوات اإ

فريقية، فأأبدى عدم تأأييده للمقرتح لإامانه بأأنه ل يعرب عن الهدف الأصيل من وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأ  .84
ختفيض الرسوم. وأأوحض الوفد أأن أأساس املناقشات احلالية اكن مقرتحًا مقدمًا من الولايت املتحدة الأمريكية والياابن )الوثيقة 

PCT/A/36/11  يةل لتخفيض فائض ادلخل نظي تشجيع ( يطالب بتخفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كوس
قبال املشاريع الصغية واملتوسطة. وتقدمت الربازيل مبقرتح بديل )الوثيقة  قبال املوسع عىل النظام، خاصًة اإ الإ

PCT/A/36/12 نشاء اللجنة ىل أأن ختفيض الرسوم يقتيض مراعاة زايدة عبء العمل واملس ئوليات املرتتبة عىل اإ ( أأشار اإ
ىل احلاجة لسد الفجوة ما بني البدلان النامية املعنية ابلتمن  ية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية، وأأشار أأيضًا اإ

يداع الطلبات ادلولية دلى املعاهدة. وُأجريت مشاورات يغي رمسية ملناقشة املقرتحني، وأأعلن  والبدلان املتقدمة فامي يتعلق ابإ
جراء دراسة عن الضوابط القامئ بأأعامل الرئيس يف لكمته امل لخصة ما نصه: "مثة اتفاق بني الوفود عىل مطالبة املكتب ادلويل ابإ

اليت حتدد مجموعة البدلان النامية والأقل منوًا اليت حيق ملودع  الطلبات مهنا الاس تفادة من ختفيض رسوم املعاهدة، وتقدمي 
من  61الفقرة  انظر" )1008أأكتوبر -ربتكل ادلراسة يف ادلورة القادمة من اجامتع املعاهدة يف سبمت

ىل أأن املقرتح PCT/A/36/13 الوثيقة (. وهذا يفرض سؤاًل: هل حيقق املقرتح احلايل هذا الهدف؟ ولفت الوفد النظر اإ
احلايل سيتضمن بعض البدلان املتقدمة ويف نفس الوقت س ُيقيص بدلين من البدلان النامية اكنتا تس تفيدان من ختفيض 

ص ابذلكر مخسة بدلان مس تفيدة من الاحتاد الأورويب. مما يعين أأن املقرتح احلايل حيمل يف طياته عددًا من الرسوم، وخ
التحدايت بشأأن مدى حتقيقه الهدف الأصيل، أأل وهو زايدة عدد مودع  الطلبات دلى املعاهدة من البدلان النامية والبدلان 

ت ل تقدم ختفيضات يف الرسوم لتكل البدلان، ول يُعقل أأن يكون الهدف من الأقل منوًا. كام أأن املنظمة الأوروبية للرباءا
آليات التغلب عىل أأوجه القصور  ختفيض الرسوم هو استبدال بدلان متقدمة ببدلان انمية. فاقرتح الوفد أأن تراجع الأمانة أ

ماكنية للجمع بني هذه الضوابط ويغيها من املعايي مثل مس   توى الابتاكر املوحض يف املؤرش العامل  املذكورة. مفثاًل هناك اإ
آخرين.  لالبتاكر اذلي تنرشه الويبو ورشاكء أ

ح بأأن املقرتح يوحض رشوط  .86 س بانيا عن تأأييده لآراء وفد الياابن يف لكمته ابمس اجملموعة ابء، ورصَّ وأأعرب وفد اإ
ىل أأن دخل املعاهدة من الرسوم يتجاوز نفقا ه الوفد اإ ماكنية اس تغالل وجود فائض الاس تحقاق اخملتلفة، ونوَّ ىل اإ هتا، مشيًا اإ

 وتقليل الرسوم يف اجململ مع تقدمي ختفيضات لعدد أأكرب من البدلان للتشجيع عىل اس تخدام املعاهدة.

ح بأأن املقرتح س يعود بفائدة  .87 وأأعرب أأيضًا وفد الربتغال عن تأأييده لآراء وفد الياابن يف لكمته ابمس اجملموعة ابء، ورصَّ
 الربتغال اليت تعاين من أأزمة اقتصادية، تؤثر بشلك مبارش عىل عدد الطلبات املودعة دلى املعاهدة.كربى عىل 
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وعلَّق وفد اليوانن عىل اجلزئية اليت أأاثرها وفد كينيا يف لكمته ابمس اجملموعة الأفريقية، واملتعلقة ابلتفرقة يف ختفيضات  .88
حيققان املساواة بني اكفة مودع  الطلبات يف حتديد مدى أأحقيهتام  الرسوم، واعترب الوفد أأن املقرتح يعمتد عىل رشطني

ابحلصول عىل التخفيض، وذلكل أأعلن الوفد عدم تأأييده لأي تفرقة تعمتد عىل كون البدل من البدلان النامية أأو املتقدمة، مضيفًا 
أأثرت عىل مس توى الابتاكر يف تكل أأن العديد من البدلان املتقدمة واههت يف الس نوات الأخية عرثات اقتصادية شديدة 

 البدلان.

وطالب وفد روس يا بتوضيح خبصوص احلالت اليت تس تويف فهيا ادلوةل رشط عدم جتاوز احلد الأقىص لدلخل احملدد  .89
 لس تحقاق ختفيضات الرسوم لكهنا ل تس تويف رشوط الابتاكر.

لبات من تكل ادلوةل من ختفيض الرسوم، وأأوحضت الأمانة رضورة استيفاء الك الرشطني ليك يس تفيد مودعو الط  .90
ذا اكن دخل ادلوةل يقل عن  هنا لن تكون  14 000وأأنه اإ دولر أأمرييك لكهنا ل تس تويف أأحد الرشطني املتعلقني ابلبتاكر فاإ
دة ن املنطق وراء ذكل يف أأن ادلول اليت تمتتع ابرتفاع مس توى الابتاكر، ممتثاًل يف زايمكمس تحقة لتخفيضات الرسوم. وي

ن البدلان اليت متتاز ابرتفاع  عدد الطلبات املودعة دلى املعاهدة ليست حباجة ملزيد من العوامل احملفزة عىل الإيداع، وابملثل فاإ
مس توى ادلخل لكهنا ل تودع عددًا اكفيًا من الطلبات دلى املعاهدة لن تس تفيد من ختفيض الرسوم لأنه من الواحض أأن 

قبال تكل ادلوةل عىل نظام الرباءات ادلويل.العامل املادي ليس هو السب  ب وراء ضعف اإ

من ختفيض  دوعلَّق وفد كينيا عىل مداخالت وفدي اليوانن والربتغال، فأأقرَّ بأأن بعض البدلان املتقدمة اليت ستس تفي .92
ةل مؤقتة ل تؤثر الرسوم تتعرض ابلفعل لأزمات اقتصادية، لكنه عاد وأأكد عىل رضورة النظر اإىل تكل الأزمات عىل أأهنا مسأأ 

رمغ الأزمات، تمتتع ابرتفاع مس توى الابتاكر ومن مث ارتفاع عدد الطلبات الرباءات املودعة  عىل حقيقة أأن تكل البدلان،
يداع الطلبات  مقارنًة ابلبدلان النامية والأقل منواً. ويُمكن الاس تدلل عىل أأن الأزمات الاقتصادية تؤثر بصفة مؤقتة عىل اإ

ىل الطلبات املودعة من الولايت املتحدة الأمريكية اليت ختطت أأعدادها الآن ما اكنت عليه يف  دلى املعاهدة  1007ابلنظر اإ
ىل تطبيق معايي منظمة علهيا  قبل الأزمة الاقتصادية العاملية، بيامن البدلان اليت ينخفض فهيا مس توى الابتاكر فتحتاج اإ

ىل البدلان من انحية قدرهتا عىل الابتاكر.لتحقيق مس توايت أأعىل من الابتاكر، خفلص الو   فد اإىل رضورة النظر اإ

ماكنية تطبيق مس توايت  .91 س بانيا عىل دمعه للمقرتح. لكنه اقرتح، يف حاةل عدم التفاق عليه، دراسة اإ وأأكَّد وفد اإ
ىل خ انة البدلان يغي متدرجة من ختفيض الرسوم ليك تنتقل البدلان تدرجييًا من خانة البدلان املس تفيدة من التخفيض اإ

 املس تفيدة من التخفيض.

وأأعرب وفد الياابن عن اقتناعه بأأن املقرتح ليس منوذجيًا، لكنه حيقق قدرًا من التوازن ويعترب خطوة يف الاجتاه  .91
ماكنية تعديهل حس امب يلزم يف املراجعات ادلورية  الصحيح، وطالب ادلول الأعضاء ابختاذ تكل اخلطوة مع الأخذ ابلعتبار اإ

 ليت تشرتطها الضوابط.ا

وأأدار الرئيس عددًا من املشاورات يغي الرمسية، مث قدمت الأمانة مقرتحًا معدًل للفريق العامل. واكن الفارق بني  .94
جراء مراجعة دورية لضوابط اس تحقاق التخفيض لك مخس س نوات، كام  ضافة رشط اإ املقرتح املعدل واملقرتح السابق هو اإ

حدى ادلول الأعضاء بطلب لإدراهها مضن قامئة البدلان املس تحقة للتخفيض بسبب تغي مس توى أأوحض أأنه يف حاةل تقدم  اإ
حدى ادلول بطلب كهذا  ادلخل أأو الابتاكر فهيا، فف  هذه احلاةل تمت دراسة طلب اس تحقاق تكل ادلوةل فقط. أأي أأن تقدم اإ

 ل يقتيض مراجعة اس تحقاق سائر ادلول لتخفيض الرسوم.

يا ابمس اجملموعة الأفريقية فأأعرب عن اعتقاده أأن هذا الرشط ليس مرضيًا بدرجة اتمة لكنه أأبدى وحتدث وفد كين  .94
عداد تقرير متابعة لتقيمي تأأثي ختفيضات الرسوم بعد س نتني من تطبيق  اس تعداده لقبول املقرتح يف حاةل املوافقة عىل اإ

ىل جانب مراجعة ضوابط الاس تحقاق لك  مخس س نوات عىل الأقل. وأألقى الوفد الضوء عىل الضوابط اجلديدة، وذكل اإ
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عطاء الأولوية  التحدايت اليت تواجه البدلان النامية ذات مس توايت الابتاكر املنخفضة، وطالب الوفد الفريق العامل ابإ
 من بدء أأعاملها. 42لتطبيق املعاهدة ليك تمتكن جلنة املساعدات التقنية املنصوص علهيا يف املادة 

عطاء الأولوية لنعقاد وأأعرب وفد ال .96 ربازيل عن تأأييده لوههة نظر وفد كينيا يف لكمته ابمس اجملموعة الأفريقية، بضورة اإ
 من املعاهدة. 42جلنة املساعدات التقنية تنفيذًا للامدة 

ل، وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل وههة النظر اليت س بق وأأن عرضها يف ادلورات السابقة للفريق العام .97
 .42ويه عدم موافقته عىل انعقاد جلنة املساعدة التقنية مبوجب املادة 

وأأبدى الفريق العامل موافقته عىل التعديالت املقرتحة عىل جدول الرسوم املنصوص عليه يف امللحق الأول  .98
وعىل التوجهيات املقرتحة لتحديث قوامئ ادلول املس توفية لضوابط ختفيض رسوم معينة يف املعاهدة،  2للتقرير احلايل

ىل امجلعية للنظر فيه يف دورهتا التالية يف  واملنصوص علهيا يف امللحق الثاين للتقرير احلايل، متهيدًا لإرساهل اإ
ضافية تدخلها الأمانة ع ة، مع مراعاة أأي1024 سبمترب  ىل املسودة.تعديالت اإ

وحتدث الفريق العامل عن بدء تطبيق جدول الرسوم املعدل، فأأبدى موافقته عىل رفع توصية للجمعية بتطبيق  .99
، مع مراعاة الرشوط املعتادة املتعلقة ابملبلغ 1024يوليو  2تعديالت جدول الرسوم املنصوص علهيا يف امللحق الأول بدءًا من 

بشأأن رسوم الإيداعات ادلولية: املبلغ املس تحق هو املبلغ املعمول به يف  4.24م )القاعدة املس تحق عند تغيي قمية أأحد الرسو 
44اترخي اس تالم مكتب التسمل للطلب ادلويل؛ القاعدة 

(اً )اثني
)ج( بشأأن رمس معاجلة البحث الإضايف: املبلغ املس تحق هو 1.
)د( بشأأن رمس املعاجلة مبوجب القسم الثاين: املبلغ 1.47قاعدة املبلغ املعمول به يف اترخي دفع رمس معاجلة البحث الإضايف؛ وال

املس تحق هو املبلغ املعمول به يف اترخي دفع رمس املعاجلة(. وبذكل وافق الفريق العامل عىل رفع توصية للجمعية بتطبيق 
 ختفيضات الرسوم اكلتايل:

يداع الطلبات ادلولية، ترسي التخفيضات  )أأ( اجلديدة عىل أأي طلب ابلنس بة لتخفيض رسوم اإ
ىل مكتب التسمل يوم  أأو بعده، وترسي التخفيضات القدامة عىل أأي طلب  1024يوليو  2دويل يصل اإ

ىل مكتب التسمل قبل هذا التارخي، حىت لو أأودع الطلب ادلويل يف اترخي لحق لس تالم  دويل يصل اإ
 (.4.24الطلب )القاعدة 

ضايف، ترسي التخفيضات اجلديدة عىل ابلنس بة لتخفيض رمس املعاجلة ورمس معا )ب( جلة حبث اإ
جراء  1024يوليو  2أأي طلب دويل يف حاةل دفع الرسوم يوم  أأو بعده، بغض النظر عن اترخي طلب اإ

44البحث الإضايف ادلويل أأو اترخي طلب حفص متهيدي دويل، عىل الرتتيب. )القاعدة 
(اً )اثني

)ج( 1.
 )د((.1.47 والقاعدة

عداد تقرير متابعة عن تنفيذ التعديالت بعد مرور س نتني من بدء تنفيذها.وأأوىص الفريق العامل  .200  ابإ

 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اً تنس يق املساعدة التقنية وفق
 .PCT/WG/7/14اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .202

تضمني التقارير  عىل رضورةشهدت التفاق ادلورة اخلامسة للفريق بأأن حرصت الأمانة عىل تذكي الفريق العامل  .201
مت س م اخلاصة ابملساعدة التقنية كبند دامئ يف ادلورات القادمة للفريق. وكام هو احلال يف تقرير ادلورة السادسة للفريق، قُ 

                                                
2

لغاء البند  418 اإىل  411 انظر أأيضًا الفقرات من   اًء عىل موافقة الفريق العامل متهيدًا )أأ( من جدول الرسوم، بن4أأدانه، واملتعلقة مبقرتح اإ
 .1024لإرساهل اإىل امجلعية للنظر فيه يف دورهتا القادمة يف سبمترب 
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ىل  بارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة التعاون بشأأن امل تأأثي ذات ال اجلزء الأول الأنشطة يتناول  ؛جزأأينالوثيقة اإ
م بشلك و  الرباءات، ىل تكل البدلان مبوجب املعاهدة مبارشالأنشطة اليت تُقدَّ يف حني تناول اجلزء الثاين أأنشطة املساعدة  ،اإ

ىل ما وراء الأنشطة ذات التأأثي املبارش عىل اس تخدام البدلان النامية للمعاهدة، واليت تنفذ  2978منذ عام  التقنية اليت متتد اإ
حتت اإرشاف هيئات الويبو. وحتتوي مالحق الوثيقة عىل معلومات حول أأنشطة املساعدة التقنية ذات التأأثي املبارش عىل 

حتقيق أأقىص اس تفادة من نظام عىل لبدلان النامية اتكل الأنشطة عىل مساعدة وتركز اس تخدام البدلان النامية للمعاهدة. 
ر نظام الرباءات الوطين اخلاص هبا، فضاًل عن ل س امي مس توى تطوُّ ، للك دوةل الاحتياجات اخلاصةمراعاة املعاهدة، مع 

يع أأنشطة مجل مس توى مشاركهتا يف أأي نظام براءات عىل املس توى الإقلمي  وادلويل. وحيتوي امللحق الأول عىل قامئة شامةل 
أأو  1024املنفذة حىت الآن يف عام ابلأنشطة ة حيتوي امللحق الثاين عىل قامئبيامن ؛ 1021املساعدة التقنية املنفذة يف عام 

يغي الرمسية اليت تش متل عىل بعض املذكرة . وقد لفتت الأمانة الانتباه اإىل 1024تنفيذها يف الفرتة الباقية من عام املعتم 
م البدلان النامية أأنشطة املساعدة التقنية اليت متتد اإىل اس تخداحتدثت الأمانة عن الطفيفة عىل امللحق الأول. و التصليحات 

ىل الفقرة ف ملعاهدة التعاون واملنفذة حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى،  اليت توحض أأمثةل عىل  7لفتت انتباه الفريق العامل اإ
مناقش هتا أأو اجلاري  ،عاهدةملاباملرتبطة العديد من الهيئات يغي تنفيذها حتت اإرشاف مثل تكل الأنشطة واملشاريع اجلاري 

واللجنة املعنية مبعايي الويبو وامجلعية العامة  عنية ابلتمنية وامللكية الفكريةاللجنة امل  وخاصةً تكل الهيئات، يف  ر بشأأهناورفع تقاري
 اً الويبو للبدلان الأقل منو يقدهما للويبو. وامكن الاطالع عىل املزيد من املعلومات العامة حول أأنشطة املساعدة التقنية اليت 

( التابعة IP-TADيف قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ) والبدلان اليت متر مبرحةل انتقاليةوالبدلان النامية 
 الويبو.ملنظمة 

بالغ الفريق العامل بأأحدث  .201 ناقشات اخلاصة ابملراجعة اخلارجية املس تجدات يف امل واتبعت الأمانة حديهثا من خالل اإ
ذات ( والواثئق CDIP/8/INF/1ال التعاون لأغراض التمنية )"املراجعة اخلارجية"؛ الوثيقة للمساعدة التقنية للويبو يف جم

ىل ملخص الرئيس لتكل ادلورة.  الصةل يف ادلورة الثالثة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من خالل الإشارة اإ
ذ حول املراجعة اخلارجية، فامي يتعلق ابملناقشات ًا كبي  اً تقدمحترز اللجنة وللأسف، مل  ىل اتفاق اللجنة مل تمتكن اإ من التوصل اإ

ىل نظر القضية تأأجيل وقررت  نتاجئ أأن ينتظر يف دورته اخلامسة اكن قد قرر الفريق العامل ونظرًا لأن دورهتا التالية. اإ
للبدلان تنظمي املساعدة التقنية يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كفاءة مدى أأن يناقش بدوره مسأأةل مناقشات اللجنة قبل 

 ، اقرتحت الأمانة متابعة انتظار نتاجئ هذه املناقشات.النامية

نه بعد الاطالع اجملموعة ابء ابمس وحتدث وفد الياابن  .204 بأأن برامج املساعدة التقنية  اً لوثيقة ل يزال مقتنعاعىل فقال اإ
هامًا  اً الربامج جزءتكل قد شلكت و الويبو يف سبيل حتسني املعاهدة. مجلعية املنسق من العمل  اً جزءتعترب املتعلقة ابملعاهدة 

للمس تخدمني. وعالوة عىل ذكل، أأكد الوفد  من الأنشطة الأساس ية للويبو لتحسني نظام املعاهدة، ومن مث جعهل أأكرث جذابً 
مع رضورة التعامل مع  ،لوب فعالاملساعدة التقنية بطريقة منسقة من أأجل تقدامها بأأستقدمي عىل رضورة أأن يرشع الويبو يف 

اجملموعة  متسكتفصلها عن ههود املساعدة التقنية الأكرب للويبو. وهكذا، دون املتعلقة ابملعاهدة يف هذا الس ياق  اتاملساعد
قبل كرية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفنتاجئ مناقشات املراجعة اخلارجية يف ل الفريق العامل انتظار ضورة برأأهيا بابء 

 .للبدلان الناميةتنظمي املساعدة التقنية يف عاهدة كفاءة املمدى مسأأةل مناقشة 

حراز موعة الأفريقية وأأقر ابمس اجملوفد كينيا وحتدث  .204 تقدم يف مناقشات املراجعة اخلارجية يف اللجنة املعنية بعدم اإ
تنظمي املساعدة التقنية يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كفاءة مدى مسأأةل ابلتمنية وامللكية الفكرية. ورأأى الوفد أأةمية طرح 

ن املناقشات حول هذا املوضوع س تظل معلقة لبعض الوقت،  للبدلان النامية ل، فاإ س يواجه نظام  بيامنعىل الفريق العامل. واإ
املناقشات حول هذا قد يؤدي تعليق فأأكرث فائدة لدلول الأعضاء. ومن مث ليصبح حتدايت كبية يف نفس الوقت عاهدة امل

ىل تقويض اجلهود املبذوةل  الفريق العامل املشاركة يف املناقشات حول وذلكل يتعني عىل . ةم املعاهدنظالرفع كفاءة املوضوع اإ
ىل ادلول الأعضاء، حيث لوحظ أأن ادلورات التدريبية قصية املدى حول املعاهدة مل  كيفية تقدمي املساعدة التقنية للمعاهدة اإ
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مبا يفيد تقدمي التدريب طويل املدى كيفية مناقشة يف هذا الشأأن امكن للفريق و فائدة التدريب طويل املدى. بنفس تكن 
 تطوير قدراهتا عىل حفص طلبات الرباءات.يف ماكتب الرباءات يف البدلان النامية 

اتحةة التقنية وتعزيز وأأكد وفد الصني عىل الفائدة الكبية للعمل اذلي يقوم به الويبو يف تقدمي املساعد .206 نظام معاهدة  اإ
ىل اس تعداد مكتب امللكية الفكرية يف وتبادل التعاون بشأأن الرباءات  املعلومات التكنولوجية يف البدلان النامية. وأأشار الوفد اإ

 .ني( للمشاركة يف أأنشطة تدريب الفاحصSIPOمجهورية الصني الشعبية )

أأن قامئة أأنشطة املساعدة التقنية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  وعلق وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل .207
تقدم بياانت مفيدة لدلول الأعضاء. وأأضاف أأن القامئة  1024اخملططة لعام  وأأ  1021الويبو يف عام منظمة اليت قدمهتا و 

عىل اس تخدام املعاهدة يف تكل البدلان، بارش امل تأأثي ذات ال لأنشطة املساعدة التقنية للبدلان النامية كثية تعرض أأمثةل 
ىل أأنشطة املساعدة التقنية املرتبطة ابملعاهدة اليت نُفذت حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى. ومن أأمثةل الفئة  ابلإضافة اإ

ت اليت مصمت ونفذت ملواههة احتياجاو الأخية، تطوير حلول العمل وأأدوات معلومات الرباءات ملاكتب امللكية الفكرية، 
وافق الوفد عىل رضورة عدم تناول وذلكل ، مبا يف ذكل تكل اخلاصة ابملعاهدة. من املساعدات التقنية دلول الأعضاءا

جاملً عن املساعدة التقنية اليت يقدهما الويبو مبعزل املساعدة التقنية املرتبطة ابملعاهدة  ملناقشات وانتقل الوفد للحديث عن ا. اإ
ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية من الويبو يف جمال التعاون لأغراض بشأأن اابلتمنية وامللكية الفكرية  يف اللجنة املعنيةاجلارية 
ىل أأن تظهر نتاجئ هذه املناقشات قبل النظر يف بأأن ينتظر موافقته عىل اقرتاح الأمانة مبداًي التمنية،  مسأأةل الفريق العامل اإ

ضافية للم  ماكنية توفي الويبو لآليات اإ ىل أأنه يف يف هذا الصدد أأشار الوفد و ساعدة التقنية املرتبطة ابملعاهدة. اإ هذه احلقبة اإ
جراء املزيد من التدقيق يف أأي برامج للويبو قد تكون مكررة أأو  العصيبةالاقتصادية  مع الربامج احلالية متداخةل جيب اإ

 عىل مزيانية املنظمة.تأأثيها مدى لتحديد 

اموفد الياابن وعربَّ  .208 بقوة يف تقدمي املساعدة التقنية فامي يتعلق بنظام معاهدة  أأن املكتب ادلويل اكن مشاراكً انه بعن اإ
للمساعدة التقنية وأألقى البالغة كام يتضح يف الوثيقة. وأأكد الوفد عىل الأةمية  أأن الرباءات بطريقة فعاةل وشامةلالتعاون بش

قلميية حول الاس تفادة الفعاةل من املعاهدة ومبادرات عن الضوء عىل مثال من امللحق الأول  اليت  العمل ادلويلتبادل ندوة اإ
حول  متعميق فهمهمتكنوا من يف هذه الندوة  نين لك املشاركاإ التابع للويبو. وقال الوفد الئامتين امولها صندوق الياابن 

املعلومات حول تقارير وتبادل ويل يف املرحةل الوطنية الاس تخدام الفعال لتقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي ادل
 البحث وممارسات الفحص يف املرحةل الوطنية. وأأعرب الوفد عن نيته مواصةل دمع مثل هذه الأنواع من الأنشطة.

ام قال موعة الأفريقية. كاجملنيابة عن يف لكمته اليت أألقاها وفد كينيا تأأييده لوههة نظر وأأكد وفد جنوب أأفريقيا عىل  .209
للبدلان النامية للسامح لها ابلس تخدام الفعال لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومل  اً ن املساعدة التقنية هممة جداإ الوفد 

يعتقد الوفد بوجود رابط قوي بني املناقشات يف الفريق العامل واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، حيث رأأى أأن 
أأن املناقشات يف كام . ، يف حني أأن املناقشات يف اللجنة موسعةتركز يف نطاق ضيقاملرتبطة ابملعاهدة  املساعدة التقنية

ىل مرحةل مجود.بدا أأهنا اللجنة خالل ادلورتني السابقتني   قد وصلت اإ

ة مللكياذلي تقدمه هيئة ا( RPETالرباءات )لتدريب فاحيص ربانمج الإقلمي  الحول  اً وقدم وفد أأسرتاليا عرض .220
ن الهيئة يعمل هبا . وقال 3الأسرتالية الفكرية فاحص براءات يقومون بأأعامل البحث والفحص وعدد من الأفراد يقومون  400اإ
فحص العدة طلبات لتقدمي التدريب حول البحث و تلقت الهيئة أأنه فامي مىض،  اً مكتب التسمل. واس تطرد موحضمبهام 

، وقد جتاوزت الطلبات عدد العاملني املتاحني لتقدمي مثل هذا التدريب. كتب تسملهمامه مك طلبات الرباءات، فضاًل عن ل 
ما يطويه  اً ، رسيعيف الهيئةأأو التسمل مكتب أأجري دلى أأو اثنني، سواء  اً أأس بوعالتدريب اذلي ل يتجاوز وقد ثبت أأن 

. كام أأنه ل يوجد تطوير للكفاءة والفهم فامي يتعلق بعمليات معاهدة التسمليف أأنظمة ومعليات مكتب  اً النس يان لأنه ليس مدجم

                                                
3
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=277377تتوفر نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل عنوان:   
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عمتد عىل امل  تدرييبال  ربانمجهذا الاملكتب أأعد التعاون بشأأن الرباءات أأو تنفيذ املهام اليت مصم التدريب من أأجلها. وذلكل، 

دارة مكتب تسمل، والبحث والفحص لطلبا آراء مكتوبة ت الرباءات، الكفاءة، لتغطية املواضيع العملية، مثل اإ حول وتقدمي أ
تقدمي الربانمج عىل مدار فرتة زمنية أأطول، مع تنس يق وتقيمي أأفضل، والاس تفادة من التصالت كام يُعتم اس تحقاق الرباءة. 

 وبيئات التعمل عرب الإنرتنت. الإنرتنت والاجامتع عرب الفيديو ، مثلمبا توفره من تسهيالت احلديثة

 ميتعلهو برانمج وذكر أأن الربانمج  الرباءاتلتدريب فاحيص ربانمج الإقلمي  الزيد من التفاصيل حول وقدم الوفد امل .222
عىل البحث والفحص اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وقد ُطور ابس تخدام حمتوى وتقنيات التعمل يركز  عن بعد

هبدف الأسرتالية مللكية الفكرية هيئة اطبقها ت اليت الإرشادات و للقواعد  اً املعاهدة وفقتدريب الربانمج ويقدم الإلكرتوين. 
ىل نظام موحد عىل مس توى العامل من حيث طريقة البحث والفحص للطلبات يف املعاهدة. ويف سبيل التفاعل مع  الوصول اإ

سعى . ولتحقيق ذكل، املشاركني، اس تخدم الربانمج مجموعة من حمتوايت وتقنيات التعمل الإلكرتوين لتحسني كفاءة الفاحصني
عىل أأن الربانمج ل هيدف يف هذا الس ياق أأكد الوفد و أأفضل املامرسات. وتبادل تشجيع معلية وضع معايي دولية ل الربانمج 

ىل فرض ممارسات  يف احلوار مع الهيئة التفاعل معلية ثنائية الاجتاه، مع مشاركة فعىل املاكتب الأخرى؛  ةالأسرتاليالهيئة اإ
ىل أأفضل مهنج ليحقق امجليع التحسن واكتساب املز املاكتب الأ  يف بعض ت الهيئة يد من الفاعلية. وقد تعلمخرى للوصول اإ
ىل توفي معلية تمنية مس تدامة الذلكل. وقد سعى  اً مواد التدريب اخلاصة به تبع توحدثالتسمل من ماكتب  احلالت ربانمج اإ

الوفد أأن التدريب س يحقق درجة أأكرب من الثقة يف ورأأى . التدريبدون متابعة تضمن تطبيق مع جتنب الزايرات الفردية 
رساء عالقة مس مترة مع  احلقوق الصادرة حول العامل ، مفن خالل احلوار املتبادل، امكن للماكتب التعمل من املتدربنيمن خالل اإ

بوجود س تة مشاركني من  1021أأخطاء املاكتب الأخرى ومشاركة أأفاكر جديدة. وقد ُأطلق الربانمج يف شهر أأبريل من عام 
آس يا )أأمم ماكتب رابطة  ندونيس يا، والفلبني( ومشاركني ASEANجنوب رشق أ أأفريقيا  من املاكتب يفاثنني ( )مالزياي، واإ

مع  متدرابً  24من  1024( وكينيا(. وستتأألف اجملموعة الثانية يف عام ARIPO)املكتب الإقلمي  الأفريق  للملكية الفكرية )
ضافيني من اتيلند وفييت انم. وقد تضمن الربانمج  ، مع اس تكامل معظم التدريب عرب الإنرتنت، وتوفي اً مكثف تدريباً فاحصني اإ

لوجودمه يف  اً بني املشاركني، نظر املناقشات وقت احلقيق . ولكن توفرت فرص حمدودة أأثناء اليوم لإجراء ادلمع املبارش يف ال
جراء احملاداثت و  .زمنية خمتلفة. كذكلمناطق  من القضااي الأخرى اليت تتعلق ابلتدريب عرب الإنرتنت، اللغة والتأأخي عند اإ

اإىل حتقيق التوازن بني التدريب يف الفصل ادلرايس والتعلمي  اً احلاجة أأيضابس تخدام وسائل الاجامتع عرب الفيديو. كام برزت 
فحص للطلبات ومناقشة أأعامهلم مع املدربني. وقد عنُي مرشف حميل يف لك البحث و أأعامل ال لمتدربني القامئني بل العمل يف حمل 

ق النجاح. ويف ابدئ الأمر، برزت لتحقي اً مكتب يتلقى التدريب، لتكون مشاركته وتدخهل يف الربانمج عاماًل أأساس ي
صعوابت خاصة ابملرشفني اذلين ل خيصصون الوقت الاكيف للمتدربني، بيامن اكن املتوقع مهنم منح الأولوية للتدريب يف قامئة 

بتاكري والنشاط الاالابتاكر مثل  لية يف التعامل مع قضااياع يون بفأأعامهلم اليومية. عالوة عىل ذكل، مل يشارك املرشفون احملل 
ملامحتت مظةل اووحدة الابتاكر  ت الهيئة م احمللية. وذلكل، دعهذه املفاهمي يف قوانيهنبكيفية وجود  اً ملعاهدة، واكنوا أأكرث اإ

ىل مكتهبامل  الأسرتالية لرشح برانمج التدريب، الأمر اذلي أأدى اإىل حتسني املشاركة. ومل يكن املقصود من برانمج  ارشفني اإ
الأمر اذلي يتطلب من املتدربني القيام بأأعامل حقيقية يتابعها  ،نقل الكفاءة وتطويرهابل و ، حفسب املعرفةالتدريب هو مترير 

براز نقاط القوة واجملالت اليت حتتاج اإىل حتسني.  ىل املدربني للتقيمي وكتابة التعليقات، مع اإ املرشف احمليل، ومن مث تصل اإ
املرحةل الثانية  تناولت فاهمي الأساس ية للمعاهدة، و املرحةل الأوىل مع املامل تتعتكون برانمج التدريب من ثالث مراحل: وي 

املرحةل الثالثة تكل املفاهمي ملامرس هتا يف العمل. وفامي يتعلق ابلتعليقات، عرب املتدربون عن رضامه وتطبق املفاهمي املتقدمة 
ىل أأن مفهوم التدريب  ت الهيئةالاكمل عن التدريب. وقد أأشار  عىل توفي املعلومات املرتكز القامئ عىل الكفاءة كذكل اإ

أأكرب مقارنة ابملتوقع للمتدربني يف الأساس. ابلإضافة  اً زمني اً تطلب التامي فهم بشلك كبي، وأأن الربانمج وتطبيقها يف العمل مل يُ 
لية، مثل التعامل مع املطالبات اإىل ذكل، أألقى برانمج التدريب الضوء عىل الاختالفات بني املامرسة الوطنية واملعايي ادلو 

نرتنت الإ بعض ادلول رسعة ف . تكنولويجال من الأ  التابعة ووحدة الابتاكر. ومن القضااي اجلوهرية الأخرى اليت شلكت حتدايً 
ز  اً بطيئة جدفهيا  آمنة بني مثانية متدربني ومدرب عداد ش بكة أ ىل الش باكت الآمنة. وذلكل، اكن من الصعب اإ ، اثنني نيوتفتقر اإ

ىل الش بكة من خارج ماكتهبم.  ولكن حتقق ذكل بنجاح، مبا يف ذكل توفي وصول املتدربني اإ
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ىل  الرباءاتلتدريب فاحيص ربانمج الإقلمي  لوأأعرب وفد السلفادور عن اهامتمه اب .221 ماكنية الوصول اإ وتساءل حول اإ
 املعايي املس تخدمة لنتقاء املشاركني.وحول الربانمج من خالل مكتبه الوطين، 

ىل أأن رابطة مشيًا لتساؤلت اليت طرهحا وفد السلفادور، عىل ا وفد أأسرتالياورد  .221 آس يا ومجعية أأمم اإ جنوب رشق أ
ادلول اليت و دول الرابطة عىل الربانمج يقترص ، وذلكل الرباءاتلتدريب فاحيص ربانمج الإقلمي  العن متويل  مس ئولتانالويبو 

هيئة امللكية متثل يف الوقت املطلوب من الفاحصني يف ت يف الربانمج تلكفة  نالحظ أأن أأمه لكنتس تعد الويبو دلمعها. و 
من أأجل تطوير التدريب وتقدامه وتقيمي املتدربني. وابلإضافة اإىل مصدر متويل الربانمج، برزت قضية الفكرية الأسرتالية 

ذا اكنت . ويف هذا الس ياق، يس تلزم الأمالواحدةموعة اجملأأقىص عدد ممكن من املشاركني يف  زايدة عدد املشاركني ر تقيمي ما اإ
سينجح يف حتقيق أأهداف الربانمج أأم ل. وفامي يتعلق ابختيار  متدرابً  24 اإىل 1024اليت تبدأأ يف عام يف اجملموعة الثانية 

فادة من ، مع الأخذ يف الاعتبار الأفراد اذلين س يحققون أأكرب اس تالتسملاملشاركني، جيب تقرير ذكل ابلتعاون مع ماكتب 
ىل مكتهبم اخلاص بعد  الكفاءات املطلوبة من اكتساب الربانمج ودلهيم القدرة عىل استيعاب ما يتعلمونه وتقدمي التدريب اإ

 الربانمج.

مضيفًا كفاءة الفاحصني، لرفع يعترب مبادرة جيدة  الرباءاتلتدريب فاحيص ربانمج الإقلمي  الن اإ وعلق وفد كينيا قائاًل  .224
ىل نفس املس توى من أأجل التعاون بشلك انحج  جيب الارتقاءأأنه  عن الوفد وأأعرب . مع بعضها البعضبكفاءة لك املاكتب اإ

امانه بقدرة  فائدة أأكرب قد حيمل يف أأنشطة تطوير الكفاءات من خالل التدريب طويل املدى اذلي  اً امليض قدمعىل الويبو اإ
 من ادلورات قصية املدى.

أأعربت عن رضاها عن املعلومات الواردة يف الوثيقة حول املساعدة التقنية اليت يقدهما ن الوفود اإ وخلص الرئيس بقوهل  .224
ماكنية تقدمي املزيد من املساعدة  ،الويبو وأأن الوفود راضية بشلك عام عن مقدار املساعدة التقنية، ولكهنا أأكدت كذكل عىل اإ

ن بعض الوفود رمغ ذكل اعتربت أأن مناقشات اللجنة اإ ئاًل . واس تطرد قااملتاحة املواردو ملزيانية ذكل مرهون ابالتقنية وأأن 
 ، ويف ضوء هذا املوقف، أأشارابلشلك املرجوحول قضية تنس يق املساعدة التقنية ل تتقدم  عنية ابلتمنية وامللكية الفكريةامل 

املساعدة التقنية اإىل رضورة أأن يبدأأ الفريق العامل املناقشات حول مدى جودة أأداء املعاهدة من حيث تنظمي  الرئيس
رأأى الرئيس رضورة التام الفريق ابلقرار املتخذ يف دورته اخلامسة بشأأن انتظار نتاجئ مناقشات اللجنة ولكن للبدلان النامية. 

قبل أأن يبدأأ الفريق يف التعامل مع اللجنة حول تنس يق املساعدة التقنية يف ضوء الصورة الأكرب للمساعدة التقنية اليت تراها 
اي الأصغر للمساعدة التقنية املتعلقة ابملعاهدة. ويف ذات الوقت، ستس متر معلية تقدمي املساعدة التقنية مبوجب املعاهدة، القضا

 اليت انقشها الفريق. نيمثل برامج تدريب الفاحص

ىل أأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية من الويبو يف جمال التع .226 اون لأغراض ولفت وفد كينيا نظر الفريق العامل اإ
ىل بعدها قدت دمت يف ادلورة الثامنة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وعُ التمنية قُ  مخس دورات للجنة دون التوصل اإ

ىل أأفضل املامرسات  خالل هذه ادلورات امخلسحتولت املناقشات أأي قرار. وعالوة عىل ذكل،  بتقدمي املساعدة اخلاصة اإ
ىل أأية  الفلسف  هالتوجؤدي يتوصيات املراجعة اخلارجية. وذلكل، فعىل الأرحج لن ة مناقشالتقنية بدًل من  ملناقشات اللجنة اإ

يف موضوع تنس يق املساعدة التقنية يف املعاهدة، مثل تدريب فاحيص  اً نتاجئ ملموسة من شأأهنا مساعدة الفريق يف امليض قدم
ن مل يمت فصل الرباءات.  املساعدة  حتسنيمي املساعدة التقنية عن املناقشات يف اللجنة، فاإن تنظيف قضية أأداء املعاهدة واإ

ىل أأجل يغي مسمى. ي التقنية مضن املعاهدة س  القدرات ورفع املزيد من التعاون أأن يشهد يف أأمهل عرب الوفد عن فشهد تأأجياًل اإ
 مه أأفضل بني املاكتب.افتلتسهيل معلية مشاركة املعلومات وحتقيق 

ملخص الرئيس يف مبحتوى  عىل تذكي الفريق العاملحفرصت تدريب فاحيص الرباءات، قضية عن الأمانة وحتدثت  .227
ىل  44من اجامتع الإدارات ادلولية احلادي والعرشين )انظر الفقرات   مرفقاملوحض يف  من ملخص الرئيس 49اإ

عداد اقرتاحات لتنس يق تدريب بقيام (، بأأن اجامتع الإدارات ادلولية أأوىص PCT/WG/7/3 الوثيقة املكتب ادلويل ابإ
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وتبادل اخلربات  جوانب التخطيط الفعال طويل املدىبشلك أأفضل بني املاكتب الوطنية، مع الأخذ يف الاعتبار  نيالفاحص
عرب . وقد أأ تالاحتياجاتكل واملاكتب اليت امكهنا توفي  نيبني احتياجات تدريب الفاحصوالربط  تقدمي التدريب الفعالل 

ىل دورات اجامتع الإدارات ادلولية عزمه املكتب ادلويل عن  ىل ادلورة التالية يف العام القادم، مث تقدمي تكل الاقرتاحات اإ اإ
ن العمل عىل قضااي معينة تتعلق ابملساعدة التقنية، وعليهللفريق العامل.  تدريب الفاحصني من البدلان النامية مثل قضية ، فاإ

ضايف التقدم بشلك مس تقل  ، س يواصلاً والأقل منو   يف اللجنة حول قضية املراجعة اخلارجية.املتواصةل عن املناقشات واإ

 .PCT/WG/7/14مل اإىل حمتوايت الوثيقة االعالفريق  وأأشار .228

 تعيني الإدارات ادلولية
 .PCT/WG/7/4اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .229

، وافقت عىل توصية بأأن 1024اليت انعقدت يف سبمترب/أأكتوبر  ذكرت الأمانة أأن امجلعية، يف دورهتا الرابعة والأربعني .210
دارة حبث دويل  جراءات تعيني مكتب اكإ دارة حفص متهيدي دويل  (ISA)يراجع املكتب ادلويل ضوابط واإ  (IPEA)أأو اإ

ن لزم الأمر، ابلتنس يق مع اجامتع الإدارات ادلولية حس امب دخال التعديالت املطلوبة اإ يلزم، عىل أأن  حتت مظةل املعاهدة، واإ
تمت مناقشة التعديالت يف دورة الفريق العامل احلالية. وسعى املكتب ادلويل مكرحةل أأوىل من هذه املراجعة اإىل مجع 

جراءات 1024املعلومات من اجامتع الإدارات ادلولية اذلي انقش هذه املسأأةل يف تل أأبيب يف فرباير  ىل اإ . وتطرق الاجامتع اإ
ىل مراجعة العملية هبدف النظر لطلبات التعيني املقدمة بأأسلوب فعال يتسم ابخلربة، واقرتح الاجامتع العملية فأأقر ابحلاجة اإ 

تطبيق مراحل متعددة يف معلية التعيني قبل أأن تتخذ امجلعية قرار التعيني. كام تناول الاجامتع الضوابط الأساس ية للتعيني، 
ي الضوابط يف هذه املرحةل، وأأوىص بأأن تعكف اجملموعة الفرعية للجودة وأأقر بأأنه من السابق لأوانه تقدمي أأي توصيات بتغي

التابعة لالجامتع عىل دراسة املزيد من اشرتاطات اجلودة اليت تضمن كفاءة معل الإدارة، وكيفية التعبي عن ذكل يف ضوابط 
ىل  44التعيني )راجع الفقرات من  مجموعة  PCT/WG/7/4قة (، وذلكل اقرتحت الوثيPCT/WG/7/3من الوثيقة  44اإ

جراءات التعيني يف الفقرة  بأأن تلعب دورها املرسوم لها كهيئة  (CTC)، تسمح للجنة املعنية ابلتعاون التقين 17جديدة من اإ
ماكنية تعيني أأحد املاكتب، وذكل ابلجامتع قبل امجلعية بثالثة أأشهر  ذات خربة حقيقية يف تقدمي نصاحئ للجمعية خبصوص اإ

ويفضل أأن يكون الاجامتع يف نفس موعد اجامتع الفريق العامل. واكن ذلكل تبعات موعد التقدم بأأي طلب عىل الأقل، 
رسال الطلب يف نومفرب من لك عام قبل أأن تنظر فيه  دارة حفص متهيدي دويل، حيث يتعني اإ دارة حبث دويل أأو اإ للتعيني اكإ

دارة د ولية أأن يس تويف لك الاشرتاطات الأساس ية للتعيني عندما امجلعية. كام يتعني عىل أأي مكتب متقدم بطلب ليصبح اإ
دراج الطلبات يف أأجندة اجامتع الإدارات ادلولية لتقدمي نصاحئ مس بقة بشأأنه للجنة املعنية  تعينه امجلعية، كام اقرُتمح أأيضًا اإ

واملسائل الانتقالية لكيفية ابلتعاون التقين. كام قدمت الوثيقة أأيضًا بعض املالحظات عن الاشرتاطات الأساس ية للتعيني 
تطبيق أأي اشرتاطات جديدة عىل الإدارات احلالية، واملساعدة التقنية ملاكتب البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اليت حتتاج 

 لتحسني يف تنس يق وتقدمي برامج تدريبية من املاكتب العريقة، مبا فهيا الإدارات ادلولية، عىل سبيل املثال ل احلرص.

وأأبدى وفد أأسرتاليا تأأييده ملراجعة بند تعيني الإدارات ادلولية، مبا يف ذكل تلكيف اللجنة املعنية ابلتعاون التقين  .212
بأأدوار أأكرب، كام أأعرب عن اقتناعه بأأن الإجراءات املقرتحة للتعيني املنصوص علهيا يف الوثيقة توفر القدر الالزم من املراجعة 

يه امجلعية. لكن الوفد عندما حتدث عن دور اجامتع الإدارات ادلولية ذكر أأن الإدارات لأي طلب تعيني قبل أأن تنظر ف 
دارات دولية، لكن جيب أأن تقترص  ادلولية قد تلعب دورًا مفيدًا يف توفي ادلمع واملشورة للماكتب الساعية للتعيني اكإ

دارات ادلولية ابلحتجاج الفعيل املشورة اليت يقدهما الاجامتع عىل املسائل التقنية فقط، لأنه من يغي ا لالئق أأن يُسمح لالإ
 عىل املاكتب الساعية للتعيني.

د وفد اإرسائيل عىل رضورة استيفاء الإدارات ادلولية لشرتاطات التعيني اليت تضمن أأعىل معايي اجلودة اليت  .211 وشدَّ
اءات التعيني املقرتحة بتقيمي جيريه خرباء من يتوقعها مس تخدمو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأعرب الوفد عن تأأييده لإجر 
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ىل ديسمرب، وتقيمي جيريه اجامتع الإدارات ادلولية يف يناير/فرباير، ومناقشات  الإدارات ادلولية احلالية يف الفرتة من أأكتوبر اإ
توبر، وأأشار الوفد اإىل رضورة أأن تديرها اللجنة املعنية ابلتعاون التقين يف مايو/يونيو، مث التعيني مبوافقة امجلعية يف سبمترب/أأك 

دارة اجلودة يكون معموًل هبا ابلفعل فامي يتعلق بأأعامل البحث والفحص  تعمتد املاكتب الساعية للتعيني عىل خطة لنظام اإ

ثبات حتلهيا ابخلربة الالزمة. وحتدث الوفد عن اشرتاطات التعيني مبداًي موافقته عىل املهنج املنصوص علي ه الوطين من أأجل اإ
دارة حفص متهيدي دويل يف نفس  دارة حبث دويل واإ يف الوثيقة، وحتديدًا موافقته عىل عدم تغيي رشط التعيني املزدوج اكإ

دخال تعديالت عىل الاشرتاطات حبيث تُلزم املاكتب الساعية للتعيني بتوفي الوصول الاكمل للحد الأدىن  الوقت، ولكن مع اإ
رسال طلب التعيني، لزام املاكتب بأأن تثبت خلرباء تقيمي الطلبات حتيل فاحصهيا ابملهارات  من الواثئق عند اإ كام اقرتح الوفد اإ

الالزمة لس تخدام أأدوات البحث املتوفرة واملتعلقة مبجال التكنولوجيا بشلك فعال. واختمت الوفد لكمته مقرتحًا أأن تتضمن 
م اللغوية املتخصصة والربامج التدريبية وأأدوات الرتمجة طلبات التعيني املزيد من التفاصيل عن خربات الفاحصني وهماراهت

 الآلية وأأدوات البحث واملرافق املتوفرة يف املكتب.

)مجهورية التش يك وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا(  البلطيقمجموعة بدلان أأورواب الوسطى و ابمس وحتدث وفد هنغاراي  .211
ن تعيني الإدارات ادلولية أأمر امس فاعلية نظام املعاهدة وتمنيته عامليًا، وأأعرب عن اعتقاد اجملموعة أأن مس ئولية ادلول  وقال اإ

لية اجلودة، ول أأقل من املتعاقدة لتحقيق مصلحة املس تخدمني واس مترارية النظام أأن تضمن تنفيذ الإدارات ادلولية لأعامل عا
ن اكنت  جراءات تعيني الإدارات ادلولية اإ ىل أأةمية جتنب املناقشات حول اشرتاطات واإ ذكل. وأأشار يف نفس الوقت اإ

دارات القادرة عىل تقدمي أأعامل عالية اجلودة ملس تخديم نظام املعاهدة، فال بد من  ىل عرقةل التعيينات اجلديدة لالإ س تؤدي اإ
ثبات عدم كفاءة ا عادة هيلكة اكمةل للنظام املعمول به حاليًا، فطريقة تطبيق الاشرتاطات احلالية ل اإ لنظام قبل اختاذ قرار اإ

تُظهر أأهنا حباجة لأي تعديل، ورمبا تكون املشلكة احلقيقية أأن هذه الاشرتاطات يغي مطبقة ابلقدر الاكيف من احلزم. كام أأن 
ملهين للتعيينات ببساطة من خالل جدوةل اجامتع اللجنة املعنية ابلتعاون التقين الإطار احلايل يوفر فرصة زايدة الاس تعداد ا

ماكنية حتقيق نتاجئ ملموسة من خالل  قبل اجامتع الفريق العامل مبارشًة، وذلكل توجه الوفد للفريق العامل بطلب دراسة اإ
جراءات اش دخال تغييات جذرية عىل اإ جرائية بس يطة قبل اختاذ قرار ابإ  رتاطات التعيني.خطوات اإ

صدار توصيات بتغيي  .214 واس تطرد الوفد بتعليقات عن الوثيقة، فأأبدى اتفاقه مع اجامتع الإدارات ادلولية عىل أأن اإ
ماكنية ضامن  ىل عدم قناعة عدد من الإدارات ادلولية ابإ قرار اشرتاطات التعيني احلالية أأمر سابق لأوانه، مشيًا اإ اجلودة مبجرد اإ

الأكرث رصامة، وأأشاد الوفد ابلتوصية املتعلقة بدراسة اجملموعة الفرعية للجودة مزيدًا من اشرتاطات اجلودة املزيد من الضوابط 
لكفاءة معل الإدارات، وكيفية التعبي عن ذكل مضن اشرتاطات التعيني، لكنه عاد وأأكد عىل رضورة مراعاة أأن هذا التلكيف 

ىل اجملموعة الفرعية متعلٌق ابلتقيص ع ن جودة معل الإدارات ادلولية وتأأثي اشرتاطات التعيني عىل هذه اجلودة. املولك اإ
صدار قرارات يف  وذلكل أأعرب الوفد عن قناعته ابلنتظار حلني ظهور نتاجئ أأعامل اجملموعة الفرعية للجودة وتفادي الترسع ابإ

 مناقشات اجملموعة الفرعية للجودة، اقرتح الفريق العامل. وبيامن اقرتح املكتب ادلويل أأن تُس تغل توصيات الفريق العامل يف
الوفد عكس ذكل. مبعىن أأن تُس تغل أأوًل نتاجئ مشاورات اجملموعة الفرعية للجودة بشأأن اشرتاطات التعيني يف مناقشات 

دارات )  ومن مث تؤخذ تعليقات الأخية بعني الاعتبار يف مناقشات الفريق العامل التالية. (،MIAالاجامتع ادلويل لالإ
وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املناقشات املتعلقة ابشرتاطات التعيني ما زالت مبكرة لكنه أأيد رضورة أأل يُسمح ابلتعيينات 

جراءات التعيني، فذكر أأنه ليس دليه حتفظات عىل  ل يف حالت اس تثنائية يكون لها ما يربرها. مث حتدث الوفد عن اإ املبدئية اإ
 (CTC)لإجراءات، وذلكل أأبدى اس تعداده لقبول اقرتاح أأن جتمتع اللجنة املعنية ابلتعاون التقين املقرتحات الهادفة لتنظمي ا

بصفة منفصةل عن امجلعية وليس قبلها مبارشة، حبيث تس بغ عىل اللجنة دورًا استشاراًي أأكرب قمية، مما س يجعل الإجراءات 
ىل أأن كون مجيع  الإدارات ادلولية أأعضاء يف اللجنة حبمك منصهبم جعل ادلور الإضايف املعمول هبا حاليًا أأكرث فاعلية. كام أأشار اإ

ن مجيع ادلول املتعاقدة متواجدة يف الاجامتع،  دارات يبدو زائدًا عن احلاجة. وقال الوفد اإ اذلي يلعبه الاجامتع ادلويل لالإ
جراء تقي ليه مس ئولية النظر يف الطلبات مبا يعطيه احلق يف اإ اميت مس بقة. كام أأن معاهدة التعاون فليس منطقيًا أأن تولك اإ

رشاك اجامتع الإدارات ادلولية، وذلكل أأبدى الوفد عدم قناعته بأأن فرض  بشأأن الرباءات ليست ملزمة حتت أأي بند ابإ
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ل أأن الوفد أأقر مبقرتح طلب الوافدين اجلدد من الإدارات  لزامية جيرهيا الاجامتع يتسق مع نظام املعاهدة. اإ املعاهدة مراجعة اإ
 ادلولية مساعدهتا ومراجعة ممارسات التعيينات املبدئية.

وأأكد الوفد عىل أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مشاركة يف الإدارات ادلولية وملتمة ابحلفاظ عىل  .214
ىل أأن الإفراط يف مركزية النظام قد يعرق ل مبادرات مس توى جودة الأعامل اليت تقدهما الإدارات بل ورفع مس تواها، وأأشار اإ

قادرة عىل تلبية الاحتياجات احلالية ملودع  الطلبات؛ مفع انتشار أأنظمة التصالت احلديثة يف عرصان احلايل واليت توفر 
لكرتونية وأأدوات لتبادل املعلومات مل يعد هناك أأي مربر ملزيد من املركزية يف النظام. وأأضاف الوفد أأن  قواعد بياانت اإ

جراءات التعيني املقرت  حة يف الوثيقة فد تؤثر يف البداية عىل الوافدين اجلدد فقط، لكن يف حاةل اعامتد الإجراءات فهناك اإ
ىل زايدة الأعامل املرتامكة واملتأأخرة يف املاكتب  عادة التعيني، مما س يؤدي اإ خطر أأن يقل عدد الإدارات ادلولية بسبب معلية اإ

ىل تقليل عدد اخليارات املتاحة أأمام امل  ىل نظام املعاهدة.الكبية واإ  س تخدمني الراغبني يف ادلخول اإ

دارة حبث  .216 نشاء اإ واختمت الوفد لكمته بأأن أأبلغ الفريق العامل بأأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تعمل عىل اإ
دارة دولية يف وسط ورشق أأورواب س يوفر ملس تخديم نظام  قامة اإ وحفص متهيدي دويل جديدة مبوجب املعاهدة، وأأن اإ

دارة ال ماكنية التواصل بلغهتم الأم مع اإ رباءات خيارًا مرغواًب وفعاًل لس تصدار الرباءات دوليًا. كام سيس تفيد املس تخدمون من اإ
دولية اتبعة للمعاهدة، وقد تسامه هذه املزااي بدورها يف تعزيز الابتاكر والإبداع والارتقاء مبس توى املنافسة والتمنية 

 الاقتصادية يف املنطقة.

دارات البحث والفحص المتهيدي ادلويل لتقارير حبث دويل وحفص متهيدي دويل و  .217 عداد اإ أأكد وفد الياابن عىل أأةمية اإ
امانه بأأةمية املناقشات بشأأن  عالية اجلودة لضامن كفاءة معل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فأأعرب الوفد عن اإ

نظام املعاهدة، وأأكد الوفد حتديدًا عىل أأةمية مراجعة الإجراءات الاشرتاطات املناس بة يف سبيل التحسني املتواصل ل 
والاشرتاطات احلالية من حيث مدى مواكبهتا بشلك اكٍف للتوسعات اليت شهدهتا الس نوات الأخية يف نطاق وتعقيد الأعامل 

اء املراجعة، فأأعرب عن اقتناعه التقنية املنشورة، وكذكل يف تطور تكنولوجيا املعلومات. وانتقل الوفد للحديث عن كيفية اإجر 
عداد  ذا اكنت الاشرتاطات احلالية مناس بة أأم ل ومدى احلاجة لإدخال اشرتاطات جديدة هتدف لضامن اإ بضورة دراسة ما اإ

جراءات التعيني  تقارير حبث دويل وحفص متهيدي دويل عالية اجلودة. ويف هذا الس ياق أأبدى الوفد موافقته عىل مقرتح اإ
 من الوثيقة. 17الفقرة املذكور يف 

ضفاء املزيد من الوضوح عىل معليات البحث ادلويل مبا يصب يف  .218 ىل اإ س بانيا تأأييده للأعامل الهادفة اإ وأأبدى وفد اإ
صاحل مودع  الطلبات واكفة ادلول الأعضاء، وذكل من خالل ضامن توفي املوارد الالزمة للبحث ادلويل ورفع مس توى 

دارة والتاهما باكفة الاشرتاطات التعاون واجلودة. وأأشار الوف جراءات التعيني النشاط الاكمل لالإ د اإىل رضورة أأن تضمن اإ
ابلشلك اذلي يضمن أأعىل مس توايت اجلودة، واليت يه جحر الأساس لكفاءة النظام. وحتدث الوفد عن عدد الفاحصني 

دًا عىل أأن املس توى التقين للفاحصني وأأدوات ومس توى تدريهبم، مبداًي حتفظه عىل العدد اجلزايف للفاحصني املطلوبني، مشد
جراءات التعيني مامتش ية مع  البحث هام عاملني أأكرث أأةمية يف حتديد جودة نواجت العمل. كام أأشار الوفد اإىل رضورة أأن تكون اإ

التقين، كام اقرتحت . واختمت لكمته معربًا عن تأأييده للفصل بني اجامتع  امجلعية واللجنة املعنية ابلتعاون 61و 16القاعدتني 
جراءات التعيني.  الوثيقة، مبداًي اس تعداده لتقدمي التعاون التقين مع املاكتب أأثناء اإ

وأأعرب وفد سلوفاكيا عن دمعه للكمة وفد هنغاراي ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، مؤكدًا أأن جحر  .219
رسيع التطور هو الشفافية يف قواعد تعيني الإدارات ادلولية، الأساس لوضع نظام براءات كفء وفعال يف عاملنا التكنولويج 

وأأن منطقة أأورواب الوسطى تواجه عددًا من التحدايت بسبب التطور التكنولويج يف الآونة الأخية وأأنشطة الابتاكر، مما 
دارة دولية أأدى لظهور حاجة ماسة لتوفي ادلمع الاكيف لطلبات املعاهدة املودعة يف املنطقة. وأأضاف الوفد أأ  ن توفي خدمات اإ
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ضافية دلمع مودع  الطلبات ابملنطقة ولالس تفادة من  ابللغات احمللية، كام اقرتح وفد هنغاراي، س يعط  دفعة تنافس ية وقمية اإ
 نظام املعاهدة.

ىل أأن السبب يف زايدة اعامتد املاكتب الوطنية ومودع  الطلبات والأ  .210 طراف وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ىل التطور اذلي شهدته يف الآونة الأخية وزايدة التام الإدارات  اخلارجية عىل خدمات الأعامل ادلولية يرجع ابملقام الأول اإ

عن اعتقاده بأأن  (USPTO)ادلولية ابجلودة. وذلكل أأعرب مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية 
حاليًا لتعيني الإدارات ادلولية حباجة اإىل حتديٍث يعرب عن واقع القرن احلادي والعرشين  الإجراءات والاشرتاطات املعمول هبا

قبال املتايد عىل تقارير البحث والفحص المتهيدي ادلويل. وأأكد عىل رضورة التام أأي مكتب يرغب يف  من أأجل مواصةل الإ
دارة دولية مبس توى اجلودة اذلي يُطالب به مس تخديم نظام  املعاهدة؛ سواٌء مودع  الطلبات أأو املاكتب الوطنية. تعيينه اكإ
من الوثيقة، واليت تقرتح تطبيق الاشرتاطات عىل  41وحتدث الوفد عن مراجعة الاشرتاطات مبداًي تأأييده توصيات الفقرة 

 اجملموعة الفرعية الإدارات القامئة حاليًا بشلك انتقايل، وموافقته عىل أأن حُتال املناقشات اخلاصة ابلشرتاطات نفسها اإىل
جراءات التعيني معراًب عن دمعه الاكمل  للجودة املنبثقة عن اجامتع الإدارات ادلولية. مث انتقل املكتب للحديث عن اإ

واليت تنص عىل أأن تتوصل امجلعية  18من الوثيقة والتوصيات املذكورة يف الفقرة  17لالإجراءات املنقحة املذكورة يف الفقرة 
ىل تفامه لتطبي جراء معاينة ابملوقع لأي اإ ضافة رشط اإ ق هذه الإجراءات بأأثر فوري. لكن الوفد علق عىل رضورة دراسة اإ

دارة دولية، عىل أأن جيري هذه املعاينة مكتب واحد عىل الأقل من املاكتب املؤهةل ابدلرجة  مكتب متقدم بطلب تعيني اكإ
اليت نوقشت يف  PCT/MIA/21/3كر هذا املقرتح يف الوثيقة الاكفية، خيتارها املكتب ادلولية أأو املكتب املرحش. وقد ذُ 

اجامتع الإدارات ادلولية هذا العام، ويتيح هذا املقرتح أأن يعلق املكتب املعاين عىل درجة استيفاء اشرتاطات التعيني، وذكل 
 تسمح ابحلمك عىل عىل عكس املعمول به حاليًا من زايرات املكتب ادلويل اليت تقدم نصاحئ عن الاشرتاطات لكهنا ل

من الوثيقة واليت تنص عىل أأن تكون التعيينات  11اشرتاطات موضوعية. كام أأبدى الوفد تأأييده للفكرة املوحضة يف الفقرة 
من الوثيقة فرصح بأأن تدريب  14املبدئية يف أأضيق احلدود. واختمت الوفد ابحلديث عن حمتوى الطلبات املوحض يف الفقرة 

معق واتساع درايهتم التقنية رمبا تكون أأمه الأمور اليت جيب أأخذها بعني الاعتبار عند حتديد مدى قدرة الفاحصني وخربهتم و 
عداد تقارير دولية عىل املس توى الاكيف من اجلودة، وذلكل ل بد أأن يكون مس توى التفصيل املوىل لهذه  أأحد املاكتب عىل اإ

دارة اجلودة واحلد الأدىن من التوثيق والقضااي الأمور عىل الأقل عىل نفس مس توى التفصيل املوىل لقض ااي مثل أأنظمة اإ
 لأنظمة تكنولوجيا املعلومات.

وأأعرب وفد بولندا عن تأأييده للكمة وفد هنغاراي اليت أألقاها ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وعن اتفاقه  .212
صدار توص  يات بتعديل اشرتاطات التعيني أأمر سابق لأوانه حيث حيبذ مع الآراء املعلنة يف اجامتع الإدارات ادلولية بأأن اإ

ىل أأن التعديالت املقرتحة عىل اشرتاطات التعيني قد تتسبب  ضامن رصامة تطبيق تكل الاشرتاطات أأوًل. وأأشار الوفد اإ
دارات دولية جديدة يف املس تقبل، ليس هذا حفسب بل ورمبا تؤدي ابلتبعية ىل بدء معلية  بدرجة كبية يف حمدودية تعيني اإ اإ

مراجعة تعيني الإدارات ادلولية عالية الكفاءة اليت تقدم خدمات املعاهدة حاليًا لنطاق واسع من املس تخدمني عىل أأعىل 
مس توى من اجلودة. واس تطرد الوفد أأنه بسبب هذا الاحامتل، اذلي قد يقيد مودع  الطلبات وحيد من زمخ خدمات 

عطاء املزيد من الاهامتم لهذا املوضوع وانتظار نتاجئ  ومنتجات املعاهدة املتوفرة بلغهتم الأم، حري بلك ادلول الأعضاء اإ
ل أأنه ل يرى  جراءات التقدم بطلبات التعيني، اإ مناقشات اجملموعة الفرعية للجودة. ورمغ تأأييد الوفد لعملية توحيد وتنظمي اإ

طات احلالية مبزيد من الرصامة س يكون اكفيًا يف هذا مسويغًا لتغيي اشرتاطات التعيني، مؤكدًا عىل أأن تطبيق الاشرتا
 الصدد.

ورصح وفد الصني بضورة أأن تقدم الإدارات ادلولية خدماهتا بشلك مرحي ومتاح للك مودع  الطلبات عىل  .211
دارة دولية طاملا أأنه يضم  عددًا معينًا اختالف لغاهتم يف خمتلف املناطق والبدلان، مؤكدًا عىل أأحقية أأي مكتب يف أأن يُعنيَّ اكإ

دارة اجلودة الالزمة لإجراء البحث والفحص المتهيدي، وذلكل اقرتح  من الفاحصني املؤهلني وامكل البنية التحتية وقواعد اإ
جراء املزيد من ادلراسة واملباحثات يف هذا الشأأن.  الوفد اإ
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دارات البحث  .211 والفحص المتهيدي ادلويل، مبداًي وأأكد وفد مجهورية كوراي عىل أأةمية اجلودة يف اخلدمات اليت تقدهما اإ
جراءات املراجعة اليت يقوم هبا اجامتع الإدارات ادلولية واللجنة  17تأأييده للمقرتح املذكور يف الفقرة  من الوثيقة وحتديدًا اإ

 املعنية ابلتعاون التقين نظرًا لأن خربة ودراية الإدارات ادلولية القامئة س تكون مفيدة جدًا.

قناعته بأأن تواجد عدد من الإدارات ادلولية العامةل يف مناطق جغرافية متنوعة مبختلف اللغات  وأأعرب وفد كندا عن .214
جامًل من خالل تبادل اخلربات بني الإدارات ادلولية  يضمن ملس تخديم املعاهدة خدمة ممتزية ويرفع من معايي معل املعاهدة اإ

ية واجملموعة الفرعية للجودة املنبثقة عنه. وأأكد الوفد تأأييده الاكمل يف مبادرات واجامتعات مشرتكة مثل اجامتع الإدارات ادلول 
دارات دولية جديدة، لأهنا ستشجع عىل طلب املساعدة واملشورة  17لالإجراءات املقرتحة يف الفقرة  من الوثيقة بشأأن تعيني اإ

ثراء معلومات اللجنة املعنية من الإدارات ادلولية القامئة، ييل ذكل مناقشات تقنية مضن اجامتع الإدارات ادلولي ة، ستسهم يف اإ
دارة دولية  ن الرشط الأمه عند تقيمي طلب أأحد املاكتب تعيينه اكإ ابلتعاون التقين. وحتدث الوفد عن اشرتاطات تعيني فقال اإ

للجودة  هو جودة معل ذكل املكتب، وذلكل أأعرب الوفد عن تأأييده لجامتع الإدارات ادلولية يف تلكيفه اجملموعة الفرعية
 بدراسة متطلبات اجلودة الالزمة لضامن كفاءة معل الإدارات ادلولية وكيفية التعبي عهنا يف صورة اشرتاطات للتعيني.

، اإىل 17و 11وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده لالقرتاحات الرئيس ية يف هذه الوثيقة، وخص ابذلكر الفقرتني  .214
واملتعلقة مبحتوى  14خالل اجملموعة الفرعية للجودة. وحتدث الوفد عن الفقرة جانب مناقشة الاشرتاطات املوضوعية من 

عداد صيغة طلب مفصةل يعد أأمرًا طارئًا دلعوة املرحشني القادمني لإرسال معلومات اكفية لإثراء  الطلبات، فرأأى أأن اإ
دلولية واللجنة املعنية ابلتعاون التقين وامجلعية. املناقشات يف امللتقيات اخملتلفة، بدءًا من مجموعة اخلرباء مث اجامتع الإدارات ا

ولأن جناح هذه املناقشات يعمتد بدرجة كبية عىل املواد املرسةل فال بد أأن حيتوي الطلب عىل القدر الاكيف من املعلومات، 
ضافة تفاصيل ممكةل عىل مدار املناقشات. ماكنية اإ  مع اإ

 د هنغاراي اليت أألقاها ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.وأأعرب وفد مجهورية التش يك عن تأأييده للكمة وف .216

من الوثيقة، واليت تويص بأأن يكون الرشط  24وأأبدى وفد الربازيل موافقته عىل التعليقات املذكورة يف الفقرة  .217
دارة دولية القدرة والاس تعداد الالزمني لإجراء البحث والفحص  الأسايس للس ياسة املطبقة هو أأن امتكل أأي مكتب يُعنيَّ اكإ

 المتهيدي ادلويل ابنضباط يف املواعيد وبأأعىل معايي اجلودة.

عداد تقارير حبث نزهية ويُعمتد علهيا، يثق فهيا مودعو الطلبات  .218 دارات البحث ادلويل هو اإ ح وفد الهند بأأن دور اإ ورصَّ
ل لو  يداع طلبات حامية الرباءات يف دول أأخرى. وأأن ذكل لن يتحقق اإ دارة البحث والفحص المتهيدي ادلويل عند اإ اكنت اإ

متكل فاحصني مؤهلني وقواعد بياانت عالية اجلودة لإجراء البحث حتتوي عىل واثئق تتجاوز احلد الأدىن للتوثيق ومنظومة 
دارات الب عداد اشرتاطات جديدة لتعيني اإ دارة اجلودة اليت تراقب جودة التقارير. وأأعرب الوفد عن تأأييده ملقرتح اإ حث اإ

والفحص المتهيدي ادلويل، لكنه أأعرب يف الوقت ذاته عن رضورة أأخذ مالحظات اجامتع الإدارات ادلولية املذكورة يف 
دخال تغييات، عىل أأل يتسبب ذكل يف تعطيل  PCT/WG/7/3من الوثيقة  49الفقرة  بعني الاعتبار عند التفكي يف اإ

دارات البحث ادلويل اجلديدة. جراءات تعيني اإ  اإ

جراءات التعيينات اجلديدة وأأ  .219 عادة النظر يف اإ عرب وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عن دمعه للمقرتح اخلاص ابإ
دارات ادلولية، واملنصوص عليه يف الفقرتني  من الوثيقة، مبا يف ذكل دور اجامتع الإدارات ادلولية يف حاةل  18و 17لالإ

. 16رأأيه للجنة املعنية ابلتعاون التقين بشأأن استيفاء اشرتاطات القاعدة مشورته فقط يف النصاحئ التقنية للتعيني، أأن يقدم 
من الوثيقة، جيب أأن يكون الرشط الأسايس هو ضامن تقدمي الإدارات لأعىل مس توايت اجلودة  24وكام هو موحض يف الفقرة 

 ليك تس تخدم املاكتب املعنية التقارير الصادرة عهنا يف املرحةل الوطنية.
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ش ييل عدم قناعته بأأن توفي حد أأدىن من الفاحصني يعد رشطًا أأساس يًا لتحقيق الأهداف املرجوة من وأأبدى وفد  .240
الإدارات ادلولية، مؤكدًا عىل رضورة تركزي هذا الرشط عىل جوانب اجلودة اليت تضمن جودة نواجت معل الإدارات ادلولية 

ىل أأقىص درجة.  اإ

، لكنه بدأأ ابلتأأكيد 17الس تة لإجراءات التعيني املوحضة يف الفقرة وخلص الرئيس الآراء املطروحة بشأأن اخلطوات  .242
ذا ُطبقت الاشرتاطات احلالية  آراء بعض الوفود املشاركة بأأن تعديل الاشرتاطات املوضوعية قد ل يكون رضوراًي اإ عىل أ

، واليت تقرتح ما ييل: 17ة ابلصورة الصحيحة. وأأشار الرئيس اإىل وجود دمع قوي للفقرات الفرعية )أأ( و)ب( و)ج( من الفقر 
دراك املهمة، وأأن تتقدم  أأن تسعى املاكتب املرحشة اإىل طلب املساعدة من الإدارات ادلولية الأخرى من أأجل استيعاب واإ
دارة دولية بطلب شامل وواٍف يف مرحةل مبكرة، وأأن تس تويف املاكتب اكفة الاشرتاطات  املاكتب الراغبة يف التعيني اكإ

العمل يف أأقرب وقت يسمح به الوضع. مث حتدث الرئيس عن تباين الآراء بشأأن الفقرة )د( حول دور اجامتع املوضوعية لبدء 
الإدارات ادلولية، حيث أأبدت بعض الوفود حتفظها من احامتل جلوء بعض الإدارات القامئة لالحتجاج عىل طلبات تعيني، بيامن 

ذا اكن قارص  ًا عىل النصح واملشورة يف اجلوانب التقنية، مثل الإماكنيات املتاحة أأبدت وفود أأخرى تقبلها دلور الاجامتع اإ
للبحث وادلخول عىل قواعد البياانت، عىل أأن يقدم الاجامتع رأأيه للجنة املعنية ابلتعاون التقين دلراس ته قبل أأن ترفع 

جامع عام عىل أأن يُعقد اجامت ع اللجنة املعنية ابلتعاون التقين مبارشًة توصياهتا للجمعية. أأما ابلنس بة للفقرة )هـ(، فاكن هناك اإ
 قبيل اجامتع الفريق العامل من أأجل رفع التوصيات املنصوص علهيا يف الفقرة )و( للجمعية.

وطالب وفد س نغافورة مبزيد من املعلومات عن الفارق بني الاعتبارات اليت يراعهيا اجامتع الإدارات ادلولية وتكل  .241
جراءات التعيني املقرتحة. اليت تراعهيا اللجنة املعنية  ابلتعاون التقين يف اإ

وأأجابت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد س نغافورة، فأأوحضت أأنه ل حيق لجامتع الإدارات ادلولية ول للجنة  .241
لها عدم املعنية ابلتعاون التقين الاحتجاج عىل طلب تعيني، لكن اللجنة لها دور واحض هو تقدمي املشورة للجمعية، اليت حيق 

الأخذ هبذه املشورة لكن هذا مستبعد. والهدف هو أأن يقدم اجامتع الإدارات ادلولية حتلياًل أأكرث معقًا لطلبات التعيني عىل 
دارات ادلولية املرحشة مبزيد من  ضافية للجنة املعنية ابلتعاون التقين، مما يسمح لالإ يد خرباء خمتصني، وأأن يقدم معلومات اإ

  اللجنة، ويسمح للجنة نفسها بدراسة متعمقة ليصبح دورها الاستشاري للجمعية أأمعق مغزًى. التدارس قبل انعقاد

ن  .244 جراءات التعيني، مبداًي أأوًل عدم تقبهل دلور اجامتع الإدارات ادلولية، واثنيًا اإ وأأكد وفد هنغاراي عىل خماوفه بشأأن اإ
ملا بعد املوعد  17ملوحض يف الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة مل يكن هل دور س يصبح ابلإماكن مد موعد تسلمي طلبات التعيني ا
 املقرتح هناية نومفرب يف العام السابق ملوعد انعقاد امجلعية لختاذ القرار.

ىل أأن قوى السوق تؤثر عىل اختيار مودع   (AIPLAامجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )وأأشار ممثل  .244 اإ
ىل الإدارات  نتاهها كوهنا أأكرث اختصاصًا ادلولية. مفن بني مماريس امجلعية، تتحىل بعض الإدارات بسمعة الطلبات اللجوء اإ واإ

دارات أأخرى، لكن القدرات اللغوية أأيضًا من العوامل الأخرى اليت تؤثر يف  أأعامًل يُمكن الاعامتد عليه بدرجة أأكرب من اإ
ذا اكنت ماكتهبا جاذبة ملودع  الطلبات قبل أأن  اختبار مودع  الطلبات. وذلكل يتعني عىل الإدارات املرحشة أأن تدرس ما اإ

دارة دولية. وأأبدت امجلعية قلقها من وفرة الإدارات ادلولية لكهنا يف نفس الوقت أأقرت  تسخر ادلوةل ههدها ومتويلها لتصبح اإ
 بوجود فرص لتمنية الأنشطة الابتاكرية يف مناطق مثل أأورواب الوسطى.

 من الوثيقة. 17عىل مقرتح وفد هنغاراي بتنقيح الفقرة  واس تؤنفت املناقشات بناءً  .246

وأأعرب وفد هنغاراي عن قناعته بأأن انعقاد اللجنة املعنية ابلتعاون التقين قبل ثالثة أأشهر من انعقاد امجلعية س يحقق  .247
ىل  دور اللجنة املنصوص عليه النتاجئ املرجوة، حبذا لو اكن قبيل اجامتع الفريق العامل مبارشًة. وأأشار الوفد يف هذا الس ياق اإ

دارة حبث دويل، والرشط املنصوص عليه 1("1)46يف املادة  " وهو املساةمة يف حل املشالك التقنية املرتبطة بتأأسيس أأي اإ
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دارة دولية 1)26يف املادة  ( وهو أأن تطلب امجلعية مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين قبل أأن تتخذ قراراً بتعيني أأي اإ
ن وههة نظر الوفد يُمكن أأن تقدم الإدارات ادلولية القامئة نصاحئها التقنية بسهوةل يف اللجنة املعنية ابلتعاون التقين جديدة. وم

ن اكفة الإدارات ادلولية أأعضاء يف هذه اللجنة حبمك منصهبا، وذلكل  امكهنا مناقشة الطلب وتقدمي نصاحئها التقنية. حيث اإ
ابلأسلوب الالزم امكن اختاذ اس تعدادات تقنية أأكرث قبل أأن تتخذ امجلعية قرارها. عىل ومن خالل تطبيق القواعد احلالية 

ضفاء أأدوار جديدة لجامتع الإدارات ادلولية مع قواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، لأهنا  آخر قد تتعارض مساع  اإ جانب أ
ىل هذا التلكيف اجلديد اذلي يضف  سلطات ل ترُشك هذه اجلهة يف العملية. ومن هذا املنطلق شعر الوفد بعدم ا حلاجة اإ

لزامية من الإدارات ادلولية. ل أأن الوفد عاد وأأكد عىل ترحيبه بطلب مساعدة يغي اإ  لالجامتع. اإ

وعلق وفد السويد مقرتحًا حذف املوعد احملدد لتقدمي طلبات التعيني من الإجراءات وأأن يُذكر بوضوح أأن تقدمي  .248
 بل موعد اكٍف من انعقاد اللجنة املعنية ابلتعاون التقين.الطلبات يفضل أأن يكون ق 

 وأأيد وفد بولندا املقرتح املقدم من وفد هنغاراي. .249

 وفد الرنوجي عن تأأييده ملقرتح وفد هنغاراي وأأكد عىل رضورة أأن تراع  الإجراءات جودة نواجت معل الإداراتوأأعرب  .240
 ادلولية املرحشة.

تأأييده ملقرتح وفد هنغاراي لأنه يتغلب عىل التحفظ اخلاص ابكتساب اجامتع الإدارات وأأعرب وفد ادلامنرك أأيضًا عن  .242
ادلولية مصلحة مكتس بة يف أأي طلب تعيني، ويعجل مبوعد انعقاد اللجنة املعنية ابلتعاون التقين لتكون يف نفس موعد اجامتع 

 الفريق العامل.

 راي.وأأيد وفد مجهورية التش يك املقرتح املقدم من وفد هنغا .241

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن قناعته بأأن اجامتع الإدارات ادلولية هو الهيئة الأكرث اختصاصًا لتقيمي  .241
قدرات الإدارات ادلولية املرحشة، وذلكل أأبدى الوفد حتفظه عىل مقرتح وفد هنغاراي، كام طرح الوفد تساؤًل بشأأن تغيي 

ىل "ينبغ ".الفرعية )ج( من "جي ةلكمة يف الفقر   ب" اإ

س بانيا مع تعليقات وفد السويد، وأأعرب عن اعرتاضه عىل تغيي لكمة يف الفقرة الفرعية )ج( من "جيب"  .244 واتفق وفد اإ
ىل "ينبغ " يف س ياق احلديث عن الوفاء ابلتامات. مث عرب الوفد عن اقتناعه بضورة اإرشاك اجامتع الإدارات ادلولية يف  اإ

 .اري أأو من خالل تبادل اخلربات مع الإدارات ادلولية املرحشة.العملية سواُء بدور استش

وأأيد وفد اليوانن املقرتح املقدم من وفد هنغاراي مؤكدًا عىل أأن اللجنة املعنية ابلتعاون التقين يه اجلهة اخملتصة بتقيمي  .244
دارات دولية.  أأي طلبات تعيني اإ

مام عىل طريق حتسني وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن قناعته بأأن مقرتح وفد هن .246 غاراي امثل خطوة صغية للأ
دخال لكمة "التقنية"  الإجراءات احلالية. لكن الوفد أأعرب يف الوقت ذاته عن تفضيهل للمقرتح بصيغته الأصلية، مع اقرتاح اإ

 ة ابلتعاون التقين.يف الفقرة الفرعية )د( يف اجلزئية املتعلقة ابملشورة اليت يقدهما اجامتع الإدارات ادلولية للجنة املعني

جراءات التعيني. وذلكل أأعلن الوفد تأأييده  .247 وعرب وفد الياابن عن اقتناعه بضورة ختصيص الوقت الاكيف دلراسة اإ
للمقرتح الأصيل اذلي يقيض بضورة اس تالم طلب التعيني قبل هناية شهر نومفرب من العام السابق لجامتع امجلعية، وأأن 

لية املقرتح قبل اللجنة املعنية ابلتعاون التقين، واليت س تجمتع بدورها قبيل اجامتع الفريق العامل يناقش اجامتع الإدارات ادلو 
دارات دولية فال شك أأن  مبارشًة. ونظرًا لأن العديد من ادلول الأعضاء املشاركة يف اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ليس لها اإ

ية. وذلكل فضل الوفد المتسك ابملقرتح الأصيل مع توضيح ادلور التقين اذلي تقياميت هذه اللجنة ستتأأثر بوههات نظر يغي تقن 
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س يلعبه اجامتع الإدارات ادلولية. مث حتدث الوفد عن اخلالف اللفظ  يف الفقرة الفرعية )ج( ما بني لكميت "جيب" 
 .2.16و"ينبغ "، مقرتحًا أأن يكون ذكل متسقًا مع اللفظ املس تخدم يف القاعدة 

 لوفاكيا املقرتح املقدم من وفد هنغاراي.وأأيد وفد س .248

جراءات التعيني مؤكدًا عىل ادلور الهام اذلي تلعبه  .249 وعرب وفد س نغافورة عن تأأييده للنية وراء مقرتحات تغيي اإ
دارات البحث والفحص المتهيدي ادلويل يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اذلي يعط  أأةمية قصوى للجودة. كام عرب  اإ

فد عن تأأييده ملقرتح يسعى لضامن حتقيق ذكل. وحتديدًا، ل بد من توفي معلومات اكفية ترثي املناقشات للتوصل امجلعية الو 
ىل قرار ممتعن، مع احلاجة لضامن توحيد وتنظمي العملية وعدم ازدواجية اجلهود. ونظرًا لأن لك الإدارات ادلولية أأعضاء حبمك  اإ

تعاون التقين فاإن هذه الهيئة تبدو خمتصة وممثةل مبا فيه الكفاية لتقدمي النصاحئ التقنية للجمعية. ومن منصهبا يف اللجنة املعنية ابل 
 هذا املنظور قد ل تقتيض الضورة عرض الطلب عىل اجامتع الإدارات ادلولية.

ني كام اقرتح وفد ورصح وفد فرنسا بعدم موافقته عىل الاس تغناء عن دور اجامتع الإدارات ادلولية يف معلية التعي .260
 هنغاراي، لأن هذا س يحرم العملية من خربة ودراية هذه اجلهة.

ىل أأن املقرتح يتضمن لكمة "الوطنية" كوصف املاكتب يف الفقرة الفرعية )أأ( وليس يف   .262 ولفت وفد المنسا النظر اإ
 الفقرتني الفرعيتني )ب( و)ج(.

 .وأأعلن وفد كينيا تأأييده للمقرتح املقدم من وفد هنغاراي .261

وعرب وفد مجهورية كوراي عن نفس التحفظات اليت حتدث عهنا وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووفد الياابن عن  .261
 الاس تغناء عن اجامتع الإدارات ادلولية من معلية التعيني.

دارة حب .264 ث وحفص وعرب وفد فييت انم عن تأأييده للطلب املقدم من مكتب س نغافورة للملكية الفكرية بأأن يمت تعيينه اكإ
 متهيدي دويل حتت مظةل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

( واليت تتحدث عن 2)62وردت الأمانة عىل مالحظة وفد المنسا موحضة أأن لكمة "الوطنية" مس تقاة من املادة  .264
يقه عىل امكن تطب  26املاكتب الوطنية أأو املؤسسات احلكومية، وأأن اس تخدام املصطلح الاكمل يف هذا الس ياق يف املادة 

معلية التعيني. أأما ابلنس بة للفقرة الفرعية )ب( عن موعد التقدم ابلطلبات فميكن تغيي نصها حبيث توحض رضورة تسلمي 
الطلب قبل فرتة كبية من انعقاد اللجنة املعنية ابلتعاون التقين للنظر فيه، حيث اكن من الأفضل حتديد اترخي لإرسال الواثئق 

ىل املكتب ادلويل يف  موعد مناسب. وابلنس بة للفقرة الفرعية )ج(، فف  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لكمة "ينبغ " اإ
(should )( "ل تعادل لكمة "جيبmust" ؛ مفا يعادل لكمة)must" يف الالحئة التنفيذية للمعاهدة يه لكمة "shall ."

دارة اجلودة، وذلكل اكن احلل الوحيد هو لكن مثة اس تثناءات للك الاشرتاطات الواجب استيفاؤها فامي يتعلق بن ظام اإ
ضافة مجةل توحض أأن املاكتب اليت ل تطبق نظامًا متاكماًل shall" بدًل من لكمة "shouldاس تخدام لكمة "  " ولكن مع اإ

دارة اجلودة خاص ب أأعامل لإدارة اجلودة وقت التقدم بطلب التعيني، فميكن الاكتفاء بأأن يكون هناك خطة متاكمةل لنظام اإ
ثبااًت لتحيل املكتب ابخلربة الالزمة.  املعاهدة ويفضل أأن يكون هناك أأنظمة مشاهبة جاري العمل هبا يف أأعامل البحث الوطين اإ

جامع عىل املقرتح الأصيل املتضمن يف الوثيقة ول عىل املقرتح املقدم من وفد  .266 ىل عدم وجود اإ وخلص الرئيس اإ
جراء التقياميت التقنية لطلبات التعيني بيامن هنغاراي، وأأن بعض الوفود رحبت بوجود  دور فاعل لجامتع الإدارات ادلولية ابإ

جراء التقياميت التقنية نظرًا لأن اكفة أأعضاء اجامتع الإدارات  ماكنية أأن تقوم اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ابإ اقرتحت وفود اإ
متعلقة ابملواعيد، وهذه املسائل مرهونة بدور اجامتع الإدارات  ادلولية مه أأعضاء يف اللجنة حبمك منصهبم، ومثة مسائل أأخرى

 ادلولية.
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وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل حتفظه الرئييس عىل مقرتح وفد هنغاراي، أأل وهو أأن اللجنة املعنية ابلتعاون  .267
ات الس ياس ية. وذلكل اقرتح الوفد حاًل وسطًا التقين رمبا ل متكل اخلربات التقنية الالزمة لتقيمي الطلب خارج نطاق الاعتبار 

يزيل هذا التحفظ، وهو أأن تعمل اللجنة عىل تشكيل مجموعة فرعية متخصصة مكونة من ممثلني عن الإدارات ادلولية القامئة، 
 لتعيني.يكون دورها النظر يف الطلبات مث رفع تقارير تقنية للجنة يعرض مالحظاهتا وتقياميهتا للطلب من حيث اشرتاطات ا

وتوجه الرئيس ابلشكر لوفد الولايت املتحدة الأمريكية، لكنه أأوحض أأنه يف حاةل تشكيل مجموعة فرعية متخصصة  .268
منبثقة عن اللجنة املعنية ابلتعاون التقين مكونة من ممثلني عن الإدارات ادلولية فس تكون مشاهبة لجامتع الإدارات ادلولية 

 ولكن حتت مسمًى خمتلف.

دارات دولية، ليست متقبةل لالس تغناء عن دور وأأقر  .269 الرئيس بأأن عددًا من ادلول، خاصًة ادلول اليت حتتوي عىل اإ
ماكهنا التعبي عن وههات نظرها من  ىل أأن تكل الإدارات ادلولية ابإ اجامتع الإدارات ادلولية بشلك رمس . لكنه لفت النظر اإ

ماكنية قبولها للمقرتح اذلي امكن خالل اللجنة املعنية ابلتعاون التقين، وذلكل حض  عادة النظر يف اإ الرئيس تكل ادلول عىل اإ
من خالهل أأن يعرب اجامتع الإدارات ادلولية عن رأأيه ولكن من خالل عضوية الإدارات ادلولية يف اللجنة املعنية ابلتعاون 

اجامتع الإدارات ادلولية يف دراسة الطلب  التقين، وس يكون هذا مبثابة حتسن يف الإجراءات املعمول هبا حاليًا. فسواًء شارك
دارة دولية مرحشة يف أأي مرحةل من مراحل العملية. بداء حتفظاته عىل تعيني اإ ماكن أأي وفد اإ  أأم ل، س يكون ابإ

وبعد جوةل من املشاورات يغي الرمسية اليت قادها الرئيس، اس تؤنفت املناقشات عىل أأساس مقرتح معدل مرة أأخرى  .270
 .لإجراءات التعيني

دارات  .272 وأأوحض الرئيس أأن املقرتح املعدل حدد موعد الأول من مارس مكوعد هنايئ لتقدم املاكتب بطلبات تعييهنا اكإ
حبث وحفص متهيدي دويل ليك تنظر فهيا اللجنة املعنية ابلتعاون التقين واليت امكن أأن تنعقد قبيل اجامتع الفريق العامل 

رسال  طلب اكمل للجنة قبل انعقادها بشهرين ليك ترفع رأأهيا للجمعية. ومل يعد هناك مبارشة. وأأصبح عىل املكتب املتقدم اإ
 دور رمس  لجامتع الإدارات ادلولية يف املقرتح املعدل.

ماكنية قبوهل للمقرتح  .271 وأأعرب وفد كندا عن تفضيهل لوجود دور رمس  لجامتع الإدارات ادلولية، لكنه عاد وأأبدى اإ
" بدًل shouldاءات املعمول هبا حاليًا. وطرح الوفد سؤاًل عن اس تخدام لكمة "املعدل كنوع من التحسني لالإجر 

 ." يف الفقرة الفرعية )هـ(shall" من

وردت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد كندا موحضًة أأن القواعد العامة لالإجراءات يف الويبو حتدد مواعيد دقيقة  .271
رسال دعوات الانعقاد يف موعد أأقصاه قبل افتتاح اجللسة بشهرين، لكن مثة أأمور أأخرى أأكرث مرونة  يف بعض الأمور مثل اإ

ىل فرتة  قرارًا ابحلاجة اإ رسال واثئق الاجامتع. ومن هنا جاءت اللكمة املس تخدمة تعبيًا عن هذه املرونة، واإ يف مواعيدها مثل اإ
ىل لغات الأمم املتحدة امخلسة الأخرى.  من الوقت لرتمجة الوثيقة اإ

رسال طلبات واقرتح وف .274 شارة مبارشة للقواعد العامة لالإجراءات يف الويبو عند التحدث عن موعد اإ ضافة اإ س بانيا اإ د اإ
دارة حبث وحفص متهيدي دويل.  التعيني اكإ

س بانيا موحضًا أأن اس تخدام لكمة " .274 لها نفس تأأثي القواعد العامة " املقرتحة shouldورد الرئيس عىل اقرتاح وفد اإ
شارة مبارشة لهذه القواعد. لالإجراءات يف الويبو، ضافة اإ  وأأنه ل يرى فائدة يف اإ
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 ووافق الفريق العامل عىل رفع توصية مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعامتد التفاق التايل: .276
جراءات تعيني الإدارات ادلولية"  ":اإ

دارة  ةتُنصح أأي ")أأ( مؤسسة حكومية أأو مكتب وطين )"املكتب"( يسعى للتعيني بطلب مساعدة اإ
واحدة عىل الأقل من الإدارات ادلولية القامئة لتسامه يف تقيمي مدى استيفائه لالشرتاطات قبل أأن يتقدم 

  بطلب التعيني.

دارة دولية قبل فرتة كبية من عرضه عىل ")ب(  مجعية معاهدة جيب أأن يتقدم املكتب بطلب تعيينه اكإ
( CTCالتعاون بشأأن الرباءات للنظر فيه، وذكل لإاتحة الوقت الاكيف أأمام اللجنة املعنية ابلتعاون التقين )

دلراسة الطلب، ويتعني عىل اللجنة أأن جتمتع كهيئة خرباء حقيقية قبل انعقاد مجعية املعاهدة بثالثة أأشهر عىل 
ن أأمكن، قبيل دورة الفريق العامل للمعاهدة )واليت تنعقد عادًة يف مايو/يونيو  الأقل، وأأن يكون اجامتعها، اإ

 من أأي عام( متهيدًا لعرض رأأهيا املتخصص يف الطلب عىل مجعية املعاهدة.

ىل املدير العام طلبًا خطيًا لنعقاد اللجنة، ويفضل أأن  ")ج( وبناًء عليه، جيب أأن يرسل املكتب اإ
اذلي س تصدر فيه مجعية املعاهدة قرارها يف الطلب، وعىل أأي يكون ذكل قبل الأول من مارس من العام 

ىل اللجنة قبل موعد  رسال دعوات الانعقاد اإ حال جيب أأن يُرسل الطلب يف موعد يسمح للمدير العام ابإ
 افتتاح اجللسة بشهرين عىل الأقل.

اطات املوضوعية للتعيني ينبغ  عىل املكتب املتقدم بطلب التعيني أأن يس توعب رضورة استيفاء مجيع الاشرت  ")د(
دارة دولية يف أأقرب وقت ممكن بعد صدور  قبل أأن تصدر امجلعية قرار التعيني، وأأن يكون مس تعدًا لبدء أأعامهل اكإ

دارة جودة  28قرار التعيني، يف موعد أأقصاه  شهرًا من التعيني، وفامي يتعلق برشط أأن يطبق املكتب املتقدم نظامز اإ
جراءات مراجعة داخلية طب قًا للقواعد املشرتكة للبحث ادلويل، يف حاةل عدم تطبيق نظام كهذا قبل أأن تصدر واإ

امجلعية قرار التعيني، يُكتفى بوجود خطة متاكمةل لنظام كهذا ويفضل أأن تكون هناك أأنظمة مشاهبة معموٌل هبا ابلفعل 
ثبات لتحيل املكتب ابخلربة الالزمة.  يف أأعامل البحث والفحص الوطين اكإ

ب أأن يرسل املكتب أأي واثئق يرى أأهنا س تدمعه عند نظر اللجنة املعنية ابلتعاون التقين يف جي ")هـ(
ىل املدير العام قبل موعد افتتاح جلسة اللجنة بشهرين عىل الأقل.  طلب التعيني اإ

ىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )واليت تنعقد عادًة يف  ")و( تُرسل هذه الطلبات بعد ذكل اإ
سبمترب/أأكتوبر من أأي عام( برفقة أأي مشورة مقدمة من اللجنة املعنية ابلتعاون التقين، متهيدًا للبت شهر 

 الطلب." يف

ووافق الفريق العامل أأيضًا عىل رفع توصية مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعامتد القرار التايل خبصوص  .277
 اق املقرتح:قالية اخلاصة ابلتفبدء الرساين والتفاقات الانت

دارة  جراءات تعيني الإدارات ادلولية املنصوص علهيا يف التفاق املذكور أأعاله عىل أأي طلب تعيني اإ "ترسي اإ
 دولية يُرسل بعد ختام ادلورة احلالية مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات."

 PCT 20/20 نقاش عام حول مقرتحات
 .PCT/WG/7/20اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .278
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اس هتل وفد اململكة املتحدة لكمته عن الوثيقة موحضًا أأن اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية قدمتا اقرتاحًا  .279
(، مث عرضتا PCT/WG/5/18)الوثيقة  1021" يف ادلورة اخلامسة للفريق العامل يف PCT 20/20 مشرتاكً بعنوان "

(، ويف أأعقاب ذكل أأدخلت PCT/WG/6/15فريق العامل )الوثيقة اقرتاحات منقحة وموسعة يف ادلورة السادسة لل
اتحة الرأأي  امجلعية عىل الالحئة التنفيذية تعديالت متعلقة ابثنني من هذه املقرتحات، أأل وهام البحث التمكييل الإلزايم واإ

ة الوضع الراهن لالقرتاحات املكتوب لإدارة البحث ادلويل أأمام امجلهور عند النرش ادلويل للطلب. ورشحت الوثيقة احلالي
( أأحد تكل الاقرتاحات، وهو اقرتاح ادلمج الرمس  للمسار PCT/WG/7/21الأخرى، وتناول تقرير مس تقل )الوثيقة 

الرسيع ملعاجلة الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ورحب الوفد ابلس امتع لتعليقات عامة من الوفود الأخرى عن 
 املقرتحات.

البحث هو أأولوية عليا، وأأكد الوفد عىل أأن  اسرتاتيجياتفد أأسرتاليا عن اعتقاده بأأن املقرتح املتعلق بتدوين وأأعرب و  .280
البحث مع املاكتب الأخرى، موحضًا للفريق العامل أأن مجموعة فانكوفر لهيئات امللكية  اسرتاتيجياترضورة تدوين ومشاركة 

بني ماكتهبا،  الاسرتاتيجياتعكف حاليًا عىل دراسة مبادئ تدوين ومشاركة الفكرية )أأسرتاليا وكندا واململكة املتحدة( ت
عداد صيايغة مشرتكة ملشاركة تكل  . ومن املمكن أأن تسامه هذه التجارب يف أأعامل اجملموعة الاسرتاتيجياتويتضمن ذكل اإ

اتحة الفرعية للجودة املنبثقة عن اجامتع الإدارات ادلولية من أأجل مترير هذا املقرتح. وأأشا ىل أأن اإ  اسرتاتيجياتر الوفد اإ
دارات البحث ادلويل ورفع مس توى اجلودة  البحث بشلك معلن سيسهم يف رفع مس توى الشفافية يف الأعامل اليت تقوم هبا اإ

جراء  لسرتاتيجياتوتيسي س بل مشاركة الأعامل. وذلكل َأوىل الوفد أأةمية خاصة  البحث اليت حتتوي عىل معلومات عن اإ
البحث، مثل قواعد البياانت املس تخدمة واملصطلحات املدخةل يف حمراكت البحث يف لك مرحةل وأأيضًا اليت تذكر الواثئق 

اء هذه  ن أأيغلب قُرَّ  جياتالاسرتاتي اليت اس ُتعرضت، لتوفر ملودع  الطلبات واملاكتب رؤية واحضة ملا مت حبثه. وقال الوفد اإ
لزاميًا من منوذج حبث مشرتك، حىت ولو مل يكن  من املتخصصني، وذلكل رأأى الوفد أأةمية خاصة جلعل تكل العنارص جزءًا اإ
ىل أأنه يف هيئة امللكية الفكرية الأسرتالية حيتوي كشف  متخصصو الرباءات عىل دراية وثيقة هبذه الأدوات. وأأشار الوفد اإ

لبحث ادلويل متضمنًا قامئة بقواعد البياانت املس تخدمة وخطوات البحث مع ذكر معلومات البحث عىل السجل الاكمل ل 
حمدد للمصطلحات املدخةل يف حمراكت البحث والواثئق اليت مت عرضها وفريق الفحص املكون من ثالثة أأفراد اذلي أأجرى 

دارات ا عالن البحث، ويصدر كشف املعلومات هذا مع التقرير ادلويل. وذلكل حث الوفد اكفة اإ لبحث ادلويل عىل اإ
" لأن رفع PATENTSCOPEالبحث اخلاصة هبم للمكتب ادلويل من أأجل نرشها يف ركن الرباءات " تاسرتاتيجيا

ىل رفع مس توى الثقة يف الأعامل املنجزة ورفع مس توى اجلودة وتبادل الأعامل.  مس توى الشفافية س يؤدي اإ

وعة فانكوفر اليت حتدث عهنا وفد أأسرتاليا مع الفريق العامل، وأأعرب وفد كندا عن تطلعه ملشاركة خربات مبادرة مجم .282
 .PATENTSCOPEوحث الوفد سائر املاكتب عىل نرش جسالت أأعامل البحث اخلاصة هبم عىل ركن الرباءات 

ماكنية التوسع أأكرث يف بعض مقرتحات الوثيقة مث طرهحا يف ادلورة القادمة للفريق العامل. .281 ىل اإ  وأأشار وفد اإرسائيل اإ
وبدأأ الوفد ابلتعبي عن تأأييده للتعديالت احملدودة يف الفصل الأول، برشط أأن تكون ذات طبيعة يغي جوهرية، لأن هذا 

دارات البحث ادلويل وعىل مودع  الطلبات. مث رصح الوفد بأأن التدوين الإلزايم  البحث  لسرتاتيجياتس يعود ابلنفع عىل اإ
  املزيد من الثقة عىل نواجت معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل رفع سيسامه يف حتسني جودة أأعامل البحث ويضف

ىل أأن مكتب الرباءات الإرسائييل قدم للمكتب ادلويل منذ أأبريل  ه الوفد اإ مس توى شفافية البحث يف املرحةل ادلولية. ونوَّ
". واختمت الوفد PATENTSCOPEحبث ليمت نرشها يف ركن الرباءات " اسرتاتيجياتنسخة من  2 000أأكرث من  1021

ىل مقرتحات أأخرى امكن التوسع فهيا أأكرث مثل البحث التعاوين وادلمج الرمس  للمسار الرسيع ملعاجلة الرباءات يف  ابلإشارة اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

لزاميًا عىل الر  .281 ح وفد املنظمة الأوروبية للرباءات بأأن املنظمة ابلفعل تشرتط ردًا اإ دارة ورصَّ أأي املكتوب الصادر من اإ
دارة  دارة حبث دويل أأو اإ دارة الفحص المتهيدي ادلويل عن قابلية تسجيل الرباءات واليت أأصدرهتا بصفهتا اإ البحث ادلويل أأو اإ
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ىل أأن املنظمة أأيضًا  حفص متهيدي دويل، وأأوىص املاكتب الأخرى ببذل ههود من جانهبا يف هذا الصدد. كام أأشار الوفد اإ
، قبل اترخي بدء العمل 1024أأبريل  2بحث التمكييل الإلزايم املذكور يف الفصل الثاين واذلي بدأأ العمل به منذ تطبق ال 

. وانتقل الوفد للحديث عن مشاركة 1024يوليو  2ابلالحئة التنفيذية اجلديدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 
ىل أأن هذه املسأأةل مت  اسرتاتيجيات طرهحا يف ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية، وأأن املنظمة البحث منوهًا اإ

لعبت وقتئذ دورًا قياداًي يف فريق التصال مع الإدارات ادلولية الأخرى. وحتدث الوفد عن البحث التعاوين، فأأفاد الفريق 
ابلتعاون مع هيئة امللكية الفكرية الكورية العامل بأأحدث املس تجدات بشأأن املرشوعني التجريبيني الذلين أأجرهتام املنظمة 

ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، حيث أأعدت املنظمة دراسة متعمقة للمرشوعني هبدف تقيمي جتربة 
وماذا  البحث التعاوين يف املس تقبل ودراسة الفرص املتاحة ذلكل يف نظام الرباءات وتقيمي مدى احلاجة ملرشوع جترييب اثلث

ىل أأن مثة حاجة لإجراء جتربة اثلثة لإعداد  س تكون أأهدافه ومهنجه لإضافة قمية عىل التجربتني السابقتني. وخلصت ادلراسة اإ
دخال املزيد  أأساس قوي لأي قرار مس تقبيل متعلق هبذا املبدأأ، عىل أأن تشمل التجربة الثالثة مجع الآراء من املس تخدمني واإ

(، IP5وذلكل أأعلنت املنظمة عزهما التشاور مع ماكتب امللكية الفكرية العاملية امخلسة الكربى ) من التحسينات عىل مهنجها،
وحتديدًا املكتبني املشاركني يف التجربتني السابقتني، خبصوص امليض قدمًا يف هذا من خالل تبادل الآراء عن معايي اجلودة 

رضورة مراعاة يل الفائدة والتلكفة، واختمت الوفد ابلتأأكيد عىل ومشاركة املس تخدمني والرقابة، من أأجل وضع الأساس لتحل 
 معلية البحث، مثل القمية املضافة للمس تخدمني واجلوانب التشغيلية يف املاكتب وتلكفة أأعامل البحث التعاوين.اكفة جوانب 

غية واملتوسطة، مع وأأعرب وفد مرص عن اهامتمه بتخفيض الرسوم مبا يصب يف مصلحة املشاريع متناهية الصغر والص .284
ماكنية تطبيق ذكل عىل اجلامعات واملؤسسات البحثية يغي الهادفة للرحب أأيضًا. لكن الوفد عاد وأأكد عىل حتفظه مبقرتح  اإ

يف املرحةل الوطنية للجهات متناهية الصغر والصغية، واليت رأأى الوفد أأن يرُتك أأمر حتديدها لتنظمي ختفيضات الرسوم 
 للماكتب الوطنية.

علق وفد الهند عىل كون املقرتحات ذات طبيعة فضفاضة، مطالبًا مبزيد من الوضوح والرتكزي يف حفواها ملناقش ته يف و  .284
 ادلورة القادمة للفريق العامل.

ىل أأنه يدرك الفوائد املرجوة من  اسرتاتيجياتوعلق وفد مجهورية كوراي عىل مقرتح تدوين ومشاركة  .286 البحث، مشيًا اإ
يف الوقت ذاته أأعرب عن قناعته ابحلاجة ملزيد من ادلراسة حلساب الزايدة احلمتية يف أأعباء العمل عىل  هذا املقرتح لكنه

البحث مع املاكتب الأخرى. وأأعرب الوفد يف هذا الصدد عن تطلعه  اسرتاتيجياتالباحثني والاس تفادة املرجوة من مشاركة 
 موعة الفرعية للجودة املنبثقة عن اجامتع الإدارات ادلولية.لصدور نتاجئ املناقشات يف فريق التصال اذلي شلكته اجمل

عداد نظام أأكرث بساطة للمس تخدم،  .287 وأأقر وفد الياابن بأأةمية حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل اإ
آرائه اليت طرهحا ردًا عىل النرشة  د عن عزمه . مث أأعرب الوف1021ديسمرب  10بتارخي  C. PCT 1364وذكَّر الوفد بأ

ثراء املناقشات حول املقرتح سعيًا لتحسني نظام املعاهدة.  املساةمة بفاعلية يف اإ

واس تمكل وفد الصني دراس ته للمقرتحات املذكورة يف الوثيقة، لكنه أأبدى حتفظه من تطبيق قواعد معاهدة التعاون  .288
ة يف املرحةل الوطنية ابلرد عىل تعليقات سلبية بشأأن الرباءات بشلك قيايس يف املرحةل الوطنية. ورضب مثاًل بأأن املطالب

ضافية عىل اكهل مودع  أأثيت يف الأعامل املرحةل ادلولية قد يسهم يف رفع مس توى كفاءة الفحص لكنه أأيضًا س يلق  أأعباء اإ
 الطلب.

دارات البحث ادلويل عىل نرش .289  وحذا وفد الولايت املتحدة الأمريكية حذو وفدي أأسرتاليا وكندا مشجعًا اإ
ت هبا حاليًا، مضيفًا أأن PATENTSCOPEالبحث اخلاصة هبا طواعيًة عىل ركن الرباءات " اسرتاتيجيات " بأأي صيغة ُأعدَّ

ماكنية اس تخدام تكل  ولرفع مس توى الشفافية ولتحديد مدى احلاجة اإىل  الاسرتاتيجياتهذه يه أأفضل طريقة لتقيمي اإ
ىل تعليقات  ىل أأنه اس تخدام صيغة موحدة. والتفت الوفد اإ وفد الهند ابحلاجة ملزيد من الرتكزي يف حفوى املقرتحات مشيًا اإ



PCT/WG/7/30  
37 
 

( دراسة خطط حتسني معاهدة التعاون بشأأن IP5يعتم يف س ياق اجامتعات ماكتب امللكية الفكرية العاملية امخلسة الكربى )
نود ذات القمية املرجوة واليت مل تُنفَّذ الرباءات املطروحة يف الس نوات الأخية لإعادة التطرق ملوقف هذه البنود وحتديد الب 

من الوثيقة. وذلكل أأعرب الوفد عن أأمهل التقدم مبقرتحات أأكرث حتديدًا لتحسني النظام يف  49بعد، كام هو موحض يف الفقرة 
 ادلورة القادمة للفريق العامل.

معتربًا ذكل وس يةل توفر للماكتب وعقَّب وفد س نغافورة عىل مسأأةل الرد عىل تعليقات سلبية يف املرحةل الوطنية،  .290
ثقال  الوطنية املزيد من املعلومات اليت امكهنم الاعامتد علهيا ملواصةل أأعامل الفحص يف املرحةل الوطنية، مع التأأكيد عىل عدم اإ

رسال مثل تكل الردود، لكن  ينبغ  اكهل مودع الطلب بأأعباء ل يقوى علهيا. وبيامن يُفرتض أأن تكون هناك وس يةل للسامح ابإ
لهيا أأيضًا كفرصة لأخذ تكل التعليقات  لهيا يف حدود كوهنا ردودًا عىل التعليقات يف املرحةل ادلولية، بل أأن يُنظر اإ أأل يُنظر اإ

بعني الاعتبار مع التعديالت يف املرحةل الوطنية. وبذكل تصبح العملية املقدمة ملودع  الطلبات معلية سلسة وانس يابية بدًل 
امانه بأأن تدوين من أأن تكون خطو  ضافية. كام أأعرب الوفد عن اإ البحث يوفر معلومات مفيدة للماكتب  اسرتاتيجياتات اإ

 الوطنية، تسهم يف رفع مس توى كفاءة العمل يف تكل املاكتب.

وردَّ الرئيس عىل تعليق وفد مجهورية كوراي املتعلق بأأعباء العمل الإضافية اليت س تلقى عىل اكهل فاحيص الرباءات  .292
البحث عادًة ما يدوهنا الفاحص ابلفعل ويرفقها مبلف الطلب  اسرتاتيجياتالبحث موحضًا أأن  اسرتاتيجياتتدوين عند 

لهيا يف املس تقبل، وذكل قد ل ينطوي التدوين الإلزايم  ضافية كربى، وحىت  لسرتاتيجياتللرجوع اإ البحث عىل أأعباء معل اإ
ن الأعباء الإضافية اليت  قد يتحملها فاحص واحد س توفر وقت العديد من الفاحصني الآخرين اذلين لو اكن الأمر كذكل فاإ

ىل تكرار العمل، مما يرفع من مس توى كفاءة العملية. اسرتاتيجيةس يطلعون عىل   حبثه ولن يضطروا اإ

ل ( فأألقى تعليقني عىل الوثيقة. التعليق الأول خبصوص تاكمJIPA) للملكية الفكرية ةالياابني امجلعيةوحتدث ممثل  .291
املرحلتني الوطنية وادلولية، فأأكد عىل احلاجة لأن تدرس املاكتب تأأثي ذكل عىل املس تخدمني وكذكل عىل املاكتب، وأأعرب 

من  18يف هذا الصدد عن أأمهل يف أأن تنجح التجربة اليت وضعت الولايت املتحدة الأمريكية تصورها، واملذكورة يف الفقرة 
أأثي ذكل املقرتح عىل املس تخدمني أأيضًا، مثل مدة الفحص يف املرحلتني الوطنية وادلولية، الوثيقة، يف مجع بياانت مكية عن ت

وذلكل لعقد مقارنة وافية يف التجربة. أأما التعليق الثاين فاكن خبصوص البحث التعاوين، فأأعرب عن أأمهل يف مجع بياانت مكية 
لهيا يف الفقرة من الوثيقة، مثل عدد الطلبات اليت تقدم لها املاكتب  17 من هالل املرحةل الثالثة من التجربة املشار اإ

استشهادات جديدة للتقنية الصناعية السابقة يف تقرير البحث ادلويل، وهل هناك تغيي ما بني املرحةل ادلولية واملرحةل 
ماكنية تسجيل براءة الاخرتاع، وعدد الإجراءات اليت اختذها املكتب، فهذه ا لأمثةل هممة للمس تخدمني الوطنية فامي يتعلق ابإ

جاميل تلكفة احلصول عىل تسجيل الرباءة.  لأهنا مرتبطة ابإ

( مبداًي تأأييده بوجه عام لثالثة من املقرتحات: البحث FICPIوحتدث ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية ) .291
البحث للمساةمة يف رفع مس توى الشفافية واجلودة،  لسرتاتيجياتالإضايف املذكور يف الفصل الثاين، التدوين الإلزايم 

ىل اإحالل هذه العملية حمل البحث الإضايف ادلويل. جراء جتربة اثلثة عن البحث التعاوين، للوصول يف الهناية اإ  واإ

( عن ترحيبه بوسائل تيسي تنفيذ EPIوأأعرب ممثل معهد الوالكء املعمتدين دلى املنظمة الأوروبية للرباءات ) .294
عادة ترقمي املطالبات. لكن املمثل انتقل للحديث عن املناقشات حول الأجزاء التعد يالت احملدودة يف الفصل الأول، مثل اإ

، فأأكد أأن أأي حلول لستبدال مجموعات الوصف أأو املطالبات أأو الرسوم بأأمكلها PCT/WG/7/19املفقودة من الوثيقة 
ب. وأأعرب املمثل عن تأأييده لتطبيق ختفيضات موحدة تتطلب توفي التأأكيد القانوين عىل قبول املكتب امل عنيَّ أأو املنتخز

للرسوم عىل طلبات املرحةل الوطنية. كام وافق املعهد عىل الرشوط اخلاصة بطلب الرد عىل التقارير ادلولية السلبية عند 
ذا اكن املكتب املعنيَّ  ىل املرحةل الوطنية، عىل أأن يكون ذكل فقط يف حاةل ما اإ دارة البحث ادلويل؛ لأهنام ادلخول اإ  هو نفسه اإ

جراًء فعاًل. كام رحب املعهد ابلبحث التعاوين بني املاكتب برشط عدم حتميل  ذا اكان مكتبني خمتلفني فلن يكون ذكل اإ اإ



PCT/WG/7/30  
38 
 

امانه بأأن نظام امللف العامل  اذلي دشنته املنظمة الأور ضافية. وأأخيًا أأعرب املعهد عن اإ وبية مودع  الطلبات أأي تاكليف اإ
ذا اكنت  ىل عدم وضوح ما اإ ه اإ جيابيًا، لكن املمثل نوَّ للرباءات ومكتب امللكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية يعد تطورًا اإ

ىل  40الفقرات من  يداع الطلب. 41اإ ىل املرحةل ادلولية أأم الوطنية من معلية اإ  من الوثيقة تشي اإ

 .PCT/WG/7/20وأأشار الفريق العامل اإىل حمتوايت الوثيقة  .294

 الرسيع ملعاجلة الرباءات مضن معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملسار الرمس  ملرشوع ادلمج 
 .PCT/WG/7/21اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .296

التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الالحئة بدأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتوضيح أأن الوثيقة اقرتحت تعديل  .297
ماكنية لتوفيالرباءات  الرسيع ملعاجلة الرباءات  ساريف املرحةل الوطنية من خالل ادلمج الرمس  ملرشوع امل الرسيعة املعاجلة  اإ

(PPH .مضن املعاهدة ) الرسيع مع أأول اتفاقية ثنائية عقدت بني مكتب الولايت املتحدة للرباءات  سارقد بدأأ مرشوع امل و
الطلبات  و. ومنذ ذكل احلني، عرب مودع1006اليت بدأأ رسايهنا يف عام و ، رباءات الياابينالومكتب التجارية والعالمات 

واملاكتب عن تقديرمه ملنافع املرشوع، اذلي توسع اإىل شلك متداخل ومعقد من التفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، مما 
ماكنية  من معاجلة الطلبات املعنية. وقد  لإرساعيف انتاجئ البحث والفحص عىل املس توى الوطين وادلويل اس تغالل أأاتح اإ

. عالوة عىل PPH 2.0أأو  PPH Mottainaiتعرف ابمس يف نسخ مشاهبة حتررت مذ ذاك العديد من تكل التفاقيات 
املسار الرسيع للماكتب و ( Global PPHاملسار الرسيع العامل  ) اتفايقحتت مظةل ذكل، دخل عدد من هذه التفاقيات 

، الأمر اذلي قلل من التعقيدات اليت تواجه املاكتب واملودعني مع حتقيق نفس املنافع. (IP5 PPHى )العاملية امخلسة الكرب 
مكتب مضن املرشوع يف يصل معدل املنح يف الطلبات املودعة من الوثيقة تكل املنافع، حيث  4وقد تضمنت الفقرة 

ىل الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية   اً لطلبات الأخرى. كام حدثت أأيضيف اابملائة  41ابملائة مقارنة بنس بة  86اإ
جراءات واخنفاض الإجراء الأويل زايدة يف معدل منح  تنازل. الأمر ال نح أأو ابمل الهنايئ، سواء القرار قبل  نيالفاحصأأعداد اإ
ىل توفي  ن تقليل ابلنس بة للماكتب، أأما . يجة طلهبمقدرة مودع  الطلبات عىل توقع نت التاكليف وزايدة أأكرث يف اذلي أأدى اإ فاإ

جراءات  ىل  نيالفاحصاإ ماكنية معاجلة املاكتب لهذه الطلبات بفأأدى اإ وقد ظهر هذا لية أأكرب ومن مث تقليل ترامك العمل، اع اإ
 اً عدد تتضمن مطالبةحزمة فحص عامًة ب، حيث يبدأأ املكتب املعني أأو املنتخب تطبيق املرشوع مضن املعاهدةيف ظل  اً جلي
ىل تقيمي الإدارة ادلولية وعىل من املطالبات أأقل  والنشاط الابتاكري ابلبتاكر املطالبات دى حتيل ملنطاق أأضيق، ابلإضافة اإ
ماكنية و  س تكون كذكل يف وضع أأفضل لتقيمي مدى حريهتا يف العمل من مرحةل اخلارجية التطبيق الصناع . كام أأن الأطراف اإ

 مبكرة.

التفاصيل اخلاصة ابلتغييات املقرتحة عىل الإطار القانوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واليت  اً واتبع الوفد موحض .298
 القاعدتني"رفض" أأو "قبول" يف مسودة خيارين ببند الأمر اذلي قدم  .للمقرتحأأخذت يف اعتبارها املناقشات السابقة 

52
(اً )اثني

78و )ب(1.
(اً )اثني

52القاعدتني يف مسودة كام يوجد بند التعليق  )ب(.1.
(اً )اثني

78و )ج(1.
(اً )اثني

 جتاوزيف حاةل ، )ج(1.
ىل  .تباكأأحد املقدرة  الرسيعةاملعاجلة  الطلب عىل  القاعدتنيبني قوسني يف مسودة الصيايغة كام أأشار الوفد كذكل اإ

52
(اً )اثني

78و )أأ(1.
(اً )اثني

عطاء املودع فرصة لتعديل الطلب قبلو ، )أأ(1. ىل اإ بدء معلية البحث والفحص الأساس ية  اليت هتدف اإ
عدة أأش ياء مهنا نواجت  901و 902 نيالقسم ت مسودةوابلنس بة للتعلاميت الإدارية، حدد .أأمام املكتب املعني أأو املنتخب

املطالبات املعروضة عىل املكتب املعني أأو املنتخب بصورة اكفية تس تويف ، وكيف جيب أأن اس تغاللهاالعمل اليت امكن 
املتطلبات الإضافية اليت قد يفرضها املكتب املعني أأو فهيا مبا لالإرساع ، واملتطلبات الأخرى 11يف املادة ت املوحضة املواصفا

قامئة ابلواثئق  وأأ نسخة من املطالبات  وأأ  العمل ادلويلانجت نسخة من  وأأ رسوم  وأأ املنتخب حسب رؤيته، مثل مناذج معينة 
 .مواطن املرونة للماكتب املشاركةوأأضاف ذكل املزيد من  .املقتبسة ونسخ مهنا
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ىل الفقرة ابلنتقال واختمت الوفد  .299 نيؤثر عىل الس يادة الوطنية، املقرتح ل من الوثيقة وأأوحض أأن  16اإ ه ل قدم حيث اإ
ل لاكنت لطلبات الرباءاتمنحًا تلقائيًا   سارمبوجب مرشوع امل  .ذكل ل حيدثمفن الواحض أأن ابملائة،  200معدلت املنح ، واإ

املرحةل ادلولية لتنظمي معلية املعاجلة اخلاصة به، مع  نواجت معلفقط س تخدم املكتب الوطين ي الرسيع ملعاجلة الرباءات، 
ل يغي املرشوع أأي أأن اضطالع املكتب الوطين مبهمة حتديد اس تحقاق الرباءة يف ظل القوانني الوطنية املعنية اخلاصة به؛ 

لمودعني من مجيع ادلول الأعضاء لالرمس  للمرشوع مضن املعاهدة  ادلمجوسيسمح  .ادلويل نواجت العملامللزمة ل  الطبيعة يغي
ذا اكنت املاكتب الوطنية اخلاصة هبم قد ب  تحقيق الاس تفادة من منافع املرشوع يف مجيع أأحناء العامل، برصف النظر عام اإ

آخر، فضاًل عن املرونة لأي مكتب يقرر عدم  اننحام "الرفض" أأو "القبول" بندي أأن  دخلت يف اتفاقية ثنائية مع مكتب أ
 .املشاركة

الرسيع ملعاجلة الرباءات سارحول مرشوع امل  اً وقدم وفد الياابن عرض .100
4
وأأعرب عن دمعه لالقرتاح الوارد يف الوثيقة،  

كبي من املودعني يف الكثي من املاكتب  اليت يس تفيد مهنا عددو املعاهدة مضن  اخلاصة ابملرشوعتوفي املزااي اذلي من شأأنه 
مكتب الرباءات ، سعى 1006منذ أأول اتفاقية ثنائية بني الولايت املتحدة الأمريكية والياابن عام و  .املنترشة حول العامل

ىل  الياابين  .(OLE( ومكتب الفحص الالحق )OEEتوس يع ش بكة اتفاقيات املرشوع بني مكتب الفحص املبكر )اإ
ذا اكنت ابإ فاتفاقيات املرشوع تتيح للمودع فرصة التعجيل  جراء الفحص حسب الطلب يف مكتب الفحص الالحق اإ

ومن مث امكن ملكتب الفحص الالحق  .مكتب الفحص املبكرللمطالبات اليت حيددها بصورة اكفية مطابقة املطالبات 
عدد أأقل عادًة عىل لطلب يف مكتب الفحص الالحق ي اوس يحتو اخلاصة مبكتب الفحص املبكر،  نواجت العملالاس تفادة من 
املس تخدم، أأاتح ذكل معاجلة عالية منظور ومن  .نتيجة للتنقيح يف مكتب الفحص املبكرأأضيق نطاق عىل من املطالبات 

ذا قرر مكتب الفحص املبكر أأن الطلب يس تحق الرباءة مع  جراءات قليل ت الرسعة وتوفي التاكليف اإ املكتب يف عدد اإ
مقارنة ابلطلبات اليت تنفذ بدون طلب  اً أأيض مرتفعكام أأن معدل املنح يف مكتب الفحص الالحق  .كتب الفحص الالحقم 

جاميل عدد طلبات املرشوع 1021هناية شهر ديسمرب لعام ومع  .املرشوع ومن الإجنازات  ًا.طلب تقريب 40 000، بلغ اإ
طار العمل التجرييب للمرشوع العاملتدشني الأخرى،  طار معل و ، 1024يناير  6  يف اإ ماكنية اس تخدام اإ اذلي حسن من اإ

ومن مث أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن دمج املعاهدة يف املرشوع من  .الس بعة عرشة املرشوع للمس تخدمني يف ادلول املشاركة
ضافية مس تخديم املرشوعاملزااي العائدة عىل حتسني  شأأنه  .بصورة اإ

 أأنه يقدم خدمة تسمى املسار الرسيع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )اململكة املتحدة( وأأشار وفد اململكة املتحدة اإىل .102
هذه اخلدمة يف بدأأت وقد  .معل املعاهدةنواجت عىل  اً الرسيع ملعاجلة الرباءات اعامتد سارتعمل بطريقة مماثةل لنظام مرشوع امل 

 طاملا أأهنم حصلوا يف املرحةل الوطنية داخل اململكة املتحدة مباهتلطل  الرسيعةاملعاجلة مودع  الطلبات من لمتكني  1020يونيو 
جيايب حول اس تحقاق الرباءة يف املرحةل ادلولية جيابية أأو تقرير متهيدي دويل اإ آراء كتابية اإ مكتب اململكة تعجيل ورمغ  .عىل أ

ل أأنه يظل املتحدة للملكية الفكرية  تطلبات استيفاهئا مب بات لكتشاف مدى يؤدي معلية حفص اكمةل للطل مبعاجلة الطلبات اإ
قبال علهيا من جانب املس تخدمني  اً ولقد لقيت هذه اخلدمة ترحيب .القانون الوطين املرحةل من طلبات ابملائة  6 اً حاليويبلغ الإ

ىل أأن  .الوطنية الرمس  للمرشوع يف املعاهدة من شأأنه حتقيق الفائدة للك من املاكتب واملودعني من  ادلمجخفلص الوفد اإ
 .خالل املساعدة عىل تقليل العمل ومعاجلة الطلبات ادلولية بشلك أأرسع يف املرحةل الوطنية

التعاون بشأأن  يتيح أأمام مجيع املودعني يف معاهدةلأنه  لالقرتاحتأأييده وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عن وأأعرب  .101
 16الفقرة توحض الرباءات فرصة متساوية لطلب تعجيل الطلبات يف املرحةل الوطنية، مع عدم التأأثي عىل حفص الطلب، كام 

ل أأن الوفد  .من الوثيقة نه يتيح للماكتب املعينة خيارًا مفضالً "القبول" يف الفقرة )ب( من مسودة القواعد رأأى أأن اإ ، حيث اإ
ن معلية "قبول" مماثةل يف املعاهدة اكنت يه اخليار يف القاعدة  .د تطبيق احلمك عىل مكتهبمالوقت لتقرير موع 45وقال اإ

(اً )اثني
.9 

ضايفلإدارة البحث ادلويل لتقدمي معليات حبث  ويف س ياق وضع مسودة للأحاكم القانونية، اعترب الوفد أأنه قد يكون من  .اإ
                                                

الويبو الإلكرتوين عىل عنوان: تتوفر نسخة من العرض عىل موقع   4
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=277340 
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52املفيد يف القواعد 
(اً )اثني

78و )أأ(1.
(اً ي)اثن 

عند ادلخول يف املرحةل الوطنية أأو املرحةل الإقلميية، حىت  اً أأن يقدم املودع طلب )أأ(1.
78وفامي يتعلق ابلقاعدة  .الرسيع ملعاجلة الرباءات ساريتضح من البداية أأن هذا هو طلب مضن مرشوع امل 

(اً )اثني
، قال )أأ(1.

ىل التقرير المتهيدي ادلويل نه يرى رضورة أأن تشي اإ ن الرأأي الكتايب لإدارة الفحص  الوفد اإ حول اس تحقاق الرباءة، حيث اإ
يف  .من التعلاميت الإدارية "2")أأ(902وأأن هذا التعليق يرسي كذكل عىل القسم  ًا.وس يط اً المتهيدي ادلويل اكن منتج

ن املنظمة  اً من التعلاميت الإدارية، اعترب الوفد أأن الرشط خالي "1")أأ(902 القسم من أأية مالحظات حمددة للغاية، حيث اإ
 .أأبدت كذكل مالحظات طفيفة يف املربع الثامن من الرأأي الكتايب أأو التقرير اليت جيب أأل تعيق قبول طلب املرشوع

تقد عالوة عىل ذكل، مل يع  .وهكذا، فاإن تضمني هذا الرشط قد يعيق الإدارة عن تضمني الاعرتاضات البس يطة يف هذا املربع
، ولكن جيب "4")أأ(902الوفد أأن توقيت طلب املرشوع جيب أأن يعمتد عىل بدء الفحص الأسايس، كام هو حمدد يف القسم 

قلميية كتابة أأن رشط )ب(، رأأى الوفد 902، حتت القسم اً وأأخي  .تقدمي الطلب عند ادلخول يف املرحةل الوطنية أأو الإ
 .هو رشٌط مقيد بال داعٍ  املطالبات ذات النطاق الأضيق يف منوذج مس تقل

وأأخرب وفد كولومبيا الفريق العامل بشأأن جتربته اخلاصة ابلتعاون مع ماكتب الرباءات يف الولايت املتحدة الأمريكية،  .101
س بانيو  حفص لس تحقاق الرباءات  100قد قدمت كولومبيا أأكرث من ف .ا وبعض املاكتب يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييباإ

ولقد اكنت برامج التعاون تكل ذات فائدة كبية يف  فاعلية.عاون يف حفص الرباءات املشرتكة هبدف زايدة الكجزء من الت
 اً وبعيد .التأأثي عىل س يادهتااملساعدة عىل اختاذ القرار مع الأخذ يف الاعتبار العمل اخلاص مباكتب الرباءات الأخرى دون 

الرسيع ملعاجلة الرباءات، اكن جيب أأن تتوافق  سارخرى يف نظام مرشوع امل عن اس تخدام املنتجات يف املاكتب املشاركة الأ 
آخر، القرار  ومل تتأأثر اجلودة  .1000للجامعة الأندية املعمتد يف عام  486الطلبات مع القوانني السارية يف كولومبيا، أأي مبعىن أ

ضافية عالية اجلودة اليت تقدهما املاكتب بل عىل العكس، من خالل الاعامتد عىل املعلومات الإ  .نتيجة للفحص الرسيع
ولقد أأاتحت العملية للمودع اذلي  .الأخرى، أأصبحت كولومبيا يف وضع أأفضل لختاذ قرارات رسيعة دون أأن تتأأثر اجلودة

آخر لتقرير اس تحقاق الرباء اً اعترب أأحد املاكتب احملتوى اخلاص به مس تحق ىل مكتب أ عادة توجيه طلبه اإ ماكنية اإ ة للرباءة اإ
ة، مبا يف ذكل س بانيأأن يتضمن الطلب املعاد توجهيه مطالبات اس تحقاق الرباءة وتقدمي النص ابللغة الإ  اً واكن لزام .لطلبه

ترجامت ونسخ من الواثئق السابقة اليت قدهما املودع يف مرحةل الفحص املبكرة، فضاًل عن النصوص الأدبية اخلاصة بغي 
وأأوحض الوفد أأن نظام املرشوع اخلاص بفحص الرباءات يف  .كتب الرباءات الكولوميبالرباءات عندما تكون يغي متاحة مل 

آلية، فيجب أأن يليب لك قرار متطلبات القانون الكولوميب ولقد لحظ الوفد اخنفاض  .كولومبيا ل يعين تقدمي مطالبة بصورة أ
طالبات املرفوضة وذكل يتضمن توفي كبي يف وقت الفحص واختاذ القرار خالل املرشوع، ونتيجة ذلكل، قل عدد امل

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لتنفيذ املرشوع مضن املعاهدة .التاكليف منا يكف  الامتثال  .ورأأى وفد كولومبيا عدم احلاجة اإ واإ
 .للمبادئ الأساس ية ملعاهدة التعاون وحفص املطالبات والابتاكرات وحاميهتام

عىل  اً الرسيع ملعاجلة الرباءات مل يشلك عبئ ساراده بأأن مرشوع امل وأأعرب وفد اإرسائيل عن دمعه لالقرتاح واعتق .104
وقد اكن عدد الإيداعات املشرتكة  .املكتب، بل عىل العكس، قد يكون ذا فائدة للك من املودعني واملاكتب عىل حد سواء

نت الطلبات اخلاصة بطلب كام اك .حبيث اس تطاعت املاكتب واملودعني التأأهل لالس تفادة من املرشوع اً بني املاكتب كبي 
جراءات املرشوع أأسهل يف الفحص وذات مطالبات أأقل يف املتوسط وتتطلب  ومل يؤثر املرشوع بأأي  .أأقل من املكتباإ

لزامية للرباءات اً حال من الأحوال عىل الس يادة الوطنية، كام مل يقدم منح عالوة عىل ذكل، امكن لنظام املرشوع حتسني  .اإ
قواعد بياانت البحث ومشاركة اسرتاتيجيات البحث بني ماكتب املرشوع، حيث ستتوفر لها فرصة التعاون فامي يتعلق ب

امتكل مكتب الرباءات الإرسائييل تسع اتفاقيات للمرشوع مع ماكتب براءات خمتلفة،  .الاطالع عىل معل املاكتب الأخرى
ابملائة من مجيع طلبات الرباءات املودعة يف  80ومع الأخذ يف الاعتبار أأن أأكرث من  .من املرشوع العامل  اً واكن كذكل جزء

اإرسائيل اكنت طلبات يف املرحةل الوطنية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، امكن لالقرتاح التأأثي عىل قضااي أأعباء العمل 
دم التوافق لتكل املاكتب حيث اكن القانون الوطين ومع ذكل، وكام هو مقرتح، تضمن الاقرتاح أأحاكم ع .وترامكه يف املكتب

 .يغي متوافق مع الاقرتاح
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 .الرسيع ملعاجلة الرباءات ودجمه الرمس  يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ساروأأكد وفد كندا عىل دمعه ملرشوع امل  .104
ن املرشوع قدم منافع كبية للمودعني و  الأوىل وتقليل عدد التقارير اليت جراء الإ للماكتب عن طريق زايدة منح  فاعليةوقال اإ

لأن مجيع طلبات املرشوع ختضع للفحص للتأأكد من التوافق مع القانون الوطين الكندي والأنظمة  اً نظر و  .يصدرها أأي فاحص
يكية يف أأن كام أأعرب الوفد عن اتفاقه مع وفد الولايت املتحدة الأمر  .القانونية الكندية، مل يؤثر املرشوع عىل الس يادة الوطنية

لأن مكتب امللكية الفكرية الكندي هو مكتب متوسط احلجم،  اً ونظر  .دمج املرشوع يف املعاهدة ل يتعارض مع املعاهدة
ن  .ابملائة من الطلبات يف املكتب صدرت من خالل املعاهدة 80وظل مبرور الوقت مكتب لعمليات الإيداع الثانية، فاإن  اإ

وذلكل، عرب  .اليت تليب متطلبات املرشوع من شأأنه التأأثي بصورة كبية عىل املكتبالتعجيل يف جزء من هذه الطلبات 
56الوفد عن سعادته برؤية تضمني القواعد 

(اً )اثني
78و )ج(1.

(اً )اثني
، حيث يتاح لأي مكتب تعليق عرض املرشوع )ج(1.

ن كندا يشغلها اهامتمات مبدئية بشأأ  .اس تجابة لأجحام أأعباء العمل ن أأن يتسبب املرشوع يف حدوث تدفق كبي وقال الوفد اإ
يداع يف املعاهدة، وقد معل الوفد عىل  يف الطلبات، ول س امي عند الأخذ يف الاعتبار قرب كندا من ادلوةل صاحبة أأكرب اإ

 اً ويف حني اكن املرشوع مفيد .ومع ذكل، مل حيدث أأي تدفق كبي يف الطلبات .التعليق يف اتفاقياته الثنائية بنودتضمني 
كام أأكد الوفد عىل تفضيهل لفقرة "الرفض" أأكرث من "القبول"،  .للعديد من املودعني، مل يبد امجليع اهامتمه ابلفحص املعجل

بالغ الفريق العامل  .حيث تتوافق الأوىل بصورة أأكرب مع أأحاكم عدم التوافق الأخرى يف املعاهدة وحرص الوفد كذكل عىل اإ
 .رشوع التجرييب العامل بشأأن دخول املكتب الكندي يف امل 

س بانيوأأكد وفد  .106 س بانيا عىل أأن مكتب اإ جراء مقاضاة متقدم اختياري خارج اإ ا للرباءات والعالمات حرص عىل تقدمي اإ
ابملائة من  20حيث غطى هذا الإجراء حنو  .الرسيع ملعاجلة الرباءات طوال الس نوات العرش املاضية سارنطاق مرشوع امل 

، وجنح املكتب الرسيعةومل يسامه املرشوع بصورة كبية يف زايدة تدفق الطلب عىل املعاجلة  .الطلبات لصاحل املودعني
وهكذا، أأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح، وتفضيهل حلمك "الرفض"، حيث يتيح  .يف زايدة مشاركته يف املرشوع س باينالإ 

 .ذكل دمج املرشوع يف املعاهدة قدر الإماكن من خالل تسهيل معلية مشاركة ادلول

الرسيع  ساروأأشار وفد كينيا، يف لكمته نيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، اإىل أأنه جيري ابلفعل اس تخدام مرشوع امل  .107
ومن مث، فاإن الاقرتاح  .ة البياانت بصورة حمدودة عرب عدد من التفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بني ادلول اخملتلفةملعاجل

نه يفرتض مس بق أأن مجيع ماكتب الرباءات متتكل نفس القدرة واخلربة الالزمة لتنفيذ الفحص، وأأن مجيع  اً سابق لأوانه، حيث اإ
تقارير المتهيدية ادلولية حول اس تحقاق الرباءة من الإدارات ادلولية، وأأن فاحيص الرباءات فاحيص الرباءات امكهنم تقيمي ال 

امكهنم حتديد الثغرات املتأأصةل يف تكل التقارير هبدف تنفيذ املزيد من معليات الفحص ملواههة تكل الثغرات، وأأن املاكتب 
ولتلبية هذه الرشوط، جيب أأن تكون القدرات  .الاعتبار املعينة امكهنا اقرتاح تعديالت عىل التقارير امكن أأخذها بعني

يفاء هبذه الرشوط، امكن حتقيق  .واخلربات اخلاصة مباكتب الرباءات عىل نفس املس توى، ولكن الأمر ليس كذكل ولكن لالإ
 الرسيعةة الوطنية وعالوة عىل ذكل، ستتطلب املعاجل .، اليت جيب تفعيلها42التعاون عرب جلنة املساعدة التقنية مبوجب املادة 

املوحضة يف الاقرتاح من املاكتب منح معاجلة تفضيلية للمودعني الأجانب وس يؤثر ذكل عىل مواطن املرونة يف أأنظمة 
 .الرباءات الوطنية

ىل الوثيقة اليت قدهما وفد اململكة املتحدة ووفد الولايت املتحدة الأمريكية يف ادلورة السادسة  .108 وأأشار وفد الربازيل اإ
ىل تقدمي نظرة عامة حول ترتيبات مرشوع  .(PCT/WG/6/17)الوثيقة  1021فريق العامل يف عام لل واليت ابلإضافة اإ
 الرسيع ملعاجلة الرباءات واملنافع املتوقعة اليت تعود عىل املاكتب املشاركة، تضمنت الوثيقة التعديل اذلي اعترب رضورايً  سارامل 

ويف هذا الس ياق، علق وفد الربازيل عىل املوضوع  .عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن أأجل تشغيل املرشوع مبوجب قواعد م
ن التاكليف واملنافع اخلاصة مبثل هذا النشاط لوضع القواعد واملعايي جيب توضيحها ابلاكمل للتفكي بصورة مناس بة  قائاًل اإ

ة الفحص املس بق للعمل اذلي نفذته الإدارات ابلإضافة اإىل ذكل، ذكر وفد الربازيل رضور  .يف دمج املرشوع يف املعاهدة
ادلولية مبوجب املعاهدة، وذكل يف ظل حقيقة أأن جودة معلهم اكنت حمل تساؤل دلى الفريق العامل للمعاهدة، وأأن التقارير 

ىل أأن .الصادرة عن الإدارات ستشلك الأساس لربانمج املرشوع مبوجب املعاهدة دمج  عالوة عىل ذكل، أأشار وفد الربازيل اإ
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نه يعين تغيي  ىل حد ما يف املعاهدة ويف  اً كبي  اً املرشوع يف املعاهدة ل امكن أأن يكون نتيجة التعديل الإداري فقط، حيث اإ اإ
جراءات املاكتب يف املرحةل الوطنية لطلب املعاهدة ن  .اإ التنفيذية لن يف  ابلغرض ولن يكون الالحئة تعديل جمرد وابلفعل، اإ

ونتيجة ذلكل، مل تدمع الربازيل الوثيقة املطروحة يف تكل املناس بة )انظر الفقرة  .قانونية لعملية ادلمج املقرتحةمن الناحية ال اً اكفي
ون كثي ال بيامن أأعرب  .وخالل تكل ادلورة، عربت بعض الوفود عن دمعها لالقرتاح .(PCT/WG/6/24من الوثيقة  204

قد تطال جودة املعاجلة الوطنية لطلبات املعاهدة بسبب البحث والفحص  يغيمه عن قلقهم بشأأن الآاثر السلبية املمكنة اليت
دخال الإجراء يف النظام اذلي يؤثر عىل أأكرث من  اً كام طرحت تساؤلت أأيض .املعجل من  240حول مدى اس تحسان اإ

عىل العضوية وأأساس  اً اليعىل الرتتيبات اليت خضعت للمفاوضات خارج املعاهدة واليت قيد التفعيل ح اً ادلول الأعضاء، اعامتد
ويف ادلورة احلادية والعرشين من اجامتع الإدارات ادلولية  .(PCT/WG/6/23من الوثيقة  17و 16حمدود )انظر الفقرة 

ىل  22مبوجب املعاهدة، واليت عقدت يف تل أأبيب يف  ، قدم مكتب براءات الولايت 1024فرباير من عام  21فرباير اإ
التنفيذية الالحئة تعديل جمرد حيث أأكد الاقرتاح املعدل عىل أأن  .(PCT/MIA/21/9)انظر الوثيقة  معدلً  اً املتحدة اقرتاح

ل أأن الاقرتاح املعدل  .من الناحية القانونية دلمج املرشوع يف املعاهدة اً س يف  ابلغرض وس يكون اكفي ىل الأساس مل يرُش اإ اإ
ليه مثل هذا التعديل يف ظل الأح  .اكم املعنية للمعاهدةالقانوين اذلي يستند اإ

ىل الوثيقة حمل النقاش اليت هتدف اإىل تضمني مرشوع امل  .109 الرسيع ملعاجلة الطلبات يف  سارواتبع الوفد الكمه ابلإشارة اإ
وذلكل، تطلب الأمر دراسة  .أأكرث اتفاقيات الويبو صةل فامي يتعلق مبعاجلة الطلبات للحصول عىل حقوق امللكية الصناعية

دقيقة من جانب ادلول الأعضاء، وخاصة يف ضوء نطاق التعديالت اليت سيتوجب عىل املاكتب يف مجيع ادلول تطبيقها حال 
ىل أأن هدف املرشوع اكن الإرساع من معلية الفحص من خالل السامح  .تبين الاقرتاح وقد أأشار مؤيدو الاقرتاح اإ

عادة اس تخدام  ومع ذكل، يف سبيل تقيميهم للمرشوع، احتاج  .نتاجئ البحث والفحص الواردة من املاكتب الأخرىللفاحصني ابإ
ىل مراعاة التاكليف واملنافع اخلاصة ابلآلية ىل املعلومات الإضافية اليت طلهبا الرئيس يف  .الأعضاء كذكل اإ ويف ضوء الافتقار اإ
آاثره الفعلية فامي يتعلق بتعجيل الطلبات  ادلورة السادسة للفريق العامل فامي يتعلق مبوضوع "كيف أأفاد املرشوع ]الأطراف[، وأ

(، اس تطاعت النظرة العامة لالإحصائيات املتاحة PCT/WG/6/24من الوثيقة  214وجودة منح احلقوق" )انظر الفقرة 
ليه ابمس املؤيدين يف – كتب الرباءات الياابينعىل موقع ويب املرشوع اخملصص التابع مل  لقاء بعض الضوء  –وثيقهتم  املشار اإ اإ

ن اكن حمدود وقد أأظهرت بياانت مكتب الياابن أأن مشاركة الأعضاء يف املرشوع اكنت  .، عىل تنفيذ الآليةاً املبديئ، واإ
يداع الأول )ابس تخدام  84حمدودة للغاية يف احلقيقة، حيث توىل مكتبان فقط مس ئولية  ابملائة من الطلبات مكاكتب لالإ

يداع الثاين )ابس تخدام املنتجات  44نس بة  اً وأأضاف هذان املكتبان أأيض .ية(املنتجات الوطن  ابملائة من الطلبات مكاكتب لالإ
ومع الأخذ يف الاعتبار أأن أأيغلبية املودعني املقميني أأودعوا أأوًل يف مكتب دولهتم، اتضح أأن املودعني من هذين  .الوطنية(

وهكذا، جند أأنه من املهم مراعاة هذه احلقيقة عند  .بع الرسيع اذلي يتيحه الربانمجادلولتني اكنوا املس تفيدين الرئيس يني من التت 
ومن القضااي الأخرى وثيقة الصةل ابملوضوع اليت جيب عىل  .التفكي يف مزااي املرشوع من وههة نظر ادلول املشاركة الأخرى

ن معلية التتبع الرسيع اليت تتيحها برامج  .املعاهدة الأعضاء التفكي هبا، جودة العمل اذلي نفذته الإدارات ادلولية مبوجب اإ
متتكل املعاهدة مجموعة فرعية للجودة حرصت ابس مترار عىل الاجامتع ورفع  .املرشوع تعمتد عىل العمل اذلي تنفذه الإدارات

ىل اجامتع الإدارات ادلولية من أأجل حتسني جودة العمل اخلاص ابلإدارات )انظر  ثاين ال  املرفقتقاريرها اإ
وابلفعل، ساةمت تقارير واقرتاحات اجملموعة الفرعية للجودة يف توفي خلفية هممة من  .(PCT/MIA/21/22 للوثيقة

ىل الأعضاء لتقيمي املزااي واملساوئ املمكنة دلمج املرشوع يف املعاهدة بصورة حصيحة كام أأشارت الوثيقة حمل  .املعلومات اإ
ويف هذا الس ياق، أأعربت العديد من  .(27ض" مُضن يف الاقرتاح )انظر الفقرة النقاش كذكل اإىل حقيقة أأن حمك "الرف

من  10الإدارات ادلولية عن دمعها اإىل حد ما للمرونة اخلاصة ابلآلية أأثناء اجامتع الإدارات الأخي )انظر الفقرة 
ما كحمك "رفض" أأو "قبول"PCT/WG/7/3 الوثيقة ملعاجلة  اً متام اً لرفض" مرضيوابلنس بة للربازيل، مل يكن حمك "ا .(، اإ

ن الصعوبة يف حمك "الرفض" كام اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة متثل يف  .القضية بشلك اكف اإ
صداره ويقتيض مضن شعار عدم التوافق اذلي جيب عىل ادلول اإ دراك الالتام" اً اإ لالقرتاح، أأي مكتب يقدم  اً وابلفعل، وفق ."اإ

شعار عدم توافق "يدرك هذا الالتام ويعمل عىل تعديل قوانينه الوطنية لمتكيهنا من حتقيق الالتام املذكور"  اإ
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حدى الواثئق املوزعة يف اجامتع الإدارات ادلولية، تناولت املنظمة  .(PCT/WG/7/21من الوثيقة  10 الفقرة )انظر يف اإ
 PCT/MIA/21/18درجة من املرونة دلمج املرشوع )الوثيقة  الأوروبية للرباءات املوضوع واقرتحت احلاجة اإىل وجود

ن اعتبارات معينة للس ياسة، فضاًل عن مشالك أأعباء العمل املتعلقة بعدد من  9للفقرة  اً وفق .مراجعة( من هذه الوثيقة "اإ
وهكذا،  .املقرتحة" بصورة معجةل من شأأهنا متكني املاكتب من احلد من طلب القواعد فاعليةامللفات اليت امكن معاجلهتا ب

آلية املرشوع، ابلإضافة اإىل حتديد الإدارات  اتحة الفرصة أأمام الأعضاء لتقرير املشاركة أأم ل يف أ اقرتحت املنظمة الأوروبية اإ
كام طرحت املنظمة كذكل قضية الآاثر اليت س تطول  .لطلبات املعاهدة الرسيعةها لتفعيل املعاجلة نواجت معل املعينة اليت تتأأهل 

آخر من أأجل تضمني الأحاكم اليت تضمن  اً وس ميثل ذكل نقاش .باء معل املاكتب اليت تنطوي علهيا معلية دمج املرشوعأأع  أ
ذا اكنت تريد املشاركة يف برانمج املرشوع ومع من تريد ذكل وأأكد وفد الربازيل عىل ميهل  .املرونة الالزمة لدلول لتحديد ما اإ

ذا أأخذان يف الاعتبار حقيقة أأن أأيغلبية أأعضاء املعاهدة ل امثلون حالي ىل التفاق مع مثل هذه الآراء، خاصة اإ من  اً جزء اً اإ
ابلإضافة اإىل ذكل، س يكون من الضوري احلفاظ عىل حرية ادلول الأعضاء فامي يتعلق بتقرير الرغبة  .برامج املرشوع

ومن وههة نظر أأمع، اهمتت احلكومة الربازيلية حبقيقة أأن  .اذلي يناس هبم لتفعيل املرشوع –دون التامات مس بقة  –والوقت 
الاقرتاح جاء من جانب الولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة، وأأن املناقشة اليت أأقميت مل يبدو أأهنا أأخذت يف 

بوضوح عىل  24فعىل سبيل املثال، تنطبق التوصية  .يف جدول أأعامل التمنيةالاعتبار عدد من التوصيات املعنية املوحضة 
ىل أأن "تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايي كام ييل: مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء؛ أأن تأأخذ  هذه املناقشة، حيث تشي اإ

التاكليف واملنافع؛ قامئة عىل مشاركة مجيع  بعني الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية؛ أأن تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني
آراء أأحصاب املصاحل الآخرين، ومن  الأطراف حبيث تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ

وابملثل،  .لويبو"مضهنم املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت يغي احلكومية املعمتدة ؛ ممتثةل ملبدأأ احلياد اذلي تلتم به أأمانة ا
عىل ما ييل "ينبغ  أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايي، جوانب  27تؤكد التوصية 

ن الفهم العميق  ."اً املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان الأقل منو  اإ
ىل مهنج أأكرث تعزيز لتوصيات  لستيعاب حساس ية مجيع أأعضاء  اً جدول أأعامل التمنية املعنية من شأأنه املساةمة يف التوصل اإ

 .املعاهدة، مع الأخذ يف الاعتبار الاختالف يف خلفياهتم، ومس توى التمنية واملامرسات القانونية

ذا اكنت اً واتبع الوفد مشي  .120 ىل مسأأةل مدى قانونية الاقرتاح، وما اإ املناقشة املتعلقة ابحلاجة القانونية لنعقاد املؤمتر  اإ
ادلبلومايس جيب أأن تأأخذ يف الاعتبار الًك من الأحاكم املعنية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفهمها من وههة النظر 

ىل ادلخول يف اتفاقيات أأوًل، وكام هو منصوص عليه يف القانون ادلويل، جيب عدم نس يان أأن ادلول متتكل القدرة ع .القانونية
من  201حول مسائل من اختيارها، برصف النظر عن املوضوع، رشيطة احرتام قواعد معينة، عىل سبيل املثال، املادة 

يف اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات )"اتفاقية  41اتفاقية الأمم املتحدة، أأو أأحاكم القواعد الآمرة مبوجب املادة 
ذا اخ  ."(2969 فيينا هنا تلتم برشوط املعاهدة وجيب علهيا تنفيذها حبسن نية )مبدأأ العقد واإ تارت ادلول القيام بذكل، فاإ

 .وذلكل، تلتم أأطراف أأية اتفاقية ابملوضوع اذلي تتناوهل التفاقية فقط .(2969من اتفاقية فيينا  16رشيعة املتعاقدين، املادة 
للمعىن العادي اذلي يُعط   اً عاهدات بأأهنا "جيب أأن تفرس حبسن نية ووفقعالوة عىل ذكل، أأوصت القاعدة العامة لتفسي امل

، لتعديل أأية معاهدة، اً وأأخي  .(2969من اتفاقية فيينا  12لألفاظها مضن الس ياق اخلاص مبوضوعها والغرض مهنا" )املادة 
ما الإجراءات اليت تكفلها أأو قاعدة عامة لتعديل التفاقيات امجلاعية )  .(2969من اتفاقية فيينا  40و 19املادة جيب اتباع اإ

ىل  وعودة مرة أأخرى اإىل الاقرتاح حمل النقاش، لوحظ فشل وفدي الولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة يف الإشارة اإ
د ساراملواد اليت امكهنا تقدمي الأساس القانوين دلمج مرشوع امل  خال الرسيع ملعاجلة الرباءات يف املعاهدة عن طريق اإ

ن  .التنفيذية الحئةالتعديالت عىل ال جمرد ول س امي، أأن هذين الوفدين مل يصفا الأساس املنطق  ادلامع لوههة النظر القائةل اإ
ضافة هاتني القاعدتني اإىل  جراًء اكفيالالحئة اإ  .من الناحية القانونية دلمج املرشوع يف املعاهدة اً التنفيذية للمعاهدة قد يكون اإ

من وههة النظر القانونية، سيبدو أأن مثل هذه التعديالت يغي اكفية لتقدمي الأساس القانوين املالمئ لتنفيذ ويف احلقيقة، 
التنفيذية القواعد  الحئةلقد صيغت املعاهدة بطريقة، وضعت هبا الأحاكم املوضوعية يف نص املعاهدة بيامن تضمنت ال .الاقرتاح

دارات البحث والفحص المتهيدي ادلويل، وماكتب الرباءات املتعلقة ابجلوانب الإدارية املتعلقة بأأنش طة املكتب ادلويل، واإ
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قلميية، ومودع  املعاهدة التنفيذية من مجموعة من القواعد، اليت امكن يف ظل تتأألف الالحئة ويف هذا الس ياق،  .الوطنية/ الإ
كل، مل يكن من املفرتض أأن تستبدل ومع ذ .ظروف معينة، تعديلها من أأجل مواههة احتياجات املاكتب واملس تخدمني

وهكذا، اكن من الضوري مالحظة حدود  .التنفيذية أأحاكم املعاهدة أأو أأن تفرض نفسها عىل الأحاكم بطريقة أأخرى الحئةال
ل امكن تنفيذ معلية دمج  .التنفيذية تناوهل وضامن أأن تظل الأحاكم الرئيس ية للمعاهدة يف شلك مواد الحئةما امكن ل
فهذه قضية بال شك جيب أأن  .التنفيذية الحئةيف املعاهدة ببساطة مكسأأةل اثنوية امكن حلها عن طريق تعديل ال املرشوع

وهكذا، هذا قرار يتطلب تعديل نص املعاهدة، ومن مث جيب  .تعمتد بصورة مناس بة عىل أأحد الأحاكم يف نص املعاهدة
حدى املؤمترات ادلبلوماس ية الأساس القانوين لالعتبارات اخلاصة مبا امكن أأو ل امكن  48املادة وابلفعل، قدمت  .تقريره يف اإ

دخال تعديالت عىل الجمرد معاجلته عن طريق  التنفيذية امللحقة ابملعاهدة  الحئة، تتضمن ال48للامدة  اً ووفق .التنفيذية الحئةاإ
ىل ال "2"تتعلق:  اً "أأحاكم التنفيذية أأو تنص رصاحة عىل أأهنا موضع رشوط  الحئةابملسائل اليت حتيلها هذه املعاهدة رصاحة اإ

دارية، و "1"أأو سوف تكون موضع رشوط، و جراءات اإ بأأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أأحاكم  "1"بأأية رشوط أأو مسائل أأو اإ
ىل املرشوع أأو نصت عىل أأنه موضع رشوط بواسطة .هذه املعاهدة شارة مرجعية اإ " مل تقدم أأية مادة من مواد املعاهدة اإ

التنفيذية املقرتحة من جانب الولايت املتحدة  الحئةوذلكل، مل يُسمح ابلتعديالت عىل ال .التنفيذية أأو رضورة ذكل ةالحئال
، خضع "2"48وفامي يتعلق ابلفقرة الفرعية الثانية والثالثة من املادة  ."2"(2الأمريكية واململكة املتحدة حتت الفقرة الفرعية )

هتا نفسها، ولقد تناولت يف احلقيقة قضااي بس يطة رضورية لتنفيذ املعاهدة، مثل وحدات الوزن نطاقها للتقييد بواسطة طبيع
ن اللغة يف الفقرة الفرعية ) .واملقاييس أأو العمةل اليت سيتضمهنا جدول الرسوم مل تقصد بوضوح انهتاك احلمك اذلايت  "1"(2اإ

، "1"(2وابلنس بة للفقرة الفرعية ) .ت أأثناء املرحةل الوطنيةللماكتب الوطنية فامي يتعلق بتقرير أأمر حفص طلبات الرباءا
" ل شك أأن دمج املرشوع يف املعاهدة ل امكن وضعه يف .اس تخدمت اللكامت "تفاصيل مفيدة لتنفيذ أأحاكم هذه املعاهدة

نه يتطلب تعدياًل كبي  عاهدة، مما يؤثر عىل يف طريقة معل امل اً نفس مس توى املسائل الإدارية أأو التفاصيل املفيدة، حيث اإ
ويف ضوء ما س بق، رأأى وفد الربازيل أأن التعديالت املقرتحة يف الوثيقة  .أأنشطة لك مكتب من ماكتب الرباءات

PCT/WG/7/21 طار معل املعاهدة  .عبارة عن أأحاكم خمالفة ل يسمح هبا يف ظل اإ

من مجموعة املس تخدمني الكوريني ومجموعة قد تواصل الوفد مع لك و  .وأأشار وفد مجهورية كوراي اإىل دمعه لالقرتاح .122
مس تخدمني أأجانب، اذلين أأعربوا، رمغ أأن خمطط املرشوع انحج ومفيد للغاية، عن تفضيلهم لوجود نظام أأكرث انس يابية 

ثر عىل الس يادة الوطنية، لأنه حسب خربة مكتب امللكية الفكرية الكوري، يؤ يعتقد الوفد أأن خمطط املرشوع  ول .وبساطة
أأنشط املشاركني يف خمطط املرشوع، ومن وههة النظر القانونية، امتكل الفاحص القدرة عىل اختاذ القرار الهنايئ حول  كأحد

دارة البحث ادلويل قدم مرونة اكفية ملواههة يأأن الاقرتاح  اً ورأأى الوفد أأيض .الطلب بغض النظر عن القرار اذلي اختذته اإ
 .يف اخملطط اً من املشاركة فورالتساؤلت حول املاكتب اليت لن تمتكن 

الرسيع ملعاجلة الرباءات، واكن يف سبيهل  سارملرشوع امل  وذكر وفد الربتغال أأن معهد امللكية الفكرية الربتغايل اكن داعامً  .121
ىل توقيع التفاقية الثنائية التاسعة للمرشوع، واكن جزء دلمج وأأضاف أأن الوفد قدم دمعه ل .من املرشوع التجرييب العامل  اً اإ

الرمس  للمرشوع يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، الأمر اذلي س يعود ابلفائدة عىل لك من املعهد واملودعني 
وفامي يتعلق ابلزايدة الكبية املمكنة يف أأعباء العمل بسبب املرشوع، مل هيمت الوفد بذكل، حيث مل حيدث ترامك  .الوطنيني

يؤثر املرشوع  ولكذكل،  .اً كون اكفييالتعليق س   بندللعمل، فاإن  شهدت ماكتهبا تراكامً للعمل، ولكن ابلنس بة لدلول اليت 
 اً ظل الفاحص دامئيادلويل مساعدة كبية يف حفص طلبات الرباءات، ولكن  نواجت العملقد قدمت و  .عىل الس يادة الوطنية

ذا اس تلزم الأمر اً حر  آخر اإ جراء حبث أ جراء  تاج أأحياانً حي عالوة عىل ذكل،  .خملالفة النتاجئ واإ ىل اإ الفاحصون يف املعهد الربتغايل اإ
ضايف يف قواعد البياانت ادلاخلية نظر  لإماكنية وجود بعض الواثئق الربتغالية احلديثة، يف حني قد يغفل البحث  اً حبث اإ

 .ثيقةوذلكل وافق الوفد عىل الاقرتاحات الواردة يف الو  .اللغةعائق ادلويل عن ذكل بسبب 

الرسيع ملعاجلة الرباءات يف معاهدة  سارحول ادلمج الرمس  ملرشوع امل  اً وأأكد وفد الهند عىل خماوفه اليت عرب عهنا سابق .121
أأن قانون  اً التعاون بشأأن الرباءات، مع توضيح الاختالفات يف قانون الرباءات واملامرسات عرب الأنظمة القانونية، مضيف
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حدى ا اً الرباءات يكون خاص دلول وأأن اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية )اتفاقية تريبس( تتيح ابإ
ىل اقرتاح دمج املرشوع يف املعاهدة عىل أأنه حماوةل للتنس يق  .مواطن مرونة معينة ومع أأخذ هذا يف الاعتبار، امكن النظر اإ

عادة اس تخدام العمل املنفذ يف املرحةل ادلولية دون بني معليات حفص طلبات الرباءات يف ادلول اخملتلفة عن طريق  تشجيع اإ
ضايف للطلب يف املرحةل الوطنية، حيث متثل أأحد أأهداف الاقرتاح يف تعجيل معلية الفحص وتقليل وقت  جراء حفص اإ اإ

ىل هذا الأمر عىل أأنه حماوةل ملنع اس تخدام مواطن املرونة املتاحة مبوجب  .الانتظار  .اتفاقية تريبسوهكذا، امكن النظر اإ
عىل ادلول الأعضاء مراعاة مالءمة توصيات جدول أأعامل التمنية، اليت تشجع هذا النوع من  اً ابلإضافة اإىل ذكل، اكن لزام

، يف قدراهتا اً التنس يق وجدول الأعامل القيايس بعد احلصول فقط عىل ثقة مجيع ادلول الأعضاء، املتقدمة والنامية والأقل منو 
لقد اكن الهدف من املعاهدة هو تسهيل  .مثل هذه العملية يف هذه املنظمة حتت رعاية أأية جلنة أأو فريق عامل التقنية لتنفيذ

يداع طلب الرباءة من خالل مساعدة املودع يف طلب امحلاية يف الأنظمة القانونية املتعددة لتقرير الرغبة يف متابعة الطلب  اإ
وذلكل، ل متتكل  .حث ادلويل والتقرير المتهيدي ادلويل حول اس تحقاق الرباءةعىل تقرير الب اً عىل املس توى الوطين اعامتد

جراء الفحص ملنح الرباءة يف املرحةل الوطنية وعالوة عىل ذكل، مل يكن هدف تقليل ترامك  .املعاهدة تلكيف ابلتدخل يف اإ
 اً ح الطلبات يف املرحةل الوطنية هدفالعمل يف املاكتب عن طريق جتنب تكرار البحث والفحص لطلبات الرباءات وتعجيل من

ىل أأن الاقرتاح قد جتاوز أأهداف املعاهدة .عليه يف املعاهدة اً منصوص ابلإضافة اإىل ذكل، اشرتط قانون  .وذلكل أأشار الوفد اإ
يداع طلبات الفحص، وأأن السامح ابلس تثناءات يف هذه  الرباءات الهندي رضورة تنفيذ حفص الطلبات ابلرتتيب اخلاص ابإ

دخال تعديالت عىل القانون الوطينا كام أأن منح الرباءات برسعة من خالل تعجيل معلية الفحص وتقليل  .لقاعدة سيتطلب اإ
جراء الفحص املتبع يف املاكتب الوطنية، الأمر اذلي قد يؤثر أأيض  .عىل جودة الرباءات املمنوحة اً أأوقات الانتظار يقوض اإ

ن أأي  .لمتكني ادلمج الرمس  للمرشوع يف املعاهدةالتنفيذية  الحئةتعديل ال وذلكل، أأعرب الوفد عن عدم دمعه لقرتاح وقال اإ
 .تعديل مثل هذا سيتطلب عقد مؤمتر دبلومايس، كام أأشار بوضوح وفد الربازيل

يران  .124 ىل عدم قدرته عىل دمع الاقرتاح اخلاص ابدلمج الرمس  ملرشوع امل  (الإسالمية -مجهورية )وأأشار وفد اإ  ساراإ
أأوًل،  .ملعاجلة الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وذكر بعض نقاط الغموض القانونية والإجرائية يف الاقرتاح الرسيع

جراءات  ىل تنس يق اإ جرائية ونتيجة أأي اإصالح جيب أأن تتوافق مع املسائل الإجرائية ول تؤدي اإ املعاهدة يه معاهدة اإ
املعاهدة مكعاهدة يغي ملزمة يف ماكتب الرباءات الوطنية فامي يتعلق بتقارير البحث ، أأبرمت اً اثني .البحث والفحص الوطنية

ومع  .ومن شأأن دمج املرشوع يف املعاهدة دفع املاكتب اإىل الاعامتد بشلك حرصي عىل التقارير ادلولية .والفحص ادلويل
بدلان النامية واملتقدمة، فاإن دمج املرشوع يف نظام الأخذ يف الاعتبار تنوع أأطر العمل القانونية وموارد ماكتب الرباءات يف ال 

املعاهدة قد يقوض من اس تقالل املاكتب الوطنية لتنفيذ معليات حبث وحفص شامةل لضامن أأن طلب الرباءة يليب املتطلبات 
يعة املعاهدة وس تؤثر يف طب  وجوهرايً  اً أأساس ي اً ، شلكت معلية دمج املرشوع يف املعاهدة تغيي اً اثلث .الأساس ية للقانون الوطين

وقد يس تلزم  .التعديالت احملمتةل عىل ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلتاكليف، ول س امي فامي يتعلق ابملوارد البرشية والتقنية
اح عالوة عىل ذكل، سيشلك الاقرت  .من املعاهدة 60للامدة  اً ذلكل، عقد مؤمتر دبلومايس حول تعديل املعاهدة وفق اً الأمر تبع
للصيغة والطبيعة القانونية لنظام املعاهدة، مع فرض قواعد ملزمة عىل املاكتب الوطنية وقد يقوض بشلك خاص من  حتدايً 

 .وظائف ماكتب الرباءات يف البدلان النامية

بداء رأأي بشأأن الاقرتاح من أأجل  .124 نه حيتفظ حبقه يف اإ وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، فقال اإ
ن مجموعة جدول أأعامل التمنية تدرك أأن  .ابعة املناقشات الإضافية مع اخلرباء مضن عضوية مجموعة جدول أأعامل التمنيةمت وقال اإ

منظمة الويبو، بصفهتا واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة للملكية الفكرية، متثل املنتدى املناسب ملناقشة املوضوعات 
ءات، حيث متتكل املتطلبات الالزمة من اخلربة الفنية والرشعية اليت تؤهلها خلوض نقاش ذي املرتبطة ابلتعاون بشأأن الربا

اثرة املناقشات ومشاركة اخلربات يف برامج مرشوع امل  .خلفية تقنية مناس بة  سارويف هذا الس ياق، يمتتع الاقرتاح مبزية اإ
طار معل  وقد اعتربت اجملموعة أأن النقاش  .التفاقيات الثنائيةالرسيع ملعاجلة الرباءات من جانب املاكتب الوطنية مضن اإ

 .حول تبين أأي أأداة دولية للمرشوع نسبيًا من حيث تشجيع املناقشاتنواة أأولية واخلربة املكتس بة من برامج املرشوع 
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ية اليت حتمك ماكتب واس تلزم الأمر أأن تأأخذ هذه املناقشات يف اعتبارها أأوضاع مجيع ادلول الأعضاء واملوارد التقنية والقانون 
دارة للفحص المتهيدي والبحث ادلويل مبوجب  ذا اكنت املاكتب تعمل اكإ الرباءات يف البدلان النامية، برصف النظر عام اإ

كام ذكر الوفد أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية أأكدت كذكل عىل رضورة توجيه معلية املناقشة حسب توصيات  .املعاهدة أأم ل
ىل أأن  .24املعنية، ول س امي التوصية رمق  جدول أأعامل التمنية للمعاهدة التنفيذية  الحئةال تعديلجمرد وأأشار عالوة عىل ذكل، اإ

ن التعديل املقرتح س يؤثر بصورة كبية عىل أأنشطة  لن يكون طريقة ممكنة قانوانً  لدلمج املقرتح للمعاهدة واملرشوع، حيث اإ
وهذا يعين أأن دمج املرشوع يف  .ناميكيات اخلاصة هبا مسأأةل ل تتناولها املعاهدةاملاكتب يف املرحةل الوطنية، اليت تعترب ادلي 

ىل تغيي كبي يف املعاهدة، وهكذا، ستتطلب احملاوةل املقرتحة طلب عقد مؤمتر دبلومايس للتوافق مع  املعاهدة س يؤدي اإ
 .60الإجراء املنصوص عليه يف املادة 

ت اليت أأدىل هبا لك من وفد كينيا نيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، ووفد وعرب وفد جنوب أأفريقيا عن دمعه للبياان .126
الرسيع  ساروذك ر الوفد الفريق العامل بأأن مرشوع امل  .مرص نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية، ووفدي الربازيل والهند

ب اليت رغبت يف حتقيق معاجلة معجةل عىل املس توى ملعاجلة الرباءات اكن عبارة عن مجموعة من التفاقيات الثنائية بني املاكت
وأأن ادلمج الرمس  للمرشوع يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يكون هل أأثر همم عىل املاكتب الوطنية مع معان  .الوطين

ل أأن ورمغ الأثر الطفيف لنظام املعاهدة عىل املعاجلة الوطنية من جانب ادلول امل  .مضنية حبق املودعني املقميني تعاقدة، اإ
لزامية تتطلب من املاكتب املعينة واملنتخبة تقدمي املعاجلة  للطلبات بناًء عىل خيار  الرسيعةالاقرتاح احلايل اس تخدم لغة اإ

عالوة عىل ذكل، مل تُتح الفرصة أأمام جنوب أأفريقيا لتحقيق الاس تفادة  .وبذكل، خيالف الاقرتاح جوهر نظام املعاهدة .املودع
يف مثل هذه التمنية،  فاعليةادلمج للمرشوع يف املعاهدة، كام أأن جنوب أأفريقيا مل تكن مس تعدة للمشاركة ب من مثل هذا

ىل تنس يق قانون الرباءات ادلويل ن هذا الأمر يؤدي اإ ومع أأخذ هذا يف الاعتبار، أأعرب الوفد عن رغبته يف تويخ  .حيث اإ
س امي فامي يتعلق ابلأحاكم اليت قد تؤثر عىل طريقة املعاجلة يف املرحةل احلذر من الصةل بني املرحةل الوطنية وادلولية، ول 

 .الوطنية

ىل أأنه حيقق الفائدة للماكتب الوطنية لتعميق  .127 وأأكد وفد الصني عىل دمعه لقرتاح دمج املرشوع يف املعاهدة وأأشار اإ
آليات املراجعة ادلويل يف املرحةل الوطنية هبدف  العمل نواجتوذلكل جيب تشجيع الاس تفادة الاكمةل من  .التعاون وحتسني أ
أأكرب وجودة عالية حىت مع رضورة حتديد رشوط الإجراء يف املرحةل الوطنية يف القوانني  فاعليةتزويد املودعني خبدمة ذات 

 .الوطنية

الأفريقية، ووفد وأأعرب وفد الإكوادور عن دمعه للبياانت اليت أأدىل هبا لك من وفد كينيا نيابة عن مجموعة البدلان  .128
ن اس تخدام مرشوع امل  .مرص نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية، ووفدي الربازيل والهند الرسيع ملعاجلة  ساروقال اإ

أأمام املاكتب ويف حاةل دمج املرشوع يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، جيب عقد مؤمتر  اً الرباءات جيب أأن يظل خيار 
 .دبلومايس

الرسيع ملعاجلة الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن  سارا عن دمعه لدلمج الرمس  ملرشوع امل وأأعرب وفد سويرس  .129
ماكنية جتنب تعدد التفاقيات  نه س يقدم مزااي مفيدة للمودعني وللماكتب، ويتيح اإ الرباءات حسب اقرتاح الوثيقة، حيث اإ

نشاء نظام واحد مضن املعاهدة، من شأأنه جعل العم ن الاقرتاح احلايل  .ل أأكرث شفافيةالثنائية من خالل اإ وأأضاف قائاًل اإ
اذلي خضع للمراجعة خالل ادلورة السابقة للفريق العامل قدم املرونة الالزمة لدلول الأعضاء يف املعاهدة لختاذ القرار بشأأن 

ما اختيار املعاجلة  ويف ضوء الترشيع الوطين  .عىل الظروف الوطنية اخلاصة هبم اً عىل املس توى الوطين أأو ل اعامتد الرسيعةاإ
ومع ذكل، ستمتكن من اس تخدام مواطن املرونة املتاحة  .اخلاص هبا، سيتعذر عىل سويرسا مواصةل مثل هذا النظام املعجل

52يف القواعد 
(اً )اثني

78و )ب(1.
(اً )اثني

لأن ذكل يس تجيب بشلك  اً ، حيث س تكون أأحاكم "القبول" أأكرث تفضياًل، نظر )ب(1.
وعرب الوفد عن صعوبة فهم اخملاوف والأس باب اليت  .يف املشاركة يف الربانمج اً ول اليت اكنت أأكرث حتفظأأفضل خملاوف ادل

ىل تأأخي اختاذ القرار بشان دمج املرشوع يف املعاهدة، حيث يرى  عربت عهنا بعض الوفود، واليت س تدعو الفريق العامل اإ



PCT/WG/7/30  
47 
 

هنا فرصة مفيدة مجليع ادلول الأعضاء يف املعاهدة لت  ماكنية املعاجلة اإ فقط يف  اً للطلبات، واليت تتاح حالي الرسيعةتاح أأماهما اإ
ن الاقرتاح ل يؤثر عىل س يادة ادلول الأعضاء يف املرشوع فامي يتعلق مبنح  .يف اتفاقيات املرشوع اً ادلول اليت تشلك طرف اإ

ن الا قرتاح ببساطة هو الأخذ يف الاعتبار نتاجئ الرباءات، حيث تظل معلية الفحص واختاذ القرار الهنايئ يف يد الفاحص؛ اإ
وابلنس بة للصعوابت اخلاصة بأأعباء العمل الإضافية  .البحث ادلويل واليت س تكون مفيدة للفاحصني عىل املس توى الوطين

ن  .اليت يسبهبا طلبات املرشوع، امكن لدلول الأعضاء طلب تعليق الإجراء املعجل لفرتة معينة للحد من أأي مشالك اإ
ىل تغيي طبيعة املعاهدة أأو أأهدافها وامكن تنفيذه عن طريق تعديل اس تخد ام الإجراء املعجل هذا ل يؤدي بأأية طريقة اإ

، ويف سبيل الاس تجابة للمالحظات اليت أأبدهتا بعض الوفود اً وأأخي  .والتعلاميت الإدارية، كام هو مقرتحالتنفيذية  الحئةال
ولهذه الأس باب، أأعرب الوفد عن دمعه  .من وههة نظر جدول أأعامل التمنية اً ًل متامالأخرى، رأأى الوفد أأن الاقرتاح اكن مقبو

للمودعني يف مجيع ادلول الأعضاء، وليس فقط املودعني يف ادلول  الاكمل لالقرتاح، الأمر اذلي س يجعل املعاهدة أأكرث جذابً 
 .من اتفاقيات املرشوع احلالية اً اليت متثل جزء

ىل أأن .110 الرسيع ملعاجلة الرباءات يف  ساره اس متر يف متابعة املناقشات حول قضية دمج مرشوع امل وأأشار وفد ش ييل اإ
 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للتفكي يف املنافع احملمتةل اليت يقدهما واليت س تتيح هل احلصول عىل فهم أأفضل لالقرتاح

كام أأنه يمتتع ابملرونة، حيث يتيح  .النامية واملتقدمةورأأى وفد الاحتاد الرويس أأن الاقرتاح مفيد للك من البدلان  .112
ورأأى الوفد أأن التعديالت  .للماكتب فرصة عدم املشاركة عند تعارضه مع القوانني الوطنية أأو وجود مشالك بسبب املوارد

ىل التنس يق، ولكهنا بغرض تقليل أأعباء العمل يف املاكتبالتنفيذية  الحئةعىل ال رمغ حصة أأن املرشوع مل ، و اً وأأخي  .ل تؤدي اإ
ىل تقليل أأعباء العمل عن املاكتب الوطنية وتسهيل معلية  نه ل يتعارض مع جوهر املعاهدة، اليت هتدف اإ يُذكر يف املعاهدة، فاإ

 وفامي يتعلق ابلفقرة الفرعية .بتقليل أأوقات الانتظار اً احلصول عىل حامية الرباءات من وههة نظر املودعني اذلين أأبدوا اهامتم
 .لعدم التوافق، أأعرب الوفد عن تفضيهل حلمك "القبول" للسامح لأي مكتب بتوفي املعاجلة والفحص املعجل

الرسيع ملعاجلة الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن  ساروأأكد وفد ادلامنرك عىل دمعه لالقرتاح اخلاص بدمج مرشوع امل  .111
، كام 1008الرسيع ملعاجلة الرباءات منذ عام  سارات يف مرشوع امل لطاملا شارك مكتب ادلامنرك للرباءات والعالم .الرباءات

جيابية مع املرشوع املس تخدمون يف ادلامنرك عن رضامه عن  اً كام عرب أأيض .شارك يف املرشوع العامل  التجرييب واكن هل جتربة اإ
 .دمع املنح التلقايئ أأو الإلزايم للرباءاتومل يعتقد الوفد أأن املرشوع يؤثر عىل الس يادة الوطنية، لأنه ل ي .ترتيبات املرشوع

ن القرار الهنايئ بشأأن منح حق الرباءات ل يزال مرتواكً  كذكل مل ير الوفد مشلكة يف  .للمكتب الوطين والإقلمي  املعين بل اإ
داري يتيح لأحد الفاحصني يف أأحد املاكتب .يف جدول أأعامل التمنية 24التوصية  ن املرشوع عبارة عن ترتيب اإ ىل  اإ الوصول اإ

آخر انهتىى من حفص طلب مشابه، ومن مث يبدأأ من مس توى أأكرث وعي الأمر  فاعلية.، مما جيعل الفحص أأكرث اً أأعامل مكتب أ
ىل زايدة اجلودة، فالفاحص الالحق ل امكنه ارتاكب أأخطاء أأسوأأ من الفاحص الأول، حيث تتاح أأمامه  اً اذلي يؤدي أأيض اإ

ىل أأن تقوم ادلامنرك بتعديل قانوهنا الوطين لتصبح جزء .لمجيع الاقتباسات من الفاحص الأو   اً وأأضاف الوفد أأنه ل حاجة اإ
ورأأى الوفد أأن  .48من اتفاقيات املرشوع، وأأنه ل يرى أأن هذا هو احلال ابلنس بة للمعاهدة، عىل سبيل املثال بسبب املادة 

ب عدم اس تثناهئم من منافع املرشوع، وأأن مواطن املرونة املودعني من ادلول الأعضاء اذلين مل يشاركوا يف برامج املرشوع جي
 .يف الاقرتاح تراع  العديد من اخملاوف والتحفظات اليت عرب عهنا بعض من ادلول الأعضاء الأخرى

ىل أأنه ل يرى أأية أأةمية يف التأأكيد عىل .111  وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اس تجابة للتعليقات اليت أأبدهتا الوفود، اإ
واقتبس ادليباجة  .للنظام اً والتعلاميت الإدارية س يكون خمالفالتنفيذية  الحئةأأن دمج املرشوع يف املعاهدة عن طريق تعديل ال

ذ ترغب يف املساةمة يف تقدم العمل والتكنولوجيا، وترغب يف حتسني امحلاية قانونية  ن ادلول املتعاقدة اإ اخلاصة ابملعاهدة "اإ
ذا اكنت امحلاية منشودة يف لالخرتاعات، وترغب يف ت  جراءات احلصول عىل حامية الاخرتاعات وجعلها أأقل تلكفة، اإ سهيل اإ

وتعرب عن اقتناعها بأأن التعاون ادلويل من شأأنه أأن يسهل بلوغ هذه الأهداف اإىل حد كبي قد أأبرمت هذه  ...عدة بدلان، 
نه يرى أأن الاقرتاح يبدو مضن الأهداف املرجوة.املعاهدة  .للمعاهدة اليت مت أأخذها يف الاعتبار عند وضع املسودة " وقال اإ
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عىل "بناء عىل الامتس رصحي من مودع الطلب، جيوز لأي مكتب معني أأن يبارش معاجلة  11ابلإضافة اإىل ذكل، تنص املادة 
 .جلة الرباءاتالرسيع ملعا ساريف مرشوع امل  اً ولقد شلك هذا مبدأأً أأساس ي .الطلبات ادلولية أأو حفصها يف أأي وقت اكن"

بأأية  ...تتعلق  اً اليت تنص عىل "تتضمن الالحئة التنفيذية امللحقة هبذه املعاهدة أأحاكم 48عالوة عىل ذكل، نالحظ أأن املادة 
دارية، وبأأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أأحاكم هذه املعاهدة"، يبدو أأهنا تقدم دعامً  جراءات اإ لوضع  اً كبي  رشوط أأو مسائل أأو اإ

يف حني مل تأأيت أأية مادة من مواد املعاهدة عىل ذكر  .اليت من شأأهنا دمج املرشوع يف املعاهدةالتنفيذية  ةالحئمسودات ال
التنفيذية، كام أأن التحسينات احلديثة الأخرى اليت أأدخلت عىل  الحئةاملرشوع أأو نصت عىل رضورة وضع رشوط بواسطة ال

وكام ذكرت العديد من  .املعاهدة، مثل ادلمج عن طريق الإشارة واس تعادة الأولوية، مل تذكر يف املعاهدة، ومل تعترب خمالفة
ومن  .نت بقبول نتاجئ البحث السابقالوفود، متتكل املاكتب حرية تطبيق قانوهنا الوطين أأثناء الفحص ول تلتم بأأية طريقة اك

وأأعرب الوفد عن أأسفه أأن الاقرتاح مل حيصل عىل الإجامع يف هذه  .مث، فاإن الاقرتاح ل يتعارض مع أأية حقوق وطنية
 ادلورة للفريق العامل، وبصورة أأكرب ابلنس بة للمودعني اذلين يسعون محلاية التقنيات البازيغة اليت ل امكهنام حتقيق الاس تفادة
ىل أأسواق التكنولوجيا مع معر ختزين قصي، بسبب ترامك  من برانمج املرشوع يف مناطق معينة، ومن مث يصعب الوصول اإ

آلية للحصول عىل حامية الرباءات برسعة وابلنس بة للتعليقات اليت أأبدهتا  .العمل يف بعض ماكتب امللكية الفكرية، دون أأية أ
جراء حتليل اجل ىل اإ ماكنية اكتشاف الوفود حول احلاجة اإ دوى الاقتصادية، وافق الوفد عىل تعليقات وفد ادلامنرك بشأأن اإ

ىل التفكي عن كثب يف  .املنافع عرب التجربة العملية وذلكل، اقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل املاكتب اليت حتتاج اإ
املشاركة عن طريق جتربة مرشوع جترييب ثنايئ حمدود  التاكليف واملنافع اخلاصة ابملرشوع قبل املوافقة عىل الاقرتاح، رضورة

ويف هذا الس ياق، أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة املرشوع بصورة  .املدة لكتشاف أأثر املرشوع عىل مكتهبا واملودعني
ضافية مع أأي مكتب هممت بار عدم مطالبة أأي ابلإضافة اإىل ذكل، وفامي يتعلق مبرونة الاقرتاح، اكن من املهم الأخذ يف الاعت  .اإ

ذا تعرض املكتب لتدفق طلبات التعجيل الرسيعةمكتب ابملشاركة، وأأن املاكتب اليت شاركت امكهنا تعليق املعاجلة   .اإ

وخلص الرئيس املداخالت من ادلول الأعضاء من خالل الإقرار بأأن الآراء يف الفريق العامل اختلفت حول الاقرتاح،  .114
جامع واحض حول ك  لقد أأعربت الوفود اليت تشارك دولها كجزء من التفاقيات  .يفية متابعة معاجلة الاقرتاحمع عدم وجود اإ

الرسيع ملعاجلة الرباءات عن تفضيلها لالقرتاح، ولكن العديد من الوفود الأخرى مل تدمع الاقرتاح  ساراحلالية ملرشوع امل 
ىل عدد من التساؤلت ول ذات ترتيبات املرشوع املفعةل وجدت الأمر فعاًل ورأأى الرئيس أأنه من املطمنئ أأن ادل .وأأشارت اإ

من  اً صغي  اً ، ومل تعان ماكتهبا من أأعباء كبية نتيجة طلبات الفحص املعجل، ولكهنا بدًل من ذكل اس تلمت عدداً ومفيد
التساؤلت ومع ذكل، وردت بعض  .الطلبات من املودعني احلريصني عىل حفص طلبات الرباءات اخلاصة هبم وقبولها برسعة

جراء تغييات عىل  ذا اكن الالحئة التنفيذيةاملهمة املتعلقة مبدى قانونية اإ ، وقدرة املاكتب عىل التعامل مع أأعامل املرشوع، وما اإ
ىل تناقص الس يادة الوطنية والتنس يق دون مالحظة  اً وفامي يتعلق ابلنقطة الأخية، اتبع الرئيس ترصحيه معرب  .الاقرتاح يؤدي اإ

اثرة هذه النقطة عن دهش ته وذك ر  .من أأن وفود معينة مل تصدق أأن هذا هو احلال، يف حني اس مترت وفود أأخرى يف اإ
بطلب مرشوع أأم ل، خيضع لدلراسة من جانب  الرئيس الفريق العامل بأأن أأي تقرير حبث دويل، سواء اكن مصحوابً 
ىل أأقىص حد ممكن لتنفيذ العم وكفاءة لضامن عدم منح الرباءة للرباءات سيئة  فاعليةل بالفاحص اذلي امكنه اس تخدام التقرير اإ

ىل أأن دمج املرشوع يف  .وهذا هو الغرض من وضع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .اجلودة لقد أأشارت بعض الوفود اإ
ىل مواطن املرونة اليت يقدهما الاقرتاح  .املعاهدة لن يتالءم مع قانوهنا الوطين، يف حني أأشار الرئيس اإ

الرسيع ملعاجلة الرباءات يف  سار( عن دمعه دلمج مرشوع امل JIPAلملكية الفكرية )الياابنية ل عية امجل وأأعرب ممثل  .114
من التعلاميت الإدارية قدما مواطن املرونة يف املتطلبات اليت  901و 901ورمغ أأن القسم  .مرشوع التعاون بشأأن الرباءات

ذا  .مثل عن أأمهل يف وجود تغييات طفيفة يف تكل املتطلبات بني ادلول الأعضاءطلبهتا املاكتب املعينة واملنتخبة، عرب امل  واإ
عالم يقدمه املكتب  ن املمثل اقرتح تلخيص الاختالفات ونرشها، سواء عىل موقع ويب بوابة املرشوع أأو يف اإ تعذر ذكل، فاإ

 .ادلويل مثل دليل املودعني



PCT/WG/7/30  
49 
 

ومع  .للمس تخدمني اً ( عىل أأن الاقرتاح س يكون مفيدFICPIعية )وأأكد ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصنا .116
ويف هذا الس ياق،  .زايدة عدد الإدارات ادلولية، امكن حىت للمس تخدمني يف البدلان الصغية حتقيق الاس تفادة من الاقرتاح

دارة د ىل التجربة يف دولته، السويد، حيث اكن مكتب امللكية الفكرية عبارة عن اإ ولية ولكن ظلت معلية أأشار املمثل اإ
دارة الفحص المتهيدي والبحث  ومس هتلاكً  اً صعب اً متابعة الطلبات يف العديد من ادلول أأمر  للوقت، حىت عندما أأصدرت اإ

جيابي اً ادلويل تقرير   .حول اس تحقاق الرباءة اً اإ

( عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، واذلي طرح عدد من القضااي TWNوعرب ممثل ش بكة العامل الثالث ) .117
 فاعليةمن شأأن املرشوع العمل ب الالحئة التنفيذية.وثيقة الصةل ابملوضوع فامي يتعلق ابملوقف القانوين للتعديالت املقرتحة عىل 

ىل  200لنقل الطلب اذلي ينتظر دوره عند املركز  عىل  اً الأمر اذلي سيشلك ضغط .املركز الأوليف صف انتظار الطلبات اإ
ن هذا الضغط  .الفاحص لتسوية الطلب بصورة أأرسع، ليك ل يقع ظمل كبي عىل الآخرين املوجودين يف صف الانتظار اإ

هبدف التنفيذ الرسيع بواسطة املرشوع امكنه التأأثي عىل جودة البحث والفحص، ومن مث تقويض مواطن املرونة يف اتفاقية 
 .وانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية )اتفاقية تريبس( فامي يتعلق بنطاق الرباءات اذلي حتدده اجلنس يةاجل

وس يكون هذا الأمر عند التنفيذ، يغي مالمئ لعدد من الطلبات املراد معاجلهتا، ول س امي لفاحيص الرباءات من البدلان النامية 
ماكنية حتقيق تنس يق أأسايس من الناحية العمليةكام ي  .ذات قدرة الفحص احملدودة  اً كام امكنه أأيض .متتع املرشوع كذكل ابإ

جعل  فاعليةويف هذا الس ياق، يتاح للمرشوع ب .التسبب يف حدوث متيزي بني طلبات الرباءات يظهر عىل املس توى الوطين
لزام ات دون التقيد ابدلور، يف حاةل عدم منح الطلبات ومطالبة املاكتب مبعاجلة الطلب اً تقارير البحث والفحص ادلويل أأكرث اإ

فقط من الطلبات عرب  اً صغي  اً ورمغ أأن عدد من الوفود اليت دمعت الاقرتاح قد اس تلمت جزء .عىل أأساس التقارير ادلولية
يداعات املرشوع عىل املدى ال طويل مع مبارشة مسار املرشوع، اكن من املهم مراعاة املعاين الضمنية للتصعيدات احملمتةل يف اإ

ىل أأن نظام املعاهدة اكن  اً ويف هذا الصدد، أأشارت ش بكة العامل الثالث أأيض الالحئة التنفيذية.التعديالت عىل املعاهدة أأو  اإ
يغي ملزم وذلكل، جيب أأن يكون هل أأثر صغي عىل اس تقالل الس ياسة لدلول املتعاقدة فامي يتعلق بفحص  اً يف الأساس نظام
، اً وختام .عن ادلور أأو ل اً وسيتضمن اس تقالل الس ياسة هذا احلرية يف تقرير السامح مبعاجلة الطلبات بعيد .طلبات الرباءات

وعند مالحظة التعليقات اليت أأبداها وفد الربازيل بشأأن عدم وجود أأساس قانوين يف املعاهدة دلمج املرشوع، أأكد املمثل 
ان النامية، متشاهبة يف هذه الطريقة، ول تقدم أأي أأساس لتوافق عىل أأن معظم القوانني الوطنية، ول س امي يف البدل

 .املرشوع، ومن مث تطلب تعديالت ترشيعية

وأأعرب ممثل مؤسسة املمثلني احملرتفني أأمام املنظمة الأوروبية للرباءات عن دمعه لالقرتاح ووافق عىل املالحظات  .118
ن املمثل عرب عن  .ةاليت طرهحا ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعي ذا حدث ادلمج الرمس  للمرشوع يف املعاهدة، فاإ اإ

دارة البحث  جيايب من اإ ذا طلب املودع ذكل وصاحب ذكل رأأي اإ أأمهل يف أأن يتابع املكتب املعني معلية الفحص املعجل اإ
 .ادلويل

وفد الولايت املتحدة الأمريكية  وأأكد ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية عىل دمعه للمالحظات اليت طرهحا .119
ىل أأنه س يقدم تعليقات عىل الاقرتاح كتابة  .وأأشار اإ

 .مل يتحقق اإجامع يف الفريق العامل لعامتد هذا الاقرتاح يف هذه املرحةل .110

دارة البحث ادلويل  اإرسال ماكتب التسمل نتاجئ التصنيف و/أأو أأعامل البحث السابقة اإىل اإ
 .PCT/WG/7/27قة اعمتدت املناقشات عىل الوثي .112

 PCT/MIA/21/19بدأأ وفد مجهورية كوراي بتقدمي الوثيقة اليت ترتكز عىل مقرتحات سابقة مطروحة يف الوثيقة  .111
. واكن عبء العمل يشلك أأحد اخملاوف 1024" واليت نوقشت يف اجامتع الإدارات ادلولية يف PCT 3.0املعنونة "

ليص فرتات الانتظار قبل البحث أأو الإجراء الأويل اذلي جيريه املكتب الأساس ية للعديد من الإدارات ادلولية. مفع تق 



PCT/WG/7/30  
50 
 

الوطين، صارت تتوافر املزيد واملزيد من نتاجئ التصنيف ونتاجئ حبث الإجراء الأويل قبل موعد البحث ادلويل. لكن حىت الآن 
جراءات ملشاركة نتاجئ التصنيف والبحث اخلاصة مبكتب الإيداع الأويل دلى  دارة البحث ادلويل. وذلكل اقرتحت ل توجد اإ اإ

رسال نتاجئ  الوثيقة تعديالت عىل الالحئة التنفيذية لإلزام مكتب التسمل، اذلي عادًة ما يكون مكتب الإيداع الأويل، ابإ
دراج قامئة ابلتقنية الصناعية السابقة اليت عُ  دارة البحث ادلويل عندما يُرسل نسخة البحث. وجيب عىل الأقل اإ ىل اإ رث البحث اإ

ضافية جبانب  علهيا يف أأعامل حبث سابقة مع نتاجئ البحث املُرسةل، لكن من املمكن ترك مساحة من املرونة لإرسال معلومات اإ
رسال معلومات  نه يدرك احامتل وجود قوانني وطنية متنع املاكتب الوطنية من اإ القامئة. وحتدث الوفد عن هذه املرونة، وقال اإ

ن اكنت  كهذه، وحتديدًا بسبب ضوابط لزاميًا فقط اإ رسال نتاجئ التصنيف أأو البحث اإ الرسية، وذلكل حدد املقرتح أأن يكون اإ
دارات البحث ادلويل من ختفيف أأعباء العمل دلهيا من خالل  القوانني الوطنية ل حتظر ذكل. ومبوجب املقرتح ستمتكن اإ

 الوطنية وادلولية بدرجة كبية. جتنب تكرار العمل ورفع مس توى الاتساق بني نتاجئ البحث يف املرحلتني

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده لأهداف املقرتح، لأهنا وثيقة الصةل برفع مس توى التعاون وتبادل  .111
عداد أأنظمة مثل نظام امللف العامل ، وثيقة الاستشهاد املشرتكة، وحىت  الأعامل. وهذا هو نفس نوع التعاون املتصور عند اإ

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات نفسه. ولكن جيب مالحظة أأن ضوابط الرسية اليت تفرضها القوانني احمللية يف الولايت نظام م
ت حبيث متنع تقدمي معلومات مثل قامئة استشهادات التقنية الصناعية السابقة يف طلب يغي منشور.  املتحدة الأمريكية فرُس م

من تقدمي املعلومات  (USPTO)ايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية وذلكل من املستبعد أأن يمتكن مكتب الول
لهيا يف املقرتح ابلنس بة للطلبات يغي املنشورة، عىل الأقل ليس يف الوقت الراهن. كام أأن املكتب دليه ضوابط  املشار اإ

ذلكر أأنه عند اس تالم طلب ترشيعية مشاهبة حتد من قدرته عىل تقدمي معلومات مثل تصنيف طلب يغي منشور. جدير اب
دارة البحث ادلويل أأم ل، فاإن مكتب التسمل يعط  تصنيفًا متهيداًي للك طلب  ذا اكن املكتب هو اإ دويل، بغض النظر عام اإ
مقدم، وهذا التصنيف يكون عادًة نفس التصنيف اخلالص ابلطلب السابق وامكن أأن يشاركه املكتب، لأنه ل خيضع لنفس 

ترسي عىل الطلب الوطين السابق. ومن هذا املنطلق اقرتح الوفد تعديل املقرتح حبيث يغط  املواقف  ضوابط الرسية اليت
اليت يتعذر فهيا عىل مكتب التسلمي تقدمي تصنيف طلب سابق، ولكن يوجد تصنيف للطلب ادلويل امكن أأن يرسهل مكتب 

 التسمل.

د يف رفع مس توى اجلودة واحلد من تكرار العمل. لكنه لن وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده للمقرتح لأنه سيساع .114
قرار من مودع الطلب، وذكل مبوجب القوانني الوطنية. كام طالب  ل قبل نرش الطلب وابإ يمتكن من مشاركة تقارير البحث اإ

عدا دها لكهنا حتت ترصف الوفد بتوضيح املعىن املقصود بعبارة "نتاجئ البحث و/أأو نتاجئ التصنيف اليت مل يقم مكتب التسمل ابإ
11ذكل املكتب" يف القاعدة املقرتحة 

(اً )اثني
 )ب(.2.

وأأعرب وفد اإرسائيل عن تأأييده للمقرتح من حيث املبدأأ لإنشاء برانمج تقوده املاكتب لتبادل الأعامل بني املاكتب  .114
رسال نسخة  دارات البحث ادلويل. ومن خالل هذا الربانمج، يقوم مكتب التسمل ابإ من نتاجئ الفحص و/أأو الوطنية واإ

رساهل نسخة البحث اخلاص  ن اكنت متاحة عند اإ البحث اخلاص بطلب وطين حميل مع رموز تصنيف الرباءات ادلويل اإ
ماكنية الاس تفادة من برانمج تبادر به املاكتب لتبادل نواجت  ىل اإ دارة البحث ادلويل. كام أأشار الوفد اإ ىل اإ ابلطلب ادلويل اإ

دارة البحث ادلويل بصفهتا مكتب الفحص الالحق من اس تخدام نتاجئ مكتب التسمل بصفته مكتب  العمل حبيث تمتكن اإ
جراء حتليٍل أأكرث معقًا للجوانب التقنية والعملية للمقرتحات، مثل  الفحص السابق، لتجنب تكرار العمل. لكن الأمر يقتيض اإ

 مسأأةل ترمجة نتاجئ البحث والفحص.

قدم قاعدة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل تتعارض مع القوانني احمللية ملاكتب وعلق وفد الياابن عىل أأن املقرتح  .116
نشاء نظام يلزم ماكتب التسمل بأأن تقدم لإدارات البحث ادلويل نتاجئ التصنيف والبحث السابقة من  التسلمي من خالل اإ

ىل ىل تعزيز مشاركة  الطلبات اليت تشلك أأساس مطالبات الأولوية للطلبات ادلولية. وأأشار الوفد اإ أأن املقرتح قد يؤدي اإ
الأعامل بناًء عىل تكوين روابط بني املرحلتني الوطنية وادلولية. ولكن بناًء عىل هذا املقرتح، اذلي يطالب ماكتب التسمل 
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دارات البحث ادلويل، فقد ظهرت قضااي أأخرى تس تحق النظر فهيا، مثل زايدة عبء العمل  ىل اإ رسال نتاجئ البحث اإ ابإ
فروض عىل ماكتب التسمل ومدى فعاليته الاقتصادية واملشالك املتعلقة بأأنظمة تكنولوجيا املعلومات واملسائل اللغوية. ومن امل

ىل احلاجة ملزيد من املناقشات حول هذه الأمور قبل تطبيق القاعدة اجلديدة يف املعاهدة. ه الوفد اإ  مث نوَّ

س بانيا عن تأأييده للمقرتح، مشيًا  .117 ىل أأن القوانني الإس بانية ستسمح بتبادل املعلومات بني ماكتب وأأعرب وفد اإ اإ
داريت البحث ادلويل اخملتصتني ملودع  الطلبات الإس بانيني، أأل وهام املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية  التسمل واإ

 ءات تسمح بتبادل الواثئق الضورية.من التفاقية الأوروبية بشان الربا 42واملنظمة الأوروبية للرباءات، كام أأن املادة 

دارة البحث ادلويل، وأأقر بأأن  .118 ىل اإ رسال مكتب التسمل نتاجئ البحث اإ ورأأى وفد أأسرتاليا أأن مثة فائدة يف مناقشة اإ
ىل أأن نتاجئ  تبادل املعلومات بني املاكتب قد يسهم يف رفع مس توى اجلودة والاتساق يف البحث ادلويل. وأأشار الوفد اإ

مفيدة فعاًل، لكنه دعا ادلول الأعضاء دلراسة كيفية حتسني املقرتح مبا يقدم اس تفادة أأكرب لإدارات البحث  البحث نفسها
ادلويل. وأأعرب الوفد عن قناعته بأأن أأعظم اس تفادة من هذا املقرتح ستتأأىت لو قدم مكتب التسلمي لإدارة البحث ادلويل 

البحث مثلام أأوحض الفريق  اسرتاتيجيةمثال معيل عىل قمية معلومات  معلومات البحث اكمةًل وليس فقط نتاجئ البحث، وهذا
. أأما لو قدم مكتب التسمل لإدارة البحث ادلويل نتاجئ البحث فقط، فلن تعمل الإدارة PCT 20/20العامل يف مقرتحات 

دارة البحث ا ىل تكل الواثئق وما تقنيات البحث اليت اس ُتخدمت. وذلكل س تضطر اإ دلويل، من أأجل كيف مت التوصل اإ
ىل الواثئق نفسها  استيفاء متطلبات معاهدة التعاون بشان الرباءات، لإجراء حبث اكمل من الصفر وقد تتوصل يف الهناية اإ

اتحة املعلومات الاكمةل عن  البحث ستمتكن  اسرتاتيجيةمرة أأخرى، وهذا تكرار للجهد املبذول وينبغ  تفاديه. أأما يف حاةل اإ
دارة البحث ادلويل  جراء حبث اإ من معرفة ما مت حبثه ولن تضطر لتكرار العمل اذلي س بق وأأن ُأجنز، بل ستمتكن من اإ

امانه بأأن  جياد أأفضل التقنيات الصناعية السابقة. وذلكل أأعرب وفد أأسرتاليا عن اإ حمدود مركز بدرجة عالية من الثقة يف اإ
س توى الكفاءة وتقليل الأعامل اليت تتأأخر وترتامك عىل البحث اكمةًل س يكون هل أأعظم الأثر يف رفع م  اسرتاتيجياتمشاركة 

دارات البحث ادلويل. مث حتدث الوفد عن رشوط معينة من القاعدة  11اإ
(اً )اثني

مبداًي اهامتمه ابلتوصل لتفاق عن طريقة معل  
 .eSearchCopyالإجراءات عند تنفيذ خدمة 

ىل تعزي .119 ز الثقة من خالل مشاركة الأعامل حتت مظةل نظام ورصح وفد الهند بأأنه يدرك أأن هذا املقرتح هيدف اإ
املعمول هبا حاليًا تسمح ملودع  الطلبات أأن يذكروا يف العريضة  21.4معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، لكنه رأأى أأن القاعدة 

ىل نتاجئ حبث سابق دويل أأو من الطراز ادلويل سواٌء أأاكنت أأ  دارة البحث ادلويل اإ دارة البحث أأهنم يرغبون أأن ترجع اإ جرته اإ
رسال نتاجئ  دارة أأخرى أأو مكتب وطين. وذلكل ارتأأى الوفد أأنه بدًل من حتميل مكتب التسمل مس ئولية اإ ادلويل نفسها أأو اإ

التصنيف و/أأو البحث اذلي س بق وأأن أأعده هذا املكتب بشأأن طلب سابق أأو أأكرث من طلب ترتكز عليه مطالبة الأولوية 
اخليار مفتوحًا أأمام مودع الطلب من خالل ذكر ذكل يف العريضة. كام أأوحض الوفد أأن قانون لطلب دويل، يُفضل ترك هذا 

ل بعد مرور  ماكن مودع  28الرباءات الهندي ل يسمح بنرش أأي طلب عىل امجلهور اإ شهرًا من اترخي الأولوية. حصيح أأن ابإ
ل بعد نرش الطلب.  وعادًة ما يلزم اس تكامل تقارير البحث ادلويل يف الطلب أأن يودع عريضة الفحص، لكن الفحص ل يبدأأ اإ

حدود الشهر السادس عرش من اترخي الأولوية، وذلكل ل تتاح نتاجئ البحث يف معظم الأحوال خالل فرتة تسمح لإدارة 
عداد تقرير حبث دويل، لأن مكتب التسمل لن يمتكن من توفي تقارير الأحباث السابقة قبل  البحث ادلويل ابس تخداهما يف اإ

ل تتناول بشلك حمدد مسأأةل نتاجئ التصنيف اليت س بق وأأن أأعدها املكتب  21.4شهرًا. وأأضاف الوفد أأن القاعدة  28مرور 
دارات البحث ادلويل  ذا اكن الطلب متاحًا للجمهور يف ظل قواعد البياانت اليت تس تخدهما اإ واليت تكون متاحة بوجه عام اإ

رسال النتاجئ جيب أأل تُلقى عىل اكهل مكتب واليت متتاز ابلكفاءة والتخصص. وم ن هذا املنطلق شعر الوفد أأن مس ئولية اإ
دارة البحث ادلويل ُملزمة بأأخذ هذه  ذا اكنت اإ التسمل مثلام تقرتح الوثيقة، مضيفًا أأن القواعد املقرتحة ل تنص بشلك واحض ما اإ

ىل احلاجة ملناقشة هذا امل  قرتح بشلك موسع.النتاجئ بعني الاعتبار، خفلص الوفد اإ
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دارات البحث ادلويل باكفة املعلومات اليت قد تسهم يف تيسي البحث  .140 مداد اإ وأأعرب وفد كندا عن تأأييده لفكرة اإ
والفحص. واتفق الوفد مع مداخةل وفد الياابن عن احلاجة ملزيد من الوقت لتقيمي جحم أأعباء العمل الإضافية اليت ستتحملها 

ىل أأنه يف كثي من احلالت ل يكون ماكتب التسمل وجحم التغيي  املطلوب يف أأنظمة التكنولوجيا املعلومات. وأأشار الوفد اإ
مكتب التسمل هو نفسه املكتب الوطين اذلي جيري أأحباث طلبات الأولوية؛ ويف هذه احلالت لن يمتكن مكتب التسمل من 

رسال هذه املعلومات. كام أأعرب الوفد عن اتفاقه جزئيًا مع حتفظات  وفد الهند. حيث مل يتفق الوفد عىل فكرة ترك حرية اإ
لزام ماكتب التسمل بتقدامها، لكنه تساءل عن كيفية التوفيق بني  تقدمي هذه املعلومات ملودع  الطلبات فقط، ورأأى رضورة اإ

بداء تأأييده ملداخل وفد أأسرتاليا خبصوص احلد من تكرار ا21.4هذا وبني القاعدة  ماكنية . واختمت الوفد لكمته ابإ لعمل واإ
 البحث اكمةًل وليس نتاجئ البحث حفسب. اسرتاتيجيةمشاركة 

ووافق وفد الربتغال عىل هذا املقرتح، لأن مشاركة املعلومات أأمر هام لرفع مس توى اجلودة وجتنب تكرار العمل،  .142
ىل أأن املعهد الربتغايل للملكية الفكرية قد نرش ابلفعل لك الآراء املكتوبة وتقاري ر البحث والتصنيفات مع طلبات مشيًا اإ

شهرًا من اترخي الأولوية. ولكن نظرًا لأن تقارير البحث والآراء املكتوبة تس تمكل قبل ذكل ببضعة أأشهر،  28الرباءات بعد 
 اكن ابلإماكن تقدامها لإدارات البحث ادلويل يف مرحةل مبكرة. وختامًا أأبدى الوفد تأأييده ملداخةل وفد أأسرتاليا خبصوص احلد

ماكنية مشاركة   البحث اكمةًل وليس نتاجئ البحث حفسب. اسرتاتيجيةمن تكرار العمل واإ

وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده لهذا املقرتح لكنه طرح مشلكة؛ يف كثي من احلالت ل بد من التصال  .141
رسال نتاجئ البحث ونتاجئ التصنيف قبل نرشها . وذلكل اقرتح الوفد تعديل القاعدة مبودع الطلب للحصول عىل موافقته عىل اإ

رسال هذه املعلومات متوقفًا عىل مبادرة املودع.  حبيث تنص عىل أأن يكون اإ

جراء أأعامل  .141 دارات البحث ادلولية عىل اإ ىل مساعدة اإ وأأكد وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عىل أأن املقرتح هيدف اإ
دارة حبث دويل خمتصة دلهيا.  حبث عالية اجلودة يف مواعيد منضبطة مثلام تتوقع مهنا ماكتب التسمل اليت اختارهتا لتكون اإ

رسال نسخة البحث اإىل  رسال أأي نتاجئ حبث أأو نتاجئ تصنيف سابقة متوفرة دلهيا وقت اإ وبذكل تكون ماكتب التسمل ملزمة ابإ
دارة البحث ادلويل. ورد الوفد عىل التساؤل اذلي طرحه وفد اململكة املتحدة موحضًا أأن اله 11دف من القاعدة اإ

(اً )اثني
)ب( 2.

ماكنية لإرسالها اإىل  آخر يغي ماكتب التسمل طاملا أأن هناك اإ هو مشول نتاجئ البحث أأو نتاجئ التصنيف الصادرة من مكتب أ
ماكنية  امانه اإ ىل تعليقات وفد الياابن عن أأعباء العمل والفاعلية، فأأعرب عن اإ دارة البحث ادلويل اخملتصة. مث انتقل الوفد اإ اإ
ضافة تفاصيل التصنيف ونتاجئ البحث اإىل حزمة الطلب اليت يرسلها  تطبيق املقرتح بأأسلوب مبارش ومنتظم من خالل اإ

ىل قدر كبي من التغيي يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات. أأما ابلنس بة  دارة البحث ادلويل، دون احلاجة اإ ىل اإ مكتب التسمل اإ
ىل تعليقات وفدي الهند للفاعلية فيجع قرار الأخذ بنتاجئ البحث ب دارة البحث ادلويل. والتفت الوفد اإ ىل اإ عني الاعتبار اإ

ىل أأن القاعدة  21.4وكندا خبصوص القاعدة  11مشيًا اإ
(اً )اثني

هتدف اإىل حتقيق التعاون بني مكتبني بدًل من املهنج املتوقف  
عدة س نوات. والهدف من القاعدة املقرتح ببساطة  املعمول هبا منذ 21.4عىل مبادرة مودع الطلب، كام هو احلال يف القاعدة 

رسال واثئق  لزاهمم ابإ هو أأمتتة وتفعيل التعاون املطلوب بني املاكتب قدر املس تطاع دون حتميل مودع  الطلبات أأي عبء ابإ
دارات البحث ادلويل لكام ُطلب مهنم ذكل. لكن تبقى احلاجة للرشط املوضوع يف القاعدة  ىل اإ القاعدة  لأن 21.4بأأنفسهم اإ

11
(اً )اثني

رسال هذه املعلومات. وأأقر الوفد بأأن العديد من   ل املواقف اليت ل حتظر فهيا القوانني الوطنية اإ املقرتحة ل تشمل اإ
القوانني الوطنية ما زالت تشرتط موافقة مودع الطلب عىل تبادل املعلومات مع ماكتب أأخرى قبل نرشها، وذلكل س يظل 

 يف هذه املسأأةل. 21.4ه احلالت اس تخدام القاعدة أأمام مودع الطلب يف هذ

رسال نتاجئ  .144 ىل أأن مضمون املقرتح يقيض ابإ وأأوحض الرئيس النقطة اليت أأاثرها وفد اإرسائيل خبصوص الرتمجة مشيًا اإ
دارة البحث ادلويل ترمجته حس امب يلزم، لكن يُفرتض أأن يكون ذكل يف أأضيق احل دود البحث أأاًي اكنت لغته، وتكون هممة اإ

 لأن واثئق تقرير البحث يسهل التعرف علهيا.
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من الوثيقة تتناول مسأأةل موافقة مودع الطلب، حيث تنص عىل أأن مكتب  8وأأوحض وفد مجهورية كوراي أأن الفقرة  .144
ذا اكنت القوانني الوطنية تشرتط موافقة مودع الطلب. وحتدث الوفد عن اخملاوف املثا رسال املعلومات اإ رة التسمل يغي ملزم ابإ

بشأأن أأعباء العمل وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات، فأأعرب عن قناعته بأأن أأعباء العمل ستيد عىل مكتب التسمل، لكن هذا ل 
دارات البحث ادلويل واملس تخدمني. وحتدث الوفد أأيضًا عن تعليق بعض الوفود  يُقارن ابلس تفادة املتوقعة اليت س تعود عىل اإ

لزام ماكتب التسلمي الأخرى عىل أأن نتاجئ البحث ل  ه أأن املقرتح ينص بوضوح عىل عدم اإ تتوافر دلى ماكتهبا قبل نرشها، فنوَّ
ذا اكنت متوفرة دلهيا ل اإ رسال نتاجئ البحث اإ  .ابإ

واختمت الرئيس لكمته بأأن الفريق العامل يدرك قمية مشاركة نتاجئ البحث وقامت تكون متوفرة، لكن هناك بعض القضااي  .146
، مما يتطلب املزيد من املشاورات مع ادلول الأعضاء. وذلكل دعا الرئيس وفد مجهورية كوراي واملنظمة اليت حتتاج اإىل حل

ىل هذا املقرتح يف ادلورة القادمة للفريق العامل. ىل التشاور مع ادلول الأعضاء متهيدًا للعودة اإ  الأوروبية للرباءات اإ

ىل املنظمة الأوروبية  .147 للرباءات ووفد مجهورية كوراي ملواصةل املناقشات مع وتوجه الفريق العامل ابدلعوة اإ
 الأطراف املعنية، هبدف تقدمي مقرتح منقح يف ادلورة القادمة للفريق العامل.

يف معاهدة التعاون بشأأن  الأدىن من الواثئق املنصوص عليه حلدطبقًا لرشط االرباءات مجموعة الواثئق خالف 
 الرباءات

 .PCT/WG/7/28ة اعمتدت املناقشات عىل الوثيق .148

ىل أأن املكتب ادلويل يف وقت سابق قدم الوثيقة  .149 ىل ادلورة السادسة للفريق  PCT/WG/6/9وأأشار وفد الهند اإ اإ
عداد مسودة ابملواصفات التقنية املتعلقة  املس ئولالعامل، واليت طرحت قضااي حمل النظر بواسطة فريق العمل  عن اإ

ملنح احلق لأية دوةل متعاقدة لنرش واثئق الرباءات عن طريق مكتهبا الوطين مضمنة  14ابلقرتاح اخلاص بتعديل القاعدة 
لكرتوين  خمصص كجزء من احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، رشيطة أأن تتاح عىل حنو موثوق يف نسق اإ

ىل قواعد بياانهتا. يف اجامتع الإدارات ادلولية اذلي عقد يف تل أأبيب يف شهر فرباير من  يسهل عىل الإدارات ادلولية حتميهل اإ
هذا العام، طرحت قضية تنس يق املعلومات املضمنة يف س ندات الرباءات واحلد الأدىن من الواثئق لتحسني جودة 

ل أأنه، فامي يتعلق جبزء يف احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، تتأألف  الواثئق خبالف الرباءات املعلومات. اإ
دارات ادلولية حفسب ولكن للماكتب الوطنية كذكل، ولكن القامئة  القامئة احلالية من س ندات ذات أأةمية خاصة، ليس لالإ

ت  ل أأن يف الوقت اذلي اكنت تمت فيه معلية البحث عرب اجملالت الورقيُأعمدَّ ة. ومنذ ذكل الوقت، تقدمت التكنولوجيا، اإ
ذا  الواثئق خبالف الرباءاتالقامئة احتفظت بنفس الصيايغة والتنس يق. ومن مث، ظهرت صعوبة تنفيذ معلية حبث فعاةل عرب  اإ

اذلي البياانت يف نسق معني. وهكذا، طالب الوفد بضورة أأن يرسي املبدأأ اخلاص ابلنسق الإلكرتوين اخملصص تدون مل 
. الواثئق خبالف الرباءاتُاتبع فامي يتعلق جبزء الرباءات يف احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، ليشمل جزء 

ىل نسق قيايس واحد حمدد مس بق ماكنية وجود صعوابت تتعلق ابلوصول اإ  اً ، نظر لواثئق خبالف الرباءاتل اً ومع ذكل، برزت اإ
اكتب قد ختتلف. ابلإضافة اإىل ذكل، قد يكون النارش يف وضع ل يؤههل لتقدمي النسق اخملصص، لأن متطلبات الإدارات وامل

اتحة درجة معينة من احلرية أأمام الإدارات واملاكتب والنارشين. ورأأى مكتب الرباءات الهندي أأن مسأأةل  وذلكل امكن اإ
جلودة الرباءات. وهكذا، لتشجيع النارشين عىل  ل امكن جتاهلها، فهى  أأمر حيوي لواثئق خبالف الرباءاتاالوصول اإىل 

الاس تجابة ملتطلبات الإدارات واملاكتب، امكن وضع رشط لتوفي الوصول ابس تخدام نسق موحد وتضمينه يف احلد الأدىن 
ل أأن جمالت النارشين اذلين مل يوفروا الوصول ابس تخدام النسق لن تستبع د من من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة. اإ

ىل احلد  البحث، حيث س تحتفظ الإدارات واملاكتب حبرية البحث يف أأية مادة. ومع ذكل، جيب أأل تكون حاةل الانامتء اإ
الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة متاحة ملثل هذه اجملالت. وأأقر الوفد بأأن الإدارات واملاكتب الوطنية متتكل 

ن يويص الفريق العامل امجلعية اخلاصة ابحتاد املعاهدة بأأن تراع  جلنة التعاون التقين هذا متطلبات خمتلفة، ومن مث اقرتح أأ 
ن أأمكن، للتفكي يف احتياجات الإدارات واملاكتب وحدود النارشين يف  الأمر، وذكل ابلتعاون مع اجامتع الإدارات ادلولية اإ
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العامل يف دورته القادمة، فامي يتعلق بنسق أأو نسق موحدة  دورهتا القادمة، وأأن تطرح اقرتاحات للمناقشة من جانب الفريق
ماكنية التفكي يف تضمني  ىل الإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية قبل اإ يُبدي النارش اس تعداده لس تخداهما لتقدمي البياانت اإ

النارشين املس تعدين لتوفي أأي عنوان يف احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة. كذكل، امكن للجنة حتديد 
ذلكل  اً البياانت يف النسق املقرتحة. من شأأن مس توى معني من التوحيد متكني الإدارات ادلولية واملاكتب من الاستامثر وفق

ىل فريق العمل  حاةل املسأأةل اإ ضافية يف حتسني جودة الفحص. أأو كبديل، امكن اإ يف الأنظمة الإلكرتونية واملساةمة بصورة اإ
عداد مسودة ابملواصفات التقنية املتعلقة ابلقرتاح اخلاص بتعديل القاعدة  لاملس ئو  عالم الفريق 14عن اإ . واختمت الوفد بيانه ابإ

جلدول أأعامل التمنية "مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والرشاكت  8العامل بأأن الاقرتاح يتوافق مع التوصية 
قلميية ودون اً نية يف البدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منو اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب الوط  ، فضاًل عن منظامهتا الإ

ىل قواعد بياانت متخصصة لأغراض البحث يف الرباءات"، والتوصية  قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ  20الإ
جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير  "مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف

والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية  فاعليةالبىن التحتية ويغيها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث 
قلمي  اً وينبغ  أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيض الفكرية واملصلحة العامة. قلميية املعنية ابمللكية عىل املنظامت الإ ية ودون الإ

 الفكرية".

يران  .140 اتحة طريقة فعاةل  (الإسالمية -مجهورية )وأأعرب وفد اإ عن دمعه لالقرتاح الوارد يف الوثيقة، اذلي من شأأنه اإ
طنية يف ، واذلي يتوافق مع برامج تمنية الويبو لتسهيل معلية وصول املاكتب الو الواثئق خبالف الرباءاتلمتكني الوصول اإىل 

ىل قواعد البياانت اخملصصة، وتعزيز التوازن بني احلقوق اخلاصة واملصلحة العامة.  البدلان النامية اإ

ضايف لالقرتاح للتنفيذ يف س ياق فريق معل احلد  .142 ىل تفضيهل أأي اس تعراض اإ وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
من الوثيقة. ومع ذكل،  20بشأأن الرباءات، كام هو مقرتح يف الفقرة الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون 

ضافية لتضمني جمالهتم يف احلد الأدىن من الواثئق  ذا اكن النارشون امكهنم بذل ههد وحتمل تاكليف اإ تساءل الوفد حول ما اإ
ذا اكن املطلوب استبعاد واثئق مفيدة قد ل تتوافق مع النسق يف احلد الأدىن للواثئق  املنصوص علهيا يف املعاهدة، وما اإ

 املنصوص علهيا يف املعاهدة.

لواثئق وأأكد وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عىل مساندته للرأأي اذلي يطلب وجود اإجامع حول املعايي التقنية ل .141
 اجملةل العلمية يف لتضمني اً . ومع ذكل، رأأى الوفد أأن التام النارشين مبثل هذا املعيار جيب أأل يكون رشطخبالف الرباءات

الواثئق احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأن اجملالت املوجودة حاليًا يف جزء 
، ويبدو من يغي احملمتل أأن يوافق مجيعهم عىل مثل هذا اً خمتلف اً انرش  10يف احلد الأدىن من الواثئق تنمت  اإىل  خبالف الرباءات

يار، مع الأخذ يف الاعتبار أأن للك مهنم متطلباته اخلاصة. وذلكل، جيب تضمني الواثئق التقنية يف احلد الأدىن من املع 
فقط عىل اجلدارة واملرجعية التقنية للبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة. وذك ر الوفد الفريق العامل بأأن  اً الواثئق اعامتد

، 24عن مراجعة معيار الويبو  املس ئولخضع للفحص من جانب فريق العمل  الرباءاتلواثئق خبالف نسق الاستشهاد اب
. ولبد من الأخذ يف 690:1020ابملعيار ادلويل الأيزو  24حيث قدمت املنظمة الأوروبية للرباءات دراسة ملقارنة املعيار 

تاحف، ويغي ذكل، وأأن املنظمة رأأت وجود الاعتبار أأن املعايي العامة اس تخدمت عىل نطاق واسع بواسطة املكتبات، وامل 
ىل هذا  جبار النارشين عىل الالتام ابملعايي اليت قد ل يرغبون فهيا. وابلإضافة اإ أأساس قوي للتقدم يف هذه املسأأةل دون اإ

احصون عند الرأأي يف التفكي، مل يقترص الأمر عىل املعايي العامة اليت يوفرها النارشون؛ بل املعايي اليت يس تخدهما الف
، أأمه أأداة لتحليل استشهادات الرباءات يه قاعدة بياانت اً ، وهو أأمر همم. وحاليلواثئق خبالف الرباءاتالاستشهاد اب

الواثئق خبالف هو احلال مع  اً ( اليت متنح الواثئق معرفات فريدة. وذكل مل يكن دامئPATSTATاملنظمة الأوروبية للرباءات )
دخالالرباءات حدى الواثئق الواردة يف جمةل ، حيث توجد اإ ت خمتلفة لنفس النارش. عىل سبيل املثال، قد يستشهد ابإ

General Virology  أأوJ. Gen. Virol  أأوJGV الواثئق . مما جيعل من الصعب عىل املاكتب واملكتب ادلويل تقيمي
اليت اس تخدهما الفاحصون يف املاكتب املتعددة، ويزيد كذكل من صعوبة املوقف عند مرحةل اس تعراض  خبالف الرباءات
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الرباءات. ويف رأأي املنظمة الأوروبية للرباءات، مل يكن النارشون مه العامل الوحيد اذلي جيب خبالف احلد الأدىن للواثئق 
 أأخذه يف الاعتبار يف تكل املناقشات.

ن أأن هناك مزية كبية يف اس تخدام قواعد البياانت التجارية لتنفيذ معليات البحث يف حاةل التقنية واعتقد وفد اليااب .141
املعينة مضن احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن  لواثئق خبالف الرباءاتالصناعية السابقة ل

ىل أأن قواعد البياانت التجار  ية حُتدث ابس مترار لتتضمن الواثئق اجلديدة، كام أأهنا تُس تعرض الرباءات. ويرجع سبب ذكل اإ
لزام نفسه بتخزين أأية س ندات  جياد طرق لتحسني وظائف البحث اخلاصة هبا. وذلكل، مل يمتكن الوفد من اإ ابنتظام من أأجل اإ

ل يغي براءات من احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة يف قواعد البياانت ادلاخلي ة يف مكتب براءات الياابن. اإ
كذكل ابلطالع عىل  البحث، وهمامتً  فاعليةوالعمل عىل حتسني  خبالف الرباءاتابمتالك واثئق  أأن املكتب لطاملا اكن همامتً 

 املناقشات حول هذا املوضوع يف املس تقبل.

مبوجب احلد  ئق خبالف الرباءاتالواثوأأعرب ممثل ش بكة العامل الثالث عن دمعه لالقرتاح من جانب وفد الهند حول  .144
ىل  الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. لقد اكن هدف الاقرتاح ضامن وصول املاكتب اإ

جراء  الواثئق خبالف الرباءات املضمنة يف احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، واذلي س ميكن املاكتب من اإ
عايل اجلودة حلالت التقنية الصناعية السابقة، ومن مث حتسني جودة الرباءات املمنوحة كذكل. ومن خالل املوافقة  البحث

شارة تأأكيد فامي يتعلق بتعممي تنفيذ جدول أأعامل التمنية يف معهل، فهذا  رسال اإ عىل هذا الاقرتاح، يلتم الفريق العامل ابإ
 ، كام وحض ذكل وفد الهند.20و 8بشدة ابلتوصية  اً الاقرتاح اكن مرتبط

ىل فهمه للتساؤلت اخلاصة ابلنارشين  .144 وأأشار وفد الهند، يف اس تجابة للتعليقات اليت أأبدهتا الوفود عىل الاقرتاح، اإ
لتبين نسق اثبت واحد. وذلكل، أأظهر الاقرتاح املرونة يف هذا الس ياق، الأمر اذلي حيقق الفائدة لإدارات البحث ادلويل يف 

ىل نيته حتسني الاقرتاح اعامتد البدلان عىل التعليقات املطروحة واملزيد من التشاور مع الوفود  اً النامية. وأأشار الوفد اإ
ىل ادلورة التالية للفريق العامل. ذا لزم الأمر، من أأجل تقدمي اقرتاح اإ  الأخرى، اإ

ىل  .146 لفحص الرباءات، وعلق عىل احلاجة  اً أأساس ي اً اكن جزء الواثئق خبالف الرباءاتوأأقر وفد الإكوادور بأأن الوصول اإ
آلية من شأأهنا السامح ملؤلف  الواثئق العلمية بتقدمي املساعدة للماكتب. وهكذا، يتطلب الأمر حتلياًل  لدلمع من الويبو لوضع أ

 لمتالك قاعدة بياانت علمية من شأأهنا توفي ادلمع واملساعدة للفاحصني يف البدلان النامية. اً معيق

لربازيل اإىل الاس تعداد للمشاركة يف املشاورات مع وفد الهند، ملواههة التساؤلت املطروحة من جانب وأأشار وفد ا .147
 الوفود الأخرى حول الاقرتاح.

ىل النقاش يف ادلورة القادمة  .148 وحتدث وفد كينيا نيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية وعرب عن دمعه لالقرتاح وتطلع اإ
 للفريق العامل.

ىل ادلورة ودعا الفريق ا .149 لعامل وفد الهند ملتابعة النقاشات مع الأطراف املهمتة، هبدف تقدمي اقرتاح منقح اإ
 القادمة للفريق العامل.

 مالحظات الأطراف اخلارجية
 .PCT/WG/7/11الوثيقة  عىل املناقشات اعمتدت .160

ن نظام مالحظات  .162  اً للتوقعات ومتاش ي اً . ووفق1021قيد التفعيل منذ شهر يوليو عام  الأطراف اخلارجيةقالت الأمانة اإ
، لقد اس تخدمت مع نس بة هممة ولكن صغية من العدد الإجاميل الأطراف اخلارجيةمع اس تخدام الأنظمة الوطنية ملالحظات 

 للأطراف اخلارجيةمزية هممة للسامح  االهوية، مما اتضح أأهن انون ابملائة من املالحظات جمهولمث وقد اكنللطلبات ادلولية. 
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املشاركة. ومل تتحقق اخملاوف املبدئية لسوء الاس تخدام املمكن، مع رفض عدد صغي فقط من املالحظات لأهنا ل  حبرية
تليب متطلبات النظام. ومل ترتبط أأي من حالت الرفض تكل مبسائل امكن اعتبارها سوء اس تخدام متعمد للنظام. وبوجه 

عىل الأرحج وثيقة الصةل بصورة  الأطراف اخلارجيةا هتمن الواثئق اعترب  اً صغي  اً عام، اكنت املالحظات مركزة، واحتوت عدد
عىل احلد الأقىص املسموح به يف املالحظة الواحدة، وهو عرشة اقتباسات. وقد اكن عدد صغي  اً كبية، واحتوى القليل جد

من الطلبات ادلولية املوضوع املعين يف أأكرث من مالحظة واحدة، ومل يكن أأي مهنا املوضوع املعين يف أأكرث من ثالث  اً جد
ىل  اً مالحظات. لقد اكن النظام مفيد . كام اكنت نس بة ست وثالثني الواثئق خبالف الرباءاتللغاية يف لفت انتباه الفاحصني اإ

، واكن اجلزء الأكرب مهنا مقالت دورية، يف حني اكن عدد كبي عبارة عن الرباءات لواثئق خبالفابملائة من الاقتباسات ل
واثئق لن تكون عىل الأرحج متاحة للفاحصني عرب البحث التقليدي. لقد اس تخدم النظام مع مجموعة كبية من اجملالت التقنية 

ين للأعداد الكربى. ظهرت نس بة كبية ، واليت اكنت املوضوع املعAO1N، وA61K، وCO7Dمع ثالثة أأصناف فرعية، 
أأمام املودعني للتفكي  اً من املالحظات يف الشهر الثامن والعرشين من اترخي الأولوية. الأمر اذلي أأاتح فرتة زمنية حمدودة جد

عقول يف يف مواصةل دخول املرحةل ادلولية نتيجة للمعلومات اليت يس تلموهنا. ورمغ ذكل، رأأى املكتب ادلويل أأن التوازن م
من املاكتب الوطنية بعض جتارب ذات أأةمية تتعلق ابملالحظات يف معاجلة املرحةل  اً الوقت احلايل. وقد امتكل عدد قليل جد

ن الطلبات املعنية مل تبدأأ بعد يف الأساس الفحص الوطين. وظلت  النظام الفعلية حمل تقيمي. وطرح  فاعليةالوطنية، حيث اإ
ىل عناية الفاحصني يف مجيع بعض ا اً املكتب ادلويل أأيض ذا اكنت املالحظات س تصل بصورة موثوقة اإ لتساؤلت حول ما اإ

املاكتب املعينة. ومع الأخذ يف الاعتبار العدد الصغي من املالحظات، مل يكن هذا البند ذو أأولوية عالية حىت تسعى املاكتب 
يداع الفحص الوطين. ور آلية لالس تعادة وادلمج يف اإ مغ ذكل، خطط املكتب ادلويل للعمل ابلتعاون مع يف وضع أأنظمة أ

متتة. ويف الوقت احلايل، اكنت التوصيات الرئيس ية اليت رغب املكتب ادلويل يف  املاكتب املهمتة لتحسني الفرص املتاحة للأ
الوثيقة حرف لتقدمي رشح موجز ملدى مالءمة  400طرهحا يه تسهيل اثنني من القيود املوجودة مضن النظام. أأوًل، عدد 

ضافية للمالءمة، كام اً جد اً املقتبسة اكن صغي  ماكنية حتميل توضيحات اإ . ابلإضافة اإىل ذكل، اقرتح املكتب ادلويل السامح ابإ
يف احلالت اليت يس تفيد فهيا التوضيح من اس تخدام صيغة أأو يغيها من البياانت املعقدة اليت يتعذر وضعها عىل واههة 

، يف املس تقبل، امكن توس يع النظام لإاتحة التعليقات عىل املسائل الأخرى، مثل الوضوح، الويب. كام أأنه عىل الأرحج
ىل أأن تكتسب املاكتب خربة أأكرب يف معاجلة املرحةل  والتطبيق الصناع ، وكفاية الكشف، ولكن امكن ذلكل الأمر الانتظار اإ

 احلالية يف املرحةل ادلولية. ملالحظات الأطراف اخلارجيةالوطنية 

ىل أأنه تشجع نتيجة اس تخدام نظام مالحظات و  .161 ، وحقيقة الأطراف اخلارجيةأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ساءة الاس تخدام احملمتةل للنظام. وعرب الوفد عن اهامتمه ابلإشارة اليت وردت يف الفقرة   24عدم ثبوت حصة خماوفه خبصوص اإ

ثامن والعرشين من اترخي الأولوية. وأأن الغرض الرئييس من نظام مالحظات بأأن جزء كبي من املالحظات أأودع يف الشهر ال 
آلية لإاتحة حاةل التقنية الصناعية السابقة أأمام الفاحص واملودع. وأأن مثل هذا التأأخي يف  الأطراف اخلارجية اكن توفي أ
كن لفاحص الفصل الثاين أأخذها يف ضمن أأن حاةل التقنية الصناعية السابقة ل امي الأطراف اخلارجيةالإرسال من جانب 

همةل الاعتبار، كام حد بصورة كبية من قدرة املودعني عىل مراعاة حاةل التقنية الصناعية السابقة بصورة مناس بة قبل انهتاء 
ما  ماكنية مراعاة الأمر يف املس تقبل، فامي يتعلق اإ لالإرسال، ية املهةل الزمن تقليل ب دخول املرحةل الوطنية. وهكذا، أأوىص الوفد ابإ

يداع املتأأخر، مثل احتساب رسوم عىل املواد املُقدمة بعد اترخي معني. وفامي  أأو توفي حافز لتشجيع الإيداع املبكر أأو رادع لالإ
حول طول التعليقات، أأعرب الوفد عن فهمه للسبب املنطق  لهذا الاقرتاح ومل يعارض  14يتعلق ابلتوصية الواردة يف الفقرة 

ىل  4 000لكن عرب عن بعض اخملاوف حول احلجم املقرتح للزايدة، فاحلدود عىل سبيل املثال زايدة احلد، و  حرف  20 000اإ
ترتاوح بني صفحتني اإىل مخس صفحات نصية. وهكذا، يف حني دمع الوفد الزايدة، سامه الاقرتاح يف توس يع تعريف التعليق 

ىل املوجز حول حاةل التقنية الصناعية السابقة، واذلي امكن  . ومل اً حرف تقريب 2 000قرصه عىل مقدار أأكرث اعتداًل يصل اإ
لهيا يف الفقرة  اتحة املزيد من التوضيحات احملمةل يف احلالت املشار اإ اليت تطلبت اس تخدام صيغة أأو  14يعرتض الوفد عىل اإ

حول التوس يع املس تقبيل احملمتل  16الفقرة ، عرب الوفد عن اهامتمه الكبي ابملناقشة الواردة يف اً يغيها من النسق املعقدة. وأأخي 
ن القرارات حول هذه املسائل تتطلب  للنظام للسامح ابلتعليقات حول الوضوح، والتطبيق الصناع ، وكفاية الكشف. وقال اإ



PCT/WG/7/30  
57 
 

ىل املتطلبات الوطنية الفردية للك دوةل ملنح الرباءات. وليس ابلضورة أأن  اً استناد اً قانوني حكامً  من  اخلارجية الأطرافمتكن ت اإ
ضافية اإىل الفاحص حول هذه املسائل، نظر   لأن الفاحص هو الشخص اذلي امكن اعتباره مدرابً  اً تقدمي معلومات مالءمة اإ

ىل  لتطبيق النظام القانوين بشلك حصيح عىل هذه املسائل. وعالوة عىل ذكل، قد يؤدي توس يع النظام ليشمل هذه املسائل اإ
، ومن خالل جتربة الفاحصني يف اً لتقدمي شاكوى عامة ضد الطلبات. وأأخي  ف اخلارجيةلأطراأأن يصبح النظام منتدى ل

ما اس تفاد الفاحصون من هذه  اً مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات اليت قدمت مثل هذه املالحظات، اندر 
ه املوضوعات الإضافية أأمر مرغوب التعليقات. وذلكل، عارض الوفد التعليق اخلاص بأأن توس يع نطاق املالحظات ليشمل هذ

اكن تزويد الفاحص ابلتقنية  مالحظات الأطراف اخلارجيةمن حيث املبدأأ، ول س امي يف ضوء حقيقة أأن أأكرب نفع لنظام 
 الصناعية السابقة وثيقة الصةل ابملوضوع، واليت خبالف ذكل قد يغفل عهنا.

وحتسينه. وقد أأجرت  الأطراف اخلارجيةلنظام مالحظات  وأأعرب وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عن دمعه العام .161
املس تلمة حىت الآن مضن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. يف حنو ثلث  الأطراف اخلارجيةملالحظات  اً صغي  املنظمة تقياميً 

من واثئق يغي ابملائة من احلالت، ظهرت اقتباسات يغي عادية  11احلالت، اس تفاد الفاحص من الواثئق املقتبسة. يف 
ىل أأن النظام  الرباءات، مثل الأطروحات، وامللصقات، والبياانت التجريبية، بدًل من مقالت اجملالت. الأمر اذلي أأشار اإ

معل ابلطريقة اليت جيب أأن يعمل هبا. ودمعت املنظمة مجيع التحسينات التقنية املقرتحة والواردة يف الوثيقة، مثل زايدة جحم 
. وفامي يتعلق بتحميل الواثئق ذات املعلومات اً مناس ب حرف س يكون جحامً  4 000جامت الآلية، حيث رأأت أأن التعليقات والرت 

الإضافية، قد يقترص ذكل عىل وثيقة واحدة، وامكن متيزيها بوضوح عن واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة احملمةل يف نفس 
تشمل مجيع الواثئق املقتبسة خالل الإجراء، فقد أأعربت املنظمة عن دمعها  الوقت. وابلنس بة لقرتاح وضع قامئة عىل الإنرتنت

ىل املزيد من التشاور لتكون الأنظمة متوافقة.  ذلكل، ولكن أأشارت اإىل وجود مشالك تتعلق بتكنولوجيا املعلومات حتتاج اإ
ا هذا احلمك ابلفعل مبوجب التفاقية لأن املنظمة دلهي اً ، فنظر 6و 4، فامي يتعلق ابقرتاح تضمني مالحظات املادة اً وأأخي 

هنا اكنت دامعة لهذا الهدف واقرتحت تقدمي بعض البياانت والتعليقات من جانب الفاحصني  الأوروبية بشأأن الرباءات، فاإ
 دلهيا حول املالحظات اخلاصة هبذه املسائل لأية دورة للفريق العامل تُعقد يف املس تقبل.

ن امل  .164 ىل املاكتب املعينة بعد مرور  الأطراف اخلارجيةكتب ادلويل سمل مالحظات وعلق وفد الياابن قائاًل اإ  اً شهر  10اإ
ل أأنه يف بعض احلالت، اكن الفحص يف املاكتب املعينة قد اكمتل ابلفعل حبلول هذا الوقت. وذلكل  من اترخي الأولوية. اإ

ابس تخدام نظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة  الأطراف اخلارجيةاقرتح الوفد بأأن املكتب ادلويل امكنه تسلمي مالحظات 
بعد اترخي الأولوية. وابلنس بة لنسق املالحظات، أأعرب الوفد  اً شهر  10( يف وقت أأبكر من ePCTالتعاون بشأأن الرباءات )

 عن دمعه لالقرتاح، وهو ما اكن يطلبه املس تخدمون.

 تواهههيئة امللكية الفكرية الأسرتالية كن ، ولالأطراف اخلارجيةوأأعرب وفد أأسرتاليا عن دمعه لنظام مالحظات  .164
دارية. ومع ذكل، يف العدد  الأطراف اخلارجيةصعوبة يف مالحظات  ىل عناية الفاحصني بسبب مشلكة اإ اليت مل تصل اإ

، اكنت الواثئق املذكورة مع املالحظات متاحة من الأطراف اخلارجيةمن احلالت اليت مل تُشاهد فهيا مالحظات  اً الصغي جد
والاقتباسات الأخرى يف تقرير الفحص. الأمر اذلي أأبرز املالءمة الكبية للواثئق  الابتاكرمصادر أأخرى واس تخدمت يف 

لتنفيذ نظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اً قدمالهيئة الأسرتالية  تالواردة مع املالحظات. وذلكل تطلع
ب اخلاص ابس تعادة املالحظات واس تياد نسخ الاقتباسات أأسهل بكثي. وفامي يتعلق للماكتب املعينة، اليت س تجعل الطل

حبدود عدد الأحرف للك وثيقة مقتبسة والرشح املوجز للمالءمة، عرب الوفد عن دمعه لزايدة حد الأحرف للك وثيقة 
ضافة املزيد من الت اً حرف تقريب 4 000، أأي A4 صفحتني من جحممقتبسة اإىل   عليقات.، للسامح ابإ

ىل رأأيه اذلي عرب عنه يف ادلورة الثانية والأربعني للجمعية يف عام  .166 بضورة توحيد  1022وأأشار وفد الهند مرة أأخرى اإ
ضافة مالحظات حول الوضوح وكفاية الكشف. كام جيب أأن  الأطراف اخلارجيةنظام مالحظات  ضافية للسامح ابإ بصورة اإ

لتحميل الواثئق. كام أأعمل الوفد  الأطراف اخلارجيةلية تقدمي الواثئق عبأأً عىل يكون النظام سهل الاس تخدام، وأأل تشلك مع 
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بداء املالحظات 1004يف الهند املتاح منذ عام  الأطراف اخلارجيةالفريق العامل بشأأن نظام مالحظات  اً أأيض ، حيث امكن اإ
ىل الوصف أأو عدم كفايته، أأو املعرفة العامة عىل أأساس مالءمة التقنية الصناعية السابقة، أأو الإيداع اخلاطئ، أأو الافتقا ر اإ

حول املالءمة،  اً ابلتوضيحات الطويةل جد املس بقة أأو يغي ذكل، دون حدود حلجم الواثئق املُقدمة. ويف حني اكن الوفد همامتً 
بأأن حد اكن عىل دراية كذكل بأأن مثل هذه التوضيحات قد تكون رضورية يف بعض احلالت. وهكذا عرب الوفد عن رضاه 

من  أأعىلعدد حرف للتوضيح املوجز امكن زايدته بواسطة حمك لتقدمي توضيح مفصل ملدى املالءمة مع تقدمي  400
، ويتيح للمس تخدم يف بدرجة عالية ملاكتبيالمئ االتوضيح املوجز، اذلي ومتيزي . الأمر اذلي يضمن احلفاظ عىل دقة احلروف

ماكنية تقدمي توضيح مفصل. وم من الوثيقة بتحديد احلجم وصوًل  14ن مث دمع الوفد الاقرتاح الوارد يف الفقرة نفس الوقت اإ
ىل   حرف. 20 000أأو  4 000اإ

عىل التوصيات الثالث الواردة يف  اً ومل يبد اعرتاض الأطراف اخلارجيةورحب وفد الصني ابس تخدام نظام مالحظات  .167
ىل  14الفقرات من  . كام الأطراف اخلارجيةمن الوثيقة، واليت من شأأهنا حتسني النظام ليكون أأكرث مالءمة للفاحصني و  16اإ

أأن يقوم املكتب ادلويل بتعقب اس تخدام النظام وتلخيص التجارب، ول س امي تكل اليت حتدث خالل  اً اقرتح الوفد أأيض
ىل بعض املودعني اذلين رغبوا يف الرد عىل مالحظات املرحةل  ، وأأمل أأن الأطراف اخلارجيةالوطنية. وأأشار الوفد كذكل اإ

 يمتكن املكتب ادلويل من وضع ذكل يف الاعتبار.

س بانيوأأعرب وفد  .168 وأأن تقدم املالحظات املطلوبة  الأطراف اخلارجيةا عن دمعه لهذا الاقرتاح لتحسني مالحظات اإ
دارات ادلولية حتليلها لأغراض  اخلارجيةالأطراف من  ىل الإدارات ادلولية خالل فرتة زمنية تتيح لالإ يف املرحةل الوطنية اإ

 تتعلق ابلتحمك يف اجلودة.

ن الأمانة أأشارت اإىل سعادهتا مبتابعة طلب وفد  .169 س بانيوقال الرئيس اإ ا، وخلص املداخالت من أأعضاء الفريق العامل اإ
شاكلية، مثل اس تالم الأطراف اخلارجيةظام مالحظات لن قوايً  اليت أأظهرت دعامً  ن هناك بعض التفاصيل اليت تعترب اإ . وقال اإ

ضافية لأخذها يف الاعتبار يف املرحةل الوطنية وعدم توفرها أأحياانً  اً املالحظات يف وقت متأأخر جد ، وامكن التفكي بصورة اإ
ىل املتطلبات العملية  اً يع التقدمي املبكر. كام أأشارت الوفود أأيضيف الاقرتاح من جانب وفد الولايت املتحدة الأمريكية لتشج  اإ

ن هناك دمع قوي لزايدة حد الأحرف يف  للماكتب الوطنية للوصول اإىل تكل الإشعارات، واليت تعمل علهيا الأمانة. وقال اإ
ىل  400التوضيح املوجز للمالءمة من  ىل اً تقريب 4 000اإ أأن هناك دمع للتوصيات  حرف. كام 20 000، وليس ابلضورة اإ
 .16و 14الأخرى الواردة يف الفقرتني 

وأأعرب ممثل مجعية امللكية الفكرية يف الياابن عن أأمل امجلعية يف مواصةل س ياسة التحقيق فامي يتعلق بطريقة املاكتب  .170
ملأأموةل مس تقباًل يف الفقرة . وفامي يتعلق ابلتطويرات االأطراف اخلارجيةاملعينة يف حفص الواثئق اليت يقدهما نظام مالحظات 

، رحبت امجلعية بأأي نظام من شأأنه مساعدة املودعني لتلبية متطلبات الكشف ملاكتب معينة بصورة أأسهل، الأمر اذلي 11
يقلل التاكليف اليت يتكبدها املودعون، ول س امي عند اختيار مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات مككتب معني أأو 

 منتخب.

رب ممثل مؤسسة املمثلني احملرتفني أأمام املنظمة الأوروبية للرباءات عن اتفاقه مع املداخةل والاقرتاحات من جانب وأأع .172
يداع املتأأخر ملالحظات  ضافة رادع لالإ ل أأن املمثل اعرتض عىل اإ حبلول  الأطراف اخلارجيةوفد املنظمة الأوروبية للرباءات. اإ

 هناية فرتة الشهر الثالثني.

ىل وأأعرب مم  .171 حرف لتوضيح مالءمة الواثئق  4000ثل مجعية والكء الرباءات لعموم الصني عن دمعه لزايدة احلد اإ
ضافية كبية عىل معل الفاحصني. كام وافقت امجلعية  املقتبسة، الأمر اذلي س يتيح املزيد من التفاصيل دون فرض أأعباء اإ

جراءات لضامن تسلمي الواثئق املقتبسة يف امل ىل املاكتب املعينة، واقرتحت أأيضكذكل عىل وضع اإ تسلمي ردود  اً وعد احملدد اإ
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ىل املكتب املعني بطريقة مشاهبة، حىت يكون املكتب عىل  يداعها يف وقت مناسب، اإ املودعني عىل املالحظات، يف حال اإ
آراء   واملودع عىل السواء عند حفص أأي طلب من طلبات الرباءات. الأطراف اخلارجيةعمل بأ

ىل وأأعرب ممثل ا .171 حرف لتوضيح مدى مالءمة  4000مجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية عن دمعه للزايدة اإ
ماكن التعلاميت الإدارية توضيح أأن هذه  الواثئق، أأي ما يساوي حنو صفحتني مطبوعتني. واقرتحت امجلعية كذكل أأن ابإ

 قانونية.الزايدة جيب أأن تقترص عىل احلقائق يف الوثيقة وعدم تقدمي اقرتاحات 

ىل  14ووافق الفريق العامل عىل التوصيات الواردة يف الفقرات من  .174 . PCT/WG/7/11من الوثيقة  16اإ
ىل  ن احلد اخلاص ابلتوضيحات املوجزة للمالءمة سزييد اإ  حرف. 4000وقال اإ

 (eSearchCopy) نسخ البحث الإلكرتونية
 .PCT/WG/7/8اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .174

ىل املكتب التسمل مفهوم نسخ البحث الإلكرتونية. حيث تقوم ماكتب ورشحت الأمانة  .176 بنقل مجيع الواثئق املعنية اإ
ثبات عىل تسديد  ادلويل اذلي يرسل نسخة البحث لإدارة البحث ادلويل مبجرد اس تالم مجيع الواثئق املطلوبة ووجود اإ

ىل التخلص من العمل والرسوم الربيدي دارات البحث ادلويل التسملة ملاكتب رسوم البحث. الأمر اذلي يؤدي اإ . وحتصل اإ
لكرتوين اثبت، ويكون ذكل عادة أأرسع مما حيدث حالي . ومع الأخذ يف الاعتبار أأن املكتب ادلويل اً عىل نسخ البحث بنسق اإ

لكرتوني دارات البحث ادلويل، فاكن الأمل معقود اً ينقل الواثئق ابلفعل اإ عة. وجتري عىل تنفيذ هذه اخلدمة برس  اً اإىل مجيع اإ
دارات حبث دويل تس تمل النسخ الإلكرتونية من املكتب ادلويل، ابلتوازي مع النسخ الورقية الواردة  اً حالي جتربة تشمل أأربع اإ

دخال بعض التحسينات،  اً . وتسي التجربة وفقالتسملمن مكتب  دارات البحث ادلويل طلبت اإ للمواصفات الأصلية، ولكن اإ
واليت جيب التعامل مع بعضها قبل المتكن من اإطالق اخلدمة الفعلية. وذلكل اقرتح املكتب ادلويل، بعد احلصول عىل التأأكيد 

رسال ت دارة البحث ادلويل املشرتكة يف التجربة بأأن اخلدمة اكنت مرضية، اإ ىل من اإ دارات البحث  ماكتب التسملعممي اإ واإ
دارات البحث ادلويل اليت  ماكتب التسملادلويل يقرتح طريقة لطرح اخلدمة لالس تخدام الفعيل بني أأي مجموعات من  واإ

دارات البحث ادلويل، تقدمي اخلدمة لقةل من  ماكتب ترغب يف الاس تفادة من اخلدمة. وقد اكن من املتوقع، ابلنس بة لبعض اإ
يف لك مرة، للسامح مبراقبة التحول للك مهنا بعناية. ومن شأأن نظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  التسمل

اتحة تنش يط خدمات املالءمة عىل الفور لأي زوج من ماكتب  دارات البحث ادلويل.التسمل اإ  واإ

ىل املكتب ادلويل ابوفد الولايت املتحدة الأمريكية وتوجه  .177 عىل معهل هبدف وضع النظام وأأعرب عن سعادته لشكر اإ
نشاء هذه اخلدمة س يحقق ماكسب كبية للماكتب  اً واهامتمه بأأن يكون جزء من التجربة. ووافق الوفد عىل أأنه من املتوقع أأن اإ

 واجلدوى الاقتصادية، وأأعرب عن أأمهل يف تنفيذ خدمة نسخ البحث الإلكرتونية يف مكتب الولايت فاعليةمن حيث ال
 املتحدة للرباءات والعالمات عىل أأساس حمدود حبلول هذا اخلريف.

ن هيئة امللكية الفكرية الأسرتالية  .178 وأأعرب وفد أأسرتاليا عن دمعه لتطوير خدمة نسخ البحث الإلكرتونية. وقال اإ
دارة حبث دويل، واههت حالت اس تلمت خاللها نسخ حبث، وأأرسلت لحق ىل املكت اً بصفهتا اإ ب ادلويل قبل نتاجئ البحث اإ

اس تالم املكتب ادلويل لنسخ التسجيل. ويف حالت أأخرى، اس تمل املكتب ادلويل نسخ التسجيل ومل تس تمل الهيئة نسخ 
ىل أأن خدمة نسخ البحث الإلكرتونية من شأأهنا التخلص من هذه املشالك عن طريق التخلص من احلاجة  البحث. وأأشار اإ

ىل نقل الورق من مكتب  داالتسمل اإ ىل اإ رة البحث ادلويل وتسلمي حزمة البحث الإلكرتونية بنسق اثبت، لمتكني معاجلة اإ
دارات البحث ادلويل عىل الاس تفادة  ماكتب التسملومبجرد تفعيل النظام لالس تخدام، جشع الوفد  الطلبات برسعة أأكرب. واإ
ابملكتب ادلويل ملبادرته يف  اً . كام أأشاد أأيضلوجود قمية كبية يف معلية تبادل النسخ عرب املكتب ادلويل اً من هذه اخلدمة، نظر 

دارات حبث دويل ترغب يف الاس تفادة من هذه اخلدمة. وتطلع الوفد قدم لمتكني وظائف نظام  اً أأيض اً التنس يق مع أأي اإ
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اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات احلايل هبدف تسجيل سداد رسوم البحث، وليك تقدم حتسينات 
 جساًل اكماًل للرسوم املسددة والرسوم املعلقة.الوظائف 

ابملائة من الطلبات ادلولية أأودعت يف مكتب الرباءات  94وأأشار وفد اإرسائيل، مع الأخذ يف الاعتبار أأن نس بة  .179
ىل أأن املكتب بقدرته مك  لكرتوين، اإ هيمت ابس تخدام نظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون  كتب تسملالإرسائييل بنسق اإ

ىل املنظمة الأوروبية للرباءات أأو مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات عند ب  شأأن الرباءات لإرسال نسخ البحث اإ
دارة حبث دويل. وكجزء من هذه العملية، قد يتطلب الأمر نقل معلييت تواصل ابس تخدام اخلدمات الش بكية  اختياره اكإ

ىل ترش يح مكتب  حداهام اإ دارة حبث دويل وتشي الثانية اإىل سداد رسوم البحث. ولقد بدأأ للمعاهدة، حبيث تشي اإ معني اكإ
دارة حبث دويل، اس تخدام نسخ البحث الإلكرتونية ابنتظام للطلبات ادلولية  مكتب الرباءات الإرسائييل ابلفعل، بصفته اإ

دارة البحث  للمكتب ادلويل، حيث اكن املكتب مكتب التسملاملودعة بواسطة املودعني الإرسائيليني دلى  الإرسائييل هو اإ
الآمن  FTP( ابس تخدام بروتوكول PCT-EDIادلويل اخملتصة ابلنس بة هل. ومبجرد الاس تالم عرب نظام التبادل الإلكرتوين )

ىل أأنظمة الأمتتة ادلاخلية لإمتام معلية املعاجلة الإضافية. اً الآيل، جيري حتميل الطلب ادلويل تلقائي  اإ

ن الفاحصني يف مكتب الرباءات الهندي وأأعرب وفد الهند عن دمع .180 لكرتوين. وقال اإ رسال نسخ البحث بنسق اإ ه اإ
صدار التقارير. وأأن اقرتاح  لكرتونية ابلاكمل لس تالم نسخ الواثئق واإ دارة حبث دويل يعملون يف بيئة اإ اذلي يقوم بدور اإ

لكرتوين س يقلل هبذه الطريقة من احلاجة اإىل وجود مك  رسال نسخ البحث بنسق اإ تب براءات هندي لتحويل النسخ اإ
ىل تواصل  دارات البحث ادلويل، فاإن املرشوع س يؤدي اإ ذا قبل الأمر من جانب أأعداد اإ لكرتوين. واإ ىل نسق اإ الورقية اإ

ذا اكنت رسوم البحث ُحولت أأم ل. ويف حني توجد دعوة تشجع عىل  أأرسع بني املاكتب، ولكن يظل من املهم توضيح ما اإ
دارة البحث ادلويل بصورة مناس بة.تدوين نتاجئ التجربة ىل اإ دارة رسوم البحث ونقلها اإ  ، جيب ربط معلية اإ

182.  ُ ىل أأن ن ُ وأأشار وفد الصني اإ ذا مل يكن سخ مع مزااي سخ البحث الإلكرتونية أأاتحت طريقة جديدة لنقل الن أأخرى اإ
دارة البحث ادلويل. ومع ذكل، اكن من املهم أأن يبدأأ املكتب امكتب التسمل هو نفسه  عن نقل نسخ البحث  املس ئولدلويل اإ

دارة البحث ادلويل يف الوقت املناسب، معلية البحث يف وقت مبكر قدر الإماكن. ىل اإ  اإ

 .PCT/WG/7/8يف الوثيقة  اً لتقرير املرحيل والطريقة املقرتحة للميض قدمعلام اب الفريق العامل وأأحاط .181

 (ePCTهدة التعاون بشأأن الرباءات )املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعادخول 
 .PCT/WG/7/12اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .181

( من ePCTرصحت الأمانة بأأن الوثيقة حتدد تصورًا لس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) .184
أأجل اإطالق معلية ادلخول يف املرحةل الوطنية. وحيتفظ املكتب ادلويل مبلفات ملعظم الواثئق والبياانت الببليوغرافية اليت 
حتتاهها املاكتب املعيَّنة لتبدأأ معاجلة املرحةل الوطنية. وللمودعني اس تخدام هذا النظام ليضيفوا أأية واثئق ومعلومات متبقية 

ىل املرحةل الوطنية. وعند تأأكيد ذكل، يمت قبل أأن يطلبوا ادلخ عريضة دخول املرحةل الوطنية، وتُنشأأ بعد ذكل  اإصدارول اإ
للمكتب املعني تتضمن لك الواثئق والبياانت الببليوغرافية الالزمة. لكن النظام الإلكرتوين لن يكون الوس يةل الوحيدة  حزمة

رغب يف املشاركة يف هذا الربانمج عليه أأن يؤكد متطلباته يف املرحةل لدلخول يف املرحةل الوطنية يف أأي دوةل. فأأي مكتب ي
الوطنية من حيث الرتجامت ومتطلبات عنوان اخلدمة واملهةل الزمنية. وبعد ذكل س يضمن النظام الالتام ابحلد الأدىن من 

ىل املكتب  رسال حزمة البياانت والواثئق ابلصيغة القياس ية اإ املعني املعين. وقد حتقق لك هذا املتطلبات عىل الأقل قبل اإ
آمنة، حيث جيوز للمودع أأن امنح حق ادلخول لوالكء رشاكء يف دول أأخرى  بفضل تصممي النظام الإلكرتوين كأداة تعاونية أ

ىل  عداد املسودات، ويس تفيد لك مهنم من التيقن من أأن البياانت والواثئق املقدمة ابلفعل اإ واذلين امكهنم عندئذ التعاون يف اإ
عىل تنعكس  لنقلها مع ما ينطوي عليه النقل من أأخطاء قدملرحةل ادلولية س تكون أأحدث نسخ ولن تكون هناك حاجة ا

. وسيمتكنون من الاطالع عىل أأحدث نسخة من البياانت الإضافية املقرتحة ليس تمكل الوالكء الرشاكء الاس امترات احمللية
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هذه اخلدمة مالمئة للمودعني، ولكهنا امكن أأن تكون أأيضا ذات نفع الآخرين املتطلبات الوطنية ذات الصةل. وقد تكون 
لكرتوين وحتد بدرجة كبية من احامتل حدوث أأخطاء عند  للماكتب املعينة نظرًا لكوهنا توفر البياانت الببليوغرافية يف شلك اإ

املرحةل الوطنية؛ الأمر الهام لتحسني مس توى معلوماهتم دلى دخول ويعط  النظام أأيضًا حافزًا للماكتب البياانت.  نقل
ىل املكتب  دفع الرسوملتحسني خدمات معلومات الرباءات. وس يكون النظام يف البداية حمدودًا مبعىن أأنه س يلزم  مبارشة اإ

ىل  املركزيةاملعني املعين، ولكن خيار خدمات ادلفع  ذا ثبت جناح اخلدمات املامثةل املقدمة اإ ضافته يف وقت لحق اإ امكن اإ
ىل أأن املكتب ادلويل يسعى . الرتتيباتالتسمل واكنت املاكتب املعينة راغبة يف الاس تفادة من هذه ماكتب  وأأشارت الأمانة اإ

ضافية لتحديد الاحتياجات  العطاءاتيف املرحةل التالية مجلع  جراء أأعامل اإ ن اكن الأمر يس تحق اإ ابلنظام ليك حيدد ما اإ
عداملطلوبة   اد الرتتيبات التقنية املالمئة مبا يلزم لتقدمي املعلومات للماكتب املعينة.وتصممي واههات مس تخدم واحضة واإ

وأأعرب وفد السويد عن دمعه بوجه عام للمقرتح، لكنه أأوىص بأأن خيصص املكتب ادلويل رمق الطلب الوطين يف  .184
كن للك املاكتب املعينة أأن خدمة النظام الإلكرتوين للمعاهدة وليس يف مرحةل لحقة عندما يتسمل املكتب املعني الطلب. وام

ختصص مسلسل أأرقام مس تقل للك الطلبات املرسةل من خالل النظام الإلكرتوين. ورأأى الوفد أأن حصول مودع  الطلبات 
يداعه س يكون مرحيًا أأكرث هلم، لأن هذا الرمق يُطلب عند دفع الرسوم عىل سبيل املثال. كام سيسهل  عىل رمق الطلب عند اإ

ىل املكتب بسبب خطأأ فين، حيث س يظهر وجود رمق انقص يف عىل املكتب املعني  اكتشاف ضياع أأحد الطلبات أأثناء نقهل اإ
 تسلسل أأرقام الطلبات.

وأأبدى وفد أأسرتاليا تأأييده من حيث املبدأأ لس تخدام النظام الإلكرتوين للمعاهدة لإطالق معلية ادلخول يف املرحةل  .186
الطلبات. لكنه ذكر أأن املقرتح احلايل يتضمن معلية من خطوتني دلخول املرحةل  الوطنية طاملا أأهنا س تحقق اس تفادة ملودع 

الوطنية: الأوىل يه اس تخدام النظام الإلكرتوين لإطالق الإيداع، والثانية يه دفع الرسوم للمكتب املعني. ولكن القانون 
ل بعد دفع الرسوم. وذلكل  ن النظام املقرتح يزيد من احامتلت أأن يتأأخر الأسرتايل ل يسمح ابدلخول يف املرحةل الوطنية اإ فاإ

مودع الطلب عن املوعد الهنايئ لو ظن أأنه قد دخل ابلفعل املرحةل الوطنية من خالل اتباع النظام الإلكرتوين لكنه غفل عن 
سومه. دفع الرسوم يف موعدها. وامكن أأن حيمل املقرتح يف طياته صعوابت لبعض املاكتب يف الربط بني الطلب ودفع ر 

ىل أأن النظام قد يؤدي اإىل حتريك املوعد الهنايئ لتأأكيد دخول املرحةل الوطنية من  شهرًا اإىل مجموعة  12أأو  10وأأشار الوفد اإ
من املواعيد اخملتلفة حسب املوعد احملدد دلفع الرسوم يف املاكتب الوطنية. وأأشار الوفد اإىل مشلكة أأخرى يه فوارق 

ذا اكن الوكيل يربط بني معالء يف دوائر خمتلفة مثل النطاقات الزمنية اخملتلفة،  قلميية اإ وحتديدًا كيفية تطبيق رشوط املاكتب الإ
أأسرتاليا ونيوزيلندا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يشهد تطويرًا للنص مبا يساعد مودع  الطلبات عىل التنقل يف معلية 

مت الوفد لكمته معراًب عن قناعته بأأةمية اس تخدام النظام الإلكرتوين اس تخدام النظام الإلكرتوين دلخول املرحةل الوطنية. واخت
عداد خدمة دفع  ذا اكن دفع الرسوم من خالل النظام ممكنًا، ورحب الوفد ابإ لإطالق ادلخول يف املرحةل الوطنية، وخاصًة اإ

 مركزية لتسهيل ذكل.

لإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دخول وأأبدى وفد الولايت املتحدة الأمريكية اهامتمه ابس تخدام النظام ا .187
املرحةل الوطنية، وحتديدًا بسبب ارتباط ذكل بنظام امللف العامل . وأأكد الوفد أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات 

انونية والعالمات التجارية ومس تخدميه هممتون ابلأفاكر املطروحة يف هذه الوثيقة، رمغ وجود العديد من املسائل الق
عداد النظام الإلكرتوين. وأأعرب الوفد عن تطلعه للعمل عن كثب مع  والتكنولوجية الهامة اليت جيب التعامل معها عند اإ

يداعات املكتب ادلويل لتنس يق معلية الإعداد بني النظام الإلكرتوين وامللف العامل  يف ضوء أأن تيسي  املشرتكة هو أأحد الإ
ماكنية ادلخول يف املرحةل الوطنية بضغطة زر. الأهداف الرئيس ية لنظام املل ف العامل  وقد حتمس مودعو الطلبات لفكرة اإ

ه الوفد أأن دفع الرسوم قبل موعد  ماكنية دفع  10ونوَّ شهرًا هو مبثابة مشلكة قانونية ل بد من دراس هتا، وقد يكون توفي اإ
 الرسوم مركزاًي حاًل مالمئًا كام أأشار وفد أأسرتاليا.
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وفد الياابن دمعه ملبدأأ الوثيقة الهادف جلعل معاجلة طلبات الرباءات أأكرث راحة وسهوةل ملودع  الطلبات وأأبدى  .188
ىل أأن هذه املسأأةل  واملاكتب املعينة، وقد يعمل كآلية لتوفي املعلومات عن الطلبات يف املرحةل الوطنية. ولكن أأشار الوفد اإ

والنظامية املتوقعة، واليت جيب التعامل معها ليك تؤيت الأفاكر املطروحة يف  تس تدع  الانتباه للعديد من القضااي القانونية
 الوثيقة مثارها.

ضافية لأعامل الفحص اليت  .189 وأأعرب وفد الربازيل عن قناعته مبزااي هذه املبادرة، وبشلك رئييس مزية توفي معلومات اإ
توافق منوذج طلبات املرحةل الوطنية يف النظام ن عدم س تجرهيا املاكتب املعينة، وأأضاف الوفد تعليقني. الأول هو ختوف م

والثاين هو احلاجة ملزيد من املناقشات بشأأن فكرة نظام دفع الإلكرتوين مع الامنذج احلالية اليت تس تخدهما املاكتب املعينة، 
 الرسوم املركزي قبل اختاذ أأي قرار هبذا الصدد.

ىل تيسي دخ .190 ول املرحةل الوطنية من خالل النظام الإلكرتوين للمعاهدة معراًب عن وأأشاد وفد الصني ابجلهود الرامية اإ
أأمهل يف أأن ينجح املكتب الوطين يف دراسة اكفة املسائل القانونية والتقنية والعملية احملمتةل قبل تطبيق هذا النظام، ومن بني 

ة الربط بني النظام الإلكرتوين للمعاهدة هذه املسائل كيفية تأأكيد اترخي دخول املرحةل الوطنية وضامن أأمان وفاعلية واهه
 والأنظمة الوطنية وجتنب أأي تأأثيات سلبية س تقع عىل والكء الرباءات.

وأأبدى وفد الهند دمعه بوجه عام للأفاكر املطروحة يف الوثيقة، مث رشع الوفد يف عرض التجربة اليت خاضها لتبس يط  .192
دخال تغييات عىل نظامه، اذلي اكن يتحاىش الإيداع يف املرحةل الوطنية. فقد قام مكتب الربا ءات الهندي منذ قرابة عامني ابإ

احلاجة لإيداع مجموعة اكمةل من الواثئق عندما يعتم أأحد مودع  الطلبات ادلولية دخول املرحةل الوطنية يف الهند. وتضمن 
دخال البياانت وتقنية التعرف عىل احلروف  لغاء اخلطوات املتعلقة بضورة اإ ابملسح الضويئ ورفع قسم الطلبات ادلولية ذكل اإ

دخال اخلاانت اليت اكنت يغي متاحة يف الطلب ادلويل فقط. وجنح مكتب الرباءات  ل اإ ىل أأقىص حد، حبيث ل يلزم اإ العادية اإ
لكرتونيًا، واس تفادت اجلهات املعنية  ىل الطلبات ادلولية اإ من هذا الهندي ابلتنس يق مع املكتب ادلويل يف توفي الوصول اإ

التنس يق من خالل الاس تغناء عن العمليات الزائدة عن احلاجة. ومل يعد مودع الطلب مضطرًا لإيداع عدة نسخ من أأي 
ىل  لكرتونيًا عرب املكتب ادلويل واس تخداهما يف دخول املرحةل الوطنية. وأأدى ذكل اإ لهيا اإ وثيقة متاحة مس بقًا امكن الوصول اإ

املتاحة يف مكتب الرباءات الهندي وتقليص الأخطاء، ومن مثَّ جتنب احلاجة للتصحيح يف اس تخدامات أأكرث فاعلية للموارد 
كثي من احلالت. وتُرسل البياانت املتعلقة بطلبات املعاهدة ادلولية اليت تدخل املرحةل الوطنية يف الهند عىل ثالثة أأجزاء: 

عىل البياانت الببليوغرافية والبياانت اليت امكن البحث فهيا، بيامن حتتوي  XML. وحتتوي ملفات tiffو pdfو XMLملفات 
 tiffعىل املسح الضويئ بتقنية التعرف عىل احلروف، للمواصفات الاكمةل وتقرير البحث ادلويل، أأما ملفات  pdfملفات 

طار العمل، يُرسل ملف   tiffو pdfيةل، أأما ملفات للبياانت الثق  XMLفتحتوي عىل الطلب يف صيغة ملف صور. ويف اإ
جراءات بس يطة: يف اخلطوة الأوىل يأأخذ املوظف  فتس تخدم خارج ساعات اذلروة. وتسي معلية اس تخراج البياانت ابإ

الطلب املودع ويدخل رمق الطلب يف العامود اخملصص ذلكل مث يضغط عىل زر الاس تخراج لالتصال ابخلادم يف املكتب 
جيب أأن تكون الواثئق املودعة دلى مكتب الرباءات الهندي يف اترخي الإيداع ادلويل مطابقة ادلويل لس تخراج البياانت. و 

للمعلومات احملدثة املتوفرة يف املكتب ادلويل، دون أأي تبعات لأي طلبات معلقة مع املكتب ادلويل. ويف حاةل ظهور طلبات 
ادلويل. وأأقر الوفد بأأن املكتب واجه حتدايت يف بداية تطبيق معلقة يف الوثيقة تُعطى الأولوية للمعلومات اليت نرشها املكتب 

هذه العملية. أأوًل، لو تقدم املودع بطلبه قبل أأن ينجز املكتب ادلويل طلب الإيداع بنرش الإخطار فال امكن النظر يف 
الهند قبل أأن ينرش املكتب طلبه. واثنيًا، مل يكن املكتب خموًل لس تخراج بياانت الطلبات اليت دخلت املرحةل الوطنية يف 

(. ويف هذه احلاةل ل PATENTSCOPEادلويل الطلب ادلويل، لأن هذه البياانت ل تكون متوفرة عىل ركن الرباءات )
. وأأحيااًن ل يظهر تغيي امس XMLيس تفيد مودع الطلب من مزااي تبس يط معلية الإيداع ول يتوفر النص الاكمل بصيغة 

ويُرسل من خالل ركن الرباءات. كام يواجه املكتب صعوابت عندما يكون الطلب ادلويل  XMLمودع الطلب يف ملف 
بلغة يغي الإنلكزيية ول امتكل املكتب ادلويل ترمجًة هل، و تفرض القوانني احمللية يف هذه احلاةل عىل مودع الطلب التقدم 

لإلكرتوين للمعاهدة باكمل طاقته عىل الصعيد برتمجة الطلب يف نفس الوقت. وأأعرب الوفد عن تطلعه لتطبيق النظام ا
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ادلويل، مؤكدًا أأنه قادر عىل ختفيف عبء العمل يف املاكتب واحلد من فرص اخلطأأ، مع مراعاة الصعوابت اليت تواههها 
عداد النظام ابلرسوم واملهةل الزمنية دلخول  املرحةل املاكتب. كام لفت الوفد انتباه املكتب ادلويل لضورة الاهامتم عند اإ

 الوطنية يف املكتب املعني.

وخلص الرئيس بأأن عددًا من الوفود أأبدى اهامتمه مببدأأ دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين للمعاهدة  .191
(ePCTامااًن مهنم ابملزااي املتوقعة اليت س تعود عىل مودع  الطلبات واملاكتب يف معلية مبسطة تسهم يف احلد من التأأخي  (، اإ

والأخطاء. وأأشار اإىل وجود عدد من القضااي القانونية والتقنية اليت جيب التعامل معها، مثل مسأأةل دفع الرسوم وكيفية حتديد 
رسال الواثئق والبياانت واحامتل حدوث التباس من اختالف املهل الزمنية بني املاكتب املعيَّنة اخملتلفة وضامن حتديد  اترخي اإ

 طنية بشلك مالمئ يعمتد عليه.ورشح مجيع الضوابط الو 

عن قناعهتا بأأن دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام  (ACPAA)وأأعربت مجعية والكء الرباءات لعموم الصني  .191
الإلكرتوين للرباءات س يكون هل فوائده ابلنس بة للطلبات، لكهنا مسأأةل حساسة من حيث اجلوانب القانونية والتقنية اليت 

ىل التحفظات واخملاوف التالية: أأوًل، طبقًا لقانون جيب دراس هتا بمتعن  قبل التوصل لأي قرارات. وأأشارت امجلعية حتديدًا اإ
يداع  جراءات اإ الرباءات الصيين املعمول به حاليًا، يتعني عىل مودع  الطلبات الأجانب تعيني وكيل براءات حميل لتويل اإ

ئقًا قانونيًا ملودع  الطلبات الأجانب وواكلت الرباءات يف بدلاهنم الأم ومعاجلة الرباءات نيابًة عنه يف الصني. وهذا يضع عا
ذا اس تعان مودع الطلب الأجنيب بواكةل  عند اس تخدام النظام الإلكرتوين للمعاهدة دلخول املرحةل الوطنية يف الصني. واثنيًا، اإ

صني ابس تخدام النظام الإلكرتوين للمعاهدة فهناك براءات حملية صينية لإدخال أأحد طلبات املعاهدة يف املرحةل الوطنية يف ال
ذا اكن وكيل الرباءات مؤهاًل  عداد النظام الإلكرتوين بطريقة تسمح بتحديد ما اإ مشلكة تقنية جيب حلها، أأل ويه رضورة اإ

املرحةل الوطنية قانونيًا لستيفاء اشرتاطات قانون الرباءات الصيين. وهناك مشلكة تقنية أأخرى يه كيفية حتديد اترخي دخول 
ابس تخدام النظام الإلكرتوين، مفعظم املاكتب املعينة، ومهنا مكتب امللكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية، تعترب أأن اترخي 

اس تالم املكتب املعني لوثيقة دخول املرحةل الوطنية هو اترخي دخول املرحةل الوطنية. وذلكل جيب الإجابة عىل السؤال 
م لإجراءات دخول املرحةل الوطنية يف النظام التايل: هل س   يوافق املكتب املعني عىل التعامل بتارخي اس تكامل املس تخدم

يداعات طلبات الرباءات الفردية، وهذه مزية  ن النظام الإلكرتوين احلايل مصمم لس تكامل اإ الإلكرتوين للمعاهدة. وأأخيًا فاإ
ددًا كبيًا من الطلبات. لكن املس تخدمني اذلين يودعون عددًا كبيًا من للمشاريع الصغية أأو الأفراد اذلين ل يودعون ع

يداع  يداعات الطلبات لك يوم، تنتظر من أأي نظام اإ الطلبات، خاصًة واكلت الرباءات امللتمة ابس تكامل أأجحام هائةل من اإ
لكرتوين أأن يكون قادرًا عىل املعاجلة امجلاعية للطلبات، وهذا يغي متوفر يف النظ ام الإلكرتوين للمعاهدة. وذلكل اقرتح الوفد اإ

يداع امجلاع  لطلبات الرباءات أأو  أأن تكون هناك واههة معاجلة مربجمة أأو برانمج فرع  يعمتد عليه كبار املس تخدمني لالإ
 الواثئق املتعلقة هبا.

بالغ الاهامتم، وأأن املقرتح بأأن الاحتاد درس املقرتح ب  (FICPI)ورصح ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية  .194
جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث منطقية ورمبا أأكرث بساطة مما  يتفق مع هدف الاحتاد الأسايس أأل وهو جعل اإ
ىل الفوائد اليت  يه عليه حاليًا. ورأأى الاحتاد أأن هناك عددًا من الفوائد لتطبيق هذا الربانمج من حيث املبدأأ، ابلإضافة اإ

ىل س تعو  رسال البياانت الببليوغرافية الصحيحة اإ د عىل املاكتب املعينة. مفن الفوائد اليت س تعود عىل مودع  الطلبات اإ
ماكنية ضامن ادلخول الوطين أأو الإقلمي  قبل همةل  شهرًا دون أأي تعطيل يف  10/12املاكتب املعينة عرب وس يةل يعمتد علهيا، واإ

متام معلية ادلخول الوطين أأو الإقلمي  ابلاكمل، سلسةل من التعلاميت، واحلصول عىل تأأك  يد فوري من لك مكتب معني ابإ
ىل جانب  جراءات املاكتب بشلك تلقايئ مع ماكتب الرباءات الأخرى، اإ ماكنية التوسع يف النظام حبيث امكن مشاركة لك اإ واإ

بال عفاء مودع  الطلبات من املهمة امللقاة عىل عاتقهم يف بعض ادلوائر أأل ويه اإ غ املكتب احمليل بصفة مس مترة بنتاجئ البحث اإ
ىل املعلومات  الصادرة من املاكتب الأخرى. ومن الفوائد اليت س تعود عىل الأطراف اخلارجية الوصول بسهوةل وبرسعة اإ

قلميية. وأأبدى الاحتاد اس تعداده للمساةمة عداد  املتعلقة ابملوقع )ادلوةل( اليت دخل مهنا املودع املرحةل الوطنية أأو الإ يف اإ
جراءات منظمة وموحدة لدلخول الوطين تس تفيد مهنا اكفة الأطراف املعنية املشاركة يف معلية ادلخول الوطين. وبعد تشاور  اإ
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الاحتاد مع جلنيت العمل وادلراسة التابعتني هل والتشاور أأيضًا مع وفود اجملموعات الوطنية لالحتاد، أأعرب الاحتاد عن رغبته 
كر بعض املال  حظات املبدئية وطرح عدد من الأس ئةل وتقدمي بعض الاقرتاحات.يف ذم

كر مجموعة مالحظات عن املقرتح. أأولها رضورة أأن يكون تعيني وكيل براءات حميل أأمرًا  .194 واس تطرد ممثل الاحتاد بذم
لزاميًا يف أأي دائرة اختصاص. فليك يتحىل النظام ابلأمان واملوثوقية وسالسة الإجراءات جيب أأن يتضمن  لزاميًا اإ رشطًا اإ

ل أأن تُتاح  XMLبتعيني وكيل براءات حميل يتسمل هو أأيضًا حزمة البياانت اليت قُدمت للماكتب املعينة، بصيغة  مثاًل. ويفضَّ
آخر يف  للوكيل احمليل الفرصة لقبول هذا التعيني يف مرحةل مبكرة ويف موعد حمدد ليك يُمكن عرض التعيني عىل وكيل حميل أ

ىل تنايم أأةمية  حاةل رفض الوكيل الأول للتعيني، بسبب تضارب مصاحل عىل سبيل املثال. وأأشار املمثل يف هذا الس ياق اإ
التحقق من حالت تضارب املصاحل وتزايد أأعدادها يف الس نوات الأخية. وأأضاف املمثل أأن بعض دوائر الاختصاص، مثل 

ة يشرتط أأن يتحىل الوالكء املسجلني الأفراد ابلكفاءات أأسرتاليا، تطبق ميثاق رشف لوالكء الرباءات والعالمات التجاري
آخر لتعيني الوكيل احمليل لضامن تنفيذ معليات ادلخول  الالزمة للعمل اذلي يقومون به، ويُفضل أأن يكون هناك موعد هنايئ أ

ماك رسال واثئق الطلب ووصولها واإ نية فتحها ابحلاةل الوطين يف مواعيد منضبطة. كام ينبغ  للوكيل احمليل أأن يتحقق من اإ
املطلوبة دون أأي أأخطاء، وتصحيح أأي أأخطاء يف البياانت. أأما يف بولندا حتديدًا، فيلتم الوكيل احمليل أأيضًا بتوقيع عريضة 

دخال ىل اإ ماكنية قبول ادلائرة للمطالبات املعنية أأو احلاجة اإ  ادلخول الوطين يف بولندا. كام يتوىل الوكيل احمليل أأيضًا تقيمي مدى اإ
تعديل طوع  عىل املطالبة لتجنب ضياع احلقوق؛ وهذا الإجراء همم أأيضًا لتقليل النفقات، فف  بعض احلالت قد يرتاجع 
ماكنية تسجيل الرباءة. كام يتعني عىل الوكيل  يداع طلبه دلى دائرة اختصاص معينة بعد دراسة اإ مودع الطلب هنائيًا عن اإ

ات والقوانني احمللية وتعديل تكل املواصفات حس امب يلزم. ويف أأسرتاليا، حيث تطبق احمليل ضامن التام املواصفات ابملامرس
قواعد صارمة للغاية بشأأن الأولوية، يتعني عىل الوكيل احمليل أأيضًا مضاهاة بياانت الأولوية ببياانت مودع الطلب للتأأكد من 

قوق ابلاكمل. ويف الهند، جيب أأن يتقدم مودع اس تحقاق أأي مطالبات أأولية، فقد يؤدي عدم القيام بذكل اإىل ضياع احل
الطلب بعنوان اخلدمة وأأن يعني مكتب براءات حمددًا )من بني املاكتب الأربعة املتاحة(. ويف معظم البدلان، يتعني عىل 

عداد ترمجة جيدة ابللغة املطلوبة خالل همةل حمددة. كام يتعني عليه أأيضًا تقيمي مدة احلاجة لإ  ضافية الوكيل احمليل اإ جراءات اإ
الإجراءات رسوم املتابعة جبانب الرسوم الرمسية لدلخول الوطين، أأو متابعة ومراقبة لتجنب ضياع احلقوق، مثل دفع 

يداع عريضة الفحص،  ىل منح الرباءة، مثل اإ املس تقبلية الالزمة ملعاجلة الطلب الوطين/الإقلمي  بشلك سلمي حىت الوصول اإ
قرار اخملرتع )حتديدًا يف الولايت املتحدة الأمريكية(، وتقدمي املعلومات عن مراجع واحلصول عىل توقيعات اكفة اخمل رتعني يف اإ

رسائيل  التقنيات الصناعية السابقة ونتاجئ البحث من الطلبات املوازية أأو اجملاورة )وهذا همم يف الولايت املتحدة الأمريكية واإ
أأحقية املودع ابلخرتاع وحق الأولوية. وقد يضطر املودع يف بعض الأحيان  والهند عىل سبيل املثال(، وتقدمي املعلومات عن

رسال الإقرارات أأو الواثئق أأو يغي ذكل من الأجزاء الناقصة. كام يلتم الوكيل  ضافية ابهظة بسبب التأأخر يف اإ دلفع رسوم اإ
 معلية الفحص اليت س يجرهيا املكتب الوطين احمليل أأيضًا هبيلك املطالبة وصيغته اللفظية وحتقيق الاشرتاطات احمللية لتيسي

أأو الإقلمي . لك هذه الأعامل يقوم هبا الوالكء احملليون يف عرصان احلايل مما مكهنم من معاجلة الطلبات ادلولية ابلشلك السلمي 
ب ممثل الاحتاد عن يف العديد من دوائر الاختصاص اخملتلفة اليت تتباين بشدة يف اشرتاطاته الرمسية واجلوهرية. وذلكل أأعر 

قناعته بأأن النظام لن يعمل ابلشلك املطلوب دون مراعاة وتبين الأعامل اليت يقوم هبا والكء الرباءات احملليون، مؤكدًا عىل 
أأةمية تعيني الوكيل احمليل قبل موعد دخول املرحةل الوطنية بفرتة اكفية، ل أأن يكون تعيينه جمرد اإجراء شلك  يُنجز يف 

 لحق. وقت

ومىض ممثل الاحتاد يتحدث عن خماطر ضياع احلقوق وامحلاية يغي المنوذجية واملصاريف الإضافية. فالنظام عىل وضعه  .196
يداعها بنفسها، لكن مثة خطر حقيق   املقرتح قد يلقى قبوًل دلى الرشاكت الكربى متعددة اجلنس يات اليت تتوىل طلبات اإ

بات من أأن يقبلوا عىل اس تخدام النظام ابنطباع مادي خادع، مث يفاجئون عىل الفئات الصغية واملتوسطة من مودع  الطل 
بضياع حقوقهم أأو عدم حصوهلم عىل امحلاية المنوذجية بسبب عدم استيفاء الرشوط احمللية قبل املواعيد احملددة. كام أأن معظم 

رسا ضافية عند التأأخر يف تنفيذ بعض الإجراءات أأو اإ ل الواثئق، أأو حىت عدم تنفيذ تكل دوائر الاختصاص تفرض رسومًا اإ
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يداع ترمجة مع  رسال تكل الواثئق. فقد ل تبلغ بعض ماكتب الرباءات مودع الطلب برفضه بسبب عدم اإ الإجراءات أأو اإ
عداد وتوحيد احللول، مثل الإجراءات  الطلب خالل املهةل القانونية احملددة عىل سبيل املثال، ويف لك الأحوال ل بد من اإ

، يف ادلوائر املشاركة، ليك يمتكن مودع الطلب من الاعامتد عىل هذه احللول يف أأي دائرة، يف حاةل وجود عيب أأو الإضافية
 خلل يف دخول املرحةل الوطنية.

لزام بدفع رسوم دخول املرحةل الوطنية قبل املوعد الهنايئ دلخول املرحةل  .197 واس تمكل ممثل الاحتاد ابلتأأكيد عىل أأةمية الإ
ن مل يكن يتضمن دفع رسوم دخول املرحةل  10/12الوطنية ) ىل أأن أأي نظام دلخول املرحةل الوطنية اإ شهراً(، وأأشار املمثل اإ

يداع طلبات  ىل اإ الوطنية فس يكون فرصة ملودع  الطلبات للمتتع بأأعىل مس توى من املرونة، وس يؤدي ذكل عىل الأرحج اإ
  ذكل عبئًا عىل اكهل املاكتب الوطنية، وسينطوي أأيضًا عىل دخول وطين "مبدئية" ل تُس تمكل يف هناية املطاف. وس يلق

 10/12عيب شديد الأةمية للأطراف اخلارجية اليت لن تمتكن من حتديد نطاق تغطية الطلب ادلويل خالل فرتة وجزية يه 
يداع ملف دخول ضايف لضامن جناح اإ ىل متابعة رشط اإ املرحةل الوطنية.  شهرًا. كام س يضطر الوالكء احملليون يف هذه احلاةل اإ

عداد نظام يغي متاكمل دلخول املرحةل الوطنية س يؤدي ببساطة اإىل حتريك املوعد  ومن هذا املنطلق يرى ممثل الاحتاد أأن اإ
ىل مواعيد أأخرى خمتلفة تعمتد عىل موعد الالتام  10/12الهنايئ لتأأكيد دخول املرحةل الوطنية عن همةل  شهرًا احملددة املفهومة اإ

جراءات ما بعد الإيداع يف املاكتب الوطنية. وذلكل يُفضل عدم التعامل مع طلبات املرحةل بدفع الر  سوم أأو الانهتاء من اإ
ذا اكن مودع  ل بعد دفع رسوم دخول املرحةل الوطنية. كام جيب توضيح املس ئول عن دفع الرسوم. فاإ الوطنية عىل أأهنا مودعة اإ

ىل عدم دفع الرسوم، الطلب والوكيل احمليل الكهام خمولني دلفع  الرسوم فقد حيدث بيهنام سوء تفامه أأو عدم تواصل يؤدي اإ
 وهذا بال شك يرفع يف اجململ من مس توى الإهبام والالتباس، الذلين كثيًا ما ُطرحا كأحد عيوب النظام.

مجموعة الاحتاد يف  وأأبرز ممثل الاحتاد أأيضًا احامتل احلاجة لتغيي الترشيعات الوطنية يف بعض البدلان. فقد أأفادت .198
يداع الرتمجة  لزايم، ومع ذكل ل يوجد رشط اإ س بانية مع الطلب رشط اإ يداع ترمجة اإ بعد دخول املرحةل الوطنية. كولومبيا أأن اإ

جراء رمس  ابللغة الإس بانية، مما يؤدي اإىل ضياع حقوق املودع يف  وابلتايل، يداع الطلب بلغته الأصلية، مث يصدر اإ امكن اإ
د. وحلل هذه املشلكة ل بد من تعديل القانون الساري حاليًا يف كولومبيا، حبيث يقبل ادلخول ابللغات الأخرى حاةل عدم الر 

دخال تعديالت مشاهبة عىل قوانني الرباءات  وحيدد موعدًا هنائيًا لإيداع الرتمجة الإس بانية. وسيتطلب الأمر عىل الأرحج اإ
بل تنفيذ مقرتح دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة احمللية يف عدد من دوائر الاختصاص الأخرى ق 

التعاون بشأأن الرباءات. وقطعًا، يف حاةل تطبيق نظام ادلفع املركزي، فال بد من تعديل قوانني الرباءات يف العديد من ادلول. 
يف مجيع املسائل العملية. وأأعاد ممثل الاحتاد  مفن الأفضل حذف خيار نظام ادلفع املركزي أأو عىل الأقل تأأجيهل حلني البت

تذكيه بزايدة الالتباس والإهبام يف هذا الصدد. مفثاًل ما هو التارخي واملوعد الهنايئ لدلفع اذلي س ُيعمل عند دخول املرحةل 
 .الوطنية؟ كام جيب أأخذ أأسعار الرصف بعني الاعتبار لضامن وصول املبالغ املس تحقة اكمةل للمكتب الوطين

واس تطرد ممثل الاحتاد بطرح عدد من الأس ئةل عىل املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية. فتحدث املمثل عن الأخطاء  .199
الواردة يف ظل النظام املقرتح متسائاًل: كيف ستتعامل املاكتب الوطنية مع الأخطاء اليت حتدث يف دخول املرحةل الوطنية أأو 

دي اإىل ضياع احلقوق؟ وحتديدًا، كيف ستتعامل املاكتب الوطنية مع التعارض بني بعد دخول املرحةل الوطنية، واليت قد تؤ 
جناز الطلب؟ ماذا  جناز الطلب ومصلحة الأطراف اخلارجية اليت ستتأأثر سلبًا ابإ مصلحة مودع الطلب يف سعيه وراء اإ

خطار املكتب ادلويل؟ فف  أأسرتاليا، يف حاةل تطبيق مل ي س يحدث لو  النظام املقرتح وأأشي عىل طلب تلق املكتب املعني اإ
ىل الهيئة الأسرتالية فال  معني عن طريق اخلطأأ أأنه دخل املرحةل الوطنية يف أأسرتاليا لكن مل تُرسل املعلومات املتعلقة بذكل اإ

ن (. فهل س توفر اكفة البدلان املشاركة هذا القدر م2)111بد من مد املهةل الهنائية مبوجب القانون الأسرتايل يف القسم 
امحلاية؟ مث انتقل املمثل للحديث معن يتحمل مس ئولية ضياع احلقوق فتساءل: هل سيمتتع املكتب ادلويل و/أأو املاكتب 
الوطنية ابلتغطية التأأمينية الالزمة ضد دعاوى الأطراف اخلارجية يف حالت ضياع احلقوق بسبب جعز النظام املقرتح عن 

ىل موقف يُعترب فيه الطلب تفعيل دخول املرحةل الوطنية ابلشلك املط لوب؟ فف  كثي من احلالت قد يؤدي خطأأ جس مي اإ
مسحواًب بدون أأي حل فعال لتدارك ذكل. وانتقل املمثل للحديث عن الطلبات الناقصة فتساءل: هل س يعمل النظام عىل 



PCT/WG/7/30  
66 
 

ه النواقص والعيوب عىل جحب طلبات دخول املرحةل الوطنية الناقصة أأو املعيوبة، أأم ستتعامل املاكتب الوطنية مع هذ
اعتبار أأهنا قابةل للتصحيح؟ مث واصل ممثل الاحتاد بتساؤل عن قامئة املمثلني: مع من سيتواصل املكتب الوطين بعد دخول 
ل مع الوالكء أأو الواكلت املعمتدة،  املرحةل الوطنية يف ظل النظام املقرتح؟ فف  بعض البدلان، ل تتواصل املاكتب الوطنية اإ

ذلي س يحدث يف حاةل ضياع احلقوق بسبب التواصل اخلاطئ أأو املتأأخر مع الوكيل احمليل؟ كيف يُعني الوكيل وكيف تُمنح مفا ا
؟ هل س ُتعد قامئة ابملمثلني املتاحني يف لك (eOwner( وحقوق املاكل الإلكرتونية )eEditorحقوق احملرر الإلكرتونية )

جراءات الانض امم لهذه القامئة؟ كيف سيمت التأأكد من أأهلية خشص ما لأن يعمل مكمثل؟ كام دوةل؟ ويف هذه احلاةل ما يه اإ
طرح أأيضًا تساؤًل عن كيفية تعامل الوكيل مع قبول التعيني، عىل سبيل املثال، بعد أأن جيري حتقق تضارب املصاحل، وعند 

رفض الوكيل التعيني بسبب تضارب يف  أأي مرحةل يُصبح الوكيل املعني مس ئوًل عن الطلب الوطين؟ وما الإجراء املتبع لو
املصاحل مثاًل؟ وحتدث املمثل عن ختفيض التاكليف متسائاًل: كيف سيسامه النظام املقرتح يف ختفيض تاكليف الطلبات من 
جراءات يتخذها الوكيل  ماكنية ختفيض الرسوم من خالل اإ وههة نظر املكتب ادلويل؟ وأأعرب املمثل عن قناعة الاحتاد ابإ

مثاًل، حيث امكن أأن يقرتح تعديالت عىل املطالبات أأو تقليل عدد املطالبات ويغي ذكل من التعديالت حسب احمليل 
جراء معاجلة سلسة يف ماكتب وطنية معينة. مث أأضاف  جدول الرسوم املطبق والاعامتد عىل وحدة الاخرتاع مبا يسهل اإ

آخر: هل لك املاكتب الوطنية مس تعدة حاليًا لقبول ن قل حزم البياانت من املكتب ادلويل مبا يضمن التنفيذ الفعال تساؤًل أ
دلخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين؟ وكيف سيتأأقمل النظام مع فوارق التوقيت بني املناطق الزمنية، عىل 

حدى ادلول واكن املوعد ا جراءات دخول املرحةل الوطنية يف موعد ما يف اإ لهنايئ للتقدم قد انهتىى يف سبيل املثال لو بدأأت اإ
جراءات الاختيار ما بني طلب براءة أأو طلب منوذج حدى دول املاكتب املعينة؟ واختمت املمثل بسؤال أأخي: ما يه اإ منفعة  اإ

 ؟عند تفعيل دخول املرحةل الوطنية من خالل النظام الإلكرتوين للمعاهدة

جراء دراسة واختمت ممثل الاحتاد لكمته بتقدمي بعض الاقرتاحات. اقرت  .100 ح الاحتاد، نظرًا لكرثة الأس ئةل املطروحة، اإ
جتريبية حمدودة عىل النظام املقرتح قبل تطبيقه عىل نطاق أأوسع. واقرتحت اجملموعة الكندية لالحتاد من انحية التطبيق العميل 

جراًء معدًل عند دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين للمعاهدة، اك ن نصه: "امكن لصفحة موقع الويبو للمقرتح اإ
رسال صفحة الويب املوحضة يف الشلك  عطاء  1اإ ليه واإ ىل الوكيل احمليل أأو مندوب اخلدمة املشار اإ لكرتوين اإ يف رساةل بريد اإ

ىل مكتب الرباءات احمليل. وهبذه  رسال "احلزمة" اإ ذكل الوكيل فرصة قبول التعيني ابلضغط عىل زر يف صفحة الويب قبل اإ
دخال قمية الطر  يقة سيتلقى الوكيل احمليل التعلاميت من خالل صفحة الويب هذه. كام امكن أأن تسمح صفحة الويب للوكيل ابإ

ضافة أأي بنود أأو  ضافة قمية ابإ دخال أأي تعديالت أأو تغييات عند قبوهل التعيني، وبذكل يمتكن الوكيل احمليل من اإ الرسوم أأو اإ
آنفًا ابس تعداد الاحتاد  متطلبات لزمة دلخول املرحةل الوطنية ولضامن دفع الرسوم الصحيحة." وكرر ممثل الاحتاد ترصحيه أ

جناح النظام  لكرتوين فعال دلخول املرحةل الوطنية، واس تعداده أأيضًا لإجراء مناقشات عن كيفية اإ عداد نظام اإ للمساةمة يف اإ
طار ادلراسة التجريبية. و  اختمت املمثل بتعقيب أأخي، مع اس مترار معاانة ماكتب من الناحية العملية، مفضاًل أأن يمت ذكل يف اإ

الرباءات الكربى من ترامك وتأأخر الأعامل، ومواهههتا صعوابت يف التعامل مع أأعداد الطلبات املس تلمة اليت ل تنفك تتايد، 
رسال طلبات ا قلميية يُعرب الاحتاد عن يقينه بأأةمية حتقيق أأكرب قدر ممكن من الوضوح والتنظمي يف وس يةل اإ ملرحةل الوطنية/الإ

اإىل تكل املاكتب، من أأجل جتنب فرض املزيد من الأعباء والتاكليف الإدارية، وأأيضًا للتقليل من خماطر ضياع حقوق 
ل مبشاركة مبكرة من املمثلني احملليني.  املودعني وعدم الوضوح ابلنس بة للأطراف اخلارجية، وأأن ذكل لن يتأأىت اإ

ح ممثل معهد الوالك .102 بأأن النظام الإلكرتوين ملعاهدة  (EPI)ء املتخصصني دلى املنظمة الأوروبية للرباءات ورصَّ
التعاون بشأأن الرباءات هو أأداة مالمئة ملودع  الطلبات وانحجة فامي يتعلق بتطبيق الترشيعات ادلولية يف الطلبات ادلولية. 

اههة ربط بني املرحلتني الوطنية وادلولية يتطلب التعامل لكن التوسع يف تطبيق النظام ليشمل املرحةل الوطنية و/أأو ليكون و 
مع القضااي القانونية والعملية. ورضب ممثل املعهد مثاًل ابلتعاون بني الوالكء احملليني والوكيل اذلي توىل الإيداع ادلويل، حيث 

طالق دخول آخر ابإ املرحةل الوطنية امثل الوس يةل  أأعرب عن عدم قناعته بأأن قيام أأحد الوالكء برفع الواثئق وقيام وكيل أ
الأكرث كفاءة للعمل، متسائاًل أأي العميلني يتحمل املس ئولية يف حاةل وجود تقصي؟ ولو خطر للوكيل احمليل سؤال خبصوص 



PCT/WG/7/30  
67 
 

امللف فهل خياطب املكتب الوطين أأم املكتب ادلويل؟ ورأأى ممثل املعهد أأن مثة الكثي من الأس ئةل اليت حتتاج لإجاابت، 
جراء املزيد من املشاورات عرب الربيد الإلكرتوين قبل انعقاد ادلورة القادمة للفريق العامل لضامن أأخذ اكفة خماوف  فاقرتح اإ

عداد أأي وثيقة جديدة ختص هذا املقرتح.  وحتفظات املس تخدمني ووالكء الرباءات بعني الاعتبار قبل اإ

مجعية والكء الرباءات لعموم الصني ممثل  مع (AIPLA) ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةواتفق  .101
(ACPAA يف خماوفه، واتفق مع جوهر تعليقات ممثل ) الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية(FIPCI وحتديدًا مسأأةل ،)

طالق دخول املرحةل الوطنية. وأأبدت امجلعية ختوفها حتديدًا من أأنه يف حاةل غياب وكيل حميل مشارك،  قيام الوكيل احمليل ابإ
فقد يلق  ذكل عىل اكهل املاكتب الوطنية بأأعباء معل بدت سهةل يف البداية جملرد أأن أأحدمه بدأأ تنفيذ خطوة ما، لكن اتضح 

رسال سلسةل من الإخطارات. ل بعد اإ  يف الواقع أأن لها عواقب وخمية من حيث عدم الالتام ابلتعلاميت اإ

عن موافقته عىل املبدأأ الرئييس للنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن  اءاتوأأعرب ممثل املعهد الياابين لوالكء الرب  .101
عداده من منطلق ختفيف العبء عىل مودع  الطلبات وممثلهيم واملاكتب الوطنية عند  دراكه أأن املقرتح مت اإ الرباءات، وعن اإ

. يف الأساس. حيث ذكر ممثل املعهد أأن دخول املرحةل الوطنية. ولكن املعهد طرح عددًا من اخملاوف بشأأن هذه املسأأةل
ه اإىل رشط المتثيل  املرحةل ادلولية ختضع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بيامن ختضع املرحةل الوطنية ملعاهدة قانون الرباءات. ونوَّ

ىل احلاجة لإعداد املقرتح حبيث يامتىش 1)7الإلزايم يف املادة  مع هذه املعاهدة وأأل ( من معاهدة قانون الرباءات مشيًا اإ
 يتعارض معها.

عن خماوف أأعضاء امجلعية اليت طرحهتا مجعيات املس تخدمني  (APAA)وعرب ممثل امجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات  .104
ه  اتحة الفرصة أأمامه للمشاركة يف هذا الشأأن. ونوَّ الأخرى. وأأبدى تطلعه لأن يدرس املكتب ادلويل هذه القضااي ورحب ابإ

ىل أأحد البنود اليت كررهتا مجموعات املراقبني؛ أأل ويه العالقة بني وكيل املرحةل ادلولية والوكيل احمليل يف املرحةل ممثل امجل  عية اإ
ماكنية اس تفادة النظام من وجود  الوطنية، ويه مسأأةل مؤثرة بشدة عىل سي العملية. واقرتح العديد من أأعضاء امجلعية اإ

وكيل احمليل بقبوهل الرتش يح، والاعامتد عىل الوكيل احمليل يف دخول املرحةل الوطنية من اتفاق رمس  أأو تأأكيد من جانب ال
خالل النظام الإلكرتوين للمعاهدة وليس عىل وكيل املرحةل ادلولية، وأأعرب ممثل امجلعية عن اعتقاده بأأن هذا قد يزيل بعض 

 هذه الفكرة.اخملاوف املطروحة لكنه رحب لفتح الباب أأمام مناقشات مكثفة حول 

ووافق الفريق العامل عىل أأن يواصل املكتب ادلويل تطوير هذه الفكرة ابلتشاور مع اكفة الأطراف املعنية،  .104
 بعد أأخذ التعليقات املطروحة بعني الاعتبار.

 التأأخي والظروف القهرية يف التصالت الإلكرتونية
 .PCT/WG/7/24اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .106

أأنه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مثة عدد من الرشوط ملد املهةل الزمنية أأو التعامل معها عىل أأهنا  أأوحضت الأمانة .107
واكنت هذه الرشوط قد وضعت عندما اكنت الواثئق تسمل يف صورة مس توفاة ابلرمغ من اس تالهما بعد انهتاء الفرتة احملددة. 

يداع ورقية، سواًء ابليد أأو ابلربيد. أأما اليوم، ويف  لكرتونيًا فقد تغيت املصاعب  90ظل اإ يف املائة من الطلبات ادلولية اإ
لكرتونية اختفت بعض الصعوابت، وبسبهبا ظهرت صعوابت أأخرى أأو  اليت تواجه مودع  الطلبات. فبفضل التصالت الإ

ة. وذلكل اقرتحت الوثيقة تغيت طبيعهتا، ول امكن تطبيق القواعد السارية حاليًا بشلك مبارش عىل مواقف جديدة معين
دخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية حبيث تشمل املواقف اليت تنطوي عىل فوارق واحضة نسبيًا بني الوضع الوريق والوضع  اإ
الإلكرتوين، وذكل من أأجل توضيح كيفية تطبيق هذه القواعد عىل الوضع الإلكرتوين. جفاء املقرتح الأول لإضافة فقرة فرعية 

عن املواقف اليت تكون فهيا الأنظمة الإلكرتونية للمكتب يغي متاحة للمس تخدمني لفرتات معتربة،  4.80ىل القاعدة جديدة اإ 
سواٌء بسبب تعطل الأنظمة أأو بسبب انقطاع الإنرتنت عن أأههزة التصالت يف املكتب. وتكون هذه احلالت ذات أأثر 

ثبااتت عىل هذه الوقائع تلقايئ بناء عىل وقائع املوقف، حيث ل يُلزم مودع و الطلبات أأو يغيمه من اجلهات املعنية بتقدمي أأي اإ
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لأن املكتب س يكون عىل عمل هبا ابلفعل. وجاء املقرتح الثاين لإضافة رشط خبصوص انقطاع خدمات التصالت بصورة يغي 
ةل، كام تنص رشوط الظروف متوقعة يف منطقة أأخرى خبالف منطقة املكتب، ويه من املسائل املنترشة. ويف هذه احلا

ذا اكن الوضع  ثبااتت عىل ما حدث ليك امكن النظر عىل لك حاةل عىل حدة والبت فامي اإ القهرية، يُلزم مودع الطلب بتقدمي اإ
يس تويف الرشوط الأساس ية، وتشمل تكل الإثبااتت طبيعة الواقعة وهل سعى املودع ابلفعل لتدارك املوقف يف أأقرب فرصة 

ىل اقرتاح تعديالت عىل الالحئة التنفيذية، رحبت الوثيقة ابلس امتع للآراء خبصوص ممكنة يف ظل ا لظروف. وابلإضافة اإ
اخلطوات الإضافية للتوسع يف مسأأةل رشوط الظروف القهرية يف املس تقبل، عىل سبيل املثال احلالت اليت تنعدم فهيا 

 ملناطق احمليطة به بدون أأي مشالك عىل الإطالق.اخلدمات الإلكرتونية لأحد الأفراد ابلرمغ من توافرها يف ا

رادة املودع، لكن الوفد  .108 ح وفد أأسرتاليا بأأنه حيبذ أأل يُظمل طلب بسبب عطل يف الأنظمة الإلكرتوين خارج عن اإ ورصَّ
ملتعلقة. كحل للمسأأةل، لأنه رأأى املقرتح متقادمًا أأكرث من الالزم ول يراع  لك الظروف ا 4.80اعرتض عىل تعديل القاعدة 

جناز يشء ما يف  والسؤال احلقيق  اذلي جيب طرحه هو: هل تسبب عدم توافر النظام الإلكرتوين فعليًا يف منع املودع من اإ
ضوء لك الظروف واملالبسات؟ واملاكتب بنفسها يه الأقدر عىل الإجابة عىل هذا السؤال ابلنظر يف لك حاةل عىل حدة. 

ذا اكن تعطل النظام س يتسبب يف تعطيل ملموس وذلكل فضل الوفد الاعامتد عىل مهن ج جيعل املاكتب حتدد بنفسها ما اإ
ماكنية متاحة مبوجب العديد من القوانني الوطنية، ومهنا القانون  لإيداع الطلبات فتعلن توقفها عن العمل للفرتة الالزمة، ويه اإ

ىل أأن العديد من ادلول تطبق رشوطًا ل ه الوفد اإ رادة املودع، وهذه الرشوط الأسرتايل. كام نوَّ عتبار ظرف ما خارجًا عن اإ
)أأ( تلتم هذه املاكتب ابلنظر يف (1)48مضن قوانيهنا الوطنية أأو اتفاقيات اخلدمة اخلاصة بأأنظمهتا الإلكرتونية، وطبقًا للامدة 

ذا تأأثر  يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنفس الرشوط اليت ينص علهيا القانون الوطين اإ ت بسبب أأنظمهتا اإ
ن مل يعلن مكتب الرباءات توقفه عن العمل، جيوز هلم اس تخدام  الإلكرتونية. وذلكل رأأى الوفد أأن مودع  الطلبات، حىت واإ

81تكل الرشوط للنظر يف حالهتم عىل حدة. وأأبدى الوفد تأأييده للتغيي املقرتح عىل القاعدة 
(اً )رابع

. 

آراء وفد أأسرتاليا خبصوص التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  وأأبدى وفد الولايت املتحدة الأمريكية .109 . 4.80اتفاقه مع أ
فاعترب الوفد أأن املقرتحات متقادمة أأكرث من الالزم لأن املاكتب تمتتع حاليًا ابلقدرة والسلطة اللتان جتعلها الأقدر عىل حتديد 

ن اكنت س تعلن توقفها عن العمل، فليس من املنطق  أأن يُوضع رشط  يلزم مكتبًا تعرض لنقطاع وجزي يف خدماته من ما اإ
ىل  21 يداع طلباهتم يف اليوم التايل. وحتدث الوفد عن القاعدة  1ظهرًا اإ 81عرصًا مثاًل بأأن يسمح للجميع ابإ

(اً )رابع
مبداًي حتفظه  

كام أأن تعريف املصطلح مهبم. عىل الصيايغة، مثل اس تخدام لكمة "املنترشة" اليت قد تعين انتشارها جغرافيًا أأو تكرارها زمنيًا، 
81ومل يرز الوفد حاجة لتغيي القاعدة 

(اً )رابع
معراًب عن قناعته بأأن الظروف املذكورة يف النص املضاف مشموةل يف عبارة "أأو  

قامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل".  يغي ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ

ديل الالحئة التنفيذية احلالية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملتعلقة مبد املهةل الزمنية وأأعرب وفد أأملانيا عن تأأييده لتع .120
عدم توافر خدمات التصالت الإلكرتونية، لكنه أأبدى حتفظه من أأن املقرتح فضفاض أأكرث من الالزم. ورضب حبيث تشمل 

ىل  21 الوفد مثاًل بأأنه لو تعطلت أأنظمة أأحد ماكتب الرباءات من الساعة عرصًا فلن يكون عبئًا مبالغًا فيه أأن  1ظهرًا اإ
لكرتونيًا يف وقت لحق يف هناية الهنار. كام أأعرب الوفد عن اتفاقه مع  رسال واثئق الرسوم اإ عادة حماوةل اإ نطلب من املودعني اإ

مع هذه املشلكة، ورأأى الوفد أأن  وفدي أأسرتاليا والولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق ابملسارات الوطنية املالمئة للتعامل
81التعديل املقرتح عىل القاعدة 

(اً )رابع
 هو أأيضًا فضفاض أأكرث من الالزم. 

وحذا وفد الياابن حذو وفدي أأسرتاليا والولايت املتحدة يف حتفظاهتام، معراًب عن قناعته ابحلاجة ملزيد من املناقشات  .122
 الظروف القهرية.للوصول حلل متوازن فامي يتعلق بتفاصيل رشوط 

 وأأعرب وفد اإرسائيل عن تأأييده ملداخالت وفدي أأسرتاليا والولايت املتحدة الأمريكية. .121



PCT/WG/7/30  
69 
 

وأأشاد وفد املنظمة الأوروبية للرباءات ابملعايي الوقائية الإضافية املتعلقة بتعطل الأنظمة أأو بسبب انتشار انقطاع  .121
يف  90التقدم التقين وبلوغ الإيداعات الإلكرتونية للمعاهدة نس بة  خدمات الإنرتنت، ورأأى أأن هذه املعايي رضورية يف ضوء

81املائة. ومن هذا املنطلق أأبدى الوفد تأأييده ملقرتحات تعديل القاعدة 
(اً )رابع

ماكنية حتسني صيايغة   ىل اإ مشيًا يف الوقت ذاته اإ
 الرشط لتحديد خدمات مكتب التسمل، وهذا أأكرث اتساقًا مع التفاقية الأوروبية بشأأن الرباءات.

آراء الوفود اليت أألقت لكمهتا، واليت اتفقت عىل أأةمية توفي امحلاية الالزمة من تعطل أأنظمة التصالت  .124 وخلص الرئيس أ
متقادم أأكرث من الالزمة وأأن الأفضل ترك احلمك بيد املاكتب الوطنية  4.80لكهنا رأأت أأن التعديل املقرتح للقاعدة  الإلكرتونية،

ذاهتا. فانقطاع اخلدمات لساعتني يف فرتة ما بعد الظهية جيزي مد املوعد الهنايئ لليوم التايل تلقائيًا، أأما انقطاعها لأربع ساعات 
81 ذكل. وأأعربت بعض الوفود عن تأأييد التعديل املقرتح عىل القاعدة يف الصباح الباكر فال جيزي

(اً )رابع
، بيامن رأأت وفود أأخرى 

 أأن التعديل يفتقر للوضوح أأو أأنه ل يقدم مزية واحضة عن الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة احلالية.

 تعديل الرشوط مبا يوفر ملودع  عن أأمهل يف أأن يمت (ACPAA)وأأعرب ممثل مجعية والكء الرباءات لعموم الصني  .124
ن اكن  الطلبات امحلاية الاكفية من تعطل أأنظمة التصالت الإلكرتونية، وقدم املمثل ثالثة اقرتاحات. الأول، أأن يوحضَّ ما اإ

خطار مس بق بعد  4.80املقصود من صيايغة التعديل املقرتح للقاعدة  "يغي متاحة للمس تخدمني لفرتة تتجاوز ساعتني دون اإ
تصاف الهنار..." هو فرتة ساعتني متواصلتني انقطع فهيا النظام بصفة مس مترة، أأم اإجاميل ساعتني لعدة فرتات انقطاع ان 

خطارًا يعلن فيه مد املهةل، عىل أأن يكون ذكل الإخطار ابلوسائل املناس بة يف أأقرب  متقطعة. والثاين، أأن يرسل املكتب اإ
ساعتني بعد انتصاف الهنار. والثالث، أأن يوفر املكتب بياانت اتصال الطوارئ فرصة ممكنة عندما ينقطع النظام لأكرث من 

لكرتوين، حبيث يمتكن مودعو الطلبات والوالكء من  ليس تخدهما املس تخدمون، مثل خط ساخن أأو أأرقام فاكس أأو بريد اإ
ذا لزم الأمر للتأأكد من مد املهةل الزمنية. واختمت ممثل امجلعية لكم  ته مبداًي موافقته عىل التعديالت املقرتحة التصال ابملكتب اإ

81للقاعدة 
(اً )رابع

لكرتونية.   لتحديد درجة ومدى تعطل أأنظمة التصالت الإ

مع تعقيبات ممثل مجعية والكء الرباءات لعموم الصني  (AIPLA) امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةواتفق ممثل  .126
(ACPAA) شاع ىل احلاجة لتجنب اإ  ة شعور ابللتباس والإهبام.منوهًا اإ

عن تأأييده لرشوط الظروف القهرية، لكنه طالب بأأن توفر تكل  (JIPA)املعهد الياابين لوالكء الرباءات وأأعرب ممثل  .127
الرشوط معايي وقائية خبصوص تعطل أأنظمة التصالت احمللية دلى املس تخدم، واليت قد حتدث بسبب ظروف خارجة عن 

رادة املس تخدم.  اإ

ىل أأن املكتب ادلويل س يواصل حبثه عن الوسائل التقنية والقانونية لتقليص اخملاطر اليت ونوَّ  .128 ه الفريق العامل اإ
 قد تقع عىل مودع  الطلبات بسبب تعطل أأنظمة التصالت.

ىل تقدمي املعلومات عن الإجراءات أأو القوانني الوطنية اليت توفر امحلاية .129  ودعا املكتب ادلويل ادلول املتعاقدة اإ
جراءات أأكرث مالءمة ملواههة  للمس تخدمني من مشالك تعطل أأنظمة التصالت الإلكرتونية، لأهنا قد تشلك قاعدة لختاذ اإ

 املشالك املطروحة.

 املناطق الزمنية املس تخدمة يف الإرسال الإلكرتوين
 .PCT/WG/7/25اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .110

ع  الطلبات من ادلول الرشقية يودعون طلباهتم ابس تخدام الفاكس أأو قدمت الأمانة الوثيقة فأأوحضت أأن بعض مود .112
لكرتونيًا اإىل ماكتب يف دول غربية بعد انهتاء املهةل احملددة يف مكتب التسمل اخملتص يف بالدمه. ول توجد معلومات واحضة  اإ

ىل املكتب  2 400و 2 000عن مدى انتشار هذا السلوك، لكن هناك ما بني  ل اإ ادلويل لك عام مبوجب طلب حُيوَّ
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بسبب أأن مكتب التسمل الأصيل يغي خمتص، ونصف هذه احلالت قادم من مكتب الولايت املتحدة للرباءات  4.29 القاعدة
والعالمات التجارية، واذلي يعترب موقعه من أأقىص ماكتب التسمل غراًب. وهناك عدة أأس باب لإيداع طلب يف مكتب تسمل 

معقدة، سواُء  4.29ب هو املنطقة الزمنية ملوقع املكتب. وهذه امللفات املُحاةل مبوجب القاعدة يغي خمتص، أأحد تكل الأس با
دارة البحث ادلويل  ىل اإ رسال نسخة البحث اإ ابلنس بة للمكتب ادلويل أأو ملكتب التسمل الأصيل، وقد تتسبب يف تأأخر اإ

لسامح للمكتب ادلويل ابلعامتد عىل نطاق زمين غريب بدرجة كبية. فدعت الوثيقة املاكتب دلراسة عدد من اخليارات، مثل ا
ىل مكتب التسمل اخلاص هبا، أأو السامح لأي مكتب تسمل ابختيار النطاق الزمين اذلي  ملهةل الإرسال الإلكرتوين اإ

من  سيس تخدمه يف ادلائرة اليت يكون خمتصًا فهيا، وهذا س يجمع بشلك مالمئ بني حتقيق الأهداف املرجوة وأأقل قدر ممكن
التباس مودع  الطلبات بني الرتتيبات الوطنية وترتيبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. والهدف من الوثيقة يف الوقت 

 الراهن هو الاس امتع لآراء ادلول املتعاقدة ليك يدرسها املكتب ادلويل مبزيد من المتعن ويقرر طرح اقرتاحات معينة.

بأأنه ل يرى أأي مشلكة يف تفضيل مودع  الطلبات اختيار ماكتب يف مناطق  ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية .111
زمنية غربية. فلو اكنت هذه املشلكة حقيقية، لوجدان أأن الغالبية العظمى من الطلبات املودعة يف مكتب الولايت املتحدة 

ىل املكتب ادلويل مبوجب القا مة من ممارسني يغي 4.29عدة للرباءات والعالمات التجارية، واليت حُتال بعد ذكل اإ ، مقدَّ
أأمريكيني مقميني خارج الولايت املتحدة الأمريكية. لكن حقيق الأمر أأن ُجل هذه احلالت يودعها ممارسون أأمريكيون. وذلكل 
أأعرب الوفد عن قناعته بأأن مسأأةل النطاق الزمين ليست مشلكة تس تدع  ادلراسة أأو أأن حلها س يؤدي لتقليل عدد احلالت 

ىل املكتب ادلويل مبوجب القاعدة احمل ن الفقرة 4.29اةل اإ حتديدًا من الوثيقة تشي مضنيًا اإىل أأن مودع  الطلبات يف  2. بل اإ
ادلول الغربية يس تفيدون مبزية يغي متاحة ملودع  الطلبات يف ادلول الرشقية، لكن الوفد ل يتفق مع هذا، لأن لك مودع  

آخر موعد ممكن لإيداع الطلبات يُمنحون همل زمنية متساو  ية لإيداع طلباهتم. ومن املفرتض أأل ينتظر مودعو الطلبات حىت أ
آخر موعد لإيداع طلباهتم هو منتصف الليل. بيامن  طلباهتم ادلولية قدر املس تطاع، لكن حىت اذلين يفعلون ذكل يدركون أأن أ

زي للك مكتب أأن حيدد هملته بناًء عىل نطاق زمين )د( واذلي جي20عىل العكس، يف حاةل تطبيق املقرتح املذكور يف الفقرة 
غريب بعض النظر عن موقع املكتب الفعيل، فاإن هذا املقرتح س يظمل مودع  الطلبات يف النطاقات الزمنية الغربية لأن 
يداع طلباهتم. وحتدث ال ضافية منذ مطلع يوم اإ وفد مودع  الطلبات يف النطاقات الزمنية الرشقية سينعمون بعدة ساعات اإ

ذا اكن املكتب املعين متواجدًا يف 20عن اخليارات املذكورة يف الفقرتني  )ب( و)ج( موحضًا أأهنا موجودة ابلفعل، خاصًة اإ
ن مل يكن متواجدًا  النطاق الزمين اذلي حدد عىل أأساسه اترخي الاس تالم وقادرًا عىل اس تالم الطلبات يف هذا النطاق. لكن اإ

 22يف مدى تعارض تدوين اترخي الإيداع بناء عىل نطاق زمين بعينه مع اشرتاطات املادة  هبذه الصورة فهذا يفرض تشكاكً 
اليت تُلزم املاكتب بأأن تعترب اترخي الإيداع هو اترخي الاس تالم يف هذا املكتب. واختمت الوفد ابلتأأكيد عىل احلاجة ملزيد من 

ىل )د( معراًب عن تفضيهل للخيار املطروح يف  )ب(20املناقشات عىل أأي من اخليارات املطروحة يف الفقرات من  اإ
 )أأ( بعدم تغيي املامرسات احلالية.20 الفقرة

ىل أأن موعد اس تالم أأي وثيقة يف مكتب التسمل هو مبدأأ عام مطبق يف  .111 وأأشار وفد املنظمة الأوروبية للرباءات اإ
دراك الوفد أأن بعض احلالت جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ورمغ اإ يغي منصفة ابلضورة  4.29جتعل بنود القاعدة  اإ

عىل لك املودعني، لكنه مبدأأ حيمل مزية الوضوح واملوثوقية القانونية والشفافية فامي يتعلق ابعتبار املوعد املعين هو موعد 
نح معدًا مودع  )د( عىل النقيض من ذكل ام 20اس تالم الواثئق يف مكتب التسمل. ورأأى الوفد أأن املقرتح املطروح يف الفقرة 

ضافية قبل انقضاء املهةل الزمنية اليت حتددها اتفاقية ابريس، مما يضيف قدرًا من عدم  الطلبات يف ادلول الرشقية يومًا اإ
)أأ( بعدم تغيي 20املساواة والالتباس عىل املنظومة كلك. وذلكل أأعرب الوفد عن تأأييده للخيار املطروح يف الفقرة 

 املامرسات احلالية.

ح وفد الياابن بأأنه جيب تناول املقرتح عند مناقشة فكرة الإرسال الإلكرتوين لواثئق معاهدة التعاون بشأأن ورص .114
وابلرمغ من أأن الوفد ل يعترب نفسه يف موضع يسمح هل بتأأييد أأي من املقرتحات املطروحة يف الوثيقة، لكنه أأعرب الرباءات. 
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من خالل الوسائل املس تخدمة لإيداع الطلبات لهو أأمر يغي منصف ملودع   عن قناعته بأأن الاعامتد عىل أأطر زمنية خمتلفة
 الطلبات، بل وقد يعقد معليات املاكتب ويسبب قدرًا من الارتباك واللبس.

واتفق وفد اململكة املتحدة مع مداخالت وفود الولايت املتحدة الأمريكية واملنظمة الأوروبية للرباءات والياابن.  .114
ل أأن الاعامتد عىل نطاقات زمنية خمتلفة س يؤدي لتغيي ما مت ابلفعل وأأبدى الوفد تفه مه للمشلكة اليت هيدف املقرتح حللها، اإ

)أأ( بعدم تغيي املامرسات 20من انحية اترخي الإيداع وقد يسبب اخلطأأ واللبس. وذلكل أأيد الوفد اخليار املطروح يف الفقرة 
 احلالية.

د عىل نطاق زمين خمتلف لطلبات الإيداع ادلويل س يؤدي اإىل وضع يغي مرغوب، وعقَّب وفد أأسرتاليا بأأن الاعامت .116
حيث س تطبق نطاقات زمنية خمتلفة عىل الطلبات املودعة عرب مسار ابريس ومسار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

طبيق النطاق الزمين نفسه عىل وس يؤثر ذكل أأيضًا عىل القانون الوطين نظرًا لأن معاهدة قانون الرباءات قد تلزم دوةل ما بت 
الطلبات الوطنية والطلبات ادلولية. ابلإضافة اإىل ذكل، فاإن هذا قد يؤثر عىل حقوق امللكية الفكرية الأخرى لأن اس تفادة 

مودع  طلبات الرباءات من نطاق زمين ل امكن أأن يس تفيد منه مودعو طلبات حقوق امللكية الفكرية الأخرى، مثل 
 ية، يعترب أأمرًا يغي منصف.العالمات التجار 

ىل توفي ظروف متساوية للك مودع  الطلبات عىل اختالف  .117 وأأبدى وفد الربازيل تفهمه ملربرات املقرتح الهادف اإ
نطاقاهتم الزمنية، لكنه أأبدى حتفظه من تأأثي هذا التغيي عىل التوازن بني احلقوق اليت يمتتع هبا الأفراد عند تعاملهم مع 

ذا اكن املكتب يعمتد املاكتب الوطني ل اإ يداع الطلبات دلى معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ ة وتكل اليت يمتتعون هبا عند اإ
 حىت يف الطلبات الوطنية عىل النطاق الزمين الآخر اخملتلف عن النطاق الزمين لبالده.

أأعضاءه أأبدوا قدرًا من التأأييد بأأن  (EPI)معهد الوالكء املتخصصني دلى املنظمة الأوروبية للرباءات  ورصح ممثل .118
)ب(، واذلي يقرتح اعامتد املكتب ادلويل حتديدًا عىل أأقىص نطاق زمين غريب، لأن هذا اخليار 20للخيار املطروح يف الفقرة 

 يوفر املرونة واملوثوقية القانونية واملساواة بني مجيع مودع  الطلبات.

بأأن امجلعية ل تتبىن موقفًا بعينه يف مسأأةل النطاقات  (AIPLA) فكريةامجلعية الأمريكية لقانون امللكية الورصح ممثل  .119
يداع الطلبات يف الولايت املتحدة الأمريكية. املعلومة الأوىل أأن مودع  الطلبات  الزمنية، لكنه طرح معلومتني خبصوص اإ

رسال طلهبم ابلربيد الرسيع، وهو حق ل  يداع ابإ تود امجلعية يف التجين عليه. من هاواي حيق هلم احلصول عىل اترخي اإ
واملعلومات الثانية يه أأن املوعد الهنايئ لإيداع الطلبات هو منتصف الليل ابلتوقيت الصيف  أأو القيايس الرشيق يف مقر 

مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. فف  فصل الصيف، يضطر مودع الطلبات من هاواي لإيداع طلبه 
ضايف بسبب موقعه الغريب.قبل الساعة ا  لسادسة بتوقيته احمليل؛ دون احلصول عىل أأي توقيت اإ

ىل عدم وجود تأأييد للمقرتحات املطروحة يف الوثيقة  .110  .PCT/WG/7/25وخلص الفريق العامل اإ

 معايي الكشف التسلسيل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .PCT/WG/7/9اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .112

عداد توصيات خبصوص الكشف عن تسلسل  .111 حتدث وفد املنظمة الأوروبية للرباءات، بصفته قائد الفريق امللكف ابإ
 16لإدراهها كأحد معايي الويبو، فذكر أأن مسودة معيار الويبو رمق  XMLالنوويدات أأو احلوامض الأمينية بناء عىل صيغة 

ملعنية مبعايي الويبو، لكن مل تُتخذ بشأأهنا أأي قرارات بسبب عدم اعامتد حظيت مبوافقة يغي رمسية يف ادلورة الأخية للجنة ا
ىل أأن الفريق س يجري الآن  أأجندة تكل ادلورة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل لتفاق رمس  يف القريب العاجل. وأأشار اإ

ىل اللجنة يف دورهتا عام تقياميً تقنيًا لضوابط التفاقيات الانتقالية بهناية هذا العام، متهيدًا لرفع تقر   .1024ير اإ
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ىل املنظمة الأوروبية للرباءات عىل ادلور اذلي لعبته كقائد للفريق امللكف، مبداًي تأأييده  .111 وتوجه وفد الياابن ابلشكر اإ
ىل املعيار  14خلارطة الطريق املقرتحة دلراسة الانتقال من املعيار رمق   يف الوثيقة. 16اإ

 .PCT/WG/7/9حتوايت الوثيقة علام مب الفريق العامل  وأأحاط .114

 24مراجعة معيار الويبو رمق 
 .PCT/WG/7/5اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .114

لغاء الفئة " .116 " لستشهادات الواثئق يف تقارير البحث، لأهنا معيار Xاعرتض وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عىل اإ
، بعد أأن أأصبح الرأأي املكتوب لإدارة البحث 1024يوليو  2 متناسق مطبق منذ س نوات عديدة. ورأأى الوفد أأنه اعتبارًا من

لغاء الفئة " 28ادلويل متوفرًا بعد  لغاهئا." Xشهرًا من اترخي الأولوية، فاإن لك مزااي اإ  س تختف  وستبقى فقط عيوب اإ

لغاء الفئة " .117 جامع عىل اإ ل عدم اعامتد امل " وفضل Xوأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل عدم وجود اإ عيار اجلديد اإ
لغاء الفئة " " س تختف  بعد أأن أأصبح الرأأي املكتوب Xلو وافقت عليه لك الإدارات ادلولية. وأأقر الوفد بأأن بعض مزااي اإ

ل يف حاةل التوصل لأي التفاق  28لإدارة البحث ادلويل متوفرًا بعد  عىل اعامتد شهرًا من اترخي الأولوية، لكن الوفد فضَّ
 " بعد فرتة انتقالية وجزية.Xأأن تُلغى الفئة "" I" و"Nالفئتني "

 .PCT/WG/7/5حتوايت الوثيقة مب الفريق العامل  وأأحاط .118

 الرسوم امللونة يف الطلبات ادلولية
 .PCT/WG/7/10اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .119

أأسود ل يستس يغها أأوحضت الأمانة أأن مثة اتفاق عام عىل فكرة أأن القيود احلالية املُلزمة ابس تخدام رسوم أأبيض و  .140
مودعو الطلبات ول املاكتب الراغبة يف حفص الطلبات حفصًا فعاًل ول الأطراف اخلارجية اليت حتاول فهم الابتاكر. لكن 

طار العمل  يبدو أأن املناقشات هبذا الصدد وصلت لطريق مسدود. فهناك قدر حمدود من التحمس والاس تعداد ملراجعة اإ
ضااي يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف ظل اس مترار العوائق القانونية والتقنية عىل الصعيد احمليل، القانوين ادلويل وتناول ق

ولكن عدم طرح حلول يف املعاهدة أأيضًا يعين عدم وجود القدر الاكيف من ادلوافع أأو التوههات لتناول تكل العوائق احمللية. 
بأأن تقوم اكفة ادلول املتعاقدة بتغيي قوانيهنا وأأنظمهتا التقنية يف وقت واحد  وذلكل، رأأت الأمانة أأن احلل املثايل، اذلي يقيض

لتصبح قادرة عىل التعامل مع الرسوم امللونة، هو حل يغي ممكن معليًا. وتناولت الوثيقة هذه املشالك بطرح مهنج يسمح 
ىل املرحةل الوطنية يف ادلول املعيَّنة اليت تسمح بذكل، مع توفي مسار  مبعاجلة الرسوم امللونة من خالل املرحةل ادلولية، واإ

ن مل تكن تسمح ابلرسوم امللونة. وتضمن املقرتح حتديدًا  بديل لإرسال الرسوم ابلأبيض والأسود لتس تخدهما املاكتب املعيَّنة اإ
يداع الطلبات الإلكرتونية اليت حتت 29اخلطوات املنصوص علهيا يف الفقرة  وي عىل رسوم ملونة يف من الوثيقة، حيث يُسمح ابإ

، PNGأأو  JPEGأأي مكتب تسمل يقبل اس تالهما ابلصيغة الإلكرتونية املناس بة، مما يعين عىل الأرحج السامح بصيغ ملفات 
. عندئذ س ُتجرى مجيع معاجلات املرحةل ادلولية ابلألوان، مبا يف PDFأأو مدجمًة يف ملف بصيغة  XMLسواٌء مضن ملفات 

والنرش ادلويل والبحث والفحص المتهيدي ادلويل. وأأخيًا، سيسمح املقرتح خبيار الإرسال املركزي ذكل حفص الشلكيات 
لرسوم بديةل ابلأبيض والأسود لس تخداهما يف املرحةل الوطنية مع املاكتب املعيَّنة اليت تشرتط الرسومات ابلأبيض والأسود. 

ىل رسال أأوراق بديةل اإ  املاكتب املعينة اليت تشرتط ذكل يف بداية املرحةل الوطنية. ومن وكحل بديل، يُسمح ملودع الطلب ابإ
يف هذه العملية بعدة طرق. أأوًل، يوفر ملاكتب التسمل وس يةل ( ePCTاملمكن أأن يُسهم النظام الإلكرتوين للمعاهدة )

طلبات معلية مؤمتتة لتحويلها اإىل لس تالم ومعاجلة الطلبات الإلكرتونية اليت حتتوي عىل رسوم ملونة، واثنيًا، يوفر ملودع  ال 
ذا اكنت س تف  ابلغرض أأم أأهنم حباجة  نسخ أأبيض وأأسود وتسمح هلم بأأن يشاهدوا نتاجئ تكل العملية املؤمتتة وحيددوا ما اإ
يداعات النظام الإلكرتوين للمعاهدة.  لتحويلها بطريقة يدوية. ويُمكن القيام بذكل من خالل اخلدمات املتوفرة ابلفعل مع اإ
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أأظهرت التحليل املبديئ رضورة أأن يقترص التعامل القانوين عىل تعديل امللحق )و( من التعلاميت الإدارية للمعاهدة.  قدو 
وانتقلت الأمانة للحديث عن تطبيق املقرتح، فأأوحضت أأن النرشات ادلورية للمعاهدة ستناقش يف وقت لحق وبشلك 

ل تغييات معينة وموعد تطبيق املقرتح، واذل ماكنية توفي الأنظمة الالزمة، سواٌء يف مفصَّ ي س يعمتد بشلك أأسايس عىل اإ
هو أأقرب موعد ممكن لبدء تلق  الإيداعات من خالل هذا  1026املكتب ادلويل أأو يف الإدارات ادلولية. ورمبا يكون يوليو 

دارات البحث ادلويل  عىل الأقل نظامًا ما قادرًا عىل عرض النظام. ولكن ليك يعمل هذا املهنج بكفاءة، ل بد أأن متتكل مجيع اإ
جراء املعاجلة لأغراض البحث والفحص المتهيدي ادلويل، حىت ولو مل يكن نظامًا متاكماًل.  الرسوم امللومة واإ

لغاء رشط اس تخدام الرسوم الأبيض والأسود يف  .142 ورصح وفد اإرسائيل بأأنه اكن يؤيد يف البداية املقرتح اخلاص ابإ
هذا الرشط اكن يصعب رشح أأنواع معينة من الاخرتاعات يف جمالت تقنية معينة. ومن منطلق الطلبات ادلولية، لأن 

مواكبة التكنولوجيا ومعاجلة الطلبات ادلولية جيب توفي قدر أأكرب من املرونة من حيث الاشرتاطات املادية للطلبات ادلولية. 
يداع الرسوم امللونة يف الطلبات ادلولية يف جعل نظام املعاهدة أأكرث جذاًب للمس تخدمني. وقد بدأأ مكتب  وسيسامه السامح ابإ

ماكنية معاجلة الرسوم امللونة  1021الرباءات الإرسائييل معلية التغيي يف  عندما أأاتح نظامه املؤمتت لطلبات الرباءات ادلولية اإ
وان ويرس علهيم فهم الاخرتاع. يف الطلبات ادلولية، مما مسح لقطاع كبي من الفاحصني مبشاهدة الطلبات ادلولية ابلأل

طار العمل القانوين والأنظمة التقنية دليه للسامح  دخال تغييات عىل اإ وابلإضافة اإىل ذكل، بدأأ مكتب الرباءات الإرسائييل اإ
بداء  يداع ومعاجلة الرسوم امللونة يف املرحةل الوطنية، وسيبدأأ تطبيق ذكل يف غضون بضعة أأشهر. واختمت الوفد لكمته ابإ ابإ
حراز تقدم يف هذه املسأأةل يف القريب العاجل. آماًل يف اإ  تأأييده للميض قدمًا من خالل املقرتح املقدم من املكتب ادلويل، أ

وأأعرب وفد السويد عن أأمهل يف طرح حلول جتعل ابلإماكن معاجلة الرسوم امللونة يف نظام معاهدة التعاون بشأأن  .141
خدمني. لكن الوفد تساءل عن املقرتحات املذكورة يف الوثيقة خبصوص تعديل الرباءات، لأن هذا من الأمور اليت هتم املس ت

 تتطلب تقدمي الرسوم ابلأبيض والأسود. 21.22التعلاميت الإدارية، لأن القاعدة 

دخال الرسوم امللونة يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .141 وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده ملبدأأ اإ
فق من حيث املبدأأ عىل امليض قدمًا وفق املقرتح املقدم يف الوثيقة، لأنه يتفق مع اعتام مكتب الولايت املتحدة للرباءات ووا

والعالمات التجارية تفعيل نظام املعاجلة الإلكرتونية للرباءات من البداية للهناية ويصب يف صاحل مودع  الطلبات والفاحصني. 
جراء بعض ا ماكنية الوفاء ببدء التنفيذ الفعيل يف يوليو وأأوىص الوفد ابإ ىل اإ كام هو  1026لتجارب قبل التنفيذ الفعيل مشيًا اإ

 مقرتح.

وأأعرب وفد الياابن عن دمعه ملبدأأ السامح ابلرسوم امللونة، لكنه حتدث عن املهنج القانوين املقرتح لتعديل التعلاميت  .144
ذ يسمح للك مكتب ابتباع ممار  نه اإ سات خمتلفة فقد يسبب اللبس للمس تخدمني واملاكتب. وذلكل جيب الإدارية فقال اإ

ىل موعد مناسب يمتكن عنده عدد معني من املاكتب من بدء  دراسة مسأأةل السامح ابلرسوم امللونة مبزيد من المتعن، للتوصل اإ
 تطبيق رشوط السامح ابلرسوم امللونة.

مًا وفق املقرتح اذلي تضمنته الوثيقة معراًب عن موافقته عىل وأأبدى وفد املنظمة الأوروبية للرباءات تأأييده للميض قد .144
مكوعد معقول. وأأكد الوفد عىل احلاجة لإدراج الرسوم امللونة يف قواعد البياانت اليت يس تخدهما الفاحصون يف  1026يوليو 

 البحث.

ىل أأن الرسوم  .146 ضافية أأمام وأأبدى وفد مجهورية كوراي تأأييده للمهنج املقرتح يف الوثيقة، مشيًا اإ امللونة س تطرح خيارات اإ
مودع  الطلبات وتسمح مبزيد من التفاصيل وادلقة يف معلومات واثئق الرباءات، فترثي املعلومات مبا يصب يف صاحل 
ىل الأبيض  امجلهور. كام أأعرب الوفد عن قناعته ابحلاجة لتنفيذ اكفة املعاجلات ادلولية ابلألوان لأن التحويل من الألوان اإ

 سود يؤدي حامتً اإىل ضياع بعض التفاصيل.والأ 
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لكرتونيًا، مبداًي تأأييده لهذا املقرتح  .147 يداع الرسوم امللونة اإ ىل اإ ورصح وفد الربتغال بأأن القوانني الربتغالية تغيت مؤخرًا اإ
 اذلي يوفر أأيضًا مساحات من املرونة.

ية تساعد عىل تقدمي رشح فعال وكشف اكٍف ورصح وفد الصني بأأن الرسوم امللونة توفر مزااي لبعض اجملالت التقن  .148
ذا مُسح ابس تخدام الرسوم امللونة يف املرحةل ادلولية فينبغ  تعديل الالحئة التنفيذية لتوضيح الأثر القانوين  لالخرتاع. لكن اإ

لزام تقدمي الرسوم ابلأبيض والأسود يف املرحةل ادلولية مع السام يداع الرسوم امللونة للرسوم امللونة. كام اقرتح الوفد أأيضًا اإ ح ابإ
يف نفس الوقت. وبذكل، امُكن مودع الطلب دلى دخوهل املرحةل الوطنية الاختيار ما بني الرسوم امللونة أأو الأبيض والأسود 

.  حسب اشرتاطات املكتب املعنيَّ

ىل أأن مكتب ادلامنرك للرب  .149 اءات والعالمات وأأبدى وفد ادلامنرك تأأييده للمقرتح اذلي يؤيده املس تخدمون، مشيًا اإ
 املقرتح موعد مناسب. 1026التجارية مؤهل ابلفعل للتعامل مع الرسوم امللونة، ورأأى الوفد أأن يوليو 

 وأأبدى وفد الربازيل تأأييده ملقرتح اس تخدام الرسوم امللونة. .140

 .1026وأأعرب وفد أأسرتاليا كذكل عن تأأييده للمقرتح مبداًي اس تعداده لبدء التنفيذ يف يوليو  .142

ىل أأن مكتب الرباءات الياابين  (JPAA)ب ممثل املعهد الياابين لوالكء الرباءات وأأعر  .141 عن تأأييده للمقرتح، مشيًا اإ
ىل ضياع بعض املواصفات،  يتسمل الرسوم امللونة يف الطلبات ادلولية لكنه حيولها اإىل رسوم أأبيض وأأسود، مما يؤدي أأحيااًن اإ

يداع الرسوم امللونة والأبيض والأسود معًا يف الطلب وخاصًة يف جمال الكميياء. واقرتح املمثل ل  ماكنية اإ تجنب حدوث ذكل اإ
ل امكهنا اس تخدام الرسوم الأبيض والأسود  ادلويل، فاإن اكنت ادلولية املعيَّنة تسمح ابلرسوم امللونة فسوف تس تخدهما؛ واإ

جراًء احرتازاًي لتجنب ضياع احلقوق بس  ىل الأبيض اليت قدهما مودع الطلب. فيكون ذكل اإ بب التحويل من الألوان اإ
 والأسود.

تأأييده لتعليقات ممثل املعهد الياابين لوالكء  (ACPAA)وأأبدى ممثل مجعية والكء الرباءات لعموم الصني  .141
 .(JPAA) الرباءات

ىل أأن هذا املقرتح  21.22وردت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد السويد خبصوص تعديل القاعدة  .144 مشيًا اإ
للميض قدمًا وس يضمن الوحدة يف املنظومة بأأمكلها. لكن يف حاةل تقدمي مقرتح يف هذا الصدد، س تظهر صعوابت يف  هيدف

التوصل لتفاق حول موعد بدء التطبيق، لأنه ل خيص املرحةل ادلولية حفسب، بل يؤثر أأيضًا عىل القوانني الوطنية يف ادلول 
تلزم فقط مكتب التسمل ابلتأأكد  16ذكل فامي يتعلق ابملرحةل ادلولية، لأن القاعدة املتعاقدة. ولكن الأمانة أأوحضت عدم أأةمية 

ىل احلد اذلي يلزم لضامن اتساق الطلبات ادلولية. ويف حاةل  22من استيفاء الاشرتاطات املادية املنصوص علهيا يف القاعدة  اإ
نه مل يعد خلاًل يتعني عىل مكتب التسمل مراجعته. لكن نرش الطلب ابلألوان فال يعود همامً الالتفات لكونه أأرسل ابلألوان لأ 

لهيا بصيغهتا احلالية لأهنا تسمح هلم ابلعرتاض عىل الرسوم  21.22القاعدة  ل امكن تغييها بسهوةل لأن املاكتب املعينة حتتاج اإ
مت  22ابلفعل أأجزاء من القاعدة امللونة يف املرحةل الوطنية، ولكن ابلنس بة للمرحةل ادلولية ل تعترب هذه مشلكة، وهناك 

 جتاهلها معدًا يف املرحةل ادلويل.

ىل  29ووافق الفريق العامل عىل امليض قدمًا كام هو مقرتح يف الفقرات من  .144 من الوثيقة  18اإ
PCT/WG/7/10. 
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دارة  دارة حبث دويل خمتصة بعد أأن تعلن اإ اخليارات أأو العواقب املرتتبة عىل دعوة مودع الطلب لختيار اإ
 البحث ادلويل اخملتارة أأهنا يغي خمتصة

 .PCT/WG/7/22اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .146

يداع  .147 رشادات ماكتب التسلمي املتعلقة مبوقف معني؛ اإ أأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن الوثيقة تقرتح تعديل اإ
دارة حبث دويل خمتصة، ويه من املشالك اليت يواههها مكتب الولايت املتحدة  طلب دويل دون أأن خيتار مودع الطلب اإ

الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية بصفة متايدة. وهناك ثالثة سيناريوهات قد يكون أأحدها وراء عدم احتيار مودع 
دا رة الطلب لإدارة حبث دويل خمتصة. الأول هو ببساطة أأل يذكر مودع الطلب الإدارة اليت اختارها، والثاين هو أأن خيتار اإ

دارة يوفرها مكتب التسمل لكن دلهيا بعض لكن دلهيا  يغي خمتصة ابلنس بة ملكتب التسمل املعين حتديدًا، والثالث هو أأن خيتار اإ
ذا اكن مكتب التسمل  بعض القيود املتعلقة ابختصاصها، سواًء بسبب جمال التقنية أأو جحم الطلب. وذلكل اقرتحت الوثيقة اإ

دارة حبث دويل تلقائية يف حاةل خموًل بدعوة مودع الطلب لخ  دارة حبث دويل خمتصة أأن تتضمن هذه ادلعوة حتديد اإ تيار اإ
 عدم رد مودع الطلب، وهذا سيسهم يف احلد من تأأخي املعاجلات ادلولية بدون داعٍ.

دارات البحث ادلويل .148  وأأشار وفد اإرسائيل أأن مكتب الرباءات الإرسائييل بصفته مكتب تسمل، خيتار عددًا من اإ
دارة يغي خمتصة. وذلكل أأعرب الوفد عن تأأييده للمقرتح  اخملتصة، وقد واجه املكتب مواقف مشاهبة خيتار فهيا مودع الطلب اإ

  املطروح يف الوثيقة.

 وأأعرب وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عن تأأييده للمقرتح. .149

رشادات ماكتب التسمل ابلصورة املقرتح .160  مرفقة يف ووافق الفريق العامل عىل تعديل اإ
 .PCT/WG/7/22 الوثيقة

 التعامل مع كشف تسلسيل مرسل مضن طلب دويل يف اترخي الإيداع ادلويل
 .PCT/WG/7/23اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .162

شارة مودع الطلب اإىل كشف تسلسيل خاطئ أأو  .161 أأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن الوثيقة تتناول مسأأةل اإ
م  طار العمل احلايل يقدم حاًل اكفيًا لهذه املسأأةل. وقد نوقشت هذه يغي موجود كجزء مكو  ذا اكن اإ ن من الطلب ادلويل، وما اإ

. وقد يكون المتيزي الصحيح لكشف تسلسيل يف طلب دويل أأمرًا مرباكً 1024املسأأةل يف اجامتع الإدارات ادلولية يف فرباير 
عن أأن الكشف التسلسيل جزء من الطلب ادلويل يف قامئة التحقق عىل مودع  الطلبات. وكثيًا ما يغفل مودعو الطلبات 

لهيا خطئًا كعنرص مرفق فقط. وللأسف، كثيًا ما امر هذا اخلطأأ دون تصحيح حىت الوصول اإىل  اخلاصة ابلعريضة فيشيون اإ
قلميية، لأ  ىل عواقب وخمية يف املرحةل الوطنية/الإ قلميية، مما قد يؤدي اإ ن الكشف ل يتضمن معلومات أأو املرحةل ادلولية أأو الإ

دعامً اكفيًا خبصوص هذه التسلسالت. ويبدو ابلإضافة اإىل ذكل أأن المتيزي الصحيح للكشف التسلسيل يسبب ارتبااكً 
للمكتب ادلويل فامي يتعلق بنرش الطلب ادلويل، حيث يمت نرش الطلبات ادلولية بصورة خاطئة يف عدة حالت؛ مهنا أأن 

شار  ىل الكشف التسلسيل كجزء تُنرش بدون أأي اإ ة جلزء الكشف التسلسيل من الطلب ادلويل، أأو أأن تُنرش مع الإشارة اإ
شارة بصيغة خاطئة، مثل صورة أأو نص، كجزء من  ىل ذكل يف العريضة، أأو أأن تُنرش مع اإ من الطلب رمغ عدم الإشارة اإ

طلبًا حتتوي عىل أأخطاء متعلقة ابلكشف  21ؤخرًا الطلب. وقد عاين مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية م
ىل  التسلسيل املودع يف البداية. ويف س بعة من هذه الطلبات الثنيت عرشة مل يُكتشف خطأأ مودع الطلب حىت الوصول اإ

لكن املرحةل الوطنية. وأأيضًا يف س بعة من هذه الطلبات الثنيت عرشة ُأرسل الكشف التسلسيل يف اترخي الإيداع ادلويل و 
ىل حاةل الكشف التسلسيل.  شارة اإ ليه خطئًا كعنرص مرفق فقط. ويف أأربعة طلبات أأخرى، مل تتضمن العريضة  اإ ابلإشارة اإ
ىل أأن الكشف التسلسيل جزء من الطلب. وأأخيًا، أأشي يف عريضة  شارة اإ ومع ذكل، تضمن نرش س تة من هذه الطلبات اإ
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ىل أأن نسخة الكشف التسلسيل  فقط يه اليت تعد جزءًا من الطلب، ابلرمغ من أأن  PDFاليت بصيغة واحد من الطلبات اإ
ىل أأن نسخة الكشف التسلسيل بصيغة PATENTSCOPEركن الرباءات ) والصيغة  PDF( والنرش ادلويل أأشارا اإ

ماكن أأي  النصية الكهام جزء من الطلب. وابلتايل، وابلرمغ من التضارب يف توصيف حاةل الكشف التسلسيل، مل يكن ابإ
ذا اكن املكتب يعمتد فقط عىل نرش الطلب يف حتديد حاةل الكشف دون  قلمي  اكتشاف هذا التضارب اإ مكتب وطين أأو اإ
ىل منوذج العريضة نفسه. واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية، نظرًا لهذا اخللل اجلس مي اذلي امثل خفًا ملودع   الرجوع اإ

للماكتب عند حتديد مىت امكن اعتبار الطلب ادلويل مودعًا بصورة حصيحة، أأن الطلبات ونظرًا لالرتباك اذلي قد يسببه 
ليه يف العريضة كجزء من الطلب ادلويل.  شارة حمددة اإ يُعامل أأي كشف تسلسيل يودع يف اترخي الإيداع ادلويل ولكن دون اإ

رشادات ماكتب التسمل كام هو مذكور ابلتفصيل يف الفقرة من الوثيقة. كام تضمنت الوثيقة  29 ومن مث اقرتح الوفد تعديل اإ
ذا تضمن الطلب ادلويل كشفًا عن تسلسل واحد أأو  1.4وصفًا موجزًا للبنود القانونية ذات الصةل، وأأةمها القاعدة  ونصها "اإ

 21أأكرث للنوويدات أأو احلوامض الأمينية، وجب أأن يتضمن الوصف كشفًا تسلسليًا..." كام عرضت الوثيقة يف الفقرات من 
ىل ىل أأن املقرتح يطالب بتعديل الفقرة  28 اإ ه الوفد اإ رشادات  114حتلياًل لعدة سيناريوهات خمتلفة واردة احلدوث. ونوَّ من اإ

ىل أأن هذه  ماكتب التسمل حبيث يُعامل أأي كشف تسلسيل مودع مع الطلب ادلويل كجزء من الطلب ادلويل. وأأشار الوفد اإ
تلقاء نفسها ابلتصحيح الالزم يف العريضة عىل أأن خُيطر مودع الطلب هبذا التغيي الفقرة توحض أأن ماكتب التسلمي س تقوم من 

ن اكن دليه اعرتاض عىل ذكل PCT/RO/146من خالل المنوذج  . وهبذه الطريقة يكون مودع الطلب عىل عمل مبا حدث واإ
 فميكنه التصال مبكتب التسمل والتوصل حلل لهذه املشلكة.

حظات وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وأأن المتيزي الصحيح للصيغة املصورة أأو النصية واتفق وفد اإرسائيل مع مال .161
دارات ادلولية. ولأن الكشوف التسلسلية املرفقة يف  لكشف تسلسيل يف طلب دويل قد يكون مرباكً ملودع  الطلبات ولالإ

لهيا ابلفعل عىل أأهنا جز  لكرتونيًا، فيُشار اإ دراج الكشف معظم الطلبات ادلولية تودع اإ ء من الوصف، فرأأى الوفد أأن اإ
رشادات  التسلسيل تلقائيًا كجزء من الطلب ادلويل يُعترب تبس يطًا عىل لك الأطراف املعنية وأأن التعديالت املقرتحة عىل اإ

 ماكتب التسمل اكفية لتفعيل التغيي املقرتح.

يداع الكشوف وأأعرب وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عن تأأييده من حيث املبدأأ  .164 للمقرتح كونه أأكرث اتساقًا يف اإ
يداعات "النظام اخملتلط"،  التسلسلية، لكنه أأبدى حتفظًا واحدًا عىل املقرتح أأل وهو احامتلية أأن يعيد املقرتح من جديد اإ

لكرتونية يف نفس الوقت. وأأعرب الوفد عن تطلعه لرؤية قدر من امل ع الكشف التسلسيل بصيغة ورقية واإ رونة يف وفهيا يودز
ىل أأن الكشف التسلسيل ل ينبغ  أأن يكون جزءًا من الطلب وقت الإيداع فُيعامل  املواقف اليت يشي فهيا مودع الطلب اإ
الكشف التسلسيل عىل هذا الأساس، وأأيضًا أأن يمتكن مودع الطلب من مشاهدة أأي تصحيحات جيرهيا مكتب التسمل من 

ن اكنت تتعارض مع مقصده.تلقاء نفسه ويطلب منه مراجعة تكل التصحي  حات اإ

ىل أأي من الكشوف التسلسلية املقدمة يف اترخي الإيداع  .164 وطرح وفد الهند وههة نظره، أأنه يف حاةل عدم الإشارة اإ
ادلويل فينبغ  تلقائيًا اعتبار هذا الكشف التسلسيل جزءًا من الطلب ادلويل والتعامل معه عىل هذا الأساس. وبذكل 

ىل الكشف التسلسيل. ولكن لو مر هذا اخللل دون تصحيح يف املرحةل ادلولية يتجنب مودع الطلب خل شارته اإ ل عدم اإ
 فينبغ  أأن ترسي القوانني احمللية يف املرحةل الوطنية.

 8ورد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل التحفظ اذلي طرحه وفد املنظمة الأوروبية للرباءات مؤكدًا عىل أأن اجلزء  .166
لكرتونيًا مع الطلبات ادلولية املودعة ورقيًا اكن يرتكز السابق من ال  رسال الكشوف التسلسلية اإ تعلاميت الإدارية واخلاص ابإ

، وأأن املقرتح ل يؤثر عليه. وبناًء عليه، ل جيوز اعتبار الكشف التسلسيل املقدم 1009يوليو  2عىل أأساس أألغ  اعتبارًا من 
لكرتونية مرفقًا مع طلب مقد يداعات النظام عرب وس يةل اإ م ورقيًا جزءًا من الطلب، لأن القاعدة القانونية اليت ترتكز علهيا "اإ

ىل  ىل الصور كجزء من الطلب ويُشار اإ ذاك أأمكل مودع الطلب عريضته بصورة حصيحة، يُشار اإ اخملتلط" مل يعد لها وجود. فاإ
حاجة لعتبار امللف النيص جزءًا من الطلب. امللف النيص كعنرص مرافق مع بيان الهوية؛ يف هذه احلاةل لن تكون هناك 
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رشادات ماكتب التسمل يف هذا الصدد متتاز ابملرونة وتعترب دلياًل للماكتب. كام أأقر الوفد بتحفظات  ىل أأن اإ وأأشار الوفد اإ
ن  جراء املاكتب تصحيحات من تلقاء نفسها واحلاجة للتحاور مع مودع الطلب اإ مل يكن املنظمة الأوروبية للرباءات بشأأن اإ

جراء بعض  راضيًا عن أأي من تكل التصحيحات. وذلكل وافق الوفد عىل تنقيح املقرتح لتوضيح بعض السيناريوهات، واإ
 املشاورات مع املاكتب من خالل نرشة.

ضافة الكشف التسلسيل كجزء من  .167 ىل أأن معظم الوفود اليت أألقت لكمهتا أأبدت تأأييدها ملقرتح اإ واختمت الرئيس مشيًا اإ
يف حاةل عدم قيام مودع الطلب ابلإشارة اإىل ذكل حتديدًا يف قامئة التحقق، وذكل هبدف جتنب املواقف اليت تؤدي الطلب 

رشادات  اإىل حرمان املودع من جزء من املواصفات عند الإيداع. وبشلك عام، رأأت الوفود أأن التعديالت املقرتحة عىل اإ
ورات بني املكتب ادلويل ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات ماكتب التسمل اكفية، لكن مثة حاجة ملزيد من املشا

 التجارية واملنظمة الأوروبية للرباءات من أأجل للتوصل لصيايغة دقيقة تضمن وضوح التعديالت ابدلرجة املطلوبة.

ماكنية حتقيق أأهداف املقرتح املذكور يف الوثيقة  .168 من بشلك سلمي  PCT/WG/7/23وأأقر الفريق العامل ابإ
رشادات مكتب التسمل، معراًب عن تأأييده للمقرتحات من حيث املبدأأ مع أأخذ تعليقات الوفود بعني  خالل تعديل اإ
ن املقرتح املعدل س يكون حمل مشاورات من خالل نرشة اتبعة للمعاهدة بناًء عىل مسودة  الاعتبار. وقال الفريق اإ

 منقحة يقدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية.

 للأجزاء الناقصة الإجراء املتعلق بتضمني الإحاةلتوضيح 
 .PCT/WG/7/19اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .169

ىل أأن الفريق العامل قد انقش يف وقٍت سابق اقرتاح .170 قدمته املنظمة الأوروبية للرباءات يف دورة  اً أأشارت الأمانة اإ
ي تواههه املاكتب حول الأحاكم املتعلقة بتضمني ( ملعاجلة التفسي اخملتلف اذلPCT/WG/6/20العام املايض )الوثيقة 

أأجزاء يغي موجودة ابلإحاةل عندما يتضمن الطلب عنارص مودعة ابخلطأأ، ولكن املودع يطلب التضمني ابلإحاةل يف طلب 
ن بعض املاكتب فرست هذه الأحاك بدال عنارص املطالب أأو الوصف املودعة ابخلطأأ. وقالت الأمانة اإ م الأولوية من أأجل اإ

ىل اجلزء يغي  ن الإحاةل اإ لعدم السامح ابلتضمني يف احلالت اليت حيدث فهيا فقدان اكمل لعنرص املطالب أأو الوصف، حيث اإ
دارة البحث ادلويل مجموعتني من  املوجود تويح ابكامتل عنرص يغي اكمل وتربز مشالك، مثل أأن يواجه الفاحص يف اإ

ل أأن املاكتب الأخرى أأجازت هذه املامرسة اخلاصة بتضمني عنارص ما تكون يغي مرتبطة  اً املطالب، واليت يغالب ببضعها. اإ
ن النتيجة يه أأنه سيسمح لأي مودع ابلتضمني حال فقدان أأي عنرص، ولكن ليس عند  ل فاإ املطالب والوصف الاكمةل، واإ

يداع طلب اكمل ولكنه خاطئ. ومؤخر  أأعدت املنظمة الأوروبية  ،اً الإيداع ابخلطأأ، ومن مث س يعاقب املودع عند حماوةل اإ
حول ممارسة تضمني الأجزاء يغي املوجودة ابلإحاةل. وعقب  للرباءات وثيقة لجامتع الإدارات ادلولية، واليت تضمنت اس تبياانً 

مناقشات الإدارات ادلولية، أأجرى املكتب ادلويل مشاورات مع مجيع أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن طريق هذا 
ذا اكن ينبغ  السامح مبامرسة الاس تبيا آراء خمتلفة حول ما اإ ن، الوارد يف مرفق الوثيقة. وابختصار، أأظهرت ردود الاس تبيان أ

تضمني مجموعات اكمةل من املطالب و/أأو الوصف، وأأعرب الأعضاء كذكل عن وههات نظر خمتلفة بشأأن القضااي املتصةل 
ام توافق الآراء من جانب ادلول الأعضاء، مل يربز حل واحض حملاوةل حل لنعد اً بذكل واملوحضة يف الاس تبيان. وذلكل، ونظر 

ىل  24هذه املامرسات املتشعبة. وذلكل اقرتحت الوثيقة، يف الفقرات من  ، أأن يواصل املكتب ادلويل العمل ابلتعاون مع 27اإ
ىل الس بل املمكنة لتحقيق قدر أأكرب من الا تساق واليقني القانوين للمودعني، هبدف املاكتب املهمتة ابلقضية حملاوةل الوصول اإ

عداد وثيقة للفريق العامل القادم. وعىل وجه اخلصوص، اقرتحت الفقرة  امكن التحقق منه، واذلي يتضمن  اً حاًل ممكن 26اإ
ساس ابلسامح ابلتضمني ابلإحاةل للوصف الاكمل كجزء يغي موجود، وتوفي الأ  ماكتب التسململطالبة  الالحئة التنفيذيةتعديل 

ضافية يف مثل تكل احلالت عندما يبدأأ ابلفعل العمل عىل مجموعة املطالب  لإدارات البحث ادلويل لفرض رسوم حبث اإ
ذا مل يُسمح بذكل مبوجب هذا  السابقة، وسيتضح كذكل أأن القانون الوطين للماكتب املعينة امكنه مراعاة عدم تنفيذ التضمني اإ

ذا أأةملت العنارص املضمنة يف املرحةل الوطنية. ملاكتب التسمل اً ارسة أأكرث توحيدالتفسي. الأمر اذلي من شأأنه وضع مم ، حىت اإ
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يف املعاهدة حول مدى صالحية مطالبة الأولوية اليت حتمل نفس اترخي الإيداع  8، ابلنس بة للسؤال مبوجب املادة اً وأأخي 
ىل أأحاكم اتفاقية اب اً ادلويل، ونظر  بكيفية تفسي  اً ريس، فقد تبدو هذه املسأأةل أأكرث ارتباطلأن هذه املادة تشي مبارشة اإ

ذا اكن ينبغ  اس تكشاف الفريق العامل لهذه 1)ج()4 املادة ( من اتفاقية ابريس. وذلكل، طرحت الوثيقة السؤال حول ما اإ
 املسأأةل أأو ابلأحرى يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات التابعة ملنظمة الويبو.

ضافة وصف، ومجموعة من املطالب والرسومات وأأشار  .172 ىل أأن قدرة املودعني عىل اإ وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
)أأ(، وأأن ادلول الأعضاء اختذوا القرار بشأأن هذه 10.4الثانية أأو أأي من ذكل عرب التضمني ابلإحاةل أأاتحته صيايغة القاعدة 

(. ويف PCT/WG/1/16من تقرير ادلورة، الوثيقة  217و 216فقرتني املسأأةل يف ادلورة الأوىل للفريق العامل )راجع ال
ضوء املناقشات يف ادلورات السابقة للفريق العامل، أأعرب الوفد عن اندهاشه من بعض الردود عىل الاس تبيان وعدد 

ىل عدم سامهحا للمودع بتضمني مجموعة اكمةل من الأوصاف واملطالب الواردة يف طل ب الأولوية عند املاكتب اليت أأشارت اإ
نه ل يدرك كيف امكن لأي مكتب التعبي عن عدم التفاق حول هذه املسأأةل يف  تقدمي مجموعة يف الطلب ادلويل. وقال الوفد اإ

جازة  اً حني أأن مجيع ادلول الأعضاء اتفقت مس بق يف تقرير ادلورة الأوىل للفريق العامل، حيث أأشي عىل وجه التخصيص ابإ
دخال تغييات عىل هذه املامرسة، واتفق لتحديد كيفية التعامل مع مثل هذه املواد  ماكتب التسملتوجهيات ت كذكل عىل اإ

ذا اكنت لن التوجهيات املُقدمة. وتساءل الوفد عن سبب موافقة ادلول الأعضاء عىل التعلاميت املفصةل يف  يف ذكل الوقت، اإ
ليه عىل أأنه جمرد سهو. وكام أأشار يذيةالالحئة التنف تسمح مبثل هذه املواد املُقدمة مبوجب أأحاكم  . وأأن ذكل ل امكن النظر اإ

ىل معاجلة يغي منصفة  ن تفسي احلمك اذلي امنع التضمني ابلإحاةل يف تكل املواقف س يؤدي اإ الوفد يف مناس بات سابقة، اإ
أأو مطالب، سواء  اً وصف للطلبات يف املواقف املشاهبة ذات الاختالفات البس يطة. ومبوجب هذا التفسي، أأي مودع مل يقدم

يداع اً أأو متعمد اً سهو  ، سيتاح هل تقدامها يف مرحةل لحقة عن طريق التضمني ابلإحاةل، يف حني أأن املودع اذلي حاول اإ
يداع اً وصف ولكنه قدم الوصف اخلاطئ سهو  ، لن يسمح هل بتقدمي العنارص الصحيحة وس يعاقب يف الأساس عىل حماولته اإ

ن اكن طلب عن طريق اخلطأأ الزنيه، ويف ضوء  اً . وهذه احلاةل الأخية اليت حيذف فهيا املودع شيئاً خاطئ اً طلب اكمل، واإ
التفسي اخلاص ببعض املاكتب اليت متنع التضمني، يه يف احلقيقة نوع املواقف اليت اكنت ادلول الأعضاء حتاول معاجلهتا 

واتفقت علهيا ادلول  اً ذه املسأأةل خضعت للنقاش مس بقعندما اعمتدت ممارسة التضمني ابلإحاةل. ويف ضوء حقيقة أأن ه
الأعضاء، ول س امي يف ضوء الطبيعة يغي املنصفة للغاية للتفسي، اذلي مل يسمح ابلتضمني، أأعرب الوفد عن دمعه لتوضيح 

ماكتب  توجهياتواملامرسة املوحضة يف  الالحئة التنفيذيةلتسوية أأية خالفات فهم بني  لالحئة التنفيذيةالتعديل اخلاص اب
ل" يف امجلةل الأوىل من التسمل . ول س امي، أأنه سيتضح أأن معظم الارتباك حول هذه املسأأةل انجت عن وجود لكمة "واإ
ح ابلسام 26عن خماوفه بشأأن الاقرتاح الوارد يف الفقرة  اً ، وذلكل اقرتح الوفد رضورة حذفها. كام عرب الوفد أأيض28.4 القاعدة

جراء مكتب  مبامرسة التضمني ابلإحاةل، وأأن ذكل  اً ، ولكن يتاح للمكتب املعني عدم الاعرتاف لحقالتسملابملفهوم يف اإ
يداع طلباهتم ادلولية. وأأكد الوفد عىل مواصةل تأأييده للمخاوف اليت ُطرحت فامي  ىل عدم يقني قانوين للمودعني عند اإ س يؤدي اإ

دارة املكتب ادلويل بعد بدئه ابلفعل  اً  املوقف عند توجيه الوصف واملطالب املقدمة لحقيتعلق هبذه املسأأةل، وأأثرها عىل ىل اإ اإ
ضافية مع املكتب ادلويل والإدارات ادلولية  ىل مناقشة هذه املسأأةل بصورة اإ يف وضع تقرير البحث. وهكذا، تطلع الوفد اإ

دة التعاون بشأأن الرباءات يف تعديالت الفصل الأول بني ملعاه 10/10الأخرى، ول س امي لأهنا تتعلق ابلقرتاح املشرتك 
اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية. وأأبدى الوفد، بشلك خاص، اس تعداده لس تكشاف فكرة الرسوم املفروضة 

لتضمني أأحاكم ممارسة اوابلأسلوب اذلي وضعت وعادل عىل معليات التضمني، ولكن جيب معامةل املودعني بأأسلوب منصف 
 ابلإحاةل للتعامل معه.

ل أأنه مرتدد بشأأن  24وأأعرب وفد السويد عن دمعه لالقرتاحات اخلاصة ابلعمل الإضايف يف الفقرة  .171 من الوثيقة، اإ
. فبالنس بة للمسأأةل اخلاصة مبطالب الأولوية اليت حتمل نفس التارخي، ل يعتقد 26الاقرتاح من جانب املكتب ادلويل يف الفقرة 

 الفريق العامل هو املنتدى املناسب ملناقشة الأس ئةل املتعلقة ابتفاقية ابريس. الوفد أأن
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ىل أأن التضمني ابلإحاةل قُدم يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات استناد .171 ىل  اً وأأشار وفد املنظمة الأوروبية للرباءات اإ اإ
معاهدة قانون الرباءات، حيث مل يوجد أأي دليل ذي أأساس يسمح بعملية التضمني ابلإحاةل للأجزاء يغي املوجودة عندما 

ىل الفريق العامل العام املايض مراجعة اً يكون الإيداع الأصيل خاطئ توجهيات . وقد اكن هدف الاقرتاح اذلي قدمته املنظمة اإ
، واليت عرب عهنا عدد من توجهياتلوجود شكوك حول الصيايغة احلالية لل  اً ، نظر ة التنفيذيةالالحئلتامتىش مع ماكتب التسمل 
ىل تقدمي املزيد 10فامي يتعلق بتفسي القاعدة  اً كبي  اً الأخرى. يظهر املوقف احلايل خالف ماكتب التسمل . وذلكل، هناك حاجة اإ

ىل عدم ي10من التوضيح للقاعدة  قني قانوين للمودعني عند دخول املرحةل الوطنية، لكام أأرادت ، لأن املوقف احلايل يؤدي اإ
عادة النظر فعلي ماكتب التسمل ىل أأن اللجنة املعنية بقانون مكتب التسمليف القرار اذلي اختذه  اً املعينة اإ . وأأشار الوفد اإ

وروبية للرباءات أأن القاعدة الرباءات انقشت هذه املسأأةل الشهر املنرصم، حيث رأأت أأيغلبية ادلول الأعضاء يف املنظمة الأ 
جيب أأل تسمح ابلأجزاء يغي املوجودة اليت ل تتأأهل لتكون كذكل مبوجب املامرسة والتفسي يف التفاقية الأوروبية بشأأن  10

ل أأنه مل تعقد مناقشة 10الرباءات. ومع ذكل، اتفقت نفس ادلول الأعضاء عىل رضورة تقدمي مزيد من التوضيح للقاعدة  . اإ
ذا اكن هذا التوضيح س يتيح الإيداع اخلاطئ كام اقرتحت الفقرة لتح عدم السامح بذكل. وأأعرب  اً ، أأو أأوحض فعلي26ديد ما اإ

، رشيطة توضيح أأن املاكتب املعينة امكهنا، عىل أأية حال، 26الوفد عن دمعه لالقرتاحات اليت قدهما املكتب ادلويل يف الفقرة 
عىل الإيداعات اخلاطئة، ولكن لبد من التشاور مع الأعضاء  اً اليت اختذت اعامتد تسملماكتب ال مراجعة القرارات من جانب 

، وافق الوفد عىل فكرة أأن حتمل مطالب الأولوية 27، وفامي يتعلق ابلفقرة اً قبل التوصل لقرار حمدد يف هذه املسأأةل. وأأخي 
طار معل اللجنة ادلامئة املعنية بق  انون الرباءات التابعة ملنظمة الويبو.نفس التارخي، واليت نوقشت يف اإ

يداع جزء يغي موجود دون  .174 ىل أأن مكتب الرباءات البولندي تبىن الرأأي القائل بضورة السامح ابإ وأأشار وفد بولندا اإ
ذا اكن هذا اجلزء متضمن ابلاكمل يف الطلب صاحب املطالبة ابلأولوية. وجاء هذا الرأأي  اً التأأثي عىل اترخي الإيداع، وذكل اإ

مع املامرسات اليت يطبقها مكتب بولندا اذلي يقوم بدور مكتب تسمل.  اً مع النظام القانوين الوطين يف بولندا ومتوافق اً متوامئ
وعرب الوفد عن وههة النظر اليت ترفض التضمني ابلإحاةل ملطالبات ووصف جديدين ابلاكمل كجزء يغي موجود مبوجب 

ىل مت10القاعدة  حمك معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من شأأنه  اً ديد نطاق التضمني ابلإحاةل متجاوز. وأأن أأي تفسي يؤدي اإ
تقويض اليقني القانوين. وابلنس بة ملطلب الأولوية اخلاص بطلب مبكر حيمل نفس اترخي الإيداع ادلويل، عرب الوفد عن 

ذا اكن قبول بعض املاكتب مبثل هذه املطالبات ابلأولوية  توجهيات ًا مع أأحاكم اتفاقية ابريس و مامتش يخماوف كبية حول ما اإ
ىل مناقشة ماكتب التسمل  مبوجب املعاهدة. وذلكل، حيتاج هذا التباين يف التطبيق بني املاكتب اخملتلفة يف هذا الصدد اإ
 شامةل ومنسقة.

تغط  أأحاكم وأأكد وفد الهند عىل أأن اترخي الأولوية مسأأةل جوهرية، جيب عدم تسويهتا. عالوة عىل ذكل، جيب أأل  .174
الأجزاء يغي املوجودة تضمني أأي وصف مكمتل ابلاكمل، لأن ذكل قد يؤدي اإىل صعوابت كبية عند عدم السامح بذكل عند 

 دخول املرحةل الوطنية.

آرائه تامتىش مع الآراء اليت عرب عهنا وفدي املنظمة الأوروبية للرباءات وبولندا .176 ىل أأن أ  وأأشار وفد الربازيل اإ

مداخةل يقة، ولكنه خبالف ذكل يوافق عىل من الوث  26بشأأن الاقرتاح الوارد يف الفقرة  هترددعن نيا وفد أأملاوأأعرب  .177
 وفد املنظمة الأوروبية للرباءات.

نه يرى أأن القاعدة  .178 يداع وصف اكمل كجزء يغي موجود، ولكنه وافق عىل  10وقال وفد اململكة املتحدة اإ مل متنع اإ
يضاح، وأأعرب، من حيث  من الوثيقة. 26املبدأأ، عن دمعه للحل املقرتح يف الفقرة  رضورة وجود اإ

 ملداخةل وفد املنظمة الأوروبية للرباءات.تأأييده وأأعرب وفد اإرسائيل عن  .179
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من الوثيقة لتجنب الاختالفات يف  26و 24وأأعرب وفد الرنوجي عن دمعه للعمل الإضايف املقرتح يف الفقرتني  .180
ل أأنه،ماكتب التسملاملامرسة بني  ىل تفضيهل  . اإ ىل اليقني القانوين والتنبؤ للأطراف الأخرى، أأشار الوفد اإ وبسبب احلاجة اإ

 الاستبعاد الواحض لإماكنية تضمني وصف جديد ابلاكمل ابلإحاةل.

نه فامي يتعلق ابلفقرة  .182 من الوثيقة املتعلقة بتفسي اتفاقية ابريس حول صالحية مطالبة الأولوية  27وقال وفد كندا اإ
ىل اللجنة ادلامئة املعنية  اً استناد حاةل املسأأةل اإ نه يعترب أأن الأمر الصحيح هو اإ اإىل طلب مبكر حيمل نفس اترخي الإيداع، فاإ

ل أأنه قد يكون أأكرث  ىل قرار امكن اقرتاحه عندئٍذ عىل اللجنة ادلامئة،  فاعليةبقانون الرباءات. اإ للفريق العامل حماوةل الوصول اإ
آراء.بدًل من ترك هذه املنظمة ل ىل توافق أ  لوصول اإ

ىل أأنه فهم أأن  .181 مل تسمح ابلتضمني ابلإحاةل لوصف مودع ابخلطأأ، واقرتح رضورة  الالحئة التنفيذيةوأأشار وفد الصني اإ
ىل رأأي حول هذه املسأأةل. وابلنس بة ملسأأةل تفسي اتفاقية ابريس فامي يتعلق مبطالبات الأولوية اليت  أأن يصل الفريق العامل اإ

ىل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، ولكن س يكون أأكرث حتمل نفس الت حاةل هذه املسأأةل اإ ارخي، رأأى الوفد رضورة اإ
 قبل الإحاةل. اً للفريق العامل أأن يقرتح قرار  فاعلية

صيات ووافق وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الآراء اليت عرب عهنا وفد كندا فامي يتعلق بتقدمي الفريق العامل لتو  .181
ىل وثيقة مبكرة حتمل نفس اترخي الإيداع. ىل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات حول صالحية مطالبة الأولوية املستندة اإ  اإ

شارة قوية لإحاةل  .184 نه فامي يتعلق بتفسي مطالبات الأولوية مبوجب اتفاقية ابريس، ل توجد اإ وخلص الرئيس قائاًل اإ
ة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، وأأن منظمة الويبو اخملتصة لختاذ قرار حول املسأأةل يه امجلعية املسأأةل للنظر من جانب اللجن

آراء الوفود. وذلكل اقرتح الرئيس أأن  العامة لحتاد ابريس. وابلنس بة ملسأأةل التضمني ابلإحاةل للأجزاء يغي املوجودة، انقسمت أ
ل أأن أأي توضيح يعمل املكتب ادلويل ابلتعاون مع الوفود املهمت ة حىت موعد ادلورة التالية للفريق العامل حلل هذه املسأأةل. اإ

 يبدو أأنه سيتطلب من بعض أأعضاء الفريق العامل تقدمي تنازلت كبية.

ورأأى ممثل مؤسسة املمثلني احملرتفني أأمام املنظمة الأوروبية للرباءات أأن صيايغة الأحاكم املتعلقة ابلتضمني ابلإحاةل يف  .184
ت احلايل تسمح ابستبدال عنارص الوصف واملطالبات املودعة ابخلطأأ لأي طلب دويل ابملواصفات اخلاصة بوثيقة الوق

 الأولوية.

وأأعرب ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية عن فهمه لالختالفات بني املامرسات اخلاصة ابلأجزاء يغي  .186
يكية، ولكن لبد من طريقة حلل هذا الأمر. وأألقى املمثل الضوء عىل أأحد املوجودة يف أأورواب والولايت املتحدة الأمر 

ىل  املواقف، حيث أأودع طلب مؤقت مبوجب املامرسات يف الولايت املتحدة الأمريكية، واذلي يتضمن العنرص أأ ابلإضافة اإ
لأولوية عىل الطلب املؤقت، ولكن اب اً ب، مث اقرتحت املواصفات الهنائية العنرص أأ ابلإضافة اإىل ب ابلإضافة اإىل ج مطالب

اتحة هذا التضمني نظر  ذلكر مراجع الوثيقة الأوىل. ولكن، املمثل أأشار اإىل مشلكة متكررة  اً املودع نيس تضمني أأ وب. جيب اإ
ماكنية تصحيح الطلب املودع لحق اتحة اإ عن طريق تضمني الرسوم يغي  اً احلدوث، عند عدم وجود الرسوم، وجيب اإ

 وجدت يف الطلب املؤقت. املوجودة اليت

وطالب الفريق العامل املكتب ادلويل مبتابعة العمل ابلتعاون مع املاكتب املهمتة حول التضمني ابلإحاةل للأجزاء  .187
عداد وثيقة معل حول مسأأةل  اً يغي املوجودة وتقدمي وثيقة لدلورة التالية للفريق العامل. كام طالب أأيض املكتب ادلويل ابإ

 اليت حتمل نفس التارخي ليك يأأخذها الفريق العامل يف الاعتبار يف دورته التالية. مطالبات الأولوية

 حق الترصف أأمام مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب ادلويل
 .PCT/WG/7/13اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .188



PCT/WG/7/30  
81 
 

نه يف عام  .189 أأعرب مودعوها عن  اً دولي اً طلب 740، تسمل مكتب التسمل التابع للمكتب ادلويل حنو 1021قالت الأمانة اإ
من  اً ابملائة تقريب 7، أأي أأن املكتب ادلويل اس تمل 90و 81للقاعدتني  اً للترصف وفق اً رغبهتم يف تعيني وكيل ليس خمتص

للترصف أأمام املكتب الوطين اخلاص به، ولكن ليس املكتب  اً الطلبات. ويف معظم هذه احلالت، يكون الوكيل مؤهاًل همني
ودع من مواطنيه أأو املقميني يف البدل اخلاص به. وهكذا، ل يمتكن هؤلء الوالكء من الترصف كوالكء لأس باب اذلي يعترب امل

ليس لها صةل واقعية بقدرهتم عىل أأداء واجباهتم املنوطة هبم أأو قدرهتم عىل التواصل بصورة موثوقة مع املكتب ادلويل. ومن 
81.2مث، اقرتحت الوثيقة تعديل القاعدة 

ًا()اثني
اتحة احلق يف الترصف أأمام مكتب التسمل  ، عىل النحو املوحض يف املرفق، بغية اإ
التابع للمكتب ادلويل لأي خشص يمتتع حبق الترصف أأمام املكتب الوطين يف أأية دوةل من ادلول املتعاقدة يف معاهدة التعاون 

قلمي  يعمل نيابة عن أأية دوةل من ادلول املتع اقدة يف املعاهدة، برصف النظر عن جنس ية املودع بشأأن الرباءات أأو مكتب اإ
دارة البحث ادلويل،  قامته. ويكون من حق هذا الشخص، عند تعيينه، كام هو الوضع احلايل، أأن يترصف أأمام اإ أأو حمل اإ

دارات الفحص المتهيدي ادلويل أأثناء املرحةل ادلولية. وأأضافت الأمانة  دارة من اإ وجود نه ظهر يف بعض ادلول عدم أأ وأأية اإ
متطلبات همنية للترصف أأمام ماكتهبا، وأأن الأثر احملمتل ذلكل قد يكون أأن هذا التعديل يفتح الباب أأمام أأشخاص يغي 
ن قصد الاقرتاح تعيني والكء مؤهلني للترصف أأمام املكتب  مؤهلني لعرض خدماهتم، وهذا ليس القصد من الاقرتاح. اإ

جراء املزيد من ادلويل، ولكن دون القلق بشأأن أأي مكتب حيق ل لوكيل الترصف أأمامه. وامكن حل هذه املسأأةل عن طريق اإ
آراء الفريق العامل. اً التغييات المتهيدية استناد ىل أ  اإ

وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل خماوفه خبصوص الاقرتاح والتداعيات الناجتة، ول س امي اليت تطول  .190
دارات واملودعني فامي  الإدارات ادلولية واملس تخدمني. ويف ظل جراءات وقائية معينة قيد التطبيق لالإ الأحاكم احلالية، هناك اإ

ذا ظهرت مشلكة تتعلق جبودة المتثيل، س يلجأأ املودع  يتعلق ابلأطراف عدامة الضمي اليت تترصف بصفة متثيلية. ول س امي، اإ
جرا ماكنية مطالبة مكتب التسمل ابختاذ اإ ىل مكتب التسمل وستتاح هل اإ ل أأنه مبوجب الاقرتاح احلايل، ختتف  اإ ء ضد املمثل. اإ

. وكشف اس تعراض دليل املودعني عن وجود العديد من ادلول الأعضاء اليت طلبت فقط اً هذه الإجراءات الوقائية معلي
الإطالق وجود طرف مقمي يف ادلوةل بغية الترصف أأمام مكتهبا الوطين، ووجود ثالثة ماكتب عىل الأقل بدون أأية قيود عىل 

خبصوص من امكنه الترصف أأمام مكتهبا. وذلكل، ومبوجب صيايغة الاقرتاح احلايل، س تكون النتيجة أأن أأي خشص امكنه 
متثيل املودع من أأية دوةل أأمام املكتب ادلويل، وابلتايل أأمام أأي من الإدارات ادلولية. ومضت هذه املبالغة ملعاجلة املوقف 

ىل اإصالحه.  من الوثيقة فامي يتعلق بعدم الرغبة يف  9ووافق الوفد عىل التعليقات الواردة يف الفقرة اذلي هدف الاقرتاح اإ
زاةل لك الإجراءات الوقائية املتعلقة 29.4قرص الاقرتاح عىل حالت القاعدة  ىل تفامق املوقف ابإ ل اإ ن ذكل لن يؤدي اإ ، حيث اإ

هكذا، أأعرب الوفد عن عدم دمعه لقرص الاقرتاح عىل ابلمتثيل وتشجيع الإيداع املتعمد يف ماكتب تسمل يغي خمتصة. و 
 .29.4حالت القاعدة 

ىل التعليقات اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  .192 ضافيني اإ ضافة تعليقني اإ وأأعرب وفد أأسرتاليا عن رغبته يف اإ
اخلطأأ. وسيتضمن ذكل عامة أأوًل، امكن كبديل منح وكيل الإيداع حق الترصف أأمام املكتب ادلويل فقط لغرض تصحيح 

، اقرتح الوفد أأن يثقف اً تعيني وكيل مؤهل للترصف أأمام املكتب ادلويل مبوجب القواعد احلالية، ول يشء أأكرث من ذكل. اثني
 املكتب ادلويل الوالكء بغية تقليل احامتل وقوع أأخطاء تتعلق بتعيني ممثلني يغي مؤهلني يف املس تقبل.

ىل  .191 عدم امتالكه أأية أأحاكم خاصة بوالكئه ويرى رضورة توضيح الاقرتاح فامي يتعلق ابلقيود وأأشار وفد الرنوجي اإ
 اخلاصة ابلوالكء.

س بانيوأأعرب وفد  .191  ا عن موافقته عىل الآراء اليت عرب عهنا وفد الولايت املتحدة الأمريكية.اإ

 ت املتحدة الأمريكية.عىل التعليقات اليت طرهحا وفد الولايللرباءات ووافق وفد املنظمة الأوروبية  .194
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ىل اخرتاق املتطلبات الأمنية  .194 يداع طلب دويل دلى مكتب تسمل يغي خمتص قد يؤدي اإ ىل أأن اإ وأأشار وفد الصني اإ
ذا أأصبحت ممارسة السامح بوكيل يغي خمتص للترصف أأمام املكتب ادلويل  لدلوةل وانهتاك القواعد اخلاصة بوالكء الرباءات. واإ

 ، فميكن للمودع اس تغالل هذه املزية، وقد ل يكون ذكل يف صاحل املودع.اً موحمس اً بصفته مكتب تسمل أأمر 

ماكنية تشاور ادلول الأعضاء مع أأحصاب املصاحل قبل  اً واقرتح وفد الهند، نظر  .196 لأن املسأأةل تتضمن والكء الرباءات، اإ
 ادلورة التالية للفريق العامل.

اليت عرب عهنا وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وأأضاف أأن وعرب وفد الاحتاد الرويس عن مشاركته نفس اخملاوف  .197
2.81التعديالت املقرتحة عىل القاعدة 

(اً )اثني
2.81)أأ( س يكون لها تبعات عىل طلب القاعدة 

(اً )اثني
)ب( يف الاحتاد، لأن قانونه 

ذا اكن بصدد متثيل اً الوطين ينص عىل أأن يكون حمايم الرباءات الأجنيب معمتد  أأي مودع. يف الاحتاد اإ

وأأعرب ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية عن تفهمه للحل البديل اذلي اقرتحه وفد أأسرتاليا من أأجل  .198
 جتنب أأي موقف تضيع فيه احلقوق.

وأأكد ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات عىل فهمه للظروف اليت أأدت اإىل هذا الاقرتاح، ولكنه عرب عن خماوفه من  .199
أأن يتيح لأي وكيل أأو ممثل، برصف النظر عن اجلنس ية، القدرة عىل متثيل املودع أأمام املكتب ادلويل عند العمل مككتب 

ىل افتقار امل ىل املعرفة ابلقوانني تسمل. الأمر اذلي قد يؤدي اإ ودع للحامية الاكفية يف وطنه بسبب افتقار الوكيل الأجنيب اإ
ىل عدم تنس يق القوانني. ومن الأمثةل املطروحة، ما يسمى ابلتعيني اذلايت لطلبات معاهدة التعاون بشأأن  احمللية، والانتباه اإ

يداع طلب أأجنيب بعد يداع طلب حميل عىل نفس  الرباءات. يف الياابن، عندما يرغب املودع يف اإ ، فالنتيجة يه الاخرتاعاإ
 اً ، اليت وضعت كرشط وفق41حسب الطلب احمليل بعد مرور عام واحد وثالثة أأشهر مبوجب قانون الرباءات الياابين، املادة 

هدة وقت ()ب( يف املعاهدة. ولتجنب هذا املوقف، اس تلزم الأمر استبعاد تعيني الياابن يف منوذج طلب املعا1)8للامدة 
يداع طلب حميل. ونظر  يداع طلب دويل يف املرحةل الأولية وليس اإ لأن ذكل يعترب حاةل خاصة مبوجب  اً الإيداع، أأو جيب اإ

ىل افتقار املودع للحامية اجليدة داخل  قانون الرباءات الياابين، فاإن تعيني وكيل أأجنيب ليس عىل عمل هبذه الآلية قد يؤدي اإ
آخر عىل ذ ن الفرتة الزمنية يغي منسقة. يف الولايت املتحدة الأمريكية، تصل تكل الياابن. ومثال أ كل هو فرتة السامح، حيث اإ

ىل س تة أأشهر يف لك من الياابن واملنظمة الأوروبية للرباءات والصني.  اً شهر  21الفرتة اإىل  من اترخي الأولوية؛ وتقل الفرتة اإ
ىل افتقار ويف الياابن، يعمتد ذكل عىل اترخي الإيداع، فالوكي ل اذلي ليس عىل عمل ابملامرسات الوطنية اخملتلفة قد يؤدي اإ

ضافية عن طريق  املودع للحامية يف وطنه. وذلكل أأعرب املمثل عن رغبته يف أأن يراع  املكتب ادلويل هذه املسائل بصورة اإ
جراء دراسة حول هذه القضية.  اإ

للآراء اليت طرحهتا امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات. وأأعرب ممثل مجعية والكء الرباءات لعموم الصني عن دمعه  .400
ل أأن  اً واعتربت مجعية الصني أأن هذا الاقرتاح قد يكون مفيد جراء التعيني للترصف أأمام املكتب ادلويل، اإ يف تبس يط اإ

يمتتع مبزااي اس تخدام نفس  الأحاكم احلالية قيد التفعيل لفرتة طويةل ويه معقوةل فامي يتعلق بأأن حمايم الرباءات يف وطن املودع

ىل  اللغة والقرب اجلغرايف من املودع أأثناء الترصف أأمام املكتب ادلويل. عالوة عىل ذكل، قد يؤدي اعامتد هذا الاقرتاح اإ
التأأثي بصورة عكس ية عىل الترصف أأمام املكتب ادلويل من جانب حمايم الرباءات يف ادلول اليت ل يش يع فهيا اس تخدام 

ن  لكزيية. وذلكل اقرتحت امجلعية أأن يأأخذ الفريق العامل عىل عاتقه تنفيذ املزيد من ادلراسة لهذا الاقرتاح.اللغة الإ

ووافق ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية عىل احلل البديل اذلي أأدىل به وفد أأسرتاليا واملالحظات اليت  .402
ىل أأن احلدود اليت اقرتهحا وفد أأسرتاليا تسامه يف جتنب مشلكة الإيداع طرحهتا املنظامت املراقبة الأخرى. وأأشارت امجلعي ة اإ

الأويل يغي املؤهل، ومواههة املشالك عند مواصةل املودع للعملية، وزايدة العبء عىل املاكتب الوطنية، ابلإضافة اإىل هتديد 
 يغي اخملتص عن طريق تصحيح اخلطأأ الأويل.حقوق املودع. فاقرتاح وفد أأسرتاليا من شأأنه احلد من اخلطر احملمتل للوكيل 
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ىل أأن املؤسسة عقدت مشاورات مع أأعضاهئا  .401 وأأشار ممثل مؤسسة املمثلني احملرتفني أأمام املنظمة الأوروبية للرباءات اإ
. وأأعرب املمثل عن فهمه لدلافع وراء الاقرتاح ولكنه يرى أأن التغيي س يكون أأثره اً حول الاقرتاح وس تعرض رأأهيا لحق

 ديل صورة المتثيل املهين.تع

 .PCT/WG/7/13عدم وجود دمع لالقرتاحات املطروحة يف الوثيقة ب علام الفريق العامل وأأحاط .401

 التوكيل العام
 .PCT/WG/7/16اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .404

ىل أأنه قبل عام  .404 ، لزم مجيع 1004وحرصت الأمانة عىل تقدمي بعض املعلومات حول خلفية الوثيقة من خالل الإشارة اإ
، 1004، ولبد من تقدمي توكيل موقع بواسطة مجيع املودعني. منذ عام اً املودعني توقيع طلبات دولية. حيث يوقع وكيل طلب

اس تطاعت املاكتب التخيل عن هذا الرشط واس تفادت العديد من املاكتب من تكل الإماكنية ومل تعد تشرتط تقدمي 
يداع، ليس عىل مس توى توكيالت وقت الإيداع. ونتيجة ذلكل،  يف  اً ول لحقمكتب التسمل مل تعد التوكيالت لزمة لالإ

ىل مطالبة الوالكء  شعارات السحب املودعة دلى املكتب ادلويل، احتاج املكتب ادلويل اإ املكتب ادلويل. ولكن يف حاةل اإ
شعار السحب فعاًل. ابلإضافة اإىل ذكل، ونظر  للسهو اذلي  اً عادة بتقدمي توكيالت موقعة من جانب مجيع املودعني ليكون اإ

بأأن يقدم هل ب املكتب ادلويل ليمتكن الوكيل من تلبية مطل ذا التخيل، تسمح هب أأحاكماعمتدت  ماعند 1001حدث يف عام 
غفال يف القاعدة  مكتب التسمل؛أأودعه أأصاًل دلى من التوكيل العام اذلي نسخة  ب( ابعتباره )4.90تعرض املكتب ادلويل لالإ

هذه املشلكة. عالوة عىل ذكل، وبيامن يفحص  أأحد املس تلمني احملمتلني لنسخة التوكيل العام. وذلكل تقرتح الوثيقة اإصالح
دارة البحث ادلويل ابعتبارها واحدة من املس تلمني احملمتلني لنسخة التوكيل العام، رمغ  املكتب ادلويل هذا احلمك، لوحظ ذكر اإ

دارة البحث ادلويل. وذلكل جاء الاقرتاح حبذ شعار حسب دلى اإ يداع اإ ماكنية اإ دارة البحث ادلويل من عدم اإ ف اإ
 )د(.4.90 القاعدة

ذا اكنت التوكيالت  .406 ل أأن دليه بعض التساؤلت، اإ ماكنية دمعه لالقرتاح، اإ ىل اإ وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
العامة موجودة ابلفعل يف امللف اذلي حيتفظ به مكتب التسمل، أأو الإدارة ادلولية أأو املكتب ادلويل، هل امكن اس تالم 

ضافة توضيح يف هناية القاعدة التوكيل العام عن طري ىل امللفات الإلكرتونية. ومن مث، اقرتح الوفد اإ )د( 4.90ق الوصول اإ
آخر، ل يس تلزم الأمر أأن  ذا اكن املكتب/ الإدارة/ املكتب ادلويل ل امتكل ابلفعل نسخة من ذكل". أأو مبعىن أ ىل "اإ لالإشارة اإ

ذا اكنت موجودة ابلفعل يف امللفات شعار  يقدم املودع نسخة اإ اليت حيتفظ هبا املكتب أأو الإدارة اليت أأودع فهيا املودع اإ
 السحب.

ىل  PCT/WG/7/16الفريق العامل عن عىل الاقرتاحات املوحضة يف املرفق ابلوثيقة  ووافق .407 ويرى تقدامها اإ
ن جانب الأمانة، ، للخضوع ملزيد من التغييات املؤقتة م1024امجلعية للنظر فهيا يف دورهتا التالية، يف سبمترب عام 

ماكنية توضيح ا ذا اكن املكتب امتلكها ابلفعل حبيث )د( 4.90لقاعدة مثل اإ ل يلزم تقدمي نسخة من التوكيل العام اإ
 .حوزته يف

 للجمهورعدم اإاتحة بعض املعلومات 
 .PCT/WG/7/18اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .408

ما أأعلمت الأمانة الفريق العامل بأأن املكتب ادلويل واجه  .409 بعض احلالت، حيث قدم مودع بياانت أأو واثئق معينة، اإ
كجزء من طلبه ادلويل أأو معه، واكنت هذه البياانت أأو الواثئق حتتوي عىل بعض معلومات خشصية حساسة يفضل املودع 

اتحهتا للجمهور. ومن أأمثةل هذه املعلومات، الشهادات الطبية، وتفاصيل البطاقة الئامتنية، ورمق الضامن  عدم نرشها أأو اإ
اتحة هذه املعلومات  الاجامتع  والأرسار التجارية. ويف العديد من هذه احلالت، شعرت مجيع الأطراف املعنية بضورة عدم اإ
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ىل الأساس القانوين العام لستبعاد مثل هذه املعلومات من معلية  ل أأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تفتقر اإ للجمهور. اإ
اتحهت ا للجمهور. وبعد دراسة الأحاكم ذات الصةل ابملوضوع اخلاصة ابلقوانني الوطنية املتنوعة، رأأى املكتب النرش و/أأو اإ
ضافة  اً ادلويل أأن عدد اتحة مثل هذه البياانت للجمهور. وذلكل اقرتحت الوثيقة اإ معقوًل من ادلول قدم حلوًل قانونية ملنع اإ

ىل املعاهدة. واكن الهدف من التغي دارة املعينة حلول مشاهبة اإ يات املقرتحة عىل القاعدة، أأوًل وقبل أأي يشء، السامح لالإ
بلفت انتباه املودع بأأن بعض التعبيات أأو البياانت أأو يغيها من املسائل اليت  9للبحث التمكييل واملكتب ادلويل يف القاعدة 

ل أأن ذكل س يكون هل اً صحيح ذكل طوعيتضح عدم صلهتا ابملوضوع مُضنت يف الطلب ادلويل، فضاًل عن دعوة املودع لت  . اإ
، ُاقرتحت الأحاكم لتسمح للمودع بطلب عدم نرش بعض معلومات اً . اثني9أأثر معيل حمدود بسبب النطاق احملدود للقاعدة 
اتحهتا للجمهور. اثلث دارات اً حساسة وخشصية معينة أأو اإ ضافية من شأأهنا توضيح حق ماكتب الاس تالم واإ ، ُاقرتحت قواعد اإ

ىل ملفاهتا املعنية، وهو حق مضمن ابلفعل يف املادة الب اتحة، حسب رغبهتا، الوصول اإ . ويف نفس 10حث ادلويل يف اإ
ىل امللفات اليت حتتفظ هبا هذه املاكتب والإدارات  ىل أأية ل يشمل الوقت، س توحض القواعد املقرتحة أأن الوصول اإ الوصول اإ

ىل امللفنع املكتب ادلويل من مبا ام متعلقة معلومات  اتحة املعلومات اليت يقر  .وصول امجلهور اإ الأمر اذلي حيول دون اإ
دارة البحث ادلويل. ىل امللف اخلاص مبكتب التسمل أأو اإ  املكتب ادلويل حبساسيهتا عن طريق الوصول اإ

دارة البح 1.9وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دمعه لتعديل القاعدة  .420 ث ادلويل للسامح للمكتب ادلويل واإ
ىل املواضيع يغي املسموح هبا يف الطلب ادلويل مبوجب القاعدة  . كام أأعرب الوفد كذكل 2.9التمكييل أأن تلفت انتباه املودع اإ

2.94عن دمعه لإضافة القواعد املقرتحة 
(اً اثني)

2.94و 
(اً اثلث)

دارة البحث ادلويل   لتوضيح احلاةل اليت يتاح خاللها ملكتب التسمل واإ
ىل ملف الطلب. ولكن، يف حني وافق الوفد من حيث املبدأأ عىل التعديالت املقرتحة عىل القواعد توفي الو   1.48صول اإ

ل أأن دليه خماوف تتعلق مبجاهلام. فف  حني جيب أأن يمتتع املودع ابلقدرة عىل منع الكشف عن معلومات معينة، 2.94و ، اإ
امللكية، واملعلومات الشخصية، مثل أأرقام البطاقة الئامتنية،  يف الطلب، ومن ذكل معلومات اً واليت قد تكون مضنت سهو 

آلية امكن من خاللها للمودع طلب حذف مثل  ومعلومات احلساب البنيك وأأرقام التعريف احلكويم، قدمت املامرسة الوطنية أ
ل أأن املتط  اً هذه املعلومات من ملف الطلب عندما يدرك أأن مثل هذه املعلومات مضنت سهو  لبات اخلاصة هناك. اإ

ابلولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق مبا امكن اس تثنائه من معاينة امجلهور اكنت أأكرث رصامة من الاقرتاح. عىل سبيل 
من الكشف الأصيل أأو أأية  اً املثال، لن حيذف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات أأية معلومات تشلك جزء

مات قد قدمت دون قصد، ومل تكن مواد لقرار اس تحقاق الرباءة وس تتسبب يف رضر ل امكن معلومات ما مل يثبت أأن املعلو 
ىل الإخالل ابملصاحل الشخصية  اإصالحه. ولكن مبوجب صيايغة الاقرتاح احلايل، يكف  أأن يقر املودع بأأن الكشف س يؤدي اإ

دراك أأن مراجع التقنية الصناعية السابقة أأو الاقتصادية لأي خشص طبيع  أأو كيان قانوين. ومبوجب مثل هذا املعيار، امك ن اإ
آخر من  اليت كشف عهنا يف الوصف املبديئ امكن اعتبار أأهنا ختل ابملصاحل الاقتصادية للمودع، حيث امكن مضها مع جزء أ

زالهتا من ملف الطلب. و  تساءل التقنية الصناعية السابقة املس تخدمة يف رفض النشاط الابتاكري لالبتاكر املعين، ومن مث اإ
)هـ( اليت متنح أأي خشص خيوهل املودع القدرة عىل منع املعلومات أأو منع 2.94عن تضمني الصيايغة يف القاعدة  اً الوفد أأيض

ذا مل يكن لهذا الشخص أأية سلطة أأخرى تتعلق ابلطلب. وهكذا، جيب  ىل املعلومات املضمنة يف أأي ملف طلب اإ الوصول اإ
( فامي يتعلق مبنع نرش بعض مواد معينة. وأأكد 2)1.48اكن احلال يف القاعدة املقرتحة قرص هذه القدرة عىل املودع فقط، كام 

ذا حدد مجموعة صارمة من املتطلبات. ويف هذا  ماكنية دمعه ملثل هذا الاقرتاح اإ الوفد عىل دمعه السابق لأهداف الاقرتاح واإ
ت الإدارية لتضمني مناقشة أأنواع املواد اليت امكن الصدد، حال اعامتد الاقرتاح، جيب الأخذ يف الاعتبار تعديل التعلامي

 .2.94و 1.48معاجلهتا مبوجب التعديالت املقرتحة عىل القواعد 

ليست  1.9وأأعرب وفد الياابن عن دمعه للغرض من هذا الاقرتاح، ولكنه رأأى أأن املراجعة املقرتحة للقاعدة  .422
 ملودع.مطلوبة، فدور مكتب التسمل اخملتص هو طلب التصليحات من ا

ل أأن احلد املقرتح للحذف صغي  .421 ووافق وفد أأملانيا عىل احلاجة اإىل حامية املعلومات الشخصية يف حالت معينة. اإ
. وبدًل من اختبار الضر املقرتح، امكن اس تخدام اختبار موازنة. جيب عدم استبعاد املعلومات الشخصية أأو احلساسة اً جد
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ذا اكنت املصلحة القانونية للشخص الطبيع  أأو الكيان القانوين املعين تسود خبالف ذكل من الطلب ومعاينة امللف اإ  ل اإ
بوضوح عىل املصلحة العامة عند الكشف عن املعلومات املعنية. ويف هذا الس ياق، يمتتع امجلهور مبصلحة قانونية ملعرفة مجيع 

ذا اكنت الرباءات صاحلة أأم ل، وهو املعلومات املتعلقة ابلقرار اخلاص بطلب الرباءة، فهذه يه الطريقة الوح  يدة لتقيمي ما اإ
 عامل همم، مع الأخذ يف الاعتبار أأن الرباءة متنح حقوق اس تئثارية ملالكها.

ووافق وفد املنظمة الأوروبية للرباءات عىل التعليقات اليت طرهحا وفدا الولايت املتحدة الأمريكية وأأملانيا. ووافق  .421
من حيث السامح  اً كبي جد 94و 48، ولكن رأأى أأن نطاق الاقرتاح مبوجب القاعدة 9حة للقاعدة الوفد عىل التعديالت املقرت 

اتحهتا للجمهور، مما قد خيل ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لأي خشص طبيع   حبذف أأية معلومات من الطلب أأو منع اإ
 وامكن أأن ترسد التعلاميت الإدارية أأنواع املعلومات، أأو كيان قانوين. وذلكل، اقرتح الوفد رضورة مراجعة نطاق الك القاعدتني

مثل التفاصيل البنكية والشهادات الصحية، اليت امكن معاجلهتا مبوجب الأحاكم، وتضمني توجيه حول نوع املعلومات اليت 
ىل موازنة حقوق املودع والأ  ليه، مع مراعاة احلاجة اإ  طراف الأخرى.امكن حذفها من امللف اذلي يتاح للجمهور الوصول اإ

ىل املعلومات الواردة يف امللف  .424 اتحة الوصول اإ وتساءل وفد الهند حول احلاةل اليت يصدر فهيا قرار احملمكة لينص عىل اإ
 يف حني ُمنع امجلهور من الوصول اإىل تكل املعلومات.

ىل عدم وجود حمك رصحي يف معاهدة اً وأأشارت الأمانة، رد .424 التعاون بشأأن  عىل التساؤل اذلي طرحه وفد الهند، اإ
الرباءات يتناول مسأأةل الوصول اإىل املعلومات بواسطة قرار حممكة. ولكن، اكإشارة متهيدية، قد يتضح أأن حممكة تمتتع بصالحية 

ىل هذا النوع من املعلومات.  قضائية خمتصة حيق لها منح حق الوصول اإ

ن هناك دمع من حيث املبدأأ لآلية السامح حبذف م .426 علومات معينة واردة يف ملف من الإاتحة وخلص الرئيس قائاًل اإ
ضافية ليكون أأكرث حتديد اً للجمهور، ولكن الوفود اعتربت أأن نطاق الاقرتاحات كبي جد وتقدمي  اً وامكن تطويره بصورة اإ

 رضورة التعامل مع الاقرتاحات كحزمة واحدة بدلً  اً تفاصيل لتوضيح ما امكن حذفه من الإاتحة للجمهور. ورأأى الرئيس أأيض
 يف هذه املرحةل، وهو ما لىق ادلمع من جانب الوفود. 1.9من تعديل القاعدة 

ورحب ممثل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية ابلقرتاح، اذلي من شأأنه جتنيب املس تخدمني معاانة الشعور  .427
اتحة املعلومات اخلاصة للجمهور سهو  ل أأن املمثل رأأى أأن نطاق اً ابلإهانة جراء اإ الاقرتاح فامي يتعلق حبذف الأرسار . اإ

ثبات كبي من جانب املودع، أأو استبعاد هذه املعلومات من  ما عبء اإ التجارية أأو املعلومات التقنية كبي للغاية وسيتطلب اإ
ل، قد يظهر خطر أأن يضمن مودع معلومات يعتقد يف ابدئ الأمر أأهنا رضورية لكفاية الكشف عن الابتاكر،  الاقرتاح. واإ

دراك أأن هذه املعلومات مل تكن رضورية لتنفيذ الابتاكر، ولكن هذه املعلومات قد تكون ولك  نه يطلب عندئٍذ حذفها عند اإ
 مفيدة للأطراف الأخرى.

ضافية، مع الأخذ يف  .428 ووافق الفريق العامل عىل رضورة مراعاة املكتب ادلويل لالقرتاحات ودراس هتا بصورة اإ
 الوفود.الاعتبار التعليقات اليت طرحهتا 

 الأولويةالإعالانت أأو يغيها من الأدةل يف س ياق الالامتس املقدم لرد حق 
 .PCT/WG/7/17اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .429

عالانت أأو يغيها من الأدةل دلمع الامتس الطلب عرضت الأمانة الوثيقة بتوضيح أأنه عندما يقدم مودع  .410 لرد حق مقدم اإ
ىل مترير ابلفعل عىل هذه املاكتب تب التسمل تشجع ماكتوجهيات الأولوية، فاإن  مثل هذه الإعالانت أأو يغيها من الأدةل اإ

اتحهتا الامتس الرد، حىت يمتكن املكتب ادلويل من برفقة املكتب ادلويل،  لأن الالحئة التنفيذية ل  اً للماكتب املعينة. ونظر اإ
ىل املكتب ادلويل  اً خاص اً ، جفاء الاقرتاح جبعل تقدمي مثل تكل املستندات مطلبتشرتط بوضوح تقدمي مثل هذه املستندات اإ



PCT/WG/7/30  
86 
 

عالانت  اً ملاكتب التسمل مبوجب الالحئة التنفيذية. وذكل يضمن أأن يمتكن املكتب ادلويل دامئ اتحة الوصول الاكمل لأي اإ من اإ
ىل املاكتب املعينة اليت ترغب يف مراجعة القرار اذلي اختذت ه ماكتب التسمل حول رد حق أأو يغيها من الأدةل املقدمة اإ

 الأولوية لأغراض املرحةل الوطنية.

ىل أأن ترصف مكتب الرباءات الإرسائييل مككتب تسمل اكن لتقدمي  .412 وأأعرب وفد اإرسائيل عن دمعه لالقرتاح وأأشار اإ
عالانت ويغيها من الأدةل اليت يقدهما مكتب ىل أأية اإ ىل املكتب  امللف ابلاكمل، مبا يف ذكل بيان الأس باب، ابلإضافة اإ التسمل اإ

من أأجل متكني املكتب املعني من أأداء املراجعة احملدودة للقرارات توجهيات ماكتب التسمل ادلويل، كام هو منصوص عليه يف 
 اليت يتخذها مكتب التسمل.

رد حق  وأأعرب وفد الياابن عن دمعه لالقرتاح وأأعمل الفريق العامل بأأنه يتخذ الإعدادات الالزمة يف الياابن لتطبيق .411
ىل  اً . وأأن مكتب براءات الياابن خيطط لهذا النظام استناد1024الأولوية يف النصف الأول من عام  ماكتب التسمل توجهيات اإ

ىل املكتب ادلويل.  التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تتيح تقدمي نسخ من الإعالانت والواثئق اليت توفر أأدةل ادلمع اإ
ل أأن الوفد طلب  ذا اكن املكتب ادلويل سيسل املعلومات املنقوةل من مكتب التسمل اإىل مجيع املاكتب  اً توضيحاإ حول ما اإ

 املعينة.

ىل أأن املعلومات املنقوةل بواسطة مكتب التسمل تلبية  اً وأأشارت الأمانة، رد .411 عىل السؤال اذلي طرحه وفد الياابن، اإ
ىل املاكتب املعينة  للامتس رد حق الأولوية س تعامل بنفس الطريقة اليت يتعامل هبا املكتب ادلويل لتوصيل الواثئق اإ

91واملنتخبة عامة، واليت تتناولها القاعدة 
(اً اثني)

. وأأن نقل مثل هذه الواثئق قد تأأثر حسب طلب املكتب املعين ابلتفاق بني 
 .املكتب املعين واملكتب ادلويل

ىل أأن وأأبدى وفد املنظمة الأوروبية للرباءات تأأييده للم .414 قرتح، لأنه يامتىش مع املامرسات احلالية يف املنظمة، لكنه أأشار اإ
ىل املكتب ادلويل أأي معلومات خشصية حساسة متعلقة بصحة الفرد ول معلومات رسية مثل بياانت  املنظمة ل ترسل اإ

ىل املكتب ادلويل فال بد للمكتب رسال معلومات كهذه اإ ادلويل أأل يتيحها أأمام  بطاقات الئامتن، وأأن الوفد يدرك أأن اإ
ماكنية نرش املكتب املعني لهذه املعلومات دون موافقة مودع الطلب. وذلكل اقرتح الوفد  امجلهور. وأأبدى الوفد حتفظه من اإ

ىل املكتب ادلويل؛ عىل أأنه امكن حتديد ماهية  رسال املعلومات الشخصية احلساسة اإ أأن يكون ملاكتب التسمل احلق يف عدم اإ
ذا اقتىض تكل املعلو  مات يف التعلاميت الإدارية. ولكن حيق للماكتب املعينة أأن تطلب من مودع الطلب هذه املعلومات اإ

ىل لغته أأو لغاته   ماكنية أأن يطلب املكتب املعنيَّ ترمجة الأدةل الإضافية اليت يطلهبا املكتب اإ الأمر. كام طرح الوفد تساؤًل عن اإ
جرائه، مبوجب القاعدة  49العامةل عند اإ

)اثلثًا(
 )د(، مراجعة لقرار اختذه املكتب املعنيَّ لرد حق الأولوية.2.

ىل أأنه، من وههة  .414 وردت الأمانة عىل التعليقات والتساؤل اذلي طرحه وفد املنظمة الأوروبية للرباءات، فأأشارت اإ
عالانت أأو أأدةل ع  جرائه مراجعة نظر املكتب ادلويل، حيق للمكتب املعني أأن يطلب من مودع الطلب ترمجة أأي اإ ند اإ

49مبوجب القاعدة 
)اثلثًا(
رسال املعلومات الشخصية 2. )د(. وأأيدت الأمانة التحفظ املتعلق مبنح ماكتب التسمل احلق يف عدم اإ

ىل املكتب ادلويل، ووافقت عىل النظر يف هذه املسأأةل مبزيد من المتعن.  احلساسة اإ

ماكنية دراسة هذه املقرتحات كحزم .416 ىل اإ اتحة معلومات معينة وأأشار الرئيس اإ ة واحدة برفقة املقرتحات املتعلقة بعدم اإ
اتحة املعلومات ذات الطبيعة  عداد أأحاكم ملاكتب التسمل بعدم اإ ماكنية اإ أأمام امجلهور، فهذا سيساعد عىل اس تكشاف اإ

ىل املكتب ادلويل، مما س يجن مب املكتب ادلويل رضورة دراسة هذه املسأأةل فامي ىل  احلساسة عند الإرسال اإ يتعلق ابلإرسال اإ
 املاكتب املعيَّنة.

وأأبدى وفد الولايت املتحدة الأمريكية دمعه للمقرتح اذلي يتفق مع املامرسات احلالية يف مكتب الولايت املتحدة  .417
ه أأشار للرباءات والعالمات التجارية بصفته مكتب تسمل. وأأقر الوفد ابخملاوف اليت أأاثرها وفد املنظمة الأوروبية للرباءات لكن
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ىل أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية مل يواجه هذه القضااي يف حدود جتربته اخلاصة، رمبا لأنه يطبق  اإ
 معيار عدم القصد يف التعامل مع الامتسات رد حق الأولوية.

ملعيَّنة دلى دخول الطلب وأأبدى وفد س نغافورة دمعه للمقرتح لأنه سيسهل الإجراءات عىل مودع الطلب واملاكتب ا .418
ىل املكتب ادلويل لك الواثئق املتعلقة  ىل أأن مكتب س نغافورة للملكية الفكرية حاليًا يرسل اإ املرحةل الوطنية، وأأشار الوفد اإ

 ابلامتسات رد حق الأولوية اليت يتقدم هبا مودعو الطلبات.

شعارات عدم التوافق فامي يتعلق بأأحاكم وذكَّر وفد الهند يف لكمته الفريق العامل بأأن مكتب الرباءات اله  .419 ندي يصدر اإ
ذا قرر مكتب  شعارات خبصوص تكل الأحاكم اإ رد حق الأولوية، وتساءل الوفد عن تأأثي املقرتح عىل املاكتب اليت دلهيا اإ

 التسمل رد حق الأولوية.

صدار أأحد املاك .410 نه يف حاةل اإ شعار عدم التوافق وردت الأمانة عىل التساؤل اذلي طرحه وفد الهند فقالت اإ تب املعينة اإ
49فطبقًا للقاعدة 

)اثلثًا(
)ز( ل يُلزم املكتب ابتباع قرار مكتب التسمل ابلسامح برد حق الأولوية، ول حيق ملودع الطلب أأن 2.

 يقدم الامتس رد حق الأولوية من املكتب املعني.

أأكرث توسعًا، مع أأخذ تعليقات الوفود ووافق الفريق العامل عىل أأن يدرس املكتب ادلويل املقرتحات بشلك  .412
 بعني الاعتبار.

 تعديالت متنوعة مقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .PCT/WG/7/15اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .411

لغاء ختفيض الرسوم  .411 املذكور يف جدول أأوحضت الأمانة أأن الوثيقة تقرتح تعديل الالحئة التنفيذية يف ثالثة جوانب: اإ
، وتغيي املهةل الزمنية للتقدم ابلامتس لرد حق PCT-EASYالرسوم بعد التفاق من حيث املبدأأ عىل وقف العمل بنظام 

الأولوية دلى املاكتب املعينة أأو املنتخبة عند تقدمي طلب رصحي لدلخول املبكر للمرحةل الوطنية حبيث تصبح املهةل شهرًا من 
49الرصحي وذكل بتعديل القاعدة اترخي تلق  الطلب 

)اثلثًا(
ىل الفقرة )أأ( من القاعدة 2)ب("1. 90"، وحذف الإشارة اإ

)اثنيًا(
يف  4.

90بناًء عىل تعديل القاعدة  1.90القاعدة 
)اثنيًا(
 .1021اذلي اعمتدته امجلعية يف  4.

ذف ختفيض الرسوم يف وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده ملقرتح تعديل جدول الرسوم حب .414
49. وانتقل الوفد للحديث عن مقرتح تعديل القاعدة 1.90وتعديل القاعدة  PCT-EASY نظام

)اثلثًا(
فأأبدى تفهمه ملربراته  

نه ل يبدي اعرتاضات معينة عليه، لكنه اقرتح مجيع املهل الزمنية املذكورة يف هذه القاعدة لتصبح شهرين، مبا يتفق مع  وقال اإ
 الزمنية املنصوص علهيا يف معاهدة قانون الرباءات. معظم املهل

معراًب عن تأأييده  PCT-EASYوأأبدى وفد اإرسائيل تأأييده للمقرتحات. وحتدث الوفد عن وقف العمل بنظام  .414
لكرتوين ابلاكم ل للمقرتح، وأأبلغ الفريق العامل بأأن مكتب الرباءات الإرسائييل بدأأ اس تالم ومعاجلة الطلبات ادلولية بنظام اإ

يف املائة من الطلبات ادلولية املودعة يف مكتب الرباءات الإرسائييل متوفرة  94. وابلتايل أأصبحت نس بة 1022نومفرب  2منذ 
لكرتونية ابلاكمل، مع اس تخدام نظام  يف املائة فقط من الطلبات. وذلكل أأبدى الوفد  1يف حوايل  PCT-EASYبصيغة اإ

من خيارات الإيداع املتاحة وتركزي املوارد عىل توفي أأنظمة  PCT-EASYم تأأييده ملقرتح املكتب ادلويل بسحب نظا
ىل مسأأةل رد حق الأولوية دلى املاكتب  لكرتونية ابلاكمل. مث انتقل الوفد اإ يداعات اإ منوذجية تسمح ملودع  الطلبات بتقدمي اإ

رتح عىل أأن يظل للماكتب املعينة حرية تقدمي همل املعينة بعد ادلخول املبكر للمرحةل الوطنية معراًب عن تأأييده أأيضًا لهذا املق
 زمنية أأطول حس امب يرتاءى لها، كام هو موحض يف الوثيقة.
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. كام أأعرب الوفد PCT-EASYوأأبدى وفد الياابن تأأييده ملقرتح تعديل جدول الرسوم بسبب وقف العمل بنظام  .416
اكتب املعينة بعد ادلخول املبكر للمرحةل الوطنية وأأبلغ الفريق عن تأأييده لتغيي املهةل الزمنية اخلاصة برد حق الأولوية دلى امل

 .1024العامل بأأن مكتب الرباءات الياابين خيطط لبدء تطبيق رد حق الأولوية يف النصف الأول من عام 

ين، وردت الأمانة عىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية مبد مجيع املهل الزمنية يف هذه القاعدة لتصبح شهر  .417
ىل أأهنا تفضل امليض قدمًا ابملقرتح عىل صياغته احلالية، لأهنا ل تس تلزم تغيي قوانني ادلول املتعاقدة، وبذكل امكن  فأأشارت اإ
ن اكنت القوانني الوطنية  ىل أأن ادلول دامئًا ما يُسمح لها بتقدمي همل زمنية مرحية أأكرث اإ هت الأمانة اإ بدء تفعيهل برسعة، ونوَّ

 تسمح بذكل.

 مرفقافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية واملنصوص علهيا يف وو .418
 .1024متهيدًا لعرضها عىل امجلعية للنظر فهيا يف دورهتا القادمة يف سبمترب  PCT/WG/7/15 الوثيقة

 أأخرى مسائل

 لغة التقرير
عداد تقرير الاجامتع اكماًل  .419 ىل اإ للأمم املتحدة، أأم الاكتفاء بنرش  ية الستابللغات الرمس طرحت الأمانة مسأأةل احلاجة اإ

ن  ىل التلكفة الإضافية لرتمجة تقرير الاجامتع اكماًل اإ نسخة املناقشات ابلإنلكزيية فقط كتقرير للفريق العامل. وأأشارت الأمانة اإ
ىل اللغات الس تة تلكف ما ب فرنك  70 000و 60 000ني اكن طوهل مقاراًب لتقرير دورة الفريق العامل العام املايض اإ

سويرسي، وأأولكت هذه املهمة يف اجململ اإىل مرتمجني خارجيني. ويف ضوء هذه التلكفة، دعت الأمانة الفريق العامل للنظر 
يف اجلدوى الإضافية لإعداد الأمانة تقرير الاجامتع اكماًل ابللغات الس تة. ابلإضافة اإىل ذكل يتوجب عىل مكتب الرئيس 

عداد ملخص شا ىل اللغات الرمسية الس تة للأمم املتحدة أأو نرُشت النسخة اإ مل ابللغات الس تة، سواٌء تُرمج تقرير الاجامتع اإ
ىل  24الإجنلزيية فقط. ويتكون امللخص من  صفحة، أأي أأنه أأكرث تفصياًل وأأطول اإىل حد ما من ملخص الرئيس يف  10اإ
 اجامتعات بعض هيئات الويبو الأخرى.

س بانيا ع .440 ن قناعته بأأن مسأأةل التقرير من املسائل الهامة، لكنه يرى أأن املسأأةل الأمه يه الس ياسة اللغوية وأأعرب وفد اإ
 انظريف الويبو. وقد انقشت جلنة الربامج واملوازنة مقرتحًا مقدمًا من الأمانة لالس تغناء عن تقارير الاجامتعات احلرفية )

(، ورأأى الوفد WO/PBC/21/22من الوثيقة  978اإىل  929والفقرات من  WO/PBC/21/15من الوثيقة  22 الفقرة
عىل ضوء هذا املقرتح أأن خيار الاعامتد عىل التدوين النيص اذلي تقدمه خدمات العنونة ليس خيارًا مدروسًا. ورأأى الوفد 

غوية للويبو ينبغ  أأن جلنة الربامج واملوازنة يه امللتقى الأنسب ملناقشة هذه املسأأةل. وأأضاف الوفد أأن الهدف من الس ياسة الل
أأل يكون توفي الرتمجة جملرد الرتمجة، ولكن مع منح الاهامتم املتاكئف للك لغة. وذلكل رأأى الوفد مشلكة يف تدوين احملارض 

عداد نسخة مهنا بلغة واحدة.  خبدمات العنونة واإ

ذا اكن الفريق العامل خموًل ابلس تغناء عن التقرير قبل  .442 أأن تتخذ جلنة الربامج واملوازنة قرارًا وتساءل وفد الياابن عام اإ
ن املناقشات ما زالت مس مترة.  يف هذه املسأأةل، حيث اإ

س بانيا مؤيدًا فكرة املساواة بني مجيع اللغات. .441  وأأعرب وفد الإكوادور عن تأأييده للكمة وفد اإ

س بانيا والإكوادور. فف  ههة تقنية مثل الفريق .441 العامل، من الأةمية  وأأعرب وفد ش ييل عن تأأييده لتعليقات وفدي اإ
 مباكن لغي املتحدثني ابللغة الإنلكزيية أأن تكون هناك مساواة بني مجيع اللغات.
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ن قرار ترمجة التقارير ينبغ  أأن تتخذه جلنة الربامج واملوازنة وليس الفريق  .444 س بانيا وقال اإ وأأيد وفد املكس يك لكمة وفد اإ
 العامل.

يق العامل شهدت مناقشات بشأأن التقرير احلريف لكهنا مل تُدرج يف وذكر وفد الربازيل أأن ادلورة السادسة للفر  .444
دراج نقطة عن هذه املسأأةل يف ملخص الرئيس نظرًا للمداخالت اليت قدمهتا  ملخص الرئيس لتكل ادلورة. وطالب الوفد ابإ

 عدة وفود عهنا.

 ابملراسالت. ويعمتد بأأن التقرير س ُيعد ابللغات الست علامالفريق العامل  وأأحاط .446

 أأعامل أأخرى
حدى دورات الفريق العامل يف الفرتة ما بني موعدي  .447 ووافق الفريق العامل عىل رفع توصية للجمعية ابنعقاد اإ

م يف ادلورة 1024وسبمترب/أأكتوبر  1024دوريت امجلعية يف سبمترب  ، برشط توافر المتويل الاكيف ذلكل، عىل أأن تُقدَّ
 ية اليت قدمت يف هذه ادلورة لمتكني وفود معينة من حضورها.القادمة نفس املساعدات املال 

ىل أأن ادلورة الثامنة للفريق العامل جمدوةل مبدئيًا لالنعقاد يف جنيف يف مايو/يونيو  .448  .1024وأأشار املكتب ادلويل اإ

 ملخص الرئيس
ىل أأن تدوينه ال PCT/WG/7/29أأشار الفريق العامل اإىل حفوى ملخص الرئيس يف الوثيقة  .449 رمس  واإ

 س ُيدرج مضن تقرير ادلورة.

 ادلورة اختتام
 .1024يونيو  21أأعلن الرئيس ختام ادلورة يف  .440

ن  .442 هذا اعمتد الفريق العامل اإ
 ابملراسةل.التقرير 

 يل ذكل املرفقات[ت]
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الأول املرفق  

دخالها عىل   :ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الالحئة التنفيذيةالتعديالت املقرتح اإ
 جدول الرسوم

 (1024يوليو  2يف  النافذة)ابلصيغة املعدةل املقرتحة 

 مقدار الرسوم الرسوم

 رمس الإيداع ادلويل: .2
 (24.1 )القاعدة

 ابلإضافة اإىل سويرسايً  فرناكً  2 110
من  فرناكً سويرساًي عن لك ورقة 24

اعتبارًا من الورقة  الطلب ادلويل
 احلادية والثالثني

 رمس املعاجلة للبحث الإضايف: .1
44 )القاعدة

)اثنيا(
1) 

 فرنك سويرسي 100

 رمس املعاجلة: .1
 (47.1 )القاعدة

 فرنك سويرسي 100

 التخفيضات

ذا أأودع الطلب ادلويل وفقًا للتعلاميت الإد ،ختفَّض من رمس الإيداع ادلويل املبالغ التالية .4  :ريةااإ

يف  عن العريضة وامللخص عىل الورق مع نسخة )أأ(
لكرتوين  وملف ملعاجلة النصوص: شلك اإ

 فرنك سويرسي 200 

ذا مل  )أأ( )ب( لكرتوين اإ يف ملف  العريضةكن تيف شلك اإ
 :ملعاجلة النصوص

 فرنك سويرسي 200 

ذا )ب( )ج( لكرتوين اإ يف ملف  العريضة تاكن يف شلك اإ
 :ملعاجلة النصوص

 فرنك سويرسي 100 

ذا اكن لك من العريضة  )ج( )د( لكرتوين اإ يف شلك اإ
 واملطالب وامللخص يف ملف ملعاجلة النصوص:

 فرنك سويرسي 100 

عامل التخفيض بناء  2حتت البند  يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل .4 )بعد اإ
ذا اكن  %90بنس بة  1حتت البند  ورمس املعاجلة 1حتت البند  رمس املعاجلة للبحث الإضايفو عند الاقتضاء(  4  البندعىل اإ

 املودع:

 من الناجت احمليل الإجاميلنصيب الفرد فهيا يقل   اليت مدرجة مضن ادلولخشصًا طبيعيًا ومواطنًا يقمي يف دوةل  )أأ(
نصيب متوسط لأرقام  )وفقاً  دولر أأمرييك 14 000عن  دولر أأمرييك 1 000دخلها الوطين للفرد عن 

يف الس نوات العرش الأخية ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك  من الناجت احمليل الإجاميلالفرد  ادلخل الوطين للفرد
كل عىل أأن يكون الأشخاص الطبيعيون من مواطين ت (،الأمم املتحدة طبقتهاليت نرشهتا  1004يف س نة 

 40طلبات دولية يف الس نة )للك مليون نسمة( أأو أأقل من  20أأقل من  أأودعواادلوةل ومن املقميني فهيا قد 
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طلبًا دوليًا يف الس نة )ابلأعداد املطلقة( وفقًا لأرقام متوسط الإيداع الس نوي يف الس نوات امخلس الأخية اليت 
( أأو يف 2997و 2996و 2994املس تحقة عن الس نوات عند حتديد جدول اشرتااكهتا  نرشها املكتب ادلويل

حدى ادلول التالية يف انتظار قرار من مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول معايي الأهلية احملددة يف  اإ
هذه الفقرة الفرعية: أأنتيغوا وبربودا والبحرين وبرابدوس وامجلاهيية العربية الليبية وعامن وسيش يل وس نغافورة 

 ؛يداد وتوابغو والإمارات العربية املتحدةوترين 

 يفادلول اليت صنفهتا الأمم املتحدة  مضن مدرجة دوةلأأو ل، وهو مواطن يقمي يف  اكن أأو خشصًا، طبيعياً  )ب(
 البدلان الأقل منوًا؛ منتعتربها الأمم املتحدة 

دة د مودعو الطلب الواحد، وجب أأن يس تويف مجيعهم املعايي احملد  ذا تعد  املدير  وحيدث   يف البند الفرع  )أأ( أأو )ب(. واإ
لتوجهيات امجلعية. وتس تعرض  ادلول املذكورة يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل وفقاً قوامئ العام 

 امجلعية املعايي املنصوص علهيا يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل.

 ثاين[]ييل ذكل املرفق ال 
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الثاين املرفق  

 التوجهيات املقرتحة لتحديث قوامئ ادلول اليت تس تويف معايي خفض بعض من رسوم معاهدة الرباءات

لهيا يف جدول الرسوم،  ييل تضع امجلعية فامي تعديل  لها امجلعية جيوزأأن ، ربةيف ضوء التجومن املفهوم، التوجهيات املشار اإ
 :يف أأي وقت هذه التوجهيات

لهيا يف البندين  تس تويفدلول اليت لأأول قامئة  وضعبعد مخس س نوات من  .2 )ب( من 4)أأ( و4املعايي املشار اإ
املعايي  تس تويفأأهنا  يظهراملدير العام مرشوع قوامئ ادلول اليت يعد  ، بعدها لك مخس س نواتبعد جدول الرسوم، و 
لهيا يف:  املشار اإ

لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات العرش  وفقاً )أأ( من جدول الرسوم 4البند  "2"
 ؛مجلعيةادلورة وتُنرش قبل أأس بوعني عىل الأقل من اليوم الأول  الأمم املتحدةتتيحها  الأخية اليت

، منواً  الأقل الأمم املتحدة مضن البدلان اليت تصنفها لبدلانل لأحدث قامئة  )ب( من جدول الرسوم وفقاً 4البند  "1"
 ؛واليت تُنرش قبل أأس بوعني عىل الأقل من اليوم الأول دلورة امجلعية

صفة مراقب يف ب وادلول اليت تمتتعمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  مبوجبدلول املتعاقدة لقوامئ تكل الويتيح املدير العام 
 .مجلعيةاقبل هناية دورة  علهيا لتعليقل امجلعية 

القوامئ طبق وت تعليقات.    يف ذكل ما يرد مناعوير  املدير العام قوامئ جديدة يعد  مجلعية، اوبعد هناية دورة  .1
ُ  التاليةول من الس نة املنقحة يف اليوم الأ   ،)د(1.47و )ج(1.)اثنيا(44و 4.24اعد للقو  س تخدم، وفقاً لتكل ادلورة وت

 ةأأي عىل)ب(، عىل التوايل من جدول الرسوم 4)أأ( و4 ينحتت البندلالس تفادة من خفض الرسوم هلية الأ للبت يف 
 .قامئة منقحة يف اجلريدة ةنرش أأيوتُ  مس تحقة. معنيةرسوم 

دراج  ويف حال عدم .1  يف تكل القامئة بسبب نرش رجدتُ مؤهةل ل  ،بعد ذكل أأصبحت، اقامئة معينة ولكهنيف دوةل اإ
لهيا يف الفقرة  العاديةورة لدل، بعد انقضاء مدة أأس بوعني قبل اليوم الأول الأمم املتحدة للأرقام أأعاله،  2للجمعية املشار اإ

تكل جيوز ل ، منواً الأقل  مضن البدلان الأمم املتحدة ليت تصنفهادلول القامئة منقحة نرش أأو لدلخل الوطين للفرد املنقحة 
ذه القامئة ه تنطبق. و املعنيةتكل ادلوةل يف القامئة  لإدراج املعنية قامئة ادلول تنقيحمن املدير العام تلمتس ادلوةل أأن 
 ةنرش أأيوتُ . الالامتسثالثة أأشهر من اترخي اس تالم عىل أأل يتجاوز ذكل املوعد موعد حيدده املدير العام، يف املنقحة 

 قامئة منقحة يف اجلريدة.

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICIPANTS 
 

 
 
I. MEMBRES/MEMBERS 
 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 

(in the alphabetical order of the names in French of the States) 
 
 
1. ÉTATS/STATES 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Boitumelo Brenda MOSITO (Mrs.), Team Manager, Patents and Design, South Africa 
Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, bsepato@cipc.co.za  
 
Pragashnie ADURTHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Janina SCHÄEFER (Ms.), German Patent and Trademark Office, Munich, 
janina.schaefer@dpma.de  
 
Juergen TISCHLER, German Patent and Trademark Office, Munich, juergen.tischler@dpma.de  
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Mohammed ALTHARWY, Head, Application Administration Unit, King Abdulaziz City for 
Science and Technology (KACST), Riyadh, mtharwi@kacst.edu.sa  
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Victor PORTELLI, General Manager, Patents and Plant Breeder’s Rights Group, IP Australia, 
Canberra, victor.portelli@ipaustralia.gov.au  
 
Keith PORTER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra, 
keith.porter@ipaustralia.gov.au  
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT Department, Austrian Patent 
Office;  Deputy Vice President Technics, Vienna, katharina.fastenbauer@patentamt.at  

mailto:bsepato@cipc.co.za
mailto:janina.schaefer@dpma.de
mailto:juergen.tischler@dpma.de
mailto:mtharwi@kacst.edu.sa
mailto:victor.portelli@ipaustralia.gov.au
mailto:keith.porter@ipaustralia.gov.au
mailto:katharina.fastenbauer@patentamt.at
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BELGIQUE/BELGIUM 
 
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève, 
mathias.kende@diplobel.fed.be  
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Julio Cesar MOREIRA, Director of Patents, Brazilian Patent and Trademark Office, Rio de 
Janeiro 
 
Marcelo DELLA NINA, Head, Intellectual Property Division, Ministry of External Relations, Rio 
de Janeiro 
 
Carlos Adriano DA SILVA, Secretariat of Innovation, Ministry of Development, Industry and 
Foreign Trade, Brasilia 
 
Catia Regina SILVA (Mrs.), General Coordinator, National Institute of Industrial Property, Rio de 
Janeiro 
 
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Cleiton SCHENKEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM 
 
Shahrinah YUSOF KHAN, Director General, Brunei Darussalam Intellectual Property Office 
(BrulPO), Bandar Seri Begawan, shahrinah.yusof@bruipo.com.bn  
 
Dk Siti Nurul Adibah PG ROSLI (Ms.), Formalities Assistant, General, Brunei Darussalam 
Intellectual Property Office (BrulPO), Bandar Seri Begawan,, adi.rosli@bruipo.com.bn  
 
 
CANADA 
 
Scott VASUDEV, Chief, Patent Administrative Policy, Classification and International Affairs 
Division, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau, 
scott.vasudev@ic.gc.ca  
 
 
CHILI/CHILE 
 
Rogelio CAMPUSANO SAEZ, Abogado, Subdirección de Patentes, Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago de Chile, rcampusano@inapi.cl  
 
Marcela PAIVA (Ms.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra, mpaiva@minrel.gov.cl  
 

mailto:shahrinah.yusof@bruipo.com.bn
mailto:adi.rosli@bruipo.com.bn
mailto:scott.vasudev@ic.gc.ca
mailto:rcampusano@inapi.cl
mailto:mpaiva@minrel.gov.cl
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CHINE/CHINA 
 
LV Dejun, Law Officer, Department of Treaty and Law, State Intellectual Property Office (SIPO), 
Beijing, lvdejun@sipo.gov.cn  
 
YANG Ping (Mrs.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, yangping@sipo.gov.cn  
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra, 
juan.saretzki@misioncolombia.ch  
 
 
COSTA RICA 
 
Karen Cristina QUESADA BERMÚDEZ (Sra.), Jefe, Oficina de Patentes, Registro Nacional, 
Registro de Propiedad Industrial, Costa Rica, kquesada@rnp.go.cr  
 
 
CUBA 
 
Mónica RODRÍGUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Flemming KØNIG MEJL, Chief, Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup 
 
Thomas Xavier DUHOLM, Chief, Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry 
of Economic and Business Affairs, Taastrup 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Samia MOSTAFA (Mrs.), Head, PCT Receiving Office, Egyptian Patent Office, Academy of 
Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 
wafahamed@hotmail.com  
 
 

mailto:lvdejun@sipo.gov.cn
mailto:yangping@sipo.gov.cn
mailto:juan.saretzki@misioncolombia.ch
mailto:kquesada@rnp.go.cr
mailto:wafahamed@hotmail.com
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ESPAGNE/SPAIN 
 
Javier VERA ROA, Consejero Técnico, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
Madrid 
 
Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Ketty Dolores VÉLIZ VÉLEZ (Srta.), Coordinadora de Patentes, Instituto Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual (IEPI), Quito, kveliz@iepi.gob.ec  
Juan Carlos CASTRILLÓN JARAMILLO, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Charles PEARSON, Director, International Patent Legal Administration, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
charles.pearson@uspto.gov  
 
Richard R. COLE, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
richard.cole@uspto.gov  
 
Michael A. NEAS, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
michael.neas@uspto.gov  
 
Matthew KOHNER, Attorney Advisor, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Department of Commerce, Alexandria, mattew.kohner@uspto.gov  
 
Paolo TREVISAN, Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office, Washington 
 
Karin L. FERRITER (Ms.), Intellecual Property Attaché, Economic Section, Permanent Mission, 
Geneva, Karin_Ferritier@ustr.eop.gov  
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic Section, Permanent 
Mission, Geneva, schlegk@state.gov  
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Andrey ZHURAVLEV, Deputy Director, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow, 
Azhuralev@rupto.ru  
 
Gennady NEGULYAEV, Senior Researcher, Information Resources, Classification System and 
Standarts in Industrial Property, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service 
for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow, 
Gnegouliaev@rupto.ru  
 
Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

mailto:kveliz@iepi.gob.ec
mailto:charles.pearson@uspto.gov
mailto:richard.cole@uspto.gov
mailto:michael.neas@uspto.gov
mailto:mattew.kohner@uspto.gov
mailto:Karin_Ferritier@ustr.eop.gov
mailto:schlegk@state.gov
mailto:Azhuralev@rupto.ru
mailto:Gnegouliaev@rupto.ru
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FINLANDE/FINLAND 
 
Riitta LARJA (Ms.), Deputy Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, 
riitta.larja@prh.fi  
 
Mari KOMULAINEN (Ms.), Principal Examiner, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, 
mari.komulainen@prh.fi  
 
 
FRANCE 
 
Olivier HOARAU, chargé de mission, Direction juridique, Affaires internationales, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Paris, ohoarau@inpi.fr  
 
Nathalie RAUFFER-BRUYÈRE (Mme), ingénieur brevet, Direction des brevets, Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), Paris, nraufferbruyere@inpi.fr  
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Mrs.), Head of International Affairs, Industrial Property 
Organization (OBI), Athens, mlab@obi.g  
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DIAZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), Ginebra, flor.garcia@wtoguatemala.ch  
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property 
Office, Budapest, csaba.baticz@hipo.gov.hu  
 
Virag HALGAND DANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Krishna Singh KARDAM, Joint Controller of Patents and Designs, Department of Industrial 
Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi, kardam.ks@nic.in  
 
Alpena DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, alpana.dubey@ties.itu.int  
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Mehrdad ELYASI, Head, Patent Office, State, Organization for Registration of Deed and 
Properties, Industrial Property General Office, Tehran, mahtab.tathiri@gmailcom  
 
Mohammed MOEINESLAM, Legal Expert, Ministry for Foreign Affairs, Tehran 

mailto:riitta.larja@prh.fi
mailto:mari.komulainen@prh.fi
mailto:ohoarau@inpi.fr
mailto:nraufferbruyere@inpi.fr
mailto:mlab@obi.g
mailto:flor.garcia@wtoguatemala.ch
mailto:csaba.baticz@hipo.gov.hu
mailto:kardam.ks@nic.in
mailto:alpana.dubey@ties.itu.int
mailto:mahtab.tathiri@gmailcom
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Nabiollah AZAMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Michael BART, Director, PCT Division, Israel Patent Office, Jerusalem 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Hiroshi KAWAMATA, Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo, pa0800@jpo.go.jp  
 
Hitomi MATSUMOTO, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp  
 
Takuya SUGIYAMA, Deputy Director, International Cooperation Division, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp  
 
Yuka HIRAKAWA (Ms.), Specialist for Formality Examination, Trademark and Customer 
Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp  
 
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Marat NAZARBEKOV, Chairman, State Service of Intellectual Property and Innovation under 
the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Mara ROZENBLATE (Mrs.), Expert, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga, 
mara.royenblate@lrpv.gov.lv  
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Vida MIKUTIENE (Ms.), Head, Applications Receiving and Document Management Division, 
State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius, vida.mikutiene@vpb.gov.lt  
 
 

mailto:pa0800@jpo.go.jp
mailto:pa0800@jpo.go.jp
mailto:pa0800@jpo.go.jp
mailto:pa0800@jpo.go.jp
mailto:mara.royenblate@lrpv.gov.lv
mailto:vida.mikutiene@vpb.gov.lt
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MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Moustapha SIDI MOHAMED, directeur adjoint, Direction de l’industrie, Ministère du commerce, 
de l’industrie, de l’artisantat et tourisme, Nouackchott, sidimd66@yahoo.fr  
 
Dilshaad UTEEM (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Gustavo ÁLVAREZ SOTO, Subdirector Divisional de Procedimiento Administrativo de Patentes 
Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industral, México, D.F. 
 
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Ugomma Nkeonye EBIRIM (Mrs.), Senior Lecturer, Education, Strategic Development and 
Global Policy Issues, University of Nigeria, Nsukka, ebirimugomma@gmail.com  
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Ingrid MAURITZEN (Ms.), Head, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo, inm@patentstyret.no  
 
Inger RABBEN (Mrs.), Senior Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Poperty 
Office (NIPO), Oslo, ira@patentstyret.no  
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Liz FRANCIS (Mrs.), Manager, Patent Designs and Plant Variety Rights, Intellectual Property 
Office of New Zealand, Ministry of Business Innovation and Employment, Wellington, 
liz.francis@iponz.govt.nz  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Jolanta WAZ (Mrs.), Head, International Applications Division, Receiving Department, Patent 
Office of the Republic of Poland, Warsaw, jwaz@uprp.pl  
 
 
PORTUGAL 
 
Susana ARMÁRIO (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Ministry of Justice, Lisbon 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, ese1@missionportugal.ch  
 
 

mailto:sidimd66@yahoo.fr
mailto:ebirimugomma@gmail.com
mailto:inm@patentstyret.no
mailto:ira@patentstyret.no
mailto:liz.francis@iponz.govt.nz
mailto:jwaz@uprp.pl
mailto:ese1@missionportugal.ch
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QATAR 
 
Maryam AL KUWARI (Ms.), Director, Patent Unit, Intellectual Property Center, Ministry of 
Justice, Doha, ma.alkuwari@moj.gov.qa  
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM, Taegeun, Senior Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, tkim09@korea.kr  
 
BAEK Jaehong, Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon, tultuly100@korea.kr  
 
JEONG Sangwoo, Assistant Deputy Director, Intellectual Property Technical Cooperation 
Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, emrakul409@korea.kr  
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
 
Makha CHANTHALA, directeur général adjoint, Département de la propriété intellectuelle, 
Ministère de la science et de la technologie, Vientiane, c_makha@yahoo.com  
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Eva SCNEIDEROVA (Mrs.), Director, Patent Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adriana ALDESCU (Ms.), Head, Patent Administration Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest, adriana.aldescu@osim.ro  
 
Monica SOARE-RADA (Ms.) Head, European Patents and PCT Section, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, monica.soare@osim.ro  
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Hazel CRAVEN (Mrs.), Senior Legal Adviser, Patent Policy, Intellectual Property Office, 
Newport, hazel.craven@ipo.gov.uk 
 
Nick SMITH, Senior Policy Adviser, Patent Legal Section, Intellectual Property Office, Newport, 
nick.smith@ipo.gov.uk  
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Walter CHIA, Deputy Director, IPOS-International, Intellectual Property Office of Singapore 
(IPOS), Singapore, walter_chia@ipos.gov.sg  
 
Simon SEOW, Group Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, simon_seow@ipos.gov.sg  

mailto:ma.alkuwari@moj.gov.qa
mailto:tkim09@korea.kr
mailto:tultuly100@korea.kr
mailto:emrakul409@korea.kr
mailto:c_makha@yahoo.com
mailto:adriana.aldescu@osim.ro
mailto:monica.soare@osim.ro
mailto:hazel.craven@ipo.gov.uk
mailto:nick.smith@ipo.gov.uk
mailto:walter_chia@ipos.gov.sg
mailto:simon_seow@ipos.gov.sg
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Su Lin NG (Ms.), Manager, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, ng_su_lin@ipos.gov.sg  
Thaddaeus HOO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Ján PLAVČAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Martin KABÁČ, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Swedish Patent and Registration Office, 
Stockholm, marie.eriksson@prv.se  
 
Måns MARKLUND, Quality Manager, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm, 
mans.marklund@prv.se  
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Tanja JӦRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, tanja.joerger@ipi.ch  
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, alexandra.grazioli@eda.admin.ch  
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Onsiree NOOPROM (Mrs.), Head, PCT Receiving Office, Department of Intellectual Property, 
Ministry of Commerce, Bangkok, onsireen@moc.go.th  
 
 
UKRAINE 
 
Antonina ZHUZHINEVA (Ms.), Head, International Applications Division, Ukrainian Institute of 
Industrial Property (SE UIPV), Kyiv, antonina_zhuzhneva@uipv.org  
 
VIET NAM 
 
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission 
 
 

2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI) 
 
Grétar Ingi GRÉTARSSON, Vice Director, Taastrup, ggr@npi.int  
 

mailto:ng_su_lin@ipos.gov.sg
mailto:marie.eriksson@prv.se
mailto:mans.marklund@prv.se
mailto:tanja.joerger@ipi.ch
mailto:alexandra.grazioli@eda.admin.ch
mailto:onsireen@moc.go.th
mailto:antonina_zhuzhneva@uipv.org
mailto:ggr@npi.int
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OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 
 
Alfred SPIGARELLI, Director, Directorate 1.1.5, Patent Procedures Management, Munich, 
apigarelli@epo.org  
 
Camille BOGLIOLO, Lawyer, Directorate 5.2.2, International Legal Affairs PCT, Munich, 
cbogliolo@epo.org  
 
Charlotte SCHMIDT (Ms.), Directorate Adviser, Directorate 2.2.17, International Legal Affairs 
PCT, Munich, cschmidt@epo.org  
 
Robert RANKIN, Administrator, Directorate Quality Analysis and Policy, Principal Directorate 
Quality Management, Munich, rrankin@epo.org  
 
 

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 

 
1. ÉTATS/STATES 
 
IRAQ 
 
Ahmad DHAYGHAM, Senior Chief Engineer, Industrial Development and Regulatory 
Directorate/Head of Industrial Property Department, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad 
 
 

2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 

 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Saja ALHASSAN (Ms.), Patent Examiner, Riyadh, sjalhassan@gccsg.org  
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (OAPI) 
 
Marie MEKENG à SEYI (Mme), cadre de maîtrise au Service des brevets et autres créations à 
caractère technique, Protection de la propriété industrielle, Yaoundé, marie.mekeng@oapi.int  
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Anahit MARUKYAN (Mrs.), Chief Specialist, Formal Examination Division, Examination 
Department, Moscow, amarukyan@eapo.org  
 

mailto:apigarelli@epo.org
mailto:cbogliolo@epo.org
mailto:cschmidt@epo.org
mailto:rrankin@epo.org
mailto:sjalhassan@gccsg.org
mailto:marie.mekeng@oapi.int
mailto:amarukyan@eapo.org
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Nigina TAGAEVA (Ms.), Principal Examiner, Formal Examination Division, Examination 
Department, Moscow, nigina-t@mail.ru  
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/ 
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
John KABARE, Senior Patent Examiner, Industrial Property, Harare 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva, syam@southcentre.int  
 
 

3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA) 
Paul HARRISON, Co-Chair, Patents Committee, Sydney, paulharrison@shelstonip.com 
Min-Cheol KIM, Delegate, Patents Committee, Seoul, mck@mspat.co.kr  
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Stephen MITCHELL, Delegate, Bexhill-on-Sea, sm553@hotmail.co.uk  
Cecilia CARLI (Ms.), Head of Delegation, Siena, ceciliacarli89@gmail.com  
Karolina KLEINA (Ms.), Delegate, Gdansk, karolina.klenia@gmail.com  
Tadijana VUKUŠIC /Ms.), Delegate, Sestanovac, tadijana_vukusic@hotmail.com  
Daniela CARDOSO (Ms.), Delegate, Lisbon, cardosomarquesdaniela@gmail.com  
 
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation 
of Industrial Property Attorneys (FICPI) 
Jan MODIN, CET Special Reporter, Stockholm, jan.modin@ficpi.org  
 
Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives before the European Patent Office (EPI) 
Emmanuel SAMUELIDES,Vice Chair of the PCT Trilateral Sub-Committee of EPPC, Munich, 
msamuel@deslab.ntua.gr 
 
Third World Network (TWN) 
Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Researcher, Geneva 

4. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la 
Propiedad Industrial (AGESORPI) 
Santiago JORDÁ PETERSEN, Representante, Barcelona, mail@curellsunol.es  

mailto:nigina-t@mail.ru
mailto:syam@southcentre.int
mailto:paulharrison@shelstonip.com
mailto:mck@mspat.co.kr
mailto:sm553@hotmail.co.uk
mailto:ceciliacarli89@gmail.com
mailto:karolina.klenia@gmail.com
mailto:tadijana_vukusic@hotmail.com
mailto:cardosomarquesdaniela@gmail.com
mailto:jan.modin@ficpi.org
mailto:msamuel@deslab.ntua.gr
mailto:mail@curellsunol.es


PCT/WG/7/30 Prov. 
Annex III 
12 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
Brooke SCHUMM III, Vice-Chair, PCT Issues Committee, Baltimore, schummb@danmclaw.com 
 
Association des agents de brevets de Chine (ACPAA)/All-China Patent Agents Association 
(ACPAA) 
LONG Chuanhong, Vice President, Beijing, longchh@ccpit-patent.com.cn  
YUAN Shaohui, Manager, Beijing, yshaohui@cpahkltd.com  
 
Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property 
Association (JIPA) 
Tetsunori MINATO, Vice Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, 
minato@ipics.co.jp  
Akio YOSHIOKA, Vice Chairperson, International Patent Committee, Tokyo,  
a-yoshioka@da.jp.nec.com  
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association 
(JPAA) 
Yoshiteru MIZUMOTO, Patent Committee, Tokyo, gyoumukokusai@jpaa.or.jp  
Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo, m.endo-jpaa@nifty.com  
 
 
Chambre polonaise des conseils en brevets (CPCB)/Polish Chamber of Patent Attorneys 
(PCPA) 
Jerzy LAMPART, Member, Warsaw, jerzy.lampart@pirp.org.pl   
 

III. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Victor PORTELLI (AUSTRALIE/AUSTRALIA) 
 
Secrétaire/Secretary:  Claus MATTHES (OMPI/WIPO) 
 
 

IV. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
James POOLEY, vice-directeur général, Secteur de l’innovation et la technologie/Deputy 
Director General, Innovation and Technology Sector 
 
Matthew BRYAN, directeur, Division juridique du PCT/Director, PCT Legal Division 
 
Carsten FINK, économiste en chef, Division de l’économie et des statistiques/Chief Economist, 
Economics and Statistics Division 
 
Claus MATTHES, directeur, Division du développement fonctionnel du PCT/Director,  
PCT Business Development Division 
 

mailto:schummb@danmclaw.com
mailto:longchh@ccpit-patent.com.cn
mailto:yshaohui@cpahkltd.com
mailto:minato@ipics.co.jp
mailto:a-yoshioka@da.jp.nec.com
mailto:gyoumukokusai@jpaa.or.jp
mailto:m.endo-jpaa@nifty.com
mailto:jerzy.lampart@pirp.org.pl
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Matthias REISCHLE, directeur adjoint et chef, Section des affaires juridiques du PCT, Division 
juridique du PCT/Deputy Director and Head, PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division 
Michael RICHARDSON, directeur ajoint, Division du développement fonctionnel du PCT/Deputy 
Director, PCT Business Development Division 
 
Thomas MARLOW, administrateur chargé des politiques, Division du développement 
fonctionnel du PCT/Policy Officer, PCT Business Development Division 
 
 
 

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[


