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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  26جنيف، من   2015 مايو 29اإ
 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة   من جدول الأعامل: 1البند 
ورة ورب  ابملااري،ن، وووىل الس يد والو  ماوسس االويبو  الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو، ادل افتتح .1

 أأمانة الفريق العامل.

 انتخاب الرئسس وانئيب الرئسس   من جدول الأعامل: 2البند 
ومل تكن أأي ترش يحات لنائيب  انتخ  الفريق العامل ابلإجامع الس يد فيكتور بوروييل اأأسرتاليا  رئسسا لدلورة. .2

 الرئسس.

 اعامتد جدول الأعامل   الأعامل:من جدول  3البند 
 .PCT/WG/8/1/Rev. 2اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل املعدل يام هو مقرتح يف الوثيقة  .3

 بياانت افتتابية
أأطلع وفد س نغافورة الفريق العامل عن مس تجدات التقدم اذلي أأبرزه مكت  س نغافورة للملكية الفكرية صوب بدء  .4

دارة للب حث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، بعد وعيسنه من قبل مجعية معاهدة التعاون باأأن الرباءات يف العمل بصفته اإ
مس توى استيفاء معيار ، 2014. وقد بلغ ذكل املكت ، يف نومفرب 2014سبمترب دروهتا السادسة والأربع،ن املعقودة يف 

لرباءات وحفصها وهو يا متل الآن عىل أأيرث من فامي خيص ما جيريه من معليات البحث يف ا ISO 9001:2008التصديق 
جراءات لإدارة العمل اخلاص ابلبحث ادلويل والفحص  100 ىل ذكل، ُوضعت اإ فابص من فابيص الرباءات. وابلإضافة اإ
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دارة للبحث  لتدري الفابصون  خضعالمتهيدي ادلويل، وقد  للتكيّف مع دورمه اجلديد. ويعزتم املكت  بدء العمل بصفته اإ
 .2015سبمترب  1 والفحص المتهيدي ادلويل يف ادلويل

الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون باأأن الرباءات: وقرير عن  اجامتع من جدول الأعامل:  4البند 
 ادلورة الثانية والعرشين

 يف ظل معاهدة جامتع الإدارات ادلولية العامةلل والعرشين الثانيةأأحاط الفريق العامل علام بتقرير ادلورة  .5
ىل ملخص رئسس وكل ادلورة الوارد يف الوثيقةالرباءات واملدرج يف مرفق  PCT/MIA/22/22 ، وذكل استنادا اإ

 .PCT/WG/8/2 الوثيقة

بصاءات    من جدول الأعامل: 5البند   معاهدة التعاون باأأن الرباءاتقطاع اإ
آخر اإ أأحاط الفريق العامل علام بعرض قدمه املكت  ادلويل عن  .6  .1معاهدة الرباءاتقطاع بصاءات أ

 اخلدمات الإلكرتونية يف قطاع معاهدة التعاون باأأن الرباءات   من جدول الأعامل: 6البند 
ىل الوثيقة .7  .PCT/WG/8/20 استندت املناقاات اإ

ت  وأأعربت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة عن وقديرها للعمل املُنجز يف حتس،ن اخلدمات الا بكية اليت يتيحها املك  .8
ىل أأن اخلدمات جتل  قمية مضافة كبرية لإجراءات معاهدة التعاون باأأن الرباءات. وأأشري  ادلويل للمودع،ن واملاكو . وأأشري اإ

ىل رضورة أأن يكون وطوير  سلامي من النابية القانونية، أأي   ePCTالنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون باأأن الرباءات اأأيضا اإ
 طار القانوين.لزوم أأن يكون مدعوما ابلإ 

وأأبدي دمع واسع من بيث املبدأأ لأوليات العمل القادم احملّدد يف الوثيقة، ولو أأن هناك ماكو  وطنية خمتلفة لسست  .9
االك اليت حتول دون يف وضع يسمح لها بتنفيذ بعض من التوصيات املوهجة لها، وذكل لأس باب قانونية أأو وقنية. ومن امل 

ىل ذكل الأمن الوطين واليق،ن خبص آخر اإ حاةل الواثئق اخملّزنة يف خادم ياغهّل مكت  أ وص الوقت الفعيل اذلي تس تغرقه اإ
ىل اس تخدام أأشاكل حمّددة من التوقيعات الإلكرتونية.  الأنظمة احمللية لبقا، واحلاجة اإ

تاحة حاليا نه س يعمل مع املاكو  املعنية بغرض ووفري أأية معلومات رضورية باأأن اخليارات امل وقال املكت  ادلويل اإ  .10
ىل تسوية املاالك العاجةل فقط،  ومناقاة املتطلبات الإضافية. ومت التأأكيد عىل أأن املناقاات مع املاكو  ل ينبغي أأن تسعى اإ

 بل مساعدة املكت  ادلويل عىل حتديد الفرص للقيام بعمل أأيرث مشول يف الس نوات القادمة.

ىل رضورة أأن يكون حتس،ن  .11 وووس يعها من   eSearchCopyنُسخ البحث الإلكرتونية اخدمة وأأشارت عدة وفود اإ
ىل املنافع الكبرية اليت ميكن أأن وتأأىت من ونفيذها عىل نطاق واسع. وشّددت وفود خمتلفة أأيضا  الأولوايت اخلاصة، ابلنظر اإ

آليا وطلبات الفحص المتهيدي ادلويل املُقدمة ب عىل  ، ابعتبارها XMLسق ن خدمات الإحاةل ب،ن الآلت والبياانت املقروءة أ
ماكنية لتعزيز الكفاءة أأو ووفري خدمات جديدة مفيدة.  مسائل تس تحق اهامتما خاصا ووتيح اإ

ن خدماوه ونطوي فعال عىل تروسبات ملعاجلة وردا عىل سؤال طرحه أأحد ممثيل املس تخدم،ن،  .12 قال املكت  ادلويل اإ
ين حاليا سوى خبصوص الواثئق املُحّمةل اليت تا متل عىل نُسخ الواثئق املستاهد هبا، ولو أأهنا ل تُس تخدم بالك رووس

، بدل من الواثئق املستاهد هبا يف وقارير البحث ادلويل. ودلى ووفري اخلدمات للمودع،ن الأخرىمالبظات من الأطراف 
ف الرباءات، توفري لك ما يس تلمه من مستندات خالب املكت  ادلويل  قومي ، 3ا20واملاكو  املعّينة يام تارتطه املادة 

                                                
1

 الرابط التايل: وُتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/8 
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  احرتاما PATENTSCOPEبالك خصويص، للمودع،ن واملاكو  املعّينة، ولكنه ل يتيحها للجمهور عىل ركن الرباءات ا
 حلق املؤلف.

 .PCT/WG/8/20 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .13

 "التعاون باأأن الرباءاتوقدير املرونة يف رسوم معاهدة  تمكةل لدلراسة باأأن " من جدول الأعامل:  7البند 
ىل الوثيقة .14  .PCT/WG/8/11 استندت املناقاات اإ

وقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون باأأن  ورببت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بتمكةل ادلراسة باأأن " .15
 " اليت أأعدها كبري الاقتصادي،ن.الرباءات

قلميية وأأيّد عىل رضو .16 حدى اجملموعات الإ رة أأن تكون الاس تدامة املالية وبياد الإيرادات رشطا وحتدث وفد ابمس اإ
ذا اكنت الإيداع الإضافية النامجة عن التخفيضات  اتمس بقا لإدراج أأي وغيريات عىل الرسوم. وبناء عليه تساءل الوفد عام اإ

ذا اكن من لجامعات ومعاهد البحث احلكومية ورّبر اخلسائر يف الإيرادات املتأأوية من الرسوم. وتساءل لاملمنوحة  أأيضا عام اإ
وب،ّن من ادلراسة أأن لبدلان املتقدمة. ويف ح،ن وكل التابعة ل املرُّبر المتيزي ب،ن اجلامعات ومعاهد البحث التابعة للبدلان النامية و 

ختفيضات الرسوم املمنوحة جلامعات البدلان النامية وبدو أأيرث فاعلية من ختفيضات الرسوم املمنوحة جلامعات البدلان 
، عىل 2014 يف احلس بان عندما وافقت ادلول الأعضاء، يف عام مؤخراتقدمة، رأأى الوفد أأن اجلان  الإاما ي قد أأخذ امل 

 معايري الأهلية املراجعة لتخفيضات الرسوم املمنوحة للمودع،ن من البدلان النامية.

مة والبدلان النامية دلى وطبيق أأي ختفيضات ب،ن البدلان املتقد وفود الرأأي اذلي مفاده أأنه ل ينبغي المتيزيال أأحد وأأيّد .17
د أأن اجلامعات ومعاهد البحث احلكومية لسست ُممثةّل ذكل الوف معات ومعاهد البحث احلكومية. ورأأىيف الرسوم لفائدة اجلا

الرسوم  بناء عىل معاهدة التعاون باأأن الرباءات، مما ميكن وعويضه بتطبيق ختفيضات عامة يف اتابلقدر الاكيف يف الإيداع
 لفائدة هذين النوع،ن من املودع،ن.

دراج ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات ومعاهد البحث احلكومية التابعة  .18 ورأأت عدة وفود أأخرى أأنه ينبغي أأول اإ
عي البدلان مودمن  للبدلان النامية، عىل أأن يُنظر لبقا يف ابامتل ووس يع نطاق وكل التخفيضات لسامل هاو،ن الفئت،ن

مة. وقدمت بعض الوفود الأخرى أأمثةل عىل ختفيضات الرسوم املُطبقة عىل الصعيد الوطين لفائدة اجلامعات ومؤسسات املتقد
يداع طلبات الرباءات من قبل هذين النوع،ن من املودع،ن. ىل زايدة عدد اإ  البحث العامة مما أأدى اإ

نه يف ح،ن أأبدت وفود عدي .19 دة دمعها لتخفيضات رسوم معاهدة وقال الرئسس، يف معرض ولخيصه للمناقاات، اإ
ذا اكن ينبغي وطبيق وكل  آراء خمتلفة بول ما اإ التعاون باأأن الرباءات لفائدة اجلامعات ومعاهد البحث احلكومية، أأبديت أ

التخفيضات عىل لك وكل الأنواع من املودع،ن أأو الاقتصار عىل وكل التابعة للبدلان النامية مهنا. وعىل أأية حال ودون اروفاع 
ىل خسائر يف الإيرادات اليت حتّصلها الويبو. وبناء عليه، جي  أأن يُنظر تفيض أأية ختفيضات س  ملحوظ يف عدد الإيداعات،  اإ

يف هذه املسأأةل بالك لكي، مع احلرص أأيضا عىل وناول كيفية  وعويض أأي خسائر حتدث. ودعا الرئسس لك ادلول الأعضاء 
ىل التقدم ابقرتاحات يف هذا الس ياق يك وُ   ناقش يف دورة من دورات الفريق العامل القادمة.اإ

 .PCT/WG/8/11 وأأحاط الفريق العامل مبضمون الوثيقة .20

يرادات املتأأوية من رسوم معاهدة التعاون باأأن الرباءات: ودابري ممكنة من أأجل من جدول الأعامل:   8البند  الإ
 احلد من التعّرض للتغريات يف معدلت أأسعار الرصف

ىل الوثيقةاستندت املنا .21  .PCT/WG/8/15 قاات اإ
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ىل الرشوع يف التحّوط خبصوص رسوم الإيداع ادلويل ورب  .22 بت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة ابلقرتاح ادلاعي اإ
ووعديل الإجراء الراهن اخلاص ، جملاهبة اخلطر النامج عن املعامالت اليت جُترى ابليورو وال،ن الياابين وادلولر الأمرييك

مّرة لرسوم الإيداع ادلويل بناء عىل املعاهدة غ املعادةل لرسوم معاهدة الرباءات حبيث حُتّدد املبالغ املعادةل اجلديدة لابتحديد املب
 .شهرا 12 ملدةواحدة يف الس نة ل أأيرث، يك وظل اثبتة 

 من بيث زايدة وشّددت الوفود عىل املنافع اليت س يجلهبا هذا الهنج لنظام معاهدة التعاون باأأن الرباءات، ل س امي .23
الكفاءة والقدرة عىل التنبؤ، وأأيّدت يف الوقت نفسه عىل رضورة ضامن شفافية اتمة، وخباصة ما يتعلق ابلإجراء اجلديد 
ىل أأسعار حتّوط خمتلطة حيّددها املدير العام.  ويف اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل ابلعمالت املقرتح التحّوط خبصوصها استنادا اإ

دراج مزيد من التفاصيل بول ذكل هذا الصدد، ي  ما ابإ مانة مواصةل النظر يف أأبسن طريقة لضامن وكل الافافية، اإ نبغي للأ
صدار مجعية  تفامه ل معاهدة التعاون باأأن الرباءات الإجراء اجلديد يف التوجهيات ذاهتا أأو، عىل الأفضل، بطرق أأخرى مثل اإ

 ع التوجهيات بصيغهتا املعدةل املقرتحة.وعمتده مّدد وفاصيل ذكل الإجراء اجلديد، بعد أأن حي

وردا عىل اس تفسار قدمه أأحد الوفود، عرضت الأمانة ووفري املزيد من املعلومات املفصةل بول الإيرادات املتأأوية من  .24
 رسوم معاهدة التعاون باأأن الرباءات مبختلف العمالت اليت يس تلمها هبا املكت  ادلويل.

اختاذ قرار معاهدة التعاون باأأن الرباءات عية ح،ن يعود جل ، أأيّدت الأمانة أأنه يف وردا عىل اقرتاح قدمته عدة وفود .25
ىل  ن الأمانة وعزتم طرح املسأأةل عىل هنا ي باأأن الاقرتاح ادلاعي اإ الرشوع يف التحّوط ووعديل التوجهيات بناء عىل ذكل، فاإ

 .2015جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا القادمة يف يوليو 

أأي عقد  "وأأجيل"عىل اس تفسار قدمه أأحد الوفود، أأيّدت الأمانة أأنه ل ووجد أأي حدود خبصوص ابامتل وردا  .26
ليه يف الفقرة  آجل، عىل النحو املاار اإ آجل . PCT/WG/8/15 من الوثيقة 34أ برام عقد أ وس يقتيض ذكل "التأأجيل" اإ

بالغ ادلول ا أأنه سسسّ جديد، وهو ما ميكن تكراره، نظراي، مّرات ومّرات. وأأيّدت الأمانة أأيض ذا ما ُطبق ذكل، اإ ها، اإ
آجةل وأأي الأعضاء ابنتظام بول أأي  آاثر وطال أأموال الويبو بسب  التحوّ وأأجيل لعقود أ  ط.أ

وردا عىل اس تفسارات قدمهتا عدة وفود بول مدى امتثال الهنج اجلديد املقرتح لبيان الويبو باأأن "قابلية حتّمل  .27
، واذلي أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام به يف WO/PBC/22/17ليه يف الوثيقة اخملاطر" عىل النحو املنصوص ع 

ن الهنج اجلديد ميتثل امتثال اتما ذلكل البيان، لأنه حيّد فعال من 2014دورهتا الثانية والعرشين يف سبمترب  ، قالت الأمانة اإ
ايل، يف احلالت اليت وتعّرض فهيا املنظمة بالك اكمل العمالت مقارنة ابلوضع احل فسعار ص اخملاطر املروبطة بتقلبات أأ 

 لتكل اخملاطر.

ىل أأمهية ووفري همةل زمنية اكفية فامي خيص التغيريات املُدخةل عىل الرسوم لمتك،ن ماكو  تسمل  .28 وأأشارت عدة وفود اإ
دخال  ذاكء وعي املودع،ن قبل التحديثات الالزمة عىل الأنظمة ادلاخلية لتكنولوجيا املعلومات والوصالالطلبات من اإ ت واإ

دخول املبالغ املعادةل اجلديدة حزّي النفاذ. وأأيّدت الأمانة أأن الهنج اجلديد لن يغرّي معوما الأثر عىل ماكو  تسمل الطلبات 
ودخل  س ُتحّدد مبوجبه يف الأس بوع الأول من شهر أأيتوبر لك عام يكذكل أأن املبالغ املعادةل اجلديدة مقارنة ابلإجراء احلايل، 

يناير من العام التايل. غري أأن الاس تثناء هو ابامتل أأن تكون املهةل الزمنية دلخول املبالغ املعادةل اجلديدة حزّي  1حزّي النفاذ يف 
ل بعد أأن وعمتد مجعية معاهدة  2016النفاذ يف يناير  أأقرص نوعا ما، علام بأأنه ل ميكن حتديد وكل املبالغ املعادةل اجلديدة اإ

ىل  5ن باأأن الرباءات، املزمع عقدها يف الفرتة من التعاو  ، مما يؤّخر قليال أأيتوبر من هذا العام، رمسيا التوجهيات املعّدةل 14اإ
ىل الاطر الثاين من أأيتوبر  . ولكن س يرتك ذكل فرتة وتجاوز شهرين قبل دخول املبالغ 2015حتديد املبالغ املعادةل اجلديدة اإ

ماكنية أأن ودخل الرسوم اجلديدة املعادةل اجلديدة حزّي النفا  يناير. 1عام الأول بعد يف الذ. ومن احللول الاس تثنائية البديةل اإ
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واقرتبت عدة وفود اوباع مقاربة حتوط مماثةل أأيضا خبصوص خدمات الويبو الأخرى اليت جُتمع علهيا الرسوم، مثل  .29
ىل أأن خطر وعرضها أأدىن بكثري عىل ما يبدو، نظرا  لتغريات أأسعار الرصف نظايم مدريد أأو لهاي، عىل الرمغ من الإشارة اإ

 لأن غالبية الرسوم تسدد يف هذين النظام،ن ابلفرنك السويسي.

دخالها عىل  .30  مجعية معاهدة التعاون باأأن الرباءاتووجهيات ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل  PCT/WG/8/15للوثيقة  املرفق الثاين خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم والواردة يف هبدف وقدميها اإ

، رهنا بأأية وغيريات أأخرى قد ودخلها الأمانة عىل الصياغة أأو، 2015اجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأيتوبر 
ابلعمالت املقرتح بدل من ذكل، وقدمي مرشوع مذكرة وفامه حتتوي عىل وفاصيل العملية اجلديدة لتحديد املبالغ املعادةل 

ىل  ىل جان  التوجهيات يف صيغهتا املعدةل املقرتحة.سعر حتّوط خمتلطالتحوط مهنا استنادا اإ  ، يك وعمتدها اجلعية اإ

وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة وحتدثت عن هذه املسأأةل اقرتاح عدم البدء ابلتحوط خبصوص رسوم البحث  .31
جراء حمااكة "ووكيدية" أأول ملناقاة اقرتاح مفّصل من الأمانة خالل ادلورة املقبةل يف هذه املرحةل، بل أأيدت ابلأبرى ا لبدء ابإ

 .2016للفريق العامل يف عام 

ىل " .32 " جليع املعامالت اخلاصة ابلرسوم هيلك مقاصةوأأعرب العديد من الوفود عن وأأييده معوما لقرتاح الانتقال اإ
هنا املتأأوية من معاهدة التعاون باأأن الرباءا دارات البحث ادلويل واملكت  ادلويل، وقالت اإ ت ب،ن ماكو  تسمل الطلبات واإ

 يلزهما املزيد من املعلومات يك تمتكن من البت يف املسأأةل.

ضافية عىل  .33 نه ل يس تطيع أأن يؤيد اقرتاح املقاصة، لقلقه من أأن يتسب  ذكل يف فرض أأعامل اإ وقال وفد من الوفود اإ
 ماكو  تسمل الطلبات.

دارة وأأعر  .34 ماكنية ونفيذ هيلك املقاصة بسعة، مستاهدا بتجاربه الإجيابية، بصفته اإ ب وفد من الوفود عن أأمهل يف اإ
طاره عىل رسوم البحث من مكت  لتسمل الطلبات  حبث دويل، يف ونفيذ مرشوع جترييب يف الوقت الراهن بصل يف اإ

نه يتوقع حتقيق أأقىص  ذا مُجع هيلك املقاصة املذكور بتحويل نسخ البحث "عرب" املكت  ادلويل. وقال الوفد أأيضا اإ فائدة اإ
دارات البحث ادلويل "عرب" املكت  ادلويل ا ىل اإ لكرتونيا من ماكو  تسمل الطلبات اإ   .eSearchCopyاإ

ضافة هامش للمبالغ املعادةل لرسوم  .35 وأأحاطت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة علام مع الاروياح بأأنه مل يعد من املقرتح اإ
 يداع ادلويل ورسوم البحث ادلويل. الإ 

هنا ل وؤيد اقرتاح متك،ن املودع،ن من سداد رمس الإيداع ادلويل ابلفرنك السويسي ورمس البحث  .36 وقالت عدة وفود اإ
ىل أأن الاقرتاح مل يقصد به فرض سداد الرسوم بعمةل  دارة البحث ادلويل، عىل الرمغ من الإشارة اإ ابلعمةل اليت وطبقها اإ

 ةل مكت  تسمل الطلبات احمللية.خالف مع

 ونس يق املساعدة التقنية يف ظل معاهدة التعاون باأأن الرباءات  من جدول الأعامل: 9البند 
ىل الوثيقة  .37  .PCT/WG/8/16استندت املناقاات اإ

ىل البدلان النامية. و  عن مرشوعات املساعدة التقنيةورببت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة ابلتقرير  .38 أأيدت املقدمة اإ
ىل البدلان النامية. ىل أأمهية هذه املساعدة ابلنس بة اإ  عدة وفود الزتاهما مبواصةل وقدمي املساعدة التقنية، مارية اإ

قلميية، عىل أأن املعلومات الواردة يف الوثيقة وب،ن أأن برامج املساعدة التقنية  .39 وشدد وفد من الوفود، ميثل مجموعة اإ
ءات تالك عنرصا حاسام من عناص أأناطة املساعدة التقنية الأوسع نطاقا اليت وقدهما املتعلقة مبعاهدة التعاون باأأن الربا

الويبو هبدف ووس يع نطاق نظام املعاهدة ووعزيزه. وأأضاف الوفد أأن مسأأةل وقدمي املساعدة التقنية جي  أأن ونظر يف س ياق 
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ىل املناقاات اجلارية يف هذا الاأأن داخل الل  جنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت كرست أأوسع، وأأشار يف هذا الصدد اإ
وقتا أأطول يف دورهتا الأخرية للتحاور باأأن أأناطة املساعدة التقنية. ويف هذا الصدد مل وفتأأ ترى اللجنة أأن الفريق العامل 

قدهما الويبو يف جمال ارجية للمساعدة التقنية اليت واخلراجعة عليه أأن ينتظر بصيةل املناقاات اجلارية يف اللجنة بول امل
  قبل أأن يرشع يف مناقاة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة التعاون CDIP/8/INF/1االوثيقة  التعاون لأغراض التمنية
 باأأن الرباءات حتديدا.

قلميية عىل أأناطة املساعدة التقنية اليت و .40 قدهما وأأعربت عدة وفود عن امتناهنا للويبو وعدد من املاكو  الوطنية والإ
ىل بدلاهنا، وأأقرت مبا لهذه املساعدة من فوائد عىل املاكو  واملس تخدم،ن عىل النطاق،ن الوطين والإقلميي.  اإ

 .PCT/WG/8/16وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة  .41

 ودري  الفابص،ن من جدول الأعامل:  10البند 
ىل الوثيقة  .42  .PCT/WG/8/7استندت املناقاات اإ

وفود عن وقديرها لتدري  الفابص،ن وغري ذكل من أأشاكل املساعدة اليت بصلت علهيا يف الس نوات وأأعربت عدة  .43
الأخرية من املاكو  الأخرى ومن املكت  ادلويل. وصبت بأأهنا وقّدر هذا الأمر احلامس لتسح،ن جودة معل ماكتهبا وقديرا 

ا ماكتهبا، بصفهتا ماكو  ماحنة، هذا التدري . ومع ذكل كبريا. وأأوحضت عدة وفود طائفة من الطرق اخملتلفة اليت قدمت هب
قد ُأِقر عىل نطاق واسع بأأن مثة حزيا لتحس،ن فعالية هذا التدري  وجناعته بتحس،ن التنس يق ب،ن املاكو  والتعمل من 

ابتياجات  املامرسات السابقة للماكو  الأخرى. وشدد وفد من الوفود عىل أأن التدري  يلزم أأن يكون معليا ويريز عىل
 املاكو  املعنية.

وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بادة اقرتاح املكت  ادلويل بزايدة ادلور اذلي يؤديه يف املساعدة عىل  .44
ونس يق ودري  الفابص،ن ب،ن املاكو ، الأمر اذلي سسنطوي يف أأبسط أأشاكهل عىل الربط ب،ن الابتياجات وقدرات 

و  بأأناطة املاكو  الأخرى وقدرهتا عىل تمكةل هذه الأناطة ومن مث واليف الازدواجية. التدري  بطريقة وضمن وعي املاك
والوضع الأمثل هو أأن يتيح الرتوس  أأيضا للماكو  حتس،ن فهمها للطرق اليت جتري هبا املاكو  الأخرى التدري  والتعمل من 

ذا أأمكن عقد وظاهرة هذه الطرق. وشددت عدة وفود من جديد عىل رأأهيا بأأنه ل ينبغي عقد مؤ  ل اإ متر فعيل للجهات املاحنة اإ
 أأخرى وتعلق مبعاهدة التعاون باأأن الرباءات يف الآن ذاوه.

زاء الاقرتاح املقدم بأأن يطور املكت  ادلويل، ابلشرتاك مع املاكو  الرشيكة،  .45 وأأعرب وفد من الوفود عن قلقه اإ
ىل أأن حمتوى هذه العناص ينبغي أأن يرتك للجهات املاحنة، يام ينبغي أأن يعمل  عناص ومناجه ودري  اموذجية، ماريا اإ

 املكت  ادلويل مكنسق يف املقام الأول.

والمتس الفريق العامل من املكت  ادلويل أأن يصدر وعمامي، كخطوة أأوىل، يطل  فيه من املاكو  وقدمي  .46
صة ماكو  البدلان النامية، ما من معلومات عن أأناطة ودري  الفابص،ن اليت جترهيا لفائدة املاكو  الأخرى، وخا

شأأنه أأن يرشد عىل وجه أأفضل املرحةل التالية من املناقاات بول الطريقة اليت ميكن للمكت  ادلويل أأن يعمل هبا 
 كهيئة منسقة عىل أأجنع وجه.

 وعي،ن الإدارات ادلولية  من جدول الأعامل: 11البند 
ىل الوثيقة  .47  .PCT/WG/8/3استندت املناقاات اإ
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الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات بت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة عن وأأييدها لتوصيات وأأعر  .48
برتيزي الأعامل املقبةل عىل القضااي الإجرائية املتعلقة برشوط اجلودة اليت ينبغي لأي مكت  استيفاؤها   PCT/MIAادلولية ا

دارة دولية. وأأيدت  املبادئ من  21الوفود عىل وجه اخلصوص التوصيت،ن احملددو،ن ابس تعراض الفصل يك يعمل فعليا بصفته اإ
دارة اجلودةبناء عىل معاهدة التعاون باأأن الرباءات التوجهيية للبحث والفحص   بغية وعزيز الرشوط اخلاصة بنظم اإ

 .PCT/WG/8/3من الوثيقة  7عىل النحو الوارد يف الفقرة  اس تحداث اس امترة موحدة لأي طل  وعي،نو 

وأأيد وفد من الوفود ووصيات الفريق الفرعي املعين ابجلودة وأأييدا اكمال، واقرتح يف الوقت ذاوه أأن ينظر الفريق  .49
دارات دولية جديدة، والمتس يف هذا الصدد من الأمانة وقدمي املزيد من املعلومات املفصةل عن  نااء اإ العامل يف رضورة اإ

دارة جديدة من بيث البعثات الاستاارية والتدري  ووطوير التاكليف اليت يتكبدها املكت  ادلو يل نتيجة لتعي،ن اإ
ىل ذكل. وردا عىل هذا الالامت  عربت الأمانة عن سعادهتا بتقدمي هذه املعلومات، لكهنا أأشارت  تكنولوجيا املعلومات وما اإ

ىل أأن النفقات اليت يتكبدها املكت  ادلويل وبدو متدنية مقارنة ابلستامثرات اليت وقوم هبا املاكو  الراغبة يف أأن وع،ن،  اإ
ومقارنة ابملساعدة اليت عادة ما حتصل علهيا هذه املاكو ، وخاصة من بيث ودري  الفابص،ن، من املاكو  الأخرى الراغبة 

دارات دولية.  يف دمعها يف مساعهيا للتعي،ن بصفهتا اإ

الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع  وأأحاط الفريق العامل علام مبس تجدات املناقاات اجلارية يف .50
ويف اجامتع الإدارات ادلولية ذاوه، بول جوان  اجلودة يف معايري وعي،ن الإدارات ادلولية، وخاصة  الإدارات ادلولية

 .PCT/WG/8/3من الوثيقة  7ووصيات الفريق الفرعي املعين ابجلودة الواردة يف الفقرة 

ىل وقدمي معلومات عام يتكبده من نفقات عادة فامي يتعلق بتعي،ن ودعا الفريق العامل املكت .51 دارة   ادلويل اإ اإ
 .للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلجديدة 

خدمة جديدة من أأجل وعزيز اس تخدام نظام معاهدة  - PCT Directنظام  من جدول الأعامل:  12البند 
 التعاون باأأن الرباءات

ىل الوثي .52  .PCT/WG/8/17قة استندت املناقاات اإ

اجلديدة اليت يقدهما املكت  الأورويب  PCT Directوأأعربت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عن اهامتهما خبدمة  .53
دارة حبث دويل، وخاصة أأهنا ستتاح اعتبارا من  ملودعي الطلبات ادلولية دلى املاكو   2015يوليو  1للرباءات بصفته اإ

 اءات.الأخرى خالف املكت  الأورويب للرب 

ن العدد املروفع نسبيا  .54 وردا عىل مجموعة من الاس تفسارات اليت طربهتا الوفود، قال املكت  الأورويب للرباءات اإ
رسال  20املس تلمة بىت الآن ااملرسةل يف زهاء  PCT Directخلطاابت خدمة  يف املائة من احلالت اليت اكن يتس ىن فهيا اإ

ىل الفابص،ن عن التعديالت هذه اخلطاابت  يؤيد اهامتم املودع،ن ابس   ضافية اإ تخدام اخلدمة، وخاصة لتقدمي ووضيحات اإ
وم وأأن خطاب املدخةل عىل الطل  ادلويل مقارنة ابلإيداع الأول. وأأوحض الوفد أأيضا أأن اخلدمة ل وُفَرض علهيا رس

ؤخذ يف الاعتبار. ول جيري ينبغي أأن يُرسل بأأي من اللغات الرمسية للمكت  الأورويب للرباءات يك يُ  PCT Direct خدمة
ذا أأودع املودع طلبا بناء عىل الفصل الثاين من معاهدة التعاون باأأن الرباءات. مناس  بوار  ل اإ ب،ن الفابص واملودع اإ

ل املكت  الأورويب يف ركن الرباءات، ويف جس PCT Direct وفضال عن ذكل ميكن للغري الاطالع عىل خطاابت خدمة
قلميية.دخول املللرباءات عق    رحةل الإ

رسال خطاب خدمة  .55 فيه، أأوحض وفد املكت   PCT Directوردا عىل اس تفسار من أأحد الوفود عن املوعد الالزم اإ
ليه عىل أأنه بند مرفق ابس امترة  يداع الطل  ادلويل، وياار اإ الأورويب للرباءات أأن هذا اخلطاب جي  أأن يرسل عند اإ

الإجراء قبل انقضاء فرتة الأولوية. ويف ضوء هدف املكت  الأورويب  ، أأي أأنه يلزم اختاذ PCT/RO/101الطل  ا
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ن هذا الأمر يعين أأن املودع  ىل وقدمي وقارير البحث الإقلميي يف غضون س تة أأشهر من اترخي الإيداع، فاإ للرباءات الرايم اإ
ملكت  أأيضا أأن الفابص س يأأخذ سستاح هل عادة س تة أأشهر للبت يف الإجراء اذلي سستخذه وحتضري الواثئق الالزمة. وأأوحض ا

ن يف احلس بان، PCT Directدامئا خطاابت خدمة  دم وقرر يف مرحةل البحث أأن املطالبة ابلأولوية املتعلقة ابلطل  املق واإ
 ه املكت  الأورويب للرباءات غري سارية.من قبل واذلي حبث

رسائيل للرباءات يقدم أأيضا خدمة مماثةل م  .56 ن مكت  اإ رسائيل اإ ل أأنه مل يتسمل سوى 2015أأبريل  1نذ وقال وفد اإ ، اإ
جيايب  خطاب،ن اثن،ن بىت الآن. وشدد أأيضا عىل فائدة اخلدمة اجلديدة للمودع،ن الراغب،ن يف احلصول عىل وقرير حبث دويل اإ

جيايب مكتوب، يك يلمتسوا لبقا الإرساع يف املرحةل الوطنية عرب   .الطرق السيعة ملتابعة الرباءاتورأأي اإ

 اس تفسارات عدة وفود، أأيدت الأمانة أأن التعم م اخلاص مبعاهدة التعاون باأأن الرباءات سريسل خالل وردا عىل .57
دخالها عىل املبادئ التوجهيية ملاكو  تسمل  أأسابيع قليةل للتااور مع ادلول الأعضاء واملس تخدم،ن بول التعديالت املقرتح اإ

. وأأيدت الأمانة أأن PCT Directاملاكو  عند تسمل خطاابت خدمة الطلبات لتوضيح الإجراءات اليت يلزم أأن وتبعها هذه 
. وميكن 2015يوليو  1اعتبارا من  PCT Directس يدعامن وقدمي خطاابت خدمة  ePCTوبرانمج  PCT-SAFEبرانمج 

دارات البحث ادلويل اليت أأخطرت املكت  ادلويل بأأهنا وطبق رشوطا معادةل. ىل سائر اإ  وقدمي دمع مماثل اإ

ىل اس تفسار من أأحد الوفود، أأيد وفد املكت  الأورويب للرباءات أأنه س يواصل وقدمي التقارير عن جتاربه مع وردا ع .58
 يف دورات الفريق العامل املقبةل. PCT Directخدمة 

 .PCT/WG/8/17وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة  .59

رسال نتاجئ البحث و/أأو التصن   من جدول الأعامل: 13البند  دارة اإ ىل اإ يف السابق من مكت  تسمل الطلبات اإ
 البحث ادلويل

ىل الوثيقة  .60  .PCT/WG/8/18استندت املناقاات اإ

دارات البحث ادلويل. .61  وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة الهدف العام من اقرتاح وسسري أأعامل اإ

ن قوانسهنا الوطنية عديدة قالت وفود ولكن  .62 رسال املعلومات عن الطلبات غري ل جتزي للماكواخلاصة ابلسية اإ   اإ
رسال من غري املرّجح، يف بعض يام أأنه املناورة دون موافقة املودع.  زاةل هذه التقييدات اخلاصة ابإ الولايت القضائية، اإ

ماكنية "املعلومات يف املس تقبل القري .  ذًا اس تخدام اإ ن اعمتدت الاقرتاحات، فس يكون عىل املاكو  اإ عن  "عدم التطبيقواإ
وجي  أأن يُفهم أأن البعض من وكل املاكو  لن تمتكّن، يف املس تقبل القري ، من حس  ذكل  التوافقريق الإخطار بعدم ط

 الإخطار بعدم التوافق 

رسال املعلومات املتعلقة ابلطلبات غري املناورة،  .63 أأشارت بعض الوفود من ودلى التعليق عىل التقييدات اخلاصة ابإ
طار الوفاقية  فاقية الأوروبية باأأن الرباءاتالو مبوج ادلول املتعاقدة  ىل الرتوسبات املربمة يف اإ بتبادل املعلومات  واخلاصةاإ

وشّدد أأحد وكل الوفود أأن أأمه املعلومات  املكت  الأورويب للرباءات عن طلبات الرباءات غري املناورة.و ماكتهبا الوطنية ب،ن 
ىل أأولوية سابقة دلى اخلاصة بطلبات الرباءات غري املناورة وتعلق مبو  يداع طل  استنادا اإ اصفة الرباءات نفسها. فعند اإ

مكت  خمتلف، جي  الكاف للمكت  التايل عن املعلومات الواردة يف املواصفات. واعترب ذكل الوفد أأن نتاجئ البحث 
النظر يف وسائل قانونية ينبغي للماكو  وابلتايل والتصنيف فامي خيص طل  الأولوية من املعلومات اليت تكتيس أأمهية أأقل 

 لتقامس وكل املعلومات دون موافقة حمّددة من املودع.
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رسال نتاجئ البحث والتصنيف غري املناورة  .64 دراج خانة يف اس امترة الطل  يك يرّصح املودع ابإ واقرتح وفد من الوفود اإ
دارة البحث ادلويل. ىل اإ  اإ

عداد وقارير  .65 دارة البحث ادلويل، وردا عىل سؤال أأحد الوفود باأأن مدى فائدة اإ البحث السابقة بلغات ل وفهمها اإ
أأوحض مكت  الرباءات الأورويب أأن املعلومة الأمه يه قامئة الواثئق اليت يسهل حتديدها ول وتوقف أأساسا عىل اللغة 

 املس تخدمة.

رسال واثئق وتعلق ببحث أأو وصنيف  .66 نه عىل الرمغ من أأن قانونه الوطين يسمح ابإ دارة وقال أأحد الوفود اإ ىل اإ سابق اإ
ىل الالحئة 2ااثنيا .23 البحث ادلويل بناء عىل القاعدة اجلديدة املقرتحة ضافة وكل القاعدة اجلديدة اإ ماكنه دمع اإ ن ابإ اأأ ، فاإ

حاةل أأي من نتاجئ  آخر يقيض ابلسامح ملكت  تسمل الطلبات بأأن يتيح ملودعيه خيار عدم اإ ذا ما اضيف بمك أ التنفيذية اإ
دارة البحث ادلويل.البحث أأو التصنيف ا ىل اإ  لوطين السابق اإ

ضافة فقرة جديدة 2ااثنيا .23 وعق  مااورات غري رمسية، اقرتبت عدة وفود زايدة وعديل القاعدة .67  اب  يام ييل: ابإ

خطار املكت  ادلويل  يف أأجل أأقصاه ]التارخي[ بأأن "اب   ابلرمغ من الفقرة اأأ ، جيوز ملكت  تسمل الطلبات اإ
ماكنه، بناء عىل دارة البحث  ابإ ىل اإ رسال نتاجئ حبث سابق اإ الامت  يقدمه املودع مع الطل  ادلويل، وقرير عدم اإ

خطار مبوج  هذا احلمك يف اجلريدة.  ادلويل. وينرش املكت  ادلويل أأي اإ

اب ، 2ااثنيا .23 وأأعرب أأحد الوفود، ودمعته يف ذكل عدة وفود أأخرى، عن قلقه بيال القاعدة اجلديدة املقرتحة .68
ماكنية عدم وطبيق بمك من أأباكم معاهدة التعاون باأأن الرباءات دون حاجة  ماريا ىل أأنه من غري املناس  منح املكت  اإ اإ

ىل منحها، مثل حاةل عدم ووافق بمك من أأباكم املعاهدة مع قانونه الوطين. ورأأى الوفد أأن ذكل ل ينبغي أأن يصبح  قاهرة اإ
ضافهتا ل وامتىش مع الهدف املمتثل يف وعزيز وقامس العمل والتعاون ب،ن طريقة معل راخسة. وأأضاف أأن الفقرة اب  املق رتح اإ

دف الإسهام يف حتس،ن جودة منتجات البحث والفحص فامي خيص الرباءات. وبناء عليه طل  الوفد من املكت  املاكو  هب
ل ذا وب،ّن أأن املودع،ن ل يس تخدمونه اإ  يف حالت اندرة، فينبغي النظر بسعة ادلويل رصد اس تخدام املودع،ن لهذا احلمك؛ واإ

لغائهيف   .اإ

ضافة الفقرة اجلديدة اب  أأن وكل الفقرة رضورية ملكتبه الوطين. وأأضاف أأنه عىل الرمغ من  .69 وقال الوفد اذلي اقرتح اإ
ماكنية أأن  نه يوّد الابتفاظ ابإ رسال معلومات عن الطلبات غري املناورة، فاإ يلمتس متكّنه، مبوج  قانونه الوطين، من اإ

دارة البحث ادلويل. ىل اإ رسال نتاجئ البحث السابق اإ  املودعون عدم اإ

دخالها عىل القواعد  الفريق العاملووافق  .70 من الالحئة  41ااثنيا  و 23ااثنيا  و12عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل اجلعية يك ونظالرئسس ملخص و الوارد يف املرفق الأول من التنفيذية عىل النح ر فهيا يف دورهتا بغرض وقدميها اإ
 ، رهن وغيريات أأخرى يف الصياغة حُيمتل أأن ودخلها الأمانة.2015القادمة يف أأيتوبر 

الرد الإلزايم عىل وعليقات سلبية يف التقارير ادلولية باأأن ادلخول يف املرحةل  من جدول الأعامل:  14البند 
 الوطنية

ىل الوثيقة  .71  .PCT/WG/8/24استندت املناقاات اإ

ىل وقال وفد  .72 نه يقدر فكرة الاشرتاط عىل املودع بأأن يقدم ردا، عند ادلخول يف املرحةل الوطنية، اإ من الوفود اإ
ن من احملبذ من بيث  دارة دولية رأأي حبث سليب. وأأضاف اإ املكت  الأورويب للرباءات، عندما يصدر هذا املكت  بصفته اإ
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ضافية ب،ن املرحةل ادلولية واملرحةل ال قامة روابط اإ زاء هذا الرشط ابلتحديد، املبدأأ اإ وطنية. ومع ذكل أأعرب الوفد عن قلقه اإ
ضافيا عىل املودع،ن.  لأنه يفرض عبئا اإ

نه يدر   .73 ن النتاجئ الإجيابية اليت أأبلغ عهنا املكت  الأورويب للرباءات تاجعه واإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ماكنية ونفيذ رشط مماثل مبوج  قانونه الوطين. وأأش دراج هذا الإجراء يف معاهدة التعاون باأأن اإ ىل أأنه قدم اقرتاحا ابإ ار اإ

" اذلي قدمه ابلشرتاك مع اململكة املتحدة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يعاد النظر PCT 20/20الرباءات يف اقرتاحه املعنون "
 يف هذا الاقرتاح يف املس تقبل القري .

لزايم بتقدمي رد عىل رأأي حبث سليب عند وقال ممثالن عن مجموعات املس تخدم،ن أأهنام ل ي .74 فضالن فرض أأي رشط اإ
جراءات املرحةل  ن مثة العديد من الأس باب الاسرتاويجية يك يرغ  املودعون يف بدء اإ ادلخول يف املرحةل الوطنية. وقال اإ

ن وأأخري هذا الرد الوطنية عىل أأسا  رأأي حبث سليب ودون الرد فورا عىل أأية بياانت سلبية ترد يف رأأي البحث؛ وقال  اإ
 مناس  أأبياان، عندما ينتظر املودع مثال نتاجئ البحث من ماكو  أأخرى. وأأضافا أأن من الأنس  ترك اخليار للمودع،ن.

ن املس تخدم،ن الأوروبي،ن اعتادوا عىل رشط الرد الإلزايم اذلي يفرضه املكت   .75 وقال ممثل مجموعة مس تخدم،ن أأخرى اإ
ن هلم جت ارب جيدة معه. ومع ذكل ينبغي أأن وقترص هذه الرشوط عىل احلالت اليت يدخل فهيا الطل  الأورويب للرباءات واإ

دارة حبث دويل.  يف املرحةل الوطنية دلى مكت  قدم رأأي حبث بصفته اإ

 .PCT/WG/8/24وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة  .76

 ية والنصوص املرتمجةمعلومات باأأن دخول املرحةل الوطن   من جدول الأعامل: 15البند 
ىل الوثيقة  .77  .PCT/WG/8/8استندت املناقاات اإ

دخول املرحةل يف الوقت املناس  فامي يتعلق ب وأأقرت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بأأمهية البياانت الاكمةل اليت ترد .78
 ّ هنا وقدم ابنتالوطنية، وأأي دخول املرحةل الراهن بياانت عن  ظام يف الوقتدت بادة مبدأأ الاقرتاح. وقالت العديد من الوفود اإ

ىل املكت  ادلويل. ىل عدم متكّنه سوى من وقدمي بياانت عن دخول املرحةل الوطنية بعد النرش  الوطنية اإ وأأشار أأحد الوفود اإ
 ادلويل للطل .

زاء وضوح املصطلحات واملهةل اليت مدهتا شهر املقرتحة لتقدمي املعلوم .79 ات. وأأعربت عدة وفود عن شواغل خمتلفة اإ
اتحة فرتة أأطول، يف بعض  هنا حتبذ اإ اتحة شهرين س يكون أأيرث واقعية، وقالت بعض الوفود اإ ورأأت غالبية الوفود أأن اإ

احلالت عىل الأقل، ومع ذكل مثة من شعر أأن من املهم وضم،ن القواعد هدفا يادد عىل أأمهية وقدمي املعلومات يف الوقت 
 املناس  قدر ما يكون ذكل معليا.

لإدراهجا يف عىل املاكو  من قبل املكت  ادلويل د من الوفود عىل أأمهية ضامن ووزيع املعلومات ابجلةل د وفوشدّ  .80
اتبهت ذكل صاحة يف الالحئة التنفيذية. ا حبس  لك حاةل يف ركن الرباءات، وطل  أأن يُدرج خدمات أأخرى، فضال عن اإ

ىل أأن بياانت املرحةل ادلولية الببليوغراف  ية فامي خيص الطلبات ادلولية املناورة وُتاح ابجلةل فعال دون قاعدة وأأشارت الأمانة اإ
ىل زرع الاك خبصوص اس تخدام  دراج قاعدة وتعلق بتوزيع بياانت املرحةل الوطنية ابجلةل سوى اإ صحية. ولن يؤدي اإ

موضوع وفامه يصدر عن اجلعية  البياانت الأخرى ملعاهدة الرباءات وووزيعها ابجلةل. وبناء عليه اقرتح أأن تكون هذه املسأأةل
دراهجا صاحة يف الالحئة التنفيذية.  بدل من اإ

ىل أأن العديد من املاكو  الوطنية ستارتط وقتا كبريا قبل دخول القاعدة حزي النفاذ لس تكامل الأعامل  .81 وأأشري اإ
 الالزمة لضبط أأنظمة تكنولوجيا املعلومات.
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دخالها عىل القاعدو،ن  ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح .82 الواردو،ن يف املرفق الأول  95و 86اإ
ضافية قد 2015مللخص الرئسس هبدف عرضها عىل اجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأيتوبر  ، رهنا بأأية وغيريات اإ

 ودخلها الأمانة عىل الصياغة.

والوفد املعين باأأن وغيريات مانة ، رهن مناقاات أأخرى ب،ن الأ الفريق العامل عىل ووصية اجلعيةووافق  .83
بل بديةل حممتةل ملعاجلة املسأأةل، مثل وناولها صاحة يف  دخالها عىل التفامه املقرتح أأو س ُ أأخرى يف الصياغة حُيمتل اإ

دخالها عىل القاعدو،ن  الالحئة التنفيذية، ىل اعامتد التعديالت املقرتح اإ ضافة اإ د : "ابعامت95و 86ابعامتد التفامه التايل، اإ
ىل أأن املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية ستتاح 4" 1.86التعديالت املدخةل عىل القاعدة  "، أأشارت اجلعية اإ

دراهجا يف اجلريدة يف موقع ركن الرباءات عىل الإنرتنت، بل وأأيضا كجزء من البياانت الببليوغرافية خبصوص  للجمهور ابإ
ىل املاكو  وسائر املارتي،ن يف  معاهدة التعاون باأأن الرباءات املقدمة لتوفري ركن الرباءات خدمات ابجلةل اإ

 ".البياانت

 مراجعة نظام البحث ادلويل التمكييل من جدول الأعامل:  16البند 
ىل الوثيقة  .84  .PCT/WG/8/6استندت املناقاات اإ

أأن يواصل املكت  ادلويل رصد وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة ووصية مجعية معاهدة التعاون باأأن الرباءات ب .85
 . 2020نظام البحث ادلويل التمكييل مخلس س نوات أأخرى، عىل أأن تس تعرض مجعية املعاهدة النظام جمددا يف عام 

املرشوع الرائد عن واقرتح وفد من الوفود، وؤيده عدة وفود أأخرى، حذف الصةل ب،ن البحث ادلويل التمكييل و  .86
ماكنية  31ع التوصية الواردة يف الفقرة يف مرشو البحث والفحص التعاوني،ن من الوثيقة. فالبحث ادلويل التمكييل يتيح اإ

طار اموذج حبث  جراء البحث ادلويل الرئسيس، لكن س يكون عىل املودع أأن خيتار، يف اإ ضايف عق  اإ الامت  حبث دويل اإ
دارة حبث دويل واحدة لقاء سداد رمس حبث   أأعىل.وحفص وعاوين، أأن جيري البحث أأيرث من اإ

دخالها عىل نظام البحث ادلويل التمكييل، عىل النحو  .87 وأأبدت عدة وفود وأأييدها ملواصةل النظر يف التحسسنات املقرتح اإ
ماكنية أأن يلمتس املودع حبثا تمكيليا دوليا  ماكهنا دمع النص عىل اإ نه ابإ الوارد يف الوثيقة. وبصفة خاصة، قالت بعض الوفود اإ

ىل مطال  معّدةل م شهرا اعتبارا  22، ووغيري املهةل احملّددة لإيداع الامت  حبث تمكييل لتصبح 19 ودعة مبوج  املادةاستنادا اإ
 من اترخي الأولوية يك وتوافق مع املهةل احملّددة لإيداع طل  حفص متهيدي دويل.

لكفة والاختيار وقدم ممثلو مجموعات املس تخدم،ن أأس بااب لتدين مس توى اس تخدام البحث ادلويل التمكييل، ومهنا الت .88
يداع الامت  حبث  ىل اإ احملدود لإدارات البحث ادلويل واللغات املتاحة فامي خيص البحث ادلويل التمكييل، والاضطرار أأبياان اإ

آخر من خالل دخول املرحةل الوطنية  ماكنية الاس تفادة من حبث أ تمكييل دويل قبل تسمل وقرير البحث ادلويل الرئسيس، واإ
 مبكّرا.

ىل الفريق العامل يف دوروه القادمة ملناقاة التحسسنات ودعا الفري .89 ىل وقدمي وثيقة اإ ق العامل املكت  ادلويل اإ
دخالها عىل نظام البحث ادلويل التمكييل.  احملمتل اإ

 ووافق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية معاهدة التعاون باأأن الرباءات ابعامتد التوصية التالية: .90

ن اجلعية، وقد راجعت ن ومّرة أأخرى  ظام البحث ادلويل التمكييل بعد ثالث س نوات من دخوهل حزي النفاذ"اإ
 رت ما ييل:قرّ ، 2015يف عام 
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ىل مواصةل رصد النظام عن يث  لفرتة ثالث س نوات أأخرى، ومواصةل رفع  اأأ " أأن ودعو املكت  ادلويل اإ
ىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة وطور   النظام؛التقارير اإ

ىل بذل املزيد  اب " أأن ودعو املكت  ادلويل والإدارات ادلولية واملاكو  الوطنية ومجموعات املس تخدم،ن اإ
ىل مس تخدميه ووعزيزها؛  من اجلهود لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون باأأن الرباءات اإ

ىل النظر يف مراجعة نطاق ما أأن ودعو الإدارات ادلولية اليت وقدم خدمات البح اج " ث ادلويل التمكييل اإ
طار النظام وابلتايل مس توايت الرسوم املفروضة لقاء وقدمي هذه اخلدمات، يك وضحى  وقدمه من خدمات يف اإ

ىل النظر من جديد يف وقدميها يف املس تقبل القري ؛  معقوةل؛ وأأن ودعو الإدارات اليت ل وقدم هذه اخلدمات اإ

ىل ذكل احل،ن، 2020النظام من جديد يف عام وأأن تراجع  اد " ، مع مراعاة ما حيدث من وطورات أأخرى اإ
ىل امليض قدما بامنذج البحث والفحص التعاوني،ن وفامي يتعلق ابجلهود الرامية  وخاصة فامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ

ىل حتس،ن جودة البحث ادلويل "الرئسيس"."  اإ

ملرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون باأأن دخول امن جدول الأعامل:   17البند 
  ePCTالرباءات ا

ىل الوثيقة .91  .PCT/WG/8/19 استندت املناقاات اإ

وأأبدت عدة وفود اهامتهما مبفهوم دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون باأأن الرباءات  .92
ىلePCT انظام لهيا، رشط فهمها   وأأشارت أأيضا اإ ىل مجموعة رائدة أأو اهامتهما احملمتل يف الانضامم اإ  اهامتهما القوي ابلنضامم اإ

ىل  بالك أأفضل للآاثر القانونية والتقنية النامجة عن ذكل. وأأفاد أأحد الوفود بأأن مكتبه الوطين يس تخدم فعال تروسبا مااهبا اإ
 طار نظامه الإلكرتوين لإدارة احلالت.حد كبري ملساعدة حالت دخول املرحةل الوطنية يف اإ 

وأأعربت عدة من الوفود وممثيل مجموعات املس تخدم،ن عن قلقها من ابامتل أأن يُس تخدم ذكل النظام بطريقة حتّد من  .93
ماكنية أأن يرّض ذكل مبصاحل املودع  ابامتل  –دور الوكيل الوطين يف ضامن استيفاء الرشوط الوطنية بالك مناس ، ومن اإ

ىل زايدة التاكليف الإجاملية أأو فقدان احلقوق أأو التخفيض من قمية أأي بقوق ُمكتس بة. وأأعلنت أأن أأي نظام أأن يؤدي  اإ
يبدو سهال يف البداية ولكن حُيمتل أأن يتسبّ  يف ماالك كبرية هو نظام غري مرغوب فيه. وأأوحضت الأمانة أأن الغرض 

ماكنية دخول املرحةل الوطنية ب  ن الغرض املناود هو لسس ووفري "اإ نقرة واحدة"، مبا حيّد من ادلور املهم للوكيل الوطين. بل اإ
عادة نقل البياانت من قبل الووالء واملاكو ، واحلّد من أأخطاء الإجراءات الالكية، وووفري  من النظام هو التخلّص من اإ

عداد مسودات الواثئق من قبل مس تخدم،ن قد يوجدو  آمنة ومتعددة اللغات لالشرتاك يف اإ ن يف بدلان خمتلفة. وبوجه منصة أ
لزايم قبل الإرسال. وس يج  عىل الأقل أأن يكون  دخال بياانت يف جمال "الوكيل الوطين" كرشط اإ خاص، س يقتيض النظام اإ
أأي وكيل وطين من هذا القبيل قد وافق عىل العمل بتكل الصفة مبراعاة الإجراء اجلاري ونفيذه، وس ينبغي يف أأبسن الأبوال 

ع بدور قوي ومبكّر يف التحضري دلخول املرحةل الوطنية. وميكن وصم م الواهجة بالك يؤيّد عىل أأمهية أأن يكون قد اضطل
ىل عنوان وبليغ قانوين لوكيل غري مؤّهل. ىل أأدىن مس توى ممكن من خطر أأن ياري املودعون اإ  هذه النقطة واحلد اإ

لهيا: .94  وفامي ييل بعض من الاواغل الأخرى املاار اإ

ة وتعلق ابلتوقيت اذلي وُعترب فيه الواثئق املُرسةل عرب خادم يتوىل تاغيهل املكت  ادلويل، قضااي قانوني اأأ 
مدفوعات ُمسّددة عرب نظام تسديد مريزي يتوىل تاغيهل املكت  ادلويل، ُمس تلمة من قبل املكت  الوطين  أأو

 املعين؛
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آين من قبل املكت  املع،ّن  اب  ىل نفاذ أ ماكنية مالبظة أأوجه القصور فورا  قضااي معلية وتعلق ابحلاجة اإ لضامن اإ
 وتزويده بفرص لتصحيحها مضن املُهل احملّددة، اليت وُعد صارمة يف بعض املاكو ؛

مسائل وتعلق مبدى سامح القوان،ن الوطنية بتفويض الأدوار املتعلقة ابملعاجلة الوطنية للطلبات لأشخاص من  اج 
 غري مواطين ادلوةل املعنية؛

ذا مل يكن يف قوانسهنا الوطنية أأباكم مناس بة لالعرتاف ابلإرسال الإلكرتوين مدى متكّ  اد  ن املاكو  من املاارية اإ
 للواثئق يف املرحةل الوطنية؛

ب،ن الوكيل "الرئسيس" والوكيل "الوطين" يف حال اشرتاك يف التحضري دلخول املرحةل  –حتديد املسؤوليات  اه 
 كت  ادلويل لتحديد الإجراءات املتاحة يف حال عدم ووافر النظام أأو عطهل.الوطنية، وب،ن املاكو  الوطنية وامل 

ىل بياانت املرحةل ادلولية  .95 اتحة النفاذ اإ نه ميكن اعامتد هنج أأفضل وهو جمّرد اإ وقال أأحد ممثيل مجموعات املس تخدم،ن اإ
 ،ن مبارشة.ومجموعة من الواهجات املعيارية يف املاكو  الوطنية وترك التنفيذ لأنظمة املس تخدم

ىل أأن يثريا من اجملالت اليت ُذكر أأهنا ونطوي عىل ممارسة سسئة هل صةل أأيضا ابمللفات الورقية. ولكن  .96 وأأشار الرئسس اإ
جي  عىل نظام معاهدة التعاون باأأن الرباءات مواهجة واقع العرص الرمقي. مفن املهم مراعاة املاالك، ولكن اس تخداهما حملاوةل 

آليات بديةل س تظهر وأأن املاكو  واملس تخدم،ن س يكونون قد أأضاعوا فرصة املساعدة يف تكييفها.وقف التقدم س يعين أأ   ن أ

عداد مرشوع واهجة أأويل يف البسئة التجريبية .97 ، ePCT وأأحاط الفريق العامل علام بأأن املكت  ادلويل يعزتم اإ
ح أأن يكون ذكل يف خريف  زمة لإجراء مناقاات أأيرث واقعية مع ، مما سسساعد عىل ووفري املعلومات الال2015ويُرجَّ

املاكو  ومجموعات املس تخدم،ن الرائدة احملمتةل. وأأحاط علام يذكل ابعزتام املكت  ادلويل دعوة املاكو  ومجموعات 
ىل املاارية، وذكل عن طريق وعم م من وعماميت معاهدة التعاون باأأن الرباءات س يصدره يف  املس تخدم،ن الرائدة اإ

  .املس تقبل القري

عريف و :احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون باأأن الرباءاتمن جدول الأعامل:   18البند 
 مستندات الرباءات ونطاقها

ىل الوثيقة .98  .PCT/WG/8/9 استندت املناقاات اإ

عادة ونا يط  .99 ىل عاهدةاملالعمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف فرقة ورببت عدة وفود ابإ ، مارية اإ
أأمهية هذا املوضوع ابلنس بة للبحث بفعالية عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات وووافرها يف العامل الرمقي احلايل. وقال أأحد الوفود 

اتحة البياانت بطر  نه يرى رضورة أأن يكفل العمل مزااي حصة البياانت املتعلقة ابلرباءات وايامتلها ووناس  ووقيهتا، ويكفل اإ يقة اإ
خالية من احلواجز. ومن املهم مراعاة اماذج املنفعة، اليت ابوت عديدة وهممة من زاوية حاةل التقنية الصناعية السابقة، ومراعاة 

ضافة مجموعات  أأمهية أأن تكون بعض املعلومات متاحة ابلإنلكزيية. وعالوة عل ذكل، جي  ضامن سهوةل الآلية اخلاصة ابإ
ىل   .عاهدةاملئق املنصوص علهيا يف احلد الأدىن للواثجديدة اإ

 .PCT/WG/8/9 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .100

 معيار عرض قوامئ التسلسل بناء عىل معاهدة التعاون باأأن الرباءاتمن جدول الأعامل:   19البند 
ىل الوثيقة .101  .PCT/WG/8/13 استندت املناقاات اإ
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نه يف ا .102 حدى مجموعات املس تخدم،ن اإ ىل املعيار  ST 25لوقت اذلي يؤيد فيه الانتقال من املعيار وقال ممثل اإ اإ
ST 26 ىل ارتاكب املودع،ن نه يبدي قلقه من ابامتل أأن يؤدي ذكل الانتقال اإ ، مما يامتىش مع التوهجات التقنية الراهنة، فاإ

عطاء وقت اكف ل يداع قوامئ التسلسل مبوج  املعيار اجلديد. مفن املهم ابلتايل اإ نتقال املودع،ن من املعيار لأخطاء دلى اإ
جراءات للمساعدة يف حال وقوع أأخطاء. اتحة اإ ىل املعيار اجلديد وضامن اإ  القدمي اإ

 .PCT/WG/8/13 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .103

 ST.14مراجعة معيار الويبو من جدول الأعامل:   20البند 
ىل الوثيقة .104  .PCT/WG/8/10 استندت املناقاات اإ

دراج الفئت،ن "Xحد الوفود جمددا موقفه القايض ابلبتفاظ ابلفئة "وأأيّد أأ  .105 " يف شفرات الفئات I" و"N" وعدم اإ
واملعيار  ST 14عيار . وأأيّد ذكل الوفد زايدة املواءمة ب،ن امل ST 14من معيار الويبو  14املستاهد هبا الواردة يف الفقرة 

 ة لفرقة العمل بدل من املواءمة الاكمةل.متاش يا مع الاعتبارات احلالي ISO 690:2010ادلويل 

 .PCT/WG/8/10 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .106

 الرسوم امللّونةمن جدول الأعامل:   21البند 
ىل الوثيقة .107  .PCT/WG/8/21 استندت املناقاات اإ

لرسوم امللّونة ومعاجلهتا، وأأيّدت عدة من الوفود وممثيل مجموعات املس تخدم،ن جمددا أأمهية العمل من أأجل قبول ا .108
ىل أأمهيهتا املمكنة يف الكاف الفعال عن الاخرتاعات يف بعض اجملالت التكنولوجية. ولوبظ أأيضا وقادم مزتايد يف  وأأشارت اإ

أأنساق امللفات اليت تارتطها معاهدة التعاون باأأن الرباءات وأأنظمة الرباءات الوطنية، ودرجة حتّمل أأقل لتكل امللفات يف 
نه قد يكون من املناس  بدء الرب  حدى مجموعات املس تخدم،ن اإ جميات املُس تخدمة معوما لإعداد الواثئق الأخرى. وقال ممثل اإ

 .PDF بىت قبل تسوية املاالك املروبطة بتكل املودعة بنسق XML قبول الرسوم امللّونة يف الطلبات ادلولية املودعة بنسق

ىل أأن دلى ماكتهبا ال .109 ما أأنظمة اكمةل أأو جزئية ملعاجلة الرسوم امللّونة وعرضت وقامس واشارت عدة ماكو  اإ وطنية اإ
 املعلومات التقنية مع املكت  ادلويل واملاكو  املهمتة الأخرى.

نه ل تزال هناك بعض املرونة فامي خيص البّت يف الإجراءات وقد  .110 وردا عىل أأس ئةل طرهحا أأحد الوفود، قالت الأمانة اإ
ح الإطار القانوين، وهام أأمران قد يُطرحان لتقدمي اقرتاحات باأأهنام يف ادلورات القادمة للفريق يتع،ّن أأيضا زايدة ووضي

لهيا العمل يه اكلتايل:  العامل. غري أأن الافرتاضات اليت يستند اإ

لضامن قبول الرسوم امللّونة يف املرحةل  11 من املس تحيل أأساسا يف املدي،ن القصري واملتوسط وغيري القاعدة اأأ 
 الوطنية قبل لك املاكو  املعّينة؛

يداع طل  دويل يا متل عىل رسوم ملّونة، تس تخدم املعاجلة اخلاصة ابملرحةل ادلولية، مبا يف ذكل  اب  يف حال اإ
 البحث ادلويل والنرش ادلويل، وكل الرسوم امللّونة؛

ىل رسوم ابلأ  اج  آيل، الرسوم امللّونة اإ بيض والأسود لس تخداهما من قبل قد حتّول أأنظمة املكت  ادلويل، بالك أ
ذا اكنت  املاكو  املعّينة اليت تارتط وقدمي الرسوم ابلأبيض والأسود يف غياب ووفري املودع لبديل أأفضل، وأأما اإ
الرسوم امللّونة يه الرسوم اليت أأودعت أأصال واكنت متثّل قصورا رمسيا دلى املاكو  الوطنية اليت تارتط وقدمي 
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اتحة وصوي  للمكت  املع،ّن يب،ّن  –سود الرسوم ابلأبيض والأ  ن من مسؤولية املودع ضامن اإ يف هناية املطاف، فاإ
ضايف. دراج موضوع اإ  بالك سل م حمتوى الطل  ادلويل يام أأودع، دون اإ

 .PCT/WG/8/21 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .111

 جزاء غري املوجودة ابلإحاةلووضيح الإجراء املتعلق بتضم،ن الأ   من جدول الأعامل: 22البند 
ىل الوثيقة .112  .PCT/WG/8/4 استندت املناقاات اإ

نه ل يزال يعتقد اعتقادا قواي أأنه يف حال وضمن الطل  ادلويل مجموعة من املطال  ا .113 خطأأ   مودعةوقال أأحد الوفود اإ
اص الوصف الواردة يف ، مع ذكل، وضم،ن مجيع املطال  و/أأو مجيع عنمودعة خطأأ  والمتس املودعوصف اعناص و/أأو 

ن ذكل التضم،ن ابلإحاةل مامول فعال لسس "جزءا انقصا"ابعتبارها  طل  الأولوية ابلإحاةل يف روح ونية الالحئة التنفيذية ، فاإ
نه ل ميكنه دمع احلل التوفيقي املمتثّل يف اخليار ابء لراهنة حفس ، بل يف صياغهتا أأيضاا يف الوثيقة لأن ذكل الوارد . وقال اإ

ىل ادلول الأعضاء اليت وتيح فائدة عىل مقديم الطلبات أأية يعود ب لاحلل غري منصف و ماكنية ماكتهباملنمت،ن اإ ا ابلفعل اإ
ىل ذكل احلل سوى ولن يفيد  .نةتسمل للطلبات وماكو  معيّ ل التضم،ن ابلإحاةل بصفهتا ماكو   ول ادلمقديم الطلبات املنمت،ن اإ

ىل ادلول الأعضاء اليت ل تسمح ماكتهبا . كل الإماكنيةوماكتهبا  وتيحل اليت عضاء الأ  وبّث مجموعات املس تخدم،ن املنمتية اإ
ىل وغيري موقفها. واقرتح يذكل أأن ينرش املكت   قيد البحثابلتضم،ن يف احلاةل  عىل "الضغط" عىل وكل املاكو  دلفعها اإ

قدة مبوج  معاهدة التعاون باأأن الرباءات فامي خيص التضم،ن ادلويل قامئة وب،ّن املامرسة اليت وتبعها ماكو  لك ادلول املتعا
 .املذكورةابلإحاةل يف احلاةل 

ضافي،ن عىل الأقل ينبغي النظر فهيام. فميكن،  .114 ىل اخليارين أألف وابء، خيارين اإ وأأضاف الوفد أأن هناك، ابلإضافة اإ
مجيع املطال  و/أأو مجيع عناص الوصف الواردة  ، بتضم،نقيد البحثللسامح حتديدا، يف احلاةل  18.4 أأول، وعديل القاعدة

ىل الالحئة التنفيذية ملعاجلة احلاةل "جزءا انقصا"ابعتبارها  يف طل  الأولوية ابلإحاةل ضافة بمك جديد متاما اإ . وميكن، اثنيا، اإ
 .قيد البحث

الحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون وذيّر أأحد الوفود ابلأغراض الأصلية للأباكم اخلاصة ابلأجزاء الناقصة والواردة يف ال .115
باأأن الرباءات، ويه املواءمة ب،ن املعاهدة وأأباكم معاهدة قانون الرباءات. وقد ُوضعت وكل الأباكم لتوفري ضامانت 

للمودع،ن ومعاجلة حالت اس تثنائية وجي  ابلتايل أأن وُفّس بطريقة صارمة. ورأأى أأنه ل ووجد، ل يف معاهدة قانون الرباءات 
ماكنية السامح للمودع أأو عدم السامح هل بتضم،ن و مجيع ل يف معاهدة التعاون باأأن الرباءات، أأية أأباكم وتناول مسأأةل اإ

يف حال وضمن الطل  ادلويل  "جزءا انقصا"ابعتبارها  املطال  و/أأو مجيع عناص الوصف الواردة يف طل  الأولوية ابلإحاةل
ماكنه قبول احلل التوفيقي املب،ّن يف اخليار مجموعة من املطال  امودعة خطأأ  و/أأو  ن ابإ عناص وصف امودعة خطأأ . وقال اإ

وأأقّر أأن ذكل احلل لن يبدو مقبول للوفود الأخرى. وابلتايل اقرتح الرتيزي عىل وعديل املبادئ التوجهيية  يف الوثيقةالوارد ابء 
ذاكء وعي املودع،ن.اخلاصة مباكو  تسمل الطلبات من أأجل ووضيح اس مترار وباين املام  رسات اليت وتبعها املاكو  واإ

يداع بعض الواثئق بس  الأصول يف  .116 ىل أأنه يبدو هل غريبا أأن الالحئة التنفيذية تسمح للمودع ابإ وأأشار الرئسس اإ
يداع أأيظروف "القوة القاهرة" بعد انقضاء  ح يشء عىل الإطالق يف غضون املهةل احملّددة، ول تسم املهةل احملّددة دون اإ

يداع مجموعة خاطئة من املطال  و/أأو عناص وصف خاطئة. ومبا أأنه ل ميكن معاجلة هذا  للمودع بتصحيح اخلطأأ املمتثل يف اإ
ماكنية صياغة  –يام اقرتحه أأحد الوفود  –الوضع من خالل وضم،ن "جزء انقص" ابلإحاةل، فميكن رمبا  حماوةل اس تكااف اإ

و/أأو عناص الوصف املودعة خطأأ  طال واس تثنائية للغاية، ابستبدال امل حمدودة بمك جديد متاما يسمح للمودع، يف حالت
 والواردة يف الطل  ادلويل يام أأودع بنسخة معادةل "حصيحة" من املطال  و/أأو عناص الوصف الواردة يف طل  الأولوية.
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" ولكن وعديل يام يهترك املسأأةل "ا PCT/WG/8/4 وأأبدت عدة وفود وفضيلها للخيار أألف الوارد يف الوثيقة .117
ذاكء وعي  املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكو  تسمل الطلبات من أأجل ووضيح اس مترار وباين املامرسات اليت وتبعها املاكو  واإ

 املودع،ن .

ملطال  ورأأى أأحد الوفود أأنه ينبغي وعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءات لتوضيح أأن وضم،ن لك ا .118
 وعناص الوصف ابلإحاةل أأمر غري مسموح به.

وأأبدت بعض الوفود، ومهنا البعض ممن أأعرب عن وفضيهل للك من اخليار أألف واخليار ابء، اهامتهما ابقرتاح الرئسس  .119
ماكنية صياغة بمك جديد متاما ملعاجلة احلاةل قيد البحث. ىل اس تكااف اإ حدى مجموعات املس تخد ادلاعي اإ م،ن ووافق ممثل اإ

وصحيح جزء مودع خطأأ، ولكنه شّدد عىل رضورة أأل يكون ذكل يف ظروف حمدودة للغاية حفس ، عىل أأنه من املس تح  
 لزوم القيام به يف مراحل جد مبكّرة من معلية املعاجلة.يذكل بل 

ن الوضع الراهن  .120 ينبغي تُرتك  و اليق،ن القانوين. فهناك أأخطاء ينقص من وقال عدة من ممثيل مجموعات املس تخدم،ن اإ
ذا مل خيلّف ذكل أأي رضر عىل  املودعة خطأأ الطل  ادلويل عناص أأن وُتاح الفرص لستبدال  يف حالت حمدودة ومناس بة اإ

 مصاحل الغري.

ماكنية وعديل القاعدة .121 ماكن الفريق العامل النظر أأيضا يف اإ ن ابإ حدى مجموعات املس تخدم،ن اإ للسامح  18.4 وقال ممثل اإ
لناقصة ابلإحاةل يف احلالت اليت ل يكون فهيا طل  للأولوية واردا يف الطل  ادلويل يام أأودع، ولكنه بتضم،ن العناص ا

 ااثنيا .26مبوج  القاعدة أأو حُصّح أأودع لبقا 

ىل املكت  ادلويل أأن يعد، لأغراض املناقاة يف دوروه القادمة، وثيقة معل  .122 وتضمن وطل  الفريق العامل اإ
للمودع، يف حالت حمدودة واس تثنائية للغاية، ابستبدال املطال  و/أأو عناص الوصف بمك جديد يسمح مرشوع 

املودعة خطأأ والواردة يف الطل  ادلويل يام أأودع بنسخة معادةل "حصيحة" من املطال  و/أأو عناص الوصف الواردة 
 يف طل  الأولوية.

ىل املكت  ادلول أأيضا أأن يقوم، يف انتظار .123 نتاجئ املناقاات احلالية باأأن املسائل قيد  وطل  الفريق العامل اإ
عداد وعديالت عىل املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكو  تسمل الطلبات والتااور باأأهنا من  البحث يف الفريق العامل، ابإ

آاثر اس مترار وباين وكل املامرسات ذاكء وعي املودع،ن بأ  .أأجل ووضيح اس مترار وباين املامرسات اليت وتبعها املاكو  واإ

 املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم من جدول الأعامل:  23البند 
ىل الوثيقة .124  .PCT/WG/8/5 استندت املناقاات اإ

ن اخليار املفّضل هو اخليار  .125 حاةل PCT/WG/8/5 الوارد يف الوثيقة 1وقالت عدة وفود اإ ىل مجعية ، أأي اإ املسأأةل اإ
ىل وفسري موحدالتوصل  بغرضاحتاد ابريس  اوفاقية ابريس. غري أأنه أأقّر بأأنه من غري املرّجح أأن يوافق احتاد من  4 للامدة اإ

ىل مراجعة اوفاقية ابريس س تكون ابريس عىل ذكل التفسري املوحد وأأن ن وافق، معلية معقدة ومطوةل. يام أأقّر، ابلنظر اإ ، اإ
حالهتا قةل الطلبات اليت تا متل عىل مطال  ابلأولوية يف نفس اليوم، بأأن املسأأةل قد ل تكتيس ق درا اكفيا من الأمهية لتربير اإ

ىل مجعية احتاد ابريس يف هذه املرحةل.  اإ

الوارد يف  3أأن اخليار ، 1للخيار  معوماد، ومهنا البعض ممن أأبدى وفضيهل و ورأأت غالبية الوف .126
املاكو   ّت يك وب متهيد الطريقتعاون باأأن الرباءات ل وعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة ال ، أأي PCT/WG/8/5 الوثيقة

بل للميض قدما.نة يف املسأأةل يف املرحةل الوطنيةاملعيّ   ، يبدو أأفضل الس ُ
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الوارد يف  4، وفضيلها للخيار 1البعض ممن أأعرب عن وفضيهل معوما للخيار أأيضا وأأبدت وفود أأخرى، ومهنا  .127
اخلاصة مباكو  تسمل الطلبات ، أأي ترك الوضع "يام هو" والاقتصار عىل وعديل املبادئ التوجهيية PCT/WG/8/5 الوثيقة

ذاكء وعي املودع،ن  آاثره تباين املامرسات اليت وتبعها املاكو ب ودليل املودع،ن من أأجل اإ  .وأ

ىل أأن الالحئة وقال  .128 نه يقبل، بصفته مكتبا لتسمل الطلبات، املطال  ابلأولوية يف نفس اليوم، ماريا اإ أأحد الوفود اإ
للسامح برد بق الأولوية. وقد مت، يف هذا الس ياق، حذف  2007قد عُدلت يف عام ات التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباء

بل اترخي الإيداع الرشط القايض صاحة برضورة أأن يكون طل  سابق، يُطال  بأأولويته يف الطل  ادلويل، قد أأودع "ق 
نه ل يقبل  آخر اإ   من اوفاقية 2جا4 ري بريف للامدةوفسعىل أأسا  يف نفس اليوم  املطال  ابلأولويةادلويل". وقال وفد أ

 ابريس.

بل العملية ملعاجلة املسأأةل قيد البحث قد يكون عدم الاقتصار  .129 ن أأحد الس ُ حدى مجموعات املس تخدم،ن اإ وقال ممثل اإ
جل تسجيل الوقت الفعيل اذلي تسمل أأ عىل وضع خمت التارخي عىل الطلبات حفس ، بل يذكل وضع خمت الوقت علهيا من 

 يف حال تسمل عدة طلبات يف اليوم نفسه.لطل ، مما ميّكن من حتديد الطلبات "السابقة" فيه املكت  ا

وردا عىل اس تفسار قدمه أأحد الوفود، أأيّدت الأمانة أأن مكت  املستاار القانوين للويبو قد استُاري بول املسأأةل  .130
 احتاد ابريس.ولكن املوافقة عىل كيفية وفسري أأباكم اوفاقية ابريس وعود لدلول الأعضاء يف 

ذ أأحاط و  .131 ىل املكت  ادلويل أأن يعد، لأغراض املناقاة يف دوروه علام بتباين الآراء، طل  الفريق العامل اإ اإ
القادمة، اقرتاحا بتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءات لالشرتاط صاحة من ماكو  تسمل الطلبات 

لغاء مطال  الأولوية يف نفس اليو  م من أأجل متهيد الطريق يك وتخذ املاكو  املعّينة قرارات يف هذا الاأأن يف عدم اإ
 بناء عىل القوان،ن الوطنية املنطبقة.الوطنية املرحةل 

اتحة بعض املعلومات للجمهور من جدول الأعامل:  24البند   عدم اإ
ىل الوثيقة  .132  .PCT/WG/8/12استندت املناقاات اإ

رشادات  وأأعربت الوفود اليت أأخذت اللكمة عن .133 وأأييدها معوما لالقرتاح، لكهنا شددت عىل رضورة احلصول عىل اإ
باأأن طريقة وطبيق الأباكم، يف التعلاميت الإدارية مثال. والمتست بعض الوفود عىل وجه اخلصوص ووضيح عبارة "املصلحة 

ذا اكن الاقرتاحفود وفد من الو  وتساءل". 2اه "1.94" و2ال "2.48الاقتصادية لاخص ما" الواردة يف القاعدو،ن   عام اإ
ىل املودع بأأن جيري التصحيح 2.9تعديل القاعدة ب  بالغ سائر املاكو  واملكت  ادلويل بأأي اقرتاح يقدم اإ ، اليت ولزم املكت  ابإ

يف  نظرا لأهنا قد تسفر عن الازدواجية والتكرار اقرتاحا مس تحبا، 1.9من ولقاء نفسه يف طلبه ادلويل لستيفاء القاعدة 
نه ل يقرتح حذف ذكل التعديل عىل القاعدة السج  .يف هذه املرحةل 2.9الت، ولكنه قال اإ

وردا عىل وعليق قدمه وفد من الوفود بأأن الأباكم اليت تسمح ابلطالع عىل امللف اذلي ميسكه املكت  املع،ن أأو  .134
2.94املكت  املنتخ  يف القاعدة 

ااثنيا 
 اأأ ، 2ا30يرث وقييدا مما ونص عليه املادة وبدو أأ  3.94يام يقرتح وعديلها، والقاعدة  

ىل املادة  شارة مبارشة اإ   اأأ .2ا30وافق الفريق العامل عىل مواصةل وعديل هاو،ن القاعدو،ن لتضميهنام اإ

وردا عىل الاواغل اليت أأعرب عهنا وفد من الوفود باأأن الع ء الإضايف املفروض عىل ماكو  تسمل الطلبات  .135
دارات البحث ادلويل بس  اتحة واإ بناء عىل الامت ، وافق الفريق العامل عىل  الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفهاب  اإ

1.94مواصةل وعديل املادو،ن 
ااثنيا 

1.94و 
ااثلثا 

دراج لكمة "جيوز"   لزاميت،ن اابإ اجلديدو،ن املقرتبت،ن جلعلهام اختياريت،ن ولسس اإ
 بدل من لكمة "جي " يف الأباكم  
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ن مل يتح وردا عىل سؤال طرحه  .136 ممثل عن مجموعة مس تخدم،ن، أأوحض املكت  ادلويل أأن املكت  املع،ن ميكنه، اإ
ن  املكت  ادلويل الاطالع عىل املعلومات الواردة يف امللف، أأن يلمتس احلصول عىل هذه املعلومات مبارشة من املودع اإ

 اكنت هذه املعلومات لزمة يدليل عند النظر يف الامت  رد بق الأولوية.

دخالها عىل القواعد ووا .137 من الالحئة التنفيذية، عىل  94و 2.48و 9فق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل اجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف  النحو الوارد هنا يف املرفق الثالث مللخص الرئسس، هبدف وقدميها اإ

ضافية قد ودخلها الأمان2015 أأيتوبر  ة عىل الصياغة.، رهنا بأأية وغيريات اإ

تزويد املكت  ادلويل بنسخ من الواثئق املس تلمة يف س ياق الامت  رد بق   من جدول الأعامل: 25البند 
 الأولوية

ىل الوثيقة  .138  .PCT/WG/8/14استندت املناقاات اإ

ضافية عىل صياغة القاعدة  .139 دخال وغيريات اإ 26وأأيدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة الاقرتاح، رهنا ابإ
ا ااثني

اح  3
ضافة فقرة جديدة اح واإ

ااثنيا 
ىل القاعدة  26  اإ

ااثنيا 
. والمتس الفريق العامل من املكت  ادلويل وعديل املبادئ التوجهيية ملاكو  3

تسمل الطلبات بغية وقدمي ووجهيات عن أأنواع املعلومات اليت ينبغي أأن ميتنع مكت  تسمل الطلبات عن تزويد املكت  ادلويل 
26قاعدة هبا عىل أأسا  ال

ااثنيا 
اح3

ااثنيا 
   اجلديدة املقرتحة. 

ىل وعديل الفقرو،ن  .140 ىل احلاجة احملمتةل اإ اج  وا   من املبادئ التوجهيية ملاكو  تسمل 166وأأشار وفد من الوفود اإ
عالانت أأو أأدةل.  الطلبات، لأن هاو،ن الفقرو،ن ونصان عىل أأن من احملبذ أأن ترسل ماكو  تسمل الطلبات اإ

دخالها عىل القاعدو،ن ووافق الفري .141 26ق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ااثنيا 

اب  من الالحئة التنفيذية 2.48و 
ىل اجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأيتوبر  عىل النحو الوارد هنا يف املرفق الرابع مللخص الرئسس، هبدف وقدميها اإ

ضافية قد ودخلها الأمان2015  ة عىل الصياغة.، رهنا بأأية وغيريات اإ

 حالت التأأخر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل الإلكرتوين من جدول الأعامل:  26البند 
ىل الوثيقة  .142  .PCT/WG/8/22استندت املناقاات اإ

، ومع التواصل الإلكرتوين خدماتبسب  عدم ووافر وأأعربت الوفود عن وأأييدها معوما لغرض اقرتاح عذر التأأخر  .143
ىل الت  خفيف من الاواغل اليت أأعربت عهنا بعض الوفود عن الطريقة اليت ميكن هبا وطبيق الأباكم بطريقة ذكل وسعيا اإ

متسقة، الُتمس وقدمي ووضيحات يف املبادئ التوجهيية ملاكو  تسمل الطلبات، من قبيل ووضيح الظروف اليت ينبغي أأن 
 ينظر فهيا مكت  تسمل الطلبات قبل عذر أأي وأأخري.

قامة ود أأن التعديل املقرتح وعرب عنه الصياغة احلالية "ورأأى وفد من الوف .144 أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ
82املس تخدمة يف القاعدة  الطرف املعين"

ارابعا 
ىل أأن عدم ووافر خدمات التواصل الإلكرتوين معوما ل يُقبل  اأأ . وأأشار الوفد اإ

يداع بديةل، مثل خدمات الربيد.بطبيعة احلال عذرا للتأأخر يف مراعاة املهل دلى م  ن ووفرت للمودع س بل اإ  كتبه الوطين، اإ

وأأقر وفد من الوفود برضورة عذر التأأخر يف مراعاة املهل بسب  عدم ووافر خدمات التواصل الإلكرتوين لكنه اعترب  .145
ضافته لن يناس  القاعدة  82أأن سب  "عدم ووافر خدمات التواصل الإلكرتوين معوما" املقرتح اإ

عا اراب
ىل الأس باب   ابلنظر اإ

82الأخرى الواردة يف القاعدة 
ارابعا 

اأأ  ولكها عىل مس توى أأعىل من اخلطورة. ورأأى الوفد أأن الأباكم ينبغي وطبيقها عىل 1
لك حاةل عىل حدة، واعترب أأن احلمك اجلديد املقرتح قد يكون مقيدا بدرجة كبرية. وردا عىل املالبظة الأخرية، أأوحض الرئسس 
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أأخر يف مراعاة املهل ل بد أأن يتسب  فيه عدم ووافر خدمات التواصل الإلكرتوين معوما، ويلزم وقدمي أأدةل ترىض هبا أأن الت
 املاكو  يك وعذر هذا التأأخر.

وسلط وفد من الوفود الضوء عىل أأن الفريق العامل قد يلزمه النظر يف املس تقبل يف قضااي أأخرى وتعلق ابملاالك  .146
واصل الإلكرتوين، فمثة حالت مثال مل يتسمل فهيا املكت  وثيقة ُُحّلت عىل نظام لإيداع الواثئق اليت وطرهحا نظم الت

قرار ابلإيداع يربهن عىل أأنه أأودعها ابلفعل. ن اكن املودع بصل عىل اإ لكرتونيا، واإ  اإ

عدم ووافر وأأعرب ممثل عن مجموعة مس تخدم،ن عن رغبته يف أأن يغطي الاقرتاح أأيضا انقطاع خدمات الإنرتنت و  .147
ىل املودع.  اخلادم اذلي يس تخدمه مقدم خدمات الإنرتنت اإ

دخالها عىل  .148 عىل النحو الوارد يف املرفق  ارابعا 82القاعدة ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل املنقول أأدانه، هبدف وقدمي  PCT/WG/8/22من الوثيقة  25اخلامس مللخص الرئسس والفهم الوارد يف الفقرة  ها اإ

ضافية قد ودخلها الأمانة عىل الصياغة.2015اجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأيتوبر   ، رهنا بأأية وغيريات اإ

 فامي خيص عدم ووافر خدمات التواصل الإلكرتوين بالك عام": 1ارابعا 82 لقاعدةا"وطبيق 

وأأخر يف مراعاة همةل مل تُراع بسب  عدم ووافر  لعذر 1ارابعا 82القاعدة "عند النظر يف الامت  يُقدم بناء عىل 
خدمات التواصل الإلكرتوين بالك عام، ينبغي للمكت  أأو الإدارة أأو املكت  ادلويل وفسري عدم التوافر بالك عام 

بأأنه ينطبق عىل حالت العطل اليت وصس  مناطق جغرافية واسعة النطاق والعديد من الأفراد، متيزيا لها عن املاالك 
 متريزة اليت ختص مبىن معينا أأو مس تخدما واحدا."امل 

دخالها عىل  .149 جراء مااورات بول التعديالت املقرتح اإ املبادئ أأي من والمتس الفريق العامل من املكت  ادلويل اإ
واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي والتعلاميت الإدارية، بس   التوجهيية ملاكو  تسمل الطلبات

ووافر خدمات التواصل الإلكرتوين، مبا يف ذكل  لتوضيح طريقة وطبيق التأأخر يف مراعاة املهل بسب  عدم ضاء، الاقت
ماكنية عدم عذر ذكل التأأخر يف حال ووافر وسائل وواصل أأخرى.  اإ

 ادلويل لغات التواصل مع املكت   من جدول الأعامل: 27البند 
ىل الوثيقة  .150  .PCT/WG/8/23استندت املناقاات اإ

ورببت عدة وفود بادة ابقرتاح ووس يع نطاق طائفة اللغات اليت ميكن للمودع،ن التواصل هبا مع املكت  ادلويل،  .151
ىل النفاذ، وأأحاطت بعض الوفود علام بأأن جتربة ووس يع نطاق اللغات  ىل أأن هذا الأمر من شأأنه أأن يسس النفاذ اإ مارية اإ

أأن يوسع نطاق هذه التجربة لتامل سائر س بل التواصل يف أأرسع  ، وأأعربت عن أأملها يفePCTوقترص حاليا عىل نظام 
 وقت ممكن.

زاء ونفيذه. فينبغي يف املقام الأول عدم  .152 وأأعرب عدد من الوفود عن وأأييده للمفهوم معوما، ومع ذكل أأعرب عن قلقه اإ
أأل يفرض ذكل صعوابت عىل  السامح بزايدة التاكليف أأو ابلتأأخر بسب  أأعباء العمل الإضافية. واثنيا من الرضوري ضامن

املاكو  املعينة عن طريق السامح بتقدمي الواثئق اليت من املهم أأن وقرأأها هذه املاكو  بلغات بديةل. وأأخريا من احملبذ التااور 
لهيا عىل حنو أأفضل فامي يتعلق ابلتغيريات الوش يكة عىل نظام  رسال الإشعارات اإ  اليت قد وؤثر ePCTمع املاكو  الوطنية واإ

 يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءات ويف املاكو .



PCT/WG/8/25 
20 
 

دخالها عىل القاعدة  .153 اد  الواردة يف مرفق الوثيقة 2.92ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
PCT/WG/8/23  ىل اجلعية لتنظر فهيا يف د مللخص الرئسس، الساد واملنقوةل هنا يف املرفق ورهتا هبدف وقدميها اإ

ضافية قد ودخلها الأمانة عىل الصياغة.2015املقبةل يف أأيتوبر   ، رهنا بأأية وغيريات اإ

 مسائل أأخرى من جدول الأعامل:  28البند 
 2015وافق الفريق العامل عىل ووصية اجلعية بعقد دورة واحدة للفريق العامل ب،ن دورتهيا املنعقدو،ن يف أأيتوبر  .154

اتحة القدر ذاوه من املساعدة املالية لمتك،ن بعض الوفود احلارضة يف هذه ، رهنا اب2015وسبمترب/أأيتوبر  لأموال املتوفرة، واإ
 ادلورة من بضور ادلورة املقبةل.

ىل أأن ادلورة التاسعة للفريق العامل من املروق  عقدها بصفة مؤقتة يف جنيف يف  .155 وأأشار املكت  ادلويل اإ
 .2016 مايو/يونيو
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 ملخص الرئسس ل: من جدول الأعام 29البند 
أأحاطت الفريق العامل علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئسس وأأن احملرض الرمسي سريد يف  .156

 .وقرير ادلورة

 من جدول الأعامل:  اختتام ادلورة 30البند 
 .2015مايو  29اختمت الرئسس ادلورة يف  .157

]ويل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءاتدخالها عىل ابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 13فامي خيص البند 

دارة البحث ادلويل ىل اإ رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من مكت  تسمل الطلبات اإ  اإ

 احملتوايت

12 القاعدة
ااثنيا   

 –صورة عن نتاجئ البحث السابق وعن الطل  السابق  مودع الطل  واثئق وتعلق ببحث سابق وقدمي 

 2 ................................................................................................................................................ الرتمجة

12
ااثنيا 

مت مبوج  القاعدة     1 اجئ صورة عن نت12.4وقدمي مودع الطل  واثئق وتعلق ببحث سابق يف حال عريضة قّدِ
 2 ............................................................................................ الرتمجة -البحث السابق وعن الطل  السابق 

مت مبوج     2ااثنيا 12 دارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق وتعلق ببحث سابق يف حال عريضة قّدِ طل  اإ
 3 .................................................................................................................................... 12.4 القاعدة

23 القاعدة
ااثنيا   

رسال واثئق وتعلق ببحث أأو وصنيف سابق   4 ........................................................................... اإ

مت مبوج  القاعدة   1ااثنيا 23 رسال واثئق وتعلق ببحث سابق يف حال عريضة قّدِ  4 ................................... 12.4 اإ

باكم القاعدة   2ااثنيا 23 رسال الواثئق املتعلقة ببحث و/أأو وصنيف سابق وفقا لأ  4 ...................................... 2.41 اإ

 6 .......................................................................................................... مراعاة نتاجئ حبث سابق   41 القاعدة

مت مبوج  القاعدة   1.41  6 .................................................... 12.4 مراعاة نتاجئ حبث سابق يف حال عريضة قّدِ

خرى   2.41  6 ................................................................................... مراعاة نتاجئ حبث سابق يف احلالت الأ
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12 عدةالقا
  ااثنيا 

 
 وقدمي مودع الطل  واثئق وتعلق ببحث سابق

 الرتمجة –وعن الطل  السابق  صورة عن نتاجئ البحث السابق

12
ااثنيا 

ميف حال عريضة  واثئق وتعلق ببحث سابق وقدمي مودع الطل     1 صورة عن نتاجئ 412.القاعدة  مبوج  تقّدِ
 الرتمجة -البحث السابق وعن الطل  السابق 

دارة البحث12.4 المتس املودع، بناء عىل القاعدةيف حال    اأأ  ادلويل نتاجئ حبث ساابق أأجرواه الإدارة  ، أأن تراعي اإ
نه يتع،ن عىل املودع، رشط مراعااة أأبااكم الفقارات مان دارة أأخرى للبحث ادلويل أأو أأجراه مكت  وطين، فاإ اب   ذاهتا أأو اإ

ىل اد  ىل او اإ ىل مكت  اج  اإ لطلبات مع الطل  ادلويل صورة عن نتاجئ البحث الساابق أأاي اكن الاالك ا تسمل، أأن يقّدم اإ
اذلي قدمهّتا به الإدارة املعنية أأو قّدهما به املكت  املعين امثال، بالك وقرير البحث أأو قامئاة حبااةل التقنياة الصاناعية الساابقة 

 املستاهد هبا أأو وقرير الفحص .

ىل وقادمي ماا يايل  جيوز لإدارة البحث ادلويل، مع مراعاة اب  ىل او ، أأن وادعو املاودع اإ أأباكم الفقرات مان اج  اإ
 يف غضون همةل تكون معقوةل بس  ظروف احلال:

 صورة عن الطل  السابق املعين؛ "1"

دارة البحاث ادلويل، ترمجاة للطلا  الساابق  "2" يف حال اكن الطل  السابق حمررا بلغة ل وقبلهاا اإ
 بلغة وقبلها وكل الإدارة؛

دارة البحاث ادلويل، ترمجاة لاتكل  يف "3" حال اكنات نتااجئ البحاث الساابق حماررة بغاةل ل وقبلهاا اإ
 النتاجئ بلغة وقبلها وكل الإدارة؛

 صورة عن أأية وثيقة مستاهد هبا يف نتاجئ البحث السابق. "4"

للماودع أأن   الطلبات، جاازتسمليف حال أأجرى البحث السابق املكت  ذاوه اذلي يعمل بصفته مكتبا ل   اج اب  
عداد تسمليعرب عن رغبته يف أأن يتوىل مكت   لهياا يف الصور الصورة  الطلبات اإ " 1الفقارات اأأ  واب "الفقارة اأأ  املاار اإ

م ذكل الالاامت  يف العريضاة وجياوز " 4و" دارة البحث ادلويل، بدل من أأن يقّدهما املودع نفسه. ويتع،ن أأن يقدَّ ىل اإ رسالها اإ واإ
 أأن يفرض دفع رمس هل وحلسابه نظري ذكل الالامت .  الطلباتتسململكت  

دارة   اد اج  دارة البحث ادلويل ذاهتا، أأو أأجراه املكت  ذاوه اذلي يعمل بصافته اإ يف حال أأجرت البحث السابق اإ
لهياا املاااار أأو الرتمجاة للبحاث ادلويل، فاال يُاارتط وقادمي الصاورة  لاهيام اإ ىل وااكل بنااء عاالفقارو،ن اأأ  واب  الفقارة اأأ  يف اإ

 .الفقرو،نالفقرة

" مفاده أأن الطل  ادلويل هو ذاواه أأو أأساساا ذاواه الطلا  اذلي مت 2"4.12يف حال وقدمي بيان وفقا للقاعدة  اه 
ل أأناه ماودع بلغاة أأخارى، فاال يُاارتط  باأأنه البحث السابق أأو أأن الطل  ادلويل هو ذاوه أأو أأساسا ذاوه الطل  السابق اإ

لهيام يف الفقرو،ن اب "وقدمي الصورة أأو الرتمجة   " بناء عىل وكل الفقرو،ن.2" و"1املاار اإ
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 ، اتبع[1ااثنيا 12 ]القاعدة

لهيا املاار  أأو الرتمجة يف حال اكنت الصورة  او اد  لهيام اإ ملكتا  متاابت،ن متاحاة  الفقرو،ن اأأ  واب الفقرة اأأ يف اإ
، أأو باالك وثيقاة أأولوياة ، ماثال مان مكتباة رمقياةوقبلهامبلها وق دارة البحث ادلويل ابلالك والطريقة اليت لإ  تسمل الطلبات أأو

 .الفقرو،نالفقرة.بناء عىل وكل  أأو الرتمجة واكن املودع يب،ّن ذكل يف العريضة، فال يُارتط وقدمي الصورة

12
ااثنيا 

دارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق وتعلق ببحث سابق    2 م يف حال عريضةطل  اإ  12.4 ةمبوج  القاعد تقّدِ

ىل او الفقرو،ن اب  واج جيوز لإدارة البحث ادلويل، مع مراعاة أأباكم اأأ    ، أأن وادعو املاودع الفقرات من اج  اإ
ىل وقدمي ما ييل يف غضون همةل تكون معقوةل بس  ظروف احلال:  اإ

 صورة عن الطل  السابق املعين؛ "1"

دارة  "2" البحاث ادلويل، ترمجاة للطلا  الساابق يف حال اكن الطل  السابق حمررا بلغة ل وقبلهاا اإ
 بلغة وقبلها وكل الإدارة؛

دارة البحاث ادلويل، ترمجاة لاتكل  "3" يف حال اكنات نتااجئ البحاث الساابق حماررة بغاةل ل وقبلهاا اإ
 النتاجئ بلغة وقبلها وكل الإدارة؛

 صورة عن أأية وثيقة مستاهد هبا يف نتاجئ البحث السابق. "4"

دارة  اب   يف حال أأجرت البحث دارة البحث ادلويل ذاهتاا، أأو أأجاراه املكتا  ذاواه اذلي يعمال بصافته اإ السابق اإ
لهيام يف الفقرة اأأ  متابت،ن لإدارة البحاث ادلويل ابلاالك والطريقاة الايت البحث ادلويل،  أأو اكنت الصورة أأو الرتمجة املاار اإ

لهيام يف الفقرة اأأ  بناء عاىل وقبلهام، مثال من مكتبة رمقية أأو بالك وثيقة أأولوية، فال يُارتط  وقدمي الصورة أأو الرتمجة املاار اإ
 .وكل الفقرة

" مفاده أأن الطل  ادلويل هو ذاوه أأو أأساساا ذاواه الطلا  اذلي مت 2"12.4يف حال وقدمي بيان وفقا للقاعدة   اج 
ل أأناه  ماودع بلغاة أأخارى، فاال يُاارتط باأأنه البحث السابق أأو أأن الطل  ادلويل هو ذاوه أأو أأساسا ذاوه الطل  السابق اإ

لهيام يف   بناء عىل وكل الفقرو،ن." 2" و"1اب "" 2" و"1الفقرو،ن اأأ "وقدمي الصورة أأو الرتمجة املاار اإ
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23 القاعدة
  ااثنيا 

 
رسال واثئق وتعلق ببحث أأو وصنيف سابق  اإ

23
ااثنيا 

رسال واثئق وتعلق ببحث سابق    1 م يف حال عريضةاإ  12.4 مبوج  القاعدة تقّدِ

دارة البحث ادلويل، الطلبات  يرسل مكت  تسمل  اأأ  ىل اإ لهياا يف صورة البحث، أأي صاورة  معاإ أأو ترمجاة مااار اإ
12 ةالقاعد

ااثنيا 
 واكل تسا تويفعاىل أأن  12.4 بااأأنه مبوجا  القاعادة عريضاةاأأ  ووتعلق ببحث ساابق قادم ماودع الطلا  1

 الصورة أأو الرتمجة الرشوط التالية:

ىل مكت  تسملوقدمي مودع ا "1"  مع الطل  ادلويل؛الطلبات  لطل  لها اإ

ىل الإدارة ادلولية؛الطلبات  تسملالامت  مودع الطل  من مكت   "2" رسالها اإ عدادها واإ  اإ

بالك وطريقة يقبلهام، مثال مان مكتباة رمقياة وفقاا للقاعادة الطلبات  تسمل مكت ووافرها دلى  "3"
12

ااثنيا 
 اد .1

دارة البحث ادلويل، بات الطل  رسل مكت  تسملي  اب  ىل اإ صورة البحث، صورة عن نتاجئ أأي وصانيف  معأأيضا اإ
ن اكنت متوافرة فعال ،سابق أأجراه هذا املكت  لهياا يف القاعادة  اإ ن مل تكن مدرجة يف صورة نتاجئ البحاث الساابق املااار اإ واإ

 اأأ .1ااثنيا 12

23
ااثنيا 

رسال الواثئق املتعلقة ببحث و/أأو وصنيف   2 باكم القاعدةسابق و  اإ  2.41 فقا لأ

، عندما يطالَ  يف طل  دويل بأأولوية طل  سابق أأو أأيرث أأودع دلى املكت  ذاوه 2.41 وفقا لأباكم القاعدة  اأأ 
الطلا  الساابق أأو صانَّف ذكل يتعلاق با املكت  قد أأجرى حبثا ساابقا ذكلويكون الطلبات  تسملا ل بصفته مكتباذلي يعمل 

دارة البحاث ادلويل، ماع الفقارات اب  واد  واه ، الطلباات، ماع مراعااة  تا  تساملالطل  السابق، يرسال مك  ذكل ىل اإ اإ
امثال، بالك وقريار ، صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الالك اذلي تكون متاحة به دلى املكت  املعينصورة البحث

وصاورة عان نتااجئ أأي وصانيف ساابق وضاعه حفاص ، الساابقة املستااهد هباا أأو وقريار حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية 
ن  ،املكت  دارة البحاث ادلو  الطلباات. وجيوز يذكل ملكت  تساملاكنت متوافرة فعالاإ ىل اإ ضاافية أأن يرسال اإ يل أأي واثئاق اإ

جراء البحث ادلويل. تكليدة ل يعتربها مف و سابق وتعلق ببحث   الإدارة لأغراض اإ

خطار اب   ابلرمغ من الفقرة اأأ ، جيوز ملكت  تسمل ا املكت  ادلويل يف أأجل أأقصااه ]اترخي[ بأأناه ميكناه، لطلبات اإ
ىل هيئة البحث ادلويل. وينرش املكت   رسال نتاجئ حبث سابق اإ بناء عىل الامت  يقدمه املودع مع الطل  ادلويل، وقرير عدم اإ

خطار بناء عىل هذا احلمك يف اجلريدة.  ادلويل أأي اإ

عندما يطالَا  يف طلا  دويل  وبديلطبَّق الفقرة اأأ  مع ما يلزم من ، و الطلبات س  اختيار مكت  تسملب    جا
، ويكاون ذكل الطلباات تساملل  ابأأولوية طل  سابق أأو أأيرث أأودع دلى مكت  خيتلف عن املكت  اذلي يعمال بصافته مكتبا

البحااث  ذكلالطلاا  السااابق، وتكاون نتاااجئ  ذكلالطلاا  السااابق أأو صانَّف ذكل املكتا  قااد أأجاارى حبثاا سااابقا يتعلااق با
 بالك وطريقة يقبلهام، مثال من مكتبة رمقية.الطلبات  متاحة ملكت  تسملالتصنيف السابق  أأو

دارة البحث ادلويل ذاهتا، أأو أأجراه املكت  ذاواه جل وطبَّق الفقراتن اأأ  وا   دا   يف حال أأجرت البحث السابق اإ
دارة ذا  اذلي يعمل بصفته اإ متاحاة بأأن صورة عن البحث أأو التصانيف الساابق لبات الط  مكت  تسمل عملللبحث ادلويل أأو اإ

 دارة البحث ادلويل ابلالك والطريقة اليت وقبلهام، مثال من مكتبة رمقية.لإ 
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رسال   ها لهيا يف الفقرة اأأ  أأو  صورال يف حال اكن اإ رسالاملاار اإ لهياا  صورال وكل اإ بالك مع،ن اكلأشاكل املاار اإ
ذن يف الطلباات  مكتا  تسامل عاىل نطباقماع القاانون الاوطين امل  متعارضااماودع الطلا   يف الفقرة اأأ  دون احلصاول عاىل اإ

رسال  وكلق وطبَّ  ، ل]التارخي[ رسال  صورال وكلالفقرة عىل اإ خيص أأي طل  دويل فامي  املعينابلالك املع،ن  صورال وكلأأو اإ
ذن مودع الطل  ظّل طاملا الطلبات املذكور  أأودع دلى مكت  تسمل  بِلاغأأن ي  رشطالقانون،  ذكلمع  متعارضاالإرسال دون اإ

ة هباذا الاااأأن ملتساا  املعلوماات امل ادلويل نرشاا املكتا  تاارخي[. وي ال باذكل يف موعاد أأقصاااه ] املكتا  املاذكور املكتاا  ادلويل
 اجلريدة يف أأقرب فرصة. يف
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   41 القاعدة
 مراعاة نتاجئ حبث سابق

ميف حال عريضة مراعاة نتاجئ حبث سابق    1.41  12.4 وج  القاعدةمب تقّدِ

دارة البحااث ادلويل نتاااجئ حبااث سااابق وامتثاال لأباااكم 12.4يف حااال الاامتس املااودع، وفقااا للقاعاادة  ، أأن تراعااي اإ
12 القاعدة

ااثنيا 
1: 

دارة البحث ادلويل ذاهتاا أأو أأجاراه املكتا  ذاواه اذلي يعمال بصافته  "1" وأأجرت البحث السابق اإ
دارة ال  ن عىل اإ دارة للبحث ادلويل، فاإ جراء البحث ادلويل؛اإ  بحث ادلويل أأن تراعي يف حدود الإماكن وكل النتاجئ عند اإ

دارة أأخاارى للبحاث ادلويل أأو أأجااراه مكتاا  غااري ذاك اذلي يعماال  "2" وأأجارت البحااث السااابق اإ
جراء البحث ادلويل. دارة للبحث ادلويل، جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي وكل النتاجئ عند اإ  بصفته اإ

خرىمرا   2.41  عاة نتاجئ حبث سابق يف احلالت الأ

دارة البحاث ادلويل ذاهتاا أأو   اأأ  يف حال طول ، يف طلا  دويل، بأأولوياة طلا  ساابق أأو أأيارث أأجارت بااأأنه اإ
دارة البحاث ادلويل أأن تراعاي قادر أأجرى باأأنه  دارة للبحث ادلويل حبثا سابقا، وع،ن عاىل اإ املكت  ذاوه اذلي يعمل بصفته اإ

جراء البحث ادلويل.الإماكن وكل ا  لنتاجئ عند اإ

دارة البحث ادلويل صورة عن نتااجئ أأي حباث ساابق أأو وصانيف تسمليف حال أأرسل مكت    اب  ىل اإ  الطلبات اإ
23 سابق مبوج  القاعدة

ااثنياا 
ابلالك والطريقة اليت وقابلهام،  ادلويلالبحث دارة لإ متاحة  اأأ  أأو اب  أأو اكنت هذه الصورة2

جراء البحث ادلويل. وكلية، جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي مثال من مكتبة رمق   النتاجئ عند اإ

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءاتابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 15فامي خيص البند 

 مجةمعلومات باأأن دخول املرحةل الوطنية والنصوص املرت 

 احملتوايت

 2 ............................................................................................................................... اجلريدة   86القاعدة 

 2 ................................................................................................................................ احملتوايت  1.86

ىل  2.86من   2 ......................................................................................................... ]دون وغيري[  66.8اإ

ولقي املعلومات والنصوص املرتمجة من املاكو  املعّينة واملاكو   الاس تحصال عىل صور عن النصوص املرتمجة   95القاعدة 

 3 ................................................................................................................................................. اخملتارة

 3 ................................................. ةاملعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكو  املعيّنة واملاكو  اخملتار   1.95

 3 .............................................................................. الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املرتمجة  2.95 1.95
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   86القاعدة 
 اجلريدة

 احملتوايت  1.86

لهيا يف املادة     ما يأأيت:4ا55وتضمن اجلريدة املاار اإ

ىل " "1"من   "  ]دون وغيري[3اإ

ذا اكنت الإجراءات املعلومات  "4" اليت وقدهما املاكو  املعينة أأو اخملتارة للمكت  ادلويل باأأن معرفة ما اإ
لهيا يف املادو،ن  طلبات ادلولية اليت يرد فهيا وعي،ن املكت  املعين أأو قد أأجنزت خبصوص ال  39أأو  22املاار اإ

املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكو  املعّينة واملاكو  اخملتارة واملُبلغة للمكت  ادلويل مبوج  القاعدة  اختياره
 ؛فامي خيص الطلبات ادلولية املناورة 1.95

 ]دون وغيري[  "5"

ىل  2.86من   ]دون وغيري[  6.86اإ
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   95 القاعدة
 الاس تحصال عىل صور عن النصوص املرتمجة

 نة واملاكو  اخملتارةاملاكو  املعيّ  من املرتمجة والنصوص املعلومات ولقي

ّ  دوث الإجراءاتحباملعلومات املتعلقة   1.95  اخملتارةواملاكو   نةيف املاكو  املعي

ىل املكت  ادلويل املعلومات التالية يقدم لك مكت  مع،ّن  من وقوع  ينباأأن طل  دويل يف غضون شهر  أأو خمتار اإ
 :أأي من الأحداث التالية، أأو يف أأرسع وقت معقول ممكن بعد وقوعها

لهيا املاار لالإجراءاتأأداء املودع  عق  "1" ، اترخي أأداء وكل الإجراءات وأأي 39 املادة أأو 22 املادة يف اإ
 رمق طل  وطين أأس ند للطل  ادلويل؛

، ساوهمبوج  قانونه الوطين أأو ممار ينرش صاحة الطل  ادلويل اخملتار  أأو املع،ّن  املكت يف حال اكن  "2"
 ؛الوطين نرشال  ذكل واترخي رمق

ينرش صاحة الطل  اخملتار  أأو املع،ّن  املكت ، ويف حال اكن الرباءة منح اترخييف حال منح براءة،  "3"
 .ذكل النرش الوطين واترخي رمقيف الالك اذلي ُمنحت به الرباءة مبوج  قانونه الوطين، ادلويل 

 الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املرتمجة  2.95 1.95

ىل املكت  ادلويل، بناء عىل الامت  منه، صورة عن ترمجة يقدم لك مكت  مع،ّن   ]دون وغيري[  اأأ   أأو خمتار اإ
 الطل  ادلويل اليت يكون مودع الطل  قد قدهما للمكت  املع،ّن أأو اخملتار.

جيوز للمكت  ادلويل أأن يزود أأي خشص بصور عن النصوص املرتمجة واملتسلمة وفقا ملا هو   وغيري[ ]دون  اب 
 منصوص عليه يف الفقرة اأأ ، بناء عىل الامت  ومقابل تسديد التلكفة.

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الثالثاملرفق 

 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءاتابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 24امي خيص البند ف

اتحة بعض املعلومات للجمهور  عدم اإ

 احملتوايت

خل. الواج  عدم اس تعاملها   9القاعدة   2 .......................................................................................... العبارات، اإ

 2 .................................................................................................................. وعريف  ن وغيري[]دو    9.1

ىل اخملالفات   9.2  2 .................................................................................................................... التنبيه اإ

ىل املادة   ]دون وغيري[   9.3  2 ...........................................................................................  6ا21الإشارة اإ

 3 ....................................................................................................................... النرش ادلويل   48القاعدة 

 3 .......................................................................................................................... ]دون وغيري[   1.48

 3 ............................................................................................................................... احملتوايت   2.48

ىل  3.48من   3 ........................................................................................................ ]دون وغيري[   6.48اإ

ماكنية الاطالع عىل امللفات   94القاعدة   4 ................................................................................................... اإ

ماكنية الا   1.94  4 ................................................................... طالع عىل امللف احملفوظ دلى املكت  ادلويلاإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكت  تسمل الطلبات   ااثنيا  1.94  5 ..................................................... اإ

دارة البحث ادلويل   ااثلثا  1.94 ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ  5 ....................................................... اإ

متهيدي ادلويل   94.2 دارة الفحص ال ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ  5 ................................................. اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكت  املع،ّن    ااثنيا 94.2  6 ................................................................ اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكت  اخملتار   3.94  6 .................................................. ]دون وغيري[  اإ
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   9عدة القا
 خل. الواج  عدم اس تعاملهااإ العبارات، 

 وعريف  ]دون وغيري[   9.1

 جي  أأل يا متل الطل  ادلويل عىل ما يأأيت:

 عبارات أأو رسوم خمالفة للآداب؛ "1"

 عبارات أأو رسوم خمالفة للنظام العام؛ "2"

عالانت حتط من شأأن منتجات الغري أأو طرائق صنعه، أأو حتط من قمية طلبات ا "3" لغري أأو براءاوه أأو اإ
 من حصهتا اعلام بأأن جمرد املقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ل يعد حِمّطًا يف حد ذاوه ؛

عالانت أأو غري ذكل من البياانت اليت ل تكون مناس بة أأو رضورية يف ظروف احلال. "4"  اإ

ىل اخملالفات   9.2  التنبيه اإ

دارة   واملكت  ادلويل دة لأغراض البحث الإضايفالإدارة احملدَّ و البحث ادلويل جيوز للك من مكت  تسمل الطلبات واإ
ىل عدم استيفاء أأي طل  دويل لأباكم القاعدة  جراء التصحيح الالزم من ولقاء 9.1التنبيه اإ ، والاقرتاح عىل مودع الطل  ابإ

بالغ نفسه دارة البحث ادلويل اخملتصةمكت  تسمل الطلبات ، ويف وكل احلاةل وج  اإ دة لأغراض احملدَّ اخملتصة والإدارة  واإ
ذا لبظ مكت  تسمل الطلبات اخملالفة، وج  عليه  .، بس  احلال، بذكل الاقرتاحالبحث الإضايف واملكت  ادلويل واإ

نه جي  علهيا  دارة البحث ادلويل اخملالفة، فاإ ذا لبظت اإ بالغ ذكل لإدارة البحث ادلويل اخملتصة وللمكت  ادلويل. أأما اإ اإ
بالغ   ذكل ملكت  تسمل الطلبات وللمكت  ادلويل.اإ

ىل املادة   ]دون وغيري[   9.3   6ا21الإشارة اإ

لهيا يف املادة   ".3"9.1  ما ورد حتديده يف القاعدة 6ا21يقصد بعبارة "الإعالانت اليت حتط من شأأن الغري" املاار اإ
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   48القاعدة 
 النرش ادلويل

 ]دون وغيري[   1.48

 احملتوايت   2.48

ىل اك    ]دون وغيري[م  ن اأأ  اإ

املكت  ادلويل قبل اس تكامل التحضريات التقنية للنرش ادلويل، يتلقاه  من املودع مسبَّ ال   بناء عىل الامت  
ذا رأأى أأن:  حيذف املكت  ادلويل من املناورات أأي معلومات، اإ

طالع ال املعلومات وبدو أأهنا وكل " 1"  ؛جلهور عىل الطل  ادلويلوليب الغرض املناود املمتثّل يف اإ

ىل الإرضار ابملصاحل الاخصية أأو الاقتصادية لاخص ما؛بوضوح " ونرش وكل املعلومات س يؤدي 2"  اإ

 .مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل وكل املعلومات" ول ووجد 3"

موضوع الالامت  املقَدم  مع ما يلزم من وبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات 4.26 ووُطبق القاعدة
 مبوج  أأباكم هذه الفقرة.

دارة البحث ادلويل أأو  دة لأغراض البحث الإضايف ام   يف حال أأحاط مكت  تسمل الطلبات أأو اإ الإدارة احملدَّ
الإدارو،ن  بأأي معلومات تس تويف املعيارين املنصوص علهيام يف الفقرة ال ، جاز لأي من املكتب،ن أأو املكت  ادلويل أأو

 ال . الاقرتاح عىل املودع ابلامت  حذفها من املناور ادلويل طبقا لأباكم الفقرة

ال  واكنت وكل املعلومات  ان   يف حال حذف املكت  ادلويل معلومات من املناور ادلويل طبقا لأباكم الفقرة
دارة البحث ادلويل دة لأغراض  أأو واردة أأيضا يف ملف الطل  ادلويل احملفوظ دلى مكت  تسمل الطلبات أأو اإ الإدارة احملدَّ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل البحث الإضايف خطار ذكل املكت  ووكل ، وج  عىل املك أأو اإ يف الإدارة بذكل ت  ادلويل اإ
 .أأقرب فرصة

ىل  3.48من   ]دون وغيري[   6.48اإ
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   94القاعدة 
ماكنية الاطالع عىل امللفات  اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احمل   1.94  فوظ دلى املكت  ادلويلاإ

بناء عىل الامت  من املودع أأو أأي خشص بصل عىل ورصحي منه، يقدم املكت  ادلويل صورا عن ]دون وغيري[    اأأ 
 أأي مستند يتضمنه ملفه، مقابل تسديد تلكفة اخلدمة.

لسس قبل  يقدم املكت  ادلويل صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفه، بناء عىل الامت  من أأي خشص ولكن  اب 
ىل از و  38النرش ادلويل للطل  ادلويل وبرشط مراعاة املادة  وجيوز اشرتاط  .مقابل تسديد تلكفة اخلدمة الفقرات من اد  اإ

 .تسديد تلكفة اخلدمة مقابل وقدمي صور املستندات

م املكت  ادلويل صورًا عن وقرير الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفق]دون وغيري[    اج  رة اب  نيابة عن يقّدِ
 املكت  اخملتار اذلي يلمتس ذكل. وينرش املكت  ادلويل وفاصيل أأي الامت  من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

ماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه وُحذفت من املناورات بناء عىل  اد   ل يتيح املكت  ادلويل اإ
 ضمنه ملفه ويتعلق ابلامت  بناء عىل وكل القاعدة.ال  وعىل أأي مستند يت 2.48 القاعدة

ماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنااملكت  ادلويل  ل يتيحمن املودع،  مسبَّ بناء عىل الامت     ها ملفه  اإ
ذا رأأى أأن:لامت الاذكل ويتعلق بيتضمنه ملفه وعىل أأي مستند   ، اإ

طالع اجلهور عىل الطل  ادلويل؛وليب الغرض ال وكل املعلومات وبدو أأهنا " 1"  ملناود املمتثّل يف اإ

ىل الإرضار ابملصاحل الاخصية أأو الاقتصادية لاخص ما؛بوضوح " ونرش وكل املعلومات س يؤدي 2"  اإ

 .مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل وكل املعلومات" ول ووجد 3"

يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الالامت  املقَدم  مع ما يلزم من وبديل خبصوص الطريقة اليت 4.26 ووُطبق القاعدة
 مبوج  أأباكم هذه الفقرة.

ماكنية الاطالع عىل املكت  ادلويل  مل يتحيف حال او    واكنت  طبقا للفقرة اد  أأو الفقرة اه ،معلومات للجمهور اإ
دارة البحث ادلويل أأو وكل املعلومات واردة أأيضا يف ملف الطل  ادلويل احملفوظ دلى مكت  تسمل الطلبات أأ  الإدارة و اإ

دة لأغراض البحث الإضايف دارة الفحص المتهيدي ادلويل احملدَّ خطار ذكل املكت  ووكل أأو اإ ، وج  عىل املكت  ادلويل اإ
 .يف أأقرب فرصةالإدارة بذكل 

ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه وأأِعدّ   .م ادلاخيلالاس تخداّرد جمل از   ل يتيح املكت  ادلويل اإ
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ماكنية    ااثنيا  1.94  الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكت  تسمل الطلباتاإ

ماكنية أأن يتيح كت  تسمل الطلبات مل  جيوزبناء عىل الامت  من املودع أأو أأي خشص بصل عىل ورصحي منه، اأأ    اإ
 .وقدمي صور املستنداتوجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه. 

ولكن لسس قبل النرش ادلويل للطل  ادلويل اب   جيوز ملكت  تسمل الطلبات، بناء عىل الامت  من أأي خشص 
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه.  وبرشط مراعاة وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة الفقرة اج ، أأن يتيح اإ

 .مقابل وقدمي صور املستندات

ماكنية الاطالع مبوج  أأباكم الفقرة اب  عىل أأية معلومات أأخِطر من قبل اج   ل  يتيح مكت  تسمل الطلبات اإ
اد   1.94ال  أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 2.48املكت  ادلويل بأأهنا ُحذفت من املناورات طبقا للقاعدة 

 اه . أأو

ماكنية     اثلثاا 1.94 دارة البحث ادلويلامللف احملفو  الاطالع عىلاإ  ظ دلى اإ

ماكنية أأن وتيح دارة البحث ادلويل لإ  جيوزبناء عىل الامت  من املودع أأو أأي خشص بصل عىل ورصحي منه، اأأ    اإ
 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل وقدمي صور املستنداتالاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها. 

ولكن لسس قبل النرش ادلويل للطل  ادلويل عىل الامت  من أأي خشص اب   جيوز لإدارة البحث ادلويل، بناء 
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها.  وبرشط مراعاة وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة الفقرة اج ، أأن وتيح اإ

 .مقابل وقدمي صور املستندات

ماكنية الاطالع مبوج  أأباكم ا دارة البحث ادلويل اإ لفقرة اب  عىل أأية معلومات أأخِطرت من قبل اج   ل وتيح اإ
اد   1.94ال  أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 2.48املكت  ادلويل بأأهنا ُحذفت من املناورات طبقا للقاعدة 

 اه . أأو

ىل اج ، مع ما يلزم من وبديل، عىل   .دة لأغراض البحث الإضايفالإدارة احملدَّ اد  وُطبق الفقرات من اأأ  اإ

متهيدي ادلويل   94.2 دارة الفحص ال ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ  اإ

أأو بناء عىل الامت  من أأي مكت  من  بناء عىل الامت  من املودع أأو أأي خشص بصل عىل ورصحي منه،  اأأ 
عداد وقرير الفحص المتهيدي ادلويل، وقدم دارة الفحص المتهيدي ادلو وتيح املاكو  اخملتارة فور اإ ماكنية الاطالع عىل يل اإ اإ

وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل . تلكفة اخلدمة، مقابل تسديد يتضمنه ملفهاصورا عن أأي مستند  أأي مستند
 .وقدمي صور املستندات

عداد وقرير الفحص المتهيدي ادلويلولكن لسس قبل اب   بناء عىل الامت  من أأي مكت  من املاكو  اخملتارة   اإ
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها.  الفقرة عاةوبرشط مرا دارة الفحص المتهيدي ادلويل اإ وجيوز اج ، وتيح اإ

 .اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل وقدمي صور املستندات

ماكنية الاطالع مبوج  أأباكم الفقرة اب  عىل أأية معلومات أأخِطرت  دارة الفحص المتهيدي ادلويل اإ اج   ل وتيح اإ
ال  أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا 2.48قبل املكت  ادلويل بأأهنا ُحذفت من املناورات طبقا للقاعدة  من

 اه . اد  أأو 1.94 للقاعدة
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ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى    ااثنيا 94.2  املكت  املع،ّن اإ

ذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكت  من املاكو   لغري ابلطالع عىل ملف طل  وطين، يسمح ل املعّينةاإ
يف حدود ما يسمح به وترد يف ملفاوه جاز ذلكل املكت  أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات وتعلق ابلطل  ادلويل 

ماكنية الا أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف  ولكن لسس قبل، طالع عىل ملفات الطلبات الوطنيةالقانون الوطين باأأن اإ
 وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل وقدمي صور املستندات. . اأأ 2ا30 املادة

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكت  اخملتار]دون وغيري[     3.94  اإ

ذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكت  من املاكو  اخملتارة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طل  وطين،  اإ
ح ابلطالع عىل أأي مستندات وتعلق ابلطل  ادلويل، مبا فهيا أأي مستند متعلق ابلفحص جاز ذلكل املكت  أأن يسم

ماكنية الا طالع عىل ملفات الطلبات المتهيدي ادلويل والوارد يف ملفه، يف حدود ما يسمح به القانون الوطين باأأن اإ
. ن لسس قبل النرش ادلويل للطل  ادلويلولك اأأ .2ا30 أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف املادة ولكن لسس قبل، الوطنية

 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل وقدمي صور املستندات

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 الرابعاملرفق 

 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءاتابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 25فامي خيص البند 

 من الواثئق املس تلمة يف س ياق الامت  رد بق الأولوية تزويد املكت  ادلويل بنسخ

 احملتوايت

26القاعدة 
ااثنيا 

ضافهتا...............................................................................    2وصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

26
ااثنيا 

26و 1
ااثنيا 

 2...................................................................................................]دون وغيري[ 2

26
ااثنيا 

 2................................................................................رد بق الأولوية دلى مكت  تسمل الطلبات 3

 4.........................................................................................النرش ادلويل............................. 48القاعدة 

 4.....]دون وغيري[.................................................................................................................. 1.48

 4.............................................................................................................احملتوايت.............. 2.48

ىل  3.48  4.............................................................................................................]دون وغيري[ 6.48اإ
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26 القاعدة
ااثنيا 

 

ضافهتا  وصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

 ]دون وغيري[  2ااثنيا 26و 1ااثنيا 26

 رد بق الأولوية دلى مكت  تسمل الطلبات 3ااثنيا 26

ىل اه  اأأ   ]دون وغيري[ اإ

ليه يف  او  آخر يدمع بيان الأس باب املاار اإ عالن أأو دليل أ ملكت  تسمل الطلبات أأن يارتط أأن يودع دليه اإ

وللمودع أأن يزود املكت  ادلويل بنسخة عن أأي ، يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال. "3اب ""2اب " قرةالف

دراج وكل النسخة يف ملفاوه آخر يودعه دلى مكت  تسمل الطلبات، فيتوىل املكت  ادلويل اإ عالن من ذكل القبيل أأو دليل أ  .اإ

 ]دون وغيري[ از 

 ييل يف أأقرب فرصة: ايبارش مكت  تسمل الطلبات م اح 

خطار املكت  ادلويل بتسمل الامت  بناء عىل الفقرة "1"  اأأ ؛ ]دون وغيري[ اإ

 ]دون وغيري[ والبت يف الالامت ؛ "2"

ليه يف البت "3" خطار املودع واملكت  ادلويل ببته ومعيار الرد اذلي استند اإ  ؛.واإ

الواثئق املس تلمة من املودع خبصوص الالامت   اثنيا ، تزويد املكت  ادلويل بلك-مع مراعاة الفقرة اح "4"

ليهعن الالامت  نفسه، وأأي بيان للأس باب  نسخةبناء عىل الفقرة اأأ  امبا يف ذكل  يف  عىل النحو املاار اإ

ليه يف الفقرة او .2با الفقرة آخر يام هو ماار اإ عالن أأو دليل أ    وأأي اإ

 واثئق  مسبَّ  من املودع أأو عىل قراره اخلاص، عدم أأرسال جيوز ملكت  تسمل  الطلبات، بناء عىل الامت  اثنيا -اح

ذا رأأى أأن: واثئقأأو أأجزاء من   يس تلمها خبصوص الامت  قُدم بناء عىل الفقرة اأأ ، اإ
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طالع اجلهور عىل الطل  ل وبدو أأهنا  أأو أأجزاء مهنا الواثئقوكل " 1" وليب الغرض املناود املمتثّل يف اإ
 ادلويل؛

ىل بوضوح س يؤدي  أأو أأجزاء مهنا أأو اطالع اجلهور علهيا أأو عىل أأجزاء مهنا ئقالواث" ونرش وكل 2" اإ
 الإرضار ابملصاحل الاخصية أأو الاقتصادية لاخص ما؛

 أأو أأجزاء مهنا. الواثئقمصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل وكل " ول ووجد 3"

رسال  خطار املكت  واثئق أأو أأجزاء مهنا ويف حال قّرر مكت  تسمل الطلبات عدم اإ ىل املكت  ادلويل، وج  عليه اإ اإ

 ادلويل بذكل.

 ]دون وغيري[ واي   طا
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 48القاعدة 

 النرش ادلويل

 ]دون وغيري[ 1.48

 احملتوايت 2.48

 ]دون وغيري[ اأأ 

 مع مراعاة الفقرة اج ، وتضمن صفحة الغالف ما يأأيت: اب 

ىل " "1"  ]دون وغيري[ "6اإ

26ملناور حيتوي عىل معلومات باأأن الامت  بناء عىل القاعدة بيان بأأن الطل  ادلويل ا "7"
ااثنيا 

لرد  3

 بق الأولوية وقرار مكت  تسمل الطلبات بناء عىل ذكل الالامت ، عند الاقتضاء؛

م، بناء عىل القاعدة  ]حتذف[ "8" عالن أأو دليل 3ااثنيا 26بيان بأأن املودع قد قدَّ او ، نسخا عن أأي اإ
ىل املكت  ادلويل آخر اإ  ، عند الاقتضاء.أ

ىل اك  اج   ]دون وغيري[ اإ

ىل  3.48  ]دون وغيري[ 6.48اإ

]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 اخلامساملرفق 

 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءاتابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 26فامي خيص البند 

 وينحالت التأأخر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل الإلكرت 

 احملتوايت

82القاعدة 
ارابعا 

 2 ................................................................................................... عذر التأأخر يف مراعاة املهل 

82
ارابعا 

 2 .................................................................................................... عذر التأأخر يف مراعاة املهل   1
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82القاعدة 
ارابعا 

 
 عذر التأأخر يف مراعاة املهل

82
ارابعا 

 عذر التأأخر يف مراعاة املهل   1

جراء دلى مكت  اأأ    جيوز لأي طرف معين أأن يق م ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإ
دارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملددة للبحث  دارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكت  ادلويل تسمل الطلبات أأو اإ الإضايف أأو اإ

رضاب أأو اكرثة طبيعية  تراعمل  أأو عدم ووافر خدمات التواصل الإلكرتوين بسب  برب أأو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو اإ
قامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل، وأأ  بالك عام ن الإجراء املعين اختذ أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ

 يف أأرسع وقت معقول ممكن.

ىل املكت  أأو الإدارة أأو املكت  ادلويل، بس  احلال، يف فرتة اب   ]دون وغيري[   يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإ
ذا  ل ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية. واإ ، وج  قبول يهأأق م ادلليل عىل وجه ُمرٍض للمرسل اإ

 اعتذار التأأخر يف مراعاة املهةل.

ل يتع،ن عىل أأي مكت  مع،ّن أأو منتخ  قام املودع دليه، يف وقت صدور قرار قبول اعتذار اج   ]دون وغيري[  
لهيا يف املادة   ، أأن يراعي هذا الاعتذار.39أأو املادة  22التأأخر، ابلإجراءات املاار اإ

]ييل ذكل املرفق الساد [



PCT/WG/8/25 
ANNEX VI 

 الساد املرفق 

 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون باأأن الرباءاتابإ  املوىصيالت التعد
 من جدول الأعامل 27فامي خيص البند 

 ادلويل لغات التواصل مع املكت 

 احملتوايت

 2 ............................................................................................................................ املراسالت 92القاعدة 

 2 .......................................................................................................................... ]دون وغيري[   1.92

 2 .................................................................................................................................. اللغات   92.2

ىل  3.92من   2 ......................................................................................................... ]دون وغيري[  4.92اإ
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 92القاعدة 
 املراسالت

 ]دون وغيري[   1.92

 اللغات   92.2

والفقرة اب  من هذه القاعدة، جي  حترير أأي يتاب  55.3و 55.1مع مراعاة القاعدو،ن  ]دون وغيري[    أأ  ا
رر هبا الطل  مستند يقدمه مودع الطل  لإدارة البحث ادلويل أأو لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ابللغة ذاهتا اليت حي أأو

ذا أأرسلت ترمجة للطل  ادلويل بناء عىل القاعدة  ، 55.2اب  أأو قدمت بناء عىل القاعدة 23.1ادلويل املتعلق به. ولكن، اإ
 وج  اس تعامل لغة وكل الرتمجة.

دارة الفحص  ]دون وغيري[  اب  ىل اإ دارة البحث ادلويل أأو اإ ىل اإ جيوز ملودع الطل  أأن حيرر أأي يتاب يرسهل اإ
 دي ادلويل بأأي لغة خالف اللغة احملرر هبا الطل  ادلويل، رشط أأن ورصح هل الإدارة املذكورة ابس تعامل وكل اللغة.المتهي

 ]وبقى حمذوفة[  اج 

ىل املكت  ادلويل حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية  اد  أأو أأي لغة  جي  أأن يكون لك يتاب يرسهل مودع الطل  اإ
 .الإدارية نرش أأخرى بس امب جتزيه التعلاميت

ىل أأي مكت   ]دون وغيري[  اه  ىل مودع الطل  أأو اإ خطار يرسهل املكت  ادلويل اإ جي  أأن يكون لك يتاب أأو اإ
 وطين حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية.

ىل  3.92من   ]دون وغيري[  4.92اإ

 ]هناية املرفق الساد  والوثيقة[


