
 

 

A 

PCT/WG/8/26 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 ديسمرب 1التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل 26جنيف، من   2015مايو 29 اإ
 
 
 تقريرال

متده الفريق   العاملاذلي اع

ىل  26رباءات بعقد جلس ته الثامنة يف جنيف يف الفرتة من القام الفريق العامل اخملتص مبعاهدة التعاون بشأأن  .1  29اإ
 .2015مايو 

ادلول الأعضاء التالية يف الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن  "1"أأعضاء الفريق العامل التاليني يف اجللسة: متثيل مت و .2
امجلهورية ش ييل والصني وكولومبيا وكواب و اك والربازيل والاكمريون وكندا و والمنسا وبيالروس وبلجيرباءات ويه: اسرتاليا، ال

وفرنسا  فنلنداوالإكوادور ومرص والسلفادور و امجلهورية ادلومينيكية و  ادلامنركو التش يكية ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية 
يران )مجهورية و  واجملر والهندهندوراس و  غواتاميلوالغابون وأأملانيا وغاان واليوانن و  يطاليا والياابالإسالمية(  -اإ رسائيل واإ ن واإ

نياكراغوا ونيجراي والرنوجي وبامن وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي و  ونيوزيلنداوانيا ومدغشقر واملكس يك واملغرب ولتفيا وليت
س بانيا والسويد  ورومانيا والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية والرصب وس نغافورة وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا واإ

وترينيداد وتوابجو وتونس وتركيا وأأوكرانيا ودوةل الإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة و مجهورية تزنانيا  واتيالندوسويرسا 
لرباءات ومعهد بدلان أأورواب لالأورويب  املنظامت احلكومية التالية : املكتب "2"(، 64املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )

 .رباءاتلالشاملية ل

قلميية الأفريقية ومت متثل املنظامت احلكومية التالية من خالل مراقبني: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية و  .3 املنظمة الإ
 (.4مركز اجلنوب )لرباءات و لواملنظمة الأوروبية الأس يوية  للملكية الصناعية

رباءات والاحتاد الأورويب النظامت ادلولية غري احلكومية التالية من قبل مراقبني: امجلعية الأس يوية احمامي ومت متثيل امل  .4
لرباءات واملركز ادلويل لوهو معهد للممثلني املتخصصني أأمام املكتب الأورويب  لطلبة احلقوق، ومعهد رؤى الابتاكرات،

 (.7)رباءات الللتجارة والتمنية املس تدامة والاحتاد ادلويل احمامي امللكية الصناعية ومجموعة مس تخديم معلومات 
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ة س بانيمت متثيل املنظامت الوطنية التالية من خالل مراقبني: امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية وامجلعية الإ و .5
ين للمنظامت ادلولية للملكية الصناعية وامجلعية الربازيلية للملكية الفكرية وامجلعية الياابنية للملكية الفكرية للوالكء املعمتد

 .رباءاتالوامجلعية الياابنية احمامي 

 قامئة ابملشاركني.  7يضم امللحق رمق و  .6

 افتتاح اجللسة 
، ادلورة ورحب ابملشاركني، وتوىل الس يد الكوس ماتيس )الويبو( س غري، املدير العام للويبويالس يد فرانس  افتتح .7

 أأمانة الفريق العامل.

كام أأصبح منتدى غاية يف الأمهية ابلنس بة للويبو. وتعترب ورصح املدير العام بأأن الفريق العامل قد أأصبح منتجا للغاية  .8
حتقيق مزيد من النجاح يتوقف عىل اس مترار هذا  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مثال جيد عىل التعاون ادلويل. لكن اكن

التعاون لأن الفريق العامل اكن ميثل الوس يةل اليت ميكن من خاللها السري قدما بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 
ادلولية للحصول البيئة العاملية رسيعة التغري. ومن أأمثةل جناح نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فقد أأظهر عدد الطلبات 

جاميل الطلبات 2014% يف عام  4.1عىل براءات اخرتاع معدل منو بلغ  أألف طلب. ومت التقدم بطلبات دولية  215، فبلغ اإ
وبلغ  2013% يف عدد الطلبات ابملقارنة بعام 8وهناك زايدة أأيضا بلغت أأكرث من دوةل ويه نتيجة جيدة ومشجعة.  124يف 

جيا حيث و ولنيه رشكة هاواوي الصينية للتك  2014نت أأكرب رشكة تتقدم ابلطلبات يف عام أألف. واك 50الإجاميل حوايل 
وفامي يتعلق بدول املنشأأ اس مترت الولايت رباءات. العاهدة التعاون بشأأن خاص مبطلب منشور  3500قامت ابلتقدم حبوايل 

أألف طلب  42ن يف املركز الثا ي بأأكرث من طلب دويل، وأأتت اليااب 61500املتحدة الأمريكية يف تصدر القامئة حبوايل 
أألف طلب  25والصني اليت حققت نس بة منو من رمقني للعام الثا ي عرش عىل التوايل وأأتت يف املركز الثالث بأأكرث من 

عت رباءات أأيضا يف الرمق القيايس لإدخالت املرحةل الوطنية واليت ارتفالدويل. وقد ظهر جناح نظام معاهدة التعاون بشأأن 
رباءات بوصفه العنرص الأسايس يف نظام ال%. وأأظهرت اكفة هذه النتاجئ جناح نظام معاهدة التعاون بشأأن 4.3بنس بة 

رباءات العاملي. وابلرمغ من ذكل، اكنت هناك رضورة للتعاون مع الفريق العامل من أأجل التغلب عىل التحدايت اليت تواجه ال
 الاقتصاد العاملي. النظام من أأجل جعهل أأكرث جذاب ويساير 

واكن أأول حتدي رباءات. الوأألقى املدير العام الضؤ عىل اثنني من التحدايت اليت تواجه نظام معاهدة التعاون بشأأن  .9
يتعلق مبسأأةل تذبذب معدلت الرصف. وقد أأظهر التارخي احلديث أأثر زايدة قمية الفرنك السويرسي عىل عائدات الويبو، 

آلية احلالية املس تخدمة يف تعديل الرسوم الرسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن % من ادلخل من 75حيث أأىت  ن ال رباءات. اإ
% عىل مدى فرتة شهر يف معدل 5بسبب تذبذب أأسعار الرصف تتضمن مبالغ مماثةل عندما تكون هناك حركة أأكرث من 

ىل س تة أأشهر حىت حتدث تأأثري. ومن الرصف بني معلتني. واكنت تكل معلية طويةل حيث تس تغرق املبالغ اجلديدة أأربعة  اإ
الاقرتاحات اليت مت طرهحا يف جلسة الفريق العامل اقرتاح يتعلق بقيام املكتب ادلويل ابحلفاظ عىل القمية احلقيقية لرسوم 

من خالل التحوط مع مالحظة أأن ذكل ل شأأن هل بصناديق التحوط من اخملاطر. واكن اقرتاح التحوط بشأأن رسوم الإيداع 
ن هذه الإ  يداع ادلويل عبارة عن أأول مرحةل من مرحلتني والثانية يه التحوط بشأأن رسوم البحث. وابلرمغ من ذكل، فاإ

ىل دراسة قبل السري قدما بشأأن الاقرتاح. واكن التحدي الثا ي يتعلق بشفافية نظام  املرحةل الثانية اكنت أأكرث تعقيدا وحتتاج اإ
دراك العبء عىل للرباءات القانو ي  الرباءات ادلويل. وتعترب بياانت الوضع مصدرا رئيسا للبحوث الاقتصادية. وابلرمغ من اإ

ىل املرحةل الوطنية اكنت خطوة هامة للغاية ابلنس بة للنظام ادلويل  املعّينةاملاكتب  ن توفري البياانت عند ادلخول اإ لرباءات لفاإ
رباءات ابلإضافة المن خالهل تقيمي معل نظام معاهدة ويه خطوة سهةل التطبيق نسبيا. وسوف يوفر ذكل أأساسا أأفضل ميكن 

عطاء  ىل اإ وأأحصاب املصلحة الآخرين نظرة أأفضل عىل ما جيري يف نظام الرباءات ادلويل. وجشع املدير العام ذلكل املودعني اإ
مام.   الفريق العامل عىل التعامل مع هذين التحديني بصورة تتطلع للأ
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 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
ومل تكن أأي ترش يحات لنائيب  انتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد فيكتور بورتييل )أأسرتاليا( رئيسا لدلورة. .10

 الرئيس.

 اعامتد جدول الأعامل 
 .PCT/WG/8/1/Rev. 2اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل املعدل كام هو مقرتح يف الوثيقة  .11

 بياانت افتتاحية
ريق العامل عن مس تجدات التقدم اذلي أأحرزه مكتب س نغافورة للملكية الفكرية صوب بدء أأطلع وفد س نغافورة الف .12

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، بعد تعيينه من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  العمل بصفته اإ
، مس توى استيفاء معيار 2014ب، يف نومفرب . وقد بلغ ذكل املكت2014السادسة والأربعني املعقودة يف سبمترب  دورهتا

فامي خيص ما جيريه من معليات البحث يف الرباءات وحفصها وهو يش متل الآن عىل أأكرث من  ISO 9001:2008التصديق 
جراءات لإدارة العمل اخلاص ابلبحث ادلويل والفحص  100 ىل ذكل، ُوضعت اإ فاحص من فاحيص الرباءات. وابلإضافة اإ

دارة للبحث المتهيدي ادلويل ، وقد خضع الفاحصون لتدريب للتكيّف مع دور م اجلديد. ويعمزم املكتب بدء العمل بصفته اإ
 .2015سبمترب  1ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف 

جامتع  دارات دوليةاإ  رباءات: تقرير حول اجللسة الثانية والعرشين الاتبعة ملعاهدة التعاون بشأأن  اإ
ىل ا .13  .PCT/WG/8/2 لوثيقةاستندت املناقشات اإ

حتت مظةل  الإدارات ادلوليةوقامت الأمانة بعرض وثيقة، قدمت تقريرا حول اجللسة الثانية والعرشين من اجامتع  .14
رباءات واجللسة الرمسية اخلامسة للفريق الفرعي املعين ابجلودة والتابع ملعاهدة التعاون بشأأن المعاهدة التعاون بشأأن 

. وفامي يتعلق بأأنشطة الفريق الفرعي، اس متر الرتكزي عىل تدابري ممارسات حتسني اجلودة ادلولية الإدارات/اجامتع الرباءات
وفامي يتعلق ابلتدابري اليت ميكن أأن واملاكتب. للمودعني رباءات ابلنس بة الوفائدة منتجات العمل ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن 

دراج حد تسهم يف حتقيق فهم أأفضل ملنتجات العمل من قبل امل اكتب الأخرى فقد مت حتقيق تقدم يف املناقشات املتعلقة ابإ
يف اسرتاتيجيات البحث حبيث يمت توفريها للعموم. وانقش الفريق الفرعي أأيضا اس تخدام بنود قياس ية يف  أأدىن من املعلومات 

ىل تسهيل فهم هذه الآراء املكتوبة والتقارير ادلولية الأولية حول القدرة عىل احلصول عىل براءة اخرتاع  وهو ما سوف يؤدي اإ
ىل تسهيل ترمجة هذه التقارير. وحتت عنوان "تدابري حتسني اجلودة" قام الفريق املودعني التقارير من قبل املاكتب و  ابلإضافة اإ

نشاء آليات  الفرعي مبناقشة طريقة حتسني تقدمي الإرشاد للممتحنني حول وحدة الاخرتاع. واس مترت املناقشات فامي يتعلق ابإ أ
. واكن هناك هدف طويل الإدارات ادلوليةحول منتجات العمل اليت وضعهتا  املعّينةرمسية لتوفري تعقيبات من قبل املاكتب 

نشاء قياسات لقياس اجلودة وفائدهتا للماكتب و  ن أأمكن. ويف هذا اجملال، وافق املودعني املدى يف معل الفريق الفرعي وهو اإ اإ
عداد تقارير س نوية حول سامت تقارير البحث ادلويل. وقد مت الفريق الفرعي عىل أأن يقو  م املكتب ادلويل ابلس مترار يف اإ

توفري تقارير الأعوام السابقة عىل موقع الويبو عىل الانرتنت واليت قامت الأمانة بتشجيع الفريق الفرعي وخاصة جممتع 
ن الهدف من هذه التقارير ليس قياس اجلودة عىل عىل دراس هتا. واكن من املهم ابلرمغ من ذكل مالحظة أأ  املس تخدمني

أأساس هذه السامت لكن التعرف عىل ما ميكن تعلمه واملساعدة يف القيام ابملزيد من العمل من أأجل حتسني اجلودة سواء يف 
مل واس مترت املناقشات عىل نطاق أأوسع حول الهدف الشالك هيئة عىل حدا أأو القيام ابختاذ التدابري بصورة جامعية. 

طار قياسات ملعاهدة التعاون بشأأن  نشاء اإ وهو ما يسمح بتطوير القياسات لتغطي نطاق كبري من الرباءات املتعلق ابإ
واخملتارة.  املعّينةواملكتب ادلويل واملاكتب  ماكتب تسمل الطلباتحفسب، ولكن يف  الإدارات ادلوليةالعمليات، ليس داخل 

ىل التفاعل بني هذه الأطراف، ميكن التعرف عىل كيفية حتسني العمليات. ويف هذه املرحةل املبكرة، اكن هناك اتفاق  وابلنظر اإ
بشأأن تركزي اجلهود عىل تطوير عدد صغري من القياسات كخطوة أأوىل، ابس تخدام البياانت املتاحة للمكتب ادلويل، بدل من 
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ىل تأأخري العملية. ويف هذا الصدد ، س يكون الرتكزي يف البداية عىل القياسات البدء يف مجع بياانت جديدة مبا يؤدي اإ
تلكيف الفريق الفرعي للجودة اس مترار  الإدارات ادلوليةاملوضوعة فامي يتعلق بتوقيت بعض العمليات. وختاما، اعمتد اجامتع 

 . 2016يف ربيع  الإدارات ادلوليةوعقد اجامتع ملموس ابلتعاون مع الاجامتع التايل لجامتع 

جامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة ل والعرشين الثانيةامل علام بتقرير ادلورة أأحاط الفريق العو  .15
ىل ملخص رئيس تكل ادلورة الوارد يف الوثيقةالرباءات واملدرج يف مرفق PCT/MIA/22/22 ، وذكل استنادا اإ

 .PCT/WG/8/2 الوثيقة

حصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن   رباءات الاإ
حصاءات أأحاط الفريق العامل علام بعرض قدمه املكتب ادلويل عن  .16 آخر اإ  .1معاهدة الرباءاتقطاع أ

بعرض توقيت هيئات البحث ادلولية من خالل لرباءات لوأأقرت الأمانة، اس تجابة لقرتاح وفد املكتب الأورويب  .17
قد وافق عىل  الإدارات ادلوليةن اجامتع عرض نسب الطلبات ادلولية اليت تنرش يف نفس وقت نرش تقرير البحث ادلويل، بأأ 

رباءات. ولسؤ احلظ أأن ذكل لن يمت عرضه يف التضمني هذا املؤرش يف املراجعة الس نوية لقطاع معاهدة التعاون بشأأن 
 رباءات لكنه س يكون جزء مما س ينرش يف املس تقبل. الاملراجعة الس نوية لقطاع معاهدة التعاون بشأأن 

 رباءات عىل الانرتنت الاون بشأأن خدمات قطاع معاهدة التع
ىل الوثيقة .18  PCT/WG/8/20 استندت املناقشات اإ

رباءات الوقامت الأمانة بتوضيح أأن الوثيقة أأوردت بعض التطورات الأخرية يف خدمات قطاع معاهدة التعاون بشأأن  .19
عمل يف العام القادم. ومن بني التطورات عىل الانرتنت واليت اس تضافها املكتب ادلويل والأولوايت ااحمددة للقيام ابملزيد من ال

رباءات الالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرئيسة هناك اخلدمات اليت تقوم عىل أأساس املتصفح واليت يقدهما 
ePCT نسخة البحث الإلكرتونية وخدمة eSearchCopy وبيامن اكن اس تخدام التشغيل الآيل مقصورا عىل املاكتب .

لكرتونية  نه متاح حاليا يف اكفة املاكتب أأن تقوم بتقدمي خدمات اإ وتس تفيد من التواصل الالكرتو ي الكبرية فقط يف املايض، فاإ
بريل  16مع املكتب ادلويل واملاكتب الأخرى. ومنذ  متوافر رباءات التعاون بشأأن النظام الالكرتو ي ملعاهدة ال أأصبح  2015اإ

أأيضا بتوفري رباءات الالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن بلغات النرش العرشة ابلنس بة ملقديم الطلبات واملاكتب. ويقوم 
ضايف يف العمل يف الشهور القادمة. ومت تقدمي النظام يف أأكرث من  17الإيداع عرب الانرتنت يف  مكتب متلقي وسيبدأأ عدد اإ

نصف هذه املاكتب عىل انه مس توى جديد من اخلدمة ملقديم الطلبات بتلكفة تقارب الصفر ابس تخدام خوادم يس تضيفها 
يداع املكتب ادلويل واليت مت تكييفها لتالمئ املتطلبات ااحملية.  ن خدمات اإ النظام الالكرتو ي وابلنس بة لهذه املاكتب، فاإ

ا مقديم الطلبات وأأصبحت أأكرث الأساليب اس تخداما يف غالبية هذه املاكتب. قد رحب هبرباءات الملعاهدة التعاون بشأأن 
يداع  العديد من املمزيات عن الإيداع الالكرتو ي (  ePCT)رباءات الالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن وميتكل اإ

من املشالكت. وقد اكن من املمكن التقليدي. واكن يمت حتديث البياانت املرجعية وقواعد التحقق ومت اكتشاف عدد كبري 
ىل تصحيح أأمام  ىل تقليل اجملالت اليت حتتاج اإ ماكتب تسمل دامئا مراجعة املسودات من خالل القيام مبعاينة مس بقة مبا يؤدي اإ

جاميل الطلبات ماكنيةمكتب دلهيا  52. وهناك اإ رباءات الالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن ادلخول عىل خدمات  اإ
والعديد من هذه املاكتب اليت اكن ل يوجد هبا يف السابق تواصل الكرتو ي مع املكتب ادلويل اليت تعمتد عىل املتصفح. 

وابلنس بة لس بعة يف اكفة التصالت مع املكتب ادلويل. رباءات الالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن تس تخدم حاليا 
دارات دوليةأأو  الماس توعرشين مكتبا، تلعب دورا مكاكتب  للبحث والاختبار الأويل، اكن من املمكن حتميل واثئق ما  اإ

                                                
1

تُتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتو ي عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/8 
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ىل املكتب سواء من خالل واهجة رباءات الالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن بعد الإيداع من خالل  ويمت تقدميها اإ
 . وفقا لتفضيالته بروتوكول نقل امللفات عىل دفعات متصفح أأو من خالل

واذلي اكن يمت تطبيقه ابلنس بة لعدد دمة نسخة البحث الإلكرتونية خبواس مترت الأمانة يف توفري التفاصيل املتعلقة  .20
عداد نسخة خدمة نسخة البحث الإلكرتونية  توهيئات البحث ادلولية. وقد مسح ماكتب تسمل الطلباتقليل من أأزواج  ابإ

آل  رسالها بصورة أ ىل هيئة حبث من نسخة التسجيل واليت يمت اإ ية من قبل املكتب ادلويل ابلنيابة عن مكتب الاس تالم اإ
ىل خفض تاكليف وتأأخري النقل  والسامح البحث ادلولية عند دفع الرسوم املطلوبة. ذلا مفن املمكن أأن يؤدي هذا الأسلوب اإ

اصة تكل اليت ختتص بعملية حصول عىل البياانت بشلك أأقل تلكفة وشلك أأكرث اتساقا من خالل هيئات البحث ادلولية وخ
يداعها يف العديد من  خدمة . وظل رمق الطلبات اليت يقوم نظام ماكتب تسمل الطلباتابلعمل بشأأن الطلبات ادلولية اليت مت اإ

رسالها رمق صغري لكن مزجي املاكتب اليت تقوم بتشغيل اخلدمة أأوحض أأن العمليات الرئيسة يمت ة نسخة البحث الإلكرتوني ابإ
-PCTرباءات )اليقة جيدة سواء اكن ذكل لتسلمي دفعات التبادل الآيل للبياانت اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن القيام هبا بطر 

EDI رباءات واليت تعمتد عىل ال( أأو للقيام بصورة منفردة ابس تخدام واهجات النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن
لرباءات واذلي اكن لة ابلنس بة للربانمج التجرييب يف املكتب الأورويب واكن جيب القيام ابملزيد من التقيمي وخاصاملتصفح. 

ىل  يعمل مبثابة هيئة حبث دولية ابلنس بة ملائة ومخسة مكتب اس تالم حول العامل. وابلرمغ من أأنه س تكون هناك حاجة اإ
دخال ت، فقد أأظهرت حتسينات بس يطة من أأجل تقليل خماطر التأأخري يف معليات نقل نسخ البحث يف بعض احلال اإ

التوقعات الأولية أأن هذه اخلدمة ميكن أأن تكون مفيدة ابلنس بة لعدد كبري من املاكتب، وتقلل التاكليف وحتسن اخلدمات 
ىل   . املودعنياملقدمة اإ

ىل واختمتت الأمانة ابلترصحي بأأن البنية التحتية الالزمة لتحسني كفاءة معاجلة املرحةل ادلولية متوافرة كام أأهنا س تؤدي  .21 اإ
ىل أأي طرف اثلث يس تخدم نتاجئ اكفة هذه العمليات. وسوف يس متر املكتب ادلويل املودعني حتسني نتاجئ  ىل املاكتب واإ واإ

يف تنقيح اخلدمات املركزية املتوافرة والقيام ابلفحص ادلقيق ملسائل مثل هيئات طلبات النصوص الاكمةل والسداد املركزي 
ة الآلية. وابلرمغ من ذكل، يعتقد املكتب ادلويل أأن الأولوية الرئيس ية يف العام املقبل س تعطى للرسوم واملسائل املتعلقة ابلرتمج

، وهيئات البحث ادلولية وهيئات الفحص الأويل ماكتب تسمل الطلباتلالس تخدام امجلاعي للخدمات املتاحة من قبل 
رباءات يقوم بتقدمي طاقاته للمس تخدمني حول العامل الن واملكتب ادلويل للتأأكد من أأن النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأ 

حول العامل وبذكل فهيي تقوم خبدمة  ماكتب تسمل الطلباتوخاصة ابلنس بة لهيئات البحث ادلولية واليت ختتص ابلعديد من 
ادلولية اليت بتلقي الطلبات  ماكتب تسمل الطلباتيف منطقة جغرافية شاسعة. وسوف يتطلب ذكل قيام املزيد من املودعني 

يداعها ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  عدادها واإ ىل وجود مزيد من المت اإ ماكتب تسمل رباءات ابلإضافة اإ
دارات دوليةو  الطلبات برفعها ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة املودع تتلقى مستندات مرحةل ما بعد الإيداع واليت يقوم  اإ

ىل  الإدارات ادلوليةو  ماكتب تسمل الطلباترباءات. وحتتاج الالتعاون بشأأن  ضافية من الواثئق اإ رسال أأنواع اإ ىل اإ أأيضا اإ
ئق الهامة رباءات وخاصة الواثالمن خالل النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن للمودعني املكتب ادلويل من أأجل توفريها 

ضافية واليت تس تغرق حوايل  ىل  أأس بوعنيمثل ادلعوات من أأجل سداد رسوم اإ من خالل الربيد التقليدي. املودع للوصول اإ
. عالوة عىل ذكل، من ااحمبذ نسخة البحث الإلكرتونيةوس يكون هناك املزيد من أأزواج املاكتب اليت تقوم ابس تخدام خدمة 

اانت املفيدة بدل من أأشاكل الصور وخاصة ابلنس بة لتقارير البحث واملعلومات املتعلقة أأن يمت الانتقال حنو تبادل البي
ماكنية لتحديد فرص حتسني كفاءة وفائدة نظام  مبعلومات الأوضاع الهامة مثل تلقي نسخة البحث. ويف الهناية، هناك اإ

واملاكتب اليت تس تخدم املودعني و  املاكتب رباءات باكمهل من خالل تطبيق التفاعل اللحظي بني المعاهدة التعاون بشأأن 
نرتنت. وذلكل فقد دعت الأمانة املاكتب للعمل معا مع املكتب ادلويل و النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  خدمات الإ

 ولأي طرف اثلث وللماكتب الأخرى. للمودعني  رباءات من أأجل تقدمي نتاجئ أأفضل ال

رباءات. وبوصفة مس تخدم للنظام الاملس متر للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن ورحب وفد اسرتاليا ابلتطوير  .22
حرازه. ولقد اكن املكتب الاسرتايل للملكية  رأأى املكتب الاسرتايل للملكية الفكرية أأن هناك أأمهية كبرية للتقدم اذلي ميكن اإ
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رباءات. الا يف النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن فيه هممتني بصفة خاصة ابلقدرة عىل السداد مقدماملودعني الفكرية و 
، فقد أأصبح دلى املكتب الاسرتايل للملكية الرباءاتومع تطبيق معلية الإيداع يف النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 

يداع تامتىش مع امللحق و من التعلاميت الإدارية وس يقوم ابلتايل بسح خطارب أأخر الفكرية عىل الأقل قناة اإ متبقى يتعلق  اإ
 بعدم التوافق. 

ىل أأن املكتب الأمرييك  .23 لرباءات لودمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأولوايت املوضوعة يف الوثيقة وأأشار اإ
م والعالمات التجارية قد خطط للمشاركة يف العمل. وفامي يتعلق ابلأولوايت اخلاصة، أأيد الوفد بصفة اكمةل املاكتب اليت تقو 

ىل املكتب ادلويل لتوفريها  خدمة و رباءات المن خالل النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  للمودعني  بتوفري الواثئق اإ
ن نظام الإيداع نسخة البحث الإلكرتونية  والتفاعل ش به اللحظي الآخر ابس تخدام خدمات الإنرتنت. وابلرمغ من ذكل، فاإ

عدادها لالالكرتو ي يف املكتب الأمرييك  لرباءات والعالمات التجارية يس تطيع فقط قبول ومعاجلة نفس املعلومات اليت يمت اإ
وذلكل فمل يكن قادرا عىل قبول الطلبات الاكمةل اليت يمت  EFS-webمن خالل أأسلوب  PCT-SAFEمن خالل نظام 

عدادها من خالل   الإدارات ادلوليةو  اكتب تسمل الطلباتمب رباءات. وفامي يتعلقالالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن اإ
برفعها ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن املودع اليت تقوم بقبول واثئق مرحةل ما بعد الإيداع اليت يقوم 

ن الرباءات يداع هذه الواثئق يف املكتب الأمرييك املودع ، فاإ م النظام لرباءات والعالمات التجارية ابس تخدالل ميكنه اإ
ذا مت التغلب عىل الكثري من الالالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  رباءات لكن ميكن القيام بذكل يف املس تقبل القريب اإ

ومن العقبات املتعلقة ابملعلومات اليت تس بق النرش اليت يمت حفظها يف هجاز مكبيوتر ل يوجد يف الولايت املتحدة العقبات. 
لرباءات لالأخرى الأساس القانو ي اذلي ميكن مبوجبه للمكتب ادلويل ابلنيابة عن املكتب الأمرييك الأمريكية ومن العقبات 

ىل العمل مع املكتب  والعالمات التجارية بوصفه مكتب اس تقبال أأن حيدد موعد لس تالم مثل هذه الأوراق. وتطلع الوفد اإ
 ادلويل حول هذه املسائل. 

ىل مشاركة املكتب ادلويل الالالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن عن رضاه عن النظام  ش ييلوعرب وفد  .24 رباءات وتطلع اإ
قبول الطلبات من خالل النظام الالكرتو ي  ش ييليف التطورات املس تقبلية. وقد بدأأ املعهد الوطين للملكية الصناعية يف 

يداع ثلث الطلبات ب 2015رباءات يف يناير الملعاهدة التعاون بشأأن  لكرتونية. واكن تطوير ويمت حاليا اإ خدمة نسخة صورة اإ
ىل هيئة البحث ادلولية. البحث الإلكرتونية   هاما ابلنس بة لتسهيل تسلمي نسخة حبث اإ

حرازه ابلنس بة لوظائف النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  .25 وعرب وفد الياابن عن تقديره للتقدم اذلي مت اإ
لرباءات اكن يس تخدم خدمة نسخة البحث الإلكرتونية. لاف أأن مكتب الياابن رباءات والتطوير املس تقبيل للنظام وأأضال

وابلرمغ من ذكل، اكن من الرضوري توضيح بعض املسائل القانونية والتعامل مع حتدايت يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات قبل 
يداع للطلبات ادلولية. ويف هذا رباءات كو اللرباءات للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن لقبول مكتب الياابن  س يةل اإ

 اكتب تسمل الطلباتالصدد، طالب الوفد املكتب ادلويل توفري معلومات حول نقطتني: الأوىل، تتعلق ابملواصفات الفنية مل
يداعها ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  ة تتعلق رباءات والثانياللتطوير خدماهتا لقبول الطلبات اليت يمت اإ

ىل  لكرتونية اإ رسال شهادات اإ  . ماكتب تسمل الطلباتمن خالل اخلوادم اليت تس تضيفها املودعني ابلأساليب اخلاصة ابإ

رباءات املقدمة الرباءات تطوير خدمات النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن لوأأيد وفد مكتب الاحتاد الأورويب ل .26
ىل أأربعة املودعني للماكتب و  هامة ابلنس بة لنجاح النظام. أأول ميكن للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  مبادئمشريا اإ

رباءات أأن حيسن الكفاءة بناء عىل وجود نظام يمتزي ابلشفافية ومن املرجو أأن يمتكن من حتسني التوقيت. اثنيا، هناك حاجة ال
للتشغيل املتبادل مع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف املاكتب رباءات قابال الجلعل النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 

رباءات سلامي من الناحية القانونية بناء عىل الإطار الالأخرى. اثلثا، جيب أأن يكون النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 
وهجا جتاه املرشوعات وسهل رباءات أأن يكون مال. وأأخريا، حيتاج النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن القانو ي

ماكانت كبرية للتطور. الويوجد يف النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الاس تعامل من قبل املس تخدمني.  وبعد رباءات اإ
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لرباءات همامت لرباءات للطلبات ادلولية، اكن املكتب الأورويب التطبيق الإيداع يف النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 
برفع املستندات التالية ملرحةل الإيداع واليت اكن يقوم ابس تقصاهئا مع املكتب ادلويل املودعون صفة خاصة يف احامتلت قيام ب

وفامي يتعلق مبرشوع نسخة البحث الالكرتونية قام املكتب مضن خريطة الطريق ادلاخلية به واخلاصة بتكنولوجيا املعلومات. 
يوليو  1 مع املكتب ادلويل من أأجل العمل معا عىل تطبيق نظام يبدأأ بعام جترييب يبدأأ يف لرباءات مذكرة تفا ملالأورويب 

لرباءات يف أأن ميد اخلدمة لتشمل لويتضمن س بعة ماكتب اس تالم. وبعد الفرتة التجريبية يأأمل املكتب الأورويب  2015
ة مبارشة بدل من صور املستندات، اس متر املكتب . وفامي يتعلق بتبادل البياانت املفيدة بصورالاس تالمالعديد من ماكتب 

ىل لالأورويب  لرباءات يف حتسني بياانت اجلودة اليت توجد ابلفعل يف شلك رمقي وخاصة تقارير البحث واكن املكتب هيدف اإ
ة خاصة يف هجود رمقنة اكفة العمليات مبوجب خارطة الطريق اخلاصة به واملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات. واكن الوفد همامت بصف

آليا.  وخالل التعاون داخل ماكتب امللكية املاكتب الأخرى حبيث ميكن البحث يف البياانت بصورة أأكرث سهوةل وتمت ترمجهتا أ
ن أأحد املرشوعات القادمة يف  جراءات احلصول عىل الفكرية امخلسة، فاإ فرقة معل امللف العاملي تتعلق برمقنة الواثئق يف اإ

لرباءات بتبادل الواثئق لكام أأمكن يف هيئهتا الإجاملية واكنت س تقوم قريبا ابلبدء يف لم املكتب الأورويب براءات اخرتاع. وقا
عقد مناقشات مع املكتب ادلويل واملاكتب الأخرى حول كيفية تعزيز الأومتة ابس تخدام أأنظمة التواصل بني الآلت حيث يمت 

نرتنت احلالية وبني الأنظ ىل زايدة لمة املوجودة يف املكتب الأورويب التواصل بني خدمات الإ لرباءات. وذلكل فقد تطلع الوفد اإ
سهام يف هجود الرمقنة.  نرتنت لالإ  تطوير التفاعل ش به الوقيت ابس تخدام خدمات الإ

رسائيل بتطوير خدمات  .27 رباءات عىل الانرتنت واليت توفر خدمة فعاةل القطاع معاهدة التعاون بشأأن ورحب وفد اإ
رسائيل واملاكتب اليت تقوم ابس تخدام واهجة  للمودعني  وتمتزي ابلكفاءة  لرباءات جزء من لعىل الانرتنت. ويعترب مكتب اإ

بدأأ يف اس تخدام اخلدمة احلية من خالل اس تقبال نسخ حبث من  2014 أأكتوبر 1جتربة نسخة البحث الالكرتونية ومنذ 
يداعها يف مكتب الولايت املتحدة  خالل نظام نسخة البحث الإلكرتونية بوصفة هيئة حبث دولية ابلنس بة للطلبات اليت مت اإ

لرباءات والعالمات التجارية بوصفة مكتب اس تقبال. ومع وضع مزااي نظام نسخة البحث الالكرتونية يف احلس بان، عرب الوفد ل
اكتب الأخرى املس تقبةل وهيئات البحث ادلولية. وفامي يتعلق ابلإيداع الالكرتو ي عن أأمهل يف تطبيق اخلدمة لأزواج امل

 1منذ   PCT-EASY رباءات واذلي يعترب نتيجة للتدرج يف استبعاد اس تخدام منط الاخلاص بقطاع معاهدة التعاون بشأأن 
رسائيل، فقد قام مكتب 2015يوليو   للمودعني  ن اس مترار توفري برانمج لرباءات ببدء مرشوع مع املكتب ادلويل لضامل اإ
رسائيلالطلبات ادلولية يف مكتب  لإيداع .  ولأن رفع 2015لرباءات واكن يأأمل يف أأن يمت اس تكامهل يف هناية عام ل اإ

رباءات ل الالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن رباءة عىل خادم تمت اس تضافته يف ماكن بعيد ابس تخدام المواصفات 
يداع الكرتو ي ل تتضمن مواصفات يامت آلية خللق حزمة اإ رسائيل، اقرتح املكتب ادلويل أ ىش مع قوانني الأمن القويم يف اإ

رسائيلرباءة من أأجل رفعها عىل موقع مكتب ال ىل املودع لرباءات عىل الانرتنت وهو ما يتطلب من ل اإ رفع احلزمة ابلإضافة اإ
رسائيلداع الالكرتو ي ملكتب وثيقة مواصفات عند اس تخدام خادم رفع الإي لرباءات. وختاما، فامي يتعلق ابلبياانت القابةل ل اإ

رسائيلللقياس دمع مكتب  ىل النص الاكمل والأمناط اليت ميكن للأهجزة قراءهتا كبديل لصيغة ل اإ كام  PDFلرباءات الانتقال اإ
ىل املكتب ادلويل دلراس هتا. وميكن  واكن عىل اس تعداد لإرسال أأمثةل XMLاكن همامت بتبادل البياانت يف صيغة  اختبار اإ

رسال تقارير عىل سبيل املثال من خالل روابط حية لمتكني  لهيا. كام اقرتح الوفد املودعني اإ ىل الواثئق املشار اإ من الوصول اإ
ىل هيئة الفحص الأويل يف صيغة رسال الطلبات اإ  . XML أأيضا أأن يقوم املكتب ادلويل ابلبحث يف اخليارات املتعلقة ابإ

ىل أأن خدمات معاهدة التعاون بشأأن  .28 جيابية من الوأأشار وفد فرنسا اإ رباءات عىل الانرتنت قد حصلت عىل تعقيبات اإ
املس تخدمني. وقد أأيد املعهد الوطين للملكية الصناعية الاقرتاحات العامة الواردة يف الوثيقة واكن يعمل عىل حتقيق اس تخدام 

طالق النسخة التجريبية من الالالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  أأفضل للخدمات اليت يقدهما النظام رباءات. ورحب الوفد ابإ
لرباءات ومجموعة خمتارة من املاكتب املس تقبةل واليت اكن يعمل معها لخدمة نسخة البحث الالكرتونية بني املكتب الأورويب 

ىل نظام  ماكتب تسمل الطلباتيد من بصفته هيئة حبث دولية وعرب عن أأمهل يف أأن ينجح ذكل يف السامح ملز  ابلنضامم اإ
 نسخة البحث. 



PCT/WG/8/26 
8 
 

وفامي يتعلق ابملسائل القانونية، فقد مت تصممي النظام الالكرتو ي وردت الأمانة عىل النقاط اليت طرحهتا الوفود.  .29
القانونية بقدر ما ميكن رباءات حبيث يعمل بكفاءة مع الأنظمة الفنية احلالية يف املاكتب والقيود الملعاهدة التعاون بشأأن 

يداعه يف مكتب اسرتاليا للملكية الفكرية من خالل خدام بعيد يف  حتديدها. فعىل سبيل املثال فاإن الطلب ادلويل اذلي يمت اإ
نربا عند تلقي الطلب. وميكن للمتقدم ابلطلب أأيضا أأن يفحص التوقيت يف مكتب جنيف ميكن أأن يسجل التوقيت يف اك

فقد اكن حث ادلولية واملكتب ادلويل قبل رفع الوثيقة. أأما ابلنس بة للمسائل املتعلقة ابلأمن القويم، وهيئة الب الاس تالم
املكتب ادلويل يرغب يف العمل مع املاكتب فامي يتعلق هبذه اخملاوف بصورة ثنائية. وفامي يتعلق ابملواصفات الفنية املطلوبة 

 الاس تالمرباءات واليت طرهحا وفد الياابن، فقد اكنت مماثةل لطلبات ال ابلنس بة لنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن
ن وجد . PCT-SAFE واهجةيف احلس بان أأن نفس املشالكت اكنت توجد يف  الأخذمع  PCT-SAFE بواهجةاخلاصة  اإ

شأأن ميكنه تلقى طلبات من نظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون ب  PCT-SAFEخادم يس تطيع تلقي طلبات من واهجة 
آخرين لأن هيئة ما يمت ال ذا اكن يمت جحب الطلبات من معالء أ ل اإ رساهلرباءات اإ وبروتوكولت الإرسال متطابقة. وردا عىل  اإ

املودع املسأأةل الثانية اليت أأاثرها وفد الياابن واملعلقة ابلتوقيع الالكرتو ي، اكنت هناك عديد من املسائل، مثل كيفية قيام 
ثيقة معينة وكيفية التوقيع بصورة رمقية عىل الواثئق والشهادات الرمقية املس تخدمة للتحقق من دخول بوضع توقيع نيص عىل و 

رباءات أأن يدمع بعض الشهادات الرمقية احلالية يف الاملس تخدم عىل النظام. وميكن للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 
اس تخدام النظام مع احلفاظ علىى الأمن الاكمل من خالل السعي  املاكتب الأخرى واكن املكتب ادلويل يعمل عىل تبس يط

آمن للشهادات الرمقية.  ىل تطبيق نظام سهل الاس تخدام لكن ميثل بديل أ كام رحب املكتب ادلويل أأيضا بأأن يسمع اخملاوف اإ
يداع الطلبات وتوقيع الأشاكل بصورة الكرتونية.اخلاصة ابملاكتب    واليت تتعلق بضامن أأمن معلية اإ

وقام ممثل الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الفكرية بطرح سؤال حول حامية حقوق املؤلف اخلاصة ابلأعامل الأدبية غري  .30
جياد توازن بني مشاهدة وثيقة مت الاستشهاد هبا وبني مصاحل ماكل حق املؤلف وخاصة  ىل اإ ااحممية برباءة اخرتاع واحلاجة اإ

ويف الولايت املتحدة الأمريكية يمت حتقيق ادلولية. ابملكتبات ىل قواعد البياانت اخلاصة عندما ل يكون هناك جمال لدلخول اإ 
(. ومن خالل هذا النظام اخلاص، اذلي ميكن ادلخول عليه فقط PAIRرباءة )المعلومات  ردهذا التوازن من خالل نظام 

نه ميكن  ىل نسخ مت مسحها ضوئيا للمستندات يف من قبل ممارس خاص يعمل عىل طلب حصول عىل براءة اخرتاع فاإ النفاذ اإ
ىل الواثئق الأساس ية للمؤلفات غري احلاصةل عىل براءة اخرتاع يف  . وابلرمغ من ذكل، pdfصورة ل ميكن للجمهور النفاذ اإ
 رباءة بعد نرشها. المعلومات  ردنظام 

كرية، ذكرت الأمانة الفريق العامل ابللمزامات وردا عىل السؤال اذلي طرحه ممثل الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الف .31
( اخلاصة هبيئة البحث ادلولية واملتعلقة بتوفري نسخ من الواثئق اذلي يمت الاستشهاد هبا يف 3) 20الواردة مبوجب املادة 

لإجراء املتبع هو . وللوفاء هبذا الالمزام اكن ااملودع تقرير البحث ادلويل بناء عىل طلب املكتب اخملصص أأو بناء عىل طلب 
ىل  رسال هيئات البحث ادلولية نسخ ورقية اإ ن املاكتب املعّينة اكنت ل تعترب أأن الأمر يس تحق املودع اإ . ابلرمغ من ذكل، فاإ

توفري  املودع بذل اجلهد للقيام بطلبات فردية وبدل من ذكل اكنت تبحث عن واثئق يف مجموعات بيانهتا أأو اكنت تطلب من 
د دلى املكتب ادلويل ترتيبات تتعلق ابلتعامل مع نسخ الواثئق اليت مت الاستشهاد هبا يف النظام نسخه. واكن يوج

لول أأهنا ل تُس تخدم بشلك روتيين حاليا سوى خبصوص الواثئق املُحّمةل اليت  ،الرباءاتالالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 
املستشهد هبا يف تقارير البحث ادلويل. ودلى توفري  تش متل عىل مالحظات من الأطراف الأخرى، بدل من الواثئق

(، يقوم املكتب ادلويل بتوفري لك ما يس تلمه من مستندات 3)20اخلدمات للمودعني واملاكتب املعّينة كام تشرتطه املادة 
خالف الرباءات، بشلك خصويص، للمودعني واملاكتب املعّينة، ولكنه ل يتيحها للجمهور عىل ركن الرباءات 

(PATENTSCOPE ن توزيع مثل هذه الواثئق اكن مقصورا عىل املاكتب اليت يكون ( احرتاما حلق املؤلف. وبذكل فاإ
توافر الواثئق هبا يندرج حتت الاس تثناء الترشيعي اخلاص بأأغراض املعاجلة أأو اس تثناء الاس تخدام العادل. أأما يف حاةل رغبة 

نه عليه ا  لتصال ابلنارش أأو احلصول عىل نسخة من املكتبة. طرف اثلث يف الاطالع عىل الوثيقة فاإ

 PCT/WG/8/20 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .32
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 "تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تمكةل لدلراسة بشأأن "من جدول الأعامل:  7البند 
ىل الوثيقة .33  PCT/WG/8/11 استندت املناقشات اإ

وأأوحض كبري الاقتصاديني يف الويبو بأأن الوثيقة اليت اس تمكلت دراسة حول رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .34
آاثر اخلفض ااحممتل للرسوم PCT/WG/7/6واليت مت تقدميها يف اجللسة السابعة للفريق العامل )وثيقة  ( من خالل دراسة أ

من ملخص الرئيس للجلسة،  23دمة وفقا لطلب الفريق العامل )أأنظر الفقرة ابلنس بة للجامعات يف ادلول النامية وادلول املتق
ن PCT/WG/7/30من تقرير اجللسة وثيقة  68والفقرة  PCT/WG/7/29وثيقة  (. وابملصطلحات الاقتصادية، فاإ

آخر. ويف الس ي اق املرونة هو املصطلح املس تخدم لوصف مدى حساس ية أأحد املتغريات للتحول اذلي حدث يف متغري أ
ن مرونة الرسوم تقيس مدى اس تجابة  ويف معاهدة التعاون للتغريات يف رسوم الطلبات.  املودعنياخلاص بنظام الرباءات فاإ

ىل فارق كبري يف جحم الطلبات  ن ارتفاع مرونة الرسوم يعىن أأن حدوث تغري صغري يف الرسوم سوف يؤدي اإ بشأأن الرباءات فاإ
ىل تأأثري طفيف عىل عدد ادلولية بيامن يعىن اخنفاض مرونة الر  سوم أأو الطلب املرن أأن وجود اختالف كبري يف الرسوم يؤدي اإ

يداعها.  وقد قامت ادلراسة اليت مت تقدميها يف اجللسة السابعة للفريق العامل أأن رسوم الإيداع ادلويل اكنت الطلبات اليت مت اإ
ن زايدة مقدارها  يداع بنس بة تبلغ حوايل 10غري مرنة بشلك كبري. اإ ىل اخنفاض احلجم اللكي لالإ %. 0.278% سوف تؤدي اإ

ت البحث العامة أأكرث حساس ية ابلنس بة للسعر عن املتقدم كام اقرتحت ادلراسة أأيضا أأن جحم الإيداع من اجلامعات ومنظام
وقد اس تخدمت ادلراسة التمكيلية نفس البياانت والمنوذج لتدرس التغري التارخيي يف الرسوم ابلعمةل ااحملية بسبب العادي. 
آخذين يف لس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو طريق اب املودع الرصف اليت تتأأثر مبيل  أأسعارتغريات  ريس أ

ذا اكن أأصل  من أأحد ادلول الأعضاء مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وجحم  املودع احلس بان التضخم ومعدلت البطاةل وما اإ
ذا اكن  يداعها. ولتحديد ما اإ من دوةل متقدمة أأم انمية، يمت اس تخدام معايري من  املودع عائةل الرباءات والتكنولوجيا اليت مت اإ

ذا اكن الشخص الطبيعي من ادلوةل يس تحق ختفيض رسوم الإيداع ادلويل أأم ل. أأجل حتديد ما   اإ

ادلراسة عىل أأن الطلبات الواردة  أأكّدت و وواصل كبري الاقتصاديني حديثه من خالل عرض نتاجئ ادلراسة التمكيلية.  .35
العاديني. واكن هذا هو احلال  املودعنيمن اجلامعات ومنظامت البحث العامة اكنت أأكرث حساس ية للتغريات يف الرسوم من 

ابلنس بة للطلبات الواردة من جامعات يف دول انمية واليت اكنت حساسيهتا تزيد مبقدار ثالثة أأضعاف بشأأن التغريات يف 
الرسوم عن الطلبات الواردة من دول متقدمة ولكهنا اكنت متثل جحم عينة صغري. ول ميكن مالحظة الفرق ابلنس بة ملنظامت 

ىل ادلول النامية يف قاعدة البياانت ومل يكن البحث ال عامة لكن اكن هناك عدد قليل من منظامت البحث العامة اليت تنمتي اإ
ذا اكن حتديدها بصورة حصيحة.  وعند الرتكزي عىل بياانت اجلامعات، جند أأن مرونة الرسوم اخلاصة ابجلامعات من الواحض ما اإ

ىل دول  انمية اكنت أأكرب بأأربع أأضعاف من اجلامعات املتقدمة بطلبات من ادلول املتقدمة املتقدمة ابلطلبات واليت تنمتي اإ
ان اس تخدام تقديرات املرونة هذه واذلي اكن بدوره ضعف معدل مرونة الرسوم ابلنس بة للمتقدمني الآخرين بطلبات. 

متقدمة عىل جحم الإيداع ودخل  لتحليل أأثر زايدة الرسوم الافرتاضية ابلنس بة للجامعات اليت توجد يف دول انمية ودول
ن ختفيض الرسوم بنس بة  ضافية من اجلامعات يف ادلول النامية، وحتقيق  139% سوف ينتج عنه 50الرسوم، فاإ يداع اإ حاةل اإ

جاميل دخل رسوم معاهدة التعاون بشأأن 0.36خسارة مقدارها أأكرث من مليون فرنك سويرسي، وهو ما ميثل  % من اإ
ونظرا حلجمها الأكرب، فاإن عدد الإيداعات الإضافية اليت تنتج عن ختفيض جلامعات ادلول املتقدمة، أأما ابلنس بة الرباءات. 

% اكنت أأعىل من اجلامعات اليت تنمتي لدلول النامية، حىت لو اكنت صغرية نسبيا. لكن من امللحوظ أأن 50الرسوم بنس بة 
ن ختفيض الرسو  % ابلنس بة جلامعات ادلول املتقدمة سوف 50م بنس بة تأأثري خفض الرسوم أأو ادلخل كبري بصورة خضمة. اإ

ىل أأكرث من س بعة مليون فرنك سويرسي، أأو ما يقرب من  % من دخل معاهدة التعاون 2.5ينتج عنه ضياع دخل يصل اإ
%. وبصفة عامة، 20% و10أأساليب حمااكة أأخرى للتخفيض الافرتايض للرسوم بنس بة بشأأن الرباءات. وأأظهرت الوثيقة 

ن اجلا معات أأكرث حساس ية للأسعار من املتقدم العادي بطلبات الإيداع يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويظهر فاإ
ن جحم الإيداع الإضايف النامج عن خفض ذكل بصورة أأكرث وضوحا ابلنس بة جلامعات ادلول النامية. وابلرمغ من ذكل،  فاإ
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جاميل جحم الإ  ذا مت تطبيق خفض الرسوم عىل جامعات ادلول املتقدمة، الرسوم س يكون صغري نسبيا ابملقارنة ابإ يداع، واإ
 س تكون هناك خسارة كبرية دلخل الويبو من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

وأأكد وفد الياابن متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء عىل أأن الاس تدامة املالية وحياد الإيرادات ميكن أأن يكون أأحد  .36
ن اس تنتاج ادلراسة التمكيلية اخلاص بأأن عدد الإيداعات متطلبات القيام بأأ  ي تغيريات يف الرسوم. ومن هذا املنظور، فاإ

الإضافية اليت متت بسبب خفض الرسوم سوف تبقى صغرية نسبيا وسوف يكون خلفض الرسوم ابلنس بة للجامعات أأثرا 
ىل رضورة تطبيق خفض الرسوم. وأأشار الوفد  ىل الرصاحة يف مناقشة املقرتحات اليت ميكن ملحوظا عىل ادلخل ل يشري اإ اإ

أأن جتعل من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث سهوةل لالس تخدام من قبل املس تخدمني ااحممتلني يف اجلامعات 
 ومعاهد البحث يف ظل مطلب حتقيق الاس تدامة املالية. ويف حني تبنّي من ادلراسة أأن ختفيضات الرسوم املمنوحة جلامعات

ضافية أأكرب من ختفيضات الرسوم املمنوحة  يداعات اإ ىل حدوث اإ البدلان النامية أأكرث فاعلية من حيث التلكفة وتؤدي اإ
جلامعات البدلان املتقدمة، رأأى الوفد أأن اجلانب الإمنايئ قد أأخذ مؤخرا يف احلس بان بصورة أأفقية عندما وافقت ادلول 

 املراجعة لتخفيضات الرسوم املمنوحة للمودعني من البدلان النامية.، عىل معايري الأهلية 2014 الأعضاء، يف عام

بأأنه من ااحمبذ زايدة أأعداد الإيداعات ادلولية من قبل اجلامعات ومعاهد ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية   .37
يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأ  ىل اس تنتاج ادلراسة البحث العامة لأن هذه اجلهات ل متثل بقدر اكيف يف اإ شار اإ

وذلكل فقد أأيد الوفد ختفيض رسوم املتعلق بأأن اجلامعات أأظهرت مرونة رسوم أأعىل من املتقدمني الآخرين ابلطلبات. 
ىل زايدة يف رسوم الإيداع ادلويل  الإيداع ادلويل ابلنس بة لاكفة اجلامعات ومعاهد البحث العامة برشط أأل يؤدي ذكل اإ

فقد اس تحق متقدمني بطلبات من بعض ادلول النامية خلفض يف رسوم الآخرين. وابلرمغ من ذكل، ابلنس بة للمتقدمني 
ضافية من تكل ادلول  أأسلوابمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويعتقد الوفد أأن ذكل يعد  يداعات اإ أأفضل من أأجل حتفزي خض اإ

ؤيد الوفد معلية خفض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بدل من التفرقة بني اجلامعات بناء عىل موقعها اجلغرايف. ذلا مل ي
 يف بعض ادلول دون الأخرى. 

وعرب وفد الصني عن رأأي مفاده أأن ادلراسة قد أأوحضت أأن خفض الرسوم ابلنس بة جلامعات ادلول النامية اكن فعال  .38
ضافية. وبناء عىل هذه ادلراسة، عرب الوفد عن أأمهل يف  يداعات اإ ىل خلق اإ ماكنيةمن حيث التلكفة حيث أأنه أأدى اإ تعديل  اإ

خفض يف الرسوم للجامعات واملنظامت البحثية العامة ابدلول النامية جدول رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتوفري 
ىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للمس تخدمني من هذه البدلان.   لتعزيز النفاذ اإ

وأأيد وفد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ختفيض الرسوم ابلنس بة للجامعات واملنظامت البحثية العامة يف ادلول  .39
رباءات والبحث ال أأنشطةمة وادلول النامية. وقد قامت املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية بدراسة مماثةل من خالل مقارنة املتقد

قناعاوفقا للجامعات ومراكز البحث والأفراد. ويف اجلامعات واملراكز البحثية يوجد أأنشطة حبث أأكرث  لكن يوجد مشاركة  اإ
عن الأفراد ويس تفيد الأفراد من خفض الرسوم. ونتيجة ذلكل فقد قررت املنظمة  رباءاتلأأقل يف الإيداعات اخلاصة اب

 الأفريقية للملكية الفكرية مؤخرا خفض رسوهما ابلنس بة للجامعات وبعض املراكز البحثية. 

خفض الرسوم ابلنس بة للجامعات ومؤسسات البحث احلكومية يف ادلول النامية بوصفها مرحةل واقرتح وفد الربازيل  .40
يف هذه اجملموعات يف مرحةل لحقة. كام سأأل الوفد كبري الاقتصاديني عن أأثر  املودعنيأأوىل مث التوسع يف ذكل ليغطي اكفة 

نه يف ظل ارتفاع قرص اخلفض عىل ادلول النامية. وبصفة خاصة،  مرونة الرسوم اخلاصة جبامعات ادلول النامية ، تساءل فاإ
ذا اكن خفض الرسوم س يؤدي ىل زايدة جحم الإيداع من هؤلء  الوفد عام اإ ىل مس توى جيعل هل أأثر ضئيل أأو حىت  املودعنياإ اإ

جيايب عىل عائدات دخل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.   اإ

وردا عىل سؤال طرحه وفد الربازيل، أأكد كبري الاقتصاديني عىل أأن ادلراسة أأوحضت أأن أأي شلك من أأشاكل  .41
ىل اخنفا وابلرمغ من ذكل، مل يكن الوضع رباءات. الض يف عائدات رسوم معاهدة التعاون بشأأن خفض الرسوم سوف يؤدي اإ
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كذكل يف حالت اكن فهيا جحم الإيداعات حساسا بصورة كبرية للسعر وهو ما يعين أأن حدوث خفض قليل يف الرسوم 
ىل تدفق خضم يف الطلبات وهو ما ينتج عنه زايدة يف ادلخل.  ت اليت أأجريت عىل مرونة رسوم بيد أأن اكفة ادلراسايؤدي اإ

جيابيا عىل عائدات الرسوم. عالوة ال رباءات قد نتج عهنا تقديرات بعيدة عن املس توايت املرنة حيث اكن خلفض الرسوم أأثرا اإ
ن حدوث اخنفاض طفيف يف دخل الرسوم بسبب قرص التخفيض عىل اجلامعات ومنظامت البحث العامة يف  عىل ذكل فاإ

انجام بصفة أأساس ية عن أأن هناك حالت قليةل من الإيداع من هذه اجلهات ابملقارنة ابدلول املتقدمة بدل ادلول النامية اكن 
 من حدوث مرونة يف الرسوم ابلنس بة جلامعات ادلول النامية. 

يداعات اجلامعات ومؤسسات البحث احلكومية واملرشوعات  .42 ىل أأنه شهد اخنفاض يف أأعداد اإ وأأشار وفد الإكوادور اإ
ونظرا لهدف زايدة البحث والتطوير يف هذه املنظامت ومن هؤلء الأفراد، أأيد رية واملتوسطة والباحثني املس تقلني. الصغ

 الوفد اقرتاح وفد الربازيل ابلرمغ مما س يتسبب فيه ذكل من اخنفاض عائدات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

كس ييك للملكية الصناعية قد قام بتقدمي ختفيض للجامعات وأأبلغ وفد املكس يك الفريق العامل بأأن املعهد امل  .43
جيابية عىل  آاثر اإ واملؤسسات البحثية احلكومية يف حماوةل لتشجيع أأنشطة الابتاكر وتمنية البالد، وه ما ميكن أأن يكون هل أ

صة ابجلامعات الاقتصاد. وذلكل فقد اكن الوفد يؤيد تطبيق ختفيض عىل طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخلا
ىل أأن نس بة املشاركة من هذه اجلهات هو أأقل من الأفراد  ومنظامت البحث العامة يف ادلول النامية اكإجراء أأويل، مشريا اإ

 بوصفهم مواطنني أأو مقميني يف ادلول النامية واذلين سيس تفيدون من هذا التخفيض يف الرسوم.  املودعني

ربازيل اخلاص بتخفيض الرسوم اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن تأأييده لقرتاح وفد ال ش ييلوعرب وفد  .44
 ابلنس بة للجامعات ومؤسسات البحث العامة يف ادلول النامية. 

يران )مجهورية وأأيد وفد  .45 اقرتاح وفد الربازيل اخلاص بتخفيض الرسوم اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الإسالمية( -اإ
 ات البحث العامة يف ادلول النامية.الرباءات ابلنس بة للجامعات ومؤسس

اقرتاح وفد الربازيل اخلاص بتخفيض الرسوم اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات امجلهورية ادلومينيكيةوأأيد وفد  .46
 ابلنس بة للجامعات ومؤسسات البحث العامة يف ادلول النامية. 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ختفيض الرسوم اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة  .47 وأأيد وفد املنظمة الإ
 للجامعات ومؤسسات البحث العامة يف ادلول النامية. 

س بانياوأأيد وفد  .48 ابلنس بة  اقرتاح وفد الربازيل اذلي يتعلق خبفض الرسوم اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ
س بانياللجامعات. ويف  ، اكن هناك خفض للرسوم ابلنس بة للجامعات واكن هناك اس تثناء للجامعات احلكومية. واكنت نس بة اإ

ىل أأن  % وهو ما15% و5رباءات اليت مت تلقهيا من هذه اجلهات ارتفعت بنس بة ترتاوح بني الاملشاركة يف طلبات  يشري اإ
جيابيا ع  ىل حتسني رمق الطلبات. خفض الرسوم اكن هل أأثرا اإ

وأأيد ممثل الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الفكرية موقف ختفيض الرسوم ابلنس بة لاكفة اجلامعات بدون التفرقة بني  .49
 تكل اليت توجد يف دول انمية وتكل اليت توجد يف دول متقدمة مضيفا أأن تصنيف ادلول النامية قد يزول مبرور الوقت. 

نه يف حني أأبدت وفود عديدة دمعها لتخفيضات رسوم معاهدة وقال الرئيس، يف مع .50 رض تلخيصه للمناقشات، اإ
ذا اكن ينبغي تطبيق تكل  آراء خمتلفة حول ما اإ التعاون بشأأن الرباءات لفائدة اجلامعات ومعاهد البحث احلكومية، أأبديت أ

بدلان النامية مهنا. وعىل أأية حال ودون ارتفاع التخفيضات عىل لك تكل الأنواع من املودعني أأو الاقتصار عىل تكل التابعة لل 
ىل خسائر يف الإيرادات اليت حتّصلها الويبو. وبناء عليه، جيب أأن يُنظر  ملحوظ يف عدد الإيداعات، س تفيض أأية ختفيضات اإ



PCT/WG/8/26 
12 
 

عضاء يف هذه املسأأةل بشلك لكي، مع احلرص أأيضا عىل تناول كيفية  تعويض أأي خسائر حتدث. ودعا الرئيس لك ادلول الأ 
ىل التقدم ابقرتاحات يف هذا الس ياق يك تُناقش يف دورة من دورات الفريق العامل القادمة.  اإ

 .PCT/WG/8/11 وأأحاط الفريق العامل مبضمون الوثيقة .51

يرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تدابري ممكنة من أأجل من جدول الأعامل:   8البند  الإ
 ض للتغريات يف معدلت أأسعار الرصفاحلد من التعرّ 

ىل الوثيقة .52  .PCT/WG/8/15 استندت املناقشات اإ

بأأن املكتب ادلويل قام ابلتشاور مع أأحصاب املصلحة من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل وذكرت الأمانة  .53
ل التدابري املمكنة املتعلقة خبفض من الوثيقة( حو  1)والوارد يف امللحق  2015يناير  19بتارخي  C.PCT.1440رمق التعممي 

صدار . الرصفخماطر تعرض دخل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحراكت أأسعار  ويف نفس الوقت اذلي مت فيه اإ
الكربى وهو ما اكن هل أأثر  الأخرىاكن هناك ارتفاع كبري ومفاجئ يف سعر الفرنك السويرسي مقابل العمالت التعممي هذا 

جام جراء بشأأن خفض كبري عىل اإ ىل اختاذ اإ يل دخل الويبو يف الشهور اليت تبعت هذا الارتفاع. وقد أأكد ذكل عىل احلاجة اإ
ماكنية أأكرب للتنبؤ بعملية  خماطر التعرض لتحراكت دخل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأسعار الرصف وتوفري اإ

ىل الاس تقرار املايل ليس ابلنس بة  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حفسب ولكن ابلنس بة للمنظمة كلك. املوازنة مبا يضيف اإ
ىل تقليل هذا التعرض أأيضا يف الشلك الوارد  من عام  أأرقاميف الوثيقة واذلي تضمن  18الفقرة  أأسفلوقد مت توضيح احلاجة اإ

آاثر 2014وحىت عام  2006 ، تظهر تأأثري تذبذب العمةل عىل رسوم الإيداع ادلويل والتعامل مع دخل الرسوم. وقد جنم عن أ
جاميل خسائر  ىل اخنفاض يف ادلخل يف مثانية من الأعوام التسعة املاضية، ابإ أأسعار الرصف عىل هذين النوعني من الرسوم اإ

 فرنك سويرسي. مليون  32بلغ أأثناء هذه الفرتة 

اخلاص خبفض خماطر  C.PCT.1440التعممي واتبعت الأمانة من خالل توضيح الإجراءات ااحممتةل اليت مت اقرتاهحا يف  .54
ىل تذبذب أأسعار الرصف والاس تجابة للخطاب ادلوري فامي يتعلق ابلنس بة للك اقرتاح. ومن هذه  التعرض دخل الرسوم اإ

ىل امل  ضافة هامش صغري اإ بالغ املعادةل لرسوم الإيداع ادلويل ورسوم البحث وقد لقي الاقرتاح قليل من التأأييد الاقرتاحات اإ
آخر يتعلق بمتكني  من  املودعنيردا عىل اخلطاب ادلوري. وذلكل فمل يعد املكتب ادلويل يتابع هذا الاحامتل. وهناك اقرتاح أ

العمةل ليت تقوم هيئة البحث ادلولية بتثبيهتا بدل من سداد رسوم الإيداع ادلويل ابلفرنك السويرسي ورسوم البحث ابلعمةل ا
لهيا مكتب الاس تالم، ومل يلق هذا الاقرتاح الكثري من ادلمع. وذلكل، مل تعد هناك متابعة لهذا الاقرتاح كذكل.  اليت يشري اإ

جبارية بتحصيل رسوم وابلرمغ من ذكل، أأوحضت الأمانة أأنه مل تكن هناك أأية نية جبعل املاكتب املس تقبةل تقوم بصورة اإ 
الإيداع ادلويل ابلفرنك السويرسي فقط ورسوم البحث ابلعمةل اليت حتددها هيئة البحث ادلولية فقط. واكنت الفكرة تتعلق 

ن أأمكن ذكل وفقا للقانون واملامرسات الوطنية. للمودعنيعىل التفكري يف تقدمي هذا اخليار  ماكتب تسمل الطلباتبتشجيع  ، اإ
ماكنية قيام  ماكتب تسمل الطلباتالعديد من  ويف الواقع أأن بسداد رسوم الإيداع ادلويل ابلفرنك  املودعنيقد قامت بتوفري اإ

، يف وقت الإيداع ابس تخدام للمودعنيالسويرسي. كام انقش التعممي أأيضا فكرة ذات صةل تتعلق بتطوير حلول للسامح 
يداع اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأ  ىل املكتب النظام الالكرتو ي لالإ ن الرباءات لسداد رسوم الإيداع ادلويل بصورة مبارشة اإ

يداع الطلب به.  ىل هيئة البحث ادلولية بغض النظر عن مكتب الاس تالم اذلي مت اإ ادلويل ورسوم البحث بصورة مبارشة اإ
ليات املناس بة للسامح وقد حصلت هذه الفكرة عىل دمع كبري عند الرد عىل التعممي. وذلكل يقوم املكتب ادلويل بدراسة الآ 

ىل املكتب ادلويل، والعمل ابلنيابة عن  خبيار السداد من خالل النظام الالكرتو ي اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ
 املشاركة، هبدف القيام بتقدمي اقرتاح أأكرث تفصيال يف تعممي خاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ماكتب تسمل الطلبات

. C.PCT 1440والواردة يف التعممي  الأساس يةمانة حدياها من خالل عرض اثنني من الاقرتاحات وواصلت الأ  .55
دخال هيلك  وهيئات البحث ادلولية واملكتب ادلويل  ماكتب تسمل الطلباتللتعامالت املالية بني  مقاصةأأول، اقرتاح اإ
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يل بتطوير الاقرتاح بصورة أأكرب، مع أأخذ الإجاابت وذلكل يقوم املكتب ادلوواذلين حصال عىل تأأييد قوي من حيث املبدأأ. 
أأما اليت مت تلقهيا يف التعممي يف احلس بان، هبدف تقدمي اقرتاح أأكرث تفصيال ملناقش ته من قبل الفريق العامل يف جلس ته التالية. 

ة عن التعامالت ابلعمالت الاقرتاح الثا ي فقد اكن يتعلق ببدء التحوط بشأأن دخل رسوم الإيداع ادلويل بقدر اخملاطر النامج
يداع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويه اليورو والني اليااب ي وادلولر الأمرييك. وسوف يتضمن  الرئيسة يف دخل رسوم اإ
ذكل ادلخول يف اتفاقيات نقد أأجنيب تتضمن هذه العمالت واس تخدام معدل حتوط خمتلط حلساب املبالغ املعادةل بدل من 

وقد قامت الوثيقة بتناول بعض املسائل اليت طرحت ردا عىل التعممي، وأأبرزها العمالت كام يمت حاليا. وري الرصف الفسعر 
آجةل، ودقة التنبؤات بتدفقات العمالت، وتاكليف وخماطر اليت مت اقرتاح التحوط بشأأهنا، ادلخول يف  عقود نقد أأجنيب أ

بتعديل الأمر  2ام تضمنت الوثيقة أأيضا اقرتاح مادي يف امللحق التحوط، وكيف سينجح تثبيت مبالغ معادةل طوال العام. ك
نشاء مبالغ معادةل من أأجل البدء يف التحوط يف هذه العمالت الثالثة. ويف الهناية، تناولت الوثيقة  التوجهييي اخلاص ابإ

استامثر الويبو. أأما خبصوص  املسائل اليت أأثريت ردا عىل التعممي حول تأأثري التحوط بشأأن رسوم الإيداع ادلولية عىل س ياسة
)هـ(  1-16التحوط بشأأن اخملاطر الناجتة عن مطالبة هيئات البحث ادلولية بقيام املكتب ادلويل بتعويضها مبوجب القاعدة 

ىل املزيد من العمل قبل التقدم ابقرتاح مادي. واكن من الرضوري بصفة  عن خسائر دخل رسوم البحث، فهناك حاجة اإ
يعمتد علهيا لتدفقات معالت رسوم البحث، والتعامل مع العوامل املسببة للتعقيدات، مثل الطلبات غري  خاصة وجود تنبؤات

يف احلس بان عند  مقاصةاملنتظمة من هيئات البحث ادلولية للتعويض وتعديل رسوم البحث أأثناء العام، مع أأخذ أأي هيلك 
عداد اقرتاح للتحوط بشأأن رسوم البحث.  ادلويل مبحااكة "اثبات املفهوم" مفا يتعلق ابلتحوط املتوقع  وذلكل س يقوم املكتباإ

)هـ(. واختمتت  1-16للمخاطر النامجة عن مطالبة هيئات البحث ادلولية بقيام املكتب ادلويل بتعويضها مبوجب القاعدة 
ىل أأنه من اجل البدء يف القيام ابلتحوط بشأأن دخل رسوم الإيداع ادلويل للعام ، جيب عىل مجعية 2016 الأمانة ابلإشارة اإ

أأن تقوم بتبين تعديالت عىل الأوامر التوجهيية  2015 أأكتوبرمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف جلس هتا التالية اليت تعقد يف 
 مبالغ معادةل. بتحديد املتعلقة 

ورحب وفد الياابن ابقرتاح التحوط بشأأن رسوم الإيداع ادلويل لأن حتديد مبالغ معادةل لفرتة اثبتة سوف حيسن من   .56
ىل الاس تقرار املايل للمكتب ادلويل والكفاءة التشغيلية للهيئات ادلولية. وابلرمغ من ذكل، املودعني قدرة  عىل التنبؤ ويؤدي اإ

حداث التوازن بني ا ملزااي والعيوب عند تقدمي نظام التحوط املقرتح ابلنس بة لسعر الرصف، مع أأخذ اكن من الرضوري اإ
لهيا يف الفقرتني  يف الوثيقة يف الاعتبار. ويف هذا الصدد، طالب الوفد املكتب ادلويل  34و 33تلكفة التحوط املشار اإ

يضاح ثالثة نقاط. الأوىل، طالب الوفد ابملزيد من املعلومات حول اترخي دخول مع  ذا قامت ابإ لية التحوط حزي التنفيذ اإ
. اثنيا، سعى الوفد للحصول عىل تطمينات بأأن الطريقة اجلديدة اخلاصة بتحديد مبالغ معادةل لن تؤثر 2015امجلعية بتبنهيا يف 

عطاء وقت اكيف ملكتب الياابن  ماكتب تسمل الطلباتعىل معل  سوم لرباءات من حلظة حتديد مبالغ معادةل لر لوأأنه سوف يمت اإ
الإيداع ادلويل حىت التنفيذ لإبالغ مس تخدميه. اثلثا، طالب الوفد بأأن تكون املناجه املس تخدمة يف حساب معدل التحوط 
اخملتلط اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل حمددة بصورة أأكرث وضوحا يف الأوامر التوجهيية للجمعية. كام طالب الوفد أأيضا املكتب 

املقاصة . وفامي يتعلق بتنفيذ هيلك 2015 ابلني اليااب ي بناء عىل معدل التحوط اخملتلط يف عام ادلويل بتقدمي مبالغ معادةل
رسال الرصيد اذلي حيد من املس تحقات.  املقرتح، اكن من الرضوري دراسة املسائل ااحماسبية يف ادلول الأعضاء، وخاصة اإ

معل مقاصة هناك رضورة لتطبيق بعض الإجراءات للتعامل مع فوفقا لقانون ااحماس بات يف الياابن، عىل سبيل املثال، اكنت 
 نفقات.ال خل و لدل

وأأوحضت الأمانة، ردا عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد الياابن، بأأنه نظرا لأمهية ورضورة الإرساع يف حتقيق الاس تقرار  .57
ىل حزي التنفيذ يف دخل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فاإن هناك نية بدخول الأوامر التوجهيية املتعل قة بوضع مبالغ معادةل اإ

ن 2016يناير  1يف  . وابلرمغ من أأن معدلت التحوط اخملتلط سيمت اس تخداهما يف حتديد املبالغ املعادةل بدل من أأمكن، اإ
ن ذكل لن يؤثر عىل اجلانب التشغييل مل عالوة عىل ذكل، س يطبق نفس . اكتب تسمل الطلباتمعدلت الرصف الفورية، فاإ

ىل حزي التنفيذ يف اجلد يناير من  1ول الزمين وفقا للأوامر التوجهيية عىل القيام ابلتغيريات الس نوية للمبالغ املعادةل يك تدخل اإ



PCT/WG/8/26 
14 
 

. والاس تثناء املودعني، وهو ما يوفر شهرين لإبالغ أأكتوبرلك عام. وذلكل يمت تثبيت املبالغ املعادةل يف أأول يوم أأثنني يف شهر 
هو يف الس نة الأوىل، حيث جيب تثبيت املبالغ املعادةل يف شهر أأكتوبر لأن ذكل س يحدث بعض قيام الوحيد لهذا اجلدول 

ىل  5امجلعية، اليت س تجمتع يف الفرتة من  ، بتبين الأوامر التوجهيية اجلديدة. وابلنس بة للمهنج اخلاص بوضع أأكتوبر 14اإ
 6ييك اذلي أأظهر مبالغ معادةل لرسوم الإيداع ادلويل ويه معدلت حتوط خمتلطة، قامت الوثيقة بعرض أأمثةل لدلولر الأمر 

%. وقامت 1دولر أأمرييك واليت تس تخدم معدل التحوط اخملتلط ابملقارنة مبعدل الرصف الفوري، وهناك فارق يبلغ أأقل من 
يداع ادلويل ابليورو والني اليااب حصاءات للمبالغ املعادةل اخلاصة برسوم الإ عداد اإ  ي. وابلنس بة للعمةل الأخرية، الأمانة أأيضا ابإ

آجةل مفرتضة بقمية  2015مايو  13يف ومع أأخذ معدل الرصف الفوري  مليون فرنك سويرسي يف هناية يونية،  10وعقود أ
ن رسوم الإيداع ادلويل اليت تس تخدم معدل التحوط اخملتلط مت حساهبا بسعر 2015وسبمترب وديسمرب  ين اياب ي  1,719، فاإ

ىل أأهنا ترغب يف تقدمي أأمثةل أأكرث تفصيال. وابختصار، س يقوم املكتب ابس تخدام معدل ا لرصف الفوري. وأأشارت الأمانة اإ
آجل ابلنس بة للك  ادلويل بتوقع تدفق العمالت يف ثالث معالت مت معل حتوط ابلنس بة لها يف لك شهر وس يقوم بعمل عقد أ

آجال مع احتساب معدل التحو  36معةل يف لك شهر حبد أأقىص  عىل انه املتوسط املرحج اخلاص بـ ط املشرتك اخملتلط عقدا أ
آجال يف معةل من العمالت. واكنت الأمانة ترغب أأيضا يف تضمني املزيد من التفاصيل يف الأوامر التوجهيية لتوضيح  12 عقدا أ

ىل الأ  ىل أأن الأوامر التوجهيية احلالية ل تشري اإ ساس احلايل لس تخدام كيفية احتساب معدل التحوط اخملتلط لكهنا أأشارت اإ
دخال مهنج  www.xe.comالرصف عىل املوقع عىل الانرتنت  أأسعار لحتساب معدل الرصف الفوري. ومن بدائل اإ

صدارحساب معدلت التحوط اخملتلط يف الأوامر التوجهيية قيام امجلعية بتبين تفا م يف هذا الشأأن يف نفس وقت  امر الأو  اإ
 التوجهيية. 

اكتب س يكون أأكرث كفاءة وأأكرث قدرة عىل التنبؤ ابلنس بة مل هلرباءات حل التحوط، لأنلوأأيد وفد املكتب الأورويب  .58
ذا اكناملودعني و  تسمل الطلبات وتساءل الوفد عن القدرة عىل هناك مبلغ معادل واحد لرسوم الإيداع ادلويل يف الس نة.  اإ

قبل عرضها عىل امجلعية، كام حث املكتب ادلويل عىل تقدمي  2عىل مسودة الأوامر التوجهيية يف امللحق  مراجعة أأية تنقيحات
بصورة مبكرة قدر الإماكن يف أأكتوبر للسامح مباكتب الاس تقبال بتطبيق املبالغ اجلديدة يف أأنظمة  2016مبالغ معادةل ليناير 

ملقاصة، عرب الوفد عن دمعه الاكمل لالقرتاح املذكور يف الوثيقة. وقد اكن وفامي يتعلق ابتكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا. 
لرباءات جزء من برانمج جترييب عىل مدى عام ونصف العام حيث اكنت رسوم  البحث يمت تلقهيا يف لاملكتب الأورويب 

ية وقام ابختيار املكتب الأورويب مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بوصفه مكتب اس تقبال للطلبات ادلول 
رسال قمية ل ىل املكتب ادلويل ابدلولر الأمرييك. مث يقوم املكتب ادلويل عندئذ ابإ لرباءات كهيئة حبث دولية اكن يمت حتويلها اإ

ىل املكتب الأورويب  ىل تغطية حل املقاصة ملزيد من املاكتب. لرسوم البحث ابليورو اإ عىل  عالوةو لرباءات. وتطلع الوفد اإ
ن تطبيق هذا احلل  نسخة البحث الالكرتونية من أأجل حتقيق مركزية حتويل رسوم البحث ونسخة  خدمة معذكل، فاإ

 سوف حيقق املزيد من املاكسب يف جمال الكفاءة يف هيئات البحث ادلولية. البحث 

ىل ، أأبلغت الأمانة الفريق للرباءاتوردا عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد املكتب الأورويب  .59 العامل بأأن هناك حاجة اإ
دخال املزيد من التعديالت عىل الأوامر التوجهيية والهدف هو تقدمي نسخة منقحة من الأوامر التوجهيية أأثناء اجللسة.  وفامي اإ

ىل حزي التنفيذ  كن أأن تعين أأن املبالغ املعادةل مي 2015فاإن توارخي امجلعية يف عام يتعلق بتوقيت دخول املبالغ املعادةل الأخرى اإ
يمت حتديدها فامي بعد يف شهر أأكتوبر. وسوف يعطي ذكل فرصة شهرين للماكتب يك تقوم بتطبيق املبالغ املعادةل اجلديدة 

ىل حزي التنفيذ يف  دخالها اإ . ومن املمكن ابلرمغ من ذكل، التحول عن الإجراءات القياس ية يف العام الأول 2016يناير  1واإ
دخال ىل  واإ ذا دعت احلاجة لكن املكتب ادلويل يفضل احلفاظ عىل ادلورة الس نوية  1حزي التنفيذ يف املبالغ املعادةل اإ فرباير اإ

 الاكمةل للتقومي. 

دخال التحوط وحتديد املبلغ املعادل لرسوم الإيداع ادلويل ملدة  .60 ودمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية من حيث املبدأأ اإ
ىل زايدة كفاءة  12 ضافية شهر، وهو ما س يؤدي اإ ىل شفافية وأأي تاكليف اإ ن معلية تنفيذ التحوط املقرتح حتتاج اإ النظام. اإ

و النظام لكن جيب التعويض عهنا من خالل زايدة الكفاءة التشغيلية يف متنتج عن النظام ل جيب أأن يتحملها مس تخد

http://www.xe.com/
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يئات البحث ادلولية واملكتب ادلويل املكتب ادلويل.  وابلرمغ من ذكل، فامي يتعلق هبيلك املقاصة بني ماكتب الاس تقبال وه 
ضايف مبا يفرض أأعباء كبرية عىل ماكتب الاس تقبال.   عرب الوفد عن خماوفه اليت تتعلق بأأن ذكل سوف ينتج عنه معل اإ

رسائيل اقرتاح تثبيت مبالغ بديةل لرسوم الإيداع ادلويل مرة س نواي فقط ابس تخدام حل التحوط. وسوف  .61 ودمع وفد اإ
أأحصاب املصلحة اذلين س ميرون بتغريات أأقل تواترا ابلنس بة للمبالغ املعادةل لرسوم الإيداع ادلويل. وفامي  يفيد ذكل غالبية

دخال هيلك املقاصة لرسوم التحويل، بيامن قام الوفد بدمع الفكرة اليت وراء الاقرتاح، اكن من الرضوري ابلنس بة  يتعلق ابإ
جيا املعلومات لس تقبال وتلقي الرسوم وفقا لآلية املقاصة لضامن حتويل السامح للماكتب بوقت اكيف لإعداد أأنظمة تكنولو 

عىل أأن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سوف يكون أأكرث للرباءات الرسوم. واتفق الوفد مع وفد املكتب الأورويب 
 كفاءة من خالل املزج بني حل املقاصة وخدمة نسخة البحث الإلكرتونية. 

س بانياورصح وفد  .62  12بأأنه يؤيد التغري املقرتح عىل احلساابت اخلاصة بتحديد املبالغ املعادةل مرة س نواي وتثبيهتا ملدة  اإ
شهرا من أأجل دقة العمليات. كام س يضمن نظام املقاصة أأيضا وجود تدفقات منتظمة من العمالت ل تتغري مع تذبذابت 

ىل أأسعار الرصف لأن هيئات البحث ادلولية ستتلقى اكمل قمية رس ضافة نس بة صغرية اإ وم البحث. كام دمع الوفد أأيضا فكرة اإ
املبالغ املعادةل املثبتة لرسوم الإيداع ادلويل ورسوم البحث، وتشجيع سداد رسوم الإيداع ادلويل ابلفرنك السويرسي ورسوم 

 البحث ابلعمةل اخلاصة هبيئة البحث ادلويل. 

س بانياوتفهم وفد  .63 آلية التحوط ا اإ ملقرتحة لكنه عرب عن أأمهل يف أأن يمت تقيمي التدابري وأأن تعمتد عىل الهدف من وراء أ
أأثر هذه التدابري عىل اجتاهات طويةل املدى لأسعار تبادل العمةل بدل من التذبذابت قصرية املدى. واكن من املهم أأيضا أأخذ 

أأمهل يف توفري املزيد من املعلومات  . عالوة عىل ذكل، عرب الوفد عنيف احلس باندخل املاكتب وأأثرها عىل مس تخديم النظام 
املتخصصة واملفصةل للماكتب، مثل معلومات عن تلكفة وخماطر التدابري املقرتحة، ونوع اسرتاتيجيات التحوط وكيفية حتديد 

 يكن من مبالغ معادةل. وفامي يتعلق ابقرتاح حتديد مبالغ معادةل، اكن الوفد سعيدا لأن هذا الاقرتاح مل يعد قيد املتابعة. ومل
يداع   هذه املرحةل ابلنس بة للمتقدمنياملمكن أأيضا يف طلب دويل يف مكتب امللكية الفكرية ابلولية يف اذلين يقومون ابإ

 يقوموا بسداد رسوم الإيداع ادلويل ابلفرنك السويرسي. أأن مجهورية الصني الشعبية 

ىل أأن وردا عىل طلب وفد الصني اخلاص ابحلصول عىل مزيد من املعلومات ح .64 ول خماطر التحوط، أأشارت الأمانة اإ
الأداة املالية اليت مت اقرتاهحا اكنت العقد الآجل ويه أأكرث الأدوات املالية املبارشة للتحوط بشأأن خماطر العمالت الأجنبية. 

ن العقد الآجل اخلاص بتدفق لك من العمالت الثالثة واملقرتح التحوط بشأأنه سوف يمت اس تخراجه بناء عىل ال  تنبؤ ابلتدفق اإ
ن معدل التحوط اخملتلط سوف يكون املتوسط املرحج حمسواب ابس تخدام  الشهري. ولأن املبالغ سوف تتغري لك شهر، فاإ

 جداول البياانت ميكن للمكتب ادلويل توفريها. 

ذبذب وجيعل من وأأيد وفد كولومبيا حتديد مبالغ معادةل لرسوم الإيداع ادلويل لفرتة اثبتة من الزمن، وهو ما س يقلل الت .65
معلية حتصيل الرسوم معلية سهةل. وابلرمغ من ذكل، اكن من املهم دراسة الأدوات املالية املتوافرة واخلاصة ابلعقود الآجةل. 
نشاء برانمج عام سوف حيسن كفاءة معليات حتويل الرسوم  وفامي يتعلق هبيلك املقاصة ااحممتل، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن اإ

دارة هذا الع ضافية عىل املبالغ املعادةل لرسوم الإيداع ادلويل ورسوم واإ مل يف ماكتب الاس تقبال. أأما ابلنس بة لوضع نس بة اإ
البحث، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن ذكل سوف يضيف تاكليف فقط عىل املس تخدم بدل من حتسني الكفاءة يف املاكتب. 

ادلويل ابلفرنك السويرسي ورسوم البحث ابلعمةل اليت تثبهتا هيئة ويف الهناية، عرب الوفد عن فهمه أأن حتصيل رسوم الإيداع 
البحث ادلولية لن ميثل المزاما عىل ماكتب الاس تقبال لكن الفرنك السويرسي ل تعترب معةل متداوةل عىل نطاق واسع يف 

ظام الكرتو ي يف حتصيل أأمرياك الالتينية. ومن أأجل جعل التحويالت أأكرث كفاءة، ميكن لهيئة البحث ادلولية اس تخدام ن
ىل املس تخدم.  ىل نقل وفورات يف الكفاءة اإ  رسوم البحث، وهو ما ميكن أأن يؤدي اإ
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ىل جانب اسرتاتيجية التحوط وعرب عن اهامتمه بتلقي  12وأأيد وفد كندا مبدأأ تثبيت املبالغ املعادةل ملدة  .66 شهرا اإ
الرباءات وفقا للعمالت. وسأأل الوفد الأمانة عن كيفية منح معلومات حول العائدات الأخرية يف نظام معاهدة التعاون بشأأن 

واليت عرضت عىل جلنة الربانمج واملزيانية يف WO/PBC/22/17اخملاطر واملوجود يف الوثيقة تقبل اقرتاح التحوط بيان 
ىل  1جلساهتا الثانية والعرشين اليت عقدت يف الفرتة من   .2014سبمترب  4اإ

ا ، عرضت الأمانة توفري املزيد من املعلومات املفصةل حول الإيرادات املتأأتية من وردا عىل طلب قدمه وفد كند .67
 رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبختلف العمالت اليت يس تلمها هبا املكتب ادلويل.

شهرا يصاحهبا حتوط بشأأن رصف العمالت وهو ما ميكن أأن  12ووافق وفد فرنسا عىل حتديد مبالغ معادةل ملدة  .68
ىل حتسني قدرة ي عىل التنبؤ. واكن الوفد يؤيد أأيضا هيلك املقاصة واقرتح أأن يشمل ذكل خدمات التحصيل  املودع ؤدي اإ

ذا ظهر جناحه يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.   الأخرى ابلويبو مثل نظايم مدريد ولهاي، اإ

شهرا والتحوط بشأأن تدفق العمالت اخلاصة  12ادةل ملدة التغري املتعلق حبساب املبالغ املعوأأيد وفد اململكة املتحدة  .69
ذا اكنت هناك أأي قيود عىل " " للعقود الآجةل كام ورد يف تأأجيلبرسوم الإيداع ادلويل. وابلرمغ من ذكل، تساءل الوفد عام اإ

عداد املكتب ادلويل التقارير حول هذا اخليار. عالوة عىل ذكل، 34الفقرة  من أأجل الشفافية طالب  يف الوثيقة، وحول كيفية اإ
عداد تقرير حول تأأثري التحوط عىل   الويبو. أأموال الوفد املكتب ادلويل اإ

آجةل وردا عىل اس تفسار قدمه وفد اململكة املتحدة .70 ، أأكّدت الأمانة أأنه ل توجد أأي حدود حول "تأأجيل" لأي عقود أ
برام عق آجل. وس يقتيض ذكل "التأأجيل" اإ آجل جديد، وهو ما ميكن تكراره، نظراي، خبصوص احامتل "تأأجيل" أأي عقد أ د أ

آاثر تطال  بالغ ادلول الأعضاء ابنتظام حول أأي أ ذا ما ُطبق ذكل، اإ مّرات ومّرات. وأأكّدت  الأمانة أأيضا أأنه سيرّسها، اإ
 أأموال الويبو بسبب التحّوط. 

رص عىل نظام معاهدة رسوم التحوط وتطبيق هيلك املقاصة. ولأن دخل الرسوم مل يقتوأأيد وفد الاحتاد الرويس  .71
آلية هذه التدابري اليت تقوم جلنة  التعاون بشان الرباءات واكن متعلقا أأيضا بنظايم مدريد ولهاي فقط طالب الوفد بتطبيق أ

 الربانمج واملزيانية ابلويبو مبناقش هتا. 

ىل أأهن .72 رسال تس   اوردا عىل اقرتاحني تقدم هبام وفد الاحتاد الرويس أأشارت الأمانة اإ ىل جلنةقوم ابإ الربانمج  وثيقة اإ
واملزيانية، واليت ميكن أأن تقدم منظور خمتلف حول املسأأةل. وسوف يكون القرار الهنايئ بشأأن اقرتاحات التحوط، ابلرمغ من 
ذكل، يف يد مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وفامي يتعلق ابلتوسع يف اس تخدام ترتيبات التحوط وهيلك املقاصة يف 

ن هذا الأمر متت دراس ته من قبل أأنظمة امل  دارهتا، مثل نظايم مدريد ولهاي، فاإ لكية الفكرية الأخرى اليت تقوم الويبو ابإ
. وابلرمغ من ذكل، اكن هناك تعرض منخفض للمخاطر ابلنس بة معلية املراجعة اليت قامت هبايف  FTI Treasuryمؤسسة 

 دلخل الرسوم يف سعر الرصف يف هذه الأنظمة لأن غالبية الرسوم تدفع ابلفرنك السويرسي. 

 12ورصح وفد املكس يك بأأنه يؤيد اقرتاح التحوط ووضع مبالغ معادةل ابلنس بة لرسوم الإيداع ادلويل وتثبيهتا ملدة  .73
لهيا وفد كندا حول الرغبة يف اخملاطر يف املنظمة.   شهر. وابلرمغ من ذكل، عرب الوفد عن خماوفه اليت أأشار اإ

جراء لتقليل  ولحظ ممثل الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الفكرية .74 ىل رضورة التعجل يف اختاذ اإ أأن الوثيقة قد أأشارت اإ
ن تثبيت املبالغ املعادةل ابلنس بة لرسوم الإيداع ادلويل ملدة عام سوف تفيد  املودعني خماطر تذبذابت أأسعار رصف العمالت. اإ

مةل من أأجل توضيح كيفية رشاء وهناك رضورة أأيضا لوجود شفافية اكوخاصة ااحمامني اذلين دلهيم عدد كبري من الطلبات.  
العقود الآجةل من قبل املكتب ادلويل. وفامي يتعلق ابلتعليقات املتعلقة ابلختالفات بيان سعر الرصف الفوري واسعار 
ىل  التحوط اخملتلطة بدل من التفكري يف هذا لأن املس تخدمني جيب أأن يتحملوا رسوم رشاء عقود العمالت، ميكن النظر اإ
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ىل أأن املس تخدمني يشعرون يف هناية الأمر عىل أأ  آلية ختفيف خسائر لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك، مشريا اإ نه أ
جراء املزيد من  املطاف ابملزااي وأأوجه القصور املرتبطة ابلتفاوت بني العمالت. ويف هذا الصدد، جشع ممثل الاحتاد عىل اإ

من أأجل حتقيق الشفافية، طالب ممثل الاحتاد ابملزيد من الواثئق املفصةل حول أأعامل ااحمااكة فامي يتعلق بتحراكت العمالت. و 
 كيفية وضع معدل التحوط اخملتلط. 

ىل الاحامتلت املشار  .75 وردا عىل تعليقات طرحت حول شفافية معلية تثبيت معدل التحوط اخملتلط، أأشارت الأمانة اإ
جابهتا عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد اليااب لهيا يف اإ ىل أأنه يرغب يف دراسة الأمر، سواء من أأعاله 57ن )انظر الفقرة اإ ( وأأشار اإ

ضافية حول معلية تثبيت معدل  ىل الأوامر التوجهيية أأو تضمني بياانت اإ ضافة مزيد من التفاصيل اإ التحوط اخملتلط خالل اإ
 بصورة س نوية. 

كدت الأمانة عىل أأن أأكرب خطر ، فقد أأ وردا عىل تساؤلت طرحا وفد كندا ووفد املكس يك حول بيان تقبل اخملاطر .76
ىل تقليل التعرض  ايف مراجعهت FTI Treasuryوجدته مؤسسة  جراءات يف والوقت احلارض هتدف اإ هو غياب أأي اإ

لتذبذابت أأسعار تبادل العمالت. ويوجد دلى املكتب ادلويل معلية مقاصة حمدودة مطبقة ابس تخدام تدفقات ادلولر 
ىل فرنك سويرسي الأمرييك عىل سبيل املثا ل للسداد لصندوق معاشات الأمم املتحدة لكن فامي عدا ذكل يمت حتويل العمةل اإ

 بدون حتوط لتقليل أأثر التغري املس تقبيل يف سعر الرصف. 

وخلص الرئيس املداخالت اليت قامت هبا الوفود. واكن هناك تأأييد كبري للتحوط بشأأن رسوم الإيداع ادلويل لتقليل  .77
الطلبات  اكتب تسملشهر لتوفري مزيد من الثقة مل 12ويبو لعائدات ادلخل وتثبيت رسوم الإيداع ادلويل ملدة خسائر الخطر 

ميكن أأن تكون هناك صعوبة يف حتديد  العمالء واملودعني. وبسبب توقيت عقد مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،و 
ذا اكن من الرضوري القيام ابلتنفيذ املتأأخر يف  2016يناير  1املبالغ املعادةل اليت س تدخل حزي التنفيذ يف  وسيمت حتديد ما اإ

العام الأول. وهناك تأأييد قوي أأيضا ابلنس بة لهيلك املقاصة واكتشاف ذكل يف املاكتب داخل نظام معاهدة التعاون بشأأن 
معظم الرسوم يمت احلصول علهيا الرباءات لكن يبدو أأنه ل توجد نية ملتابعة هذا اخليار داخل نظايم مدريد ولهاي، لأن 

ىل معاجلهتا، وس تكون معلية الشفافية  ابلفرنك السويرسي. وابلرمغ من ذكل، يوجد العديد من التفاصيل العملية اليت حتتاج اإ
من الأمور الأساس ية ابلنس بة لدلول الأعضاء لفهم وتقدير وقبول مهنج التحوط فامي يتعلق برسوم معاهدة التعاون بشأأن 

 ات. الرباء

دخالها عىل  .78  مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتتوجهيات ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل  PCT/WG/8/15للوثيقة  خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم والواردة يف املرفق الثا ي هبدف تقدميها اإ

، رهنا بأأية تغيريات أأخرى قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة أأو، 2015امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر 
بدل من ذكل، تقدمي مرشوع مذكرة تفا م حتتوي عىل تفاصيل العملية اجلديدة لتحديد املبالغ املعادةل ابلعمالت املقرتح 

ىل  ىل جانب التوجهيات يف صيغسعر حتّوط خمتلطالتحوط مهنا استنادا اإ  هتا املعدةل املقرتحة.، يك تعمتدها امجلعية اإ

 تنس يق املساعدة التقنية يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ىل الوثيقة  .79  .PCT/WG/8/16استندت املناقشات اإ

دراهجا  .80 وذكرت الأمانة الفريق العامل بأأن اجللسة اخلامسة للفريق العامل قد وافقت عىل أأن تقارير ادلمع الفين جيب اإ
ىل الفريق العامل يف كبند معتاد يف جلسات الفريق العامل املس تقبلية.  وقامت الأمانة بتقدمي تقارير حول هذا املوضوع اإ

قبول حس نا. وقد غطى اجلزء الأول مهنا الأنشطة اليت لها تأأثري مبارش عىل  جلس ته السادسة والسابعة عرش ومت قبولها
ىل هذه ادلول مبوجب اتفاقية  اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل ادلول النامية واليت يمت تقدميها مبارشة اإ

ىل أأبعد من الأنشطة ذات التأأثري املبارش عىل التعاون بشأأن الرباءات. أأما اجلزء الثا ي فيغطي أأنشطة ادلمع الفين اليت متتد  اإ
رشاف هيئات  1978اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل ادلول النامية واليت يمت تنفيذها منذ عام  حتت اإ
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ات من قبل أأما املعلومات املتعلقة بأأنشطة ادلمع الفين اليت لها أأثر مبارش عىل اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءالويبو. 
ادلول النامية فقد وردت يف املالحق اخلاصة ابلوثيقة. وقد ركزت هذه الأنشطة عىل ادلول النامية لالس تفادة القصوى من 
آخذين يف احلس بان الاحتياجات اخلاصة بلك قطر وخاصة مس توى التطور اخلاص  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أ

قلميي أأو دويل للرباءات. وتضمن امللحق بنظام الرباءات الوطين هبا ومس توى م  قامئة شامةل باكفة  1شاركهتا يف أأي نظام اإ
فتضمن قامئة باكفة الأنشطة اليت مت تنفيذها حىت الآن يف عام  2. أأما امللحق 2014أأنشطة ادلمع الفين اليت مت تنفيذها يف عام 

ىل اس تخدام ادلول النامية ملعاهدة أأو الأنشطة اخملطط لها يف بقية العام. وفامي يتعلق بأأنشطة  2015 ادلمع الفين اليت متتد اإ
رشاف هيئات الويبو الأخرى، وخاصة جلنة التمنية وامللكية الفكرية  التعاون بشأأن الرباءات واليت مت تنفيذها حتت اإ

(CDIP وتس تعرض الفقرات من ،)ىل  5 ىل من الوثيقة بعض أأمثةل هذه الأنشطة واملرشوعات. وميكن العثور ع 7اإ
يف قاعدة بياانت الويبو لدلمع الفين اخلاص معلومات عامة حول أأنشطة ادلمع الفين اليت قامت هبا الويبو لصاحل ادلول النامية 

لهيا يف الوثيقة. IP-TADابمللكية الفكرية )  ( واملشار اإ

اون بشأأن الرباءات فامي ذكرت الأمانة بأأن الفريق العامل اكن دليه مسأأةل عالقة ختتص مبراجعة وظائف معاهدة التعو  .81
وقرر الفريق العامل، يف جلس ته اخلامسة انتظار نتيجة املناقشات اخلاصة يتعلق بتنظمي ادلمع الفين املقدم لدلول النامية. 

( والواثئق CDIP/8/INF/1لدلمع الفين للويبو يف جمال التعاون والتمنية )"املراجعة اخلارجية"؛ الوثيقة ابملراجعة اخلارجية 
الصةل يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية قبل دراسة كيفية السري قدما فامي يتعلق ابدلمع الفين اخلاص بأأجزاء من توصيات  ذات

خارطة الطريق اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف هذا الصدد، قدمت الوثيقة حتديثا للمناقشات اجلارية يف جلنة 
. ويف اجللسة التالية للجنة التمنية وامللكية الفكرية ستس متر املناقشات بناء عىل حتديث 9فقرة التمنية وامللكية الفكرية يف ال

عدادها منذ عدة س نوات، واقرتاح تقدم به وفد  CDIP/9/14لالس تجابة الإدارية ورد يف الوثيقة  س بانيااليت مت اإ ، وأأي اإ
ة انتظار املناقشات حول هذه املسأأةل يف جلنة التمنية اقرتاحات أأخرى تقدمت هبا ادلول الأعضاء. وذلكل اقرتحت الأمان

 وامللكية الفكرية قبل مناقشة املسأأةل يف س ياق الفريق العامل اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

يف  وعرب وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن امتنانه عىل التفاصيل اخلاصة بأأنشطة ادلمع الفين والواردة .82
تبني أأن برامج املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تشلك عنرصا حاسام من عنارص أأنشطة الوثيقة واليت 

ىل  املساعدة التقنية الأوسع نطاقا اليت تقدهما الويبو هبدف توس يع نطاق نظام املعاهدة وتعزيزه. ويف هذا الصدد، تطلع الوفد اإ
جراء  تعلقة بتدريب الفاحصني، حيث مت دمع تبادل املعلومات والتنس يق بناء عىل خربات خرباء معاهدة املناقشات امل اإ

التعاون بشأأن الرباءات. وعرب الوفد عن اس متراره يف تقبل النقاش حول بعض البنود املتعلقة ابدلمع الفين اخلاص مبعاهدة 
ل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وابلرمغ من ذكل، أأضاف معل املامرسني يف جماالتعاون بشأأن الرباءات واذلي ينشأأ من 

الوفد أأن مسأأةل تقدمي املساعدة التقنية جيب أأن تنظر يف س ياق أأوسع، مع أأخذ اجلوانب ذات الصالت املتبادةل يف احلس بان. 
ىل املناقشات اجلارية يف هذا الشأأن داخل اللجنة املعنية ابلتمنية وا مللكية الفكرية اليت كرست وأأشار الوفد يف هذا الصدد اإ

وقتا أأطول يف دورهتا الأخرية للتحاور بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية. ويف هذا الصدد مل تفتأأ ترى اللجنة أأن الفريق العامل 
ارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال اخلراجعة عليه أأن ينتظر حصيةل املناقشات اجلارية يف اللجنة حول امل

( قبل أأن يرشع يف مناقشة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة التعاون CDIP/8/INF/1)الوثيقة  تعاون لأغراض التمنيةال 
 بشأأن الرباءات حتديدا يف اجامتع الفريق العامل.

أأكد وفد املكس يك وعرب عن امتنانه عىل أأنشطة ادلمع الفين اليت قام هبا املكتب ادلويل ابلتعاون مع املعهد املكس ييك و  .83
للملكية الفكرية. وقد تسبب هذا ادلمع يف فوائد مبارشة ملس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املكس يك كام 

من تبادل خرباته  يف أأمرياك الالتينية حيث متكن املعهد املكس ييك للملكية الصناعية يرس التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية 
 يف جمال اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 
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وعرب وفد الصني عن تقديره للعمل اذلي قام به املكتب ادلويل يف جمال ادلمع الفين وعرب عن أأمهل يف أأن يمت القيام  .84
جيابية يف هذا اجملال. ابملزيد من العمل ل   تيسري النفاذ للتكنولوجيا، حيث تريد الصني القيام مبسامهة اإ

ورصح وفد الإكوادور بأأنه مرسور بسبب أأنشطة ادلمع الفين اليت اس تفاد مهنا مثل أأنشطة املوارد البرشية ومساعدة  .85
الالكرتونية اليت يوفرها نظام معاهدة التعاون بشأأن الفاحصني. وقد اكن التعاون مع املاكتب همام يف حتسني اخلدمات 

 الطلبات وهيئات البحث ادلولية.  ماكتب تسملالرباءات ويف املساعدة والتنس يق بني 

وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية بيان وفد الياابن اذلي أألقاه ابلنيابة عن اجملموعة ابء وعلق بأأن قامئة أأنشطة ادلمع  .86
توفر  2015واخملطط لها يف عام  2014مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واليت قامت بتقدميها الويبو يف عام  الفين املتعلقة

بياانت مفيدة لدلول الأعضاء. وأأظهرت القامئة العديد من الأمثةل لأنشطة ادلمع الفين املقدم لدلول النامية واليت لها أأثر مبارش 
ىل أأنشطة ادلمع الفين املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن  ابلإضافةاءات يف ادلول النامية عىل اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرب  اإ

رشاف هيئات الويبو الأخرى. وتضمن الأمثةل اليت تندرج حتت الفئة الأخرية مرشوعات  الرباءات اليت مت تنفيذها حتت اإ
ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات" و" حلول معلية خاصة  أأدوات"النفاذ وادلمع اخلاص بقواعد البياانت املتخصصة" و"تطوير 

ملاكتب امللكية الفكرية" واليت مت تصمميها لتليب احتياجات ادلول الأعضاء مبا يف ذكل تكل الاحتياجات املتعلقة مبعاهدة 
ىل أأن عدد كبري من الأنشطة املذكورة يف مالحق الوثيقة تتعلق بتقد مي معلومات مفصةل التعاون بشأأن الرباءات. وأأشار الوفد اإ

تتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتدريب املتخصصني ابملاكتب خبصوص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وهو ما أأظهر 
 أأنه متت تلبية احتياجات ادلول الأعضاء املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل هيئات الويبو احلالية. 

ه للمكتب ادلويل عىل التعاون وادلمع يف جمال الأنشطة ذات الصةل مبعاهدة التعاون عن تقدير  ش ييلوأأعربت وفد  .87
جراءات الإدارة  ىل ادلمع اذلي مت تقدميه مؤخرا يف جمالت حتسني اجلودة واإ بشأأن الرباءات مبا يف ذكل البحث ادلويل وأأشار اإ

جراءات معاهدة التع  اون بشأأن الرباءات يف أأمرياك الالتينية.واليت اعتقد الوفد أأن لها أأمهية قصوى يف حتسني اإ

 .PCT/WG/8/16وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة  .88

 تدريب الفاحصني
ىل الوثيقة  .89   PCT/WG/8/7استندت املناقشات اإ

وقامت الأمانة بتقدمي الوثيقة، اليت تضمنت مقرتحات لتحقيق تنس يق أأفضل يف معلية تدريب الفاحصني بني املاكتب  .90
طنية مع أأخذ املسائل املتعلقة ابلتخطيط الفعال طويل املدى، وتبادل اخلربات يف جمال تقدمي تدريب فعال والتوفيق بني الو 

احتياجات تدريب الفاحصني واملاكتب القادرة عىل توفري الاحتياجات ذات الصةل. ومن بني توصيات خارطة طريق معاهدة 
توصية متعلقة مبسأأةل تدريب الفاحصني حيث يعترب من املطلوب  2010العامل يف  التعاون بشأأن الرباءات واليت أأقرها الفريق

والرضوري القيام بعمل جامعي من قبل املكتب ادلويل وادلول الأعضاء. ويف جلسة العام املايض للفريق العامل قام املكتب 
عداد تقارير حول املناقشات اليت جرت يف اجامتع  ل كيفية حتسني أأنشطة ادلمع الفين املتعلقة حو  الإدارات ادلوليةادلويل ابإ

ىل أأي مدى ميكن لدلول الأعضاء  بتدريب الفاحصني مبا يف ذكل مناقشة اخلربات وأأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة واإ
ني دمع مثل هذا ادلمع الفين بصورة فردية وجامعية سواء بصورة مبارشة من خالل املاكتب القادرة عىل تقدمي تدريب الفاحص

أأو بصورة غري مبارشة من خالل املسامهة بأأموال دلمع التدريب طويل املدى اذلي يمت تصمميه والتخطيط والتنس يق هل بعناية 
أأيضا دور املكتب ادلويل اذلي جيب أأن يلعبه لتسهيل التعاون  الإدارات ادلوليةوالتعلمي وبرامج بناء القدرات. كام انقشت 

واختمتت املناقشات اليت جرت يف جلسة الفريق العامل   وتبادل أأدوات ومواد التدريب. ادلويل يف جمال تدريب الفاحصني
عداد اقرتاحات حتقق تنس يق أأفضل بني املاكتب الوطنية فامي يتعلق  العام املايض بتوصية تتعلق بوجوب قيام املكتب ادلويل ابإ

تعلقة بكيفية السري بتدريب الفاحصني. ومتاش يا مع هذه التوصية، عرضت الوثيقة املوضوعات اليت جيب تناولها والتوصيات امل 
 قدما يف هذا الصدد. 
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لهيا يف الوثيقة. أأول اكن من  .91 واس تطردت الأمانة من خالل التأأكيد عىل املسائل املتعلقة بتدريب الفاحصني واملشار اإ
للفاحصني نأأخذ يف احلس بان أأن املكتب ادلويل ليس دليه القدرة فامي يتعلق ابملوارد البرشية واملالية لتقدمي تدريب املهم أأن 

وذلكل فقد أأوصت الوثيقة بأأن يقوم املكتب ادلويل ابلعمل مكيرس ومنسق بدل من مقدم خدمة، مع الرتكزي عىل بنفسه. 
حشد وتنس يق موارد تدريب ماكتب املاحنني. وسوف يس متر املكتب ادلويل رغام عن ذكل يف تقدمي التدريب للماكتب حول 

لفحص مبا يف ذكل اس تخدام الأنظمة اليت تساعد عىل تقدمي التدريب ومبا يتضمن أأيضا املسائل الإجرائية املتعلقة ابلبحث وا
تعلمي كيفية اس تخدام أأنظمة مشاركة العمل احلالية. اثنيا مت التأأكيد عىل أأنه فامي يتعلق جبوهر تدريب الفاحصني ل يوجد مهنج 

ات اخملتلفة للماكتب املتلقية. وعالوة عىل ذكل، اكن من "يالمئ امجليع". وجيب تقدمي التدريب بصورة مرنة لتلبية الاحتياج
الواحض أأيضا من العرض التوضيحي اذلي قدمه مكتب اسرتاليا للملكية الفكرية حول الربانمج التدريب الإقلميي لفاحيص 

ىل تدريب وتعلمي وبرامج بناء قدر ( يف جلسة العام املايض RPETالرباءات ) ات طويةل املدى للفريق العامل أأن هناك حاجة اإ
ومت تصمميها وختطيطها وتنس يقها بعناية. وذلكل فقد أأوصت الوثيقة بتقدمي التدريب بصورة مرنة لتلبية الاحتياجات اخملتلفة 
والقيام بصورة ملموسة بصورة أأكرب ابلتعاون مع املاكتب الرشيكة بتطوير مفهوم برامج لتوفري تدريب طويل املدى تقوم 

لرباءات. اثلثا هناك لسرتاليا فاحيص الرباءات اذلي يقدمه مكتب أأ احنة مثل برانمج التدريب الإقلميي لبتقدميه املاكتب امل
ىل حتسني تنس يق التدريب املقدم من قبل خمتلف املاكتب املاحنة. مفكتب س نغافورة للملكية الفكرية عىل سبيل  حاجة اإ

ىل ادلول الأعضاء يف احتاد دول جنوب املثال قام بتجميع معلومات من اكفة قطاعات الويبو حول ادل مع التدرييب املقدم اإ
جراء مبارش لكنه اكن خطوة كبرية عىل طريق تنس يق هذا ادلمع.  آس يا. وقد اكن ذكل مبثابة اإ واكنت هناك توصية يف رشق أ

من خالل وضع  الوثيقة بتطوير خطة ابلتعاون مع املاكتب الرشيكة لتحسني تنس يق التدريب اذلي تقدمه املاكتب الوطنية
ش بكة برامج لتبادل املعلومات واخلربات وأأفضل املامرسات والأدوات واملواد حىت يقوم املكتب ادلويل بتنظمي مؤمتر للامحنني 
للماكتب اليت ترغب ودلهيا القدرة عىل التربع سواء بعاملني أأو موارد مالية ويف الهناية تطوير مكوانت تدريب منوذيج لتكون 

لماكتب يف ادلول النامية لتحديد احتياجاهتا وتطوير برامج التدريب هبا. وأأخريا، أأوصت الوثيقة البحث يف مبثابة دليل ل
ىل تعزيز التعاون احلايل مع املؤسسات الرشيكة، مثل التعاون القامئ وفقا لربامج الصناديق الاستامئنية أأو  الطرق اليت تؤدي اإ

طار التعاون ادلويل للويبو حول خدمة حف ( واليت اكنت املاكتب املاحنة تقوم حتت مظلته ابلقيام ICEص الرباءات )يف اإ
وقد قام املكتب ادلويل بصفة خاصة بتشجيع اكفة املاكتب اليت اكنت دلهيا قدرات ابلبحث عن طلبات الربءات الوطنية. 

ضافية عىل املسامهة ابلقيام ابملزيد من البحث والتربع هبا للربانمج ملصلحة ادلول الن ذا ساد التفاق بشأأن اكفة اإ امية. واإ
التوصيات الواردة يف الوثيقة فاإن اخلطوة الأوىل اليت مت اقرتاهحا يف الوثيقة يه قيام املكتب ادلويل بعقد جلسة تبادل عصف 

  فكري مع املاكتب الرشيكة ااحممتةل حول اخلطوات امللموسة اليت جيب القيام هبا. 

ىل ا .92 حيث عربت الهيئات  2015يف عام  الإدارات ادلوليةملناقشات اليت جرت يف اجامتع واختمتت الأمانة ابلإشارة اإ
ىل فهم أأفضل لربامج  عن دمعها بصورة عامة للأفاكر الواردة يف الوثيقة. ومت طرح اقرتاح مفاده أأن اكفة الهيئات حتتاج اإ

دارات دوليةتدريب الفاحصني اليت تقدهما  آخر مفاده وجوب مشجعة لتبادل املعلومات يف هذا ا اإ جملال. واكن هناك اقرتاح أ
اختصار قامئة املسائل اليت جيب التعامل معها وفقا للمبادرات حبيث يمت الرتكزي عىل عدد أأقل من املسائل بدل من الرتكزي 

وقد قام عىل عدد كبري مهنا وجيب حتديد الأولوايت والس ياسات أأول قبل التفكري يف امليض قدما حنو اختاذ خطوة ملموسة. 
أأحد املاكتب أأيضا ابلتعبري عن خماوف تتعلق بتطوير مضمون مكوانت التدريب المنوذيج واملناجه من قبل املكتب ادلويل 
وقد شعر أأن هذه املهمة جيب أأن ترتك للماكتب املاحنة عىل أأن يقوم املكتب ادلويل ابلعمل بصفة أأساس ية مكنسق حىت لو مت 

ذا قامت املاكتب الوطنية اخملتلفة بوضعها واحلفاظ  التأأكيد عىل أأنه من املهم ضامن الوحدة والاتساق يف وحدات التدريب اإ
ضافية علهيا وصياغهتا.  بالغ الفريق العامل بأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد مضنت موارد برشية اإ وأأخريا قامت الأمانة ابإ

يب الفاحصني مع مسؤولية تشغيل خدمة التعاون ادلويل س يكون وصفهم الوظيفي هو الرتكزي عىل املسائل املتعلقة بتدر 
للويبو حول حفص الرباءات. ذلا، فقد عربت الأمانة عن أأملها يف أأن حتقق تقدما ملموسا يف تدريب الفاحصني ملصلحة ادلول 

 النامية. 
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ات والعالمات التجارية لرباءلورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه مبرور الس نون قام مكتب الولايت املتحدة  .93
جراءات البحث والفحص حتت مظةل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مقر املكتب  بتقدمي برامج تدريب الفاحصني عىل اإ

لرباءات والعالمات التجارية بتقدمي تدريب لفاحيص معاهدة لومنذ فرتة قريبة قام مكتب الولايت املتحدة ويف دول أأخرى. 
ىل جانب تدريب ملدة أأس بوع يف مقر املكتب. وأأكد الوفد عىل الاحتياجات  ش ييلءات يف الهند و التعاون بشأأن الربا اإ

للتدريب وأأيد ادلمع الفين لدلول النامية وادلول الأقل منوا من أأجل حتسني جودة منتجات معل معاهدة التعاون بشأأن املمزايدة 
ىل حمتوى املضمون يف الرباءات. وسوف يكون من املفيد ذلكل ابلنس بة للجميع أأن ي مت حتسني التنس يق والتخطيط ابلإضافة اإ

ووافق الوفد عىل أأن املكتب ادلويل يف أأفضل وضع ليلعب دور برامج التدريب جلعلها أأكرث كفاءة وفاعلية قدر الإماكن. 
ضافية  املنسق من خالل مجع طلبات التدريب ويقوم ابلتوفيق بني املتلقي واملكتب املاحن وأأسعده سامع أأنه سيمت توفري موارد اإ

املاحنة واملاكتب املتلقية وضع قاعدة بياانت لحتياجات التدريب حبيث ميكن للماكتب لهذا العمل. وأأيد الوفد أأيضا فكرة 
ىل التدريب التنش يطي  قلميية ابلإضافة اإ ختطيط وتنس يق أأنشطهتا التدريبية مقدما مبا يسمح بتنس يق أأفضل للأنشطة الإ
ىل ان تتضمن الطلبات اخلاصة ابلتدريب املس تقبيل وأأنشطة التدريب اليت مت  وتدريب املتابعة. وحتتاج قاعدة البياانت تكل اإ

وابلرمغ من ذكل فقد عرب الوفد ضامن التخطيط بصورة أأفضل والاس تخدام الأكرث كفاءة للموارد البرشية واملالية. اس تكاملها ل
ن حمتوى مضمون جلسات التدريب جيب تركه للماكتب  لهيا الأمانة. ويف رأأي الوفد، فاإ عن بعض اخملاوف اليت أأشارت اإ

أأجل ضامن وضع حدود التدريب الرضوري. وفامي يتعلق بعقد مؤمتر  املاحنة اليت تعمل بصورة مبارشة مع املكتب الطالب من
آخر  جامتع أ ذا مت يف نفس الوقت مع اإ ل اإ نفاق املوارد عىل مثل هذا احلدث اإ ىل اإ املاحنني، مل يرى الوفد حاجة يف هذه املرحةل اإ

نسق لأنشطة التدريب من خالل للويبو. وأأكد الوفد عىل رأأي مفاده أأنه جيب عىل املكتب ادلويل أأن يعمل بصفة أأساس ية مك 
تسجيل التدريب اذلي مت تقدميه من قبل املاكتب املاحنة واملاكتب املتلقية لهذا التدريب. وميكن للهيئات ادلولية عندئذ 
آخر ابلتصال هبا مطالبا ابلتدريب وذكل للتعرف عىل نوع التدريب اذلي مت  التصال ابملكتب ادلويل عندما يقوم مكتب أ

لرباءات لو مت تقدميه لهذا املكتب، مبا يساعد عىل ضامن عدم ازدواجية اجلهود وهو أأمر عاىن منه املكتب الأمرييك حتديده أأ 
والعالمات التجارية يف السابق. وميكن للمكتب ادلويل أأيضا أأن يسجل نوع التدريب اذلي ميكن للهيئات اخملتلفة تقدميه، 

نه عند التقدم بطلب للحصول عىل ال  نه يكون عىل دراية ابوبذكل فاإ اليت جيب التوجه لها للرتتيب  لإدارات ادلوليةتدريب فاإ
 للحصول عىل التدريب مع وجود أأي نظام خاص يف هذا اجملال يمت صبغه ابلصبغة الرمسية. 

لرباءات للرباءات اكن يقوم، مثل املكتب الأمرييك لورصح وفد املكتب الأورويب للرباءات بأأن املكتب الأورويب  .94
ىل املاكتب عرب الس نني يف مقر املكتب ويف اخلارج. واكن املكتب وا لعالمات التجارية، بتقدمي ودمع خمتلف أأنواع التدريب اإ

الأورويب همامت ابلإسهام بصورة أأكرب يف تدريب الفاحصني ورحب ابقرتاح املكتب ادلويل بشأأن العمل مكيرس وهو أأمر 
ىل الشفافية  ىل جتنب  س يضيف اإ . وأأيد الوفد خلق برانمج عىل الانرتنت ووافق عىل أأن جلسة العصف واجيةالازدويؤدي اإ

 اذلهين متثل فكرة جيدة عىل طريق التوفيق بصورة أأفضل بني املوارد التدريبية وبني الاحتياجات التدريبية. 

ومنذ عام ية. ورحب وفد الياابن ابملناقشة واليت توقع الوفد أأن تسهم يف تعزيز قدرات الفاحصني يف ادلول النام  .95
تقوم حكومة الياابن بتقدمي برامج تدريب حول حفص الرباءات من خالل صناديق الويبو الاستامئنية وصناديقها  1987

الوطنية من أأجل تعزيز القدرات ادلاخلية للفاحصني يف ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول النامية. ورحب مكتب الياابن 
بصفة أأساس ية من منطقة أأس يا ودول الباس يفيك ومن أأفريقيا وأأمرياك الالتينية أأيضا. ومن  لرباءات ابملتدربني اذلين قدموال

أأجل الاس تجابة لاكفة مجموعات املهارات اخملتلفة، قام مكتب الياابن بتقدمي دورات تدريب أأساس ية ومتقدمة مبا فهيا دورات 
دة ثالثة شهور حيث ميكن للمتدربني تمنية قدراهتم يف جمالت فنية معينة، وبرانمج تدريب تشغييل عىل حفص الرباءات مل

عالوة عىل ذكل، اكن الوفد يقوم ابلتعاون مع الويبو عىل املتعلقة ابلبحث ادلويل حتت مظةل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 
ىل مكتب الياابن عدة مرات خالل فرتة عامني،  وهو أأمر يوفر فرصة وضع برامج تدرييب طويل املدى للمتدربني اذلين يأأتون اإ

ىل مس توى مرتفع بصورة ملتابعة فاعلية التدريب.  ومن خالل هذه املبادرة اجلديدة توقع مكتب الياابن أأن يصل املتدربني اإ
ىل التعرف عىل اخلطوط العريضة للمبادرات احلالية حول تدريب  اكفية متكهنم من تدريب الفاحصني يف دوهلم. وتطلع الوفد اإ
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تب املاحنة الأخرى. وفامي يتعلق ابملقرتحات اليت قدهما املكتب ادلويل، وافق الوفد بأأن التنس يق الأفضل الفاحصني من املاك
ىل تقدمي تدريب فاحصني أأفضل. وابلرمغ من ذكل اكن من الرضوري  لتدريب الفاحصني بني املاكتب الوطنية سوف يؤدي اإ

فاحصني، اليت تقدهما ماكتب امللكية الفكرية قبل البدء يف احلصول عىل مزيد من املعلومات حول أأنواع برامج تدريب ال
املناقشات حول التدريب املناسب اذلي يالمئ احتياجات ادلول النامية. ويف هذا الس ياق، اقرتح الوفد بأأن تقوم املاكتب 

النامية وذكل حتت ابلبدء يف تبادل املعلومات حول أأنواع التدريب اذلي تقدمه املاكتب املاحنة وحول احتياجات ادلول 
آخر للويبو.  جامتع أ  تنس يق املكتب ادلويل. وأأكد الوفد أأيضا عىل رأأي مفاده أأن مؤمتر املاحنني جيب أأن يعقد ابلمزامن مع اإ

وقد اكن مكتب ودمع وفد اسرتاليا هدف حتسني تنس يق أأنشطة ادلمع الفين وتدريب الفاحصني يف ادلول النامية.  .96
يطا يف جمال تطوير التدريب اذلي يقوم عىل أأساس تمنية القدرات من خالل الربانمج الإقلميي أأسرتاليا للملكية الفكرية نش  

لتدريب فاحيص الرباءات واذلي حقق جناحا كبريا وأأفاد املتدربني من خالل تصمميه التفاعيل اذلي يركز عىل التعلمي. واكن 
يف أأنشطة العصف اذلهين وحلقات العمل بقدر الإماكن  والإسهامالوفد راغبا يف تبادل املزيد من خرباته مع الربانمج 

 رباءات القامئة. الواس تكشاف الطرق املتعلقة بتعممي وتعزيز التعاون مع مؤسسات 

س بانيا .97 ىل تعاونه مع املاكتب الوطنية يف أأمرياك اجلنوبية من  وأأكد وفد اإ المزامه بس ياسات التمنية املس تدامة وأأشار اإ
املتعلقة بتقدمي ادلمع الفين من خالل تبادل املعلومات الفنية وتدريب الفاحصني. ويف ظل  يةسرتاتيج الاخالل الس ياسات 

لرباءات والعالمات التجارية ابلرتحيب ابملتدربني القادمني من تكل املاكتب. كام قام لس با ي انمج ادلمع الفين، قام املكتب الإ بر
بالغ الفريق العامل بأأنه يقوم بتطوير  برانمج للتدريب الاقتصادي والتكنولويج ميتد عرب منطقة أأمرياك الالتينية الوفد أأيضا ابإ

 . 2004وقد بدأأ بتطبيق برانمج يف هذا الصدد يف عام 

وأأيد وفد كولومبيا الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة ووافق عىل اكفة املداخالت السابقة وخاصة مداخالت وفود  .98
س بانيات املتحدة الأمريكية والياابن الولاي . واكن التواصل هاما ابلنس بة لتبادل املعرفة من أأجل حشد اجلهود وتبس يط واإ

جراءات جديدة تتعلق بفحص الرباءات عىل أأساس تعاو ي. وكام  الإجراءات. واكنت هناك حاجة ذلكل ابلتواصل بشأأن اإ
س بانياأأشار وفد  س بانية كام اكنت تعمل أأيضا مع الهيئة الإ  ةوالأيبرييدول أأمرياك الالتينية ، فقد بدأأت كولومبيا ابلتعاون مع اإ

للتمنية. ومت عقد ندوة ملديري ماكتب الرباءات يف أأمرياك الالتينية وذكل يف كولومبيا ومت وضع العديد من برامج التعاون يف 

ادلويل أأن ظل مشاركة من ميكهنم العمل كقادة يف برامج التدريب. وذلا فقد رحب الوفد بدور التنس يق اذلي ميكن للمكتب 
 يلعبه من أأجل توزيع املقرتحات والاحتياجات املتعلقة ابلتدريب وادلمع للماكتب الوطنية. 

رسائيل  .99 رسائيل الفريق العامل بأأن مكتب اإ ، بصفته الوطنية وادلولية، اكن يعقد دورة تدريب للرباءاتوأأبلغ وفد اإ
ول النامية عىل تعزيز قدراهتا يف جمال حفص الرباءات. س نوية حول حفص طلبات الرباءات ملساعدة املاكتب الوطنية يف ادل

ومت توفري اكفة مواد ادلورة ذات الصةل بصورة الكرتونية للمشاركني اذلين مت تشجعهيم عىل البقاء عىل اتصال ابلفاحصني يف 
رسائيل  رسائيل لمكتب اإ ىل رغبة مكتب اإ مج لتقدمي تدريب لرباءات يف املشاركة يف تطوير برانللرباءات. وأأشار الوفد اإ

طويل املدى ابلتعاون مع ماكتب الرباءات الأخرى مع قيام املكتب ادلويل بدور امليرس واملنسق. ومن أأجل تنظمي أأنشطة 
ىل الفاحصني يف ماكتب يف ادلول النامية  تدريب أأفضل ابلتعاون مع املاكتب املاحنة القادرة عىل توفري التدريب عرب الانرتنت اإ

وا، ومن أأجل تبادل مواد وأأدوات التدريب وتنس يقها، وتبادل أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة، عرب وادلول الأقل من
نشاء وتنس يق ش بكة من املاكتب املاحنة مع برانمج عىل الانرتنت لتبادل املعلومات. وميكن  الوفد عن تأأييده الاكمل لقرتاح اإ

ل املتابعة املس مترة وتلقي التعقيبات بني املكتب املاحن واملتدربني وميكن اس تكامل هذا الربانمج املوجود عىل الانرتنت من خال
 اس تخدامه لتحديث معلومات فاحيص الرباءات حول التطورات الفنية والاجتاهات الناش ئة والابتاكرات احلديثة. 

قدم لدلول النامية وأأكد عىل تقديره ملا قام به املكتب ادلويل وادلول الأعضاء بشأأن ادلمع الفين املوعرب وفد الصني عن  .100
أأنه سيمت حتسني البحث والفحص يف ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول النامية حتسينا كبريا عىل يد فاحيص التدريب وهو أأمر 
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رضوري من أأجل التطوير املس تقبيل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولتعزيز جودة الرباءات. ولبد من الاس مترار يف 
هود والتنس يق بشأأهنا. ومن منطلق كوهنا دوةل انمية، فهمت الصني أأمهية واحلاجة امللحة للتدريب يف ادلول النامية هذه اجل 

واكنت تقوم جبهود يف هذا الصدد. وعىل مدى الثالث س نوات املاضية، قام مكتب ادلوةل للملكية الفكرية ابلصني بتقدمي 
قلميي يف ادلول النامية. وقد  42من  فاحص ومسؤول 233عرشة برامج تدريب شارك هبا  دوةل أأو مكتب ملكية فكرية اإ

رسال واس تخدام واإ غطت هذه الربامج حمتوى متعدد املس توايت مبا يف ذكل قانون امللكية الفكرية والإدارة وحفص الرباءات 
ي نظمته الويبو واس مترت يف تقدمي معلومات الرباءات. وعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة يف الأنشطة املتعلقة ابدلمع الفين اذل

ىل ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول النامية وادلول الأقل منوا   قدراهتا. يف حدود دورات تدريبية اإ

اقرتاحات الوفود الأخرى اليت اندت بتقدمي تدريب فاحصني لدلول النامية وشكر الويبو واجلهات وأأيد وفد نيجرياي  .101
ىل لمكتب الياابن لالأخرى املتعاونة معه مثل  مكتب رباءات من خالل برانمج الصناديق الاستامئنية عىل التدريب املقدم اإ

 العالمات التجارية والرباءات والتصاممي يف نيجرياي. تسجيل 

وأأيد وفد كندا تطوير قدرات الفحص اخلاصة ابملاكتب الوطنية واكن مس تعدا للمساعدة يف ذكل من خالل تقدمي  .102
أأقىص قدرة ممكنة. ومت تصممي برانمج تدريب الفاحصني يف مكتب كندا للملكية الفكرية بصورة معيارية وعرب أأنشطة دمع فين ب

آت الويبو احلالية أأو من خالل وسائل أأخرى. وفامي  ىل جانب املوارد الأخرى من خالل منشأ الوفد عن رغبته يف توفريه اإ
آخر للويبو. يتعلق مبؤمتر املاحنني شارك الوفد يف حتبيذ عقد املؤمت  ر يف نفس وقت عقد اجامتع أ

ىل أأن الاقرتاح  .103 جيابية بصفة عامة فامي يتعلق ابقرتاحات حتسني اجلودة وأأشار اإ ورصح وفد الرنوجي بأأنه دليه وهجة نظر اإ
قد اس متد من خارطة طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ويه وثيقة هامة من أأجل حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن 

اءات. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تنس يق وتيسري تدريب الفاحصني من قبل املكتب ادلويل سوف يسهم يف تعزيز الرب 
حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. واكن املكتب الرنوجيي للملكية الفكرية يقدم تدريب فاحصني ابلتعاون مع 

عرب الوفد عن اعتقاده بأأن املهنج  ق مبرشوع طويل املدى يف جمال خمتلف، املكتب ادلويل. ونظرا للتعاون مع الويبو فامي يتعل
 طويل املدى هام ابلنس بة لتدريب الفاحصني وأأكد نظرته الإجيابية فامي يتعلق ابملقرتحات الواردة يف الوثيقة. 

مح املرشوعات طويةل وعرب وفد كواب عن دمعه للمقرتحات املتعلقة بتدريب الفاحصني والواردة يف الوثيقة. وسوف تس .104
للماكتب يف ادلول النامية وادلول الأقل منوا بتحسني قدراهتا عىل الفحص واليت سوف تسهم املدى واملصممة تصمامي جيدا 

ىل متابعهتا من قبل املشاركني مع دمج ومراجعة  جراءات جودة أأفضل. وحتتاج هذه الربامج أأيضا اإ جياد اإ بدورها يف اإ
رباءات والعالمات التجارية واملكتب ادلويل عىل لس با ي لرب الوفد أأيضا عن شكره للمكتب الإ وع ها. املعلومات اليت مت حتصيل 

 ادلورات اليت مت تقدميها لكواب واليت اكنت ذات فائدة عظمية. 

ل بأأن وعرب وفد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية عن دمعه الاكمل للمقرتحات الواردة يف الوثيقة وأأبلغ الفريق العام .105
املنظمة قد اس تفادت اس تفادة عظمية من الربانمج الإقلميي لتدريب الفاحصني اذلي قدمه مكتب اسرتاليا للملكية الفكرية 
حيث أأمت فاحص الربانمج وهناك اثنني من الفاحصني حيرضان التدريب حاليا. وعرب الوفد عن امتنانه العميق ملكتب اسرتاليا 

 لرباءات واذلي اكن يقوم أأيضا بتقدمي تدريب للفاحصني يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.لن للملكية الفكرية وملكتب اليااب

وشارك وفد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية الرأأي املؤيد لتدريب الفاحصني يف ادلول النامية مضيفا أأن التنس يق  .106
ورويب ربانمج جودة قام مؤخرا املكتب الأ أأيضا عن تقديره لوتبادل برامج التدريب ميكن أأن حيسن الكفاءة. كام عرب الوفد 

 لرباءات بتقدميه للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. ل

وخلص الرئيس مداخالت الوفود وأأكد عىل تأأييده القوي للمكتب ادلويل عىل تعزيز دوره يف تنس يق تدريب  .107
ذهين أأو أأي مؤمتر ماحنني ل جيب أأن يكون حداث منفردا الفاحصني بني املاكتب. اكن من الواحض أأيضا أأن أأي جلسة عصف 
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جامتعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو  لأس باب تتعلق ابلتلكفة والوقت وبدل من ذكل جيب عقدها ابلمزامن من أأحد اإ
رشاكء تعلموا من اجامتع دويل للملكية الفكرية. وأأكد الرئيس عىل أأن التدريب ليس معلية تسري يف اجتاه واحد وأأن اكفة ال 

اخلربة واس تفادوا من الربامج. وللسري قدما يف جمال تدريب الفاحصني، اقرتح الرئيس قيام املكتب ادلويل بتجميع معلومات 
حول أأنشطة التدريب اليت تقدهما املاكتب ملصلحة ماكتب أأخرى من خالل تعممي ودراسة احامتلت عقد أأي جلسة من 

 جلسات العصف اذلهين. 

الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يصدر تعمامي، كخطوة أأوىل، يطلب فيه من املاكتب تقدمي  والمتس .108
معلومات عن أأنشطة تدريب الفاحصني اليت جترهيا لفائدة املاكتب الأخرى، وخاصة ماكتب البدلان النامية، ما من 

ليت ميكن للمكتب ادلويل أأن يعمل هبا شأأنه أأن يرشد عىل وجه أأفضل املرحةل التالية من املناقشات حول الطريقة ا
 كهيئة منسقة عىل أأجنع وجه.

 تعيني الإدارات ادلولية
ىل الوثيقة  .109  .PCT/WG/8/3استندت املناقشات اإ

وذكرت الأمانة الفريق العامل ابملناقشات اجلارية حول املراجعات املمكنة لالإجراءات واملعايري املوضوعية لتعيني  .110
لتفا م يتعلق  2014عن هذه املناقشات تبين جملس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  وقد نتجالإدارات ادلولية. 

ويف اجامتع الإدارات ادلولية من الوثيقة.  2ابلإجراءات اجلديدة اخلاصة بتعيني الإدارات ادلولية كام هو مذكور يف الفقرة 
ل يزال الوقت مبكرا يف هذه املرحةل للتوصية بتغيريات يف  والفريق العامل يف العام املايض، وافقت ادلول الأعضاء عىل أأنه

املعايري املوضوعية للتعيني. وبدل من ذكل، مت التفاق عىل انتظار املناقشات يف الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع 
لهيا املكتب للعمل بصور دارة دولية للبحث الإدارات ادلولية حول متطلبات اجلودة املناس بة اليت حيتاج اإ ة تمتزي ابلكفاءة اكإ

والفحص المتهيدي وكيفية التعبري عن متطلبات اجلودة هذه بصورة أأفضل يف معايري التعيني اجلديدة. واس مترت هذه 
 ، بناء عىل الوثيقة اليت قام املكتب ادلويل2015الرمسي اخلامس للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف عام  الاجامتعاملناقشات يف 

عدادها واليت حددت جمالت معينة لتدبرها ودراس هتا بصورة أأمشل كام ورد يف الفقرة  . ويف PCT/WG/8/3من وثيقة  6ابإ
ىل الطبيعة الس ياس ية واحلساسة للمسائل املعرضة للخطر.  ونتيجة ذلكل،  أأثناء هذه املناقشات، أأشارت الإدارات ادلولية اإ

دخال تعديالت عىل املتطلبات احلالية للتعيني كام وردت وافقت الإدارات عىل أأنه يف هذه املرحةل  ليس من املناسب دراسة اإ
يف اللواحئ. ووافقت الإدارات أأيضا عىل أأنه لن يكون من املناسب أأو الواقعي اقرتاح أأي جمالت لتمت دراس هتا واليت س تحتاج 

ىل تقيمي مبارش جلودة البحث والفحص اخلاصة مبكتب من املاكتب. وبدل من ذكل، وافقت الإدارات عىل أأنه يف هذه  اإ
املرحةل جيب تركزي العمل عىل املسائل الإجرائية املتعلقة ابجلودة، مثل مدى ما يقوم به مكتب يسعى للتعيني من تطبيق 

دارة جودة وترتيبات مراجعة داخلية وفقا للفصل  من البحث ادلويل اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  21لنظام اإ
واعد املتعلقة ابلفحص المتهيدي أأو، يف حاةل عدم تطبيق هذا النظام يف وقت التعيني، مدى وجود نظام بديل دلى والق

املكتب ويمت تشغيهل فامي يتعلق بعمهل اخلاص ابلبحث والفحص الوطين. وقد قام الفريق الفرعي املعين ابجلودة بتحديد جمال 
احلايل واملعين  21د عليه من قبل اجامتع الإدارات ادلولية وهو مراجعة الفصل ميكن القيام مبزيد من العمل فيه ومت التأأكي

دارة اجلودة، وخصوصا من خالل جعل  جراءات الفحص المتهيدي هبدف تعزيز املتطلبات املتعلقة بأأنظمة اإ ابلبحث ادلويل واإ
ضافة توصيات معينة واليت قد املتطلبات واجبة التنفيذ حيث أأهنا تعترب يف الوقت احلايل جمرد توصيات، أأو من خ الل  اإ

التوجهيية. ومع أأخذ ذكل يف احلس بان، أأوىص اجامتع الإدارات ادلولية ابلقيام مبزيد من  مبادئتكون غائبة عن النص احلايل لل 
جراءات التعيني اذلي تبنته مجعية معاهدة التعاو  ن بشأأن العمل بشأأن اقرتاحني معينني. الاقرتاح الأول يتعلق بتعديل تفا م اإ

واليت تعمل يف وقت التعيني،  21ووضع مطلب يتعلق بوجود أأنظمة مماثةل لتكل املذكورة يف الفصل  2014الرباءات يف عام 
بدل من جمرد الإشارة ذلكل. أأما التوصية الثانية فاكنت تتعلق بدراسة تطوير منوذج طلب قيايس لأي طلبات تعيني هبدف 

جلودة سوف يمت تغطيهتا من خالل طلب التعيني اذلي يتقدم به أأي مكتب يف املس تقبل. ضامن أأن اكفة املسائل املتعلقة اب
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حاطة علام ابلتحديث املتعلق ابلعمل يف الفريق الفرعي املعين ابجلودة واجامتع الإدارات  وذلا فقد متت دعوة الفريق العامل لالإ
 ادلولية وخاص توصييت الفريق الفرعي املعين ابجلودة. 

الياابن عىل أأمهية الإدارات ادلولية للبحث والفحص المتهيدي واليت توفر تقارير حبث دويل عالية اجلودة أأكد وفد و  .111
وتقارير حفص دويل متهيدي تساعد نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل العمل بصورة فعاةل ملصلحة مجيع املس تخدمني. 

الفرعي املعين ابجلودة وتطلع بصفة خاصة لعقد مناقشات مفيدة حول ويف هذا الس ياق، أأيد الوفد اجتاه العمل دلى الفريق 
نتاج  املبادئ التوجهييةمن  21مراجعة الفصل  دارة اجلودة من أأجل اإ للبحث ادلويل والفحص المتهيدي من أأجل تعزيز أأنظمة اإ

ىل قيام املكتب ادلويل بتطوير من وج طلب قيايس لطلبات التعيني منتجات معل دولية مرتفعة اجلودة. كام تطلع الوفد أأيضا اإ
دارات دولية.  جراءات أأكرث كفاءة لتعيني اإ دارة دولية ميكهنا قيادة اإ  بوصفة اإ

اليت أأقرها اجامتع الإدارات ادلولية حول القيام ابملزيد من لرباءات أأنه يدمع التوصيات لورصح وفد املكتب الأورويب  .112
جراء مناقشات يف  ىل اإ  التايل للفريق الفرعي املعين ابجلودة.  الاجامتعالعمل وتطلع اإ

ووافق وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل أأن املناقشات املتعلقة بتعيني الإدارات ادلولية جيب أأن تس متر يف  .113
ىل املناقشات السابقة اليت ركزت عىل مؤهالت  اجامتعات الفريق الفرعي املعين ابجلودة. وابلرمغ من ذكل، فبالإشارة اإ

دارة حممتةل جديدة، الإدار  ىل اإ ذا اكن الفريق العامل جيب أأيضا أأن يقوم ابلبحث يف احلاجة اإ ات ااحممتةل، تساءل الوفد عام اإ
نشاء الإدارة.  وذلكل طالب الوفد املكتب ادلويل بتقدمي معلومات مفصةل حول التلكفة اليت يمت حتملها وخاصة نظرا لتاكليف اإ

نشاء نظام تكنولوجيا معلومات يف الإدارة ااحممتةل.  عىل سبيل املثال يف تدريب الفاحصني  واإ

دارات دولية جديدة مع تبين تفا م يتعلق  .114 وشعر وفد الصني ابلرسور بشأأن التقدم يف املناقشات حول تعيني اإ
جراءات جملس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  جلودة والعمل املس متر اذلي يقوم به الفريق الفرعي املعين اب 2014ابإ

ىل جعل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ىل أأن تقدمي معل عايل اجلودة سوف يؤدي اإ حول متطلبات اجلودة، ابلإضافة اإ
دارات حبث دويل وحفص متهيدي  قلميية اكإ ىل تعيني املزيد من املاكتب الوطنية والإ أأكرث جذاب. ويف نفس الوقت، تطلع الوفد اإ

  من لغة ومن مناطق خمتلفة. لتقدمي خدمات للمس تخدمني بأأكرث

ىل  .115 ووافق وفد كولومبيا عىل تعليقات وفد الصني وأأضاف أأن هناك حاجة لتوفري الإدارات اجلديدة ، وهو ما س يؤدي اإ
 يف تقدمي تقارير حبث دويل وتقارير حفص متهيدي دويل. تقدمي خدمات أأكرث كفاءة 

رسائيل عىل احلاجة لختاذ مزيد من التدابري اليت قد تسهم يف حتديد جودة العمل اذلي يقوم به مكتب  .116 وأأكد وفد اإ
ذا اكن املكتب اذلي يسعى للتعيني قد اس تويف متطلبات اجلودة.  ودمع تطوير املؤرشات من أأجل القيام بتقيمي كفء ملا اإ

ىل أأن تضمن بقدر الإم اكن اجلودة العالية ملنتجات العمل اخلاصة ابلإدارات ادلولية حبيث ميكن وحتتاج مثل هذه التدابري اإ
لماكتب املعّينة أأن تس تخدم منتجات العمل هذه يف املرحةل الوطنية. وسلط الوفد الضوء عىل املؤرشات املناس بة املتعلقة ل

ظهار وجود نظام وطين لإدارة اجلودة يامتىش  املبادئ التوجهييةمن  21 مع الفصل ابلتقيمي الكفء. وتتضمن هذه املؤرشات اإ
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي وبرانمج التدريب اخلاص مبنتجات العمل الوطنية ونظام تكنولوجيا املعلومات احلايل. 
ىل أأن تتضمن تفاصيل أأكرث حول املهارات املتخصصة واملهارات اللغوية واخلربات اخلاصة  وحتتاج طلبات التعيني أأيضا اإ

 ني يف املكتب. ابلفاحص

برتكزي الأعامل الفريق الفرعي املعين ابجلودة تأأييدها القوي لتوصيات وخلص الرئيس املناقشات من خالل التأأكيد عىل  .117
دارة دولية.  املقبةل عىل القضااي الإجرائية املتعلقة برشوط اجلودة اليت ينبغي لأي مكتب استيفاؤها يك يعمل فعليا بصفته اإ

والفحص ادلويل املبادئ التوجهيية للبحث من  21جه اخلصوص التوصيتني ااحمددتني ابس تعراض الفصل وأأيدت الوفود عىل و 
دارة اجلودةبناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اس تحداث اس امترة موحدة لأي و  بغية تعزيز الرشوط اخلاصة بنظم اإ
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وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت طرهحا وفد الولايت . PCT/WG/8/3من الوثيقة  7عىل النحو الوارد يف الفقرة  طلب تعيني
ىل جحم  نشاهئا، أأشار الرئيس اإ دارات دولية نظرا للتاكليف اخلاصة ابإ ىل وجود املزيد من اإ املتحدة الأمريكية املتعلق ابحلاجة اإ

ماكنية قيام املك  دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي. وابلرمغ من اإ تب ادلويل بتقدمي بعض املعلومات العمل اخملتلف يف اإ
نشاؤها مؤخرا ميكهنا تقدمي هذه املعلومات بصورة أأفضل.  ن الإدارات ادلولية اليت مت اإ  حول تاكليف الإنشاء، فاإ

ىل املكتب ادلويل عند قيام أأحد املاكتب ابلسعي  .118 ىل أأهنا ترغب يف تقدمي قامئة ابلتاكليف املبارشة اإ وأأشارت الأمانة اإ
دار  ن هذه التاكليف تقترص عىل املهام الاستشارية لأن املكتب ادلويل ليست دليه للتعيني اكإ ة دولية. وابلرمغ من ذكل، فاإ

دارة دولية القدرات أأو املهارات الالزمة لتدريب موظفي الفحص يف املاكتب ااحممتةل.  ن املكتب اذلي يسعى للتعيني اكإ وذلا فاإ
خرى اليت تقوم بتقدمي النصح حول التعيني. ول ميكن للمكتب ادلويل بصفة س يقوم بتحمل غالبية التاكليف هو واملاكتب الأ 

 خاصة تقدمي أأي معلومات حول تاكليف متطلبات اجلودة وتدريب العاملني يف املكتب ااحممتل. 

الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع وأأحاط الفريق العامل علام مبس تجدات املناقشات اجلارية يف  .119
ويف اجامتع الإدارات ادلولية ذاته، حول جوانب اجلودة يف معايري تعيني الإدارات ادلولية، وخاصة  رات ادلوليةالإدا

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

ىل تقدمي معلومات عام يتكبده من نفقات عاد .120 دارة ة فامي يتعلق بتعيني ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ اإ
 .للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلجديدة 

 خدمة جديدة من أأجل تعزيز اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات - PCT Directنظام 
ىل الوثيقة  .121  PCT/WG/8/17استندت املناقشات اإ

نومفرب  1منذ  PCT Directن يقدم خدمة لرباءات الفريق العامل بأأن املكتب اكل الأورويبوأأبلغ وفد املكتب  .122
يداع عند. وتسمح هذه اخلدمة للمودعني بتقدمي خطاب، 2014 ىل  اإ الطلب ادلويل، يتضمن تعليقات غري رمسية هتدف اإ

وميكن للمودعني أأيضا تقدمي  الأولوية. يقوم بتقدميه املكتب عىل الطلب ذيالعرتاضات املثارة يف رأأي البحث اذلي التصدي ل
تعليقاهتم غري الرمسية يف شلك تتبع تغيريات عىل املطالبات و/أأو الوصف مبا يسهل معل الفاحص اذلي يكون قد قام بعمل 
عداد رأأي مكتوب للمودع كام أأن  البحث عىل طلب الأولوية. وبصفة عامة، فقد زادت اخلدمة من فرص فاحص البحث يف اإ

دارة البحث ادلولية. ومنذ عام  هناك ماكسب حممتةل عداد تقرير البحث مبا يفيد املودع واإ تلقى  2014تتعلق ابلوقت يف اإ
طلب  200رباءات أأكرث من أألف طلب مبارش  يتعلق بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأي مبتوسط لل الأورويباملكتب 

ادلولية املودعة دلى ماكتب تسمل الطلبات حيث يقوم سيمت مد اخلدمة لتشمل الطلبات  2015يوليو  1يف الشهر. ومنذ 
رباءات ببحث طلبات الأولوية. وميكن للمودعني عندئذ الاس تفادة من اخلدمة ابلنس بة لأي طلب دويل لاملكتب الأورويب ل

ن يقوم ببحث طلب الأولوية، بغض النظر عن املكتب اذلي تسمل الطلب، وميكنه أأ عندما يقوم املكتب الأورويب للرباءات 
النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن مثل ابس تخدام أأدوات الإيداع الإلكرتو ي  PCT Directبتقدمي طلب خدمة 

يداع الإلكرتو ي التابع للمكتب الأورويب للرباءات )( ePCTالرباءا ) ( والتطبيق اجلديد eOLFأأو الربانمج احلاسويب لالإ
يداع الإلكرتو ي ) ملاكتب تسمل الطلبات لستيعاب التدابري اجلديدة اليت  املبادئ التوجهييةا مراجعة ويمت حالي. (CMSلالإ

 . PCT Directتندرج حتت خدمة 

عند التوسع يف اخلدمة يف  PCT Directوتساءل وفد مجهورية كوراي بشأأن العدد املتوقع لطلبات خدمة   .123
ذا اكن من املطلوب من املكتب الأورويب 2015 يوليو 1 الوارد  PCT Directالإجابة عىل خطاب خدمة للرباءات ، وما اإ

ذا اكن جيب كتابته بلغة م   عينة.من املودع وما اإ
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للرباءات املكتب الأورويب ، ردا عىل اس ئةل طرهحا وفد مجهورية كوراي، بأأن للرباءاتورصح وفد املكتب الأورويب  .124
ىل حوايل يف ا PCT Directطلب من خالل خدمة  100يتوقع زايدة تبلغ حوايل  طلب لكن من  300لشهر، ترتفع اإ

ول جيري احلوار بني الفاحص هو تيسري معل فاحص البحث.  PCT Directالصعب التنبؤ بذكل. والهدف من خطاب 
ذا أأودع املودع طلبا بناء عىل الفصل الثا ي ل اإ  PCTعىل خطاب خدمة املكتب الأورويب للرباءاتوذلا ل جييب . واملودع اإ

Directجراء للأن املكتب الأورويب و عىل اللغة اليت يكتب هبا اخلطاب. وجد أأية قيودل ت . كام لرباءات يكون قد قام ابإ
 .PCT Directالبحث عىل طلب الأولوية، فاإن املكتب ل يكون قد واجه مشالكت تتعلق بفهم لغة خطاابت خدمة 

رسائيل للرباءات يقدم أأيضا خدمة مما .125 ن مكتب اإ رسائيل اإ ل أأنه مل يتسمل سوى 2015أأبريل  1ثةل منذ وقال وفد اإ ، اإ
عادة  % من 50خطابني اثنني حىت الآن. ولأن الفاحص قد اس تفاد من البحث اليت مت بشأأن طلب سابق، يمت عرض اإ

جيايب  رسوم البحث. وشدد الوفد أأيضا عىل فائدة اخلدمة اجلديدة للمودعني الراغبني يف احلصول عىل تقرير حبث دويل اإ
جي . ومن أأجل دمع الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءاتايب مكتوب، يك يلمتسوا لحقا الإرساع يف املرحةل الوطنية عرب ورأأي اإ

النظام الالكرتو ي  و PCT-SAFEاخلدمة اجلديدة، طالب الوفد املكتب ادلويل بتحديث أأدوات الإيداع الالكرتو ي 
ىل جانب حد أأدىن للمو الملعاهدة التعاون بشأأن  اصفات املتعلقة بتبادل الواثئق حتت مظةل نظام معاهدة التعاون رباءات اإ

 بشأأن الرباءات. 

رسائيل بشأأن أأدوات الإيداع الالكرتونية، أأن نظام  .126  و PCT-SAFEوأأكدت الأمانة، ردا عىل طلب من وفد اإ
يوليو  1بدءا من  PCT Directخدمة رباءات سوف يدعامن تقدمي خطاابت الالنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 

بالغ املكتب ادلويل مبتطلبات احلصول عىل 2015 . وميكن تقدمي دمع مماثل لإدارات البحث ادلولية الأخرى اليت قامت ابإ
 خدمات معادةل. 

وطالب مبزيد  PCT Direct الطلبات حبيث تتضمن خدمة  اكتب تسململ املبادئ التوجهييةوأأيد وفد الياابن تعديل  .127
 من التفاصيل حول اجلدول الزمين اخلاص بعمل هذه التعديالت. 

بالغ الفريق العامل بأأن  .128 التعممي اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن وقامت الأمانة، ردا عىل سؤال طرحه وفد الياابن، ابإ
دخالها عىل املبادئ الرباءات سريسل خالل أأسابيع قليةل للتشاور مع ادلول الأعضاء واملس تخدمني حول التعدي الت املقرتح اإ

التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات لتوضيح الإجراءات اليت يلزم أأن تتبعها هذه املاكتب عند تسمل خطاابت خدمة 
PCT Direct ىل نرش يوليو  1بأأرسع ما ميكن لكن من املرحج أأن يمت ذكل بعد  املبادئ التوجهيية. وهيدف املكتب ادلويل اإ

2015. 

ابلنس بة للفاحصني لكنه طالب مبزيد من التفاصيل حول مزااي  PCT Directكندا عىل فائدة خدمة  وأأكد وفد  .129
آخر ابلتوفيق بني العمل اذلي مت عىل املس توى لاخلدمة ابلنس بة للمودع، وكيفية قيام املكتب الأورويب  لرباءات أأو أأي مكتب أ

ذا اكن ميكن اادلويل وبني الطلب الوطين أأو الإقلمي عندما يكون الطلب السابق قد  PCT Direct س تخدام خدمةي وما اإ
يداعه أأيضا وفقا لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.   مت اإ

ذا  PCT Directلرباءات مبزيد من التفاصيل حول خدمة  لطالب وفد كولومبيا من وفد املكتب الأورويب و  .130 أأي ما اإ
ذا اكنت هناك  PCT Directاكن املودع ميكنه أأن يطلب احلصول عىل خدمة   يداع الطلب ادلويل، وما اإ بعد القيام ابإ

ذا اكن يمت  PCT Directرسوم مقابل خدمة   يداع وثيقة أأولوية أأو أأي مواد أأخرى وما اإ ذا اكن عىل املودع أأن يقوم ابإ وما اإ
اتحة خطاب خدمة   ءل الوفد أأيضا عىل جسل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل الانرتنت. كام تسا PCT Directاإ

ذا اكن املكتب ادلويل قد قام بنرش خطاب خدمة    (. PATENTSCOPEركن الرباءات )عىل  PCT Directعام اإ
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لرباءات ردا عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفدي كندا وكولومبيا، أأنه ليس هناك رسوم لوأأوحض وفد املكتب الأورويب  .131
لرباءات وميكن أأن لهو أأنه جيب القيام ابلبحث يف طلب الأولوية من قبل املكتب الأورويب  الأسايسمقابل اخلدمة. والرشط 

ماكنية رشح  PCT Directخدمة  ة ابلنس بة للمودع اكنت أأن أأساس ييكون ذكل طلب دويل سابق. املزية  توفر للمودع اإ
ع تقرير البحث ادلويل والرأأي الأس باب وراء تعديل طلب وهو ما ميكن أأخذه يف احلس بان من قبل الفاحص عند وض

يداع خطاب خدمة   ىل أأنه بند مصاحب يف منوذج الطلب  PCT Directالكتايب. وجيب اإ مع الطلب ادلويل ويشار اإ
(PCT/RO/101  يف خانة "أأمور أأخرى". عالوة عىل ذكل، يكون خطاب خدمة )PCT Direct  متاحا ابلنس بة لطرف

قلميية، من خالل جسل املكتب الأورويب ، بعد ادلخو ركن الرباءاتاثلث من خالل   لرباءات.لل يف املرحةل الإ

لرباءات مبراجعة اخلدمة بعد لوعرب عن أأمهل يف أأن يقوم املكتب الأورويب  PCT Directورحب وفد الصني خبدمة  .132
 ن الرباءات. فرتة تطبيق ويقوم بتبادل خرباته اليت اكتس هبا من املراجعة مع ادلول الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأ 

، ردا عىل مداخةل وفد الصني، بأأنه سوف يس متر يف معل تقارير حول اخلربات للرباءاتوأأكد وفد املكتب الأورويب  .133
 يف اجللسات املس تقبلية للفريق العامل.  PCT Directاليت اكتس هبا من خالل خدمة 

اجلديدة اليت أأضافت  PCT Directة ورحب ممثل معهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب الأورويب للرباءات خبدم .134
ضافية. وتساءل  قمية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل توفري رأأي للمودع ليقوم بعمل مالحظات بدون رسوم اإ

ذا مل تعترب أأولوية املودع  PCT Directلرباءات يف احلس بان خطاب خدمة لممثل املعهد عن كيفية أأخذ املكتب الأورويب  اإ
 التايل صاحلة. ادلويل 

، ردا عىل السؤال املطروح من قبل ممثل معهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب للرباءاتوأأكد وفد املكتب الأورويب  .135
يف احلس بان حىت لو تقرر أأثناء مرحةل  PCT Directبأأخذ خطاب خدمة  عادةالأورويب للرباءات، أأن الفاحص يقوم 

 ابق اكن غري صاحل. البحث أأن مطلب الأولوية املتعلق بطلب س

وعرب عن أأمهل يف أأن تظهر التحليالت  PCT Directعن اهامتمه خبدمة  امجلعية الياابنية للملكية الفكريةوعرب ممثل  .136
ىل املس تخدم. وتساءل ممثل املعهد عن فرتة تقدمي طلب خدمة  الإحصائية وخاصة الوقت  PCT Directالكفاءة املضافة اإ

عد بعد تلقي تقرير  PCT Directاد طلب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وطلب خدمة اذلي يس تغرقه املودع يف اإ
 PCTمن املكتب الأورويب للرباءات وطالب أأيضا مبزيد من التفاصيل حول تشغيل خدمة  ولويةالأ البحث حول طلب 

Direct  .اخلاصة ابلطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تلقي طلبات غري املكتب الأورويب للرباءات 

ىل أأن  امجلعية الياابنية للملكية الفكريةوأأوحض املكتب الأورويب للرباءات ردا عىل تساؤلت طرهحا ممثل  .137 أأنه نظرا اإ
قلميية خالل  يداع خطاب خدمة هدف املكتب الأورويب للرباءات هو تقدمي تقارير حبث اإ س تة أأشهر من الإيداع واملطالبة ابإ

PCT Direct  مع الطلب ادلويل قبل انهتاء فرتة الأولوية، يكون أأمام املودعني عادة س تة أأشهر ميكهنم خاللها اختاذ قرار
عداد الواثئق الرضورية. ويقوم املكتب الأورويب للرباءات أأيضا مبتابع ة اس تخدام خدمة بشأأن الإجراء اذلي ينبغي اختاذه واإ

PCT Direct  ن حوايل عداد التحليل الإحصايئ. ويف الوقت احلايل، فاإ % من الطلبات املؤهةل تس تخدم اخلدمة. 20واإ
رسالالطلبات الأخرى، يمت  اكتب تسملوفامي يتعلق بتشغيل اخلدمة ابلنس بة مل املرفق من قبل  PCT Directخطاب  اإ

ىل املكتب الأورو  يب للرباءات مع نسخة البحث. املودع بمنوذج الطلب اإ

 .PCT/WG/8/17وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة  .138

دارات البحث ادلويل ىل اإ رسال نتاجئ البحث املبكر و/أأو التصنيف من ماكتب تسمّل الطلبات اإ  اإ
ىل الوثيقة  .139  .PCT/WG/8/18استندت املناقشات اإ
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وقام وفد مجهورية كوراي بتقدمي الوثيقة، واليت قام بتقدميها ابلشرتاك مع وفد املكتب الأورويب للرباءات. واكنت  .140
الاقرتاحات املوجودة يف الوثيقة تس هتدف تبادل نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابقة واليت متت مناقش هتا يف اجللسة السابعة 

ىل  231لكن مت طرح بعض الأس ئةل واخملاوف )أأنظر الفقرات من  للفريق العامل ومت تلقهيا بصورة جيدة من وثيقة  247اإ
PCT/WG/7/30) وقد حاولت الوثيقة تناول هذه النقاط كام مت الأخذ يف احلس بان أأيضا بعض التعليقات اليت طرحت .

ىل  54)أأنظر الفقرات من  2015أأثناء اجامتع الإدارات ادلولية يف فرباير   (.PCT/WG/8/2ثيقة من ملحق الو  58اإ

ن النظام احلايل القامئ عىل تقدمي نتاجئ حبث مبكر  موقد .141 ضافية وتفسريا للوثيقة. اإ املكتب الأورويب للرباءات خلفية اإ
دارة البحث  )اثنيا(12عىل املودع، حيث مسحت القاعدة اكنت تعمتد  للمودع بطلب القيام بدراسة حبث مبكر من قبل اإ

رسال الواثئق من خالل القاعدة ادلويل. وانتقل الاقرتاح ا لوارد يف الوثيقة جتاه مهنج يعمتد عىل أأساس املكتب مع تغطية اإ
دارة 2)اثنيا( 23املقرتحة  ىل اإ رسال نتاجئ البحث املبكر اليت حولها املكتب املتلقي للطلبات اإ . ومت نقل العنارص املتعلقة ابإ

ىل القاعدة 12البحث ادلويل من القاعدة  اليت تنص عىل املهنج اذلي  أأساس ية. واكنت الأحاكم 1)اثنيا(23املقرتحة )اثنيا( اإ
بتوفري تفاصيل تتعلق ابلقاعدة . مث قام الوفد عندئذ 2)اثنيا(23يعمتد عىل أأساس املكتب قد مت تضميهنا يف القاعدة املقرتحة 

هتا نتاجئ زاليت تتلقى الطلبات واليت متتكل حبو ويف الفقرة )أأ( من هذه القاعدة، اكن الهدف هو أأن تقوم املاكتب، . 2)اثنيا(23
دارة البحث طلب الأولو  حبث مبكر و/أأو نتاجئ تصنيف مبكر من خالل ىل اإ رسالها اإ يداعه يف املكتب، ببساطة ابإ ية اذلي مت اإ

ىل جانب أأية واثئق أأخرى يعتربها املكتب املتلقي للطلبات مفيدة اب حلاقها بنسخة البحث اإ لنس بة لإدارة ادلويل اخملتصة مع اإ
وميكن تقبل قامئة الأدبيات السابقة املستشهد هبا البحث ادلويل. وميكن أأن تكون نتاجئ البحث املبكر عىل شلك تقرير حبث، 

يداع طلب  دارة البحث ادلويل. ويف الفقرة )ب( يف حاةل كون املكتب املتلقي للطلب خمتلفا عن املكتب اذلي مت اإ من قبل اإ
ن حتو  ولويةالأ  ىل اختيار املكتب املتلقي للطلب، رشيطة أأن يكون املكتب به، فاإ دارة البحث ادلويل س ترتك اإ ىل اإ يل النتاجئ اإ

وقدمت الفقرة )ج( اس تثناءات خاصة ته. زأأو ميتكل نتيجة مثل هذا البحث حبو مبكر املتلقي للطلب عىل دراية بوجود حبث 
دارة البحث ادلويل، سواء لأن البحث بتحويل البحث املبكر ونتاجئ التصنيف عندما تكون مثل هذه  النتاجئ متوافرة دلى اإ

دارة البحث ادلويل أأو لأن املكتب املتلقي للطلب اكن عىل دراية بأأن نتاجئ البحث أأو التصنيف اكنت  املبكر قد أأجرته اإ
ماكنية الإبالغ عن وقدمت الفقرة )د( متوافرة لإدارة البحث ادلويل يف صورة مقبوةل.  اء ابلنس بة لإرسال عدم توافق سو اإ

الطلبات من نقل نتاجئ  ماكتب تسملنتاجئ البحث املبكر أأو نتاجئ التصنيف املبكر، طاملا أأن العديد من القوانني الوطنية متنع 
ن التغريات املقرتحة يف القاعدة  اكنت مرتابطة منطقيا مع التغريات املقرتحة يف  41حبث مبكر غري منشورة. وأأخريا، فاإ

دارة حبث دويل، نيا()اث23 القاعدة ذا اكنت نتاجئ البحث املبكر مرتبطة ببحث قام به نفس املكتب واذلي يعمل بصفته اإ . واإ
دارة البحث ادلويل، فميكن أأخذها يف  آخر خمتلف عن اإ ذا قام ابلبحث املبكر مكتب أ فيجب أأخذها يف احلس بان لكن اإ

آاثر تطبيق احلس بان بناء عىل قرار الفاحص، ولكنه لن يكون أأمرا ملزما.  ويف الهناية، قام املكتب الأورويب للرباءات بتحليل أ
ذا اكنت القاعدة املقرتحة قد قامت بتبنهيا  2016داخيل واس تنتج أأنه من املمكن تلقي ومعاجلة نتاجئ حبث وحفص مبكر بهناية  اإ

 .2015مجعية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 

ت املقرتحة عىل اللواحئ، واليت س تحسن كفاءة وجودة البحث ادلويل. ولأن املكتب وأأيد وفد اململكة املتحدة التعديال .142
يداعها يف مكتب امللكية الفكرية ابململكة ا دارة حبث دويل خمتصة ابلطلبات ادلولية اليت يمت اإ ملتحدة، الأورويب للرباءات اكن اإ

ن القاعدة املقرتحة  ة ابململكة املتحدة أأن يرسل نتاجئ البحث والتصنيف ، ستتطلب من مكتب امللكية الفكري2)اثنيا(23فاإ
ىل املكتب الأورويب للرباءات ابلنس بة لاكفة الطلبات ادلولية اليت تزمع  يداعه يف  أأولويةالوطين اإ عن الطلب الوطين اذلي مت اإ

رسال هذهاململكة املتحدة.  ماكنية اإ موافقة دون املعلومات ب وقد أأاتحت التغيريات اليت جرت أأخريا عىل الترشيعات الوطنية اإ
ىل الاهامتم بمتديد الرتتيبات احلالية املتعلقة بتبادل املعلومات  املودع. ومن أأجل تبادل نتاجئ البحث والتصنيف، أأشار الوفد اإ

 . الانتفاعمع املكتب الأورويب للرباءات مبوجب مرشوع تطبيق 

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للهدف من وراء الاقرتاح املتعلق بزايدة التعاون ومشاركة العمل  .143
وابلرمغ من ذكل، ووثيقة الاستشهاد املشرتك بني ماكتب امللكية الفكرية امخلسة. العاملي وقام بعمل مقارنة بأأنظمة مثل امللف 



PCT/WG/8/26 
30 
 

ن متطلبات الرسية مبوجب القانون  الوطين يف الولايت املتحدة الأمريكية قد حالت دون توفري معلومات مثل قامئة فاإ
ل يف حاةل الترصحي بذكل من قبل املودع. وحىت حيني وقت  الأدبيات السابقة اليت مت الاستشهاد هبا يف طلب غري منشور اإ

ن مكتب الولايت املتحدة ل ارية لن يمتكن من تقدمي اكفة املعلومات رباءات والعالمات التجلتعديل القوانني الوطنية، فاإ
خطاراخلاصة ابلطلبات غري املنشورة وس تحتاج لالس تفادة من  )اثنيا(23طلوبة مبوجب القاعدة املقرتحة امل عدم التوافق  اإ

وفد فامي . ولأن الاقرتاح املنقح الوارد يف الوثيقة قد تناول الشواغل اليت أأعرب عهنا ال)اثنيا(23املنصوص عليه يف القاعدة 
 س بق، فقد اكن قدرا عىل التعبري عن اكمل دمعه للتعديالت املقرتحة. 

وعرب وفد السويد عن تعاطفه مع الاقرتاح وأأضاف املكتب السويدي للرباءات والتسجيل قد قام بتخفيض رسوم  .144
نه لن يكون من املمكن يف ماكنية أأخذ نتاجئ حبث مبكر يف احلس بان. ومع ذكل، فاإ ظل الترشيعات الوطية  البحث يف حاةل اإ

اخلاصة ابملكتب السويدي للرباءات والتسجيل بوصفه مكتب تلقي طلبات، نقل نتاجئ البحث املتعلقة بطلبات غري منشورة 
خطار عدم التوافق عىل النحو املنصوص عليه يف القاعدة   )د(.2)اثنيا( 23ذلا س يكون عليه القيام بعمل اإ

الاكمنة يف تبادل العمل وعرب عن اعتقاده بأأن تبادل معلومات العمل بني  دئاملباورصح وفد اسرتاليا بأأنه يدمع  .145
ىل حتسني جودة واتساق البحث ادلويل. ويف هذا الصدد، اكن مكتب اسرتاليا للملكية الفكرية  املاكتب ميكن أأن يؤدي اإ

ذا قام املودع بتقدمي موافقة عىل نقل املعلومات. وابلرمغ  من ذكل، ل ميكن تبادل املعلومات غري يرغب يف تبادل املعلومات اإ
دراج خانة  يف اس امترة الطلب يك املنشورة مبوجب القوانني الوطنية يف اسرتاليا بدون موافقة املودع. وذلكل اقرتح الوفد اإ

دارة البحث ادلويل. وأأخريا، ابلرمغ من قبول العملي ىل اإ رسال نتاجئ البحث والتصنيف غري املنشورة اإ ة احلالية يرّصح املودع ابإ
يف اسرتاليا، فقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأن ذكل ميكن حتسينه من خالل السامح ابلتبادل عرب  ولويةاخلاصة بتبادل طلبات الأ 

 النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

رسائيل بأأنه مبوجب قوانينه الوطنية، من غري املمكن نقل بياانت حول طلبات ب .146 ىل ورصح وفد اإ راءات غري منشورة اإ
ىل أأحاكم عدم التوافق. وابلرمغ من ذكل، فقد أأيد الوفد  دارة حبث دويل بدون موافقة املودع. وذلا، س تكون هناك حاجة اإ اإ
ىل مهنج يعمتد بصورة أأكرب عىل املكتب ابلنس بة لتبادل نتاجئ البحث والتصنيف اخلاص بطلبات  الاقرتاح املتعلق ابلنتقال اإ

دارة البحث ادلويل. مبكرة بني امل   كتب املتلقي للطلب واإ

ورصح وفد أأملانيا بأأنه يدمع فكرة خفض عبء العمل وحتسني اجلودة من خالل التعاون وتبادل العمل. وابلرمغ من  .147
ذا  ىل مهنج يعمتد عىل املكتب، فقد املودع خيار اختاذ قرار بشأأن ما اإ ذكل، مفن خالل الانتقال من مهنج يعمتد عىل املودع اإ

دارة البحث ادلويل قبل النرش.  ىل اإ يف جمال ومن خالل اخلربة اكن املكتب املتلقي للطلب مسموح هل بنقل نتاجئ البحث اإ
آخر. وذلكل،  ىل مكتب أ فبالرمغ من أأن قانونه الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات مل يكن املودعون دامئا هممتني بنقل نتاجئ البحث اإ

رسال واثئق تتع دارة البحث ادلويل بناء عىل القاعدة اجلديدة الوطين يسمح ابإ ىل اإ لق ببحث أأو تصنيف سابق اإ
ذا ما 2(اثنيا)23 املقرتحة ىل الالحئة التنفيذية اإ ضافة تكل القاعدة اجلديدة اإ ماكن الوفد دمع اإ نه ابإ آخر  أأضيف)أأ(، فاإ حمك أ

ىل  حاةل أأي من نتاجئ البحث أأو التصنيف الوطين السابق اإ يقيض ابلسامح ملكتب تسمل الطلبات بأأن يتيح ملودعيه خيار عدم اإ
دارة البحث ادلويل.  اإ

)د( يف 2)اثنيا( 23وطالب وفد الياابن توضيحا يتعلق بثالثة نقاط. أأول، طالب الوفد بتأأكيد حبذف جزء من القاعدة  .148
ىل ذكل أأعقاب اجامت ذا مل يكن قد مت الإشارة اإ عطاء تفويض بنقل املعلومات اإ ع الإدارات ادلولية فامي يتعلق بتصممي املودع ابإ

عطاء تفويض.  اثنيا، مبوجب القوانني ااحملية، لن يمتكن املكتب اليااب ي للرباءات من نقل معلومات عن رصاحة بأأنه مل يمت اإ
ذن رصحي من امل عالن طلبات غري منشورة بدون اإ ن مكتب الياابن للرباءات سوف يكون مطالبا ابس تخدام اإ ودع، ذلكل فاإ

ذا اكن املودع قد  عدم التوافق. اثلثا، طالب الوفد مبزيد من املعلومات حول كيفية قيام املكتب املتلقي للطلبات بفحص ما اإ
 أأعطى موافقة عىل نقل املعلومات اخلاصة بطلب غري منشور. 
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س بانياوأأبلغ وفد  .149 لرباءات والعالمات التجارية اكن يشارك يف التعاون مع املكتب ل الإس با يفريق العامل بأأن املكتب ال اإ
الأورويب للرباءات واملاكتب الوطنية الأخرى لدلول املتعاقدة يف التفاقية الأوروبية للرباءات من خالل مرشوع الاس تخدام 

ذن التجرييب، واذلي تضمن تبادل املعلومات مع الكتب الأور ويب للرباءات حول الطلبات غري املنشورة بدون احلصول عىل اإ
لرباءات. وقام الوفد بعمل مقارانت بني تبادل املعلومات هذا لمن التفاقية الأوروبية  130من املودع مبوجب املادة 

 م املعلومات املتعلقة بطلب والاقرتاح الوارد يف الوثيقة واذلي عرب عن دمعه الاكمل هل. عالوة عىل ذكل، أأكد الوفد عىل أأن أأ 
يداع طلب بناء عىل الغري منشور يه مواصفات  آخر، جيب الإفصاح عن  أأولويةرباءة نفسها. وعند القيام ابإ مبكرة يف مكتب أ

ىل املكتب التايل. وذلكل فقد اعترب الوفد أأنت نتاجئ البحث والتصنيف اخلاصة بطلب  املعلومات املوجودة يف املواصفات اإ
ات أأمهية أأقل وجيب عىل املاكتب ذلكل أأن تفكر يف الوسائل القانونية الالزمة لتبادل هذه املعلومات بدون موافقة ولوية ذالأ 

 املودع. 

ودمع وفد الرنوجي الفكرة العامة املتعلقة بتبادل العمل والتعاون بني املاكتب لكن الترشيعات الرنوجيية ل تسمح  .150
م السامح بنقل البياانت حول طلبات غري منشورة بدون موافقة املودع. وعرب الوفد ابملشاركة يف النظام املقرتح، بسبب عد

ذا اكن  دارة حبث دويل وما اإ ىل اإ ىل احلالت اليت قام فهيا املكتب بناء عىل مبادرة منه بنقل بياانت اإ عن اهامتمه ابلس امتع اإ
رسالها مع موافقة توفري هذه البياانت بصورة عامة حول النرش ادلويل للطلب قد اعمتد عىل ذا اكنت البياانت قد مت اإ  ما اإ

اتحته للجمهور.  ذا اكن طلب الأولوية قد اعترب أأنه مسحواب بدون اإ  املودع وحول ما اإ

ورصح وفد مرص بأأن اجلدول الزمين للمكتب املرصي للرباءات واخلاص ابلقيام ابلبحث الوطين سوف جيعل من  .151
رسال الصعب ابلنس بة لإدارة البحث ادلويل الا ن القانون الوطين ل يسمح ابإ ىل ذكل فاإ س تفادة من البحث. ابلإضافة اإ

 معلومات حول طلبات غري منشورة بدون موافقة املودع. 

الاقرتاح الوارد يف الوثيقة ومل يرى أأي مشالكت واحضة تتعلق بتبادل نتاجئ حبث أأو تصنيف مبكر ودمع وفد كولومبيا  .152
ىل قرار رمق  نشا 486ابلإشارة اإ ومن أأجل متكني معلية تبادل املعلومات،  ء نظام ملكية صناعية مشرتك مجلاعة دول الأنديز. ابإ

جراءات تبادل املعلومات لن يمت ختفيضها  طالب الوفد بتعزيز النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لضامن أأن اإ
 بسبب جحم املعلومات اليت يمت تبادلها. 

لزامية للمقرتحات.  وأأشار الاحتاد الرويس .153 ىل بعض الرتدد يف قبول التعديالت بسبب الطبيعة الإ اخلدمة الفيدرالية اإ
رسال معلومات حول طلبات غري منشورة بدون تفويض من Rospatentللملكية الفكرية )املسامة ب  ( ل تس تطيع اإ

رسال نتاجئ ذا اكن للمودع احلق يف منع اإ ذا اكن ذكل يقع مضن مسؤليات املودعني. ومل يكن من الواحض أأيضا ما اإ  حبث وما اإ
 مكتب تلقي الطلبات. 

يران )مجهورية وأأكد وفد  .154 رسال نتاجئ البحث  اكتب تسملعىل الواجبات الإضافية ملالإسالمية( -اإ الطلبات فامي يتعلق ابإ
دارة البحث ادلويل ووافق عىل الاقرتاح برشط أأن يكون أأمرا اختياراي ابلنس بة ملكتب تلقي الطلبات.  ىل اإ  املبكر اإ

ورصح وفد املكس يك بأأن مضمون الاقرتاح اكن به مزااي، لكنه ل يامتىش مع القوانني الوطنية يف املكس يك واليت  .155
رباءة أأيضا. وذلكل اكن الوفد مرتددا يف الظ عىل رسية الطلب، ليس حفسب حىت يمت نرشه لكن حىت يمت منح تفرض احلفا

 قبول الاقرتاح. 

وعرب وفد الصني عن دمعه لالقرتاح، اذلي س يحسن جودة البحث ادلويل ويعزز الاتساق بني نتاجئ البحث اخلاصة  .156
 اجية العمل. ابملكتب الوطين وتقرير البحث ادلويل وجتنب ازدو 
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ورصح وفد الربازيل بأأنه يشارك اخملاوف املتعلقة برسية البياانت املتعلقة ابلطلبات غري املنشورة وتساءل عن كيفية  .157
ذاالاس تفادة من تبادل البياانت  دارة البحث ادلويل.  اإ ىل الفاحص يف اإ  اكن البحث املبكر قد مت بلغة غري مأألوفة اإ

ىل التعاون بني وقام وفد املكتب الأورويب للرب  .158 اءات ابلرد عىل املداخالت اليت قامت هبا الوفود من خالل الإشارة اإ
وعندما تتوافر للمكتب املتلقي للطلبات معلومات ميكن أأن تفيد الأمم من أأجل تيسري الأهداف املذكورة يف ديباجة املعاهدة. 

رسال هذه املعل ضايف متعلق ابإ دارة البحث ادلويل لن يكون هناك معل اإ دارة البحث ادلويل مع تقرير البحث اإ ىل اإ ومات اإ
عداد تقرير حبث دويل ذو جودة عالية ويف وقت مناسب.  ىل مواطن املرونة يف املقرتحات. للمساعدة يف اإ وأأشار الوفد اإ

ماكنية  ىل اإ يداع الانسحاب من خالل وابلإضافة اإ خطاراإ بعدم التوافق، ميكن قرص نتاجئ البحث عىل قامئة ابلأدبيات  اإ
رسال تقرير البحث نفسه. ا ذا اكن من غري املمكن اإ رسال نتاجئ التصنيف، واليت لسابقة املستشهد هبا اإ واكن من املمكن أأيضا اإ

دارة البحث ادلويل ملعلومات حول طلب مبكر. وفامي يتعلق بلغة نتاجئ البحث، فقد  ميكن أأن تكون أأكرث فائدة من عدم تلقي اإ
ىل أأن غالبية املعلومات الهامة يه  مت توفري غالبية املعلومات بصورة ذا لزم الأمر. ابلإضافة اإ آلية اإ جراء ترمجة أ آلية تسمح ابإ أ

ماكنية  عبارة عن قامئة ابلواثئق واليت اكن من السهل حتديدها واكنت ذات لغة حمايدة. وفامي يتعلق مبوافقة املودع، توجد اإ
دارة ىل اإ رسال معلومات من مكتب تلقي الطلبات اإ وهو نفس الوضع  )اثنيا( 12البحث ادلويل مبوجب القاعدة  طلب املودع اإ

خطار عدم توافق فامي يتعلق ابلقاعدة  . وابلنس بة للماكتب اليت ل تقوم ابلتقدم )اثنيا( 23ابلنس بة لأي ماكتب تقوم بتقدمي اإ
ر  ىل التقدم بطلب اإ خطار بعدم توافق، يكون العبء عىل املودع أأقل، لأنه لن تكون هناك حاجة اإ سال نتاجئ حبث مبكر ابإ

آلية بني مكتب تلقي الطلبات  دارية مقابل هذا الإرسال، واذلي سيمت بصورة أ دارة البحث ادلويل ول ميكن طلب رسوم اإ ىل اإ اإ
طار تبادل املعلومات مبوجب املادة  دارة البحث ادلويل. وفامي يتعلق ابإ ، أأشار املكتب للرباءاتمن املعاهدة الأوروبية  130واإ

ىل رغبته يف العمل مع ادلول الأخرى املتعاقدة يف املعاهدة الأوروبية الأورويب ل لرباءات للسامح بتبادل الواثئق يف للرباءات اإ
، للرباءاتومسحت الأحاكم أأيضا ابلتعاون مع املاكتب اليت ل تقع يف ادلول املتعاقدة يف املعاهدة الأوروبية مرحةل الرسية. 

تقبال ملناقشة الاحامتلت مع املاكتب الراغبة يف املشاركة يف برامج تبادل العمل من خالل واكن املكتب الأورويب للرباءات م 
 هذه الأحاكم. 

وخلص الرئيس احلديث قائال بأأن اكفة الوفود اليت أأخذت اللكمة قد أأيدت الهدف العام لالقرتاح وهو تيسري معل  .159
دارات البحث ادلويل.  رسال نتاجئ البحث املبكر من املكتب اإ دخال أأحاكم اإ وقد عربت غالبية الوفود عن تقديرها لسبب اإ

دارة البحث ادلويل من أأجل توفري املعلومات الالزمة للقيام بعمهل يف وقت مناسب وجبودة عالية.  ىل اإ وقد املتلقي للطلبات اإ
رسال رصحت العديد من الوفود ابلرمغ من ذكل مبوجب قوانيهنا الوطن  ية اخلاصة ابلرسية بأأن ماكتهبا اكن حمظور علهيا اإ

معلومات متعلقة بطلبات غري منشورة بدون موافقة املودع. عالوة عىل ذكل، يف بعض الولايت القضائية، اكن من غري 
ذا مت تبين هذه الاقرتاح رسال املعلومات يف املس تقبل القريب. واإ زاةل هذه القيود املفروضة عىل اإ ات، جيب عىل املتوقع اإ

خطار عدم التوافق وجيب فهم أأن بعض املاكتب لن تكون يف  ماكنية "الانسحاب" من خالل اإ املاكتب أأن تس تفيد من اإ
خطار عدم توافق يف املس تقبل القريب. وابلرمغ من ذكل، ميكن للوفود التفكري بعض  يف  اليشءوضع يؤهلها لسحب أأي اإ

ىل احرتام الرسية واملزااي ااحممتةل ابلنس بة للمودع ونظام معاهدة التعاون قوانيهنا الوطنية فامي يتعلق بعمل توازن  بني احلاجة اإ
بشأأن الرباءات من تبادل املعلومات بني املاكتب. عالوة عىل ذكل، مل يذكر أأي وفد رصاحة بأأنه ل ميكنه قبول هذا الاقرتاح 

خطار عدم تو  صدار اإ ىل اإ  افق. حىت لو اكنت بعض الوفود مرتددة وحتتاج اإ

جراء مشاورات غري رمسية، اس متر الفريق يف مناقشاته حول مسودة منقحة حتمل اقرت  .160 آخر متعلق بتعديل وعقب اإ اح أ
ضافة فقرة جديدة )أأ )اثنيا( 23القاعدة   ( ويه اكلتايل: )اثنيا(من خالل اإ

خطار املكتب ادلويل يف أأجل أأقصاه ]التارخي[ بأأن  (")أأ)اثنيا( ابلرمغ من الفقرة )أأ( ، جيوز ملكتب تسمل الطلبات اإ
دارة البحث  ىل اإ رسال نتاجئ حبث سابق اإ ماكنه، بناء عىل الامتس يقدمه املودع مع الطلب ادلويل، تقرير عدم اإ ابإ

خطار مبوجب هذا احلمك يف اجل  ريدة."ادلويل. وينرش املكتب ادلويل أأي اإ
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هناك  احامتلية وقام وفد املكتب الأورويب للرباءات بتقدمي فقرة جديدة مقرتحة من خالل توضيح أأنه يف حني أأن  .161
ىل 2)اثنيا(23مبوجب القاعدة  رسال معلومات حول طلبات غري منشورة اإ )د( ابلنس بة للماكتب اليت متنع قوانيهنا الوطنية اإ

دارة حبث دويل ابلنسحاب من الأحاكم،  رسال هذه املعلومات اإ ن الفقرة اجلديدة تسمح ملكتب ل متنع ترشيعاته الوطنية اإ فاإ
رسال نتاجئ حبث مبكر ونتاجئ تصنيف. وعىل املكتب املتلقي للطلبات الراغب يف توفري هذه  بأأن يسمح للمودعني مبنع اإ

خطار املكتب ادلويل وسيمت نرش قامئة هبذه املاكتب املتلقي وابلنس بة ة للطلبات يف اجلريدة الرمسية. الإماكنية للمودعني اإ
رسال املعلومات أأن يقوم بذكل من  للمكتب املتلقي للطلبات اذلي قام بعمل هذا الإخطار، عىل املودع اذلي يرغب يف منع اإ

يداع.  ىل مكتب تلقي الطلبات يف وقت الإ  خالل التقدم بطلب خاص اإ

ىل أأنه )اثنيا()أأ 2)اثنيا(23 ال القاعدة اجلديدة املقرتحةوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن قلقه حي .162 (، مشريا اإ
ىل  ماكنية عدم تطبيق حمك من أأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دون حاجة قاهرة اإ من غري املناسب منح املكتب اإ

ة معل راخسة. ن يصبح طريقمنحها، مثل حاةل عدم توافق حمك من الأحاكم مع قانونه الوطين. ورأأى الوفد أأن ذكل ل ينبغي أأ 
ضافهتا ل تامتىش مع الهدف املمتثل يف تعزيز تقامس العمل والتعاون بني املاكتب هبدف )اثنيا(وأأضاف أأن الفقرة )أأ  ( املقرتح اإ

الإسهام يف حتسني جودة منتجات البحث والفحص فامي خيص الرباءات. وبناء عليه طلب الوفد من املكتب ادلويل رصد 
لغائه.اس تخدام املو  ل يف حالت اندرة، فينبغي النظر برسعة يف اإ ذا تبنّي أأن املودعني ل يس تخدمونه اإ  دعني لهذا احلمك؛ واإ

 ورصح وفد فرنسا بأأنه ميكنه دمع املسودة اجلديدة املقرتحة.  .163

رسال نتاجئ حبث وتصنيف مبكر مبوجب الق .164 ( وأأكد )أأ 2)اثنيا(23اعدة املقرتحة وأأكد وفد السويد عىل أأنه لن ميكنه اإ
ىل رشح لتوضيح أأن ادلول الأعضاء اليت تقوم هبذا الإخطار لن 2)اثنيا(23أأن مادة الانسحاب يف القاعدة  عىل )د( حتتاج اإ

رسال النتاجئ املبكرة.   تمتكن من تغيري ترشيعاهتا الوطنية لتامتىش مع املتطلبات اجلديدة املتعلقة ابإ

مبوجب  الإخطارح والقانون الوطين ميكن التعامل معه من خالل وبني وفد املكس يك أأن عدم التوافق بني الاقرتا .165
ن الوفد ليس دليه أأي اعرتاضات عىل النص. 2)اثنيا(23القاعدة   )د( وذلكل فاإ

( رضورية ملكتبه الوطين وأأضاف أأن املشاركة يف )اثنيا()أأ 2)اثنيا(23بأأن القاعدة اجلديدة املقرتحة ورصح وفد أأملانيا  .166
الطرق ة للمودعني واملاكتب. ويف هذا الصدد حبذ الوفد حلول تعمتد عىل املودع بصورة أأكرب مثل عبء العمل س تكون مفيد

نه الرسيعة ملتابعة الرباءات رسال معلومات عن الطلبات غري املنشورة، فاإ . وعىل الرمغ من متكّنه، مبوجب قانونه الوطين، من اإ
رسال ن  ماكنية أأن يلمتس املودعون عدم اإ دارة البحث ادلويل.يوّد الاحتفاظ ابإ ىل اإ  تاجئ البحث السابق اإ

ورصح وفد اململكة املتحدة بأأنه ميكنه أأن يدمع الاقرتاح املنقح، لكنه أأيد التعليقات اليت عرب عهنا وفد الولايت  .167
( واليت مل يكن مرغوب فهيا يف مشاركة العمل. وجيب )أأ)اثنيا(2)اثنيا(23حول القاعدة اجلديدة املقرتحة املتحدة الأمريكية 

 متابعة اس تخدام احلمك من قبل املكتب ادلويل وجيب حذفه يف حاةل الاس تخدام املنخفض. 

س بانياورصح وفد  .168  )أأ)اثنيا((.2)اثنيا( 23بأأنه ميكنه دمع القاعدة اجلديدة املقرتحة  اإ

ىل  هات حلذفوعرب وفد اسرتاليا عن شكره للمكتب الأورويب للرباء .169 )أأ( 2)اثنيا(12القاعدة من الاقرتاح املنقح الإشارة اإ
رسال الواثئق حيث يكون قد مت التقدم بطلب بناء عىل القاعدة 1)اثنيا(23القاعدة يف  . وابلرمغ 12-4، اليت غطت معلية اإ

حباطه بسبب وجوب اعامتد العديد من  يف الاقرتاح عىل بند عدم الطلبات املذكورين  ماكتب تسملمن ذكل، عرب الوفد عن اإ
)د( يف ظل أأمل ضعيف يف حل املسأأةل، لأهنا تتعلق بقانون امللكية الفكرية وقوانني 2)اثنيا(23املذكور يف القاعدة  التوافق

الرسية أأيضا واليت تسمح ابس تخدام املعلومات فقط للهدف املقصود مهنا. وذلكل فقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه لبد عىل 
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ىل املعلومات مبا يوفر ملالفريق  الطلبات خيار  اكتب تسملالعامل الاعرتاف بوجود اختالفات أأساس ية فامي يتعلق ابلنفاذ اإ
ذا اكنت خموةل للقيام بذكل من قبل املودع.  رسال الواثئق فقط اإ  اإ

ءات يرسل البياانت وأأيد وفد المنسا الاقرتاح. ومثل مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، اكن مكتب المنسا للربا .170
ىل املكتب الأورويب للرباءات مبوجب مرشوع الاس تخدام التجرييب. وعرب الوفد عن رغبته يف أأن يعمل تبادل املعلومات يف  اإ
ىل املكتب اذلي مت به الإيداع الأول فامي يتعلق  دارات البحث ادلويل اإ رسال تعقيبات من اإ الاجتاه املضاد أأيضا حيث يمت اإ

بل النرش برشط أأن يساعد هذه التعقيبات املبكرة املكتب اذلي مت به الإيداع الأول يف معاجلة الطلب بأأولوية الطلب ق 
  وأأن يكون مفيدا ابلنس بة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. املبكر 

رباءات وس يكون وأأيد وفد كولومبيا الاقرتاح اذلي اعترب أأنه يامتىش مع الأهداف العامة لنظام معاهدة التعاون بشأأن ال .171
 مبثابة معلية حتسني ابلنس بة لاكفة الأطراف. 

وشارك وفد الربازيل اخملاوف اليت عربت عهنا وفود الولايت املتحدة الأمريكية والسويد واسرتاليا فامي يتعلق بعدم  .172
د أأيضا بأأن يمت استبدال التوافق طويل املدى بني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والترشيعات الوطنية. كام اقرتح الوف

ضايف لعدم التوافق.  ىل وجود بند اإ ىل جتنب احلاجة اإ  لكمة "جيب" بلكمة "ميكن" مبا يؤدي اإ

رسال مورصح الرئيس، ردا عىل اقرتاح طرحه وفد الربازيل، أأن لك .173 دراهجا لإجبار املاكتب عىل اإ ة "جيب" مت اإ
حدى ادلول الأعضاء تط  ذا قررت اإ ل اإ ن لكمة "ميكن" ل جترب أأي املعلومات املطلوبة اإ بيق اس تثناء معني. ويف املقابل، فاإ

أأحد عىل القيام بأأي ىشء وبذكل فهيي ل تؤدي الغرض مهنا. وسوف يكون ذكل أأمرا مؤذاي ابلنس بة لإدارات البحث ادلويل 
ىل حتسني جودة اليت لن ميكهنا احلصول عىل معلومات مفيدة من مكتب تلقي الطلبات حول طلب مبكر وهو ما اكن يؤدي اإ 

 البحث ادلويل. 

وخلص الرئيس الأمر بأأن الفكرة البس يطة الأصلية املتعلقة بتبادل نتاجئ حبث مبكر قد أأصبحت أأكرث تعقيدا يف ظل  .174
رسال نتاجئ البحث بدون موافقة املودع. وقد ل تتغري  وجود بند عدم التوافق ابلنس بة لدلول اليت ل تسمح قوانيهنا الوطنية ابإ

ىل ذكل، هذه الق رسال نتاجئ البحث وانني عىل املدى البعيد. ابلإضافة اإ ماكنية اإ لدلول  فهناك اس تثناء مسححىت يف حاةل اإ
رسال نتاجئ البحث.  عطاء املودع خيار عدم اإ ن الفريق العامل ل ميكنه الأعضاء ابإ وابلرمغ من عدم كون هذه البنود منوذجية، فاإ

رسال بياانت طلبات براءات غري منشورة. عالوة عىل ذكل، بدون وجود هذه تغيري قوانني ادلول الأعضاء اليت ل ت  سمح ابإ
البنود، لن يكون هناك أأساس لوجود مهنج يعمتد عىل املكتب ابلنس بة لإدارات البحث ادلولية لتلقي املعلومات املتعلقة 

ىل بأأحباث مبكرة قام هبا املكتب املتلقي للطلب. وذلكل فقد اقرتح الرئيس وجود اعامت د الفريق العامل لالقرتاح املنقح لتقدميه اإ
 امجلعية. 

دخالها عىل القواعد  عىل التعديالت الفريق العاملووافق  .175 من الالحئة  41و)اثنيا(  23و )اثنيا(12املقرتح اإ
ىل امجلعية يك تنظر فهيا يف دورهتا القادمة يف  أأكتوبر التنفيذية عىل النحو الوارد يف املرفق الأول بغرض تقدميها اإ

 ، رهن تغيريات أأخرى يف الصياغة حُيمتل أأن تدخلها الأمانة.2015

 يف املكتب الأورويب للرباءات الرد الإلزايم عىل رأأي حبث سليب تقرير حول تطبيق 
ىل الوثيقة  .176  PCT/WG/8/24استندت املناقشات اإ

ىل أأنه بدءا من .177 اكن املكتب الأورويب  2015يوليو  1 وقام وفد املكتب الأورويب للرباءات بعرض الوثيقة اليت تشري اإ
لرباءات. ويف نفس الوقت، ل الأوروبيةمن املعاهدة  62للرباءات يصدر تقرير حبث أأورويب مطول وفقا ملا تنص عليه القاعدة 

دارات البحث وادلويل  .)اثنيا(43بوضع رأأي كتايب مبوجب القاعدة مت تعديل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتطالب اإ
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واكن من بني أأغراض منتجات العمل هذه القيام بتعزيز كفاءة الإجراءات من خالل تقدمي منتج هل عالقة بتواصل الفاحص 
الأول يف مرحةل البحث.  وابلرمغ من ذكل، لأن قرار الرد عىل رأأي حبث سليب ترك للمودع، وأأن العديد مهنم مل يقوموا 

ن التواصل الأول للفاحص مبوجب امل لرباءات اكن جمرد نسخة من رأأي البحث. ل( من املعاهدة الأوروبية 3)94ادة ابلرد، فاإ
وبذكل فقد اكنت املاكسب املتعلقة ابلكفاءة الإجرائية حمدودة. ويف ظل برانمج التجديد الاسرتاتيجي يف املكتب الأورويب 

دخال قاعدتني جديدتني هام 2009للرباءات واذلي مت تدشينه يف عام  لرباءات واليت ليف املعاهدة الأوروبية  161أأ و70، مت اإ
بريل  1اكنت س تدخل حزي التنفيذ يف  . وقد جعلت تكل القاعدتني من الإلزايم عىل املودع أأن يقوم ابلرد عىل الرأأي 2015اإ

تعلقة املصاحب لتقرير حبث سليب أأعده املكتب الأورويب للرباءات. وبذكل فقد أأصبح املودع ملزما ابلرد عىل الاعرتاضات امل 
ماكنية التطبيق الصناعي من خالل تقدمي تعليقات و/أأو تعديالت. وفامي عدا ذكل فاإن  بغياب احلداثة واخلطوة الابتاكرية أأو اإ

جيايب مبا يف ذكل احلالت  ن املودعني غري مطالبني ابلرد عىل رأأي اإ اليت يمت فهيا الطلب س يعترب مسحواب. وابلرمغ من ذكل، فاإ
ماك وبعد أأن أأصبح الرد عىل  رباءة لكن تبقى مسائل صغرية معلقة مثل مسأأةل الوضوح. النية احلصول عىل الوفاء مبتطلبات اإ

لزاميا،  كبريا. ويف عام  ارتفاعاعدد الطلبات اليت حصبهتا تعديالت عند ادلخول يف املرحةل الوطنية  ارتفعرأأي حبث سليب اإ
رباءات واليت قام فهيا املكتب الأورويب اللتعاون بشأأن % من الطلبات الأوروبية اخلاصة مبعاهدة ا18.3حصب  2009

صدار رأأي كتايب سليب تعديالت عند ادلخول يف املرحةل الوطنية. ويف عام  ، وهو أأول عام اكمل بعد أأن 2011للرباءات ابإ
ىل  لزاميا، ارتفعت هذه النس بة اإ قلميية مبوجب % وابلنس بة لطلبات الرباءات الإ 85.5أأصبح الرد عىل رأأي حبث سليب أأمرا اإ

 2011. ومنذ عام 2011% يف عام 81.3و 2009% يف عام 34.2، اكنت النسب املقابةل يه للرباءاتاملعاهدة الأوروبية 
صدار "النية يف املنحة"  حتسنت هذه النسب بقدر طفيف. وفامي يتعلق بطلبات "املنح املبارشة"  حيث ميكن للفاحص اإ

دخال تعديالت عىل ىل  2009% يف 59.8النس بة من  ارتفعت رأأي حبث سليب، كأول تواصل هل بعد اإ  2011% يف 65اإ
ن الرد الإلزايم عىل رأأي سليب كتايب قد حقق مزااي تتعلق ابلثقة والكفاءة وظلت هذه النس بة مس تقرة منذ ذكل احلني.  اإ

جاميل معدل طلبات املنح املبارشة.   القانونية ابلنس بة للمودعني والفاحصني مع زايدة اإ

ورصح وفد الياابن بأأنه أأكد عىل أأمهية تعزيز الروابط بني املراحل ادلولية والوطنية لكن خالل مناقشة الرد الإلزايم  .178
عىل رأأي سليب كتايب يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكن من املهم أأن تمت دراسة العبء الإضايف اذلي سيتحمهل 

 ءات. نظام معاهدة التعاون بشأأن الربا مس تخدمو

دخال مطلب وجود رد  .179 رصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه شعر ابلتشجيع بسبب النتاجئ الإجيابية املتعلقة ابإ
لزايم عىل رأأي البحث السليب ل دعاء بشأأناإ قلميية. واس متر مكتب الولايت املتحدة  الإ الطلبات اخلاصة ابملرحةل الأوروبية الإ

لبد أأن الإدعاء لتجارية يف البحث يف كيفية تطبيق مطلب مماثل وعرب عن اعتقاده القوي بأأن الأمريكية للرباءات والعالمات ا
قلميية والوطنية وأأل يسمح هل ابلركود أأو الرتاجع كام اكن حيدث أأحياان. ولهذا السبب، قامت يس متر  يف مرحةل الإدخال الإ

املشرتكة اململكة املتحدة  20/20التعاون بشأأن الرباءات  ةاتفاقيابلتقدم ابقرتاح مماثل كأحد املقرتحات املطروحة مبوجب 
لرباءات والعالمات التجارية ل(. وبيامن قام مكتب الولايت املتحدة PCT/WG/5/18والولايت املتحدة الأمريكية )وثيقة 

للرباءات ابلمتسك هبذا  ببحث معلية التطبيق الأحادي اجلانب للرد الإلزايم عىل رأأي سليب كتايب واس مترار املكتب الأورويب
املطلب، عرب الوفد عن أأمهل يف أأن يصبح الرد الإلزايم عىل رأأي سليب كتايب جزء من الإطار القانو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات يف املس تقبل. 

ليب يف ( أأنه ل يؤيد مطلب الإلزام يف الرد عىل رأأي حبث سAPAAورصح ممثل امجلعية الأس يوية لوالكء الرباءات ) .180
زاء ما سيسببه ذكل من فقدان للمرونة ابلنس بة للمودع. وهناك العديد من الأس باب  ادلخول للمرحةل الوطنية وعرب عن قلقه اإ

جراءات قانونية يف املرحةل الوطنية عىل أأساس  الإسرتاتيجية املتعلقة ابلأس باب اليت قد جتعل املودعني يرغبون يف البدء يف اإ
وابعرتاف املكتب الأورويب للرباءات ون الرد عىل الفور عىل أأي ترصحيات سلبية يف رأأي البحث. رأأي البحث السليب، وبد

مل يقم املودعون ابلرد بصورة كبرية عىل رأأي حبث سليب مثلام يكون الرد اختياري فقط. عالوة عىل ذكل، اكن من رأأي ممثل 
لزايم مل يكن حصيحا. من الوثيقة واذلي يفيد بأأن ا 4امجلعية أأن التعليق يف الفقرة  جيابية عىل رد اإ ملودعني قد اس تجابوا بصورة اإ
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جيابية عىل رأأي  ىل الظروف املتعلقة بسحب الطلب يف حاةل عدم رد املودع، فقد قام غالبية املودعني ابلرد بصورة اإ وابلنظر اإ
أأن الرد الإلزايم عىل رأأي حبث سليب سليب يف مرحةل البحث طاملا مل يكن دلهيم خيار واقعي ابلقيام خبالف ذكل. وبيامن جند 

ن الرسعة ل تعين ابلرضورة زايدة الكفاءة. ولإعطاء مثال من املنظور الاسرتايل، فقد حدث  قد قلل من وقت الفحص، فاإ
يف العديد من احلالت أأن يقوم الوكيل بتأأخري الإجابة عىل تقرير الفحص الأويل حول طلب براءة اخرتاع يف أأسرتاليا وخاصة 

دما اكن املكتب الاسرتايل للملكية الفكرية قد أأصدر تقرير البحث. وتضمنت أأس باب هذا التأأخري الرغبة يف الانتظار عن
الأدبيات السابقة وتقارير البحث من ولايت قضائية أأخرى من أأجل تعديل الطلب قبل املنح يف اسرتاليا برشط أأن تكون 

رباءة. وذلكل مل حيبذ الاحتاد الأس يوي لوالكء الرباءات مد تأأثري الد منح احامتلت التعديل مقصورة حمدودة بشلك كبري بع
 نظام الرد الإلزايم عند ادلخول يف املرحةل الوطنية واملطبق يف املكتب الأورويب للرباءات ليشمل الولايت القضائية الأخرى. 

س يوي لوالكء الرباءات عىل أأن املكتب وأأكد وفد املكتب الأورويب للرباءات، ردا عىل مداخةل من قبل الاحتاد الأ  .181
اكن من وابلرمغ من ذكل، الأورويب للرباءات قد فكر يف حقوق املودعني عند تطبيق الرد الإلزايم عىل رأأي البحث السليب. 

املهم أأن تقوم ماكتب الرباءات حول العامل ابلعمل جبد من أأجل ختفيف أأوقات نظر املسائل من أأجل حامية حقوق الطرف 
دارة حبث دويل الثا ابلنس بة لث. وسوف يساعد تطبيق البند يف هذه اجلهود حيث يعمل املكتب الأورويب للرباءات بصفته اإ

 رباءات. الطلب ل

لرباءات بأأن أأعضاءه قد اعتادوا عىل الإجابة عىل الرأأي لاملتخصصني أأمام املكتب الأورويب وأأشار ممثل معهد املمثلني  .182
ىل زايدة الثقة  املصاحب لتقرير البحث السليب جراء مفيد وأأدى اإ اذلي يعده املكتب الأورويب للرباءات وهو مااكن ميثل اإ

القانونية. ومع ذكل ينبغي أأن تقترص هذه الرشوط عىل احلالت اليت يدخل فهيا الطلب يف املرحةل الوطنية دلى مكتب قدم 
دارة حبث دويل.  رأأي حبث بصفته اإ

، ردا عىل التعليق اذلي أأاثره ممثل معهد املمثلني املتخصصني أأمام املكتب وأأكد وفد املكتب الأورويب للرباءات .183
لرباءات أأن املكتب الأورويب للرباءات مل يكن ينوي تطبيق الرد الإجباري عىل معل مبكر يف املرحةل ادلولية لالأورويب 

 عندما يكون قد مت من قبل هجة غري املكتب الأورويب للرباءات. 

بصفة عامة من خالل روح أأهداف  انضمالأمرييك لقانون امللكية الفكرية بأأن الاحتاد قد  ورصح ممثل الاحتاد .184
ىل تفضيل أأن تكون اخليارات مفتوحة أأمام املودع أأثناء معلية  التعليقات اليت تقدم هبا الاحتاد الأس يوي لوالكء الرباءات اإ

جمازفات يف التقايض، تزايدت أأمهية مسأأةل املنع عرب التقايض بشأأن الرباءات. ومع ظهور معليات حبث أأكرث تعقيدا ووجود 
آخر. عالوة عىل ذكل،  ىل تدمري العمل يف مكتب أ ن الإجبار عىل القيام بتقدمي رد مبكر يف مكتب ميكن أأن يؤدي اإ احلدود. اإ

ا يف و عني قد يكونيف الإجراءات لأن مثل هؤلء املود الإرساعمل يكن من املفيد ابلرضورة ابلنس بة لصغار املودعني بأأن يمت 
 انتظار نتاجئ البحث من أأجل المتكن من تسويق ابتاكراهتم. 

وخلص الرئيس املداخالت من خالل التأأكيد عىل الكفاءة اليت مت اكتساهبا يف املكتب الأورويب للرباءات من خالل  .185
حبث سليب. وبيامن اكنت ادلول الأعضاء دامعة للمهنج، فضل ممثلو احتادات والكء الرباءات  رأأيطلب احلصول عىل رد عىل 

ن والكء  ماكنية عدم الرد عىل رأأي حبث سليب أأو حسب الطلب كنتيجة لعدم الرد عىل رأأي حبث. وابلرمغ من ذكل، فاإ اإ
لرضورة عدم الثقة برتك اكفة اخليارات مفتوحة الرباءات قد معلوا لصاحل متنافسون من مودعي الرباءات واذلين مل حيبذوا اب

 ابلنس بة ملودع الرباءة لأطول فرتة ممكنة. 

 .PCT/WG/8/24وأأحاط الفريق العامل علام مبحتوايت الوثيقة  .186

 معلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية والنصوص املرتمجة
ىل الوثيقة  .187  .PCT/WG/8/8استندت املناقشات اإ
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وأألقت الأمانة الضوء عىل جناح نظام الرباءات يف توفري معلومات ميكن البحث فهيا فامي يتعلق ابلتطورات يف اكفة  .188
ذا اكنت التكنولوجيا جمانية الاس تخدام يف ولية ما اجملالت التكنولوجية.  ولكن هذه املعلومات مل حتط املس تخدمني علام مبا اإ

مل عىل وضع الأنظمة املتعلقة مبساعدة املس تخدمني يف ادلول النامية عىل حتديد أأم ل. واكنت الصعوبة واحضة يف الع
التكنولوجيا املوجودة يف النطاق العام وفقا جلدول أأعامل تمنية الويبو والتوصيات اليت تبناها الفريق العامل يف جلس ته الثالثة 

لهيا يف الفقرة السابعة من الوثيقة. وذلكل فقد بالغ املكتب اقرتحت الوثيقة أأنه عىل املاكتب اخملصصة  اليت متت الإشارة اإ اإ
واكنت الفرتة اليت مت ادلويل مبنح الرباءات الوطنية بناء عىل دخول املرحةل الوطنية خالل شهر من اترخي الفاعلية ذات الصةل. 

نتظمة حبيث يمتكن املكتب ية اكنت يه أأن املعلومات جيب أأن تقدم بصورة م الأساس  اختيارها فرتة اعتباطية، لكن املسأأةل 
ىل املس تخدمني. وبيامن يكون من ااحمبذ تسمل  ادلويل من توفري معلومات حمدثة يعمتد علهيا حول هذه املسائل الهامة اإ
املعلومات حول طلبات الرباءات الوطنية املبارشة أأيضا، فاإن ذكل الأمر ختطى نطاق لواحئ نظام معاهدة التعاون بشأأن 

رسال املعلومات. عالوة عىل ذكل، الرباءات لكن مت ت  رسال بياانت شجيع املاكتب ابلرمغ من ذكل عىل اإ لن يطالب املكتب ابإ
ذا اكنت متضمنة يف مجموعة مناس بة من معلومات الرباءات الوطنية  خاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بصورة منفصةل اإ

 ل الرضورية. الأخرى واليت ميكن للمكتب ادلويل أأن يس تخلص مهنا التفاصي

وأأضافت الأمانة موحضة اخللفية وراء توقيت الاقرتاح. ويف حني اكن املكتب ادلويل يعمل لعدة س نوات عىل تشجيع  .189
تكنولوجيا املعلومات مس توى جيعل النظم الآلية ل جتعل معلية توفري املعلومات عىل أأساس طوعي، وصلت تطورات 

آلية خاصة هبا جيب هتيئة اس تخالص املعلومات الالزمة عبئا عىل املاك تب الوطنية. وابلنس بة للماكتب اليت ليس هبا نظم أ
مكتب ابس تخدام نظام أأمتتة امللكية الصناعية وقد  60وقام أأكرث من ليناسب الاحتياجات ااحملية.  نظام أأمتتة امللكية الصناعية

ىل املكتب  رسال البياانت اإ رسال بياانت جديدة بيرس نقل واإ  ادلويل. مسح وجود وحدة اإ

ىل ترمجة الطلبات ادلولية واليت مت توفريها يف املرحةل الوطنية مبا مسح بتوفري  .190 ىل مسأأةل النفاذ اإ وأأشارت الأمانة أأيضا اإ
ىل  13املعلومات التقنية بلغات غري اللغة الأصلية للمطبوعة. وكام متت الإشارة يف الفقرات من  ن القاعدة 16اإ قد  1-95، فاإ

عداد للمكتب ادلويل مسحت  بطلب نسخ من مثل هذا الرتامج من املكتب اخملصص لكن ذكل اكن اندر احلدوث. وخالل اإ
لزاميا لكن أأوحض التحليل أأن غالبيهتا قد نرش عىل ركن  الوثيقة، قام املكتب ادلويل ابلتفكري يف جعل تقدمي هذه الرتامج أأمرا اإ

ذا اكنت الواثئق متوافرة، لكن ما الرباءات أأو مجموعات مماثةل عىل الانرتنت. وذلكل فقد اكنت  املسأأةل الأساس ية ليست ما اإ
ذا اكنت هناك قدرة عىل  لهيا مع تفضيل اإ ربطها مع الطلب ادلويل ذو الصةل وميكن البحث فهيا وميكن للمس تخدمني النفاذ اإ

ت من خالل تغيري لغة معينة ذات صةل. وميكن أأن يساعد عىل حتقيق هذا الغرض بصورة كبرية من خالل توفري املعلوما
القاعدة املقرتح يف الوثيقة. واعترب عبء وضع أأنظمة تقدم نسخ من الرتمجة غري متناسب مع العدد الصغري لنسخ اللغات 
الإضافية للواثئق واليت ميكن توفريها من حيث التطبيق، لكن الهدف الأسايس سيمت حتقيقه من خالل املقرتحات الواردة يف 

ملطالبة املاكتب اخملصصة  95و 86دعوة الفريق العامل دلراسة التعديالت املقرتحة عىل القاعدتني  الوثيقة. ذلكل فقد متت
ىل املكتب ادلويل فامي يتعلق بدخول املرحةل الوطنية، واملطبوعات الوطنية ومنح الطلبات ادلولية.   بتوفري املعلومات اإ

وأأيد وفد مجهورية كوراي الاقرتاح وأأبلغ الفريق العامل بأأن املكتب الكوري للملكية الفكرية اكن يوفر املعلومات الواردة  .191
بشلك شهري. واكنت هذه املعلومات مفيدة ابلنس بة للمرشوعات والأطراف املهمتة الأخرى  1-95يف القاعدة املقرتحة 

 عىل القاعدتني.  وس تكمتل من خالل تبين التعديالت املقرتحة

ىل قاعدة بياانته ورحب وفد  .192 ىل رغبته يف منح املكتب ادلويل النفاذ اإ املكتب الأوريب للرباءات ابلقرتاح وأأشار اإ
. وابلرمغ من ذكل، يف حاةل ادلخول املبكر يف املرحةل الوطنية يف 1-95للحصول عىل املعلومات املطلوبة يف القاعدة املقرتحة 

من املعاهدة الأوروبية  130و 128اءات قبل النرش ادلويل، تنطبق القيود املنصوص علهيا يف املادتني املكتب الأوريب للرب 
لرباءات ل حتتاج لمن املعاهدة الأوروبية  159لرباءات. عالوة عىل ذكل، فاإن الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة ل

ن ادلخول يف املرحةل الوطنية سوف حيدث بعد انهتاء لس تكاملها بصورة ممزامنة، ويف غياب طلب رصحي ابملعاجلة  املبكرة، فاإ
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قد مت القيام هبا  159لرباءات حىت لو اكنت اخلطوات املذكورة يف القاعدة لشهر املنصوص علهيا يف املعاهدة الأوروبية  31
آنفا. وذلكل فقد طالب املكتب الأورويب  جراءات املرحةل الوطنية لرباءات بمتديد فرتة الشهر اخلاصة بتوفري املعلو لأ مات حول اإ

 لتصبح شهرين لتيسري المزام املاكتب اخملصصة. 

 يف الوثيقة.  95والقاعدة  86وعرب وفد الرنوجي عن دمعه الاكمل للتعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .193

ىل الويبو والأطراف املعنية وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية التعديالت املقرتحة يف الوثيقة وقام بتوفري املعلومات اإ  .194
ن طلب مثل  الأخرى، من خالل تزنيالت جمانية من موقع مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية. اإ
هذه املعلومات من اكفة املاكتب الوطنية سوف يوفر نفاذ أأفضل ملعلومات حول ماكن السعي لتوفري امحلاية. وعرب الوفد عن 

ذا اكنت  95لأن فرتة الشهر املقرتحة يف القاعدة تقديره  زاء ما اإ واملتعلقة بتوفري املعلومات اكنت اعتباطية لكنه عرب عن قلقه اإ
ماكنية اس تخدام لغة أأكرث مرونة. وفامي يتعلق ابلفقرة  يف الوثيقة  10فرتة شهرين مناس بة لبعض أأنواع املعلومات واقرتح اإ

عادة تطبيق املامرسات يف مكتب الولايت املتعلقة بتقدمي معلومات حول الإ  جراءات املتعلقة ابلطلبات الوطنية نظرا لإحياء واإ
مل تكن املرحةل الوطنية قامت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، واجه املكتب صعوبة يف توفري معلومات حمددة 

ذا اكن طلب دويل قد مت رفضه.  دخالها أأو ما اإ ن املعلومات املتعلقة ابنقضاء براءة ممنوحة أأو وابلرمغ من ابإ طلبات  ردذكل، فاإ
 أأو براءات منقضية قد مت توفريها عىل موقع مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية. 

رسائيل اقرتاح حتسني توافر املعلومات املتعلقة مبدخالت املرحةل الوطنية واليت قام مكتب .195 رسائيل  وأأيد وفد اإ اإ
. وأأيد الوفد أأيضا اقرتاح 36مبا يتفق مع معيار الويبو رمق  XMLللرباءات بتوفريها بصورة شهرية للمكتب ادلويل بنسق 

 املكتب الأورويب للرباءات اخلاص بأأن تكون فرتة توفري هذه املعلومات شهرين. 

ىل معلومات الرباءات لكنه لن يمتكن من الالمزام  وأأيد وفد اململكة املتحدة التغيريات املقرتحة واخلاصة بتحسني النفاذ .196 اإ
طار للأن مكتب اململكة املتحدة ل 1-95ابلقاعدة املنقحة  رباءات اكن يقوم بعمل جتديد لأنظمة تكنولوجيا املعلومات به يف اإ

اصة ابملرحةل الوطنية . ولأن التغيريات املطلوبة من أأجل توفري املعلومات اخل2017مرشوع من املقرر أأن يمت اس تكامهل يف عام 
ىل املكتب ادلويل سيمت تطبيقها مضن معلية التجديد هذه فلن ميكن تطبيق التغيريات قبل هذا التارخي.   اإ

ىل أأن مكتب المنسا للرباءات اس تخدم النظام الآيل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإرسال وأأشار وفد المنسا  .197 اإ
ىل املكتب ادلويل حول دخول املرحةل الوطنية. وميكن ملكتب المنسا للرباءات توفري معلومات حول النرش الوطين  املعلومات اإ

 لطلب دويل ومينح معلومات مبجرد حل بعض املشالكت الفنية. 

للرباءات املتعلقة بمتديد فرتة  الأورويبوأأيد وفد فرنسا الاقرتاح اذلي س يحسن اجلودة ووافق عىل اقرتاح املكتب  .198
رسال املعلومات لتص   بح شهرين. اإ

س بانياوأأيد وفد  .199 للرباءات ووفد  الأورويبالاقرتاح ذو اجلدول الزمين الأكرث مرونة واذلي اقرتحته وفود املكتب  اإ
 الولايت املتحدة الأمريكية. 

ذا اكن دخول املرحةل الوطنية وأأيد وفد الياابن الاجتاه العام لقرتاح توفري املعلومات من خالل ركن الرباءات  .200 حول ما اإ
يضاحا حول املصطلحات املس تخدمة يف القاعدة  املتعلقة بفاعلية دخول  1-95قد مت يف املاكتب اخملصصة. وطالب الوفد اإ

 ". املرافقاملرحةل الوطنية، والنرش الوطين للطلب ادلويل ومصطلح "النرش 

رية قد وفر معلومات حول الطلبات الوطنية وادلولية من خالل ورصح وفد كندا بأأن املكتب الكندي للملكية الفك .201
رسال  ضافية مطلوبة. وذلكل فقد عرب الوفد عن دمعه  أأس بوعيةحزمة اإ للمكتب ادلويل وسوف حياول أأن يوفر معلومات اإ

يضاحا حول بعض اللكامت يف التعديالت املقرتحة  ذا اكن اترخي النرش يشري اإ لالقرتاحات لكنه طلب اإ ىل التارخي أأي ما اإ
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اتحهتا للرقابة العامة اذلي مت فيه نرش الوثيقة أأو اترخي  ذا اكنت القاعدة اإ ذا اكن  " ستتضمن لكمة "وطين" وما2"1-95وما اإ اإ
آخر يف  "3"1-95"النرش املرافق" يف القاعدة ، ومعىن منبثقةاملقصود مهنا ان تتضمن طلبات  واليت ل توجد يف أأي ماكن أ

ىل املشالكت املرتبطة ابللمزام ابلقاعدة كام أأشار الاللواحئ.  املقرتحة دلخول املرحةل الوطنية حيث اكن  "1"1-95وفد أأيضا اإ
 الطلب غري متاحا للرقابة العامة.

ىل املكتب ادلويل  .202 وأأيد وفد كواب التعديالت املقرتحة يف الوثيقة وأأضاف أأنه اكن يرسل معلومات عن املرحةل الوطنية اإ
 .2009منذ عام 

وفد نيوزيالندا الاقرتاح اذلي س يحسن اجلودة وطبيعة املعلومات املتوافرة للمس تخدمني برشط أأمهية وضع وأأيد  .203
ىل واكن مكتب نيوزيلندا لل الطلب أأثناء معلية الفحص يف املكتب اخملصص.  ملكية الفكرية يقدم معلومات بصورة شهرية اإ

 لوبة يف الوقت ااحمدد. املكتب ادلويل وسوف يرسه تقدمي املزيد من املعلومات املط

أأنه تقامس خماوفه اليت عرب عهنا وفد الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق ابلفرتة ااحمددة للنرش ورصح وفد الربازيل  .204
ىل  ويه شهر واخملاوف اليت عرب عهنا وفدي الياابن وكندا وخاصة فامي يتعلق ابللغة ومفهوم "أأي منشورات" واذلي أأشار اإ

 وما اذلي تضمنه الالمزام.  "2"1-95قرتحة القاعدة امل

وخاصة  1-95وأأضاف وفد املكس يك تأأييده لطلبات الوفود الأخرى من أأجل جدول زمين أأكرث مرونة يف القاعدة  .205
شهرا من اترخي الأولوية وهو ما يتوافق مع حدوث  18املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية حيث اقرتح فرتة زمنية تبلغ 

 ادلويل.  النرش

وأأيد وفد الصني الاقرتاح من حيث املبدأأ لتعزيز نرش املعلومات التكنولوجية للمس تخدمني حول الوضع القانو ي  .206
ن عائق اللغة سوف يؤثر عىل اس تغالل املس تخدمني لهذه املعلومات لطلب دويل يف املرحةل الوطنية.  وابلرمغ من ذكل فاإ

جراءات املرحةل الوطنية ابللغة بصورة فعاةل. وذلكل فقد اقرتح الوفد تعديل اللواحئ  حبيث ميكن توفري املعلومات املتعلقة ابإ
رسال واس تغالل مثل هذه املعلوما بأأن ت. ومثل الوفود الأخرى عرب الوفد عن اعتقاده ااحملية للمس تخدمني من أأجل تعزيز اإ

ىل س تة أأشهر.  1-95مدة شهر املقرتحة يف القاعدة   اكنت قصرية للغاية واقرتح متديدها لتصل اإ

و"النرش  "2"1-95ي نرش" املذكورة يف القاعدة وأأيد وفد كولومبيا الاقرتاح لكنه طلب توضيحا حول عبارة "أأ  .207
. وأأبلغ الوفد الفريق العامل بأأن هيئة الرقابة عىل الصناعة والرقابة يف كولومبيا اكنت "3"1-95عدة املرافق" املذكورة يف القا

ذا اكن مك املعلومات اذلي يمت  ل اإ ترسل املعلومات املقرتحة يف هذه القاعدة واس مترت يف القيام بذكل وذلكل مل متثل عائقا اإ
 تقدميه أأكرب. 

رسال املعلومات يف اترخي وعرب وفد أأملانيا عن دمعه الاكمل  .208 ىل وجود مشالكت فنية يف اإ لتغيري القاعدة لكنه أأشار اإ
لهيا يف املادة  ذا حدث ذكل قبل هناية فرتة   29أأو املادة  22الفعاليات املشار اإ شهر  30خالل شهر واحد من حدوهثا اإ

ات والعالمات التجارية بدأأ فقط بعد هذا ابلنس بة لدلخول يف املرحةل الوطنية لأن تدفق العمل يف املكتب الأملا ي للرباء
 التارخي. 

ىل املكتب ادلويل.  .209  وأأيد وفد الربتغال الاقرتاح لكنه أأيد وجود فرتة أأطول من شهر لإرسال املعلومات املطلوبة اإ

ماكنية للمس تخدمني يف ش ييلوأأيد وفد  .210 ىل املعلومات الفنية وتوفري اإ ادلول  الاقرتاح طاملا أأنه يسري حنو حتسني النفاذ اإ
الوطين للملكية الفكرية نظام أأمتتة امللكية الصناعية  ش ييلالنامية من حتديد املعلومات يف النطاق العام. وقد اس تخدم معهد 

جراءات املرحةل الوطنية. ووافق الوفد عىل متديد فرتة الشهر لإرسال املعلومات  واذلي أأاتح مجع اكفة املعلومات املتعلقة ابإ
ىل املكت  ب ادلويل. املطلوبة اإ
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ماكنية تعديل القاعدة  .211 ىل املكتب ادلويل  "1"1-95وأأقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ خطار اإ حبيث تتطلب اإ
 خالل فرتة شهرين بوقوع الفاعلية ذات الصةل أأو بأأرسع ما ميكن بعد ذكل. 

ىل أأهنا سوف تراجع الاقرتاح يف الوثيقة حىت يقوم الفريق العا .212 مل بدراس ته فامي بعد يف جلسة تقدميه وأأشارت الأمانة اإ
ىل امجلعية يف  مع أأخذ مداخالت الوفود يف احلس بان. وفامي يتعلق بدخوهل حزي التنفيذ، ميكن النظر يف ذكل عند  2015اإ

ىل أأن بعض ادلول الأعضاء لن تمتكن من تطبيق التغيريات من يوليو  ىل امجلعية، مع الإشارة اإ تقدمي التغيريات املقرتحة اإ
. ومت تناول التعليق اذلي تقدم به وفد الصني حول لغة املعلومات، واكنت قاعدة بياانت ركن املعلومات متوافرة بلغات 2016

النرش العرشة اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام تصبح املعلومات متوافرة بعد النرش يف نسق ابمجلةل من أأجل 
دماهجا يف الأنظمة من خالل مقديم خدم آخرين.  وبناء عليه، اإ دراج قاعدة تتعلق بتوزيع بياانت املرحةل الوطنية ة أ لن يؤدي اإ

ىل زرع الشك خبصوص اس تخدام البياانت الأخرى ملعاهدة الرباءات وتوزيعها ابمجلةل. وبناء عليه اقرتحت  ابمجلةل سوى اإ
دراهج  ا رصاحة يف الالحئة التنفيذية.الأمانة أأن تكون هذه املسأأةل موضوع تفا م يصدر عن امجلعية بدل من اإ

وكرر وفد الصني اقرتاحه بتعديل القواعد اخلاصة بتوفري الأساس القانو ي للتوزيع ابمجلةل للمعلومات اليت يمت تبادلها مع  .213
 املكتب ادلويل. 

ذا مت توفري وقت مناسب للتطبيق  2015وعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده لتقدمي اقرتاح للجمعية يف  .214 من قبل اإ
 املاكتب اخملصصة. 

وأأيد ممثل الإحتاد اليااب ي لوالكء الرباءات الاقرتاح نظرا لهامتم وأأمهية أأحد املتنافسني القادرين عىل متابعة طلب  .215
رسال اكفة معلومات دخول  ن مطلب وجوب قيام املاكتب اخملصصة ابإ دويل عند دخوهل املرحةل الوطنية. وابلرمغ من ذكل، فاإ

نية املطلوبة خالل شهر من وقوع فاعلية قد يكون أأمرا صعبا ابلنس بة لبعض املاكتب، لكن ينبغي توفري املرحةل الوط 
 املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية اذلي حيدث عىل الأقل. 

ورصح ممثل الاحتاد الأس يوي لوالكء الرباءات بأأنه حيبذ الاقرتاح بشدة. ويوجد أأعضاء لالحتاد يف عدد من ادلول،  .216
ن توفري معلومات متعلقة ابملرحةل الوطنية سوف يفيد املودعني ومن يرغبون يف اس تخدام التكنولوجيا يف النطاق  ذلكل فاإ

ىل مواهجهتا لالعام.  رسال املعلومات املطلوبة ولأن بعض الوفود أأشارت اإ صعوابت تتعلق ابلوفاء ابجلدول الزمين اخلاص ابإ
آخر  ىل توارخي أ ىل املكتب ادلويل، تساءل ممثل الاحتاد عام اكن ميكن لركن الرباءات أأن يشري اإ اخلاصة ابملرحةل الوطنية اإ

 معليات حتميل ملعلومات املرحةل الوطنية ابلنس بة للك دوةل. 

يااب ي للملكية الفكرية الاقرتاح اذلي س يفيد املودعني ومس تخديم قواعد بياانت الرباءات اذلين وأأيد وفد الاحتاد ال  .217
جراءات املرحةل الوطنية يف مرحةل مبكرة من خالل مصدر بياانت وحيد وسهل.  سيس تطيعون احلصول عىل تفاصيل عن اإ

دخاهل يف وعرب ممثل الاحتاد عن أأمهل يف أأن يمت توفري املعلومات اخلاصة ابلوضع  احلايل للطلب مبا يف ذكل هممل أأو مل يمت اإ
لهيا من خالل أأدوات البحث ااحمس نة يف ركن الرباءات.   املرحةل الوطنية يف الوقت املناسب وميكن الوصول اإ

الأمرييك لقانون امللكية الفكرية الاقرتاح كام أأيد اقرتاح ممثل الاحتاد الأس يوي لوالكء الرباءات  وأأيد ممثل الإحتاد .218
خطار املكتب ادلويل ابملعلومات املتعلقة ابملرحةل الوطنية،  آخر حتديث. وفامي يتعلق ابلوقت اخلاص ابإ بتوضيح اترخي القيام بأ

ن وجود فرتة أأطول من  ىل اس تخدام الرشاكت اليت تبحث  يوما يبدوا أأهنا س تجرد 60فاإ الإجراء من قميته ، نظرا للحاجة اإ
ىل احلصول عىل معلومات حمدثة.   عن احلرية يف اس تخدام التكنولوجيا اإ



PCT/WG/8/26 
41 
 

آخر حتميل ملعلومات املرحةل  .219 ىل اترخي أ وقامت الأمانة، ردا عىل اقرتاح الاحتاد الأس يوي لوالكء الرباءات ابلإشارة اإ
بالغ الفريق العامل بأأن التوارخي اخلاصة بلك مكتب قام بمزويد قاعدة البياانت هبذه املعلومات اكنت مذكورة يف  الوطنية، ابإ

 قاعدة بياانت ركن الرباءات.  

خطار املكتب ادلويل  .220 وقامت الأمانة بتقدمي عرض منقح. واكن ذكل يتطلب من املكتب اخملصص أأن يقوم ابإ
طاملا أأنه من غري املمكن وقوع  "1"1-95ذكل. ومت توضيح القاعدة  ابملعلومات خالل شهرين أأو بأأرسع ما ميكن بعد

لهيا يف املادتني  أأشار النص  "2"1-95ابلنس بة لنفس طلب الرباءات ادلويل. ويف القاعدة  29و  22الإجراءات املشار اإ
رسال رمق ىل النرش الوطين وليس السامح ابلرقابة العامة واكن الغرض من ذكل هو أأن يمت اإ ىل املعدل اإ  أأي نرش وطين اإ

ىل نرش الرباءة املمنوحة مبوجب القانون الوطين. وس يكون  "3"1-95املكتب ادلويل. ويف القاعدة  مت تعديل النص يك يشري اإ
من ااحمبذ عىل سبيل املثال توفري معلومات حول اجلريدة الرمسية اليت مت الإعالن عن الرباءة املمنوحة هبا ولكن ذكل لن 

لزام   يا. يكون أأمرا اإ

ضافة "أأو  .221 ىل القاعدة املقرتحة عرفواقرتح وفد اململكة املتحدة اإ عادة نرش طلب دويل مت نرشه  "2"1-95" اإ لأن اإ
ابلفعل من قبل املكتب ادلويل مل يكن من املتطلبات القانونية يف اململكة املتحدة لكن اكن يمت القيام به مضن الأعراف 

 الوطنية. 

شهر من اترخي الأولوية لكنه قام فقط بنرش  18خالل  الرباءاتبأأنه مل ينرش طلبات وأأبلغ وفد مرص الفريق العامل  .222
ذا اكنت هناك حاجة لتقدمي رمق الطلب أأو النرش.  الطلبات اليت متت املوافقة علهيا أأو رفضها وسأأل املكتب ادلويل عام اإ

صه للطلب يف املعلومات الواردة يف واقرتحت الأمانة، ردا عىل تعليقات وفد مرص، أأن يمت تضمني أأي رمق يمت ختصي .223
ن القاعدة "1"1-95القاعدة  ل  "2"1-95. وعند قيام دوةل بعدم نرش طلبات الرباءات اليت مل يبت فهيا بعد مثل مرص، فاإ

 تطبق علهيا. 

دة يف وأأكد وفد الصني عىل حتبيذه لفرتة زمنية مقدارها س تة أأشهر لتقدمي املعلومات اخلاصة ابملرحةل الوطنية الوار  .224
ىل معل توازن بني 1-95القاعدة  ، مضيفا أأنه من الصعب القيام بذكل خالل شهرين. كام أأكد الوفد أأيضا عىل احلاجة اإ

ىل املكتب ادلويل ومسؤولية املكتب ادلويل املتعلقة بتوزيع املعلومات بنسق مجةل.  رسال املعلومات اإ  مسؤولية املاكتب يف اإ

خطار املكتب ادلويل، أأن املهةل الأصلية وأأكد الرئيس، ردا عىل تعليقات وف .225 د الصني حول املهةل الزمنية اخلاصة ابإ
رسالها. وقد مت تعديلها لتصبح شهرين، أأو  ويه شهر قد مت اقرتاهحا لأن املعلومات مل تكن مفصةل ومل يكن من الصعب اإ

ت مثل ادلخول املبكر يف املرحةل بأأرسع ما ميكن بعد ذكل، اس تجابة لطلبات من ادلول الأعضاء. ولأنه تكون هناك حال
ن املكتب ادلويل س يعمل مع  رسال املعلومات خالل شهرين، فاإ الوطنية أأو املنح املبكر حيث تكون هناك صعوابت يف اإ

من أأجل احلصول عىل معلومات حمدثة. وذلكل ادلول الأعضاء عىل ضامن قيام املاكتب بتوفري هذه املعلومات بأأفضل ما ميكهنا 
الرئيس مد املهةل الزمنية لفرتة أأطول من شهرين يف احلالت العادية دلخول املرحةل الوطنية لأن ذكل س يظهر عدم فمل يؤيد 

 الاهامتم وعدم الرغبة يف توفري املعلومات بصورة منضبطة. 

ىل "القانون الوطين" يف القاعدة  .226 ذا اكن مي "3"و "2"1-95وتساءل وفد اليوانن بشأأن الإشارة اإ كن وتساءل عام اإ
 تغيريها لتكون "القانون املطبق". 

ىل املادة  .227 ىل "القانون x)2وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية ردا عىل سؤال وفد اليوانن اإ ( كام ييل :" الإشارة اإ
قلميي أأو براءة اخرتاع  ىل القانون الوطين لدلوةل املتعاقدة أأو ، حيامث يتعلق الأمر بطلب اإ شارة اإ قلمييةالوطين" تعترب اإ ، القانون اإ

قلميية".  و منح الرباءات الإ قلميية اإ يداع الطلبات الإ  اخلاص ابملعاهدة اليت تنص عىل اإ
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وقامت الأمانة بعرض اقرتاح منقح بصورة أأكرب، واذلي تضمن تفا م، من أأجل تبنيه من قبل امجلعية، مفاده أأن  .228
اتحهتا فقط للجمهور من خالل اجلريدة  "4"1-88اعدة املعلومات املتعلقة بفعاليات املرحةل الوطنية الواردة يف الق لن يمت اإ

الرمسية يف ركن الرباءات لكهنا أأيضا س تكون جزء من البياانت ابمجلةل اخلاصة مبطبوعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واليت 
ىل تقدهما املاكتب واملشرتكني الآخرين يف ركن الرباءات خبدمات بياانت الاشرتاك. وابلرمغ أأن ه ل توجد بياانت رصحية تشري اإ

ن الفكرة وراء التفا م يه حتقيق التناسق والوضوح فامي يتعلق بتوفري املعلومات ابمجلةل  خدمة البياانت ابمجلةل يف اللواحئ، فاإ
ىل القاعدة  ضافته اإ ن مطلب توفري رمق الطلب الوطين اخملصص للطلب قد متت اإ  . ول ينطبق"1"1-95للماكتب الوطنية. اإ

-95ذكل عىل قليل من ادلول الأعضاء لأن رمق املرحةل ادلولية يمت اس تخدامه بعد ادلخول يف املرحةل الوطنية. ويف القاعدة 
ىل النرش مبوجب القانون الوطين أأو العرف الوطين. وأأخريا، أأكدت الأمانة عىل أأن هذه البنود  "2"1 مت توضيح الإشارة اإ

هنا تنطبق عىل ادلخول يف املرحةل الوطن  دخاهل يف املرحةل الوطنية ومنح الطلب. ذلكل فاإ ية والنرش الوطين للطلب اذلي مت اإ
ىل املكتب ادلويل بصورة طوعية.  متابعاتأأو املنبثق ل تطبق عىل الطلب   الطلب، واذلي ميكن تقدميه اإ

 . اذلي خضع ملزيد من التنقيحوعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده لالقرتاح  .229

 .اذلي خضع ملزيد من التنقيحوعرب وفد املكتب الأورويب للرباءات عن تأأييده لالقرتاح  .230

ورصح وفد الصني بأأنه يشعر ابلرسور لوجود تفا م مت التفاق عليه حول توفري املكتب ادلويل للبياانت ابمجلةل لكنه  .231
ة حيصل علهيا. وطالب الوفد أأيضا مبزيد من عرب عن أأمهل يف أأن يمت تضمني مسؤولية عىل املكتب ادلويل بتوفري أأي ترمج

 الوقت للتشاور ادلاخيل بشأأن القواعد يف مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية. 

ىل وأأكد الرئيس، ردا عىل تعليق وفد الصني،  .232 ىل نسخة موحدة من التعديالت املقرتحة للقواعد عىل احلاجة اإ التوصل اإ
ذا اكن ميكنه قبول الاقرتاح اذلي جرى هل مزيد من التنقيح. اثنيا، اليت سيمت تقدميها  ىل امجلعية وطلب توضيح من الوفد عام اإ اإ

ىل أأن املكتب ادلويل قد أأوحض أأن املعلومات اليت تلقاها قد قام بتوفريها عىل ركن الرباءات وقام لكام أأمكن  أأشار الرئيس اإ
ىل املاكتب. وذلكل طا رسالها بنسق امجلةل اإ ىل الصعوابت اليت تعرتضه ابلنس بة لهذا البند. ابإ لب الرئيس وفد الصني ابلإشارة اإ

من الوفود الأخرى بشأأن زايدة املهةل الزمنية لتقدمي املعلومات اخلاصة بدخول املرحةل  الرأأيتوافق يف  أأيوأأخريا مل ير الرئيس 
ىل الصعوابت املرتبطة ب ىل س تة أأشهر. وأأشارت بعض الوفود اإ فرتة الشهرين، لكن اكن من املهم وجود هدف يؤكد الوطنية اإ

 عىل أأمهية تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب وبصورة معلية. 

وفد الصني عىل الأس ئةل اليت طرهحا الرئيس من خالل الترصحي بأأنه اكن يسعى لأساس قانو ي خملاوفه املتعلقة  وأأجاب .233
ابلقواعد. وفامي يتعلق ابلتوقيت، عرب الوفد عن رغبته يف أأن دراسة املوضوع بعد هناية اجللسة وتقدمي أأي تعليقات بأأرسع ما 

 ميكن. 

افقة عىل الاقرتاح اذلي خضع ملزيد من التنقيح لأنه قام بتعديل الوقت املسموح به ورصح وفد كولومبيا بأأنه ميكنه املو  .234
للماكتب اخملصصة بتوفري املعلومات املتعلقة ابدلخول يف املرحةل الوطنية ليصبح شهرين، أأو بأأرسع ما ميكن بعد تكل الفرتة 

 وأأوحض ابملقصود من نرش مكتب للطلب يف املرحةل الوطنية. 

 دا عند دمعه لالقرتاح اذلي خضع ملزيد من التنقيح. وعرب وفد كن .235

خطار  .236 وخلص الرئيس املناقشات من خالل اس تنتاج  أأن هناك توافق قوي ابلنس بة ملطالبة املاكتب اخملصصة ابإ
املكتب ادلويل خالل شهرين أأو بأأرسع ما ميكن بعد هذه الفرتة، ابدلخول يف املرحةل الوطنية، وبنرش الطلب ادلويل وفقا 

اثرة عدة مسائل حول كيفية معل البنود للقانون أأو الأعراف الوطنية للماكتب اخملصصة، ومبنح  الرباءة. وقد قام وفد الصني ابإ
لكن بناء عىل التوافق يف الرأأي املقدم من قبل الفريق العامل بشأأن السري قدما، فقد طالب الرئيس املكتب ادلويل ابلعمل 
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ذا اكن  القادمةمع الوفد عىل مدى الأسابيع  ميكن التعامل مع ذكل عىل مس توى للتعامل مع ما يسعى الوفد لتحقيقه وما اإ
 معيل أأو من خالل اقرتاح اتيل يف جلسة أأخرى من جلسات الفريق العامل. 

الواردتني يف املرفق الأول هبدف  95و 86عىل القاعدتني ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتحة  .237
ضافية قد تدخلها الأمانة عىل ، ره 2015عرضها عىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  نا بأأية تغيريات اإ

 الصياغة.

، رهن مناقشات أأخرى بني الأمانة ووفد الصني بشأأن تغيريات الفريق العامل عىل توصية امجلعيةووافق  .238
بل بديةل حممتةل ملعاجلة املسأأةل، مثل تناولها رصاحة يف  دخالها عىل التفا م املقرتح أأو س ُ أأخرى يف الصياغة حُيمتل اإ

دخالها عىل القاعدتني  الالحئة التنفيذية، ىل اعامتد التعديالت املقرتح اإ ضافة اإ : "ابعامتد 95و 86ابعامتد التفا م التايل، اإ
ىل أأن املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية ستتاح 4"1-86التعديالت املدخةل عىل القاعدة  "، أأشارت امجلعية اإ

دراهجا يف اجلريدة يف م وقع ركن الرباءات عىل الإنرتنت، بل وأأيضا كجزء من البياانت الببليوغرافية خبصوص للجمهور ابإ
ىل املاكتب وسائر املشرتكني يف  لتوفري ركن الرباءات خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املقدمة ابمجلةل اإ

 ".البياانت

 مراجعة نظام البحث ادلويل التمكييل
ىل الوثيقة  .239  .PCT/WG/8/6استندت املناقشات اإ

وأأوحضت الأمانة أأن خيار قيام املودع بطلب حبث دويل تمكييل اكن متوفرا منذ أأكرث من ست س نوات. وبعد أأول  .240
قامت امجلعية مبراجعة نظام البحث ادلويل التمكييل وقررت أأن جتري مراجعة  2012 أأكتوبرثالثة س نوات من التطبيق يف 

يت حتدث حىت ذكل احلني يف احلس بان، وخباصة ما يتعلق ابجلهود الرامية مع أأخذ التطورات الأخرى ال 2015أأخرى يف عام 
ىل حتسن جودة البحث ادلويل الرئيس.  ىل التحرك حنو مناذج حبث وحفص تعاونية وفامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ ومجلع اإ

رسال تعممي رمق  ومجموعات املس تخدمني  للماكتب C.PCT 1429 معلومات حول مراجعة هذا العام قام املكتب ادلويل ابإ
آراهئم وخرباهتم.  وقامت بعمل تواصل مبارش مع املس تخدمني اذلين طالبوا ببحث دويل تمكييل يف السابق للتعرف عىل أ

ن استيعاب البحث ادلويل التمكييل اكن منخفضا لكنه ارتفع عىل مدار  وخلصت الوثيقة الاس تجاابت للتعممي. وبصفة عامة فاإ
ة. وقد اكنت جتارب اجلهات اليت تطلب اخلدمة والإدارات ادلولية اليت قامت بتوفري البحث ادلويل الثالثة أأعوام السابق

جيابية. ولإعداد مراجعة تقوم هبا امجلعية هذا العام، أألقت الفقرتني  من الوثيقة الضوء عىل املسائل اليت  29و 22التمكييل اإ
املقرتحات املقدمة ردا عىل التعممي حول كيفية حتسني النظام من ميكن للفريق العامل دراس هتا. وقد تضمنت هذه املسائل 

خالل تعديل الإطار القانو ي، واملبادرات الأخرى اليت ميكن للمكتب ادلويل واملاكتب اختاذها جلعل اخلدمة أأكرث جذاب 
دلولية مبا يف ذكل اقرتاح واكن هناك حتديث أأيضا يف الورقة اخلاصة ابلبحث والفحص التعاو ي بني الإدارات اللمس تخدمني. 

ببدء مرشوع جترييب اثلث خالل الثالث س نوات القادمة بني املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية 
ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية واذلي متت مناقش ته يف اجامتع الإدارة ادلولية يف فرباير 

ىل دراسة PCT/MIA/22/13 نظر الوثيقة )أأ  2015 (. ومع أأخذ هذه املسائل يف احلس بان، اكن الفريق العامل يف حاجة اإ
يقاف نظام البحث ادلويل التمكييل. ويف املقابل، ميكن  كيفية السري قدما. وميكن أأن تبدأأ املناقشات حول كيفية تعديل أأو اإ

ظام يف الس نوات القادمة والقيام مبراجعة أأخرى لنظام البحث ادلويل للفريق العامل أأن يويص ابلس مترار يف متابعة الن
التمكييل يف املس تقبل. وميكن لهذه املراجعة أأن تقوم بدراسة التطورات الإضافية وخاصة اس تكامل وتقيمي اخلطة التجريبية 

ذا رغب الفريق العامل يف الثالثة حول البحث والفحص التعاو ي واليت ميكن أأن تمت يف خالل مخسة س نوات من الآن. و  اإ
ن الفقرة  ضافية، فاإ من الوثيقة تضمنت مسودة توصية لتقدميها للجمعية لختاذ قرار  31متابعة النظام ملدة مخسة س نوات اإ

 بشأأهنا.
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وأأيد وفد املكتب الأورويب للرباءات التوصية املتعلقة ابلس مترار يف متابعة نظام البحث ادلويل التمكييل ملدة مخسة  .241
ضافية ومراجعة النظام مرة اثنية يف س نوا فقد اقرتح الوفد ، تؤيده عدة وفود أأخرى، حذف . وابلرمغ من ذكل 2020ت اإ

 31يف مرشوع التوصية الواردة يف الفقرة  املرشوع الرائد عن البحث والفحص التعاونينيالصةل بني البحث ادلويل التمكييل و 
جراء البحث ادلويل  ضايف عقب اإ ماكنية الامتس حبث دويل اإ ، لكن الأسايسمن الوثيقة. فالبحث ادلويل التمكييل يتيح اإ

دارة حبث دويل واحدة لقاء  طار منوذج حبث وحفص تعاو ي، أأن جيري البحث أأكرث من اإ س يكون عىل املودع أأن خيتار، يف اإ
المنوذج التعاو ي مبزية تتعلق بأأن البحث املعزز سوف يمت القيام به قبل النرش ادلويل، لكن متتع وذلا  رمس حبث أأعىل.سداد 

دماج البحث والفحص التعاو ي يف س يكون هل عيب يتعلق بوجوب قيام املودع بسداد رسوم حبث أأعىل يف البداية.  ذا مت اإ واإ
ن هذا اخليار ميكنه التعايش مع البحث ادلويل التمكييل. وقد يكون من الإطار القانو ي ملعاهدة التعاون بشأأن ا لرباءات، فاإ

املمكن عندئذ ابلنس بة للمودع أأن يطلب حبث دويل تمكييل بعد القيام ابلبحث التعاو ي حول الطلب. وفامي يتعلق 
حث يف فكرة السامح للمودعني بطلب حبث ابملقرتحات الواردة يف الوثيقة، فقد عرب الوفد عن اهامتمه ابلقيام ابملزيد من الب

ىل مطالب  يداع طلب 19 معّدةل مودعة مبوجب املادةدويل تمكييل استنادا اإ . وميكن للوفد أأيضا دمع تأأجيل قرار املودع ابإ
ن املهةل ااحمّددة احلالية لإيداع الامتس حبث تمكييل يه   28ة و شهرا اعتبارا من اترخي الأولوي 19البحث ادلويل التمكييل. اإ

شهرا لإدارات البحث ادلويل لإعداد تقرير مع ترك تسعة أأشهر للقيام ابلبحث ادلويل التمكييل. ومن خالل اجلهود املبذوةل يف 
يداع طلب البحث املكتب الأورويب للرباءات لإعداد تقارير البحث خالل مدة س تة أأشهر مع تأأجيل  املهةل ااحمّددة اخلاصة ابإ

ىل  شهر ميكن أأن يوفر س تة أأشهر لإعداد تقرير حبث دويل تمكييل وس تكون املهةل ااحمّددة اخلاصة  22ادلويل التمكييل اإ
وابلنس بة لستيعاب البحث ادلويل ابلإيداع مامتثةل مع الإطار الزمين لإيداع طلب حفص متهيدي دويل مبوجب الفصل الثا ي. 

اليت تقدم اخلدمة اكن سببا يف اخنفاض مس توى الاهامتم من  التمكييل فقد وافق الوفد عىل أأن اخنفاض عدد الإدارات ادلولية
ىل اهامتم جامعات املس تخدمني يف أأورواب بوجود حبث وأأدبيات سابقة ابللغات الأس يوية.  املنظور الأورويب ولفت الانتباه اإ

الرسوم، لكن يف املكتب  وفامي يتعلق برسوم البحث ادلويل التمكييل، يوجد دلى الإدارات ادلولية املرونة الالزمة لتعديل
ن البحث ادلويل التمكييل اكن يمت بنفس الطريقة مثل البحث ادلويل "الأسايس". فاملودعون اذلين  الأورويب للرباءات فاإ
عداده املكتب الأورويب للرباءات يمتتعون بنفس املمزيات اليت يمتتع هبا املودع  حيصلون عىل تقرير حبث دويل تمكييل قام ابإ

عداده املكتب الأورويب للرباءات وسيمت اذلي يدخل  قلميية الأوروبية بتقرير حبث دويل قام ابإ عفاؤهاملرحةل الإ من رسوم  اإ
دارات البحث ادلولية الأخرى تقوم بتقدمي خدمة حبث دويل  البحث الأورويب التمكييل. وابلرمغ من ذكل، فهم الوفد أأن اإ

ق مبا يقدم للمودع حرية الاختيار بني أأنواع خمتلفة من البحث ادلويل تمكييل أأقل سعرا فامي يتعلق ببعض مجموعات الواثئ
 التمكييل وفقا لحتياجاته. 

من الوثيقة وميكنه أأن يؤيد اقرتاح  31رباءات عىل التوصية الواردة يف الفقرة لووافق وفد معهد بدلان أأورواب الشاملية ل .242
وع التجرييب التعاو ي للبحث والفحص. وفامي يتعلق ببعض املكتب الأورويب للرباءات املتعلق حبذف الرابط مع املرش 

 19الاقرتاحات املتعلقة بتحسني النظام، ميكن للوفد أأيضا تأأييد السامح ابعامتد البحث ادلويل التمكييل عىل تعديالت املادة 
ىل  لرباءات عن رغبته لالشاملية شهرا. كام عرب معهد بدلان أأورواب  22ومتديد املدة ااحمددة لإيداع طلب حبث دويل تمكييل اإ

يف القيام مبزيد من العمل من أأجل زايدة الوعي والرتوجي للخدمات املقدمة للمس تخدمني. وفامي يتعلق ابلرسوم، عرض املعهد 
هو حبث حمدود أأقل تلكفة يقترص عىل  2013مايو  1نوعني من البحث ادلويل التمكييل، أأحدها حبث اكمل، والثا ي منذ 

والايسالندية والرنوجيية والسويدية لكن لسؤ احلظ أأنه مل يمت تلقي أأي طلبات ابلنس بة  يةادلامنرك ستندات ابللغة مجموعات امل 
للنوع الثا ي من البحث. واختمت الوفد بدمعه للمتابعة املس مترة لنظام البحث ادلويل التمكييل لأنه لن يكون من اجملدي كثريا 

 هذا اخليار للمودعني يف هذا الوقت.  من الناحية املالية التوقف عن تقدمي

زاةل الارتباط بني البحث ادلويل  .243 رسائيل بأأنه قادر عىل دمع اقرتاح املكتب الأورويب للرباءات واخلاص ابإ ورصح وفد اإ
 من الوثيقة.  31التمكييل واملرشوع التجرييب حول البحث والفحص التعاو ي يف مسودة توصية واردة يف الفقرة 
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ىل ورصح وفد الصني .244 ىل تطورات نظام البحث ادلويل التمكييل ودمع الاقرتاح الرايم اإ  بأأنه اكن ينظر عن كثب اإ
 . 2020الاس مترار يف متابعة النظام حىت 

ورصح وفد مجهورية كوراي بأأن املكتب الكوري للملكية الفكرية ل يوجد دليه خطة ملموسة لتقدمي حبث دويل  .245
 لقيام بذكل يف املس تقبل. ويف الوقت نفسه، دمع الوفد اس مترار متابعة اخلدمة. تمكييل يف هذه املرحةل، لكنه ميكنه ا

جيابية تتعلق بتقدمي البحث ادلويل التمكييل ودمع اس مترار النظام. وتقدم  .246 ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن دليه خربة اإ
حىت يف احلالت اليت  الأسايسنة ابلبحث اخلدمة الفيدرالية للملكية الفكرية خدمة حبث دويل تمكييل برسوم خمفضة ابملقار 

ىل  الأسايستكون فهيا نتاجئ البحث  القيام ببحث ليس فقط ابلنس بة مل تتوفر بعد وحتتاج اخلدمة الفيدرالية للملكية الفكرية اإ
ابلنس بة للحد الأدىن من الواثئق الإجاملية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  أأيضاللواثئق الوطنية ابللغة الروس ية لكن 

فلن تكون عالوة عىل ذكل، ابلنس بة للمرحةل الوطنية حيث تتوافر نتاجئ البحث ادلويل "الأسايس" والبحث ادلويل التمكييل 
ىل  23وأأيد الوفد توجه الوثيقة يف الفقرات من  هناك حاجة لقيام اخلدمة الفيدرالية للملكية الفكرية مبزيد من البحث.  29اإ

 ووافق عىل تعليقات وفد املكتب الأورويب للرباءات حول الرابط بني البحث والفحص التعاو ي والبحث ادلويل التمكييل. 

ىل دراسة حمدودة قام هبا بني أأعضائه وقد لاملمثلني املتخصصني أأمام املكتب الأورويب وأأشار ممثل معهد  .247 لرباءات اإ
أأعطت سببا لخنفاض مس توى الاهامتم ابلبحث ادلويل التمكييل. وقد أألقت ادلراسة الضوء عىل أأن البحث ادلويل التمكييل 

ات التجارية مل تقدمه بعض الإدارات اليت هيمت هبا املس تخدمون مثل مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالم
واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الياابن للرباءات ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية 
صدار تقرير حبث  ىل رغبهتم يف تأأجيل الإجراءات الوطنية حىت يمت اإ واملكتب الهندي للرباءات. كام أأشار املودعون أأيضا اإ

ذا اكن س يدخل املرحةل الوطنية أأم ل. وابلنس بة قمية مضافة حبيث ميك لإعطاء ن للمودع اختاذ قرار بعد ذكل يتعلق مبا اإ
ذا اكنت متوافرة بتلكفة معقوةل. ويف الهناية، أأشار أأحد املودعني  للبحث التعاو ي، ميكن أأن هيمت املس تخدمون هبذه الإماكنية اإ

ضايف من خالل ادلخول املبك ىل أأنه ميكن احلصول عىل حبث اإ ر يف املرحةل الوطنية يف املكتب اخملصص، مع اس تخدام نتاجئ اإ
 هذا البحث الإضايف لختاذ قرارات بشأأن ادلخول يف املرحةل الوطنية أأمام املاكتب اخملصصة الأخرى. 

ووافق مندوب الاحتاد اليااب ي للملكية الفكرية عىل أأس باب اخنفاض نس بة اس تخدام البحث ادلويل التمكييل املشار  .248
لي ىل  14ه يف الفقرات اإ من الوثيقة وخاصة عائق اللغة وتلكفة اخلدمة. وابلنس بة لبعض املس تخدمني يف الياابن، مل يكن  16اإ

من الواحض أأن مزااي البحث ادلويل التمكييل تفوق التلكفة الإضافية. وذلكل فقد دمع الاحتاد متابعة مزااي املس تخدم، وخاصة 
اثئق املوجودة يف البحث ادلويل التمكييل بعد ادلخول يف املرحةل الوطنية، كام هو مشار كيفية اس تخدام املكتب اخملصص للو

ليه يف الفقرة   يف الوثيقة.  11اإ

من الوثيقة  31وقام الرئيس بتلخيص أأن الفريق العامل قد أأظهر تأأييدا عاما للقيام ابلتوصيات املقرتحة يف الفقرة  .249
ىل امجلعية، مع نص معدل للفص ل الارتباط مع املرشوع التجرييب للبحث والفحص التعاو ي من خالل استبدال وتقدميها اإ

ىل حبث تعاو ي ومناذج حفص و..." ابلعبارة التالية  ىل الانتقال اإ النص يف الفقرة )د( من التوصيات "...اجلهود الرامية اإ
الأمانة ابملزيد من البحث يف الاقرتاحات  :"...التطورات يف البحث والفحص التعاو ي و...". كام اقرتح الرئيس أأيضا أأن تقوم

يف البحث ادلويل  19لتحسني نظام البحث ادلويل التمكييل واليت تقدم هبا الفريق العامل مثل دراسة تعديالت املادة 
 التمكييل ومتديد املهةل الزمنية ااحمددة لإيداع طلب حبث دويل تمكييل. 

ىل تقدمي .250 ىل الفريق العامل يف دورته القادمة ملناقشة التحسينات ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ  وثيقة اإ
دخالها عىل نظام البحث ادلويل التمكييل.  ااحممتل اإ

 ووافق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعامتد التوصية التالية: .251
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ن امجلعية، وقد راجعت نظام البحث ادلويل التمكييل بعد ث ومّرة أأخرى  الث س نوات من دخوهل حزي النفاذ"اإ
 رت ما ييل:قرّ ، 2015يف عام 

ىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفرتة ثالث س نوات أأخرى، ومواصةل رفع  )أأ(" أأن تدعو املكتب ادلويل اإ
ىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛  التقارير اإ

ىل بذل املزيد أأن تدعو املكتب ادل )ب(" ويل والإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني اإ
ىل مس تخدميه وتعزيزها؛  من اجلهود لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

ىل النظر يف  )ج(" مراجعة نطاق ما أأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات البحث ادلويل التمكييل اإ
طار النظام وابلتايل مس توايت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات، يك تضحى  تقدمه من خدمات يف اإ

ىل النظر من جديد يف تقدميها يف املس تقبل القريب؛  معقوةل؛ وأأن تدعو الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلدمات اإ

ىل ذكل احلني، ، مع 2020وأأن تراجع النظام من جديد يف عام  )د(" مراعاة ما حيدث من تطورات أأخرى اإ
ىل امليض قدما بامنذج البحث والفحص التعاونيني وفامي يتعلق ابجلهود الرامية  وخاصة فامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ

ىل حتسني جودة البحث ادلويل "  "."الأسايساإ

 (ePCTبشأأن الرباءات )دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتو ي ملعاهدة التعاون 
ىل الوثيقة .252  .PCT/WG/8/19 استندت املناقشات اإ

وعرضت الأمانة الوثيقة واليت اعقبت املناقشات يف اجللسة السابعة للفريق العامل حول مفهوم اس تخدام النظام  .253
طالق ادلخول  والفقرات  PCT/WG/7/12للمرحةل الوطنية )أأنظر وثيقة الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

ىل  283من  ىل تبس يط العملية ملصلحة املودع واملاكتب PCT/WG/7/30يف وثيقة  305اإ (. وسوف يؤدي ذكل اإ
رسالها  ىل املكتب الوطين بنسق يسمح ابإ اخملصصة بطريقتني. الأوىل، س تعيد اس تخدام البياانت الببليوغرافية وترسلها اإ

ىل الأنظمة املوجودة  عادة طباعة بصورة مبارشة اإ ىل اإ ىل القضاء عىل احلاجة اإ يف املكتب اخملصص.  وسوف يؤدي ذكل اإ
ماكنية الوقوع يف أأخطاء.  املعلومات من قبل املودع يف الامنذج الوطنية ومن قبل املاكتب يف أأنظمهتا ادلاخلية وهو ما يتيح اإ

آمن لتحميل ومراجعة الواثئق والبياانت من خال ل الوكيل الأصيل ومن قبل الوكيل املرافق يف اثنيا، س توفر برانمج مشرتك أ
ىل زايدة الثقة من اجلانبني  ادلوةل ذات الصةل حيث يمت اس تكامل ادلخول للمرحةل الوطنية قبل تقدميها. وسوف يؤدي ذكل اإ

ن نتاجئ تقدمي طلب ادلخول يف املرحةل الوطنية من املرحج أأن يكون خاليا  بأأن التعلاميت قد مت فهمها بصورة مناس بة وبذكل فاإ
  من الأخطاء. 

ىل اجللسة السابعة للفريق العامل حيث مت طرح العديد من املسائل املتعلقة ابملفهوم من  .254 واس مترت الأمانة يف الإشارة اإ
ىل الطرق اليت ميكن هبا للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات التغلب  قبل املودعني واملاكتب. وأأشارت الوثيقة اإ

ذا  هبا عىل التحدايت اليت تواجه هذه املسائل. وميكن للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن يقوم بفحص ما اإ
جراء دون  الوكيل الوطين، والتوقيعات الالزمة اكن قد مت الوفاء ابملتطلبات ابلنس بة خملتلف املاكتب والقدرة عىل منع تقدمي اإ

وميكن للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن يعطي حتذيرات من  بشلك واحض.  والواثئق واليت تعترب رضورية
املشالكت ااحممتةل حىت يقوم املودع ابلتحقق من الطلب ويوجد ابلنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظام 

ن النظام يتعامل مع خمتلف املناطق الزمنية.  الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفر نظام مرن عالوة عىل ذكل، فاإ
ىل معيل مشارك يف للوكيل املصدر للتعلاميت لإدارة حقوق النفاذ مع واهجة بلغات متعددة ويه تسمح  يف بدل ما بتوفري النفاذ اإ

عرفة يعمتد علهيا وحىت يعمل النظام بفاعلية، اكنت هناك رضورة لتوافر مدوةل أأخرى عىل أأساس لك حاةل عىل حدا. 
للمتطلبات ااحملية الرمسية مبا يف ذكل اللغات والفرتات ااحمددة والمتثيل القانو ي وأأنواع املستندات املطلوبة. لكن س تظل 
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ىل عقد مزيد من املناقشات قبل  املتطلبات ااحملية املوضوعية مضن مسؤوليات الوكيل ااحميل. ذلكل اكنت هناك حاجة اإ
ىل حل مناس ب لسداد رسوم ادلخول يف املرحةل الوطنية. وبدا أأن هناك اهامتم اكيف ابلسداد املركزي لرسوم التوصل اإ

ىل  ىل حل  بشأأن الرسوم القابةل للسداد يف املاكتب اخملصصة ابلإضافة اإ الطلبات ومبرور الوقت س يكون من املمكن التوصل اإ
ا يف موافقة املاكتب عىل أأن تكون جزء من اجملموعة الطلبات. لكن يف الوقت نفسه عربت الأمانة عن أأمله ماكتب تسمل

التجريبية اخلاصة ابختبار النظام ابلنس بة دلخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
 بدون مكون السداد املركزي للرسوم. 

واختمتت الأمانة حدياها ابلتأأكيد عىل أأن النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يكون مفيدا فقط  .255
ابلنس بة لدلخول يف املرحةل الوطنية يف املاكتب اليت س تضمن أأن اس تخداهما س يكون فعال مبعىن أأن الواثئق سيمت تسلمها، 

وذلكل ان املكتب أأمور لن متثل أأي صعوبة يف العديد من املاكتب اخملصصة. ومعاجلهتا ويكون لها أأثر قانو ي مناسب، ويه 
ادلويل يبحث عن مجموعة ممثلني صغرية أأو مجموعة من املاكتب اخملصصة وممثيل مس تخدمني املهمتني ابس تكامل املتطلبات حبيث 

التقدم ابلتعليقات حول املهنج وطالب ميكن وضع نظام ذو صةل بأأكرب عدد ممكن من املاكتب اخملصصة. ودعا املكتب ادلويل 
ظهار الاهامتم أأثناء املداخالت املتعلقة ابلوثيقة أأم من خالل التصال  بوجود متطوعني للمشاركة يف العملية سواء من خالل اإ

 ابلأمانة بعد اجللسة. 

ماكنية ادلخول يف امل .256 رحةل الوطنية ابس تخدام وعرب وفد الياابن عن اهامتمه ابملشاركة يف املرشوع التجرييب لبحث اإ
النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وطالب ابملزيد من املعلومات حول املتطلبات القانونية والفنية قبل اختاذ 
ذا اكن املرشوع التجرييب سيتضمن طلبات دولية حقيقية أأم غري  قرار هنايئ حول املشاركة. وتساءل الوفد بصفة خاصة عام اإ

ذا اكن جيب اختبار حقيقية  لأنه س يكون رضوراي ابلنس بة للمشاركني يف املرشوع التجرييب أأن يفحصوا املتطلبات القانونية اإ
 طلبات دولية حقيقية يف املرشوع التجرييب. 

بتطور خدمات النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دمع ادلخول ملرحةل  نيوزيلنداورحب وفد  .257
للملكية الفكرية داعام قواي للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واكن  اقد اكن مكتب نيوزيلندالوطنية. و 

يس تخدم النظام يف الطلبات ادلولية، واكن يعمل مع املكتب ادلويل ومكتب اسرتاليا للملكية الفكرية عىل تطبيق خدمة 
ترتيبا مشاهبا ملساعدة حالت للملكية الفكرية ابس تخدام  نيوزيلنداب قام مكتنسخة البحث الالكرتونية. وعالوة عىل ذكل، 

طار  نظامه الإلكرتو ي لإدارة احلالت وسوف يسعده املشاركة يف املرشوع التجرييب املقرتح دخول املرحةل الوطنية يف اإ
 لتبادل اخلربات يف جمال تطبيق بروتوكول دخول اكمل. 

ورصح وفد اسرتاليا بأأنه يرحب ابس تكشاف التحسينات اليت دخلت عىل النظام وعرب عن اهامتمه مبراجعة واهجة  .258
دخال تطورات الواهجة لضامن أأن النظام يفي ابحتياجات مكتب اسرتاليا للملكية الفكرية بوصفة مس تخدم  للنظام المنوذج واإ

واكن من املهم بصفة خاصة ضامن تقدمي النظام مشاركة املصلحة.  وأأحصاب  الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
اءات. وما أأن يكون مناس بة للوالكء ااحمليني وقدرة عىل سداد الرسوم من خالل النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرب 

جرييب ميكنه أأن يفكر يف املزيد من لرباءات فهام أأفضل للموارد املطلوبة ليصبح جزءا من املرشوع التلسرتايل دلى املكتب الأ 
 املشاركة يف مجموعة صغرية من أأجل التحقق من النظام واختباره. 

النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه يدمع مفهوم قيام  .259
طالق ادلخول ملرحةل الوطنية يف أأهنا تتعلق ابلوظيفة اخلاصة ابلإيداع املتبادل املتصورة يف امللف العاملي مباكتب امللكية  ابإ

ىل أأنه جيب القيام بصورة  الفكرية امخلسة. وأأشار اخلرباء يف مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية اإ
يف الولايت تطبيق هذا النظام مبارشة حبل املشالكت الفنية، لكن هناك حتدايت قانونية كربى جيب التغلب علهيا قبل 

املتحدة الأمريكية. ومبوجب القانون الوطين، عىل سبيل املثال، ميكن للمودعني فقط احلصول عىل اترخي الإيداع بدءا من 
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يداع الطلب بصورة مبارشة يف مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، يف  التارخي اذلي يمت فيه اإ
ماكنية حل هذه املسائل القانونية، س يكون ظل ظ يداعها يف خدمة الربيد الأمرييك. وبرشط اإ لهيا، أأو اإ روف معينة مشار اإ

مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية همامت ابملشاركة يف املرشوع التجرييب اذلي متت مناقش ته يف 
ىل العمل مع امل   كتب ادلويل عىل تطوير تكنولوجيا املعلومات والإطار القانو ي الروري للمشاركة. الوثيقة وتطلع املكتب اإ

رسائيلوأأيد وفد  .260 مفهوم اس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل دخول املرحةل  اإ
ىل ان يأأخذ ذكل، اخلدمة س تكون مفيدة لاكفة أأحصاب املصلحة. وابلرمغ من الوطنية، وعرب عن اعتقاده بأأن  حيتاج النظام اإ

يف احلس بان اكفة املتطلبات املوضوعية والرمسية للولايت القضائية اخملتلفة. وفامي يتعلق ابلرسوم، سيتطلب وجود نظام سداد 
رسائيلمركزي تعديل قانون الرباءات يف   لأن الطلب ادلويل ل ميكنه دخول املرحةل الوطنية قبل سداد الرسوم. اإ

النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات به العديد من السامت اليت تفيد املودعني كندا بأأن  ورصح وفد .261
واملاكتب من أأجل تسهيل معلية ادلخول يف املرحةل الوطنية. كام س يكون املكتب الكندي للملكية الفكرية همامت أأيضا 

جراءات  ابملشاركة يف املرشوع التجرييب لكن اكن من الرضوري أأول ىل تتعلق ابالتحقق من املسائل القانونية منح اإ لطلب اإ
 مواطن غري كندى. 

وعرب وفد املكتب الأوريب للرباءات عن اهامتمه ابملشاركة يف املرشوع التجرييب مع املكتب ادلويل واملاكتب الأخرى.  .262
املثال يتعلق ابلتأأخر يف معاجلة طلب وابلرمغ من ذكل، اكنت هناك حتدايت جيب التغلب علهيا. اكن هناك خطر عىل سبيل 

عند دخول املرحةل الوطنية لس ببني أأساس يني. ومل يمتكن املكتب الأورويب للرباءات من معاجلة طلب حىت يمت الفاء باكفة 
عاهدة املتطلبات املتعلقة ابدلخول يف املرحةل الأوروبية. حىت لو اعترب اترخي تقدمي أأي وثيقة من خالل النظام الالكرتو ي مل

صدار أأي  التعاون بشأأن الرباءات مبثابة اترخي التقدمي، حىت يمت تلقي املعلومات من املكتب الأورويب للرباءات، ل ميكن اإ
ىل  خطاابت بوصفه مكتب خمصص.  ومن املشالكت الأخرى هناك تأأخري معاجلة التصويبات والعيوب حيث حيتاج النظام اإ

ىل املكتب اخملصص من أأجل التحقق مهنا من ضامن الإرسال من خالل النظام الالكرت  و ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ
بالغ املودع بأأي أأوجه قصور تتعلق ابلمتثيل عىل سبيل املثال. وهناك مجمعة أأخرى من التحدايت اليت تتعلق  اترخي التقدمي واإ

ذا اكن نظام السداد املركزي يعىن أأنه ل ميكن سداد اك فة الرسوم اخلاصة ابدلخول يف املرحةل الأوروبية عرب مبخاطر الارتباك اإ
ىل خماطر تتعلق بعدم الالمزام ابملهةل الزمنية  ىل سداد الرسوم من خالل أأنظمة خمتلفة مبا يؤدي اإ النظام املركزي، مبا يؤدي اإ

قلميية الأوروبية. وأأخريا ميكن أأن تكون هناك تعقيدات أأخرى تتع لق بطلبات ادلخول املبكر ااحمددة لسداد رسوم املرحةل الإ
 يف املرحةل الوطنية. وذلكل اقرتح الوفد حذف حالت ادلخول املبكر يف املرحةل الوطنية من املرشوع التجرييب. 

ىل الفقرة  .263 ىل أأن النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من  16وأأشار وفد املكس يك اإ )و( اليت أأشارت اإ
قد مت التخطيط لس تخدامه فقط مع املاكتب اليت وافقت عىل تلقي معلومات وواثئق بصورة  أأجل دخول املرحةل الوطنية

 الكرتونية وهو أأمر ل ميكن حتققه مبوجب قوانيهنا الوطنية.

ورحب وفد الصني ابس تكشاف معلية اس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلخول املرحةل  .264
أأمهل يف أأن تمت دراسة اجلوانب القانونية والفنية والعملية بصورة اكفية قبل اس تخدام هذه الوظيفة  الوطنية لكنه عرب عن

 وشارك اخملاوف املتعلقة ابحلفاظ عىل همةل زمنية صارمة لدلخول يف املرحةل الوطنية. 

م لنظام لتسهيل ادلخول وخلص الرئيس التعليقات اليت قدهما أأعضاء الفريق العامل من خالل التعليق عىل ادلمع العا .265
يف املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وابلرمغ من ذكل، اكنت هناك مسائل 
دارية حتتاج حللها قبل التطبيق الواسع. واكنت بعض املاكتب ترغب يف أأن تصبح جزءا من اجملموعة التجريبية  قانونية وفنية واإ

 لتحقق من املهنج، بيامن اكنت هناك بعض املاكتب اليت ل ميكهنا املشاركة يف هذه املرحةل الأولية. لختبار وا
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ىل منظور الس ياسات اذلي يقف خلف نظام الرباءات لتحقيق  .266 وأأشار ممثل الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الفكرية اإ
ذا متت مراجعة الإفصاح العام يف مقابل منح احتاكر عام لفرتة زمنية حمدودة.  وس نكون قد خدمنا النظام بصورة أأفضل اإ

س يكون الطلب ذو جودة عالية عند وجود تركزي الطلب من قبل الوكيل قبل ادلخل يف املرحةل الوطنية لس ببني. الأول، 
بصورة أأكرب، وتسهيل معل املاكتب اخملصصة. اثنيا، ستمت بعض معليات الرتش يح للقمية الاقتصادية لن املودعني س يحتاجون 

ذا اكن من املهم اس تخدام خدمات حمايم يف التقايض بشأأن الطلب يف ولية قضائية خمتلفة. كام  ىل التفكري فامي اإ اكن من املهم اإ
جراءات املرحةل الوطنية، حيث يكون وجود ااحمايم رضوراي من أأجل تصحيح  أأيضا أأن يعرف العميل من يتحمل مسؤولية اإ
ن جعل معلية ادلخول يف املرحةل الوطنية أأمرا ممكنا من خالل نقرة واحدة  الأخطاء اليت متت أأثناء التقايض. ويف املقابل، اإ

ىل وجود "نظ صدار متثيل معالء غامض، واذلي ميكن أأن يؤدي اإ ام تسجيل" به عدد كبري من الطلبات اليت تتضمن أأخطاء واإ
س يكون من شأأنه ان يؤثر أأثرا سلبيا عىل املرشوعات الصغرية واملتوسطة اليت ل تمتتع ابخلربة واليت ل تفهم تبعات عدم وجود 

ن غياب املراجعة اليت يقوم هبا ااحمايم  ىل مزيد من العمل اذلي يقوم به مستشار. ويف الواقع، اإ قد تؤدي عىل املدى الطويل اإ
 ااحمايم حلل املشالكت اليت اكن ميكن جتنهبا يف املراجعة المتهيدية اليت يقوم هبا حمايم. 

للرباءات بأأن النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  الأورويبورصح ممثل معهد املمثلني املتخصصني أأمام املكتب  .267
ت ميكنه تسهيل ادلخول للمرحةل الوطنية برشط أأن يمتكن النظام من تناول بعض املتطلبات الوطنية ومت اس تخدامه الرباءا

دلهيم خربة يف معاجلة الطلبات أأمام مكتب خمصص. وابلرمغ من ذكل، اكنت هناك خماطر مرتبطة  أأشخاصمن قبل 
قبل مودعني يقررون دخول املرحةل الوطنية يف مرحةل  ابس تخدام نظام من قبل مس تخدمني ل ميتلكون هذه اخلربة أأو من

متأأخرة بدون وجود وقت اكيف للعثور عىل ممثل متخصص أأو يرغبون يف تأأخري تعيني مثل هذا املمثل. وسوف يشجع النظام 
ىل املرحةل الوطنية من قبل مودعني بدون تعيني ممثل متخصص هل احلق يف العمل أأمام املاكتب  اخملصصة. املقرتح ادلخول اإ

ول نويص بذكل لأن بعض الأخطاء وعدم القيام ببعض اخلطوات ميكن أأن يؤثر عىل مصري الطلب يف املرحةل الوطنية. أأول، 
يداع الرتامج املعمتدة، واليت قد ينتج عهنا أأوجه  هناك بعض املتطلبات اخلاصة ابملاكتب اخملصصة، مثل حساب الرسوم واإ

ىل قصور أأثناء مرحةل التقايض يف ا ىل املرحةل الوطنية يؤدي اإ ن تعيني ممثل متخصص بعد ادلخول اإ ملكتب اخملصص. اثنيا، اإ
ىل املرحةل الوطنية مبا  احلد من الفرتة الزمنية املتوافرة للممثل املعمتد لتصحيح أأوجه القصور اليت قد حتدث يف أأثناء ادلخول اإ

ىل زايدة تلكفة املودع. اثلثا، قد ل يتلقى املودعو ن خطاابت من املكتب اخملصص، لأن البعض مل يرسلها يف اخلارج، يؤدي اإ
دارة غري املكتب  ن اس تخدام واهجة يديرها اإ وهو ما ميكن أأن ميثل أأمرا خطريا ابلنس بة ملصري الطلب. عالوة عىل ذكل، اإ

ىل ارتباك يتعلق مبن س يكون مسؤول يف حاةل حدوث عطل، هل يه السلطة اليت تقوم  ابلإدارة أأم اخملصص قد تؤدي اإ
املكتب اخملصص. ذلكل فقد عرب املكتب الأورويب للرباءات عن اعتقاده بأأن الواهجة ميكن أأن تكون أأداة مفيدة للأشخاص 
اذلين عىل دراية ابلترشيعات ادلولية، والترشيعات الوطنية للمكتب اخملصص والإجراءات املتعلقة هبا لكن تكون هناك خماطر 

اص ليسوا عىل دراية ابلترشيعات والإجراءات واذلين قد يمت تشجيعهم عىل تأأخري تعيني ممثل عند مراجعهتا من قبل أأشخ
نشاء مقديم خدمة تقوم متخصص حىت بعد ادلخول يف املرحةل الوطنية.  ن النظام قد ميثل حافزا عىل اإ عالوة عىل ذكل، فاإ

آلية يف العديد من ادلول ول ن تكون مسؤوةل عن اخلطوات الإجرائية اليت تقوم بتنفيذ ادلخول يف املرحةل الوطنية بصورة أ
ىل املكتب ادلويل حول كيفي السري قدما. أأول، اكن من  بتنفيذها. وعند تقدم املرشوع، قام املمثل بتقدمي بعض الاقرتاحات اإ

ذا اكن املكتب ادلويل أأو املكتب اخملصص هو املسؤول يف حاةل عدم توافق الواهجة مع ا ملتطلبات الرضوري حتديد ما اإ
الوطنية للمكتب اخملصص. اثنيا، جيب توفري مكتب مساعدة للمس تخدمني ليعطهيم معلومات حول الطبيعة الفنية والقانونية 

اثلثا، جيب تضمني املتطلبات اخلاصة ابملاكتب اخملصصة يف الواهجة بقدر الإماكن وجيب املتعلقة ابدلخول للمرحةل الوطنية. 
ذا مت الوفاء هبذه املتطلبات الأساس ية. وأأخريا، أأل تقبل الواهجة طلب ادل ل اإ خول للمرحةل الوطنية يف املكتب اخملصص اإ

ىل أأن تكون شامةل ابلنس بة للمتطلبات اخلاصة بلك مكتب خمصص لتغطية أأمور مثل واجب املودع املتعلق  حتتاج الواهجة اإ
ءات مبراقبة تقدم سري املرشوع التجرييب وسوف يرغب عن الأدبيات السابقة. وسوف يقوم املكتب الأورويب للربا ابلإفصاح

ىل اجملموعة لتقدمي تعليقات من أأجل تقليل اخملاطر املتعلقة ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  يف الانضامم اإ
 الرباءات يف املرحةل الوطنية. 
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ايس اخلاص ابلنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن ووافق ممثل الاحتاد اليااب ي لوالكء الرباءات عىل املفهوم الأس .268
الرباءات وفهم أأن الاقرتاح قد مت تقدميه بغرض أأن يكون سهل الاس تخدام ويعزز كفاءة معاجلة امعل يف املاكتب. وابلرمغ 

ملمثلني املتخصصني يف من اخملاوف اليت قام ممثلو والكء الرباءات ابلتعبري عهنا يف الوثيقة، مل يكن من الواحض كيف سيشارك ا
النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عند اس تخدامه دلخول املرحةل الوطنية. واكن من املهم أأن نأأخذ يف 

سهاماحلس بان أأن املس تخدمني تضمنوا املودعون ووالكء الرباءات وأأن والكء الرباءات يضمنون اجلودة العالية للعمل  يف  لالإ
يداع منذ فرتة، واكن من املهم املعاجلة السلس ة للمسائل يف املاكتب. ويوجد مبكتب الياابن للرباءات نظام الكرتو ي مطبق لالإ

يداع الالكرتو ي يف مكتب الياابن  ضامن الاتساق بني النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والنظام احلايل لالإ
الفنية اليت حتتاج لدلراسة ول يس تطيع الاحتاد اليااب ي لوالكء الرباءات يف هذه للرباءات. واكنت هناك العديد من املسائل 

 املرحةل املوافقة عىل نظام دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

لحتادات والكء الرباءات مثلون الآخرون اخملاوف اليت عرب عهنا امل  وردد ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية .269
وقام برشح نقطتني. النقطة الأوىل اكنت متعلقة ابلقوانني املطبقة واملسؤولية عن الإجراءات يف حاةل. ويف النظام اذلي يقوم 

ني عىل التعامالت الورقية، حيدث ادلخول يف املرحةل الوطنية يف أأرايض املكتب اخملصص ويكون أأي خطأأ خاضع للقوان
رسال  الوطنية وقرارات ااحمامك املرتبطة هبذه الولية القضائية. ويف النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكن يمت اإ
ىل املكتب اخملصص من خالل واهجة مس تخدم تقوم ابلتحمك فهيا الويبو مع حتديد اترخي طلب من خالل نقل  املعلومات اإ

ىل جزء خاص ابملكتب اخملصص. عن طريق الإنرتنت البياانت  ىل توضيح من اجلزء اخلاص ابملكتب ادلويل اإ ذلا فهناك حاجة اإ
ىل البياانت وأأثناء ادلخول للمرحةل الوطنية يمت جلب البياانت مبوجب القوانني الوطنية للمكتب  أأن للمس تخدم نفاذ اكمل اإ

ىل مراجعة قضائية مبوجب النظام  خفاق يف النظام الالكرتو ي اخملصص مع اماكنية نفاذ املودع اإ القضايئ يف حاةل حدوث اإ
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. أأما النقطة الثانية فتتعلق بعيوب التلكفة ذات الصةل واليت يتسبب فهيا ادلخول للمرحةل 

وسطة. ابلرمغ من الوطنية من خالل النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة للمرشوعات الصغرية واملت
متكن املؤسسات املودعة الكبرية من الإيداع يف العديد من ادلول ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن 
ن صغار املودعني ل ميتلكوا اخلربة الاكفية لس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن  الرباءات أأو امللف العاملي فاإ

 يطلب مهنم اس تخدام خدمات الوكيل ااحميل.  الرباءات وذلكل

ىل املكتب ادلويل تضمنت بعض اخملاوف  .270 ىل أأنه قدم ورقة اإ وأأشار  مندوب الاحتاد الأس يوي لوالكء الرباءات اإ
ىل  4واملقرتحات املتعلقة ابلقرتاح. ورحب الاحتاد الأس يوي ابلرتكزي عىل الفقرة  الوكيل املصدر للتعلاميت حاجة يف الوثيقة اإ

ىل ان يكونوا عىل ثقة من أأن املعلومات الأساس ية اكنت يف "شلك مريض للطرفني" والإشارة يف الفقرة  ىل  9والوكيل ااحميل اإ اإ
"مطلب مقرتح لتحديد وكيل وطين". واكن الاحتاد الأس يوي مس تعدا للمساعدة يف الاقرتاح من خالل ضامن املشاركة مع 

يني يف أأقرب فرصة حبيث ميكن دلخول املرحةل الوطنية من خالل النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الوالكء ااحمل 
 الرباءات أأن حيقق أأهدافه بدون زايدة اخملاطر اليت قد يتعرض لها املودع. 

ىل متطلبات وطنية قانونية معينة خاصة ابوأأشار ممثل  .271 لإيداع واليت متت الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الفكرية اإ
لهيا من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية واليت ميكن أأن يكون لها تبعات خطرية عندما ل يفي هبا املودع.  الإشارة اإ

ىل الفقرة  ذا اكنت معلية احلصول عىل وكيل وطين من املتطلبات  9وابلإشارة اإ يضاح حول ما اإ يف الوثيقة طالب املمثل ابإ
ذا اك ن الوضع غري ذكل، اكن من املهم أأن يكون هناك فرد واحض يس تقبل ترحيب اليكرتو ي من الوكيل املنسق الإجبارية. واإ

( واليت مسحت 7)27مسؤولية حتقيق ادلخول يف املرحةل الوطنية. كام ذكر ممثل الاحتاد ادلول الأعضاء ابملادة  لإعطائه
وطين فامي يتعلق بأأي مطلب خيتص بمتثيل املودع من قبل وكيل للمكتب املتلقي للطلبات واملكتب اخملصص بتطبيق القانون ال

 هل حق متثيل املودعني أأمام املكتب. 
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وأأكدت الأمانة، ردا عىل املداخالت، للفريق العامل أأنه ليست هناك نية لوضع نظام حيث ل ميكن لأي فرد دخول  .272
ن يمت التفكري فيه اكن الهدف منه تيسري التعاون وجتنب املرحةل الوطنية يف بقية أأحناء العامل بضغطة زر. لكن النظام اذلي اك

عادة طباعة املعلومات الواردة يف الطلب. واكن من املتوقع قيام وكيل حميل معني أأن يكون جزء من  بعض الأعامل املمةل مثل اإ
. وبيامن ميكن لأي حمايم معلية دخول املرحةل الوطنية اخلاصة ابس تكامل معلية التقدمي وتوفري مدخالت موضوعية عند احلاجة

دخال الإمس والعنوان ااحميل لأي فرد ليس  ساءة اس تخدام النظام من خالل سداد رسوم ودخول املرحةل الوطنية من خالل اإ اإ
هل أأي مؤهالت جتعهل يعمل أأمام املكتب ذو الصةل وغري معلوم حىت للوكيل، فلن يكون هناك اهامتم للقيام بذكل لأن الوكيل 

ن الأداة املقرتحة ميكن أأن توفرها أأي منظمة جتارية، برشط  يشءلن يسمع أأي  بعد ذكل خبصوص الطلب. ويف الهناية، فاإ
رغبة املاكتب يف توفري واهجات الكرتونية مناس بة من أأجل جعل املعلومات مقرؤة. وفامي يتعلق ابلقوانني املطبقة، س تكون 

ابلرمغ من ذكل للمكتب ادلويل اس تضافة خادم لصاحل مكتب وطين القوانني املطبقة يه قوانني املاكتب اخملصصة. وميكن 
ن أأي  ىل اخلادم س يعترب وكأنه قد تسلمه  يشءلكن س تكون اكفة الإجراءات ذات صةل هبذا املكتب وبذكل فاإ يصل اإ

ىل أأنظمة املاكتب الوطنية سوف يكون فوري تقريبا.  ن حتويل املعلومات من املكتب ادلويل اإ املكتب. وعىل أأية حال، فاإ
ىل الابتاكر يف التوصل حللول جلعل النظام يعمل بدل من اس تخدام مسائل معينة  وذلكل فقد أأكدت الأمانة عىل احلاجة اإ

 ب لالس مترار يف همام العمل اليدوي عندما تتوافر اخليارات الالزمة لتجنب ذكل. كسب

ىل بياانت واقرتح ممثل الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الفكرية  .273 اتحة النفاذ اإ نه ميكن اعامتد هنج أأفضل وهو جمّرد اإ اإ
التنفيذ لأنظمة املس تخدمني مبارشة. وتنطوي مركزية املرحةل ادلولية ومجموعة من الواهجات املعيارية يف املاكتب الوطنية وترك 

 27 النظام عىل خماطر مل يمت اختبارها خالل التقايض. ويف هذا اجملال، اعترب ممثل الاحتاد أأن هناك مغوض بني املادة
صص أأن يطلب )ب(، ميكن للمكتب اخمل1)اثنيا(51بعضهام البعض لأنه يف القاعدة واللتان ل تتسقان مع )اثنيا(  51والقاعدة 

ن املودع اذلي يزمع  قيام وكيل بمتثيل املودع و/أأو أأن يكون هل عنوان يف ادلوةل اخملصصة من أأجل تلقي الإخطارات عليه. اإ
يداعه نتيجة ذلكل.   أأن دليه عنوان يف هذه ادلوةل واذلي ل يعترب أأنه يفي مبتطلبات املعاهدة ميكن أأن يفقد اترخي اإ

ىل أأن كثريا من اجملالت اليت ُذكر أأهنا تنطوي عىل ممارسة سيئة هل صةل أأيضا وخلص الرئيس املداخالت اب .274 لإشارة اإ
ابمللفات الورقية. ولكن جيب عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مواهجة واقع العرص الرمقي. مفن املهم مراعاة املشالك، 

آليات بديةل س ت  ظهر وأأن املاكتب واملس تخدمني س يكونون قد أأضاعوا ولكن اس تخداهما احماوةل وقف التقدم س يعين أأن أ
للنظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن فرصة املساعدة يف تكييفها. واكن مكتب اسرتاليا للملكية الفكرية ميتكل خادم 

تعلقة ابملناطق الرباءات يس تضيفه املكتب ادلويل ومل ميثل ذكل أأي مشالكت ابلنس بة لتوارخي الإيداع الوطين أأو املسائل امل 
الزمنية أأو الفقد أأو احلقوق. وذلكل حث الرئيس ادلول الأعضاء عىل التفكري يف هذه املسائل للتوصل حللول جتعل النظام 
الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث فاعلية. وابلإضافة ذلكل، أأكد الرئيس لوالكء الرباءات أأن نظام التفويض 

الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات سوف يمت هتيئته من أأجل ضامن أأن الوالكء ااحمليني مل يقوموا املوجود يف النظام 
بمترير معل مل يوافقوا عليه. كام مت التأأكيد أأيضا عىل أأن القدرة عىل سداد الرسوم ذات الصةل بصورة مركزية وبصورة حصيحة 

  من نظام دخول املرحةل الوطنية. يف اكفة الولايت القضائية اكنت متثل جزء رئييس

وتساءل ممثل معهد املمثلني املتخصصني أأمام املكتب الأورويب للرباءات عن اجلدول الزمين للخطوات التالية يف  .275
 املرشوع. 

أأبلغ الرئيس، ردا عىل السؤال اذلي طرحه ممثل معهد املمثلني املتخصصني أأمام املكتب الأورويب للرباءات، الفريق و  .276
ل بأأن املكتب ادلويل سوف يقوم بتجميع مسودة واهجة أأولية يف صورة توضيحية واليت خيطط أأن ينرشها يف النظام العام

الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف سبمترب أأو أأكتوبر هذا العام. وس يكون املكتب ادلويل عىل اتصال ابدلول 
 يف اجملموعة التجريبية واليت ستمت دعوهتا لفحص مسودة الواهجات وتقدمي مرئياهتا. الأعضاء واملنظامت املراقبة املهمتة ابملشاركة 
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عداد مرشوع واهجة أأويل يف البيئة التجريبية .277 ، ePCT وأأحاط الفريق العامل علام بأأن املكتب ادلويل يعمزم اإ
ح أأن يكون ذكل يف خريف  مناقشات أأكرث واقعية مع  ، مما سيساعد عىل توفري املعلومات الالزمة لإجراء2015ويُرجَّ

املاكتب ومجموعات املس تخدمني الرائدة ااحممتةل. وأأحاط علام كذكل ابعمزام املكتب ادلويل دعوة املاكتب ومجموعات 
ىل املشاركة، وذكل عن طريق تعممي من تعماميت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يصدره يف  املس تخدمني الرائدة اإ

 املس تقبل القريب.

 عريف مستندات الرباءات ونطاقها:تدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاحلد الأ 
ىل الوثيقة .278  .PCT/WG/8/9 استندت املناقشات اإ

حلد اخلاصة ابفرقة العمل وقامت الأمانة بعرض الوثيقة اليت قدمت تقرير حاةل حول العمل اذلي سيمت اس تئنافه يف  .279
عادة حتديد جزء الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ص علهيا يف للواثئق املنصو الأدىن  احلد واكن هدف املرشوع اإ

بطريقة حتسن توافر املعلومات الفنية فامي يتعلق ابلتغطية  الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
وتنقسم املرحةل احلالية من العمل يف فرقة لواثئق الرباءات وسهوةل البحث ف املعلومات املتضمنة يف الواثئق.  الفنية والغوية

ىل  حراز التقدم اإ ىل ضامن أأن املاكتب يتوافر دلهيا املعلومات املتوافرة دلهيا من أأجل اإ ىل قسمني رئيسني هيدفان اإ العمل اإ
واليت اكنت واقعية وفعاةل يف الوفاء ابلأهداف املقصودة.  34خاصة بتعديل القاعدة املرحةل التالية املتعلقة بتقدمي مقرتحات 

وتضمن اجلزئني دراسة النسق ااحممتل اذلي سيمت اس تخدامه يف توثيق اجملموعات الوطنية بصورة فعاةل مع تقيمي النسق الفين 
دارات البحث ادلولية واملكتب ادلويل ومقديم  ووسائل التوزيع اليت يمت اس تخداهما حاليا يف توفري اجملموعات ااحملية ىل اإ اإ

خدمة قواعد البياانت. وسوف يسمح ذكل لفرقة العمل للتعرف عىل النسق املناسب اذلي جيب اس تخدامه من قبل املاكتب 
 . احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاليت ترغب يف تضمني مجموعاهتا يف 

عادة تفعيل فرقة العمل لأن الواثئق اليت قامورح .280 دارات البحث ادلويل ب وفد املكتب الأورويب للرباءات اإ ت اإ
معاهدة املنصوص علهيا يف بفحصها متثل دعامة هامة يف جمال اجلودة كام أأن النسخة احلالية من  احلد الأدىن من واثئق 

دارة" واذلي مت  التعاون بشأأن الرباءات ل تعكس العامل الرمقي احلايل. وقد مت تقدير أأن العمل املتعلق بتطوير نسق "ملف اإ
بأأنه يرى رضورة أأن يكفل العمل مزااي حتت رعاية ماكتب امللكية الفكرية امخلسة سوف يمت أأخذه يف احلس بان. ورصح الوفد 

اتحة البياانت بطري قة خالية من احلواجز. ومن املهم أأيضا حصة البياانت املتعلقة ابلرباءات واكامتلها وتناسب توقيهتا، ويكفل اإ
مراعاة مناذج املنفعة، اليت ابتت عديدة وهممة من زاوية حاةل التقنية الصناعية السابقة، ومراعاة أأمهية أأن تكون بعض 

ىل  ضافة مجموعات جديدة اإ احلد الأدىن املعلومات متاحة ابلإنلكزيية. وعالوة عل ذكل، جيب ضامن سهوةل الآلية اخلاصة ابإ
 .عاهدةاملللواثئق املنصوص علهيا يف 

عادة تنش يط فريق العمل وعرب عن رغبته يف تبادل خرباته يف ظل  .281 ماكتب امللكية  أأنشطةورحب وفد الياابن ابإ
 الفكرية امخلسة مع تبادل معلومات حول نرش الرباءات يف نسق الكرتو ي. 

ملنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سوف وعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن زايدة احلد الأدىن للواثئق ا .282
عادة تنش يط فريق معل احلد  جيايب بعيد املدى عىل حتسني  جودة البحث ادلويل. وذلكل فقد أأيد الوفد اإ يكون هل أأثر اإ

جزء من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلراسة نسق معياري لواثئق الرباءات لتصبح 
 الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

 .PCT/WG/8/9 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .283

 معيار عرض قوامئ التسلسل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ىل الوثيقة .284  .PCT/WG/8/13 استندت املناقشات اإ
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وأأشار وفد املكتب الأورويب للرباءات، واذلي يلعب دور قائد فريق العمل لإعداد توصيات حول العرض التوضيحي  .285
ىل XMLالنيولكيوتيدات والأحامض الأمينية بناء عىل لغة التوصيف املوسعة ) تسلسلقوامئ  ( لتبنهيا بوصفها معيار للويبو، اإ

فقة علهيا بصورة غري رمسية يف اجللسة الرابعة للجنة املعنية مبعايري الويبو يف مايو قد متت املوا 26أأن معيار الويبو املقرتح رمق 
لكن مل يمت اختاذ قرارات لأن اجللسة مت تعليقها بدون تبين جدول الأعامل. وعرب مكتب الرباءات الأورويب عن أأمهل يف  2014

ىل  ST 25من املعيار من  لالنتقالليا ابلتقيمي الفين عمل حاأأن يمت صبغ التفاق بصبغة رمسية يف القريب. ويقوم فريق ال اإ
 .ST 26املعيار 

نه يف الوقت اذلي يؤيد فيه الانتقال من املعيار  .286 حتاد الياابن للملكية الفكرية اإ ىل املعيار  ST 25وقال ممثل اإ ، ST 26اإ
نه يبدي قلقه من احامتل أأن يؤدي ذكل  ىل ارتاكب املودعني لأخطاء دلى مما يامتىش مع التوهجات التقنية الراهنة، فاإ الانتقال اإ

ىل املعيار  عطاء وقت اكف لنتقال املودعني من املعيار القدمي اإ يداع قوامئ التسلسل مبوجب املعيار اجلديد. مفن املهم ابلتايل اإ اإ
جراءات للمساعدة يف حال وقوع أأخطاء. اتحة اإ  اجلديد وضامن اإ

 .PCT/WG/8/13 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .287

 ST.14مراجعة معيار الويبو 
ىل الوثيقة .288  .PCT/WG/8/10 استندت املناقشات اإ

قامت الأمانة بعرض الوثيقة، واليت قدمت حتديثا حول معل فريق العمل اجلاري للجنة املعنية مبعايري الويبو ملراجعة  .289
عداد وتقدمي اقرتاح واملتعلق ابلإشارات املذكورة يف واثئق الرباءات.  14معيار الويبو رمق  واكن هناك عنرصان للمهمة: الأول، اإ

ماكنيةواثنيا، دراسة  14من معيار الويبو رمق  14حول مراجعة أأكواد الفئات الواردة يف الفقرة  وجود توصيات منقحة لتحديد  اإ
 ISO 690 2010يار ادلويل جلعل معيار الويبو أأقرب ملسايرة املع  14الأدبيات اليت ل ختضع لرباءة اخرتاع يف املعيار رمق 

ويغطي العنرص مبصادر املعلومات.  دخاصة ابلستشهاد ابملراجع البيبليوغرافية والاستشها مبادئ توجهييةواذلي يتضمن 
الثا ي أأيضا الاستشهاد ابلواثئق بلغات خمتلفة عن تقرير البحث اليت مت الاستشهاد هبا فيه. ووفقا ملا مت التفاق عليه يف 

، فقد قام الفريق ابلرتكزي عىل العنرص  2014املشاورات غري الرمسية أأثناء اجللسة الرابعة للجنة املعنية مبعايري الويبو يف مايو 
من  7والفقرة 6من املهمة اذلي يتناول التوصيات املتعلقة ابلستشهاد ابلأدبيات غري ااحممية برباءات. وانقشت الفقرة  الثا ي

عداد مسودة  14الوثيقة هذا العمل، واذلي تضمن حتديد البنود اليت يكون هبا املعيار  ومعيار الأيزو متسقني بصورة أأكرب واإ
 ااحممية برباءات بلغة غري اللغة الإجنلزيية أأو لغة تقرير البحث. نص يغطي الاستشهاد ابلأدبيات غري 

دراج الفئتني "Xوأأكّد وفد املكتب الأورويب للرباءات جمددا موقفه القايض ابلحتفاظ ابلفئة " .290 " يف I" و"N" وعدم اإ
 ST 14عيار املواءمة بني امل  . وأأيّد الوفد زايدةST 14من معيار الويبو  14شفرات الفئات املستشهد هبا الواردة يف الفقرة 

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

 .PCT/WG/8/10 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .291

 الرسوم امللّونة
ىل الوثيقة .292  .PCT/WG/8/21 استندت املناقشات اإ

ىل العمل عىل السامح ابلإيداع الالكرتو ي ومعاجلة طلبات معاهدة التعاون  وعرضت الأمانة الوثيقة .293 واليت أأشارت اإ
املرحةل ادلولية. ولسؤ احلظ، فقد واجه العمل مشالكت تتعلق بأأن املهنج  أأثناءبشأأن الرباءات واليت تتضمن رسوما ملونة 

ضافية لتسلمي ملفات الطلبات بنسق  ن اجلدول الزمين املقرتح لتطبيق . PDFاملقصود قد اس تتبع تلكفة اإ ونتيجة ذلكل فاإ
اخلدمة سيمت تأأجيهل ابملقارنة ملا مت تصوره يف اجللسة السابعة للفريق العامل.وظل املكتب ادلويل ملمزما مبفهوم السامح ابلإيداع 
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ىل حتسني الإفص اح لكن جيب القيام بذكل بدون الالكرتو ي واملعاجلة الفعاةل للرسوم امللونة يف احلالت اليت يؤدي ذكل فهيا اإ
عرض تاكليف جارية كبرية عىل املكتب ادلويل والإدارات ادلولية واليت س تنهتيي بأأن يتحملها املودع. ورحب املكتب ادلويل 

ىل التصال ابملكتب  PDFابلتعليقات عىل الوثيقة لكنه دعا املاكتب اليت تطبق أأنظمة تقوم مبعاجلة الرسوم امللونة بنسق  اإ
 يل بصورة غري رمسية ملناقشة الرتتيبات اليت وجدوا أأهنا فعاةل. ادلو

للرباءات والعالمات التجارية اكن ميكنه معاجلة الرسوم امللونة يف طلبات  ادلامنركبأأن مكتب  ادلامنركورصح وفد  .294
 الرباءات لفرتة من الزمن، وأأنه يرغب يف تبادل اخلربات يف هذا اجملال مع املكتب ادلويل. 

وأأبلغ املكتب الأورويب للرباءات الفريق العامل بأأنه ليس دليه أأنظمة تدمع املعاجلة الهنائية للرسوم امللونة يف طلبات  .295
الرباءات لكنه اكن يشعر ابلشغف ملناقشة املعايري يف هذا اجملال وخاصة مع املاكتب اليت قامت بتطبيق معليات الطلبات 

اءات بصدد جتديد أأنظمة تكنولوجيا املعلومات حىت تس تطيع الأنظمة أأن تتعامل مع ابلألوان. واكن املكتب الأورويب للرب 
 الرسوم امللونة. 

وأأيد وفد الياابن اقرتاح الاس مترار يف مناقشة مسأأةل الرسوم امللونة بصورة منفصةل عن ماكتب امللكية الفكرية، طاملا  .296
أأن نسق الرسوم امللونة وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات اليت جيب تطويرها يف لك مكتب اكنت خمتلفة. واكن مكتب الياابن 

دارة حبث دويل وحبث  أأنظمةللرباءات حيتاج املزيد من الوقت لتطوير  تقبل الرسوم امللونة بصفته مكتب تلقي طلبات او اإ
و مكتب خمصص وسوف يس متر يف تبادل املعلومات مع املكتب ادلويل يف هذا الصدد.   متهيدي اإ

ة ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه يرغب يف مساعدة املكتب ادلويل يف العمل الفين حىت يمتكن من معاجل .297
ىل أأن مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية قد واجه مسائل فنية خمتلفة يف  الرسوم امللونة وأأشار اإ

 معاجلة الرسوم امللومة عند تطبيق اتفاقية لهاي املعنية ابلتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية. 

للملكية الفكرية قبل املواصفات اخلاصة ابلرسوم امللونة  يلندانيوزالفريق العامل بأأن مكتب  نيوزيلنداوأأبلغ وفد  .298
 ادلويل أأو مع أأي ماكتب معنية. املكتب ويسعده تبادل خرباته مع 

س يحتاج حتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات دليه لتلقي الرسوم امللونة.  ورصح وفد مرص بأأن مكتب مرص للرباءات  .299
 رار يف تلقي الرسوم غري امللونة.الاس متوابلرمغ من ذكل، اكن من املهم 

رسائيل للرباءات دليه نظام تكنولوجيا معلومات مطبق قادر عىل تلقي  .300 رسائيل الفريق العامل بأأن مكتب اإ وأأبلغ وفد اإ
يداعها بصورة الكرتونية وقد مت مؤخرا تغيري الإطار القانو ي والأن ظمة والتعامل مع الرسوم امللونة يف الطلبات ادلولية اليت يمت اإ

يداع الرسوم امللونة.    الفنية حبيث تسمح ابإ

ذا قام ا وقام وفد الصني بطرح تساؤلني معليني حول تطبيق اس تخدام الرسوم يف املرحةل ادلولية. الأول يتعلق مب .301 اإ
يداع رسوم ملونة يف املرحةل ادلولية لكن املكتب اخملصص طالب برسوم غري ملونة عند دخول الطلب يف املرح ةل املودع ابإ

يداع الرسوم غري امللونة، هل هو املودع أأم املكتب ادلويل )حيث يقوم املكتب ادلويل بتحويل  الوطنية مفن دليه مسؤولية اإ
يداع رسوم ملونة يف املرحةل ادلولية، فهل لن يمت تضمني النسخة غري  ذا قام املودع ابإ ىل رسوم غري ملونة(؟ اثنيا اإ الرسوم اإ

يف مثل هذا املوقف، فهل س يكون لالك اجملموعتني من الرسوم نفس الأثر القانو ي وأأي امللونة يف النرش ادلويل؟ و
ذا اكنت هناك خالفات تتعلق ابلإفصاح عن املعلومات؟  اجملموعتني ستسود اإ

وأأكد ممثل الإحتاد الأس يوي لوالكء الرباءات أأمهية الرسوم امللونة يف بعض جمالت التكنولوجيا واكن سعيدا ابلتقدم  .302
ن لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نصت عىل اس تخدام رسوم غري اذل حرازه يف هذا اجملال. وابلرمغ من ذكل فاإ ي مت اإ

ملونة ذلكل وحىت يمت تغيري القاعدة ل ميكن للمودعني تقدمي رسوم ملونة يف بعض ادلول اخملصصة. وذلكل فقد عرب ممثل 
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طيع اكفة ادلول الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبول الرسوم الاحتاد عن أأمهل يف تعديل اللواحئ حبيث تس ت 
 امللونة. 

وأأيد ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية اجلهود اليت تسمح مبعاجلة الطلبات اليت تتضمن رسوم ملونة وهو ما  .303
ن ذكل لن ميثل أأي ميكن أأن يوفر فهام أأفضل لالخرتاع. وتدمع أأنظمة الربجميات اخلاصة ابمل ودع خمتلف أأنساق البياانت ذلا فاإ

ىل املامرسات احلالية املتعلقة ابس تخدام رسوم مظلةل ثالثية الأبعاد قد  مشلكة ابلنس بة للمودعني. كام أأشار ممثل الاحتاد أأيضا اإ
 تضيف رسوم أأخرى عىل املودعني عند عدم قبولها من قبل املاكتب. 

والكء الرباءات ابقرتاح متكني اس تخدام الرسوم امللونة لأن الرسوم امللونة تعزز الإفصاح ورحب ممثل الاحتاد اليااب ي ل .304
الواحض عن الاخرتاعات كام أأهنا تسهم يف الفحص الفعال و/أأو الاس تخدام العام لالخرتاعات. وحىت ل حيدث لبس، طالب 

جراء اختبارات تشغيلية قبل تطبيق الاقرتاح. كام اقرتح ممثل الاحتاد اليااب ي لوالكء  الاحتاد اليااب ي لوالكء الرباءات اإ
نه قد يكون من املناسب بدء قبول الرسوم امللّونة يف الطلبات ادلولية املودعة بنسق الرباءات حىت قبل تسوية  XML اإ

 .PDF املشالك املرتبطة بتكل املودعة بنسق

مت قبولها يف الإيداع يف املكتب  PDF بنسقوثيقة  وأأبلغ الاحتاد الأمرييك للملكية الفكرية الفريق العامل بأأن أأي .305
الأمرييك للرباءات والعالمات التجارية بوصفه مكتب تلقي طلبات لكن املودع قد يواجه مشلكة يف املرحةل ادلولية حيث 

عادة انتاج الرسوم امللونة بصورة غري ملونة أأو بدرجات الرمادي.   جيب اإ

يف املس تقبل القريب  13-11وفود، بأأنه لن يكون من املرحج تعديل القاعدة وأأوحضت الأمانة، ردا عىل مداخالت ال .306
ىل تعديل القوانني الوطنية يف العديد من  ملطالبة املاكتب اخملصصة بقبول الرسوم امللونة يف املرحةل الوطنية، يف ظل احلاجة اإ

ىل السؤال الأول اذلي طرحه وفد الصني واذلي يق يداع رسوم ملونة مث ادلول الأعضاء. وابلإشارة اإ ذا قام املودع ابإ ول أأنه اإ
هنا س تكون مسؤولية املودع يف هناية الأمر  تقدمي الرسوم الصحيحة. أأن يقوم ب طالب املكتب اخملصص برسوم غري ملونة، فاإ

ىل معلية بس يطة واكن املكتب ادلويل يتطلع ىل  وهناك جمال داخل هذا املرشوع للعمل عىل الآليات اخلاصة بتحويل ذكل اإ اإ
جراء املرحةل ادلولية اكمةل ابلألوان وتوفري  احلصول عىل تعقيبات قبل وضع الاقرتاحات الفنية يف هذا اجملال. لكن النية يه اإ
ذا وجدوه اكفيا. وابلرمغ من ذكل، س يقع عىل عاتق  نظام للتحويل الآيل للرسوم غري امللونة واذلي ميكن للمودعني اس تخدامه اإ

يداع  املودع مسؤولية حتويل ضافة أأي موضوعات وبذكل جيب احلرص عند اإ ىل رسوم غري ملونة بدون اإ الرسوم امللونة اإ
رسوم ملونة يف املقام الأول. أأما ابلنس بة للسؤال الثا ي املتعلق بأأثر الرسوم امللونة، فاإن النرش ادلويل س يكون ابلألوان مع 

 يق العامل. توفري نسخة غري ملونة ميكن تقدميها يف جلسة مس تقبلية للفر 

 .PCT/WG/8/21 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .307

 توضيح الإجراء املتعلق بتضمني الأجزاء غري املوجودة ابلإحاةل
ىل الوثيقة .308  .PCT/WG/8/4 استندت املناقشات اإ

بالغ الفريق العامل بأأهنا واصلت املناقشات حول تضمني الأجزاء غري املوجودة ابلإحاةل بصورة رمسية  .309 وقامت الأمانة ابإ
مع املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الأمرييك للرباءات والعالمات التجارية ويف اجامتع الإدارات ادلولية يف جلس هتا الثانية 

. وخلصت الوثيقة نتاجئ هذه املناقشات. ويف الوقت احلايل، اكنت 2015يف شهر فرباير والعرشين اليت عقدت يف طوكيو 
وهو ما  6-20و 5-20و 18-4واملاكتب اخملصصة/املنتقاة لبنود القواعد الطلبات  ماكتب تسملهناك تفسريات خمتلفة من قبل 

يداع اكن يتض ىل وجود ممارسات خمتلفة عندما اكن الطلب يف اترخي الإ من مجموعة من املطالبات أأو وصف اكمل لكن أأدى اإ
حاةل اكفة  يداع هذا الوصف أأو املطالبات بصورة خاطئة من قبل املودع مث قام املودع عندئذ مبطالبة املؤسسة من خالل اإ مت اإ

واكن من رأأي بعض املاكتب أأنه ل جيب املطالبات و/أأو الوصف املتضمن يف وثيقة الأس بقية بوصفة جزء غري موجود. 
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لسامح هبذه املامرسة لأن البنود اكنت تتعلق ابلأجزاء غري املوجودة من املطالبات أأو عنارص الوصف. وقد انطوى ذكل عىل ا
يداعها ابلفعل، وبذكل ل جيب السامح ابستبدال عنرص اكمل. وابلرمغ من ذكل، اعتربت  أأن الأجزاء غري املوجودة قد مت اإ

ىل أأن املودع اذلي مل يضع أأي مطالبات أأو وصف يف املاكتب هذه املامرسة مقبوةل لأنه خبال ن ذكل س يؤدي اإ ف ذكل فاإ
يداع  ضافة عنارص من خالل تضميهنا من خالل الإحاةل، أأما املودع اذلي قام ابإ يداعه س ميكنه اإ جملموعة  خاطئالطلب عند اإ

ن املودع يف احلاةل الأ  خرية سوف يعاقب عىل حماوةل من املطالبات و/أأو الوصف لن يسمح هل بتصحيح اخلطأأ. وبذكل فاإ
يداع طلب اكمل ابلرمغ من خطأأ املطالبات أأو الوصف.   اإ

طالع الفريق العامل  .310 عىل أأخر تطورات املناقشات اليت جرت يف اجامتع الإدارات ادلولية اليت وواصلت الأمانة اإ
عداد ورقة مناقشات )وثيقة  2015عقدت يف فرباير  (، وقام PCT/MIA/22/14 REVحيث قام املكتب ادلويل ابإ

واقرتحت ورقة املكتب ادلويل خيارين (. PCT/MIA/22/14 ADD املكتب الأورويب للرباءات بتقدمي واثئق )وثيقة
يف الوثيقة. اخليار الأول س يكون ترك املوقف"عىل ما هو عليه"  8كورة يف الفقرة 1حول الطرق ااحممتةل للميض قدما، وامل

ىل املامرسات اخملتلفة ملوترك مصري الطلبات لتضميهنا من خ وسوف ينتج عن ذكل وقوع الطلبات.  اكتب تسملالل الإحاةل اإ
ذا مت قبول املودعون يف خف  من قبل ماكتب قبول الطلبات واكتشف املودع يف مرحةل لحقة أأن التضمني من خالل الإحاةل اإ

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملطالبة اكفة املكتب اخملصص مل يتعرف عىل التضمني. واخليار الثا ي سيتضمن تعديل للواحئ
املاكتب اليت تقوم بقبول الطلبات، من أأجل املرحةل ادلولية، ابلسامح ابلتضمني من خالل الإحاةل. وسوف يوفر ذكل للمودع 

ىل املرحةل الوطنية اإ  صص. وأأظهرت ذا اكن هناك عالجا متوافرا مبوجب القانون الوطين للمكتب اخمل طريقا أأو جرسا للوصول اإ
من الوثيقة أأنه بيامن اكن هناك تأأييد من العديد من  13املناقشات اليت جرت يف اجامتع الإدارات ادلولية الواردة يف الفقرة 

الإدارات للخيار ابء اخلاص بتعديل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل املرحةل ادلولية اكنت هناك معارضة من 
دارة عىل الأ  واليت أأعيد  PCT/MIA/22/22من خملص الرئيس للجلسة )وثيقة  89للسبب املذكور يف الفقرة قل قبل اإ

(. وبناء عىل الاس مترار يف الاختالف يف وهجات النظر، عرب املكتب ادلويل عن PCT/WG/8/2نرشها يف ملحق الوثيقة 
ذا مل يمت التغلب عىل اخملاوف اليت عربت عهنا تكل الإدار  بأأنهاعتقاده  ن اس مترار اجلهود املتعلقة ابلتوصل حلل سوف اإ ة، فاإ

آخر يف هذه املرحةل  اختاذالوثيقة بعدم  أأوصتيكون غري متناسب لعدد احلالت اليت تأأثرت ابلفعل. وبناء عليه،  جراء أ أأي اإ
احماوةل تأأييد املامرسات املتباينة املوجودة يف هذا اجملال، وجيب عىل املكتب ادلويل أأن يعمل مع ادلول الأعضاء عىل تعديل 

 ية. الطلبات لتوضيح هذه املامرسات املتباينة وتبعاهتا عىل مصري الطلبات يف املرحةل الوطن  اكتب تسململ املبادئ التوجهيية

نه ل يزال يعتقد اعتقادا قواي أأنه يف حال تضمن الطلب ادلويل مجموعة من  .311 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
، مع ذكل، تضمني مجيع املطالب و/أأو مجيع املطالب )مودعة خطأأ( و/أأو عنارص وصف )مودعة خطأأ( والمتس املودع

ن ذكل التضمني ابلإحاةل مشمول فعال ليس "جزءا انقصا"ابعتبارها  عنارص الوصف الواردة يف طلب الأولوية ابلإحاةل يف ، فاإ
نه ل ميكنه دمع احلل التوفيقي املمتثّل يف اخليار ابء لراهنة حفسب، بل يف صياغهتا أأيضاروح ونية الالحئة التنفيذية ا . وقال اإ

ىل ادلول الأعضاء اليت تتيح  الطلبات فائدة عىل مقديمأأية يعود ب لالوارد يف الوثيقة لأن ذكل احلل غري منصف و املنمتني اإ
ماكنية ماكتهب مقديم ذكل احلل سوى ولن يفيد  .نةتسمل للطلبات وماكتب معيّ ل التضمني ابلإحاةل بصفهتا ماكتب ا ابلفعل اإ

ىل  ىل ادلول وحّث مجموعات املس تخدمني املن . تكل الإماكنيةماكتهبا  تتيحل اليت عضاء الأ ول ادلالطلبات املنمتني اإ متية اإ
ىل تغيري موقفها.  الأعضاء اليت ل تسمح ماكتهبا ابلتضمني يف احلاةل قيد البحث عىل "الضغط" عىل تكل املاكتب دلفعها اإ
واقرتح كذكل أأن ينرش املكتب ادلويل قامئة تبنّي املامرسة اليت تتبعها ماكتب لك ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون 

ىل اخليارين أألف وابء،   خيص التضمني ابلإحاةل يف احلاةل املذكورة.بشأأن الرباءات فامي وأأضاف الوفد أأن هناك، ابلإضافة اإ
ضافيني عىل الأقل ينبغي النظر فهيام. فميكن، أأول، تعديل القاعدة للسامح حتديدا، يف احلاةل قيد البحث،  18.4 خيارين اإ

. وميكن، اثنيا، "جزءا انقصا"ابعتبارها  ة يف طلب الأولوية ابلإحاةلمجيع املطالب و/أأو مجيع عنارص الوصف الواردبتضمني 
ىل الالحئة التنفيذية ملعاجلة احلاةل قيد البحث. ضافة حمك جديد متاما اإ  اإ
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وذكّر وفد املكتب الأورويب للرباءات ابلأغراض الأصلية للأحاكم اخلاصة ابلأجزاء الناقصة والواردة يف الالحئة  .312
التعاون بشأأن الرباءات، ويه املواءمة بني املعاهدة وأأحاكم معاهدة قانون الرباءات. وقد ُوضعت تكل التنفيذية ملعاهدة 

الأحاكم لتوفري ضامانت للمودعني ومعاجلة حالت اس تثنائية وجيب ابلتايل أأن تُفرّس بطريقة صارمة. ورأأى أأنه ل توجد، ل يف 
ماكنية السامح للمودع أأو عدم معاهدة قانون الرباءات ول يف معاهدة التعاون بشأأ  ن الرباءات، أأية أأحاكم تتناول مسأأةل اإ

يف  "جزءا انقصا"ابعتبارها  مجيع املطالب و/أأو مجيع عنارص الوصف الواردة يف طلب الأولوية ابلإحاةلالسامح هل بتضمني 
ماكنه قبول حال تضمن الطلب ادلويل مجموعة من املطالب )مودعة خطأأ( و/أأو عنارص وصف )مودعة خطأأ(. و  ن ابإ قال اإ

احلل التوفيقي املبنّي يف اخليار ابء الوارد يف الوثيقة وأأقّر أأن ذكل احلل لن يبدو مقبول للوفود الأخرى. وابلتايل اقرتح الرتكزي 
 عىل تعديل املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات من أأجل توضيح اس مترار تباين املامرسات اليت تتبعها املاكتب

ذاكء وعي املودعني.  واإ

يداع بعض الواثئق حسب الأصول يف  .313 ىل أأنه يبدو هل غريبا أأن الالحئة التنفيذية تسمح للمودع ابإ وأأشار الرئيس اإ
يداع أأي يشء عىل الإطالق يف غضون املهةل ااحمّددة، ول تسمح  ظروف "القوة القاهرة" بعد انقضاء املهةل ااحمّددة دون اإ

آليات للمودع بتصحيح اخلطأأ امل  يداع مجموعة خاطئة من املطالب و/أأو عنارص وصف خاطئة. ول تسمح ال متثل يف اإ
لزامية. وذلكل، ومع زايدة  الالكرتونية لإيداع طلبات الرباءات بصفة عامة ابلقيام ابلإيداع بدون الوفاء باكفة املتطلبات الإ

يداعها بصورة الكرتونية س تكون هناك حالت قليةل من وجود أأجزاء انقصة. وابلرمغ من ذكل،  عدد الطلبات اليت يمت اإ
حلاقس تكون هناك حالت اندرة تنطوي عىل قيام املودعني  ذا اكن من غري املمكن  ابإ وثيقة غري حصيحة عن طريق اخلطأأ. واإ

حماوةل اس تكشاف  –كام اقرتحه أأحد الوفود  –معاجلة هذا الوضع من خالل تضمني "جزء انقص" ابلإحاةل، فميكن رمبا 
ماكنية صياغة حمك جديد متاما يسمح للمودع، يف حالت حمدودة واس تثنائية للغاية، ابستبدال املطالب و/أأو عنارص  اإ
الوصف املودعة خطأأ والواردة يف الطلب ادلويل كام أأودع بنسخة معادةل "حصيحة" من املطالب و/أأو عنارص الوصف 

 الواردة يف طلب الأولوية.

ىل ارتباك بني املودعني فامي يتعلق ابملامرسات اخملتلفة ملورصح وفد  .314  اكتب تسملالصني بأأنه اعترب أأن اخليار أأ يؤدي اإ
ن التضمني  الطلبات طاملا أأهنا لن تكون قادرة عىل التنبؤ مبصري طلب التضمني من خالل الإحاةل. أأما ابلنس بة للخيار ابء فاإ

ملطالب و/أأو عنارص الوصف لأغراض املرحةل ادلولية سوف يؤثر فقط عىل من خالل الإحاةل اخلاصة مبجموعة اكمةل من ا
ضافية وعدم نطاق الإفصاح الأصيل.  ماكنية تقايض رسوم اإ جراءات البحث ادلويل لبد أأن تأأخذ يف احلس بان اإ ن اإ وذلكل فاإ

 خماطر جديدة يف النظام، مع الوفاء ابملهةل الزمنية ااحمددة لإعداد تقرير الفحص ادلويل. وميكن أأن يتسبب هذا اخليار يف
مالحظة أأن القوانني الوطنية قد ل ترفض طلب التضمني. وذلكل فقد فهم الوفد أأن التضمني من خالل الإحاةل ملطالب اكمةل 
و/أأو عنارص وصف جيب أأن يكون مسموحا هبا وجيب تعديل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتوضيح هذه املسأأةل 

 من قبل املودعني واملاكتب.  وجتنب الارتباك

رسائيل عن تأأييده للخيار ابء للسامح ابلتضمني من خالل الإحاةل لاكمل الوصف و/أأو الطلبات لأغراض  .315 وعرب وفد اإ
املرحةل ادلولية فقط مبا يضمن أأن البحث ادلويل قد مت من خالل أأخذ الأمور اليت طلب تضميهنا من خالل الإحاةل يف 

 احلس بان. 

ململكة املتحدة اخليار ابء بوصفه أأفضل حل وسط، بسبب تباين وهجات النظر بني املاكتب.  كام رصح وأأيد وفد ا .316
ماكنية السامح ابلتضمني من  دخال بند جديد وفقا لقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية لتوضيح اإ الوفد أأيضا بأأنه يؤيد اإ

يداعها بصورة خاطئة. خالل الإحاةل لستبدال مجموعة اكمةل من املطالب و/أأو ا  لوصف اليت مت اإ

ىل وجوب وجود خطأأ واحض للتفكري يف تطبيق  .317 شارة اإ وأأيد وفد املكس يك اخليار ابء لكنه أأضاف بأأنه ميكن وجود اإ
 التضمني من خالل الإحاةل. 
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نصافاوعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده للخيار ابء وعرب عن اعتقاده بأأن هذا اخليار أأكرث مشولية  .318 للمودعني. كام  واإ
واذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية. أأول،  18-4قام الوفد أأيضا بطرح نقطتني تتعلقان ابلتعديل املقرتح للقاعدة 

تشكك س يكون من الصعب تطبيقه لأنه يتطلب من العديد من املاكتب وادلول أأن تقوم بتغيري ممارساهتا الوطنية. اثنيا، 
لأنه من خالل موامئة القوانني الوطنية، ميكهنا التعدي عىل احلقوق  18-4ق العامل عىل تعديل القاعدة الوفد يف قدرة الفري

 الس يادية. 

ميكن مراجعهتا يف املس تقبل. ويف املقابل، س يحتفظ اخليار أأ  18-4وأأيد وفد الربتغال اخليار ابء، لكن القاعدة  .319
 يكن الغرض من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. الطلبات وذكل مل  ماكتب تسملمبامرسات متباينة يف 

يداع  .320 وأأيد وفد كولومبيا اخليار ابء لأنه يس تجيب بصورة أأفضل لحامتلية نس يان املودع جلزء من الطلب أأو القيام ابإ
معلومات خاطئة ل تتطابق مع طلب الأولوية ويسمح ابلبحث يف الطلب الصحيح يف املرحةل ادلولية. ومن انحية أأخرى، 

ىل حاةل من عدم اليقني. ف ن تباين املامرسات يف املاكتب املتلقية للطلبات يف اخليار أأ تؤدي اإ  اإ

ورصح وفد كندا بأأنه بسبب غياب التوافق يف الرأأي حول الإجراءات املتعلقة ابلتضمني من خالل الإحاةل للأجزاء  .321
جراء يف هذه املرحةل ملوامئة الناقصة فقد أأيد املكتب الكندي للملكية الفكرية توصيات املكتب ادلويل  بعدم اختاذ أأي اإ

الطلبات لزايدة وعي املودع  اكتب تسملالتوجهيية مل املبادئاملامرسات املتباينة للماكتب، وأأنه جيب القيام جبهود لتوضيح 
ىل موقفه السابق من تعديل القاعدة  فة املواصفات اخلاصة للسامح ابستبدال باك 20ابملامرسات املتباينة. كام أأشار الوفد أأيضا اإ

 من خالل بند يغطي عدم التوافق مع القوانني الوطنية.  اخلاطئابلإيداع 

ىل احلل  .322 وعرب وفد فرنسا عن اعتقاده بأأن غياب التوافق يف الرأأي حول هذه النقطة قد جيعل من احلمكة اللجوء اإ
بالغ املودعني بصور  ة أأفضل ابملامرسات اخملتلفة يف هذا اجملال. وسط اذلي اقرتحه املكتب ادلويل يف صورة خيار أأ مع اإ

الناقصة مضيفا أأن املكتب املرصي للرباءات  الأجزاءوأأيد وفد مرص تعديل اللواحئ مع وجود بند جديد يسمح بتقدمي  .323
 يعطي همةل شهر للمودع لتقدمي اجلزء الناقص. 

الطلبات لتوضيح املامرسات احلالية يف  تب تسملاكالتوجهيية مل املبادئاقرتاح املكتب ادلويل بتعديل وأأيد وفد الياابن  .324
 هذه املاكتب واذلي اعتربه مبثابة مهنج واقعي دلراسة الآراء املتباينة حول هذا املوضوع. 

لرباءات أأن أأعضاءه يؤيدون التضمني من خالل لمعهد املمثلني املتخصصني أأمام املكتب الأورويب ورصح ممثل  .325
يداعه بصورة خاطئة واعتقد أأن هناك س ببني قويني تساندان هذه الإحاةل للسامح ابستبدال وصف و /أأو مجموعة مطالب مت اإ

يداع طلب غري اكمل ابملقارنة  ن التفسري الضيق لبند التضمني من خالل الإحاةل أأيد املودع اذلي يقوم ابإ املامرسة. أأول، اإ
يداع مطالب و/أأو وصف غري حصيح عن طريق اخلطأأ. اث نيا، لن يلحق أأذي بأأي طرف اثلث لأن ابملودع اذلي قام ابإ

الطلب ادلويل ل ينرش يف الوقت اذلي يطالب فيه املودع ابلتضمني من خالل الإحاةل. واقرتح ممثل املعهد عىل الفريق 
للسامح بتضمني العنارص الناقصة ابلإحاةل يف احلالت اليت ل يكون فهيا طلب  18-4العامل أأن يقوم بدراسة تعديل القاعدة 

 .)اثنيا(26أأو حُصّح مبوجب القاعدة  لأولوية واردا يف الطلب ادلويل كام أأودع، ولكنه أأودع لحقال

ويف ووافق ممثل الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الفكرية عىل املوقف اذلي عرب عنه وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  .326
عامل رسيع احلركة، اكن من املهم المتكن من عالج الأخطاء اليت قد تقع، وخاصة املتعلقة ابملرشوعات الصغرية واخملرتعني الأفراد 
ن املامرسات  واملودعني من ادلول النامية، واذلين دلهيم موارد قليةل ووقت أأقل لإزاةل الأخطاء من الطلبات. ويف املقابل، فاإ

ذا مل يمت تعديل اللواحئ للسامح ابلتضمني من خالل الإحاةل لستبدال مجموعة اكمةل املتباينة احلالي ة ل تفيد. وابلرمغ من ذكل، اإ
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من املطالب و/أأو الوصف مفن ااحمبذ احلفاظ عىل املامرسات احلالية كام ورد يف اخليار أأ بدل من البديل الوسط الوارد يف 
 اخليار ابء. 

للوالكء املعمتدين للمنظامت ادلويل للملكية الصناعية عىل انه يف املس تقبل، س يكون  ا يس بووافق ممثل الاحتاد الإ  .327
عداد الطلبات.  يداعه بصورة خطأأ، بسبب اختالط الأمور عند اإ أأكرث خطأأ ش يوعا ليس اجلزء الناقص ولكن اجلزء اذلي مت اإ

يداع ه بصورة خاطئة لكنه أأكد عىل أأن ذكل جيب أأن يمت وذلكل وافق ممثل الاحتاد عىل أأنه من ااحمبذ تصحيح اجلزء اذلي مت اإ
يف ظروف حمدودة للغاية كام جيب القيام به يف املراحل املبكرة من معاجلة الطلب من أأجل جتنب حدوث عدم يقني للطرف 

 الثالث. 

اليت عرب عهنا الفريق العامل حول التضمني  الآراءاملناقشات من خالل الاعرتاف بتباين  وقام الرئيس بتلخيص  .328
 PCT/WG/8/4 ابلإحاةل ابلنس بة للأجزاء الناقصة. وقد عربت العديد من الوفود عن حتبيذها للخيار أأ كام ورد يف الوثيقة 

تباينة الطلبات لتوضيح املامرسات امل  اكتب تسملالتوجهيية اخلاصة مب املبادئ)وترك املوقف "عىل ما هو عليه" مع تعديل 
املس مترة للماكتب وزايدة وعي املودعني(، بيامن قامت العديد من الوفود الأخرى ابلتعبري عن حتبيذها اخليار ابء )مبطالبة 
املاكتب املتلقية للطلبات ابلسامح ابلتضمني من خالل الإحاةل لأغراض املرحةل ادلولية(. وذلكل مل يكن هناك توافق يف الرأأي 

 املبادئ التوجهييةن اكن من الواحض أأن غالبية ادلول الأعضاء س تقدر قيام املكتب ادلويل بتوضيح بشأأن امليض قدما، لك
للماكتب املتلقية للطلبات بأأفضل ما يكون وحتديد املسائل املتضمنة يف هذا الأمر يف هذه الفرتة الزمنية. وحيامث يكون من 

يداعه بصورة خاطئة جي جراءات اتلية للبحث ادلويل املمكن تضمني جزء انقص أأو جزء مت اإ ب القيام بذكل قبل اختاذ اإ
واكن هناك بعض التأأييد للمكتب ادلويل لإعداد مسودة لبند جديد، ملناقش ته يف اجللسة التالية للفريق والفحص المتهيدي. 

لأولوية العامل، واذلي يسمح للمودع، يف ظروف حمدودة واس تثنائية، ابستبدال مطالب و/وصف املتضمن يف وثيقة ا
يداعه بصورة خاطئة.      واذلي مت اإ

ىل املكتب ادلويل أأن يعد، لأغراض املناقشة يف دورته القادمة، وثيقة معل تتضمن  .329 وطلب الفريق العامل اإ
مرشوع حمك جديد يسمح للمودع، يف حالت حمدودة واس تثنائية للغاية، ابستبدال املطالب و/أأو عنارص الوصف 

الطلب ادلويل كام أأودع بنسخة معادةل "حصيحة" من املطالب و/أأو عنارص الوصف الواردة  املودعة خطأأ والواردة يف
 يف طلب الأولوية.

ىل املكتب ادلول أأيضا أأن يقوم، يف انتظار نتاجئ املناقشات احلالية بشأأن املسائل قيد  .330 وطلب الفريق العامل اإ
عداد تعديالت عىل املبادئ التوجهي  ية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات والتشاور بشأأهنا من البحث يف الفريق العامل، ابإ

آاثر اس مترار تباين تكل املامرسات. ذاكء وعي املودعني بأ  أأجل توضيح اس مترار تباين املامرسات اليت تتبعها املاكتب واإ

 املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم
ىل الوثيقة .331  .PCT/WG/8/5 استندت املناقشات اإ

خالل توضيح أأنه، يف س ياق املناقشات حول التضمني من خالل الإحاةل للأجزاء  وطرحت الأمانة الوثيقة من .332
ذا اكنت مطالبة الأولوية تقوم عىل أأساس طلب مبكر حيمل نفس اترخي الإيداع مثل الطلب  الناقصة، اثر تساؤل حول ما اإ

ومن أأجل تضمني جزء انقص، الرباءات.  ادلويل تعترب مطالبة سلمية وفقا ملعاهدة ابريس وابملثل وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن
يداعه  يداع طلب دويل ويطلبون أأولوية طلب مت اإ جيب أأن يتوافر طلب أأولوية صاحل. ونتيجة ذلكل، عندما يقوم املودعون ابإ

معاهدة ابريس بصورة جتعلهم يف نفس اليوم مثل طلب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، تقوم بعض املاكتب بتفسري 
 أأساسالطلبات هذه، ميكن اعتبار طلبات الأولوية يف نفس اليوم  ماكتب تسمليسمحون بطلب الأولوية يف نفس اليوم. ويف 

لأي طلبات للتضمني من خالل الإحاةل لكن هذا التفسري ل يعترب ملزما ابلنس بة للماكتب اخملصصة. وميكن لأي مكتب 
لغاء طلب الأولوية لنفس اليوم والتضمني من خالل الإحاةل جلزء انقص.  خمصص ذلكل أأن يقوم ومن انحية أأخرى، ففي ابإ
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ن الوثيقة قد  لغاهئا وبذكل فاإ املاكتب اليت ل تقبل مطالب الأولوية يف نفس اليوم، فاإن أأي مطالب أأولوية يف نفس اليوم سيمت اإ
مودعني اذلين يواصلون تقدمي طلب دويل حيث ل يقبل املكتب ل تعترب أأساسا للتضمني من خالل الإحاةل. وابلنس بة لل

اذلي يتلقى الطلبات طلب التضمني املتعلقة بوثيقة مبكرة حتمل نفس اترخي الإيداع مثل الطلب ادلويل جيب أأن تدخل يف 
طلب الأولوية  رداملرحةل الوطنية مبكرا قبل أأن يقبل أأي مكتب خمصص طلبات الأولوية اخلاصة بنفس اليوم للمطالبة ب

ن عدد  أأساسوالاس مترار عىل  ىل خلق موقف معقد، فاإ الاس تعادة. وابلرمغ من أأن الاختالف يف املامرسات قد أأدى اإ
 ماكتب تسمل( واكن أأكرب عدد يأأيت من 2013فقط يف عام  200طلبات الأولوية لنفس اليوم اكن صغري نسبيا )أأكرث من 

تحدة الأمريكية والصني. ومن بني هذه الطلبات، اكنت هناك حالتني فقط تتضمنان الطلبات يف مجهورية كوراي، والولايت امل 
ىل املناقشات املتعلقة بطلبات الأولوية لنفس اليوم من قبل مجعية طلب تضمني من خالل الإحاةل.  كام أأشارت الأمانة أأيضا اإ

مغ من ذكل، يف هذا الوقت مل تتخذ (. وابلرPCT/A/XVIII/4)وثيقة  1991معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 
 امجلعية قرار بشأأن املسأأةل بسبب عدم توافر الوقت الاكيف. 

ىل اخليارات املمكنة للفريق العامل فامي يتعلق بطلبات الأولوية لنفس اليوم. واكن  .333 وواصلت الأمانة حدياها ابلإشارة اإ
ىل مجعية احتاد ابريس، لأن حاةل الأمر اإ هذا الأمر يتعلق بكيفية تفسري معاهدة ابريس. وابلرمغ من  اخليار الأول يتعلق ابإ

ن فرص حتقيق اتفاق حول كيفية  ذكل، ونظرا للآراء املتباينة اليت مت التعبري عهنا يف س ياق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فاإ
ىل مجعية احتاد ابريس، فاإ  حاةل املسأأةل اإ ذا متت اإ هنا ميكهنا أأن تتبين تفا م مشرتك تفسري معاهدة ابريس اكنت فرصا ضعيفة. واإ

من معاهدة ابريس من خالل مؤمتر املراجعة. وسوف يتضمن اخليار الأخري ابلرمغ من  4أأو تقوم بصورة رمسية بتعديل املادة 
جراءات متشعبة وثقيةل وطويةل واليت ميكن اعتبارها أأهنا غري متناس بة مع جحم املشلكة مع مالحظة أأن هناك حالت  ذكل اإ

 فقط تأأثرت هبذه املسأأةل. أأما اخليار الثا ي فيتعلق بقيام مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابختاذ قرار خبصوص قليةل
ذا اكنت هذه اجلهة خمتصة ابختاذ قرار يف هذا الشأأن أأم  هذا املوضوع. وابلرمغ من ذكل، فقد أأاثر ذكل تساؤلت حول ما اإ

أأما اخليار الثالث يكون ملزما للماكتب اخملصصة أأم س يكون هل أأثر فقط عىل املرحةل ادلولية. ل، ويف حاةل اختاذ قرار، فهل س  
الطلبات  ماكتب تسملفيتعلق بتعديل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق ابملرحةل ادلولية، حبيث تمت مطالبة اكفة 

لغاء طلبات الأولوية لنفس اليوم هبدف بناء جسور  وسوف  مع املودعني ملتابعة الأمر بصورة اكرب يف املرحةل الوطنية. بعدم اإ
وأأخريا، يتعلق اخليار يكون القرار الهنايئ بشأأن قبول طلبات الأولوية لنفس اليوم يف يد القوانني الوطنية يف ادلول اخملصصة. 

ابملرحةل ادلولية، يف يد القوانني الوطنية وترك مصري طلبات الأولوية لنفس اليوم، فامي يتعلق  يشءالرابع بعدم القيام بأأي 
 اخلاصة ابملاكتب املتلقية للطلبات، وفامي يتعلق ابملرحةل الوطنية، للقانون الوطين للماكتب اخملصصة. 

وأأبلغ وفد اململكة املتحدة الفريق العامل بأأن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ل يقبل طلبات الأولوية لنفس  .334
حاةل أأي قرار يتعلق بطلبات الأولوية اليوم لأهن ا ل تامتىش مع معاهدة ابريس أأو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وجيب اإ

ن املامرسات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات جيب أأن  ىل مجعية احتاد ابريس لكن حىت تمت هذه الإحاةل فاإ لنفس اليوم اإ
 غري مقبولني.  4واخليار  1الوفد أأن اخليار تلمزم ابلوضع الراهن. وذلكل، فقد رأأي 

( من 4)ج( ) 4ورصح وفد املكتب الأورويب للرباءات بأأن املكتب الأورويب للرباءات يقوم ابلتفسري احلريف للامدة  .335
نه ل يسمح بطلبات الأولوية يف نف س معاهدة ابريس، واذلي مبوجهبا ل يمت تضمني يوم الإيداع يف فرتة الأولوية وبذكل فاإ

املتعلق  4اليوم. ونظرا لتباين املامرسات واخنفاض أأعداد الطلبات املتأأثرة ابلبنود، أأيد املكتب الأورويب للرباءات اخليار 
 الطلبات لتوضيح املامرسات اخملتلفة وزايدة الوعي بني املودعني.  اكتب تسملاخلاصة مب املبادئ التوجهييةبتعديل 

بأأرسع ما ميكن من أأجل  1ب طرح املسأأةل عىل مجعية احتاد ابريس وفقا للخيار وعرب وفد كندا عن اعتقاده بأأنه جي .336
نه يؤيد اخليار   ملصلحة تناسق املودعني يف املرحةل ادلولية.  3اختاذ قرار هنايئ بشأأن هذه املسأأةل. وحىت يمت ذكل، فاإ
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رباءات والعالمات التجارية مل يعرتض ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن مكتب الولايت املتحدة الأمريكية لل .337
دخال بنود الأولوية يف عام  يف لواحئ الاس تعادة.  2007عىل طلبات الأولوية لنفس اليوم يف املرحةل ادلولية، أأساسا بسبب اإ

وقد مت، يف هذا الس ياق، حذف الرشط القايض رصاحة برضورة أأن يكون طلب سابق، يُطالب بأأولويته يف الطلب 
يداع ادلويل". ونظرا للعدد القليل للغاية من الطلبات اليت اكن لطلبات الأولوية لنفس اليوم ادلويل، قد أأ  ودع "قبل اترخي الإ

ماكنية توصل مجعية  تداعيات موضوعية علهيا فامي يتعلق ابلتضمني من خالل الإحاةل وأأيضا الاحامتلية الضئيةل اليت تتعلق ابإ
ىل اتفاق احتاد ابريس أأو مجعية احتاد معاهدة الت ن اخليار عاون بشأأن الرباءات اإ اكنوا غري  2واخليار  1بشأأن هذا الأمر، فاإ

نه يفضل اخليار  4و 3وفامي يتعلق ابخليار حمبذين دلى مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية.  . 3فاإ
ذا اكن اخليار وابلرمغ من ذكل، مل يكن من الواحض ملكتب الولايت املتحدة للربا رضوراي نظرا  3ءات والعالمات التجارية ما اإ

. وذلكل فقد اكن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات 2007الأولوية يف عام  مبادئللتغيريات اليت حدثت لس تعادة 
 . لنفس اليومصالحية مطالب الأولوية التجارية همامت ابلأساس املس تخدم من قبل املاكتب الأخرى لإعالن عدم 

رسائيل مداخةل وفد كندا املتعلقة بتأأييد اخليار  .338  كخطوة أأولية.  3وأأيد وفد اإ

طار  1ل يبدو اهنام مالمئني. وقد اكن اخليار  3و 2ورصح وفد فرنسا بأأن اخليارين  .339 الأكرث منطقية، لكن جيب وجود اإ
ن اخليار  التوجهيية  املبادئيتعلق ابملامرسات اخملتلفة يف  اكن الأكرث واقعية مع توضيح 4زمين طويل لتطبيقه. وذلكل، فاإ

 للماكتب املتلقية للطلبات. 

ىل مجعية احتاد ابريس.  3وعرب وفد كولومبيا عن تأأييده للخيار  .340 حاةل املسأأةل اإ  كام اتفق مع وفد كندا عىل انه من املالمئ اإ

 لأكرث معلية. هو اخليار الأكرث واقعية وا 3ورصح وفد أأملانيا بأأنه يعتقد أأن اخليار  .341

ذا اكنت س تقبل طلبات الأولوية لنفس اليوم يف  4وأأيد وفد مرص اخليار  .342 وترك املاكتب اخملصصة تتخذ قرار حول ما اإ
 املرحةل الوطنية وفقا لقوانيهنا الوطنية. 

س بانياوأأشار وفد  .343 ىل مجعية احتاد ابريس وفقا للخيار  اإ حاةل املسأأةل اإ ىل انه يدمع اإ حل وسط لأن لكنه ميكنه قبول  1اإ
 املسأأةل مل حتل يف مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل مدى العرشين عاما املاضية. 

ىل الغرض من الأولوية وهو توفري رشط للمودعني لإيداع طلبات يف اخلارج خالل فرتة زمنية  .344 وأأشار وفد الصني اإ
ن املطالبة ابلأولوية وفقا لطل يداعه يف نفس اليوم مل تكن رضورية. عالوة عىل ذكل، فاإن حمددة. ومن هذا املنظور، فاإ ب مت اإ

ىل عواقب  املامرسات املتباينة والتفسريات املتباينة لهذه املسأأةل يف خمتلف ادلول الأعضاء قد تتسبب يف عدم يقني وتؤدي اإ
متكن مجعية احتاد ابريس من قانونية تتعلق ابلطلبات، وهو ما قد يفسد مصاحل املودعني. وذلكل، عرب الوفد عن أأمهل يف 

عطاء تفسريا واحضا وفريدا لهذا الأمر من أأجل حتقيق التناسق بني ممارسات اكفة ادلول الأعضاء ملصلحة املودعني وذلكل  اإ
 . 1أأيد اخليار 

دعاء ورصح وفد الاحتاد الرويس  .345 يداعه مبكرا يف  الأولويةبأأنه مل يتعرض ملوقف مت فيه املطالبة ابإ مبوجب طلب مت اإ
نفس اليوم لكنه اعرتف ان هذا الأمر ميكن أأن يوجد من الناحية النظرية. ومن بني اخليارات املقدمة يف الوثيقة، اكن اخليار 

 منصفا للماكتب للتعامل مع املواقف اليت تنطوي عىل قوانني وطنية متباينة.  3

ن وفد اسرتاليا مل يس بق هل أأن تعرض لأي ، مع وفد كند3وأأيد وفد اسرتاليا اخليار  .346 ا. ومثل وفد الاحتاد الرويس، فاإ
 مشالكت تتعلق ابلطلبات بسبب طلب الأولوية وفقا لطلب حيمل نفس اترخي الإيداع. 
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ميكن أأن يكون حال معقول  3س يكون أأفضل خيار عىل املدى البعيد، لكن اخليار  1ورصح وفد الربتغال بأأن اخليار  .347
 . بصورة مؤقتة

ن يف ظل الظروف احلالية. وقال  3ورصح ممثل الاحتاد الأمرييك لقانون امللكية الفكرية بأأن الاحتاد يفضل اخليار  .348 اإ
بل العملية ملعاجلة املسأأةل قيد البحث قد يكون عدم الاقتصار عىل وضع خمت التارخي عىل الطلب حفسب، بل  أأحد الس ُ

ت الفعيل اذلي تسمل فيه املكتب الطلب، مما ميكّن من حتديد الطلب كذكل وضع خمت الوقت علهيا من أأجل تسجيل الوق
ضافة هذه املعلومات يف خانة "أأخرى" يف اخلانة  يف منوذج  IX"السابق" يف حال تسمل عدة طلبات يف اليوم نفسه. وميكن اإ

 . PCT/RO/101الطلب 

ذا اكن قد مت استشارة مكتب املستشا .349 ر القانو ي حول اجلهة اخملتصة اليت جيب أأن وسأأل وفد الإكوادور الأمانة  عام اإ
تتخذ قرار بشأأن طلبات الأولوية لنفس اليوم واقرتح تقدمي مكتب املستشار القانو ي لبعض املدخالت ملساعدة الوفود عىل 

 التوصل حللول للمسائل املطروحة. 

متت استشارته حول مسأأةل  وأأكدت الأمانة، ردا عىل تساؤل وفد الإكوادور، بأأن مكتب املستشار القانو ي قد .350
 ولكن املوافقة عىل كيفية تفسري أأحاكم اتفاقية ابريس تعود لدلول الأعضاء يف احتاد ابريس. طلبات الأولوية لنفس اليوم 

واملتعلق بتعديل اللواحئ للسامح بطلبات الأولوية لنفس اليوم من أأجل املرحةل ادلولية  3وأأكد الرئيس عىل أأن اخليار  .351
مل املاكتب اخملصصة مع هذه املسأأةل وفقا للقوانني الوطنية اخلاصة بلك مهنا يعترب أأكرث اخليارات اليت مت تأأييدها. ومن أأجل تعا

أأيضا من قبل العديد من الوفود لكن نظرا لقةل عدد الطلبات اليت تضمنت طلبات أأولوية لنفس اليوم،  1كام مت تأأييد اخليار 
ن املسأأةل قد ل تعترب ذات أأمهية  ىل مجعية احتاد ابريس يف هذه املرحةل. فاإ حاةل الأمر اإ  اكفية لتربير اإ

ويف ظل اختالف الآراء، طلب الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يعد، لأغراض املناقشة يف دورته  .352
لطلبات القادمة، اقرتاحا بتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لالشرتاط رصاحة من ماكتب تسمل ا

لغاء مطالب الأولوية يف نفس اليوم من أأجل متهيد الطريق يك تتخذ املاكتب املعّينة قرارات يف هذا الشأأن يف  عدم اإ
 املرحةل الوطنية بناء عىل القوانني الوطنية املنطبقة.

اتحة بعض املعلومات للجمهور  عدم اإ
ىل الوثيقة  .353  .PCT/WG/8/12استندت املناقشات اإ

اتحة بعض املعلومات احلساسة للجمهور  .354 وأأوحضت الأمانة أأن اقرتاح تزويد املكتب ادلويل بأأساس يف اللواحئ لعدم اإ
(. وبيامن اكن هناك تأأييد عام لالقرتاح، فقد  PCT/WG/8/12قد متت مناقش ته يف اجللسة السابعة للفريق العامل )وثيقة 

اتحهتايت ميكن عدم مت اقرتاح أأن املعايري اليت حتدد املعلومات ال للنرش وللجمهور اكنت معايري واسعة )انظر الفقرات من  اإ
ىل  408 ن وثيقة اجللسة احلالية وفرت مجموعة أأقل وحمددة PCT/WG/7/30 من تقرير اجللسة، وثيقة  418اإ (. وذلكل فاإ

قامت الأمانة مبراجعة الاقرتاح  تعقيبات بعض الوفود أأثناء اجللسة احلالية، فقدمن املعايري. عالوة عىل ذكل، وبناء عىل 
ضافة لكمة "مسبب" فامي يتعلق بطلب املودع بعدم  )هـ( 1-94( و1) 2-48ويف القاعدتني املوجود يف ملحق الوثيقة.  متت اإ

اتحة املعلومات، ومت تعديل أأول معيار من الترصحي بأأن املعلومات اكنت "من الواحض أأهنا ليست ذات صهل ابلإفصاح  اإ
بالغ امجلهور ابلتطبيق ادلويل". ويف املعيار ابلخرتاع"  ىل الترصحي بأأن املعلومات مل تكن ختدم بصورة واحضة الغرض من اإ اإ

ضافهتا فامي يتعلق ابملساس ابملصاحل الشخصية والاقتصادية لأي خشص. ويف  ن عبارة "بصورة واحضة" متت اإ الثا ي، فاإ
ضافة اإ  94)م( و2-48الهناية، ففي القاعدة  دارة الفحص المتهيدي ادلويل. )و( متت اإ ىل اإ  شارة اإ

 وأأيد وفد أأملانيا الاقرتاح املنقح، واذلي أأخذ يف احلس بان اخملاوف السابقة املتعلقة حبامية البياانت الشخصية.  .355
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ىل أأنه يبدو أأن القاعدة  2-94و 1-94و 2-48و 2-9وأأيد وفد كندا التغيريات يف القواعد  .356 )اثنيا( 2-94لكنه أأشار اإ
ىل الطلب ادلويل عام ورد يف القاعدة أأك 3-94و ()أأ( واليت مل حتظر عىل املاكتب الوطنية 2)30رث تقييدا ابلنس بة للنفاذ اإ

ىل الطلب ادلويل لطرف اثلث منذ اترخي تسمل خطاب الطلب ادلويل وفقا للامدة  أأو اترخي تسمل نسخة من  20توفري النفاذ اإ
ىل أأن تقوم هذه القواعد . ولأن هذه الأ 22مبوجب املادة  الطلب ادلويل  مور ميكن أأن حتدث قبل النرش ادلويل، اقرتح الوفد اإ

ىل املادة  شارات مبارشة اإ  ()أأ(.2) 30بتضمن اإ

دارات البحث ادلويل  بوأأعر  .357 وفد الياابن عن شواغل بشأأن العبء الإضايف املفروض عىل ماكتب تسمل الطلبات واإ
اتحة  ىل ذكل، ونظرا لتوافر املعلومات يف ركن الرباءات واملتعلقة الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفهابسبب اإ . وابلإضافة اإ

وفامي  .(اثلثا)1-94و)اثنيا( 1-94م ابلإضافة املقرتحة لقاعدة ابلطلب بعد النرش ادلويل فقد تساءل الوفد بشأأن رضورة القيا
ىل التعليقات اليت تقدم هب 2-9يتعلق ابلتعديل املقرتح للقاعدة  ا يف اجللسة السابعة للفريق العامل بأأنه دور املكتب أأشار الوفد اإ

اذلي خيتص بتلقي الطلبات أأن يطلب تصويبات من املودع. وميكن للمودعني القيام ابلتصويبات من خالل الالمزام ابلقاعدة 
ىل املكتب ا 2-9احلالية رمق  رسال نسخة من السجل املصحح ونسخة حبث اإ دارة ويقوم املكتب املتلقي للطلبات ابإ دلويل واإ

ىل ازدواجية السجالت أأو تكرار العمل هبا.  2-9البحث ادلويل عىل التوايل. وميكن أأن يؤدي تعديل القاعدة   اإ

واملتعلقة بأأن )اثنيا( 2-94)ب( و 2-94وعرب وفد السويد عن قلقه لأن العبارات الأخرية يف القاعدتني املقرتحتني  .358
 دمة ختضع للترشيعات الوطنية. تقدمي نسخ من الواثئق خيضع لرد تلكفة اخل

اتحة بعض  .359 ماكنية عدم اإ بالغ الفريق العامل بأأن القوانني الوطنية قد تضمنت لبعض الوقت اإ وقام وفد اسرتاليا ابإ
اتحة املعلومات للجمهور. وفامي يتعلق ابلقاعدتني  املبادئاملعلومات احلساسة للجمهور وذلكل فقد دمع  اليت تقف وراء عدم اإ

يضاحات حول نطاق مصطلح "املصاحل الاقتصادية". وبيامن جند أأن تكل ه)1-94ل( و)2-48املقرتحتني  ( طالب الوفد اإ
اتحته للنرش  توجهيية حول مببادئالعبارة قد خففت مبا ييل "املصاحل الاقتصادية السائدة" فقد طالب بتوفري  ما جيب عدم اإ

ماكتب تسمل . عالوة عىل ذكل، من أأجل الالمزام ابلقاعدتني املقرتحتني واليت حظرت الإفصاح من قبل املبادئوفقا لهذه 
اتحهتاالطلبات والإدارات ادلولية عن املعلومات اليت مل تمت  )د( و)هـ(  1-94للجمهور من قبل املكتب ادلويل وفقا للقاعدة  اإ

 الرضوري ابلنس بة لسرتاليا أأن تقوم بتعديل ترشيعاهتا الوطنية.  اكن من

ىل  2-9أأنه اس متر يف دمع الاقرتاحات املتعلقة بتعديل القاعدة ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .360 ابلإضافة اإ
دارة الفحص المتهيدي ادلولية  94التعديالت املقرتحة للقاعدة  دارة البحث ادلويل واإ لتوضيح أأن املكتب املتلقي للطلبات، واإ

ىل ملف الطلب.  فق الوفد أأيضا من حيث املبدأأ عىل التغيريات ويف اجللسة السابعة للفريق العامل، واميكهنا أأن توفر النفاذ اإ
 48لكن اكن دليه خماوف كبرية بشأأن سعة نطاق الاقرتاح. ومت تقدمي التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  48املقرتحة يف القاعدة 

اتح دراج عبارة أأن املعلومات اليت ل تمت اإ ىل الفريق العامل يف هذه اجللسة لتعاجل هذه اخملاوف وخاصة اإ هتا جيب أأن تكون اإ
ىل جانب مطلب متعلق بعدم وجود مصلحة عامة سائدة من النفاذ لتكل املعلومات. ولأن الك  غري ذات صةل ابلإفصاح اإ

اتحة موضوع الإفصاح والقدرة عىل احلصول عىل  ، فقد أأيد الوفد هذه الرباءةالتعديلني اكن يقصد مهنام ضامن أأنه لن يمت عدم اإ
وفد أأيضا عىل بياانت وفد اسرتاليا فامي يتعلق القيام بتعريف ما ميثل مصاحل اقتصادية وخشصية بصورة التغيريات. كام وافق ال

التوجهيية أأو  املبادئأأفضل. وأأخريا، أأكد الوفد عىل طلبه اذلي تقدم به يف اجللسة السابعة واملتعلق ابلقيام بتعديالت عىل 
ذا مت تبين  48ناقشة لأنواع املواد املناس بة اليت جيب معاجلهتا وفقا للقاعدة التعلاميت الإدارية وفقا ملا هو مناسب يك تتضمن م  اإ

 الاقرتاح. 

رسائيل نطاق التغيريات املقرتح يف اللواحئ للسامح حبامية املعلومات اخلاصة ابملودع يف حالت خاصة  .361  وأأنضموأأيد وفد اإ
ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف طلبه املتعلق بتضمني ال  التوجهيية نوع املعلومات اليت يمت  املبادئتعلاميت الإدارية أأو اإ

 التعامل معها مبوجب هذا البند. 
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ووافق وفد املكتب الأورويب للرباءات عىل أأنه من املفيد ان تمت حامية حقوق املودعني يف احلالت اليت يمت فهيا  .362
اس تثناء للقاعدة، جيب القيام بوضع تقييدات عىل الإفصاح عن معلومات حساسة ليست ذات صةل ابلطلب. ولأن ذكل يعد 

رشادات تتعلق 1-94( والقاعدة 1)2-48نطاقها، كام متت الإشارة يف القاعدة  )هـ(. كام أأيد الوفد أأيضا طلب احلصول عىل اإ
 بنطاق هذه التقييدات. 

 املودعني وأأحصاب احلقوق.  ووافق وفد الصني عىل التعديالت املقرتحة عىل اللواحئ واليت اعتقد أأهنا س تفيد مصاحل .363

ذا اكن من املمكن ابلنس بة للماكتب  .364 وتساءل ممثل معهد املمثلني املتخصصني أأمام املكتب الأورويب للرباءات عام اإ
اخملصصة أأن تتلقى معلومات بصورة رسية عندما يمت جحب املعلومات اليت قام املودع بتقدميها ملكتب تلقي الطلبات مع طلب 

ىل أأن الواثئق اليت يطلع علهيا املكتب املتلقي للطلبات واملكتب  3)اثنيا( 26جب القاعدة الأولوية مبو  رد عن امجلهور وأأشار اإ
 حق الأولوية ابلنس بة لطلب جيب أأن تكون مامتثةل. رداخملصص عند دراسة طلب 

ذا قام املودع بتقدمي وأأوحض الوفد، ردا عىل تساؤل معهد املمثلني املتخصصني أأمام املكتب الأورويب للرباءات، أأن .365 ه اإ
اتحة هذه  ردطلب  حق الأولوية مع الواثئق الإضافية واليت قد تعترب حساسة، فاإن املودع س يكون هل مصلحة يف عدم اإ

ن املكتب اخملصص اذلي يرغب يف مراجعة  نه بعد ادلخول يف املرحةل الوطنية، فاإ املستندات للجمهور. وابلرمغ من ذكل، فاإ
ن امجلهور وفقا لبنود القاعدة ميكنه مطالبة املودع بتقدمي أأي واثئق دامعة يكون قد مت جحهبا عحق الأولوية  ردقرار حول 

 حق الأولوية.  ردواليت تسمح للمكتب اخملصص بطلب املزيد من الأدةل ادلامعة عند مراجعة طلب  (اثلثا)49

قات وفدي أأملانيا واملكتب الأورويب للرباءات اليت تدمع الأمريكية لقانون امللكية الفكرية تعلي الاحتاداتوأأيد ممثل  .366
الاقرتاح. وفامي يتعلق ابلتساؤل اذلي أأاثره ممثل معهد املمثلني املتخصصني أأمام املكتب الأورويب للرباءات فقد اقرتح ممثل 

ىل  ىل و أأيحق الأولوية الاحتفاظ بنسخة موثقة من  ردالاحتادات بأأن يقوم املودعون اذلين يسعون اإ اثئق يمت تقدميها اإ
 مكتب تلقي الطلبات لتقدميها للمكتب اخملصص يف مرحةل لحقة لإثبات أأن الواثئق مامتثةل. 

ويف أأعقاب عقد مناقشات غري رمسية طرحت الأمانة مسودة منقحة من الاقرتاح. وفامي يتعلق أأوجه القلق اليت عرب  .367
بتقدمي نسخ من الواثئق واليت ختضع لرد خيتص فامي )اثنيا( 2-94و )ب( 2-94عدتني املقرتحتني عهنا وفد السويد حول القا

ن وفد السويد مل يعد  3-94تلكفة اخلدمة، أأبلغت الأمانة الفريق العامل بأأن هناك تطابق يف العبارات يف القاعدة  وذلكل فاإ
يس قبل النرش ادلويل للطلب ()أأ( فاإن عبارة "لكن ل 2)30دليه نفس أأوجه القلق. وفامي يتعلق بعدم الاتساق بني املادة 

أأما عبارة "املتضمن يف امللف" ()أأ(". 2)30ادلويل" جيب أأن تستبدل بعبارة "لكن ليس قبل أأقرب التوارخي ااحمددة يف املادة 
ىل القاعدة  ضافهتا أأيضا اإ ىل الواثئق مبا يتفق مع للصياغة املس تخدمة يف)اثنيا(  2-94فقد متت اإ  فامي يتعلق ابلسامح ابلنفاذ اإ

بالغ الأمانة بأأنه ميكنه قبول التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  . وابلرمغ من ذكل، 2-9القواعد الأخرى. وقد قام وفد الياابن ابإ
دارات البحث  ماكتب تسملوفامي يتعلق بأأوجه القلق اليت أأاثرها وفد الياابن حول العبء الإضايف اذلي تتحمهل  الطلبات واإ

ىل الواثئق املتضمنة يف امللف بناء عىل طلب املودع، فقد مت تغيري لكمة "سوف" يف القاعدتني  ادلويل عندما توفر النفاذ اإ
ذا اكنت ترغب يف منح (اثلثا) 1-94)أأ( و )اثنيا( 94-1 )أأ( بلكمة "ميكن". وبذكل ميكن للماكتب أأن تتخذ قرارها حول ما اإ

عطاء النفاذ للواثئق بناء عىل طلب املودع. وابلرمغ من ذكل فقد عرب  املكتب ادلويل عن أأمهل يف أأن تقوم غالبية املاكتب ابإ
ىل الواثئق يف ملف الطلب، سواء اكنت  طلبات أأو ماكتب خمصصة، وأأل يمت التعامل مع  ماكتب تسملاملودع النفاذ اإ

ىل ملف أأحد طلباته املودعني فامي يتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بصورة أأقل ابملقارنة ابملودع اذلي يطلب النفاذ اإ 
 الوطنية. 

 ورصح وفد كندا بأأنه يؤيد الاقرتاح املنقح.  .368
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دخالها عىل القواعد  .369 من الالحئة التنفيذية، عىل  94و2.48و 9ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةلنحو الوارد هنا يف املرفق الثالثال  ، رهنا بأأية 2015  يف أأكتوبر، هبدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة.  تغيريات اإ

 تزويد املكتب ادلويل بنسخ من الواثئق املس تلمة يف س ياق الامتس رد حق الأولوية
ىل الوثيقة  .370  .PCT/WG/8/14استندت املناقشات اإ

الطلبات اليت قامت بدراسة  ماكتب تسملومطالبة  3)اثنيا(26ثيقة املقرتحة لتعديل القاعدة وأأوحضت الأمانة أأن الو  .371
ذا قرر مكتب تلقي الطلبات أأل  ل اإ ىل املكتب ادلويل اإ طلب رد حق الأولوية بتقدمي اكفة الواثئق اليت تلقاها من املودع اإ

رسال هذه الواثئق لأهنا تتضمن معلومات حساسة.  اسة املعيار ويش به املعيار املس تخدم يف حتديد املعلومات احلسيقوم ابإ
اتحة بعض املعلومات. وس يقوم املكتب ادلويل بنرش أأي واثئق يتسلمها من PCT/WG/8/12املس تخدم يف الوثيقة  لعدم اإ

للقرار اذلي اختذه  (اثلثا)49املراجعة مبوجب القاعدة مكتب تلقي الطلبات وهو ما ميكن أأي مكتب خمصص من القيام بعملية 
اقرتاح مماثل يف اجللسة السابعة للفريق العامل. ومت تأأييد هذا الاقرتاح من حيث املبدأأ  مكتب تلقي الطلبات. ومتت مناقشة

ىل املكتب ادلويل. وقد قام  ماكتب تسمللكن مت التعبري عن أأوجه قلق تتعلق مبطالبة  رسال املعلومات احلساسة اإ الطلبات ابإ
بان من خالل تضمني اس تثناء لإرسال املعلومات احلساسة الاقرتاح املذكور يف ملحق الوثيقة بأأخذ أأوجه القلق تكل يف احلس  

. وابلإضافة ذلكل، وبناء عىل تعقيبات بعض الوفود أأثناء اجللسة احلالية قامت 3)اثنيا(26تعديالت املقرتحة عىل القاعدة يف ال 
ىل فقرة فرعية يه )ح)اثواليت تقوم حالي "4"ح()3)اثنيا(26تعديل القاعدة الأمانة ب  (، مع تفاصيل املواقف اليت نيا(ا ابلإشارة اإ

ىل  رسال الواثئق اإ ل يطالب فهيا املكتب املتلقي للطلبات، سواء بناء عىل طلب من املودع أأو بناء عىل قراره اخلاص، ابإ
املكتب ادلويل. واملواقف اليت ذكرت يف هذه الفقرة الفرعية يه أأن تكون الوثيقة أأو جزء مهنا ل ختدم بوضوح غرض تعريف 

هور ابلطلب ادلويل، أأن يكون نرش أأو اطالع امجلهور عىل مثل هذه الوثيقة أأو جزء مهنا سوف ميس املصاحل الشخصية امجل 
 أأو الاقتصادية لأي خشص وأأنه ل توجد مصلحة عامة سائدة من الاطالع عىل الوثيقة أأو جزء مهنا. 

امجلهور عىل معلومات  ابطالعوعرب وفد مجهورية كوراي عن شكره للمكتب ادلويل عىل حل املشالكت املتعلقة  .372
خطار عدم التوافق فامي يتعلق برد حساسة بدون موافقة املودع.  وابلرمغ من أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد احتفظ ابإ

ماكنية تغيري قوانين ه الوطنية حلذف عدم التوافق. وأأكد الوفد عىل أأمهية املعلومات اليت يمت حق الأولوية فقد اكن يراجع اإ
ىل املاكتب اخملصصة ملراجعة قرارات  ن الوفد ميكنه تأأييد  ماكتب تسملالإفصاح عهنا اإ ذا مت حل هذه املسأأةل فاإ الطلبات واإ

 الاقرتاح. 

رسال مكتب تلقي الطلبات ملعلومات حساسة، وطالب  .373 وأأيد وفد الياابن الاقرتاح لأنه حل املشالكت املتعلقة ابإ
رشادات حول نوع املعلومات اليت جيب عىل  اكتب تسملالتوجهيية مل املبادئاملكتب ادلويل بتعديل  الطلبات هبدف توفري اإ

ىل املكتب  رسالها اإ (. كام تساءل )اثنيا()ح  3)اثنيا( 26ادلويل عىل أأساس القاعدة املقرتحة مكتب تلقي الطلبات جحهبا وعدم اإ
خطار املكتب ادلويل بأأن املكتب املتلقي للطلبات قد قام حبجب  الوفد أأيضا عن كيفية قيام املكتب املتلقي للطلبات ابإ

ىل املكتب ادلويل.   معلومات حساسة ومل يرسلها اإ

يضاحات حول كيفية وعرب وفد املكتب الأورويب للرباءات ع .374 قيام ن تأأييده لالقرتاحات وطالب مثل وفد الياابن ابإ
خطار املكتب ادلويل عندما يقرر أأل يرسل وثيقة أأو جزء مهنا حيتوى عىل معلومات حساسة.   مكتب تلقي الطلبات ابإ

ا وفد الياابن فامي يتعلق وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية التعديالت املقرتحة وأأكد عىل أأوجه القلق اليت عرب عهن .375
ببعض أأنواع املعلومات اليت ميكن للمكتب املتلقي للطلبات حبجهبا. كام اتفق الوفد أأيضا مع وفد الياابن فامي يتعلق برضورة 

يضاحات حول هذا الأمر يف  الطلبات مع التأأكيد عىل أأن املعلومات اليت جيب جحهبا  اكتب تسملالتوجهيية مل املبادئوجود اإ
بطاقة ائامتنية. وبدون وضع تعريف  أأرقامن تكون معلومات خشصية خاصة مثل حساب بنيك أأو هوية خشصية أأو جيب أأ 
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ن العبارات قد تسمح للمكتب اذلي يتلقى الطلبات حبجب  اكتب تسملالتوجهيية مل املبادئللمعلومات يف  الطلبات، فاإ
ب اخملصصة لتفهم أأس باب اختاذ قرار من قبل مكتب تلقي معلومات اقتصادية عامة واليت قد تكون رضورية ابلنس بة للماكت

 الطلبات بشأأن رد حق الأولوية. 

رسائيل للرباءات اذلي يعمل بصفته  .376 رسائيل عن دمعه لالقرتاح وأأبلغ الفريق العامل بأأن ممارسة مكتب اإ وعرب وفد اإ
ىل مكتب تلقي طلبات هو تقدمي امللف باكمهل مبا يف ذكل بياانت الأس باب ابلإضافة  ىل الإعالانت و/أأو أأي أأدةل أأخرى اإ اإ

املكتب ادلويل لمتكني املاكتب اخملصصة ابلقيام مبراجعة حمدودة للقرار اذلي اختذه مكتب تلقي الطلبات. وقد قام مكتب 
رسائيل تب اكوذلكل فقد أأيد الوفد اقرتاح السامح ملللرباءات بتطبيق معيار العناية الواجبة عىل طلبات رد حق الأولوية.  اإ

ىل املكتب ادلويل، ورأأي أأنه من املفيد أأيضا  تسمل رسال أأي معلومات خشصية حساسة اإ الطلبات ابلحتفاظ حبق عدم اإ
 الطلبات.  اكتب تسملالتوجهيية مل املبادئتعريف مثل هذه املعلومات يف التعلاميت الإدارية أأو 

ذا اكن عىل تعليقات الوفود الأخرى وخاصة ما يتعلق اب ادلامنركووافق وفد  .377 ملعيار اذلي سيمت تطبيقه عند حتديد ما اإ
ىل املكتب ادلويل. وذلكل اكن من املهم ابلنس بة مل رسالها اإ الطلبات أأن  اكتب تسملجيب جحب أأي وثيقة أأو معلومات وعدم اإ

ىل فهم واحض للمعلومات اليتيمت استشارهتا من خالل تعماميت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   جيب جحهبا حىت يمت التوصل اإ
 من الوثيقة.  10كام هو مذكور يف الفقرة 

ىل  ش ييلوأأيد وفد  .378 رسالها اإ الاقرتاح املتعلق ابملعايري اليت جيب تطبيقها عند اختاذ قرار حبجب معلومات وعدم اإ
 املكتب ادلويل. 

التوجهيية ملاكتب تسمل  املبادئووافق وفد كندا عىل التعديالت املقرتحة عىل اللواحئ وتقدمي تفاصيل أأكرث يف  .379
ىل  ىل تعديل الفقرتني الطلبات. وأأشار الوفد بصفة خاصة اإ )ج( و)س( ، لأن هاتني الفقرتني تنصان عىل 166احلاجة ااحممتةل اإ

عالانت أأو أأدةل.   أأن من ااحمبذ أأن ترسل ماكتب تسمل الطلبات اإ

س بانياوأأيد وفد  .380 رسال املعلومات حيث ل اإ من وراء النفاذ  توجد مصلحة عامة سائدة التعديل اذلي يتعلق حبجب اإ
 للمعلومات. 

ووافق وفد الصني عىل الاقرتاح بتعديل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأيد الطلبات اليت تقدمت هبا الوفود  .381
 ملاكتب تسمل الطلبات.  التوجهيية املبادئالأخرى للحصول عىل مزيد من املعلومات يف 

ئال بأأن الفريق العامل قد أأظهر دمعه لقرتاح تعديل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وخلص الرئيس الأمر قا .382
ملاكتب تسمل الطلبات هبدف تقدمي توجهيات حول أأنواع املعلومات اليت جيب  املبادئ التوجهييةوقيام املكتب ادلويل بتعديل 

ىل املكتب ا رسالها اإ  دلويل. عىل ماكتب تسمل الطلبات جحهبا ول تقوم ابإ

دخالها عىل القاعدتني  .383 26ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
)اثنيا(

)ب( من الالحئة التنفيذية 2.48و 
ىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  ، رهنا 2015عىل النحو الوارد هنا يف املرفق الرابع، هبدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها   الأمانة عىل الصياغة.بأأية تغيريات اإ

 حالت التأأخر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل الإلكرتو ي
ىل الوثيقة  .384  .PCT/WG/8/22استندت املناقشات اإ

وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة قامت مبتابعة اقرتاح مت التقدم به يف اجللسة السابعة للفريق العامل لتعديل اللواحئ اليت  .385
تتعامل مع مد املهةل الزمنية أأو السامح ابلتأأخري عن الفرتة الزمنية املسموح هبا لتغطية عدم توافر تواصل الكرتو ي بصفة 
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ماكتب استشارية حول يف اجللسة السابعة للفريق العامل فقد قام املكتب ادلويل مبتابعة  ووفقا ملا مت التفاق عليهخاصة. 
ىل املناقشات اليت قام  ممارساهتا يف هذا اجملال من خالل تعممي، كام متت الإشارة يف الوثيقة. عالوة عىل ذكل، أأشارت الوثيقة اإ
هبا الفريق العامل حول التطورات القانونية لنظام مدريد فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل للعالمات التجارية فامي يتعلق بتقدمي 

خدمات التواصل الالكرتو ي، حيث توجد توصية بدراسة الأمر من قبل مجعية احتاد مدريد. وفامي  لإخفاقج نتيجة عال
خيتص ابلقرتاحات املتعلقة بتوفري متديد تلقايئ لاكفة املهل الزمنية بسبب التعطل الكبري يف أأنظمة التواصل الالكرتو ي يف 

طلبات اليت قامت ابلرد عىل التعممي مل توافق عىل فكرة وضع عتبة لمتديد فرتة املهةل املاكتب يف يوم حمدد، أأما ماكتب تسمل ال 
اليت تنهتيي يف هذا اليوم. وبدل من  ذكل، فضلت أأن يقوم املكتب املترضر ابختاذ أأي قرار بشأأن متديد املهةل الزمنية وأأشارت 

ىل الاحامتلت املتاحة يف هذا الصدد وفقا ملعاهدة الت ىل جتنب احلاجة عاون بشأأن الرباءات. الوثيقة اإ وسوف يؤدي ذكل اإ
. ومن انحية أأخرى، اقرتحت الوثيقة تعديل القاعدة PCT/WG/7/24وفقا لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  80لتعديل القاعدة 

لكرتو ي بني الظروف اليت ميكن تقدميها للمكتب من أأجل السام 28 ح بتأأخري رابعا حبيث تتضمن عدم توافر خدمات تواصل اإ
ىل توفري اتساق بني املاكتب يف دراسة التأأخري النامج عن  ن ذكل س هيدف اإ همةل زمنية. ومن خالل القيام هبذا التعديل، فاإ
ذا اكن فشل أأو عدم توافر أأنظمة التواصل الالكرتو ي تعترب أأمور  مثل هذه املواقف يف مقابل املاكتب اليت تقرر بنفسها ما اإ

ىل "الأس باب الأخرى املشاهبة يف املاكن اذلي يقمي به الطرف املعين" تندرج حتت اجلزء القائ يف القاعدة    ل اذلي يشري اإ
ىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  82 ذا وافق الفريق العامل عىل تقدمي اقرتاح بتعديل اللواحئ اإ رابعا. ابلإضافة ذلكل، اإ

تطبيق هذا البند حبيث يغطي الأعطال العامة اليت تؤثر عىل منطقة جغرافية فقد اقرتحت الوثيقة أأيضا تبين تفا م حول كيفية 
 مع متيزي ذكل عن املشالكت ااحملية اليت تؤثر عىل مبىن واحد أأو مس تخدم واحد. واسعة أأو العديد من الأفراد 

يداع الكرت  .386 و ي وخاصة عندما وأأيد وفد الياابن اقرتاح تقدمي عالج للمس تخدمني ااحمرومون نتيجة لعطل يف خدمة اإ
يكون الإيداع الالكرتو ي هو الوس يةل الأساس ية لإيداع طلبات الرباءات. وفامي يتعلق بتطبيق البنود، طالب الوفد من 

 املكتب ادلويل وضع معايري واحضة ابلتشاور مع ادلول املتعاقدة. 

رأأى أأن التعديل املقرتح تعرب اح لكنه ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه يتعاطف مع الغرض من وراء الاقرت  .387
قامة الطرف املعين"عنه الصياغة احلالية " 82املس تخدمة يف القاعدة  أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ

)رابعا(
)أأ(. 

ىل اس تنتاج ان عدم توافر التواصل الكرتو  ي كذكل فقد اكن مصطلح "عدم التوافر العام" غري واحض وقد يؤدي ابملودعني اإ
ىل أأن عدم توافر مع وجود أأشاكل تواصل أأخرى أأمام املودع. حىت يعترب سببا اكفيا للسامح مبد املهةل الزمنية  وأأشار الوفد اإ

خدمات التواصل الإلكرتو ي معوما ل يُقبل بطبيعة احلال عذرا للتأأخر يف مراعاة املهل دلى مكتب الولايت املتحدة للرباءات 
ن  ىل والعالمات التجارية، اإ يداع بديةل، مثل خدمات الربيد. ويف اخلتام، تشكك الوفد يف احلاجة اإ توفرت للمودع س بل اإ

س باب وراء توقف )أأ( من خالل حتديد نوع من أأنواع التواصل بني قامئة الأ 1رابعا  82الاحنراف عن الصياغة احلالية للقاعدة 
 خمتلف وسائل التواصل. 

رسائيل التعديالت املقرتحة  .388 يداع  82عىل القاعدة وأأيد وفد اإ % من الطلبات ادلولية 90رابعا. ويف ظل القيام ابإ
يداع الواثئق بسبب انقطاع خدمة  ضافية ابلنس بة للحالت اليت ل ميكن فهيا اإ بصورة الكرتونية، من الرضوري وجود حامية اإ

 الانرتنت بصورة خترج عن س يطرة املودع. 

)أأ( وأأوحض أأن هناك بند مماثل يف القاعدة 1رابعا  82املقرتح عىل القاعدة  وأأيد وفد املكتب الأورويب للرباءات التعديل .389
( يف املعاهدة الأوروبية للرباءات اليت تنص عىل "أأن أأي عطل يف أأي وسائل اتصال تقنية يسمح هبا رئيس املكتب 5) 134

من ذكل، تعاطف الوفد مع بعض التعليقات الأورويب للرباءات" ميكن أأن تكون مربرا للتأأخر يف الالمزام مبهةل زمنية. وابلرمغ 
اليت تقدم هبا وفد الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق بأأن عدم التوافر العام خلدمات وسائل التصال الالكرتو ي ميكن أأن 

ذا وف 82يف القاعدة   تغطيه عبارة "الأس باب الأخرى املشاهبة يف املاكن اذلي يقمي به الطرف املعين"  املبادئرت رابعا اإ
 التوجهيية املزيد من التفسريات والوضوح حول هذه النقطة. 
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ىل البنود اليت تربر تأأخر  .390 ضافة عدم التوافر العام خلدمات وسائل التصال الالكرتو ي اإ وأأيد وفد الصني الاقرتاح ابإ
 عني. الوفاء مبهةل زمنية حمددة وأأضاف أأن الاقرتاح قد قدم تغيريات واحضة ومفيدة وس يفيد املود

وأأقر وفد كندا برضورة عذر التأأخر يف مراعاة املهل بسبب عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتو ي لكنه اعترب أأن  .391
82سبب "عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتو ي معوما" لن يناسب القاعدة 

)رابعا(
ىل الأس باب الأخرى الواردة يف   ابلنظر اإ

82القاعدة 
)رابعا(

ن فقدان التواصل الالكرتو ي يف منطقة 1 )أأ( ولكها عىل مس توى أأعىل من اخلطورة. عالوة عىل ذكل، اإ
املودع لن متنع املودع من اس تخدام وسائل تواصل أأخرى للوفاء ابملهةل الزمنية واليت مل تؤخذ يف احلس بان يف اللواحئ. ورأأى 

مبا يف ذكل القيام بتقيمي الإجراءات اليت مت اختاذها من قبل املودع  الوفد أأن الأحاكم ينبغي تطبيقها عىل لك حاةل عىل حدة،
لضامن الالمزام مبهةل زمنية ومعرفة خيارات الإيداع الأخرى املتوفرة يف ذكل الوقت. واعترب أأن احلمك اجلديد املقرتح قد يكون 

 مقيدا بدرجة كبرية. 

ة عىل الالمزام مبهةل زمنية جيب أأن ينجم عن عدم توافر وأأوحض الرئيس، ردا عىل مالحظات وفد كندا، أأن عدم القدر  .392
خدمات التواصل الالكرتو ي بصفة عامة. ومن خالل طلب وجود أأي دليل يثبت عذر املكتب يف عدم الالمزام مبهةل زمنية، 

 ، املكتب حبرية الترصف ودراسة ظروف لك حاةل عىل حدا. 1رابعا  82قدمت الفقرة )ب( من القاعدة 

د اململكة املتحدة الفريق العامل بأأن دليه ترشيعات وطنية تسمح ملكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية مبنح وأأبلغ وف .393
ىل تأأخر يف أأو عطل يف خدمة تواصل، مبا يف ذكل خدمات التواصل  متديدات عندما يعزى الإخفاق يف الالمزام مبهةل زمنية اإ

رابعا حبيث تتضمن رصاحة التأأخري نتيجة عدم توافر  82تعديل القاعدة  الالكرتو ي. وذلكل فقد اكن الوفد حيبذ اقرتاح
وسوف يوفر ذكل للمودعني ادلوليني ضامانت مفيدة وحيسن اتساق املامرسات. ولأن القاعدة خدمات التواصل الالكرتو ي. 

ت التواصل، وافق الوفد عىل أأنه ميكن أأن تفرس بصورة خمتلفة بني خمتلف املاكتب فامي يتعلق مبعىن عدم التوافر العام خلدما
 من الوثيقة.  25توجهيية واحضة لضامن الاتساق. كام أأيد أأيضا اقرتاح دعوة امجلعية لتبين تفا م يف الفقرة  مبادئجيب أأن توجد 

س بانياورصح وفد  .394 وسلط وفد من الوفود الضوء عىل أأن الفريق العامل قد يلزمه النظر يف املس تقبل يف قضااي  اإ
للرباءات  س با ياملكتب الإ ق ابملشالك اليت تطرهحا نظم التواصل الإلكرتو ي، فمثة حالت مثال مل يتسمل فهيا أأخرى تتعل

قرار ابلإيداع يربهن عىل والعالمات التجارية  ن اكن املودع حصل عىل اإ لكرتونيا، واإ وثيقة ُُحّلت عىل نظام لإيداع الواثئق اإ
  أأنه أأودعها ابلفعل.

املتعلق بدراسة  س با يرابعا لكنه وافق عىل اقرتاح الوفد الإ  82لتعديالت املقرتحة عىل القاعدة وأأيد وفد كولومبيا ا .395
 مزيد من احلالت املعنية بتعطل وسائل التواصل الالكرتو ي. 

يف أأن يغطي الاقرتاح أأيضا انقطاع خدمات الإنرتنت وعدم توافر وعرب وفد الاحتاد اليااب ي لوالكء الرباءات عن رغبته  .396
ىل املودع.  اخلادم اذلي يس تخدمه مقدم خدمات الإنرتنت اإ

وأأوحض الرئيس، ردا عىل مالحظة  ممثل الاحتاد اليااب ي لوالكء الرباءات، أأن انقطاع خدمات الانرتنت وعدم توافر  .397
ذ قرار بشأأن اخلادم قد تكون عنارص تؤخذ يف الاعتبار مبوجب بند "عدم التوافر العام خلدمات التصال الالكرتو ي" لختا

ن مدى انقطاع اخلدمة والظروف الأخرى يف لك حاةل متثل  عطاء  مربر لتأأخري الوفاء مبهةل زمنية. وابلرمغ من ذكل، فاإ اإ
ذا اكن س يربر التأأخري أأم ل.   عنارص هامة ابلنس بة للمكتب ليقرر ما اإ

ىل مالحظات وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن "عدم التواف .398 ر العام خلدمات التصال الالكرتو ي" وأأشار الرئيس اإ
مت تضميهنا يف عبارة "الأس باب الأخرى املشاهبة يف املاكن اذلي يقمي به الطرف املعين". ومن انحية أأخرى، قام وفد كندا 
مبقارنة عبارة "عدم التوافر العام خلدمات التصال الالكرتو ي" ابلأحداث الأكرث خطورة اليت تس بق هذه العبارة مثل 
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املدنية واليت تتضمن أأن عدم التوافر العام خلدمات التصال الالكرتو ي قد ل  والاضطراابتحلروب والكوارث الطبيعية ا
تفرس عىل أأهنا "أأس باب أأخرى مشاهبة". وذلا، فقد اس تنتج الرئيس أأنه ل ضري من تضمني عبارة "عدم التوافر العام 

وفامي يتعلق بوسائل حبيث يصبح من الواحض ان الأحاكم تقوم بتغطية ذكل.  خلدمات التصال الالكرتو ي" رصاحة يف القاعدة
البديةل املتوافرة ابلنس بة للمودع فقد قبل الرئيس أأن هذا ما س يكون الوضع عليه ابلنس بة حلالت عديدة، لكن  الإيداع

آخر نه عند عدم توافر  ابلنس بة املودع اذلي يتواجد يف منطقة انئية ويعمتد عىل الانرتنت يف الإيداع يف أ يوم من همةل زمنية فاإ
هذه اخلدمة أأثناء الهنار فلن تكون أأمامه نفس الإماكنية مثل املودع اذلي يتواجد يف مدينة ابلقرب من مكتب بريد أأو ميكنه 

 اس تخدام وصةل انرتنت أأخرى.

واختمت الرئيس ابلتأأكيد عىل ادلمع الكبري لتضمني الطريقة املناس بة للتعامل مع احلالت الواقعية للتأأخري يف العامل  .399
رابعا والتفا م املتضمن يف  82الالكرتو ي. وذلكل فقد اقرتح الرئيس قيام الفريق العامل ابعامتد التعديالت املقرتحة عىل القاعدة 

وكام أأشارت العديد من  بتحديد الس ياق اذلي يمت من خالهل القيام بعمليات المتديد. PCT/WG/8/22من وثيقة  25الفقرة 
رشادات خاصة حول كيفية تطبيق الأحاكم  ىل وجود اإ ن هناك حاجة اإ تتوافر فرصة أأكرب لتطبيق الأحاكم حبيث الوفود فاإ

 بصورة متسقة يف اكفة أأجزاء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

ىل أأن عدم التوافر العام لالتصالت الالكرتونية لبد من أأن يكون غري  واقرتح .400 وفد الرنوجي أأن تشري الإرشادات اإ
 .وعارض متوقع

رشادات برشط أأن يكون  .401 وأأكد الرئيس عىل أأن اقرتاح وفد الرنوجي س يكون مفيدا ابلنس بة لأي توضيح لأي اإ
نذار مقدم ابنقطاع اخلدمة بني ساعات الانقطاع غري املتوقع خمتلفا عن املواقف اليت يقوم فهي ا مقدم خدمة الانرتنت بتقدمي اإ

 معينة يف اترخي حمدد. 

ذا اكن من الواحض  82ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه ميكنه قبول التعديل املقرتح عىل القاعدة  .402 يف  رابعا اإ
سببا لتربير التأأخر عن  نية مل يكن ابلرضورة يف حد ذاته التوجهيية ذات الصةل أأن عدم توافر التصالت الالكرتو املبادئ

ن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية  الالمزام مبهةل زمنية حمددة. ويف حاةل توافر وسائل اتصالت بديةل، فاإ
ن الأحاكم الأخر  رابعا اكنت  82ى املتعلقة ابلقاعدة اكن يقوم ابلسامح ابلتأأخر عن املهةل الزمنية ااحمددة. عالوة عىل ذكل، فاإ

 تغطي أأس باب عدم توافر لك نوع من أأنواع التصالت املتوافرة للمودع. 

وأأكد الرئيس عىل النقطة اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية وقبل بأأن املودع اكن حيتاج أأن يظهر مس توى  .403
استنفاذ اكفة اخلطوات املعقوةل املمكنة للوفاء ابملهةل الزمنية مثل البحث العناية الواجبة للوفاء ابملهةل الزمنية. ويتضمن ذكل 

 عن بدائل وسائل التصال الالكرتونية. 

ىل أأن املكتب مل يقبل خمت مكتب الربيد كأساس لإثبات اترخي تسمل طلب.  .404 وأأشار وفد املكتب الأورويب للرباءات اإ
تقبال الطلبات لصياغهتا بصفة عامة حبيث تغطي الوسائل الأخرى اخلاصة التوجهيية اخلاصة مباكتب اس   املبادئوذلكل حتتاج 

 ابلإيداع املقبوةل ملكتب اس تقبال الطلبات. 

وأأكد الرئيس عىل اقرتاح املكتب الأورويب للرباءات واذلي جيب أأن يأأخذه املكتب ادلويل يف احلس بان أأثناء صياغة  .405
 تب اس تقبال الطلبات. التوجهيية ملاك املبادئالتعديالت املقرتحة عىل 

دخالها عىل القاعدة  .406 )رابعا( عىل النحو الوارد يف مرفق وثيقة 82ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
PCT/WG/8/22  من الوثيقة  25والتفا م الوارد يف الفقرةPCT/WG/8/22  ىل املنقول أأدانه، هبدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة.2015يف أأكتوبر  امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل  ، رهنا بأأية تغيريات اإ
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 فامي خيص عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتو ي بشلك عام": 1)رابعا(82 لقاعدةا"تطبيق 

لعذر تأأخر يف مراعاة همةل مل تُراع بسبب عدم توافر  1)رابعا(82القاعدة "عند النظر يف الامتس يُقدم بناء عىل 
خدمات التواصل الإلكرتو ي بشلك عام، ينبغي للمكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل تفسري عدم التوافر بشلك عام 

لك بأأنه ينطبق عىل حالت العطل اليت تصيب مناطق جغرافية واسعة النطاق والعديد من الأفراد، متيزيا لها عن املشا
 املمتركزة اليت ختص مبىن معينا أأو مس تخدما واحدا."

دخالها عىل أأي من املبادئ  .407 جراء مشاورات حول التعديالت املقرتح اإ والمتس الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ
التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي والتعلاميت الإدارية، حسب 

 الاقتضاء،  لتوضيح طريقة تطبيق التأأخر يف مراعاة املهل بسبب عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتو ي.

 لغات التواصل مع املكتب ادلويل
ىل الوثيقة  .408  .PCT/WG/8/23استندت املناقشات اإ

د خيارات املكتب ادلويل اكن ينوي حتسني خدماته املقدمة للمودعني من خالل السامح بوجو وأأوحضت الأمانة أأن  .409
جديدة للتواصل مع املكتب ادلويل بلغات غري اللغة الإجنلزيية أأو الفرنس ية. ويف املايض، اكن املكتب ادلويل يتلقى املراسالت 

)د( بوجوب قيام املودع ابلتواصل  2-92الطارئة بلغات غري اللغة الاجنلزيية والفرنس ية. وابلرمغ من املطلب الوارد يف القاعدة 
ذا اكن ميكن فهم الوثيقة ومل يكن هناك مطلب بوجود جسل عام للوثيقة ابللغة مع املكتب ادل حدى هاتني اللغتني، اإ ويل ابإ

ىل معل  ىل تأأخري ويؤدي اإ ن املكتب ادلويل لن يطلب ترمجة من املودع، لأن ذكل س يؤدي اإ الإجنلزيية أأو الفرنس ية، فاإ
ضايف. ومنذ  و ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابللغات العرشة اخلاصة ابلنرش تتوافر واهجة النظام الالكرت  2015ابريل  16اإ

جراء جترييب غري رمسي، قام املكتب  ادلويل. ونتيجة ذلكل فقد زادت املراسالت بلغات غري الإجنلزيية والفرنس ية. ومن خالل اإ
ذا مل تكن ادلويل بقبول اتصالت من طلبات تس تخدم النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرب  اءات بلغات النرش حىت اإ

الإجنلزيية أأو الفرنس ية ومل يكن يطلب ترمجة لأي من هذه املراسالت. واقرتحت الوثيقة رضورة احلصول عىل موافقة من 
أأجل تنظمي هذه العملية بصورة مفيدة للمودعني لكن بدون أأن تتسبب يف مصاعب للطرف الثالث وللماكتب اخملصصة. 

رسال املراسالت بأأحد اللغات العامةل  وعند التفكري يف شلك لغوي لنظام املعاجلة اكن من ااحمبذ السامح ملس تخديم النظام ابإ
ىل معاجلهتا اكن لبد من أأخذ عاملني بعني الاعتبار. يف ظل هذا الأمر لكن  أأول، اكن املكتب املس تقبل للطلبات يف حاجة اإ

ىل فهم املراسالت يف مرحةل لحقة. وفامي يتعلق ابحلاجة  بصورة فاعةل واثنيا أأن املس تخدمني خارج املكتب اكنوا يف حاجة اإ
ىل رؤية وفهم املراسالت، عرب املكتب ادلويل عن عدم اعتقاده بوجود صعوابت،  لأن النتاجئ الرئيس ية سوف تتوافر  اإ

ىل املراسالت  للجمهور سواء من خالل النرش ادلويل أأو يف شلك معياري ميكن اس تخدام مضمونه بسهوةل بدون الرجوع اإ
بتعزيز همارات اللغة بني العاملني يف جمال معاجلة الطلبات وشعر وفامي يتعلق مبعاجلة الطلب، قام املكتب ادلويل الأصلية. 

ابلثقة يف القيام بتجربة يمت فهيا تلقي مراسالت أأكرث بلغات أأخرى غري اللغة الإجنلزيية والفرنس ية. ونتيجة ذلكل، فقد اقرتحت 
ىل املكتب  2-92لوثيقة تعديل للقاعدة ا رسال خطاابت اإ ضافة مزيد من اللغات للمودع من أأجل اإ دخال بند متكيين ابإ )د( ابإ

ضافة لغات بصورة متتابعة من خالل تعديل التعلاميت الإدارية عند قيام املكتب ادلويل ابلتفكري يف أأن دليه  ادلويل. وسيمت اإ
وابلرمغ من أأن التطبيق الأويل اكن يقصد منه احلد من مع اللغات اجلديدة بصورة فاعةل. العاملني والأنظمة اليت متكنه من د

ذا متت املعاجلة بصورة مرضية،  نه اإ واثئق التجربة اليت يمت اس تالهما عرب النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فاإ
ن النية منعقدة عىل مد الرتتيبات لتشمل اكفة وسائل الت ىل أأن الاقرتاح ينسحب فقط فاإ صالت. وأأخريا، أأشارت الأمانة اإ

ىل املكتب ادلويل. وسوف تس متر املراسالت من املكتب ادلويل ابللغة الإجنلزيية أأو الفرنس ية فقط لكن  عىل لغة املراسالت اإ
جل تقدمي مناذج أأو طلبات بلغات العمل الفين   غري اللغة الأصلية. جيري عىل قدم وساق لإدخال حتسينات للمس تقبل من اإ
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ضافهتا عندما يكون دلى  .410 ىل أأن اللغات سوف تمت اإ وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده لالقرتاح مشريا اإ
ضافية كبرية كام انه لن يتطلب املزيد من العاملني.  ن ذكل لن يتطلب تاكليف اإ  املكتب ادلويل موارد اكفية وذلكل فاإ

العامة املتعلقة ابلسامح ابس تخدام لغات غري الإجنلزيية والفرنس ية واملنصوص علهيا يف القاعدة  وأأيد وفد الياابن الفكرة .411
زاء الوفد ومع ذكل أأعرب  )د( يف املراسالت مع املكتب ادلويل. و 92-2 ل جيب . فينبغي يف املقام الأول التنفيذعن قلقه اإ

السامح بزايدة التاكليف أأو ابلتأأخر بسبب أأعباء العمل الإضافية. واثنيا من الرضوري ضامن أأل يفرض ذكل صعوابت عىل 
املاكتب املعينة عن طريق السامح بتقدمي الواثئق اليت من املهم أأن تقرأأها هذه املاكتب بلغات بديةل. وأأخريا من ااحمبذ التشاور 

رسال الإ  لهيا عىل حنو أأفضل فامي يتعلق ابلتغيريات الوش يكة عىل مع املاكتب الوطنية واإ الالكرتو ي ملعاهدة  نظامال شعارات اإ
 املاكتب.عىل الالحئة التنفيذية و عىل اليت قد تؤثر  ePCT التعاون بشأأن الرباءات

س بانياوعرب وفد  .412 سقاط حاجز اللغة بني امل  اإ س تخدمني عن دمعه لالإجراء املقرتح واذلي س يعترب خطوة للأمام يف اإ
ضافية.   واذلي اكن يتسبب يف تاكليف اإ

ىل املكتب ادلويل بأأي لغة  .413 وأأيد وفد الصني الاقرتاح من حيث املبدأأ وهو ما سيسمح للمودعني بتقدمي مراسالت اإ
ىل أأن المتديد التجرييب قد اكن مقترص  شارة اإ ىل تقليل الأعباء املفروضة عىل اكهل املودع. ويف اإ ا من لغات النرش مبا يؤدي اإ

فقد عرب الوفد عن أأمهل يف  النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف الوقت احلايل عىل املراسالت اليت تمت عرب 
 أأن يمت التوسع يف ذكل ليشمل صور التواصل الأخرى يف أأقرب وقت ممكن. 

لنظام الالكرتو ي ملعاهدة وأأوحض رئيس، ردا عىل مالحظات وفد الصني، أأنه يف حني سيمت قرص التجربة عىل ا .414
ن التغيريات املقرتحة عىل القاعدة  )د( اكنت أأمشل وس توفر فرصة يف املس تقبل لس تخدام  2-92التعاون بشأأن الرباءات، فاإ

 لغات غري اللغة الإجنلزيية والفرنس ية يف اكفة أأشاكل التصالت.

ىل معاهدة ال  ش ييلورحب وفد  .415 تعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة للمتحدثني ابللغة الاقرتاح لأنه س يدمع سهوةل النفاذ اإ
 باكفة لغات النرش العرشة.  اس تخدامهوعرب عن رضاه بأأن النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ميكن  الإس بانية

 نتاجئها. )د( ما أأن يمت الانهتاء من التجربة وتمت مشاركة  2-92وأأيد وفد كندا التعديالت املقرتحة عىل القاعدة  .416

بشأأن الرباءات اذلي يسمح للمودعني ابس تخدام النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون وأأيد وفد املكس يك الاقرتاح،  .417
ن توافر النظام الالكرتو ي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بلغات النرش العرشة قد مسح للمعهد للتواصل ابللغة الإ  س بانية. اإ

يف  الإس بانيةوفري تسمل الطلبات من خالل الوسائل الالكرتونية ملصلحة املودعني املتحدثني ابللغة للملكية الفكرية بت الإس با ي
 املكس يك. 

 وعرب وفد الإكوادور عن تأأييده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة.  .418

قرتاح لن أأن الاوخلص الرئيس الأمور بأأن الوفود تؤيد الاقرتاح. وردا عىل تعليقات وفد الياابن فقد أأوحض الرئيس  .419
يؤثر عىل عدد العاملني والتلكفة التشغيلية للمكتب ادلويل، وانه سيمت تطبيق س ياسة الشمول بصورة أأكرب ابلنس بة لنظام 
اللغة بصورة مس تقرة عندما يكون واحضا أأنه ميكن دمع ذكل الأمر بدون حتمل تبعات تتعلق ابلعاملني أأو التلكفة. عالوة عىل 

 ول الأعضاء واملاكتب عند اقرتاح تعديالت يف نظام اللغة. ذكل، سيمت التشاور مع ادل

دخالها عىل القاعدة  .420 )د( الواردة يف مرفق الوثيقة 2.92ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
PCT/WG/8/23 ،ىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف  واملنقوةل هنا يف املرفق السادس هبدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها الأمانة عىل الصياغة.2015 أأكتوبر  ، رهنا بأأية تغيريات اإ
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 مسائل أأخرى
وافق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بعقد دورة واحدة للفريق العامل بني دورتهيا املنعقدتني يف أأكتوبر  .421

اتحة القدر ذاته من املساعدة امل2015وسبمترب/أأكتوبر  2015 الية لمتكني بعض الوفود ، رهنا ابلأموال املتوفرة، واإ
 احلارضة يف هذه ادلورة من حضور ادلورة املقبةل.

ىل أأن ادلورة التاسعة للفريق العامل من املرتقب عقدها بصفة مؤقتة يف جنيف يف  .422 وأأشار املكتب ادلويل اإ
 .2016 مايو/يونيو

 ملخص الرئيس
وأأن ااحمرض الرمسي  PCT/WG/8/25الرئيس الوارد يف الوثيقة ملخص مبضمون الفريق العامل علام  أأحاط .423

 .سريد يف تقرير ادلورة

 اختتام ادلورة
حتدث الس يد جون سانداج، انئب مدير عام الويبو يف ختام ادلورة ابلنيابة عن املدير العام. واكنت تكل يه املرة  .424

ىل النطا ق الكبري للقضااي املعقدة اليت الأوىل اليت يقوم فهيا الس يد سانداج حبضور جلسة الفريق العامل منذ تعيينه، وأأشار اإ
تناولها الفريق العامل يف جو من املودة وبصورة فعاةل وممثرة كام هنأأ الوفود عىل القيام بعملهم أأثناء اجللسة جبدية وفاعلية الأمر 

 اذلي يمتىن أأن يس متر يف اجللسات املقبةل يف املس تقبل. 

 .2015مايو  29واختمت الرئيس اجللسة يف  .425

متد .426  التقرير هذاالفريق العامل  واع
 ابملراسةل.

]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 13فامي خيص البند 

رسال نتاجئ البحث  دارة البحث ادلويلاإ ىل اإ  و/أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإ

 ااحمتوايت

12 القاعدة
)اثنيا(  

 –صورة عن نتاجئ البحث السابق وعن الطلب السابق تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق  

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

12
)اثنيا(

مت مبوجب القاعدة     1 صورة عن نتاجئ 12.4تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة قّدِّ
 2 ............................................................................................ الرتمجة -السابق البحث السابق وعن الطلب 

مت مبوجب    2)اثنيا(12 دارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة قّدِّ طلب اإ
 3 .................................................................................................................................... 12.4 القاعدة

23 القاعدة
)اثنيا(  

رسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق   4 ........................................................................... اإ

مت مبوجب القاعدة   1)اثنيا(23 رسال واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة قّدِّ  4 ................................... 12.4 اإ

حاكم القاعدة   2)اثنيا(23 رسال الواثئق املتعلقة ببحث و/أأو تصنيف سابق وفقا لأ  4 ...................................... 2.41 اإ

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

مت مبوجب القاعدة   1.41  6 .................................................... 12.4 مراعاة نتاجئ حبث سابق يف حال عريضة قّدِّ

خرى   2.41  6 ................................................................................... مراعاة نتاجئ حبث سابق يف احلالت الأ
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12 القاعدة
  )اثنيا(

 
 تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق

 الرتمجة –وعن الطلب السابق  صورة عن نتاجئ البحث السابق

12
)اثنيا(

ميف حال عريضة  واثئق تتعلق ببحث سابق تقدمي مودع الطلب    1 صورة عن نتاجئ 412.القاعدة  مبوجب تقّدِّ
 الرتمجة -البحث السابق وعن الطلب السابق 

دارة البحث12.4 المتس املودع، بناء عىل القاعدةيف حال   )أأ( ادلويل نتاجئ حبث سـابق أأجرتـه الإدارة  ، أأن تراعي اإ
نه يتعني عىل املودع، رشط مراعـاة أأحـاكم الفقـرات مـن دارة أأخرى للبحث ادلويل أأو أأجراه مكتب وطين، فاإ )ب(  ذاهتا أأو اإ

ىل )د( ىل )و(اإ ىل مكتب )ج( اإ الطلبات مع الطلب ادلويل صورة عن نتاجئ البحث السـابق أأاي اكن الشـلك  تسمل، أأن يقّدم اإ
اذلي قدمهّتا به الإدارة املعنية أأو قّدهما به املكتب املعين )مثال، بشلك تقرير البحث أأو قامئـة حبـاةل التقنيـة الصـناعية السـابقة 

 املستشهد هبا أأو تقرير الفحص(.

ىل تقـدمي مـا يـيل جيوز لإدا )ب( ىل )و(، أأن تـدعو املـودع اإ رة البحث ادلويل، مع مراعاة أأحاكم الفقرات مـن )ج( اإ
 يف غضون همةل تكون معقوةل حسب ظروف احلال:

 صورة عن الطلب السابق املعين؛ "1"

دارة البحـث ادلويل، ترمجـة للطلـب السـابق  "2" يف حال اكن الطلب السابق حمررا بلغة ل تقبلهـا اإ
 تقبلها تكل الإدارة؛بلغة 

دارة البحـث ادلويل، ترمجـة لـتكل  "3" يف حال اكنـت نتـاجئ البحـث السـابق حمـررة بغـةل ل تقبلهـا اإ
 النتاجئ بلغة تقبلها تكل الإدارة؛

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

 الطلبات، جـاز للمـودع أأن تسملبصفته مكتبا ل يف حال أأجرى البحث السابق املكتب ذاته اذلي يعمل   )ج()ب( 
عداد تسمليعرب عن رغبته يف أأن يتوىل مكتب  لهيـا يف الصور الصورة  الطلبات اإ " 1الفقـرات )أأ( و)ب("الفقـرة )أأ( املشار اإ

م ذكل الالـامتس يف ال" 4و" دارة البحث ادلويل، بدل من أأن يقّدهما املودع نفسه. ويتعني أأن يقدَّ ىل اإ رسالها اإ عريضـة وجيـوز واإ
  الطلبات أأن يفرض دفع رمس هل وحلسابه نظري ذكل الالامتس.تسململكتب 

دارة   )د()ج( دارة البحث ادلويل ذاهتا، أأو أأجراه املكتب ذاته اذلي يعمل بصـفته اإ يف حال أأجرت البحث السابق اإ
لهيـا املشــار أأو الرتمجـة للبحـث ادلويل، فـال يُشـرتط تقـدمي الصـورة  لـهيام اإ بنـاء عـىل تــكل الفقـرتني )أأ( و)ب( ة )أأ( الفقـر يف اإ

 .الفقرتنيالفقرة

" مفاده أأن الطلب ادلويل هو ذاتـه أأو أأساسـا ذاتـه الطلـب اذلي مت 2"4.12يف حال تقدمي بيان وفقا للقاعدة  )ه(
ل أأنـه مـودع بلغـة أأخـرى، فـال يُ  شـرتط بشأأنه البحث السابق أأو أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاته الطلب السابق اإ

لهيام يف الفقرتني )ب("  " بناء عىل تكل الفقرتني.2" و"1تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإ
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 ، اتبع[1)اثنيا(12 ]القاعدة

لهيا املشار  أأو الرتمجة يف حال اكنت الصورة  )و()د( لهيام اإ ملكتـب متـاحتني متاحـة  الفقرتني )أأ( و)ب(الفقرة )أأ(يف اإ
، أأو بشـلك وثيقـة أأولويـة ، مـثال مـن مكتبـة رمقيـةتقبلهامتقبلها دارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت لإ  تسمل الطلبات أأو

 .الفقرتنيالفقرة.بناء عىل تكل  أأو الرتمجة واكن املودع يبنّي ذكل يف العريضة، فال يُشرتط تقدمي الصورة

12
)اثنيا(

دارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث سابق    2 م يف حال عريضةطلب اإ  12.4 مبوجب القاعدة تقّدِّ

ىل )و(الفقرتني )ب( و)ج(جيوز لإدارة البحث ادلويل، مع مراعاة أأحاكم )أأ(   ، أأن تـدعو املـودع الفقرات من )ج( اإ
ىل تقدمي ما ييل يف غضون همةل تكون معقوةل حسب ظروف احلال:  اإ

 صورة عن الطلب السابق املعين؛ "1"

دارة البحـث ادلويل، ترمجـة للطلـب السـابق  "2" يف حال اكن الطلب السابق حمررا بلغة ل تقبلهـا اإ
 بلغة تقبلها تكل الإدارة؛

دارة البحـث ادلويل، ترمجـة لـتكل  "3" يف حال اكنـت نتـاجئ البحـث السـابق حمـررة بغـةل ل تقبلهـا اإ
 الإدارة؛ النتاجئ بلغة تقبلها تكل

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

دارة  دارة البحث ادلويل ذاهتـا، أأو أأجـراه املكتـب ذاتـه اذلي يعمـل بصـفته اإ )ب(  يف حال أأجرت البحث السابق اإ
لهيام يف الفقرة )أأ( متاحتني لإدارة البحـث البحث ادلويل،  ادلويل ابلشـلك والطريقـة الـيت أأو اكنت الصورة أأو الرتمجة املشار اإ

لهيام يف الفقرة )أأ( بناء عـىل  تقبلهام، مثال من مكتبة رمقية أأو بشلك وثيقة أأولوية، فال يُشرتط تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإ
 .تكل الفقرة

اذلي مت  " مفاده أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسـا ذاتـه الطلـب2"12.4يف حال تقدمي بيان وفقا للقاعدة   )ج(
ل أأنـه مـودع بلغـة أأخـرى، فـال يُشـرتط  بشأأنه البحث السابق أأو أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاته الطلب السابق اإ

لهيام يف   بناء عىل تكل الفقرتني." 2" و"1)ب("" 2" و"1الفقرتني )أأ("تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإ
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23 القاعدة
  )اثنيا(

 
رسال واثئق تتعلق ببحث  أأو تصنيف سابق اإ

23
)اثنيا(

رسال واثئق تتعلق ببحث سابق    1 م يف حال عريضةاإ  12.4 مبوجب القاعدة تقّدِّ

دارة البحث ادلويل، الطلبات  يرسل مكتب تسمل  )أأ( ىل اإ لهيـا يف صورة البحث، أأي صـورة  معاإ أأو ترمجـة مشـار اإ
12 ةالقاعد

)اثنيا(
 تـكل تسـ تويفعـىل أأن  12.4 بشـأأنه مبوجـب القاعـدة عريضـة)أأ( وتتعلق ببحث سـابق قـدم مـودع الطلـب 1

 الصورة أأو الرتمجة الرشوط التالية:

ىل مكتب تسمل "1"  مع الطلب ادلويل؛الطلبات  تقدمي مودع الطلب لها اإ

ىل الإدارة ادلولية؛الطلبات  تسملالامتس مودع الطلب من مكتب  "2" رسالها اإ عدادها واإ  اإ

بشلك وطريقة يقبلهام، مثال مـن مكتبـة رمقيـة وفقـا للقاعـدة الطلبات  تسمل مكتبتوافرها دلى  "3"
12

)اثنيا(
 )د(.1

دارة البحث ادلويل، الطلبات  رسل مكتب تسملي  )ب( ىل اإ صورة البحث، صورة عن نتاجئ أأي تصـنيف  معأأيضا اإ
ن اكنت متوافرة فعال ،سابق أأجراه هذا املكتب ن مل تكن مدرجة يف صورة نتاجئ البحـث السـ اإ لهيـا يف القاعـدة واإ ابق املشـار اإ

 )أأ(.1)اثنيا(12

23
)اثنيا(

رسال الواثئق املتعلقة ببحث و/أأو تصنيف   2 حاكم القاعدة اإ  2.41 سابق وفقا لأ

، عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى املكتب ذاته 2.41 وفقا لأحاكم القاعدة  )أأ(
الطلـب السـابق أأو صـنَّف ذكل يتعلـق بـ املكتب قد أأجرى حبثا سـابقا ذكلويكون الطلبات  تسملا ل بصفته مكتباذلي يعمل 

دارة البحـث ادلويل، مـع الطلبـات، مـع مراعـاة الفقـرات )ب( و)د( و)ه(،  الطلب السابق، يرسـل مكتـب تسـمل ذكل ىل اإ اإ
)مثال، بشلك تقريـر ملكتب املعين، صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الشلك اذلي تكون متاحة به دلى اصورة البحث

حفـص(، وصـورة عـن نتـاجئ أأي تصـنيف سـابق وضـعه السـابقة املستشـهد هبـا أأو تقريـر حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية 
ن  ،املكتب دارة البحـث ادلو  الطلبـات. وجيوز كذكل ملكتب تسـملاكنت متوافرة فعالاإ ىل اإ ضـافية أأن يرسـل اإ يل أأي واثئـق اإ

جراء البحث ادلويل. تكليدة ل يعتربها مف و بق ساتتعلق ببحث   الإدارة لأغراض اإ

خطار املكتب ادلويل يف أأجل أأقصـاه ]اترخي[ بأأنـه ميكنـه،  )ب(  ابلرمغ من الفقرة )أأ(، جيوز ملكتب تسمل الطلبات اإ
ىل هيئة البحث ادل رسال نتاجئ حبث سابق اإ ويل. وينرش املكتب بناء عىل الامتس يقدمه املودع مع الطلب ادلويل، تقرير عدم اإ

خطار بناء عىل هذا احلمك يف اجلريدة.  ادلويل أأي اإ

عندما يطالَـب يف طلـب دويل  تبديل، تطبَّق الفقرة )أأ( مع ما يلزم من الطلبات سب اختيار مكتب تسملح   (ج)
ويكـون ذكل ، الطلبـات تسـملل  ابأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى مكتب خيتلف عن املكتب اذلي يعمـل بصـفته مكتبـ

البحــث  ذكلالطلــب الســابق، وتكـون نتــاجئ  ذكلالطلــب الســابق أأو صـنَّف ذكل املكتـب قــد أأجــرى حبثـا ســابقا يتعلــق بـ
 بشلك وطريقة يقبلهام، مثال من مكتبة رمقية.الطلبات  متاحة ملكتب تسملالتصنيف السابق  أأو

دارة البحث ادلويل ذاهتا، أأو أأجراه املكتب ذاتـه ( يف حال أأجرت البحث السابق جل تطبَّق الفقراتن )أأ( و)  (د) اإ
دارة ذا  اذلي يعمل بصفته اإ متاحـة بأأن صورة عن البحث أأو التصـنيف السـابق الطلبات  مكتب تسمل عملللبحث ادلويل أأو اإ

 دارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلهام، مثال من مكتبة رمقية.لإ 
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رسال  (ه) لهيا يف الفقرة )أأ( أأو  صورال يف حال اكن اإ رسالاملشار اإ لهيـا  صورال تكل اإ بشلك معني اكلأشاكل املشار اإ
ذن مـودع الطلـب  يف الطلبـات  مكتـب تسـمل عـىل نطبـقمـع القـانون الـوطين امل  متعارضـايف الفقرة )أأ( دون احلصـول عـىل اإ

رسال  تكلق تطبَّ  ، ل]التارخي[ رسال  صورال تكلالفقرة عىل اإ خيص أأي طلب دويل فامي  املعينشلك املعني ابل  صورال تكلأأو اإ
ذن مودع الطلب ظّل طاملا الطلبات املذكور  أأودع دلى مكتب تسمل  بلِّـغأأن ي  رشطالقانون،  ذكلمع  متعارضاالإرسال دون اإ

 ة هبـذا الشــأأنملتســ  املعلومـات امل ادلويل نرشــ املكتـب تـارخي[. وي ال بـذكل يف موعـد أأقصــاه ] املكتـب املـذكور املكتــب 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 مبوجب القاعدة تقّدِّ

دارة البحــث ادلويل نتــاجئ حبــث ســابق وامتثــل لأحــاكم 12.4يف حــال الــمتس املــودع، وفقــا للقاعــدة  ، أأن تراعــي اإ
12 القاعدة

)اثنيا(
1: 

دارة البحث ادلويل ذاهتـا أأو أأجـراه املكتـب ذاتـه اذلي يعمـل بصـفته وأأجرت  "1" البحث السابق اإ
جراء البحث ادلويل؛ دارة البحث ادلويل أأن تراعي يف حدود الإماكن تكل النتاجئ عند اإ ن عىل اإ دارة للبحث ادلويل، فاإ  اإ

دارة أأخــرى للبحـث ادلويل أأو أأجــراه مكتــب غــري ذاك اذلي "2" يعمــل  وأأجـرت البحــث الســابق اإ
جراء البحث ادلويل. دارة للبحث ادلويل، جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل النتاجئ عند اإ  بصفته اإ

خرى   2.41  مراعاة نتاجئ حبث سابق يف احلالت الأ

دارة البحـث ادلويل ذاهتـا أأو   )أأ( يف حال طولب، يف طلـب دويل، بأأولويـة طلـب سـابق أأو أأكـرث أأجـرت بشـأأنه اإ
دارة البحـث ادلويل أأن تراعـي قـدر أأجرى بشأأنه  دارة للبحث ادلويل حبثا سابقا، تعني عـىل اإ املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته اإ

جراء البحث ادلويل.  الإماكن تكل النتاجئ عند اإ

دارة البحث ادلويل صورة عن نتـاجئ أأي حبـث سـابق أأو تصـنيف تسمليف حال أأرسل مكتب   )ب( ىل اإ  الطلبات اإ
23 القاعدةسابق مبوجب 

)اثنيـا(
ابلشلك والطريقة اليت تقـبلهام،  ادلويلالبحث دارة لإ متاحة  )أأ( أأو )ب( أأو اكنت هذه الصورة2

جراء البحث ادلويل. تكلمثال من مكتبة رمقية، جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي   النتاجئ عند اإ

]ييل ذكل املرفق الثا ي[
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 الثا ياملرفق 

 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 15فامي خيص البند 

 معلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية والنصوص املرتمجة

 ااحمتوايت

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

 2 ................................................................................................................................ ااحمتوايت  1.86

ىل  2.86من   2 ......................................................................................................... ]دون تغيري[  6.86اإ

تلقي املعلومات والنصوص املرتمجة من املاكتب املعّينة واملاكتب  الاس تحصال عىل صور عن النصوص املرتمجة   95القاعدة 

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

 3 ................................................. ةاملعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعيّنة واملاكتب اخملتار   1.95

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

 ااحمتوايت  1.86

لهيا يف املادة   ( ما يأأيت:4)55تتضمن اجلريدة املشار اإ

ىل " "1"من   "  ]دون تغيري[3اإ

ذا اكنت الإجراءات اليت تقدهما املاكتب املعينة أأو اخملتارة للمكتب ادلويل املعلومات  "4" بشأأن معرفة ما اإ
لهيا يف املادتني  قد أأجنزت خبصوص الطلبات ادلولية اليت يرد فهيا تعيني املكتب املعين أأو  39أأو  22املشار اإ

املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعّينة واملاكتب اخملتارة واملُبلغة للمكتب ادلويل مبوجب القاعدة  اختياره
 ؛خيص الطلبات ادلولية املنشورةفامي  1.95

 ]دون تغيري[  "5"

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

 نة واملاكتب اخملتارةاملاكتب املعيّ  من املرتمجة والنصوص املعلومات تلقي

ّ  دوث الإجراءاتحباملعلومات املتعلقة   1.95  اخملتارةواملاكتب  نةيف املاكتب املعي

ىل املكتب ادلويل املعلومات التالية بشأأن طلب دويل يف غضون شهر يقدم لك مكتب معنّي  من وقوع  ين أأو خمتار اإ
 :أأي من الأحداث التالية، أأو يف أأرسع وقت معقول ممكن بعد وقوعها

لهيا املشار لالإجراءاتأأداء املودع  عقب "1" اترخي أأداء تكل الإجراءات وأأي ، 39 املادة أأو 22 املادة يف اإ
 رمق طلب وطين أأس ند للطلب ادلويل؛

ينرش رصاحة الطلب ادلويل مبوجب قانونه الوطين أأو ممارساته، اخملتار  أأو املعنّي  املكتبيف حال اكن  "2"
 ؛الوطين نرشال  ذكل واترخي رمق

ينرش رصاحة الطلب اخملتار  أأو املعنّي  املكتب، ويف حال اكن الرباءة منح اترخييف حال منح براءة،  "3"
 .ذكل النرش الوطين واترخي رمقيف الشلك اذلي ُمنحت به الرباءة مبوجب قانونه الوطين، ادلويل 

 الالمزام بتقدمي صور عن النصوص املرتمجة  2.95 1.95

ىل املكتب ادلويل، بناء عىل الامتس منه، صورةيقدم لك مكتب معنّي   ]دون تغيري[  )أأ( عن ترمجة   أأو خمتار اإ
 الطلب ادلويل اليت يكون مودع الطلب قد قدهما للمكتب املعنّي أأو اخملتار.

جيوز للمكتب ادلويل أأن يزود أأي خشص بصور عن النصوص املرتمجة واملتسلمة وفقا ملا هو   ]دون تغيري[  )ب(
 منصوص عليه يف الفقرة )أأ(، بناء عىل الامتس ومقابل تسديد التلكفة.

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الثالثاملرفق 

 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 24فامي خيص البند 

اتحة بعض   املعلومات للجمهورعدم اإ

 ااحمتوايت

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

 2 .................................................................................................................. تعريف  ]دون تغيري[   9.1

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

ىل املادة   ]دون تغيري[   9.3  2 ........................................................................................... (6)21الإشارة اإ

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

 3 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   1.48

 3 ............................................................................................................................... ااحمتوايت   2.48

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

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

ماكنية الاطالع عىل امللف ااحمفوظ دلى املكتب ادلويل   1.94  4 ................................................................... اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف ااحمفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات   )اثنيا( 1.94  5 ..................................................... اإ

ماكنية الا   )اثلثا( 1.94 دارة البحث ادلويلاإ  5 ....................................................... طالع عىل امللف ااحمفوظ دلى اإ

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

ماكنية الاطالع عىل امللف ااحمفوظ دلى املكتب املعنّي    )اثنيا(94.2  6 ................................................................ اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف ااحمفوظ دلى املكتب اخملتار   3.94  6 .................................................. ]دون تغيري[  اإ
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   9القاعدة 
 خل. الواجب عدم اس تعاملهااإ العبارات، 

 تعريف  ]دون تغيري[   9.1

 جيب أأل يش متل الطلب ادلويل عىل ما يأأيت:

 عبارات أأو رسوم خمالفة للآداب؛ "1"

 العام؛عبارات أأو رسوم خمالفة للنظام  "2"

عالانت حتط من شأأن منتجات الغري أأو طرائق صنعه، أأو حتط من قمية طلبات الغري أأو براءاته أأو  "3" اإ
 من حصهتا )علام بأأن جمرد املقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ل يعد حمِّّطًا يف حد ذاته(؛

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

ىل اخملالفات   9.2  التنبيه اإ

دارة البحث ادلويل   واملكتب ادلويل دة لأغراض البحث الإضايفالإدارة ااحمدَّ و جيوز للك من مكتب تسمل الطلبات واإ
ىل عدم استيفاء أأي طلب دويل لأحاكم القاعدة  جراء التصحيح الالزم من 9.1التنبيه اإ تلقاء ، والاقرتاح عىل مودع الطلب ابإ

بالغ نفسه دارة البحث ادلويل اخملتصة مكتب تسمل الطلبات ، ويف تكل احلاةل وجب اإ دة لأغراض ااحمدَّ اخملتصة والإدارة واإ
ذا لحظ مكتب تسمل الطلبات اخملالفة، وجب عليه  .، حسب احلال، بذكل الاقرتاحالبحث الإضايف واملكتب ادلويل واإ

بالغ ذكل لإدارة البحث ادلويل اخملتص نه جيب علهيا اإ دارة البحث ادلويل اخملالفة، فاإ ذا لحظت اإ ة وللمكتب ادلويل. أأما اإ
بالغ ذكل ملكتب تسمل الطلبات وللمكتب ادلويل.  اإ

ىل املادة   ]دون تغيري[   9.3  (6)21الإشارة اإ

لهيا يف املادة   ".3"9.1القاعدة  ( ما ورد حتديده يف6)21يقصد بعبارة "الإعالانت اليت حتط من شأأن الغري" املشار اإ
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   48القاعدة 
 النرش ادلويل

 ]دون تغيري[   1.48

 ااحمتوايت   2.48

ىل )ك(   ]دون تغيري[  من )أأ( اإ

املكتب ادلويل قبل اس تكامل التحضريات التقنية للنرش ادلويل، يتلقاه  )ل(  بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع
ذا رأأى أأن: حيذف املكتب ادلويل من املنشورات أأي معلومات،  اإ

طالع امجلهور عىل الطلب ادلويلاملعلومات تبدو أأهنا تكل " 1"  ؛ل تليب الغرض املنشود املمتثّل يف اإ

ىل الإرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛بوضوح " ونرش تكل املعلومات س يؤدي 2"  اإ

 .مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات" ول توجد 3"

مع ما يلزم من تبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الالامتس املقَدم  4.26 طبق القاعدةوتُ 
 مبوجب أأحاكم هذه الفقرة.

دارة البحث ادلويل أأو  دة لأغراض البحث الإضايف )م(  يف حال أأحاط مكتب تسمل الطلبات أأو اإ الإدارة ااحمدَّ
الإدارتني  بأأي معلومات تس تويف املعيارين املنصوص علهيام يف الفقرة )ل(، جاز لأي من املكتبني أأو املكتب ادلويل أأو

 )ل(. الاقرتاح عىل املودع ابلامتس حذفها من املنشور ادلويل طبقا لأحاكم الفقرة

 املعلومات )ل( واكنت تكل )ن(  يف حال حذف املكتب ادلويل معلومات من املنشور ادلويل طبقا لأحاكم الفقرة
دارة البحث ادلويل أأو  دة لأغراض واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل ااحمفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإ الإدارة ااحمدَّ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل البحث الإضايف خطار ذكل املكتب وتكل ، وجب عىل املك أأو اإ يف الإدارة بذكل تب ادلويل اإ
 .أأقرب فرصة

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

ماكنية الاطالع عىل امللف ااحمفوظ دلى املكتب ادلويل   1.94  اإ

بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، يقدم املكتب ادلويل صورا عن ]دون تغيري[    )أأ(
 اخلدمة. أأي مستند يتضمنه ملفه، مقابل تسديد تلكفة

يقدم املكتب ادلويل صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفه، بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل   )ب(
ىل )ز(و  38النرش ادلويل للطلب ادلويل وبرشط مراعاة املادة  وجيوز اشرتاط  .مقابل تسديد تلكفة اخلدمة الفقرات من )د( اإ

 .اتتسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستند

م املكتب ادلويل صورًا عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفقرة )ب( نيابة عن ]دون تغيري[    )ج( يقّدِّ
 املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل. وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

ماكنية الاطال ع عىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه وُحذفت من املنشورات بناء عىل )د(  ل يتيح املكتب ادلويل اإ
 )ل( وعىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق ابلامتس بناء عىل تكل القاعدة.2.48 القاعدة

ماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنااملكتب ادلويل  ل يتيحمن املودع، مسبَّب بناء عىل الامتس (  ه) ملفه  اإ
ذا رأأى أأن:لامتسالاذكل ويتعلق بيتضمنه ملفه وعىل أأي مستند   ، اإ

طالع امجلهور عىل الطلب ادلويل؛ل تكل املعلومات تبدو أأهنا " 1"  تليب الغرض املنشود املمتثّل يف اإ

ىل الإرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛بوضوح " ونرش تكل املعلومات س يؤدي 2"  اإ

 .مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات" ول توجد 3"

مع ما يلزم من تبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الالامتس املقَدم  4.26 وتُطبق القاعدة
 مبوجب أأحاكم هذه الفقرة.

ماكنية الاطالع عىل املكتب ادلويل  مل يتحيف حال )و(   واكنت  قرة )د( أأو الفقرة )ه(،طبقا للفمعلومات للجمهور اإ
دارة البحث ادلويل أأو  الإدارة تكل املعلومات واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل ااحمفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإ

دة لأغراض البحث الإضايف دارة الفحص المتهيدي ادلويل ااحمدَّ خطار ذكل املكتب وتكل أأو اإ ، وجب عىل املكتب ادلويل اإ
 .يف أأقرب فرصةالإدارة بذكل 

ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه وأأعِّدّ   .الاس تخدام ادلاخيلّرد جمل )ز(  ل يتيح املكتب ادلويل اإ

  



PCT/WG/8/26 
Annex III 
5 

ماكنية    )اثنيا( 1.94  الاطالع عىل امللف ااحمفوظ دلى مكتب تسمل الطلباتاإ

ماكنية  بناء)أأ(   عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، جيوز ملكتب تسمل الطلبات أأن يتيح اإ
 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستنداتالاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه. 

النرش ادلويل للطلب ادلويل ولكن ليس قبل )ب(  جيوز ملكتب تسمل الطلبات، بناء عىل الامتس من أأي خشص 
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه.  وبرشط مراعاة وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة الفقرة )ج(، أأن يتيح اإ

 .مقابل تقدمي صور املستندات

ر من ق  ماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة )ب( عىل أأية معلومات أأخطِّ بل )ج(  ل يتيح مكتب تسمل الطلبات اإ
)د(  1.94)ل( أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 2.48املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة 

 )ه(. أأو

ماكنية    (اثلثا) 1.94 دارة البحث ادلويل الاطالع عىلاإ  امللف ااحمفوظ دلى اإ

ماكنية بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، جيوز )أأ(   لإدارة البحث ادلويل أأن تتيح اإ
 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستنداتالاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها. 

ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل )ب(  جيوز لإدارة البحث ادلويل، بناء عىل الامتس من أأي خشص 
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها. الفقرة )ج(، أأن تت  وبرشط مراعاة وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة يح اإ

 .مقابل تقدمي صور املستندات

رت من قبل  ماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة )ب( عىل أأية معلومات أأخطِّ دارة البحث ادلويل اإ )ج(  ل تتيح اإ
)د(  1.94)ل( أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 2.48ة املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعد

 )ه(. أأو

ىل )ج(، مع ما يلزم من تبديل، عىل   .دة لأغراض البحث الإضايفالإدارة ااحمدَّ )د( تُطبق الفقرات من )أأ( اإ

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

أأو بناء عىل الامتس من أأي مكتب من  الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه،بناء عىل   )أأ(
عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل، تقدم دارة الفحص المتهيدي ادلويل  تتيح املاكتب اخملتارة فور اإ ماكنية الاطالع عىل اإ اإ

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

عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويلولكن ليس قبل )ب(  بناء عىل الامتس من أأي مكتب من املاكتب اخملتارة   اإ
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتض  الفقرة وبرشط مراعاة دارة الفحص المتهيدي ادلويل اإ وجيوز منه ملفها. )ج(، تتيح اإ

 .اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات

رت  ماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة )ب( عىل أأية معلومات أأخطِّ دارة الفحص المتهيدي ادلويل اإ )ج(  ل تتيح اإ
ة للجمهور طبقا )ل( أأو أأهنا غري متاح2.48من قبل املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة 

 )ه(. )د( أأو 1.94 للقاعدة
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ماكنية الاطالع عىل امللف ااحمفوظ دلى    )اثنيا(94.2  املكتب املعنّي اإ

ذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب  يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،  املعّينةاإ
يف حدود ما يسمح به وترد يف ملفاته جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل 

ماكنية الا أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف  ولكن ليس قبل، طالع عىل ملفات الطلبات الوطنيةالقانون الوطين بشأأن اإ
 وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات. ()أأ(.2)03 املادة

ماكنية الاطالع عىل امللف ااحمفوظ دلى املكتب اخملتار]دون تغيري[     3.94  اإ

ذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب اخملتارة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،  اإ
أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل، مبا فهيا أأي مستند متعلق ابلفحص  جاز ذلكل املكتب

ماكنية الاطالع عىل ملفات الطلبات  المتهيدي ادلويل والوارد يف ملفه، يف حدود ما يسمح به القانون الوطين بشأأن اإ
. ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل)أأ(.(2)30 أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف املادة ولكن ليس قبل، الوطنية

 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 الرابعاملرفق 

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

 تزويد املكتب ادلويل بنسخ من الواثئق املس تلمة يف س ياق الامتس رد حق الأولوية

 ااحمتوايت

26القاعدة 
)اثنيا(

ضافهتا...............    2................................................................تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

26
)اثنيا(

26و 1
)اثنيا(

 2...................................................................................................]دون تغيري[ 2

26
)اثنيا(

 2................................................................................رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل الطلبات 3

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

 4........................................................................................................]دون تغيري[............... 1.48

 4.......ااحمتوايت.................................................................................................................... 2.48

ىل  3.48  4.............................................................................................................]دون تغيري[ 6.48اإ
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26القاعدة 
)اثنيا(

 

ضافهتا  تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

 ]دون تغيري[  2)اثنيا(26و 1)اثنيا(26

 الطلبات رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل 3)اثنيا(26

ىل )ه( )أأ(  ]دون تغيري[ اإ

ليه يف  )و( آخر يدمع بيان الأس باب املشار اإ عالن أأو دليل أ ملكتب تسمل الطلبات أأن يشرتط أأن يودع دليه اإ

وللمودع أأن يزود املكتب ادلويل بنسخة عن أأي ، يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال. "3)ب(""2)ب(" الفقرة

عالن من ذكل القبيل أأو دراج تكل النسخة يف ملفاته اإ آخر يودعه دلى مكتب تسمل الطلبات، فيتوىل املكتب ادلويل اإ  .دليل أ

 ]دون تغيري[ )ز(

 ييل يف أأقرب فرصة: يبارش مكتب تسمل الطلبات ما )ح(

خطار املكتب ادلويل بتسمل الامتس بناء عىل الفقرة "1"  )أأ(؛ ]دون تغيري[ اإ

 الالامتس؛]دون تغيري[ والبت يف  "2"

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

اثنيا(، تزويد املكتب ادلويل بلك الواثئق املس تلمة من املودع خبصوص الالامتس -مع مراعاة الفقرة )ح "4"

ليه يف بناء عىل الفقرة )أأ( )مبا يف ذكل نسخة عن الالامتس نفسه، وأأي بيان للأس باب  عىل النحو املشار اإ

ليه يف الفقرة )و(.2ب) الفقرة آخر كام هو مشار اإ عالن أأو دليل أ  ( وأأي اإ

اثنيا(  جيوز ملكتب تسمل  الطلبات، بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع أأو عىل قراره اخلاص، عدم أأرسال واثئق -)ح

ذا رأأى أأن: أأو أأجزاء من واثئق يس تلمها خبصوص الامتس قُدم بناء عىل الفقرة  )أأ(، اإ
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طالع امجلهور عىل الطلب ل تبدو أأهنا  الواثئق أأو أأجزاء مهناتكل " 1" تليب الغرض املنشود املمتثّل يف اإ
 ادلويل؛

ىل بوضوح س يؤدي  الواثئق أأو أأجزاء مهنا أأو اطالع امجلهور علهيا أأو عىل أأجزاء مهنا" ونرش تكل 2" اإ
 لشخص ما؛الإرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية 

 الواثئق أأو أأجزاء مهنا.مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل " ول توجد 3"

خطار املكتب  ىل املكتب ادلويل، وجب عليه اإ رسال واثئق أأو أأجزاء مهنا اإ ويف حال قّرر مكتب تسمل الطلبات عدم اإ

 ادلويل بذكل.

 ]دون تغيري[ و)ي( (ط)
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 48القاعدة 

 النرش ادلويل

 تغيري[]دون  1.48

 ااحمتوايت 2.48

 ]دون تغيري[ )أأ(

 مع مراعاة الفقرة )ج(، تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت: )ب(

ىل " "1"  ]دون تغيري[ "6اإ

26بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامتس بناء عىل القاعدة  "7"
)اثنيا(

لرد  3

 عىل ذكل الالامتس، عند الاقتضاء؛حق الأولوية وقرار مكتب تسمل الطلبات بناء 

م، بناء عىل القاعدة  ]حتذف[ "8" عالن أأو دليل 3)اثنيا(26بيان بأأن املودع قد قدَّ )و(، نسخا عن أأي اإ
ىل املكتب ادلويل، عند الاقتضاء. آخر اإ  أ

ىل )ك( )ج(  ]دون تغيري[ اإ

ىل  3.48  ]دون تغيري[ 6.48اإ

]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 اخلامساملرفق 

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

 الإلكرتو يحالت التأأخر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل 

 ااحمتوايت

82القاعدة 
)رابعا(

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

82
)رابعا(

 2 .................................................................................................... عذر التأأخر يف مراعاة املهل   1
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82القاعدة 
)رابعا(

 
 عذر التأأخر يف مراعاة املهل

82
)رابعا(

 عذر التأأخر يف مراعاة املهل   1

جراء دلى مكتب )أأ(   جيوز لأي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل ااحمددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإ
دارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل  دارة البحث ادلويل أأو الإدارة ااحمددة للبحث الإضايف أأو اإ تسمل الطلبات أأو اإ

رضاب أأو اكرثة طبيعية بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأ  تراعمل  أأو عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتو ي هلية أأو اإ
قامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل، وأأن الإجراء املعين اختذ  بشلك عام أأو غري ذكل من الأس باب املامثةل يف حمل اإ

 يف أأرسع وقت معقول ممكن.

ىل)ب(  ]دون تغيري[   املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل، حسب احلال، يف فرتة  يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإ
ذا  ليهل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية. واإ ، وجب قبول أأقمي ادلليل عىل وجه ُمرٍض للمرسل اإ

 اعتذار التأأخر يف مراعاة املهةل.

نتخب قام املودع دليه، يف وقت صدور قرار قبول اعتذار ل يتعني عىل أأي مكتب معنّي أأو م )ج(  ]دون تغيري[  
لهيا يف املادة   ، أأن يراعي هذا الاعتذار.39أأو املادة  22التأأخر، ابلإجراءات املشار اإ

 ]ييل ذكل املرفق السادس[
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 السادساملرفق 

 دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتابإ  املوىصالتعديالت 
 من جدول الأعامل 27فامي خيص البند 

 ادلويل لغات التواصل مع املكتب

 ااحمتوايت

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

 2 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   1.92

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

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

 ]دون تغيري[   1.92

 اللغات   92.2

القاعدة، جيب حترير أأي كتاب والفقرة )ب( من هذه  55.3و 55.1مع مراعاة القاعدتني  ]دون تغيري[  ( أأ  )
مستند يقدمه مودع الطلب لإدارة البحث ادلويل أأو لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ابللغة ذاهتا اليت حيرر هبا الطلب  أأو

ذا أأرسلت ترمجة للطلب ادلويل بناء عىل القاعدة  ، 55.2)ب( أأو قدمت بناء عىل القاعدة 23.1ادلويل املتعلق به. ولكن، اإ
 اس تعامل لغة تكل الرتمجة.وجب 

دارة الفحص  ]دون تغيري[  )ب( ىل اإ دارة البحث ادلويل أأو اإ ىل اإ جيوز ملودع الطلب أأن حيرر أأي كتاب يرسهل اإ
 المتهيدي ادلويل بأأي لغة خالف اللغة ااحمرر هبا الطلب ادلويل، رشط أأن ترصح هل الإدارة املذكورة ابس تعامل تكل اللغة.

 ]تبقى حمذوفة[  )ج(

ىل املكتب ادلويل حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية  ()د أأو أأي لغة  جيب أأن يكون لك كتاب يرسهل مودع الطلب اإ
 .نرش أأخرى حس امب جتزيه التعلاميت الإدارية

ىل أأي مكتب  ]دون تغيري[  )ه( ىل مودع الطلب أأو اإ خطار يرسهل املكتب ادلويل اإ جيب أأن يكون لك كتاب أأو اإ
 ية أأو ابلفرنس ية.وطين حمررا ابلإنلكزي 

ىل  3.92من   ]دون تغيري[  4.92اإ

 [السابعاملرفق ييل ذكل ]

 



PCT/WG/8/26 
ANNEX VII 

 السابعاملرفق 
 
 
 
LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICPANTS 
 
 
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 
 
Elena Mihail ZDRAVKOVA (Mrs.), Senior Manager, Patents and Design, South Africa 
Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, ezdravkova@cipc.co.za  
 
Boitumelo Brenda MOSITO (Mrs.), Team Manager, Patents and Design, South Africa 
Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, bsepato@cipc.co.za 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Lena ZIEGLER (Mrs.), German Patent and Trademark Office, Munich 
 
Markus SEITZ, German Patent and Trademark Office, Munich, markus.seitz@dpma.de  
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva, wi-2-io@genf.auswaertiges-
amt.de 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Mohamed ALTHARWY, Head, Application Management Unit, King Abdulaziz City for Science 
and Technology (KACST), Riyadh, ssodais@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 
 
Andrew SAINSBURY, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
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AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT Department, Austrian Patent 
Office;  Deputy Vice President Technics, Vienna, katharina.fastenbauer@patentamt.at  
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Lizaveta KOMAR (Ms.), Leading Specialist, Medical Division of the Examination Center of 
Industrial Property, National Center of Intellectual Property, Minsk, komes@mail.ru 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Jeroen VANDECASTEELE, expert, Office belge de la propriété intellectuelle (ORPI), Service 
public fédéral, économie, Bruxelles 
 
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Gisela NOGUEIRA (Ms.), Technical Head, PCT Division, National Institute of Industrial Property 
(INPI), Rio de Janeiro 
 
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Likiby BOUBAKAR, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies, 
Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation, Yaoundé, likibyboubakar@gmail.com   
 
 
CANADA 
 
Elaine HELLYER (Ms.), Program Manager - International, Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO), Department of Industry, Gatineau, elaine.hellyer@ic.gc.ca   
 
 
CHILI/CHILE 
 
Henry CREW ARAYA, Jefe, Departamento PCT, Subdirección de Patentes, Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago de Chile, hcrew@inapi.cl 
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra, mpaiva@gov.cl  
 
 

mailto:katharina.fastenbauer@patentamt.at
mailto:komes@mail.ru
mailto:likibyboubakar@gmail.com
mailto:elaine.hellyer@ic.gc.ca
mailto:hcrew@inapi.cl
mailto:mpaiva@gov.cl


PCT/WG/8/26 
Annex VII 
3 
CHINE/CHINA 
 
HU Anqi (Ms.), Deputy Director, Treaty and Law Department, State Intellectual Property Office 
(SIPO), Beijing, huanqi@sipo.gov.cn  
 
YANG Ping (Mrs.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, yangping@sipo.gov.cn 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
José Luis SALAZAR, Jefe, Oficina de Patentes, Superintendencia de Industria y Comercio, 
Bogotá, jlsalazar@sic.gov.co 
 
Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra, 
juan.saretzki@misioncolombia.ch 
 
 
CUBA 
 
Eva María PÉREZ (Srta.), Jefe, Departamento de Patentes, Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial (OCPI), La Habana, ocpi@ocpi.cu  
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Thomas Xavier DUHOLM, Deputy Director, Policy and Legal Affairs, Danish Patent and 
Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup, tdu@dkpto.dk 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Rasha Hamdy Abdel Hamid ABDEL MAGID (Ms.), Senior Patent Examiner, Egyptian Patent 
Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, 
Cairo, ra_hamdy@egypo.gov.eg  
 
Irini GIRGIS (Ms.), Senior Patent Examiner, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific 
Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 
 
 
EL SALVADOR 
 
Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra, 
kcarballo@minec.gob.sv  
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Ali ALHOSANI, Deputy Undersecretary, Intellectual Property Division, Department of Intellectual 
Property, Ministry of Economy, Abu Dhabi, aialhosani@economy.ae  
 
Khelfan Ahmed AL SUWAIDI, Director, Industrial Property Division, Ministry of Economy,  
Abu Dhabi, KAISuwaidi@economy.ae  
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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 
 
Juan Carlos CASTRILLON, Ministro, Misión Permanente, Ginebra, jcastrillon@mmrree.gob.ec 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Charles A. 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 
 
Paolo M. TREVISAN, Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
paolo.trevisan@uspto.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 
 
 

mailto:jcastrillon@mmrree.gob.ec
mailto:charles.pearson@uspto.gov
mailto:richard.cole@uspto.gov
mailto:michael.neas@uspto.gov
mailto:paolo.trevisan@uspto.gov
mailto:Azhuralev@rupto.ru
mailto:Gnegouliaev@rupto.ru


PCT/WG/8/26 
Annex VII 
5 
FINLANDE/FINLAND 
 
Riitta LARJA (Ms.), Deputy Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, 
riitta.larja@prh.fi 
 
Juha REKOLA, Development Director, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, 
juha.rekola@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  
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève, 
prisquentage@yahoo.fr  
 
 
GHANA 
 
Alexander BEN-ACQUAAH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva,  
ben-acquaaha@ghanamission.ch 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property Organization 
(OBI), Athens, mlab@obi.gr  
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), Ginebra, flor.garcia@wtoguatemala.ch 
 
 
HONDURAS 
 
Giampaolo RIZZO-ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra, gilliam.gomez@hondurasginebra.ch  
 
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primer Secretaria, Misión Permanente, Ginebra, 
gilliam.gomez@hondurasginebra.ch  
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HONGRIE/HUNGARY 
 
Mihály Zoltán FICSOR, Vice-President, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest, 
mihaly.ficsor@hipo.gov.hu 
 
Szabolcs FARKAS, Vice-President, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest, 
szabolcs.farkas@hipo.gov.hu 
 
Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property 
Office, Budapest, csaba.baticz@hipo.gov.hu 
 
 
INDE/INDIA 
 
Anil Kumar RAI, Counsellor, Humanitarian Affairs, Permanent Mission, Geneva, 
anilkrai@gmail.com  
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Hamid AZIZI MORAD POUR, Head, Patent Commission and Member of Legal Committee, 
State Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran, hamidazizimp@gmail.com  
 
Mohammad MOEIN ESLAM, Expert, Patent Commission and Member of Legal Committee, 
State Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran, 
m.moeineslam@gmail.com  
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Michael BART, Director, PCT Department, Israeli Patent Office (IPO), Jerusalem, 
michaelb@justice.gov.il 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Ivana PUGLIESE (Ms,), Senior Patent Examiner, General Directorate for the Fight Against 
Counterfeiting, Italian Patent and Trademark Office, Rome, ivana.pugliese@mise.gov.it  
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Yoshinari OYAMA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo, pa0800@jpo.go.jp  
 
Yoshihiro NAGAHASHI, Deputy Director, International Cooperation Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp  
 
Yoichi KANEKI, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo, pa0800@jpo.go.jp 
 
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, kunihiko.fushimi@mofa.go.jp  
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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  
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Karima FARAH (Mme), directeur, Pôle brevet et innovation, Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca, farah@ompic.ma  
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Román SOTO TRUJANO, Subdirector Divisional de Procedimiento Administrativo de Patentes 
Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industral, México, D.F. 
 
Sara MANZANO MERINO, Asesor, Misión Permanente, Ginebra, smanzano@sre.gob.mx  
 
 
NICARAGUA 
 
Silvio ZAMBRABA, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra, 
szambrana@cancilleria.gob.ni  
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Aisha Yunusa SALIHU (Mrs.), Senior Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Registry, Federal Ministry of Trade and Investments, Abuja, sayishah@yahoo.com  
 
Peters EMUZE, Chargé d’Affaires, Permanent Mission, Geneva, info@nigerian-mission.ch  
 
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, chichiumesi@yahoo.com  
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Dag BRAATEN, Senior Executive Officer, Legal Section, Patent Department, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo, dbr@patentstyret.no  
 
Inger RABBEN (Ms.), Senior Adviser, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office 
(NIPO), Oslo, ira@patentstyret.no 
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NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Mark PRITCHARD, Senior Advisor, Patent Practice, Intellectual Property Office of New 
Zealand, Ministry of Business Innovation and Employment, Wellington, 
mark.pritchard@iponz.govt.nz 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Alterna, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra, 
deputy@panama-omc.ch 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Pitor CZAPLICKI, Director, Patent Examination Department, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw, pczaplicki@uprp.pl 
 
Marek TRUSZCZYŃSKI, Deputy Director, Patent Examination Department, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw, mtruszczynski@uprp.pl 
 
 
PORTUGAL 
 
Susana ARMÁRIO (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Ministry of Justice, Lisbon, sarmario@inpi.pt  
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, ese1@missionportugal.ch 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOI Kyosook, Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon, ks.choi@korea.kr  
 
BAEK Jaehong, Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon, tultuly100@korea.kr  
 
BAK Chulsung, Assistant Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, 
pppppcs@naver.com   
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mailto:deputy@panama-omc.ch
mailto:pczaplicki@uprp.pl
mailto:mtruszczynski@uprp.pl
mailto:sarmario@inpi.pt
mailto:ese1@missionportugal.ch
mailto:ks.choi@korea.kr
mailto:tultuly100@korea.kr
mailto:pppppcs@naver.com


PCT/WG/8/26 
Annex VII 
9 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMAN (Ms.), Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comerico (OMC), Ginebra, ysset.roman@ties.itu.int  
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tong Hwan, Officer, National Coordinating Committee for WIPO, Democratic People’s 
Republic of Korea (DPRK), Pyongyang, kim.myonghyok@gmail.com  
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, kim.myonghyok@gmail.com 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Světlana KOPECKÁ (Ms.), Director, International Department, Industrial Property Office, 
Prague, skopecka@upv.cz 
 
Eva SCHNEIDEROVÁ (Ms.), Director, Patents Department, Industrial Property Office, Prague, 
eschneiderova@upv.cz  
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Loy MHANDO,  Senior Assistant Registrar, Business Registrations and Licensing Agency 
(BRELA), Ministry of Industry and Trade, Dar es Salaam, loymhando@yahoo.com  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Monica SOARE-RADA (Ms.) Head, European Patents and PCT Section, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, monica.soare@osim.ro  
 
Sandra CUJBA (Ms.), Examiner, Patent Administration Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest, sandra.cujba@osim.romailto:adriana.aldescu@osim.ro  
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Hazel CRAVEN (Mrs.), Senior Legal Adviser, Patent Legal Section, Intellectual Property Office, 
Newport, hazel.craven@ipo.gov.uk 
 
Anisah LIGHTWALLA (Ms.), Adviser, International Policy, Intellectual Property Office, London, 
anisah.lightwalla@ipo.gov.uk  
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Aleksandra MIHAILOVIĆ (Ms.), Head, Department for Legal Issues of Patents, Intellectual 
Property Office, Belgrade, amihailovic@zis.gov.rs 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Hoi Liong LEONG, Director, IPOS-International, Intellectual Property Office of Singapore 
(IPOS), Singapore, leong_hoi_liong@ipos.gov.sg 
 
Alfred YIP, Deputy Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, simon_seow@ipos.gov.sg  
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Luboš KNOTH, President, Industrial Property Office of Slovak Republic, Banská Bystrica, 
tomas.klinka@indprop.gov.sk  
 
L’udmila HLADKÁ (Mrs.), Senior Expert, President’s Office and International Affairs, Industrial 
Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica, ludmila.hladka@indprop.gov.sk 
 
Tomáš KLINKA, Adviser, Legal and International Affairs, Industrial Property Office of Slovak 
Republic, Banská Bystrica, tomas.klinka@indprop.gov.sk  
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Måns MARKLUND, Director, Quality Manager, Swedish Patent and Registration Office, 
Stockholm, mans.marklund@prv.se 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Swedish Patent and Registration Office, 
Stockholm, marie.eriksson@prv.se 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, beatrice.stirner@ipi.ch  
 
Tanja JӦERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, tanja.joerger@ipi.ch  
 
Ursula SEIGRIED (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, ursula.siegrfied@ipi.ch  
 
Olaf BOEDTKER, expert, Division des brevets (IPI), Berne, dat.boedtker@ipi.ch  
 
Franziskus WEISSBARTH, stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de 
la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Sudkhet BORIBOONSRI, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva, sudkhet82@hotmail.com  
 
Piyapa SIRIVEERAPOS (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO) 
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Richard ACHING, Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Port of Spain, 
richard.aching@ipo.gov.tt  
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Nafaa BOUTITI, sous-directeur, Institut national de la normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines, Tunis, 
nafaa.boutiti@innorpi.tn  
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Serkan ÖZKAN, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara, 
serkan.ozkan@tpe.gov.tr  
 
 
UKRAINE 
 
Dmytro PAVLOV, Head, Right to Results of Scientific and Technical Activity Division, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (SE UIPV), Kyiv, dmitry_pavlov@uipv.org  
 
Valentyna KOMARKIVSKA (Ms.), Chief Expert, International Applications Division, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (SE UIPV), Kyiv, 
valentina_komarkivska@uipv.org  
 
 
2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI) 
 
Grétar Ingi GRÉTARSSON, Vice Director, Taastrup, ggr@npi.int  
 
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 
 
Camille BOGLIOLO, Lawyer, Directorate 5.2.2, International Legal Affairs PCT, Munich, 
cbogliolo@epo.org 
 
Isabel Auria LANSAC (Ms.), Lawyer, Directorate 5.2.2, International Legal Affairs PCT, Munich, 
iaurialansac@epo.org 
 
Elena OVEJERO (Ms.), Administrator, Directorate Quality Analysis and Policy, Principal 
Directorate Quality Management, Munich, eovejero@epo.org 
 
Piotr WIERZEJEWSKI, Administrator, Patent Procedures Management, Munich, 
pwierzejewski@epo.org 
 
Paul SCHWANDER, Director, Information Management, The Hague, pschwander@epo.org  
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II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
1. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (OAPI) 
 
Hamidou KONE, chef du Service des brevets et autres créations à caractère technique, 
Yaoundé, kone_hamidou@yahoo.fr  
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Dmitry ROGOZHIN, Director, Formal Examination Division, Deputy Director, Examination 
Department, Moscow, rogozhin@eapo.org  
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/ 
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
John KABARE, Senior Patent Examiner, Industrial Property, Harare, jkabare@aripo.org  
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Emmanuel K, OKE, Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva, 
oke@southcentre.int  
 
 
2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA) 
 
Shigeyuki NAGAOKA, Member, Patents Committee, Tokyo, snagaoka@konishinagaoka.com 
 
Paul HARRISON, Co-Chair, Patents Committee, Sydney, paulharrison@shelstonip.com  
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Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International) 
 
Miloš PUPIK, Head of Delegation, Brussels, milos.pupik@gmail.com 
 
Felix MEYER, Delegate, Brussels, felix.meyer@meyer-und-meyer.eu 
 
Philip GRAY, Delegate, Brussels, philipgray1@gmail.com 
 
Claus Roland GAWEL, Delegate, Brussels, claus.gawel@gmail.com 
 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTDS)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
 
Michael BARRET, Junior Associate, Geneva, mbarrett@ictds.ch  
 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Geneva, abdellatif@ictsd.ch  
 
 
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation 
of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
 
Patrick ERK, German and European Patent Attorney, Berlin, patrick.erk@ficpi.org 
 
 
Innovation Insights 
 
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva, ajedrusik@innovationinsights.ch  
 
 
Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives before the European Patent Office (EPI) 
 
Emmanuel SAMUELIDES, European Patent Attorney, Munich, msamuel@deslab.ntua.gr 
 
 
Patent Information Users Group (PIUG) 
 
Guido MORADEI, Delegate, Varese, guido.moradel@guaestio.it  
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3. 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 
 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
 
Brooke SCHUMM III, Chair, PCT Issues Committee, Baltimore, schummb@danmclaw.com  
 
 
Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Association of Intellectual 
Property (ABPI) 
 
Maurício TEXEIRA DESIDERIO, Industrial Property Agent, Rio de Janeiro, 
mdesiderio@dannemann.com.br  
 
 
Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property 
Association (JIPA) 
 
Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo, m.endo-jpaa@nifty.com 
 
Yoshiteru MIZUMOTO, Expert, International Patent Committee, gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 
 
Akio YOSHIOKA, Chairperson, International Patent Committee, Tokyo,  
a-yoshioka@da.jp.nec.com 
 
Shinya HATA, Vice Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, 
hata.shinya@jp.panasonic.com 
 
Tatsuhiko UEKI, Member, International Patent Committee, Tokyo, ueki@hira.furukawa.co.jp 
 
 
III. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Victor PORTELLI (AUSTRALIE/AUSTRALIA) 
 
Secrétaire/Secretary:  Claus MATTHES (OMPI/WIPO) 
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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 
 
John SANDAGE, vice-directeur général, Secteur des brevets et la technologie/Deputy Director 
General, Patents and Technology Sector 
 
Matthew BRYAN, directeur, Division juridique du PCT/Director, PCT Legal Division 
 
Janice COOK ROBBINS (Mme), directrice, Division des finances, Département des finances et 
de la planification des programmes, Secteur administration et gestion/Director, Finance 
Division, Department of Program Planning and Finance, Administration and Management 
Sector 
 
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 
 
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 adjoint, 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 
 
Silke WEISS (Mme), administratrice de programme, Section de la communication et des 
relations avec les utilisateurs du PCT, Division juridique du PCT /Program Officer, PCT 
Outreach and User Relations Section, PCT Legal Division 
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