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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة   من جدول الأعامل: 1البند 
، ادلورة ورحب ابملشاركني، وتوىل الس يد الكوس ماتيس )الويبو( الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو افتتح .1

 أأمانة الفريق العامل.

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس   من جدول الأعامل: 2البند 
فيكتور بورتييل ماكس مييليانو سانتا كروز )ش ييل( رئيسا لدلورة، والس يد انتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد  .2

 ومل تكن هناكل أأي ترش يحات ملنصب النائب الثاين للرئيس. رئيس.انئبا لل)أأسرتاليا( 

 اعامتد جدول الأعامل   من جدول الأعامل: 3البند 
 .PCT/WG/9/1/Rev. 2اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل املعدل كام هو مقرتح يف الوثيقة  .3

حصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   من جدول الأعامل: 4البند   اإ
حصاءات قطاع معاهدة الرباءاتأأحاط الفريق العامل علام بعرض قدمه املكتب ادلويل عن  .4 أ خر اإ

1
وعروضا  

نظام الإلكرتوين ملعاهدة لل تقارير الإدارية ، وكذكل ال 2لبياانت الإحصائية بشأأن امللكية الفكريةالويبو ل قاعدة  عن

                                                
1

 تُتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابط التايل:  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_statistics 

2
 .http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/pmhindex.htm?tab=pctمتاحة عىل موقع الويبو عىل الرابط:  
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دارة أأو  لتسمل الطلباتمكتب  ةبصفالعامةل املتاحة ملاكتب  الرباءات التعاون بشأأن دارة ل وأأ لبحث ادلويل ل اإ لفحص اإ
 المتهيدي ادلويل.

الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن  اجامتعمن جدول الأعامل:   5البند 
 والعرشين الثالثةادلورة 

 .PCT/WG/9/2ىل الوثيقة استندت املناقشات اإ  .5

اجلهود ة صااجامتع الإدارات ادلولية، وخاملمتازة ذات الصةل اليت جتري أأثناء وأأكد أأحد الوفود عىل أأمهية املناقشات  .6
ىل تبادل اسرتاتيجيات البحث  اهامتمه عن الوفد اجلودة. وأأعرب  رفعتوفري الشفافية وتسهيل تقامس العمل و من أأجل الرامية اإ

تسجيل الرباءات السويدي ابلشرتاك مع مكتب  الياابين رباءاتال ادلراسة التجرييية اجلارية اليت يقوم اها مكتب شاركة يفابمل 
يف حال ضعها الهيئة ادلولية، ت كتوبة وتقارير البحث ادلويل اليت امل راء ال  نة عىل احملمتةل للماكتب املعي  التعقيب  أ لياتبشأأن 

ىل ماكتقرر توس يع نطاق هذه ادلراسة ت  ينياملتوخاة لتع  املعياريةدمعه لس امترة الطلب  الوفد عن عرب. وأأ أأخرى نةمعي   باإ
، ةواكةل أأسرتاليا للملكية الفكريالرشط قيد التجربة يف رشط، عىل غرار وضع ادلولية اجلديدة، وذكر أأنه يدرس دارات الإ 

فحص المتهيدي الالبحث و تقرير املكتوب أأو الرأأي  الرد  عىلخل يف املرحةل الوطنية اادلمقدم الطلب من مبوجبه يطلب 
جراءات قبل ادلوليني  بداء مالحظات فحصالالرشوع ابإ جراء تعديالت و/أأو اإ ، تقريرال رأأي أأو ال بشأأن هالوطين من خالل اإ

 حسب ما يلزم.

 ظل معاهدة جامتع الإدارات ادلولية العامةل يفل والعرشين وأأحاط الفريق العامل علام بتقرير ادلورة الثانية .7
ىل ملخص رئيس تكل ادلورة الوارد يف الوثيقةالرباءات واملدرج يف مرفق  PCT/MIA/23/14 ، وذكل استنادا اإ

 .PCT/WG/9/2 الوثيقة

 اخلدمات الإلكرتونية يف قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   من جدول الأعامل: 6البند 
ىل الوثيقة .8  .PCT/WG/9/17 استندت املناقشات اإ

لكرتونية اليت املبذول من أأجل للعمل  ات لكمة عن تقديرهلقأأعربت مجيع الوفود اليت أأ و  .9 وفرها يحتسني اخلدمات الإ
الويبو بشأأن النفاذ ونظام نظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ال  س تخدمت اكتب وذكر أأن املاملكتب ادلويل. 

ىل البحث والفحص خدمة الويبو للنفاذ الرمقي و ( IPASالويبو لأمتتة امللكية الصناعية )نظام )ويبو كيس( و  املركزي اإ
(DAS ) ىل للك مكتب تطلبات اخلاصةامل عىل بناء توليفات خمتلفة، ب ضافة اإ نظمة الأ و ( PCT-EDIخدمات حزم نظام )، اإ

ىل نظام تعزتم الانضامم  ا الوطنيةكرت عدة وفود أأن ماكتهبت. وذتكنولوجيا املعلومال الوطنية  أأو خدمة الويبو  ويبو كيساإ
 اعددوذكر أأن القامئة.  واحلُزمتصفح دمات ال ل خلدمات الإنرتنت ععن ر مم  خباهامتم وبرز  للنفاذ الرمقي يف املس تقبل القريب.

لتأأكد من وجود توافق اتم بني ينبغي ا. ونتيجة لهذه العوامل، (eSearchCopyمرشوع ) مس تخدي اكتب املمن  امزتايد
ماكتب للة دداحملتلفة اخمل تطلبات ابمل  يعرتف نظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتأأكد من أأن ال و  ،لفةالنظم اخملت

 .هتاتحقق من حصي و  وطنيةال

املكتب ادلويل. وأأكدت عدة ماكتب عىل أأمهية  اقرتهحاليت ا لعمل املس تقبيلتوهجات ا اواسعتأأييدا اكتب وأأبدت امل .10
 وأأعرب عنالتقارير وال راء. هذه ترمجة و ادلولية وال راء املكتوبة البحث تقارير يف ، وخاصة XMLنسق زايدة اس تخدام 

عداد  أأولوايت أأخرى ضافية، مشلت اإ دارية اإ رسال"وتقارير اإ اتحة التقارير الإدارية، و هذه " اإ عند الإيداع مرافق دلفع الرسوم اإ
دخال حتسينات عىل صيغ واثئق   PDFمن نسق امللفات املكتب ادلويل، وحتسني حتريرغري  تسمل طلباتمكتب دلى  واإ

 .االأولوية ومطالهب
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 .PCT/WG/9/17 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .11

( دلى eSearchCopyتقرير مرحيل عن مرشوع رائد بشأأن البحث الإلكرتوين )من جدول الأعامل:   7البند 
 املكتب الأورويب للرباءات

 .PCT/WG/9/23 ىل الوثيقةاستندت املناقشات اإ  .12

ىل أأناشأأ ، اقدم وفد املكتب الأورويب للرباءات تقرير و  .13 دار  مبثابةللعمل  اصاختصامكتب لل  ر اإ ملا عدده ة حبث دويل اإ
من لطلبات تصهل بحث ادلويل لل دارة يتعلق بعمهل اكإ  املكتب يف املائة من معل 60حنو وأأن  تسمل الطلباتماكتب  105

ن مرشوع )الأخرى. وذلكل، تسمل الطلبات ماكتب  حيقق خدمة مفيدة جدا، ومن الرضوري أأن  (eSearchCopyفاإ
تطلبات واختبار الفوائد امل اكتب للتحقق من املمجموعة مناس بة من اس تخدم املرشوع يف بشلك حصيح. و  ينفذو أأهدافه 

أأاثر عددا من القضااي اليت  هلكن ة،سبسال جرى املرشوع، تكل اللحظة حىتو . ب تسمل الطلباتأأنواع ماكتابلنس بة مجليع 
ن لنتاجئ، اضوء ويف تتطلب متابعة مع املاكتب املعنية.   مكتب يف اكمةلاملرشوع بطاقته الن يبدأأ تشغيل أأ من املتوقع فاإ

رسائيل  خرى خالل فصل الصيف. الأ اكتب وس ينهتيي تنفيذه يف امل ،يف هناية مايوتسمل طلبات، مكتب للرباءات، بوصفه اإ
 أأخرى حبلول هناية العام.تسمل طلبات ماكتب لتشمل دمة اخلتوس يع للرباءات ب لمكتب الأورويب تيح ذكل ل ي ويؤمل أأن 

هن ، وقالفوائد املرشوعذكر وفدان و  .14 ىل توس يع نطاق اس تخدامه. انتطلعي  اماإ  اإ

 .PCT/WG/9/23 وأأحاط الفريق العامل مبضمون الوثيقة .15

الفعال مبا يتخطى التقارير ادلولية: اس تخدام منصة نظام الويبو للنفاذ تقامس العمل من جدول الأعامل:   8البند 
ىل البحث والفحص )ويبو كيس(  املركزي اإ

ىل الوثيقة .16  .PCT/WG/9/4 استندت املناقشات اإ

ىل نظام ويبو كيسانضمت  مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة واليت متثل ادلول الأعضاء اليتوأأعربت  .17 بوصفها  مس بقا اإ
ماكانته مكنصة عاملية لتوفري ال  توأأشار  املطلق للنظام، اعن تأأييده ،توريد ذ و/أأو ماكتبماكتب نفا ىل اإ ىل معلومات  نفاذاإ اإ

هذه الوفود بقوة ادلول  تاكتب. وجعاملسهل تقامس العمل بني ، مما سي ادلوليةابلنس بة للطلبات الوطنية و لبحث والفحص ا
ىل النظام و عىل الاالأعضاء الأخرى  عدة وفود متثل وأأبدت املشاركة يف النظام.  ز زايدةتعزيعىل املكتب ادلويل  ث تح نضامم اإ

ىل النظامماكتهبمل تنضم ادلول الأعضاء اليت  ىل النظام نضم ماكتهبتكل اليت مل ت ، أأو ا اإ  توريد بوصفها ماكتب نفاذ وماكتبا اإ
عدد من ممثيل مجموعات املس تخدمني دمعه الاكمل لنظام ويبو  أأكديف املس تقبل القريب. و  الانضامم، عزهما عىل يف أ ن معا

توافر الواثئق واملعلومات يف يس تعاض ب  أأنيف املس تقبل القريب، و جديدة ماكتب  تنضموأأعرب عن أأمهل يف أأن  كيس،
ىل ماكتب ب عىل املتقدمني عن الالزتامات القامئة  نظامال   .النفاذتقدمي هذه املعلومات اإ

لنظام "ملف البوابة الواحدة" ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة الإلكرتوين اذلي يفيض وائد الرابط أأكدت عدة وفود فو  .18
ضايف بني النظامني مس تقبالب وفد عن أأمهل وأأعرب  ،الكربى امجلهور  نت بنفاذا قد أأذذكرت عدة وفود أأن ماكتهبو . تنس يق اإ

ىل معلومات ملفهم عرب  ىل وفد وأأشار عىل أأن حتذو حذوها.  وحثت املاكتب الأخرى نظام ويبو كيس،اإ أأن مسأأةل أأخر اإ
مكتب املعين. وردا عىل سؤال من أأحد الوفود، ابلنس بة لل نظم مسأأةل الرسية ي ي حيدده القانون الوطين اذلالنفاذ يه أأمر 

ىل نفاذتقييد ال التوريد ب سمح ملكتب ت وظيفة يضم ت الأمانة أأن النظام أأكد    عليه رشوطتنص وفقا ملا ، امللف معلومات اإ
ماكنية يف املس تقبل القريبأأن تتاح . وأأعرب وفد عن أأمهل يف نظام ويبو كيس وأأحاكمه ىل النفاذ  اإ اخلاصة غري  املعلوماتاإ

 رد ذكرها يف تقارير البحث والفحص.يلرباءات اليت اب



PCT/WG/9/27 
4 
 

ن واقرتح أأحد الوفود أأن  .19 سمح ملس تخديم ت اليت ، كيس ويبونظام الربيد الإلكرتوين يف الإخطار عرب وظيفة حتس 
ىل ملف  خطارتلقي اإ ب كتب امل  ضافة مستند جديد اإ ضافة طلب ابلربيد الإلكرتوين عند اإ معني، اهدف السامح للمس تخدمني ابإ

لكرتونييرغبون يف تلقي ت متعددة طلباقامئة  ىل الوفد  وأأشار. ة بشأأهناتنيهيات اإ اليت ملاكتب يف اعمل فقط توظيفة هذه الأأن اإ
 .التوريدلتشمل واثئق مجيع ماكتب نطاقها عينة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمت توس يع واثئق بطرق م ال توفر

 .PCT/WG/9/4 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .20

 دخول املرحةل الوطنية من خالل النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن جدول الأعامل:   9البند 
ىل الوثي .21  .PCT/WG/9/24 قةاستندت املناقشات اإ

البيئة التجرييية للنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون وقدمت الأمانة عرضا موجزا عن نظام "الإثبات" اذلي نرُش يف  .22
، مؤك دة عىل أأن القصد من ذكل النظام يف حد ذاته ليس وضع الأساس ملرشوع رائد بل اختاذ (ePCTبشأأن الرباءات )

دخالها دلمع خطوة للمساعدة يف النقاش حول مد ى فائدة الاجتاه املُتخذ يف العمل ونوع التحسينات الإضافية اليت يلزم اإ
مرشوع رائد. كام أأوحضت أأن الغرض الأسايس من النظام هو دمع التعاون بني الوالكء يف ضامن أأن يُضطلع عىل النحو 

دة بناء عىل املادة  ( والالزمة دلخول املرحةل الوطنية، بدل من 1)39( أأو املادة 1)22الصحيح واملطلوب ابلإجراءات املُحد 
 وضع نظام شامل يتناول لك الرشوط اخلاصة ابملرحةل الوطنية.

نه ما .23 والقضااي املرتبطة زال يتعني  معاجلة الكثري من القضااي القانونية والتقنية  وقالت معظم الوفود اليت أأخذت اللكمة اإ
العام املرتبط بنظام "الإثبات" وعن اهامتهما بزايدة اس تعراض النظام بغرض  وأأعربت عن دمعها الواسع للهنجبتسديد الرسوم 

ىل الفوائد احملمتل جنهيا يف بعض احلالت  تقدمي تعقيبات عىل وظائفه. وأأشارت عدة مجموعات من مجموعات املس تخدمني اإ
ىل نقل البياانت الببليوغرافية، ولكهنا أأعربت عن ارت  يااها من أأن يكون الرتتيب املقرتح مالمئا واملمتثةل يف تقليل احلاجة اإ

لالحتياجات الفعلية املرتبطة ابلتعاون فامي بني الوالكء بشأأن القضااي املوضوعية املتصةل ابلرتمجة أأو رشوط املرحةل الوطنية 
 اخلاصة بأ حاد املاكتب املعي نة.

ملاكتب ومجموعات املس تخدمني واتفق الفريق العامل عىل رضورة أأن يصدر املكتب ادلويل تعمامي لفائدة ا .24
لزتويدها مبزيد من املعلومات حول نظام "الإثبات" وتوضيح جوانب النظام اليت الُتمست خصوصا تعليقات بشأأهنا. 

ضافية ينبغي اختاذها وجدول زمنيا  ووفق التعقيبات املُقدمة، ينبغي للمكتب ادلويل بعد ذكل اقرتاح أأية خطوات اإ
 رائد.للميض احملمتل حنو نظام 

 اس تقصاء ل راء مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن جدول الأعامل:   10البند 
ىل الوثيقة .25  .PCT/WG/9/11 استندت املناقشات اإ

ورحبت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة ابلس تقصاء وأأشادت ابملكتب ادلويل عىل املس توى املرتفع لرضا  .26
. وشكرت الوفود 2009 املس تخدمني، اذلي شهد زايدة يف مجيع اجملالت مقارنة ابلس تقصاء السابق املُضطلع به يف عام

ايها ماكتهبا. املكتب ادلويل عىل مشاطرته لتعقيبات املس تخدمني الفردية بشأأن  خدمات املعاهدة اليت وافته اإ

دارات الفحص  .27 دارات البحث ادلويل واإ وأأبدى أأحد الوفود اهامتمه بتلقي تعقيبات خبصوص اخلدمات اليت توفرها اإ
 المتهيدي ادلويل اخملتصة ابلنظر يف الطلبات املودعة يف مكتبه املعين ابس تالم الطلبات.

أأن توفري املزيد من التفاصيل عالوة عىل امللخص التنفيذي الوارد يف املرفق الأول وردا عىل الامتس من أأحد الوفود بش .28
ىل تقرير  PCT/WG/9/11 من الوثيقة، أأوحض املكتب ادلويل أأن امللخص التنفيذي املبني  يف الوثيقة أأِعد ابلستناد اإ
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ىل ادلول متهيدي من مقدم اخلدمات اخلاريج اذلي اضطلع ابلس تقصاء، وأأن ذكل التقرير مل  يُس تمل يف شلك يسمح بتقدميه اإ
 الأعضاء.

، الواردة يف املرفق الأول من 2015اس تقصاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأحاط الفريق العامل علام بنتاجئ  .29
 .PCT/WG/9/11 الوثيقة

بري ممكنة من أأجل من جدول الأعامل:  الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تدا 11البند 
ض لتغريات أأسعار ال رف  احلد من التعر 

ىل الوثيقة .30  .PCT/WG/9/9 استندت املناقشات اإ

ط املقرتحة بشأأن الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدةو  .31 التعاون بشأأن  قدمت الأمانة حتديثا عن تنفيذ اسرتاتيجية التحو 
ضافية  .3الرباءات م معلومات اإ ىل ادلورة اخلوس تقد   29يف الفرتة من  اوالعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، املقرر عقده امسةاإ

ىل  عىل ط عىل أأساس العقود ال جةل اسرتاتيجية التحو   متابعةيتوقع  املكتب ادلويل ملغري أأن  ، 2016سيمترب  3أأغسطس اإ
 انقش ته ادلورة الثامنة للفريق العامل.اذلي قرتاح النحو املبني  يف الا

ىل أأن حتليل التحو  معلية الوون الكوري يف يدرج رية كوراي أأن وطلب وفد مجهو  .32 كوري للملكية الكتب امل ط، مشريا اإ
معاهدة التعاون بشأأن ابلفرنك السويرسي بوصفه مكتب اس تالم طلبات مبوجب  رسوم التسجيل ادلويلجيمع الفكرية 

ماكنية العودة درس يكتب غري أأن  امل ، 2013منذ عام ت الرباءا  لوون الكوري.ابيداع ادلويل م الإ رسو  مجلعاإ

 العرض اذلي قدمه املكتب ادلويل.و  PCT/WG/9/9 ضمون الوثيقةمبالفريق العامل  وأأحاط .33

يداع من جدول الأعامل:   12البند  اقرتاح بشأأن وضع س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي اإ
س امي البدلان النامية  اخلزينة العامة لبعض البدلان، ل الرباءات من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث املموةل من

 والبدلان الأقل منوا
ىل الوثيقة .34  .PCT/WG/9/25 استندت املناقشات اإ

قبل ادلورة احلالية للفريق العامل، بصورة غري رمسية مع عدد من الوفود  ه تشاور،أأنوذكر  وفد الربازيل الوثيقة عرضو  .35
عن خماوف بشأأن  رىخت وفود أأ يف الوثيقة. وأأعربالوارد قرتاح الل اعام دعامكثري من الوفود ى بد، وأأ ابملسأأةل املهمتة

ىل أأن الربازيل ادلخل. وردا عىل هذه اخملاوف، أأشار وفد  يةحيادرضورة الاس تدامة املالية و املزيانية عىل الاقرتاح أأثر اإ
 القامئة اتتخفيضل لأثر املايل ل ابمقارنة  ه أأثر ضئيلنوأأضاف أأ . 2016/17الثنائية فرنك سويرسي يف  مليوينحوايل سيبلغ 

مليون فرنك  98تضايه مبلغ و  ،بدلان املتقدمةال ني من ودعم ،بشلك رئييستفيد،  ليترسوم الإيداع الإلكرتونية، اعىل 
 البدلانس امي ول، البدلانمن بعض  مودعنية عىل الطلبات املقدمة من قامئختفيضات الرسوم الكذكل ، و الثنائيةسويرسي يف 

ىل ما يقمبلغها وصل و ، النامية الوفد أأن الزايدة يف الكفاءة، عىل  أأضافو  .الثنائية ذاهتامليون فرنك سويرسي يف  19رب ااإ
ض اخلسائر  13 النحو املقرتح مضن البند  .الإيراداتيف املُسجةل من جدول الأعامل، ميكن أأن تعو 

اجلامعات من اس تفادة  ، اكن عدمرمسيةالناقشات غري امل اليت أأثريت خالل أأحد املشاغل  وفد الربازيل أأن قالو  .36
عن رأأي مفاده أأنه أأعرب الوفد  ويف هذا الصدد، بني الشامل واجلنوب.اجلامعي التعاون مضن أأنشطة ختفيض الرسوم املقرتح 

يداع  من بدل يس تفيد من  ةجامعالتعاون بني جامعة من بدل ل يس تفيد من ختفيض الرسوم و عن  جتطلب دويل انعند اإ

                                                
3

عىل الرابط:  عىل موقع الويبو نسخة من العرضتتاح  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_hedging 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=337921
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=337921
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 .تني، حسب فهم الوفدك ي رش الطلب ع  أأودعتا نمن ختفيضات الرسوم اإ الك اجلامعتني ينبغي أأن تس تفيد ف  ،ختفيض الرسوم
ىل معاجلة قضااي الصحة العامة، كام هو احلال قدر يد سزي قرتاح ورأأى الوفد أأن الا اس تفادة الرشااكت العاملية اليت هتدف اإ

ىل تعزيز التعاون، مثل قاعدة بياانت ) س يدمعفريوس زياك، و  ابلنس بة ملاكحفة  (.WIPO Re:Searchاملبادرات الرامية اإ

قلميية،  ومهنا وفدوفود،  ةعد توأأعرب .37 ىل نه هيدف أأ ىل اإ  ةقرتاح، مشري لال هادمع عن حتدث نيابة عن مجموعة اإ حتفزي اإ
اذلين اكنوا أأمام املودعني، نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دخول  تسهيلىل اإ الإبداع والابتاكر التكنولويج، و 

رسوم معاهدة عن مرونة املشاركة يف نظام الرباءات ادلويل بسيب تاكليف ادلخول العالية. وأأظهرت دراسة  من ونحرمس ي
لعامة من البدلان النامية أأن اجلامعات ومؤسسات البحث ا ،انقشها الفريق العامل يف دورته الثامنة، التعاون بشأأن الرباءات

وفد  هقرتحاكذلي اهنج متدرج اتباع ربر ما ي وهوالبدلان املتقدمة، نظرياهتا من من  ارسعتأأثرا ابلأ  يه أأكرثمنوا الأقل والبدلان 
ىل التجارب الإجيابية كثري الربازيل. وأأشار   تخفيضات الرسوم املمنوحة للجامعات ومؤسسات البحث العامة يفل من الوفود اإ

ىل زايدة كبرية يف عدد الطلبات عىل املس توى الوطين.  ظل أأنظمة الرباءات الوطنية، اليت أأدت اإ

نه ينبغي موازنة ختفيضات رسوم املعاهدة مبراعاة أأثرها عىل  .38 وأأبدت عدة وفود أأخرى شواغل حيال الاقرتاح. وقالت اإ
ىل رضورة أأل تفيض أأي ختفيضات لها. الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاهدة وابلتايل مزيانية املنظمة بأأمك  وأأشارت بعض الوفود اإ

ىل مودعني أ خرين.  ىل زايدة يف الرسوم ابلنس بة اإ ففي حني متك نت املنظمة، يف الثنائية السابقة، من حتقيق جديدة يف الرسوم اإ
نه ل توجد ضامانت بتحقيق فوائض من هذا القبيل يف الثنائيات املقبةل، بيامن مرحيفائض  س تتسي ب ختفيضات الرسوم ، فاإ

املقرتحة يف تقليل الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاهدة طيةل س نوات. واملعروف، معوما، أأن أأية س ياسة بشأأن ختفيضات 
ىل حتفزي البحث  الرسوم لفائدة اجلامعات ومؤسسات البحث العامة ينبغي أأن تفيض، بشلك فعيل وليس نظري فقط، اإ

يد مهنا لك ادلول الأعضاء يف املعاهدة، وليس مجموعة فرعية من تكل ادلول فقط. وأأبديت شكوك والابتاكر وينبغي أأن تس تف 
ىل عوائد جتارية ذا اكنت ختفيضات الرسوم املقرتحة س ُترتمج فعال اإ ذا اكنت مس توايت رسوم املعاهدة يه فعال  حول ما اإ وما اإ

يداع الطلبات،  ذالعائق الرئييس أأمام اإ ؛ فينبغي الرتكزي من مجمل تاكليف حامية الرباءات ادلوليةغريا ل متث ل سوى جزءا ص اإ
ىل أأن كثريا من جوانب الاقرتاح يقتيض مزيدا من  عىل جودة طلبات الرباءات بدل من عدد الطلبات املودعة. وأأشري اإ

جلامعات ومؤسسات التوضيح، مبا يف ذكل عالقة الاقرتاح بتخفيضات الرسوم املتاحة فعال مجليع املودعني، مبا يف ذكل ا
ىل  البحث العامة، يف البدلان الأقل منوا، ومسأأةل حتديد اجلهة اليت ميكن اعتبارها جامعة ومؤسسة حبث عامة، مما قد يؤدي اإ

دارة ختفيضات الرسوم تضايه املصاعب موضوع مناقشات الفريق العامل مضن البند من جدول الأعامل  13 مصاعب يف اإ
ر اذلي ل يتعدى (. وعPCT/WG/9/10 )الوثيقة ن العدد املقد  ضافيا يف الس نة من قبل  139الوة عىل ذكل، فاإ يداعا اإ اإ

اجلامعات ومؤسسات البحث العامة من البدلان املس تفيدة نتيجة ختفيض الرسوم املقرتح س يلك ف مبلغا ابهظا يتجاوز مليون 
رات قوية ومقنعة يك وأأشار أأحد الو  فرنك سويرسي، وذكل ل يُعد نس بة فعاةل من حيث التلكفة. ىل لزوم تزويده مبرب  فود اإ

نه ينبغي  ضايف لتخفيضات الرسوم املس هتدفة بناء عىل املعاهدة. وقالت بعض الوفود اإ جراء أأي توس يع اإ ماكنية اإ ينظر يف اإ
 تطبيق هذه التخفيضات عىل لك البدلان.

ىل زايدة توضيح عدد من  .39 ت عدة وفود ابلشواغل اليت أأبديت واحلاجة اإ القضااي املرتبطة ابلقرتاح، وأأبدت يف وأأقر 
بال ممكنة ملعاجلة بعض من الشواغل املثارة، مثل منح  الوقت نفسه تأأييدها لالقرتاح اذلي تقدم به الربازيل واقرتحت س ُ

دراج نسب ختفيض خمتلفة  .ختفيضات الرسوم للجامعات ومؤسسات البحث العامة من مجيع ادلول الأعضاء مع اإ

ن الأثر الإجاميل عىل املزيانية لن يتجاوز وردا عىل  .40 ابملائة  0.2الشواغل اليت أأاثرهتا بعض الوفود، قال وفد الربازيل اإ
يرادات الويبو يف الثنائية. وأأوحض الوفد كذكل أأن الهدف من الاقرتاح هو حتفزي اس تخدام  نظام املعاهدة وزايدة من مجمل اإ

ا يزيد من الطلب عىل خدمات املعاهدة عىل املدى املتوسط. وتطرق الوفد بعد التنوع يف التشكيةل اجلغرافية للطلبات، مب
ىل منح ختفيضات الرسوم للجامعات ومؤسسات البحث العامة من لك ادلول الأعضاء، واذلي  ىل الاقرتاح ادلاعي اإ ذكل اإ

نه   ملناقشة وحتليل ال اثر واملوازين. منفتححظي بتأأييد عدد من الوفود، وقال اإ
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اس تفسارات من عدة وفود، أأوحض كبري الاقتصاديني أأنه مت، لأغراض ادلراسة بشأأن مرونة رسوم املعاهدة  وردا عىل .41
اليت نوقشت خالل ادلورة الثامنة للفريق العامل، اس تخدام أأسامء املودعني وما هو متاح من قوامئ مؤسسات البحث العامة 

لك مودعي الطلبات بناء عىل املعاهدة. وأأضاف أأن ذكل الهنج الوطنية لتحديد اجلامعات ومؤسسات البحث العامة من بني 
ذا اكن  اكن فعال وأأسفر عن نتاجئ موثوقة من املنظور الإحصايئ، ولكنه أأقر  بأأن ذكل الهنج لن يكون فعال يف حتديد ما اإ

 مودع ما فعال جامعة أأو مؤسسة حبث عامة مؤهةل لالس تفادة من ختفيض يف رسوم املعاهدة.

شات غري رمسية، المتس الفريق العامل من الأمانة أأن تعمل مع كبري الاقتصاديني لتوفري تمةل وعقب مناق  .42
، ومناقش هتا يف ادلورة املقبةل للفريق العامل. وسوف (PCT/WG/8/11لدلراسة املقدمة يف ادلورة الثامنة )الوثيقة 

 يُعرض يف هذه التمةل ما ييل:

، PCT/WG/8/11من الوثيقة  5و 4املقدمة يف اجلدولني مزيد من املعلومات عىل غرار تكل  )أأ(
، مث حساب عدد PCT/WG/8/11من الوثيقة  3ابس تعامل تقديرات املرونة املعروضة يف اجلدول 

الإيداعات الإضافية والأثر املتوسط ملدفوعات الرسوم والإيرادات، مببالغ صافية وأأيضا ابملقارنة مع الإيرادات 
للجامعات ومنظامت البحث العامة املس تفيدة من التخفيضات  ، وبشلك منفصلهدةظام املعاالإجاملية لن

البدلان اليت و نظرية يف الرسوم لفائدة البدلان املتقدمة ال تخفيضات من ال  حزي  أأساس النظرية يف الرسوم، عىل 
 ؛عىل حد سواءملعاهدة ارسوم )أأ( من جدول 5ي نة يف البند تس تويف املعايري املب 

ات عن الأثر عىل الإيرادات يف حال تقييد نظري لعدد الطلبات اليت ميكن أأن تودعها أأية معلومو  )ب(
عىل أأساس حزي  من الطلبات ادلولية يف الس نة جامعة أأو منظمة حبث عامة تس تفيد من التخفيضات النظرية 

 طلب دويل يف الس نة؛ 20و 10و 5 يشمل

عن املقاربة املت بعة لتحديد اجلامعات ومؤسسات البحث العامة من بني مجيع  علومات أأكرث تفصيالمو  )ج(
ليه يف الفقرة املالطلبات بناء عىل  يمودع  أأعاله. 41عاهدة كام هو مشار اإ

عىل الأقل( قبل أأربعة أأشهر والمتس الفريق العامل أأيضا من الأمانة أأن تتيح هذه التمةل يف وقت اكف ) .43
 العامل. ادلورة املقبةل للفريق

زاء  هوأأعرب أأحد الوفود عن قلق .44 لفائدة اجلامعات ومنظامت البحث العامة من البدلان الضئيةل جدا التخفيض نس بة اإ
ىل العبء وابلتايل التلكفة املرتتبة عىل املاكتب اليت س تدير هذا التخفيض الضعيف يف الرسوم. وأأشار  املتقدمة، مشريا اإ

ىل مسائل أأخرى ينبغي أأخذها يف  احلس بان خالل املناقشات يف ادلورة املقبةل للفريق العامل، مهنا تطبيق سقف أأيضا اإ
لتحديد اجلامعات أأو منظامت البحث العامة اليت متكل أأصول مالية أأو حبثية تزيد عىل مس توى معي نا واستبعادها من 

 الاس تفادة من التخفيض يف الرسوم.

ته املقبةل أأيضا يف تطبيق فرتة تقيمي لأي ختفيض يف الرسوم لفائدة واقرتح وفد أ خر أأن ينظر الفريق العامل خالل دور .45
 اجلامعات ومنظامت البحث العامة.

من جدول الأعامل:  ختفيضات الرسوم لبعض موِدعي الطلبات من بعض البدلان، ل س امي البدان  13لبند ا
 النامية والبدلان الأقل منوا

ىل الوثيقة  .46  .PCT/WG/9/10استندت املناقشات اإ
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عدة وفود أأنه من الرضوري تاليف الإفراط يف الاس تجابة للقضية موضوع البحث مبا يرض  مصاحل املس تفيدين رأأت و  .47
منا هو دليل عىل عدم  عادة تسديد كثري من ختفيضات الرسوم بشلك طوعي اإ الرشعيني من ختفيض الرسوم. وأأوحضت أأن اإ

ذكل، هناك كثري من احلالت اليت ميكن أأن يتنازل فهيا فرد عن اليقني الفعيل اذلي حييط بنطاق التخفيض. وعالوة عىل 
طلب دويل لفائدة خشص اعتباري، وليس من املناسب معاقبة مس تخدمني من هذا القبيل. وابلتايل جيب زايدة توضيح أأن 

عىل الوضع بعد ذكل  التارخي اذلي ينبغي أأن تُطبق فيه معايري الأهلية هو اترخي الإيداع ادلويل وأأن التغيريات اليت تطرأأ 
 التارخي لن تُؤخذ يف احلس بان.

عىل تغيري املودع خالل املرحةل  ، يف الوقت الراهن،وفضاًل عن ذكل، مل تؤيد عدة وفود فكرة فرض رمس خاص .48
ذ  ىل خشص أأو كيان غري مؤهل لالنتفاع بتخفيض الرسوم. اإ  اس تخدامًا مالمئًا وعادايً  لنظامااس تخدام س يعيق ذكل ادلولية اإ

مركزاًي خالل  يف حني ميكن معاجلة تكل املسأأةلبل قد حيمل املاكتب املعيَّنة عبء العمل الإضايف النامج عن تغيري املودع 
ىل الرسوم املرحةل ادلولية. وعليه، ينبغي مواصةل النظر يف لك حاةل مطالبة غري مالمئة بتخفيض  عىل حدة ومراقبة الوضع اإ

 التدابري يف املس تقبل. حني بيان رضورة اختاذ املزيد من

ىل أأن تعديل القاعدة و وفأأحد الوأأشار  .49 م )اثنيا( ينطوي عىل رضورة توضيح التدابري الواجب اختاذها يف حال قُ 92د اإ د ِ
ىل ذكل، ينبغي النظر يف الرسوم الأخرى احملمتةل بدايًة الطلب  ضافة اإ ىل مكتب تسمل  الطلبات عوضًا عن املكتب ادلويل. واإ اإ

 عاجلة.مثل رمس امل

ماكنية خفض الرسوم للرشاكت الصغرية واملتوسطة ووضع تعريف لهذا النوع  واس تجابةً  .50 لقرتاح أأحد الوفود النظر يف اإ
ىل أأن  بناء عىلمن الرشاكت لأغراض الانتفاع بتخفيض الرسوم  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأشار املكتب ادلويل اإ

 دون جدوى.لكن و  من قبل الفريق العامل حبث هذه املسأأةل

ىل أأن ختفيض الرسوم قد طُ  .51 ق بناء عىل مطالبة أأفراد غري املاكل ب ِ وردًا عىل سؤال طرحه أأحد الوفود، أأشارت الأمانة اإ
. وفضاًل عن ذكل، ل ميكن التحقق من عدد الطلبات املعنية حفسباملس تفيد من الطلب يف عدة بدلان وليس بدل واحد 

يرادات الرسوم  – 2014طلب يف عام  أألف من ولكن املكتب ادلويل قد رصد أأكرث تجاوز ي ما يساوي اخنفاض يف اإ
. وردًا عىل سؤال أ خر، أأكدت أأيضاً  الس نوات املاضية ختللواستشف أأن ذكل جزء من منط  –فرنك سويرسي  مليون

جراء مراجعة اعتيادية لأهلية املودعني اذلالأمانة أأنه ل يُ   ين يطالبون بتخفيض الرسوم.زمع مطالبة ماكتب تسمل  الطلبات ابإ

ا عىل اس تفسار من أأحد الوفود، أأوحضت الأمانة أأن التعديالت املقرتحة لن تغري  الأساس القانوين للمكتب  .52 ورد 
اذلين يُعتقد أأهنم يطالبون بتخفيض يف الرسوم دون أأن يكونوا مؤهلني ذلكل. ادلويل فامي يتعلق ابلتصال مبودعي الطلبات 

لتصال مع أأولئك املودعني جيرى فقط حيامن تودع الكثري من الطلبات ادلولية ومل تكن هناك أأية رغبة يف ويف املايض، اكن ا
ن الرتكزي الأسايس للتعديالت  البحث يف مودعني يطالبون ابلتخفيض يف عدد قليل من الطلبات. وعىل العكس من ذكل، فاإ

الطبيعيني، بصفهتم املاكل الوحيد للطلب ادلويل يف وقت  املقرتحة بشأأن جدول الرسوم هو استهناض الوعي بأأن الأشخاص
 الإيداع، مه وحدمه املؤهلني لالس تفادة من التخفيض يف الرسوم.

ىل توضيح معايري الأهلية فامي خيص ختفيض الرسوم لبعض املودعني  .53 ت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة ابحلاجة اإ وأأقر 
ىل تعديل جدول الرسوم واعامتد امجلعية لتفامه يف هذا الشأأن. وأأشري من بعض البدلان وأأبدي دمع واسع لالقرتاح  ادلاعي اإ

دراج املعايري وزايدة رشهحا يف دليل املودع بناء عىل املعاهدة. ىل لزوم اإ  أأيضا اإ

ىل اتفاق حول التعديل املقرتح بشأأن القاعدة  .54 )اثنيا(، وأأن القرار 92ورأأى أأحد الوفود أأن الفريق العام مل يتوصل اإ
أأن التعديالت املقرتحة فامي يتعلق جبدول الرسوم ينبغي أأن يؤجل يك يتس ىن مراجعة الاقرتاحات ملراعاة التدابري امللموسة بش

اليت تتخذها ادلول الأعضاء واملكتب ادلويل يف التعامل مع القضااي املطروحة يف الوثيقة. والمتس من الأمانة توفري معلومات 
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ضافية، يك ينظر فهيا الفريق يرادات رسوم املعاهدة يف حال اعامتد  اإ العامل يف دورته املقةل، بشأأن الوقع الإجيايب احملمتل اإ
 لرتاجع يف الإيرادات اذلي ميكن تفاديه.ل)اثنيا(، أأي املس توى الس نوي املتوسط 92التغيري املقرتح بشأأن القاعدة 

ىل توفري املعلومات ا .55 اله، يك ينظر فهيا الفريق أأع 53 نة يف الفقرةلإضافية املبي  ودعا الفريق العامل الأمانة اإ
 العامل يف دورته املقبةل.

 تنس يق املساعدة التقنية يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من جدول الأعامل: 14البند 
ىل الوثيقة  .56  .PCT/WG/9/8استندت املناقشات اإ

مناقشات "املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال مبضمون أأبلغت الأمانة الفريق العامل و  .57
اليت دارت خالل ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية  ،(CDIP/8/INF/1التعاون لأغراض التمنية" )الوثيقة 

 ئيس تكل ادلورة.يف ملخص ر  بناء عىل املعلومات الواردة ،2016وامللكية الفكرية اليت ُعقدت يف أأبريل 

وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية ورحب ابلتقرير اخلاص ابملساعدة التقنية معراًب عن تقديره حللقات  .58
ميانه بأأن املساعدات املتعلقة بنظام معاهدة الرباءات ل تنفصم عن ظ ِ العمل والندوات اليت نُ  مت يف بدلان أأفريقية. وأأكد اإ

س بل تقدمي هذه املساعدات التقنية لتعزيز  النظر يفلتقنية الأوسع نطاقًا وجع املكتب ادلويل عىل مواصةل أأنشطة املساعدة ا
نه ل ميكن عزل  ثراءالقدرات يف البدلان النامية واإ  النقاش احلايل عن صةل امللكية الفكرية ابلتمنية وتأأثريها فهيا. وأأردف قائاًل اإ

ن الأهداف الإمنائية الأوسع نطاقًا ومن مث ينبغي تكييف املساعدات التقنية املقدمة بعد تقيمي تمنية امللكية الفكرية يف بدل ما ع
 احتياجات ذكل البدل.

 2015مة يف عام وحتدث وفد جنوب أأفريقيا بصفته الوطنية وأأعرب عن تقديره للمكتب ادلويل حللقات العمل املنظَّ  .59
يداع الطل  ePCTمنصة  بشأأن اس تخدام لكرتونياً يف املاكتب واإ مت يف جنوب أأفريقيا يف لحلقة التدرييية اليت نظ ِ ل، و بات اإ

وفرا حلقات تدرييية لتنس يق التدريب  الذليني الربازيل والياابن . وفضاًل عن ذكل، أأعرب الوفد عن شكره لوفد  2016 عام
 عىل حفص الرباءات يف املكتب الوطين جلنوب أأفريقيا.

ىل مساعدة البدلان النامية عىل تعزيز قدرهتا عىل وأأعرب وفد الصني عن تقديره لعمل ا .60 ملكتب ادلويل الرايم اإ
طار  ن بالده ابتت تمتتع خبربة واسعة يف جمال البحث يف اإ اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأردف قائاًل اإ

ىل تكل املعاهدةمنذ انضامهما معوما معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واس تخدام نظام معاهدة الرباءات  هنا مس تعدة  ،اإ واإ
 .خرباهتاللمشاركة يف أأنشطة املساعدة التقنية اليت تندرج يف نطاق 

 .PCT/WG/9/8وأأحاط الفريق العامل علامً مبضمون الوثيقة  .61

 تدريب الفاحصني من جدول الأعامل:  15البند 

ىل الوثيقة .62  .PCT/WG/9/18 استندت املناقشات اإ

ىل حتسني الشفافية من حيث  .63 "العرض" وأأبدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة دمعها الواسع لالقرتاحات الرامية اإ
ىل اس تكشاف خيارات لزايدة تنس يق التدريب بني املاكتب، الفحص املوضوعي تدريب القامئني عىل و"الطلب" يف جمال  واإ

ىل لزوم احتفاظ املاكتب الوطنية ببعض املرونة لتصممي الأنشطة وفق الأولوايت اخلاصة بلك مكتب ودرجة توافر  مشرية اإ
ىل املكتب ادلويل بشأأن أأنشطة التدريب ينبغي أأن يقت ر عىل الأنشطة املُقدمة  املوارد. وأأك د أأحد الوفود أأن تقدمي التقارير اإ

ىل املاكتب الأخرى.  اإ
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دارة التعمل  تُ  .64 عد من املسائل اليت ينبغي ترعها ملكتب تسمل ورأأت عدة وفود أأن مناذج تطوير الكفاءات وأأنظمة اإ
س نادها للمكتب ادلويل لأغراض الرصد والتنس يق. غري أأن عددا من الوفود الأخرى أأبدى  الطلبات دون غريه، بدل من اإ

علومات حول اهامتمه ابلفوائد احملمتل جنهيا من تكل الأنظمة، ومت التأأكيد عىل أأن الاقرتاح الراهن يمتث ل يف مجع املزيد من امل
لهيا الفريق العامل يف املناقشات اليت س يجرهيا يف دورته القادمة، بدل من تلكيف املكتب  اخليارات املتاحة يك يستند اإ

 ادلويل ابس تحداث الأنظمة وتنفيذها.

ضافية، مبا يف ذكل عن طريق  .65 ماكنيات توفري ومتويل أأنشطة اإ وأأبدت عدة وفود اهامتما كبريا ابلتعمق يف حبث اإ
دت عىل ا لت فعال أأنشطة من هذا القبيل من خالل صناديق استامئنية شد  لصناديق الاستامئنية. غري أأن بعض الوفود اليت مو 

رضورة اس تخدام الصناديق بفعالية وحتسني تنس يق أأنشطة تدريب الفاحصني بدل من توس يع نطاق الصناديق الاستامئنية 
نشاء صناديق استامئنية جديدة.  القامئة أأو اإ

وأأعربت عدة وفود عن تقديرها لأنشطة تدريب الفاحصني وغري ذكل من أأشاكل املساعدة اليت تلقهتا ماكتهبا من  .66
 ( RPETبرانمج التدريب الإقلميي لفاحيص الرباءات )ماكتب أأخرى ومن املكتب ادلويل. ومن الأمثةل املذكورة املشاركة يف 

نشطة التعاونية املدعومة من صناديق استامئنية. وقدمت عدة ماكتب أأمثةل اذلي نظمه مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية، والأ 
بل اخملتلفة اليت انهتجهتا ماكتهبا لتقدمي تدريب للفاحصني ابعتبارها ماكتب ماحنة وأأبدت اس تعدادها لتقدمي املزيد من  عىل الس ُ

 التدريب حسب توافر املوارد.

 48و 47و 45ادلويل قدما ابلقرتاحات الواردة يف الفقرات  واتفق الفريق العامل عىل لزوم أأن مييض املكتب .67
 ، مع مراعاة التعليقات الواردة أأعاله.PCT/WG/9/18الوثيقة من  65و 60و 52و 50و

دارات البحث والفحص المتهيدي ادلوليني  من جدول الأعامل: 16البند   متديد مدة تعيني اإ
ىل الوثيقة  .68  .PCT/WG/9/14استندت املناقشات اإ

لإجراء واجلدول الزمين املقرتح من أأجل متديد مدة تعيني البحث الإدارات أأي دت اولك الوفود اليت أأخذت اللكمة  .69
جراء دقيق وشفاف ومصحوب الواثئق اليت ينبغي  ىل اإ د أأحد الوفود عىل احلاجة اإ ادلولية احلالية كام هو مبني  يف الوثيقة. وشد 

عاد ة تعييهنا، مع توفري تفاصيل تبني  كيف ظلت الإدارة تس تويف معايري التعيني. واقرتح أأن تقدهما لك الإدارات اليت تلمتس اإ
ىل الإدارات احلالية. ول س امي وأأنه أأما هو مؤك د يف  ىل عبء ل رضورة هل ابلنس بة اإ وفد أ خر أأن الإجراء ينبغي أأل يؤدي اإ

م تقارير دورية عن  10الفقرة  دارة اجلودة احلالية يف ظل الفصل العارش من من الوثيقة لك الإدارات احلالية تقد  أأنظمة اإ
املبادئ التوجهيية لإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وذلكل، يكفي أأن يُطلب 

ىل أأحدث تقاريرها.  من الإدارات أأن حتيل اإ

زاء الاقرتاح اذلي تقدمته به  .70 جراء وأأعربت عدة وفود عن قلقها اإ دارة دولية خالل اجامتع الإدارات ادلولية لإضافة اإ اإ
دارات أأخرى من أأجل  دارة أأو اإ دارة واحدة للمراجعة من قبل اإ خضاع الواثئق املقدمة من اإ ىل اإ املراجعة املتبادةل اذلي يريم اإ

 ".2"1.36التحقق من استيفاء احلد  الأدىن من الواثئق طبقا للقاعدة 

عادة تعيني الإدارات  وأأي دت عدة وفود الاقرتاح .71 دة لتعيني الإدارات اجلديدة ولإ عداد اس امترة طلب موح  ىل اإ الرايم اإ
احلالية. ولوحظ مع ذكل أأن املناقشات حول املضموم احملمتل لتكل الاس امترة ينبغي أأن يتاح أأو يس تعمل يف س ياق الإجراء 

 اجلاري لإعادة التعيني.
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. واتفق مع الاجراءات واجلدول الزمين املقرتح PCT/WG/9/14 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .72
ىل  8كام هو مبني  يف الفقرات من  ، واليت ينبغي أأن حتمك معلية متديد التعيينات PCT/WG/9/14الوثيقة من  10اإ

ىل قرار رمسي يف هذا الشأأن من مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  اجلارية، دون احلاجة اإ

 املرشوع الرائد الثالث -البحث والفحص التعاوين  من جدول الأعامل:  17البند 
ىل الوثيقة  .73  .PCT/WG/9/20استندت املناقشات اإ

وأأطلع وفد املكتب الأورويب للرباءات الفريق العامل عن مس تجدات املرشوع الرائد الثالث عن البحث والفحص  .74
لك طلب من  100دعي الطلبات ومن املتوقع معاجلة عىل الأقل التعاوين. وس يكون املرشوع الرائد الثالث مدفوعا من مو 

، وبعدها 2016يونيو  2يف  (IP5)مكتب مشارك. وسيتخذ القرار بشأأن املرشوع الرائد يف اجامتع مديري املاكتب امخلسة 
 يؤمل أأن ينطبق املرشوع يف غضون س نة.

ص التعاوين والفوائد اليت ميكن يأأيت اها لتحسني والوفود اليت أأخذت اللكمة أأيدت املرشوع الرائد عن البحث والفح .75
وأأبدى أأحد الوفود اهامتمه ابملشاركة يف املرشوع وتفادي ازدواجية العمل. اخلاصة ابلرباءات فحص الالبحث و أأنشطة جودة 

ىل شواغل  لرائد. خبصوص حقوق الإدارات املرتبطة ابلرمس واللغة والاختيار يف املرشوع االرائد الثالث وأأشار كذكل اإ
وأأيدت مجموعات املس تخدمني أأيضا مفهوم العمل التعاوين ابلس تفادة من حصيةل معل الفاحصني ال خرين وكذكل املرشوع 

 الرائد، وأأعربت عن أأملها يف أأن يتاح أأي منوذج تعاوين مقبل بسعر ميرس  للمس تخدمني.

 .PCT/WG/9/20ط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة اوأأح .76

 يف املكتب الأورويب للرباءات: تقرير مرحيل PCT Directنظام   من جدول الأعامل: 18البند 
ىل الوثيقة  .77  .PCT/WG/9/21استندت املناقشات اإ

رسائيل  .78 ىل مكتب اإ هما للمس تخدمني اذلين يلجؤون اإ رسائيل تقريرا عن جتربته الإجيابية يف اخلدمة اليت يقد  م وفد اإ قد 
دارة للبحث ادل لطلبات ادلولية اليت تطالب بأأولية طلب سابق س بق وأأن حبثه مكتب فامي يتعلق ابويل للرباءات بصفته اإ

رسائيل للرباءات،  هما املكتب الأورويب للرباءات. PCT Directجدا خلدمة  ةمشااهويه خدمة اإ  اليت يقد 

نه يأأمل يف تقدمي خدمة مماثةل لحقا يف عام  .79 ىل الطلبات ادلولية ابلنس   2016وقال مكتب بدلان الشامل للرباءات اإ بة اإ
دارة للبحث ادلويل فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية اليت تطالب بأأولوية طلب  ىل معهد بدلان الشامل للرباءات بصفته اإ اليت تلجأأ اإ

 سابق س بق وأأن حبثه واحد من ماكتب الرباءات الوطنية لدلول الأعضاء يف معهد بدلان الشامل للرباءات.

تعد  عىل أأهنا خدمة  PCT Directخدمة لوفود، أأك د وفد املكتب الأورويب للرباءات أأن عىل سؤال من أأحد ا اورد .80
دارة البحث ادلويل ابدلخول يف تبادل مع املودع بشأأن حفوى جحج  جراء جديد يلزم اإ ة ملودعي الطلبات، وليس مبثابة اإ موهج 

طلب الفحص ملء . ويف حال رغب املودع يف التفاعل مع فاحص، فينبغي PCT Directخدمة املودع املعروضة يف رساةل 
ن  ذ أأن  PCT Directخدمة المتهيدي ادلويل ذلكل الغرض. وعىل لك حال، فاإ جراءات الفصل الأول، اإ تزيد من شفافية اإ

ىل جانب الطلب  PATENTSCOPEاليت يقدهما املودع تُنرش عىل ركن الرباءات  PCT Directخدمة رساةل   ادلويل.اإ

 .PCT/WG/9/21وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .81

 حتديد التصنيف الوطين عىل صفحة غالف الطلبات ادلولية املنشورة من جدول الأعامل:  19البند 
ىل الوثيقة  .82  .PCT/WG/9/26استندت املناقشات اإ



PCT/WG/9/27 
12 
 

ىل من بني الوفود وفود  عدةوأأي دت  .83 يراد اليت أأخذت اللكمة مبدأأ الاقرتاح الرايم اإ الف التصنيف ادلويل ختصنيفات اإ
ىل "التصنيف الوطين"، ترتبط أأساسا بتصنيف املنشورة الطلبات ادلوليةعىل صفحة غالف للرباءات  ، علام بأأن الإشارة اإ

دارات للبحث ادلويل وكذكل العديد من املاكتب املعي نة. الرباءات املشرتك اذلي تس تخدمه العديد من املاك تب اليت تعمل اكإ
اتحهتا الوفود  وذكر أأحد أأنه ميكن، طبقا للتعلاميت الإدارية للمعاهدة، توفري تكل املعلومات فعال يف تقرير البحث ادلويل واإ

أأن تضمني صفحة غالف الطلبات ادلولية املنشورة معلومات تتعلق بأأنظمة تصنيف ب للفاحصني وامجلهور. وأأفاد وفد أ خر
د بفائدة حمدودة وينبغي ابلتايل أأن تعرض تكل املعلومات فقط يف تقرير وطنية حبتة، ول تس تخدهما ماكتب متعددة، س يعو 

 البحث ادلويل.

وأأقر  أأن تنفيذ الاقرتاح عىل أأرض الواقع سيتطلب حل العديد من التفاصيل. جفودة التصنيف عن ر أأسايس.  .84
لز  دارات البحث واقرتحت عدة وفود أأن تطبيق تصنيفات خالف التصنيف ادلويل للرباءات ينبغي أأل يكون اإ اميا، أأو أأن اإ

ذا اكنت تس تخدمه كنظام تصنيف وطين ودلهيا  ادلويل ينبغي فقط أأن تطبق تصنيفات مثل تصنيف الرباءات املشرتك اإ
ذا  ل اإ ابلتايل خربة يف اس تخدامه. وينبغي أأيضا أأن ختضع مصطلحات التصنيف لتثييت سلمي. ول تس تخدم التصنيفات اإ

أأن تكون جداول التصنيف متاحة بسهوةل، وحب ذا لو أأتيحت بعدة لغات، أأو ذلكل مفن املهم اس تطاع املس تخدمون فهمها، و
دراج رموز التصنيفات الوطنية عىل صفحة غالف الطلبات ادلولية تغيريا يف لغية  عىل الأقل ابللغة الإنلكزيية. ومن شأأن اإ

دراهجا مضن قواعد بياانت البحث املقرتنة النرش ادلويل حبيث يتس ىن اس تخراج معلومات الت  XMLالرتمزي  صنيف بفعالية واإ
من التأأكد  XMLحيث تكون لها فائدة. ومن شأأن ذكل أأن يتطلب الكثري من الوقت حىت يمتكن مس تخدمو لغة الرتمزي 

يف تقارير البحث ادلويل لضامت  XMLمن أأن أأنظمهتم قادرة عىل معاجلهتا بشلك سلمي. وسيتعني أأيضا حتديث لغة الرتمزي 
 تنفيذ الفعال.ال 

ىل العمل مع املكتب ادلويل من أأجل  .85 سائل وضع ومناقشة امل ودعا الفريق العامل مكتب كوراي للملكية الفكرية اإ
ىل PCT/WG/9/26 تنفيذ املبادئ املعروضة يف الوثيقةاملرتبطة ب القانونية والتقنية  ، ودعا كذكل املكتب ادلويل اإ

صدار تعممي من أأجل مجع تعليقات ومعلوما ت حول التصنيف الوطين من املاكتب. وسينظر الفريق العامل يف لك اإ
 املعلومات املذكورة أ نفا يف دورته القادمة.

احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير   من جدول الأعامل: 20البند 
 مرحيل

ىل الوثيقة  .86  .PCT/WG/9/22استندت املناقشات اإ

ىل تعيني املشاركني يف فرقة  PCT/WG/9/22وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .87 ودعا املاكتب اإ
 العمل اليت يقودها املكتب الأورويب للرباءات.

 معيار عرض قوامئ التسلسل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من جدول الأعامل:  21البند 
ىل الوثيقة  .88  .PCT/WG/9/15استندت املناقشات اإ

وأأطلع وفد املكتب الأورويب للرباءات، بصفته املرشف عىل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل، الفريق العامل بأأنه  .89
دًا للجنة املعنية مبعايري الويبو يف مارس  ST.26عقب اعامتد معيار الويبو  ن فرقة 2016يف ادلورة الرابعة اجملمتعة جمد  ، فاإ

ىل  ST.26نتقال من معاير الويبو العمل تعمل عىل التقيمي التقين لال . وس تعمل فرقة العمل مع املكتب ادلويل عىل ST.26اإ
دخالها عىل املرفق جمي للتعلاميت الإدارية وس تتشاور مع  معاهدة التعاون بشأأن يف عضاء ادلول الأ التغيريات اليت سيتعني اإ

 .2017الانتقالية لدلورة اخلامسة للجنة يف الرباءات حول سيناريوهات الانتقال بغية اقرتاح توصيات حول العملية 
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بت ابلعامتد الرمسي ملعيار الويبو  .90 من قبل اللجنة املعنية مبعايري الويبو  ST.26ولك  الوفود اليت أأخذت اللكمة رح 
ىل  ST.25عيار وأأي دت خارطة الطريق اليت اقرتهحا املرشف عىل رقة العمل من أأجل الانتقال من امل  ت . وأأ ST.26معيار اإ قر 

. وأأضاف وفد أأنه ابلنظر ST.26عيار الوفود أأيضا برضورة ختصيص الوقت الاكيف لإعداد الأنظمة املعلوماتية من أأجل تنفيذ امل 
ىل  نه ل يس تطيع  التسابقاإ يف الوقت الراهن تأأكيد الزتامه ابجلدول الزمين عىل املوارد احملدودة يف مكتبه للملكية الفكرية، فاإ

 .للعملية الانتقالية

ىل املعيار  .91 ىل تنس يق اجلهود لضامن الانتقال السلس اإ د وفد عىل احلاجة اإ وأأن تكون احللول التقنية  ST.26وشد 
د الوفد عىل أأن يتيح نظام  وس يةل  ePCTاملنفذة متطابقة عىل صعيد ماكتب امللكية الفكرية. ولتحقيق هذا الهدف، شد 

لحقا للماكتب يف املرحةل الوطنية وطلب من املكتب ادلويل النظر لإحالهتا  XMLمركزية ومنسقة لقوامئ التسلسل بنسق 
 يف هذه املسأأةل بتفصيل.

 .PCT/WG/9/15وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .92

 ST.14مراجعة معيار الويبو من جدول الأعامل:   22البند 
ىل الوثيقة .93  .PCT/WG/9/7 استندت املناقشات اإ

دًا للجنة  ST.14معيار الويبو وأأطلعت الأمانة الفريق العامل بأأن  .94 املراجع قد اعمتدت يف ادلورة الرابعة اجملمتعة جمد 
ىل الفقرات  2016املعنية مبعايري الويبو يف مارس  ىل  11وأأشار اإ من ملخص رئيس ادلورة )الوثيقة  154اإ

CWS/4BIS/15 Rev.  عيار  مرشوع امل عىل اليت أأدخلت( اليت تصف التعديالتST.14 يف مرفق الوثيقة 
CWS/4BIS/3  معيار الويبو أأثناء الاعامتد من قبل اللجنة. وس ينرشST.14  املراجع عىل موقع الويبو بعد اعامتد تقرير

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو املقرر لحقا يف شهر مايو.

املراجع. وأأعرب أأحد الوفود عن الارتياح لختيار اخليار  ST.14عيار ولك الوفود اليت أأخذت اللكمة رحبت ابعامتد امل  .95
من مرشوع املعيار، والقرار  16، والتعديالت اليت أأدخلهتا اللجنة عىل الفقرة CWS/4BIS/3من الوثيقة  9)ب( يف الفقرة 

 .CWS/4BIS/3من الوثيقة  11كام هو موحض  يف الفقرة  ”P“اذلي اختذته اللجنة بعدم مراجعة تعريف الفئة 

ا عىل سؤال من أأحد الوفود عن تنفيذ امل  .96 املراجع يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأخربت الأمانة  ST.14عيار ورد 
دخال التغيريات الالزمة لتنفيذ املعيار املراجع يف التعلاميت  مة لبدء املشاورات لغية اإ الفريق العامل بأأهنا س تصدر مذكرة معم 

 ص المتهيدي ادلويل.الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل والفح

 .PCT/WG/9/7وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .97

نةمن جدول الأعامل:   23البند   الرسوم امللو 
ىل الوثيقة .98  .PCT/WG/9/19 استندت املناقشات اإ

لكشف ة املهمة لأغراض الونلرسوم امللمعاجلة فعاةل حنو حتقيق أأمهية العمل  أأكدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمةو  .99
 خرتاعات يف بعض احلالت، وخاصة يف اجملالت البيولوجية والصيدلنية.عن الاالفعال 

ىل  7من يف الفقرات  الواردمع هنج املعاجلة  ،من حيث املبدأأ  ا،وافقهتمالوفود تكل مجيع وأأبدت  .100 من الوثيقة، ولكن  9اإ
زاء نطاق  هعن قلق اأأعرب عدد مهن  ني أأدانه.، كام هو مبالعمل الالزم وتوقيتهاإ
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دارات للبحث ادلويلمت  ،عدة وفود توأأشار  .101 واثئق حتتوي قادرة عىل معاجلة بعد أأهنا مل تكن  ،ثل املاكتب اليت تعمل اكإ
ىل الهناية،ملون رسوما يالء الأ  وأأضافت الوفود. ذلكللزتام جبدول زمين حمدد الاأأو  ة، من البداية اإ هذا العمل قد يؤخر ل  ةولوياإ

اكتب املبعض  تس تعمل(. و  eSearchCopyلبعض املاكتب، مثل تنفيذ نظام نسخة البحث الإلكرتونية ) ىخر الأ ل عامالأ 
جراءات  اعدد الرتتيبات اجلديدةاس تقطبت  يف حال ،من الناحية العمليةا لن تكفي، ، ولكهنةلونيدوية للتعامل مع الرسوم امل اإ

دارات البحث ادلوليةبوقت واحد يف النظام  ن تنفيذوفد أأ  رأأىرسوما ملونة. و اليت حتتوي بات ل من الط  اكبري  ، قد مجيع اإ
 .يكون أأمرا غري معيل

ملعاجلة يف بعض املاكتب املعينة لبعض الوقت، لأغراض ا سودالأ بيض و ( ابلأ TIFFصور من نسق ) حزم طلبس تو  .102
يالء نظرة متأأنيةولك  التحويالت.لتنفيذ التقين والوضع القانوين لهذه ملسأأليت ا ن ينبغي اإ

أأو عىل الورق.  (PDFبنسق ) املودعة ةلوناملترتيبات فعاةل للتعامل مع الرسوم وضع واعتربت عدة وفود أأن من املهم  .103
ن نسق ) ن و  حاليا السائدالإيداع  هو نسق (PDFوقالت اإ ىل املكتب ادلويل وأأشار . يتوقعون دمع هذا النسق نيودعاملاإ اإ
ىل  11من  يف الفقرات واردأأن احلل املؤقت ال ( PDFامللفات بنسق )التعامل مع حالت نوعا ما يف سهم ي من الوثيقة س  15اإ

ىل حني وضع . يةورق  بنسخةلطلبات ادلولية املودعة ابلنس بة ل طبق نفس الهنج ي . وميكن، من حيث املبدأأ، أأن متاكملحل  اإ
ىل رات عل الاس امت خيار لإضافة مربعمن احلاجة لتحقق اميكن للمكتب ادلويل وبذكل،  جراء الورقية لالإشارة اإ رضورة اإ

 .للرسوم نالو ابلأ مسح 

عاهدة قانون الرباءات. مبمسائل تتعلق  وتضمنتا. مهنوأأاثر عدد من الوفود بعض املسائل القانونية اليت ينبغي التحقق  .104
ماكاحتديدو  يداع  يةن ، اإ ذ الورق،  عىلالرسوم امللونة اإ  فقدان اترخي الإيداع أأوبطر اينطوي هذا الإيداع عىل خم من املهم أأل  اإ

ىل الوثيقة نفاذ  ماكتب املعنيةللأأن يتاح يف هذه احلالت، وينبغي، زمنية حمددة. لتلبية همةل  املهمني الطلباترخي تقدمي  فعال اإ
عالقة قبول ورأأت الوفود أأن لتعامل مع واثئق الأولوية اليت حتتوي عىل رسوم ملونة. اس يكون من الرضوري و الأصلية. 

ىل املكتب ادلويل وأأشار  توضيحا. تس توجب تطلب اراحة رسوما ابلأبيض والأسود، يت، ال11 ابلقاعدةلونة املرسوم لا ه أأناإ
الوقت ملناقشة أأي تعديالت رضورية عىل النظام مما س يتيح . 2018الرئييس قبل عام التقين  قرتاحالاتنفيذ  ل ميكن

 تقينمن املهم حتديد املدى الاكمل للعمل ال  غري أأندلورة املقبةل للفريق العامل؛ الأسايس ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف ا
 الالزم يف أأقرب وقت ممكن.

ىل نيعدو املقد تدفع حات اقرت من أأن الاأأبديت عىل خماوف  اً رد  وأأشار املكتب ادلويل،  .105 يداع  اإ رسوم ملونة عىل اإ
ىل رسوما ابلأبيض والأسود، ل تزال تطلب ماكتب معينة الإيداع دلى  تيف حال ةاخلاصنفقهتم   هذا النوع من الإيداعأأن اإ

ىل  رضوري للتخفيف من اخملاطر ورمغ أأنه أأيضا  املعنيةعدد الطلبات العمل املقرتح احامتل أأن يزيد  ورمغاليوم. ما زال قامئا اإ
 .ة قدمالونالرسوم امل يداعالعمل عىل توفري حل لإ س مييض مكن، أأ حيث 

ىل ري من الوفود وأأشار عدد كب .106 ، من ومعاجلهتا نالو ابلأ رباءات العىل اس تقبال طلبات  ةماتقدرة حققت  هأأن ماكتباإ
ملفات الصور املرتبطة أأنساق وخمتلف  (،PDFنسق )، ية)ورق  نساقجموعة متنوعة من الأ ومبقانوين، وال الفين يننظورامل 

 ( يف بعض احلالت.(XML) بتطبيقات

جراء املف أأن من ذكرت عدة وفود و  .107 حمدثة لهذه قامئة ووضع  ةلونمقادرة عىل قبول رسوم اس تقصاء لتحديد املاكتب اليد اإ
 .قابال للتنفيذ 11للقاعدة التعديل الاكمل حني يصبح "نقطة التحول" ومن شأأن ذكل أأن حيدد . املاكتب

ملفات نظام حتميل يشجع أأن ب ن أأمهلعاملكتب ادلويل  أأعربا عىل سؤال من أأحد ممثيل املس تخدمني، ورد   .108
(DOCX ). يداع طلباهتم بنسق )ني ودعنس بة كبرية من امل ها،وحتويل حتتاج قانونية القضااي بعض ال ورأأى أأن. (XMLعىل اإ
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ىل معاجلة نه ياملكتب ادلويل وقال يف النظام.  ثقةابلنس بة للمودعني هو ال ، ولكن العامل الأكرث أأمهية اإ  بشأأن تلقي أ راءرحب ب اإ
 ل س امي من املس تخدمني.و معلية التحويل،

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  تأأو أأكرث من تعمامي تعمامياملكتب ادلويل يصدر وافق الفريق العامل عىل أأن و  .109
 للتشاور بشأأن:

ىل  11يف الفقرات من  الوارديف بداية احلل املؤقت املسامهة املسائل التقنية والقانونية والإدارية  (أأ  )  15اإ
 ؛PCT/WG/9/19 من الوثيقة

لطلبات اتنفيذ لك ل اكتب عىل العمل بفعالية قدرة امل ناملسائل التقنية والقانونية اليت تسهم يف ضامو  (ب )
وعىل الأقل الطلبات ، تقدير عىل أأقل ، يف املرحةل ادلوليةومعاجلهتا رسومات ملونةحتتوي عىل  اليتادلولية 

 (؛XMLبنسق )قدم اليت ت

واثئق مثل  تسمل الطلباتتنطبق عىل مسؤوليات مكتب قد فهم املسائل القانونية والإدارية اليت و  (ج )
وعالقة  (،XML) خالف نسق نساقوالواثئق املودعة عىل الورق أأو يف أأ  الحق املودعةواثئق والالأولوية 

 عاهدة قانون الرباءات؛مب املسائلهذه 

تسمل  تب)ماك صفاهتاف ختالعىل ايف الوقت احلارض  ةلونالرسوم املاليت تقبل املاكتب  وحتديد (د )
الرسوم  يك حتقق القدرة عىل قبولالعمل املاكتب اليت بدأأت ( أأو ةعينواملاكتب امل ادلولية الإدارات و  الطلبات

 يف املس تقبل.امللونة 

 عدد اللكامت يف امللخصات ورسوم صفحات الغالفمن جدول الأعامل:  24البند 
ىل الوثيقةاستندت املناقشات  .110  .PCT/WG/9/16 اإ

دارة البحث ادلويل يه املسؤوةل يف هناية املطاف عن حمتوى  .111 دارات دولية أأن اإ وذكرت عدة وفود متثل ماكتب عامةل اكإ
دارات أأن تتحقق من استيفاء املعايري املعنية يف هذا  امللخص وجودته فضاًل عن اختيار الصور املصاحبة؛ ومن مث ينبغي لالإ

 ر عند الإماكن رسومًا ل تش متل عىل مكية نص كبرية.الشأأن وأأن ختتا

وأأكدت عدة وفود أأن املودعني واملاكتب يواهجون صعوابت مجة يف حتديد مدى استيفاء طول امللخصات احملررة  .112
)ب( والمتست املزيد من املشورة يف هذه املسأأةل. 1.8بلغات غري الإنلكزيية للمبدأأ الإرشادي املنصوص عليه يف القاعدة 

ىل عدم وجود أأية بي نات تثيت الصةل بني عدد اللكامت  وبني ارتفاع مس توى اجلودة خصات يف امللالواردة وأأشار أأحد الوفود اإ
ىل لزوم مراعاة  غفال الغرض من مبدأأ الرتاوح بني "مخسني  بلك لغة. ةاحلروف اخلاص أأشاكلواإ وذكَّرت وفود برضورة عدم اإ

ومائة ومخسني لكمة" وهو الإرشاد؛ وعليه قد يكون وضع ملخصات أأطول أأو أأق ر أأكرث مالءمة ويظل عايل اجلودة. واقرتح 
ذا  جتاوز عدد اللكامت احملددة وفد أأن تفرض ماكتب تسمل  الطلبات حدًا صارمًا عىل املودعني وأأن تلزهمم بتصحيح امللخص اإ

نه من غري املس تحسن فرض حد صارم من هذا القبيل.لكن و  للك لغة.  وفدا أ خر قال اإ

ىل أأن أأساليب البحث قد شهدت تغريًا كبريًا منذ وضع القاعدة  .113 . وذكرت عدة وفود أأن 8وأأشارت العديد من الوفود اإ
املاكتب اليت متثلها تعمتد أأساسًا عىل البحث يف النص بأأمكهل عن طريق وظيفيت  التظليل والرتمجة ال لية؛ وعليه يكون 

ا للملخصات حمدودًا لأغراض البحث. ومع ذكل، تعمتد ماكتب أأخرى وبعض مس تخديم املعلومات املتعلقة اس تخداهم
ابلرباءات اعامتدًا كبريًا عىل امللخصات لأغراض البحث، مع العمل بأأن خدمات البحث املتاحة للعديد من املس تخدمني أأقل 

ىل تطورًا من الأدوات املتاحة لفاحيص البحث وغريمه من الباح  ثني املهنيني. ومن مث، ينبغي حتديد حاجة مجيع املس تخدمني اإ
 امللخص والصور املصاحبة حتديدًا للمحتوى واجلودة املناس ب ني.
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واقرتح وفٌد اعامتد  هنج أأكرث مرونة يف ترمجة النص املدرج يف الرسوم يف بعض احلالت. وذكر أأن الطلبات املودعة  .114
ىل حاليًا ابللغة الأملانية تضم أأحيا اًن رسوم تش متل عىل نص ابلإنلكزيية، فيطلب مكتب تسمل  الطلبات ترمجة هذا النص اإ

ىل الإنلكزيية. ومن مث، قد يُس تحسن يف بعض  عادة ترمجة هذا النص اإ ىل اإ الأملانية، وقد حيتاج املكتب ادلويل بعدئذ اإ
 اكنت لغهتا.احلالت الاحتفاظ ابملصطلحات التقنية ابللغة الإنلكزيية يف الرسوم أأاًي 

وردًا عىل سؤال طرحه أأحد الوفود، أأكد املكتب ادلويل أأن النص املدرج يف الصور املصاحبة للملخص يتاح حاليًا  .115
 عصورة غري قابةل للبحث ابللغة الأصلية وترمجهتا أأو ترجامهتا.

س امي  املعنية ولووافق الفريق العامل عىل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل أأن يصدر تعماميً يدعو فيه الأطراف  .116
ىل تقدمي تعليقات أأكرث تفصياًل عىل املسائل  املاكتب املعيَّنة وممثيل املودعني ومس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات اإ

ن ادلورة املقبةل  PCT/WG/9/16 من الوثيقة 23املذكورة يف الفقرة  اب  جراؤها اإ رشاد املناقشات املزمع اإ بغية اإ
 ية.لجامتع الإدارات ادلول 

دخالها عىل نظام البحث الإضايف ادلويلمن جدول الأعامل:  25البند   التحسينات املمكن اإ
ىل الوثيقة .117  .PCT/WG/9/6 استندت املناقشات اإ

ضايف من  .118 ىل  19وأأعربت عدة وفود عن تأأييدها لمتديد املهةل احملددة للامتس حبث دويل اإ شهرًا اعتبارًا من  22اإ
 الأولوية. اترخي

ضايف وذكر أأحد ال .119 يداع طلب الفحص دة لإ لتتوافق مع املهةل احملدوفود أأن متديد املهةل احملددة للامتس حبث دويل اإ
ىل "اختالط" البحث ادلويل الإضايف والفحص المتهيدي ادلويل ول المتهيدي ادلويل س امي يف حال أأدخلت  قد يؤدي اإ

ضافية عىل البحث ادلويل الإضايف يف اترخي لحق عقب  ىل مطالب تغيريات اإ الت رحي بأأن يستند البحث الإضايف ادلويل اإ
ةل مثاًل. وردًا عىل سؤال طرحه الوفد ذاته، أأكدت الأمانة اس تعدادها للنظر يف املعلومات املتاحة دلى املكتب ادلويل  معدَّ

ضايف فضاًل عن املعلومات الواردة املبادئ التوجهيية يف  بشأأن اخليارات اخملتلفة املتاحة للمودعني عند الامتس حبث دويل اإ
 .للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ذ سزييد ذكل  .120 صدار رأأي مكتوب مع تقرير البحث الإضايف ادلويل اإ اتحة خيار اإ زاء اإ وأأعربت عدة وفود عن شواغلها اإ
، عشفت طلب مبوجب املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات لتقدمي النظام تعقيدًا. وفامي خيص اس تخدام هذا الرأأي املكتوب أأساساً 

احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه بعض الوفود عن املشالكت اليت تطرهحا احلالت اليت ل يشمل فهيا البحث الإضايف 
منا يقت ر عىل بعض واثئق احلاةل التقنية الصناعية الس يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابقة يف بعض اللغات فقط. لكه واإ

يضاحات بشأأن ما يُستشهد به يف تقرير البحث الإضايف ادلويل وذكَّرت وفود ابخليار املتاح لإدارات البحث ادلويل ابإ  دراج اإ
 )ه(.7)اثنيا(45مبوجب القاعدة  من واثئق

صدار رأأي مكتوب مع لك تقاريرها اخلاصة ابلبتزويد الإدارات  اقرتاح أأحد الوفودد وأأي   .121 ماكنية اإ حث الإضايف ابإ
ىل أأن الاقرتاح ، و ادلويل دارة توفر خدمة اخلدمة  جعل هذه هوأأشار يف الوقت ذاته اإ اختيارية، أأي حسب اختيار لك اإ

ن املكتب اذلي ميثهل يوفر حاليًا  وقال .الإضايف ادلويل البحث عد مبثابة تُ تقرير البحث الإضايف ادلويل مع  ةمكتوب رشوحااإ
. املنصوص عليه يف املعاهدةمجمل احلد الأدىن من الواثئق وتغطي ابلتايل  رأأي مكتوب مصاحب للبحث ادلويل "الرئييس"

ه للامتس ، مثل اس تخدامضغر  يف أأييتيح اس تخدامه ومن مث، س متنح التعديالت املقرتحة وضعًا قانونيًا لهذا الرأأي 
أأي املكتوب يتيح للماكتب املعيَّنة اس تخدامه اكس تخدام الر مما ، اتالرباء اتملعاجلة طلب نظام املسار الرسيعالاس تفادة من 

 املصاحب للبحث ادلويل "الرئييس".
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ضايف، وطلبت املزيد من التوضيح عن تأأثري  .122 ووافقت عدة وفود عىل اقرتاح متديد املهةل احملددة للامتس حبث دويل اإ
 ذكل يف توس يع نطاق اس تخدام البحث ادلويل الإضايف. واقرتحت تكل الوفود املزيد من التحسينات يك جيذب النظام املزيد

من املس تخدمني مهنا زايدة عدد الإدارات ادلولية اليت توفر البحث ادلويل الإضايف، وتوفري املزيد من اخليارات للامتس حبث 
حبيث يشمل لغات أأو مجموعات أأو قواعد  احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيتجاوز 

 ليت يتكبدها املس تخدمون.بياانت حمددة، وخفض التاكليف ا

دخالها عىل القاعدة   .123 من الالحئة التنفيذية بصيغهتا  1(اثنيا)45ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
َّنة  ىل امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر   P/9CGWCTCP وثيقةاليف مرفق املبي  ،2016اهدف تقدميها اإ

ضافية قد تدخلها الأمانة. حتريرية بأأية تغيريات رهناً  دخال القاعدة اجلديدة  اإ )اثنيا( 7)اثنيا(45ومل يُتفق عىل اإ
)اثنيا( بصيغهتا املبينة يف مرفق 3)اثنيا(90و 9)اثنيا(45و 8)اثنيا(45التعديالت املقرتحة عىل القواعد  ول

 .PCT/WG/9/6 الوثيقة

يداع عناار أأو أأجزاء "عن خطأأ"تصويب الطلب ادلويل من جدول الأعامل:   26البند   يف حال اإ
ىل الوثيقة .124  .PCT/WG/9/13 استندت املناقشات اإ

ل عىل  5.20وقال وفد املكتب الأورويب للرباءات أأنه يؤي د اقرتاح تعديل القاعدة  .125 لتوضيح أأن القاعدة ل تنطبق اإ
)اثنيا( مع معاهدة قانون الرباءات. 5.20حة الأجزاء الناقصة فعال، ولكن دليه قلق جدي بشأأن تطابق القاعدة اجلديدة املقرت 

( من معاهدة قانون الرباءات تنص عىل أأن للأطراف املتعاقدة حرية وضع رشوط تكون، من منظور 1)2وأأوحض أأن املادة 
لهيا يف معاهدة قانون الرباءات ولحئهتا التنفيذية، خالل رشوط اترخي الإ  يداع املودع أأو املاكل، أأفضل من الرشوط املشار اإ

ن املادة  5وفقا للامدة  من معاهدة قانون الرباءات حتدد رشوط اترخي الإيداع،  5من معاهدة قانون الرباءات. وأأضاف قائال اإ
طراف املتعاقدة يف معاهدة قانون 6)5وحتديدا املادة  (، تتناول مسأأةل تضمني الأجزاء الناقصة ابلإحاةل، يه ابلتايل ملزمة للأ

ضافية وبعيدة الأثر لتعديل نطاق الكشف دون الرباءات. ومعىن ذكل  ماكنيات اإ أأن تكل الأطراف ليست حرة يف خلق اإ
ن اتفاقية الرباءات الأوروبية صيغت عىل ذكل الأساس، والقاعدة  مهنا تطابق عىل حد كبري  56تغيري اترخي الإيداع. وقال اإ

ن أأحاكم القضااي ا6)5القاعدة  ليت نظره فهيا جملس الطعون للمكتب الأورويب للرباءات ( من معاهدة قانون الرباءات. وقال اإ
من اتفاقية الرباءات الأوروبية ل متكن من التفسري بأأن أأجزاء الوصف أأو الوصف لكه كام أأودع يف  56القاعدة تؤكد أأن 

دة، ورمبا عىل الأصل ميكن تعديلها أأو استبداهل أأو حذفه. وذلكل، يعتقد الوفد أأنه من الرضوري تقيمي املسأأةل بدقة شدي
أأساس مشاورات من خالل اس تييان مثال، مع الأطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات، من أأجل تفادي توس يع الهوة 

ىل  ن خلص ذكل التقيمي اإ بني املامرسة اليت جيب تنفيذها يف املرحةل ادلولية واملامرسة الوطنية فامي بني خمتلف املاكتب. وحىت واإ
ن القاعدة عدم وجود تناقض  ىل مزيد من التغيري يك تنص عىل أأن أأي 5.20مع معاهدة قانون الرباءات، فاإ )اثنيا( حتتاج اإ

 ينبغي أأن حيتفظ به يف امللف وأأن يكون متاحا ملعاينة امجلهور. عن خطأأ  دع عن خطأأ أأو جزء حمذوف من الطلبو عن ر م

بتضمني أأي عن ر أأو جزء "حصيح" ابلإحاةل يكون  وأأي دت عدة وفود أأخرى الاقرتاح عامًة، ولحظت أأنه فامي يتعلق .126
ن ذكل يتوافق مع املبدأأ املتعارف عليه معوما وهو تضمني أأية عناار أأو أأجزاء انقصة ابلإحاةل  متضمنا يف طلب الأولوية، فاإ

ضافة مادة جديدة خارج نطاق الطلب ادلويل كام أأودع يف الأصل، كام تنص عىل ذكل لك من معاهدة  لهيا، دون اإ التعاون اإ
ذ ستسمح هلم  ة للمودعني اإ بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات. واملهنج اجلديد املقرتح س يكون وس يةل معقوةل وميرس 

يداع الطلب، ول س امي يف حال الإيداع الإلكرتوين اذلي يسهل  رفاق بتصويب الأخطاء املرتكبة عند اإ فيه هامش اخلطأأ عند اإ
 عناار أأو أأجزاء من الطلب. 

ىل تعديل الالحئة التنفيذية لأنه الأحاكم  .127 نه يؤيد الهدف من الاقرتاح ولكنه ل يرى أأية حاجة اإ وقال أأحد الوفود اإ
ماكنية تضمني  عن ر أأو جزء حصيح ععن ر أأو جزء "انقص"، كام هو واحض من جسالت احلالية تنص ب راحة عىل اإ
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()ب( من معاهدة قانون الرباءات، 1)3د أأيضا أأنه بناء عىل املادة الاجامتع اذلي معل عىل صياغة الأحاكم احلالية. ورأأى الوف
ن تطبيق  ن املسأأةل فاإ معاهدة قانون الرباءات عىل الطلبات ادلولية خيضع لأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وابلتايل فاإ

 قيد النقاش ليست خاضعة ملعاهدة قانون الرباءات.

ساءة اس تعامل احلمك اجلديد اذلي  اقلق أأبدتلهدف الاقرتاح معوما ولكن وفود عن تأأييدها عدة وأأعربت  .128 ماكنية اإ زاء اإ اإ
زاء العالقة مع الإجراءات  ل يف حالت حمدودة واس تثنائية. وعربت عن انشغالت وطلبت توضيحات اإ ل ينبغي أأن يطبق اإ

ابستبدال مجمل  ل يُسمحأأحد الوفود لزوم توضيح أأنه واقرتح . 91 وفقا للقاعدة السافرةاحلالية اليت تسمح بتصويب الأخطاء 
م الأمانة واقرتح وفد  .اخلاطئالإيداع يف الالحئة التنفيذية، حىت يف حال عليه  كام هو منصوصاملطالب والوصف  أأن تقد 

( 1)6مزيدا من التوضيح بشأأن أأثر الأحاكم املقرتحة عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات مبوجب املادة 
 مهنا.

جراء فع ال وميرسَّ عىل  .129 وارح العديد من ممثيل املس تخدمني أأهنم يؤيدون الاقرتاح تأأييدا شديدا، مالحظني أأنه اإ
 املس تخدم.

الفريق العامل من الأمانة أأن جتري تقيامي للمسائل املتصةل مبعاهدة قانون الرباءات، يك ينظر فيه الفريق  والمتس .130
 العامل يف دورته املقبةل.

 املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم  من جدول الأعامل: 27البند 
ىل الوثيقة .131  .PCT/WG/9/3 استندت املناقشات اإ

املعروض يف الوثيقة، ولحظت أأنه مشابه للأحاكم الواردة حاليا يف معاهدة التعاون بشأأن أأي دت عدة وفود الاقرتاح  .132
الرباءات اليت تتعامل مع مسأأةل رد  حق الأولوية، واليت تقتيض من مكتب اس تالم الطلبات أأل يعترب املطالبة ابلأولوية عىل 

يداع دويل لحق  للتارخي اذلي تنقيض فيه مدة الأولوية ولكن يف غضون أأهنا لغية فقط لأن الطلب ادلويل دليه اترخي اإ
 شهرين من ذكل التارخي.

ىل عدة  .133 ن الاعرتاف ابملطالبة ابلأولوية يف نفس اليوم ل تامتىش مع اتفاقية ابريس، ابلنظر اإ وقالت عدة وفود أأخرى اإ
لتنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، من الالحئة ا 4.2( من اتفاقية ابريس والقاعدة 2)ج()4جوانب ل س امي صياغة املادة 

)ب( من الوثيقة، فاإن 11اترخي الإيداع ل حيسب مضن مدة الأولوية. وكام هو معرتف به يف الفقرة اللتني تنصان عىل أأن 
جراء املرحةل الوطنية أأكرث تعقيدا يف معظم املاكتب املعي نة فامي  يتعلق التعديل املقرتح بشأأن الالحئة التنفيذية س يجعل اإ

لهيا،  ابلطلبات اليت تش متل عىل مطالب ابلأولوية يف نفس اليوم واليت يُلمتس فهيا تضمني عناار أأو أأجزاء انقصة ابلإحاةل اإ
ىل تكل املطالب ابلأولوية، لأن معظم املاكتب املعي نة ل تعرتف بتكل املطالب ابلأولوية.  وينبغي ابلتايل تركزي ابلستناد اإ

من بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املبادئ التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات ودليل مودع الطلب عىل تعديل اجلهود 
أأجل توضيح الفرق يف املامرسات املطبقة يف ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املعي نة. واقرتح وفد أأن تدعى مجعية احتاد 

سداء املشورة حول املسأأةل اهدف التوفيق بني ىل اإ  خمتلف املامرسات يف ادلول الأعضاء يف اتفاقية ابريس، مبا خيدم ابريس اإ
 مصلحة مودعي الطلبات.

ومل يُت فق عىل التعديالت املقرتحة بشأأن الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام يه معروضة يف  .134
 ، ول العمل املقبل فامي يتعلق اهذه املسأأةل.PCT/WG/9/3مرفق الوثيقة 
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دارة  من جدول الأعامل:  28البند  ىل اإ رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإ اإ
 البحث ادلويل

ىل الوثيقة .135  .PCT/WG/9/5 استندت املناقشات اإ

 لك الوفود اليت أأخذت اللكمة أأي دت الاقرتاح املعروض يف الوثيقة. .136

خطارات بعدم التواوقالت عدة وفود  .137 مت اإ ىل املكتب ادلويل. وردا عىل 2)اثنيا(23فق بناء عىل القاعدة أأهنا قد  )ه( اإ
)اثنيا( اجلديدة هو تسهيل تقامس العمل فامي بني املاكتب وأأعرب 23تكل البياانت، ذك ر أأحد الوفود بأأن الهدف من القاعدة 

 يتس ىن حسب تكل الإخطارات بعدم التوافق يف املس تقبل القريب.أأن عن أأمهل يف 

كام يه معروضة يف مرفق الوثيقة  2)اثنيا(23يق العامل عىل التعديالت املقرتحة بشأأن القاعدة ووافق الفر  .138
PCT/WG/9/5  ىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا املقبةل يف أأكتوبر حالهتا اإ  .2016بغية اإ

 التعاون بشأأن الرباءاتحذف "أأحاكم عدم التوافق" من الالحئة التنفيذية ملعاهدة  من جدول الأعامل:  29البند 
ىل الوثيقة  .139  .PCT/WG/9/12استندت املناقشات اإ

كام من الالحئة التنفيذية،  1)اثنيا(51و 10.4 تنيالتعديالت املقرتحة بشأأن القاعد ووافق الفريق العامل عىل .140
ىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا امل  PCT/WG/9/12يف مرفق الوثيقة يه معروضة  حالهتا اإ قبةل يف بغية اإ

 .2016أأكتوبر 

 مسائل أأخرى من جدول الأعامل:  30البند 
وافق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بعقد دورة واحدة للفريق العامل بني دورتهيا املنعقدتني يف  .141

اتحة القدر ذاته من املساعدة املالية الاكفيةالأموال توافر ، رهنا ب 2017وسيمترب/أأكتوبر  2016 أأكتوبر لمتكني بعض ، واإ

 الوفود احلارضة يف هذه ادلورة من حضور ادلورة املقبةل.

ىل أأن ادلورة  .142 يف جنيف يف مبدئيا للفريق العامل من املرتقب عقدها العارشة وأأشار املكتب ادلويل اإ
 .2017 مايو/يونيو

 ملخص الرئيس من جدول الأعامل:  31البند 
ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس وأأن احملرض الرمسي سريد يف أأحاطت الفريق العامل علام بأأن هذه الوثيقة يه  .143

 .تقرير ادلورة

 من جدول الأعامل:  اختتام ادلورة 32البند 
 .2016مايو  20اختمت الرئيس ادلورة يف  .144

 [هناية الوثيقة]


