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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016مايو  20اإ
 
 

 تقريرال

متده الفريق العامل  اذلي اع

 20ىل اإ  17سعة يف جنيف يف الفرت  من رباءات دورته التابشأأن الالتعاون عادد  املعين مبعقد الفريق العامل  .1
 .2016 مايو

َّلني الفريق العامل واكن أأعضاء  .2 الاحتاد ادلويل للتعاون يف الأعضاء ادلول التالية  "1" يف ادلور :التايل ذكرمه ُممث
، كوس تارياك، أألبانيا، اجلزائر، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، الربازيل، كندا، ش ييل، الصني ، كولومبيا :بشأأن الرباءات

كوادوررك، مناادل، ، مجروهورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةيةالتش يك  روهوريةاجل  ، مرص، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، اليوانن، اإ
يران )مجروهورية  يطاليا، الياابن، اكزاخس تان –دندوراس، دنغاراي، الروهند، اإ رسائيل، اإ ، كينيا، ليتوانيا، مالزياي، الإسالمية(، اإ

، املغرب، نيوزيلندا، الرنوجي، عامن، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجروهورية كوراي، مجروهورية مودلوفا، رومانيا، ، املكس يكمايل
س بانياالاحتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، الس نغال، س نغافور ، سلوفاكيا، جنوب أأفريقيا،  ، السودان، السويد، اإ

املنظامت و (؛ 59العربية املتحد ، اململكة املتحد ، الولايت املتحد  الأمريكية ) سويرسا، اتيلند، تركيا، أأوكرانيا، الإمارات
معروهد فيسغراد (، و NPI) معروهد الرباءات لبدلان الشامل(، و EPO)لرباءات لكب  الأوروي امل احلكومية ادلولية التالية: 

 .VPI)) (3) للرباءات

َّ واكنت املنظامت احلكومية ادلولية التايل ذكردا مُ  .3 (، OAPIفريقية للملكية الفكرية )بصفة مراق : املنظمة الأ  لة مث
(، مكب  براءات EAPO(، املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات )ARIPOاملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية )

 (.4الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية )
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َّ مُ لية غري احلكومية التاواكنت املنظامت ادلولية  .4 (، APAA: اجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات )لة بصفة مراق مث
(، AIPPIاجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )(، ELSA Internationalاجلعية الأوروبية لطالب احلقوق )

عمتدين دلى املكب  الأوروي معروهد الوالكء امل ، مبادر  تصورات الابتاكر(، FICPI) الفكريةادلويل لوالكء امللكية  الاحتاد

 .(IFPMA( )7) الاحتاد ادلويل جلعيات املنتجني الصيدليني(، EPI)للرباءات 

َّ مُ املنظامت الوطنية غري احلكومية التالية  اكنتو  .5 ني املعمتدين دلى منظامت الإس باني: مجعية الوالكء لة بصفة مراق مث
 اجلعية الياابنية لوالكء الرباءات (،JIPAالياابنية للملكية الفكرية )(، اجلعية AGESORPIامللكية الفكرية والصناعية )

(JPAA( )3). 

 وترد قامئة املشاركني يف املرفق. .6

 افبتاح ادلور 
وتوىل الس يد الكوس ماتيس )الويبو(  .  ابملشاركنيورحَّ  افبتح الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو، ادلور    .7

 أأمانة الفريق العامل.

ن فادلولية.  الإداراتبني  فامي تطوراتا دد  من مبالعامل  العام الفريق   املديرُ غ أأبلو  .8  معروهد فيسغراد للرباءاتقال اإ
دار   2015السابعة والأربعني يف أأكتوبر  يف دورهتا اجلعيةُ  عّينبه اذلي، ودو املعروهد 2016يوليو  1 معهل يف يبارشسوف  اإ

دار  للفحص المتروهيدي ادل داراتن منذ ادلور  الثامنة للفريق العامل، ذكر أأنه . و ويلللبحث ادلويل واإ ممارسة  تاندولي بدأأت اإ
 ، ودو مؤسسة حكومية،، واملعروهد الأوكراين للملكية الفكرية2015سبمترب  1لملكية الفكرية يف س نغافور  ل مكب  دام و  معلروهام

ن روهمة يف بدء العمليات. و امل ملرادل ادذه بلوغروها  عىلاملاكت   تكلالعام  املديرُ ودنّأأ . 2016 فرباير 6يف  اللجنة املعنية قال اإ
ىل اجلعية  هتالتقدمي مشور سوف جتمتع خالل دذا الأس بوعابلتعاون التقين  س تجمتع دلورهتا الثامنة والأربعني يف  اليت –اإ

دار  للفحص المتروهيدي ادل لرباءاتتركيا ل تعيني معروهد بشأأن – 2016أأكتوبر  دار  للبحث ادلويل واإ  .ويلاكإ

حتقق من املتوقع أأن أأضاف أأن للتعاون ادلويل الناحج. و  رائع   أأكد املدير العام أأن معادد  التعاون بشأأن الرباءات مثال  و  .9
يرادات  %77حنو معادد  التعاون بشأأن الرباءات  معادد  التعاون تُعترب . وذلكل 2016/2017يف الثنائية ملنظمة امن اإ

 ش ىتاكت  امللكية الفكرية يف ملللغاية جليع ادلول الأعضاء املشاركة و  همامة  واتفاقاة لمنظمة، ية ل ابلغ الأه  بشأأن الرباءات عنرصاة 
دارات ، و ُمختار نة و عيَّ مُ  ، وماكت لتسمل الطلباتماكت  بوصفروها الأدوار اليت تضطلع هبا  لفحص واللبحث ادلويل اإ

 .ادلويل المتروهيدي

نه منذ ادلور  الثامنة للفريق العامل.اليت ددثت  التطورات الرئيس يةبعض ذكر املدير العام و  .10 هناية عام  يف فقال اإ
ىل  قريباة من املأأمول أأن يصل دذا العدد دوةل مبعاقد ، و  148، اكن دناك 2015 غري  جنازاة وسوف يكون ذكل اإ ، 150اإ

ن . و %1.7زايد  قدردا شروهد ، أأي تقريباة  218 000بلغ رباءات ادلولية العدد طلبات  وأأفاد بأأنعادي.  الزايد  دذه قال اإ
نية. وعالو  عىل ذكل، أأشارت تق أأس باب ب هري فسذكل ميكن ت عتقد أأن أأقل مما اكنت عليه يف الس نوات الأخري ، لكن يُ 

ىل زايد   2016عام املؤرشات الأولية ل يداع يف النظام، نطاقاة مشاركة أأوسع  أأيضاة وأأضاف أأنه توجد منو. ال معدل اإ ذ جيري اإ اإ
احبلت الرشكة الصينية دواوي للتكنولوجيا  ذكر أأن. و 2014عام  بدلان عنمثانية بزايد  قدردا ، بدلاة  132 دولية يف طلبات

معادد  التعاون بشأأن بناء عىل  منشور  لط 4000ما يقرب من فقد أأودعت ، 2015عام  يف مر  أأخرى صدار  املودعني
ابعتباردا املصدر الرئييس  مركزداايت املتحد  الأمريكية عىل دافظت الولفقد ، منشأأ املودعنيمن حيث بدلان أأما الرباءات. 

يداع 57 000بنحو للطلبات ادلولية  الصني، اليت شروهدت مث دويل،  طل  44 000 بنحو، تلهيا الياابن يف املركز الثاين اإ
ن طل  دويل. و  30 000ا يقرب من مب، يف املركز الثالث %16.8بلغ معدل منو غري عادي  الت دخول دمىض يقول اإ

ذ زادت  ،قياس ياة  رمقاة  أأيضاة بلغت  املردل الوطنية ىل عام  2013من عام  %5.2بنس بة اإ ىل ذكل، بلغت 2014اإ . وابلإضافة اإ
من حيث أأما ( للمر  الأوىل. تقريباة  502 000املردل الوطنية أأكرث من نصف مليون )دالت دخول طلبات غري املقميني 
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يداعات من املردل الوطنية  دخولحصة  فقد لرباءات يف مجيع أأحناء العامل، لغري املقميني معادد  التعاون بشأأن الرباءات يف اإ
جنازات نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات.2014يف عام تقريباة  %57فبلغت  %1.4قدار مب زادت  ، مما يدل عىل اإ

َّط املديُر العام الضوء  عىل .11 نظام ل  لكرتونيةالإ بيئة رات كبري  فامي يتعلق ابل ما ُأحرز يف الآونة الأخري  من تطو  وسل
لواائف املتادة من خالل اخلدمات، ل س امي ل تنبفع انتفاعاة اكمالة اباملاكت  اليت  ع مجيع  وشَّ  ،معادد  التعاون بشأأن الرباءات

عداد  ه جيري دالياة وذكر أأنذكل. بأأن تفعل ، (ePCT)نظام املعادد  الإلكرتوين  لنظام جديدين  "عرضشلك وأأسلوب "اإ
عداددام املعادد  الإلكرتوين  يجعل النظام س  يف وقت لحق من دذا العام، مما وف يُنرشان وس ،مرادل مبقدمةوقد بلغ اإ

ن و . أأسروهل وأأيرس يف الاس تخدام يف  ُأوِدعتمن طلبات معادد  التعاون بشأأن الرباءات  %94ما يقرب من مىض يقول اإ
لكرتوين ابلاكمل. و  ماكنية ه ذكر أأنشلك اإ نظمةاس تضافة املكب  ادلويل لبفضل اإ مجيع ادلول املتعاقد  يف ملاكت   ميكن، لأ

ىل وجود نظام يداع الإ الإ خدمة ملودعي الطلبات م قدِّ تُ  أأناحتاد معادد  التعاون بشأأن الرباءات  لكرتوين من دون احلاجة اإ
لكرتوين حميل يداع اإ ن . اهبخاص  اإ ىل نتاجئ البحث والفحص نظام الويبو للنفاذ املركوقال اإ ددى دو ( "ويبو كيس")زي اإ اإ

املاكت .  جان  شاركة منامل  يف الس نوات الأخري ، مع تزايد امة هم خدمات تكنولوجيا املعلومات الأخرى اليت حققت تقدماة 
ذا ذكر أأنه و  ضافةة دذه املنصة فسوف تصبح ، "ويبو كيس"منصة يف ادلولية دارات مجيع الإ شاركت اإ مكل نظام تُ سوف و  أأمه اإ

عند املعلومات املتادة  جود حتسني من أأجل وطنية الاملعلومات للماكت   توفريمعادد  التعاون بشأأن الرباءات من حيث 
 رباءات.القرارات بشأأن طلبات اختاذ 

ىل ابلإشار  اخبمت املدير العام و  .12  – رسومبة مرتبطتتعلق مبسائل روهمة املدرجة عىل جدول الأعامل من البنود امل كثرياة أأن اإ
ط واملقاصة من أأجل احلد من التعّرض لت مثل املقدم من وفد الربازيل فامي  لقرتاحابو – رصف العمالتأأسعار  قل التحوُّ

ماكنية يتعلق  أأن رسوم معادد  التعاون بالعام  املديرُ ذكَّر البدلان النامية. و جامعات ختفيض الرسوم للجامعات، ل س امي ابإ
يرادات  من %77متثل بشأأن الرباءات  ، سائلامل  تكلعند تناول رضور  تويخ احلذر باملدير العام وىص أأ و ملنظمة، ااإ

ىل  اة نظر   .للمنظمة بأأمكلروهاساس املايل متّس الأ أأهنا اإ

 هانتخاب الرئيس وانئبي
 لدلور ، والس يد فيكبور بورتييل انتخ  الفريق العامل ابلإجامع الس يد ماكس مييليانو سانتا كروز )ش ييل( رئيساة  .13

 ومل تكن دناكل أأي ترش يحات ملنص  النائ  الثاين للرئيس. للرئيس. )أأسرتاليا( انئباة 

 اعامتد جدول الأعامل 
14.  ُ  . PCT/WG/9/1 Rev. 2 ل كام دو مقرتح يف الوثيقةعدَّ اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل امل

حصاءات قطاع معادد  التعاون بشأأن الرباءات   اإ
حصاءات قطاع معادد  الرباءات علامة  أأداط الفريق العامل .15 آخر اإ  وعروض 1بعرض قدمه املكب  ادلويل عن أ

، وكذكل التقارير الإدارية للنظام الإلكرتوين ملعادد  2عن قاعد  الويبو للبياانت الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية
دار  للفحص أأو اإ  لماكت  العامل بصفة مكب  لتسمل الطلباتلاملتادة  التعاون بشأأن الرباءات دار  للبحث ادلويل أأو اإ

 المتروهيدي ادلويل.

                                                
1

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

2
  : 2/index.htmhttp://ipstats.wipo.int/ipstatvالتايل عىل الرابطالإلكرتوين مبادة عىل موقع الويبو   

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_statistics
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_statistics
http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm
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تسمل الطلبات اكت  الإلكرتوين املتادة ملاملعادد   نظام التقارير الإدارية يفبشأأن وفد المنسا طرده عىل سؤال  اة وردّ  .16
ُ خبصوص  ل بعدسخ البحث اليت مل ن دار  البحث ادلويل، أأكدت الأمانة أأن دذه  تُرس  ىل اإ ىلستند التقارير ت اإ  اس تالم اإ
 أأرسل يفبات ل ط  سوف توجدذلكل، ونسخة البحث.  س تالماب خطارلالإ يف املكب  ادلويل  PCT/ISA/202الاس امتر  

ل يُذكر سوف البحث، ولكن  نسخة  الطلبات سمل ت  مكبُ   دالهتا دار  البحث ادلويل مل أأهنا مل تُرس  ما لأن اإ بعد ترسل اإ
خطاراة اب أأضافت و . بعد الإخطاريعاجل املكب  ادلويل مل لأن ، أأو PCT/ISA/202ر  اس امتبحث من خالل نسخة ال س تالم اإ

آلياة املعلومات الوارد  أأن يعاجل  ،يف بعض احلالت، ميكن للمكب  ادلويل هأأن عد  الأمر س تغرق قد ي ، بيامن يف دالت أأخرى أ
 .املعاجلة ق لتحسني معليةائطر املكب  ادلويل عن  يبحث، ثانيةيف احلاةل ال وعمل يدوي. بسب  رضور  القيام بايم أأ 

 اجامتع الإدارات ادلولية العامل يف ال معادد  التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن ادلور  الثالثة والعرشين 
 .PCT/WG/9/2ىل الوثيقة اإ استندت املناقشات  .17

يف ال  العامل ات ادلوليةعن ادلور  الثالثة والعرشين لجامتع الإدار  اليت تضمنت تقريراة  الوثيقة   الأمانةُ  عرضتو  .18
للفريق الفرعي املعين ابجلود  التابع لجامتع الإدارات ادلولية معادد  التعاون بشأأن الرباءات وادلور  غري الرمسية السادسة 

ىل كام دو احلال يف الس نوات السابقة، عىل التدابري الرامية  ،الرتكزيوانص  التعاون بشأأن الرباءات.  العامل يف ال معادد  اإ
دار  اجلود  يف الإدارات  ةنظمأأ جلود  زايد  حتسني اب املعين وقبل لك يشء، انقش الفريق الفرعي أأولة و حتسني اجلود .  اإ

دار  اجلود  يف  بشأأناملكب  ادلويل قدمه ادلولية واملكب  ادلويل، مبا يف ذكل عرض  معليات معادد  التعاون بشأأن شعبة اإ
ىلودو أأمر عىل مواصل تطوير مقاييس اجلود ،  الرباءات. وركزت املناقشات أأيضاة  نظام معادد  التعاون بشأأن  همم ابلنس بة اإ

انقش . وتار دلويل واملاكت  املعينة وامل واملكب  ا تسمل الطلبات اكت ومالإدارات ادلولية، بل مبا يشمل الرباءات كلك، 
زايد  اس تفاد  املاكت  الأخرى واملودعني الآخرين ، هبدف يلنواجت العمل ادلول جلود  حتسينات حمدد  املعين ابالفريق الفرعي 

دارات البحث ادلويل  تبعروهايت ت اسرتاتيجيات البحث التبادل اكنت البنود اليت نوقشت تتعلق ب عىل وجه اخلصوص، و . مهنا اإ
ىل ذكل، انقش الفريق الفرعي . وعالو  عالتقارير المتروهيدية ادلولية عن الأدلية للرباء ووضع بنود مودد  يف الآراء املكبوبة و 

املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث  ما يتعلق بودد  الاخرتاع من تحسني اجلود  مثل حتسني وحتديثل جلود  تدابري املعين اب
جراءات تعيني ما يتعلق ابجلود  من جلود  املعين اب، انقش الفريق الفرعي . وأأخرياة والفحص المتروهيدي ادلوليني جوان  اإ

ىل تعزيز املتطلبات املتعلقة ابجلود  فامي  الإدارات دار  اجلود   ةنظمخيص أأ ادلولية، اليت هتدف اإ لإدارات املس تخدمة يف ااإ
دار  دولية تعينيال  تلمتساليت ادلولية واملاكت   اس امتر   لإعداد 2015رمسي يف عام الجامتع غري الا، والفكر  املقرتدة يف اكإ

دار معيارية للمكب  اذلي يلمتس تع طل    ادلولية. يينه اكإ

ل س امي ابجلود ، تتعلق ناقشات م  جُيرى يف اجامتع الإدارات ادلولية منما  أأهيةعىل وفد اململكة املتحد   شددو  .19
ىل تبادل اسرتاتيجيات البحث  اجلود . وأأعرب الوفد  زايد من أأجل توفري الشفافية وتسروهيل تقامس العمل و اجلروهود الرامية اإ

ابلشرتاك مع مكب  تسجيل الرباءات  لرباءاتالياابن لاجلارية اليت يقوم هبا مكب   الرائد ة يف ادلراسة عن ادامتمه ابملشارك
ادلولية،  دار اكت  املعّينة عىل الآراء املكبوبة وتقارير البحث ادلويل اليت تضعروها الإ امللتعقي  ليات اتحممتل الآ السويدي بشأأن 

ىل ماكت  معّينة أأخرى.يف دال تقرر توس يع نطاق دذه ادلراسة  الوفد عن دمعه لس امتر  الطل  املعيارية املتوخا   وأأعرب اإ
لتعيني الإدارات ادلولية اجلديد ، وذكر أأنه يدرس وضع رشط، عىل غرار الرشط قيد التجربة يف واكةل أأسرتاليا للملكية 

الرأأي املكبوب أأو تقرير البحث والفحص  الفكرية، يطل  مبوجبه من مقدم الطل  ادلاخل يف املردل الوطنية الرّد عىل
بداء مالحظاتهيف المتروهيدي ادلوليني قبل الرشوع  جراء تعديالت و/أأو اإ جراءات الفحص الوطين من خالل اإ الرأأي  بشأأن اإ

 أأو التقرير، حس  ما يلزم.

ىل ملخص  استناداة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية، وذكل  لثةبتقرير ادلور  الثا وأأداط الفريق العامل علامة  .20 اإ
 . PCT/WG/9/2واملدرج يف مرفق الوثيقة  PCT/MIA/23/14رئيس تكل ادلور  الوارد يف الوثيقة 
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 اخلدمات الش بكية ملعادد  التعاون بشأأن الرباءات
ىلاستندت املناقشات  .21  .PCT/WG/9/17الوثيقة  اإ

عىل مدار عادد  التعاون بشأأن الرباءات مل الش بكية دماتاخلتفاصيل بشأأن تطوير  تعرضالأمانة أأن الوثيقة  توأأوحض .22
 اة شروهر  عرش الثين خاللالش بكية الت تتطور اخلدمات وذكرت أأن دذه لعام املقبل وما بعده. االعام املايض وأأولوايت 

واملاكت   ،والإدارات ادلوليةتسمل الطلبات، ، وماكت  مودعو الطلبات لينبفع هباقدم أأدوات جديد  وحمس نة مما املاضية، 
ن و املعينة.   ةنظممبصفح، ولكن الروهدف دو ضامن أأن الأ  املعادد  الإلكرتوين القامئ عىل ذلكل دو نظامالوجه املريئ قالت اإ

عىل حنو فعال، ليس  معاة  روهاعمل مجيع تاكت  املبني املكب  ادلويل و الآلية واهجات ، والالأنظمة ادلاخليةو القامئة عىل املتصفح، 
املاكت  املعينة ومس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات من أأجل  ، ولكن أأيضاة فراد حفس من أأجل ُمودعي الطلبات الأ 

ن املكب  ادلويل ن عىل نرش معلومات دقيقة يف الوقت املناس  ع نعمتدو ي اذلين  الأددا  خالل املردل ادلولية. وذلكل فاإ
عداد عمل عىل ل ي اخلدمات الأساس ية للتأأكد من أأن املعلومات اليت ودعي الطلبات حفس ، بل يعمل أأيضاة عىل أأدوات ملاإ

ىل يف أأماكن أأخرى،  فعاةلة تُعال ج معاجلةة ميكن أأن ما خشص دخلروها يُ  بأأكرب قدر  يسريعمل أأن الترتيبات الرصد لضامن ابلإضافة اإ
نه املردل ادلولية. و خالل من الكفاء  ممكن  ىل أأدد مضت تقول اإ ذا أأردان الإشار  اإ ىل العام  تطورات دذاأأبرز اإ فلن نشري اإ

ىليف دد ذاهتا جديد  ةفيوا  ماكنية  ، بل اإ ، للمس تخدم جتربة جديد  مقدت اليت خلدمات القامئة عىل املتصفح،الانتفاع اباإ
نة لإدار  النفاذ.اتحم نظمة الأ و  اخلدمات  فعاليةبزايد  تسمح  نفاذ سوفاخلدمات املتادة ابس تخدام النظام اجلديد لإدار  ال ف س ّ

داةل بني الآلتالآمنة  مة ملودعي الطلبات  لالإ عرب نظام يداع الإ س يكون ، 2016يونيو  1 حبلولأأضافت أأنه و واملاكت . املُقدَّ
ىل عدد تسمل الطلبات ماكت مكبباة من  40يف  جادزاة لالس تخدامالإلكرتوين املعادد   ، ومن املمكن حتميل الواثئق الالحقة اإ

دارات دوليةبصفهتا ماكت  تسملاكت  املمماثل من  املعلومات تكون يف دذا الصدد أأن من املروهم ذكرت أأن و .  طلبات أأو اإ
اتحهتا ومعاجلهتاجتلأن التأأخري يف الواثئق والبياانت اليت  قدر الإماكنثة حدَّ ومُ  اكت  اكملة املو ملودعي الطلبات  الظادر   ري اإ

ن . و اة معين اة دولي اة طلبتعاجل اكت  أأخرى يف التباس ملتسب  ي ميكن أأن  : يه الوارد  يف الوثيقةالأولوايت قصري  الأجل قالت اإ
اتدة ضامن  م من خالل نظام املعادد  الإلكرتوين، اثنياة:من حتميل واثئق لفائد  مكبهب الطلبات ضامن متّكن مودعيأأولة:  اإ

ُ خدمة تقيمي ، اثلثاة: الإنرتنتش بكة الواثئق عىل  بنسق الواثئق  كأدا  لإداةل(  eSearchCopyسخ البحث الإلكرتونية )ن
لكرتوين  دار  للبحث  ما بصفبه مكب  تسمل طلبات بني مكب  مودداإ آخر بصفبه اإ ىل أأن املكب   .ويلادلومكب  أ وأأشارت اإ

ع ىل اإ عىل  اكت   امل ادلويل يُشّجِ ن . و XML بنسقرسال مزيد من الواثئق الاجتاه اإ ىل ابلنس بة أأمر ابلغ الأهية دذا قالت اإ اإ
دارات البحث ادلويل، الصادر  عن  والآراء املكبوبةادلويل ث البحقارير ت بنسق تقارير حبث ترسل ثالثة مهنا اليت بدأأت اإ

XML  .ىل املكب  ادلويل صدار من وأأضافت أأن اإ برانمج التصفح خدمات نظام املعادد  الإلكرتوين القامئة عىل أأدد  اإ
نتاج تظروهر قريباة  سوف اليت آراء مكبوبة بنسق لإعداد تقارير حبث  وس يلة  أأيضاة  يقدم يف بيئة الإ ، وللميض يف ذكل. XMLوأ

ىل ل XML وترجامت بنسق ترتي  جديد لنرش تقاريرسوف يوجد أأيضاة  ُ زايد  فعالية النفاذ اإ ، . وأأخرياة ستشروهد هباالواثئق امل
املاكت  املعينة لزِم ، اليت تُ 2017يوليو  1يف  النفاذدزي  اليت سوف تدخل 95القاعد  عىل املُدخل تعديالت ابل فامي يتعلق 

ن  ،امحلاية منحدالت و  نشوراتوامل  املردل الوطنية دخول دالتعن رسال معلومات ابإ  يأأمل املكب  ادلويل قالت الأمانة اإ
رسال دذه املعلومات يفيف بدء ل اكت  خطوات ل تتخذ املأأن   أأنظمةة يتيح املكب  ادلويل ذكرت أأن و وقت ممكن. أأقرب  اإ

الالزمة للمعاجلة يف املردل الواثئق والبياانت اس تخراج ملساعدهتا عىل ، وكذكل الإلزامذا الوفاء هب عىلاكت  ملساعد  امل
 .بذكل هممتعىل اس تعداد ملناقشة دذه الأنظمة مع أأي مكب  معني أأنه ، و الوطنية

ىلوأأشار وفد كولومبيا  .23 عىل  هوأأعرب عن عزم ،اتاخلدمات الش بكية ملعادد  التعاون بشأأن الرباءأأهية أأدوات  اإ
ىل  ىل نتاجئ البحث والفحص( وخدمة اDASخدمة النفاذ الرمقي )الانضامم اإ ، ليس فقط مكس تخدم (CASE) لنفاذ املركزي اإ

ن رباءات الوطنية. المن طلبات الفحص البحث و نتاجئ واثئق الأولوية و ، بل أأيضاة لتقدمي لنظامل  ديئة الرقابة عىل وقال اإ
طالق خدمة داخلية لإدار  قواعد البياانت يف يوليو عزتم تيا الصناعة يف كولومب  تسمح أأن  دذه اخلدمة من شأأن، و 2016اإ

 سمح لروها ابملشاركة يف دذه اخلدمات.ي ي من شأأنه أأن لرمقي اذلمن أأجل النفاذ ا واثئقالتبادل ب 
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ن . د  الإلكرتويناليت شروهددا نظام املعاد تحسيناترضاه عن ال رباءات عن الأوروي للكب  امل وأأعرب وفد  .24 وقال اإ
لكرتونياة املكب  الأوروي للرباءات  يداع الطلبات اإ  ،2016من نومفرب ، ابتداءة كوني، وسوف 2014 عام منذيقدم خدمة اإ

. نظام املعادد  الإلكرتوين خدماتمس تخدميه من الاس تفاد  الاكمل من مما س ُيمكِّن ، الواثئق املودعة لحقاة عىل قبول  اة قادر 
َّ و  نظمة القامئة عىل لة لمكِّ تكون مُ ، لكنه أأضاف أأن دذه اخلدمات ينبغي أأن ش بكية تطوير خدمات الوفدُ  دأأي  فعات، بدلة ادللأ

آراء مكبوبة  ابلفعل تقارير حبثم يقداملكب  الأوروي للرباءات وذكر أأن من أأن حتل حملروها.  نهXMLنسق ب دويل وأ  ، وقال اإ
دارايعتقد أأن  تعزيز عىل ساعد بشلك كبري ت أأن  امن شأأهن XML اليت تقدم تقارير بنسقويل البحث ادل تزايد  عدد اإ

ىللرباءات يعزتم الانضامم ل الأوروي كب امل املعاجلة وأأمتتة الرتمجة. ويف اخلتام، أأعلن الوفد أأن  ىل  اإ نظام الويبو للنفاذ املركزي اإ
ىل خدمة الويبو للنفاذ الو  2016حبلول هناية  نتاجئ البحث والفحص  .2018عام  رمقي خاللاإ

رسائيل    وفدُ ورحَّ  .25 ه هجودعىل  ادلويل وشكر املكب    ،عادد  التعاون بشأأن الرباءاتالش بكية مل دماتاخلتطوير ب اإ
تأأييده الاكمل اكت . وأأعرب الوفد عن املو ودعي الطلبات توفري نظام فعال وكفؤ ملمن أأجل لزايد  حتسني النظام املتواصل 

َّد لنظام، ابادلولية واملاكت  املعينة. وفامي يتعلق  نظام املعادد  الإلكرتوين لتشمل الإداراتت خدمايف توسع ال لفكر    الوفدُ أأي
آليةالهنوض ب بشد  ُ  أ ودعي الطلبات نظراة لتأأثريدا أأولوية ملذات خدمة  اواعتربد ،(eSearchCopy) ةسخ البحث الإلكرتونين

ن امل  بارش عىل جود  البحث وتوقيته.امل  دار  بوصفه  ،رباءاتلل رسائييلالإ كب  وقال اإ يف اس تخدام  قد رشع، ويلادلبحث لل اإ
ُ نظام  للرباءات والعالمات التجارية مكب  الولايت املتحد  لس تالم الطلبات ادلولية املودعة يف  ةسخ البحث الإلكرتونين

ن، و لتسمل الطلبات اة مكبببوصفه  رشوع امل ردل تقيمي مير مب، تسمل الطلباتل  اة مكبباملكب  الإرسائييل للرباءات، بوصفه  اإ
دار  اءات بصفبه الأوروي للرب  كب امل مع  رائد بشأأن البحث الإلكرتوينال ُ خدمة زااي ونظراة مل. ويلادلبحث لل اإ سخ البحث ن

دارات البحث ادلويل تقومعن أأمهل يف أأن الوفد ، أأعرب ةالإلكرتوني ص  خيفاميو . يف القري  العاجلاخلدمة بتطبيق  مجيع اإ
لكرتونياة يداع اإ  رسائيل، ولكن  القويمأأحاكم الأمن مع  يتوافق ل، ذكر الوفد أأن النظام الطلبات اإ  رسائييلالإ كب  امل يف اإ

نشاء حزمة عىل مع املكب  ادلويل يتعاون للرباءات  يداع الإلكرتوين ببليوغرافيةاإ ملودعي الطلبات من شأأهنا أأن تسمح  لالإ
آلياة اب. وفامي يتعلق 2016من يوليو  ت ببليوغرافية اعتباراة معلومابتحميل  نيالإرسائيلي ن الوفد قال ، لبياانت املقروء  أ كب  امل اإ

آلياة خطو  حنو النص الاكمل و اختاذ  اكمالة تأأييداة يؤيد  رباءات للرسائييلالإ  ن  ،PDFلنسق كبديل الأنساق املقروء  أ وذلكل فاإ
للتعليق علهيا لإرسال أأمثل اخببار عىل اس تعداد دو و  XML نسقب بياانت رغ  يف تبادل ال ي رباءات للرسائييلالإ كب  امل 
م رباءات الإرسائييل للكب  وأأضاف أأن امل . دراس هتاو   XMLنسق ب معلومات املردل الوطنية خبصوص معلومات  أأيضاة قد قدَّ

، . وأأخرياة امحلاية النرش ومنحخبصوص شمل بياانت ي ل يف ذكل وسع يت ، أأن2017من عام من املقرر، ابتداءة ، و 2015منذ عام 
توس يع نطاق ، أأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل لفكر  املتادة يف نظام املعادد  الإلكرتوينة يدار الإ التقارير بعض فامي يتعلق ب 

دارات البحثلتشمل نظام املعادد  الإلكرتوين خدمات  عداد ادلويل من خالل  اإ ُ خبصوص تقارير اإ   ،سخ البحث املمتزي ن
لإعداد خيارات عن املكب  ادلويل يتحرى أأن  اقرتح الوفد أأيضاة و . نتظامدذه التقارير ابيرسل "دفع" نظام تطوير ب   ورحَّ 

دار  ا ودو معدد معليات البحث، بشأأن دد أأقىص  وذ ترتي لإدار  البحث ادلويل اليت يكون فهيا بات ل ط ال  رصدة ليتقارير اإ
 ن الشفافية.يف ع ء العمل وضامعىل التحمك ساعد ي ميكن أأن 

َّد  .26 ةالولايت املتحد  الأمريكية الأولوايت  وفدُ وأأي ىل أأن مكب   ،وثيقةاليف  املُوحضَّ اءات الولايت املتحد  للرب وأأشار اإ
فامي يتعلق و . فهيا املكب  ادلويلوأأن يدمع  اذلي تسمح به مواردهابلقدر يف دذه اجملالت ينوي أأن يشارك والعالمات التجارية 

لتبادل واثئق نظام النفاذ الرمقي مواصل النظر يف اس تخدام عىل  وفدُ ال لتبادل واثئق الأولوية، حثّ  للنفاذ الرمقي ودمة الويبخب
ماكنية رباءات والعالمات التجارية الولايت املتحد  للالصناعية، وأأضاف أأن مكب  تصاممي الأولوية يف ال  اتدة اإ ينظر يف اإ

ىل طلبات التصاممي اخلاصة ب ىل تقدمي واثئق الأولوية يُسروهِّل عىل مودعي الطلبات يك  نظام النفاذ الرمقي عربه النفاذ اإ اإ
 أأخرى. ماكت 
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ن خلدمات الإلكرتونية اليت قدهما. عىل ا ادلويل الربازيل املكب    شكر وفدُ و  .27 للملكية  الربازييل املعروهد الوطينوقال اإ
ن شأأن الرباءات، لخدمات الش بكية ملعادد  التعاون ب ل نشط  الصناعية مس تخدم   ذ اإ  دلى من الطلبات ادلولية املودعة% 60اإ

يداعات  2015عام  يفتسمل الطلبات مكب   لكرتونية ابلاكملاإ ىل دذه النس بة صل وت ،اإ مجيع طلبات عند وضع  %75اإ
لغاءللملكية الصناعية الربازييل املعروهد الوطين وذكر أأن . يف الاعتبار الرباءات ىل اإ يف  وريقلالنسق ااس تخدام  هيدف اإ

جراءات مبخذ  من أأجل مضن الس نوات القادمة  الامبثال زايد  و  ،، وحتسني ع ء العملترباءاالطلبات  معاجلة ترش يداإ
ن . الإجراءات الشلكيةملتطلبات  ىل الأ حتسينات  أأيضاة  أأدخلقد التعاون ادلويل وقال اإ  دواتمن خالل السامح ابلنفاذ اإ

ىل الااتحملية. وأأشار الوفد  لتناس  املتطلبات مت تكييفروها لحقاة  وقواعد بياانت الرباءات اليت الش بكية س تعداد ملواصل العمل اإ
نه يدرك ، بنظام املعادد  الإلكرتوينالأنظمة. وفامي يتعلق  دذه حتسينات عىلدخال مع الرشاكء املتعاونني من أأجل اإ  قال الوفد اإ

تطلبات الأمن الوطين متتثل مل نظام ال عرب  املقدمة باتل ضامن أأن الط من أأجل  اتحممتللتكيف ل قابالة كون يالنظام ينبغي أأن أأن 
 بات يف املردل الوطنية.ل بتحصيل الرسوم وتعديل الط املتطلبات املتعلقة و 

 "ويبو كيس"نظام يس تخدم نظام املعادد  الإلكرتوين و ذكر وفد ش ييل أأن املعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل و  .28
يداعات يف العام املايض بدأأ اف أأن املعروهد وأأضثال  س نوات.  منذ أأكرث من نظام املعادد  الإلكرتوين، وأأن خالل من قبول اإ
مزيداة رى يومتىن أأن  ،لتحسينات املقرتدةاب   الوفدُ . ورحَّ طريقةالآن من خالل دذه المس تلمة من الطلبات ادلولية  60%

 ط الأمور يف املس تقبل.بّسِ أأن يُ  اذلي من شأأنهودو الأمر ، سق نيصبن أأو  XMLتُسملَّ بنسق بحث ادلويل ال تقارير من 

ىل تواصل امل وأأعرب وفد الصني عن تقديره للجروهود  .29 يف وأأعرب عن أأمهل  نظام املعادد  الإلكرتوين، حتسنيالرامية اإ
يالء الادامتم ب  لنظام التطوير املس تقبيل عند PDFملفات  تحسني حتريرب البياانت، و بتوافق اللغات و و  ،أأمن النظاماإ

 .الإلكرتوين املعادد 

قبل ت واكةل أأسرتاليا للملكية الفكرية بدأأت  وذكر أأن. نظام املعادد  الإلكرتوينلتطوير املس متر ل اب  وفد أأسرتاليا رحَّ و  .30
ما يقرب من ُأوِدع  2016أأبريل من  اعتباراة  ، وأأنه2014أأبريل  14منذ  من خالل نظام املعادد  الإلكرتوين طلبات دولية

ن نظام املعادد  الإلكرتوين لملكية الفكرية ابس تخدامل  دلى واكةل أأسرتاليامن الطلبات ادلولية  70% آلية وجود . وقال الوفد اإ أ
ماة الرسوم دفع لتيسري  . يعود بنفع كبري عىل واكةل أأسرتاليا للملكية الفكرية واملس تخدمني ينونظام املعادد  الإلكرت  عرب ُمقدَّ

ىل شاغلني . ويف دذا الصدد، أأعرب الوفد أأجنبية وشلك مطال  الفصل الثاينتوفر واثئق أأولوية دام  اثنني وأأشار الوفد اإ
ذا اللتني  املشلكتنيداتني  لبحثعن اس تعداده للعمل مع املكب  ادلويل   هتبس يط معليات عىل كب امل  انساعدت سوف ُدلّتا اإ

 كرب.أأ ادلاخلية بشلك 

س بانياوفد  وذكر .31 نظام املعادد  الإلكرتوين، عرب عن تأأييده ل ياءات والعالمات التجارية للرب  الإس بايناملكب  ن أأ  اإ
اخلاص  الإلكرتوين ه، مبا يف ذكل نظامأأنظمته التكنولوجية احلاليةيف الإلكرتوين  املعادد  دمج نظام كيفيةيبحث دالياة و 
 .اتالرباء اتطلبب 

ُ دد  الإلكرتوين وخدمة نظام املعارشع دديثاة يف اس تخدام  نهأأ وفد مجروهورية كوراي  ذكرو  .32  ،سخ البحث الإلكرتونيةن
ل جيد مودعو من املروهم أأ ن قال اإ و تكنولويج ونقل البياانت بنجاح. ال مع املكب  ادلويل لضامن التوافق  اة وثيق تعاوانة  والمتس

ىل ي رية س . وأأضاف الوفد أأن املكب  الكوري للملكية الفكنظام املعادد  الإلكرتوين اس تخدامالطلبات أأي عناٍء يف  سعى اإ
معل وغريدا من دلقات و  دلقات دراس يةمن خالل مودعي الطلبات  املعادد  الإلكرتوين دلىالوعي بنظام زايد  

 الرتوجيية. الفعاليات

ن حيل حمل أأ املتوقع ن مف، بكثافةيس تخدم نظام املعادد  الإلكرتوين ن مكب  الرباءات المنساوي اإ وفد المنسا وقال  .33
معادد  التعاون يقدم خدمة الإيداع عرب الإنرتنت بناء عىل رباءات المنساوي المكب  وذكر أأن . دليه يداع احلايلنظام الإ 

ملودعي الطلبات  وفريعن بعد ل الإلكرتوين يداع يعمل الآن مع املكب  ادلويل لس تضافة خادم الإ ، وأأنه بشأأن الرباءات
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لكرتونياة  يداع الطلبات اإ ماكنية اإ ن مكب  الرباءا. اإ دار  ت المنساوي، بوصفه وقال اإ ُ خدمة  يفشارك ي ، ويلادلبحث لل اإ سخ ن
عاجلة. املساعد عىل تسروهيل ي ، مبا فهيا اجلزائر والربازيل وجنوب أأفريقيا، مما تسمل الطلباتماكت   ش ىتمع البحث الإلكرتونية 

دار الالأخرى اليت حتدد مكب  التسمل ماكت   وفدُ ال ذلا دعا ىل أأن تنظر حبث دويل خمتصة  رباءات المنساوي ابعتباره اإ يف اإ
ُ خدمة  املشاركة يف نظام  رباءات المنساوي يس تخدمالأأن مكب  بالعامل  الفريق   وفدُ ال، أأبلغ . وأأخرياة سخ البحث الإلكرتونيةن

ري بس يطة وغمعلية دو ما أأوحض الوفد أأنه يف املردل الوطنية، و  الطل  دخولبخطار املكب  ادلويل لإ  املعادد  الإلكرتوين
ن . و معقد  ذا يسرتجع يس تخدم نظام املعادد  الإلكرتوين أأن مكب  أأيضاة لأي من السروهل قال اإ الإرسال من  تعذرالواثئق اإ

ىل التصال مودع   الطل .مبودع الطل  دون احلاجة اإ

 .PCT/WG/9/17الوثيقة  علامة مبحتوايتالفريق العامل داط وأأ  .34

ل ( دلى املكب  الأوروي  ESEARCHCOPYكرتوين )تقرير مرديل عن مرشوع رائد بشأأن البحث الإ
 للرباءات

 .PCT/WG/9/23ىل الوثيقة اإ استندت املناقشات  .35

ن من صالحيات ، املكب  الأوروي للرباءات التقرير   وفدُ وقدم  .36 دار مبثابة أأن يعمل املكب  قائالة اإ ملا حبث دويل  اإ
ن ماكت   105عدده  دار  علق بعمهلاملكب  يت من معل% 60حنو تسمل طلبات، واإ من تصهل  لطلبات ويلادلبحث لل  اكإ

ذ نفَّ ، ومن الرضوري أأن حيقق أأددافه ويُ خدمة مفيد  جداة  eSearchCopyمرشوع  ذكر أأنوذلكل، أأخرى. تسمل ماكت  
لغاء ال . اة حصيحتنفيذاة  ىل اإ الفوائد أأن وأأضاف . لكرتونياة اإ بني املاكت  يك يكون التبادل  تبادل الوريقوذكر أأن الربانمج هيدف اإ

أأما توقيت. ال شمل تبس يط الإجراءات، وزايد  جود  الصور، وحتسني ت رباءات الأوروي للكب  امل اليت تعود عىل برانمج 
ن  ىل ماكت  تسمل الطلبات، فاإ ىل  2 من ستنخفضت تدفقات املعامالابلنس بة اإ بات ل لط ل النسخ الورقية لن تُطبع و  ،1اإ

ن و لربيد. لإرسالروها اب أأل ، تسمل الطلباتماكت  من مع س تة جيري تنفيذه ، 2016يناير  يفُأطِلق ، اذلي الرائداملرشوع قال اإ
يطاليا والرنوجي و ويه ماكت   س بانيارسائيل و اإ اإ تطلبات امل للتحقق من دذه املاكت  نطاقاة مناس باة ثل مت وفنلندا والياابن، و  اإ

ن ومىض. تسمل الطلبات ماكت  عيع أأنواابلنس بة جل واخببار الفوائد  ُ  يقول اإ ىل  املرشوع الرائد،خالل ، الحتُ سخ البحث ن اإ
ىل الورقية  الواثئق   تسمل الطلبات مكبُ  يُرسل  ابلتوازي مع ذكلن خالل املكب  ادلويل ومرباءات الأوروي للملكب  ا اإ

يف الأصل واثئق املودعة لل رمقنة، وجود  . وهبذه الطريقة، ميكن مقارنة العمليتني من حيث التوقيتتاءاللرب  الأوروي كب امل 
، بوجه عام بسالسة الرائد اللحظة، جرى املرشوع دذهوحىت . روهاواتساق  املس تلمةالواثئق اكامتل مدى ، و يف شلك وريق
ن من القضااي اليت تتطل  مبابعة مع املاكت  املعنية. و  لكنه أأاثر عدداة  أأن يبدأأ  ،يف ضوء النتاجئ، من املتوقعمىض يقول اإ

وس ينهتيي تنفيذه  للرباءات، بوصفه مكب  تسمل طلبات، يف هناية مايو، رسائييلالإ  كب امل طاقبه الاكمل يف ب نظامتشغيل ال 
يف املاكت  الأخرى خالل فصل الصيف. ويؤمل أأن يتيح ذكل للمكب  الأوروي للرباءات توس يع اخلدمة لتشمل ماكت  

ىل معلية الإداةل اإ ابلفعل  حتولالأوروي للرباءات  املكب أأضاف الوفد أأن و  تسمل طلبات أأخرى حبلول هناية العام.
ىل . و 2016يف فرباير تسمل طلبات الإلكرتونية اجلديد  مع املكب  ادلويل بصفبه مكب   املكب  اخبمت الوفد بتوجيه الشكر اإ

رباءات روي للالأو ملكب  ماكت  تسمل الطلبات اليت دددت ادعو  لك املرشوع الرائد، وبدمع يف ما قدمه من  عىل ادلويل
دار  حبث دويل خمتصة  بوصفه ىل  eSearchCopy مرشوعترغ  يف املشاركة يف و اإ  تنفيذ.ال ملناقشة التصال به اإ

رسائيل قال و  .37 مرشوع مردل تقيمي قد بدأأ  تسمل طلبات، اءات، بصفبه مكب الإرسائييل للرب كب  امل ن اإ وفد اإ
eSearchCopy  دار  حبث دويل يف فرباير، ومن املتوقع أأن تس متر حىت هناية صفبه ب رباءات لل الأوروي كب امل مع الرائد اإ

آن، ذكر أأنه . و 2016مايو  لكرتونياة ُأحيلت حىت ال ىل  35أأكرث من  اإ املكب   عرب رباءاتلل الأوروي كب امل نسخة حبث اإ
نسخ  تقدميب فامي يتعلق  رباءات الفوائد املتوقعةالأوروي للكب  امل من وفد لأن يسمع ادلويل. وأأعرب الوفد عن رسوره 

ىل  أأنس يف وقت البحث  دار  حبث دويل، فضالة بوصفه رباءات، الأوروي للكب  امل اإ اتساق ود  و اجلعن حتسني  اإ
ىل املردل التشغيلية.أأبدى البياانت، و  ىل الانتقال اإ  تطلعه اإ
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ُ  eSearchCopyن اإ وفد ش ييل  قالو  .38 دار  البحثبرسعة البحث سخ نظام فعال لنقل ن ىل اإ وأأعرب عن  ،ادلويل اإ
 الأوروي كب امل  ملشاركة يف الربانمج معيف ا، تسمل طلباتاملعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل، بصفبه مكب   ةرغب

 رباءات.لل

 .PCT/WG/9/23 الوثيقة علامة مبحتوايتالفريق العامل داط وأأ  .39

ىل البحث والفحص تقامس العمل الفعال مبا يتخطى التقارير ادلولية: اس تخدام منصة ن ظام الويبو للنفاذ املركزي اإ
 )ويبو كيس(

 .PCT/WG/9/4 ىل الوثيقةاإ استندت املناقشات  .40

ىل نتاجئ البحث والفحص بتوضيح أأن نظام  الوثيقة   الأمانةُ  تقدمو  .41 ل سروهِّيُ  ("ويبو كيس")الويبو للنفاذ املركزي اإ
طلبات خيص ويل فامي ادلوطين و الحث عىل البساعد  لم ل املاكت  الأخرى اليت تعددا اس تغالل أأعامل البحث والفحص 

ن دذه املسأأةل رباءات. و ال  بشأأنيف س ياق مناقشات ل س امي قد نوقشت يف عد  مناس بات يف املايض القري ، قالت اإ
 شجع ماكت  ادلولت  2010يف عام  الأعضاء توصيةة  خاللروها ادلولُ اليت أأقرت ، خارطة طريق معادد  التعاون بشأأن الرباءات

اتدة تقاريردا الوطنية للماكت  التشاور مع املكب  ادلويل بشأأن س بل  عىلمعادد  التعاون بشأأن الرباءات يف الأعضاء  اإ
ن و لأغراض الاس تغالل يف املردل الوطنية.  الأخرى تار املعينة وامل  ادلويل  املكب    أأيضاة تشجع  التوصيةمضت تقول اإ

ىل تقامس تقارير البحث الوطين بني املاكت  لنشاط دذا التنس يق بني عىل االأعضاء  وادلول   والأنشطة الأخرى الروهادفة اإ
اتدة التقارير أأمام املاكت  الأخرى بأأكرب قدر  عندتقليص العمل املطلوب من املاكت  بغية ، الوطنية توفري التقارير وضامن اإ

لهيا عن طريق ميكن النفاذ وطنية الت  اكبعض املأأاتهحا اليت البحث والفحص تقارير وذكرت أأن من اليرس والفعالية.  اإ
وطنية تني الاملردل  تاتبادل مزيد من املعلومات بني املاكت  يف ك  تُسروهِّل كيس" ويبو"منصة أأفادت أأن و . "الرباءات "ركن

ضافةة  دذه املنصة صبحأأن ت  ولية، وميكنادلو   حتديثاة  الوثيقةعرضت و لنظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات.  وممكالة  مةة قيّ اإ
بناء عىل  2011مارس  تشغيلروها للمر  الأوىل يفمنذ الرئيس ية وصفت املالمح والتطورات و  كيس"، ويبو"منصة بشأأن 

ىل ذكل، وصفت ماكت  مجموعة فانكوفر العمل اذلي قامت به  وثيقة رشوط ال)أأسرتاليا وكندا واململكة املتحد (. وابلإضافة اإ
ما املشاركة  ويهأأل املشاركة،  ، أأو عىل "ويبو كيس" وضعهتا ماكت  أأخرى املعلومات اليتتس تفيد من  فة ماكت  نفاذ،بصاإ

اخلاصة  وطيناس تعداد املاكت  لتقدمي أأعامل البحث والفحص ال بقدر نصةامل عىل تتيح حمتوى ملفاهتا ، بصفة ماكت  توريد
ملف الوصل اليت تربط "ويبو كيس" ونظام  دلقة الوثيقة أأيضاة  توصفو . الصفبنيداتني ، أأو بلكتا لصاحل ماكت  أأخرىهبا 

 1من  اعتباراة و . امللكية الفكرية امخلسةأأربعة من ماكت  بفامي يتعلق يعمل  ، اذليالبوابة الوادد  ملاكت  امللكية الفكرية امخلسة
 ةبصف شارك مكب  واددو  ،دد سواءماكت  توريد ونفاذ عىل صفة "ويبو كيس" بس بعة ماكت  يف  ت، شارك2016فرباير 

َّ و . بصفة مكب  نفاذ فقط اة مكبب 11، وشارك مكب  توريد فقط مشاركة مجيع ماكت  ادلول شد  عىل ب  ت الأمانةُ حث
معادد  التعاون بشأأن  مبوج  كومية ادلولية الأخرى اليت تعملمعادد  التعاون بشأأن الرباءات واملنظامت احليف الأعضاء 

دار  للبحث ادلويل والالرباءات ) /مُ فحص المتروهيبوصفروها اإ  مبوج  املعادد ، وبوصفروها مكبباة  ختاردي ادلويل و/أأو مكب  معنيَّ
بغية توفري معلومات البحث  كيس" ويبو"( لالس تفاد  من منصة قوانني وطنيةيبحث طلبات الرباءات ويفحصروها مبوج  

ىلالوطنية وادلولية اخلاصة ابلطلبات والفحص  ىل الفقر  نُة ت الأماوأأشار   دذه املعلومات.والنفاذ اإ اليت  ،من الوثيقة 14اإ
الل خفق. ائعد  طر بل نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات مكِّ يُ ، وأأكدت أأن النظام ميكن أأن "ويبو كيس"مزااي نظام  توحض

دارات املردل ادلولية، ميكن  ىل معلومات نفاذ ادلولية ال لالإ لالبحث. و  عناإ دارات البحث ادلويل من ذكل اإ  لن تس تفيد اإ
دارات الفحص المتروهيدي ادلويل بات سابقة، ولكن ل أأي ط املستبعد أأن تُنرش  من لأن ، اس تفاد  حمدود  وف تس تفيد من ساإ

نه و . ذكل ن منصة "ويبو كيس" تُتيح ، "الرباءات"ركن عرب عامة الناس تقارير البحث مبادة ل رمغ أأنمضت تقول اإ فرصة فاإ
ن ذكل طار النظام. اإ عامة و التوجهيية ال لمبادئ ل  ات البحث وفقاة ، مثل اسرتاتيجيمنتجات العمل الوس يطةتبادل  ومن مثَّ فاإ

اتحهتا لعامة الناس، وحتديد املعلوماتد معلومات البحث اليت ترغ  يف يتحدب لماكت  يسمح ل عىل قرصدا  اليت ميكن اإ
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دارات ادلولية يك ل وفريُ  ذلكل أأنوابلتايل ميكن املاكت  املشاركة الأخرى.   جتعل مجيع اسرتاتيجيات البحث وس يل لالإ
ميكن أأيضاة عرب أأضافت أأنه و . مبادة أأمام اجلروهور عىل ركن الرباءات، من أأجل تقامس دذه الاسرتاتيجيات مع ماكت  أأخرى

ىل  جراء املردل الوطنية، مبا يف يف املاكت  املعينة نتجهتا أأ اليت العمل مجيع منتجات "ويبو كيس" النفاذ اإ  مطال ذكل أأثناء اإ
يف اليت ترغ  دذه املاكت  تمكيلية ومجيع منتجات العمل القياس ية الأخرى  معليات حبث نتاجئ أأيو ، اليت حُبث عهناامحلاية 

اتحهتا عرب  ل لغرض املنصة. وعالو  عىل ذكل، اإ املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات بناء عىل معادد  ميكن أأن تُنرش الواثئق املرس 
لهيا نصة و امل عرب ( PCT-PPHالتعاون بشأأن الرباءات ) . "ويبو كيس" الأخرى من خالل املسار الرسيع ماكت أأن ترجع اإ

لكرتونياة منتدى توفر منصة "ويبو كيس" ، وأأخرياة   فيد أأيضاة يُ ميكن أأن ما ودو ، من خالهل املعلوماتالفاحصون بادل يت ل اإ
ىل املناقشات الأخري  اخبمتت الأ و الإدارات ادلولية. اذلي تقوم به العمل املتعلق ابجلود   يف اجامتع اليت جرت مانة ابلإشار  اإ

"ويبو  منصة يفحىت الآن تشارك  لتكل املاكت  اليت  الأمانُة بشد من الوثيقة، وشعت  16الإدارات ادلولية يف الفقر  
ىل أأن  ةة ، لفبكيس" عىل أأن تشارك فهيا ضافةة تميكن أأن "ويبو كيس" اإ التعاون بشأأن الرباءات  نظام معادد ل  وتمكلة  كون اإ

 .ةجليع أأحصاب املصلحنافع ل  العديد من امل جتميكن أأن و 

ىل "ويبو كيس" رباءات أأنه سينضم لل الأوروي كب امل وأأعلن وفد  .42 سوف تكون ذلكل و، 2016حبلول هناية عام اإ
 :عىل مردلتنيحيد  سوف ذكل  ذكر أأنمن خالل النظام. و  ابياانهتمشاركة عىل قادر   امللكية الفكرية امخلسة ماكت مجيع 

لأغراض تقامس  ني اخلاص بهنظام الفاحص يف كيس" ويبو"بياانت  دماجابإ رباءات الأوروي للكب  سوف يقوم امل ، أأولة 
قدم بياانت ترباءات دمج مجيع املاكت  اليت لل الأوروي كب امل  يعزتم، 2016العمل. ويف مردل لحقة، حبلول هناية عام 

يف أأغلفة امللفات جعل بياانت عىل اكت  امل مجيع   الوفدُ  . وحثَّ اخلاصة به التطبيقاتة مجموع امة الناس يفلع كيس" ويبو"
اتدة أأكرب قدر ممكن مهنا  مبناول عامة الناس من أأجل  ."ويبو كيس"عرب اإ

 ،نصةامل  لتعود عىلزدايد اابزاد يف مكب  امللكية الفكرية يف الفلبني قد  "كيس"ويبو ن اس تخدام اإ وفد الفلبني  وقال .43
ُ املسادامت  زايد وذكر أأن . املنصة اس تخدام عىلكب  امل يف  اترباءالفاحيص تدري    عىلادلويل وشكر املكب    من مة قدَّ امل

ىل ازدايد املاكت  والإدارات ادلولية  جعاب املس تخدمني ابمل قد أأدت أأيضاة اإ ىل أأن . و ةنصاإ ددى منافع "ويبو كيس"أأشار اإ  اإ
ع يف تمتثل ملس تخدمني االيت تعود عىل   يفاملس تخدم  ومن مثَّ مل يعد، وادد  يف موقع وادد أأو منصة املتناار بات ل الط جتمُّ

ىل داجة  تُضاف يف املس تقبل أأن يف عن أأمهل الوفد . وأأعرب املتناار الطلبات  نللعثور عىل معلومات عمواقع عديد   زاير اإ
ماكنية  ىل س ندات غري الرباءاالقري  اإ لس تكامل جتربة تقامس  ، وذكليف تقارير البحث والفحص يُستشروهد هبا اليتت النفاذ اإ

نه أأفضل. وعالو  عىل ذكل،  فروهامة فحص البحث و ال  تقارير العمل ومتكني املس تخدمني من فروهم املاكت  ميكن تشجيع قال اإ
من خالل تقدمي ماكت  توريد  فقط، مثل مكب  امللكية الفكرية يف الفلبني، لتصبحنفاذ مككب   "كيس"ويبو املشاركة يف 

 ."ويبو كيس"للمشاركة عرب منصة نسق يصلح ب ا لبناء قواعد البياانت اخلاصة هب ينتقادلمع ال 

س بانياوفد أأعرب و  .44 "ويبو كيس" بوصفه مكب  للرباءات والعالمات التجارية يف  الإس بايندمج املكب  عن أأمهل يف  اإ
ىل سمح ابل ي و جود  معليات البحث اليت يقوم هبا سروهم يف حتسني ي أأن  أأن دذا ميكن يف الأشروهر املقبل، مضيفاة نفاذ  ملف نفاذ اإ

 .البوابة الوادد  ملاكت  امللكية الفكرية امخلسة

رسائيل أأن و  .45 ىل منصة لل الإرسائييل كب امل ذكر وفد اإ يف وصفه مكب  توريد ونفاذ ب كيس" ويبو"رباءات قد انضم اإ
ن . و 2014نومفرب  لتحديد موقع "ويبو كيس" يف املقام الأول  ونس تخدمي رباءات لل الإرسائييل كب امل يف الفاحصني قال اإ

ن "ويبو كيس"  ذكل رمغو الاستشروهادات ذات الصل مكالذ أأخري،  لهيا وثيقة  600أأكرث من به  قمّي   مورد  فاإ حىت مت النفاذ اإ
من "ويبو كيس" لس مترار يف تعزيز ابويل ادل املكب    وفدُ اللعمل، أأوىص تقامس املزيد من املساهة يف و . 2015هناية عام 

 نضامم.عىل الارباءات الحفص ماكت  لتشجيع مزيد من  احللقات ادلراس ية الش بكية أأو كتهيامأأو التقدميية خالل العروض 
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من  كيس" ويبو"وأأعرب وفد الولايت املتحد  الأمريكية عن تأأييده للمفادمي الوارد  يف الورقة اليت تس تخدم منصة  .46
ُ  أأجل ن مكب  من الوثيقة.  12د  يف الفقر  حدَّ هجود تقامس العمل بني ماكت  امللكية الفكرية، مبا يف ذكل التوصيات امل وقال اإ

ىل "ويبو كيس" انضم قد رباءات والعالمات التجارية الولايت املتحد  لل نه و بوصفه مكب  توريد،  2015يف نومفرب اإ تطلع ي اإ
ىل أأن  ن الكة من "ويبو كيس" و"قبل القري . يف املس ت نفاذ صبح مكب  ي اإ امللف العاملي ملاكت  امللكية ومىض يقول اإ

ىل حتسني نفاذ امل " الفكرية امخلسة ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات. ذلايسعيان اإ قال  س تخدمني يف ماكت  امللكية الفكرية اإ
نه يأأمل أأن حيد   ضايف بني النظامني يف املس تقبلالوفد اإ أأن يعزز أأدددا معل  اكت  امللكية الفكريةبد ملفال  ،تنس يق اإ

ىل انضامم وفد تعليقات الوفود الأخرى ال كرر ذلكلزايد  الكفاء  واجلود . و من أأجل الآخر ىل اكت  املمزيد من ادلاعية اإ اإ
اتدة  "ويبو كيس" ريد أأن يقوم تو ملكب  : دل ميكن ادلويل املكب   سأأل الوفُد نصة، ابمل للجمروهور. وفامي يتعلق  املفاهتواإ

 .وأأحاكمه "ويبو كيس"رشوط نظام من  12الفقر  يتضح من ، كام بتقييد النفاذ

يضم يف الوقت احلايل وفد الولايت املتحد  الأمريكية، أأكدت الأمانة أأن النظام  اذلي طرده سؤالال عىل  اة ردّ و  .47
ىل معلومات امللف، وفقاة   ،وأأحاكمه "ويبو كيس"عليه رشوط نظام  ملا تنص وايفة تسمح ملكب  التوريد بتقييد النفاذ اإ

 املس تخدمني.من  ممكنةٍ  قاعد ٍ تسمح ماكت  التوريد بنفاذ أأكرب من املأأمول أأن لكن و 

َّ و  .48 ُ الياابن التطورات  د وفدُ أأي  "كيسويبو "اس تخدام منصة سروهوةل تعزز أأن يف الوثيقة، اليت من شأأهنا  ةوحضَّ امل
عىل وجه التحديد، أأعرب الوفد عن تقديره جلروهود املكب  ادلويل يف زايد  عدد و  تقامس العمل العاملي. زايد تسروهم يف  وأأن

الإضافية اتلية، رأأى الوفد أأنه من الرضوري العمل عىل تعزيز الاس تفاد   خطو ك. و "كيس ويبو"منصة املاكت  املشاركة يف 
نه، و . ش ىت يف بدلانفاحصني مزيد من المن ِقبل  امن حمتواد عادد  التعاون  مبنيلمنتفعسوف تكون ل  ،غضون ذكل يفقال اإ

اتدةبشأأن الرباءات توقعات عالية  زاء اإ ما ودو ، "الرباءات"ركن للجمروهور عرب فحص معلومات عن معليات البحث وال اإ
العامل  الفريق   وفدُ الاذلي تقوم به املاكت  املعينة. ويف دذا الصدد، أأبلغ الفحص للتحقق من داةل املنتفعون تفيد منه س  سي 

ىل معلومات اعىل وشك السامح ب لرباءات لالياابين املكب  أأن ب املاكت  الأخرى  وحثّ  ،لبحث والفحصنفاذ عامة الناس اإ
 عىل أأن حتذو دذوه.

ن لتحسني اجلود .  مفيد    أأدا   يس" ويبو ك أأن "ذكر وفد ش ييل و  .49 يف ش ييل يف املعروهد الوطين للملكية الصناعية وقال اإ
نه و  ،طفقنفاذ  مكبُ  الوقت احلايل  نظام التعاون الإقلميي بشأأن )( PROSUR) بروسورنظام  كيس يفويبو  يس تخدماإ
ماكنية أأن ه ينظر يف ( بني ماكت  امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية، ولكنامللكية الفكرية  .توريد أأيضاة صبح مكب  ي اإ

َّد  .50 ن مكب  . كيس"ويبو منصة "ة يف املشاركعىل لتشجيع ل اململكة املتحد  مبادر  املكب  ادلويل  وفدُ وأأي وقال اإ
نه يعمل عضو مؤسس دو وعة فانكوفر، وصفه أأدد ماكت  مجمب ،اململكة املتحد  للملكية الفكرية ملنصة "ويبو كيس"، واإ

"ويبو  منصة ودو أأنمن الوثيقة  15يف الفقر  الوارد لقرتاح اب أأيضاة    الوفدُ . ورحَّ عىل دد سواءبصفبه مكب  نفاذ وتوريد 
ضافةة يس" ك  ذا ل  مةة قيّ  ميكن أأن تصبح اإ  ىل املنصة.اإ ادلولية انضمت مجيع الإدارات نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات اإ

ويبو "ملنصة بشد      ماكت  مجموعة فانكوفر، مؤيد، بوصفروها أأدد واكةل أأسرتاليا للملكية الفكريةذكر وفد أأسرتاليا أأن و  .51
ن الفاحصني يرون أأن امل . "كيس ىل منتجات معل ماكت  أأخرى. وأأعرب لنفاذ ب بوابة وادد  ل ك  ة مفيد  جداة نصوقال اإ سروهوةل اإ

ىل ابو "كيس ويبو"رؤية مزيد من املاكت  تس تخدم بالوفد عن رسوره  ملشاركة يف املس تقبل. اماكت  أأخرى  تعروهُّدلس امتع اإ
زايد  قاعد  مس تخديم لرباءات، ابن للاليامكب  مهنا به ماكت  أأخرى،  تعن تقديره للعمل اذلي قامالوفد أأيضاة  بعر وأأ 

ىل "ويبو كيس"نضامخرى عىل الاالأ اكت  امل وفدُ ذلكل حثَّ الاملنصة. و ىل ن مكِّ من شأأنه أأن يُ أأمر دو و ، م اإ مزيد من النفاذ اإ
نه س يواصل العمل مع املكب  ادلويل للتأأكد من المن منتجات   للنتاجئنصة حتقيق امل عمل من خالل بوابة وادد ، وقال اإ

 .املرجو  مهنا
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السحاي نظام ال  مثل –الطلبات ادلولية والوطنية  معلومات عنتبادل اخلاصة ب  نظمةالأ وفد الصني أأن وأأوحض  .52
 –كيس" ويبو منصة "و املكب  احلكويم للملكية الفكرية يف مجروهورية الصني الشعبية أأعده ي ( اذلCEPSرباءات )لفحص ال

جيابياة  دوراة تؤدي  مشاركة عند  أأهية أأكربأأن منصة "ويبو كيس" س تكون لروها ، و ءتهوكفا عمل ادلويلحتسني جود  ال يف اإ
ىل ملف طل  الإذن بنفاذ اجلروهور مزيد من املاكت . ومع ذكل، شدد الوفد عىل أأن  ىل ا رباء  مسأأةل  الاإ لقانون الوطين ترجع اإ

 نظم مسأأةل الرسية.ي ي للمكب  املعين اذل

نه ي  كيس"، ويبو"صة ملن تأأييدهعن وأأعرب وفد الربتغال  .53 لوقال اإ ماكنية الانضامم اإ  .هيانظر يف اإ

54.  َّ ىل ال  منصة "ويبو كيس"ن تطورات قائالة اإ كولومبيا  ق وفدُ وعل عاد  الاعىل  تشجيعالرامية اإ عمل ماكت  نتفاع باإ
جيابية   تطورات  أأخرى  ىل . و 2011عام  يفملنصة أأن بدأأ العمل ابمنذ  اإ   موقع الويبوعىلالوارد  املعلومات أأشار الوفد اإ

ىل "ويبو كيس"لرشوط امخلسة لالنضامم ه يبدو أأن من السروهل الامبثال ل نوقال اإ ، الإلكرتوين ن ، و اإ كولومبيا ترغ  يف أأن اإ
 .انفذاة  تصبح عىل الأقل عضواة 

نه و ، الانتفاع هباواجلروهود املبذوةل لتعزيز  "كيس ويبو"تطوير قاعد  بياانت عىل ادلويل  كندا املكب    وشكر وفدُ  .55 قال اإ
 نبأأربع طرائق م"ويبو كيس" ينبفع مبنصة لملكية الفكرية الكندي ل كب  وذكر أأن امل اكت . املكأدا  لتقامس العمل بني يؤيددا 

ىل نتاجئ البحث النفاذ أأل ويه من الوثيقة،  14امخلس املذكور  يف الفقر  الطرائق  دار  دولية ومكبباة وطنياة اإ عىل دد بوصفه اإ
دار  دولية ومكبباة نتجات العمل الوس يطة م قدمي تو سواء،  ىل قاعد  اة وطنيبوصفه اإ للتحقق من وجود بياانت ال ، والرجوع اإ

 الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات سابق لأغراضالفحص ال مسموح هبا يف مكب   عنارص حامية سابقة
(PPH مبا فهيا ،)املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات بناء عىل( معادد  التعاون بشأأن الرباءات PCT-PPH)،  طل  يُ حيامن

كام قدمت  "ويبو كيس" تزدادفائد  ماكت  توريد لأن النظر يف أأن تصبح عىل اكت  املمجيع  الوفدُ  ذكل. وحثَّ القيام ب
اليت أأو كيس" منصة "ويبو يف غري املشاركة مع املاكت   هاس تعداده لتبادل خرباتالوفد أأبدى ، و اواثئقروهأأكرث  ماكت 

وايفة الإخطار عرب الربيد حتسني  ، اقرتح الوفدُ املنصة يف س ياق زايد  سروهوةل اس تخدامو. تس تخدهما بصفة مكب  نفاذ فقط
خطار  اليت –الإلكرتوين يف نظام ويبو كيس  ضافة  ابلربيد الإلكرتوين اة تسمح ملس تخديم املكب  بتلقي اإ   جديد وثيقةعند اإ

ىل ملف طل  معني لكرتونية بشأأهنا. ة غيب  – اإ ضافة قامئة طلبات مبعدد  يرغبون يف تلقي تنبهيات اإ السامح للمس تخدمني ابإ
ىل أأن دذه الوايفة تعمل فقط يف املاكت  اليت توعالو  عىل ذكل،  ق معينة، وأأعرب عن أأمهل ائبطر  روهاواثئق قدم أأشار الوفد اإ

اتدة س بل تس تعرض ماكت  التوريد أأن ، أأو ت  التوريدمجيع ماك املُقدمة من واثئقاليف أأن يمت توس يع نطاقروها لتشمل  اإ
 الإخطارات.تسمح ابس تخدام بطريقة ى اخلاص هبا تو اتحم 

َّد  .56 اكت  يف املمزيد من انضامم وأأعرب عن أأمهل يف  ،"كيس ويبو"لملكية الفكرية نظام ل  الياابنية عيةاجل ممثل وأأي
ويبو " يف نظام املوجود  س تعاض ابملعلوماتيُ اقرتح املمثل أأن و  املس تقبل القري  لتحقيق قدر أأكرب من تبادل املعلومات.

لزام مودعي الطلبات معّ  "كيس ىل ماكت  النفاذا حيد  دالياة من اإ ذ ميكن بتقدمي دذه املعلومات اإ اسرتجاع ، اإ
 من النظام. املعلومات مبارش ة  دذه

 ،لملكية الفكريةل  الياابنية عيةاجل ليت أأدىل هبا ممثل مللكية الفكرية مع الترصحيات اا لوالكءاتفق ممثل الاحتاد ادلويل و  .57
َّد و  ن ال . بشد  كيس"ويبو " نظام  أأي آلية لت يوفر نظام وقال اإ ضافة قيّ يه اسرتاتيجيات البحث بني املاكت ، وبادل أ مة اإ

 للنظام. جداة 

 .PCT/WG/9/4 وأأداط الفريق العامل علامة مبحتوايت الوثيقة .58
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 ( EPCTخدام النظام الإلكرتوين ملعادد  التعاون بشأأن الرباءات )دخول املردل الوطنية ابس ت 
ىلاستندت املناقشات  .59  .PCT/WG/9/24 الوثيقة اإ

عن نظام "الإثبات" اذلي نرُش يف البيئة التجريبية للنظام الإلكرتوين ملعادد  التعاون  موجزاة  وقدمت الأمانة عرضاة  .60
ذكل النظام يف دد ذاته ليس وضع الأساس ملرشوع رائد بل اختاذ خطو  (، مؤّكد  أأن القصد من  ePCTبشأأن الرباءات )

دخالروها دلمع مرشوع  للمساعد  يف النقاش حول مدى فائد  الاجتاه املُتخذ يف العمل ونوع التحسينات الإضافية اليت يلزم اإ
ضطلع عىل النحو الصحيح رائد. كام أأوحضت أأن الغرض الأسايس من النظام دو دمع التعاون بني الوالكء يف ضامن أأن يُ 

من وضع نظام  ( والالزمة دلخول املردل الوطنية، بدلة 1)39( أأو املاد  1)22واملطلوب ابلإجراءات املُحّدد  بناء عىل املاد  
 شامل يتناول لك الرشوط اخلاصة ابملردل الوطنية.

الإجراءات مع  يتالءمى كيف ري لرائد لرغبته يف املشاركة يف املرشوع ا عنرباءات الأوروي للكب  امل وأأعرب وفد  .61
ن . ومع ذكل، ملكب اخلاصة اب الأوروي  ملكب ا رضور  متتع ، مهنايف النظاماليت جي  مراعاهتا  املسائلمن  اة دناك عددقال اإ

ماكنية  اءاتللرب  ىل الواثئق النفاذ ابإ  مباداة لنظام ا رضور  أأن يكونالقانونية، و همع مبطلباتمبا يامتىش اس تالهما، فور الفوري اإ
آمن ىل أأنه ل حيبذ وجود . و متاماة  اة وأ لروها املاكت  املعينة  لأن ،الإلكرتويناملعادد  نظام رسوم يف الفع مركزي دلنظام أأشار الوفد اإ

بعض اخلاصة ب وطنية ال ردلاملوأأجزاء أأخرى من دخول دفع دذه الرسوم ومركزية  ،رسوم حمدد  دلخول املردل الوطنية
ىل تاملاكت  قد   تعقيد تطوير النظام.ددو  التباس وتزيد من ؤدي اإ

طالق ادلخول للمردل الوطنية ابإ لكرتوين الإ ملعادد  امفروهوم قيام نظام نه يؤيد اإ الولايت املتحد  الأمريكية قال وفد و  .62
. ة الفكرية امخلسةاكت  امللكيملابلوايفة اخلاصة ابلإيداع املتبادل املتصور  يف امللف العاملي يف أأنه يتصل بشلك مبارش 

ُأشري كام ، قبل تنفيذ دذا النظام يف الولايت املتحد  الأمريكيةل بد من معاجلهتا قانونية ولوجستية  شواغل أأنه توجد وذكر
نشاء نظام جترييبحرِ التقدم اذلي أُ ذكر الوفد أأن ما يشجعه دو  . ومع ذكل،يف ادلور  الثامنة للفريق العامل  ، وأأنهز يف اإ

ىل  أأضاف الوفد أأن مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية. و بشأأنهمدخالت النظام وتقدمي  اخببار يتطلع اإ
العمل مبارش  مع املكب  مرشوع رائد فضالة عن املشاركة يف يف املسائل القانونية واللوجستية، يف داةل دل ، سوف يرغ 

طارادلويل ل  .روهذا النظامل قانوين و تكنولويج  وضع اإ

 نفعاليت ميكن أأن تعود ابل  الإلكرتوين ملعادد االيت ُأدخلت عىل نظام  تحسيناتعراض ال س تابأأسرتاليا    وفدُ ورحَّ  .63
ىل  ىتلقت لملكية الفكرية ل  أأسرتالياواكةل اكت ، وأأضاف أأن املو  من ُمودعي الطلبات عىل لك من الطلبات  %70ما يصل اإ

ن واكةل  .الإلكرتوين ملعادد انظام  ادلولية من خالل ىل جتربةلملكية الفكرية ل  أأسرتالياوقال اإ  ،جتريبيةالنظام يف بيئة  تتطلع اإ
هنا تو  من املروهم، ذكر أأن . و التابعني لروها أأحصاب املصلحةاحبياجات و  انظام احبياجاهتال  تقدمي تعقيبات يك يليبماكنية ابإ رح  اإ

قلمييني، و املشاركة املناس بة لوالكء حم يكفل نظام أأن ال يف دذا الصدد، ضامن  نظام  رسوم من خاللالدفع أأنه ميكن ليني واإ
ن املسائل . وذلكل الإلكرتوين ملعادد ا ُ فاإ َّ امل ىل )ج( من الوثيقة ذات أأهية كبري . و 20من نة يف الفقرات بي الوفد أأبدى )أأ( اإ

 يف النظام. يف املشاركة لملكية الفكريةل  أأسرتالياأأن تنظر واكةل  قبل تبديددايلزم انونية شواغل ق أأيضاة 

َّد وفد  .64 رسائيل مفروهوم اس تخدام وأأي نه دلخول املردل الوطنية نظام املعادد  الإلكرتويناإ اخلدمة دذه يعتقد أأن ، وقال اإ
ىل أأن الرسوم دفعسائل س تكون مفيد  جليع أأحصاب املصلحة. ومع ذكل، أأشار الوفد فامي يتعلق مب  رباءات يف القانون  اإ

رسائيل  الرسوم ذات الصل. وذلا اتفق الوفد قبل أأن تُدف ع دخل املردل الوطنية أأن يلطل  ادلويل ل ينص عىل أأنه ل ميكناإ
رسائيل أأيضاة نظام ادلفع املركزي املقرتح بشأأن رباءاتالأوروي للكب  امل مع التعليقات اليت أأدىل هبا وفد  عن  . وأأعرب وفد اإ

 .خلاإ عنوان للخدمة، قدمي اع، وتبعض املتطلبات الوطنية، مثل ترمجة امس الاخرت  شواغل خبصوص
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خالل املردل الوطنية من  الطلبات لجروهود اليت يبذلروها املكب  ادلويل لتسروهيل دخولوأأعرب وفد الصني عن تقديره ل  .65
 وفدُ ال ذلكل حثَّ أأكرث مالءمة. وأأفضل و خدمات للمس تخدمني اذلي من شأأنه أأن يوفر ودو الأمر ، نظام املعادد  الإلكرتوين

املاكت  املعينة للمشاركة  جان املوارد املطلوبة من  عن املكب  ادلويلسأأل املقرتح، ولكنه رائد ة يف املرشوع الاملشاركعىل 
َّط ". كام الإثبات"نظام يف  ، مثل اترخي تلزم معاجلهتامسائل قانونية وتقنية من  20يف الفقر  عىل ما ورد  الضوء الوفدُ سل

 تطل  تغيريات قانونية وتقنية يف املردل الوطنية يف الصني.ت من شأأهنا أأن و سوم، خي دفع الر واتراملردل الوطنية دخول 

ن اكنت قد وثيقةال أأنوفد الياابن وذكر  .66 ثبات"نظام صفت و  واإ ن املروهم النظر يف كيفية تطبيق مف" يف البيئة التجريبية، اإ
اتحبه. ويف دذا الصدد،  ةالوطني اتالنظام املقرتح يف الإجراء أأن معاجلهتا قبل  جت اليت  املسائلدناك بعض ن قال اإ مبجرد اإ

صدار الشروهادات اإ اترخي اس تالم الواثئق و مهنا اس تخدام نظام دلخول املردل الوطنية، من رباءات الياابن للمكب  يمتكن 
ن مكب  الياابن للرباءات الرمقية.  ىلوقال اإ ته أأنظم  يفديد دذا النظام اجلاذلي ميكن أأن حُيدثه  التأأثريدراسة  حيتاج أأيضاة اإ

 دة يك تس تطيعاملقرت  ةالبيئة التجريبي بشأأنمزيد من التفاصيل تقدمي  املكب  ادلويل مناحلالية. ذلا طل  الوفد  ةتكنولوجيال 
ىل تعقيبات تقدميل تحقق من لك جان  من جوان  النظام املاكت  أأن ت   ملكب  ادلويل.ا اإ

دلخول املردل الوطنية اليت  نظام املعادد  الإلكرتوين قنية لس تخدامذكر وفد مجروهورية كوراي أأن املشالك القانونية والت و  .67
عىل وجه اخلصوص، قال، و يف املرشوع التجرييب. يلزم مراعاهتا و  ،دون دلل تزال قشت يف ادلور  الثامنة للفريق العامل و ن

ن   افقة برملانية.يف مجروهورية كوراي مو تس تلزم و  من بدل لآخرختتلف  يف املردل الوطنيةس امترات الااإ

َّد  .68 نه " الإثبات"مرشوع وفد ش ييل وأأي ما كيف نظام أأن ي كيف ميكن للمكب  ادلويل بأأن يعرف هممت الرائد، وقال اإ
 خصوصيات لك مكب  معني.لرياعي 

عرب نظام  دخول املردل الوطنيةاخلاص ب" الإثبات"نظام ل  هتقدير عن وأأعرب ممثل اجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات  .69
ىل الفوائد اتحممتل يف دالت معينة هبذا النظام هادامتمعن أأعرب و  ،عادد  الإلكرتوينامل ىل من دالت تقليل ، وأأشار اإ احلاجة اإ

شدد ممثل اجلعية . ومع ذكل، وما تنطوي عليه دذه املامرسة من احامتلت الوقوع يف اخلطأأ املعلومات الببليوغرافية  نسخ
دلخول املردل الوطنية ميكن أأن تكون نظام املعادد  الإلكرتوين س تخدام لأأن أأي مزااي  عىل الآس يوية لوالكء الرباءات

ىل دد كبري نظراة  حمدود ة  ن ادلول املتعاقد .  يفرباءات القوانني واخبالف لغات لخبالف ال اإ ، نظامال جودر ومىض يقول اإ
عاد  اس تخدام بياانت ببليوغرافية من املينطوي عىل  وفقاة للوثيقة، ودو ما يتفادى قيام ردل ادلولية يف املردل الوطنية، اإ
من خطاابت لربيد الإلكرتوين أأو ابرافية اليت وردت عن طريق تبادل رسائل غلبياانت الببليو ل لنسخ التقليدي وكيل حميل اب

كيل ادلويل أأن يقوم به الو فلك ما يلزم غري رضوري،وكيل ادلويل. ولكن، يف الواقع، دذا التعاون بني الوكيل اتحميل وادلويل ال
مداد ل عىل املعلومات الببليوغرافية ص أأن حييلاتحمكيل حينئذ ميكن للونرش الطل  ادلويل و رمق   أأو للطابالوكيل اتحميل  دو اإ

ذا اكنتمزي  يف النظام املقرتح لن توجد أأيضاة أأي وأأضاف أأنه البياانت من النرش ادلويل. زنيل عن طريق ت ردل امللغة  اإ
ضافية طنية خمتلفة عن اللغة املس تخدمة خالل املردل ادلولية. وذلكل، أأوىص املمثلُ و ال التواصل بني وكيل  حلقيقة مبراجعة اإ

 . وأأويص أأيضاة هأأثناء تنفيذ، أأو عىل الأقل يف املرشوع الرائددخول املردل الوطنية قبل بدء يقوم مبروهمة وكيل حميل و دويل 
 لمخاطر والتاكليف الإضافيةلاليت ددثت يف البياانت الببليوغرافية يف املردل الوطنية، و جراء مراجعة لعدد من الأخطاء ابإ 

دذه غض النظر عن . وبالإلكرتويناملعادد  دخول املردل الوطنية من خالل نظام بسب   اليت يتحملروها مودعو الطلبات
م املرشوع ن أأ عيـة الآس يوية لوالكء الرباءات ممثل اجل ، اقرتح يعزتم بدء مرشوع رائداملكب  ادلويل ومبا أأن ، شواغلال  يُصمَّ

دلخول املردل الوطنية.  (eEditorاتحمرر الإلكرتوين )نفاذ حقوق  ودده كون هلتعن طريق وكيل حميل الرائد لتشغليه 
ن  ادلور ن مما يضمن أأ فقط،  (eViewerحقوق نفاذ املشادد الإلكرتوين )وكيل ادلويل تكون للهبذه الطريقة ومىض يقول اإ

 دخول املردل الوطنية.ص فامي خي يتقلصاتحميل لن لوكيل املروهين ل
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رباءات التقليص دور وكيل يعزتم  لمن الوثيقة أأن املكب  ادلويل  أأنه يفروهم ممثل اجلعية الياابنية لوالكء الرباءاتوذكر  .70
ن اجلعية، رمغ تأأييددا لإ الوطين يف دذه املردل.  معلومات اكفية ل ترى أأن دناك ، الإلكرتويناملعادد  دخال نظام وقال اإ

 من التفاصيل. مزيداة ذلكل طل  املقرتح، واملرشوع الرائد صور  واحضة عن  رمسل

الأمانة ميكن أأن تساعد  عرضهتاأأن الأدا  اليت بمعروهد الوالكء املعمتدين دلى املكب  الأوروي للرباءات  ممثلُ وأأقرَّ  .71
ُ وأأن لوطنية دخول املردل امودعي الطلبات عىل  من أأجل ضامن  بدقة وعناية النظاموف تفحص س ختار املاكت  املعينة وامل

دلخول نظام املعادد  الإلكرتوين اس تخدام  ل مينحاملروهم أأ من ن أأ  ذكرومع ذكل الظروف الوطنية يف لك مكب . راعي ي هأأن
يقوض دور أأل النظام ينبغي أأن حلظة، و رتك لآخر بأأن دخول املردل الوطنية ميكن أأن يُ  اة املردل الوطنية انطباع

 الوطين. وكيلال

 أأولة ن الرضوري مف ،يف دذه املردلمرشوعاة رائداة  "الإثبات"نظام  جعليعزتم الأمانة أأن املكب  ادلويل ل  توأأوحض .72
ومودعي اكت  مدخالت من املودو ما يتطل  ، يف املرشوع الرائدبدء ال يتعني القيام به قبل العمل الإضايف اذلي حتديد 

ن الأمانة مضت . و الطلبات يشمل سائر  لقبرص عىل دخول املردل الوطنية وي  أأن النظامدو العامل املروهم الآخر تقول اإ
قدمي تدام  22دلخول املردل الوطنية مبوج  املاد   نيالأساس ي وذكرت أأن الرشطنياملردل الوطنية. يف جوان  املعاجلة 

ُ النظام ن أأ  أأضافتو . ترمجة ودفع رمس وطين يف عاجلة املؤدي لك معليات يل ميكن أأن  هل دذه العملية، ولكنسروهِّسوف ي
ىل ال املردل الوطنية.  أأن تنص عىل  4.49القاعد   وأأوحضت أأنوفد مجروهورية كوراي، به أأدىل اذلي تعليق وأأشارت الأمانة اإ

جراء الأعامل املشم ل يُلز  مودع الطل   لهيا يف املاد  ابس تعامل اس امتر  وطنية عند اإ ملكب  ومن مثَّ ينبغي أأل جيد ا ،22ار اإ
ة بنسقملعلومات اكنت احىت لو نظام املعادد  الإلكرتوين قبول دخول املردل الوطنية من خالل يف عني أأي مشلكة امل  املُنتج 

دام  ودفع أأي رمسترمجة أأن تقدمي  يف دنيوذكرت أأنه املردل الوطنية. خول شائعة الاس تخدام دلاس امتر  عن خمتلف 
جراءات أأخرى لأن  يقدمسوف دخول املردل الوطنية، فاإن النظام عند  انالوحيد انن الأساس ياءاجر الإ  تنفيذ دذه اإ

رشاك وكيل وطين لضامن تنفيذ دذه الإجراءات بشلك من املروهم ، ولكن س يكون أأكرث فعاليةالإجراءات يف الوقت نفسه  اإ
ي أأضافت أأنه لن يكون من اتحمبذ لأ عملية. و أأن يقدهما لل وطين الوكيل ميكن لل  اليت اخلرب يقوم مقام بديل ل يوجد و، حصيح
رشاك وكيل حميل. أأن يطل  مودع  جراءات دخول املردل الوطنية حىت اللحظة الأخري  دون اإ شجع وذكرت أأن النظام ي رتك اإ

جراءات  مودعوالكء اتحمليني، ولكن لن يكون من املمكن منع لاملشاركة املبكر  ل عىل من غري اتحممتل أأن الطل  من اختاذ اإ
"، الإثبات"نظام عىل مودعي الطلبات أأن يعلقوا اكت  و أأن يُطل  من املكخطو  اتلية، اقرتحت الأمانة و مصلحته. تص  يف 

ماكنية  ن ولآخر ا يس تفيد مهنايك موقع ش بيك للتحرير اجلاعي الرسيع عىل  متعليقاهت مشاركةلراغبني يف نرش تعليقات امع اإ
، ميكن للمكب  دذا املوقع الش بيكالتعليقات، سواء عن طريق الربيد الإلكرتوين أأو من خالل  يبعد تلقو . ويعقبوا علهيا

دخالروها عىل أأن ي ادلويل  ثبات"نظام نظر يف التغيريات اليت يلزم اإ اذلي  شلكويف بدء مرشوع رائد من عدمه، ويف ال "، الإ
 قيت.تو يف ال ، واملرشوع الرائد سيبخذه

لفائد  املاكت  ومجموعات املس تخدمني  واتفق الفريق العامل عىل رضور  أأن يصدر املكب  ادلويل تعمامية  .73
تعليقات بشأأهنا.  لزتويددا مبزيد من املعلومات حول نظام "الإثبات" وتوضيح جوان  النظام اليت الُتمست خصوصاة 

ضافية ينبغي اختاذدا وجدولة ووفق التعقيبات املُقدمة، ينبغي للمكب  ادلويل بعد ذكل   زمنياة  اقرتاح أأية خطوات اإ
 للميض اتحممتل حنو نظام رائد.
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 اس تقصاء لآراء مس تخديم معادد  التعاون بشأأن الرباءات
ىل الوثيقةاست  .74  .PCT/WG/9/11 ندت املناقشات اإ

املعادد ، وأأن  لآراء مس تخديم ، دو الاس تقصاء الثاين2015وأأوحضت الأمانة أأن الاس تقصاء اذلي ُأجري يف  .75
ن .2009ول ُأجري يف الاس تقصاء الأ  اليت عن اخلدمات  املس تخدمني مدى رضا عىل الاس تقصاء يقدم مؤرشاة  وقالت اإ

طار نظام املعادد . وأأاروهر الاس تقصاء ارتفاع  املكب  ادلويل، وماكت  تسمل الطلبات، والإدارات ادلولية يقدهما العامل يف اإ
جامل، وقد بلغ مؤرش الرضا مس توايت الرضا عن دذه اخلد يف املائة، وعن  89عن خدمات املكب  ادلويل  العاممات اإ

يف املائة. وقدم اجمليبون تعليقات حمدد  س يجري تقامسروها مع املاكت   83خدمات ماكت  تسمل الطلبات والإدارات ادلولية 
مس تخديم املعادد  اذلين أأمكلوا اس تقصاء  بصور  مبارش . وأأضافت أأن املكب  ادلويل أأعرب عن تقديره للعدد الكبري من

ىل أأن املكب  ادلويل اس تفاد كثريا من 2015عام  ، وتقامسوا جتارهبم ووهجات نظرمه بشأأن نظام املعادد . وأأشارت اإ
عداد  جراء اس تقصاء مماثل لآراء املس تخدمني يف املس تقبل مر  لك س نتني، واإ اس تعراض نتاجئ الاس تقصاء، وأأنه قد تقرر اإ

 .2017قصاء املقبل لعام الاس ت

ن التحسني عادد  امل راء مس تخديملآ  اذلي ُأجري س تقصاءلورح  وفد كندا اب .76 لهيا. وقال اإ والنتاجئ اليت توصل اإ
نه مما يثلج الصدر تزايد رضا املس تخدمني عىل مدى الس نوات  املس متر قمية يعزت هبا مكب  كندا للملكية الفكرية. وقال اإ

 ويل، لس امي القامئني عىل التدري  يف جمال املعادد  عىل معدلت الرضا املرتفعة. فد املكب  ادلالست املاضية. ودنأأ الو 

ى مرتفع من رضا املس تخدمني عن ملا حققه من مس تو  وأأشاد وفد الولايت املتحد  الأمريكية ابملكب  ادلويل .77
ىل زايد  الاس تقصاء السابق مع قارنة ابمليف مجيع اجملالت ا معدل الرض منتجات وخدمات املعادد  اليت تقدهما الويبو، وأأشار اإ

داراتو  تسمل الطلبات. وفامي يتعلق خبدمات املعادد  اليت تقدهما ماكت  2009عام يف  دولية أأخرى، أأقر الوفد ابلتعقيبات  اإ
رب عن ادامتمه بتلقي اليت اش متل علهيا الاس تقصاء، اليت تتعلق مبكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية. وأأع

داراتالتعقيبات املتعلقة ابخلدمات اليت تقدهما  دارات الفحص المتروهيدي ادلويل البحث ادلويل و  اإ املتصة مبعاجلة الطلبات اإ
ىل أأنه س يكون تسمل طلبات، مشري املودعة يف مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية، بصفهتا ماكت   ا اإ

 .الإدارات التعقيبات ومشاركهتا مع دذه مرسورا ابلرد عىل

عىل وهجات نظر مس تخديم  تسمل الطلباتورح  وفد الصني ابلس تقصاء، وشدد عىل أأهية اطالع ماكت   .78
دار  و لبحث ادلويل ادار  واإ  يد يف حتسني اخلدمات اليت تقدهما ماكت  تسمل الطلباتاملعادد ، اليت رمبا تف  لفحص المتروهيدي ااإ

الفريق العامل أأن مكب  ادلوةل للملكية الفكرية يف مجروهورية الصني الشعبية أأجرى اس تقصاء حمليا لآراء  . وأأبلغادلويل
املس تخدمني يف الس نوات القليل املاضية. وأأعرب عن ادامتمه ابلطالع عىل تفاصيل تتجاوز ما ورد يف امللخص الوارد يف 

ماكنيةاملرفق الأول من الوثيقة، وتساءل ع  عىل تقرير أأكرث تفصيال.احلصول  ن اإ

ىل تقرير متروهيدي من مزود  .79 وأأوحضت الأمانة، ردا عىل طل  وفد الصني، أأن امللخص الوارد يف الوثيقة ُأعد استنادا اإ
ىل ادلول الأعضاء.اخلدمة اخلاريج، اذلي أأجرى الاس   ل أأن التقرير مل يكن يف نسق يسمح بتقدميه اإ  تقصاء، اإ

، الوارد  يف املرفق الأول من 2015 اس تقصاء معادد  التعاون بشأأن الرباءات وأأداط الفريق العامل علام بنباجئ .80
 .PCT/WG/9/11الوثيقة 
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يرادات املتأأتية من رسوم معادد  التعاون بشأأن الرباءات:  لحد من لمكنة امل تدابري تقرير مرديل عن حتليل ال الإ
 أأسعار الرصف قل التعّرض لت

ىل الوثيقة  .81  .PCT/WG/9/9استندت املناقشات اإ

يرادات املتأأتية من مانة الوثيقة، اليت تضمنت تقريرا مردليوقدمت الأ   .82 ا بشأأن تنفيذ اسرتاتيجية التحوط اتحممتل لالإ
ىل أأن اجلعية العامة قررت، يف دورهتا السابعة  رسوم املعادد ، ووضع "ديلك مقاصة" لإداةل الرسوم. وأأشارت الأمانة اإ

جراء مزيد من 2015والأربعني املنعقد  يف أأكتوبر  ماكنية تنفيذ اسرتاتيجية التحوط، ريامث يمت اإ ، تأأجيل أأي قرار بشأأن اإ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف ادلور  WO/PBC/24/INF.3التحليل للمسائل اليت جرى حتديددا يف الوثيقة  ، اليت قُدمت اإ

لطرح مناقصة لبيع مبالغ ابلني الياابين واليورو  . وتتضمن الوثيقة حمااك 2015الرابعة والعرشين اليت ُعقدت يف سبمترب 
آجلوادلولر الأمرييك للحصول عىل الفرنك السويرسي،  . وأأاروهرت نتاجئ اتحمااك  تباينا يف وذكل ابس تخدام اتفاقات رشاء أ

مرييك عند اس تالم النقدية هبذه العمالت الثال ، ودو ما يتوج  النظر فيه يف س ياق خصوم الويبو ابليورو وادلولر الأ 
ىل  .3تنفيذ أأي اسرتاتيجية حتوط. وقدمت الأمانة عرضا يتضمن أأدد  املعلومات عن دذا الأمر ضافية اإ وس تقّدم معلومات اإ

ىل  29ادلور  اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، املقرر عقددا يف الفرت  من  ، غري أأّن 2016سبمترب  3أأغسطس اإ
بابعة اسرتاتيجية التحّوط عىل أأساس العقود الآجل عىل النحو املبنّي يف الاقرتاح اذلي انقش ته املكب  ادلويل مل يتوقع م 

وفامي يتعلق بوضع "ديلك مقاصة" لإداةل رسوم البحث، أأوحض املكب  ادلويل يف دور  العام  ادلور  الثامنة للفريق العامل.
ا للنظر فيه  حراز تقدم، ريامث يمت الأمانة يف دذه ادلور . وأأبدت املايض للفريق العامل أأنه س ُيعد أأيضا مقرتدة أأسفروها للتأأخري يف اإ

 متل جليع املعامالت بني ماكت  تسمل الطلباتتعيني خبري استشاري يقوم بتحليل الآاثر املرتتبة عىل وضع ديلك املقاصة اتحم 
داراتو  ذا اكن سيمت تنفيذ  لبحث ادلويل واملكب  ادلويل. ونتيجة ذلكل، يعزتم املكب  ادلويل طرحا اإ اقرتاح ملناقشة ما اإ

 أأم ل. 2017ديلك املقاصة يف دور  الفريق العامل 

دراجوطل  وفد مجروهورية كوراي  .83 ىل أأن مكب  كوراي اإ للملكية  الوون الكوري يف معلية حتليل التحّوط، مشريا اإ
، غري 2013عادد  منذ عام املوج   طلبات مبسملابلفرنك السويرسي بوصفه مكب  ت  ادلويلرسوم التسجيل  صلالفكرية حي

ماكنية العود    رسوم الإيداع ادلويل ابلوون الكوري. لتحصيلأأّن املكب  يدرس اإ

 والعرض اذلي قدمه املكب  ادلويل. PCT/WG/9/9الوثيقة  مبضمون علام وأأداط الفريق العامل .84

يدا اجلامعات  يفع الرباءات اقرتاح بشأأن وضع س ياسة رسوم ملعادد  التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي اإ
 ومؤسسات البحث العامة لبعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

ىل الوث  .85  .PCT/WG/9/25يقة استندت املناقشات اإ

يف املائة للجامعات ومؤسسات  50وقدم وفد الربازيل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة بشأأن ختفيض رسوم املعادد  بنس بة  .86
ىل أأن الاقرتاح ميثل اخلطو  املنطقية البحث  العامة يف بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأشار اإ

جامل. وقد قُدم الاقرتاح يف ادلورتني السابعة والثامنة للفريق العامل، ورأأى  عادد املمرونة رسوم طلبات التالية للعمل عىل  اإ
ىل قرار ايرس س ي أأنه  جامعي بشأأن دذه املسأأةل. وأأضاف أأنه قبل عامني، يف ادلور  السابعة للفريق العامل، قدم لتوصل اإ

اليت ( PCT/WG/7/6املكب  ادلويل دراسة بعنوان "تقدير املرونة يف رسوم معادد  التعاون بشأأن الرباءات" )الوثيقة 
جامل قدمت تأأثر اخبيار املودع اس تخدام مسار معادد  أأي كيف ي ، أأول تقدير عىل الإطالق ملرونة رسوم طلبات معادد  اإ

اجلامعات . وبينت أأن مسار اتفاقية ابريس لإيداع طلبات الرباءات يف اخلارج ابلتغيريات يف رمس الإيداع ادلويل مالرباءات أأ 

                                                
3

عىل الرابط: نسخة من العرض عىل موقع الويبو تتاح  
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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مل يف عام ويف ادلور  الثامنة للفريق العا .مقارنة ابملودعني الآخرين برسوم الإيداعومؤسسات البحث العامة أأكرث تأأثرا 
هبذه تأأثرا  الأشدمفاده أأن اجلامعات ومؤسسات البحث العامة من البدلان النامية يه  ا، أأكّد املكب  ادلويل اس تنباج2015

 139يف املائة من شأأنه أأن يودّل  50وقّدرت الأمانة أأن ختفيض الرسوم بنس بة  (.PCT/WG/8/11)انظر الوثيقة  الرسوم
ضايف س نواي يداع اإ وقال الرئيس، يف . مليون فرنك سويرسي 1.058 قدرهاخنفاض يف الإيرادات   يف ويتسب ،طل  اإ

ن "وفودا عديد   وعىل  [...] .[لعامةالبحث ا ومؤسسات]عادد  لفائد  اجلامعات املدمعروها لتخفيض رسوم  [أأبدت]ملخصه، اإ
 "تعويض أأي خسائر حتد يفية ك ، مع احلرص أأيضا عىل تناول بشلك كييف دذه املسأأةل  أأن يُنظرجي   ]...[ أأية دال

يف  اليت ُعقدتوخالل ادلور  الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية  (.PCT/WG/8/25من الوثيقة  19)انظر الفقر  
م و أأبلغت الأمانة الأعضاء بأأن التخفيض الافرتايض للرسمت تناول مسأأةل ختفيض الرسوم بطريقة شامل. و  ،2015سبمترب 
ىل ،البدلان النامية بدلان معينة، وحتديدا مناملائة لفائد  املودعني يف  50بنس بة  يرادات قدردا  فقدان من شأأنه أأن يفيض اإ اإ

علام بأأن ادلخل اذلي توقعته جلنة  2017 يفمليون فرنك سويرسي  1.05، و2016يف  مليون فرنك سويرسي 1.02
تتأأىت مليون فرنك سويرسي  575.9 فرنك سويرسي، مهناون ملي 748.2بلغ عندئذ  2016/17الربانمج واملزيانية للثنائية 

ن التأأثري املتوقع لتخفيض الرسوم بنس بة   الثنائية للجامعات يف البدلان النامية خالل %50من رسوم املعادد . وذلكل، فاإ
ىل  ىل  0.2املقبل قد يصل اإ جاميل دخل الويبو يف دذه الفرت ، واإ قط من ادلخل املتأأيت من يف املائة ف 0.36يف املائة فقط من اإ

مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  80، أأعلن املدير العام حتقيق الويبو لفائض قدره 2016رسوم املعادد . ويف فرباير 
ن الإيرادات اتحممتل فقداهنا يف الثنائية 2014/15 س متثل جزءا ل يُذكر من الفائض املتوقع  2016/17. ويف دذا الس ياق، فاإ

جيابية لإيداعات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة. حتقيقه، بيامن آاثر ملموسة واإ مع الأخذ بعني الاعتبار و ستسفر عن أ
ىل أأن خصم الرسوم للجامعات ومؤسسات البحث العامة يف بعض البدلان دو  النتاجئ الفنية لدلراسة، ميكن أأن خنلُص اإ

ىل لرسوم. واس تجابة دلعو  التغيري املمكن الأكرث كفاء  يف س ياسة الويبو فامي يتعلق اب رئيس ادلور  الثامنة للفريق العامل اإ
 اتباع هنج تدرجيي الوثيقة قرتح، تتقدمي اقرتادات ملعاجلة قضية الإيرادات غري اتحمققة فامي يتعلق بس ياسات الرسوم اجلديد 

لفائد  اجلامعات ومؤسسات البحث  يف املائة عىل الأقل 50يف املردل الأوىل املوافقة عىل ختفيض الرسوم بنس بة حيث يمت 
احلالية املس تخدمة  الوطنيةس امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، والاس تفاد  من املعايري  العامة لبعض البدلان، ل

دل ويف املر . جليع ادلول الأعضاء تعممي ختفيضوس يخفّف الأثر الاقبصادي خالل دذه املردل ابملقارنة مع . لتخفيض الرسوم
يداعات مقبل دور   وأأثناءالثانية،  للفريق العامل س تقمّي ادلول الأعضاء نتاجئ س ياسة الرسوم اجلديد  من حيث زايد  اإ

ذااجلامعات ومؤسسات البحث العامة، وس تقّرر  ليشمل أأيضا  هالرسوم و/أأو توس يع نطاق اكن ينبغي زايد  نس بة ختفيض ما اإ
 يع البدلان.مج  يفاجلامعات ومؤسسات البحث العامة 

لتبادل  ؛موحضا أأنه بعد تقدمي الاقرتاح، اخنرط يف مناقشات غري رمسية مع الوفود املروهمتةعرضه وفد الربازيل  وواصل .87
ل أأن بعض ادلول الأعضاء اكنت تفضل  وقد حظيالأفاكر حول الس ياسة العامة لرسوم املعادد .  الاقرتاح بتأأييد عام، اإ

 ، اليت يهالصيغة املتدرجةت أأخرى اتباع هنج أأكرث دذرا. ويف دذا الصدد، أأاتحت دول فضلاقرتادا أأكرث طمودا، بيامن 
ا دول أأعضاء أأخرى  وأأبدتدقيق. عىل حنو  الرسوم وفقا للنتاجئ اتحمرز  خفضتوليف  ،مبثابة هنج مرديل من القلق بشأأن قدرة

: الأول: أأن تدرك ادلول الأعضاء ، طرح العاجلة دذه الشواغلوملادلخل.  يةمسائل الاس تدامة املالية وحياد وفد دلنين ممكننين
ليه التحليل الشامل ملزيانية الويبو من أأن تأأثري ختفيض   للغاية. الرسوم عىل املزيانية س يكون ضئيالبشلك جامعي ما أأشار اإ

آةل لالقرتاح واحض. ويوجد يف الوقت الرادن نوعان رئيس يان من ختفيض الرسوم يفاإ و   نظام املعادد ، الأول ن التأأثري البالغ الضأ
الثاين فقد اس تفادت منه بعض  الرمقي، وذلكل مل تس تفد منه بشلك رئييس سوى البدلان املتقدمة، أأما الإيداعلفائد  

يداعات الرمقية، اذلي تس تفيد منه  ختفيضالبدلان، ما عدا أأكفأأ مس تخديم نظام امللكية الفكرية. ويؤدي  رسوم التسجيل لالإ
يرادات قدردايف املقام الأول  ىل فقدان اإ وفقا ذكل احلالية، و  ي يف الثنائيةسويرس مليون فرنك  98.4 البدلان املتقدمة، اإ

(. أأما ختفيض الرسوم لبعض .A/55/5 Revمن الوثيقة 193)انظر الصفحة  2016/17لربانمج ومزيانية الويبو للثنائية 
ىل اخنفاض الإيراد ذ يبلغ البدلان، يف املقابل، مفن شأأنه أأن يؤدي اإ مليون  18.8ات بقدر أأقل، لكنه مع ذكل جدير ابذلكر، اإ

منا يه عىل سبيل الاستشروهاد لوضع اقرتاح ختفيض الرسوم للجامعات يف  فرنك سويرسي يف دذه الثنائية. ودذه البياانت اإ
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اين مفن شأأنه توجيه الأمانة فرنك سويرسي للثنائية. أأما الاحامتل الث س ياق. ومن املتوقع أأن يبلغ تأأثري الاقرتاح حوايل مليوين
لهيا الأمانة يف الوثيقة  نفاذ س ياسة الرسوم، اليت أأشارت اإ ىل زايد  الكفاء  فامي يتعلق بتخفيض رسوم أأخرى، مثل اإ اإ

PCT/WG/9/10 " ختفيضات الرسوم لبعض مودعي الطلبات من بعض البدلان، ل س امي البدان النامية والبدلان  بعنوان
غرض تزنيل عدد ختفيضات الرسوم اليت يطال  هبا املودعون لاختاذدا ت دذه الوثيقة التدابري الواج  اقرتحو  ."منواالأقل 

. ختفيض، ومساعد  املكب  ادلويل عىل حتصيل مدفوعات الرسوم بشلك اكمل ومناس أأي ؤدلني لالس تفاد  من امل غري
مانة تأأييد ا ذا لىق دذا ادلور اجلديد للأ نه اإ ىل تعويض دلول الأ ومىض يقول اإ أأي تذبذب مبوقع يف عضاء، فس يؤدي اإ

الإيرادات انمج عن ختفيض الرسوم املقرتح. ويف دذه املناقشات غري الرمسية، اس متع الوفد لشواغل مؤدادا عدم اس تفاد  
 مرشوع التعاون فامي بني جامعات/مؤسسات الشامل واجلنوب اس تفاد  مبارش  من ختفيض الرسوم املقرتح. ويف دذا الصدد،

ىل أأنه فروهم أأنه ينبغي أأن تس تفيد الإيداعات املشرتكة للرباءات أأيضا من الاقرتاح. ومن أأجل دذا، رضب ثالثة  أأشار الوفد اإ
الرسوم، اذلي من املمكن أأن تس تفيد منه اجلامعات ومنظامت البحث العامة يف ختفيض أأمثل افرتاضية عىل توس يع نطاق 

يتناول املثال الأول تقدمي دافز لتعزيز التعاون بني بدلان املنطقة. و ع املشرتك للرباء . البدلان غري املس تفيد  يف دالت الإيدا
(، ودو مؤسسة عامة للبحو  يف اليوانن، HCMRعىل سبيل املثال، ميكن للرشاكة بني املركز اليوانين للأحبا  البحرية )ف

اجلرف القاري يف فرت  ما قبل التارخي، أأن تس تفيد وجامعة جنيف، ويه مؤسسة للتعلمي العايل يف سويرسا، يف حبو  بشأأن 
يف املائة حيفز، يف املس تقبل، طل  احلصول عىل براء  ملعدات  50من دذا الاقرتاح. كام أأن خصم الرسوم املقرتح بنس بة 

ك الطرفان للتنقي  عن الآاثر البحرية نتجت عن رشاكة بني اليوانن، بدل مس تفيد، وسويرسا، بدل غري مس تفيد، ما دام اشرت 
ىل معاجلة التحدايت اليت  يف تقدمي طل  الرباء . كام أأفادت الس ياسة اجلديد  لرسوم املعادد  الرشااكت العاملية الرامية اإ

، واذلي اعتربته منظمة الصحة العاملية داةل طوارئ للصحة 2015نذ تف ي وابء دذا الفريوس يف عام مف فرضروها فريوس زياك. 
املي، نشأأت رشااكت جديد  بني املعادد الوطنية للصحة يف الولايت املتحد  الأمريكية ومركز فيوكروز العامة عىل الصعيد الع

Fiocruz   ذا أأسفرت دذه الرشاكة عن التقدم بطل يف الربازيل هبدف تطوير تقنيات التشخيص املبكر لروهذا املرض. واإ
ن املؤسس تني  للحصول عىل براء  لتقنية تشخيص جديد ، ويف داةل موافقة الفريق العامل عىل اقرتاح ختفيض الرسوم، فاإ

يداع طل  مشرتك. أأما املثال الثالث فيوحض أأيضا كيفية دمع الس ياسة اجلديد  للرسوم  انستس تفيد من اخلصم يف داةل اإ
 منصة حبث أأنشأأهتا الويبو لالبتاكر ، ودوRe:Searchمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ملبادرات الويبو الأخرى، مثل 

طار مبادراهتا التعاونية، رشاكة بني جامعة لغوس يف نيجرياي  التعاوين يف جمال الأمراض املروهمل. وقد اس تضافت املنصة، يف اإ
ذا أأسفرت دذه الرشاكة عن تطوير  وجامعة س تانفورد يف الولايت املتحد  الأمريكية دلراسة فعالية تشخيص املالراي. واإ

يف املائة طاملا  50بنس بة  ختفيض رسومكن لروهذا النشاط التعاوين أأن يس تفيد أأيضا من ميف تقنية جديد  لتشخيص املالراي، 
يداع طل  الرباء . اشرتكت قرار دذا الاقرتاح اذلي حيقق  املؤسس تان يف اإ ىل دمع واإ ذلا دعا الوفد مجيع ادلول الأعضاء اإ

عزز اس تخدام نظام الرباءات ويكون مبثابة خطو  أأوىل ختفيضا ذكيا يف الرسوم من شأأنه أأن يعود ابلنفع عىل اجملمتع ادلويل، وي
 ملموسة يف املناقشات املتعلقة مبرونة رسوم املعادد .

ىل أأنالربازيل.  قدمبهوأأيد وفد الروهند الاقرتاح اذلي  .88 يداعات الرباء وأأشار اإ  ة،املاضي القليل س نواتال زاد يف   عدد اإ
ىل أأن بدلهة. منخفض ل تزالمن الروهند  مودعي الطلباتولكن نس بة   ومالعليف جمايل من املواد    كبري  مجموعة ميتكل وأأشار اإ

آت مؤسساتفضال عن  ا،والتكنولوجي  دذه لتسخريداجة حقيقية  ودناكعادد فنية. موجامعات و  ،لبحث والتطويرل  ومنشأ
طارالإي زيفحت هدذا الاقرتاح من شأأنو امللكية الفكرية.  اس تحدا  حقوقوحتفزي ية، صادر املعرف امل عادد  يف امل داعات يف اإ

جيابياخطو   ويهقل منوا، الأ البدلان و البدلان النامية  تعزيز الإبداع والابتاكر.  حنويف الاجتاه الصحيح  متثل تطورا اإ
جيابية بشأأن املقرتح، اذلي من املرحج أأن  تهأأعرب الوفد عن رغب  ذلكل،  .عود ابلنفع عىل عامة اجلروهورييف رؤية نتيجة اإ

ناجملموعة الأفريقية،  ابمسد جنوب أأفريقيا، وف حتد و  .89 الإيداعات يف لالدامتم لتحفزي   مثرياقرتاح قدم دالالا وقال اإ
طار  يفمن نظرياهتا  ابلرسومكرث تأأثرا أأهنا أأ  بردنت عىلاليت  ،البدلان النامية يفعادد  من اجلامعات واملؤسسات العامة امل اإ

ىل فقدان س يُ يف املائة  50تخفيض الرسوم ب وثيقة ال رد يفالوا قرتاحن الاومع أأ  .البدلان املتقدمة يرادات لويبوارتمج اإ قدردا  اإ
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آخرين ملودعني يتيح قد همليون فرنك سويرسي، لكن 1.058 وأأضاف عادد . املس تخدام نظام فرصة ا البعيد،عىل املدى ، أ
لمنو الاقبصادي ل  أأساس يا يُعداذلي ، خرتاعتشجع الابتاكر التكنولويج والاس  الإيداع لطلباتنخفضة نسبيا امل تلكفة ال  أأن

ض أأن الفائض جبالء قرتاحوحض الاوقد أأ والازددار.  مزيد  مقابل تعريفدفع يُ  قليال امثن يعدذلكل  ة،أأي خسار  مبوقع س يعّوِ
يع جل  أأن حيقق فوائد غري مبارش شأأنه  ودو ما منيداع الطلبات ادلولية، اإ  مبزااي احلكومية ؤسساتمن اجلامعات وامل

مليون فرنك  575 افرنك سويرسي، مهنمليون  748.27 مببلغ 2016/17للثنائية املتوقع  ويُقدر ادلخلالأطراف املعنية. 
رضور  امليض قدما بطريقة حكمية لصاحل الويبو باجملموعة الأفريقية  أأقرتعادد . ومع ذكل، املمن رسوم  تتأأىتسويرسي 

وذكل هبدف  املؤسسات العامة،جلامعات و صاحل ايف املائة ل 50 بنس بة الرسوم يف أأول ختفيض اعامتد من خالل ،والأعضاء
ذا زاد. للتخفيض الأولعىل الأثر الاقبصادي  الوقوف س يكون مبثابة خطو  ف يف حتفزي السوق،  تعدد الإيداعات وجنح فاإ

نبات، ذلكل ل الط  يُثين عن تقدميتاكليف ال يف الاجتاه الصحيح. وقد تبني أأن ارتفاع  وس يل جيد  يُعد  مبدرجهنج اتباع  فاإ
يداع الطلبات عاد  النظر يف تلكفة رسوم عندئذ ميكنو  ،لتحفزي اإ ذا جنح ذكلو  .اإ عىل مجيع اجلامعات يف مجيع  تعمميهميكن ف ، اإ

الهنج.  من حيثاحلذر و  ،نطاقال  من حيثطموح القيق بني ادلتوازن ال  أأن حيقققرتاح لال وعىل دذا، ميكن أأحناء العامل.
بني العاملي فامي الرشاكة والتعاون  خالل اجلنوب منو من الشامل  تجلامعاية اس تفاد  اكيف  الاقرتاح لأمه من ذكل، أأبرزاو 

 .قرتاحدمع الاعىل وفد أأعضاء الفريق العامل الشع ذلكل، املؤسسات. 

دات يف س ياق اقرت ا ميتقدو دلعو  رئيس ادلور  الثامنة للفريق العامل  تهوشكر وفد أأسرتاليا وفد الربازيل لس تجاب  .90
ن اإ  وقالدور  مقبل للفريق العامل. يف رسوم الختفيض  املرتتبة عىل الآاثر مجيع للنظر يف  الاكيف وقتمل يُتح هل النه واإ

نه يودقرتاح، الا  يرى الوفد أأنه من املفيدفي البداية، فالاقرتاح.  دراسةتوضيح بعض النقاط اليت ميكن أأن تساعد يف  فاإ
 اينظر وليس احقيقي ايرادات الويبو وحيقق دافز ابإ  ارضرا ابلغيرض  ل، مبوازانختفيضا عادد  املختفيض رسوم  النظر يف

رسوم الختفيض يسروهم هبا ميكن أأن اليت كيفية ال بني  بوضوحمتيزي ال دذه النقطة، شدد عىل أأهية  وبشأأنعادد . اململس تخديم 
طار املطلبات ال القضاء عىل العوائق اليت حتول دون تقدمي  يف فز حيميكن أأن  ية اليتكيف بني ال بدلان معينة، و  يفعادد  يف اإ

يف التخفيض املقرتح  اجلع بنيكيفية عن  تساءلمث . هابلرضور  ال يء نفس ارسوم البحث والابتاكر؛ ودام ليسالختفيض 
البالغ الرسوم  ختفيضو  ،قل منواالأ بدلان ال و البدلان النامية  يف العامةالبحث  ومؤسساتلجامعات ليف املائة  50 بنس بة رسومال

 يقدممل وفضال عن ذكل،  .البدلان الأقل منوا يف العامةالبحث  ومؤسساتلجامعات ل املمنوح ابلفعليف املائة  90 قدره
التخفيض يف الرسوم،  ادذ تقدميصعوابت يف  عن يسفر، مما قد العامةالبحث  ملؤسسةجامعة أأو ا للالاقرتاح تعريفا دقيق

ن تقدمي . وأأخريا،PCT/WG/9/10لهيا يف الوثيقة اإ  اليت أأشريشلكة امل يه و  من أأجلالرسوم يف يف املائة ختفيض  50 فاإ
يرادات الويبو  طلبا، 139مبقدار  زايد  عدد الطلبات  بدو معادةل جيد ي فرنك سويرسي ل  مبا يزيد عىل مليونواخنفاض اإ

ن مبلغ املليونو التاكليف. و  للفائد  ن اكن يشلك ويرسي فرنك س اإ يرادات الويبو، واإ حقيقي.  مبلغ فروهونس بة صغري  من اإ
العديد من اجلامعات  لس تفاد  نظراالإيرادات  منخسار  مليون فرنك سويرسي املؤكد أأن تتحقق  منعالو  عىل ذكل، و 

دال من الأحوال. بأأي  مؤكد أأمر غري طلبا 139 بيامن زايد  الطلبات مبقدارمن التخفيض،  ةومؤسسات البحث العام
ذا اكنمع مؤسسات البحث، تساءل  ضوء خربته ويف  سينظرون ةمؤسسات البحث العاميف الباحثون يف اجلامعات أأو  عام اإ

يداع طلب فاإن ، يةمس تقبل  نفقاتكون ترسوم الايداع قد  ومع أأن. قدما وامليض هباأأحباهثم  لإجراءعادد  امل اتيف تاكليف اإ
زاء ا ا أأكرث قلقنيالباحث اخرتاعات.  عن لحقاسفر ت ميكن أأن  اليتأأحباهثم،  يتعلق باليت يتعني تسويهتا فامي الرادنةشالك مل اإ

ىل أأنه  آاثره احلقيقةفروهم أأوحض لالقرتاح ال غياب يف وخلُص اإ نعىل البحث والابتاكر،  وأ دمع الاقرتاح يف ل ميكنه الوفد  فاإ
 .تكل املردل

التعليقات اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية، ووفد الروهند. و  ،اقرتاح وفد الربازيلوأأيد وفد كينيا  .91
ىل وأأشار يداعات الرباءات من اجلامعات ومؤسسات البحث  لتحفزيم و رسالس ياسة  بشأأنابلفعل  نُفذتالأعامل اليت  اإ اإ

ن البدلان النامية،  يفاصة خبالعامة، و  يداعات  2015امنة للفريق العامل يف املكب  ادلويل أأكد يف ادلور  الثوقال اإ أأن اإ
 ناإ أأيضا  وقال. تأأثرا ابلرسومقل منوا اكنت أأكرث الأ البدلان و الرباءات من اجلامعات واملؤسسات العامة يف البدلان النامية 
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عادد  للجامعات ومؤسسات البحث العامة. ويف دذا الصدد، أأعرب عن تأأييده املختفيض رسوم  أأيدتالعديد من الوفود 
يداعات للجامعاتيف املائة  50بنس بة لقرتاح ختفيض الرسوم   الرباءات.  ومؤسسات البحث العامة يف البدلان النامية لتحفزي اإ

يران )مجروهورية  وأأيد .92 هبا وفود الروهند وجنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية،  تالإسالمية( التعليقات اليت أأدل -وفد اإ
رسوم اللفريق العامل. ورأأى أأن ختفيض لي يأأمل يف أأن تمت املوافقة عليه خالل دذه ادلور  روهذا الاقرتاح، اذلل  وكينيا دعام

ىلالبدلان النامية من شأأنه أأن  يفالبحث العامة  ومؤسساتلجامعات ل مس تخدمني لل عادد  املنظام  ييرس س بل الوصول اإ
يداعات طلبات ال ويزيد ،اتحممتلني يف دذه املنظامت يف بدلان انمية  الوضعرباءات ادلولية. وعىل غرار التنوع اجلغرايف يف اإ

يران )مجروهورية ومؤسساتاجلامعات تؤدي  ،أأخرى الإسالمية(،  - البحث العامة دورا رئيس يا يف الإبداع والابتاكر يف اإ
 عادد .امللس تخدام نظام  احلافزختفيض الرسوم، وابلتايل توفري  اذلي س يحفزه

البدلان  يف البحث العامة ومؤسساتعادد  للجامعات املمن الربازيل لتخفيض رسوم وأأيد وفد الصني الاقرتاح املقدم  .93
ن الصني، شأأهنا شأأنقل منوا. الأ البدلان و النامية  العديد من اجلامعات  متتكلالعديد من البدلان النامية الأخرى،  وقال اإ

 عادد املض رسوم يتخف ب ن واملس تخدم دؤلء وقد طال الصغري  واملتوسطة احلجم،  والرشاكت ةومؤسسات البحث العام
مقديم  عدد أأكرب منعزز اس تخدام يأأن  من شأأنهعادد  املس ياسة ختفيض رسوم مزيد من التوسع يف نطاق  ورأأى أأن. بشد 

ض اخلسائر عوَّ تُ س   املودعني تزايد عددمع و . الطلباتمزيد من تقدمي شجع يُ عادد ، و املنظام ل الطلبات من بدلان خمتلفة 
 .خمتلف البدلان ونظام امللكية الفكريةتعم فائدهتا نتيجة  وتتحقق الأولية،

طار املعادد  بوأأقر وفد ادلامنرك  .94 يداعات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة يف اإ أأكرث تأأثرا ابلرسوم من املعتاد، أأن اإ
 ةعادد  غري مرناملأأن رسوم  دو عادد املمرونة  بشأأنالاس تنباج الرئييس من ادلراسات اليت أأجرادا املكب  ادلويل  وأأفاد بأأن

ن الزايد كام أأشار وفد أأسرتاليا، و . وعالو  عىل ذكل، اتالطلبمقديم جليع أأنواع  بدرجة كبري   يف عدد الطلبات يه املقدر  فاإ
 تتجاوزعالية جدا  مقابل تلكفة املس تفيد ، البدلان يفاجلامعات ومؤسسات البحث العامة حفس  من س نواي طلبا  139

ملقديم  من الأفضلأأنه س يكون  رأأىذكل،  عوضا عنو . املنفعة تلكفةل نس بة فعاةل ول يبدو أأهنا ون فرنك سويرسي، ليامل 
كرث الأ نظام الرباءات ادلويل اس تخدام عىل املس توى الوطين قبل الرشوع يف  طلهبمخببار ادود  اتحموارد امل ذوي الطلبات

تقدمي ب  وفامي يتعلقوالكء الرباءات. ب   ترتبطبراءمبوج  ل عىل حامية التاكليف الأساس ية للحصو  أأنعالو  عىل  ،تلكفة
 .أأكرث فعالية س يكونعىل املس توى الوطين  منح دذا التخفيض أأنرأأى ، مقديم الطلباتختفيضات يف الرسوم لبعض 

س بانياوأأعرب وفد   .95 نه لقرتاح، و اب عن ادامتمه اإ تلفة لبعض س توايت خم مب رسوم الض يف خت دمع فكر  يميكن أأن قال اإ
ل أأنه  ،عىل مس توى ادلخل بناء من دول معينة مقديم الطلبات شمل اجلامعات ي  مبدرجهنج  اتباعمع ذكل، ، ميكناإ

يف املائة،  90 بنس بة قل منواالأ بدلان لل البحث العامة يف البدلان املتقدمة، عىل سبيل املثال، ختفيض الرسوم  ومنظامت
نه من املروهم أأيضا النظر يف .يف املائة عىل الأقل 25بنس بة للبدلان املتقدمة و ئة، يف املا 50 بنس بةللبدلان النامية و  الآاثر  وقال اإ

 عائدات الويبو.عىل املالية 

بداع. ي أأنه  ورأأى( دذا الاقرتاح، OAPIنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )امل أأيد وفد و  .96 ن الاقرتاح، شجع الإ وقال اإ
ن اكن يؤدي ىل واإ نجعز،  اإ ن التضحية حققبه عجز صغري  ابملقارنة مع جحم الفائض اذلي نس بة ال فاإ زء جبالويبو. وذلكل فاإ

بداعس  صغري من الفائض لمتويل ختفيضات يف الرسوم   .يكون استامثرا جيدا لصاحل الإ

ىل وأأيد وفد مجروهورية كوراي املبدأأ العام  .97 يداع مزيد من تشجيع الرايم اإ ادلولية من اجلامعات   رباءالطلبات اإ
ىل هالبحث العامة، ولكن ساتومؤس  شمل ت ينبغي أأن  واملؤسسات جلامعاتروهذه اتخفيض الرسوم ل ل أأن أأي س ياسة  أأشار اإ

 .عادد يف املمجيع ادلول الأعضاء 



PCT/WG/9/28 
22 
 

ىل وفد الاحتاد الرويس  وأأشار .98 البدلان النامية  يف يحيفز النشاط الابتاكر  هلأننظرا  ،الاقرتاح أأن يقبلأأنه ميكن اإ
نه  ،قل منواالأ البدلان و  يرادات الويبو بطرق أأخرى. ومع ذكل، رأأى أأنوقال اإ  مع التعامل جي  هميكن تعويض اخلسائر يف اإ

ىلقرتاحاملردل الثانية من الا البحث العامة يف البدلان  ومؤسساتامعات عىل اجلتخفيض يف الرسوم ال تطبيق  ، الرامية اإ
  .روهذه املسأأةلل  ودراسة مبأأنيةحبذر ، املتقدمة

 اختفيضات يف الرسوم لبعض الكياانت، مبا فهي قدمللملكية الفكرية  ادا الفريق العامل أأن مكب  كندأأبلغ وفد كنو  .99
ىل ضامن وجودتدابري ال  اختاذاجلامعات. وأأيد  جراءات  الرامية اإ عادد  بطريقة املديالك رسوم مناس بة تشجع اس تخدام نظام و اإ

نه يؤيد واحضة وفعاةل وموضوعية. ذلكلو  مس تقر لية مع خطوات عق   وذكل مقديم الطلبات،فعاةل ومفيد  جليع  ، من فاإ
ىل، بوجه عام الاقرتاححيث املبدأأ،  اخليارات املتلفة بشأأن  وحبث ،مزيد من الوقت لإجراء مشاورات بيد أأنه حيتاج اإ

يرادات الويبو. اس تخدهبا االكيفية اليت ميكن   شلكه احلايل.دمع الاقرتاح يف  ليس مبقدوره ومن مثَّ،م أأي فائض يف اإ

ىل وأأشار وفد الولايت املتحد  الأمريكية  .100 للجامعات  وس تظل دكذا، بصفة عامة ل تتسم ابملرونةأأن رسوم معادد  اإ
نمن البدلان النامية، حىت  ومقديم الطلباتومؤسسات البحث العامة  يداع الطلبات سلوكاكن  واإ  اتأأثر أأكرث  ذه اجلروهاتلروه اإ

ن. ذلكل، ابلرسوم  نتيجةللغاية  ةمنخفض ةم الإيداع ادلوليو يف رس املفرتضصم اخل نتيجة ة يف عدد الطلباتتوقعزايد  امل ال فاإ
ىل تُشريمعادد  لل ةس نويال  املتعلقة ابملراجعةأأن الإحصاءات  ومعمن الرسوم.  كبري يف ادلخل املتوقعال خنفاض الا متثيل أأن  اإ

يداعات طلبات املاجلامعات يف  ن  ،أأقل مما جي كون يعادد  قد اإ يداع تشجيع فاإ مزيد من الطلبات من اجلامعات اإ
شدد مع و الطلبات يف مجيع البدلان. قديم رسوم الإيداع ادلويل مل لتخفيضالهنج الأنس   دوومؤسسات البحث العامة 

اف وأأضخرين. للمودعني الآ سفر عن زايد  رسوم الإيداع ادلويل ي مل  مارسوم يف الصم اخلدذا  رضور  عدم تنفيذعىل  ،ذكل
جراء مزيد من االتحليل املايل يف دذا الصدد  أأن اإ ا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد أأسرتاليا، مشرية أأيضا أأيد و . رضوراية  يبدو أأمرة

ىل أأن ىل اجة حب الاقرتاح اإ رسوم  ختفيض بحث لأغراضلل جامعات ومؤسسات عامة بأأهنا  اليت توصفتوضيح الكياانت اإ
نه ل يس تطيعلروهذه الأس باب، و . و مالمئعىل حنالتسجيل قبل تقيمي الاقرتاح   دمع الاقرتاح يف شلكه احلايل. قال اإ

 نياذل ملقديم الطلباتعادد  املنظام  تيرس اس تخدامأأن  اليت من شأأهناتدابري اختاذ ال  يؤيدأأنه برصح وفد فرنسا و .101
ىل دمع  حيتاجون نادلولية. ومع ذكل،  اترباءالطلبات مزيد من يداع لإ اإ طار جي  أأن يمت الرسوم  يفأأي ختفيض  فاإ يف اإ

ىل أأن ادلخل للمبوازن  . معومامتويل أأنشطة الويبو يف س تخدم عىل نطاق واسع يُ عادد  املتأأيت من املمزيانية، مشريا اإ
ن دليهلقرتاح، اب يتعلق وفامي كيف ينطبق ختفيض  معرفةكام ذكر وفد أأسرتاليا. أأول، من الصع   الشواغلالعديد من  قال اإ

يف  90قدره ابلفعل من ختفيض  تس تفيداليت  ،قل منواالأ يف البدلان  مقديم الطلباتيف املائة عىل  50 بنس بة قرتحالرسوم امل
طار امل 139عدد الطلبات  زايد الرسوم. اثنيا، من املائة  يرادات الرسوم ا عاما بعد عام مقابلعادد  طلبا يف اإ  مبقدارخنفاض اإ

ىل اليت سرتتفع، املتكبد لتاكليف ل  مليون فرنك سويرسي ميثل فائد  صغري  ذا طُ  6 اإ بقت ماليني فرنك سويرسي س نواي اإ
ىل املزيد من  وأأنه حباجة ،قرتاح غري مقبول يف شلكه احلايلالا رأأى أأن ،مجيع اجلامعات يف البدلان املتقدمة. ذلاعىل أأيضا  اإ

ىل العمل، و  يرادات الويبو اة النظر يف سيناريودات أأقل تأأثري دعا اإ  ول تتبع ،بدلان خمتلفةال بني اجلامعات يف  ول متزي ،عىل اإ
س بانياختفيضات، عىل النحو اذلي اقرتده وفد  يف امبدرج اهنج  .اإ

نهوأأيد وفد سويرسا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد أأسرتاليا.  .102 طار عدد الإيداعاتت أأن ثبُ  وقال اإ عادد  غري مرن امل يف اإ
يف ختفيض ممكن  أأي تأأثريمن أأقوى  الإيداعاتعىل  بدل ماع الاقبصاد اللكي يف وضتأأثري  وأأنس توايت رسوم، مل  بقدر عال

يداعة  139رسوم. وابلنس بة لالقرتاح، فاإن العدد املقّدر اذلي ل يتعدى ال ضافية اإ يف املائة من مجموع  0.06ثل مي ا يف الس نة ا اإ
طار امل الإيداعاتعدد  يداع 219 000 البالغ عادد يف اإ ل يُعد وذكل حوايل مليون فرنك سويرسي،  س يلكف ،2015يف  اإ

عىل معادد ، لمبكرر  ل يفل فرنك سويرسي تاك املليونتكون س  من حيث التلكفة. وعالو  عىل ذكل،  مناس بةنس بة 
أأن أأيضا  ورأأىفقط.  2014/15 الثنائيةالويبو يف اذلي حققبه لك فائض ال يه اليت مليون فرنك سويرسي 80 النقيض من

ذا اكنت التخفيضات سوف تطبق عىل اجلامعات بشأأن ، لأنه مل يكن واحضا مثري للجدلن يف الاقرتاح تعريف املس تفيدي ما اإ
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ىل أأن تعريف النظر اجلامعات احلكومية، لفبا  مثل ،اخلاصة آخر خيتلفالبحث العامة  مؤسسةأأيضا اإ ىل أ . لروهذه من بدل اإ
نه ل يس تطيعالأس باب،   .دمع الاقرتاح قال اإ

مناالابتاكر حفس ، يؤثر عىل لن  رأأى أأنه ن الاقرتاح، اذليوأأيد وفد اليوان .103 عزز نشاط الإيداع يف س يأأيضا  واإ
 ، اليت شروهدت ختفيضات يف املزيانية يف الس نوات الأخري .ةالعام ثمؤسسات البحيف اجلامعات اليواننية و

ىل مزيد من  حباجةوذكر وفد اململكة املتحد  أأن الاقرتاح  .104 وفد أأسرتاليا وبعض  بنيَّ ، كام النقاطيف بعض  الإيضاحاإ
نهالوفود الأخرى.  ن اكن ي وقال اإ البحث  ومؤسساتدمع اجلروهود املبذوةل لتحسني الوعي ابمللكية الفكرية يف اجلامعات واإ

نهالعامة،  ىل عوائد جتارية، يُ س  ؤسسات املجلامعات و روهذه ال يعتقد أأن ختفيض الرسوم ل  فاإ  تفبقر املنظامت نظرا لأن دذهرتمج اإ
ىل البنية التحتية التجارية و  اليف ىل غال  اإ يداع طل  أأن الواقع و اخلربات الالزمة لتسويق الاخرتاعات . اإ براء  بناء لتسجيل اإ

يكون حتفزي أأن أأن الروهدف جي   ورأأى. املنشود ضعف قو  الرباء  يُ ميكن أأن  اذلدنعىل املعادد  دون منتج جتاري واحض يف 
نه يؤيدلروهذا السب ،  .املودعة حفس رباءات بات الطل زايد  عدد ل رباءات الجود   اجلروهود اليت تبذلروها الويبو لتحسني  فاإ

ن القطاع اخلاص.  معلإجياد وبناء رشااكت  ةقدر  اجلامعات ومؤسسات البحث العام بناء دذه الرشااكت يف وقت وقال اإ
جراءمبكر  عىل النقيض من ذكل، و رباءات املنشود . ال سن نتاجئ البحو  وجود من شأأنه أأن حيُ  ةالبحو  العام من مردل اإ

ن تقدمي  ضافية ملؤسسات البحث نفسروهفاإ عاانت اإ  بل ،رباءاتالنوعية طلبات  وأأ  ا،عىل تسويق اخرتاعاهت اسن قدرهتحيُ لن  ااإ
ىل عقد الرامية روهوداجل رصف الادامتم عن يقد  ي حتقيق النجاح التجار يف عنرصا داسام  تشلك ليترشااكت مع الصناعة، ا اإ

يداعرئييس العائق ال يهعادد  املغري مقبنع بأأن مس توايت رسوم  وأأعلن أأنه ل يزالالبتاكرات. ل طارطلبال  أأمام اإ  ات يف اإ
ذ ل متثلعادد ، امل لنظر يف ل جحج مقنعة  ومن مث جي  تقدمي. ادولي اية الرباءاتمحلجزء صغري من التلكفة الإجاملية سوى  اإ

 عادد .امل بناء عىلس هتدفة ختفيضات الرسوم امل  نطاقع يتوس  

التاكليف  ومع أأنمن البدلان النامية.  تقدمي الطلباتوسع نطاق ينه س  اإ  وقالوأأيد وفد جنوب أأفريقيا الاقرتاح،  .105
يداعات الرباءات من اجلامعات نسبيةوالفوائد  نه ل ميكن جتادل أأن اإ تتأأثر البحث العامة يف البدلان النامية  ومؤسسات، فاإ

 خسار  مفاددا أأن أأن وفد أأسرتاليا أأاثر نقطة ومع. يف كيفية معاجلة دذا الأمر بأأفضل صور  ممكنةنظر ال  منولبد ، ابلرسوم
يرادات  منفرنك سويرسي  مليون طلبا دوليا  139يف الطلبات الزايد  الس نوية املتوقعة  أأمر مؤكد، يف دني أأنعادد  املاإ

ن ال، أأمر مشكوك فيه ضافية تمتثل دناك كون ت، وعىل أأي دال، س  التوقعتجاوز دذا ت أأن الإيداعات ميكن يف زايد  فاإ مزي  اإ
ترحي  وتشجيع. وأأضاف أأن وفد أأن يكون حمل ينبغي  ودو ماعادد  يف البدلان النامية، املعىل نظام أأكرث يف تسليط الضوء 

س بانيا  اليت حتصلروهاعادد  املن رسوم ماملتأأيت مجيع ادلول الأعضاء من ادلخل من قبيل اس تفاد   املروهمة،أأاثر بعض النقاط  اإ
نهالويبو،  يالء مزيد منميكن  وقال اإ ييرس اء من شأأنه أأن ي حوار بنَّ لأ . ويف اخلتام، أأعرب عن تأأييده البحث لروهذه النقاط اإ

ىل املس تخدمني اتحممتلني  س بل وصول ا ويويل ادامتم، العامةعادد  يف اجلامعات ومؤسسات البحث املنظام اإ
 التمنية. لعتبارات

رسائيل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ادلامنركو   .106 ختفيضات الرسوم للجامعات يف  النظررضور   ، ومفادداأأيد وفد اإ
ىل أأن و  .املزيد من الابتاكرمقديم الطلبات عىل لتشجيع  ،ومؤسسات البحث العامة عىل املس توى الوطين مكب  أأشار اإ

رسائيل   .2015ائة للجامعات يف يف امل 40 قدرهرسوم لل اختفيضقدم رباءات للاإ

دورا رئيس يا يف التمنية الاقبصادية والتكنولوجية من  تؤديرصح وفد تركيا أأن اجلامعات ومؤسسات البحث العامة و .107
معلية  بصدد وأأن بدله. اأأحباهث لنتاجئخيص ابراءات وتر  ، وذكل ابس تصدارخالل حتويل الابتاكرات والاخرتاعات العلمية

وطنية مع قانون الاحتاد الأوروي والتفاقات الحاكم الأ لتحديث نظام امللكية الفكرية، ومواءمة  قوانني الوطنيةللتعديل 
ن أأددقانون يف وقت لحق دذا العام. المرشوع عىل  ابلتصديقالربملان الوطين  يقوممن املتوقع أأن و ادلولية،   وقال اإ

قدهما أأعضاء ديئة التدريس ابجلامعة مضن يحبا  اليت الأ  يف  رباءالمبلكية حقوق  يتعلقيف مرشوع القانون  املروهمة تتعديالال 
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ميكن أأن يؤدي  ودو مامن أأي براء . املتأأيت الباحثني ثلث ادلخل ، مع منح لجامعةلقوق احلقى ملكية تبهمام معلروهم، حيث 
ىل زايد  يف ادلخل من خالل ترخيص تسويق اخرتاعات اجلامعة،  ل حبو  مس تقبلية متوييف س تخدم بعد ذكل يُ ميكن أأن و اإ

يداعيف اجلامعات. كام  من املس تخدمني الآخرين،  ا ابلرسومتأأثر البحث العامة أأكرث  ومؤسساتمن اجلامعات  الطلبات أأن اإ
 ةأأيرأأى أأن تخفيضات يف الرسوم، و ب البحث العامة  ومؤسساتعادد  من اجلامعات امليف نظام  الإيداعات حتفزيميكن و 

ىل عادد  املمقرتدات بشأأن س ياسة رسوم  ىل الوفود اباخبمت و دامتم الفريق العامل. اب جدير حتقيق دذا الروهدف تريم اإ لنضامم اإ
ماكنية تنفيذ دذا الاقرتاح بشأأنجراء مزيد من ادلراسات ابإ املكب  ادلويل  مطالبةالأخرى يف   .اإ

عدد من الوفود  اردددو مريكية، أأسرتاليا والولايت املتحد  الأ  داهبا وف التعليقات اليت أأدىل معوفد الياابن  واتفق .108
ن معظمالأخرى.  يرادات الويبو  وقال اإ ىل دراسة حي  أأكرثرسوم دذه الفض خلأأي تدابري  واختاذ ،عادد املمن رسوم  تأأيتاإ تاج اإ

ىل أأن   .التخفيضات املقرتدة تشملروهماذلين مل سيبحملروها مقدمو الطلبات  اخلسائر املتكبد مبأأنية، مشريا اإ

لهيا الأفاكر  واتفق وفد ش ييل مع .109 نهالاقرتاح، اليت يستند اإ توضيح تعريف مؤسسة البحث  الرضوري من وقال اإ
س بانيااقرتاح وفد  وأأين تقع. ورأأى أأنالعامة   لتقيمي تأأثريه. دراس تهميكن و تباع هنج مبدرج مثري لالدامتم، اب اإ

ىل وفد المنسا  وأأشار .110  يشاركيف دذه املردل،  هبداع، ولكنقدم نقطة انطالق جيد  للنظر يف حتفزي الإ يأأن الاقرتاح اإ
 .غريداو وفود لك من أأسرتاليا وادلمنارك والولايت املتحد  الأمريكية  أأاثرهتااملاوف اليت 

 عن أأسفرالرسوم للجامعات، مما  ا يفختفيض قدمللملكية الصناعية  لأأبلغ وفد الربتغال الفريق العامل أأن معروهد الربتغاو  .111
يداعات ا أأن تس تفيد من  اوميكهن، عادد املرسوم ب تأأثراأأن اجلامعات اكنت أأكرث  ورأأىلرباءات الوطنية. زايد  كبري  يف اإ

 .ختفيض الرسوم، لكن الاقرتاح يف مردل مبكر  ويتطل  مزيدا من ادلراسة

ت وأأيد وفد من مكب  براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية الاقرتاح، اذلي من شأأنه أأن يزيد طلبا .112
 .قل منواالأ البدلان و البحث العامة يف البدلان النامية  ومؤسساتبراءات الاخرتاع من اجلامعات 

ىل نضم او  ،قرتاحوأأيد وفد املغرب الا .113 ن التعليقات اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية. اإ وقال اإ
رباءات الرسوم تسجيل يف يف املائة  60 ا قدرهوات، ختفيضقبل ثال  س ن ،التجارية منحو مكب  املغرب للملكية الصناعية 

ىل زايد  كبري  يف  مماالوطنية،  املس توى  عىلتوس يع نطاق امحلاية لروهذه الاخرتاعات ب فامي يتعلق أأشار، . و طلبات الرباء أأدى اإ
ىل أأنادلويل،   .عقبة أأمام تقدمي الطلبات ادلوليةمتثل عادد  املرسوم  اإ

كوادور الا .114  قرتاح، ورأأى أأنه يُعزز الابتاكر ويشجعه، وشع مجيع الوفود عىل اس تعراض الاقرتاح واعامتده. وأأيد وفد اإ

نه ليس يف وضع يسمح هل ابملوافقة  .115 رسائيل، فاإ ىل أأنه نظرا للشواغل اليت أأعرب عهنا وفدا ادلمنارك واإ وأأشار وفد أأملانيا اإ
 عىل الاقرتاح يف دذا الوقت.

ذا اكنت ختفيضات الرسوم املقرتدة ستشمل اجلامعات اخلاصة.وأأيد وفد السودان الاقرتاح، و  .116 نه يود أأن يعرف اإ  قال اإ

ن التأأثري العام  .117 جابته عىل الأس ئل اليت أأثريت، اإ وشكر وفد الربازيل الوفود اليت أأيدت الاقرتاح، وقال يف معرض اإ
س سوى توقع لكبري الاقبصاديني يف عىل ادلخل املتأأيت من رسوم املعادد  البالغ قدره مليون فرنك سويرسي س نواي، لي

يداعات الرباءات  يف املائة من  0.2أأن ميثل دذا الرمق  من اجلامعات. ومع أأنه من املتوقعالويبو، وأأن عوامل عديد  تُسروهم يف اإ
نه قد يكون أأقل يف الواقع. يرادات الويبو يف الثنائية، فاإ ام وأأوحض كذكل أأن الروهدف من الاقرتاح دو حتفزي اس تخد مجمل اإ

 نظام املعادد  وزايد  التنوع يف التشكيل اجلغرافية للطلبات، مبا يزيد الطل  عىل خدمات املعادد  عىل املدى املتوسط.
ن الربازيل قدمت تعريفا عىل املس توى الوطين، لكنه رأأى أأن الأمانة ميكهنا  وفامي يتعلق مبسأأةل كيفية تعريف اجلامعات، قال اإ
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لأن دذا التعريف يُس تخدم يف املعلومات الإحصائية اليت ينرشدا املكب  ادلويل، واس تدرك  أأن توفر مزيدا من التوضيح،
نه من املفروهوم أأن دذا التعريف قد يشمل اجلامعات اخلاصة. أأما فامي يتعلق ابلكيفية اليت ميكن أأن يعمل هبا ختفيض  قائال اإ

ىل جن  مع ختفيض الرس 50الرسوم املقرتح بنس بة  يف املائة جليع مقديم الطلبات يف البدلان  90وم بنس بة يف املائة جنبا اإ
ضايف قدره  نه فروهم أأنه من املمكن تقدمي خصم اإ يف املائة، لكن الأمر يظل مطرودا للمناقشة من جان   50الأقل منوا، قال اإ

نه مطبق ادلول الأعضاء. وردا عىل املالحظات اليت تفيد بأأنه ينبغي أأول تطبيق خصم الرسوم يف الترشيعات ال وطنية، قال اإ
يف املائة للجامعات، وقد ثبُت جناده. ولروهذا، قدم دذا  60ابلفعل يف الربازيل، من خالل تقدمي خصم يف الرسوم قدره 

طار قانوين دويل. وأأقر ابدلمع  الاقرتاح حبيث يتس ىن للجامعات وملؤسسات البحث العامة الاس تفاد  من التخفيضات يف اإ
س بانياملقدم من وفد اذلي حظي به الاقرتاح ا نه مس تعد ملناقش ته أأثناء  اإ لبحث هنج مبدرج لتخفيض رسوم املعادد ، وقال اإ

ادلور ، كام أأنه مس تعد أأيضا ملناقشة وحتليل الآاثر والتوازانت املتعلقة ابقرتاح منح ختفيضات يف الرسوم للجامعات 
 ومؤسسات البحث العامة من مجيع ادلول الأعضاء.

، أأوحض كبري الاقبصاديني أأنه مت، لأغراض حول تعريف اجلامعات ومؤسسات البحث العامة وردا عىل اس تفسار .118
قوامئ و ادلراسة بشأأن مرونة رسوم املعادد  اليت نوقشت خالل ادلور  الثامنة للفريق العامل، اس تخدام أأسامء املودعني 

مودعي الطلبات بناء عىل  دلى مجيععامة لتحديد اجلامعات ومؤسسات البحث ال املتادة مؤسسات البحث العامة الوطنية
 وأأسفر عن نتاجئ موثوقة من املنظور الإحصايئ، ولكنه أأقّر بأأن ذكل الهنج لن املعادد . وأأضاف أأن ذكل الهنج اكن فعالة 

ذا اكن مودع ما فعال جامعة أأو مؤسسة حبث عامة مؤدل لالس تفاد  من ختفيض يف رسوم يكون فعالة   يف حتديد ما اإ
ومع ذكل، ونظرا لأن املاكت  الوطنية للملكية الفكرية، اليت طبقت ابلفعل ختفيضا يف الرسوم للجامعات وغريدا من  د .املعاد

 مفن املمكن وضع تعريف رمسي لروها. الكياانت، تطرقت للمسأأةل

ل وعق  مناقشات غري رمسية، المتس الفريق العامل من الأمانة أأن تعمل مع كبري الاقبصاديني لتوفري تمك .119
(، ومناقش هتا يف ادلور  املقبل للفريق العامل. PCT/WG/8/11لدلراسة املقدمة يف ادلور  الثامنة )الوثيقة 

 يُعرض يف دذه التمكل ما ييل: وسوف

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

الإضافية والأثر املتوسط ملدفوعات الرسوم والإيرادات، مببالغ صافية وأأيضا ابملقارنة مع الإيرادات الإجاملية 
لنظام املعادد ، وبشلك منفصل للجامعات ومنظامت البحث العامة املس تفيد  من التخفيضات النظرية يف 

 ان املتقدمة والبدلان اليت تس تويفرسوم، عىل أأساس دزّي من التخفيضات النظرية يف الرسوم لفائد  البدلال
 )أأ( من جدول رسوم املعادد  عىل دد سواء؛5املعايري املبيّنة يف البند 

ومعلومات عن الأثر عىل الإيرادات يف دال تقييد نظري لعدد الطلبات اليت ميكن أأن تودعروها أأية  )ب(
معة أأو منظمة حبث عامة تس تفيد من التخفيضات النظرية عىل أأساس دزّي من الطلبات ادلولية يف الس نة جا

 يف الس نة؛ اة دولي اة طلب 20وطلبات دولية  10و 5يشمل 

ومعلومات أأكرث تفصيال عن املقاربة املتّبعة لتحديد اجلامعات ومؤسسات البحث العامة من بني مجيع  )ج(
ليه يف الفقر  مودعي الطلبات بناء   أأعاله. 118عىل املعادد  كام دو مشار اإ

أأيضا من الأمانة أأن تتيح دذه التمكل يف وقت اكف )أأربعة أأشروهر عىل الأقل( قبل  العاملوالمتس الفريق  .120
 ادلور  املقبل للفريق العامل.
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يف املائة عىل سبيل املثال للجامعات  5كأن يكون  وأأعرب وفد أأسرتاليا عن ختوفه من التدين الشديد للتخفيض، .121
دار  دذا التدين  ىل الع ء وابلتايل التاكليف املرتتبة عىل املاكت  من اإ ومؤسسات البحث العامة من البدلان النامية، مشرياة اإ

للفريق العامل، ومن ذكل  البالغ يف الرسوم. وبنيَّ الوفد أأيضاة أأنه ينبغي مراعا  مسائل أأخرى خالل مناقشات ادلور  التالية
ذا جتاوزت تعريف ددود معينة حُترم مبقبضادا أأي جامعات أأو مؤسسات حبث عامة من الاس تفاد  من أأي خفض للرسوم  اإ

 حمدداة. أأصولروها املالية مس توى

س بانياوقال وفد  .122 ن الفريق العامل رمبا يود أأيضاة يف دورته التالية النظر يف اس تحدا  فرت  تقيمي لأي ختف  اإ يض يف اإ
 الرسوم للجامعات ومؤسسات البحث العامة.

 ختفيضات الرسوم لبعض موِدعي الطلبات من بعض البدلان، ل س امي البدان النامية والبدلان الأقل منواة 
ىل الوثيقة  .123  .PCT/WG/9/10استندت املناقشات اإ

سوم لفائد  مودعني )سواء أأاكنوا من جدول الر  5ابملائة يتاح بناء عىل البند  90ووحضت الأمانة أأن ختفيضاة بنس بة  .124
أأشخاصاة طبيعيني أأم كياانت قانونية( من البدلان الأقل منواة، ولفائد  أأشخاص طبيعيني مدرجني يف قامئة ابدلول الأخرى اليت 

ىل بياانت تقنية، من  تس تويف املعايري املنصوص علهيا يف الفقر  )أأ( من ذكل البند. وقد متكن املكب  ادلويل، ابلستناد اإ
ددى تكل ادلول طال  بتخفيض  ىل أأن مودعاة ما من اإ التحقق من الأمناط غري املأألوفة لسلوك الإيداع مما ميكن أأن يشري اإ

الرسوم دون أأن يكون مقصوداة ابلتأأدل للتخفيضات. واكنت ادلول الأعضاء مدركةة متاماة عندما اس ُتحدثت ختفيضات الرسوم 
ل عىل الأشخاص الطبيعيني وأأن ادلول الأعضاء قد تنظر يف للأشخاص الطبيعيني من دذه ادلول أأن ه ينبغي أأل تطبق اإ

يداع طلبات غري مقصود لروها الاس تفاد  من ختفيضات الرسوم.  ذا طال  مودعون ابلتخفيض عند اإ مراجعة الوضع اإ
لرسوم أأودع يف الواقع معليات التحقّق دذه عن دالت عديد  تبنّي فهيا أأن مودعاة وادداة ممن طالبوا بتخفيض ا وكشفت

عرش  طلبات دولية أأو أأكرث يف س نة وادد ، ودو منط سلويك يتعّذر عىل معظم الأفراد العاديني انهتاجه دون احلصول عىل 
ددى الرشاكت، كام تبنّي يف بضع دالت أأن مودعني فرادى ممن طالبوا بتخفيض الرسوم اكنوا قد أأودعوا   50دمع مايل من اإ

نة وادد . واكنت تكل الطلبات تُودع عاد ة ابمس خشص طبيعي من دوةل مؤدل، ولكن تبنّي يف دالت طلبا أأو أأكرث يف س  
اروهور ادامتم قوي من جان  كياانت قانونية ليس لروها احلق يف ختفيض الرسوم أأهنا يه عىل الأرحج اليت تدفع الرسوم ويه 

ن الكيان القانوين امل ى لحقاة ابعتباره املودع بعد تسجيل املاكل املس تفيد احلقيقي من الطل ، بل اإ عين يف بعض احلالت يسمَّ
92تغيري يف خشص املودع يف املردل ادلولية بناء عىل القاعد  

)اثنيا(
، بيامن ترُتك امللكية الظادرية يف دالت أأخرى ابمس املودع 

كبار موافيه. واكن املكب  يف اة هل أأو من الأصيل، رمغ كون ذكل الشخص يف الواقع ماكل كيان قانوين كبري أأو ممثالة قانوني
أأهنم اكنوا بقليل من احلالت القصوى قد خاط  املودعني املعنيني، وأأفادوا عند التصال هبم يف معظم دذه احلالت  عدد

يدا ع يعتقدون أأن ذكل خيار جائز، ولكهنم أأقدموا طوعاة عىل تسديد الفرق بني الرمس املفض واملبلغ الصحيح لرسوم الإ
ن املكب  ادلويل يعتقد أأنه ينبغي توضيح أأن تكل الطلبات املقدمة بواكةل غري  ادلويل اذلي اكن ينبغي سداده. ومع ذكل فاإ

ىل  جائز  وأأن تتخذ ادلول الأعضاء خطوات فعلية للهنيي عهنا، غري أأن اخليارات املتادة لتوضيح الوضع تبدو حمدود  ابلنظر اإ
ىل ماكت  تسمل الطلبات وعدم تسبهبا يف ع ء مفرط عىل عاتق الغالبية العظمى من رضور  كون الإجراءات معلية ابلن  س بة اإ

املودعني اذلين يطالبون ابلس تفاد  من ختفيضات الرسوم ومه فعالة مس تحقون لتكل التخفيضات، مما جيعل من اس تحدا  
ن مراجعة بياانت معقد  وطويل أأو غري ذكل من الأدةل املتعلقة ابلأدلية لتخفيضات الر  سوم أأمراة غري مرغوب فيه، حيث اإ

ل أأن املكب  ادلويل أأوىص ابختاذ تدابري لتحديد الفئة اليت حيق اس تحت صع  أأو تذكل قد  ل عىل ماكت  تسمل الطلبات. اإ
وثيقة من لروها املطالبة ابلتخفيضات وتوفري تدابري واحضة لضامن تسديد الرسوم ابلاكمل عند اللزوم. واكن الاقرتاح الوارد يف ال

ىل البند  ضافة حمك اإ من جدول الرسوم حيظر وجود  5شقني اقرتح املكب  ادلويل يف أأوهلام توضيح مسأأةل الأدلية من خالل اإ
ن ل يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف البند الفرعي )أأ( أأو )ب("، فضالة عن اعامتد  "مضن ماليك الطل  املس تفيدين م 

"ماكل مس تفيد للطل  ادلويل"، بيامن طرحت الوثيقة يف الشق الثاين النص عىل رمس معادل  اجلعية تفادام لتوضيح مفروهوم
للتخفيض املسجل عند الإيداع، عىل أأن يس تحق سداده يف داةل تقدمي الامتس خالل املردل ادلولية بتسجيل تغيري يف 
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ىل سقوط أأدلية املودع لالس تفاد  من ختفيض الرسوم،  يداع فرد من دوةل مؤدل خشص املودع مبا يؤدي اإ أأي أأنه يف داةل اإ
آخر غري مس تحق لتخفيض الرسوم، تعني عىل املودع  الطل  مث التنازل عنه خالل املردل ادلولية لشخص أأو كيان قانوين أ

ودعني سداد الفرق بني رمس الإيداع املفض ومبلغ رمس الإيداع الاكمل. ومن املسمّل به أأن دذا الاقرتاح س يؤثّر سلبا عىل امل
يداع الطل  ادلويل، ويه  من فرادى املرتعني احلقيقيني اذلين يربمون اتفاقاة من أأجل بيع حقوقروهم لرشكة مل تسامه قط يف اإ

برام ذكل التفاق. ومن املعرتف به، عالو  عىل ذكل، أأن  داةل ميكن أأن يكون طل  الرباء  ادلويل قد سروّهل فهيا عىل املودع اإ
أأي من بقية املودعني اذلي يس مترون يف اس تعامل مودع وكيل لالس تفاد  من ختفيض الرسوم،  يفدذا الاقرتاح لن يؤثّر 

دذا الوضع،  ولكن دون التنازل عن احلقوق للامكل املس تفيد خالل املردل ادلولية، وقد تكون دذه يه احلاةل الأمع. ويف
ىل احامتل أأن ترى الرشكة اليت تعزتم رشاء احلقوق س يكون الرضر ابلنس بة للمودعني من املرتعني احلقيقيني حمدوداة، اب لنظر اإ

داراية صغرياة نسبياة ابملقارنة مع مجمل استامثردا يف الاخرتاع. وابلتايل،  أأو دفع تاكليف الرتخيص يف الرمس الإضايف رسامة اإ
ماكنية ادعاء أأدلية الاس تفاد  من الرمس امل زاةل اإ دخال تغيري يف وابملوازنة بني مجيع اجلوان ، يتبني أأن اإ فّض والمتكّن من اإ

ضافياة مناس باة عن  ىل مودع غري مؤدل لالس تفاد  من ختفيض رمس الإيداع ادلويل خالل املردل ادلولية متثل رادعاة اإ املودع اإ
غرض الاس تفاد  من ختفيضات الرسوم. ويمتثل الروهدف الرئييس يف دذه املردل يف استرشاف لاس تخدام مودعني والكء 

بل ل مراجعة املايض وذكل بتوضيح رشوط الأدلية من أأجل ختفيض عدد دالت املطالبات غري املالمئة وابملساعد  املس تق 
يف املناقشات مع املودعني يف احلالت اليت توجد فهيا أأمناط سلوكية غري مأألوفة، مما يويح بأأن ختفيض الرسوم قد اس ُتغل 

ذا اقبضت الرضور  اختاذ املزي د من الإجراءات، فس يكون ذكل ابلتعاون مع ماكت  تسمل الطلبات املعنية. دون وجه حق. واإ
ىل عواق  مضن املردل  ىل ذكل، قد تؤدي املطالبة بتخفيض ل حيق للمودع الاس تفاد  منه يف بعض احلالت اإ وابلإضافة اإ

ن اكن مثة وكيل مشارك، مما من شأأنه كذكل أأ  ن يردع املودعني اذلين يس تخدمون الوطنية أأو عىل حق ممارسة الوكيل املعين، اإ
 النظام بذكل الشلك.

وأأاثر وفد الروهند بعض املسائل خبصوص الاقرتاح وأأعرب عن متنيه أأن يس متر انتفاع الأشخاص الطبيعيني من البدلان  .125
ىل حمك أأدِخل يف قانو ن النامية بتخفيضات الرسوم، مع فرض رمس خاص يف داةل التنازل لكيان قانوين. وأأشار الوفد اإ

ليه  2014الرباءات الوطين يف الروهند عام  تتاح مبقبضاه ختفيضات يف الرسوم للمؤسسات الصغري  واملتوسطة احلجم، مستنداة اإ
ماكنية اس تحدا  ختفيضات يف الرسوم يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات للمؤسسات الصغري  واملتوسطة من  يف طرح اإ

كل أأن يبحث املكب  ادلويل دذه املسأأةل عن طريق مجع معلومات تبني املؤسسات بدلان انمية. مث اقرتح الوفد بناءة عىل ذ
 اليت ميكن احلمك علهيا بأأهنا صغري  أأو مبوسطة احلجم.

جراؤدا عىل الالحئة التنفيذية وجدول الرسوم. وبنيَّ أأن الإدار   .126 وأأيد وفد الاحتاد الرويس التعديالت املقرتح اإ
( واهجت يف معرض أأداهئا دور مكب  تسمل طلبات مواقف يكون املودع املس تحق Rospatentالفيدرالية للملكية الفكرية )

لتخفيض يف الرسوم فهيا قد أأودع طل  براء  دويل مث دل حمهل كيان قانوين غري مس تحق للتخفيض. واقرتح الوفد أأيضاة 
رشادات بشأأن كيفية ت رصف أأي مكب  تسمل طلبات هبا يف تعديل املبادئ التوجهيية ملاكت  تسمل الطلبات حبيث تتيح اإ

 دذه احلالت.

وأأعرب وفد الولايت املتحد  الأمريكية عن تفروهمه للشواغل املتعلقة بترصفات بعض املودعني الفرادى، مما يبدو  .127
 اس تغاللة لتخفيضات الرسوم بشلك غري مالمئ، غري أأن الوفد ذكر أأيضاة أأن املودعني أأفادوا يف معظم احلالت دني التصال
ىل خيار جائز وأأهنم سددوا طوعاة الفرق يف الرسوم. وابلتايل فقد أأعلن الوفد موافقبه عىل توضيح  هبم أأهنم انوا أأهنم جلأأوا اإ

جراء مزيٍد من التنقيح حبيث  5معايري ختفيضات الرسوم من خالل اقرتادات تعديل البند  من جدول الرسوم، غري أأنه اقرتح اإ
ىل البند يُنص حتديداة عىل النظر يف وج عىل النحو التايل:  5ود مالكني مس تفيدين وقت الإيداع، فيكون النص املضاف اإ

ن ل يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف البند الفرعي )أأ( أأو )ب(  يف "أأل يوجد مضن ماليك الطل  ادلويل املس تفيدين م 
92  الإيداع." ومع ذكل، فقد بنيَّ الوفد أأنه ل يؤيد تنقيح القاعد اترخي

)اثنياة(
يف الوقت الرادن لأن من شأأن دذا التنقيح أأن  

ىل كيان  يوجد احامتل معاقبة مودعني متتعوا بتخفيض الرسوم عىل حنٍو مرشوع وقت الإيداع مث نقلوا حقوقروهم يف الطل  اإ
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92قانوين يف وقت لحق، كام أأن من شأأن تنقيح القاعد  
)اثنياة(

ثبات التغيريات يف خشص عىل النحو املقرتح أأن هيئي دافزاة لإ  
املودع خالل املردل الوطنية ل املردل ادلولية، مما قد يكبد املاكت  الوطنية مزيداة من الأعباء ويفرض مسة الالمركزية عىل 

آ  ل عىل جدول الرسوم، عىل أأن تقميَّ حينذاك أ اثر العملية. وابلتايل فقد اقرتح الوفد أأل جيرى أأي تنقيح يف املردل الرادنة اإ
جراء املزيد من التغيريات.  توضيح جدول الرسوم قبل اختاذ أأي قرار بشأأن رضور  اإ

وأأيد وفد الصني من حيث املبدأأ اقرتاح توضيح أأدلية املودعني لتخفيضات الرسوم، لكنه طل  وضع أأحاكم أأكرث  .128
جراء تغيري يف خشص املودع مبقبىض القاعد   عامل الرمس اخلاص عند اإ 92حتديداة بشأأن اإ

نياة()اث
ىل خشص غري مؤدل للتخفيض.   اإ

دارية ملعاجلة الكيفية اليت ينبغي هبا تقدمي طل  الرمس اخلاص وأأقىص همل  ماكنية صياغة تعلاميت اإ وساق عىل ذكل مثالة ابإ
 لسداد الرمس وعواق  التخلف عن سداد الرمس اكمالة خالل املروهل الزمنية املقرر .

ن اكنوا غري وأأعرب وفد ادلامنرك عن أأسفه لأن بع .129 ض املودعني يطالبون فامي يبدو بتخفيضات كبري  يف الرسوم حىت واإ
جراءات حلل دذه املشلكة. وأأيد الوفد يف دذا الصدد توضيح معايري التأأدل  مؤدلني لروهذه التخفيضات، وعن أأمهل يف اختاذ اإ

جراء ت 92عديل عىل القاعد  يف جدول الرسوم، غري أأنه أأعرب كذكل عن اعتقاده أأنه ل ينبغي السعي يف اإ
)اثنياة(

لأن من شأأن  
يداعه،  عداد الطل  ول اإ ىل اتفاق لبيع احلقوق لرشكة مل يكن لروها أأي دور يف اإ ىل معاقبة خمرتعني توصلوا اإ ذكل أأن يؤدي اإ

جراء دذا التغيري.  واقرتح أأن يتعمق املكب  ادلويل بدلة من ذكل يف دراسة جحم املشلكة قبل اإ

جراء معامالت عىل ملكية طلبات وأأعرب وفد اليوانن ع .130 ن ختوفه من الاقرتاح لأن من شأأنه أأن يؤثر سلباة يف حرية اإ
الرباء  ادلولية يف دالت معينة. وبنيَّ الوفد أأنه مل يسمع حبالت مطالبة مودعني ختفيضات يف الرسوم مع كوهنم غري مؤدلني 

ل يف دوةل عضو وادد ، مما جيعل من السابق جراء التعديالت املقرتدة عىل القاعد   لروهذه التخفيضات اإ 92لأوانه اإ
)اثنياة(

قبل  
نه س يكون من الأفضل يف الوقت  دراسة املامرسة املتبعة يف دول أأخرى يتاح فهيا ختفيض الرسوم لأشخاص طبيعيني. وقال اإ

ري مالمئة بتخفيضات عىل دد . الرادن العمل عىل توضيح معايري الأدلية والتعامل مع لك داةل من احلالت اتحممتل ملطالبات غ
ىل  ووحض أأن الباحثني اجلامعيني يف اليوانن يف كثرٍي من الأحيان يودعون طلبات براء  بصفاهتم الفردية مث ينقلون الطل  اإ

ساء  اس تغالل لتخفيض الرسوم.  ن، وأأن الوفد ل يعترب دذه احلاةل اإ ذا حتقق ملرشوع اس تغالل الاخرتاع متويل مؤمَّ اجلامعة اإ
ىل مزيٍد من الإجراءات يف املس تقبل. اقرتح الوفد بناءة عىل ذكل أأن يرصد املكب  ادلويلو   الوضع للوقوف عىل مدى احلاجة اإ

وبنيَّ وفد أأسرتاليا أأن اس تغالل ختفيضات الرسوم اليت يتيحروها النظام للتنفع املايل ليس ابلأمر غري املعتاد، وأأنه يعتقد  .131
ل أأن من شأأن سد أأن كثرياة من املاكت  واهجت مبا رش  شيئاة من سلوكيات الإيداع املالفة بني مس تخدمني معينني، اإ

 املؤدلنيالثغرات ملنع املودعني من املطالبة بتخفيضات دون أأن يكونوا مؤدلني لروها أأن حيول أأيضاة دون اس تفاد  املس تخدمني 
ؤدلني بتخفيضات رسوم والتاكليف الإدارية من التخفيضات. وتساءل الوفد عن جحم اخلسائر جراء مطالبة مودعني غري م

لسرتداد دذا املال عند اكتشاف املالفة. وأأيد الوفد الاقرتاح اذلي طرده وفد الولايت املتحد  الأمريكية حبظر وجود أأي 
ىل دليل املودعني توحض  ضافة معلومات اإ يداع الطل  ادلويل، واقرتح اإ ماكل مس تفيد غري مؤدل لتخفيض الرسوم وقت اإ

جراؤدا عىل جدول الرسوم أأن تفيد مكب  تسمل الطلبات أأو املكب  ادلويل  ذكل. وأأضاف أأن من شأأن التغيريات املقرتح اإ
يف املطالبة برسوم مىت اتضح أأن مس تخدماة ما ييسء اس تغالل النظام. غري أأن الوفد وحض أأنه ل يعتقد بوجود رضور  

ن املودع يف احلالت اليت طال  فهيا مودع  بتخفيض يف الرسوم دون أأن يكون املاكل  لتعديل الالحئة التنفيذية. ومىض يقول اإ
املس تفيد احلقيقي مؤدالة لروهذا التخفيض قد سدد املبلغ املطلوب طوعاة دلى اتصال املكب  ادلويل به، كام دو مذكور يف 

ن أأيضاة دالت مطالبة املودع بتخفيض الوثيقة، مما يستبعد أأي رضور  لعامتد تدبري لسرتداد املبلغ، مضيفاة أأن ذكل يتضم
 الرسوم عىل وجه مرشوع. يف
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وأأعرب وفد الربازيل عن مشاركته لبعض الشواغل اليت طرحهتا وفود الولايت املتحد  الأمريكية والصني واليوانن  .132
اص طبيعيني من وغريدا، وسأأل املكب  ادلويل عن جحم ادلخل املتأأيت من التدابري املصصة لتحري مرشوعية اس تفاد  أأشخ

 ختفيض الرسوم.

رسائيل عن تأأييده التام ملداخالت وفود الولايت املتحد  الأمريكية وأأسرتاليا وادلامنرك. .133  وأأعرب وفد اإ

س بانياوأأيد وفد  .134 92التعديل املقرتح عىل جدول الرسوم، لكنه أأضاف أأن الوقت غري مناس  لتعديل القاعد   اإ
)اثنياة(

 
لزام برد رمس حبيث تقبيض رد ختفيض يف الرس ن الإ ىل كيان غري مؤدل للتخفيض. وقال اإ وم مطال   به دلى نقل امللكية اإ

طال  هبا يف ضوء واقع اقبصادي للبالد، بيامن مل يس تفد ابلرضور  املاكل اجلديد اذلي طول   اذلييسل  فائد  من املودع 
 رمس اخلاص من ختفيض رمس الإيداع.بسداد ال

92عى لتعديل القاعد  وذكر وفد الياابن أأن أأي مس .135
)اثنياة(

س يقبيض توضيح الإجراء اذلي ينبغي اتباعه يف داةل التقدم  
ىل مكب  تسمل الطلبات ل املكب  ادلويل. وأأضاف أأن الأمر قد يتطل  النظر يف رسوم أأخرى،  ابلطل  أأول الأمر اإ

 رمس املعاجلة. مثل

ني اذلين اس تحقوا املطالبة بتخفيض يف رمس الإيداع وأأقر وفد جنوب أأفريقيا بأأهية التوضيح بشأأن أأدلية املودع .136
ىل وضع أأي ع ء  ادلويل لضامن وجود فروهم واحض لروهذا الأمر دلى مجيع الأطراف. غري أأنه ارتأأى أأن ذكل ل ينبغي أأن يؤدي اإ

ىل الشواغل اليت أأ  اثردا بعض عىل املس تخدمني املنضبطني دون داع. وبيامن أأيد الوفد توضيح الأدلية، فقد أأشار الوفد اإ
عطاء الأمر مزيداة من التفكر.  الوفود وشع الفريق العامل عىل اإ

وردت الأمانة عىل مداخالت الوفود، وذكر املكب  ادلويل رداة عىل اقرتاح وفد الروهند ابلنظر يف ختفيضات حممتل يف  .137
غري  أأو مبوسطة احلجم لأغراض الرسوم للمؤسسات الصغري  واملتوسطة احلجم وتعريف ما حُيمك به عىل مؤسسٍة ما بأأهنا ص

ىل نتيجة.  ختفيضات رسوم معادد  التعاون بشأأن الرباءات بأأن الفريق العامل قد عاجل دذا التساؤل من قبل دون التوصل اإ
ورداة عىل التعليق اذلي أأدىل به وفد اليوانن عن مدى املشالك املتعلقة مبطالبة مودعني بتخفيضات رسوم دون أأن يكونوا 

س تحقاق دذه التخفيضات، ذكرت الأمانة أأن أأفراداة طالبوا بتخفيضات يف الرسوم مث اروهر أأهنم ليسوا املالكني مقصودين اب
املس تفيدين من الطل  يف عد  بدلان ل بدل وادد فقط. وأأما عن عدد الطلبات اليت دد  فهيا ذكل، فقد أأفادت الأمانة أأنه 

طل  يف عام  1000يد، غري أأن املكب  ادلويل عىل عمل مبا يزيد عىل ليس من املمكن حتديد أأرقام بدقة وعىل وجه التأأك 
وأأن ذكل جزء من منط مس متر عىل مدى  -مما يناار خسار  يف دخل الرسوم قدردا مليون فرنك سويرسي  - 2014

من  5يف البند الس نوات الأخري  مجيعاة. ورداة عىل الاقرتاح اذلي طرده وفد الولايت املتحد  الأمريكية ابلنص حتديداة 
جدول الرسوم عىل اعتبار وجود مالكني مس تفيدين وقت الإيداع، ومراعا  أأنه ل ينبغي أأن يكون املقصد التأأثري يق املودعني 

املنضبطني اذلين يسعون يف الاس تفاد  من ختفيضات الرسوم، أأقرت الأمانة بأأن من شأأن التعديل املقرتح أأن يوحض أأنه ينبغي 
يداع ادلويل دو اترخي استيفاء معايري الأدلية وأأن أأي تغيريات يف الوضع تطرأأ بعدئذ ل ينبغي أأن يكون لروها أأن يكون اترخي الإ 

ىل الامبثال لرشوط اس تفاد  الأشخاص الطبيعيني من ختفيضات الرسوم، لكنه من غري  ن مثة داجة أأيضاة اإ اعتبار. وقالت اإ
جراء أأي حفوصات روتينية لأدلية املودعني اذلين يطالبون بتخفيضات. وبينت  املقصود أأن يُنبظر من ماكت  تسمل الطلبات اإ

أأن املقصود أأساساة من الاقرتاح، عالو ة عىل ما س بق، دو توضيح قضية مطالبة أأشخاص طبيعيني من بعض البدلان 
اتدة مزيٍد من التوعية يف دليل املودعني ونرش  معادد  التعاون بشأأن ال رباءات. وأأضافت أأن بتخفيضات يف الرسوم، وميكن اإ

 املكب  ادلويل س يواصل رصده ملطالبات دذه الفئة من املودعني بتخفيضات يف الرسوم. 

ضافية ينظر فهيا الفريق العامل يف  .138 وبعد مناقشات غري رمسية، المتس وفد الربازيل من املكب  ادلويل توفري معلومات اإ
من رسوم معادد  التعاون بشأأن الرباءات يف دال اعامتد التغيري املقرتح دورته املقبل بشأأن الوقع الإجياي اتحممتل عىل ادلخل 

جراؤه عىل القاعد   92اإ
)اثنياة(

 ، أأي مبوسط مس توى اخلسار  يف ادلخل اذلي ميكن تفاديه س نواية. 
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ىل توضيح معايري الأدلية لتخفيض  .139 ن مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة أأقرت بوجود داجة اإ وقال الرئيس تلخيصاة اإ
ن اقرتاح تعديل جدول الرسوم واعامتد اجلعية تفادامة يف دذا الشأأن لىق تأأييداة  الرسوم ملودعني معينني من بدلان معينة، واإ

واسع النطاق. وأأضاف أأنه جي  أأيضاة التعبري عن تكل املعايري وزايدهتا وضوداة يف دليل مودعي معادد  التعاون بشأأن 
ىل اجلعية يف عام الرباءات. وعىل ذكل اقرتح الرئيس  رسال تعديل جدول الرسوم اإ ىل  2016اإ وتضمني الوثيقة املرفوعة اإ

اجلعية معلومات عن اخلسائر يف ادلخل اليت تكبددا املكب  ادلويل نتيجةة ملطالبة مودعني غري مؤدلني بتخفيضات يف رسوم 
 الإيداع ادلويل. 

ىل .140 ح وفد الربازيل بأأنه من السابق لأوانه التوصل اإ ن تأأثري ورصَّ  قرار بشأأن املقرتح خالل دذه ادلور ، حيث اإ
الاقرتاح يف املودعني اذلين يعتقدون أأهنم ملزتمون بقواعد املطالبة بتخفيضات يف الرسوم واحض. وأأعرب الوفد عالو ة عىل 

جراؤه عىل القاعد   ضافية عن أأثر التغيري املقرتح اإ 92ذكل عن رغبته يف احلصول عىل معلومات اإ
)اثنياة(

يف ادلخل من رسوم  
 معادد  التعاون بشأأن الرباءات حىت يمتكن من اختاذ قرار مس تنري بشأأن الاقرتاح يف دور  اتلية.

وأأداط الرئيس علامة ابلطل  اذلي تقدم به وفد الربازيل، غري أأنه أأوحض أأن الشواغل اليت أأعربت عهنا بعض الوفود  .141
92بشأأن الاقرتاح بتعديل القاعد  

)اثنياة(
ٍو قد يقيد بغري وجه حق انتفاع املس تخدمني املرشوعني بتخفيضات الرسوم عىل حن 

ىل اجلعية يف عام  جراء تغيريات عىل القاعد   2016حترص أأي اقرتاح اإ يف نطاق توضيح جدول الرسوم، وابلتايل تستبعد اإ
92

)اثنياة(
. 

جراء تغي .142 ليه الوفود عىل اإ ريات عىل جدول الرسوم حبيث ينص عىل وأأبرز وفد أأسرتاليا توافق الآراء اذلي توصلت اإ
حظر وجود مالكني مس تفيدين للطل  ادلويل ل يس توفون معايري الاس تفاد  من ختفيض الرمس. كام نوه الوفد مبا لقاه 

التعديل اذلي اقرتده وفد الولايت املتحد  الأمريكية من تأأييد. وأأعرب وفد أأسرتاليا عن موافقبه عىل دذا التعديل لأنه 
مكب  تسمل الطلبات واملكب  ادلويل تدابري معلية مالمئة لكشف الأشخاص اذلين يطالبون بتخفيضات يف الرسوم  يعطي

عطاهئام قدراة من السلطة التقديرية والاخبيار فامي يتعلق مبدى انطباق ذكل عىل من يطالبون  عىل وجه غري مرشوع مع اإ
يداع طل  ل كهنم يتنازلون عن احلقوق يف مردل لحقة. كام بنيَّ الوفد أأن بتخفيضات يف الرسوم عىل أأساس سلمي عند اإ

92الآراء توافقت عىل عدم تعديل القاعد  
)اثنياة(

. وقال فامي يتعلق مبقدار العائد اذلي ميكن اسرتجاعه من املودعني املطالبني 
ن الأمانة قدمت تقديراة روعي يف وضعه ا لأشخاص اذلين يسروهل اكتشاف بتخفيض الرسوم دون أأن يكونوا مؤدلني ذلكل اإ

يداع  ساء  اس تغالهلم للنظام عن طريق اإ أأكرث يف س نٍة، غري أأنه مل جتر أأي حتقيقات فامي يتعلق ابملودعني اذلين  أأو طلبات 10اإ
يداع عدد أأقل من الطلبات. وأأقر الوفد بناءة عىل ذكل أأنه من غري املالمئ أأن جيرى تغيري عىل  يسيئون اس تغالل النظام ابإ

92عد  القا
)اثنياة(

ماكنية التعامل مع ذكل يف مردل لحقة. غري أأنه أأضاف أأن ذكل ل مينع   يف الوقت الرادن، دون أأن يستبعد اإ
ىل اجلعية دذا  رسال تغيريات جدول الرسوم مع التعديل اذلي اقرتده وفد الولايت املتحد  الأمريكية اإ الفريق العامل من اإ

جراء تغ  يريات مالمئة، كام أأشارت الأمانة، يف دليل املودعني لإعالم املس تخدمني اذلين ينوون اغتنام العام. وأأضاف أأنه ميكن اإ
 ختفيضات الرسوم بأأنه ينبغي أأن يكونوا مه املالكني املس تفيدين وقت الإيداع. 

92ووحضت الأمانة أأن عدم املساس ابلقاعد   .143
)اثنياة(

عىل التوعية بأأن  يفسح اجملال للرتكزي أأساساة يف التعديالت املقرتدة 
ن ل  ذا مل يكن من بني ماليك الطل  ادلويل املس تفيدين دني الإيداع م  ل اإ ختفيض الرسوم للأشخاص الطبيعيني ل ينطبق اإ

ن مثة توافق يف الآراء فامي يبدو عىل أأن دذا دو الوضع السلمي، غري أأن التعديالت املقرتدة  يس تحق ختفيض الرسوم. وقالت اإ
اس القانوين لتصال املكب  ادلويل ابملودعني اذلين يُعتقد أأهنم طالبوا بتخفيضات يف الرسوم ل يس تحقوهنا. لن تغري من الأس

يداع طلبات دولية كثري ، ومل توجد أأي نية  وبينت أأن التصال بأأمثال دؤلء املودعني اكن مقصوراة يف املايض عىل دالت اإ
 عدٍد قليل من الطلبات. وأأضافت أأن املكب  ادلويل ليس دليه أأي أأساس للتحري عن املودعني اذلين طالبوا ابلتخفيض عىل

قانوين جيري مبقبضاه حترايت عن حصة مطالبات معينة بتخفيضات يف الرسوم عن طريق الاطالع عىل الرتتيبات التعاقدية 
آخر، غري أأن املكب  ادلويل ميك  ضافية اليت رمبا يكون املودع قد أأبرهما مع رشكة أأو كيان قانوين أ نه مع ذكل تقدمي معلومات اإ
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بشأأن عدد املودعني اذلين يُعتقد أأهنم يطالبون بتخفيض الرسوم رمغ عدم اس تحقاقروهم ذكل، عالو ة عىل تقديرات للأموال اليت 
نة اسرُتدت من الأفراد اذلين سددوا طوعاة الفرق يف الرسوم عىل مدى الس نوات القليل املاضية يف الاقرتاح اذلي تأأمل الأما

ل بعدٍد حمدود من  ن املكب  ادلويل مل يتصل حىت اترخيه اإ ىل اجلعية يف وقت لحق من دذا العام. ومضت تقول اإ أأن يقدم اإ
طلبات، بل عىل ما  10املودعني اذلين يسيئون بوضوح اس تغالل احلمك عن طريق املطالبة بتخفيضات عىل ما ل يقل عن 

ل عدد قليل من الطلبات، طل  يف بعض احلالت، لكن  100يزيد عىل  ل توجد أأي نية لالتصال مبودعني أأفراد مل يودعوا اإ
بل جي  ص  الرتكزي أأساساة عىل التوعية بأأن املطالبة ابلتخفيض تقبرص عىل أأشخاص طبيعيني مع عدم وجود من 

مانة عن أأملروها يف نظر يس تحق ختفيض الرسوم بني ماليك الطل  ادلويل املس تفيدين وقت الإيداع. وخباماة، أأعربت الأ  ل
ن من شأأن ذكل أأن يرسل رساةل واحضة بشأأن أأدلية التخفيضات  اجلعية يف اقرتاح تعديل جدول الرسوم دذا العام، حيث اإ

عىل رمس الإيداع للأشخاص الطبيعيني من بدلان معينة ويدمع ماكت  تسمل الطلبات يك تتصل ابملودعني اذلين حيمتل عدم 
 الزتاهمم ابلقواعد.

نه ل يوجد فامي يبدو أأساس و  .144 ىل وفد أأسرتاليا والأمانة عىل املعلومات املقدمة. وقال اإ توجه وفد الربازيل ابلشكر اإ
ىل حث املكب  ادلويل عىل امليض حبذر يف دذا  قانوين لطل  سداد اكمل مبلغ الرسوم بعد املطالبة ابلتخفيض، مما حيدو به اإ

ىل ولية تتيح هل طل  مدفوعات تعوض الصدد. والمتس الوفد يف ضوء عدم التيقن  القانوين الواحض وافبقار املكب  ادلويل اإ
 رمس الإيداع ادلويل الاكمل ابملعلومات الإضافية بشأأن أأثر التدابري يف أأوضاع الويبو املالية.

ي .145 جراء املزيد من املشاورات غري الرمسية، رصح وفد الربازيل بأأنه ينبغي عقد املناقشات حول الإ ضادات وبعد اإ
92املقرتدة جلدول الرسوم والتعديالت عىل القاعد  

)اثنياة(
ىل اتفاق   نه مع الإقرار بتعذر توصل الفريق العامل اإ ابلتوازي. وقال اإ

92بشأأن التغيريات عىل القاعد  
)اثنياة(

مانة  ، ينبغي كذكل تأأجيل املناقشات حول التغيريات عىل جدول الرسوم حىت يتاح للأ
يث تراعى التدابري اتحمدد  اليت اختذهتا ادلول الأعضاء واملكب  ادلويل ملعاجلة القضااي املثار  يف الوثيقة. تنقيح الوثيقة حب 

ضافية ينظر فهيا الفريق العامل يف دورته املقبل بشأأن الوقع  وكرر ىل املكب  ادلويل بتوفري معلومات اإ وفد الربازيل طلبه اإ
جراؤه عىل الإجياي اتحممتل عىل ادلخل من رسوم مع ادد  التعاون بشأأن الرباءات يف دال اعامتد التغيري املقرتح اإ

92 القاعد 
)اثنياة(

 ، أأي مبوسط مس توى اخلسار  يف ادلخل اذلي اذلي ميكن تفاديه س نواية. 

لهيا يف الفقر   .146 ىل تقدمي املعلومات الإضافية املشار اإ أأعاله لينظر فهيا الفريق  145ودعا الفريق العامل الأمانة اإ
 العامل يف دورته التالية.

طار معادد  التعاون بشأأن الرباءات  تنس يق املساعد  التقنية يف اإ
ىل الوثيقة  .147  .PCT/WG/9/8استندت املناقشات اإ

دراج التقارير بشأأن ادلمع اوذكَّ  .148 لتقين بنداة رت الأمانة الفريق العامل بأأن الفريق العامل اتفق يف دورته اخلامسة عىل اإ
ىل الفريق العامل مشلت أأنشطة  هنا قدمت منذ ذكل احلني تقارير عن دذا املوضوع اإ دامئاة يف ادلورات املقبل. وقالت الأمانة اإ

املساعد  التقنية ذات الصل مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات للبدلان النامية واليت لروها أأثر مبارش يف اس تخدام املعادد  يف تكل 
رشاف ديئات أأخرى يف الويبو  البدلان، فضالة عن معلومات بشأأن املساعد  التقنية ذات الصل ابملعادد  اليت أأجرِيت حتت اإ

عداد التقارير املتبع يف الأعوام املاضية، واذلي  عداد الوثيقة عىل نفس نسق اإ وتغطهيا أأجزاء أأخرى من أأمانة الويبو. وال اإ
لومات أأساس ية عن أأنواع املساعد  اليت يضطلع هبا املكب  ادلويل فامي يتعلق لىق ترحيباة، حيث يتضمن املرفق الأول مع

مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات لإعانة البدلان النامية عىل اس تخدام نظام املعادد ، يلهيا قامئة جبميع أأنشطة املساعد  التقنية 
عالو ة عىل تكل املطط  2016 جرت ابلفعل يف عام ، بيامن يضم املرفق الثاين قامئة ابلأنشطة اليت2015اليت جرت يف عام 

القيام هبا فامي بقي من العام. وأأما عن الأنشطة املتعلقة بتطوير أأنظمة براءات للبدلان النامية وتتجاوز اس تخدام معادد  التعاون 
رشا ف ديئات أأخرى اتبعة للويبو، بشأأن الرباءات يف تكل البدلان، واليت اضُطلع هبا ابلتايل خارج قطاع املعادد  وتقع حتت اإ
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ن الفقرات  ىل  5فاإ من الوثيقة تضم بعض الأمثل لروهذه الأنشطة. ويصف دذا اجلزء من الوثيقة أأيضاة قاعد  بياانت الويبو  7اإ
ىل املوقع الإلكرتوين لقاعد  البياانت، اليت أأعِ  دت بناءة الأمشل اخلاصة ابملساعد  التقنية يف جمال امللكية الفكرية، ويضم رابطاة اإ

ددى توصيات جدول أأعامل التقنية منذ بضع س نوات.  عىل اإ

ىل التحديث الوارد يف الوثيقة بشأأن املناقشات اخلاصة ابملراجعة اخلارجية للمساعد  التقنية  .149 واتبعت الأمانة ابلإشار  اإ
( والواثئق ذات الصل CDIP/8/INF/1اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية )"املراجعة اخلارجية"؛ الوثيقة 

دليه مسأأةل معلقة من توصيات خارطة طريق معادد   تيف جلنة التمنية وامللكية الفكرية. وذكَّرت الأمانة بأأن الفريق العامل اكن
التعاون بشأأن الرباءات، ويه املتعلقة مبراجعة واائف معادد  التعاون بشأأن الرباءات من حيث تنظمي املساعد  التقنية 

ملقدمة لدلول النامية. واكن الفريق العامل قد قرر يف دورته اخلامسة انتظار نتيجة املناقشات اخلاصة ابملراجعة اخلارجية ا
والواثئق ذات الصل يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية قبل دراسة كيفية امليض قدماة فامي يتعلق ابلأجزاء ذات الصل ابملساعد  

ة طريق معادد  التعاون بشأأن الرباءات. ويف دذا الصدد، انطوت الوثيقة املقدمة عىل حتديث يف التقنية من توصيات خارط
. 2016نة التمنية وامللكية الفكرية يف نومفرب ج عن املناقشات بشأأن دذا املوضوع يف ادلور  السادسة عرش  لل  9الفقر  

صل يف ادلور  السابعة عرش  للجنة التمنية وامللكية الفكرية يتعلق ابملناقشات حول املراجعة اخلارجية والواثئق ذات ال وفامي
خبار الفريق العامل أأن مجيع الوفود اتفقت مع الاقرتاح 2016أأبريل يف  ىل ملخص الرئيس لتكل ادلور  ابإ ، أأشارت الأمانة اإ

ىل املعدل، عىل النحو املرفق ابمللحق الأول للملخص، واذلي مض س تة تدابري تتخذدا أأمان الإس باين ة الويبو ابلنس بة اإ
 املساعد  التقنية اليت تقدهما للبدلان النامية والبدلان الأقل منواة. وقررت جلنة التمنية وامللكية الفكرية أأيضاة مواصل املناقشات

ن املناقشات مازالت جارية يف جلنة الت  منية بشأأن املراجعة اخلارجية والواثئق ذات الصل يف دور  مقبل. وابلتايل، وحيث اإ
وامللكية الفكرية بشأأن القضية الأوسع اخلاصة ابملساعد  التقنية اليت تقدهما الويبو، أأوصت الأمانة أأن يواصل الفريق العامل 

 انتظاره لنتيجة دذه املناقشات قبل الرشوع يف تناول املسائل يف س ياق الفريق العامل املعين مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات.

ريقيا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ورح  ابلتقرير عن املساعد  التقنية وأأعرب عن تقديره وحتد  وفد جنوب أأف .150
لعقد دلقات معل وندوات يف عد  بدلان أأفريقية مثل أأنغول ومالوي وموزامبيق وجنوب أأفريقيا وزميبابوي. وكررت مجموعة 

الصل مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات تشلك جزءاة ل يتجزأأ  البدلان الأفريقية التعبري عن اعتقاددا أأن املساعد  التقنية ذات
من النطاق الأوسع من املساعد  التقنية اليت تقدهما الويبو، وحثت املكب  ادلويل عىل مواصل اس تكشاف الس بل اليت 

ىل تعزيز بناء القد رات يف البدلان النامية ميكن أأن تؤدي هبا املساعد  التقنية ذات الصل مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات اإ
والإسروهام يف احلوار ادلائر بشأأن وجادة امللكية الفكرية وتأأثريدا يف التمنية. وأأضاف أأنه ل ميكن يف دذا الصدد معاجلة تطوير 

ىل بدلٍ  ما بناءة  امللكية الفكرية يف بدٍل ما مبعزل عن الأدداف التمنوية الأوسع نطاقاة وأأنه يلزم تصممي املساعد  التقنية املقدمة اإ
 عىل تقيمي لحبياجاته.

وحتد  وفد جنوب أأفريقيا بصفبه الوطنية وأأعرب عن تقديره للمكب  ادلويل عىل دلقيت العمل املتعلقبني بنظايم  .151
ePCT Office وePCT  يداع يف عام . 2016ودلقة العمل التدريبية اليت نُفذت يف جنوب أأفريقيا يف عام  2015لالإ

ىل وفدي الربازيل والياابن عىل دلقات العمل اليت عقدادا لتنس يق التدري  عىل حفص الرباءات يف توجه الوفد ابلشكر  كام اإ
 مكببه الوطين.

ىل مساعد  البدلان النامية عىل تعزيز قدرهتا عىل  .152 وأأعرب وفد الصني عن تقديره لعمل املكب  ادلويل الرايم اإ
طار وأأردف قائ اس تخدام نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات. ن بالده ابتت تمتتع خبرب  واسعة يف جمال البحث يف اإ الة اإ

هنا مس تعد   ىل تكل املعادد ، واإ معادد  التعاون بشأأن الرباءات واس تخدام نظام معادد  الرباءات معوما منذ انضامهما اإ
 للمشاركة يف أأنشطة املساعد  التقنية اليت تندرج يف نطاق خرباهتا.

 .PCT/WG/9/8مبضمون الوثيقة وأأداط الفريق العامل علامة  .153
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 تدري  الفاحصني
ىل الوثيقة  .154  .PCT/WG/9/18استندت املناقشات اإ

ىل  .155 وقدمت الأمانة الوثيقة، اليت تضم تقيامية لنتاجئ اس تبيان يتعلق بتدري  الفاحصني. واكن دذا الاس تبيان قد أأرِسل اإ
احنة( واملاكت  اليت تلقت تدريباة من منظامت أأخرى املاكت  اليت قدمت دذا النوع من التدري  ملاكت  أأخرى )املاكت  امل

ىل الرد.  ريجرداة، و  47)املاكت  املس تفيد (. وتلقى املكب  ادلويل حىت الآن  من املاكت  اليت مل ترد حىت الآن أأن تبادر اإ
لفاحصني اخلارجيني واكن نصف املاكت  اليت ردت بصفهتا ماكت  مس تفيد  ماكت  ماحنة أأيضاة. وفامي يتعلق بوجادة تدري  ا

للماكت  املس تفيد  يف البدلان النامية، شددت املاكت  الأصغر عىل أأهية ادلمع اخلاريج، ودذا جان  هل وجادة أأيضاة 
ىل ماكت  ادلول الأعضاء الأصغر يف التفاقية الأوروبية بشأأن الرباءات. أأما املاكت  اليت تمتتع بسابقة أأعامل أأكرب  ابلنس بة اإ

ن معظم التدري  لفاحيص الرباءات اجلدد جيرى داخلياة، كام جُيرى تبادل للفاحصني فامي يف الفحص امل وضوعي للرباءات، فاإ
بني املاكت  لتقامس أأفضل املامرسات وحتسني فروهم ممارسات الفحص يف املاكت  الأخرى. كام اكن دناك تأأييد لأداء الويبو 

ق تنظمي تدري  لضامن الاس تخدام بكفاء  وجتن  الازدواج دوراة أأنشط يف تنس يق تدري  فاحيص الرباءات عن طري
وتنظمي متويل أأنشطة التدري  وتقامس أأفضل املامرسات. وقد مضت الوثيقة تقريراة عن الأنشطة اليت تضطلع هبا املاكت  لأربعة 

د، والتدري  أأثناء العمل، أأنواع من تدري  الفاحصني، ويه تعييناة الربامج التدريبية الشامل مبوسطة الأمد أأو طويل الأم
وأأنشطة التدري  يف الصفوف، وأأنشطة التعمل الإلكرتوين. واروهر عىل وجه خاص أأن فرص توايف التعمل الإلكرتوين غري 

مس تغل بشلك اكمل فامي يبدو، عىل الرمغ من وضوح كوهنا وس يل فعاةل لنقل املعرفة بني خمتلف املاكت . وخباماة، أأاروهر 
دار  تدري  الفاحصني. ومن حيث التوصيات، طرحت الوثيقة اقرتاداة أأن جيمع املكب  ادلويل الاس تبيان جوان  ت  تعلق ابإ

ىل تقدمي املزيد من أأنشطة املقامئة بأأنشطة التدري  اليت تضطلع هبا  اكت  يف لك عام لتحسني الشفافية، وأأن يدعو املاكت  اإ
ىل وضع املزيد من ترتيبات المتويل لإاتدة تدري  للفاحصني التدري  أأثناء العمل ويف الصفوف، وأأن يدعو ادلول الأعض اء اإ

ىل  يف البدلان النامية، وأأن جيمع قامئة مبواد ودورات ادلراسة اذلاتية ذات الصل بتدري  الفاحصني املوضوعيني. وابلإضافة اإ
دار  تدري  الفاحصني أأن جيمع املكب  ادلويل مناذج الكفاء  ا ليت وضعهتا املاكت  اليت تقدم ذكل، أأويص من أأجل حتسني اإ

 تدريباة للفاحصني املوضوعيني وأأن ينظر يف تطوير نظام لإدار  التعمل من أأجل ادلور  العارش  للفريق العامل.

وأأعرب وفد مجروهورية كوراي عن تأأييده لفكر  زايد  الفرص التدريبية لفاحيص الرباءات وعن اتفاقه مع الآراء القائل بأأنه  .156
ن املكب  ينبغي للمكب   ادلويل أأداء دور أأكرب يف تنس يق تدري  فاحيص الرباءات والهنوض ابلتعاون بني املاكت . وقال اإ

دار  التدريبات.  الكوري للملكية الفكرية مس تعد أأيضاة لتقدمي معلومات عن أأنشطته التدريبية ومواد ادلورات وأأنظمة اإ
ىل الزتام أأن مجروهورية كوراي مولت ابلفعل تدري  الفاحصني يف وبنيَّ   ماكت  أأخرى من خالل صناديق استنامنية، غري أأنه دعا اإ

ن  ىل أأن يتبلور مفروهوم التنس يق اتحمسَّ نشاء صناديق استنامنية جديد  اإ احلذر يف توس يع الصناديق الاستنامنية القامئة أأو اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن تنس يق تدري  الفاحصني. َّل ويُتوصل اإ  لتدري  الفاحصني وحُيل

رح  وفد كينيا ابلأنشطة املقرتدة وأأعرب عن تقديره ملساهة الويبو يف تسروهيل وتنس يق التدري  اخلاريج و  .157
ن دمع التدري  اخلاريج رضوري لتعريف فاحيص  لفاحيص الرباءات من البدلان النامية من خالل صناديق استنامنية. وقال اإ

ينيا للملكية الفكرية شاركوا يف الربانمج التدرييب الإقلميي لفاحيص الرباءات ابلأدوات اجلديد . ووحض أأن الفاحصني يف معروهد ك 
الرباءات اذلي نظمه مكب  أأسرتاليا للملكية الفكرية، مما أأفاد يف التدري  أأثناء العمل وترسيع معاجلة طلبات الرباء ، 

رسائيل معروهد كينيا للملكية الفكرية تلقى أأيضاة تدريباة من املكب  الأوروي للرباءات وم وأأن اكت  الرباءات يف الرنوجي واإ
ن من التحدايت الإبقاء عىل فاحيص الرباءات يف الفحص  والولايت املتحد  الأمريكية ومجروهورية كوراي. ومع ذكل، فاإ

رشاك بعضروهم يف أأنشطة خارجية مثل املروهام الرتوجيية للملكية الفكرية أأو أأنشطة التوعية  املوضوعي للرباءات، حيث يلزم اإ
 مات الاستشارية.اخلد أأو
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أأن مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية قدم عىل مدى الس نوات برامج بوأأفاد وفد الولايت املتحد   .158
تدريبية مبنوعة يف حفص الرباءات لفاحصني يف ماكت  أأخرى، واكنت تُعقد يف مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات 

س تفيد  كذكل، ومهنا تدري  يف مكب  الرباءات الروهندي واملعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل التجارية ويف املاكت  امل 
دارات للبحث ادلويل والفحص المتروهيدي ادلويل. وبنيَّ الوفد أأن الطل  عىل الربامج  عندما بدأأ دذان املكببان يف العمل اكإ

الأقل منواة بغية حتسني جود  البدلان تقنية للماكت  يف البدلان النامية و التدريبية مزتايد وأأنه مس متر يف تأأييد تقدمي املساعد  ال 
ن التنس يق والتخطيط فضالة  منتجات أأعامل معادد  التعاون بشأأن الرباءات، وابلتايل أأقر بأأنه س يكون من املفيد أأن حُيسَّ

طاع. كام أأعلن الوفد فامي يتعلق ابلس تنباجات عن املضمون املوضوعي للربامج التدريبية لرفع الكفاء  والفاعلية فهيا قدر املس ت
ىل  43الوارد  يف الفقرات من  من الوثيقة عن موافقبه عىل الاقرتادات املتعلقة بتحسني الشفافية، والعرض والطل ،  65اإ

ح يف دذا الصدد بأأن املكب  ادلويل يمتتع ابلوضع الأفضل ابلنس ب50و 47و 46وتنس يق التدري  يف الفقرات  ىل . ورصَّ ة اإ
أأنشطة التدري  اتحممتل ومبابعة ما ينفذ من فامي خيص  واملس تفيد مجع طلبات التدري  والتوفيق بني اجلروهات املاحنة 

التدريبات. وأأضاف فامي يتعلق ابملواد التدريبية لدلراسة اذلاتية أأن مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية أأاتح 
لكرتوين عىل موقعه الإلكرتوين، وأأنه عىل اس تعداد ملوافا  املكب  ادلويل ب عد  موارد تدريبية وودد املواد،  تكلات تعمل اإ

أأاتح يف املايض مواد للنرش يف قسم محل التوعية ابمللكية الفكرية من املوقع الإلكرتوين للويبو. ومع ذكل فقد أأعرب الوفد  كام
دار  تدري  ا ىل  53لفاحصني يف الفقرات من عن ختوفات دليه فامي يتعلق بتناول اإ ن مسؤولية تعقٌّ  تدري  65اإ ، حيث اإ

ىل أأنه ينبغي أأل هُتدر  آداد الفاحصني وتنس يقه تقع يف رأأيه عىل عاتق لك مكب  معين عىل دد  ل املكب  ادلويل، ابلإضافة اإ أ
 57بمت كمته ابلتعليق عىل تناول الفقر  موارد املكب  ادلويل عىل وضع مناذج كفاء  أأو أأنظمة لإدار  التعمل لبدلان حمدد . واخ 

جراء املاكت  ذات العدد القليل من الفاحصني معليات الفحص املس تقل ومعليات البحث يف داةل  للوثيقة اخلاصة بتعذر اإ
ل اكن من أأس باب تطوير أأنظمة لتقامس العمل مث ذكلت التكنولوجيا، حيث بنيَّ أأن التقنية الصناعية السابقة يف مجيع جمال

، حىت تمتكن مجيع املاكت  من الانتفاع ابملعرفة تعاويناملسار الرسيع ملعاجلة الرباءات واملرشوع الرائد للبحث والفحص ال 
 واخلربات واملعلومات بني بعضروها البعض.

ح وفد الفلبني يأأن مكب  امللكية الفكرية يف الفلبني اكن املكب  املتلقي يف عدٍد من الربامج التدريبية  .159 للفاحصني ورصَّ
من ماكت  أأخرى، مبا يف ذكل املكب  الأوروي للرباءات ومكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية ومكب  

براءات الياابن واملكب  الكوري للملكية الفكرية، كام أأن فاحصيه يشاركون أأيضاة يف الربانمج التدرييب الإقلميي لفاحيص 
رتاليا للملكية الفكرية. وبنيَّ أأن مكب  امللكية الفكرية يف الفلبني متكن نتيجةة لروهذه الأنشطة الرباءات اذلي ينظمه مكب  أأس

ىل ُشع    من وضع برانمج تدري  داخيل للفاحصني اجلدد بدءاة بتدري  من نوع الصفوف، ينبقل بعده املشاركون الناحجون اإ
ل أأنه و ىل الإجناز يف جمال تدري   حض أأن معالة كثرياة ماالفحص املوضوعي لتلقي تدري  وتوجيه أأثناء العمل. اإ زال حباجة اإ

دار  التعمل املقرتح أأن يؤدي دوراة همامة.  الفاحصني، حيث ميكن لنظام اإ

وأأقر وفد الربازيل بفوائد التعاون ادلويل لتدري  الفاحصني، وأأضاف أأن وجود فاحصني ذوي جود  عالية ميثل أأهية  .160
رباء  بشلك سلمي لضامن اقبصار منح الرباءات عىل الطلبات اليت تس تويف الرشوط القانونية دامسة يف سبيل تنفيذ نظام ال

ن الربازيل انتفعت يف املايض من التدري  من بدلان كثري ، مما أأاتح بلوغروها مس توايت أأعىل من حفص الرباءات.  فقط. وقال اإ
آن يؤ  م لتدري  الفاحصني يف بدلان ووحض أأن املعروهد الوطين للملكية الصناعية ابلربازيل أأصبح ال دي أأيضاة دور املكب  املقّدِ

قلمييتني يف عام  أأن  بدلاة من أأمرياك الالتينية. وذكر 15يف ريو دي جانريو مبشاركة  2015انمية أأخرى، حيث ُعقدت دورتني اإ
لقيود مزيانياهتا، حيث توفري المتويل لروهذه الفعاليات أأاتح فرصاة ملشاركة بدلان مل يكن لروها خالف ذكل أأن حترض نتيجة 

تس تخدم صناديق الويبو الاستنامنية للربازيل دلمع دذه الامنذج من التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وأأعرب الوفد عن تأأييده، 
من وثيقة املكب  ادلويل اليت يدعو فهيا  48يف ضوء الفوائد اليت حتققروها الصناديق الاستنامنية، لالقرتاح الوارد يف الفقر  

اتدة املزيد من المتويل لتدري  الفاحصني ادل نشاء املزيد من ترتيبات الصناديق الاستنامنية بغية اإ ىل النظر يف اإ ول الأعضاء اإ
ن التعاون م ىل املنظمة، مما من  عيف البدلان النامية. ومىض يقول اإ الويبو لتدري  الفاحصني ميثل نشاطاة ذا وجادة ابلنس بة اإ
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قلميية، غري أأنه من املروهم احلفاظ عىل املرونة للماكت  الوطنية يك تقمي الأنشطة شأأنه أأن يمكل مبادرات التد ريبية الثنائية والإ
التدريبية وفقاة لتوافر املوارد. وأأضاف أأنه يلزم، يف ال كرث  التعريفات القانونية املتعلقة ابلفحص املوضوعي للرباءات، تركزي 

ور ذات الصل املبارش  مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات، عىل أأن تعال ج الأمور التدري  اذلي تقدمه الويبو أأساساة عىل الأم
نه جي  الالزتام ابحلرص الواج ،  ىل ازدواج اجلروهود قائالة اإ الأخرى حس  طلبات املكب  اذلي يتلقى املساعد . وتطرق اإ

ن بقي مضمو نه من اتحممتل أأن خيتلف املتلقون املس هتدفون مع الوقت، حىت واإ ن التدري  دون تغيري. وذكر أأن مزيداة حيث اإ
نه يمثن اجلروهود  من الشفافية س يكون أأمراة مرحباة به لتوضيح ما يُتلقى من التدري  وما يعطى منه. واخبمت الوفد كمته بقوهل اإ

نه عىل اس تعداد اتم لتلقي دذا النوع من املساعد   وتقدميه. اليت تبذلروها الويبو فامي يتعلق بتدري  الفاحصني واإ

ح وفد الصني بأأن الوثيقة تطرح الكثري من الاقرتادات املفيد ، ومهنا عىل سبيل املثال حتسني الشفافية فامي  .161 ورصَّ
نه يعترب دذه  يتعلق ابلعرض والطل ، وتقامس املواد وادلورات ادلراس ية، والنظر يف تطوير أأنظمة لإدار  التعمل. وقال الوفد اإ

لتدرجي وتقيميروها بشلك دوري، ووافق عىل الرأأي القائل بأأن املكب  ادلويل يس تطيع أأداء الاقرتادات معلية وميكن تنفيذدا اب
جيابية يف معرض تكل العملية. وبنيَّ الوفد أأن مكب  ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني دليه مراكز تعاون  دور تنس يقي أأكرث اإ

آلف فاحص موضوعي للرباءات، وقد ا 10للرباءات يعمل هبا أأكرث من  جمتع للمكب  من خالل التدري  ادلاخيل لروهؤلء أ

ن املكب  قدم خالل  الفاحصني خرب  ثرية يف تدري  الفاحصني فضالة عن مهنج شامل وخطة تقيمي وأأنظمة تدري . وقال اإ
مهتا الس نوات الأخري  تدريبات لبعض البدلان النامية من خالل التعاون الثنايئ، وتلقى بصفبه مكبباة مس تفيداة تدريبات قد

ن دذه الأنشطة التدريبية رفعت من قدر  الفحص يف البدلان النامية وأأاتحت فرصاة لتبادل املاكت  اخلربات  ماكت  أأخرى واإ
واملروهارات واملامرسات فامي بيهنا. وذكر أأن املكب  يأأمل أأن يس نح املزيد من الفرص للتواصل مع ماكت  أأخرى لتبادل 

حصني، وأأنه عىل اس تعداد لتقدمي التدري  لفاحصني من بدلان انمية يف ددود قدراته املامرسات واخلربات خالل تدري  الفا
ىل مزيٍد من الوقت لإجراء مشاورات  وموارده. وفامي يتعلق ابلقرتادات التفصيلية الوارد  يف الوثيقة، وحض الوفد أأنه حيتاج اإ

 وطنية مع املكب  ادلويل.داخلية، لكنه عىل اس تعداد لتقامس مزيٍد من املعلومات عن جتاربه ال

ىل مزيٍد من بناء القدرات لفاحيص الرباءات يف  .162 وأأعرب وفد الياابن عن ترحيبه ابلوثيقة وعن أأمهل أأن يؤدي النقاش اإ
ن مكب  براءات الياابن قدم أأنشطة مساعد  تقنية واكن من بيهنا تدريبات لفاحيص الرباءات، وذكل  ادلول الأعضاء. وقال اإ

ساساة من خالل ترتيبات صناديق استنامنية حلكومة الياابن مع عدٍد من أأ الثنايئ مع حكومات أأخرى، واكن عن طريق التفاعل 
ماكت  امللكية الفكرية الأخرى. وأأعلن أأن مكب  براءات الياابن ملزتم بتحسني دذه الأنشطة من خالل توايف المتويل 

يبذلروها املكب  ادلويل يف سبيل مجع معلومات عن الأنشطة التدريبية،  مبزيٍد من الفاعلية. واقرتح الوفد، مع تقديره للجروهود اليت
من  43أأن يوضع مجع املعلومات من ادلول الأعضاء اليت مل تقدم بعد مدخالهتا صدار  الأولوية، كام دو مطروح يف الفقر  

 مراعا صني بعناية، مع الوثيقة. وأأضاف أأنه س يكون من املمكن عند توافر مزيٍد من املعلومات مناقشة تدري  الفاح
 .املتادةالأولوايت الوطنية للك بدل والظروف اتحمدد  اخلاصة بلٍك من املاكت  املاحنة وقيود املوارد 

س بانياوأأبرز وفد  .163 الزتامه بتعزيز التطوير الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية من خالل أأنشطة املساعد  التقنية، مما هل  اإ
ن الروهدف دو التعاون مع املكب  املس تفيد نفسه، ل س امي يف يقيناة انعاكسات عىل معاد د  التعاون بشأأن الرباءات. وقال اإ

أأمرياك الالتينية، اليت يعتربدا الوفد رشياكة لأس باب اسرتاتيجية. وأأبدى الوفد ادامتمه أأيضاة بربامج املساعد  التقنية الوطنية 
ق ابلأنشطة التدريبية، أألقى الوفد الضوء عىل برانمج للتدري  عن بعد مع اليت تنظمروها الويبو والاحتاد الأوروي. وفامي يتعل

س بانيامركز التمنية الاقبصادية والتكنولوجية يف أأمرياك الالتينية وترتيبات صناديق استنامنية للويبو من حكومة  ، حيث مت اإ
عداد تقارير توقيع مذكر  تفامه مع الويبو لتدري  فاحصني. وأأعرب الوفد عن تأأييده للمبادرا ت املقرتدة يف الوثيقة، مثل اإ

من الوثيقة، مما من شأأنه أأن يرفع مس توى الوعي ابلأنشطة التدريبية الأخرى اليت تنفذدا  45س نوية عن الأنشطة يف الفقر  
 طار برامج الصناديق الاستنامنية.الويبو، مبا يف ذكل ما اكن مهنا يف اإ 
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نه يؤيد، نظراة تحمدودية  وأأعرب وفد املكب  الأوروي للرباءات عن .164 تأأييده لأنشطة تدري  الفاحصني. وقال الوفد اإ
املوارد ومن أأجل جتن  ازدواج اجلروهود، أأداء املكب  ادلويل دوراة أأكرب يف املساهة يف زايد  الشفافية فامي يتعلق ابلعرض 

  املنفذ  أأو املططة عىل مدى فرت  والطل  لتدري  فاحيص الرباءات، مما ميكن حتقيقه بنرش معلومات حول أأنشطة التدري
زمنية حمدد . وذكر أأن من شأأن زايد  الشفافية أأن تعني ماكت  الرباءات اكفة عىل ختطيط أأنشطهتا التدريبية بشلك أأكرث 

استنار ، لكن ينبغي يف نفس الوقت تسليط الضوء عىل ما حُيمتل من أأولوايت داخلية حمدد  وتنوع يف املوارد فامي بني 
نه ليس 50ت ، مما جي  أأخذه يف احلس بان عند ختطيط الأنشطة التدريبية. وساق عىل ذكل مثالة من الفقر  املاك ، حيث اإ

من اتحممود أأن تضاف طبقة جامعة يف معلية ختطيط تدري  فاحيص الرباءات يف املاكت  الأخرى، لأن من شأأن ذكل أأن 
أأن املكب  الأوروي  45فامي يتعلق ابلتدري . ووحض فامي يتعلق ابلفقر   حيد من املرونة املتادة للماكت  يف معلية صنع القرار

للرباءات يعتقد أأنه ل ينبغي مشول مجيع الأنشطة التدريبية ابلتقارير، بل الاقبصار يف ذكل عىل ما يقدم فعلياة ملاكت  أأخرى. 
دري  الفاحصني يف املكب  الأوروي للرباءات تعترب أأن املناجه ومناذج الكفاء  املوضوعة لت 60وخمت بقوهل فامي يتعلق ابلفقر  

معلومات رسية ل ميكن تقامسروها ابملعىن املعتاد، لكن عىل أأي دال يبدو أأن دذا يتجاوز جمرد تنس يق املكب  ادلويل لأنشطة 
 تدري  الفاحصني.

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو( بأأن الأريبو اس ت .165 ح وفد املنظمة الإ فادت فائد  عظمية من التدري  اذلي ورصَّ
ني يف الأريبو  يقدمه مكب  أأسرتاليا للملكية الفكرية من خالل الربانمج التدرييب الإقلميي لفاحيص الرباءات. وبنيَّ أأن فاحص 

آخرين خيوضان دالياة الربانمج، ودو وادد من أأمشل برامج تدري  فاحيص الرباءات امل  تادة اس تمكال التدري ، كام أأن اثنني أ
ىل مكب  براءات الياابن واملكب  الكوري للملكية الفكرية عىل التدري  اذلي قدماه ل  دالياة. وتوجه الوفد ابلشكر اإ

لفاحيص الأريبو حفس  بل أأيضاة لفاحصني من ادلول الأعضاء يف الأريبو، مثل كينيا. واخبمت الوفد كمته بتأأييد اجلروهود اليت 
 فاحيص الرباءات.الويبو لتنس يق تدري   تبذلروها

رسائيل أأن مكب  الرباءات الإرسائييل يقدم املساعد  التقنية، بلكتا صفبيه الوطنية وادلولية، ل س امي  .166 ح وفد اإ ورصَّ
ن مكب  الرباءات الإرسائييل عقد ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو دور  تدريبية س نوية عىل  للبدلان النامية والأقل منواة. وقال اإ

الرباءات وحفصروها مع تركزي خاص عىل الأدوية، وذكل هبدف مساعد  البدلان النامية عىل تعزيز قدراهتا يف  البحث يف طلبات
حفص طلبات الرباءات. وأأضاف أأن ادلور اتحممتل للويبو يف تنس يق تدري  الفاحصني املوضوعيني للرباءات ينبغي أأن يكون 

نشاء منصة  تدريبية، مثل املواد والأدوات التدريبية وأأفضل املامرسات فضالة عن جلع وتقامس املعلومات ال  عىل الإنرتنتيف اإ
ادلروس املس تفاد  والتعليقات الوارد  من املاكت  واملتدربني، كام ميكن للمكب  ادلويل الاحبفاظ بسجل لالقرتادات 

دار  املكب  ادلويل  لنظام لتنس يق التدري  والاحبياجات املتعلقة بتدري  الفاحصني. وذكر خباماة أأن من شأأن تطوير واإ
ضفاء املزيد من التحسني عىل حفص الرباءات وعىل نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات. دارته أأن يسروهم يف اإ  واإ

وأأعرب وفد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية عن تقديره للأفاكر املطرودة يف الوثيقة لتدري  الفاحصني، مربزاة  .167
اذلي تلقاه من ماكت  أأخرى يف تدري  الفاحصني، ل س امي املكب  الأوروي للرباءات، حيث  الفوائد اليت جنادا من ادلمع

من نوع الصفوف يف مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية، كام اس تفاد  اة معظم الفاحصني العاملني يف املنظمة تدريب ضخا
ضافية قدهما املكب  الأور وي للرباءات ومكببا امللكية الفكرية يف الصني ومجروهورية الفاحصون من دورات تدريبية تنش يطية اإ

ىل املنظامت اليت قدمت تدريبات وأأعرب عن تأأييده للجروهود املقرتدة يف الوثيقة  آخرون. وتوجه الوفد ابلشكر اإ كوراي ورشاكء أ
ىل الفاحصني، ل س امي يف  من أأجل حتسني تنس يق التدري ، مما من شأأنه أأن يكثف التدريبات وجيعلروها أأكرث فاعلية ابلنس بة اإ

 البدلان النامية.

من الوثيقة.  52و 50و 47و 45وأأعربت الأمانة عن تقديردا للتأأييد اذلي أأبدته الوفود للتوصيات الوارد  يف الفقرات  .168
ىل  60وبيامن أأاثرت بعض الوفود شواغل بشأأن التوصيات الوارد  يف الفقرات من  دار  تدري  الفاحصني ع 65اإ ن فامي يتعلق ابإ

ن التوصيات ما عداد مناذج للكفاء  واس تكشاف تطوير أأنظمة لإدار  التعمل، فاإ زالت يف مردل من تقيص احلقائق.  طريق اإ
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دار  تدري  الفاحصني، فس يدعو املكب  ادلويل ىل اإ ىل تقامس املعلومات عن الأنشطة القامئة،  وابلنس بة اإ املاكت  اإ
لهيا وستُس تخدم دذه املعلومات لإعداد جتميع لامنذ ج الكفاء  بغية تكوين خمزون من خمتلف الكفاءات اليت قد حيتاج اإ

دار  التعمل، فس يوضع تصور مبديئ ملناقش ته يف ادلور  التالية للفريق  الفاحصون املوضوعيون للرباءات. وأأما عن أأنظمة اإ
صيتني، امليض قدماة فامي يتعلق هبذه العامل. واقرتحت الأمانة، مع مراعا  الشواغل اليت أأبدهتا بعض الوفود بشأأن داتني التو 

ىل مزيٍد من املدخالت من املاكت   ىل الفريق العامل يف دورته التالية ابقرتادات أأكرث تفصيالة استناداة اإ التوصيات مث العود  اإ
 بشأأن لٍك من دذه التوصيات.

 50و 48و 47و 45لفقرات واتفق الفريق العامل عىل أأن مييض املكب  ادلويل قدماة ابلقرتادات الوارد  يف ا .169
 مراعا  التعليقات الوارد  أأعاله.، مع PCT/WG/9/18من الوثيقة  65و 60و 52و

دارات البحث والفحص المتروهيدي ادلوليني  متديد مد  تعيني اإ
ىل الوثيقة  .170  .PCT/WG/9/14استندت املناقشات اإ

دابلوثيقة بتذكري الفريق العامل اوقدمت الأمانة  .171 رات البحث والفحص المتروهيدي ادلوليني أأن مجيع فرتات تعيني اإ
، وابلتايل س يلزم اجلعية اختاذ قرار بشأأن متديد لك تعيني خالل دورهتا يف سبمترب/أأكتوبر 2017ديسمرب  31ستنقيض يف 

عىل احلد الأدىن من  63و 36، عىل أأن تلمتس قبل ذكل املشور  من اللجنة املعنية ابلتعاون التقين. وتنص القاعداتن 2017
برام اتفاق مع رش  دار  اإ ىل ذكل، يلزم أأي اإ دار  دولية، واليت جي  استيفاؤدا خالل فرت  التعيني. وابلإضافة اإ وط تعيني أأي اإ

دار  حبث وحفص متروهيدي دولية. وعالو ة عىل ذكل، اكنت  املكب  ادلويل تقره اجلعية وينص عىل تفاصيل معلروها بصفهتا اإ
تفادامة فامي يتعلق ابلإجراء املتبع لتعيني الإدارات ادلولية،  2014ت يف سبمترب اجلعية قد اعمتدت يف دورهتا اليت عقد

مكرر يف مرفق الوثيقة. وبيامن يتعلق التفامه، من الوهجة النظرية البحتة، بتعيني الإدارات ادلولية اجلديد  فقط وليس  ودو
التفامه عىل متديد التعيينات كذكل. وينبغي أأن يشمل  متديد التعيينات القامئة، فاإن املكب  ادلويل اقرتح تطبيق "روح" ذكل

ذكل عىل وجه التحديد التوقيت، مبا يف ذكل اجامتع اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ابعتباردا ديئة خرباء حقيقية قبل انعقاد 
دار  تلمتس متديد تعييهنا. وأأخذاة لروح  التفامه يف احلس بان، طرحت الوثيقة اجلعية بفرت  اكفية وتقدمي الواثئق املطلوبة من أأي اإ

ىل  صدار املكب  ادلويل تعمامية يدعو فيه الإدارات اإ جدولة زمنياة لالإجراء املتبع لمتديد التعيينات القامئة. ويبدأأ ذكل الإجراء ابإ
اثر  أأي مسائل حمدد  تتعلق بعملروها. وتعق  ذكل مناقشة مرشوع التفاق ا لمنوذيج يف التعليق عىل مرشوع اتفاق منوذيج واإ

دارات ادلولية يف أأوائل عام  ىل املدير العام تطل  مبقبضادا متديد 2017اجامتع لالإ دار  مطال بة بتقدمي واثئق اإ ، وتكون لك اإ
تعييهنا قبل اترخي ادلور  الثالثني للجنة املعنية ابلتعاون التقين بشروهرين، عىل أأن يعق  اجامتع اللجنة ادلور  العارش  للفريق 

دار   2017 ومايو/يوني العامل يف ىل اجلعية، مث تدخل التفاقات اجلديد  بني املكب  ادلويل ولك اإ مبارش ة لتقدمي مشورهتا اإ
س نوات، أأي أأهنا  10. وكام اكن احلال مع المتديدات السابقة، س تكون فرت  التعيني 2018يناير  1دزي النفاذ اعتباراة من 

ىل ذكل يف الفقر  . وطرحت الوثيق2027ديسمرب  31س تنهتيي يف  أأنه ينبغي للفريق العامل التفاق عىل  11ة ابلإضافة اإ
ىل قرار رمسي من اجلعية بذكل، مما يتيح بدء العملية  الإجراء املتبع لمتديد التعيينات القامئة املقرتح يف الوثيقة دون احلاجة اإ

صدار املكب  ادلويل التعممي املقرتح بهناية يوني صت الوثيقة املناقشات اليت دارت يف اجامتع الإدارات . وخباماة، خل2016 وابإ
 .13و 12ادلولية يف الفقرتني 

واملقرتدات الوارد   8وأأعرب وفد الولايت املتحد  الأمريكية عن تأأييده للعملية واجلدول الزمين املقرتدني يف الفقر   .172
ىل  9يف الفقرات من  ل أأن الوفد أأعرب كذكل عن شاغل  11اإ يساوره فامي يتعلق ابلقرتاح اذلي ُطرح خالل من الوثيقة، اإ

نه يعتقد أأن  دارات أأخرى، حيث اإ جراء معلية اس تعراض النظراء مع اإ املناقشات اليت درات يف اجامتع الإدارات ادلولية ابإ
ضفائه منفعة معترب  عىل الإجراء املتبع. وعىل نفس  ذكل س ميثل عبئاة ثقيالة غري معيل نتيجة لكرث  عدد الإدارات، مع عدم اإ

دارات أأخرى  نه ل ينبغي يف رأأيه تطبيق الفقر  )أأ( من التفامه، اليت تنطوي عىل توصية قوية مبساعد  اإ املنوال، قال الوفد اإ
 خالل العملية، عىل متديد التعيني.
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ن معلية التجديد جي  أأن تتبع نفس املبادئ املتب .173 عة يف معلية وأأعرب وفد اململكة املتحد  عن اتفاقه مع الرأأي القائل اإ
دارات دولية جديد ، مبا يف ذكل أأن تنظر جلنة التعاون التقين يف الطلبات بوصفروها ديئة خرباء حقيقية. وأأضاف أأنه  تعيني اإ

لبناء الثقة واحلفاظ علهيا فامي خيص جود  معل املردل ادلولية حبيث تعمتد عليه وتثق فيه املاكت  الوطنية، من الرضوري أأن 
عاد  التعيني  يد دقيقة وشفافة.تكون معلية التجد نه من دذا املنطلق، من الأهية مباكن أأن تشمل طلبات اإ ومىض يقول اإ

دار  يف الامبثال ملعايري التعيني. نه لضامن توفر املعلومات املتصل ابملوضوع  تفاصيل واحضة بشأأن كيفية اس مترار لك اإ وقال اإ
نشاء اس امتر  نه يدمع اإ طار الفريق الفرعي املعين ابجلود  يف دلى جلنة التعاون التقين، فاإ   طل  معيارية حس امب نوقش يف اإ

ا. ىل العدد املزتايد  اجامتع الإدارات ادلولية، واليت يتعني اس تخداهما للمتديد وللتعيينات اجلديد  أأيضة ا اإ نه نظرة ا، قال اإ وأأخرية
دارات ادلولية والطلبات اتحممتل من املاكت  اليت ترغ  يف أأن تصبح اإ  آلية لالإ نه يرح  بأأي أ دارات دولية يف املس تقبل، فاإ

ا الإجراءات للماكت  الطالبة.لتيرس معلية التأأكد من أأن املاكت  متتثل   لمعايري املطلوبة وتيرس أأيضة

دارات  .174 وأأعرب وفد املكب  الأوروي للرباءات عن تأأييده لالقرتاح اذلي رأأى أأنه مبوازن ومفصل مبا يكفي لمتكني اإ
وأأعرب عن اتفاقه مع التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت  لمتروهيدي ادلوليني من طل  متديد تعييهنا.البحث والفحص ا

املتحد  الأمريكية حول معلية املراجعة املتبادةل وكذكل تعليقات وفد اململكة املتحد  فامي خيص الاس تعانة ابس امتر  معيارية 
 .لطلبات تعيني الإدارات ادلولية ومتديد تعييهنا

دار  حبث وحفص INPIوأأعرب وفد الربازيل عن ادامتمه بمتديد تعيني املعروهد الوطين للملكية الصناعية ) .175 ( ابلربازيل اكإ
ن املعروهد حيامن بدأأ معهل يف  متروهيدي دوليني. دار  للبحث ادلويل فامي خيص  2009وقال اإ ، 2015ويف  طلبةا دوليةا. 66ُاخبري اكإ

ىل   من دول أأخرى مبعاقد  يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات. 13دوليةا مرسالة من الربازيل و طلبةا 446ارتفع عدد الطلبات اإ
ومن  ورأأى أأن معلية التعيني س تضمن امبثال الإدارات ادلولية للحد الأدىن من املعايري وتقدمي خدمات جيد  للمس تخدمني.

نه يرغ  يف جتن  الزايد  غري الرضورية من ال 8مث أأعرب الوفد عن تأأييده للجدول الزمين اتحمدد يف الفقر   وثيقة، وقال اإ
نه يتفق مع التعليقات اليت أأدىل هبا  لأعباء العمل امللقا  عىل عاتق الإدارات احلالية. ىل معلية املراجعة املتبادةل وقال اإ والتفت اإ

نه يف دني يلزتم ابجلود  العالية ل وفد الولايت املتحد  الأمريكية. عمل الإدارات، يرى أأن دذه العملية ذات واسرتسل قائالة اإ
ىل اجلروهود الأخرى اليت تضطلع هبا الإدارات بشأأن اجلود . ا اإ   قمية مضافة حمدود  نظرة

نه يدمع اجلدول الزمين والإجراءات املوحضة يف الفقرات من  .176 رسائيل اإ ىل  8وقال وفد اإ نه  10اإ من الوثيقة، وقال اإ
ىل قرار رمسي من اجلعية اليت ل    هممهتا الأساس ية يه التصديق عىل توصيات جلنة التعاون التقين.داجة اإ

نه يؤيد الإجراءات واجلدول الزمين خبصوص متديد تعيينات الإدارات ادلولية كام ورد يف الفقرات  .177 وقال وفد الصني اإ
ىل  8من   .11اإ

دار  حبث وحفص متروهيدي وأأعرب وفد مجروهورية كوراي عن أأمهل أأن يُمدد تعيني مكب  امللكية الفكرية الكوري اكإ  .178
نه بيامن ينبغي تطبيق القاعدتني 2017دوليني يف  ل أأن الإجراءات ل ينبغي أأن  1.63و 1.36. وقال اإ عىل متديد التعيينات، اإ

 10حس امب ورد يف الفقر   -ول س امي أأن مجيع الإدارات احلالية  تضع أأعباءة كثري  جديد  عىل الإدارات ادلولية واملكب  ادلويل.
دار  اجلود  القامئة دلهيا داليةا مبوج  الفصل  -ن الوثيقة م من املبادئ التوجهيية للبحث  21تقدم تقارير منتظمة بشأأن أأنظمة اإ

ىل  ادلويل والفحص المتروهيدي ادلويل بناء عىل معادد  التعاون بشأأن الرباءات. ورأأى الوفد أأنه يكفي أأن تشري الإدارات اإ
ىل احلد الأدىن تقاريردا الأدد  بشأأن أأنظمة اإ  دراج واثئق أأخرى لبيان عدد فاحيص الرباءات ونفاذمه اإ دار  اجلود  دلهيا مع اإ

 من الواثئق املطلوبة مبوج  معادد  التعاون بشأأن الرباءات.

ددى الإدارات بشأأن معلية  وأأجابت الأمانة عىل املداخالت بتوضيح نقطتني. .179 أأولة، فامي خيص الاقرتاح املقدم من اإ
ا رصحيةا من الإدارات الأخرى ومن مث املراجعة  املتبادةل خالل مناقشات اجامتع الإدارات ادلولية، مل يلق دذا الاقرتاح تأأييدة

ا من الإجراء املقرتح لمتديد التعيينات يف  نه ل يشلك جزءة . اثنيةا، فامي خيص اس امتر  الطل  املعيارية خبصوص التعيني 2017فاإ
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دارات ادلولية ومتد ىل اس مترار املناقشات حول املضمون اتحممتل لتكل الاس امتر  يف الأويل لالإ يد التعيينات، أأشارت الأمانة اإ
عاد  التعيني احلالية. ن دذه الاس امتر  لن تكون مبادة ومس تخدمة يف س ياق معلية اإ غري  اجامتع الإدارات ادلولية ومن مث فاإ

دراج دذه الاس امتر  يف املس تقبل  .أأن املكب  ادلويل س يدمع اإ

. واتفق مع الإجراءات واجلدول الزمين املقرتح PCT/WG/9/14وأأداط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .180
ىل  8كام دو مبنّي يف الفقرات من  ، واليت ينبغي أأن حتمك معلية متديد التعيينات PCT/WG/9/14من الوثيقة  10اإ

ىل قرار رمسي يف دذا الشأأن من مجعية مع  ادد  التعاون بشأأن الرباءات.اجلارية، دون احلاجة اإ

 املرشوع الرائد الثالث - التعاوينالبحث والفحص 
ىل الوثيقة  .181  .PCT/WG/9/20استندت املناقشات اإ

وأأخرب وفد املكب  الأوروي للرباءات الفريق العامل مبس تجدات املرشوع الرائد الثالث للبحث والفحص التعاونيني.  .182
نه بعد املرشوعني الرائدين الس ابقني بني املكب  الأوروي للرباءات، ومكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات وقال اإ

( وهجة النظر IP5، تبنت املاكت  امخلسة )2012و 2010التجارية، واملكب  الكوري للملكية الفكرية والذلين نُفذا يف عايم 
طار معادد  التعاون بشأأن املؤيد  لرضور  الاخببار الاكمل للمفروهوم يف مجيع املاكت  امخلسة قبل  اقرتاح أأي منتج يف اإ

قبال املس تخدمني عىل منتج البحث  ا التحقق من اإ ن الأدداف اخلاصة هبذا املرشوع الرائد الثالث يه حتديدة الرباءات. وقال اإ
فحص والفحص التعاونيني وادامتهمم به، والتفاق عىل مجموعة مشرتكة من معايري اجلود  تطبق عىل مرشوع البحث وال

طار مرشوع البحث والفحص التعاونيني من خالل الرأأي  التعاونيني، وتقدير القمية الاقبصادية للخدمة الإضافية املُقدمة يف اإ
املكبوب لإدار  البحث ادلويل. وأأضاف أأن املرشوع الرائد الثالث، اذلي يوهجه املودع، س يتيح الفرصة أأمام مودعي 

ن من املتوقع معاجلة الطلبات لخبيار الطلبات اليت يرغبو طار املرشوع الرائد، وقال اإ طل  عىل  100ن يف معاجلهتا يف اإ
ن املردل التشغيلية للمرشوع الرائد س تدوم ثال  س نوات عىل الأقل من  الأقل من لك مكب  مشارك. وأأردف قائالة اإ

نه سيبخذ القرار بشأأن املرش  وع الرائد يف اجامتع مديري املاكت  أأجل مراقبة الطلبات حىت دخول املردل الوطنية. وقال اإ
، وبعددا يؤمل أأن يُطلق املرشوع يف غضون س نة، وحيهنا س تجمتع املاكت  امخلسة مكجموعة 2016يونيو  2امخلسة يف 

لختاذ القرار بشأأن اجلوان  التشغيلية قبل بدء املرشوع. كام سيس متر املكب  الأوروي للرباءات يف تقدمي معلومات بصور  
ىل لك من اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل حول أأي تقدم حمرز أأثناء برانمج املرشوع الرائد. منتظمة  اإ

ماكنية احلصول عىل نتاجئ حفص  .183 ن برانمج البحث والفحص التعاونيني س يتيح ملودعي الطلبات اإ وقال وفد الياابن اإ
حراز تقدم ا. وذلكل أأعرب مكب  بر جلود  ميكن الاعامتد علهيا عامليعالية ا يف برانمج املرشوع اءات الياابن عن رغبته يف اإ

ىل الرشاكة بني املاكت  امخلسة.الرائد استناد  ا اإ

جيابية تتعلق جبود  تقارير  .184 آاثر اإ ىل أأن املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني سينجم عنه أ وأأشار وفد الصني اإ
ن املس تخدمني يف البدلان امل  ا ابملرشوع الرائد. وذلكل يفكر ة، مبضمنة الصني، أأاروهروا أأيضا ادامتمتلفالبحث ادلويل. وقال اإ

مكب  مجروهورية الصني الشعبية للملكية الفكرية يف الاشرتاك يف املرشوع الرائد الثالث، ويشجع مجيع الإدارات ادلولية 
الل تقدمي النصح املفيد اذلي من وغريدا من ادلول الأعضاء عىل مبابعة التقدم اتحمرز يف املرشوع الرائد، واملساهة من خ

شأأنه مساعد  نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات يف تقدمي خدمات أأفضل للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل. وأأشار الوفد، 
ىل القضااي اخلاصة ابلرسوم، واللغة، وحقوق الاخبيار  فامي يتعلق خبارطة الطريق اتحمدد  وتنفيذ املرشوع الرائد الثالث، اإ

دارات يف املرشوع الرائد الثالث، ودو أأمر همم لخببار نية مودعي الطلبات خبصوص اس تخدام عروض اخلدمة  لالإ
 املس تقبلية للبحث والفحص التعاونيني.



PCT/WG/9/28 
40 
 

مكب  الولايت وأأشاد وفد الولايت املتحد  الأمريكية ابلنتاجئ املشجعة للمرشوعني الرائدين السابقني الذلين نُفذا بني  .185
املتحد  الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، واملكب  الأوروي للرباءات واملكب  الكوري للملكية الفكرية، فضالة عن 
املزااي اتحممتل ملرشوع البحث والفحص التعاونيني فامي يتعلق بزايد  جود  منتجات معل املردل ادلولية. كام أأشاد الوفد مبزااي 

لوقت اتحممتل اليت قد حيققروها مرشوع البحث والفحص التعاونيني لعملية الفحص أأثناء املردل الوطنية. وأأضاف أأن توفري ا
نه يف دذا الس ياق، خيترب مكب   البحث التعاوين حىت خارج نطاق معادد  التعاون بشأأن الرباءات يبرش بنباجئ رائعة. وقال اإ

المات التجارية خمططني خمتلفني للمرشوعات التعاونية الثنائية مع مكب  براءات الولايت املتحد  الأمريكية للرباءات والع
الياابن واملكب  الكوري للملكية الفكرية، فامي يتعلق ابلبحث والفحص يف الطلبات الوطنية. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن 

 الثالث.أأمهل يف العمل مع املاكت  امخلسة واملكب  ادلويل لس هتالل املرشوع الرائد 

وذكّر وفد مجروهورية كوراي الفريق العامل بأأن املكب  الكوري للملكية الفكرية قد شارك يف املرشوعني الرائدين الأول  .186
ل أأن املرشوعني  ن الفاحصني يف املرشوعني الرائدين استشعروا حتس نةا يف جود  تقارير البحث ادلويل، اإ والثاين. وقال اإ

الحظات من جان  املس تخدمني. وتوقع الوفد أأن يسامه مرشوع البحث والفحص التعاونيني يف الرائدين السابقني مل يراعيا امل
آراء املس تخدمني أأثناء املرشوع  حتسني جود  البحث وتقليل ع ء العمل يف املاكت ، وأأعرب عن أأمهل يف تلقي أ

 الثالث. الرائد

اكت  املتلفة أأثناء تنفيذ معلية البحث والفحص وعرب وفد اململكة املتحد  عن وهجة نظر مفاددا أأن التعاون بني امل .187
يعد طريقة فعاةل لتحسني جود  البحث يف الرباءات وحفصروها وجتن  تكرار العمل. ومن مث فروهو يرح  ابملرشوع الرائد الثالث 

ىل مثار املرشوع.  املقرتح للبحث والفحص التعاونيني ويتطلع اإ

كب  الأوروي للرباءات ببدء املرشوع الرائد الثالث للبحث والفحص ورح  ممثل معروهد املمثلني اتحمرتفني أأمام امل   .188
ن من شأأن تقرير البحث ادلويل والرأأي  ىل املشاركة الفعاةل من جان  املكب  الأوروي للرباءات. وقال اإ التعاونيني وأأشار اإ

اختاذ القرارات الالزمة يف املرادل  املكبوب الناجتني عن العمل التعاوين بني الفاحصني تقدمي املساعد  ملودعي الطلبات يف
اتدة أأي منوذج تع ن املكب  الأوروي للرباءات يأأمل يف اإ اوين مقبل املتلفة أأثناء تقدمي طل  احلصول عىل الرباء . وقال اإ

 بسعر ميرس للمس تخدمني.

جيابية  .189 ىل أأن الاحتاد تبىن وهجة نظر اإ بشأأن فكر  البحو  وأأشار ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية اإ
نه من  التعاونية، فروهيي بديل جيد عن البحو  التمكيلية حيث تنفذ البحو  بشأأن أأي طل  عاد  بصور  مس تقل. وقال اإ

رشاك أأكرث  خالل الاعامتد عىل معل الفاحصني الآخرين، قد تكون الأحبا  التعاونية طريقة موفر  يف التاكليف عن طريق اإ
دراك أأن ذكل قد يتضمن تاكليف جودرية، وذلكل من املروهم موازنة تكل التاكليف.  من فاحص وادد يف أأي حبث، رمغ اإ

ىل سامع نتاجئ املرشوع الرائد الثالث  .وأأعرب الاحتاد عن تطلعه اإ

 .PCT/WG/9/20وأأداط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .190

 يف املكب  الأوروي للرباءات: تقرير مرديل PCTDIRECTنظام 
ىل الوثيقة استندت املن .191  .PCT/WG/9/21اقشات اإ

. 2014نومفرب  1" اليت بدأأ توفريدا منذ PCT Directوقدم وفد املكب  الأوروي للرباءات حتديثةا حول خدمة " .192
ىل  ماكنية تقدمي خطاب يتضمن تعليقات غري رمسية هتدف اإ وتتيح دذه اخلدمة ملودعي الطلبات، عند تقدمي طل  دويل، اإ

ثار يف رأأي البحث اذلي أأعد بواسطة املكب  الأوروي للرباءات لأغراض طل  الأولوية، وبذكل معاجلة أأي اعرتاضات ت 
نه اعتبار س تحسن دذه اخلدمة من الص ، امبد نطاق دذه اخلدمة ليشمل الطلبات 2015يوليو  1ا من ل بني الطلبني. وقال اإ

رباءات حيث يتوىل املكب  الأوروي للرباءات هممة ادلولية املودعة دلى ماكت  تسمل الطلبات خبالف املكب  الأوروي لل
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ىل تشجيع  البحث يف طل  الأولوية مع تكييف أأدوات الإيداع دلمع اخلدمة. وهتدف دذه اخلدمة اليت تتوفر دون تلكفة اإ
. ا لك من البحث ادلويل والبحث يف طل  الأولويةنفس الفاحص غالب يمترباءات، حيث الكفاء  يف املكب  الأوروي لل

ماكنية الرد عىل  ن فرصة الرد عىل رأأي البحث السابق تتيح ملودع الطل  اإ نه من وهجة نظر مودع الطل ، فاإ ومىض يقول اإ
أأي اعرتاضات قد تثار والسامح بأأخذ التعليقات غري الرمسية يف الاعتبار عند صياغة تقرير البحث ادلويل والرأأي املكبوب. 

ن املكب  الأوروي للرباءات ق ىل تلقى، عىل مدار الثىن عرش شروهر  دوقال اإ طل  يف املتوسط  200ا املاضية، ما يصل اإ
، ويأأمل أأن يواصل دذا املعدل الزايد . وأأضاف أأنه عالو  عىل ذكل، تلقى املكب  الأوروي " شروهرايPCT Directخلدمة "

دارات البحث ا جيابية من جممتع املس تخدمني. ومن مث، شع الوفد اإ دلويل الأخرى للتفكري يف تقدمي للرباءات مالحظات اإ
ىل مودعي الطلبات دلهيم.  خدمة مماثل اإ

ىل أأن مكب  الرباءات الإرسائييل يقدم ابلفعل خدمة مماثل لنظام " .193 رسائيل اإ " منذ PCT Directوأأشار وفد اإ
ماكنية ، وأأن دذه اخلدمة تتيح ملودعي الطلبات، عند طل  حبث دويل يف مكب  الرباءات الإرسائي2015أأبريل  1 يل، اإ

الرد عىل الاعرتاضات اليت تثار يف رأأي البحث اذلي أأعد بواسطة مكب  الرباءات الإرسائييل للطل  السابق، وغالبةا ما 
ن دذه اخلدمة ُطلبت حىت يومنا دذا ملعاجلة  طلبةا دوليةا،  16يكون بواسطة نفس الفاحص اذلي أأمت البحث ادلويل. وقال اإ

ا طار اخلدمة  كام قُدم اثنا عرش تقريرة ا  -للبحث ادلويل والآراء املكبوبة يف اإ جيابية متامة حيث اس تفاد  -س تة مهنا اكنت اإ
 ابملئة من رسوم البحث.  50الفاحص من البحث املنجز يف الطل  السابق، وعرض اسرتداد مبلغ 

نه يأأمل يف تقدمي خدمة مماثل لحقا يف عام  .194 ىل الطلبات  2016وقال وفد معروهد بدلان الشامل للرباءات اإ ابلنس بة اإ
دار  للبحث ادلويل فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية اليت تطال  بأأولوية  ىل معروهد بدلان الشامل للرباءات بصفبه اإ ادلولية اليت تلجأأ اإ

 طل  سابق س بق وأأن حبثه وادد من ماكت  الرباءات الوطنية لدلول الأعضاء يف معروهد بدلان الشامل للرباءات.

دارات البحث ادلويل، PCT Directية كوراي عن ادامتمه خبدمة "وأأعرب وفد مجروهور .195 " اليت ميكهنا تيسري معل اإ
ماكن الفاحص تقدمي أأي  ذا اكن ابإ دخال حتسينات عىل جود  تقرير البحث ادلويل. وتساءل الوفد حول ما اإ فضالة عن اإ

الوقت اذلي تتيح فيه اخلدمة " يف PCT Directمالحظات عىل الآراء املقدمة من جان  مودع الطل  عرب نظام "
 التصال الفعال بني مودع الطل  وفاحص البحث فامي يتعلق بنباجئ أأي حبث بشأأن طل  الأولوية.

ا عىل السؤال اذلي طرده وفد مجروهورية كوراي، عىل أأن خدمة  .196 وأأكد وفد املكب  الأوروي للرباءات، ردة
"PCT Directجراءة " تعترب خدمة مل دار  البحث ادلويل ابدلخول يف حوار مع جديد ودعي الطلبات، وليست اإ ا يُلزم اإ

"؛ ويف دال رغ  املودع يف التفاعل مع PCT Directمودع الطل  حول جدار  جحج مودع الطل  املوحضة يف خطاب "
ن خدمة  تزيد من  PCT Directفاحص، فينبغي ملء طل  الفحص المتروهيدي ادلويل ذلكل الغرض. وعىل لك دال، فاإ

ج ذ أأن رساةل خدمة شفافية اإ ىل جان  اليت يقدهما املودع تُنرش عىل ركن الرباءات  PCT Directراءات الفصل الأول، اإ اإ
 الطل  ادلويل.

 .PCT/WG/9/21وأأداط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .197
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 حتديد التصنيف الوطين عىل صفحة غالف الطلبات ادلولية املنشور 
ىل الوثيقة  .198  .PCT/WG/9/26استندت املناقشات اإ

وأأخرب وفد مجروهورية كوراي الفريق العامل بشأأن اس تخدام املكب  الكوري للملكية الفكرية لتصنيف الرباءات التعاوين  .199
ن 2015لطلبات الرباءات الوطنية منذ شروهر يناير  ، ودو أأدا  قوية لتصنيف الرباءات وحبث داةل التقنية الصناعية. وقال اإ

دمني لتصنيف طلبات الرباءات ادلولية ابس تخدام نظام تصنيف الرباءات التعاوين. املكب  خيطط خالل الشروهرين القا
ىل صفحة غالف طلبات  وذلكل ضافة أأنظمة التصنيف الوطنية، مثل تصنيف الرباءات التعاوين اإ اقرتح الوفد رضور  اإ

ن املكب  الأوروي للرباءات ومكب  الولايت املتحد   للرباءات والعالمات التجارية قد الرباءات ادلولية املنشور . وقال اإ
ا.  260وقسام تصنيف الرباءات ادلويل ليكون الناجت حوايل  2013طورا نظام تصنيف الرباءات التعاوين عام  أألف قسمة

ن نظام تصنيف الرباءات التعاوين يس تخدم يف البحث بواسطة أأكرث من  مكببةا من ماكت  الرباءات وأأكرث  45وأأمكل قائالة اإ
. وأأضاف أأنه من 2016ف فاحص، كام أأشري يف الاجامتع الس نوي لتصنيف الرباءات التعاوين يف شروهر فرباير أأل 25من 

ضافة نظام  ماكنية اإ خالل تقدمي املزيد من معلومات التصنيف، سزتيد جود  تقارير البحث ادلويل. وذلكل اقرتح الوفد اإ
ىل صفحة غالف طلبات الرباءات ادلولية عند النرش.  تصنيف الرباءات التعاوين وغريه من معلومات التصنيف الوطين  اإ

ذا أأتيح للماكت  فرصة الوصول الإلكرتوين  .200 وأأعرب وفد املكب  الأوروي للرباءات عن دمعه لالقرتاح وأأضاف أأنه اإ
 لرموز التصنيف الوطين يف الطلبات ادلولية املنشور ، فقد يقلل ذكل من الع ء الواقع عىل الفاحصني اذلين يصنفون

قلميية. وأأضاف أأنه مع ذكل، جي   ىل رموز التصنيف الوطين عىل صفحة  أألالواثئق يف املردل الوطنية أأو الإ تكون الإشار  اإ
طالع املكب  ادلويل عىل مثل دذه البياانت.  لزامية، ول اإ  غالف الطلبات ادلولية اإ

ضافة .201 ىل أأن مكب  امللكية الفكري الكندي ميكنه قبول اإ رموز التصنيف الوطين عىل صفحة غالف  وأأشار وفد كندا اإ
ذا اكن دذا دو  الطلبات ادلولية املنشور . كام أأعرب الوفد عن دمعه لتضمني تصنيف الرباءات التعاوين عىل صفحة الغالف اإ

ضافة تصنيف  نه مع ذكل، س يكون من غري الالئق اإ نظام التصنيف اذلي يس تخدمه املكب  يف طلباته الوطنية. وقال اإ
ذا اكن املكب  يس تخدم عاد  نظام تصنيف خمتلفةا. وأأضاف أأن الرباءات  دراج رموز التصنيفات الوطنية عىل التعاوين اإ اإ

)عىل سبيل املثال، املقرتنة ابلنرش ادلويل  XMLصفحة غالف الطلبات ادلولية سيبطل  عىل الأرحج تغيري لغة الرتمزي 
ضافية، أأو أأطوال، أأو ترتي  احلقول( دراهجا مضن قواعد حبيث يتس ىن  حقول اإ اس تخراج معلومات التصنيف بفعالية واإ

بياانت البحث حيث تكون لروها فائد . ومن شأأن ذكل أأن يتطل  الكثري من الوقت حىت يمتكن مس تخدمو لغة الرتمزي 
XML من التأأكد من أأن أأنظمهتم قادر  عىل معاجلهتا بشلك سلمي. 

لية العامة لالقرتاح وموافقبه عىل أأن توفري تصنيفات معينة عىل وأأعرب وفد الولايت املتحد  الأمريكية عن دمعه للآ  .202
ىل التصن  ن الاقرتاح يف ادلويل للرباءات قد يكون مفيدصفحة غالف الطلبات ادلولية املنشور  ابلإضافة اإ ا. وقال الوفد اإ

ل أأن العملية تناولت كذكل نرش رموز التصن  ىل تصنيف الرباءات التعاوين، اإ يف الوطين الأخرى. يشري بصفة خاصة اإ
 للتضمني عىل صفحة غالف الطلبات ا قوايوأأعرب الوفد عن موافقبه عىل أأن تصنيف الرباءات التعاوين س يكون مرحش

دارات البحث ادلويل اليت تس تخدم تصنيف الرباءات التعاوين  ادلولية املنشور ، ول س امي يف ضوء العدد الكبري من اإ
ا عن موافقبه  لتصنيف الطلبات، والعدد املزتايد من البدلان اليت تبحث ابس تخدام دذا النظام. ومع ذكل، أأعرب الوفد أأيضة

ضايف للتصنيف ادلويل للرباءات عىل صفحة الغالف فقط  عىل التعليقات اليت قدهما وفد كندا عن رضور  نرش أأي تصنيف اإ
دار  البحث ادلويل تس تخدم التصنيف يف س ياق معليات تصنيفروها لطلب ذا اكنت اإ   ات الرباءات الوطنية.اإ

ىلوفد الياابن  شارأأ و  .203 دراسة الأثر الواقع عىل الأنظمة يف املكب  ادلويل واملاكت  الوطنية بعناية قبل البت  رضور  اإ
 يف الأمر.
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ذا ما اكن  .204 ذا من الرضوري لأي مكب  أأن يصنف طلبا دوليوتساءل وفد السودان اإ اكن عليه أأن يفحص الرشوط ا اإ
 الشلكية فقط.

نه س يجري تنفيذ  .205 رسائيل عن دمعه لالقرتاح واتفاقه مع التعليقات اليت قدمهتا الوفود الأخرى. وقال اإ وأأعرب وفد اإ
لق جليع اجملالت التقنية املناس بة فامي يتع 2016ا من سبمترب مكب  الرباءات الإرسائييل اعتبار تصنيف الرباءات التعاوين يف 

 ف الرباءات التعاوين والتعريفات.بقواعد تصني

وأأعرب وفد ش ييل عن دمعه لالقرتاح اخلاص بتحديد تصنيف الرباءات التعاوين عىل صفحة غالف الطلبات ادلولية  .206
وأأضاف أأن الفاحصني يف املعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل يس تخدمون نظام تصنيف الرباءات التعاوين يف معلروهم 

دار  دولية للفحص والبحث المتروهيدي. بوصف  املعروهد اإ

ىل أأنه وفقةا للقسم  .207 دخال تصنيف الرباءات التعاوين ابلفعل يف  504وأأشار وفد الصني اإ يف التعلاميت الإدارية، ميكن اإ
ن مكب  امللكية الفكرية يف مجروهورية الصني الشعبي اتحبه للفاحصني واجلروهور. غري أأنه قال اإ ة مل يضف تقرير البحث ادلويل واإ

ىل الطلبات ادلولية.  تصنيف الرباءات التعاوين اإ

ىل عدم اعرتاضه عىل حتديد رموز التصنيف الوطين عىل صفحة غالف الطلبات  .208 وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ
تخدم ادلولية، ولكن يلزم المتيزي بني املواقف اليت يُس تخدم فهيا تصنيف الرباءات التعاوين كتصنيف وطين واملواقف اليت يس  

ن مكب  اخلدمة الاحتادية للملكية الفكرية ) ( يس تخدم Rospatentفهيا كتصنيف تمكييل للتصنيف ادلويل للرباءات. وقال اإ
ا أأنه يف وقت مبكر من عام  ، بدأأ مكب  اخلدمة الاحتادية 2016التصنيف ادلويل للرباءات كتصنيفه الوطين. وأأمكل موحضة

طار معل التفاقية الثنائية مع املكب  الأوروي للرباءات. للملكية الفكرية ابس تخدام تصنيف الرب  اءات التعاوين كذكل مضن اإ
ن تصنيف الرباءات التعاوين ليس دو التصنيف الوطين وابلتايل ل داجة لإضافة تصنيف الرباءات  ويف دذه احلاةل، فاإ

ىل ص  فحة غالف طلبات الرباءات ادلويل.التعاوين اإ

ىل أأن تضمني بياانت التصنيف الوطين يف الطلبات ادلولية املنشور  يعد خطو  مفيد ، وأأشار وفد اململكة املتحد .209   اإ
ن مثة العديد من املالحظات. أأولة، جي  أأن تكون معلية نرش بياانت  ومن مث أأعرب عن دمعه لالقرتاح. ولكن الوفد قال اإ

طار معادد  التعاون بشأأن الرباءات متسقة مع العمل اذلي ت سة لتوحيد أأعامل التصنيف. قوم به املاكت  امخل التصنيف يف اإ
ىل صفحة غالف املواصفات، حيث اة اثني اتدة ترجامت التعريفات اخلاصة برموز التصنيف املضافة اإ ، من املروهم كذكل ضامن اإ

ذا اكنت املاكت ، ومودعو الطلبات، والأطراف اخلارجية غري قادري ن س تكون التصنيفات الإضافية ذات اس تخدام حمدود اإ
ا، تساءل الوفد  اتدة مثل دذه الرتجامت ابللغة الإجنلزيية عىل الأقل. وأأخرية عىل ترمجهتا. واقرتح الوفد، يف دذا الس ياق، اإ

بشأأن الإجراءات الوقائية، مثل التحقق من الصحة قبل النرش، اليت س تطبق للحفاظ عىل جود  بياانت التصنيف املنشور ، 
نه يف اململكة املتحد ، يمت التحقق قبل مع اس تخدام تصنيفات دقيقة لضامن  القمية والفعالية للبحث القامئ عىل التصنيف. وقال اإ

النرش من حصة رموز لك من التصنيف ادلويل للرباءات وتصنيف الرباءات التعاوين املطبقة عىل طلبات الرباءات. 
ىل الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد كندا  وأأشار ، واذلي يرى وفد الولايت املتحد  الأمريكية هوأأيدالوفد، يف دذه املسأأةل، اإ

ن دذا الاقرتاح ميكنه  ذا طبقروها أأي مكب  عند تصنيف طلباته الوطنية. وقال اإ رضور  نرش رموز التصنيف الوطين فقط اإ
  بطريقة ما هتدئة املاوف بشأأن جود  تصنيفات الرباءات املنشور ، وذلكل أأعرب الوفد عن اس تعداده دلمعه.

ىل أأن املكب  الأسرتايل للملكية الفكرية يصنف طلباته الوطنية مبوج  التصنيف ادلويل  وأأشار وفد .210 أأسرتاليا اإ
ىل أأنساق التصنيف الوطين دو تقرير البحث ادلويل. وقال عالو  عىل ذكل،  شار  اإ للرباءات، ورأأى أأن املاكن الأنس  لالإ

ن املزي  الإضافية لتضمني خمططات التصنيف الوطين خبالف تصن   يف الرباءات التعاوين يف الطلبات ادلولية غري واحضة.اإ
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س بانياوأأعرب وفد  .211 عن دمعه لالقرتاح وأأضاف أأن تضمني تصنيف الرباءات التعاوين عىل صفحة غالف الطلبات ادلولية  اإ
ىل قواعد بياانت ا ىل حتسني معليات البحث يف داةل التقنية الصناعية، حيث س يجري اس ترياد املعلومات اإ  لبحث.س يؤدي اإ

ىل دذا الاقرتاح، ولكن أأقرت أأن مثة العديد من املواضيع العملية  .212 وأأعربت الأمانة عن دمعروها للمبادئ اليت أأدت اإ
دخال تعديل عىل املرفق د نه من الناحية القانونية، سيس تلزم الأمر اإ من التعلاميت الإدارية،  الالواج  التحقق مهنا. فقالت اإ

ىل الت 48كام قد حتتاج القاعد   ا. وقد رأأت مع ذكل، أأن الادامتمات الأساس ية للمكب  ادلويل ترتبط بتقدمي عديل أأيضاإ
نه جي  تقدمي املعلومات بنسق  دارات البحث ادلويل والتحقق مهنا. وقالت اإ حىت ميكن  XMLاملعلومات اليت يس تلمروها من اإ

دخال نه اإ ىل الأنظمة يف املكب  ادلويل دون نسخ. وأأضافت اإ يف داةل تصنيف الرباءات التعاوين، قد  املعلومات مبارش  اإ
ل أأن التحقق من الصحة يكون أأفضل عند املصدر.  ميتكل املكب  ادلويل القدر  عىل التحقق من حصة معلومات التصنيف، اإ

عالو  عىل ذكل، جي  أأن يراعي املكب  ادلويل معايري تكنولوجيا املعلومات دلمع نرش البياانت الإضافية، حيث يبدو أأنه 
دخال تغيريات عىل معايري  من للك من تقرير البحث ادلويل والنرش ادلويل. ومن شأأن ذكل التأأثري عىل  XMLاملفضل اإ

ن املكب  ادلويل يدمع الاقرتاح ويعرب عن اس تعداده  نه مع ذكل، وبشلك عام، فاإ اجلدول الزمين لأي معلية تنفيذ. وقالت اإ
 رية لصياغة اقرتاح اكمل.للعمل ابلتعاون مع املكب  الكوري للملكية الفك

وقدم وفد مجروهورية كوراي الشكر للوفود عىل دمعروها اقرتاده. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مناقشة اقرتاح تضمني رموز  .213
نه يف البداية، ميكن  التصنيف الوطين لتحسني جود  تقارير البحث ادلويل وتقليل ع ء العمل يف الاجامتعات املقبل. وقال اإ

 .، كام دو احلال مع تصنيف طل  بواسطة مكب  يؤدي فقط حفص الرشوط الشلكيةتصنيف الوطين أأمرا اخبياراياعتبار توفري ال 

ىل العمل مع املكب  ادلويل من أأجل وضع ومناقشة املسائل  .214 ودعا الفريق العامل مكب  كوراي للملكية الفكرية اإ
ىل PCT/WG/9/26 ةالقانونية والتقنية املرتبطة بتنفيذ املبادئ املعروضة يف الوثيق ، ودعا كذكل املكب  ادلويل اإ

صدار تعممي من أأجل مجع تعليقات ومعلومات حول التصنيف الوطين من املاكت . وسينظر الفريق العامل يف لك  اإ
آنفا يف دورته القادمة.  املعلومات املذكور  أ

 مرديلاحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات: تقرير 
ىل الوثيقة  .215  .PCT/WG/9/22استندت املناقشات اإ

ا حول فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معادد  الأوروي للرباءات تقرير  وقدم وفد املكب  .216
نه يف عام  ام مبروهمة ، ُشلكت فرقة معل حتت قياد  املكب  الأوروي للرباءات للقي2005التعاون بشأأن الرباءات. وقال اإ

ل أأن التقدم توقف بسب   املراجعة الشامل للحد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات، اإ
ىل الإجامع يف قضااي معينة. وقد ُشلكت فرقة العمل احلالية املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معادد   الافبقار اإ

نه يف 2012ت معالة بقرار اجامتع الإدارات ادلولية يف عام التعاون بشأأن الرباءا ل أأن املناقشات مل تكن فعاةل. وأأمكل قائالة اإ ، اإ
، توىل املكب  الأوروي للرباءات هممة قياد  فرقة العمل. واكن من أأدد الأس باب الرئيس ية اليت 2016وقت مبكر من عام 

التوثيق،  مؤسسةمل املس متر بني املاكت  امخلسة كجزء من مرشوع دعت لبذل القليل من اجلروهد يف فرقة العمل دو الع
جناز توثيق مشرتك بني املاكت . وأأضاف أأنه فامي يتعلق  حيث هجز لك مكب  قامئة جرد ابلواثئق اليت ميتلكروها هبدف اإ

ىل فرقة العمل طلب ىل لإضافة املكببة الرمقية لل اة ابملسائل امللحة، أأدال اجامتع الإدارات ادلولية اإ معارف التقليدية يف الروهند اإ
دارات  نه خبصوص دذا الطل ، جي  حتديد الآليات الالزمة لالإ احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعادد . وقال اإ

ادلولية لختاذ قرار. كام س يطرح املكب  الأوروي للرباءات بعض املوضوعات عىل جدول الأعامل للمناقشة. وسيس تلزم الأمر 
نفذ فرقة العمل حتليالة للتحديد احلايل للحد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات لتحديد أأن ت 

ضافة مجموعة  أأوجه القصور، مع مالحظة رضور  حتديث التحديد ليالمئ العرص الرمقي. كام جي  حتديد املعايري اخلاصة ابإ
ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعادد . كام جي  عىل فرقة العمل مناقشة معايري  براءات خاصة ببدل معني اإ
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ضافة قمية للحد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعادد .  عالو  عىل ذكل، و تضمني مناذج املنفعة اليت ميكهنا تأأمني اإ
ىل مجموعات معينة اكن يمت ينبغي أأن تراعي فرقة العمل مجموعات الس ندات غري الرباءات، مع الأخذ  يف الاعتبار أأن الوصول اإ

عاد  عىل أأساس جتاري، ويتضمن يف الوقت احلايل مجموعات من اجملالت بدلة من املشاراكت الفردية. واخبمت الوفد بدعو  لك 
ىل املنتدى الإلكرتوين لفرقة العمل  دار  من الإدارات ادلولية لرتش يح ممثل وادد أأو أأكرث لالنضامم اإ ذا مل يكن قد مت ذكل ابلفعل.اإ  اإ

طار العمل املقرتح من جان  املكب  الأوروي للرباءات يعد خطو  أأوىل جيد  وأأعرب عن  .217 ىل أأن اإ وأأشار وفد كندا اإ
 رغبته يف املساهة عند نرش الاقرتادات يف املنتدى الإلكرتوين لفرقة العمل.

ىل تعيني املشاركني يف فرقة و  PCT/WG/9/22وأأداط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة  .218 دعا املاكت  اإ
 العمل اليت يقوددا املكب  الأوروي للرباءات.

 معيار عرض قوامئ التسلسل بناء عىل معادد  التعاون بشأأن الرباءات
ىل الوثيقة  .219  .PCT/WG/9/15استندت املناقشات اإ

عىل نية بقوامئ التسلسل، الفريق العامل وأأطلع وفد املكب  الأوروي للرباءات، بصفبه املرشف عىل فرقة العمل املع  .220
ن فرقة 2016يف ادلور  الرابعة اجملمتعة جمّدداة للجنة املعنية مبعايري الويبو يف مارس  ST.26أأنه عق  اعامتد معيار الويبو  ، فاإ

ىل  ST.25العمل تعمل عىل التقيمي التقين لالنتقال من معاير الويبو  ب  ادلويل عىل . وس تعمل فرقة العمل مع املك ST.26اإ
دخالروها عىل املرفق جمي للتعلاميت الإدارية وس تتشاور مع ادلول الأعضاء يف معادد  التعاون بشأأن  التغيريات اليت سيبعني اإ

  .2017الرباءات حول سيناريودات الانتقال بغية اقرتاح توصيات حول العملية الانتقالية لدلور  اخلامسة للجنة يف 

من جان  اللجنة املعنية مبعايري الويبو. وأأعرب عن دمع مكب   ST.26 الرمسي ملعيار ورح  وفد الياابن ابلتبين .221
ىل املعيار  ST.25براءات الياابن لفرقة العمل لس تئناف مناقشة التوقيت والسيناريودات اخلاصة بعملية الانتقال من املعيار  اإ

ST.26 2017عايري الويبو يف عام هبدف اعامتد الانتقال يف ادلور  اخلامسة للجنة املعنية مب. 

وأأعرب عن اتفاقه مع خارطة الطريق املقرتدة  ST.26ورح  وفد الولايت املتحد  الأمريكية ابلتبين الرمسي ملعيار  .222
كامل التقيمي التقين لعملية الانتقال من املعيار  ىل اإ ىل املعيار  ST.25يف الوثيقة لبدء اجلوةل الثامنة للمشاورات اليت هتدف اإ اإ

ST.26 ىل املعيار نه بيامن دو ل يزال يدمع معل فرقة العمل بشأأن الانتقال اإ بسب  املنافسة عىل املوارد ف ، ST.26. وقال اإ
اتحمدود  يف مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية، ل يس تطيع أأن يعرب عن الزتام صارم فامي يتعلق بتوقيت 

 الانتقال يف دذه املردل.

ا للجنة يف ادلور  الرابعة اجملمتعة جمددلعرض قوامئ التسلسل  ST.26د أأسرتاليا ابلتبين الرمسي ملعيار ورح  وف .223
ىل املعيار  ىل وجود هجود منسقة لتحقيق معلية انتقال سلسة اإ . ويف ST.26املعنية مبعايري الويبو. وأأكد الوفد عىل احلاجة اإ

نه من املروهم كذكل أأن يكون أأي دل تقين دذا الس ياق، اعترب أأن خارطة الطريق املوحضة يف  الوثيقة متثل بداية مفيد . وقال اإ
ية الانتقال. منفذ مبوافقةا عىل مس توى مجيع ماكت  امللكية الفكرية، بدلة من تقدمي لك مكب  حلهل التقين اخلاص لتحقيق معل 

التعاون بشأأن الرباءات طريقة مركزية ومنسقة ا لروهذا الروهدف أأن يقدم نظام اخلدمات الإلكرتونية ملعادد  واقرتح الوفد حتقيق
ىل النسق  ىل املاكت  يف املردل الوطنية وطل  من املكب  ادلويل لنقلروها لحق XMLلتقدمي قوامئ التسلسل املستند  اإ ا اإ

 بذل املزيد من اجلروهد يف دراسة دذا الأمر.

رسائيل عن دمعه لتبين معيار  .224 ىل  ST.25نتقال السلس من املعيار ، ورأأى رضور  ضامن الاST.26وأأعرب وفد اإ اإ
ن فرت  الانتقال س تتيح جليع الإدارات ادلولية واملاكت  الوطنية الوقت الاكيف لإعداد أأنظمة تكنولوجيا ST.26املعيار  . وقال اإ

 .املعلومات اخلاصة هبا ملعاجلة قوامئ التسلسل املُقدمة مبا يامتىش مع املعيار اجلديد
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 .PCT/WG/9/15ام مبضمون الوثيقة وأأداط الفريق العامل عل .225

 ST.14مراجعة معيار الويبو 
ىل الوثيقة .226  .PCT/WG/9/7 استندت املناقشات اإ

ا للجنة املعنية مبعايري يف ادلور  الرابعة اجملمتعة جمدداملُراجع  ST.14وأأخربت الأمانة الفريق العامل بتبين معيار الويبو  .227
مع التعديالت  CWS/4BIS/3املُراجع واملتبىن دو كام ذكر يف مرفق الوثيقة  ST.14، وأأن املعيار 2016الويبو يف شروهر مارس 

ىل  11اليت أأدخلت عىل الفقرات من  ورشحت (. .CWS/4BIS/15 Revمن امللخص بواسطة رئيس ادلور  )الوثيقة  14اإ
" Eلتعريف الفئة " CWS/4BIS/3من الوثيقة  9الأمانة أأن اللجنة املعنية مبعايري الويبو قد اخبارت اخليار )ب( يف الفقر  

من مسود  املعيار يف مرفق الوثيقة  16". كام روجعت الفقر  A" أأو "Y" أأو "Xفامي يتعلق ابس تخداهما مع الفئات "
CWS/4BIS/3 ددى الإدارات، وذكل ملراعا  املاوف اليت أأاثرهتا ادلولية يف ادلور  الثالثة والعرشين لجامتع الإدارات  اإ

فامي يتعلق ابس تخدام النص غري الالتيين يف تقارير البحث عند اقبباس نصوص من واثئق أأقدم  2016روهر يناير ادلولية يف ش 
ىل تقرير البحث )انظر الفقر   من الوثيقة  92حيث ل يتوفر النص بنسق نيص قابل للتحديد ميكن نسخه مبارش  اإ

PCT/MIA/23/14 املنسوخة يف مرفق الوثيقة ،PCT/WG/9/2ن الصياغة الهنائية للفقر   (. وقالت  ST.14ملعيار  16اإ
اليت أأنشأأهتا اللجنة املعنية  45. وقد اكمتلت املروهمة رمق CWS/4BIS/15 Revمن الوثيقة  13املُراجع نسخت يف الفقر  

املُراجع  املُراجع. وبشلك عام، تضمن املعيار ST.14، عند تبين معيار الويبو 2012مبعايري الويبو يف دورهتا الثانية عام 
من املعيار، فضالة عن تغيريات عىل اقبباس س ندات غري الرباءات يف  20حتسينات عىل تعريف رموز الفئة يف الفقر  

ىل اجلد  والنشاط الابتاكري عند النظر يف الوثيقة "، نظر Xالتقارير. ومع ذكل، وفامي يتعلق بتعريف الفئة " ىل الافبقار اإ ا اإ
" للمتيزي بني I" و"Nموافقهتا عىل الاحبفاظ ابلتعريف احلايل بدلة من استبداهل ابلفئتني " ودددا، أأعربت فرقة العمل عن

ن معيار الويبو  ا عىل وثيقة مفرد . وقالت اإ الإلكرتوين وقع املاملُراجع س ينرش عىل  ST.14اجلد  والنشاط الابتاكري اعامتدة
 الويبو، واملزمع تنفيذه لحقا يف شروهر مايو.يري لويبو بعد تبين التقرير اخلاص ابللجنة املعنية مبعال

املُراجع يف معادد   ST.14املُراجع وتساءل حول وقت تفعيل املعيار  ST.14عيار امل ورح  وفد الياابن بتبين  .228
 التعاون بشأأن الرباءات.

ة املعنية يف ال اللجن ST.14وأأعرب وفد املكب  الأوروي للرباءات عن دمعه للمراجعات اليت جرت عىل املعيار  .229
والتعديالت  CWS/4BIS/3من الوثيقة  9مبعايري الويبو. وأأعرب الوفد بصفة خاصة عن اتفاقه مع اخليار )ب( يف الفقر  

من املعيار. كام أأعرب الوفد عن تأأييده لعدم اش امتل النتاجئ عىل املراجعات اخلاصة بتعريف الفئة  16اليت أأدخلت عىل الفقر  
"Pعمل لتوس يع نطاقروها ليشمل الواثئق املنشور  قبل اترخي الإيداع )ادلويل( بل يكون ذكل يف اترخي " اليت أأعدهتا فرقة ال

 .CWS/4BIS/3من الوثيقة  11طل  الأولوية املوحض يف الطل  أأو بعده، كام دو موحض يف الفقر  

ن الفقر   ST.14ورح  وفد مجروهورية كوراي بتبين املعيار  .230 دئ التوجهيية للبحث ادلويل من املبا 73.16املُراجع وقال اإ
" جي  تعديلروها لرتاعي Eوالفحص المتروهيدي ادلويل بناء عىل معادد  التعاون بشأأن الرباءات اليت تصف اس تخدام الفئة "

 .CWS4BIS/3من الوثيقة  9التغيريات اليت أأدخلت عىل اخليار )ب( للفقر  

ليت قدهما وفد مجروهورية كوراي وأأضاف أأن التعديالت وأأعرب وفد الولايت املتحد  الأمريكية عن دمعه للتعليقات ا .231
دخالروها عىل املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتروهيدي ادلويل بناء عىل معادد  التعاون  الالحقة الأخرى جي  اإ

 بشأأن الرباءات.
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اون بشأأن الرباءات، املُراجع يف معادد  التع ST.14عيار امل ا عىل السؤال اذلي طرده وفد الياابن حول تنفيذ ورد .232
 بشأأن املعادد  لبدء معلية التشاور لختاذ التعديالت الالزمة لتنفيذ املعيار الفريق العامل بأأهنا س تصدر تعماميأأخربت الأمانة 

 املُراجع يف التعلاميت الإدارية للمعادد  واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتروهيدي ادلويل.

 .PCT/WG/9/7لام مبضمون الوثيقة وأأداط الفريق العامل ع .233

 الرسوم امللّونة
ىل الوثيقة .234  .PCT/WG/9/19 استندت املناقشات اإ

ىل تقدمي اقرتاح يف ادلور  السابعة للفريق العامل بشأأن دل ملعاجلة  .235 لكرتونيوأأشارت الأمانة اإ ا الرسوم امللونة املودعة اإ
نفيذ وقد يقلل من جود  اخلدمة فامي يتعلق ببعض الطلبات اليت يف املردل ادلولية، ولكن اتضح أأن احلل غري معيل عند الت 

ن الوثيقة تقرتح دالة خمتلف. وقابلأبيض والأسودحتتوي عىل رسوم  يعرض فقط املعاجلة الاكمل للرسوم امللونة يف املردل  اة الت اإ
من الوثيقة. واسرتسلت  7الفقر  . وأأضافت أأن مهنج التقدم الواج  اتباعه موحض يف XMLادلولية للطلبات املودعة بنسق 

يداع الطل  بنسق  ن اجلوان  الأساس ية للمعاجلة، عند اإ  الطلبات للرشوط ، تقوم عىل حفص مكب  تسملXMLقائل اإ
ىل النسخة املُقدمة بنسق الشلكية استناد ىل  HTMLأأو  PDFا اإ واليت تعرض الرسوم ابلألوان. ومن مث يُرسل الطل  اإ

دار  البحث ادلويل ابل  صدار  PDFو XMLنسق اإ  XMLامللون عىل دد سواء. ويعكف املكب  ادلويل عىل معاجلة اإ
صدار  اتدة اإ صدار  PDFو HTMLابعتباره نسق النرش الرمسي مع اإ ىل املاكت   XMLامللونني كذكل. ومن مث يُرسل اإ اإ

ذا اس تلزم الأمر،املعينة ابعتباره الطل  املنشور الرمسي، وعىل أأساس ذكل تبدأأ عاد  معاجلة املردل الو  ميكن  طنية. ولكن اإ
كتحويل مؤمتت للماكت  املعينة اليت ل ميكهنا قبول الإصدار  ابلأبيض والأسود TIFFا نسخة أأن يصدر املكب  ادلويل أأيض

رسال الرسوم املُعدةل ابن. ومع ذكل، يظل مودع الطل  قادرا دومامللو ذا اس تلزم الأمر ذكل  لأبيض والأسودا عىل اإ اإ
ذا اعترب التحويل املؤمتت غري مناس .  لأبيض والأسودا ابالشلكية للماكت  اليت تتطل  رسوماء مبطلبات الرشوط لستيف اإ

ن املكب  ادلويل رأأى أأن الرتتي  املقرتح قد يفيد حيث يعمتد عىل املكوانت الأدد  لأنظمة تكنولوجيا  وقالت الأمانة اإ
مع معاجلة نصية اكمل أأفضل للطلبات ادلولية يف املس تقبل. ولكن من املروهم املعلومات اليت ينوي املكب  ادلويل تطويردا دل

دراك تقييدات الرتتي  املقرتح. أأولة، جي  أأن تكون لك الإدارات ادلولية قادر  عىل قبول نسخ البحث امللونة، سواء بنسق  اإ
XML  أأوPDFوةل للرسوم امللونة، وس تكون املاكت  ا خبصوص املعايري التقنية، مثل الأنساق املقب. وسيبطل  ذكل اتفاق

ملون  PDFامللُكفة قادر  عىل تكييف أأنظمهتا حبيث يمتكن الفاحصون العاملون يف الأحبا  ادلولية من اس تعراض ملف 
ذا اكنت العملية غري مدجمة ابلاكمل يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف الإدار  ادلولية. وقد تؤث ر ابعتباره نسخة البحث، حىت اإ

دخال تعديالت عىل القاعد  دات عىل توقيت بدء العملية. اثنيدذه التقيي لوضع نص رصحي لإاتدة  11ا، لن تتضمن العملية اإ
نه كام انقش الفريق العامل يف ادلورات السابقة، بيامن يرى املكب  ادلويل أأن ذكل جي  أأن  الرسوم امللونة. واسرتسلت قائل اإ

لآاثر يف املردل ا لري ، نظر ماكنية ضئيل لتعديل دذه القاعد  لتنفيذدا يف املس تقبل القن مثة اإ فاإ يكون ددف للمس تقبل، 
يداعات الوطنية. وأأخري  ا يف معظم ماكت  تسمل الطلبات. وقد اختذ املكب  ادلويل خطوات غري مأألوفة نسبي XMLا، تعد اإ

يداعات ، مثل العملية املتضمنة يف اخلدمات الش  XMLلتشجيع زايد  اس تخدام نسق  ، docxبكية للمعادد  لتحميل اإ
ىل نسق  ن تنفيذ دذه العملية ، الأمر اذلي يعين أأ XMLولكن مثة قضااي وتساؤلت قانونية تتعلق جبود  التحويل اإ

عاد  النظر يف اقرتاح مؤقت قُدم عام سيس تغرق وقب ، واذلي مبوجبه يتيح املكب  2012ا. ونتيجة ذلكل، اقرتحت الأمانة اإ
ىل التحويالت اب PDFركن الرباءات نسخ  ادلويل عىل يداعروها يف الأصل، ابلإضافة اإ لأبيض والأسود ملونة من الطلبات عند اإ

ن دذا احلل س يكون رسيعا نسبي ا يف التنفيذ وميكن دجمه يف برانمج الإيداع الإلكرتوين اليت أأصبحت مبادة داليا. وقالت اإ
لPCT SAFEالآمن للطلبات ) ( يف ePCT-filingكرتوين بناء عىل معادد  التعاون بشأأن الرباءات )( وبرانمج الإيداع الإ

ىل أأن النرش مت لنسخة اب2017شروهر يناير  خطار عىل صفحة الغالف يشري اإ  لأبيض والأسود. ومن الناحية املثالية، س يوضع اإ
ماكنية العثور عىل الإصدار الأصيل عىل  من الطل  اذلي احبوى يف الأصل عىل رسوم ملونة، الأمر اذلي س يخرب الأفراد ابإ

ركن الرباءات. واخبمتت الأمانة كمهتا بطل  الآراء خبصوص موضوعني رئيس يني. الأول دو مدى قبول اقرتاح املعاجلة امللونة 
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دارات ادلولية اليت جي  أأن تكون قادر  عىل معاجلة نسخ  XMLمللفات  املنصوص عليه يف الوثيقة، وخاصة ابلنس بة لالإ
ىل  11ناس بة. والثاين دو مدى ادامتم املاكت  ابحلل املؤقت املوحض يف الفقرات من البحث بصور  م  من الوثيقة للتعامل  15اإ

يداع نسق   .PDFمع القضااي القصري  املدى وتقدمي طريقة ملودعي الطلبات القادرين فقط عىل اإ

ىل دمعه لالقرتادات السابقة خبصوص رفع القيود عن اس تخد .236 رسائيل اإ ط فق لأبيض والأسودام الرسوم ابوأأشار وفد اإ
ماكنية اس تخدام الألوان.  يف أأي طل  دويل حيث يصع  أأحياانة  توضيح الابتاكرات يف بعض اجملالت التقنية دون اإ

ن أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف مكب  الرباءات الإرسائييل اس تطاعت التعامل مع الرسوم امللونة بطريقة مؤمتتة  وقال اإ
يداع الطل  بنسق خالل املردل ا . وأأضاف أأنه عالو  عىل ذكل، معد مكب  الرباءات PDFأأو  XMLدلولية عند اإ

ىل تغيري الأطر القانونية والأنظمة التقنية اخلاصة به بغية السامح ابلإيداع واملعاجلة للرسوم امللونة يف املردل  الإرسائييل اإ
ن الوفد أأعرب عن دمعه للمهنج املقرتح يف الوثيقة اذلي من شأأنه السامح ابملعاجلة امللونة الاكمل يف املردل  الوطنية. وذلكل فاإ

 املوحض يف الوثيقة معقولة. 2018، واعترب أأن اجلدول الزمين ملنتصف عام XMLادلولية للطلبات املودعة بنسق 

ىل دل منسق ملعاجلة الطلبات ذات الرسوم  .237 ن مثة وأأكد وفد املكب  الأوروي للرباءات أأهية التوصل اإ امللونة. وقال اإ
ضافية ملودعي الطلبات  ماكانت اإ رضور  طال انتظاردا للمتكن من تضمني الألوان يف طلبات الرباءات، وذكل ليس ملنح اإ

حفس ، ولكن للفاحصني كذكل اذلين يواهجون داةل التقنية الصناعية ابلألوان. وأأضاف أأن املكب  الأوروي للرباءات ميكنه 
ل أأنه ل يعاجلروها قبول طلبات الرباءا ىل الرمس امللون املودع يف الأصل عند الطل ، اإ ماكنية الوصول اإ ت ابلألوان ويمتتع ابإ

يداعات  ا للغاية؛ وأأن مودعي  XML"بشلك اتم". ورأأى املكب  الأوروي للرباءات أأن قرص الرسوم امللونة عىل اإ يعد مقيدة
م ، وعىل الأرحج بوسع املاكت  اليت تعاجل ابلفعل الرسو PDFو Wordالطلبات يتوقعون من املاكت  دمع الألوان يف أأنساق 

ن املكب  الأوروي امللونة قبول دذين النسقني أأيض ىل معاجلة الرسوم امللونة، فاإ نه طاملا يتعلق الأمر ابلتحول اإ ا. وقال اإ
ذا جرى التخطيط جيد 2018للرباءات ميكنه تنفيذ دل تقين حبلول منتصف عام  ل أأناإ ه ليس دليه اترخي ميكنه ا ذلكل، اإ

طار أأنظمته اجلديد . واقرتح الوفد عالو  عىل ذكل أأن يعد املكب   حبلوهل تنفيذ املعاجلة "بشلك اتم" للواثئق امللونة يف اإ
نه من وهجة النظر القانونية، جي  التحقق من  ادلويل قامئة ابملاكت  القادر  عىل دمع الألوان، مع حتديهثا ابنتظام. وقال اإ

  معينة لضامن متايش التغيري مع معادد  قانون الرباءات. أأولة، جي  أأن تكون الرسوم امللونة املودعة عىل الورق اكفية جوان
يداع وأأل يؤدي مثل دذا الإيدا ىل فقدان اترخي الإيداع. اثنيملنح اترخي اإ يداع الرسوم امللونة عىل ع اإ ماكنية اإ ا، جي  توفر اإ

ن املكب  الأورورق لأغراض تتعلق ابستيفاء ا ي للرباءات يتساءل بشأأن مدى احلاجة وحلدود الزمنية. ويف دذا الصدد، فاإ
نشاء نظام لإصدار واثئق الأولوية للطلبات ذات الرسوم امللونة املودعة عىل ورق دون خسار  حمتوى الكشف.  ىل اإ اإ

نه من املفيد أأيضالوفد، ابلإ  وقال ىل ذكل، اإ ىل الرسوم امللونة املودعة عىل ورق دون ا للماكت  متكهنا من الوصضافة اإ ول اإ
نه ابلنس بة  ضافية. وقال اإ خسار  حمتوى الكشف. وذلكل رأأى املكب  الأوروي للرباءات رضور  تقيمي دذه اجلوان  بصور  اإ

ت ، ودكذا يبدو أأن التعديالت اليت طالت التعلاميلأبيض والأسودتقدمي الرسوم اب 11للأساس القانوين، تطلبت القاعد  
 الإدارية واملبادئ التوجهيية ملكب  تسمل الطلبات غري اكفية.

يداع الطلبات ادلولية  .238 ماكنية اإ وأأعرب وفد الولايت املتحد  الأمريكية عن موافقبه عىل أأن تزويد مودعي الطلبات ابإ
ن مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجا رية مثهل يف ذكل مثل ذات الرسوم امللونة قد طال انتظاره. وقال اإ

أأعرب الوفد كذكل عن دمعه لطل  املكب  و ولكن ل يعاجلروها "بشلك اتم". املكب  الأوروي للرباءات يقبل الرسوم امللونة 
الأوروي للرباءات لقامئة ابملاكت  اليت ميكهنا دمع الألوان يف طلبات الرباءات. وأأاثر الوفد رمغ ذكل تساؤلت بشأأن اقرتاح 

يداعروها بنسق أأن تعاجل  . أأولة، ابلنس بة للماكت  املعينة اليت ل تقبل الرسوم امللونة، XMLالطلبات ذات الرسوم امللونة عند اإ
عالو  عىل ذكل، قد و لليقني القانوين فامي يتعلق بنسخة الرسوم اليت تشلك أأساس الطل  الوطين.  رد  افبقاقد حي

اذلي قد يشلك  لأبيض والأسودلحهتم، حيث قد يكون التقدمي ابيس تخدم بعض مودعي الطلبات الألوان مبا يرض مبص
نه فامي يتعلق ابملسائل التقنية يف  أأساس الطل  يف العديد من املاكت  الوطنية جبود  سيئة مع خطر خسار  الكشف. وقال اإ

ن تقدمي نسخة البحث بنسق   رسوم ملونة ميثل حيتوي عىل PDFمكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية، فاإ
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كام جاء يف الفقر   لأبيض والأسوداب TIFFمشلكة لأنظمة تكنولوجيا املعلومات احلالية، يف ال رضور  تقدمي حزمة صور  
ىل ذكل، دلى مكب  الولايت املتحد  لل7 ا عىل اس تالم رباءات والعالمات خطط ليكون قادر )و( من الوثيقة. ابلإضافة اإ

، XML. ومع ذكل، عند تبين معاجلة 2017كب  ادلويل، ومن املأأمول أأن ينفذ ذكل يف عام من امل  eSearchCopyحزم 
ىل املزيد من تأأخري تنفيذ معلية اس تالم حزم  ىل أأنه فامي يتعلق مبكب  الرباءات  .eSearchCopyقد يؤدي ذكل اإ وأأشار اإ

ن أأنظمة تكنولوجيا املعلومات احلالية س تحتاج ابملثل وصفبه ىل حزم  مككب  معني، فاإ . ومع أأخذ لأبيض والأسوداب TIFFاإ
ن الوفد يفضل احلل املؤقت كام دو موحض يف الفقرات من  ىل  13ذكل يف الاعتبار، فاإ من الوثيقة. ومع ذكل، ل يزال  15اإ

طار دذا احلل، حيث يشلك التقدمي اب ماكن مودعي الطلبات اس تخدام الألوان يف الطلبات مبا يرض مبصلحهتم يف اإ لأبيض ابإ
أأساس الطل  يف العديد من املاكت  الوطنية. ومن مث قد يؤثر ذكل عىل الكشف يف الطلبات، ويثري تساؤلت  والأسود

عداد  ىل اقرتاح املكب  الأوروي للرباءات بشأأن اإ قانونية بشأأن نسق الرسوم اذلي يشلك أأساس تكل الطلبات. وابلعود  اإ
ا حيث قد حيدد "نقطة التحول" ليك يصبح قامئة ابملاكت  اليت ميكهنا دمع الألوان يف طل  بات الرباءات، قد يكون ذكل هممة

ىل أأن اجلروهود احلالية لتحديث أأنظمة تكنولوجيا  11التعديل الاكمل للقاعد   قابالة للتنفيذ. واخبمت الوفد كمته ابلإشار  اإ
جابة خمتلفة يف  املعلومات والتجار  الإلكرتونية يف مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية ميكهنا تقدمي اإ

 لبعض املشالك التقنية اليت أأاثردا الوفد.  2018أأو  2017 عام

ىل  .239 ىل أأنه من الرضوري دراسة الآاثر القانونية والعملية لالقرتاح، عىل سبيل املثال، الانتقال اإ وأأشار وفد الياابن اإ
يداع رسوم مل ماكنية اإ ن مكب  براءات الياابن مل يقبل الرسوم املردل الوطنية، قبل السامح ابإ ونة يف الطلبات ادلولية. وقال اإ

ن امللونة يف طلبات الرباءات اتحملية وادلولية، وقد يتطل  القبول يف نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات مراجعة القانو
نه عالو  عىل ذكل، الاقرتاح يف الوطين، الأمر اذلي يس تغرق وقب الوثيقة يتعلق ابلإيداعات الإلكرتونية فقط، ا. وأأمكل قائالة اإ

ماكنية تطبيق نفس املبدأأ عىل الإيداعات الورقية يف املس تقبل القري . وذلكل، مل  ىل رضور  دراسة اإ وذلكل أأشار الوفد اإ
 وارد يف الوثيقة يف دذه املردل.يمتكن الوفد من املوافقة عىل الاقرتاح ال

ىل صفبها للملكية الفكرية، نظر  سرتايلأأن املكب  الأ عىل وأأطلع وفد أأسرتاليا الفريق العامل  .240 مككب  تسمل طلبات،  اإ
ن مكب  س يكون قادر  ذا مسحت بذكل الالحئة التنفيذية ملعادد  التعاون. وقال اإ سرتاليا معين أأ ا عىل قبول الرسوم امللونة اإ

رساء دل لإاتدة الرسوم امللونة يف معادد  التعاون، حي ا ابملشاركة يف اإ ث أأعرب العديد من مودعي الطلبات فيه عن أأيضة
رسال رسوم ملونة يف نظام معادد  التعاون للمساعد  يف وصف ابتاكراهتم بدقة. وأأعرب الوفد عن  حباطروهم لعدم متكهنم من اإ اإ

ا، ول س امي تدابري الانتقال املوحضة يف الفقر   وثيقة من ال 13دمعه للحل املؤقت، حيث رأأى أأنه طريقة معقوةل للميض قدمة
اتدة الرسوم امللونة عىل ركن الرباءات ) ا، أأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح PATENTSCOPEواليت من شأأهنا اإ (. وأأخرية

 من جان  املكب  الأوروي للرباءات لإعداد قامئة ابملاكت  ادلامعة للرسوم امللونة.

  امللكية الفكرية يف مجروهورية الصني ا للمس تخدمني يف مكبالصني الفريق العامل بأأن اس تقصاء داخليوأأطلع وفد  .241
الشعبية أأثبت أأن مودعي الطلبات من بعض الصناعات، مثل اجملالت البيولوجية والصيدلنية، يريدون قبول الرسوم امللونة 

ل أأن معاجلة الطلبات ادلولية ابلألوان يف املردل ادلولية يعمتد عىل ما اإ  ذا اكنت يف نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات، اإ
امللونة،  الأنظمة ادلاخلية يف ماكت  تسمل الطلبات، والإدارات ادلولية، واملكب  ادلويل ميكهنا تقدمي ادلمع التقين للرسوم

ماكنية معاجلة الرسوم امللونة بصور  الأمر اذلي يس تغرق وقب ا وموارد لتطوير تكل الأنظمة وحتديهثا. واقرتح الوفد لضامن اإ
دلولية، رضور  عدم وجود موعد هنايئ مودد جليع الإدارات ادلولية لتكون قادر  عىل تنفيذ حبث دويل حصيحة يف املردل ا

خبار مودعي الطلبات بشلك مالمئ ابملاطر اتحممتل يف  عىل أأي طل  حيتوي عىل رسوم ملونة. ويف الوقت نفسه، جي  اإ
 م ملونة.املردل الوطنية لبدلان معينة فامي خيص الطلبات املودعة برسو 

س بانياوأأطلع وفد  .242 س بانياانون الرباءات يف الفريق العامل بأأنه س يجري تعديل ق اإ ، وذكل 2017أأبريل  1ا من اعتبار  اإ
ن قضية نسق الرسوم امللونة تعد أأقل أأهية؛ فلك من  يعد  XMLو PDFللسامح بتقدمي الرسوم امللونة خالل عام. وقال اإ
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س بانياكب  مقبولة. وفامي يتعلق ابلنسق، يتسمل م  ، ايأألف طل  عالمات جتارية س نو 50 ىلللرباءات والعالمات ما يزيد ع اإ
 حيث مُسح ابلرسوم امللونة ابلعديد من الأنساق مع مواهجة القليل من الصعوابت.

اءات الوطنية، وأأوحض وفد مجروهورية كوراي أأن املكب  الكوري للملكية الفكرية يقبل الرسوم امللونة يف طلبات الرب  .243
. وأأضاف أأن الفاحصني يف املكب  JPEGمع صور ملونة بنسق  XMLا من ملف نيص بنسق يت قد تكون جزءوال

تتاح معاجلة الرسوم الكوري يرون أأن الصور امللونة طريقة فعاةل لوصف الابتاكر وفروهمه، وذلكل أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن 
ىل  11فد، فامي يتعلق ابحلل املؤقت املوحض يف الفقرات من ا يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات. وأأشار الو امللونة قريب ، 15اإ

ىل أأن الأخطاء قد حتد  أأيض يداع الرسوم امللونة، فضالة عن التحويل يف نظام اخلدمات الإلكرتونية ملعادد  التعاون اإ ا أأثناء اإ
ىل (. وذلكل، عندما يرص أأدد مودعي الطلبات عىل أأنه دد  خطأأ أأثناء ePCTبشأأن الرباءات ) الأبيض التحويل اإ

، عىل سبيل املثال، يف نسخة البحث أأو يف النرش ادلويل، قد يصع  التحقق من ددو  اخلطأأ يف التحويل دون والأسود
ىل مكب  تسمل الطلبات للتحقق من الرسوم امللونة املودعة يف الأصل. وذلكل رأأى الوفد أأنه من املفضل لنظام  الرجوع اإ

آيل لكتشاف مدى وجود أأخطاء يف التحويل.ePCTد  التعاون )اخلدمات الإلكرتونية ملعاد جراء حتقق أ  ( اإ

اتدة معاجلة الرسوم امللونة يف معادد  التعاون بشان الرباءات  .244 ىل اإ وأأعرب وفد ش ييل عن دمعه للجروهود الرامية اإ
ىل  خطار عىل صفحة الغالف الأبيض والأسودورح  ابحلل املؤقت لتحويل الصور امللونة اإ ىل أأن الصور  مع وضع اإ لالإشار  اإ

 الأصلية مودعة ابلألوان أأو بدرجات الرمادي وميكن تزنيلروها من ركن الرباءات.

جياد دلول ملعاجلة الرسوم امللونة،  .245 ىل أأن املس تخدمني لنظام امللكية الصناعية يطالبون املاكت  ابإ وأأشار وفد كولومبيا اإ
لونة تقدم تفاصيل رضورية لتوضيح الابتاكرات يف بعض اجملالت وأأعرب عن اتفاقه مع الوفود الأخرى عىل أأن الرسوم امل

يداعات بنسق  ىل دل بشأأن الرسوم امللونة لالإ ن PDFو XMLالتقنية. وأأضاف الوفد أأنه من الرضوري التوصل اإ . وقال اإ
ث تعاجل طلبات ديئة الإرشاف عىل الصناعة والتجار  يف كولومبيا ميكهنا ابلفعل قبول الطلبات ذات الرسوم امللونة، حي

 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية فضالة عن الرباءات.

وأأوحض وفد كندا أأنه بسب  مراجعة أأنظمة املعاجلة ادلاخلية، مل يمتكن مكب  امللكية الفكري الكندي من الالزتام  .246
ل أأنه مع ذكل، مثهل مثل امل  XMLابحلل املقرتح خبصوص قبول طلبات  كب  الأوروي للرباءات ذات الرسوم امللونة. اإ

ومكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية ميكنه قبول الرسوم امللونة يف املكب  الكندي ولكن ل يعاجلروها "بشلك 
نه يلزم املكب  الكندي، ملعاجلة الطلبات ادلولية بنسق  ، اتباع معلية معاجلة يدوية قد متثل مشلكة عند XMLاتم". وقال اإ

يداع صالح عىل الطلبات ادلولية هبذا النسق نظر  عدد كبري من اإ ا لإماكنية تضمني الرسوم امللونة. عالو  عىل ذكل، ليس مثة اإ
ن مكب  امللكية  املدى القصري لأمتتة العملية. ورمغ ذكل، أأقر الوفد بأأهية الرسوم امللونة يف بعض اجملالت التقنية وقال اإ

ا عىل دمع معاجلة الرسوم ادلاخلية يف املس تقبل ليكون قادر نات عىل أأنظمة املعاجلة الفكري الكندي سيسعى لإدخال حتسي 
 امللونة وغريدا من التحسينات التقنية يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات.

( يقبل طلبات الرباءات امللونة UKIPOوأأوحض وفد اململكة املتحد  أأن مكب  اململكة املتحد  للملكية الفكرية ) .247
صالح خدماته الرمقية، الأمر اذلي يتضمن حتديث أأنظمة ولكنه ل ن املكب  بصدد اإ  يعاجل الألوان "بشلك اتم". وقال اإ

ل أأن دذا العمل  يس تغرق عىل الأرحج عد  س نوات. س تكنولوجيا املعلومات للسامح مبعاجلة الطلبات امللونة ونرشدا، اإ
وميكن من مواصفات الويبو املنشور .  لأبيض والأسودا ابسخاملكب ، بصفبه مكببا معينا، ن  حتاجذاته، س ي الوقت  ويف

ىل املكب   XMLقبول الرسوم امللونة، مبا يف ذكل نسق ، بصفبه مكب  تسمل طلباتللمكب ،  رساهل اإ عاد  اإ اذلي ميكنه اإ
ماكنية اس تالم الكث 7ادلويل، وذكل حس  الاقرتاح الوارد يف الفقر   ري من الطلبات من الوثيقة. ومع ذكل، ومع مراعا  اإ

ىل  جراء املزيد من الاخببارات لتأأكيد مدى جدوى نقل دذه الإيداعات اإ ىل اإ امللونة عند تبين الاقرتاح، س يحتاج املكب  اإ
ماكنية دمعه لالقرتاح املؤقت.يات نقل ادلفعات املنتظمة. وخباماملكب  ادلويل بمكيات كبري  كجزء من معل  ىل اإ  ا، أأشار الوفد اإ
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ىل أأن املعروهد الربتغايل للملكية الصناعية يدمع الرسوم امللونة يف طلباته الوطنية منذ عام وأأشار وفد الربت .248 ، 2014غال اإ
. كام أأعرب الوفد عن موافقبه عىل الاقرتاح اذلي قدمه املكب  الأوروي PDFالأمر اذلي تطل  اس تخدام النسق 

ىل املكب  ادلويل لإعداد قامئة ابلبدلان اليت تقبل   الرسوم امللونة يف طلبات الرباءات.للرباءات اإ

وأأعرب وفد ادلامنرك عن دمعه لإدخال الرسوم امللونة يف نظام معادد  التعاون بشأأن الرباءات، ودو ما دمعه  .249
ن مكب  ادلامنرك للرباءات والعالمات ميكنه معاجلة الرسوم امللونة يف طلبات الرباءات  املس تخدمون يف ادلامنرك. وقال اإ

يداع  الوطنية لبعض لكرتونيالوقت، واليت ميكن اس تالهما بعد  أأنساق خمتلفة، مع اإ يداع املعظم اإ ا عرب نظام برجمية املكب  لالإ
( اذلي يقدمه املكب  الأوروي للرباءات أأو نظام الإيداع الإلكرتوين عرب الإنرتنت يف مكب  ادلامنرك. eOLFالإلكرتوين )

 7والعالمات أأي مشلكة تقنية بسب  قبول الإجراء واملتطلبات كام ورد يف الفقر  ومن مث، ل يتوقع مكب  ادلامنرك للرباءات 
ىل أأن مودعي الطلبات يودعون بنسق  بصفبهمن الوثيقة فامي يتعلق  يف الأصل،  PDFمككب  معني، ولكنه أأشار اإ

نه دال السامح ابلرسوم امللونة بنسق XMLالإيداع بنسق  مع فقط، قد يصبح  XML بصور  أأقل شعبية للغاية. وقال اإ
ا، عىل الأقل ريامث ينترش اس تخدام نظام اخلدمات الإلكرتونية ملعادد  التعاون بشأأن الرباءات  اس تخدام الرسوم امللونة حمدودة

(ePCT.ماكنية دمعه للحل املؤقت املقرتح يف الوثيقة ىل اإ  (. وأأشار الوفد كذكل اإ

ا كذكل منأأنه حيبذ أأن يكون النظام اذلي يسمح ابلرسوم امللونة مبض  وأأكد ممثل اجلعية الياابنية لوالكء الرباءات عىل .250
ن الإيداعات بنسق  PDFلنسق  ل متثل الأغلبية. وسأأل املمثل الأمانة، فامي يتعلق بتوفري املكب  ادلويل  XMLحيث اإ

ىل تلقائي DOCXلإماكنية حتويل الطلبات املودعة بنسق  ذا اكنت دذه الإماكنية من XMLا اإ املتوقع أأن تشجع نس بة ، ما اإ
ذا أأصبحت الطلبات XMLكبري  من مودعي الطلبات عىل الإيداع بنسق  ن الرسوم امللونة تسروهل فروهم الابتاكرات واإ . وقال اإ

ىل أأن تقبل معظم ادلول املعينة  ذات الرسوم امللونة يه الأغلبية مع عدم وجود مشالكت تقنية أأخرى، فقد يؤدي ذكل اإ
  ابلرسوم امللونة.

ب ممثل مجعية امللكية الفكرية يف الياابن عن أأمهل يف السامح ابلرسوم امللونة يف الطلبات ادلولية، الأمر اذلي وأأعر  .251
لصور أأو تقنية ضغط ميكنه تعزيز متثيل الابتاكرات وحتسني فروهمروها. وأأورد مكثال، يف اجملالت التقنية حيث تقنية ضغط ا

ىل الصور امللونة اليت توفر معلومات مفيد  لفروهم الأثر التقين لالبتاكر بصور  ا ما تعقد املناقشات التقنية االفيديو، غالب ا اإ ستنادة
آخر، يف اجملال املياكنييك، ميكن للصور امللونة تصوير السابقة حصيحة ومتيزي الابتاكر عن داةل التقنية الصناعية . ومكثال أ

، ومن مث التقليل من خطر سوء فروهم الشلك ض والأسودلأبيالأجسام الثالثية الأبعاد بصور  طبيعية أأفضل من الصور اب
ىل  دراك الابتاكر. ودكذا أأعرب املمثل عن بعض املسائل املتعلقة ابلتحويل املؤمتت للرسوم امللونة اإ الأبيض وتسروهيل اإ

ىل أأي عي ، فيج  السامح ابعامتد الطل  عىل الألوان عند الإيداعوالأسود ادلويل،  . ورأأى املمثل أأنه لو أأدى التحويل اإ
 سواء يف املردل ادلولية أأو املردل الوطنية.

ىل أأن عدد املاكت  القادر  عىل قبول الرسوم امللونة يف طلبات الرباءات يبعث عىل التشجيع، وأأن  .252 وأأشارت الأمانة اإ
عداد قامئة مبثل دذه مثة زايد  ملحواة عن الأعوام القليل املاضية واتفق مع املكب  الأوروي للرباءات عىل أأنه من املفيد اإ 

ن بوسع املكب  ادلويل أأن يطل  من املاكت  توضيح أأي  نه يف سبيل جتميع دذه املعلومات، فاإ اتحهتا. وقالت اإ املاكت  واإ
ىل الوقت املتوقع لبدء معاجلة الرسوم امللونة يف أأي مكب . وفامي يتعلق  معل تقين جيري لإاتدة الرسوم امللونة، ابلإضافة اإ

ل أأن مثة العديد من التفاصيل اليت جي  النظر فهيا، ابلقرتاح الر  ئييس يف الوثيقة، رأأت الأمانة وجود ادلمع من حيث املبدأأ، اإ
نه من  دخال تعديالت عىل الاقرتاح، سواء من انحية اتحمتوى التقين أأو اترخي التنفيذ. وقالت مع ذكل اإ واليت قد تتطل  اإ

ىل النقطة اليت املروهم أأن تسري تكل التعديالت عىل أأنظمة تك  نولوجيا املعلومات يف املاكت  الفردية يف نفس الاجتاه للوصول اإ
حياء املناقشات حول الرسوم امللونة لضامن تناول  ماكنية قبول الرسوم امللونة عىل نطاق كبري. وذلكل رأأت الأمانة أأهية اإ تتيح اإ

ل أأنه من املروهم يف دذه املردل حتري الوضوح بشأأن  ماكن الوفود قبول احلل املؤقت مع تدابري دذه املسائل. اإ ذا اكن ابإ ما اإ
ىل  11الانتقال املقرتدة يف الفقرات من  من الوثيقة. وأأقرت الأمانة بدمع دذه الفكر  كوس يل للتعامل مع الطلبات يف  15اإ
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يقني القانوين للطلبات املودعة الفرت  املؤقبة، ولكن من املروهم النظر يف القضااي القانونية املثار ، سواء فامي يتعلق بقضااي ال 
ىل  ن دذه القضااي ليست جديد . الأبيض والأسودابلألوان واتحموةل اإ ، أأو خبصوص التعامل مع الطلبات الورقية. وقالت اإ

، وجيري ابلفعل التحقق من بعض أأنظمة XMLو PDFمفودعي الطلبات يودعون ابلفعل ابلألوان عىل ورق، وبنسق 
XML  ىل احلصول عىل حتويالت جبود  سيئة عند حتويل الأبيض والأسودللسامح فقط بأأنساق ل أأن ذكل قد يؤدي اإ . اإ

ىل   لأبيض والأسوداخلالص، ولأغراض تتعلق ابلتحويل، يمت التعامل مع الصور اب الأبيض والأسودالرسوم بدرجات الرمادي اإ
ا يف لقضااي. ونظرا لأن الرسوم امللونة تعترب عيبملقرتدة يف دل دذه امثل الصور امللونة. وقد تساعد النصوص الانتقالية ا

، جي  أأن تتاح الفرصة ملودع الرسوم امللونة لتصحيح العي  أأمام أأي مكب  معني أأو 11الرشوط الشلكية حس  القاعد  
جر  ذا اس تلزم الأمر ذكل، عندما يكون التحويل غري مرٍض. ولكن مشلكة املودع القادر عىل اإ اء لأغراض النرش ادلويل، اإ

ضافة  الأبيض والأسودمثل دذا التصحيح من خالل حماوةل تصوير معلومات من رمس ملون ابس تخدام  فقط بنجاح دون اإ
ىل الرسوم امللونة املودعة يف ماكنية الوصول اإ الأصل يف حتديد  موضوع موجود  ابلفعل، وقد يساعد تزويد املاكت  املعينة ابإ

ذا اكن مباد جراء تعديل حصيح يف اإ ما اإ طار القانون الوطين. وذلكل أأعرب املكب  ادلويل عن رغبته يف مبابعة التدابري ا اإ
الانتقالية يف احلل املؤقت حيث سزيود املاكت  املعينة واجلروهور مبعلومات مفيد  حول الرسوم امللونة املودعة يف الأصل. 

ضافة يتعلق ابلسؤال املطروح من جان  املكب  الأوروي للرباءات حول الرسو  وفامي م امللونة عىل الورق، ميكن النظر يف اإ
ذا اكن حتويل  ىل رضور  املسح الضويئ للطل  ابلألوان، حىت اإ شار  اإ خانة اخبيار يف النسخة الورقية من منوذج الطل  لالإ

ىل معاجلة خمتلفة سيس تغرق وقبالطلبا نه لن يبدأأ تنفيذ الاقرتاح ات اإ لتقين الرئييس ا. وفامي يتعلق ابلأحاكم القانونية، وحيث اإ
ا للنظر يف أأية تعديالت رضورية عىل اللواحئ التنظميية ملعادد  التعاون بشأأن الرباءات يف ، يوفر ذكل وقب2018قبل عام 

ا عىل السؤال من جان  ممثل اجلعية الياابنية لوالكء الرباءات حول حتويل امللفات يف ر  التالية للفريق العامل. وأأخريا، ردادلو 
ىل نسق  DOCX( من نسق ePCTالتعاون ) ملعادد  الإلكرتونية اتنظام اخلدم ، أأعرب املكب  ادلويل عن أأمهل XMLاإ

يداع بنسق  ن مثة قضااي XMLيف أأن يشجع النظام مبرور الوقت، نس بة كبري  من مودعي الطلبات لالإ . وقالت الأمانة اإ
ام. وذلكل شع املكب  ادلويل املس تخدمني عىل دراسة قانونية حباجة للتناول، ولكن الأمه دو ثقة مودعي الطلبات يف النظ

 ، واخببار النظام وتقدمي املالحظات حول معلية التحويل.ePCTأأدوات التحويل يف بيئة جتريبية لنظام خدمات 

 وأأكد وفد المنسا عدم اعرتاضه عىل املتابعة كام دو مقرتح من جان  املكب  ادلويل. .253

جراء حتليل تقين قبل تنفيذ احلل املؤقت، وذلكل يتعذر الالزتام وأأشار وفد املكب  الأوروي للربا .254 ىل رضور  اإ ءات اإ
ىل حبث التعامل مع الرسوم امللونة  نه عىل وجه اخلصوص حباجة اإ هبذا املهنج أأثناء ادلور . وقال املكب  الأوروي للرباءات اإ

 عىل الورق.

أأكرث من تعماميت معادد  التعاون بشأأن الرباءات  ووافق الفريق العامل عىل أأن يصدر املكب  ادلويل تعمامي أأو .255
 للتشاور بشأأن:

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

مل بفعالية لتنفيذ لك الطلبات واملسائل التقنية والقانونية اليت تسروهم يف ضامن قدر  املاكت  عىل الع )ب(
ادلولية اليت حتتوي عىل رسوم ملونة ومعاجلهتا، يف املردل ادلولية عىل أأقل تقدير، وعىل الأقل 

 (؛XMLالطلبات اليت تقدم بنسق )

وفروهم املسائل القانونية والإدارية اليت قد تنطبق عىل مسؤوليات مكب  تسمل الطلبات مثل واثئق  )ج(
(، XMLئق املودعة لحقا والواثئق املودعة عىل الورق أأو يف أأنساق خالف نسق )الأولوية والواث

 وعالقة دذه املسائل مبعادد  قانون الرباءات؛
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وحتديد املاكت  اليت تقبل الرسوم امللونة يف الوقت احلارض عىل اخبالف صفاهتا )ماكت  تسمل  )د(
ت  اليت بدأأت العمل يك حتقق القدر  عىل قبول الطلبات والإدارات ادلولية واملاكت  املعينة( أأو املاك

 الرسوم امللونة يف املس تقبل.

 عدد اللكامت يف امللخصات ورسوم صفحات الغالف
ىل املناقشات استندت .256  .PCT/WG/9/16 الوثيقة اإ

 الطلبات من كبري عدد وجود لوحظ فقد القياسات عىل ادلويل املكب  معل من الرمغ عىل أأنه الأمانة وأأوحضت .257
 لنص وفقا كمة 150 البالغ اللكامت لعدد به املوىص الأقىص احلد عن فهيا امللخصات تطول اليت دوليا ودعةامل

 امللخصات من كبري عدد وجود كذكل ولوحظ النصوص. من كبري قدر عىل فهيا الرسومات حتتوي اليت أأو )ب(1.8 القاعد 
 قصري  احلالت بعض يف امللخصات فاكنت كمة، 50 البالغ به املوىص الأدىن احلد عن فهيا امللخصات جحم يتقلص اليت

 بني ومن لالخرتاع. واحض فروهم عن امللخص ذكل تعبري مدى بشأأن الشكوك أأاثر ما كامت، مخس عن تزد مل حبيث بدرجة
 هجات مع اقدالتع مت يثح  ادلويل. املكب  يتحملروها اليت املرتتبة املالية التبعات الطويل ابمللخصات الصل ذات املسائل
 امللخصات تؤدي دذا وعىل كمة، 150 عن عام بشلك امللخصات تزيد أأل عىل العقود ونصت الرتمجة بأأعامل للقيام خارجية
ىل الأطول ماكنية من الرمغ وعىل املتوقع. من أأعىل رسوم سداد اإ  لحقا، التلكفة ارتفاع تراعي مزيانية ادلويل املكب  وضع اإ

 عىل املدرج النص وراء من اللواحئ يف املوحض النحو عىل املرجو الغرض حتقق مدى ودو أأل ودامطر  الأسايس السؤال يظل
دار  من لتنقيحروها وفقا أأو املودع هبا أأودعروها اليت ابلطريقة الغالف صفحة رسوم  الوثيقة من 23 الفقر  وسعت ادلويل. البحث اإ

ىل  املكب  اختاذ رضور  مدى حتديد يف يساعد قد ما خمتلفة ائلمس بشأأن املس تخدمني وجامعات املاكت  من الآراء الامتس اإ
خضاع تحماوةل خطوات ادلويل ىل والرسوم امللخصات اإ  ادلويل. ابملكب  العمليات أأو اللواحئ تغيري رضور  مدى أأو القواعد اإ

ىل امللخصات لطول املقرتدني والأقىص الأدىن احلدين استند املثال سبيل فعىل  لغة يه دذه أأاكنت سواء الإنلكزيية اللغة اإ
ذا ما تقدير عند الطل  مودع واهجروها صعوبة شلّك  الأمر دذا أأن ومبا ترمجهتا. أأو الطل   من بوادد  املودع امللخص اكن اإ

 ابللغات امللخصات لكبابة التوجهيية املبادئ حتسني املناس  من يكون رمبا احلدين، دذين بني فامي يقع الآس يوية النرش لغات
 نرشه. عند مفيد ملخص لتقدمي الإنلكزيية اللغة غري الأخرى

 الطويل امللخصات ملعاجلة الرضورية ابملوارد املتعلقة املسائل مع تعاطفه الأمريكية املتحد  الولايت وفد وأأبدى .258
 من 18و 17 الفقرتني يف املذكور  التعليقات مع واتفق النصوص، من كبري قدر عىل حتتوي اليت الرسومات وكذكل وترمجهتا

 كوني أأن ومفاده مهنا املرجو ابلغرض مقارنة ادوم مفيد  غري الالزم من الأطول أأو الأقرص امللخصات بأأن تفيد اليت الوثيقة
 عقد نيبه عن أأعرب ادلويل املكب  أأن ومبا .الطل  موضوع من برسعة للتأأكد الفاحصني يد يف مسح أأدا  عن عبار  امللخص

 املقبل. النقاش أأثناء لطرهحا تعليقاته بأأغل  الوفد احبفظ ادلولية الإدارات اجامتع لنعقاد ادمةالق ادلور  أأثناء تفصييل نقاش
قرار بشأأن والأخري  الأوىل املسؤولية تقع أأول ودام: اس هتالليني بتعليقني الوفد تقدم ذكل ومع  بياين رمس وانتقاء امللخص اإ

دار  عاتق عىل ابلطل  اخلاصة الغالف لصفحة دارات ميكن ليهع و  ادلويل. البحث اإ  عىل للتأأكيد اجلروهد من املزيد بذل لالإ
قرار علهيم بل الطل ، مودع سلمروها كام الغالف صفحة رمس أأو ملخص قبول جمرد عن الامبناع أأهية بشأأن موافهيا  اإ

 من كبري درق عىل حيتوي ل الغالف لصفحة رمس اخبيار عن فضال مهنا الغرض خيدم اذلي املناس  الطول ذات امللخصات
ىل وابلنظر واثنيا، لالخرتاع. بتصويره الإخالل دون النصوص  الأمانة من املقدمة والتعليقات الوثيقة من 9 الفقر  دللت اإ

 الوفد وافق الصدد دذا ويف الإنلكزيية. ابللغة تودع مل عندما ابمللخصات يتعلق فامي املتكرر  املسائل من امللخصات طول اكن
 حبدود يتعلق فامي ادلويل المتروهيدي والفحص ادلويل البحث بشأأن التوجهيية املبادئ يف التفاصيل من املزيد توفري رضور  عىل

ىل الرتمجة تقع يك الإنلكزيية اللغة غري الأخرى اللغات يف اللكامت ىل 50 بني فامي تقريبا الإنلكزيية اإ  نظر لفت مع كمة، 150 اإ
ىل الطلبات مودعي ذا عام الوفد سأأل ا،وأأخرية  املعلومات. دذه اإ ىل الوثيقة يف الإدالت اكنت اإ ماكنية عدم اإ  النص يف البحث اإ

ىل تشري الغالف صفحة رمس يف الوارد ىل أأم فقط الأصيل النص اإ  كذكل. ادلويل املكب  من املقدمة النص ترجامت اإ



PCT/WG/9/28 
54 
 

يداع داةل يف أأنه كوراي مجروهورية وفد وذكر .259  اللكامت عدد تقدير مباكن بةالصعو  من س يكون الكورية ابللغة امللخص اإ
ىل لرتمجته اتحممتل ن قائال وأأردف الإنلكزيية اللغة اإ  الرشوط فاحص أأن وأأفاد .امات تباينا فهيام اجلل راكي ت تتباين اللغتني اإ

ماكنه الطلبات لتسمل اة مكبب بصفبه الفكرية للملكية الكوري املكب  يف الشلكية عالم ابإ  علقةاملت )ب(1.8 ابلقاعد  املودع اإ
ىل يرجع الأمر ولكن الإنلكزيية. ابللغة اللكامت بعدد درا  بصفبه الفكرية للملكية الكوري املكب  يف البحث فاحص اإ  لبحثل  اإ

جراء من للتحقق ادلويل  حنو عىل والرسوم واملطال  للوصف الكورية ابللغة امللخص تلخيص ةللكفا رضورية تنقيحات أأية اإ
دار  تمسؤوليا من ليس ذكل ومع التقنية. للمشالكت اواحض فروهام الصناعة يف ملادرا الشخص فروهم عن يعرب مبا مناس   اإ

ىل امللخص ترمجة يف النظر ادلويل البحث  الأمريكية املتحد  الولايت وفد من املقدم الاقرتاح الوفد كرر وذلا الإنلكزيية. اإ
 الاخرتاع. عن املناس  الكشف ةللكفا الأخرى ابللغات امللخصات طول بشأأن التوجهيات من املزيد بتوفري

 وأأنه مفيد ، الوثيقة من 25 حىت 23 الفقرات يف الوارد  والاقرتادات الأس ئل من العديد وجد أأنه أأسرتاليا وفد وذكر .260
ىل يسعىس  اليت  أأن الوفد أأبرز )د(23 الفقر  بشأأن املطروح ابلسؤال يتعلق وفامي ذكل ومع لحق. اترخي يف علهيا الرد اإ

 التنفيذية الالحئة كتابة عند اس تخداهما بأأسلوب مقارنة البحث عند مبباينة بأأسالي  احلايل الوقت يف خدمتُس ت امللخصات
 مواصفات نص عرب املفباحية البحث كامت اس تخدام للبحث الش بكية الأدوات أأاتحت فقد الرباءات. بشأأن التعاون ملعادد 

ىل بيرس املاكت  وصول فرصة ليةالآ  الرتمجة انتشار سعة أأاتحت بيامن بأأمكلروها، الرباء   لغهتا عن النظر برصف الاستشروهادات اإ
 رأأى ا،ابرز اس تخداما املاكت  بعض واس تخدمهتا بل املنشور الكبي  من مفيد جزء امللخصات اكنت دني ويف الأصلية.

ماكنه العامل الفريق أأن أأسرتاليا يف الفكرية امللكية مكب   مس توى عىل امللخصات دذه عىل ةاملرتتب احلقيقية الآاثر مراعا  ابإ
ماكنية يف والنظر البحث ضافة اإ  فاعليهتا. حتسني عىل والعمل التحسينات من املزيد اإ

ن قائال المنسا وفد وعلق .261  الأملانية ابللغة طلبات تسمل قد الطلبات لتسمل اة مكبب بصفبه المنساوي الرباءات مكب  اإ
ىل النص دذا ترمجة لبتوطُ  الإنلكزيية. ابللغة نص عىل رسوماهتا وحتتوي  دذا ترمجة أأعاد ادلويل املكب  ولكن الأملانية اللغة اإ

ىل النص ذا عام الوفد تساءل وذلا الغالف. صفحة رمس لأغراض أأخرى مر  الإنلكزيية اللغة اإ  قبول يقبيض العميل الهنج اكن اإ
 عاد  بأأنه الإداطة مع اللغة، هبذه مودع غري بطل  املرفقة الرسومات داةل يف الأحيان بعض يف الإنلكزيية ابللغة النص

ن حىت البياين الرمس املادر الشخص يفروهم أأن الاكيف من س يكون  الإنلكزيية. ابللغة عليه املكبوب النص اكن اإ

رسائيل وفد وتناول .262 يداع عىل الطلبات مودعي لتشجيع بذلروها ميكن اليت اجلروهود اإ  أأعىل جود  ذات ورسوم ملخصات اإ
 وضع فكر  الإرسائييل الرباءات مكب  ودمع الوثيقة. من )و(23 الفقر  يف املبني النحو عىل النصية الكبابة من ممكن قدر بأأقل

 بلفظ عهنا والاس تعاضة )ب(1.8 القاعد  يف "يس تحسن" عبار  تعديل خالل من امللخص، يف اللكامت عدد عىل ددود
 دذه متثل أأن وميكن أأخرى. بلغات الطلبات لإيداع والقصوى ياادلن  احلدود وضع مع "يرتاوح" امللزم املضارع الفعل مثل أأقوى

 أأي تأأجيل كذكل ادلويل للمكب  وميكن ملخصه. اخبصار املودع من خاللروها من يلمتس الطلبات تسمل ملكب  اأأساس القاعد 
ىل ترمجة دار  أأو لطل ا مودع يوفر أأن اإ  معل ازدواج يوفر ما به، املسموح اللكامت عدد من يتأألف املخص ادلويل البحث اإ

 دد عىل حتتوي رسوم عىل واقبصاردا الطل  ملودع املتادة اخليارات تقييد ميكن ابمللخص املرفق ابلرمس يتعلق وفامي الرتمجة.
دار  ختتار وفس ذكل عدا وفامي اللكامت، عدد من أأقىص  كذكل الوفد واقرتح تقديردا. حس  اخمتلف رسام ادلويل البحث اإ

 فروهمه. أأو امللخص رشح يف مفيد  ارسوم تكون ل عاد  أأهنا مبا غالفال صفحة رسوم يف البيانية الرسوم اس تخدام منع

 رأأهيم عن الطلبات مودعي سؤال رضور  عىل وشدد الوثيقة يف أأثريت اليت الانشغالت تفروهم أأنه الياابن وفد وذكر .263
 رأأيه عن الوفد أأعرب الوثيقة من 25 ابلفقر  يتعلق وفامي ادلولية. املنشورات مللخصات الأساس يني املس تخدمني بوصفروهم
ماكنية  أأل يف أأمهل عن أأعرب ولكنه الإنلكزيية، خالف النرش لغات بسائر املكبوبة امللخصات لصياغة توجهيية مبادئ وضع ابإ

 يس تخدمون ل اذلين املودعني خيص فامي اللكامت عدد بشأأن الرصامة شديد  موضوعة توجهيية مبادئ أأي تكون
 لإنلكزيية.ا اللغة
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ماكنه الغالف صفحة رمس عىل الوارد والنص امللخص ترمجة أأن عىل الصني وفد ووافق .264  البحث حتقيق يف املساعد  ابإ
 رأأى البحث، مصادر من همم مصدر وتوفري الفعال النرش ولأغراض ذكل، ومع تنظميه. من بد ل اذلي الأمر ودو الفعال،

 للبحث وتوافردا واجلود  التلكفة مثل الأخرى العوامل والرسوم لخصاتامل خبصوص قواعد أأي تراعي أأن رضور  الوفد
ىل ابلنظر قراءهتا وسالسة  الطويل امللخصات أأن الوثيقة يف الوارد  الإحصاءات وأأوحضت واجلروهور الرباءات فاحيص اإ

ىل أأضافت النصوص من كبري قدر عىل حتتوي اليت والرسومات  تثبت مبارش  برادني رتتواف مل ذكل ومع الرتمجة. تكفل اإ
 النرش لغات يف السامت خمتلف يف النظر الرضوري من وذلا العالية، واجلود  امللخص يف اللكامت عدد بني املتبادل الارتباط

 وتوافر فيه البحث ميكن نص عىل حيتوي واكمل واحض ملخص توافر يؤدي سوف املميكنة البحث نظم توافر ومع املتلفة.
ىل للملخصات ةمصاحب مناس بة رسوم ىل وابلإضافة ادلولية. مرادلروها يف املصنفات منتجات وجود  بحثل ا فعالية حتسني اإ  اإ

 موضوع وصف حيث من التقنية اجملالت ابخبالف ابلخرتاعات اخلاصة والرسوم امللخصات صياغة رشوط ختتلف قد ذكل
 اش امتل ورضور  امللخص جود  لتقيمي املس تخدم عيارامل  احتديد يتضح مل املردل دذه ويف اكمل. حنو وعىل بوضوح الاخرتاع

 امللخص بتنس يق يتعلق فامي الطلبات مودعي ابحبياجات الوعي الرضوري من ذكل عىل وعالو  نصوص. عىل الرسوم
ماكنية الوفد اقرتح وذلا والرسوم. ىل الوثيقة يف املقرتدة التدابري تستند أأن اإ  عروها.نف  عن فضال والتحليل البحث من املزيد اإ

 مبوج  مسؤوليته يتوىل اذلي العمل تلكفة لرصد ادلويل املكب  به اضطلع اذلي العمل تقديره عن كندا وفد وأأعرب .265
جراءات واختاذ الرباءات بشأأن التعاون معادد   العديد دليه أأن الوفد وذكر موارده. عىل السليب الأثر ذات اجملالت بشأأن اإ

ماكنية واقرتح وجودهتا الغالف صفحة ورسوم امللخصات حمتوى بشأأن الأفاكر من  من لك من التفصيلية التعليقات مجع اإ
 اجامتع مع يتوافق مبا املناس  الوقت يف يصدر معمم كتاب خالل من الوثيقة أأاثرهتا اليت املسائل بشأأن واملودعني املاكت 

 )د(23 الفقر  بشأأن أأسرتاليا وفد من املقدمة التعليقات مع كذكل الوفد واتفق .2017 عام يف املزمع ادلولية الإدارات
 الوثيقة. من

عداده يف ادلويل املكب  يواهجروها اليت ابملشالكت الرويس الاحتاد وفد وأأقر .266  الرضورية املوارد ورصد للملخصات اإ
عداد اخلاصة التوجهيية املبادئ يف النظر املفيد من س يكون أأنه اعتقاده عن وأأعرب لرتمجهتا  دذا ويف تعديلروها. أأو امللخصات ابإ
 الرتمجة يف اللكامت عدد وأأن ،اجملالت بتباين يتباين اذلي التقين الكشف امللخص يوجز أأن رضور  مراعا  املروهم من املسار

 عىل الروس ية اللغة حتتاج ل املثال سبيل فعىل الأصلية. اللغة يف اللكامت عدد من أأكرث يكون قد اللغات بعض من الإنلكزيية
ىل يةالإنلكزي  اللغة خالف ضافة اإ ىل ول تعريف أأدا  اإ  بلكمة مركبة أأسامء عن الأملانية ابللغة التعبري ميكن بيامن مساعد  كامت اإ

ىل تتحول وادد  ىل برتمجهتا كامت عد  اإ لزام س يكون ذكل ومع الإنلكزيية. اإ عداد املودعني اإ  مبعرفهتم الإنلكزيية مللخصاتا ابإ
 للغاية. اصارم رشطا

 دمع وذلا واملس تخدمني املاكت  مجيع مصلحة من الغالف صفحة ورسوم امللخصات مسأأةل أأن عىل فرنسا وفد ووافق .267
صدار كندا وفد من املقدم الاقرتاح الوفد  ادلولية. الإدارات اجامتع يف املزمع للنقاش اجتروهزي  الانطباعات جلع معمم كتاب ابإ

 النحو عىل الطويل امللخصات ترمجة عىل املرتتبة ةالإضافي والتلكفة العملية املشالكت تفروهم أأنه ادلامنرك وفد وذكر .268
ماكنية واقرتح الوثيقة يف املذكور  ملعادد  التنفيذية والالحئة امبثالروها يكفل مبا امللخصات صياغة معلية واملاكت  املودعني مراعا  اإ

 يف الفاحصون يمتعن ما واندرا اتللملخص مباكمال ااس تعراض ادلامنرك يف الوطين رشيعالت  يشرتط ومل الرباءات. بشأأن التعاون
ىل وابلإشار  ابلتفصيل. املودعة الطلبات ملخصات حفص يف التجارية والعالمات للرباءات ادلامنرك مكب   من )د(23 الفقر  اإ
ن قوهل يف كندا وفد ودمع أأسرتاليا وفد من املقدمة التعليقات مع الوفد اتفق الوثيقة ىل الأساس يف استند البحث اإ  النصوص اإ
 يتعلق وفامي  الواثئق. يف الوريق ابلبحث مقارنة اوضود أأقل امللخص من الغرض جعل ما الش بكية، البياانت وقواعد الاكمل

 .تعممي خالل من ابلتفصيل الرد يف رغبته عن الوفد أأعرب الوثيقة يف املطرودة الأس ئل ببايق
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ىل للرباءات الأوروي املكب  وأأشارالوفد .269  التقنية للمعلومات اموجز  يقدم أأن ينبغي يذلا امللخص من الغرض اإ
 أأن كمة 50 من أأقل مللخص ميكن الأحيان بعض فيف والرسوم. واملطال  الوصف يف حضاملو النحو عىل الكشف خبصوص

آخرى دالت بعض تتطل  قد نيد يف الاخرتاع، عن مناس  حنو عىل يعرب  بعض ويف كمة. 150 جمرد من أأطول املخص أ
 امللخص يشلك قد ذكل عن وفضال يربره. ما 8 القاعد  يف املوحض املس تحسن الطول عن لالحنراف ونيك قد الطلبات

ذ الأطول، ابمللخص مقارنة أأكرب مشلكة الالزم من الأقرص  الاخرتاع، جوان  مجيع عىل يش متل فال امللخص دذا خيترص قد اإ
براز خصائص س تخداماب الطويل امللخص داةل يف الرضورية املعلومات حتديد ميكن بيامن  للبحث. ش بكية أأدا  أأي يف املعامل اإ

لهيا املشار والتصفح البحث يف امللخصات اس تخدام بشأأن أأسرتاليا وفد من املقدمة التعليقات مع الصدد دذا يف الوفد واتفق  اإ
ىل رابلنظ الوثيقة من )د(23 الفقر  يف ل أأدوات الفاحصني اس تخدام اإ  للواثئق اس تخداهمم من رثأأك الواثئق يف للبحث كرتونيةاإ

 اللغة خالف بلغات املقدمة امللخصات بصياغة تتصل توصيات تقدم توجهيية مبادئ صياغة الوفد أأقر اوخبام الورقية.
 الوثيقة. من 25 الفقر  يف املقرتح النحو عىل الإنلكزيية

 املقبل الاجامتع أأثناء لغالفا صفحة رسوم وكامت امللخصات مسأأةل رفع بشأأن ادلويل املكب  مع ش ييل وفد واتفق .270
دارات دارات مسؤولية احلس بان يف أأخذا ادلولية، لالإ  للواحئ. اتحمتوى امبثال كفاةل عن 38 القاعد  مبوج  ادلويل البحث اإ

ليه. الرباء  نظام مس تخديم مجيع وصول بتيسري التكنولوجيا نقل املنشور امللخص تيسري كفاةل كذكل الرضوري ومن  اإ

 داةل ملخصات يف البحث أأهية تراجع بشأأن للرباءات الأوروي واملكب  ادلامنرك وفدي مع ومبياكول وفد واتفق .271
 انتشار بارالاعت  يف أأخذا الآخرين املصاحل وأأحصاب الثالثة والأطراف الفاحصون جيريه اذلي السابقة الصناعية التقنية

ل الأدوات اس تخدام  يف الفاحصون يصغ ومل فيه. البحث ميكن نسق يف اكملال الواثئق توافر وزايد  البحث يف كرتونيةالإ
 بأأفضل الاخرتاع تلخص املودع قدهما انصوص اس تخدموا بل امللخصات ومبياكول يف والتجار  الصناعة عىل الإرشاف مكب 
دخالروها ميكن اليت املمكنة التعديالت يف والنظر ابملسأأةل قدما السري الوفد دمع وذلا ممكنة. صور   احئ.اللو  عىل اإ

س بانيا وفد واتفق .272  من املزيد بذل علهيا ينبغي ادلولية الإدارات أأن عىل شدد ولكنه السابقة املداخالت من العديد مع اإ
 دعن عاد  الاكمل النص الباحثني اس تخدام من الرمغ وعىل .به املوىص اللكامت عدد ال يف امللخصات ملراجعة اجلروهد

ن البحث،  نظام مثل الفاحصون يس تخدهما اليت البحث أأدوات يف امهم دورا ذكل عم تؤدي امللخصات فاإ
Net-EPOQUE مثل للجمروهور املتادة البياانت وقواعد Espacenet ابلوثيقة اخلاص الأول النص امللخص ميثل حيث 
 مباكن يةالأه  ومن قامئة امللخص قمية تظل وذلا السابقة. الصناعية التقنية داةل عن حبثا جيري اذلي الشخص عليه لعيطّ  اذلي

ىل ادلويل املكب  يسعى أأن  للرباءات الإس باين املكب  تنقيح عدم من الرمغ وعىل فيه. اللكامت عدد وضبط جودته حتسني اإ
 مناس بة. غري اكنت مىت امللخصات عىل تغيريات الفاحصون يُدخل املودعني، من املقدمة امللخصات مجيع التجارية والعالمات

دارات ريجتُ  أأن للغاية املروهم من وذلا  الغرض امللخصات استيفاء لضامن للملخصات امبين اس تعراضا ادلويل البحث اإ
  مهنا. املرجو

 وكولومبيا للرباءات الأوروي واملكب  وادلامنرك أأسرتاليا وفود من املقدمة التعليقات عىل املتحد  اململكة وفد ورد .273
ماكنية ضوء يف امللخصات من املتأأتية الفائد  تراجع بشأأن  مكب  يف الفاحصني أأن وذكر بأأمكهل. الإلكرتوين النص يف لبحثا اإ

ىل يستندون املتحد  اململكة يف الفكرية امللكية  النص يف البحث يمكهل اذلي للمعلومات الأول املصدر بوصفروها امللخصات اإ
 التقين اجملال يف تامللخصا يف البحث عن عوضا يس تخدم ل بأأمكهل النص يف فالبحث وذلا ا.مناس ب دذا اكن مىت بأأمكهل

ىل الرامية اجلروهود ودمع العالية اجلود  ذات امللخصات أأهية عىل الوفد شدد دذا وعىل املناس .  جودهتا عىل احلفاظ اإ

ماكنية عىل كذكل الوفد واتفق وحتسيهنا. صدار اإ  ليك تعليقاهتم لتقدمي واملس تخدمني املاكت  دلعو  تعمامية  ادلويل املكب  اإ
 اجملال. دذا يف قرارات اختاذ قبل املتعاقد  ادلول من املعلومات من مبنوعة قةاب مجع من يمتكن
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 وفد من املقدمة التعليقات مع والصناعية الفكرية امللكية منظامت دلى املعمتدين نيالإس باني الوالكء مجعية ممثل واتفق .274
س بانيا  جمال يف املتخصصني الفاحصني مثل تخصصنيامل  الباحثني أأمام للبحث قوية أأدوات توافر من الرمغ عىل أأنه وذكر .اإ

 الوصول صالحية هلم ليست اذلين النظام مبس تخديم مقارنة املروهنية الفئة من الباحثني بني المتيزي الرضوري من الرباءات، منح
ىل  عاد  افرتتو  ل حيث ادلولية الش بكة عىل ابجملان املتادة البياانت قواعد يف املس تخدمون يبحث فعاد  البحث. حمراكت اإ

 يوفردا اليت املفيد  املعلومات س تكون املنطلق دذا ومن الغالف. صفحة عىل امللخص وجود مع PDF بنسق الواثئق سوى
 الوثيقة. من همامة  اة جزء امللخص يظل وابلتايل املس تخدم، عىل الرباء  طل  يرتكه اذلي الأول الانطباع يه امللخص

 الغالف، صفحة رمس عىل النص نسق بشأأن الأمريكية املتحد  الولايت فدو  أأاثره اذلي السؤال عىل الأمانة وردت .275
ل داليا يتوفر ل للملخص املصاحبة النصوص يف الوارد النص أأن فأأكدت  فهيا، البحث ميكن ديئة عىل وليس الصور  بنسق اإ

 ترمجة. بأأية أأو الأصلية ةابللغ سواء

أأن يصدر تعمامية يدعو فيه الأطراف املعنية ول س امي  ووافق الفريق العامل عىل أأنه ينبغي للمكب  ادلويل .276
ىل تقدمي تعليقات أأكرث تفصيالة عىل املسائل  املاكت  املعيَّنة وممثيل املودعني ومس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات اإ

اّبن ادل  PCT/WG/9/16من الوثيقة  23املذكور  يف الفقر   جراؤدا اإ رشاد املناقشات املزمع اإ ور  املقبل بغية اإ
 لجامتع الإدارات ادلولية.

دخالروها عىل نظام البحث الإضايف ادلويل  التحسينات املمكن اإ
ىل الوثيقة  .277  .PCT/WG/9/6استندت املناقشات اإ

ىل املكب  ادلويل أأثناء ادلور  الثامنة للفريق العامل لتقدمي وثيقة  .278 وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة تتابع الطل  املقدم اإ
دخال تعديالت عىل اللواحئ بطريقبني ودام: تناقش التح  سينات املمكنة عىل نظام البحث الإضايف ادلويل. واقرتحت الوثيقة اإ

ىل  19أأول متديد املروهل اتحمدد  للامتس البحث الإضايف ادلويل من  اتدة خيار شروهر اعتبار  22اإ ا من اترخي الأولوية، واثنيا اإ
ضايف لإصدار رأأي مكبوب مصاح  جليع تقارير البحث الإضايف ادلويل. وسوف يتيح أأمام الإدار  اتحمدد  لإجراء البحث الإ 

ىل  3أأول اقرتاح متتع  ابملائة من املودعني مبنافع اس تالم تقرير البحث ادلويل قبل بلوغ املروهل الهنائية للامتس حبث دويل  4اإ
ضايف، ويرتك  ىل  2اإ ويل قبل دلول املروهل الزمنية اتحمدد  لطل  حبث ابملائة فقط من املودعني بدون تقرير للبحث ادل 3اإ

ضايف. ولقي دذا الاقرتاح دعام عامدو . 2016ا أأثناء انعقاد ادلور  الثالثة والعرشين من اجامتع الإدارات ادلولية يف يناير يل اإ
اتدة خيار أأمام الإدار  لإصدار رأأي مكبوب مصا ح  لتقرير البحث أأما الاقرتاح الثاين فروهو التفكري يف منافع وعيوب اإ

ذ يتلقى النظام أأقل من  ضافية من التعقيد عىل نظام يندر اس تخدامه، اإ  100الإضايف ادلويل. ويضفي دذا اخليار طبقة اإ
جياي أأِعد أأثناء البحث الإضايف ادلويل طل  س نواي

ي
. ولكن عىل الناحية الأخرى سوف يتيح دذا اخليار تقدمي رأأي مكبوب ا

الامتس مبوج  املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات بناء عىل معادد  التعاون بشأأن الرباءات يف احلالت اليت ابعتباره أأساسا لتقدمي 
يغطي فهيا البحث الإضايف ادلويل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معادد  التعاون بشأأن الرباءا بأأمكهل. 

املرفق عىل طريقة تنفيذ دذا الاقرتاح من خالل اللواحئ. وسوف تتطل   عىل تيسري النظر يف الاقرتاح الثاين اش متل ومعال
ددى الإدارات قرار  ن اكنت ترغ  سوف يُطل  مهنا  اة التغيريات املقرتدة اختاذ اإ بشأأن رغبهتا يف اس تخدام دذا اخليار، واإ

صدار رأأي مكبوب ترفقه جبميع تقارير البحث الإضايف ادلويل اليت تصدردا، من خالل النص عىل دذا الإجراء يف التفاق  اإ
التنفيذي املربم بني الإدار  واملكب  ادلويل. وذلا عند حتديد الإدار  القامئة عىل البحث الإضايف ادلويل ينبغي أأن يكون املودع 

ذا اكنت الإدار  سوف تصدر رأأاي مكبوابعىل عمل أأكيد مب كبوب  أأم ل. واش متلت النصوص كذكل عىل كيفية معامل الرأأي امل ا اإ
يداع ط متام اإ ا، اكن من بني الأفاكر اليت ل  الفحص المتروهيدي ادلويل. وخبامفامي تبقى من خطوات املردل ادلولية ومدى اإ

ضايف دويل عىل املطال  املعدةل. ومع ذكل ويف  جراء حبث اإ ماكنية الامتس اإ نوقشت أأثناء اجامتع الإدارات ادلولية يف يناير اإ
لهيا يف الوثيقة والانشغالت اليت أأعربت الوفود عهنا يف اجامتع الإدارات ادلولية فمل تقرتح ضوء الصعوابت العملية املش ار اإ

 الوثيقة دذه الفكر .
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وذكر وفد املكب  الأوروي للرباءات أأنه من بني اخليارات املطرودة أأثناء اجامتع الإدارات ادلولية بدا الاقرتادان  .279
ضافية املقدمان يف الوثيقة أأهنام قد يلقيا ق  ىل تقدمي خدمة اإ بول دلى أأغل  الإدارات ادلولية. وسوف يؤدي الاقرتادان اإ

ىل  ضايف دويل اإ  اة شروهر  22ومرونة ملس تخديم نظام البحث الإضايف ادلويل. وسوف يؤدي متديد املروهل الزمنية لطل  حبث اإ
يداع طل  الفحصاعتبار  ىل اتساق املروهل الزمنية مع همل اإ ويل، ودو الأمر اذلي يبدو المتروهيدي ادل ا من اترخي الأولوية اإ

ضافية لختاتبس يطا ل تعقيد ضايف من عدمه. ا لنظام املعادد ، فضال عن توفريه للمودعني ثالثة أأشروهر اإ ذ قرار بشأأن طل  اإ
ىل  ىل س تة أأشروهر، فلن يؤدي دذا اإ وعىل الرمغ من تقلص الفرت  الزمنية املتادة لأداء البحث الإضايف من تسعة أأشروهر اإ

ذ يبدأأ الفاحصون يف الوقت الرادن البحث الإضايف ادلويل عق  مرور م   22شالكت دلى املكب  الأوروي للرباءات اإ
صدار رأأي مكبوب، شكك الوفد يف الرأأي املذكور  اة شروهر  اتدة خيار اإ ىل الاقرتاح الثاين املعين ابإ من اترخي الأولوية. وابلنظر اإ

ىل تعقيد ىل  نظام يف الوثيقة بأأنه سوف يؤدي اإ ا. أأن توفري دذا اخليار س يكون مناس بد ما، وذكر دالبحث الإضايف ادلويل اإ
ىل اخليارات الرادنة املتادة مبوج  القاعد   45وأأشار الوفد اإ

)اثنيا(
دار  بتقدمي تفسريات خبصوص الواثئق 7 )ه( اليت تسمح لالإ

عداد رأأي املستشروهد هبا. وعند تقدمي املكب  الأوروي للرباءات دذه التفسريات مت ا لعمل عىل نفس النحو اذلي يمت به عند اإ
مكبوب، حيث يكون حمتوى املنتج طبق الأصل من الرأأي املكبوب. ومع ذكل مل يكن للرشوح للأسف الوضع اذلي يمتتع به 

ماكن املودع للأسف أأن يس تخدم الرشوح بنفس الطريقة اليت ميكنه اس تخدام الرأأي املكبوب  الرأأي املكبوب. وذلا ليس ابإ
ن ي الذلني. ويف اخلتام دمع الوفد الاقرتادهبا لتيسري اس تخدام الطل  يف املردل الوطنية ومعاجلته من خالل املاكت  املعينة

ىل حتسينات لصاحل مس تخديم نظام البحث الإضايف ادلويل وخصوصا مع قل اس تخدام النظام يف الوقت احلايل  يؤداين اإ
 بحث الإضايف ادلويل يف املس تقبل.ادان من عدد دالت ال وأأضاف أأنه من املمكن أأن يزيد الاقرت 

45وذكر وفد الولايت املتحد  الأمريكية أأنه ل يعرتض عىل اقرتاح تعديل القاعد   .280
)اثنيا(

مبد املروهل الزمنية اتحمدد   
رات ادلولية أأعرب لس تكامل طل  البحث الإضايف ادلويل. ومع ذكل ويف أأعقاب النظر يف املوضوع منذ انعقاد اجامتع الإدا

جراء البحث الإضايف ادلويل عىل  الوفد عن بعض الانشغالت املتعلقة ابقرتاح تعديل دذه القاعد  حبيث تنص عىل اش امتل اإ
دار  اليت تتوىل البحث الإضايف ادلويل، ما خيفف من بعض لرأأي مكبوب. ففي دني اكن الرأأي املكبوب خيار مباح  الإ

من الوثيقة املتعلقة  15ء اجامتع الإدارات ادلولية، تقامس الوفد الانشغالت اليت أأثريت يف الفقر  الانشغالت اليت أأثريت أأثنا
بفائد  الرأأي املكبوب لأغراض املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات حيامن ل يمت البحث يف احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص 

ىل نطاق علهيا يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات. ويف دذ جياي ابلنظر اإ صدار رأأي مكبوب اإ ه احلاةل لن يكون من الالئق اإ
البحث اتحمدود يف داةل التقنية الصناعية السابقة. وذلا رأأى الوفد أأنه ينبغي الامبناع عن اعامتد التعديالت املقرتدة املتعلقة 

صدار رأأي مكبوب مع تقرير البحث الإضايف ادلويل  ذا اكيف دذه املردلابإ ن الغرض من الاقرتاح توفري الإدار  اليت جتري . واإ
لمودع واملاكت  املعينة بشأأن طريقة تطبيق الصناعة، فاإن اخليار القامئ بتضمني تفسريات لالبحث الإضايف معلومات 

ن اكن الغرض دو توفري  خبصوص الواثئق املستشروهد هبا يف تقرير البحث الإضايف ادلويل يكفي لستيفاء دذا الروهدف. ولكن اإ
ىل نظام املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات، مفن الرضوري النظر يف التبعات املرتتبة عليه وطريقة تنفيذه  وس يل لتعزيز ادلخول اإ

 قبل اعامتد أأي تغيريات يف القواعد.

 ينبغي واتفق وفد كندا مع مجيع التعليقات اليت قدهما وفد الولايت املتحد  الأمريكية. وذكر أأن أأمه الاعتبارات اليت .281
حبياجات املودعني، عىل النحو املبني يف س تة لمراعاهتا فامي يتعلق بتعديالت نظام البحث الإضايف ادلويل يه الاس تجابة 

ما دل عىل أأن البحث الإضايف ادلويل غري جذاب للمودعني من جراء  C.PCT 1429 التعمميعىل  اة رد 39ردود من بني 
ومع ذكل مل تتناول أأي من التغيريات املقرتدة الرسوم اليت تفرضروها الإدارات عىل  ارتفاع رسومه وتعقيد مس توى اخلدمة.

 97ُأجري  2015ا يف دال تنفيذ التغيريات املقرتدة. ويف عام من اتحممتل أأن تزيد اخلدمة تعقيدالبحث الإضايف ادلويل، بل و 
املنصوص علهيا يف املعادد . وذلا اكن من الصع  رؤية ابملائة من البحو  الإضافية ادلولية عىل احلد الأدىن الاكمل للواثئق 

دار  البحث ادلويل. واقرتح الوفد أأن أأفضل  طريقة اس تخدام النظام عىل النحو املرجو، أأي بتمكيل البحث اذلي جتريه اإ
ىل س بل لل صالح نظام البحث الإضايف ادلويل ينبغي أأن يكون حماوةل التوصل اإ حد من سبيل للسري قدما عند النظر يف اإ
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التلكفة اليت يتكبددا املس تخدم وزايد  عدد الإدارات اليت تقدم خدمة البحث الإضايف خالف البحث عىل مس توى احلد 
الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف املعادد ، حبيث جُيرى البحث وفقا للغات حمدد  أأو قواعد بياانت أأو مجموعات من 

دراج الرأأي املكبوب بشلك رمسي قد يسروهم يف  15ير الوارد يف الفقر  املوضوعات. واتفق الوفد مع التقد من الوثيقة بأأن اإ
ضايف فعال عن الغرض منه حبيث يصبح يف جودره جمرد حبث دويل اثن. وتناول الوفد الاقرتاح املقدم بشأأن  ابتعاد حبث اإ

ضايف دويل ودمع التعديل املقرتح  ىل متديد املروهل الزمنية الالزمة لطل  حبث اإ ا من اترخي الأولوية، اعتبار  اة شروهر  22مبددا اإ
ذ ىل مودع الطل  قبل انهتاء املروهل الزمنية حيد  دذا التعديل توزاان اإ ىل تقدمي تقرير حبث دويل ورأأي مكبوب اإ  بني احلاجة اإ

ىل الإدارات ليك جتري البحث الإضايف اتدة الوقت املناس  اإ ضايف دويل، من انحية، واإ  . الرضورية لطل  حبث اإ

ىل  19ودمع وفد الاحتاد الرويس الاقرتاح املقدم بتغيري املروهل الزمنية من  .282 شروهر اعتبارا من اترخي الأولوية، الأمر  22اإ
رفاق رأأي مكبوب بتقرير  زاء الاقرتاح املقدم ابإ اذلي رأأى ممزياته عىل النحو املذكور يف الوثيقة. ولكن أأعرب الوفد عن تردده اإ

ضافيا دوليا يف البحث الإضايف ادلويل. و  عرضت دائر  اخلدمات الفدرالية للملكية الفكرية والرباءات والعالمات التجارية حبثا اإ
احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف املعادد  يف احلالت اليت تعذر عنددا البحث ادلويل "الأسايس" نتيجة 

آخر، أأو ابلطرق التشخيصية، وتعد ادلائر  يف دذه احلاةل رأأاي لطبيعة الطل  املرتبط بطريقة عالج جبرادة أأو أأي عالج  أ
ا، ومن مث اتفق الوفد عىل أأن الرأأي املكبوب يف تكل احلالت غري ي ادلائر  يف احلالت الأخرى حبثا حمدودمكبواب. ولكن جتر 

ا من الأفضل عدم النص عىل مس تحسن عىل الرمغ من املرونة املبينة يف الاقرتاح بأأن يكون الرأأي املكبوب اخبياري. وذل
ماكنية تقدمي رأأي مكبوب، الأمر اذلي لن جيذب سوى ادامتم حمدود من الإدارات اليت جتري البحث الإضايف ادلويل.  اإ

ىل  .283 رسائيل الاقرتاح املقدم بمتديد املروهل الزمنية لطل  البحث الإضايف ادلويل اإ اعتبارا من اترخي  اة شروهر  22ودمع وفد اإ
مع التعليقات املقدمة من وفد الولايت املتحد  الأمريكية فامي يتعلق بتقدمي رأأي مكبوب مرفق بتقرير البحث الأولوية واتفق 

 الإضايف ادلويل.

ىل  .284 اتدة اة شروهر  22ودمع وفد الربازيل متديد املروهل الزمنية لطل  البحث الإضايف ادلويل اإ ، حيث يفيد دذا المتديد يف اإ
ىل  آخرين من املس تخدمني، ويفيد دذا يف حصوهلم عىل تقرير البحث ادلويل  4ىل اإ  3خيار طل  البحث الإضايف اإ ابملائة أ

رفاق رأأي مكبوب بتقرير البحث الإضايف ادلويل كرر الوفد الانشغالت  ىل رأأي مكبوب. وفامي يتعلق ابإ "الأسايس" ابلإضافة اإ
مشلكة تواجه الإدارات ادلولية الراغبة يف تقدمي خدمة  ا. وعالو  عىل ذكل اعترب الوفد الرأأي املكبوبأأاثرهتا الوفود سابق اليت

البحث الإضايف ادلويل. مفن املروهم مراعا  كون الروهدف الأصيل من البحث الإضايف دو التوسع يف حبث الواثئق فامي وراء احلد 
جراء حبث دويل اثن اكمل قد يؤدي اإ  صدار الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف املعادد ، عىل عكس اإ  تقريرينىل اإ

دار  البحث ادلويل والآخر صادر عن الإدار  املعينة للبحث الإضايف. وذلا مل يمتكن الوفد يف اممبضاربة أأددد  صادر عن اإ
صدار رأأي مكبوب.  دذه املردل من دمع الاقرتاح املقدم ابإ

ضايف دويل حب  .285 جراء حبث اإ يث تتوافق مع املروهل الزمنية لإيداع وذكر وفد مجروهورية كوراي أأن متديد املروهل الزمنية لطل  اإ
ىل "خلط" بني البحث الإضايف ادلويل والفحص المتروهيدي ادلويل، ول س امي  جراء الفحص المتروهيدي ادلويل قد يؤدي اإ طل  ابإ

ضايف عىل  جراء حبث اإ دخال املزيد من التعديالت عىل البحث الإضايف ادلويل يف اترخي لحق، من قبيل السامح ابإ يف داةل اإ
اس املطال  املعدةل. ول توجد أأحاكم يف اللواحئ ول يف املبادئ الإرشادية ملعادد  التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص أأس

جراء البحث الإضايف ادلويل اذلي يركز عىل داةل التقنية  البحث ادلويل والفحص المتروهيدي ادلويل تنص عىل رضور  اإ
وفد رضور  مناقشة العالقة بني البحث الإضايف ادلويل والفحص المتروهيدي ادلويل الصناعية السابقة بلغات بعيهنا. وذلا رأأى ال

 قبل متديد املروهل الزمنية الرضورية لإجراء البحث الإضايف ادلويل.

ىل  .286 ضايف دويل اإ جراء حبث اإ ، وكرر اة شروهر  22واتفق وفد اململكة املتحد  مع الاقرتاح املقدم بمتديد املروهل الزمنية لطل  اإ
رفاق رأأي مكبوب مع تقرير البحث الإضايف ادلويل. الانشغال ت اليت أأعرب عهنا وفد الولايت املتحد  الأمريكية فامي يتعلق ابإ
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ولكن رأأى الوفد أأن التحسينات اليت انقش هتا الوثيقة لن جتدي نفعا يف زايد  عدد الطلبات عىل خدمة البحث الإضايف 
ل قليال وأأوحض الوفد أأنه س يكون  ادلويل فامي بني املودعني ابململكة املتحد ، حيث ل يس تغل املس تخدمون دذه الإماكنية اإ

أأعرب  من الأفضل تقدمي دذه اخلدمة من خالل املزيد من الإدارات ادلولية مبا يف ذكل ماكت  امللكية الفكرية امخلسة. وذلا
ن اكنت املزيد من الإدارات ادلولية تنوي طرح دذه  اخلدمة يف املس تقبل. الوفد عن ادامتمه أأن يعرف اإ

ودمع وفد الصني الاقرتادني بتحسني نظام البحث الإضايف ادلويل. وأأوحض أأن املكب  احلكويم الصيين للملكية  .287
الفكرية عكف عىل مبابعة تطورات البحث الإضايف ادلويل وأأعرب عن تقديره اجلروهود اليت يبذلروها املكب  ادلويل والإدارات 

ذا دعت الرضور  اس تطالع ادلولية اليت تقدم دذه اخلد مة. وأأعرب املكب  احلكويم الصيين للملكية الفكرية عن اس تعداده اإ
 وهجات النظر وطل  الاقرتادات من املودعني ومواصل الرتوجي للخدمة فامي بني املس تخدمني يف الصني.

بحث عن داةل التقنية الصناعية ا عىل التعليقات اليت أأاثردا وفد مجروهورية كوراي بشأأن املعلومات املس تخدمة يف ال ورد .288
جراء البحث الإضايف ادلويل، أأكدت الأمانة أأهنا عىل اس تعداد لس تعراض املعلومات اليت يتيحروها املكب   السابقة عند اإ

ضايف دويل مبا يف ذكل املعلومات املتضمنة يف املبادئ  ادلويل بشأأن خمتلف اخليارات املتادة للمودعني عند طل  حبث اإ
 عادد  التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتروهيدي ادلويل.الإرشادية مل

دخالروها عىل القاعد   .289 45ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
)اثنيا(

َّنة 1 ممن الالحئة التنفيذية بصيغهتا املبي
ىل اجلعية لتنظر فهيا يف دو   PCT/WG/9/6يف مرفق الوثيقة  ، ردناة بأأية 2016رهتا املقبل يف أأكتوبر هبدف تقدميروها اإ

دخال القاعد  اجلديد   ضافية قد تدخلروها الأمانة. ومل يُتفق عىل اإ 45تغيريات حتريرية اإ
)اثنيا(

7
)اثنيا(

ول التعديالت املقرتدة  
45عىل القواعد 

)اثنيا(
45و 8

)اثنيا(
90و 9

)اثنيا(
3

)اثنيا(
 .  PCT/WG/9/6 بصيغهتا املبينة يف مرفق الوثيقة 

عة "خطأأ"  تصحيح الطل  ادلويل يف داةل العنارص والأجزاء املُود 
ىل الوثيقة  .290  .PCT/WG/9/13استندت املناقشات اإ

وذكرت الأمانة بأأن تفسري أأحاكم معادد  التعاون بشأأن الرباءات اليت تناول تضمني الأجزاء غري املوجود  يف الطل   .291
ىل اتفاق بشأأن تضمني أأدد العنارص من  ابلإداةل قد نوقش أأثناء ادلورات السابقة للفريق العامل، ولكن دون الوصول اإ

يداع املودع  الطل  ادلويل ابلإداةل حيامن يكون دذا العنرص مبضمن ابلفعل يف الطل  املودع. فعىل سبيل املثال يف داةل اإ
عة حصيحة من املطال ، طل  دويل حيتوي عىل مجموعة من املطال  اخلاطئة، ولكن الطل  ذي الأولوية حيتوي عىل مجمو 

ماكنية تضمني اجملموعة الصحيحة من املطال  يف الإداةل بوصفروها جزء غري موجود.  اة تتباين املامرسات بشأأن مدى اإ
لبعض املاكت  ما مل يكن دذا العنرص حمذوفا من الإيداع الأصيل فال ميكن تضمني املطال  الصحيحة، يف دني  ووفقا

ىل وجود مجموعتني من املطال . وأأثناء انعقاد ادلور  السابقة للفريق العامل يف العام مسحت ماكت  أأخرى بتضمينه، ما  أأدى اإ
ىل الأمانة أأن تُِعدَّ مرشوع  حمك يسمح للُموِدع، يف دالت حمدود  واس تثنائية للغاية، بأأن يستبدل مبا ُأوِدع  املنرصم ُطل  اإ

ة من مطال  و/أأو وصف يف الطل  ادلويل نسخةة معادةلة  " من املطال  و/أأو الوصف الوارد يف طل   خطأأ "حصيحةة
)أأ( لتوضيح أأن الأحاكم اليت تتناول الأجزاء غري 5.20الأولوية. ووضع دذا احلمك يف مرفق الوثيقة. واقرُتح أأول تعديل القاعد  

، ولكهنا ل ترسي اة و املطال  أأو الرسوم ليس موجوداملوجود  ترسي فقط عىل احلالت اليت يكون فهيا جزءاة من الوصف أأ 
ة. اثنيا اقرُتحت قاعد  جديد   عاة خطأأ 5.20عىل احلاةل اليت يكون فهيا أأدد العنارص أأو جزء من الطل  ُمود 

)اثنيا(
مبوجهبا ميكن  

للمودع الامتس دذف العنرص املودع خطأأ أأو جزء من الطل  وتأأكيد تضمني العنرص أأو اجلزء املعادل الصحيح ابلإداةل عىل 
ذا اكن النحو ال وارد يف طل  الأولوية. واقرتحت الأمانة أأن ينظر الفريق العامل أأولة، قبل حبث قضااي الصياغة املفصل، فامي اإ

مة ملُوِدعي الطلبات، واملعاجلة املطلوبة من ِقبل  جامع عىل دذا الهنج اجلديد، مع مراعا  قضااي مثل اخلدمة املُقدَّ يوجد اإ
ى، والعالقة بس بل الانتصاف الأخرى املوجود  املتوفر ، وأأهروها تصحيح الأخطاء السافر  املاكت ، وتوقعات لأطراف الأخر 

، مىت انطوى الأمر عىل قضااي ممثاةل ولكن مع اخبالف الرشوط اليت تسمح هبذا التصحيح مقارنة مبا دو 91مبقبىض القاعد  
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ىل ذكل من املروهم أأن تنظر ادلول ا لأعضاء يف احامتل قبول دذا الهنج اجلديد والاعرتاف مقرتح يف مرشوع احلمك. وابلإضافة اإ
ن اودعت العديد من  به مبوج  القوانني الوطنية املطبقة يف داةل التفاق عىل تعديل املعادد  عىل غرار الوثيقة املقرتدة. واإ

د مرشوعات الاقرتادات ادلول املتعاقد  حتفظات انمجة عن تنايف دذا الهنج مع القانون الوطين، فلن تتحقق فائد  من اعامت
دذه. واكنت املسأأةل الأخرى معنية ابلعالقة بني الهنج املقرتح ومعادد  قانون الرباءات، اليت ل ترسي مبارش  عىل الطلبات 

ادلولية ولكهنا هممة عق  دخول الطل  يف املردل الوطنية يف ادلول املتعاقد  الأطراف يف التفاقية. وابلنس بة لروهذه ادلول 
ددى املسائل يه مدى توافق الهنج مع املاد  اكنت  من معادد  قانون الرباءات اليت تسمح للطرف املتعاقد النص عىل  1.2اإ

لهيا يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات، خبالف  رشوط تعترب من وهجة نظر مودع الطل  تفضيلية مقارنة ابلرشوط املشار اإ
يداع الطل . واكن ا لسؤال الآخر املرتبط مبعادد  قانون الرباءات دو مدى ارتباط دذا احلمك الرشوط املتعلقة بتارخي اإ

ذ يصبح احلمك عنددا ملزم جليع الأطراف املتعاقد  يف معادد  قانون الرباءات، لأن دذا  اة ابجلان  الشلكي للطل  وحمتواه، اإ
لك الطل  وحمتواه رشيطة أأن تتخذ مجعية احلمك قد يصبح ملزما للأطراف املتعاقد  يف املعادد  يف داةل اعتباره مرتبط بش

. وعىل الرمغ من رضور  اختاذ قرار الأطراف املتعاقد  يف معادد  قانون 16معادد  قانون الرباءات قرارا بذكل مبوج  املاد  
هنا أأس ئل هممة لدلول املتعاقد  يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات الطرف دد  قانون يف معا الرباءات بشأأن دذه املسائل، فاإ

 الرباءات أأيضا.

لتوضيح رساين القاعد  فقط عىل الأجزاء غري  5.20ودمع وفد املكب  الأوروي للرباءات الاقرتاح بتعديل القاعد   .292
5.20املوجود . ومع ذكل عىل الرمغ من فروهم املكب  الأوروي للرباءات املنطق وراء القاعد  املقرتدة 

)اثنيا(
، وحتديدا ضامن قيام 

آخر من خالل النص عىل استبدال املواصفات املودعة، أأعرب عن انشغال مودعي ا لطلبات اذلين اكنوا ينوون تسلمي يشء أ
تنص عىل أأن للأطراف املتعاقد  حرية وضع رشوط  (1)2كبري ابتساق احلمك مع معادد  قانون الرباءات. وأأوحض أأن املاد  

لهيا يف معادد  قانون الرباءات ولحئهتا التنفيذية، خالتكون، من منظور املودع أأو املاكل، أأفضل من الرشوط امل   فشار اإ
ن املاد   5رشوط اترخي الإيداع وفقا للامد   من معادد  قانون الرباءات حتدد  5من معادد  قانون الرباءات. وأأضاف قائال اإ

، يه ابلتايل ملزمة للأطراف ( تتناول مسأأةل تضمني الأجزاء الناقصة ابلإداةل6)5رشوط اترخي الإيداع، وحتديدا املاد  
ضافية وبعيد  الأثر  اس تحدا املتعاقد  يف معادد  قانون الرباءات. ومعىن ذكل أأن تكل الأطراف ليست حر  يف  ماكنيات اإ اإ

ن اتفاقية الرباءات الأوروبية صيغت عىل ذكل الأساس، والقاعد   لتعديل نطاق الكشف دون تغيري اترخي الإيداع. وقال اإ
ىل دد كبري املاد  مهنا تط 56 ن 6)5ابق اإ جملس الطعون للمكب  الأوروي  حمك( من معادد  قانون الرباءات. وقال اإ

من اتفاقية الرباءات الأوروبية ل تُمكن من التفسري بأأن أأجزاء الوصف أأو  56أأن القاعد   أأكد J 27/10يف القضية للرباءات 
صالح معادد  الوصف كه كام أأودع يف الأصل ميكن تعديلروها أأو استب دالروها أأو دذفروها. وأأضاف أأن أأدد أأدداف مسار اإ

اكن معنيا مبواءمة معادد  التعاون بشأأن الرباءات مع معادد  قانون الرباءات  2007و 2001التعاون بشأأن الرباءات فامي بني 
عاد  ح قوق الأولوية. وذلكل، يعتقد قدر الإماكن، عىل النحو اذلي مت يف الأحاكم اخلاصة بتضمني الأجزاء الناقصة ابلإداةل واإ

الوفد أأنه من الرضوري تقيمي املسأأةل بدقة شديد ، ورمبا عىل أأساس مشاورات من خالل اس تبيان مثال، مع الأطراف 
املتعاقد  يف معادد  قانون الرباءات، من أأجل تفادي توس يع الروهو  بني املامرسة اليت جي  تنفيذدا يف املردل ادلولية واملامرسة 

ىل عدم وجود تناقض مع معادد  قانون الرباءات، فاإن الوطني ن خلص ذكل التقيمي اإ ة فامي بني خمتلف املاكت . وحىت واإ
ىل مزيد من التغيري يك تنص عىل أأن أأي عنرص مودع عن خطأأ أأو جزء حمذوف من الطل  عن 5.20القاعد   )اثنيا( حتتاج اإ

 نة اجلروهور.خطأأ ينبغي أأن حيتفظ به يف امللف وأأن يكون مبادا ملعاي 

التعديالت عىل اللواحئ التنفيذية املقرتدة يف الوثيقة  موافق عىلوذكر وفد الفلبني أأن مكب  امللكية الفكرية يف الفلبني  .293
للسامح بتصحيح العنارص املودعة عن خطأأ، لأن دذا التعديل يتشابه يف الغرض منه والغرض من تضمني الأجزاء الناقصة 

ذ يصححان العنارص املودعة  ابلإداةل. وحصح الإجراءان الطل  ادلويل بناء عىل العنارص اليت يتضمهنا طل  الأولوية ابلفعل، اإ
عن خطأأ والأجزاء اتحمذوفة عن خطأأ واستبدالروها أأو كهيام، حبيث تكون النتيجة الهنائية نفس نتيجة طل  الأولوية. واتبع 

جراء التضمني ابلإداةل لعنارص بأأمكلروها املامرسات اجلاري  ة يف مكب  امللكية الفكرية يف الفلبني.اإ
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نه ل يزال يعتقد اعتقادا قواي أأنه يف دال تضمن الطل  ادلويل مجموعة من  .294 وقال وفد الولايت املتحد  الأمريكية اإ
والمتس املودع، مع ذكل، تضمني مجيع املطال  و/أأو مجيع عنارص  طأأ املطال  مودعة خطأأ و/أأو عنارص وصف مودعة خ

ن ذكل التضمني ابلإداةل مشمول فعال ليس يف روح الوصف الوار  د  يف طل  الأولوية ابلإداةل ابعتباردا "جزءا انقصا"، فاإ
ذ يسمح بتصحيح الأخطاء  ونية الالحئة التنفيذية الرادنة حفس ، بل يف صياغهتا أأيضا. ويراعي دذا النص مودع الطل ، اإ

آاثر جس مية ما مل يمت تصحيحروها. وعىل دذا، دمع الوفد الروهدف من الاقرتاح. ومع ذكل رأأى الوفد أأنه ل  اليت قد ترتت  علهيا أ
 اة أأو جزء اة توجد رضور  لتعديل اللواحئ مبا أأن الأحاكم القامئة تنص ابلفعل عىل تضمني العنرص الصحيح أأو اجلزء بوصفه عنرص 

اغة الأحاكم واملوافقة علهيا )انظر الفقرتني " كام اتضح من النقاش أأثناء انعقاد ادلور  الأوىل للفريق العامل، وقت صياة "انقص
نه دمع PCT/WG/1/16وثيقة المن تقرير ادلور ،  127و 126 (. وعىل الرمغ من أأن الوفد مل ير رضور  لتعديل اللواحئ، فاإ

ىل املزيد من مودعي الطلبات بتضمني العنارص  ىل السامح اإ ن اكنت سوف حتقق الروهدف الرايم اإ الاقرتادات املقدمة اإ
()ب( من 1) 3صحيحة من وثيقة الأولوية عىل أأهنا عنرص أأو جزء "انقص". وعالو  عىل ذكل رأأى الوفد أأنه مبوج  املاد  ال 

ن تطبيق املعادد  عىل الطلبات ادلولية مرهتن بأأحاكم معادد  التعاون بشأأن الرباءات، وينبغي عىل  معادد  قانون الرباءات فاإ
()ب( من معادد  قانون الرباءات رصادة عىل 1) 3شأأن الرباءات. وقد نصت املاد  ذكل أأن تسود أأحاكم معادد  التعاون ب 

ما ييل: "تطبق أأحاكم دذه املعادد  ولحئهتا التنفيذية عىل الطلبات ادلولية لرباءات الاخرتاع وللرباءات الإضافية املودعة بناء 
ىل املروهل املطبقة بناء عىل 1عىل النحو التايل: "عىل معادد  التعاون بشأأن الرباءات مع مراعا  أأحاكم تكل املعادد ، " ابلنس بة اإ

جراء يبدأأ يف التارخي اذلي جيوز 2( من معادد  التعاون بشأأن الرباءات ...؛ "1) 39واملاد   22املاد   ىل أأي اإ " وابلنس بة اإ
التارخي". ورأأى الوفد أأن من تكل املعادد  أأو بعد ذكل  40أأو  23فيه بدء حبث الطل  ادلويل أأو حفصه بناء عىل املاد  

ىل اتفاق  ماكنية التوصل اإ عرابه عن أأمهل يف اإ معادد  قانون الرباءات ل ختضع لروها املسأأةل قيد النقاش. واخبمت الوفد بيانه ابإ
بشأأن القضااي حبيث ميكن يف الهناية لطلبات الإيداع أأن حتصل عىل س بل الانتصاف الرضورية لتصحيح دذا النوع 

 الأخطاء. من

 وفد الياابن الاقرتاح املقدم يف دذه الوثيقة وذكر أأن من شأأنه تبس يط خمتلف العمليات ملنفعة املس تخدمني. ودمع .295
من الطل ، ذلا س يفيد المتكن من استبعاد دذه العنارص من  اة ووفقا للمامرسات اجلارية تظل العنارص املودعة ابخلطأأ جزء

ضافية عىل النحو املذكور يف الفقر  نطاق الفحص. وفامي يتعلق ابخليار املتاح أأمام اإ  من  15دار  البحث ادلويل بفرض رسوم اإ
دار  البحث ادلويل بنفسروها  ن متكنت اإ  حتديد املبلغ بناء عىل مكية العمل الإضافية.من الوثيقة، دمع الوفد دذه الإماكنية اإ

ىل دد كبري السامح ملودع الطل  بأأن يستبدل مب .296 ة من مطال  أأو وصف وذكر وفد الصني أأنه من املعقول اإ ا ُأوِدع خطأأ
" من املطال  و/أأو الوصف الوارد يف الطل  الأ  ن الاقرتاح يقدم يف الطل  ادلويل نسخةة معادةلة "حصيحةة ول، وقال اإ

ا لروهذه املامرسة. ومع ذكل رأأى الوفد أأنه مبوج  التعديالت املقرتدة ل يزال غري مسموح ابستبدال املطال  أأساسا قانوني
جراءات البحث ادلويل. فوفقا ملامرسات املكب  احلكويم الصيين للملكية والوصف ا لاكمل، ما يؤثر عىل الطل  وعىل اإ

الفكرية بصفبه أأدد ماكت  تسمل الطلبات، حُيظر تضمني مجموعة اكمل من املطال  أأو وصف اكمل أأو كهيام. ورأأى الوفد أأن 
لوصف املودع عن خطأأ أأو كهيام يمت مبارش ، ما قد يفبح الباب أأمام الاقرتادني قد جيعالن استبدال مجموعة املطال  أأو ا

يضاح أأل جتزي الالحئة التنفيذية استبدال مطال  اكمل ول وصف  ساء  اس تخدام دذا احلمك. وذلا اقرتح الوفد أأنه ينبغي اإ اإ
ن مقبول تنقيح املبادئ التوجهيية اكمل، حىت يف داةل الإيداع ابخلطأأ.  ويف الوقت نفسه ويف ضوء تباين املامرسات قد يكو

 اخلاصة مباكت  تسمل الطلبات لتوضيح الوضع مبا ينفع مودعي الطلبات.

ودمع ممثل اجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات روح نية الاقرتاح، اذلي يتيح الفرصة أأمام مودعي الطلبات لتصحيح  .297
يداع  ما عن نقص بعض الأجزاء أأو اإ  بعضروها خطأأ.أأخطاء الإيداع النامجة اإ

ودمع وفد كندا توثيق املامرسات املتباينة يف جمال التسمل واملاكت  املعينة املتعلقة بتضمني الأجزاء الناقصة ابلإداةل، ما  .298
ىل ازدايد اليقني القانوين دلى مودعي الطلبات واملاكت . ويف دني ختتلف املامرسات يف املردل ادلولية عن املامرسات  يؤدي اإ
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ىل حتقيق الاتساق الوطنية، من  املمكن حتقيق الوضوح والاطمئنان ملودعي الطلبات بشأأن دذه املسأأةل دون احلاجة اإ
ضافة  20الاكمل بني القوانني الوطنية ومعادد  التعاون بشأأن الرباءات. وذلا دمع الوفد التعديالت املقرتدة عىل القاعد   واإ

5.20القاعد  
)اثنيا(

لكرت  يداع الطلبات اإ ماكنية ددو  أأنواع جديد  من . ومع ازايد اإ ىل الاعرتاف ابإ ونيا، حتتاج املاكت  اإ
رفا امللف اخلطأأ مثال. ومل تنص اللواحئ عىل دذا ما مل يُلحظ اخلطأأ قبل انهتاء فرت  الأولوية اليت يمتكن مودع  قالأخطاء اكإ

يداع طل  جديد حيتوي عىل العنارص أأو الأجزاء الصحيحة. ومع ذكل  رأأى الوفد أأنه س يكون من الطل  خاللروها من اإ
آلية حيصل مودعو الطلبات مبوجهبا عىل مساعد  يف ال دذه الظروف  املنطقي من منظور الس ياسة العامة توفري أ

ىل ذكل مل تسمح القاعد   غفال عنرص أأو أأكرث من  91الاس تثنائية. وابلإضافة اإ ابلتصوي  عندما يكون اخلطأأ عبار  عن اإ
عديالت املقرتدة وأأهنا تتغل  عىل الانشغالت اليت أأثريت يف ادلورات السابقة عنارص الطل  ادلويل. وبدت الت

 العامل. للفريق

وذكر ممثل معروهد الوالكء املعمتدين دلى املكب  الأوروي أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة يقدم دال مبوازان يتناول عىل  .299
نه عىل الرمغ م هنا هممة. حنو ُمرٍض مسأأةل الواثئق املودعة خطأأ. وقال اإ ن ندر  احلالت اليت تودع فهيا واثئق خاطئة فاإ

املمثل عن أأمهل يف دال اعامتد الاقرتادني أأل تعارض املاكت  املعينة واملتار  استبدال امللفات املودعة ابخلطأأ يف  وأأعرب
 املردل الوطنية.

ماكنية التضمني ابلإداةل جملموعة اكمل من الرس .300 ىل اإ )أأ(، 5.20وم الناقصة مبوج  القاعد  وأأشار وفد أأسرتاليا اإ
أأضاف أأن دذا احلمك ليس هل نظري مماثل خبصوص الوصف الاكمل أأو مجموعة املطال . وذلا يبدو أأن املسأأةل الأساس ية  ولكنه

ماكنية الاس تعاضة ابلتضمني ابلإداةل عن استبدال وصف أأو مجموعة مطال  أأودعت  املتعلقة ابلس ياسة العامة يه مدى اإ
ويف دذا الصدد س يكون من املفيد النظر يف أأس باب اخبالف الأحاكم اخلاصة بتضمني الرسومات عن الأحاكم  ابخلطأأ.

قبل التضمني اذلي أأجزي  اة أأو خمتار  اة معين اة اخلاصة ابلوصف واملطال . وذكر أأن مكب  امللكية الفكرية يف أأسرتاليا بصفبه مكبب
قبول اخبالف تناول طل  بعينه حس  اخبالف مكب  التسمل. واخبمت الوفد  يف املردل ادلولية، وذلا رأأى الوفد صعوبة يف

بداء اس تعداده قبول الإجامع فامي بني ادلول املتعاقد  يف دذا اجملال، ما قد يضفي بعض اليقني ويشجع املامرسات املمتزي   بيانه ابإ
لهيا.  اليت ميكن جليع املاكت  الاستناد اإ

دارات البحث ادلويل ودمع ممثل اجلعية الياابنية  .301 دار  من اإ ىل أأي اإ لوالكء الرباءات الاقرتاح. وأأضاف أأن السامح اإ
عداد تقرير  ضايف يف داةل اس تالم الطل  ابستبدال العنرص أأو اجلزء اذلي أأودع خطأأ عق  بدء الإدار  يف اإ بفرض رمس اإ

جراء انجع مع مراعاته املس تخدم كذكل  .البحث ادلويل يقدم دال مبوازان بتقدمي اإ

واتفق ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية مع الآراء اليت أأعرب عهنا وفد الولايت املتحد  الأمريكية وممثل  .302
اجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات وممثل معروهد الوالكء املعمتدين دلى املكب  الأوروي للرباءات بدمع الاقرتاح ابلسامح 

  والأجزاء املودعة خطأأ.ملودعي الطلبات بتصحيح العنارص

رصار مودع الطل  عىل أأن العنرص أأو اجلزء قد أأودع ابخلطأأ س يكون من  .303 وذكر وفد مجروهورية كوراي أأنه يف داةل اإ
الصع  عىل املكب  حتديد حصة دذا الادعاء. ففي بعض احلالت س يكون من الصعوبة مباكن حتديد اخلطأأ السافر يف الامتس 

تشمل الأخطاء اليت يتسب  املودع فهيا، وأأعرب  5.20. وأأضاف أأن القاعد  91القاعد   بتصوي  اخلطأأ السافر مبوج 
الوفد عن اعتقاده أأن احلصول عىل معلومات أأفضل عن دذين احلمكني ميكن أأن يسرتشد هبا مودع الطل  يف ال الإطار 

 القانوين الرادن.

ادلويل توضيح بعض النقاط. أأول المتس الوفد ودمع وفد اململكة املتحد  روح الاقرتاح ولكنه طل  من املكب   .304
توضيح أأثر الأحاكم املرتت  عىل املاكت  دلى الأطراف املتعاقد  يف معادد  قانون الرباءات. ويف دذا الصدد أأعرب الوفد 

ا يف داةل من معادد  قانون الرباءات وذل 1.6عن فروهمه أأن املكب  ادلويل رأأى أأن الأحاكم املقرتدة ل تدخل يف نطاق املاد  
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دخولروها دذه الأحاكم دزي النفاذ لن تكون ادلول الأعضاء يف املعادد  ملزمة بتطبيقروها عىل الصعيد الوطين ول الصعيد 
ىل دللت الاقرتاح عىل مكب  امللكية الفكرية يف اململكة املتحد ، ل تنص املامرسات اجلارية عىل  الإقلميي. واثنيا، وابلنظر اإ

ن دخول دذه التغيريات دزي النفاذ  دذف مودعي الطلبات الصفحات غري الصحيحة من الطل  عىل النحو املقرتح. وقال اإ
خطار ابلتضارب بني كونه مكب  لتسمل الطلبات  يداع اإ ىل اإ سوف حيتاج مكب  امللكية الفكرية يف اململكة املتحد  ابلتايل اإ

ضافية يف املواصفات من وثيقة . ومع ذكل جيزي القانون يف اململكة امل اة /خمتار اة معين اة ومكبب تحد  ملودع الطل  تضمني صفحات اإ
الأولوية مىت اكنت بعض أأجزاء الطل  انقصة، وابلتايل ميكن للوفد تفسري الأحاكم عىل أأهنا تتضمن الوضع اذلي تكون فيه 

ل بعض الأجزاء أأو العنارص قد أأودعت ابخلطأأ، ولكن الصفحات املودعة ابخلطأأ ل بد أأن تظل يف الط ل  ول ميكن دذفروها اإ
ماكنية دذف الصفحات املودعة ابخلطأأ من اقرتاح  لغاء اإ يف مردل لحقة دني يودع املودع طل  تعديل. وذلا اقرتح الوفد اإ

السامح للماكت  بتضمني صفحات جديد ، ولكن مع الإبقاء عىل الصفحات املودعة ابخلطأأ يف الطل  ونرشدا مع 
 ادلويل. الطل 

ني املعمتدين دلى منظامت امللكية الفكرية والصناعية أأنه عىل الرمغ من وضوح الفكر  الإس بانيية الوالكء وذكر ممثل مجع  .305
بأأن الصفحات املنفرد  جزء انقص، مل يسروهل عليه حسم دذه املسأأةل يف داةل نقص عدد من املطال . وابملثل حيتاج أأي 

ذا اكن ينبغي تصحيح اخل ىل اتحمام مكب  أأن جيري حتليالة لتحديد ما اإ طأأ، ودو الأمر اذلي يتطل  يف بعض احلالت اللجوء اإ
للبت فيه. ولروهذا السب  من املروهم أأن تتسم دذه التغيريات ابلشفافية مع الأطراف الأخرى، ما يعين نرش الطل  عىل النحو 

ا عن الوثيقة املنشور . ل يف مردل لحقة بعيدة دخال أأية تغيريات اإ  اذلي أأودع به، مع عدم اإ

م ممثل اجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات ) .306 (، AIPLA( بياانة من اجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )APAAوقدَّ
اليت مل يمتكَّن ممثلروها من حضور ادلور . واعتربت اجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية يف بياهنا أأنَّ املامرسة املتَّبعة يف 

ىل دد ما املكب  الأوروي للرب  ا غري منطقية اإ ذا  -اءات تنطوي عىل صعوبة ل موج  لروها كام أأهنَّ ذ ميكن اس تكامل الطلبات اإ اإ
َّه يف دني أأنَّ الغرض من معادد   ىل أأن اكن جزء  مهنا انقصاة، بيد أأنَّ التصوي  غري ممكن يف دال وقوع خطأأ. وأأشار البيان اإ

جرا ماكنية اس تخدام توارخي الإيداع بصور  التعاون بشأأن الرباءات دو أأن تكون معادد  اإ ئية تقبرص أأحاكهما عىل كفاةل اإ
نَّ املعادد  ل توجد يف  د  ريامث يأأخذ التسويق جمراه، فاإ يداع الطلبات دلى بدلان مبعّدِ رجاء اإ مببادةل والسامح للمودعني ابإ

َّه برصف  فراغ. وأأضاف البيان أأنَّ دناك جحة وجهية )تتفق مع بعض اجلوان  يف موقف املكب  الأوروي للرباءات( مفاددا أأن
نَّ  النظر عن رغبات اجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية واملامرسات الوطنية املتَّبعة يف الولايت املتحد  الأمريكية، فاإ

ذ حتظر املاد   من معادد   2معادد  قانون الرباءات، ويه معادد  موضوعية، قد حتظر تعديل الأجزاء املودعة ابخلطأأ. اإ
ىل 4من معادد  قانون الرباءات، مبا يف ذكل الفقر  ) 5قانون الرباءات رصادة تعديل املاد   ( من تكل املاد . وأأشار البيان اإ

دا مجعية احتاد معادد  التعاون بشأأن  َّه يف دني ميكن توضيح مسأأةل الأجزاء املودعة ابخلطأأ عن طريق وضع لحئة تقرُّ أأن
نَّ ا ك الطرف اذلي يسعى الرباءات، فاإ ذا متسَّ جلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية تسمّلِ بأأنَّ ذكل قد ل يكون دالة جمداية اإ

َّه ل ميكن تغلي  اللواحئ عىل نّصِ القانون. ورصادة، فقد متر س نوات، مبا يف ذكل س نوات من عدم  بطال الرباء  بأأن ىل اإ اإ
ددى  ىل أأنَّ استبدال جزء انقص ممكن  من الناحية القانونية.اليقني، قبل أأن تنهتيي اتحمام يف اإ وأأضاف  الولايت القضائية اإ

ىل دّلِ املشلكة ابلاكمل، فقد يمتثل أأدد احللول يف تشجيع املاكت  الوطنية عىل  َّه عىل الرمغ من أأنَّ ذكل لن يؤدي اإ البيان أأن
يداع دون تقدميروها، وعالو  أأن تكون دلهيا أأهجز  تقنية للتأأكد من تقدمي املواصفات واملطال   وامللخص، حبيث ل تسمح ابلإ

م املواصفات "الصحيحة". َّه قد قدَّ واثنياة، ميكن تشجيع  عىل ذكل، أأن تنشئ مس توى اثن من التدقيق يؤكِّد املودع فيه أأن
مة لعملروها معياراة مرانة بشأأن استبدال الأجزا ىل أأنَّ املاكت  الوطنية عىل أأن تعمتد يف القوانني املنّظِ ء اخلاطئة. وأأشار البيان اإ

 أأدد البدائل املتادة مبقبىض النظام القانوين القامئ واللواحئ املعمول هبا فامي يتعلق مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات ومعادد  قانون
آلية رد الأولوية. ومع أأنَّ املكب  الأوروي للرباءات يضع معياراة عالياة  لرد الأولوية "ابلرمغ من الرباءات يمتثل يف اس تخدام أ

قلميية، بدلة ممَّا  َّسم ابليقني النس يب يف املردل الوطنية أأو الإ نَّ ذكل عىل الأقل يكفل ارتياداة يت بداء العناية الالزمة"، فاإ قد اإ
طار معادد  التعاون بشأأن الرباءات. وأأضافت اجلعية الأمريكية لقا يداع يف اإ نون امللكية يكون تيسرياة وهيًّا يف مردل الإ
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لهيا عىل وجه  دراج طلبات يف الإيداع "الأويل" عن طريق تضمني تكل الطلبات ابلإداةل اإ الفكرية يف بياهنا أأنَّ التصوي  ابإ
التحديد أأمر  مسموح  به دون قيود يف الولايت املتحد  الأمريكية، بيد أأنَّ تكل املامرسة ليست مبَّبعة، عىل دد فروهم اجلعية 

من معادد  قانون الرباءات  5( من املاد  7وتسمح الفقر  ) نون امللكية الفكرية، يف املكب  الأوروي للرباءات.الأمريكية لقا
ىل أأنَّ القاعد  املقرتدة  من شأأهنا أأن تسمح بذكل، وأأنَّ اجلعية الأمريكية  6.20ابلتصوي  عىل ذكل النحو. وأأشار البيان اإ

ىل تطبيق ذا اكنت قد س نحت للمكب   لقانون امللكية الفكرية تدعو اإ َّه مل يتضح من الاقرتاح ما اإ تكل القاعد . وذكر البيان أأن
ادلويل والوفود فرصة النظر يف أأثر معادد  قانون الرباءات عىل دذه املسأأةل، وأأنَّ اجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية 

مع أأحاكم معادد  قانون الرباءات. وأأضاف البيان أأنَّ  ترى عىل مضض أأنَّ السامح ابس تكامل الأجزاء الناقصة قد يتعارض
نَّ ذكل  ماكن املودعني استبدال الأجزاء اخلاطئة، فاإ ذا اكن ابإ َّه اإ اجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية تدرك بلك ادرتام أأن

َّه، حرصاة عىل حسن  ىل أأن ىل مىت وم مر  ميكن التصوي ؟". وأأشار البيان اإ سري العمل يف املكب  ادلويل يثري السؤال "اإ
نَّ تقدمي نسخة لحقة من طل  معزتم من شأأنه أأن جيعل حتقيق أأدداف املعادد  املمتثل  والإدارات امللكَّفة ابلبحث ادلويل، فاإ

دار  ملكَّفة ابلبحث ادلويل أأمراة ابلغ الصعوبة. جراءات فورية من جان  أأّيِ اإ اذ اإ انون امللكية وقالت اجلعية الأمريكية لق يف اخّتِ
َّه ينبغي تنفيذ القاعد   ا ترى أأن هنَّ قرار لحئة تسمح بتصوي  الطلبات اليت جيري تضميهنا  "1")أأ(5.20الفكرية يف بياهنا اإ واإ

لهيا يف الطل  الأصيل أأو يف طلبات الأولوية انطالقاة من روح القاعد   وأأضافت اجلعية الأمريكية لقانون  .6.20ابلإداةل اإ
طار القاعدتني امللكية الفك ا ترى مع ذكل أأنَّ تنفيذ اللواحئ املقرتدة اليت تتناول الأجزاء اخلاطئة يف اإ  "2")أأ(5.20رية أأهنَّ

5.20و
)اثنياة(

َّه   ا يف الوقت الرادن، فرتى اجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية أأن يف الوقت احلارض قد يكون سابقةا لأوانه. أأمَّ
ىل حتقيق ما ييل: ينبغي أأن يكون دناك شع ب( وتشجيع ادلول )أأ( توفري دلول تقنية للحّدِ من وقوع اخلطأأ، )ور عام هيدف اإ

ج( والاقبناع بأأنَّ الأحاكم املتعلقة برد الأولوية يه الأدا  )عىل الأخذ مبعيار مرن فامي يتعلق ابستبدال الأجزاء اخلاطئة، 
 املناس بة للتعامل مع الأجزاء املودعة ابخلطأأ.

عىل التعليقات اليت أأبدادا وفد أأسرتاليا، ذكرت الأمانة أأنَّ مسأأةل التضمني ابلإداةل لعنارص انقصة من الوصف  ورداة  .307
يداع الرسوم  .3.20أأو املطال  منصوص  علهيا يف القاعد   َّه ل يُشرتط اإ ىل أأن وختتلف الرسوم عن الوصف واملطال ، ابلنظر اإ

نَّ سلطة تفسري أأحاكم املعادد  يف يد الأطراف املتعاقد   وفامي يتعلق للحصول عىل اترخي الإيداع. مبعادد  قانون الرباءات، فاإ
( من معادد  قانون 6)5فهيا. ومع وضع ذكل يف الاعتبار، ففي رأأي املكب  ادلويل أأنَّ مسأأةل اترخي الإيداع تتناولروها املاد  

ون الرباءات بأأن تنصَّ عىل أأحاكم أأفضل من الأحاكم الوارد  ( لدلول املتعاقد  يف معادد  قان1)2الرباءات، ول تسمح املاد  
من وهجة نظر املودعني واملالكني. ومع ذكل، ينطوي الاقرتاح عىل عنرصين. ويتعلق العنرص الأول ابلأحاكم اليت  5يف املاد  

ىل ذكل ليه، برمغ الإشار  اإ ن جزءاة اكن انقصاة يف البداية ابلإداةل اإ َّه قد ُأودع ابخلطأأ،  تسمح للمودع بأأن يضّمِ اجلزء عىل أأن
يداعه. يداع عنرص خمتلف معَّا س بق اإ ىل أأنَّ القصد دو اإ يداع  ابلنظر اإ ذا أأودعت مجموعة من املطال  يف دني اكن القصد اإ فاإ

يداعروها تُعدُّ انقصة. ومن مثَّ  تسمح دذه  مجموعة خمتلفة، تفرّسِ دول أأعضاء عديد  ذكل عىل أأنَّ مجموعة املطال  اليت اكن يُقصد اإ
ادلول الأعضاء بتضمني الأجزاء املودعة ابخلطأأ، وتفرّسِ ادلول املتعاقد  مهنا يف معادد  قانون الرباءات أأحاكم املعادد  عىل 

ا تسمح بتضمني الأجزاء املودعة ابخلطأأ عىل ذكل النحو. ويمتثل العنرص الثاين يف السامح للمودع حبذف اجلزء املودع  أأهنَّ
ضافة جزء ابخلطأأ والاس تع ىل دذه املسأأةل يف معادد  قانون الرباءات، اليت تسمح ابإ اضة عنه ابجلزء الصحيح. ومل يُتطرق اإ

ل مبوج   ماكنية القيام به اإ انقص، لكهنا ل تتناول دذف أأي جزء من الطل ، ودو ما تقيض معظم القوانني الوطنية بعدم اإ
طار ال نَّ ما دو تعديل. غري أأنَّ تعديل الوصف ليس ممكناة يف اإ فصل الأول من معادد  التعاون بشأأن الرباءات، ومن مثَّ فاإ

منصوص عليه يسمح للمودع "بتصوي " الطل ، بيد أأنَّ دذه املسأأةل ل صل لروها مبعادد  قانون الرباءات. وأأشارت الأمانة 
ىل الأطراف املتع رسال اس تبيان اإ ىل أأنَّ وفد املكب  الأوروي للرباءات اكن قد اقرتح اإ اقد  يف معادد  قانون الرباءات اإ

يتناول الأحاكم ذات الصل يف دذه املعادد ، غري أأنَّ الأمانة ترى أأنَّ دذا قد يُسفر عن تفسريات خمتلفة، وأأنَّ مسأأةل 
 ويف دني تتفق الأمانة مع وفد الولايت املتحد  الأمريكية عىل أأنَّ  التفسري ختصُّ الأعضاء يف معادد  قانون الرباءات كلك.

نَّ أأحاكم معادد  التعاون بشأأن الرباءات لروها أأثر مبارش  معادد  التعاون بشأأن الرباءات غري مقيَّد  مبعادد  قانون الرباءات، فاإ
عىل الأطراف املتعاقد  يف معادد  قانون الرباءات، الأمر اذلي يضع تكل الأطراف يف موقف صع  يف احلالت اليت 
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. وما دام عدم التفاق بشأأن مسأأةل الأجزاء الناقصة قامئاة، جيد املودعون أأنفسروهم يف تنطوي عىل تناقضات بني املعاددتني
مواهجة اخبالف القرارات املتَّخذ  بني املردلتني ادلولية والوطنية من معادد  التعاون بشأأن الرباءات، حس  املكب  اذلي 

أأن أأفضل الس بل للميض قدماة خبصوص مسأأةل كيفية يتعامل مع احلاةل. ومن مثَّ تظل الإجابة غري واحضة عىل السؤال بش
 تضمني جزء انقص يف احلالت اليت يكون قد أأودع فهيا جزء ابخلطأأ يف اترخي الإيداع. 

 واقرتح وفد الولايت املتحد  الأمريكية أأن يواصل املكب  ادلويل النظر يف مبطلبات معادد  قانون الرباءات. .308

أأن جتري تقيامية للمسائل املتصل مبعادد  قانون الرباءات، يك ينظر فيه الفريق والمتس الفريق العامل من الأمانة  .309
 العامل يف دورته املقبل.

 املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم
ىل الوثيقة  .310  .PCT/WG/9/3استندت املناقشات اإ

َّه، يف س ياق املناقشات حول تضمني الأجزاء الن .311 لهيا، اثر وطرحت الأمانة الوثيقة عن طريق توضيح أأن اقصة ابلإداةل اإ
ىل طل  سابق حيمل نفس اترخي الإيداع اذلي حيمهل الطل  ادلويل  ذا اكنت املطالبة ابلأولوية اليت تستند اإ تساؤل بشأأن ما اإ

تُعدُّ مطالبة سلمية وفقاة لتفاقية ابريس ومن مثَّ وفقاة ملعادد  التعاون بشأأن الرباءات. واثر دذا التساؤل يف س ياق تقدمي 
ماكنية تضمني جزء من  ىل طل  وطين ُأودع يف نفس اليوم حىت تُتاح هلم اإ املودعني طلباة دوليًّا للمطالبة ابلأولوية استناداة اإ

ىل أأنَّ الفريق العامل قد انقش،  ذا اكن ذكل اجلزء انقصاة من الطل  ادلويل. وأأشارت الأمانة اإ ليه اإ الطل  الوطين ابلإداةل اإ
للتعامل مع التفسريات املتلفة لتفاقية ابريس من جان   PCT/WG/8/5ة خيارات ممكنة يف الوثيقة يف دورته الثامنة، أأربع

ىل  ىل توافق يف الآراء. وطل  الفريق العامل اإ ماكت  ادلول املتعاقد  يف معادد  التعاون بشأأن الرباءات، دون الوصول اإ
ماكت  تسمل الطلبات رصادة بأأل تلغي املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم  الأمانة أأن تعدَّ تعديالة مقرتداة لالحئة التنفيذية يُلزِم

طار الاقرتاح،  متروهيداة للبت يف الأمر من جان  املاكت  املعيَّنة يف املردل الوطنية. وبنيَّ مرفق الوثيقة دذا الاقرتاح. ويف اإ
لغاء مطالبة ابلأولوية يف نفس اليوم، وت ل ظل املطالبة مشموةل يف الطل  يك تكون أأساساة ممكناة يقوم مكب  تسمل الطلبات ابإ

ماكن لك مكب  أأن يتخذ قراره بشأأن الاعرتاف ابملطالبة ابلأولوية يف نفس اليوم من  للتضمني ابلإداةل. وعندئذ يكون ابإ
َّه، يف دني طار القانون الوطين. وأأوحضت الأمانة أأيضاة أأن ىل تفسريه لتفاقية ابريس يف اإ )أأ( من 11 أأنَّ الفقر  عدمه استناداة اإ

ىل  نَّ دذا الرمق ل 2013طل  دويل ُأودعت يف عام  200الوثيقة تُشري اإ يشمل  تتضمن مطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم، فاإ
م بشأأهنا مطالبات أأخرى ابلأولوية. فاإذا ُأخذت يف الاعتبار الطلبات ادلولية اليت تتضمن مطالبات  سوى الطلبات اليت مل تُقدَّ

ىل أأكرث من ابلأ  يف املائة  1طل ، بنس بة تقرتب من  1600ولوية يف نفس اليوم ومطالبات أأخرى ابلأولوية، يصل دذا الرمق اإ
الطلبات ادلولية. ويف دني أأنَّ دذا الرمق أأكرث دلةل، مفن املروهم أأن تؤخذ يف الاعتبار عواق  ذكل عىل املاكت   مجموعمن 

ولوية يف نفس اليوم. ومبوج  الاقرتاح، س يأأخذ تقرير البحث ادلويل يف الاعتبار املعيَّنة اليت ل تقبل املطالبات ابلأ 
املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم وأأيَّ تضمني ابلإداةل، بيد أأنَّ التقرير س يكون بال قمية لتكل املاكت  املعيَّنة. واخبمتت 

ىل أأنَّ الاقرتاح الأمانة ابلتشديد عىل أأهية أأن يتفق الأعضاء يف معادد  التعاون ب  شأأن الرباءات بشأأن قبول املقرتح، ابلنظر اإ
عالانت بعدم توافق الاقرتاح مع القانون الوطين. م العديد من املاكت  املعيَّنة اإ ذا قدَّ  لن تكون هل قمية تُذكر اإ

عالمات التجارية، وذكَّر وفد الولايت املتحد  الأمريكية الفريق العامل بأأنَّ مكب  الولايت املتحد  للرباءات وال .312
عندما  2007بصفبه مكب  تسمل الطلبات، مل يعرتض عىل مطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم يف املردل ادلولية منذ عام 

ذا مل يُودع الطل  ادلويل يف غضون عام وادد من اترخي  ُدذف من الالحئة التنفيذية اشرتاط اعتبار املطالبة ابلأولوية لغية اإ
َّه ل ينبغي اعتبار املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم لغية، ول س امي  أأيوية. وأأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح املطالبة ابلأول أأن

ية، سواء بصفبه املكب  املعنيَّ أأو يف و أأنَّ مكب  الولايت املتحد  للرباءات والعالمات التجارية يقبل تكل املطالبات ابلأول
لوفد أأنَّ دذا التغيري ل خيتلف يف جودره عن املامرسة املمتثل يف عدم الاعرتاض عىل املطالبات الإيداعات املبارش . واعترب ا
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ا و 12ابلأولوية يف نفس اليوم بني  ا من اترخي الأولوية، وترك دذه املطالبات لُينظر فهيا يف املردل الوطنية وفقاة  14شروهرة شروهرة
 نيَّ فامي يتعلق مبسأأةل رد الأولوية.للقوانني الوطنية املعمول هبا دلى املكب  املع

وأأكَّد وفد املكب  الأوروي للرباءات جمدداة موقفه املمتثل يف أأنَّ املكب  الأوروي للرباءات يأأخذ بتفسري حريف للفقر   .313
يُسمح من اتفاقية ابريس، واليت تقيض بأأنَّ فرت  الأولوية ل تشمل يوم الإيداع نفسه. ومن مثَّ ل  4( من املاد  2)ج()

عالانة يُطال   فيه 8( من املاد  1ابملطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم. ووفقةا للفقر  ) ، جي  أأن تتضمن املطالبة ابلأولوية اإ
طار معادد   يداعروها، واحلد الأدىن للفرت  الزمنية دو يوم وادد. ودكذا ففي اإ بأأولوية طل  أأو أأكرث من الطلبات اليت س بق اإ

ت، جي  أأن يكون الطل  السابق قد أأودع قبل الطل  ادلويل اذلي يتضمن املطالبة ابلأولوية استناداة التعاون بشأأن الرباءا
ىل الطل  السابق بيوم وادد عىل الأقل. وابملثل، تعّرِف القاعد   ا تعين فرت   4.2اإ شروهراة من اترخي  12فرت  الأولوية عىل أأهنَّ

من التفاقية  87( من املاد  1وتعّرِف الفقر  ) الفرت  يوم الإيداع نفسه.الإيداع املُطال   بأأولويته، عىل أأل تشمل تكل 
ا  نَّ املكب   12الأوروبية لرباءات الاخرتاع أأيضاة فرت  الأولوية عىل أأهنَّ يداع الطل  الأول، ومن مثَّ فاإ شروهراة من اترخي اإ

لهيا. الأوروي للرباءات ل يعتدُّ عىل دذا الأساس ابملطالبات ابلأولوية يف نف نة ابلإداةل اإ س اليوم والعنارص الناقصة املضمَّ
ا  مَّ وعالو  عىل ذكل، مفن شأأن التعديل املقرتح أأن يزيد من عدد احلالت دلى املكب  الأوروي للرباءات اليت سيبعنيَّ فهيا اإ

ليه. و  تقلِّل دذه التغيريات أأيضاة من قمية تغيري اترخي الإيداع ادلويل أأو جتادل العنرص اذلي اكن املودع يعزتم تضمينه ابلإداةل اإ
)ب( من الوثيقة دذا 11وتدمع الفقر   تقارير البحث ادلولية، ودو ما ينطوي عىل عواق  خطري  حممتل عىل املودعني.

جراءات املردل الوطنية أأكرث  ذ تُقرُّ بأأنَّ النتيجة العملية املرتتبة عىل ذكل التغيري يف القواعد يه جعل اإ تعقيداة يف الاس تنباج، اإ
معظم املاكت  املعيَّنة فامي يتعلق ابلطلبات اليت تش متل عىل مطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم واليت يُلمتس فهيا تضمني عنارص 

ىل تكل املطالبات ابلأولوية. ويف الوقت الرادن، يبدو أأنَّ معظم املاكت  املعيَّنة ل تسمح بتكل  لهيا ابلستناد اإ ابلإداةل اإ
ىل املطالبات ابلأولوية من دذا املطالبا ا اإ لهيا استنادة ت ابلأولوية يف نفس اليوم، ومن مثَّ ل تسمح بتضمني عنارص ابلإداةل اإ

ىل تكل  ذا أُعلن بطالن املطالبة ابلأولوية يف املردل الالحقة، من الواحض أأنَّ التضمني املستند اإ القبيل. وعالو  عىل ذكل، فاإ
بقاء املطالبة ابلأولوية س يكون اب ىل أأن البطالن يُعلن فامي خيصُّ مجيع الأغراض. ومن مثَّ يويص الوفد ابلإ طالة أأيضاة، ابلنظر اإ

عىل الوضع الرادن عن طريق زايد  توضيح خمتلف املامرسات املتَّبعة يف املبادئ التوجهيية ملاكت  تسمل الطلبات، وس يكون 
سروهام يف مع   لية التنقيح.املكب  الأوروي للرباءات عىل اس تعداد لالإ

رسائيل أأنَّ املكب  الإرسائييل للرباءات مل يس بق هل أأن واجه قط داةل اش متل فهيا طل   عىل مطالبة  .314 وذكر وفد اإ
ىل طل  أأودع يف وقت سابق من نفس اليوم. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده للتعديالت املقرتدة  ابلأولوية استناداة اإ

َّه ل ينبغي اعتبار املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم أأوجه نقص يف س ياق الوارد  يف مرفق الوثيقة واليت تق يض ابلنص عىل أأن
فساح اجملال أأمام لك مكب  معنيَّ ليك يقرر مبوج   جراءات املردل ادلولية من معادد  التعاون بشأأن الرباءات، ومن مثَّ اإ اإ

ذا اكن سيسمح بقبول   املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم.القوانني الوطنية املعمول هبا دليه ما اإ

ىل قبول التعديل املقرتح حبيث ل يُعدُّ من أأوجه النقص يف املردل ادلولية أأن يكون اترخي  .315 َّه مييل اإ وذكر وفد الفلبني أأن
ذا اكن سيسمح ابملطالبة اب لأولوية يف الأولوية دو نفسه اترخي الإيداع ادلويل، وحبيث يكون عىل املكب  املعنيَّ أأن يقرر ما اإ

نفس اليوم. ومن شأأن ذكل أأن يكفل اس تخدام طل  الأولوية اذلي حيمل نفس اترخي الإيداع اذلي حيمهل الطل  ادلويل 
لهيا، ودو ما يتفق مع املامرسة املتَّبعة يف مكب  الفلبني للملكية الفكرية.  كأساس لتضمني الأجزاء أأو العنارص الناقصة ابلإداةل اإ

زاةل عدم اليقني القانوين، الأمر اذلي قد تكون هل عواق  وخمية عىل  وذكر وفد الصني أأنَّ  .316 ىل اإ الاقرتاح لن يُفيض اإ
يداع الطل  ادلويل، س يكون من الصع  حتديد الطل  اذلي أأودع  املودع. يداع طل  الأولوية يف نفس اترخي اإ ففي داةل اإ

ليه يف طل  قبل الآخر. وميكن أأن يُسفر دذا عن دالت جيري فهيا تضمني حمتواي ت طل  مودع يف وقت لحق ابلإداةل اإ
أأودع يف وقت سابق، ودو ما ل يتفق مع الغرض من حقوق الأولوية يف اتفاقية ابريس ول مع نظام التضمني ابلإداةل. 

أأن يؤدي التعديل ، ل تسمح معظم املاكت  املعيَّنة ابملطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم، وميكن 11توحّضِ الوثيقة يف الفقر   وكام
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ىل زايد  تعقيد الإجراءات وأأن يؤثر عىل اس تخدام تقارير البحث ادل لروهذه  اولية من جان  تكل املاكت . ونظر املقرتح اإ
سداء املشور  حول املسأأةل هبدف التوفيق بني خمتلف املامرسات  ىل اإ الصعوابت، اقرتح الوفد أأن تُدعى مجعية احتاد ابريس اإ

 اتفاقية ابريس، مبا خيدم مصلحة مودعي الطلبات.يف ادلول الأعضاء يف 

ومل يُتّفق عىل التعديالت املقرتدة بشأأن الالحئة التنفيذية ملعادد  التعاون بشأأن الرباءات كام يه معروضة يف  .317
 ، ول العمل املقبل فامي يتعلق هبذه املسأأةل.PCT/WG/9/3مرفق الوثيقة 

رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من دار  البحث ادلويل اإ ىل اإ  مكب  تسمل الطلبات اإ
ىل الوثيقة  .318  .PCT/WG/9/5استندت املناقشات اإ

23وأأوحضت الأمانة أأنَّ الوثيقة تقرتح تعديل القاعد   .319
)اثنياة(

، عىل أأن تدخل دزي 2015اليت اعمتدهتا اجلعية يف عام  2
رسال نتاجئ البحث . 2017يوليو  1النفاذ يف  ىل  وتتعلق دذه القاعد  ابإ و/أأو التصنيف السابق من مكب  تسمل الطلبات اإ

َّه قد يكون دناك تعارض بني القاعد   ىل أأن دار  البحث ادلويل. وعق  الاعامتد، اسرُتعي انتباه املكب  ادلويل اإ 23اإ
)اثنياة(

)أأ( 2
1.94، والقاعد  30( من املاد  3، دلى انطباقروها مبوج  الفقر  )30()أأ( من املاد  2والفقر  )

ياة()اثن 
، الوارد رشهحا يف الفقرات 

ىل  5من  ىل تناول التعارض الظادري يف احلالت اليت  7اإ من الوثيقة. وهتدف التعديالت املقرتدة الوارد  يف مرفق الوثيقة اإ
رسال املعلومات. واقرُتح أأن تدخل دذه التعديالت دزي  30()أأ( من املاد  2متنع فهيا الفقر  ) مكب  تسمل الطلبات من اإ

حة" من القاعد   2017يوليو  1فاذ يف الن 23من أأجل ضامن أأن تنطبق النسخة "املصحَّ
)اثنياة(

ا من دذا التارخي، وس يكون   بدءة
دار  البحث ادلويل. ىل اإ رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق اإ  من الواحض مىت يكون مكب  تسمل الطلبات ملزماة ابإ

رسائيل عن تأأييده للفكر  الع .320 ل أأنَّ الترشيعات الوطنية وأأعرب وفد اإ امة بشأأن تقامس العمل والتعاون بني املاكت ، اإ
دار  البحث  ىل اإ رسال معلومات البحث والتصنيف بشأأن طلبات الرباءات غري املنشور  اإ ماكنية اإ رسائيل ل تنصُّ عىل اإ يف اإ

ىل أأنَّ املاد   ائييل تنصُّ عىل أأنَّ مجيع املستندات املتعلقة من قانون الرباءات الإرس  168ادلويل دون موافقة املودع؛ ابلنظر اإ
رسائيل ابلفعل املكب  ادلويل بعدم توافق القاعد   ىل أأن تُنرش. ومن مثَّ، فقد أأخطرت اإ َّة اإ 23بطلبات الرباءات تظلُّ رسي

)اثنياة(
 

 مع قانوهنا الوطين.

وثيقة. وفامي يتعلق ابلتنفيذ اعتباراة من وأأعرب وفد الولايت املتحد  الأمريكية عن تأأييده للتعديالت الوارد  يف ال .321
خطاراة بعدم التوافق مع قانوهنا الوطين.2017يوليو  1 آلية يف  ، أأودعت الولايت املتحد  اإ اتدة أ ومع ذكل، اقرتح الوفد اإ

رسال معلومات البحث والتصنيف.  منوذج الطل  اخلاص مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات لمتكني املودعني من الإذن ابإ

ِّساق بني القاعد   .322 23وأأعرب وفد الياابن عن تأأييده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة لضامن الات
)اثنيا(

 .30واملاد   2

زاةل التعارض الظادري بني القاعد   .323 23وأأعرب وفد كندا عن تأأييده للتعديالت املقرتدة يف الوثيقة بغية اإ
)اثنياة(

 
1.94، والقاعد  30( من املاد  3ج  الفقر  )، دلى انطباقروها مبو 30()أأ( من املاد  2) والفقر 

)اثنياة(
. 

ىل أأنَّ معادد  التعاون بشأأن  .324 وأأعرب وفد املكب  الأوروي للرباءات عن تأأييده للتعديالت املقرتدة. وابلنظر اإ
23الرباءات معادد  معنية بتقامس العمل، وأأنَّ القاعد  

)اثنياة(
ىل تيسري التعاون بني ماكت  تسمل الطل   دارات هتدف اإ بات واإ

البحث ادلويل، شَّع الوفد مجيع املاكت  اليت أأخطرت املكب  ادلويل بأأوجه عدم توافق بني الأحاكم والقوانني الوطنية 
ماكنيات موا مة تكل القوانني حىت تمتكن من حس  تكل الإخطارات يف ءاملعمول هبا دلى لٍك مهنا أأن تدرس اإ

 القري . املس تقبل
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ضافة خانة ورداة عىل الاقرتاح امل .325 ماكنية اإ م من وفد الولايت املتحد  الأمريكية، وافقت الأمانة عىل أأن تنظر يف اإ قدَّ
ىل منوذج الطل  اخلاص مبعادد  التعاون بشأأن الرباءات ويف الصيغة املقرتنة بتكل اخلانة، عىل سبيل املثال فامي يتعلق  اخبيار اإ

ذا اكن ينبغي أأن يكون منح الإذن من املودع يف   شلك "موافقة" أأم "عدم موافقة" عىل تكل الصيغة. مبا اإ

23ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتدة بشأأن القاعد   .326
)اثنياة(

بصيغهتا الوارد  يف مرفق الوثيقة  2
PCT/WG/9/5   ىل اجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا املقبل يف أأكتوبر دالهتا اإ  .2016بغية اإ

 دم التوافق" من الالحئة التنفيذية ملعادد  التعاون بشأأن الرباءاتدذف حمكني من "أأحاكم ع
ىل الوثيقة  .327  .PCT/WG/9/12استندت املناقشات اإ

وعرضت الأمانة الوثيقة، اليت تقرتح دذف حمكني من "أأحاكم عدم التوافق" من الالحئة التنفيذية، أأل ودام القاعداتن  .328
51)د( و10.4

)اثنياة(
خطارين ب )و(.1 آخر اإ  2007عدم التوافق مبقبىض داتني القاعدتني قد حُسبا يف ديسمرب واكن أ

نَّ دذين احلمكني صارا غري قابلني للتطبيق، فقد اقرُتح دذفروهام.  2013 ونومفرب  عىل التوايل. وحيث اإ

51و 10.4ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتدة بشأأن القاعدتني  .329
)اثنياة(

من الالحئة التنفيذية،  1
ىل اجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا املقبل يف  PCT/WG/9/12ا الوارد  يف مرفق الوثيقة بصيغهت دالهتا اإ بغية اإ

 .2016أأكتوبر 

 مسائل أأخرى
وافق الفريق العامل عىل توصية اجلعية بعقد دور  وادد  للفريق العامل بني دورتهيا املنعقدتني يف  .330

اتدة القدر ذاته من املساعد  املالية لمتكني بعض ، ردناة 2017وسبمترب/أأكتوبر  2016 أأكتوبر بتوافر الأموال الاكفية، واإ
 الوفود احلارض  يف دذه ادلور  من حضور ادلور  املقبل. 

ىل أأن ادلور  العارش  للفريق .331 ا يف جنيف يف العامل من املرتق  عقددا مبدئي وأأشار املكب  ادلويل اإ
 .2017 مايو/يونيو

 ملخص الرئيس
اتحمرض الرمسي  وأأن  PCT/WG/9/27يق العامل علامة مبضمون ملخص الرئيس الوارد يف الوثيقة أأداط الفر  .332

 سريد يف تقرير ادلور .

 اخبتام ادلور 
أأعرب الس يد جون ساندجي، انئ  املدير العام للويبو، ابلنيابة عن الأمانة عن شكره للوفود عىل مبارشهتا العمل بلك  .333

تقدمي الإرشادات بشأأن خمتلف بنود العمل اليت يتعنيَّ عىل يف العديد من املواضيع املعقد ، و  جدية، وعىل ما أأبدته من مثابر 
 امليض قدماة فهيا.

 .2016مايو  20واخبمت الرئيس ادلور  يف  .334

متد و  .335  ابملراسل. التقرير دذاالفريق اع

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 
 
 

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 
 
Johannes Goodwill MASHEGO, Administrator Officer, PCT Receiving Office,  Companies and 
Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, mmashego@cipc.co.za  
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Arian PIRO, Internship, Permanent Mission, Geneva,  vcecgu@hotmail.com  
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Lotfi BOUDJEDAR, chef, Office de propriété industrielle, Institut national algérien de la propriété 
intellectuelle (INAPI), Alger, bdjlotfi@hotmail.fr 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Bernd LÄßIGER, Head, Division Patent and Utility Model Administration, Patents and Utility 
Models, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich, bernd.laessiger@dpma.de  
 
Sven Thorsten ICKENROTH, Head, International Industrial Property Section, German Patent 
and Trademark Office (DMPA), Munich, Thorsten.ickenroth@dpma.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 
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Martin DEVLIN, Policy Officer, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra, 
keith.porter@ipaustralia.gov.au 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT Department, Austrian Patent 
Office;  Deputy Vice President Technics, Vienna, katharina.fastenbauer@patentamt.at  
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Emil HASANOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Erica LEÏTE (Ms.) International Issues Expert, Coordination of International Issues, National 
Institute of Industrial Property, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (INPI), Rio 
de Janeiro 
 
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, 
rodrigo.araujo@itamaraty.gov.br  
 
Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission, Geneva, 
caue.fanha@itamaraty.gov.br  
 
 
CANADA 
 
Elaine HELLYER (Ms.), Program Manager - International, Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO), Department of Industry, Gatineau, elaine.hellyer@ic.gc.ca   
 
 
CHILI/CHILE 
 
Maximiliano SANTA CRUZ SCANTLEBURY,  Director Nacional,  Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago de Chile, msantacruz@inapi.cl  
 
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.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comericio (OMC), Ginebra 
 
 
CHINE/CHINA 
 
HU Anqi (Ms.), Deputy Director, Treaty and Law Department, State Intellectual Property Office 
(SIPO), Beijing, huanqui@sipo.gov.cn 
 
WANG Wei, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing, wangwei_11@sipo.gov.cn 
 
 

mailto:keith.porter@ipaustralia.gov.au
mailto:katharina.fastenbauer@patentamt.at
mailto:rodrigo.araujo@itamaraty.gov.br
mailto:caue.fanha@itamaraty.gov.br
mailto:elaine.hellyer@ic.gc.ca
mailto:msantacruz@inapi.cl
mailto:hcrew@inapi.cl
mailto:huanqui@sipo.gov.cn
mailto:wangwei_11@sipo.gov.c


PCT/WG/9/28 
Annex 
3 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
José Luis SALAZAR, Director, Nuevas Creaciones, Delegatura para la Propiedad Industrial, 
Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá, jlsalazar@sic.gov.co 
 
Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, 
juan.saretzki@misioncolombia.ch 
 
Manuel CHACÓN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, mchacone@mincit.gov.co  
 
 
COSTA RICA 
 
Melissa SOLÍS ZAMORA (Sra.), Examinadora de Forma, Registro de la Propiedad Industrial,  
San José, melissa.solis@rnp.go.cr  
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Flemming Kønig MEJL, Chief Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry 
of Business and Growth, Taastrup, fsp@dkpto.dk 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Ñusta MALDONADO (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra, 
maldonado@cancilleria.gov.ec  
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Kamal Mohamed ABDEL GAYED, Senior Patent Examiner, Technical Examination Department, 
Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of 
Scientific Research, Cairo, kamalpatents@gmail.com  
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Ali AL HOSANI, Under-Secretary Assistant, Intellectual Property Sector, Ministry of Economy, 
Abu Dhabi, aialohsani@economy.ae  
 
Khalfan AL SUWAIDI, Director, Industrial Property Sector, Ministry of Economy, Abu Dhabi, 
kalsuwaidi@economiy.ae  
 
Abdelsalam AL ALI, Director, Office of the United Arab Emirates to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva, abdelsalam.alali@economy.ae  
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab 
Emirates to the World Trade Organization (WTO),Geneva,  salakel@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 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Charles PEARSON, Director, International Patent Legal Administration, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
charles.pearson@uspto.gov  
 
Richard R. COLE, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
richard.cole@uspto.gov  
 
Michael A. NEAS, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
michael.neas@uspto.gov 
 
Paolo 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 
 
Sergey LESHENKO, Deputy Director, Department of Social Development and Innovations, 
Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Moscow, Nbuzova@rupto.ru 
 
Liudmila POPOVA, Head, PCT Division, 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 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Mari KOMULAINEN (Ms.), Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, 
mari.komulainen@prh.fi 
 
Riitta LARJA (Ms.), Deputy Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, 
riitta.larja@prh.fi 
 
 
FRANCE 
 
Olivier HOARAU, expert juridique, Section juridique, Institut national de la propriété industrielle 
(INPI), Paris, ohoarau@inpi.fr  
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Jonathan WITT, ingénieur examinateur, Brevets, Institut national de la propriété industrielle 
(INPI), Courbevoie 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property Organization 
(OBI), Athens, mlab@obi.  
 
 
HONDURAS 
 
Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra, mission@hondurasginebra.ch  
 
Eda Suyapa ZELAYA VALLADARES (Sra.), Registradora, Dirección General de Propiedad 
Intelectual, Secretaría de Industria y Comercio, Tegucigalpa, blarivera@yahoo.com  
 
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra, 
gilliam.gomez@hondurasginebra.ch  
 
Gerson RUIZ GUITY, Interno, Misión Permanente, Ginebra, humanitarian@hondurasginebra.ch  
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Csaba BATICZ, Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual Property 
Office, Budapest, csaba.baticz@hipo.gov.hu 
 
Szabolcs FARKAS, Vice-President, Technical Affairs, Hungarian Intellectual Property Office, 
Budapest, szabolcs.farkas@hipo.gov.hu  
 
 
INDE/INDIA 
 
Rajesh DIXIT, Deputy Controller, Patents and Designs, Patent Office, Ministry of Commerce 
and Industry, New Delhi, dixit.rajesh@nic.in  
 
Sumit SETH, First Secretary, Economic Wing, Permanent Mission, Geneva, 
eco.genevapmi@mea.gov.in 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Michael BART, Director, PCT Division, Israeli Patent Office (IPO), Jerusalem, 
michaelb@justice.gov.il 
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Barry NEWMAN, Deputy Director, PCT Division, Israeli Patent Office (IPO), Jerusalem, 
baruchn@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 
 
Shinichiro HARA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo, pa0800@jpo.go.jp  
 
Kaori KOJIMA (Ms.), Assistant Director, International Cooperation Division, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp  
 
Shunsuke YAMAMOTO, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo, pa0800@jpo.go.jp 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, Kenji.saito@mofa.go.jp  
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Rakhymzhan ALTYNBAY, Chief Expert, Department for Intellectual Property Rights, Ministry of 
Justice, Astana, rakoalynbay@gmail.com  
 
 
KENYA 
 
Reuben Kipkirui LANGAT, Senior Patent Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), 
Industrialization and Enterprise Development, Nairobi, rklangat@kipi.go.ke  
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Vida MIKUTIENE (Ms.), Head, Application Receiving and Document Management Division, 
State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius, vida.mikutiene@vpb.gov.lt  
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Norahzlida BUSRAH (Ms.), IP Officer, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), 
Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, Kuala Lumpur, 
norahzlida@myipo.gov.my  
 
 
MALI 
 
Aya THIAM DIALLO (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
amadouopa@yahoo.fr  
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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 
 
Estefanía Viridiana LÓPEZ ISLAS (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección 
Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México, 
juancarlos.morales@impi.gob.mx  
 
 
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 
 
 
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 
 
 
OMAN 
 
Nouf AL BALUSHI (Ms.), Patent Examiner, Intellectual Property Department, Ministry of 
Commerce and Industry, umahmed_4@hotmail.com  
 
 
PHILIPPINES 
 
Epifanio EVASCO, Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the Philippines 
(IPOPHIL), Taguig City, epifanio.evasco@ipophil.gov.ph  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Marek TRUSZCZYŃSKI, Deputy Director, Patent Examination Department, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw, mtruszczynski@uprp.pl 
 
Jolanta WAZ (Ms.), Head, Receiving Department, International Application Division, Patent 
Office of the Republic of Poland, Warsaw, jwaz@uprp.pl 
 
 
PORTUGAL 
 
Susana ARMÁRIO (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Ministry of Justice, Lisbon, sarmario@inpi.pt 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOI Kyosook (Ms.), Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, ks.choi@korea.kr  
 
JI Shanghoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon, ks.choi@korea.kr 
 
CHO Hanchang, Assistant Director, International Application Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon, ks.choi@korea.kr 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Olga CICINOVA (Ms.), Specialist Category I, Documents Management Division, Patents 
Department, State Agency on Intellectual Property, Chisinau, olga.cicinov@agepi.gov.md  
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
PANG Hak Chol, Director, International Cooperation and External Affairs Division, Invention 
Office of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), Pyongyang, pptyang@star-
co.net.kp  
 
JO Myong Ju, Executive Officer, International Cooperation Department, Invention Office of the 
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), Pyongyang, pptyang@star-co.net.kp 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, kim.myonghyok@gmail.com 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Eva SCHNEIDEROVÁ (Ms.), Director, Patents Department, Industrial Property Office, Prague, 
eschneiderova@upv.cz  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adriana ALDESCU (Ms.) Head, Patents Administration Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest, adriana.aldescu@osim.ro  
 
Elena Craita CHECIU (Ms.), Patents Examiner, Patent Administration Division, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, checiu.elena@osim.ro 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Hazel CRAVEN (Mrs.), Senior Legal Adviser, Patent Legal Section, Intellectual Property Office, 
Newport, hazel.craven@ipo.gov.uk 
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Ibrahima DIOP, secrétaire général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et 
l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et des mines, Dakar, 
ibrahimagates@yahoo.com  
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Lily LEE (Ms.), Manager, Patents, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
lily_lee@ipos.gov.sg  
 
Alfred YIP, Acting Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, simon_seow@ipos.gov.sg 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
L’udmila HLADKÁ (Ms.), Senior Expert, Patent Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica, ludmila.hladka@indprop.gov.sk 
 
Jana RIEČANOVÁ (Ms.), Expert, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak 
Republic, Banská Bystrica, jana.riecanova@indprop.gov.sk  
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Rabab MAHGOUB SAEED (Ms.), Legal Adviser,  Registrar General, Intellectual Property, 
Ministry of Justice, Khartoum, rababbrigi@gmail.com  
 
Azza MOHAMMED ABDALLA HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, 
aazz-85@hotmal.com  
 
 
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 
 
Tanja JӦRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, tanja.joerger@ipi.ch  
 
Reynard VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève, reynald.veillard@ipi.ch  
 
Florence CLERC (Mme), stagiaire, Division droit et des affaires internationales, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, florence.clerc@ipi.ch  
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THAÏLANDE/THAILAND 
 
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO) 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Habip ASAN, President, Turkish Patent Institute, Ankara 
 
Kadri Zavuz OZBAY, Head; Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara 
 
Serkan ÖZKAN, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara, 
serkan.ozkan@tpe.gov.tr  
 
Salih BEKTAŞ, Head, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara, 
salih.bektas@tpe.gov.tr  
 
 
UKRAINE 
 
Andrii VEREMENKO, Chief Expert, Sector of Electronics and Constructing of Instruments, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (SE UIPV), Kyiv, 
a.veremenko@ukrpatent.org  
 
Antonina ZHUZHNEVA (Ms.), Head, Department of International Applications for Inventions and 
Utility Models, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (SE UIPV), Kyiv, 
Antonina_zhuzhneva@ukpatent.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) 
 
Michael FRÖHLICH, Director, Directorate 5.2.2., International Legal Affairs, PCT, Munich 
mfrohlich@epo.org  
 
Camille BOGLIOLO, Lawyer, Directorate 5.2.2, European and International Legal Affairs, PCT, 
Munich, cbogliolo@epo.org 
 
Paola GIANCANE (Ms.), Lawyer, Directorate 5.2.2, European and International Legal Affairs, 
PCT, Munich, pgiancane@epo.org  
 
John BEATTY, Director, Patent Procedures Management, Directorate 1.1.5, Munich, 
jbeatty@epo.org  
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Elena OVEJERO (Ms.), Administrator, Quality Analysis and Policy, Directorate 2.5.1, The 
Hague, eovejero@epo.org 
 
Paul SCHWANDER, Director, Service Creation, Directorate 2.8.3, The Hague, 
pschwander@epo.org  
 
 
VISEGRAD PATENT INSTITUTE 
 
Márk GÁRDONYI, Director, Budapest, director@vpi.int 
 
 
 

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 

1. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU  
GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB 
STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Abdullah S. ALMAZROA, Patent Consultant, Substantive Examination Directorate, Riyadh 
aalmazroa@gccsg.org  
 
 
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  
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2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA) 
Paul HARRISON, Co-Chair, Patents Committee, Sydney, paulharrison@shelstonip.com 
 
Min-Cheol KIM, Member, Patents Committee, Tokyo, mck@mspat.co.kr  
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
 
Adriana ALESSANDRINI (Ms.), Delegate, Brussels, arianedark@hotmail.it  
 
Hazal ALANYA (Ms.), Delegate, Brussels, hazalalanya@gmail.com 
 
Tetiana PALAMARCHUK (Ms.) Head of Delegation, Brussels, tetianapalamarchuk@gmail.com  
 
Carina Nathalia PAFF (Ms.), Delegate, Brussels, p.carina.n@hotmail.com  
 
 
Association international pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
 
Gilles PFEND, Secretary, PCT Working Group, Geneva, gilles.pfend@katzarov.com  
 
 
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation 
of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
 
Jan MODIN, Head, CET Special Reporter International Patents, Stockholm, 
jan.modin@ficipi.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) 
 
Francis LEYDER, Chairman, European Patent Practice Committee, Munich, 
eppc@patenteopi.com  
 
Manolis SAMUELIDES, Chairman, PCT Sub-Committee of the EPPC, Munich, 
info@patentepi.com  
 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 
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Claus GAWEL, Legal Adviser, Geneva, claus.gawel@gmail.com  
 
 

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 
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 
 
Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo, m.endo-jpaa@nifty.com 
 
Yoshiteru MIZUMOTO, Expert, International Patent Committee, gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
 
 
Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property 
Association (JIPA) 
 
Akio YOSHIOKA, Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, a-
yoshioka@da.jp.nec.com  
 
Atushi NAKAJIMA, Member, International Patent Committee, 
atsuchi_Nakajima@n.t.rd.honda.co.jp  
 

 

III. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Maximiliano SANTA CRUZ SCANTELBURY (Chili/Chile) 
 
Secrétaire/Secretary:  Claus MATTHES (OMPI/WIPO) 

 

 

IV. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
John SANDAGE, vice-directeur général, Secteur des brevets et la technologie/Deputy Director 
General, Patents and Technology Sector 
 
Claus MATTHES, directeur principal, Département des affaires juridiques et internationales du 
PCT/Senior Director, PCT Legal and International Affairs Department 
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Matthew BRYAN, directeur, Division juridique du PCT/Director, PCT Legal Division 
Janice COOK ROBINS (Mme), directrice, Division des finances, Département des finances et 
de la planification des programmes, Secteur administration et gestion/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 
 
Konrad Lutz MAILÄNDER,  chef,  Section de la coopération en matière d’examen et de la 
formation, Division de la coopération internationale du PCT, Secteur des brevets et de la 
technologie/Cooperation on Examination and Training Section, PCT International Cooperation 
Division, Patents and Technology Sector 
 
Michael RICHARDSON, directeur adjoint, Division du développement fonctionnel du 
PCT/Deputy Director, PCT Business Development Division 
 
Quan-Ling SIM, chef, Section de la communication et des relations avec les utilisateurs du PCT, 
Division juridique du PCT, Secteur des brevets et de la technologie/PCT Outreach and User 
Relations Section, PCT Legal Division, Patents and Technology Sector 
 
Thomas MARLOW, administrateur chargé des politiques, Division du développement 
fonctionnel du PCT/Policy Officer, PCT Business Development Division 
 
YU Zhilong, juriste, Section des affaires juridiques et internationales du PCT, Division juridique 
du PCT/Legal Officer, PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division 
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