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اإليرادات املتأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تدابري ممكنة من أجل احلد من 
ض لتغريات 

ّ
 أسعار الصرفالتعر

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

ماكنية تنفيذ اسرتاتيجية حتّوطية فامي  .1 تعرض هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن حتليل املكتب ادلويل للقضااي املرتبطة ابإ
ماكنية وضع )املعاهدة( خيص رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات "هيلك ، فضال عن حتديث بشأأن التطورات املتعلقة ابإ

. ويقرتح املكتب ادلويل مواصةل دراسة الك التدبريين املمكنني للحد مجليع املعامالت اخلاصة برسوم معاهدة الرباءاتمقاصة" 
ىل الفريق العامل يف دورته القادمة يف عام  بشأأن 2017 من التعّرض لتغريات أأسعار الرصف وذكل بغرض تقدمي اقرتاحات اإ

ذا اكن ينبغي الرشوع يف ذا اكن ينبغي وضع "هيلك مقاصة" أأم ل. ما اإ  التحّوط أأم ل وما اإ

 معلومات أأساس ية

، وثيقة أأعدها املكتب ادلويل وبنّي فهيا خمتلف التدابري 2015 انقش الفريق العامل، يف دورته الثامنة املعقودة يف مايو .2
 ريات أأسعار الرصفض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغمن خطر تعرّ املمكنة للحد 

من ملخص الرئيس  36 اإىل 21 (. ويرد موجز املناقشات يف الفقرات منPCT/WG/8/15 )الوثيقة
( تفاصيل لك PCT/WG/8/26 من تقرير ادلورة )الوثيقة 78 اإىل 52 (. وتورد الفقرات منPCT/WG/8/25 )الوثيقة

 املداخالت.

 أأي ،PCT/WG/8/15 املمكنة اليت نوقشت يف الوثيقة وتعرض هذه الوثيقة حتديثا للعمل املتعلق ابلتدابري .3

 التاليني: التدبريين
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 ؛دةالتحّوط وحتديد املبالغ املعاِدةل لرسوم املعاهدة لفرتة حمدّ  )أأ(

 املعاهدة. رسوم" لإحاةل وضع "هيلك مقاصة )ب(

 دةالتحّوط وحتديد املبالغ املعاِدةل لرسوم املعاهدة لفرتة حمدّ 

 تعريف التحّوط

ىل  .4 هو الفائدة أأو، كام سعر املالمئة يف غري من خماطر من قبيل التغريات  للحدّ يضية تعو اختاذ تدابري يشري التحّوط اإ
رى ابلعمالت . ر الرصفاسعأأ  أأثر تغريات يف الويبو، الاحل ومن أأساليب التحّوط من اخلطر النامج عن املعامالت اليت ُتج

من  22 اإىل 20 ، عىل حنو ما نوقش يف الفقرات من("لجلال  عقد "الة )الأجنبيلجل لععر فرف العمالت ال  عقد الأجنبية ال
بععر  تالعمالمبالغ من اتفاق تعاقدي بني طرفني لتبادل والعقد ال لجل هو . PCT/WG/8/15 املرفق الأول من الوثيقة

 د يف املع تقبل.يف اترخي حمدّ ( "الععر ال لجل")فرف متفق عليه 

برام عقود أ لجةل بتوارخي خمتلفة س و  .5 وعىل فرتة حمّددة. طوال تنطوي اسرتاتيجية التحّوط المنطية اخلاصة بعمةل ما عىل اإ
ّدد املبلغ املعادل ابلفرنك العويرسي للرسوم احملّصةل ابلعمةل اخلاضعة للتحّوط ابس تخدام   مرّجحمتوسط مدى تكل الفرتة، ُيج

حتديد  سزييد ابلتايلليظّل اثبتا طيةل الفرتة املشموةل ابلعقود ال لجةل. و"، اخملتلط الععر، أأو ما يجعرف ابمس "ال لجل للععر
خضاع الإيرادات املتأأتية هبا للتحّوط. املبلغ املعادل خالل فرتة التحّوط  ماكنية التنبؤ ابلتدفقات النقدية للعمالت اليت مت اإ من اإ

من  29 اإىل 23 ، مبا يف ذكل مثال توضيحي، يف الفقرات منالعملية ههذمزيد من الرشوح حول  وميكن الاطالع عىل
 .PCT/WG/8/15 املرفق الأول من الوثيقة

 املناقشات اليت أأجراها لك من الفريق العامل وجلنة الربانمج واملزيانية ومجعية معاهدة الرباءات

اقرتاح املكتب ادلويل الوارد يف ، عىل 2015 وافق الفريق العامل، يف دورته الثامنة املعقودة يف مايو .6
ىل  PCT/WG/8/15 الوثيقة الرشوع يف التحّوط خبصوص رسوم الإيداع ادلويل من اخلطر النامج عن املعامالت وادلاعي اإ

(، وذكل PCT/WG/8/26 من تقرير ادلورة، الوثيقة 78 )انظر الفقرة اليت تمت ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك
ىل امجلعية يك تنظر فيه خالل دورهتا يف أأكتوبربغرض   .2015 تقدميه اإ

دخالها عىل توجهيات مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .78" ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإ
ميها اإىل هبدف تقد PCT/WG/8/15خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم والواردة يف املرفق الثاين للوثيقة 

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

ىل لجانب التوجهيات يف صيغهتا املعدةل املقرتحة.ط مهنا استنادا اإىل سعالتحوّ   "ر حتّوط خمتلط، يك تعمتدها امجلعية اإ

، قدم املكتب ادلويل حتديثا عن تنفيذ اسرتاتيجية التحّوط املقرتحة بشأأن 2015 دورة امجلعية يف أأكتوبروقبل  .7
ىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الرب انمج واملزيانية املعقودة يف الفرتة من الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاهدة اإ

ىل الوثيقة2015سبمترب  18 اإىل 14 ، اليت حّددت عدة خماطر وشواغل خبصوص تكل WO/PBC/24/INF.3 ، استنادا اإ
وبعد النظر يف الوثيقة، اتفقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل تقدمي التوصية التالية اإىل مجعية املعاهدة )انظر الاسرتاتيجية. 

 من لجدول الأعامل(: 10 ، حتت البندWO/PBC/24/17 الوثيقة

، أأحيطت PCT/WG/8/15 فامي خيص توصية الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف الوثيقة"
، بعدة قضااي تتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية WO/PBC/24/INF.3 جلنة الربانمج واملزيانية علام، من خالل الوثيقة
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خبصوص رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وبعد النظر بعناية يف القضااي الواردة يف تكل الوثيقة، أأوصت حتّوط 
 اللجنة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبا ييل:

جراء تقيمي سلمي  "1"" عطاء الأمانة املزيد من الوقت لزايدة حتليل تكل القضااي ابلتفصيل حىت تمتكّن من اإ للك اإ
 التحدايت املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية التحّوط املذكورة؛ وبناء عىل ذكل،

رى ذكل التحليل. "2"" رلجاء قرارها خبصوص التوصية املذكورة أأعاله حىت ُيج  "اإ

ىل تكل التوصية الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية اعمتدت مجعية املعاهدة، يف دروهت .8 العابعة والأربعني  اوابلنظر اإ
من تقرير ادلورة،  23 والفقرة .PCT/A/47/5 Rev ، القرار التايل )انظر الوثيقة2015 عقودة يف أأكتوبرامل

 (:PCT/A/47/9 الوثيقة

ن امجلعية: .23"  اإ

 ؛.PCT/A/47/5 Rev الوثيقةأأحاطت علام مبضمون  "1""

ىل زايدة حتليل القضااي املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية حتّوط  "2"" خبصوص الإيرادات املتأأتية من رسوم ودعت الأمانة اإ
 ؛WO/PBC/24/INF.3 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف الوثيقة

دخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد وقرّ  "3"" صدارها لأي قرار بشأأن التعديالت املقرتح اإ رلجاء اإ رت اإ
رى ذكل التحليل؛املبالغ املعادةل لبعض الرسوم، كام اقرتحه الفريق العامل، ح  ىت ُيج

ىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  "4"" ىل تقدمي تقرير مرحيل يف هذا الشأأن اإ ودعت الأمانة أأيضا اإ
 "".2016 يف دورته لعام

ماكنية ت  17 اإىل 10 وتعرض الفقرات من .9 نفيذ أأدانه التقرير املرحيل اذلي طلبته امجلعية بشأأن حتليل القضااي املرتبطة ابإ
 .WO/PBC/24/INF.3 واملبيّنة يف الوثيقةاسرتاتيجية حتّوطية 

 تقرير مرحيل

 حمااكة عقد الرشاء ال لجل

( EUR( واليورو )JPYلني الياابين )مبالغ ابلبيع معلية مناقصة املكتب ادلويل  حاىك، 2015 نومفربيف  .10
تغطي أ لجةل رشاء وذكل ابس تخدام اتفاقات (، CHFاحلصول عىل فرناكت سويرسية ) من أألجل( USD)الأمرييك  وادلولر

ىل ديعمرب 2015 الفرتة من نومفرب برام تكل التفاقات ر غالاكن و . 2016 اإ ض من احملااكة زايدة فهم العملية اليت ينطوي علهيا اإ
ذا ما قّرر املكتب ادلويل تنفيذ اسرتاتيجية حتّوطية.  برام وفّرت احملااككام اإ ة معلومات قيّمة عن التاكليف اليت ستجتكبّد نتيةة اإ

 عقود رشاء أ لجةل.

 حبعب لك معةل لتدفقات النقديةاخلاصة ابحتديث التنبؤات 

ليه يف الفقرات كام .11 يرادات، WO/PBC/24/INF.3 من الوثيقة 21 اإىل 18 من أأشري اإ لك من بالويبو  تتعم اإ
ذا نبؤ هبا. العمالت )الني الياابين واليورو وادلولر الأمرييك( بعدم الانتظام وصعوبة الت  أ لجةل  اعقوداملكتب ادلويل أأبرم ما واإ

يف الوقت املناسب  ثعمةل واحدة فقط من العمالت الثالغري اكفية بالغ مبل حص   شهر، و لبيع مبالغ حمّددة بلك معةل لك
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ىل بيع الفرنك العويرسي أأو معالت أأخرى د يجكبِّده خعائر حممتةل من جراء الاضطذكل قلستيفاء اترخي العقد، فاإن  رار اإ
أأو ُيين أأن يتكبّد خعائر اإىل ذكل، ابلإضافة  ميكنه،و مرييك. أأو ادلولر الأ  للحصول عىل املبلغ الالزم ابلني الياابين أأو اليورو

 ،2015 ، منذ نومفرباملكتب ادلويلّل وظ .هو مطلوب اما أأكرببالغ مب بعمالت غري الفرنك العويرسي  نتيةة الاحتفاظأأرابحا 
 املتعلقةابملعلومات البياانت تكل  قارنتج وس  . حبعب اترخي حتصيلهاّصةل ابلعمالت لتفصيل الإيرادات احمليتتبّع اب

لك شهر يف حال خالل  أأن يلزتم ببيعه بلك معةل هاملكتب ادلويل من تقدير املبلغ اذلي ميكنلمتكني  2014/15 ثنائيةابل 
 قّررت مجعية املعاهدة تنفيذ التحّوط.

ليه يف الوثيقةوابلإضافة  .12 ماكنية تنفيذفاإن ، WO/PBC/24/INF.3 اإىل ذكل، وكام أأشري اإ الع ياسة التحّوطية  اإ
من  مكية كبريةوللويبو بلك من العمالت الثالث من أألجل تغطية املرصوفات املتوقّعة بلك معةل. عىل توافر مبالغ اكفية  تعمتد

ّول لك الرسومعليه و  اخلصوم اليت ُيب تعويهتا ابدلولر الأمرييك واليورو. ىل اةل احمل ل ميكن أأن حتج ىل الويبو بتكل العمالت اإ اإ
ىل WO/PBC/24/INF.3 من الوثيقة 12 الفقرةوتشري الفرنك العويرسي من خالل العقود ال لجةل.   توظيف لزوم اإ

ستيفاء متطلبات الويبو ليورو احملّصةل ابل الإيرادات ابملائة من  40و احملّصةل ابدلولر الأمرييكالإيرادات ابملائة من  45
تتبّع تكل املتطلبات وستجع تخدم نتاجئ ذكل التتبّع يف حتديد ويتواصل . 2015 زء الأول من عامواجل 2014 يف عام التشغيلية
 عىل اسرتاتيجية التحّوط.الأثر 

ير ديث حت  ادات املعاهدةبشأأن الأثر عىل اإ

ماكن املكتب ادلويل أأن يقوم، دوراي، بتعوية لرسوم املعاهدةاملبالغ املعادةل الراهنة اخلاصة بتحديد عملية ال مبوجب  .13 ، ابإ
بقاء تكل ا ملبالغ يف مع توى متوافق مع مبالغ املبالغ املعادةل للرسوم املع تحقة ادلفع بعمالت غري الفرنك العويرسي هبدف اإ

كام ورد رشحه يف  ،ستعفر ترتيبات التحّوط املقرتحة ولكن. يرسيتكل الرسوم اليت حّددهتا مجعية املعاهدة ابلفرنك العو 
، شهرا 12ملدة ليظّل اثبتا مبلغ لك رمس مع تحق ادلفع ابدلولر الأمرييك والني الياابين واليورو  حتديدعن أأعاله،  5 الفقرة

ىل استنادا  ّدد من خالل عقود الرشاء ال لجةل  اذليرصف السعر متوسط اإ لبلورة املبلغ اذلي ينبغي بيعه لك شهر  حويجرج  ُيج
 شهرا. 12س تفقد الويبو قدرهتا عىل تعديل املبالغ املعادةل للرسوم خالل فرتة التحّوط البالغة وابلتايل سعر التحّوط اخملتلط(. )

أأتية من رسوم عىل مبلغ الإيرادات املتالهنج اجلديد  ُيدثهاكن قد رشع املكتب ادلويل يف حتليل الأثر اذلي وقد  .14
ذكل وس يكون  .2014/15 الأثر اذلي اكن قد ينجم عن الهنج اجلديد خالل الثنائيةتقدير ويف ، 2015 عاهدة منذ نومفربامل

التحليل أأساس يا لمتكني ادلول الأعضاء من فهم الأثر اذلي قد ختلّفه اسرتاتيجية التحّوط املتوخاة عىل الإيرادات املتأأتية من 
 .معوماملعاهدة ومن مّث عىل مزيانية املنظمة رسوم ا

 مصفوفة لتتبّع تعوايت سعر الرصف بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العاموضع 

الأرابح واخلعائر يف اتباعها لقيد الطريقة اليت ينبغي  بشأأنهممة قواعد سبية ادلولية للقطاع العام املعايري احملا حتّدد .15
لتدوين  سعر الرصف املعمول به يف الأمم املتحدةلزوم اس تعامل اس تخدام تكل القواعد تعقيدا يزيد ما و بياانت الويبو املالية. 

ّدد ذكل الععرلأن معامالت بعمالت غري الفرنك العويرسي،  ّدد أأسعارالشهر بداية  يف ُيج الرصف  أأو يف منتصفه بيامن حتج
ّدد عدة مّرات خالل ا املصارف اليت تع تخدهم عن ذكل اختالفات بني أأسعار الرصف ينجم و  .اليوملك يوم وكثريا ما حتج

 ُيب قيدها يف احلعاابت.ل به يف الأمم املتحدة املع تخدمة يف املصارف وسعر الرصف املعمو 

ضعتو  .16 لك تعوايت  لجدول بياانت واحد، أأن يتتبّع، يفمصفوفة لمتكني املكتب ادلويل من مبعاعدة معتشارين،  ،وج
ف اليت سيجشرتط من املنظمة تدويهنا يف احلعاابت، وأأثرها عىل الإيرادات واملرصوفات وقمية الأصول واخلصوم. أأسعار الرص 
، اس تعادي شلكب ومن مّث س يتتّبع،  2015 لتتبّع التغريات منذ نومفربادلويل بصدد اس تعامل تكل املصفوفة واملكتب 

دراهجا لو اكن املكتب ادلويل  التعوايت اليت اكن ىل أأكتوبر 2014 نومفربالتحّوط يف الفرتة من  انهتجيلزم اإ  .2015 اإ
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 املقبلالعمل 

يف مجةل أأمور مهنا يف ملعاعدته ، قيد التوظيف حاليااملكتب ادلويل الاس تعانة خبدمات معتشار خاريج، يعزتم  .17
ماكنية  ، وملعاعدته كذكل يف قضاايالويبو اجلديدة اخلاصة ابلستامثراتياسة تنفيذ س   تتعلق برصف العمالت الأجنبية واإ

 .2016 يف مارس ومن املتوقّع اختيار املعتشار طلبات الرتّش اس تجعرضت و انهتاج اسرتاتيجية حتّوطية. 

ذكل املعتشار اخلاريج، س يحلّل املكتب ادلويل بدقة التنبؤات اخلاصة ابلتدفقات النقدية وأأثر املبالغ ومبعاعدة  .18
نتاجئ ذكل التحليل، واملعلومات املع تقاة املكتب ادلويل اع  ري وسعىل مبالغ رسوم املعاهدة ابلعمالت الثالث. الثابتة املعادةل 

لقواعد احملّددة يف املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع ل طبقالرصف من حمااكة عقود الرشاء ال لجةل وُتارب تتبّع تعوايت أأسعار ا
ىل الفريق العامل يك يناقشه يف دورته لعام تقدمي دلىالعام،  ذا اكن ينبغي تنفيذ اسرتاتيجية حتّوطية  2017 اقرتاح اإ بشأأن ما اإ
 أأم ل.

 املعاهدة رسوموضع "هيلك مقاصة " لإحاةل 

 املقاصةف تعري

ُيابيةقمية للعامح ل ع تخدم " يه أ لية تعوية تج املقاصة .19 بأأن يعوض بعضهام  (املقبوضات) لبية( وقمية س املدفوعات) اإ
عىل  معب التعوية بيهنحت د معلية املقاصة مجيع املعامالت بني املشاركني و توحّ و  جزئيا أأو لكيا.البعض أأو يلغي بعضهام البعض 

يع تخدم نظام برجميات غالبا ما . و دفعة واحدة فع أأو الاس تالمادلعن طريق  ويمت ذكل يف العادة"الصايف"، الرصيد  أأساس
 املقاصة.أ لية دارة لإ  للمقاصة

حاةلعىل عاهدة رسوم امل تنفيذها بشأأن معلية املقاصة احملمتلوستنطوي  .20  الإيداع ادلويل رمسل الطلبات مكتب تعمل اإ
ىل املكتب ادلويل. من املودعني ورمس البحث  دارة البحث ادلويل.  رمس البحث بعد ذكل املكتب ادلويليل وس يجح اإ ىل اإ اإ

ال و  ذا  ابلعمةل احملليةو الطلبات، معوما، مّرة لك شهر يف اترخي حمّدد، الرسوم من مكتب تعملحتج ّصلت هبا الرسوم اإ اليت حج
ىل الفرنك العويرسياكنت تكل العمةل قابةل للتحويل   الطلبات اذلي يعمل أأيضا ملكتب تعملوابلنع بة أأو رشط.  دون قيد اإ

دارة للبحث ادلويل، يكون ادلفع، فامي خيص لك معةل،   رسوم الايداع ادلويلالإجاميل لبلغ امل عبارة عن الفرق بني بصفته اإ
واملبلغ الإجاميل لرسوم  للمكتب ادلويل(  الطلبات "مدينا" بهتعمل ن مكتبيكو ياذلو  الطلبات )بصفته مكتبا لتعمل احملّصةل

اكن  حالويف )واذلي يكون املكتب ادلويل "مدينا" به لإدارة البحث ادلويل(. البحث املع تحقة ادلفع لإدارة البحث ادلويل 
بعد وقت قصري  املبلغ اإىل تكل الإدارة ويلالبحث ادلويل بعمةل ما، س يحيل املكتب ادلمع تحق ادلفع لإدارة الصايف الرصيد 
دارة ع وبناء . املدفوععن املبلغ  الالزمةعلومات امل الطلبات مع من مكتب تعمل املع تحق ادلفعبلغ تعلمه امل من  ليه ستتطلب اإ

 فروتو حتديد توارخي دفع منتظمة بني املكتب ادلويل واملاكتب املعنية.  ،مع أ لية مركزية دلفع رسوم املعاهدة، "هيلك للمقاصة"
 مزيدا من املعلومات حول "املقاصة". PCT/WG/8/15 من املرفق الأول من الوثيقة 44 اإىل 37 الفقرات من

)ه(، لأن 1.16 ظّل "هيلك املقاصة" املتوىخ، لن يصبح رضوراي اس تخدام الإجراء املنصوص عليه يف القاعدةويف  .21
دارة البحث ادلويل س تحّصل دوما ا  ملبلغ الاكمل لرمس البحث ابلعمةل اليت حّددهتا.اإ

 اليت أأجراها الفريق العاملاملناقشات 

ىل الفريق العامل يف دورته الثامنة املعقودة يف  PCT/WG/8/15 من الوثيقة 13 قرةمبنّي يف الفهو كام  .22 املجقدمة اإ
ىل أأنه ، 2015 مايو هيلك مقاصة" مجليع املعامالت اخلاصة تطوير الاقرتاح يك يشمل "يواصل س  أأشار املكتب ادلويل اإ
دارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل، مع مراعاة املنجزة رسوم معاهدة الرباءات ب التعليقات بني ماكتب تعمل الطلبات واإ

ل عىل الفريق العامل ليناقشه يف دورته املقبةل يف ، هبدف عرض اقرتاح مفّص C. PCT 1440 يف الرد عىل التعممي املجقدمة
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ىل  32 "املقاصة" يف ادلورة الثامنة للفريق العامل يف الفقرات من موجز املناقشات اليت جرت حول قضيةيرد و  .2016 عام اإ
 (:PCT/WG/8/25 من ملخص الرئيس )الوثيقة 34

وأأعرب العديد من الوفود عن تأأييده معوما لقرتاح الانتقال اإىل "هيلك مقاصة" مجليع املعامالت اخلاصة  .32"
دارات البحث ادلويل واملكتب  ابلرسوم املتأأتية من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني ماكتب تعمل الطلبات واإ

هنا يلزهما املزيد من املعلومات يك تمتكن   من البت يف املعأأةل.ادلويل، وقالت اإ

نه ل يع تطيع أأن يؤيد اقرتاح املقاصة، لقلقه من أأن يتعبب ذكل يف فرض أأعامل  .33" وقال وفد من الوفود اإ
ضافية عىل ماكتب تعمل الطلبات.  اإ

ماكنية تنفيذ هيلك املقاصة برسعة، معتشهدا بتةاربه الإُيابية، بصفته  .34" وأأعرب وفد من الوفود عن أأمهل يف اإ
طاره عىل رسوم البحث من مكتب لتعمل  دارة حبث دويل، يف تنفيذ مرشوع ُترييب يف الوقت الراهن حصل يف اإ اإ

نه يتوقع حتق  ع هيلك املقاصة املذكور بتحويل الطلبات "عرب" املكتب ادلويل. وقال الوفد أأيضا اإ ذا مجج يق أأقىص فائدة اإ
دارات البحث ادلويل "عرب" املكتب ادلويل  ىل اإ لكرتونيا من ماكتب تعمل الطلبات اإ نعخ البحث اإ

(eSearchCopy.)" 

 حتديث

حرازه يف ظّل  .23 ماكنية تنفيذ "هيلك مقاصة" التقدم احملمتل اإ  17 املعتشار املذكور يف الفقرة توظيفمعلّقا يف انتظار اإ
جراء حتليل مفّصل  ماكنية وضع حول أأعاله، واذلي ستشمل تلكيفاته اإ رسوم يع املعامالت اخلاصة بمجل اصة" "هيلك مقاإ

دارات البحث ادلويل واملكتب ادلويلاملنجزة معاهدة الرباءات   .بني ماكتب تعمل الطلبات واإ

ىل الفريق العامل يك يناقشه يف دورته لعاماقرتا تقدمي عندلتحليل نتاجئ ذكل ا املكتب ادلويلرياعي وس .24  2017 ح اإ
ذا اكن ينبغي تنفيذ هيلك مقاصة أأم ل.  بشأأن ما اإ

ن  .25 ىل الإحاط الفريق العامل مدعو  اإ ة علام اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


