
 

 

A 

PCT/WG/11/27  

 �إلنلكزيیةاألصل: 
 2019 ینا�ر 11التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

 2018 یونيو 22إىل  18جنيف، من 
 

 

 تقريرال
 الفریق العاملا�ي اعمتده 

 22إىل  18يف جنيف يف الفرتة من  ادیة عرشةعقد الفریق العامل املعين مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات دورته احل .1
 .2018یونيو 

 ا�ول األعضاء يف �حتاد ا�ويل لرباءات ��رتاع )1(ا�ول األعضاء يف الفریق العامل التالية يف ا�ورة:  ُمثلتو  .2
، �وت دیفوارو ، �ولومبياو ، الصنيو ش�ييل، و كندا، و ، بلغار�و الربازیل، و ، بيالروسو ا�منسا، و أسرتاليا، و ر، اجلزا� :التالية

 ،وفر�سا ،وفنلندا ،والسلفادور ،ومرص ،إ�وادورو، ا�امنركو ، هوریة �ور� ا�ميقراطية الشعبيةومج ية، هوریة التش�يك امجل و 
اإلسالمية)،  -وإ�ران (مجهوریة  ،وإندونيس�يا ،والهند ،وهنغار� ،وهندوراس ،وغوات�ال ،واليو�ن ،وأملانيا ،وجورجيا

املغرب، و مونتينيغرو، و املكس�يك، و مالطة، و ، مالزي�و ليتوانيا، و ا�كویت، و اكزاخس�تان، و اليا�ن، و إیطاليا، وإرسائيل، و
�حتاد الرويس، اململكة العربية ورومانيا، و مجهوریة �ور�، و الربتغال، و بولندا، و الفلبني، و بريو، و عامن، و الرنوجي، و ، ني�ري�و 

�یلند، وسو�رسا، و السوید، و السودان، و إس�بانيا، وفریقيا، اجنوب و سلوف��يا، و س�نغافورة، و الس�نغال، و السعودیة، 
لوال�ت املت�دة األمر�كية، او اململكة املت�دة، و اإلمارات العربية املت�دة، و أو�رانيا، و أوغندا، و �ر�يا، و �رینيداد وتو�غو، و 
 الرباءات لب�ان، معهد )EPO��رتاع ( املكتب األورويب لرباءات) 2(، و)69زميبابوي (و م، � فيتو أوز�كس�تان، و 

 .)VPI( )3( ، معهد فيسغراد للرباءات)NPI( الشامل

: يف �حتاد ا�ويل محلایة امللكية الصناعية (احتاد �ر�س) يف ا�ورة بصفة مراقب يتانالتال  انالعضو  تانوشار�ت ا�ول  .3
 ).2ا�مين (و  مور�ش�يوس

املنظمة اإلقلميية و )، OAPIة للملكية الفكریة (األفریقي: املنظمة مراقببصفة املنظامت احلكومية ا�ولية التالية ُمثلت و  .4
)، EAPOاملنظمة األوروبية اآلس�يویة للرباءات (و )، AU( األفریقيد �حتاو)، ARIPOة للملكية الفكریة (األفریقي
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)، GCC Patent Office(العربية اخلليج �ول �لس التعاون ��رتاع مكتب �راءات و )، EU�حتاد األورويب (و
 .)7مركز اجلنوب (و 

معهد و ، )APAAالرباءات ( و�ءاآلس�يویة ل عيةامجل  :بصفة مراقباملنظامت ا�ولية �ري احلكومية التالية  ُمثلتو  .5
�حتاد ا�ويل و)، AIPPIا�ولية محلایة امللكية الفكریة ( عية، وامجل )EPI( الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب األورويب للرباءات

ملعرفية ا�كولوجيا املؤسسة ا�ولية لإلو )، I3PMاملعهد ا�ويل إلدارة امللكية الفكریة (و ، )FICPIلو�ء امللكية الفكریة (
)KEI ،( الصناعيةامللكية جمال احتاد املامرسني األوروبيني يف وUNION-IP) ( )7(. 

)، AIPLAاألمر�كية القانونية للملكية الفكریة ( عيةامجل  مراقب:بصفة ثلت املنظامت �ري احلكومية الوطنية التالية ومُ  .6
 ).JPAA( )3(لو�ء الرباءات اليا�نية امجلعية و )، JIPA( امجلعية اليا�نية للملكية الفكریةو 

 .رفق�رد قامئة املشاركني يف املو  .7

 افتتاح ا�ورة
 ما�لك ریتشاردسون /وتوىل الس�يدورحب �ملشاركني. ا�ورة  ،، املد�ر العام للویبوفرا�سيس غري /افتتح الس�يد .8

 .الفریق العامل �مة أمني(الویبو) 

ر طاإفي ت لعملياامن العام األربعني لىإلتوصل اتم ، یونيو شهر یةالعامل بأنه في بدا یقلفرم العاا �رلمدابلغ أو  .9
، أصبح العدد اإلجاميل لطلبات 1978یونيو  1من أول طلب دويل مت تقدميه يف واعتبارا اءات. لبرن ابشأون لتعاة ادهمعا

اهدة التعاون �شأن شهد هذا الرمق �لن�اح ا�كبري ا�ي حققه نظام مع� . و طلب مليون 3.5اإلیداع ا�ولية قریبا من 
من أ�ل عمتد �ىل العدید من اجلهات الفا�� ا�تلفة ی مثاال �حجا �دا للتعاون ا�ويل ا�ي یعد الرباءات، وا�ي 

 .بفعالية العمل

قدم املد�ر العام تقر�را عن بعض التطورات الرئيس�ية يف نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات منذ ا�ورة العارشة و  .10
البحث إدارات لنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وف� یتعلق ب ا�حجآخر ا �اماكن  2017�ام وذ�ر أن للفریق العامل. 

د�ر العام مكتب الفلبني للملكية الفكریة �ىل تعيينه من قبل امجلعية يف أكتو�ر ، هنأ املا�ويل ا�ويل والفحص ا�متهيدي
. و�إلضافة إىل ذ�، مت متدید تعيينات ا�ويل والفحص ا�متهيديا�ويل الثالثة والعرش�ن للبحث دارة �عتباره اإل 2017

، وشكر املد�ر 2026حىت هنایة �ام  تامجيع اإلدارات األخرى للبحث ا�ويل والفحص ا�متهيدي ا�ويل ملدة عرش س�نو 
أفاد ، 2017�ىل معلها الهام للغایة يف نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ومن حيث النتاجئ يف �ام دارت العام مجيع �

و طلب، مس�ال بذ� العام الثامن �ىل التوايل من ا�من 243.500إىل % 4.5بنس�بة ارتفع �دد الطلبات ا�ولية املود�ة أن 
دو� خمتلفة، مما  126الطلبات يف ودعي تلقي الطلبات من م ةمن دواعي رسور ذ�ر أنه يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و 

الطلبات ا�تلفني �س�ت�دام معاهدة التعاون ودعي �دد موأفاد أن  یدل �ىل الطابع ا�ويل ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات.
ليصل  %6.2، ويف العام املايض ازداد هذا العدد بنس�بة 2016يف �ام مودع  50.000وىل للمرة األ جتاوز�شأن الرباءات 

مبناس�بة اليوم العاملي للملكية الفكریة هذا العام، احتفلت الویبو بدور املرأة يف و يف مجيع أحناء العامل. ودع م 55.000إىل 
حيتفظ هبا مكتب �بري �قتصادیني يف الویبو يف هذا  �بتاكر واإلبداع. واكن من املشجع �طالع �ىل اإلحصاءات اليت
. 2017من الطلبات ا�ولية اليت �رشت يف �ام % 31 الـ الصدد. وقد مت اختيار امرأة وا�دة �ىل األقل من بني ا�رت�ني يف

ن % م23 بةت �س� شهد حتس�نا ملحوظا مقارنة بعقد مىض عندما اكنإال أهنا � هذه النس�بة منخفضة �سبيا، تعد ويف �ني 
ذ�ر أن دو� املنشأ األ�ىل يف إیداع الطلبات ا�ولية يف إطار معاهدة التعاون �شأن الطلبات ا�ولية �شمل امرأة خمرت�ة. و 

وجسلت الصني مرة  طلبا. 56.624يه الوال�ت املت�دة �مر�كية بعدد  2017 معا في عامة ورةبصالرباءات مرة أخرى 
طلبات ، لتصبح �ين أكرب مصدر لل %13.4لصيين بنس�بة نشأ ا�دد الطلبات ا�ولية ذات امل  أخرى منوا مضاعفا، مع ز�دة
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 تاكنيت مبارشة، وال ليا�ن�ىل اة طلب دويل، متقدم 48.882بعدد عاهدة التعاون �شأن الرباءات إطار ميف املود�ة ا�ولية 
هواوي إىل رشكة ، انتقلت ود�نيحيث �بار املمن وأفاد أنه طلب دويل.  600 ، أي أقل حبوايلطلبا 48.208منشأ لـ 

زد يت مؤسسة ، حيث احتلت املركز األول رشكة 2017طلب دويل مت �رشه يف �ام  4000مبا �زید قليال عن املركز األول 
ا یقرب مبا�ولية املنشورة طلبات ال  حيثمن  اتطلبودع �ين أ�ىل م�اءت اليت و  )ZTE Corporationية (إي الصين 

% يف 1.4 طفيف بنسبةاملر�� الوطنية، اكن هناك اخنفاض  أ�داد دخولمن حيث و . 2017طلب دويل لعام  3000من 
أقل من سميات ویعكس �  2009وميثل هذا �خنفاض األول منذ �ام  قيد مر�� وطنية. 615.000، مبا مجمو�ه 2016�ام 

 .2016الناش�ئة عن الوال�ت املت�دة األمر�كية يف �ام الطلبات 

مبيض املد�ر العام الوفود أبلغ من العمليات،  40بلغ �امه الـ �إلضافة إىل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات ا�ي و .11
ذه املناس�بة، شكر املد�ر هبعرش س�نوات �ىل انعقاد ا�ورة األوىل للفریق العامل املعين مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات. و 

�ىل العمل الرائع ا�ي قام به الفریق يف احلفاظ �ىل حتدیث نظام معاهدة التعاون �شأن العامل  یقالعام مجيع أعضاء الفر 
وثيقة معل.  25مت النظر يف سي، حيث ورة لن �كون خمتلفةهذه ا�وذ�ر أنه الرباءات وعبء العمل �ري العادي ا�ي أجنزه. 

 خرى �شأنهدة التعاون �شأن الرباءات واألرسوم معا فيضاتخت  ها �شأنمعل، أ�دورش�يت عقد و�إلضافة إىل ذ�، س�تُ 
جون ساندجي، �ئب  /العمل، الس�يدورش�يت شكر املد�ر العام رئييس و تصحيح العنارص واألجزاء املود�ة بصورة �اطئة. 

 )APAA( اتو�ء الرباءلجمعية األس�يویة لبول هار�سون، الرئيس املشارك للجنة الرباءات التابعة ل  /املد�ر العام، والس�يد
أولها ، نتظم يف معل معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وعند النظر يف �دول األعامل، أ�رز املد�ر العام بند�نامل  شاركامل و 

الوثيقة اليت أ�دها املكتب ا�ويل واليت تناقش اإلجراء املناسب ا�ي ینبغي أن تت�ذه الویبو ودولها األعضاء ف� یتعلق 
وثيقة يف الثاين �متثل البند عقو�ت جملس األمن. و ختضع لعلقة �ألش�اص أو التقنيات اليت الرباءات ا�ولية املت باتبطل 

يون مل  3رمق مبناس�بة �رش الطلب  2017التطور املس�تقبيل ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات بناء �ىل مذ�رة صدرت يف �ام 
للغایة للتعاون  ا �حج، اكن النظام مثاالا�ام 40ید �ىل �لنظر إىل ما �ز أفاد أنه �شأن الرباءات. و  نمبوجب معاهدة التعاو 

 ومس�تقبل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات ذوذ�ر أن جحر الزاویة يف نظام الرباءات �ىل مس�توى العامل. مبثابة ا�ويل و 
مصدر ما یقرب  يهأمهية أساس�ية، أوال وقبل لك يشء، �لنس�بة لهذه املنظمة حيث أن معاهدة التعاون �شأن الرباءات 

 ألداء نظام الرباءات يف مجيع أحناء العامل.�لنس�بة من ا��ل للویبو، وكذ� % 77من 

 رئيس و�ئيب الرئيسالانت�اب 
نصب مل �كن هناك �رش�ي�ات مل وبورتييل (أسرتاليا) رئيساً ل�ورة.  فيكتور /انتخب الفریق العامل �إلجامع الس�يد .12

 الرئيس.�ئيب 

 �دول األعامل اع�د
 .PCT/WG/11/1 Prov. 3 املعدل كام هو مقرتح يف الوثيقة اعمتد الفریق العامل مرشوع �دول األعامل .13

 معاهدة التعاون �شأن الرباءاتءات قطاع إحصا
 التعاون �شأنآخر إحصاءات قطاع معاهدة ض قدمه املكتب ا�ويل عن أ�اط الفریق العامل �لام بعر  .14

 .1الرباءات

                                                
 https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=408741العرض متاح �ىل موقع الویبو �ىل الرابط  - 1
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وأبلغ وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية الفریق العامل أن مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة  .15
)USPTO كام س�تكون هذه الرباءة 2018یونيو  19ن يف ذ� اليوم (وملي 10رمق ) س�يصدر �راءة ��رتاع األمر�كية .(

 .ةيحصل �ىل تصممي غطاء �راءة ا�رتاع �دیدس� أول من يه 

 اس�تقصاء آلراء مس�ت�ديم معاهدة التعاون �شأن الرباءات
س�ت�ديم معاهدة التعاون املسح اخلاص مب نتاجئ عن املكتب ا�ويل �لام بعرض قدمه الفریق العامل  �اطأ .16

 2017.2رباءات لعام �شأن ال

 والعرش�ن امسةاج�ع اإلدارات ا�ولية العام� يف ظل معاهدة التعاون �شأن الرباءات: تقر�ر عن ا�ورة اخل
 .PCT/WG/11/2استندت املناقشات إىل الوثيقة  .17

�ملناقشات املس�مترة ورصح وفد اململكة املت�دة بأنه من األمهية مباكن احلفاظ �ىل اجلودة يف املر�� ا�ولية ورحب  .18
كطریقة فعا� لز�دة اجلودة، جيب تبادل وذ�ر أنه جلودة التابع الج�ع اإلدارات ا�ولية. املعين �الفرعي  لفریقمن �انب ا

أن مبا أفاد أنه أید الوفد اس�مترار معلية املراجعة املزدو�ة. و  ،املعلومات وأفضل املامرسات يف إدارة اجلودة بني املاكتب. و��
من املاكتب املعيّنة، اقرتح الوفد أن تصبح  غذیة املرتدة اليت تأيتاج�ع اإلدارات ا�ولية قد اختمت أعام� يف جمال آليات الت

 التغذیة املرتدة �شأن منت�ات العمل ا�ويل جمرى معل یتقدم إىل األمام مع املاكتب املعيّنة يف س�ياق "التطو�ر املس�تقبيل
ودمع اجلهود املبذو� لتقامس  ،سرتاتيجيات البحثلمشاركة �. وأقر الوفد �ملناجه ا�تلفة ل أن الرباءات"ملعاهدة التعاون �ش

) یعمل �ىل التغلب �ىل UKIPOهذه �سرتاتيجيات إىل أقىص �د، وأضاف أن مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة (
يف املس�تقبل. وأ�ريا، أشار الوفد �ه�م إىل البحث اخلاصة به ات رتاتيجياس تقامس قيود �كنولوجيا املعلومات �متكينه من

 90001 وأ�ز  جلودة، الس�� الرتكزي �ىل معایري مثلاملعين �الفرعي فریق اليت نوقشت يف الو األفاكر األخرى لتحسني اجلودة 
)ISO 9001( ، أعرب عن ، و 2003منذ �ام اخلاصة هبا حيث حصلت اململكة املت�دة �ىل شهادات لعمليات الرباءات

 لتقامس �رباهتا اخلاصة مع املاكتب املهمتة.بالده اس�تعداد 

الفریق تعليق مت التعبري عنه يف اج�ع مع ) EPI( معهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب األورويب للرباءاتفق ممثل تاو  .19
دارات ا�ولية قد جيعل معاهدة التعاون �شأن جلودة بأن التفسري ا�قيق لو�دة ��رتا�ات من قبل اإلالفرعي املعين �

أفاد جلودة يف ملحق الوثيقة). و املعين �الفرعي الفریق من ملخص رئيس  59الرباءات أقل �اذبية للمس�ت�دمني (انظر الفقرة 
من  10الفصل قد أدىل بتعليقات �ىل مجيع األمث� الواردة يف  معهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب األورويب للرباءاتأن 

ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات �شأن و�دة ��رتاع، ود�ا ا�ويل املبادئ التوجهيية للبحث ا�ويل والفحص ا�متهيدي 
 أسرتاليا للملكية الفكریة للنظر يف هذه التعليقات عند اس�تعراض هذه األمث�.مكتب قوده ي یق العمل ا�یاملمثل فر 

ر�ر ا�ورة اخلامسة والعرش�ن الج�ع اإلدارات ا�ولية، استنادا إىل ملخص بتق أ�اط الفریق العامل �لامو  .20
 .PCT/WG/11/2يف مرفق الوثيقة درج ، واملPCT/MIA/25/13رئيس ت� ا�ورة الوارد يف الوثيقة 

 عاهدة التعاون �شأن الرباءاتمل الش�بكيةاخلدمات 
 .PCT/WG/11/9استندت املناقشات إىل الوثيقة  .21

النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات األمانة الوثيقة وقدمت حتدیثًا �شأن أ�دث إصدار من وعرضت  .22
)ePCT(  ا�ي ُ �لنس�بة أنه  توأفادالطلبات واملاكتب. ودعي تضمن مزيات �دیدة ملی ، وا�ي 2018مایو  23رش يف �
�ىل إماكنية قيام املفوض �لتوقيع �اليا  )ePCTن الرباءات (النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأص ین، ودعي الطلباتمل

                                                
 _user_survey11https://www.wipo.int/meetings/en/pct_wg_العرض متاح �ىل موقع الویبو �ىل الرابط  - 2

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=408742
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�لنس�بة للماكتب، مت حتسني وظيفة تقر�ر أفاد أنه إىل النظام. و خول توقيع �ىل مسودات املستندات دون احلا�ة إىل ا�ال 
لتوزیع  �اصيةت البحث والفحص بإدراج بنود مو�دة ووظيفة حبث الو�ئق املذ�ورة يف تقار�ر البحث والفحص، وأضيف

 الطلبات ا�ولية واملهام ذات الص� �ىل املس�ت�دمني دا�ل املكتب.

 تناولاليت یقد�ا املكتب ا�ويل إلدارة الرباءات متثل أدوات �مة لل  اخلدمات الش�بكيةورصح وفد إ�وادور بأن  .23
ية احمللية وحتسني قدرة املوظفني احملليني، توفري اخلدمات �ىل التكنولوجيا والهي�لك األساس� یعمتد األمثل للطلبات. ومع ذ�، 

) يف إ�وادور SENADIالوطنية للحقوق الفكریة (�ا�رة اوذ�ر أن لویبو �امسة. اليت تقد�ا ااملسا�دة التقنية  عتربحيث ت 
النظام ��كرتوين  قریًبا، وا�ي سيسمح مع )eSearchCopy�ُسخ البحث اإل�كرتونية ( نظام �دمةختطط إلد�ال 

الوطنية للحقوق �ا�رة ا حتددبنقل الطلبات يف شلك إ�كرتوين. يف هذا الصدد،  )ePCTعاهدة التعاون �شأن الرباءات (مل
النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات مقرت�ات حتسني وأفاد أن النقاط اليت تتدا�ل مع نظا�ا اخلاص.  الفكریة

)ePCT ( الوصول إىل إیداع الطلبات ا�ولية. ومع ذ�، البد من وجود قناة اتصال يرس وت  تسملال ملاكتب �لنس�بة مفيدة
املكتب إىل متكني ذ� یؤدي د�لت واملزيات املقدمة حبيث بني املاكتب الوطنية واملكتب ا�ويل �شأن التغيريات اليت أُ 

 .هامي تقدیمت ا�ويل من حتليل اجلوانب التقنية ألي مقرت�ات 

. اخلدمات الش�بكية) املكتب ا�ويل �ىل التعاون الثنايئ املمتاز �شأن EPOاألورويب للرباءات ( وشكر وفد املكتب .24
)، أید الوفد اس�ت�دام النظام األسايس لتلقي ePCTوف� یتعلق �لنظام اإل�كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (

ت ا�ولية واملكتب ا�ويل هبدف تبس�يط التدفقات اإلداریة، الطلبات ا�ولية ومعاجلهتا، وكذ� تبادل البيا�ت بني اإلدارا
، . وف� یتعلق �لتعاون بني املكتب األورويب للرباءات واملكتب ا�ويلPCT/WG/05/11واليت نوقشت أیضا يف الوثيقة 

املس�تقبلية دمات اخليف  )ePCTالنظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات ( ملثال األول هو دمج: اقدم الوفد مثالني
، وا�ي یأمل الوفد أنه سيمت 2.0�یداع ��كرتوين  �مس ةيف املكتب األورويب للرباءات واملعروف�كرتوين إلیداع ل

املنصة من منظور املس�ت�دم، س�يكون املس�ت�دمون قادر�ن �ىل �نضامم إىل وأفاد أنه . 2018يف خریف �ام  اجتر�هب
طلب دويل يف املكتب یداع ال )ePCTالنظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (اختيار وميكهنم  ��كرتونية

األورويب للرباءات، وستتاح هذه اإلماكنية أیضا ملاكتب الرباءات الوطنية ل�ول املتعاقدة يف اتفاقية الرباءات األوروبية. 
لنظام  املضمنةیداع اإلعن تطو�ر وصيانة أداة  ا�ويل مسؤوالأن �كون املكتب �متثل يف وس�يكون ملثل هذا احلل مزية 

، مع ضامن املكتب األورويب للرباءات أن �تصاالت بني النظام )ePCT��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (
رباءات تعمل �شلك يف املكتب األورويب لل��كرتوين ) ونظم اإلیداع ePCTاإل�كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (

مكتب �سمل  30أكرث من وأفاد أن . )eSearchCopy�دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونية (هو ف املثال الثاين للتعاون أما حصيح. 
�سخ البحث عن طریق املكتب ا�ويل يف شلك إ�كرتوين إىل املكتب األورويب للرباءات. وقد سامهت هذه اخلدمة أرسل 

اخلدمة وذ�ر أن ورمقنة �سخ البحث. طلبات تقار�ر البحث ا�ولية، فضًال عن إماكنية تتبع ال يف حتسني التوقيت يف إصدار 
يف تعمل �شلك جيد بعد اتباع مهنجية انضامم ماكتب �سمل الطلبات إىل مجمو�ات من س�بعة لك ثالثة أشهر، لفرتة جتریبية 

ارسال النسخ فيذ اخلدمة �شلك فعال قبل إیقاف و�سخ البحث اإل�كرتونية لضامن تن  يةالورق النسخ مع إرسال البدایة 
الورقية، و�لتايل ضامن أن یعمتد النسخ . وقد مسحت هذه الفرتة التجریبية بت�دید املش�ت قبل وقف إرسال يةالورق 

ة �دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونياملكتب األورويب للرباءات �ىل النسخ اإل�كرتونية املرس� من املكتب ا�ويل من �الل 
)eSearchCopy(.  وخيطط املكتب األورويب للرباءات لتوس�يع نطاق �دمة) ُسخ البحث اإل�كرتونية�eSearchCopy (

أ�رز الوفد كام . 2020یقبل �سخ البحث الورقية بعد �ام  لن�رؤیة مفادها أن املكتب األورويب للرباءات  2019يف �ام 
بي� اكن املكتب األورويب ذ�ر أنه ني من أ�ل حتسني اخلدمات. و للمس�ت�دم�لنس�بة فوائد �تصال يف شلك إ�كرتوين 

للرباءات مفتو�ا لتلقي الو�ئق يف شلك إ�كرتوين من املس�ت�دمني، مت إرسال العدید من تقار�ر البحث ا�ويل واآلراء 
لهذا األمر وأفاد أن شلك وريق. لرباءة و�ريها من البال�ات يف قابلية احلصول �ىل ااملكتوبة والتقار�ر األولية ا�ولية �شأن 

املشلكة، فإن مسأ� املوثوقية يه ، وحىت يف احلاالت اليت ال �كون ادیة موثوقة دامئاخلدمات الربیال تعد حيث  ،مساوئ
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كام هو الطلبات الختاذ القرارات حيث یلزم الرد الرسیع، ودعي اإلرسال اإل�كرتوين س�يكون أرسع ویتيح مزیدا من الوقت مل
طلب الوفد  ،الطلب سوى شهر وا�د للرد. و��ودع �ى مليس يف �ا� �دم و�دة إجراءات ��رتاع حيث احلال 

،  املس�تقبل يف هذه �تصاالت يف بيئة آمنةيف) ePCTالنظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (اس�ت�دام 
قادر �ىل  )ePCT�كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (النظام ��ىل طلب �یه حساب ودع أي محيث �كون 

للملكية الفكریة  ةالعاملي صة�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد عن أم� يف أن تطو�ر املنو اختيار تلقي مجيع اإلخطارات إ�كرتونيا. 
 الرئييس�ه�م نظرا ألن  من الوثيقة لن خيلق مش�لك إضافية يف جمال التشغيل البيين 23و  22يف الفقرتني  نوقشا�ي 

لنظام ��كرتوين ملعاهدة اخلاصة �وت�  هأن �كون هناك جسور مالمئة بني أنظمته ومعلياتو للمكتب األورويب للرباءات ه
املكتب األورويب أفاد أن األخرى، و ��كرتونية إىل �دمات الویبو الوفد . وانتقل )ePCTالتعاون �شأن الرباءات (

نظام  . وف� یتعلق ب2018يف نومفرب ) WIPO DAS(لو�ئق األولویة �دمة النفاذ الرمقي ي �نضامم إىل للرباءات ینو 
البحث ا�ويل إدارات )، جشع الوفد مجيع املاكتب، الس�� WIPO CASE(ً لوصول املركزي إىل البحث والفحصلالویبو 

�إلضافة إىل ذ�، وروح املعام� �ملثل. �وصول تقدمي و مككتب لنظام، ویفضل ل �ىل �نضامم  ا�ويلوالفحص ا�متهيدي 
ینبغي أن توافق املاكتب املشاركة �ىل إ��ة الوصول العام إىل مجيع امللفات املنشورة مضن نطاق زمين حمدد وكذ� إىل مجيع 

 منالو�ئق املنشورة يف ملف نظرا ألن مشولية بيا�ت �الف امللف يه املفتاح للماكتب واملس�ت�دمني ا�هنائيني، و�لتايل 
تتأكد املاكتب املقدمة من أن هذه البيا�ت اكم� ومتا�ة �ىل مدار السا�ة طوال أ�م األس�بوع. وأ�ريا، ف� الرضوري أن 

للمكتب األورويب للرباءات �لنس�بة وا�دة من أمه األولو�ت أفاد أن هذه املسأ� يه ، XML�سق یتعلق بإیداع ملفات 
ن املكتب األورويب للرباءات مع املكتب ا�ويل إلطالق جو� �نية من أ�ل حتسني تبس�يط العمليات. ولهذا الغرض، یتعاو 

 واوا�ولية (املرفق طلبات لل  ةاإل�كرتوني عاجلة) إىل املعيار اخلاص �منوذج اإلیداع واملPFC( من املشاورات مع قرتاح التغيري
، مما قد ساریةيغة وثيقة إ�كرتونية ص  DOCX �سق من التعل�ت اإلداریة مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات) ) جلعل

اجلوانب األخرى املتعلقة مضن من أفاد أن . و الساریةنطبق �ىل اإلیدا�ات التجربة الثانية اليت ت إىل إطالق هذا العام یؤدي 
ید مسأ� اإلخطارات ومنت�ات العمل مثل تقار�ر البحث ا�ولية واآلراء املكتوبة، حيث جشع الوفد املز  ، هناكXML نسقبـ 

حبيث ميكن إ�ادة اس�ت�دا�ا  XML �سق البحث ا�ويل �ىل إ�داد تقار�ر البحث ا�ويل اخلاصة هبا يفإدارات من 
 ألغراض البحث يف املاكتب األخرى.

خلدمات بذلها املكتب ا�ويل ف� یتعلق �ی وأعرب وفد الهند عن دمعه وتقد�ره للمبادرات األ�رية واجلهود اليت  .25
اس�ت�دام هذه اخلدمات من قبل بآخر املس�ت�دات �شأن الفریق العامل أبلغ التعاون �شأن الرباءات و عاهدة مل الش�بكية

النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات من �الل يف إطیداع إل. وف� یتعلق �مكتب �راءات ��رتاع الهندي
)ePCT-Filing( ، من �الل قد أودعت مكتب �راءات ��رتاع الهندي من الطلبات ا�ولية يف % 95أكرث من أفاد أن

كتب �سمل ،مك مكتب �راءات ��رتاع الهنديوذ�ر أن . )ePCTالنظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (
مجيع إدارات  لنقل �سخ البحث إ�كرتونيا إىل )eSearchCopy�دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونية (اس�ت�دم الطلبات، 

. كام مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةالبحث ا�ولية الس�بعة اليت �ددها للبحث ا�ويل، �س�تثناء 
) لنقل الو�ئق إىل املكتب ا�ويل PCT-EDI( ةنظام تبادل البيا�ت اإل�كرتوني مكتب �راءات ��رتاع الهندياس�ت�دم 
مكتب �شارك . و�عتباره مكتب �سمل الطلبات، )ePCTعاهدة التعاون �شأن الرباءات (النظام ��كرتوين ملوكذ� 

حبث دويل، وقد أ�ال إدارة التجریيب مع املكتب األورويب للرباءات بوصفه  قاصةامليف مرشوع �راءات ��رتاع الهندي 
أیضا �ىل املشاركة يف مرشوع د وافق قمكتب �راءات ��رتاع الهندي أفاد أن . و 2018�لفعل ثالث دفعات من أ�ریل 

مكتب �راءات أصبح و . 2018التجریيب مع مكتب الرباءات ا�منساوي بصفته إدارة حبث دويل اعتباراً من أغسطس  قاصةامل
 2017يف �ام  )WIPO CASE(ً لوصول املركزي إىل البحث والفحصلنظام الویبو يف  وصولمكتبا لل��رتاع الهندي 

مكتب �راءات ، اكن لو�ئق األولویة�دمة النفاذ الرمقي . وف� یتعلق بنظام 2018لطلبات اعتباراً من ینا�ر ومكتبا لتقدمي ا
وقد بدأت املاكتب بإرسال و�ئق األولویة من �الل هذه اخلدمة اعتبارا  ،مشاراك مكتبا 18وا�داً من بني ��رتاع الهندي 

طلبات �إلضافة إىل یداع ال كنسق رئييس ال XML �سق . وف� یتعلق �ألولو�ت احلالية يف اقرتاح اس�ت�دام2018من مایو 
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من أفاد أنه املكتب ا�ويل، و�كن  تقار�ر البحث ا�ويل واآلراء املكتوبة، مل �كن �ى الوفد أي ا�رتاض �ىل مقرت�ات من
، بصفته مكتب �راءات ��رتاع الهنديذ�ر أن و  .XML�سق املتو� أن تقوم الویبو بإ�داد منوذج قيايس إلیداع ملفات 

بنسق ، قد أعرب �لفعل عن اس�تعداده لنقل تقار�ر البحث ا�ويل واآلراء املكتوبة دويل متهيديحبث دويل وحفص إدارة 
XML ملكتب ا�ويل، واليت ميكن تنفيذها مبجرد �ك�ل األعامل التحضريیة التقنية. كام رحب الوفد مبزید من التطو�ر إىل ا

للملكية الفكریة  ةالعاملياملنصة مثل لل�دمات اإل�كرتونية األخرى يف إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف الوثيقة 
) ST.26( املقبل  الوطنية والتطورات يف األدوات الالزمة �مع معيار الویبواملر�� دخولوالرسومات امللونة ونقل بيا�ت 

 تسلسل.ال قوامئ ل �لنس�بة XML�سق املستند إىل 

منذ یوليو وذ�ر أنه يف إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءات.  اخلدمات الش�بكيةوأشار وفد املكس�يك إىل تطور  .26
) طلبات معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف شلك إ�كرتوين. كام مت IMPIاملعهد املكس�ييك للملكية الصناعية ( تلقي، 2015

�س�تكشف إماكنية املعهد املكس�ييك للملكية الصناعية ، حيث اكن 2017توفري املعاجلة اإل�كرتونية للمس�ت�دمني منذ أ�ریل 
واس�ت�دم يف بوابة �كنولوجيا املعلومات اخلاصة به. ) ePCTلرباءات (النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن اتضمني 

لنقل �سخ البحث إىل املعهد  )eSearchCopy�دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونية ( ضاأیاملعهد املكس�ييك للملكية الصناعية 
، مما یقلل ألورويب للرباءاتاملكتب او  املكتب اإلس�باين للرباءات والعالمات الت�اریةالوطين للملكية الصناعية يف ش�ييل، و 
اتفق كذ� معاجلة الطلبات ا�ولية. وف� یتعلق �ملنصة العاملية للملكية الفكریة، یيرس من التاكليف والتأ�ري يف اإلرسال، و 

رأى أن  ،. و��نصةاكتب امللكية الفكریة وامل ملصادقة املالوفد �ىل أمهية قابلية التشغيل البيين بني أنظمة إدارة احلسا�ت و 
حىت �متكن من حتليل �يفية ضامن قابلية نصة ماكتب امللكية الفكریة حبا�ة إىل معرفة اللغة اليت سيمت اس�ت�دا�ا يف امل 

 التشغيل البيين.

النظام ) �س�ت�دم Rospatent( يف روس�يا للملكية الفكریةحتادیة � ا�ا�رةورصح وفد �حتاد الرويس بأن  .27
، وتعزتم �نضامم )eSearchCopy�دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونية (و  )ePCTاون �شأن الرباءات (��كرتوين ملعاهدة التع

 WIPO( لو�ئق األولویة �دمة النفاذ الرمقيو  )WIPO CASEالویبو للوصول املركزي إىل البحث والفحص (ً إىل نظام
DAS( دمة �ُسخ  يف شلك إ�كرتوين من �الل الفكریةللملكية حتادیة � ا�ا�رة إىلوصلت معظم �سخ البحث ذ�ر ان . و�

، وجشع الوفد ماكتب �سمل الطلبات اليت ال �زال �رسل �سخ البحث يف �سق وريق )eSearchCopyالبحث اإل�كرتونية (
ات ل�دمل، دمع الوفد أولو�ت التطو�ر املس�تقبيل �شلك �املالنضامم إىل النظام. و  ا�ا�رة �حتادیة للملكية الفكریةإىل 

للو�ئق يف معاهدة  XMLعاهدة التعاون �شأن الرباءات احملددة يف الوثيقة، الس�� �س�ت�دام األوسع لنسق ��كرتونية مل
مبا يف ذ�  ،)ePCTالنظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (التعاون �شأن الرباءات، وتوس�يع وظائف 

اخلدمات اليت ميكن تقدميها ف� یتعلق الس�� طو�ر منصة امللكية الفكریة العاملية، تو اس�ت�دام النظام يف املر�� الوطنية، 
 �لرسوم.

عاهدة التعاون �شأن الرباءات وشكر املكتب ا�ويل �ىل مواص� مل اخلدمات الش�بكيةورحب وفد إرسائيل بتطو�ر  .28
النظام ��كرتوين  من �الل�إلیداع  یتعلق ف�و واملاكتب.  ودعي الطلبات�وده لتحسني النظام وتوفري �دمة فعا� مل

الطلبات ا�ولية املود�ة یقبل ) ILPOمكتب الرباءات اإلرسائييل (أفاد الوفد أن ، عاهدة التعاون �شأن الرباءاتمل
وكإدارة طلبات مككتب �سمل �نتظام مع� يف س�ت�دم النظام � و  عاهدة التعاون �شأن الرباءاتالنظام ��كرتوين مل�س�ت�دام 

�دمة �ُسخ  مكتب الرباءات اإلرسائييلت�دم �س� . كام وتزنیلها مجيع الو�ئقعرض لا�ويل  متهيديا� فحص الويل و ا�بحث لل 
مكتب ینظر كام حبث دويل. كإدارة و طلبات �ىل نطاق واسع، مككتب �سمل  )eSearchCopyالبحث اإل�كرتونية (
، 2018يف وقت الحق من �ام  )WIPO DAS( و�ئق األولویةل لنفاذ الرمقي�دمة ايف �نضامم إىل الرباءات اإلرسائييل 

. أما ف� یتعلق يف إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءاتاإلیداع �ر�س و حيث یعزتم اس�ت�دام اخلدمة يف لك من طریق 
مكتب مبثابة رسائييل مكتب الرباءات اإل، فقد اكن )WIPO CASE(ً لوصول املركزي إىل البحث والفحصلنظام الویبو ب 

، دمع الوفد �نتقال إىل النص ا�اكمل يف صيغة قاب� XML �سق . وف� یتعلق �س�ت�دام2014منذ �ام  نفاذللتقدمي وال 
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من قد متكنت  مكتب الرباءات اإلرسائييلاألنظمة اآللية يف ذ�ر الوفد أن . و�الوة �ىل ذ�، PDFنسق للقراءة آليا �بدیل ل 
 دخوليف �زوید املكتب ا�ويل ببيا�ت مكتب الرباءات اإلرسائييل . كام بدأ XMLنقل منت�ات العمل ا�ويل يف �سق 

مكتب أفاد الوفد أن . وأ�ريا، 2017یوليو  1يف  95�ىل القا�دة اليت أجریت املر�� الوطنية عندما بدأ نفاذ التعدیالت 
 الو�ئق إىل املكتب ا�ويل �لف��س.عن إرسال  توقفقد الرباءات اإلرسائييل 

من % 75تلقى ) قد INAPI Chile( الوطين للملكية الصناعية يف ش�ييلوأبلغ وفد ش�ييل الفریق العامل أن املعهد  .29
، وشكر املكتب ا�ويل �ىل دمعه والتطورات النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءاتالطلبات ا�ولية من �الل 

وجشع  )eSearchCopy�دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونية (دمع الوفد و . اس�ت�دامه يت طرأت �ىل النظام لتحسنيرية الاأل�
 WIPOنظام الویبو للوصول املركزي إىل البحث والفحص (ًاملاكتب األخرى �ىل اس�ت�دام هذه اخلدمة. وف� یتعلق ب 

CASEمناقشات مع املكتب ا�ويل �شأن �يفية توفري املعلومات يف �سق  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش�ييل د)، عق
XML  اختبارات يف هذا الصدد. توجر 

عاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت یقد�ا املكتب ا�ويل. �كرتونية ملل�دمات لوأعرب وفد الربازیل عن تقد�ره  .30
النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن ) �س�ت�دم INPI-Brاملعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازیل (وأفاد أن 
من % 70حوايل ایداع ، مت 2017الطلبات. وحبلول هنایة �ام  ودعيقبول �بري من قبل موسط  2014منذ �ام  الرباءات

مل �شأن من طلبات الفحص ا�متهيدي ا�ويل من �الل النظام. و�لتايل، أید الوفد مواص� الع% 85الطلبات ا�ولية و
أفاد أن نظام ا�ي یتعلق �لتحسينات احملمت� للوظائف يف املاكتب. كام النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات 

شارك � إرسال واس�تقبال �سخ البحث، حيث يسري للغایة من �الل ت  مفيد) eSearchCopy�ُسخ البحث اإل�كرتونية (
 ةكإدار و  لمكتب السویدي للرباءات والتسجيل�لنس�بة ل كتب �سمل طلبات مك  الربازیل املعهد الوطين للملكية الصناعية يف

بريو الطلبات يف اكتب �سمل حبث دويل مل، وكإدارة كتب الرباءات ا�منساوي واملكتب األورويب للرباءاتمل حبث دويل 
 )WIPO DAS( و�ئق األولویةالنفاذ الرمقي ل�دمة �رهاد املشاركة يف  -و�ولومبيا. كام بدأ املعهد الوطين للملكية الصناعية 

يف نظام معاهدة التعاون �شأن  XML �سق أظهر نتاجئ أولية إجيابية. وأ�ريا، أقر الوفد بأمهيةهو ما ، و 2017يف د�سمرب 
يف املس�تقبل  XML �سق �س�تعد الس�ت�داميف الربازیل الرباءات وأبلغ الفریق العامل بأن املعهد الوطين للملكية الصناعية 

 القریب.

املكتب ا�امنريك للرباءات والعالمات الت�اریة أفاد أن وأعرب وفد ا�امنرك عن امتنانه لل�دمات اليت تقد�ا الویبو. و  .31
)DKPTO النظام ) قد أجرى حوارا مع املكتب ا�ويل �شأن إماكنية إ�داد تقار�ر حبث دولية وآراء كتابية �س�ت�دام

كأداة ملعاجلة مجيع أعام� اخلاصة مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات. وف�  )ePCT(التعاون �شأن الرباءات ��كرتوين ملعاهدة 
املكتب املكتب ا�امنريك للرباءات والعالمات الت�اریة ، أبلغ )WIPO DAS( و�ئق األولویةدمة النفاذ الرمقي لخبیتعلق 

 .2018یونيو  1 اعتبارا منكتب نفاذ وإیداع مك �شارك ا�ويل بأنه 

مكتب الوال�ت املت�دة وأید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية األولو�ت املنصوص �لهيا يف الوثيقة وأشار إىل أن  .32
نظام الویبو للوصول ب ملشاركة يف التطورات املس�تقبلية يف هذه ا�االت. وف� یتعلق یأمل ا للرباءات والعالمات الت�اریة

هذا مل �متكن امللف العاملي �اليا من اسرت�اع بيا�ت �قتباس من  ،)WIPO CASEفحص (ًاملركزي إىل البحث وال
�لعمل مع املكتب ا�ويل للسامح  مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةنظام. وأشار الوفد إىل اه�م ال 

 �سق من الوثيقة ف� یتعلق �س�ت�دام 21إىل  16من  �سرت�اع هذه املعلومات. وأید الوفد املقرت�ات الواردة يف الفقرات
XMLواصل العمل من أ�ل ز�دة ی مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة ، وأبلغ الفریق العامل بأن

عاملية للملكية النصة مل الوثيقة اخلاصة �من  23و 22يف الفقرتني الواردة ف� یتعلق �ملناقشات و . XMLنسق اس�ت�دامه ل 
�مت مبواص� اس�تكشاف ومناقشة وا�ات �رجمة  مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة أفاد أنالفكریة، 

التطبيقات واخلدمات اجلدیدة لتبادل البيا�ت بفعالية. وأشار الوفد إىل رضورة أن �كون األمن جزءا �ام من هذه املناقشة، 
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للوال�ت املت�دة. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن حتادي ي �دمة متوافقة مع إرشادات القانون �حيث جيب أن �كون أ
إىل مواص� العمل مع الویبو �شأن هدفها املمتثل  هتطلعأعرب عن امللونة، و  اترسوره لسامع أنه مت تنفيذ �ل مؤقت للرسوم

�رتاف ضامن إماكنية �لا�ولية، مع وضع إطار قانوين فعال املر�� �الل اكم� للطلبات ا�ولية ملونة يف تقدمي معاجلة 
 لرسومات امللونة يف املر�� الوطنية.�

، مما أدى إىل عاهدة التعاون �شأن الرباءاتالش�بكية ملدمات اخلوشكر وفد مجهوریة �ور� املكتب ا�ويل �ىل تطو�ر  .33
املكتب ا�كوري للملكية وذ�ر أن ز�ز شفافية املعلومات. وا�ول األعضاء وتعالطلبات  ملودعي�لنس�بة الءمة املحتسني 

نظام الویبو للوصول املركزي ) و WIPO DAS(�دمة النفاذ الرمقي لو�ئق األولویة بنشاط يف �شارك ) KIPOالفكریة (
كتب امل ، أطلق 2017أكتو�ر شهر . ويف XMLنسق وأصدر تقار�ر حبث دولية ب ) WIPO CASEإىل البحث والفحص (ً

النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن  �س�ت�دامطلباهتم طلبات ال  ري للملكية الفكریة إماكنية أن یقدم مودعوكو ا�
املكتب ا�كوري للملكية ألن الس�ياسة الوطنية ال �سمح لنظام �كنولوجيا املعلومات ا�ا�يل يف  ،�لتعاون مع الویبو الرباءات
الطلبات ودعي ميكن ملكام �رب اإلنرتنت.  ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءاتلنظام � ابأن �كون مرتبط الفكریة

النظام ��كرتوين استيعاب ، و�كن )PCT-SAFEنظام اإلیداع اإل�كرتوين اآلمن للطلبات ( إ�كرتونيا �س�ت�دام�یداع 
يف أن یتعاون املكتب ا�كوري للملكية . ومع ذ�، أعرب الوفد عن أم� امنخفضظل ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات 

 لنظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءاتل الفكریة مع املكتب ا�ويل لتحسني النظام وتعز�ز �دمات �یداع 
خصم �ىل رسوم اإلیداع ا�ويل للطلبات قد �كون يف شلك احلافز احملمتل يف هذا الصدد أفاد أن ملس�ت�دميه. و �لنس�بة 

شكر الوفد املكتب ا�ويل �ىل تقدمي احلل املؤقت كام . النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءاتة �س�ت�دام املود�
للطلبات ا�ولية ملونة الرسومات امللونة وجشع ا�ول األعضاء األخرى واملكتب ا�ويل �ىل تقدمي معاجلة اكم� یداع ال

� الوطنية. وأ�ريا، ذ�ر الوفد أن املس�ت�دمني يف مجهوریة �ور� و�دوا أن تقدمي امللونة يف املر� اتلرسوم�رتاف �و�
أمر مرحي، وأعرب عن أم� يف أن �شارك ) WIPO DAS(�دمة النفاذ الرمقي لو�ئق األولویة و�ئق األولویة من �الل 

 املزید من املاكتب يف هذه اخلدمة.

س�ت�دم أن �  للملكية الفكریة سرتايلاأل املكتبا�ات اإل�كرتونية يف مجيع اإلیدُطلب إىل  هورصح وفد أسرتاليا بأن .34
�يفية ري عن وسيبدأ التح XML�سق وظائف �شغيل يف ینظر املكتب �سرتايل للملكية الفكریة . ومع ذ�، PDF �سق

 تنفيذ ذ� يف أنظمة �كنولوجيا املعلومات اخلاصة به.

فوائد �برية للمس�ت�دمني. ورصح فر اليت تو و ، الش�بكيةوأثىن وفد إس�بانيا �ىل املكتب ا�ويل لتطو�ر خمتلف األنظمة  .35
نظام الویبو للوصول املركزي إىل ) یفكر يف �نضامم إىل SPTOالوفد بأن املكتب اإلس�باين للرباءات والعالمات الت�اریة (

�ُسخ البحث اإل�كرتونية  حبث دويل، یواصل توس�يع �دماتإدارة  ، وأنه بصفته)WIPO CASEالبحث والفحص (ً
)eSearchCopy( .إىل املزید من ماكتب �سمل الطلبات يف أمر�اك الالتينية 

عاهدة التعاون �شأن الرباءات وأید األولو�ت الست الش�بكية ملدمات اخليف  �ي ُأحرزورحب وفد اليا�ن �لتقدم ا .36
لوثيقة واليت من شأهنا حتسني سهو� �س�ت�دام وكفاءة معليات معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف من ا 2املقرت�ة يف الفقرة 

للو�ئق والبيا�ت الرئيس�ية. وأبلغ الوفد  XMLنسق �ىل و�ه اخلصوص �س�ت�دام األوسع واألفضل ل أید الوفد املاكتب. و 
النظام ��كرتوين ملعاهدة كتب ا�ويل �يفية �س�تفادة من ) یناقش مع امل JPOالفریق العامل أن مكتب اليا�ن للرباءات (

�شلك أكرث فا�لية، مع األ�ذ يف �عتبار و�ات النظر مثل آراء املس�ت�دمني والقوانني واللواحئ  التعاون �شأن الرباءات
ا�ولية �ىل تعاوهنم يف دارات يل واإلاحمللية يف اليا�ن والتشغيل البيين مع األنظمة القامئة. ويف اخلتام، شكر الوفد املكتب ا�و

الطلبات من �الل إیداع حول القوانني الوطنية من أ�ل حتدید �رخي اه مكتب اليا�ن للرباءات �س�تقصاء ا�ي أجر 
 .النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات
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عاهدة التعاون �شأن الرباءات وأكد ملالش�بكية دمات اخلوأعرب وفد الصني عن تقد�ره للتحسينات اليت طرأت �ىل  .37
الطلبات واملاكتب. وف� یتعلق �الجتاه املس�تقبيل للعمل، وافق الوفد �ىل املقرت�ات ودعي �ىل الفوائد اليت تعود �ىل م

 ا�كفاءة واس�ت�دام البيا�ت.من التطبيق، مما ميكن أن حيسن �ات واس�ت�دامه يف  XML �سق املتعلقة بتحسني جودة

عاهدة التعاون �شأن الرباءات ورحب �ملشاریع اليت من الش�بكية ملدمات اخلوفد الربتغال عن ارتيا�ه مجليع  وأعرب .38
واملاكتب. مودعي الطلبات �الية من الورق لصاحل لك من توفري إجراءات و الش�بكية شأهنا أن �زید من حتسني اخلدمات 

 ،2016منذ �ام  PDFبنسق ) یقدم إقرارات INPI Portugal(املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربتغال وذ�ر أن 
وأفاد أن . )ePCTالنظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (تلقى اآلن مجيع اإلیدا�ات �رب اإلنرتنت من �الل ی و 

ة التقيمي إلرسال �سخ يف الشهر الثاين من فرت هو ، �سمل طلبات، بصفته مكتب املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربتغال
كام أصبح املعهد  .)eSearchCopy�دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونية (البحث إىل املكتب األورويب للرباءات من �الل 
يف ) WIPO CASEنظام الویبو للوصول املركزي إىل البحث والفحص (ًب الوطين للملكية الصناعية يف الربتغال مكتب نفاذ 

النظام التحسينات يف الس�� و�ر املس�متر وحتسني �دمات معاهدة التعاون �شأن الرباءات، . وأید الوفد التط2017�ام 
 .طلبات ا�وليةمعاجلة الرسوم امللونة يف ال جمال والتطو�ر يف  )ePCT��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (

قوم مبراجعة معاجلة الطلبات ) یUKIPOأن مكتب امللكية الفكریة �ململكة املت�دة (وفد اململكة املت�دة  ذ�رو  .39
أنظمة تقنية املعلومات إ�الل ) ePCTا�ولية. ويف هذا الصدد، ميكن للنظام اإل�كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (

�مج الرشوع يف �ر أوشك مكتب امللكية الفكریة �ململكة املت�دةالقدمية املس�ت�دمة يف معاجلة الطلبات ا�ولية. ومع ذ�، 
النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون  تغيري مدته ثالث س�نوات إلد�ال �دمة رمقية اكم�، ومن الرضوري النظر يف �يفية تالؤم

، مبا يف ذ� �سخ البحث، إىل الو�ئقیمت �اليا نقل مع هذا الرب�مج قبل �لزتام بتنفيذه. و  )ePCT�شأن الرباءات (
). ومع PCT-EDI( ةحبث دويل خمتصة من �الل نظام تبادل البيا�ت اإل�كرتونيإدارة املكتب األورويب للرباءات بوصفه 

يف إجراء التغيريات الالزمة �ىل أنظمة �كنولوجيا املعلومات �یه لتنفيذ مكتب امللكية الفكریة �ململكة املت�دة یبحث ذ�، 
 مكتب امللكية الفكریة �ململكة املت�دةأفاد بأن . و 2019 -2018�الل ) eSearchCopy�ُسخ البحث اإل�كرتونية ( �دمة

�لتايل، ، و)WIPO DAS�دمة النفاذ الرمقي لو�ئق األولویة (أول ماكتب امللكية الفكریة الوطنية اليت اعمتدت هو أ�د 
ن دمعه للعمل ا�ي اضطلع عأعرب الوفد كام ب الس�ت�دام هذه اخلدمة. املزید من املاكتتسجيل عن رسورة ل الوفد أعرب 

) من أ�ل EPOاألورويب للرباءات ( واملكتبوالعالمات الت�اریة ومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات به املكتب ا�ويل 
ة ا�اكم� ) ألن ذ� سيسا�د �ىل تيسري املعاجلة الرمقيOffice Open XML (DOCX)( الطلبات يف �سقإیداع 

امللونة وتطلع  اتالرسومناول ت �ه�م إىل تنفيذ احلل املؤقت ل أشار الوفد كام وحتقيق كفاءات �برية يف هذه العملية.  طلباتلل 
الت�د�ت التقنية املعنية �برية وميكن أعرب عن تقد�ره بأن  يف الوقت نفسه هإىل التطورات املس�تقبلية يف هذا ا�ال، و�كن

 ة يف التنفيذ. ويف اخلتام، رحب الوفد جبميع ا�االت املقرت�ة ملزید من العمل يف الوثيقة، �كنه أشار إىل أنأن �كون ملكف
أي من التطورات اخلاصة بملوارد املرتبطة �حبا�ة إىل الوقت لتخطيط وتقيمي اآل�ر  مكتب امللكية الفكریة �ململكة املت�دة

 املقرت�ة قبل �لزتام بتنفيذها.

النظام للمس�ت�دمني، مبا يف ذ� الش�بكية وفد بريو �جلهود اليت یبذلها املكتب ا�ويل لتوفري اخلدمات قر أو  .40
نظام تبادل و  )eSearchCopy�دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونية (و  )ePCT��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات (

املعهد الوطين ل�فاع أفاد أن . و )WIPO DASئق األولویة (�دمة النفاذ الرمقي لو�و  )PCT-EDIة (البيا�ت اإل�كرتوني
النظام ��كرتوين ملعاهدة التعاون �شأن قد اس�ت�دم ) يف بريو INDECOPIعن املنافسة وحامیة امللكية الفكریة (

) WIPO CASEنظام الویبو للوصول املركزي إىل البحث والفحص (ًاس�ت�دم و  2016منذ أكتو�ر  )ePCTالرباءات (
درس ی املعهد الوطين ل�فاع عن املنافسة وحامیة امللكية الفكریةأشار الوفد إىل أن كام . 2018منذ فربا�ر نفاذ كتب مك 

يف  )WIPO DAS�دمة النفاذ الرمقي لو�ئق األولویة ( و) eSearchCopy�دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونية (�نضامم إىل 
 املس�تقبل القریب.
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من  %99عاهدة التعاون �شأن الرباءات وقال إن الش�بكية ململكتب ا�ويل �ىل اخلدمات وشكر وفد جنوب أفریقيا ا .41
الطلبات بناء �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف جلنة الرشاكت وامللكية الفكریة يف جنوب أفریقيا اس�ت�دموا ودعي م

 .��كرتوينداع هذه اخلدمات. ورحب الوفد جبميع املبادرات الرامية إىل حتسني �دمات اإلی

) عن تقد�ره للتقدم احملرز يف حتسني EPI( معهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب األورويب للرباءاتأعرب ممثل و  .42
معهد الو�ء املعمتد�ن �ى عاهدة التعاون �شأن الرباءات. �ري أن املمثل أشار إىل أن �ددا من أعضاء مل اخلدمات الش�بكية

ا�رتضوا �ىل حسب �دمات الف��س يف املكتب ا�ويل. و�� جشع املمثل املكتب ا�ويل �ىل  املكتب األورويب للرباءات
 البحث عن �لول تقنية للحفاظ �ىل هذا اخليار.

معهد ) التعليقات اليت أدىل هبا ممثل UNION-IPامللكية الصناعية (جمال وردد ممثل احتاد املامرسني األوروبيني يف  .43
 املتعلقة �سحب �دمات الف��س يف املكتب ا�ويل. ملكتب األورويب للرباءاتالو�ء املعمتد�ن �ى ا

 .PCT/WG/11/9حتو�ت الوثيقة �لام مب الفریق العامل وأ�اط  .44

 مالحظات األطراف األخرى
 .PCT/WG/11/11استندت املناقشات إىل الوثيقة  .45

من العدد اإلجاميل % 0.1يف س�ت�دم فقط قد اُ خرى ف األاطر �مالحظات وأشار وفد إرسائيل إىل أن نظام  .46
 مالحظة 62ه مت فقط تلقي أن 2012من �ام ود�ة لطلبات املاحتليل أظهر . وقد 2012للطلبات ا�ولية منذ تقدميه يف یوليو 

لألرقام  معاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت د�لت املر�� الوطنية يف إرسائيل. ونظراً املود�ة من �الل طلبات �ل ف� یتعلق 
يف خرى �ربة اكفية إلبداء رأي �شأن فائدة مالحظات األطراف األ مكتب الرباءات اإلرسائييل املنخفضة، مل �كن �ى

ملكتب خرى ف �اطر �الحظات حتسني جودة البحث والفحص الوطين. وف� یتعلق �لرتتيبات اخلاصة بإ��ة م
اليت د�لت املر�� طلبات املالحظات احملددة املتعلقة �ل بنقل املكتب ا�ويل أ قام كفاأله س�يكون أنالوفد أفاد الرباءات، 

 املالحظات. ورأى الوفد أنه س�يكون من املفيد أیضا إ��ة �سخ من جامعي �لكنقل بدال من ، ماالوطنية يف مكتب 
ضافة إىل ر�ن الرباءات �إل )WIPO CASEالویبو للوصول املركزي إىل البحث والفحص (ًالو�ئق املذ�ورة �رب نظام 

)PATENTSCOPE(.ويف اخلتام، اتفق الوفد مع املكتب ا�ويل �ىل �رك نطاق النظام دون تغيري يف الوقت احلارض . 

إىل املاكتب املعينة. مالحظات األطراف األخرى وتناولت األمانة تعليق وفد إرسائيل ف� یتعلق بإرسال بيا�ت  .47
أو ميكن أن یتلقى بيا�ت مجليع الطلبات  ،لمكتب املعّني اسرتداد الو�ئق ذات الص� نفسهان: ميكن ل �هناك خيار وذ�رت أن 

، األمر ا�ي یتطلب من املكتب من �دمها�ولية دون أي متيزي حول ما إذا اكن الطلب قد د�ل إىل املر�� الوطنية 
مالحظات به �دد قليل �دا مهنا ناك واليت ه طلب منشور س�نو�،  250.000اختيار الو�ئق ذات الص� من حوايل 

فع البيا�ت إىل املكتب عند دخول املر�� تد�متكن األمانة من �لزتام بتقدمي اخلدمات اليت  نوبي� ل األخرى.ف اطر �
ت أن أفادالوطنية، فقد أصبح هذا خيارا ألن جودة البيا�ت تتحسن إىل النقطة اليت �س�تحق فهيا هذا اخليار النظر فيه. كام 

من ت� املعلومات إىل النظر يف أفضل خيار لتلقي املاكتب للمعلومات، وما إذا اكن ینبغي "دفع" حيتاج املكتب ا�ويل 
) أو ما إذا اكنت املاكتب �رغب يف اس�ت�دام �دمات الویب PCT-EDI( بيا�ت�الل نظام التبادل اإل�كرتوين لل 

من  بدال التسهيالت الالزمة السرتداد الو�ئق تلقائياذ�رت أن املر�� الوطنية. و  السرتداد الو�ئق تلقائياً من أ�ل إد�الها يف
یدو� موجودة �لفعل إذا رغبت املاكتب يف القيام بذ�، و�كن هناك �ا�ة إىل مزید من املناقشات �شأن اسرتدادها 

 اخلدمات اليت ینبغي أن یدمعها املكتب ا�ويل لفائدة مجيع املاكتب.

طلبات الرباءات ودمع إیداع لعب دورا هاما يف معلية األخرى تورأى وفد اململكة املت�دة أن مالحظات األطراف  .48
ململكة املت�دة �مللكية الفكریة ااجلهود اليت یبذلها املكتب ا�ويل لتحسني وز�دة اس�ت�دام هذه اخلدمة. وس�يواصل مكتب 
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)UKIPOن اس�ت�دام النظام من �انب أحصاب املصل�ة. ورصح الوفد بأن ) النظر يف الطرق اليت ميكن أن �زید م
یعمل  )PATENTSCOPEر�ن الرباءات (الطلبات متاح �رب ودعي الرتتيب لتقدمي املالحظات والتعليقات الالحقة مل

ف اطر حظات األا �الل املر�� ا�ولية، مبا يف ذ� مالهئمن املالمئ أن �كون مجيع الو�ئق اليت مت إ�شاأنه �شلك جيد. كام 
مكتب امللكية الفكریة �ململكة أفاد أن �سهو� إىل ملفات �راءة إ�كرتونية. و نقلها ، يف ماكن وا�د حبيث ميكن خرىاأل

�ىل تقدمي بيا�ت أكرث تنظ� من �الل هذا الشلك ألن ذ� سيسا�د يف أي معل لتطو�ر �كنولوجيا  رصحياملت�دة 
يف املر�� األخرى ف� یتعلق بتقيمي فعالية مالحظات األطراف و  وصول إىل هذه املعلومات.املعلومات يف املس�تقبل یتطلب ال

يف وضع �سمح � بتقدمي معلومات قاب� للقراءة آليا ف� یتعلق ليس مكتب امللكية الفكریة �ململكة املت�دة أفاد أن الوطنية، 
الطلب صيغة یتقامس مكتب امللكية الفكریة �ململكة املت�دة  كام ذ�ر أنالوطنية �لشلك املطلوب.  �ستشهادات املر��

املدعومة، مبا يف ذ� �ستشهادات من  XMLاملعاد �رشه وبيا�ت التعاون �شأن الرباءات معاهدة املودع من �الل 
ت ُأد�لت �الل صورة الوثيقة املمنو�ة وأي تعدیالكام یتقامس ، بو يف یوم النرش يف ر�ن الرباءاتمع الوی ألف املنشور 
�ىل �ستشهادات املس�� يف املن�ة، واليت ميكن أن �س�ت�د�ا املكتب �ء �ش�متل الوثيقة أفاد أن . و �ءوألف املنشور 

من املمكن توفري هذه البيا�ت وأفاد أنه . طراف األخرىبعد مالحظات �ألف �ستشهادات عن ا�ويل لت�ليل الفرق 
يف املس�تقبل، مما قد �سا�د �ىل أمتتة حتليل �ستشهادات. و�ىل الرمغ من أنه ميكن تقيمي الطلبات اليت مت  XMLبنسق 

هناك سوى ال یو�د نه أل�لهيا یدو�، مل �كن الوفد �ىل یقني من قمية هذا الت�ليل نظرا األطراف األخرى تقدمي مالحظات 
منذ طرح النظام. وأ�ريا، أید الوفد توس�يع نطاق ة �ململكة املت�دة مكتب امللكية الفكری �ا� من هذا القبيل يف 20

، �كنه ظل �ري مقتنع �متدید النطاق كشفا�  لتشمل قضا� مثل وضوح املطالبات وكفایةخرى مالحظات األطراف األ
تقدمي إجراءات قرارات �شأن هذه األمور مبوجب قانونه الوطين دون  تو�د ، حيث ال��رتاعليشمل قضا� امللكية أو 

 التقايض.

طراف األمالحظات وشكر وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية املكتب ا�ويل �ىل �وده املتواص� ف� یتعلق بنظام  .49
 اأمر ما ميثل یبدو أن النظام یعمل �ىل النحو املنشود، وهو وأفاد بأنه  إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءات. األخرى يف

يف  امن الوثيقة، حبيث ميكن �س�تفادة مهن 19فد عن اه�مه �خلدمات احملس�نة املنصوص �لهيا يف الفقرة . وأعرب الو اإجيابي
أن الوفد ذ�ر و  .والعالمات الت�اریة مكتب الوال�ت املت�دة للرباءاتيف الص� ة ذات السابقدبيات مبادرة الوصول إىل األ

، وقت تنفيذ : أوالXMLقوامئ �ستشهادات يف �سق  حول(أ)  19ة  یتعلقان �القرتاح الوارد يف الفقر نيسؤال�یه 
و�نيا، ما إذا اكن �قرتاح یغطي �ستشهادات من مجيع تقار�ر البحث ا�ويل أو ت� الواردة فقط يف �سق ، �قرتاح
XML لبعض الو�ئق �ري املتعلقة متا�ة بنسخ الو�ئق اخلاصة روابط ال(ب)، أشار الوفد إىل  19. وف� یتعلق �لفقرة

حمددة من ق أدبية ئو�وفري روایط للمعایري اليت یتعني اس�ت�دا�ا لت�دید ما إذا اكن قد مت تل�لرباءات، و�كنه طلب توضي�ا 
أي معلومات س�تقد�ا املاكتب املعينة �ىل حول من الوثيقة  22� یتعلق �لطلب الوارد يف الفقرة ف. وأ�ريا، رباءاتال�ري 

 مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةذ�ر الوفد أن يدوي للمالحظات يف املر�� الوطنية، ال تقيمي ال أساس 
)USPTO �س�ت�الص أي اس�تنتا�ات ذات دال� إحصائية. ال�كن مل �كن �یه بيا�ت اكفية من قبل ) قد أجرى تقي� یدو

يدوي إذا اكن من املمكن أن یقدم املكتب ا�ويل قامئة ال تقيمي ال ة النظر يف ومع ذ�، أعرب الوفد عن اس�تعداده إل�اد
 األخرى.ف اطر األدمت فهيا مالحظات �لطلبات ا�ولية اليت قُ 

 XML�سق يف تناولت األمانة األس�ئ� اليت طر�ا وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية ف� یتعلق بتوفري املعلومات و  .50
املكتب ا�ويل البدء يف إد�ال معلومات �ستشهاد یدو� من تقار�ر البحث الواردة يف �سق  عزتمیمل وذ�رت أنه وحمتواه. 

 �سق مع بيا�تمالحظات األطراف األخرى من ذ�، اكنت اخلطة هتدف إىل دمج معلومات  صور. وبدالأو  وريق
XML ج قبل ست س�نوات، وهذا هو السبب املس�تلمة من إدارات البحث ا�ويل. وقد نظر املكتب ا�ويل يف هذا ا�هن

، مما XML. و�� مت �شجيع إدارات البحث ا�ويل �ىل تقدمي تقار�ر البحث بنسق XML كنسقيف �سجيل املالحظات 
. أما �لنس�بة لألدبيات �ري املتعلقة �لرباءات، األخرىف اطر �مع مالحظات �ستشهاد جيعل من السهل دمج معلومات 
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الطلبات، واليت ميكن إ�حهتا ودعي من م )URLحصل �ىل حمددات املوارد املو�دة (املكتب ا�ويل أفادت األمانه أن 
للماكتب. ومع ذ�، هناك �ا�ة إىل إجراء مناقشة حول ما إذا اكن ميكن اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي يف املس�تقبل لت�دید 

. و�الوة �ىل ذ�، أقرت األمانة بأن قضا� حق املؤلف وحتدید رتفعةاملية لرباءات ذات �ح�ل املتعلقة �األدبيات �ري 
ف اطر قد�ا �تالهویة ال �زال متثل صعوبة، وأنه ال تو�د خطة حمددة ف� یتعلق مبا هو أبعد من �رش املعلومات اليت 

 .خرى�

، وهو ما �ش�به �بريةست لي  خرىاألطراف األمالحظات ن األرقام املقدمة �شأن اس�ت�دام نظام أوفد ا�امنرك  ذ�رو  .51
أنه ال ینبغي احلمك إال أنه �رى ، خرى�ىل الرمغ من وجود �دد حمدود من مالحظات األطراف األأفاد أنه جتربته الوطنية. و 

ميكن أن تؤدي إىل �راءات أ�ىل جودة. األخرى ف اطر ��ىل جناح النظام �س�ت�دام هنج مكي نظرا ألن أي مالحظة من 
املكتب ا�امنريك للرباءات والعالمات وذ�ر أن د�ره لل�دمات احملس�نة املقرت�ة املوحضة يف الوثيقة. وأعرب الوفد عن تق

من �ري املرحج الحظات يف املر�� الوطنية، �كنه ذ�ر أن اخنفاض �دد املاألخرى تأثري مالحظات األطراف مل یقمي الت�اریة 
حظات، أعرب الوفد عن تأیيده لرتك هذا الوضع دون تغيري يف الوقت وف� یتعلق بنطاق املال أن یؤدي إىل نتاجئ هنائية.

خطوة للأو يف بعض احلاالت  �دةمكرسة ��اكمل تقریبا للاألخرى، حسب جتاربه، ف اطر الراهن، حيث أن مالحظات األ
، حيث أن هذه ��رتاعمل أنه ال �زال �ري مقتنع �متدید النطاق ليشبردد الوفد تعليق وفد اململكة املت�دة كام بتاكریة. �

ُ أن ، و املكتب ا�امنريك للرباءات والعالمات الت�اریةمسأ� �ارج نطاق سلطات   ك للم��مك.رت ت

األطراف مالحظات وأعرب وفد اليا�ن عن تقد�ره للمكتب ا�ويل �ىل التحسينات املقرت�ة �ىل �دمات نظام  .52
مالحظات نظام ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات، واليت هتدف إىل تعز�ز سهو� �س�ت�دام. ورأى الوفد أن خرى األ
رغب يف �شجيع �والفاحصني، و�لتايل خرى الطلبات واألطراف األودعي واخلدمات املقرت�ة مفيدة ملخرى ف �اطر �

 يف املر�� ا�ولية.املالحظات �ىل اس�ت�دام نظام  همس�ت�دمي

يف ضامن �راءات ��رتاع ذات اجلودة من �الل تقدمي  األطراف األخرىوأقر وفد الربازیل بقمية مالحظات  .53
الوعي �خلدمة یعزز املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازیل ذ�ر أن الفاحصني. و للنظر فهيا من قبل مالحظات مفيدة 

معلومات عن النظام يف دورته التدریبية �شأن معاهدة التعاون  مضمن �الل ملس�ت�دمني الفردیني و �من �الل �تصال 
ألطراف املهمتة. وأقر الوفد �ملساهامت اليت قد جيلهبا توس�يع نطاق املالحظات، �كنه ُعقدت لفائدة ا�شأن الرباءات، واليت 

من شأن تطو�ر أفاد أنه و دون تغيري يف الوقت الراهن. الحظات اتفق مع املكتب ا�ويل �ىل رضورة �رك نطاق نظام امل
الحظات سط نظام املأن � والرتمجة اآللية،  XML �سق أدوات �كنولوجيا املعلومات املذ�ورة يف الوثيقة، مثل معلومات

 سمح للوفد �لنظر يف اختاذ تدابري إضافية أخرى.� و 

 اجلودة، وذ�ر أن م لتعز�ز الفحص �ايلقد ُمص  األطراف األخرى مالحظاتوأقر وفد مجهوریة �ور� بأن نظام  .54
أفاد أنه من أ�ل طلبات الرباءات الوطنية. و مالحظات األطراف األخرى كوري للملكية الفكریة �یه أیضا نظام ا�كتب امل 

لتعاون مع معاهدة التعاون �شأن الرباءات �، اس�تضاف الوفد �ر�جما لتدریب املس�ت�دمني �ىل نظام 2017أ�ریل شهر يف 
يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات. واستنادا  األطراف األخرىمالحظات إبالغ املشاركني بنظام  املكتب ا�ويل، حيث مت

�ىل �مل جيد بنظام  ليسواأن مس�ت�دميه  كوري للملكية الفكریةا�كتب امل  ، و�د�دمنيإىل دراسة اس�تقصائية للمس�ت
اإلجنلزيیة �ىل الرمغ من إماكنية تقدمي املالحظات رضورة تقدمي املالحظات �للغة �ساءلوا عن و األطراف األخرى مالحظات 

 19املقرت�ة يف الفقرة األطراف األخرى . ومع ذ�، أشار الوفد إىل إماكنية الرتمجة اآللية ملالحظات أخرى بأي لغة �رش
وفعا� وس�ي� قویة هو األطراف األخرى مالحظات (ج) من الوثيقة. و�الوة �ىل ذ�، اتفق املس�ت�دمون �ىل أن نظام 

املقرت�ات الواردة يف الوثيقة تقدم طریقة فعا� بأن ملنع منح الرباءات �ري صاحلة من قبل مكتب الرباءات. واختمت الوفد لكمته 
 لمكتب ا�ويل يف حتسني النظام.ل  هدمعأعرب عن ، و�لتايل مالحظات األطراف األخرىنظام وكفء الس�ت�دام 
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 C. PCT 1527أن قضا� اللغة ذات أمهية، وأن التعممي بول لغة التقدمي، وذ�رت األمانة، ردا �ىل التعليقات ح .55
وأفادت بأنه �ملقارنة مع لغة �رش الوثيقة ذات الص�.  وألكي سواء �شلك قدم تفصيًال عن اس�ت�دام النظام حسب اللغة، ی

رش. ومع ذ�، ومبا أن املكتب ا�ويل مت إ�شاء النظام من حيث املبدأ للسامح بتقدمي املالحظات بأي من اللغات العرشة للن 
الحظات حتتاج إىل النظر يف اللغة املثىل لتقدميها، الس�� مع مرا�اة قدم املاليت تاألطراف األخرى مل یرتمج املالحظات، فإن 

اكن القصد يه لغة النرش إذا ات عىل سبيل املثال، قد �كون اللغة األكرث مالءمة للمالحظفامجلهور املس�هتدف ذي األولویة. 
األخر طرف المن �حية أخرى، قد یقوم و طلب. الالطلب س�يقرر �دم امليض قدما يف ودع هو التأثري �ىل ما إذا اكن م

وأفادت بأن بت�دید اللغة اإلجنلزيیة لتقدمي املالحظات إذا اكن الهدف هو إ�حهتا ألكرب �دد ممكن من املاكتب املعينة. 
�ىل الرمغ من أن املكتب ا�ويل مل �متكن من �رمجة و . األخرىطراف یظل حسب رأي األختيار اللغة لتقدمي املالحظات ا

األخرى، فإن األمانة تأمل يف أن تتيح �دمات الرتمجة اآللية للمس�ت�دمني فهم تسعة مجيع التقدميات إىل لغات النرش ال 
من  XML �سق ال النص أو بيا�تالرتمجة اآللية متا�ة لالس�ت�دام �لفعل عن طریق إد�وذ�رت بأن  جوهر النص.

. و�الوة �ىل ذ�، طلب املكتب ا�ويل تقدمي املالحظات يف شلك منظم حبيث ميكن العثور �ىل �املالحظات یدو
مرتبطة هو وثيقة �راءة أو �ري ستشهاد �ستشهادات دون فهم احملتوى أو اللغة ذات الص�، بغض النظر عام إذا اكن �

مفيدة ألكرب �دد ممكن من األطراف األخرى رباءات. و��، معدت األمانة إىل دمج الرتمجة اآللية حىت �كون مالحظات �ل
 الناس، رهنا بقيود التلكفة املرتتبة �ىل أعامل الرتمجة.

لنظام خرى األطراف األمالحظات نظام اليت یضيفها مع الوفود األخرى ف� یتعلق �لقمية يف الرأي وفد كندا  اتفقو  .56
الرباءات، وس�يكون من املفيد إجراء تقيمي إضايف الس�ت�دامه أثناء حفص املر�� الوطنية قبل حتدید ما إذا اكن من املفيد 

موارد اكفية ملراجعة ليس �یه ) CIPOاملكتب ا�كندي للملكية الفكریة (وأفاد أن املسموح هبا. املالحظات توس�يع نطاق 
د�ل املر�� الوطنية يف كندا من  األطراف األخرىمع مالحظات مود�ة طلب دويل  260عدد وحتليل لك �ا� �ىل �دة ل

أ�ل حتدید ما إذا اكنت املالحظات مفيدة يف حتسني جودة البحث والفحص الوطين. ومع ذ�، �لنس�بة للت�ليالت 
الفاحصني بتسجيل املعلومات املتعلقة  �لكيفالنظر يف  ميكن للمكتب ا�كندي للملكية الفكریةأفاد الوفد أنه املس�تقبلية، 

وأید الوفد اقرتاح املكتب ا�ويل بعدم إجراء تغيريات �ىل  األطراف األخرى ومالحظات البحث.مالحظات ستشهادات �
، أید الوفد أیضا �رك C. PCT 1527املالحظات أو إرشاك اإلدارات ا�ولية. وكام �اء يف الرد �ىل التعممي تقدمي فرتة 

يف املر�� الوطنية املالحظات القامئة لنظام دون تغيري يف الوقت الراهن يف انتظار إجراء مزید من التقيمي لفعالية نطاق ا
 .XML�سق املعاجلة الفعا� ملعلومات بناء �ىل  حسب الطلبقدمي معلومات وتطو�ر اخلدمات للسامح بت

الس�نوات امخلس ار �ىل مداألطراف األخرى ت وشكر وفد الصني املكتب ا�ويل �ىل مع� لتحسني نظام مالحظا .57
لتعز�ز جودة یعد هاما و  ةلسابقدبيات امن مصادر األقد زاد األطراف األخرى مالحظات أفاد أن نظام املاضية. و 

، وهو ما مت توضي�ه يف حفص املر�� الوطنية يف مكتب ا�و� للملكية الفكریة مجلهوریة الصني الشعبية فحوصاتال
)SIPOكنه ال مالحظات األطراف األخرىى الوفد أن اقرتاح املكتب ا�ويل سيسا�د �ىل �رش واس�ت�دام نظام ). ورأ� ،

 .األخرى�س�تطيع التعليق �ىل فعالية النظام ألنه مل یتلق ا�كثري من مالحظات األطراف 

الرباءات، وأید مسة هامة يف نظام معاهدة التعاون �شأن األطراف األخرى ورأى وفد اليو�ن أن مالحظات  .58
�قرتاح الوارد يف الوثيقة �حلفاظ �ىل نطاق املالحظات دون تغيري، مع النصح بعدم توس�يع نطاق املالحظات ليشمل 

 .اهدیلتحد ءألعضاا ولللد�ركها  نبغيیو ملوضوعيا نلقانوتتلق � مسألةه ، ألن هذ�رتاعية�

األطراف األخرى حيث قد تفضل  ،األطراف األخرىالعدد القليل من مالحظات ميكن توقع  أنهوفد إس�بانيا أفاد و  .59
متت إجراء للمعارضة حيث وذ�ر أن مكتب الرباءات �س�باين عرض انتظار الفرصة إلطالق معارضة ضد الرباءة ا�ططة. 

 %1�ىل أقل من ألخرى األطراف ا ت٪ من الرباءات املمنو�ة. و�ىل النقيض من ذ�، مت تلقي مالحظا7حوايل معارضة 
إضافة �د�رة �لرتحيب إىل تعد مبثابة يف املر�� ا�ولية األطراف األخرى مالحظات ذ�ر أن من طلبات الرباءات الوطنية. و 
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لفاحصني ميكن أن ل �لنس�بةنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات، وميكن أن �كون لها تأثري يف املر�� الوطنية ألن الوصول 
وتدابري تقيمي األ�ر يف األطراف األخرى مالحظات قرار منح �راءة أو �دم منحها. وأید الوفد ز�دة ا��ایة لنظام یؤ�ر �ىل 

 املر�� الوطنية كام هو مقرتح يف الوثيقة.

) قد استشار مس�ت�دميه، ا��ن INPI Franceوأفاد وفد فر�سا بأن املعهد الوطين للملكية الصناعية يف فر�سا ( .60
يف إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ومع ذ�، اكنت هناك و�ات نظر األطراف األخرى أ وجود مالحظات مبدأیدوا 

�ى بعض  تاكنوذ�ر أنه لتقدمي املالحظات وتوس�يع نطاق املالحظات.  منيةمتباینة بني املس�ت�دمني حول تعدیل الفرتة الز 
عن اعتقادمه بعض املس�ت�دمني أعرب ل من اس�ت�دام النظام، و املس�ت�دمني خماوف من أن تقصري اإلطار الزمين قد یقل

كفایة مسأ� لتغطي بتاكریة ميكن أن متتد إىل أبعد من اجلدة واخلطوة �األطراف األخرى أن األمور اليت تغطهيا مالحظات ب
�دمة  عز�زالالزمة لت سيت�ذ التدابرياملعهد الوطين للملكية الصناعية يف فر�سا أشار الوفد إىل أن  ،ا�كشف. وأ�رياً 

 لمس�ت�دمني.�لنس�بة ل األطراف األخرى مالحظات 

مالحظات األطراف وذ�ر وفد �حتاد الرويس أنه مل �شهد أي �شاط من �انب املس�ت�دمني ف� یتعلق بنظام  .61
رصة لتقدمي قامئة . أوال، أید إ��ة الفام، �كنه یعتقد أن النظام س�يكون مفيدا. وأشار إىل جمالني یأمل يف تطو�رهاألخرى

مجليع �لنس�بة ألن ذ� س�يكون مفيدا وم�ش�يا ��اكمل مع �نتقال إىل هذا النسق  XMLنسق ب �لو�ئق املذ�ورة 
�سق مناس�بة أخرى مثل بنُسق ال ینبغي أن حيل هذا حمل إماكنية وجود روابط للمستندات أفاد أنه املستندات. ومع ذ�، 

PDF � لرباءات قد ال ميكن الوصول إ�هيا بنسق املتعلقة �ري �لنظر إىل أن الو�ئقXML ورأى الوفد أنه س�يكون من .
مع الوفد اتفق بلغات �ري لغة التقدمي. و�الوة �ىل ذ�، األخرى طراف مالحظات األاملفيد إ��ة �رجامت آلية إل��ة 

 الحظات.اقرتاح املكتب ا�ويل بعدم إجراء تغيريات �ىل الفرتة الزمنية لتقدمي امل

. خرىاألطراف األ مالحظاتوأید وفد املكتب األورويب للرباءات اجلهود اليت یبذلها املكتب ا�ويل لتحسني نظام  .62
ت�ذ أشاكًال خمتلفة، �ىل سبيل املثال، مقاطع الفيدیو اليت یصعب البحث عهنا من قبل ت أن لألدبيات السابقة ميكن وذ�ر أنه 

عنرصا أساس�يا يف السعي املس�متر من قبل ماكتب الرباءات لتحسني طراف األخرى األمالحظات تعد الفاحصني. و�� 
قد ال �س�ت�دم �ىل نطاق واسع يف إطار معاهدة التعاون �شأن األطراف األخرى مالحظات اجلودة. ومع أن نظام 

فصل الثاين أو أثناء الرباءات، فإن املالحظات اليت وردت مفيدة يف أعامل البحث والفحص، سواء اكن ذ� يف إطار ال
معاهدة التعاون �شأن الرباءات مع إطار يف مالحظات األطراف األخرى �ىش نظام یاملر�� الوطنية. و�الوة �ىل ذ�، 

 19املكتب األورويب للرباءات �قرتاح الوارد يف الفقرة وفد أفضل املامرسات القامئة �ىل املس�تویني الوطين واإلقلميي. وأید 
يف إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءات ألن �رش إىل أي لغة األطراف األخرى ف� یتعلق �لرتمجة اآللية آلراء  من الوثيقة

اس�ت�دام هذه املالحظات إذا مت تلقهيا يف غضون املو�د ا�هنايئ. وف� یتعلق �لتغيريات يف العمليات يرس من شأن ذ� أن ی 
يقة، أید الوفد التوصية اليت قد�ا املكتب ا�ويل �الحتفاظ �لفرتة الزمنية إلجراء من الوث  23اإلداریة املبينة يف الفقرة 

الوفد البيان ا�ي أدىل به وفد فر�سا أید املالحظات دون تغيري من أ�ل �س�تفادة ا�اكم� من املر�� ا�ولية. ويف اخلتام، 
الوثيقة، وأید توس�يع النطاق ليشمل املالحظات املتعلقة من  24�شأن النطاق املسموح به للمالحظات املذ�ورة يف الفقرة 

أفاد ويف إطار �تفاقية األوروبية للرباءات، . 5 التطبيق الصناعي، فضال عن وضوح وكفایة الوصف الوارد يف املادةقابلية ب
الرباءات األوروبية،  بتقدمي مالحظات �شأن هذه املسائل ف� یتعلق بطلباتاألخرى ف اطر أل�سمح ل 115املادة الوفد أن 

 و�� اقرتح الوفد أن ینظر املكتب ا�ويل يف توس�يع نطاق اإلماكنيات مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات.

ف اطر األات مالحظنظام ) عن أم� يف أن �زید اس�ت�دام JIPA( امجلعية اليا�نية للملكية الفكریةوأعرب ممثل  .63
ا�ويل واملاكتب املعيّنة حيتاج إىل أن �كون أكرث �شاطاً من أ�ل حتقيق هذا الهدف. وذ�ر أن �تصال بني املكتب األخرى 

رسال مجيع املالحظات إ�هيا. ورأى املمثل أن النظام إلمكتب معني  11مت اختيار من الوثيقة،  3 الفقرة ورد يفكام أفاد أنه و 
، إذا اختار �دد أكرب من األطراف األخرىالس�� ات، س�يصبح أكرث فعالية �لنس�بة ملس�ت�ديم معاهدة التعاون �شأن الرباء
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ل��ن یدلون �ملالحظات إذا مت دفع النتاجئ �شلك موثوق أكرث �لنس�بة س�يكون مفيد كام املاكتب هذا الشلك من �تصال. 
�لزتام املودع من املكتب ا�ويل یعفي من قبل الحظات املالطلبات إذا اكن إرسال ودعي إىل املاكتب املعينة ذات الص� ومل

للمس�ت�دمني إذا ما كشف  امفيدذ� س�يكون أفاد أنه ا�كشف. وأ�ريا، بيا�ت املذ�ورة يف  و�ئقل�املاكتب املعيّنة �شعار 
املالحظات فقط عند اليت تتلقى مجيع املالحظات إ�هيا فعليا واملاكتب  إرسالاملكتب ا�ويل عن املاكتب اليت اختارت 

 الطلب.

 .PCT/WG/11/11من الوثيقة  24إىل  19فریق العامل التدابري املقب� املقرت�ة يف الفقرات وأقّر ال .64

 للمسا�دة �ىل دخول املر�� الوطنية ةأنظم
 .PCT/WG/11/25استندت املناقشات إىل الوثيقة  .65

وشكر وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية املكتب ا�ويل �ىل مع� لتحسني نظم ا�خول إىل املر�� الوطنية. وف�  .66
مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات من الوثيقة، ذ�ر الوفد أن  12و 11یتعلق �خليار�ن الوارد�ن يف الفقرتني 

هناك قضا� هامة يف جمال �كنولوجيا ذ�ر أن مع املكتب ا�ويل. ومع ذ�، �ىل اس�تعداد ملناقشة � اخليار�ن  الت�اریة
، مما قد حيد من 11املعلومات والقضا� القانونية اليت یتعني معاجلهتا عند تطو�ر وظيفة اخليار األول، كام هو موحض يف الفقرة 

�ىل النقيض من ذ�، وكام أفاد أنه و   هذا اجلهد.�ىل املشاركة يف مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةقدرة 
، قد مت �لفعل مما 12من الوثيقة، فإن معظم العمل املركزي للخيار الثاين، �ىل النحو املبني يف الفقرة  13أشري يف الفقرة 

اكن ینبغي ختصيص  يف هذه احلا�، ميكن التساؤل عام إذاوذ�ر أنه �شري إىل أنه ینبغي متابعة هذا اخليار قبل لك يشء. 
موارد إضافية للخيار األول. و�الوة �ىل ذ�، اقرتحت املناقشات مع املس�ت�دمني �ىل التطبيقات العملية لتطو�ر املكو�ت 
النشطة يف نظام امللف العاملي التوافق مع اخليار الثاين. ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد تنس�يق اجلهود بني هذا اخليار وتطو�ر 

 ملي.امللف العا

وأید وفد أسرتاليا تطو�ر أنظمة �سا�د �ىل ز�دة دخول املر�� الوطنية. واعترب الوفد أن اخليار�ن احملمتلني هام خطوة  .67
�ىل  ،مرحب هبا يف تقليل تناقص املعلومات �ري الرضوریة من وإىل ال�ذج الوطنية. وبني اخليار�ن، أید الوفد اخليار الثاين

مللكية الفكریة يف أسرتاليا كتب ا، من شأن هذا اخليار أن یتيح فرصة مل لس�ببني رئيس�يني. أوال 12الفقرة  النحو املبني يف
معاهدة التعاون �شأن الطلب �ىل دفع الرسوم من �الل نظام ودع لتعز�ز أنظمته يف �ني ال یقترص �ىل �دم قدرة م

أن ل املر�� الوطنية يف أسرتاليا. �نيا، رأى الوفد ، مع األ�ذ يف �عتبار أنه من الرضوري دفع الرسوم عند دخو الرباءات
�سق يف تنفيذ معليات مبسطة مجليع املاكتب، مشريا إىل أنه مع املزید واملزید من املاكتب اليت تنقل بيا�ت فوائد هذا اخليار ل 

XML ، من الرضوري تطو�ر أنظمة مشرتكة لتوفري البيا�ت الببليوغرافية الالزمة.س�يكون 

الطلبات يف إ�داد وتقدمي مد�الت أنظمة ملودعي فد اململكة املت�دة �خليار�ن الوارد�ن يف الوثيقة لوضع ورحب و  .68
من ذ�ر أنه املر�� الوطنية. ويف �ني أید الوفد مبدأ إ�ادة اس�ت�دام البيا�ت املوجودة حي� أمكن و�جتاه العام للعمل، 

 مات و�ء الرباءات عند تطو�ر هذه األنظمة.املهم أن �س�متر املكتب ا�ويل يف مرا�اة اه�

إىل إ�ادة إد�ال البيا�ت عند دخول املر�� ودعي الطلبات م�دم �ا�ة ورحب وفد كندا �لوثيقة واتفق مع مفهوم  .69
متكن من جتنب إ�ادة إد�ال البيا�ت عن طریق اس�ترياد مجيع بيا�ت ذ�ر أن املكتب ا�كندي للملكية الفكریة الوطنية. و 

). ولهذا السبب، أید الوفد PCT-EDIومستندات التطبيق من ر�ن الرباءات �س�ت�دام نظام التبادل اإل�كرتوين للبيا�ت (
 من الوثيقة، وا�ي من شأنه حتسني احلل املتاح يف ر�ن الرباءات. 12اخليار الثاين املبني يف الفقرة 

أبدى املكتب األورويب للرباءات ذ�ر أن املر�� الوطنية. و وأید وفد املكتب األورويب للرباءات تيسري ا�خول إىل  .70
اه�مه �ملشاركة يف أي مرشوع جتریيب يف �ا� عرضه، وأید مواص� العمل ا�ي هيدف إىل إجياد نظام �سا�د �ىل دخول 
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هناك مزا� ملواص� تناول �  من الوثيقة، رأى الوفد أن 12و  11املر�� الوطنية. وف� یتعلق �خليار�ن الوارد�ن يف الفقرتني 
زية وجود نظام وا�د كأداة  مبس�ت�دمنيمعاهدة التعاون �شأن الرباءات �زود امل اخليار األول الس�ت�دام وأفاد أن اخليار�ن. 

 أن يف�متثل خيار الثاين مزا� لل خول إىل املر�� الوطنية. ومع ذ�، ا�حىت ایداعها �املية للتعامل مع الطلبات ا�ولية من 
وأن املاكتب املعيّنة ستس�ت�دم أدواهتا اخلاصة معاهدة التعاون �شأن الرباءات، نظام ل الطلبات ودعي مجيع م�دم اس�ت�دام 

وظيفة التصد�ر/ �س�ترياد عبارة عن هو األ�سط تنفيذ ال يار خ من املرحج أن �كون أفاد أنه ل�خول إىل املر�� الوطنية. و 
فس�يكون �ري مرتبطة، مع مالحظة أنه حي� تفا�لت أنظمة حفظ امللفات مع بعضها البعض،  ألن ذ� سيبقي أنظمة امللفات

ن اخليار�ن ألهناك املزید من أعامل الصيانة اليت من شأهنا أن تضيف تعقيدات إىل إدارهتا. و�الوة �ىل ذ�، ونظرا 
أن  ذ� من شأنأفاد أن تطو�ر � اخليار�ن. و املعروضني ال �ستبعد أ�دهام اآلخر، فإن املكتب األورويب للرباءات یؤید 

 .ملس�ت�دمنيمينح املاكتب قا�دة أوسع لتقيمي �اكليف وفوائد � اخليار�ن للماكتب وا

الطلبات الروس اس�تفادوا ومودعي  يف روس�يا للملكية الفكریةحتادیة � ا�ا�رةورصح وفد �حتاد الرويس بأن  .71
املر�� الوطنية. إىل وأید مواص� تطو�ر النظام لتسهيل ا�خول  �شأن الرباءاتمعاهدة التعاون نظام �شلك فعال من 

من الوثيقة، و�كن مع إعطاء  12و 11يف الفقرتني  الوارد�ن واقرتح الوفد أن العمل اإلضايف ینبغي أن �س�تكشف � اخليار�ن
 األولویة للخيار السابق يف املر�� األولية.

الطلبات واملاكتب �ىل حتسني ودعي نظم �سا�د �ىل دخول املر�� الوطنية سيسا�د مورأى وفد اليا�ن أن تطو�ر  .72
عند النظر يف اجتاه تطو�ر األنظمة، كام وأفاد أنه ا�كفاءة يف التعامل مع اإلیدا�ات. و�لتايل، أید الوفد �قرتاح �شلك �ام. 

يف جماالت القوانني والنظم س�تنشأ يف لك ب�، وهذا نوقش يف ا�ورات السابقة للفریق العامل، فإن العدید من القضا� 
 12و 11يف الفقرتني  الوارد�ن یتوقف �ىل الوظائف اليت سيمت تطو�رها. وقد �متثل أ�د اخليارات يف دفع تطو�ر � اخليار�ن

احئ احمللية وأي تقدم من الوثيقة، حبيث ميكن للماكتب أن ختتار النظام تبعا للظروف الفردیة يف لك ب� مثل القوانني واللو 
من أ�ل حتقيق التناسق بني وظائف أي أنظمة مت تطو�رها استنادا إىل قوانني وأنظمة لك ب�، و  مس�متر يف تطو�ر األنظمة.

 املناقشات بعنایة.التقدم يف نصح الوفد برضورة 

 من الوثيقة. 12�ىل النحو املبني يف الفقرة  ،وأید وفد إرسائيل مدا�الت وفدي أسرتاليا وكندا دعام للخيار الثاين .73

واقرتح وفد الصني إجراء دراسات �دوى من منظور قانوين وتقين ومعيل ف� یتعلق �خليار األول الوارد يف الفقرة  .74
ل املر�� الوطنية و�يف ميكن و من الوثيقة. و�إلضافة إىل ذ�، أ�ر الوفد مسأ� ا�كيفية اليت ميكن هبا حتدید توقيت دخ 11

والنظم الوطنية. وف� یتعلق �خليار الثاين الوارد يف  نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءاتحتقيق األمان والفعالية يف العمل بني 
ر توافر من أ�ل ترب� نقلمن الوثيقة، رأى الوفد أنه من الرضوري إجراء حتليل شامل أل�ساق البيا�ت ومعایري ال  12الفقرة 

 )SIPOمكتب ا�و� للملكية الفكریة مجلهوریة الصني الشعبية (هذا اخليار. و�الوة �ىل ذ�، أبلغ الوفد الفریق العامل أن 
ودعي مسا�دة ميف س�ت�دمت البيا�ت الواردة حيث اُ  يف الوقت الفعيلآيل تشغيل بيين ب قد شارك يف مرشوع جتریيب 

ميك�ن من إرسال معلومات أكرث تناسقا قد هذا العمل مفيد و أفاد أن س��رة الطلب. و الطلبات �ىل احلد من األخطاء يف ا
 وقاب� للقراءة آليا.

من الوثيقة، وأعرب عن اس�تعداده لتقدمي إسهام يف  12وأید وفد أملانيا اخليار الثاين، �ىل النحو املبني يف الفقرة  .75
بناء  اتطلبيف ایداع مرونة أكرب مينح مودعي الطلبات هذا اخليار أفاد أن كام . آليامعلية توحيد تبادل البيا�ت القاب� للقراءة 

 .مه �ىل درایة هبامعاهدة التعاون �شأن الرباءات �س�ت�دام أدوات �ىل 

ا�ي �ركز و من الوثيقة،  12يف الفقرة الوارد ) أن اخليار الثاين JPAA(لو�ء الرباءات اليا�نية امجلعية ورأى ممثل  .76
كرب �ىل تقدمي �دمات لتصد�ر البيا�ت إىل �رجميات املس�ت�دمني اخلاصة بإدارة الرباءات، س�يكون مفيدا �شلك أ

و�ئق دون تقدمي قدموها و و�ئق الطلبات قد أ�دوا معلية تقدمي الودعي نظرا ألن العدید من موأفاد أنه للمس�ت�دمني. 
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من الوثيقة  11أن اخليار األول الوارد يف الفقرة عن تفهمه بمثل امل عرب مطبو�ة، فقد �كون اخليار الثاين �س�يطا ومفيدا. وأ
امجلعية ذ�ر أن الطلبات أیضا، �كن املواصفات التفصيلية مل تظهر بوضوح يف الوثيقة. ومع ذ�، ودعي ميكن أن �سا�د م

یمت تقدميه �متة �لعمل ا�ي ميكن حتقيقه من اخليار األول، وأعرب عن أم� يف أن �كون أي نظام  لو�ء الرباءاتاليا�نية 
 الطلبات.ودعي مل�لنس�بة آمنا 

شوا�ل أ�اط �لام � ) عن امتنانه ألن املكتب ا�ويل قد APAA(الرباءات  و�ءاآلس�يویة ل عيةامجل وأعرب ممثل  .77
 ،ل إىل املرا�ل الوطنية اليت مت التعبري عهنا يف ا�ورات السابقة للفریق العاملمجمو�ات املس�ت�دمني �شأن أنظمة ا�خو 

�ىل  الرباءات و�ءاآلس�يویة ل عيةامجل وذ�ر أن دخول املر�� الوطنية. يف تنفيذ  نيالو�ء احملليس�ت�دام وأكد التوصية �
ن شأنه أن حيقق املزید من ا�كفاءة و�زیل األخطاء يف اس�تعداد ملسا�دة املكتب ا�ويل يف حتدید أي من اخليارات املقرت�ة م

معلية دخول املر�� الوطنية مع احلفاظ �ىل اجلودة. ويف �ني أن املمثل �شك يف أن معظم املس�ت�دمني یفضلون اخليار 
تقرتح عرض هذه املسأ�  الرباءات و�ءاآلس�يویة ل عيةامجل إال أنه أفاد أن من الوثيقة،  12الثاين، �ىل النحو املبني يف الفقرة 
راء أعضاهئا آل راء حتليل أكرث مشوالإجبعد �نهتاء من ا�ورات املقب� للفریق العامل يف �ىل أعضاهئا مرة أخرى والعودة 

 �ىل منصات �كنولوجيا املعلومات ا�تلفة اخلاصة هبم.ذ�  وتأثري

 الوطنية. وأشار الوفد إىل اج�ع ماكتب امللكية ملسا�دة يف دخول املر��� اخلاصقرتاح �وأید وفد �ولومبيا  .78
) إلدارة امللكية الفكریة AI) �شأن اسرتاتيجيات �كنولوجيا املعلومات و�تصاالت وا�اكء �صطناعي (IPOالفكریة (

يا�ت ر�ن ، وشدد �ىل أمهية التعامل مع املعلومات بني أنظمة ماكتب امللكية الفكریة وقا�دة ب 2018يف مایو ُعقد ا�ي 
دخول املر�� الوطنية. وف� یتعلق �ملسا�دة التقنية للتعامل مع حول لعرض املعلومات ) PATENTSCOPE(الرباءات 

�كونوا �ىل اتصال مبارش  المثل هذه املعلومات، طلب الوفد املزید من ا�مع ا�امئ نظرا ألن مطوري األنظمة �البا ما 
 يس�ت�دمون األنظمة.س �ألش�اص التقنيني ا��ن 

ود�ا الفریق العامل املكتب ا�ويل إىل التعاون مع املاكتب املعي�نة و�ريها من األطراف املهمتة �ىل حتدید  .79
املتطلبات وإ�داد �قرتا�ات ف� یتعلق بأنظمة املسا�دة يف دخول املر�� الوطنية عن طریق ز�دة الفعالية يف 

 .دة من املر�� ا�وليةاس�ت�دام الو�ئق والبيا�ت املس�مت

 دخول املر�� الوطنية �شأنمعلومات 
 .PCT/WG/11/10استندت املناقشات إىل الوثيقة  .80

وقّدمت األمانة مس�ت�دات عن وضع تقدمي املعلومات �شأن دخول املر�� الوطنية وإ�حهتا، مشرية إىل أن إ��ة  .81
مكتبا وطنيا متا�ة �اليا،  63معتربا. إذ أصبحت بيا�ت  نارزت حتسّ بيا�ت املر�� الوطنية ال تمت �ىل حنو مثايل، و�كهنا أح

ماكتب �ّدثت بيا�هتا يف غضون شهر وا�د، يف �ني أن  10مكتبا بيا�ته يف غضون �ام وا�د، ومن بيهنا  36و�ّدث 
ال ت� البيا�ت. واألمه من العدید من املاكتب األخرى تقّدم بيا�هتا �نتظام، و�كهنا تضّطر النتظار النرش الوطين قبل إرس

 ذ� هو التعاون الفّعال اجلاري بني العدید من املاكتب لتحسني جودة البيا�ت ومالءمهتا من حيث التوقيت

سامه يف حتسني الوصول إىل املعلومات �لنس�بة للمس�ت�دمني، مفن �  95أنه مبا أن القا�دة إىل وفد اليا�ن  أشارو  .82
ا�ولية اليت د�لت املر�� الوطنية يف ب�اهنا يف طلبات عينة بتقدمي املعلومات املتعلقة �ل أن تقوم املاكتب امل صوب املس�ت

یواصل تقدمي املعلومات املطلوبة عن دخول املر�� الوطنية إىل مكتب اليا�ن للرباءات الوقت املناسب. وأفاد الوفد بأن 
الوفد أنه مل �كن �ىل �مل بوجود أي تباینات بني املعلومات القيايس. و�الوة �ىل ذ�، أفاد  XMLاملكتب ا�ويل يف �سق 

إىل املكتب مكتب اليا�ن للرباءات قد�ا یاليت ميكن مشاهدهتا �س�ت�دام قامئة التصفح يف ر�ن الرباءات واملعلومات اليت 
 ا�ويل.
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طور مرحب به يف نظام تهو  كتب ا�ويلمعلومات املر�� الوطنية إىل امل  إرسالورصح وفد مجهوریة �ور� بأن  .83
كتب امل الزدواجية يف العمل. وبناء �ىل ذ�، اكن لشفافية املعلومات ومنع ل معاهدة التعاون �شأن الرباءات، وحتسني 

�رب  XMLكوري للملكية الفكریة �رسل معلومات عن املر�� الوطنية إىل املكتب ا�ويل �ىل أساس شهري يف �سق ا�
كوري للملكية الفكریة ا�كتب امل . وأفاد الوفد بأن 95.1قبل بدء نفاذ التعدیل �ىل القا�دة  ةونينظام تبادل البيا�ت اإل�كرت 

 قام مبراجعة توفر املعلومات يف قوا�د بيا�ته وقارن هذه املعلومات مع املعلومات املنشورة من �الل ر�ن الرباءات
)PATENTSCOPE( أنه مت �رش مجيع املعلومات ذات الص�.ه املراجعة أثبتت هذذ�ر أن ، كام هو مطلوب يف الوثيقة. و 

وأید وفد الصني معل املكتب ا�ويل لتحسني الوصول إىل املعلومات املتعلقة بدخول املر�� الوطنية. وأفاد الوفد بأن  .84
�لوصول إىل املتعلقة ش�ت اكن قادرا �ىل �ل امل  )SIPOمكتب ا�و� للملكية الفكریة مجلهوریة الصني الشعبية (

 �ى املر�� الوطنية ولاليت و�دها بعد اختبار إرسال املعلومات إىل املكتب ا�ويل �شأن دخو املعلومات يف ر�ن الرباءات 
. وف� یتعلق �لبيا�ت املقدمة من املاكتب األخرى، أعرب الوفد عن مكتب ا�و� للملكية الفكریة مجلهوریة الصني الشعبية

اليت  )URLمب�ددات املوارد املو�دة (املكتب ا�ويل من توضيح اس�ت�دام البيا�ت والقضا� ذات الص�  أم� يف أن �متكن
. ويف هذا الصدد، تقينلتحسني التنفيذ ال ر�ن الرباءات يف املر�� الوطنية من طلبات اليت د�لت ا�ويل �ل  طلب�ربط ال

 �ويل.التبادل مع املكتب ازید من أعرب الوفد عن اس�تعداده مل

وأفاد وفد املكتب األورويب للرباءات أن املكتب یقوم بتوفري بيا�ت أس�بوعية �لشلك اجلدید املذ�ور يف املواصفات  .85
 املر�� الوطنية بدال ولیتعني �ىل املاكتب اسرتداد بيا�ت دخحيث النظام قامئ �ىل ر�ن الرباءات، أن احملددة. و�لنظر إىل 

من الوثيقة ف� یتعلق  8إىل تنفيذ التحسينات املشار إ�هيا يف الفقرة أعرب الوفد عن تطلعه  لقائية،تلقي البيا�ت بطریقة تمن 
 .�مكةبتزنیل مجمو�ات البيا�ت املرت 

أول حتویل لبيا�ت  املعهد املكس�ييك للملكية الصناعيةعندما أرسل  ،2017یونيو  14وفد املكس�يك أنه منذ  أفادو  .86
تثاال للمبادئ التوجهيية اليت قدمهتا الویبو، مت حتدیث معلومات املر�� الوطنية بطریقة تدرجيية يف دخول املر�� الوطنية ام 

أعرب الوفد عن و املعلومات عن دخول املر�� الوطنية. ارسال من لك شهر. وشدد الوفد �ىل أمهية  یوم �ثنني األول
بصفته  املعهد املكس�ييك للملكية الصناعيةلطلبات ا�ولية اليت مت تقدميها يف بت�دید حي� د�لت ا ،ىل سبيل املثال، �اه�مه

ل املر�� و خاحملدثة �بيا�ت ال من املاكتب إرسال األمر ا�ي یتطلب ، الوطنية املر�� مكتب �سمل طلبات يف هنایة األمر
 الوطنية إىل املكتب ا�ويل.

 ،یصدر بيا�ت مجمعة إىل املكتب ا�ويل �ىل أساس أس�بوعي فكریةاملكتب ا�كندي للملكية الوأفاد وفد كندا بأن  .87
تضمن معلومات دخول املر�� الوطنية. وكام هو مطلوب يف الوثيقة، قام املكتب ا�كندي للملكية الفكریة بفحص ت واليت 

املكتب تفحصها اليت سي ات ختالف�فحص حيدد هذا الأفاد أن مجمو�ة بيا�ت ر�ن الرباءات ف� یتعلق �لبيا�ت املصّدرة. و 
 ا�كندي للملكية الفكریة أكرث مع املكتب ا�ويل.

� الوطنية من �الل ر�ن املر�دخول وشدد وفد ش�ييل �ىل أمهية القدرة �ىل الوصول إىل املعلومات املتعلقة ب .88
قام بإدارة �راءات ��رتاع الوطنية من �الل نظام  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش�ييل�لنظر إىل أن و. الرباءات

)، أعرب الوفد عن أم� يف أن یمت يف املس�تقبل القریب إ�داد آلية توفري البيا�ت IPASالویبو إلدارة امللكية الصناعية (
 املتعلقة �ملر�� الوطنية من دا�ل هذا النظام.

�رب  XMLوفر املعلومات املطلوبة �ىل أساس شهري يف �سق ی مكتب الرباءات اإلرسائييلوأبلغ وفد إرسائيل بأن  .89
 .ةنظام تبادل البيا�ت اإل�كرتوني�دمة 
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، الس�� ت� اليت  التعبري عهنا وأعرب عن ماتفاقه معهااملدا�الت اليت متالرباءات  و�ءاآلس�يویة ل عيةامجل  ممثلودمع  .90
قد�ا وفود اليا�ن ومجهوریة �ور� والصني. وأشار املمثل إىل أن أعضاء مجمو�ات املس�ت�دمني �ُلكفون �نتظام مبراقبة دخول 

هذه  تدمع الرباءات و�ءاآلس�يویة ل عيةامجل أفاد أن توفري حتليالت احلریة يف العمل. و مهنا املر�� الوطنية ألس�باب خمتلفة، 
 املاكتب الوطنية.املقدمة من ود لتحسني دقة وتوقيت معلومات دخول املر�� الوطنية اجله

وأ�اط الفریق العامل �لام �ملس�ت�دات املتعلقة مبعلومات دخول املر�� الوطنية ملعاهدة التعاون �شأن  .91
 .PCT/WG/11/10الرباءات املبينة يف الوثيقة 

 رباءاتمواص� تطو�ر نظام معاهدة التعاون �شأن ال
 .PCT/WG/11/5استندت املناقشات إىل الوثيقة  .92

تعمتد �ىل  25يف الفقرة الواردة أكدت األمانة، عند عرضها للوثيقة، أن العدید من ا�االت الرئيس�ية ملواص� العمل و  .93
كية الفكریة إ�دى الرسائل اليت انبثقت عن اج�ع ماكتب املل ذ�رت أن حتسني التعاون يف جمال �كنولوجيا املعلومات. و 

) إلدارة امللكية الفكریة اليت عقدت يف AI�شأن اسرتاتيجيات �كنولوجيا املعلومات و�تصاالت وا�اكء �صطناعي (
القضا� �كنولوجيا املعلومات أو قضا� أن املاكتب مل �متكن من تقس�مي القضا� إىل فئات مثل �متثل يف ، 2018جنيف يف مایو 

رتكز مشاریع �كنولوجيا املعلومات الرئيس�ية �ىل مجمو�ة حمدودة من القضا� اليت ال ميكن أن تتطور ت القانونية، وال ميكن أن
أو النقاط اليت رمبا مت جتاهلها يف املرا�ل التحضريیة. و�إلضافة إىل ذ�، من املهم أن �كون املتغرية للتكيف مع �حتيا�ات 

من املاكتب األخرى وأن یمت تبادل ت� البيا�ت املس�تلمة م الو�ئق والبيا�ت ماكتب امللكية الفكریة قادرة �ىل فهم واس�ت�دا
 الفرص لتقدمي �دمات أفضل بتلكفة أقل. غتنامبني ماكتب امللكية الفكریة ا�تلفة حىت �متكن املاكتب من ا

لعمل يف ادید أولو�ت وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وأعرب عن تقد�ره جلهود املكتب ا�ويل ورغبته يف حت .94
ا�مو�ة �ء فكرة قيام املكتب ا�ويل بتقس�مي وفد  أیدو املس�تقبل من أ�ل حتسني نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. 

قضا� )، والقضا� املالية، و ITالبيئة التقنية (قضا� جماالت العمل إىل أربع فئات خمتلفة، ويه القضا� القانونية واملؤسس�ية، و 
ذ� ینبغي أن �كون كام مسأ� رئيس�ية �لنس�بة للمجمو�ة. متثل حتسني اجلودة و�ود حتقيق هذا الهدف ذ�ر أن دة. و اجلو 

تعد كام ذ�ر املكتب ا�ويل، أفاد أنه أیضا هدفا مشرتاك یعمل مجيع أعضاء معاهدة التعاون �شأن الرباءات معا من أ��. و 
األخرى رضوریة لن�اح نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و�� فإن اجلهود الثقة يف منت�ات العمل اخلاصة �ملاكتب 

مرحب هبا ا�ولية ومعاجلة املر�� الوطنية يه أولویة طلبات وال  يةالرامية إىل حتسني الربط بني اإلیدا�ات الوطنية األول 
وذ�ر أن تبادل املعلومات ذات الص�.  �س�ت�دام الفعال لألنظمة من أ�ل�شمل � أفاد أن ذ�ددها املكتب ا�ويل. و 

قضا� أفاد أن تعمل �شلك اكمل لت�دید اآلليات واملقایيس للمسا�دة يف قياس جودة منت�ات العمل ا�ولية. و  ءا�مو�ة �
ولية، الس�� أعامل املر�� ا��شأن تدابري �متكني التغذیة املرتدة تؤید تؤید توفري ا�مو�ة �ء أن �نفتاح واجلودة �امسة، و 

وأن العمل �شأن تعليقات املس�ت�دمني يف اج�ع اإلدارات ا�ولية مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات قد انهتيى اآلن. 
ميكن للمكتب ا�ويل أن یقوم بدور تنس�يقي �م يف هذا ا�ال من �الل توفري آلية مجلع التعليقات من مجمو�ة وذ�ر أنه 

وأفاد أن . ةا�ولي الطلبات �عتبارمه معالء معل املر��ودعي ة، مبا يف ذ� املاكتب املعينة ومواسعة من أحصاب املصل�
ا�مو�ة �ء ة شاركأعرب عن م . و املفيدة والفعا�لنظر يف �يفية القيام بذ� �لطریقة من أ�ل ابقوة العمل تدمع  ءا�مو�ة �

يف املاكتب الوطنية للمسا�دة يف �س�ت�دام الفعال للنظام. ويف هذا رأي املكتب ا�ويل �شأن أمهية املهارات الالزمة 
أن �ركز العمل �ىل مسا�دة املاكتب الوطنية �ىل أفاد أنه ینبغي ص�. و ي تنس�يق أدوات التدریب احملددة ذیعترب الصدد، 

نظام الویبو  نصات مثلسني وتعز�ز األنظمة وامل شمل ذ� حت � حتقيق أقىص اس�تفادة من العمل املنجز يف ماكن آخر. و 
دمع ا�مو�ة �ء العمل �شأن اآلليات التقنية، إىل �انب ت. كام )WIPO CASE(ً لوصول املركزي إىل البحث والفحصل

األفاكر املبينة يف الوثيقة  ءا�مو�ة �وفد أید كام تبادل البيا�ت ومنت�ات العمل بني املاكتب. يسري الطلبات لت ودعي حوافز مل
أفاد يف ضوء التقار�ر ا�ولية. و طلبات لتعدیل ال مودعي الطلبات �ىل ز�دة اس�ت�دام املر�� ا�ولية، مثل حتفزي  للتشجيع
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آلية أخرى �سا�د �ىل حتقيق هذا هو ) يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات PPH(ات املسار الرسیع ملعاجلة الرباءدمج أن 
الهدف. وبي� أشارت الوثيقة إىل أن تطو�ر اإلطار ا�ويل "�كمتل إىل �د ما"، مفن املهم أن �كون أعضاء معاهدة التعاون 

لتغيري من أ�ل ضامن بقاء نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات مناس�با للغرض واس�متراره يف نقفت�ني �ىل ا�شأن الرباءات م 
ا�مو�ة �ء إىل أن رسوم معاهدة التعاون �شأن وفد  لبية احتيا�ات املس�ت�دمني. وف� یتعلق �ملسائل املالية، أشارت 

قق �س�مترار فائضاً لك س�نتني حيمن د�ل املنظمة وأن احتاد معاهدة التعاون �شأن الرباءات % 75الرباءات توفر أكرث من 
أن ختفيض رسوم معاهدة التعاون �شأن عن اعتقاده با�مو�ة �ء أعرب وفد  مليون فرنك سو�رسي. و�� 70�زید �ىل 

ا�مو�ة وفد املركزي لرسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات، رحب سداد الرباءات حيتاج إىل مراجعة دقيقة. وف� یتعلق �ل 
الرسوم بني تبادل لتبس�يط وحتسني مرغوبة ة مبادر يه  قاصةاملذ�ر أن جتربة ن املعلومات من املكتب ا�ويل. و �ء �ملزید م

ا�مو�ة �ء عن تقد�ره للجهود اليت یبذلها املكتب ا�ويل ف� یتعلق مب�االت العمل هذه وقدم لك وفد أعرب و املاكتب. 
 املسا�دة الالزمة لتحقيق هذه األهداف.

يذ توصيات �ارطة طریق معاهدة التعاون حرز يف تنف وأعرب وفد اململكة املت�دة عن تقد�ره للتقدم ا�كبري ا�ي أُ  .95
 ةداس�تفا�شأن الرباءات. وف� یتعلق �لقضا� القانونية واملؤسس�ية، وافق الوفد �ىل أنه ینبغي أن �ركز العمل �ىل ضامن 

نظام الویبو للوصول أن تعز�ز األنظمة واملنصات مثل �ىل املاكتب الوطنية من أفضل األعامل املنجزة يف ماكن آخر، و 
رص الوفد �ىل حيهو أ�د الس�بل لتحقيق هذا الهدف. ويف هذا ا�ال،  )WIPO CASEاملركزي إىل البحث والفحص (ً
للمسا�دة يف �شجيع تبادل البيا�ت بني ودعي الطلبات إىل �انب توفري احلوافز ملتقنية العمل ملواص� تطو�ر اآلليات ال 

نظام یظل ة التعاون �شأن الرباءات مفتو�ة للتغيري من أ�ل ضامن أن من املهم أن تظل عضویة معاهدذ�ر أنه املاكتب. و 
و�س�متر يف الوفاء �حتيا�ات املس�ت�دمني. وف� یتعلق �لبيئة التقنية، منه غرض لالمئا لممعاهدة التعاون �شأن الرباءات 

أعرب الوفد عن تأیيده للمقرت�ات الرامية إىل تعز�ز وتوحيد ا�ساق أنظمة �كنولوجيا املعلومات ووافق �ىل رضورة وجود 
ج�ع ماكتب امللكية الفكریة توفري ميرس الأعرب الوفد عن رسوره ب �ود وطنية ودولية يف هذا ا�ال. ولهذا السبب، 

. 2018قد يف مایو �شأن اسرتاتيجيات �كنولوجيا املعلومات و�تصاالت وا�اكء �صطناعي إلدارة امللكية الفكریة ا�ي عُ 
رب نفتاح واس�تعداد ا�ول لتعز�ز هذا الرب�مج. وف� یتعلق �ملسائل املالية، أع�شجع الوفد �يف هذا �ج�ع، أفاد أنه و 

الوفد عن تقد�ره ألمهية إ�رادات رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات �لك من نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات 
واملنظمة �ىل نطاق أوسع. وأقر الوفد �حلا�ة إىل إ�ادة تقيمي مس�تو�ت الرسوم من وقت آلخر واعترب أن التخفيضات قد 

مكتب اململكة عن رسور �س�ت�دام الصيغة اإل�كرتونية األكرث مالءمة. وأعرب توفر آليات مفيدة لتحفزي معلية اإلیداع 
إىل رؤیة نتاجئ التجربة. وف� یتعلق �جلودة، أعرب  هتطلعأعرب عن ، و قاصةامل جتربةاملت�دة للملكية الفكریة للمشاركة يف 

�شأن الرباءات حتتاج إىل العمل معا لز�دة جودة الوفد عن اعتقاده الراخس بأن مجيع ا�ول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون 
لجهود الرامية إىل وضع آليات ومقایيس للمسا�دة يف قياس فعالية العمل املنتج. ل  هدمعأعرب عن منت�ات العمل ا�ولية، و 

يه طریقة رئيس�ية  تلقوهای �شأن املنت�ات اليت مرتدة تغذیة تقدمي الطلبات واملاكتب الوطنية ل ودعي ��ة الفرصة ملوأفاد أن إ
أید الوفد أي معل خيطط � املكتب ا�ويل يف هذا  ،لتحسني اجلودة دا�ل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و��

دمج املرشوع أفاد أن أقىص إماك�هتا. و با�ال. وأ�ريا، أید الوفد األفاكر الواردة يف الوثيقة لتشجيع اس�ت�دام املر�� ا�ولية 
 أ�د هذه اآلليات لتحقيق هذا الهدف.ميثل التعاون �شأن الرباءات يف معاهدة 

واقرتح توجهيات وممارسات مس�تقبلية حممت� ملواص�  ،وأعرب وفد اليا�ن عن تقد�ره للمكتب ا�ويل �ىل �وده .96
شأن الرباءات �شلك يف �دود فهمه،مت حتسني نظام معاهدة التعاون � أفاد أنه تطو�ر نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و 

��، إذا مت و. بفضل اجلهود املتواص� اليت یبذلها املكتب ا�ويل ومجيع املاكتب ملحوظ وا�رتافه بنظام التطبيق العاملي
حتسني نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات لتحسني ا�كفاءة وسهو� �س�ت�دام، فإن هذه التحسينات س�تكون ذات 

نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات وتعز�ز �بتاكرات. ولتحقيق ذ�، أید الوفد فكرة امليض مغزى من حيث ز�دة قمية 
قدما يف املناقشات وفقا للم�االت األربعة للعمل يف املس�تقبل، �ىل النحو املقرتح كأولو�ت يف الوثيقة. وف� یتعلق هبذه 
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يف نظام  اتلمسار الرسیع ملعاجلة الرباء) ا�مج الرمسي ل 1ما یيل: (�شمل جماالت �ه�م الرئيس�ية للوفد ذ�ر أن األولو�ت، 
معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف إطار عاجلة املیداع و اإل) �س�ت�دام األوسع خلدمات 2(، معاهدة التعاون �شأن الرباءات

) تعز�ز وتنفيذ تدابري 4(، لتحویل رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات قاصة) تطبيق �رتيبات املXML، )3أ�ساق و 
من املبادئ التوجهيية للبحث ا�ويل  21تلبية املتطلبات املوحضة يف الفصل هبدف املاكتب لتحسني أطر إدارة اجلودة �هيا 

�ودا، كام اكن يف املايض، للوفاء �شلك فعال اليا�ن ستبذل أنه للميض قدما . وأشار الوفد إىل ا�ويل والفحص ا�متهيدي
س�يواصل مكتب اليا�ن رها ومسؤولياهتا املطلوبة مبوجب نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و�الوة �ىل ذ�، بأدوا

من أ�ل امليض قدما يف مناقشات حمددة لتطو�ر نظام معاهدة التعاون للرباءات الزتامه مع املكتب ا�ويل واملاكتب األخرى 
 �شأن الرباءات.

املرتدة د من التدابري اإلجيابية، مبا يف ذ� تبادل اسرتاتيجيات البحث وآليات التغذیة ورصح وفد الربازیل بأن العدی .97
ىل توصيات �ارطة طریق معاهدة التعاون �شأن الرباءات أو �الفریق العامل وافق ن منذ أقد مت تقدميها إما  ،ذات اجلودة

يف معاجلة التحسينات اإلداریة املمكنة وز�دة اس�ت�دام  قيد التطو�ر نتي�ة لت� التوصيات. وأید الوفد فكرة �س�مترار تاكن
قضا� ف� یتعلق �لو �كنولوجيا املعلومات والتحسينات يف التقار�ر الصادرة عن اإلدارات ا�ولية. و�إلشارة إىل الوثيقة، 

ت ليست رضوریة، و�كن املؤسس�ية القانونية، وافق الوفد �ىل أن اإلصال�ات الرئيس�ية يف معاهدة التعاون �شأن الرباءا
التحسينات املس�هتدفة قد �كون مفيدة أل�شطة اإلدارات ا�ولية أو �الل املر�� الوطنية. ويف هذا الصدد، شارك الوفد 

التقار�ر اليت �رشهتا اإلدارات ا�ولية وذ�ر أن الوطنية. املر�� هدف ضامن أن تعمل املر�� ا�ولية بفعالية �مع معاجلة 
بطریقة اختياریة، مما سا�د �ىل ز�دة اإلنتاجية من قبل الفاحصني قد اس�ت�دمت املر�� الوطنية يف الربازیل  األخرى �الل

�كنولوجيا املعلومات، اعمتد املعهد الوطين للملكية بقضا� . وف� یتعلق يف الربازیل املعهد الوطين للملكية الصناعيةيف 
للحصول و�ئق األولویة ، وبدأ مؤخراً يف اس�ت�دام �دمة النفاذ الرمقي لالرباءات نظام معاهدة التعاون �شأنالصناعية بن�اح 

للغایة، �ىل الرمغ من  ضنخفم  يف الربازیل XMLاس�ت�دام ملفات أفاد بأن ، XMLوف� یتعلق بنسق �ىل و�ئق األولویة. 
. ة التعاون �شأن الرباءاتنظام معاهدمتاح اآلن من �الل  XML �سق مع التحویل إىل DOCXبنسق أن اإلیداع 

كام اتفق و�� اقرتح الوفد أن یقوم املكتب ا�ويل وماكتب امللكية الفكریة بأ�شطة إضافية لز�دة الوعي يف هذا ا�ال. 
الوفد كذ� �ىل رضورة قيام أنظمة �كنولوجيا املعلومات بتبادل املعلومات مع املاكتب األخرى بفعالية أكرب ووضع معایري 

من صعو�ت يف تقامس املنصات یعاين الربازیل يف املعهد الوطين للملكية الصناعية ذ�ر الوفد أن مشرتكة. ويف هذا الصدد، 
قضية ذات أمهية قصوى ملس�تقبل معاهدة متثل اجلودة أیضا وذ�ر أن حلا�ة إىل التبس�يط. ا�ىل كد یؤمع ماكتب الرشاكء، مما 

معاهدة التعاون �شأن  يف إطاريف اج�ع اإلدارات ا�ولية مقایيس اجلودة ة جتري مناقشوأفاد أنه التعاون �شأن الرباءات. 
 ،ن أمهية التغذیة املرتدة بني املر�لتني ا�ولية والوطنيةوذ�ر أفهيا. صناعية املعهد الوطين للملكية ال  �شارك الرباءات، حيث

مد�الت مفيدة لتحسني األ�شطة. ، توفر ا�ولية ا�تصةيف الربازیل ميثل اإلدارة عندما اكن املعهد الوطين للملكية الصناعية 
 )ePCTلتعاون �شأن الرباءات (النظام ��كرتوين ملعاهدة ا كام ميكن لألدوات واملنصات اليت یقد�ا املكتب ا�ويل مثل

أفاد الوفد أن توفري وصول أفضل إىل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وإجامال،  نظام الویبو إلدارة امللكية الصناعيةو 
اجلودة ألحصاب املصل�ة واملاكتب، ومن واجب أعضاء مرتفعة ك�دمة قد أ�شئ نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات 

 اون �شأن الرباءات احلفاظ �ىل هذا الوضع. و�ليه، یفكر الوفد بعنایة يف �قرتا�ات هبذا املعىن.معاهدة التع

وأید وفد املكتب األورويب للرباءات املقرت�ات الواردة يف الوثيقة ورأى إماكنيات �برية يف أو�ه التآزر اليت ميكن  .98
. و�لتايل، نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءاتعلومات، الس�� حتقيقها من �الل اس�ت�دام أكرث فعالية ألنظمة �كنولوجيا امل

املزید من التطو�ر يف يسري لإلطار القانوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات ا�ي من شأنه ت ناسب أید الوفد إجراء تعدیل م 
القادمة. و�إلضافة إىل س�يكون موضع �رحيب يف الس�نوات  XML�ساق �س�ت�دام األكرث كثافة ألوأفاد أن هذا الصدد. 

يف رسوم ال مقاصةنظام و  �ُسخ البحث اإل�كرتونية �دمةن طریق توس�يع العالقة بني معلية ا�داد التقار�ر عذ�، ميكن تعز�ز 
الطلبات ودعي املالية، ورأى أنه من املناسب توفري احلوافز ملقضا� إىل الالوفد معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وانتقل إطار 



PCT/WG/11/27  
23 
 

من أ�ل ذ�ر الوفد أنه عن طریق ز�دة مقدار التخفيضات يف الرسوم املتا�ة. و�إلضافة إىل ذ�،  XML�سق الس�ت�دام 
ميكن تقدمي ختفيضات يف ال دمع اجلهود الرامية إىل خفض الرسوم ملقديم الطلبات من دول معينة، الس�� الب�ان النامية، 

املكتب أفاد أن البحث ا�ويل والفحص ا�متهيدي ا�ويل. و إدارات من �الل بل ، سبحف ن قبل املكتب ا�ويل مالرسوم 
الطلبات هؤالء. وميكن مواص� اس�تكشاف هذه القضية، إىل ودعي مل %75�لفعل ختفيضا بنس�بة یقدم األورويب للرباءات 

�رية اليت اختذها املكتب ا�ويل واليت احملمت�، مع ��رتاف �ملبادرات األ الت�اوزات�انب وضع تدابري معلية لل�د من 
عتقد الوفد أهنا �س�تحق املزید من ی �قشها الفریق العامل. ومع ذ�، هناك طرق أخرى ممكنة لل�د من الت�اوزات اليت 

تخفيض الرسوم أكرث صالبة، طالبون ب الطلبات ا��ن ی�انب مودعي إذا اكنت طرق منع الت�اوزات من وذ�ر أنه . فحصال
ختفيضات. احلصول �ىل الطلبات اآلخر�ن ا��ن ال حيق هلم يف الوقت احلايل ودعي كن متدید التخفيضات يف الرسوم ملميفإنه 

إذا اكنت معاهدة التعاون �شأن الرباءات ستنجح �ىل املدى ة رضوریأفاد الوفد أهنا مسأ� ف� یتعلق �جلودة، و وأ�ريا، 
مكتب یعمل حي� وذ�ر أنه لعمل ا�ولية و��رتاف هبا من قبل املاكتب املعيّنة. لضامن النظر يف منت�ات االس�� الطویل، 

من الرضوري أن یعرتف املكتب مبنت�ات مع� اخلاصة مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات. فإنه حبث دويل، إدارة معّني مبثابة 
البحث إدارات ولية �مع تنس�يق ممارسات لعمل يف إطار اج�ع اإلدارات ا�عن دمعه لالوفد أعرب �الوة �ىل ذ�، و 

ا�ويل وضامن جودة منت�ات العمل ا�ولية. ويف هذا ا�ال، أ�رز الوفد ثالثة أمث� �ىل حتسني اجلودة يف إطار نظام معاهدة 
) تنفيذ 2(، 34) حتدیث احلد األدىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأن الرباءات املعّرفة يف املادة 1(التعاون �شأن الرباءات: 

 23) ز�دة اس�ت�دام القا�دة 3(، ، ا�ي من شأنه حتسني جودة البحث يف جمال التكنولوجيا احليویة)ST.26( معيار الویبو
) اليت ميكن للماكتب مبوجهبا إ�ا� نتاجئ معليات البحث السابقة إىل إدارات البحث ا�ويل. وف� یتعلق �ملثال األ�ري، مكرر(

أحاكم �دم توافق اليت �هيا أشار الوفد إىل أن هذا احلمك مل �س�ت�دم �ىل نطاق واسع منذ تنفيذه، وجشع الوفد ت� املاكتب 
 لسحهبا يف أقرب وقت ممكن.السابقة والتصنيف ف� یتعلق بنقل نتاجئ البحث 

اكن �شطا يف ذ�ر أنه أید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية البيا�ت اليت أدىل هبا وفدا اململكة املت�دة واليا�ن. و و  .99
وف�  إىل املشاركة يف النشاط املقرتح. هتطلعأعرب عن إصالح معاهدة التعاون �شأن الرباءات وحتسيهنا لفرتة طوی�، و 

الطلبات قد حققوا فوائد هائ� من �الل ودعي یتعلق �لقضا� املؤسس�ية القانونية، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن املاكتب وم
) یعزتم �س�مترار يف دمع مشاریع مثل USPTO( مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةتقامس العمل، وأن 

ف� یتعلق و . املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات امللف العاملي ومرشوعومرشوع لبحث والفحص ل التجریيب التعاوين رشوع امل 
ممثلني إىل اج�ع ماكتب أرسل  مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةأفاد أن ببيئة �كنولوجيا املعلومات، 

ت و�تصاالت وا�اكء �صطناعي إلدارة امللكية الفكریة ) �شأن اسرتاتيجيات �كنولوجيا املعلوماIPOsامللكية الفكریة (
من الوثيقة. وأید الوفد أهداف إ��ة البيا�ت وتوحيد شلك  16واملشار إليه يف الفقرة  2018عقد يف جنيف يف مایو ي ا�

 قاصةاملجتربة ية، أید الوفد املال قضا� البيا�ت وآليات توفري البيا�ت �ىل النحو املبني يف ذ� �ج�ع. وف� یتعلق �ل
لجودة التابعة لفرعية المو�ة ا�إىل دراسة هيلك الرسوم. وف� یتعلق �جلودة، أید الوفد �شدة أ�شطة  هتطلعأعرب عن و 

ركز �ىل �ارطة طریق معاهدة التعاون �شأن �الج�ع اإلدارات ا�ولية. ويف اخلتام، أشار الوفد إىل أن الوثيقة احلالية 
مجيع املقرت�ات یمت النظر يف ، �كنه اقرتح أن 2017ومذ�رة املد�ر العام الصادرة يف �ام  2010قرت يف �ام الرباءات اليت أُ 

مكتب الوال�ت املت�دة أفاد الوفد أن حتسني نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ويف هذا الصدد،  حول اليت قدمت
بعنوان "اس�تعراض  2015قة ل�ورة الثانية والعرش�ن الج�ع اإلدارات ا�ولية يف �ام ثيأ�د و  للرباءات والعالمات الت�اریة

تعقد مقارنة بني ت� الوثيقة ذ�ر أن ). و PCT/MIA/22/19خطط حتسني معاهدة التعاون �شأن الرباءات" (الوثيقة 
ل �ارطة طریق معاهدة التعاون دمت حىت ذ� التارخي، مثخمتلف خطط حتسني معاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت قُ 

"، و"املقرت�ات اخلاصة PCT 20/20�شأن الرباءات، واخلطة املشرتكة بني اململكة املت�دة والوال�ت املت�دة األمر�كية "
 PCTاقرتاح"و ، املكتب األورويب للرباءاتمن املقدمة  معاهدة التعاون �شأن الرباءات"ومنت�ات مبواص� حتسني �دمات 

Kaizen " و" مكتب اليا�ن للرباءاتمن ملقدم اPCT 3.0 " هذه وذ�ر أن كوري للملكية الفكریة. ا�كتب امل من املقدم من
. و�� حث الوفد ا�معة دمع اخلطط تتبادلاول حتدید مقرت�ات حمددة مضن اخلطط اليت حتخمتلف اخلطط و تقمي الوثيقة 
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قدما وذ� أثناء مضيه يف ا�مع بني أكرث من خطة تتبادل احملددة اليت املكتب ا�ويل �ىل النظر يف ت� الوثيقة واملقرت�ات 
 يف دراسة حتسني نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات.

منذ إ�شائه، وأن املذ�رة املقدمة من  مذهال ورصح وفد ا�امنرك بأن نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات حقق جنا�ا .100
 في ن�لمستخدماذ�ر بأن البارز لنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف نظام الرباءات كلك. و املد�ر العام �شهد �ىل ا�ور 

وف� یتعلق بتوصيات �ارطة طریق �س�ت�دمونه إىل �د �بري. و  اءاتلبرا نبشأ ونلتعاا ةدهمعایقدرون نظام  ركمنالدا
شار الوفد إىل أن العدید من هذه التوصيات قد مت تنفيذها معاهدة التعاون �شأن الرباءات املبينة يف املرفق الثاين للوثيقة، أ

بعض القضا� الرئيس�ية أفاد أن الفریق العامل معاجلهتا. و  اولرفع الوعي �شأن الت�د�ت احملددة اليت ��أو أهنا �ىل األقل 
�شأن الرباءات مع اإلبقاء �ىل رفع مس�توى اجلودة املتصورة ملنت�ات العمل يف إطار معاهدة التعاون �لنس�بة لبالده �متثل يف 

ذ�ر . و يةصبح وس�ي� أكرث كفاءة ومبسطة للحصول �ىل حامیة الرباءات يف الب�ان املدن ی أن منه وهو النظام مناس�با للغرض 
مت تنفيذ مجيع التوصيات اليت تطرقت إىل هذه القضا� الرئيس�ية �شلك أو بآخر، مع الرتكزي �ىل أنظمة إدارة اجلودة، أنه 
والرتجامت، ر�ن الرباءات ، و مالحظات األطراف األخرى، وحتسني أدوات وتقار�ر البحث، ونظام فحوصاتفر أفضل للوتوا

، و�كن عاهدةامل ظاميف حتسني نقد خطت خطوات �برية معاهدة التعاون �شأن الرباءات وذ�ر أن أعضاء وما إىل ذ�. 
الوفد أیضا مع الوفود كام اتفق التحسني لصاحل املس�ت�دمني واملاكتب.  س�مترة إىلامل ا�ة احلاملكتب ا�ويل �ىل یتفق مع الوفد 

، �ىل ويلاألخرى اليت أشارت إىل الفرص اليت ال �زال یتعني اس�تغاللها يف تقامس العمل �ىل غرار ما اقرت�ه املكتب ا�
لوفد أعرب الرباءات. ويف هذا الصدد، يف نظام معاهدة التعاون �شأن اات املسار الرسیع ملعاجلة الرباءدمج يف  ،سبيل املثال

كام  ، بل س�يجعل معليات منح الرباءات أكرث كفاءة.حفسب أن تقامس العمل لن یؤدي إىل جودة أ�ىلعن اعتقاده املس�متر ب
الوفد أیضا مع املكتب ا�ويل �ىل تطو�ر أدوات ونظم �كنولوجيا املعلومات �مع هذا الهدف، حيث اكنت قا�دة اتفق 

مبثابة  عاهدة التعاون �شأن الرباءات��كرتوين ملنظام ال  وأدوات لوصول املركزي إىل البحث والفحصلنظام الویبو بيا�ت 
�د مفيد يف هذا �جتاه. وشارك الوفد أیضا نفس األفاكر ف� یتعلق مبناقشة جمايل العمل اآلخر�ن املقرت�ني يف الوثيقة 

ودة. واختمت الوفد لكمته بتأیيد جماالت العمل األربعة املقرت�ة وشدد �ىل أن العمل املسائل املالية واجل نتناوال��ن ی ال
 املس�تقبيل ینبغي أن �س�هتدف التحسني التقين واإلداري لنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات.

املكتب الهندي ، وقع 2017يف أكتو�ر أفاد أنه ذ�رة املد�ر العام. و السائدة مبروح لوأعرب وفد الهند عن تقد�ره ل .101
الطلبات وماكتب �انب مودعي من أ�ل �لق الثقة من وذ�ر أنه تبادل البيا�ت. يسري للرباءات اتفاقا للتعاون مع الویبو لت 

�لتعاون يف إ�شاء آليات شفافة للتدقيق العام للرباءات كتب الهندي امل امللكية الفكریة األخرى وامجلهور بو�ه �ام، الزتم 
يف تبادل اسرتاتيجيات البحث اخلاصة للرباءات قد رشع كتب الهندي أفاد أن امل خمر�ات املاكتب. و  حتسني جودةهبدف 

. وميكن أن �كون فكرة إ�شاء نظام مركزي للتغذیة 2018ینا�ر  1ا�ولية يف قا�دة بيا�ت ر�ن الرباءات ابتداًء من طلبات �ل 
ذ�ر أن املاكتب املعيّنة معًال هاماً يف املس�تقبل. و قبل رتدة من لتغذیة املهبدف توفري ااملكتب ا�ويل �انب املرتدة من 

من الطلبات % 90ما یقرب من يف الوقت الراهن یمت إیداع حوافز لإلیداع اإل�كرتوين ویقدم املكتب الهندي للرباءات 
جماًال هائًال للماكتب يف مجيع ، وهو ما ميكن أن �زداد يف املس�تقبل. ورأى مكتب الرباءات الهندي أن هناك ا�كرتونياالوطنية 

فعاًال إال إذا اكنت مجيع املاكتب لن �كون التعاون أفاد أن حتسني تدریب الفاحصني. و بغرض أحناء العامل لتاكتف اجلهود 
جيداً للتعامل مع البحث والفحص �ىل مس�توى معني من اجلودة. وقد مت �لفعل تنفيذ العدید من �رامج  مس�تعدة اس�تعدادا

قد �كون احلا�ة اآلن إىل تطو�ر و�تفاق �ىل منط وا�د منظم للتدریب، وا�ي ميكن أن و ب �ىل مس�توى العامل. التدری
املكتب ذ�ر أن �ىل املتدربني أن �مكلوا بن�اح لك مس�توى ليكونوا مؤهلني للمس�توى التايل. و ینبغي یتبعه امجليع، حيث 

يف معاهدة التعاون �شأن  اتلمسار الرسیع ملعاجلة الرباء�مج الرمسي ل الهندي للرباءات قد أعرب �لفعل عن خماوف �شأن ا
. ورأى 2017و 2016الرباءات �الل �ج��ات اليت ُعقدت بني املد�ر العام وماكتب خمتارة للملكية الفكریة يف أكتو�ر 

س�يعرقل توصيات العمل املس�تقبيل املعرتف يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات دمج الوفد أن 
زا� �ختالفات يف إليف �ارطة طریق معاهدة التعاون �شأن الرباءات، واليت هتدف إىل تقدمي املسا�دة التقنية للماكتب  اهب
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. و�الوة الویبو �شأن التمنيةأجندة يف تنفيذ �خفاق قدرات البحث والفحص واملهارات والوصول إىل املعلومات، و�لتايل 
دامئا عن قلقها �شأن مواءمة إجراءات الرباءات ألن هذا من شأنه أن یعرقل �منية  تأعربأفاد الوفد أن بالده قد �ىل ذ�، 

من  51قدرات الفحص �ى الب�ان النامية. وبناء �ىل ذ�، ینبغي أن ینصب الرتكزي �ىل تقدمي املسا�دة التقنية وفقا للامدة 
الرباءات. وقد �كون العمل اإلضايف يف هذا الصدد هو تعز�ز قدرات املاكتب من �الل توفري  معاهدة التعاون �شأن

مع التأ�يد �ىل أحاكم القوانني احمللية املعنية ملنع وضع �كون فيه  قدمي هذا التدریبالتدریب، حيث ینبغي احلرص �ىل ضامن ت
 الد.التدریب �ىل يشء ال یتفق مع القوانني واللواحئ الوطنية للب

رباءات ومعل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ورأى الورحب وفد الرنوجي مبواص� العمل �ىل حتسني جودة  .102
جماالت �مة ميكن أن �كون العمل اإلضايف يه من الوثيقة  25الوفد أن مجيع ا�االت الرئيس�ية املقرت�ة املدر�ة يف الفقرة 

�ركزي قوي ومس�متر �ىل اجلودة. وف� �یه ) NIPOكتب الرنوجيي للملكية الصناعية (مل وأفاد أن افهيا مفيد مجليع األطراف. 
�لنس�بة رباءة قابلية ال(أ) من الوثيقة، أشار الوفد إىل أنه �ىل الرمغ من الزتامه قانو� بإجراء تقيمي مس�تقل ل 25یتعلق �لفقرة 

قدر املس�تطاع، اس�ت�دام نتاجئ و دامئا، یعيد للملكية الصناعية ملكتب الرنوجيي إال أن ارباءة، اليع طلبات احلصول �ىل مجل 
 .وحتسيهنا لجودةأرسع للتحقيق معاجلة ة ا�ولي سلطاتمنت�ات ال 

وأید وفد �حتاد الرويس املفاهمي الواردة يف الوثيقة وأعرب عن اعتقاده بأن توصيات �ارطة طریق معاهدة التعاون  .103
وف� یتعلق �ألعامل املقرت�ة للتطو�ر املس�تقبيل خلارطة طریق معاهدة التعاون �شأن  �شأن الرباءات جيري تنفيذها بن�اح.

الرباءات، أكد الوفد �ىل أمهية �كنولوجيا املعلومات و�تصاالت يف ضامن تبادل أكرث فعالية للمعلومات �ىل أساس معایري 
واألنظمة األخرى  م معاهدة التعاون �شأن الرباءاتنظاس�يكون من املفيد يف هذا الصدد مواص� تطو�ر ذ�ر بأنه منسقة. و 

لبحث والفحص، اسرتعى الوفد �نتباه إىل الص�  یتعلق �. وف�لوصول املركزي إىل البحث والفحصلنظام الویبو مثل 
 للنظر يف الطلبات.يف املر�� ا�ولية واإلجراءات يف املر�� الوطنية طلبات القویة بني النظر يف طلبات األولویة الوطنية وال 

أمر رضوري، ال س�� عندما �كون املكتب املعني هو نفس هو البحث ا�ويل �انب ورصح الوفد بأن تبادل املعلومات من 
�الوة �ىل ذ�، من املهم أیضا ز�دة الوصول إىل تقار�ر البحث الوطنية اخلاصة و لبحث ا�ويل. ل إدارة ا�ي یعمل ككتب امل 

ا�ولية واملاكتب األخرى. وف� یتعلق �ملسائل املالية، أعرب الوفد عن تأیيده ملواص� حتسني دفع الرسوم جلعلها دارات �إل
الطلبات وكذ� لتقليل النفقات، الس�� اخلسا�ر النامجة عن رصف �لنس�بة ملودعي الوصول من حيث أكرث �ساطة وسهو� 

�ىل الفریق العامل أن ینظر يف ختفيض الرسوم ینبغي جعل النظام أكرث سهو�، مع حتدید الرسوم و رأى الوفد أنه العمالت. و 
إىل مزید الوفد مرشوع مفيد، حيث یتطلع  يه قاصةأفاد أن جتربة امل�الوة �ىل ذ�، و . مودعي الطلباتلبعض �لنس�بة 

 من املناقشات.

ت يف التطو�ر املس�تقبيل لنظام معاهدة وأعرب وفد الصني عن تقد�ره للوثيقة اليت قدمت مراجعة شام� لألولو� .104
بعد س�نوات من اجلهد، أصبحت معاهدة التعاون �شأن الرباءات أكرث سهو� يف وذ�ر أنه التعاون �شأن الرباءات. 

يف الوثيقة، ميكن أن الواردة األولو�ت وأفاد أنه �تباع سهو� �إلضافة إىل حتسني اجلودة. ال رس�ة و �متزي �ل �س�ت�دام، و 
ینبغي أن �كون تطو�ر نظام معاهدة التعاون �شأن و بح النظام املس�تقبيل أكرث شعبية وأكرث اس�ت�داما �ىل مس�توى العامل. یص 

الرباءات قادراً �ىل تلبية �جتاهات �قتصادیة، والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر العاملي، وكذ� معاجلة 
ینبغي إیالء �عتبار ملصاحل ا�ول األعضاء يف خمتلف مرا�ل التمنية �قتصادیة  �ه�مات املشرتكة للمس�ت�دمني. كام

حبيث �كون مس�تقبل النظام أكرث تواز� وكفاءة. ورأى الوفد أن اجتاهات العمل املس�تقبلية اليت اقرت�ا املكتب ا�ويل اكنت 
 احلالية قوا�دال�ىل مواص� تنقيح يف الرأي الوفد فق اتذات ص� وقاب� للتنفيذ. و و  �ىل الفعاليةو�ركز استباقية ومعلية، 

املاكتب وحتسني كفاءة اآلليات واإلجراءات. بني تعز�ز تقامس العمل هبدف عاهدة التعاون �شأن الرباءات يف إطار النظام مل
عاون �شأن الرباءات بنشاط يف املناقشات حول التطو�ر املس�تقبيل لنظام معاهدة الت ، سيشاركهذه العملية أفاد أنه �اللو 
إىل العمل مع ا�ول األعضاء األخرى وماكتب امللكية الفكریة واملكتب ا�ويل حول ا�االت الرئيس�ية  هتطلعأعرب عن و 
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 أن اءاتلبرا نبشأ ونلتعاا ةدهمعا ءألعضا یتس�ىن حتى، اءاتلبرا دةجوو مثل اجلوانب القانونية والتكنولوجيا والرسوم
 التعاون �شأن الرباءات. ةدهمعا منظا تحسين ز�دةإماكنية  معنىذات بطریقة  �س�تكشفوا وجيربوا

وشكر وفد أسرتاليا املكتب ا�ويل �ىل التطو�ر املس�متر لنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وف� یتعلق �لبيئة  .105
نظر يف �يفية ي �ا املكتب ا�ويل وس اليت یقد XML�سق وظيفة تبىن امللكية الفكریة يف أسرتاليا أفاد أن مكتب التقنية، 

�مت �شلك �اص  امللكية الفكریة يف أسرتالياوذ�ر أن مكتب . بهيف أنظمة �كنولوجيا املعلومات اخلاصة  XML�سق تنفيذ 
نظام س�نة يف احمل وظيفة ال�س�ت�دام اس�تالم طلبات يف معلياته مككتب  XML�سق ��كفاءات الناجتة عن اس�ت�دام 

النظام ��كرتوين  �لتحقيق يف اع�د وظيفة مكتب امللكية الفكریة يف أسرتاليا كام س�يقوم. ن �شأن الرباءاتمعاهدة التعاو 
. كتوبةيف تقر�ر البحث ا�ويل ومناذج الرأي امل  XML�سق اليت من شأهنا أن �سمح بتنفيذ  ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات

الیداع للسامح � ،التعل�ت اإلداریة ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات)، واو(د�لت �ىل املرفق وأید الوفد التغيريات اليت أُ 
�وثيقة املصدر األصلية، وس�يكون قادرا �ىل إجراء التغيريات الالزمة مبا ی�ىش مع ا�ططات  DOCX�س�ت�دام �سق 

یعتقد مكتب امللكية الفكریة يف أسرتاليا أفاد الوفد أن قبل، �لنظر إىل املس�ت وللرباءات.  ورويباملقدمة من الویبو واملكتب األ
عىل سبيل املثال، یبدو أن رسوم املناو� �ري ذات ص� إىل �د �بري يف بيئة رمقية. فینبغي إ�ادة تقيمي بعض الرسوم. أنه 

. وأشار إىل أن دورة الفریق اثةالرسوم لتتناسب مع بيئة أكرث �دعدیل و�� اقرتح الوفد أنه قد �كون هناك مزية للنظر يف ت
العامل هذه ستناقش الو�ئق املتعلقة �لتعاون، واليت یعتقد أهنا ميكن أن �كون بدایة معلية ميكن من �اللها �كتساب 

كفاءات حمس�نة وتغيريات ملموسة يف نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن 
 .�االتهأفضل يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات ا�ي یقوده التعاون قد جيعل النظام  امنظمس�تقبل 

تقدمي �دمات جيدة والسعي ب ورصح وفد ش�ييل بأنه ملزتم �لتطو�ر املس�تقبيل ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات، و  .106
املعهد الوطين للملكية الصناعية يف  الوطنية يفمجيع العمليات  ت�ىشمنذ الشهر املايض، وذ�ر أنه إىل التعاون بني املاكتب. 

اليت جيري الرتوجي لها مثل ختفيض الرسوم و�شجيع  بادراتمع املعایري ذات الص�. وأعرب الوفد عن اه�مه جبميع امل  ش�ييل
تعاون �شأن ، مما س�يؤدي إىل مزید من التطو�ر لنظام معاهدة ال لوصول املركزي إىل البحث والفحصلنظام الویبو اس�ت�دام 

 الرباءات كلك. وأكد الوفد موافقته �ىل مواص� املناقشة �شأن جماالت العمل الرئيس�ية األربعة املبينة يف الوثيقة.

وأید وفد املغرب جماالت العمل الرئيس�ية األربعة املقرت�ة يف الوثيقة اليت تتناول القضا� القانونية واملؤسس�ية، والبيئة  .107
هذه املذ�رة مشريا إىل أن ، 2017لية واجلودة، �ىل النحو املبني يف مذ�رة املد�ر العام الصادرة يف �ام التقنية، والقضا� املا

وأضيفت إىل  2010إىل توصيات �ارطة طریق معاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت اعمتدها الفریق العامل يف �ام �ستند 
تبادل العمل وتبس�يط العمليات ف� یتعلق بنظام معاهدة التعاون هذه التوصيات. وأعرب الوفد عن تفضي� تعز�ز التعاون و 

 �شأن الرباءات.

وأقر وفد مجهوریة �ور� بأن نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات شهد تطورات رسیعة و�برية منذ تقدمي الطلب  .108
دو�.  152عضوا مؤسسا إىل  18من ارتفع �دد ا�ول املتعاقدة مبوجب املعاهدة ذ�ر أن . و 1978ا�ويل األول يف �ام 

أفاد . و طلب مالیني 3معاهدة التعاون �شأن الرباءات طلبات املود�ة يف إطار ل ل �إلضافة إىل ذ�، جتاوز العدد الرت�مكي و
وس�ي� فعا� للحصول �ىل حقوق امللكية الفكریة وحام�هتا يف ميثل أن نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات یظهر ذ� أن 

طلبات الرباءات ا�ولية، لفت الوفد �نتباه إىل �خنفاض يف اإلیدا�ات ل مجيع أحناء العامل. ومع ذ�، يف �ني ازداد �دد 
ه دامئا للجهود اليت تبذلها عن تقد�رأعرب كوري للملكية الفكریة ا�كتب ذ�ر أن امل �دد الطلبات يف إطار الفصل الثاين. و 

. ومن أ�ل 1984املكتب ا�كوري للملكية الفكریة مككتب اس�تالم يف �ام �ى الطلب ا�ويل األول إیداع الویبو منذ 
�ىل أن املقرت�ات يف جماالت بيئة �كنولوجيا يف الرأي الوفد اتفق حتسني اس�ت�دام معاهدة التعاون �شأن الرباءات، 

البحث �لت�ارب يف جمال أقر الوفد كام امللونة وحتسني جودة تقار�ر البحث ا�ولية �مة.  ات�لرسوم �سمحاليت املعلومات 
رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات، مما قد �سا�د يف حتسني نظام معاهدة التعاون �شأن  مقاصةالتعاوين فحص الو 
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ي للملكية الفكریة یعزتم تقدمي مقرت�ات أخرى لتحسني نظام كورا�كتب امل الرباءات. واختمت الوفد لكمته �إلشارة إىل أن 
، فضًال عن التعاون مع ا�ول املتعاقدة �دمنيمعاهدة التعاون �شأن الرباءات استناداً إىل نتاجئ دراسة اس�تقصائية للمس�ت

ا�ورة التالية للفریق  القصد هو تقدمي هذه النتاجئ إىلذ�ر أن مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات واملكتب ا�ويل. و 
 .امللكية الفكریة العامل بعد مناقشة املقرت�ات من قبل ماكتب

س�تكشف األس�باب ا�اكمنة وراء الرتاجع يف �دد الطلبات �ىل �  امللكية الفكریة يف أسرتاليامكتب  ذ�ر الرئيس أنو  .109
أ�ره وفد مجهوریة �ور�. ي لطلبات ا�ولية ا�الفحص ا�متهيدي ا�ويل مبوجب الفصل الثاين مقابل ا�منو اإلجاميل يف إیداع ا

معل اج�ع اإلدارات ا�ولية وفریقها الفرعي املعين �جلودة يف حتسني قد �مكن يف أ�د التفسريات لهذا �خنفاض وأفاد أن 
زید من � ، األمر ا�يجودة منت�ات العمل مبوجب الفصل األول مع توفري قدر أكرب من املعلومات حول معليات البحث

جودة بتحسني أفاد أنه ملصاحبة تقار�ر البحث ا�ولية. و كتوبة آلراء امل �للمس�ت�دمني واملزید من املعلومات �لنس�بة الشفافية 
فائدة الفحص ا�متهيدي ا�ويل مبوجب أن تقل مبوجب الفصل األول، ميكن كتوبة وفائدة تقار�ر البحث ا�ويل واآلراء امل 

 الفصل الثاين.

وفد فر�سا البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء. وأعرب الوفد عن تأیيده للمقرت�ات الواردة يف وأید  .110
الوثيقة ملزید من العمل �شأن التطو�ر املس�تقبيل لنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات، موحضاً أن جودة معل إدارات 

بحث ا�ويل. و�ملثل، من املهم حتسني التنس�يق بني املاكتب. وأبلغ الوفد لتحسني الثقة يف تقار�ر ال  ةالبحث ا�ويل رضوری
متكن من � تغيري أنظمة �كنولوجيا املعلومات �یه حىت فر�سا بصدد املعهد الوطين للملكية الصناعية يف أن بالفریق العامل 

� مس�تقبل  ي ا�ي یعتقد أنشكر الوفد املكتب ا�ويل �ىل دمعه يف جمال ا�اكء �صطناعكام . DOCXدمج �سق 
ماكتب امللكية الفكریة. وف� یتعلق �ى عظمي، الس�� اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي يف تطو�ر أدوات �كنولوجيا املعلومات 

مسأ� حساسة حتتاج إىل دراسة يف إطار أوسع من نظام معاهدة التعاون �شأن ذ�ر أهنا �لرسوم والتخفيضات احملمت�، 
سهم �شلك �بري يف متویل أ�شطة الویبو. و�الوة �ىل ذ�، ال � إىل أن نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات ا شري الرباءات، م 

ینبغي أن �كون لتخفيض الرسوم احملمتل يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات تأثري �ىل مس�تو�ت الرسوم يف أنظمة امللكية 
 ظام لش�بونة للتسجيل ا�ويل لتسميات املنشأ.الفكریة العاملية األخرى مثل نظام مدرید أو ن

وأید وفد اليو�ن املالحظات اليت أدىل هبا وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وقدم دمعه مجليع اجلهود الرامية إىل حتسني  .111
جهيات أید الوفد التو كام نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات وجعلها أكرث اس�ت�ابة الحتيا�ات املس�ت�دمني واملاكتب. 

نظمة امللكية م الطلبات التابع مل التس� امن و�ة نظر مكتب وأفاد أنه وجماالت العمل اليت اقرت�ا املكتب ا�ويل يف الوثيقة. 
إدارة وإنتاج البيا�ت املوثوقة مسة أساس�ية يف توفري تعد )، شدد الوفد �ىل أمهية ا�االت التالية. أوًال، OBIالصناعية (

مجع البيا�ت یعترب الطلبات وكذ� املاكتب. �نيا، ودعي السهل الوصول إ�هيا من قبل مجيع مبح من أص املعلومات اليت 
و�رشها بأشاكل مناس�بة، فضًال عن قابلية التشغيل البيين، �ىل نفس القدر من األمهية. �لثاً، أعرب الوفد عن تأیيده لتقدمي 

ذ�ر الوفد أن ا�خول يف نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وأ�رياً، يسري من شأهنا ت واليت الطلبات ودعي حوافز مو�ة مل
ميثل بفعالية �ىل مجيع اخليارات املتا�ة ود�ني تقدمي املشورة ومسا�دة امل�ىل تدریب املسؤولني يف ماكتب �سمل الطلبات 

 ىل النظام.يسري اأمرا هاما �متكني الوصول ال 

شلك مد�الت املر�� �  ا�ي حتققه معاهدة التعاون �شأن الرباءات، حيث وفد �ولومبيا �ىل الن�اح ا�كبريأكد و  .112
أكد الوفد �ىل الفوائد املرتتبة �ىل اس�ت�دام كام يف مجيع أحناء العامل. ة من طلبات الرباءات �ري املقمي% 55الوطنية أكرث من 

. وف� یتعلق مب�االت العمل األربعة اخلاصة �لتطو�ر املس�تقبيل لنظام معاهدة التعاون نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات
الوفد انتباه الفریق العامل إىل جمالني من هذه ا�االت. أوًال، ف� یتعلق �لبيئة  اسرتعى�شأن الرباءات احملددة يف الوثيقة، 

من املاكتب أنظمة خمتلفة إلدارة أكرث فعالية لطلبات الرباءات. �نياً،  التقنية (�كنولوجيا املعلومات)، �س�ت�دم أ�داد مزتایدة
قدمته الربازیل. وأ�ريا، وا�ي ف� یتعلق �لقضا� املالية، أعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح اخلاص بتخفيض الرسوم لل�امعات 
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ى إىل تقدم �بري ف� یتعلق �آلراء ا�كتابية مبوجب يف اس�ت�دام الفصل الثاين، اقرتح الوفد أن هذا قد یعز �لرتاجع وف� یتعلق 
 الفصل األول، وكذ� التحسن امللحوظ يف إدارة نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات.

وأید وفد إس�بانيا البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وشدد بو�ه �اص �ىل أمهية اجلودة يف املر��  .113
من ه ط يف هذا ا�ال �لتعاون مع �ريبنشاشارك  املكتب اإلس�باين للرباءات والعالمات الت�اریةذ�ر بأن و ا�ولية للمعاهدة. 

البحث ا�ويل والفحص ا�متهيدي ا�ويل. ومن اجلوانب املهمة األخرى للتعاون توفري املسا�دة التقنية والتدریب إدارات 
دة مبوجب املعاهدة قادرة �ىل التعامل مع طلبات �راءات ��رتاع بفعالية للب�ان النامية لضامن أن مجيع ماكتب ا�ول املتعاق

 وكفاءة.

أن اجلودة وأكد من الوثيقة،  25خلص الرئيس املناقشات قائًال إن هناك تأیيدا قو� ملبادرات اجلودة املبينة يف الفقرة و  .114
هناك أیضا دمع لتبادل البيا�ت يف صيغ  ذ�ر أن كاميه جحر األساس ا�ي أ�شئ �ليه نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. 

سن ا�كفاءة و�سمح للنظم �لتشغيل البيين لنقل املعلومات يف الوقت حي متسقة، مما ميكن أن یقلل من أخطاء النسخ و 
د إىل حتدیال �رجع التحسن امللحوظ يف توقيت العمل وأفاد أن املناسب إىل ماكتب امللكية الفكریة واملكتب ا�ويل. 

نظام ، بل �رجع أیضا إىل �د �بري إىل األنظمة مثل حفسب أولو�ت معل املاكتب بناء �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات
قبل مخس إىل عرش  ااكن ممكنمبكر عام اليت قدمت الو�ئق يف وقت  )eSearchCopy(�ُسخ البحث اإل�كرتونية  �دمة

ذي قبل، و�لتايل حتسني املعلومات مبكر عن اجلودة يف وقت رتفعة مللماكتب توفري منت�ات ذ� س�نوات. وقد أ�ح 
هناك دمع قوي أن للعمالء ا��ن حيتاجون إىل اختاذ قرارات جتاریة �ستند إىل إماكنية الرباءة احملمت� لال�رتا�ات. كام �لنس�بة 

يض، طّورت املاكتب أنظمة �اسوبية لتلبية للغایة للتعاون والتنس�يق يف مشاریع �كنولوجيا املعلومات و�تصاالت. ويف املا
احتيا�اهتا دون النظر يف الس�ياق ا�ويل �شلك اكمل، �كن �ج��ات اليت جتري �ارج الفریق العامل �سا�د �ىل حتسني 

اكتب األخرى ، واه�م املاإلجنا�التجربة يف اركة ، أقر الرئيس �س�تعداد املاكتب املشقاصةاملتجربة هذا الوضع. وف� یتعلق ب 
 أن �سا�د يف أعاملها. مقاصةللبفهم �يف ميكن 

 PCT/WG/11/5وأ�اط الفریق العامل �لامً بأولو�ت وتو�ات حماور العمل الرئيس�ية املقرت�ة يف الوثيقة  .115

 الطلبات ا�ولية املرتبطة بعقو�ت جملس األمن التابع لألمم املت�دة
 .PCT/WG/11/14استندت املناقشات إىل الوثيقة  .116

جملس األمن التابع لألمم املت�دة ف� یتعلق جبمهوریة عقو�ت خمتلف الهيئات املعنية بموحضا قدم املد�ر العام الوثيقة و  .117
جلنة تتألف من مجيع أعضاء جملس قد أسس ) 2006( 1718رمق قرار جملس األمن ذ�ر بأن �ور� الشعبية ا�ميقراطية. و 

(ب)  12ملت يف الفقرة ، اليت اش�تُ 1718) �ام جلنة 2006( 1718رمق من القرار  12دد الفقرة حتو "). 1718األمن ("جلنة 
من هذا  8"دراسة واختاذ اإلجراء املناسب �شأن املعلومات املتعلقة �النهت�اكت املزعومة للتدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

 1874رمق معال بقرار جملس األمن ا�ي تأسس يه فریق اخلرباء  الهيئة األخرى املشار إ�هيا يف الوثيقةأفاد أن القرار". و 
) اختصاصات فریق اخلرباء، ا�ي یتألف من 2009( 1874رمق من القرار  26) ("فریق اخلرباء"). وحتدد الفقرة 2009(

یقوم فریق  للمناقشة، واليت تنص �ىل أن�لنس�بة األكرث ص� هبذه الرشوط يه (ج)  26الفقرة ذ�ر أن س�بعة �رباء. و 
"تقدمي توصيات �شأن اإلجراءات اليت قد ینظر فهيا ا�لس أو اللجنة أو ا�ول األعضاء، لتحسني تنفيذ التدابري بـ اخلرباء 

مارس  5اخلرباء ا�ي مت تقدميه يف  يف �ا� تقر�ر فریقوأفاد أنه ) ويف هذا القرار". 2006( 1718رمق املفروضة يف القرار 
دراسة التقر�ر واختاذ اإلجراءات املناس�بة يف يف  1718�مة جلنة �متثل )، S/2018/171(الوثيقة  1718إىل جلنة  2018

 إطار املسؤولية الشام� �لس األمن.
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تتعلق بنرش املكتب  1718أن املسأ� اليت نظر فهيا فریق اخلرباء يف تقر�ره إىل جلنة موحضا وواصل املد�ر العام  .118
وجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات یتعلق بصنع مادة مزدو�ة �س�ت�دام. ويف هذه احلا�، ا�ويل لطلب دويل مقدم مب

لامدة تطبيقات مدنية واسعة النطاق، الس�� يف صنا�ة التعد�ن، و�كن من �حية أخرى، اكنت وا�دة من �دد �بري اكنت ل
ا�كمييائية واألسل�ة البيولوجية. ووفقاً ملعاهدة التعاون  من املواد اليت تعترب سالئف �مييائية لتصنيع أصناف معينة من املواد

شهرا من �رخي األولویة. وشدد املد�ر العام �ىل أن املكتب  18�شأن الرباءات، �رش املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل بعد 
يف نيویورك وتقدمي موجز ، مبا يف ذ� ز�رة فریق اخلرباء نظره يف املسأ�ا�ويل تفا�ل �شلك مكثف مع فریق اخلرباء �الل 

 مع عقو�ت األمم املت�دة.الس�� شامل عن �لفية نظام الرباءات وعن تفا�ل نظام الرباءات، 

ن تقر�ر فریق اخلرباء هو أن املكتب ا�ويل ترصف وفقا ملعاهدة مت مالحظته من أول يشء یأاملد�ر العام أفاد و  .119
ى املكتب ا�ويل أن هذا �س�تنتاج یتسق مع القانون ا�ي حيمك هذه التعاون �شأن الرباءات يف �رش الطلب ا�ويل. و�ر 

من البنود واملواد واملعدات والسلع  1718، اليت تضمنت قامئة �ددهتا جلنة S/2006/853املسأ�. و�إلشارة إىل الوثيقة 
التصنيع ا�كمييايئ ذات ومعدات والتكنولوجيات املتعلقة بربامج أسل�ة ا�مار الشامل، يف اجلزء الثالث من القسم "مرافق 

"املسا�دة  التكنولوجيا"، مبا يف ذ�" ذات الص�"، مت النص �ىل أن "التحمك يف نقل ت�س�ت�دام املزدوج والتكنولوجيا
احلد األدىن من املعلومات �ىل أو  "البحث العلمي األسايس"�ىل  أو العام"امل� "يف  التقنية"، ال ینطبق �ىل املعلومات

ل هذا احلمك اخلاص ا�ي یعفي �ختصار �رش طلبات الرباءات من احملظورات املتعلقة بنقویتكرر  ".الالزمة لطلب الرباءة
مبا يف ذ�  ،التكنولوجيا، يف قوانني يف العدید من الب�ان، �ىل سبيل املثال، الوال�ت املت�دة األمر�كية و�حتاد األورويب

. و�لتايل، فإن )IP5مجمو�ة امخلسة ( غطي مجيع ماكتبیواليا�ن ومجهوریة �ور� والصني، و�لتايل  ،أملانيا واململكة املت�دة
 اءة قد حيتوي �ىل مادة حمظورة مبوجب عقو�ت األمم املت�دة قد أعفي من احلظر.جمرد إصدار طلب �ر 

وا�دة ن تقر�ر فریق اخلرباء قدم ثالث توصيات، اثنان مهنا مو�ة إىل املكتب ا�ويل، و بأوواصل املد�ر العام القول  .120
رث من ب�، أشار املد�ر العام إىل أن ما طلب �راءة دويل مثل أي طلب �راءة يف أكيف تعریفه لإىل ا�ول األعضاء. و ةمو�

% 45من طلبات الرباءات ا�ولية قد مرت �رب معاهدة التعاون �شأن الرباءات، يف �ني مت تقدمي حوايل % 55یقرب من 
ومن مث، فإن أي تدابري مرتبطة �لعقو�ت اليت ميكن أن تت�ذها ا�ول األعضاء يف معاهدة  من �الل مسار اتفاقية �ر�س.

�، ميكن � ا�الفو اتفاقية �ر�س. املقدمة يف إطار لتعاون �شأن الرباءات س�تحتاج أیضا إىل تطبيقها �ىل طلبات الرباءات ا
يف الطلب �س�ت�دام مسار اتفاقية �ر�س. وودع جتاوز أي تدابري تطبق �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات من قبل م

أو ا�ول األعضاء، أوحض املد�ر العام  1718مي توصيات إىل جملس األمن أو جلنة إىل أن والیة فریق اخلرباء يه تقدإشارة 
طلبات �راءات ��رتاع املس�تقبلية ب ] 1718[جلنة التوصية األوىل يه أنه ینبغي للویبو "إبالغ ذ�ر أن التوصيات الثالث. و 

واد أو �كنولوجيات حمظورة مبوجب القرارات". من مجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية ف� یتعلق بأي بنود أو ماملود�ة 
و�� طلب املكتب ا�ويل رأي ومشورة ا�ول األعضاء يف معاهدة الرباءات �شأن ما إذا اكنت هناك �ا�ة إىل تعدیل 

، اكن هناك أس�ئ� خمتلفة �شأت ف� یتعلق �لتوصيات الثالث الواردة يف الوثيقة. وف� یتعلق �لتوصية األوىلو ممارساهتا. 
هناك  تذا السؤال، اكن یتعلق هبف�و بطلب احلصول �ىل �راءة ا�رتاع.  1718إبالغ جلنة مىت یمت السؤال األكرث ص� هو 

لمة للطلبات املس�تدارات أ�رزها، حيث اكن هناك الزتام �لرسیة �ى �، مجمو�ة من القوانني واملامرسات يف نظام الرباءات
حىت وقت �رش الطلب، وإذا اعمتدت هذه التوصية بناء �ىل مشورة ا�ول األعضاء، فإن السؤال ا�ي ینبغي اتبا�ه هو 

وأفاد أن قبل النرش بعد اس�تالم الطلب ا�ويل أو بعد النرش.  -مىت ینبغي أن یقوم املكتب ا�ويل بإبالغ اللجنة عن الطلب
وذ�ر أنه إذا اكن �ىل �كن هناك أي توجيه من فریق اخلرباء �شأن هذه املسأ�. هذا �مكن يف جوهر التوصية. ومع ذ�، مل 

، بأي طلب �راءة دويل ذي ص� قبل النرش 1718أنه ینبغي للمكتب ا�ويل إبالغ جلنة أن تنصح با�ول األعضاء 
�ال تعدیل، مما �شلك خرو�ا ، تتطلب الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات إدفس�تكون هناك نتيجتان. أوال

سائدة ف� یتعلق بنظام الرباءات حىت اآلن. �نيا، ینبغي ل�ول األعضاء اختاذ إجراء مماثل يف قوانيهنا ال �ام عن املامرسة 
التوصية أفاد أن تُقدم من �الل معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و ال من طلبات الرباءات ا�ولية % 45الوطنية حيث أن 
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حقل إلزايم النتساب ا�رت�ني من مجهوریة �ور�  طلباس��رة الانية املو�ة إىل الویبو يه أنه ینبغي لها أن "تد�ل يف الث
". یتبعوهناالشعبية ا�ميقراطية، مبا يف ذ� العناو�ن ذات الص�، وأرقام الهاتف والف��س، والوزارة أو الواك� احلكومية اليت 

ألس�باب نفسها الواردة يف التوصية األوىل، ینبغي أال ینطبق هذا �ىل الویبو حفسب، بل ینطبق من املنطقي، ولذ�ر أنه و 
یعملوا �ت إىل ا�ول األعضاء، أوىص فریق اخلرباء بأن أیضا �ىل مجيع ا�ول األعضاء. وف� یتعلق �لتوصية الثالثة، اليت وُ 

لتأكد من أن لكف �وا�رت�ني املدر�ني يف القامئة ممودعي الطلبات  مكتب الرباءات التابع مما إذا اكن أي من "یتأكد�ىل أن 
لقرارات". ويف هذا الس�ياق، أشار املد�ر اخلاصة �الرسوم املس�تلمة لعملية طلب الرباءة ال تنهتك األحاكم املالية ذات الص� 

ول األعضاء من أ�ل اتباع  ا�التوصية إىلمت توجيه العام إىل أن املكتب ا�ويل قد أجرى �لفعل هذه الفحوص، و
 مماث�. ممارسة

التوصيات الثالث الواردة يف تقر�ر فریق اخلرباء، مشددا �ىل أن فریق اخلرباء � وضع واختمت املد�ر العام رشح  .121
ود �ىل �دد من البن عملتيف التقر�ر ا�ي تضمن العدید من املسائل ا�تلفة و نظرت  1718جلنة ذ�ر أن وظيفة استشاریة. و 

ُ و�لتايل، األخرى. ومع ذ�، مل تعلق اللجنة أو تعمل �ىل التوصيات الثالث املقدمة إىل الویبو وا�ول األعضاء.  عمتد مل ت
 . هذه املر��يف التوصيات من قبل الهيئة املسؤو� عن اختاذ إجراء �شأهنا

ها الویبو إلطالع ا�ول األعضاء �ىل وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وأعرب عن تقد�ره للجهود اليت تبذل  .122
یدر�ون �ء أعضاء ا�مو�ة أفاد أن التطورات األ�رية واملشاركة يف املناقشات مع ا�ول األعضاء حول هذا املوضوع الهام. و 

 أن الهدف األسايس لنظام عقو�ت األمم املت�دة هو ضامن �دم وصول بعض املواد واملعدات والتكنولوجيات إىل الب�ان
�رشها ركزية أساس�ية اليت ميثل من �حية أخرى، تناول نظام الرباءات املعلومات املتعلقة �لتكنولوجيا، و و . عقو�تاخلاضعة لل

ا�مو�ة �ء �خلطوات اليت اختذها املكتب ا�ويل �لفعل من أ�ل تطو�ر تفسريات مفص� ودقيقة قر وفد وا لنظام الرباءات.
وفد اخلاصة مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات والنظام ا�ويل للملكية الفكریة. وأعرب اآللية �لغرض و  لفریق اخلرباء ف� یتعلق

تشاور مع فریق العمل املعين مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات وطلب �ل املكتب ا�ويل قيام ا�مو�ة �ء عن تقد�ره أیضا 
، لتقدمي املعلومات ذات الص� إىل جلنة العقو�ت التابعة لألمم من أ�ل حتدید أفضل الس�بل، عند �قتضاءمنه املشورة 

معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و�لص الوفد إىل أن ا�مو�ة �ء سوف تقدر ما إذا اكنت األمانة �س�تطيع مرا�اة املت�دة مع 
اء، يف ا�ورات املقب� للفریق ، حسب �قتضعقو�ت�شأن دمعها لتنفيذ البآخر املس�ت�دات ا�ول األعضاء إبالغ مواص� 

 العامل املعين مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات.

هذه مبس�ت�دات لجهود اليت تبذلها األمانة إلبالغ ا�ول األعضاء عن تقد�ره ل وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية أعرب و  .123
أن �رى �رغب الوال�ت املت�دة األمر�كية ر أن وذ�املثارة.  قضا�القضية وإ��ة الفرصة للمسا�دة يف إجياد طریقة ملعاجلة ال

جملس األمن التابع لألمم املت�دة منفذة ��اكمل. و��، رأى الوفد أنه من الرضوري واملناسب للویبو عقو�ت مجيع أنظمة 
عقو�ت ظمة أن تقدم تقر�را إىل جلنة العقو�ت التابعة لألمم املت�دة �شأن األ�شطة اليت قد �كون لها عواقب يف ظل أن

تحسني التعاون والتنس�يق بني هيئتني �بعتني لألمم ب أكرث  كلك تتعلقالقضية وأفاد أن جملس األمن التابع لألمم املت�دة. 
سامه يف الن�اح الشامل ملنظومة األمم املت�دة. وأعرب � الویبو وجملس األمن ا�ويل، و�هام لها وال�ت �مة هام املت�دة 

يام �بري موظفي �متثال يف الویبو بتقدمي تقر�ر إىل جلنة العقو�ت التابعة لألمم املت�دة حول هذه الوفد عن رسوره لق 
من  15لك �ام �ىل األقل، و�كن لكام اكن ذ� رضور�. وردا �ىل السؤال ا�ي أثري يف الفقرة ليس يف األ�شطة يف الویبو 

عقو�ت ت ا�ولية والوطنية قد �كون لها عواقب يف ظل أنظمة الالوثيقة، أشار الوفد إىل أن بعض جوانب طلبات الرباءا
ا�ولية طلبات ال الویبو �لفعل �رصد ، حيث بعيهنماحملظورات اليت تطبق �ىل أش�اص مثل ليت تفرضها األمم املت�دة، ا

ويل يف حتسني إىل اس�مترار املكتب ا�عن تطلعه الوفد أعرب من قبل هؤالء األش�اص. و املقدمة للتحقق من األ�شطة 
سا�د يف حتدید � أن اليت یأمل تقار�ره �شأن هذه القضا�. و��، أعرب الوفد عن رسوره �الخنراط يف هذه املناقشة، 

ذ�ر أنه للویبو لتقدمي املعلومات ذات الص� إىل جلنة العقو�ت التابعة لألمم املت�دة. و �لنس�بة الطریقة األكرث فعالية ومالءمة 
الطلبات بناء �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات ودعي الوثيقة، یقوم املكتب ا�ويل �اليا مبراجعة أسامء ميف أشري كام 
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نتاجئ إجيابية إال حتدید مل یمت جلنة العقو�ت، و�كن حىت اآلن قبل من ددة القامئة املو�دة لألفراد وا�كيا�ت احملومطابقهتا مع 
املكتب ا�ويل إذا صادف ضطلع به من الوثيقة ف� یتعلق مبا ینبغي أن ی 20الواردة يف الفقرة زائفة. وف� یتعلق �ألس�ئ� 

الوفد أفاد من الوثيقة،  23و  22امسه يف القامئة املو�دة، وطلبات التوجيه الواردة يف الفقرتني مت إدراج الطلب ا�ي ودع م
خلطوات اليت اختذها املكتب ا�ويل �لفعل إل�داد توضي�ات مفص� نظر يف هذه األس�ئ� الهامة. وأقر الوفد �ی ال �زال أنه 

كام  .لملكية الفكریةا�ويل ل نظام ال اخلاصة مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات و اآللية ودقيقة لفریق اخلرباء ف� یتعلق �لغرض و 
ة التعاون �شأن الرباءات من أ�ل معل معاهدفریق املكتب ا�ويل للحصول �ىل مشورة من سعي أعرب الوفد عن تقد�ره ل 

أیضا أعرب الوفد و معاهدة التعاون �شأن الرباءات. مرا�اة تقدمي أفضل املعلومات إىل جلنة العقو�ت التابعة لألمم املت�دة مع 
 املس�مترة لتقدمي اعن �ودهدثة عن أم� يف أن تواصل األمانة �الل ا�ورات القادمة للفریق العامل تقدمي معلومات حم

 مع جلنة العقو�ت.تت�اوب املعلومات ذات الص� وأن 

أفاد بأنه یذرك لجهود اليت تبذلها األمانة �عوة ا�ول األعضاء ملناقشة هذه املسأ�. و عن تقد�ره ل وفد اليا�ن أعرب و  .124
ىل نظام معاهدة التعاون جتنب أي تأثري �بري �ینبغي من منظور تقين، أفاد أنه أمهية قرارات األمم املت�دة. ويف نفس الوقت، 

للتوضيح من الناحية التقنية، ال ميكن أل�د أن �شكك يف أن الویبو قد أحرزت تقدما ذ�ر أنه �شأن الرباءات بو�ه �ام. و 
أن ا�منو املس�تقر يف �دد عن تفهمه بالوفد أعرب ملكية الفكریة. و العاملية لل دمات خل�بريا وحققت نتاجئ ملموسة ف� یتعلق �

الویبو �ىل حنو مالمئ للطلبات املتطورة �س�مترار اس�ت�ابة بفضل هو معاهدة التعاون �شأن الرباءات وز�دة العضویة طلبات 
أي إجراءات یتعني اختاذها جيب تنفيذها إال أن �ىل الرمغ من أن الویبو عضو يف أرسة األمم املت�دة، وأفاد أنه من الصنا�ة. 

أ�ذ الویبو يف اعتبارها تدف املنظمة يف تعز�ز حامیة امللكية الفكریة. ولتحقيق هذا الهدف، إىل ه اوفقا ملبادئ الویبو، استناد
ومس�ت�دمو نظام امللكية الفكریة و�دمات املعلومات ا�رتعون قد�ا املبدعون و یو�س�تجيب ملطالب العامل احلقيقي، اليت 
ام الرباءات، مت منح احلقوق احلرصیة اك�رتا�ات مس�� �شلك �ام، ومبوجب نظو املتعلقة �مللكية الفكریة، وما إىل ذ�. 

�رش طلبات �راءات ��رتاع �م �دا یعد و��،  الطلبات وا�رت�ني لإلفصاح عن ا�رتا�اهتم.ودعي �ىل �راءة ا�رتاع مل
نظام إجاميل من حيث �شجيع �بتاكر. واستناداً إىل هذه العوامل، مل یؤید الوفد أي تدابري قد �كون لها تأثري سليب �ىل 

ىل ��ىل سبيل املثال، إذا اكن من املمكن تطبيق ��رتا�ات املطالب هبا يف طلبات الرباءة وأفاد أنه الرباءات احلايل. 
�راءة ا�رتاع ملثل هذه الرباءات. حقوق اس�ت�دامات عسكریة معينة، فلن یمت السامح بطلبات الرباءة أو ال ميكن منح أي 

واستناداً إىل حقيقة أن إجراءات إیداع �راءات ��رتاع مستبعدة بوضوح من نطاق عقو�ت األمم املت�دة، رأى الوفد أنه 
من املهم احلفاظ �ىل رسیة كام أنه . من حيث املبدأات معاهدة التعاون �شأن الرباءات ینبغي للویبو أن تواصل تنفيذ إجراء

، رأى الوفد أنه من الرضوري إجراء لرشط. ولتلبية هذا ا30الطلبات ا�ولية قبل النرش كام هو منصوص �ليه يف املادة 
د �كون لها تأثري �بري �ىل نظام الرباءات نفسه. مناقشات دقيقة �شأن أي تنقي�ات حممت� ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات ق

عن الوفد أعرب من الوثيقة،  29و  28، كام ورد يف الفقرتني )مكرر( 4.8�الوة �ىل ذ�، عند النظر يف إضافة القا�دة و 
 �ىل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات كلك. ، حىت لو اكن تأثريها ضئيالحول مدى فعالية اإلضافة هشكوك

رب وفد مجهوریة �ور� عن أم� يف أن �سرتشد املناقشة بني ا�ول األعضاء �الل هذه ا�ورة �رؤیة مشرتكة وأع .125
وثيق �شلك لعامل �سوده السالم بدون أسل�ة دمار شامل. ومن هذا املنظور، أكد الوفد �ىل رضورة أن تواصل الویبو 

 األمن ذات الص�. وشفاف مع جملس األمن ا�ويل مع مرا�اة أهداف قرارات جملس

املفروضة من قبل األمم املت�دة، وأكرث عقو�ت �ىل إعطاء تأثري اكمل وشامل لنظم العن تصمميه فد أملانيا أعرب و و  .126
تقر�ر وتوصيات فریق اخلرباء أمر �امس لتنفيذ نظام ذ�ر أن من أي وقت مىض يف �ا� مجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية. و 

�لس األمن أو جلانه الختاذ اإلجراء املناسب. �لنس�بة جراءات املناس�بة، سواء ف� یتعلق �لتنفيذ أو واختاذ اإلعقو�ت ال
وأثىن الوفد �ىل �ود الویبو ملتابعة توصيات الفریق ورحب �ملناقشة يف الفریق العامل. ويف هذا الصدد، د�ا الوفد الفریق 

والویبو إىل التفكري أوًال يف السؤالني التاليني. السؤال األول هو ما إذا اكنت  العامل املعين مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات
الوطنية �لس األمن �شمل معلية طلب الرباءة. عقو�ت العقو�ت املتعلقة جبمهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية و�ريها من ال
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�ىل و�ه الت�دید معلية طلب الرباءة من  - �ىل العكس من ذ� -وإذا مل �كن األمر كذ�، وإذا استبعدت العقو�ت 
اليت مل یقصدها جملس األمن �ىل  عواقبنطاقها، فإن السؤال املطروح هو ملاذا یتعني �ىل الفریق العامل أن ینظر يف ال

لس األمن ملعلومات ا�قيقة القامئة بني هيئات الویبو وهيئات جماخلاصة �لزتامات الاإلطالق. أما السؤال الثاين فيتعلق �
بعد اإل�ابة �ىل هذ�ن السؤالني فقط، ميكن للفریق أفاد أنه التابع لألمم املت�دة و/ أو جلان جملس األمن التابع لألمم املت�دة. و 

العامل والویبو النظر ف� إذا اكنت أي الزتامات متعلقة �ملعلومات تتفق مع متطلبات معاهدة التعاون �شأن الرباءات، الس�� 
اليت الرضوریة التغيريات حول ما يه نشأ سؤال ی ، فقد �ري �لنفي. وإذا اكنت اإل�ابة �ىل هذا السؤال األ30دة مع املا

 د�لت �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات.أُ 

املفروضة �ىل مجهوریة �ور� الشعبية  عقو�تمسؤو� عن اختاذ إجراء ف� یتعلق �ل 1718وأ�رز وفد الصني أن جلنة  .127
لتوجيه انتباهه  1718قراطية مبوجب والیة جملس األمن. و�� اقرتح الوفد أن �كتب املد�ر العام للویبو إىل رئيس جلنة ا�مي

�ور� إىل توصيات فریق اخلرباء وإىل ال�س رأي حول �يفية تنفيذ الویبو لعقو�ت األمم املت�دة املفروضة �ىل مجهوریة 
ذ�، وف� یتعلق مبسأ� ما إذا اكنت التكنولوجيا يف طلب الرباءة تندرج مضن نطاق الشعبية ا�ميقراطية. ويف غضون 

احئها عند إجراء العقو�ت، رأى الوفد أن مسؤولية إدارة البحث ا�ويل يه �متثال ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات ولو 
طلب حتدید ما إذا اكن البغرض  ةالقامئ ةابقالسدبيات �ىل حتدید األتنطوي هذه املهمة أفاد أن و  .طلبحبث دويل �شأن 

یقع �راءة دويل طلب لتقين حتدید ما إذا اكن احملتوى ال ذ�ر بأن . و من �دمه و�بتاكرة ا�ويل وامحلایة املنشودة �متتعان �جلد
 البحث ا�ويل.إدارات یت�اوز والیة من �دمه مضن نطاق عقو�ت األمم املت�دة 

اللزتامات الواردة يف قرارات جملس األمن، وكذ� لالویبو امتثال اإلسالمية) �ىل أمهية  - وفد إ�ران (مجهوریةأكد و  .128
فق الوفد مع املكتب ا�ويل �ىل أن تأمهية �لزتام بوال�هتا والزتاماهتا القانونية الناش�ئة عن معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وا

يف امل� العام أو �ىل املوجودة التقنية، ال تنطبق �ىل املعلومات  الضوابط �ىل نقل التكنولوجيا، مبا يف ذ� املسا�دة
البحث العلمي األسايس أو �ىل احلد األدىن من املعلومات الالزمة لطلب الرباءة، كام �اء يف اجلزء الثالث من القسم. 

ارة أخرى، استُبعدت معلية . وبعبS/2006/853الوثيقة من "مرافق ومعدات التصنيع ا�كمييائية ذات �س�ت�دام املزدوج" 
أن الویبو قد ترصفت بأقر فریق اخلرباء بي� طلبات الرباءات �ىل و�ه الت�دید من نطاق القرارات. ويف الوقت نفسه، ایداع 

من الواردة بطلبات الرباءات املس�تقبلية  1718الویبو بإبالغ جلنة  أوىصإال أنه وفقا ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات، 
ة �ور� الشعبية ا�ميقراطية ف� یتعلق بأي بنود أو مواد أو �كنولوجيات حمظورة مبوجب القرار. كام أوىص بأن تُدِ�ل مجهوری

هوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية. ويف هذا الصدد، رأى الوفد أنه مجل إلزامياً الن�ء ا�رت�ني حقال الویبو يف اس��رة الطلب 
من كخطوة أوىل، أن ینظر ف� إذا اكنت التوصيات اليت قد�ا فریق اخلرباء تت�اوز نطاق القرار  ینبغي �ىل الفریق العامل،

رأى الوفد أن مسأ� ما إذا اكنت التوصيات ت�ىش مع القرار �س�تحق ا�راسة الواجبة ومناقشة متعمقة. وأقر كام . �دمه
�متثال لاللزتامات الواردة يف قرارات جملس األمن التابع  طبقتني من الضوابط للحفاظ �ىلنفذ الوفد بأن املكتب ا�ويل 

أي طلب دويل متصل بفرد أو �يان فحوصات إجياد لألمم املت�دة، وكام هو موحض يف الوثيقة، مل ینتج عن أي من هذه ال
دد قد حيدث يف ن أي �كتشاف لوجود ص� بني الطلب ا�ويل والفرد أو ا�كيان احملأفاد الوفد أمعني. وبناًء �ىل ذ�، 

معاهدة التعاون �شأن �االت �درة للغایة ورمبا اس�تثنائية. و��، یتعني �ىل الفریق العامل حتليل اقرتاح تعدیل الحئة 
رمق القرار نص بناء �ىل ظروف اس�تثنائية قبل اختاذ أي قرار يف هذا الصدد. وف� یتعلق بفریق اخلرباء وتوصياته و الرباءات 

البد من مناقش�هتا قبل التوصل إىل أي اس�تنتاج. ورأى الوفد ومبدئية تعد ناقشات امل هذه ذ�ر الوفد أن )، 2009( 1847
نفذها املكتب ا�ويل اكفية لضامن امتثال الویبو لقرارات جملس األمن املتعلقة جبمهوریة �ور� ی أن التدابري اليت 

 ا�ميقراطية. الشعبية

أفاد أن جملس األمن التابع لألمم املت�دة. ويف الوقت نفسه، عقو�ت �متثال لوأكد وفد �حتاد الرويس �ىل رضورة  .129
تاج إىل حتليل شامل �ىل مجيع حي قضية معقدة و ميثل اإلطار القانوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات مضن  املوقف
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عاهدة التعاون �شأن مبة الویبو، و�كن �شلك فردي من قبل مجيع ا�ول املتعاقد�ىل مس�توى ليس فقط  ،املس�تو�ت
 إىل ا�ورة القادمة للفریق العامل.قضية الرباءات. و�� اقرتح الوفد تأجيل النظر يف هذه ال 

األمم املت�دة املطبقة �ىل بعقو�ت اليت مت تأسيسها الختاذ إجراءات ف� یتعلق  1718وأقر وفد الربازیل بأن جلنة  .130
ولهذه اللجنة نطاق واسع من اإلجراءات يف وال�هتا  .هيئة فرعية �بعة �لس األمنمجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية يه 

توصيات أفاد أن لرصد األ�شطة النوویة والصاروخية مجلهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية وفقا للمبادئ التوجهيية لعملها. و 
ذات الص�، وأفراد و�ات النوویة واملوضصوارخي طة ال، وهو أ�شعقو�تفریق اخلرباء إىل الویبو تتعلق أساسا مبوضوع نظام ال

ایداع حىت إذا اكنت معلية أفاد أنه . و S/2018/171من الوثيقة  30و 28، �ىل النحو املبني يف الفقرتني حمددةو�يا�ت 
ثنايئ ، فإن نطاق القيود ميكن أن �شمل يف �دئ األمر �شلك اس�ت عقو�تطلبات الرباءات مستبعدة رصا�ة من نظام ال

قد �سهم يف األ�شطة احملظورة. ويف هذا الصدد، مل یعرتض الوفد مبدئيا �ىل التفامه الوارد يف الوثيقة اليت رباءات ال
PCT/WG/11/14ف� یتعلق  ة، وا�ي أقر بإ�شاء الزتامات تتعلق �لویبو، الس�� يف �ا� رصد أفراد و�يا�ت معين

جب معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وأقر الوفد �جلهود اليت اضطلعت هبا الویبو مبو املود�ة  رباءات ا�وليةطلبات الب 
الوفد �ىل توصيات فریق اتفق و�إلضافة إىل ذ�،  جملس األمن.عقو�ت واملكتب ا�ويل ف� یتعلق �لرصد و�متثال ل

أ يف مجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية واليت رباءات اليت تنشالطلبات من بأي  1718اخلرباء بأنه ینبغي للویبو إبالغ جلنة 
معاهدة التعاون �شأن الرباءات  اس��راتتضمني و حمظورة مبوجب قرارات جملس األمن، �كنولوجيات أو مواد بنود تتضمن 
ني الواك� التابعمجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية مبا يف ذ� العنوان والهاتف والوزارة أو من ان�ء مفصل للم�رت�ني حقال 

ودعي أسامء ممن ا�ول األعضاء ماكتب الرباءات �لتحقق تبلغ كومة مجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية، وأن لها �ى ح
الرسوم املدفو�ة عن �راءات ��رتاع ال تنهتك األحاكم املالية ذات أن تنصح بأن الطلبات وا�رت�ني يف طلبات الرباءات و 

الوفد أنه من الرضوري  ىمن الوثيقة، مل �ر  15بقرارات جملس األمن التابع لألمم املت�دة. و�إلشارة إىل الفقرة الص� املتعلقة 
مت ی�شأن الطلبات ا�ولية املتعلقة جبمهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية اليت  1718أن یقدم املكتب ا�ويل تقر�راً إىل جلنة 

�ال من املفهوم أنه يف وذ�ر أنه . 30املادة البد من تطبيق  مبوجب هذا املنطقأنه و  ،عقو�تاستبعادها رصا�ة من نظام ال
. ويف ضوء 1718متنع تقدمي املعلومات إىل جلنة  30جملس األمن، فإن قوا�د الرسیة يف املادة  اتالزتام�دم وجود أ�د 

لرباءات حبيث ميكن للمكتب ا�ويل أن ذ�، مل �كن �ى الوفد أي ا�رتاض �ىل تعدیل لواحئ معاهدة التعاون �شأن ا
یطلب بيا�ت إضافية عند تلقي طلب �راءة دويل من مجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية یتضمن موضو�ا یتعلق بنظم 

املتعلقة جبمهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية، عقو�ت لل . واختمت الوفد لكمته �لتشدید �ىل أن الربازیل، امتثاالعقو�تال
، تقدمي آخر املس�ت�دات �شأن القيود اليت تفرضها، مبا يف ذ� اصةمن مجيع املؤسسات ا�تصة، سواء العامة أو اخل تطلب

صارم هو امتثال هذا املوقف وأفاد أن املالية. جوانهبا ت� املتعلقة برباءات ��رتاع اليت تنطوي �ىل أ�شطة حمظورة و 
 جملس األمن.عمتدها مل ی اجلانب ضافية أ�ادیة إلتفسريات متطرفة أو عقو�ت  لقرارات جملس األمن ا�ويل دون تفضيل

وأید وفد املكتب األورويب للرباءات اقرتاح وفد أملانيا املتعلق �ملهنجية اليت ینبغي اتباعها يف التعامل مع موضوع  .131
مبراقبة الطلبات یقوم ملكتب األورويب للرباءات اذ�ر أن جملس األمن التابع لألمم املت�دة. و عقو�ت الطلبات ا�ولية املرتبطة ب

وا�د فقط يف املر�� طلب ، د�ل 2017يف �ام واملقدمة من مواطنني أو خمرت�ني من مجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية. 
 املكتب طلبا فقط �الل العقد املايض. ومل �كن أي من هذه الطلبات، �ىل �د �مل 14األوروبية، حيث بلغ العدد اإلجاميل 

. ومن هذا الت�ليل، ميكن �س�تنتاج بأن الوضع جملس األمنعقو�ت األورويب للرباءات، یتعلق �شخص أو �يان �اضع ل
أشار الوفد إىل أن بعض املاكتب تطبق املعاهدات اإلقلميية اليت تضيف مزیدا كام ليس � أ�ر معيل �بري �ىل نظام الرباءات. 

�لنظر إىل مبدأ التناسب من �ة وا�رتام �لزتامات القانونية ملاكتب ولترشیعات الوطنية. �كييف اموقف من التعقيد إىل 
أن �كون أي تدابري قد تت�ذ يف إطار معاهدة التعاون �شأن س�تحسن الرباءات من �حية أخرى، رأى الوفد أنه من امل 

هذا األ�ري ذ�ر أن تغيري اإلطار القانوين. و وأن تدار �ىل أساس لك �ا� �ىل �دة، بدال من معيل الرباءات ذات طابع 
الطلبات دوعي فرض الزتامات إضافية �ىل مس�يمن املاكتب �كييف أنظمة ماكتب �كنولوجيا املعلومات �هيا، و سيتطلب 
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الطلب، �ىل عكس اجلهود املبذو� إلصالح معاهدة التعاون �شأن الرباءات، واليت هتدف إىل تبس�يط ایداع وقت 
 املتطلبات.اإلجراءات و 

ك�لفية وأفاد أنه ) ثالثة أس�ئ�. UNION-IP(امللكية الصناعية جمال احتاد املامرسني األوروبيني يف أ�ر ممثل و  .132
قبل النرش  �ةأن طلب الرباءة ا�ويل رسي وال ميكن ا�كشف عنه ألي خشص أو  30واحض يف املادة من الللسؤال األول، 

، وال ميكن تعدیل معاهدة التعاون �شأن الرباءات �سهو�. و�� بذ� طلبالودع ا�ويل، ما مل یطلب أو �سمح م
تطبيق مواد معاهدة  "یمت التقر�ر �شأن"اس�تفرس املمثل عن العواقب املرتتبة �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات إذا مل 

طلب أو ودع ة ا�رتاع دون الظهور مكالتعاون �شأن الرباءات. �نيا، مبا أن هناك طرق متكن ا�رتع من احلصول �ىل �راء
خمرتع يف طلب الرباءة، �ساءل املمثل عن ا�كيفية اليت ميكن أن یعرف هبا املكتب ما إذا اكن الطلب ینبع من مجهوریة �ور� 

ت اليت التعابري أو الرسومات� نرش ال سمح للمكتب ا�ويل بأن حيذف من � ) 6( 21الشعبية ا�ميقراطية. �لثا، مبا أن املادة 
 استبعاد أسل�ة ا�مار الشامل من النرش.ة تتعارض مع األ�الق أو النظام العام، اس�تفرس املمثل عن إماكني

يف رأي املكتب ا�ويل، مل تتضمن عقو�ت أنه رداً �ىل السؤال األول ا�ي طر�ه وفد أملانيا،  ،املد�ر العاموأفاد  .133
إىل الصيا�ة الواحضة واملبارشة �ستند هذا الرأي أفاد أن طلبات الرباءات. و إیداع جملس األمن التابع لألمم املت�دة معلية 

 اليت تنص �ىل أن "الرقابة �ىل نقل التكنولوجيا، مبا يف ذ� 1718لجنة ) ل S/2006/84 )2006لواردة يف الوثيقة ا
احلد األدىن من �ىل األسايس" أو "البحث العلمي  �ىل أو� العام" "يف امل "املسا�دة التقنية"، ال تنطبق �ىل املعلومات

املامرسات األخرى يف يف عمتدت هذه الصيا�ة يف قوانني الب�ان و�الوة �ىل ذ�، اُ و املعلومات الالزمة لطلب الرباءة". 
ا قصص �لرمغ من أهنأفاد أنه املشاركني يف صيا�ة قرار جملس األمن. و من املكتب ا�ويل اس�تفرس املكتب ا�ويل. كام 

 الصيا�ة تؤید الرأي القائل بأن طلبات الرباءات وا يفشار�أعامال حتضريیة، إال أن حسا�ت أولئك ا��ن  �كن هناك حيث مل
. ومع أ�ذ هذا يف �عتبار، نظر املكتب ا�ويل يف س�ببني دعام لهذا الرأي. أوًال، القصد من عقو�تمستبعدة من ال

تكنولوجيا اليت قد حتدث ف� یتعلق �ال�رتا�ات وليس املعلومات يف �د أن تنطبق �ىل الت�ارة مثل نقل ال هو العقو�ت 
أي بند من هذا القبيل تضمن معلومات عن أي بند حمظور، و�كنه سي عقو�ت ذاهتا. فعىل سبيل املثال، مل یتضمن نظام ال

يف طلب �راءة � الواردة تاملعلومات، سواء تضمني عند املتاجرة به مع ب� �اضع لعقو�ت. ويف هذه العملية، ميكن 
من شأنه أن یوفر الشفافية  عقو�تالعام. �نيا، إن طلب الرباءة الصادر من ب� �اضع لل� يف املت� املوجودة �رتاع أو �

�ىل العكس، فإن �رش طلبات و نقل التكنولوجيا إىل الب�. ، وال ی �شأن ما حيدث يف ذ� الب� ف� یتعلق ببند معني
مواد حمظورة من قبل الب�ان �ري اخلاضعة للعقو�ت من شأنه أن ینقل التكنولوجيا �شلك سليب إىل ليت �شمل ا الرباءات

عقو�ت. و�الوة �ىل ذ�، فإن البحث �ىل اإلنرتنت عن أ�د األش�ياء احملظورة س�يعطي أمث� للعدید من لب� خيضع ل
 أساليب تصنيعها.اجلامعات اليت �رشت معلومات �لمية عن املواد احملظورة و 

ذ�ر �ئب املستشار القانوين، ردا �ىل السؤال الثاين من وفد أملانيا �شأن العالقة بني الویبو وهيئات األمم املت�دة و  .134
. ويف هذا الصدد، اس�توىف عقو�تاألخرى، أن �ىل الویبو الزتام �لتعاون مع جملس األمن يف س�ياق التدابري املتعلقة �ل

 راخس مبدأوأفاد أن هناك . 1718ر يف الوفاء هبذا �لزتام بدقة، مع تواصل مس�متر وفعال مع جلنة س�مت� املكتب ا�ويل و 
أسايس يف القانون ا�ويل، كام هو منصوص �ليه يف ميثاق األمم املت�دة، وهو أن اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ قرارات جملس و 

مبارش أو من �الل معلهم �شلك ا أعضاء األمم املت�دة، سواء األمن من أ�ل صون السمل واألمن ا�وليني جيب أن یت�ذه
مكسأ� �امة إذن، فإن �لزتام بتنفيذ قرارات جملس األمن التابع لألمم و أعضاء فهيا. مه يف الواكالت ا�ولية املناس�بة اليت 

ه، هناك استبعاد رصحي من مناقش�تجرت يف الس�ياق احملدد لطلبات الرباءات، كام وا�ول األعضاء. نطبق �ىل املت�دة ی 
أفضل حسب ض العدید من تقار�ر التنفيذ، ابعد اس�تعر وذ�ر أنه نظام العقو�ت ا�ي أقره جملس األمن التابع لألمم املت�دة. 

فهم للمكتب ا�ويل، مل تقم أي دو� عضو بإبالغ جملس األمن التابع لألمم املت�دة بطلب احلصول �ىل �راءة ا�رتاع �عتباره 
األمم املت�دة. و��، يف هذا الس�ياق ��ات، هناك استبعاد قانوين حمدد لطلبات �راءات ��رتاع من عقو�ت ل عرضة

اليت الرئيس�ية لب�ان ل درجت أیضا يف قوانني مراقبة الصادرات احمللية عقو�ت األمم املت�دة، واليت كام أشار املد�ر العام، أُ 
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نعكس �شلك أكرب يف ممارسة ا�ول األعضاء اليت مل تقم بإخطار جملس األمن بأي ی  أفذا أن ذ�رباءات. و التقدم طلبات 
 طلبات �راءة.

وأضاف املد�ر العام، ردا �ىل السؤال الثاين من وفد أملانيا، أن استبعاد طلبات الرباءات من نظام العقو�ت ال یو�  .135
ميتد إىل اإلبالغ عن �ستبعاد ال . كام جملس األمنمجيع ا�ول األعضاء، مع تتعاون بأن الویبو ال ینبغي أن تتعاون، كام 

وسيس�متر يف القيام به يف املس�تقبل. ويف معرض تناو�  ،م به املكتب ا�ويل يف الوقت احلارضو قیاملسائل املناس�بة، وهو ما 
ملد�ر العام أوًال بأن التصدیق �ىل تعدیل معاهدة اأقر ، امللكية الصناعيةجمال احتاد املامرسني األوروبيني يف س�ئ� ممثل أل

دو� متعاقدة، فإن أي تعدیل للمواد يف معاهدة التعاون  152وجود ذ�ر أنه مع التعاون �شأن الرباءات معلية معقدة للغایة. و 
ية طوی� مع �شأن الرباءات سيس�تغرق س�نوات �دیدة قبل تصدیق مجيع األعضاء. وهذا من شأنه أن یؤدي إىل فرتة انتقال 

د من التعدیالت �ىل اللواحئ، حيهذه مشلكة یدركها الفریق العامل، مما أفاد أن و  نظامني یطبقان من قبل ا�ول املتعاقدة.
احتاد املامرسني لسؤال الثاين ا�ي طر�ه ممثل �لنس�بة ل رشیطة أن �كون متوافقة مع املعاهدة وال تتعارض معها. أما 

 )مكرر( 8-4فعالية خيارات تعدیل القا�دة �ساؤ� عن يف وفد اليا�ن ، فقد أشار إليه كية الصناعيةاملل جمال األوروبيني يف 
الطلبات ا�ولية للتحقق من أهنا ال �شمل أفراد أو �راقب يف �ني أن املكتب ا�ويل وذ�ر أنه اليت نوقشت يف الوثيقة. 

يف الطلب فقط، مما جيعل من الصعب للغایة ا�كشف عن أي  ميكن التحقق من املعلومات الواردةإال أنه �يا�ت معينة، 
ا�ي الثالث  لسؤال یتعلق �. وف�أحصاب امللكية أو ا�رت�ني يف طلب �راءةهور �شأن حماو� متعمدة لتضليل املاكتب أو امجل 

األ�الق والنظام �شأن س�تثناءات املد�ر العام أن �أفاد ، امللكية الصناعيةجمال احتاد املامرسني األوروبيني يف ممثل طر�ه 
 تتعلق بصفة رئيس�ية �لسلوك �ج�عي وليس السلوك العسكري.يف العموم العام 

القضا� وأفاد أن احملمت�.  عقو�توأكد وفد فر�سا أنه س�يكون من الصعب حتدید الطلبات اليت قد �كون معنية �ل .136
ليست أیضا بل ، حفسب إطار اإلطار القانوين يفمعقدة ليست ��رتاع ات منح �راءعقو�ت املفروضة �ىل املتعلقة �ل
عندما وذ�ر أنه ف� یتعلق بأي أ�شطة جتاریة قد �كون موجودة �لفعل ف� یتعلق �لتكنولوجيا يف طلب الرباءة. رضوریة 

التقدم بطلب للحصول �ىل �راءة. ال تو�د مصل�ة يف فحتظر العقو�ت �قتصادیة مجيع األ�شطة الت�اریة من فرد أو �يان، 
توفري و�الوة �ىل ذ�، من املهم أن نضع يف �عتبار أنه ال یو�د أي رشط للتقدم بطلب للحصول �ىل �راءة ا�رتاع قبل 

�شأن الوطين إلجراء معليات حتقق بالده  لتكنولوجيا لإلنتاج. وأضاف الوفد أنه ال یو�د أي أساس قانوين مبوجب قانونا
 أو ا�كيا�ت اليت تتقدم بطلب للحصول �ىل �راءات.األفراد 

 1874رمق فقا لقرار جملس األمن ذ�ر أنه اإلسالمية) إىل والیة فریق اخلرباء. و  -وأشار وفد إ�ران (مجهوریة  .137
حتت إرشاف جلنة أن العمل ، )2009( S/RES/1874من الوثيقة  26)، اكن من بني �ام فریق اخلرباء يف الفقرة 2009(

"(ج) تقدمي توصيات �شأن اإلجراءات اليت قد ینظر فهيا ا�لس أو اللجنة أو ا�ول األعضاء يف حتسني یتطلب ، 1718
هذه الصيا�ة مل �شمل رصا�ة هيئات األمم وذ�ر أن . ") وهذا القرار2006( 1718تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب القرار 

اكن املكتب ا�ويل قد أجرى أي اتصاالت مع فریق اخلرباء �شأن أس�باب  الوفد عام إذااءل س� املت�دة األخرى. و�لتايل، 
 1718ىل جملس األمن وجلنة قترص �ت ت�اوز نطاق الصيا�ة اليت ی یبدو أنه ا�ي تقدمي التوصيات إىل الویبو، و 

 األعضاء. وا�ول

اإلسالمية)، بوالیة فریق اخلرباء.  -وأقر �ئب املستشار القانوين، رداً �ىل السؤال ا�ي طر�ه وفد إ�ران (مجهوریة  .138
لمكتب ا�ويل ات ل ر ااس�تفساكن قد قدم املعين،  احملددنظر يف مسأ� طلب الرباءة ُلكف �ل ، ا�ي اخلرباءفریق أفاد أن و 

فریق التقر�ر ا�هنايئ لأفاد أن . و �شأهنا املكتب ا�ويل بصورة شام�، وقدم املعلومات اإلضافية اليت ُطلبت اا�ي اس�ت�اب له
 5وجملس األمن، ومت تعمميه يف  1718إىل جلنة قد مت تقدميه الحقا اخلرباء، ا�ي تضمن التوصيات موضوع هذه املناقشة، 

. ومن مث فإن األمر مرتوك ل�ول األعضاء، حسب تقد�رها، لتقر�ر ما إذا اكنت S/2018/171بوصفه الوثيقة  2018مارس 
یفرس قد املطبقة عقو�ت استبعاد معلية طلب الرباءة من تدابري الذ�ر أن ات. و ستت�ذ أي إجراءات ف� یتعلق �لتوصي
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بذ�. ومع ذ�، سعى املكتب ا�ويل إىل لفت انتباه ا�ول األعضاء يف الویبو إىل توصيات  1718سبب �دم قيام جلنة 
مل �كن التوصيات ملزمة، واكن �ىل ا�ول األعضاء إذا اختاروا القيام بذ�، أن ینظروا يف اختاذ أي إجراء وفریق اخلرباء. 

�ستبعد طلبات الرباءات من تدابري أهنا املكتب ا�ويل �رى �شأهنا، مع مالحظة س�ياق القوانني واملامرسات الساریة اليت 
 العقو�ت.

مدا�الت وفدي فر�سا وأملانيا. اتفق مع وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، و  وأید وفد إس�بانيا البيان ا�ي أدىل به .139
) ال تقيد حریة ا�ول املتعاقدة يف تطبيق التدابري اليت تعترب رضوریة للحفاظ �ىل األمن 1( 27وأضاف الوفد أن املادة 

ءات ا�رتاع تتعلق بطلبات ا�فاع اليت ختضع �ى العدید من ا�ول املتعاقدة، مبا فهيا إس�بانيا، قوانني �راوذ�ر أنه القويم. 
 لقوانني األمن القويم.

 �لص الرئيس إىل ما یيل:و  .140

ال یو�د تأیيد لتعدیل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة الرباءات من أ�ل تغيري معاجلة الطلبات يف املر��  (أ)
ؤ�ر يف أي اس�ت�دام الحق هيدف ا�ولية. وإن املعلومات املدر�ة يف طلبات الرباءات يه معلومات تقنية ال ت

إىل تطو�ر أو تصنيع املواد اخلاضعة للعقو�ت. وف� خيص مسأ� احملتوى التكنولو� للطلبات، ینبغي للمكتب 
س��  ا�ويل واملاكتب بصفتهيا يف إطار معاهدة الرباءات أن تعاجل املعلومات وفقاً ألحاكم معاهدة الرباءات، وال

 من معاهدة الرباءات. 30ت طلبات الرباءات وفقاً للامدة احلفاظ �ىل رسیة حمتو�

وأ�اطت الوفود �لامً بتواصل املكتب ا�ويل الوثيق مع الهيئات التابعة لألمم املت�دة �الل األشهر  (ب)
املاضية و�وده املس�مترة من أ�ل التحقق من امتثال اإلیدا�ات مبوجب معاهدة الرباءات مع العقو�ت املالية 

تفرضها األمم املت�دة �ىل أفراد أو �يا�ت معي�نة، ورحبت �س�مترار التنس�يق والتواصل بني املكتب اليت 
ا�ويل والهيئات املسؤو� عن العقو�ت يف األمم املت�دة من أ�ل ضامن اس�مترار احلوار الفعال واملنتظم �شأن 

 األ�داث املهمة.

املت�دة يف �دول أعامل الفریق العامل املعين مبعاهدة وأیدت الوفود إبقاء موضوع عقو�ت األمم  (ج)
الرباءات، مع تقدمي املكتب ا�ويل تقر�راً إىل ا�ول األعضاء عن أي أ�داث �مة �الل ا�ورة املقب� للفریق 

من  30العامل. وینبغي أال تضم ت� التقار�ر تفاصيل الطلبات �ري املتا�ة الطالع امجلهور امتثاًال للامدة 
 اهدة الرباءات اليت �كفل الطبيعة الرسیة للطلب ا�ويل قبل النرش ا�ويل.مع

وأیدت الوفود أیضاً مفهوم احلفاظ �ىل تنس�يق اإلطار القانوين ف� بني نظام معاهدة الرباءات واألنظمة  (د)
 الوطنية واإلقلميية للرباءات.

بعد انهتاء املناقشات حول هذه املسأ�. أوًال، ذكّر ینه تدو  بيان متب  مجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطيةوفد دىل وأ .141
�رفض �س�مترار قرارات جملس األمن التابع لألمم املت�دة �شأن  مجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطيةالوفد الفریق العامل بأن 

، لفت الوفد انتباه الفریق � أي س�ند قانوين وتفتقر إىل الزناهة. ويف هذا الصددتمت ال  ا، ألهنهاضداملفروضة العقو�ت 
مع حتسن البيئة ا�ولية حتس�نا �بريا يف و يف الوقت احلارض، أفاد أنه العامل إىل �دم منطقية توصيات فریق اخلرباء. �نيا، 

األمم املت�دة املفروضة �ىل مجهوریة �ور� عقو�ت وقف طالبة با�كوریة، ازدادت األصوات امل رةحتقيق السالم يف ش�به اجلز�
د حكومة مجهوریة �ور� جتيف ضوء هذه البيئة السلمية، أفاد أنه الشعبية ا�ميقراطية بني ب�ان ومنظامت وشعوب العامل. و 

و�ري املنطقية مدر�ة يف �دول أعامل الفریق  قانونيةالشعبية ا�ميقراطية أنه من املدهش أن �كون هذه التوصيات �ري ال
مواد أو ليست �راءات ��رتاع نفسها أفاد أن ن يف جمال حامیة الرباءات. وأ�ريا، العامل ا�ي هيدف إىل تعز�ز التعاو 
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عقو�ت األمم  طبيق�دمات، بل هتدف فقط إىل حامیة امللكية الفكریة للبرش. ومن هذا املنظور، حث الوفد بقوة �ىل �دم ت 
 ف.املت�دة يف جمال امللكية الفكریة، مبا يف ذ� حامیة الرباءات حتت أي ظرو

التقر�ر املر�يل: التدابري املمكنة لل�د من تعّرض اإل�رادات املتأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أسعار 
 رصف العمالت من �الل املقاصة

 .3قدمته األمانة تقدميي وإىل عرض PCT/WG/11/4استندت املناقشات إىل الوثيقة  .142

لنقل الرسوم واس�متر يف رؤیة فوائد يف إطار املعاوضة.  معاوضةهيلك وفد إرسائيل املفهوم العام لالقرتاح بإد�ال وأید  .143
وبي� اكن الغرض الرئييس من املعاوضة هو حتسني إدارة التدفقات النقدیة من قبل املكتب ا�ويل واملاكتب املشاركة عن طریق 

والهيئات البيا�ت بني ماكتب �سمل الطلبات تقلبات أسعار الرصف، فقد أ�رز الوفد فائدة حتسني نقل املتعلقة ب احلد من ا�اطر 
راجعة مجيع البيا�ت الواردة من مكتب التسمل للتأكد من �ك�لها ودقهتا قبل نقلها إىل إدارة مباملكتب ا�ويل یقوم ا�ولية حيث 

عامالت، فقد تعدیالت رضوریة �ىل أنظمة �كنولوجيا املعلومات ومن أ�ل �زامن املوجوب إد�ال البحث ا�ويل. ونظرا ل
، 2018مایو  1التجریيب مككتب اس�تالم فقط. واعتبارا من الرب�مج انضم مكتب منظمة العمل ا�ولية يف املر�� األولية إىل 

املكتب األورويب للرباءات ملصل�ة مت إرسال رسوم البحث اليت مجعها مكتب منظمة العمل ا�ولية، بصفته مكتبا لالس�تالم، 
مایو شهر مبوجب هذا النظام، مت حتویل الرسوم اليت مت مجعها يف و ا�ويل، عن طریق املكتب ا�ويل. البحث إدارة بوصفه 
كإدارة الرب�مج التجریيب منظمة العمل ا�ولية لالنضامم إىل  مكتب يف األشهر القادمة، خططویونيو. شهر يف بدایة  2018

 مصرفية تحسابا ليةولدا لعملا منظمةمكتب  ىلد نأل ارنظو، املعاوضة وعمشر بتوسيع تعلقی فيماللبحث ا�ويل. و
املعاوضة  عملية توسيع من لمنظمةا مكتب تمكنی لن، ةیرلتجاا تلعالماوا اعالختراتتعلق برباءات  محاسبية نظمو منفصلة
منظمة العمل ا�ولية يف مكتب و�� فإن مشاركة . ليهوإ ليولدا لمكتبا من لمختلفةا الألموا نقل تعمليا جميعلتشمل 

 س�تكون مقصورة �ىل رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات.الرب�مج التجریيب 

لتقليل اخلسا�ر يف اإل�رادات اليت اليت ميكن تطبيقها للطرق وأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عن تأیيده العام  .144
للرباءات شاركة مكتب الوال�ت املت�دة األمر�كية مل ه �كبدهتا الویبو �سبب تقلبات أسعار الرصف، وأعرب عن رسور

إىل املكتب األورويب للرباءات  حثمككتب �سمل لتحویل رسوم البخطة املعاوضة التجریب يف �ر�مج والعالمات الت�اریة 
املكتب ا�ويل. كام أعرب الوفد عن أم� يف أن �متكن قریبا من تأ�يد مشاركة مكتب من �الل البحث ا�ويل إدارة بوصفه 

إدارة الوال�ت املت�دة األمر�كية للرباءات والعالمات الت�اریة يف جتربة مماث� مشلت مكتب املوظفني الفنيني املبتدئني بوصفه 
�ر�مج املعاوضة ن رغبته يف معرفة املزید عن املشاركة يف البحث ا�ويل، واليت دعيت مؤخرا لالنضامم إ�هيا. و�رب الوفد ع

بإدارات من منظور إدارة البحث ا�ويل، حيث رغب يف اس�تعراض مذ�رة التفامه و�ريها من املعلومات اخلاصة التجریيب 
هيلك يف ع توس�يال . ومع ذ�، أعرب الوفد عن بعض ا�اوف �شأن ا�ويلاليت أ�دها املكتب و البحث ا�ويل املشاركة 

املعاوضة ليشمل مجيع املعامالت اليت �شمل املكتب ا�ويل، مبا يف ذ� نظام مدرید ونظام الهاي. ومن الرضوري أیضا ضامن 
األنظمة نظرا ألن �كون طوعيا  أنیقرت�ه املكتب ا�ويل ویتعني معاوضة الشفافية يف مجيع املعامالت �ملشاركة يف أي خمطط 

يا املعلومات يف بعض املاكتب قد ال �كون متوافقة مع إجراء العمليات املطلوبة وقد تتطلب وقتا طویال املالية ونظم �كنولوج 
 لتنفيذ أي تغيريات رضوریة.

یعمل �شلك جيد مع املكتب األورويب للرباءات التجریيب املعاوضة  �ر�مجوقال وفد املكتب األورويب للرباءات إن  .145
كتب ا�ويل �شأن رسوم البحث اليت مت اس�تال�ا يف ماكتب �سمل الطلبات العرشة اليت ا�ي یتلقى بيا�ت موثوقة من امل 

خرى �ىل األاكتب املالبحث. و�� جشع الوفد إدارة املكتب األورويب للرباءات حيث ميثل التجریيب الرب�مج انضمت إىل 
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اليت  ،ط �عوة مجيع ماكتب �سمل الطلباتاملشاركة يف نظام املعاوضة وأعرب عن رسوره ألن املكتب ا�ويل اكن قد خط
، مبا يف 2019فربا�ر  شهرلالنضامم إىل املرشوع التجریيب حبلول  ،حبث دولية خمتصةإدارة املكتب األورويب للرباءات تعترب 
تسمل يورو. واس�تفرس الوفد عام إذا اكن من املمكن يف املس�تقبل مجليع ماكتب ال ال مع� املاكتب اليت اكنت �س�ت�دم ذ� 

أن �رسل إىل لمكتب ا�ويل ميكن ل إذا اكن ما  ملعلومات البحث اخلاصة هبم، و�لنس�بة امللف �سق ونوع اس�ت�دام نفس 
إرسال ملف منفصل �لك ميع ماكتب �س�تالم املشاركة، بدال من �اص جب ملف وا�د فقط املكتب األورويب للرباءات 

، �ُسخ البحث اإل�كرتونيةخبدمة ربط الرب�مج التجریيب للرباءات یتطلع إىل مكتب. �إلضافة إىل ذ�، اكن املكتب األورويب 
 ُ البحث إدارة إىل  �دمة �ُسخ البحث اإل�كرتونيةسخ البحث املرس� من �الل اليت س�تضمن نقل رسوم البحث املتعلقة بن

أم  من مكتب �سمل الطلباتو�ات بعد مدفتلقى قد ا�ويل من �الل هذه اخلدمة، بغض النظر عام إذا اكن املكتب ا�ويل 
 .ال

اكن أ�د ماكتب �س�تالم املشاركة يف مرشوع  املكتب ا�مناريك للرباءات والعالمات الت�اریةوقال وفد ا�امنرك إن  .146
ا�ي �شمل املكتب األورويب للرباءات بوصفه إدارة البحث ا�ويل. واعترب الوفد أن الرب�مج التجریيب اكن  املعاوضة التجریيب
معاجلة قام بتبس�يط من توزیعه �ىل املزید من املاكتب نظرا ألنه  هوأعرب عن أم� يف أن �كون مفيدا وميكّنمن السهل إدارته 

 الرتجامت لصاحل اإلدارات ا�ولية.

معامالت خبصوص تنفيذ �رتيبات املعاوضة املتعلقة ب فد اليا�ن عن تقد�ره للمكتب ا�ويل �ىل �وده املتواص� وأعرب و   .147
رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات من أ�ل احلد من ا�اطر النامجة عن تقلب أسعار الرصف و�اكليف املعامالت يف إطار 

ملعاوضة �ر�جما جتریبيا  �راءات اليا�نمن الوثيقة، فقد بدأ مكتب  16يف الفقرة  وردنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وكام 
التجریيب. كام تطلع الوفد الرب�مج ، وتطلع الوفد إىل مشاركة �ربته مع 2018أ�ریل  1رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف 

اليت و تسمل ال ماكتب قيام اكفة ، أعرب الوفد عن أم� يف . و�الوة �ىل ذ�لهاووضع إطار �رتيبات املعاوضة إىل توس�يع نطاق 
 .التجریيب رب�مجاليف  �لنس�بة لها �ملشاركة حبث دولية خمتصةميثل إدارة املكتب اليا�ين للرباءات اكن 

للم�اطر ا�اكمنة البحث والفحص ا�متهيدي ا�ويل تعرض إدارات ألنه قلل من املعاوضة ورحب وفد س�نغافورة بإطار  .148
إ�رادات رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات �سبب تقلبات أسعار رصف العمالت. ومن شأن اجلهود اليت یبذلها املتعلقة بو 

حتول إدارة الرتجامت أن تعمل �ىل تيسري املتعلقة بالتجریيب جنبا إىل جنب مع تنفيذ الربجميات الرب�مج املكتب ا�ويل إل�شاء 
، أعرب الوفد عن تأیيده ملركزیة مدفو�ات الرسوم يف ويف هذا الشأناملعاوضة. معلية إجراء  املاكتب اليت قررت الرشوع يف

 .هذا األمر املس�تقبل، وقال إنه یتطلع إىل الفوائد املتو�اة اليت قد جيلهبا

وأكد  .2018أ�ریل  1وشارك مككتب اس�تقبال منذ عن تأیيده لرب�مج املعاوضة التجریيب وفد اململكة املت�دة وأعرب  .149
 أسعار الرصفحتراكت الوفد �ىل أمهية قيام املاكتب �لك ما يف وسعها للمسا�دة يف ختفيف ا�اطر احملمت� اليت ميكن أن �شلكها 

نظايم مدرید توس�يع نطاق الرب�مج التجریيب ليشمل قبل اختاذ أي قرارات �شأن و املكتب ا�ويل. ومع ذ�، �لنس�بة ملاليات 
مزید من الوقت أنه ینبغي إجراء اس�تعراض اكمل لفعاليته. و�الوة �ىل ذ�، س�يحتاج الوفد أیضا إىل والهاي، رأى الوفد 

 �ىل نظم �كنولوجيا املعلومات وا�متویل اخلاصة به.تأثري التوسع يف تطبيق الرب�مج التجریيب لتقيمي 

التجریيب وأعرب عن تأیيده لز�دة تنفيذ املرشوع التجریيب ليشمل الرب�مج بدایة لن�اح وأعرب وفد الصني عن رسوره  .150
عامالت ومعالت إضافية. ونتي�ة لهيلك املعاوضة، س�تكون معامالت الرسوم فيه ليشمل خمتلف املماكتب أخرى والتوسع 

س�ياسات تب �یه أن لك مك أ�رز الوفد أن فقد للماكتب. ومع ذ�، �لنس�بة أكرث وضو�ا ورس�ة وكفاءة من حيث التلكفة 
، وكذ� مككتب اس�تالم. وقد معل املكتب القطري للملكية الفكریة الرب�مج التجریيبأن تؤ�ذ يف �عتبار يف ینبغي مالية 

مبوجب �رتيبات املعاوضة، بتسدید املدفو�ات وتلقي األموال فإنه یقوم، أخرى، و�� اس�تالم حبث دولية ملاكتب معل كإدارة 
 �ات موازیة.و دفعبور مس�ياسة إدارة العم� يف الصني متنع . ومع ذ�، من املكتب ا�ويل
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تقلبات طر أعرب وفد الهند عن تأیيده وتقد�ره للتدابري اليت اختذهتا الویبو لل�د من تعرض إ�رادات رسوم املعاهدة خلو  .151
التجریيب مع الرب�مج ات يف املكتب الهندي للرباءسيشارك ، اس�تالممكتب ونظرا ألنه أسعار الرصف من �الل املعاوضة. 

. وقد وافق مكتب الرباءات الهندي، بصفته مكتب اس�تقبال، �ىل �نضامم 2018أ�ریل  1من بدءا املكتب األورويب للرباءات 
 .2018 ا�ي اكن من املتوقع أن یبدأ يف أغسطسو مع مكتب الرباءات ا�منساوي الرب�مج التجریيب إىل 

الرب�مج ودعوته لالنضامم إىل اليت قد�ا لمكتب ا�ويل �ىل املعلومات التفصيلية ل  عن شكرهوفد أسرتاليا وأعرب  .152
، رأى الوفد التجریيب املعاوضةوإىل �انب �ر�مج . املكتب �سرتايل للملكية الفكریةالتجریيب، حيث رأى إماكنية مشاركة 

عىل سبيل املثال، فيف هذا ا�ال.  تعاون �شأن الرباءاتملعاهدة ال  اإل�كرتوينالنظام إد�ال حتسينات �ىل أنه من املفيد حبث 
مبارشة إىل مكتب �لسداد العميل حيث یقوم مجلع الرسوم  ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات اإل�كرتوينالنظام ميكن اس�ت�دام 

�ىل سبيل املثال. وهذا من لعدم توافر رسوم و�دة يف وقت اإلجراء أمام املكتب، املطلوب املس�تفيد �لعم� املطلوبة واملبلغ 
 إىل إدارة البحث ا�ويل.سداد املدفو�ات اإلجراء ووقت وقت املكتب ا�ويل بني ا�ي قد یوا�ه شأنه أن �زیل اخلطر 

، �مجالربمن املاكتب التجریيب والنضامم مزید املعاوضة لرب�مج ن هناك دعام قو� من الوفود قائال إأوجز الرئيس و  .153
لتغطية رسوم أنظمة امللكية الفكریة العاملية األخرى يف الویبو املعاوضة بعض التحفظات �شأن توس�يع نطاق اكنت هناك و�كن 

 مدرید والهاي.ونظايم 

 .PCT/WG/11/4حتو�ت الوثيقة �لام مب الفریق العامل وأ�اط  .154

 الب�ان النامية والناش�ئة�اصة نة، و من دول معي �لطلبات ختفيضات الرسوم املفروضة �ىل بعض املتقدمني 
 �راءة إ�رتاعلتحفزي اجلامعات �ىل التقدم بطلبات س�ياسة رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات  (ألف)

 تقر�ر من ورشة العمل )1(
أشار الس�يد جون ساندجي، �ئب املد�ر العام ورئيس �لقة العمل املعنية بتخفيض رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات  .155

اليت جرت يف �لقة العمل، مبا يف ذ� مثانية مت�دثني �رز�ن الرثیة ، إىل املناقشة 2018یونيو  18اليت عقدت يف و لل�امعات 
عن مجمو�ة متنو�ة من و�ربوا املت�دثون تنوع اآلراء بني الوفود �شأن هذه املسأ�، . وقد عكس هؤالء 4متنو�ة �لفياتذوي 

یمت تقس�ميها وفقا إىل تقس�مي الب�ان بصورة �س�يطة إىل ب�ان و�ات النظر �شأن الفوائد احملمت� لتخفيض الرسوم، واليت مل 
ضا� ا�تلفة املتعلقة �السرتاتيجيات الوطنية �مع و�س�تفادة . وقد أكد املت�دثون �ىل مجمو�ة متنو�ة من الق�مية وب�ان متقدمة

"یناسب ميكن فيه إجياد �ل وا�د بل اجلامعات. وقد أكد امجليع �ىل أن هذا الوضع ال من اس�ت�دام نظام الرباءات من قِ 
�شجيع اجلامعات عند  موا�هتا امجليع". وقد خرجت الوفود من �لقة العمل بفهم أكرث مشوال وأكرث تعقيدا للت�د�ت اليت یتعني

 البتاكر.اخلاصة �ومؤسسات البحث الوطنية �ىل توس�يع نظمها اإل�كولوجية الوطنية 

اجلامعات يف بعض الب�ان، وال س��  حتفزياقرتاح �شأن س�ياسة رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات هبدف  )2(
 �سجيل �راءات ��رتاع الب�ان النامية وأقل الب�ان منوا �ىل

ميع جب ( PCT/WG/11/18الوثيقة  . (�للغة اإلجنلزيیة) و.PCT/WG/11/18 Revاستندت املناقشات إىل الوثيقة  .156
 اللغات األخرى).

                                                
العروض التقدميية اخلاصة حبلقة العمل متوافرة �ىل موقع الویبو �ىل الرابط  4
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ملرونة اإلجاملية لرسوم مشريا إىل أن �قرتاح اكن اخلطوة املقب� املنطقية للعمل �شأن اعرض وفد الربازیل الوثيقة و  .157
مع �مة الویبو، حيث أن دیبا�ة معاهدة  متاما، وأن املوافقة �ىل �قرتاح ست�ىش اهدة التعاون �شأن الرباءاتطلبات مع

". حامیة امللكية الفكریة يف مجيع أحناء العامل وتعز�ز �شجيع النشاط �بتاكري هبدفرغبة دولها املتعاقدة " شري إىلالویبو � 
 راساتا� تلطاملا �لُص�قتصادات الوطنية، إذ  يف منو اإلنتاجية يفالراخس لل�امعات  وأشارت الوثيقة إىل ا�ور اإلجيايب

إىل أن املعرفة املنبثقة عن اجلامعات تعزز من إنتاج القطاع الصناعي، �هيك عن أ�رها القوي واإلجيايب �ىل �بتاكر يف اكفة 
أن اجلامعات اكنت مصادر �مة بني مما ی ، لصيدالنيةاملس�تحرضات اوینطبق ذ� �خلصوص �ىل جمال  جماالت �قتصاد

 ديس من املثري لالس�تغراب أن تعمتل للمعارف العلمية والتقنية اليت ميكن اس�تغاللها يف �بتاكر. و�لنظر إىل هذه األد�، 
�ر. ومشلت هذه جمال البحث والتطو  لها اجلامعات يفسات الرامية إىل �شجيع اجلهود اليت تبذالب�ان العدید من الس�يا

 الوال�ت املت�دة األمر�كية يف اجلامعات، �ىل غرار قانون�بتاكر يسري �سویق امللكية الفكریة املنبثقة عن الس�ياسات ت 
، ا�ي اكن � أ�ر هائل �ىل نقل التكنولوجيا بني اجلامعات وقطاع الصنا�ة والتعاون يف جمال األحباث. و�ىل دول"-"�یه

نفذت العدید من الب�ان املتقدمة والنامية األخرى إصال�ات وس�ياسات �رشیعية لتعز�ز  ،اليت تلتعقود امتداد األعوام وال
إلیدا�ات اليت املفروضة �ىل اختفيضات يف الرسوم وطبقت تدابري �س�هتدف إجراء دور اجلامعات يف تطو�ر امللكية الفكریة. 

 ، مبا فهيا املكتب األورويب للرباءات،معاهدة التعاون �شأن الرباءاتيف  ا�ول األعضاءأكرب  يف �اليا تقوم هبا اجلامعات
املعهد ، ومكتب الرباءات اليا�ين، و مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة، واملكتب ا�كندي للملكية الفكریةو 

يف  50و 30فيضات يف الرسوم ترتاوح بني . ومنحت مجيع ماكتب امللكية الفكریة هذه خت الوطين الربازیيل للملكية الصناعية
وتعوض الربامج األخرى، مثل "�رسیع التسویق" يف أسرتاليا، نفقات اجلامعات الالزمة للحصول �ىل حامیة مبوجب املائة. 

و�ىل الرمغ  �راءات ��رتاع، مبا يف ذ� رسوم اإلیداع، ورسوم البحث عن الرباءات وحفصها، ورسوم الصيانة الس�نویة.
). وأفاد الوفد 2016يف املائة يف �ام  4.5لك هذه اجلهود، ظلت حصة اجلامعات من مجموع طلبات الرباءات منخفضة ( من

، سواء اكنت  إىل أن اجلامعات وا�ت العدید من الت�د�ت يف معلية إیداع الرباءات يف مجيع الب�انالنس�بة �شريبأن هذه 
مؤخرا اللجنة   ت دراسة بعنوان "�اكليف الرباءات وأ�رها �ىل �بتاكر" �رشهتاويف الواقع، أوحض .ب�ان �مية أو متقدمة

�اكليف الرباءات اكنت احلاجز الرئييس أمام إیداع اجلامعات لطلبات �راءات يف الوال�ت املت�دة األمر�كية األوروبية، أن 
أكرث  من وینطبق األمر �ىل بعضور� واليا�ن والصني. واململكة املت�دة وأملانيا وإس�بانيا والسوید وبولندا والهند ومجهوریة �

حىت أن الوضع اكن أسوأ يف ب�ان ذات موارد أقل. وبناء �ليه، ومن أ�ل �مكيل الس�ياسات املعمتدة الب�ان تقدما يف العامل، 
 عاهدة الرباءات.الربازیل هذا �قرتاح يف الوثيقة لتيسري نفاذ اجلامعات إىل نظام م أدرجت�ىل املس�توى احمليل، 

عاهدة الرباءات، بغية حتفزي إیدا�ات مل�شأن وضع س�ياسة رسوم  وواصل وفد الربازیل مفيدا بأن املناقشات يف الویبو .158
، عندما "وافق األعضاء �ىل 2009إىل ا�ورة الثانية للفریق العامل، اليت عقدت يف �ام تعود الرباءات من قبل اجلامعات، 

أن هيئات معاهدة الرباءات ذات الص� ینبغي أن تعد مقرت�ات، مبا يف ذ� تدابري لتخفيض الرسوم وبناء القدرات، وذ� 
 س�� يف الب�ان النامية والب�ان األقل منواً." (انظر الفقرة ، وال...من أ�ل ز�دة إماكنية النفاذ إىل املعاهدة لفائدة...اجلامعات 

قّدم املكتب ا�ويل دراسة إىل ا�ورة الثالثة، معرتفاً بأن "الرسوم األولية تظل �ائقاً  مث ).PCT/WG/2/14من الوثيقة  97
� قبل أن یتعني دفع القسط األكرب ّرصح أن "الطلب ا�ويل مينح �و ، "�برياً أمام نفاذ بعض مقديم الطلبات إىل النظام

. ومن ّمث، وإن اكنت ت� الرسوم متثل جزًءا صغًريا "من التاكليف وأنّه قد یقدم املسا�دة للعثور �ىل رشاكء من هذا القبيل
من األمهية  �سبيًا من التلكفة اإلجاملية، فإن الوصول إىل هذه املر�� من إجراءات الرباءات قد �كون أمراً �كتيس قدراً �برياً 

وأفاد الوفد بأن املشاركني يف  ).PCT/WG/3/2من الوثيقة  188و 187�لنس�بة إىل بعض املبتكر�ن "(انظر الفقرتني 
، أكدوا هذه اآلراء، حيث أشار ممثلو 2018یونيو  18، املعقودة يف ختفيض رسوم املعاهدة لل�امعات�لقة العمل حول 

ية �ىل �د سواء إىل أنه قد یرتتب �ىل �اكليف الرباءات �اجز یعوق الوصول إىل اجلامعات من الب�ان املتقدمة والنام 
اليت أجنزها املكتب ا�ويل �شأن  نتاجئ ا�راسة رئيس اخلرباء �قتصادیني يف الویبوالنظام. و�الل �لقة العمل، عرض 

لرسوم طلبات معاهدة الرباءات، أْي �يف  أول تقد�ر �ىل اإلطالق للمرونة اإلجاملية هذه ا�راسات أ�حتمرونة الرسوم. و 
اس�ت�دام مسار معاهدة الرباءات أو مسار اتفاقية �ر�س إلیداع طلبات الرباءات يف اخلارج �شأن یتأ�ر اختيار املودع 
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سوم وأضهرت النتاجئ أن اجلامعات من الب�ان النامية اكنت أشد تأ�را �لتغيريات يف ر  �لتغيريات يف رمس اإلیداع ا�ويل.
التخفيض ا�ي  هوویعين ذ� أن التخفيض يف الرسوم األكرث فعالية  مقارنة مع مودع طلب �ادي.ت ب�ين مرات الرباءا

حم�اكة ل��ل الضائع �رب  سيناریوهات، وزع املكتب ا�ويل �الل ا�ورة العارشة للفریق العاملطبق �ىل أولئك املود�ني. و 
). PCT/WG/10/2من الب�ان املتقدمة والنامية (انظر الوثيقة  ة اجلامعاتش�ىت مس�تو�ت ختفيضات الرسوم لفائد
النامجة  املالية للطلبات اإلضافية والتاكليف الس�نوي مس�تو�ت احلد األقىص تلف� وتتضمن هذه الوثيقة أیضا سيناریوهات 

تطبيق من أ�ل  2017و�ام  2016لویبو. و�الستناد إىل هذه ا�راسات قدم الربازیل اقرتا�ني يف �ام عهنا اليت تتحملها ا
و�ىل و�ه اخلصوص، أ�لن أعضاء . وأعربت الب�ان املس�تفيدة عن تأیيدها لهاتني الوثيقتني. �امعاتلالرسوم ل يف ختفيض

 109املقرتح، مما رفع �دد األعضاء ا��ن یدمعون �قرتاح إىل  ا�مو�ات اإلقلميية األربعة عن موافقهتم �ىل ختفيض الرسوم
أبدت وفود أخرى اس�تعدادها ملناقشة و�الوة �ىل ذ�،  دو�. 152ب�ا، أي أكرث من ثليث ا�ول املتعاقدة البالغ �ددها 

 ختفيض أوسع للرسوم �شمل الب�ان املتقدمة.

النشاط منذ انعقاد ا�ورة العارشة للفریق العامل، حيث  حملرز يفالتقدم ا واس�تطرد وفد الربازیل بتقدمي حتدیث عن .159
. وضع س�ياسة رسوم ملعاهدة التعاون �شأن الرباءاتشارك يف مناقشات �ري رمسية مع الوفود املهمتة لتبادل األفاكر �شأن 

 �شأن ختفيض الرسوم لل�امعات ومع �س��ع �نتباه لآلراء اليت أعربت عهنا الوفود األخرى، تضمنت الوثيقة اقرتا�ا معدال
 (أ) 5املدر�ة يف البند يف املائة �لنس�بة للب�ان  50. واقرتحت الوثيقة ختفيضا للرسوم بنس�بة هنج متعدد املس�تو�ت�تباع 

 .املعایري القطریة احلالية املس�ت�دمة لتخفيض الرسومغ� س�تم ، واليت اكنت �ألساس من الب�ان النامية، من �دول الرسوم
، و�الستناد إىل نتاجئ ا�راسة اليت معمها املكتب �الس�تدامة املالية ومع مرا�اة تعليقات بعض ا�ول األعضاء ف� یتعلق

�لك �امعة يف الس�نة لفائدة �امعات ا�ول  طلباً  20البالغ  لعدد الطلبات تطبيق احلد األقىصا�ويل، اقرتحت الوثيقة 
طلبا إضافيا، أي ما  102یو� ختفيض الرسوم تقدمي ، اكن من املتوقع أن ل هذه الرشوطويف ظ  .(أ) 5املدر�ة حتت البند 

، وهو ما ميثل نتي�ة قویة �ملقارنة مع اخنفاض �دد 2016يف املائة من مجموع طلبات �امعات الب�ان النامية يف �ام  6یعادل 
يف  ضيختف اقرتح تطبيق . ويف �ا� الب�ان املتقدمة، الطلبات املقدمة من طرف هذه ا�مو�ة من املود�ني املالحظ �اليا

كام  املتقدمة. يف املائة �لنس�بة جلامعاهتا. ویُعزى هذا اخلصم األصغر إىل مرونة الرسوم ا�تلفة يف الب�ان 25بنس�بة  الرسوم
لتلكفة األكرب لتخفيضات نظراً إىل اطلبات �لك �امعة من الب�ان املتقدمة،  5اقرتحت الوثيقة حتدید سقف الطلبات يف 

للشوا�ل اليت أ�رها بعض األعضاء ف� یتعلق  ختفيض األ�ر املايل �ىل الویبو مرا�اةً  ذ�، وبالرسوم �ىل الب�ان املتقدمة
املائة يف  50و�شري تقد�رات األمانة إىل أن مجموع اإل�رادات املفقودة من التخفيض العام للرسوم بنس�بة . ملزيانية املالية العامة�

ب من الوثيقة)، إذا مت تطبيق احلد األقىص 3فرنك سو�رسي (انظر اجلدول  660 000جلامعات من الب�ان النامية سيبلغ 
فرنك  780 000يف املائة جلامعات من الب�ان املتقدمة مببلغ  25وتُقّدر �لكفة ختفيض الرسوم بنس�بة  طلباً. 20البالغ 

مليون فرنك  1.44فيضني ما یعادل خ . وبذ� سيبلغ مجموع �لكفة الت طلبات 5البالغ  بيق احلد األقىصسو�رسي، إذا مت تط 
أ�لن املد�ر العام عن حتقيق ، 2018سو�رسي. ومن أ�ل وضع هذا الرمق يف إطاره الصحيح، أوحضت الوثيقة أنه يف مارس 

 2018/2019�مج واملزيانية للثنائية ویُقِدر الرب .2016/2017مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  80الویبو لفائض قدره 
 312.2مببلغ  2018ا�ي وافقت �ليه ا�ول األعضاء اإل�رادات املتأتية من الرسوم اليت مجعها نظام معاهدة الرباءات يف 

ون يف املائة من إ�رادات معاهدة التعا 0.46یبلغ األ�ر التقد�ري �لك من التخفيضات املقرت�ة �ليه، مليون فرنك سو�رسي. و 
ف� �سامه يف اآل�ر  جزءا صغريا �دا من الفائض �راداتاإليف الس�نویة احملمت� سارة ومتثل اخل  .2018�شأن الرباءات لعام 

مكوارد مت  اتیعتقد الوفد أنه ینبغي اعتبار التخفيض يف هذا الس�ياق،طلبات. ول امللموسة واإلجيابية إلیداع اجلامعات ل 
�ل ضائع أو خسارة يف اإل�رادات. وف� یتعلق بت�دید املؤسسات املس�تفيدة، یعترب الوفد ختصيصها بطریقة أفضل، وليس كد

ا�متيزي �ري منع وهذا من شأنه أن سا�ر اجلامعات سواء �امة أو �اصة، ینبغي أن �كون مؤه� للحصول �ىل التخفيض. 
جيب أن �كون اجلامعات املس�تفيدة من و  املربر والتعقيد �ري الرضوري لعمل املكتب ا�ويل وماكتب �سمل الطلبات.

توفر مجيع ا�ول األعضاء آلية  �لك دو� عضو. و�ىل �د �مل الوفد، السلطة ا�تصةالتخفيض ت� املعمتدة فقط �ى 
ومن �الل النرشات،  .حكومية لال�رتاف مبؤسسات التعلمي العايل، و�ادة ما �كون حتت إرشاف وزارة الرتبية أو هيئة مماث�
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و�بدیل ��، یقوم مكتب  .�سمل الطلباتماكتب إىل لقامئة اجلامعات للمكتب ا�ويل أن یطلب حتدیثات س�نویة  ميكن
اجلامعات ا�ولية التابع لليو�سكو بوضع جتميع س�نوي لل�امعات، متاح يف "قا�دة بيا�ت التعلمي العايل العاملية"، وذ� من 

، �كنه �الل يف هذه املسأ� وأضهر الوفد مرونة  ة ا�تصة يف لك ب�.�الل املعلومات اليت توفرها الهيئات الوطني
املشاورات �ري الرمسية، أفادت بعض ا�ول األعضاء بأنه قد �كون من األ�سب أن تقدم املاكتب املتلقية للطلبات قوامئها 

يف املائة، اس�ت�دم  50بتخفيض بنس�بة  الوطنية بأسامء اجلامعات املعمتدة إىل املكتب ا�ويل. و�لنس�بة للب�ان اليت �متتع
 یدركءات، ا�ي (أ) جلدول رسوم معاهدة الربا 5التعدیل املقرتح يف املرفق األول إىل الوثيقة نفس املعایري املطبقة يف البند 

لوفد أنه ال متعمقة مع دول أعضاء توصلت إىل توافق يف اآلراء متوازن وفعال. و�لتايل یعتقد ا ضع بعد مناقشاتالوفد أنه وُ 
ینصح بتغيري هذا التعریف حيث أن ذ� قد یو� أعباء �ري مرغوب فهيا �ىل أ�شطة املاكتب املس�تلمة للطلبات واملكتب 

و�الوة �ىل ذ�، ومبا أن مجيع مودعي الطلبات من الب�ان األقل منوا، مبن فهيم اجلامعات، س�بق وأن اس�تفادوا من  ا�ويل.
(ب) من �دول الرسوم، ال تقرتح الوثيقة ختفيضات إضافية لفائدة  5مبوجب البند  ئة يف الرسوميف املا 90التخفيض بنس�بة 

، ا�ي �سمح ألي (أ)5د�ل مضن فئة البند یالب�ان األقل منوا، سوف اجلامعات يف هذه الب�ان. وإذا خرج ب� من وضع 
تطبيق ح �الل ا�ورة التاسعة للفریق العامل، ، اقُرت يف املائة. وز�دة �ىل ذ� 50�امعة �الس�تفادة من التخفيض بنس�بة 

ُ تخفيض يف الرسومل فرتة تقيمي ل  التعدیل املقرتح جلدول الرسوم يف املرفقني األول والثاين  يف امجل� األ�رية منص �ىل ذ� . ون
ني تطبيق فرتة تقيمي معقو� للوثيقة، ا�ي اشرتط أن �راجع مجعية معاهدة الرباءات املعایري لك مخس س�نوات. ومبا أنه سيتع

أعوام مناس�بة ملراجعة التنفيذ األويل  5ربت فرتة اإلیدا�ات اس�ت�ابة لتخفيض الرسوم، اعتُ �دد  يف ملالحظة أي تغيري
 لالقرتاح. 

�لتشدید �ىل أن �قرتاح هيدف إىل اس�ت�دام رسوم معاهدة الرباءات ��اكمل كأداة تنظميية،  واختمت وفد الربازیل .160
لتاكليف ااسرتداد اجلامعات ف� یتعلق بإیداع الطلبات، �كن دون التأثري �شلك ملموس �ىل وضيفة  سلوكإجيابيا �ىل  تؤ�ر

من املواهب  �بريمن اس�ت�دام خزان هذا النوع من س�ياسات الرسوم  تنفيذاليت تؤدهيا رسوم معاهدة الرباءات. وس�ميكن 
ية لالس�تفادة من هذا املورد املعريف و�لق املزید حقيق حتيا�ات � األمر تعلقی و هذه اجلامعات.  متلكهالعلمية والتكنولوجية 

املقرتح �ىل اس�ت�دام نظام الرباءات وز�دة التنوع  من احلوافز النتاج منت�ات و�دمات ابتاكریة. وسيشجع التخفيض
�مة  ذ� متاما معاجلغرايف لرت�يبة الطلبات، مما س�يو� طلبا إضافيا يف املدى املتوسط �ىل �دمات نظام الرباءات. وی�ىش 

 عضاء إىل دمع املقرتح.الویبو ومتت صياغته بعنایة لتفادي تعریض الص�ة املالية للویبو للخطر. ود�ا الوفد اكفة ا�ول األ

تنظمي �ىل األمانة كام شكر وفد الربازیل �ىل إ�داد الوثيقة و ل وأعرب عن شكرهحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء  .161
طلبات احلصول �ىل ز�دة فيب فرصة جيدة لتبادل األفاكر حول �يفية مسا�دة اجلامعات مبثابة ورشة العمل اليت اكنت 

ربت ا�مو�ة �ء عن تقد�رها للتعدیالت اليت أجراها وفد الربازیل منذ دورة الفریق العامل السابقة، أعو �راءات ��رتاع. 
یمت من أ�ل تقيمي �دوى �قرتاح �شلك حصيح. أوال، اكن من الرضوري أن املسائل الوفد توضي�ا لبعض طلب و�كن 

املقرتح  6البند طبق ملطلوبة والتاكليف املتوقعة للقيام بذ�. فهم اكمل �كيفية قيام ماكتب التسمل بتنفيذ التغيريات االتوصل ل 
املدر�ة يف املقدمة من �امعات ا�ول الطلبات رسوم % �ىل  50يف �دول الرسوم يف املرفق األول للوثيقة ختفيض 

الصعب فهم طلبا دوليا يف الس�نة ". ومع ذ�، اكن من  20(أ)، "رشیطة أن �كون مقدم الطلب قد قدم أقل من 5 البند
لمكتب ا�ويل أو مكتب �سمل الطلبات معرفة ما إذا اكن مقدم الطلب قد وصل إىل ل  ه مل �كن ليتثىن�يفية تنفيذ ذ� ألن
املقرتح يف  7تنطبق املالحظة نفسها �ىل البند و�لقياس . أم ال إیدا�ا حىت هنایة الس�نة التقوميية 20احلد األقىص البالغ 

�امعات الب�ان �ري % �ىل الرسوم اليت تدفعها  25الثاين من الوثيقة، وا�ي طبق ختفيض بنس�بة �دول الرسوم يف امللحق 
ووأیدت ا�مو�ة ، "رشیطة أن �كون مقدم الطلب قد قدم أقل من مخسة طلبات دولية يف الس�نة ". 5البند يف املدر�ة 

تعز�ز �بتاكر يف و�لرمغ من وجود فوائد ل وقع اجلامعة. مجليع املتقدمني بغض النظر عن م�ء املساواة يف املعام� �لنس�بة 
أ�د ت� الطرق اجلامعات الرسوم اليت �سددها ختفيض ویعترب هناك �دة طرق لتحقيق هذا الهدف،  تالب�ان النامية، اكن

هلية للتخفيضات يف ) األ2( ؛امعةاجل) 1. و�الوة �ىل ذ�، اكن من املهم وجود تعریفات واحضة ف� یتعلق مبا یيل: (حفسب
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ف� یتعلق و . احلصة املقررةما يه اإلجراءات اليت ینبغي اختاذها يف �ا� جتاوز مقدم الطلب و ) 3مقديم الطلبات (تعدد �ا� 
إىل املكتب ا�ويل قد هبا جلامعات املعمتدة �، رأت ا�مو�ة �ء أن �قرتاح القائل بأن تقدم لك دو� قامئة اجلامعةبتعریف 

من ذ�، ميكن تطبيق تعریف مشرتك و لب�ان ذات التعریف الواسع لل�امعات. بدال حيايب ل وقد �كون اقرتا�ا �ري موضوعي 
لواحئ إضافية لتوضيح األهلية. فعىل سبيل املثال، قام أیضا يف وضع ا�مو�ة �ء ورغبت معایري موضوعية. اتباع �ىل أساس 

يات حفص عشوائية لتأ�يد األهلية ف� یتعلق بتخفيضات الرسوم لبعض املتقدمني، واذا املكتب األورويب للرباءات بإجراء معل 
. ومع ذ�، أن الطلب قد مت حسبهاعتبار تعترب وكأهنا مل تدفع ویمت �كتشف أن مقدم الطلب �ري مؤهل، فان الرسوم ا�فضة 

اث� ف� یتعلق بتخفيض رسوم معاهدة التعاون �شأن مل �كن من الواحض يف إطار �قرتاح ما إذا اكنت هناك معليات حتقق مم
من الوثيقة إىل أنه "ینبغي مراجعة ختفيض الرسوم لك مخس س�نوات  16الرباءات �لنس�بة لل�امعات. وأ�ريا، أشارت الفقرة 

قط بعد فرتة �ىل األقل". و�رى ا�مو�ة �ء، أن التخفيضات املقرت�ة يف الرسوم، يف �ا� اع�دها، ینبغي أن �س�متر ف
 املراجعة هذه إذا و�د الفریق العامل بتوافق اآلراء أن ختفيض الرسوم فعال ومفيد، بناء �ىل أد�.

أیدت �قرتاح قد ة، فالحظ أن العدید من الوفود وا�مو�ات اإلقلميية األفریقيوحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان  .162
ا�ي جلامعات يف الب�ان النامية. وأظهر ا�مع ا�كبري أمهية ختفيض الرسوم �ل امن أأل�ر اإلجيايب لتخفيضات الرسوم نظرا ل

وفر حتفزيا إضافيا لالبتاكر واإلبداع يف اجلامعات، ال س�� ف� یتعلق حبامیة ��رتا�ات �ىل املس�توى العاملي من یميكن أن 
خطوة يف �جتاه ميثل ة عن اعتقادها بأن �قرتاح ياألفریق �الل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وأعربت ا�مو�ة 

الصحيح وأنه س�يحفز إیداع الرباءات يف اجلامعات، �اصة يف الب�ان النامية، مما �شجع �ىل �بتاكر واإلبداع مبا ی�ىش مع 
ة أن ختفيض األفریقيمو�ة األهداف األوسع لنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات لضامن تعز�ز انتشار التكنولوجيا. ورأت ا�

الرسوم �ىل النحو املقرتح س�يجعل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف متناول املس�ت�دمني احملمتلني يف اجلامعات، كام أنه 
 من یداع الطلبات من قبل مزید من املس�ت�دمنيإلسزيید من التنوع اجلغرايف ملنشأ طلبات الرباءات ا�ولية نظرا لتشجيعه 

خمتلفة. و�الوة �ىل ذ�، أ�ذ �قرتاح يف �عتبار الشوا�ل اليت أعربت عهنا بعض الوفود، وال س�� من �الل النص دول 
�ىل فرتة اس�تعراض للنظر يف ختفيضات الرسوم واملعایري املرتبطة �أل�ر �قتصادي. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن 

اخلسارة احملمت� يف ا��ل الناش�ئة عن �قرتاح س�تكون نظرا ألن لعام للمزيانية يف الویبو �قرتاح أ�ذ يف احلس�بان التوازن ا
 الوثيقة. ة �قرتاح الوارد يفاألفریقي�س�بة ضئي� من فائض املزيانية التقد�ریة. و�� أیدت ا�مو�ة 

يف الفریق العامل، دول مراقبة ول اليت اكنت مبا يف ذ� ا� ،وحتدث وفد إ�وادور �مس مجمو�ة أمر�اك الالتينية وا�اكریيب .163
، PCT/WG/7/6استند �قرتاح إىل تقد�رات قویة قد�ا �بري اخلرباء �قتصادیني يف الوثيقة و وأعرب عن تأیيده لالقرتاح. 

�ىل التوايل، أي أن  PCT/WG/10/2و  PCT/WG/8/11وكذ� ا�راسات التمكيلية األوىل والثانية يف الوثيقتني 
. وهذا یعين أن ختفيض �لطلب "العادي"املتقدممن أكرث �نية أضعاف لألسعار بامعات يف الب�ان النامية اكنت أكرث اجل

لز�دة إیدا�ات معاهدة التعاون واألكرث رحبية طلبات �جلامعات من الب�ان النامية اكن اخليار األكرث فعالية ال الرسوم ملقديم 
اس�ت�ابت للشوا�ل اليت أعربت عهنا الوفود أثناء ا�ورتني التاسعة صيا�ة �شأن الرباءات. واش�متل �قرتاح املنقح �ىل 

 والعارشة للفریق العامل ف� یتعلق �ملس�تفيد�ن واأل�ر املايل لهذا التخفيض. وظهرت التغيريات يف النص من �الل توس�يع نطاق
اس�تفادت �امعات بي� ، % 50الب�ان النامية من ختفيض بنس�بة يف املس�تفيد�ن، حيث اس�تفادت اجلامعات العامة واخلاصة 

، لك �امعة. كام أدت ختفيضات الرسوم إىل احلد من �دد الطلبات املقدمة من % 25الب�ان املتقدمة من ختفيض بنس�بة 
. واستنادا إىل ي� اقترصت طلبات ا�ول املتقدمة �ىل مخسة طلبات س�نو�طلبا ب  20�ىل الب�ان النامية اقترصت حيث 

، مثلت التلكفة PCT/WG/10/2ا�راسة التمكيلية الثانية اليت أ�دها املكتب ا�ويل �شأن تقد�ر مرونة الرسوم يف الوثيقة 
اءات، وس�يكون لها آ�ر إجيابية من إجاميل د�ل معاهدة التعاون �شأن الرب %  0.46الس�نویة التقد�ریة لالقرتاح �س�بة 

�لنس�بة للب�ان املس�تفيدة. وس�ميكن تنفيذ ختفيض الرسوم من اس�ت�دام مجمو�ة �برية من املواهب العلمية والتكنولوجية وملموسة 
اح وحتفزي البحوث وتطو�ر املنت�ات. وس�يكون �قرت هذه املوارد املعرفية هناك �ا�ة حقيقية لالس�تفادة من و يف اجلامعات. 

تشجيع �بتاكر واإلبداع وفقا لألهداف األمع لنظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ل خطوة إجيابية يف �جتاه الصحيح مبثابة 
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�ىل حيث متت صياغته �قرتاح �شلك إجيايب، تدرس و�� �شدت مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب مجيع الوفود أن 
للسامح ویمت تنفيذه بصورة مر�لية �عتبار مجيع �عتبارات التقنية، مما جع� مرشو�ا �د� وجمد� النحو الواجب وأ�ذ يف 

 بتقيميه �ىل حنو سلمي.

)، وأعرب عن CACEECوحتدث وفد اكزاخس�تان �مس مجمو�ة ب�ان آس�يا الوسطى والقوقاز وأورو� الرشقية ( .164
. واكن رأي مجمو�ة ب�ان آس�يا اليت یمت النظر فهياصييل املتعلق �ملسأ� دمعه لالقرتاح وشكر وفد الربازیل �ىل الرشح التف 
مصدر هام للمعرفة یؤدي إىل �بتاكر، وأن املساهامت اإلجيابية متت� الوسطى والقوقاز وأورو� الرشقية أن اجلامعات 
ويل �ىل ا�مع التقين ا�ي قدمه �ىل لمكتب ا�وأعرب الوفد عن شكره ل لل�امعات يف منو اقتصاد الب� ال ینبغي أن تقوض. 

مر الس�نني و�اصة إلجراء دراسة عن مرونة رسوم طلبات معاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت أظهرت بوضوح الت�د�ت 
ا نظر الب�ان النامية. و�ررت مجمو�ة ب�ان آس�يا الوسطى والقوقاز وأورو� الرشقية دمعها لالقرتاح يف اليت توا�ها اجلامعات 
 .یوفرهاإىل الفوائد احملمت� اليت 

 ه ال ینبغي املبالغة يف تقد�روذ�ر أن ،اإلسالمية) عن تقد�ره للنس�ة املنق�ة من �قرتاح -وأعرب وفد إ�ران (مجهوریة  .165
العامل يف �ام مسامهة اجلامعات يف اإلبداع و�بتاكر وتوليد املعرفة يف الب�ان املتقدمة والنامية. وأشار الوفد إىل أن الفریق 

جلامعات ومؤسسات البحث، املتعلقة � اتفق �ىل أمهية وضع اقرتاح ف� یتعلق بتخفيض الرسوم وتدابري بناء القدرات 2009
ا�ورات السابقة يف الب�ان النامية وأقل الب�ان منوا. وأكدت ا�راسات اليت أجراها املكتب ا�ويل اليت تو�د يف ال س�� ت� 
مل أن الرسوم األولية �لنس�بة لبعض املتقدمني تظل �شلك �ائقا �بريا أمام دخول نظام معاهدة التعاون �شأن للفریق العا

الرباءات، حيث �كون اجلامعات واملؤسسات البحثية املمو� من القطاع العام األكرث حساس�ية لألسعار. ولهذه األس�باب، 
د أنه تناول �ىل حنو اكف التعليقات ا�تلفة والشوا�ل اليت أبدهتا ا�مو�ات أعرب الوفد عن تأیيده لالقرتاح املنقح، وا�ي یعتق

ا�ورات السابقة للفریق العامل. وذ�ر أن �قرتاح س�يكون � آ�ر إجيابية �ىل �سجيل �راءات ��رتاع يف اإلقلميية والوفود 
لویبو. اح متثل جزءا صغريا من الفائض املتوقع يف مزيانية اإل�رادات الناجتة عن �قرتايف سارة اخل بأن وأقر من قبل اجلامعات، 

وأشار إىل توس�يع نطاق �قرتاح ليشمل �امعات من الب�ان املتقدمة �إلضافة إىل الب�ان النامية. واس�توعبت فرتة مراجعة 
اليت عقدت لمناقشات املكثفة ونظرا ل ل. لویبو �ىل املدى الطویواملزيانية اخلاصة �ختفيض الرسوم ا�اوف املتعلقة �ملزيان املايل 

�شأن نتاجئ �قرتاح وا�مع الواسع النطاق من الوفود وا�مو�ات اإلقلميية، د�ا الوفد الفریق العامل إىل املوافقة �ىل �قرتاح 
 يف ا�ورة احلالية.

عن شكره وفد الس�نغال وأعرب ة. األفریقيوفد الس�نغال البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان وأید  .166
الرئيس �الل ا�ورة الثامنة للفریق العامل و�ها اس�ت�اب �عوة قد وفد الربازیل �ىل اقرتا�ه املنقح وأشار إىل أن �قرتاح ل

 لتقدمي مقرت�ات يف س�ياق ختفيض الرسوم لل�امعات ومنظامت البحث العامة. وذكّر الوفد أیضامن ا�ول األعضاء ألي دو� 
بأن العدید من الوفود وممثيل خمتلف ا�مو�ات اإلقلميية قد أیدوا فكرة ختفيض الرسوم لل�امعات ومنظامت البحث العامة. 
ورأى الوفد أن �قرتاح س�يحفز اجلامعات �ىل اس�ت�دام معاهدة التعاون �شأن الرباءات وسزيید من التنوع اجلغرايف لطلبات 

تقدمي ختفيضات الرسوم وختفيضات املتدرج يف التعاون �شأن الرباءات. ویضمن ا�هنج  الرباءات ا�ولية من �الل معاهدة
معایري النس�بة املئویة املقرت�ة التنفيذ األمثل لالقرتاح لتحقيق النتاجئ املتوقعة. و�الوة �ىل ذ�، أ�ذ �قرتاح يف احلس�بان 

منظامت البحوث العامة. واعترب الوفد أن لتشمل يض الرسوم ختف املتعلقة �لتوسع يف األ�ر �قتصادي، مبا يف ذ� ا�اوف 
الوفد تأ�يد دمعه لالقرتاح ألنه یأ�ذ يف �رر القرتاح. ويف اخلتام، الفریق العامل لقبول وجوب هذا اكن أساسا اكفيا لضامن 

 لصحيح.�عتبار أیضا التوازن العام للویبو يف املزيانية، وهو أمر رضوري ألداء وظائفه �ىل الو�ه ا

تحفزي اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات املتعلق ب املبدأ األسايس ووافق �ىل وأید وفد إندونيس�يا �قرتاح،  .167
لتوليد ��رتا�ات املبذول عزز �بتاكر و�مكل اجلهد امجلاعي ألن ذ� یمن قبل اجلامعات، وال س�� من الب�ان النامية، 

ا�ورات السابقة للفریق العامل أن الرسوم األولية يف أكدت ا�راسات اليت أجراها املكتب ا�ويل اجلدیدة لصاحل ا�متع. و 
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�لنس�بة لبعض املتقدمني �ائقا �بريا أمام دخول نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ورأى الوفد أنه من الزالت �شلك 
مما س�يحفز اجلامعات �ىل اس�ت�دام معاهدة التعاون  ،وملرساملس�هتدف لتخفيض ال من �الل تقليل هذا العائق املس�تحسن 

�شأن الرباءات وز�دة التنوع اجلغرايف لطلبات الرباءات ا�ولية. ويف الوقت نفسه، متثل اخلسارة احملمت� لإل�رادات الناجتة عن 
ضات الرسوم وخفض النس�بة املئویة ختفيلتطبيق الویبو املتوقع. كام كفل ا�هنج املتدرج مزيانية �قرتاح جزءا صغريا من فائض 

ليشمل �امعات من الب�ان املتقدمة. التطبيق . و�الوة �ىل ذ�، وسع �قرتاح نطاق لها املقرت�ة احلد من التأثري �قتصادي
 و�� د�ا الوفد الفریق العامل إىل املوافقة �ىل �قرتاح يف ا�ورة احلالية.

�لعمل الشاق ا�ي وأقر وفد إ�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب وأید وفد ش�ييل البيان ا�ي أدىل به  .168
قام به وفد الربازیل اس�ت�ابة للشوا�ل اليت أثريت �شأن �قرتاح. ويف ضوء املعلومات املقدمة يف �لقة العمل، الحظ الوفد 

دمعه لالقرتاح، �ىل ن �شأن الرباءات. وأكد الوفد من �دید أن �قرتاح اكن � أ�ر إجيايب �ىل اجلامعات ونظام معاهدة التعاو 
 وأعرب عن أم� يف أن یوافق �ليه الفریق العامل يف ا�ورة احلالية.

لبيان ا�ي أدىل به وفد إ�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية، وأعرب عن عن تأیيده ل وفد السلفادور وأعرب  .169
فوائد العامة. ورأى الوفد أن  البحثتقدمي �راءات ��رتاع من قبل اجلامعات ومؤسسات فز ألنه حيتأیيده لالقرتاح املعدل، 
لل�امعات من % �لنس�بة  25لل�امعات من الب�ان النامية وختفيض الرسوم بنس�بة % �لنس�بة  50ختفيض الرسوم بنس�بة 

 .�قرتاح الب�ان املتقدمة یفوق عيوب

بحث اكن معهد اإل�وادور للملكية الفكریة ی اش�يا مع العدید من الس�ياسات الوطنية، وأید وفد إ�وادور �قرتاح. ومت .170
وتعلمي اإلدارة ا�اكفية تقدمي ا�مع التقين اخلاص مسأ� إیدا�ات الرباءات يف مؤسسات التعلمي العايل يف اإل�وادور من �الل 

فكریة ا�دیة وقدمت مسا�دة تقنية إلیداع الطلبات. ومع حلقوق امللكية الفكریة. وقد �ددت الرابطة مشاریع إدارة امللكية ال
إال �ىل املس�توى الوطين. ويف تقدم ذ�، فإن �البية طلبات الرباءات املقدمة من مؤسسات التعلمي العايل يف اإل�وادور مل 

للتاكليف املرتبطة بإیداع نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ونتي�ة مبزا� بعض احلاالت، اكن ذ� �سبب نقص املعرفة 
الطلبات بناء �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات، رأى الوفد أنه من املهم النظر يف توفري ختفيضات يف الرسوم لل�امعات. 
ومن شأن ذ� أن حيفز إیدا�ات معاهدة التعاون �شأن الرباءات وسيسا�د الب�ان يف تنفيذ س�ياساهتا العامة ف� یتعلق حبامیة 

 بحوث، فضال عن توليد أصول ملموسة �ش�ئة عن مثل هذه البحوث.ال 

)، مجمو�ة دول الرب�كسوحتدث وفد جنوب أفریقيا �مس الربازیل و�حتاد الرويس والهند والصني وجنوب أفریقيا ( .171
�شأن الرباءات،  وأعرب عن دمعه لالقرتاح ا�ي �ّدل س�ياسة ختفيض الرسوم يف �جتاه الصحيح لتطو�ر نظام معاهدة التعاون

�ىل الرمغ من أن الرسوم متثل جزءا و . إ�هيا �شجيع �بتاكر و�رش التكنولوجيا وحتسني إماكنية الوصولیؤدي إىل و�لتايل 
ا�ورات السابقة للفریق يف صغريا من التلكفة اإلجاملية للحصول �ىل �راءة، فقد أكدت ا�راسات اليت أجراها املكتب ا�ويل 

لل�امعات، �اصة �لنس�بة رسوم األولية ال �زال �شلك �ائقا �بريا أمام دخول نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات العامل أن ال
�الوة �ىل ذ�، ميكن أن مينح الطلب ا�ويل اجلامعات فرصة العثور �ىل رشاكء است�ریني لتطو�ر  .الب�ان النامية�امعات 

حيفز إیداع املزید من الطلبات بناء �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات من قبل  ختفيض الرسوم قدونظرا ألن ��رتا�ات. 
 خسارة اإل�رادات الناجتة عن ختفيض الرسوم إىل �د �بري.تعادل اجلامعات، رأى الوفد أن اإلیدا�ات اإلضافية ميكن أن 

ة. وأعرب عن تأیيده لالقرتاح ا�ي فریقياألووافق وفد مرص �ىل البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان  .172
 جشع �ىل اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات من قبل مؤسسات البحث العلمي واجلامعات.

ف�  ،وأید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء. أوال وقبل لك يشء .173
الوفد أن مثل هذا الفائض ینبغي أن �س�ت�دم لتطبيق يف الثنائية احلالية �رى توقع يف مزيانية الویبو امل و  طبيعيال فائض یتعلق �ل
بدال من حماو� اس�هتداف مس�ت�دمني حمدد�ن. ومبا أن مجيع املتقدمني قد سامهوا يف  ،يع املتقدمني�لنس�بة مجل لرسوم لختفيض 
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يف التنفيذ س�يكون احلد من الرسوم يف مجيع ا�االت أسهل  ،و�الوة �ىل ذ�فيجب أن �س�تفيد مجيع املتقدمني منه.  ،الفائض
أشار الوفد إىل أن  ،وا�ي ميكن أن ینشأ عن التخفيضات املس�هتدفة. ويف هذا الصدد ،لنظام�لعب الإماكنية ویقيض �ىل 
يف اج��ات معاهدة التعاون �شأن قبل املكتب ا�ويل �ى  ةطري كأ�د الشوا�ل اخلللنظام قد أثريت  احملمتل�س�تغالل 

ورأى أنه ميثل خطوة يف �جتاه الصحيح. ورحب الوفد �ىل و�ه الت�دید �متدید  ،إىل �قرتاحالوفد الرباءات مؤخرا. وانتقل 
ني باختالف املعام� اكن �ى الوفد خماوف �شأن  ،ملتقدمني من اجلامعات يف مجيع الب�ان. ومع ذ�لتشمل اختفيض الرسوم 

سواء من حيث النسب املئویة لتخفيضات الرسوم أو احلد األقىص لعدد الطلبات اليت ميكن  ،الب�ان النامية والب�ان املتقدمة
ینبغي أن �س�تفيد  ،جزء �بري من فائض املزيانيةقد �لقت اإلیدا�ات من الب�ان املتقدمة وألن لك �يان. من تقدميها س�نو� 

ف� یتعلق بتنفيذ أ�رته ا�مو�ة �ء . وردد الوفد الشا�ل اللوجس�يت ا�ي بصورة متساویةاملس�ت�دمون من هذه الب�ان 
 هناك مشلكتان تتعلقان بتتبع �ددو . أحقية �يان ما يف احلصول �ىل ختفيض يف الرسوم�قرتاح واملش�لك املرتبطة بت�دید 

أو يف فيه ميكن تقدمي طلب إما �ى مكتب �سمل الطلبات ا�ي تعترب اجلامعة مق� فيه أو مواطنا  ،أوال املس�ت�دمني.طلبات 
إذا اكن الطلب �یداع مباكتب �س�تالم قد �كون هناك املزید من خيارات  ،مكتب �سمل املكتب ا�ويل. �الوة �ىل ذ�

جيب أن یمت تعقب امللفات يف لك مكتب حممتل  ،لفة. و�لتايل�امعات من دول خمتبني قامئا �ىل معل منجز �شلك مشرتك 
ميكن تقدمي الطلبات من قبل اجلامعات يف  ،لتأكد من �دم جتاوز احلد األقىص. �نيال من �ال� تقدمي طلب ميكن للمس�ت�دم 

أو  ،أو رئيسها ،أمناءها أو �مس ،اجلامعة نفسها�مس  ، ميكن تقدمي طلبالطلب. �ىل سبيل املثالاسامء خمتلفة ملقدم إطار 
خمتلفة. وقد وا�ه مكتب الوال�ت املت�دة األمر�كية للرباءات والعالمات الت�اریة العدید من األمث� �ىل هذا �مس أقسام �دة 

من . و�� یتعني �ىل ماكتب �سمل الطلبات أن حتدد وتتبع إیدا�ات اجلامعة ولك �يان التخصيصالوضع عند النظر يف و�ئق 
اليت التسلمي وهو إجراء ميكن أن یؤدي إىل �كبد �اكليف أ�ىل من مبلغ رسوم  ،مكن أن تتقدم بإیداع طلب من �ال�امل

�اصة إذا تقدم بعض  ،. ورأى الوفد أن هذه املش�لك یصعب �لهايف الرسوم مما قد یتطلب ز�دة ،یتقاضاها مكتب التسمل
وف� یتعلق �لصيا�ة  ،. �الوة �ىل ذ��الفهسواء عن �ري قصد أو  ،رسومفض ال�لطلبات مبطالبة �ري الئقة خباملتقدمني 

و�اصة  ،أنه من �ري الواحض �يف ميكن تنفيذ سقف اإلیداع�ء و أشار الوفد إىل التعليق ا�ي أبدته ا�مو�ة  ،احملددة لالقرتاح
. أم أنه حيق مجليع املتقدمني �ىل هذا التخفيض ختفيض الرسومما إذا اكن �كفي أن حيق أل�د املتقدمني يف الطلب احلصول �ىل 

�مية من دول  كام طلب الوفد توضي�ات �شأن التعامل مع الرسوم يف �ا� وجود مقديم طلبات مؤهلني من دول متقدمة و
وم ینبغي شدد الوفد �ىل أن أي ختفيض يف الرس ،من الوثيقة وفرتة املراجعة امخلس�ية 16طلب. وف� یتعلق �لفقرة نفس اليف 

مما یضمن �دم اس�مترار أي ختفيض يف الرسوم إال إذا اكن هناك توافق يف اآلراء �ىل أنه یو�د ما  ،أن خيضع "لرشط الغروب"
رونة �اصة مبأعرب الوفد عن قلقه من أن �قرتاح یعمتد �ىل اس�تنتا�ات دراسات  ،ويف اخلتاموأنه ذو فائدة.  یربر ذ�

�ىل أساس بيا�ت حمدودة واس�تقراء واسع والعدید من �فرتاضات اليت إىل أهنا جرت واليت أشار املؤلفون أنفسهم  ،الرسوم
إیداع  139بنحو س�تؤدي إىل ز�دة التخفيضات املقرت�ة يف الرسوم ونظرا ألن ويف ضوء هذه الشوا�ل قد ال �كون حصي�ة. 

طریقة فعا� أو قاب� للتطبيق ميثل �ان منوا، مل �كن الوفد مقتنعا بأن �قرتاح إضايف من �امعات من الب�ان النامية وأقل الب
اجلامعات. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه يف مناقشة املسائل املالية تطورها لتعز�ز �بتاكر و�سویق ��رتا�ات اليت 

"التطو�ر املس�تقبيل لنظام معاهدة التعاون �شأن  وانواليت حتمل عن PCT/WG/11/5(د) من الوثيقة  25الواردة يف الفقرة 
. ورأى الوفد أن التخفيض ا�ي أدى أي خفض يف الرسوم ینبغي أن �كون مس�هتدفا بفا�لية نمتت اإلشارة إىل أالرباءات"، 

 .مس�هتدف بفا�ليةإىل ز�دة ضئي� يف اإلیدا�ات مل یظهر أنه 

املقرتح يف �دول الرسوم يف املرفق األول  6وأعرب وفد املغرب عن تأیيده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة. وف� یتعلق �لبند  .174
طلب دويل أو أقل يف  20طلب دويل يف الس�نة" إىل " 20"أقل من تنص �ىل �لوثيقة، اقرتح الوفد أن �شري العبارة اليت 

 الس�نة".

يده لالقرتاح والبيان ا�ي أدىل به وفد اإل�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب. وأعرب وفد �ولومبيا عن تأی  .175
ورأى الوفد أن ختفيض الرسوم املقرتح س�يكون أداة فعا� لز�دة الطلبات من اجلامعات يف نظام معاهدة التعاون �شأن 
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د طلبات الرباءات املقدمة من �امعات يف �ولومبيا من حيث ، ازداد �د2017إىل �ام  2010الرباءات. ويف الفرتة من �ام 
 600حنو �ددها من مجموع الطلبات البالغ %  50طلبا إىل حوايل  140من إجاميل حوايل %  20النس�بة املئویة من حوايل 

ن �شأن طلب. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل أن خفض الرسوم قد �زید من حتسني الوصول إىل نظام معاهدة التعاو 
الرباءات. وأقر الوفد بأن القضا� اليت أ�رزها وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية حبا�ة إىل املعاجلة. ومع ذ�، فإنه یعتقد أن 

 .ودراسة آ�رهختفيض الرسوم ميكن تطبيقه يف البدایة كرب�مج جتریيب، وبعد ذ� ميكن تقيمي 

وأكد من �دید دمعه دول الرب�كس ه وفد جنوب أفریقيا �مس مجمو�ة وأعرب وفد الهند عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل ب .176
یداع الرباءات. ومع إز�دة �ىل تشجيع ال لالقرتاح ا�ي من شأنه حتفزي البحوث يف الب�ان النامية وأقل الب�ان منوا من �الل 
أن بعض نظرا إىل خفيضات يف الرسوم، ذ�، طلب الوفد من املكتب ا�ويل تقدمي مبادئ توجهيية �شأن معایري تنفيذ هذه الت 

 الب�ان تفرس تعریف اجلامعة �ىل نطاق أوسع من �ريها.

وأعرب عن تأیيده لالقرتاح،  دول الرب�كسووافق وفد الصني �ىل البيان ا�ي أدىل به وفد جنوب أفریقيا �مس مجمو�ة  .177
سابقة للفریق العامل. واكن �قرتاح املنقح أكرث �دوى ا�ي یعتقد أنه یتناول الشوا�ل اليت مت اإلعراب عهنا يف ا�ورات ال 

وسزيید من �دد طلبات الرباءات ا�ولية عن طریق �شجيع اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات من قبل اجلامعات. 
رفق األول للوثيقة من من �دول الرسوم يف امل 6ميكن �ل مسأ� الصيا�ة املتعلقة بأقىص �دد من الطلبات املقرت�ة يف البند و 

�ر�مج جتریيب ألن ذ� س�يتيح ل�ول تطبيق . وأعرب الوفد عن دمعه لتقيمي �قرتاح بعد لتوضيح وفد الربازیلتقدمي �الل 
احلد من األ�ر املايل �ىل الویبو، بي� یؤدي �قرتاح إىل األعضاء وقتا اكفيا لتعدیل س�ياساهتا وفقا ��. و�الوة �ىل ذ�، 

 ع �ىل اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات وتطو�ره، مما یوفر أساسا جيدا لل�امعات لتقدمي طلبات الرباءات.سيشج

ألمانة �ىل ورشة العمل والحظ املشاركة النشطة من �انب الوفود أثناء املناقشات عن شكره لوفد مالزي� وأعرب  .178
 نظرا إىلكره لوفد الربازیل �ىل �قرتاح املنقح ا�ي یعتقد أنه متوازن �شأن التخفيضات يف الرسوم. كام أعرب الوفد عن ش

مواص� إنتاج منت�ات �ىل أنه یأ�ذ يف �عتبار األ�ر �قتصادي لالقرتاح مع ضامن حتفزي اجلامعات ومؤسسات البحث العامة 
بتاكر وا�منو يف اجلامعات ومؤسسات و�دمات مبتكرة مفيدة. وأقر الوفد بوجود آليات أو تد�الت أخرى ميكن أن حتفز �

البحث العامة. ومع ذ�، ظلت الرسوم األولية �شلك �ائقا �بريا أمام دخول نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات لل�امعات، 
ملعاهد ال س�� يف الب�ان النامية حيث ال �زال األموال حمدودة. وقد تأكد ذ� من �الل التعليقات الواردة من اجلامعات وا

مؤخرا مؤسسة امللكية الفكریة يف مالزي�، حيث أشار �دد �بري من املس�ت�دمني إىل من �الل فا�لية نظمهتا ووزارة التعلمي 
عن تأیيده لالقرتاح، ا�ي من شأنه �شجيع الوفد . وأعرب للنظام العوائق الرئيس�ية أمام ا�خولإ�دى الرسوم العالية �عتبارها 

�ىل الصعيد ا�ويل، وأعرب عن أم� يف املوافقة �ىل ومتاح بأسعار معقو� متوافر ایة امللكية الفكریة محلالوصول إىل نظام 
 �قرتاح يف ا�ورة احلالية.

وفد الربازیل �ىل مع� املتواصل �شأن �قرتاح وأشار إىل التنقي�ات اليت أد�لت عن شكره لوفد أسرتاليا وأعرب  .179
املت�دثني الرئيس�يني يف ورشة العمل هو ومن بني املوضو�ات املشرتكة بني ف� یتعلق �لشوا�ل اليت س�بق أن أ�رهتا الوفود. 

طر�ا املت�دثون تتعلق بإجراءات حمددة ميكن للماكتب أنه مل �كن هناك �ل "یناسب امجليع"، وأن العدید من املقرت�ات اليت 
لل�امعات �لعثور �ىل الرشاكت املهمتة، �سمح الوطنية حتقيقها، مثل التوفيق بني الرشاكت واجلامعات، قوا�د البيا�ت اليت 

يف اجلامعات، �كنه  طرق ومبادرات لتعز�ز تطو�ر البحث�ىل اس�تعداد للتوصل إىل . وظل الوفد معني لتقنيات حمددةومتویل 
القيام بذ�. ويف اخلتام، ظل الوفد �ىل من �اللها أشار إىل أن ختفيض الرسوم مل �كن سوى إ�دى الطرق اليت ميكن 

ما إذا �متثل يف معرفة اس�تعداد للمشاركة يف مناقشات بناءة للتوصل إىل �ل متوازن، و�كنه أقر بأنه س�يكون هناك دامئا حتدٍ 
 .أم ال �راءات ا�رتاع �الية اجلودةیؤدي إىل تقدمي �بتاكر أو  اكن �قرتاح س�يحفز
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وأعرب وفد اململكة املت�دة عن شكره لالقرتاح املنقح، ا�ي یعتقد أنه یتناول القضا� اليت أ�رهتا الوفود األخرى. ويف  .180
، ینبغي نظرهاة، ا��ن طرحوا أس�ئ� �مة �لقة العمل، اكن الوفد �� �الس��ع إىل أفاكر لك من فریق املت�دثني واألمان�الل 

ف� یتعلق و ال س�� �دد القضا� العملية اليت �ددهتا األمانة واليت یتعني معاجلهتا من أ�ل تنفيذ خطة ختفيض الرسوم املقرت�ة. 
اليت د من التلكفة هيدف �قرتاح املعدل إىل احل �ىل سبيل املثال، مبدى املراقبة اليت حتتاج إ�هيا ماكتب �سمل الطلبات،

نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات عن طریق إد�ال سقف لعدد الطلبات اليت ميكن لل�امعات احلصول �ىل یتحملها 
. ومع ذ�، أعرب الوفد عن قلقه �شأن القدرة �ىل حتمل �اكليف تنفيذ هذه الفكرة نظرا إىل �شأهناختفيضات يف الرسوم 

أسامء املتقدمني اختالف قيمي الوقت ا�ي مت فيه الوصول إىل احلد األقىص لعدد الطلبات، وربط رضورة تطو�ر نظام قادر �ىل ت 
ماكتب اس�تقبال خمتلفة. و�� طلب الوفد إیضا�ات من وفد الربازیل من �الل  من اجلامعة نفسها أثناء تتبع الطلبات املقدمة

أید ��اكمل بيان ا�مو�ة �ء حيث اكن من الرضوري أن �كون �شأن تنفيذ احلدود القصوى والتاكليف املتوقعة املعنية، و 
. و�الوة �ىل ذ�، وافق الوفد �ىل بيان حىت �متكن من تقيمي �دوى �قرتاح �شلك حصيحهناك وضوح يف هذه القضا� 

ومتفق �لهيا بتوافق  أي مراجعة لتخفيضات الرسوم بعد التنفيذ جيب أن �كون قامئة �ىل األد� ف� یتعلق بأنا�مو�ة �ء 
التعاون �ىل مل تقدم اململكة املت�دة ختفيضات الرسوم كطریقة لتحفزي �بتاكر يف اجلامعات، بل جشعت بدال من ذ� واآلراء. 

 الصنا�ة من �الل املسا�دة يف اسرتاتيجيات املعرفة والتسویق يف جمال امللكية الفكریة.قطاع بني اجلامعات و 

تشجيع �بتاكر واإلبداع. وستس�تفيد اجلامعات ل لعربية املت�دة �القرتاح بوصفه مبادرة �مة ورحب وفد اإلمارات ا .181
 من التخفيضات املقرت�ة يف الرسوم، واليت من شأهنا �شجيعها �ىل تقدمي طلبات �راءات ��رتاع.

ه لوفد الربازیل إل�داده املقرتح وأید وفد اليا�ن البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وأعرب عن تقد�ر .182
الرسوم �الل من تأيت من إ�رادات الویبو %  76هناك �ا�ة إىل إجراء مناقشة متأنية لتخفيض الرسوم نظرا إىل أن و املنقح. 

اليت یدفعها مس�ت�دمو نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ورأى الوفد أن ختفيض الرسوم ینبغي أن یفيد مجيع املتقدمني. 
. مسبب تقدمي �قرتاح، ال س�� يف ب�اهنعن أن �رشحوا للمس�ت�دمني و�الوة �ىل ذ�، أ�رز الوفد مسؤولية ا�ول األعضاء 

و�ىل و�ه اخلصوص، حيتاج املس�ت�دمون ا��ن سامهوا �شلك �بري يف نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات إىل تلقي تفسري 
. ويف اخلتام، أشار الوفد إىل وجود مجمو�ة متنو�ة من الشوا�ل حول تفاصيل من ختفيض الرسوملسبب �دم اس�تفادهتم 

التنفيذ، كام أ�رزهتا األمانة يف عرضها �الل ورشة العمل، مبا يف ذ� تعریف اجلامعة وأهلية املتقدمني وصعوبة مراقبة �دد 
 .متنو�ة أسامء متقدمنيومن �الل امعة �رب ماكتب �سمل متعددة اجلطلبات 

وفد �حتاد الرويس البيان ا�ي أدىل به وفد جنوب أفریقيا �مس مجمو�ة �ر�كس وأعرب عن تأیيده لالقرتاح،  وأید .183
املقرتح يف �دول الرسوم يف املرفق  6ا�ي یعتقد أنه یوفر تواز� جيدا ف� یتعلق بعدد الطلبات املؤه�. وف� یتعلق �لبند 

إیداع مؤهل يف الس�نة لن یؤ�ر �شلك �بري �ىل مزيانية الویبو. وظلت الرسوم األولية  20األول للوثيقة، ذ�ر الوفد أن وجود 
�افز ميثل كام أن ختفيض الرسوم من شأنه أن  ،نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءاتاجلامعات �شلك �ائقا �بريا أمام دخول 
 أحبا�ا.النامجة عن لل�امعات محلایة ��رتا�ات 

وفد الربازیل �ىل �قرتاح وا�رتف بأن ختفيضات الرسوم قد طبقت �ىل املس�توى ن شكره لعوفد إس�بانيا وأعرب  .184
بصفهتا فقد طبق املكتب األس�باين للرباءات والعالمات الت�اریة �ىل سبيل املثال الوطين من قبل بعض ماكتب امللكية الفكریة. 

�ىل رسوم البحث والفحص األويل للمتقدمني من الب�ان %  75، ختفيضا بنس�بة ا�ويل للبحث والفحص ا�متهيدي إدارة
أم ال. ومل �كن الوفد معارضا لتنفيذ �قرتاح، �كنه وافق �ىل خشصية اعتباریة النامية بغض النظر عام إذا اكن مقدم الطلب 

دمع ، ذ�ر الوفد أن منح دهجتربة بالالشوا�ل اليت أثريت يف البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء. وبناء �ىل 
رباءة الطلبات �لنس�بة ل رمس إیداع إلغاء نتاجئ فعا�. وبعد أي سفر عن � يف إس�بانيا مل العامة ملقديم الطلبات من اجلامعات 

 يفز�دة  هز�دة �برية يف �دد طلبات اإلیداع. ومع ذ�، فإن هذا مل یو��ب وجود اجلامعات العامة، لوحظاملقدمة من وطنية ال
ا�متع �بتاكر واإلبداع أن یفيد منح الرباءات أو ز�دة اس�ت�دام هذه الرباءات، يف �ني اكن الهدف املقصود من �قرتاح هو 
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اخلاصة مبؤسسات البحث العامة واجلامعات عندما د�لت أشار الوفد إىل انهتاء س�ياسة إلغاء الرسوم . و�لتايل، بصورة أوسع
. ومبوجب القوانني اجلدیدة، اس�تفادت مؤسسات 2017دیدة �زي التنفيذ يف إس�بانيا يف �ام قوانني �راءات ��رتاع اجل

إذا أمكن إثبات أن  %100بنس�بة ز�دة ميثل وهو ما ميكن أن  ،% 50األحباث العامة واجلامعات من ختفيض الرسوم بنس�بة 
�لنس�بة ملقديم الطلبات % 75فيضات الرسوم بنس�بة . و�ىل النقيض من ذ�، مت احلفاظ �ىل خت یمت اس�ت�دا�ا�راءة ��رتاع 

إدارة للبحث ا�ويل والفحص ا�متهيدي بوصفه  املكتب األس�باين للرباءات والعالمات الت�اریةمن �الل من الب�ان النامية 
ان النامية، ا�ويل. و��، فضل الوفد معوما إجراء ختفيضات يف الرسوم �ىل مجمو�ات أكرب مثل مقديم الطلبات من الب�

بدال من اس�هتدافها �ىل حنو أضيق مجلا�ات مثل اجلامعات، واكنت �یه شكوك �شأن فعالية تنفيذ ختفيضات الرسوم لل�امعات 
 يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات.

قرتاح وأید وفد سو�رسا البيان ا�ي أدىل به نيابة عن ا�مو�ة �ء وأعرب عن تقد�ره للتعدیالت اليت أد�لت �ىل � .185
ال �زال حبا�ة إىل مل جتد ردا واكنت هناك بعض األس�ئ� اليت ال �زال  ،. ومع ذ�ةالفریق العامل السابقعقد �لسات منذ 

جمال توضيح. ورأى الوفد أن ختفيض رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات قد ال �كون أفضل طریقة �مع دور اجلامعات يف 
أن ختفيض رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات مل یؤد إىل  PCT/WG/7/6اردة يف الوثيقة أوحضت ا�راسة الو و �بتاكر. 

�ىل النقيض من و ا�لكية اكنت منخفضة. التقد�ریة وأن مرونة الرسوم  ،ز�دة �برية يف إیدا�ات الرباءات من قبل اجلامعات
اكن �ى بعض اجلامعات  ،�ىل سبيل املثالو جلامعات. اكنت التدابري األخرى أكرث فعالية يف �شجيع �بتاكر من قبل ا ،ذ�

يف سو�رسا و�دة خمصصة لتقدمي املسا�دة يف األمور املتعلقة بتقدمي طلبات الرباءات ومالحقهتا قضائيا وإدارة احلقوق والعقود 
 ،مقابل رمس متواضعاملسا�دة يف البحث عن الرباءات معليات أیضا الوفد  قدمالصنا�ة و�منية ��رتا�ات. كام جمال مع املربمة 

درايل السو�رسي للملكية الفكریة يسمح للباحثني �الس�تفادة من املعرفة املتخصصة لفاحيص الرباءات. كام قدم املعهد الف مبا � 
)IPI ( من معرفة  حيث ميكن للباحث أن �س�تفيد ،بحث عن �راءات ��رتاع مقابل رمس متواضعال معليات مسا�دات يف

مع قيام الفاحص بتقدمي معلومات �امة عن �راءات ��رتاع و  ،خبري �راءات ��رتاع يف جمال متخصص معني ليوم اكمل
إجراءات �سجيل �راءات ��رتاع وإجراء معليات حبث مع الباحث يف قوا�د بيا�ت �راءات ��رتاع العامة. وأعرب الوفد 

� یتعلق وفضاء املهمتة مبزید من املعلومات حول �يفية مسا�دة اجلامعات يف معلية �بتاكر. زتوید ا�ول األعل اس�تعدادهعن 
اع�د یؤدي الب�ان. و�� أعرب الوفد عن قلقه من أن �ختالف خيتلف  "اجلامعة"تعریف  �رى الوفد أن ،قرتاح الربازیل�

�ستند  و�دتعریف موضع حب الوفد بسري  ،�ليهالرباءات. و إىل إساءة اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأن فضفاض تعریف 
. ووافق الوفد أیضا �ىل البيان من ا�ول األعضاءستند إىل الفهم ا�ايت �لك دو� �  تعریفبدال من  ،إىل معایري موضوعية

لطلبات والتدابري اليت ینبغي رشط یتعلق بأهلية مقديم اوجود حلا�ة إىل ف� یتعلق �ا�ي مت اإلدالء به نيابة عن ا�مو�ة �ء 
أعرب الوفد عن قلقه �شأن  ،الرسوم. و�الوة �ىل ذ�يف خفض للحصول �ىل اختاذها يف �ا� �دم أهلية مقدم الطلب 

متثل �اكليف اإلیداع سوى ال  ،ذ� و�إلضافة إىلوختفيضات الرسوم املتعلقة مباكن وجود اجلامعة. احلدود املوضو�ة خمتلف 
�ىل الزتامه بتقدمي �راءات ا�رتاع �الية  اجلامعات. ويف تأ�يدتتحملها جزء صغري من إجاميل �اكليف البحث والتطو�ر اليت 

للجودة. ومن املمكن أن  امقياسمتثل أشار الوفد إىل أن رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات  ،اجلودة وفوائدها للمجمتع كلك
خفض الرسوم �لتايل إىل ز�دة �دد طلبات الرباءات األقل جودة اليت قد ال متر من �الل الفحص املوضوعي للرباءات.  یؤدي

بعض ��رتا�ات رسوم اإلیداع إذا مل یمت رشاء الرباءة أو �رخيصها جتار�. و�لص الوفد �س�تحق قد ال  ،�ىل سبيل املثالو 
 قرتاح يف هذه املر��.إىل أنه ليس يف موقف �سمح � بدمع �

وأعرب وفد ا�امنرك عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء. وشكر وفد الربازیل �ىل �قرتاح  .186
ل�امعة واقرتاح سقوف لمعاجلة بعض الشوا�ل اليت أعربت عهنا الوفود، أي حماو� العثور �ىل تعریف �شأن املنقح وال س�� 

لمت�دثني تقد�ره ل ورشة العمل و إقامة القرتاح. كام أعرب الوفد عن تقد�ره للمكتب ا�ويل �ىل املتعلق �ري املايل إلدارة التأث
مليون فرنك  1.5التخفيضات املقرت�ة س�تأيت �سعر مرتفع قدره نتي�ة طلبا إضافيا  139هناك املمتاز�ن. وذكّر الوفد بأن 

�لقة العمل، ظل الوفد یعتقد أن إد�ال ختفيضات الرسوم لل�امعات لتحفزي سو�رسي. وبعد أن اس�متع إىل املت�دثني يف 
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اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات اكن جمرد وس�ي� من وسائل حتسني الرتوجي لال�رتا�ات اليت طورهتا اجلامعات 

سلط عىل سبيل املثال، فالهدف. نظام الرباءات قد �كون أكرث مالءمة لتحقيق هذا �ري تدابري أخرى هناك و�سویقها، و 
ماكتب نقل التكنولوجيا مكبادرة رئيس�ية لز�دة املعرفة �مللكية الضوء �ىل إ�شاء ت فاردار سواكن يالربوفسور ا�كتور فازیل 

وفد عام إذا املت�دثني يف �لقة العمل، �ساءل الاليت �رب عهنا الفكریة وتعز�ز اس�ت�دام امللكية الفكریة. ويف ضوء اآلراء املتنو�ة 
م أي دليل إلثبات دَ قَ اجلامعات، ومل یُ اليت تقد�ا لتحفزي إیدا�ات الرباءات فا�لية اكن خفض الرسوم املقرتح هو أكرث الطرق 

�كن . �ىل املس�توى الت�اريلتطبيق اقاب� ال�راءات ��رتاع ز�دة �دد أن ز�دة �دد طلبات الرباءات سوف یؤدي إىل 
من أن یؤدي عن خوفها الس�يدة إلزيابيث ریرت دوس سانتوس، ويه إ�دى املت�د�ت، قد أعربت ف�ىل العكس من ذ�، 

الرباءات األقل جودة. وذكّر الوفد الفریق العامل بأن التاكليف الرئيس�ية للحصول �ىل �دد خفض الرسوم املقرتح إىل ز�دة 
رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وليس د الس�نویة، حامیة �راءة ��رتاع �رتبط �ملستشار�ن والرتجامت ورسوم الت�دی

�اكليف الرباءات والتأثري �ىل  حتت عنوان 2015املفوضية األوروبية يف �ام  او�الوة �ىل ذ�، اكن واحضا من دراسة �رشهت
ترصحيات لك من وفدي �ىل الوفد وأكد أن �اكليف اإلیداع متثل جزءا ضئيال من مجموع �اكليف البحث والتطو�ر.  �بتاكر

ختفيض إضايف يف الرسوم �ىل مجيع طلبات مجيع املتقدمني. و�الوة اليت تدمع تطبيق أي اليا�ن والوال�ت املت�دة األمر�كية 
. و�لص الوفد إىل أن هناك معاجلهتاهناك قضا� معلية مس�مترة حتتاج إىل الزالت �ىل ذ�، وكام ورد يف بيان ا�مو�ة �ء، 

 زید من العمل قبل أن �متكن من التوصل إىل قرار �شأن �قرتاح.القيام مب �ا�ة إىل

تنظمي �لقة العمل اليت قدمت �ىل األمانة كام شكر وفد الربازیل �ىل �قرتاح املنقح عن شكره لوفد أملانيا أعرب و  .187
��رتاع. وأعرب الوفد عن تقد�ره �راءات إیدا�ات العدید من األفاكر ا�تلفة �شأن �يفية مسا�دة اجلامعات �ىل ز�دة 

الفریق العامل األ�ري وأشار إىل أن بعض األس�ئ� اليت أ�رها �شأن هذا املوضوع قد اج��ات للتعدیالت اليت أد�لت منذ 
لل�امعات یلزم معاجلهتا. ومل �كن الوفد مقتنعا بأن ختفيض رسوم �القة مت الرد �لهيا. ومع ذ�، ال �زال هناك خماوف �امة وقضا� 

�الل الرباءات ذات اجلودة العالية. وأظهرت العروض املقدمة إیداع هو أفضل وس�ي� لتعز�ز �بتاكر ونقل التكنولوجيا و
فقط من التاكليف املرتبطة حبامیة الرباءات تتعلق �رسوم معاهدة %  15إىل  10�لقة العمل أن مرونة الرسوم منخفضة، وأن 

 الرمغ من أن ختفيضات الرسوم قد �كون مفيدة يف بعض الصنا�ات، إال أن فوائد التخفيضات �ىلو التعاون �شأن الرباءات. 
اإلجراء ميثل وا�د یناسب امجليع" مل �كن �ل . ويف ضوء ذ�، رأى الوفد أن هنج "حمال للتساؤلالعامة يف الرسوم اكنت 

مل یمت وتفاصيل التنفيذ. املتعلقة ب �ة متنو�ة من ا�اوف الهدف املعلن لالقرتاح. �إلضافة إىل ذ�، بقيت مجمو لتحقيق األ�سب 
لتخفيضات، للحصول �ىل ا�دیدة تتعلق مبعایري األهلية �ساؤالت �امعة. كام اكنت هناك ملصطلح تعریف ملزم التوصل ل بعد 

�كن الوفد يف وضع �سمح �  تنفيذ �قرتاح سواء من حيث اإلدارة أو من حيث اآل�ر املالية. و�لتايل مل�يفية ومل یمت توضيح 
 بدمع �قرتاح.

ألمانة �ىل تنظمي �لقة العمل اإل�المية. ووافق الوفد �ىل األساس وأعرب عن شكره لوأید وفد الفلبني �قرتاح  .188
�ال�ا  املنطقي للمقرتح، �كنه أشار إىل الشوا�ل اليت أ�رهتا الوفود األخرى �شأن تنفيذه. و�ىل الرمغ من أن �قرتاح ال ميثل

نظام معاهدة يف اس�ت�دام جلامعات اليت توا�ه التلكفة املتعلقة �إىل إزا� احلواجز مفيدا ألنه هيدف �لك احللول، إال أنه اكن 
�قرتاح مبادرة هامة من وميثل اجلامعات �ات فا�� هامة يف نظام �بتاكر ومتثل التعاون �شأن الرباءات والوصول إليه. 

ل التوصل حل اس�ت�دام نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ويف اخلتام، قال الوفد إنه یعتقد أنه ميكن شأهنا أن �شجع �ىل
 معيل ف� یتعلق �شوا�ل التنفيذ.

وفد الربازیل �ىل �قرتاح املنقح وأید البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة عن شكره لوفد اليو�ن وأعرب  .189
اجلامعة عن طریق تيسري توفره ، أعرب الوفد عن تأیيده لتشجيع �بتاكر ا�ي طرحتن الشوا�ل اليت �ىل الرمغ مو �ء. 

بتلكفة الوصول إىل نظام �راءات ��رتاع وميثل الوصول إىل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات من �الل ختفيض الرسوم. 
. وميكن �لتايل قلي�ومزيانيات حمدودة أمهية قصوى �لنس�بة لل�امعات اليت تعمل يف كثري من األحيان يف ظل موارد معقو� 

وحبسب ما �اء يف اجلامعات. ا�ي تقوم به �د أدىن من اخلسا�ر يف اإل�رادات من أ�ل حتفزي النشاط �بتاكري حتقيق دمع 
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یتبا�ن بني الب�ان. وأعرب الوفد بذ� عن قلقه ألن اع�د تعریف فضفاض قد  اقرتاح الربازیل، فإن تعریف مصطلح �امعة
یؤدي إىل سوء اس�ت�دام نظام الرباءات. و�ليه، سريحب الوفد بتعریف مو�د �ستند إىل معایري موضوعية بدال من تعریف 

منظمة امللكية  تبيل املثال، اكن�الوة �ىل ذ�، تو�د تدابري وحوافز خمتلفة لتسهيل ا�خول يف نظام الرباءات. �ىل س 
دعومة للسامح للمتقدمني املبحث ال تقدمي طلبات �راءات ��رتاع ومعليات مقابل تقاىض رسوما منخفضة ت  الصناعية �ليو�ن

الوضع  حبامیة ا�رتا�اهتم. وأقر جملس إدارة املنظمة األوروبية للرباءات أیضا بأمهية منح الوصول إىل نظام الرباءات، مع مرا�اة
. األحباثاملايل لبعض فئات مقديم الطلبات، أي األش�اص الطبيعيني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومر�كز 

 % 75بنس�بة ختفيض  ني للحصول �ىلواكن املتقدمون من ا�ول اليت �هيا اتفاقات معل مع املكتب األورويب للرباءات مؤهل
إیداع يف الس�نة. ورأى  100�ىل واليت تقترص كتب �شأن �راءات اإلیداع الوطنية األوىل، �ىل معليات البحث اليت قام هبا امل 

من هدف ال حتقيق فا�لية ، و�كن ینبغي أن ختضع ملراجعة منتظمة لتقيمي ینبغي أن �كون مس�هتدفة ختفيضات الرسومأن الوفد 
 س�توعب شوا�ل مجيع الوفود.� التوصل إىل �ل �شأن �قرتاح �ىل الس�ياسة. وتطلع الوفد إىل العمل 

وفد الربازیل �ىل �قرتاح املنقح. وأعرب عن شكره لوأید وفد �ر�يا البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء  .190
وأعرب عن اعتقاده بأن اجلامعات تلعب دورا هاما يف التمنية �قتصادیة والتكنولوجية عن طریق حتویل البحث العلمي إىل 

د�ل قد قانون وطين �دید للملكية الصناعية، هناك . وأفاد بأن والرتاخيصالرباءات احلصول �ىل �ات من �الل ��رتا
أعطى القانون اجلدید ا�رت�ني من فقد أد�ل تغيريا �بريا �ىل ملكية ��رتا�ات اجلامعية. وقد ، 2017�زي التنفيذ يف �ام 

لث ا��ل الناجت عن �سویق ��رتاع، هبدف حتقيق اإلماك�ت �بتاكریة اجلامعات احلق يف احلصول �ىل ما ال یقل عن ث
املعدل، و�كنه أراد لالقرتاح من حيث املبدأ مؤیدا لل�امعات. و�عتباره أ�د املس�تفيد�ن احملمتلني من النظام املقرتح، فقد اكن 

 املقرتح. لرسومض اخلفالقضا� اليت حتتاج إىل توضيح لضامن التنفيذ الصحيح عن كثب أن �راقب 

تنظمي �لقة العمل التدریبية، وأید �ىل األمانة شكر وفد الربازیل �ىل �قرتاح املنقح و عن شكره لوفد فر�سا وأعرب  .191
سامهت بقدر �بري يف قد أن معاهدة التعاون �شأن الرباءات ونظرا إىل البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء. 

لویبو، جيب النظر إىل القضا� املتعلقة �خلفض املقرتح للرسوم يف إطار أوسع من نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات د�ل ا
وآلية احلدود القصوى و�ده. وشاطر الوفد شوا�ل وفدي الوال�ت املت�دة األمر�كية واململكة املت�دة ف� یتعلق بتعریف 

 %50�رتاع الفر�يس ختفيضا بنس�بة ى. �ىل املس�توى الوطين، قدم قانون �راءات �املراقبة املرتبطة هبذه احلدود القصو 
املعهد الوطين الفر�يس للملكية حتت إرشاف و �رب أراضهيا الوطنية. اليت تطبق لل�امعات كجزء من مجمو�ة من اإلجراءات 

اع، ومت متویل بعض الرسوم املس�تحقة ، متكن الفاحصون من التعاون مع اجلامعات ملسا�دهتم يف إجراءات اإلیدالصناعية
 13ملوظفي الرباءات. وقد أدت هذه التدابري جممتعة إىل حتسني �س�بة طلبات الرباءات املقدمة من اجلامعات، واليت شلكت 

. وأعرب الوفد عن اس�تعداده ملواص� احلوار �شأن �قرتاح، �كنه أقر بأن هناك بعض متقدمة بطلبات�ة  50من بني أكرب 
 قضا� اليت یتعني اس�تكشافها مبزید من العمق قبل التوصل إىل توافق يف اآلراء.ال

مجمو�ة ب�ان أس�يا الوسطى والقوقاز وأید وفد بيالروس �قرتاح وأید البيان ا�ي أدىل به وفد اكزاخس�تان �مس  .192
وفقا إلجراءات من �دد الطلبات  من شأنه أن �زید % 50تخفيض الرسوم بنس�بة القيام ب . ورأى الوفد أن وأورو� الرشقية

�ىل الرمغ من أنه ليس من املمكن و طلبا مل �كن ذا أمهية �برية.  20قدره أقىص وضع �د معاهدة التعاون �شأن الرباءات، وأن 
ینبغي أن تؤدي إىل ز�دة فرص ز�دة الطلبات أن یؤ�ر مكتب امللكية الفكریة �ىل جودة طلبات احلصول �ىل �راءات، فإن 

 .وهو ما س�يفيد ا�متعالرتاخيص لال�رتا�ات  منح

وفد الربازیل �ىل اقرتاح ختفيض رسوم �امعات الب�ان املتقدمة والنامية. ورأى الوفد عن شكره لوفد الربتغال وأعرب  .193
خر�ن، املتقدمني اآلعن من �امعات معينة، مبا يف ذ� يف الربتغال، اكنت أكرث حساس�ية لتغيري الرسوم إیداع الطلبات أن 

. ومع أ�ذ ذ� يف احلس�بان، رحب الوفد موقعهامجليع اجلامعات بغض النظر عن یدمع املساواه يف املعام� �لنس�بة و�كنه 
معاهدة التعاون إطار كرث جودة يف األطلبات �دد أكرب من ال �ملقرت�ات اليت تفيد اجلامعات و�سمح لها �ز�دة قدرهتا �ىل تقدمي 
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املشرتكة الطلبات لوفد بأن بعض القضا� حتتاج إىل توضيح، مبا يف ذ� تطبيق �قرتاح يف �االت �شأن الرباءات. وأقر ا
 ودور ماكتب �سمل الطلبات يف تنفيذه.

وفد الربازیل �ىل �قرتاح املنقح وأید البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة عن شكره لوفد كندا وأعرب  .194
حبمكة و وأعرب عن أم� يف أن �متكن الفریق �كون مس�هتدفا ویدار ختفيض يف الرسوم ینبغي أن  �ء. ورأى وفد كندا أن أي

العامل من امليض قدما يف تقدمي أفاكر جيدة لتحسني نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات رمغ أنه قد �كون هناك بعض 
�ىل املس�توى أعرب عن أم� يف إماكنية إجياد �ل معيل . ويف كندا، مت ��رتاف بأمهية حتفزي اجلامعات، و األمور ا�هو�

 یضمن أیضا �دم تأ�ر إ�رادات معاهدة التعاون �شأن الرباءات بصورة ال مربر لها.ا�ويل 

ة األفریقية للملكية الفكریة �قرتاح وأید البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقيوأید ممثل املنظمة  .195
ة األفریقييف املنظمة  17ة األخرى. اكنت مزيانيات اجلامعات يف ا�ول األعضاء الـ األفریقيا�الت اليت قدمهتا الوفود واملد

. و�� قدمت أقل مهنا منخفضة، واكنت مزيانيات اس�تغالل نتاجئ األحباث لصاحل الب�املتعلقة �ألحباث للملكية الفكریة 
عن اعتقاده بأن ممثل املنظمة من اجلامعات. وأعرب ملقديم الطلبات كخطوة أوىل دعام ماليا  ة للملكية الفكریةاألفریقياملنظمة 

إىل أن مس�توى  ا�قرتاح س�ميكن مقديم الطلبات من ا�ول األعضاء فهيا من �لب ��رتا�ات �ىل املس�توى ا�ويل، مشري 
 ممثل املنظمةلل�امعات يف أفریقيا. ورمغ وجود بعض القضا� اليت قد ال �زال حبا�ة إىل �ل، أعرب ميثل ماكحب احلايل الرسوم 

 مبدأ �قرتاح حبلول هنایة ا�ورة.�شأن عن أم� يف أن یمت �تفاق 

ووفد جنوب وانضم وفد الربازیل إىل البيان ا�ي أدىل به وفد إ�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب  .196
دو� متعاقدة قد أیدت �قرتاح.  152من بني دو�  105. وأشار إىل أن وفود ومجمو�ات متثل دول الرب�كسأفریقيا �مس مجمو�ة 

وأثبت ذ� أن هناك طلبا مرشو�ا �ىل �قرتاح من أ�لبية أعضاء معاهدة التعاون �شأن الرباءات ینبغي أن یعاجله الفریق 
مجمو�ة و  مجمو�ة ب�ان آس�يا الوسطى والقوقاز وأورو� الرشقيةة، و األفریقي�شلك �اص مجمو�ة الب�ان العامل. وشكر الوفد 

، إىل �انب وفود لك من بيالروس، وش�ييل، والصني، و�ولومبيا، ومرص، والسلفادور، والهند، ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب
لزي�، واملغرب، والفلبني، و �حتاد الرويس والس�نغال وأس�بانيا و�ر�يا اإلسالمية)، وما -وإندونيس�يا، وإ�ران (مجهوریة 

مع وفد اليا�ن �ىل أن وفد الربازیل واتفق  ة للملكية الفكریة �ىل دمعهم.األفریقيواإلمارات العربية املت�دة، وممثل املنظمة 
یه الوقت ا�اكيف للنظر يف املسأ� منذ ا�ورة الثانية و�كنه یعتقد أن الفریق العامل اكن � ،�قرتاح حيتاج إىل مناقشة متأنية

أشار الوفد إىل أن  ،. وردا �ىل املدا�التألول مرهحيث مت طرح هذه القضية  ،2009يف �ام اليت عقدت للفریق العامل 
تب �سمل ماك�لوقت ا�ي �س�تغرقه أظهرت اإلحصاءات املتعلقة وقد . احلد األقىص للطلباتبعض الوفود قد ذ�رت مسأ� 

 أس�بوع 2.5اكن  2017 �ام يف الوقتالطلبات إلرسال طلبات معاهدة التعاون �شأن الرباءات إىل املكتب ا�ويل أن متوسط 
من طلبات معاهدة التعاون �شأن الرباءات احملا� إىل املكتب ا�ويل %  95.1أن  ،ىل ذ�� و�الوة. ا�ويل اإلیداع �رخي من

أسابيع من �رخي اإلیداع ا�ويل. وهذا یثبت أنه من �ري الرضوري �نتظار ملدة �ام اكمل لتقيمي العدد  أربعةقد مت تلقهيا �الل 
مت ا�متيزي بني �امعات الب�ان  ،ا�قيق للطلبات املقدمة من إ�دى اجلامعات. وف� یتعلق �لطلبات املتعلقة �ملساواة يف املعام�

مس�تعدا يف �قرتاح اس�ت�ابة للشوا�ل املتعلقة �لتلكفة اإلجاملية للویبو. ومع ذ� اكن الوفد ب�ان املتقدمة �امعات ال  النامية و
ملصطلح تعریف واحض وضع التخفيضات مجليع اجلامعات. أما �لنس�بة لل�ا�ة إىل واحلدود من اقرتاح یقدم نفس املس�توى لتقبل 
فإن فتح اجلامعة خيضع لإلذن والرقابة واملراقبة من قبل احلكومات. و�� اقرتح الوفد �ع�د �ىل قامئة اجلامعات  ،�امعة

وطنية. ورأى الوفد اللخصائص ل�امعة وفقا ميثل تقيمي ما يه األ�در ب مضيفا أن احلكومات  ،املعمتدة املقدمة من الب�ان نفسها
ميكن اس�ت�دام التعریف املتفق  ،معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و�الوة �ىل ذ� ليس دوریضا أن مناقشة تعریف اجلامعة أ

�لتعاون مع اليو�سكو. ومن أ�ل �ل املسائل وا�ي مت وضعه قا�دة بيا�ت التعلمي العايل العاملية  يف�امعة صطلح �ليه مل
الطلب بنفس �مس ا�ي یظهر يف قامئة اجلامعات املعمتدة للمتتع  ذ�ر الوفد أنه جيب تقدمي ،املتعلقة بأهلية وتنوع أسامء املود�ني

رأى الوفد أنه من املهم �لنس�بة للمنظامت ا�ولية مثل  ،�ملزا�. وف� یتعلق �لطلبات املشرتكة من اجلامعات يف خمتلف الب�ان
 ،اردة يف دیبا�ة معاهدة التعاون �شأن الرباءاتأشار الوفد إىل األهداف الو  ،التعاون ا�ويل. ويف هذا الصدد�شجع الویبو أن 
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�ىل الرمغ و أن ا�ول املتعاقدة "مقتنعة بأن التعاون بني ا�ول سيسهل إىل �د �بري حتقيق هذه األهداف". واليت تنص �ىل 
�ويل أن فقد أظهرت بيا�ت املكتب ا ،من أن ورشة العمل أوحضت أن هناك قدرا �بريا من التعاون ا�ويل بني اجلامعات

موضوع معظم �راءات ��رتاع قد مت إیداعها من قبل �امعة وا�دة من نفس الب� يف مكتب �س�تالم. وهذا �شري إىل أن 
أعرب الوفد عن رغبته يف الت�يل �ملرونة وإدراج قا�دة مماث� للبند  ،قضية رئيس�ية. ومع ذ�ميثل الطلب املشرتك ال ینبغي أن 

املعایري املنصوص  م، فيجب أن �س�تويف لك مهنا إىل أنه "إذا اكن هناك العدید من مقديم الطلباتمشري  ،يف �دول الرسوم 5
أوحضت  ،�ىل اس�تنتا�ات دراسة األمانة �شأن مرونة الرسومیعمتد أن �قرتاح املتعلقة بلم�اوف واس�ت�ابة ل". 6�لهيا يف البند 

الب�ان قد �شاورت مع �امعاهتا وتلقت تعليقات ورد فهيا أن رسوم أن العدید من  C. PCT 1515تعممي الردود الواردة من 
�اء ذ� �ىل و�ه اخلصوص من وفود و اإلیداع بناء �ىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات متثل �ائقا أمام ا�خول إىل النظام. 

 ،ذ�رت مت�دثة من الربازیل ،ل �لقة العملة للملكية الفكریة. و�الاألفریقيوممثل املنظمة  ،�ولومبيا واليو�ن والربتغال ومالزي�
أیضا إىل احلا�ة إىل املزید من  تأشار  ا�كهن ،مبادرة مرحب هباميثل أن �قرتاح  ،الس�يدة إلزيابيث ریرت دوس سانتوسويه 

أ�رز الس�يد بو س�تيهنوس  ،��رتا�ات. ويف �لقة العمل�شجيع املبادرات احلكومية إىل �انب ختفيضات الرسوم من أ�ل 
يف املتبعة حيث أن الفلسفة  ،�خول يف املر�� الوطنية يف إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءاتلأمهية فرتة الثالثني شهرا 

تقدمي الطلب ذو شهرا من �رخي  28إذا مل �متكن مقدم الطلب من �سویق ��رتاع يف غضون �متثل يف أنه ن ج�امعة �و�هنا
واكن الوفد رشائه من اجلامعة. �ادة إل�كون هناك فرصة أمام الباحث أو مضن إطار املعارف العامة أصبح ��رتاع  ،األولویة
وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية من أ�ل وفقا القرتا�ات مع التقيمي املناسب آل�ر �قرتاح الغروب إلدراج بند متقبال أیضا 

�الل مل �كن من املمكن تقيمي آ�ر ختفيض الرسوم قبل احلصول �ىل بيا�ت حقيقية من  إحراز تقدم يف املناقشات. ومع ذ�،
طلبات �راءة أ�ىل جودة �الل املر�� الوطنية تقدمي التنفيذ. ورأى الوفد أن نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات مسح ب 

ا�متهيدي ا�ويل. ونتي�ة ��، من احملمتل أن یؤدي الفحص و الرباءة من قبل إدارة البحث أهلية �شأن تقدمي رأي كتايب �سبب 
�قرتاح إىل تطبيقات ذات جودة أ�ىل و�لتايل ینبغي أن ینظر فهيا الفریق العامل. �الوة �ىل ذ�، عند اختاذ قرار �شأن 

تناول وقد . بذ�طة تقدمي طلب �راءة أو �دم تقدميه، یأ�ذ مقدم الطلب بعني �عتبار الفوائد املتوقعة والتاكليف املرتب
. وكام أشار رئيس اخلرباء اختاذهالفائدة املتوقعة قرارا دا�ليا �ىل املتقدمني متثل ، يف �ني �لطلب�قرتاح التاكليف املرتبطة 

�قتصادیني، فإن السبب الرئييس وراء ارتفاع مرونة أسعار اجلامعات يف الب�ان النامية قد �رجع إىل حمدودیة املزيانيات. 
و�� مفن املرحج أن تواصل �امعات الب�ان النامية تقيمي الطلبات بعنایة قبل أن تقرر تقدمي طلب ودفع الرسوم الالزمة. وأقر 

بأن التخفيضات يف الرسوم يه أ�د األمث� �ىل التدابري الوطنية اليت املتعلقة الوفد �ملالحظات اليت أدىل هبا وفد سو�رسا 
ة �بتاكر. و�ىل الرمغ من أن الس�ياسات البدی� اليت نوقشت ميكن أن �كون مفيدة، إال أهنا اكنت سا�دت �امعاهتا يف معلي

ممك� لتخفيض الرسوم وظلت �ارج نطاق اختصاص الفریق العامل املعين مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات، ا�ي هيدف إىل 
حول مرونة الرسوم أن اليت جرت أظهرت ا�راسات و ا�ولية.  أمام إیداع طلبات الرباءاتاليت تقف احملددة العقبات معاجلة 

مس�توى الرسوم اكن �ام �شلك �اص لبعض املبتكر�ن، و�اصة اجلامعات، عند الوصول إىل هذه املر�� من إجراءات 
اءات تظل �ائقا الرباءات. وذ�ر العدید من مس�ت�ديم نظام الرباءات أیضا أن رسوم اإلیداع بناء �ىل معاهدة التعاون �شأن الرب 

خول النظام، حىت يف الب�ان املتقدمة. ووافق الوفد �ىل أن هناك العدید من التاكليف األخرى املرتبطة مقديم الطلبات �أمام 
�حلصول �ىل حامیة �راءة ��رتاع، ال س�� أتعاب احملاماة. ومع ذ�، مل �كن الفریق العامل ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات 

التاكليف األخرى، حيث أن ا�ول األعضاء �هيا س�ياساهتا الوطنية اخلاصة هبا واليت ال تد�ل يف ملناقشة دى املناسب املنت
إساءة اس�ت�دام النظام نظرا للطبيعة املؤسس�ية لل�امعات متعلق بنطاق والیة الفریق العامل. وأ�ريا، مل �كن هناك خطر �بري 

اكن هناك أیضا توقع �ام بأن أحصاب و تتعمد �شوهيها. ويه لن  ا يف �ذب الطالبوحقيقة أن اجلامعات تعمتد �ىل مسعهت
 .یترصفون بنية حس�نةاملصل�ة 

أشار الرئيس، يف تلخيصه للمناقشات، إىل أنه بي� تؤمن الوفود �لنوا� اإلجيابية لتقدمي حوافز للباحثني يف اجلامعات و  .197
قامت ، فقد أشارت ا�ول األعضاء إىل صعو�ت معلية يف تنفيذ �قرتاح. ويف �ني عامل اليومالحلل املش�لك التقنية اليت توا�ه 

�قرتاح األصيل للتعامل مع القضا� اليت أثريت يف املناقشات السابقة، مثل تعریف اجلامعة، واملسؤولية املالية بتنقيح الربازیل 
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وینبغي قرتاح تتعلق �الألعضاء �هيا مع ذ� شوا�ل �برية للویبو وأهلية اجلامعات من الب�ان املتقدمة، فإن بعض ا�ول ا
 إجراء مزید من املناقشات.مع رضورة . ومن مث أوجز الرئيس أنه ميكن قبول �قرتاح بصيغته احلالية تناولها

 بني ا�ول األعضاء وأحصاب املصل�ة اآلخر�ناملشاورات د�ا الفریق العامل األمانة، من �الل تعممي، إىل بدء و  .198
التخفيف اليت قد �كون ذات ص� �ملناقشات حول س�بل لت�دید القضا� واحللول وا�اطر و  2018قبل هنایة �ام 

، إذا اكنت معلية، أمث� �ىل تدابري ملموسة ميكن النظر املشاوراتجلامعات. وقد �شمل االتخفيضات املمكنة يف رسوم 
أ�اله، دون املساس �القرتا�ات البدی� اليت قد تقرت�ا  192إىل  157 من فهيا ملعاجلة املسائل املشار إ�هيا يف الفقرات

املكتب ا�ويل تبني یعدها ا�ول األعضاء. وستس�ت�دم التعليقات الواردة �الل ت� املشاورات كأساس لوثيقة 
ات يف ا�ورة احلالية، مبا اخليارات املمكنة ف� یتعلق �كيفية معاجلة خمتلف قضا� التنفيذ اليت مت حتدیدها أثناء املناقش

لتعدیالت الالزمة �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأن املتعلقة �يف ذ�، حسب �قتضاء، املقرت�ات 
 الفریق العامل يف دورته القادمة.یقوم �لنظر فهيا الرباءات، �يك 

 الرسوم متعلقة بتخفيضحتدیث لتقر�ر مر�يل عن تنفيذ تغيريات  )�ء(
 .PCT/WG/11/23استندت املناقشات إىل الوثيقة  .199

املقدمة وقال وفد الربازیل إن البيا�ت الواردة يف الوثيقة تبني أن األش�اص الطبيعيني ميثلون �س�بة مالمئة من الطلبات  .200
اآل�ر  البيا�ت هرتوأظ . و�ر�يا واملكس�يك الربازیل املرتفع مثلمن الب�ان املس�تفيدة، مبا يف ذ� الب�ان ذات ا��ل املتوسط 

اإلجيابية لتخفيض الرسوم املس�هتدف �ىل سلوك اإلیداع. وقد لوحظ اخنفاض �اد يف اإلیدا�ات من �انب األش�اص 
يف التخفيض يف یوليو فهيام احلق واملقميني  مواطنهيامالطبيعيني (أكرب من �خنفاض العام يف الطلبات) من الب��ن ال��ن فقد 

 تألش�اص الطبيعيني، اكنلق يف ختفيض الرسوم احللب�ان اليت حصلت �ىل �لنس�بة ل من ذ�،  . و�ىل النقيض2015
 الثانية الس�نة يف % 15األوىل  الس�نة % يف 8 بنس�بة الطبيعيني األش�اص من اإلیدا�ات �دد يفهناك ز�دة يف متوسط 

لل�امعات، أكد الوفد �ىل أن الوثيقة أظهرت  الرسوم املتعلق بتخفيض �قرتاح إىل إشارة ويف. تطبيق ختفيض الرسوم بعد
بأن البيا�ت الوفد من إلغاء ختفيض الرسوم، �كن أقر وتأثريا سلبيا ختفيض الرسوم، تطبيق �ىل سلوك اإلیداع بعد تأثريا إجيابيا 

 املشار إ�هيا يف الوثيقة ال هتم اجلامعات.

 .PCT/WG/11/23حتو�ت الوثيقة �لام مب الفریق العامل وأ�اط  .201

 تنس�يق املسا�دات الفنية مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات
 .PCT/WG/11/22استندت املناقشات إىل الوثيقة  .202

املناقشات اليت جرت يف إطار بند آخر مس�ت�دات الفریق العامل �شأن اطالع قدمت األمانة الوثيقة عن طریق و  .203
جمال التعاون ألغراض التمنية" يف ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة املعنية �دول األعامل الفرعي "املسا�دة التقنية للویبو يف 

من  13. وقد أ�اطت اللجنة �لام �لوثيقتني املشار إ�هيام يف الفقرة 2018مایو  18إىل  14من  يف الفرتة �لتمنية وامللكية الفكریة
رب اليت ة التقنية لتبادل األفاكر واملامرسات والت�االوثيقة، و�قشت أیضا إ�شاء منتدى �ىل ش�بكة اإلنرتنت �شأن املسا�د

طلبت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكریة من األمانة تقدمي وثيقة و (ب) من املرفق الثالث �لوثيقة. 1أحيلت إ�هيا يف الفقرة 
 19كية الفكریة، املقرر عقدها يف الفرتة من عن إ�شاء هذا املنتدى �ىل ش�بكة اإلنرتنت ل�ورة التالية للجنة املعنية �لتمنية واملل 

�شأن املسا�دة التقنية. وأ�ريا، إلجراء حوار تفا�يل . �إلضافة إىل ذ�، س�يخصص جزء من ت� ا�ورة 2018نومفرب  23إىل 
�ىل �نرتنت للویبو  التقنيةموقع املسا�دة من املرفق الثالث للوثيقة، أبلغت األمانة الفریق العامل بأن  6و�إلشارة إىل الفقرة 

مع ا�ول األعضاء جتري املسا�دة الفنية ومرشو�ات خمتلفة ویغطي املوقع قد مت إطالقه �الل ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة. 
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یة مبوارد املسا�دة التقنية مثل قا�دة بيا�ت الویبو للمسا�دة التقنية للملكية الفكر �رتبط  اومس�ت�ديم امللكية الفكریة. كام أهن
 من الوثيقة. 7املشار إ�هيا يف الفقرة 

ش�يا مع التوصية امتو  .املسا�دة التقنية كأداة �متكني اس�ت�دام امللكية الفكریة يف التمنيةتوفري وأكد وفد الربازیل �ىل أمهية  .204
ع مرا�اة األولو�ت املسا�دة التقنية حنو التمنية وأن �كون مدفو�ة �لطلب وشفافة، متو�ه ، جيب أن أجندة التمنيةمن  1رمق 

اليت تنص  51يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات، اكنت املسا�دة التقنية موضوع املادة وو�حتيا�ات اخلاصة للب�ان النامية. 
أ�شطة أمانة معاهدة التعاون �شأن ا�ي تقوم �ليه �ىل إ�شاء جلنة للمسا�دة التقنية. وینبغي أن توفر هذه العنارص األساس 

، اليت مجعت ممارسات الویبو احلالية CDIP/21/4ات اليت تعمل يف جمال املسا�دة التقنية. و�إلشارة إىل الوثيقة الرباء
إىل معاهدة التعاون �شأن الرباءات �ىل نطاق واسع �عتبارها متت اإلشارة تقدمي املسا�دة التقنية، املتعلقة ب ومهنجياهتا وأدواهتا 

إىل بذل �ود أمهية نظام مس�ت�ديم �دمات الویبو وأحصاب املصل�ة اآلخر�ن. ود�ا الوفد الویبو مع التأ�يد �ىل جمال �شاط، 
وتتضمن ا�االت اليت تعز�زها ودمعها ا�ول األعضاء، مع ا�رتام اخلصائص الوطنية احملددة �لك ب�. تقوم ب لتقدمي مسا�دة تقنية 

و�ريها من قوا�د البيا�ت العلمية من قبل املاكتب يف الب�ان النامية  تيسري الوصول إىل الرباءاتميكن بذل �د إضايف فهيا 
لتعز�ز قدراهتا �ىل الفحص. وميكن أن �سا�د الفریق العامل أیضا يف تعز�ز التعاون التقين �متكني الب�ان من اس�ت�دام نظام 

 ة مس�توى �بتاكر يف �قتصاد العاملي.معاهدة التعاون �شأن الرباءات كعامل �سامه يف حتقيق األهداف اإلمنائية وز�د

 .PCT/WG/11/22حتو�ت الوثيقة �لام مب الفریق العامل وقد أ�اط  .205

 نيفاحصتدریب ال

 مسح �راءة امت�ان التدریب (أ)
 .PCT/WG/11/16استندت املناقشات إىل الوثيقة  .206

 واملواد ا�راس�ية ا�اتية، �ىل النحو عن طریق تقدمي جتميع حمدث أل�شطة التعمل اإل�كرتوين الوثيقةَ  األمانةُ وطرحت  .207
. و�إلضافة إىل ذ�، قدمت األمانة مزیدا من التفاصيل عن أ�شطة تدریب الفاحصني اليت 5من الوثيقة 21املوحض يف الفقرة 

الوثيقة.  من 26، �ىل النحو املبني يف الفقرة 2018 -2017للثنائية أجریت يف إطار �رتيبات الصندوق �ست�ين يف أسرتاليا 
واستنادا إىل اقرتاح وتقيمي لالحتيا�ات، أجرى املكتب ا�ويل، �الشرتاك مع مكتب أسرتاليا للملكية الفكریة، ورش�يت معل 

لتدریب الوظيفي من قبل الصنادیق �ست�نية يف ل وطنيتني �شأن تقامس العمل. �إلضافة إىل ذ�، مت متویل مخسة أمث� 
أس�بو�ا وا�دا من التدریب يف املعهد  �راءات ��رتاع من مكتب الفلبني للملكية الفكریةفاحيص  اثنان منحرض أسرتاليا: 

قام اثنان من فاحيص الرباءات من بو�ن �لتدریب . و اجليناتالبحث يف �سلسل درايل السو�رسي للملكية الفكریة �ىل يالف 
�ز�رة  �راءات ا�رتاع من مجهوریة الو ا�ميقراطية الشعبية ثالثة فاحيصوقام �ىل العمل يف مكتب الفلبني للملكية الفكریة 

أسرتاليا اثنني من فاحيص الرباءات من املكتب الوطين للملكية ب مكتب امللكية الفكریة كام درب .إدارة امللكية الفكریة يف �یلند
مع  2018ء �شاط تدریيب إضايف يف �ام أسرتاليا إلجراب مكتب امللكية الفكریة الفكریة يف فييت �م. و�الوة �ىل ذ�، خطط

يف مالزي� ورشة معل �اصة  العام فاحيص �راءات ا�رتاع من إندونيس�يا. و�الوة �ىل ذ�، س�تعقد يف وقت الحق من هذا
واليت تتناول البحث يف طلبات �راءات ��رتاع يف جمال الصيد�، اسرتالية صنادیق است�نية ل �لتكنولوجيا يف إطار �رتيبات 

 أسرتاليا ومنظمة الص�ة العاملية.بامللكية الفكریة مكتب ستشمل �رباء من املكتب األورويب للرباءات و 

                                                
 https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=408757الرابط �متكن �طالع �ىل جتميع املعلومات �ىل موقع الویبو �ىل  5
 
 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=408757
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تنفيذ أ�شطة املسا�دة التقنية املتعلقة مبعاهدة التعاون جمال يف لقيامه بعمل ممتزي وأثىن وفد الفلبني �ىل املكتب ا�ويل  .208
�شلك �بري من مجمو�ة واسعة من أ�شطة بناء  للملكية الفكریة �ىل مر الس�ننياس�تفاد مكتب الفلبني وقد �شأن الرباءات. 

مع ماكتب امللكية من إقامة رش�اكت القدرات ذات الص� مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت نظمها املكتب ا�ويل، وكذ� 
املكتب ا�كوري للملكية و  والعالمات الت�اریةمكتب الوال�ت املت�دة للرباءات و  مكتب اليا�ن للرباءاتالفكریة األخرى مثل 

 خمتلف ا�ول املاحنة�ست�نية يف لصنادیق الرتتيبات املتعلقة �خمتلف من و�ريها �متویل من املزيانية العادیة للویبو و  الفكریة
من قبل اثنني من  2018لمكتب ا�ويل �ىل تنظمي التدریب املهين ا�ي مت يف أ�ریل عن شكره ل الوفد وأعرب . األعضاء

الطلبات وحفص حبث فاحيص الرباءات من مكتب الفلبني للملكية الفكریة يف املعهد الفدرايل السو�رسي للملكية الفكریة �شأن 
وا�ي مكن من تسلسل اجلينات. وأعرب الوفد عن امتنانه ل�مع املايل املقدم من الصنادیق �ست�نية األسرتالية املتعلقة ب 

ربته وأفضل املامرسات خبدرايل السو�رسي للملكية الفكریة ا�ي شارك يسن ضيافة املعهد الف كذ� امتنانه حل لنشاط و هذا اتنظمي 
��رتا�ات يف هذا ا�ال. وقد افاد التدریب �شلك �بري الفاحصني ا��ن تعززت كفاءاهتم �شلك �بري يف وحفص يف البحث 

العامة والت�اریة واملنصات قوا�د البيا�ت بالفاحصني بتعریف التدریب كذ� قام ، هذا ا�ال التقين للغایة. و�الوة �ىل ذ�
ا�تلفة اليت ميكن اس�ت�دا�ا يف معليات البحث عن التسلسل اجليين. و�الوة �ىل ذ�، شدد الوفد �ىل أن القدرة التقنية 

إىل فاحصني آخر�ن نقلها من التدریب جيري  املكتس�بة�ىل املس�توى املؤسيس �س�تفيد �شلك هائل ألن املعارف واملهارات 
للرباءات وسيمت متر�رها إىل فاحيص الرباءات اجلدد ا��ن س�يقوم مكتب الفلبني للملكية الفكریة بتعييهنم يف وقت الحق من 

د اعمتد نقل مؤسيس للمعرفة. واكن التدریب مناس�با أیضا ألن مكتب الفلبني للملكية الفكریة قمبا یضمن حتقيق هذا العام 
. ومن األمث� األخرى �ىل تدریب فاحيص الرباءات 2018مبادئ توجهيية �شأن حفص تطبيقات التكنولوجيا احليویة يف ینا�ر 

�ر�مج مت تطو�ره �الشرتاك مع مضن من بو�ن الرباءات فاحيص �س�تضافة اثنني من مكتب الفلبني للملكية الفكریة قيام 
مبوجب معاهدة اس�تالم مكتب بوصفه معلياته یغطي توفري تدریب ب الفلبني للملكية الفكریة مكتب قام املكتب ا�ويل، حيث 

�ىل اكن هذا الرب�مج وقد تدریب �ىل البحث والفحص وخمتلف األطراف واإلجراءات. كذ�  التعاون �شأن الرباءات، و
الفكریة وكذ� الفاحصني املشاركني من بو�ن. وشدد �لك من مكتب الفلبني للملكية تبادل مفيد للمعلومات مبثابة و�ه العموم 

الوفد �ىل أن كفاءة نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات تتوقف �ىل قدرة خمتلف اجلهات الفا�� �ىل أداء �ا�ا بطریقة فعا�، 
، واملاكتب �ويلا البحث والفحص ا�متهيديإدارات وال س�� ماكتب امللكية الفكریة بصفهتا ماكتب �سمل الطلبات، و

عنرصا حيو� يف التشغيل الفعال وا�كفء لنظام معاهدة التعاون متثل . وظلت املسا�دة التقنية وبناء القدرات ا�تارة/ا�صصة
�ىل �س�مترار يف تقدمي وحهثا املاحنة ا�ول لمكتب ا�ويل وماكتب عن دمعه ل الوفد أعرب �شأن الرباءات. ويف اخلتام، 

 .التدریب ا�صص �ىل رأس العملتدریبية تعمتد �ىل ا�كفاءة و�حتيا�ات، مثل وتطو�ر دورات 

 -سيس�متر أن املكتب بوأعرب وفد الصني عن تقد�ره أل�شطة تدریب فاحيص الرباءات اليت مت �ضطالع هبا، وذ�ر  .209
ست�نية والوسائل األخرى. ويف الب�ان النامية من �الل الصنادیق �من التدریب للفاحصني يف تقدمي ، اماك�تهيف �دود 

ب�ا خمتلفا من �الل ست دورات تدریبية،  20من �حيث الرباءات من  90، درب املكتب الصيين للملكية الفكریة 2017�ام 
 .2018وأعرب عن أم� يف مواص� هذا العمل يف �ام 

قدم أ�شطة املسا�دة الفنية مككتب للامحنني، یاكن  املكتب األس�باين للرباءات والعالمات الت�اریةذ�ر وفد إس�بانيا أن و  .210
مع الویبو  2004وقد أ�شأت إس�بانيا صندوقا است�نيا يف �ام مع ماكتب امللكية الفكریة، وال س�� يف أمر�اك الالتينية. �لتعاون 

) CIBITالرباءات وحفصها (لبحث يف املتعلق �الرب�مج التدریيب الضوء �ىل الوفد وسلط �رامج تدریبية خمتلفة. وقامت بتنظمي 
ا�مع العميل واملسا�دة تقدمي أشهر �متویل اكمل، مبا يف ذ�  س�نة ومشل دورة تدریبية مدهتا س�تة 20�ىل مدار ا�ي اس�متر و 

. وشارك يف هذا الرب�مج فاحصو �راءات يف العدید من ب�ان أمر�اك املكتب األس�باين للرباءات والعالمات الت�اریةمن 
أ�دمه من ب� مل ینضم بعد إىل أىت �شار�ون يف الرب�مج احلايل، ا��ن ربعة فاحصني من أمر�اك الالتينية األ. ومن بني الالتينية

 معاهدة التعاون �شأن الرباءات.
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قدم مكتب الرباءات فقد ، املدى وطوی� املدىربامج التدریب الشام� متوسطة ف� یتعلق بوأوحض وفد الهند أنه  .211
�ىل مدى ثالثة أشهر لفاحيص الرباءات املعينني �دیثا يف معهد راجيف �اندي الوطين إلدارة امللكية دا�ليا  ابالهندي تدری 

الفكریة يف �جبور. مث مت تقدمي تدریب شامل إضايف ملدة مثانية أشهر إىل هؤالء الفاحصني بعد إرساهلم إىل الفروع ا�تلفة 
يف وقت الحق، مت و�الل هذه الفرتة. وقام بإرشادمه أ�شطهتم �بع ا�ي  نياملراقب�بري ملكتب الرباءات الهندي بتوجيه من 

العمل للفاحصني �ىل رأس . كام مت تقدمي التدریب ت� املدةتوفري تدریب متقدم ملدة شهر وا�د، حيث مت تقيمي األداء �الل 
مضن قامئة خمترصة ومت تنظمي �رامج امء بعضهم وضع أسبعد تقيمي أداء الفاحصني، مت و يف مكتب �راءات ��رتاع الهندي. 

لتحسني األداء لتحسني قدراهتم. كام نُظمت بعض الربامج التدریبية �لتعاون مع الویبو وماكتب امللكية الفكریة األخرى. وف� 
يف �اندي الوطين التدریب يف الفصول ا�راس�ية، أجرى املكتب الهندي للرباءات تدریبا تقنيا يف معهد راج بفعاليات یتعلق 

م حىت اآلن �ر�جمني لفاحصني من منطقة آس�يا واحمليط الهادئ.  إلدارة امللكية الفكریة يف �جبور لفاحيص الرباءات، ونظ�
و�الوة �ىل ذ�، نظم مكتب �راءات ��رتاع الهندي أیضا �رامج تدریب صيفية يف معهد راجيف �اندي الوطين إلدارة 

 �ورات التدریبية اليت نظمهتا الویبو.�الس�تفادة �يف مكتب الرباءات الهندي ویقوم الفاحصون بور. امللكية الفكریة يف �ج 

يف �ست�نية صنادیق ال وقال وفد مجهوریة �ور� إن مكتب �ور� للملكية الفكریة قدم �رامج تدریبية خمتلفة من �الل  .212
من الفاحصني �الل  98ب �ور� للملكية الفكریة مخسة �رامج تدریبية لـ مجهوریة �ور�. و�لتعاون مع أاكدميية الویبو، نفذ مكت

قانون الرباءات وإجراءات الفحص. و�لتعاون مع املكتب ا�ويل واملعهد ا�ويل للتدریب  :مثلموضو�ات العام املايض �شمل 
فاحصا  16مبشاركة  2017معل يف یوليه يف جمال امللكية الفكریة يف مجهوریة �ور�، نظم مكتب �ور� للملكية الفكریة ورشة 

يف املس�تقبل أعربت مجهوریة �ور� عن أملها يف تقدمي مزید من �رامج التدریب لفاحيص الرباءات و ب�ا يف املنطقة.  12من 
من  تدریبا خمصصا للفاحصني يف أن یوفر املكتب ا�ويل اعن أمله تيف مجهوریة �ور�، وأعرب�ست�نية صنادیق ال من �الل 

 �الل �رامج أخرى.

لمكتب ا�ويل وماكتب امللكية الفكریة �ىل �ودمه التدریبية عن شكره ل  ممثل رابطة و�ء الرباءات اآلس�يوینيوأعرب  .213
. وقد تبعا �� جودة الرباءات املمنو�ةوحتسني نوعية معلية الفحص، إىل حتسني التدریب وس�يؤدي هذا لفاحيص الرباءات. 

املكتب قامت بتسلميه إىل ا طلبا لبناء القدرات من مكتب امللكية الفكریة يف �بوا غينيا اجلدیدة، وا�ي الرابطة مؤخر  تتلق
كون �ىل اس�تعداد ملسا�دة املكتب ا�ويل تأیضا إىل أن رابطة و�ء الرباءات اآلس�يویني س� ممثل الرابطة ا�ويل. وأشار 

 ويف أ�شطة ز�دة الوعي.وماكتب امللكية الفكریة يف تدریب فاحيص الرباءات 

دمع املكتب األورويب للرباءات یش�يا مع س�ياسة التعاون اخلاصة به، اورصح وفد املكتب األورويب للرباءات بأنه، مت .214
اليت ینفذها املكتب ا�ويل إل�ادة اس�ت�دام منت�ات معل معاهدة التعاون �شأن الرباءات فاحيص الرباءات أ�شطة تدریب 

�شطة ألالتنس�يق والتخطيط املبكر  أدىفحص يف جماالت �كنولوجية حمددة. ويف هذا الس�ياق، البحث والالنامجة عن 
 حتسني ا�كفاءة يف اس�ت�دام املوارد احملدودة املتا�ة.إىل التدریب 

 .PCT/WG/11/16حتو�ت الوثيقة �لام مب الفریق العامل وأ�اط  .215

 تدریب فاحص الرباءاتتنس�يق  (ب)
 .PCT/WG/11/17استندت املناقشات إىل الوثيقة  .216

إطار ا�كفاءات �س�ت�دام بآخر املس�ت�دات املتعلقة بتطو�ر الفریق العامل بإطالع قامت األمانة، عند تقدميها للوثيقة، و  .217
رص عن 300حيتوي اإلطار يف الوقت احلارض �ىل أكرث من و منصة موودل مفتو�ة املصدر، واليت اكن من السهل إ�شاؤها. 
لضامن التوافق مع إطار ا�كفاءة ا�ي مت تطو�ره يف إطار �اليا من عنارص ا�كفاءات ا�تلفة، وهناك املزید من العمل اجلاري 

كفاءة الرب�مج اإلقلميي ويف مقابل إطار . للملكية الفكریةأسرتاليا فاحيص الرباءات ا�ي یقدمه مكتب الرب�مج اإلقلميي لتدریب 
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و�دة كفاءة خمتلفة،  40إىل  30ا�ي حيتوي �ىل حوايل  للملكية الفكریةأسرتاليا اءات ا�ي یقدمه مكتب فاحيص الرب لتدریب 
املكتب ینفذه ا�ي �ر�اه اجلهات املاحنة وا�ي كفاءة تدریب الفاحصني يف س�ياق حتسني ا�ي یمت تطو�ره فإن إطار ا�كفاءات 

 كفاءة خمتلفة لعنارص املهارات. 1000إىل  500دا، مع اح�ل وجود ما بني يكون أكرث تعقيس� اإلقلميي آلس�يا واحمليط الهادي 

اكتب امللكية الفكریة مل�ىل تطو�ر نظام إلدارة التعمل ميكن حثه عمل املكتب ا�ويل و عن تأیيده لوفد الفلبني وأعرب  .218
إىل مواص� املناقشات  ة الفكریةمكتب الفلبني للملكي. وتطلع تعمل فاحيص الرباءاتلتتبع التقدم احملرز يف اس�ت�دامه 

 �س�تطالعية مع املكتب ا�ويل حول هذا املوضوع، وأعرب عن اس�تعداده لتقدمي املسا�دة يف هذا الصدد.

یتطلب تدریب أويل قوي األمر وأقر وفد إ�وادور بعمل املكتب ا�ويل يف تدریب فاحيص الرباءات، وأقر بأن هذا  .219
حتدیث معهد اإل�وادور للملكية الفكریة  � یتعلق �جلوانب التقنية والقانونية للعمل. و�اولوحتدیثات مس�مترة لهذا التدریب ف

سا�دة ا�لس من �الل املشاركة يف ا�ورات التدریبية اليت یقد�ا املكتب ا�ويل واملاكتب اس�تعان مب تدریب فاحصيه، ومن مث 
معاهدة التعاون �شأن الرباءات، ظل توفري دورات تدریبية لفاحصني يف  املاحنة. و�� أید الوفد مبادرة املكتب ا�ويل لتيسري

�ىل جودة  اإجيابي اتأثري األمر الرباءات �ىل حتسني �اراهتم. واكن لهذا فاحيص مما سامه يف تعز�ز القدرات دا�ل الب� وحفز 
حلا�ة للعمل بطریقة منسقة مع املكتب معلهم ومكّن الفاحصني من التعمل من ممارسات املاكتب األخرى. وشدد الوفد �ىل ا

 ا�ويل، مما یضمن حصول فاحيص الرباءات �ىل مجيع املهارات واملعارف اليت حيتاجوهنا. ولتحقيق هذه الغایة، حث الوفدُ 
ءات. وميكن يف إطار معاهدة التعاون �شأن الربااليت �متزي �لشفافية ا�ويل �ىل مواص� تقدمي املسا�دة التقنية الالزمة  املكتبَ 
ا��ن جيب مشاركهتم �لقدرة �ىل القيام مجيع مع رضورة متتع لتنس�يق الفعال، القيام ��رامج تدریب فعا� من �الل تطبيق 

 هناك �ا�ة أیضا إىل اإلرشاف ا�اكيف �ىل أ�شطة التدریب بني ا�ول املاحنة وا�ول املس�تفيدة.و ذ�، وتقيمي نتاجئ التدریب. ب

 .PCT/WG/11/17حتو�ت الوثيقة �لام مب الفریق العامل وأ�اط  .220

 وأجزاء مفقودة يف الطلباإلشارة إىل عنارص التضمني من �الل 

 تقر�ر من ورشة العمل (أ)
 19يف واليت عقدت بطریقة �اطئة، املود�ة خلص الس�يد بول هار�سون، رئيس �لقة العمل املعنية �لعنارص واألجزاء  .221

لرئيس�ية اليت توصلت إ�هيا �لقة العمل بقو� إنه اكن هناك اتفاق بني مجيع املت�دثني يف �لقة العمل، ، النتاجئ ا2018یونيه 
يف �ا� ش�بكة أمان وجود بأن هناك �ا�ة إىل  ،نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات و�ات نظره مس�ت�ديموا��ن ميثلون 

العدد  اخنفاض. و�ىل الرمغ من 6أو مجمو�ة �اطئة من املطالباتلوصف �اطيء طأ وقام �إلیداع اخلالطلب خبطأ قيام مقدم 
احلقيقي ألخطاء من هذا القبيل، فإن لك �ا� من هذه احلاالت ميكن أن �كون لها تأثري �بري �ىل مصري الطلب و�لتايل �ىل 

طلب ما، ینبغي السامح  �اطئة يفمقدم الطلب و/ أو الو�يل. واكن هناك اتفاق �ىل أنه يف �ا� تقدمي عنارص أو أجزاء 
عن طریق اإلشارة إىل العنارص أو األجزاء الصحي�ة، إذا اكنت واردة متاما يف طلب األولویة، يف غضون احلدود �لتضمني 

"، أي التفاصيل اليت حتمك معلية التصحيح، اكنت ذ� �لنس�بة إىل "�يفيةو. احلالية 20.7احملددة يف القا�دة ا�قيقة الزمنية 
، الطلبختالفات طفيفة بني املس�ت�دمني حول ما إذا اكن جيب أن یظل العنرص أو اجلزء املودع بطریق اخلطأ يف هناك ا

العنرص أو اجلزء الصحيح حمل العنرص أو اجلزء املودع ینبغي أن حيل �إلضافة إىل العنرص أو اجلزء الصحيح، أو ما إذا اكن 
طلب للتصحيح، أو ما إذا اكن ینبغي أن یطلب عن أي لطلبات بتحصيل رسوم ما إذا اكن ینبغي السامح ملاكتب �سمل او خطأ 

                                                
رابط ميكن �طالع �ىل العروض التقدميية اخلاصة حبلقة العمل �ىل موقع الویبو �ىل ال 6

r/details.jsp?meeting_id=48266https://www.wipo.int/meetings/a 
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من مقدم الطلب تقدمي تفسري عن سبب وقوع اخلطأ. ومع ذ�، یبدو أن هذه �ختالفات ال تذ�ر، طاملا اكن هناك اتفاق 

 ي�ة.الصح  �دید إلدماج العنارص أو األجزاء " من �الل إد�ال إجراء تصحيحياملضمون�ىل معاجلة "

 "خطأ"وجود عنارص وأجزاء مود�ة ا�ويل يف �ا�  الطلبرشوط تصحيح  (ب)
 .PCT/WG/11/21استندت املناقشات إىل الوثيقة  .222

�مع اقرتاح تقدمي  30وأشار وفد املكتب األورويب للرباءات عند تقدميه للوثيقة إىل الرشوط امخلسة الواردة يف الفقرة  .223
الطلب ا�ويل �ىل أساس: تطبيق األولویة، �ىل النحو يف املود�ة خطأ واألجزاء أساس قانوين للسامح بتصحيح العنارص 

. و�إلشارة إىل الرشط األول، PCT/WG/9/13رت�ة يف املرفق األول للوثيقة مكرر املق 20.5املنصوص �ليه يف القا�دة 
الحظ الوفد أن خمتلف مجمو�ات املس�ت�دمني تعتقد أن املامرسات املتباینة بني ماكتب �سمل الطلبات ف� یتعلق �ألحاكم 

صعو�ت كام یؤدي إىل �لق راف الثالثة، مقديم الطلبات واألط�ى �دم یقني قانوين وجود املتعلقة �ألجزاء املفقودة �سبب 
اإلیدا�ات اليت تتعامل مع امللف. ومن شأن اع�د حمك منفصل و�دید یغطي �االت ا�تارة أو ا�صصة للماكتب �لنس�بة معلية 

اكنت مفقودة لن �كون متا�ة إال لغرضها األصيل، أي إكامل األجزاء اليت  20.5اخلاطئة أن جيعل من املمكن توضيح أن القا�دة 
ونظرا حمتو�ت الو�ئق كام قدمت يف �رخي �یداع ا�ويل. من �الل یمت احلمك �لهيا �ىل أن ، ورمسيمن منظور موضوعي 

أن ید�ل يف مسائل موضوعية،  هالطلب ا�ويل وال ميكنمن من املتوقع أن یقوم مكتب �سمل الطلبات بإجراء حتقق رمسي ألنه 
 إذا اكن يه النظر ف� 5-20ا�ي قام به مكتب �سمل الطلبات مبوجب القا�دة �لنس�بة للفحص ایة ینبغي أن �كون نقطة البد

. وذ�ر الرشط الثاين أن احلمك اجلدید ا�ي �شمل العنارص املود�ة بطرق حبتالطلب یبدو �ري مكمتل من منظور رمسي 
فقط �لتضمني �إلشارة إىل العنرص أو اجلزء �سمح  �اطئة ال ینبغي أن �سمح "�ستبدال" العنرص أو اجلزء اخلاطئ وإمنا

قد یؤدي  ةا�كشف األصليمعلية اكن هذا �ام نظرا ألن �ذف مزية موجودة يف و الصحيح كام هو وارد متاما يف طلب األولویة. 
مجمو�ة من  من�ذف مسة �ىل سبيل املثال عند مثلام حيدث ، معلية ا�كشفا�ويل، مما یؤ�ر �ىل الطلب إىل توس�يع نطاق 

أو العنارص �ذف أو عند �ذف تعریف. واكنت إماكنية إضافة مادة يف مثل هذه احلاالت مبثابة أساس قوي ضد السامت 
األجزاء إىل وإضافهتا العنارص أو األجزاء الصحي�ة یمت حتدید اخلاطئة من الطلب ا�ويل. و�� اقرتح الوفد أن األجزاء 

ا�ويل. ومع ذ�، ميكن ملقديم الطلبات تعدیل امللفات مبوجب الفصل الثاين أو �الل املر�� املود�ة يف �رخي اس�تالم الطلب 
لتضمني �إل�ا� وتصحيح العنرص أو اجلزء ل  ه ینبغي أن �سمحواكن الرشط الثالث هو أن .جعل الطلب سل�الوطنية من أ�ل 

�نيا  20.5لقا�دة يف ااكن من املفهوم أن األحاكم املتعلقة �حلدود الزمنية و يف مر�� ما قبل النرش. فقط املودع بطریق اخلطأ 
، اليت مت تصمميها للعمل �الل مر�� ما قبل النرش. ��، حيق ملقديم الطلبات تصحيح جزء 20.7سوف �شري إىل القا�دة 

)، 1(11يف املادة الفحص الوارد د إجراء مت تقدميه عن طریق اخلطأ يف غضون شهر�ن من ا�عوة اليت �رسلها مكتب التسمل بع
عنارص املشار أي عنرص أو أكرث من ال �سمل يف غضون شهر�ن من �رخي القيام بدال عن ذ� �لتصحيح بناء �ىل قرارمه أو 

فرض يف البحث ا�ولية یتعلق حبق إدارة ) من قبل مكتب التسمل. وف� یتعلق �لرشط الرابع ا�ي 3()1(11إ�هيا يف املادة 
يع املس�ت�دمني �ىل �نفتاح عن شكره مجل الوفد أعرب رسوم إضافية إذا اكن البحث عن اإلیداع اخلاطئ قد بدأ �لفعل، 

البحث ا�ولية إدارة يد ب ف� یتعلق هبذا املوضوع وذ�ر أن القرار �شأن ما إذا اكن سيمت فرض رسوم أم ال اليت أبدوها واملرونة 
لسامح ملاكتب یتعلق �. واكن الرشط اخلامس آخرالرسوم التلكفة �ضافية إلجراء حبث دويل ه هذغرض أن تغطي باملعنية، 

بتقدمي إخطار بعدم التوافق عندما ال �سمح القوانني الوطنية بتصحيح اإلیدا�ات اخلاطئة. ا�صصة �سمل الطلبات واملاكتب 
قضات بني املرا�ل ا�ولية والوطنية يف املاكتب، وتوفري إخطارات �دم التوافق لتجنب التناإصدار واكنت هناك �ا�ة إىل 

الوقت الالزم الع�د قوانني وطنية هبدف حسب إخطارات �دم التوافق يف هنایة املطاف. ويف اخلتام، أشار الوفد إىل أن 
ني �الل �لقة والتوقعات اليت أعرب عهنا ممثلو خمتلف رابطات املس�ت�دمالشوا�ل الرشوط امخلسة تتناول �ىل ما یبدو 

 العمل.
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بأن قدرة املتقدمني �ىل إضافة وصف النظر القائ� و�ة �متسك بقوة بوقال وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إنه ال �زال  .224
التضمني  يف إطار روح وأهداف أحاكمتمت اكمل ومجمو�ة من املطالبات و/ أو الرسومات من �الل التضمني �إل�ا� اكنت 

معاجلته عند اع�د هذه األحاكم. و�رب حتاول ا�ول األعضاء اكنت هو ما األخطاء ن الواحض أن هذا النوع من �إل�ا�. واكن م
لمكتب األورويب للرباءات �ىل �قرتاح ا�ي سار يف �جتاه الصحيح وميكن أن وأعرب عن شكره ل الوفد عن دمعه العام 

املتعلقة �إل�ا�. ومع ذ�، فقد أ�ر بعض ا�اوف التضمني �شأن  یقدم �ال وسطا �شأن اختالف املامرسات بني املاكتب
املبادئ التوجهيية وهتدف األوىل �ري واحض. القصد من النقطة من الوثيقة. واعترب الوفد أن  30لرشوط امخلسة مبوجب الفقرة �

، رأى الوفد أنه ینبغي اإلبقاء �ىل هذه وحفصه. ونتي�ة ��حبثه ملكتب �س�تالم إىل التأكد من أن ��رتاع الصحيح قد مت 
احلل املثايل، حيث ميثل األحاكم الواردة يف املبادئ التوجهيية ملكتب �سمل الطلبات. ومل �كن الوفد یعتقد أن الرشط الثاين 

. �الوة بال مربرالطلب أن �حتفاظ �لعنارص املود�ة أصال و�دم السامح �ستبدال عنرص أو جزء �اطئ من شأنه أن یعقد 
عن أنواع التصحيح التضمني ميزي دون داعٍ هذا النوع من س� �ىل ذ�، فإن السامح �لتصحيح فقط يف مر�� ما قبل النرش 

يف مر�� متأخرة، ویلزم �ختاذ قرار األخرى اليت تمت بعد النرش ا�ويل. فعىل سبيل املثال، عندما یقوم مكتب �سمل الطلبات 
ما حتدث وهو مثل هذه املواقف �درا �ري أن  .ويل، قد یلزم إجراء تصحيح يف مر�� ما بعد النرشا�النرش تقدمي إشعار يف 

ربر صيا�ة أحاكم منفص�. وأ�ريا، ف� یتعلق �لرشط اخلامس، ذ�ر الوفد أنه ال تو�د �ا�ة إىل تقدمي إخطار بعدم یما ال 
. ويف اخلتام، بصورة وا�دة معاجلة طلباهتم �ىل املس�توى ا�ويلالتوافق من ماكتب �سمل الطلبات حيث یتوقع مقدمو الطلبات 

يف ا�ورة التالية للفریق ته ملناقش�  PCT/WG/9/13اقرتح الوفد أن یقوم املكتب ا�ويل بتعدیل �قرتاح الوارد يف الوثيقة 
 العامل.

معاهدة قانون يف ات وطرف متعاقد �تفاقية األوروبية للرباءيف دو� متعاقدة  اوأید وفد اململكة املت�دة، بصفهت .225
الرباءات، مجيع الرشوط الواردة يف املقرتح. ورصح الوفد بأن قوانينه الوطنية ال �سمح �ستبدال العنارص أو األجزاء املود�ة 

طأ �خلعنرص أو جزء حصيح، هبدف أن یظل لك من العنرص املودع ف� یتعلق ب �إلشارة التضمني بطریق اخلطأ، و�لتايل أید 
من أ�ل احلفاظ �ىل و التعدیل بعد النرش. من �الل الطلب حىت �زیل مقدم الطلب اجلزء اخلاطئ واجلزء الصحيح يف 

 أد� �ىل مقديم الطلبات.عبء تقدمي ��ساق و�سبب اخنفاض �دد الطلبات، مل یعتقد أنه من الرضوري فرض رسوم أو 

ناقشات حول اقرتاح السامح بتصحيح العنارص واألجزاء املود�ة وأعرب وفد اليا�ن عن تأیيده إلجراء مزید من امل  .226
إذا اختلف تفسري األحاكم القانونية وإجراءات التشغيل قد یمت ا�متيزي ضدمه املس�ت�دمني بعض بصورة �اطئة، مع مالحظة أن 

 اخلاصة مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات بني ا�ول املتعاقدة.

كتب األورويب للرباءات �ىل اجلهود اليت بذلها للتوصل إىل توافق يف اآلراء �شأن لم عن شكره ل وفد إس�بانيا وأعرب  .227
هذه املسأ� املتعلقة �لعنارص واألجزاء املود�ة بصورة �اطئة. وا�رتف بأمهية املرونة اليت یوفرها �قرتاح وإماكنية قيام املاكتب 

 .بتقدمي إخطارات بعدم التوافق

أعرب قرتاح والت�ليل القانوين ا�ي قام به، كام خبصوص �للمكتب األورويب للرباءات وأعرب وفد الصني عن تقد�ره  .228
�ربات مجمو�ة املس�ت�دمني. وأید الوفد وضع حمك خمتلف ألمانة �ىل تنظمي �لقة العمل اليت سا�دت �ىل فهم عن شكره ل

�ويل حيث یعتقد أن ذ� س�يوفر اليقني �دید لت�دید رشوط تصحيح العنارص واألجزاء املود�ة بطریق اخلطأ يف الطلب ا
هذه العال�ات اإلضافية أن توفر املزید من امحلایة ومن شأن القانوين ویوحض العالقة بني التضمني �إل�ا� وتقدمي التصویبات. 

لس�اء قد لتوازن املطلوب بني مقديم الطلبات وامجلهور واملاكتب، فقد الحظ أن وجود حمك مفرط اونظرا ل ملقديم الطلبات. 
ألنه س�يؤ�ر  ااحلمك حمدودینبغي أن �كون نطاق هذا الطلبات. ومن مث اليقني يف �سهم يف إساءة اس�تعامل النظام و�زید من �دم 

�ىل العمل ا�ي تقوم به املاكتب، مما قد یقلل من دقة وكفاءة البحث ا�ويل. ورأى الوفد أنه ینبغي �ىل مقديم الطلبات أن 
إعطاء العنایة الواجبة وأن یقدموا أس�با� لتقدمي عنارص أو أجزاء عن طریق اخلطأ. و�الوة �ىل ذ�، ینبغي  یثبتوا أهنم مارسوا

فرض رسوم إضافية إذا اكن قد بدأ �لفعل البحث عن العنرص أو اجلزء املودع بطریقة �اطئة. يف البحث ا�ويل احلق إلدارة 
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هنا الوطنية مبا ی�ىش مع احلمك اجلدید ا�ي یغطي العنارص واألجزاء املود�ة وس�تحتاج ا�ول املتعاقدة أیضا إىل �كييف قواني
اإلیدا�ات اخلاطئة ینبغي أن یوحض أنه لن �ُسمح ملقديم الطلبات یغطي بصورة �اطئة. وذ�ر الوفد أیضا أن احلمك ا�ي 

�، ومن أ�ل احلفاظ �ىل الوضوح تقدمي وصف ومطالبات اكم�. و�الوة �ىل ذاإل�ا� يف �س�ت�دام التضمني عن طریق 
بطریقة املود�ة العنارص واألجزاء حتدید الفاحصني، ذ�ر الوفد أیضا أنه ینبغي �اتق عبء معل إضايف �ىل إلقاء واحلد من 

 ینص احلمك �ىل أهنا لن یمت حفصها.�اطئة لتجنب �رتباك وأن 

�لنس�بة اإل�ا� عن طریق تضمني ل یتعلق �قرتاح � أوحض الرئيس ثالثة من النقاط اليت أ�رها وفد الصني. أوال،و  .229
�ىل التضمني �إل�ا� مقدم الطلب. �نيا، مت �ى ظروف معينة �ىل النطاق مل یقرص عن طلب سابق، و�كنه للكشف 

عند تقدمي املواصفات ��اكمل عن التضمني رفض عند ا�كشف يف الطلب السابق. و�ىل هذا األساس، ال یبدو األمر متسقا 
�إل�ا� يه أحاكم ذات التضمني أحاكم . �لثا، التضمنيطریق اخلطأ ألن مقدم الطلب �شري إىل اإلیداع السابق عند طلب 

 وس�ت�دد القوانني الوطنية العنارص اليت ینبغي حفصها. طابع إداري

قدرا أكرب من اليقني القانوين ال��ن أ��ا األول والثاين،  وأید وفد أملانيا �قرتاح. وسلط الضوء �ىل دمعه للرشطني .230
تغطي فقط احلاالت اليت �كون فهيا جزء من الوصف أو املطالبات أو الرسومات مفقودة  20.5من �الل توضيح أن القا�دة 

طأ، وأن احلمك اجلدید جزء من الطلب عن طریق اخلأو عنرص اكمل یمت فهيا تقدمي حقا من التطبيق ا�ويل وليس احلاالت اليت 
مبادئ توجهيية هامة وجيب مبثابة جيب أال �سمح �ستبدال العنرص أو اجلزء املودع بطریقة �اطئة. واكنت هذه الرشوط 

 .PCT/WG/9/13أ�ذها يف �عتبار عند تطو�ر �قرتاح الوارد يف امللحق األول �لوثيقة 

مفاده �الل �لقة العمل مت تقدميه �قرتاح شوا�ل تتعلق ، فقد أ�ر وأعرب وفد الرنوجي عن تأیيده لالقرتاح. ومع ذ� .231
�اطئ. وإذا اكن املكتب س�يقّمي التفسري، فقد تؤدي هذه املعایري ا�اتية إیداع تفسريا ألي  واأن مقديم الطلبات ینبغي أن یقدم

 إىل اختالف املامرسات بني املاكتب.

بوصفه  أنه من الناحية العملية فإنه �س�ت�دم هن�ا مماثال�شري إىل وأید وفد �حتاد الرويس �قرتاح. وقال إنه یود أن  .232
. ومع ذ�، وف� یتعلق �لرشط اخلامس، فقد أید التعليقات اليت �رب عهنا وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية مكتبا لالس�تالم

ون ماكتب �سمل الطلبات قادرة �ىل تقدمي إخطار بعدم التوافق حيث ینبغي اتباع هنج مو�د يف أنه ال ینبغي أن �كواملتعلقة ب
 املر�� ا�ولية بني املاكتب.

لمكتب األورويب للرباءات �ىل �قرتاح وأعرب عن دمعه ا�اكمل. وأكدت أن عن شكره ل وفد ا�امنرك وأعرب  .233
 املكتب األورويب للرباءات واللجنة املعنية بقانون الرباءات.�قرتاح حظي أیضا ��مع بني ا�ول األعضاء يف 

للوثيقة املفص� اليت توحض اخللفية ا�اكمنة وراء موقف املكتب األورويب للرباءات. اس�تحسانه وأعرب وفد كندا عن  .234
مل یمت �كتشاف  ملقديم الطلبات ا��ن الحظوا وجود خطأ ما�الج والحظ أن معاهدة التعاون �شأن الرباءات ال تقدم أي 

ذ� قبل انهتاء فرتة األولویة، حيث ميكن ملقدم الطلب بعد ذ� تقدمي طلب �دید یتضمن العنارص أو األجزاء الصحي�ة. 
البحث ا�ولية فرض الرسوم إدارات ، و�كنه أ�رز أنه ف� یتعلق �لرشط الرابع، یتعني �ىل 4إىل  1وأید الوفد الرشوط من 

عن طریق ماكتب �سمل الطلبات. واتفق مع وفدي الوال�ت املت�دة األمر�كية و�حتاد الرويس ذ�  أن یمتوليس �لرضورة 
 �شأن الرشط اخلامس، وهو أال �كون إخطار �دم التوافق متوفرا ملاكتب �سمل الطلبات.

�ىل ألمانة شكره للمكتب األورويب للرباءات �ىل تقدمي الوثيقة و التعبري عن شكره ل وأعرب وفد فر�سا عن رغبته يف  .235
املكتب األورويب للرباءات من حيث التضمني �إل�ا�، وقدم ملامرسة تنظمي �لقة العمل. ورصح الوفد بأن �یه ممارسة مماث� 

زء. كام اجلإضافة العنرص أو بفقط �سمح دمعه لالقرتاح من حيث أنه ال �سمح �ستبدال العنارص أو األجزاء اخلاطئة، و�كن 
 مع رابطة املس�ت�دمني الرئيس�ية يف فر�سا.اليت جرت اح �الل املشاورات مت دمع �قرت 
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�لقة العمل واملكتب األورويب للرباءات �ىل مواص� العمل �ىل من لمت�دثني عن شكره ل وفد أسرتاليا وأعرب  .236
كتب �سمل الطلبات لت�دید احلاالت اليت تغطهيا اخلاصة مب أن هناك �ا�ة لتعدیل املبادئ التوجهيية إىل الوفد وأشار �قرتاح. 

. ووافق الوفد �ىل الرشط الثاين وأعرب عن موافقته �ىل الرشط الثالث، أي أنه ینبغي السامح �لتضمني �إل�ا� 5-20القا�دة 
ق لسلطة البحث حلد زمين مناسب. كام أید الوفد الرشط الرابع ا�ي مفاده أنه حيمع اخلضوع فقط يف مر�� ما قبل النرش 

رسوم تفرض ا�ولية أن تفرض رسوما إضافية إذا اكن البحث عن اإلیداع اخلاطئ قد بدأ �لفعل، و�كنه ذ�ر أنه ال ینبغي أن 
ف� یتعلق �لرشط األ�ري، ینبغي، حي� اكن ذ� مناس�با وممكنا، أن تعمل مجيع ماكتب التسمل بنفس و لتعدیل نفسه. مقابل ا

قرتاح �لوفد إىل أنه یبدو من املالمئ أن یطلب من املكتب ا�ويل النظر يف إماكنية صيا�ة أحاكم �ستند إىل الطریقة. و�لص ا
 تعليقات الوفود.إىل و

ا�ول األعضاء ف� یتعلق مبا إزاء اختالف القوانني الوطنية �ى عن قلقه امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات وأعرب ممثل  .237
عند ا�خول إىل املر�� الوطنية. هبا قد ال �كون مقدمو الطلبات �ىل �مل و حيح اإلیدا�ات اخلاطئة، إذا اكنت ستسمح بتص 

�ىل الرمغ من أن إشعارات �دم التوافق قد �سا�د �ىل جتنب مثل هذه احلا�، جيب �ىل مقديم الطلبات أن �كونوا �ىل و 
 یبو اإل�كرتوين.درایة بأي إخطارات قد حتتاج إىل الوصول إ�هيا �ىل موقع الو 

اليت تنص �ىل أنه "ال جيوز أن یتضمن  9الضوء �ىل القا�دة للو�ء امللكية الصناعية وسلط ممثل �حتاد ا�ويل  .238
) أي بيان أو أي مسأ� أخرى ال �القة لها �ملوضوع أو �ري رضوریة يف ظل الظروف". ویبدو 4(...الطلب ا�ويل ما یيل:

، فإن 9رشط الثاين ا�ي اقرت�ه املكتب األورويب للرباءات. والحظ املمثل أنه وفقا للقا�دة أن هذا البيان یتناقض مع ال 
 البعض قد أورد عن طریق اخلطأ عنارص أو أجزاء "من الواحض أهنا �ري ذات ص� أو �ري رضوریة".

يف مناقشة املائدة مت طر�ه رتاح وأعرب ممثل املعهد ا�ويل إلدارة امللكية الفكریة عن رغبته يف تذكري الفریق العامل �ق .239
عنارص أو أجزاء عن طریق اخلطأ تقدمي يف أعقاب التضمني �إل�ا� بأن القرار املتعلق ومفاده املس�تد�رة أثناء ورشة العمل 

، وحتدیدا املكتب ا�ويل. وميكن أن �كون ذ� �ال معليا لتحقيق التناسق �لنظر إىل وا�د كتبم جيب أن یمت من �انب 
 دد هذه احلاالت منخفض.أن �

دون التأثري �ىل �رخي اإلیداع ا�ويل فقط إذا ه جيب السامح �لتضمني �إل�ا� وأید وفد الهند �قرتاح وشدد �ىل أن .240
 .متت املطالبة �ألولویة من �ال���اكمل يف الطلب السابق ا�ي متضمنة اكنت العنارص أو األجزاء ذات الص� 

لوفود �ىل دمعها لالقرتاح. وأعرب الوفد عن رغبته يف توضيح أن عن شكره لورويب للرباءات وفد املكتب األوأعرب  .241
طلب التصحيح حيث أن ذ� س�يؤدي ح� إىل اس�ت�دام التقدم ب�قرتاح ال یتطلب من مقديم الطلبات تقدمي مربرات عند 

ر وفد الرنوجي. وف� یتعلق بتعليقات وفد الوال�ت املت�دة معایري ذاتية و�لتايل ینتج عهنا ممارسات خمتلفة بني املاكتب، كام أشا
إضافة سيتقبل ��رتاع الصحيح فقط، وذ�ر أنه وحفص األمر�كية، وافق وفد املكتب األورويب للرباءات �ىل أنه ینبغي حبث 

العنارص أو حبذف سامح مزید من التوضيح لهذا الغرض يف البحث ا�ويل و إرشادات الفحص ا�متهيدي. وف� یتعلق بعدم ال 
ضامن اليقني القانوين. وف� یتعلق �حلدود الزمنية، �كنه رضوري ل، ذ� قد ال �كون أمرا مثالثااألجزاء اخلاطئة، أقر الوفد بأن 

 20.7األحاكم املتعلقة �لتضمني �إل�ا� �سبب عنارص وأجزاء املود�ة بطریق اخلطأ إىل القا�دة وجوب إشارة اقرتح الوفد 
��ساق بني األجزاء املود�ة خطأ واألجزاء املفقودة. مبا یضمن �شأن األجزاء املفقودة،  5-20مثل األحاكم الواردة يف القا�دة 

ويف اخلتام، أعرب الوفد عن دهش�ته لو�ات النظر املتباینة �شأن إخطارات �دم التوافق، ال س�� فكرة احلد من اإلخطارات 
لتقرر ما إذا اكنت ستس�تعني لماكتب الوطنية األمر لرتك أن ی. وینبغي 20.5تتسق مع القا�دة  ، واليت الا�صصةللماكتب 

�سمح بتقدمي ، مع مالحظة أن ذ� س�يعطي مرونة اكم� أم ال، بوصفها اكتب اس�تالم وماكتب خمصصةبإشعارات �دم التوافق 
 اجلدیدة. نية مع األحاكمالوط قوانينه إلخطارات اليت ميكن ملكتب ما أن �سحهبا عند مواءمة ا
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و�لص الرئيس، يف تلخيصه للمناقشات، إىل ما یيل: (أ) اكن هناك اتفاق �ام �ىل أنه يف �ا� إضافة قا�دة �دیدة  .242
، ینبغي تعدیل املبادئ التوجهيية ملكتب �سمل الطلبات عن طریق اإل�ا� �سمح بدمج عنارص أو أجزاء حصي�ة إىل الالحئة

عدم السامح ل(ب) اكن هناك دمع �بري و�كن ليس �إلجامع ؛فقط األجزاء املفقودة "احلقيقية"تغطي  20.5لتوضيح أن القا�دة 
 ؛ل هذه املسأ�حو املناقشات مزید من جراء ، و�كن بدا أن هناك �ا�ة إليف الطلب"�ستبدال" العنرص أو اجلزء اخلاطئ 

) اكن هناك اتفاق �ام �ىل أن أي تضمني �إل�ا� لعنارص أو أجزاء الصحي�ة جيب أال �سمح به إال مضن احلدود الزمنية ت(
أن تفرض رسوما إضافية  ةالبحث ا�وليإلدارة ) اكن هناك اتفاق �ىل أنه حيق ث( ؛20.7املنصوص �لهيا يف القا�دة احلالية 

اإلدارة �إل�ا� عندما �كون ت� تضميهنا لطلب ا�ويل مبا يف ذ� العنارص أو األجزاء الصحي�ة اليت مت �املتعلق �ىل البحث 
مبوجب عن طریق اخلطأ، طاملا مل یمت استبعاد مثل هذه الرسوم عنرص أو جزء مت تقدميه قد بدأت �لفعل البحث �ىل أساس 

�شأن ما إذا اكن ینبغي إعطاء ماكتب التسمل فرصة لتقدمي  اتمن املناقش مزیدإجراء ) یبدو أن هناك �ا�ة إىل ج( ؛17املادة 
 إخطار بعدم التوافق ف� یتعلق بأي حمك �دید �سمح بإدراج العنارص أو األجزاء الصحي�ة.

نة �إلشارة إىل مسأ� ما إذا اكن ینبغي إعطاء ماكتب �سمل الطلبات فرصة لتقدمي إشعار بعدم التوافق، اقرتحت األماو .243
أنه يف �ا� �دم التوصل إىل اتفاق بني ا�ول األعضاء �ىل �دم السامح مبثل هذه اإلخطارات، قد تنظر ا�ول األعضاء يف 

هذا اإلخطار ینبغي أن یلزتم بإرسال الطلب إىل املكتب ا�ويل بصفته مكتب یقوم بتقدمي أن أي مكتب �سمل تبين تفامه مفاده 
 )، إذا طلب مقدم الطلب ذ�.3()(أ4-19اس�تقبال مبوجب القا�دة 

إىل مر�� ما قبل النرش �لقول إن  �إل�ا�ورد وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل التعليقات املتعلقة بتقييد التضمني  .244
ة �ألجزاء املتعلق 20.5األحاكم املتعلقة �لعنارص واألجزاء املود�ة بطریق اخلطأ جيب أن ت�ىش مع األحاكم الواردة يف القا�دة 

. �إلضافة إىل ذ�، يف �ني أن الوفد مل 20.7املفقودة. و�لتايل، ميكن للوفد قبول األحاكم اجلدیدة اليت �شري إىل القا�دة 
وضوع املحول  17یعارض من حيث املبدأ فرض رسوم إضافية �ىل البحث، فقد اكن من املهم النظر يف القيود الواردة يف املادة 

 .مطالبة ببحثه رة البحث ا�ويلإداا�ي مل �كن 

د�ا الفریق العامل املكتب ا�ويل إىل إ�داد مرشوع تعدیالت �ىل الالحئة التنفيذیة ل�ورة املقب� للفریق و  .245
مزید من املشاورات مع أحصاب املصل�ة املعنيني، إجراء العامل، مع مرا�اة املناقشات اليت دارت يف ا�ورة احلالية و

 حسب �قتضاء.

 ا�تارةأو ا�صصة  تباملاك�ام یض تفو 
 .PCT/WG/11/7استندت املناقشات إىل الوثيقة  .246

�لنس�بة توضي�ا طال انتظاره متثل املقرت�ة �نيا  50ورصح وفد املكتب األورويب للرباءات بأن إضافة القا�دة  .247
(ب)  19.1ملس�ت�ديم نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات واملاكتب املهمتة. اكن �قرتاح متوافقا مع ا�هنج املتبع يف القا�دة 

مكتب �سمل إىل مكتب وطين �بع �و� متعاقدة أخرى بوصفها مسح ل�و� املتعاقدة �ملوافقة �ىل تفویض املسؤوليات وا�ي 
بتوقيع املكتب األورويب للرباءات قام . واكن الوفد �ىل �مل بأن اجلبل األسود �مت هبذا البند حيث أو إىل منظمة حكومية دولية

املقرت�ة أن جتعل �نيا  50. ومن شأن القا�دة 2008اجلبل األسود طریقه الوطين يف وأ�لق اتفاقية متدید مع اجلبل األسود، 
نع فقدان احلقوق إذا �اول مبا مي الوطنية، بإ�الق طریقه مكتب بقيام من املمكن ملودعي الطلبات أن �كونوا �ىل وعي أفضل 

لمر�� الوطنية يف مكتب أ�لق طریقه الوطين. و�� �ل �قرتاح مشلكة ذات طبيعة معلية اكنت لمقدم الطلب ا�خول 
 س�نوات. 10موجودة منذ حوايل 

معاهدة التعاون �شأن الرباءات إىل تبس�يط  و�ارض وفد الهند �شدة �قرتاح �ىل األسس التالية. أوال، هتدف .248
لطلب الوا�د وتوفري تقار�ر البحث ا�ويل والفحص ف� یتعلق �مقديم الطلبات امللقى �ىل �اتق اإلجراءات لتخفيف العبء 
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د ا�متهيدي عند طلب حامیة الرباءات يف خمتلف الب�ان. ومع ذ�، مل �كن املقصود من هذا هو استبدال احلق يف حتدی

الرشوط املوضوعية للحصول �ىل �راءة يف أي دو�. و�� فإن أي حماو� إللغاء حقوق ا�ول املتعاقدة بأي طریقة اكنت 
اإلطار القانوين ملعاهدة اليت �شري إىل أن يف احلقوق الس�يادیة ل�ول. �نيا، وافق الوفد �ىل آراء املكتب ا�ويل متثل تد�ال 

فقط ل�و� بإ�الق طریقها الوطين إذا اكنت ا�و� طرفا يف معاهدة �راءات إقلميية �ملعىن  التعاون �شأن الرباءات �سمح
). وذ�ر املكتب ا�ويل أیضا أنه ال یو�د يف الوقت احلايل حمك رصحي يف معاهدة التعاون �شأن 1( 45املقصود يف املادة 

مع املكتب ا�ويل الوفد طریقها الوطين هبذه الطریقة. واتفق  الرباءات �سمح �و� �ري طرف يف معاهدة �راءات إقلميية بإ�الق
�نيا  50و�� أكد الوفد أنه يف إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءات، مل �كن هناك حمك یدمع القا�دة  حول هذه النقطة.

دو� اح�م قيام قات مناقشة يف أي وقت من األو یمت أثناء املفاوضات �شأن معاهدة التعاون �شأن الرباءات، مل و املقرت�ة. 
تت�اوز �دود إ�الق املسار الوطين يف �ا� �دم وجود معاهدة إقلميية للرباءات. و�لتايل، اكنت القا�دة املقرت�ة بمتعاقدة 
. و�� مل �كن الفریق العامل مفوضا �ملوافقة �ىل أفعال ال �سمح هبا معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وسيتطلب القانون

قانون إ�داث توافق يف للمعاهدة. �لثا، اكنت احملاوالت الرامية إىل إجراء تعدیل ، بنظره الفریق العاملقام قرتاح، حىت إذا �
مقبو� �ى الهند. رابعا، اكن �قرتاح مبثابة تقویض للمرونة املنصوص �لهيا يف اتفاق اجلوانب و�ري  فهيا الرباءات �ري مرغوب

والیة معاهدة التعاون من مضن ليس ذ� بقوة أن یعتقد الوفد واكن ، )�ریبس( ن حقوق امللكية الفكریةاملتص� �لت�ارة م
�شأن الرباءات. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل تقر�ر الفریق الرفيع املس�توى التابع لألمني العام لألمم املت�دة �شأن احلصول 

ة الت�ارة العاملية من أو�ه املرونة يف اتفاق اجلوانب املتص� �لت�ارة من �ىل األدویة وا�ي أوىص بأن �س�تفيد أعضاء منظم
لتقنيات الصحية عند الرضورة. ا) �ىل النحو ا�ي یؤكده إ�الن ا�و�ة لتعز�ز الوصول إىل س�ریبحقوق امللكية الفكریة (

وإذا مت تطبيق واحتيا�اهتا در�ة تقد�ا �امسا، أعرب الوفد عن اعتقاده أن لك دو� جيب أن تقرر س�ياساهتا �ىل أساس 
� نتاجئ عكس�ية. وبناء �ىل ذ�، ینبغي أن �كون الرتكزي �ىل تقدمي املسا�دة التقنية مبوجب مهنج وا�د �ىل امجليع فس�يكون 

التوصيات  ملاكتب الرباءات يف الب�ان النامية وأقل الب�ان منوا مع مرا�اةوالفحص من أ�ل تطو�ر قدرات البحث  51املادة 
نظام �راءات متوازن وجود واليت وافقت �لهيا مجيع ا�ول األعضاء. ورأى الوفد أن  أجندة التمنيةالواردة يف امخلسة واألربعني 

ميكن أن �سهم يف وجود نظام بييئ مس�تدام للرباءات. و�� �ارض هو و�ده ا�ي یعاجل الظروف السائدة دا�ل ا�و� 
مواطن املرونة يف إطار اتفاق اجلوانب املتص� �لت�ارة من حقوق امللكية الفكریة وانهتك احلقوق �شدة �قرتاح ا�ي قوض 

 الس�يادیة ل�ول.

ورأي ورصح وفد مرص بأن معاهدة التعاون �شأن الرباءات مكّنت من إیداع طلبات الرباءات �ىل املس�توى ا�ويل.  .249
مل یأ�ذ ونطاق معاهدة التعاون �شأن الرباءات. تت�اوز يف املر�� الوطنية  القوا�د اليت تتناول طلبات الرباءات بعد ا�خولن أ

الب�ان، وال س�� ف� یتعلق �ال�رتا�ات املتعلقة يف خمتلف يف القوانني واملامرسات املوجودة �قرتاح يف �عتبار �ختالفات 
لربجميات. كام یتعارض �قرتاح مع مواطن املرونة اليت یوفرها �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة واحلقوق ذات الص� وكذ� ا

مجليع أعضاء منظمة الت�ارة العاملية.  أساس�يةمتثل حقوق واليت  ،اجلوانب املتص� �لت�ارة من حقوق امللكية الفكریةاتفاق 
 قلميية.�ارج معاهدة �راءات إا�تار أو ا�صص و�� اكن الوفد ضد اقرتاح تفویض �ام املكتب 

آلية �متكني ا�ول وجود ، واتفق �ىل أن هناك �ا�ة إىل تؤدي إىل التحجمياكنت  2ورأى وفد كندا أن صيا�ة املادة  .250
�ىل ا�خول يف اتفاقات مع ا�ول املتعاقدة حفص أو متت� قدرة حفص حمدودة ماك�هبا الوطنية قدرة ال متت� املتعاقدة اليت 

حتصل الطلبات يف املر�� الوطنية. ويف �ا� �دم السامح بذ�، لن ملالحقة الطلبات ا�ولية األخرى أو املنظامت احلكومية 
ول دون �سویق ��رتاع. وهو ما سوف حي ،الرباءة�ىل يف املر�� الوطنية يف املاكتب، اليت ال مت� القدرة �ىل حفص الطلب، 

املكتب القوانني الوطنية للب� ا�ي یفوض وظائفه يف املر�� ورأى الوفد أن األمر ال یتطلب ا�كثري من اجلهد �يك یتعمل 
الوطنية. ومبا أن املعاهدة مل یمت تعدیلها �سهو�، فإن الطریق الوحيد املتاح للترصحي مبثل هذا �تفاق هو من �الل القوا�د. 

  �قرتاح.املقرت�ة واكن موافقا �ىل�نيا  50و�لتايل، مل �ر الوفد أي �انب سليب �م للقا�دة 
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 50مبوجب القا�دة خمتار و خمصص وفد إندونيس�يا عام إذا اكنت إماكنيات قيام املكتب بتفویض �امه مككتب و�سآءل  .251
من  4اتفاقيات ثنائية مماث� لت� احملددة ملاكتب �سمل الطلبات، كام هو مذ�ور يف الفقرة وجود املقرت�ة سوف تتطلب �نيا 

املوجودة يف إطار �قرتاح واسعة للغایة وینبغي أن تقترص �ىل الفجوة احملددة املتا�ة ن اإلماكنيات الوثيقة. ورأى الوفد أیضا أ
 يف اإلطار القانوين احلايل ا�ي یتعني معاجلته.

یضعف فحص الرباءات و املتعلقة بومل یؤید وفد إ�وادور �قرتاح، ا�ي �رى أنه ميكن أن یضعف القدرات الوطنية  .252
قانون الرباءات. بدال من ذ�، ینبغي أن �ركز املكتب ا�ويل �ىل احتيا�ات مجيع ا�ول  مواءمةاس�تقالل املاكتب ویؤدي إىل 

 املتعاقدة.

تب دول إىل ماك�س�تقبال تب دو� متعاقدة قد فوضت �ام ماك 37اإلسالمية) بأن  -وأقر وفد إ�ران (مجهوریة  .253
أن اإلطار القانوين ملعاهدة التعاون وأكد �ىل (ب)،  19.1ولية أخرى مبوجب القا�دة حكومية د تمتعاقدة أخرى أو منظام
إ�الق طریقها ب) 1( 45�لفعل طرفا يف معاهدة �راءات إقلميية �ملعىن املقصود يف املادة اليت تعترب �و� ل�شأن الرباءات �سمح 

مكتب الرباءات الوطين أو �ىل �اتق القرار ا�هنايئ ملنح الرباءة  الوطين. ومع ذ�، ووفقا ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات، یقع
وفقا ملعایري األهلية للرباءة مبوجب القانون ذي الص�. ووفقا لالقرتاح، سوف للطلب اإلقلميي ا�ي أجرى دراسة موضوعية 

واملامرسات ومعایري لفحص لیقوم مكتب �راءات ا�رتاع آخر بفحص طلبات �راءات ��رتاع يف إطار املبادئ التوجهيية 
واملامرسات يف الب� ا�ي للفحص األهلية للرباءة يف ذ� املكتب، واليت قد تتعارض مع القانون والس�ياسة واملبادئ التوجهيية 

تفویض هذه الوظائف. ورأى الوفد أن حفص طلبات الرباءات ینبغي أن یمت وفقا للقانون والس�ياسة الوطنية �لك ب مكتبه قام 
متعاقدة يف إطار املرونة املنصوص �لهيا يف اتفاق اجلوانب املتص� �لت�ارة من حقوق امللكية الفكریة. وأدرك الوفد أن دو� 

و�لرمغ من أن هذا �قرتاح قد یؤدي إىل إضعاف الفحص الوطين للرباءات و�شجيع �ع�د �ىل ماكتب الرباءات األجنبية. 
مل �كن إلزاميا، فإن عواقبه طوی� األ�ل �ىل نظام معاهدة التعاون �شأن ا�تار أو  ا�صصاقرتاح تفویض وظائف املكتب 

 من قبل ربأكبصورة دراسة متعمقة إجراء الرباءات ال ميكن إناكرها. ويف اخلتام، رأى الوفد أن التعدیالت املقرت�ة �س�تحق 
ءات ونظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات كلك. و��، ا�ول املتعاقدة ف� یتعلق �لعواقب طوی� األ�ل �ىل ماكتب الربا

أعرب الوفد عن تأیيده لتوفري مزید من الوقت ل�ول وملاكتب امللكية الفكریة للنظر يف �قرتاح قبل اختاذ أي قرار هنايئ يف 
 هذا الصدد.

يف الس�نوات العرش املاضية. لوحظت وأید وفد الربازیل التعاون ا�ويل كطریقة للتعامل مع ز�دة طلبات الرباءات اليت  .254
مقارنة �لعام السابق، اكن ال �زال هناك �دد  2016املر�� الوطنية يف �ام �دد الطلبات يف �ىل الرمغ من �خنفاض يف و 

خليارات اكن هناك العدید من او �بري من طلبات �راءات ��رتاع اليت حتتاج إىل معاجلهتا من قبل املاكتب يف مجيع أحناء العامل. 
قلميية اإلرش�كة ال التعاون اإلقلميي يف إطار اتفاق جرى �ىل سبيل املثال،  ،في أمر�اك اجلنوبيةفاتفاقيات إقلميية. املتعلقة بإ�رام 

إىل �قرتاح، وافق الوفد �ىل أنه و�لعودة . ةرباءات والتصاممي الصناعيالحول العالمات الت�اریة و  اجلنوبيةأمر�اك بني ب�ان 
�هيا املاكتب اليت إجراء حفص موضوعي قبل منح الرباءة. واكن �ىل ا�ول األعضاء �تصال مباكتب أخرى للتحقق من ینصح ب

أفضل للمنوذج األكرث مالءمة لها. واكن �ى الوفد طلبان حىت تتوصل لفهم الرباءة الوطنية أو ما شاهبها ملنح أقرب متطلبات 
وفد مزید من املعلومات حول الب�ان اليت أعربت عن رغبهتا يف احلصول �ىل مزید من املرونة لتوضيح �قرتاح. أوال، طلب ال

من الوثيقة، و�يفية تقدمي  2ف� یتعلق بإ�الق املسار الوطين يف نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات، كام هو مذ�ور يف الفقرة 
ملعلومات حول القضا� املطرو�ة يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات مزید من ااحلصول �ىل هذه الطلبات. و�نيا، طلب الوفد 

 واملرتبطة �قرتاح السامح للوفود �ختاذ قرار أكرث استنارة.

وأید وفد اجلبل األسود التعدیالت املقرت�ة �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات فضال عن مدا��  .255
يف القانون الوطين ا�تارة و ا�صصة وفد املكتب األورويب للرباءات. وقد ُأدرج هذا احلمك املتعلق بتفویض وظائف املكتب 

ومل یمت إلغاء . 2008يف �ام ا�ي أ�ىشء مكتب امللكية الفكریة للجبل األسود يف ظفني املو �دد للجبل األسود �سبب حمدودیة 
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عند تعدیل هذا القانون يف �ام ومل تعاد صياغته ، �اليا 153املادة ويه احلمك اخلاص بقانون الرباءات يف اجلبل األسود، 
لطریق الوطين. و�ىل هذا األساس، لالق اجلبل األسود إ�تواز� أدى إىل التعامل بصورة مرضية مع �قرتاح وفر . �� 2015

املقرت�ة عن طریق إخطار املكتب ا�ويل تبعا �� حىت یمت إبالغ جممتع �نيا  50ميكن للجبل األسود �س�تفادة من القا�دة 
ين من قبل دو� . و�الوة �ىل ذ�، رأى الوفد أن إماكنية إ�الق الطریق الوطبصورة مالمئةمس�ت�ديم معاهدة الرباءات 

متعاقدة ليست طرفا يف معاهدة �راءات إقلميية ستسا�د ماكتب امللكية الفكریة الصغرية مثل مكتب امللكية الفكریة يف اجلبل 
 س�ياسة امللكية الفكریة الوطنية بدال من ذ�.املتعلقة �  األسود �ىل �ركزي مواردها �ىل القضا� احلامسة

 اليت طرحهتا الوفود، إن معاهدة التعاون �شأن الرباءات ال متيل �ىل أي دو� متعاقدة وقالت األمانة، ردا �ىل األس�ئ� .256
عندما مت تطو�ر معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف الس�تينيات وأوائل الس�بعينيات، اكنت و �يفية تصممي نظام �راءاهتا الوطين. 

لميية ملنح احلقوق يف العدید من ا�ول. ومنذ ذ� احلني، هناك أنظمة وطنية للرباءات تغطي دول فردیة وبعض املاكتب اإلق 
أد�لت مناذج أخرى مثل النظم اليت ميكن مبوجهبا منح الرباءات من قبل مكتب وطين أو إقلميي ومتدیدها إىل ب� آخر، حىت 

بل األسود. وبي� اعتربت لج مثلام هو احلال �لنس�بة ل ، ذات الص�لو مل �كن ذ� الب� طرفا يف معاهدة الرباءات اإلقلميية 
األمانة أنه ميكن للمرء أن یفرس اإلطار القانوين احلايل ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات بأنه �سمح �لفعل مبثل هذه ال�ذج 

ا ال یدع جماال للشك مبأن إ�الق هذا املسار الوطين ممكن �لفعل إظهار إ�الق املسار الوطين، فإن �قرتاح هيدف إىل یو 
وكأنه وجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و�الوة �ىل ذ�، ميكن ألي دو� أن تقبل �راءة ا�رتاع مينحها مكتب آخر مب

 يف إقلميها، مبا يف ذ� الرباءات الناش�ئة عن تطبيق معاهدة التعاون �شأن الرباءات.أمر مت تطبيقه 

طار القانوين احلايل ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات ميكن أن اإلمفاده األمانة إیضاح قدمته وأشار وفد إندونيس�يا إىل  .257
بتفویض �امه إىل مكتب وطين آخر أو منظمة حكومية دولية أخرى. ويف خمتار أو خمصص تفسريه �ىل أنه �سمح ملكتب 

ذا التفویض �لفعل هب ه من املمكن القيامألن�نيا  50قا�دة �دیدة بوضع �متكن الوفد من قبول �قرتاح اخلاص لن هذه احلا�، 
 مبوجب األحاكم القامئة.

اإلسالمية) إنه حبسب فهمه ینبغي أن هيدف أي اقرتاح إىل �ل مشلكة أو تلبية احتيا�ات  -وقال وفد إ�ران (مجهوریة  .258
اهدة التعاون حمددة، مما یؤ�ر �ىل األداء املناسب للنظام. ويف هذه احلا�، مل جيد الوفد أي جفوات أو مش�لك واحضة يف نظام مع

من و�ة النظر القانونية، یو�د �اليا اح�لني ل�ول املتعاقدة لتفویض بعض أو لك وظائفها إىل مكتب دو� و �شأن الرباءات. 
متعاقدة أخرى أو منظمة حكومية دولية أخرى. و�متثل �ح�ل األول يف ماكتب الرباءات اإلقلميية، مثل املكتب األورويب 

، )EAPO( واملنظمة األوروبية اآلس�يویة للرباءات )ARIPO( ة للملكية الفكریةاألفریقيواملنظمة اإلقلميية  )EPO( للرباءات
أما �ح�ل الثاين فيمتثل يف إ�رام اتفاق ثنايئ بني الب�ان. و�� طلب الوفد توضي�ا للثغرات و�حتيا�ات واملش�لك اليت 

 �س�هتدف �قرتاح �لها.

ت املت�دة األمر�كية مع الت�ليل القانوين ا�ي قدمته األمانة وأید توفري أساس قانوين حمدد للرتتيبات واتفق وفد الوال� .259
 .ا�صص وا�تاراملوجودة �لفعل ف� یتعلق بتفویض �ام املكتب 

اح إىل أن الفجوة اليت هيدف �قرت الرئيس اإلسالمية)، ذ�ر  -وردا �ىل السؤال ا�ي طر�ه وفد إ�ران (مجهوریة  .260
إماكنية قيام ا�و� املتعاقدة بإ�الق املسار الوطين يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات �ارج نطاق �متثل يف توضيح معاجلهتا 

 .إقلميية معاهدة �راءات ��رتاع

 دليل مقدم الطلب بناء �ىلمن �الل وأكد وفد املكتب األورويب للرباءات �ىل أمهية إ��ة املعلومات للجمهور،  .261
ا�ول يف لقانون الوطين املطبق ف� یتعلق بدخول املر�� الوطنية ف� یتعلق �معاهدة التعاون �شأن الرباءات أو �ري ذ�، 

الوطين. ويف �ا� اجلبل  ااملتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات، مبا يف ذ� وقت اختاذ قرار �شأن إ�الق طریقه
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�ن �اولوا ا�خول إىل املر�� الوطنية حقوقهم ألن الوقت متأخر للغایة �خول املر�� اإلقلميية األسود، فقد املتقدمون ا�
 هذه احلاالت يف املس�تقبل.�دوث مثل األوروبية. و�� اكن من املهم أن یمت إبالغ املتقدمني هبذا الوضع لل�د من 

 املعلومات عندما تغلق ا�و� املتعاقدة طریقها الوطين.وأید وفد الربازیل طلب وفد املكتب األورويب للرباءات بإ��ة  .262

 لميض قدما يف �قرتاح.�لنس�بة ل�لص الرئيس إىل أنه مل �كن هناك توافق يف اآلراء و  .263

 تؤ�ر �ىل املاكتب�دوث �االت انقطاع اخلدمة يف �ا�  ضام�ت
 .PCT/WG/11/19استندت املناقشات إىل الوثيقة  .264

نقطاع أن معاهدة التعاون �شأن الرباءات مل تتعرض رصا�ة ل  للرباءات، عند تقدميه للوثيقة، وقال وفد املكتب األورويب .265
الصيانة أو اخلدمة: �شمل األس�باب احملمت� النقطاع و �دمات �تصاالت اإل�كرتونية ألس�باب تعزى إىل ماكتب الرباءات. 

متدید امله� � ن ماكتب الرباءات من تطبيق ممارساهتا الوطنية حي� أمكن، قد �متكو املش�ت الفنية أو الهجامت اإل�كرتونية. 
من �رخي اإلرسال، مما �سمح یبدأ �رخي اإلیداع ا�ويل أن �ىل سبيل املثال، �ىل فتنص بعض القوانني الوطنية، الزمنية. 

خرى، وكذ� املكتب بعض القوانني الوطنية األ�ددت . ومع ذ�، فقد إیداع بدیل�س�ت�دام اخلدمات الربیدیة كطریق 
عندما �كون إ�دى وسائل �تصال اإل�كرتونية �ري و �رخي اإلیداع ا�ويل استنادا إىل �رخي �س�تالم.  ،األورويب للرباءات

 ) من اتفاقية الرباءات األوروبية1( 134رمق القا�دة أ�حت متا�ة يف اليوم ا�ي انهتت فيه فرتة تنفيذ اإلجراءات اإلجرائية، 
املكتب األورويب یقوم بتطبيقه ، وهو ما ةمتدید الفرتة إىل اليوم التايل عندما �كون مجيع وسائل �تصال اإل�كرتوين متا�

. ومع ا�لس األورويب للنارش�ن) من نظام 2( 150للرباءات �شأن إجراءات معاهدة التعاون �شأن الرباءات مبوجب املادة 
فية واملوثوقية والتتبع واملواءمة بني املامرسات بني املاكتب، اقرتح الوفد إضافة بند يف مزید من الشفاحتقيق من أ�ل و ذ�، 

معاهدة التعاون �شأن الرباءات للتعامل مع �االت انقطاع وسائل �تصال اإل�كرتونية يف أ�د املاكتب. وبعد تلقي مالحظات 
مثل هذا �ح�ل، أشار الوفد إىل أنه ال تتبع ع املاكتب أن مجيمعلومات بأن املكتب األورويب للرباءات قد تلقى مفادها 

قبل "كام هو حمدد" من قبل هذا و  "ح بذ�"إذا ُمس عبارة) لتضمني 3( 5-80س�يكون �ىل اس�تعداد لتعدیل مرشوع القا�دة 
�سمل الطلبات، مع قيام كتب املبادىء التوجهيية مل احلمك يف بعمل ميكن تضمني التفاصيل والرشح املتعلق و ". نظمةاملكتب أو امل 

يف یمت النظر انقطاع اخلدمة �ىل مواقعها اإل�كرتونية. ويف اخلتام، أشار الوفد إىل أنه ميكن أن حول املاكتب بنرش إشعارات 
 تالعطاليف العمل أو انقطاع اخلدمة ال حتدث �لت�دید فقط �ارج أ�م ألن فرتات  80إدراج احلمك يف جزء خمتلف من القا�دة 

 ية.الرمس 

وقال وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إنه ال ميكنه تأیيد �قرتاح بصيغته احلالية ألنه ال یعترب �دم توفر �تصاالت  .266
تتعلق عبارة لتأ�ري إذا توفرت وسائل نقل أخرى ملقدم الطلب. و�� اكن من الرضوري إدراج للسامح �اإل�كرتونية سببا اكفيا 

 اتف� یتعلق �إلطار القانوين واملامرسو يف القا�دة املقرت�ة أو املبادئ التوجهيية ملكتب �سمل الطلبات. بوسائل �تصال البدی� 
 یقوم املكتب، تعلق �التصاالت اإل�كرتونية يف مكتب الوال�ت املت�دة األمر�كية للرباءات والعالمات الت�اریة،اليت ت القانونية 

أي �رخي معني، سيمت اعتبار املكتب �ري تتعلق ب�دمني �شري إىل أنه، ألغراض إشعارات للمس�تبإصدار عند �قتضاء، 
يف معاهدة التعاون املوجودة الرمسية. والحظ الوفد أن املكتب األورويب للرباءات �س�تمكل الفجوات للقيام �ملعامالت مفتوح 

�ىل أساس لك �ا� �ىل تت�ذ جيب أن ف اخلدمة بتوق�شأن الرباءات بطریقة مماث�. وشدد الوفد �ىل أن القرارات املتعلقة 
كتابة ) وطلب 3( 5-80�دة. ومع ذ�، أعرب الوفد عن تقد�ره الس�تعداد املكتب األورويب للرباءات لتعدیل مرشوع املادة 

 هذه التعدیالت للسامح للماكتب مبراجعهتا وإجراء مزید من املناقشات �شأهنا.

. ومع ذ�، فإنه يف اخلدمة  یوفر ضام�ت ملقديم الطلبات يف �ا� �دوث انقطاعوأید وفد اململكة املت�دة تنفيذ حمك .267
لوفاء �مقدم الطلب بعدم قيام �ىل أساس لك �ا� �ىل �دة. وميكن تقدمي رشح موجز حييط  هینبغي من� أي متدید یعتقد أن
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انقطاع اخلدمة جلزء �مله� الزمنية وأس�باب �دم اتباع مسار إیداع بدیل. وطلب الوفد توضي�ا �شأن تطبيق القا�دة يف �ا� 
هذا مبنح إبالغ األطراف الثالثة املتعلقة ب�دمة اإلیداع يف نفس اليوم. كام أعرب الوفد عن اه�مه �خلطط وعودة من یوم 
 ا�متدید.

إذا مت تناول املسألتني التاليتني. أوال، جيب  5-80) يف القا�دة 3إنه ميكن أن یؤید إدراج الفقرة الفرعية ( وقال وفد كندا .268
هذه القرارات، يف إرشادات مكتب �سمل الطلبات �ىل �ختاذ توضيح املعلومات املتعلقة �كيفية قيام املاكتب أو املؤسسات 

عاهدة التعاون �شأن الرباءات. اخلاص مبدليل مقدم الطلب يف ، أو ىل سبيل املثال� يف �قرتاحالوارد سبيل املثال �ىل النحو 
�ىل حتدید مثل ا�تارة و ا�صصة ملسا�دة املاكتب �لطلب �نيا، س�يكون من الرضوري إضافة مؤرش إىل البيا�ت املرتبطة 

من شأنه أن یعقد معلية دخول املر�� األ�ري  بدون إضافة املؤرشهذا الطلب. و�رب الوفد عن قلقه من أن إد�ال هذا احلمك 
(ب) �ىل  2.4ألطراف الثالثة ف� یتعلق بصالحية املطالبة �ألولویة، حيث تنص القا�دة االوطنية ویؤدي إىل �دم یقني 

بذل �ود �تارة ا�صصة والفرتة األولویة. ونتي�ة ��، یتعني �ىل املاكتب  مع إجراء التعدیالت الالزمة 5-80تطبيق القا�دة 
 .من املاكتب يف أي مكتباخلدمة �برية للتأكد مما إذا اكنت فرتة األولویة قد امتدت �سبب انقطاع 

. ومع 80.5) إىل القا�دة 3وأید وفد الهند اقرتاح تعدیل لواحئ معاهدة التعاون �شأن الرباءات بإضافة الفقرة الفرعية ( .269
جيب عام إذا اكن �ساءل ، و�لتايل احلمكهذا ل بعض مقديم الطلبات ية اس�تغالل شوا�ل تتعلق بإماكن ذ�، أعرب الوفد عن 

، ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات اإل�كرتوينالنظام عند تقدمي الطلبات ا�ولية �س�ت�دام �دمات أیضا �متداد املقرتح توفري 
لوفد أیضا أن مكتب �راءات ��رتاع الهندي �ىل مدار السا�ة طوال أ�م األس�بوع. وأضاف اتتوافر �دمة اإلیداع حيث 

 قدم �لفعل متدیدات ملقديم الطلبات �ىل أساس لك �ا� �ىل �دة.ی

ملكتب موقع ا�ىل �نقطاع اخلدمة ینبغي �رش املعلومات املتعلقة أشار إىل أنه وأید وفد �حتاد الرويس �قرتاح. و  .270
يف اخلدمة املكتب بإبالغ املكتب ا�ويل عن أي انقطاع من هذا القبيل وس�يكون من املناسب أن یقوم �ىل �نرتنت املعين 
 �ىل موقع الویبو اإل�كرتوين.��ره 

يف حساب  مأ ةزمنيمبه�  يف الوفاء ريبتأ��رتبط ا إذا اكن �قرتاح یتعلق مبتوضيح تقدمي وطلب وفد مجهوریة �ور�  .271
رابعا تناولت احلا�  80(الفصل الثاين)، مبا أن القا�دة  82في احلا� األوىل، ميكن إجراء تعدیل �ىل القا�دة فامله� الزمنية. 

يف املكتب ا�كوري للملكية الفكریة، فإن قوانينه الوطنية  ةكرتونيإالاخلدمة األ�رية. وأوحض الوفد أنه يف �ا� �دوث انقطاع 
 یوم العمل التايل ا�ي تتوفر فيه هذه اخلدمة اإل�كرتونية. و�� �ساءل الوفد عام �سمح ملقدم الطلب بتقدمي املستندات يف

لتأ�ري يف هذه الظروف مبوجب قانونه الوطين. �سمح �، نظرا ألن املكتب ميكن أن أم الالتعدیل من الرضوري إجراء إذا اكن 
س�تقصائية لتقيمي مدى رضورة تعدیل لواحئ معاهدة التعاون واختمت الوفد لكمته �قرتاح أن یقوم املكتب ا�ويل بإجراء دراسة ا

 مسأ� تتعلق �لقانون واملامرسة يف لك مكتب.�رك األمر ليكون �شأن الرباءات بدال من 

وأعرب وفد �ولومبيا عن تأیيده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة وذ�ر أنه ینبغي طمأنة مقديم الطلبات بوجود ضام�ت محلایة  .272
الوسائل من �الل ألن املاكتب اكنت تتلقى �س�بة أ�ىل من الطلبات و�زید أمهية هذا األمر . اخلدمة ا� انقطاعحقوقهم يف �

 اإل�كرتونية.

اإلجراءات �فذة �لنس�بة ملقديم هناك حيث رأى أنه من املعقول أن �كون  80.5وأید وفد اليا�ن اقرتاح تنقيح القا�دة  .273
 إىل أ�د املاكتب.يف اخلدمة یعزى انقطاع الطلبات الس�ت�دا�ا يف �ا� �دوث 

وأعرب وفد الصني عن تأیيده لالقرتاح. و�ىل الرمغ من أن املاكتب ميكن أن �س�ت�دم اإلطار القانوين واملامرسات  .274
�ىل  الوطنية القامئة �متدید املهل الزمنية، فإن الوفد یعتقد أن التعدیل املقرتح س�يوفر قدرا أكرب من الوضوح واليقني. و�الوة

 .اخلدمة الرمقيةرابعا لتعليل التأ�ري �سبب انقطاع  82، يف العرص الرمقي، �كييف القا�دة فقد مت ذ�
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وأید وفد إس�بانيا �قرتاح. وشدد �ىل فائدة مثل هذا احلمك ألن العدید من املؤسسات وا�وا�ر احلكومية اإلس�بانية  .275
 .2017قد تأ�رت هبجوم إ�كرتوين يف مایو 

لسوید عن تأیيده لالقرتاح �كنه أكد من �دید ا�اوف اليت أعربت عهنا الوفود األخرى �شأن ما إذا وأعرب وفد ا .276
 يه املاكن املثايل للتعدیل املقرتح. 80اكنت القا�دة 

ینص القانون الفر�يس �ىل أنه يف �ا� �دم و هذا املكتب أو املنظمة". �ددها عبارة "كام ل وطلب وفد فر�سا توضي�ا  .277
متدید فقط ملقديم الطلبات يف ا��ة ا� ات اإلنرتنت، جيب تقدمي املستندات املطلوبة عن طریق الف��س. ومن شأن توفر �دم

املعهد یتعالون مع املر�� ا�ولية من معاهدة التعاون �شأن الرباءات أن یؤدي إىل �دم املساواة بني مقديم الطلبات ا��ن 
إذا أعطت عبارة "كام �ددها  80.5لوفد أنه لن یعارض التعدیل املقرتح للقا�دة . ورصح االوطين الفر�يس للملكية الصناعية
السلطة التقد�ریة الختاذ القرارات املتعلقة �متدید احلدود الزمنية. كام أ�ر الوفد نقطة �س�تالم هذا املكتب أو املنظمة" ملاكتب 

إ�دى الوسائل یمت إیداعها من �الل تالم املستندات اليت "ال ميكن اس� ويه أن عبارة ) 3( 5-80يف صيا�ة القا�دة املقرت�ة 
 فإن ذ� یعىن أنه مل یمت إیداعها.إذا مل یمت اس�تالم الو�ئق، ألنه تناقض نفسها  اإل�كرتونية املسموح هبا لالتصال"

 PCT/MIA/25/12�راءات ��رتاع التعدیل املقرتح. وأشار املمثل إىل الوثيقة ة لو�ء رابطة اليا�نيالوأید ممثل  .278
فر وسائل �تصال اإل�كرتوين ألس�باب تعزى إىل املاكتب، ا�دم تو و�متثل يف ، الوضع األول. متت معاجلة بوضعنياليت تتعلق 
املس�ت�دمني. وأعرب ضد �سبب جهامت إ�كرتونية توافر اخلدمة بعدم ویتعلق الوضع الثاين . PCT/WG/11/19يف الوثيقة 

�كنولوجيا املعلومات اليت مل تنشأ يف املكتب، �دمات عن أم� يف إجراء مزید من املناقشات �شأن �االت انقطاع ممثل الرابطة 
يف هذه احلا�، اكن من الصعب �ىل املتقدمني التحول من املستندات وو�كهنا مع ذ� �ار�ة عن س�يطرة مقدم الطلب. 

 إشاكلية.ميثل ولية يف مثل هذه الظروف املسؤ حتدید اإل�كرتونية إىل الو�ئق الورقية، واكن 

��رتاع اليا�نية لو�ء �راءات رابطة الالتعليقات اليت أدىل هبا ممثل �ىل لرباءات لو�ء ارابطة اآلس�يویة الممثل ووافق  .279
�االت �نقطاع إىل أن ممثل الرابطة منظمة متثل األعضاء يف �قتصادات الناش�ئة، أشار  اوأعرب عن تأیيده لالقرتاح. وبصفهت

 لمس�ت�دمني من بعض �قتصادات الناش�ئة.ل قد �كون شائعة �شلك �اص �لنس�بة يف اخلدمة 

الضام�ت املناس�بة يف �ا� انقطاع اخلدمات اإل�كرتونية، توافر نه يف �ني أقرت الوفود بأمهية ضامن قائال إخلص الرئيس و  .280
حمك يف الحئة معاهدة وجود من �الل كأن یمت ذ� ، األمرثل هذا اكنت هناك و�ات نظر خمتلفة حول �يفية التعامل مع م 

القانوين �ىل املس�توى الوطين. و�� مل �كن هناك توافق يف اآلراء �ىل امليض �الس�تعانة �إلطار التعاون �شأن الرباءات، أو 
 قدما يف �قرتاح بصيغته احلالية.

اءات إجراء مزید من املشاورات مع األطراف املهمتة، مع والحظ الفریق العامل ا�زتام املكتب األورويب للرب  .281
 ، بغية تقدمي مقرتح منقح إىل ا�ورة القادمة للفریق العامل.بعني �عتبار التعليقات املقدمةأ�ذ 

 معاهدة التعاون �شأن الرباءاتمبكرة للفصل الثاين من بدایة 
 .PCT/WG/11/20استندت املناقشات إىل الوثيقة  .282

لفصل الثاين س�يتيح مزیدا من الوقت لالبدء املبكر یتعلق بأن املكتب األورويب للرباءات الوثيقة �رشح  وفدواس�هتل  .283
للحوار بني مقدم الطلب والفاحص، مما یوفر �دمة أفضل للمس�ت�دمني. �إلضافة إىل ذ�، فإن تنفيذ التعدیل املقرتح جيب 

 .PCT/IPEA/401يف منوذج الطلب النص فقط تغيري ینبغي ات حيث أن �كون � تأثري حمدود �ىل أنظمة �كنولوجيا املعلوم
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، ألنه ال یؤ�ر �ىل اس�تحقاق مقدم الطلب يف تقدمي 69وأید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية التعدیل املقرتح للامدة  .284
 مبوجب الفصل الثاين.اليت تمت كأساس لإلجراءات  34و  19التعدیالت مبوجب املادتني 

�كن خطوة إجيابية حنو حتسني نوعية و�دارة إجراءات الفحص ا�متهيدي ا�ويل. ميثل  أن �قرتاح ورأى وفد الصني .285
الفصل  اتتوضيح من مجمو�ات املس�ت�دمني احلارضة يف اجللسة حول ما إذا اكنوا �رغبون يف البدء مبكرا بإجراءطلب الوفد 

يم الطلبات للتحضري واإلیداع. وف� یتعلق �لنقطة األ�رية، احتاج الثاين، وما إذا اكن �قرتاح س�يؤ�ر �ىل الوقت املتاح ملقد
للحوار مع و�كهنم اكنوا حيتاجون أیضا لوقت اكيف مقدمو الطلبات إىل وقت اكف لتقدمي التعدیالت قبل بدء الفصل الثاين، 

، س�يحتاج ني�ري ممكناألمر�ن يف احلاالت اليت یعترب فهيا مقدم الطلب أن �هام والفاحص أثناء الفحص ا�متهيدي ا�ويل. 
ملس�ت�دمني يف الصني، فقد رغب يف معل دراسة اس�تقصائية عن امقدم الطلب إىل �ختيار. ومبا أن الوفد مل �متكن من 

 �س��ع إىل آراء مجمو�ات املس�ت�دمني يف اجللسة.

من �الل متدید احلد الزمين للماكتب إلجراء الفحص ا�متهيدي ا�ويل، س�يكون �ى و وأید وفد اليا�ن �قرتاح.  .286
ویأمل الوفد أن یؤدي لرباءة، احلصول �ىل االفاحصني مزید من الوقت إلصدار آراء كتابية وتقار�ر أولية دولية حول أهلية 

 ذ� إىل حتسني اجلودة.

يف واح�الت إصدار رأي كتايب �ٍن أثناء الفحص ا�متهيدي ا�ويل.  وأید وفد إس�بانيا �قرتاح، ال س�� أنه سزيید من .287
 .69.2الوقت احلارض، مل �كن ذ� ممكنا يف كثري من احلاالت �سبب ضيق الوقت املتاح مبوجب القا�دة 

أن وذ�ر وفد اململكة املت�دة أن �قرتاح اكن خطوة إجيابية حنو إجراء حفص متهيدي دويل أفضل جودة. كام ميكن  .288
 يف املر�� الوطنية.أفضل جودة تقدمي طلبات ذات یؤدي إىل ز�دة يف تقدمي التعدیالت يف املر�� ا�ولية، مما قد یؤدي إىل 

وأشار وفد مجهوریة �ور� إىل اخنفاض �دد طلبات الفحص ا�متهيدي ا�ويل مقارنة بعدد معليات البحث ا�ولية. ووفقا  .289
بعض أعرب ، 2018الفكریة يف اج�ع ملس�ت�ديم معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف أ�ریل سح أجراه مكتب �ور� للملكية مل 

عن نتاجئ مماث�، و�� قد أسفرا أن الرأي املكتوب مبوجب الفصل األول والفحص ا�متهيدي ا�ويل عن اعتقادمه باملس�ت�دمني 
احملددة يف الفصل الثاين �ري مالمئة. و�� أید الوفد  اعتقدوا أن هذا األ�ري �ري رضوري. وذ�ر بعض املس�ت�دمني أن امله�

 البدء مبكرا والسامح ملودعي الطلبات �ال�س�اب.جعل القا�دة العامة يه اقرتاح حتسني نوعية الفصل الثاين من �الل 

اصة �لتعامل (أ)، وا�ي من شأنه تبس�يط العمليات اخل 69.1وأعرب وفد كندا عن تأیيده للتعدیل املقرتح �ىل القا�دة  .290
. ومع ذ�، الحظ أن هناك �ا�ة إىل إد�ال تعدیالت �ىل منوذج الطلب املكتب ا�كندي للملكية الفكریةمع الطلبات يف 

PCT/IPEA/401  ألنه ال ميكن اإلشارة 3(أ) ( 69.1التغيري يف القا�دة من �الل للسامح �إلشارة إىل التأجيل املسموح به (
 احلايل.ا�منوذج . (د) يف 69.1قا�دة إال إىل التأجيل مبوجب ال

فرتات زمنية حمددة قبل هناك  يف �ولومبيا ةالوطني ات�قرتاح. ومبوجب الترشیععن موافقته �ىل وفد �ولومبيا وأعرب  .291
 سزيیدو ميكن ملقديم الطلبات أن یتنازلوا عهنا إذا رغبوا يف بدء اإلجراء يف وقت مبكر. واليت السامح ببدء إجراءات معينة 

 �قرتاح من احلوار �الل الفحص ا�متهيدي ا�ويل لصاحل مقدم الطلب واملاكتب.

 .ا�ويلالفحص ا�متهيدي إلدارات �القرتاح ألنه �ّرس العمل ا�ا�يل عن �رحيبه وفد ش�ييل وأعرب  .292

املرا�ل ا�هنائية وأید وفد س�نغافورة �قرتاح ألن البدء املبكر يف الفصل الثاين قد حسن من كفاءة معليات الفحص يف  .293
 .لتقدمي اإلیضا�اتمن �الل السامح للتطبيقات والفاحصني مبزید من الوقت 

 قرتاح لألس�باب نفسها اليت ذ�رهتا الوفود األخرى.�وفد أسرتاليا وأید  .294
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أن التعدیل وأكد �ىل . 69.1�راءات ��رتاع عن تقد�ره للتعدیل املقرتح للقا�دة و�ء وأعرب ممثل الرابطة اليا�نية ل .295
الفحص ا�متهيدي ا�ويل إلدارات س�يجعل إجراء الفحص ا�متهيدي ا�ويل أكرث سهو� يف �س�ت�دام و�سمح بإماكنية أكرب 

 بإصدار رأي كتايب �ٍن.

لرباءات �قرتاح تأیيدا �ما، ألنه س�يوفر منت�ا أفضل جودة من �الل إعطاء األس�يویة لو�ء ارابطة الوأید ممثل  .296
الوقت ملقديم الطلبات وفریق البحث والفحص ا�متهيدي ا�ويل القرتاح تعدیالت وتقدمي جحج �الل الفصل الثاين. مزید من 

املزید من إ��ة أن ممثل الرابطة و�شري اإلحصاءات إىل �دم اس�ت�دام الفصل الثاين بقدر ما اكن متوقعا، ومع ذ�، یعتقد 
البحث تدابري أیضا أن �قرتاح سيتوافق أیضا مع تدابري أخرى مثل ثل الرابطة مم الوقت واملرونة سزيیدان من اإلقبال. وأضاف 

 لفصل األول والفصل الثاين من قبل ماكتب خمتلفة.لتطبيق اأكرب إعطاء إماكنية والفحص التعاوين و

ني يف مرفق من الالحئة التنفيذیة �ىل النحو املب 69وافق الفریق العامل �ىل التعدیالت املقرت�ة �ىل املادة و  .297
 .2018بغية تقدميها إىل امجلعية للنظر فهيا يف دورهتا املقب� يف سبمترب/ أكتو�ر  PCT/WG/11/20الوثيقة 

 مرشوع جتریيب للبحث والفحص التعاوين اخلاص مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات: تقر�ر مر�يل
 .PCT/WG/11/15استندت املناقشات إىل الوثيقة  .298

ورويب للرباءات الوثيقة عن طریق اإلبالغ عن أنه مت �تفاق �ىل الو�ئق الرضوریة وأن األدوات وقدم وفد املكتب األ .299
منتدى أكرب مخسة التجریيب. وأبلغ الوفد الفریق العامل بأن مجيع ماكتب املتعلقة �ملرشوع متوفرة للبدء يف تلقي الطلبات 

عاهدة اخلاص مبالتعاوين والفحص أن بدء املرشوع التجریيب للبحث قد �رشت إشعارات رمسية �ش ماكتب ملكية فكریة يف العامل
ويف �ني . 2018یوليو  1بدأ يف ي س وا�ي متطلبات املشاركة يف الرب�مج التجریيب، وذ�ر تفاصيل التعاون �شأن الرباءات 

األورويب للرباءات هيدف إىل فتح ، اكن املكتب فقط الطلبات ا�ولية املقدمة �للغة اإلجنلزيیةیغطي املرشوع التجریيب األول 
وأعرب الوفد عن شكره ملنتدى أكرب مخسة . 2019لطلبات املقدمة �لفر�س�ية واألملانية يف أوائل �ام املرشوع التجریيب ل 

 لرب�مج التجریيب.للمكتب ا�ويل �ىل دمعه ل لتعاوهنا و ماكتب ملكية فكریة يف العامل 

لمكتب األورويب للرباءات �ىل �قرتاح وأعرب عن رغبته عن شكره ل  ة الفكریةممثل الرابطة اليا�نية للملكيوأعرب  .300
عاهدة التعاون �شأن والفحص التعاوين اخلاص مبيف تقدمي تعليقني. أوال، أعرب عن أم� يف أن یتاح املرشوع التجریيب للبحث 

�ة بلغات أخرى �ري اإلنلكزي �لنس�بة الرباءات قریبا  ممثل الرابطة اليا�نية. و�نيا، أكد اللغة یة، و�اصة للطلبات ا�ولية املود�
تطبيق ینبغي تقدميه بتلكفة معقو� مع املرشوع التجریيب للمتقدمني بعد یتاح أیضا أن أي إطار تعاوين للبحث والفحص 

 لتقامس العمل ملقديم الطلبات. ةمرنإجراءات 

 .PCT/WG/11/15أ�اط الفریق العامل �لام مبضمون الوثيقة و  .301

 احلد األدىن من الو�ئق اخلاصة مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات: تقر�ر �ا�
 .PCT/WG/11/12استندت املناقشات إىل الوثيقة  .302

وأبلغ وفد املكتب األورويب للرباءات، بصفته قائد فرقة العمل املعنية �حلد األدىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأن  .303
من الوثيقة، وأن فرقة  7يف الفقرة الوارد�ن  )جمي(و )�ءالهدفني (اقشات قد بدأت �شأن أن املنبالرباءات، الفریق العامل 

، ويه �لت�دید النطاق ا�قيق �مو�ات (أ)الهدف اليت جرت خبصوص ناقشات امل عن مسألتني �ش�ئتني العمل تعاجل أیضا 
 املنفعة.منوذج �شأن الرباءات وتغطية مجمو�ات  �راءات ��رتاع اليت تنمتي إىل احلد األدىن من و�ئق معاهدة التعاون
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من الوثيقة، الفریق العامل بأن مكتب  7الوارد يف الفقرة  )د(وأبلغ وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، بصفته قائدا للهدف  .304
األدبيات السابقة ن الوال�ت املت�دة لرباءات ��رتاع والعالمات الت�اریة أ�د دراسة اس�تقصائية إلدارات البحث ا�ويل �شأ

مبا يف ذ� قوا�د البيا�ت. وس�يتيح املكتب  التقليدیةاليت ال تتعلق �لرباءات واملعارف اس�ت�دام املطبو�ات اليت تعمتد �ىل 
يف ا�ورة  تهيف یوليو الس�تكام� حبلول أوائل سبمترب من أ�ل التحضري ملناقش� یطرح ا�ويل هذا �س�تبيان من �الل اس�تبيان 

. وذ�ر الوفد أن 2019 الج�ع اإلدارات ا�ولية مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات، املقرر عقدها يف أوائل �ام املقب�
تأكد السلطات من دقة  يةمعرفة املصادر اليت اس�ُت�دمت من قبل إدارات البحث ا�ويل، و�يف ا�راسة �متثل يف أهداف 

فرقة العمل املعنية �حلد األدىن لو�ئق معاهدة التعاون یبرص . وهذا من شأنه أن ومصداقية املصادر اجلدیدة والتوارخي الفعا�
يه . وس�تكون هذه األدبيات السابقةمصدر أ�د قا�دة البيا�ت مفيدة كالالزمة حىت تصبح تطلبات امل �شأن الرباءات �شأن 

�ري املتعلقة �لرباءات األدبيات ضافة واستبقاء مراجعة وإومقایيس اخلطوة األوىل يف املناقشات اليت تؤدي إىل وضع معایري 
 الرباءات. ىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأنالتقليدیة يف احلد األدواألدبيات اليت تعمتد �ىل املعارف 

وأشار وفد الصني إىل أمهية معل فرقة العمل املعنية �حلد األدىن لو�ئق معاهدة التعاون �شأن الرباءات واقرتح أن یمت  .305
�حلد األدىن من و�ئق واخلاصة لرباءات املتعلقة �لرباءات و�ري األدبيات املتعلقة �بادل املزید من املعلومات حول قوامئ ت 

معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وذ�ر الوفد أیضا أنه من الرضوري إجراء ا�راسات ا�اكفية إلسهام مناذج املنفعة يف البحث 
 ختاذ قرار �شأن ما إذا اكن ینبغي إدرا�ا يف احلد األدىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأن الرباءاتالسابقة قبل ااألدبيات عن 
 .أم ال

وشدد وفد الربازیل �ىل أمهية معل فرقة العمل املعنية �حلد األدىن من و�ئق معاهدة التعاون �شأن الرباءات. وأشار  .306
عدد �بري من طلبات حامیة منوذج املنفعة �ىل املس�توى الوطين ل الربازیل املعهد الوطين للملكية الصناعية يفتلقي الوفد إىل 

ومن �الل معاهدة التعاون �شأن الرباءات، ورأى أنه من الرضوري تضمني قوا�د بيا�ت مناذج املنفعة من مجيع الب�ان اليت 
 .السابقة يف معلية البحث اليت یقوم هبا الفاحصونلألدبيات من امحلایة، واليت من شأهنا أن �كون مصدرا هاما توفر هذا النوع 

 .PCT/WG/11/12حتو�ت الوثيقة �لام مب الفریق العامل وأ�اط  .307

 أويل مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءاتوحفص حبث دويل كإدارة منوذج طلب التعيني 
 .PCT/WG/11/6استندت املناقشات إىل الوثيقة  .308

األس�ئ� املتعلقة �ملتطلبات اإللزامية فقط يه اليت ینبغي أن �كون رضوریة يف وأعرب وفد الهند عن رأي مفاده أن  .309
جتنب مثل هذه األس�ئ�، س�يثىن � أي غرض مفيد ألن املكتب املرحش حيقق منوذج الطلب، وأن إدراج أس�ئ� اختياریة ال 

مصاحل مجمو�ة أكرب �كثري من الب�ان اليت  �ري قابل للمقارنة. ومبا أن منوذج الطلب یؤ�ر �ىلوهو ما س�يؤدي إىل خروج نتاجئ 
، اقرتح الوفد �حتفاظ ا�ويل للبحث والفحص ا�متهيدي ات�هيا ماكتب للملكية الفكریة واليت قد �رغب يف تعييهنا كإدار 

ال �زال ألنه قبل اع�ده هنائيا يف س�نة الحقة. وقد �كون هذا أفضل لقيام مجيع الب�ان مبزید من الت�ليل � �منوذج الطلب 
 من �سع س�نوات الس�ت�دام اس��رة الطلب قبل أن یمت متدید تعيينات اإلدارات ا�ولية القامئة مرة أخرى.هناك أكرث 

ه واس�متر يف دمعمنوذج الطلب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية تقد�ره الس�مترار معل املكتب ا�ويل �ىل مسودة وأبدى  .310
و�� أید الوفد التوصية بقيام امجلعية العامة ملعاهدة . ارات حبث وحفص أويل دويل �دیدةيف اس�ت�دامه يف تقيمي تعيني إد

التعاون �شأن الرباءات �ع�د منوذج طلب قيايس هذا العام. كام سلط الوفد الضوء أیضا �ىل بعض �قرتا�ات املتعلقة 
املوضو�ة أوال، ف� یتعلق �لنقطة اقشات ومشاورات سابقة. مبسودة منوذج الطلب يف مرفق الوثيقة واليت قام بتقدميها أثناء من

اليت قسام األا�منوذج نفسه إىل عن رغبته يف أال �شري الوفد أعرب من ا�منوذج،  1مبارشة القسم واليت �س�بق بني قوسني 
لومات بصورة روتينية وهو ما واألقسام �ري �لزامية ألنه أراد حث مجيع املاكتب �ىل تضمني اكفة املعإلزامية ینبغي أن �كون 



PCT/WG/11/27  
73 
 

إىل يف الفقرة (هـ) یعرتض الوفد �ىل اإلشارة . ومع ذ�، مل من شأنه تعز�ز الطلب بصورة شام� و�زید من قمية ا�منوذج
ه لالقرتاح الوارد يف دا�منوذج. وواصل الوفد تأیاإللزامية يف قسام األإىل واليت أشارات "إجراءات تعيني اإلدارات ا�ولية" 

ميكن القيام و إلثبات جودة حبثه وحفصه �ىل املس�توى الوطين. إلضافة قسم یعطي الفرصة للمكتب املرحش (ب)  14فقرة ال
بني نتاجئ البحث بني أعضاء أرسة. وميكن للمكتب أن یوحض بصفة �اصة أنه يف احلاالت اليت جرى بذ� من �الل املقارنة 

قة من قبل ماكتب أخرى، فإن الفحص الالحق ألعضاء األرسة مل �كشف عن فهيا حفص لرباءة عضو يف األرسة يف مر�� الح
أسلوب الفحص الرسیع لطلب احلصول من �الل أي أدبيات سابقة ذات ص�. ومن و�ة نظر الوفد، فإن تقدمي الطلبات 

 تقي�ت جودة دا�لية من أ�ل وميكن للمكتب املرحش أن یقدم نتاجئ. �ىل الرباءة یوفر عينة مثالية لتنفيذ هذا النوع من الت�ليل
جيب �ىل مجمو�ة العمل أن �ركز يف الوقت احلايل �ىل اس�ت�دام ا�منوذج يف واتفق الوفد �ىل أنه إظهار مس�توى اجلودة �یه. 

دث فهيا تقيمي املاكتب اليت �سعى لتعييهنا كإدارات دولية �دیدة وليس �متدید تعيني اإلدارات احلالية ألن املرة التالية اليت س�ي�
ذ� س�يكون بعد �دة س�نوات. ومع ذ�، وبو�ه �ام، وف� یتعلق �متدید تعيني اإلدارات احلالية، أید الوفد مبدأ مفاده أنه 
ینبغي �سجيل بعض املعلومات املطلوبة يف ا�منوذج القيايس املقرتح من قبل اإلدارات ا�ولية العام� �شلك مس�متر بنفس طریقة 

ویة املتعلقة بأنظمة إدارة اجلودة. وميكن دراسة هذه الفكرة مبزید من التفصيل مبا يف ذ� دا�ل ا�مو�ة إ�داد التقار�ر الس�ن
 الفرعية للجودة الج�ع اإلدارات ا�ولية للتأكد من أن متطلبات إ�داد التقار�ر اإلضافية احلالية ال متثل عبئا �ىل املاكتب.

لق �منوذج طلب قيايس لتعيني إدارة حبث دويل وحفص أويل �كنه أعرب عن وأید وفد �حتاد الرويس �قرتاح املتع .311
(ج) من  6رغبته يف القيام مبزید من العمل �شأن املسودة. وأعرب الوفد عن تأیيده ألن تأ�ذ التعدیالت املقرت�ة يف القسم 

واطنني ومقميني يف دو� (ا�ول) مسودة منوذج الطلب يف احلس�بان الطلبات ا�ولية يف مكتب اس�تالم املكتب ا�ويل من م
. وأعرب طالب فهيا �ألولویة من الطلبات الوطنية"ی"املاكتب الرئيس�ية / ا�ول اليت املكتب املرحش إىل �انب �ذف عبارة 

) من اجلدول 1(أ)(1-2الوفد عن اعتقاده بأنه من �ري الرضوري اس�تكامل �قسام املتعلقة بتفصيل املؤهالت يف القسم 
من ا�و�  5) "لغات أخرى یتقهنا �دد �بري من الفاحصني" والقسم 2(ج)(1-2"املوظفون املؤهلون لتنفيذ البحث والفحص" و

 (ا�ول) صاحبة الطلب.

، اس�تعمل مكتب 2017يف �ام و�ىل مدا�� وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية. عن موافقته �ور� وفد مجهوریة وأعرب  .312
إىل �انب  الفحص ا�متهيدي ا�ويلو كإدارة للبحث ا�منوذج اخلاص بتقدمي طلب متدید التعيني  )KIPO( الفكریة�ور� للملكية 

یتضمن مسائل تت�اوز احلد ا�منوذج اكن بعض املاكتب األخرى. وقد أثبتت هذه العملية أن ا�منوذج مفيد. و�ىل الرمغ من أن 
، فقد سا�دت العنارص 63و  36املنصوص �لهيا يف القا�دتني ية دول حبث وحفص متهيدي كإدارة األدىن من متطلبات التعيني 

 املكتب أو املنظمة اليت �سعى إىل التعيني.حفص �ختياریة جلنة التعاون التقين يف 

ورأى وفد الصني أن من شأن أي منوذج طلب قيايس أن �سا�د يف حتدید ما إذا اكن املكتب قد اس�توىف الرشوط  .313
اخلاص �متدید تعيني  ات، كام رأینا �الل اإلجراءا�ويل �ىل أساسها أم ال لفحص ا�متهيديواللبحث  اليت سيمت تعيينه كإدارة

�منوذج بعض املعلومات اإلضافية من أ�ل تضمن ااحلد األدىن ملتطلبات التعيني، ويف مقدمة . 2017اإلدارات ا�ولية يف �ام 
حتدد الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات و كتب. احلصول �ىل فهم أفضل لقدرات البحث والفحص اخلاصة �مل 

احلد األدىن من مس�توى . ويف �ني أید الوفد مبدأ رفع ا�ويل الرشوط احملددة للتعيني كإدارة للبحث والفحص ا�متهيدي
هذا التوازن يف حتقيق أ�ل احتيا�ات وشوا�ل الب�ان النامية. ومن تمت مرا�اة الطلبات لتحسني اجلودة، مفن املهم أیضا أن 

�د معتدل من املعلومات املطلوبة من املاكتب. و�ىل و�ه یتضمن منوذج الطلب، رأى الوفد أن منوذج الطلب جيب أن 
من معاهدة التعاون �شأن الرباءات.  63و  36الت�دید، جيب أال تت�اوز األجزاء اإللزامية من ا�منوذج متطلبات القا�دتني 

به  املسموح الوقتإىل متوسط �إلشارة املكتب املتعلقة برضورة قيام من الوثيقة،  14الواردة يف الفقرة �ات و�لنس�بة لالقرتا
املكتب جلودة البحث والفحص الوطين، إظهار الفاحص، و معل بيئة ذ�ر تفاصيل وكذ� حبث وحفص دويل للفاحص إلجراء

�ارج نطاق متطلبات الالحئة تقع  اتعاون الفين. ومع ذ�، ومبا أهنفإن هذه التفاصيل ميكن أن توفر معلومات مفيدة للجنة ال 
التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات، فال ینبغي أن �كون هذه املعلومات إلزامية. وف� یتعلق �لصيغة الواردة يف مسودة 
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) �شأن 2(أ) ( 1-2اس��رة الطلب، ذ�ر الوفد أن التفاصيل اكنت كثرية حتت عنوان "املوضو�ات اخلاصة" الواردة يف القسم 
 للبحث والفحص ا�متهيديكإدارة  متدید تعيينهمكتب الصني لرباءات ��رتاع ا�منوذج � �رامج التدریب، وعندما اس�ت�دم 

 ".موضو�ات �اصة، مل �كن من العميل إمتام هذا اجلزء. و�� طلب الوفد �ذف عبارة "ا�ويل

للبحث والفحص كإدارة صول �ىل تعيني وأید وفد أسرتاليا اس�ت�دام ا�منوذج كأساس جيد عند التقدم بطلب للح  .314
معاهدة التعاون �شأن الرباءات قا�ديت متطلبات احلد األدىن من أو متدیده. واكن من املهم أن یغطي ا�منوذج  ا�ويل ا�متهيدي

ینصح  فصا�دا ینبغي أن 3. و��، رأى الوفد أن القسمني األوليني ینبغي أن �كو� إلزاميني، وأن القسم 63.1و  36.1رمق 
اختاذ قرار به �شدة. ويف هذا الصدد، س�ميثل القسامن األوالن طریقة مبسطة لتقدمي املعلومات �يك �متكن جلنة التعاون التقين 

. وأید الوفد أیضا التغيريات اليت أد�لت الطلبالطلب، يف �ني �س�ت�دم األجزاء األخرى من ا�منوذج لتعز�ز مدروس �شأن 
ددتني احملضافيتني �القرتا�ني اإلمن الوثيقة. وف� یتعلق  15جراءات التعيني �ىل النحو املبني يف الفقرة �ىل التفامه ف� یتعلق بإ

الحق، وقت من الوثيقة، ميكن دراسة هذه املقرت�ات بصورة أكرث مشوال يف  14الوارد يف الفقرة ا�منوذج يف من أ�ل إدرا�ام 
 عاهدة التعاون �شأن الرباءات.العامة ملعية امجل �ىل تقدمي ا�منوذج إىل  يف هذه املر�� أن یؤ�ر ذ�ال ینبغي و�كن 

بني اإلدارات اليت جرت ووافق وفد املكتب األورويب للرباءات �ىل مدا�� وفد أسرتاليا. و�إلشارة إىل املناقشات  .315
رأى الوفد أن اإلدارات ا�ولية قد  ،2018يف فربا�ر ا�ي عقد لجودة الفرعية للمجمو�ة لا�ولية �الل �ج�ع �ري الرمسي 

تطلبات مل املكتب مدى استيفاء أن املعلومات الواردة يف منوذج الطلب تدمع جلنة التعاون الفين يف تقيمي تفامه مفاده توصلت إىل 
�كون  يف �نيوإكامل ا�منوذج إلزاميا. و�ىل هذا النحو ینبغي أن �كون ، ا�ويل لتعيني كإدارة للبحث والفحص ا�متهيديا

إلزاميا، فإن املعلومات املتبقية سوف تدمع أمرا  1-63و  1-36أجزاء ا�منوذج املتعلقة �ملتطلبات الواردة يف القا�دتني اس�تكامل 
بني األجزاء اإللزامية و�ختياریة. وس�توفر ميزي بصورة واحضة و�كون اختياریة. و�لتايل، �س�تطيع الوفد قبول منوذج الطلب 

يف األجزاء �ختياریة قمية مضافة وتضمن أن مجيع املعلومات الهامة ذات الص� مبكتب معني قد أدرجت وجودة املاملعلومات 
أن تثبت �شلك أفضل  اا�ولية املرتقبة ميكهناإلدارة إىل أقىص �د. وهذا من شأنه أن �كون مفيدا مجليع األطراف املعنية ألن 

يف نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات كلك. و�� أوىص املكتب األورويب  و�سهم كذ�أهنا تليب مجيع متطلبات التعيني 
الواردة املتعلقة بإجراءات التعيني و �ىل التفامه املقرتح إد�الها للرباءات �ع�د منوذج الطلب يف شلكه احلايل، وكذ� التغيريات 

جيب أن حيتوي الطلب (هـ) من التفامه صيغة مفادها أن  من الوثيقة. ومع ذ�، اقرتح الوفد أن تتضمن الفقرة 15يف الفقرة 
هذا من شأنه أن �سلط الضوء �ىل أنه من الرضوري إكامل أقسام معينة و �ىل مجيع املعلومات املشار إ�هيا �عتبارها إلزامية. 

 .وتدمع الطلباختياریة هناك أقسام أخرى �ىل األقل من ا�منوذج بي� 

مكتب التعيني كإدارة للبحث والفحص ا�متهيدي قبل من للطلبات وقال وفد اململكة املت�دة إن اس�ت�دام منوذج قيايس  .316
الطلب سيسا�د منوذج للجنة التعاون الفين يف تقدمي مشورهتا �شأن الطلب. كام �لنس�بة اكن ذا قمية ال تقدر �مثن ا�ويل 

�يك تأ�ذها اللجنة بعني �عتبار. و�� رحب الطلب ذات الص� قد ُأدرجت يف املكتب �ىل التأكد من أن مجيع املعلومات 
مجليع ما �لنس�بة منوذج جبهود إضافية الع�د اس�ت�دام التابع الج�ع اإلدارات ا�ولية بقيام الفریق الفرعي املعىن �جلودة الوفد 

أما ، نرضورة أن �كون القسامن األوالن من ا�منوذج إلزاميالتعيني، واتفق مع وفد أسرتاليا �ىل اخلاصة �اجلدیدة الطلبات 
 .بتدو�هنا ينصح �شدةف البقية 

منوذج طلب قيايس س�يكون مفيدا للجنة التعاون التقين ومجعية احتاد معاهدة التعاون �شأن وضع ورأى وفد اليا�ن أن  .317
لفحص ا�متهيدي ا�ويل قد اس�توفت أم ال. وابحث الرباءات لت�دید ما إذا اكنت املتطلبات الالزمة لتعيني مكتب كإدارة لل 

�س�ت�دام منوذج الطلب القيايس للجمعية حىت ميكن اس�ت�دامه يف أقرب یمت تقدمي توصية و�� أعرب الوفد عن أم� يف أن 
التوصية �س�ت�دام منوذج الطلب كجزء مطلوب من فعند ، C. PCT 1519كام ورد يف التعممي و وقت ممكن. ومع ذ�، 

العمل إلزاميني بي� جيب أن �كون األقسام األخرى اختياریة وألغراض  2و  1، جيب أن �كون القسامن تقدمي الطلبلية مع 
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وما بعده من منوذج الطلب جيب أن �كون إلزاميا  3يف مر�� الحقة، قد �كون من املمكن مناقشة ما إذا اكن القسم و. فقط
 ب للمنوذج.بعد �كتساب �ربة حول �يفية إكامل املاكت

 وقال وفد فر�سا إنه ال یعارض اع�د ا�منوذج القيايس للماكتب عند طلب التعيني كإدارة للبحث والفحص ا�متهيدي .318
ألجزاء املتعلقة �حلد األدىن ملتطلبات التعيني إلزاميا فقط، كام اس�تكاماليف �ا� اع�ده، جيب أن �كون وا�ويل. ومع ذ�، 

جيب أن یمت إكامل األجزاء األخرى من ا�منوذج و لمس�ت�دمني. ل اكم� ا�ثقة ال كرب للحصول �ىل ا�منوذج �شلك أحفص ميكن 
 دولية.كإدارة من أ�ل �دم �شدید احلد األدىن من متطلبات التعيني اختيار� 

لكه لفحص ا�متهيدي ا�ويل يف شواطلب التعيني كإدارة للبحث منوذج تقدمي مرشوع عن تأیيده ل وفد ا�امنرك وأعرب  .319
من  2و  1جيب أن �كون القسامن و ا�منوذج إىل ا�ورة القادمة مجلعية معاهدة التعاون �شأن الرباءات. مسودة احلايل وتقدمي 
. و�شلك �ام، یقدم ا�منوذج صورة شام� للمكتب ا�ي �سعى إىل الطلببنود مفيدة يف تقيمي  ن�شمال امألهن نا�منوذج إلزاميا

حلد األدىن من املتطلبات �زید عن ابعض املعلومات املطلوبة لو بدا أن دولية، حىت إدارة لتحول إىل وما حيفزه ل التعيني 
 .1-63و 1-36املنصوص �لهيا يف القا�دتني 

ووافق وفد السوید �ىل التعليقات اليت أدىل هبا وفدا املكتب األورويب للرباءات واململكة املت�دة ف� یتعلق بدور  .320
ا�ويل. ومع ذ�، من املهم  طلب التعيني كإدارة للبحث والفحص ا�متهيديمنوذج املقدمة يف مرشوع اریة �ختياملعلومات 

�شأن �يفية النظر يف املعلومات وجتنب و�ة نظر حىت �كون �ى ا�ول األعضاء �ختياریة مناقشة �يفية تقيمي املعلومات 
 .ختياریة�التوصل إىل اس�تنتا�ات �اطئة أو سوء تفسري األجزاء 

وشدد �ىل أن  ،ا�ويل تقدمي منوذج طلب التعيني كإدارة للبحث والفحص ا�متهيديعن تأیيده ل وفد ش�ييل وأعرب  .321
 اختياریة.األجزاء اليت تعترب ا�منوذج ینبغي أن �كون واحضا �شأن األجزاء اليت تعترب إلزامية و 

 ،ا�ويل لفحص ا�متهيديواتعيني كإدارة للبحث طلب ال  منوذجاألمانة ��مع املقدم من الوفود لتقدمي مرشوع وأقرت  .322
. واكن هناك تأیيد من �س�تكاملها �شدةیوىص اختياریة، و�كهنا  7إىل  3إلزاميني، واألقسام من  2و  1مع اعتبار القسمني 

(�ري اإللزايم) ف�  6القسم يف  اإدرا�اماكنيه من الوثيقة، واليت اقرتحت األمانة  14بعض الوفود للمقرت�ات الواردة يف الفقرة 
 .�لطلب طلبات الرباءات يف املكتب املتقدمبصورة یتعلق 

�داد وثيقة لتنظر فهيا مجعية معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف إلاملكتب ا�ويل بدعوة الفریق العامل وقام  .323
تقدمي منوذج طلب التعيني، �ىل أساس �قرتاح الوارد يف ب اقرتاح متضمنة ، 2018دورهتا القادمة يف سبمترب/ أكتو�ر 

أ�اله، �إلضافة إىل  317إىل  305من ، مع مرا�اة التعليقات اليت أثريت يف الفقرات PCT/WG/11/6الوثيقة 
 السعي إىل إد�ال حتسينات �ىل طریقة عرض ا�منوذج وختطيطه.

 اءاتمعاهدة التعاون �شأن الرب عرض قوامئ التسلسل يف معيار 

 قوامئ التسلسل: تقر�ر احلا�فرقة معل عرض  (أ)
 .PCT/WG/11/13استندت املناقشات إىل الوثيقة  .324

يف التحضري التسلسل قوامئ عرض عن معل فرقة معل أوردت تقر�را وقدم وفد املكتب األورويب للرباءات الوثيقة اليت  .325
 .26و  25الویبو  يللرتمجة من معيار 

 .PCT/WG/11/13حتو�ت الوثيقة �لام مب الفریق العامل وأ�اط  .326
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 يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات 26رمق تنفيذ معيار الویبو  (ب)
 .Cor 24و PCT/WG/11/24استندت املناقشات إىل الوثيقتني  .327

رشح أن املرشوع األويل للتعدیالت �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأن من �الل وقدمت األمانة الوثيقة  .328
متت دعوة . ويف هذه املر��، اتكون نقطة انطالق ملناقش�أن  االرباءات والتعدیالت �ىل التعل�ت اإلداریة اكن یقصد هب

من أ�ل وضع مقرتح رمسي للنظر فيه ض قوامئ التسلسل عر العمل إىل تقدمي إرشادات إىل املكتب ا�ويل وفرقة معل مجمو�ة 
�ىل و�ه اخلصوص إىل �سليط الضوء �ىل مجمو�ة العمل  يتيقات أكرث تفصيال. ودع يف �رخي الحق، عندما ميكن تقدمي تعل 

اإلطار القانوين ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات ونظم �سا�د إ�داد مقرتح رمسي  ا أثناءأي قضا� �مة قد حتتاج إىل حبهث
 .26رمق �سالسة بعد تنفيذ معيار الویبو �ىل العمل �كنولوجيا املعلومات 

 �قرتاح.عن ل وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إنه سزيود املكتب ا�ويل بتعليقات تفصيلية وقا .329

. و�ىل و�ه اخلصوص، 26رمق تنفيذ معيار الویبو أثناء سات القامئة وأ�رز وفد الصني احلا�ة إىل النظر يف القوانني واملامر  .330
أعرب الوفد عن أم� يف أن �كون هناك فرتة انتقالية مناس�بة لبدء نفاذ التعدیالت، مع مالحظة أنه بعد �رخي �نتقال، 

وأعرب . 25رمق مصنفة مبوجب معيار الویبو و قوامئ �سلسل عرض س�تكون هناك طلبات ذات أولویة يف الطلب حتتوي �ىل 
 25ینطبق � املعيار�ن ا�د أداة التأليف والتحقق املشرتكة مقديم الطلبات يف هذه احلا� حيث الوفد عن رغبته يف أن �س

، وشدد �ىل أنه س�يحتاج 26املعيار رمق دمعه لالنتقال إىل �ىل الوفد أكد �للغة الصينية. ويف اخلتام، ووجوب توافرها ، 26و
 دید.إىل �كييف إطاره القانوين اخلاص لتنفيذ هذا املعيار اجل

(ج) من  313وأعرب وفد كندا عن رغبته يف احلصول �ىل تأ�يد لفهم نقطتني يف الوثيقة. أوال، يف �ني أن القسم  .331
مقدم �ىل و ثل جزءا من طلب دويل مي متسلس� عرض قوامئ أي أنه ینبغي حفظ التعل�ت اإلداریة كام هو مقرتح یتطلب 

، یتعني �ىل ماكتب �سمل الطلبات السامح بتقدمي الطلبات ا�ولية نيا� 89مبوجب القا�دة و ، من �الل وس�يط ماديالورق 
مل تقدم أي أساس قانوين لعدم  14واملستندات واملراسالت األخرى ذات الص� �ىل الورق. و�لتايل، فهم الوفد أن املادة 

عرض ا، فهم الوفد أنه ميكن إدراج . و�نيعرض قوامئ �سلسلالطلب املقدم �ىل الورق عندما یتضمن �رخي إیداع دويل حتدید 
عرض قوامئ �رخي تقدمي مع مت �ذفها من طلب دويل �عتبارها جزءا مفقودا مع منح �رخي اإلیداع ا�ويل اليت  قوامئ �سلسل

�ىل ذ�، . و�الوة �إل�ا�اجلزء املفقود إدراج يف هذه احلا� ميكن وموجودا يف وثيقة األولویة، ذ� املفقود ما مل �كن  �سلسل
نبغي ت ، ال مكتب كندا للملكية الفكریةيف �ني أن اللغات الرمسية يف كندا يه اإلجنلزيیة والفر�س�ية، ذ�ر الوفد أنه، يف رأي 

مبوجب أداة التأليف والتحقق ینبغي أن توفر توفري �رمجة �للغة اإلجنلزيیة للنص احلر املعمتد �ىل اللغة، و ب مقدم الطلب مطالبة 
 مزيات لرتمجة أي نص حر مل یمت توفريه �للغة اإلجنلزيیة يف األصل لهذه اللغة. 26املعيار 

وقال وفد املكتب األورويب للرباءات إن مرشوع التعدیالت �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات  .332
بعرض قوامئ ات دا�ل فرقة العمل املعنية والتعدیالت �ىل التعل�ت اإلداریة �ش�ن أساسا ممتازا إلجراء مزید من املناقش

. وقد أ�د الوفد مجمو�ة مفص� من التعليقات لفرقة العمل، وسلط الضوء �ىل بعض اجلوانب الرئيس�ية لهذه التعليقات التسلسل
ة عن عبارة "أي )، اقرتح الوفد �س�تعاض�نيا(أ  2-5ف� یتعلق �لصيا�ة املقرت�ة يف القا�دة اجلدیدة و . أوال، �مو�ة العمل

�رخي اإلیداع ألن عرض قوامئ �سلسل املودع يف نفس ملف وارد يف الطلب ا�ويل" بعبارة "أي ملف مع الطلب ا�ويل" 
عرض قوامئ �لثا. و�نيا، رأى الوفد أنه من املمكن تقدمي  13جزءا من الطلب ا�ويل وفقا للقا�دة ینبغي أن ميثل ا�ويل 

(أ)  204املادة أن تأ�ذ  ه ینبغي. و�لتايل، اقرتح الوفد أنXMLكجزء من وصف الطلب املقدم إ�كرتونيا بتنس�يق �سلسل 
ألن أظهر مرشوع التعدیالت يف امللحق الثاين للوثيقة أن هذا القسم یمت �ذفه و  .) من التعل�ت اإلداریة ذ� يف احلس�بان7(

إیداع فقط مكلفات إ�كرتونية منفص�. �لثا، ذ�ر الوفد أنه ال �زال من املمكن  بلا يف املس�تق تسلسل یمت تقدميهال قوامئ عرض 
يف متضمن یُعتقد أنه ا�ي أو املتضمن تسلسل ال قوامئ عرض (أ) إذا اكن  1(أ)  13تسلسل مبوجب القا�دة ال قوامئ عرض 
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(ج) من التعل�ت اإلداریة وأجزاء أخرى.  303�ىل الصيا�ة يف القسم وهو ما یؤ�ر  26القا�دة توافق مع ی الطلب ا�ويل ال 
عرض ، ذ�ر الوفد أن اشرتاط أن یديل مقدم الطلب ببيان یفيد بأن (ج)من املرفق  20و  19وأ�ريا، ف� یتعلق �لفقرتني 

حيح ینبغي أن ینطبق �ىل التص كام مت إیدا�ه ام مت اإلفصاح عنه يف الطلب �زید عتوي �ىل معلومات حي تسلسل ال ال قوامئ 
جزءا من وال �شلك �لثا بعد �رخي اإلیداع ا�ويل  13القا�دة مبوجب تسلسل وت� املدر�ة ال قوامئ عرض والتوضيح وتعدیل 

تسلسل األحاكم اليت تتناول ال قوامئ عرض الطلب ا�ويل. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه یود أن �س�تكشف فرقة معل 
مثل التعامل مع املطالبات ذات األولویة اخلاصة �لتطبيقات اليت حتتوي �ىل قوامئ  26عيار إىل امل  25املعيار �نتقال من 

 واملش�ت املرتبطة �لنص احلر.احملمت� احملذوفة املواد املضافة أو والتعامل مع املواد ، 26املعيار �سلسل طبقا 

. ود�ا املكتب ا�ويل ملواص� .Cor 24و PCT/WG/11/24الوثيقتني حتو�ت �لام مب الفریق العامل وأ�اط  .333
يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات، وا�ي س�يكون فعاال ومتسقا مع احتيا�ات  26العمل من أ�ل تنفيذ معيار الویبو 

 املاكتب الوطنية.

 اس�ت�دام رموز التصنيف الوطنية يف الطلبات ا�ولية
 .PCT/WG/11/8استندت املناقشات إىل الوثيقة  .334

اكنت مجيعها إجيابية ف� یتعلق �القرتاح الرايم إىل  C. PCT 1536 تعممي رمقة أن الردود الواردة �ىل وذ�رت األمان .335
، أو مكلف منفصل يف تنس�يق قابل للقراءة XML �سق تقر�ر البحث ا�ويل يفمضن السامح بنقل معلومات التصنيف الوطنية 

مزيات تقر�ر البحث ا�ويل. ومن بني املزيات الواردة يف �قرتاح، سلطت الردود الضوء �ىل ثالثة تقدمي اآللية يف نفس وقت 
) جيب أن توفرها فقط إدارات البحث ا�ويل اليت �هيا CPCلرباءات (التعاوين لتصنيف ال : أوال، أن رموز ذات أمهية �اصة

حماو� أنه ینبغي تقدمي املعلومات يف شلك إ�كرتوين مناسب بدال من �نيا،  .ذا النظام�الس�تعانة هب�ربة مناس�بة يف التصنيف 
البحث ا�ولية ملزمة بتقدمي هذه املعلومات إدارات وأ�ريا، جيب أال �كون  األوراق.املكتب ا�ويل إ�ادة كتابة األش�ياء من 
ظم املاكتب اليت �هيا هذه اخلربة إىل أهنا لرباءات. وأشارت معالتعاوين لتصنيف ال رموز �حىت إذا اكنت �هيا اخلربة ذات الص� 

�رغب �لفعل يف القيام بذ�، و�كن تنفيذ التدابري التقنية الالزمة سيس�تغرق بعض الوقت وقد یعمتد �ىل مسائل أخرى مثل 
ات �ىل توفري خيار نقل معلوماملكتب ا�ويل س�يكون قادرا . وذ�رت األمانة أن XMLإ�داد تقر�ر البحث ا�ويل بصيغة 

ا�ولية �س�تفادة من هذه اإلماكنية البحث التصنيف الوطنية مبجرد إجراء التغيريات التقنية الالزمة، ومن مث �س�تطيع إدارات 
بإ�داد املواصفات الفنية لنقل معلومات التصنيف اخلاصة �القرتاح عندما �كون مس�تعدة للقيام بذ�. وتتعلق املسائل املعلقة 

من الوثيقة،  8يف الفقرة ورد نقل هذه املعلومات من املكتب ا�ويل إىل األطراف املعنية األخرى. وكام و إىل املكتب ا�ويل، 
 املشاورات ا�كتابية.من �الل املزید من إجراء التغيريات التقنية التعامل مع أعرب املكتب ا�ويل عن أم� يف أن یمت 

) ورموز التصنيف CPC(للرباءات تصنيف التعاوين ال لنقل وقال وفد املكتب األورويب للرباءات إن توفري خيار�ن  .336
�سمح ملزید من املاكتب بنقل رموز التصنيف يف تنس�يق قابل و الوطنية األخرى للرباءات إىل املكتب ا�ويل هو هنج معيل، 

اءات، أید املكتب قا�دة بيا�ت ر�ن الرب �الل ف� یتعلق بإماكنية الوصول إىل رموز التصنيف الوطنية من و للقراءة آليا. 
من الوثيقة)،  6يف الفقرة واليت وردت �نية ( C. PCT 1536 تعممي رمقمن  23األورويب للرباءات �قرتاح الوارد يف الفقرة 

وأیة رموز تصنيف وطنية تنتج عن طریق �س�تخراج اآليل يف وقت  إدراج امللف احملتوي �ىل التصنيف ا�ويل للرباءات ووه
ورموز  التصنيف التعاوين للرباءاتللرموز من تقر�ر البحث ا�ويل، إىل �انب أي ملف منفصل حيتوي �ىل النرش ا�ويل 

 الوثيقة. اخلطوات التالية املقرت�ة يفموافقته �ىل . ويف اخلتام، أشار الوفد إىل يف ر�ن الرباءات ��كرتوين التصنيف الوطنية

توفري تصنيفات وطنية معينة، وحتدیدا املتعلق ب اصل دمع املفهوم العام وقال وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إنه یو  .337
توفري هذه املعلومات �إلضافة إىل أن )، مع الطلبات ا�ولية املنشورة، ووافق �ىل CPCالتصنيف التعاوين للرباءات (

بتصنيف طلبات مكتبا للماكتب واملس�ت�دمني. ویقوم �اليا اثنان وعرشون  امفيدس�يكون ) IPC(التصنيف ا�ويل للرباءات 
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�ىل هذا و مكتبا.  45ألغراض البحث يف أكرث من املهنج ، وقد اس�ت�دم التصنيف التعاوين للرباءاتالرباءات �س�ت�دام 
�إلضافة إىل  تعاوين للرباءاتالتصنيف ال اس�ت�دام رموز  مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةالنحو، دمع 

جتارب و�ربات يف جمال التصنيف متت� إدارة البحث ا�ويل عندما يف تقار�ر البحث ا�ولية  تصنيف �راءات ��رتاعرموز 
ف� یتعلق بإدراج رموز التصنيف الوطنية يف الصف�ة األوىل من املنشور ا�ويل، بدال من جمرد تضمني و . التعاوين للرباءات

، واصل املكتب دمع إدراج املعلومات يف �لنرشاملرتبطة  XML ملف علومات يف قا�دة بيا�ت ر�ن الرباءات ويف بيا�تامل
رموز التصنيف الوطنية عندما �كون إضافية للماكتب ومقديم الطلبات واألطراف الثالثة فائدة ورأى أن هناك � املوقعني 

) �قرتاح الوارد يف الفقرة USPTO( لوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةمكتب اأید و  موجودة �ىل الصف�ة األوىل.
ا�ي امللف  واملتعلق بأن یتضمن ر�ن الرباءات ��كرتوينمن الوثيقة)  6يف الفقرة واملكرر ( C. PCT 1536من التعممي  23

عن طریق �س�تخراج اآليل يف وقت النرش  ) وأي رموز تصنيف وطنية تنتجIPCحيتوي �ىل التصنيف ا�ويل للرباءات (
ا�ويل للرموز من تقر�ر البحث ا�ويل، إىل �انب أي ملف منفصل حيتوي �ىل التصنيف التعاوين للرباءات ورموز التصنيف 

 C. PCTمن التعممي  19�قرتاح الوارد يف الفقرة  مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةالوطنية. كام أید 
�متكني  ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات اإل�كرتوينالنظام إجراء تغيريات �ىل واملتعلق بمن الوثيقة)  6يف الفقرة واملكرر ( 1536
مبقارنهتا شلك مقروء آليا يف تقر�ر البحث ا�ويل، واليت ميكن التحقق من حصهتا �  التصنيف التعاوين للرباءاترموز إد�ال 

. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن دمعه للمكتب ا�ويل للميض قدما يف اقرتاح التصنيف التعاوين للرباءاتأ�دث إصدار من ب
 ا�ويل يف قا�دة بيا�ت ر�ن الرباءات.�لطلب املتعلقة  التصنيف التعاوين للرباءاتإدراج رموز 

ع ذ�، أشار الوفد إىل اختالف ا�ولية. ومالطلبات وفد الصني مبزا� اس�ت�دام رموز التصنيف الوطنية يف وأقر  .338
املكتب اكن وبي� صعو�ت يف هذا الصدد.  املكتب الصيين للملكية الفكریةوس�يوا�ه  أوضاع املاكتب من حيث تنفيذها العميل

ینظر يف إماكنية اس�ت�دام رموز التصنيف الوطنية يف الطلبات ا�ولية، أعرب عن أم� يف أن یقوم املكتب ا�ويل بتقيمي 
 .للبحث واإلدارات ا�وليةطلبات التقنية للعمل وتقدمي تقر�ر إىل ا�ول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات املت 

لمكتب ا�ويل �ىل إ�داد �قرتاح الوارد يف الوثيقة، وا�ي استند إىل اقرتاح عن شكره ل وفد مجهوریة �ور� وأعرب  .339
). واكن القصد من PCT/WG/9/26ا�ورة التاسعة للفریق العامل (الوثيقة  مناقش�ته يف تأصيل من مجهوریة �ور� مت

. ويف �ني أید الوفد �قرتاح ا�تارة /ا�صصة�قرتاح األصيل هو تقليل العمل املتدا�ل بني إدارة البحث ا�ويل واملاكتب 
ا�ويل املنشور س�يكون مفيدا للطلب األوىل  الوارد يف الوثيقة، فقد رأى أیضا أن إدراج رموز التصنيف الوطنية يف الصف�ة

 ملقدم الطلب.

املكتب �ىل املدى القصري، سيس�ت�دم و القرتاح الوارد يف الوثيقة. �لنس�بة لوأعرب وفد كندا عن تقد�ره للتقدم احملرز  .340
مع ذ�، اكنت اخلطة ملفا �يأ مقروءا آليا إلرسال معلومات التصنيف �رب حزمة بيا�ت منفص�. و  ا�كندي للملكية الفكریة

املكتب . وتوقع إلرسا� دفعة وا�دة XMLبنسق دمج بيا�ت التصنيف الوطنية يف تقر�ر البحث ا�ويل تتعلق بطوی� األ�ل 
ا�ولية يف الطلبات أن �كون �یه القدرة �ىل إضافة رموز التصنيف التعاوين لرباءات ��رتاع إىل  ا�كندي للملكية الفكریة

. وأضاف الوفد أنه من الرضوري حتدید مدى إماكنية التحقق من اخلربة ا�اكفية يف اس�ت�دام 2020�ام وقت مبكر من 
تقوم ملاكتب اليت ��شلك فردي س�يقوم �التصال ). ولتحقيق هذه الغایة، أشار الوفد إىل CPC(التصنيف التعاون للرباءات

د أیضا عن رغبته يف معرفة النس�بة املئویة لتقار�ر البحث ا�ولية . وأعرب الوفالتصنيف التعاوين للرباءاترموز بإرسال �اليا 
من حيث احلصول �ىل تأ�يد من املكتب ا�ويل بأن  ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات اإل�كرتوينالنظام �س�ت�دام أ�دت اليت 

لتلكفة. ويف اخلتام، ف� یتعلق �ميكن ترب�رها  ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات اإل�كرتوينالنظام يف فوائد تنفيذ التغيريات التقنية 
 �قرتاح. لتنفيذ القيام هبا طلوبامللتغيريات التقنية املتعلقة �أعرب الوفد عن تطلعه للمشاركة يف املشاورات 

وقال وفد �ولومبيا إن �قرتاح س�يوفر مزیدا من املعلومات �شأن الطلبات ا�ولية، وهو ما س�يكون أفضل ملاكتب  .341
بني تقدمي معلومات التصنيف الوطنية بتنس�يق قام الوفد ��متيزي ومس�ت�ديم نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ومع ذ�، 
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XML  أل�رية، جيب إجراء العدید من املهام للوصول إىل املعلومات. و�� اكن من يف احلا� او .كأرش�يف منفصلإ�حهتا أو
 احلصول �ىل معلومات بصيغة �سهل الوصول إ�هيا.األفضل 

إىل أن املكتب ا�ويل یعزتم جعل رموز التصنيف متا�ة أشارت األمانة ردا �ىل التعليقات اليت أدىل هبا وفد �ولومبيا، و  .342
يف  ومن �س�ت�دمون ر�ن الرباءات ��كرتوينمبا يف ذ� املهمتني �لبيا�ت اليت ميكن قراءهتا آليا مجليع أنواع املس�ت�دمني، 

اه�ماهتا تغطية لضامن تقوم �لرد �لهيا النرشات ا�وریة للمشاورات املقب� وأن بقراءة املاكتب تقوم ویب. ومن املهم أن متصفح 
 تب من الوصول إىل املعلومات �سهو�.�ىل الو�ه الصحيح، ومن املهم أن �متكن املاك

ا�ولية �س�ت�دام أي اخلاصة �لطلبات وأید وفد اليا�ن هذا �قرتاح للسامح بنقل الرموز الوطنية لتصنيف الرباءات  .343
ف�ة من الطریقتني املقرتحتني يف الوثيقة. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن إدراج رموز التصنيف الوطنية يف الص

من  5يف الفقرة واملكررة ( C. PCT 1536من الرسا� املعممة  11ا�ويل � مساوئ، كام ورد يف الفقرة النرش األوىل من 
 الوثيقة).

وأید وفد اململكة املت�دة �قرتاح الوارد يف الوثيقة، وشدد �ىل أن �رش بيا�ت التصنيف التعاوين لرباءات ��رتاع  .344
لعدید من املاكتب. ومع ذ�، لضامن بقاء جودة بيا�ت التصنيف املنشورة، وافق الوفد �ىل یفيد الية املتعلقة �لطلبات ا�و 

أال یمت نقل هذه البيا�ت إىل املكتب ا�ويل إال إذا اكنت �ى إدارات البحث ا�ويل �ربة يف تطبيق التصنيف التعاوين 
، اكن من األفضل �رش رموز C.PCT 1536لهيا يف التعممي لرباءات ��رتاع. و�الوة �ىل ذ�، ولألس�باب املنصوص �

ر�ن الرباءات إلدراج هذه البيا�ت يف الصف�ة األوىل من �رش يف التصنيف التعاوين لرباءات ��رتاع والتصنيفات الوطنية 
 الطلب ا�ويل.

وين لرباءات ��رتاع يف الصف�ة ) إن إدراج رموز التصنيف التعاJIPAوقال ممثل الرابطة اليا�نية للملكية الفكریة ( .345
يف ضوء إماكنية اس�ت�دام هذه املعلومات  ته� أمهي  ر�ن الرباءات ��كرتوينا�ويل �إلضافة إىل قا�دة بيا�ت النرش األوىل من 
 مجلهور.من قبل ا

 ملواص� املشاورات، عن طریق PCT/WG/11/8وافق الفریق العامل �ىل �قرتاح الوارد يف الوثيقة و  .346
إدارات تعم�ت معاهدة التعاون �شأن الرباءات، �شأن التغيريات التقنية الالزمة الس�تالم رموز التصنيف الوطنية من 

 البحث ا�ولية.

 يف مجمو�ة معل معاهدة التعاون �شأن الرباءاتالرتمجة الشفهية لغات 
 .PCT/WG/11/3استندت املناقشات إىل الوثيقة  .347

 وأید وفد كندا �قرتاح. .348

وفد الصني �ىل اقرتاح توفري الرتمجة الشفویة بلغات األمم عن شكره لوفد اململكة العربية السعودیة وأعرب  .349
 األخرى. املت�دة

 ووافق وفد إس�بانيا �ىل �قرتاح. .350

 رى.وشدد وفد عامن �ىل أمهية توفري الرتمجة الفوریة بلغات األمم املت�دة الست وفقا ملا مت تطبيقه يف جلان الویبو األخ .351

وأعرب وفد �حتاد الرويس عن امتنانه للمكتب ا�ويل واملد�ر العام �ىل اقرتاح إضافة لغات األمم املت�دة الثالث  .352
 .مجمو�ة العمليف الوقت احلارض يف دورة تقدم هبا الرتمجة الشفهية األخرى إىل اإلنلكزيیة والفر�س�ية واإلس�بانية واليت 
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وأشار إىل ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات. مجمو�ة العمل غات العمل يف توسع يف لال ورحب وفد مجهوریة �ور� �قرتاح  .353
إماكنية اس�ت�دام مقديم الطلبات الصينيني ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات وأن هذا �جتاه سامه �شلك إجيايب يف ز�دة 

 ویة جبميع لغات األمم املت�دة الست.معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و�� اكن من املناسب توفري الرتمجة الشف

 وقال وفد اإلمارات العربية املت�دة إن توفري الرتمجة الفوریة بلغات إضافية �سهل التواصل وأعرب عن تأیيده لالقرتاح. .354

)، جتمع دول الرب�كسوحتدث وفد جنوب أفریقيا �مس الربازیل و�حتاد الرويس والهند والصني وجنوب أفریقيا ( .355
 تأیيده لالقرتاح.وأعرب عن 

ورحب وفد اجلزا�ر �القرتاح وأعرب عن امتنانه لألمانة �ىل توفريها الرتمجة الشفویة بلغات األمم املت�دة الست وشكر  .356
 مشاركة مجيع الوفود.وهو ما أدى إىل تيسري ، الرتمجة الشفهيةلغات التوسع يف وفد الصني �ىل طلب 

وأعرب عن شكره لألمانة ووفد الصني مجمو�ة العمل يف رتمجة الشفهية الوأید وفد مرص اقرتاح توس�يع نطاق لغات  .357
 قرتاح.�ىل �

 وفود الب�ان النامية.قبل ، و�اصة من مجمو�ة العملوأید وفد الربازیل �قرتاح ورأى أنه سزيید من املشاركة يف  .358

وأید مجمو�ة العمل ة يف وفد الصني �ىل طلب توس�يع نطاق تغطية لغات الرتمجعن شكره لوفد بيالروس وأعرب  .359
للغة س�ياسة الویبو اللغویة ف� یتعلق بتوفري الرتمجة الفوریة. وأعرب أیضا عن امتنانه �متكنه من احلصول �ىل �رمجة فوریة �

 الروس�ية يف ا�ورة احلالية.

عمتد �ىل توافر �قرتاح ی تنفيذ �ىل �قرتاح. ومع ذ�، أعرب عن قلقه من أن عن موافقته وفد �ولومبيا وأعرب  .360
تصبح الرتمجة األموال. وأعرب عن أم� يف أن تنظر جلنة الرب�مج واملزيانية يف �قرتاح �ىل أنه من أمه األولو�ت حبيث 

 بلغات األمم املت�دة الست مبدأ �اما.الفوریة 

ن نظام معاهدة التعاون اكو �رر تأ�يد دمعه �. و لمكتب ا�ويل �ىل مع� �شأن �قرتاح عن شكره ل وفد الصني وأعرب  .361
�شأن الرباءات أ�د أنظمة �سجيل امللكية الفكریة العاملية األربعة اليت قدمهتا الویبو واكن من أكرث األنظمة تأثريا �سبب �دد 

ية نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف تيسري التمن �زایدت أمهية ، قمية �بتاكر حول العاملاملس�ت�دمني. ومع �زاید أمهية 
عضو �شط يف نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات، رأى الوفد أن �قرتاح سيسا�د بوصفه وكذ� يف �شغيل الویبو. و 

بنود �دول أعامل مجمو�ة العمل اليت لها أمهية يف املسامهة يف املتعلقة ب املس�ت�دمني �ىل �خنراط �شلك أمعق يف املناقشات 
 التعاون �شأن الرباءات.توازن لنظام معاهدة امل تطو�ر ال 

لمرتمجني الفوریني �ىل تيسري التواصل وأعرب عن شكره لو�لص الرئيس إىل أنه اكن هناك تأیيد �إلجامع لالقرتاح  .362
 .بوضوح وفا�لية أثناء اج��ات مجمو�ة العمل

الست لألمم املت�دة،  �لرتمجة الشفویة �للغات الرمسية�مو�ة العمل �زود ا�ورات املقب� مجمو�ة العمل  تقررو  .363
 .بنا �ىل توافر ا�متویل الالزم

 اخرىأمور 
�مو�ة توافر األموال ا�اكفية، عقد دورة وا�دة وفقا ل ، ینبغي امجلعية بأنهإىل ويص ت�ىل أن مجمو�ة العمل  تاتفق .364

نفس املسا�دة املالية اليت أتيحت �متكني  ه ینبغي إ��ةللجمعية، وأن 2019سبمترب  2018سبمترب دوريت بني العمل 
 حضور بعض الوفود يف هذه ا�ورة يف ا�ورة املقب�.
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 .2019 من املقرر عقدها مبدئيا يف جنيف يف مایو/یونيو�مو�ة العمل أشار املكتب ا�ويل إىل أن ا�ورة الثانية عرشة و  .365

 ملخص الرئيس
وأن السجل الرمسي سوف  PCT/WG/11/26س يف الوثيقة حتو�ت ملخص الرئي�لام مب الفریق العامل أ�اط  .366

 ل�ورة.التقر�ر احلايل يف یمت تضمينه 

 اختتام ا�ورة
 .2018یونيو  22اختمت الرئيس ا�ورة يف  .367

التعليق �ىل مجمو�ة العمل  �ر� منو  .368
 حمتو�ت مرشوع التقر�ر.

 [یيل ذ� املرفق]
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales,  
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Bern 
 
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales,  
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Wiyaphan WIYAPORN (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property (DIP),  
Ministry of Commerce, Nonthaburi, wiyaphan@gmail.com  
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative,  
Permanent Mission, Geneva, sammyleerj@foreign.gov.tt  
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Salih BEKTAŞ (Mr.), Head, Patent Department, Turkish Patent and Trademark  
Office (TURKPATENT), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
salih.bektas@turkpatent.gov.tr 
 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counselor, Permanent Mission, Geneva 
tugba.akici@mfa.gov.tr  
 
 
UKRAINE 
 
Nataliia PETROVA (Ms.), Director, Examination, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property 
Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Yuliya KOLOTILOVA (Ms.), Head, Department of Quality Assurance and Improvement of 
Examination of Applications for Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated 
Circuits, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
VIET NAM 
 
DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI) 
 
Grétar Ingi GRÉTARSSON (Mr.), Vice Director, Taastrup 
 
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)  
 
Camille-Rémy BOGLIOLO (Mr.), Head of Department, Directorate 5.2.2, European and 
International Legal Affairs, PCT, Munich 
 
Isabel AURIA LANSAC (Ms.), Lawyer, Directorate 5.2.2, European and International Legal 
Affairs, PCT, Munich, iaurialansac@epo.org  
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Johanna GUIDET (Ms.), Administrator, Directorate 1.3.2, Patent Procedures Management, 
Munich, jgjuidet@epo.org  
 
 
VISEGRAD PATENT INSTITUTE (VPI)  
 
Márk GÁRDONYI (Mr.), Director, Budapest, director@vpi.int  
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
1. ÉTATS/STATES 
 
 
MAURICE/MAURITIUS 
 
Nikesh HEEROWA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, 
nheerowa@govmu.org  
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, mfakher@yahoo.com  
 
 

2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva, syam@southcentre.int  
 
Vitor IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, Geneva,  
ido@southcentre.int  
 
Tra TRAN (Ms.), Intern, Development, Innovation, Intellectual Property Programme, Geneva,  
tran@southcentre.int  
 
 
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)  
 
Nourah ALAJMI (Ms.), Head, Filing and Formal Audit Section, Riyadh, nmalajmi@gccsg.org  
 
Norah ALHOKAIR (Ms.), Head, Publishing and Granting Department, Riyadh, 
nalhokair@gccsg.org  
 
 



PCT/WG/11/27  
Annex 
13 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ 
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Guy Francis BOUSSAFOU (M.), directeur, Direction des brevets et autres créations techniques 
(DBCT), Yaoundé, gfrancis.boussafou@oapi.int  
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/ 
EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)  
 
Dmitrii ROGOZHIN (Mr.), Head, Examination Department, Moscow, drogozhin@eapo.org  
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
John Fredrick Onunga OMITI (Mr.), Patent Examiner, Harare, jomiti@aripo.org  
 
 
L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Remi NAMEKONG (M.), Senior Economist, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 

3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIOANL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/ 
Asian Patent Attorneys Association (APAA)  
 
Paul HARRISON (Mr.), Co-Chair, Patents Committee, Sydney 
 
Mincheol KIM (Mr.), Delegate, Seoul, mckim@gviplaw.com  
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/ 
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
 
Robin KEULERTZ (Mr.), Observer, Zurich 
 
Jonathan OSHA (Mr.), Observer, Zurich 
 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/ 
International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
 
Vladimir RYBAKOV (Mr.), Member of Group 3 of the FICPI Work and Study Commission, CET, 
St. Petersburg, rybakov@ars-patent.com  
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Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/ 
Institute of Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)  
 
Emmanuel SAMUELIDES (Mr.), Member, European Patent Practice Committee (EPPC), Athens 
 
 
International Institute for Intellectual Property Management (I3PM)  
 
Paul ROSENICH (Mr.), Deputy Treasurer, Board, Triesenberg, rosenich@rosenich.com  
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
 
 
Union des praticiens européens en propriété industrielle (UNION-IP)/Union of European 
Practitioners in Industrial Property (UNION-IP)  
 
Paul ROSENICH (Mr.), European Patent Attorney, Patents Commission, Triesenberg, 
rosenich@rosenich.com  
 
 
4. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/ 
American Intellectual Property Law Association (AIPLA)  
 
Mark GEIER (Mr.), Member, Lausanne, mark.geier@loganpartners.com  
 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
 
Shuichiro IMAI (Mr.), Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, 
shuichiro.imai@kurita.co.jp  
 
Akitsugu SASAKI (Mr.), Vice-Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, 
asasaki@sumibe.co.jp  
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
 
Toshio NAKAMURA (Mr.), Member, Tokyo, info.jpaa@jpaa.or.jp  
 
Shinichi UEDA (Mr.), Member, Tokyo, info.jpaa@jpaa.or.jp  
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III. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Victor PORTELLI (M./Mr.), (AUSTRALIE/AUSTRALIA) 
 
Secrétaire/Secretary:  Michael RICHARDSON (M./Mr.), (OMPI/WIPO) 
 
 
 
IV. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
John SANDAGE (M./Mr.), vice-directeur général, Secteur des brevets et de la 
technologie/Deputy Director General, Patents and Technology Sector 
 
Claus MATTHES (M./Mr.), directeur principal, Département des affaires juridiques et 
internationales du PCT/Senior Director, PCT Legal and International Affairs Department 
 
Matthew BRYAN (M./Mr.), directeur, Division juridique et des relations avec les utilisateurs du 
PCT/Director, PCT Legal and User Relations Division 
 
Anna MORAWIEC MANSFIELD (Mme/Ms.), conseillère juridique adjointe, Bureau du Conseiller 
juridique/Deputy Legal Counsel, Office of the Legal Counsel 
 
Michael RICHARDSON (M./Mr.), directeur, Division du développement fonctionnel du PCT/ 
Director, PCT Business Development Division 
 
CHEN Seon Joon (M./Mr.), trésorier, Département des finances et de la planification des 
programmes, Secteur administration et gestion/Treasurer, Finance Division, Department of 
Program Planning and Finance, Administration and Management Sector 
 
Konrad Lutz MAILÄNDER (M./Mr.), chef, Section de la coopération en matière d’examen et de 
formation, Division de la coopération internationale du PCT/Head, Cooperation on Examination 
and Training Section, PCT International Cooperation Division 
 
Matthias REISCHLE-PARK (M./Mr.), directeur adjoint et chef, Section juridique et de l’appui aux 
utilisateurs du PCT, Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT/Deputy 
Director and Head, PCT Legal and User Support Section, PCT Legal and User Relations 
Division 
 
Peter WARING (M./Mr.), conseiller principal, Division du développement fonctionnel du PCT/ 
Senior Counsellor, PCT Business Development Division 
 
Allal ALOUI (M./Mr.), chef, Section de la coopération technique, Division de la coopération 
internationale du PCT/Head, Technical Cooperation Section, PCT International Cooperation 
Division 
 
Thomas MARLOW (M./Mr.), administrateur chargé des politiques, Division du développement 
fonctionnel du PCT/Policy Officer, PCT Business Development Division 
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Hanna KANG (Mme/Ms.), consultante, Section juridique et de l’appui aux utilisateurs du PCT, 
Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT/Consultant, PCT Legal and User 
Support Section, PCT Legal and User Relations Division 
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