
  

  

A 

PCT/A/44/3        

        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2012012012013333    يوليويوليويوليويوليو    22222222التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

  
 
  

  احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
  

  اجلمعية
  

  )التاسعة عشرةالعادية (الدورة  الرابعة واألربعون الدورة
        2012012012013333أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  عاون بشأن الرباءاتتالتعديالت املقرتحة لالئحة التنفيذية ملعاهدة ال

  املكتب ا1ويل ٕاعدادمن وثيقة 

 ملخص
عىل النحو اQي ٔاوىص  1حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات لتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، .1

التعاون بشأن الرباءات ("الفريق العامل"). وتتعلق التعديالت املقرتحة يف املرفق أالول �ملوضوعني عاهدة ملبه الفريق العامل 
 التاليني:

  )70و 66لقاعدتني يف ا(التعديل املقرتح  إاللزايم التمكييلالبحث   )1(

ا1ويل (احلذف املقرتح ٕاماكنية nطالع عىل الرأي املكتوب ٕالدارة البحث ا1ويل اعتبارا من jرخي الطلب   (ب)
 ) 94والتعديل املقرتح للقاعدة  (vلثا)44للقاعدة 

  

                                                
عاون بشأن الرباءات تشري لكمة "املواد" ولكمة "القواعد" يف هذه الوثيقة ٕاىل مواد وقواعد معاهدة التعاون بشأن الرباءات والالحئة التنفيذية ملعاهدة الت 1

ية" وٕاىل "الطلبات الوطنية" وٕاىل ("الالحئة التنفيذية")، أو ٕاىل أالحاكم املقرتح تعديلها ٔاو ٕاضافهتا، حسب احلا{. وتشمل إالشارات ٕاىل "القوانني الوطن 
 "املرح� الوطنية" وما ٕاىل ذ�، إالشارة ٕاىل القوانني إالقلميية والطلبات إالقلميية واملرح� إالقلميية وما ٕاىل ذ�. 
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        التعديالت املقرتحةالتعديالت املقرتحةالتعديالت املقرتحةالتعديالت املقرتحة

  إاللزايم التمكييلالبحث 

 66 لقاعدتنياملقرتحة لعىل التعديالت  2013مايو  24ٕاىل  21من  وافق الفريق العامل يف دورته السادسة املنعقدة .2
تنظر فهيا يف دروهتا احلالية، رهنا بأية تعليقات ٕاضافية تقد�ا ا1ول املتعاقدة أو املاكتب يك هبدف تقدميها ٕاىل امجلعية ل 70و

من ملخص الرئيس ل�ورة، الوثيقة  33  خالل فرتة مشاورات وجزية حيددها املكتب ا1ويل عقب ا1ورة (انظر الفقرة املعنية
PCT/WG/6/23 الواردة يف مرفق الوثيقة ،PCT/A/44/1.( 

. وعند ٕادخال تغيريات ٕاضافية يف 70و 66 ملادتنييف االتعديالت املقرتحة  عىل املرفق أالول لهذه الوثيقةوحيتوي  .3
قدم توضيحات يف حاشـية املرفق املذكور. وتُ لفت nنتباه ٕالهيا الصياغة، خبالف النص اQي اتفق عليه الفريق العامل، يُ 

ليك تعلق  2عىل صفحة منتدى الفريق العامل عىل موقع الويبو إاللكرتوين ونرشت أالمانة معلومات تتعلق �لتغيريات املقرتحة
 nقرتاحات املسـتلمة.وعلهيا ا1ول املتعاقدة ٔاو املاكتب املعنية. وتراعي nقرتاحات الواردة يف هذه الوثيقة التعليقات 

ٔاثناء  "ا"تمكيلي اهيدي حبثٕادارات الفحص المت  جتريأن  70و 66 القاعدتني املقرتحة يف تعديالتال  ويرتتب عىل .4
الفحص المتهيدي ا1ويل، رهنا ببعض nسـتثناءات، مهنا املواضيع اليت ال يفحصها املكتب، واحلاالت اليت مل تبحهثا ٕادارات 

 غرض مفيد. فهيا لهذا البحثالبحث ا1ويل وغريها من احلاالت اليت ال يعترب 

سـيلزم أن عددا من التفاصيل ب ، ٔاقر الفريق العامل70و 66  عدتنيلقايف اوعند املوافقة عىل التعديالت املقرتحة  .5
لتعل¾ت إالدارية (وخاصة nسـ½رات املعنية) واملبادئ يف ااملالمئة التعديالت ٕاجراء تناولها يف املناقشات إالضافية بشأن 

عل¾ت إالدارية، مبا يف ذ� nسـ½رة اقرتاحات التعديالت املالمئة للت وسـتكون. اخلاصة �لبحث والفحص المتهيدي التوجهيية
IPEA/408  سـ½رةnوIPEA/409زيد من املشاورات مع اخلاصة �لبحث والفحص ا1وليني حمل م ، واملبادئ التوجهيية

 ا1ول أالعضاء قبل دخول التعديالت حزي النفاذ، ٕان وافقت علهيا امجلعية.

 يف jرخي النرش ا1ويلٕاماكنية nطالع عىل الرأي املكتوب ٕالدارة البحث ا1ويل 
، ووافق عىل ما ترتب عىل هذا (vلثا)44 وافق الفريق العامل ٔايضا يف دورته السادسة عىل اقرتاح حذف القاعدة .6

 يف ام ٕاىل امجلعية ليك تنظر فهيامقدميهالواردة يف املرفق أالول لهذه الوثيقة، هبدف ت 94 لقاعدةيف ااحلذف من تعديل مقرتح 
، الواردjن يف مرفق الوثيقة PCT/WG/6/23من ملخص الرئيس ل�ورة، الوثيقة  79و 78 دورهتا احلالية (انظر الفقرتني

PCT/A/43/1.( 

يقات غري لغهتا أالصلية) والتعل بٕالدارة البحث ا1ويل ( ةاملكتوب االٓراءٔاثر هذه التغيريات السامح j�ٕحة سـيكون و  .7
اعتبارا من  PATENTSCOPEركن الرباءات  موقع لغهتا أالصلية) عىلبردا عىل هذه االٓراء ( نيالرمسية املقدمة من املودع

 شهرا من jرخي أالولوية.  j30رخي النرش ا1ويل. وسيسـمتر ٕاعداد التقرير المتهيدي ا1ويل وترمجته خالل 

 " لٔالحاكم املعد{ املقرتحةالهنايئالنص "
 ).اوط حتهتا ٔاو شطهبحيتوي املرفق الثاين لهذه الوثيقة عىل نص "هنايئ" لٔالحاكم املعد{ املقرتحة (دون خط .8

                                                
  ./http://www.wipo.int/pct-wg/enانظر  2
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 النفاذ والرتتيبات nنتقاليةالنفاذ والرتتيبات nنتقاليةالنفاذ والرتتيبات nنتقاليةالنفاذ والرتتيبات nنتقاليةا1خول حزي ا1خول حزي ا1خول حزي ا1خول حزي 
عىل حزي النفاذ التعديالت والرتتيبات nنتقالية الالزمة  1خولنرشت أالمانة معلومات تتعلق �لتوارخي املقرتحة  .9

من ٔاجل التعليق علهيا وتقدمي اقرتاحات بشأهنا. وتراعي nقرتاحات  3الفريق العامل عىل موقع الويبو عىل إالنرتنتمنتدى 
 الواردة يف هذه الوثيقة التعليقات وnقرتاحات املسـتلمة.

هذه التعديالت حزي النفاذ  دخلٔان تَ يقرتح  ،70و 66 نيتلقاعديف او�اللتفات ٕاىل التعديالت املقرتحة  .10
 ،التارخي ٔاو بعده ذ�يف  طلب حفص متهيديقها ٕاال عىل الطلبات ا1ولية اليت يقدم بشأهنا ؤاال تطب ، 2014  يوليو 1 يف

ٕالjحة ما يكفي من الوقت ٕالدارات الفحص المتهيدي ا1ويل لتحديث ٔانظمة تكنولوجيا املعلومات احلالية والعمليات 
 . ليةوإالجراءات ا1اخ 

حزي النفاذ  ٔان يدخال، من املقرتح 94 يف القاعدةوالتعديل املقرتح  (vلثا)44  لقاعدةاملقرتح لذف احل وخبصوص .11
بعده. وال يبدو من الرضوري اختاذ   ٔاو 2014يوليو  1 ٕاال عىل الطلبات ا1ولية املودعة يف يطّبقا ؤاال 2014  يوليو 1 يف

 ترتيبات انتقالية حمددة.

والرتتيبات nنتقالية ف¾ يتعلق  �1خول حزي النفاذوعليه من املقرتح ٔان تعمتد امجلعية القرارين التاليني املتعلقني  .12
 �لتعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية الواردة يف املرفق أالول لهذه الوثيقة:

، وتطبق عىل 2014 يوليو 1 حزي النفاذ يف الواردة يف املرفق أالول لهذه الوثيقة 70و 66 "تدخل تعديالت القاعدتني
  jرخي ٕايداعه ا1ويل." ٔاìً اكن، ٔاو بعده 2014 يوليو 1 حفص متهيدي دويل يف طلب بشأنه يقدم ٔاي طلب دويل

يف املرفق أالول لهذه الوثيقة حزي النفاذ  كام جاء 94 وتعديل القاعدة (vلثا)44  "يدخل حذف القاعدة
 ٔاو بعده". 2014 يوليو 1 عىل ٔاي طلب دويل يكون jرخي ٕايداعه ا1ويل يف ويطبقان، 2014  يوليو 1 يف

ٕان مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن  .13
 الرباءات مدعوة ٕاىل:

اع½د التعديالت املقرتحة لالحئة   "1"
التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات 

  الواردة يف املرفق أالول لهذه الوثيقة؛

القرارين املقرتحني يف واع½د   "2"
ٔاعاله ف¾ يتعلق �لنفاذ  12 الفقرة

 والرتتيبات nنتقالية.

 [ييل ذ� املرفقان]

                                                
 ./http://www.wipo.int/pct-wg/enانظر املوقع إاللكرتوين التايل:  3
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  1التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية

  الفهرس

  2  ...............................املكتوب والتقرير والرتمجة واملالحظاتالطابع الرسي للرٔاي [حذفت]   (vلثا)44القاعدة 

  2  .....................................................................................................الرسيالطابع   1(vلثا)44

  3  المتهيدي.................................................ختاذها 1ى ٕادارة الفحص إالجراءات الواجب ا  66القاعدة 

  3  ...................................................................................[دون تغيري]  (vنيا)1.66و 1.66

  3  .....................................التمكييل....................................................البحث   (vلثا)1.66

  3  ...................................................................................[دون تغيري]  8.66ٕاىل  2.66من 

التقرير المتهيدي ا1ويل عن أالهلية للرباءة ٕالدارة الفحص المتهيدي ا1ويل (تقرير الفحص   70القاعدة 
  .......المتهيدي ا1ويل).............................................................................................................

  
4  

  n..  5طالع عىل امللفات.........................................................................................  94القاعدة 

  5  ................................................ٕاماكنية nطالع عىل امللف احملفوظ 1ى املكتب ا1ويل  1.94

  5  .............................................................................................[دون تغيري]  3.94و 2.94

  

   

                                                
(دون خط  إالضافات واحلذوفات، تباعا، بوضع خط حتت النص املعين وبشطبه. وحيتوي املرفق الثاين عىل نسخة "هنائية" من أالحاكم املعد{ املقرتحة تبني 1

 حتهتا ٔاو شطهبا)



PCT/A/44/3 

Annex I 

2 

 

        (vلثا)(vلثا)(vلثا)(vلثا)44444444القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        [حذفت][حذفت][حذفت][حذفت]

        الطابع الرسي للرأي املكتوب والتقرير والرتمجة واملالحظاتالطابع الرسي للرأي املكتوب والتقرير والرتمجة واملالحظاتالطابع الرسي للرأي املكتوب والتقرير والرتمجة واملالحظاتالطابع الرسي للرأي املكتوب والتقرير والرتمجة واملالحظات

   الطابع الرسي  1(vلثا)44

ال يسمح املكتب ا1ويل ٔاو ٕادارة البحث ا1ويل ٔالي خشص أو ٕادارة �الطالع عىل ما ييل قبل   )أ (
  شهرًا من jرخي أالولوية، ما مل يلمتس ذ� املودع ٔاو يرصح به: 30انقضاء 

ٔاو ٔاي ترمجعة معدة عن ذ� الرأي املكتوب  1(vنيا)43املكتوب املعد بناء عىل القاعدة  الرٔاي  "1"
(د) أو أية مالحظات مكتوبة بشأن تû الرتمجة يكون مودع الطلب قد 3(vنيا)44بناء عىل القاعدة 

  ؛4(vنيا)44أرسلها بناء عىل القاعدة 

ن وجد، ؤاية ترمجة معدة بشأنه بناء عىل القاعدة ، إ 1(vنيا)44التقرير الصادر بناء عىل القاعدة   "2"
(ب) ٔاو ٔاية مالحظات مكتوبة معدة بشأن تû الرتمجة يكون مودع الطلب قد ٔارسلها بناء 3(vنيا)44

  ؛4(vنيا)44عىل قاعدة 

ٔالغراض الفقرة (ٔا)، يشمل اصطالح "nطالع" ٔاية وسـي� اطالع قد يسـتعني هبا الغري، مبا يف ذ�   (ب)
  غ الشخيص والنرش العام. التبلي
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        66666666القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        إالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويلإالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويلإالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويلإالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويل

  [دون تغيري]  (vنيا)1.66و 1.66

  2التمكييل البحث  (vلثا)1.66

واليت  64 ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويل حبثا ("البحث التمكييل") السـتطالع الوvئق املشار ٕالهيا يف القاعدة جتري

عترب أن ت نرشت ٔاو ٔاصبحت متاحة لٕالدارة املذكورة ٕالجراء البحث عقب التارخي اQي ٔاعد فيه تقرير البحث ا1ويل، ما مل 

) 4) ٔاو (3(34ٔاية من احلاالت املشار ٕالهيا يف املادة  وجوداكتشفت إالدارة  وٕاذا. امفيد اغرض حبثا من ذ� القبيل ال خيدم

  (ه)، فال يشمل البحث التمكييل ٕاال أالجزاء اخلاضعة للفحص المتهيدي ا1ويل من الطلب ا1ويل. 1.66ٔاو القاعدة 

  [دون تغيري]  8.66ٕاىل  2.66من 

   

                                                
الستناد ٕاىل تعليقات ا1ول املتعاقدة اليت ، خبالف التعديالت اليت وافق علهيا الفريق العامل، وذ� �(vلثا)1.66ٔادخلت تعديالت أخرى عىل صياغة القاعدة  2

من منت هذه الوثيقة). وسعيا ٕاىل توضيح معىن امجل� الثانية من  3و 2اسـتلمها املكتب ا1ويل بعد ا1ورة السادسة للفريق العامل (انظر الفقرتني 
مع ما يلزم من تبديل")، غُريت  68(ه) و1.66) والقاعدjن 4) و(3(34  املادةاجلديدة املقرتحة اليت وافق علهيا الفريق العامل ٔاصال ("تطبق  (vلثا)1.66 القاعدة

الوراد يف املرفق  2 اجلديدة املقرتحة متاشـيا مع املناقشات اليت دارت خالل ا1ورة السادسة للفريق العامل والتعليق(vلثا) 1.66 ٔايضا امجل� الثانية من القاعدة
مجل� أالخرية احلاالت احملددة اليت ينبغي فهيا التخيل عن البحث التمكييل ٔاو احلد منه نظرا لعدم ٕاجراء البحث ("تغطي ا PCT/WG/6/23أالول للوثيقة 

  ا1ويل أالسايس (ٔاو ٔالنه حمدود)، ٔاو عدم حفص املوضوع ٔاو nفتقار ٕاىل وحدة nبتاكر"). 
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        70707070القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        التقرير المتهيدي ا1ويل عن االٔهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا1ويل عن االٔهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا1ويل عن االٔهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا1ويل عن االٔهلية للرباءة

        متهيدي ا1ويل (تقرير الفحص المتهيدي ا1ويل)متهيدي ا1ويل (تقرير الفحص المتهيدي ا1ويل)متهيدي ا1ويل (تقرير الفحص المتهيدي ا1ويل)متهيدي ا1ويل (تقرير الفحص المتهيدي ا1ويل)ٕالدارة الفحص ال ٕالدارة الفحص ال ٕالدارة الفحص ال ٕالدارة الفحص ال 

  [دون تغيري]  1.70

  ٔاساس التقرير  2.70

  [دون تغيري]  من (ٔا) ٕاىل (ه)

 التمكييل البحث هذا ٔان يذكر ٔاو ،(vلثا)1.66 القاعدة مبوجب التمكييل البحث ٕاجراء jرخي التقرير يبني  (و)
  .ينجز  مل

  [دون تغيري]  17.70ٕاىل  3.70من 
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        94949494    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة

        ٕاماكنية nطالع عىل امللفاتٕاماكنية nطالع عىل امللفاتٕاماكنية nطالع عىل امللفاتٕاماكنية nطالع عىل امللفات

  ٕاماكنية nطالع عىل امللف احملفوظ 1ى املكتب ا1ويل  1.94

  [دون تغيري]  (ٔا)

يقدم املكتب ا1ول صورا عن ٔاي مستند يتضمنه ملفه، بناء عىل ال½س من أي خشص ولكن ليس قبل   (ب)
  ومقابل تسديد املصاريف املطلوبة. 1(vنيا)44 والقاعدة 38النرش ا1ويل للطلب ا1ويل وبرشط مراعاة املادة 

  [دون تغيري]  (ج)

  [دون تغيري]  3.94ٕاىل  2.94من 

  [ييل ذ� املرفق الثاين]
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ANNEX II 

الثاين املرفق  
 

  التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتالتعديالت املقرتحة لالحئة 

  (النص الهنايئ)

ترد التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات يف املرفق أالول، وتبني فهيا إالضافات واحلذوفات، 
"هنايئ" لٔالحاكم الوجهية تباعا، بوضع خط حتت النص املعين ٔاو بشطبه. وحيتوي هذا املرفق، من �ب إالشارة، عىل نص 

  عىل شلكها بعد التعديل.

  جدول احملتوìت

  2  ..........................................................................................................[حذفت]  (vلثا)44القاعدة 

  2  المتهيدي.................................................إالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص   66القاعدة 

  2  ...................................................................................[دون تغيري]  (vنيا)1.66و 1.66

  2  .....................................التمكييل....................................................البحث   (vلثا)1.66

  2  ...................................................................................[دون تغيري]  8.66ٕاىل  2.66من 

التقرير المتهيدي ا1ويل عن أالهلية للرباءة ٕالدارة الفحص المتهيدي ا1ويل (تقرير الفحص   70القاعدة 
  ...هيدي ا1ويل).................................................................................................................المت 

  
3  

  n  4طالع عىل امللفات...........................................................................................  94القاعدة 

  4  ................................................ٕاماكنية nطالع عىل امللف احملفوظ 1ى املكتب ا1ويل  1.94

  4  .............................................................................................[دون تغيري]  3.94و 2.94

  

  

  

   



PCT/A/44/3 

Annex II 

2 

 

        (vلثا)(vلثا)(vلثا)(vلثا)44444444القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        [حذفت][حذفت][حذفت][حذفت]

  

  

        66666666القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        إالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويلإالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويلإالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويلإالجراءات الواجب اختاذها 1ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويل

  [دون تغيري]  (vنيا)1.66و 1.66

  التمكييلالبحث   (vلثا)1.66

واليت  64جتري ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويل حبثا ("البحث التمكييل") السـتطالع الوvئق املشار ٕالهيا يف القاعدة 
تاحة لٕالدارة املذكورة ٕالجراء البحث عقب التارخي اQي ٔاعد فيه تقرير البحث ا1ويل، ما مل تعترب أن نرشت ٔاو ٔاصبحت م 

) 4) ٔاو (3(34حبثا من ذ� القبيل ال خيدم غرضا مفيدا. وٕاذا اكتشفت إالدارة وجود ٔاية من احلاالت املشار ٕالهيا يف املادة 
   أالجزاء اخلاضعة للفحص المتهيدي ا1ويل من الطلب ا1ويل.(ه)، فال يشمل البحث التمكييل ٕاال1.66ٔاو القاعدة 

  [دون تغيري]  8.66ٕاىل  2.66من 
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        70707070القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        التقرير المتهيدي ا1ويل عن االٔهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا1ويل عن االٔهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا1ويل عن االٔهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا1ويل عن االٔهلية للرباءة

        ٕالدارة الفحص المتهيدي ا1ويل (تقرير الفحص المتهيدي ا1ويل)ٕالدارة الفحص المتهيدي ا1ويل (تقرير الفحص المتهيدي ا1ويل)ٕالدارة الفحص المتهيدي ا1ويل (تقرير الفحص المتهيدي ا1ويل)ٕالدارة الفحص المتهيدي ا1ويل (تقرير الفحص المتهيدي ا1ويل)

  [دون تغيري]  1.70

  ٔاساس التقرير  2.70

  تغيري][دون   من (ٔا) ٕاىل (ه)

، ٔاو يذكر ٔان هذا البحث (vلثا)1.66يبني التقرير jرخي ٕاجراء البحث التمكييل مبوجب القاعدة   (و)

  ينجز. مل التمكييل

  [دون تغيري]  17.70ٕاىل  3.70من 
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        94949494القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        ٕاماكنية nطالع عىل امللفاتٕاماكنية nطالع عىل امللفاتٕاماكنية nطالع عىل امللفاتٕاماكنية nطالع عىل امللفات

  ٕاماكنية nطالع عىل امللف احملفوظ 1ى املكتب ا1ويل  1.94

  غيري][دون ت   (ٔا)

يقدم املكتب ا1ول صورا عن ٔاي مستند يتضمنه ملفه، بناء عىل ال½س من أي خشص ولكن ليس قبل   (ب)

  ومقابل تسديد املصاريف املطلوبة. 38  النرش ا1ويل للطلب ا1ويل وبرشط مراعاة املادة

  [دون تغيري]  (ج)

  [دون تغيري]  3.94ٕاىل  2.94من 

  

  [هناية املرفق الثاين والوثيقة]

  

  


