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 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   9024يونيو  21اإ
 
 

قرتحتعديالت 
ُ
 إدخاهلا على الالئحة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات متنوعة ي

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

دخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشان الرباءات يف اجملالت الثالثة التالية: .2  تقرتح هذه الوثيقة اإ

عضاء ونتيجة لالتفاق املبديئ عىل وقف تشغيل عقب املشاورات الرمسية اليت أأجريت مع مجيع ادلول الأ  )أأ(
من جدول الرسوم ختفيض  أأن ُُيذف، يُقرتح 9022يوليو  2( اعتبارا من PCT-EASYلإيداع الإلكرتوين )ا خدمة

يداعات اليت تمت عرب   .PCT-EASY خدمةالرسوم املتاح لالإ

يداع أأي  يلمتسونمودعي الطلبات اذلين يُقرتح الاشرتاط من و  )ب( رصاحة دخول املرحةل الوطنية بصورة مبّكرة اإ
الالامتس الرصحي دلخول الامتس لرد حق الأولوية دلى املكتب املعّّي أأو اخملتار يف غضون شهر واحد من اترخي تسمل 

 املرحةل الوطنية بصورة مبكّرة.

ىل الفقرة )أأ( من القاعدة 1.20 يُقرتح تعديل القاعدةو  )ج( ، نتيجة للتعديل اذلي أأدخل 2)اثنيا(20 حبذف الإشارة اإ
 .9029واعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر  2)اثنيا(20 عىل القاعدة
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 (PCT-EASYالإلكرتوين ) خدمة الإيداعوقف تشغيل 

 معلومات أأساس ية

يداع مس تقبيل "كخطو  2221( يف عام PCT-EASYبدأأ تشغيل خدمة الإيداع الإلكرتوين ) .9 ميكّن ة أأوىل حنو نظام اإ
لكرتونيا" )جريدة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يداع طلبات الرباءات اإ . (1/2221مودعي الطلبات من اس تحداث واإ

ماكنية توفري قرص مرن )أأو قرص مدّمج حاليا( ُيتوي عىل بياانت مرجعية، مع نسخة مطبوعة من  وأأاتحت تكل اخلدمة اإ
عندما مل يكن ممكنا تقدمي اس امترة العريضة ومنت الطلب لكيا يف شلك  ضة ومنت الطلب يف شلك وريقاس امترة العري

يداعات اليت تمت عن طريق  لكرتوين. واكن يُمنح أأيضا ختفيض يف الرسوم لالإ كتحفزي عىل تزويد  PCT-EASY خدمةاإ
لكرتوين.  املكتب ادلويل ابلبياانت املرجعية يف شلك اإ

ابملائة من مجموع الطلبات  42، تُس تعمل يف 9001اخلدمة شعبية كبرية واكنت، حبلول عام  ورسعان ما اكتسبت .1
 ّ لكرتوين عىل مس توى عدة من ماكتب تسمل ه أأصبح من املمكن، يف ذكل العام، ادلولية. غري أأن تقدمي الطلبات لكيا يف شلك اإ

ىل خدمةالطلبات و  ابملائة  9,2اخلدمة تُس تعمل سوى يف أأقل من ومل تعد تكل  .الاخنفاض يف PCT-EASY بدأأ اللجوء اإ
لكرتوين. كام ابت  20ومقابل ذكل أأصبح حنو من مجموع الطلبات ادلولية.  ابملائة من الطلبات ادلولية يودع لكيا يف شلك اإ

طار النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، توفري خدمة الإيداع الإلكرت  ماكن املكتب ادلويل، يف اإ وين لأي ابإ
ماكنية الإيداع الإلكرتوين ملودعي اتحة اإ الطلبات دليه ولكن ليس بوسعه صيانة البنية  مكتب من ماكتب تسمل الطلبات يوّد اإ

 املعلوماتية التحتية امللكّفة والالزمة ذلكل الإجراء، أأو ل يرغب يف ذكل.

، عىل استشارة ماكتب 9021أأبريل  2رخ املؤ  C. PCT 1376وبناء عليه أأقدم املكتب ادلويل، من خالل التعممي  .4
ن وقف تشغيل معاهدة التعاون بشان الرباءات بشأأ تسمل الطلبات واملنظامت غري احلكومية املمثةّل ملس تخديم نظام 

كوس يةل لإيداع الطلبات ادلولية بناء عىل  PCT-EASY وقف الاعرتاف خبدمة. واقرتح التعممي PCT-EASY خدمة
. وتبّّي مما تلقاه املكتب ادلويل من ردود عىل 9022يوليو  2معاهدة التعاون بشان الرباءات اعتبارا من 

. 9022يوليو  2اعتبارا من  PCT-EASY وجود اتفاق مبديئ عىل اقرتاح وقف تشغيل خدمة C. PCT 1376 التعممي
، أأن املكتب ادلويل سيتخذ 9024مارس  21املؤرخ  C. PCT 1408لحقا، عن طريق التعممي وأأبِلغت ادلول الأعضاء 

 اعتبارا من ذكل التارخي. PCT-EASY اخلطوات الالزمة من أأجل تنفيذ التفاق املبديئ عىل وقف تشغيل خدمة

 الاقرتاح

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ، من جدول الرسوم املفروضة بناء عىل أأن ُُيذف يُقرتح ق ذكرهبناء عىل ما س ب .2
يداعات اليت تمت عرب خدمة وتعديل جدول الرسوم  9022 يوليو 2وذكل اعتبارا من  PCT-EASY ختفيض الرسوم املتاح لالإ

ويُقرتح كذكل أأن يبدأأ نفاذ هذه التعديالت املدخةل عىل جدول الرسوم . مرفق هذه الوثيقةوفقا ذلكل، عىل النحو املبّّي يف 
 ، وأأن يُطبق عىل مجيع الطلبات ادلولية املودعة يف ذكل التارخي أأو بعده.9022 ليويو  2يف 

وس يتشاور املكتب ادلويل مع اجلهات املعنية، عن طريق تعماميت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، بشأأن التغيريات  .6
دخالها عىل  التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات نتيجة  التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبادئالالزم اإ

زاةلويف حّي سيمت رمسيا  اعامتد هذه التعديالت املقرتحة. يداع الإلكرتوين PCT-EASY وظيفة اإ  من الربانمج احلاسويب لالإ
ىل أأنه جيوز للماكتب، ابلطبع، اختيار وقف 9022يوليو  2اعتبارا من ( PCT-SAFE) الآمن نه جتدر الإشارة اإ قبول ، فاإ

ذا اس ُتلمت  PCT-EASY الطلبات ادلولية اليت تودع عن طريق خدمة يف أأي وقت قبل التارخي الرمسي لوقف التشغيل. واإ
طار خدمة تكل املُس تحدثة بواسطة نُسخ من الربانمج بعد ذكل التارخي ) PCT-EASY الأقراص املرنة املقدمة يف اإ

ن الطلب ادل PCT-SAFEالإلكرتوين  ىل املكتب ادلويل، ولكن قبل التغيري( فاإ رسال القرص املرن اإ ويل س ُيقبل وميكن اإ
 الطلب ادلويل س ُيعاجل كطلب وريق ولن يُمنح أأي ختفيض يف رسوم الإيداع.
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 رد حق الأولوية من قبل املاكتب املعيّنة بعد دخول املرحةل الوطنية بصورة مبكّرة

 معلومات أأساس ية

ماكن مودعي ال 9007أأبريل  2منذ  .7 يداع ، أأصبح ابإ طلبات الامتس رد حق الأولوية يف حال اكن لطلب دويل اترخي اإ
دويل لحق للتارخي اذلي انقضت فيه فرتة الأولوية ولكن يف غضون فرتة شهرين اعتبارا من ذكل التارخي. وذكل يتوافق مع 

ىل مكتب تسمل معاهدة قانون الرباءات. وميكن تقدمي الامتس رد الأحاكم اخلاصة برد حق الأولوية بناء عىل  حق الأولوية اإ
ىل مكتب معّّي/خمتار )القاعداتن 1)اثنيا(96 الطلبات )القاعدة  (.2.76و 9)اثلثا(42( أأو اإ

ر ه" لإيداع الامتس رد حق الأولوية يف املكتب املعّّي يه ش 2)ب("9)اثلثا(42 واملهةل اليت ُحّددت مبوجب القاعدة .1
، حيث بدا معقول منح مودع الطلب 99 دخول املرحةل الوطنية بناء عىل املادةفامي خيص واحد اعتبارا من املهةل املطبقة 

شهرا واحدا عىل الأقل اعتبارا من املهةل املطبقة فامي خيص دخول املرحةل الوطنية للامتس رد حق الأولوية دلى املكتب املعّّي 
 (.PCT/R/WG/5/7 من املرفق الأول من الوثيقة 22)انظر الفقرة 

ّن املهةل املنصوص علهيا يف القاعدةيف حال دخغري أأنه  .2 " 2)ب("9)اثلثا(42 ول املرحةل الوطنية بصورة مبكّرة، فاإ
فامي ييل و لإيداع الامتس لرد حق الأولوية دلى مكتب معّّي ميكن أأن تكون عدة أأشهر بعد بداية املعاجلة يف املرحةل الوطنية. 

شهرا اعتبارا من اترخي  10دلخول املرحةل الوطنية دلى املكتب "س" يه  99 ةمثال عىل ذكل: املهةل املُطبقة بناء عىل املاد
ل يف الشهر احلادي والعرشين، ذكل املكتب، لنقُ دخل املرحةل الوطنية مبكّرا دلى لنفرتض أأن مودع طلب ؛ و الأولوية

، ل "2)ب("9)اثلثا(42 قاعدةطلب بدء معاجلة طلبه يف املرحةل الوطنية دلى ذكل املكتب؛ فمبوجب القاعدة احلالية الو 
تنقيض املهةل للامتس رد حق الأولوية دلى املكتب "س" سوى يف الشهر احلادي والثالثّي من اترخي الأولوية، أأي بعد مثانية 

أأشهر من بدء املعاجلة يف املرحةل الوطنية من قبل ذكل املكتب. وبناء عليه ميكن ملكتب معّّي أأو خمتار تسمل طلب لرد حق 
ل يوجد، يف حال تقدمي الامتس رصحي دلخول لكن يف املرحةل الوطنية. و  من معلية املعاجلة جدا اترخي متأأخرولوية يف الأ 

يداع الامتس لرد حق الأولوية يف بداية املعاجلة  متكّناملرحةل الوطنية بصورة مبكّرة، أأي سبب ظاهر لعدم  مودع الطلب من اإ
 يف املرحةل الوطنية.

 الاقرتاح

يف مرفق هذه الوثيقة لشرتاط أأن  املبّّي " عىل النحو 2)ب("9)اثلثا(42 يُقرتح تعديل القاعدة ذكره عىل ما س بقبناء  .20
(، 9)91 يمت، يف حال تقدمي الامتس رصحي دلخول املرحةل الوطنية بصورة مبكّرة دلى مكتب معّّي بناء عىل بناء عىل املادة

يداع أأي الامتس لرد حق الأولوية يف غضون   من قبل املكتب املعّّي شهر واحد اعتبارا من اترخي تسمل الالامتس الرصحياإ
ذا رغبت يف ذكل(. ومن املقرتح أأيضا تعديل القاعدةنة املاكتب املعيّ )وحتتفظ  عىل النحو  2.76 حبرية منح فرتات أأطول اإ

تب خمتار بعد تقدمي الامتس كرة دلى مك املبّّي يف املرفق حىت ينطبق هذا الرشط أأيضا عىل دخول املرحةل الوطنية بصورة مبّ 
( أأو 9)91كام يُقرتح أأن يُطبق هذين التعديلّي عىل أأي الامتس يُقدم رصاحة بناء عىل املادة (. 9)40بناء عىل املادة رصحي 

 أأو بعد ذكل التارخي. 9022يوليو  2يف ( ويُس تمل 9)40املادة 

دخاهل  ديالت الأخرىالتعنتيجة  1.20  عىل القاعدةالتعديل الواجب اإ

 معلومات أأساس ية

، مجموعة من 9029اعمتدت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورهتا الثالثة والأربعّي املعقودة يف أأكتوبر  .22
دخالها عىل الالحئة التنفيذية من أأجل تبس يط الإجراءات عىل مودعي الطلبات، وذكل عقب سّن قانون  التعديالت املقرتح اإ

ىل  91والفقرات من  PCT/A/43/4 مري ي )انظر الوثيقةالاخرتاعات الأ   (.PCT/A/43/7 من الوثيقة 11اإ



PCT/WG/7/15 
4 
 

زاةل ويتعلق أأحد تكل التعديالت  .29 الإجراء اخلاص املُطبق يف حال تعّذر احلصول عىل توقيع خمرتع يرد امسه بصفته اإ
السحب مودع الطلب ل ليشء سوى لغرض تعيّي الولايت املتحدة الأمريكية. ومن مجةل التعديالت الأخرى مت، فامي خيص 

غفال الرتقميونزع  2)اثنيا(20 )ب( من القاعدة )اثنيا(، حذف الفقرة20 بناء عىل القاعدة  من الفقرة )أأ(. غري أأنه مت، وقاها، اإ
ىل تعديل القاعدة ىل الفقرة 1.20 احلاجة اإ  (.2)اثنيا(20 )أأ( من القاعدة وفقا ذلكل )حذف الإشارة اإ

 الاقرتاح

ىل الفقرة 1.20 يُقرتح تعديل القاعدةذكره  بناء عىل ما س بق .21 ، عىل النحو (2)اثنيا(20 من القاعدة)أأ(  حبذف الإشارة اإ
 .9022يوليو  2ّّي يف مرفق هذه الوثيقة، لتدخل حزّي النفاذ يف املب

ىل النظر يف  .24 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

 والواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  1التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

 9 .................... أأثر رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل الطلبات ورد حق الأولوية دلى املكتب املعّّي    )اثلثا( 42القاعدة 

 9 .................................................................................................................... ]دون تغيري[   2)اثلثا(42

 9 .......................................................................................... رد حق الأولوية يف املكتب املعّّي    9)اثلثا(42

 1 .................................... ترمجة وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   76القاعدة 

ىل  2.76من   1 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   4.76اإ

 1 .................................................................. تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   2.76

 4 ....................................................................................................... الوالكء واملمثلون العامون   20القاعدة 

ىل  2.20من   4 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   9.20اإ

 4 ................................. الآاثر املرتتبة عىل الأعامل اليت يبارشها الوالكء واملمثلون العامون أأو تبارش ملصلحاهم   1.20

ىل  4.20من   4 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   6.20اإ

 2 ....................................................................................................................................... جدول الرسوم

  

                                                
1

ىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو   وةل لتيسري شطبه. وقد تكون بعض الأحاكم غري املقرتح تعديلها مشميُشار اإ
 الاطالع علهيا.



PCT/WG/7/15 
Annex 
2 

 )اثلثا( 42 القاعدة
 تسمل الطلبات أأثر رد حق الأولوية دلى مكتب

 ورد حق الأولوية دلى املكتب املعّّي 

 ]دون تغيري[   2)اثلثا(42

 رد حق الأولوية يف املكتب املعّّي    9)اثلثا(42

يداع ]دون تغيري[ اإ  )أأ(  ذا وردت يف الطلب ادلويل مطالبة بأأولوية طلب سابق واكن ذلكل الطلب ادلويل اترخي اإ
فرتة الأولوية ولكنه يقع مضن فرتة شهرين اعتبارا من ذكل التارخي، يرد املكتب املعّّي، دويل لحق للتارخي اذلي انقضت فيه 

ذا رأأى املكتب أأن املعيار اذلي يطبقه )"معيار الرد"( مس توىف، أأي  بناء عىل الامتس املودع وفقا للفقرة )ب(، حق الأولوية اإ
يداع الطلب ادلويل يف غضون فرتة الأولوية:  أأن عدم اإ

يالء العناية الواجبة يف ظروف احلال؛قد ح "2"   دث ابلرمغ من اإ

 أأو اكن غري مقصود. "9" 

 ويطبق لك مكتب معّّي واحدا عىل الأقل من هذين املعيارين وجيوز هل أأن يطبق لكهيام.

 )أأ( مبا ييل: جيب أأن يفي الالامتس املقدم بناء عىل الفقرة )ب( 

أأو يودع،  99 همةل شهر اعتبارا من املهةل املطبقة بناء عىل املادةيودع الالامتس دلى املكتب املعّّي يف  "2" 
ىل املكتب املعّّي بناء عىل القاعدة  (، يف همةل شهر اعتبارا من 9)91يف حال قدم مودع الطلب الامتسا رصُيا اإ

 ؛اترخي تسمل املكتب املعّّي ذلكل الطلب

 ]دون تغيري[" 1و" "9" 

ىل )ح( ]دون تغيري[ )ج(من    اإ
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 76 لقاعدةا
 ترمجة وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعد

 عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة

ىل  2.76من   ]دون تغيري[   4.76اإ

 تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   2.76

)اثنيا(، رشط أأن يكون 22و )اثلثا(42و ()اثنيا42و 42و 47.2)ز( و99.2)ج( و90.1و 1)اثلثا(21 تطبق القواعد 
 :من املفهوم

 ]دون تغيري[ "2" 

ىل املادة  "9"  شارة فهيا اإ ىل املادة 9)94املادة أأو  (9)91املادة أأو  99أأن لك اإ ( 2)12( يقصد هبا الإشارة اإ
 ؛( عىل التوايل1)12املادة أأو  (9)40املادة أأو 

ىل "1من "   ]دون تغيري[ "2" اإ
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 20القاعدة 
 واملمثلون العامونالوالكء 

ىل  2.20من   ]دون تغيري[   9.20اإ

 الآاثر املرتتبة عىل الأعامل اليت يبارشها الوالكء واملمثلون العامون أأو تبارش ملصلحاهم   1.20

 ]دون تغيري[ )أأ( و)ب( 

وكيهل، أأو يبارش ، يرتتب عىل أأي معل يبارشه ممثل عام أأو )أأ(2)اثنيا(20 مع مراعاة امجلةل الثانية من القاعدة )ج( 
 ملصلحته الأثر ذاته املرتتب عىل العمل اذلي يبارشه لك املودعّي أأو يبارش ملصلحاهم.

ىل  4.20من   ]دون تغيري[   6.20اإ
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 جدول الرسوم

 مقدار الرسوم الرسوم

 رمس الإيداع ادلويل: .2

 (22.9)القاعدة  

 

 ]دون تغيري[ 

 رمس املعاجلة للبحث الإضايف: .9

 (9)اثنيا(42 )القاعدة 

 ]دون تغيري[  

 رمس املعاجلة: .1

 (27.9 )القاعدة 

 ]دون تغيري[ 

 التخفيضات

ذا أأودع الطلب ادلويل وفقًا للتعلاميت الإد ،ختفَّض من رمس الإيداع ادلويل املبالغ التالية .4  :ريةااإ

يف شلك  عن العريضة وامللخص عىل الورق مع نسخة )أأ(
لكرتوين  وملف ملعاجلة النصوص: اإ

 
 

200 

 
 

 فرنك سويرسي

ذا مل  (أأ ) )ب( لكرتوين اإ يف ملف  العريضةكن تيف شلك اإ
 :ملعاجلة النصوص

 
 

 
 ]دون تغيري[

ذا اكن (ب) )ج( لكرتوين اإ يف ملف  العريضة تيف شلك اإ
 :ملعاجلة النصوص

 
 

 
 ]دون تغيري[

ذا اكن لك من العريضة  (ج) )د( لكرتوين اإ يف شلك اإ
 واملطالب وامللخص يف ملف ملعاجلة النصوص:

 
 

 

 
 

 ]دون تغيري[

 ]دون تغيري[ .2

 ]هناية املرفق والوثيقة[


