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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   4022يونيو  21اإ
 
 
 

من األدلة يف  هاأو غري اإلعالناتنسخا عن االشرتاط على املكاتب أن حتيل إىل املكتب الدويل باقرتاح 
م سياق 

ّ
 حق األولويةلااللتماس املقد

ّ
 رد

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
"( من أأجل 2)ب("4.22و 1)اثنيا(42من املقرتح تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )القاعدتني  .2

بنسخة املكتب ادلويل يزّود بأأن  1)اثنيا(42 الاشرتاط عىل املكتب اذلي يس تمل الامتسا برّد حق الأولوية بناء عىل القاعدة
عالن عن  ىل مكتب تسمل الطلبات املذكور حبيث يتس ىن للمكتب ادلويل  يكون مودع الطلب قد قّدمهأأو دليل أ خر أأي اإ اإ

دراج  ىل مجيع املاكتب املعّينة. ملفاتهيف تكل املستندات اإ  وحييلها فامي بعد اإ

 معلومات أأساس ية
يداع الطلب بناء عىل معاهدة التعاون  1)اثنيا(42تسمح القاعدة  .4 ذا ختلّفوا عن اإ للمودعني أأن يلمتسوا رد حق الأولوية اإ

ىل مكتب تسمل الطلبات. ويتعني عىل  24بشأأن الرباءات يف غضون فرتة الأولوية اليت تدوم  شهرا. ويقّدم ذكل الالامتس اإ
يداع الطلب يف غضون املهةل املطّبقة، وجيوز  املودع أأن يكشف عن الأس باب وراء ختلّفه أأن يكون الطلب مشفوعا عن اإ

عالن أأو دليل أ خر )القاعدة  عالن أأو دليل أ خر )ب((. 1)اثنيا(42ابإ ودعام ذلكل الالامتس، ميكن للمكتب أأن يشرتط تقدمي اإ
 )و((.1)اثنيا(42لحقا دلمع بيان الأس باب )القاعدة 
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من مكتب تسمل الطلبات أأن حييل تكل الإعالانت أأو الأدةل  1)اثنيا(42يض القاعدة ويف الوقت الراهن، ل تقت .1
ىل املكتب ادلويل. وبناء عىل القاعدة  )ح(،يتعنّي عىل املكتب فقط أأن خيطر املكتب ادلويل ابس تالم 1)اثنيا(42الأخرى اإ

كذا، مفا مل يقّدم املودع نفسه نسخة من ذكل الامتس من ذكل القبيل وابلقرار اذلي يتخذه واملعيار اذلي يطبقه يف ذكل. وه
ىل املكتب ادلويل، فاإن املكتب ادلويل يف الوقت الراهن ل يس تطيع  تكل النسخ يف ملفاته )القاعدة دراج اإ الإعالن أأو ادلليل اإ

اتحهتا و )و(( 1)اثنيا(42 جراء املاإ ىل املاكتب املعيّنة حىت تس تطيع اإ لهياحملدودة راجعة لحقا اإ ا يف القاعدة املشار اإ
 )د( لقرار مكتب تسمل الطلبات بشأأن رّد حق الأولوية.2)اثلثا(24

 اقرتاح
ذًا تعديل القاعدة  .2 )و( من أأجل الاشرتاط عىل ماكتب تسمل الطلبات أأن حتيل نسخا من تكل 1)اثنيا(42من املقرتح اإ

ىل أأن مودعي الطلبات  ىل املكتب ادلويل. ويشار اإ اليوم ويف أأغلب احلالت يقّدمون الامتس رّد الإعالانت أأو الأدةل الأخرى اإ
عالن أأو دليل أ خر يف مستند واحد والكثري من املاكتب )وليس لكها(  زّود املكتب ادلويل ياحلق وبياانت الأس باب وأأي اإ

عالانت وأأدةل أأخرى يس تلمها املودعمالاكمللف اب دئ التوجهيية ، كام تشّجع عىل ذكل املبا، مبا يف ذكل بيان الأس باب وأأية اإ
 (.166Oو 166Cملاكتب تسمل الطلبات )الفقرتني 

ىل يتيح و ملفاته  يفاملكتب ادلويل تكل املستندات ج در يومن املقرتح أأن  .5 جراء ها اإ املاكتب املعّينة حىت تس تطيع اإ
لهيا يف القاعدة   )د(.2)اثلثا(24املراجعة احملدودة املشار اإ

)و( كام يُقرتح تعديلها، سوف 1)اثنيا(42". لأنه بناء عىل القاعدة 2)ب("4.22ومن املقرتح أأيضا حذف القاعدة  .2
عالن أأو دليل أ خر من ماكتب تسمل الطلبات مبارشة وعىل حنو دوري، فلن يكون من  يس تمل املكتب ادلويل نسخا من أأي اإ

 نسخب ثنائيا( )اس ت ّود املكتب ادلويل ز الطلب ادلويل املنشور أأن املودع قد الف غصفحة الرضوري أأن يبنين عىل 
 .املستندات من

ىل النظر يف  .7 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 الاقرتاحات املبيّنة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

 



PCT/WG/7/17 
ANNEX 

 املرفق

 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1تعديالت مقرتح اإ

 

 قامئة احملتوايت

ضافهتا تصحيح   )اثنيا(42القاعدة   4 .................................................................................... املطالبة ابلأولوية أأو اإ

ىل  2)اثنيا(42  4 ................................................................................................ ]دون تغيري[   2)اثنيا(42اإ

 4 .............................................................................. رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل الطلبات   1)اثنيا(42

 1 ........................................................................................................................ النرش ادلويل   22القاعدة 

 1 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   2.22

 1 ............................................................................................................................... احملتوايت   4.22

ىل  1.22  1 ............................................................................................................. ]دون تغيري[   2.22اإ
  

                                                 
1

ضافهتا أأو حذفها ابلتسطري تبنين    .يف حال الإضافة والشطب يف حال احلذفالنصوص املقرتح اإ
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42القاعدة 
)اثنيا(

 

ضافهتا  تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

ىل  2)اثنيا(42  [دون تغيري]  2)اثنيا(42اإ

ولوية دلى مكتب تسمل الطلبات 1)اثنيا(42  رد حق الأ

ىل (أأ )   [دون تغيري] )ه( اإ

ليه يف  )و(  عالن أأو دليل أ خر يدمع بيان الأس باب املشار اإ ملكتب تسمل الطلبات أأن يشرتط أأن يودع دليه اإ

أأن يزود وللمودع عىل مكتب تسمل الطلبات يتعنّي و "، يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال. 1)ب(" الفقرة

عالن من ذكل القبيل أأو دليل أ خر يودعه دلى م  املكتب  توىلكتب تسمل الطلبات، في املكتب ادلويل بنسخة عن أأي اإ

دراج تكل النسخة يف ملفاته.  ادلويل اإ

ىل )ح( )ز(   [دون تغيري] اإ
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 22القاعدة 

 النرش ادلويل

 [دون تغيري] 2.22

 احملتوايت 4.22

 ]دون تغيري[ (أأ ) 

 مع مراعاة الفقرة )ج(، تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت: )ب( 

ىل " "2"  ]دون تغيري[ "2اإ

لرد  1)اثنيا(42بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامتس بناء عىل القاعدة  "7"

 .؛حق الأولوية وقرار مكتب تسمل الطلبات بناء عىل ذكل الالامتس، عند الاقتضاء

م، بناء عىل القاعدة بيان بأأن املودع قد ق [ذفحت] "2" عالن أأو دليل 1)اثنيا(42دن )و(، نسخا عن أأي اإ

ىل املكتب ادلويل، عند الاقتضاء.  أ خر اإ

ىل )ك( )ج(   دون تغيري[] اإ

ىل  1.22  دون تغيري[] 2.22اإ

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


