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 الرباءات ضمن معاهدة التعاون بشأن الرباءات ملعاجلةاإلدماج الرمسي للطريق السريع 

 مقدمة من اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكيةوثيقة 

 ملخص

)معاهدة  لالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتتتضمن هذه الوثيقة اقرتاحًا لتعديل ا .2
الرباءات مضن ملعاجلة حبيث تنصا عىل املعاجلة املعجةل يف املرحةل الوطنية من خالل الإدماج الرمسي للطريق الرسيع  الرباءات(

 .معاهدة الرباءاتنظام 

 معلومات أأساس ية

لزايدة فعالية اس تخدام ، معاهدة الرباءاتعىل النحو املفصل يف واثئق مثل خارطة طريق  ،بُذلت هجود متجددة .3
ماكانت حبث وأ راء بشأأن الأهلية للرباءة يف  معاهدة الرباءات حتقيقًا مجلةل أأهداف مهنا احلد من الازدواجية يف العمل، وتوفري اإ

أأن تقامس العمل أأو تعزيزه يعود ابلفائدة عىل  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتاملرحةل ادلولية تكون أأكرث دقة وجودة. وأأظهر 
دماج نظام مودعي الطلبو املاكتب  رمسيًا. ويُقرتح  معاهدة الرباءاتمضن  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتات لكهيام. ويُقرتح اإ

لبات )أأو وضع طلبات ، ابلإرساع يف حفص الط مودع الطلب بناء عىل الامتس لزم املاكتب الوطنية والإقلميية،حتديدًا أأن تُ 
ىل  دارة الفحص المتهيدي ادلويل اإ دارة البحث ادلويل أأو اإ ل مطالبات أأشارت اإ خاصة( يف املرحةل الوطنية واليت ل تعرض اإ

لتحقق من أأن عىل ا ودعني. وسيشجع ذكل املمعاهدة الرباءات( من 4)-(3)22أأهنا تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة 
يف املرحةل ادلولية، وكذكل عىل خفض تلكفة مواصةل امحلاية  معاهدة الرباءات( من 4)-(3)22املادة  رشوططلباهتم تليب 

من  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتبفعالية، وذكل بفضل ما يتيحه اليوم نظام  معاهدة الرباءاتمبوجب الرباءة من خالل 
جراءات املعاجلة، وزايدة معدل  ىل مواصةل احلد من القبولفوائد مثل تقليص اإ ، وخفض معدل الاس تئناف. وسعيًا اإ

عادة اس تخدام العمل املنجز يف املرح  ةل ادلولية.الازدواجية يف اجلهود، يُقرتح تشجيع املاكتب الوطنية عىل زايدة اإ
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طار برانمج و .2 جيايبكتابًة  ، اذلي حصلودع الطلبس يتس ىن مل، الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتيف اإ تقرير أأو  عىل رأأي اإ
دارة من الأهلية للرباءةمتهيدي دويل بشأأن  أأو الطلب  لطلب املعين يف املرحةل الوطنيةمعجلني ل، طلب معاجلة وحفص دولية اإ

جيابية املرحةل الوطنية  طلب يفاملدرجة مجيع املطالبات  الوطين املعين رشيطة أأن تتطابق شارة اإ مع املطالبات اليت حظيت ابإ
معل املرحةل  بعدئذ نواجت املكتب الوطين يف الرأأي املكتوب أأو التقرير المتهيدي ادلويل بشأأن الأهلية للرباءة. وسيس تخدم

 .الرباءات ةمعاجلادلولية لتبس يط 

 وتبني حتديداً  ات لكهيام.مودعي الطلباملاكتب و  يعود ابلفائدة عىل الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتنظام أأن  حىت ال ن تبنيو  .4
يرسع بصورة ملحوظة معلية معاجلة الطلبات املعنية املودعة يف البدلان املشاركة من  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتنظام  أأن

عادة اس تخدام نتاجئ البحث والفحص.  عادةو خالل السامح للفاحصني ابإ مع احرتام اس تخدام نتاجئ البحث والفحص  يمت اإ
ذماكتب املشاركة، لالس يادة الوطنية ل الوطنية ول تراعى النتاجئ  لقوانينه حبث وحفص الطلبات وفقاً س يواصل لك مكتب  اإ

لهيا املاكتب الأخرى بشأأن الأهلية للرباءة. وتضم  ما  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتد املثبتة لنظام بعض الفوائاليت تتوصل اإ
احلالت املدرجة يف أأن  واقععن  مجةالنا املعاجلةوخفض تلكفة ، وزايدة معدل القبول بصورة ملحوظة، اإرساع الفحص: ييل

جراءات أأقل قبل قبولها الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتنظام  ودة واخنفاض فرتة النظر فهيا. ول يمت املساس جب ،تتطلب اإ
طاراملمنوحة  الرباءات ز من خاللملعاجلة الرباءات الطريق الرسيعنظام  يف اإ نقطة انطالق أأفضل منح الفاحصني  ، بل قد تعزَّ

جيري البحث والفحص وفقًا لقوانينه الوطنية،  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتا أأن لك مكتب مشار  يف نظام مبو . لبحث والفحصل 

ن الرباءات املمن الطريق الرسيع ملعاجلة ل تقل عن جودة الرباءات املمنوحة يف املاكتب ذاهتا خارج نظام  يةوحة س تتسم بنس بة جودة عال فاإ

 .الرباءات

 :1وفامي يتعلق بفوائد الفعالية اليت س تعود عىل املاكتب، جسلت الولايت املتحدة الأمريكية ما ييل .5

 معدل القبول:

 %68 – الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات

 %66 – الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات – معاهدة الرباءات

 %52 –مجيع الطلبات 

 

 التسجيل الأول: قبولمعدل 

 %35,7 – الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات

 %21,2 – الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات – معاهدة الرباءات

 %25,3 –مجيع الطلبات 

 

 متوسط فرتة النظر يف التسجيل الأول

 أأشهر 5,6 – الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات

                                                
1

 (http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm) 3022يونيو  – 3022بياانت عن الفرتة يناير  
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 أأشهر 5,8 – الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات – معاهدة الرباءات

 شهراً  26,6 –مجيع الطلبات 

 

 متوسط فرتة الانتظار اإىل صدور القرار الهنايئ:

 شهراً  22,4 – الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات

 أأشهر 1,1 – الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات – معاهدة الرباءات

 أأشهر 20,7 –مجيع الطلبات 

عىل املوقع  الرباءاتالطريق الرسيع ملعاجلة وميكن الاطالع عىل البياانت املناظرة للماكتب املشاركة الأخرى يف نظام  .8
 http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htmالتايل: 

بشأأن اتفاقات  الإداراتغري الهيئات من عن عدد كبري من  ادلولية فضالً  داراتمعظم الإ  وأأبرمت، يف الوقت احلايل، .7
قلميي مع مكتب  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتنظام  مزتايد من  دخول عدد وترتب عىل ذكلواحد عىل الأقل. وطين أأو اإ

هناءوميكن  يف ش ىت أأحناء العامل.حزي النفاذ بشأأن هذا النظام  التفاقات الثنائية برام العديد من هذه التفاقات  اإ ىل اإ احلاجة اإ
ضافة. معاهدة الرباءاتمضن  يع ملعاجلة الرباءاتللطريق الرس املس تقةل من خالل الإدماج الرمسي  ىل  واإ  قد ختتلفذكل، اإ

ىل أ خر الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتتطبيق نظام  رشوط الإدماج اعامتد اقرتاح ومن مث فاإن . يف مكتب بعينه من اتفاق اإ
من هذه  أأن يتسم بفائدة مضافة ويه توحيد العديد من شأأنه معاهدة الرباءات نمض للطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتالرمسي 
ىل عملية ال تبس يط  ومن مثة، الرشوط  ات.مودعي الطلبابلنس بة اإ

دراج   الرباءات معاهدةمضن  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتاإ

 عاهدة الرباءاتاملعين مبيف ادلورة اخلامسة للفريق العامل  ،قدمت اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية .6
ىل مايو  31يف جنيف يف الفرتة من  تقدعُ  ، اليت)الفريق العامل( بعنوان  مشرتكً  اقرتاحاً ، 3023يونيو  2اإ

"PCT 20/20"الوثيقة معاهدة الرباءاتايدة حتسني نظام لز اقرتاحاً  23 يضم( PCT/WG/5/18 .) ومض الاقرتاح
، معاهدة الرباءاتالرباءات مضن ملعاجلة اقرتاحًا حمددًا بشأأن "الإدراج الرمسي للطريق الرسيع  PCT 20/20املشرت  

عادة اس تخدام معل  يف حفص رساعالإ و   يف املرحةل الوطنية". معاهدة الرباءاتطلبات املرحةل الوطنية، وحتسني اإ

بديت خالل ادلورة اخلامسة اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية املناقشات والتعليقات اليت أ   يعار تذ اإ و  .1
. C)التعممي  تعممي  من خاللاملكتب ادلويل اليت قدهماحات الأصلية اقرت حة من الامنق ةنسخ أأعداتللفريق العامل، فقد 

PCT 1364،  معاهدة الرباءاتيف اإىل ماكتب مجيع ادلول املتعاقدة أ رسل ، (، املرفق الأول3023ديسمرب  30بتارخي 
دارة البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل و/أأو ماكتب  طار بصفهتا ماكتب تسّلم طلبات و/أأو اإ ُعينت أأو انُتخبت يف اإ

ىل البعثات والوزارات الأجنبية الواقع مقرها يف جنيف والتابعة معاهدة الرباءات  معاهدة الرباءاتيف لدلول املتعاقدة ، واإ
ىل، بصفة مراقبضور اجامتعات الفريق العامل املدعوة اإىل حدلول لو  ىل  املدعوةبعض املنظامت  وكذكل اإ حضور اجامتعات اإ

ونوقشت كذكل الوثيقة . Cيف التعممي  الوارد وسعاملو  نقحامل الاقرتاح أأيضًا ش بصفة مراقب. ونوقالفريق العامل 
PCT 1364  8خ من يواليت ُعقدت يف ميون  معاهدة الرباءاتلجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل يف ادلورة العرشين 

ىل   .3022فرباير  6اإ
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 53حبيث تضم القاعدتني  عاهدة الرباءاتالتنفيذية ملحئة الالحات حمددة لتعديل اقرت اوسع املو  نقحامل وتضمن الاقرتاح  .20
 الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتاللتني تنصان حتديدًا عىل معاجلة طلبات املرحةل الوطنية مبوجب نظام  )اثنيًا( 76و )اثنيًا(

 وفقًا لرشوط حمددة.

طار  يفجريت اليت أ  ددة احملناقشات ابمل فامي يتعلق و  .22 هذه املناقشات يف الفقرات ع الإدارات ادلولية، يرد ملخص اجامتاإ
ىل  53من   62كر، بوجه خاص، يف الفقرة ذُ )"تقرير اجامتع الإدارات ادلولية(. و  PCT/WG/6/3 من مرفق الوثيقة 203اإ
حتقيق تقدم  فامي خيصعرب عن اهامتم وأأمل خاصني أ  " هأأن 202قرتاح" ويف الفقرة التأأييد عام لعن  تأأعربالإدارات " أأن

مضن نظام  للطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتمبا يف ذكل الإدماج الرمسي  ،بعدة بنود واملتعلق "الفريق العامل معل رسيع يف 
 .معاهدة الرباءات

 مناقشات ادلورة السادسة للفريق العامل

ىل نظراً  .23  بشأأنالفريق العامل  معل تقدم رسيع يفبشأأن حتقيق وأأمل من اهامتم  ادلولية الإدارات ما أأعربت عنه اإ
للطريق الرسيع ملعاجلة الإدراج الرمسي  اقرتاحاململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية نسخة منقحة من أأعدت ، الاقرتاح
يف لفريق العامل يك تُعرض عىل ا، مناقشات الإدارات ادلوليةالردود عىل التعممي و  مراعاة ، معمعاهدة الرباءاتمضن  الرباءات

ىل  32قدت يف جنيف يف الفرتة من اليت عُ دورته السادسة   .3022 مايو 34اإ

ىل  32الفقرات من  يف الفريق العامل اليت أأجراهاللمناقشات  ملخص عامويرد  .22  PCT/WG/6/23 من الوثيقة 36اإ
ىل  203ويُعرض وصف تفصييل يف الفقرات من يس(، ملخص الرئ ) )"تقرير الفريق  PCT/WG/6/24 وثيقةالمن  238اإ

 العامل"(.

ىل أأن غالبية الوفود اليت ورمغ بعض الشواغل اليت أأثريت، أأشار  .24 بعض  ربت عنأأع حتدثتتقرير الفريق العامل اإ
ذكرت عوضًا عن ذكل أأهنا  ة، أأومبعاجلة الشواغل املذكوراملتعلقة ات احقرت للنظر يف الا ااس تعداده وعن لالقرتاح التأأييد

خطار عدم التوافق املقرتح. وأأبدى وفدان اعرتاضهام الرصحي عىل الاقرتاح.  ستس تفيد من اإ

زاء بعض الشواغل  بشلك حمددن اعرتضا رصاحة عىل الاقرتاح ان الذلاالوفد أأاثرو  .25 اكتب املالتأأثري احملمتل عىل " "2"اإ
عىل ادلولية  الإداراتقدرة " مجيع و  "2" "الفوائد النسبية"،و "3" "،ة ابملوارد البرشية والتكنولوجيةفة املتعلقمن حيث التلك

زاء تشجيع نظام  "4""، عىل حنو معقول متسقة وموحدة ي جودةتقدمي معل ذعىل  قدرهتاضامن  الطريق الرسيع والشواغل اإ
جراء عىل  ملعاجلة الرباءات عادة اس تخدام العمل املنجز يف املرحةل ادلولية دون اإ يف املرحةل  للطلبات الفحصزيد من امل" اإ

زاء  "5، "الوطنية" ترسيع معلية  عن طريق الرباءات بعجاةلمن خالل منح ة الرباءات املساس ابتساق جود"والشواغل اإ
ىل نظام  فامي خيص مسأأةل وأأخرياً  "8" "،من مث تقليص مدد النظر يف الطلباتالفحص و  الطريق الرسيع ملعاجلة "أأن الانضامم اإ
يبدو ولكن  .قبول تقرير دويل من أأجل ترسيع معلية الفحص"ب أأخرى  دولً  يمت عىل أأساس طوعي ول ينبغي أأن يلزم الرباءات

دراج ومفاده  أأحد الوفودموقف تمتثل يف أأن أأكرب عقبة  ميثل  معاهدة الرباءات مضن الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات نظامأأن اإ
ذ س يؤثر من الناحية القانونية،  يكون كفيًا ول سلاميً لن التنفيذية الالحئة  ]و[ أأن تعديل طبيعة املعاهدة، جوهراًي يف تغيرياً " اإ

دماج الأنشطة يف  اجلوهرية اليت تضطلع هبا املاكتب يف املرحةل الوطنية". وأأعرب الوفد عن موقفه املمتثل يف أأن "تنفيذ اإ
". 80 املادة يف لالإجراء املذكور وفقاً عقد مؤمتر دبلومايس يتطلب  معاهدة الرباءاتمضن  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات

 (.من تقرير الفريق العامل 205و 204انظر الفقرتني )

 25 الفقرة يف التعليقات املذكورةهبا ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل  لتالتعليقات اليت أأد عىلورد وفد الولايت املتحدة  .28
طار نظام  أأعاله، نه لن يرتتب عىل الطلبات اليت تفي ابلرشوط يف اإ ل أأنه الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتقائاًل اإ سيمت " اإ

جراءات الفحص بأأي شلك من الأشاكل". و  حفصهاو  تصديرها مكتب الولايت  يرىقبل دورها...]ولكن[ لن تتأأثر ابيق اإ



PCT/WG/7/21 
5 
 

املمنوحة  رباءاتال ودةجبحممتل  مساسبأأي  اخلاصةمعاجلة الشواغل أأنه من شأأن ذكل  املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
طار ن أأي مكتب وطين الاقرتاح،هذا  يف اإ ذ اإ وأأشار وفد الولايت س ُيخضع الطلب يف املرحةل الوطنية لفحص كمل.  اإ

ىل أأن الاقرتاح ينص عىل املتحدة أأيضاً  ماكنية  اإ خطار من خالل أأحاكم" اختيار الرفض"اإ عدم التوافق املنصوص علهيا يف  اإ
زاء شواغل دليهمريكية أأن أأي مكتب مكتب الولايت املتحدة الأ  )ب(. ورأأى2-)اثنيًا(76)ب( و2-)اثنيًا(53القاعدتني   اإ

ىل أأن يقتنع بأأن  جودةواملزااي النسبية، و  ،املواردعىل ال اثر  ىل أأحاكم عدم التوافق اإ العمل يف املرحةل ادلولية ميكنه اللجوء اإ
نه التفت وفد الولايت املت، وأأخرياً  هذه القضااي قد عوجلت. ىل ادعاء أأن الاقرتاح يتجاوز سلطة مواد املعاهدة قائاًل اإ ل حدة اإ

ىل الإشارة املعين هذا املوقف، ودعا الوفديتفق مع  ىل مواد املعاهدة اليت  حتديداً  اإ  من "طلبكام رى أأن الاقرتاح ينهتكها. ياإ
 .(لفريق العاملمن تقرير ا 225يف هذا الشأأن" )انظر الفقرة  الأفاكر املوضوعيةالأمانة أأن تقدم بعض 

ىل أأي مواد حمددة  الوفد مل يرشىل ذكل، ع رداً و  .27 من تقرير الفريق  227)انظر الفقرة  ينهتكها الاقرتاحى أأن ر ياإ
ىل .العامل( ضافة اإ ىل أأن رضورة عقد مؤمتر  املكتب ادلويلأأشار ذكل،  واإ مسأأةل "يتعني عىل   يه يف هناية املطافدبلومايساإ

يسهم يف امليض قدمًا حنو حتقيق الهدف املنشود من املعاهدة "، وأأفاد بأأنه يرى أأن الاقرتاح بشأأهنااختاذ قرار ادلول الأعضاء 
تمتثل يف اس تفادة املاكتب من حبث  معاهدة الرباءات اليت تقوم علهيااملبادئ  منذ وضعها. ورصحت الأمانة حتديدًا بأأن "أأحد

طار قوانيهنا الوطنية. يف  خياري عند النظردويل وحفص متهيدي دويل  مكتب ، ميكن لل بعبارة أأخرىف طلب الرباءة يف اإ
ويقوم  حبث وحفص الطلبات من الصفر.من  ، بدلً ةاملرحةل ادلولي النامج عنلزم املالوطين الاس تفادة من العمل السابق غري 

 منحمن خالل  العمل السابق ويه أأن يراعىكرة أأساس ية مماثةل لهذا املبدأأ فعىل  اتالطريق الرسيع ملعاجلة الرباءنظام 
ن" نظام مرتبة متقدمة ات اذلين يس توفون بعض الرشوط مودعي الطلب عند معاجلة طلباهتم". واس تطردت الأمانة قائةل اإ

منا تُ  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات ري املاكتب، اليت ل يقرتح تغيري الطابع غري امللزم للعمل املنجز يف املرحةل ادلولية؛ واإ
طار قوانيهنا الوطنية مع مراعاة اوحفص ا، حبثالطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتتطبق اتفاقات نظام   موضوعيني وكملني يف اإ

لهيا مك النتاجئ  ل الإرساع يف  معاهدة الرباءاتأأي تغيري يف نظام  ل يوجد ، ولأنهومن مث .تب الفحص الأولاليت توصل اإ اإ
حبيث  اءاتمعاهدة الرب طبيعة ل ميثل تغيريًا جذراًي يف تغيري ال  معاجلة بعض الطلبات يف املرحةل الوطنية، رأأت الأمانة أأن هذا

 .(من تقرير الفريق العامل 228" )انظر الفقرة ذاهتاتعديل املعاهدة يتطلب 

ىل  تريمحات اقرت اللنظر يف  اس تعدادهاقرتاح و عن تأأييدها لال اكتباملعدد من  أأعربأأعاله،  وعىل النحو املبني .26 اإ
بشأأن التعليق املؤقت للطلبات بغية معاجلة ، وضع أأحاكم من بني القضااي اليت أأاثرهتا تكل املاكتبو  دة.حمد معاجلة شواغل

يه رشوط دنيا؛ أأن الرشوط املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية  مسائل عبء العمل، مما يبني بوضوح
 وب أأوالرأأي املكت؛ وتوضيح وضع التعليقات اليت أأبديت يف الإطار الثامن من املقصود بعبارة "قبل بدء املعاجلة" وتوضيح

جيايب وحده دويل حبث عىل تقرير ل ميكنه الاعامتد  مودع الطلب؛ وتوضيح أأن التقرير المتهيدي ادلويل بشأأن الأهلية للرباءة اإ
 .الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتوضع  يف طلب

 مناقشات اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته احلادية والعرشين

مكتب املكتب الأورويب للرباءات عىل  عرض، املناقشات اليت دارت يف ادلورة السادسة للفريق العاملعقب  .21
ضافيًا بأأن تستبدل أأحاكم "اقرتا الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية " املنصوص علهيا يف اختيار الرفضحًا اإ

الطريق الرسيع نظام فوائد  نح مكتبمي " حبيث ل اختيار القبول)ب( بأأحاكم "2-)اثنيًا(76)ب( و2-)اثنيًا(53القاعدتني 
ذا أأخطر املكتب ادلويل بذكل. ملعاجلة الرباءات ل اإ  لطلب يف املرحةل الوطنية اإ

اقرتاحًا معدًل  مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية قدم ،اقرتاح املكتب الأورويب للرباءاتعىل  رداً و  .30
ىل اجامتع الإدارات ادلولية يف دورهتا احلادية والعرشين يتضمن  )ب( 2-)اثنيًا(76)ب( و2-)اثنيًا(53للقاعدتني صيغة بديةل اإ

الولايت املتحدة للرباءات والعالمات ورمغ أأن مكتب  .يف اجامتع الإدارات ادلوليةلأغراض املناقشة مربعني  بني قوسني
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ىل أأنه يرحج احلفاظ عىل  لعدة أأس باب. سابقاً املقرتحة بصيغهتا الأحاكم  التجارية قد أأدرج هذه الصيغة البديةل، فقد أأشار اإ
نه ل يوجد أأولً قال ف م  " أأخرى يف املعاهدة.اختيار القبولعىل حد علمه، أأي أأحاكم " ،اإ عتبارها مجيع هذه الأحاكم ابوتقدَّ

ل يف احلالت  ةضعاخ غري ضافة اإىل ذكل، و  لهذه املاكتب.مع أأحاكم القوانني الوطنية فهيا اليت تتعارض لختيار املاكتب اإ اإ
ن بعبارة أأخرى، ف عدم التوافق.  اإخطار اذلي يكتس يه الطابع الإلزايم" يزيل اختيار القبول"حمك  بوصفهتقدمي الاقرتاح  فاإ

م فهيااليت  احلالت تنطوي خطار يقدَّ مضنًا عىل أأنه يلزم تنفيذ النص مبوجب املعاهدة وأأن أأي مكتب يس تفيد التوافق  عدم اإ
خطارمن   .من تنفيذ الالزتام املذكورحبيث يمتكن الوطنية  عدم التوافق يدر  هذا الالزتام ويعمل عىل تعديل قوانينه اإ

يفيد بأأن يصبح الاقرتاح   أ خر عىل اقرتاحهاءات تعديالً املكتب الأورويب للرب  عرض، اجامتع الإدارات ادلولية يفو .32
قلميي "هنجًا مرشوطًا لختيار القبول" حبيث يتس ىن مل  ىل أأنه س يقبل فقط ي أأن كتب وطين/اإ داراتمعل  انجتشري اإ معينة  اإ

دراج طلب يف نظام قبولها ل  بوصفه أأساساً  ن  .الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتاإ ورد مكتب الولايت املتحدة عىل ذكل قائاًل اإ
نه  ذ اإ دة" من التفاقات عقار وجود "ش بكة ميتطلب اس متر س و تعقيدًا النظام يد سزي ماكتبه تعارض هذا التعديل الإضايف اإ

ىل اتفاق شامل وجامع حق طار  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتبشأأن  اً الثنائية بني املاكتب بدًل من الانتقال اإ معاهدة يف اإ
شارات املاكتب  .الرباءات دارات حمددة بناء عىل اإ ضافة اإىل ذكل، س يضع ذكل أ لية يمت التشكيك هبا يف جودة معل اإ واإ

دارة  ىل أأن تعيني لك اإ مجيع ادلول مت بناء عىل موافقة املعينة مبوجب هذا الاقرتاح. وس يكون ذكل غري مناسب نظراً اإ
 مماثةل يف طبيعهتا. الإداراتمعل مجيع  وعليه جيب اعتبار أأن جودة انجتالأعضاء، 

فاإن  ،معاهدة الرباءات( من 8( و)5)37 لأحاكم املادتني يف اجامتع الإدارات ادلولية أأنه نظراً أأحد الوفود  أأيضاً  حرت واق .33
ىل  الرايمتنفيذ الاقرتاح   ملعاهدةا تعديل، سيتطلب معاهدة الرباءات مضن للطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات يرمسالج ادمالإ اإ

( 5)37مع أأحاكم املادتني هذا الاقرتاح  س بل تعارضحتديد  ومن مث عقد مؤمتر دبلومايس. بيد أأن هذه الإدارة جعزت عن
عربت اململكة املتحدة والولايت املتحدة عن موقفهام القوي بأأنه ل يوجد أأي عنرص يف هذا الاقرتاح من شأأنه أأن وأأ  (.8) و

ىل يؤثر بأأي شلك من الأشاكل يف تنفيذ هاتني املادتني يف املاكتب الوطنية، ىل  ودعتا جمددًا هذه الإدارة اإ الإشارة حتديدًا اإ
 الاقرتاح.س بل تأأثر تنفيذ هاتني املادتني هبذا 

 الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتاقرتاح العالقة بني مسأأةل  كذكل، خالل مناقشات اجامتع الإدارات ادلولية، وأأثريت .32
الطريق الرسيع اقرتاح الصحيح أأن متطلبات . ومن للطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتواملتطلبات العاملية  معاهدة الرباءاتمضن 

 .الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتختتلف اإىل حد ما عن متطلبات التفاق العاملي بشأأن  معاهدة الرباءاتمضن  ملعاجلة الرباءات
ىل بعد اإىل أأن العديد من املاكتب مل تنضمقصود نظرًا هذا الاختالف مو  ، للطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتي النظام العامل اإ

ذا  ،ومن مث الطريق الرسيع ملعاجلة مت مواءمة متطلبات النظامني، فس يحظر ذكل عىل هذه املاكتب املشاركة يف نظام اإ
" يف التعلاميت الإدارية مودع الطلبدراج بند "أأكرث مالءمة من وهجة نظر ابإ . ولكن معاهدة الرباءاتمضن  الرباءات

 الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات، س يتس ىن للك من املاكتب اليت وافقت عىل التفاق العاملي بشأأن ة)ج( املقرتح102 رمق
 .معاهدة الرباءاتمضن  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتواملاكتب اليت مل توافق عليه بعد املشاركة يف نظام 

ىل  31وميكن الاطالع عىل ملخص كمل للمناقشات اليت دارت يف اجامتع الإدارات ادلولية يف الفقرات من  .34  22اإ
 .PCT/WG/7/3 من مرفق الوثيقة

 الاقرتاح

التعلاميت الإدارية الالحئة التنفيذية و دة لتعديل احملد عىل الاقرتاحاتمن هذه الوثيقة  والثاينن الأول ااملرفق حيتوي .35
عىل النحو املعروض عىل  معاهدة الرباءاتمضن نظام  للطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتبغية الإدماج الرمسي  عاهدة الرباءاتمل

 اجامتع الإدارات ادلولية.



PCT/WG/7/21 
7 
 

ذ تنظر ادلول الأعضاء يف الاقرتاحات الواردة يف مرفقي هذه الوثيقة، ينبغي مراعاة النقاط التالية: .38  واإ

  دماج  ولن ينص يف أأي، لس يادة الوطنيةلن ميس اب معاهدة الرباءاتظام نمضن  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءاتاإ
لزام أأو  ةتلقائيبصورة براءة منح عىل حال من الأحوال  ن . يةاإ يف هناية املطاف ل  الرباءة بشأأن منحالقرار الهنايئ واإ

ىل امل يزال   وحده. املعين كتب الوطين/الإقلميييرجع اإ

  زاء أأي خماوف دراج أأحاكم بشأأنمن خالل  تعالَج أأيضاً الس يادة الوطنية اإ خطار اإ  عدم التوافق يف القواعد. اإ

 جودة الفحص يف املرحةل الوطنية ول يف  يفأأي حال من الأحوال ل يؤثر سلبًا يف  الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات
 جودة الرباءات املمنوحة.

  ل املرحةل ادلولية يف العمل  نواجت ل يس تخدم، مبوجب الاقرتاح، الوطيناملكتب معلية معاجلة الرباءات لتبس يط اإ
 جز يفاعاة نتاجئ العمل املنمع مر القرار بشأأن الأهلية للرباءة مبوجب قوانيهنا الوطنية  اكتب الوطنيةوتتخذ امل. فيه

غري الإرساع يف معاجلة بعض الطلبات يف  معاهدة الرباءاتم ومن مث، لن جيرى أأي تغيري يف نظاادلولية.  املرحةل
 املرحةل الوطنية.

  الطريق الرسيع ملعاجلة نظام  س تفادة من فوائدالافرصة لمتقدمني من مجيع ادلول الأعضاء الإدراج الرمسي س يتيح ل
ذا كن املكتب الوطين اخلاص هبأأحناء العامل ب يف ش ىت الرباءات مع مكتب  اً ثنائي اً اتفاق أأبرمقد  اغض النظر عام اإ

 أأم ل. وطين أ خر

  اكتب يف هجودها املمن شأأهنا مساعدة  اكتب الوطنية من خالل توفري أ ليةاملعىل  ابلفائدة أأيضاً س يعود الاقرتاح
ىل االرامية   يف الطلبات.حلد من أأي تراكامت حالية اإ

  وأأن تنفيذه لن  معاهدة الرباءاتميثل تغيريًا جذراًي يف طبيعة املكتب ادلويل ذكر أأنه ل يرى أأن هذا الاقرتاح
 يتطلب عقد مؤمتر دبلومايس لتعديل املعاهدة ذاهتا.

ىل النظر  .37 ن الفريق العامل مدعو اإ يف اإ
 الوثيقةالاقرتاحات املنقحة الواردة يف مرفقي هذه 

ا، ويُطلب من أأي وفد ليزال يرى والتعليق علهي
أأن الاقرتاح يتجاوز سلطة املعاهدة أأن حيدد 

بصورة حمددة مواد املعاهدة اليت ينهتكها الاقرتاح 
 .وكيف ينهتكها

]ييل ذكل املرفقان[
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 2عاهدة الرباءاتاملقرتحة لالحئة التنفيذية مل التعديالت

 

 

 احملتوايت

 3 .......................................................................... ن أأمام املكتب املعنيم ملعاجلة والفحص املعجال )اثنيًا(53القاعدة 

 3 ...........................................................................................................والرشوط لامتسالا 2-)اثنيًا(53

 4 ...................................................................... ن أأمام املكتب املنتَخباملعاجلة والفحص املعجال )اثنيًا(76القاعدة 

 4 ...........................................................................................................والرشوط الالامتس 2-)اثنيًا(76
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وقد تدرج بعض الأحاكم غري املقرتح تعديلها  بشطبه.أأو ، بوضع خط حتت النص املعين عىل التوايل ،املقرتح احملذوفو  املضاف النصيشار اإىل  
لهيا.  لتسهيل الرجوع اإ
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 )اثنيًا(53القاعدة 

 ن أأمام املكتب املعنيم لفحص املعجالاملعاجلة وا

 والرشوط الالامتس 2-)اثنيًا(53

فقط  [بدء معاجلة املكتب املعنيم  دل ليحتوي، ]قبليُعأأي طلب حيتوي أأو  خيضع ،ودعاملبناء عىل الامتس   )أأ(
معاهدة التعاون بشأأن ( من 4)-(3)22املادة أأهنا تفي مبعايري  شري اإىلطالبات اليت أأ امل تتطابق ابلقدر الاكيف مع عىل مطالبات
 عاجلةملدارية، عايري املنصوص علهيا يف التعلاميت الإ ابمل أأيضايت تفي وال دارة البحث ادلويل،لإ كتوب امل  يرأأ الالرباءات يف 

 الإدارية.يف التعلاميت  وحفص معجلني عىل النحو احملدد

ذا كنت الفقرة )أأ(، ] )ب(] ، ىش مع القانون ا، ل تامت[…اإ  الفقرات ل تطبقلوطين اذلي يطبقه املكتب املعنيم
املذكور املكتب  ىش مع ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر املكتُب ما دامت الفقرة املذكورة ل تامت كل املكتبعىل ذاملذكورة 

ليه يف اجلريدة برسعةاملكتب ادلويل  وينرش[. …ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه ]  [اخلرب الوارد اإ

املكتب  وينرشبذكل، )أأ( املكتب ادلويل   يوفر املعاجلة والفحص املعجلني وفقًا للفقرةطر أأي مكتب معنيم خيُ  ])ب(
ليه يف اجلريدةبرسعة ادلويل   [اخلرب الوارد اإ

جيوز لأي مكتب يوفر املعاجلة والفحص املعجلني وفقًا للفقرة )أأ( أأن يعلق مؤقتًا توفري ذكل حبسب الرضورة  )ج(
ىل الفرتة  ويشري املذكور املكتب ادلويل بذكل طر املكتُب رشيطة أأن خي)لأغراض التحمك يف عبء العمل وغري ذكل مثاًل(،  اإ

ليه يف اجلريدة برسعةاملكتب ادلويل  وينرشالتعليق. ذكل أأن يس تغرقها الزمنية اليت يتوقع   .اخلرب الوارد اإ
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مربعني عىل ضوء تعليق أأبداه وفد  " يف الفقرة )أأ( بني قوسنيقبل بدء معاجلة املكتب املعنيوضعت عبارة " :2 التعليق
حملاوةل هذه العبارة  (. واختريتPCT/WG/6/24 من الوثيقة 201أأسرتاليا يف ادلورة السادسة للفريق العامل )انظر الفقرة 

 ولكن ميكن النظر يف بدائل أأخرى من شأأهنا حتقيق الهدف املمتثل اكتب.يف امل تنفيذال توفري املرونة الالزمة ومن مث تيسري 
ىل املكتب املعني قبل أأن يبدأأ  جراء أأي تعديالت يف املطالبات يك تصبح مؤهةل للمعاجلة املعجةل اإ يف رضورة تقدمي طلب اإ

ىل اقرتاح صيغة بديةل.حبث الطلب وحفصه، و   ندعو ادلول الأعضاء اإ

 .32و 30يف الفقرتني ترد اخليارات البديةل للفقرة )ب( يك يُنظر فهيا وفقًا للمناقشة املبينة  :3 التعليق
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 )اثنيًا(76القاعدة 

 بنتخَ ن أأمام املكتب امل املعاجلة والفحص املعجال

 والرشوط الالامتس 2-)اثنيًا(76

فقط  [بدء معاجلة املكتب املنتَخب دل ليحتوي، ]قبلعيُ أأي طلب حيتوي أأو  خيضع، ودعاملبناء عىل الامتس   )أأ(
معاهدة التعاون بشأأن ( من 4)-(3)22املادة أأهنا تفي مبعايري  شري اإىلطالبات اليت أأ امل تتطابق ابلقدر الاكيف مع عىل مطالبات
عايري ابمل أأيضايت تفي وال ،أأو يف تقرير الفحص المتهيدي ادلويلدارة الفحص المتهيدي ادلويل لإ كتوب امل  يرأأ الالرباءات يف 

 الإدارية.يف التعلاميت  وحفص معجلني عىل النحو احملدد عاجلةملاملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية، 

ذا كنت الفقرة )أأ(، ] ])ب(  الفقرات ل تطبق، املنتخبلوطين اذلي يطبقه املكتب ىش مع القانون ا، ل تامت[…اإ
املذكور املكتب  ىش مع ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر املكتُب ما دامت الفقرة املذكورة ل تامت كل املكتبعىل ذاملذكورة 

ليه يف اجلريدة برسعةاملكتب ادلويل  وينرش[. …ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه ]  [اخلرب الوارد اإ

 وينرش])ب( خيطر أأي مكتب منتَخب يوفر املعاجلة والفحص املعجلني وفقًا للفقرة )أأ( املكتب ادلويل بذكل، 
ليه يف اجلريدة برسعةاملكتب ادلويل   [اخلرب الوارد اإ

جيوز لأي مكتب يوفر املعاجلة والفحص املعجلني وفقًا للفقرة )أأ( أأن يعلق مؤقتًا توفري ذكل حبسب الرضورة  )ج(
ىل الفرتة  ويشري املذكور املكتب ادلويل بذكل رشيطة أأن خيطر املكتُب )لأغراض التحمك يف عبء العمل وغري ذكل مثاًل(،  اإ

ليه يف اجلريدة برسعةاملكتب ادلويل  وينرشأأن يس تغرقها التعليق. ع الزمنية اليت يتوق  .اخلرب الوارد اإ
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" يف الفقرة )أأ( بني قوسني مربعني عىل ضوء تعليق أأبداه وفد نتَخبقبل بدء معاجلة املكتب امل وضعت عبارة " :2 التعليق
حملاوةل هذه العبارة  (. واختريتPCT/WG/6/24 من الوثيقة 201العامل )انظر الفقرة أأسرتاليا يف ادلورة السادسة للفريق 
ولكن ميكن النظر يف بدائل أأخرى من شأأهنا حتقيق الهدف املمتثل  اكتب.يف امل تنفيذتوفري املرونة الالزمة ومن مث تيسري ال 

جراء أأي تعديالت يف املطالبات يك تصبح مؤهةل لل ىل املكتب املعني قبل أأن يبدأأ يف رضورة تقدمي طلب اإ معاجلة املعجةل اإ
ىل اقرتاح صيغة بديةل.حبث الطلب وحفصه، و   ندعو ادلول الأعضاء اإ

 .32و 30ترد اخليارات البديةل للفقرة )ب( يك يُنظر فهيا وفقًا للمناقشة املبينة يف الفقرتني  :3 التعليق
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 3التغيريات املقرتحة للتعلاميت الإدارية

 

PART 9   

INSTRUCTIONS RELATING TO EXPEDITED NATIONAL PHASE PROCESSING 

UNDER PCT RULES 52BIS OR 78BIS 

 
Section 901   

Requirements for Expedited Processing 

 (a)  Pursuant to Rules 52bis and 78bis, a national or regional phase application filed under 

Article 22 or 39 shall receive expedited processing and examination by the designated or 

elected Office in accordance with Section 903 paragraph (a), provided that: 

 (i) the most recent of the written opinion of the International Searching Authority under 

Rule 43bis.1, the written opinion of the International Preliminary Examining Authority under 

Rule 66.2, and the international preliminary examination report under Rule 70 indicates at least 

one claim in the international application as having novelty, inventive step and industrial 

applicability as set forth in PCT Article 33(2), 33(3) and 33(4), respectively, provided that such 

expedited processing and examination shall not be accorded on the basis of the international 

search report alone; 

 (ii) all of the claims in the national or regional phase application must sufficiently 

correspond or be amended to sufficiently correspond to one or more of those claims indicated 

as having novelty, inventive step and industrial applicability in the opinion or report in 

subparagraph (i).  A claim in the national or regional phase application is considered to 

sufficiently correspond where such claim, accounting for differences due to translations and 

claim formatting requirements, has a scope equal or similar to, or narrower than that of a claim  

                                                
3

وقد تدرج بعض الأحاكم غري املقرتح تعديلها  بشطبه.أأو ، بوضع خط حتت النص املعين عىل التوايل ،املقرتح احملذوفو  املضاف النصيشار اإىل  
لهيا.  لتسهيل الرجوع اإ
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[Section 901, continued] 

indicated as having novelty, inventive step, and industrial applicability in the opinion or report in 

subparagraph (i); 

 (iii) all of the claims in the opinion or report in subparagraph (i) which are relied upon for 

correspondence in subparagraph (ii) must be free of any observations in Box VIII of such 

opinion or report;  

 (iv)  substantive examination of the national or regional phase application has not yet 

begun;  and 

 (v) the applicant has submitted a formal request for expedited processing and 

examination under this Section.  

 (b)  A claim that is narrower in scope under subparagraph (ii) occurs when a claim 

indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability in the most recent work 

product of the corresponding international application is amended to be further limited by an 

additional feature that is supported in the written description of the national or regional phase 

application.  The claim(s) with the narrower scope must be written in dependent form in the 

national or regional phase application. 
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Section 902   

Optional Requirements for Expedited Processing 

 The designated or elected Office may also require any of the following: 

 (i) the use of a specific form to request expedited processing; 

 (ii) a fee; 

 (iii) a copy of the opinion or report in Section 901 subparagraph (i) and a translation 

thereof, unless such opinion or report is immediately available to the designated or elected 

Office in a language accepted by the designated or elected Office;  

 (iv) a copy of the claims from the international application which were indicated as 

having novelty, inventive step and industrial applicability and a translation thereof, unless such 

claims are immediately available to the designated or elected Office in a language accepted by 

the designated or elected Office;  

 (v) a claims correspondence table in a language accepted by the designated or elected 

Office, indicating how all of the claims in the national or regional phase application sufficiently 

correspond to the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability 

in the opinion or report in Section 901 subparagraph (i);  

 (vi) a statement certifying that all of the claims in the national or regional application 

sufficiently correspond to the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial 

applicability in the opinion or report in Section 901 subparagraph (i); 
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[Section 902, continued] 

 (vii) a list of all documents cited in every opinion or report in Section 901 

subparagraph (i) along with copies of such documents, unless such copies were previously 

submitted in the national or regional phase application or were published by the designated or 

elected Office;  and 

 (viii) that the submission of any items under this Part is to be made by electronic means. 
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Section 903   

Expedited Processing 

 (a)  A national or regional phase application which satisfies the requirements set forth in 

Sections 901 and 902 shall be accorded special status by the designated or elected Office, 

such that the application is advanced out of turn for examination.  Subsequent to the initial 

substantive examination by the designated or elected Office, the application may retain its 

special status throughout its prosecution at the option of the designated or elected Office. 

 (b)  In the event that applicant’s initial request under this Part is defective, the designated 

or elected Office shall give applicant at least one opportunity to perfect the request. 

 ides for requirements or for expedited processing which, Where the national law prov  (c)

from the viewpoint of applicants, are more favorable than the requirements or processing 

provided for by this Part in respect of national applications, the national Office may apply those 

ble requirements or provide such more favorable processing.more favora 

 والوثيقة[ هناية املرفق الثاين]


