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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

 3024يونيو  22اإىل  20جنيف، من 
 
 

 كشف تسلسلي مقدم يف طلب دويل يف تاريخ اإليداع الدويل معاجلة

 الأمريكيةوثيقة مقدمة من الولايت املتحدة 

 ملخص

كشفا تسلسليا يشلك جزءا من الطلب ادلويل أأو عندما  أأناملودع يف بيان فهيا  طئتتناول هذه الوثيقة احلاةل اليت خي .2
لا اكن الإطار احلايل يتيح حال مناس با ذلك أأم ل. وقد نوقشت هذه القضية أأول مرة يف ادلورة احلادية   لكل يبّي  وما اإ

 (.PCT/MIA/21/11 )انظر الوثيقة 3024دارات ادلولية املنعقد يف تل أأبيب يف فرباير والعرشين لجامتع الإ 

 معلومات أأساس ية

يف وي. مودلمرباك لل أأمراطلب دويل لصورة أأو نص   ل ى كلكتسلسيلكشف ال وصف السلمي لل قد يكون ال .3
ىل بيان ن ودعواملل يدرك  حالت كثرية جدا جدول هو جزء من الطلب ادلويل يف  الكشف التسلسيلأأن احلاجة اإ

ليهأأو ، العريضة  ميكنالطلب ادلويل، أأثناء النظر يف اخلطأأ  يُكتشفعندما و رف  فق.. مك سلميبشلك غري  قد يشريون اإ
دخال  تسّّل الطلباتكبب مل  ل يف كثري من الأحيان  بيد أأن اخلطأأ  اجلدول.تصحيح ب  مودعلأأو السامح لنفسه ب تصحيح اإ

قلميية، الطلب  يدخل حىت يُكتشف  كبب تسّّل الطلبات، مل عادةيف ال ،يصبح من غري املمكن عندمااملرحةل الوطنية أأو الإ
دخال قلميية ل كون تقد و  .انهتت املرحةل ادلوليةلأن  التصحيح السامح ابإ حيامن هذا خطأأ عواقب وخمية يف املرحةل الوطنية أأو الإ

 سلسلية.الكشوف الت الكشف معلومات اكفية عن  ل يتيح

 تلإدارا أأيضا مرباك أأمراطلب دويل لصورة أأو نص   ل ى كلكتسلسيلكشف ال وصف السلمي لل وقد يكون ال .2
 الاس امتراتمن  الكشف التسلسيل جزء يبّي وينبغي أأن والفحص المتهيدي ادلويل. الإضايف البحث ادلويل و  بحث ادلويلال 

لا ما السلطات  تكلالصادرة عن  يدالهيف الطلب ادلويل كام " قُدمو قد أأودع أأ  تسلسيلالكشف ال  اكناإ  مع"، أأو "مت اإ
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ي اذل البيان ولك .لأغراض البحث )و/ أأو الفحص("تكل الإدارة أأو يف وقت لح  ل  ،لكرتوين"اإ الطلب ادلويل يف كلك 
( USPTO) ريةالولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجامكبب . واقرتح العريضةالبياانت الواردة تعارض مع ي تكرر ي 

دخال   .س امتراتالاتكل تغيريات ل ى اللغة املس تخدمة يف اإ

أأيضا بكة مسأأةل مر  صورة أأو نص  ل ى كلكتسلسيلكشف ال وصف السلمي لل أأن الابلإضافة اإىل لك، يبدو و .4
 دون أأي( ادلولية بشلك غري حصيح: )أأ  نرُشت الطلبات، بعض احلالتيف ونرش الطلب ادلويل. فامي خيص لمكبب ادلويل ل 

ل ى  بيانهمت ي عندما ل الطلبكجزء من كشف تسلسيل  بيانمع  )ب(أأو جزء من الطلب ادلويل؛ ك تسلسيللكشف  بيان
 .الطلبأأي صورة أأو نص كجزء من  ،اطئالنس  اخلمع بيان ؛ أأو )ج( يف العريضةهذا النحو 

تسلسيل يشلك جزءا من الطلب ادلويل ل اكشف ال  أأناملودع يف بيان فهيا  طئاحلاةل اليت خيونوقشت للمرة الأوىل  .5
حىت ال ن يف كثري  يطرأأ أأن هذا الوضع مل لوحظ  ولنئ .لجامتع الإدارات ادلولية دورةأ خر يف  لكفهيا  ل يبّي اليت  احلاةلأأو 

، يبدو أأنه رمبا يكون قد حدث ولكنه مل دلى معظم املاكتب الوطنية حىت ال نكبرية  مشالكمن احلالت ومل يتسبب يف 
 يُكتشف. 

حتتوي ل ى أأخطاء  اأأهن نادرك أأ  طلبااثين عرش  الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةمكبب س تعرض او  .6
مكبب  الولايت املتحدة يف من يمودلمن قبل  الطلباتمعظم تكل  ودعوأ  البداية.   املودع يفتسلسيلابلكشف ال  ةبعلقم 

/الولايت كبب تسّّل الطلباتمن غري م  تسّّل الطلباتل مكبب دلى  طلبان ودعفامي أ  /الولايت املتحدة، ّّل الطلباتتس
ىل أأناملتحدة. و  لكشوف التسلسلية يف العريضة ل يقبرص ل ى املودلي يف ل السلمي  البيانالارتباك فامي خيص  هذا يشري اإ

خطأأ ، مل يُكتشف طلبااثين عرش أأصل من ة طلبات يف س بعو. املودلي ال خرينيشمل أأيضا الولايت املتحدة فق. ولكن 
ل بعد دخول ودعامل فامي خيص مكبب دخول معلومات ل تتاح س بعة ال الطلبات  وابلنس بة ملعظماملرحةل الوطنية.  الطلب اإ

قلميية؛  بب مك من غري ل ى الأقل  ماكتب أأخرى بعةملرحةل الوطنية أأو الإقلميية يف أأر ا نلبافامي دخل ط املرحةل الوطنية أأو الإ
مهنا يف  يف ثالثةواكتُشف اخلطأأ املرحةل الوطنية،  هاامخلسة املتبقية قبل دخول  الطلباتاخلطأأ يف اكتُشف الولايت املتحدة. و 

 .كهراالثالثي همةل مدة مل تتجاوز 

 طلباتال يف ورف  فق.؛ مك بيانه خطأأ متيف اترخي الإيداع ادلويل، ولكن  تسلسيلقُدم الكشف ال يف س بعة طلبات، و .7
 تسلسيلتبّي من النرش أأن الكشف ال . ومع لك، اةل الكشف التسلسيلحل بيانأأي  العريضة ضمنمل تت، خرىالأ ربعة الأ 

 يفالكشف التسلسيل  احدالعريضة يف طلب و بّينت خري، . ويف الأ (طلبات )س تةالطلبات يف نصف  الطلبجزء من 
ىل  (PATENTSCOPE) الرباءاتفادت قالدة بياانت ركن ملقابل، أأ اب، ولكن الطلبكجزء من  PDFنس   الك أأن اإ
 .الطلبجزء من  PDFيف النس  النيص ونس   ييتسلسل ال  يالكشف

يف نصف الطلبات العريضة الرباءات و ركن نرش/ ال بي  تسلسيلال  الكشفوجود تناقضات يف حاةل فرمغ ، ولليه .8
قلميي مل تكن لتظهر لأ هذه التناقضات ف ، ةس تعرضاملُ   حاةلالرباءات لتحديد ركن نرش/ ال عمتد فق. ل ى ي ي مكبب وطين أأو اإ

ىل الكشف التسلسيل   .العريضةدون الإكارة اإ

للماكتب ابلنس بة باك ت ر اما قد يسببه لك من ن و وودعملاذلي قد يقع فيه افادح ونظرا للخطأأ ال، وبناء ل ى ما س ب  .9
يدالهلطلب ادلويل رص السلمية املكونة لفامي خيص العنا يودع  تسلسيلكشف أأي يُعاجل الولايت املتحدة أأن ، تقرتح كام مت اإ

من الطلب  اجزءيف العريضة، ابعتباره  ل ى وجه التحديد كجزء من الطلب ادلويليمت بيانه ل و اترخي الإيداع ادلويليف 
دخال يتحق   أأن هذا التغيري ل ميكن أأنهناك اعتقاد بادلويل. و  بشأأن ماكتب باد  التوجهيية ل ى امل تعديل بس ي. لرب اإ

لا ما قررت للنظر يف تعديل الالمس تعدة الولايت املتحدة وهمام يكن، ف. تسّّل الطلبات ادلول الأعضاء أأن ةحئة التنفيذية اإ
 رضوري.لك 
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 أأحاكم قانونية

 تكتيس الأحاكم التالية أأمهية خاصة: .20

الكشف عن تسلسل النوويدات أأو احلوامض  التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن الالةحئة  5.3القالدة 
 الأمينية

لا تضمن الطلب ادلويل كشفًا عن تسلسل واحد أأو أأكرث للنوويدات أأو احلوامض الأمينية، وجب  )أأ( اإ
 ....مقدما يف جزء منفصل من الوصف...أأن يتضمن الوصف كشفا تسلسليا مس توفيا

 اجلدول من الالةحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 2.2القالدة 

 تش متل العريضة ل ى جدول يبي فيه ما يأأيت: )أأ(

الوصف )ل ى ...العدد الإجاميل لأوراق الطلب ادلويل ولدد أأوراق لك عنرص من هذا الطلب "2"
 ....أأن يذكر ل ى حدة لدد الصفحات اخملصصة يف الوصف لأي كشف تسلسيل(

ل أأدخل لليه مكبب تسّل الطلبات البياانت  )ب( يتعي ل ى مودع الطلب اس تكامل اجلدول، واإ
 ....الرضورية

 املباد  التوجهيية بشأأن ماكتب تسّل الطلبات

225. If the applicant furnishes sheets containing a sequence listing on the same date 
as the international application, but separately from the international application, the 
receiving Office, if in doubt, clarifies with applicant whether the sequence listing 
forms part of the international application.  If the applicant so confirms, the receiving 
Office corrects the check list ex officio and invites applicant to pay any required fee 
for sheets in excess of the previously calculated total number of sheets … 

طلب اليف ك ذلاملودع  بيانوأأن  الطلبمن  اجزء الكشف التسلسيل يشلك أأن يقيضالأحاكم أألاله بي  جز وامل .22
جراء كلكي   .مكبب تسّل الطلباتحه صحّ ميكن أأن يجمرد اإ

  قضااي

 يداع التالية:سيناريوهات الإ ينبغي النظر يف  .23

ما  واحد كشف تسلسيل يُقدم "2"  الإيداع ادلويل، ولكن:اترخي يف ورقة/صورة أأو نص كلك يف اإ

 فق.،  رف مك طأأ خ الكشف التسلسيل يمت بيان ) أأ(

 ؛يف العريضةل ى الإطالق تسلسيل ال كشف ال  يمت بيان لأأو  ) ب(

 :اترخي الإيداع ادلويل، ولكنيف ورقة/صورة ونص كلك يف  انتسلسلي انكشف يُقدم "3"

 ،فق.كعنارص مرفَقة  طأأ خ لكهيام التسلسليي يالكشف يمت بيان ) أأ(
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 ،يف العريضةل ى الإطالق  التسلسليي لكهيام يكشفيمت بيان ال  أأو ل )ب(

الكشف  بيان ل ى الإطالقيمت ل ، والطلبكجزء من  التسلسليي أأحد الكشفي يمت بيان وأأ  ()ج
 .يف العريضة خرال   التسلسيل

 اعتبارات س ياسة

كجزء من  يمت بيانه اترخي الإيداع ادلويل ولكن ليف   واحدتسلسيل كشف اذلي يقدم فيه السيناريو الأوليتناقض  .22
أأن يتضمن  تنص ل ىاليت  عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن الالةحئة التنفيذية مل 3.5 قالدةالمع اجتاه  تناقضا مبارشا الطلب

ما  واحد كشف تسلسيلالنظر يف ف. وابلتايل، ياتسلسل كشفا وصف ال اترخي الإيداع يقدم يف ورقة/صورة أأو نص كلك يف اإ
لا قالدةمبداد منطقي للاهو ببساطة  ادلويل  ى ل يمت بيانهمل أأو كعنرص مرف   الكشف التسلسيلمت بيان ، بغض النظر عام اإ

 الإطالق.

كجزء من  يمت بياهنااترخي الإيداع ادلويل ولكن ل  يفمبعددة  يةتسلسل تقدم فيه كشوف  اذلي أأما السيناريو الثاينو  .24
لك  ه ينبغي اعتبارلسيناريو الأول، أأي أأنل  كون مماثةلتن ينبغي أأ ن النتيجة أأ التحجج بميكن ولكن ؛ رصحيا متاماليس ف ، الطلب

 .الطلبجزءا من  تعددةامل  الكشوف التسلسليةواحد من 

 الطلبكجزء من  كشف تسلسيلأأي بيان فيه  يمتاذلي ل )أأ( و)ب( أألاله، "3"23يف الفقرة  الواردالسيناريو و  .25
 عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن الالةحئة التنفيذية مل 3.5 قالدةمع اجتاه ال تناقضا مبارشا يتناقض لأنه لسيناريو الأولاش به ي 

لا اكن ما  سؤالوهنا يُطرح . ياتسلسل كشفا وصف الأأن يتضمن  تنص ل ىاليت  واحد أأو  تسلسيلينبغي اعتبار كشف اإ
التعلاميت أأو  عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتول تتضمن الالةحئة التنفيذية مل. الطلبزءا من مبعددة ج يةتسلسل  كشوف
جزءا اعتباره نبغي ي  يالتسلسلي يالكشفتسّل الطلبات أأي توجيه فامي خيص أأي تب ماكة بشأأن التوجهيياملباد  أأو  الإدارية
؛ الطلبمن  اجزءيعترب واحد ال لكشف التسلسيلا اكن، ويف املايضمن املودع.  توضيحأأي انعدام يف حال  الطلبمن 

فعال اعتبار أأكرث من ظر حيعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو التعلاميت الإدارية مل ةالتنفيذي الالةحئةولكن ل يوجد أأي حمك يف 
 ،بالطلجزءا من  تسلسيلاعتبار أأكرث من كشف من رضر ينشأأ أأي يف الواقع، ل و. الطلبجزءا من  تسلسيلكشف 

زءا من الطلب جمبعددة  كشوف تسلسليةبي واحد فق. من اعتبار كشف تسلسيل  عندالرضر قد ينشأأ وابلعكس 
ودع أ  مؤخرا، و . ترتكب خطاءفالأ  ي يبذلون هجودمهاملودلأأن رمغ و بطابقة. غري م تعددة امل  الكشوف التسلسليةتكون و 

ىل ج الطلبكجزء من  PDFمع كشف تسلسيل بنس   طلب عندما و لأغراض البحث؛  نيص تسلسيلكشف بيان ل نب ااإ
دارة البحث ادلويل أأهنام  أأن هذا الأخري  وأأفاديف الأمر   يالتحق مكبب تسّّل الطلبات من لب طُ ، متاما انخمتلفاكتشفت اإ

 PDF  بنس تسلسيلمع الكشف ال  ل يتواف  نهأأ املودع رمغ  هقدمهو الكشف اذلي  الوارد النيص تسلسيلالكشف ال 
 .الطلبجزء من هو  اذلي

ملف تقدمي  وجب، الطلبمن  ارقة أأو صورة جزءعندما يكون كشف تسلسيل يف كلك و ايل، ويف الوقت احل .26
ىل ج لأغراض البحث فق.الطلب شلك جزءا من ل ي  نيص  الوارد يفيف السيناريو و. انثني مبطابقبأأن اليان ب نب ااإ
لا اع ولكن البيان. لك تقدمي ل حيمتل )أأ( و)ب( أألاله، "3"23 الفقرة  وأأ ورقة/صورة الكشف التسلسيل يف كلك  ربتُ اإ

حالت ي تناقض أ خر بي يُعاجل كأ فحص أأثناء الكتشف يُ أأي فرق و البيان لن يكون رضوراي.  فذك، الطلبنص جزءا من 
قلميية.كام تنص لليه  اترخي الإيداع ادلويل يف الطلبالواردة يف  الكشف  القواني الوطنية/الإ

يمت ل و كجزء من الطلب التسلسليي أأحد الكشفي بيانفيه  يمت، اذلي )ج( أألاله"3"23يف الفقرة  الواردالسيناريو و  .27
من الالةحئة  3.5 قالدةمع اجتاه ال امبارش تناقضا ل يتناقض ، يف العريضة خرال   الكشف التسلسيل بيانل ى الإطالق 

 س ب  أأننستشف مما وهمام يكن،  يا يشلك جزءا من الطلب.تسلسل كشفا  لأن عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتنفيذية مل
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ىل يُشار أأنه و  ،انالتسلسلي انالكشفّل يتطاب  كن أأ ميأأنه و   يرتكبون الأخطاء،يودلامل اطئ كجزء اخل تسلسيلالكشف ال اإ
لا  لو، ل حاجة لبيان الهويةأأضف اإىل لك أأنه . الطلبمن  من  اجزء تسلسيلف اعُترب أأكرث من كشينشأأ أأي رضر اإ

 .الطلبمن  اجزء الثاين تسلسيلتبار الكشف ال ع عند لدم ا ابلتأأكيد الرضرقد ينشأأ ، ابلعكسو. الطلب

يف اترخي الإيداع ادلويل يف ورقة أأو صورة، قد ل  الكشف التسلسيلقدم ينه عندما أأ الاعتبارات الأخرية ومن بي  .28
ن مل يُكتشف املرحةل ادلولية. أأثناء وراق الزاددة ل ى الأ دفع الرسوم تُ  ل بعد انهتاء املرحةل ادلولية، واإ فلن يكون من اخلطأأ اإ

ضافية أأو املودع  دعوةاملناسب  ىل دفع رسوم اإ  .حتصيلهيااإ

دخاهلالتغيري املقرتح   معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالطلبات بناء ل ى  مكبب تسّلّ بشأأن املباد  التوجهيية ل ى  اإ

ىل طلباهتم امية املودلي من وصول س ب ، ومن أأجل حما بناء ل ى  .29 زاةل توخيا لإ و  ،خلل فادحوفهيا وطنية الرحةل املاإ
كشف أأي من املقرتح معاجلة شلك الكشف يف الطلب ادلويل، دلى املاكتب الوطنية فامي خيص العنارص اليت ت  الارتباك
 اجزءيف العريضة، ابعتباره  التحديد كجزء من الطلب ادلويل ل ى وجه يمت بيانهول  ،يودع يف اترخي الإيداع ادلويل تسلسيل

يداله من الطلب ادلويل عاهدة التعاون بشأأن من الالةحئة التنفيذية مل 3.5بي القالدة  املزجكام نوقش أألاله، فاإن و . كام مت اإ
من  االكشف التسلسيل جزءيشلك أأن يقيض  تب تسّّل الطلباتماكبشأأن املباد  التوجهيية من  335الفقرة و  الرباءات
جراء كلكي اليف ك ذلاملودع  بيانوأأن  الطلب جراء حاجة اإىلل  ه، يبدو أأنيهلل و  ميكن تصحيحه.طلب جمرد اإ أأي تغيري يف  اإ

من املباد  التوجهيية بشأأن  335الفقرة توضيح ببساطة ميكن عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ولكن مل الالةحئة التنفيذية
 ل ى النحو التايل: لطلباتتب تسّّل اماك

225.  If the applicant furnishes sheets, an image file, and/or a text file containing 
a sequence listing on the same date as the international application, but 
separately from the international application, the receiving Office, if in doubt, 
clarifies with applicant whether the sequence listing forms part of the 
international application.  If the applicant so confirms, the receiving Office 
corrects the check list ex officio to indicate that the sequence listing forms part 
of the international application and invites applicant to pay any required fee for 
sheets in excess of the previously calculated total number of sheets … 

ن الفري  العامل مدعو اإىل .30 النظر فامي  اإ
 :ييل والتعلي  لليه

البت يف اعتبار كشف تسلسيل واحد أأو  )أأ(
كرث يقدم يف اترخي الإيداع ادلويل جزءا من  أأ

 ك،بيان ذلالطلب ادلويل رمغ انعدام أأي 

دخاهل ل ى  )ب( لا اكن التغيري املقرتح اإ وما اإ
املباد  التوجهيية بشأأن ماكتب تسّّل الطلبات بناء 

لتفعيل  التعاون بشأأن الرباءات يكفيل ى معاهدة 
 التغيري املقرتح ل ى الإجراء اجلاري به العمل.

 ]هناية الوثيقة[


