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التارخي 4 :يوليو 2016

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة الثامنة واألربعون (الدورة االستثنائية الثامنة والعشرون)

جنيف ،من  3اإىل  11أأكتوبر 2016

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات لتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (املعاهدة) ،1كام وافق
علهيا الفريق العامل للمعاهدة ("الفريق العامل") بغرض تقدميها اإىل امجلعية يك تنظر فهيا يف دورته احلالية.

التعديالت املقرتحة
 .2يورد املرفق ا ألول التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،كام وافق علهيا
الفريق العامل يف دورته التاسعة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  17اإىل  20مايو  ،2016بغرض تقدميها اإىل امجلعية يك تنظر
فهيا يف دورهتا احلالية .وتتعلق تكل التعديالت ابملسائل التالية:
( أأ) متديد املهةل احملدّ دة للامتس حبث دويل اإضايف من  19اإىل  22شهرا اعتبارا من اترخي ا ألولوية (التعديل املقرتح
اإدخاهل عىل القاعدة (45اثنيا)(1أأ))؛ وملزيد من املعلومات ،يُرىج الاطالع عىل الوثيقة  PCT/WG/9/6والفقرات
من  117اإىل  123من الوثيقة .PCT/WG/9/27
1
الإشارة اإىل "املواد" و"القواعد" يف هذه الوثيقة يه اإشارة اإىل تكل الواردة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والالحئة التنفيذية لتكل املعاهدة
("الالحئة التنفيذية") ،أأو ا ألحاكم املقرتح تعديلها أأو اإضافهتا ،حسب احلال .أأما الإشارة اإىل "القوان ن الوطنية" و"الطلبات الوطنية" و"املرحةل الوطنية" وغريها
فتشمل الإشارة إاىل القوان ن ا إلقلميية والطلبات ا إلقلميية واملرحةل ا إلقلميية وغري ذكل.
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(ب) توضيح العالقة ب ن القاعدة (23اثنيا) (2أأ) من هجة ،واملادة  )2(30املنطبقة مبوجب املادة  ،)3(30من هجة
أأخرى ،فامي خيص اإرسال نتاجئ البحث و /أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل
(التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة (23اثنيا))2؛ وملزيد من املعلومات ،يُرىج الاطالع عىل
الوثيقة  PCT/WG/9/5والفقرات من  135اإىل  138من الوثيقة .PCT/WG/9/27
(ج) حذف "حمكي عدم التوافق" بعد حسب الإخطارات املعل ّقة بشأأن عدم التوافق بناء عىل احلمك ن املذكورين
(التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدت ن  10.4و(51اثنيا))1؛ وملزيد من املعلومات ،يُرىج الاطالع عىل
الوثيقة  PCT/WG/9/12والفقرت ن  139و 140من الوثيقة .PCT/WG/9/27
.3

وحيتوي املرفق الثاين عىل "نص هنايئ" للقواعد الوجهية كام سرتد بعد التعديل.

ادلخول ّ
حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية
 .4فامي خيص بدء نفاذ التعديل املقرتح اإدخاهل عىل القاعدة (45اثنيا) (1أأ) ،يُقرتح أأن يدخل ذكل التعديل ّ
حزي النفاذ يف
 1يوليو  ،2017ويرسي عىل أأي طلب دويل أأاي اكن اترخي اإيداعه ادلويل ومل تنقض بشأأنه ،يف  1يوليو  ،2017املهةل احملدّدة
لإيداع الامتس حبث دويل اإضايف بناء عىل القاعدة (45اثنيا)(1أأ) السارية حىت  30يونيو .2017
 .5واع ُتمدت التعديالت الرامية اإىل اإضافة القاعدة (23اثنيا) اإىل الالحئة التنفيذية من قبل امجلعية يف دورهتا
وقررت امجلعية أأن تدخل القاعدة (23اثنيا) اجلديدة ّ
حزي
السابعة وا ألربع ن املعقودة يف الفرتة من  5اإىل  14أأكتوبر ّ .2015
النفاذ يف  1يوليو  ،2017وترسي عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل يف  1يوليو  2017أأو بعده (انظر
الفقرة  20من تقرير تكل ادلورة ،الوثيقة  .)PCT/A/47/9ويُقرتح أأن يُطبق احلمك ذاته اخلاص ابدلخول ّ
حزي النفاذ عىل
هذه التعديالت الإضافية املقرتح اإدخالها عىل القاعدة (23اثنيا) .2وس يضمن ذكل أأن تكون صيغة القاعدة (23اثنيا) اليت
س تدخل ّ
حزي النفاذ يف  1يوليو  2017يه الصيغة املعدةل عىل النحو املقرتح يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة.
 .6وفامي خيص حذف حمكي عدم التوافق الواردين يف القاعدت ن  10.4و(51اثنيا) ،1يُقرتح أأن تدخل تكل التعديالت
ّ
حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2017مع التعديالت ا ألخرى املقرتحة يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة.
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 .7وبناء عليه ،يُقرتح أأن تعمتد امجلعية القرارات التالية بشأأن ادلخول ّ
حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية فامي خيص التعديالت
املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية واملبيّنة يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة:
"يدخل تعديل القاعدة (45اثنيا) (1أأ) ّ
حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2017ويرسي عىل أأي طلب دويل أأاي اكن اترخي
اإيداعه ادلويل ومل تنقض بشأأنه ،يف  1يوليو  ،2017املهةل احملدّدة لإيداع الامتس حبث دويل اإضايف بناء عىل
القاعدة (45اثنيا) (1أأ) السارية حىت  30يونيو ".2017
"وتدخل تعديالت القاعدة (23اثنيا)ّ 2
حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2017وترسي عىل أأي طلب دويل يكون اترخي
اإيداعه ادلويل يف  1يوليو  2017أأو بعده".
"وتدخل تعديالت القاعدت ن  10.4و(51اثنيا)ّ 1
حزي النفاذ يف  1يوليو ".2017

 .8اإن مجعية معاهدة التعاون بش أأن الرباءات
مدعوة اإىل اعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل
الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بش أأن الرباءات
واملبيّنة يف املرفق ا ألول من
الوثيقة  ،PCT/A/48/3والقرارات املقرتحة املبيّنة
يف الفقرة  7من الوثيقة  PCT/A/48/3خبصوص
ادلخول ّحزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية.
[ييل ذكل املرفقان]

PCT/A/48/3
ANNEX I

املرفق ا ألول

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
احملتوايت

2

القاعدة  4العريضة (حمتوايهتا) 2 ....................................................................................................................
 1.4اإىل [ 9.4دون تغيري] 2 .................................................................................................................
 10.4املطالبة اب ألولوية 2 ......................................................................................................................
 11.4اإىل [ 19.4دون تغيري] 2 .............................................................................................................
القاعدة (23اثنيا) اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق 3 .............................................................................
(23اثنيا)[ 1دون تغيري]3 .......................................................................................................................
(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 3 ...................................... 2.41
القاعدة (45اثنيا) البحوث الإضافية ادلولية 4 ......................................................................................................
(45اثنيا) 1الامتس البحث الإضايف 4 ..........................................................................................................
(45اثنيا) 2اإىل [ 9دون تغيري]4 ...............................................................................................................
القاعدة (51اثنيا) بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 5 ..................................................................... 27
(51اثنيا) 1بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل5 ...............................................................................................
( 51اثنيا) 2و(51اثنيا)[ 3دون تغيري] 5 ........................................................................................................

2

ي ُشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة ،عىل التوايل ،بتسطري النص املعين أأو شطبه.
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القاعدة 4
العريضة (حمتوايهتا)

 1.4اإىل [ 9.4دون تغيري]
 10.4املطالبة اب ألولوية
( أأ) اإىل (ج) [دون تغيري]
(د) اإذا مل تكن الفقراتن ( أأ) و(ب) يف صيغهتام املعدةل والنافذة اعتبار ًا من ا ألول من يناير  2000ممتش يت ن مع
القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب ن
املع ن ،يف  29سبمترب  ،1999فاإن الفقرت ن تظالن ساريت ن يف صيغهتام النافذة حىت 31
ديسمرب  1999بعد ذكل التارخي عىل املكتب ن
املع ن املذكور ما دامت الفقراتن يف صيغهتام املعدةل ل تمتش يان مع ذكل القانون
املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه  31أأكتوبر  .1999ويتوىل املكتب ادلويل ش ر تكل
ورشط أأن يُ معمل ُ
املعلومة يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

 11.4اإىل [ 19.4دون تغيري]
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(اثنيا)

القاعدة 23
اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق

(23اثنيا)[ 1دون تغيري]
(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 2.41
( أأ) وفقا ألحاكم القاعدة  ،2.41عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى املكتب ذاته
اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ويكون ذكل املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق بذكل الطلب السابق أأو صننف
ذكل الطلب السابق ،يرسل مكتب تسمل الطلبات ،مع مراعاة املادة  ()2(30أأ) املنطبقة مبوجب املادة  )3(30والفقرات
(ب) و(د) و(ه) ،اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع صورة البحث ،صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الشلك اذلي تكون
متاحة به دلى املكتب املعين(مثال ،بشلك تقرير حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأو تقرير حفص)،
وصورة عن نتاجئ أأي تصنيف سابق وضعه املكتب ،اإن اكنت متوافرة فعال .وجيوز كذكل ملكتب تسمل الطلبات ،مع مراعاة
املادة  ()2(30أأ) املنطبقة مبوجب املادة  ،)3(30أأن يرسل اإىل اإدارة البحث ادلويل أأي واثئق اإضافية تتعلق ببحث سابق
ويعتربها مفيدة لتكل الإدارة ألغراض اإجراء البحث ادلويل.

(ب) اإىل (ه) [دون تغيري]
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(اثنيا)

القاعدة 45
البحوث الإضافية ادلولية

(45اثنيا) 1الامتس البحث الإضايف
( أأ) جيوز للمودع أأن يلمتس ،يف أأي وقت قبل انقضاء  22 19شهرا اعتبارا من اترخي ا ألولوية ،اإجراء حبوث اإضافية
دولية بشأأن الطلب ادلويل من قبل اإدارة البحث ادلويل اخملتصة بذكل وفقا للقاعدة (45اثنيا) .9وجيوز تقدمي ذكل الالامتس
فامي يتعلق بأأكرث من اإدارة واحدة خمتصة.

(ب) اإىل (ه) [دون تغيري]
(45اثنيا) 2اإىل [ 9دون تغيري]
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(اثنيا)

القاعدة 51
بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 27

(51اثنيا) 1بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل
( أأ) اإىل (د) [دون تغيري]
(هـ) [دون تغيري] جيوز أأن يقيض القانون الوطين اذلي يُطبقه املكتب املع ن ،وفقا للامدة  ،27بأأن يقدم املودع ترمجة
لوثيقة ا ألولوية ،علام بأأن تكل الرتمجة ل جيوز املطالبة هبا اإل يف احلالت ن التاليت ن:
" "1اإذا اكنت حصة املطالبة اب ألولوية تؤثر يف البت يف أأهلية الاخرتاع للرباءة من عدم أأهليته؛
" "2أأو اإذا اكن مكتب تسمل الطلبات قد اعمتد اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)""2
و (5.20د) عىل أأساس تضم ن عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدت ن  18.4و 6.20ألغراض البت ،بناء عىل القاعدة
(82اثلثا)(1ب) ،يف أأن ذكل العنرص أأو اجلزء وارد ابلاكمل يف وثيقة ا ألولوية املعنية من عدمه .ويف هذه احلاةل ،جاز أأن
املع ن من املودع أأن ّم
يقتيض أأيضا القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب ن
يقدم ،اإن تعلّق ا ألمر جبزء من الوصف أأو املطالب أأو
الرسوم ،بيا ًان ابملاكن اذلي يرد فيه ذكل اجلزء يف ترمجة وثيقة ا ألولوية.
(و) اإذا اكن احلمك الوارد يف الفقرة (ه) ل يمتىش ،يف  17مارس  ،2000مع القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب
ّ
املع ن ،فاإنه ل يُطبق عىل ذكل املكتب ما دام ل يمتىش مع ذكل القانون ،رشيطة أأن خيطر املكتب املذكور املكتب ادلويل
بذكل يف موعد أأقصاه  30نومفرب  .2000ويتع ن عىل املكتب ادلويل أأن ين ر اخلرب الوارد اإليه يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

( 51اثنيا) 2و(51اثنيا)[ 3دون تغيري]
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

م روع تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
(النص الهنايئ)
ترد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املرفق ا ألول ،وتظهر فيه حالت
الإضافة واحلذف ،عىل التوايل ،بتسطري النص املعين أأو شطبه .وحيتوي هذا املرفق عىل "نص هنايئ" ل ألحاكم املعنية
ابلصيغة اليت ترد هبا بعد التعديل ،وذكل لتيسري الاطالع عليه.

احملتوايت
القاعدة  4العريضة (حمتوايهتا) 2 ....................................................................................................................
 1.4اإىل [ 9.4دون تغيري] 2 .................................................................................................................
 10.4املطالبة اب ألولوية 2 ......................................................................................................................
 11.4اإىل [ 19.4دون تغيري] 2 .............................................................................................................
القاعدة (23اثنيا) اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق 3 .............................................................................
(23اثنيا)[ 1دون تغيري]3 .......................................................................................................................
(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 3 ...................................... 2.41
القاعدة (45اثنيا) البحوث الإضافية ادلولية 4 ......................................................................................................
(45اثنيا) 1الامتس البحث الإضايف 4 ..........................................................................................................
(45اثنيا) 2اإىل [ 9دون تغيري]4 ...............................................................................................................
القاعدة (51اثنيا) بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 5 ..................................................................... 27
(51اثنيا) 1بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل5 ...............................................................................................
( 51اثنيا) 2و(51اثنيا)[ 3دون تغيري] 5 ........................................................................................................

PCT/A/48/3
Annex II
2

القاعدة 4
العريضة (حمتوايهتا)

 1.4اإىل [ 9.4دون تغيري]
 10.4املطالبة اب ألولوية
( أأ) اإىل (ج) [دون تغيري]
(د) [ ُحذفت]
 11.4اإىل [ 19.4دون تغيري]
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(اثنيا)

القاعدة 23
اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق

(23اثنيا)[ 1دون تغيري]
(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 2.41
( أأ) وفقا ألحاكم القاعدة  ،2.41عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى املكتب ذاته
اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ويكون ذكل املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق بذكل الطلب السابق أأو صننف
ذكل الطلب السابق ،يرسل مكتب تسمل الطلبات ،مع مراعاة املادة  ()2(30أأ) املنطبقة مبوجب املادة  )3(30والفقرات
(ب) و(د) و(ه) ،اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع صورة البحث ،صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الشلك اذلي تكون
متاحة به دلى املكتب املعين(مثال ،بشلك تقرير حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأو تقرير حفص)،
وصورة عن نتاجئ أأي تصنيف سابق وضعه املكتب ،اإن اكنت متوافرة فعال .وجيوز كذكل ملكتب تسمل الطلبات ،مع مراعاة
املادة  ()2(30أأ) املنطبقة مبوجب املادة  ،)3(30أأن يرسل اإىل اإدارة البحث ادلويل أأي واثئق اإضافية تتعلق ببحث سابق
ويعتربها مفيدة لتكل الإدارة ألغراض اإجراء البحث ادلويل.

(ب) اإىل (ه) [دون تغيري]
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(اثنيا)

القاعدة 45
البحوث الإضافية ادلولية

(45اثنيا) 1الامتس البحث الإضايف
( أأ) جيوز للمودع أأن يلمتس ،يف أأي وقت قبل انقضاء  22شهرا اعتبارا من اترخي ا ألولوية ،اإجراء حبوث اإضافية
دولية بشأأن الطلب ادلويل من قبل اإدارة البحث ادلويل اخملتصة بذكل وفقا للقاعدة (45اثنيا) .9وجيوز تقدمي ذكل الالامتس
فامي يتعلق بأأكرث من اإدارة واحدة خمتصة.

(ب) اإىل (ه) [دون تغيري]
(45اثنيا) 2اإىل [ 9دون تغيري]
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(اثنيا)

القاعدة 51
بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 27

(51اثنيا) 1بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل
( أأ) اإىل (ه) [دون تغيري]
(و) [ ُحذفت]
( 51اثنيا) 2و(51اثنيا)[ 3دون تغيري]
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

