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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :يوليو 2017

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة التاسعة واألربعون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات لتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهد التعاو شأنأ الارااات معاهد الارااات)،1
وتفامه مقرتح لالعامتد من قبل امجلعية ،ابلصيغة اليت وافق علهيا الفريق العامل للمعاهد "الفريق العامل") بغرض تقدميها اإىل
امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا احلالية.

التعديالت املقرتحة
 .2يعرض املرفق ا ألول التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهد الارااات ،كام وافق علهيا الفريق العامل
يف دورته العارش اليت عقدت يف جنيف يف الفرت من  8اإىل  12مايو  ،2017بغرض تقدميها اإىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل
دورهتا احلالية .وتتعلق تكل التعديالت ابملسائل التالية:
أأ) تصويب الإحالت يف القاعدتن  1.4ب)" "2و 2.41ب) لتارز شألك حصيح تغيري الرتقمي عقب التعديلن
املدخلن عىل القاعدتن  12اثنيا) و 23اثنيا) والذلين اعمتدهتام مجعية معاهد الارااات يف دورتهيا السابعة وا ألربعن
اليت عقدت يف أأكتوبر  )2015والثامنة وا ألربعن اليت عقدت يف أأكتوبر  ،)2016عىل التوايل.
1
إا ّ الإشار اإىل "املواد" و"القواعد" يف هذه الوثيقة يه اإشار لتكل الوارد يف معاهد التعاو شأنأ الارااات والالحئة التنفيذية لتكل املعاهد
"الالحئة التنفيذية") ،أأو ا ألحاكم املقرتح تعديلها أأو اإاافاها ،حسب الاقتضاا .و أأ ّما الإشار اإىل "القوانن الوطنية" و"الطلبات الوطنية" و"املرحةل الوطنية"
وغريها فتأمل الإشار اإىل القوانن ا إلقلميية والطلبات ا إلقلميية واملرحةل ا إلقلميية وما اإىل ذكل.
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ب) وتعديل جدول الرسوم لتوايح أأ ختفيضات الرسوم بنس بة  90يف املائة املنصوص علهيا يف البند  5خمصصة
فقط ل ألشخاص اذلين يودعو طلبا دوليا بصفاهم الأخصية ل ملن يودعو طلبا دوليا نيابة عن خشص أأو كيا غري
مؤهل لالنتفاع بتخفيض الرسوم ،مكدير أأو موفف يف رشكة يودع طلبا دوليا ابلنيابة عن رشكته بغية احلصول عىل
التخفيض املنصوص عليه يف البند  5أأ).
 .3وفامي يتعلق هبذه املسنأةل ا ألخري  ،أأوىص الفريق العامل بنأ تعمتد مجعية معاهد الارااات ،اإاافة اإىل تعديل جدول
الرسوم ،التفامه التايل:
"مبقتىض التفامه املعمتد من قبل مجعية معاهد التعاو شأنأ الارااات ،ل يعزتم أأ ينطبق ختفيض الرسوم املنصوص
عليه يف البند  5من جدول الرسوم سوى عىل احلاةل اليت يكو فهيا املودعو املأار اإلهيم يف العريضة املالكن
احلقيقين والوحيدين للطلب ول يكونوا خااعن ألي الزتام ابلتنازل عن احلقوق املرتبطة ابلخرتاع أأو منحها أأو نقلها
لطرف أخر غري مؤهل لالس تفاد من ختفيض الرسوم".
.4

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

بدا النفاذ والرتتيبات الانتقالية
 .5يقرتح أأ يبد أأ نفاذ التعديالت املقرتحة يف  1يوليو  ،2018و أأ ترسي عىل أأ ّي طلب دويل يكو اترخي اإيداعه
ادلويل يف ذكل التارخي أأو بعده .وإاذ يالحظ أأ تعديل جدول الرسوم يقصد منه توايح الهدف ا ألصيل من ختفيض الرسوم
ل اإدخال تغيري جوهري ،يقرتح اعامتد التفامه املذكور ليكو انفذا اعتبارا من اترخي اختتام أأعامل امجلعية يف
 11أأكتوبر .2017
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 .6وبناا عليه ،يقرتح أأ تعمتد امجلعية القرار التايل شأنأ بدا النفاذ والرتتيبات الانتقالية فامي خيص التعديالت املقرتح
اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية واملبيّنة يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة:
"يبد أأ نفاذ التعديالت املقرتحة عىل القاعدتن  1.4ب)" "2و 2.41ب) وجدول الرسوم يف  1يوليو  ،2018وترسي
عىل أأ ّي طلب دويل يكو اترخي اإيداعه ادلويل يف ذكل التارخي أأو بعده".

 .7إا مجعية معاهد التعاو شأ أن الارااات
مدعو اإىل:
" "1اعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها
عىل الالحئة التنفيذية ملعاهد التعاو شأ أن
الارااات واملبيّنة يف املرفق ا ألول من
الوثيقة  ،PCT/A/49/4والقرار املقرتح
ا ّ
ملبن يف الفقر  6من
الوثيقة  PCT/A/49/4واملتعلق ببدا
النفاذ والرتتيبات الانتقالية؛
" "2واعامتد التفامه الوارد يف الفقر 3
من الوثيقة  PCT/A/49/4ليكو انفذا
اعتبارا من  11أأكتوبر .2017
[ييل ذكل املرفقا ]
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املرفق ا ألول

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهد التعاو شأنأ الارااات
احملتوايت

2

القاعد  4العريضة حمتوايهتا) 2 ....................................................................................................................
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 2.4اإىل [ 19.4بدو تغيري] 2 ..............................................................................................................
القاعد  41مراعا نتاجئ حبث وتصنيف سابق 3 ................................................................................................
[ 1.41بدو تغيري] 3 .........................................................................................................................
 2.41مراعا نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى 3 .......................................................................
جدول الرسوم4 .......................................................................................................................................

2
يأار اإىل حالت الإاافة أأو احلذف املقرتحة ،عىل التوايل ،بتسطري النص املعين أأو شطبه .وترد "نسخة هنائية" ل ألحاكم املعدةل املقرتحة
دو تسطري أأو شطب) يف املرفق الثاين.
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القاعد 4
العريضة حمتوايهتا)

 1.4احملتوايت الإجبارية واحملتوايت الاختيارية؛ التوقيع
أأ) [بدو تغيري]
ب) عند الاقتضاا ،جيب أأ تأ متل العريضة عىل ما ينأيت:
" "1مطالبة اب ألولوية؛
" "2بياانت متعلقة ببحث سابق وفقا ملا هو منصوص عليه يف القاعدتن "1"12.4
و 12اثنيا) 1ج) ب) و و) د)؛
" "3اإشار اإىل طلب رئييس أأو اإىل براا رئيس ية؛
" "4اإشار اإىل اإدار البحث ادلويل اخملتصة اليت خيتارها مودع الطلب.
ج) و د) [بدو تغيري]

 2.4اإىل [ 19.4بدو تغيري]
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القاعد 41
مراعا نتاجئ حبث وتصنيف سابق

[ 1.41بدو تغيري]
 2.41مراعا نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى
أأ) [بدو تغيري]
ب) يف حال أأرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدار البحث ادلويل صور عن نتاجئ أأي حبث سابق أأو تصننيف
سابق مبوجب القاعد  23اثنيا) 2أأ) أأو ب) ج) أأو اكنت هذه الصور متاحة لإدار البحث ادلويل ابلأنلك والطريقنة النيت
تقبلهام ،مثال من مكتبة رمقية ،جاز لإدار البحث ادلويل أأ تراعي تكل النتاجئ عند اإجراا البحث ادلويل.
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جدول الرسوم
مقدار الرسوم

الرسوم
من  .1اإىل [ .3دو تغيري]
التخفيضات
[ .4دو تغيري]

 5يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل حتت البند  1بعد اإعامل التخفيض بناا عىل
البند  4عند الاقتضاا) ورمس املعاجلة للبحث الإاايف حتت البند  2ورمس املعاجلة حتت البند  3بنس بة  ٪90اإذا اك
املودع:
أأ) [دو تغيري] خشص ًا طبيعي ًا ومواطن ًا يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت يق ّل نصيب الفرد فهيا من الناجت
احمليل الإجاميل عن  25 000دولر أأمرييك وفقا ألرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات
العرش ا ألخري ابلقمي الثابتة لدلولر ا ألمرييك يف س نة  2005اليت نرشهتا ا ألمم املتحد ) ،عىل أأ يكو ا ألشخاص
الطبيعيو من مواطين تكل ادلوةل ومن املقمين فهيا قد قاموا ابإيداع أأقل من  10طلبات دولية يف الس نة للك
مليو نسمة) أأو أأقل من  50طلب ًا دولي ًا يف الس نة اب ألعداد املطلقة) وفق ًا ألرقام متوسط الإيداع الس نوي يف
الس نوات امخلس ا ألخري اليت نرشها املكتب ادلويل؛
ب) [دو تغيري] أأو خشص ًا ،طبيعي ًا أأو ل ،وهو مواطن يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت صنفاها ا ألمم املتحد
يف البدلا ا ألقل منو ًا؛
رشط أأل يوجد مضن ماليك الطلب ادلويل املس تفيدين ،وقت اإيداعهَ ،من ل يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف البند
الفرعي أأ) أأو ب) ،ورشط اام أأنه اإذا تعدّد مودعو الطلب الواحد ،وجب أأ يس تويف مجيعهم املعايري احملدّد يف البند
ّ
وحيدث املدير العام قوامئ ادلول املذكور يف البندين الفرعين أأ) و ب) 3لك مخس س نوات عىل ا ألقل
الفرعي أأ) أأو ب).
وفقا لتوجهيات امجلعية .وتس تعرض امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين الفرعين أأ) و ب) لك مخس س نوات
عىل ا ألقل.
[ييل ذكل املرفق الثاين]

3
مالحظة النارش :نرشت قوامئ ادلول ا ألوىل يف اجلريد الصادر بتارخي  12فاراير  ،2015الصفحة  32انظر املوقع التايل:
)http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm
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املرفق الثاين

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهد التعاو شأنأ الارااات
النص الهنايئ)
ترد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهد التعاو شأنأ الارااات يف املرفق ا ألول ،وتظهر فيه حالت
الإاافة 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.
القاعد  4العريضة حمتوايهتا) 2 .....................................................................................................................................
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 2.4اإىل [ 19.4بدو تغيري]2 ...............................................................................................................................
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القاعد 4
العريضة حمتوايهتا)
 1.4احملتوايت ا إلجبارية واحملتوايت الاختيارية؛ التوقيع
أأ) [بدو تغيري]
ب) عند الاقتضاا ،جيب أأ تأ متل العريضة عىل ما ينأيت:
" "1مطالبة اب ألولوية؛
" "2بياانت متعلقة ببحث سابق وفقا ملا هو منصوص عليه يف القاعدتن  "1"12.4و 12اثنيا) 1ب)
و د)؛
" "3اإشار اإىل طلب رئييس أأو اإىل براا رئيس ية؛
" "4اإشار اإىل اإدار البحث ادلويل اخملتصة اليت خيتارها مودع الطلب.
ج) و د) [بدو تغيري]

 2.4اإىل [ 19.4بدو تغيري]
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القاعد 41
مراعا نتاجئ حبث وتصنيف سابق

[ 1.41بدو تغيري]
 2.41مراعا نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى
أأ) [بدو تغيري]
ب) يف حال أأرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدار البحث ادلويل صور عن نتاجئ أأي حبث سابق أأو تصننيف
سابق مبوجنب القاعند  23اثنينا) 2أأ) أأو ج) أأو اكننت هنذه الصنور متاحنة لإدار البحنث ادلويل ابلأنلك والطريقنة النيت
تقبلهام ،مثال من مكتبة رمقية ،جاز لإدار البحث ادلويل أأ تراعي تكل النتاجئ عند اإجراا البحث ادلويل.
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جدول الرسوم
مقدار الرسوم

الرسوم
من  .1اإىل [ .3دو تغيري]
التخفيضات
[ .4دو تغيري]

 5يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل حتت البند  1بعد اإعامل التخفيض بناا عىل
البند  4عند الاقتضاا) ورمس املعاجلة للبحث الإاايف حتت البند  2ورمس املعاجلة حتت البند  3بنس بة  ٪90اإذا اك
املودع:
أأ) [دو تغيري] خشص ًا طبيعي ًا ومواطن ًا يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت يق ّل نصيب الفرد فهيا من الناجت
احمليل الإجاميل عن  25 000دولر أأمرييك وفقا ألرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات
العرش ا ألخري ابلقمي الثابتة لدلولر ا ألمرييك يف س نة  2005اليت نرشهتا ا ألمم املتحد ) ،عىل أأ يكو ا ألشخاص
الطبيعيو من مواطين تكل ادلوةل ومن املقمين فهيا قد قاموا ابإيداع أأقل من  10طلبات دولية يف الس نة للك
مليو نسمة) أأو أأقل من  50طلب ًا دولي ًا يف الس نة اب ألعداد املطلقة) وفق ًا ألرقام متوسط الإيداع الس نوي يف
الس نوات امخلس ا ألخري اليت نرشها املكتب ادلويل؛
ب) [دو تغيري] أأو خشص ًا ،طبيعي ًا أأو ل ،وهو مواطن يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت صنفاها ا ألمم املتحد
يف البدلا ا ألقل منو ًا؛
رشط أأل يوجد مضن ماليك الطلب ادلويل املس تفيدين ،وقت اإيداعهَ ،من ل يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف البند
الفرعي أأ) أأو ب) ،ورشط اام أأنه اإذا تعدّد مودعو الطلب الواحد ،وجب أأ يس تويف مجيعهم املعايري احملدّد يف البند
ّ
وحيدث املدير العام قوامئ ادلول املذكور يف البندين الفرعين أأ) و ب) 4لك مخس س نوات عىل ا ألقل
الفرعي أأ) أأو ب).
وفقا لتوجهيات امجلعية .وتس تعرض امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين الفرعين أأ) و ب) لك مخس س نوات
عىل ا ألقل.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]
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