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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة احتاد

 اجلمعية

 (والعشرون التاسعة االستثنائية الدورة) اخلمسون الدورة
 2018أكتوبر  2سبمترب إىل  24جنيف، من 

 املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات تعديالتال 

 ادلويل املكتب من إعدادوثيقة 

 ملخص

كام ، 1(الرباءات معاهدةعاهدة التعاون بشأن الرباءات )حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات لتعديل الالحئة التنفيذية مل .1

 22إىل  18حسب ما اتفق عليه الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات يف دورته احلادية عرشة اليت انعقدت من 

 احلالية. ادورهت خاللبغرض تقدميها إىل امجلعية يك تنظر فهيا ، 2018يونيو 

                                         
تكل الواردة يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات والالحئة التنفيذية لتكل املعاهدة ل عد" يف هذه الوثيقة يه إشارة اإلشارة إىل "املواد" و"القواإّن   1

ا اإلشارة إىل "القوانني الوطنية" و"الطلبات الوطنية" و"املرحةل الوطنية" أمّ و  .الاقتضاءح تعديلها أو إضافهتا، حسب )"الالحئة التنفيذية"(، أو األحاكم املقرت 

 .ما إىل ذكلميية واملرحةل اإلقلميية و وغريها فتشمل اإلشارة إىل القوانني اإلقلميية والطلبات اإلقل 
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 التعديالت املقرتحة

ىل زايدة الفرتة الزمنية املتاحة للحوار بني املودع والفاحص ريم إاملرفق األوىل عىل التعديالت املقرتحة اليت تتوي ي  .2

)أ( لمتكني إدارة الفحص 1.69خالل الفصل الثاين من معاهدة التعاون بشأن الرباءات. ولهذا الغرض يُقرتح تعديل القاعدة 

وإما تقرير البحث ادلويل أو المتهيدي ادلويل من بدء الفحص المتهيدي ادلويل عندما يتوفر دلهيا الطلب والرسوم ذات الصةل 

، 1)اثنيا(43()أ(، والرأي املكتوب املعد بناء عىل القاعدة 2)17اإلعالن اذلي تصدره إدارة البحث ادلويل بناء عىل املادة 

مل يلمتس مودع الطلب رصاحة إرجاء بدء الفحص المتهيدي ادلويل حىت انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل  ما

 أ(.)1)اثنيا(54 القاعدة

 كام سرتد بعد التعديل.)أ( 1.69للقاعدة ويتوي املرفق الثاين عىل "نص هنايئ"  .3

 بدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية

م بشأنه طلب حفص  طلب دويلأّي ، وأن ترسي عىل 2019يوليو  1التعديالت املقرتحة يف يبدأ نفاذ قرتح أن يُ  .4 يقدَّ

 متهيدي دويل يف ذكل التارخي أو بعده.

مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات إن  .5

اعامتد التعديالت املقرتح إدخالها عىل  مدعوة إىل

الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات 

 واملبيّنة يف املرفق األول من الوثيقة

PCT/A/50/2 ،الانتقالية النفاذ والرتتيباتدء وب 

 من الوثيقة نفسها. 4كام هو مبنّي يف الفقرة 

 

[ان]ييل ذكل املرفق
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 املرفق األول

 

 2التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

 احملتوايت

 2 ................................................................................. المتهيدي ادلويل واملهةل احملددة هلبدء الفحص  69القاعدة 

متهيدي ادلويل  69.1  2 ....................................................................................................... بدء الفحص ال

 2 .......................................................................................................................... ]بدون تغيري[  2.69

 

  

                                         
 سطري النص املعين وشطبه.يُشار إىل حاالت اإلضافة واحلذف، عىل التوايل، بت  2
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 69القاعدة 
 بدء الفحص المتهيدي ادلويل واملهةل احملددة هل

متهيدي ادلويل  69.1  بدء الفحص ال

 ، يتعني عىل إدارة الفحص المتهيدي ادلويل أن تبدأ الفحص)ه(مع مراعاة أحاكم الفقرات من )ب( إىل  ) أ (
 املذكور عندما يتوفر دلهيا لك ما ييل:

 طلب الفحص المتهيدي ادلويل "1"

املبلغ املس تحق )ابلاكمل( لرمس املعاجلة ورمس الفحص المتهيدي، مبا يف ذكل رمس ادلفع املتأخر و  "2"
 ، عند الاقتضاء؛2)اثنياً(58 املنصوص عليه يف القاعد

()أ( 2)17 تصدره إدارة البحث ادلويل بناء عىل املادةاإلعالن اذلي  إما تقرير البحث ادلويل أوو "3"
 ،1)اثنياً(43 والرأي املكتوب املعد بناء عىل القاعدة ،بعدم اعزتاهما أن تعد تقريراً للبحث ادلويل

عىل أن إدارة الفحص المتهيدي ادلويل ال تبدأ الفحص المتهيدي ادلويل قبل انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل 
إرجاء بدء الفحص المتهيدي ادلويل حىت انقضاء املهةل املطبقة بناء ما مل يلمتس مودع الطلب رصاحة  )أ(1)اثنياً(54 القاعدة

 .بدء الفحص قبل ذكل )أ(1)اثنيا(54 عىل القاعدة

 ]بدون تغيري[من )ب( إىل )ه(  

 ]بدون تغيري[  2.69

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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الثايناملرفق   

 

 عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتاملقرتح إدخالها تعديالت ال 

 )النص الهنايئ(

، وتظهر فيه حاالت األولترد التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات يف املرفق 
اإلضافة واحلذف، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أو شطبه. ويتوي هذا املرفق عىل "نص هنايئ" لألحاكم املعنية 

 وذكل لتيسري الاطالع عليه.ابلصيغة اليت ترد هبا بعد التعديل، 

 

 احملتوايت

 2 ................................................................................. بدء الفحص المتهيدي ادلويل واملهةل احملددة هل 69القاعدة 

متهيدي ادلويل  69.1  2 ....................................................................................................... بدء الفحص ال

 2 .......................................................................................................................... ]بدون تغيري[  2.69
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 69القاعدة 
 ادلويل واملهةل احملددة هلبدء الفحص المتهيدي 

متهيدي ادلويل  69.1  بدء الفحص ال

، يتعني عىل إدارة الفحص المتهيدي ادلويل أن تبدأ الفحص )ه(مع مراعاة أحاكم الفقرات من )ب( إىل  ) أ (
 املذكور عندما يتوفر دلهيا لك ما ييل:

 طلب الفحص المتهيدي ادلويل "1"

 املعاجلة ورمس الفحص المتهيدي، مبا يف ذكل رمس ادلفع املتأخر املبلغ املس تحق )ابلاكمل( لرمسو  "2"
 ، عند الاقتضاء؛2)اثنياً(58 املنصوص عليه يف القاعد

()أ( 2)17 اإلعالن اذلي تصدره إدارة البحث ادلويل بناء عىل املادة إما تقرير البحث ادلويل أوو "3"
 ،1)اثنياً(43 ملكتوب املعد بناء عىل القاعدةوالرأي ا ،بعدم اعزتاهما أن تعد تقريراً للبحث ادلويل

إرجاء بدء الفحص المتهيدي ادلويل حىت انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل ما مل يلمتس مودع الطلب رصاحة 
 .)أ(1)اثنيا(54 القاعدة

 ]بدون تغيري[من )ب( إىل )ه(  

 ]بدون تغيري[  2.69

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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