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  أجزاءعناصر والدويل يف حالة  الطلبتصحيح 
 
عةم

َ
قانون تقييم املسائل املرتبطة مبعاهدة  :خطأ"ود

 الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

التنفيذية  تعديل الالحئةاقرتاح  خبصوصتقياميً لعدد من املسائل املرتبطة مبعاهدة قانون الرباءات  هذه الوثيقةعرض ت .1
" العنارص والأجزاء "املُودعة حسبو" ،بتضمني أأي عنرص أأو جزء "حصيح" ابلإحاةلملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات للسامح 

 ً  " يف الطلب ادلويل. خطأأ

 معلومات أأساس ية

ىل  17انقش الفريق العامل يف دورته التاسعة، املعقودة يف جنيف من  .2 ، استنادًا اإىل 2016مايو  20اإ
جراء تعديالت عىل PCT/WG/9/13 الوثيقة سمح للُموِدع، يف ت  التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الالحئة اقرتاح اإ

مبا ُأوِدع خطأأً من مطالب و/أأو وصف يف الطلب ادلويل ( يف اجلوهر)حالت حمدودة واس تثنائية للغاية، بأأن يستبدل 
 ة.الوارد يف طلب الأولوي)أأو جزء منه( نسخًة معادةًل "حصيحًة" من املطالب و/أأو الوصف جزء منه(  )أأو

ىل ادلورة )انظر الفقرات  .3 (، دمع PCT/WG/9/27من الوثيقة  130-124وكام ورد يف ملخص الرئيس املقدم اإ
ىل أأن الهنج اجلديد املقرتح ةً العديد من الوفود وممثيل املس تخدمني الاقرتاح عام ة للمودعني ، وأأشاروا اإ وس يةل معقوةل وميّسر

يداع تسمح هلم بتصو  عن تأأييدها لهدف الاقرتاح معوما أأخرى وأأعربت عدة وفود  دويل. طلبيب الأخطاء املرتكبة عند اإ
ل يف حالت حمدودة واس تثنائية. منولكن أأبدت قلقا  ساءة اس تعامل احلمك اجلديد اذلي ل ينبغي أأن يطبق اإ ماكنية اإ  واعترب اإ
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ىل تعديل الالحئة التنفيذية لأنل حاجة  أأن وفد ماكنية ت اإ أأو جزء حصيح كعنرص ضمني عنرص الأحاكم احلالية تنص عىل اإ
 .جزء "انقص" أأو

ن  .4 زاء جديً  اً دليه قلقوقال أأحد الوفود اإ ىل  مع معاهدة قانون الرباءات. القاعدة اجلديدة املقرتحة وافقت اإ وأأشار الوفد اإ
ىل أأن ( من معاهدة قانون الرباءات 1)2املادة  اتحةالأطراف ليست حرة يف ولفت اإ ضافية وبعيدة الأثر لتعديل  اإ ماكنيات اإ اإ
الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع توس يع الهوة بني من احامتل . وأأعرب الوفد عن قلقه ق الكشف دون تغيري اترخي الإيداعنطا

قلميية، من هجة أأخرى.الوطنية الطلبات  عىلمن هجة والرشوط املطبقة ادلولية  الطلبات عىل املطبقة  والإ

م الأمانة مزيداً أ خر  واقرتح وفد .5 من التوضيح بشأأن أأثر الأحاكم املقرتحة عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة يف  أأن تقدر
  ( مهنا.1)6معاهدة قانون الرباءات مبوجب املادة 

ىل تباين وهجات نظر الوفود والشواغل اليت  .6 عاهدة قانون بعضها بشأأن عدد من املسائل املرتبطة مب أأبداهاونظرًا اإ
مبعاهدة قانون الرباءات، يك ينظر فيه الفريق املرتبطة ملسائل هذه اأأن جتري تقيامي ل ، المتس الفريق العامل من الأمانة الرباءات

يف نطاق اختصاص الأطراف املتعاقدة  يندرج حرصاً أأن تفسري معاهدة قانون الرباءات ب ومع التنويه .العارشةالعامل يف دورته 
بشأأهنا، تعرض هذه الوثيقة تقياميً متهيدًي للمسائل اختصاص لإعطاء تفسري هنايئ  يليس ذ وأأن املكتب ادلويليف املعاهدة 

 املرتبطة مبعاهدة قانون الرباءات، كام طلب الفريق العامل. 

 عاهدة قانون الرباءاتاملسائل املرتبطة مبتقيمي 

  ن بشأأن الرباءاتالتعاو عىل الطلبات املودعة يف اإطار معاهدة  تطبيق معاهدة قانون الرباءات
ىل أأن مسأأةل توافق الاقرتاح الوارد يف الفقرة  .7 ل أأعاله مع معاهدة قانون الرباءات  2جتدر الإشارة يف ابدئ الأمر اإ

م الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع املنصوص علهيا يف معاهدة  تنجم عن الاقرتاح حبد ذاته لأن معاهدة قانون الرباءات ل تنظر
 التعاون بشأأن الرباءات. 

ل يف دوةل ()ب( من معاهدة قانون الرباءات1)3ملادة اب ومعالً  .8 ، وفامي خيص الطلبات ادلولية، ل تطبق املعاهدة اإ
جراء يُنفرذ بعد دخول املرحةل الوطنية، "متعاقدة   مع مراعاة أأحاكمفهيا خبصوص املهل الزمنية دلخول املرحةل الوطنية وأأي اإ

وبناًء عليه، وفامي خيص رشوط اترخي الإيداع، ل تنطبق رشوط اترخي الإيداع املنصوص  ".معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ومبعىن أ خر، عىل الطلبات ادلولية، ل يف املرحةل ادلولية ول يف املرحةل الوطنية.  ءاتقانون الربامن معاهدة  5علهيا يف املادة 

قلميية املودعة دلى دوةل متعاقدة يف  يداع الطلبات الوطنية والإ يداع الطلبات ادلولية ورشوط اترخي اإ فاإن رشوط اترخي اإ
هام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة للطلبات ختضع لنظامني منفصلني وخمتلفني  لصاحلهامعاهدة قانون الرباءات أأو 

 ادلولية ومعاهدة قانون الرباءات ابلنس بة للطلبات الوطنية والإقلميية. 

مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومبوجب  لهوة بني الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداعهل من توس يع ل 
  معاهدة قانون الرباءات؟ 

متثرل عىل ما أأعاله(  4أأوسع نطاقًا خالل مناقشات الفريق العامل يف دورته التاسعة )انظر الفقرة  شاغالً الوفود  أأاثرت .9
ذا اكن يف  يبدو طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات معرفة ما اإ ن اعُتمد، أأعاله،  2الوارد يف الفقرة الهنج اجلديد املقرتح يف اإ اإ

املطبقة يف  وتكل ،من هجةادلولية  الطلباتيف  املرتبطة بتارخي الإيداع املطبقةيف توس يع الهوة بني الرشوط اعامتده س يتسبب 
ن مل تس تطع )أأو مل ترغب( دوةل عضو يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الوطنية الطلبات  قلميية، من هجة أأخرى، اإ والإ

قلميي ةالوطني قوانيهنامواءمة تكون أأيضًا طرفًا متعاقدًا يف معاهدة قانون الرباءات  عىل هذا الأساس خبصوص الطلبات  ةأأو الإ
قلميية املودعة دلى تكل ادلوةل أأو   .لصاحلهاالوطنية والإ
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  ويف معاهدة قانون الرباءاترشوط اترخي الإيداع يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  بني أأوجه الاختالف

ىل أأن   .10 عىل اليوم تنصان  معاهدة قانون الرباءاتو  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتجتدر الإشارة يف ابدئ الأمر اإ
من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للحصول ( 1)11تشرتط املادة  الإيداع. وعىل سبيل املثال، خيرشوط خمتلفة بشأأن اتر

يداع دويل أأن يتضمن الطلب  ن مطلب اً جزءعىل اترخي اإ ِ ابللغة ، وأأن يكون الطلب حمررًا أأو مطالب اً يبدو يف ظاهره أأنه يكور
دها مكتب تسمل الطلبات.  ينمن معاهدة قانون الرباءات أأًي من هذ 5ول تتضمن املادة  أأو واحدة من اللغات اليت حدر

 .طنيالرش 

معاهدة  رشوط ختتلف عن تكل املطبقة مبوجبمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعىل غرار ذكل، تُطبرق مبوجب  .11
يداع.  خي الإيداع الأصيلالاحتفاظ بتاريف مسأأةل  قانون الرباءات حني تودع عنارص أأو أأجزاء انقصة يف وقت لحق لالإ

 وعىل سبيل املثال: 

حني جتزي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تضمني "عنرص" اكمل من الطلب )الوصف و/أأو املطالبات( يف  (أأ  )
( من معاهدة قانون 6)5املادة  يفابلإحاةل دون خسارة اترخي الإيداع ادلويل، ل ينص احلمك املتعلق بتارخي الإيداع 

ماكنية الاحتفاظ بتارخي الإيداع  الأصيل حني يكون عنرص اكمل من الطلب "انقصًا"؛ ومن هجة الرباءات عىل اإ
ميكن أأن ُُيري طرف متعاقد يف املعاهدة استبدال الوصف أأو الرسوم عىل أأنه معاهدة قانون الرباءات،  تنصأأخرى، 

( من معاهدة قانون 7)5 طلب مودع مس بقًا )أأي ما يسم  "ابلإيداع ابلإشارة" معاًل ابملادة البيانية مبجرد الإشارة اإىل
 الرباءات(، وهو مفهوم غري موجود يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

دراج بيان تضمني ابلإحاةل يف الطلب ادلويل، يوم  (ب ) ويف حني تنص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن اإ
لزايم لصالحية أأي تضمني لعنرص أأو جزء انقص ابلإحاةل، ُيوز، مبوجب معاهدة قانون الرباءات، الإيداع، رش  ط اإ

دراج جزء انقص أأن يشرتط وجود بيان تضمني ابلإحاةل من أأجل  لأي طرف متعاقد، دون أأن يكون ملزمًا بذكل، اإ
ىل أأنه نظرًا  ((.4)2ة قانون الرباءات، القاعدة دون خسارة اترخي الإيداع الأصيل )معاهد لهذا )وجتدر الإشارة اإ

، فاإن عبارة "التضمني ابلإحاةل" لعنارص أأو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتالاختالف بني 
معاهدة قانون ، لكهنا ليست مالمئة ابلرضورة يف س ياق معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتأأجزاء انقصة مالمئة يف س ياق 

شارةل تُعربر بدقة  املعاهدةف .الرباءات دراج اإ ىل تضمني  عن أأن "التضمني ابلإحاةل"، أأي اإ يداعه، اإ يف الطلب، عند اإ
قد  ( مهنا،4)2( من املعاهدة والقاعدة 6)5مبوجب املادة  ابلإحاةل جلزء انقص من الوصف أأو أأي رمس بياين انقص،

ذ أأنيكون أأو ل يكون رشطًا مس بقًا لتضمني هذا اجلزء الناقص من  يف  يّسي هالطلب دون خسارة اترخي الإيداع؛ اإ
  بعض ادلول املتعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات لكنه خمتلف يف دول متعاقدة أأخرى(.

تنصان اليوم عىل رشوط خمتلفة بشأأن  ومعاهدة قانون الرباءاتمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبغض النظر عن أأن  .12
اكن ول يزال حتقيق أأقىص أأوجه التأ زر بني  أأحد الأهداف الرئيس ية ملعاهدة قانون الرباءاتأأن  ونظرًا اإىلاترخي الإيداع، 

ن أأي تغيري  قلميية من هجة أأخرى، فاإ الرشوط الشلكية املطبقة عىل الطلبات ادلولية من هجة والطلبات الوطنية والإ
طا يف ع الهر معاهدة التعاون بشأأن الرباءات رشوط اترخي الإيداع يف اإ رشوط اترخي الإيداع املنصوص علهيا وة بني يوسر
 ، لن يكون تطورًا مرحبًا به. معاهدة قانون الرباءاتيف تكل املنصوص علهيا هذه املعاهدة و  يف

أأعاله، هل ستمتكن دوةل عضو يف معاهدة التعاون بشأأن  2وميكن التساؤل يف حال اعُتمد الاقرتاح الوارد يف الفقرة  .13
دًا يف معاهدة قانون الرباءات من مواءمة قوانيهنا الوطنية والإقلميية عىل هذا الأساس طرفًا متعاقالرباءات تكون كذكل 

قلميية املودعة دل  تكل ادلوةل أأو لصاحلها. ىوامتثاًل ملعاهدة قانون الرباءات يف ما خيص الطلبات الوطنية والإ
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د يكون من املفيد النظر يف التارخي الترشيعي للحمك وقبل دراسة هذه املسأأةل، وسعيًا اإىل وضع الأمور يف س ياقها، ق .14
يداع اجلزء غري املتوفر من الوصف أأو ( مهنا )"6)5ذي الصةل من معاهدة قانون الرباءات، أأي املادة  اترخي الإيداع يف حـال اإ

 "(. الرمس البياين

 ( من معاهدة قانون الرباءات6)5التارخي الترشيعي للامدة 

يداع يف أأي طلب احملتوى املتعل يكتيس .15 ابلنس بة لالإجراءات الالحقة دلى املكتب، ول س امي  ةحامس أأمهيةق بتارخي الإ
ضافة أأي عنرص جديد عىل الطلب بعد اترخي  ،لتحديد أأهلية الاخرتاع املطلوب حاميته محلاية مبوجب براءة. ول ميكن اإ

ذ أأن ذكل يسمح للمودِ  ىل ماع بتوس يع نطاق حامية الرباءة الإيداع، اإ يفوق املعطيات اليت ُكشف عهنا يف الطلب يف اترخي  اإ
حال  ع بداية. ويفلكن يف املامرسة، يقرتف املودعون أأخطاًء وقد يغفلوا عن غري قصد أأجزاء من الطلب كام هو مود   الإيداع.
ن تصحيحه يف مرحةل مبكرة يصبر يف مصلحة املودِ  ُرصد وامجلهور عامة.  ع وكذا يف مصلحة املكتبهذا الإغفال عىل الفور فاإ

 تتناول رشوط ن املادة اليتذلكل، ومنذ بداية املفاوضات بشأأن معاهدة قانون الرباءات، ُأدرج حمك يف مرشوع املعاهدة مض
الرباءات وهو يغطي حاةل عدم وجود رمس أأو ( من معاهدة التعاون بشأأن 2)14اترخي الإيداع. وصيغ احلمك وفق منوذج املادة 

عادة حتديد اترخي الإيداع عدة رسوم بيانية وي  ماكنية اإ يداع الرمس البياين الناقص.نص عىل اإ   1بتارخي اإ

( من معاهدة التعاون 2)14الوفود عن منوذج املادة  ابتعدتويف معرض املفاوضات بشأأن معاهدة قانون الرباءات،  .16
عادة حتديد اترخي الإيداع املذكور أأعاله ليس فقط عىل  الأول الابتعادواكن بشأأن الرباءات يف جانبني هممني.  تطبيق مبدأأ اإ

يداع اجلزء الناقص، علامً 2رمس بياين انقص بل كذكل عىل أأي جزء انقص من الوصف عادة حتديد التارخي أأيضًا بتارخي اإ ، واإ
دراج اجلزء الناقص قد يكون أأدخل معطً  جديدًا يف الطلب  ع عهنا يف الطلب كام أأودِ يفوق املعطيات اليت ُكشف بأأن اإ

 الأصل. يف

فنتج عن اقرتاح مفاده أأنه يف حال اكن ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 2)14أأما الابتعاد الثاين عن منوذج املادة  .17
يداع جزء الوصف أأو الرمس البياين الناقص دلى املكتب،  دراج معطً  جديد سببًا لإعادة حتديد اترخي الإيداع بتارخي اإ اإ

ذا مل يكن اجلزء أأو الرمس الناقص يضيف  فال عادة حتديد التارخي اإ ابلإضافة اإىل ذكل،  3جديدًا عىل الطلب. معط ً ميكن اإ
اعتربت بعض الوفود أأنه حني توجد مطالبة بأأولوية طلب سابق، عىل املكتب أأن يأأخذ حمتوى الطلب السابق هذا 

يداع جزء أأو رمس ان احلس بان يف ذا اكن اإ للجنة ادلامئة املعنية ويف ادلورة الثانية  4جديدًا. معط ً قص يتضمن حني يبتر فامي اإ
( يف فقرتهيا الفرعيتني )ج( و)د( )انظر أأدانه( ويف مرشوع 5)4بُلورت هذه الاقرتاحات يف مرشوع املادة  بقانون الرباءات

م الاس تثناءات عىل املبدأأ املنصوص عليه يف املادة 3)2القاعدة  عادة حتديد اترخي الإيداع. ()ب( 5)4( اليت تنظر اليت تشرتط اإ
 ييل:( عىل ما 5)4ونص مرشوعا الفقرتني الفرعتني )ج( و)د( من املادة 

 ()ج( و)د(5)4مرشوع املادة 

الطرف املتعاقد أأن ينص  [ينص] [ميكن]الفقرة الفرعية )د(،ومع مراعاة  دون الإخالل ابلفقرة الفرعية )ب( ")ج(
ن وجد، أأن مجيع أأجزاء الوصف أأو الرسوم  عىل أأنه حني ُُيدد املكتب، مضن همةل زمنية ُيددها الطرف املتعاقد، اإ

جديدًا، يكون اترخي الإيداع التارخي اذلي  معط ً رعية )ب( ل تتضمن الناقصة املودعة مبوجب الفقرة الف البيانية
لهي   5."(2( و)1ا يف الفقرتني )اس توفيت فيه مجيع الرشوط املشار اإ

                                                
1

 PLT/CE/II/5 154، الفقرة ،PLT/CE/III/6 و 58، الفقرةPLT/CE/IV/2 ب(. 3)4، املادة() 
2

 . 126، الفقرة SCP/1/7و 69، الفقرة PLT/CE/IV/4، 58، الفقرة PLT/CE/III/6عىل سبيل املثال،  
3

 PLT/CE/III/6 58، الفقرة . 
4

 PLT/CE/IV/4 69، الفقرة. 
5

 SCP/2/3 ج(. 5)4، املادة() 
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)ب( لتصحيح نقص غري متعمد يف طلب ترد الفرعية حني يودع وصف أأو رمس بياين انقص مبوجب الفقرة  )د(
الالحئة كتب، بناًء عىل طلب املودع ووفق الرشوط املنصوص علهيا يف امل  يعترب، مطالبة بأأولوية طلب سابقفيه 

، أأن حمتويت الطلب السابق املذكور قد مُضرنت يف الطلب اذلي ترد فيه املطالبة ابلأولوية لُيحدد، لأغراض التنفيذية
ذا اكن هذا اجلزء من الوصف أأو هذا الرمس البياين يتضمن   6جديدًا". معط ً الفقرة الفرعية )ج( اإ

يد اترخي الإيداع، عىل التحقق من ()ج( بأأسلوب ل ُيعل املكتب جمربًا، لأغراض حتد5)4وُحرر مرشوع املادة  .18
ويف معرض  وجود معطً  جديد يف جزء الوصف أأو الرمس البياين الناقص اذلي يودعه مقدم الطلب والبت يف ذكل.

ن املاكتب اليت ل جُتري حفوصًا موضوعية لن تمتكن من حتديد وجود معطً  جديد. وعالوة  املفاوضات، قال بعض الوفود اإ
ىل أأن حىت املاكتب اليت جُتري حفوصًا موضوعية حُتدد وجود معطً  جديد يف مرحةل لحقة  عىل ذكل، أأشارت بعض الوفود اإ

 بشأأنتكون عادة مرحةل الفحص املوضوعي. وبناًء عليه، أأثريت شكوك حول الفائدة العملية حلمك  ،حتديد اترخي الإيداعبعد 
ادة جديدًا وُحذف نص مرشوع امل  ً اين انقص ل يضيف معط"اترخي الإيداع" ينص عىل ضامنة عامة بتضمني جزء أأو رمس بي

 ون الرباءات.()ج( من مرشوع معاهدة قان5)4

ضافية ()د(5)4ويف ما خيص مرشوع املادة  .19 ي ذل( ا3)2واردة يف هذه املادة يف مرشوع القاعدة ، ُأدرجت رشوط اإ
قة من الطلب السابق وترمجة هل  نص عىل أأنه ميكن للطرف املتعاقد أأن يطلب لمكتب أأن ليتس ىن ل صورة أأو صورة مصدر

ذا اكن اجلزء الناقص أأو الرمس البياين الناقص موجودًا يف الطلب السابق.  ورُشح يف املالحظات أأن مرشوع يتحقق مما اإ
البيانية من طلب أأودع الرسوم من ()د( س يطبرق خاصة يف حالت الإغفال غري املتعمد لورقة من الوصف أأو 5)4املادة 
يعربر عن هنج  ()د(5)4وابختصار، اكن مرشوع املادة  7ات.حدون صفورق أأو جزء من الوصف أأودع الكرتونيًا يف نسق  يف

تُلمتس أأولويته، يُعترب  مفاده أأنه يف حال تبنير أأن جزء الوصف أأو الرمس البياين الناقص اكن موجودًا يف الطلب السابق اذلي

دراج ع حني ُأود  أأن احملتوى الناقص يف الطلب الأصيل اكن حبوزة املودِ  ن اإ ع الطلب السابق، ك خر اترخي. وبناًء عليه، فاإ
عادة حتديد ىل توس يع احملتوى الناقص يف الطلب من دون اإ  غري مربر لنطاق امحلاية.  اترخي الإيداع لن يؤدي اإ

الأعضاء هذا الهنج بشلك عام، فقد برزت وهجات نظر خمتلفة بشأأن طبيعة مرشوع املادة ويف حني أأيردت ادلول  .20
جراءات الاس تفادة بشلك اتم من الاحتفاظ بتارخي الإيداع الأصيل حني يكون حمتوى اجلزء أأو الرمس الناقص 5)4 ()د( واإ

 موجودًا يف الطلب السابق اذلي تُلمتس أأولويته. 

()د( عىل اس تثناء ضيق النطاق يغطي احلاةل اليت يودع فهيا 5)4ينص مرشوع املادة  ورأأت بعض الوفود رضورة أأن .21
وتُنفرذ الرباءة من أأجل حتديد اترخي الإيداع. طلب  مبكرة جدًا من معاجلة الوصف أأو رمس بياين انقص يف مرحةل جزء من

أأو الرمس الناقص يف الطلب  جزء الوصعوجود ع اذلي يتيعن عليه أأيضًا أأن يُبنير ماكن الإجراءات بناًء عىل طلب من املودِ 
واعتربت وفود  8ليتس ىن للمكتب أأن يتحقق بسهوةل من هذا اجلزء أأو الرمس الناقص اذلي ُأدرج يف الطلب السابق. السابق
عادة حتديد اترخي الإيداع.  أأن يُطلبنبغي أأنه ل ي أأخرى  من املودعني تقدمي طلب خاص لتضمني أأي جزء انقص دون اإ
دراج تلقايئوأأوحض ىل الطلب كام أأوِدع ت تكل الوفود أأنه ميكن اس تكامل هذا الإجراء ابإ حاةل حمتويت الطلب السابق اإ  ابإ

  9ابس تخدام خانة لوضع عالمة يف منوذج طلب يُعدر خصيصًا لهذا الغرض. أأو

تنظمي "جواز مجيع حبيث ينص عىل ()د( 5)4مرشوع املادة  بصياغةيقيض وُطرح يف معرض املفاوضات اقرتاح أ خر  .22
م كذكل اقرتاح أ خر  10التعديالت يف الطلب" بدل أأن ينص فقط عىل تنظمي التضمني ابلإحاةل لأغراض اترخي الإيداع. وقُدر

                                                
6

 SCP/2/3 د(.5)4، املادة() 
7

 SCP/2/4 23.4، املالحظة التوضيحية . 
8

 SCP/2/1346و 41 ، الفقراتن . 
9

 SCP/2/13 41، الفقرة . 
10

 PLT/CE/V/5 و 79، الفقرةSCP/1/7 131، الفقرة  . 
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. هذا الطلب السابقأأولوية درج يف الطلب اذلي تُلمتس فيه ع، قد أُ بأأن يُعترب أأن حمتوى الطلب السابق، بطلب من املودِ 
يداع أأو يف مرحةل أأخرى ومبعىن أ خر، ميكن تضمني ن اكن يف س ياق منح اترخي اإ  معطيات طلب سابق يف طلب لحق، اإ

ذا أأن أأغلبي .اءة، بواسطة التعديل أأو التصحيحالرب  طلب من معاجلة  ة املشاركنيلكن اللجنة ادلامئة مل تقبل هذه الاقرتاحات اإ
 داع.()د( بتحديد اترخي الإي5)4حرص نطاق مرشوع املادة  ونُُيبذ وااكن

عادة حتديد اترخي  .23 دراج جزء أأو رمس بياين انقص من دون اإ د بشأأن كيفية اإ ذ مل تتفق الوفود عىل منطوق موحر واإ
()ب( من معاهدة قانون الرباءات، 6)5توافقيًا ورد يف املادة اعمتد املؤمتر ادلبلومايس ملعاهدة قانون الرباءات نصًا الإيداع، 

عىل قامئة من الرشوط اليت يُسمح للطرف املتعاقد فرضها، دون أأن انون الرباءات ( ملعاهدة ق4)2يف حني نصت القاعدة 
ىل التضمني ميكن عىل سبيل املثال للطرف املتعاقد، دون أأن يكون ملزمًا بذكل، أأن يشرتط يكون ملزمًا بذكل، ) شارة اإ اإ

ىل الطلب السابق(.   ابلإحاةل اإ

قلميية توافق الاقرتاح مع  ن ُطبرق عىل الطلبات الوطنية والإ  معاهدة قانون الرباءات اإ

جابة عىل السؤال املطروح يف الفقرة .24 ماكنية أأن تقوم دوةل  13 لالإ يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  عضوأأعاله عن اإ
قلميية  ةمبواءمتكون أأيضًا طرفًا متعاقدًا يف معاهدة قانون الرباءات  مع الهنج املقرتح ابلنس بة ملعاهدة قوانيهنا الوطنية والإ

قلميية املودعة دلى تكل ادلوةل فامي خيص الطلبات الوطنية والإ التعاون بشأأن الرباءات، متش يًا مع معاهدة قانون الرباءات، 

عي للامدة أأعاله عىل حدا، مع أأخذ التارخي الترشي 2لصاحلها، قد يتعني النظر يف لك مسار من املسارين املقرتحني يف الفقرة  أأو
، التضمني ابلإحاةل، دون خسارة اترخي الإيداع "1"، أأي : رالرباءات املبنير أأعاله يف الاعتبا ( من معاهدة قانون6)5
 ء "ُمودع خطأأ" من الطلب. أأي عنرص أأو جز  حسب "2"عنرص أأو جزء "حصيح" يف طلب الأولوية؛ و يلأ 

 عنارص أأو أأجزاء "حصيحة"

 ( من معاهدة قانون الرباءات، للطرف املتعاقد: 1)2معاًل ابملادة  .25

لهيا يف هذه املعاهدة ولحئهتا التنفيذية خالف املادة " ، من 5حرية فرض رشوط تكون أأفضل من الرشوط املشار اإ
   ."وهجة نظر املودعني واملالكني

 ( من معاهدة قانون الرباءات:1)2املادة  ىلوكام بيرنت املالحظات ع  .26

بأأن املعاهدة ل تنص الفقرة قر وتُ  .5رصاحة عىل مبدأأ يّسي عىل لك أأحاكم املعاهدة ما عدا املادة  هذه الفقرة"تنص 
أأن ، عىل سبيل املثال، عىل مجموعة موحدة متاما من الاجراءات للك الأطراف املتعاقدة بل تضمن للمودعني واملالكني

ون الطلب اذلي يس تويف احلد الأقىص من الرشوط اليت تسمح هبا املعاهدة والالحئة التنفيذية مس توفيا للرشوط يك
 ".بشأأن الرباءات( من معاهدة التعاون 4)27ويرد حمك مشابه ذلكل يف املادة  الشلكية اليت يطبقها أأي طرف متعاقد.

الشلكية اليت ميكن أأن يطبقها أأي طرف  قىص من الرشوطاحلد الأ  تنص معاهدة قانون الرباءات عىلومبعىن أ خر،   .27
قلميية. ول ميكن لأي طرف متعاقد أأن يشرتط الامتثال لأي  ، فامي خيص هذه الطلبات،متعاقد بشأأن الطلبات الوطنية والإ

املالكون أأفضل اء تكل اليت يعتربها املودعون أأو تسمح هبا معاهدة قانون الرباءات ابس تثن اليت الرشوطرشط شلكي غري 
لكن هذا الاس تثناء ل يُطبق عىل أأي رشط يتعلق بتارخي الإيداع الرشوط املنصوص علهيا يف معاهدة قانون الرباءات.  من

ذ أأنه فامي خيص رشوط اترخي الإيداع، ل ُيوز لأي طرف متعاقد أأن ينص  من معاهدة قانون 5مبوجب املادة  الرباءات؛ اإ
ن اكن هذا بشأأن اترخي الإيداع، حىت واإ من معاهدة قانون الرباءات  5وص علهيا يف املادة عىل رشط خيالف الرشوط املنص

 وهجة نظر املودعني أأو املالكني. الرشط أأفضل من رشوط املعاهدة املتعلقة بتارخي الإيداع، من
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بشأأن تضمني عنارص  ءاتعاهدة التعاون بشأأن الرباملهذا املبدأأ عىل العنارص الرئيس ية من الهنج املقرتح  يُطبرق حنيو  .28
 )"حصيحة"( انقصة، تتبلور الصورة التالية. أأو أأجزاء 

 جزء "حصيح" من الوصف أأو رمس بياين "حصيح" 

ذا اكن ميكن تطبيق الاقرتاح،  عامالإجابة عىل السؤال  قد يبدو أأنأأوًل،  .29 دراج جزء "حصيح"  بقدر مااإ أأنه يسمح ابإ
قلميية معاهدة وفق بياين "حصيح"،  من الوصف ورمس املودعة دلى طرف متعاقد قانون الرباءات، عىل الطلبات الوطنية والإ

ذا اكن ميكن أأن يُعترب أأي جزء "حصيح" من  أ خر عامسؤال الإجابة عىل يف معاهدة قانون الرباءات أأو لصاحله، تتوقف عىل  اإ
زءًا "انقصًا" أأو رسامً "انقصًا" ابملعىن الوصف أأو رمس بياين "حصيح" "يبدو انقصًا" من الطلب املودع، يف مجيع احلالت، ج

 بدوره عىل ما ييل: السؤال ويتوقف هذا ( من معاهدة قانون الرباءات. 6)5املقصود يف املادة 

هل ينبغي من أأجل اعتبار جزء من الوصف أأو رمس بياين "انقصًا" من الطلب كام ُأودع، أأن يكون هذا  (أأ  )
مكتب الإيداع حني يقمير الطلب عىل أأنه  أأن يكوناجلزء أأو هذا الرمس انقصًا "موضوعيًا" من الطلب كام أأودع، أأي 

ذا اكن املكتب قد أأجرى هذا التقيمي حني من حيث درس الطلب للمرة الأوىل  طلب مودع )بغض النظر عام اإ
 أأنه جزء أأو رمس "انقص"( زمعع قد أأبلغ املكتب مبا يالامتثال لرشوط اترخي الإيداع أأو لحقًا، بعد أأن يكون املودِ 

قادرًا عىل أأن ُيدد "موضوعيًا" أأن جزءًا من الوصف أأو رسامً بيانيًا "يبدو انقصًا" من الطلب؛ وتشمل الأمثةل عىل 
ىل  1يشري الوصف اإىل مجموعة من الرسوم البيانية )الرسوم من  "1" ذكل ما ييل: غري  11( لكن الرمس 11اإ

ليه يف الوصف  "2"ع؛مود   ذن أأن الرمس يف الرمس املود  ل توجد معامل رمس مشار اإ ع أأصاًل، ويتضح عىل الفور اإ
ليه يف الوصف؛1" ليس "الشلك 1ع أأصاًل عىل أأنه "الرمس املود   شار اإىل رسوم يف الوصف يُ  "3"" املشار اإ

 ابء"(؛ أأو 1أألف و1لكن تودع رسوم خمتلفة )"الشالكن "( 3و 1،2)"الأشاكل 

أأن يُعترب أأن هذا هل يكفي من أأجل اعتبار جزء من الوصف أأو رمس بياين "انقصًا" من الطلب كام ُأودع،  (ب )
ع أأن يُدرج اجلزء "الصحيح" يف نية املودِ انقصًا " من الطلب مبعىن أأنه اكن “ع، اكن اجلزء أأو الرمس، من منظور املودِ 

ً من الوصف أأو الرمس "الصحيح" يف الطلب كام أأودع لكن جزءًا أأو رسامً "خاطئًا"  يف الطلب بدًل عنه،  ُأدرج خطأأ
ن ابلفعل انقصًا من الطلب كام أأودع، حسب اك عنرصاً يداع أأن ُُيدد موضوعيًا أأن من دون أأن يتس ىن ملكتب الإ 

صفحة لكن الصفحتني الأخريتني ل  15يودع وصف يشمل  "1"وتشمل الأمثةل عىل ذكل ما ييل:  ع؛املودِ  زمع
لهيا يف  "2"تتضمنان النسخة من الوصف اليت اكن املودع ينوي تقدميها يف اترخي الإيداع؛  أأودعت رسوم وأأشري اإ

يدا 3"( لكن الشلك 3و 1،2الوصف )"الأشاكل    عه.ليس الشلك اذلي اكن املودع ينوي اإ

  ويتبنير مع الأسف أأن ل جواب واحضًا عىل هذا السؤال. .30

من  (5)4 ةاملاد الفقرتني الفرعيتني )ج( و)د( من من هجة أأوىل، قد يبدو أأن الهنج املبني يف مرشوعي (أأ  )
ت ( من معاهدة قانون الرباءا6)5 فامي بعد أأساس املادة أأعاله( الذلين شالك 19اءات )انظر الفقرة معاهدة قانون الرب 

كام اعُتمدت، يُرحج تفسريًا مفاده أأنه يكفي من أأجل اعتبار جزء من الوصف أأو رمس بياين "انقصًا" ابملعىن املقصود 
انقصًا " من “ع، اكن من معاهدة قانون الرباءات، أأن يُعترب أأن هذا اجلزء أأو الرمس، من منظور املودِ  5 يف املادة

ج اجلزء "الصحيح" من الوصف أأو الرمس "الصحيح" )انظر صياغة الطلب مبعىن أأنه اكن يف نية املودع أأن يُدر 
()د( من معاهدة قانون الرباءات اذلي جاء فيه "حني يودع وصف أأو رمس بياين انقص مبوجب 5)4 مرشوع املادة

..."(. ومل تُركرز هذه مطالبة بأأولوية طلب سابقالفقرة الفرعية )ب( لتصحيح نقص غري متعمد يف طلب ترد فيه 
ذا اكن جزء من الوصف الأ  ذا اكن يتس ىن ملكتب الإيداع أأن ُُيدد "موضوعيًا"، وقت الإيداع، اإ حاكم عىل معرفة ما اإ

ذا اكن اجلزء أأو الرمس "الناقص" بصورة  أأو رمس انقصًا من الطلب. وركزت الأحاكم عوضًا عن ذكل عىل معرفة اإ
معطً  جديدًا عىل الطلب حني تؤخذ حمتويت  غري متعمدة س يضيف، يف حال ُأدرج لحقًا يف الطلب كام أأودع،
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ذا تبنير أأن اجلزء "الناقص" موجود يف ذكل  الطلب السابق اذلي تُلمتس أأولويته يف الاعتبار يف الطلب الالحق. واإ
الطلب السابق، يعين ذكل أأن احملتوى اذلي اكن "انقصا" بشلك غري متعمد من الطلب الثاين اكن "حبوزة" املودع 

يداع  عادة حتديد اترخي الإيداع وقت اإ ن يضيف لالطلب السابق؛ وأأن تضمني الطلب الثاين احملتوى "الناقص" دون اإ
ىل توس يع غري مربر لنطاق امحلاية.  معط ً   جديدًا ولن يؤدي اإ

ىل أأن صياغة املادة  (ب ) ( 5)5( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملادة 2)14ومن هجة اثنية، جتدر الإشارة اإ
( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( تتطلب 2)14ملادة ا معاهدة قانون الرباءات )اليت صيغت وفق منوذجمن 

ذا تبني للمكتب أأن 2)14وجود عنرص موضوعي )أأي وحبسب املادة  ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ
يف ( من معاهدة قانون الرباءات، 5)5"، وحبسب املادة اإىل رسوم مل تدرج يف الطلب ابلفعل يشري الطلب ادلويل"

حال رأأى املكتب أأن جزءًا من الوصف مل يكن متوفرًا يف الطلب عىل ما يبدو أأو أأن الطلب يشري اإىل رمس غري 
ذا ب "( ميكن أأن يدمع تفسريًا يفيد عامةمتوفر يف الطلب عىل ما يبدو وجوب أأن ُُيري املكتب تقياميً موضوعيًا لُيحدد اإ

جبار  اكن جزء من الوصف ىل اإ ىل أأن املادتني هتدفان فقط اإ أأو رمس بياين "انقصًا" من الطلب. لكن جتدر الإشارة اإ
بالغ  بالغ املودع بأأنه وجد أأن جزءًا من الوصف أأو رسامً بيانيًا يبدو انقصًا. والرشط املس بق لإرسال اإ املكتب عىل اإ

ىل املودِ  ذا مل ُيد املكتب أأي نقص، فال حاجة ع هو أأن ُيد املكتب أأن شيئًا يبدو ابلفمن هذا القبيل اإ عل انقصًا )اإ
( من 2)14( من معاهدة قانون الرباءات و5)5لإبالغ املودع(. وبناًء عىل ذكل، فقد يبدو غري صائب تفسري املادتني 

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأهنام تنصان عىل "معيار عام" ُُيدد ما اذلي يشلكر عنرصًا أأو جزءًا انقصًا، 
نه ليك يُعترب أأن جزءًا "ينقص" يف الطلب ينبغي أأن يكون املكتب قادرًا، وقت الإيداع، عىل أأن يقمير وُُيدد  والقول اإ

 أأن شيئًا ينقص فعاًل يف الطلب. 

  "تصحيح" عنرص اكمل )الوصف واملطالبات( من الطلب

ذا اكن ميكن تطبيق الاقرتاح، بقدر ما أأنه عاماثنيًا، وفامي خيص السؤال  .31 دراج  اإ من اكمل "حصيح"  عنرصيسمح ابإ
قلميية املودعة دلى طرف متعاقد ا مبوجب، الطلب )الوصف واملطالبات( ملعاهدة قانون الرباءات، عىل الطلبات الوطنية والإ

ب أأعاله تنطبق. لكن اجلوا 30و 29يتبنير أأن الاعتبارات نفسها الواردة يف الفقرتني  يف معاهدة قانون الرباءات أأو لصاحله،
 عىل هذا السؤال أأكرث تعقيدًا من سابقه، للأس باب التالية: 

أأن يُقدم يف مرحةل لحقة جزء انقص من الوصف أأو رمس بياين من معاهدة قانون الرباءات ( 6)5جتزي املادة  (أأ  )
ه، أأعال 11انقص فقط، ل عنرصًا اكماًل انقصًا )حصيحًا( من الطلب دون خسارة اترخي الإيداع )كام ورد يف الفقرة 

ىل  يف حني أأنه ينبغي لطرف متعاقد يف معاهدة قانون الرباءات أأن ُُيزي استبدال الوصف أأو الرسوم مبجرد الإشارة اإ
معاهدة قانون الرباءات، فليس الهدف  ( من7)5طلب مودع مس بقًا )أأو ما يسم  "الإيداع ابلإشارة" مبوجب املادة 

 جزء اكمل من الطلب انقصًا(؛من هذا احلمك أأن يعاجل احلالت اليت يكون فهيا 

ذ ل ُيوز أأن  (ب ) ً ع أأي عنرص أأودع "املودِ  يسحبواإ ل عرب تعديل لحق، يصبح العنرص "الصحيح" خطأأ " اإ
)أأي الوصف الاكمل للطلب السابق( اذلي ُأدرج ابلإشارة بشلك تلقايئ جزءًا من العنرص "الاكمل" للطلب )أأي أأن 

ن من الوصف "اخلاطئ" كام  ذلي أأودع يف الأصل وكذكل من الوصف "الصحيح" اوصف الطلب يتكور
 ابلإشارة(؛ ُأدرج

ىل أأن وجود مطالبات ليس 6)5ل تغطي املادة  (ج ) ( من معاهدة قانون الرباءات عنرص "املطالبات" )نظرًا اإ
 مبوجب معاهدة قانون الرباءات(. رشطًا من رشوط اترخي الإيداع
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 العنارص والأجزاء امُلودعة خطأأً  حسب

ً  أأي حسبأأعاله(، أأي  24الثاين )انظر الفقرة  "املسار"فامي خيص  .32 " من الطلب، تبني عنرص أأو جزء "ُمودع خطأأ
( من معاهدة قانون 6)5ملادة ا( من معاهدة قانون الرباءات الوارد أأعاله، أأن 6)5اس تعراض التارخي الترشيعي للامدة  من

يداع جزء انقص ن الرباءاتمن معاهدة التعاون بشأأ  (2)14، املس تلهمة من املادة الرباءات ىل معاجلة مسأأةل اإ ، تريم فقط اإ
غفاهل يف الطلب ع "من الوصف أأو رمس بياين انقص من قبل املودِ  واكن الهدف من املادة الإيداع. اترخي يف  "لس تدراك اإ
جراء حتديد اترخي الإيداع  يف ظل ظروف حمددة ومل يكن يُقصد من املادة أأن تُعاجل، ويه ل تعاجل، يقترص عىل تنظمي اإ

مسائل ل تتعلق بتحديد اترخي الإيداع، اكلتعديالت أأو التصحيحات املرتبطة مبحتوى الطلب بعد أأن يكون اترخي الإيداع قد 
ً  أأي حسبُمنح )أأو حتديدًا   " من الطلب(. عنرص أأو جزء "ُمودع خطأأ

م املادة ومبعىن أ خر، ل  .33 جراءات التعديل أأو التصحيح، مبا يف ذكل مسائل من  ( من معاهدة قانون الرباءات6)5تُنظر اإ
دراج تعديالت أأو تصحيحات، طاملا أأن هذه الإجراءات ل ترتبط بتحديد اترخي الإيداع؛  قبيل املهل الزمنية اليت يُسمح هبا ابإ

ات تبق  عىل هذا الأساس حرة يف تناول هذه الإجراءات يف قوانيهنا ل بل أأن الأطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون الرباء
قلميية السارية.   الوطنية والإ

ىل أأن القاعدة اجلديدة  .34 20.5لكن جتدر الإشارة اإ
)اثنيًا(
، بصيغهتا املقرتحة من قواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

احملمتل لعنارص أأو أأجزاء أأودعت "خطأأً" يف الطلب يف  السحبستشرتط أأن يتناول مكتب تسمل الطلبات مسأأةل  احلالية،
" )انظر (1)11رشوط املادة  معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويفس ياق "
ىل (. 3و 2، الصفحتني 1، املرفق PCT/WG/9/13 الوثيقة وسيتعنير حتديدًا عىل مكتب التسمل أأن يلفت انتباه املودع اإ

ً  ُمود ع و جزء من الطلب "أأي عنرص أأ  ع خطأأ ، معاًل عني عىل مكتب التسملتوعالوة عىل ذكل، سي ". خطأأً أأو يبدو أأنه ُمود 
ً  يسحبأأن  بطلب من املوِدع، ومبعىن أ خر، قد يبدو قبل منح اترخي دويل لإيداع الطلب.  أأي عنرص أأو جزء ُمود ع خطأأ

20.5القاعدة اجلديدة  أأن
)اثنيًا(
س تتناول مسائل حتديد اترخي  ، يف صيغهتا احلالية،من قواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 عنرص أأو جزء أأوِدع خطأأً، معاًل بطلب من املوِدع، س يؤثر عىل احملتويت، وابلتايل عىل كشف حسبخاصة وأأن الإيداع، 
يداع.  معطيات  الطلب اذلي يُمنح اترخي اإ

يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تكون أأيضًا طرفًا متعاقدًا  وماكنية أأن تقوم دوةل عضعن اإ  سؤالابلتايل ال ويُطرح  .35
قلميية مع الهنج املقرتح ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام هو مبنير يف معاهدة قانون الرباءات  مبواءمة قوانيهنا الوطنية والإ

20.5القاعدة  يف
)اثنيًا(
ىل أأن ااملقرتحة  أأعاله(  27( من معاهدة قانون الرباءات )كام رُشح يف الفقرة 1)2ملادة ، مع الإشارة اإ

رشط بشأأن اترخي الإيداع غري رشوط اترخي الإيداع املنصوص  يأأن ل ُيوز لأي دوةل متعاقدة أأن تنص عىل أأ تنص عىل 
ن اعترب املوِدع أأو املاكل أأن ذكل الرشط أأفضل من رشوط اترخي  من 5علهيا يف املادة  معاهدة قانون الرباءات حىت واإ

وقد يبدو أأن اجلواب عىل هذا السؤال يعمتد عىل تفسري لكمة "رشوط" يف الإيداع اليت تنص علهيا معاهدة قانون الرباءات. 
 ( من معاهدة قانون الرباءات. 1)2املادة 

فسري لكمة "رشوط" بأأهنا تعين تكل الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع مبوجب معاهدة قانون ميكن ت ومن هجة أأخرى،  .36
( من معاهدة قانون 1)2أأن املادة وهجة النظر هذه ما يدمع ويبدو أأن اليت ينبغي أأن ميتثل لها املودعون أأو املالكون.  الرباءات

عىل معاهدة قانون الرباءات اليت  01.2الحظة التوضيحية صياغة املوكذا الرباءات صيغت من منظور املودعني واملالكني، 
أأن يكون الطلب اذلي يس تويف احلد الأقىص من الرشوط اليت تسمح  [...]ضمن للمودعني واملالكني يتنص عىل أأن احلمك "

 "هبا املعاهدة والالحئة التنفيذية مس توفيا للرشوط الشلكية اليت يطبقها أأي طرف متعاقد.
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( من معاهدة قانون الرباءات بأأهنا تغطي الرشوط 1)2ميكن أأيضًا تفسري لكمة "رشوط" يف املادة ومن هجة أأخرى،  .37
الرشوط اليت املرتبطة بتارخي الإيداع املنصوص علهيا يف املعاهدة، اليت ميكن أأن تُفرض عىل املودعني واملالكني لكن كذكل 

 عىل املاكتب. ميكن أأن تُفرض 

ن أأخذان  .38 ىل أأي كون ، يالأوللتفسري ابواإ لزايم يُفرض عىل مكتب بأأن يدعو املوِدع اإ أأي عنرص أأو جزء  حسبرشط اإ
أأي عنرص أأو جزء من هذا القبيل من الطلب  بسحبأأوِدع خطأأً من الطلب، وأأن يقوم بنفسه، نزوًل عند طلب املوِدع، 

20.5 )كام مبوجب القاعدة
)اثنيًا(
( من معاهدة قانون 1)2من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، خارجًا عن نطاق املادة املقرتحة  

لزايم من هذا القبيل مفروض عىل املكتب، يُطبق يف س ياق  ن أأخذان ابلتفسري الثاين، ميكن أأن يُعترب رشط اإ الرباءات. لكن اإ
 وأأنه خيالف ابلتايلمن معاهدة قانون الرباءات  5 حتديد اترخي الإيداع، رشطًا أأفضل ابلنس بة للموِدع مما تنص عليه املادة

 ( من معاهدة قانون الرباءات. 1)2املادة 

 اخلالصة

جابة شافية عىل  .39 قد يتبنير من التقيمي الوارد أأعاله للمسائل املرتبطة بتارخي الإيداع يف معاهدة قانون الرباءات أأن ل اإ
ماكنية أأن تقوم دوةل عضو يف معاهدة التع اون بشأأن الرباءات تكون أأيضًا طرفًا متعاقدًا يف معاهدة قانون السؤال عن اإ

قلميية مع الهنج املقرتح ابلنس بة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ةالرباءات مبواءم ن اعُتمد ،قوانيهنا الوطنية والإ فامي خيص ، اإ
قلميية،  جلواب عىل هذا السؤال يتوقف بشلك كبري وقد يبدو أأن ا متش يًا مع معاهدة قانون الرباءات.و الطلبات الوطنية والإ

 عىل تفسري معاهدة قانون الرباءات، ل س امي خبصوص السؤالني التاليني: 

هل ينبغي من أأجل اعتبار جزء من الوصف أأو رمس بياين "انقصًا" من الطلب كام ُأودع، أأن يكون هذا  (أأ  )
أأنه يكفي من أأجل اعتبار  ، أأو)أأ( أأعاله(29لفقرة )انظر ا اجلزء أأو هذا الرمس انقصًا "موضوعيًا" من الطلب كام أأودع

جزء من الوصف أأو رمس بياين "انقصًا" من الطلب كام ُأودع، أأن يُعترب أأن هذا اجلزء أأو الرمس، من منظور املودع، 
  )ب( أأعاله(؛29انقصًا " من الطلب" )انظر الفقرة “اكن 

قانون الرباءات بأأهنا تعين "رشوطًا للمودعني ( من معاهدة 1)2لكمة "رشوط" يف املادة ينبغي تفسري هل  (ب )
 أأعاله(.  37ا تشمل أأيضًا "رشوطًا للماكتب" )انظر الفقرة أأعاله( أأم ينبغي تفسريها بأأهن 36واملالكني" )انظر الفقرة 

ىل أأن تفسري معاهدة قانون الرباءات يندرج  .40 ، لأطراف املتعاقدة يف املعاهدةاختصاص ا حرصًا يف نطاقوابلإشارة اإ
 فعىل الأطراف املتعاقدة يف املعاهدة أأن تنظر يف هناية املطاف يف هذه الأس ئةل وأأن تتخذ قرارًا بشأأهنا. 

قد يتوقف اجلواب عىل السؤال الثاين عىل الأقل عىل التصممي ادلقيق للهنج اجلديد املقرتح ملعاهدة التعاون كذكل،   .41
ماكنية التعامل مع مسأأةل  ع خطأأً من  حسببشأأن الرباءات؛ وميكن عىل سبيل املثال النظر يف اإ أأي عنرص أأو جزء مود 

جراءات حتديد اترخي الإيداع.   الطلب خارج نطاق اإ

ىل أأن الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع يف  وعالوة .42 معاهدة قانون الرباءات تنص عىل خيارات عىل ذكل، ونظرًا اإ
قلميية السارية، فاإن جحم أأي  طار القوانني الوطنية والإ متاحة أأمام الأطراف املتعاقدة يف املعاهدة بشأأن تنفيذ هذه املعاهدة يف اإ

وجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تطبق عىل الطلبات ادلولية، من هجة، هوة بني الرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع مب
قلميية، من هجة والرشوط املرتبطة بتارخي الإيداع  مبوجب معاهدة قانون الرباءات اليت تطبق عىل الطلبات الوطنية والإ

يف معاهدة قانون الرباءات؛ ذلا فاإن  أأخرى، سيتوقف اإىل حد بعيد عىل خيارات التنفيذ اليت ستتخذها الأطراف املتعاقدة
ذا اكن اعامتد الهنج اجلديد  ع هذه الهوةملاجلواب عىل السؤال املطروح ملعرفة ما اإ قد  عاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يوسر
ىل أ خر.  خيتلف كثريًا من طرف متعاقد يف معاهدة قانون الرباءات اإ
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ن اعُتم أأثر ( من 1)6تعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات مبوجب املادة ، عىل ماكتب الأطراف امل دالاقرتاح، اإ
 معاهدة قانون الرباءات

م اقرتح وفد وخالل نظر الفريق العامل يف هذه املسأأةل يف دورته التاسعة، أأعاله،  5بناًء عىل ما ُذكر يف الفقرة  .43 أأن تقدر
ف املتعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات مبوجب املادة من التوضيح بشأأن أأثر الأحاكم املقرتحة عىل ماكتب الأطرا الأمانة مزيداً 

 ( مهنا.1)6

من املعاهدة عىل الرشوط املرتبطة بتارخي  5وتقوم معاهدة قانون الرباءات، عامة، عىل هيلك تنص فيه املادة  .44
م املادة  عىل بتااًت  تؤثر ل مهنا الرشوط الشلكية الأخرى املرتبطة ابلطلب، أأي الرشوط الشلكية اليت 6الإيداع، بيامن تنظر

 حتديد اترخي الإيداع لكن يتعنير الامتثال لها يف همةل حمددة. 

ن اعُتمد، عىل ماكتب ادلول امل  .45 تعاقدة يف وعند النظر يف الأثر احملمتل للهنج املقرتح ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ
أأعاله عىل حدا،  2معاهدة قانون الرباءات، من الرضوري جمددًا النظر يف لك مسار من املسارين الواردين يف الفقرة 

أأي عنرص  حسب "2"التضمني ابلإحاةل، دون خسارة اترخي الإيداع، لعنرص أأو جزء "حصيح" يف طلب الأولوية؛ و "1" أأي:
 ً   " من الطلب.أأو جزء "ُمودع خطأأ

التضمني ابلإحاةل، دون خسارة اترخي الإيداع، لعنرص أأو جزء "حصيح" كام يرد يف طلب الأولوية، ويف  مسأأةلويف  .46
ون الرباءات ل تطبق عىل أأية رشوط مرتبطة ( من معاهدة قان1)5 أأعاله، وحتديدًا أأن املادة 44ضوء ما جاء يف الفقرة 

ماكتب الأطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون بشأأن الرباءات أأي أأثر عىل بتارخي الإيداع، ليس للهنج املقرتح ملعاهدة التعاون 
  ( مهنا.1)6الرباءات مبوجب املادة 

من معاهدة قانون الرباءات أأثر  6أأي عنرص أأو جزء "ُمودع خطأأً" من الطلب، يكون للامدة  حسبأأما يف مسأأةل  .47
حال اكن هذا اجلزء من الهنج املقرتح ملعاهدة التعاون  عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات فقط يف

ىل أأن صياغة املادة " الطلب. ويف هذا الس ياق، وحمتويتخيص "شلك  بشأأن الرباءات ( من معاهدة 1)6جتدر الإشارة اإ
ذن أأنه ينبغي  ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.1)27قانون الرباءات تتبع منوذج املادة  تصممي عبارة ويتضح مضنًا اإ

( من معاهدة قانون الرباءات ابلأسلوب نفسه املس تخدم يف العبارة الواردة يف املادة 1)6" طلب يف املادة وحمتويت "شلك
حمارض مؤمتر واش نطن وتتضمن املالحظات عىل هذه املادة الواردة يف  11( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.1)27

 التفسري التايل: ن بشأأن الرباءاتعاهدة التعاو مب اخلاصادلبلومايس 

)العريضة(  4)الطلب ادلويل( و 3ترد الرشوط املرتبطة ابلشلك واحملتويت عىل وجه اخلصوص يف املواد "
)املطالبة ابلأولوية( والقواعد املرتبطة هبذه املواد )وحتديدًا  8)الرسوم( و 7)مطالب امحلاية( و 6)الوصف( و 5و

ىل  3القواعد من  " جملرد التشديد عىل أأمر مفروغ منه وهو أأن النص ل احملتويتردت عبارة "الشلك أأو وو  (.13اإ
  "يقصد به رشوط قانون الرباءات املوضوعي )أأي معايري أأهلية الاخرتاع للحامية مبوجب الرباءة وما اإىل ذكل(.

التعاون بشأأن الرباءات حتديد أأحاكم معاهدة حاول البعض ويف معرض املفاوضات بشأأن معاهدة قانون الرباءات،  .48
، لكن ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات1)27اليت تندرج حتديدًا مضن نطاق "شلك ومضمون" الطلب مبوجب املادة 

( من معاهدة قانون 1)6 يف املادةالواردة هذه احملاوةل ابءت ابلفشل. ذلا ل يزال تفسري عبارة "شلك وحمتويت" الطلب 
 ة للأطراف املتعاقدة يف املعاهدة. الرباءات مشلكة ابلنس ب
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جراءات  .49 يداعه  حسبوبغض النظر عام تقدم، تبدو اإ جراءات تعديل أأو عامة حمتوى من طلب ما بعد اترخي اإ أأهنا اإ
جراءات  ن اكن "احملتوى" املوضوعي للطلبتصحيح، أأي اإ ، ل تعترب عامة أأهنا ختص "رشوط شلك أأو حمتويت" الطلب، واإ

 مبعىن املعلومات املوضوعية املضمنة يف الطلب، قد يتغرير نتيجة التعديل أأو التصحيح. 

من الطلب وفق الهنج املقرتح أأو جزء "أأوِدع خطأأً" أأي عنرص  حسبالإجراءات اليت حتمك ل كونيلن وبناًء عليه،  .50
 ( مهنا. 1)6ة قانون الرباءات مبوجب املادة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأي أأثر عىل ماكتب الأطراف املتعاقدة يف معاهد

ىل الإحاطة علاًم  .51 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[

         

 


