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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017 مايو 12اإ
 
 

 إرسال نتائج البحث و/أو التصنيف السابق من مكتب تسلم الطلبات إىل إدارة البحث الدويل

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص
ىل القاعدة  الإحاةليرد يف هذه الوثيقة اقرتاح بتعديل  .1 12" نتيجة تعديل القاعدة 2)ب("1.4اإ

)اثنيا(
اذلي اعمتدته مجعية  

حاةل)ب( لتصويب 2.41وتعديل القاعدة  2015معاهدة الرباءات( يف أأكتوبر مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) ىل  اإ اإ
23القاعدة يف فقرة 

)اثنيا(
2. 

 معلومات أأساس ية
ىل  5املعقودة يف الفرتة من  السابعة والأربعنييف دورهتا  )امجلعية( اعمتدت مجعية معاهدة الرباءات .2  2015 أأكتوبر 14اإ

ىل  3ويف دورهتا الثامنة والأربعني املعقودة يف الفرتة من  نفيذية مهنا تعديالت يف الالحئة الت  قراراتمجةل  2016أأكتوبر  11اإ
دارة البحث ادلويلملعاهدة الرباءات ختص اإ  ىل اإ )انظر  رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإ

12القواعد 
)اثنيا(

23و 
)اثنيا(

23والقاعدة  PCT/A/47/9يف املرفق الثاين من الوثيقة  41و 
)اثنيا(

يف املرفق الأول من  
الطلب ترسي عىل  وأأن 2017يوليو  1أأن تدخل تكل التعديالت حزي النفاذ يف ًا أأيض(. وقررت PCT/A/48/5 الوثيقة

يداعه ادلويل يف ادلويل اذلي   PCT/A/47/9 الوثيقة من 20 الفقرة )انظر أأو بعده 2017يوليو  1يكون اترخي اإ
 (.PCT/A/48/5الثاين من الوثيقة  واملرفق
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طار تكل التعديالت، ُأضيفت القاعدة  .3 ىل 2.41ويف اإ دارة  الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات لتنص عىل اإ أأن تراعي اإ
باه . ولُفت انت 12.4بناء عىل القاعدة ذكل املودع فهيا طلب احلاةل اليت ي يف حالت غريالبحث ادلويل نتاجئ حبث سابق 

ىل أأن الإحاةل ىل القاعدة  املكتب ادلويل اإ 23اإ
)اثنيا(

مكتب  اليت يرسل فهياالت احلهبا )ب( اليت اكن يُقصد 2.41يف القاعدة  2
دارة البحث ادلويل نتاجئ حبث سابق أأو تصنيف سابق ىل اإ  متاحة دلى مكتب تسملم الطلبات بصيغة تكون تسمل الطلبات اإ

ذ ينبغي هل مقبوةل  وطريقة ىل القاعدة  الإحاةلمثل مكتبة رمقية، ابتت غري حصيحة. اإ 23يف هذا الصدد اإ
)اثنيا(

 )ج(.2

ل القاعدة  وأأدرك املكتب .4 12ادلويل أأيضًا أأنه حيامن عدَّ
)اثنيا(

طار 2)ب("1.4أأغفل رضورة تعديل القاعدة   ". ويف اإ
ن ادلورة السابعة والأربعني للجمعية يف عام  ابم لت 2015التعديالت املعمتدة اإ ىل البحث السابق يف  الإحاةل، عُدمِّ اإ

12 القاعدة
)اثنيا(

ىل القاعدة 1 12)ج( و)و( اإ
)اثنيا(

(. .PCT/A/47/4 Rev( )انظر املرفق الأول من الوثيقة )ب( و)د1
 ".2)ب("1.4يف القاعدة  تعديل الأمر ذاته ُأغفل ولكن

 قرتاحالا
ىل الفقرتني الصحيحتني من القاعدة 2)ب("1.4لقاعدة يُقرتح تعديل ا .5 حاةل اإ 12" لالإ

)اثنيا(
كام عدلهتا امجلعية يف دورهتا  1

)ب( لتصويب 2.41ًا تعديل القاعدة . ويُقرتح أأيض2017يوليو  1حزي النفاذ يف  اخةلوادل 2015السابعة والأربعني يف عام 
23القاعدة  الإحاةل من

)اثنيا(
ىل القاعدة )ب( 2 23اإ

)اثنيا(
 )ج(.2

12وترد يف مرفق هذه الوثيقة التعديالت املقرتحة مع بيان الأجزاء املعنية من القاعدتني  .6
)اثنيا(

23و 
)اثنيا(

 ادلاخةلبصيغهتا  
لهيا. ولن يُطلب من امجلعية سوى املوافقة عىل تكل التعديالت املنطقية بعد  2017يوليو  1حزي النفاذ يف  لتيسري الرجوع اإ

يصاء امجلعية بدخول تكل التعديالت حزي النفاذ  دخول الأحاكم الأساس ية حزي النفاذ، ومن مث تعزتم الأمانة اإ
يداعه ادلويل يف  اذلي ويلادلطلب الوأأن ترسي عىل  2018 يوليو 1 يف  .أأو بعده 2018يوليو  1يكون اترخي اإ

ىل النظر يف   .7 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

 الوثيقة. والواردة يف مرفق هذه

 ]ييل ذكل املرفق[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات  1التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

 2 ..................................................................................................................................... (حمتوايهتا) العريضة 4 القاعدة

 2 ....................................................................... التوقيع - الاختيارية واحملتوايت الإجبارية احملتوايت 1.4

ىل 2.4  2 ........................................................................................................................... [بدون تغيري] 19.4 اإ

12 عدةالقا
(اثنيا)

 3 ...................................................................................... سابق ببحث تتعلق واثئق الطلب مودع تقدمي 

12
(اثنيا)

مت عريضة حال يف سابق ببحث تتعلق واثئق الطلب مودع تقدمي[ بدون تغيري] 1  قدمِّ

 3 ................................................................................................................ 12.4 القاعدة مبوجب

 3 ............................................................................................................................. [معدةل غري] 2(اثنيا)12

23 القاعدة
(اثنيا)

رسال   4 ........................................................................................ سابق تصنيف أأو ببحث تتعلق واثئق اإ

23
(اثنيا)

 4 ........................................................................................................................... [بدون تغيري] 1

23
(اثنيا)

رسال[ بدون تغيري] 2 حاكم وفقا سابق تصنيف أأو ببحث املتعلقة الواثئق اإ  4 ................ 2.41 القاعدة لأ

 5 .............................................................................................................. سابق وتصنيف حبث نتاجئ مراعاة 41 القاعدة

 5 ........................................................................................................................... [بدون تغيري] 1.41

خرى احلالت يف سابق وتصنيف حبث نتاجئ مراعاة 2.41  5 .................................................................. الأ

 

 

                                                
1

لهيا.   التعديالت املقرتحة مبيَّنة بتسطري املضاف وشطب احملذوف. وُأدرجت بعض الأحاكم غري املقرتح تعديلها لتيسري الرجوع اإ
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 4القاعدة 
 العريضة )حمتوايهتا(

 التوقيع -احملتوايت الإجبارية واحملتوايت الاختيارية  1.4

 [بدون تغيري] )أأ(

 عند الاقتضاء، جيب أأن تش متل العريضة عىل ما يأأيت: )ب(

 مطالبة ابلأولوية؛ "1"

" 1"4.12بياانت متعلقة ببحث سابق وفقا ملا هو منصوص عليه يف القاعدتني  "2"

 ؛)د()و(و )ب()ج(1)اثنيا(12و

ىل براءة رئيس ية؛ "3" ىل طلب رئييس أأو اإ شارة اإ  اإ

دارة البحث ادلويل اخملتصة اليت خيتارها مودع الطلب. "4" ىل اإ شارة اإ  اإ

 [بدون تغيري]   و)د( )ج(

ىل  2.4  [بدون تغيري]  19.4اإ
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12القاعدة 
)اثنيا(

 
 تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق

12
)اثنيا(

مت مبوجب القاعدة [بدون تغيري] 1  12.4 تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة قدمِّ

دارة البحث ادلويل نتاجئ حبث سابق أأجرته 12.4يف حال المتس املودع، بناء عىل القاعدة  )أأ( ، أأن تراعي اإ

نه ي  دارة أأخرى للبحث ادلويل أأو أأجراه مكتب وطين، فاإ تعني عىل املودع، رشط مراعاة أأحاكم الفقرات الإدارة ذاهتا أأو اإ

ىل مكتب تسمل الطلبات مع الطلب ادلويل صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الشلك  من م اإ ىل )د(، أأن يقدم )ب( اإ

هما به املكتب املعين )مثال، بشلك تقرير البحث أأو قامئة حباةل التقنية الصن ا به الإدارة املعنية أأو قدم اعية السابقة اذلي قدمهتم

 املستشهد هبا أأو تقرير الفحص(.

يف حال أأجرى البحث السابق املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات، جاز للمودع أأن  )ب(

دارة البحث  ىل اإ رسالها اإ لهيا يف الفقرة )أأ( واإ عداد الصورة املشار اإ يعرب عن رغبته يف أأن يتوىل مكتب تسمل الطلبات اإ

م ذكل الالامتس يف العريضة وجيوز ملكتب تسمل الطلبات أأن يفرض  ادلويل، بدل هما املودع نفسه. ويتعني أأن يقدَّ من أأن يقدم

 دفع رمس هل وحلسابه نظري ذكل الالامتس.

دارة البحث ادلويل ذاهتا، أأو أأجراه املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته  )ج( يف حال أأجرت البحث السابق اإ

دارة للبحث ادلويل، فال  لهيا يف الفقرة )أأ( بناء عىل تكل الفقرة.اإ  يُشرتط تقدمي الصورة املشار اإ

لهيا يف الفقرة )أأ( متاحة ملكتب تسمل الطلبات أأو )د( لإدارة البحث ادلويل  يف حال اكنت الصورة املشار اإ

يُشرتط تقدمي الصورة بناء عىل ، واكن املودع يبنيم ذكل يف العريضة، فال ليت تقبلها، مثال من مكتبة رمقيةابلشلك والطريقة ا

 تكل الفقرة.

 [بدون تغيري]  2)اثنيا(12
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23القاعدة 
)اثنيا(

 
رسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق  اإ

23
)اثنيا(

 [بدون تغيري] 1

23
)اثنيا(

حاكم القاعدة [ بدون تغيري] 2 رسال الواثئق املتعلقة ببحث أأو تصنيف سابق وفقا لأ  2.41اإ

، عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى 2.41 القاعدةوفقا لأحاكم  )أأ(

الطلب السابق ذكل املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق ب ذكلويكون الطلبات تسمل ا ل املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته مكتب

( 3)30 ( املنطبقة مبوجب املادة()أأ 2)30 الطلبات، مع مراعاة املادةالطلب السابق، يرسل مكتب تسمل  ذكلأأو صنَّف 

دارة البحث ادلويل، مع والفقرات )ب( و)د( و)ه(،  ىل اإ ، صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الشلك صورة البحثاإ

اذلي تكون متاحة به دلى املكتب املعين)مثال، بشلك تقرير حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأو 

ن  ،ص(، وصورة عن نتاجئ أأي تصنيف سابق وضعه املكتبتقرير حف  . وجيوز كذكل ملكتب تسملاكنت متوافرة فعالاإ

ضافية  (،3)30 ()أأ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 الطلبات، مع مراعاة املادة دارة البحث ادلويل أأي واثئق اإ ىل اإ أأن يرسل اإ

جرا تكليعتربها مفيدة ل و تتعلق ببحث سابق   ء البحث ادلويلالإدارة لأغراض اإ

خطار املكتب ادلويل يف أأجل أأقصاه  )ب( أأبريل  14ابلرمغ من الفقرة )أأ(، جيوز ملكتب تسمل الطلبات اإ

ىل هيئة البحث  2016 رسال نتاجئ حبث سابق اإ بأأنه ميكنه، بناء عىل الامتس يقدمه املودع مع الطلب ادلويل، تقرير عدم اإ

خطار بنا  ء عىل هذا احلمك يف اجلريدة.ادلويل. وينرش املكتب ادلويل أأي اإ

حسب اختيار مكتب تسمل الطلبات، تطبَّق الفقرة )أأ( مع ما يلزم من تبديل عندما يطالَب يف طلب  )ج(

دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى مكتب خيتلف عن املكتب اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات، ويكون 

صنَّف ذكل الطلب السابق، وتكون نتاجئ ذكل البحث أأو  لق بذكل الطلب السابق أأوذكل املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتع

 التصنيف السابق متاحة ملكتب تسمل الطلبات بشلك وطريقة يقبلهام، مثال من مكتبة رمقية.

دارة البحث ادلويل ذاهتا، أأو أأجراه  )د( ل تطبَّق الفقراتن )أأ( و)ج( يف حال أأجرت البحث السابق اإ

ذا عمل مكتب تسمل الطلبات بأأن صورة عن البحث أأو التصنيف املكتب ذا دارة للبحث ادلويل أأو اإ ته اذلي يعمل بصفته اإ

 السابق متاحة لإدارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلهام، مثال من مكتبة رمقية.

رسال تكل الصور بشلك )ه( لهيا يف الفقرة )أأ( أأو اإ رسال الصور املشار اإ  معني اكلأشاكل يف حال اكن اإ

ذن مودع الطلب متعارضا مع القانون الوطين املنطبق عىل مكتب تسمل  لهيا يف الفقرة )أأ( دون احلصول عىل اإ املشار اإ

رسال تكل الصور ابلشلك املعني املعين فامي 2015أأكتوبر  14الطلبات يف  رسال تكل الصور أأو اإ ، ل تطبَّق تكل الفقرة عىل اإ

ذن مودع الطلب متعارضا مع ذكل خيص أأي طلب دويل أأودع دل ى مكتب تسمل الطلبات املذوور طاملا للم الإرسال دون اإ

. وينرش املكتب ادلويل 2016أأبريل  14القانون، رشط أأن يبلِّغ املكتب املذوور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه 

 املعلومات املس تلمة هبذا الشأأن يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
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 41القاعدة 
 مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق

 [تغيريبدون ] 1.41

خرى 2.41  مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت الأ

 [تغيريبدون ] )أأ(

دارة البحملث ادلويل صملورة عملن نتملاجئ أأي حبملث سملابق أأو  )ب( ىل اإ يف حال أأرسل مكتب تسململ الطلبملات اإ

أأو اكنململت هململذه الصململورة متاحململة لإدارة البحململث ادلويل ابلشململلك  )ج()ب()أأ( أأو 2)اثنيململا(23تصململنيف سململابق مبوجململب القاعململدة 

جراء البحث ادلويل.  والطريقة اليت تقبلهام، مثال من مكتبة رمقية، جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل النتاجئ عند اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


