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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مايو  6 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2019يونيو  14اإ

 لدى إدارة الفحص التمهيدي الدويل احملفوظاقرتاح بشأن توافر امللف 
عدادوثيقة   س نغافورة من اإ

 ملخص

ىل مطالبة  .1 دارة الفحص المتهيدي ادلويل بزتويدحتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات تدعو اإ  املكتب ادلويل بصور بعض اإ

ىل تكل امل . ومن شأأن ذكل تسهيل نفاذ الفاحصني يف املاكتب امل دلهيا احملفوظ الواردة يف امللف ستنداتامل  . ستنداتتارة اإ

ىل ذكل، س يتيح املكتب ادلويل تكل امل  عن املكتب املتار، مما يضمن مزيدا من الشفافية  نيابةللجمهور  ستنداتوابلإضافة اإ

 فامي خيص معلية الفحص المتهيدي ادلويل.

 معلومات أأساس ية

ذ  لقد ابت ضامن الشفافية مضن معليات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .2 )معاهدة الرباءات( يكتيس أأمهية أأكرب، اإ

زاد الرتكزي عىل توثيق الصةل بني املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية لتحسني قدرة املس تخدمني عىل التنبؤ حبيازة الرباءات 

قلميية. ومتش يا مع ذكل، اختذت  والقضاء عىل ظاهرة ل داعي لها ويه ازدواجية العمل عىل مس توى املاكتب الوطنية والإ

 مجعية معاهدة الرباءات اخلطوات التالية:
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ضافة القاعدة 1997قّررت امجلعية، يف دورهتا الرابعة والعرشين يف عام  (أأ ) لزتويد املاكتب  3.94، اإ

ماكنية السامح بنفاذ الغري  ىل طلب دويل، مبا يف ذكل أأياملتارة ابإ تعلق ابلفحص المتهيدي ادلويل، ي  مستند اإ

ماكنية الاطالع عىل كتب املتار عىل امل  املطبق القانون الوطينحدود ما يسمح به  يف طلب وطين، بشأأن اإ

 ولكن ليس قبل النرش ادلويل؛

ضافة القاعدة 2002امجلعية، يف دورهتا احلادية والثالثني يف عام وقّررت  (ب) للسامح للمكتب  )ج(1.94، اإ

اتحة صور اترخي بدء اكتب املتارة، عىل أأن يكون ن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل نيابة عن املع ادلويل ابإ

 ؛2004يناير  1 النفاذ

وتعديل  )اثلثا(44، حذف القاعدة 2013وقّررت امجلعية، يف دورهتا الرابعة والأربعني يف عام  (ج)

دارة البحث ادلويل اعتبارا من اترخي النرش 1.94 القاعدة اتحة الرأأي املكتوب الصادر عن اإ )ب( للسامح ابإ

 .2014يوليو  1يكون اترخي بدء النفاذ ادلويل، عىل أأن 

دارة الفحص المتهيدي ادلويل، حاليا، صورة عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل واملرفقات  .3 ونتيجة ذلكل، ترسل اإ

، 8.66املنصوص علهيا، اليت ل تش متل عادة سوى عىل أ خر مجموعة من التعديالت والكتاب املرافق كام تشرتطه القاعدة 

ىل لك من 3.66املقدمة بناء عىل القاعدة احلجج عىل  أأو . وعقب 71والقاعدة  36ودع واملكتب ادلويل بناء عىل املادة امل، اإ

وذكل بنرش  73والقاعدة  36ذكل، يتيح املكتب ادلويل ذكل التقرير وتكل املرفقات للك من املاكتب املتارة مبوجب املادة 

لكرتونيا عىل "ركن الرباءات".  ستنداتتكل امل  دارة البحث اإ ويُتاح يف "ركن الرباءات أأيضا الرأأي املكتوب الصادر عن اإ

. ولكن ل يُتاح )اثنيا(66، اذلي يُعترب كذكل مبثابة الرأأي املكتوب الأول لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل طبقا للقاعدة ادلويل

مجموعات التعديالت والكتب السابقة احملتوية عىل الإنرتنت أأي من ال راء املكتوبة الأخرى لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل و 

ذا أأاتهحا مكتب خمتار عرب املوقع املعىل احلجج والرشوح املقدمة من  ل اإ عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل، اإ ودع قبل اإ

كل صدور التقرير املذكور. ويف الوقت احلايل، تقترص ت ، عقب3.94)ج( و2.94فقا للقاعدتني الإلكرتوين اخلاص به، و 

عدادها  ستنداتالرتتيبات عادة عىل احلالت اليت يتيح فهيا املكتب املتار امل  دارة للفحص اليت توىل هو اإ بصفته اإ

 ادلويل. المتهيدي

ومبا أأنه ل يُرفق بتقرير الفحص المتهيدي ادلويل سوى أ خر مجموعة من التعديالت و/أأو الكتاب، غالبا ما ينشأأ مغوض  .4

عداد تقرير  دارة الفحص المتهيدي ادلويل قبل اإ أأمام فاحيص املاكتب املتارة حول التعديالت و/أأو احلجج اليت نظرت فهيا اإ

ملعلومات مفيدة لهؤلء الفاحصني، خصوصا عندما ل تعاجل التعديالت املرفقة الفحص المتهيدي ادلويل. وقد تكون تكل ا

 رأأيودع قد قدم تعديالت وجحج جوهرية لتجاوز اعرتاضات أأبديت يف املابلتقرير املذكور سوى قضااي بس يطة يف حني اكن 

 مكتوب سابق.

ىل المنو املطرد يف عدد الطلبات ادلولية، اليت ختضع حنو وابلنظر  .5 ابملائة مهنا لفحص متهيدي دويل، يبدو من  6ىل اإ  5اإ

لكرتونيا عىل  املس تحسن أأن تُتاح ال راء املكتوبة لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل، وكذكل التعديالت والكتب، اإ

دارة للفحص المتهيدي الرباءات"، مع تقرير الفحص المتهيدي ادلويل. "ركن  ويرى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية، بصفته اإ

ىل اكمل نتاجئ الفحص المتهيدي ادلويل عرب منصة  ادلويل ومكتبا خمتارا عىل حد سواء، أأن ذكل س ميكّن من النفاذ بسهوةل اإ

 واحدة، وميكّن ابلتايل فاحيص املاكتب املتارة من اكتساب فهم شامل لنتاجئ الفحص المتهيدي ادلويل.
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 ملف الفحص المتهيدي ادلويل ة يفالوارد ستنداتنية املرتبطة بتوافر امل و املسائل القان

(، حمّل نقاش يف ادلورة السادسة لجامتع 1)38اكن الطابع الرسي للفحص المتهيدي ادلويل، حسب تفسري املادة  .6

ىل  55)انظر الفقرات من  1997الإدارات ادلولية يف عام  (. ولتسهيل الاطالع عىل PCT/MIA/VI/16من الوثيقة  61اإ

 أأدانه: (، يرد نصها1)38املادة 

 38املادة 

 الطابع الرسي للفحص المتهيدي ادلويل

دارة  (1) – ل جيوز للمكتب ادلويل ولإدارة الفحص المتهيدي ادلويل السامح يف أأي وقت اكن لأي خشص أأو اإ

عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل ( 4)30ابلطالع طبقًا ملفهوم ورشوط املادة  -ابس تثناء املاكتب املتارة وبعد اإ

ذا مت ذكل بناء عىل طلب املودع أأو بترصحي منه. ل اإ  عىل ملف الفحص المتهيدي ادلويل، اإ

ونظر الاجامتع يف املسائل العملية اليت يواهجها الفاحصون يف املرحةل الوطنية، وكذكل يف التناقض املوجود بني نفاذ  .7

ىل ملف الفحص المتهيدي ادلويل، من هجة، وبني الطابع المتهيدي  والإرشادي وغري امللزم ذلكل الفحص، من هجة الغري اإ

جياد تفسري أأخرى. واتفق الاجامتع عىل لزوم اتباع هنج جديد حيال رسية ملف الفحص المتهيدي ادلويل  واس تصوب فكرة اإ

 (:PCT/MIA/VI/16من الوثيقة  59(. وبناء عليه )الفقرة 1)38أأوسع للامدة 

ىل ملف 1)38عليه يف املادة "اتفق الاجامتع عىل أأن الاس تثناء املنصوص  ( واذلي يسمح بنفاذ املاكتب املتارة اإ

ماكنية نفاذ املاكتب املتارة نفسها. ووفقا لهذا التفسري،  الفحص المتهيدي ادلويل ل ينبغي تفسريه عىل أأنه حيدّ  من اإ

اتحة ملفات الطلبات لل  مل خفاءجمهور يعد يُشرتط من املاكتب املتارة اليت يسمح قانوهنا الوطين ابإ ملف الفحص  اإ

وينبغي أأن يصبح تقرير الفحص المتهيدي ادلويل، هو وابيق المتهيدي ادلويل عندما تكون تسمح بذكل النفاذ. 

ن اكن متاحا يف املكتب املتار، جزءا من ملف ذكل املكتب وينبغي أأن  مضمون ملف الفحص المتهيدي ادلويل، اإ

 "امللف. ذكلبقية  شأأنه شأأنامجلهور  يوضع حتت ترصف

صالح معاهدة الرباءات  .8 جراء مزيد من املناقشات يف الفريق العامل املعين ابإ وطبقا للتفسري الوارد أأعاله وبعد اإ

أأعاله. وأأوحضت هااتن  2والفريق العامل ملعاهدة الرباءات، أأضافت مجعية معاهدة الرباءات القاعدتني املذكورتني يف الفقرة 

عداد تقرير الفحص المتهيدي  القاعداتن حق املاكتب املتارة اتحة أأجزاء من ملف الفحص المتهيدي ادلويل للجمهور بعد اإ يف اإ

 ب لإدارة البحث ادلويل.و ووّسعتا تدرجييا من نطاق التوافر الفعيل ذلكل التقرير وكذكل للرأأي املكت ادلويل

 ت)ج( والتعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءا1.94و 1.71اقرتاح تعديل القاعدتني 

دارة  خدمة ملصاحل .9 الفاحصني يف املاكتب املتارة وعامة امجلهور، يُقرتح أأن تُتاح عىل الأقل ال راء املكتوبة الصادرة عن اإ

عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل.  الفحص المتهيدي ادلويل والتعديالت و/أأو الكتب للجمهور عىل "ركن الرباءات" بعد اإ

ماكنية اس تخدام الاس امترات الأخرى من اس امترات الفصل النظر ، يُقرتح املودعني ابلأساسوخدمة ملصاحل  .10 أأيضا يف اإ

ىل اختاذ مزيد من الإجراءات )مثل الاس امترة  الثاين ملعاهدة ، اليت تدعو PCT/IPEA/405الرباءات اليت تدعو املودعني اإ

ىل امل  ضافية( لأغراض الإرسال اإ ىل تقليص املطالب أأو تسديد رسوم اإ دخال تغيريات املودعني اإ كتب ادلويل )س يقتيض ذكل اإ
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ملاكفئة أأيضا الاس امترات ايطال أأخرى عىل التعلاميت الإدارية، فضال عن الاقرتاحات الرئيس ية املبيّنة يف املرفق الثاين، مما قد 

جراءات الفصل الأول(. وس تكون تكل الاس امترات متاحة عىل الفور للمودعني من خالل النظام الإلكرتوين  يف اإ

رسالها ابلربيد العادي. ويُقرتح أأن تُتاح تكل امل  ملعاهدة كذكل عىل  ستنداتالرباءات، مما جينّب التأأخري النامج عن اإ

عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل. وس يكون عدد امل  "ركن املعنية صغريا نسبيا، ولكن الفوائد  ستنداتالرباءات" بعد اإ

 خالف ذكل ابلربيد العادي من بدل بعيد. ستنداتس تكون كبرية ابلنس بة للمودعني اذلين يس تلمون امل 

 ولهذا الغرض، يُقرتح ما ييل: .11

رسال  1.71تعديل القاعدة  (أأ ) دارات الفحص المتهيدي ادلويل ابإ  مستنداتبغرض توفري أأساس ملطالبة اإ

ىل املكت ضافية اإ  ب ادلويل؛اإ

ى الواردة يف امللف احملفوظ دل ستنداتامل  بأأن يتيح)ج( للسامح للمكتب ادلويل 1.94وتعديل القاعدة  (ب)

دارة الفحص المتهيدي ادلويل   ستنداتنيابة عن مكتب خمتار يرغب يف ذكل، رشط توفري تكل امل اإ

 ادلويل. للمكتب

دارة الفحص المتهيدي من التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءا 602وتعديل البند  (ج) ت لالشرتاط من اإ

ىل املكتب ادلويل؛ رسال صور من ال راء املكتوبة وكتب املودعني اإ  ادلويل اإ

دارة الفحص المتهيدي  (د) والنظر أأيضا، يف حال قبول الاقرتاح الرئييس، يف تعديل عدد من اس امترات اإ

دارية لشرتاط  6ء ادلويل والعمل، حسب الاقتضاء، عىل تعديل البنود ذات الصةل من اجلز  من التعلاميت الإ

اتحة أأجزاء رئيس ية أأخرى من ملف الفحص المتهيدي ادلويل  ىل املكتب ادلويل، مبا يسمح ابإ رسالها اإ اإ

 للمودعني وعامة امجلهور.

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات واملذكورة يف الفقرتني  .12 )أأ( 11ويورد املرفق الأول التعديالت املقرتح اإ

دخالها عىل التعلاميت الإدارية واملذكورة يف الفقرة 11و  )ج( أأعاله.11)ب( أأعاله. أأما املرفق الثاين فيورد التعديالت املقرتح اإ

دارات البحث ادلويل  .13 لكرتونية لإرسال امل ومبا أأن اإ ىل املكتب ادلويل، يُؤمل يف أأل  ستنداتتس تخدم حاليا وسائل اإ اإ

اتحة الصور عىل عب داري كبري.تنطوي اإ  ء اإ
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 الإجراءات الأخرى

ىل  .14 ميكن أأن تشلّك الرتتيبات املقرتحة يف مرفقي هذه الوثيقة خطوة أأوىل حنو املزيد من التحسينات يف النفاذ اإ

ذا اكن ينبغي املعلومات اخلاصة ابلفحص المتهيدي ادلويل. وعىل وجه اخلصوص، قد يرغب الفريق العامل  يف النظر فامي اإ

ماكنية وقف تضمني التعديالت والتصحيحات والكتب مكرفقات لتقرير الفحص دعوة اجامتع ا ىل اس تعراض اإ لإدارات ادلولية اإ

ظهارها مك  ذ يكون من الأنسب اإ ىل نرش النصوص  ستنداتالمتهيدي ادلويل، اإ ىل جانب السعي اإ منفصةل. وعالوة عىل ذكل واإ

ظهار التعديالت والتصحيحات الاكمةل ملتون الطلبات،  مكتون طلبات جديدة اكمةل، ومتيزيها بشلك مناسب لبيان ميكن اإ

الاختالفات مع الطلبات ابلصيغة اليت أأودعت هبا، مما يعفي املاكتب املتارة من امجلع بني التعديالت املرفقة بتقرير الفحص 

 المتهيدي ادلويل والطلب ادلويل بصيغته املنشورة.

ىل ما ييل: .15 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

التعديالت املقرتح  النظر يف "1"

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة  اإ

التعاون بشأأن الرباءات والتغيريات 

دخالها عىل التعلاميت الإدارية  املقرتحة اإ

 والواردة يف مرفقي هذه الوثيقة؛

خرى  "2" والتعليق عىل الإجراءات الأ

 من هذه الوثيقة. 14الوارد بياهنا يف الفقرة 

]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول
 

 املرفق الأول

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1التعديالت املقرتح اإ

 جدول احملتوايت

رسال   71القاعدة   2 ........................................................... واملستندات ذات الصةل تقرير الفحص المتهيدي ادلويلاإ

ليه  71.1  2 ................................................................................................................................. املرسل اإ

 2 .................................................................................................. صورة عن الواثئق املستشهد هبا  71.2

ماكنية الاطالع عىل امللفات  94القاعدة   3 .................................................................................................... اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل  94.1  3 ........................................................................ اإ

ىل  )اثنيا(1.94من   3 .................................................................................................... ]دون تغيري[  3.94اإ

  

                                         
ىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التو  1  .ايل، بتسطري النص املعين أأو شطبهيُشار اإ
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 71القاعدة 

رسال تقرير الفحص المتهيدي ادلويل  اإ

 ذات الصةل ستنداتوامل 

ليه 71.1  املرسل اإ

ن وجدت يف  )أأ( دارة الفحص المتهيدي ادلويل صورة عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل وعن مرفقاته اإ ترسل اإ

ىل لك من املكتب ادلويل ومودع الطلب.اليوم   ذاته اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل صورا عن امل  )ب( الأخرى الواردة يف ملف الفحص المتهيدي ادلويل  ستنداتترسل اإ

ىل املكتب ادلويل طبقا للتعلاميت الإدارية.  اإ

دخالها عىل البند  توفر الفقرة تعليق:] ، وكذكل للتعلاميت الإدارية اليت 602اجلديدة )ب( أأساسا واحضا للتعديالت املقرتح اإ

رسال امل  ضافية.[ ستنداتتشمل اإ ىل تسديد رسوم اإ  الأخرى يف املس تقبل، مثل ادلعوات اإ

 صورة عن الواثئق املستشهد هبا 71.2

ىل )د( (أأ )من   ]دون تغيري[ اإ
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 94القاعدة 

ماكنية الا  طالع عىل امللفاتاإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل 94.1  اإ

 ]دون تغيري[ )أأ(

يقدم املكتب ادلويل صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفه، بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس  ]دون تغيري[ )ب(

ىل )ز(. وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة  والفقرات من 38قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل وبرشط مراعاة املادة  )د( اإ

 مقابل تقدمي صور املستندات.

م املكتب ادلويل )ج( نيابة عن املكتب املتار  )ب( بناء عىل الفقرة الفحص المتهيدي ادلويلصورًا عن تقرير  ،يقّدِّ

عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل، اذلي يلمتس ذكل دارة الفحص المتهيدي أأي مستند أأرسل  ولكن ليس قبل اإ ليه اإ ته اإ

. وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب )أأ( أأو )ب(1.71ادلويل مبوجب القاعدة 

 فرصة.

عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل هو ضامن الاتساق مع املادة  تعليق:] ىل اإ أأن مفن املمكن (، 1)38الغرض من الإشارة اإ

عداد ذكل املوّسعةم من الصيغة يُفه ىل املكتب ادلويل قبل اإ  التقرير.[ للقاعدة أأهنا س ُتطبق عىل املستندات املُرسةل اإ

ىل )ز( (د)من   ]دون تغيري[ اإ

ىل  )اثنيا(1.94من   ]دون تغيري[ 3.94اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

دخالها عىل   2التعلاميت الإداريةالتعديالت املقرتح اإ

 جدول احملتوايت
 

Section 602  Processing of Amendments by the International Preliminary Examining Authority .. 2 

 

  

                                         
ىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه.يُ  2  شار اإ
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Section 602 

 Processing of Amendments by the International Preliminary Examining Authority 

(a)  The International Preliminary Examining Authority shall: 

 (i) to (iv) [No change] 

 (v) [no change]  annex to the copy of the international preliminary examination report 

which is transmitted to the International Bureau any replacement sheet and letter 

as provided for under Rule 70.16; 

 (vi) [no change]  annex to the copy of the international preliminary examination report 

which is transmitted to the applicant a copy of each replacement sheet and letter 

as provided for under Rule 70.16; 

[COMMENT:  As noted in paragraph Error! Reference source not found. of the main body of t
his document, a later stage of improvement might be to cease annexing the amendments and 
letters to the international preliminary examination report, noting that the amendments to the 
Regulations proposed in Annex I would in future allow those documents to be made available in 
a more convenient format, with less work for the International Preliminary Examining Authority.] 
 
 

 (vii) if a written opinion is to be established, transmit to the International Bureau, a 

copy of the written opinion of the International Preliminary Examining Authority 

together with a copy of each replacement sheet and accompanying letter 

required under Rule 66.8 or containing arguments submitted under Rule 66.3. 

(b) to (d)   [No change] 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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