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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021مايو  17التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةالرابعة الدورة   عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

اءاتاإلدماج الرسمي للمسار الرسي    ع  ي معاهدة البر
اءات ف   لمعالجة البر

 وثيقة قدمتها اليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية

 الملخص

اءات( كي  .1 اءات )معاهدة البر  لتعديل الالئحة التنفيذية والتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر
ً
احا تتضمن هذه الوثيقة اقبر

اءات. تنصا عىل  ي نظام معاهدة البر
 
اءات ف ي المرحلة الوطنية من خالل اإلدماج الرسمي للمسار الرسي    ع لمعالجة البر

 
 الفحص الرسي    ع ف

 معلومات أساسية

اءات، لزيادة فعالية استخدام معاهدة  .2 ي وثائق مثل خارطة طريق معاهدة البر
 
ُبذلت جهود متجددة، عىل النحو المفصل ف

 لجملة أ
ً
اءات تحقيقا ي المرحلة الدولية البر

 
اءة ف ي العمل، وتوفبر إمكانات بحث وآراء بشأن األهلية للبر

 
هداف منها الحد من االزدواجية ف

اءات أن تقاسم العمل أو تعزيزه يعود بالفائدة عىل المكاتب والمودعير   تكون أدق وأعىل جودة.  وقد أظهر المسار الرسي    ع لمعالجة البر
ح إدماج ن كليهما.  اءات. ومن ثم، ُيقبر ي معاهدة البر

 
 ف
ً
اءات رسميا  أن تقوم المكاتب  ظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر

ً
ح تحديدا وُيقبر

ي المرحلة الوطنية وال تحتوي إال عىل مطالبا
 
م ف

َّ
قد
ُ
ي ت
ي فحص الطلبات التر

 
ت الوطنية واإلقليمية، بناًء عىل التماس المودع، باإلرساع ف

ي الفقرات أشارت إدارة البحث الدولي أو إدارة ا
 
ي بالمعايبر المنصوص عليها ف

 33من المادة  4إل  2لفحص التمهيدي الدولي إل أنها تف 
اءات )أو جعل تلك الطلبات خاصة(.  ي المرحلة الدولية  من معاهدة البر

 
ي ف

 
وسيشّجع ذلك المودعير  عىل التحقق من أن طلباتهم تستوف

ي الفقرات 
 
وط المنصوص عليها ف  عن خفض تكلفة التماس الحماية بموجب  33ة من الماد 4إل  2الرسر

ً
اءات، فضال من معاهدة البر

اءات مثل تقليص إجراءات  ي يتيحها اليوم نظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر
اءات بفضل المنافع التر ي إطار نظام معاهدة البر

 
اءات ف البر

 إل مواصلة المعالجة، وزيادة معدل القبول، وخفض معدل االستئناف. 
ً
ح تشجيع المكاتب  وسعيا ي الجهود، ُيقبر

 
الحد من االزدواجية ف

ي المرحلة الدولية. 
 
 الوطنية عىل زيادة إعادة استخدام العمل المنجز ف

ي أو تقرير تمهيدي دولي  .3  عىل رأي إيجابر
ً
اءات، سيتست  للمودع، الذي حصل كتابة ي إطار برنامج المسار الرسي    ع لمعالجة البر

 
وف

اءة من إد يطة أن تتطابق جميع عن األهلية للبر ي المرحلة الوطنية رسر
 
ي ف

ارة دولية، طلب معالجة وفحص معجلير  للطلب المعت 
ي الرأي المكتوب أو التقرير التمهيدي الدولي 

 
ي حظيت بإشارة إيجابية ف

ي طلب المرحلة الوطنية مع المطالبات التر
 
المطالبات المدرجة ف

اءة.  ي بعد  عن األهلية للبر
اءات.  وسيستخدم المكتب الوطت   ذلك نواتج عمل المرحلة الدولية لتبسيط فحص البر

ي طريقة  .4
 
ات جوهرية ف اءات إدخال أي تغيبر ي المسار الرسي    ع لمعالجة البر

 
ي المشاركة ف

ي نهاية المطاف، ال تتطلب وال تقتض 
 
وف

ي تعالجه بحث أو 
 ا المكاتب المشاركة. فحص المكاتب المشاركة للطلبات وإنما هدفها هو ضمان االرتقاء بنوعية الطلبات التر
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اءات يعود بالفائدة عىل المكاتب والمودعير  كليهما.  .5  أن توقد تبيرَّ   وتبيرَّ  حتر اآلن أن نظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر
ً
حديدا
 عن طريق تشجيع المودع

ً
ا ي البلدان المشاركة كثبر

 
اءات يرسع عملية فحص الطلبات المودعة ف ىل عير  نظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر

 وتتم هذه االستفادة تقديم طلبات تعالج بنجاح نواتج البحث والفحص السابقة ومن ثم تتيح للفاحصير  االستفادة من تلك النواتج. 
 لقوانينه 

ً
ام السيادة الوطنية للمكاتب المشاركة، إذ سيواصل كل مكتب بحث وفحص الطلبات وفقا من نواتج البحث والفحص مع احبر

اءة. الوطنية وال تراىع ي تتوصل إليها المكاتب األخرى بشأن األهلية للبر
ر الرسي    ع وتضم بعض الفوائد المثبتة لنظام المسا  النتائج التر
 : اءات ما يىلي ، وخفض تكلفة المعالجة الناجمة عن واقع أن الحاالت  لمعالجة البر إرساع الفحص، وزيادة معدل القبول بشكل كببر

ي نظام المسار الرسي    ع لم
 
اءات تتطلب إجراءات أقل قبل قبولها، وتقليص مدة المعالجة. المدرجة ف دة وال يتم المساس بجو  عالجة البر

ز تلك الجودة بمنح الفاحصير  نقطة انطالق أفض اءات، بل قد تعزَّ ي إطار نظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر
 
اءات الممنوحة ف ل البر
ي نظام ا للبحث والفحص. 

 
 إل أن كل مكتب مشارك ف

ً
 لقوانينه ونظرا

ً
اءات يجري البحث والفحص وفقا لمسار الرسي    ع لمعالجة البر

اءات ي تمنحها المكاتب الخارجة عن نظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر
اءات الممنوحة ال تقل جودة عن تلك التر  . الوطنية، فإن البر

ل مكتب الواليات الم .6 ي ستعود عىل المكاتب، سجَّ
اءات والعالمات التجارية وفيما يتعلق بفوائد الفعالية التر تحدة للبر

(USPTO)1  :  ما يىلي

 معدل القبول: 
 %86 -المسار الرسي    ع 

 %77 -خارج المسار الرسي    ع 

 معدل قبول اإلجراء األول: 
 %28 -المسار الرسي    ع 

 %13 -خارج المسار الرسي    ع 

ة االنتظار حتر اإلجراء األول:    متوسط فبر
 شهر 10.3 -المسار الرسي    ع 
 شهر 14.8 -كل الطلبات 

 : ي
ة االنتظار حتر صدور القرار النهاب    متوسط فبر

 شهر 15.3 -المسار الرسي    ع 
 شهر 23.3 -كل الطلبات 

اءات عىل الموقع  .7 ي نظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر
 
ويمكن االطالع عىل البيانات المناظرة للمكاتب المشاركة األخرى ف

 : ي التالي
وب   . https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.htmlاإللكبر

ي ال تعمل بصفة إدارة دولية اتفاقات بشأن نظام .8
 عن عدد كببر من المكاتب التر

ً
المسار  واليوم، أبرمت كل اإلدارات الدولية فضال

اءات مع م ي أو إقليمي واحد عىل األقل. الرسي    ع لمعالجة البر
ايد من االتفاقات الثنائية ب كتب وطت  شأن وترتب عىل ذلك دخول عدد مبر 

ي مختلف أنحاء العالم. 
 
إلدماج ويمكن إنهاء الحاجة إل إبرام العديد من هذه االتفاقات المستقلة عن طريق ا هذا النظام حبر  النفاذ ف

ي 
 
اءات ف اءات. الرسمي للمسار الرسي    ع لمعالجة البر وط تطبيق نظام المسار الرس  نظام معاهدة البر  إل ذلك، قد تختلف رسر

ً
ي    ع وإضافة

ي مكتب بعينه من اتفاق إل آخر. 
 
اءات ف اح اإلدماج الرسمي للمسار الرسي    ع لمعالجة البر  لمعالجة البر ي ومن ثم، فإن اعتماد اقبر

 
اءات ف

اءات من شأنه أن يتسم بفائدة مضافة وهي توحيد  .  معاهدة البر وط فتبسيط العملية بالنسبة إل المودعير   العديد من هذه الرسر

اءات ي معاهدة الير
ز
اءات ف  إدماج المسار الشي    ع لمعالجة الير

اءات )الفري .9 مت المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، إّبان الدورة الخامسة للفريق العامل لمعاهدة البر
َّ
ق العامل( قد

ي 
 
ي جنيف ف

 
قدت ف

ُ
ي ع

ة من  التر اءات 2012يونيو  1مايو إل  29الفبر  بعنوان "معاهدة البر
ً
كا  مشبر

ً
احا  اقبر  12" يضم 20/20، اقبر

ً
احا

اءات )الوثيقة اح الم (. PCT/WG/5/18 لزيادة تحسير  نظام معاهدة البر اءات وضم االقبر ك "معاهدة البر
 20/20شبر

ً
 محددا

ً
احا " اقبر

اءات، وترسي    ع فحص طلبات المرحلة الوطنية، وتحسير  إعابشأن "اإلدماج الرسمي للمسار الرسي    ع لم ي معاهدة البر
 
اءات ف دة عالجة البر

ي المرحلة الوطنية". 
 
اءات ف  استخدام عمل معاهدة البر

ت المملكة المتحدة والواليات المتحدة  .10
َّ
ي وردت إّبان الدورة الخامسة للفريق العامل، أعد

وبمراعاة المناقشات والتعليقات التر
ي ظل معاهدة التعاون األمريكي

 
ين الجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف مت إّبان الدورة العرسر

ِّ
د
ُ
احات األصلية ق  من االقبر

ً
 منقحة

ً
سخا

ُ
ة ن

ين الجتماع اإلدارات الدولية.  اءات، والدورة الحادية والعرسر اءات، والدورة السادسة للفريق العامل لمعاهدة البر  بشأن البر
احات الم وتضمنت اءات بحيث تضم القاعدتير  االقبر احات محددة لتعديل الالئحة التنفيذية لمعاهدة البر  )ثانيا(52نقحة والموسعة اقبر

                                                 
 2020سبتمبر  - 2019بيانات أكتوبر  1

https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html
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  )ثانيا(78و
ً
اءات وفقا  عىل معالجة طلبات المرحلة الوطنية بموجب نظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر

ً
اللتير  تنصان تحديدا

وط  محددة.  لرسر

جري .11
ُ
ي أ
ا وفيما يخص المناقشات التر ، أعربت اإلدارات عن تأييدها العام لالقبر

ً
ح وأعربت ت إّبان اجتماع اإلدارات الدولية تحديدا

اءات عىل اإلدماج الرسمي للمسار الرسي    ع ي عمل الفريق العامل لمعاهدة البر
 
 عن اهتمام وأمل خاصير  فيما يخص تحقيق تقدم رسي    ع ف

اءات.  ي نظام معاهدة البر
 
اءات ف جريت إّبان الدورة السادسة للفريق العامل، فقد أث لمعالجة البر

ُ
ي أ
ت بعض وفيما يخص المناقشات التر بر

اح وعن استعدادها ل ي تحدثت أعربت عن بعض التأييد لالقبر
ي الشواغل ولكّن تقرير الفريق العامل أشار إل أن غالبية الوفود التر

 
لنظر ف

احات المتعلقة بمعالجة الشواغل المذكورة، أو ذ  ح. االقبر  عن ذلك أنها ستستفيد من إخطار عدم التوافق المقبر
ً
، ومع ذلك كرت عوضا

اح لعدة أسباب منها شواغل تتعلق بالسيادة الوطنية.  اضهما الرصي    ح عىل االقبر  أبدى وفدان اعبر

ين لل .12 ين الجتماع اإلدارات الدولية والدورة الحادية والعرسر جريت إّبان الدورة العرسر
ُ
ي أ
لمعاهدة  فريق العاملوعقب المناقشات التر

اءات والعالمات التجارية ) م مكتب الواليات المتحدة للبر
َّ
اءات، قد ( UKIPO( ومكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية )USPTOالبر

اءات إّبان دورته السابعة )  آخر إل الفريق العامل لمعاهدة البر
ً
 منقحا

ً
احا اح المنقح  (. PCT/WG/7/21اقبر لشواغل اوراىع هذا االقبر

ي أخذت الكلمة إّبان 
ي بتأييد العديد من الوفود التر

ي قدمتها الدول األعضاء واإلدارات الدولية األخرى، وحظ 
احات التر جتماع اواالقبر
ي اآل الفريق العامل. 

 
، ولم يتسَن التوصل إل توافق ف

ً
ي قدمتها سابقا

اح لألسباب التر  راء. ولألسف، ال تزال عدة وفود تعارض االقبر

اءات والعالمات التجارية )وال  .13 ي مواصUSPTOيزال موقف مكتب الواليات المتحدة للبر
لة ( والمكاتب الراعية األخرى أنه ينبغ 
اءات.  ي لمعاهدة البر

ي اإلطار القانوب 
 
 ف
ً
اءات عن طريق إدماجه رسميا منذ أن و  النهوض باالستخدام العالمي للمسار الرسي    ع لمعالجة البر

ي كانت لدينظر الفريق العامل لمعاه
ت بعض المكاتب التر اح ألول مرة، غبر

ي هذا االقبر
 
اءات واجتماع اإلدارات الدولية ف ها بعض دة البر

ي نظام 
 
اح من بير  الجهات المشاركة النشطة ف ي كانت تعارض االقبر

اح موقفها، بل أصبحت بعض المكاتب التر الشواغل بشأن االقبر
اءات.  ي طرأت عىل المشهد الدولي للملكية الفكرية ف وبناًء عىل المسار الرسي    ع لمعالجة البر

ات التر  إل التغيبر
ً
يما يتعلق ما سبق ونظرا

اح مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكر  اءات، فإن موقفنا هو أن الوقت مناسب إلعادة تقديم اقبر ية بالمسار الرسي    ع لمعالجة البر
(UKIPOاءات والعالمات الت ( بشأن تعديل الالئحة التنفيذية والتعليمات اإلدارية USPTOجارية )( ومكتب الواليات المتحدة للبر

ي 
 
اءات ف ي المرحلة الوطنية من خالل اإلدماج الرسمي للمسار الرسي    ع لمعالجة البر

 
اءات كي تنصا عىل الفحص الرسي    ع ف  لمعاهدة البر

اءات.  نظام  معاهدة البر

اح  االقير

ي من هذه الوثيقة  .14
احات المحددة لتعديل الالئحة التنفيذية والتعليمات اإلدارييحتوي المرفقان األول والثاب  ة لمعاهدة عىل االقبر

اءات.  ي نظام معاهدة البر
 
اءات ف اءات بغية اإلدماج الرسمي للمسار الرسي    ع لمعالجة البر  البر

ي مراعاة النقاط التالية:  .15
ي هذه الوثيقة، ينبغ 

ي مرففر
 
احات الواردة ف ي االقبر

 
 وإذ تنظر الدول األعضاء ف

  اءات أن ة لرسيان اتفاقات المسار الرسي    ع لمعالجة البر  للشك عىل مدى السنوات الخمسة عرسر
ً
ثبت بما ال يدع مجاال

 
ً
ي أي حال من األحوال عىل منح براءة تلقائيا

 
اءات ال يمس بالسيادة الوطنية وال ينص ف  أو نظام المسار الرسي    ع لمعالجة البر

 .
ً
ي بش إلزاميا

ي و وال يزال القرار النهاب 
ي أو اإلقليمي المعت 

ي نهاية المطاف إل المكتب الوطت 
 
اءة يرجع ف  حده. أن منح البر

 اء ي المرحلة الدولية إال لتبسيط عملية معالجة البر
 
ي من نواتج العمل ف

اح، ال يستفيد المكتب الوطت  ات بموجب االقبر
اءة بموجب قوانينها الوطنية مع فيه.  ي األهلية للبر

 
ي المرحلة ال وتبت المكاتب الوطنية ف

 
ومن  دولية. مراعاة نتائج العمل المنجز ف
ي المرحلة الوطنية. 

 
ي فحص بعض الطلبات ف

 
اءات غبر اإلرساع ف ي نظام معاهدة البر

 
 ثم، لن يجرى أي تغيبر ف

 من خالل إدراج أحكام بشأن إخطار عدم التوافق، أو إجراء قبول عوض 
ً
ج أيضا

َ
 عنأي مخاوف إزاء السيادة الوطنية تعال

ً
 ا

حة.  ي القواعد المقبر
 
 ذلك، ف

 ي المرحلة الوطني
 
ي جودة الفحص ف

 
ي أي حال من األحوال ف

 
 ف
ً
اءات ال يؤثر سلبا ة وال ثبت أن المسار الرسي    ع لمعالجة البر

اءات الممنوحة.  ي جودة البر
 
 ف

  ي    ع لمعالجة اإلدماج الرسمي سيتيح للمودعير  من جميع الدول األعضاء فرصة االستفادة من فوائد نظام المسار الرس
ي آخر. 

 مع مكتب وطت 
ً
 ثنائيا

ً
ي الخاص بها اتفاقا

ي مختلف أنحاء العالم بغض النظر عن إبرام المكتب الوطت 
 
اءات ف  البر

 ي جهودها ا
 
 بالفائدة عىل المكاتب الوطنية من خالل توفبر آلية من شأنها مساعدة المكاتب ف

ً
اح سيعود أيضا لرامية االقبر

ي الطلبات. إل الحد من أي تراكمات 
 
 حالية ف



PCT/WG/14/10 
4 
 
 

  ي أي برامج ثنائية أو متعددة قائمة بشأن
 
اءات لن يؤثر ف ي نظام معاهدة البر

 
اءات ف إدماج المسار الرسي    ع لمعالجة البر

اءات.  اءات من حيث نواتج العمل غبر المتعلقة بمعاهدة البر امج القائمة بشأن  المسار الرسي    ع لمعالجة البر وبقدر ما توفر البر
ح بوصفها آلية بديلة أو  المسار الرسي    ع اءات، يمكن النظر إل اإلدماج المقبر اءات نواتج عمل متعلقة بمعاهدة البر لمعالجة البر

اءات.   إضافية لطلب تطبيق المسار الرسي    ع لمعالجة البر

  اءات وأن تنفيذه ي طبيعة معاهدة البر
 
 ف
ً
 جذريا

ً
ا اح يشكل تغيبر

تطلب لن يالمكتب الدولي ذكر أنه ال يرى أن هذا االقبر
 عقد مؤتمر دبلوماسي لتعديل المعاهدة ذاتها. 

ي  .16
إن الفريق العامل مدعو إل النظر ف 

ي هذه الوثيقة وإبداء 
ي مرففرَ

احات الواردة ف  االقبر
 تعليقاته عليها. 

 ]يىلي ذلك المرفقان[
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اءاتالتعديالت  ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البر
 1المقبر

 
 

 المحتويات

 2 .................................................................................................. الفحص المعجل أمام المكتب المعيرّ     )ثانيا(52القاعدة 

وط   1. )ثانيا(52  2 ....................................................................................................................... االلتماس والرسر

ب   )ثانيا(78القاعدة 
َ
ل أمام المكتب المنتخ  3 .............................................................................................. الفحص المعجَّ

وط   1. )ثانيا(78  3 ....................................................................................................................... االلتماس والرسر

 

                                                 
: ترد الكلمات المضافة تحتها خط وتظهر الكلمات المحذوفة مشطوبة 1 حة كما يىلي

ح تعديلها . ُيشار إل التعديالت المقبر درجت بعض األحكام غبر المقبر
ُ
وأ

 لتيسبر الرجوع إليها. 
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 )ثانيا(52القاعدة  

ز   الفحص المعجل أمام المكتب المعي  

وط   1. )ثانيا(52  االلتماس والرسر

، فقط عىل  )أ(  ل ليحتوي، قبل بدء فحص المكتب المعيرّ 
َّ
بناًء عىل التماس المودع، يخضع أي طلب يحتوي أو ُيعد

ي الفقرات )
 
ي بالمعايبر المنصوص عليها ف

ي أشبر إل أنها تف 
ي مع المطالبات التر

 
ي  33لمادة ( من ا4( إل )2مطالبات تتطابق بالقدر الكاف

 
ف

ل عىل الن ي التعليمات اإلدارية، لفحص معجَّ
 
 بالمعايبر المنصوص عليها ف

ً
ي أيضا

ي تف 
حو المحدد الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي والتر

ي 
 
 التعليمات اإلدارية.  ف

ق الفقرة المذك]…[إذا كانت الفقرة )أ(،  ])ب(  طبَّ
ُ
، ال ت ي الذي يطبقه المكتب المعيرّ 

ورة عىل ، ال تتماسر مع القانون الوطت 

ي موعد أقصاه 
 
يطة أن يخطر المكتُب المذكور المكتب الدولي بذلك ف ]…[.  ذلك المكتب ما دامت ال تتماسر مع ذلك القانون، رسر

ي الجريدة.[وين
 
 رسر المكتب الدولي برسعة الخبر الوارد إليه ف

 للفقرة )أ( المكتب الدولي بذلك، وينرسر المكتب الدولي برسعة  ])ب( 
ً
ل وفقا ُيخطر أي مكتب معيرّ  يوفر الفحص المعجَّ

ي الجريدة
 
 [. الخبر الوارد إليه ف

 للفقرة )أ( أن  )ج( 
ً
ل وفقا ورة )ألغراض التحكم يجوز ألي مكتب يوفر الفحص المعجَّ  توفبر ذلك بحسب الرص 

ً
ي يعلق مؤقتا

 
 ف

ي يتوقع أن ي
ة الزمنية التر يطة أن يخطر المكتُب المذكور المكتب الدولي بذلك ويشبر إل الفبر (، رسر

ً
ستغرقها عبء العمل وغبر ذلك مثال

ي الجريدة. 
 
 ذلك التعليق. وينرسر المكتب الدولي برسعة الخبر الوارد إليه ف

 الخيارات البديلة للفقرة )ب( كي ُينظر فيها بحسب ترجيح الدول األعضاء بير  إجراء القبول أو الرفض.  ترد  تعليق: 
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 )ثانيا(78القاعدة 

ب
َ
ل أمام المكتب المنتخ

َّ
 الفحص المعج

وط   1. )ثانيا(78  االلتماس والرسر

ب، فقط عىل   )أ( 
َ
بناء عىل التماس المودع، يخضع أي طلب يحتوي أو ُيعدل ليحتوي، قبل بدء فحص المكتب المنتخ

ي الفقرات )
 
ي بالمعايبر المنصوص عليها ف

ي أشبر إل أنها تف 
ي مع المطالبات التر

 
ي  33لمادة ( من ا4( إل )2مطالبات تتطابق بالقدر الكاف

 
ف

 بالمعايبر المنصوص عليها الرأي المكتوب إلدارة الفحص التم
ً
ي أيضا

ي تف 
ي تقرير الفحص التمهيدي الدولي والتر

 
ي  هيدي الدولي أو ف

 
ف

ي التعليمات اإلدارية. 
 
ل عىل النحو المحدد ف  التعليمات اإلدارية، لفحص معجَّ

ب، ال ]…[إذا كانت الفقرة )أ(،  ])ب( 
َ
ي الذي يطبقه المكتب المنتخ

ق الفقرة المذ ، ال تتماسر مع القانون الوطت  طبَّ
ُ
كورة عىل ت

ي موعد أقصاه 
 
يطة أن يخطر المكتُب المذكور المكتب الدولي بذلك ف ]…[.  ذلك المكتب ما دامت ال تتماسر مع ذلك القانون، رسر

ي الجريدة.[
 
 وينرسر المكتب الدولي برسعة الخبر الوارد إليه ف

 للفقر  
ً
ل وفقا ب يوفر الفحص المعجَّ

َ
بر ة )أ( المكتب الدولي بذلك، وينرسر المكتب الدولي برسعة الخ])ب( يخطر أي مكتب منتخ

ي الجريدة.[
 
 الوارد إليه ف

ورة )ألغراض التحكم  )ج(   توفبر ذلك بحسب الرص 
ً
 للفقرة )أ( أن يعلق مؤقتا

ً
ل وفقا ي يجوز ألي مكتب يوفر الفحص المعجَّ

 
 ف

يطة أن يخطر المكتُب المذكور المك (، رسر
ً
ي يتوقع أن يعبء العمل وغبر ذلك مثال

ة الزمنية التر ستغرقها تب الدولي بذلك ويشبر إل الفبر

ي الجريدة. 
 
 التعليق.  وينرسر المكتب الدولي برسعة الخبر الوارد إليه ف

 ترد الخيارات البديلة للفقرة )ب( كي ُينظر فيها بحسب ترجيح الدول األعضاء بير  إجراء القبول أو الرفض.  تعليق: 

ي 
 []يىلي ذلك المرفق الثاب 
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ح إدخالها عىل التعليمات اإلدارية  1التعديالت المقبر
 

PART 9   

INSTRUCTIONS RELATING TO EXPEDITED NATIONAL PHASE PROCESSING 

UNDER PCT RULES 52BIS OR 78BIS 

 
Section 901   

Requirements for Expedited Examination 

 (a)  Pursuant to Rules 52bis and 78bis, a national or regional phase application filed under 

Article 22 or 39 shall receive expedited examination by the designated or elected Office in 

accordance with Section 903 paragraph (a), provided that: 

 (i) the most recent of the written opinion of the International Searching Authority under 

Rule 43bis.1, the written opinion of the International Preliminary Examining Authority under 

Rule 66.2, and the international preliminary examination report under Rule 70 indicates at least 

one claim in the international application as having novelty, inventive step and industrial 

applicability as set forth in Article 33(2), 33(3) and 33(4), respectively, provided that such 

expedited examination shall not be accorded on the basis of the international search report 

alone; 

 (ii) all of the claims in the national or regional phase application sufficiently correspond 

or amended to sufficiently correspond to one or more of those claims indicated as having 

novelty, inventive step and industrial applicability in the opinion or report in subparagraph (i).  A 

claim in the national or regional phase application is considered to sufficiently correspond where 

such claim, accounting for differences due to translations and claim formatting requirements, 

has a scope equal or similar to, or narrower than that of a claim indicated as having novelty, 

                                                 
: ترد الكلمات المضافة تحتها خط وتظهر الكلمات المحذوفة مشطوب 1 حة كما يىلي

ح تعديلها . ةُيشار إل التعديالت المقبر درجت بعض األحكام غبر المقبر
ُ
وأ

 لتيسبر الرجوع إليها. 
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[Section 901, continued] 

inventive step, and industrial applicability in the opinion or report in subparagraph (i); 

 (iii)  the applicant has submitted a formal request for expedited examination under this 

Section;  and 

 (iv) examination of the national or regional phase application has not yet begun. 

 (b)  A claim that is narrower in scope under subparagraph (ii) occurs when a claim 

indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability in the most recent work 

product of the corresponding international application is amended to be further limited by an 

additional feature that is supported in the written description of the national or regional phase 

application.  The claim(s) with the narrower scope must be written in dependent form in the 

national or regional phase application. 
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Section 902   

Optional Requirements for Expedited Examination 

 The designated or elected Office may also require any of the following: 

 (i) the use of a specific form to request expedited examination; 

 (ii) a fee; 

 (iii) a copy of the opinion or report in Section 901 subparagraph (i) and a translation 

thereof, unless such opinion or report is immediately available to the designated or elected 

Office in a language accepted by the designated or elected Office; 

 (iv) a copy of the claims from the international application which were indicated as 

having novelty, inventive step and industrial applicability and a translation thereof, unless such 

claims are immediately available to the designated or elected Office in a language accepted by 

the designated or elected Office; 

 (v) a claims correspondence table in a language accepted by the designated or elected 

Office, indicating how all of the claims in the national or regional phase application sufficiently 

correspond to the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability 

in the opinion or report in Section 901 subparagraph (i); 

 (vi) a statement certifying that all of the claims in the national or regional application 

sufficiently correspond to the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial 

applicability in the opinion or report in Section 901 subparagraph (i); 
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[Section 902, continued] 

 (vii) a list of all documents cited in every opinion or report in Section 901 

subparagraph (i) along with copies of such documents, unless such copies were previously 

submitted in the national or regional phase application or were published by the designated or 

elected Office;  and 

 (viii) that the submission of any items under this Part is to be made by electronic means. 
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Section 903  

Expedited Examination 

 (a)  A national or regional phase application which satisfies the requirements set forth in 

Sections 901 and 902 shall be accorded special status by the designated or elected Office, 

such that the application is advanced out of turn for examination.  Subsequent to the initial 

substantive examination by the designated or elected Office, the application may retain its 

special status throughout its prosecution at the option of the designated or elected Office. 

 (b)  In the event that applicant’s initial request for expedited examination is defective, the 

designated or elected Office shall give applicant at least one opportunity to correct the request 

within a reasonable period of time. 

 (c)  Where the national law provides for requirements or for expedited examination which, 

from the viewpoint of applicants, are more favorable than the requirements or examination 

provided for by this Part in respect of national applications, the national Office may apply those 

more favorable requirements or provide such more favorable examination. 

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثاب 
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