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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :أأبريل 5102

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  52اإىل  52مايو 5102
ّ
تزويد املكتب الدويل بنسخ الوثائق املستلمة يف سياق التماس لرد حق األولوية

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
ملخص
 .0من املقرتح تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) من أأجل مطالبة مكتب م
تسّل
(اثنيا)
يزود املكتب ادلويل بنسخ مجليع ما قدمه املودع
الطلبات اذلي تلقى الامتسا لر مد حق ا ألولوية بناء عىل القاعدة  3 52بأأن م
من واثئق مرتبطة بذكل لاللامت (ول س امي نسخ ملا ييل :لاللامت نفسه ،و أأي بيان للأس باب ،و أأي اإعالن أأو دليل أخر
يدمع ذكل البيان) ،ما مل ير مكتب تسّل الطلبات أأن نرش أأي من تكل الواثئق أأو اإاتحهتا للجمهور قد يرض ابملصاحل
الشخصية أأو املادية ألي خشص و أأنه ل توجد أأي مصلحة عامة أأمسى للنفاذ اإىل تكل الواثئق .وس ينرش املكتب ادلويل تكل
الواثئق ،مما س ميكمن املاكتب املع مينة من اإجراء اس تعراض جمد لقرار مكتب تسّل الطلبات مبوجب القاعدة (92اثلثا).0
معلومات أأساس ية
 .5جتزي القاعدة (52اثنيا) 3املودعني بأأن يلمتسوا رد حق ا ألولوية اإذا ختلمفوا عن اإيداع الطلب يف غضون فرتة ا ألولوية اليت
تدوم  05شهرا .ويقدمم ذكل لاللامت اإىل مكتب تسّل الطلبات مصحواب ابلواثئق ادلامعة ،مبا فهيا بيان ا ألس باب و أأي اإعالن
أأو أأي دليل أخر (القاعدة (52اثنيا)(3ب)).
 .3ول تقيض القاعدة (52اثنيا) 3حاليا بأأن حتيل ماكتب تسّل الطلبات بيان ا ألس باب أأو الإعالانت أأو أأي دليل أخر اإىل
املكتب ادلويل .وبناء عىل القاعدة (52اثنيا)(3ح) ،ل م
يتعني عىل ماكتب تسّل الطلبات سوى أأن ختطر املكتب ادلويل
ابس تالم ذكل لاللامت وابلقرار اذلي تتخذه واملعيار اذلي تطبقه يف ذكل .وعالوة عىل ذكل ،فرمغ أأن القاعدة (52اثنيا)(3و)

PCT/WG/8/14
2

تقيض بأأن املودع جيوز هل أأن يقدمم بنفسه نسخة من أأي اإعالن أأو دليل اإىل املكتب ادلويل ،فاملدعون حاليا يقدمون الواثئق
لكها مع الامت الرد اإىل مكتب تسّل الطلبات فقط ،ول تقدم تكل النسخ اإىل املكتب ادلويل.
 .9ويف الإطار احلايل ،اإذا مل يقرر مكتب تسّل الطلبات مببادرة منه تزويد املكتب ادلويل بنسخ من تكل الواثئق ،فاإن
املكتب ادلويل ل يتسلمها ومن مثة ل ميكنه نرشها وفقا ملا تنص عليه القاعدة  5.92لمتكني املاكتب املع مينة من اإجراء املراجعة
املشار اإلهيا يف القاعدة (92اثلثا)(0د) لقرار مكتب تسّل الطلبات بشأأن ر مد حق ا ألولوية.
 .2وانقش الفريق العامل يف دورته السابعة املنعقدة يف الفرتة من  01اإىل  03يونيو  5109اقرتاحا أأعده املكتب ادلويل
(الوثيقة  )PCT/WG/7/17ملعاجلة هذه املسأأةل .وترد تفاصيل مناقشات الفريق العامل يف الفقرات  930-902من تقرير
ادلورة (الوثيقة  .)PCT/WG/7/30ويف حني أأن لالقرتاح لقي معوما دعام من الفريق العامل ،فقد طلب هذا ا ألخري من
املكتب ادلويل مواصةل النظر يف لالقرتاح ،مع مراعاة تعليقات الوفود ،وتقدمي اقرتاح مراجع اإىل الفريق العامل يف دورته
احلالية (الفقرة  930من التقرير).
 .2وخالل مناقشات الفريق العامل يف دورته السابعة ،ذكرت عدة وفود أأن ماكتهبا لتسّل الطلبات تزود املكتب ادلويل
أأصال ابمللفات الاكمةل اليت تتضمن بيان ا ألس باب وكذكل أأي اإعالانت أأو غريها من ا ألدةل اليت تتلقها من املودع وذكل وفقا
ملا حتث عيه املبادئ التوجهيية ملاكتب تسّل الطلبات (الفقراتن  C022و.)O022
 .7بيد أأن وفودا أأخرى أأعربت عن خماوف بشأأن مطالبة ماكتب تسّل الطلبات بتقدمي معلومات حساسة اإىل املكتب
ادلويل ،ألن مجيع الواثئق املقدمة اإىل املكتب ادلويل مبوجب القاعدة (52اثنيا) 3تدرج يف ملف املكتب ادلويل وابلتايل فهيي
تتاح يف وقت لحق للماكتب املع مينة .ومصدر التخوف أأن املاكتب املع مينة ميكهنا أأن تتي تكل الواثئق للجمهور حىت دون
موافقة املودع .وعليه ،اقرتحت تكل الوفود أأن حتتفظ ماكتب تسّل الطلبات حبق عدم تقدمي تكل املعلومات للمكتب ادلويل.
وميكن للماكتب املع مينة ،مع ذكل ،أأن تطلب تكل املعلومات مبارشة من املودع ،اإذا اكن ذكل رضوراي ألغراض اإجراء
املراجعة احملدودة املشار اإلهيا يف القاعدة (92اثلثا)(0د) لقرار مكتب تسّل الطلبات بشأأن ر مد حق ا ألولوية.
 .2وفامي يتعلق مبخاوف احامتل اإاتحة املعلومات احلساسة للماكتب املع مينة ،جتدر الإشارة اإىل أأنه يف الوقت احلايل ،تنرش
أأي معلومات متعلقة ابلامت رد حق ا ألولوية اذلي يس تلمه املكتب ادلويل من املودع أأو من مكتب تسّل الطلبات (ل س امي
أأي بيان للأس باب ،و أأي اإعالن أأو دليل أخر يقدم دلمع ذكل البيان) وفقا للامدة  (5.92أأ)" ،"00وابلتايل فهيي متاحة
للماكتب املع مينة .وميكن ،مع ذكل ،معاجلة تكل اخملاوف عىل النحو املبني يف الفقرة  2أأدانه .وعالوة عىل ذكل ،ميكن أأيضا أأن
تعاجل تكل اخملاوف اإذا اعمتدت التغيريات املقرتح اإدخالها عىل القواعد كام يه واردة يف الوثيقة  ، PCT/WG/8/12ألن
تكل التغيريات ستسم للمكتب ادلويل بعدم نرش املعلومات أأو الواثئق احلساسة ،مبا يف ذكل أأي اإعالانت أأو غريها من
ا ألدةل املقدمة مبوجب القاعدة (52اثنيا) ،3وعدم اإاتحهتا للجمهور.
اقرتاح
 .2من املقرتح تعديل القاعدة (52اثنيا)(3ح) من أأجل مطالبة ماكتب م
تسّل الطلبات بأأن ت مزود املكتب ادلويل بنسخ مجيع
الواثئق اليت قدهما املودع يف اإطار الامت لرد حق ا ألولوية (ول س امي نسخ ملا ييل :لاللامت نفسه ،و أأي بيان للأس باب
املشار اإليه يف القاعدة (52اثنيا)(3ب)" ،"3و أأي اإعالن أأو دليل أخر يدمع ذكل البيان واملشار اإليه يف القاعدة (52اثنيا)(3و))،
ما مل ير مكتب تسّل الطلبات أأن نرش أأي من تكل الواثئق أأو اإاتحهتا للجمهور قد يرض ابملصاحل الشخصية أأو املادية ألي
خشص و أأنه ل توجد أأي مصلحة عامة أأمسى للنفاذ اإىل تكل الواثئق .وس ينرش املكتب ادلويل تكل الواثئق وفقا
للقاعدة (5.92أأ)"( "00ما مل ير املكتب ادلويل بنفسه أأن تكل الواثئق تتضمن معلومات حساسة ويقرر عدم نرشها وعدم
اإاتحهتا للجمهور  -وذكل يف حال اعامتد التغيريات املقرتح اإدخالها عىل القواعد الواردة يف الوثيقة .)PCT/WG/8/12
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 .01وسريد يف املبادئ التوجهيية ملاكتب تسّل الطلبات ،بعد التشاور مع هذه ا ألخرية وابس تخدام تعماميت معاهدة
الرباءات ،مزيد من الإرشاد لتكل املاكتب حول كيفية حتديد ما اإذا اكنت أأي وثيقة أأو معلومة ترد يف وثيقة ما مؤه ةةل للحذف
مبوجب القاعدة (52اثنيا)(3ح).
 .00ومن املقرتح أأيضا تعديل القاعدة (52اثنيا) (3و) وحذف القاعدة (5.92ب)" ."2و ألن ماكتب تسّل الطلبات
س تطالب ،مبوجب القاعدة (52اثنيا)(3ح) بصيغهتا املعدةل املقرتحة ،بزتويد املكتب ادلويل جبميع الواثئق اليت قدهما املودع دعام
للامت رد حق ا ألولوية ،يقرتح تعديل القاعدة (52اثنيا)(3و) حبذف امجلةل التالية (للمساح للمودع بزتويد املكتب ادلويل
مبارشة بتكل الواثئق) وحذف القاعدة (5.92ب)" "2وفقا ذلكل.

 .05اإن الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
لالقرتاحات املبيمنة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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نتبني النصوص املقرتح اإضافهتا أأو حذفها ابلتسطري يف حال الإضافة والشطب يف حال احلذف.
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(اثنيا)

القاعدة 52

تصحي املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا

(52اثنيا) 0و(52اثنيا)[ 5دون تغيري]
(52اثنيا)3

رد حق ا ألولوية دلى مكتب تسّل الطلبات

( أأ) اإىل (ه) [دون تغيري]
(و) ملكتب تسّل الطلبات أأن يشرتط أأن يودع دليه اإعالن أأو دليل أخر يدمع بيان ا ألس باب املشار اإليه يف
الفقرة (ب)"("5ب)" ،"3يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال .وللمودع أأن يزود املكتب ادلويل بنسخة عن أأي
اإعالن من ذكل القبيل أأو دليل أخر يودعه دلى مكتب تسّل الطلبات ،فيتوىل املكتب ادلويل اإدراج تكل النسخة يف ملفاته.
[تعليق :من املقرتح لالس تعاضة عن الإشارة اخلاطئة اإىل "الفقرة (ب)" ""3ابلإشارة الصحيحة اإىل "الفقرة (ب)"].""5
(ز) [دون تغيري]
(ح) يبارش مكتب تسّل الطلبات ما ييل يف أأقرب فرصة:
"[ "0دون تغيري] اإخطار املكتب ادلويل بتسّل الامت بناء عىل الفقرة ( أأ)؛
"[ "5دون تغيري] والبت يف لاللامت ؛
" "3وإاخطار املودع واملكتب ادلويل ببته ومعيار الرد اذلي استند اإليه يف البت.؛
" "9تزويد املكتب ادلويل بنسخ مجليع ما قدمه املودع من واثئق مرتبطة ابللامت املشار اإليه يف الفقرة ( أأ)
(مبا يف ذكل نسخة لاللامت نفسه ،و أأي بيان للأس باب املشار اإليه يف الفقرة (ب)" ،"5و أأي اإعالن أأو دليل أخر
واملشار اإليه يف الفقرة (و)) ،ما مل ير مكتب تسّل الطلبات أأن نرش أأي من تكل الواثئق أأو اإاتحهتا للجمهور س يرض
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ابملصاحل الشخصية أأو املادية ألي خشص و أأنه ل توجد أأي مصلحة عامة أأمسى للنفاذ اإىل تكل الواثئق .ويف حال قرر
مكتب تسّل الطلبات عدم تزويد املكتب ادلويل بتكل الواثئق ،أأخطر املكتب ادلويل وفقا ذلكل.
(ط) و(ي) [دون تغيري]
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القاعدة 92
النرش ادلويل

[ 0.92دون تغيري]
 5.92احملتوايت
( أأ) [دون تغيري]
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) ،تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت:
" "0اإىل "[ "2دون تغيري]
" "7بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامت بناء عىل القاعدة (52اثنيا) 3لرد
حق ا ألولوية وقرار مكتب تسّل الطلبات بناء عىل ذكل لاللامت  ،عند لالقتضاء؛.
"[ "2حتذف] بيان بأأن املودع قد قدنم ،بناء عىل القاعدة (52اثنيا)(3و) ،نسخا عن أأي اإعالن أأو دليل أخر
اإىل املكتب ادلويل ،عند لالقتضاء.
(ج) اإىل (ك) [دون تغيري]

 3.92اإىل 2.92

[دون تغيري]
[هناية املرفق والوثيقة]

