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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  52جنيف، من   5102 مايو 52اإ
 
 

 حق األولويةليف سياق التماس  لوثائق املستلمةا نسخباملكتب الدويل  تزويد
ّ
 رد

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

تسّلم مكتب مطالبة من أأجل )معاهدة الرباءات(  من املقرتح تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .0
52بناء عىل القاعدة  ردم حق الأولويةلالامتسا  تلقى اذلي الطلبات

)اثنيا(
د املكتب ادلويل بنسخ   3 مجليع ما قدمه املودع  بأأن يزوم

عالن أأو دليل أ خرلاللامت  نفسه، وأأي بيان للأس باب، وأأي  ملا ييل:س امي نسخ   لاللامت  )ولمن واثئق مرتبطة بذكل  اإ
اتحهتا (، ما مل ير مكتب تسّل الطلبات أأن نرش أأي من تكل الواثئق أأوبيانذكل ال  يدمع قد يرض ابملصاحل  لجمهورل  اإ

ىل تكل الواثئق.وجد أأي مصلحة عامة أأمسى للنتالشخصية أأو املادية لأي خشص وأأنه ل  وس ينرش املكتب ادلويل تكل  فاذ اإ
جراء اس تعراض جمد  لقرار مكتب تسّل الطلبات مبوجب القاعدة الواثئق 92، مما س ميكمن املاكتب املعيمنة من اإ

)اثلثا(
0. 

 معلومات أأساس ية

52القاعدة  جتزي .5
)اثنيا(

يداع الطلببملودعني ا 3 ذا ختلمفوا عن اإ يف غضون فرتة الأولوية اليت  أأن يلمتسوا رد حق الأولوية اإ
ىل مكتب تسّل الطلبات 05تدوم  م ذكل لاللامت  اإ عالن  شهرا. ويقدم مصحواب ابلواثئق ادلامعة، مبا فهيا بيان الأس باب وأأي اإ

52أأو أأي دليل أ خر )القاعدة 
)اثنيا(

 .)ب((3

52القاعدة  ل تقيضو .3
)اثنيا(

ىل بيان الأس باب ماكتب تسّل الطلبات حاليا بأأن حتيل  3 أأو الإعالانت أأو أأي دليل أ خر اإ
52القاعدة  بناء عىلاملكتب ادلويل. و 

)اثنيا(
، ل يتعنيم عىل ماكتب تسّل الطلبات سوى أأن ختطر املكتب ادلويل (ح)3

52 امت  وابلقرار اذلي تتخذه واملعيار اذلي تطبقه يف ذكل. وعالوة عىل ذكل، فرمغ أأن القاعدةلابس تالم ذكل لال
)اثنيا(

)و( 3
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ىل املكتب ادلويل، فاملدعون حاليا يقدمون الواثئق يض بأأن تق عالن أأو دليل اإ م بنفسه نسخة من أأي اإ املودع جيوز هل أأن يقدم
ىل املكتب ادلويل. ىل مكتب تسّل الطلبات فقط، ول تقدم تكل النسخ اإ  لكها مع الامت  الرد اإ

ذا مل يقرر مكتب تسّل الطلبات مببادرة منه .9 ن  ويف الإطار احلايل، اإ تزويد املكتب ادلويل بنسخ من تكل الواثئق، فاإ
جراء املراجعة لمتكني املاكتب املعيمنة من  5.92تنص عليه القاعدة  وفقا ملااملكتب ادلويل ل يتسلمها ومن مثة ل ميكنه نرشها  اإ

لهيا 92يف القاعدة  املشار اإ
)اثلثا(

 .بشأأن ردم حق الأولوية لقرار مكتب تسّل الطلبات )د(0

ىل  01يف الفرتة من املنعقدة يف دورته السابعة ش الفريق العامل وانق  .2 املكتب ادلويل ا أأعده قرتاحا 5109يونيو  03اإ
من تقرير  930-902املسأأةل. وترد تفاصيل مناقشات الفريق العامل يف الفقرات هذه ( ملعاجلة PCT/WG/7/17 )الوثيقة

 هذا الأخري منطلب فقد من الفريق العامل، دعام  ومامعلقي ح قرتالالأأن يف حني و(. PCT/WG/7/30ادلورة )الوثيقة 
ىل الفريق العامل يف دورته مراجع تعليقات الوفود، وتقدمي اقرتاح  مراعاةاملكتب ادلويل مواصةل النظر يف لالقرتاح، مع  اإ

 من التقرير(. 930احلالية )الفقرة 

تزود املكتب ادلويل  لتسّل الطلبات اة وفود أأن ماكتهبالسابعة، ذكرت عد تهلفريق العامل يف دوراوخالل مناقشات  .2
عالانتوكذكل أأي  بيان الأس بابالاكمةل اليت تتضمن  اتمللفاب أأصال تتلقها من املودع وذكل وفقا غريها من الأدةل اليت  وأأ  اإ

 (.022Oو 022C ن)الفقرات تسّل الطلبات ملاكتباملبادئ التوجهيية ملا حتث عيه 

ىل املكتب ب  تسّل الطلباتماكتب مطالبة خماوف بشأأن ت عن أأعرب أأخرى افودبيد أأن و  .7 تقدمي معلومات حساسة اإ
ىل املكتب ادلويل مبوجب القاعدةمجيع  لأنادلويل،  52 الواثئق املقدمة اإ

)اثنيا(
فهيي وابلتايل  يف ملف املكتب ادلويلدرج ت   3

الواثئق للجمهور حىت دون  ا أأن تتي  تكلنة ميكهنعيم أأن املاكتب امل التخوف مصدر و نة. لماكتب املعيم ل يف وقت لحق احتت 
لمكتب ادلويل. ل املعلومات  تكلق عدم تقدمي الطلبات حبماكتب تسّل  أأن حتتفظالوفود  ت تكلاقرتحعليه، و . املودعموافقة 

ذا املودعاملعلومات مبارشة من  تكل أأن تطلب ،مع ذكل ،نةلماكتب املعيم لميكن و  جراء رضوراي لأغرا اكن ذكل، اإ ض اإ
لهيا يف القاعدة  92املراجعة احملدودة املشار اإ

)اثلثا(
 )د( لقرار مكتب تسّل الطلبات بشأأن ردم حق الأولوية.0

اتحة ل حامتا مبخاوفوفامي يتعلق  .2 ىل در الإشارة جتنة، لماكتب املعيم لاملعلومات احلساسة اإ ت نرش  ه يف الوقت احلايل،أأناإ
)ل س امي  تسّل الطلباتأأو من مكتب  املودعاملكتب ادلويل من  يس تلمهاذلي ولوية الأ رد حق لامت  أأي معلومات متعلقة اب

عالن أأو دليل أ خر  أأي  ةمتاح ييه ، وابلتايل ف "00")أأ(5.92( وفقا للامدة مع ذكل البيانيقدم دلبيان للأس باب، وأأي اإ
أأيضا أأن ميكن عالوة عىل ذكل، و  .أأدانه 2قرة اخملاوف عىل النحو املبني يف الفتكل  ةعاجلم ،مع ذكل ،ميكنو نة. لماكتب املعيم ل

ذا تكل تعاجل  دخالها عىل القواعد كام يهالتغيريات  اعمتدتاخملاوف اإ لأن ،  PCT/WG/8/12يف الوثيقة  ةوارد املقرتح اإ
عالانت أأو غريها من  عدم نرشبلمكتب ادلويل ل  ستسم التغيريات  تكل املعلومات أأو الواثئق احلساسة، مبا يف ذكل أأي اإ

52ة القاعد مبوجبالأدةل املقدمة 
)اثنيا(

اتحهتا للجمهور، 3  .وعدم اإ

 اقرتاح

52من املقرتح تعديل القاعدة  .2
)اثنيا(

د املكتب ادلويل بنسخ  تن بأأ  الطلباتتسّلم تب ماكمطالبة أأجل من ( ح)3 مجيع  زوم
طار الامت  لرد حق الأولوية املودع  اقدهماليت واثئق ال  لاللامت  نفسه، وأأي بيان للأس باب ملا ييل:س امي نسخ  )وليف اإ

ليه يف  52القاعدة املشار اإ
)اثنيا(

عالن أأو دليل أ خر يدمع"3"(ب)3 ليه يف  بيانذكل ال  ، وأأي اإ 52القاعدة واملشار اإ
)اثنيا(

(، (و)3
اتحهتان تكل الواثئق أأو ما مل ير مكتب تسّل الطلبات أأن نرش أأي م قد يرض ابملصاحل الشخصية أأو املادية لأي  لجمهورل  اإ

ىل تكل الواثئق.تخشص وأأنه ل  وفقا  وس ينرش املكتب ادلويل تكل الواثئق وجد أأي مصلحة عامة أأمسى للنفاذ اإ
عدم و ها يقرر عدم نرش ما مل ير املكتب ادلويل بنفسه أأن تكل الواثئق تتضمن معلومات حساسة و " )00"(أأ )5.92 لقاعدةل

اتحهتا للجمهور  دخالها عىل  -اإ  (.PCT/WG/8/12الواردة يف الوثيقة  القواعدوذكل يف حال اعامتد التغيريات املقرتح اإ
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معاهدة  ماميتتعهذه الأخرية وابس تخدام  بعد التشاور معملاكتب تسّل الطلبات، يف املبادئ التوجهيية د ري وس .01
ذا اكنتكل املاكتب ل  من الإرشاد مزيد  ، رباءاتال  للحذف مؤهةلة  ما يف وثيقة ترد ةمعلوم أأي وثيقة أأو تحول كيفية حتديد ما اإ

52 القاعدةمبوجب 
)اثنيا(

 )ح(.3

52 القاعدة املقرتح أأيضا تعديل ومن .00
 )اثنيا(

تسّل الطلبات  ماكتبولأن . "2"(ب)5.92 القاعدةو( وحذف )3
52 القاعدةمبوجب ، س تطالب

)اثنيا(
 دعاماليت قدهما املودع الواثئق بزتويد املكتب ادلويل جبميع ، ا املعدةل املقرتحةبصيغهت )ح(3

52 القاعدةقرتح تعديل ، ي  للامت  رد حق الأولوية
)اثنيا(

ويل للمساح للمودع بزتويد املكتب ادل) التاليةذف امجلةل حب)و( 3
 وفقا ذلكل. "2")ب(5.92القاعدة ( وحذف مبارشة بتكل الواثئق

ىل النظر يف  .05 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
منة يف مرفق هذه الوثيقة.  لالقرتاحات املبي

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيتعديالت   1قرتح اإ

 

 قامئة احملتوايت

52القاعدة 
)اثنيا(

ضافهتاتصحي    5...............................................................................  املطالبة ابلأولوية أأو اإ

52
)اثنيا(

52و 0
)اثنيا(

 5...................................................................................................]دون تغيري[ 5

52
)اثنيا(

 5................................................................................رد حق الأولوية دلى مكتب تسّل الطلبات 3

 9......................................................................................................................النرش ادلويل 92القاعدة 

 9.......................................................................................................................]دون تغيري[ 0.92

 9...........................................................................................................................احملتوايت 5.92

ىل  3.92  9.............................................................................................................]دون تغيري[ 2.92اإ
  

                                                
1

ضافهتا أأو حذفها ابلتسطري يف حال الإضافة والشطب يف حال احلذف.   تبنين النصوص املقرتح اإ



PCT/WG/8/14 

Annex 
2 
 

52القاعدة 
)اثنيا(

 

ضافهتا  تصحي  املطالبة ابلأولوية أأو اإ

 ]دون تغيري[  5)اثنيا(52و 0)اثنيا(52

 رد حق الأولوية دلى مكتب تسّل الطلبات 3)اثنيا(52

ىل )ه( )أأ(  ]دون تغيري[ اإ

ليه يف  )و( عالن أأو دليل أ خر يدمع بيان الأس باب املشار اإ ملكتب تسّل الطلبات أأن يشرتط أأن يودع دليه اإ

يزود املكتب ادلويل بنسخة عن أأي  وللمودع أأن، يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال. "3)ب(""5)ب(" الفقرة

عالن من ذكل القبيل أأو دليل أ خر يودعه دلى  دراج تكل النسخة يف ملفاته مكتباإ  .تسّل الطلبات، فيتوىل املكتب ادلويل اإ

ىل "الفقرةتعليق] ىل "الفقرة )ب("3"(ب) : من املقرتح لالس تعاضة عن الإشارة اخلاطئة اإ  ["".5"" ابلإشارة الصحيحة اإ

 ون تغيري[]د )ز(

 ييل يف أأقرب فرصة: يبارش مكتب تسّل الطلبات ما )ح(

خطار املكتب ادلويل بتسّل الامت  بناء عىل الفقرة ]دون تغيري[ "0"  )أأ(؛ اإ

 والبت يف لاللامت ؛ ]دون تغيري[ "5"

ليه يف البت "3" خطار املودع واملكتب ادلويل ببته ومعيار الرد اذلي استند اإ  ؛.واإ

ليه يف الفقرة )أأ( للامت ابمجليع ما قدمه املودع من واثئق مرتبطة  ادلويل بنسخ   د املكتبويز ت "9"  املشار اإ

ليه يف الفقرة )ب(" اللامت  نفسه، وأأي بيان للأس بابنسخة ل مبا يف ذكل) عالن أأو دليل أ خر، وأأي "5املشار اإ  اإ

ليه يف الفقرة ) اتحهتا (، ما مل ير مكتب تسّل الطلبات أأن نرش أأي من تكل الواثئق أأو(وواملشار اإ يرض س   جمهورل ل  اإ
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ىل تكل الواثئق.تابملصاحل الشخصية أأو املادية لأي خشص وأأنه ل  حال قرر ويف  وجد أأي مصلحة عامة أأمسى للنفاذ اإ

 خطر املكتب ادلويل وفقا ذلكل.أأ مكتب تسّل الطلبات عدم تزويد املكتب ادلويل بتكل الواثئق، 

 ون تغيري[]د (يو) (ط)
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 92القاعدة 

 النرش ادلويل

 ]دون تغيري[ 0.92

 احملتوايت 5.92

 ]دون تغيري[ )أأ(

 مع مراعاة الفقرة )ج(، تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت: )ب(

ىل " "0"  []دون تغيري "2اإ

52بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامت  بناء عىل القاعدة  "7"
)اثنيا(

لرد  3

 .؛حق الأولوية وقرار مكتب تسّل الطلبات بناء عىل ذكل لاللامت ، عند لالقتضاء

م، بناء عىل القاعدة بيان  ]حتذف[ "2" 52بأأن املودع قد قدن
)اثنيا(

عال3 ن أأو دليل أ خر )و(، نسخا عن أأي اإ

ىل املكتب ادلويل، عند لالقتضاء.  اإ

ىل )ك( )ج(  ]دون تغيري[ اإ

ىل  3.92  ]دون تغيري[ 2.92اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


