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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  12اإىل  12مايو 1122
توضيح اإلجراء املتعلق بتضمني األجزاء غري املوجودة باإلحالة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص

 .2نزول عند طلب الفريق العامل يف دورته السابعة ،مل يفتأأ املكتب ادلويل يناقش مع املاكتب املهمتة عىل حنو غري رمسي
طريقة تناول الاختالف الواحض بني ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املعينة/اخملتارة يف تفسري اللواحئ املتعلقة بتضمني ا ألجزاء
غري املوجودة ابلإحاةل .وتلخص هذه الوثيقة نتاجئ تكل املناقشات ،مبا يف ذكل املناقشات اليت دارت يف ادلورة الثانية
والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية ،املنعقد يف طوكيو من  4اإىل  2فرباير .1122

معلومات أأساس ية
 .1انقش الفريق العامل يف دورتيه السادسة والسابعة طريقة تناول الاختالف الواحض بني ماكتب تسمل الطلبات
واملاكتب املعينة/اخملتارة يف تفسري أأحاكم القواعد  4.24و 11.2و 11.2فامي يتعلق بتضمني ا ألجزاء غري املوجودة ابلإحاةل
(انظر الوثيقتني  PCT/WG/6/20و .)PCT/WG/7/19ويؤدي الاختالف يف التفسري اإىل قيام املاكتب ابتباع
ممارسات خمتلفة عندما يتضمن الطلب ادلويل ،يف اترخي الإيداع ادلويل ،عنارص املطلب (املطالب) الاكمةل الرضورية (ولكهنا
مودعة خطأأ) و /أأو عنارص الوصف الاكمةل الرضورية (ولكهنا مودعة خطأأ) (انظر املادة ("3")2(22د) و(ه)) ولكن املودع،
مع ذكل ،يطلب تضمني مجيع املطالب و /أأو مجيع عنارص الوصف الواردة يف طلب ا ألولوية ابلإحاةل " أكجزاء غري موجودة"
من أأجل اإبدال اكمل (يف مرحةل لحقة) لعنارص املطالب و /أأو الوصف للطلب ادلويل املقدمة عن خطأأ عندما أأودع أأصال
بنسخة "حصيحة" معادةل لتكل العنارص الواردة يف طلب ا ألولوية.
 .3وتبني املناقشات اليت أأجراها الفريق العامل يف دورتيه السادسة والسابعة يه والردود الواردة عىل اس تبيان ارسهل
املكتب ادلويل اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء ،للتحضري ملناقشات ادلورة السابعة ،بشأأن مسأأةل تضمني ا ألجزاء غري املوجودة
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ابلإحاةل (التعممي الإداري  ،C. PCT 1407املؤرخ يف  21مارس  ،)1124عدم وجود توافق بني ادلول ا ألعضاء بشأأن هذه
املسأأةل.
 .4وترى بعض املاكتب أأن هذه املامرسة غري جائزة مبوجب القواعد املذكورة أأعاله .وتدفع هذه املاكتب بأأن تعريف
مصطلح "اجلزء غري املوجود" لعنرص املطالب أأو عنرص الوصف يشري اإىل أأن بعضا من أأجزاء ذكل العنرص غري املوجودة
ولكن ّمت اإيداع ا ألجزاء ا ألخرى ذلكل العنرص .وابلتايل ،فاإن تضمني " أأجزاء غري موجودة" ابلإحاةل سيتطلب اعتبار أأن
"اجلزء غري املوجود" لعنرص املطلب أأو الوصف اذلي ينبغي تضمينه ابلإحاةل "يمكّل" العنرص (غري الاكمل) كام هو وارد يف
الطلب ادلويل يف اترخي الإيداع ادلويل ،ول حيل حمهل بشلك اكمل .وهذه املامرسة تؤدي اإىل صعوابت كبرية لإدارة البحث
ادلويل اليت تعاجل طلبا دوليا يتضمن بطبيعته مجموعتني من املطالب ووصفني ("هل ينبغي اإجراء حبث بشأأن لك واحد مهنام؟
وهل ينبغي اإاثرة اعرتاض بشأأن انعدام وحدة الاخرتاع؟") أأو يف حال عدم اإجراء ذكل التضمني اإل بعد أأن بد أأت الإدارة يف
البحث ادلويل ورمبا بعد أأن أأعدت تقرير البحث ادلويل ،مما يعين أأن علهيا اإجراء حبث اثن دون اإماكنية فرض رسوم حبث
اثن عىل املودع مقابل ما قامت به من معل.
 .2و أأما ماكتب أأخرى فتعتقد أأن هذه املامرسة جائزة .وإا ّل فالنتيجة يه أأن املودع اذلي مل يقدم أأي مطلب (مطالب)
و /أأو أأي وصف يف الطلب ادلويل عندما أأودعه سيُسمح هل ابإدراج تكل العنارص يف الطلب ادلويل عرب تضمني عنرص غري
موجود ابلإحاةل ،يف حني أأن املودع اذلي حاول أأن يدرج تكل العنارص يف الطلب ادلويل عندما أأودعه ولكنه أأودع خطأأً
املطالب و /أأو عنارص الوصف اخلاطئة لن ي ُسمح هل بتصحيح اخلطأأ عن طريق تقدمي العنارص الصحيحة .وبذكل فاإن املودع
الثاين يُعاقب عىل حماوةل تقدمي طلب دويل اكمل ،وإان اكن مبطالب و /أأو عنارص وصف خاطئة .وتشري هذه املاكتب أأيضا
اإىل مسأأةل أأن الفريق العامل اتفق يف دورته ا ألوىل (انظر الفقرتني  212و 211من الوثيقة  )PCT/WG/1/16عىل أأن
هذه املامرسة جائزة ("لحظ الفريق العامل أأنه يف احلاةل اليت يتضمن فهيا الطلب ادلويل ،يف اترخي ا إليداع ادلويل ،عنارص
املطلب (املطالب) وعنارص الوصف الرضورية (انظر املادة ("3")2(22د) و(ه)) ،ل جيوز تضمني املطالب أأو عنارص
الوصف الواردة يف طلب ا ألولوية ،وفقا للقاعدتني  24.4و (2.11أأ) ،كعنرص غري موجود .ومع ذكل ،يبدو أأنه من املمكن،
يف هذه احلاةل تضمني جزء من عنارص الوصف أأو لكها أأو جزء من املطالب أأو لكها ،الواردة يف طلب ا ألولوية كجزء غري
موجود وفقا لتكل القواعد ،)".وأأن املبادئ التوجهيية ملاكتب ّ
تسمل الطلبات عُدلت وفقا ذلكل ليك توحض أأنه يف الظروف اليت
يؤدي فهيا التضمني ابلإحاةل اإىل مجموعة مكررة من عنارص الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ،فاإن اجملموعة اليت ّمت تضميهنا
ابلإحاةل ينبغي وضعها ابلتتابع قبل اجملموعة املودعة أأصال.
 .2وخالل ادلورة السابعة للفريق العامل ،أأقرت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة بأأن من الالزم توضيح ا ألحاكم القانونية
املتعلقة بتضمني ا ألجزاء غري املوجودة ابلإحاةل ،اإل أأهنا أأعربت عن أراء متباينة يف كيفية القيام بذكل .و أأنهتت املناقشات اليت
أأجريت يف ادلورة السابعة بأأن المتس الفريق العامل من املكتب ادلويل مواصةل العمل مع املاكتب املهمتة من أأجل تضمني
ا ألجزاء غري املوجودة ابلإحاةل وعرض وثيقة يف هذا الصدد عىل الفريق العامل يف دورته املقبةل.

اخليارات

 .1منذ انعقاد ادلورة السابعة ،ونزول عند طلب الفريق العامل ،واصل املكتب ادلويل العمل مع املاكتب املهمتة ،وخاصة
املكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،لإجياد حلول ممكنة .وعقب هذه
املناقشات غري الرمسية ،يبدو مع ذكل أأن الراء ل تزال خمتلفة يف أأفضل طريقة لتناول املسأأةل قيد النظر ،كام ورد يف
الفقرتني  4و 2أأعاله.
.4

ومثة خياران الن عىل ما يبدو ألفضل الس بل للميض قدما:
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( أأ) اخليار أألف :ترك املسأأةل "عىل ما يه عليه" ،أأي ترك "مصري" الامتسات التضمني ابلإحاةل يف الوضع املوحض
يف الفقرة  1أأعاله ،اإىل املامرسات (اخملتلفة) اليت تتبعها ماكتب تسمل الطلبات؛
(ب) أأو اخليار ابء :تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإلزام مجيع ماكتب تسمل الطلبات بأأن
جتزي التضمني ابلإحاةل يف الوضع املوحض يف الفقرة  1أأعاله ،ألرغراض املرحةل ادلولية فق..
 .2وما اخليار ابء ،من حيث اجلوهر ،سوى احلل الوس .املذكور يف الفقرة  22من الوثيقة  .PCT/WG/7/19وعىل
الرمغ من أأن هذا احلل الوس .حظي ابلقليل من ادلمع خالل ادلورة السابعة للفريق العامل ،ويف ظل رغياب أأي بديل
واعد ،فاإنه يبدو اخليار الوحيد الصاحل لتناول املسأأةل ألرغراض املرحةل ادلولية عىل ا ألقل .أأودع خطأأً املطالب و /أأو عنارص
الوصف اخلاطئة
 .21والسؤال ا ألسايس اذلي يتعني عىل ادلول ا ألعضاء الرد عليه عىل ما يبدو هو " :أأين ارتكب املودع اخلطأأ (هنا :اإيداع
وصف خاطئ و /أأو مجموعة مطالب خاطئة) ،مبا يؤدي اإىل رضورة ترك الطلب كام أأودع – عىل ا ألرحج يف الوقت اذلي
تنقيض فيه فرتة ا ألولوية ،ما قد يؤدي اإىل فقدان احلقوق ابلاكمل :وإان أأاتحت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للمودع
"طريقا/معربا" لبلوغ املرحةل الوطنية (هنا :السامح بتضمني عنارص الوصف و /أأو املطالب غري املوجودة ابلإحاةل ألرغراض
املرحةل ادلولية فق.؛ وضامن اإجراء حبث ديل يراعي املواضيع اليت مت تضميهنا ابلإحاةل ،لفائدة املاكتب املعينة اليت تقر،
مبوجب القوانني الوطنية املطبقة ،هبذا التضمني) اإن أأاتح القانون الوطين لبعض البدلان املتعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات عىل ا ألقل سبيل انتصاف يسمح بتصحيح هذا اخلطأأ (هنا :املاكتب املعينة اليت تسمح ،مبوجب القوانني الوطنية
املطبقة ،بأأن "يقام" هذا التضمني ابلإحاةل ألرغراض اإجراءات املرحةل الوطنية).
 .22وإان مل تتمكن ادلول ا ألعضاء من التفاق عىل اإجابة السؤال ،أأو اإن اتفقت عىل أأن الإجابة عىل السؤال يه "ل"،
فاإن اخليار أألف ("ترك الوضع عىل ما هو عليه") سيبدو هو السبيل الوحيد احملمتل للميض قدما.
 .21أأما اإن اتفقت ادلول ا ألعضاء عىل أأن الإجابة يه "نعم" ،فقد تررغب ادلول ا ألعضاء يف النظر يف تعديل الالحئة
التنفيذية يك تنص عىل ما ييل:
( أأ) اإلزام ماكتب تسمل الطلبات ابإاتحة تضمني وصفا اكمال و /أأو مجموعة اكمةل من املطالب كجزء غري موجود
مبوجب القاعدة 11؛
(ب) اإاتحة أأساس قانوين لإدارات البحث ادلويل يك تفرض رسام اإضافيا عىل البحث اإن اكنت اإدارة البحث ادلويل
قد بد أأت ابلفعل ،يف وقت التضمني ،يف اإعداد تقرير البحث ادلويل؛
(ج) توضيح أأن املاكتب املعينة اليت ل يسمح قانوهنا الوطين هبذا التضمني جيوز أأن تعاجل الطلب يف املرحةل
الوطنية كام لو اكن هذا التضمني مل يمت.

املناقشات اليت جرت يف ادلورة الثانية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية
 .23انقش اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته الثانية والعرشين املنعقدة يف طوكيو من  4اإىل  2فرباير  1122مسأأةل تضمني
ا ألجزاء غري املوجودة ابلإحاةل وخياري س بل امليض قدما الواردين يف الفقرة  4أأعاله .وحيتوي ملخص الرئيس اإىل الاجامتع
عىل موجز للمناقشات اليت دارت عىل النحو التايل (انظر الفقرات من  41اإىل  22من الوثيقة ،PCT/MIA/22/22
املنقوةل يف مرفق الوثيقة :)PCT/WG/8/2
" .41استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  .PCT/MIA/22/14 Revو.Add 24
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 .44و أأيدت عدة اإدارات احلل التوفيقي املقرتح والوارد ي اخليار ابء من الوثيقة  PCT/MIA/22/14واملنقح يف
الوثيقة  PCT/MIA/22/14 Addلتعديال الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حبيث تشرتط عىل
ماكتب تسمل الرباءات أأن تسمح ابلتضمني ابلإحاةل ألرغراض املرحةل ادلولية فق ..اإذ س يتيح ذكل ملقدم الطلب
"طريق ًا" اإىل املرحةل الوطنية يف املاكتب املعينة اليت تسمح قوانيهنا الوطنية ابلتضمني ابلإحاةل اإذا أأخطأأ مقدم الطلب
يف مجموعة املطالبات أأو الوصف املودع .ول يزال ينبغي املوافقة عىل عدة اقرتاحات صياغة ختص اخليار ابء.
 .42واعرتضت اإدارة بشدة عىل احلل التوفيقي املقرتح معلنة أأن التضمني ابلإحاةل جملموعة اكمةل من املطالبات أأو
رمس اكمل بوصفه جزء ًا غري موجود ل يندرج يف نطاق الالحئة التنفيذية الراهنة روح ًا أأو نية أأو صيغة .ولن يعود هذا
احلال بفائدة اإل عىل مقديم الطلبات يف املاكتب اليت تتيح ابلفعل التضمني ابلإحاةل بصفهتا ماكتب تسمل للطلبات
وماكتب معينة ولن يفيد مقديم الطلبات املنمتني اإىل دول أأعضاء ل تسمح ماكتهبا بذكل .واقرتحت ،كخيار جمي،
تعديل الالحئة التنفيذية لتوضيح أأن السامح هبذا التضمني س يؤثر يف ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املعينة.
 .21و أأقر بأأن أأحد أأس باب الراء واملامرسات املتباينة فامي خيص التضمني ابلإحاةل جملموعة اكمةل من املطالبات أأو
وصف اكمل كجزء غري موجود قد تمكن يف الاختالفات بني الهنوج املعمتدة يف معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات واملتعلقة ابلإيداعات ابلإحاةل (معاهدة قانون الرباءات) وتضمني العنارص وا ألجزاء غري
املوجودة (معاهدة التعاون بشأأن الرباءات).
 .22واتفقت الإدارات عىل اس مترار هذه املامرسات املتباينة يف ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املعينة بسبب
العجز عن التوصل اإىل توافق يف الراء ،مع التشديد عىل أأمهية إازاكء الوعي دلى مقديم الطلبات بشأأن هذه
املامرسات املتباينة والاثر احملمتةل عىل الطلبات يف املرحلتني ادلولية والوطنية من اإجراءات معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .ومن هذا املنطلق ،اتفق كذكل عىل اس تعراض املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات بغية
توضيح هذه املامرسات املتباينة".
 .24وابلنظر اإىل الفوارق الشاسعة يف الراء ،يرى املكتب ادلويل أأن اجلهود املتواصةل الرامية اإىل اإجياد حل متسق
ابلاكمل تبدو غري متناس بة مع عدد احلالت املعنية يف الوقت الراهن .وعليه يوىص بعدم اختاذ أأية إاجراءات أأخرى يف هذه
املرحةل حملاوةل مواءمة املامرسات اخملتلفة املتبعة حاليا ،بل يوىص املكتب ادلويل ابلعمل مع ادلول ا ألعضاء عىل تعديل املبادئ
التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات هبدف توضيح املامرسات اخملتلفة القامئة اليت تتبعها هذه املاكتب .ويوىص أأيضا
املكتب ادلويل ابلعمل مع ادلول ا ألعضاء عىل اإذاكء وعي املودعني هبذه املامرسات اخملتلفة والعواقب احملمتل ترتهبا عىل
الطلبات يف املرحلتني ادلولية والوطنية من اإجراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 .22اإن الفريق العامل مدعو اإىل التعليق عىل
القضااي الواردة يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

