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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  12جنيف، من   1122 مايو 12اإ
 
 

 املطالبات باألولوية يف نفس اليوم

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

املطالبة هل طرح السؤال التايل: ، تضمني الأجزاء الناقصة ابلإحاةليف س ياق املناقشات اليت دارت حول موضوع  .2
ىل طلب م ابلأولوية الواردة يف طلب دويل  يداع الطلب ادلويل )"املطالبة ابلأولوية يف نفس هل وسابق ستند اإ نفس اترخي اإ

حتتوي هذه الوثيقة عىل  .اعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءاتوفقا ملجائزة وابلتايل تفاقةة ابرسس وفقا ليه مطالبة جائزة  اليوم"(
املطالبات ابلأولوية يف جواز يف تفسري اتفاقةة ابرسس ششنأ  الظاهرية عدد من اخليارات حول الس بل املمكنة لتناول الفوارق 

 نفس اليوم.

ىل  4يت نظمت يف طوكيو من ال دورته الثانية والاعرشينالإدارات ادلولية يف  وانقش اجامتع .1 طار يف  1122فاراير  2اإ اإ
ملطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم، ويرد موجز هذه املناقشات يف ( مسنأةل اPCT/MIAت )اماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراء

ىل  21ملخص الرئيس )الفقرات من   (.PCT/WG/8/2، الواردة يف مرفق الوثيقة PCT/MIA/22/22من الوثيقة  29اإ

 أأساس يةات اعلومم

ماكتب اذلي تاعطيه تفسري ال يف الظاهري تختفا  الاانقش الفريق الاعامل يف دورتيه السادسة والساباعة طريقة تناول  .3
 الأجزاء الناقصة ابلإحاةلفامي يتاعلق بتضمني  11.2و 11.2و 4.24تسمل الطلبات واملاكتب املاعينة/اخملتارة لأحاكم القواعد 

التالية: هل سنأةل امل ويف س ياق هذه املناقشات طرحت (. PCT/WG/7/19و PCT/WG/6/20)انظر الوثيقتني 
 .اعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءاتجائزة وفقا ملوابلتايل املطالبة ابلأولوية يف نفس اليوم جائزة وفقا لتفاقةة ابرسس 
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ىل مجيع ادلول الأعضاء ع .4 ن مسنأةل تضمني وبينت الردود املس تلمة عىل الاس تبةا  اذلي أأرسهل املكتب ادلويل اإ
، واذلي يغطي أأيضا مسنأةل املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم، عدم توافق أ راء ادلول الأعضاء عىل الأجزاء الناقصة ابلإحاةل

ل أأنه المتس نأ  هيئة الويبو اخملتصة ابختاذ القرار يف ب لهذه املسنأةل. وأأقر الفريق الاعام هذه املسنأةل يه مجاعية احتاد ابرسس، اإ
عداد وثيقة معل عن مسنأةل املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم لينظر فهيا الفريق من امل  كتب ادلويل خفال دورته الساباعة اإ

 الاعامل خفال دورته احلالية.

 املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم

 اعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ مناقشات سابقة جل 

لقد س بق وانقشت ادلول الأعضاء يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات مسنأةل املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم )واإ   .2
اكنت ششلك غري شامل( خفال ادلورة الثامنة عرشة جلاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات اليت عقدت يف جنيف يف 

ىل وثيقة أأعدها املكتب 2222يوليو  وللأسف مل تبت مجاعية احتاد ماعاهدة (. PCT/A/XVIII/4ادلويل )الوثيقة ، استنادا اإ
يف هذه املسنأةل نظرا لضيق الوقت. وستتاح الوثيقة  2222التاعاو  ششنأ  الاراءات يف دورهتا الثامنة عرشة املناعقدة يف يوليو 

عىل موقع الويبو الإلكرتوين التايل:  متاحةيف شلك ورقة غري رمسية ليسهل الاطفاع علهيا؛ كام أأهنا  لللفريق الاعام
<http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35593>. 

 الوضع الراهن

 ،ماعظمها، يف يرى املكتب ادلويل أأ  املناقشات ادلائرة حول هذه املسنأةل يف الوقت الراهن ينبغي أأ  تسرتشد .2
 . PCT/A/XVIII/4ابلعتبارات ذاهتا الواردة يف الوثيقة 

ليه الاعتبارات  2222ومع ذكل ومقارنة ابلوضع يف عام  .9 فقد طرأأ تغيري عىل ما يبدو عىل افرتاض ماعني استندت اإ
املناقشات اليت دارت حول مسنأةل ابلتحديد، وكام برز من . وPCT/A/XVIII/4من الوثيقة  4و 2الواردة يف الفقرتني 

 ،أأ  عددا من ماكتب ادلول املتاعاقدة يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات ، يفاحظ اليومتضمني الأجزاء الناقصة ابلإحاةل
التفسري اذلي يفةد بنأ  اتفاقةة ابرسس جتزي قد اعمتدت ، عىل حد سواء طلبات وماكتب ماعينةبصفهتا ماكتب تسمل و 

 وابلتايل جتزيها ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات. املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم

 "فائدة معلية" من هذا التفسري حاليا يكتسب مودعو الطلبات بناء عىل ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات وابلتايل .4
ىل تف  دراج الأجزاء الناقصة ابلإحاةل يف طلب "سابق" أأودع سري ماكتب تسمل الاراءات املذكوراستنادا اإ ، نظرا لأنه يتةح هلم اإ

يداع الطلب ادلويل  يف هذا الطلب السابق وردت مني الطلب ادلويل مطالبة ابلأولوية )مع مفاحظة أأ  تضيف نفس يوم اإ
 (.ششلك سلمي لإاتحة الامتس تضمني الاعنارص أأو الأجزاء الناقصة ابلإحاةللزم رشط 

عىل مجياعها من ادلول الأعضاء عىل الاس تبةا  بوضوح أأ  املاكتب ل تتفق  الواردةومن انحةة أأتخرى أأبرزت الردود  .2
. وعليه ياعمتد )وابلتايل ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات( جيب أأ  جتزي املطالبات ابلأولوية عىل أأهناتفسري اتفاقةة ابرسس 

املودعو  يف الوقت الراهن عىل تفسري ماكتب تسمل الطلبات اليت يودعو  الطلبات دلهيا واملاكتب املاعينة والقوانني الوطنية 
تلخيص النتاجئ عىل ىل "مصري" أأية مطالبة ابلأولوية يف نفس اليوم ترد يف الطلب ادلويل. وميكن املطبقة علهيا ابلنس بة اإ 

 النحو التايل:
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 موقف مكتب تسمل الطلبات 

 جيزي

 املطالبة ابلأولوية يف نفس اليوم

 ل جيزي

 املطالبة ابلأولوية يف نفس اليوم

   الأثر يف املرحة ادلولية

ولوية  ياُعلن بطفاهنا قةد النظر تظل املطالبة ابلأ

جائز )ما مل يرسل مكتب تسمل الطلبات  التضمني ابلإحاةل

تخطارا بناء عىل القاعدة   )أأ((.11.4اإ

 غري ممكن.

ع جيري عىل أأساس الطلب ادلويل كام أأود يراعي أأي تضمني ابلإحاةل. البحث ادلويل

 .ابلفاعل

اخملاطر اليت يتاعرض لها املودعو  يف املرحةل 

 الوطنية

  

ولوية قد تاعتار ابطةل يف باعض املاكتب املاعينة )يرتتب  املطالبة ابلأ

ضافةة عىل املاكتب واملودعني  عىل ذكل أأعامل اإ

من دو  أأية قمية معلية(، لكن من دو  تنأثري 

ماكنية التضمني  موضوعي يف ظل عدم اإ

 ابلإحاةل.

يلزم متاباعة تخةارات رد املطالبة ابلأولوية يف لك 

ول يلزم  –مكتب ماعني )دو  أأثر موضوعي 

ذا اك  التضمني ابلإحاةل رضوراي  ذكل ل اإ اإ

 تخطنأ(. لتصحيح

قد ياعتار ابطفا أأيضا يف املاكتب اليت جتزي  التضمني ابلإحاةل

ما يتغري اترخي الإيداع الفاعيل أأو  –التضمني  اإ

 تُغفل املواد املضّمنة. 

يلزم النظر فةه عىل حنو منفصل دلى لك 

مكتب ماعني جيزي رد املطالبة ابلأولوية يف نفس 

 اليوم والتضمني ابلإحاةل عىل حد سواء.

( أأكرثها 1123ل يف عام مطالبة بقلي 111وياعتار عدد املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم ضئيل نسبةا )أأكرث من  .21
ا يف ويبدو ابلطبع أأ  حالتني فقط تخضاعتمن ماكتب مجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكةة والصني. )ابلرتتيب التنازيل( 

لتنأكيد التضمني ابلإحاةل، وعليه يتبني أأ  جحم املسنأةل صغري وينبغي أأل يثقل اكهل ماكتب تسمل الطلبات أأو  1123عام 
ىل القليل من املودعني.املاكتب امل   اعينة. ومع ذكل فاإ  أأداة "التضمني ابلإحاةل" مس تددمة ومهمة ابلنس بة اإ

 اخليارات

اذلي تفسري ال يف  الظاهرية الاتختفافاتتخةارات أأساس ية حممتةل قامئة عىل ما يبدو لتناول  ةتتناول الفقرات التالية أأرباع .22
وفقا  املطالبة ابلأولوية يف نفس اليومملسنأةل جواز   الاراءات ماكتب ادلول الأعضاء يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ تاعطيه 
 .ابرسس لتفاقةة

ىل مجاعية احتاد ابرسس أأ  حتال املسنأةل: 2اخليار   اإ

أأ  حتيل مجاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  اخليار الأول املتاح لدلول الأعضاء يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات هو  .21
ىل مجاعية احتاد ابرسس يك  الاراءات ىلاحتاد ابرسس مجيع ادلول الأعضاء يف  تتوصلاملسنأةل اإ من اتفاقةة  4تفسري موحد للامدة  اإ

حاةل املسنأةل، ميكن جلاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات أأ  ترفع توصيةابرسس ىل مجاعية احتاد ابرسس.  ششنأهنا . وعند اإ اإ
ىل أأ  ا ادلول املتاعاقدة يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات يف  اذلي أأعربت عنهتختفا  ال راء ومع ذكل جتدر الإشارة اإ

ىل أأ  حتقةق هذا التفاق سس تلزم املزيد من التوضيحات واملناقشات.س ردودها عىل الاس تبةا    شري اإ



PCT/WG/8/5 

4 
 

ىل مجاعية احتاد ابرسس فاخليار املتاح أأمامها هو أأ  تاعمتد فهام موحدا  .23 ةفةة تفسري اتفاقةة ابرسس ك ل واإ  أأحةلت املسنأةل اإ
 ابلأولوية يف نفس اليوم.طالبات ملفامي يتاعلق اب

عقد مؤمتر من اتفاقةة ابرسس رمسيا، ما سيس تلزم  4ملادة هو أأ  ياعدل احتاد ابرسس ا املوحدوالبديل لعامتد هذا الفهم  .24
جامع لك ادلول املشاركة فةهمراجاعة  ىل أأ  مسنأةل كيفةة تفسري املا 1.واإ من اتفاقةة ابرسس، وخاصة الأحاكم  4دة وابلنظر اإ

)ج(، ختص أأيضا التصاممي الصناعية والاعفامات التجارية، ومعفا بنأحاكم 4املتاعلقة "بفرتة الأولوية" الواردة يف املادة 
ل  ل ميكن أأ  تتدذ مجاعية احتاد ابرسس فاإ  2()ب( من اتفاقةة ابرسس،1)23 املادة استشارة جلنة التنس يق،  عقبأأي قرار اإ

 لأ  املسنأةل "ختص" أأيضا وبلك وضوح احتاد لهاي واحتاد مدريد عىل التوايل.

وستس تلزم املوافقة عىل تاعديل أأية وثيقة من واثئق التفاقةة تصديق عدد من ادلول الأعضاء ابلفاعل يف الوثيقة  .22
لهيا قبل أأ  تدخل حزي النفاذ   عىل أأ  حيدد مؤمتر املراجاعة هذا الاعدد. –السابقة عىل الوثيقة املاعدةل أأو الانضامم اإ

ابرسس رمسيا س تكو  محمةل ابلأعباء وطويةل وقد تاعتار غري متناس بة  وعليه ل خيفى عىل أأحد أأ  معلية مراجاعة اتفاقةة .22
 مع جحم املشلكة.

 : أأ  تبت مجاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات يف املسنأةل1اخليار 

ىل اتفاق بني ادلول الأعضاء يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات عىل كيفة هو قد يكو  اخليار الثاين احملمتل .29 ة التوصل اإ
تفسري اتفاقةة ابرسس فامي يتاعلق ابملطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم، مع مراعاة أ اثر الطلبات ادلولية. ويف هذا الس ياق تطرح 

 عدة أأس ئةل.

 اتختصاصات مجاعية ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات

ملسنأةل. واجلواب عىل هذا ا تناولالسؤال الأول هو اإ  اكنت مجاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات خمتصة يف  .24
ن ماعاهدة التاعاو  ششنأ  " م1()أأ("1)23أأهنا مسنأةل تفسري بقدر كبري. مفن انحةة ميكن تفسري املادة  هو السؤال عىل ما يبدو

تتناول لك املسائل اخلاصة ]...[ بتنفةذ هذه "علهيا أأ  اليت تنص عىل أأ  مجاعية ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات  ،الاراءات
دة"، عىل أأهنا تريم الأساس لأي قرار تتدذه مجاعية ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات يف هذه املسنأةل، نظرا لأ  ماعاهدة املاعاه

 م اليت تتناول مسائل الأولوية.اكالتاعاو  ششنأ  الاراءات ولحئهتا التنفةذية حتتواي  عىل باعض الأح

ىل املسائل الرئيس ية املتاعلقة اب .22 يف  تردحلق يف الأولوية ويه رشوط أأية مطالبة ابلأولوية ومن انحةة أأتخرى وابلنظر اإ
ىل املادة 1)4طلب دويل وأ اثرها، فاإ  املادة  من اتفاقةة  4()أأ( من ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات تشري بلك شساطة اإ

ل تتاعلق فقط بتنفةذ ابرسس. وابلتايل ميكن ادلفع بنأ  املسنأةل قةد النظر ل تتاعلق بتنفةذ ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات ب
" من اتفاقةة ابرسس(. وعىل ما يبدو 2()أأ("1)23اتفاقةة ابرسس، وابلتايل ينبغي أأ  تتناولها مجاعية احتاد ابرسس )انظر املادة 

ىل أأ  رشط احرتام مجيع ادلول الأعضاء يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات لأحاكم اتفاقةة ابرسس فاإ  هذا ادلفع  سستند اإ
 يقوم عىل كو  هذه ادلول أأعضاء يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات بل عىل أأهنا أأعضاء يف احتاد ابرسس )وجيب وتطبيقها ل

 ( من ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات(.2)21أأ  تكو  أأعضاء فهيا، انظر املادة 

                                                
1

 29اتني املادتني، انظر املادة )فامي يتاعلق هب 29و 23من اتفاقةة ابرسس مسنأةل الأغلبية الفازمة لتاعديل أأية مادة يف التفاقةة خفا  املادتني  24ل تتناول املادة  
القاعدة اليت رخسهتا ( عن "222من اتفاقةة ابرسس(، ويتحدث بودهناوز  يف "دليل تطبيق اتفاقةة ابرسس محلاية امللكةة الصناعية" اذلي أأعده )منشور الويبو رمق 

جامع لك ادلول املشاركة يف هذه املؤمترات ]...[ رضوري ملراج مؤمترات املراجاعة بنأ   23اعة مجيع أأحاكم التفاقةة )مبوجب وثيقة س توكهومل، فامي عدا املادتني اإ
طار القاعدة ذاهتا".29: انظر املادة 29و  (. وجيب أأ  تاعتار هذه القاعدة راخسة ملزمة لفاحتاد اإىل حني أأ  تتغري حبمك خمالف ياعمتد يف اإ
2

 يتاعلق ابملوضوعات اليت هتم أأيضا احتادات أأتخرى تديرها املنظمة باعد الاطفاع عىل رأأي جلنة ()ب( من اتفاقةة ابرسس: "تتدذ اجلاعية قراراهتا فامي1)23املادة  
 التنس يق التاباعة للمنظمة".
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ل ومن جديد فاإ   .11 عقب استشارة جلنة مجاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات ل ميكن أأ  تتدذ أأي قرار اإ
 التنس يق.

 نطاق قرار مجاعية ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات

ذا اعتارت مجاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات خمتصة يف تناول  –التساؤل الثاين املطروح يف هذا الس ياق  .12 اإ
من اتفاقةة ابرسس فامي يتاعلق ابملطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم يف س ياق ماعاهدة التاعاو  ششنأ   4مسنأةل كيفةة تفسري املادة 

جراءات  مضنه املسنأةل فاعليا هو اإ  أأمكن مجاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات تناول هذ –الاراءات  اعاهدة خفال املاإ
 الوطنية عىل حد سواء، أأو اإ  اقترص الأمر عىل تناولها للمسنأةل يف املرحةل ادلولية فقط.و ادلولية  املرحلتني

املوضوع يقترص عىل مسنأةل اإ  اكنت أأحاكم ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات ولحئهتا التنفةذية اليت تتناول ويبدو أأ   .11
، عبارة عن "متطلبات تتاعلق ششلك الطلب ادلويل أأو مضمونه" ()أأ( من املاعاهدة1)4أأحاكم املادة  الأولوية، وخاصة مسائل
ة لقابلية ي( من ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات(، أأم أأهنا عبارة عن أأحاكم ختص أأي رشط من "الرشوط املاد2)19)املادة 

( من ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات(. ويف احلاةل 2)19ية الصناعية" )املادة اس تصدار براءة ]...[ يتاعلق بتاعريف حاةل التقن 
ذا اعتارت خمتصة  –الأوىل )"الشلك أأو املضمو "( ميكن جلاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات  أأ  تاعمتد تفسريا  –اإ

، معفا بنأحاكم املرحلتني ادلولية والوطنية موحدا لتفاقةة ابرسس يكو  ساراي لإجراءات ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات يف
اعاهدة. أأما يف احلاةل الثانية )"املوضوع"(، فميكن جلاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات أأ  تاعمتد هذا امل( من 2)19املادة 

جراءات املاعاهدةالتفسري فامي يتاعلق ابملرحةل  يتاعلق ابملرحةل الوطنية، ، وس يكو  علهيا أأ  ترتك املسنأةل، فامي ادلولية فقط من اإ
ىل القانو  الوطين اذلي يطبقه املكتب املاعني املاعين، مع مراعاة الصيغة الواحضة للامدة   اعاهدة.امل( من 2)19اإ

، ومع ذكل يبدو من املاعقول ادلفع بنأ  ومن جديد يبدو اجلواب عىل السؤال الوارد أأعفاه أأهنا مسنأةل تفسري بقدر كبري .13
لك الكشف عن حاةل التقنية الصناعية السابقة لأغراض اجلدة، مثفا، رشط موضوعي للقابلية السؤال اخلاص مبا سش

يداع الاراءة ميكن أأ  ياعتار من قبيل حاةل التقنية الصناعية السابقة  لس تصدار براءة، وأأ  الكشف السابق يف نفس يوم اإ
الأحاكم اليت تتناول "فرتات الأولوية" الواردة يف (، وأأ  PCT/A/XVIII/4من الوثيقة  4)عىل النحو اذلي تدفع به الفقرة 

()أأ( من ماعاهدة 1)4)ج( من اتفاقةة ابرسس، واملدرجة ابلإحاةل يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات معفا بنأحاكم املادة 4املادة 
بتاعريف حاةل التقنية  تاعلق"الرشوط املادية لقابلية اس تصدار براءة ]...[ ي التاعاو  ششنأ  الاراءات، يه يف الواقع أأحاكم تضع 

 .( من ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات2)19املادة ابملاعىن املقصود يف الصناعية" 

من اتفاقةة  4واإ  اك  الأمر كذكل ففا ميكن جلاعية احتاد ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات أأ  تتناول كيفةة تفسري املادة  .14
لاراءات يف املرحلتني ادلولية والوطنية، بل س يكو  للك مكتب من ابرسس ابلنس بة لإجراءات ماعاهدة التاعاو  ششنأ  ا

الوطنية كام يرتاءى هل لتاعريف "فرتات  أأ  يفرض ماعايري قوانينه –( 2)19وفقا للامدة  – املاعاهدةاملاكتب املتاعاقدة يف 
ة لخرتاع مطالب القابلية لس تصدار براء"مصري" املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم، عند البت يف حتديد  الأولوية" وابلتايل

 به يف طلب دويل.

()أأ( من ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات 1)4ومن الطرق الأتخرى للنظر يف املسنأةل قةد النظر ادلفع بنأ  أأحاكم املادة  .12
من ماعاهدة ( 2( و)2)19ل تتناسب بلك شساطة مع فئيت "الشلك أأو احملتوى" أأو "املوضوع" ابملاعىن املقصود يف املادة 

شارة  املاعاهدة()أأ( من 1)4التاعاو  ششنأ  الاراءات عىل التوايل، وأأ  املادة  ينبغي أأ  تنظر كام يه ببساطة، أأي أأهنا جمرد اإ
جراء مقبول يف حاةل الشك يف كيفةة تفاعيل أأي حمك من  لأحاكم اتفاقةة ابرسس. واإ  لزم السري يف درب هذا ادلفع، فاإ  أأكرث اإ

ىل مجاعية احتاد ابرسس ابعتبارها هيئة اختاذ القرار أأحاكم اتفاقةة ابر  حاةل املسنأةل اإ سس عىل النحو املناسب هو عىل ما يبدو اإ
 اخملتصة )الوحةدة(.
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 مدى تقبل قرار مجاعية ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات

من ادلول  السؤال الثالث والأخري املطروح يف هذا الس ياق هو اإ  اك  من املقبول احلصول عىل هذه املوافقة .12
 الأعضاء يف ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات فقط، أأي من "مجموعة" من ادلول الأعضاء يف مجاعية احتاد ابرسس.

ىل أأمهية الاعتبارات الواردة يف الفقرة  .19 بنأنه "ينبغي أأل يوجد تاعارض  PCT/A/XVIII/4من الوثيقة  2وابلنظر اإ
ل أأقل قدر مم كن من عدم اليقني"، يبدو أأ  موافقة مجموعة من أأعضاء مجاعية احتاد ابرسس واحض مع اتفاقةة ابرسس وأأل يوجد اإ

ل قليفا يف اتفاقةة فاعىل تفسري موحد ل لتغلب عىل عدم اليقني يف تفسري اتفاقةة ابرسس فامي يتاعلق ابملطالبات لن ينفع اإ
 ابلأولوية يف نفس اليوم.

، واإ  لتفاقةة ابرسساعية احتاد ابرسس عىل تفسري موحد وعفاوة عىل ذكل فاإ  موافقة مجموعة من بني لك أأعضاء مج  .14
ل قليفا جراءات ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات، لن تنفع اإ حلد من تاعقةد نظام يف ا اك  ذكل للمرحلتني ادلولية والوطنية من اإ

ىل املودعني واملاكتب عىل حد سواء، لأهنا لن تتناول املسنأةل بطريقة ىل الإيداعات  الاراءات ادلويل ابلنس بة اإ شامةل ابلنس بة اإ
الوطنية )اتفاقةة ابرسس( وادلولية )ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات(، وششلك منفصل عن قدرات لك مكتب عىل اختاذ 

ل مبوافقة مجاعية احتاد ابرسس عىل تفسري موحد ل  تفاقةة.فاالإجراءات )وطنيا أأو دوليا(. ول ميكن حتقةق هذا احلل الشامل اإ

تبت املاكتب املاعينة يف املسنأةل يف الأسس يك  : تاعديل الفاحئة التنفةذية ملاعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات لإعداد3اخليار 
 املرحةل الوطنية

فامي يتاعلق  PCT/A/XVIII/4من الوثيقة  2متاش يا مع الاعتبارات الواردة يف الفقرة  –اخليار الثالث احملمتل  .12
جراء تقةمي موضوعي يف املر  هو عىل الأقل وضع حد لتختفا  املامرسات  –حةل ادلولية لرساي  املطالبة ابلأولوية برضورة اإ

اليت تتباعها ماكتب تسمل الطلبات فامي يتاعلق ابملطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم. وميكن تاعديل الفاحئة التنفةذية ملاعاهدة 
املطالبة ابلأولوية يف نفس اليوم، لإعداد تلغي  أألالتاعاو  ششنأ  الاراءات يك تشرتط رصاحة عىل ماكتب تسمل الطلبات 

جراءات ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات، مبوجب القوانني  الأسس يك تبت املاكتب املاعينة يف املسنأةل يف املرحةل الوطنية من اإ
فامي يتاعلق شرساي   . وابلتايل ياعامل لك املودعني "عىل قدم املساواة"2222الوطنية املطبقة، كام اقرتح ذكل ونوقش يف عام 

 املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم لأغراض املرحةل الوطنية، بغض النظر عن املكتب اذلي أأودع دليه الطلب ادلويل.

طار هذا اخليار، ويف غياب أأي مراجاعة رمسية لتفاقةة ابرسس )انظر اخليار  .31 أأعفاه(، س يظل القرار الهنايئ يف  2ويف اإ
اتحة املطالبات ابلأولوي ة يف نفس اليوم مبوجب اتفاقةة ابرسس مرتواك للقانو  الوطين للك دوةل ماعينة. وابلتايل يتحفظ هذا اإ

لهيا يف الفقرة  ىل املودعني واملاكتب عىل 2اخليار بلك التاعقةدات املشار اإ نه ل يتناول مسنأةل  أأعفاه، ابلنس بة اإ ذ اإ حد سواء، اإ
جراءات ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات؛  املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم بطريقة شامةل للمرحلتني ادلولية والوطنية من اإ

ىل الإيداعات الوطنية )اتفاقةة ابرسس(.  ول يتناول أأيضا املسنأةل ابلنس بة اإ

ىل الاعتبارات الواردة يف الفقرات من  .32 ىل  21ومن انحةة أأتخرى، وابلنظر اإ أأعفاه، ميكن أأ  ياعتار هذا اخليار  22اإ
 وذكل عىل الرمغ مما فةه من قصور.لطريقة الأكرث واقاعية للاعمل عىل الأجل القصري عىل الأقل، عىل ما يبدو ا
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 : ترك التفسري للك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات4اخليار 

جراءات وترك املسنأةل احلالية املذكورة يف الفقرة  اخليار الرابع والأخري .31 أأعفاه "كام يه"، مع ترك  2هو عدم اختاذ أأية اإ
" املطالبات ابلأولوية يف نفس اليوم، فامي يتاعلق ابملرحةل ادلولية، لتفسري املاكتب اليت تودع دلهيا الطلبات ادلولية، "مصري

ىل تفسريات املاكتب املاعينة اخملتلفة معفا ابلقوانني الوطنية املطبقة. واإ  اتباعت  وفامي يتاعلق ابملرحةل الوطنية، فةرتك مصريها اإ
  من احملبذ تاعديل املبادئ التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات بناء عىل ماعاهدة التاعاو  ششنأ  الاراءات هذه املقاربة فقد يكو

 ودليل املودعني يك تبني أأ  املامرسات املتباعة يف هذا اجملال ختتلف من مكتب تسمل طلبات ل تخر.

ىل التاعليق عىل  الفريق الاعاملاإ   .33 مدعو اإ
 املسائل الواردة يف هذه الوثيقة.

 

 اية الوثيقة[]هن

 


