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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 يوم نفسهللاألولوية  اتمطالب

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

اقرتاحا  2016 يف دورته الثامنة، أأن يعد لأغراض املناقشة يف دورته لعاممن املكتب ادلويل،  طلب الفريق العامل .1
لغاء  بتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بغرض الاشرتاط رصاحة من ماكتب تسّلم الطلبات عدم اإ

يف املرحةل الوطنية تم يف هذه املسأأةل تبالأولوية لليوم نفسه وذكل من أأجل متهيد الطريق أأمام املاكتب املعيمنة يك  اتمطالب
 بناء عىل القوانني الوطنية املنطبقة. ويرد الاقرتاح املذكور يف هذه الوثيقة.

 معلومات أأساس ية

ملاكتب تسّلم الطلبات  ظاهرايالتفسريين اخملتلفني  تناولانقش الفريق العامل، يف دورتيه السادسة والسابعة، كيفية  .2
الناقصة ابلإحاةل )انظر  الأجزاءاملتعلقة بتضمني  6.20و 5.20و 18.4 لقواعدتارة بشأأن أأحاكم اواملاكتب املعيمنة/اخمل 

ذا اكن ميكن ما تساؤل حول  (. ويف س ياق تكل املناقشات، ُطرحPCT/WG/7/19و PCT/WG/6/20 الوثيقتني اإ
ىل طلب سابق هل  مستندة يف طلب دويل واردالابلأولوية اعتبار املطالبة  يدا  اترخينفس اإ لطلب ادلويل )"مطالبة ا اإ

 جائزة وفقا لتفاقية ابريس وجائزة ابلتايل وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ابلأولوية يف اليوم نفسه"( مطالبة 

وعىل وجه التحديد، كشفت املناقشات حول مسأأةل تضمني الأجزاء الناقصة ابلإحاةل أأن عددا من ماكتب ادلول  .3
هدة التعاون بشأأن الرباءات، بصفهتا ماكتب لتسّلم الطلبات وماكتب معيمنة عىل السواء، تعمتد حاليا املتعاقدة مبوجب معا

يه مطالبات جائزة بناء عىل اتفاقية ابريس وجائزة ابلتايل بناء عىل  مطالبات الأولوية لليوم نفسه التفسري اذلي مفاده أأن
جزء  تكل املاكتب، بصفهتا ماكتب لتسّلم الطلبات، للمودعني بتضمني عنرص أأو جتزيمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومن مثم 
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يدا  الطلب ادلويل )علام  انقص ابلإحاةل، عندما يكون ذكل العنرص أأو اجلزء واردا يف طلب "سابق" أأود  يف نفس يوم اإ
ني عنارص أأو أأجزاء انقصة بأأن تضمني الطلب ادلويل مطالبة بأأولوية ذكل الطلب السابق يُعد رشطا جلواز طلب تضم

 ابلإحاةل(.

جازة  ومن هجة أأخرى ل تتشاطر لك املاكتب تفسري اتفاقية ابريس اذلي مفاده أأن .4 مطالبات الأولوية من املفروض اإ
لليوم نفسه بناء عىل اتفاقية ابريس )وابلتايل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(. ومن مثم يعمتد املودعون حاليا عىل 

"مصري" أأي مطالبة ابلأولوية لليوم نفسه ترد يف الطلب ادلويل،  بشأأنسري املاكتب املعيمنة وقوانيهنا الوطنية املنطبقة تف 
يدا  الطلب مصري أأي طلب لتضمني أأي عنرص أأو جزء انقص  وابلتايل بشأأن ووارد يف طلب سابق أأود  يف اترخي اإ

 ادلويل.

دت الوثيقة .5 متةل بشأأن كيفية تناول الاختالفات الظاهرة يف تفسري ماكتب أأربع خيارات م  PCT/WG/8/5 وحدم
ذا اكنت املطالبة ابلأولوية لليوم نفسه جائزة،  ادلول الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتفاقية ابريس خبصوص ما اإ

ىل مجعية احتاد ابريس: 1 وتكل اخليارات يه اكلتايل: اخليار مجعية احتاد معاهدة  أأن تبتم : 2 ؛ واخليارأأن حتال املسأأةل اإ
تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإعداد الأسس يك : 3 ؛ واخليارالتعاون بشأأن الرباءات يف املسأأةل

.  الطلباتترك التفسري للك مكتب من ماكتب تسّلم : 4 واخليار؛ نة يف املسأأةل يف املرحةل الوطنيةاملاكتب املعيم  تبتم 
ىل الوثيقةول  .PCT/WG/8/5 الطال  عىل تكل اخليارات احملمتةل ابلتفصيل، يُرىج الرجو  اإ

ل أأي توافق يف الآراء بني ادلول الأعضاء حول هذه املسأأةل يف ادلورة الثامنة للفريق العامل. ولالطال  عىل  .6 ومل يُسجم
ل عن مناقشات الفريق العامل خالل دورته الثامنة، يُرىج ىل ملخص الرئيس  التقرير املفصم الرجو  اإ

ىل  124، الفقرات من PCT/WG/8/25 )الوثيقة  331 ، الفقرات منPCT/WG/8/26( وتقرير ادلورة )الوثيقة 131اإ
ىل  ابلختالف املوجود يف وهجات النظر وطلب من املكتب ادلويل أأن يعد، لأغراض  (. وأأحاط الفريق العامل علام352اإ

املناقشة يف دورته القادمة، اقرتاحا بتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لالشرتاط رصاحة من ماكتب 
لغاء مطالبات الأولوية لليوم نفسه وذكل من أأجل متهيد ا  تبتم يف هذهلطريق أأمام املاكتب املعيمنة يك تسّلم الطلبات عدم اإ

 يف املرحةل الوطنية بناء عىل القوانني الوطنية املنطبقة. املسأأةل

 الاقرتاح

د كخيار .7 ، يورد مرفق هذه الوثيقة اقرتاحا PCT/WG/8/5 يف الوثيقة 3 كام طلبه الفريق العامل ووفقا ملا ُحدم
يدا  الطلب (اثنياجديدة )أأ)وأأضيفت فقرة . 2)اثنيا(.26بتعديل القاعدة  ىل تكل القاعدة للنص رصاحة عىل أأن كون اترخي اإ ( اإ

ليه يف القاعدة نقصا يف املطالبة ابلأولوية "لأغراض " هو نفس اترخي الإيدا  ادلويل ل يُعترب 1)أأ("10.4 السابق املشار اإ
دلولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ " )أأي لأغراض الإجراء اخلاص ابملرحةل االإجراء املنصوص عليه يف املعاهدة

 )ب((.2)اثنيا(.26 القاعدة احلالية نصانظر 

ىل ذكل،  .8 ب )د( للنص عىل لزوم أأن ينرش املكتب ادلويل، مع الطل2)اثنيا(.26يُقرتح تعديل القاعدة وابلإضافة اإ
د ت فاصيلها يف التعلاميت الإدارية، من أأجل اسرتعاء ادلويل، معلومات بشأأن أأي مطالبة ابلأولوية لليوم نفسه، عىل أأن حُتدم

ىل أأن الطلب ادلويل حيتوي عىل تكل املطالبة )اليت قد ل تعرتف هبا املاكتب املعيمنة مبوجب القانون الوطين  الانتباه حتديدا اإ
 املنطبق(، وذكل لفائدة املاكتب املعيمنة والغري.

 وس تكون نتيجة التعديل املقرتح كام ييل: .9

 س تظلم أأي مطالبة بأأولوية لليوم نفسه يف الطلب ادلويل؛ )أأ(
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ذا  )ب( ل اإ س ميكن اس تخدام أأي مطالبة ابلأولوية لليوم نفسه كأساس لتضمني أأي عنرص أأو جزء انقص ابلإحاةل )اإ

)أأ( بأأن أأحاكم معاهدة التعاون 8.20اكن مكتب تسّلم الطلبات قد أأخطر املكتب ادلويل مبوجب القاعدة احلالية 
 مع القانون الوطين اذلي يطبقه(؛ حاةل ل تامتىشالرباءات املتعلقة ابلتضمني ابلإ  بشأأن

مكتب تسّلم الطلبات ابلإحاةل دلى الاضطال  ابلبحث  مضَّنهسرياعى املكتب ادلويل أأي عنرص أأو جزء  )ج(
 ادلويل؛

ذا اكن مي )د( ، بناء عىل القانون الوطين اذلي يطبقه، فامي اإ جازة أأي مطالبة ابلأولوية س يبتم لك مكتب معنيم كن اإ
جازة تضمني أأي عنرص أأو جزء ابلإحاةل طبقا للقاعدة ذا اكن ميكن اإ ، ابلتايل، فامي اإ )ب(  20.6 لليوم نفسه والبتم

ذا اكن املكتب املعنيم قد أأخطر أأساسا لتضمني ذكل العنرص أأو اجلزء ابلإحاةل و)ج( يف حال اكنت تكل املطالبة  ل اإ )اإ
حاةل )ب( بأأن أأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتعلقة ابلتضمني ابلإ 8.20 ويل مبوجب القاعدة احلاليةاملكتب ادل

 مع القانون الوطين اذلي يطبقه(. ل تامتىش

دخاهل عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن ويبنيم اجلدول الوارد يف الصفحة  .10 التالية نتاجئ التعديل املقرتح اإ
 اءات فامي خيص مطالبات الأولوية لليوم نفسه.الرب 

 ويف هذا الس ياق يرى املكتب ادلويل أأن الفريق العامل قد يرغب يف أأخذ الاعتبارات التالية يف احلس بان: .11

ليه يف الوثيقة )أأ( ، يُعد جحم املسأأةل صغريا للغاية. فقد لوحظ، PCT/WG/8/5 أأول، وكام أأشري اإ
، مل بأأولية طلب سابق أأود  يف نفس اترخي الطلب ادلويل طالبلب دويل ط 200، أأن من أأصل 2013 عام يف

يكن سوى طلبني اثنني موضو  طلبات بتضمني عنرص أأو جزء انقص ابلإحاةل. ومن هجة أأخرى، ليس هناك أأي 
لبعض  شكم يف أأن توليفة "املطالبة ابلأولوية لليوم نفسه" و"التضمني ابلإحاةل" يه توليفة مس تخدمة وهامة ابلنس بة

 املودعني.

دخاهل عىل القاعدة، كام هو وارد يف مرفق هذه  )ب( واثنيا، ينبغي الاعرتاف بأأنه يف حني س يعود التغيري املقرتح اإ
ن النتيجة العملية ذلكل التغيري سزتيد، ابلنس بة  الوثيقة، بفائدة أأكيدة عىل عدد ضئيل من الطلبات ادلولية، فاإ

الطلبات اليت تطالب ابلأولوية لليوم نفسه وتطلب  عىلاء اخلاص ابملرحةل الوطنية للماكتب املعيمنة، يف تعقيد الإجر 
ىل تكل املطالبة. ويبدو، يف الوقت احلايل، أأن غالبية املاكتب  تضمني أأي عنرص أأو جزء انقص ابلإجاةل استنادا اإ

ن يوم نفسه ول جتزي ابلتايل التضمني ابلإحاةلاملعيمنة ل جتزي مطالبات الأولوية لل  ىل تكل املطالبات. ومن مثم فاإ  استنادا اإ
ضافيا فامي خيص تكل  –ولو يف حالت اندرة جدا فقط  -غالبية املاكتب املعيمنة س تواجه  ما حُيمتل أأن يكون معال اإ

غفال أأي عنرص أأو جزء مت تضمينه ابلإحاةل؛  احلالت )ل س امي ما ييل: التغيري احملمتل لتارخي الإيدا  ادلويل و/أأو اإ
يدا  سابق للتارخي املعرتف به لأغراض املرحةل الوطنية  املُعدالقمية احملدودة لتقرير البحث ادلويل و  ىل اترخي اإ استنادا اإ

نهاذلي الناقص العنرص أأو اجلزء  الاعتباروأأخذ يف   ابلإحاةل(.مكتب تسّلم الطلبات  مضم
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دخاهل عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة   التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص مطالبات الأولوية لليوم نفسهنتاجئ التعديل املقرتح اإ

جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن املرحةل ادلولية   اإ

جازة املطالبة ابلأولوية لليوم نفسه   الاشرتاط من مجيع ماكتب تسّلم الطلبات اإ

 نعم ؟ابلأولويةاملطالبة هل جتوز 

تضمني عنرص هل ميكن 
 ابلإحاةل؟جزء انقص  أأو

 نعم

ذا مل  خطارا بعدم الامتيش مكتب تسّلم الطلبات  يُرسل)اإ  )أأ((8.20بناء عىل القاعدة اإ

 ل

ذ خطارا بعدم الامتيش مكتب تسّلم الطلبات قد أأرسلاكن ا )اإ  )أأ((8.20بناء عىل القاعدة  اإ

هل يأأخذ تقرير البحث ادلويل 
يف الاعتبار العنرص أأو اجلزء 

 اذلي مضمنَه مكتب تسّلم 
 الطلبات ابلإحاةل؟

 نعم

ن أأي عنرص أأو جزء انقص ابلإحاةل( ذا اكن مكتب تسّلم الطلبات قد مضَّ  )اإ

 ل

ذا  منمل)اإ  مكتب تسّلم الطلبات أأي عنرص أأو جزء انقص ابلإحاةل(  يُضمن

جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن  الوطنيةاملرحةل   اإ

، طبقا للقانون    اذلي يطبقه، ما ييل:هل حيزي املكتب املعنيم

 مطالبات الأولوية لليوم نفسه )"الأولوية" نعم/ل(؟ 

 تضمني العنارص أأو الأجزاء الناقصة ابلإحاةل )"التضمني" نعم/ل(؟ 

 الأولوية نعم / التضمني نعم

ذا  خطارا املعنيم كتب امل  يُرسل مل)اإ اإ
بناء عىل القاعدة  يشبعدم الامت

 (()ب8.20

 التضمني لالأولوية نعم / 

ذ  املعنيم قد أأرسلكتب اكن امل ا )اإ
خطارا بعدم الامتيش بناء عىل القاعدة  اإ

 (()ب8.20

 الأولوية ل

 

 ل نعم نعم ؟ابلأولويةاملطالبة هل جتوز 

تضمني عنرص هل ميكن 
 جزء انقص ابلإحاةل؟ أأو

 ل نعم

ما سيمت تغيري اترخي الطلب ادلويل  )اإ
غفال املواد امُلضمَّنة   ابلإحاةل(أأو اإ

 ل

ما سيمت تغيري اترخي الطلب ادلويل  )اإ
غفال املواد امُلضمَّنة ابلإحاةل(  أأو اإ

هل س يكون تقرير البحث 
؟  ادلويل مفيدا للمكتب املعنيم

 نعم

)لأن البحث ادلويل أأخذ يف الاعتبار 
العنرص أأو اجلزء الناقص امُلضمَّن 

 ابلإحاةل(

 ل

)لأن البحث ادلويل أأخذ يف الاعتبار 
العنرص أأو اجلزء الناقص امُلضمَّن 

ىل اترخي ابلإحاةل نه استند اإ و أأ ، أأ
يدا  دويل سابق للتارخي املقبول دلى  اإ

 (املكتب املعنيم 

 ل

)لأن البحث ادلويل أأخذ يف الاعتبار 
العنرص أأو اجلزء الناقص امُلضمَّن 

ىل اترخي ابلإحاةل نه استند اإ و أأ ، أأ
يدا  دويل سابق للتارخي املقبول دلى  اإ

 (املكتب املعنيم 
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ن الفريق العامل مدعو   .12 ىل التعليق عىل  اإ اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والواردة يف مرفق 
 هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

26القاعدة 
)اثنيا(   

ضافهتاتصحيح املطالبة   2 ....................................................................................... ابلأولوية أأو اإ

26
)اثنيا(

 2 ....................................................................................................................... ]دون تغيري[   1

26
)اثنيا(

 2 ..............................................................................................أأوجه النقص يف املطالبة ابلأولوية   2

26
)اثنيا(

 3 ....................................................................................................................... ]دون تغيري[   3

 

  

                                                
1

ىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه.   يُشار اإ
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26القاعدة 
   )اثنيا(

ضافهتاتصحيح   املطالبة ابلأولوية أأو اإ

26
)اثنيا(

 ]دون تغيري[   1

26
)اثنيا(

 أأوجه النقص يف املطالبة ابلأولوية   2

ن مل يتبني للمكتب الأول ]دون تغيري[   ()أأ  ذا تبني ملكتب تسّل الطلبات أأو للمكتب ادلويل اإ ما ييل فامي يتعلق اإ
 ابملطالبة ابلأولوية:

يدا  دويل لحقا للتارخي اذلي تنقيض فيه فرتة الأولوية وأأن الامتسا لرد حق أأن للطلب ادلويل اترخي  "1" اإ
م؛ 3)اثنيا(26الأولوية بناء عىل القاعدة   مل يقدَّ

 ؛4.10أأو أأن املطالبة ابلأولوية ل تس تويف رشوط القاعدة  "2"

 الأولوية؛أأو أأن أأي بيان يف املطالبة ابلأولوية خيتلف عن البيان املقابل هل يف وثيقة  "3"

ىل تصحيح املطالبة ابلأولوية. دعا ويف احلاةل املشار  مكتب تسّل الطلبات أأو املكتب ادلويل، حسب احلال، مود  الطلب اإ
لهيا يف البند ماكنية تقدمي الامتس لرد 1" اإ "، خيطر مكتب تسّل الطلبات أأو املكتب ادلويل، حسب احلال، املود  أأيضا ابإ

ذا اكن اترخي الإيدا  ادلويل يقع يف غضون شهرين اعتبارا من التارخي اذلي تنقيض 3)اثنيا(26 حق الأولوية وفقا للقاعدة ، اإ
)ي( بعدم متايش 3)اثنيا(26 فيه فرتة الأولوية، ما مل يكن مكتب تسّل الطلبات قد أأخطر املكتب ادلويل، بناء عىل القاعدة

ىل )ط( مع القانون الوطين اذلي يطب3)اثنيا(26 القاعدة  قه مكتب تسّل الطلبات.)أأ( اإ

)أأ 
)اثنيا(

ليه يف القاعدة  ( يدا  الطلب السابق املشار اإ ، اترخي الإيدا  ادلويل ل يُعترب " هو نفس1)أأ("10.4كون اترخي اإ
 .نقصا يف املطالبة ابلأولوية ،لأغراض الإجراء املنصوص عليه يف املعاهدة

ذا ]دون تغيري[   )ب( شعار يصحح فيه املطالبة ابلأولوية قبل انقضاء املهةل  ختلمفاإ مود  الطلب عن تقدمي اإ
ورشط  )أأ(، تعد تكل املطالبة ابلأولوية، لأغراض الإجراء املنصوص عليه يف املعاهدة1)اثنيا(26املنصوص علهيا يف القاعدة 

عالن ويتوىل مكتب تسّل الطل  )"تعد ابطةل"(. ، كام لو مل تقدم)ج( مراعاة الفقرة بات أأو املكتب ادلويل، حسب احلال، اإ
خطار مود  الطلب به شعار تصحح فيه املطالبة ابلأولوية ويتسلمه مكتب تسّل الطلبات أأو املكتب ذكل واإ . ويعترب أأي اإ

ادلويل، حسب احلال، ويعلن ذكل يف اترخي أأقصاه شهر واحد بعد انقضاء تكل املهةل كام لو اكن متسلام قبل انقضاء تكل 
 هةل.امل 

 ل تعترب املطالبة ابلأولوية ابطةل جملرد أأحد الأس باب التالية:  )ج(

ليه يف القاعدة "1" ذا مل يبنيَّ رمق الطلب السابق املشار اإ  "؛2)أأ("4.10 اإ

ذا اكن أأحد البياانت يف املطالبة ابلأولوية ل يامتىش مع البيان املقابل هل يف وثيقة الأولوية؛ "2"  أأو اإ

ذا اكن  "3" يدا  دويل لحق للتارخي اذلي تنقيض فيه همةل الأولوية، رشيطة أأن أأو اإ للطلب ادلويل اترخي اإ
 يكون اترخي الإيدا  ادلويل مضن مدة شهرين من ذكل التارخي.
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 ، اتبع[2)اثنيا(26]القاعدة 

ذا )د(  :اإ

عالان بناء عىل الفقرة "1"  أأو ؛)ب( أأصدر مكتب تسّل الطلبات أأو املكتب ادلويل اإ

ذا "2"  ؛،)ج( مل تعترب املطالبة ابلأولوية ابطةل جملرد تطبيق الفقرة أأو اإ

ليه يف القاعدة أأو اكن  "3" يدا  الطلب السابق املشار اإ " هو نفس اترخي الإيدا  1)أأ("10.4اترخي اإ
 ؛ادلويل

التعلاميت الإدارية، وكذكل يتوىل املكتب ادلويل نرش املعلومات املتعلقة ابملطالبة ابلأولوية مع الطلب ادلويل كام هو مقرر يف 
عداد النرش ادلويل من  أأي معلومات يقدهما املود  بشأأن تكل املطالبة ابلأولوية ويتسلمها املكتب ادلويل قبل الانهتاء من اإ

ذا مل يكن الطلب ادلويل منشورا مبوجب  20 الناحية التقنية. وتدرج تكل املعلومات يف الإبالغ املنصوص عليه يف املادة اإ
 (.3)64 ةاملاد

 ]دون تغيري[ )ه(

26
)اثنيا(

 ]دون تغيري[   3

 ]هناية املرفق والوثيقة[


