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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 فرباير 18التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

 2016 مايو 20اإىل  17جنيف، من 
 
 

 الطلبات إىل إدارة البحث الدويل تسلمإرسال نتائج البحث و/أو التصنيف السابق من مكتب 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

دخالها عىل القاعدة .1 23 تورد هذه الوثيقة التعديالت املقرتح اإ
)اثنيا(

بغرض زايدة توضيح العالقة بني  2
23 القاعدة

)اثنيا(
1.94 ، والقاعدة(3)30 مبوجب املادة ة()أأ( املنطبق2)30 )أأ( من هجة، واملادة2

)اثنيا(
 ، من هجة أأخرى.

 معلومات أأساس ية

ىل  5معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورهتا السابعة والأربعني املعقودة يف الفرتة من  اعمتدت مجعية .2 اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة بغرض الاشرتاط من مكتب 2015 أأكتوبر 14 ، مجةل أأمور مهنا التعديالت املُقرتح اإ

دارة البحث ادلويل اخملتصة بنتاجئ أأي حب تسمل ث وأأأو تصنيف ساب  أأجراه ل ك املكتب بصفت  مكتبا الطلبات تزويد اإ
12 أأي طلب )طلبات( ساب  يشّكل أأساس مطالبة )مطالبات( ابلأولوية فامي خيص الطلب ادلويل )القواعدوطنيا بشأأن 

)اثنيا(
 

23و
)اثنيا(
رت امجلعية كذ ك أأن تدخل تكل التعديالت حزيل النفال يف 41و  ي طلب وترسي عىل أأ  2017يوليو  1(. وقرل

يداع  ادلويل يف  ىل  18أأو بعده )انظر الفقرات من  2017يوليو  1دويل يكون اترخي اإ الثاين من  واملرف  20اإ
 (.PCT/A/47/9 الوثيقة

ىل احامتل وجود  وعقب .3 اعامتد تكل التعديالت املُدخةل عىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة، اسرُتعي انتباه املكتب ادلويل اإ
23 اجلديدةتضارب بني القاعدة 

)اثنيا(
1.94 ، والقاعدة(3)30 مبوجب املادة ةاملنطبق()أأ( 2)30 )أأ( من هجة، واملادة2

)اثنيا(
، من 

 هجة أأخرى.
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23 عام، تشرتط القاعدة اجلديدةوبشّك  .4
)اثنيا(

الطلب ادلويل يف طالب يُ  عندماالطلبات،  تسملمن مكتب  )أأ(2
الطلبات واكن ل ك املكتب أأجرى حبثا  تسملاذلي يعمل بصفت  مكتبا ل  لات بأأولوية طلب ساب  أأو أأكرث أأودع دلى املكتب 

دارة البحث ادلويل صنَّفسابقا فامي خيص الطلب الساب  املذكور أأو  ىل اإ ن نتاجئ ع صورا ل ك الطلب الساب ، أأن يرسل اإ
لا اكنت تكل النتاجئ متوافرة.ي حبث ساب  وأأي تصنيف ساب  أأجراهأأ   ، اإ

 يف حال:  غري أأن .5

23 اكن "الطلب الساب " املودع بناء عىل القاعدة )أأ(
)اثنيا(

 )أأ( طلبا دوليا؛2

دارة البحث ادلويل  تسملواكن مكتب  )ب( املعنية الطلبات اذلي أأودع دلي  ل ك الطلب ادلويل الساب  أأيضا اإ
 لطلب ادلويل الساب  املذكور وقام بتصنيف ل ك الطلب ادلويل والبحث في ؛اب

دارة البحث ادلويل فامي خيص الطلب ادلويل الالح ؛ )ج(  اكن مكتب أ خر يعمل بصفة اإ

1.94 ( والقاعدة اجلديدة3)30" املنطبقة مبوجب املادة 1()أأ("2)30 سيبدو أأن املادة
)اثنيا(
رسال مكتب س تحولن دون   اإ

دارة البحث ادلويل املعنية ابلطلب ادلويل املودع  ن نتاجئ أأي حبث ساب  وأأي تصنيف ساب ع صوراالطلبات  تسمل ىل اإ اإ
ل بناء عىل طلب املودع أأو بترصحي من  طبعالحقا )  (.اإ

 تسمل((( عىل أأن  ل جيوز ملكتب 3)30 الطلبات مبوجب املادة تسمل()أأ( )املنطبقة عىل مكتب 2)30 املادة وتنص .6
ل بناء عىل طلب املودع أأو بترصحي من ، ول ك قبل أأبكر التوارخي  الطلبات أأن يأألن للغري ابلطالع عىل الطلب ادلويل، اإ

؛ 20 الإبالغ اخلاص ابلطلب ادلويل بناء عىل املادة تسمل" واترخي 2"" اترخي النرش ادلويل للطلب ادلويل؛ 1التالية: "
دان 22صورة عن الطلب ادلويل بناء عىل املادة  تسملواترخي  "3" " 2()أأ( "2)30 يف املادة. ويف حني ل يُعد التارخيان احملدل

د يف املادة تسمل" وجهيني ابلنس بة ملاكتب 3و" ن التارخي احملدل رسال 1()أأ( "2)30 الطلبات، فاإ " حيول، بوضوح، دون اإ
لهيا يف الفقرة تسملمكتب  عن نتاجئ أأي حبث ساب  وأأي تصنيف ساب  قبل  صوراأأعاله،  5 الطلبات، يف احلاةل املشار اإ

 اترخي النرش ادلويل للطلب ادلويل الساب .

1.94 كام تنص القاعدة .7
)اثنيا(
ىل  5سابعة والأربعني املعقودة يف الفرتة من )ابلصيغة اليت اعمتدهتا هبا امجلعية يف دورهتا ال   اإ

ماكنية  تسمل( عىل أأن  جيوز ملكتب 2015 أأكتوبر 14 امللف يف  مستندىل أأي الاطالع عالطلبات أأن يتيح لأي خشص اإ
ة أأخرى، وجهيا وجاهة واحضة، مبا حيول ، ولكن ليس قبل احملفوظ دلي  النرش ادلويل للطلب ادلويل. ويُعد هذا احلمك، مرل

رسال مكتب  لهيا يف الفقرة تسملدون اإ عن نتاجئ أأي حبث ساب  وأأي تصنيف  صوراأأعاله،  5 الطلبات، يف احلاةل املشار اإ
 ساب  قبل اترخي النرش ادلويل للطلب ادلويل الساب .

 الاقرتاح

23 بني القاعدة اجليلهذا التضارب  ملعاجلة .8
)اثنيا(

( ، 3)30 ()أأ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 )أأ( من هجة، واملادة2
1.94 والقاعدة

)اثنيا(
23 زايدة تعديل القاعدة، من هجة أأخرى، يُقرتح 

)اثنيا(
)أأ( ابلنص عىل أأن الرشط القايض بأأن يرسل 2

دارة البحث ادلويل  تسملمكتب  ىل اإ يكون عن نتاجئ أأي حبث ساب  وأأي تصنيف ساب  ينبغي أأن  وراصالطلبات اإ
 (".3)30 ()أأ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 املادة مراعاة مع"

، نتاجئ أأي حبث وتصنيف 5 الطلبات، يف احلاةل النادرة املوصوفة يف الفقرة تسملل ك أأل يرسل مكتب وس يضمن  .9
ىل دارة البحث ادلويل قبل اترخي سابقني اإ ل بناء عىل طلب املودع أأو بترصحي من  طبعا(. النرش  اإ ادلويل للطلب ادلويل )اإ

ىل جانب رشح واّض يفيد بأأن  تسمل يف املباد  التوجهيية اخلاصة مباكتب ويف املامرسة العملية )اليت س ُتوّضَّ  الطلبات، اإ
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23ة (" الواردة يف القاعد3)30 ()أأ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 املادة مراعاةمع عبارة "
)اثنيا(

)أأ( تغطي احلاةل النادرة 2
الطلبات لن يرسل، عىل الإطالق، نتاجئ أأي  تسملس يعين ل ك يف معظم احلالت أأن مكتب أأعاله(،  5املوصوفة يف الفقرة 

دارة البحث ادلويل لأن حبلول اترخي النرش ادلويل للطلب ادلويل  ىل اإ حبث ساب  أأو تصنيف ساب  من قبيل ما ُلكر اإ
 س يكون تقرير البحث ادلويل اخلاص ابلطلب ادلويل الالح  قد أأِعد يف أأغلب احلالت. الساب ،

23 ول يبدو من الرضوري زايدة تعديل القاعدة .10
)اثنيا(

ضافة حمك يتعل  ابلقاعدة2 1.94 )أأ( ابإ
)اثنيا(
مراعاة مع )" 

1.94 القاعدة
()اثنيا

د يف القاعدة  1.94"(، علام بأأن التارخي احملدل
)اثنيا(
اتحة ابإ الطلبات  تسملوهو التارخي اذلي يُسمح في  ملكتب  

دارة  ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلي  )ويُسمح في  ابلتايل ذل ك املكتب تقامس نتاجئ حبث  أأو تصنيف  الساب  مع اإ اإ
د يف املادةالبحث ادلويل( هو نفس التارخي " )أأي اترخي النرش ادلويل للطلب ادلويل(. وعلي  فاإن تضمني 1()أأ("2)30  احملدل

23 القاعدة
)اثنيا(

 " يبدو اكفيا.1()أأ("2)30 )أأ( حكام يتعل  ابملادة2

 ادلخول حزيل النفال والرتتيبات الانتقالية

رت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورهتا السابعة والأ  .11 ىل  5ربعني املعقودة يف الفرتة من قرل اإ
23 ، أأن تدخل القاعدة اجلديدة2015 أأكتوبر 14

)اثنيا(
وترسي عىل أأي طلب دويل يكون  2017 يوليو 1حزيل النفال يف  

يداع  ادلويل يف   أأو بعده. 2017 يوليو 1اترخي اإ

دخاهل عىل القاعدةويُقرتح تطبي  احلمك لات  اخلاص ابدلخول حزيل النفال عىل التعديل الإضايف  .12 23 املقرتح اإ
)اثنيا(
واملبنيل  

دا( من  لت جمدل حة" )أأي النسخة اليت عُدل 23 لقاعدةايف مرف  هذه الوثيقة، ول ك لضامن أأن تدخل النسخة "املُصحَّ
)اثنيا(
حزيل  

 النفال يف ل ك التارخي.

معاهدة التعاون بشأأن  ظليف  املناقشات اليت دارت يف ادلورة الثالثة والعرشين لجامتع الإدارات العامةل
 الرباءات

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورت  الثالثة والعرشين املعقودة يف  ظلانقش اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف  .13
ىل  20نتياغو بش ييل يف الفرتة من س   وادلاعي (، الاقرتاح املذكور أأعاله PCT/MIA/23/3 )انظر الوثيقة 2016 يناير 22اإ

ىل زايدة تعديل القاعدة 23 اإ
)اثنيا(

من  43 اإىل 38 . ويوجز ملخص الرئيس املناقشات عىل النحو التايل )انظر الفقرات من
 (:PCT/WG/9/2 ، الواردة يف مرف  الوثيقةPCT/MIA/23/14 الوثيقة

ىل الوثيقة .38"  .PCT/MIA/23/3 استندت املناقشات اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأعربت الإدارات عن دمعها  .39" للتعديالت املقرتح اإ
ىل أأهنا س تعاجل عىل حنو مالمئ التضارب اجليل بني القاعدة 23 املبينة يف الوثيقة، مشرية اإ

)اثنيا(
)أأ( من هجة 2

1.94 ( والقاعدة3)30 ()أأ( حس امب يرسي مبقتىض املادة2)30 واملادة
)اثنيا(

يتيح مزيدًا من الوضوح لفائدة ماكتب  ، مبا
دارات اإىل رضورة تقدمي مزيد من الإرشادات خبصوص املسأأةل يف املباد  التوجهيية  تسمل الطلبات. وأأشارت عدة اإ

 الطلبات. تسململاكتب 

خطار املكتب ادلويل بعدم اتساق  .40" دارات عن نيهتا يف اإ 23 القاعدةوأأعربت عدة اإ
)اثنيا(
الوطنية، مع قوانيهنا  

دخاهل عىل   حس امب هو مقرتح يف الوثيقة. 23 القاعدةبرصف النظر عن التعديل الإضايف املقرتح اإ

واس تجابة لس تفسارات العديد من الإدارات، أأفاد املكتب ادلويل بأأن  س يكون من دواعي رسوره أأن يتعم   .41"
 الأر ح لإدراج خانة لوضع العالمة من شأأهنا كمكني يف حبث الاقرتاح القايض بتعديل اس امترة الطلب القامئة توخيًا عىل
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دارة البحث  نيالسابق نتاجئ البحث والتصنيف رسالالطلبات ابإ  تسمل يقوم مكتب املودع من الإفادة بترصحي  يك ىل اإ اإ
 ادلويل.

لا اكن جيوز  .42" حدى الإدارات عام اإ رسالوردًا عىل اس تفسار اإ بني قة السابنتاجئ البحوث وأأأو التصنيفات  اإ
عىل حنو منفصل عن نسخ البحث، أأفاد املكتب ادلويل بأأن  س يقدم  eSearchCopy املاكتب ابس تخدام نظام

رشادات خبصوص الإجراء اذلي ينبغي أأن تتبع  ماكتب   الطلبات. تسملاإ

يالت ورحب ابعزتام املكتب ادلويل تقدمي التعد PCT/MIA/23/3 وأأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة .43"
ىل الفري  العامل للمعاهدة يك ينظر فهيا. دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ  "املقرتح اإ

ىل زايدة تعديل  .14 وتباعا للمناقشات اليت دارت يف اجامتع الإدارات ادلولية، يقدم املكتب ادلويل الاقرتاح ادلاعي اإ
23 القاعدة

)اثنيا(
ىل الفري  العامل يك ينظر في .   اإ

ن الفري  العمل مدعو   .15 ىل التعلي  عىل  اإ اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ
لنة يف مرف   ملعاهدة  التعاون بشأأن الرباءات واملبي

 هذه الوثيقة.

]ييل ل ك املرف [
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

23 القاعدة
(  اثنيا)

رسال   2 ........................................................................... ساب  تصنيف أأو ببحث تتعل  واثئ  اإ

23
(اثنيا)

رسال[ تغيري دون]   1 مت عريضة حال يف ساب  ببحث تتعل  واثئ  اإ  2 ................... 12.4 القاعدة مبوجب قدلِ

23
(اثنيا)

رسال   2  2 ...................................... 2.41 القاعدة لأحاكم وفقا ساب  تصنيف أأوأو ببحث املتعلقة الواثئ  اإ

ماكنية   94 القاعدة  4 ................................................................................................... امللفات عىل الاطالع اإ

 4 .......................................................................................................................... [تغيري دون]   1.94

1.94
(نيااث)

ماكنية[  تغيري دون]     4 .................................... الطلبات تسمل مكتب دلى احملفوظ امللف عىل الاطالع اإ

1.94 من
(اثلثا)

ىل   4 ................................................................................................... [تغيري دون]   2.94 اإ

 

  

                                                
1
 يُشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطب . 
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23 القاعدة
  )اثنيا(

 

رسال واثئ  تتعل  ببحث أأو تصنيف ساب   اإ

23
)اثنيا(

رسال واثئ  تتعل  ببحث ساب  ]دون تغيري[    1 م يف حال عريضةاإ  12.4 مبوجب القاعدة تقدلِ

دارة البحث ادلويل، الطلبات يرسل مكتب تسمل   )أأ( ىل اإ لهيا يف  معاإ صورة البحث، أأي صورة مشار اإ
12 ةالقاعد

)اثنيا(
 تكل تس تويفعىل أأن  12.4 بشأأن  مبوجب القاعدة عريضة)أأ( وتتعل  ببحث ساب  قدم مودع الطلب 1

 الصورة الرشوط التالية:

ىل مكتب تسمل  "1"  مع الطلب ادلويل؛الطلبات تقدمي مودع الطلب لها اإ

ىل الإدارة ادلولية؛الطلبات  تسملالامتس مودع الطلب من مكتب  "2" رسالها اإ عدادها واإ  اإ

بشّك وطريقة يقبلهام، مثال من مكتبة رمقية وفقا للقاعدة الطلبات تسمل  مكتبتوافرها دلى  "3"
12

)اثنيا(
 )د(.1

دارة البحث ادلويل، الطلبات تب تسمل رسل مك ي  )ب( ىل اإ صورة البحث، صورة عن نتاجئ أأي تصنيف  معأأيضا اإ
ن اكنت متوافرة فعال ،ساب  أأجراه هذا املكتب لهيا يف  اإ ن مل تكن مدرجة يف صورة نتاجئ البحث الساب  املشار اإ واإ

12 القاعدة
)اثنيا(

 )أأ(.1

23
)اثنيا(

رسال الواثئ  املتعلقة ببحث وأأأو    2  2.41 ساب  وفقا لأحاكم القاعدة تصنيفاإ

، عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب ساب  أأو أأكرث أأودع دلى املكتب لات  2.41 وفقا لأحاكم القاعدة  )أأ(
الطلب الساب  أأو صنَّف ذ ك املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعل  ب ل كويكون الطلبات تسمل ا ل اذلي يعمل بصفت  مكتب

لفقرات او  (3)30 ()أأ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 املادة مراعاةمع الطلبات، اب ، يرسل مكتب تسمل الطلب الس ل ك
دارة البحث ادلويل، مع )ب( و)د( و)ه(،  ىل اإ ، صورة عن نتاجئ البحث الساب  أأاي اكن الشّك اذلي تكون صورة البحثاإ

تقرير حفص(، متاحة ب  دلى املكتب املعين)مثال، بشّك تقرير حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأو 
ن  ،وصورة عن نتاجئ أأي تصنيف ساب  وضع  املكتب  مراعاةمع ،  الطلبات. وجيوز كذ ك ملكتب تسملاكنت متوافرة فعالاإ

ضافية تتعل  ببحث ساب   ،(3)30 ()أأ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 املادة دارة البحث ادلويل أأي واثئ  اإ ىل اإ أأن يرسل اإ
جراء البحث ادلويل. تكليعتربها مفيدة ل و   الإدارة لأغراض اإ

خطار املكتب ادلويل يف أأجل أأقصاه ابلرمغ من الفقرة )أأ(، جيوز ]دون تغيري[ )ب(   ملكتب تسمل الطلبات اإ
ىل هيئة  2016أأبريل  14 رسال نتاجئ حبث ساب  اإ بأأن  ميكن ، بناء عىل الامتس يقدم  املودع مع الطلب ادلويل، تقرير عدم اإ

خطار بناء عىل هذا احلمك يف اجلريدة.  البحث ادلويل. وينرش املكتب ادلويل أأي اإ

عندما يطالَب يف  تبديل، تطبَّ  الفقرة )أأ( مع ما يلزم من الطلبات سب اختيار مكتب تسملح ]دون تغيري[   (ج)
، الطلبات تسملل  اطلب دويل بأأولوية طلب ساب  أأو أأكرث أأودع دلى مكتب خيتلف عن املكتب اذلي يعمل بصفت  مكتب

 ل كالطلب الساب ، وتكون نتاجئ  ل كساب  أأو صنَّف الطلب ال ذ ك ويكون ل ك املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعل  ب
 بشّك وطريقة يقبلهام، مثال من مكتبة رمقية.الطلبات التصنيف الساب  متاحة ملكتب تسمل  البحث أأو
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 ، اتبع[2ا()اثني23 ]القاعدة

دارة البحث ادلويل لاهتا، أأو أأجراه جل تطبَّ  الفقراتن )أأ( و)]دون تغيري[   (د) ( يف حال أأجرت البحث الساب  اإ
لا املكتب لات  اذلي يعمل بص  دارة للبحث ادلويل أأو اإ بأأن صورة عن البحث أأو التصنيف الطلبات مكتب تسمل  عملفت  اإ

 دارة البحث ادلويل ابلشّك والطريقة اليت تقبلهام، مثال من مكتبة رمقية.لإ الساب  متاحة 

رسال]دون تغيري[   (ه) لهيا يف الفقرة )أأ( أأو  صورال يف حال اكن اإ رسالاملشار اإ بشّك معني  صورال تكل اإ
لن مودع الطلب  لهيا يف الفقرة )أأ( دون احلصول عىل اإ مكتب  عىل نطب مع القانون الوطين امل  متعارضااكلأشاكل املشار اإ

رسال  تكل  تطبَّ  ، ل2015أأكتوبر  14الطلبات يف  تسمل رسال  صورال تكلالفقرة عىل اإ ابلشّك املعني  صورال تكلأأو اإ
لن مودع الطلب ظلل طاملا الطلبات املذكور دع دلى مكتب تسمل فامي خيص أأي طلب دويل أأو  املعين الإرسال دون اإ

نرش . وي 2016أأبريل  14بذ ك يف موعد أأقصاه  املكتب املذكور املكتب ادلويل بِلغأأن ي  رشطالقانون،  ل كمع  متعارضا
 اجلريدة يف أأقرب فرصة. ة هبذا الشأأن يفملتادلويل املعلومات املس  املكتب 
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   94القاعدة 
ماكنية الاطالع عىل امللفات  اإ

 ]دون تغيري[   1.94

1.94
)اثنيا(

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات]دون تغيري[       اإ

ماكنية  )أأ(  بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي من ، جيوز ملكتب تسمل الطلبات أأن يتيح اإ
 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستنداتالاطالع عىل أأي مستند يتضمن  ملف . 

س قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل ولكن لي)ب(  جيوز ملكتب تسمل الطلبات، بناء عىل الامتس من أأي خشص 
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمن  ملف .  وبرشط مراعاة وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة الفقرة )ج(، أأن يتيح اإ

 .مقابل تقدمي صور املستندات

ماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة )ب( عىل أأية معلومات  أأخِطر من قبل )ج(  ل يتيح مكتب تسمل الطلبات اإ
)د(  1.94)ل( أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 2.48املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة 

 )ه(. أأو

1.94من 
(لثا)اث

ىل    ]دون تغيري[   2.94اإ

 ]هناية املرف  والوثيقة[


