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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 
 اإلضايف الدويلعلى نظام البحث  إدخاهلا املمكنلتحسينات ا

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

دخالها عىل نظام البحث تناقش هذه  .1 اس تجابة لطلب قدمه الفريق العامل  الإضايف ادلويلالوثيقة التحسينات املمكن اإ
دخال التعديلني التاليني عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون 2015 ثامنة يف عاميف دورته ال  . وتقرتح الوثيقة، حتديدا، اإ

 :الإضايف ادلويلبشأأن الرباءات خبصوص البحث 

  ضايف من  لامسّددة لاحملاملهةل متديد ىل  19حبث دويل اإ  شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية؛ 22اإ

  صدار رأأي مكتوب مع لك تقاريرها اخلاصة ابلبحث وتزويد الإدارة ماكنية اإ احملّددة لأغراض البحث الإضايف ابإ
 .الإضايف ادلويل

 مقدمة

( حتضريا PCT/WG/8/6 ، وثيقة )الوثيقة2015 يف مايو ش الفريق العامل، يف دورته الثامنة املعقودةانق .2
من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا السابعة والأربعني  الإضايف ادلويللس تعراض نظام البحث 

ىل 84 . ويرد ملخص تكل املناقشات يف الفقرات من2015 أأكتوبر يف من ملخص الرئيس  90 اإ
ىل 239 وتورد الفقرات من(؛ PCT/WG/8/25 )الوثيقة ( تفاصيل لك PCT/WG/8/26من التقرير )الوثيقة  251 اإ

 املداخالت.
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ىل دورته وتس تجيب هذه الوثيقة دلعوة أأصدرها الفريق العامل العام املايض ودعا .3 ىل تقدمي وثيقة اإ القادمة  فهيا اإ
دخالها عىل نظام البحث الإضايف )انظر الفقرة  (.PCT/WG/8/26 من الوثيقة 250 ملناقشة التحسينات املمكن اإ

 املناقشة  اليت دارت يف اجامع الإدارات ادلولية

حتضريا ملناقشات الفريق العامل يف دورته احلالية، انقش اجامع الإدارات ادلولية، يف دورته الثالثة والعرشين املعقودة  .4
دخالها عىل نظام البحث 2016 يف يناير ىل الوثيقةالإضايف ادلويل، ثالثة تغيريات ميكن اإ ، PCT/MIA/23/4 ، استنادا اإ

 ويه اكلتايل:

 ىل مطالب  الترصحي بأأن يكون البحث ادلويل  ؛19 بناء عىل املادة ُمعّدةلالإضايف مستندا اإ

  ىل اترخي لحق؛حبث  لامسّددة لاملهةل احملمتديد ضايف اإ  دويل اإ

  دراج رأأي مكتوب يف نظام البحث  .الإضايف ادلويلاإ

ىل 52 اجامع الإدارات ادلولية لتكل التغيريات يف الفقرات من وترد مناقشة .5 من ملخص الرئيس )انظر  58 اإ
 53 توجز الفقرات من ،عىل وجه اخلصوص(. و PCT/WG/9/2 ، الواردة يف مرفق الوثيقةPCT/MIA/23/14 الوثيقة

ىل  أأعاله: 4 بيّنة يف الفقرةالتعليقات املُقدمة بشأأن التغيريات املقرتحة الثالثة امل ، الواردة أأدانه، 55 اإ

ىل الوثيقة .52"  .PCT/MIA/23/4 استندت املناقشات اإ

ىل  19من  الإضايف ادلويلوأأيدت الإدارات تغيري الأجل اخلاص بطلب البحث  .53" شهرًا اعتبارًا من اترخي  22اإ
يداع طلب للفحص المتهيدي ادلويل.  الأولوية، مبا يناسب الأجل اخلاص ابإ

اتحة الإماكنية لطلب حبث دويل وأأعربت بعض .54" زاء اإ ضايف الإدارات عن قلقها اإ ىل مطالب معدةل.  اإ استنادًا اإ
ضافياومن بواعث قلقها أأن حبثًا  مقترصًا عىل  الإضايفمن هذا القبيل س يكون منافيًا للنية الأصلية يف جعل البحث  اإ

من  25-15اجملموعات أأو الواثئق الوطنية بلغات معينة، وأأنه ينبغي حبث املوضوع املعدل أأصاًل حس امب تقتضيه الفقرة 
املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي ادلوليني، والقمية الإضافية احملدودة اليت س يودلها ذكل مقارنة 

 ابلفصل الثاين.

طار البحث وذكرت بع .55" ذا ما ُأدخل رأأي مكتوب يف اإ نه ينبغي ترك املسأأةل ايف ادلويلالإضض الإدارات أأنه اإ ، فاإ
. ويف هذا الصدد، ُأعرَب أأيضًا عن القلق من أأن جعل الرأأي املكتوب الإضايفحتت تقدير الإدارة اليت تقدم البحث 

اتحة البحث  لزاميًا قد يثبط الإدارات الأخرى عن اإ . كام أأبدت بعض تكل الإدارات تعليقات مفادها الإضايف ادلويلاإ
لتغطية العمل الإضايف اذلي  الإضايف ادلويلأأن الإدارات اليت متنح رأأاًي مكتواب قد ترفع الرسوم املفروضة عىل البحث 

ىل أأهنا قد تؤيد تعديل القاعدة  حدى الإدارات اإ 45يقتضيه منح الرأأي. ومع ذكل، أأشارت اإ
)اثنيًا(

)ه()ط( جلعل 7
دارة أأخرى عن أأسفها م  لزامية. وأأعربت اإ دراج تفسريات خبصوص الواثئق املستشهد هبا اليت تعترب هممة مسأأةل اإ سأأةل اإ

لبحث ادلويل مبثابة رأأي مكتوب مصاحب ل  يُعد الإضايف ادلويلمع تقرير البحث  فعال تقدمهمن أأن الرأأي اذلي 
(. وعليه، PPHالرباءات ) املسار الرسيع ملعاجلةوجب يشلك أأساس الطلب املقدم مبل ميكنه أأن  "الرئييس"، ولكن

، يف نفس الإضايف ادلويلالبحث  توفراقرتحت تكل الإدارة اعتبار رأأي من هذا القبيل، رهنًا خبيار الإدارة اليت 
 "املاكنة اليت حيتلها أأي رأأي مكتوب أ خر مبوجب الفصل الأول أأو الثاين.
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 مكنةامل التحديثات 

ىل مطالب ُمعّدةل الإضايف ادلويلالبحث   املستند اإ

ىل  7حتلّل الفقرات من  .6 ماكنية الترصحي بأأن يستند البحث  PCT/MIA/23/4من الوثيقة  21اإ ىل  الإضايف ادلويلاإ اإ
ضافة ية التحليل أأنه من الصعب تصّور كيف مطالب ُمعّدةل. ويبنّي ذكل ىل مطالب ُمعّدةل  اإ ىل حبث مستند اإ البحث ادلويل اإ

 البحث ادلويل." معاودة"الرئييس بدل من 

" عىل أأساس مطالب ُمعّدةل لن يتسق مع الإطار القانوين احلايل اخلاص حض أأن البحث ادلويل "املعاَودومن الوا .7
 وس يطرح مشالكت خمتلفة: الإضايف ادلويلابلبحث 

 ولكنه س يدرج الإضايف ادلويل" خيارا من اخليارات املتاحة مضن نظام البحث ن البحث ادلويل "املعاَودلن يكو ،
 عنرصا جديدا )أأي حبث اثن عىل أأساس مجموعة خمتلفة من املطالب( يف البحث ادلويل؛

  ىل املودع مقارنة ابلإجراء املنصوص عليه يف البحث ادلويل "املعاَودمن غري الواحض كيف س يجلب و " قمية مضافة اإ
 الفصل الثاين؛

  ذا يل حتديد ما " البحث ادلوالإدارة اخملتارة "ملعاودةوسيُشرتط من اكنت املطالب املُعّدةل تنطوي عىل مسأأةل اإ
ذا اكن الأمر كذكل، فتتجاوز الكشف عن الطلب ادلويل ابلصيغة املودع هبا أأصال ماكنية لن ؛ واإ تُتاح للمودع اإ

"، وس يضطر  البحث ادلويل "املعاَودض مواصةلر اس تدراك ذكل أأثناء الإجراء املنصوص عليه يف الفصل الأول بغ
يداع  بدل ىل اإ  ؛مبوجب الفصل الثاين لإزاةل املسأأةل املضافة يف املرحةل ادلولية طلبمن ذكل اإ

  ؛ع البحث ادلويل "املعاَودوس يكون من الصعب حتديد نطاق املطالب املُعّدةل موضو" 

 ضافية وافي دارات البحث ادلويل لإجراء حبوث اإ ا وقد ل يكون الإطار القانوين احلايل اذلي حيّدد اختصاص اإ
دارة البحث ادلويل الرئييس ابلغرض فامي خيص البحوث ادلولية  "املعاَود"؛ وعىل وجه اخلصوص، س يؤدي استبعاد اإ

جراء حبث دويل "معاَود" ىل التقليل من دور البحث ادلويل الرئييس جلعهل جمّرد حبث دويل "أأويل"؛ من اإ  اإ

 دارات البحث ادلويل.وس يزتايد احامل تداخل واثئق البحث وازدواجية العمل بني خمت  لف اإ

ماكنية  .8 ويف ضوء الاس تنتاجات والشواغل املبيّنة أأعاله، يرى املكتب ادلويل أأنه من غري املالمئ اقرتاح أأن تُتاح اإ
ضايف عىل أأساس مطالب ُمعّدةل بناء عىل املادة الامس  .19 حبث دويل اإ

ضايف ّددة للامساحملاملهةل   حبث دويل اإ

ىل  للامسفامي خيص اقرتاح تعديل الالحئة التنفيذية لمتديد املهةل احملّددة  .9 ضايف اإ شهرا اعتبارا  22أأو  21حبث دويل اإ
لهيا يف ذكل الاقرتاح كام ييل )انظر الفقرات من ىل 22 من اترخي الأولوية، تبدو العوامل املستند اإ من  31 اإ

 (:PCT/MIA/23/4 الوثيقة

  ضافية ىل أأحدث الأرقام(، س يكون تقري 4أأو  3قدرها فامي خيص نس بة اإ  رابملائة من الطلبات ادلولية )استنادا اإ
ذا اكن يريد الامس حبث دويل البحث ادلويل جاهزا قبل أأن يُشرتط من املود ضايف، مما يرتك فقطع البّت فامي اإ  2 اإ

ضايف والبالغة  ديدة للامساملهةل اجل دون تقرير حبث دويل قبل انقضاء ابملائة من الطلبات ادلولية 3 أأو حبث دويل اإ
 شهرا؛ 22
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  ضايف والبالغة املهةل اجلديدة للامسوس تفيض ىل خفض عدد تقارير البحث  22 حبث دويل اإ  الإضايف ادلويلشهرا اإ
 الفحص المتهيدي ادلويل؛ لإيداع طلباليت ستُتاح قبل انقضاء املهةل احملّددة 

  ؛ مما سزييد من أأثر حالت تأأّخر املعاجلة النامجة الإضايف ادلويلة لإجراء البحث وستتقلّص الفرتة املتاحة أأمام الإدار
يداع  عادة  الامسأأو  الالامسعن عدم استيفاء الرشوط الشلكية أأو عدم تسديد الرسوم وقت اإ املودع من الإدارة اإ

 النظر يف اس تنتاهجا القايض بعدم الامتثال ملبدأأ وحدة الاخرتاع.

ىل دمع الإدارات ادلولية متديد  .10 ضايف من  املهةل احملّددة للامسوابلنظر اإ ىل 19حبث دويل اإ شهرا اعتبارا من  22 اإ
اترخي الأولوية لتتوافق مع املهةل احملّددة لإيداع طلب الفحص المتهيدي ادلويل، يرد اقرتاح يف هذا الشأأن يف مرفق 

 الأخرىوالواثئق  الإضايف ادلويلالبحث  الامسأأرسل املكتب ادلويل  وينص الاقرتاح عىل أأنه يف حالالوثيقة.  هذه
45املنصوص علهيا يف القاعدة 

)اثنيا(
ضايف  22)ه( بعد انقضاء 4 شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية نتيجة تقدمي الامس حبث دويل اإ

45اعدة لق يف غضون همةل قريبة من املهةل املقرتحة اجلديدة، تبدأأ الإدارة، بناء عىل ا
)اثنيا(

يف  الإضايف ادلويل)أأ( البحث 5
ىل أأنه ينبغي أأن يكون املكتب ادلويل قد اس تمل  أأقرب فرصة بعد اس تالم تكل الواثئق. ويف تكل احلالت، جتدر الإشارة اإ

ىل ا تقرير البحث ادلويل رسال هاتني الوثيقتني اإ دارة البحث ادلويل "الرئييس" للمتكّن من اإ لإدارة احملّددة والرأأي املكتوب من اإ
 لأغراض البحث الإضايف مع الالامس.

صدار رأأي مكتوب مع تقرير البحث   الإضايف ادلويلاإ

صدار رأأي  الإضايف ادلويلفامي خيص اقرتاح تعديل الالحئة التنفيذية لالشرتاط من الإدارات اليت توفر خدمة البحث  .11 اإ
تعديل الالحئة التنفيذية لمتكني املزيد يبدو من الرضوري  أأو السامح لها بذكل، ل لإضايف ادلويلامكتوب مع تقرير البحث 

عطاء  يضاحاتمن الإدارات من اإ ضافية يف تقرير ا اإ مبا يعادل مس توى الرأأي املكتوب الصادر عن  الإضايف ادلويللبحث اإ
دارة البحث ادلويل )انظر الفقرات من  ىل  32اإ ذا عُّدل الإطار التنظميي PCT/MIA/23/4 من الوثيقة 45اإ (. ولكن اإ

 :، ميكن اعامد أأحد اخليارين التالينيالإضايف ادلويلبغرض توفري مزيد من املعلومات مع تقرير البحث 

 45 تعديل القاعدة
)اثنيا(

جباراي)ه( 7 يضاحات بشأأن  حبيث يصبح اإ دراج اإ الإضايف يف تقرير البحث  ما يُستشهد بهاإ
 وجهية؛ تُعترب من واثئق ادلويل

  دراج رأأي مكتوب يف تقرير البحث ؛ ويف هذه احلاةل جيب، فضال عن حتديد مضمون الرأأي، الإضايف ادلويلأأو اإ
جباراي، البّت يف احلالت اليت ينب دارة خيار غي أأن يكون فهيا الرأأي املكتوب اإ ذا اكن ينبغي أأن يرُتك للك اإ أأو ما اإ

 حتديد احلاةل اليت تصدر فهيا رأأاي مكتواب.

شرتاط من الإدارات اليت توفر خدمة البحث الإضايف أأن سأأةل الاومل يُبد، يف اجامع الإدارات ادلولية، أأي دمع مل  .12
ماكهنا املوافقة عىل تعديل الإضايف ادلويلالبحث رير تصدر دوما رأأاي مكتواب مع تق ىل أأنه ابإ حدى الإدارات أأشارت اإ . غري أأن اإ

45 القاعدة
)اثنيا(

جباراي)ه( 7 يضاحات بشأأن الواثئق املستشهد هبا اليت  حبيث يصبح اإ دراج اإ . واقرُتح كذكل أأن وجهية تُعترباإ
دارات خيار توفري رأأي مكتوب مع تقرير البحث   أأعاله(. 5)انظر الفقرة  الإضايف ادلويليُتاح لالإ

دارات اليت توفر خدمة البحث  .13 ، يقرتح املكتب ادلويل عدم تعديل الإضايف ادلويلوملنح مرونة لالإ
45 القاعدة

)اثنيا(
جباراي 7 يضاحات بشأأن )ه( حبيث يصبح اإ دراج اإ الإضايف يف تقرير البحث الواثئق املستشهد هبا وجاهة اإ

دراهجا.تكل الإيضاحات تبدو مفيدة مبا أأن . ولكن ادلويل  للمودعني والغري، فينبغي السعي قدر الإماكن عىل اإ

ىل منح الإدارات خيار  .14 عدادوفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ ، ففي حني الإضايف ادلويلرأأي مكتوب مع تقرير البحث  اإ
ىل نظام البحث  دراج ذكل اخليار خاصية مفيدة حممتةل اإ نه قد يزيد النظام تعقيدا. و الإضايف ادلويلقد يوفر اإ اجلدير ابذلكر ، فاإ
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دراج ذكل اخليار سوى يف تفامق تكل ؛ الإضايف ادلويلتوفر فعال خدمات خمتلفة خبصوص البحث أأن الإدارات  ولن يسهم اإ
 الاختالفات.

دراج ذكل اخليار الإماكنية املتاحة للماكتب املعّينة لقبول .15 حدى مزااي اإ رأأي مكتوب  وعالوة عىل ذكل، س تكون اإ
جيايب أأِعد أأثناء البحث 

ِ
بناء عىل معاهدة  الرباءات ابعتباره أأساسا لتقدمي الامس مبوجب املسار الرسيع ملعاجلة الإضايف ادلويلا

ذا اكن البحث (PCT-PPH) التعاون بشأأن الرباءات احلد قد غطى  الإضايف ادلويل. ولكن ذكل لن يبدو مالمئا سوى اإ
ضايف  املنصوص علهيا يف املعاهدة. الأدىن الاكمل للواثئق وس ميكنه ابلتايل الإسهام بشلك أأكرب يف الانتقال من حبث دويل اإ

ىل جلوء املودعني اذلين  فعال ىل حبث ميكن أأن يوصف، جوهراي، ببحث دويل اكمل اثن. وقد يؤدي ذكل اخليار أأيضا اإ اإ
دارة البحث ادلويل املسار الرسيع ملعاجلة الرب حصلوا عىل تقريرين خمتلفني، لأغراض  ىل "انتقاء" تقرير صادر عن اإ اءات، اإ

 الرئييس وتقرير أ خر صادر عن الإدارة احملّددة لأغراض البحث الإضايف.

ماكنية وعليه قد يرغب الفريق العامل يف النظر يف  .16 النص عىل ذكل اخليار يف الالحئة التنفيذية. ولتيسري املناقشات، اإ
45 يدتنييورد املرفق القاعدتني املقرتحتني اجلد

)اثنيا(
7

)اثنيا(
45و 

)اثنيا(
)ب8

)اثنيا(
45 (. ومبوجب القاعدة املقرتحة اجلديدة

)اثنيا(
7

)اثنيا(
 ،

دارة ترغب  در س يكون عىل أأي اإ صدار رأأي مكتوب اإ املكتب اج حمك يف هذا اخلصوص يف التفاق املربم بيهنا وبني يف اإ
صدار رأأي  ()ب(.3)16 ادلويل بناء عىل املادة دراج هذا احلمك اإ ولتوفري ضامن للمودعني، سيُشرتط من الإدارة اليت ختتار اإ

ضافية. وس ُيصاغ الرأأي املكتوب ابلشلك نفسه اذلي يُصاغ به الرأأي املكتوب  مكتوب للك ما جتريه من حبوث دولية اإ
ىل املكتب ادلويل مع تقرير دارة البحث ادلويل )الرئييس( وسرُيسل اإ عالن يفيد  الإضايف ادلويلالبحث  الصادر عن اإ  بأأنأأو اإ

دارة البحث ادلويل )الرئييس( يف الرأأي املكتوب، لن يُعدّ  الإضايف ادلويلبحث ال تقرير  . غري أأنه لن يُشرتط تكرار تصنيف اإ
 .الإضايف ادلويللأنه ل يُعد جزءا من تقرير البحث 

جراء حفص متهيدي دويل،  .17 سريسل املكتب ادلويل، مبوجب القاعدة ويف حال عدم اس تالم أأي الامس ابإ
45 اجلديدة

)اثنيا(
)ب8

)اثنيا(
ىل املكتب املعنّي بعد انقضاء ( ذا المتس  30، الرأأي املكتوب اإ ل اإ شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية، اإ

ماكنية تق ىل الإنلكزيية وستُتاح للمودع اإ دمي مالحظات مكتوبة املودع دخول املرحةل الوطنية مبكّرا. وس ُيرتمج الرأأي املكتوب اإ
 تقارير المتهيدية ادلولية عن الأهلية للرباءة )الفصل الأول(.بشأأن حصة الرتمجة، كام يف حاةل ال 

دارة الفحص  .18 ىل اإ جراء حفص متهيدي دويل، سريسل املكتب ادلويل الرأأي املكتوب اإ ويف حال اس تالم الامس ابإ
دراج بند جديد يف هذا اخلصو  )ب( بشأأن تقرير 420 ص يف التعلاميت الإدارية يكون مماثال للبندالمتهيدي ادلويل؛ وميكن اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويلخذ س تأأ . وابلتايل الإضايف ادلويلالبحث  45  ، مبوجب القاعدة اجلديدةاإ
)اثنيا(

)ب8
(اثلثا)

الرأأي ، (
عداد أأي رأأي مكتوب أأو التقرير المتهيدي ادلويل عن الأهلية يف احلس بان املكتوب  ذا دلى اإ ل اإ للرباءة )الفصل الثاين(، اإ

 اكنت قد رشعت فعال يف صياغة ذكل الرأأي أأو التقرير.

ن الفريق العامل مدعو   .19 ىل التعليق عىل  اإ اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

تعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف مرفق ملعاهدة ال 
 هذه الوثيقة.

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

 احملتوايت

45 القاعدة
  (اثنيا)

 2 ..................................................................................................... ادلولية الإضافية البحوث 

45
(اثنيا)

 2 .......................................................................................................... الإضايف البحث الامس   1

45
(اثنيا)

ىل 2  2 ...............................................................................................................[تغيري دون]   4 اإ

45
(اثنيا)

 2 ............................................................... ونطاقه وأأساسه ادلويل الإضايف البحث بدء[ تغيري دون]   5

45
(اثنيا)

 2 .................................................................................................................. [تغيري دون]   7و 6

45
(اثنيا)

7
غراض احملّددة لالإدارة املكتوب الرأأي   (اثنيا)  2 ............................................................. الإضايف البحث لأ

45
(اثنيا)

رسال   8 غراض احملّددة لالإدارة املكتوب والرأأي ادلويل الإضايف البحث تقرير اإ  3 ......... وأأثرهام الإضايف البحث لأ

45
(اثنيا)

دارات   9  3 .......................................................... ويلادل الإضايف البحث جراءابإ  اخملتصة ادلويل البحث اإ

90 القاعدة
(   اثنيا)

 4 ......................................................................................................................... السحب

90 من
(اثنيا)

ىل 1  4 ......................................................................................................... [تغيري دون]   3 اإ

90
(اثنيا)

3
(اثنيا)

 4 ............................................................................................. الإضايف البحث الامس حسب   

ىل 4(اثنيا)90 من  4 ....................................................................................................... [تغيري دون]   7 اإ

 

  

                                                
1

ىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه.   يُشار اإ
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45القاعدة 
  )اثنيا(

 
 البحوث الإضافية ادلولية

45
)اثنيا(

 الامس البحث الإضايف   1

ضافية  22 19جيوز للمودع أأن يلمتس، يف أأي وقت قبل انقضاء  (أأ ) جراء حبوث اإ شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية، اإ
دارة البح . وجيوز تقدمي ذكل الالامس 9)اثنيا(45ث ادلويل اخملتصة بذكل وفقا للقاعدة دولية بشأأن الطلب ادلويل من قبل اإ

دارة واحدة خمتصة.  فامي يتعلق بأأكرث من اإ

ىل )ه(   )ب(من   دون تغيري[]اإ

45
)اثنيا(

ىل  2  دون تغيري[]   4اإ

45
)اثنيا(

 دلويل وأأساسه ونطاقها الإضايفبدء البحث ]دون تغيري[    5

دة للبحث الإضايف أأن تبدأأ البحث الإضايف ادلويل يف أأقرب فرصة بعد اس تالم الواثئق  (أأ ) يتعنّي عىل الإدارة احملدَّ
ىل "1)ه("4)اثنيا(45احملّددة يف القاعدة  ىل حني اس تالم 4" اإ دارة تأأجيل بدء البحث الإضايف ادلويل اإ "، عىل أأنه جيوز لالإ

ن أأرادت، مع الأخذ ابلتارخي  22" أأو حىت انقضاء 5)ه("4)اثنيا(45دة أأيضا يف القاعدة الواثئق احملد شهرا من اترخي الأولوية اإ
 اذلي يأأيت أأول.

ىل ) )ب(من   ]دون تغيري[  (حاإ

45
)اثنيا(

 ]دون تغيري[   7و 6

54
)اثنيا(

7
غراض البحث الإضايف   )اثنيا(  الرأأي املكتوب لالإدارة احملّددة لأ

ذا ن)أأ(   رأأاي الإدارة احملّددة لأغراض البحث الإضايف تعد()ب( عىل ذكل، 3)16ص التفاق املنطبق مبوجب املادة اإ
الإعالن املنصوص عليه يف أأو  الإضايف ادلويلتقرير البحث  اذلي تعد فيه ذاتهيف الوقت ، مكتواب بشأأن ما ييل

 :لن يُعدّ  الإضايف ادلويل)ج( بأأن تقرير البحث 5)اثنيا(45 القاعدةكام يه مطبقة مبوجب )أأ( (2)17 املادة

ذا اكن الاخرتاع املطالب به، يف ظاهره، جديدًا وينطوي عىل نشاط ابتاكري  "1" )أأي ليس بدهييًا( ما اإ
 ؛وقاباًل للتطبيق يف الصناعة

ذا اكن الطلب ادلويل يس تويف رشوط املعاهدة وهذه الالحئة التنفيذية يف حدود ما تتحقق منه  "2" ما اإ
 الإدارة احملّددة لأغراض البحث الإضايف.

 .الحئة التنفيذية من مالحظات أأخرىويكون الرأأي املكتوب مصحواًب أأيضًا مبا تنص عليه هذه ال

عداد الرأأي املكتوب، ت لأ  )ب( ىل2)33 طّبق املوادغراض اإ  )اثنيا(436.و 4.43 ( والقواعد3و)( 2)35و( 6) ( اإ
ىل  6.70" و2"70.4و 3.70)ب( و)د( و2.70و 67و 7.66)ه( و1.66و 65و 64و  14.70و 12.70و 10.70اإ
 يلزم من تبديل. مع ما )أأ(15.70و
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45
)اثنيا(

رسال تقرير البحث    8 غراض البحث الإضايفادلويل  الإضايفاإ  امهوأأثر  والرأأي املكتوب لالإدارة احملّددة لأ

دة للبحث الإ  (أأ )  :اليوم ذاته يف ضايفترسل الإدارة احملدَّ

ادلويل لن يُعّد،  ضايفادلويل أأو عن الإعالن بأأن تقرير البحث الإ  ضايفصورة عن تقرير البحث الإ  "1"
 حسب احلال،

ن ُوجد ،()اثنيا7)اثنيا(45صورة عن الرأأي املكتوب املُعّد مبوجب القاعدة و  "2"  ،اإ

ىل املود ىل املكتب ادلويل واإ  .عاإ

)أأ( كام لو اكن تقرير 70.7)د( و47.1و 45.1( والقواعد 1)20مع مراعاة الفقرة )ج(، تطّبق املادة ]دون تغيري[  )ب(
 ادلويل جزءا من تقرير البحث ادلويل. ضايفالبحث الإ 

عدادهما مل يعد تقرير عن الف)ب)اثنيا((  ىل  2)اثنيا(44 لقواعدتطّبق ا، حص المتهيدي ادلويل أأو يكن من املعزتم اإ اإ
 مع ما يلزم من تبديل. ()اثنيا7)اثنيا(45لقاعدة امبوجب  املُعدّ  الرأأي املكتوبعىل  4)اثنيا(44

عداد تقريل اعزُتم ايف ح)ب)اثلثا((   )اثنيا(62 ر عن الفحص المتهيدي ادلويل، ومبراعاة الفقرة )ج(، تطّبق القاعداتناإ
 .مع ما يلزم من تبديل ()اثنيا7)اثنيا(45لقاعدة امبوجب  املُعدّ  الرأأي املكتوب)اثنيا()د( عىل 1.66و

دارة الفحص المتهيدي ادلويل تقرير البحث الإ  )ج(  املُعدّ  الرأأي املكتوبأأو ادلويل  ضايفليس من الرضوري أأن تأأخذ اإ
ذا اس تلمته تكل بعني الاعتبار  ()اثنيا7)اثنيا(45لقاعدة امبوجب  لأغراض رأأي مكتوب أأو تقرير الفحص المتهيدي ادلويل اإ

 الإدارة بعد الرشوع يف حترير ذكل الرأأي أأو التقرير.

45
)اثنيا(

دارات البحث ادلويل    9  ادلويل الإضايفجراء البحث اخملتصة ابإ اإ

جراء البحوث الإ ]دون تغيري[  (أأ ) دارة البحث ادلويل خمتصة ابإ ذا اكن ضافيتكون اإ اس تعدادها ذلكل مبّينا ة ادلولية اإ
 ()ب(، رشط مراعاة أأية تقييدات أأو رشوط منصوص علهيا يف ذكل التفاق.3)16يف التفاق املنطبق وفقا للامدة 

دارة حبث دويل  جيوز)أأ)اثنيا((  جراء البحوث الإ لأي اإ يف التفاق املنطبق وفقا أأن تبنّي،  ة ادلوليةضافيخمتصة ابإ
تعد فيه تقرير البحث ذلي ايف الوقت ذاته  )اثنيا(7)اثنيا(45مبوجب القاعدة رأأاي مكتواب  ، أأهنا س تعد()ب(3)16 للامدة

 .بأأن تقرير البحث الإضايف ادلويل لن يُعدّ )أأ( (2)17 الإعالن املنصوص عليه يف املادةالإضايف ادلويل أأو 

 ]دون تغيري[  و)ج( )ب(
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90القاعدة 
   )اثنيا(

 السحب

90من 
)اثنيا(

ىل  1  ]دون تغيري[   3اإ

90
)اثنيا(

3
)اثنيا(

 ضايفالإ الامس البحث حسب    

رسال تقرير البحث الإ يف أأي وقت  ضايفالامس البحث الإ جيوز للمودع أأن يسحب  (أأ ) ادلويل  ضايفقبل اترخي اإ
عالن بأأن ذكل التقرير لن يعدّ  وأأ  ن ُوجد،7)اثنيا(45الرأأي املكتوب املُعّد مبوجب القاعدة و  ،اإ ىل  )اثنيا(، اإ ىل املودع واإ اإ

 )أأ(.8)اثنيا(45املكتب ادلويل مبوجب القاعدة 

دة للبحث الإ تسمل ت يصبح السحب انفذا عندما  (ب) املكتب ادلويل، حسب الاختيار، أأو يتسمل  ضايفالإدارة احملدَّ
شعارا من املودع رسال ذكل التقرير أأو الإعالن مبوجب  رمغ ذكل جيوزقرة )أأ(، و يف غضون املهةل املنصوص علهيا يف الف اإ اإ

رسال ذكل الرأأي املكتوب مبوجب القاعدة ، )ب(8)اثنيا(45( وفقا ملا هو منصوص عليه يف القاعدة 1)20 املادة  2)اثنيا(44واإ
ذا وصل  )ب)اثنيا((،8)اثنيا(45القاعدة  وفقا ملا هو منصوص عليه يف دة للبحث الإ الإشعار ذكل اإ ىل الإدارة احملدَّ يف  ضايفاإ

رسال التقرير أأو ح بموعد ل يسم لهيام يف الفقرة )أأ(. والرأأي املكتوبالإعالن وقف اإ  املشار اإ

ىل  4)اثنيا(90من   ]دون تغيري[   7اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


