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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

ني كإدارة للبحث منوذجي بني املكتب املعني واملكتب الدويل فيما خيص عمل املكتب املع اتفاق
 فحص التمهيدي الدويلالالدويل و

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

عداد آ حاد  التللي  ع ى الفاا  انوموجي اللجنة مدعوة اإىل .1 الوارد يف مرف  هذه الوثيقة، واذلي سيُس تخدم كأساس اإ
دارة للبحث 3)32( و3)16اقات اليت س يربهما املكتب ادلويل بناء ع ى املادفني الفا ( مع لك مكتب آأو منظمة س تلمل كإ

 .2018يناير  1ادلويل والاحص انمتهيدي ادلويل اعتبارا من 

 مناقشة الفاا  انوموجي يف ادلورة الرابلة واللرشين لجامتع الإدارات ادلولية

انقش اجامتع الإدارات ادلولية اللامةل يف ظل ملاهدة التلاون بشأأن الرباءات، يف دورفه الرابلة واللرشين امللقودة يف  .2
ىل  8ريكيافيك يف الارتة من  ، مرشوع افاا  منوجي يُزمع اس تخدامه كأساس ل حاد الفااقات اليت فرُبم 2017فرباير  10اإ

دارة للبحث ادلويل  ( بني3)32( و3)16بناء ع ى املادفني  املكتب امللين واملكتب ادلويل فامي خيص معل املكتب امللين كإ
ىل  11)انظر الاقرفني من  2018يناير  1والاحص انمتهيدي ادلويل اعتبارا من  (. PCT/MIA/24/2 من مرف  الوثيقة 17اإ
يت آأبديت ع ى مرشوع افاا  منوجي يف احلس بان التلليقات ال PCT/MIA/24/2 وآأخذ مرشوع الفاا  الوارد يف الوثيقة

ىل الإدارات ادلولية للرشوع يف معلية  2016يونيو  24املؤرخ  C. PCT 1479ساب  يرد يف مرف  التلممي  واذلي آأرِسل اإ
 متديد فلييناهتا.

ىل PCT/MIA/24/2 الوارد يف الوثيقةوترد نسخة من مرشوع الفاا  انوموجي  .3  يف مرف  هذه الوثيقة. ويُشار اإ
علام بأأنه يوجد عدد من لتختاففات بني الفاا  انوموجي والفاا  لانوم" ل احلايل ابس تخدام الطس"و  والش"ب، الا
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بقاء ع ى بلض مهناالالتختاففات ال"اياة الألتخرى بني الفااقات احلالية و  س امي ما خيص الأطراف اليت  ، لآأنه من الرضوري الإ
تسمية املرفقات احلروف املس تخدمة يف التوقيع ع ى الفاا  وفلديهل. وفلكس حي  لها مبوجب القوانني الوطنية الوجهية 

الفااقات احلالية، فاس تخدام آألف
)اثنيا(
وجمي 

)اثنيا(
ىل ترفيب البنود اليت فندرج بني املرفقات   ث النسخة احلاليةيشو  اإ ؛ وس ُتحدَّ

خل. وقد آأزي التلديافت املُدخةل بني مرشوع  مات املُس تخدمة لإررازلت اللافانهنائية لتكون املرفقات آألف، ابء، جمي، دال، اإ
 .PCT/MIA/24/2 ومرف  الوثيقة C. PCT 1479الفاا  الوارد يف التلممي 

 31و 30 وترد مناقشة مرشوع الفاا  انوموجي خافل ادلورة الرابلة واللرشين لجامتع الإدارات ادلولية يف الاقرفني .4
 ، وهام كلتايل:PCT/MIA/24/15من ملخص رئيس ادلورة، الوارد يف الوثيقة 

وافاقت الإدارات ع ى آأن من املس تحسن، دلواع  الشاافية، احلااظ ع ى آأكرب قدر ممكن من الاتسا  بني  .30ل
بأأع ى قدر ممكن من الوضوح والامتم  اخلاففاتالفااقات املربمة بني املكتب ادلويل والإدارات ادلولية وآأن فربز ن ومت

ىل افااقات بشأأن القيود املاروضة ع ى ن"ا  آأو  شارات اإ والاتسا  يف املرفقات. ويشمل جكل بياانت واحضة آأو اإ
دارة ملينة. ويلترب املرشوع املبني يف  آأساسا جيدا لفاا   املرف عدد ال"لبات ادلولية اليت فدخل يف التختصاص اإ

ىل آأنه: ات، مع الإشارةمنوجي مجليع الإدار   اإ

دارات  جيوز )آأ(  احلجية؛جات  اتلغالن للك بأأ  ف"لب بياانآأن لغات متلددة افااقاهتا باليت آأنشئت لافإ

 ف"لب التختاففات طاياة يف النص لأس باب وطنية حمددة؛الإدارات آأن بلض وميكن ل  )ب(

بني حرصا، ما يرد ولكن ليس  وخاصة، -يف املرفقات املذكورة  النصوصبأأن ملظم  قرارينبغ  الإ و  )ج(
لنصوص داخل املرفقات فغيو  ل آأو  آأي حذف ويقبلآأمثةل لتوجيه اتسا  الصياغة. فضع  – ملقوفنيقوسني 

لاهدة )مبا يف جكل القواعد والتللاميت املمبوجب  داراتالنطيجة مطسقة مع الزتامات الإ تكون رشي"ة آأن 
 فقرر يتسس اللأ ابفكل املتللقة مجيع الاحامتلت مضن املرفقات، مثل ع ى وموجج ان   يش متلملوالإدارية(. 

عادة  ةدار الإ   .معليات البحث السابقةاملدفوعة لقاء  املبالغمبوجهبا اإ

ّن الاجامتع: .31ل  اإ

... 

كأساس للمناقشات الثنائية  PCT/MIA/24/2الوثيقة وواف  ع ى الفاا  انوموجي الوارد يف مرف   )ج(
 لآأعافه. 30ادلويل والإدارات ادلولية الاردية، مع مراعاة القضااي املبينة يف الاقرة بني املكتب 

 املناقشة ع ى صليد جلنة التلاون التقين

، ع ى جدول زمين 2016 واف  الاري  اللامل مللاهدة التلاون بشأأن الرباءات، يف دورفه التاسلة امللقودة يف مايو .5
دارة دول مت اتجراءلإ  ، PCT/WG/9/14 من الوثيقة 8 ية قامئة ترغب يف متديد فلييهنا )انظر الاقرةديد فليني لك اإ

وحتّدد الاقرة )ه( من ِالإجراءات دور اللجنة يف  (.PCT/WG/9/27 من ملخص رئيس ادلورة، الوثيقة 72 والاقرة
 اللملية: هذه

ابلتلاقب مع ادلورة اللارشة  اليت س تلقد، للجنة التلاون التقين الثافثنيادلورة انلقاد : 2017مايو/يونيو يف  )ه(ل
مرشوع يف والقامئة ادلولية الإدارات قبل املقدمة من متديد ان مجيع طلبات يف  جلنة التلاون التقيننظر ؛ للاري  اللامل

 لهبدف فقدمي املشورة اإىل مجلية ملاهدة التلاون بشأأن الرباءات. فاا  انوموجيال
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 املقبةلاخل"وات 

دارات ادلولية وفكل اليت آأبدهتا اللجنة سيناقش املكتب ادلويل، بشلك قات اليت آأبديت يف اجامتع الإ راعاة التلليمب .6
عداد نص للك افاا . وبلد جكل، س ُتقدم فكل النصوص اإىل مجلية  ثنايئ، مرشوع الفاا  مع آ حاد الإدارات ادلولية بغرض اإ

 يف متديد فليني الإدارات ادلولية القامئة.ملاهدة التلاون بشأأن الرباءات يك فواف  علهيا دلى البّت 

ىل التللي  ع ى  .7 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
مرشوع الفاا  انوموجي امللّدل واملبنّي يف مرف  

 .PCT/CTC/30/25الوثيقة 

]ييل جكل املرف [
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 1افاا  منوجي بني الإدارة ادلولية امللنية واملكتب ادلويل مرشوع

 افاا 

 ال"رف امللينبني 
 واملكتب ادلويل للمنظمة اللاملية للملكية الاكرية

دارة للبحث ادلويل املكتب امللينفامي خيص معل   كإ
 دارة للاحص انمتهيدي ادلويلاإ و 

طار ملاهدة التلاون بشأأن الرباءات  يف اإ

  

                                                
1
 مقارنة مبحتوايت الفاا  انوم"  احلايل، ع ى التوايل، بطس"و  النص امللين وش"به.املقرتحة يُشار اإىل حالت الإضافة واحلذف  
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 ديباجة

ن   واملكتب ادلويل للمنظمة اللاملية للملكية الاكرية،ال"رف امللين اإ

ج يلتربان ىل قامت مجلية ملاهدة التلاون بشأأن الرباءاتآأّن  اإ التلاون التقين مللاهدة مشورة جلنة ، بلد الاس امتع اإ
دارة للاحص انمتهيدي ا املكتب امللين بتليني التلاون بشأأن الرباءات، دارة للبحث ادلويل واإ طار ملاهدة كإ دلويل يف اإ

 ،(3)32و( 3)16 فنيللامدالتلاون بشأأن الرباءات ووافقت ع ى هذا الفاا  طبقا 

 :يوافقان ع ى ما ييل

 1املادة 

 لباراتاملص"لحات وال 

 :لأغراض هذا الفاا  (1)

 لامللاهدةل فلىن ملاهدة التلاون بشأأن الرباءات؛ آأ()

 التنايذيةل فلىن الافحئة التنايذية للملاهدة؛ لالافحئة ب() 

 لالتللاميت الإداريةل فلىن التللاميت الإدارية للملاهدة؛ ج() 

حدى مواد هذا الفاا (؛ د()  ىل اإ شارة حمّددة اإ حدى مواد امللاهدة )ما مل فوجد اإ  لاملادةل فلىن اإ

حدى قواعد الافحئة التنايذية؛ ه()   لالقاعدةل فلىن اإ

 ةل املتلاقدةل فلىن دوةل طرف يف امللاهدة؛لادلو و() 

 ؛املكتب امللينل فلين دارةلالإ  (ز) 

 .لاملكتب ادلويلل يلين املكتب ادلويل للمنظمة اللاملية للملكية الاكرية ح() 

الفاا  واملس تخدمة هذا ولأغراض هذا الفاا  يكون للك املص"لحات واللبارات الألتخرى املس تخدمة يف  (2)
مللاهدة آأو الافحئة التنايذية آأو التللاميت الإدارية امللىن ناسه الوارد يف امللاهدة والافحئة التنايذية آأيضا يف ا
 .الإدارية والتللاميت
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 2املادة 

 الالزتامات الأساس ية

الإدارية لملاهدة والافحئة التنايذية والتللاميت وفقا ل فض"لع الإدارة ابلبحث ادلويل والاحص انمتهيدي ادلويل (1)
دارة للبحث ادلووهذا الفاا  دارة للاحص انمتهيدي ادلويل، وفقوم بوظائاها الألتخرى كإ  حس امب هو منصوص عليه يف يل واإ
 .فكل النصوص

وف"ب  الإدارة، يف اض"افعها ابلبحث ادلويل والاحص انمتهيدي ادلويل، لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل  (2)
فلزتم هبا، وهتتدي ع ى وجه خاص ابملبادئ الإرشادية مللاهدة التلاون بشأأن الرباءات فامي خيص والاحص انمتهيدي ادلويل و 

 .البحث ادلويل والاحص انمتهيدي ادلويل

ويكون دلى الإدارة نظام لإدارة اجلودة وفقا للمت"لبات الواردة يف املبادئ الإرشادية مللاهدة التلاون بشأأن  (3)
 .ادلويل والاحص انمتهيدي ادلويلالرباءات فامي خيص البحث 

ويطبادل لك من الإدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف آأداء الوظائف املبيّنة آأدانه، ابلنظر اإىل وظائف لك مهنام  (4)
دارة واملكت ب مبوجب امللاهدة والافحئة التنايذية والتللاميت الإدارية وهذا الفاا  وابلقدر اذلي يُلترب مناس با ابلنس بة لافإ

 .ادلويل ع ى حد سواء

 3املادة 

 التختصاصات الإدارة

دارة للبحث ادلويل فامي يتلل  بأأي من ال"لبات ادلولية اليت فودع دلى مكتب تسمل ال"لبات  (1) فلمل الإدارة كإ
برشط آأن  ،آأو املكتب اذلي يلمل نيابة عن فكل ادلوةل [حمّددة يف املرف  آألف من هذا الفاا ]التابع لأية دوةل متلاقدة 

حيّدد جكل املكتب الإدارة امللنية هبذا الغرض، وآأن تكون فكل ال"لبات آأو ترجامهتا املقدمة لأغراض البحث ادلويل واردة 
حدى  للغة آأواب يف املرف  آألف من  ةاحملّدد آأنواع ال"لبات]، وآأن ل تكون من ة يف املرف  آألف من هذا الفاا احملّدداللغات اإ

وآأن يكون آأي من الرشوط الألتخرى املتللقة  ،حسب الاقتضاء، قد التختار الإدارة يكون مودع ال"لبوآأن ، [هذا الفاا 
 .بتكل ال"لبات ع ى النحو احملّدد يف املرف  آألف من هذا الفاا  قد اس تويف

دارة للاحص انمتهيدي ادلويل فامي يتلل  بأأي من ال"لبات ادلولية اليت فودع دلى مكتب (2) تسمل  وفلمل الإدارة كإ
آأو املكتب اذلي يلمل نيابة عن فكل ادلوةل،  [حمّددة يف املرف  آألف من هذا الفاا ]ال"لبات التابع لأية دوةل متلاقدة 

برشط آأن حيّدد جكل املكتب الإدارة امللنية هبذا الغرض، وآأن تكون فكل ال"لبات آأو ترجامهتا املقدمة لأغراض الاحص 
 آأنواع ال"لبات]، وآأن ل تكون من احملّددة يف املرف  آألف من هذا الفاا اللغات اإحدى  آأوللغة ابانمتهيدي ادلويل واردة 

وآأن يكون آأي من ] ،، حسب الاقتضاء، وآأن يكون مودع ال"لب قد التختار الإدارةيف املرف  آألف من هذا الفاا [ ةاحملّدد
 .[آألف من هذا الفاا  قد اس تويفالرشوط الألتخرى املتللقة بتكل ال"لبات ع ى النحو احملّدد يف املرف  

ىل لل فوجد : 1التللي  ] الفاا  مع سوى يف (، حاليا، 2( و)1)3ل يف املادفني آأنواع ال"لباتالإشارة بني قوسني مربّلني اإ
، اس تثناء بلض ال"لبات املودعة يف جمال 2015يناير  1 وقد آأزال جكل املكتب، اعتبارا مناملكتب الأورويب للرباءات. 

دارة للبحث ادلويل واإدارة للاحص انمتهيدي ادلويل. وبناء عليه، الأعامل  آأساليب من آأنواع ال"لبات اليت لن يلمل بشأأهنا كإ
دراج احلمك التايل لوآأن يكون آأي من الرشوط الألتخرى املتللقة  ىل لآأنواع ال"لباتل. غو  آأنه يُقرتح اإ يُقرتح ش"ب الإشارة اإ

( وهو حمك ملادل للحمك الوارد 1د يف املرف  آألف من هذا الفاا  قد اس تويفل، يف الاقرة )بتكل ال"لبات ع ى النحو احملدّ 
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الرئييس فامي خيص الاحص انمتهيدي ادلويل هو قرص الالتختصاص ع ى ال"لبات  الاس تخدام(. وابلرمغ من آأن 2يف الاقرة )
م ن ابإ اكن هذا احلمك آأن يشمل آأيضا، عند اللزوم، ادلولية اليت كن املكتب قد معل بشأأهنا كإدارة للبحث ادلويل، فاإ

مقية واملوضوعية من قبيل فكل اليت ف"بقها بلض البدلان. ويف حال ُفرضت فكل التقييدات، فاإن من التقييدات الر 
 املس تحسن للغاية بياهنا يف مرفقات الفااقات لأغراض الشاافية.[

املوجودة بني قوسني مربّلني يف اخلط ، املرف  آألف من هذا الفاا لحمّددة يف عبارة ل: يف الوقت الراهن، ل ترد 2 التللي ]
مكتب تسمل بشأأن خمتصة لإدارة امللنية ، يف الفااقات احلالية حيث فُلد ا(، ع ى التوايل2)3( و1)3الثاين من املادفني 
يال"لبات التابع   لل  رلك الإدارات يُقرتح، يفدوةل متلاقدة. وبغرض حتسني اتسا  الصياغة يف منت الفاا  فامي يت ةلأ

دارة للاحص انمتهيدي ادلويل خبصوص ال"لبات دارة ما اللمل كإدارة للبحث ادلويل و/آأو اإ اليت  احلالت اليت فلزتم فهيا اإ
يةفودع دلى مكتب تسمل ال"لبات التابع  ، آأن تشو  املاداتن آأو املكتب اذلي يلمل نيابة عن فكل ادلوةلدوةل متلاقدة،  لأ

ماكن الإدارة امللنية القيام بلملها فامي خيص آأية 2)3( و1)3 ىل املرف  آألف. وس يحّدد املرف  آألف، عندها، آأنه ابإ (، مع جكل، اإ
ميّكن جكل  د يف املرف دوةل متلاقدة )انظر اخليار آألف الوار  دارة  آأيآألف(. وس  من فكل الإدارات حتديد ادلول املتلاقدة اليت اإ

دخال فلديل رمس  ع ى املادة  تكون الإدارة خمتصة بشأأهنا خافل مدة ىل اإ  (.2)3( و/آأو املادة 1)3افاا  فلييهنا دون احلاجة اإ

وآأن يكون آأي من الرشوط الألتخرى املتللقة بتكل ال"لبات ع ى النحو احملّدد : يف الوقت الراهن، ل ترد عبارة ل3]التللي  
 ةآأيفهيا (، يف الفااقات اليت ليس لافإدارة امللنية 2)3ل، املوجودة يف هناية املادة يف املرف  آألف من هذا الفاا  قد اس تويف

ضافي دراج  وبغرض حتسني اتسا  الصياغة يف منت الفاا  فامي يتلل  رلك الإدارات يُقرتحسارية من هذا القبيل.  ةرشوط اإ اإ
نحو احملّدد يف املرف  آألف من هذا الفاا  قد وآأن يكون آأي من الرشوط الألتخرى املتللقة بتكل ال"لبات ع ى ال عبارة ل
كنت الإدارة ف"بّ  آأاي من فكل الرشوط بشأأن التختصاصها لللمل كإدارة للاحص انمتهيدي  لاس تويف يف لك الفااقات، سواء آأ

دخال فلديل رمس  ع ى  ىل اإ ضافهتا دون احلاجة اإ دارة ل ف"ب  فكل الرشوط من اإ ميّكن جكل آأي اإ ادلويل، آأم ل. وس 
 (.2)3 املادة

ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لطسمل ال"لـبات طبقا  (3)
( كام لو كن ال"لب قد آأودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب 2( و)1ل، ف"ب  الاقراتن )3)آأ(ل1.19 للقاعدة
 ."1ل2.19ل، آأو )ب( آأو )ج( آأو القاعدة 2ل آأو ل1)آأ(ل1.19 القاعدة

45طبقا للقاعدة الإضايف ادلويل وفقوم الإدارة بأأنش"ة البحث  (4)
)اثنيا(
مضن احلدود اليت فقّررها، كام هو مبنّي يف  

املرف  آألف 
)اثنيا(
نهيا يف املرف  هاء من هذا الفاا ، رهنا بأأية  من هذا الفاا   وفغ"  يف جكل ع ى الأقل الواثئ  املشار اإ

 .يف جكل املرف فقييدات آأو رشوط مبّينة 

ادلويل (، اليت فتلل  لكها ابلبحث حاليا)املرف  هاء  )اثنيا(ل واملرف  آألف2 4(ل3)11( و4)3 فنياملاد آأحاكم]فللي : ل ترد 
دراج فكل الأحاكم يف الفااقات اخلاصة  ابلإدارات اليت فوفر حاليا فكل اخلدمة. ويُقرتح اخلاصة، سوى يف الفااقات الإضايف اإ

جبميع الإدارات، مع التوضيح يف املرف  آألف
جا كنت الإدارة فض"لع بأأنش"ة البحث  )اثنيا( ميّكن الإضايف ادلويل ما اإ آأم ل. وس 

آأن  الإضايفادلويل الفااقات، وسيسمح كذكل لافإدارة اليت فوفر خدمة البحث  جكل من حتقي  املزيد من الاتسا  بني
ىل فلديل مواد الفاا ، مما يت"ّلب موافقة مجلية ملاهدة التلاون بشأأن  فتوقف عن منح فكل اخلدمة دون احلاجة اإ

 [الرباءات.
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 4املادة 

 حفصها آأو احبهث"لوب املوضوعات غو  امل

ل، فامي خيص آأي طلب دويل 1()آأ(ل4)34ل، آأو الاحص طبقا للامدة 1()آأ(ل2)17فلزتم الإدارة ابلبحث طبقا للامدة  ل
، حسب احلال، فامي عدا املوضوعات 1.67آأو  1.39طاملا اعتربت آأّن جكل ال"لب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة 

 .الوارد بياهنا يف املرف  ابء من هذا الفاا 

 5ة ملادا

 والأفلابالرسوم 

دارة حتصيلها فامي  (1) يرد يف املرف  جمي من هذا الفاا  جدول رلك الرسوم ولك الأفلاب الألتخرى اليت حي  لافإ
دارة للاحص انمتهيدي ادلويل دارة للبحث ادلويل واإ  .خيص الأعامل اليت فض"لع هبا كإ

 :الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرف  جمي من هذا الفاا ، مبا ييل وفقوم الإدارة، مضن (2)

، يضهختا  عن جكل الرمس آأوتنازل ال  رّد جزء منه، آأو بحث آأوال رمس املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك  ردّ  ل1ل
ىل ، بشلك لك  آأوفقرير البحث ادلويليف احلالت اليت ميكن آأن يسطند فهيا  ث ساب  النتاجئ الواردة يف حب جزيئ، اإ

 ؛(1.41و 3.16)القاعداتن 

 يُلترب ال"لب ادلويل آأواليت يُسحب فهيا  يف احلالتالبحث  املبلغ اذلي ُدفع لسداد رمس ردّ و  ل2ل
 مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.

لسداد لك املبلغ اذلي ُدفع ررّد الإدارة، مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرف  جمي من هذا الفاا ، قوم وف (3) 
رمس الاحص انمتهيدي آأو رّد جزء منه يف احلالت اليت يُلترب فهيا طلب الاحص انمتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم 

ادلويل آأو ال"لب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الاحص  ( آأو يف حال حسب طلب الاحص انمتهيدي3.58 )القاعدة
 .انمتهيدي ادلويل

 6ادة امل

 التصنيف

 .فقطلرباءات للتصنيف ادلويل ل  قاوففصنيف املوضوع )ب(، فبنّي الإدارة 5.70)آأ( و3.43ف"بي  القاعدفني  لأغراض
دارة آأيضا، طبقا للقاعدفني وجيوز  فصنيف املوضوع وفقا لأي فصنيف آ لتخر للرباءات يرد بيانه يف  آأن فبنّي ، 5.70و 3.43لافإ

املرف  جمي
)اثنيا(
 كام هو مبنّي يف جكل املرف .ليت فقّررها من هذا الفاا  مضن احلدود ا 

ىل التصنيف ادلويل للرباءات يف حال حّددت  6 ]من املقرتح فلديل املادة للسامح ببيان رموز فصنيف آألتخرى ابلإضافة اإ
لإدارة التصنيف يف مرف  جديد جميا

دارة واحدة، واذلي يسمح ببيان رموز  )اثنيا( من الفاا . وابس تثناء الفاا  امُلربم مع اإ
ىل الرموز الواجب بياهنا بناء ع ى التصنيف ادلويل للرباءات،  فصنيف بناء ع ى نظاهما الوطين لتصنيف الرباءات ابلإضافة اإ

ىل اس تخدام التصنيف ادلويل للرباءات فقط. ىل آأن املادة تشو  لك الفااقات احلالية اإ  6 ويف هذا الصدد، جتدر الإشارة اإ
ىل الاري  اللامل مللاهدة التلاون بشأأن الرباءات يف  احلالية لن تكون متوافقة مع الاقرتاح امُلقدم اإ

 (.[PCT/WG/10/4)انظر كذكل الوثيقة  PCT/WG/9/26 الوثيقة
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 7املادة 

 الإدارة يت تس تخدهمالغات املراسةل ال

حدى  اللغة آأو تس تخدم الإدارةخافف املراسافت مع املكتب ادلويل، و ا يف جكل الاس امترات، لأغراض املراسةل مب اإ
نهيا لإدارة ا اليت فرّصحاللغات  واللغة آأو آألف املرف يف اللغات املذكورة  يف املرف  دال، مع مراعاة اللغة آأو اللغات املشار اإ

 .)ب(2.92للقاعدة  س تخداهما طبقااب

 8املادة 

 ويل ال"ابعالبحث ادل

 .كام هو وارد يف املرف  هاء من هذا الفاا  رهافقرّ  احلدود اليت مضنالبحث ادلويل ال"ابع بأأنش"ة الإدارة ض"لع ف

 9املادة 

 ادللتخول حزي النااج

 .2018 2008يناير  1هذا الفاا  حزي النااج يف  يدخل

 10املادة 

 املدة والتجديد

 بدء التااوض ع ى جتديده يف موعده في ع ى ال"رفني. و 2027 2017 ديسمرب 31حىت  سارايهذا الفاا   يظلّ 
 .2026 2016 يوليوآأقصاه 

س نوات، وآأن فظّل آأي  10التجديدات السابقة، يُقرتح آأن ترسي الفااقات اجلديدة ملدة فللي : كام جرت عليه اللادة يف ]
دارة دولية خافل دورة مجلية ملاهدة التلاون بشأأن الرباءات للام  آأو يف  2017افااقات جديدة فرُبم مع مكتب يُلنيَّ لللمل كإ

واحد مع لك  آ ن، يك ينهتي  رسايهنا يف 2027للرش س نوات سارية كذكل حىت هناية عام آأي وقت بلد جكل آأثناء مدة ا
 [الفااقات الألتخرى.

 11املادة 

 التلديل

لتلاون بشأأن لاهدة ا( جيوز، رهن موافقة مجلية الاحتاد ادلويل مل3( و)2دون الإخافل بأأحاكم الاقرفني ) (1)
دخال فلديافت ع ى هذا الف ويبدآأ نااج فكل التلديافت يف التارخي املتا   ؛جب افاا  بني ال"رفني فيهاا  مبو الرباءات، اإ

 .عليه

هذا الفاا  مبوجب افاا  بني املدير  ع ى مرفقاتفلديافت  دخال( جيوز اإ 3الاقرة ) أأحاكمالإخافل بودون  (2)
(، يبدآأ نااج التلديافت يف التارخي 4وابلرمغ من آأحاكم الاقرة ) ؛لكية الاكرية و]الإدارة[ ]ال"رف[للمنظمة اللاملية للم اللام 

 املتا  عليه.

لتخ"ار ، يف "رف[للدارة[ ]لافإ ]جيوز و  (3) ىل  يوجهاإ  لمنظمة اللاملية للملكية الاكرية:ل ام اللدير املاإ

ضافة  ل1ل ىل البياانت اإ  من هذا الفاا ؛ آألف املرف يف  والواردةول ادلو لغات ابل املتللقةبياانت اإ
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آألف هاءاملتللقة ابلبحث ادلويل الإضايف والواردة يف املرف  لومات وامللوفلديل البياانت  ل2 4ل
)اثنيا(
من هذا  

 ؛الفاا 

 من هذا الفاا ؛ جمي املرف فلديل جدول الرسوم والأفلاب الوارد يف و  ل3ل

وفلديل البياانت املتللقة بأأنظمة فصنيف الرباءات والواردة يف املرف  جمي ل4ل
)اثنيا(
 من هذا الفاا ؛ 

 ؛وفلديل لغات املراسةل الواردة يف املرف  دال من هذا الفاا  ل5 3ل

 وفلديل البياانت املتللقة بأأنش"ة البحث ادلويل ال"ابع والواردة يف املرف  هاء من هذا الفاا . ل6ل

 :رخيالتا ( يف التارخي احملّدد يف الإلتخ"ار، رشط آأن يكون جكل3ويبدآأ نااج آأي فلديل آألتخ"ر به وفقا للاقرة ) (4)

بلد اترخي اس تافم الإلتخ"ار من قبل املكتب ادلويل بس تة آأشهر ع ى الأقل فامي خيص آأي فلديل  ل1ل
ع ى املرف  آألفيُدخل 

)اثنيا(
 بأأنش"ة البحث ادلويل الإضايف؛ فض"لعلد الإدارة مل ف يقيض بأأنو  

خيص آأي فغيو  يف اللمةل بلد اترخي اس تافم الإلتخ"ار من قبل املكتب ادلويل بشهرين ع ى الأقل فامي و  ل2ل
ضافة لرسوم آأو آأفلاب جديدة، وآأي فغيو  يف الرشوط اخلاصة ررّد  آأو مبلغ الرسوم آأو الأفلاب الواردة يف املرف  جمي، وآأية اإ

 الرسوم الواردة يف املرف  جمي آأو ختايضها.

رفقات مبوجب افاا  مع املكتب : ُوضلت لكمتا لالإدارةل ولال"رفل بني قوسني مربّلني لأن سل"ة فلديل امل1التللي  ]
لتخ"ار املكتب ادلويل، كام هو منصوص عليه يف املادة  ىل 3( و)2)11ادلويل آأو ع ى حنو آأحادي اجلانب ابإ ما اإ (، فلود اإ

ىل ال"رف اذلي آأررم الفاا  )يف حاةل افاا  واحد(  .[الإدارة )يف حاةل لك الفااقات ابس تثناء افاا  واحد( آأو اإ

ماكنية آأن فقوم الإدارة امللنية بتلديل املرف  آألف: يُقرت 2]التللي   ىل املكتب ادلويل يايد  )اثنيا(ح النص ع ى اإ لتخ"ار اإ بتوجيه اإ
بأأن فكل الإدارة سطتوقف عن فوفو  خدمة البحث ادلويل الإضايف اعتبارا من اترخي ملنّي، ع ى آأن يكون جكل التارخي بلد 

قل.[اترخي اس تافم املدير اللام ذلكل الإلتخ"ار بس    تة آأشهر ع ى الأ

 12املادة 

 الإهناء

 :يف احلالتني التاليتني 2027 2017ديسمرب  31ينهتي  رساين هذا الفاا  قبل  (1)

جا وجه  ل1ل ىل  ال"رفاإ هناء هذا الفاا  مكتوابشلارا اإ  لمنظمة اللاملية للملكية الاكريةل لام الدير املاإ  ؛ابإ

جا  آأو ل2ل هناء هذا الفاا  ال"رف مكتواب اإىل شلارااإ  للمنظمة اللاملية للملكية الاكرية املدير اللام وجهاإ  .ابإ

هنائه، ما مل 1وينهتي  رساين هذا الفاا  مبوجب الاقرة ) (2) ( بلد عام واحد من اس تافم آأحد ال"رفني الإشلار ابإ
 .حُتّدد مدة آأطول يف الإشلار آأو يتا  ال"رفان ع ى مدة آأقرص

يُس تخدم مص"لح ابلتايل ال"رف املوقّع والإدارة يه ناسها آأن يف عدد من الفااقات احلالية، ظ، املافحمن ]فللي : 
ىل امس ال"رف يف  12 لالإدارةل يف املادة بدل من ال"رف املوقّع. ولأغراض الاتسا  يُقرتح الرجوع، يف الفااقات اجلديدة، اإ

 لك احلالت.[
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 .وقّع ال"رفان ع ى هذا الفاا  واإثباات ملا فقدم

 ابللغة )ابللغات(....آأصلية  ةنسخ [عدد]بـ [التارخيجنيف يف ]ر يف رّ حُ 

 :نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة اللاملية للملكية الاكرية :ال"رفنيابة عن 

 

 

 

 

 

 

 

 فرانسس غري

 املدير اللام

 نظمة اللاملية للملكية الاكريةامل 
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 آألف رف امل

 اللغات[ادلول و]

 د الإدارة:من هذا الفاا  حتدّ  3طبقا للامدة 

 :ادلول اليت فلمل ابمسها ل1ل] 

 ... (:1)3وفقًا للامدة 

 ...[ ]رهن الرشوط التالية:

]يف احلالت اليت آأعدت فهيا الإدارة ]آأو آأعد فهيا مكتب امللكية الصناعية التابع  (:2)3للامدة  وفقا 
 لدلوةل ال"رف يف افااقية الرباءات الأوروبية[ فقرير البحث ادلويل،[ ...

 ]رهن الرشوط التالية: ...[

دارة (، فصبح الإ 2( و)1)3حال حّدد مكتب تسمل ال"لبات الإدارة ادلولية بناء ع ى املادفني يف 
عة دلى مكتب تسمل ال"لبات اعتبارا من التارخي اذلي امي يتلل  ابل"لبات ادلولية املودادلولية خمتصة ف

 يتا  عليه مكتب تسمل ال"لبات والإدارة ادلولية وخي"ران املكتب ادلويل به.

ىل: 1]التللي   ( لافإدارة امللنية بقرص 2)3املادة  يف الوقت الراهن، يسمح النص الوارد بني قوسني مربّلني يف بداية الإشارة اإ
التختصاصها كإدارة للاحص انمتهيدي ادلويل ع ى ال"لبات ادلولية اليت آأعدت بشأأهنا الإدارة ) آأو، يف حاةل املكتب الأورويب 

 ادلويل[.للرباءات، الإدارة ناسها آأو مكتب امللكية الصناعية التابع دلوةل طرف يف افااقية الرباءات الأوروبية( فقرير البحث 

يُس تخدم النص اذلي يرد بني قوسني مربّلني ويضيف رشوطا آألتخرى يف احلالت اليت طبّ  فهيا املكتب : 2]التللي  
عداد القصوى لبلض املوضوعات، كلفااقات اخلاصة، مثاف، مبكتب اإرسائيل للرباءات  ضافية، مثل فكل املتللقة ابلأ فقييدات اإ

دارة للبحث ادلويل  واإدارة للاحص انمتهيدي ادلويل فامي خيص ال"لبات املودعة دلى ومكتب الياابن للرباءات ابعتبارهام اإ
انظر  –مكتب تسمل ال"لبات التابع ملكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات واللافمات التجارية 

http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-and-jpo-announce-patent-cooperation-
treaty-agreement، 

 .[http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/notices/ilpo_isa-ipea.pdfو

 ديد ادلول اليت تكون الإدارة خمتصة بشأأهنا، ميكن اس تخدام اخليارات التالية:: لتح3]التللي  

 ةل.اخليار آألف: لآأية دوةل متلاقد

دارة للاحص انمتهيدي  دارة للبحث ادلويل و/آأو اإ )ينبغ  اس تخدام اخليار آألف من قبل الإدارة اليت فلزتم اللمل كإ
ية دوةل متلاقدة ادلويل فامي خيص ال"لبات املودعة دلى آأي مكتب لطسمل ال"لبات  مبوجب ملاهدة التلاون اتبع لأ

تلف النص املقرتح عن النص احلايل لاففااقات اخلاصة بتكل . وخي يلمل نيابة عن فكل ادلوةل آأوبشأأن الرباءات 
 (.املش"وبني ربّلنياملقوسني الانظر النص الوارد بني  –الإدارات، اذلي ل حيّدد آأية دول يف املرف  آألف 

http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-and-jpo-announce-patent-cooperation-treaty-agreement
http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-and-jpo-announce-patent-cooperation-treaty-agreement
http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/notices/ilpo_isa-ipea.pdf
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طار املنظمة الأوروبية للرباءاتل.لاخليار ابء: لآأية دوةل متلاقدة طبقا   افلزتامات...يف اإ

خليار ابء من قبل ملظم الإدارات التابلة لدلول الأعضاء يف افااقية الرباءات الأوروبية. وفامي خيص )ينبغ  آأن خُيتار ا
د آأسامء آأية دول فدخل مضن التلريف املقرتح الأوسع ن"اقا.(  فكل الإدارات، يُقرتح آأل حُتدَّ

 ابلمس و/آأو التلريف[ل. شامةلجمي: ل]بيان قامئة دول اخليار 

اخليار جمي، آأن يتلل  التلريف مبوقع جغرايف )مثل، لآأية دوةل من دول من"قة آأمرياك الاففينية )ميكن، فامي خيص 
قل منوا )مثل، لآأية دوةل فُلترب دوةل انمية وفقا  والاكرييبل( آأو بتصنيف دوةل يف فئة البدلان النامية آأو فئة البدلان الأ

 لـ ...]ممارسة راخسة حمّددة[ل(.[

املكتب اذلي  مكتب تسمل ال"لبات التابع دلوةل حمّددة يف هذا املرف ، آأوضيح الإجراء اذلي جيلل : يُقرتح فو 4]التللي  
دارة للاحص  يلمل نيابة عن فكل ادلوةل خمتصا ابلنس بة لافإدارة امللنية وحيّدد فكل الإدارة لللمل كإدارة للبحث ادلويل و/آأو اإ

 انمتهيدي ادلويل.[

تواف ل حتديد ادلول، ع ى فافيف عبارات من قبيل لوآأية دوةل حتّددها الإدارةل آأو لابل  دلىيُقرتح احلرص،  :5 التللي ]
ررام افاا  ل آأو دارة آأن فكل اللبجكل مع ادلوةلل. رشط اإ ماكن الإدارة اللمل كإ هنا فلين مضنا آأن ابإ ىل الوضوح لأ ارات فاتقر اإ

غو  الواحض آأيضا النص ومن ّددة يف املرف  آألف. فامي يتلل  بدول غو  فكل احمل للبحث ادلول و/آأو الاحص انمتهيدي ادلويل
ررام افاا  بني مكتب  رع ى لزوم اإ رام جكل تسمل ال"لبات والإدارة، لأن جكل من شأأنه السامح لافإدارة امللنية آأن فقّرر عدم اإ

ما حمّددة بشلك فرد الفاا  مع مكتب تسمل ال"لبات التابع دلوةل حمّددة يف هذا املرف  طار فلريف جامع (.)اإ  [ي آأو يف اإ

 ها:اللغة اليت فقبل  [ل2ل 

 ... 

ماكن  س يظلّ ]فللي :  ، مبا يف ادلولية ال"لباتها فامي خيص اللغات اليت فقبل حتديد يف الوقت الراهن، كام ، الإدارة امللنيةابإ
 مكتب تسمل ال"لبات اذلي آأودعت دليه فكل ال"لبات ادلولية[. سبحب جكل لغات خمتلاة 

آألف هاءاملرف  ]
()اثنيا
 

  الإضايف:ادلويلالبحث 

 املشموةل؛ والتقييدات والرشوطالواثئ  

 بأأنش"ة البحث ادلويل الإضايف.[الإدارة  ض"لعل ف]

 ع ى النحو التايل: ضايفبأأنش"ة البحث ادلويل الإ الإدارة فض"لع ]

... ] 

جا كنت فض"لع بأأنش"ة البحث ادلويل الإضايف فللي : ] جكل متبوعا ابلواثئ  كون ويآأم ل. حتّدد الإدارة امللنية ما اإ
، مبا ي"اب  احملتوايت الواردة حاليا يف فوفر خدمة البحث ادلويل الإضايفاخلاصة ابلإدارات اليت والتقييدات والرشوط 

ل يُقرتح فوحيد  ولكنيف جكل املرف .  خمتلف نص ،فر اخلدمة املذكورةاليت فو الإدارات  فامي خيص هناك،ف هاء.  املرف 
 يف الوقت الراهن.[ آأد الأحاكم بشلك 



PCT/CTC/30/25 
Annex 
11 
 

 ابءرف  امل

 الاحص من البحث آأو ةسطبلدامل غو   اتوضوعامل

 4 ل تُسطبلد من البحث آأو الاحص، طبقا للامدة واليت 1.67آأو القاعدة  1.39عدة املوضوعات املنصوص علهيا يف القا
 :من هذا الفاا ، يه كلتايل

جراءات منح الرباءات   املوضوعات اليت ختضعلك] طار اإ قانون  امس]حاكم لأ  طبقاللبحث آأو الاحص يف اإ
 [[.يوجد ]افااقية الرباءات الأوروبية[[ ]ل الرباءات الوطين وامس البدل[

، فبحث لك الإدارات آأو فاحص 1.67و 1.39]فللي : ابلرمغ من الاس تثناءات املنصوص علهيا يف القاعدفني 
واذلي كنت سطبحثه آأو فاحصه يف طلبات الرباءات الوطنية دلولية املوضوع الوارد يف طلبات الرباءات ا

القوانني الوطنية حسب احلال، اس تخدام النص امللياري الوارد آأعافه واإدراج آأسامء  ويُقرتح،الإقلميية.  آأو
آأي من حال عدم وجود ويف املن"بقة والبدل/البدلان آأو لافااقية الرباءات الأوروبيةل، حسب الاقتضاء. 

غ  آأن فقترص لإدارة حبهثا آأو حفصها، ينبايتلنّي ع ى واليت  1.67و 1.39لقاعدفني ايف  ةاحملّدد اتوضوعامل
 [ليوجد الإدارة ع ى بيان لكمة لل

 جمي رف امل

 فلابالأ رسوم و ال

فلاب  اجلزء الأول: جدول الرسوم والأ

 املبلغ الأفلاب نوع الرسوم آأو

 )اللمةل( 

 … )آأ((1.16رمس البحث )القاعدة 

 … )آأ((2.40الرمس الإضايف )القاعدة 

45 )القاعدةبحث الإضايف ال  (رسومرمس )]
)اثنيا(
 ...[ )آأ((3.

 … )ب((1.58رمس الاحص انمتهيدي )القاعدة 

 املبلغ احملدد يف ن الاحص انمتهيديعاملتأألتخر  فعادلرمس ]

58قاعدة ال
(اثنيا)

.2] 

 ... )آأ((3.68الرمس الإضايف )القاعدة 

 ...[ )ه((3.68)ه( و2.40)القاعداتن  التحاظ]رمس 

13 القاعداتن) للكشوف الطسلسلية رمس التقدمي املتأألتخر]
)اثلثا(
13 و )ج(1.

)اثلثا(
.2) ]... 

عداد صور )القواعد ]  ...[ (2.94)ب( و2.71)ب( و3.44تلكاة اإ

احلوايش يف حال منح وتُس تخدم بني قوسني مربّلني يه رسوم التختيارية ول فارضها لك الإدارات.  ة]فللي : الرسوم الوارد
افااقان حاليان آأيضا ل ويشمالبدلان النامية و/آأو البدلان الأقل منوا. س امي  ل، ختايضات لاائدة املودعني من بلض البدلان

للمكتب الأورويب  وروابلياملس تح  ادلفع رمس البحث مبلغ ملادل ملبلغ يف شلك  ّددحمرمس البحث  مبلغايش لبيان آأن حو 
دارة للبحث ادلويل،للرباء  [)د(.1.16 ةامللّدل من حني ل لتخر طبقا للتوجهيات املنصوص علهيا بناء ع ى القاعدو  ات ابعتباره اإ
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 اجلزء الثاين: الرشوط والن"ا  فامي خيص رّد الرسوم وختايضها:

نهيا يف اجلزء الأول يُردّ  (1)  .آأي مبلغ يُدفع لتخ"أأ، بدون سبب، آأو جتاوزا للمبلغ املس تح ، لسداد الرسوم املشار اإ

(، قبل بدء 4( آأو )3( آأو )1)14ال"لب ادلويل آأو يُلترب مسحواب طبقا للامدة ويف احلالت اليت يُسحب فهيا  (2)
ن املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُرّد كماف  .البحث ادلويل، فاإ

]آأجرفه الإدارة فلاف بشأأن طلب يُ"الب بأأولويته  حبث ساب نتاجئ ويف احلالت اليت تس تايد فهيا الإدارة من  (3)
، ]حسب درجة س من املودع[]بناء ع ى الامت من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث %...، يُرّد فامي خيص ال"لب ادلويل[

 .اس تاادة الإدارة امللنية من جكل البحث الساب [

ررّد رمس البحث يف احلالت اليت تس تايد فهيا  ابلتختافف كبو  يف صياغة الأحاكم املتللقةالفااقات احلالية  فطسمفللي : ]
دارة واحدة ع ى اب ؛ الإدارة من نتاجئ حبث س  اتجيوز لافإدار حني ويف . حمك من جكل النوعول يش متل افاا  خاص ابإ

ماكنيات حتقي  املزيد من  حبث ترغب يفقد فكل الإدارات فاإن رّد جكل املبلغ، رشوط و يُردّ ذلي ابلغ امل حتديد امللنية  اإ
كرث الصياغات ش يوعا يف ويسطند . جكل احلمكصياغة   خيصفاميبني خمتلف الفااقات الاتسا   ىل آأ النص الوارد آأعافه اإ

 الفااقات احلالية، مع آأجزاء التختيارية ترد بني قوسني مربّلني.[

 .، يُرّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الاحص انمتهيدي3.58ويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  (4)

ُ ظم الفااقات احلالية ع ى هذا احلتش متل ملفللي : ] كام الاحص انمتهيدي ادلويل  طلبفهيا  لتربمك اللام لتغ"ية احلاةل اليت ي
دارة واحدة  نصي و لو مل يُقدم.   4.54 لأحاكم جات الصةل )القواعدابقامئة  يورد، ولكنه اكملابل ملبلغاع ى رّد افاا  خاص ابإ

دارفني ع ى ر ينص و  (.)ج(1.60)ب( و1.)اثنيا(58)ب( و1.)اثنيا(54و خيص  ماّد املبلغ ابلاكمل ابس تثناء الفااقان اخلاصان ابإ
ُ 1.60القاعدة   .[الإحاةلمع لتخصم رمس  املبلغ ابلاكملرّد )ج(، حيث ي

 يُسحب فهيا ال"لب ادلويل آأو طلب الاحص انمتهيدي ادلويل قبل بدء الاحص انمتهيدي ويف احلالت اليت (5)
ن املبلغ املدفوع لسداد رمس الاحص انمتهيدي ادلويل يُرّد كماف  .ادلويل، فاإ

ويل يف حال حُسب ال"لب ادلويل آأو طلب كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الاحص انمتهيدي ادلملظم الإدارات  تردّ ]فللي : 
داراتن وترّد هيدي ادلويل قبل بدء الاحص انمتهيدي ادلويل. الاحص انمت  دارة واحدة املبلغ وترّد % من املبلغ املدفوع. 75اإ اإ

 )ب(.[1.14ابلاكمل مع لتخصم رمس امللاجلة امللادل لرمس الإحاةل املنصوص عليه يف القاعدة 

وترّد الإدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الإضايف يف احلالت اليت يُلترب فهيا الامتس جكل البحث  (6)]
جرائه طبقا للقاعدة الإضايف، قبل الرش  45وع يف اإ

)اثنيا(
45دم طبقا للقاعدة )آأ(، كام لو مل يُق5.

)اثنيا(
 [.)ز(5.

دارة واحدة  ، ع ى رّد جكل املبلغ.[فوفر خدمة البحث ادلويل الإضايف من مضن الإدارات اليت، ]فللي : ل فنص سوى اإ

ج (7)] ا كنت، بلد اس تافم الواثئ  احملّددة يف وترّد الإدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الإضايف اإ
45 القاعدة

)اثنيا(
ىل ل1(له)4. 45طبقا للقاعدة الإضايف ادلويل ل، ولكن قبل بدء البحث 4ل اإ

)اثنيا(
)آأ(، قد آُلتخِ"رت بسحب 5.

 .[ال"لب ادلويل آأو الامتس البحث الإضايف

دارات ثافث فنص: 1 تللي ]ال   ع ى رّد جكل املبلغ.[ فوفر خدمة البحث ادلويل الإضايف اليت من مضن الإدارات اإ
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دارة واحدة آأيضامتيش  : 2التللي  ] ابلمتناع عن رّد املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث  ع ى حمك يسمح لها ل الفاا  اخلاص ابإ
ون الوطين و  متواف  مع القانرّد جكل املبلغ غاحلالت اليت يكون فهيا  واملبلغ املدفوع لسداد رمس الاحص انمتهيدي يف بلض

 ن"ب .[امل 

جمي رف امل
)اثنيا(

 

 التصنيف

ىل التصنيف ادلويل  6لامدة لطبقا  من الفاا ، حتّدد الإدارة نظام )آأنظمة( التصنيف التايل )التالية( ابلإضافة اإ
 [.[ ]التصنيفيوجد للرباءات: ]ل

ىل التصنيف ادلويل للرباءات نظام ] فللي : حتّدد الإدارات اليت ترغب يف اس تخدام فصنيف وطين للرباءات ابلإضافة اإ
 ملرف .[التصنيف امللين يف هذا ا

 دال رف امل

 لغات املراسةل

 :ةالتالي( ت)اللغااللغة د الإدارة من الفاا  حتدّ  7طبقا للامدة 

... 

نهياتكون اللغة اليت آأودع هبا ال"لب آأو علام بأأن لغة املراسةل ]  ، حسب احلال.[تُرمج اإ

نهيا.[]حسب اللغة اليت آأودع هب  ا ال"لب ادلويل آأو تُرمج اإ

كرث من لغة واحدة، تش متل الفااقات ع ى عدد من الالتختاففات، اليت خيص ]فللي : فامي  الإدارات اليت فلاجل طلبات دولية بأأ
 اآأن تكون اللغة يه اللغة جاهتملظم احلالت، يف  يُشرتط،و بني قوسني مربّلني آأعافه.  فغ"  معوما آأحد اخليارين الواردين

نهيا جكل ال"لب، حسب الاقتضاء.  بلض الإدارات آأيضا لتخيار وفطيح اليت آأودع هبا ال"لب ادلويل آأو اللغة اليت تُرمج اإ
تشمل اخليارات الألتخرى آأن يكون الرّد ع ى وقد مجة. لالرئيس يةل، آأاي كنت لغة الإيداع آأو الرت الإدارة )لغات( املراسةل بلغة 

 .[ة ال"لب ادلويل)ابفرتاض آأن جكل من اخليارات املتاحة( برصف النظر عن لغ آأحد بنود املراسةل بلغة فكل املراسةل

  



PCT/CTC/30/25 
Annex 
14 
 

 هاء رف امل

 ويل ال"ابعالبحث ادل

 من الفاا ، حتّدد الإدارة الن"ا  التايل لأنش"ة البحث ادلويل ال"ابع: 8للامدة طبقا 

 .[ال"ابعبأأنش"ة البحث ادلويل الإدارة  ض"لعل ف]

 ع ى النحو التايل: ال"ابعبأأنش"ة البحث ادلويل الإدارة فض"لع ]

... ] 

 ]هناية املرف  والوثيقة[


