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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017 مايو 12اإ
 
 

 استخدام رموز التصنيف الوطني يف الطلبات الدولية

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص
دارات البحث ادلويل اليت تس تخدم ال يويص املكتب  .1 تصنيف التعاوين للرباءات نظامًا وطنيًا ادلويل بتشجيع اإ

ن املكتب ادلويل التصنيفات ويتيح البحث عهنا يف  ِّ للتصنيف عىل تصنيف الطلبات ادلولية وفقًا ذلكل النظام وأأن يدو 
وميكن حتقيق ذكل من دون تغيري الالحئة التنفيذية الرباءات وحتميلها لالس تخدام يف قواعد بياانت أأخرى للرباءات.  ركن

دارات ابإ  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات( داا  أأكمام لهذا الغر  يف التفاقات ادجديدة املربمة ب ن اإ
 العام ادجاري.يف مجعية معاهدة الرباءات  فهيا اليت س تبتو البحث ادلويل واملكتب ادلويل 

 معلومات أأساس ية
ىل  17انقش الفريق العامل ملعاهدة الرباءات، يف دورته التاسعة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  .2 ، 2016 مايو 20اإ

" حتديد التصنيف الوطين عىل صفحة غالف الطلبات ادلولية املنشورةوثيقة معل قدمهتا مجهورية كوراي بعنوان "
ضافPCT/WG/9/26 )الوثيقة دارة البحث ادلويل ة رموز التصنيف الوطين اليت تس نِّ (. واقرتكت يف تكل الوثيقة اإ دها اإ

ىل  التطبيق لطلبات ادلولية. واكن مقصد اصفحة غالف  عىل رموز التصنيف ادلويل للرباءاتوتبي ِّهنا يف تقرير البحث ادلويل اإ
ىل التصنيف التعاوين للرباءات.  الأسايس ىل  198رات يف الفقتفاصيل املناقشة  ونُقلتالتصنيفات املستندة اإ من تقرير  214اإ

 كام ييل: علهيا الفريق العامل اليت اتفقتدابري املتابعة  214الفقرة  ووردت يفادلورة؛ تكل 
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ىل العمل مع املكتب ادلويل من أأجل وضع ومناقشة املسائل  .214" ودعا الفريق العامل مكتب كوراي للملكية الفكرية اإ
ىل PCT/WG/9/26بادئ املعروضة يف الوثيقة القانونية والتقنية املرتبطة بتنفيذ امل  ، ودعا كذكل املكتب ادلويل اإ

صدار تعممي من أأجل مجع تعليقات ومعلومات كو  التصنيف الوطين من املماتب. وسينظر الفريق العامل يف لك  اإ
 "املعلومات املذكورة أ نفا يف دورته القادمة.

 الإطار القانوين
يب نن يف تقرير البحث " من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات )الالحئة التنفيذية( عىل أأن )أأ(3.43تنص القاعدة  .3

ليه الاارتاع تبعا للتصنيف ادلويل للرباءات عىل الأقل ضافية يف البند ادلويل الصنف اذلي ينمتي اإ من  504". وترد تفاصيل اإ
درااها يف تقرير البحث ابإ )ب( 504لتصنيف الوطين، يسمح البند التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات. وفامي خيص رموز ا

دارة البحث ادلويل.  ذاادلويل كيامث اكن نظام التصنيف الوطين املقابل مس تخدمًا يف اإ دارة البحث ادلويل تس تخدم  واإ اكنت اإ
نتصنيف، لل  ًا وطنياً التصنيف ادلويل للرباءات ونظام ر البحث ادلويل، عىل أأن "يورد تقريينص )ج( 504البند  فاإ

ىل جنبأأمكن،  كيامث  ".الرموز املقابةل يف التصنيف ن جنبًا اإ

تقرير الفحص ذكر يف يُ  )أأ( من الالحئة التنفيذية أأن5.70لفحص اتمتهيدي ادلويل، تشرت  القاعدة اب يتعلقوفامي  .4
دارة البحث ادلويل التصنيف  اتمتهيدي ادلويل ن وافقت عليهذاته املس تخدم يف اإ دارة  اإ ل تع ن  الفحص اتمتهيدي ادلويلاإ واإ

دارة الفحص اتمتهيدي ادلويلعىل  أأن تب ن يف التقرير التصنيف اذلي تراه حصيحا بناء عىل  ،)ب(5.70، وفقًا للقاعدة اإ
 .التصنيف ادلويل للرباءات عىل الأقل

مبوجب الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية أأن يتضمن تقرير البحث ادلويل وتقرير الفحص  ومن مث، ميكن حالياً  .5
دارة  دارة البحث ادلويل أأو اإ اتمتهيدي ادلويل رموزًا من التصنيف ادلويل للرباءات وأأي نظام تصنيف وطين تس تخدمه اإ

ىلالفحص اتمتهيدي ادلويل.  م تكل املسأأةل أأيضًا يفالإدارات ادلولية الفردية، فت  وابلنس بة اإ التفاق املربم ب ن لك مهنا  نظن
من التفاق اخلاصة بعمل  6()ب( من معاهدة الرباءات وحتديدًا يف املادة 3)32()ب( و3)16واملكتب ادلويل طبقًا للامدت ن 

دارة للبحث ادلويل والفحص اتمتهيدي ادلويل؛  مكتب الولايت مع م التفاق املرب  وما من اتفاق كذكل سوىاملكتب بصفة اإ
دارة دولية. اذلي ينص املتحدة للرباءات والعالمات التجارية  دراج ذكل املكتب رموز التصنيف الوطين بوصفه اإ رصاحًة عىل اإ

 .2017ديسمرب  31يف  من هذا النوع لك التفاقات وس تنهتيي

ىل  8يف الفرتة من  ريكجافيك ع الإدارات ادلولية املعقود يفويف ادلورة الرابعة والعرشين لجامت .6 ، 2017فرباير  10اإ
طبقًا وافق الاجامتع عىل مرشوع اتفاق منوذيج تقوم عليه التفاقات الفردية املربمة ب ن الإدارات ادلولية واملكتب ادلويل 

 31و 30والفقرت ن  PCT/MIA/24/2)انظر مرفق الوثيقة  2018يناير  1()ب( اعتبارًا من 3)32()ب( و3)16لامدت ن ل
من مرشوع التفاق اتمنوذيج  6وتسمح املادة (. PCT/MIA/24/15الوثيقة  يفدلورة تكل املخص الرئيس ل من 

دارات  يف  5.70)أأ( و3.43لقاعدت ن أأكمام ا أأن تذكر تصنيف الاارتاع بناء عىل أأي تصنيف أ خر للرباءات متاش يًا معلالإ
ننة يف ىل ومن مث ميكن لالإ  لتفاق.امرفق  حدود التصنيفات املبي دارة أأن تب ن ِّ أأهنا س تضيف رموز التصنيف التعاوين للرباءات اإ

 تقارير البحث ادلويل والفحص اتمتهيدي ادلويل الصادرة عهنا ابلإخطار بتعديل ذكل املرفق.

لطلبات ادلولية ارموز التصنيف الوطين مدرجة حاليًا يف تقرير البحث ادلويل فقط وليس يف صفحة غالف و  .7
من  2.2للفقرة وفقًا  املعلومات املس تخرجة من صفحة غالف النرش ادلويل لأغرا  النرش يف ادجريدةن ذلكل فاإ املنشورة. 

رموز التصنيف ادلويل للرباءات. وفضاًل عن ذكل، ل تُس تخرج أأي رموز سوى  ل تشمل، املرفق دا  ابلتعلاميت الإدارية
لكرتونية. ةوطنيال اتتصنيفال   حاليًا لأي أأغرا  اكلإدراج يف قواعد بياانت اإ
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 C. PCT 1488التعممي 
من هذه الوثيقة(، أأصدر املكتب ادلويل التعممي  2متابعًة لدلعوة اليت واهها الفريق العامل )انظر الفقرة  .8

C. PCT 1488  ىل املماتب بصفهتا 2016نومفرب  30املؤرخ دارات للبحث ادلويل ال تسّل  ل مماتب  وواهه اإ طلبات واإ
ىل بعض املنظامت غري احلكومية اليت متثل مس تخديم نظام خمتارةوالفحص اتمتهيدي ادلويل ومماتب معيننة أأو  ، واإ

 الرباءات. معاهدة

ىل  13وتضمنت الفقرات  .9  كام ييل: قرتا  مجهورية كورايل تدابري املتابعة التالية C. PCT 1488من التعممي  16اإ

بعد مراعاة مقاصد اقرتا  مجهورية كوراي واملتطلبات الرئيس ية لتباد  املعلومات اخلاصة بتصنيف الرباءات و  .13"
 بفعالية، يقرت  املكتب ادلويل اتباع اتهنج التايل:

لإدارة البحث ادلويل اربة يف تصنيف موضوعات طلبات الرباءات ابس تخدام التصنيف  تمىت اكن )أأ(
ىل املكتب  للرباءاتأأن حتيل أأي رموز للتصنيف التعاوين  لتكل الإدارةين للرباءات تصنيفًا وطنيًا، جاز التعاو اإ

توفري وينطوي ذكل من كيث املبدأأ عىل عىل الإدارات اليت تمتتع ابخلربة املذكورة.  تكل الإممانيةادلويل. وتقترص 
 غري التصنيف التعاوين للرباءات.ت البحث ادلويل اليت تس تخدم نظامًا وطنيًا للتصنيف دارالإ  الإممانية ذاهتا

حاةل لك بياانت  )ب( وأأنظمة التصنيف الوطنية الأخرى بنسق مقروء  التصنيف التعاوين للرباءاتوجيب اإ
ِّفاتأ ليًا يشمل  ث دويل املالمئة لنوع التصنيف ونسخته كجزء من التصنيف الوارد يف تقرير حب املعر 

ن تعذر ذكل فكجزء من عنرص بياانت منفصل ومقروء أ ليًا. ولن يعيد املكتب ادلويل كتابة و  XML بنسق اإ
 .يف تقارير البحث ادلويل XMLأأي رموز تصنيف يتلقاها بنسق غري 

ويس تخرج املكتب ادلويل وحيفظ معلومات التصنيف الوطين املقروءة أ ليًا واليت يكون نظام تصنيفها  )ج(
. وس يجري املكتب ادلويل [C. PCT 1488]من التعممي السابقة  11حًا للجمهور وفقًا ملا ُذكر يف الفقرة متا

دارة البحث ادلويل حتققًا أ ليًا من  رموز التصنيف التعاوين للرباءات املطبنقة عىل طلب دويل وسيتواصل مع اإ
ن  جراء للتطبيق. ول يتو  أأي الل مثل اس تخدام رمز مل يعد قابالً  وجداإ  معليةقع املكتب ادلويل متكنه من اإ

 رموز أأي أأنظمة تصنيف وطنية أأخرى. عىل التحقق

أأو أأي نظام وطين أ خر عىل ركن  التصنيف التعاوين للرباءات  مس متدة من وس ُتنرش أأي بياانت )د(
 صفحة لن تظهر عىل اادلويل ولكهن املرتبطة ابلنرش XMLالرباءات بنسق مقروء أ ليًا مبا يف ذكل بياانت 

 غالف الطلبات ادلولية املنشورة.

دراج  .14" نظام غري التصنيف ادلويل للرباءات يف وفقًا ل تصنيف  بياانتوجيب عىل الإدارات ادلولية اليت تود اإ
 طبقاً تقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص اتمتهيدي ادلويل أأن حتدد نظام التصنيف يف التفاق املربم 

[ C. PCT 1488]من التعممي السابقة  6()ب( من معاهدة الرباءات )انظر الفقرة 3)32()ب( و3)16 للامدت ن
 (.من هذه الوثيقة[ 5مطابقة للفقرة  ويه]

داا  تعديالت طفيفة يف التعلاميت  .15" ويبدو أأنه ميكن تطبيق هذا اتهنج من دون تعديل الالحئة التنفيذية وابإ
املس تخدمة يف تقرير البحث ادلويل والطلب ادلويل  XMLارية )امللحق الأو  من املرفق واو( لضامن أأن أأنساق الإد

 مهنا واس تخرااها بفعالية. ابلتحققاملنشور مالمئة حلفظ بياانت التصنيف يف هيالك تسمح 

ىل  .16" جراء معلية نسخة التصنيف التعاوين للربا بياانتكفظ  معلياتوس توىل العناية أأيضًا اإ ءات لضامن اإ
 الصحيحة". التحقق



PCT/WG/10/4 
4 
 

 مناقشة الردود
عداد هذه الوثيقة، وردت ردود  .10  مكتبًا عىل التعممي؛ وتلخص الفقرات التالية وتناقش تكل الردود: 18كىت اترخي اإ

ىل  13أأيدت لك املماتب أأو يماد الاقرتا  املناقش يف الفقرات  .11  من التعممي. 16اإ

تباد  بياانت التصنيف الوطين وفقًا ملا ب  املتعلقةوأأيدت املماتب عىل نطاق واسع أأهداف الإدارات ادلولية ومتطلباهتا  .12
ىل  10ورد يف الفقرات  من التعممي. ولكن مكتبًا واحدًا رأأى عدم وضو  رش  اتمتتع ابخلربة يف اس تخدام التصنيف  12اإ

ىل املكتب ادلويل؛ واقرت  وضع  تمتك نالتعاوين للرباءات  حاةل رموز التصنيف التعاوين للرباءات اإ دارة البحث ادلويل من اإ اإ
دارة البحث ادلويل ابخلربة الالزمة.  معايري لتحديد متتع اإ

وأأاثر مكتبان مسأأةل توفر نظام التصنيف التعاوين للرباءات مبختلف اللغات. وشدد أأحد املكتب ن، مع تأأييده لالقرتا   .13
اتحة التصنيف التعاوين للرباءات للجمهور بلغات  9ارد يف التعممي )واملنقو  يف الفقرة الو  من هذه الوثيقة( عىل أأنه ينبغي اإ

دراج رش  مشابه للامدة  ممانية اإ اليت تنص عىل  اتفاق اسرتاسربغ اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءات( من 1)3خمتلفة مع اإ
نيعد التصنيف ابللغت ن ييل: " ما ومل يؤيد املكتب الثاين اقرتا   ."والفرنس ية، ويكون النصان أأصليان عىل حد سواءزيية لكالإ

دراج رموز التصنيف التعاوين للرباءات والتصنيفات الوطنية يف صفحة غالف الطلبات ادلولية ملا لتكل املعلومات من قمية  اإ
ىل املس تخدم ن يف البدل ترمجة التصنيف مكتبه  عدم نيةان اليت تس تخدم لغات غري الإنلكزيية مضيفًا حمدودة ابلنس بة اإ

ىل لغ   الوطنية. تهالتعاوين للرباءات اإ

ىل بعض املماتب وأأشارت .14 نسخة التصنيف التعاوين للرباءات املس تخدمة يف التصنيف ب  ما املقصود رضورة توضيح اإ
دارة البحث ادلويل وكصو  املكتب ادلويل  من قلقه . وأأعرب مكتب عن XMLعىل تكل النسخة بنسق اذلي جتريه اإ

ن ُوجد الل يف بياانت التصنيف التعاوين للرباءات واقرت  وضع خيار لتعليق  ضايف عىل املكتب ادلويل اإ فر  عبء اإ
ن مل تكن  دراج رموز التصنيف التعاوين للرباءات يف البياانت املتبادةل ب ن املماتب واملدرجة يف ركن الرباءات اإ أأحدث نسخة اإ

من التصنيف التعاوين للرباءات متاحة للمكتب ادلويل بنسق مقبو . وأأفاد مكتب أ خر بوجود معيار التصنيف التعاوين 
اذلي ميك ِّن املكتب من بيان نسخة التصنيف التعاوين للرباءات  ST.8للرباءات اذلي يقوم جوهراًي عىل معيار الويبو 

ىل املوقع الإلكرتوين للتصنيف التعاوين للرباءات )املس تخدمة يف التصنيف. وأأشار ذكل امل  ( www.cpcinfo.orgكتب اإ
 الصاحلة للك نسخة من التصنيف التعاوين للرباءات. XMLرموز حتميل  اذلي يتيح

دراج معلومات التصنيف الوطين مثل التصنيف التعاوين للرباءات يف صفحة غالف  عدموأأيدت بعض املماتب  .15 اإ
ىل املساحة احملدودة  9الطلب ادلويل كام ورد يف الفقرة  اتحة تكل املعلومات يف قواعد البياانت. ونظرًا اإ منا اإ يف من التعممي، واإ

متل لرموز التصنيف الإضافية وازدواجية بياانت غالف الطلبات ادلولية، اكتجت تكل املماتب ابلعدد الكبري احمل صفحة 
دراج رموز التصنيف الوطين  صفحة الغالف. وذكرت تكل املماتب أأيضًا التغيريات  يفالتصنيف ادلويل للرباءات لعدم تأأييد اإ

غالف ال صفحة لتصنيف التعاوين للرباءات مقارنة ابلتصنيف ادلويل للرباءات وأأن التصنيفات الواردة يفعىل االأكرث تواترًا 
لكرتونية. ل  تُس تخدم معليًا يف البحث لأن البحوث جترى بأأدوات اإ

ىل  13وأأيدت بعض املماتب الأخرى الاقرتا  الوارد يف الفقرات  .16 ضافية س تعود  16اإ من التعممي ورأأت أأن فوائد اإ
دراج رموز التصنيف التعاوين للرباءات أأو من عىل املماتب واملودع ن والأطراف الأخرى  غريه من التصنيفات الوطنية يف اإ

 صفحة غالف الطلب ادلويل. وأأعرب أأحد تكل املماتب عن رغبته يف مواصةل مناقشة تكل املسأأةل.

http://www.cpcinfo.org/
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جيابيًا يف حتس ن فعالية البحث غري أأنه طلب من املماتب مواصةل  عىل أأن الاقرتا  س يؤثر واحد تبووافق مك  .17 اإ
ات يف الطلبات ادلولية ومتابعة النظر فيه. وذكر ذكل املكتب املبادلت غري مناقشة اس تخدام رموز التصنيف التعاوين للرباء

عادة  املتبادةل لبياانت رموز التصنيف وتفاوت نوعية التصنيف وفقًا للتصنيف التعاوين للرباءات وعبء العمل النامج عن اإ
 من البحث. مزيداً طلب التصنيف واملوارد الالزمة ملراجعة التصنيف التعاوين للرباءات بوصفها قضااي تت

 مناقشات ادلورة الرابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات
ن دورته الرابعة والعرشين املعقودة يف  .18 اب   8ريكجافيك يف الفرتة من انقش اجامتع الإدارات ادلولية، اإ
ىل  (.PCT/MIA/24/12ادلولية )انظر الوثيقة  اس تخدام رموز التصنيف الوطين يف الطلبات ،2017 فرباير 10 اإ

جيازدلورة تكل املخص الرئيس ل  وعر  ىل  52ملناقشات يف الفقرات ا ابإ  كام ييل: PCT/MIA/24/15من الوثيقة  57اإ

ىل الوثيقة  .52"  .PCT/MIA/24/12استندت املناقشات اإ

دارات البحث ادلويل اليت تمتتع خبربة اكفية يف اس تخدام رموز التصنيف  .53" وأأيدت الإدارات اقرتا  متك ن اإ
ىل املكتب ادلويل بنسق  حاتهتا اإ درااها يف قاعدة بياانت ركن الرباءات.  XMLالتعاوين للرباءات من اإ من أأجل اإ

دارة أأهنا تفهم التصنيف التعاوين  ابنتظام بحث ادلويل أأن تس تخدم" بأأنه يكفي لإدارة ال "كفاية اخلربة رش  وذكرت اإ
طار معليات التصنيف الوطين.  للرباءات يف اإ

ىل  التحققاد املكتب الأورويب للرباءات بأأنه ينبغي فوأأ  .54" حاتهتا اإ من رموز التصنيف التعاوين للرباءات قبل اإ
بأأن مكتبه يوفر ادمة ش بكية لإدارات  املكتب ادلويل من أأجل الارتقاء بنوعية البياانت. وذكنر يف هذا الصدد

دارة أأخرى عن متتع املكتب  تتحققالبحث ادلويل الأخرى يك  من رموز التصنيف التعاوين للرباءات. وتساءلت اإ
دارة البحث ادلويل وتصحيحها  للتحققادلويل ابملوارد الالزمة  من رموز التصنيف التعاوين للرباءات اليت توفرها اإ

 الاقتضاء. عند

هنا  .55" ىل صفحة غالف الطلبات ادلولية املنشورة. وقالت اإ ضافة رموز التصنيف الوطين اإ دارة قمية يف اإ ورأأت اإ
هنا ل حتيل وقالت من ركن الرباءات.  XMLمكتبًا معينًا بياانت بنسق بوصفها تس تخرج حاليًا  ل دارة حاليًا اإ بصفهتا اإ

ىل املكتب ادلويل عن أأملها يف حتقيق ذكل قريبًا.  معربةً  XML بنسق للبحث ادلويل تقارير البحث ادلويل اإ
دارة أأخرى بأأنه ينبغي كرص الرموز املدرجة يف صفحة غالف الطلبات ادلولية للرباءات يف رموز التصنيف  وأأفادت اإ

 ادلويل للرباءات.

اصل العمل مع س يو  مضيفًا أأنهعىل تعليقاهتا عىل الوثيقة  وشكر املكتب الكوري للملكية الفكرية الإدارات .56"
طار الفريق العامل ملعاهدة الرباءات.لتحضري ااملكتب ادلويل   ملناقشات يف اإ

 ".PCT/MIA/24/12أأحا  الاجامتع علامً مبضمون الوثيقة و  .57"

 اخلطوات املقبةل
حاةل رموز التصنيف التعاوين  .19 دارات البحث ادلويل من اإ يعزتم املكتب ادلويل تقدمي اقرتاحات من أأجل متك ن اإ

ىل املكتب ادلويل عىل أأن  الوطينللرباءات ومعلومات التصنيف  دارة البحث ادلويل من البياانت وأأن حتيلها بنسق  تتحققاإ اإ
ىل  13مقروء أ ليًا كام وّض ِّ يف الفقرات  من هذه الوثيقة مع مراعاة  9املنقوةل يف الفقرة  C. PCT 1488التعممي من  16اإ

ن ادلورة الرابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية وادلورة ادجارية  اب  الردود عىل ذكل التعممي والتعليقات املدىل هبا اإ
 العامل. للفريق
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اتح .20 ة بياانت التصنيف بناء عىل التصنيف التعاوين للرباءات وغريه من أأنظمة ويواصل املكتب ادلويل الإيصاء ابإ
درااها يف صفحة غالف الطلبات ادلولية  لكرتونية لغر  الاس تخدام يف قواعد البياانت من دون اإ التصنيف الوطنية بصيغة اإ

دراج التصنيف  بأأنه يرى C. PCT 1488عىل التعممي  هيف رد رمغ من أأن عددًا من املماتب أأفاداملنشورة. وعىل ال فائدة يف اإ
التعاوين للرباءات يف صفحة الغالف؛ فبعد النظر يف تكل املسأأةل، رأأى املكتب ادلويل أأن العيوب والتماليف ترحج عىل 

 س امي من النوايح التالية: املزااي ول

ىل الصةل الوثيقة ب ن التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين للربا )أأ( ءات، فس يؤدي وضع لكهيام عىل نظرًا اإ
ىل قدر كبري من الازدواجية  طار ولصفحة الغالف اإ املساحة احملدودة لصفحة غالف الطلبات ادلولية  س امي يف اإ

ىل مصدر للبسالرموز الإضافية  حتويلواكامت   ضافية هممة ومفيدة يف ذكل الصدد. اإ  عوضًا عن توفري معلومات اإ

ث بلغات متعددة، وبذكل فهو أأقل قابلية لالس تخدام مقارنة  التصنيف التعاوين للرباءات )ب( غري متوفر أأو حمدن
 ابلتصنيف ادلويل للرباءات.

الثابتة يف صفحة الغالف ابلية أأرسع  البياانتخيضع التصنيف التعاوين للرباءات لتغيريات أأكرث تواترًا، فتصبح  )ج(
 الواثئق. ث النسخ الإلكرتونية مواكبًة لإعادة تصنيفالتصنيف ادلويل للرباءات يف ح ن ميكن حتدي بياانتمن 

ىل ما ييل: .21 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

الإحاطة علاًم ابلردود عىل  "1"
كام نوقشت يف  C. PCT 1488 التعممي

ىل  10الفقرات  من هذه الوثيقة،  17اإ
ومبناقشات اجامتع الإدارات ادلولية كام 

 من هذه الوثيقة؛ 18نوقشت يف الفقرة 

والتعليق عىل اخلطوات املقبةل  "2"
من  20و 19املقرتحة يف الفقرت ن 

 الوثيقة. هذه

 يقة[]هناية الوث 


