A

PCT/A/47/4 REV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :سبمترب 2015

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة السابعة واألربعون (الدورة العادية العشرون)

جنيف ،من  5اإىل  15أأكتوبر 2014

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

تصويبات ختص الوثيقة PCT/A/47/4
تورد هذه الوثيقة نص الوثيقة  PCT/A/47/4مع اإضافة بعض التصويبات اإىل الاقرتاحات بشأأن ادلخول حزي النفاذ
املفصةل يف املرفق ا ألول
والرتتيبات الانتقالية فامي خيص التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القواعد (12اثنيا) و(23اثنيا) و 41و ّ
من هذه الوثيقة.
وعقب التعليقات اليت قدهما أأحد الوفود اإىل املكتب ادلويل بعد نرش الوثيقة  ،PCT/A/47/4واقرتح فهيا حتديد
اترخي لحق لبدء النفاذ فامي خيص التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القواعد (12اثنيا) و(23اثنيا) و 41والواردة يف املرفق ا ألول
من هذه الوثيقة ،يك يُتاح للماكتب مزيدا من الوقت لإدخال التغيريات الالزمة عىل ا ألنظمة ادلاخلية ،يُقرتح أأن تدخل
التعديالت عىل تكل القواعد حزي النفاذ يف  1يوليو ( 2017بدل من  1يوليو  ،2016كام ُاقرتح يف
الوثيقة  .)PCT/A/47/4وعُ ِّّدلت القرارات املقرتحة الواردة يف الفقرات  2و 6و 7أأدانه ،بشأأن ادلخول حزي النفاذ
والرتتيبات الانتقالية فامي خيص التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ،وكذكل الفقرة  ،14أأدانه ،وفقا ذلكل (عُ ِّّدلت
الفقرات  2و 7و ،14و أأضيفت فقرة جديدة  ،6و أأعيد ترقمي الفقرات السابقة من  6اإىل  13وفقا ذلكل) .وعالوة عىل ذكل،
ن ُقل "النص الهنايئ" ل ألحاكم املعنية بصيغهتا بعد التعديل من املرفق السابع (اذلي يورد النص الهنايئ ل ألحاكم بصيغهتا بعد
التعديل ويكون انفذا اعتبارا من  1يوليو  )2016اإىل املرفق الثامن (اذلي يورد النص الهنايئ ل ألحاكم بصيغهتا بعد التعديل
ويكون انفذا اعتبارا من  1يوليو .)2017
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ملخص
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات لتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) ،1كام
وافق علهيا الفريق العامل ملعاهدة الرباءات ("الفريق العامل") بغرض تقدميها اإىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا احلالية.
 .2ومن املقرتح أأن تدخل مجيع التعديالت حزي النفاذ يف يوليو  ،2016عدا تكل املتعلقة بتوفري املعلومات بشأأن نتاجئ
البحث أأو التصنيف من طلبات سابقة وتكل املتعلقة بتوفري املعلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية ،والنرش ومنح الطلبات
ادلولية ،اليت من املقرتح أأن تدخل حزي النفاذ يف يوليو  .2017واملاكتب املعيَّنة اليت ل توفّر املعلومات املعنية يُطلب مهنا
عىل لك حال أأن تفعل ذكل يف أأقرب وقت ممكن و أأل تنتظر حىت تدخل القواعد اجلديدة حزي النفاذ.
 .3وبناء عىل توصية الفريق العامل ،تدعى امجلعية أأيضا اإىل اعامتد تفامهني اثنني .أأول ،فامي يتعلق بعذر التأأخر يف مراعاة
همةل بسبب عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام ،تدعى امجلعية اإىل اعامتد تفامه مفاده أأن ذكل ينبغي تفسريه
بأأنه ينطبق عىل حالت العطل اليت تصيب مناطق جغرافية واسعة النطاق والعديد من ا ألفراد ،متيزيا لها عن املشالك
املمتركزة اليت ختص مبىن معينا أأو مس تخدما واحدا .واثنيا ،فامي يتعلق اب ألحاكم اخلاصة بتوفري املعلومات املتعلقة بدخول
املرحةل الوطنية والنرش واملنح ،فاإن امجلعية مدعوة اإىل اعامتد تفامه يشدد عىل أأن تتاح البياانت يف نسق جمّمع يك يس تخدهما
املاكتب الوطنية وموردو خدمات املعلومات املتعلقة ابلرباءات ،كام هو احلال ابلنس بة اإىل سائر املعلومات املتعلقة ابلطلبات
ادلولية املنشورة والصادرة حاليا يف جمةل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

التعديالت املقرتحة
 .4حتتوي املرفقات من ا ألول اإىل السادس عىل التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،كام وافق علهيا الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وأاثر التعديالت يه اكلتايل:
( أأ) املرفق ا ألول [ -القواعد (12اثنيا) و(23اثنيا) و ]41يف حال مسح بذكل القانون الوطين ،حتيل ماكتب تسمل
الطلبات معوما تفاصيل نتاجئ البحث أأو التصنيف من الطلبات السابقة اإىل اإدارة البحث ادلويل ،وبصفة عامة دون
اإذن رصحي من املودع .ولكن ،هناك خيار س يفتح اجملال ملاكتب تسمل الطلبات لإخطار املكتب ادلويل بأأهنا سوف
حتيل تكل النتاجئ دون اإذن من املودع .وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/8/18والفقرات  60اإىل 70
من الوثيقة .PCT/WG/8/25
(ب) املرفق الثاين [ -القواعد  9و 48و ]94ستتاح للمودعني اإماكنية الالامتس بأأن ُحتذف تكل املعلومات من
الصيغة املنشورة من الطلب ادلويل أأو امللفات املتصةل به اإذا اكن من البدهييي أأهنا ل تفيد يف هممة اإعالم امجلهور
ترض ابملصاحل الشخصية أأو املالية ألي خشص و أأنه ل توجد مصلحة عامة غالبة لتوفري النفاذ
ابلطلب ادلويل و أأهنا س ّ
اإىل تكل املعلومات .ومن شأأن ذكل أأن يسمح حبذف بعض املعلومات غري املفيدة ،وتكون معوما قد أأضيفت من
ابب اخلطأأ يف الطلب ادلويل أأو الواثئق املتصةل به .وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة PCT/WG/8/12
والفقرات  130اإىل  135من الوثيقة .PCT/WG/8/25
(ج) املرفق الثالث [ -القاعداتن (26اثنيا) و ]48س يطلب من ماكتب تسمل الطلبات معوما أأن حتيل اإىل املكتب
ادلويل صورا من الواثئق املودعة يف س ياق الامتس ر ّد حق ا ألولوية .ولكن ،مبوجب الرشوط ذاهتا املطبقة يف
التعديالت املقرتحة واملبيّنة يف الفقرة (ب) أأعاله ،ميكن للمودع أأن يلمتس عدم اإحاةل بعض الواثئق .والفرق الرئييس
 1الإشارة اإىل "املواد" و"القواعد" يف هذه الوثيقة يه اإشارة اإىل تكل الواردة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والالحئة التنفيذية لتكل املعاهدة ("الالحئة
التنفيذية") ،أأو ا ألحاكم املقرتح تعديلها أأو اإضافهتا ،حسب احلال .أأما الإشارة اإىل "القوانني الوطنية" و"التطبيقات الوطنية" و"املرحةل الوطنية" وغريها فتشمل
الإشارة اإىل القوانني ا إلقلميية والتطبيقات ا إلقلميية واملرحةل ا إلقلميية وغري ذكل.
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هو أأنه من ا ألرحج يف هذه احلاةل أأن تكون املعلومات املفيدة قد قدّمت عن قصد ،بغية اإثبات أأن رشوط "الرعاية
الاكفية" قد مت استيفاؤها .وينبغي للمودعني الانتباه اإىل أأنه يف حال عدم توفري معلومات أأساس ية ،مفن ا ألرحج أأن
خيضع الامتس ر ّد حق ا ألولوية للمراجعة و أأن يطلب مهنم توفري املعلومات املعنية مرة اثنية للماكتب املع ّينة يف املرحةل
الوطنية .وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/8/14والفقرات  136اإىل  139من الوثيقة
.PCT/WG/8/25
(د) املرفق الرابع [ -القاعدة (82رابعا)] سوف ميتدّ نطاق ا ألحاكم املتعلقة اب ألس باب القاهرة ليسمح بشلك واحض
بمتديد املهةل يف حال عدم احرتام همةل بسبب تعطل خدمات التصالت الإلكرتونية بشلك عام يف املنطقة اليت يقمي
فهيا الطرف املعين .وهذا ّ
التعطل ل يسمح معوما بعذر عدم احرتام املهةل احملددة .وس يكون من الرضوري توفري دليل
يثبت ذكل التعطل و أأن التعطل قد حال دون احرتام املهةل و أأن الإجراءات قد ّاختذت بعد ذكل يف أأقرب وقت
ممكن .وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/8/22والفقرات  140اإىل  146من الوثيقة
.PCT/WG/8/25
(ه) املرفق اخلامس [ -القاعدة  ]92س يضاف حمك متكيين يسمح للمكتب ادلويل ابلسامح للمودعني مبراسةل
املكتب ادلويل بلغة غري اللغتني الإنلكزيية والفرنس ية .والهدف هو يف البداية السامح ابملراسةل بلغة النرش
( أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية ،يف الوقت الراهن) يف حال متت املراسةل عرب نطام  ePCTالإلكرتوين .وس ميدّد نطاق
التعديالت ليشمل مجيع التصالت فورما يكون املكتب ادلويل واثقا من أأن دليه القدرة لستيعاب العمل بفعالية و أأن
ذكل لن تكون هل تبعات سلبية عىل املاكتب املع ّينة أأو الغري .وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة PCT/WG/8/23
والفقرات  148اإىل  151من الوثيقة .PCT/WG/8/25
(ه) املرفق السادس [ -القاعداتن  86و ]95س ُيطلب من املاكتب املع ّينة اإرسال املعلومات يف الوقت املناسب
اإىل املكتب ادلويل فامي يتعلق حبالت دخول املرحةل الوطنية وحالت النرش واملنح الوطنية .وستتاح تكل املعلومات
موردي خدمات املعلومات املتعلقة ابلرباءات ،مما
يف ركن الرباءات  PATENTSCOPEويف نسق مجمّع لسائر ّ
سيسمح بتحسني املعلومات بقدر كبري يف حالت تكون فهيا احلقوق الوطنية قيد املعاجلة أأو ممنوحة .وملزيد من
املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/8/8والفقرات  77اإىل  83من الوثيقة .PCT/WG/8/25
 .5ومن املقرتح أأيضا اإدخال عدد من التغيريات التحريرية الطفيفة عىل النص اذلي اتفق عليه الفريق العامل .ويه
مرشوحة يف حوايش املرفقات.

ادلخول حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية

 .6من املقرتح أأن تعمتد امجلعية القرارات التالية بشأأن ادلخول حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية فامي يتعلق ابلتعديالت
املفصةل يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة:
املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ّ
"تعديالت القواعد (12اثنيا) و(23اثنيا) و 41س تدخل حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2017وسترسي عىل أأي طلب
دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل يف  1يوليو  2017أأو بعده".
 .7من املقرتح أأن تعمتد امجلعية القرارات التالية بشأأن ادلخول حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية فامي يتعلق ابلتعديالت
املفصةل يف املرفقات من الثاين اإىل اخلامس من هذه الوثيقة:
املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ّ
"تعديالت القواعد  9و(26اثنيا) و 48و(82رابعا) و 92و 94س تدخل حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2016وسترسي
عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل يف  1يوليو  2016أأو بعده".
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"تعديالت القاعدة (82رابعا) سترسي أأيضا عىل الطلبات ادلولية اليت يكون اترخي اإيداعها ادلويل قبل  1يوليو
 2016يف حال اكن احلدث املشار اإليه يف القاعدة (82رابعا)(1أأ) قد طر أأ يف  1يوليو  2016أأو بعده".
"تعديالت القاعدة (2.92د) سترسي أأيضا عىل أأية مراسةل يس تلمها املكتب ادلويل يف  1يوليو  2016أأو بعده ،فامي
يتعلق ابلطلبات ادلولية اليت يكون اترخي اإيداعها ادلويل قبل  1يوليو  ،2016يف حدود ما هو متاح عند صدور أأية
تعلاميت اإدارية طبقا لتكل القاعدة".
 .8ومن املقرتح أأن تعمتد امجلعية القرارات التالية بشأأن ادلخول حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية فامي يتعلق ابلتعديالت
املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية املفصةل يف املرفق السادس من هذه الوثيقة:
"تعديالت القاعدتني  86و 95س تدخل حزي النفاذ يف  1يوليو  2017وسترسي عىل أأي طلب دويل تكون ا ألفعال
املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  39قد ن ِّفّذت بشأأنه يف  1يوليو  2017أأو بعده.
 .9ومن املقرتح أأيضا أأن تعمتد امجلعية التفامه التايل بشأأن ا ألحاكم املتعلقة بعذر التأأخر يف مراعاة همةل بسبب عدم توافر
خدمات التواصل الإلكرتوين بشلك عام طبقا للقاعدة (82رابعا) 1املعدّ ةل واملبيّنة يف املرفق الرابع:
"عند اعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة (82رابعا) ،1أأحاطت امجلعية علام بأأن مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة
البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل ،ينبغي
هلم ،عند النظر يف الامتس يُقدم بناء عىل القاعدة (82رابعا) 1لعذر تأأخر يف مراعاة همةل بسبب عدم توافر خدمات
التواصل الإلكرتوين بشلك عام ،تفسري عدم التوافر بشلك عام بأأنه ينطبق عىل حالت العطل اليت تصيب مناطق
جغرافية واسعة النطاق أأو العديد من ا ألفراد ،متيزيا لها عن املشالك املمتركزة اليت ختص مبىن معينا أأو مس تخدما
واحدا".
 .10ومن املقرتح أأيضا أأن تعمتد امجلعية التفامه التايل بشأأن املعلومات اليت يتعني توفريها طبقا للقواعد املع ّدةل واملبيّنة يف
املرفق السادس:
"عند اعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة  ،"4"1.86أأحاطت امجلعية علام بأأن املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل
الوطنية ستتاح للجمهور ابإدراهجا يف اجلريدة يف موقع ركن الرباءات عىل الإنرتنت ،بل و أأيضا كجزء من البياانت
الببليوغرافية خبصوص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املقدمة ابمجلةل اإىل املاكتب وسائر املشرتكني يف خدمات ركن
الرباءات لتوفري البياانت".
 .11وحيتوي املرفقان السابع والثامن عىل النصوص "الهنائية" للقواعد املقرتحة واليت س تدخل حزي النفاذ يف  1يوليو 2016
ويف  1يوليو  ،2017عىل التوايل.

اإجراءات أأخرى مطلوبة من املاكتب الوطنية

 .12تُذكَّر املاكتب الوطنية بأأن اعامتد القواعد سوف يقتيض مهنا اختاذ الإجراءات التالية:
( أأ) يف حال اكن القانون الوطين ملكتب يعمل مككتب لتسمل الطلبات ل يتوافق مع اإرسال املعلومات املتعلقة بنتاجئ
البحث أأو التصنيف لطلبات سابقة دون اإذن رصحي من املودع ،فينبغي عىل املكتب أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل
طبقا للقاعدة اجلديدة (23اثنيا)(2ه) حبلول  14أأبريل ( 2016التارخي املقرتح ،وهو س تة أأشهر من اترخي رفع أأعامل
مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات).
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(ب) يف حال اكن املكتب اذلي يعمل مككتب لتسمل الطلبات يرغب يف أأن يتيح ملودعيه اخليار للامتس عدم
اإرسال نتاجئ البحث أأو التصنيف السابق اإىل اإدارة البحث ادلويل ،فينبغي عىل املكتب أأن خيطر املكتب ادلويل
بذكل طبقا للقاعدة اجلديدة (23اثنيا)(2د) حبلول  14أأبريل .2016
(ج) ينبغي عىل املاكتب اليت تعمل مكاكتب لتسمل الطلبات أأن تضمن وضع ا ألنظمة لإرسال املعلومات املتعلقة
بدخول املرحةل الوطنية والنرش واملنح فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية اإىل املكتب ادلويل حبلول  1يوليو  2017مكوعد
أأقىص وحبّذا لو ابدرت بذكل قبل املودع اإن أأمكن.
 .13وفامي يتعلق ابلنقطة ا ألخرية ،فاإن املكتب ادلويل يذكّر املاكتب مبا ييل:
( أأ) املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية والنرش واملنح ليس من املطلوب ابلرضورة توفريها يف خط
معلومات لهذا الغرض حتديدا  -فاملكتب ادلويل عىل اس تعداد لس تخراج املعلومات من البياانت املقدّمة ألغراض
أأخرى ،رشيطة أأن تكون البياانت اكفية لتحديد الطلب ادلويل بطريقة موثوقة ولك العنارص املعلومات الالزمة ،و أأهنا
مقدّمة ابلرشوط اليت تسمح ابإعادة توزيعها ،مبا يامتىش والتفامه ّ
املبني يف الفقرة  9أأعاله؛
(ب) وميكن للمكتب ادلويل أأن يقدم املساعدة للماكتب اليت تس تخدم نظام الويبو ألمتتة امللكية الصناعية )(IPAS
من أأجل تزويد النظام بوظيفة الإرسال اليل للمعلومات املطلوبة.
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 .14اإن مجعية معاهدة التعاون بش أأن الرباءات
مدعوة اإىل:
" "1اعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها
عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون
بش أأن الرباءات كام وردت يف املرفقات
من ا ألول اإىل السادس من
الوثيقة PCT/A/47/4 Rev.
والقرارات املقرتحة واملبيّنة يف الفقرات
من  6اإىل  8من
الوثيقة  PCT/A/47/4 Rev.فامي يتعلق
ابدلخول حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية؛
" "2واعامتد التفامهني املقرتحني
واملبيّنني يف الفقرتني  9و 10من
الوثيقة .PCT/A/47/4 Rev.
[تيل ذكل املرفقات]
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اإرسال نتاجئ البحث و /أأو التصنيف السابق
من مكتب تسمل الطلبات
اإىل اإدارة البحث ادلويل
احملتوايت
القاعدة (12اثنيا) تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق صورة عن نتاجئ البحث السابق
وعن الطلب السابق – الرتمجة 2 .................................................................................................

(12اثنيا) 1تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت
مبوجب القاعدة 12.4صورة عن نتاجئ البحث السابق وعن الطلب السابق  -الرتمجة 2 ................................
(12اثنيا) 2طلب اإدارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث سابق
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(اثنيا)
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اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق 6 ...........................................................................
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القاعدة  41مراعاة نتاجئ حبث سابق 9 ..........................................................................................................

 1.41مراعاة نتاجئ حبث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 9 ....................................................12.4
 2.41مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى 9 .......................................................................

(اثنيا)
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القاعدة 12

تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق
صورة عن نتاجئ البحث السابق وعن الطلب السابق – الرتمجة

(12اثنيا) 1تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4صورة عن نتاجئ
البحث السابق وعن الطلب السابق  -الرتمجة
( أأ) يف حال المتس املودع ،بناء عىل القاعدة  ،12.4أأن تراعي اإدارة البحث ادلويل نتاجئ حبث ساابق أأجرتاه الإدارة
ذاهتا أأو اإدارة أأخرى للبحث ادلويل أأو أأجراه مكتب وطين ،فاإنه يتعني عىل املودع ،رشط مراعااة أأحااكم الفقارات مان (ب)
اإىل (د)(ج) اإىل (و) ،أأن يقدّم اإىل مكتب تسمل الطلبات مع الطلب ادلويل صورة عن نتاجئ البحث الساابق أأاي اكن الشالك
اذلي قدمهتّ ا به الإدارة املعنية أأو قدّ هما به املكتب املعين (مثال ،بشلك تقرير البحث أأو قامئاة حبااةل التقنياة الصاناعية الساابقة
املستشهد هبا أأو تقرير الفحص).
(ب) جيوز لإدارة البحث ادلويل ،مع مراعاة أأحاكم الفقرات مان (ج) اإىل (و) ،أأن تادعو املاودع اإىل تقادمي ماا يايل
يف غضون همةل تكون معقوةل حسب ظروف احلال:
" "1

صورة عن الطلب السابق املعين؛

" "2

يف حال اكن الطلب السابق حمررا بلغة ل تقبلهاا اإدارة البحاث ادلويل ،ترمجاة للطلاب الساابق

بلغة تقبلها تكل الإدارة؛
" "3
النتاجئ بلغة تقبلها تكل الإدارة؛

يف حال اكنات نتااجئ البحاث الساابق حماررة بغاةل ل تقبلهاا اإدارة البحاث ادلويل ،ترمجاة لاتكل

[القاعدة (12اثنيا) ،1اتبع]
" "4

PCT/A/47/4 Rev.
Annex I
3

صورة عن أأية وثيقة مستشهد هبا يف نتاجئ البحث السابق.

(ب)(ج) يف حال أأجرى البحث السابق املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ،جااز للماودع أأن
يعرب عن رغبته يف أأن يتوىل مكتب تسمل الطلبات اإعداد الصورة الصور املشار اإلهياا يف الفقارة ( أأ) الفقارات ( أأ) و(ب)""1
و" "4وإارسالها اإىل اإدارة البحث ادلويل ،بدل من أأن يقدّ هما املودع نفسه .ويتعني أأن يقدَّم ذكل الالاامتس يف العريضاة وجياوز
ملكتب تسمل الطلبات أأن يفرض دفع رمس هل وحلسابه نظري ذكل الالامتس.
(ج)(د) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتا ،أأو أأجراه املكتب ذاته اذلي يعمل بصافته اإدارة
للبحاث ادلويل ،فاال ي ُشارتط تقادمي الصاورة أأو الرتمجاة املشااار اإلهياا اإلاهيام يف الفقارة ( أأ) الفقارتني ( أأ) و(ب) بنااء عاىل تااكل
الفقرةالفقرتني.
(ه) يف حال تقدمي بيان وفقا للقاعدة  "2"4.12مفاده أأن الطلب ادلويل هو ذاتاه أأو أأساساا ذاتاه الطلاب اذلي مت
بشأأنه البحث السابق أأو أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاته الطلب السابق اإل أأناه ماودع بلغاة أأخارى ،فاال ي ُشارتط
تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإلهيام يف الفقرتني (ب)" "1و" "2بناء عىل تكل الفقرتني.
(د)(و) يف حال اكنت الصورة أأو الرتمجة املشار اإلهيا اإلهيام يف الفقرة ( أأ)الفقرتني ( أأ) و(ب) متاحة متاحتني ملكتاب
تسمل الطلبات أأو لإدارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلها تقبلهام ،ماثال مان مكتباة ر ياة أأو بشالك وثيقاة أأولوياة،
واكن املودع ّيبني ذكل يف العريضة ،فال ي ُشرتط تقدمي الصورة أأو الرتمجة بناء عىل تكل الفقرة.الفقرتني.
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(12اثنيا) 2طلب اإدارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4

( أأ) جيوز لإدارة البحث ادلويل ،مع مراعاة أأحاكم الفقرتني (ب) و(ج)الفقرات من (ج) اإىل (و) ،أأن تادعو املاودع
اإىل تقدمي ما ييل يف غضون همةل تكون معقوةل حسب ظروف احلال:
" "1

صورة عن الطلب السابق املعين؛

" "2

يف حال اكن الطلب السابق حمررا بلغة ل تقبلهاا اإدارة البحاث ادلويل ،ترمجاة للطلاب الساابق

بلغة تقبلها تكل الإدارة؛
" "3

يف حال اكنات نتااجئ البحاث الساابق حماررة بغاةل ل تقبلهاا اإدارة البحاث ادلويل ،ترمجاة لاتكل

النتاجئ بلغة تقبلها تكل الإدارة؛
" "4

صورة عن أأية وثيقة مستشهد هبا يف نتاجئ البحث السابق.

(ب) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتاا ،أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته اإدارة
البحث ادلويل ،أأو اكنت الصورة أأو الرتمجة املشار اإلهيام يف الفقرة ( أأ) متاحتني لإدارة البحاث ادلويل ابلشالك والطريقاة الايت
تقبلهام ،مثال من مكتبة ر ية أأو بشلك وثيقة أأولوية ،فال ي ُشرتط تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإلهيام يف الفقرة ( أأ) بناء عاىل
تكل الفقرة.

[القاعدة (12اثنيا) ،2اتبع]
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(ج) يف حال تقدمي بيان وفقا للقاعدة  "2"12.4مفاده أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاتاه الطلاب اذلي مت
بشأأنه البحث السابق أأو أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاته الطلب السابق اإل أأناه ماودع بلغاة أأخارى ،فاال ي ُشارتط
تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإلهيام يف الفقرتني ( أأ)" "1و"( "2ب)" "1و" "2بناء عىل تكل الفقرتني.
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(اثنيا)

القاعدة 23

اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق

2

(23اثنيا) 1اإرسال واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
( أأ) يرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع صورة البحث ،أأي صورة مشار اإلهيا يف
القاعدة (12اثنيا)(1أأ) وتتعلق ببحث سابق قدم مودع الطلب عريضة بشأأنه مبوجب القاعدة  12.4عىل أأن تس تويف تكل
الصورة الرشوط التالية:
" "1

تقدمي مودع الطلب لها اإىل مكتب تسمل الطلبات مع الطلب ادلويل؛

" "2

الامتس مودع الطلب من مكتب تسمل الطلبات اإعدادها وإارسالها اإىل الإدارة ادلولية؛

" "3

توافرها دلى مكتب تسمل الطلبات بشلك وطريقة يقبلهام ،مثال من مكتبة ر ية وفقا للقاعدة

(12اثنيا)(1د).
(ب) يرسل مكتب تسمل الطلبات أأيضا اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع صورة البحث ،صورة عن نتاجئ أأي تصنيف
سابق أأجراه هذا املكتب ،اإن اكنت متوافرة فعال وإان مل تكن مدرجة يف صورة نتاجئ البحث السابق املشار اإلهيا يف القاعدة
(12اثنيا) (1أأ).

2
أأدخلت تعديالت حتريرية أأخرى عىل القاعدة (23اثنيا) مقارنة مع النص اذلي اتفق عليه الفريق العامل .فالإشارات يف القاعدة (23اثنيا) (1أأ) اإىل الرتمجة
ختص فقط صور نتاجئ البحث " أأاي اكن الشلك اذلي تكون متاحة به دلى املكتب املعين" (الرتجامت اليت تلمتسها اإدارة
قد حذفت ألن القاعدة (12اثنيا)(ّ )1
البحث ادلويل تتناولها القاعدة (12اثنيا) .)2و أأضيفت اللكمتان ” “it isيف النص الإنلكزيي ملزيد من الوضوح يف بداية القاعدة (23اثنيا)(1ب) ،واستبدلت
عبارة ” “form or mannerيف النص الإنلكزيي بعبارة ” “form and mannerيف القاعدة (23اثنيا)(2د).

(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 2.41
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( أأ) وفقا ألحاكم القاعدة  ،2.41عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى املكتب ذاته
اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ويكون ذكل املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق بذكل الطلب السابق أأو صنَّف
ذكل الطلب السابق ،يرسل مكتب تسمل الطلبات ،مع مراعاة الفقرات (ب) و(د) و(ه) ،اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع
صورة البحث ،صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الشلك اذلي تكون متاحة به دلى املكتب املعين(مثال ،بشلك تقرير
حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأو تقرير حفص) ،وصورة عن نتاجئ أأي تصنيف سابق وضعه
املكتب ،اإن اكنت متوافرة فعال .وجيوز كذكل ملكتب تسمل الطلبات أأن يرسل اإىل اإدارة البحث ادلويل أأي واثئق اإضافية
تتعلق ببحث سابق ويعتربها مفيدة لتكل الإدارة ألغراض اإجراء البحث ادلويل.
(ب) ابلرمغ من الفقرة ( أأ) ،جيوز ملكتب تسمل الطلبات اإخطار املكتب ادلويل يف أأجل أأقصاه  14أأبريل 2016
بأأنه ميكنه ،بناء عىل الامتس يقدمه املودع مع الطلب ادلويل ،تقرير عدم اإرسال نتاجئ حبث سابق اإىل هيةة البحث ادلويل.
وينرش املكتب ادلويل أأي اإخطار بناء عىل هذا احلمك يف اجلريدة.
(ج) حسب اختيار مكتب تسمل الطلبات ،تط َّبق الفقرة ( أأ) مع ما يلزم من تبديل عندما يطالَب يف طلب دويل
بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى مكتب خيتلف عن املكتب اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ،ويكون ذكل
املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق بذكل الطلب السابق أأو صنَّف ذكل الطلب السابق ،وتكون نتاجئ ذكل البحث
أأو التصنيف السابق متاحة ملكتب تسمل الطلبات بشلك وطريقة يقبلهام ،مثال من مكتبة ر ية.

[القاعدة (23اثنيا) ،2اتبع]
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(د) ل تط َّبق الفقراتن ( أأ) و(ج) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتا ،أأو أأجراه املكتب ذاته
اذلي يعمل بصفته اإدارة للبحث ادلويل أأو اإذا عمل مكتب تسمل الطلبات بأأن صورة عن البحث أأو التصنيف السابق متاحة
إلدارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلهام ،مثال من مكتبة ر ية.
(ه) يف حال اكن اإرسال الصور املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) أأو اإرسال تكل الصور بشلك معني اك ألشاكل املشار اإلهيا
يف الفقرة ( أأ) دون احلصول عىل اإذن مودع الطلب متعارضا مع القانون الوطين املنطبق عىل مكتب تسمل الطلبات يف
 14أأكتوبر  ،2015ل تطبَّق تكل الفقرة عىل اإرسال تكل الصور أأو اإرسال تكل الصور ابلشلك املعني املعين فامي خيص أأي
طلب دويل أأودع دلى مكتب تسمل الطلبات املذكور طاملا ظ ّل الإرسال دون اإذن مودع الطلب متعارضا مع ذكل القانون،
رشط أأن يب ِّلغ املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه  14أأبريل  .2016وينرش املكتب ادلويل املعلومات
املس تلمة هبذا الشأأن يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
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القاعدة 41
مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق

3

 1.41مراعاة نتاجئ حبث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
يف حااال الامتس املااودع ،وفقااا للقاعاادة  ،12.4أأن تراعااي اإدارة البحااث ادلويل نتاااجئ حبااث سااابق وامتثاال ألحاااكم
القاعدة (12اثنيا):1
" "1

و أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتاا أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته

اإدارة للبحث ادلويل ،فاإن عىل اإدارة البحث ادلويل أأن تراعي يف حدود الإماكن تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل؛
" "2

و أأجارت البحااث السااابق اإدارة أأخاارى للبحاث ادلويل أأو أأجاراه مكتااب غااري ذاك اذلي يعماال

بصفته اإدارة للبحث ادلويل ،جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.

 2.41مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى
( أأ) يف حال طولب ،يف طلاب دويل ،بأأولوياة طلاب ساابق أأو أأكارث أأجارت بشاأأنه اإدارة البحاث ادلويل ذاهتاا أأو
أأجرى بشأأنه املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته اإدارة للبحث ادلويل حبثا سابقا ،تعني عاىل اإدارة البحاث ادلويل أأن تراعاي قادر
الإماكن تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.

3
أأدخلت تعديالت حتريرية أأخرى عىل القاعدة  41مقارنة مع النص اذلي اتفق عليه الفريق العامل .أأضيفت لكمة "وتصنيف" يف عنوان القاعدة 41
املوسع لهذه القاعدة.
والقاعدة  2.41ضامان لالتساق مع النطاق َّ

[القاعدة  ،2.41اتبع]
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(ب) يف حال أأرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل صورة عن نتااجئ أأي حباث ساابق أأو تصانيف
سابق مبوجب القاعدة (23اثنياا) (2أأ) أأو (ب) أأو اكنت هذه الصورة متاحة إلدارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقابلهام،
مثال من مكتبة ر ية ،جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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القاعدة 9
العبارات ،إاخل .الواجب عدم اس تعاملها

[ 1.9دون تغيري] تعريف
جيب أأل يش متل الطلب ادلويل عىل ما يأأيت:
" "1عبارات أأو رسوم خمالفة للداب؛
" "2عبارات أأو رسوم خمالفة للنظام العام؛
" "3اإعالانت حتط من شأأن منتجات الغري أأو طرائق صنعه ،أأو حتط من قمية طلبات الغري أأو براءاته أأو
من حصهتا (علام بأأن جمرد املقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ل يعد ِّحم ّط ًا يف حد ذاته)؛
" "4اإعالانت أأو غري ذكل من البياانت اليت ل تكون مناس بة أأو رضورية يف ظروف احلال.

 2.9التنبيه اإىل اخملالفات
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جيوز للك من مكتب تسمل الطلبات وإادارة البحث ادلويل والإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف واملكتب ادلويل
التنبيه اإىل عدم استيفاء أأي طلب دويل ألحاكم القاعدة  ،1.9والاقرتاح عىل مودع الطلب ابإجراء التصحيح الالزم من تلقاء
نفسه ،ويف تكل احلاةل وجب اإبالغ مكتب تسمل الطلبات وإادارة البحث ادلويل اخملتصة والإدارة اخملتصة احمل َّددة ألغراض
البحث الإضايف واملكتب ادلويل ،حسب احلال ،بذكل الاقرتاح .وإاذا لحظ مكتب تسمل الطلبات اخملالفة ،وجب عليه
اإبالغ ذكل لإدارة البحث ادلويل اخملتصة وللمكتب ادلويل .أأما اإذا لحظت اإدارة البحث ادلويل اخملالفة ،فاإنه جيب علهيا
اإبالغ ذكل ملكتب تسمل الطلبات وللمكتب ادلويل.

[ 3.9دون تغيري] الإشارة اإىل املادة )6(21
يقصد بعبارة "الإعالانت اليت حتط من شأأن الغري" املشار اإلهيا يف املادة  )6(21ما ورد حتديده يف القاعدة ."3"1.9
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القاعدة 48
النرش ادلويل

[ 1.48دون تغيري]
 2.48احملتوايت
من ( أأ) اإىل (ك) [دون تغيري]
(ل) بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع يتلقاه املكتب ادلويل قبل اس تكامل التحضريات التقنية للنرش ادلويل،
حيذف املكتب ادلويل من املنشورات أأي معلومات ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل املعلومات تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب ادلويل؛
" "2ونرش تكل املعلومات س يؤدي بوضوح اإىل ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات.
وتُطبق القاعدة  4.26مع ما يلزم من تبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الالامتس املقدَ م
مبوجب أأحاكم هذه الفقرة.

[القاعدة  ،2.48اتبع]
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(م) يف حال أأحاط مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف
أأو املكتب ادلويل بأأي معلومات تس تويف املعيارين املنصوص علهيام يف الفقرة (ل) ،جاز ألي من املكتبني أأو الإدارتني
الاقرتاح عىل املودع ابلامتس حذفها من املنشور ادلويل طبقا ألحاكم الفقرة (ل).
(ن) يف حال حذف املكتب ادلويل معلومات من املنشور ادلويل طبقا ألحاكم الفقرة (ل) واكنت تكل املعلومات
واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض
البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ،وجب عىل املكتب ادلويل اإخطار ذكل املكتب وتكل الإدارة بذكل يف
أأقرب فرصة.
من  3.48اإىل [ 6.48دون تغيري]
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القاعدة 94
اإماكنية الاطالع عىل امللفات

4

 1.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل
( أأ) [دون تغيري] بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،يقدم املكتب ادلويل صورا عن
أأي مستند يتضمنه ملفه ،مقابل تسديد تلكفة اخلدمة.
(ب) يقدم املكتب ادلويل صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفه ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل
النرش ادلويل للطلب ادلويل وبرشط مراعاة املادة  38والفقرات من (د) اإىل (ز) مقابل تسديد تلكفة اخلدمة .وجيوز اشرتاط
تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) [دون تغيري] ِّّ
يقدم املكتب ادلويل صور ًا عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفقرة (ب) نيابة عن
املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل .وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
(د) ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه و ُحذفت من املنشورات بناء عىل
القاعدة (2.48ل) وعىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق ابلامتس بناء عىل تكل القاعدة.

4
أأدخلت تعديالت حتريرية أأخرى عىل القاعدة (1.94ه) مقارنة مع النص اذلي اتفق عليه الفريق العامل .ملزيد من الوضوح ،اس تعيض عن لكمة
املعرفة بلكمة "الامتس" يف صيغة نكرة.
"الالامتس" ّ

[القاعدة  ،1.94اتبع]
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(ه) بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع ،ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه
وعىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق بذكل الالامتس ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل املعلومات تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب ادلويل؛
" "2ونرش تكل املعلومات س يؤدي بوضوح اإىل ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات.
وتُطبق القاعدة  4.26مع ما يلزم من تبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الامتس مق َّدم مبوجب
أأحاكم هذه الفقرة.
(و) يف حال مل يتح املكتب ادلويل للجمهور اإماكنية الاطالع عىل معلومات طبقا للفقرة (د) أأو الفقرة (ه) ،واكنت
تكل املعلومات واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة
احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ،وجب عىل املكتب ادلويل اإخطار ذكل املكتب وتكل
الإدارة بذكل يف أأقرب فرصة.
(ز) ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه و أأ ِّعدّ جمل ّرد الاس تخدام ادلاخيل.

1.94

(اثنيا)

اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات
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( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،جيوز ملكتب تسمل الطلبات أأن يتيح اإماكنية
الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ب) جيوز ملكتب تسمل الطلبات ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل
وبرشط مراعاة الفقرة (ج) ،أأن يتيح اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة
مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) ل يتيح مكتب تسمل الطلبات اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطر من قبل
املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د)
أأو (ه).

1.94

(اثلثا)

اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإدارة البحث ادلويل

( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،جيوز لإدارة البحث ادلويل أأن تتيح اإماكنية
الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ب) جيوز لإدارة البحث ادلويل ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل
وبرشط مراعاة الفقرة (ج) ،أأن تتيح اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة
مقابل تقدمي صور املستندات.

[القاعدة (1.94اثلثا) ،اتبع]
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(ج) ل تتيح اإدارة البحث ادلويل اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطرت من قبل
املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د)
أأو (ه).
(د) تُطبق الفقرات من ( أأ) اإىل (ج) ،مع ما يلزم من تبديل ،عىل الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث ا إلضايف.

 2.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإدارة الفحص ال متهيدي ادلويل
( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،أأو بناء عىل الامتس من أأي مكتب من
املاكتب اخملتارة فور اإعداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل ،تقدم تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية الاطالع عىل
أأي مستند صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفها ،مقابل تسديد تلكفة اخلدمة .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل
تقدمي صور املستندات.
(ب) بناء عىل الامتس من أأي مكتب من املاكتب اخملتارة ولكن ليس قبل اإعداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل
وبرشط مراعاة الفقرة (ج) ،تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وجيوز
اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) ل تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطرت
من قبل املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا
للقاعدة ( 1.94د) أأو (ه).

(اثنيا)

2.94
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اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ا ّ
ملعني

اإذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب املع ّينة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،
جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل وترد يف ملفاته يف حدود ما يسمح به
القانون الوطين بشأأن اإماكنية الاطالع عىل ملفات الطلبات الوطنية ،ولكن ليس قبل أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف
املادة  ()2(30أأ) .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.

[ 3.94دون تغيري] اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب اخملتار
اإذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب اخملتارة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،
جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل ،مبا فهيا أأي مستند متعلق ابلفحص
المتهيدي ادلويل والوارد يف ملفه ،يف حدود ما يسمح به القانون الوطين بشأأن اإماكنية الاطالع عىل ملفات الطلبات
الوطنية ،ولكن ليس قبل أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف املادة  ()2(30أأ).ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل.
وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.

[ييل ذكل املرفق الثالث]

PCT/A/47/4 Rev.
ANNEX III

املرفق الثالث

مرشوع تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
تزويد املكتب ادلويل بنسخ من الواثئق املس تلمة يف س ياق الامتس رد حق ا ألولوية
احملتوايت
القاعدة (26اثنيا) تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا 2 ........................................................................................

(26اثنيا) 1و(26اثنيا)[ 2دون تغيري] 2 .........................................................................................................
(26اثنيا) 3رد حق ا ألولوية دلى مكتب تسمل الطلبات 2 ..................................................................................
القاعدة  48النرش ادلويل4 ..........................................................................................................................

[ 1.48دون تغيري] 4 ........................................................................................................................
 2.48احملتوايت 4 ............................................................................................................................
 3.48اإىل [ 6.48دون تغيري] 4 ..............................................................................................................

(اثنيا)
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القاعدة 26

تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا

(26اثنيا) 1و(26اثنيا)[ 2دون تغيري]
(26اثنيا)3

رد حق ا ألولوية دلى مكتب تسمل الطلبات

( أأ) اإىل (ه) [دون تغيري]
(و) ملكتب تسمل الطلبات أأن يشرتط أأن يودع دليه اإعالن أأو دليل أخر يدمع بيان ا ألس باب املشار اإليه يف
الفقرة (ب)"("2ب)" ،"3يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال .وللمودع أأن يزود املكتب ادلويل بنسخة عن أأي
اإعالن من ذكل القبيل أأو دليل أخر يودعه دلى مكتب تسمل الطلبات ،فيتوىل املكتب ادلويل اإدراج تكل النسخة يف ملفاته.
(ز) [دون تغيري]
(ح) يبارش مكتب تسمل الطلبات ما ييل يف أأقرب فرصة:
"[ "1دون تغيري] اإخطار املكتب ادلويل بتسمل الامتس بناء عىل الفقرة ( أأ)؛
"[ "2دون تغيري] والبت يف الالامتس؛
" "3وإاخطار املودع واملكتب ادلويل ببته ومعيار الرد اذلي استند اإليه يف البت.؛

[القاعدة (26اثنيا)(3ح) ،اتبع]
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" "4مع مراعاة الفقرة (ح-اثنيا) ،تزويد املكتب ادلويل بلك الواثئق املس تلمة من املودع خبصوص الالامتس
بناء عىل الفقرة ( أأ) (مبا يف ذكل نسخة عن الالامتس نفسه ،و أأي بيان للأس باب عىل النحو املشار اإليه يف
الفقرة ب( )2و أأي اإعالن أأو دليل أخر كام هو مشار اإليه يف الفقرة (و).
(ح-اثنيا) جيوز ملكتب تسمل الطلبات ،بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع أأو عىل قراره اخلاص ،عدم أأرسال واثئق
أأو أأجزاء من واثئق يس تلمها خبصوص الامتس قُدم بناء عىل الفقرة ( أأ) ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب
ادلويل؛
" "2ونرش تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا أأو اطالع امجلهور علهيا أأو عىل أأجزاء مهنا س يؤدي بوضوح اإىل
ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا.
ويف حال ّقرر مكتب تسمل الطلبات عدم اإرسال واثئق أأو أأجزاء مهنا اإىل املكتب ادلويل ،وجب عليه اإخطار املكتب
ادلويل بذكل.
(ط) و(ي) [دون تغيري]
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القاعدة 48
النرش ادلويل

[ 1.48دون تغيري]
 2.48احملتوايت
( أأ) [دون تغيري]
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) ،تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت:
" "1اإىل "[ "6دون تغيري]
" "7بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامتس بناء عىل القاعدة (26اثنيا) 3لرد
حق ا ألولوية وقرار مكتب تسمل الطلبات بناء عىل ذكل الالامتس ،عند الاقتضاء؛
"[ "8حتذف] بيان بأأن املودع قد قدَّم ،بناء عىل القاعدة (26اثنيا)(3و) ،نسخا عن أأي اإعالن أأو دليل
أخر اإىل املكتب ادلويل ،عند الاقتضاء.
(ج) اإىل (ك) [دون تغيري]

 3.48اإىل 6.48

[دون تغيري]
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع

مرشوع تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
حالت التأأخر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل الإلكرتوين
احملتوايت

القاعدة (82رابعا) عذر التأأخر يف مراعاة املهل2 ...................................................................................................

(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل 2 ....................................................................................................

PCT/A/47/4 Rev.
Annex IV
2

(رابعا)

القاعدة 82

عذر التأأخر يف مراعاة املهل

(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل
( أأ) جيوز ألي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى مكتب
تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملددة للبحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل
مل تراع بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين
بشلك عام أأو غري ذكل من ا ألس باب املامثةل يف حمل اإقامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل ،و أأن الإجراء املعين اختذ
يف أأرسع وقت معقول ممكن.
(ب) [دون تغيري] يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإىل املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل ،حسب احلال ،يف فرتة
ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية .وإاذا أأقمي ادلليل عىل وجه ُم ٍ
رض للمرسل اإليه ،وجب قبول
اعتذار التأأخر يف مراعاة املهةل.
(ج) [دون تغيري] ل يتعني عىل أأي مكتب ّ
معني أأو منتخب قام املودع دليه ،يف وقت صدور قرار قبول اعتذار
التأأخر ،ابلإجراءات املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  ،39أأن يراعي هذا الاعتذار.

[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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املرفق اخلامس

مرشوع تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
لغات التواصل مع املكتب ادلويل
احملتوايت
القاعدة  92املراسالت 2 ............................................................................................................................

[ 1.92دون تغيري] 2 ..........................................................................................................................
 2.92اللغات 2 ..................................................................................................................................
من  3.92اإىل [ 4.92دون تغيري] 2 .........................................................................................................
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القاعدة 92
املراسالت

[ 1.92دون تغيري]
 2.92اللغات
( أأ ) [دون تغيري] مع مراعاة القاعدتني  1.55و 3.55والفقرة (ب) من هذه القاعدة ،جيب حترير أأي كتاب
أأو مستند يقدمه مودع الطلب لإدارة البحث ادلويل أأو لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ابللغة ذاهتا اليت حيرر هبا الطلب
ادلويل املتعلق به .ولكن ،اإذا أأرسلت ترمجة للطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (1.23ب) أأو قدمت بناء عىل القاعدة ،2.55
وجب اس تعامل لغة تكل الرتمجة.
(ب) [دون تغيري] جيوز ملودع الطلب أأن حيرر أأي كتاب يرسهل اإىل اإدارة البحث ادلويل أأو اإىل اإدارة الفحص
المتهيدي ادلويل بأأي لغة خالف اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل ،رشط أأن ترصح هل الإدارة املذكورة ابس تعامل تكل اللغة.
(ج) [تبقى حمذوفة]
(د) جيب أأن يكون لك كتاب يرسهل مودع الطلب اإىل املكتب ادلويل حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية أأو أأي لغة
نرش أأخرى حس امب جتزيه التعلاميت الإدارية.
(ه) [دون تغيري] جيب أأن يكون لك كتاب أأو اإخطار يرسهل املكتب ادلويل اإىل مودع الطلب أأو اإىل أأي مكتب
وطين حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية.

من  3.92اإىل [ 4.92دون تغيري]
[ييل ذكل املرفق السادس]
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املرفق السادس

مرشوع تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
معلومات بشأأن دخول املرحةل الوطنية والنصوص املرتمجة

احملتوايت
القاعدة  86اجلريدة2 ...............................................................................................................................

 1.86احملتوايت 2 ................................................................................................................................
من  2.86اإىل [ 6.86دون تغيري] 2 .........................................................................................................
القاعدة  95الاس تحصال عىل صور عن النصوص املرتمجة تلقي املعلومات والنصوص املرتمجة من املاكتب
املع ّينة واملاكتب اخملتارة3 ............................................................................................................

 1.95املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعيّنة واملاكتب اخملتارة 3 .................................................
 2.95 1.95الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املرتمجة 4 ..............................................................................
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القاعدة 86
اجلريدة

 1.86احملتوايت
تتضمن اجلريدة املشار اإلهيا يف املادة  )4(55ما يأأيت:
من " "1اإىل "[ "3دون تغيري]
" "4املعلومات اليت تقدهما املاكتب املعينة أأو اخملتارة للمكتب ادلويل بشأأن معرفة ما اإذا اكنت الإجراءات
املشار اإلهيا يف املادتني  22أأو  39قد أأجنزت خبصوص الطلبات ادلولية اليت يرد فهيا تعيني املكتب املعين أأو
اختياره املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة واملُبلغة للمكتب ادلويل مبوجب القاعدة
 1.95فامي خيص الطلبات ادلولية املنشورة؛
"[ "5دون تغيري]

من  2.86اإىل [ 6.86دون تغيري]
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القاعدة 95
الاس تحصال عىل صور عن النصوص املرتمجة
تلقي املعلومات والنصوص املرتمجة من املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة

 1.95املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعي ّنة واملاكتب اخملتارة
يقدم لك مكتب ّ
معني أأو خمتار اإىل املكتب ادلويل املعلومات التالية بشأأن طلب دويل يف غضون شهرين من وقوع
أأي من ا ألحداث التالية ،أأو يف أأرسع وقت معقول ممكن بعد وقوعها:
" "1عقب أأداء املودع ل إالجراءات املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  ،39اترخي أأداء تكل الإجراءات و أأي
رمق طلب وطين أأس ند للطلب ادلويل؛
" "2يف حال اكن املكتب ّ
املعني أأو اخملتار ينرش رصاحة الطلب ادلويل مبوجب قانونه الوطين أأو ممارساته،
رمق واترخي ذكل النرش الوطين؛
" "3يف حال منح براءة ،اترخي منح الرباءة ،ويف حال اكن املكتب ّ
املعني أأو اخملتار ينرش رصاحة الطلب
ادلويل يف الشلك اذلي ُمنحت به الرباءة مبوجب قانونه الوطين ،رمق واترخي ذكل النرش الوطين.
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 2.95 1.95الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املرتمجة

( أأ) [دون تغيري] يقدم لك مكتب ّ
معني أأو خمتار اإىل املكتب ادلويل ،بناء عىل الامتس منه ،صورة عن ترمجة
الطلب ادلويل اليت يكون مودع الطلب قد قدهما للمكتب ّ
املعني أأو اخملتار.
(ب) [دون تغيري] جيوز للمكتب ادلويل أأن يزود أأي خشص بصور عن النصوص املرتمجة واملتسلمة وفقا ملا هو
منصوص عليه يف الفقرة (أأ) ،بناء عىل الامتس ومقابل تسديد التلكفة.

[ييل ذكل املرفق السابع]
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املرفق السابع

مرشوع تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
يُقرتح دخولها حزي النفاذ يف  1يوليو 2016
(النص الهنايئ)
ترد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املرفقات من الثاين اإىل اخلامس،
وتظهر فهيا حالت ا إلضافة واحلذف ،عىل التوايل ،بتسطري النص املعين أأو شطبه .وحيتوي هذا املرفق عىل "نص هنايئ"
ل ألحاكم املعنية ابلصيغة اليت ترد هبا بعد التعديل ،وذكل لتيسري الاطالع عليه.

احملتوايت
القاعدة  9العبارات ،اإخل .الواجب عدم اس تعاملها 2 ..........................................................................................
[ 1.9دون تغيري] تعريف 2 ..................................................................................................................
 2.9التنبيه اإىل اخملالفات 2 ....................................................................................................................
[ 3.9دون تغيري] الإشارة اإىل املادة 2 ........................................................................................... )6(21
القاعدة (26اثنيا) تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا 3 ........................................................................................
(26اثنيا) 1و(26اثنيا)[ 2دون تغيري] 3 ...........................................................................................................
(26اثنيا) 3رد حق ا ألولوية دلى مكتب تسمل الطلبات 3 ..................................................................................
القاعدة  48النرش ادلويل 5 .......................................................................................................................
[ 1.48دون تغيري] 5 ..........................................................................................................................
 2.48احملتوايت 5 ............................................................................................................................
من  3.48اإىل [ 6.48دون تغيري] 6 ........................................................................................................
القاعدة (82رابعا) عذر التأأخر يف مراعاة املهل7 ...................................................................................................
(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل 7 ....................................................................................................
القاعدة  92املراسالت 8 ............................................................................................................................
[ 1.92دون تغيري] 8 ..........................................................................................................................
 2.92اللغات 8 ..................................................................................................................................
من  3.92اإىل [ 4.92دون تغيري] 8 .........................................................................................................
القاعدة  94اإماكنية الاطالع عىل امللفات 9 ...................................................................................................
 1.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل 9 ...................................................................
( 1.94اثنيا) اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات10 ...................................................
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القاعدة 9
العبارات ،إاخل .الواجب عدم اس تعاملها

[ 1.9دون تغيري] تعريف
جيب أأل يش متل الطلب ادلويل عىل ما يأأيت:
" "1عبارات أأو رسوم خمالفة للداب؛
" "2عبارات أأو رسوم خمالفة للنظام العام؛
" "3اإعالانت حتط من شأأن منتجات الغري أأو طرائق صنعه ،أأو حتط من قمية طلبات الغري أأو براءاته أأو
من حصهتا (علام بأأن جمرد املقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ل يعد ِّحم ّط ًا يف حد ذاته)؛
" "4اإعالانت أأو غري ذكل من البياانت اليت ل تكون مناس بة أأو رضورية يف ظروف احلال.

 2.9التنبيه اإىل اخملالفات
جيوز للك من مكتب تسمل الطلبات وإادارة البحث ادلويل والإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف واملكتب ادلويل
التنبيه اإىل عدم استيفاء أأي طلب دويل ألحاكم القاعدة  ،1.9والاقرتاح عىل مودع الطلب ابإجراء التصحيح الالزم من تلقاء
نفسه ،ويف تكل احلاةل وجب اإبالغ مكتب تسمل الطلبات وإادارة البحث ادلويل اخملتصة والإدارة اخملتصة احمل َّددة ألغراض
البحث الإضايف واملكتب ادلويل ،حسب احلال ،بذكل الاقرتاح.

[ 3.9دون تغيري] الإشارة اإىل املادة )6(21
يقصد بعبارة "الإعالانت اليت حتط من شأأن الغري" املشار اإلهيا يف املادة  )6(21ما ورد حتديده يف القاعدة ."3"1.9

(اثنيا)
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القاعدة 26
تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا

(26اثنيا) 1و(26اثنيا)[ 2دون تغيري]
(26اثنيا)3

رد حق ا ألولوية دلى مكتب تسمل الطلبات

( أأ) اإىل (ه) [دون تغيري]
(و) ملكتب تسمل الطلبات أأن يشرتط أأن يودع دليه اإعالن أأو دليل أخر يدمع بيان ا ألس باب املشار اإليه يف
الفقرة (ب)" ،"2يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال.
(ز) [دون تغيري]
(ح) يبارش مكتب تسمل الطلبات ما ييل يف أأقرب فرصة:
"[ "1دون تغيري] اإخطار املكتب ادلويل بتسمل الامتس بناء عىل الفقرة ( أأ)؛
"[ "2دون تغيري] والبت يف الالامتس؛
" "3وإاخطار املودع واملكتب ادلويل ببته ومعيار الرد اذلي استند اإليه يف البت؛
" "4مع مراعاة الفقرة (ح-اثنيا) ،تزويد املكتب ادلويل بلك الواثئق املس تلمة من املودع خبصوص الالامتس
بناء عىل الفقرة ( أأ) (مبا يف ذكل نسخة عن الالامتس نفسه ،و أأي بيان للأس باب عىل النحو املشار اإليه يف
الفقرة ب( )2و أأي اإعالن أأو دليل أخر كام هو مشار اإليه يف الفقرة (و).
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[القاعدة (26اثنيا) ،3اتبع]
(ح-اثنيا) جيوز ملكتب تسمل الطلبات ،بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع أأو عىل قراره اخلاص ،عدم أأرسال واثئق
أأو أأجزاء من واثئق يس تلمها خبصوص الامتس قُدم بناء عىل الفقرة ( أأ) ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب
ادلويل؛
" "2ونرش تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا أأو اطالع امجلهور علهيا أأو عىل أأجزاء مهنا س يؤدي بوضوح اإىل
ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل الواثئق أأو أأجزاء مهنا.
ويف حال ّقرر مكتب تسمل الطلبات عدم اإرسال واثئق أأو أأجزاء مهنا اإىل املكتب ادلويل ،وجب عليه اإخطار املكتب
ادلويل بذكل.
(ط) و(ي) [دون تغيري]
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القاعدة 48
النرش ادلويل

[ 1.48دون تغيري]
 2.48احملتوايت
( أأ) [دون تغيري]
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) ،تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت:
" "1اإىل "[ "6دون تغيري]
" "7بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامتس بناء عىل القاعدة (26اثنيا) 3لرد
حق ا ألولوية وقرار مكتب تسمل الطلبات بناء عىل ذكل الالامتس ،عند الاقتضاء؛
"[ "8حتذف]
(ج) اإىل (ك) [دون تغيري]
(ل) بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع يتلقاه املكتب ادلويل قبل اس تكامل التحضريات التقنية للنرش ادلويل،
حيذف املكتب ادلويل من املنشورات أأي معلومات ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل املعلومات تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب ادلويل؛
" "2ونرش تكل املعلومات س يؤدي بوضوح اإىل ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات.
وتُطبق القاعدة  4.26مع ما يلزم من تبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الالامتس املقدَ م
مبوجب أأحاكم هذه الفقرة.
(م) يف حال أأحاط مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف
أأو املكتب ادلويل بأأي معلومات تس تويف املعيارين املنصوص علهيام يف الفقرة (ل) ،جاز ألي من املكتبني أأو الإدارتني
الاقرتاح عىل املودع ابلامتس حذفها من املنشور ادلويل طبقا ألحاكم الفقرة (ل).

[القاعدة  ،2.48اتبع]
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(ن) يف حال حذف املكتب ادلويل معلومات من املنشور ادلويل طبقا ألحاكم الفقرة (ل) واكنت تكل املعلومات
واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض
البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ،وجب عىل املكتب ادلويل اإخطار ذكل املكتب وتكل الإدارة بذكل يف
أأقرب فرصة.

من  3.48اإىل [ 6.48دون تغيري]

(رابعا)
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القاعدة 82
عذر التأأخر يف مراعاة املهل

(82رابعا) 1عذر الت أأخر يف مراعاة املهل
( أأ) جيوز ألي طرف معين أأن يقمي ادلليل عىل أأن املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى مكتب
تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملددة للبحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل
مل تراع بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت أأهلية أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو عدم توافر خدمات التواصل الإلكرتوين
بشلك عام أأو غري ذكل من ا ألس باب املامثةل يف حمل اإقامة الطرف املعين أأو مقر معهل أأو حمل نزوهل ،و أأن الإجراء املعين اختذ
يف أأرسع وقت معقول ممكن.
(ب) [دون تغيري] يوجه أأي دليل من هذا القبيل اإىل املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل ،حسب احلال ،يف فرتة
ل تزيد عىل س تة أأشهر بعد انقضاء املهةل املطبقة يف احلاةل املعنية .وإاذا أأقمي ادلليل عىل وجه ُم ٍ
رض للمرسل اإليه ،وجب قبول
اعتذار التأأخر يف مراعاة املهةل.
(ج) [دون تغيري] ل يتعني عىل أأي مكتب ّ
معني أأو منتخب قام املودع دليه ،يف وقت صدور قرار قبول اعتذار
التأأخر ،ابلإجراءات املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  ،39أأن يراعي هذا الاعتذار.
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القاعدة 92
املراسالت

[ 1.92دون تغيري]
 2.92اللغات
( أأ ) [دون تغيري] مع مراعاة القاعدتني  1.55و 3.55والفقرة (ب) من هذه القاعدة ،جيب حترير أأي كتاب
أأو مستند يقدمه مودع الطلب لإدارة البحث ادلويل أأو لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ابللغة ذاهتا اليت حيرر هبا الطلب
ادلويل املتعلق به .ولكن ،اإذا أأرسلت ترمجة للطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (1.23ب) أأو قدمت بناء عىل القاعدة ،2.55
وجب اس تعامل لغة تكل الرتمجة.
(ب) [دون تغيري] جيوز ملودع الطلب أأن حيرر أأي كتاب يرسهل اإىل اإدارة البحث ادلويل أأو اإىل اإدارة الفحص
المتهيدي ادلويل بأأي لغة خالف اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل ،رشط أأن ترصح هل الإدارة املذكورة ابس تعامل تكل اللغة.
(ج) [تبقى حمذوفة]
(د) جيب أأن يكون لك كتاب يرسهل مودع الطلب اإىل املكتب ادلويل حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية أأو أأي لغة
نرش أأخرى حس امب جتزيه التعلاميت الإدارية.
(ه) [دون تغيري] جيب أأن يكون لك كتاب أأو اإخطار يرسهل املكتب ادلويل اإىل مودع الطلب أأو اإىل أأي مكتب
وطين حمررا ابلإنلكزيية أأو ابلفرنس ية.

من  3.92اإىل [ 4.92دون تغيري]
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القاعدة 94
اإماكنية الاطالع عىل امللفات

5

 1.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل
( أأ) [دون تغيري] بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،يقدم املكتب ادلويل صورا عن
أأي مستند يتضمنه ملفه ،مقابل تسديد تلكفة اخلدمة.
(ب) يقدم املكتب ادلويل صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفه ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل
النرش ادلويل للطلب ادلويل وبرشط مراعاة املادة  38والفقرات من (د) اإىل (ز) .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل
تقدمي صور املستندات.
(ج) [دون تغيري] ِّّ
يقدم املكتب ادلويل صور ًا عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفقرة (ب) نيابة عن
املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل .وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
(د) ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه و ُحذفت من املنشورات بناء عىل
القاعدة (2.48ل) وعىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق ابلامتس بناء عىل تكل القاعدة.
(ه) بناء عىل الامتس مسبَّب من املودع ،ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه
وعىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق بذكل الالامتس ،اإذا ر أأى أأن:
" "1تكل املعلومات تبدو أأهنا ل تليب الغرض املنشود املمتث ّل يف اإطالع امجلهور عىل الطلب ادلويل؛
" "2ونرش تكل املعلومات س يؤدي بوضوح اإىل ا إلرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛
" "3ول توجد مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات.
وتُطبق القاعدة  4.26مع ما يلزم من تبديل خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الامتس مقدَّم مبوجب
أأحاكم هذه الفقرة.
(و) يف حال مل يتح املكتب ادلويل للجمهور اإماكنية الاطالع عىل معلومات طبقا للفقرة (د) أأو الفقرة (ه) ،واكنت
تكل املعلومات واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة البحث ادلويل أأو الإدارة
احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ،وجب عىل املكتب ادلويل اإخطار ذكل املكتب وتكل
الإدارة بذكل يف أأقرب فرصة.

5
أأدخلت تعديالت حتريرية أأخرى عىل القاعدة (1.94ه) مقارنة مع النص اذلي اتفق عليه الفريق العامل .ملزيد من الوضوح ،اس تعيض عن لكمة
املعرفة بلكمة "الامتس" يف صيغة نكرة.
"الالامتس" ّ
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[القاعدة  ،1.94اتبع]
(ز) ل يتيح املكتب ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه و أأ ِّعدّ جمل ّرد الاس تخدام ادلاخيل.

1.94

(اثنيا)

اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات

( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،جيوز ملكتب تسمل الطلبات أأن يتيح اإماكنية
الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ب) جيوز ملكتب تسمل الطلبات ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل
وبرشط مراعاة الفقرة (ج) ،أأن يتيح اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة
مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) ل يتيح مكتب تسمل الطلبات اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطر من قبل
املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د)
أأو (ه).

1.94

(اثلثا)

اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإدارة البحث ادلويل

( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،جيوز لإدارة البحث ادلويل أأن تتيح اإماكنية
الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ب) جيوز لإدارة البحث ادلويل ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل
وبرشط مراعاة الفقرة (ج) ،أأن تتيح اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة
مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) ل تتيح اإدارة البحث ادلويل اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطرت من قبل
املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د)
أأو (ه).
(د) تُطبق الفقرات من ( أأ) اإىل (ج) ،مع ما يلزم من تبديل ،عىل الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف.

 2.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإدارة الفحص ال متهيدي ادلويل
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( أأ) بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه ،تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية
الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ب) بناء عىل الامتس من أأي مكتب من املاكتب اخملتارة ولكن ليس قبل إاعداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل
وبرشط مراعاة الفقرة (ج) ،تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها .وجيوز
اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.
(ج) ل تتيح اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل اإماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة (ب) عىل أأية معلومات أأ ِّ
خطرت
من قبل املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا
للقاعدة ( 1.94د) أأو (ه).
(اثنيا)

2.94

اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ا ّ
ملعني

اإذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب املع ّينة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،
جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل وترد يف ملفاته يف حدود ما يسمح به
القانون الوطين بشأأن اإماكنية الاطالع عىل ملفات الطلبات الوطنية ،ولكن ليس قبل أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف
املادة  ()2(30أأ) .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.

[ 3.94دون تغيري] اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب اخملتار
اإذا اكن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب اخملتارة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،
جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل ،مبا فهيا أأي مستند متعلق ابلفحص
المتهيدي ادلويل والوارد يف ملفه ،يف حدود ما يسمح به القانون الوطين بشأأن اإماكنية الاطالع عىل ملفات الطلبات
الوطنية ،ولكن ليس قبل أأبكر التوارخي املنصوص علهيا يف املادة  ()2(30أأ) .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل
تقدمي صور املستندات.
[ييل ذكل املرفق الثامن]
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مرشوع تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
يُقرتح دخولها حزي النفاذ يف  1يوليو 2017
(النص الهنايئ)
ترد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املرفقني ا ألول والسادس ،وتظهر فهيام
حالت الإضافة واحلذف ،عىل التوايل ،بتسطري النص املعين أأو شطبه .وحيتوي هذا املرفق عىل "نص هنايئ" ل ألحاكم
املعنية ابلصيغة اليت ترد هبا بعد التعديل ،وذكل لتيسري الاطالع عليه.

احملتوايت
القاعدة (12اثنيا) تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق 2 .........................................................................
(12اثنيا) 1تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 2 .................. 12.4

(12اثنيا) 2طلب اإدارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب
القاعدة 2 ....................................................................................................................... 12.4

القاعدة (23اثنيا) اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق 4 ...........................................................................
(23اثنيا) 1اإرسال واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 4 ................................... 12.4
(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 4 ...................................... 2.41
القاعدة  41مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق 6 ..............................................................................................
 1.41مراعاة نتاجئ حبث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 6 ....................................................12.4
 2.41مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى 6 .......................................................................
القاعدة  86اجلريدة7 ...............................................................................................................................
 1.86احملتوايت 7 ................................................................................................................................
من  2.86اإىل [ 6.86دون تغيري] 7 .........................................................................................................
القاعدة  95تلقي املعلومات والنصوص املرتمجة من املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة 8 ................................................
 1.95املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعيّنة واملاكتب اخملتارة 8 .................................................
 2.95الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املرتمجة8 .......................................................................................
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القاعدة 12
تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق

(12اثنيا) 1تقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
( أأ) يف حال المتس املودع ،بناء عىل القاعدة  ،12.4أأن تراعي اإدارة البحث ادلويل نتاجئ حبث ساابق أأجرتاه الإدارة
ذاهتا أأو اإدارة أأخرى للبحث ادلويل أأو أأجراه مكتب وطين ،فاإنه يتعني عىل املودع ،رشط مراعااة أأحااكم الفقارات مان (ب)
اإىل (د) ،أأن يقدّم اإىل مكتب تسمل الطلبات مع الطلب ادلويل صورة عن نتاجئ البحث الساابق أأاي اكن الشالك اذلي قادمهتّ ا
به الإدارة املعنية أأو قدّ هما به املكتب املعين (مثال ،بشلك تقرير البحث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية الساابقة املستشاهد هباا
أأو تقرير الفحص).
(ب) يف حال أأجرى البحث السابق املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ،جاز للمودع أأن يعرب
عن رغبته يف أأن يتوىل مكتب تسمل الطلبات اإعداد الصورة املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) وإارسالها اإىل اإدارة البحث ادلويل ،بادل
من أأن يقدّ هما املودع نفسه .ويتعني أأن يقدَّم ذكل الالامتس يف العريضة وجيوز ملكتب تسامل الطلباات أأن يفارض دفاع رمس هل
وحلسابه نظري ذكل الالامتس.
(ج) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحاث ادلويل ذاهتاا ،أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته اإدارة
للبحث ادلويل ،فال ي ُشرتط تقدمي الصورة املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) بناء عىل تكل الفقرة.
(د) يف حال اكنت الصورة املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) متاحة ملكتب تسمل الطلبات أأو لإدارة البحث ادلويل ابلشالك
والطريقة اليت تقبلها ،مثال من مكتبة ر ية  ،واكن املودع ّيبني ذكل يف العريضة ،فاال ي ُشارتط تقادمي الصاورة بنااء عاىل تاكل
الفقرة.

(12اثنيا) 2طلب اإدارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
( أأ) جيااوز لإدارة البحااث ادلويل ،مااع مراعاااة أأحاااكم الفقارتني (ب) و(ج) أأن تاادعو املااودع اإىل تقاادمي مااا ياايل يف
غضون همةل تكون معقوةل حسب ظروف احلال:
" "1صورة عن الطلب السابق املعين؛
" "2يف حال اكن الطلب السابق حمررا بلغة ل تقبلها اإدارة البحث ادلويل ،ترمجة للطلاب الساابق بلغاة
تقبلها تكل الإدارة؛
" "3يف حال اكنت نتاجئ البحث السابق حمررة بغةل ل تقبلهاا اإدارة البحاث ادلويل ،ترمجاة لاتكل النتااجئ
بلغة تقبلها تكل الإدارة؛
" "4صورة عن أأية وثيقة مستشهد هبا يف نتاجئ البحث السابق.

[القاعدة (12اثنيا) ،2اتبع]
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(ب) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتاا ،أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته اإدارة
البحث ادلويل ،أأو اكنت الصورة أأو الرتمجة املشار اإلهيام يف الفقرة ( أأ) متاحتني لإدارة البحاث ادلويل ابلشالك والطريقاة الايت
تقبلهام ،مثال من مكتبة ر ية أأو بشلك وثيقة أأولوية ،فال ي ُشرتط تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإلهيام يف الفقرة ( أأ) بناء عاىل
تكل الفقرة.
(ج) يف حال تقدمي بيان وفقا للقاعدة  "2"12.4مفاده أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساساا ذاتاه الطلاب اذلي مت
بشأأنه البحث السابق أأو أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاته الطلب السابق اإل أأناه ماودع بلغاة أأخارى ،فاال ي ُشارتط
تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإلهيام يف الفقرتني ( أأ)" "1و" "2عىل تكل الفقرتني.

(اثنيا)

PCT/A/47/4 Rev.
Annex VIII
4

القاعدة 23
اإرسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق

(23اثنيا) 1اإرسال واثئق تتعلق ببحث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
( أأ) يرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع صورة البحث ،أأي صورة مشار اإلهيا يف
القاعدة (12اثنيا)(1أأ) وتتعلق ببحث سابق قدم مودع الطلب عريضة بشأأنه مبوجب القاعدة  12.4عىل أأن تس تويف تكل
الصورة الرشوط التالية:
" "1تقدمي مودع الطلب لها اإىل مكتب تسمل الطلبات مع الطلب ادلويل؛
" "2الامتس مودع الطلب من مكتب تسمل الطلبات اإعدادها وإارسالها اإىل الإدارة ادلولية؛
" "3توافرها دلى مكتب تسمل الطلبات بشلك وطريقة يقبلهام ،مثال من مكتبة ر ية وفقا للقاعدة
(12اثنيا)(1د).
(ب) يرسل مكتب تسمل الطلبات أأيضا اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع صورة البحث ،صورة عن نتاجئ أأي تصنيف
سابق أأجراه هذا املكتب ،اإن اكنت متوافرة فعال وإان مل تكن مدرجة يف صورة نتاجئ البحث السابق املشار اإلهيا يف القاعدة
(12اثنيا) (1أأ).

(23اثنيا) 2اإرسال الواثئق املتعلقة ببحث و /أأو تصنيف سابق وفقا ألحاكم القاعدة 2.41
( أأ) وفقا ألحاكم القاعدة  ،2.41عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى املكتب ذاته
اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ويكون ذكل املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق بذكل الطلب السابق أأو صنَّف
ذكل الطلب السابق ،يرسل مكتب تسمل الطلبات ،مع مراعاة الفقرات (ب) و(د) و(ه) ،اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مع
صورة البحث ،صورة عن نتاجئ البحث السابق أأاي اكن الشلك اذلي تكون متاحة به دلى املكتب املعين(مثال ،بشلك تقرير
حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأو تقرير حفص) ،وصورة عن نتاجئ أأي تصنيف سابق وضعه
املكتب ،اإن اكنت متوافرة فعال .وجيوز كذكل ملكتب تسمل الطلبات أأن يرسل اإىل اإدارة البحث ادلويل أأي واثئق اإضافية
تتعلق ببحث سابق ويعتربها مفيدة لتكل الإدارة ألغراض اإجراء البحث ادلويل.
(ب) ابلرمغ من الفقرة ( أأ) ،جيوز ملكتب تسمل الطلبات اإخطار املكتب ادلويل يف أأجل أأقصاه  14أأبريل 2016
بأأنه ميكنه ،بناء عىل الامتس يقدمه املودع مع الطلب ادلويل ،تقرير عدم اإرسال نتاجئ حبث سابق اإىل هيةة البحث ادلويل.
وينرش املكتب ادلويل أأي اإخطار بناء عىل هذا احلمك يف اجلريدة.

[القاعدة (23اثنيا) ،2اتبع]
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(ج) حسب اختيار مكتب تسمل الطلبات ،تط َّبق الفقرة ( أأ) مع ما يلزم من تبديل عندما يطالَب يف طلب دويل
بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى مكتب خيتلف عن املكتب اذلي يعمل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ،ويكون ذكل
املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق بذكل الطلب السابق أأو صنَّف ذكل الطلب السابق ،وتكون نتاجئ ذكل البحث
أأو التصنيف السابق متاحة ملكتب تسمل الطلبات بشلك وطريقة يقبلهام ،مثال من مكتبة ر ية.
(د) ل تط َّبق الفقراتن ( أأ) و(ج) يف حال أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتا ،أأو أأجراه املكتب ذاته
اذلي يعمل بصفته اإدارة للبحث ادلويل أأو اإذا عمل مكتب تسمل الطلبات بأأن صورة عن البحث أأو التصنيف السابق متاحة
إلدارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلهام ،مثال من مكتبة ر ية.
(ه) يف حال اكن اإرسال الصور املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) أأو اإرسال تكل الصور بشلك معني اك ألشاكل املشار اإلهيا
يف الفقرة ( أأ) دون احلصول عىل اإذن مودع الطلب متعارضا مع القانون الوطين املنطبق عىل مكتب تسمل الطلبات يف
 14أأكتوبر  ،2015ل تط َّبق تكل الفقرة عىل اإرسال تكل الصور أأو اإرسال تكل الصور ابلشلك املعني املعين فامي خيص أأي
طلب دويل أأودع دلى مكتب تسمل الطلبات املذكور طاملا ظ ّل الإرسال دون اإذن مودع الطلب متعارضا مع ذكل القانون،
رشط أأن يب ِّلغ املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه  14أأبريل  .2016وينرش املكتب ادلويل املعلومات
املس تلمة هبذا الشأأن يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
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القاعدة 41
مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق

 1.41مراعاة نتاجئ حبث سابق يف حال عريضة ق ِّّدمت مبوجب القاعدة 12.4
يف حااال الامتس املااودع ،وفقااا للقاعاادة  ،12.4أأن تراعااي اإدارة البحااث ادلويل نتاااجئ حبااث سااابق وامتثاال ألحاااكم
القاعدة (12اثنيا):1
" "1و أأجرت البحث السابق اإدارة البحث ادلويل ذاهتاا أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته
اإدارة للبحث ادلويل ،فاإن عىل اإدارة البحث ادلويل أأن تراعي يف حدود الإماكن تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل؛
" "2و أأجارت البحااث السااابق اإدارة أأخاارى للبحاث ادلويل أأو أأجاراه مكتااب غااري ذاك اذلي يعماال
بصفته اإدارة للبحث ادلويل ،جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.

 2.41مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت ا ألخرى
( أأ) يف حال طولب ،يف طلاب دويل ،بأأولوياة طلاب ساابق أأو أأكارث أأجارت بشاأأنه اإدارة البحاث ادلويل ذاهتاا أأو
أأجرى بشأأنه املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته اإدارة للبحث ادلويل حبثا سابقا ،تعني عاىل اإدارة البحاث ادلويل أأن تراعاي قادر
الإماكن تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.
(ب) يف حال أأرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل صورة عن نتاجئ أأي حبث سابق أأو تصنيف سابق
مبوجب القاعدة (23اثنيا) (2أأ) أأو (ب) أأو اكنت هذه الصورة متاحة إلدارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلهام ،مثال
من مكتبة ر ية ،جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل النتاجئ عند اإجراء البحث ادلويل.
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القاعدة 86
اجلريدة

 1.86احملتوايت
تتضمن اجلريدة املشار اإلهيا يف املادة  )4(55ما يأأيت:

من " "1اإىل "[ "3دون تغيري]
" "4املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة واملُبلغة للمكتب ادلويل
مبوجب القاعدة  1.95فامي خيص الطلبات ادلولية املنشورة؛
"[ "5دون تغيري]

من  2.86اإىل [ 6.86دون تغيري]

PCT/A/47/4 Rev.
Annex VIII
8

القاعدة 95
تلقي املعلومات والنصوص املرتمجة من املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة

 1.95املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعي ّنة واملاكتب اخملتارة
يقدم لك مكتب ّ
معني أأو خمتار اإىل املكتب ادلويل املعلومات التالية بشأأن طلب دويل يف غضون شهرين من وقوع
أأي من ا ألحداث التالية ،أأو يف أأرسع وقت معقول ممكن بعد وقوعها:
" "1عقب أأداء املودع ل إالجراءات املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  ،39اترخي أأداء تكل الإجراءات و أأي
رمق طلب وطين أأس ند للطلب ادلويل؛
" "2يف حال اكن املكتب ّ
املعني أأو اخملتار ينرش رصاحة الطلب ادلويل مبوجب قانونه الوطين أأو ممارساته،
رمق واترخي ذكل النرش الوطين؛
" "3يف حال منح براءة ،اترخي منح الرباءة ،ويف حال اكن املكتب ّ
املعني أأو اخملتار ينرش رصاحة الطلب
ادلويل يف الشلك اذلي ُمنحت به الرباءة مبوجب قانونه الوطين ،رمق واترخي ذكل النرش الوطين.

 2.95الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املرتمجة
( أأ) [دون تغيري] يقدم لك مكتب ّ
معني أأو خمتار اإىل املكتب ادلويل ،بناء عىل الامتس منه ،صورة عن ترمجة
الطلب ادلويل اليت يكون مودع الطلب قد قدهما للمكتب ّ
املعني أأو اخملتار.
(ب) [دون تغيري] جيوز للمكتب ادلويل أأن يزود أأي خشص بصور عن النصوص املرتمجة واملتسلمة وفقا ملا هو
منصوص عليه يف الفقرة (أأ) ،بناء عىل الامتس ومقابل تسديد التلكفة.
[هناية املرفق الثامن والوثيقة]

