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PCT/A/51/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يوليو  30 التارخي:

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة احتاد

 اجلمعية

 (والعشرونالعادية الثانية  الدورة) اخلمسوناحلادية و الدورة
 2019أأكتوبر  9سبمترب اإىل  30جنيف، من 

 التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات
عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .1 ، بناًء عىل 1حتتوي هذه الوثيقة عىل التعديالت املقرتح اإ

ىل ادلورة احلالية للجمعية.توصيات الفريق العام  ل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"الفريق العامل"(، من أأجل تقدميها اإ

                                         
يذية لتكل املعاهدة الإشارات الواردة يف هذه الوثيقة اإىل "املواد" و"القواعد" يه اإشارات اإىل مواد وقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والالحئة التنف  1

الأحاكم املقرتح تعديلها أأو اإضافهتا، حسب مقتىض احلال. وأأما الإشارة اإىل "القوانني الوطنية" أأو "الطلبات الوطنية" أأو "املرحةل )"الالحئة التنفيذية"(، أأو اإىل 

 فتشمل الإشارة اإىل القوانني الإقلميية أأو الطلبات الإقلميية أأو املرحةل الإقلميية وما اإىل ذكل. ،الوطنية" وما اإىل ذكل
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 التعديالت املقرتحة

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن  .2 ىل اخلامس التعديالت املقرتح اإ تتضمن املرفقات من الأول اإ

ا الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته الثانية عرشة، وهذه التعديالت يه اليت أأوىص هب. الرباءات

ىل  11ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  اليت  .2019يونيو  14اإ

 وتتعلق التعديالت املقرتحة ابلأمور التالية: .3

، عىل النحو الوارد يف املرفق الأول(؛ وملزيد )رابعا(82املاكتب )القاعدة  يفضامانت يف حاةل حدوث أأعطال تؤثر  (أأ )

ىل  89والفقرات من  PCT/WG/12/17من املعلومات، انظر الوثيقة   ؛PCT/WG/12/24من الوثيقة  95اإ

ضافهتا مبوجب القاعدة  (ب) ، عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين(؛ )رابعا(26)القاعدة  11.4تصحيح البياانت أأو اإ

ىل  96والفقرات من  PCT/WG/12/8ر الوثيقة وملزيد من املعلومات، انظ من الوثيقة  99اإ

PCT/WG/12/24؛ 

، )اثلثا(82و 55و )اثنيا(51و 48و )اثنيا(40و 20و 12و 4عنارص وأأجزاء الطلب ادلويل املودعة خطأً )القواعد  (ج)

اإىل  100رات من والفق PCT/WG/12/9عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث(؛ وملزيد من املعلومات، انظر الوثيقة 

 ؛PCT/WG/12/24من الوثيقة  110

، عىل النحو الوارد يف املرفق 96و 57و 16و 15حتويل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )القواعد  (د)

ىل  35والفقرات من  PCT/WG/12/20الرابع(؛ وملزيد من املعلومات، انظر الوثيقة  من الوثيقة  40اإ

PCT/WG/12/24؛ 

دارة الفحص المتهيدي ادلويل )القاعداتن توفر امللف اذلي حت  (ه) ، عىل النحو الوارد يف املرفق 94و 71تفظ به اإ

من الوثيقة  116اإىل  111والفقرات من  PCT/WG/12/12اخلامس(؛ وملزيد من املعلومات، انظر الوثيقة 

PCT/WG/12/24. 

ضافية يف الصياغة"، يقرتح املكتب ادلويل أأيضًا ما ييل:  ومتاش يًا مع عمل الفريق العامل بأأن "الأمانة قد تُدخل تعديالت اإ

ضافة عبارة "وفق "1" ىل القاعدة "2.96 للقاعدة اً اإ احملددة س تخضع  أأن رسوم البحث احملصةل ابلعمةل)ج( لتوضيح 1.16 اإ

ىل عنوان القاعدة  "2لرتتيبات التحويل اليت ختضع لها لك الرسوم الأخرى؛ " " اإ ضافة لكمة "التسملم مع عنوان  لالتساق 96واإ

دخال عدد من التعديالت اللغوية يف النسخة الفرنس ية لأغراض التوضيح 2.96القاعدة اجلديدة  . وفضاًل عن ذكل، يُقرتح اإ

 والاتساق، عىل النحو الوارد يف التعليقات املدرجة يف مرفقات النسخة الفرنس ية من هذه الوثيقة فقط.

الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن أأجراها مع املناقشات اليت  ياً ش  امتف، 94و 71وفامي يتعلق بتعديالت القاعدتني  .4

دخال (، س يقرتح املكتب ادلويل PCT/WG/12/24)ب( من الوثيقة 116الرباءات )انظر الفقرة  لتعلاميت عىل اتعديالت اإ

دارات الفحص المتهيدي ادلويل  تكونالإدارية عقب اعامتد هذه التعديالت، حبيث ل  رسال املزمة اإ  من املعنيةملستندات ابإ

ذا لزم الأمر، ذكل  هلهامي ف البداية،  رسال املستندات فورًا وقتًا لتعديل أأنظمهتا التكنولوجية، اإ مع متكني الإدارات القادرة عىل اإ

 من القيام بذكل.



PCT/A/51/2 
3 
 

ةلوحيتوي املرفق السادس عىل نص "هنايئ" للقواعد  .5  .املعنية بصيغهتا املعدَّ

 بات الانتقالية والتفاهامتبدء النفاذ والرتتي 

ىل  .6 يُقرتح أأن تعمتد امجلعيُة القرارات التالية فامي يتعلق ببدء نفاذ التعديالت املقرتحة الواردة يف املرفقات من الأول اإ

 التعديالت: تكلل اخلامس، والرتتيبات الانتقالية 

لك ما ، وترسي عىل 2020يوليو  1 ، الواردة يف املرفق الأول، حزي النفاذ يف)رابعا(82تدخل تعديالت القاعدة  (أأ )

 )أأ( من همل زمنية تنهتي  يف ذكل التارخي أأو بعده.2)رابعا(82عليه القاعدة  ترسي

، وترسي عىل أأي 2020يوليو  1، الواردة يف املرفق الثاين، حزي النفاذ يف )رابعا(26 اجلديدة تدخل القاعدة (ب)

يداعه ادلويل هو ذكل التارخي أأ   و بعده.طلب دويل يكون اترخي اإ

، الواردة يف )اثنيا(40والقاعدة اجلديدة  )اثلثا(82و 55و )اثنيا(51و 48و 20و 12و 4تدخل تعديالت القواعد  (ج)

وترسي عىل أأي طلب دويل تلقى بشأأنه يف الأصل مكتُب تسمل ، 2020يوليو  1املرفق الثالث، حزي النفاذ يف 

لهيا يف املادة الطلبات عنرصًا واحدًا أأو أأكرث من العنارص املُشار   " يف ذكل التارخي أأو بعده.3("1)11اإ

، 2020يوليو  1، الواردة يف املرفق الرابع، حزي النفاذ يف 96و 57و 16و 15تدخل تعديالت القواعد  (د)

ل  ل يف ذكل التارخي أأو بعده، مبا يف ذكل  عنهوترسي عىل أأي طلب دويل سوف حُتوَّ ِّ رسوم من املكتب املُحصم

ةل   )ب(.3)اثنيا(45لأهنا تُطبَّق مبقتىض القاعدة  16مبوجب القاعدة الرسوم املُحصَّ

عىل  ، وترسي2020يوليو  1، الواردة يف املرفق اخلامس، حزي النفاذ يف 94و 71تدخل تعديالت القاعدتني  (ه)

دارة الفحص المتهيدي ادلويل يف ذكل التارخي أأو بعده. ه اإ دم  أأي مستند تتلقاه أأو تُعِّ

 الأحاكم املتعلقة بعنارص الطلب ادلويل وأأجزائه املُودعة خطأً: صخيويُقرتح أأيضًا أأن تعمتد امجلعية التفاهامت التالية فامي  .7

ر تضمني عنرص أأو جزء حصيح -)أأ  8.20"عند اعامتد القاعدة اجلديدة  (أأ ) ذا تعذَّ اثنيا(، اتفقت امجلعية عىل أأنه اإ

عامل القاعدة 2(")أأ )اثنيا(5.20ابلإحاةل مبوجب القاعدتني  اثنيا(، يوافق مكتب تسمل الطلبات -)أأ 8.20" و)د( بسبب اإ

"، وبترصحي من مودع الطلب، عىل أأن ترسي الإجراءات 3)أأ("4.19املعين واملكتب ادلويل، مبوجب القاعدة 

تب ابلنيابة عن ، ويف هذه احلاةل يُعترب الطلب ادلويل كام لو اكن قد تسلمه ذكل املك 4.19املنصوص علهيا يف القاعدة 

 )ب(."4.19القاعدة  أأحاكم "، مع مراعاة3)أأ("1.19املكتب ادلويل ابعتباره مكتبًا لتسمل الطلبات بناء عىل القاعدة 

ينبغ ، يف حاةل تضمني عنرص أأو  15، اتفقت امجلعية عىل أأن املادة )اثنيا(5.20"عند اعامتد القاعدة اجلديدة  (ب)

جراء البحث )اثنيا(205.جزء حصيح ابلإحاةل مبوجب القاعدة  ل ابإ دارة البحث ادلويل اإ )د(، أأن تُفرسَّ عىل حنو ل يُلزِّم اإ

ن وجدت("(  يالء الاعتبار الواجب للوصف والرسوم )اإ ادلويل عىل أأساس الطلب ادلويل )"مطالب امحلاية، مع اإ

ع خطأً وظل يف يف ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح املُضمَّن ابلإحاةل، ول يُلزِّهما مبراعاة أأي ع  مبا نرص أأو جزء ُأودِّ

لهيا يف القاعدة أأيضًا اتفقت امجلعية و . )د()اثنيا(5.20الطلب معاًل ابلقاعدة  ذا مل 1)اثنيا(40عىل أأنه يف احلاةل املُشار اإ ، اإ

ضافية يف غضون املهةل الزمنية احملددة، ينبغ  أأن تُفرسَّ املادة  دارة ال  15تُدفع أأي رسوم اإ بحث عىل حنو ل يُلزِّم اإ

يالء الاعتبار الواجب للوصف  جراء البحث ادلويل عىل أأساس الطلب ادلويل )"مطالب امحلاية، مع اإ ل ابإ ادلويل اإ
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ن وجدت"( مبا يف ذكل العنرص أأو اجلزء املُوَدع خطأً، ول يُلزِّهما مبراعاة أأي عنرص أأو جزء حصيح ُمدَرج  والرسوم، اإ

 )د(.")اثنيا(5.20لإحاةل مبوجب القاعدة ضمَّن اب)ج( أأو مُ )اثنيا(5.20الطلب مبوجب القاعدة  يف

 اختاذها املاكتب الوطنيةيتعني عىل اإجراءات أأخرى 

ىل القاعدتني اجلديدتني املقرتحتني  انتباهاملكتُب ادلويل  يلفت .8 ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

ذا اعمتدهتام امجلعية سوف تُتيحان ملاكتب تسمل الطلبات و اثنيا(، الواردتني يف املرفق الثالث، -اثنيا( و)ب-)أأ 8.20 اللتني اإ

ماكنية اإخطار املكتب ادلويل بأأوجه التعارض  بني القوانني الوطنية  2019أأكتوبر  9يف وجد تقد  يتالواملاكتب املعيمنة اإ

خطارات من 2)أأ(")اثنيا(05.2والقاعدتني اجلديدتني املعمول هبا  " و)د(، علامً بأأنه من املقرتح يف هاتني القاعدتني أأن أأي اإ

 .2020أأبريل  9القبيل جيب أأن يتسلمها املكتب ادلويل قبل  هذا

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  .9 اإ

ىل:  الرباءات مدعوة اإ

دخالها  (أأ ) اعامتد التعديالت املقرتح اإ

لتعاون بشأأن عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة ا

ىل  الرباءات الواردة يف املرفقات من الأول اإ

، PCT/A/51/2اخلامس من الوثيقة 

وبدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية املنصوص 

 من الوثيقة نفسها؛ 6 علهيا يف الفقرة

واعامتد التفاهامت الواردة يف الفقرة  (ب)

 .PCT/A/51/2من الوثيقة  7

 ]تيل ذكل املرفقات[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

 املاكتب يفخبصوص ضامانت يف حاةل حدوث أأعطال تؤثر 

 قامئة احملتوايت

 2 ................................................................................................. عذر التأأخر يف مراعاة املهل   )رابعا(82القاعدة 

 2 ......................................................................................................................... ]ل تغيري[   1)رابعا(82

 2 ......................................................................... عدم توفر وسائل التصال الإلكرتونية يف املكتب   2)رابعا(82
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   )رابعا(82القاعدة 

 عذر التأأخر يف مراعاة املهل

 ]ل تغيري[   1)رابعا(82

 الإلكرتونية يف املكتبعدم توفر وسائل التصال    2)رابعا(82

دة يف  )أأ( جيوز لأي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية النص عىل قبول عذر التأأخر يف مراعاة املهةل املُحدَّ

جراء دلى ذكل املكتب أأو تكل املنظمة بسبب عدم توفر أأي من وسائل التصال الإلكرتونية  الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإ

كتب أأو تكل املنظمة، رشط القيام بذكل الإجراء يف يوم العمل التايل اذلي تكون فيه تكل الوسائل املسموح هبا يف ذكل امل 

وينرش املكتب املعين أأو املنظمة املعنية معلومات عن أأي من حالت عدم توفر تكل الوسائل، مبا يف ذكل . الإلكرتونية متاحة

ر املكتَب ادل  ويل بذكل.الفرتة اليت تس تغرقها تكل احلاةل، وخُيطِّ

لهيا يف الفقرة )أأ(،  )ب( ل يتعني عىل أأي مكتب معنيم أأو خمتار قام املودع دليه، وقت نرش املعلومات املشار اإ

دة بناء عىل الفقرة )أأ(. 39أأو املادة  22ابلإجراءات املنصوص علهيا يف املادة   أأن يراع  عذَر التأأخر يف مراعاة همةل حمدَّ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

ضافة بياانت مبوجب القاعدة   11.4خبصوص تصحيح أأو اإ

 قامئة احملتوايت

ضافة البياانت مبوجب القاعدة    )رابعا(26القاعدة   2 ...................................................................... 11.4تصحيح أأو اإ

ضافة البياانت   1)رابعا(26القاعدة   2 ........................................................................................... تصحيح أأو اإ

ضافة البياانت   2)رابعا(26القاعدة   2 .............................................................................. التأأخر يف تصحيح أأو اإ
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   )رابعا(26القاعدة 

 11.4تصحيح أأو اإضافة البياانت مبوجب القاعدة 

ضافة البياانت   1)رابعا(26القاعدة   تصحيح أأو اإ

ليه يف القاعدة  ح أأي بيان مشار اإ ه  11.4جيوز ملودع الطلب أأن يصحم شعار يُوجَّ ىل العريضة مبوجب اإ أأو أأن يضيفه اإ

ىل املكتب ادلويل يف غضون  شعار يتسلممه املكتب ادلويل بعد انقضاء  16اإ شهرًا من اترخي الأولوية، رشيطة أأن يعترب أأي اإ

ذا بلغه قبل الانهتاء من التحضريات التقنية للنرش ادلويل.تكل املهةل كام لو اكن قد اس ُتمل يف اليوم   الأخري من تكل املهةل اإ

ضافة البياانت   2)رابعا(26القاعدة   التأأخر يف تصحيح أأو اإ

ذا ليه يف القاعدة  اإ ضافة لبيان مشار اإ دة مبوجب القاعدة  11.4مل يُس تمل أأي تصحيح أأو اإ ، تعنيم 1)رابعا(26يف املهةل احملدم

 املكتب ادلويل أأن خيطر مودع الطلب بذكل وأأن يبارش الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.عىل 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذيةالتعديالت املقرتح   اإ

 خبصوص عنارص وأأجزاء الطلب ادلويل املُوَدعة خطأً 

 قامئة احملتوايت

 3 .................................................................................................................. العريضة )حمتوايهتا(   4القاعدة 

ىل  1.4من   3 ............................................................................................................. ]ل تغيري[   17.4اإ

 3 ............................................................................................................... بيان التضمني ابلإحاةل   18.4

 3 .............................................................................................................................. ]ل تغيري[   19.4

 4 .............................. اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل والرتامج املطلوبة لأغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل   12القاعدة 

 4 .............................................................................................................................. ]ل تغيري[   1.12

مة بناء عىل القاعدة    )اثنيا(1.12  4 .............. 6.20أأو  )اثنيا(5.20أأو 5.20أأو  3.20اللغة احملررة هبا العنارص والأجزاء امُلقدَّ

ىل  )اثلثا(1.12من   4 ....................................................................................................... ]ل تغيري[   4.12اإ
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   4القاعدة 

 العريضة )حمتوايهتا(

ىل  1.4من   ]ل تغيري[   17.4اإ

 بيان التضمني ابلإحاةل   18.4

ذا اكن الطلب ادلويل، يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل أأصال عنرصا واحدا أأو أأكرث من  اإ

لهيا يف املادة  "، يطالب بأأولوية طلب سابق، جاز أأن حتتوي العريضة عىل بيان يفيد بأأن الطلب 3("1)11العنارص املشار اإ

لهيا يف 6.20ادلويل يتضمن ابلإحاةل، لأغراض تطبيق القاعدة  املادة ، أأي عنرص من عنارص الطلب ادلويل املشار اإ

لهيا يف القاعدة  ،(ه")د( أأو )3("1)11 ، أأو أأي )أأ(5.20أأو أأي جزء من أأجزاء الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املشار اإ

لهيا يف القاعدة  ذا مل يرد يف الطلب ادلويل ولكنه اكن  أأ())اثنيا(5.20عنرص أأو جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املُشار اإ اإ

جراء التثبيت مبوجب القاعدة  ذا مل يرد ذكل البيان يف العريضة يف ذكل . 6.20واردا ابلاكمل يف الطلب السابق، رشط اإ واإ

م مع ىل العريضة برشط واحد ل غري وهو أأن يكون ذكل البيان قد ورد يف الطلب ادلويل أأو قُدمِّ ضافته اإ ه، التارخي، جازت اإ

 يف ذكل التارخي.

 ]ل تغيري[   19.4
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   12القاعدة 

 اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل

 والنرش ادلويل والرتامج املطلوبة لأغراض البحث ادلويل

 ]ل تغيري[   1.12

مة بناء عىل القاعدة    )اثنيا(1.12  6.20أأو  )اثنيا(5.20أأو 5.20أأو  3.20اللغة احملررة هبا العنارص والأجزاء امُلقدَّ

ليه يف املادة  أأو  )ب(3.20( اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة ه")د( أأو )3("1)11يكون العنرص املشار اإ

)أأ( واجلزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة 6.20أأو  )ج()اثنيا(5.20)ب( أأو )اثنيا(5.20

ذا 6.20أأو  ج())اثنيا(5.20)ب( أأو )اثنيا(5.20)ج( أأو 5.20)ب( أأو 5.20 يداعه، واإ )أأ( حمررًا بلغة الطلب ادلويل كام جرى اإ

)أأ(، وجب أأن يكون العنرص واجلزء املعين حمررين بلغة 4.12)أأ( أأو 3.12اكنت ترمجة الطلب مطلوبة بناء عىل القاعدة 

يداعه ولغة تكل الرتمجة.  الطلب كام جرى اإ

ىل  )اثلثا(1.12من   ]ل تغيري[   4.12اإ
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   20القاعدة 

 اترخي الإيداع ادلويل

ىل  1.20من   ]ل تغيري[   4.20اإ

 الأجزاء غري املوجودة   5.20

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات، عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف  )أأ( اإ

(، أأن جزءاً من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ليس موجودا أأو يبدو أأنه ليس موجودا، مبا يف ذكل 1)11رشوط املادة 

، ولكن عدا احلاةل اليت يكون فهيا )"جزء غري موجود"(ودة احلاةل اليت تكون فهيا مجيع الرسوم غري موجودة أأو تبدو غري موج

لهيا يف املادة  وعدا احلاةل ( غري موجود أأو يبدو غري موجود، عىل الإطالق، ه")د( أأو )3("1)11أأحد العنارص املشار اإ

لهيا يف ىل أأحد الأمرين التال )أأ()اثنيا(5.20القاعدة  املُشار اإ يني يف أأقرب فرصة، حسب ، تعنيم أأن يدعو ذكل املكتب املودع اإ

 اختيار املودع:

 أأن يس تمكل الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي اجلزء غري املوجود؛ "1"

 ؛18.4)أأ(، أأن اجلزء ُمضمَّن ابلإحاةل بناء عىل القاعدة 6.20أأو أأن يؤكد، وفقا للقاعدة  "2"

 12ذا اكنت تكل املهةل تنقيض بعد انقضاء واإ . 7.20وأأن يديل بأأية مالحظات، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة 

يداع أأي طلب يطالب بأأولويته، وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُلفت عناية املودع اإىل ذكل الظرف.  شهرا من اترخي اإ

ليه يف الفقرة )أأ( لس تكامل الطلب ادلويل  )ب( م املودع ملكتب تسمل الطلبات اجلزء غري املوجود املشار اإ ذا قدَّ اإ

( 1)11، عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفا ذلكل، يف التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة وماملزع

دراج ذكل اجلزء يف الطلب7.20مس توفاة أأو قبهل ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ووجب أأن يعمتد  ،، تعني اإ

يداع ادلويل وأأن يتخذ 1)11يع رشوط املادة مكتب تسمل الطلبات التارخي اذلي تكون فيه مج  ( مس توفاة مبثابة اترخي الإ

 )ب( و)ج(.2.20الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

 ]ل تغيري[   من )ج( اإىل )ه(
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 عنارص وأأجزاء ُموَدعة خطأً    )اثنيا(5.20

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات، عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل )أأ( للتأأكد من أأهنا تس تويف  اإ

ليه يف املادة 1)11رشوط املادة  ")د( أأو )ه( ُموَدٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُموَدٌع خطأً، أأو 3("1)11(، أأن عنرصًا اكماًل ُمشارًا اإ

يع أأن جزءًا من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ُموَدٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُموَدٌع خطأً، مبا يف ذكل احلاةل اليت تكون فهيا مج 

ىل  االرسوم ُموَدعة خطأً أأو يبدو أأهن ُموَدعة خطأً )"عنرص أأو جزء ُموَدع خطأً"(، تعنيم أأن يدعو ذكل املكتُب مودَع الطلب اإ

 أأحد الأمرين التاليني يف أأقرب فرصة، حسب اختيار املودع:

 أأن يصحح الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي العنرص أأو اجلزء الصحيح؛ "1"

)أأ(، أأن العنرص أأو اجلزء الصحيح ُمضمَّن ابلإحاةل بناء عىل 6.20قا للقاعدة أأو أأن يؤكد، وف "2"

 ؛18.4 القاعدة

ن وجدت، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ذا اكنت تكل املهةل تنقيض . 7.20وأأن يديل ابملالحظات، اإ واإ

يداع أأي طلب يطالب بأأولويته، وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُلفت عناية املودع  شهراً  12بعد انقضاء  من اترخي اإ

 اإىل ذكل الظرف.

م املودُع اإىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل املزعوم، عقب  )ب( ذا قدَّ اإ

ة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفًا ذلكل، يف ا ( مس توفاة أأو قبهل 1)11لتارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة دعوة ُموهجَّ

دراج ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب، ووجب 7.20ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ، وجب اإ

ي تكون فيه مجيع حذف العنرص أأو اجلزء املعين املُوَدع خطأً من الطلب، ووجب أأن يعمتد مكتب تسمل الطلبات التارخي اذل

)ب( و)ج( 2.20( مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع ادلويل وأأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 1)11رشوط املادة 

 واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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 [)اثنيا(5.20]اتبع القاعدة 

م املودُع اإىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل، عقب دعوة  )ج( ذا قدَّ اإ

ة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفًا ذلكل، بعد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  ( مس توفاة ولكن يف غضون 1)11ُموهجَّ

دراج 7.20املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب، ووجب حذف العنرص أأو ، وجب اإ

اجلزء املعين املُوَدع خطأً من الطلب، ووجب أأن يصحح مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل ليصبح التارخي اذلي 

الإجراءات  تسملَّ فيه مكتب تسمل الطلبات ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح، وأأن خُيطر مودع الطلب بذكل، وأأن يتخذ

 املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.

نًا يف  )د( ذا اعُترب العنرص أأو اجلزء الصحيح، عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفًا ذلكل، ُمضمَّ اإ

صل )ب(، يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف الأ 6.20الطلب ادلويل املزعوم، بناء عىل القاعدة 

لهيا يف املادة  "، وجب أأن يبقى العنرص أأو اجلزء املعين املُوَدع خطأً يف الطلب، 3("1)11واحدًا أأو أأكرث من العنارص املشار اإ

( مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع 1)11وتعنيم عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يعمتد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة 

 )ب( و)ج( واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.2.20ات املنصوص علهيا يف القاعدة ادلويل وأأن يتخذ الإجراء

ىل  (ه) م اإ شعار مقدم ذا مت تصحيح اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل الفقرة )ج(، جاز للمودع أأن يلمتس، مبوجب اإ اإ

تبار العنرص أأو اجلزء الصحيح كام لو مكتب تسمل الطلبات يف غضون شهر واحد من اترخي الإخطار بناء عىل الفقرة )ج(، اع 

م، ويُعترب العنرص أأو اجلزء املعين املُوَدع خطأً غري  مل يكن. ويف هذه احلاةل، يُعترب العنرص أأو اجلزء الصحيح كام لو مل يقدم

الطلبات  حمذوف من الطلب، ويُعترب تصحيح اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل الفقرة )ج( كام لو مل يمت، ويتخذ مكتب تسمل

 الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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كيد تضمني العنارص والأجزاء ابلإحاةل   6.20  تأأ

 [ل تغيري]   )أأ( و)ب(

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات أأن رشطاً  )ج( أأو الفقرة )أأ( مل يس توف أأو أأن العنرص أأو  4.18من رشوط القاعدة  اإ

ليه يف الفقرة )أأ( مل يرد ابلاكمل يف الطلب السابق املعين، تعنيم عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يتخذ الإجراءات  اجلزء املشار اإ

 احلال. حسب ج(،))اثنيا(5.20 )ب( أأو)اثنيا(5.20أأو  )ج(5.20)ب( أأو 5.20" أأو 1)ب("3.20املنصوص علهيا يف القاعدة 

 املهةل   7.20

لهيا يف القاعدة تكون املهةل  )أأ( )أأ( و)ب( و)ج( 5.20والقاعدة  4.20)أأ( و)ب( والقاعدة 3.20املطبقة املشار اإ

 )أأ( كام ييل:6.20والقاعدة  )أأ( و)ب( و)ج()اثنيا(5.20والقاعدة 

ىل املودع بناء عىل القاعدة  "1" ذا أأرسلت دعوة اإ ، ()أأ )اثنيا(.205أأو القاعدة )أأ( 5.20)أأ( أأو القاعدة 3.20اإ

 من اترخي ادلعوة؛ حسب ما يقتضيه احلال، شهرين اعتباراً 

ىل املودع، خالل شهرين اعتباراً  "2" ذا مل ترسل دعوة من ذكل القبيل اإ من التارخي اذلي يكون فيه  اإ

لهيا يف املادة أأو أأكرث من العنارص  مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف الأصل واحداً   ".3("1)11املشار اإ

 [ل تغيري]   )ب(
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 عدم الامتيش مع القوانني الوطنية   8.20

 ]ل تغيري[   )أأ(

ذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني -)أأ  ، تامتىش مع القانون الوطين 2019أأكتوبر  9" و)د(، يف 2)أأ(")اثنيا(5.20اثنيا( اإ

القواعد املعنية ل تطبق عىل طلب دويل مودع دلى ذكل املكتب ما دامت ل اذلي يطبقه مكتب تسمل الطلبات، فاإن 

وينرش املكتب . 2020أأبريل  9تامتىش مع ذكل القانون، رشط أأن يُعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه 

 ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

ذا  (اثنيا-)أأ اثلثا(-)أأ   18.4، بناء عىل القاعدتني غري موجود ابلإحاةل عنرصًا أأو جزءاً الطلب ادلويل اس تحال تضمني اإ

عامل الفقرة )أأ( 6.20و من هذه القاعدة، يتخذ مكتب تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا اثنيا( -أأو الفقرة )أأ  بسبب اإ

ذا اختذ مكتب . ، حسب احلال)ج()اثنيا(5.20ب( أأو ))اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20)ب( أأو 5.20" أأو 1)ب("3.20يف القاعدة  واإ

، جاز للمودع أأن يتخذ الإجراءات )ج()اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

 .)ه(، حسب احلال)اثنيا(5.20أأو  (ه)5.20املنصوص علهيا يف القاعدة 

 ]ل تغيري[   )ب(

ذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني -)ب ، مامتش ية مع القانون الوطين 2019أأكتوبر  9" و)د(، يف 2)أأ(")اثنيا(5.20اثنيا( اإ

، ل تنطبق القواعد املعنية عىل ذكل املكتب فامي يتعلق بطلب دويل بورشت بشأأنه الأفعال املشار  اذلي يطبقه املكتب املعنيم

لهيا يف املادة  كتب، ما دامت ل تامتىش مع ذكل القانون، رشط أأن يُعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل دلى ذكل امل  22اإ

 وينرش املكتب ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.. 2020أأبريل  9يف موعد أأقصاه 
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 [8.20]اتبع القاعدة 

ذا اكن  )ج( لهيا مكتب تسمل هناك اإ عنرص أأو جزء يعترب مضمنا ابلإحاةل يف الطلب ادلويل مبوجب نتيجة خلص اإ

)ب( ولكن ذكل التضمني ابلإحاةل ل ينطبق عىل الطلب ادلويل لأغراض الإجراء املبارش دلى 6.20الطلبات بناء عىل القاعدة 

عامل الفقرة )ب(  اعدة، جاز للمكتب املعنيم أأن يعامل الطلب كام لو اكن من هذه الق (اثنيا-أأو الفقرة )بمكتب معنيم بسبب اإ

يداعه ادلويل قد مت اعامتده بناء عىل القاعدة  أأو تصحيحه بناء عىل  )ب()اثنيا(5.20أأو )ب( 5.20أأو  "1)ب("3.20اترخي اإ

 من تبديل.)ج( و)د( مع ما يلزم 1)اثلثا(82، حسب احلال، رشط تطبيق القاعدة )ج()اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20القاعدة 
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   )اثنيا(40القاعدة 

 قصة أأو العنارص والأجزاء الصحيحةالرسوم الإضافية يف حال الأجزاء النا

 املدرجة يف الطلب ادلويل أأو اليت تُعترب كام لو اكنت ُمدرجة يف الطلب ادلويل

ىل تسديد الرسوم الإضافية   1)اثنيا(40  ادلعوة اإ

دارُة البحث ادلويل  ذا اكن اجلزء الناقص أأو العنرص جيوز أأن تدعو اإ ىل تسديد الرسوم الإضافية اإ املودَع اإ

 الصحيح: اجلزء أأو

 )ج(، عىل التوايل؛)اثنيا(5.20)ج( أأو القاعدة 5.20ُمدرجًا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة  "1"

كام لو اكن ُمدرجًا يف )د( عىل التوايل، )اثنيا(5.20)د( أأو القاعدة 5.20أأو يُعترب، بناء عىل القاعدة  "2"

الطلب ادلويل يف التارخي اذلي اس تمل فيه مكتب تسملم الطلبات لأول مرة واحدًا أأو أأكرث من العنارص 

لهيا يف املادة   "؛3("1)11املُشار اإ

عداد تقرير البحث ادلويل وجيب أأن يُدعى مودع الطلب يف . قد ُأخطرت به تكل الإدارة فقط بعد أأن رشعت يف اإ

ىل مقدار تكل الرسوم تكل ادلعو  ىل تسديد الرسوم الإضافية يف غضون شهر واحد من اترخي ادلعوة، وأأن تشري ادلعوة اإ ة اإ

د . املطلوب تسديدها دارة البحث ادلويل مقدار الرسوم الإضافية، ولكن جيب أأل تتجاوز رمس البحث؛ وتُسدَّ د اإ وحُتدمِّ

دارة البحث ادلويل  تقرير البحث ادلويل بناء عىل الطلب ادلويل وجيب أأن . الرسوم الإضافية اإىل تكل الإدارة مبارشةً  تُعدَّ اإ

ضافية من هذا القبيل يف غضون املهةل  مبا يف ذكل أأي جزء انقص أأو أأي عنرص أأو جزء حصيح، برشط تسديد أأي رسوم اإ

 الزمنية احملددة.
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   48القاعدة 

 النرش ادلويل

 ]ل تغيري[   1.48

 احملتوايت   2.48

 ]ل تغيري[   )أأ(

 مع مراعاة الفقرة )ج(، تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت: )ب(

 ]ل تغيري[   "4اإىل " "1من "

ذا اعمتد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة  "5" )د( 5.20 أأو "2)ب("3.20اإ

ىل بيان 6.20و 18.4عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  ()داثنيا()5.20 أأو ، بيان بذكل ابلإضافة اإ

ن اكن املودع قد اعمتد، لأغراض القاعدة  ( يف ما اثنيا-)أأ( أأو )ب( أأو )ب1.17"، عىل الامتثال للقاعدة 2)أأ("6.20يؤكد اإ

مة وحدها؛ يتعلق بوثيقة الأولوية أأو عىل نسخة عن الطلب السابق  املعين مقدَّ

 ]ل تغيري[   "6"

لرد  3)اثنيا(26بيان بأأن الطلب ادلويل املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامتس بناء عىل القاعدة  "7"

 ؛حق الأولوية وقرار مكتب تسمل الطلبات بناء عىل ذكل الالامتس، عند الاقتضاء

ب( أأو ))اثنيا(5.20ذف من الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة بيان بأأن عنرصًا أأو جزءًا ُمودعًا خطًا قد حُ  "8"

 )ج(، عند الاقتضاء.

 ]ل تغيري[   من )ج( اإىل )ن(

ىل  3.48من   ]ل تغيري[   6.48اإ
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   )اثنيا(51القاعدة 

 27بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 

  بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل   1)اثنيا(51

أأن يُطلب من املودع بناء عىل القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب املعني أأن يقدم خباصة ما يأأيت وفقًا جيوز  )أأ(

 :2)اثنيا(51وبرشط مراعاة القاعدة  27للامدة 

 ]ل تغيري[   "6اإىل " "1من "

لب " بشأأن أأي مودع ط3" و"2)أأ("5.4أأي بيان غري متوفر يف البياانت املشرتطة بناء عىل القاعدة  "7"

ىل ادلوةل املعيمنة  ؛ابلنس بة اإ

)ب( أأو )اثنيا(5.20ترمجة لأي عنرص أأو جزء ُموَدع خطأً وُحذف من الطلب ادلويل وفقًا للقاعدة  "8"

لهيا يف القاعدة   .1)اثلثا(82)ج(، يف احلالت املُشار اإ

ىل )د(  ]ل تغيري[   من )ب( اإ

، وفقًا للامدة جيوز أأن يقيض القانون الوطين اذلي يُطبقه املكتب  (ه) ، بأأن يقدم املودع ترمجة لوثيقة 27املعنيم

ل يف احلالتني التاليتني:  الأولوية، علامً بأأن تكل الرتمجة ل جيوز املطالبة هبا اإ

 ]ل تغيري[   "1"

ذا اكن مكتب تسمل الطلبات قد اعمتد اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة  "2"  أأو "2)ب("3.20أأو اإ

لأغراض البت، بناء  6.20و 18.4عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  )د()اثنيا(5.20 أأو)د( 5.20

)ب(، يف أأن ذكل العنرص أأو اجلزء وارد ابلاكمل يف وثيقة الأولوية املعنية من عدمه، ويف هذه احلاةل، 1)اثلثا(82عىل القاعدة 

ن تعلمق الأمر جبزء من الوصف أأو  جيوز أأن يقتيض أأيضاً  م، اإ القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب املعنيَّ من املودع أأن يقدمِّ

 املطالب أأو الرسوم، بيااًن ابملاكن اذلي يرد فيه ذكل اجلزء يف ترمجة وثيقة الأولوية.

 ]ل تغيري[   3)اثنيا(51اإىل  2)اثنيا(51من 
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   55القاعدة 

 ادلويل(اللغات )الفحص المتهيدي 

 ]ل تغيري[   1.55

 ترمجة الطلب ادلويل   2.55

 ]ل تغيري[   )أأ(

ليه يف  (اثنيا-)أأ  لهيا يف الفقرة )أأ( أأي عنرص مشار اإ ىل اللغة املشار اإ جيب أأن تشمل ترمجة الطلب ادلويل اإ

مه املودع بناء عىل القاعدة ه")د( أأو )3("1)11 املادة )أأ( وأأي 6.20أأو  )ج()اثنيا(5.20)ب( أأو )اثنيا(5.20أأو  )ب(3.20( يقدمِّ

مه املودع بناء عىل القاعدة  )ب( )اثنيا(205.)ج( أأو 5.20أأو )ب( 5.20جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم قدَّ

 )ب(.6.20)أأ( يعترب واردا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة 6.20أأو  )ج()اثنيا(5.20 أأو

ىل )د(اثلثا-من )أأ   ]ل تغيري[   ( اإ

 ]ل تغيري[   3.55
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 )اثلثا(82القاعدة 

 تصحيح الأخطاء اليت يرتكهبا مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل

 الأخطاء املتعلقة بتارخي الإيداع ادلويل وابملطالبة ابلأولوية   1)اثلثا(82

 ]ل تغيري[   )أأ(

ذا حدد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة  )ب( أأو )د( 5.20أأو  "2)ب("3.20اإ

ولكن املكتب املعنيم أأو اخملتار  6.20و 18.4عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني د( ))اثنيا(5.20

 رأأى ما ييل:

 ( يف ما يتعلق بوثيقة الأولوية؛اثنيا-)أأ( أأو )ب( أأو)ب1.17أأن املودع مل ميتثل للقاعدة  "1"

" 2)ه("1)اثنيا(51" أأو 1)أأ("6.20أأو  18.4نصوص علهيا يف القاعدة أأو أأن أأحد الرشوط امل  "2"

 يس توف؛ مل

 ابلاكمل يف وثيقة الأولوية املعنية؛ أأو أأن العنرص أأو اجلزء ليس وارداً  "3"

د بناء عىل القاعدة  جاز للمكتب املعنيم أأو اخملتار أأن يعامل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي الإيداع ادلويل قد ُحدمِّ

ح بناء عىل القاعدة  )ب()اثنيا(5.20أأو )ب( 5.20أأو  "1)ب("3.20 ، حسب الاقتضاء، ج())اثنيا(05.2أأو )ج( 5.20أأو حُصمِّ

 .مع ما يلزم من تبديل)ج( 1.17رشط مراعاة الفقرة )ج(، وعىل أأن تطبق القاعدة 

د هل اترخي الإيداع  ل يعامل املكتب املعنيم أأو اخملتار الطلب ادلويل بناء عىل الفقرة )ب( كام )ج( لو اكن قد ُحدمِّ

ح بناء عىل القاعدة  )ب()اثنيا(5.20أأو )ب( 5.20أأو  "1)ب("3.20ادلويل بناء عىل القاعدة  أأو )ج( 5.20أأو حُصمِّ

امةل املزمعة أأو تقدمي الامتس بناء عىل الفقرة )د(، ، من غري أأن يتيح للمودع فرصة الإدلء مبالحظاته حول املع)ج()اثنيا(5.20

 يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال.
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 [1)اثلثا(82]اتبع القاعدة 

يداعه ادلويل  )د( ذا أأخطر املكتب املعني أأو اخملتار املودع بأأنه يعزتم عىل معامةل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإ اإ

ح بناء عىل القاعدة  ىل ، وفقا للفقرة )ج(، جاز للمو )ج()اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20قد حُصمِّ م اإ شعار مقدَّ دع أأن يلمتس، مبوجب اإ

لهيا يف الفقرة )ج(، اعتبار اجلزء الناقص املعين  ، أأو العنرص أأو اجلزء الصحيح املعين،ذكل املكتب يف غضون املهةل املشار اإ

العنرص أأو الناقص، أأو ذكل كام لو مل يكن لأغراض الإجراءات الوطنية دلى ذكل املكتب. ويف تكل احلاةل، يعترب ذكل اجلزء 

ح. اجلزء الصحيح، يداعه ادلويل قد حُصمِّ م ول يعامل املكتب الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإ  كام لو مل يقدَّ

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

 خبصوص حتويل الرسوم

 قامئة احملتوايت

 2 ............................................................................................................... رمس الإيداع ادلويل   15القاعدة 

 2 .............................................................................................................................. ]ل تغيري[   1.15

 2 .............................................................................................................. مقدار الرمس؛ التحويل   2.15

 2 .................................................................................................................... ]ل تغيري[   4.15و 3.15

 3 ......................................................................................................................... رمس البحث   16القاعدة 

 3 ............................................................................................................. احلق يف املطالبة برسوم   1.16

 3 .................................................................................................................... ]ل تغيري[   3.16و 2.16

 4 ......................................................................................................................... رمس املعاجلة   57القاعدة 

 4 .............................................................................................................................. ]ل تغيري[   1.57

 4 .............................................................................................................. مقدار الرمس؛ التحويل   2.57

 4 .................................................................................................................... ]ل تغيري[   4.57و 3.57

 5 ...................................................................................... جدول الرسوم؛ اس تالم الرسوم وحتويلها   96القاعدة 

 5 .............................................................................................................................. ]ل تغيري[   1.96

خطار اس ت   2.96  5 .......................................................................................... الم الرسوم؛ حتويل الرسوماإ

 



PCT/A/51/2 
Annex IV 
2 
 

   15القاعدة 

 رمس الإيداع ادلويل

 ]ل تغيري[   1.15

 ؛ التحويلمقدار الرمس   2.15

 ]ل تغيري[   )أأ( و)ب(

ذا اكنت العمةل املقررة يه الفرنك السويرسي، حييل مكتب تسمل الطلبات الرمس املذكور ابلفرنك السويرسي  )ج( اإ

ىل املكتب ادلويل   .2.96وفقًا للقاعدة  يف أأقرب فرصةاإ

ذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل: )د(  اإ

ىل الفرنك السويرس  "1" ي دون قيد أأو رشط، حيدد املدير العام، ابلنس بة اإىل لك مكتب قابةل للتحويل اإ

من ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس الإيداع ادلويل، مبلغًا معادًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة 

ىل املكتب ادلويل وفقًا  يف أأقرب فرصة وفقًا لتوجهيات امجلعية، وحييل مكتب تسمل الطلبات املبلغ بتكل العمةل اإ

 ؛2.96 للقاعدة

ىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط، يكون مكتب تسمل الطلبات مسؤوًل  "2" غري قابةل للتحويل اإ

ىل املكتب  ىل الفرنك السويرسي وحييل ذكل الرمس ابلفرنك السويرسي اإ عن حتويل رمس الإيداع ادلويل من العمةل املقررة اإ

وملكتب تسمل الطلبات أأن يس تعيض عن . 2.96، وفقًا للقاعدة قدار املبلغ احملدد يف جدول الرسوم، مبيف أأقرب فرصة ادلويل

ن رغب يف ذكل، عىل أأن حييل املبلغ  ىل اليورو أأو ادلولر الأمرييك، اإ ذكل بتحويل رمس الإيداع ادلويل من العمةل املقررة اإ

، كام حيدده املدير 2.96وفقًا للقاعدة  يف أأقرب فرصة املكتب ادلويلاملعادل ذلكل الرمس ابليورو أأو ادلولر الأمرييك اإىل 

لهيا يف البند "  ".1العام وفقًا لتوجهيات امجلعية املشار اإ

 ]ل تغيري[   4.15و 3.15
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   16القاعدة 

 رمس البحث

 احلق يف املطالبة برسوم   1.16

 ]ل تغيري[   )أأ( و)ب(

دارة البحث ادلويل الرمس املذكور )"العمةل احملددة"(،  )ج( ذا اكنت العمةل املقررة يه العمةل اليت حددت هبا اإ اإ

 .2.96وفقًا للقاعدة بتكل العمةل يف أأقرب فرصة و حييل مكتب تسمل الطلبات الرمس املذكور اإىل تكل الإدارة 

ذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف العمةل احملددة واك )د(  نت تكل العمةل:اإ

ىل العمةل احملددة دون قيد أأو رشط، حيدد املدير العام، ابلنس بة اإىل لك مكتب من  "1" قابةل للتحويل اإ

ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس البحث، مبلغًا معادًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفقًا 

دارة البحث ادلويل لتوجهيات امجلعية، وحييل مكتب تسمل الط  ىل اإ وفقًا يف أأقرب فرصةلبات املبلغ بتكل العمةل اإ

 ؛2.96 للقاعدة

ىل العمةل احملددة دون قيد أأو رشط، يكون مكتب تسمل الطلبات مسؤوًل عن  "2" غري قابةل للتحويل اإ

ىل العمةل احملددة وحييل ذكل الرمس ابلعمةل احملددة اإ  دارة البحث ادلويلحتويل رمس البحث من العمةل املقررة اإ يف أأقرب  ىل اإ

دارة البحث ادلويلفرصة  .2.96، وفقًا للقاعدة ، مبقدار املبلغ اذلي حتدده اإ

 ]ل تغيري[   )ه( و)و(

 ]ل تغيري[   3.16و 2.16
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   57القاعدة 

 رمس املعاجلة

 ]ل تغيري[   1.57

 ؛ التحويلمقدار الرمس   2.57

 ]ل تغيري[   )أأ( و)ب(

ىل املكتب ادلويل  )ج( ذا اكنت العمةل املقررة يه الفرنك السويرسي، حتيل الإدارة الرمس املذكور اإ  يف أأقرب فرصةاإ

 .2.96وفقًا للقاعدة  وابلفرنك السويرسي

ذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل: )د(  اإ

ىل الفرنك السويرسي دون قي "1" دارة تقر قابةل للتحويل اإ د أأو رشط، حيدد املدير العام، ابلنس بة اإىل لك اإ

بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس املعاجلة، مبلغًا معادًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفقًا لتوجهيات امجلعية، وحتيل الإدارة 

ىل املكتب ادلويل   ؛2.96وفقًا للقاعدة يف أأقرب فرصةاملبلغ بتكل العمةل اإ

ىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط، تكون الإدارة مسؤوةل عن حتويل رمس غري  "2" قابةل للتحويل اإ

ىل املكتب ادلويل ىل الفرنك السويرسي وحتيل ذكل الرمس ابلفرنك السويرسي اإ ، يف أأقرب فرصة املعاجلة من العمةل املقررة اإ

دارة أأن تس تعيض عن ذكل بتحويل رمس املعاجلة من العمةل ولالإ . 2.96، وفقًا للقاعدة مبقدار املبلغ احملدد يف جدول الرسوم

ن رغبت يف ذكل، عىل أأن حتيل املبلغ املعادل ذلكل الرمس ابليورو أأو ادلولر  ىل اليورو أأو ادلولر الأمرييك، اإ املقررة اإ

ىل املكتب ادلويل لهيا يف البند "، كام حيدده املدير العام وفقًا لتوجهيات امجلعية املشيف أأقرب فرصة الأمرييك اإ ، وفقًا "1ار اإ

 .2.96للقاعدة 

 ]ل تغيري[   4.57و 3.57
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   96القاعدة 

 الرسوم وحتويلها اس تالم؛ جدول الرسوم

 ]ل تغيري[   1.96

خطار اس تالم الرسوم؛ حتويل الرسوم   2.96  اإ

املكتب ادلويل لأغراض تطبيق هذه القاعدة، يُقصد بلكمة "املكتب" مكتب تسمل الطلبات )مبا يف ذكل  )أأ(

دارة الفحص المتهيدي  دة للبحث ادلويل الإضايف، أأو اإ دارة ُمحدَّ دارة البحث ادلويل، أأو اإ بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات(، أأو اإ

 ادلويل، أأو املكتب ادلويل.

ب يف حاةل قيام أأحد املاكتب، وفقًا لهذه الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية، بتحصيل رمس )"املكت )ب(

ل أأن يرسل يف أأقرب فرصة اإخطارًا بتسمل  ِّ ل"( حلساب مكتب أ خر )"املكتب املس تفيد"(، جيب عىل املكتب املُحصم ِّ املُحصم

وجيب عىل املكتب املس تفيد، فور تسمل الإخطار، أأن مييض يف الإجراءات . لك رمس من هذا القبيل وفقًا للتعلاميت الإدارية

ل ذكل الرمس.كام لو اكن قد تسمل الرمس يف التارخي ِّ   اذلي تسمل فيه املكتب املُحصم

لها حلساب أأحد املاكتب املس تفيدة اإىل ذكل املكتب وفقًا  )ج( ِّ ل حتويل أأي رسوم حُيصم ِّ جيب عىل املكتب املُحصم

 للتعلاميت الإدارية.

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل  خبصوص توفر امللف اذلي حتتفظ به اإ

 قامئة احملتوايت

رسال تقرير الفحص المتهيدي ادلويل واملستندات ذات الصةل 71القاعدة   2 ............................................................. اإ

ليه 71.1  2 ............................................................................................................................   املرسل اإ

 2 .................................................................................................... صورة عن الواثئق املستشهد هبا 71.2

ماكنية الاطالع عىل امللفات 94القاعدة   3 ...................................................................................................... اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل 94.1  3 ...................................................................... اإ

ىل  )اثنيا(94.1من   3 ....................................................................................................... ]ل تغيري[   94.3اإ
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   71القاعدة 

 تقرير الفحص المتهيدي ادلويل اإرسال

 واملستندات ذات الصةل

ليه   1.71  املرسل اإ

ن وجدت يف  )أأ( دارة الفحص المتهيدي ادلويل صورة عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل وعن مرفقاته اإ ترسل اإ

 ذاته اإىل لك من املكتب ادلويل ومودع الطلب. اليوم

دارة الفحص المتهيدي ادلويل صورا عن املستندات الأخرى الواردة يف ملف الفحص المتهيدي ادلويل  )ب( ترسل اإ

ىل املكتب ادلويل طبقا للتعلاميت الإدارية.  اإ

 صورة عن الواثئق املستشهد هبا   2.71

ىل )د(  ]ل تغيري[   من )أأ( اإ
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   94 القاعدة

ماكنية الاطالع عىل امللفات  اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل   1.94  اإ

 ]ل تغيري[   )أأ( و)ب(

م املكتب ادلويل  )ج( دارة الفحص المتهيدي  تقرير الفحص المتهيدي ادلويل صورًا عنيقدمِّ ليه اإ أأي مستند أأرسلته اإ

ولكن ليس بناء عىل الفقرة )ب( نيابة عن املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل  وذكل)أأ( أأو )ب(، 1.71ادلويل مبوجب القاعدة 

عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل . وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب قبل اإ

 فرصة.

ىل )ز(  ]ل تغيري[   من )د( اإ

ىل  )اثنيا(1.94من   ]ل تغيري[   3.94اإ

 ]ييل ذكل املرفق السادس[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

 )نص هنايئ(

 قامئة احملتوايت

 4 ................................................................................................................. العريضة )حمتوايهتا(   4القاعدة 

 4 ............................................................................................................. ]ل تغيري[   17.4 اإىل 1.4من 

 4 .............................................................................................................. بيان التضمني ابلإحاةل   18.4

 4 ............................................................................................................................. ]ل تغيري[   19.4

 5 ............................. البحث ادلويل والنرش ادلويلاللغة احملرر هبا الطلب ادلويل والرتامج املطلوبة لأغراض    12القاعدة 

 5 ............................................................................................................................. ]ل تغيري[   1.12

مة بناء عىل القاعدة    )اثنيا(1.12  5 ............. 6.20أأو  )اثنيا(5.20أأو 5.20أأو  3.20اللغة احملررة هبا العنارص والأجزاء امُلقدَّ

ىل  )اثلثا(1.12من   5 ...................................................................................................... ]ل تغيري[   4.12اإ

 6 ............................................................................................................... رمس الإيداع ادلويل   15القاعدة 

 6 ............................................................................................................................. ]ل تغيري[   1.15

 6 ............................................................................................................. مقدار الرمس؛ التحويل   2.15

 6 ................................................................................................................... ]ل تغيري[   4.15و 3.15

 7 ........................................................................................................................ رمس البحث   16القاعدة 

 7 ............................................................................................................ احلق يف املطالبة برسوم   1.16

 7 ................................................................................................................... ]ل تغيري[   3.16و 2.16

 8 .............................................................................................................. اترخي الإيداع ادلويل   20القاعدة 

ىل  1.20من   8 ........................................................................................................... ]ل تغيري[   4.20اإ

 8 ............................................................................................................... الأجزاء غري املوجودة   5.20

 9 .................................................................................................. عنارص وأأجزاء ُموَدعة خطأً    )اثنيا(5.20

كيد تضمني العنارص والأجزاء ابلإحاةل   6.20  11 ....................................................................................... تأأ

 11 ................................................................................................................................. املهةل   7.20

 12 ................................................................................................ عدم الامتيش مع القوانني الوطنية   8.20
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ضافة البياانت مبوجب القاعدة    )رابعا(26القاعدة   14 ................................................................... 11.4تصحيح أأو اإ

ضافة البياانت   1)رابعا(26القاعدة   14 ........................................................................................ تصحيح أأو اإ

ضافة البياانت   2)رابعا(26القاعدة   14 ........................................................................... التأأخر يف تصحيح أأو اإ

 الرسوم الإضافية يف حال الأجزاء الناقصة أأو العنارص   )اثنيا(40القاعدة 

 15 ............................. والأجزاء الصحيحة املدرجة يف الطلب ادلويل أأو اليت تُعترب كام لو اكنت ُمدرجة يف الطلب ادلويل

ىل تسديد الرسوم الإضافية   1)اثنيا(40  15 ........................................................................................ ادلعوة اإ

 16 ..................................................................................................................... النرش ادلويل   48القاعدة 

 16 ........................................................................................................................... ]ل تغيري[   1.48

 16 ............................................................................................................................ احملتوايت   2.48

ىل  3.48من   16 ......................................................................................................... ]ل تغيري[   6.48اإ

 17 ................................................................. 27بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة    )اثنيا(51القاعدة 

 17 ............................................................................................ بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل   1)اثنيا(51

 17 ................................................................................................. ]ل تغيري[   3)اثنيا(51اإىل  2)اثنيا(51من 

 18 ........................................................................................... اللغات )الفحص المتهيدي ادلويل(   55القاعدة 

 18 ........................................................................................................................... ]ل تغيري[   1.55

 18 ..............................................................................................................لب ادلويلترمجة الط   2.55

 18 ........................................................................................................................... ]ل تغيري[   3.55

 19 ...................................................................................................................... رمس املعاجلة   57القاعدة 

 19 ........................................................................................................................... ]ل تغيري[   1.57

 19 ........................................................................................................... مس؛ التحويلمقدار الر   2.57

 19 ................................................................................................................. ]ل تغيري[   4.57و 3.57

رسال تقرير الفحص المتهيدي ادلويل واملستندات ذات الصةل   71القاعدة   20 ........................................................ اإ

ليه   1.71  20 ......................................................................................................................... املرسل اإ

 20 ............................................................................................... صورة عن الواثئق املستشهد هبا   2.71

 21 ............................................ تصحيح الأخطاء اليت يرتكهبا مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل )اثلثا(82القاعدة 

 21 ............................................................ الأخطاء املتعلقة بتارخي الإيداع ادلويل وابملطالبة ابلأولوية   1)اثلثا(82
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 23 .............................................................................................. عذر التأأخر يف مراعاة املهل   )رابعا(82القاعدة 

 23 ....................................................................................................................... ]ل تغيري[   1)رابعا(82

 23 ...................................................................... عدم توفر وسائل التصال الإلكرتونية يف املكتب   2)رابعا(82

ماكنية الاطالع عىل امللفات   94القاعدة   24 ................................................................................................. اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل   1.94  24 ................................................................ اإ

ىل  )اثنيا(1.94من   24 .................................................................................................... ]ل تغيري[   3.94اإ

 25 ................................................................................... جدول الرسوم؛ اس تالم الرسوم وحتويلها   96القاعدة 

 25 ........................................................................................................................... ]ل تغيري[   1.96

خطار اس تالم الرسوم؛ حتويل الرسوم   2.96  25 ....................................................................................... اإ
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   4القاعدة 

 العريضة )حمتوايهتا(

ىل  1.4من   ]ل تغيري[   17.4اإ

 بيان التضمني ابلإحاةل   18.4

ذا اكن الطلب ادلويل، يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل أأصال عنرصا واحدا أأو أأكرث من  اإ

لهيا يف املادة  "، يطالب بأأولوية طلب سابق، جاز أأن حتتوي العريضة عىل بيان يفيد بأأن الطلب 3("1)11العنارص املشار اإ

لهيا يف 6.20ادلويل يتضمن ابلإحاةل، لأغراض تطبيق القاعدة  املادة ، أأي عنرص من عنارص الطلب ادلويل املشار اإ

لهيا يف القاعدة ، (ه")د( أأو )3("1)11 ، أأو أأي )أأ(5.20أأو أأي جزء من أأجزاء الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املشار اإ

لهيا يف القاعدة  ذا مل يرد يف الطلب ادلويل ولكنه اكن  )أأ()اثنيا(5.20عنرص أأو جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املُشار اإ اإ

جراء التثبيت مبوجب القاعدة  ذا مل يرد ذكل البيان يف العريضة يف ذكل 6.20واردا ابلاكمل يف الطلب السابق، رشط اإ . واإ

م مع ىل العريضة برشط واحد ل غري وهو أأن يكون ذكل البيان قد ورد يف الطلب ادلويل أأو قُدمِّ ضافته اإ ه، التارخي، جازت اإ

 يف ذكل التارخي.

 ]ل تغيري[   19.4
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   12القاعدة 

 اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل

 والرتامج املطلوبة لأغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل

 ]ل تغيري[   1.12

مة بناء عىل القاعدة    )اثنيا(1.12  6.20أأو  )اثنيا(5.20أأو 5.20أأو  3.20اللغة احملررة هبا العنارص والأجزاء امُلقدَّ

ليه يف املادة  أأو  )ب(3.20( اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة ه")د( أأو )3("1)11يكون العنرص املشار اإ

)أأ( واجلزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة 6.20أأو  )ج()اثنيا(5.20)ب( أأو )اثنيا(5.20

ذا 6.20أأو  )ج()اثنيا(5.20)ب( أأو )اثنيا(5.20)ج( أأو 5.20)ب( أأو 5.20 يداعه، واإ )أأ( حمررًا بلغة الطلب ادلويل كام جرى اإ

)أأ(، وجب أأن يكون العنرص واجلزء املعين حمررين بلغة 4.12)أأ( أأو 3.12اكنت ترمجة الطلب مطلوبة بناء عىل القاعدة 

يداعه ولغة تكل الرتمجة.  الطلب كام جرى اإ

ىل  )اثلثا(1.12من   ]ل تغيري[   4.12اإ
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   15القاعدة 

 رمس الإيداع ادلويل

 ]ل تغيري[   1.15

 ؛ التحويلمقدار الرمس   2.15

 ]ل تغيري[   )أأ( و)ب(

ذا اكنت العمةل املقررة يه الفرنك السويرسي، حييل مكتب تسمل الطلبات الرمس املذكور ابلفرنك السويرسي  )ج( اإ

ىل املكتب ادلويل   .2.96وفقًا للقاعدة اإ

ذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل: )د(  اإ

ىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط، حيدد املدير العام، ابلنس بة اإىل لك مكتب  "1" قابةل للتحويل اإ

رمس ابلعمةل املقررة من ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس الإيداع ادلويل، مبلغًا معادًل ذلكل ال

ىل املكتب ادلويل   ؛2.96 وفقًا للقاعدةوفقًا لتوجهيات امجلعية، وحييل مكتب تسمل الطلبات املبلغ بتكل العمةل اإ

ىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط، يكون مكتب تسمل الطلبات مسؤوًل  "2" غري قابةل للتحويل اإ

ىل املكتب عن حتويل رمس الإيداع ادلويل من العمةل املق ىل الفرنك السويرسي وحييل ذكل الرمس ابلفرنك السويرسي اإ ررة اإ

. وملكتب تسمل الطلبات أأن يس تعيض عن ذكل بتحويل 2.96، وفقًا للقاعدة ادلويل، مبقدار املبلغ احملدد يف جدول الرسوم

ن رغب يف  ىل اليورو أأو ادلولر الأمرييك، اإ ذكل، عىل أأن حييل املبلغ املعادل ذلكل رمس الإيداع ادلويل من العمةل املقررة اإ

ىل املكتب ادلويل ، كام حيدده املدير العام وفقًا لتوجهيات امجلعية 2.96وفقًا للقاعدة  الرمس ابليورو أأو ادلولر الأمرييك اإ

لهيا يف البند "  ".1املشار اإ

 ]ل تغيري[   4.15و 3.15
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   16القاعدة 

 رمس البحث

 برسوماحلق يف املطالبة    1.16

 ]ل تغيري[   )أأ( و)ب(

دارة البحث ادلويل الرمس املذكور )"العمةل احملددة"(،  )ج( ذا اكنت العمةل املقررة يه العمةل اليت حددت هبا اإ اإ

 .2.96وفقًا للقاعدة حييل مكتب تسمل الطلبات الرمس املذكور اإىل تكل الإدارة بتكل العمةل 

ذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف  )د(  العمةل احملددة واكنت تكل العمةل:اإ

ىل العمةل احملددة دون قيد أأو رشط، حيدد املدير العام، ابلنس بة اإىل لك مكتب من  "1" قابةل للتحويل اإ

ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس البحث، مبلغًا معادًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفقًا 

دارة البحث ادلويل لتوجهيات امجلعية، و  ىل اإ  ؛2.96 وفقًا للقاعدةحييل مكتب تسمل الطلبات املبلغ بتكل العمةل اإ

ىل العمةل احملددة دون قيد أأو رشط، يكون مكتب تسمل الطلبات مسؤوًل عن  "2" غري قابةل للتحويل اإ

ىل العمةل احملددة وحييل ذكل الرمس ابلعمةل  دارة البحث ادلويل، مبقدار حتويل رمس البحث من العمةل املقررة اإ ىل اإ احملددة اإ

دارة البحث ادلويل  .2.96، وفقًا للقاعدة املبلغ اذلي حتدده اإ

 ]ل تغيري[   )ه( و)و(

 ]ل تغيري[   3.16و 2.16
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   20القاعدة 

 اترخي الإيداع ادلويل

ىل  1.20من   ]ل تغيري[   4.20اإ

 الأجزاء غري املوجودة   5.20

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات، عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف  )أأ( اإ

(، أأن جزءاً من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ليس موجودا أأو يبدو أأنه ليس موجودا، مبا يف ذكل 1)11رشوط املادة 

، ولكن عدا احلاةل اليت يكون فهيا )"جزء غري موجود"(ودة احلاةل اليت تكون فهيا مجيع الرسوم غري موجودة أأو تبدو غري موج

لهيا يف املادة  وعدا احلاةل ( غري موجود أأو يبدو غري موجود، عىل الإطالق، ه")د( أأو )3("1)11أأحد العنارص املشار اإ

لهيا يف القاعدة  ىل أأحد الأمرين التال )أأ()اثنيا(5.20املُشار اإ يني يف أأقرب فرصة، حسب ، تعنيم أأن يدعو ذكل املكتب املودع اإ

 اختيار املودع:

 أأن يس تمكل الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي اجلزء غري املوجود؛ "1"

 ؛18.4)أأ(، أأن اجلزء ُمضمَّن ابلإحاةل بناء عىل القاعدة 6.20أأو أأن يؤكد، وفقا للقاعدة  "2"

ذا اكنت تكل املهةل تنقيض بعد انقضاء . 7.20وأأن يديل بأأية مالحظات، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة   12واإ

يداع أأي طلب يطالب بأأولويته، وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُلفت عناية املودع اإىل ذكل الظرف.  شهرا من اترخي اإ

ليه يف الفقرة )أأ( لس تكامل الطلب ادلويل  )ب( م املودع ملكتب تسمل الطلبات اجلزء غري املوجود املشار اإ ذا قدَّ اإ

( 1)11، عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفا ذلكل، يف التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة زعومامل

دراج ذكل اجلزء يف الطلب7.20مس توفاة أأو قبهل ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ووجب أأن يعمتد  ،، تعني اإ

يداع ادلويل وأأن يتخذ 1)11مجيع رشوط املادة مكتب تسمل الطلبات التارخي اذلي تكون فيه  ( مس توفاة مبثابة اترخي الإ

 )ب( و)ج(.2.20الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

 ]ل تغيري[   من )ج( اإىل )ه(
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 عنارص وأأجزاء ُموَدعة خطأً    )اثنيا(5.20

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات، عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب  )أأ( دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف اإ

ليه يف املادة 1)11رشوط املادة  ")د( أأو )ه( ُموَدٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُموَدٌع خطأً، أأو 3("1)11(، أأن عنرصًا اكماًل ُمشارًا اإ

ا مجيع أأن جزءًا من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ُموَدٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُموَدٌع خطأً، مبا يف ذكل احلاةل اليت تكون فهي

ىل  االرسوم ُموَدعة خطأً أأو يبدو أأهن ُموَدعة خطأً )"عنرص أأو جزء ُموَدع خطأً"(، تعنيم أأن يدعو ذكل املكتُب مودَع الطلب اإ

 أأحد الأمرين التاليني يف أأقرب فرصة، حسب اختيار املودع:

 أأن يصحح الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي العنرص أأو اجلزء الصحيح؛ "1"

)أأ(، أأن العنرص أأو اجلزء الصحيح ُمضمَّن ابلإحاةل بناء عىل 6.20، وفقا للقاعدة أأو أأن يؤكد "2"

 ؛18.4 القاعدة

ن وجدت، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ذا اكنت تكل املهةل تنقيض 7.20وأأن يديل ابملالحظات، اإ . واإ

يداع أأي طلب يطالب بأأولويته، وجب ع 12بعد انقضاء  ىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُلفت عناية املودع شهرًا من اترخي اإ

 اإىل ذكل الظرف.

م املودُع اإىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل املزعوم، عقب  )ب( ذا قدَّ اإ

ة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفًا ذلكل، يف التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  مس توفاة أأو قبهل ( 1)11دعوة ُموهجَّ

دراج ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب، ووجب 7.20ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ، وجب اإ

حذف العنرص أأو اجلزء املعين املُوَدع خطأً من الطلب، ووجب أأن يعمتد مكتب تسمل الطلبات التارخي اذلي تكون فيه مجيع 

)ب( و)ج( 2.20ثابة اترخي الإيداع ادلويل وأأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة ( مس توفاة مب 1)11رشوط املادة 

 واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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 [)اثنيا(5.20]اتبع القاعدة 

م املودُع اإىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل، عقب دعوة  )ج( ذا قدَّ اإ

ة ب  ( مس توفاة ولكن يف غضون 1)11ناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفًا ذلكل، بعد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة ُموهجَّ

دراج ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب، ووجب حذف العنرص أأو 7.20املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ، وجب اإ

حح مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل ليصبح التارخي اذلي اجلزء املعين املُوَدع خطأً من الطلب، ووجب أأن يص

تسملَّ فيه مكتب تسمل الطلبات ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح، وأأن خُيطر مودع الطلب بذكل، وأأن يتخذ الإجراءات 

 املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.

ذا اعُترب العنرص أأو اجلزء الصحيح، عقب دعوة موهجة ب  )د( نًا يف اإ ناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفًا ذلكل، ُمضمَّ

)ب(، يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف الأصل 6.20الطلب ادلويل املزعوم، بناء عىل القاعدة 

لهيا يف املادة  ع خطأً يف الطلب، "، وجب أأن يبقى العنرص أأو اجلزء املعين املُودَ 3("1)11واحدًا أأو أأكرث من العنارص املشار اإ

( مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع 1)11وتعنيم عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يعمتد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة 

 )ب( و)ج( واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.2.20ادلويل وأأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

ذا مت تصحيح اترخي  (ه) ىل اإ م اإ شعار مقدم الإيداع ادلويل بناء عىل الفقرة )ج(، جاز للمودع أأن يلمتس، مبوجب اإ

مكتب تسمل الطلبات يف غضون شهر واحد من اترخي الإخطار بناء عىل الفقرة )ج(، اعتبار العنرص أأو اجلزء الصحيح كام لو 

م، ويُعترب العنرص أأو اجلزء املعين املُوَدع خطأً غري مل يكن. ويف هذه احلاةل، يُعترب العنرص أأو اجلزء الصحيح كام لو مل يقدم 

حمذوف من الطلب، ويُعترب تصحيح اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل الفقرة )ج( كام لو مل يمت، ويتخذ مكتب تسمل الطلبات 

 الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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كيد تضمني العنارص والأجزاء ابلإحاةل   6.20  تأأ

 [ل تغيري]   أأ( و)ب()

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات أأن رشطًا من رشوط القاعدة  )ج( أأو الفقرة )أأ( مل يس توف أأو أأن العنرص أأو  4.18اإ

ليه يف الفقرة )أأ( مل يرد ابلاكمل يف الطلب السابق املعين، تعنيم عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يتخذ الإجراءات  اجلزء املشار اإ

 احلال. حسب )ج(،)اثنيا(5.20)ب( أأو )اثنيا(5.20أأو  )ج(5.20)ب( أأو 5.20" أأو 1)ب("3.20قاعدة املنصوص علهيا يف ال

 املهةل   7.20

لهيا يف القاعدة  )أأ( )أأ( و)ب( و)ج( 5.20والقاعدة  4.20)أأ( و)ب( والقاعدة 3.20تكون املهةل املطبقة املشار اإ

 كام ييل:)أأ( 6.20والقاعدة  )أأ( و)ب( و)ج()اثنيا(5.20والقاعدة 

ىل املودع بناء عىل القاعدة  "1" ذا أأرسلت دعوة اإ ، )أأ()اثنيا(5.20أأو القاعدة )أأ( 5.20)أأ( أأو القاعدة 3.20اإ

 حسب ما يقتضيه احلال، شهرين اعتبارًا من اترخي ادلعوة؛

ىل املودع، خالل شهرين اعتبارًا من التارخي اذلي يكون فيه  "2" ذا مل ترسل دعوة من ذكل القبيل اإ اإ

لهيا يف املادة   ".3("1)11مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف الأصل واحدًا أأو أأكرث من العنارص املشار اإ

 [ل تغيري]   )ب(



PCT/A/51/2 
Annex VI 
12 
 

 عدم الامتيش مع القوانني الوطنية   8.20

 ]ل تغيري[   )أأ(

ذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني -)أأ  ىش مع القانون الوطين ، تامت2019أأكتوبر  9" و)د(، يف 2)أأ(")اثنيا(5.20اثنيا( اإ

ن القواعد املعنية ل تطبق عىل طلب دويل مودع دلى ذكل املكتب ما دامت ل  اذلي يطبقه مكتب تسمل الطلبات، فاإ

. وينرش املكتب 2020أأبريل  9تامتىش مع ذكل القانون، رشط أأن يُعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه 

 تسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.ادلويل املعلومة اليت ي 

ذا اس تحال تضمني الطلب ادلويل ابلإحاةل عنرصًا أأو جزءًا، بناء عىل القاعدتني  اثلثا(-)أأ  عامل  6.20و 18.4اإ بسبب اإ

من هذه القاعدة، يتخذ مكتب تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة اثنيا( -أأو الفقرة )أأ  الفقرة )أأ(

ذا اختذ مكتب تسمل )ج()اثنيا(5.20)ب( أأو )اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20)ب( أأو 5.20و " أأ 1)ب("3.20 ، حسب احلال. واإ

، جاز للمودع أأن يتخذ الإجراءات املنصوص )ج()اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

 .)ه(، حسب احلال)اثنيا(5.20أأو  (ه)5.20علهيا يف القاعدة 

 ]ل تغيري[   )ب(

ذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني -)ب ، مامتش ية مع القانون الوطين 2019أأكتوبر  9" و)د(، يف 2)أأ(")اثنيا(5.20اثنيا( اإ

، ل تنطبق القواعد املعنية عىل ذكل املكتب فامي يتعلق بطلب دويل بورشت بشأأنه الأفعال املشار  اذلي يطبقه املكتب املعنيم

لهيا يف املا دلى ذكل املكتب، ما دامت ل تامتىش مع ذكل القانون، رشط أأن يُعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل  22دة اإ

 . وينرش املكتب ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.2020أأبريل  9يف موعد أأقصاه 
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 [8.20]اتبع القاعدة 

لهيا مكتب تسمل  )ج( ذا اكن هناك عنرص أأو جزء يعترب مضمنا ابلإحاةل يف الطلب ادلويل مبوجب نتيجة خلص اإ اإ

)ب( ولكن ذكل التضمني ابلإحاةل ل ينطبق عىل الطلب ادلويل لأغراض الإجراء املبارش دلى 6.20الطلبات بناء عىل القاعدة 

عامل الفقرة )ب(  من هذه القاعدة، جاز للمكتب املعنيم أأن يعامل الطلب كام لو اكن  ا(اثني-أأو الفقرة )بمكتب معنيم بسبب اإ

يداعه ادلويل قد مت اعامتده بناء عىل القاعدة  أأو تصحيحه بناء عىل  )ب()اثنيا(5.20أأو )ب( 5.20أأو  "1)ب("3.20اترخي اإ

 مع ما يلزم من تبديل. )ج( و)د(1)اثلثا(82، حسب احلال، رشط تطبيق القاعدة )ج()اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20القاعدة 
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   )رابعا(26القاعدة 

 11.4تصحيح أأو اإضافة البياانت مبوجب القاعدة 

ضافة البياانت   1)رابعا(26القاعدة   تصحيح أأو اإ

ليه يف القاعدة  ح أأي بيان مشار اإ ه  11.4جيوز ملودع الطلب أأن يصحم شعار يُوجَّ ىل العريضة مبوجب اإ أأو أأن يضيفه اإ

ىل املكتب ادلويل يف  شعار يتسلممه املكتب ادلويل بعد انقضاء  16غضون اإ شهرًا من اترخي الأولوية، رشيطة أأن يعترب أأي اإ

ذا بلغه قبل الانهتاء من التحضريات التقنية للنرش ادلويل.  تكل املهةل كام لو اكن قد اس ُتمل يف اليوم الأخري من تكل املهةل اإ

ضافة ا   2)رابعا(26القاعدة   لبياانتالتأأخر يف تصحيح أأو اإ

ذا ليه يف القاعدة  اإ ضافة لبيان مشار اإ دة مبوجب القاعدة  11.4مل يُس تمل أأي تصحيح أأو اإ ، تعنيم 1)رابعا(26يف املهةل احملدم

 عىل املكتب ادلويل أأن خيطر مودع الطلب بذكل وأأن يبارش الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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   )اثنيا(40القاعدة 

 الإضافية يف حال الأجزاء الناقصة أأو العنارص والأجزاء الصحيحةالرسوم 

 املدرجة يف الطلب ادلويل أأو اليت تُعترب كام لو اكنت ُمدرجة يف الطلب ادلويل

ىل تسديد الرسوم الإضافية   1)اثنيا(40  ادلعوة اإ

ذا اكن  ىل تسديد الرسوم الإضافية اإ دارُة البحث ادلويل املودَع اإ اجلزء الناقص أأو العنرص جيوز أأن تدعو اإ

 الصحيح: اجلزء أأو

 )ج(، عىل التوايل؛)اثنيا(5.20)ج( أأو القاعدة 5.20ُمدرجًا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة  "1"

)د( عىل التوايل، كام لو اكن ُمدرجًا يف )اثنيا(5.20)د( أأو القاعدة 5.20أأو يُعترب، بناء عىل القاعدة  "2"

التارخي اذلي اس تمل فيه مكتب تسملم الطلبات لأول مرة واحدًا أأو أأكرث من العنارص الطلب ادلويل يف 

لهيا يف املادة   "؛3("1)11املُشار اإ

عداد تقرير البحث ادلويل. وجيب أأن يُدعى مودع الطلب يف  قد ُأخطرت به تكل الإدارة فقط بعد أأن رشعت يف اإ

ىل تسديد الرسوم الإضافية يف غضون شه ىل مقدار تكل الرسوم تكل ادلعوة اإ ر واحد من اترخي ادلعوة، وأأن تشري ادلعوة اإ

د  دارة البحث ادلويل مقدار الرسوم الإضافية، ولكن جيب أأل تتجاوز رمس البحث؛ وتُسدَّ د اإ املطلوب تسديدها. وحُتدمِّ

دارة البحث ادلويل  تقرير البحث ادلويل بناء عىل الطلب ادلويل  الرسوم الإضافية اإىل تكل الإدارة مبارشًة. وجيب أأن تُعدَّ اإ

ضافية من هذا القبيل يف غضون املهةل  مبا يف ذكل أأي جزء انقص أأو أأي عنرص أأو جزء حصيح، برشط تسديد أأي رسوم اإ

 الزمنية احملددة.
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   48القاعدة 

 النرش ادلويل

 ]ل تغيري[   1.48

 احملتوايت   2.48

 ]ل تغيري[   )أأ(

 تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت:مع مراعاة الفقرة )ج(،  )ب(

 ]ل تغيري[   "4اإىل " "1من "

ذا اعمتد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة  "5" )د( 5.20 أأو "2)ب("3.20اإ

ىل بيان 6.20و 18.4عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  )د(اثنيا()5.20 أأو ، بيان بذكل ابلإضافة اإ

ن اكن املودع قد اعمتد، لأغراض القاعدة  ( يف ما اثنيا-)أأ( أأو )ب( أأو )ب1.17"، عىل الامتثال للقاعدة 2)أأ("6.20يؤكد اإ

مة وحدها؛  يتعلق بوثيقة الأولوية أأو عىل نسخة عن الطلب السابق املعين مقدَّ

 ]ل تغيري[   "6"

لرد  3)اثنيا(26املنشور حيتوي عىل معلومات بشأأن الامتس بناء عىل القاعدة بيان بأأن الطلب ادلويل  "7"

 ؛حق الأولوية وقرار مكتب تسمل الطلبات بناء عىل ذكل الالامتس، عند الاقتضاء

)ب( أأو )اثنيا(5.20بيان بأأن عنرصًا أأو جزءًا ُمودعًا خطًا قد ُحذف من الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة  "8"

 قتضاء.)ج(، عند الا

 ]ل تغيري[   من )ج( اإىل )ن(

ىل  3.48من   ]ل تغيري[   6.48اإ
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   )اثنيا(51القاعدة 

 27بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 

  بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل   1)اثنيا(51

أأن يقدم خباصة ما يأأيت وفقًا  جيوز أأن يُطلب من املودع بناء عىل القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب املعني )أأ(

 :2)اثنيا(51وبرشط مراعاة القاعدة  27للامدة 

 ]ل تغيري[   "6اإىل " "1من "

" بشأأن أأي مودع طلب 3" و"2)أأ("5.4أأي بيان غري متوفر يف البياانت املشرتطة بناء عىل القاعدة  "7"

ىل ادلوةل املعيمنة  ؛ابلنس بة اإ

)ب( أأو )اثنيا(5.20أً وُحذف من الطلب ادلويل وفقًا للقاعدة ترمجة لأي عنرص أأو جزء ُموَدع خط "8"

لهيا يف القاعدة   .1)اثلثا(82)ج(، يف احلالت املُشار اإ

ىل )د(  ]ل تغيري[   من )ب( اإ

، وفقًا للامدة  (ه) ، بأأن يقدم املودع ترمجة لوثيقة 27جيوز أأن يقيض القانون الوطين اذلي يُطبقه املكتب املعنيم

ل يف احلالتني التاليتني:الأولوية،   علامً بأأن تكل الرتمجة ل جيوز املطالبة هبا اإ

 ]ل تغيري[   "1"

ذا اكن مكتب تسمل الطلبات قد اعمتد اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة  "2"  أأو "2)ب("3.20أأو اإ

لأغراض البت، بناء  6.20و 18.4عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  )د()اثنيا(5.20أأو )د( 5.20

)ب(، يف أأن ذكل العنرص أأو اجلزء وارد ابلاكمل يف وثيقة الأولوية املعنية من عدمه، ويف هذه احلاةل، 1)اثلثا(82عىل القاعدة 

ن تعلمق الأمر جبزء من الوصف أأو جيوز أأن يقتيض أأيضًا القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب ا م، اإ ملعنيَّ من املودع أأن يقدمِّ

 املطالب أأو الرسوم، بيااًن ابملاكن اذلي يرد فيه ذكل اجلزء يف ترمجة وثيقة الأولوية.

 ]ل تغيري[   3)اثنيا(51اإىل  2)اثنيا(51من 
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   55القاعدة 

 اللغات )الفحص المتهيدي ادلويل(

 ]ل تغيري[   1.55

 ترمجة الطلب ادلويل   2.55

 ]ل تغيري[   )أأ(

ليه يف  (اثنيا-)أأ  لهيا يف الفقرة )أأ( أأي عنرص مشار اإ ىل اللغة املشار اإ جيب أأن تشمل ترمجة الطلب ادلويل اإ

مه املودع بناء عىل القاعدة ه")د( أأو )3("1)11 املادة )أأ( وأأي 6.20أأو  )ج()اثنيا(5.20)ب( أأو )اثنيا(5.20أأو  )ب(3.20( يقدمِّ

مه املودع بناء عىل القاعدة  )ب( )اثنيا(5.20)ج( أأو 5.20أأو )ب( 5.20جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم قدَّ

 )ب(.6.20)أأ( يعترب واردا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة 6.20أأو  )ج()اثنيا(5.20 أأو

ىل )د(اثلثا-من )أأ   ]ل تغيري[   ( اإ

 ]ل تغيري[   3.55
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   57القاعدة 

 رمس املعاجلة

 ]ل تغيري[   1.57

 ؛ التحويلمقدار الرمس   2.57

 ]ل تغيري[   )أأ( و)ب(

ىل املكتب ادلويل وابلفرنك  )ج( ذا اكنت العمةل املقررة يه الفرنك السويرسي، حتيل الإدارة الرمس املذكور اإ اإ

 .2.96وفقًا للقاعدة  السويرسي

ذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف  )د(  الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل:اإ

دارة تقر  "1" ىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط، حيدد املدير العام، ابلنس بة اإىل لك اإ قابةل للتحويل اإ

بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس املعاجلة، مبلغًا معادًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفقًا لتوجهيات امجلعية، وحتيل الإدارة 

ىل املكتب ادلويل امل   ؛2.96وفقًا للقاعدة بلغ بتكل العمةل اإ

ىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط، تكون الإدارة مسؤوةل عن حتويل رمس  "2" غري قابةل للتحويل اإ

ىل املكتب ادلويل، مبقدار  ىل الفرنك السويرسي وحتيل ذكل الرمس ابلفرنك السويرسي اإ املبلغ املعاجلة من العمةل املقررة اإ

دارة أأن تس تعيض عن ذكل بتحويل رمس املعاجلة من العمةل املقررة اإىل 2.96، وفقًا للقاعدة احملدد يف جدول الرسوم . ولالإ

ىل  ن رغبت يف ذكل، عىل أأن حتيل املبلغ املعادل ذلكل الرمس ابليورو أأو ادلولر الأمرييك اإ اليورو أأو ادلولر الأمرييك، اإ

لهيا يف البند " املكتب ادلويل، كام حيدده  .2.96، وفقًا للقاعدة "1املدير العام وفقًا لتوجهيات امجلعية املشار اإ

 ]ل تغيري[   4.57و 3.57
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   71القاعدة 

 اإرسال تقرير الفحص المتهيدي ادلويل

 واملستندات ذات الصةل

ليه   1.71  املرسل اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل صورة عن تقرير الفحص  )أأ( ن وجدت يف ترسل اإ المتهيدي ادلويل وعن مرفقاته اإ

 اليوم ذاته اإىل لك من املكتب ادلويل ومودع الطلب.

دارة الفحص المتهيدي ادلويل صورا عن املستندات الأخرى الواردة يف ملف الفحص المتهيدي ادلويل  )ب( ترسل اإ

ىل املكتب ادلويل طبقا للتعلاميت الإدارية.  اإ

 تشهد هباصورة عن الواثئق املس    2.71

ىل )د(  ]ل تغيري[   من )أأ( اإ
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 )اثلثا(82القاعدة 

 تصحيح الأخطاء اليت يرتكهبا مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل

 الأخطاء املتعلقة بتارخي الإيداع ادلويل وابملطالبة ابلأولوية   1)اثلثا(82

 ]ل تغيري[   )أأ(

ذا حدد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة  )ب( أأو )د( 5.20أأو  "2)ب("3.20اإ

ولكن املكتب املعنيم أأو اخملتار  6.20و 18.4عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني )د( )اثنيا(5.20

 رأأى ما ييل:

 ( يف ما يتعلق بوثيقة الأولوية؛اثنيا-)ب( أأو)ب)أأ( أأو 1.17أأن املودع مل ميتثل للقاعدة  "1"

" 2)ه("1)اثنيا(51" أأو 1)أأ("6.20أأو  18.4أأو أأن أأحد الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة  "2"

 يس توف؛ مل

 أأو أأن العنرص أأو اجلزء ليس واردًا ابلاكمل يف وثيقة الأولوية املعنية؛ "3"

د بناء عىل القاعدة  جاز للمكتب املعنيم أأو اخملتار أأن يعامل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي الإيداع ادلويل قد ُحدمِّ

ح بناء عىل القاعدة  )ب()اثنيا(5.20أأو )ب( 5.20أأو  "1)ب("3.20 ، حسب الاقتضاء، )ج()اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20أأو حُصمِّ

 .مع ما يلزم من تبديل)ج( 1.17رشط مراعاة الفقرة )ج(، وعىل أأن تطبق القاعدة 

د هل اترخي الإيداع  )ج( ل يعامل املكتب املعنيم أأو اخملتار الطلب ادلويل بناء عىل الفقرة )ب( كام لو اكن قد ُحدمِّ

ح بناء عىل القاعدة  )ب()اثنيا(5.20أأو )ب( 5.20أأو  "1)ب("3.20ادلويل بناء عىل القاعدة  أأو )ج( 5.20أأو حُصمِّ

ء مبالحظاته حول املعامةل املزمعة أأو تقدمي الامتس بناء عىل الفقرة )د(، ، من غري أأن يتيح للمودع فرصة الإدل)ج()اثنيا(5.20

 يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال.
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 [1)اثلثا(82]اتبع القاعدة 

يداعه ادلويل  )د( ذا أأخطر املكتب املعني أأو اخملتار املودع بأأنه يعزتم عىل معامةل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإ اإ

ح بناء عىل القاعدة  م اإىل )ج()اثنيا(5.20أأو )ج( 5.20قد حُصمِّ شعار مقدَّ ، وفقا للفقرة )ج(، جاز للمودع أأن يلمتس، مبوجب اإ

 ، أأو العنرص أأو اجلزء الصحيح املعين،لهيا يف الفقرة )ج(، اعتبار اجلزء الناقص املعينذكل املكتب يف غضون املهةل املشار اإ 

الناقص، أأو ذكل العنرص أأو كام لو مل يكن لأغراض الإجراءات الوطنية دلى ذكل املكتب. ويف تكل احلاةل، يعترب ذكل اجلزء 

م ول يعامل املكتب الطلب ادلويل ك اجلزء الصحيح، ح.كام لو مل يقدَّ يداعه ادلويل قد حُصمِّ  ام لو اكن اترخي اإ
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   )رابعا(82القاعدة 

 عذر التأأخر يف مراعاة املهل

 ]ل تغيري[   1)رابعا(82

 عدم توفر وسائل التصال الإلكرتونية يف املكتب   2)رابعا(82

دة يف  جيوز لأي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية النص عىل قبول عذر التأأخر يف مراعاة املهةل )أأ( املُحدَّ

جراء دلى ذكل املكتب أأو تكل املنظمة بسبب عدم توفر أأي من وسائل التصال الإلكرتونية  الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإ

املسموح هبا يف ذكل املكتب أأو تكل املنظمة، رشط القيام بذكل الإجراء يف يوم العمل التايل اذلي تكون فيه تكل الوسائل 

وينرش املكتب املعين أأو املنظمة املعنية معلومات عن أأي من حالت عدم توفر تكل الوسائل، مبا يف ذكل  الإلكرتونية متاحة.

ر املكتَب ادلويل بذكل.  الفرتة اليت تس تغرقها تكل احلاةل، وخُيطِّ

لهيا يف الفقرة  )ب( )أأ(، ل يتعني عىل أأي مكتب معنيم أأو خمتار قام املودع دليه، وقت نرش املعلومات املشار اإ

دة بناء عىل الفقرة )أأ(. 39أأو املادة  22ابلإجراءات املنصوص علهيا يف املادة   أأن يراع  عذَر التأأخر يف مراعاة همةل حمدَّ
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   94القاعدة 

ماكنية الاطالع عىل امللفات  اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل   1.94  اإ

 ]ل تغيري[   )أأ( و)ب(

م املكتب ادلويل  )ج( دارة الفحص المتهيدي ادلويل مبوجب القاعدة  صورًا عنيقدمِّ ليه اإ أأي مستند أأرسلته اإ

عداد تقرير بناء عىل الفقرة )ب( نيابة عن املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل  )أأ( أأو )ب(، وذكل1.71 ولكن ليس قبل اإ

 الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.. وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الفحص المتهيدي ادلويل

ىل )ز(  ]ل تغيري[   من )د( اإ

ىل  )اثنيا(1.94من   ]ل تغيري[   3.94اإ
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   96القاعدة 

 الرسوم وحتويلها اس تالم؛ جدول الرسوم

 ]ل تغيري[   1.96

خطار اس تالم الرسوم؛ حتويل الرسوم   2.96  اإ

بلكمة "املكتب" مكتب تسمل الطلبات )مبا يف ذكل املكتب ادلويل لأغراض تطبيق هذه القاعدة، يُقصد  )أأ(

دارة الفحص المتهيدي  دة للبحث ادلويل الإضايف، أأو اإ دارة ُمحدَّ دارة البحث ادلويل، أأو اإ بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات(، أأو اإ

 ادلويل، أأو املكتب ادلويل.

ذية أأو التعلاميت الإدارية، بتحصيل رمس )"املكتب يف حاةل قيام أأحد املاكتب، وفقًا لهذه الالحئة التنفي )ب(

ل أأن يرسل يف أأقرب فرصة اإخطارًا بتسمل  ِّ ل"( حلساب مكتب أ خر )"املكتب املس تفيد"(، جيب عىل املكتب املُحصم ِّ املُحصم

الإجراءات  لك رمس من هذا القبيل وفقًا للتعلاميت الإدارية. وجيب عىل املكتب املس تفيد، فور تسمل الإخطار، أأن مييض يف

ل ذكل الرمس. ِّ  كام لو اكن قد تسمل الرمس يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب املُحصم

لها حلساب أأحد املاكتب املس تفيدة اإىل ذكل املكتب وفقًا  )ج( ِّ ل حتويل أأي رسوم حُيصم ِّ جيب عىل املكتب املُحصم

 للتعلاميت الإدارية.

 ]هناية املرفق السادس والوثيقة[
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