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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :يوليو 2019

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة احلادية واخلمسون (الدورة العادية الثانية والعشرون)

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
بناء عىل
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتً ،1
توصيات الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ("الفريق العامل") ،من أأجل تقدميها اإىل ادلورة احلالية للجمعية.

1
الإشارات الواردة يف هذه الوثيقة اإىل "املواد" و"القواعد" يه اإشارات اإىل مواد وقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والالحئة التنفيذية لتكل املعاهدة
("الالحئة التنفيذية") ،أأو اإىل ا ألحاكم املقرتح تعديلها أأو اإضافهتا ،حسب مقتىض احلال .و أأما الإشارة اإىل "القوانني الوطنية" أأو "الطلبات الوطنية" أأو "املرحةل
الوطنية" وما اإىل ذكل ،فتشمل الإشارة اإىل القوانني ا إلقلميية أأو الطلبات ا إلقلميية أأو املرحةل ا إلقلميية وما اإىل ذكل.
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التعديالت املقرتحة
 .2تتضمن املرفقات من ا ألول اإىل اخلامس التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .وهذه التعديالت يه اليت أأوىص هبا الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته الثانية عرشة،
اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  11اإىل  14يونيو .2019
.3

وتتعلق التعديالت املقرتحة اب ألمور التالية:
( أأ) ضامانت يف حاةل حدوث أأعطال تؤثر يف املاكتب (القاعدة (82رابعا) ،عىل النحو الوارد يف املرفق ا ألول)؛ وملزيد
من املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/12/17والفقرات من  89اإىل  95من الوثيقة PCT/WG/12/24؛
(ب) تصحيح البياانت أأو اإضافهتا مبوجب القاعدة ( 11.4القاعدة (26رابعا) ،عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين)؛
وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/12/8والفقرات من  96اإىل  99من الوثيقة
PCT/WG/12/24؛
(ج) عنارص و أأجزاء الطلب ادلويل املودعة خطأً (القواعد  4و 12و 20و(40اثنيا) و 48و(51اثنيا) و 55و(82اثلثا)،
عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث)؛ وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/12/9والفقرات من  100اإىل
 110من الوثيقة PCT/WG/12/24؛
(د) حتويل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (القواعد  15و 16و 57و ،96عىل النحو الوارد يف املرفق
الرابع)؛ وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/12/20والفقرات من  35اإىل  40من الوثيقة
PCT/WG/12/24؛
(ه) توفر امللف اذلي حتتفظ به اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل (القاعداتن  71و ،94عىل النحو الوارد يف املرفق
اخلامس)؛ وملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة  PCT/WG/12/12والفقرات من  111اإىل  116من الوثيقة
.PCT/WG/12/24

ومتاش ي ًا مع عمل الفريق العامل بأأن "ا ألمانة قد تُدخل تعديالت اإضافية يف الصياغة" ،يقرتح املكتب ادلويل أأيض ًا ما ييل:
" "1اإضافة عبارة "وفق ًا للقاعدة  "2.96اإىل القاعدة (1.16ج) لتوضيح أأن رسوم البحث احملصةل ابلعمةل احملددة س تخضع
م
"التسمل" اإىل عنوان القاعدة  96لالتساق مع عنوان
لرتتيبات التحويل اليت ختضع لها لك الرسوم ا ألخرى؛ " "2وإاضافة لكمة
القاعدة اجلديدة  .2.96وفض ًال عن ذكل ،يُقرتح اإدخال عدد من التعديالت اللغوية يف النسخة الفرنس ية ألغراض التوضيح
والاتساق ،عىل النحو الوارد يف التعليقات املدرجة يف مرفقات النسخة الفرنس ية من هذه الوثيقة فقط.
 .4وفامي يتعلق بتعديالت القاعدتني  71و ،94فامتش ي ًا مع املناقشات اليت أأجراها الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات (انظر الفقرة (116ب) من الوثيقة  ،)PCT/WG/12/24س يقرتح املكتب ادلويل اإدخال تعديالت عىل التعلاميت
الإدارية عقب اعامتد هذه التعديالت ،حبيث ل تكون اإدارات الفحص المتهيدي ادلويل ملزمة ابإرسال املستندات املعنية من
البداية ،فميهلها ذكل وقت ًا لتعديل أأنظمهتا التكنولوجية ،اإذا لزم ا ألمر ،مع متكني الإدارات القادرة عىل اإرسال املستندات فور ًا
من القيام بذكل.
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وحيتوي املرفق السادس عىل نص "هنايئ" للقواعد املعنية بصيغهتا املعدَّةل.

بدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية والتفاهامت
 .6يُقرتح أأن تعمتد امجلعي ُة القرارات التالية فامي يتعلق ببدء نفاذ التعديالت املقرتحة الواردة يف املرفقات من ا ألول اإىل
اخلامس ،والرتتيبات الانتقالية لتكل التعديالت:
( أأ) تدخل تعديالت القاعدة (82رابعا) ،الواردة يف املرفق ا ألول ،حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2020وترسي عىل لك ما
ترسي عليه القاعدة (82رابعا) (2أأ) من همل زمنية تنهتي يف ذكل التارخي أأو بعده.
(ب) تدخل القاعدة اجلديدة (26رابعا) ،الواردة يف املرفق الثاين ،حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2020وترسي عىل أأي
طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل هو ذكل التارخي أأو بعده.
(ج) تدخل تعديالت القواعد  4و 12و 20و 48و(51اثنيا) و 55و(82اثلثا) والقاعدة اجلديدة (40اثنيا) ،الواردة يف
مكتب تسمل
املرفق الثالث ،حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2020وترسي عىل أأي طلب دويل تلقى بشأأنه يف ا ألصل ُ
الطلبات عنرص ًا واحد ًا أأو أأكرث من العنارص املُشار اإلهيا يف املادة  "3")1(11يف ذكل التارخي أأو بعده.
(د) تدخل تعديالت القواعد  15و 16و 57و ،96الواردة يف املرفق الرابع ،حزي النفاذ يف  1يوليو ،2020
وترسي عىل أأي طلب دويل سوف ُحت َّول عنه رسوم من املكتب امل ُ م ِّ
حصل يف ذكل التارخي أأو بعده ،مبا يف ذكل
حصةل مبوجب القاعدة  16ألهنا تُط َّبق مبقتىض القاعدة (45اثنيا)(3ب).
الرسوم امل ُ َّ
(ه) تدخل تعديالت القاعدتني  71و ،94الواردة يف املرفق اخلامس ،حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2020وترسي عىل
أأي مستند تتلقاه أأو تُ ِّعدم ه اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل يف ذكل التارخي أأو بعده.
.7

ويُقرتح أأيض ًا أأن تعمتد امجلعية التفاهامت التالية فامي خيص ا ألحاكم املتعلقة بعنارص الطلب ادلويل و أأجزائه املُودعة خطأً:
( أأ) "عند اعامتد القاعدة اجلديدة  ( 8.20أأ-اثنيا) ،اتفقت امجلعية عىل أأنه اإذا تع َّذر تضمني عنرص أأو جزء حصيح
ابلإحاةل مبوجب القاعدتني (5.20اثنيا)( أأ)" "2و(د) بسبب اإعامل القاعدة  (8.20أأ-اثنيا) ،يوافق مكتب تسمل الطلبات
املعين واملكتب ادلويل ،مبوجب القاعدة (4.19أأ)" ،"3وبترصحي من مودع الطلب ،عىل أأن ترسي الإجراءات
املنصوص علهيا يف القاعدة  ،4.19ويف هذه احلاةل يُعترب الطلب ادلويل كام لو اكن قد تسلمه ذكل املكتب ابلنيابة عن
املكتب ادلويل ابعتباره مكتب ًا لتسمل الطلبات بناء عىل القاعدة  (1.19أأ)" ،"3مع مراعاة أأحاكم القاعدة (4.19ب)".
(ب) "عند اعامتد القاعدة اجلديدة (5.20اثنيا) ،اتفقت امجلعية عىل أأن املادة  15ينبغ  ،يف حاةل تضمني عنرص أأو
جزء حصيح ابلإحاةل مبوجب القاعدة (5.20اثنيا)(د) ،أأن ت َُّفرس عىل حنو ل يُل ِّزم اإدارة البحث ادلويل اإل ابإجراء البحث
ادلويل عىل أأساس الطلب ادلويل ("مطالب امحلاية ،مع اإيالء الاعتبار الواجب للوصف والرسوم (اإن وجدت)")
مبا يف ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح املُض َّمن ابلإحاةل ،ول يُل ِّزهما مبراعاة أأي عنرص أأو جزء ُأو ِّدع خطأً وظل يف
الطلب مع ًال ابلقاعدة (5.20اثنيا)(د) .واتفقت امجلعية أأيض ًا عىل أأنه يف احلاةل املُشار اإلهيا يف القاعدة (40اثنيا) ،1اإذا مل
تُدفع أأي رسوم اإضافية يف غضون املهةل الزمنية احملددة ،ينبغ أأن ت َُّفرس املادة  15عىل حنو ل يُل ِّزم اإدارة البحث
ادلويل اإل ابإجراء البحث ادلويل عىل أأساس الطلب ادلويل ("مطالب امحلاية ،مع اإيالء الاعتبار الواجب للوصف
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والرسوم ،اإن وجدت") مبا يف ذكل العنرص أأو اجلزء املُودَع خطأً ،ول يُل ِّزهما مبراعاة أأي عنرص أأو جزء حصيح ُم َدرج
يف الطلب مبوجب القاعدة (5.20اثنيا)(ج) أأو ُمض َّمن ابلإحاةل مبوجب القاعدة (5.20اثنيا)(د)".

اإجراءات أأخرى يتعني عىل املاكتب الوطنية اختاذها
املكتب ادلويل انتباه ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل القاعدتني اجلديدتني املقرتحتني
 .8يلفت ُ
 (8.20أأ-اثنيا) و(ب-اثنيا) ،الواردتني يف املرفق الثالث ،واللتني اإذا اعمتدهتام امجلعية سوف تُتيحان ملاكتب تسمل الطلبات
واملاكتب املع مينة اإماكنية اإخطار املكتب ادلويل بأأوجه التعارض اليت قد توجد يف  9أأكتوبر  2019بني القوانني الوطنية
املعمول هبا والقاعدتني اجلديدتني (5.20اثنيا)( أأ)" "2و(د) ،علامً بأأنه من املقرتح يف هاتني القاعدتني أأن أأي اإخطارات من
هذا القبيل جيب أأن يتسلمها املكتب ادلويل قبل  9أأبريل .2020

 .9اإن مجعية احتاد معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات مدعوة اإىل:
( أأ) اعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها
عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بش أأن
الرباءات الواردة يف املرفقات من ا ألول اإىل
اخلامس من الوثيقة ،PCT/A/51/2
وبدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية املنصوص
علهيا يف الفقرة  6من الوثيقة نفسها؛
(ب) واعامتد التفاهامت الواردة يف الفقرة
 7من الوثيقة .PCT/A/51/2
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
خبصوص ضامانت يف حاةل حدوث أأعطال تؤثر يف املاكتب
قامئة احملتوايت
القاعدة (82رابعا) عذر التأأخر يف مراعاة املهل 2.................................................................................................
(82رابعا)[ 1ل تغيري] 2.........................................................................................................................
(82رابعا) 2عدم توفر وسائل التصال الإلكرتونية يف املكتب 2.........................................................................
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القاعدة

(82رابعا)

عذر التأأخر يف مراعاة املهل

(82رابعا)[ 1ل تغيري]
(82رابعا) 2عدم توفر وسائل التصال الإلكرتونية يف املكتب
( أأ) جيوز ألي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية النص عىل قبول عذر التأأخر يف مراعاة املهةل املُحدَّدة يف
الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى ذكل املكتب أأو تكل املنظمة بسبب عدم توفر أأي من وسائل التصال الإلكرتونية
املسموح هبا يف ذكل املكتب أأو تكل املنظمة ،رشط القيام بذكل الإجراء يف يوم العمل التايل اذلي تكون فيه تكل الوسائل
الإلكرتونية متاحة .وينرش املكتب املعين أأو املنظمة املعنية معلومات عن أأي من حالت عدم توفر تكل الوسائل ،مبا يف ذكل
املكتب ادلويل بذكل.
الفرتة اليت تس تغرقها تكل احلاةلُ ،وخي ِّطر َ
(ب) ل يتعني عىل أأي مكتب م
معني أأو خمتار قام املودع دليه ،وقت نرش املعلومات املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ)،
عذر التأأخر يف مراعاة همةل حمدَّدة بناء عىل الفقرة ( أأ).
ابلإجراءات املنصوص علهيا يف املادة  22أأو املادة  39أأن يراع َ
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
خبصوص تصحيح أأو اإضافة بياانت مبوجب القاعدة 11.4
قامئة احملتوايت
القاعدة (26رابعا) تصحيح أأو اإضافة البياانت مبوجب القاعدة 2...................................................................... 11.4
القاعدة (26رابعا) 1تصحيح أأو اإضافة البياانت 2...........................................................................................
القاعدة (26رابعا) 2الت أأخر يف تصحيح أأو اإضافة البياانت 2..............................................................................
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القاعدة

(26رابعا)

تصحيح أأو اإضافة البياانت مبوجب القاعدة 11.4

القاعدة (26رابعا) 1تصحيح أأو اإضافة البياانت
جيوز ملودع الطلب أأن يص محح أأي بيان مشار اإليه يف القاعدة  11.4أأو أأن يضيفه اإىل العريضة مبوجب اإشعار يُو َّجه
اإىل املكتب ادلويل يف غضون  16شهر ًا من اترخي ا ألولوية ،رشيطة أأن يعترب أأي اإشعار يتسلممه املكتب ادلويل بعد انقضاء
تكل املهةل كام لو اكن قد اس ُتمل يف اليوم ا ألخري من تكل املهةل اإذا بلغه قبل الانهتاء من التحضريات التقنية للنرش ادلويل.

القاعدة (26رابعا) 2الت أأخر يف تصحيح أأو اإضافة البياانت
اإذا مل ي ُس تمل أأي تصحيح أأو اإضافة لبيان مشار اإليه يف القاعدة  11.4يف املهةل احمل مددة مبوجب القاعدة (26رابعا) ،1م
تعني
عىل املكتب ادلويل أأن خيطر مودع الطلب بذكل و أأن يبارش الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
خبصوص عنارص و أأجزاء الطلب ادلويل املُودَعة خطأً
قامئة احملتوايت
القاعدة  4العريضة (حمتوايهتا) 3..................................................................................................................
من  1.4اإىل [ 17.4ل تغيري] 3.............................................................................................................
 18.4بيان التضمني ابلإحاةل 3...............................................................................................................
[ 19.4ل تغيري]3..............................................................................................................................
القاعدة  12اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل والرتامج املطلوبة ألغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل 4..............................
[ 1.12ل تغيري]4..............................................................................................................................
(1.12اثنيا) اللغة احملررة هبا العنارص وا ألجزاء ا ُملقدَّمة بناء عىل القاعدة  3.20أأو  5.20أأو(5.20اثنيا) أأو 4..............6.20
من (1.12اثلثا) اإىل [ 4.12ل تغيري]4.......................................................................................................
القاعدة  20اترخي الإيداع ادلويل 5...............................................................................................................
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القاعدة 4
العريضة (حمتوايهتا)

من  1.4اإىل [ 17.4ل تغيري]
 18.4بيان التضمني ابلإحاةل
اإذا اكن الطلب ادلويل ،يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل أأصال عنرصا واحدا أأو أأكرث من
العنارص املشار اإلهيا يف املادة  ،"3")1(11يطالب بأأولوية طلب سابق ،جاز أأن حتتوي العريضة عىل بيان يفيد بأأن الطلب
ادلويل يتضمن ابلإحاةل ،ألغراض تطبيق القاعدة  ،6.20أأي عنرص من عنارص الطلب ادلويل املشار اإلهيا يف املادة
("3")1(11د) أأو (ﻫ) ،أأو أأي جزء من أأجزاء الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املشار اإلهيا يف القاعدة  (5.20أأ) ،أأو أأي
عنرص أأو جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املُشار اإلهيا يف القاعدة (5.20اثنيا)( أأ) اإذا مل يرد يف الطلب ادلويل ولكنه اكن
واردا ابلاكمل يف الطلب السابق ،رشط اإجراء التثبيت مبوجب القاعدة  .6.20وإاذا مل يرد ذكل البيان يف العريضة يف ذكل
التارخي ،جازت اإضافته اإىل العريضة برشط واحد ل غري وهو أأن يكون ذكل البيان قد ورد يف الطلب ادلويل أأو قُ مِّدم معه،
يف ذكل التارخي.

[ 19.4ل تغيري]
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القاعدة 12
اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل
والرتامج املطلوبة لأغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل

[ 1.12ل تغيري]
(1.12اثنيا)

اللغة احملررة هبا العنارص وا ألجزاء ا ُملقدَّمة بناء عىل القاعدة  3.20أأو  5.20أأو(5.20اثنيا) أأو 6.20

يكون العنرص املشار اإليه يف املادة ("3")1(11د) أأو (ﻫ) اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة (3.20ب) أأو
(5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) أأو  (6.20أأ) واجلزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة
(5.20ب) أأو (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) أأو (6.20أأ) حمرر ًا بلغة الطلب ادلويل كام جرى اإيداعه ،وإاذا
اكنت ترمجة الطلب مطلوبة بناء عىل القاعدة  (3.12أأ) أأو (4.12أأ) ،وجب أأن يكون العنرص واجلزء املعين حمررين بلغة
الطلب كام جرى اإيداعه ولغة تكل الرتمجة.

من (1.12اثلثا) اإىل [ 4.12ل تغيري]
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القاعدة 20
اترخي الإيداع ادلويل

من  1.20اإىل [ 4.20ل تغيري]
 5.20ا ألجزاء غري املوجودة
( أأ) اإذا ر أأى مكتب تسمل الطلبات ،عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف
رشوط املادة  ،)1(11أأن جزء ًا من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ليس موجودا أأو يبدو أأنه ليس موجودا ،مبا يف ذكل
احلاةل اليت تكون فهيا مجيع الرسوم غري موجودة أأو تبدو غري موجودة ("جزء غري موجود") ،ولكن عدا احلاةل اليت يكون فهيا
أأحد العنارص املشار اإلهيا يف املادة ("3")1(11د) أأو (ﻫ) غري موجود أأو يبدو غري موجود ،عىل الإطالق ،وعدا احلاةل
املُشار اإلهيا يف القاعدة (5.20اثنيا)( أأ) ،م
تعني أأن يدعو ذكل املكتب املودع اإىل أأحد ا ألمرين التاليني يف أأقرب فرصة ،حسب
اختيار املودع:
" "1أأن يس تمكل الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي اجلزء غري املوجود؛
" "2أأو أأن يؤكد ،وفقا للقاعدة  (6.20أأ) ،أأن اجلزء ُمض َّمن ابلإحاةل بناء عىل القاعدة 18.4؛
و أأن يديل بأأية مالحظات ،يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  .7.20وإاذا اكنت تكل املهةل تنقيض بعد انقضاء 12
شهرا من اترخي اإيداع أأي طلب يطالب بأأولويته ،وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُلفت عناية املودع اإىل ذكل الظرف.
(ب) اإذا قدَّم املودع ملكتب تسمل الطلبات اجلزء غري املوجود املشار اإليه يف الفقرة ( أأ) لس تكامل الطلب ادلويل
املزعوم ،عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة ( أأ) أأو خالفا ذلكل ،يف التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة )1(11
مس توفاة أأو قبهل ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ،7.20تعني اإدراج ذكل اجلزء يف الطلب ،ووجب أأن يعمتد
مكتب تسمل الطلبات التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  )1(11مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع ادلويل و أأن يتخذ
الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة (2.20ب) و(ج).
من (ج) اإىل (ه) [ل تغيري]
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(5.20اثنيا)

عنارص و أأجزاء ُمودَعة خطأً

( أأ) اإذا ر أأى مكتب تسمل الطلبات ،عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف
رشوط املادة  ،)1(11أأن عنرص ًا اكم ًال ُمشار ًا اإليه يف املادة ("3")1(11د) أأو (ه) ُمو َد ٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُمو َد ٌع خطأً ،أأو
أأن جزء ًا من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ُمو َد ٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُمو َد ٌع خطأً ،مبا يف ذكل احلاةل اليت تكون فهيا مجيع
الرسوم ُمودَعة خطأً أأو يبدو أأهنا ُمودَعة خطأً ("عنرص أأو جزء ُمودَع خطأً") ،م
املكتب مود َع الطلب اإىل
تعني أأن يدعو ذكل ُ
أأحد ا ألمرين التاليني يف أأقرب فرصة ،حسب اختيار املودع:
" "1أأن يصحح الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي العنرص أأو اجلزء الصحيح؛
" "2أأو أأن يؤكد ،وفقا للقاعدة  (6.20أأ) ،أأن العنرص أأو اجلزء الصحيح ُمض َّمن ابلإحاةل بناء عىل
القاعدة 18.4؛
و أأن يديل ابملالحظات ،اإن وجدت ،يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  .7.20وإاذا اكنت تكل املهةل تنقيض
بعد انقضاء  12شهر ًا من اترخي اإيداع أأي طلب يطالب بأأولويته ،وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُلفت عناية املودع
اإىل ذكل الظرف.
(ب) اإذا قدَّم املود ُع اإىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل املزعوم ،عقب
دعوة ُم َّ
وهجة بناء عىل الفقرة ( أأ) أأو خالف ًا ذلكل ،يف التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  )1(11مس توفاة أأو قبهل
ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ،7.20وجب اإدراج ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب ،ووجب
حذف العنرص أأو اجلزء املعين املُودَع خطأً من الطلب ،ووجب أأن يعمتد مكتب تسمل الطلبات التارخي اذلي تكون فيه مجيع
رشوط املادة  )1(11مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع ادلويل و أأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة (2.20ب) و(ج)
واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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[اتبع القاعدة (5.20اثنيا)]
(ج) اإذا قدَّم املود ُع اإىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل ،عقب دعوة
ُم َّ
وهجة بناء عىل الفقرة (أأ) أأو خالف ًا ذلكل ،بعد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  )1(11مس توفاة ولكن يف غضون
املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ،7.20وجب اإدراج ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب ،ووجب حذف العنرص أأو
اجلزء املعين املُودَع خطأً من الطلب ،ووجب أأن يصحح مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل ليصبح التارخي اذلي
َّ
تسمل فيه مكتب تسمل الطلبات ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح ،و أأن ُخيطر مودع الطلب بذكل ،و أأن يتخذ الإجراءات
املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
(د) اإذا اع ُترب العنرص أأو اجلزء الصحيح ،عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة (أأ) أأو خالف ًا ذلكلُ ،مض َّمن ًا يف
الطلب ادلويل املزعوم ،بناء عىل القاعدة (6.20ب) ،يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف ا ألصل
واحد ًا أأو أأكرث من العنارص املشار اإلهيا يف املادة  ،"3")1(11وجب أأن يبقى العنرص أأو اجلزء املعين املُودَع خطأً يف الطلب،
و م
تعني عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يعمتد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  )1(11مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع
ادلويل و أأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة (2.20ب) و(ج) واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
(ﻫ) اإذا مت تصحيح اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل الفقرة (ج) ،جاز للمودع أأن يلمتس ،مبوجب اإشعار مقدمم اإىل
مكتب تسمل الطلبات يف غضون شهر واحد من اترخي الإخطار بناء عىل الفقرة (ج) ،اعتبار العنرص أأو اجلزء الصحيح كام لو
مل يكن .ويف هذه احلاةل ،يُعترب العنرص أأو اجلزء الصحيح كام لو مل يقدمم ،ويُعترب العنرص أأو اجلزء املعين املُودَع خطأً غري
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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 6.20أتأكيد تضمني العنارص وا ألجزاء ابلإحاةل
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) اإذا ر أأى مكتب تسمل الطلبات أأن رشط ًا من رشوط القاعدة  4.18أأو الفقرة ( أأ) مل يس توف أأو أأن العنرص أأو
اجلزء املشار اإليه يف الفقرة ( أأ) مل يرد ابلاكمل يف الطلب السابق املعين ،م
تعني عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يتخذ الإجراءات
املنصوص علهيا يف القاعدة (3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،حسب احلال.

 7.20املهةل
( أأ) تكون املهةل املطبقة املشار اإلهيا يف القاعدة  (3.20أأ) و(ب) والقاعدة  4.20والقاعدة  (5.20أأ) و(ب) و(ج)
والقاعدة (5.20اثنيا)(أأ) و(ب) و(ج) والقاعدة  (6.20أأ) كام ييل:
" "1اإذا أأرسلت دعوة اإىل املودع بناء عىل القاعدة  (3.20أأ) أأو القاعدة  (5.20أأ) أأو القاعدة (5.20اثنيا)(أأ)،
حسب ما يقتضيه احلال ،شهرين اعتبار ًا من اترخي ادلعوة؛
" "2اإذا مل ترسل دعوة من ذكل القبيل اإىل املودع ،خالل شهرين اعتبار ًا من التارخي اذلي يكون فيه
مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف ا ألصل واحد ًا أأو أأكرث من العنارص املشار اإلهيا يف املادة ."3")1(11
(ب) [ل تغيري]
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 8.20عدم الامتيش مع القوانني الوطنية
( أأ) [ل تغيري]
( أأ-اثنيا) اإذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني (5.20اثنيا)( أأ)" "2و(د) ،يف  9أأكتوبر  ،2019تامتىش مع القانون الوطين
اذلي يطبقه مكتب تسمل الطلبات ،فاإن القواعد املعنية ل تطبق عىل طلب دويل مودع دلى ذكل املكتب ما دامت ل
تامتىش مع ذكل القانون ،رشط أأن يُعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه  9أأبريل  .2020وينرش املكتب
ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
( أأ-اثلثا)( أأ-اثنيا) اإذا اس تحال تضمني الطلب ادلويل ابلإحاةل عنرص ًا أأو جزء ًا غري موجود ،بناء عىل القاعدتني 18.4
و 6.20بسبب اإعامل الفقرة ( أأ) أأو الفقرة ( أأ-اثنيا) من هذه القاعدة ،يتخذ مكتب تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا
يف القاعدة (3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،حسب احلال .وإاذا اختذ مكتب
تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،جاز للمودع أأن يتخذ الإجراءات
املنصوص علهيا يف القاعدة (5.20ﻫ) أأو (5.20اثنيا)(ه) ،حسب احلال.
(ب) [ل تغيري]
(ب-اثنيا) اإذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني (5.20اثنيا)(أأ)" "2و(د) ،يف  9أأكتوبر  ،2019مامتش ية مع القانون الوطين
اذلي يطبقه املكتب م
املعني ،ل تنطبق القواعد املعنية عىل ذكل املكتب فامي يتعلق بطلب دويل بورشت بشأأنه ا ألفعال املشار
اإلهيا يف املادة  22دلى ذكل املكتب ،ما دامت ل تامتىش مع ذكل القانون ،رشط أأن يُعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل
يف موعد أأقصاه  9أأبريل  .2020وينرش املكتب ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
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[اتبع القاعدة ]8.20
(ج) اإذا اكن هناك عنرص أأو جزء يعترب مضمنا ابلإحاةل يف الطلب ادلويل مبوجب نتيجة خلص اإلهيا مكتب تسمل
الطلبات بناء عىل القاعدة (6.20ب) ولكن ذكل التضمني ابلإحاةل ل ينطبق عىل الطلب ادلويل ألغراض الإجراء املبارش دلى
معني بسبب اإعامل الفقرة (ب) أأو الفقرة (ب-اثنيا) من هذه القاعدة ،جاز للمكتب م
مكتب م
املعني أأن يعامل الطلب كام لو اكن
اترخي اإيداعه ادلويل قد مت اعامتده بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو تصحيحه بناء عىل
القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،حسب احلال ،رشط تطبيق القاعدة (82اثلثا)(1ج) و(د) مع ما يلزم من تبديل.
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القاعدة

(40اثنيا)

الرسوم الإضافية يف حال ا ألجزاء الناقصة أأو العنارص وا ألجزاء الصحيحة
املدرجة يف الطلب ادلويل أأو اليت تُعترب كام لو اكنت ُمدرجة يف الطلب ادلويل

(40اثنيا) 1ادلعوة اإىل تسديد الرسوم الإضافية
جيوز أأن تدعو اإدار ُة البحث ادلويل املود َع اإىل تسديد الرسوم الإضافية اإذا اكن اجلزء الناقص أأو العنرص
أأو اجلزء الصحيح:
"ُ "1مدرج ًا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو القاعدة (5.20اثنيا)(ج) ،عىل التوايل؛
" "2أأو يُعترب ،بناء عىل القاعدة (5.20د) أأو القاعدة (5.20اثنيا)(د) عىل التوايل ،كام لو اكن ُمدرج ًا يف
الطلب ادلويل يف التارخي اذلي اس تمل فيه مكتب م
تسمل الطلبات ألول مرة واحد ًا أأو أأكرث من العنارص
املُشار اإلهيا يف املادة "3")1(11؛
قد ُأخطرت به تكل الإدارة فقط بعد أأن رشعت يف اإعداد تقرير البحث ادلويل .وجيب أأن يُدعى مودع الطلب يف
تكل ادلعوة اإىل تسديد الرسوم الإضافية يف غضون شهر واحد من اترخي ادلعوة ،و أأن تشري ادلعوة اإىل مقدار تكل الرسوم
املطلوب تسديدهاُ .وحت مِّدد اإدارة البحث ادلويل مقدار الرسوم الإضافية ،ولكن جيب أأل تتجاوز رمس البحث؛ وتُسدَّد
الرسوم الإضافية اإىل تكل الإدارة مبارش ًة .وجيب أأن تُعدَّ اإدارة البحث ادلويل تقرير البحث ادلويل بناء عىل الطلب ادلويل
مبا يف ذكل أأي جزء انقص أأو أأي عنرص أأو جزء حصيح ،برشط تسديد أأي رسوم اإضافية من هذا القبيل يف غضون املهةل
الزمنية احملددة.
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القاعدة 48
النرش ادلويل

[ 1.48ل تغيري]
 2.48احملتوايت
( أأ) [ل تغيري]
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) ،تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت:
من " "1اإىل "[ "4ل تغيري]
" "5اإذا اعمتد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو (5.20د)
أأو (5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و ،6.20بيان بذكل ابلإضافة اإىل بيان
يؤكد اإن اكن املودع قد اعمتد ،ألغراض القاعدة  (6.20أأ)" ،"2عىل الامتثال للقاعدة  (1.17أأ) أأو (ب) أأو (ب-اثنيا) يف ما
يتعلق بوثيقة ا ألولوية أأو عىل نسخة عن الطلب السابق املعين مقدَّمة وحدها؛
"[ "6ل 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؛
" "8بيان بأأن عنرص ًا أأو جزء ًا ُمودع ًا خط ًا قد ُحذف من الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (5.20اثنيا)(ب) أأو
(ج) ،عند الاقتضاء.
من (ج) اإىل (ن) [ل تغيري]

من  3.48اإىل [ 6.48ل تغيري]
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القاعدة

(51اثنيا)

بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 27

(51اثنيا) 1بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل
( أأ) جيوز أأن يُطلب من املودع بناء عىل القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب املعني أأن يقدم خباصة ما يأأيت وفق ًا
للامدة  27وبرشط مراعاة القاعدة (51اثنيا):2
من " "1اإىل "[ "6ل تغيري]
" "7أأي بيان غري متوفر يف البياانت املشرتطة بناء عىل القاعدة  (5.4أأ)" "2و" "3بشأأن أأي مودع طلب
ابلنس بة اإىل ادلوةل املع مينة؛
" "8ترمجة ألي عنرص أأو جزء ُمودَع خطأً و ُحذف من الطلب ادلويل وفق ًا للقاعدة (5.20اثنيا)(ب) أأو
(ج) ،يف احلالت املُشار اإلهيا يف القاعدة (82اثلثا).1
من (ب) اإىل (د) [ل تغيري]
(ﻫ) جيوز أأن يقيض القانون الوطين اذلي يُطبقه املكتب م
املعني ،وفق ًا للامدة  ،27بأأن يقدم املودع ترمجة لوثيقة
ا ألولوية ،علامً بأأن تكل الرتمجة ل جيوز املطالبة هبا اإل يف احلالتني التاليتني:
"[ "1ل تغيري]
" "2أأو اإذا اكن مكتب تسمل الطلبات قد اعمتد اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو
(5.20د) أأو (5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و 6.20ألغراض البت ،بناء
عىل القاعدة (82اثلثا)(1ب) ،يف أأن ذكل العنرص أأو اجلزء وارد ابلاكمل يف وثيقة ا ألولوية املعنية من عدمه ،ويف هذه احلاةل،
املعني من املودع أأن مِّ
جيوز أأن يقتيض أأيض ًا القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب َّ
يقدم ،اإن تعلمق ا ألمر جبزء من الوصف أأو
املطالب أأو الرسوم ،بيا ًان ابملاكن اذلي يرد فيه ذكل اجلزء يف ترمجة وثيقة ا ألولوية.

من (51اثنيا) 2اإىل (51اثنيا)[ 3ل تغيري]
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القاعدة 55
اللغات (الفحص المتهيدي ادلويل)

[ 1.55ل تغيري]
 2.55ترمجة الطلب ادلويل
( أأ) [ل تغيري]
( أأ-اثنيا)

جيب أأن تشمل ترمجة الطلب ادلويل اإىل اللغة املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) أأي عنرص مشار اإليه يف

املادة ("3")1(11د) أأو (ﻫ) مِّ
يقدمه املودع بناء عىل القاعدة (3.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) أأو (6.20أأ) و أأي
جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم قدَّمه املودع بناء عىل القاعدة (5.20ب) أأو (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ب)
أأو (5.20اثنيا)(ج) أأو  (6.20أأ) يعترب واردا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (6.20ب).
من ( أأ-اثلثا) اإىل (د) [ل تغيري]

[ 3.55ل تغيري]
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القاعدة

(82اثلثا)

تصحيح الأخطاء اليت يرتكهبا مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل

(82اثلثا) 1ا ألخطاء املتعلقة بتارخي الإيداع ادلويل وابملطالبة اب ألولوية
( أأ) [ل تغيري]
(ب) اإذا حدد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو (5.20د) أأو
(5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و 6.20ولكن املكتب م
املعني أأو اخملتار
ر أأى ما ييل:
" "1أأن املودع مل ميتثل للقاعدة  (1.17أأ) أأو (ب) أأو(ب-اثنيا) يف ما يتعلق بوثيقة ا ألولوية؛
" "2أأو أأن أأحد الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة  18.4أأو  (6.20أأ)" "1أأو (51اثنيا)(1ه)""2
مل يس توف؛
" "3أأو أأن العنرص أأو اجلزء ليس وارد ًا ابلاكمل يف وثيقة ا ألولوية املعنية؛
جاز للمكتب م
املعني أأو اخملتار أأن يعامل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي الإيداع ادلويل قد ُح مِّدد بناء عىل القاعدة
(3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو ُ ِّ م
حصح بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،حسب الاقتضاء،
رشط مراعاة الفقرة (ج) ،وعىل أأن تطبق القاعدة (1.17ج) مع ما يلزم من تبديل.
(ج) ل يعامل املكتب م
املعني أأو اخملتار الطلب ادلويل بناء عىل الفقرة (ب) كام لو اكن قد ُح مِّدد هل اترخي الإيداع
ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو ُ ِّ م
حصح بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو
(5.20اثنيا)(ج) ،من غري أأن يتيح للمودع فرصة الإدلء مبالحظاته حول املعامةل املزمعة أأو تقدمي الامتس بناء عىل الفقرة (د)،
يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال.
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[اتبع القاعدة (82اثلثا)]1
(د) اإذا أأخطر املكتب املعني أأو اخملتار املودع بأأنه يعزتم عىل معامةل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإيداعه ادلويل
قد ُ ِّ م
حصح بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،وفقا للفقرة (ج) ،جاز للمودع أأن يلمتس ،مبوجب اإشعار مقدَّم اإىل
ذكل املكتب يف غضون املهةل املشار اإلهيا يف الفقرة (ج) ،اعتبار اجلزء الناقص املعين ،أأو العنرص أأو اجلزء الصحيح املعين،
كام لو مل يكن ألغراض الإجراءات الوطنية دلى ذكل املكتب .ويف تكل احلاةل ،يعترب ذكل اجلزء الناقص ،أأو ذكل العنرص أأو
اجلزء الصحيح ،كام لو مل يقدَّم ول يعامل املكتب الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإيداعه ادلويل قد ُ ِّ م
حصح.
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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القاعدة 15
رمس الإيداع ادلويل

[ 1.15ل تغيري]
 2.15مقدار الرمس؛ التحويل
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) اإذا اكنت العمةل املقررة يه الفرنك السويرسي ،حييل مكتب تسمل الطلبات الرمس املذكور ابلفرنك السويرسي
اإىل املكتب ادلويل يف أأقرب فرصة وفق ًا للقاعدة .2.96
(د) اإذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل:
" "1قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط ،حيدد املدير العام ،ابلنس بة اإىل لك مكتب
من ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس الإيداع ادلويل ،مبلغ ًا معاد ًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة
وفق ًا لتوجهيات امجلعية ،وحييل مكتب تسمل الطلبات املبلغ بتكل العمةل اإىل املكتب ادلويل يف أأقرب فرصة وفق ًا
للقاعدة 2.96؛
" "2غري قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط ،يكون مكتب تسمل الطلبات مسؤو ًل
عن حتويل رمس الإيداع ادلويل من العمةل املقررة اإىل الفرنك السويرسي وحييل ذكل الرمس ابلفرنك السويرسي اإىل املكتب
ادلويل يف أأقرب فرصة ،مبقدار املبلغ احملدد يف جدول الرسوم ،وفق ًا للقاعدة  .2.96وملكتب تسمل الطلبات أأن يس تعيض عن
ذكل بتحويل رمس الإيداع ادلويل من العمةل املقررة اإىل اليورو أأو ادلولر ا ألمرييك ،اإن رغب يف ذكل ،عىل أأن حييل املبلغ
املعادل ذلكل الرمس ابليورو أأو ادلولر ا ألمرييك اإىل املكتب ادلويل يف أأقرب فرصة وفق ًا للقاعدة  ،2.96كام حيدده املدير
العام وفق ًا لتوجهيات امجلعية املشار اإلهيا يف البند "."1

 3.15و[ 4.15ل تغيري]

PCT/A/51/2
Annex IV
3

القاعدة 16
رمس البحث

 1.16احلق يف املطالبة برسوم
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) اإذا اكنت العمةل املقررة يه العمةل اليت حددت هبا اإدارة البحث ادلويل الرمس املذكور ("العمةل احملددة")،
حييل مكتب تسمل الطلبات الرمس املذكور اإىل تكل الإدارة يف أأقرب فرصة وبتكل العمةل وفق ًا للقاعدة .2.96
(د) اإذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف العمةل احملددة واكنت تكل العمةل:
" "1قابةل للتحويل اإىل العمةل احملددة دون قيد أأو رشط ،حيدد املدير العام ،ابلنس بة اإىل لك مكتب من
ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس البحث ،مبلغ ًا معاد ًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفق ًا
لتوجهيات امجلعية ،وحييل مكتب تسمل الطلبات املبلغ بتكل العمةل اإىل اإدارة البحث ادلويل يف أأقرب فرصةوفق ًا
للقاعدة 2.96؛
" "2غري قابةل للتحويل اإىل العمةل احملددة دون قيد أأو رشط ،يكون مكتب تسمل الطلبات مسؤو ًل عن
حتويل رمس البحث من العمةل املقررة اإىل العمةل احملددة وحييل ذكل الرمس ابلعمةل احملددة إاىل اإدارة البحث ادلويل يف أأقرب
فرصة ،مبقدار املبلغ اذلي حتدده اإدارة البحث ادلويل ،وفق ًا للقاعدة .2.96
(ه) و(و) [ل تغيري]

 2.16و[ 3.16ل تغيري]
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القاعدة 57
رمس املعاجلة

[ 1.57ل تغيري]
 2.57مقدار الرمس؛ التحويل
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) اإذا اكنت العمةل املقررة يه الفرنك السويرسي ،حتيل الإدارة الرمس املذكور اإىل املكتب ادلويل يف أأقرب فرصة
وابلفرنك السويرسي وفق ًا للقاعدة .2.96
(د) اإذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل:
" "1قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط ،حيدد املدير العام ،ابلنس بة اإىل لك اإدارة تقر
بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس املعاجلة ،مبلغ ًا معاد ًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفق ًا لتوجهيات امجلعية ،وحتيل الإدارة
املبلغ بتكل العمةل اإىل املكتب ادلويل يف أأقرب فرصةوفق ًا للقاعدة 2.96؛
" "2غري قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط ،تكون الإدارة مسؤوةل عن حتويل رمس
املعاجلة من العمةل املقررة اإىل الفرنك السويرسي وحتيل ذكل الرمس ابلفرنك السويرسي اإىل املكتب ادلويل يف أأقرب فرصة،
مبقدار املبلغ احملدد يف جدول الرسوم ،وفق ًا للقاعدة  .2.96ول إالدارة أأن تس تعيض عن ذكل بتحويل رمس املعاجلة من العمةل
املقررة اإىل اليورو أأو ادلولر ا ألمرييك ،اإن رغبت يف ذكل ،عىل أأن حتيل املبلغ املعادل ذلكل الرمس ابليورو أأو ادلولر
ا ألمرييك اإىل املكتب ادلويل يف أأقرب فرصة ،كام حيدده املدير العام وفق ًا لتوجهيات امجلعية املشار اإلهيا يف البند " ،"1وفق ًا
للقاعدة .2.96

 3.57و[ 4.57ل تغيري]
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القاعدة 96
جدول الرسوم؛ اس تالم الرسوم وحتويلها

[ 1.96ل تغيري]
 2.96اإخطار اس تالم الرسوم؛ حتويل الرسوم
( أأ) ألغراض تطبيق هذه القاعدة ،يُقصد بلكمة "املكتب" مكتب تسمل الطلبات (مبا يف ذكل املكتب ادلويل
بصفته مكتب ًا لتسمل الطلبات) ،أأو اإدارة البحث ادلويل ،أأو اإدارة ُمحدَّدة للبحث ادلويل الإضايف ،أأو اإدارة الفحص المتهيدي
ادلويل ،أأو املكتب ادلويل.
(ب) يف حاةل قيام أأحد املاكتب ،وفق ًا لهذه الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية ،بتحصيل رمس ("املكتب
حصل") حلساب مكتب أخر ("املكتب املس تفيد") ،جيب عىل املكتب امل ُ م ِّ
امل ُ م ِّ
حصل أأن يرسل يف أأقرب فرصة اإخطار ًا بتسمل
لك رمس من هذا القبيل وفق ًا للتعلاميت الإدارية .وجيب عىل املكتب املس تفيد ،فور تسمل الإخطار ،أأن مييض يف الإجراءات
كام لو اكن قد تسمل الرمس يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب امل ُ م ِّ
حصل ذكل الرمس.
(ج) جيب عىل املكتب امل ُ م ِّ
حصل حتويل أأي رسوم ُحي م ِّصلها حلساب أأحد املاكتب املس تفيدة اإىل ذكل املكتب وفق ًا
للتعلاميت الإدارية.
[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
خبصوص توفر امللف اذلي حتتفظ به اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل
قامئة احملتوايت
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 71.2صورة عن الواثئق املستشهد هبا 2....................................................................................................
القاعدة  94اإماكنية الاطالع عىل امللفات 3......................................................................................................
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PCT/A/51/2
Annex V
2

القاعدة 71
اإرسال تقرير الفحص المتهيدي ادلويل
واملستندات ذات الصةل

 1.71املرسل اإليه
( أأ) ترسل اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل صورة عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل وعن مرفقاته اإن وجدت يف
اليوم ذاته اإىل لك من املكتب ادلويل ومودع الطلب.
(ب) ترسل اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل صورا عن املستندات ا ألخرى الواردة يف ملف الفحص المتهيدي ادلويل
اإىل املكتب ادلويل طبقا للتعلاميت الإدارية.

 2.71صورة عن الواثئق املستشهد هبا
من ( أأ) اإىل (د) [ل تغيري]
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القاعدة 94
اإماكنية الاطالع عىل امللفات

 1.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) يق مِّدم املكتب ادلويل صور ًا عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل أأي مستند أأرسلته اإليه اإدارة الفحص المتهيدي
ادلويل مبوجب القاعدة  (1.71أأ) أأو (ب) ،وذكل بناء عىل الفقرة (ب) نيابة عن املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل ولكن ليس
قبل اإعداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل .وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب
فرصة.

من (د) اإىل (ز) [ل تغيري]
من (1.94اثنيا) اإىل [ 3.94ل تغيري]
[ييل ذكل املرفق السادس]
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القاعدة 4
العريضة (حمتوايهتا)

من  1.4اإىل [ 17.4ل تغيري]
 18.4بيان التضمني ابلإحاةل
اإذا اكن الطلب ادلويل ،يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل أأصال عنرصا واحدا أأو أأكرث من
العنارص املشار اإلهيا يف املادة  ،"3")1(11يطالب بأأولوية طلب سابق ،جاز أأن حتتوي العريضة عىل بيان يفيد بأأن الطلب
ادلويل يتضمن ابلإحاةل ،ألغراض تطبيق القاعدة  ،6.20أأي عنرص من عنارص الطلب ادلويل املشار اإلهيا يف املادة
("3")1(11د) أأو (ﻫ) ،أأو أأي جزء من أأجزاء الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املشار اإلهيا يف القاعدة  (5.20أأ) ،أأو أأي
عنرص أأو جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املُشار اإلهيا يف القاعدة (5.20اثنيا)( أأ) اإذا مل يرد يف الطلب ادلويل ولكنه اكن
واردا ابلاكمل يف الطلب السابق ،رشط اإجراء التثبيت مبوجب القاعدة  .6.20وإاذا مل يرد ذكل البيان يف العريضة يف ذكل
التارخي ،جازت اإضافته اإىل العريضة برشط واحد ل غري وهو أأن يكون ذكل البيان قد ورد يف الطلب ادلويل أأو قُ مِّدم معه،
يف ذكل التارخي.

[ 19.4ل تغيري]
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القاعدة 12
اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل
والرتامج املطلوبة لأغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل

[ 1.12ل تغيري]
(1.12اثنيا)

اللغة احملررة هبا العنارص وا ألجزاء ا ُملقدَّمة بناء عىل القاعدة  3.20أأو  5.20أأو(5.20اثنيا) أأو 6.20

يكون العنرص املشار اإليه يف املادة ("3")1(11د) أأو (ﻫ) اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة (3.20ب) أأو
(5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) أأو  (6.20أأ) واجلزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة
(5.20ب) أأو (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) أأو (6.20أأ) حمرر ًا بلغة الطلب ادلويل كام جرى اإيداعه ،وإاذا
اكنت ترمجة الطلب مطلوبة بناء عىل القاعدة  (3.12أأ) أأو (4.12أأ) ،وجب أأن يكون العنرص واجلزء املعين حمررين بلغة
الطلب كام جرى اإيداعه ولغة تكل الرتمجة.

من (1.12اثلثا) اإىل [ 4.12ل تغيري]
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القاعدة 15
رمس الإيداع ادلويل

[ 1.15ل تغيري]
 2.15مقدار الرمس؛ التحويل
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) اإذا اكنت العمةل املقررة يه الفرنك السويرسي ،حييل مكتب تسمل الطلبات الرمس املذكور ابلفرنك السويرسي
اإىل املكتب ادلويل وفق ًا للقاعدة .2.96
(د) اإذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل:
" "1قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط ،حيدد املدير العام ،ابلنس بة اإىل لك مكتب
من ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس الإيداع ادلويل ،مبلغ ًا معاد ًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة
وفق ًا لتوجهيات امجلعية ،وحييل مكتب تسمل الطلبات املبلغ بتكل العمةل اإىل املكتب ادلويل وفق ًا للقاعدة 2.96؛
" "2غري قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط ،يكون مكتب تسمل الطلبات مسؤو ًل
عن حتويل رمس الإيداع ادلويل من العمةل املقررة اإىل الفرنك السويرسي وحييل ذكل الرمس ابلفرنك السويرسي اإىل املكتب
ادلويل ،مبقدار املبلغ احملدد يف جدول الرسوم ،وفق ًا للقاعدة  .2.96وملكتب تسمل الطلبات أأن يس تعيض عن ذكل بتحويل
رمس الإيداع ادلويل من العمةل املقررة اإىل اليورو أأو ادلولر ا ألمرييك ،اإن رغب يف ذكل ،عىل أأن حييل املبلغ املعادل ذلكل
الرمس ابليورو أأو ادلولر ا ألمرييك اإىل املكتب ادلويل وفق ًا للقاعدة  ،2.96كام حيدده املدير العام وفق ًا لتوجهيات امجلعية
املشار اإلهيا يف البند "."1

 3.15و[ 4.15ل تغيري]
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القاعدة 16
رمس البحث

 1.16احلق يف املطالبة برسوم
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) اإذا اكنت العمةل املقررة يه العمةل اليت حددت هبا اإدارة البحث ادلويل الرمس املذكور ("العمةل احملددة")،
حييل مكتب تسمل الطلبات الرمس املذكور اإىل تكل الإدارة بتكل العمةل وفق ًا للقاعدة .2.96
(د) اإذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف العمةل احملددة واكنت تكل العمةل:
" "1قابةل للتحويل اإىل العمةل احملددة دون قيد أأو رشط ،حيدد املدير العام ،ابلنس بة اإىل لك مكتب من
ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس البحث ،مبلغ ًا معاد ًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفق ًا
لتوجهيات امجلعية ،وحييل مكتب تسمل الطلبات املبلغ بتكل العمةل اإىل اإدارة البحث ادلويل وفق ًا للقاعدة 2.96؛
" "2غري قابةل للتحويل اإىل العمةل احملددة دون قيد أأو رشط ،يكون مكتب تسمل الطلبات مسؤو ًل عن
حتويل رمس البحث من العمةل املقررة اإىل العمةل احملددة وحييل ذكل الرمس ابلعمةل احملددة اإىل اإدارة البحث ادلويل ،مبقدار
املبلغ اذلي حتدده اإدارة البحث ادلويل ،وفق ًا للقاعدة .2.96
(ه) و(و) [ل تغيري]

 2.16و[ 3.16ل تغيري]

PCT/A/51/2
Annex VI
8

القاعدة 20
اترخي الإيداع ادلويل

من  1.20اإىل [ 4.20ل تغيري]
 5.20ا ألجزاء غري املوجودة
( أأ) اإذا ر أأى مكتب تسمل الطلبات ،عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف
رشوط املادة  ،)1(11أأن جزء ًا من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ليس موجودا أأو يبدو أأنه ليس موجودا ،مبا يف ذكل
احلاةل اليت تكون فهيا مجيع الرسوم غري موجودة أأو تبدو غري موجودة ("جزء غري موجود") ،ولكن عدا احلاةل اليت يكون فهيا
أأحد العنارص املشار اإلهيا يف املادة ("3")1(11د) أأو (ﻫ) غري موجود أأو يبدو غري موجود ،عىل الإطالق ،وعدا احلاةل
املُشار اإلهيا يف القاعدة (5.20اثنيا)( أأ) ،م
تعني أأن يدعو ذكل املكتب املودع اإىل أأحد ا ألمرين التاليني يف أأقرب فرصة ،حسب
اختيار املودع:
" "1أأن يس تمكل الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي اجلزء غري املوجود؛
" "2أأو أأن يؤكد ،وفقا للقاعدة  (6.20أأ) ،أأن اجلزء ُمض َّمن ابلإحاةل بناء عىل القاعدة 18.4؛
و أأن يديل بأأية مالحظات ،يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  .7.20وإاذا اكنت تكل املهةل تنقيض بعد انقضاء 12
شهرا من اترخي اإيداع أأي طلب يطالب بأأولويته ،وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُلفت عناية املودع اإىل ذكل الظرف.
(ب) اإذا قدَّم املودع ملكتب تسمل الطلبات اجلزء غري املوجود املشار اإليه يف الفقرة ( أأ) لس تكامل الطلب ادلويل
املزعوم ،عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة ( أأ) أأو خالفا ذلكل ،يف التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة )1(11
مس توفاة أأو قبهل ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ،7.20تعني اإدراج ذكل اجلزء يف الطلب ،ووجب أأن يعمتد
مكتب تسمل الطلبات التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  )1(11مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع ادلويل و أأن يتخذ
الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة (2.20ب) و(ج).
من (ج) اإىل (ه) [ل تغيري]
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(5.20اثنيا)

عنارص و أأجزاء ُمودَعة خطأً

( أأ) اإذا ر أأى مكتب تسمل الطلبات ،عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف
رشوط املادة  ،)1(11أأن عنرص ًا اكم ًال ُمشار ًا اإليه يف املادة ("3")1(11د) أأو (ه) ُمو َد ٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُمو َد ٌع خطأً ،أأو
أأن جزء ًا من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ُمو َد ٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُمو َد ٌع خطأً ،مبا يف ذكل احلاةل اليت تكون فهيا مجيع
الرسوم ُمودَعة خطأً أأو يبدو أأهنا ُمودَعة خطأً ("عنرص أأو جزء ُمودَع خطأً") ،م
املكتب مود َع الطلب اإىل
تعني أأن يدعو ذكل ُ
أأحد ا ألمرين التاليني يف أأقرب فرصة ،حسب اختيار املودع:
" "1أأن يصحح الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي العنرص أأو اجلزء الصحيح؛
" "2أأو أأن يؤكد ،وفقا للقاعدة  (6.20أأ) ،أأن العنرص أأو اجلزء الصحيح ُمض َّمن ابلإحاةل بناء عىل
القاعدة 18.4؛
و أأن يديل ابملالحظات ،اإن وجدت ،يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  .7.20وإاذا اكنت تكل املهةل تنقيض
بعد انقضاء  12شهر ًا من اترخي اإيداع أأي طلب يطالب بأأولويته ،وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُلفت عناية املودع
اإىل ذكل الظرف.
(ب) اإذا قدَّم املود ُع اإىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل املزعوم ،عقب
دعوة ُم َّ
وهجة بناء عىل الفقرة ( أأ) أأو خالف ًا ذلكل ،يف التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  )1(11مس توفاة أأو قبهل
ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ،7.20وجب اإدراج ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب ،ووجب
حذف العنرص أأو اجلزء املعين املُودَع خطأً من الطلب ،ووجب أأن يعمتد مكتب تسمل الطلبات التارخي اذلي تكون فيه مجيع
رشوط املادة  )1(11مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع ادلويل و أأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة (2.20ب) و(ج)
واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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[اتبع القاعدة (5.20اثنيا)]
(ج) اإذا قدَّم املود ُع اإىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل ،عقب دعوة
ُم َّ
وهجة بناء عىل الفقرة (أأ) أأو خالف ًا ذلكل ،بعد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  )1(11مس توفاة ولكن يف غضون
املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ،7.20وجب اإدراج ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب ،ووجب حذف العنرص أأو
اجلزء املعين املُودَع خطأً من الطلب ،ووجب أأن يصحح مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل ليصبح التارخي اذلي
َّ
تسمل فيه مكتب تسمل الطلبات ذكل العنرص أأو اجلزء الصحيح ،و أأن ُخيطر مودع الطلب بذكل ،و أأن يتخذ الإجراءات
املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
(د) اإذا اع ُترب العنرص أأو اجلزء الصحيح ،عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة (أأ) أأو خالف ًا ذلكلُ ،مض َّمن ًا يف
الطلب ادلويل املزعوم ،بناء عىل القاعدة (6.20ب) ،يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف ا ألصل
واحد ًا أأو أأكرث من العنارص املشار اإلهيا يف املادة  ،"3")1(11وجب أأن يبقى العنرص أأو اجلزء املعين املُو َدع خطأً يف الطلب،
و م
تعني عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يعمتد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة  )1(11مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع
ادلويل و أأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة (2.20ب) و(ج) واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
(ﻫ) اإذا مت تصحيح اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل الفقرة (ج) ،جاز للمودع أأن يلمتس ،مبوجب اإشعار مقدمم اإىل
مكتب تسمل الطلبات يف غضون شهر واحد من اترخي الإخطار بناء عىل الفقرة (ج) ،اعتبار العنرص أأو اجلزء الصحيح كام لو
مل يكن .ويف هذه احلاةل ،يُعترب العنرص أأو اجلزء الصحيح كام لو مل يقدم م ،ويُعترب العنرص أأو اجلزء املعين املُودَع خطأً غري
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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 6.20أتأكيد تضمني العنارص وا ألجزاء ابلإحاةل
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) اإذا ر أأى مكتب تسمل الطلبات أأن رشط ًا من رشوط القاعدة  4.18أأو الفقرة ( أأ) مل يس توف أأو أأن العنرص أأو
اجلزء املشار اإليه يف الفقرة ( أأ) مل يرد ابلاكمل يف الطلب السابق املعين ،م
تعني عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يتخذ الإجراءات
املنصوص علهيا يف القاعدة (3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،حسب احلال.

 7.20املهةل
( أأ) تكون املهةل املطبقة املشار اإلهيا يف القاعدة  (3.20أأ) و(ب) والقاعدة  4.20والقاعدة  (5.20أأ) و(ب) و(ج)
والقاعدة (5.20اثنيا)(أأ) و(ب) و(ج) والقاعدة  (6.20أأ) كام ييل:
" "1اإذا أأرسلت دعوة اإىل املودع بناء عىل القاعدة  (3.20أأ) أأو القاعدة  (5.20أأ) أأو القاعدة (5.20اثنيا)(أأ)،
حسب ما يقتضيه احلال ،شهرين اعتبار ًا من اترخي ادلعوة؛
" "2اإذا مل ترسل دعوة من ذكل القبيل اإىل املودع ،خالل شهرين اعتبار ًا من التارخي اذلي يكون فيه
مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف ا ألصل واحد ًا أأو أأكرث من العنارص املشار اإلهيا يف املادة ."3")1(11
(ب) [ل تغيري]
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 8.20عدم الامتيش مع القوانني الوطنية
( أأ) [ل تغيري]
( أأ-اثنيا) اإذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني (5.20اثنيا)( أأ)" "2و(د) ،يف  9أأكتوبر  ،2019تامتىش مع القانون الوطين
اذلي يطبقه مكتب تسمل الطلبات ،فاإن القواعد املعنية ل تطبق عىل طلب دويل مودع دلى ذكل املكتب ما دامت ل
تامتىش مع ذكل القانون ،رشط أأن يُعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه  9أأبريل  .2020وينرش املكتب
ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
( أأ-اثلثا) اإذا اس تحال تضمني الطلب ادلويل ابلإحاةل عنرص ًا أأو جزء ًا ،بناء عىل القاعدتني  18.4و 6.20بسبب اإعامل
الفقرة (أأ) أأو الفقرة ( أأ-اثنيا) من هذه القاعدة ،يتخذ مكتب تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة
(3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،حسب احلال .وإاذا اختذ مكتب تسمل
الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،جاز للمودع أأن يتخذ الإجراءات املنصوص
علهيا يف القاعدة (5.20ﻫ) أأو (5.20اثنيا)(ه) ،حسب احلال.
(ب) [ل تغيري]
(ب-اثنيا) اإذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني (5.20اثنيا)(أأ)" "2و(د) ،يف  9أأكتوبر  ،2019مامتش ية مع القانون الوطين
اذلي يطبقه املكتب م
املعني ،ل تنطبق القواعد املعنية عىل ذكل املكتب فامي يتعلق بطلب دويل بورشت بشأأنه ا ألفعال املشار
اإلهيا يف املادة  22دلى ذكل املكتب ،ما دامت ل تامتىش مع ذكل القانون ،رشط أأن يُعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل
يف موعد أأقصاه  9أأبريل  .2020وينرش املكتب ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.
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[اتبع القاعدة ]8.20
(ج) اإذا اكن هناك عنرص أأو جزء يعترب مضمنا ابلإحاةل يف الطلب ادلويل مبوجب نتيجة خلص اإلهيا مكتب تسمل
الطلبات بناء عىل القاعدة (6.20ب) ولكن ذكل التضمني ابلإحاةل ل ينطبق عىل الطلب ادلويل ألغراض الإجراء املبارش دلى
معني بسبب اإعامل الفقرة (ب) أأو الفقرة (ب-اثنيا) من هذه القاعدة ،جاز للمكتب م
مكتب م
املعني أأن يعامل الطلب كام لو اكن
اترخي اإيداعه ادلويل قد مت اعامتده بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو تصحيحه بناء عىل
القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،حسب احلال ،رشط تطبيق القاعدة (82اثلثا)(1ج) و(د) مع ما يلزم من تبديل.
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القاعدة

(26رابعا)

تصحيح أأو اإضافة البياانت مبوجب القاعدة 11.4

القاعدة (26رابعا) 1تصحيح أأو اإضافة البياانت
جيوز ملودع الطلب أأن يص محح أأي بيان مشار اإليه يف القاعدة  11.4أأو أأن يضيفه اإىل العريضة مبوجب اإشعار يُو َّجه
اإىل املكتب ادلويل يف غضون  16شهر ًا من اترخي ا ألولوية ،رشيطة أأن يعترب أأي اإشعار يتسلممه املكتب ادلويل بعد انقضاء
تكل املهةل كام لو اكن قد اس ُتمل يف اليوم ا ألخري من تكل املهةل اإذا بلغه قبل الانهتاء من التحضريات التقنية للنرش ادلويل.

القاعدة (26رابعا) 2الت أأخر يف تصحيح أأو اإضافة البياانت
اإذا مل ي ُس تمل أأي تصحيح أأو اإضافة لبيان مشار اإليه يف القاعدة  11.4يف املهةل احملدم دة مبوجب القاعدة (26رابعا) ،1م
تعني
عىل املكتب ادلويل أأن خيطر مودع الطلب بذكل و أأن يبارش الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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القاعدة

(40اثنيا)

الرسوم الإضافية يف حال ا ألجزاء الناقصة أأو العنارص وا ألجزاء الصحيحة
املدرجة يف الطلب ادلويل أأو اليت تُعترب كام لو اكنت ُمدرجة يف الطلب ادلويل

(40اثنيا) 1ادلعوة اإىل تسديد الرسوم الإضافية
جيوز أأن تدعو اإدار ُة البحث ادلويل املود َع اإىل تسديد الرسوم الإضافية اإذا اكن اجلزء الناقص أأو العنرص
أأو اجلزء الصحيح:
"ُ "1مدرج ًا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو القاعدة (5.20اثنيا)(ج) ،عىل التوايل؛
" "2أأو يُعترب ،بناء عىل القاعدة (5.20د) أأو القاعدة (5.20اثنيا)(د) عىل التوايل ،كام لو اكن ُمدرج ًا يف
الطلب ادلويل يف التارخي اذلي اس تمل فيه مكتب م
تسمل الطلبات ألول مرة واحد ًا أأو أأكرث من العنارص
املُشار اإلهيا يف املادة "3")1(11؛
قد ُأخطرت به تكل الإدارة فقط بعد أأن رشعت يف اإعداد تقرير البحث ادلويل .وجيب أأن يُدعى مودع الطلب يف
تكل ادلعوة اإىل تسديد الرسوم الإضافية يف غضون شهر واحد من اترخي ادلعوة ،و أأن تشري ادلعوة اإىل مقدار تكل الرسوم
املطلوب تسديدهاُ .وحت مِّدد اإدارة البحث ادلويل مقدار الرسوم الإضافية ،ولكن جيب أأل تتجاوز رمس البحث؛ وتُسدَّد
الرسوم الإضافية اإىل تكل الإدارة مبارشةً .وجيب أأن تُعدَّ اإدارة البحث ادلويل تقرير البحث ادلويل بناء عىل الطلب ادلويل
مبا يف ذكل أأي جزء انقص أأو أأي عنرص أأو جزء حصيح ،برشط تسديد أأي رسوم اإضافية من هذا القبيل يف غضون املهةل
الزمنية احملددة.
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القاعدة 48
النرش ادلويل

[ 1.48ل تغيري]
 2.48احملتوايت
( أأ) [ل تغيري]
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) ،تتضمن صفحة الغالف ما يأأيت:
من " "1اإىل "[ "4ل تغيري]
" "5اإذا اعمتد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو (5.20د)
أأو (5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و ،6.20بيان بذكل ابلإضافة اإىل بيان
يؤكد اإن اكن املودع قد اعمتد ،ألغراض القاعدة  (6.20أأ)" ،"2عىل الامتثال للقاعدة  (1.17أأ) أأو (ب) أأو (ب-اثنيا) يف ما
يتعلق بوثيقة ا ألولوية أأو عىل نسخة عن الطلب السابق املعين مقدَّمة وحدها؛
"[ "6ل 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؛
" "8بيان بأأن عنرص ًا أأو جزء ًا ُمودع ًا خط ًا قد ُحذف من الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (5.20اثنيا)(ب) أأو
(ج) ،عند الاقتضاء.
من (ج) اإىل (ن) [ل تغيري]

من  3.48اإىل [ 6.48ل تغيري]
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القاعدة

(51اثنيا)

بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 27

(51اثنيا) 1بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل
( أأ) جيوز أأن يُطلب من املودع بناء عىل القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب املعني أأن يقدم خباصة ما يأأيت وفق ًا
للامدة  27وبرشط مراعاة القاعدة (51اثنيا):2
من " "1اإىل "[ "6ل تغيري]
" "7أأي بيان غري متوفر يف البياانت املشرتطة بناء عىل القاعدة  (5.4أأ)" "2و" "3بشأأن أأي مودع طلب
ابلنس بة اإىل ادلوةل املع مينة؛
" "8ترمجة ألي عنرص أأو جزء ُمودَع خطأً و ُحذف من الطلب ادلويل وفق ًا للقاعدة (5.20اثنيا)(ب) أأو
(ج) ،يف احلالت املُشار اإلهيا يف القاعدة (82اثلثا).1
من (ب) اإىل (د) [ل تغيري]
(ﻫ) جيوز أأن يقيض القانون الوطين اذلي يُطبقه املكتب م
املعني ،وفق ًا للامدة  ،27بأأن يقدم املودع ترمجة لوثيقة
ا ألولوية ،علامً بأأن تكل الرتمجة ل جيوز املطالبة هبا اإل يف احلالتني التاليتني:
"[ "1ل تغيري]
" "2أأو اإذا اكن مكتب تسمل الطلبات قد اعمتد اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو
(5.20د) أأو (5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و 6.20ألغراض البت ،بناء
عىل القاعدة (82اثلثا)(1ب) ،يف أأن ذكل العنرص أأو اجلزء وارد ابلاكمل يف وثيقة ا ألولوية املعنية من عدمه ،ويف هذه احلاةل،
ملعني من املودع أأن مِّ
جيوز أأن يقتيض أأيض ًا القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب ا َّ
يقدم ،اإن تعلمق ا ألمر جبزء من الوصف أأو
املطالب أأو الرسوم ،بيا ًان ابملاكن اذلي يرد فيه ذكل اجلزء يف ترمجة وثيقة ا ألولوية.

من (51اثنيا) 2اإىل (51اثنيا)[ 3ل تغيري]
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القاعدة 55
اللغات (الفحص المتهيدي ادلويل)

[ 1.55ل تغيري]
 2.55ترمجة الطلب ادلويل
( أأ) [ل تغيري]
( أأ-اثنيا)

جيب أأن تشمل ترمجة الطلب ادلويل اإىل اللغة املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) أأي عنرص مشار اإليه يف

املادة ("3")1(11د) أأو (ﻫ) يق مِّدمه املودع بناء عىل القاعدة (3.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو (5.20اثنيا)(ج) أأو (6.20أأ) و أأي
جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم قدَّمه املودع بناء عىل القاعدة (5.20ب) أأو (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ب)
أأو (5.20اثنيا)(ج) أأو  (6.20أأ) يعترب واردا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة (6.20ب).
من ( أأ-اثلثا) اإىل (د) [ل تغيري]

[ 3.55ل تغيري]
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القاعدة 57
رمس املعاجلة

[ 1.57ل تغيري]
 2.57مقدار الرمس؛ التحويل
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) اإذا اكنت العمةل املقررة يه الفرنك السويرسي ،حتيل الإدارة الرمس املذكور اإىل املكتب ادلويل وابلفرنك
السويرسي وفق ًا للقاعدة .2.96
(د) اإذا اكنت العمةل املقررة معةل خالف الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل:
" "1قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط ،حيدد املدير العام ،ابلنس بة اإىل لك اإدارة تقر
بعمةل من ذكل القبيل لتسديد رمس املعاجلة ،مبلغ ًا معاد ًل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفق ًا لتوجهيات امجلعية ،وحتيل الإدارة
املبلغ بتكل العمةل اإىل املكتب ادلويل وفق ًا للقاعدة 2.96؛
" "2غري قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط ،تكون الإدارة مسؤوةل عن حتويل رمس
املعاجلة من العمةل املقررة اإىل الفرنك السويرسي وحتيل ذكل الرمس ابلفرنك السويرسي اإىل املكتب ادلويل ،مبقدار املبلغ
احملدد يف جدول الرسوم ،وفق ًا للقاعدة  .2.96ول إالدارة أأن تس تعيض عن ذكل بتحويل رمس املعاجلة من العمةل املقررة اإىل
اليورو أأو ادلولر ا ألمرييك ،اإن رغبت يف ذكل ،عىل أأن حتيل املبلغ املعادل ذلكل الرمس ابليورو أأو ادلولر ا ألمرييك اإىل
املكتب ادلويل ،كام حيدده املدير العام وفق ًا لتوجهيات امجلعية املشار اإلهيا يف البند " ،"1وفق ًا للقاعدة .2.96

 3.57و[ 4.57ل تغيري]
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القاعدة 71
اإرسال تقرير الفحص المتهيدي ادلويل
واملستندات ذات الصةل

 1.71املرسل اإليه
( أأ) ترسل اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل صورة عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل وعن مرفقاته اإن وجدت يف
اليوم ذاته اإىل لك من املكتب ادلويل ومودع الطلب.
(ب) ترسل اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل صورا عن املستندات ا ألخرى الواردة يف ملف الفحص المتهيدي ادلويل
اإىل املكتب ادلويل طبقا للتعلاميت الإدارية.

 2.71صورة عن الواثئق املستشهد هبا
من ( أأ) اإىل (د) [ل تغيري]
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القاعدة

(82اثلثا)

تصحيح الأخطاء اليت يرتكهبا مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل

(82اثلثا) 1ا ألخطاء املتعلقة بتارخي الإيداع ادلويل وابملطالبة اب ألولوية
( أأ) [ل تغيري]
(ب) اإذا حدد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "2أأو (5.20د) أأو
(5.20اثنيا)(د) عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني  18.4و 6.20ولكن املكتب م
املعني أأو اخملتار
ر أأى ما ييل:
" "1أأن املودع مل ميتثل للقاعدة  (1.17أأ) أأو (ب) أأو(ب-اثنيا) يف ما يتعلق بوثيقة ا ألولوية؛
" "2أأو أأن أأحد الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة  18.4أأو  (6.20أأ)" "1أأو (51اثنيا)(1ه)""2
مل يس توف؛
" "3أأو أأن العنرص أأو اجلزء ليس وارد ًا ابلاكمل يف وثيقة ا ألولوية املعنية؛
جاز للمكتب م
املعني أأو اخملتار أأن يعامل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي الإيداع ادلويل قد ُح مِّدد بناء عىل القاعدة
(3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو ُ ِّ م
حصح بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،حسب الاقتضاء،
رشط مراعاة الفقرة (ج) ،وعىل أأن تطبق القاعدة (1.17ج) مع ما يلزم من تبديل.
(ج) ل يعامل املكتب م
املعني أأو اخملتار الطلب ادلويل بناء عىل الفقرة (ب) كام لو اكن قد ُح مِّدد هل اترخي الإيداع
ادلويل بناء عىل القاعدة (3.20ب)" "1أأو (5.20ب) أأو (5.20اثنيا)(ب) أأو ُ ِّ م
حصح بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو
(5.20اثنيا)(ج) ،من غري أأن يتيح للمودع فرصة الإدلء مبالحظاته حول املعامةل املزمعة أأو تقدمي الامتس بناء عىل الفقرة (د)،
يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال.
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[اتبع القاعدة (82اثلثا)]1
(د) اإذا أأخطر املكتب املعني أأو اخملتار املودع بأأنه يعزتم عىل معامةل الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإيداعه ادلويل
قد ُ ِّ م
حصح بناء عىل القاعدة (5.20ج) أأو (5.20اثنيا)(ج) ،وفقا للفقرة (ج) ،جاز للمودع أأن يلمتس ،مبوجب اإشعار مقدَّم اإىل
ذكل املكتب يف غضون املهةل املشار إالهيا يف الفقرة (ج) ،اعتبار اجلزء الناقص املعين ،أأو العنرص أأو اجلزء الصحيح املعين،
كام لو مل يكن ألغراض الإجراءات الوطنية دلى ذكل املكتب .ويف تكل احلاةل ،يعترب ذكل اجلزء الناقص ،أأو ذكل العنرص أأو
اجلزء الصحيح ،كام لو مل يقدَّم ول يعامل املكتب الطلب ادلويل كام لو اكن اترخي اإيداعه ادلويل قد ُ ِّ م
حصح.
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القاعدة

(82رابعا)

عذر التأأخر يف مراعاة املهل

(82رابعا)[ 1ل تغيري]
(82رابعا) 2عدم توفر وسائل التصال الإلكرتونية يف املكتب
( أأ) جيوز ألي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية النص عىل قبول عذر التأأخر يف مراعاة املهةل املُحدَّدة يف
الالحئة التنفيذية للقيام بأأي اإجراء دلى ذكل املكتب أأو تكل املنظمة بسبب عدم توفر أأي من وسائل التصال الإلكرتونية
املسموح هبا يف ذكل املكتب أأو تكل املنظمة ،رشط القيام بذكل الإجراء يف يوم العمل التايل اذلي تكون فيه تكل الوسائل
الإلكرتونية متاحة .وينرش املكتب املعين أأو املنظمة املعنية معلومات عن أأي من حالت عدم توفر تكل الوسائل ،مبا يف ذكل
املكتب ادلويل بذكل.
الفرتة اليت تس تغرقها تكل احلاةلُ ،وخي ِّطر َ
(ب) ل يتعني عىل أأي مكتب م
معني أأو خمتار قام املودع دليه ،وقت نرش املعلومات املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ)،
عذر التأأخر يف مراعاة همةل حمدَّدة بناء عىل الفقرة ( أأ).
ابلإجراءات املنصوص علهيا يف املادة  22أأو املادة  39أأن يراع َ
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القاعدة 94
اإماكنية الاطالع عىل امللفات

 1.94اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل
( أأ) و(ب) [ل تغيري]
(ج) يق مِّدم املكتب ادلويل صور ًا عن أأي مستند أأرسلته اإليه اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل مبوجب القاعدة
(1.71أأ) أأو (ب) ،وذكل بناء عىل الفقرة (ب) نيابة عن املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل ولكن ليس قبل اإعداد تقرير
الفحص المتهيدي ادلويل .وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

من (د) اإىل (ز) [ل تغيري]
من (1.94اثنيا) اإىل [ 3.94ل تغيري]
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القاعدة 96
جدول الرسوم؛ اس تالم الرسوم وحتويلها

[ 1.96ل تغيري]
 2.96اإخطار اس تالم الرسوم؛ حتويل الرسوم
( أأ) ألغراض تطبيق هذه القاعدة ،يُقصد بلكمة "املكتب" مكتب تسمل الطلبات (مبا يف ذكل املكتب ادلويل
بصفته مكتب ًا لتسمل الطلبات) ،أأو اإدارة البحث ادلويل ،أأو اإدارة ُمحدَّدة للبحث ادلويل الإضايف ،أأو اإدارة الفحص المتهيدي
ادلويل ،أأو املكتب ادلويل.
(ب) يف حاةل قيام أأحد املاكتب ،وفق ًا لهذه الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية ،بتحصيل رمس ("املكتب
حصل") حلساب مكتب أخر ("املكتب املس تفيد") ،جيب عىل املكتب امل ُ م ِّ
امل ُ م ِّ
حصل أأن يرسل يف أأقرب فرصة اإخطار ًا بتسمل
لك رمس من هذا القبيل وفق ًا للتعلاميت الإدارية .وجيب عىل املكتب املس تفيد ،فور تسمل الإخطار ،أأن مييض يف الإجراءات
كام لو اكن قد تسمل الرمس يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب امل ُ م ِّ
حصل ذكل الرمس.
(ج) جيب عىل املكتب امل ُ م ِّ
حصل حتويل أأي رسوم ُحي م ِّصلها حلساب أأحد املاكتب املس تفيدة اإىل ذكل املكتب وفق ًا
للتعلاميت الإدارية.
[هناية املرفق السادس والوثيقة]

