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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مايو  28 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
 2019يونيو  14اإىل  11جنيف، من 

 الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومودعيالتصاالت اإللكرتونية بني املكاتب ا
عدادثيقة و   املكتب ادلويل من اإ

 امللخص

لفاكس كوس يةل لالتصال لأغراض اب تبليغاتال توجيه عن قبول أأو ، 2019ديسمرب  31بعد  ،سيتوقف املكتب ادلويل .1

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

والوسائل الأخرى لالتصالت الصادرة مس تقبل الفاكس يف  والإدارات ادلوليةماكتب تسمل الطلبات وينبغي أأن تنظر  .2

لهيا ىل، املوثوقية واجلودةذكل يف  راعيتأأن  نبغيوي  .عن ماكتهبا والواردة اإ ضافة اإ الطلبات والأطراف  ملودعيضامن أأن يكون  اإ

 .ذكلرمغ عّطل ت دثحذا اإ ناس بة م تاحة للتواصل يف مجيع الأوقات وضامانت املعنية الأخرى وسائل فعاةل م 

 ساس يةالأ علومات امل

، كلنتيجة ذلو . الهاتف التناظرية خطوط توفرياملكتب ادلويل عن  اتخدم موردوقف ، ت2018يناير  1اعتبارًا من  .3

ىل لفاكساب التبليغاتمجيع  ابتت نرتنت  تقنية رسل ابس تخدامت   هالصادرة عنو  املكتب ادلويل املوهجة اإ الفاكس عرب بروتوكول الإ

(FoIP.) نرتنتمن املس تخدمني يعمتدون عىل  العديد، اكن ومع ذكل، حىت قبل ذكل التارخي  تقنية الفاكس عرب بروتكول الإ

اس تخدام عن  عدلوا أأصالً قد الوطنيني أأو املس تخدمني  اتاخلدم مورديبعض  نظرًا لأنلفاكس التبليغات ابلإرسال 

 ة.اخلطوط التناظري



PCT/WG/12/23 
2 
 

رسال ، اخلطوط التناظريةبروتوكول لتقليدي اذلي يرسل عرب ااكس عىل عكس الفو  .4 نرتنت بعد اإ الفاكس عرب برتوكول الإ

التبليغات لت حاأأن هذا قد حدث ابلفعل يف بعض  ي عتقدو  . ي س تململيف الواقع  هلكن التبليغجناح ن املمكن أأن يؤكد النظام م

ىل املكتب ادلويل ورمبااملوهجة   هذه التقنية ، مما جيعلالتبليغطول ه املشلكة مع هذتزداد فرص حدوث و  .الصادرة عنه اإ

 ات الرباءة.طلب مثل، الطويةل للمستنداتل س امي ابلنس بة  ةوقغري موث تبليغوس يةل 

صدار ديسمرب ، يف بشدة أأوىص املكتب ادلويل فقد ،وابلتايل .5 أأن يتوقف بهدة الرباءات، جريدة معامن  2017اإ

طار يفالطلبات  مودعو اتحة توقيفعزتم يأأنه و معاهدة الرباءات عن اس تخدام الفاكس كوس يةل تواصل مع املكتب ادلويل،  اإ  اإ

 ، توقف املكتب ادلويل عن اس تخدام الفاكس يف نظايم مدريد ولهاي.2018أأبريل  1الفاكس كوس يةل تواصل. واعتباراً من 

املاكتب الوطنية وبعض مع املكتب ادلويل رمسيًا  شاورت ، 2018سبمترب  18خ املؤر C. PCT 1545ويف التعممي  .6

يقاف تشغيل خوادم الفاكس التابعة بشأأن اقرتاح  مس تخديم نظام معاهدة الرباءاتاملنظامت غري احلكومية اليت متثل  اإ

ىل تطوير  ، مع الإشارة2019يناير  1من  اً ات اعتبار للمكتب ادلويل املس تخدمة لأغراض معاهدة الرباء حتياطية اخدمة اإ

ثر و  .2018، واليت أأصبحت متاحة يف بداية ديسمرب عرب الإنرتنت ة لتحميل املستنداتجديد ليت أأعرب عهنا ا الشواغلاإ

يقاف  تأأّجل، عدد من املس تخدمني  ".عىل الأقل 2019" هناية يونيو  حىتالفاكس تشغيل خوادم اإ

يف  دمات الرئيس يةاخلفر ايه نظام مصمم لتوفري اخلدمات الأساس ية يف حاةل عدم تو  حتياطيالاتحميل ال خدمة و  .7

ماكنيات ودلى هذا النظام  .(ePCT) النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات موقعني منفصلني استنادًا اإىل زدوجة ماس تضافة اإ

ل  وعىل وجه اخلصوص،. ePCTلنظام تشغيل الالزمة ابلنس بة ل  خدمات اخللفيةعىل يف تشغيهل عمتد ي جغرافيًا، ول 

نه ، فة الرئيس ية للمكتب ادلويلالنظم ادلاخلييف حال عدم توفّر و، يتطلب تسجيل ادلخول حىت  امل حّمةل املستنداتخيزن اإ

رسالهامن املمكن  يصبح الأنظمة  مزياتقدم يل  هذا النظام عن اخلدمات الأخرى تعين أأنلعزل اهذه ادلرجة من ولكن  .اإ

ضافة ، ل للمكتب ادلويل )من حيث الرئيس ية لومات الطلبات )من حيث املع ملودعيالبياانت لتسهيل املعاجلة( ول اإ

، يوىص ابس تخدام هذه وذلكل ومعاجلته مبارشًة داخل امللف عرب الإنرتنت(.الاطالع عىل املستند  الس ياقية والقدرة عىل

 .ePCT لنظام يةالرئيس  دمات اخلفر ااخلدمة فقط يف حاةل عدم تو 

ىلالتطورات يف معايري الفاكس  يمكن أأن تؤديو  .8 دون سابق  العطل اذلي حيدثمشلكة  التغلب اإىل حد كبري عىل اإ

نذار  ولكن: ، متوافقة مع أأحدث املعايري.جديدة أأهجزةمن املرسل واملتلقي  ، رشيطة أأن يس تخدم لكاإ

 ضئيل؛ ةجديداذلين يستمثرون الآن يف أأهجزة فاكس  عدد الأشخاص )أأ(

أأشاكل شاكل أأخرى من جودة حمتوى املستندات املرسةل تظل رديئة مقارنة جبودة املستندات املرسةل بأأ و  )ب(

 ؛الإلكرتوين التبليغ

 ؛معاجلهتا ليلتسه  اً أ لي قابةل للقراءةاملستندات مع معلومات  تصلل و )ج(

ن نوعاً  التبليغات يعمتد توجيهمعومًا، و  )د( فاكس خدمات  املودعنيقد يكون دلى بعض ف -رتنت ما عىل خدمات الإ

حداهايف  الإخفاقحبيث ل يؤثر  الأخرىخدمات الإنرتنت مس تقةل مبا فيه الكفاية عن  ، ىخر ابلرضورة عىل الأ  اإ

خفاقولكن أأي  آن واحد املستندات تحميل الاحتياطية ل دمة اخلو  ePCT نظاملقضاء عىل ادر عىل اق اإ  وقفيس  يف أ

 .أأيضا لمكتب ادلويلل  التابعة خوادم الفاكسابلتأأكيد 
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صدار مايو ، وكام أ  عىل ذكل وبناءً  .9  التوقف عن، قرر املكتب ادلويل الرباءاتمعاهدة  جريدةمن  2019علن يف اإ

رسال الفاكس عرب وقف عن قبول املستندات وسيت لتقليديةاالاستامثر يف حماوةل احلفاظ عىل خدمة الفاكس  كجزء من  هاأأو اإ

جراءات معاهدة   .2019 ديسمرب 31بعد الرباءات اإ

فريقيا طلبت و  .10 كوادور والسلفادور واكزاخس تان ونياكراغوا وبريو وسلوفاكيا وجنوب اإ املاكتب الوطنية لأسرتاليا واإ

خالل ،  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف دليل مودع الطلب بناء عىل بياانهتاحذف أأرقام الفاكس من أأيضًا وأأوغندا 

 .2019يونيو  1من  اً اعتبار مع بدء التنفيذ اإرسائيل  ذكل فعلتكو الس نوات القليةل املاضية؛ 

 القضااي

ىل  للتبليغاتاخنفض اس تخدام الفاكس  .11  خالل الس نوات الأخرية. اً كبري  اخنفاضاً  والصادرة عنه املكتب ادلويلاملوهجة اإ

 تشمل ما ييل: ويرجع ذكل اإىل عوامل خمتلفة

 الفاكس معومًا؛اس تخدام تراجع  )أأ(

 ةل اس تخداهما يف املاكتب الوطنية؛اخلدمات الإلكرتونية وجودهتا وسهوزايدة توافر و  )ب(

ىل كبار مس تخديم الفاكس و  )ج(  هم عىلملشألك وتشجيع اب لإنذارمهاجلهود اليت يبذلها املكتب ادلويل للوصول اإ

 .ePCT نظام اس تخدام أأنظمة التصالت الإلكرتونية مثل

ن اكن  همامً  اً دوريؤدي  ل يزال، الرباءاتعاهدة نظام م ، يفالفاكس أأن جرم يف ل، ومع ذكل .12 من حيث دودا حمواإ

اتحة  :التاليتني التنياحل، وخاصة يف واملاكتب املودعنيل الفوري بني التصا اإ

ذ، أأو فهيا املكتب خدمات عرب الإنرتنت ل يقدم عندمالوفاء ابملواعيد الهنائية العاجةل ل ()أأ  هذه اخلدمات  مل تكن ااإ

الطلب أأو الوكيل يف بدل أأو منطقة خمتلفة عن بدل  مودع، عندما يكون )عىل سبيل املثال ينالطلب املع ملودعمتاحة 

دارة البحث ادلويل ودليه صعوبة نشاء حساب مناسب(؛ اإ  يف اإ

لكرتونيةعندما ل تكون اخلدمات  )ب( عام  عطل، سواء اكن ذكل بسبب الطلب يف حلظة معينة ملودعمتاحة  الإ

 .املودعنيأأو جملموعات  املعينالطلب  مبودع خاصة أأو مشألك

نه ينبغي، أأمكن، بيامن يويص املكتب ادلويل بشدة بتجنب اس تخدام الفاكس لكام وابلتايل .13 يقافوضع  فاإ تشغيل  معلية اإ

ماكنية تلقي خدمة فعاةل من مكتب  مودعيخدمات الفاكس يف س ياق يضمن مجليع  يل وواملكتب ادل تسمل الطلباتالطلبات اإ

 .ادلويل لبحث ادلويل والفحص المتهيدياب اخملتارة امللكّفةدارات الإ و 

 وماً معاس تخدام الفاكس يف معاهدة الرباءات 

 الطلبات ر مكتب تسملدو ضطلع بمن املاكتب اليت ت اً مكتب 115الرباءات، عىل معاهدة  الطلب بناءً  مودعيف دليل  .14

دارةأأو   أأرقام ، ولكن يبدو أأن معظمهالأغراض حمدودة فقطالأرقام يه  أأنالقليل مهنا يبنّي و أأرقام الفاكس.  قوامئها ل دولية  اإ

من الطلبات  لمتكني مودعيرمق فاكس  والإداراتالعديد من املاكتب وتشمل اس امترات . للتبليغ بأأي مستندبشلك عام  ةمتاح

 املودعونفهيا  لسجي ل  خاانتالفحص المتهيدي ادلويل  طلبالعريضة واس امترات اس امترات تضمن ت و . االتواصل معه

 الفاكس. أأرقام



PCT/WG/12/23 
4 
 

اتحة من و  .15 البحث ادلويل اليت  تالإدار ، ل س امي ابلنس بة الطلبات ومودعياكتب بني امل ةاتصال فوريوس يةل املهم اإ

يف وم أأو حىت أأسابيع. عدة أأاي العادي ، حيث قد يس تغرق تسلمي الربيدانئية جغرافياً بدلان ن مبات طل  لفائدة مودعيتعمل 

، قد ل تكون اخلدمات الإلكرتونية الوطنية فعاةل لأنه قد يكون من الصعب عىل الوالكء يف البدلان الأخرى ذه احلالته

ذا اكن و ل يف هذه اخلدمات. التسجي نطالقا من ا اً  مرئي، فقد ل يكون الطلب ادلويللوكيل حسابلعالوة عىل ذكل، حىت اإ

ذا احلساب ذكل آخر  أأوِدع، خاصًة اإ  .الطلبات تسملل تب مك عمل معل ييف مكتب أ

دارة 23من  16و الطلبات تسملل  امكتب 119من أأصل  68العديد من املاكتب ) يتيحو  .16 ماكنية للمودعني دولية(  اإ اإ

ما  ل يزال، . ومع ذكلePCT نظام حتميل املستندات عرب لكرتوينبالعديد من املاكتب اإ ما  ،دون أأي ترتيبات اتصال اإ واإ

لكرتونية خب ادلولية  الإدارات، فاإن عىل وجه اخلصوصو البدلان الأخرى.  ل تكون متاحة لعمالهئا يفوطنية فقط قد دمات اإ

من ماكتب  اً وطني مكتباً  60ى دل املودعةلطلبات ، تتكفل ابePCT نظامخالل من  مستندات من املودعنياليت ل تقبل 

ن أأي خطوة . وابلتايلالطلبات ماكتب تسملبوصفها أأخرى  ذا اكن مجيع  ينبغي أأن تراعياس تخدام الفاكس  فلتوقي، فاإ ما اإ

 الّسيع. لتواصلل معلية و وس يةل بديةل هيم نفاذ ميّّس اإىل دلاذلين خيدهمم املكتب  املودعني

 البدائل الأخرى للرسائل الورقية والربيد الإلكرتوين

الربيد الإلكرتوين و  "3"، يد الإلكرتوينالورق والرب و  "2"، الورق "1" خيارلعريضة ا تتيح اس امترة، يف الوقت احلايل .17

 تتيحاكنت  يف حالاملاكتب الأخرى من  الواردةاملكتب ادلويل )و  الصادرة عن للمستنداتفقط كخيارات للوسائل العادية 

شعارات ePCT نظام ، يوفرابلإضافة اإىل ذكلو(. و ذاكأأ ار اخليهذا  رسال اإ ماكنية اإ الربيد الإلكرتوين للمس تخدمني  عرب اإ

ىل املستندات. و ، ىل التطبيق من خالل تكل اخلدمةاإ ؤمَّن م نفاذ تاح هلمين ي  اذل املاكتب  تتيحقد و حتتوي عىل روابط اإ

يداع  يف حاللتواصل ل أأخرى  وسائل اً الوطنية أأيض  الطلب ادلويل أأو معاجلته من خالل أأنظمهتا.اإ

ماكنية تشاور معلية بدء قريبًا م املكتب ادلويل يعزت و  .18 شعارات الطلبات ابختيار دعي السامح ملو حول اإ  ePCT نظاماإ

لطلبات املقدمة من خالل تكل فامي يتعلق ابسال املستندات من املكتب ادلويل ابعتبارها الوس يةل الرمسية والوحيدة لإر 

ّددأأو خليار اخلدمة ) لهيا من خالل ل ل  اً لحق حي  اإىل حتقيق ذكل هيدف و اخلدمة(.  تكلتطبيقات اليت ميكن الوصول اإ

 :أأهداف عدة

 ؛للمودعني املستندات تسلميموثوقية زايدة رسعة و  )أأ(

رساهل ابلربيد  من يلتقل ال  )ب( ىل اطباعة الورق واإ اكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية اليت مملكتب ادلويل و اإ

 ؛ الطلبات من خالل خدمات متوافقةتعاجل

رسالحلد من ا )ج( ىل أأن  ،الإلكرتوين املستندات عن طريق الربيد اإ وس يةل اتصال ليس  ذكلمع الإشارة اإ

 وموثوقة. نةؤمَّ م

ىل أأن  يتعلق ابلنقطة الأخريةفاميو  .19 شعارات  لإرسال املتبعة حالياً العادية  الوس يةل، جتدر الإشارة اإ يه  ePCT نظاماإ

 :لكنو  .اً أأيض الربيد الإلكرتوين

اليت حتتوي عىل  من رسائل الربيد الإلكرتوين أأكرث أأماانً  ePCT نظام يفالربيد الإلكرتوين  الإشعارات عرب )أأ(

 ؛، لأن الإشعارات موقعة رمقيًا ول حتتوي عىل احملتوى الأسايس للرساةلاملستندات نفسها
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عند  لالإخفاقأأقل عرضة و لأهنا أأصغر جحامً  اً أأكرث موثوقية نظر تعد  ePCT نظاميف  رسائل الربيد الإلكرتوينو  )ب(

رسالها  ملرحشات  قّل تعّرضاً أأ ضال عن أأهنا ف، ذلي تفرضه البواابت عىل جحم الرساةلاحلّد الأقىص انية مثل لأس باب ف اإ

 ؛الرسائل الإلكرتونية التطفلية

الطلب  مودعيس تطيع  -يه الوس يةل الوحيدة للتسلمي ليست  ePCT نظاميف  رسائل الربيد الإلكرتوينو  )ج(

ىلاملعين   ؛رسائل انفقدن م قالقل حال يف راتالإشعاوالتحقق من قامئة  ePCT نظام ادلخول اإ

دارة لتسلمي املستندات والبياانت ملعلوماتية انظمة الأ أأساليب العمل و  تطويراحلل الأمثل هو و  )د( ىل أأنظمة اإ اإ

ىل مبارشة براءات الوالكء  ىل املعاينة ل الربيد الإلكرتوين أأو دون احلاجة اإ  .لتحققاإ

ليه يف الفقرة املسار اجلديد احملمتل امل دلمع و .20  لمتكنيخدمات الويب  ePCT نظام قدمي)د( أأعاله،  19شار اإ

ىل املكتب ادلويل  ويسعى. اً وتزنيلها تلقائين ؤمَّ مجديدة بشلك مستندات  البحث عنمن ملس تخدمني ا العمل مع موردي اإ

دارة  شائعة ال دوات الأ تخدمني ابلاكمل وأأن تكون مدجمة يف رباءات لضامن أأن تليب اخلدمات احتياجات املس  الأأنظمة اإ

املاكتب اليت تقدم اتصالت املرحةل ادلولية ملعاهدة  من طرف، وّحدمعيار م  اً وفق، دام. وميكن اختاذ ترتيبات مماثةلالاس تخ

 الرباءات من خالل أأنظمهتا اخلاصة.

ل أأل ي، من حيث املبدأأ و  .21 أأن يشري اإىل ل ب، ePCT نظامعىل  للمستنداتالإلكرتوين لتسلمي ابالسامح قترص ي فضَّ

ذا مع  التواصليرىج من املاكتب و اخلدمات الأخرى اليت تقدهما املاكتب الوطنية.   اخليارعت رب هذا ااملكتب ادلويل اإ

 .وحممتالً  فيداً م 

 البديةل التصالت الاحتياطيةوسائل 

يف عام يف املائة  99.86بنس بة  اً متاح ePCT نظام وموثوقة للغاية )اكن فعاةلأأنظمة الإيداع الإلكرتونية أأن مغ ر .22

 الإخفاقوس يةل بديةل لالتصال يف حاةل  وجود، مفن املس تحسن مترار من أأجل مزيد من املوثوقية(ابس   وجيري حتسينه 2018

بًا متاماً  ةاتصال خمتلفمن خالل وس يةل ذكل لو اكن ا حبّذو  .يف التبليغ  اتمبشلك تعمل أأنظمة املكتب تكون فهيا حلاةل ، حتس ّ

نرتنتابتصال الالطلبات اس تخداهما بسبب فشل  مودعول يس تطيع ولكن  اس تخدام وسائل  اً من املس تحسن أأيضو . لإ

ذا اكنت اإ ، اً فعلي ايً ط عندما يكون ذكل رضورالتصال البديةل فق لكرتونية العاديةتوفر مجيع مزااي خدمال اإ ، ت التصالت الإ

، مع تصنيف نوع املستند لبدء املعاجلة الصحيحة ادلويل الصحيحلطلب ااإىل ملف  التلقايئ للمستنداتا يف ذكل التوجيه مب

ضافية للمساعدة يف املعاجلة املطلوبة.  ومجع بياانت اإ

عىل نطاق س تخدمًا م بديل من هذا القبيل كون أأي يأأن  ابلنس بة للمكتب ادلويلاملتطلبات الرئيس ية الأخرى ومن  .23

 اً املكتب ادلويل بعد بدياًل مناس ب، مل حيدد الإنرتنتلقامئة عىل ااخلدمات زتايد ل اً ، نظر لكنو ع يف غالبية دول العامل. واس

 عن الإنرتنت. مس تقالً 

 الضامانت القانونية

عاهدة الرباءات مللالحئة التنفيذية ا، توجد ابلفعل بعض الضامانت يف ادلورات السابقة للفريق العامل كام نوقش يف .24

 يسعى اقرتاح املكتب الأورويب للرباءات يف الوثيقةو  .احلالت خمتلفيف  بتبليغ املستنداتلتخفيف املشألك املتعلقة 

PCT/WG/12/17 .ىل معاجلة بعض املسائل الأخرى ذالكنو  اإ س تظل هناك ، ملوافقة عىل هذه املقرتحاتمتت ا ، حىت اإ
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خفاقحالت  بسببلرضر الطلبات  مودعو قد يتعرض فهياتنوعة م حالت  ما ف س بل الانتصافما أأ ، عهنم ةصادر يست ل  اإ اإ

الطلبات  ملودعيامئا د ةمتاح كونت اءات الوطنية ملكتب تسمل الطلبات، بدًل من أأنغري فعاةل أأو تعمتد عىل القوانني والإجر 

 من أأي دوةل متعاقدة.

 اخلطوات املقبةل

اليت يصدرها ومن دليل  س امتراتالاأأرقام الفاكس اخلاصة به من  ،خالل الأشهر املقبةل، س يحذف املكتب ادلويل .25

دم الفاكس بعد تشغيل خوا وسيتوقف. الإلكرتوينموقع الويبو ن مملعنية امعاهدة الرباءات والصفحات بناء عىل الطلب  مودع

خلدمة ابوأأن يكونوا عىل دراية  ePCT نظام دمةخب الإملامالطلبات بشدة عىل  ي شّجع مودعو، . وابلتايل2019ديسمرب  31

 الرئيس ية. ePCT نظام خدمات فهيا فراتو ت  اليت للس تخداهما يف احلاةل النادرة الاحتياطية 

ىل تدعى املاكتب الوطنية و  .26 ىل للفاكس و  اس تخداهما لبحث يف حالتااإ فعاةل مجليع أأخرى دائل  بريفضامن تو اإ

املكتب س يكون و الطلبات يف بدلان أأو مناطق أأخرى.  لفائدة مودعيادلولية اليت تعمل  الإدارات، خاصة يف حاةل املودعني

ىل  ePCT نظام خدماتنطاق يناقش خيارات متديد رهن الإشارة ل ادلويل  بني أأكرث فعالية ب، أأو التنس يق أأخرىماكتب اإ

 .اً ومناس ب اً ب ادلويل وأأنظمة املاكتب الوطنية، حيامث اكن ذكل معليأأنظمة املكت

ىل النظر  ملودعيملعلومايت امع ادلخدمات  يومورداملاكتب ومجموعات املس تخدمني  لك من دعىي  و  .27 طلبات الرباءات اإ

ادلولية عىل حد  والإداراتواملكتب ادلويل الطلبات  تسمل واملاكتب )مكتب املودعنيالتصالت الفعاةل بني  جوانبيف 

بداء تعليقات سواء( و  ىل اإ  :، مبا يف ذكلاملكتب ادلويلوتقدميها اإ

املذكورة يف هذه الوثيقة نطاق القضااي ، مبا يتجاوز اليت ينبغي النظر فهياملرتابطة ا القضااي )أأ(

 ؛PCT/WG/12/10 والوثيقة

تب اخلدمات عرب الإنرتنت لزايدة توافر وموثوقية التصالت مع مجيع ماك تحسنيل عملية ال يارات اخل  )ب(

 ؛الرباءات معاهدة

طار معاهدة التعاون  فامي يتعلقالاحتياجات واخليارات  )ج( ابلضامانت القانونية اليت ميكن قبولها يف اإ

 .الرباءات بشأأن

ىل أأخذ هذه التعليقات يف الاعتبار و  .28 عداد خيارات للمناقشة مع املاكتب حتسوسيسعى املكتب ادلويل اإ ني خدماته واإ

 الوطنية وادلول املتعاقدة من خالل تعماميت معاهدة الرباءات أأو يف ادلورة القادمة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات.

ىل التعليق عىل  .29 ن الفريق العامل مدعّو اإ اإ

 .املسائل املطروحة يف هذه الوثيقة

 [هناية الوثيقة]
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