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PCT/WG/12/8 

 ابلإنلكزيية الأصل:

 2019أأبريل  25 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
 2019يونيو  14اإىل  11جنيف، من 

  11.4وإضافاتها مبوجب القاعدة  اتبيانالتصحيح 
عدادوثيقة   الولايت املتحدة الأمريكية من اإ

 ملخص

ضافة  )معاهدة الرباءات( د مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتأأساس قانوين حمد   توفرييُقرتح  .1 لتصحيح أأو اإ

 ."2"و "1"()أأ  11.4ت املنصوص علهيا يف القاعدة بياانال 

 معلومات أأساس ية

ماكنية أأن يُبي  عىل  "1")أأ(11.4تنص القاعدة  .2 ، مبوجب يُعامل، أأن الطلب ادلويل جيب أأن العريضة، يف اإ

 ؛رباءةخالف ال أأنواع امحلاية نوع أ خر منللحصول عىل ( 1) :كام لو اكن طلبا  ، )ب()أأ( أأو1)اثنيا(49 القاعدة

ماكنية أأن يُبي  عىل " 2"()أأ 11.4تنص القاعدة و . من أأنواع امحلايةأأكرث من نوع واحد للحصول عىل  أأو (2) ، العريضة، يف اإ

ول جتزي لطلب سابق.  مكةل أأو تمكةل جزئيةكت، )د(1()اثنيا49يُعامل، مبوجب القاعدة جيب أأن أأن الطلب ادلويل 

لهيا أأداء الأعاملقبل  أأي من تكل البياانتتقدمي أأن يشرتط ي مكتب وطين لأ  2)اثنيا(49 القاعدة  .22املادة  يف املشار اإ
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ضافة يتناول  لحئهتا التنفيذية، ل يوجد أأي نص قانوين مبوجب معاهدة الرباءات أأو ومع ذكل .3  تكلتصحيح أأو اإ

ىلاذلين  ناملودعو يفتقر، وعليهخالل املرحةل ادلولية.  تبياانال  جراء  مه حباجة اإ ىلالتصحيحات أأو الإضافات  تكلاإ  أ لية اإ

ابلتصحيح  فامي خيص السامح تسمل الطلباتماكتب لك مكتب من لتقدير ابلتايل  خيضعون، و بذكلمتك هنم من القيام 

 .أأم ل الإضافة وأأ 

 املقرتح

ضافة ال د حمد  يُقرتح توفري أأساس قانوين  .4 تضمن  فرتة يف غضون 11.4ت املنصوص علهيا يف القاعدة بياانلتصحيح أأو اإ

ضافة القاعدة ا دراهجا يف املنشور ادلويل من خالل اإ )رابعا(، عىل النحو الوارد يف املرفق الأول 26جلديدة املقرتحة اإ

)اثنيا(، عىل النحو الوارد يف 419جديد  بندضافة ذلكل ابإ  الاميت الإدارية وفقويُقرتح أأيضا تعديل التعالوثيقة.  لهذه

 الثاين لهذه الوثيقة.  املرفق

ابنادلولية  الإداراتاجامتع  هذا الاقرتاحانقش و .5 يف القاهرة.  2019يف فرباير  املعقودة دورته السادسة والعرشين اإ

ترد يف مرفق ) PCT/MIA/26/13، الوثيقة من ملخص الرئيس 35و 34يف الفقرتي  هو واردكام و 

 (:PCT/WG/12/2 الوثيقة

ضافة  .34" واعتربت  ،11.4ت مبوجب القاعدة بياانواتفقت الإدارات عىل أأنه من املالمئ أأن يُسمح بتصحيح أأو اإ

دارهتا 26)رابعا ( املقرتحة مع القاعدة 26أأن تشابه القاعدة  )اثلثا ( احلالية يبعث عىل الثقة بأأن التفاصيل مناس بة وميكن اإ

 "بفعالية.

ىل الفريق العامل  .35" ىل تقدمي املقرتحات اإ ودعا الاجامتع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اإ

 "ن بشأأن الرباءات.ملعاهدة التعاو 

ىل التعليق عىل  .6 ن الفريق العامل مدعٌو اإ اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

والتعديالت املقرتح ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

دخالها عىل التعلاميت الإدارية  َّنة يف مرفقاإ  يواملبي

 هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق الأول[



PCT/WG/12/8 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1التعديالت املقرتح اإ

 جدول احملتوايت
 2 .................................................................................................................... العريضة )حمتوايهتا( 4القاعدة 

ىل  1.4  2 .............................................................................................................. ]دون تغيري[   10.4اإ

ىل تمكةل أأو تمكةل جزئية أأو طلب رئييس أأو س ند رئييس   ن تغيري[]دو    11.4  2 .................................... الإشارة اإ

ىل  12.4  2 ............................................................................................................ ]دون تغيري[   19.4اإ

ضافة البياانت مبوجب القاعدة )ر 26القاعدة   3 ..................................................................... 11.4ابعا( تصحيح أأو اإ

ضافة البياانت 1)رابعا(26القاعدة   3 .......................................................................................... تصحيح أأو اإ

ضافة البياانت 2)رابعا(26القاعدة   3 ............................................................................. التأأخر يف تصحيح أأو اإ

 

  

                                         
 .ايل، بتسطري النص املعين أأو شطبهيُشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التو  1
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 4القاعدة 

 (ا)حمتوايهت العريضة

ىل  1.4  ]دون تغيري[   10.4اإ

ىل تمكةل أأو تمكةل جزئية أأو طلب رئييس أأو س ند رئييس  ]دون تغيري[   11.4  الإشارة اإ

ذا: ) أأ (  اإ

قاعدة  "1" ناء عىل ال ياان ، ب يا(49اكن املودع ينوي أأن يقدم ب )أأ( أأو )ب(، يبي  فيه رغبته يف 1)اثن
ضافية  أأن يُعاَمل الطلب ادلويل، ضافية أأو شهادة اإ يف أأي دوةل معينة، كام لو اكن طلب براءة اإ

ضافية؛ ضافية أأو شهادة منفعة اإ  أأو شهادة خمرتع اإ

عدة  "2" قا ناء عىل ال ياان ، ب قدم ب يا(49أأو اكن املودع ينوي أأن ي ته يف أأن 1)اثن يه رغب )د(، يبي  ف
 ةل أأو تمكةل جزئية لطلب سابق.يُعاَمل الطلب ادلويل، يف أأية دوةل معينة، كام لو اكن تمك

 وجب أأن يُبيَّ ذكل يف العريضة ويُبيَّ فهيا الطلب الرئييس املعين أأو الرباءة الرئيس ية املعنية أأو الس ند الرئييس ال خر.

 .4.9 ل يؤثر تضمي العريضة بياان  من النوع املذكور يف الفقرة )أأ( يف تطبيق القاعدة )ب(

ىل  12.4  ري[]دون تغي   19.4اإ
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 )رابعا(26القاعدة 

 11.4تصحيح أأو اإضافة البياانت مبوجب القاعدة 

ضافة البياانت 1)رابعا(26القاعدة   تصحيح أأو اإ

ليه يف القاعدة  أأو يضيف حجيوز ملودع الطلب أأن يصح   ىل  11.4أأي بيان مشار اإ مبوجب العريضة أأو أأن يضيفه اإ

ىل املكتب ادلويل يف غضون  شعار يوجه اإ شعار يتسل مه املكتب ادلويل  16اإ شهرا  من اترخي الأولوية، رشيطة أأن يعترب أأي اإ

عداد  قد اس ُتملبعد انقضاء تكل املهةل كام لو اكن  ذا بلغه قبل الانهتاء من اإ النرش ادلويل من يف اليوم الأخري من تكل املهةل اإ

 .الناحية التقنية

ضافة البياانتالتأأخر يف  2)رابعا(26قاعدة ال  تصحيح أأو اإ

ذا مل يُس تمل ضافة للبياانت تصحيح يأأ  اإ لهيا يف أأو اإ دة مبوجب القاعدة  11.4القاعدة  املشار اإ ، 1)رابعا(26يف املهةل احملد 

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

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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دخالها عىل   2التعلاميت الإداريةالتعديالت املقرتح اإ
Section 419bis   

 
Processing of Corrections or Additions under Rule 26quater 

 

 (a)  Where any indication referred to in Rule 4.11, or any correction thereof under 

Rule 26quater.1, is submitted to the International Bureau within the time limit under 

Rule 26quater.1, the International Bureau shall enter the correction or addition in the request, 

draw a line through, while still leaving legible, any indication deleted as a result of the 

correction, and enter, in the margin, the letters “IB”.  

 (b)  The International Bureau shall promptly notify the applicant of any indication corrected 

or added under Rule 26quater.1. 

 (c)  Where any indication referred to in Rule 4.11, or any correction thereof under 
Rule 26quater.1, is submitted to the International Bureau after the expiration of the time limit 
under Rule 26quater.1, the International Bureau shall notify the applicant accordingly and inform 
the applicant that such an indication or correction should be submitted directly to the designated 
Office or Offices concerned. 

 الوثيقة[]هناية املرفق الثاين و 

                                         
 شار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه.يُ  2
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