
A 

 

PCT/WG/12/9 

 ابلإنلكزيية الأصل:

 2019 أأبريل 29 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2019يونيو  14اإ

ودعة خطأ  
ُ
 عناصر وأجزاء الطلب الدويل امل

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

دخالها عىل الالحئة التنفيذية من أأجل السامح بتضمني العنارص أأو الأجزاء تعرض هذه الوثيقة التعديالت املق .1 رتح اإ

يداع عنارص أأو أأجزاء من الطلب ادلويل عن خطأأ.  الصحيحة ابلإحاةل يف حاةل اإ

 معلومات أأساس ية

ىل الوثيقة 2016انقش الفريق العامل، يف دورته التاسعة اليت ُعقدت يف مايو  .2 ، PCT/WG/9/13، استنادًا اإ

دخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تسمح ملُودع الطلب، يف ظروف ا ىل اإ قرتاحًا يدعو اإ

حمدودة واس تثنائية للغاية، بأأن يستبدل )من حيث اجلوهر( مبا ُأوِدع خطأً يف الطلب ادلويل من مطالب أأو وصف أأو لكهيام 

خطأً( نسخًة معادةًل "حصيحًة" من املطالب أأو الوصف أأو الرسوم )أأو أأي جزء  )أأو أأي جزء من ذكل، أأو أأي رسوم مودعة

مهنا( كام هو وارد يف طلب الأولوية. وقُوبلت املقرتحات بقلق من جانب بعض الوفود فامي خيص عددًا من املسائل املرتبطة 

 مبعاهدة قانون الرباءات.
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ه املكتب ادلويل لتكل املسائل 2017يف مايو  ونظر الفريق العامل، خالل دورته العارشة اليت ُعقدت .3 ، يف تقيمي أأعدَّ

(. وبعد أأن أأعربت الوفود عن وهجات نظر متباينة بشأأن PCT/WG/10/10املرتبطة مبعاهدة قانون الرباءات )الوثيقة 

س ملسأأةل عنارص أأو أأجزاء  ىل املكتب ادلويل عقد حلقة معل تُكرَّ ملودعة خطأً خالل االطلب التقيمي، طلب الفريق العامل اإ

 ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل.

. وعىل سبيل تلخيص نتاجئ 2018وُعقدت حلقة العمل خالل ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل املعقودة يف يونيو  .4

 (، ذكر رئيس حلقة العمل ما ييل، من بني أأمور أأخرى:71، الفقرة PCT/WG/11/26حلقة العمل )انظر الوثيقة 

التفاق بني مجيع املتحدثني، اذلين ميثلون أ راء مس تخديم نظام معاهدة الرباءات، عىل رضورة وجود جرى  (أأ )

ذا أأخطأأ وأأودع وصفًا خاطئًا أأو مجموعة خاطئة من املطالب؛  ش بكة أأمان حتمي مودع الطلب اإ

يداع عنارص  (ب)  العنارص أأو طلب أأو أأجزائه عن خطأأ، ينبغي السامح بتضمنيالوجرى التفاق عىل أأنّه يف حال اإ

ذا اكنت واردًة ابلاكمل يف طلب الأولوية؛  الأجزاء الصحيحة ابلإحاةل، اإ

ذا اكن ينبغي أأن  (ج) زاء التفاصيل اليت تنظم معلية التصويب )مهنا مثاًل ما اإ واكنت هناك أأوجه خالف طفيفة اإ

ىل العنرص أأو اجلزء الصحي ذا يظل العنرص أأو اجلزء املُوَدع خطأً مضن الطلب، ابلإضافة اإ ح، أأم ينبغي أأن ُُيذف؛ وما اإ

لزام مودع  ذا اكن ينبغي اإ اكن ينبغي السامح ملاكتب تسمل الطلبات بفرض رمس عىل أأي عريضة تصويب، أأو ما اإ

تكل الاختالفات طفيفة ما دام هناك اتفاق عىل معاجلة  تبدوالطلب بتقدمي رشح لسبب وقوع اخلطأأ(، ومع ذكل 

دراج جراء جديد للتصويب فامي خيص تضمني عنارص أأو أأجزاء حصيحة. ماهية هذه املسأأةل من خالل اإ  اإ

ىل الوثيقة  .5 ، ل س امي PCT/WG/11/21واستندت مناقشات لحقة أأجراها الفريق العامل يف دورته احلادية عرشة اإ

يداع عنارص أأو أأجزاء عن خطأأ. 30الفقرة  ، اليت وردت فهيا مخسة رشوط مقرتحة لتصويب الطلب ادلويل يف حال اإ

ىل ما ييل )انظر الوثيقة و   (:74، الفقرة PCT/WG/11/26تلخيصًا لتكل املناقشات، خلص رئيس الفريق العامل اإ

ىل الالحئة التنفيذية قاعدة جديدة تسمح بتضمني العنارص أأو  (أأ ) "هناك اتفاق عام عىل أأنه يف حال أأضيفت اإ

 20.5اكتب تسمل الطلبات بغية توضيح أأن القاعدة الأجزاء الصحيحة ابلإحاةل، ينبغي تغيري املبادئ التوجهيية اخلاصة مب

ل عىل الأجزاء الناقصة "فعاًل"؛  ل تنطبق اإ

جامع ال راء، لعدم "استبدال" العنرص أأو اجلزء حمّل اخلطأأ يف الطلب، ولكن  (ب) "ومثة تأأييد كبري، ولكن ليس ابإ

جراء مزيد من املناقشات بشأأن هذا الأمر؛ ىل اإ  يبدو أأن هناك حاجة اإ

ل يف غضون املُهل "وساد ا (ج) تفاق عام عىل أأنه ينبغي أأل يُسمح بتضمني أأي عنارص أأو أأجزاء حصيحة ابلإحاةل اإ

 احلالية؛ 20.7الزمنية املنصوص علهيا يف القاعدة 

ضايف للبحث يف طلب دويل، مبا يف  (د) "وساد اتفاق حول وجوب أأن ُيّق لإدارة البحث ادلويل فرض رمس اإ

نة ابلإحاةل، يف حال اكنت تكل الإدارة قد رشعت فعاًل يف البحث استنادًا ذكل العنارص أأو الأجزاء الصحي حة املُضمَّ

ىل العنرص أأو اجلزء املُودع خطأً، ما مل يكن يف املادة   ما ُيول دون فرض ذكل الرمس؛ 17اإ
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ىل حاجة  "وهناك عىل ما يبدو أأيضاً  (ه) ذا اكن ينبغي أأن تُمنح ماكاإ جراء مزيد من املناقشات بشأأن ما اإ تب تسمل اإ

شعار بعدم التوافق فامي خيص أأي حمك جديد يسمح بتضمني عنارص أأو أأجزاء حصيحة." رسال اإ  الطلبات فرصة اإ

عداد التعديالت الأولية  .6 ىل اإ ويف ختام املناقشات يف ادلورة احلادية عرشة، "دعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية،  رة القادمة للفريق العامل، مع مراعاة املناقشات اليت أأجريت خالل ادلو من أأجل املقرتح اإ

، PCT/WG11/26ادلورة احلالية واملشاورات املقبةل مع أأحصاب املصاحل املعنيني، حسب الاقتضاء." )انظر الوثيقة 

 (.76الفقرة 

 التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية

دخالها عىل الالحئة التنفيذية للسامح بتضمني العنارص أأو الأجزاء  يعرض مرفق هذه الوثيقة التعديالت .7 املُقرتح اإ

الصحيحة ابلإحاةل. وترد السامت الرئيس ية لتكل املقرتحات يف الفقرات التالية. وتوجد توضيحات أأكرث تفصياًل يف "التعليقات" 

دخالها عىل قواعد معينة   يف املرفق.واردة عىل التعديالت املقرتح اإ

ضافة القاعدة اجلديدة يُقو  .8 )اثنيا( للتعامل مع تقدمي عنرص أأو جزء حصيح من 20.5رتح تعديل الالحئة التنفيذية ابإ

، اليت تتناول حاةل تقدمي جزء مفقود 20.5الطلب يف حاةل وجود عنارص أأو أأجزاء ُمودعة خطأً. وعىل غرار القاعدة احلالية 

 )اثنيا( ثالثة سيناريوهات خمتلفة:20.5قرتحة " من الطلب، سوف تشمل القاعدة اجلديدة امل"حقاً 

يف تقدمي عنرص أأو جزء حصيح يف اترخي استيفاء مجيع متطلبات اترخي الإيداع أأو قبل اترخي استيفاهئا )أأْي،  (أأ )

يداع دويل للطلب ادلويل املزعوم أأو قبل اعامتده(؛ ويف هذه احلاةل، س ُيحذف العنرص أأو اجلزء وقت  اعامتد اترخي اإ

خطأً من الطلب، وس ُيدرج العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب، وس يكون اترخي الإيداع ادلويل لهذا الطلب  املُوَدع

يداع )يف اترخي  العنرص أأو اجلزء الصحيح أأو تسملم ادلويل هو التارخي اذلي اس ُتوفيت فيه مجيع متطلبات اترخي الإ

 )اثنيًا()ب(؛20.5بعده( )انظر القاعدة اجلديدة املقرتحة 

يداع دويل  (ب) تقدمي عنرص أأو جزء حصيح بعد اترخي استيفاء مجيع متطلبات اترخي الإيداع )أأْي بعد اعامتد اترخي اإ

للطلب ادلويل(؛ ويف هذه احلاةل، س ُيحذف العنرص أأو اجلزء املُوَدع خطأً من الطلب، وس ُيدرج العنرص أأو اجلزء 

ح اترخي الإيداع ادلويل لي  صبح التارخي )الالحق( اذلي جرى فيه تسملم العنرص أأو الصحيح يف الطلب، وسوف يُصحَّ

)اثنيًا()ج((؛ وكام يف حاةل وجود جزء مفقود، ستُتاح ملودع 20.5اجلزء الصحيح )انظر القاعدة اجلديدة املُقرتحة 

دة الطلب فرصة للامتس جتاهل العنرص أأو اجلزء الصحيح )لالحتفاظ بتارخي الإيداع الأصيل( )انظر القاعدة اجلدي

 )اثنيا()ه((؛20.5

تضمني عنرص أأو جزء حصيح تضمينًا سلاميً ابلإحاةل كام ورد يف طلب سابق؛ ويف هذه احلاةل، سوف يُعترب  (ج)

العنرص أأو اجلزء الصحيح ُمدَرجًا يف الطلب ادلويل املزعوم يف التارخي اذلي تسملَّ فيه مكتب تسملم الطلبات للمرة 

عنارص هذا الطلب، وس يعمتد مكتب تسمل الطلبات التارخي اذلي اس ُتوفيت فيه الأوىل عنرصًا واحدًا أأو أأكرث من 

مجيع متطلبات اترخي الإيداع مبثابة اترخي الإيداع؛ وسيبقى العنرص أأو اجلزء املُوَدع خطأً يف الطلب ادلويل، ابلإضافة 

ن ابلإحاةل، لأن أأي مكتب ُمعنيَّ اكن قد ىل العنرص أأو اجلزء "الصحيح" املُضمَّ خطارًا بعدم التوافق" فامي  اإ قدم "اإ

يتعلق بتضمني عنارص أأو أأجزاء حصيحة ابلإحاةل لن يعرتف هبذا التضمني، وذلكل سوف يلزم أأن مير الطلب ادلويل 
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يف ذكل املكتب ابلإجراءات كام هو ُموَدع يف الأصل، أأْي مبا يف ذكل العنرص أأو اجلزء املودع خطأً )انظر القاعدة 

 )اثنيا()د((.20.5 اجلديدة املقرتحة

 ويُقرتح أأيضًا: .9

ل عىل تقدمي أأجزاء "مفقودة" حقًا من الطلب،  20.5تعديل القاعدة  (أأ ) بغية توضيح أأن هذه القاعدة ل تنطبق اإ

 وليس عىل تقدمي عنارص أأو أأجزاء حصيحة يف حاةل وجود عنارص أأو أأجزاء ُمودعة خطأً؛

خطار بعدم توافق الأحاكم اليت منح ّكٍّ من ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املُعيَّ  (ب) ماكنية تقدمي اإ نة/املُختارة اإ

تتناول تضمني عنارص أأو أأجزاء "حصيحة" ابلإحاةل يف حاةل وجود عنارص أأو أأجزاء ُموَدعة خطأً، برشط أأن تُدعى 

خطا ىل أأن تعمتد أأيضًا تفاهامً يوافق مبوجبه أأي مكتب من ماكتب تسمل الطلبات اليت تقدم اإ رًا بعدم ادلول الأعضاء اإ

ىل املكتب ادلويل مبوجب القاعدة  " الطلب 3)أأ("19.4التوافق عىل أأي عريضة يلمتس فهيا مودع الطلب أأن ُُيال اإ

 اذلي اكن مودع الطلب قد أأكد تضمني عنرص أأو جزء حصيح فيه ابلإحاةل يف حاةل وجود عنرص أأو جزء ُموَدع خطأً؛

دارة البحث ادلويل بتضمني عنرص (ج) ذا مل ُُتَطر اإ أأو جزء حصيح ابلإحاةل يف حاةل وجود عنرص أأو جزء ُموَدع  واإ

عداد تقرير البحث ادلويل، للسامح لهذه الإدارة بأأن تتقاىض رسوم حبث  ل بعد أأن تكون قد رشعت يف اإ خطأً اإ

ضافية )ابملبلغ اذلي حتدده تكل الإدارة عىل أأل يتجاوز رسوم البحث(؛ ومن أأجل املساواة بني تقدمي ّكٍّ من الأ  جزاء اإ

املفقودة "حقًا" والعنارص أأو الأجزاء الصحيحة، يُقرتح كذكل تطبيق احلمك نفسه أأيضًا عىل احلاةل اليت ل ُُتَطر فهيا 

عداد تقرير البحث ادلويل. ل بعد أأن تكون قد رشعت يف اإ  الإدارة بتضمني جزء مفقود "حقًا" ابلإحاةل اإ

ىل التعليق عىل  .10 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية التعديال ت املقرتح اإ

ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف مرفق 

 هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[



PCT/WG/12/9 
Annex 

 املرفق
 

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

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

ىل  4.1من   2 ......................................................................................................................................... ]ل تغيري[    4.17اإ

 2 ............................................................................................................................................ بيان التضمني ابلإحاةل   4.18

 2 ......................................................................................................................................................... ]ل تغيري[    4.19

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

 3 ......................................................................................................................................................... ]ل تغيري[    12.1

مة بناء عىل القاعدة  )اثنيًا(12.1  3 ..20.6)اثنيًا( أأو 20.5أأو  20.5أأو  20.3اللغة احملررة هبا العنارص والأجزاء املُقدَّ

ىل  12.2من   3 ....................................................................................................................................... ]ل تغيري[    12.4اإ

 4 ........................................................................................................................................ اترخي الإيداع ادلويل  20القاعدة 

 6 ............................................................................................................................................. الأجزاء غري املوجودة   20.5

 12 .....تأأكيد تضمني العنارص والأجزاء ابلإحاةل 20.6

 14 ..املهةل 20.7

 14 ............................................................................................................................... ع القوانني الوطنيةعدم الامتيش م  20.8

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

 20 ....................................................................................................................................................... ]ل تغيري[    55.1

 20 ........................................................................................................................................... ترمجة الطلب ادلويل   55.2

 20 ....................................................................................................................................................... ]ل تغيري[    55.3

 21 ................................................................. ب اخملتارةترمجة وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكت  76القاعدة 

 21 ............................................................................................................................. ]تظل حمذوفة[    76.3و 76.2و 76.1

 21 ....................................................................................................................................................... ]ل تغيري[    76.4

 21 ............................................................................... ]ل تغيري[ تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة    76.5

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

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

  

                                         
ىل معليات احلذف املقرتحة بشطب النص املعين.  1 ىل معليات الإضافة املقرتحة بوضع خط حتت النص املعين، واإ  يُشار اإ
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  4القاعدة 

 العريضة )حمتوايهتا(

ىل  4.1من   ]ل تغيري[   4.17اإ

 بيان التضمني ابلإحاةل   4.18

ذا اكن الطلب ادلويل، يف التارخي اذلي يكون في  ه 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

لهي20.6ادلويل يتضمن ابلإحاةل، لأغراض تطبيق القاعدة  املادة ا يف ، أأي عنرص من عنارص الطلب ادلويل املشار اإ

لهيا يف القاعدة ، (ه")د( أأو )3("1)11 ، أأو أأي )أأ(20.5أأو أأي جزء من أأجزاء الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املشار اإ

لهيا يف القاعدة  عنارص أأو أأجزاء عنرص أأو جزء من ذا مل يرد يف  )اثنيا()أأ(20.5الوصف أأو املطالب أأو الرسوم املُشار اإ اإ

جراء التثبيت مبوجب القاعدة الطلب ادلويل ولكنه اكن وارد ذا مل يرد ذكل 20.6ا ابلاكمل يف الطلب السابق، رشط اإ . واإ

ىل العريضة برشط واحد ل غري وهو أأن يكون ذكل البيان قد ورد يف  ضافته اإ البيان يف العريضة يف ذكل التارخي، جازت اإ

م معه، يف ذكل التارخي.  الطلب ادلويل أأو قُّدِ

ىل التضمني ابلإحاةل لأي عنرص أأو جزء حصيح مبوجب القاعدة  4.18قاعدة ]تعليق: يُقرتح تعديل ال شارة اإ حبيث تشمل اإ

 )اثنيا(.[20.5اجلديدة املقرتحة 

 ]ل تغيري[    4.19
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  12القاعدة 

 اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل 

 والنرش ادلويل والرتامج املطلوبة لأغراض البحث ادلويل

 ]ل تغيري[    12.1

مة بناء عىل القاعدة  ًا()اثني12.1 جزاء امُلقدَّ  20.6أأو  )اثنيًا(20.5أأو  20.5أأو  20.3اللغة احملررة هبا العنارص والأ

ليه يف املادة   أأو  )ب(20.3( اذلي يقدمه املودع بناء عىل القاعدة ه")د( أأو )3("1)11يكون العنرص املشار اإ

ن الوصف أأو املطالب أأو الرسوم اذلي يقدمه املودع بناء عىل )أأ( واجلزء م20.6أأو  )ج()اثنيا(20.5)ب( أأو )اثنيا(20.5

)أأ( حمررًا بلغة الطلب ادلويل كام جرى 20.6أأو  )ج()اثنيا(20.5)ب( أأو )اثنيا(20.5)ج( أأو 20.5)ب( أأو 20.5القاعدة 

ذا اكنت ترمجة الطلب مطلوبة بناء عىل القاعدة  يداعه، واإ واجلزء املعين )أأ(، وجب أأن يكون العنرص 12.4)أأ( أأو 12.3اإ

يداعه ولغة تكل الرتمجة.  حمررين بلغة الطلب كام جرى اإ

ىل القاعدتني 12.1]تعليق: يُقرتح تعديل القاعدة  شارات اإ )اثنيا( )ب( و)ج( املتعلقتني بتقدمي 20.5)اثنيا( حبيث تشمل اإ

ضا ىل القاعدة "عنارص أأو أأجزاء" حصيحة يف حاةل وجود عنارص أأو أأجزاء ُمودعة خطًأ. ويُقرتح كذكل اإ شارة اإ )ج( 20.5فة اإ

دراج هذه الإشارة قد ُأغِفل  نه سيبدو أأن اإ جزاء املودعة خطًأ(، لأ )ل عالقة لها ابلتعديالت املقرتحة املتعلقة ابلعنارص أأو الأ

ضافة القاعدة  جزاء املفقودة ابلإحاةل.[12.1عند اإ حاكم اليت تتناول تضمني العنارص أأو الأ  )اثنيا( يف س ياق الأ

ىل  12.2من   ]ل تغيري[    12.4اإ
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  20القاعدة 

 اترخي الإيداع ادلويل

 ]ل تغيري[    20.2و 20.1

 (1)11]ل تغيري[ أأوجه النقص بناء عىل املادة     20.3

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

( مل يُس توف أأو ل يبدو مس توىف، تعنّي عليه أأن يدعو املودع يف أأقرب 1)11أأاي من رشوط املادة (، أأن 1)11رشوط املادة 

ىل أأحد الأمرين حسب اختيار املودع:  فرصة اإ

 (؛2)11أأن يقدم التصحيح الالزم بناء عىل املادة  "1" 

ليه يف املادة 20.6أأو أأن يؤكد وفقا للقاعدة  "2"  ( مضّمن ه)د( أأو )"3("1)11)أأ( أأن العنرص املشار اإ

ذا اكنت الرشوط املعنية تتعلق بعنرص من ذكل القبيل؛4.18ابلإحاةل بناء عىل القاعدة   ، اإ

ذا اكنت تكل املهةل تنقيض بعد انقضاء 20.7وأأن يديل بأأية مالحظات، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة   12. واإ

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

حدى احلالتني التاليتني عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفا ذلكل: )ب(  ذا قامت اإ  اإ

ىل مكتب تسمل الطلبات التصحيح الالزم بناء عىل املادة  "1"  م املودع اإ ( بعد اترخي تسمل الطلب 2)11قدَّ

، وجب عىل مكتب تسمل الطلبات 20.7زعوم ولكن يف اترخي لحق يقع يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة ادلويل امل

 )ب( و)ج(؛20.2أأن يعمتد ذكل التارخي الالحق مبثابة اترخي الإيداع ادلويل ويتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 
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 )ب([20.3]اتبع القاعدة 

لهيا يف املادة اعُترب أأحد العنارص "2"  )ب(، واردا 20.6(، بناء عىل القاعدة ه")د( أأو)3("1)11 املشار اإ

لهيا يف  يف الطلب ادلويل يف التارخي اذلي تسمل فيه مكتب تسمل الطلبات أأصال عنرصا واحدا أأو أأكرث من العنارص املشار اإ

( مبثابة 1)11ىف فيه مجيع رشوط املادة "، وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يعمتد التارخي اذلي تس تو3("1)11املادة 

 )ب( و)ج(.20.2اترخي الإيداع ادلويل وأأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

صدار دعوة بناء عىل  )ج(  ىل رد املودع، أأنه أأخطأأ ابإ ذا تبنّي ملكتب تسمل الطلبات لحقا، أأو أأدرك ابلستناد اإ اإ

ت مس توفاة عند تسمل املستندات، وجب عليه أأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا ( اكن1)11الفقرة )أأ( لأن رشوط املادة 

 .20.2يف القاعدة 

 (1)11]ل تغيري[ املعاينة السلبية بناء عىل املادة     20.4

ذا مل يتسمل مكتب تسمل الطلبات، خالل املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة   ليه يف 20.7اإ ، التصحيح أأو التأأكيد املشار اإ

ذا تسمّل التصحيح أأو التأأكيد ولكنه مل يكن يس تويف رشوط املادة 20.3القاعدة   (:1)11)أأ(، أأو اإ

وجب عليه أأن خيطر مودع الطلب يف أأقرب فرصة بأأنه ل يعد طلبه يف احلارض ويف املس تقبل كطلب  "1" 

 دويل، وأأن يوحض هل أأس باب هذا القرار؛

لرمق اذلي وضعه عىل املستندات لن يُس تخدم كرمق لطلب وجب عليه أأن خيطر املكتب ادلويل بأأن ا "2" 

 دويل؛

وجب عليه أأن ُيتفظ ابملستندات املزعوم أأهنا طلب دويل، وكذكل بأأية مراسالت متعلقة هبا كام هو  "3" 

 ؛93.1منصوص عليه يف القاعدة 
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 [20.4]اتبع القاعدة 

ىل املكتب ادل "4"  ىل وجب عليه أأن يرسل صورة عن تكل املستندات اإ ن اكن ذكل املكتب يف حاجة اإ ويل، اإ

 (.1)25تكل الصورة وطلهبا رصاحة، تلبية لطلب املودع املقدم بناء عىل املادة 

 الأجزاء غري املوجودة   20.5

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

زءاً من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ليس موجودا أأو يبدو أأنه ليس موجودا، مبا يف ذكل (، أأن ج1)11رشوط املادة 

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

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

لهيا يف القاعدة  ىل أأحد الأمرين التاليني يف أأقرب فرصة، حسب )أأ()اثنيا(20.5املُشار اإ ، تعنّي أأن يدعو ذكل املكتب املودع اإ

 اختيار املودع:

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

 ؛4.18ن ابلإحاةل بناء عىل القاعدة ضمَّ )أأ(، أأن اجلزء مُ 20.6وفقا للقاعدة  أأو أأن يؤكد، "2" 

ذا اكنت تكل املهةل تنقيض بعد انقضاء 20.7وأأن يديل بأأية مالحظات، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة   12. واإ

يداع أأي طلب يطالب بأأولويته، وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يُ  ىل ذكل الظرف.شهرا من اترخي اإ  لفت عناية املودع اإ
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 )أأ([20.5]اتبع القاعدة 

ل عىل جزء مفقود من الوصف واملطالب  20.5]تعليق: يُقرتح تعديل القاعدة  بغية توضيح أأن هذه القاعدة ل ترسي اإ

لهيا يف القاعدة ل ترسيوالرسوم أأو من أأي مهنا، ومجيع الرسومات املفقودة، ولكن  )اثنيا()أأ(، أأْي 20.5 عىل احلاةل "امُلشار اإ

ليه يف املادة  مكهل املشار اإ " )املطلب )املطالب(( قد 2("1)11" )الوصف( أأو املادة 1("1)11احلاةل اليت يكون فهيا العنرص بأأ

عىل احلاةل اليت يكون فهيا جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم أأو مجيع الرسوم  ل ترسيُأودع خطًأ أأو يبدو أأنه كذكل، و

دع خطًأ أأو يبدو أأنه كذكل. واحلالت اليت توجد فهيا عنارص ُمودعة خطًأ أأو جزء مودع خطًأ مشموةل ابلقاعدة اجلديدة قد ُأو 

 )اثنيا( )انظر أأدانه(.[20.5املقرتحة 

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 عوماملز 

دراج ذكل اجلزء يف الطلب ووجب أأن يعمتد 20.7مس توفاة أأو قبهل ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ، 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(.20.2الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

ضافة لكمة "املزعوم" من أأجل توضيح أأن مودع الطلب، من خالل تقدمي جزء مفقود يف  ]تعليق: يُقرتح تعديل الفقرة )ب( ابإ

ل تارخي اذلي اعتُمد فيه اترخي الإ ال  يداع ادلويل أأو قبل ذكل التارخي، يس تمكل "طلبًا دوليًا مزعومًا" )ل يصبح "طلبًا دوليًا" اإ

يداع(. انظر أأيضًا القاعدة  ىل تصحيح عبارة "طلب دويل 20.5بعد اعامتد اترخي اإ )اثنيا()ب(، أأدانه، اليت تشري أأيضًا اإ

 مزعوم".[

م املودع ملكتب تسمل الط  )ج(  ذا قدَّ ليه يف الفقرة )أأ( لس تكامل الطلب ]ل تغيري[ اإ لبات اجلزء غري املوجود املشار اإ

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

دراج ذكل اجلزء يف ال20.7مس توفاة ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  طلب ووجب أأن يصحح ، تعني اإ

يداع ادلويل ليصبح التارخي اذلي تسمل فيه مكتب تسمل الطلبات ذكل اجلزء، وأأن خيطر  مكتب تسمل الطلبات اترخي الإ

 املودع بذكل وأأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.
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 [20.5]اتبع القاعدة 

ليه يف )د(  ذا اعُترب اجلزء املشار اإ  الفقرة )أأ(، عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفا ذلكل، ]ل تغيري[ اإ

)ب(، يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل 20.6مضّمنا يف الطلب ادلويل املزعوم، بناء عىل القاعدة 

لهيا يف املادة  الطلبات أأن يعمتد التارخي اذلي "، تعنّي عىل مكتب تسمل 3("1)11أأصال واحدا أأو أأكرث من العنارص املشار اإ

( مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع ادلويل وأأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 1)11تكون فيه مجيع رشوط املادة 

 )ب( و)ج(.20.2

ش (ه)  ذا مت تصحيح اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل الفقرة )ج(، جاز للمودع أأن يلمتس، مبوجب اإ عار ]ل تغيري[ اإ

ىل مكتب تسمل الطلبات يف غضون شهر واحد من اترخي الإخطار بناء عىل الفقرة )ج(، اعتبار اجلزء املعين غري  مقّدم اإ

املوجود كام لو مل يكن. ويف هذه احلاةل، يعترب اجلزء غري املوجود كام لو مل يقّدم ويعترب تصحيح اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل 

 ، ويتخذ مكتب تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.تكل الفقرة كام لو مل يمت

 عنارص وأأجزاء ُموَدعة خطأً  )اثنيا(20.5

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

لي1)11رشوط املادة  ")د( أأو )ه( ُموَدٌع خطأً أأو يبدو أأنه ُموَدٌع خطأً، أأو 3("1)11ه يف املادة (، أأن عنرصًا اكماًل ُمشارًا اإ

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

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

 أأحد الأمرين التاليني يف أأقرب فرصة، حسب اختيار املودع:
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 )اثنيا()أأ([20.5]اتبع القاعدة 

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

ن ابلإحاةل بناء عىل القاعدة  )أأ(، أأن العنرص أأو اجلزء20.6أأو أأن يؤكد، وفقا للقاعدة  "2"   ؛4.18الصحيح ُمضمَّ

ن وجدت، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ذا اكنت تكل املهةل تنقيض بعد 20.7وأأن يديل ابملالحظات، اإ . واإ

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

 ذكل الظرف.

ضافة  جزاء امُلوَدعة خطًأ، أأل ويه: "20.5ديدة اجلقاعدة ال]تعليق: يُقرتح اإ " الإيداع 1)اثنيا()أأ( لتناول حالت العنارص أأو الأ

ليه يف املادة  ليه يف املادة 2")د( )الوصف(؛ "3("1)11اخلاطئ لعنرص اكمل ُمشار اإ " الإيداع اخلاطئ لعنرص اكمل ُمشار اإ

" الإيداع اخلاطئ جلزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم، مبا يف ذكل احلاةل اليت تكون فهيا 3ه( )املطالب(؛ "")3("1)11

 مجيع الرسوم ُموَدعة خطًأ أأو تبدو أأهنا ُموَدعة خطًأ.[

ىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل املزعوم، عقب  )ب(  م املودُع اإ 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 20.7ولكن يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ، وجب اإ

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

)ب( و)ج( 20.2( مس توفاة مبثابة اترخي الإيداع ادلويل وأأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 1)11رشوط املادة 

 واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.

ىل مكتب تسمل الطلبات ]تعليق: تتناول الفقرة )ب( احلاةل اليت م فهيا مودع الطلب عنرصًا أأو جزءًا "حصيحًا" اإ يف أأو  يُقّدِ

متد فيه اترخي الإيداع ادلويل. ويف مثل هذه احلاةل، ميكن  قبل التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط اترخي الإيداع مس توفاة ويُع

 حذف العنرص أأو اجلزء امُلوَدع خطًأ من الطلب ادلويل املزعوم، 
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 )اثنيا()ب([20.5]اتبع القاعدة 

دراج العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب ادلويل املزعوم. مثال: أأودع امُلوِدع طلبًا دوليًا مزعومًا، ولكنه اكن خاليًا  وميكن اإ

ىل ذكل، لحظ مكتب تسمل الطلبات أأن الصفحتني  من الوصف يبدو أأهنام قد ُأوِدعتا  3و 2من أأي مطالب، واإضافًة اإ

ذ يبدو أأن هاتني الصفحتني ليست هلام أأي صةل عىل الإط خطًأ، الق مبوضوع بقية الطلب ادلويل املزعوم. وبناءً عىل دعوة اإ

م املودع الصفحتني "الصحيحتني" من الوصف، 20.5من مكتب تسمل الطلبات مبوجب القاعدة  )اثنيا()أأ( )انظر أأعاله(، قدَّ

م مجموعة من املطالب. وطبقًا للفقرة )ب(، سوف تُدَرج الصفحتان "الصحيحتان" يف  الطلب، وسوف وبعد أأس بوع واحد، قدَّ

متد التارخي اذلي تكون  حُتذف صفحتا الوصف امُلودعتان خطًأ )وفقًا لالإجراء اذلي تنص عليه التعلاميت الإدارية(، وسوف يُع

( مس توفاة، أأْي التارخي اذلي تسملَّ فيه املكتب مجموعة املطالب، مبثابة اترخي الإيداع ادلويل 1)11فيه مجيع رشوط املادة 

 للطلب.[

ىل مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح لتصحيح الطلب ادلويل، عقب دعوة  )ج(  م املودُع اإ 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 20.7املهةل 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.

ىل مكتب تسمل الطلبات  م فهيا مودع الطلب عنرصًا أأو جزءًا "حصيحًا" اإ اترخي  بعد]تعليق: تتناول الفقرة )ج( احلاةل اليت يُقّدِ

ذف العنرص أأو اجلزء استيفاء مجيع رشوط اترخي الإيداع وبعد منح اترخي الإيداع ادلويل. ويف مثل هذه احلاةل، ميكن ح

دراج العنرص أأو اجلزء الصحيح يف الطلب ادلويل املزعوم، وسوف يُصحَّح  امُلوَدع خطًأ من الطلب ادلويل املزعوم، وميكن اإ

اترخي الإيداع ادلويل ليصبح التارخي اذلي تسملَّ فيه مكتب تسمل الطلبات العنرص أأو اجلزء الصحيح. مثال: أأودع امُلوِدع طلبًا 

يداع دويل لهذا الطلب. ومع ذكل، لحظ مكتب تسمل الطلبات أأن الصفحتني  دولياً  من  3و 2اكماًل، واعتُمد اترخي اإ

ذ يبدو أأن هاتني الصفحتني ليست هلام أأي صةل عىل الإطالق مبوضوع بقية الطلب  الوصف يبدو أأهنام قد ُأوِدعتا خطًأ، اإ

م املودع 20.5ات مبوجب القاعدة ادلويل املزعوم. وبناءً عىل دعوة من مكتب تسمل الطلب )اثنيا()أأ( )انظر أأعاله(، قدَّ

الصفحتني "الصحيحتني" من الوصف. وطبقًا للفقرة )ج(، سوف تُدَرج الصفحتان "الصحيحتان" يف الطلب، وسوف 

خي الإيداع حُتذف صفحتا الوصف امُلودعتان خطًأ )وفقًا لالإجراء اذلي تنص عليه التعلاميت الإدارية(، وسوف يُصحَّح اتر

 ادلويل ليصبح التارخي اذلي تسملَّ فيه مكتب تسمل الطلبات صفحتا الوصف "الصحيحتني".[
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 )اثنيا([20.5]اتبع القاعدة 

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

)ب(، يف التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف الأصل 20.6قاعدة الطلب ادلويل املزعوم، بناء عىل ال

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)11ع رشوط املادة وتعنّي عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يعمتد التارخي اذلي تكون فيه مجي

 )ب( و)ج( واملنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.20.2ادلويل وأأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

ىل مكتب تسمل 1]التعليق  م فهيا مودع الطلب عنرصًا أأو جزءًا "حصيحًا" اإ ويؤكد الطلبات : تتناول الفقرة )د( احلاةل اليت يُقّدِ

كيدًا حصيحًا التضمني ابلإحاةل للعنرص أأو اجلزء "الصحيح" املعين، ويف هذه احلاةل يُعترب ذكل العنرص أأو اجلزء ُمدرجًا يف  تأأ

صلالطلب ادلويل املزعوم يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب  لهيا يف املادة  يف الأ كرث من العنارص امُلشار اإ عنرصًا واحدًا أأو أأ

ىل 3"(1)11 ". ويف مثل هذه احلاةل، من الرضوري أأن يظل العنرص أأو اجلزء امُلوَدع خطًأ يف الطلب ادلويل، ابلإضافة اإ

خطارًا بعدم توافق" الفقرة )د( مع القانون الوطين  ن أأي مكتب ُمعنيَّ قدم "اإ العنرص أأو اجلزء "الصحيح" امُلضمَّن ابلإحاةل، لأ

لإحاةل، وذلكل سوف يلزم أأن مير الطلب ادلويل يف ذكل املكتب ابلإجراءات كام هو املعمول به لن يعرتف بذكل التضمني اب

صل، أأْي مبا يف ذكل العنرص أأو اجلزء امُلوَدع خطًأ.  يداع مثالُموَدع يف الأ : أأودع امُلوِدع طلبًا دوليًا اكماًل، واعتُمد اترخي اإ

ذ  3و 2حتني دويل لهذا الطلب. ومع ذكل، لحظ مكتب تسمل الطلبات أأن الصف  من الوصف يبدو أأهنام قد ُأوِدعتا خطًأ، اإ

يبدو أأن هاتني الصفحتني ليست هلام أأي صةل عىل الإطالق مبوضوع بقية الطلب ادلويل املزعوم. وبناءً عىل دعوة من مكتب 

م املودع الصفحتني "الصحيحتني" من ال20.5تسمل الطلبات مبوجب القاعدة  كيدًا )اثنيا()أأ( )انظر أأعاله(، قدَّ كد تأأ وصف وأأ

جزاء "الصحيحة" من الوصف ابلإحاةل.[  حصيحًا تضمني تكل الأ

خطارًا بعدم توافق الفقرة )د(، سوف يدخل الطلب ادلويل  مل: بعد دخول املرحةل الوطنية يف مكتب معنيَّ 2]التعليق  م اإ يُقّدِ

صف "الصحيحتني" )مع متيزيهام بعبارة "ُمضمَّن يف املرحةل الوطنية عىل أأساس الطلب ادلويل "امُلصحَّح"، أأْي بصفحيت الو 

)اثنيا()د((؛ وسوف يلزم حذف الصفحتني املودعتني خطًأ )اللتني ل تزالان موجودتني يف الطلب 20.5 القاعدة –ابلإحاةل 

ي أأودعه )اثنيًا("( من الطلب عن طريق تعديل الطلب ادلويل اذل20.5 القاعدة –ادلويل، وُممزيتني بعبارة "ُموَدع خطًأ 

طار معاجلة املرحةل الوطنية. وبعد دخول املرحةل الوطنية يف مكتب معنيَّ  ماملودع يف اإ خطارًا بعدم توافق الفقرة )د(،  قدَّ اإ

سوف يدخل الطلب ادلويل يف املرحةل الوطنية عىل أأساس الطلب ادلويل كام ُأوِدع، أأْي ابلصفحتني امُلودعتني خطًأ؛ 

لصحيحتني" )اللتني ل تزالان موجودتني يف الطلب ادلويل، وُممزيتني بعبارة "ُمضمَّن وسوف يلزم حذف الصفحتني "ا

طار معاجلة املرحةل 20.5 القاعدة –ابلإحاةل  )اثنيًا()د("( من الطلب عن طريق تعديل الطلب ادلويل اذلي أأودعه املودع يف اإ

 الوطنية.[



PCT/WG/12/9 
Annex 
12 
 

 )اثنيا([20.5]اتبع القاعدة 

ذا مت تصحيح اترخي ا (ه)  ىل اإ شعار مقّدم اإ لإيداع 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 يقدّ 

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.

ذا جرى تصحيح اترخي الإيداع ادلويل  )ه(20.5]تعليق: كام هو احلال يف القاعدة احلالية  فامي يتعلق ابلأجزاء املفقودة، اإ

متس جتاهل عنرص أأو جزء 20.5مبوجب القاعدة اجلديدة املقرتحة  )اثنيا()ج( )انظر أأعاله(، ستُتاح ملودع الطلب الفرصة ليل

صيل )املمنوح للطلب ادلويل اذلي يتضمن ذكل العنرص أأو اجلزء امُلوَدع خطًأ(.  حصيح من أأجل الاحتفاظ بتارخي الإيداع الأ

مييض  ويف مثل هذه احلاةل، س يقوم "مكتب تسمل الطلبات" ببساطة "ابلرتاجع" عن ك ما قام به مبقتىض الفقرة )ج(، وس 

صل للطلب ادلويل مبا فيه العنرص أأو اجلزء امُلوَدع خطًأ.[  الطلب عىل أأساس اترخي الإيداع ادلويل اذلي ُمنح يف الأ

 د تضمني العنارص والأجزاء ابلإحاةلتأأكي 20.6

، 20.7جيوز للمودع أأن يقّدم ملكتب تسمل الطلبات، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة [ ل تغيري] )أأ( 

شعارا مكتواب يؤكد فيه أأن عنرصا أأو جزءا قد مت تضمينه ابلإحاةل يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة   ، مشفوعا مبا ييل:4.18اإ

 ورقة واحدة أأو عدة أأوراق تكون مبثابة العنرص املكمتل كام ورد يف الطلب السابق أأو مبثابة اجلزء املعين؛ "1" 

ذا مل يكن املودع قد امتثل للقاعدة  "2"  ( فامي يتعلق بوثيقة الأولوية، صورة عن اثنيا-)أأ( أأو )ب( أأو )ب17.1اإ

يداعه؛  الطلب السابق كام مت اإ
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 )أأ([20.6]اتبع القاعدة 

ىل تكل اللغة،  "3"  ذا مل يكن الطلب السابق حمررا ابللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل، ترمجة للطلب السابق اإ اإ

ذا اكنت ترمجة الطلب ادلويل مطلوبة بناء عىل القاعدة  ىل اللغة اليت أأودع 12.4)أأ( أأو 12.3أأو اإ )أأ(، ترمجة للطلب السابق اإ

 هيام؛هبا الطلب ادلويل ولغة تكل الرتمجة لكت

ذا تعلق الأمر جبزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم، بيان ابملاكن اذلي يرد فيه ذكل اجلزء يف الطلب  "4"  اإ

لهيا يف البند "  " عند الاقتضاء.3السابق، ويف أأي ترمجة مشار اإ

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات أأن رشوط القاعدة [ ل تغيري] )ب(  العنرص أأو والفقرة )أأ( قد اس توفيت وأأن  4.18اإ

ن ذكل العنرص أأو اجلزء يعترب كام لو اكن واردا يف  ليه يف الفقرة )أأ( يرد باكمهل يف الطلب السابق املعين، فاإ اجلزء املشار اإ

لهيا  الطلب ادلويل املزعوم يف التارخي اذلي اكن مكتب تسمل الطلبات قد تسمل فيه أأصال واحدا أأو أأكرث من العنارص املشار اإ

 ".3"(1)11يف املادة 

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات أأن رشطا 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، تعنّي عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يتخذ الإجراءات  اجلزء املشار اإ

حسب  )ج(،)اثنيا(20.5)ب( أأو )اثنيا(20.5أأو  ،)ج(20.5 أأو )ب(20.5أأو  "1)ب("20.3املنصوص علهيا يف القاعدة 

 احلال.

 )اثنيًا(.[20.5]تعليق: يَنتج التعديل امُلقرتح للفقرة )ج( عن الإضافة املقرتحة للقاعدة اجلديدة 
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 املهةل   20.7

لهيا يف القاعدة  )أأ(  )أأ( و)ب( و)ج( 20.5والقاعدة  20.4)أأ( و)ب( والقاعدة 20.3تكون املهةل املطبقة املشار اإ

 )أأ( كام ييل:20.6والقاعدة  )أأ( و)ب( و)ج()اثنيا(20.5والقاعدة 

ىل املودع بناء عىل القاعدة  "1"  ذا أأرسلت دعوة اإ ، )أأ()اثنيا(20.5أأو القاعدة )أأ( 20.5 أأو القاعدة )أأ(20.3اإ

 حسب ما يقتضيه احلال، شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة؛

ذا مل تر  "2"  ىل املودع، خالل شهرين اعتبارا من التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل اإ سل دعوة من ذكل القبيل اإ

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

 نيًا(.[)اث20.5]تعليق: يَنتج التعديل امُلقرتح للفقرة )أأ( عن الإضافة املقرتحة للقاعدة اجلديدة 

 [ل تغيري])ب(  

 عدم الامتيش مع القوانني الوطنية   20.8

ذا مل تكن أأي من القواعد  (أأ )  أأكتوبر  5، يف 20.6" و)د( و2)أأ("20.5" و2" و)ب("2)أأ("20.3]ل تغيري[ اإ

ن القواعد املعنية ل تطبق عىل طلب  2005 دويل مودع تامتىش مع القانون الوطين اذلي يطبقه مكتب تسمل الطلبات، فاإ

دلى ذكل املكتب ما دامت ل تامتىش مع ذكل القانون، رشط أأن يعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه 

 . وينرش املكتب ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.2006أأبريل  5

ماكتب من جديد (، يرى املكتب ادلويل أأن ذكل ينبغي أأل مينح )أأ( )انظر أأعاله20.5]تعليق: رمغ أأنه يُقرتح تعديل القاعدة 

خطار بعدم توافق القواعد اليت تتناول تضمني عنارص أأو أأجزاء "مفقود حقًا" ابلإحاةل، علاًم بأأن  ماكنية تقدمي اإ تسمل الطلبات اإ

دخاهل عىل القاعدة  عد تناوهل، نتيجًة لالإضافة املقرتحة )أأ( يقترص عىل توضيح نطاق ما تقصد تكل القوا20.5التعديل املقرتح اإ

" و)د( اليت تتناول تضمني عنارص أأو أأجزاء "حصيحة" ابلإحاةل يف حاةل وجود عنارص أأو 2)اثنيا()أأ("20.5للقاعدة اجلديدة 

 أأجزاء ُمودعة خطأً.[
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 [20.8]اتبع القاعدة 

ذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني -)أأ   ]اترخي[ تامتىش مع القانون الوطين اذلي  " و)د(، يف2)اثنيا()أأ("20.5اثنيا( اإ

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

 ذكل القانون، رشط أأن يعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه ]اترخي[. وينرش املكتب ادلويل املعلومة

 اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

متنح القاعدة اجلديدة املقرتحة  خطار بعدم توافق القاعدتني -)أأ 20.8]تعليق: س  ماكنية تقدمي اإ اثنيا( ماكتب تسمل الطلبات اإ

أأجزاء " و)د( )الأحاكم اليت تتناول تضمني عنارص أأو أأجزاء "حصيحة" ابلإحاةل يف حاةل وجود عنارص أأو 2)اثنيا()أأ("20.5

متد تفاهاًم يوافق  ىل أأن تع ُمودعة خطًأ(. واكن الفريق العامل قد وافق يف دورته احلادية عرشة عىل أأن تُدعى ادلول الأعضاء اإ

متس فهيا مودع الطلب أأن  خطارًا بعدم التوافق عىل أأي عريضة يل مبوجبه أأي مكتب من ماكتب تسمل الطلبات اليت تقدم اإ

ىل املكتب ادلويل مبو  كد تضمني عنرص أأو جزء حصيح 3)أأ("19.4جب القاعدة ُُيال اإ " الطلب اذلي اكن مودع الطلب قد أأ

 فيه ابلإحاةل يف حاةل وجود عنرص أأو جزء ُموَدع خطًأ.[

ذا اس تحال تضمني الطلب ادلويل ابلإحاةل عنرصًا أأو جزءاً  اثنيا(-)أأ  اثلثا(-)أأ    4.18، بناء عىل القاعدتني غري موجود اإ

عام 20.6و من هذه القاعدة، يتخذ مكتب تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا  اثنيا(-أأو الفقرة )أأ ل الفقرة )أأ( بسبب اإ

ذا اُتذ )اثنيا()ج(20.5)اثنيا()ب( أأو 20.5أأو )ج( 20.5)ب( أأو 20.5" أأو 1)ب("20.3يف القاعدة  ، حسب احلال. واإ

، جاز للمودع أأن يتخذ )ج()اثنيا(20.5أأو ج( )20.5مكتب تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

 .)ه(، حسب احلال)اثنيا(20.5أأو  (ه)20.5الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 

ميها لتصبح الفقرة )أأ -]تعليق: التعديل املقرتح للفقرة احلالية )أأ  اثلثا(( انجت عن الإضافة املقرتحة للقاعدة -اثنيا( )يُقرتح تعديل ترق

ىل حتويل -نيا( والإضافة املقرتحة للفقرة اجلديدة )أأ )اث20.5اجلديدة  دة اإ شارة ُمحدَّ ضافة اإ اثنيا( )انظر أأعاله(. ويُقرتح أأيضًا اإ

ىل املكتب ادلويل ابعتباره مكتبًا لتسمل الطلبات مبوجب القاعدة  )ب( يف املنت 9"؛ انظر أأيضًا الفقرة 2)أأ("19.4الطلب اإ

متد مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تفاهاًم يوافق مبوجبه الرئييس لهذه الوثيقة فامي يتعلق ابل ىل أأن تع قرتاح اذلي يدعو اإ

ىل  متس فهيا مودع الطلب أأن ُُيال اإ خطارًا بعدم التوافق عىل أأي عريضة يل أأي مكتب من ماكتب تسمل الطلبات اليت تقدم اإ

كد تضمني عنرص أأو جزء حصيح فيه " الطلب اذلي اكن مودع الط3)أأ("19.4املكتب ادلويل مبوجب القاعدة  لب قد أأ

 ابلإحاةل يف حاةل وجود عنرص أأو جزء ُموَدع خطًأ.[
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 [20.8]اتبع القاعدة 

ذا مل تكن أأي  )ب(  أأكتوبر  5، يف 20.6و)د( و "2")أأ(20.5" و2" و)ب("2)أأ("20.3من القواعد ]ل تغيري[ اإ

، ل تنطبق القواعد املعنية عىل ذكل املكتب فامي يتعلق بطلب ، مامتش ية مع القانون الوطين اذلي يطبقه املكتب املعنّي 2005

لهيا يف املادة  دلى ذكل املكتب، ما دامت ل تامتىش مع ذكل القانون، رشط أأن يعمل  22دويل بورشت بشأأنه الأفعال املشار اإ

ملعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة وينرش املكتب ادلويل ا .2006أأبريل  5املكتب املذكور املكتب ادلويل بذكل يف موعد أأقصاه 

 يف أأقرب فرصة.

)أأ( )انظر أأعاله(، يرى املكتب ادلويل أأن ذكل ينبغي أأل مينح من جديد املاكتب 20.5]تعليق: رمغ أأنه يُقرتح تعديل القاعدة 

خطار بعدم توافق القواعد اليت تتناول تضمني عنارص أأو أأجزاء "مفقود حقًا"  ماكنية تقدمي اإ َّنة اإ ابلإحاةل، علاًم بأأن التعديل املعي

دخاهل عىل الفقرة )ب( يقترص عىل توضيح نطاق ما تقصد تكل القواعد تناوهل، نتيجًة لالإضافة املقرتحة للقاعدة  املقرتح اإ

" و)د( اليت تتناول تضمني عنارص أأو أأجزاء "حصيحة" ابلإحاةل يف حاةل وجود عنارص أأو أأجزاء 2)اثنيا()أأ("20.5اجلديدة 

 طًأ.[ُمودعة خ

ذا مل تكن أأي قاعدة من القاعدتني   اثنيا(-)ب  " و)د(، يف ]اترخي[، مامتش ية مع القانون الوطين اذلي 2)اثنيا()أأ("20.5اإ

لهيا  يطبقه املكتب املعنّي، ل تنطبق القواعد املعنية عىل ذكل املكتب فامي يتعلق بطلب دويل بورشت بشأأنه الأفعال املشار اإ

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

 موعد أأقصاه ]اترخي[. وينرش املكتب ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

متنح القاعدة اجلديدة املقرتحة  ماكنية ت-)ب20.8]تعليق: س  َّنة اإ خطار بعدم توافق القاعدتني اثنيا( املاكتب املعي قدمي اإ

" و)د( )الأحاكم اليت تتناول تضمني عنارص أأو أأجزاء "حصيحة" ابلإحاةل يف حاةل وجود عنارص أأو أأجزاء 2)اثنيا()أأ("20.5

 ُمودعة خطًأ(.[

لهيا مكتب تسمل  )ج(  ذا اكن 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 20.6ات بناء عىل القاعدة الطلب

عامل الفقرة )ب(  من هذه القاعدة، جاز للمكتب املعنّي أأن يعامل الطلب  ()اثنيا(-أأو الفقرة )بدلى مكتب معنّي بسبب اإ

يداعه ادلويل قد مت اعامتده أأو تصحيحه  )ب()اثنيا(20.5أأو )ب( 20.5أأو  "1)ب("20.3بناء عىل القاعدة  كام لو اكن اترخي اإ

)ج( و)د( مع ما يلزم من 1)اثلثا(82، حسب احلال، رشط تطبيق القاعدة )ج()اثنيا(20.5أأو )ج( 20.5بناء عىل القاعدة 

 تبديل.
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 )ج([20.8]اتبع القاعدة 

)اثنيًا( والإضافة املقرتحة للفقرة اجلديدة 20.5املقرتحة للقاعدة اجلديدة  ]تعليق: يَنتج التعديل امُلقرتح للفقرة )ج( عن الإضافة

 اثنيا( )انظر أأعاله(.[-)ب
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  43القاعدة 

 تقرير البحث ادلويل

ىل  43.1من   ]ل تغيري[    43.6اإ

خطاء السافرة     )اثنيا(43.6  ]ل تغيري[ النظر يف تصحيح الأ

دارة البحث ادلويل بعني الاعت  )أأ(  ، رشط 91.1بار أأي تصحيح خلطأأ سافر مرصح به بناء عىل القاعدة تأأخذ اإ

 مراعاة الفقرة )ب(، لأغراض البحث ادلويل، ويرد بيان التصحيح يف تقرير البحث ادلويل.

ذا  )ب(  دارة البحث ادلويل ملزمة بأأن تأأخذ ابعتبارها تصحيحا خلطأأ سافر لأغراض البحث ادلويل اإ ل تكون اإ

عداد تقرير البحث رصحت تكل الإدارة بذ كل أأو ُأخطرت به، حسب ما يقتيض احلال، بعد أأن تكون قد رشعت يف اإ

دارة البحث ادلويل ُتطر املكتب ادلويل بذكل  ن اإ ل فاإ ن أأمكن، واإ ادلويل. ويف هذه احلال، يرد بيان ذكل يف التقرير اإ

 ويبارش املكتب ادلويل الإجراءات املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.

 أأخذ العنارص والأجزاء امُلضمَّنة ابلإحاةل بعني الاعتبار)اثلثا( 643.

دارة البحث ادلويل بعني الاعتبار، رهنًا بأأحاكم الفقرة )ب(، ولأغراض البحث ادلويل، أأي عنرص أأو   )أأ(  تأأخذ اإ

تسمل الطلبات يف الأصل )ب(، ُمدرجًا يف الطلب ادلويل يف التارخي اذلي تسمل فيه مكتب 20.6جزء يُعترب، مبوجب القاعدة 

لهيا يف املادة  ىل ذكل.3("1)11عنرصًا واحدًا أأو أأكرث من العنارص املُشار اإ  "، وجيب أأن يشري تقرير البحث ادلويل اإ
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 )اثلثا([43.6]اتبع القاعدة 

بالغ تكل الإدارة   )ب(  ضافية يف حاةل عدم اإ ىل دفع رسوم اإ قبل جيوز لإدارة البحث ادلويل أأن تدعو مودع الطلب اإ

ليه يف الفقرة )أأ( يُعترب ُمدرجًا يف الطلب ادلويل يف  عداد تقرير البحث ادلويل بأأن عنرصًا أأو جزءًا ُمشارًا اإ أأن ترشع يف اإ

لهيا يف املادة  ". 3("1)11التارخي اذلي تسمل فيه مكتب تسمل الطلبات يف الأصل عنرصًا واحدًا أأو أأكرث من العنارص املُشار اإ

ىل دفع الرسوم الإضافية يف غضون شهر واحد من اترخي ادلعوة، وأأن تشري وجيب أأن يُدعى مودع  الطلب يف تكل ادلعوة اإ

دارة البحث ادلويل مقدار تكل الرسوم الإضافية، ولكن جيب أأل  د اإ ىل مقدار تكل الرسوم الواجب دفعها. وحُتّدِ ادلعوة اإ

ىل تكل الإدارة  دارة البحث ادلويل تقرير البحث مبارشًة. وجيب أأن تُعِ تتجاوز رمس البحث؛ وجيب دفع الرسوم الإضافية اإ دَّ اإ

ضافية من  ليه يف الفقرة )أأ(، برشط دفع أأي رسوم اإ ادلويل بناء عىل الطلب ادلويل اذلي يشمل أأي عنرص أأو جزء ُمشار اإ

 هذا القبيل يف غضون املهةل الزمنية احملددة.

ضافة  ضافية )ابلقدر اذلي  اليت)اثلثا( 43ديدة اجلقاعدة ال]تعليق: يُقرتح اإ تسمح لإدارة البحث ادلويل بفرض رسوم حبث اإ

عداد تقرير البحث ادلويل، بتضمني بالغ الإدارة، قبل أأن ترشع يف اإ  اً ابلإحاةل جزء الطلب حتدده تكل الإدارة( يف حاةل عدم اإ

ينبغي النظر يف مسأأةل وجود حاجة " يف حاةل وجود عنرص أأو جزء ُموَدع خطًأ. و اً "حصيح اً أأو جزء اً "مفقود حقًا" أأو عنرص 

ىل تعديل القاعدة  ضافية يف حاةل عدم 43.6من عدمه اإ )اثنيا()ب( أأيضًا من أأجل السامح لإدارة البحث ادلويل بفرض رسوم اإ

عداد تقرير البحث ادلويل.[ ل بعد أأن تكون قد رشعت يف اإ خطارها بتصحيح خطأأ سافر اإ  اإ

ىل  43.7من   ]ل تغيري[ 43.10اإ
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  55القاعدة 

 اللغات )الفحص المتهيدي ادلويل(

 ]ل تغيري[   55.1

 ترمجة الطلب ادلويل   55.2

دارة الفحص المتهيدي ادلويل   (أأ )  ذا مل تكن اللغة اليت ُأودع هبا الطلب ادلويل أأو نرُش هبا لغًة تقبلها اإ ]ل تغيري[ اإ

ىل جانب طلب الفحص المتهيدي امللكفة بفحص ذكل الطلب حفصا متهيداي دوليا، وجب عىل مودع الط لب أأن يقدم، اإ

 ادلويل، ترمجة للطلب ادلويل بلغة تفي ابلرشطني التاليني، مع مراعاة الفقرة )ب(:

 أأن تكون لغة تقبلها تكل الإدارة، "1" 

حدى لغات النرش. "2"   أأن تكون اإ

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

مه املودع بناء عىل القاعدة ه")د( أأو )3("1)11 )أأ( وأأي 20.6أأو  )ج()اثنيا(20.5)ب( أأو )اثنيا(20.5أأو  )ب(20.3( يقّدِ

مه املودع بناء عىل القاعدة  )ب( أأو )اثنيا(20.5)ج( أأو 20.5أأو )ب( 20.5جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم قدَّ

 )ب(.20.6)أأ( يعترب واردا يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة 20.6أأو  )ج(نيا()اث20.5

ىل القاعدتني -)أأ 55.2]تعليق: يُقرتح تعديل القاعدة  شارات اإ )اثنيا()ب( و)ج( املتعلقتني بتقدمي 2.5اثنيا( حبيث تشمل اإ

ىل القاعدة "عنارص أأو أأجزاء" حصيحة يف حاةل وجود عنارص أأو أأجزاء ُموَدعة خطًأ. ويُقرت  شارة اإ ضافة اإ )ج( 20.5ح كذكل اإ

دراج هذه الإشارة قد ُأغِفل  نه سيبدو أأن اإ جزاء املودعة خطًأ(، لأ )ل عالقة لها ابلتعديالت املقرتحة املتعلقة ابلعنارص أأو الأ

ضافة القاعدة  جزاء املفقودة ابلإ -)أأ 55.2عند اإ حاكم اليت تتناول تضمني العنارص أأو الأ  حاةل.[اثنيا( يف س ياق الأ

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

 ]ل تغيري[   55.3
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  76القاعدة 

 ترمجة وثيقة الأولوية 

 وتطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة

 ]تظل حمذوفة[   76.3و 76.2و 76.1

 ]ل تغيري[   76.4

 ى املاكتب اخملتارة]ل تغيري[ تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دل   76.5

، رشط أأن يكون )اثنيا(51و )اثلثا(49و )اثنيًا(49و 49و 47.1)ز( و22.1)ج( و20.8و 3)اثلثا(13تُطبَّق القواعد  

 من املفهوم

ىل املكتب اخملتار أأو ادلوةل اخملتارة  "1"  ىل املكتب املعني أأو ادلوةل املعينة يُقصد هبا الإشارة اإ شارة فهيا اإ أأن ك اإ

 ايل؛عىل التو 

ىل املادة  "2"  شارة فهيا اإ ىل املادة 2)24( أأو املادة 2)23أأو املادة  22أأن ك اإ ( أأو املادة 1)39( يُقصد هبا الإشارة اإ

 ( عىل التوايل؛3)39( أأو املادة 2)40

ي )ج( حتل حملها عبارة "طلبات الفحص المتهيد49.1أأن عبارة "الطلبات ادلولية املودعة" الواردة يف القاعدة  "3" 

 ادلويل املقدمة"؛

عداد  19(، ل جيوز املطالبة برتمجة أأي تعديل جُيرى بناء عىل املادة 1)39أأنه لأغراض تطبيق املادة  "4"  يف حاةل اإ

ذا ُأرفق ذكل التعديل ابلتقرير املذكور؛ ل اإ  تقرير عن الفحص المتهيدي ادلويل، اإ

شارة يف القاعدة  "5"  ىل القاعدة 47.1أأن ك اإ ىل القاعدة  47.4)أأ( اإ  )د(.61.2يُقصد هبا الإشارة اإ

ن القاعدة  م 20.8]تعليق: اإ )ج( ابلتعديل املقرتح لها )انظر أأعاله(، اليت تتناول احلاةل اليت يكون فهيا مكتب معني قد قدَّ

حاكم اخلاصة بتضمني عنارص أأو أأجزاء حصيحة ابلإحاةل مع قانونه الوطين، سوف ترسي أأيضاً  خطارًا بعدم توافق الأ ، اإ

 ، عىل أأي مكتب ُمختار.[76.5مبوجب القاعدة 
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  )اثلثا(82القاعدة 
 تصحيح الأخطاء اليت يرتكهبا 

 مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل

خطاء املتعلقة بتارخي الإيداع ادلويل وابملطالبة ابلأولوية   1)اثلثا(82  الأ

ذا أأثبت مودع الطلب عىل وجه مرض لأي مكتب مع  ]ل تغيري[  )أأ(  يداع ادلويل غري اإ ني أأو خمتار أأن اترخي الإ

حصيح بسبب خطأأ ارتكبه مكتب تسمل الطلبات أأو أأن مكتب تسمل الطلبات أأو املكتب ادلويل قد اعترب عن غلط أأن 

ذا اكن اخلطأأ خطأأ لو اكن املكتب املعني أأو اخملتار قد ارتكبه بنفسه لصححه بناء عىل القانون  املطالبة ابلأولوية ابطةل، واإ

لوطين أأو املامرسات الوطنية، تعني عىل املكتب املذكور أأن يصحح اخلطأأ ويأأخذ ابلطلب ادلويل كام لو اكن اترخي الإيداع ا

 ادلويل املصحح قد خصص هل أأو كام لو اكنت املطالبة بأأولويته مل تعترب ابطةل.

ذا حدد مكتب تسمل الطلبات اترخي الإيداع ادلويل بناء عىل القاعدة   )ب(  أأو )د( 20.5أأو  "2)ب(".320اإ

ولكن املكتب املعنّي أأو اخملتار  20.6و 4.18عىل أأساس تضمني عنرص أأو جزء ابلإحاةل بناء عىل القاعدتني )د( )اثنيا(20.5

 رأأى ما ييل:

 ( فامي يتعلق بوثيقة الأولوية؛اثنيا-)أأ( أأو )ب( أأو)ب17.1أأن املودع مل ميتثل للقاعدة  "1" 

 " مل يس توف؛2("ه)1.)اثنيا(51" أأو 1)أأ("20.6أأو  4.18ملنصوص علهيا يف القاعدة أأو أأن أأحد الرشوط ا "2" 

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

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

، حسب )ج()اثنيا(20.5أأو )ج( 20.5أأو حُصح بناء عىل القاعدة  )ب()اثنيا(20.5أأو )ب( 20.5أأو  "1)ب("20.3

 .مع ما يلزم من تبديل)ج( 17.1الاقتضاء، رشط مراعاة الفقرة )ج(، وعىل أأن تطبق القاعدة 
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 )اثلثا([82]اتبع القاعدة 

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

القاعدة أأو )ج( 20.5أأو حُصح بناء عىل القاعدة  )ب()اثنيا(20.5أأو )ب( 20.5أأو  "1)ب("20.3ادلويل بناء عىل القاعدة 

 الامتس بناء عىل الفقرة )د(، ، من غري أأن يتيح للمودع فرصة الإدلء مبالحظاته حول املعامةل املزمعة أأو تقدمي)ج()اثنيا(20.5

 يف غضون همةل تكون معقوةل يف ظروف احلال.

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

ىل ذكل ، وفقا للفقرة )ج(، جاز للمود)ج()اثنيا(20.5أأو )ج( 20.5بناء عىل القاعدة  م اإ شعار مقدَّ ع أأن يلمتس، مبوجب اإ

لهيا يف الفقرة )ج(، اعتبار اجلزء املعين غري املتوفر كام لو مل يكن لأغراض الإجراءات  املكتب يف غضون املهةل املشار اإ

م ول يعامل املكتب الطلب ادلويل ك ام لو اكن الوطنية دلى ذكل املكتب. ويف تكل احلاةل، يعترب ذكل اجلزء كام لو مل يقدَّ

يداعه ادلويل قد حُصح.  اترخي اإ

ىل القواعد 1)اثلثا.82]تعليق: يُقرتح تعديل القاعدة  شارات يف الفقرات )ب( و)ج( و)د( اإ )اثنيا()ب( 20.5( حبيث تشمل اإ

 و)ج( و)د( املتعلقة بتقدمي "عنارص أأو أأجزاء" حصيحة يف حاةل وجود عنارص أأو أأجزاء ُمودعة خطًأ.[

 [لوثيقةهناية املرفق وا]


