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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 أغسطس 12التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر

ة الخامسةالدورة   عشر
 2022 أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

ي إطار اإلجراءات الشكلية  التحقق من
ز
اءات ف  معاهدة التعاون بشأن الير

 المكتب الدولي  وثيقة من إعداد 

 ملخص

ز يطغز التناقض  .1 ي ُيتعامل بها  وعدم اليقي 
ي  ا مع مسألةحالي   عىل الطريقة الت 

معاهدة التعاون إطار فحص اإلجراءات الشكلية فز
اءات  اءات(بشأن الير ي المستقبل فيها البد من إحراز تقدم أكير بعض القضايا  وهناك. )معاهدة الير

وط وهي تتعلق ،فز  بوضع شر
ي ذلك السماح بالشكلية اإلجراءات 

وط وتعديلالملونة  اتالرسوماستخدام نفسها، بما فز المادية لتعكس بشكل أفضل احتياجات  الشر
ونية.  ا ل وتعرضالمعالجة اإللكي  اح  ز هذه الوثيقة اقي  ي غضون ذلك، إل تحسي 

، فز ي مجملها  لخدمةاجودة لسغي
ن طريق نقل ع فز

،  الطلبات المسؤولية األولية عن فحص اإلجراءات الشكلية من مكاتب تسلم ز إل المكتب الدولي إدارة  من مساعدةطلب ال وتمكي 
دة،البحث الدولي 

ّ
ي ظروف محد

ز  فز ز بي  ي  أوجه النقصوالتميي 
ي قد  ها وتلكتصحيح يلزمالت 

تشي  هذه و الطلب تصحيحها.  مودع يود الت 
ا 
 
ي يمكن النظر فيها الوثيقة أيض

 . إل مجموعات أخرى من الخيارات المماثلة الت 

 معلومات أساسية

وط   اإلجراءات الشكلية التحقق منشر

ط المادة  .2 ي بالحد األدنز من  11تشي 
اءات عىل مكتب تسلم الطلبات التحقق من أن الطلب الدولي المزعوم يفز من معاهدة الير

وط .   للحصول عىل الشر  كتاري    خ إيداع دولي
ّ
حد

ُ
ي  أوجه النقصمجموعة أخرى من عمليات التحقق من  14المادة  د ما ت

ي ينبغز
الت 

. مرحلة تصحيحها قبل أن ينتقل الطلب إل   الدولي
: 1)14عىل وجه التحديد، تنص المادة و النشر  ( عىل ما يىلي

:  )أ(( 1)  عىل مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي

"1"  
 
ع عليه طبقا

َّ
 لالئحة التنفيذية؛موق
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 تضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إل مودع الطلب؛ "2"

؛ "3"
 
 يتضمن عنوانا

؛ "4"
 
 يتضمن ملخصا

وط المادية المنصوص عليها.  "5" ي به الالئحة التنفيذية، الشر
ي نطاق ما تقضز

ز
، ف ي

ز
 يستوف

وط، فعلي ز لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشر ه أن يدعو مودع الطلب إل تصحيح الطلب الدولي )ب( إذا تبي 
، وعىل مكتب تسلم الطلبات إعالن ذلك.  خالل المهلة المقررة. 

 
 وإذا لم يتوفر ذلك، يعد هذا الطلب مسحوبا

وط .3 نفذ شر
ُ
ي تحتوي عىل  11بموجب القاعدة "5"()أ(1)14المادة  وت

وط)الت  تتضمن و . 3.26 المادية الفعلية( والقاعدة الشر
وط)أ( 3.26القاعدة  وطالتالية )مع  الشر ي الفقرة )ب( للتعامل مع المستندات المودعة بلغة  شر

ز
مع النشر و من لغات ليست مماثلة ف

جمات المقابلة  (: لها الي 

وط المادية بناء عىل المادة    3.26  "5()أ("1)14التحقق من الشر

، تول مكتب )أ(  : إذا أودع الطلب الدولي بلغة نشر  تسلم الطلبات التثبت مما يىلي

ي القاعدة  "1"
ز
وط المادية المشار إليها ف ي الشر

ز
ي حدود ما يلزم استيفاؤه  11أن الطلب الدولي يستوف

ز
ف

 دولي موحد بما فيه الكفاية؛
 إلعداد أي نشر

ي القاعدة  3.12وأن أية ترجمة مقدمة بناء عىل القاعدة  "2"
وط المادية المشار إليها فز ي الشر

ي  11تستوفز
فز

 . حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد نسخة مرضية

 دولي موحد بما فيه الكفاية"
 "إعداد نشر

طُيفشَّ  .4  دولي موحد بما فيه الكفاية" شر
ي حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد أي نشر

بطريقة متباينة من قبل مختلف مكاتب " فز
ي بعض الحاالت، قد يعتير مكتف، تسلم الطلبات والمكتب الدولي 

 الدولي ولكن  النسخةب تسلم الطلبات أن فز
قد يطلب مرضية للنشر

ي  أوجه النقص) 28بعد ذلك بموجب القاعدة  المكتب الدولي منه 
 من ذلك، قد يقدم  لحظها يالت 

ً
اض. وبدال ( تقديم اعي  المكتب الدولي

ا 
 
اض ي  ذلك النوع من الطلبالمكتب الدولي  تقديملتجنب إمكانية  مكتب تسلم الطلبات اعي 

ي الحاالت الت 
يكون فيها المكتب قد فز

ا عن الطلب ي الواقع راضي 
 من ذلك، قد يق  الدولي فز

ً
 غي  صالحةأن الصفحات  صحيحبشكل تسلم الطلبات ر مكتب رّ كما أودع. وبدال

  قد  أن المكتب الدولي  يرىلالستنساخ عىل الفور، ولكنه 
ّ
ي  أوجه النقصتصحيح ل عدم توجيه أي دعوة للتصحيح ألن يفض

 بشكل تلقان 
ي  ذلكعادة ما يحدث ) األوراق البديلةمعالجة ُيعد أسهل من 

ي حالة  فز
ي الهوامش أو أخطاء وجود أخطاء فز

وجود ترقيم الصفحات أو فز
ي الهوامش(. محتوى 

 دخيل فز

 دولي موحد بما فيه الكفايةما هو مطلوب لجعل أي " تحديد  وليس من السهل .5
كن يمكن تقديم بعض اإلرشادات، ولو ". نشر

ا  ،  TIFF بنسق المستندات إل صور  الستمرار تحويلنظر   الدولي
نتائج التحويل  االطالع عىل البد منباألبيض واألسود ألغراض النشر

ي  أوجه النقصومعرفة 
ا.  يكون أسهلالت  عىل  إذ تتوقفللغاية،  نسبية تظل المسألةحت  مع ذلك، و للمكتب الدولي تصحيحها تلقائي 

ي االجودة المرغوبة  تصور 
 الدولي فز

 حسب ا بجودة عاليةنشر الما إذا كانت النية هي  -لنشر
ّ
ي تحد

د لمعيار الذي تتضمنه القواعد الت 
ف إلنتاج  مصّممالتوقعات بناًء عىل استخدام   " لتوصيل الفكرة. مقبولة" بجودة، أو الرسوممحي 

  تحويلها تبدو مقبولة بعد مسألة معرفة ما إذا كانت الصور س وتجدر اإلشارة إل أن .6
 
ي أن تصبح مسألة دون أهمية تماما

ينبغز
 معالجةالبشكل منفصل كجزء من تطوير أنظمة النشر الجديدة القائمة عىل  همتابعت وهو أمر يجريالملونة،  اتالرسومبمجرد قبول 

ي حد  إلجراءات الشكليةا التحقق منمعالجة مسألة  المحبذ  منو  جميع القضايا  ذلك لن يحلّ . ومع ذلك، XML بنسق
بشكل عام فز

ضمن الناحية الواقعية، و . ا ذاته ا ألن ُيفي  ي للمعيار نظر 
 مهمةه هو الذي يتول أن يترصف المكتب الدولي بصفته الحكم النهان 

 
 فعليا

 ". بما فيه الكفايةموحد الدولي النشر ال"

 غي  الرسمية اتالرسوم

ي الوثيقة  .7
اءات والعالمات التجارية فز ي أثارها مكتب الواليات المتحدة للير

 PCT/MIA/27/14كانت إحدى القضايا الرئيسية الت 
ي بعض فغي  الرسمية".  اتهي حالة "الرسوم

ي البداية  أن يقوم المودعون البلدانمن الشائع فز
عدة غي  مُ  ،تخطيطية اترسوم بإيداعفز

ا لمعيار المصمّ 
 
ف كما هو م الوفق ز محي  ي  مبي ّ

وطفز ستبدل تلك)أ( إل )و(. 13.11القاعدة  شر
ُ
ا بالرسومات  وت

 
عالية  اترسومالحق

ي  تلكعادة ما تكون و الجودة. 
.  طلبالعملية بسيطة للغاية فز ي

  غي  أنهوطتز
 
ي بعض الحاالت  ،قد ال يكون مناسبا

 اتالرسومالسماح ب ،فز
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ي نطاق 
ز
ي حاالت أخرىمن  26قاعدة الالرسمية كتصحيحات ف

ز
اءات. وف  قد يكون من الصعب عىل فاحص اإلجراءات ،معاهدة الير

ا به أم ال.  الشكلية ي الوقت المناسب لتقديمها كجزء من  رسومبإعداد  المودعونُينصح و تحديد ما إذا كان التصحيح مسموح 
ز
رسمية ف

ي  من الطلبات ا كبي    ا عدد إال أن ،إيداعها  عند الطلبات الدولية 
ز
 ذلك. ال يستوف

ين الجتماع اإلدارات الدولية و .8 ي الدورة التاسعة والعشر
ز
ي ظلّ ف

ز
اءات العاملة ف مسألة المعيار أن " بعض اإلدارات رأت، معاهدة الير

فقد كانت الرسومات غي  الرسمية  –المناسب للنشر كانت مستقلة عما إذا كانت الرسومات غي  الرسمية كافية ألغراض البحث الدولي 
 
 
ي معظم الحاالت بخالف مسألة تحويل الرسومات الملونةكافية تماما

ز
من ملخص  21)الفقرة . "لتشكيل أساس البحث الدولي ف

 (. PCT/MIA/29/10الوثيقة  ،الرئيس

طأن العديد من المكاتب الوطنية ويدرك المكتب الدولي  .9 لمرحلة الوطنية وأنه من ا ألغراضجودة عالية إعداد رسومات ب تشي 
اءات وفهمها تسهيل المستحسن   من  ،قراءة منشورات الير

ً
طبدال ط الكشف االكتفاء بضمان استيفائها لشر ي وهو شر

 يرىوبالتالي ، قانونز
اط المكتب الدولي  ورة اشي  كر آنفا،   ،غي  أنه من الصعبالرسم. جودة معيار لضز

ُ
 المعيار بموضوعية. ذلك تحديد كما ذ

ز خدمة   المودعي 

ثار  .10
ُ
ز العديد من  فإذا كانالطلبات.  لمودعي تقدم الخدمة األكير مالءمة  الحاليةما إذا كانت القواعد  بشأنقضية أخرى ت  المودعي 

إل أوجه  لفت انتباههمبصدر رحب آخرون  يتقبلفقد  ،يفضلون عدم إجراء تصحيحات عىل الطلب الدولي ما لم ُيطلب منهم ذلك
  النقص

ُ
ي ال ت

ز ب ولكن، موحد بما فيه الكفايةال دولي النشر بالنسبة لل وجيهةعتير الت  أوجه فرصة لتصحيح من شأنها تزويد المودعي 
ي المرحلة النقص
ز
ي العديد من المكاتب أثناء المرحلة الوطنية. و الدولية  ف

ز
اضات ف ي قد تكون موضوع اعي 

 الت 

 الخيارات

ز أنظمة إيداع الطلبات الدولية ومعاايكمن حل  .11 ي تحسي 
ها لعديد من القضايا األساسية فز باإلضافة إل تحديث  ،لجتها ونشر

ي ال تزال تنبع من عالم اإليداعات الورقية  11القاعدة 
ي  والنشر )الت 

 الورف 
ّ
ونية و احتياج بفعالية أكير ل ( لتمث تسمح ات المعالجة اإللكي 

ي غضون ذلك ،غي  أنه يمكنالملونة.  الرسومتوفي  ب
ي  ،فز

ي مجموعات إمكانية وضع عدة تدابي  النظر فز
 مختلفة. فز

إعداد نسخة الالزم لغرض  التحققبخالف  ،إل المكتب الدولي  اإلجراءات الشكلية مهمة التحقق منيمكن تفويض  (أ)
.  مرضية  للتأكد من اكتمال نسخة السجل وإمكانية إرسالها بشكل صحيح إل المكتب الدولي

ي يمكن إعطاء  (ب)
ز عىل الفحص الموضوعي فز ي  القائمي 

ا فز تقرير ما إذا كانت بعض التصحيحات  إدارة البحث الدولي دور 
ي فهم غي  الرسمية" وما إذا كان  اتالرسومما يتعلق "بال سيما  ،مناسبة

ي ترجمته اتالرسومأي نص وارد فز
 بما يقتضز

 
 الزما

 
 أمرا

 .  من قبل المكتب الدولي

، مما  ةالشكلي اإلجراءات يمكن فحص (ج) ز ي الكشف عن أوجه النقصعىل مستويي 
ي  يعتز

ي  خرىاأل و  حها تصحي ميلز الت 
 الت 

  يود المودع تصحيحها قد 
 
 . طوعا

ي إعداد نسخة مرضيةمعيار "ورد ذكر و  .12
ح و "(. 1" و)ب("2)أ("3.26 القاعدة)انظر  الالئحة التنفيذية" بالفعل فز أن من المقي 

 
ّ
ي محاولة ضمان  تلكمن وضع  العاميتمثل الهدف و المعيار.  ذلككيفية تفسي  لمكاتب تسلم الطلبات  ح ُيوض

 ذلك أن ُيستوفز األحكام فز
ا للمرفق واو من التعليمات اإلدارية و المعيار من قبل 

 
ا وفق وني  ا أي طلب دولي من قبل أي طلب دولي يودع إلكي  يمكن تسجيل  يودع ورقي 

ي المرفق واو. المبّينة  اإلخالل بأي بند من حزمة معلومات االمتثال محتوياته دون
 فز

 الشكلية لإلجراءات ولي المكتب الد فحص

اءات من شأنها أن تؤدي إل نقل المسؤولية األولية  المرفقيحتوي  .13 وع تعديالت عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة الير عىل مشر
 . اءات إل المكتب الدولي ي  ذلكيكون لوسعن فحص اإلجراءات الشكلية بموجب معاهدة الير

ة تحقيق قدر أكير من االتساق فز ز مي 
ورية لتقديم  وتفاديالعملية   . تصحيحاتالعديد من الدعوات غي  الرصز

ّ
ي  بالصيغةالدولي  عىل الطلبالموظفون المعنيون  لعوسيط

الت 
ا و . ّول إليها ُح 

 
ي وضع جيد ن عن إعداد المنشور الدولي وهم و المسؤولذاتهم ن و الموظفهم أيض

ملف  إذا كان معرفة ما يسمح له ب فز
 الطلب مناسب
 
 الدولي  ا

  أوجه النقصتصحيح  ا إذا كان من السهلومللنشر
 
 ،عىل سبيل المثالفدون الحاجة إل طلب أوراق بديلة.  تلقائيا

ي معظم الحاالت يمكن 
ي  فز

ي الهوامش والموجودة ألخطاء ل إجراء تصحيح تلقان 
ي فز

غي  المناسب  الدخيل محتوىللترقيم الصفحات و فز
ي 
ا إصالح بعض عيوب المسح و الهوامش.  فز

 
 دون الحاجة إل طلب أوراق بديلة. يمكن أيض

.  اإلجراءات الشكليةيمكن تقديم خدمة فحص و  .14 ط القاعدة و بجميع لغات النشر العشر ي الوقت الحاضز أن 2.92تشي 
)د( فز

 محرّ  المودع إل المكتب الدولي  كل كتاب يرسلهيكون  
 
ه التعليمات " را ز ية أو بالفرنسية أو أي لغة نشر أخرى حسبما تجي  ز " . اإلداريةباإلنكلي 
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ي الوثيقة والغرض من ذلك،  
ز
ز  توسيع خيارات استخدام هو  ،PCT/WG/8/23كما هو موضح ف ا  للغاتهم األصلية المودعي  ي تدريجي 

ز
ف

ي تعتمد عىل قدرتها عىل "وكان يمكن القيام بذلك ، حال كانت للمكتب الدولي القدرة الالزمة
ار بالغي  أو المكاتب المعّينة الت  دون اإلضز

 من خالل مكاتب تسلم الطلباتو " . ائج عمل المكتب الدولي فهم نت
ً
ا ألن هذا العمل يتم عادة  ،إل الملفات النفاذ حيث يصعب  ،نظر 

ض اح هذا  يسهمأن  فمن المفي  ز  االقي  ي تحسي 
ز
 من  ،لمعالجة متعددة اللغاتاو إل الملفات  النفاذ إمكانية  ف

ً
 . الحد منها بدال

يجب أن يكون كل كتاب أو إخطار يرسله المكتب الدولي إل مودع الطلب أو إل أي "ه عىل أن)ـه( الحالية 2.92تنص القاعدة و  .15
ية أو بالفرنسية ز ي محررا باإلنكلي 

ي . مكتب وطتز
ز
اح الوارد ف إمكانية مماثلة من حيث التعليمات اإلدارية  يتيحأن  المرفق" ومن شأن االقي 

إل إلرسالها  أوجه النقصدعو إل تصحيح ت استمارةأي  إعداد يمكن  ،نتيجة لذلكتسمح باتخاذ إجراءات معينة بلغات النشر األخرى. و 
ي . االلتماسبلغة  المودع

ز
 للتعامل مع هذه المسؤولية  مختلفة قدرات لغوية لديهمالمكتب الدولي موظفون  ويعمل ف

 
حجم العمل ل وفقا

 . الالزم تكريسه ألداء هذه المهمة

 البحث الدولي  إدارةدور 

ي يمكن االستعانة بها لتقرير ما إذا كانت التصحيحات مناسبةيمتلك  .16
ات الت  سواء  ،المكتب الدولي مجموعة واسعة من الخير

ي معظم الحاالت. ومع ذلك ،الحاالت األخرىنسبة للرسومات غي  الرسمية أو بال
ز
حت  ،ويعتقد أنه يمكنه إصدار أحكام معقولة ف اقي 

 إل تقديم دارة البحث الدولي إ دعوةإمكانية  PCT/MIA/29/3الوثيقة 
ّ
ي بعض الحاالت المحد

ز
ي تتطلب فهم موضوع مساعدة ف

دة الت 
 اإلجراءات الشكلية.  نطاقما يتجاوز م ،الطلب

ّ
خ
ُ
 (: PCT/MIA/29/10من الوثيقة  22المناقشة عىل النحو التالي )الفقرة  صتول

دت بعض اإلدارات فكرة اضطالع إدارة البحث الدولي بدور د . 22" ي إطار تقييم متطلبات اإلجراءات أيَّ
ز
اعم لمكتب التسلم ف

ي مكتب التسلم عىل تقييم مسألة إضافة موضوع إل  الشكلية. 
وكان فاحصو البحث أقدر من فاحضي اإلجراءات الشكلية فز

ز  الرسومات البديلة.  ي تنطوي عىل تضمي 
جهات  وأثارت إدارات أخرى بعض المخاوف، من بينها مشكلة العمليات المربكة الت 

ات المحتملة الناجمة عن زيادة مستويات المعالجة.   فاعلة إضافية، وإثقال كاهل اإلدارات بتكاليف وأعباء إضافية، والتأخي 
ي حالة منح هذا الدور، يجب أن يستند إل دعوة موجهة إل مودع الطلب لتقديم تصويبات إل 

دت إحدى اإلدارات أنه فز
َّ
وأك

ي حاالت محددة، 
ي تقديم تصويبات بمحض إرادته. اإلدارة فز

 لمودع الطلب فز
 
 عاما

 
 "وال يكون ذلك حقا

ن من، يرى المكتب الدولي أنه سيكون من المفيد وبناء عىل ذلك .17
ّ
ي حاالت معينة.  التمك

دعوة إدارة البحث الدولي للمساعدة فز
بمحض إرادتهم.  اإلدارة( إل التصويبات فبخال) تصحيحاتالطلبات بتقديم  لمودعي السماح  ليس من المحبذ وافق عىل أنه ولكنه ي

ح أن تقوم و  المسؤولة عن التصحيحات )سواء مكتب تسلم الطلبات  اإلدارةإذا وافقت إدارات البحث الدولي عىل ذلك، فمن المقي 
ي تتطلب فهم جوهر الطلب.  أو

ي الحاالت الت 
( بإرسال نسخ إل إدارة البحث الدولي إلبداء رأيها فز ع، عىل فالمكتب الدولي

ّ
من المتوق

 عن فحص اإلجراءات الشكلية، أال يتم ذلكاألقل 
ً
ي يكون فيها المكتب الدولي مسؤوال

ي الحالة الت 
ا.   فز ي مناسبات نادرة نسبي 

كما إال فز
ح يُ  .  ذلك تجريبقي  ي البداية عىل أساس غي  رسمي

 و فز
ّ
ي محد

ا إذا أظهرت التجربة يمكن إضافة أساس قانونز
 
ورتهد الحق  . ضز

ام بالتصحيحالدون ا أوجه النقص بيان ز  لي 

ي الفقرة  .18
ز من خالل لفت انتباههم إل ل إتاحة خدمة أفضل يمكنأعاله،  10كما هو مذكور فز حت  لو لم  أوجه النقصلمودعي 

ي المرحلة الدولية، 
ي لتصحيحها فز

ام قانونز ز ا المكاتب المعينة أو  إذ قد تطرحها يكن هناك الي 
 
ي المرحلة الوطنية.  المختارةالحق

 فز

اح نقل المسؤولية األولية عن فحص  تلكممكنة لتقديم الطريقة العىل  المرفقيحتوي و  .19 ي سياق اقي 
الخدمة. ويتم ذلك فز

وري لغرض الشكلية اإلجراءات  ، باستثناء الفحص الرصز ي إعداد نسخة مرضيةإل المكتب الدولي
 ، والمعايي  الت 

ّ
حد

ُ
ي المبادئ  د ست

فز
اح إشارة إل التعليمات اإلدارية و . الطلبات كتب تسلمالتوجيهية لم ة فيما  من أجل إتاحةيتضمن االقي  إرشادات إضافية بناًء عىل الخير

ز لفت انتباه ليتعلق بالوقت المناسب  ز ا، وذلك إليجاد التوازن الصحيح أوجه النقصإل  المودعي  مقابل العمل  الوجيهةلمعلومات بي 
ز المكاتب والمودع من المطلوب ي حالة عدم وجود ي 

 . يلزم تصحيحها  أوجه نقص، ال سيما فز

ي إن  .20
الفريق العامل مدعو إل النظر فز

ي مرفق الوثيقة 
 PCT/WG/15/6التعديالت الواردة فز

ي الفقرة 
اح الوارد فز ، وكذلك الخيارات األخرى 17واالقي 

ز  ي الفقرتي 
 . 12و 11المشار إليها فز

]يىلي ذلك المرفق[
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[   ثانيا(2.26إل   1.26  2 ...................................................................................................................... ]بدون تغيي 

وط المادية بناء عىل المادة    26-3  2 ............................................................................... "5()أ("1)14التحقق من الشر

[   5.26 إل )ثالثا(3.26  2 ...................................................................................................................... ]بدون تغيي 
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 3 ......................................................................................................................................... المراسالت 92القاعدة 
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 26القاعدة 
 التحقق من بعض عنارص الطلب الدوىلي وتصحيحها

ي مكتب تسلم الطلبات
 
 ف

 [بدون تغيي  ]   ثانيا(2.26إل   1.26

وط المادية بناء    26-3  "5()أ("1)14عىل المادة التحقق من الشر

وط المادية ل 4.12أو  3.12أية ترجمة مقدمة بناء عىل القاعدة من استيفاء الطلب الدولي و المكتب الدولي  يتحقق لشر

ي القاعدة 
ز
ي حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد  11المشار إليها ف

ز
، تول مكتب      ( ) أ  . نسخة مرضيةف إذا أودع الطلب الدولي بلغة نشر

 :  تسلم الطلبات التثبت مما يىلي

ي القاعدة    "1"
ز
وط المادية المشار إليها ف ي الشر

ز
ي حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد  11أن الطلب الدولي يستوف

ز
ف

 دولي موحد بما فيه الكفاية؛
 أي نشر

ي القاعدة  3-12ة وأن أية ترجمة مقدمة بناء عىل القاعد   "2"
ز
وط المادية المشار إليها ف ي الشر

ز
ي  11تستوف

ز
ف

 حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد نسخة مرضية؛

:      )ب(  مكتب تسلم الطلبات التثبت مما يىلي
ّ

، تول  إذا أودع الطلب الدولي بلغة ليست من لغات النشر

ي ا   "1"
وط المادية المشار إليها فز ي الشر

ي حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد  11لقاعدة أن الطلب الدولي يستوفز
فز

 نسخة مرضية،

ي  4-12أو  3-12وأن أية ترجمة مقدمة بناء عىل القاعدة    "2"
وط المادية المشار إليها فز ي الشر

والرسوم تستوفز

 دولي موحد بما فيه الكفاية.  11القاعدة 
ي حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد أي نشر

 فز

 11()ب( لتصحي ح أوج ه النق ص بن اء عل ى القاعدة 1)14دعوة بناء عىل المادة توجيه      )ثانيا(26-3

ي المادة 
م مكتب تسلم الطلبات بإرسال الدعوة المنصوص عليها فز ز ي 1)14ال يلي 

()ب( لتصحيح أي وجه نقص مشار إليه فز

ي الحدود ا 11القاعدة 
ي تلك القاعدة مستوفاة فز

وط المادية المذكورة فز ي القاعدة إذا كانت الشر
طة فز  . 3-26لمشي 

 [بدون تغيي  ]   5.26 إل )ثالثا(3.26

 28القاعدة 
ي يلحظها المكتب الدوىلي أوجه النقص  من المكتب الدوىلي  تحقق

 التر

 أوجه النقص من المكتب الدولي  تحقق مالحظة بشأن بعض  1.28

ي المادة      ( ) أ 
وط المشار إليها فز ي أحد الشر

" أو 2" أو "1()أ("1)14إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي ال يستوفز

 "، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات. 5"

ي المادة      )ب( 
ذلك  ، ما لم يعارض26()ب( والقاعدة 1)14يتخذ مكتب تسلم الطلبات اإلجراءات المنصوص عليها فز

 الرأي. 

 ألحكام 4.12أو  3.12أية ترجمة مقدمة بناء عىل القاعدة الطلب الدولي و من استيفاء المكتب الدولي  يتحقق     () أ 

 . 11القاعدة 
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 إذا كانت وثيقة     )ب(

ي ستوالمنشور الدولي ال ت تندرج ضمن "1"
ز
وطف ي القاعدة  الشر

ز
ي حدود ما يلزم استيفاؤه  11المشار إليها ف

ز
ف

 دولي موحد بما فيه الكفاية
 ، أوإلعداد أي نشر

ي الفقرة )أ( ال  ا مشار إليه وثيقة أخرىي أ "2"
ز
وطستوي تف ي القاعدة  الشر

ز
ي حدود ما يلزم  11المشار إليها ف

ز
ف

 ،استيفاؤه إلعداد نسخة مرضية

،  يصدر  ، دعوة لتصحيح  تسلمشهر واحد من  عىل األفضل ضمنالمكتب الدولي ي غضون شهرين من  النقصوجه الطلب الدولي
ز
ف

ي أي وقت قبل اتخاذ يجوز للمكتب الدولي تمدو تاري    خ الدعوة. 
ز
 قرار.  يد المهلة ف

ا للتعليمات اإلدارية، أن يوجه انتباه المودع إل 
 
، وفق . 11القاعدة  بموجبأخرى  نقصأوجه )ج( يجوز للمكتب الدولي

 . المذكورةأوجه النقص حيح المكتب الدولي بوضوح إل أن المودع غي  ملزم بتص ويشي  

 ويلفت كتاب مرفق بالورقة البديلة االنتباهالمودع أي تصحيح إل المكتب الدولي كورقة بديلة تتضمن التصحيح.  يقدم)د( 

ز الورقة  إل الفروق  . والورقة البديلة المستبدلةبي 

ي غضون المهلة المطبقة بموجب الفقرة )ب(. رّ )ـه( يق
دمر المكتب الدولي ما إذا كان المودع قد قدم التصحيح فز

ُ
 وإذا ق

ي غضون
 جاز "، 1ح عدم االمتثال الذي كان موضوع الدعوة بموجب الفقرة )ب("يصّح  المهلة الزمنية المطبقة ولكنه ال  التصحيح فز

 
 
 للمادة للمكتب الدولي اعتبار الطلب الدولي مسحوبا

 
 ()ب(. 1)14وفقا

 92القاعدة 
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 [بدون تغيي  ]    1.92

 اللغات    2.92
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ه التعليمات اإلدارية أو بالفرنسية ز  . أو أي لغة نشر أخرى حسبما تجي 
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