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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

 1014يونيو  11اإىل  10جنيف، من 
 
 

 عدم إتاحة بعض املعلومات للجمهور

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
ماكنية  يُقرتح تعديل الالحئة التنفيذية ملنح .1 خصية أأو احلساسة الواردة يف بعض املعلومات الش  حذفاملكتب ادلويل اإ
ىل  علهياامجلهور  اطالعه أأو تقييد ملف اتحهتا للجمهور اإ ابملصاحل الشخصية أأو  الإخاللوذكل يف الظروف اليت تؤدي اإ

اتحة تكل املعلومات ال الاقتصادية للأشخاص الطبيعيني أأو الكياانت القانونية. وابلإضافة اإىل ذكل ولضامن ع خصية أأو ش دم اإ
دارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملّدد ، يُقرتح الإضايفالبحث  ة لأغراضاحلساسة للجمهور من قبل مكتب تسمل الطلبات أأو اإ

 .تكل الهيئاتتف  اها الواردة يف امللفات اليت ت ىل املعلومات الاطالع عتقييد أأيضا 

ماكنية تقييد يذية من أأجل ح تعديل الالحئة التنف كام يُقرت  .1 ه فامي خيص ىل ملفالاطالع عمنح املكتب ادلويل اإ
 الاس تخدام ادلاخيل من قبل املكتب ادلويل. املُعدة جملّرد املستندات

تصحيح ب ماكنية الاقرتاح عىل مودع الطلب وأأخريا يُقرتح تعديل الالحئة التنفيذية من أأجل منح املكتب ادلويل اإ  .1
ء نفسه يف احلالت اليت يالح  فهيا املكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل نفسه حيتوي عىل عبارات أأو الطلب ادلويل من تلقا
عالانت تط من شأأن الغري، أأو ل رسوم خمالفة للآداب  أأو غري ذكل من البياانت اليت ل تكون مناس بة أأو لنظام العام، أأو اإ

 .رضورية يف ظروف احلال
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 معلومات أأساس ية
ل يتيح للجمهور بعض المتس منه فهيا مودعو الطلبات أأن ، يف املا،ي، عددا من احلالت اليت واجه املكتب ادلويل .4

ذات الصةل. ويف حالت أأخرى  املستنداتاملعلومات الشخصية أأو احلساسة اليت ُأدرجت )عرضًا( يف الطلب ادلويل أأو 
ذات الصةل، أأو  يف الطلب ادلويل أأو املستنداتواردة لح  املكتب ادلويل نفسه تكل املعلومات الشخصية أأو احلساسة ال

ىل وجود معلومات من هذا القبيل. دارة البحث ادلويل انتباهه اإ  اسرتعي مكتب تسمل الطلبات أأو اإ

فلنفرتض، عىل سبيل املثال، أأن مودعي الطلبات قدموا معلومات حساسة دلمع طلب رد حق الأولوية بناء عىل  .5
ثبا 1)اثنيا(12 القاعدة يالء ت أأن من أأجل اإ يداع الطلب ادلويل يف غضون فرتة الأولوية قد وقع ابلرمغ من "اإ التخلف عن اإ

العناية الواجبة" أأو اكن "غري مقصود"، مبا يف ذكل تقدمي شهادات طبية ومقتطفات من جداول القضااي احملتوية عىل 
يداع  ءات أأو طلبات أأخرى للحصول عىل براءات طلبات أأخرى بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الربامعلومات رسية تتعلق ابإ

وفضال عن ذكل، تلقى املكتب ادلويل الامتسات لتدوين تغيري يف امس املودع بناء عىل  نية أأو عالمات جتارية أأو تصاممي.وط 
مللكية. القمية لالقتصادية لنقل ا نازل عن امللكية نيس أأن يشطب فيهت  مستندقدم املودع اجلديد دلمعها )اثنيا(، 21 القاعدة

أأدرج املودع فهيا، دون قصد، تفاصيل لبطاقة ائامتنية أأو رمق  مستنداتومن الأمثةل الأخرى حالت تلقى املكتب ادلويل فهيا 
 ضامن اجامتعي، أأو أأدرج فهيا، بطريقة عرضية، أأرسارا جتارية أأو تفاصيل تويالت يف وصف الطلب ادلويل.

ّما عن طريق ساس قانوين واحض أأ أأمام املكتب ادلويل، حاليا، أأي  ول يوجد .2 اتحة تكل املعلومات للجمهور، اإ ملنع اإ
. ول تسمح الالحئة التنفيذية الراهنة سوى ابس تثناءات احملفوظة دليهىل امللفات الاطالع عالنرش ادلويل أأو من خالل 

اتحة بعض  ماكنية ( لل 2)11 املادةوالبياانت للجمهور. ومتنح  املستنداتحمدودة للغاية فامي خيص اإ أأن حيذف مكتب ادلويل اإ
ذا تضمن الطلب ادلويل  أأهنا خمالفة للآداباملكتب ادلويل وم يرى عبارات أأو رس من منشوراته أأو للنظام العام، أأو اإ

عالانت دارات البحث ادل 1.2 . ومتكّن القاعدةتط من شأأن الغري اإ ويل من الاقرتاح عىل مودع ماكتب تسمل الطلبات واإ
ذا اكن الطلب حيتوي عىل أأي من البياانت الواردة يف القاعدةن تلمتصحيح الطلب ادلويل ب الطلب  ات )عبار  1.2 قاء نفسه اإ

عالانت تط من شأأن الغري؛ أأو رسوم خمالفة للآداب  اليت ل أأو الإعالانت أأو غري ذكل من البياانت أأو للنظام العام؛ أأو اإ
ىل املكتب ادلويلتكون مناس بة أأو رضورية  .(؛ ولكن تكل القاعدة ل تشري اإ

، مّما أأسفر عن حذف بعض 1.2 ( والقاعدة2)11 املادةأأحاكم س بق، يف حالت قليةل جدا، تطبيق ويف حني  .7
جراءات التصحيح  العبارات أأو الرسوم الواردة يف الطلبات ادلولية من املنشورات، فاإن تكل الأحاكم حمدودة للغاية. كام أأن اإ

ومن أأو البياانت الأخرى اليت يقدهما مودع الطلب دعام لطلبه.  اتضمون الطلب ادلويل ولسس ابملستندل تتعلق سوى مب
هجة أأخرى ل تتناول تكل الأحاكم سوى احلاةل اليت يدرج فهيا مودع الطلب بعض البياانت اليت ل ينبغي، يف نظر مكتب أأو 

دارة ما، أأن تكون موجودة يف الطلب ادلويل، دون أأن تتناول احلاةل اليت يدرج فهيا مودع ا لطلب )دون قصد( بعض اإ
ذات الصةل ويرغب، لحقا،  وضوع يف الطلب ادلويل أأو املستنداتاملعلومات الشخصية أأو احلساسة اليت ل عالقة لها ابمل

اتحة تكل املعلومات للجمهور.  يف منع اإ
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 املامرسة املُتبعة يف املاكتب الوطنية أأو الإقلميية
ماكن  .8 لأغراض  امللفات املتاحة للجمهورية حذف بعض املعلومات احلساسة من ينص الكثري من القوانني الوطنية عىل اإ

ماكنية حذف بعض املعلومات الواردة يف طلب الرباءة نفسه من املنشورات. 1املعاينة ويف بعض احلالت، تسمح  2و/أأو عىل اإ
فرصة حذف أأية معلومات حساسة  القوانني الوطنية أأيضا بتعديل طلب الرباءة الوطين قبل النرش، مّما يتيح ملودعي الطلبات

 قبل النرش. ول يوجد أأي من تكل اخليارات مضن الالحئة التنفيذية الراهنة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

، فاإن هناك قوانني أأخرى تسمح للمكتب حبذف 3مودع الطلبيشرتط بعض القوانني الوطنية الامتسا من ويف حني  .2
 .5أأو بناء عىل طلب الغري 4بعض املعلومات من تلقاء نفسه

، و/أأو معاينة امجلهور حذ ذاهتا، ُمستبعدة من النرش أأو اليت تُعد، يف القوانني الوطنية قامئة ابملستندات وتتيح بعض .10
أأنه  وهناك، عىل الأقل، مكتب واحد يبدو 6يك يمت استبعادها.الأخرى، استيفاء بعض املعايري  املستنداتتشرتط، فامي خيص 

الإجراءات الشلكية ذات  مستندات الطلبات، ومستنداتاليت جيوز للغري معاينهتا ) هنجا خمالفا ويتيح قامئة ابملستنداتيتبع 
 7الصةل، والإخطارات، والقرارات، وغري ذكل.(.

 يف املاكتب عىل املستنداتمعاينة امجلهور اليت تُعد، يف حد ذاهتا، ُمستبعدة من  وعادة ما تقترص قوامئ املستندات .11
بالغات املتعلقة مبعاينة امللفات، مبا يف ذكل الامتس وابلإضافة اإىل ذكل غالبا ما تكون الشهادات الطبية وال  ادلاخلية.

ملعلومات الواردة فهيا ُمستبعدة، اخلاضعة لأمر قضايئ مينع الكشف عهنا أأو عن ا ، أأو املستنداتمعاينة امجلهورالاستبعاد من 
ماكنية استبعاد الأرسار التجارية املكشوف عهنا دون  8.معاينة امجلهوريف حد ذاهتا، من  وينص عدد من القوانني الوطنية عىل اإ

 9قصد أأو امس اخملرتع اذلي يرغب أأن يظّل جمهول من امللفات املتاحة للجمهور.

ثبات أأن املعلومات املرغوب يف وفامي خيص الاستبعاد م .11 ن النرش، تشرتط بعض القوانني الوطنية من مودع الطلب اإ
يف حني تستبعد ، 10لهيا س يتسبّب يف رضر ل ميكن اإصالحهالاطالع عاستبعادها من النرش قد قُدمت دون قصد وأأن 

 11.هانتيجة نرش داب ام أأو الآ من النرش يف احلالت اليت حُيمتل الإخالل فهيا ابلنظام الع مستنداتقوانني أأخرى 

ماكنية أأن تُستبعد من تكل العملية وفامي يتعلق بتقييد مع  .11 لية معاينة امجلهور للملفات، تنص بعض القوانني الوطنية عىل اإ
تسفر اليت تتوي عىل بياانت تط من شأأن أأي خشص بطريقة ميكن أأن تلحق به رضرا، أأو اليت يُتوقّع أأن  املستندات

. وهناك، عىل الأقل، قانون وطين واحد 12غري الأخالقية أأو املعادية للمجمتعمعاينهتا عن تشجيع السلوكيات العدوانية أأو 

                                                
1
 تفاقية الأوروبية للرباءات.انظر، مثال، القوانني الوطنية لأسرتاليا والمنسا والصني وأأملانيا وس نغافورة وسويرسا واململكة املتحدة، وال 
2
صحيح الأخطاء السافرة بناء انظر، مثال، القوانني الوطنية للياابن والولايت املتحدة الأمريكية. وتنص التفاقية الأوروبية للرباءات عىل اإجراء تصحيحي مماثل لت  

 .معاينة امجلهورعادها من النرش و ستباكمةل من الطلب وا أأوراق نزع، ابس تثناء أأنه ميكن، عىل ما يبدو، 21عىل القاعدة 
3
 انظر، مثال، القانون الوطين للولايت املتحدة الأمريكية. 
4
 انظر، مثال، القانون الوطين لأسرتاليا وس نغافورة. 
5
 انظر، مثال، القانون الوطين للمملكة املتحدة. 
6
 انظر، مثال، التفاقية الأوروبية للرباءات. 
7
 ال، القانون الوطين للصني.انظر، مث 
8
 انظر، مثال، القانون الوطين لأسرتاليا والتفاقية الأوروبية للرباءات. 
9
 انظر، مثال، القوانني الوطنية للمنسا والصني وأأملانيا وسويرسا والولايت املتحدة الأمريكية والتفاقية الأوروبية للرباءات. 
10
 ملتحدة الأمريكية.انظر، مثال، القانون الوطين للولايت ا 
11
 انظر، مثال، القانون الوطين للياابن ومجهورية كوراي. 
12
 انظر، مثال، القانون الوطين لس نغافورة واململكة املتحدة. 
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أأو ملف بأأمكهل حيتوي عىل معلومات خشصية أأو  مستندبأأن يلمتس مودع الطلب أأو طرف اثلث من املكتب استبعاد يسمح 
 .13لش بكية عىل الأقلحساسة، وذكل من قواعد البياانت ا

بسبب املصاحل العليا، مثل كرامة معاينة امجلهور من  استبعاد بعض املستنداتالقوانني الوطنية عىل وتنص بعض  .14
ذا ما ُوجدت أأس باب مستنداتوتستبعد قوانني أأخرى  14خصوصية املرء. الإنسان أأو احلقوق الشخصية أأو  معقوةل لعتبار  اإ

ولكن هناك قوانني أأخرى تقيّد معاينة امجلهور للملفات طاملا ُوجد احامتل بتسبّب تكل  15اتحهتا ملعاينة امجلهور.أأنه ل ينبغي اإ 
حلاق رضر ابملصاحل املرشوعة للطرف املعين . وميكن، مبوجب قانون وطين واحد عىل الأقل، استبعاد 16املعاينة يف اإ

ذا ما اكنت تكل املعاينة تؤدي  من معاينة امجلهور بناء عىل الامتس من طرف مستندات ىل ما اإ ابملصاحل الشخصية  الإخاللاإ
ذا ما بدا هل أأن  . وفامي 17صاحل الغريهناك اإخالل مبأأو الاقتصادية املرشوعة لشخص طبيعي أأو معنوي، أأو مببادرة من املكتب اإ

صد اها تقدمي معلومات عن الرباءة اليت ل يُق اينة امجلهور للملفات عىل املستنداتخيص هذه النقطة الأخرية، تقترص مع
 )الطلب( للجمهور.

 الاقرتاحات

دخاهل عىل القاعدة  1.2 التعديل املقرتح اإ
، فضال عن مكتب الإضايفالبحث  ادلويل والإدارة املُحّددة لأغراضمن أأجل منح املكتب  1.2 يُقرتح تعديل القاعدة .15

دارة البحث ادلويل،  ماكنية الاقرتاح عىلتسمل الطلبات واإ  مودع الطلب بتصحيح الطلب ادلويل من تلقاء نفسه يف مجيع اإ
لهيا يف املادة ية أأ رج فهيا املودع عن خطأأ يف الطلب ، مبا يف ذكل احلاةل اليت يُد1.2 ( والقاعدة2)11 الظروف املشار اإ

 معلومات خشصية أأو حساسة ل عالقة لها ابملوضوع.

دخاهل عىل القاعدة  1.48 التعديل املقرتح اإ
ضافة فقرة جديدة )ل( لمتكني املكتب ادلويل، بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي  1.48 ح أأيضا تعديل القاعدةيُقرت  .12 ابإ

حصل عىل ترصحي منه، أأن حيذف من املنشورات أأية معلومات خشصية أأو حساسة مدرجة يف الطلب ادلويل أأو خشص 
 .1.48 ذات الصةل اليت يُعزتم نرشها بناء عىل القاعدة املستندات

ثبات  .17 ويقترص احلذف من املنشورات عىل املعلومات الشخصية أأو احلساسة، مبا يف ذكل الشهادات الطبية املقدمة اكإ
ىل أأن نرش تكل املكتب ادلويل  خلوص، ويعمتد عىل 1)اثنيا(12 فامي خيص الامتس رد حق الأولوية بناء عىل القاعدة اإ

ية املرشوعة لشخص طبيعي أأو كيان قانوين"، وهو معيار يبدو متسقا املعلومات س يخّل "ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصاد
 مع معظم القوانني الوطنية.

ىل املكتب ادلويل قبل اس تكامل التحضريات ا .18 لتقنية للنرش ادلويل، وجيب أأن يصل أأي الامتس من هذا النوع اإ
 البديةل. ملُبَدةل والأوراقا بني الأوراق الفروقرشح أأوراق بديةل وكتاب ي يُشرتط من مودع الطلب تقدمي و 

حال رّصح املكتب ادلويل حبذف تكل املعلومات من املنشورات، تصبح الورقة البديةل جزءا من الوثيقة اليت ويف  .12
يصبح الامتس حذف بعض املعلومات من املنشورات وأأي كتاب يرشح الفروق وأأية كام . 1.48 س ُتنرش بناء عىل القاعدة

اتحة  ادلويل املكتب أأوراق ُمبَدةل جزءا من ملف دخاهل عىل للجمهور )انظر التعديل  ذكل امللفولكن ميكن عدم اإ املقرتح اإ
 أأدانه(. 1.24القاعدة 

                                                
13
 انظر، مثال، القانون الوطين للمملكة املتحدة. 
14
 انظر، مثال، القانون الوطين لأملانيا وسويرسا. 
15
 ليا والمنسا.انظر، مثال، القانون الوطين لأسرتا 
16
 انظر، مثال، القانون الوطين للصني والتفاقية الأوروبية للرباءات. 
17
 انظر، مثال، التفاقية الأوروبية للرباءات. 
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دخاهل عىل القاعدة  1.24 التعديل املقرتح اإ
ضافة فقرة جديدة )د( من أأجل متكني املكتب ادلويل من منع  1.24 أأول، يُقرتح تعديل القاعدة .10 ىل أأية الاطالع عابإ
)انظر الفقرات من  1.48ه وُحذفت من املنشورات بناء عىل الفقرة )املقرتحة اجلديدة( )ل( من القاعدة يتضمهنا ملفمات معلو 
ىل  12  أأعاله(. 12اإ

ضافة فقرة جديدة )ه( من أأجل متكني املكتب ادلويل، بناء عىل الامتس من مودع  1.24 اثنيا، يُقرتح تعديل القاعدة .11 ابإ
ىل أأية معلومات من شأأهنا أأن ختّل، يف رأأي املكتب الاطالع ع ترصحي منه، من منع الطلب أأو أأي خشص حصل عىل

 ادلويل، "ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية املرشوعة لشخص طبيعي أأو كيان قانوين".

ضافة فقرة جديدة )و( من أأجل متكني املكتب ادلويل من استبعاد  1.24 واثلثا، يُقرتح تعديل القاعدة .11  املستنداتابإ
املُعدة لأغراض الاس تخدام ادلاخيل احملض ) مثل البالغات املتعلقة ابمللفات واملتبادةل داخل املكتب ادلويل أأو بني املكتب 
ىل أأن كثريا من القوانني الوطنية لدلول  ادلويل واملاكتب أأو الإدارات( مما هو متاح للجمهور. ويف هذا الس ياق جتدر الإشارة اإ

ادلاخلية للماكتب،  املستنداتىل الاطالع عتش متل عىل أأحاكم مماثةل تقيّد ة التعاون بشأأن الرباءات الأعضاء يف اتاد معاهد
ىل تنظمي املامرسة الراهنة للمكتب ادلويل، لأن  ادلاخلية من هذا النوع لسست  املستنداتوأأن هذا التعديل لن يؤدي سوى اإ

 يف الوقت احلايل.متاحة للجمهور 

ضافة ق  )اثلثا(1.24)اثنيا( و1.24اعدتني جديدتني اقرتاح اإ
ماكنية 1)10 (، ابلتوافق مع املادة1)10 تنص املادة .11  اطالع(، عىل رضورة أأل يتيح أأي من ماكتب تسمل الطلبات اإ

ذا المتس مودع الطلب ذكل أأو  ىل ملف الطلب ادلويل اذليعالغري  ل اإ حيتف  به قبل اترخي النرش ادلويل للطلب املعين، اإ
ىل عدم وجود حمك مقابل للقاعدة ماكنية  1.24 رّصح به. غري أأنه ابلنظر اإ اتحة اإ الاطالع يشرتط من مكتب تسمل الطلبات اإ

نه ع يرُتك للقانون الوطين اذلي يطبقه مكتب تسمل ىل ملف الطلب ادلويل اذلي حيتف  به بعد اترخي نرش الطلب املعين، فاإ
اتحة تكل الإماكنية أأم ل.  الطلبات البّت يف اإ

ضافة قاعدة جديدة .14 اتحة  جيوز)اثنيا( تنص عىل أأنه 1.24 ولتوضيح هذا الوضع الراهن، يُقرتح اإ ملاكتب تسمل الطلبات اإ
ماكنية ذكل  مكتب تسمل الطلبات يف حال  لف اذلي حيتف  بهامل ىلالاطالع ع. وابلإضافة اإىل ذكل، يُقرتح تقييد الاطالعاإ

ع )ل( أأو معلومات منَ 1.48 بناء عىل القاعدة املقرتحة اجلديدة عىل معلومات استُبعدت من النرش ادلويل ذكل امللفاحتواء 
ت أأخرى تقييداوس تواصل، ابلطبع، تطبيق أأية )ه(. 1.24 لهيا بناء عىل القاعدة املقرتحة اجلديدةالاطالع عاملكتب ادلويل 

 حيتف  اها مكتب تسمل الطلبات بناء عىل القانون الوطين املنطبق. ىل امللف اذليتتعلق ابلطالع ع

ضافة قاعدة جديدة  .15 ىل امللفات اليت تتف  الاطالع ع)اثلثا( لتوفري التوضيح نفسه فامي خيص 1.24وابملثل، يُقرتح اإ
دارة البحث ادلويل والإدارة املُحّددة  .الإضايفالبحث اض لأغر  اها اإ

ىل النظر يف  .12 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 الاقرتاحات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  18التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

خل. ال   2 القاعدة  1 .......................................................................................... واجب عدم اس تعاملهاالعبارات، اإ

 1 .................................................................................................................. ]دون تغيري[  تعريف   1.2

ىل اخملالفات   1.2  1 .................................................................................................................... التنبيه اإ

ىل املادة   1.2  1 ........................................................................................... (2)11 ]دون تغيري[  الإشارة اإ

 1 ....................................................................................................................... النرش ادلويل   48 القاعدة

 1 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   1.48

 1 ............................................................................................................................... احملتوايت   1.48

ىل  1.48من   1 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   2.48اإ

ماكنية الاطالع عىل   24 القاعدة  4 ...................................................................................................  امللفاتاإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل   1.24  4 ................................................................... اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكتب)اثنيا(  1.24  4 .................................................... تسمل الطلبات اإ

دارة البحث ادلويل)اثلثا(   1.24 ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ  5 ..................................................... اإ

ماكنية الاطالع عىل   1.24 متهيدي ادلويل ]دون تغيري[  اإ دارة الفحص ال  5 ............................... امللف احملفوظ دلى اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب اخملتار   1.24  5 .................................................. ]دون تغيري[  اإ

  

                                                
18
 يُشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه. 
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   2 القاعدة
خل. الواجب  عدم اس تعاملها العبارات، اإ

 ]دون تغيري[  تعريف   1.2

 ب أأل يش متل الطلب ادلويل عىل ما يأأي:جي 

 عبارات أأو رسوم خمالفة للآداب؛ "1"

 عبارات أأو رسوم خمالفة للنظام العام؛ "1"

عالانت تط من شأأن منتجات الغري أأو طرائق صنعه، أأو تط من قمية طلبات الغري أأو براءاته أأو  "1" اإ
 )علام بأأن جمرد املقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ل يعد حِمّطًا يف حد ذاته(؛من حصهتا 

عالانت أأو غري ذكل من البياانت اليت ل تكون مناس بة أأو رضورية يف ظروف احلال. "4"  اإ

ىل اخملالفات   1.2  التنبيه اإ

دارة البحث ادلويل    واملكتب ادلويل ّددة لأغراض البحث الإضايفوالإدارة املُحجيوز للك من مكتب تسمل الطلبات واإ
ىل عدم استيفاء أأي طلب دويل لأحاكم القاعدة جراء التصحيح الالزم من تلقاء 1.2 التنبيه اإ ، والاقرتاح عىل مودع الطلب ابإ

دارة البحث ادلويل اخملتصة والإدارة اخملتصة املُحّددة لأ غ مكتب تسمل الطلبات يُبل   ويف تكل احلاةل، نفسه غراض البحث واإ
بالغ ذكل لإدارة  .الإضايف واملكتب ادلويل، حسب احلال، ابلقرتاح ذا لح  مكتب تسمل الطلبات اخملالفة، وجب عليه اإ واإ

بالغ ذكل ملكتب  نه جيب علهيا اإ دارة البحث ادلويل اخملالفة، فاإ ذا لحظت اإ البحث ادلويل اخملتصة وللمكتب ادلويل. أأما اإ
 ويل.تسمل الطلبات وللمكتب ادل

ىل املادة]دون تغيري[     1.2  (2)11 الإشارة اإ

لهيا يف املادة   ".1"1.2 ( ما ورد تديده يف القاعدة2)11 يقصد بعبارة "الإعالانت اليت تط من شأأن الغري" املشار اإ
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   48 القاعدة
 النرش ادلويل

 ]دون تغيري[   1.48

 احملتوايت   1.48

ىل )ك(  ]دون تغيري[   من )أأ( اإ

، ويتسلمه املكتب ادلويل قبل اس تكامل التحضريات التقنية للنرش ادلويل، حيذف املودعبناء عىل الامتس يقدمه   )ل( 
ذا ىل الإخالل س يؤدي، يف رأأ اكن نرش تكل املعلومات  املكتب ادلويل من املنشورات أأية معلومات اإ ي املكتب ادلويل، اإ

مع ما يلزم من تبديل فامي خيص  4.12كيان قانوين. وتُطبق القاعدة  خشص طبيعي أأوي ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لأ 
دارة البحث ادلويل أأو الطريقة اليت يقدم اها املودع املعلومات موضوع الالامتس.  ويف حال لح  مكتب تسمل الطلبات أأو اإ

الإدارة تكل أأو كتب كل امل ذلجاز الإدارة املُحّددة لأغراض البحث الإضايف أأو املكتب ادلويل أأاي من تكل املعلومات، 
 واكنت تكل املعلوماتاملنشورات من املعلومات  حذف تكلالاقرتاح عىل املودع الامتس حذفها من املنشورات. ويف حال 

دارة البحث ادلويل أأو الإدارة املُحّددة لأغراض البحث الإضايف،  مستند قُدمواردة أأصال يف  ىل مكتب تسمل الطلبات أأو اإ اإ
حدى الإدارتني املكتب أأو ذكل  احملفوظ دلىملف الطلب ادلويل يف خالف ذكل واردة  املستند ذكلن ع صورةنت أأو اك اإ

 خطار املكتب املعين أأو الإدارة املعنية بذكل عىل الفور.ابإ املكتب ادلويل  يقوم، املذكورتني

ىل  1.48من   ]دون تغيري[   2.48اإ
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   24 القاعدة
ماكنية الاطالع عىل امل  لفاتاإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل   1.24  اإ

بناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، يقدم املكتب ادلويل صورا عن )أأ(  ]دون تغيري[   
 أأي مستند يتضمنه ملفه، مقابل تسديد تلكفة اخلدمة.

يتضمنه ملفه، بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن لسس قبل يقدم املكتب ادلويل صورا عن أأي مستند )ب(   
ىل )و( 18 النرش ادلويل للطلب ادلويل وبرشط مراعاة املادة  ومقابل تسديد تلكفة اخلدمة. والفقرات من )د( اإ

م املكتب ادلويل صورا عن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفقرة)ج(  ]دون تغيري[     )ب( نيابة عن يقّدِ
 املكتب اخملتار اذلي يلمتس ذكل. وينرش املكتب ادلويل تفاصيل أأي الامتس من ذكل القبيل يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.

ىل أأية معلومات يتضمهنا ملفه وُحذفت من املنشورات بناء عىل الاطالع عب ادلويل )د(  مينع املكت 
 .بناء عىل تكل القاعدةىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق ابلامتس وع )ل(1.48 القاعدة

ية ىل أأ الاطالع عبناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، مينع املكتب ادلويل )ه(   
ذا اكن معلومات يتضمهنا ملفه وع ىل تكل املعلومات الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق ابلامتس من هذا القبيل اإ

ىل الإخالل ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لأي خشص طبيعي أأو كيان قانوين.  س يؤدي، يف رأأي املكتب ادلويل، اإ
ويف حال ُمنع  مع ما يلزم من تبديل فامي خيص الطريقة اليت يقدم اها املودع املعلومات موضوع الالامتس. 4.12 وتُطبق القاعدة

دارة البحث  يف مستندالاطالع عىل تكل املعلومات واكنت تكل املعلومات واردة أأصال  ىل مكتب تسمل الطلبات أأو اإ قُدم اإ
احملفوظ لف املادلويل أأو الإدارة املُحّددة لأغراض البحث الإضايف، أأو اكنت صورة عن ذكل املستند واردة خالف ذكل يف 

خطار املكتب املعين أأو الإ  دلى حدى الإدارتني املذكورتني، يقوم املكتب ادلويل ابإ دارة املعنية بذكل عىل ذكل املكتب أأو اإ
رسال صورة عن أأية  الفور ىل املكتب املعين أأو الإدارة املعنية.واإ  ورقة بديةل مقدمة من املودع اإ

أأِعد جملّرد الاس تخدام ادلاخيل من قبل املكتب )و(  مينع املكتب ادلويل الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه و  
 ادلويل.

ماكنية )اثنيا(  1.24  امللف احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات الاطالع عىلاإ

ماكنية  ملكتب تسمل الطلبات جيوزبناء عىل الامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، )أأ(    اتحة اإ اإ
 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستنداتالاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه. 

بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن لسس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل ات، )ب(  جيوز ملكتب تسمل الطلب 
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه.  وبرشط مراعاة اتحة اإ وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل الفقرة )ج(، اإ

 .تقدمي صور املستندات

بأأهنا ُحذفت املكتب ادلويل أأية معلومات أأخطره ىل )ج(  مينع مكتب تسمل الطلبات الاطالع مبوجب الفقرة )ب( ع 
)ل( أأو أأن الاطالع عىل املعلومات اليت يتضمهنا ملف املكتب ادلويل قد ُمنع طبقا 1.48 من املنشورات طبقا للقاعدة

 )ه(.1.24 للقاعدة
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دارة البحث ادلويل)اثلثا(   1.24 ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ  اإ

ماكنية  دارة البحث ادلويللإ  جيوزالامتس من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، بناء عىل )أأ(    اتحة اإ اإ
 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات. االاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه

ادلويل للطلب ادلويل بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن لسس قبل النرش ، جيوز لإدارة البحث ادلويل)ب(   
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه الفقرة وبرشط مراعاة اتحة اإ وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة . ا)ج(، اإ

 .مقابل تقدمي صور املستندات

دارة البحث ادلويلنع مت )ج(     املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت االاطالع مبوجب الفقرة )ب( عىل أأية معلومات أأخطره اإ
)ل( أأو أأن الاطالع عىل املعلومات اليت يتضمهنا ملف املكتب ادلويل قد ُمنع طبقا 1.48 من املنشورات طبقا للقاعدة

 )ه(.1.24 للقاعدة

ىل )ج(، مع ما يلزم من تبديل، عىل الإدارة املُحّددة لأغراض البحث الإضايف.   )د(  تُطبق الفقرات من )أأ( اإ

ماكنية الا]دون تغيري[     1.24 متهيدي ادلويلاإ دارة الفحص ال  طالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب اخملتار]دون تغيري[     1.24  اإ

 ثيقة[]هناية املرفق والو 


