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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  90جنيف، من   1094يونيو  91اإ
 
 

 باإلحالة موجودةتوضيح اإلجراء املتعلق بتضمني أجزاء غري 

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

 مبوجب ابلإحاةل موجودةتضمني أأجزاا غري ب تاكتب ع ى ات تياا  شأنأ  الإجاااا  املتللقة املتلخص هذه الوثيقة ردود  .9
ذا اك  ينبغي السامح لل أأ  ادودظها الت  و . 10 قاعدةال  اطالباملحمل  تاكمةلالواصفا  بنأ  حتل املمتاكتب أ راا خمتلفة حول ما اإ

 املتصةل بذكلوهجا  نظا خمتلفة شأنأ  القضااي عن املتاكتب أأيضا  تأأعابو . خاطنأ ودعة املو/أأو عنارص وصف الاطلب ادلويل 
 تلديال ودعة خاطنأ  امللنارص ال أأو جزاا الأ  واعتبار، ةولويشأنأ  الأ  متلددةطلبا  من  ابلإحاةل موجودةتضمني أأجزاا غري مثل 

 .الأولوية اليت حتمل نفس اترخي الإيداع ادلويل ماطالب، وقبول جااا الفصل الثايناإ مبوجب 

 )ملاهدة الارااا ( لاهدة التلاو  شأنأ  الارااا ملتوافق ال راا شأنأ  كيفاة تلديل الإطار الترشيلي ونظاا لنلدام  .1
 ةاملهمتتاكتب امل، ت يواصل املكتب ادلويل اللمل مع ابلإحاةل موجودةتضمني أأجزاا غري ب لتوضيح تفسري الأحتاكم املتللقة 

بوضوح ع ى الات تياا  الادود وتبنين . ودعنيتحقاق قدر أأكار من الاتساق واليقني القانوين للمل  الس بل املمكنةلت تكأاف 
ذا اكنت املاطالبة ابلأولوية الواردة يف طلب دويل ع ى أأيضا  أأنه ل يوجد توافق ال راا بني ادلول الأعضاا شأنأ  مسنأةل ما اإ

طارصاحلة يف يه ماطالبة يداع الاطلب ادلويل اإ نفس اترخي  ملحي أأتاس طلب تابق . من ملاهدة الارااا  8ملىن املادة  اإ
( من اتفاقاة 1)ج( ) 4كافاة تفسري املادة ب  ماتباطة بل يهلاهدة الارااا  أأهنا غري ماتباطة مببدو قد ت هذه املسنأةل لأ  و

 وحدهبدف التفاق ع ى تفسري م) لهذه املسنأةل اللامل ات تكأاف الفايقالبت يف  يفابريس، قد تاغب ادلول الأعضاا 
 .لجنة ادلامئة امللنية بقانو  الارااا ال ( أأو ابلأحاى يف ت ياق ملاهدة الارااا يف مجيع ادلول الأعضاا  بنيلتفاقاة ابريس 
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 مللوما  أأتات ية

الارااا  الأورويب حتت عنوا  مكتب  هقدم ايف دورته السادتة اقرتاح لاهدة الارااا ملانقش الفايق اللامل  .1
ىل سلى الاقرتاح وي (. PCT/WG/6/20)الوثيقة " ابلإحاةل موجودةتوضيح الإجااا املتللق بتضمني أأجزاا غري " ملاجلة اإ
ويؤدي املنتخبة. /نةاملتاكتب امللين الاطلبا  و  تسلن  متاكتببني  10.2و 10.2و 4.98للقواعد حتاكم لأ  ايبدو خمتلفاذلي تفسري ال 

ىل اتباع تلف امل سري تف ال  اهذ عنارص الاطلب ادلويل، يف اترخي الإيداع ادلويل، عندما يتضمن تاكتب يف املممارتا  خمتلفة اإ
 (نأ خاطودعة ا م)ولكهن رضوريةعنارص الوصف التاكمةل ال( و/أأو نأ خاطمودعة ا )ولكهنالتاكمةل الرضورية  (اطالباملاطلب )امل

أأو مجيع عنارص الوصف الواردة /و اطالبمجيع املبتضمني ياطلب  ،ذكلمع  ،املودعو)ه(( ولكن  ()د"1"(9)99 )انظا املادة
بدال من أأجل" موجودةجزاا غري كأ " ابلإحاةلطلب الأولوية يف   وصفال /أأوو اطالبامللنارص ل  )يف ماحةل لحقة( اكمل اإ

 الأولوية. يف طلبتكل اللنارص الواردة ملادةل ل " ةحصيح"بنسخة أأودع أأصال  عندماخاطنأ عن املقدمة اطلب ادلويل لل

مصاطلح تلايف  بنأ  هذه املتاكتبوتدفع قواعد أأعاله. المبوجب  غري جائزة هذه املامرتة تاكتب أأ امللض اى بتو  .4
ىل أأ  بلضي وصف الأأو عنرص  اطالباملللنرص " غري املتوفااجلزا " متن  ولكن موجودةغري  اللنرصذكل  ااجز من أأ  اأري اإ

يداع الأ  غري اجلزا "اعتبار أأ   تاطلبتي  ابلإحاةل موجودةتضمني أأجزاا غري فاإ   ،وابلتايلاللنرص. ذلكل خاى الأ جزاا اإ
وارد يف الاطلب كام هو  (ملتاكال)غري اللنرص " ليكن " ابلإحاةلينبغي تضمينه أأو الوصف اذلي  اطلباملللنرص  " املتوفا

ىل صلواب  كبرية لإدارة البحث ادلويل تؤدي ةهذه املامرتو  ول حيل حمهل شألك اكمل.الإيداع ادلويل، يف اترخي ادلويل   اإ
جااا ")ني ووصف اطالبمجموعتني من املباطبيلته  يتضمن ادولي اطلبتلاجل اليت  وهل ؟ لك واحد مهنام شأنأ حبث هل ينبغي اإ

اثرة  ل بلد( أأو "؟انلدام وحدة الاخرتاعشأنأ  اعرتاض ينبغي اإ جااا ذكل التضمني اإ الإدارة يف أأ  بدأأ   يف حال عدم اإ
جااا تقايا البحث ادلويل، أأعد  لد أأ  رمبا بالبحث ادلويل و  متاكنية مما يلين أأ  علهيا اإ فاض رتوم حبث حبث اث  دو  اإ

 .اث  ع ى املودع مقابل ما قامت به من معل

لن . ةأأ  هذه املامرتة جائز فتلتقد متاكتب أأخاى وأأما  .2  (ماطالب) ماطلبأأي  يقدممل اذلي  لنتاجة يه أأ  املودعاف واإ
دراج  تي سمح هل عندما أأودعهأأي وصف يف الاطلب ادلويل أأو /و جزا غري  تضمنيعار تكل اللنارص يف الاطلب ادلويل ابإ

 خاطنأ  نه أأودع ولك  عندما أأودعهتكل اللنارص يف الاطلب ادلويل  يدرجاذلي حاول أأ   املودع، يف حني أأ  ابلإحاةلموجود 
فاإ  املودع عن طايق تقدمي اللنارص الصحيحة. وبذكل  اخلاطنأ تصحيح هل ب سمح لن ي   اخلاطئة وصفعنارص الو/أأو املاطالب 

أأيضا هذه املتاكتب وتأري . خاطئة أأو عنارص وصف/و اطالبمب  اك  اإ و  ،حماوةل تقدمي طلب دويل اكمل ي لاقب ع ى الثاين
ىل  ( ع ى أأ  PCT/WG/1/16من الوثيقة  911و 912يف دورته الأوىل )انظا الفقاتني اتفق أأ  الفايق اللامل مسنأةل اإ

عنارص ، يف اترخي الإيداع ادلويل، فهيا الاطلب ادلويل يتضمنلحظ الفايق اللامل أأنه يف احلاةل اليت ") جائزةهذه املامرتة 
تضمني املاطالب أأو عنارص ، ل جيوز و)ه(( ()د"1"(9)99 )انظا املادةعنارص الوصف الرضورية و املاطلب )املاطالب( 

 ،من املمكن هومع ذكل، يبدو أأن .موجودغري  كلنرص ،)أأ(2.10و 98.4وفقا للقاعدتني وية، الوصف الواردة يف طلب الأول
غري ، الواردة يف طلب الأولوية كجزا هاأأو ك  من املاطالب أأو جزا هاأأو ك الوصف  عنارص جزا منتضمني يف هذه احلاةل 

توحض أأنه يف الظاوف اليت  يكوفقا ذلكل ل تدلع   الاطلبا  تسلن تب تاكملاملبادئ التوجهيية  أأ و ، (".تكل القواعدل  وفقا موجود
ىل اليت متن تضميهنا  موعةفاإ  اجمل ،اتومالأأو  اطالباملأأو وصف عنارص المجموعة مكارة من  يؤدي فهيا التضمني ابلإحاةل اإ

 .أأصال املودعة موعةاجملابلتتابع قبل  وضلهاينبغي ابلإحاةل 

 (PCT/WG/6/24من الوثيقة  111-121السادتة )انظا الفقاا   تهيف دورلفايق اللامل اوعقب مناقأا   .2
من  21-22)انظا الفقاا   1094يف فارايا نلقدة يف ادلورة احلادية واللرشين لجامتع الإدارا  ادلولية امل  أأخاى مناقأا و 

ع متاكتب ممأاورا  املكتب ادلويل  أأجاى ،(PCT/WG/7/3يف مافق الوثيقة  الواردة ،PCT/MIA/21/22الوثيقة 
جااا تضمني الأجزاا غري املوجودة ابلإحاةلشأنأ   ملس تخدمة للنظاماملنظام  ابلض مجيع ادلول الأعضاا ومع  عن طايق  اإ
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ملتاكتب واملس تخدمني اطاوحة ع ى االأت ئةل امل وتاد (.1094مارس  90بتارخي  ،C. PCT 1407الإداري  التلممي)ات تياا  
 يف مافق هذه الوثيقة.

 ت تياا الادود ع ى الا

 بلغارايو  المنساو  أأترتالياو  التالية: أأرمانيافايق اللامل الأأعضاا متاكتب  منع ى الات تياا   اثالثة وثالثو  رد ورد .1
رسائيلو  يسلنداأ  و  هنغارايو  جورجااو  فنلنداو  الأورويب الارااا مكتب و  ادلامناكو  الصنيو  ش ييلو   ليتوانياو  لتفااو اليااب و  اإ
 تلوفاكياو  الاحتاد الاويسو مجهورية مودلوفاو  الارتغالو  الرنوجيلارااا  و لد بدلا  الأامل ملهو  زيلندانيو و  مالزيايو  مدغأقاو 
الفقاا  التالية  وتتضمنأأوزبكس تا . و  الولاي  املتحدة الأمايكاةو  اململكة املتحدةو  أأوكاانياو  تاكياو  اتيلندو السويدو  ت بانيااإ و 

 الادود.تلخيصا لتكل 

 غري موجودجزا كابلإحاةل  ة اكمةلمواصفتضمني ب السامح 

ذا اك  مكتبعسؤال ال ردا ع ى  .8 أأشار  ،(9 السؤال) بتضمني مواصفة اكمةل ابلإحاةل كجزا غري موجوديسمح  ما ام اإ
ىل أأنه ليس دلهيا خاللديد من املتاكتب  اليت املتاكتب بني من و السؤال.  تس توجب البت يف هذاارة معلية يف احلال  اليت اإ

 اادود عن رأأي شأنأ  هذالمخس  ومل يلارن  ؛فامي عارضه الثلثا تضمني مواصفة اكمةل ما يقارب الثلث  دمع ،هيارأأ أأبد  
 غري موجود ااكمةل جزا ةمواصفحول اعتبار تاكتب املرأأي للادود ع ى  اك  توزيع الادود ع ى هذا السؤال مأاهباو . ؤالالس

 .(3السؤال)نأ خاطاملودعة أأصال عن  ات تالم الواثئق يوميداع ادلويل الإ  اترخي اعتباروابلتايل  10 قاعدةالمبوجب 

من  للحد ل بد من ات تلااضهاغري واحضة و 10القاعدة رد  ع ى الات تياا  أأ  اليت تاكتب امليلتقد ثالثة أأرابع و  .1
بلدم  اتوضيحاملس تجوبني مخيس  ع ى بقليل ما يزيدأأيد  ،القاعدةويف حال ات تلااض . (4 السؤال) اليقني القانوينانلدام 
 ةمواصف بتضمنيفقط توضيحا للسامح  املس تجوبنيأأكرث من مخس   أأيدفامي ،يداع خاطئاإ اكمةل يف  ةمواصف بتضمني السامح
 لسؤالا ارأأي شأنأ  هذعن أأي  يلابواأأو مل ييتوا يف الأما ل ف (سنياخل و ثلث ال  ما بني )وأأما بقاة املس تجوبني اكمةل؛ 

 (.2ال السؤ )

  ةولويشأنأ  الأ  متلددةطلبا  موجودة ابلإحاةل من  تضمني أأجزاا غري

 ابلإحاةل موجودةتضمني أأجزاا غري  ودعيف احلاةل اليت ياطلب فهيا املاخلارة أأنه ليست دلهيا اللديد من املتاكتب  أأفاد .90
 ضمنيحول هذا السؤال أأ  هذا الت هيارأأ أأبد   يتأأغلبية املتاكتب الوتاى  (.1 السؤال) الأولويةشأنأ  خمتلفة  طلبا من 

 حول هذه املسنأةل. هاتاكتب عن وهجة نظا املربع  تلارن وهمام يكن، مل . خالف ذكلمتاكتب فقط فامي رأأ  أأربلة  ؛به مسموح

طلبا  خمتلفة شأنأ  ع ى أأتاس غري موجودة خمتلفة مودعة ع ى أأتاس أأجزاا  التضمنيبني ومزين واحد مكتب رد و  .99
مس متدا  غري موجودرمس أأ  يكو  و  ،من وثيقة أأولوية واحدةمس متدا من الوصف  غري موجودجزا و  أأ  يك)مثل  ةولويالأ 

من  غري موجودأأ  يكو  جزا )مثل  خمتلفة من واثئق أأولوية غري موجودواحد  جزا وتضمنيمن وثيقة أأولوية خمتلفة( 
وىل دو  الأ  احلاةليف  لتضمنيابلسامح اب املكتبوجا  اللادة يف ذكل  (.ولويةشأنأ  الأ  خمتلفتني وثيقتنيمن مس متدا  الوصف

 احلاةل الثانية.

 ةوجوداملغري الأجزاا  ضمنيرتوم ت

دارا  البحث ادلويل منح يف املائة(  10)أأكرث من  كبرية من املتاكتبأأغلبية أأيد   .91 ضافاة و رتحق فاض اإ م حبث اإ
ذا ع   ودعملع ى ا يداعا  اكمةل يف ةمواصف تضمني لتأمل 10القاعدة  تدلاإ رتال خاطئة يف حال اإ دارة  اإ ىل اإ نسخة البحث اإ

 فاضحق الاطلبا   تسلن متاكتب منح  الادوديف املائة( من  22أأصغا )حوايل  أأغلبية(. وأأيد  2 السؤالالبحث ادلويل )
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مل ودمع هذه الفكاة؛ ي مل فقط يف املائة 10أأقل من أأ   حني ، يفابلإحاةل ةموجودتضمني أأجزاا غري طلبا   تسلن ع ى  رمس
 وهجة نظا حول هذه املسنأةل.املتبقاة أأي  الادودتتضمن 

 لتضمني ابلإحاةلاباخلاطئة لنارص ال أأو اتتبدال الأجزاا عند  رثا ع ى الكأفالأ 

زاا  هاقلق عن تاكتب امل أأغلبية تأأعاب .91  لتلامل مع اتتبدال الأجزااا أأيد احملمتل ع ى الكأف عن الاخرتاع، و  الأرثااإ
)حوايل تدس مجيع الادود( مع  املس تجوبني أأقليةومل تتفق (. 8 السؤالاخلاطئة كتلديل مبوجب الفصل الثاين ) أأو اللنارص

ىل أأ  اتتبدال الأجزاا   هذا الاأأي، وأأشار  ىل وثيقة الأولوية، لإحاةل ابينبغي قبوهل توى ل اخلاطئة لنارص ال  أأواإ مما يلين اإ
 .سنأةلرأأي حول هذه امل أأي تاكتب املأأكرث من ربع يبد  ملو .الكأفع ى أأرثا انلدام أأي 

 اترخي الايداع ادلويلنفس  اليت حتمل لأولويةاب ملاطالبا اقبول 

 1 السؤالمن اليت حتمل نفس اترخي الإيداع ادلويل ) لأولويةاب ا قسمت الادود ع ى الأت ئةل املتللقة بقبول املاطالبان  .94
ىل  ىل جانب (. 99 السؤالاإ تاكتب ابلتساوي تقايبا انقسمت املرأأي )حوايل ربع مجموع الادود(،  تتضمن أأي ملالادود اليت واإ

ذا اكنت هذه املامرتة  ما، وأأيضا الإيداع ادلويل اليت حتمل نفس اترخي لأولويةاب للماطالبا قبولها  فامي خيص مع مامتش ية اإ
الإيداع  نفس اترخياليت حتمل  لأولويةابل املاطالبا  قبت تكل املتاكتب اليت مل بني من و . أأم ل اتفاقاة ابريس وملاهدة الارااا 

دخال تلديال  ع ى أأحتاكم ملاهدة الارااا  للسامح مل ياغب ، ادلويل  .لأولويةبقبول تكل املاطالبا  ابملظم املتاكتب يف اإ

 مواصةل اللمل

اوحة يف الات تياا ، مبا يف ذكل مسنأةل ما الأت ئةل املاط يعمج راا شأنأ  ال  توافق انلدام  ادود ع ى الات تياا ال بنين ت  .92
ذا اك  ينبغي  ل يوجد حل واحض  ،وابلتايل. 10القاعدة مبوجب  غري موجودكجزا  مواصفة اكمةل بتضمني مودعللح سامال اإ

. وذلكل ت يواصل املكتب ةخباملنت تاكتب امل/الاطلبا  تسلن متاكتب يف ممارتا  متباينة ابتباع  املتسم الوضع الااهن تسويةل 
، ودعنيتحقاق قدر أأكار من الاتساق واليقني القانوين للمل  الس بل املمكنةلت تكأاف  متةتاكتب امله املللمل مع اادلويل 

عداد وثيقة لدلورة الثامنة للفايق اللامل. وت   غري الأجزاا تضمني ب الوثيقة أأيضا املسائل ذا  الصةل  تكل تتناولهبدف اإ
 ،التضمني ابلإحاةلعند  ا رثا ع ى الكأف يف مواصفا  الارااالأ ، و ةولويشأنأ  الأ  متلددةطلبا  ابلإحاةل من  ةوجودامل
ضافاةل البحث ادلويل دارا اإ و  الاطلبا  تسلن متاكتب  فاضو   .اتوم اإ

 تسلن تنص ع ى أأ  متاكتب ل  التنفاذية تلديل الالحئةهو  هاات تكأاف أأحد احللول املمكنة اليت يلزتم املكتب ادلويل و  .92
ىل ج) 10 القاعدة مبوجب غري موجودكجزا  مواصفة اكمةل بتضمنيسمح ت ينبغي أأ   الاطلبا   دارةقانوين لإ أأتاس نب ااإ

ضافاة، لتفاض البحث ادلويل  دارة البحث ادلويل  يف احلاةل اليت تكو  فهيامثالرتوم حبث اإ  اترخييف  ،ابلفلل  بدأأ  قد اإ
 بذكلالوطين  اقانوهنسمح ي نة اليت لن ملتاكتب امللين توضيح أأ  اويف نفس الوقت (، شأنأ  الاطلبالبحث ادلويل ، التضمني
ىلع ى الأقل  فيضيهذا الهنج من شنأنه أأ  و  .التضمنيذكل حيدث كام لو  ملاجلة الاطلب مواصةل اميكهن التضمني ممارتة  اإ
(، الاطلبا  تسلن من بني متاكتب  الأفضل تبك لم ل اختيار املودع جتنب  من مثةو ) الاطلبا  تسلن مجيع متاكتب يف موحدة 

د عاطاا اإ تابلة املسنأةل يف املاحةل مل  مودعللوتاك اخليار مفتوحا  اث حبث فاض رتوم ارة البحث ادلويل أأتاتا واحضا لواإ
 تكل املتاكتب. يفاملاطبقة )املتباينة( القوانني الوطنية نة ع ى أأتاس املتاكتب امللين  ىدلالوطنية 

ذا اكنت املاطالبة ال راا توافق  انلدامبوضوح الادود ع ى الات تياا  أأيضا وتبنين  .91 بني ادلول الأعضاا شأنأ  مسنأةل ما اإ
طارصاحلة يف يه ماطالبة يداع الاطلب ادلويل اإ نفس اترخي  ملحي ابلأولوية الواردة يف طلب دويل ع ى أأتاس طلب تابق  اإ

رشوط وأ اثر أأية ماطالبة ... " أأ  ع ى تنص الارااا ملاهدة من  )أأ((1)8املادة مبا أأ  و . من ملاهدة الارااا  8ملىن املادة 
من وثيقة ات توكهومل  4رشوط وال اثر اليت تقيض هبا املادة جيب أأ  تكو  يه نفسها ال  تاد يف طلب دويل[]ابلأولوية 
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تفاقاة ابلارااا  ولكن الاهدة مب  تتللقل ع ى ما يبدو هذه املسنأةلفاإ  ، "اخلاصة ابتفاقاة ابريس محلاية امللكاة الصناعية
ابتداا من اترخي اصة ابلأولوية[ ]اخلترسي هذه املواعيد ") تفاقاةلاهذه ( من 1))ج(4 كيفاة تفسري املادةفامي خيص  ابريس

يداع الاطلب الأول، ول يدخل يوم الإيداع يف احتساب املدة اجلزا  سنأةل تفسريمب  ع ى وجه اخلصوصالأما ويتللق  ."(اإ
يداع بدأأ فقط ت شهاا  اثين عرش ليت تدوماالأولوية  دةمنص ع ى أأ  ي ي اذل ،(1)ج() املادة الثاين من يف اليوم التايل ليوم اإ

متاكنية دستبلي  أأنه  ىعالاطلب الأول،  يداع )ولكن قبل(يف نفس يوم  مودع أأولطلب  نأولويةب اطالبةملا اإ . الاطلب الالحق اإ
 وحدهبدف التفاق ع ى تفسري م) هذه املسنأةلات تكأاف  اللامل الفايقمواصةل البت يف  يفقد تاغب ادلول الأعضاا و 

 .لجنة ادلامئة امللنية بقانو  الارااا ال ( أأو ابلأحاى يف ت ياق ملاهدة الارااا يف مجيع ادلول الأعضاا بني  (1)ج()4لامدة ل

ىل الإحاطة علام اإ  الفايق اللامل  .98 مدعو اإ
مواصةل اقرتاح التلليق ع ى مبضمو  هذه الوثيقة و 

 أأعاله. 91-92 يف الفقاا  الوارداللمل 

 ]ييل ذكل املافق[
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 املافق

 الات تياا 

( كأجزاا غري موجودة مبوجب الوصفو ابلإحاةل )مجموعة املاطالب  مواصفة اكمةلتضمني جيزي مكتبمك هل  9السؤال 
 من ملاهدة الارااا ؟ 10 القاعدة

يف حال املاطالبة  من ملاهدة الارااا  10 القاعدةمبوجب  ابلإحاةلأأجزاا غري موجودة تضمني جيزي مكتبمك هل  1السؤال 
ملاطالب من وثيقتني شأنأ  الأولوية ومجموعة من الاتوم من وثيقة اثلثة ن املودع ابلإحاةل بلض ابنأولواي  متلددة، كأ  يضمن 

ذا اك  الأما كذكل، كيف يلاجل مكتبمك هذه احلاةل من الناحاة اللملية؟  شأنأ  الأولوية؟ واإ

ذابرصف النظا عام  1السؤال   من ملاهدة 10اك  مكتبمك ياطبق حاليا أأحتاكم الأجزاا غري املوجودة مبوجب القاعدة  اإ
 10 قاعدةالمبوجب  غري موجود اجزا( الوصفو مجموعة املاطالب ) مواصفة اكمةل ه جيوز اعتبارالارااا ، هل ياى مكتبمك أأن

 ؟)الإيداع اخلاطئ( نأ خاطاملودعة أأصال عن  ات تالم الواثئق يوميداع ادلويل الإ  اترخي اعتباروابلتايل  ،دة الارااا همن ملا

مجموعة املاطالب )خبصوص مسنأةل تضمني مواصفة اكمةل غري واحضة  10القاعدة أأ  هل يلتقد مكتبمك  4السؤال 
املكتب الأورويب من وثيقة  2)انظا الفقاة  اليقني القانوينانلدام من  للحد ل بد من ات تلااضهاوحاةل ابلإ  (الوصفو 

 للارااا ، يف املافق(؟

تضمني تلديل تكل القاعدة لتأمل مكتبمك  ت يؤيدهل ، من ملاهدة الارااا  10 يف حال ات تلااض القاعدة 2السؤال 
يداع( الوصفو مجموعة املاطالب ) مواصفة اكمةل  أأو ابللكس لتوضيح أأ  هذه املامرتة ينبغي أأل تكو  مقبوةل؟ ،ةخاطئ ا يف اإ

يداعا  خاطئة( الوصفو مجموعة املاطالب ) تضمني مواصفة اكمةل 10القاعدة يف حال مشلت  2السؤال  ، هل يف اإ
دارا  البحث ادلويلع ى منح  مكتبمك وافق ت ي ضايف حق فاض رمس  اإ ىل املودع يف ع ى حبث اإ رتال نسخة البحث اإ حال اإ

دارة البحث ادلويل؟  اإ

ع ى تضمني أأجزاا غري موجودة حق فاض رمس   الاطلبا متاكتب تسلن ع ى منح  مكتبمك وافق ت يهل  1السؤال 
 ابلإحاةل لتغاطية التتاكليف الإدارية الإضافاة؟

ا ابلإحاةل لاطلب دويل بنأجزاا جديدة يمت تضميهن اتتبدال الأجزاا أأو اللنارص اخلاطئةهل يلتقد مكتبمك أأ   8السؤال 
جااا مبوجب "( قد يؤرثا ع ى الكأف عن الاخرتاع، وعليه ينبغي اعتباره تلديال PCT 20/20" )كام هو مقرتح يف الوثيقة اإ

 ؟الفصل الثاين

، تقبل بلض متاكتب من ملاهدة الارااا  10توخاا لتضمني الأجزاا غري املوجودة ابلإحاةل مبوجب القاعدة  1السؤال 
ىل  تسلن الاطلبا  مكتبمك  أأو يدمع. هل يتبع املاطالبا  ابلأولوية اليت حتمل نفس اترخي الإيداع ادلويلبنأ  يأري املودعو  اإ

 (؟أأيضا مبوجب القانو  الوطين املناطبقهذه املامرتة )

للماطالبا  ابلأولوية اليت حتمل نفس اترخي الإيداع بلض متاكتب تسلن الاطلبا   لقبو هل ياى مكتبمك أأ   90السؤال 
 ؟املاطالبة ابلأولوية صالحاة من حاث مع اتفاقاة ابريس يامتىش ادلويل

للماطالبا  ابلأولوية اليت حتمل نفس اترخي الإيداع بلض متاكتب تسلن الاطلبا   لقبو هل ياى مكتبمك أأ   99السؤال 
أأحتاكم هذه امللاهدة  ه ينبغي تلديلملاهدة الارااا ؟ واإ  اك  الأما غري ذكل، هل يلتقد مكتبمك أأن مع يامتىش ادلويل

ملاطالبا  ابلأولوية اليت حتمل نفس اترخي المتكني تكل املتاكتب من قبول ( الاطلبا  تسلن تب تاكملاملبادئ التوجهيية و  ،)القواعد
 ؟الإيداع ادلويل

 والوثيقة[ ]هناية املافق


