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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

 2102 مايو 22اإىل  22جنيف، من 
 
 

 عدم إتاحة بعض املعلومات للجمهور

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص
ماكنية  يُقرتح تعديل الالحئة التنفيذية ملنح .0 تقييد  أأو املنشورات ادلوليةمن معلومات حساسة  حذفاملكتب ادلويل اإ

اتحة تكل املعلومات احلساسة للجمهور من  اطالع امجلهور علهيا يف بعض الظروف املعينة. وابلإضافة اإىل ذكل ولضامن عدم اإ
دارة البحث ادلويل أأو الإدارة احملد   بحث الإضايف، يُقرتح أأيضا تقييد الاطالع دة لأغراض ال قبل مكتب تسمل الطلبات أأو اإ

حدى الإدارات املذكورةعىل املعلومات الواردة يف امللفات اليت حيتفظ هبا   .أأحد املاكتب أأو اإ

ماكنية تقييد الاطالع عىل ملف .2 ه فامي خيص اتكام يُقرتح تعديل الالحئة التنفيذية من أأجل منح املكتب ادلويل اإ
 س تخدام ادلاخيل من قبل املكتب ادلويل.املستندات املُعدة جملّرد الا

ماكنية الاقرتاح عىل مودع الطلب  .3 تصحيح ب وأأخريا يُقرتح تعديل الالحئة التنفيذية من أأجل منح املكتب ادلويل اإ
الطلب ادلويل يف احلالت اليت يالحظ فهيا املكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل نفسه حيتوي عىل عبارات أأو رسوم خمالفة 

عالانت حتط من شأأن الغري، للآداب أأو ل  أأو غري ذكل من البياانت اليت ل تكون مناس بة أأو رضورية يف لنظام العام، أأو اإ
 .ظروف احلال
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 معلومات أأساس ية
( ضا  واجه املكتب ادلويل، يف املايض، عددا من احلالت اليت تلقى فهيا مستندات تتعلق بطلب دويل وحتتوي )عر   .4

اليت يبدو بوضوح أأهنا غري وجهية من و ري املطلوبة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل بعض املعلومات احلساسة غ
امن حيث الكشف عن الاخرتاع. واش متلت تكل احلالت عىل تفاصيل بطاقات الئامتن أأو تفاصيل مرصفية أأو أأرقام الض

يداع طلبات أأخرى بناء مقتطفات من جداول القضااي احملتوية عىل معلومالاجامتعي أأو شهادات طبية أأو  ات رسية تتعلق ابإ
دلمع نية أأو عالمات جتارية أأو تصاممي قُدمت عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو طلبات أأخرى للحصول عىل براءات وط 

عن  مستند تنازلترد يف  ملكية؛ أأو معلومات عن القمية لالقتصادية لنقل لل )اثنيا(22 طلب رد حق الأولوية بناء عىل القاعدة
؛ أأو العنوان الشخيص للمخرتع، أأو غري ذكل )انظر )اثنيا(22 تدوين تغيري بناء عىل القاعدةمع الامت  دلقُدم  امللكية
 (.PCT/WG/7/18 الوثيقة

ماكنية استبعاد بعض املعلومات احلساسة من النرش و/أأو معاينة امجلهور  .2 للملفات وتنص قوانني وطنية عديدة عىل اإ
ىل  8)انظر الفقرات من  ، حاليا، أأي أأسا  أأو املودع ول يوجد أأمام املكتب ادلويل(. PCT/WG/7/18 من الوثيقة 04اإ

ّما عن طريق النرش ادلويل أأو من خالل الا اتحة تكل املعلومات للجمهور، اإ طالع عىل امللفات احملفوظة قانوين واحض ملنع اإ
حدى الإدارات ادل ول تسمح الالحئة التنفيذية الراهنة سوى دلولية. ى املكتب ادلويل أأو مكتب تسمل الطلبات أأو اإ

اتحة بعض املستندات  (.2.2 ( والقاعدة2)20 والبياانت للجمهور )انظر املادة ابس تثناءات حمدودة للغاية فامي خيص اإ

ىل الفريق العامل يف دورته السابعة وقدم املكتب ادلويل  .2 اتحة بعض املعلومات خبصوص اقرتاحا اإ مسأأةل عدم اإ
؛ غري أأن بعض الوفود من حيث املبدأأ  (. وأأيّد الفريق العامل ذكل الاقرتاحPCT/WG/7/18 )انظر الوثيقةور للجمه

 حذفهانطاق الأحاكم واسع للغاية واقرتحت توفري مزيد من التحديد والوضوح فامي خيص املعلومات اليت ميكن أأن اعتربت 
 (.PCT/WG/7/30من الوثيقة  402 )انظر الفقرة

 تالاقرتاحا

دخاهل عىل القاعدة  2.2 التعديل املقرتح اإ
دة لأغراض البحث الإضايف، فضال عن مكتب د  منح املكتب ادلويل والإدارة احملمن أأجل  2.2 يُقرتح تعديل القاعدة .7

دارة البحث ادلويل، اإ  يع تصحيح الطلب ادلويل من تلقاء نفسه يف ج ب ماكنية الاقرتاح عىل مودع الطلب تسمل الطلبات واإ
لهيا يف الظر  دخاهل عىل القاعدة املذكورة0.2 القاعدةوف املشار اإ بتأأييد الفريق العامل  ،فعال ،. وقد حظي هذا التغيري املقرتح اإ

 (.PCT/WG/7/30من الوثيقة  402يف دورته السابعة )انظر الفقرة 

دخاهل عىل القاعدة  2.48 التعديل املقرتح اإ
ضافة فقر  2.48 يُقرتح أأيضا تعديل القاعدة .8 ة جديدة )ل( لمتكني املكتب ادلويل، بناء عىل الامت  من املودع، أأن ابإ

حيذف من املنشورات بعض املعلومات املدرجة يف الطلب ادلويل أأو املستندات ذات الصةل اليت يُعزتم نرشها بناء عىل 
 .2.48 القاعدة

ثبات فامي خيص  الشهادات الطبية مثلاحلساسة، بعض املعلومات ويقترص احلذف من املنشورات عىل  .2 املقدمة كإ
 .3)اثنيا(22 الامت  رد حق الأولوية بناء عىل القاعدة

ذا كن ينبغي حذف بعض  .01 وانقش الفريق العامل يف دورته السابعة مسأأةل املعيار اذلي ينبغي تطبيقه للبّت فامي اإ
ىل أأن اش رتاطات بدله فامي خيص شطب املعلومات احلساسة من املنشورات. وخالل تكل املناقشات، أأشار أأحد الوفود اإ

املعلومات تُعد أأكرث رصامة لأهنا ل تسمح سوى بشطب املعلومات اليت أأدرجت دون قصد واليت ل أأمهية لها يف حتديد 
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حداث رضر ل ميكن اإصالحه. ماكنية اتباع هنج  الأهلية للحصول عىل براءة واليت من شأأهنا اإ واقرتحت بعض الوفود الأخرى اإ
ىل  401ني خمتلف املصاحل )الفقرات من اختباري يوازن ب  (.PCT/WG/7/30 من الوثيقة 402اإ

وبعد النظر يف املسأأةل، يقرتح املكتب ادلويل أأن ل يقترص املعيار عىل املعلومات املُقدمة دون قصد، لأن ذكل  .00
ثبات فامي خيص  ، مثل الشهادات 3اثنيا()22 الامت  رد حق الأولوية بناء عىل القاعدةسيس تثين لك املستندات املقدمة كإ

ّما مع عن ام بأأن تكل املستندات تُقدم دوماالطبية، عل اس تجابة  الامت  رد حق الأولوية أأو لحقا قصد من قبل املودع، اإ
ىل 3)اثنيا(22 القاعدةللامت  حمّدد من قبل مكتب تسمل الطلبات بناء عىل  )و(. وابلإضافة اإىل ذكل، يشري املكتب ادلويل اإ

يف وثيقة تنازل علومات اليت يُقرتح حذفها، مثل تفاصيل بطاقات الئامتن أأو تفاصيل التحويالت اليرية الواردة أأن معظم امل
 قصد نظرا لعتقاد املودعني، يف غالب الأحيان، أأن علهيم تقدمي هذا النوع من املعلومات. عن تكون قُدمعن امللكية، قد ت

ماكنية أأن حيذف من املنشورات بعض املعلومات اليت يرى أأهنا من ذكل، يقرتح املكتب ادلويل أأن تُت وبدل .02 اح هل اإ
 :املعيارين التالينيتس تويف 

 غري وجهية من حيث الكشف عن الاخرتاع؛ ابدو بوضوح أأهناملعلومات ت  "0"

ىل الإرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛ "2"  ونرش تكل املعلومات س يؤدي اإ

 تكل املعلومات. الاطالع عىلعامة سائدة يف رشط عدم وجود مصلحة 

ىل أأنه من الاس تثنايئ للغاية، استنادا  اإىل جتربة املكتب ادلويل، أأن حيتوي مستند عىل تكل  .03 وجتدر الإشارة اإ
.  مبثابة ظرفاملعلومات احلساسة، وابلتايل فاإن وجود حاةل تس تحق فهيا تكل املعلومات احلذف س يكون  كام أأكرث اس تثناء 

ىل أأن املكتب ادلويل لن حيذف معلومات سوى يف احلالت اليت تكون الرشوط مس توفاة فهيا بوضوح.جتدر   الإشارة اإ

ىل املكتب ادلويل قبل اس تكامل التحضريات التقنية للنرش ادلويل.  .04 وجيب أأن يصل أأي الامت  ابحلذف يقدمه املودع اإ
ةل والأوراق البديةل.كتاب يرشح الفروق بويُشرتط من املودع تقدمي أأوراق بديةل و   ني الأوراق املُبد 

 ياذل املستنديف حال رّصح املكتب ادلويل حبذف تكل املعلومات من املنشورات، تصبح الورقة البديةل جزءا من و .02
. كام يصبح الامت  حذف بعض املعلومات من املنشورات وأأي كتاب يرشح الفروق وأأية 2.48 نرش بناء عىل القاعدةيُ س  

ةل دخاهل عىل  لن يُتاحجزءا من ملف املكتب ادلويل ولكن  أأوراق ُمبد  ذكل امللف للجمهور )انظر التعديل املقرتح اإ
 أأدانه(. 0.24 القاعدة

ضافة فقرة جديدة 2.48 ، يُقرتح كذكل تعديل القاعدة2.2 وعىل غرار الأحاكم املنصوص علهيا يف القاعدة .02 " م" ابإ
ماكنية الامت  حذف معلومات حساسة.ويل من متكني املاكتب والإدارات واملكتب ادلأأجل  من ىل اإ  اسرتعاء انتباه املودع اإ

ضافة فقرة جديدة 2.48 تعديل القاعدة ويُقرتح أأيضا .07 خطار املاكتب والإدارات ن" ابإ " تشرتط من املكتب ادلويل اإ
ذا كنت املعلومات احملذوفة واردة كذكل يف ملفاهتا.  بأأي حذف من املنشورات اإ

دخاهل عىل القاعدة التعديل املقرتح  0.24 اإ
ضافة فقرة جديدة 0.24 ، يُقرتح تعديل القاعدةأأول .08 )د( من أأجل متكني املكتب ادلويل من منع الاطالع عىل أأية  ابإ

)انظر الفقرات من  2.48 ( )ل( من القاعدةاملقرتحة اجلديدةمعلومات يتضمهنا ملفه وُحذفت من املنشورات بناء عىل الفقرة )
ىل  8  ه(.أأعال 03اإ
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ضافة فقرة جديدة 0.24 اثنيا، يُقرتح تعديل القاعدة .02 ، بناء عىل الامت  من مودع )ه( من أأجل متكني املكتب ادلويل ابإ
غري وجهية من حيث الكشف عن تبدو بوضوح  اأأهن كتب ادلويلامل  رىي، من منع الاطالع عىل أأية معلومات الطلب

ىل الإرض الاخرتاع ار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما، وأأن ملصلحة ذكل ، وأأن اطالع امجلهور علهيا س يؤدي اإ
اتحة تكل املعلومات للجمهور الغلبة عىل املصلحة العامة يف الاطالع علهيا.  الشخص يف عدم اإ

ضافة فقرة جديدة 0.24 واثلثا، يُقرتح تعديل القاعدة .21 خطار املاكتب والإدارات  ابإ )و( تشرتط من املكتب ادلويل اإ
ذا كنت املعلومات احملذوفة واردة كذكل يف ملفاهتا.بأأي معلوما  ت ل تُتاح للجمهور اإ

ضافة فقرة جديدة ) 0.24 ، يُقرتح تعديل القاعدةورابعا .20 ستبعاد املستندات ( من أأجل متكني املكتب ادلويل من ازابإ
داخل املكتب ادلويل أأو بني يد الإلكرتوين ابلرب الاس تخدام ادلاخيل ) مثل البالغات املتعلقة ابمللفات واملتبادةل املُعدة جملّرد 

ىل أأن كثريا من القوانني  املكتب ادلويل واملاكتب أأو الإدارات( مما هو متاح للجمهور. ويف هذا الس ياق جتدر الإشارة اإ
ندات الوطنية لدلول الأعضاء يف احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تش متل عىل أأحاكم مماثةل تقيّد الاطالع عىل املست 

ىل تنظمي املامرسة الراهنة للمكتب ادلويل، لأن املستندات ادلاخلية  ادلاخلية للماكتب، وأأن هذا التعديل لن يؤدي سوى اإ
 من هذا النوع ليست متاحة للجمهور يف الوقت احلايل.

ضافة قاعدتني جديدتني  افة قاعدة واقرتاح اإض 2.24واقرتاح تعديل القاعدة  )اثلثا(0.24)اثنيا( و0.24اقرتاح اإ
 )اثنيا(2.22جديدة 

دارة  24 الراهنةتش متل القاعدة  .22 الفحص عىل أأحاكم تتعلق ابلطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل واإ
داراتتب تسمل الطلبات و ماكالمتهيدي ادلويل واملكتب اخملتار. ويُعد الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى  البحث ادلويل  اإ

ماكنية الاطالع عىل  الإداراتو  تكل املاكتبمن  أأاي لأن 31 مسأأةل ل تنظمها سوى املادة ةب املعّينتاملاكو  ل يتيح للغري اإ
ذا طلب املودع ذكل أأو رّصح به.لل ملف الطلب ادلويل احملفوظ دليه قبل اترخي النرش ادلويل ل اإ  طلب املعين، اإ

ترُتك حمك ينّظم الاطالع عىل امللفات املودعة دلى تكل املاكتب والإدارات، عىل أأي  24 ونظرا لعدم اش امتل القاعدة .23
ماكنية الاطالع عىل  اتحة اإ اتحهتا للقانون الوطين اذلي تطبقه تكل املاكتب والإدارات. ومن أأجل مسأأةل اإ امللفات أأو عدم اإ

ماكنية الاطالع عىل م دراج أأحاكم  24 لفاهتا، يُقرتح تعديل القاعدةتوضيح الأمور وحتديد املاكتب والإدارات اليت تتيح اإ واإ
بشأأن الاطالع عىل امللفات احملفوظة دلى تكل املاكتب والإدارات. وحظي هذا الاقرتاح فعال بتأأييد الفريق العامل يف 

 (.PCT/WG/7/30 من الوثيقة 402 اإىل 401 دورته السابعة )انظر الفقرات من

ماكنية الاطالع عىل امللف .24 دارة البحث ادلويل، يُقرتح أأن تُتاح وفامي خيص اإ ات احملفوظة دلى مكتب تسمل الطلبات واإ
ماكنية الاطالع عىل  ، كام يه متاحة من قبل املكتب ادلويل خشص حصل عىل ترصحي منه امللفات للمودع أأو أأيتكل اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل القاعدة  ماكن 24 الراهنةواإ آخر ، وأأن تُتاح اإ ية الاطالع عىل تكل امللفات لأي خشص أ
 بعد نرش الطلب ادلويل.

ماكنية  .22  املنصوص علهيادلى املكتب املعنّي، يُقرتح تطبيق الأحاكم ذاهتا  الاطالع عىل امللف احملفوظوفامي خيص اإ
ماكنية تطبيقها، خبصوص املكتب اخملتار 24 القاعدة الراهنة يف  .يف حدود اإ
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حدى تب تسمل الطلبات و يُقرتح تقييد الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مك وابلإضافة اإىل ذكل،  .22 داراتاإ البحث  اإ
احملّددة لأغراض البحث الإضايف يف حال كن امللف حيتوي عىل معلومات استُبعدت من النرش ادلويل بناء  ادلويل والإدارات

منع املكتب ادلويل اطالع امجلهور علهيا بناء عىل القاعدة املقرتحة اجلديدة )ل( أأو 2.48اجلديدة املقرتحة عىل القاعدة 
انون الوطين )ه(. ويتواصل، ابلطبع، رساين أأية تقييدات أأخرى فامي خيص الاطالع عىل امللف ُحّددت مبوجب الق0.24

حدى الإدارات املذكورة.  اذلي يطبقه املكتب املذكور أأو تطبقه اإ

ن الفريق العامل مدعو .27 ىل النظر يف  اإ اإ
 الاقرتاحات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  1التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

خل. الواجب عدم اس تعاملها   2القاعدة   2 .......................................................................................... العبارات، اإ

 3 ....................................................................................................................... النرش ادلويل   48القاعدة 

 3 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   48.0

 3 ............................................................................................................................... احملتوايت   48.2

ىل  3.48من   3 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   2.48اإ

ماكنية الاطالع عىل امللفات   24القاعدة   4 ................................................................................................... اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل   24.0  4 ................................................................... اإ

0.24 
)اثنيا(

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات     2 ..................................................... اإ

0.24 
)اثلثا(

دارة البحث ادلويل    ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ  2 ....................................................... اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل   24.2 ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ  2 ................................................. اإ

24.2
)اثنيا(

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب املعنّي      2 ................................................................ اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب اخملتار   24.3  2 .................................................. ]دون تغيري[  اإ

 

  

                                                
1
 يُشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه. 
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   2القاعدة 
 خل. الواجب عدم اس تعاملهااإ العبارات، 

 تعريف  ]دون تغيري[   2.0

 جيب أأل يش متل الطلب ادلويل عىل ما يأأيت:

 عبارات أأو رسوم خمالفة للآداب؛ "0"

 عبارات أأو رسوم خمالفة للنظام العام؛ "2"

عالانت حتط من شأأن منتجات الغري أأو طرائق صنعه، أأو حتط "3" من قمية طلبات الغري أأو براءاته أأو  اإ
 من حصهتا )علام بأأن جمرد املقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ل يعد حِمّطا  يف حد ذاته(؛

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

ىل اخملالفات   2.2  التنبيه اإ

دارة البحث ادلويل  جيوز للك من مكتب تسمل  واملكتب ادلويل دة لأغراض البحث الإضايفالإدارة احملد  و الطلبات واإ
ىل عدم استيفاء أأي طلب دويل لأحاكم القاعدة  جراء التصحيح الالزم من تلقاء 2.0التنبيه اإ ، والاقرتاح عىل مودع الطلب ابإ

بالغ نفسه دارة البحمكتب تسمل الطلبات ، ويف تكل احلاةل وجب اإ دة لأغراض احملد  اخملتصة والإدارة ث ادلويل اخملتصة واإ
ذا لحظ مكتب تسمل الطلبات اخملالفة، وجب عليه  .، حسب احلال، بذكل الاقرتاحالبحث الإضايف واملكتب ادلويل واإ

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

ىل املادة   ]دون تغيري[   2.3  (2)20الإشارة اإ

لهيا يف املادة   ".3"2.0( ما ورد حتديده يف القاعدة 2)20يقصد بعبارة "الإعالانت اليت حتط من شأأن الغري" املشار اإ
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   48القاعدة 
 النرش ادلويل

 ]دون تغيري[   48.0

 احملتوايت   48.2

ىل )ك(   ]دون تغيري[  من )أأ( اإ

تكامل التحضريات التقنية للنرش ادلويل، حيذف املكتب ادلويل قبل اس   يتلقاه بناء عىل الامت  من املودع  )ل(
ذا رأأى أأن:  املكتب ادلويل من املنشورات أأي معلومات، اإ

 خرتاع؛" املعلومات تبدو بوضوح أأهنا غري وجهية من حيث الكشف عن الا0"

ىل الإرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛2"  " ونرش تكل املعلومات س يؤدي اإ

 تبديلمع ما يلزم من  4.22 رشط عدم وجود مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات. وتُطبق القاعدة
م هبا املودع  اليت يعرضخبصوص الطريقة   هذه الفقرة.أأحاكم مبوجب املعلومات موضوع الالامت  املقد 

دارة البحث ادلويل أأو  دة لأغراض البحث الإضايف )م(  يف حال أأحاط مكتب تسمل الطلبات أأو اإ الإدارة احملد 
الإدارتني  املكتبني أأو املعيارين املنصوص علهيام يف الفقرة )ل(، جاز لأي من يفبأأي معلومات تس تو املكتب ادلويل أأو

 )ل(. املودع ابلامت  حذفها من املنشور ادلويل طبقا لأحاكم الفقرةالاقرتاح عىل 

وكنت تكل املعلومات  )ل( يف حال حذف املكتب ادلويل معلومات من املنشور ادلويل طبقا لأحاكم الفقرة)ن(  
دارة البحث ادلويل أأو  دة لأغراض الإدارة واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإ احملد 

خطار ، وجب عىل املك البحث الإضايف  .يف أأقرب فرصةالإدارة بذكل تكل املكتب و ذكل تب ادلويل اإ

ىل  3.48من   ]دون تغيري[   2.48اإ
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   24القاعدة 
ماكنية الاطالع عىل امللفات  اإ

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل   24.0  اإ

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

يقدم املكتب ادلويل صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفه، بناء عىل الامت  من أأي خشص ولكن ليس قبل   )ب(
ىل )ز(و  38عاة املادة النرش ادلويل للطلب ادلويل وبرشط مرا وجيوز اشرتاط  .مقابل تسديد تلكفة اخلدمة الفقرات من )د( اإ

 .تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات

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

ماكنية الاطالع عىل أأية معلومات  وُحذفت من املنشورات بناء عىل ملفه  يتضمهنا)د(  ل يتيح املكتب ادلويل اإ
 ة.)ل( وعىل أأي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق ابلامت  بناء عىل تكل القاعد2.48 القاعدة

ماكنية الاطالع عىل أأية معلومات يتضمهنااملكتب ادلويل  ل يتيحبناء عىل الامت  من املودع، (  ه) وعىل أأي ملفه  اإ
ذا رأأى أأن:لامت الاذكل ويتعلق بيتضمنه ملفه مستند   ، اإ

 تبدو بوضوح أأهنا غري وجهية من حيث الكشف عن الاخرتاع؛املعنية " املعلومات 0"

ىل الإرضار ابملصاحل الشخصية أأو الاقتصادية لشخص ما؛" ونرش تكل املعلوم2"  ات س يؤدي اإ

مع ما يلزم من تبديل  4.22 رشط عدم وجود مصلحة عامة سائدة يف الاطالع عىل تكل املعلومات. وتُطبق القاعدة
م مبوجب أأحاكم هذه الفقرة.  خبصوص الطريقة اليت يعرض هبا املودع املعلومات موضوع الالامت  املقد 

ماكنية الاطالع عىل املكتب ادلويل  مل يتحيف حال   )و( وكنت  طبقا للفقرة )د( أأو الفقرة )ه(،معلومات للجمهور اإ
دارة البحث ادلويل أأو  الإدارة تكل املعلومات واردة أأيضا يف ملف الطلب ادلويل احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلبات أأو اإ

دة لأغراض البحث الإضايف خطار ذكل املكتب وتكل الإدارة بذكل ، وجب عىل املكتاحملد   .يف أأقرب فرصةب ادلويل اإ

ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه وأأِعدّ  )ز(  ل يتيح املكتب  .الاس تخدام ادلاخيلّرد جمل ادلويل اإ
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ماكنية    )اثنيا( 0.24  الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى مكتب تسمل الطلباتاإ

ماكنية الاطالع املودع بناء عىل الامت  من )أأ(   أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، يتيح مكتب تسمل الطلبات اإ
 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستنداتعىل أأي مستند يتضمنه ملفه. 

ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل جيوز ملكتب تسمل الطلبات، بناء عىل الامت  من أأي خشص )ب(  
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفه.  برشط مراعاةو  وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة الفقرة )ج(، أأن يتيح اإ

 .مقابل تقدمي صور املستندات

ماكنية الاطالع  مبوجب أأحاكم الفقرة )ب( عىل أأية معلومات أأخِطر من قبل )ج(  ل يتيح مكتب تسمل الطلبات اإ
)د(  0.24غري متاحة للجمهور طبقا للقاعدة أأهنا )ل( أأو 2.48ت من املنشورات طبقا للقاعدة املكتب ادلويل بأأهنا ُحذف

 )ه(. أأو

ماكنية    (اثلثا) 0.24 دارة البحث ادلويل الاطالع عىلاإ  امللف احملفوظ دلى اإ

ماكبناء عىل الامت  من املودع أأو أأي خشص حصل عىل ترصحي منه، تتيح )أأ(   دارة البحث ادلويل اإ نية الاطالع اإ
 .وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستنداتعىل أأي مستند يتضمنه ملفها. 

ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل )ب(  جيوز لإدارة البحث ادلويل، بناء عىل الامت  من أأي خشص 
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند وبرشط مراعاة وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة يتضمنه ملفها.  الفقرة )ج(، أأن تتيح اإ

 .مقابل تقدمي صور املستندات

ماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة )ب( عىل أأية معلومات أأخِطرت من قبل  دارة البحث ادلويل اإ )ج(  ل تتيح اإ
)د(  0.24مهور طبقا للقاعدة )ل( أأو أأهنا غري متاحة للج 2.48املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة 

 )ه(. أأو

ىل )ج(، مع ما يلزم من تبديل، عىل   .دة لأغراض البحث الإضايفالإدارة احملد  )د( تُطبق الفقرات من )أأ( اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل   24.2 ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى اإ  اإ

أأو بناء عىل الامت  من أأي مكتب من  ترصحي منه،بناء عىل الامت  من املودع أأو أأي خشص حصل عىل   )أأ(
عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويل، تقدم دارة الفحص المتهيدي ادلويل  تتيح املاكتب اخملتارة فور اإ ماكنية الاطالع عىل اإ اإ

مقابل وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة . تلكفة اخلدمة، مقابل تسديد يتضمنه ملفهاصورا عن أأي مستند  أأي مستند
 .تقدمي صور املستندات

عداد تقرير الفحص المتهيدي ادلويلولكن ليس قبل  ةتار من املاكتب اخمل )ب(  بناء عىل الامت  من أأي مكتب   اإ
ماكنية الاطالع عىل أأي مستند يتضمنه ملفها.  الفقرة وبرشط مراعاة دارة الفحص المتهيدي ادلويل اإ وجيوز )ج(، تتيح اإ

 .مة مقابل تقدمي صور املستنداتاشرتاط تسديد تلكفة اخلد

ماكنية الاطالع مبوجب أأحاكم الفقرة )ب( عىل أأية معلومات أأخِطرت  دارة الفحص المتهيدي ادلويل اإ )ج(  ل تتيح اإ
أأو أأهنا غري متاحة للجمهور طبقا  )ل(2.48من قبل املكتب ادلويل بأأهنا ُحذفت من املنشورات طبقا للقاعدة 

 )ه(. )د( أأو 0.24 للقاعدة
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ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى    )اثنيا(24.2  املكتب املعنّي اإ

ذا كن القانون الوطين اذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب  يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين،  املعّينةاإ
قانون الوطين جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل يف حدود ما يسمح به ال

ماكنية الاطالع عىل ملفات الطلبات الوطنية ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل. وجيوز اشرتاط تسديد  بشأأن اإ
 تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات.

ماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب اخملتار]دون تغيري[     24.3  اإ

ذا كن القانون الوطين ا ذلي يطبقه أأي مكتب من املاكتب اخملتارة يسمح للغري ابلطالع عىل ملف طلب وطين، اإ
جاز ذلكل املكتب أأن يسمح ابلطالع عىل أأي مستندات تتعلق ابلطلب ادلويل، مبا فهيا أأي مستند متعلق ابلفحص 

ماكنية  الاطالع عىل ملفات الطلبات الوطنية المتهيدي ادلويل والوارد يف ملفه، يف حدود ما يسمح به القانون الوطين بشأأن اإ
 .ولكن ليس قبل النرش ادلويل للطلب ادلويل. وجيوز اشرتاط تسديد تلكفة اخلدمة مقابل تقدمي صور املستندات

 ]هناية املرفق والوثيقة[


