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  زجااءاألعناصر والالدويل يف حالة  الطلبتصحيح 
م
 ال

 
 "خطأعة "ود

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

ع الطلب ود  الفرصة ملم  ليك تتيح التنفيذية بتعديل الالحئة عىل طلب الفريق العامل، اقرتاحا   ه الوثيقة، بناء  هذعرض ت .1
 ،ئهأأجزا من خطأأ  ع ود  مم أأي جزء ب، أأو مطالب أأو رسوم( وأأ  )وصف الطلب ادلويليف  ع خطأأ  ود  مم  "عنرص"ب  يستبدلأأن 

 .زء املعياجللعنرص أأو من ا ""حصيحة   معادل   نسخة  

 معلومات أأساس ية 

التصدي مناقشاته بشأأن كيفية ، 2015قدت يف جنيف يف يونيو يف دورته الثامنة اليت عم  ،واصل الفريق العامل .2
فامي  6.20و 5.20و 18.4 القواعدأأحاكم ني ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املعينة/اخملتارة يف تفسري بالختالف الظاهري ل

ىل  112 من اتوالفقر  PCT/WG/8/4)انظر الوثيقة ابلإحال  جودةغري املو يتعلق بتضمني الأجزاء   لخصاملمن  123اإ
 (.PCT/WG/8/25 الوثيقةيف الرئيس لدلورة  اذلي أأعده

ىل اختالف  التفسري اخملتلفهذا ويمؤدي  .3 ، ادلويل، يف اترخي الإيداع ادلويل الطلب حيتويعندما اكتب امل ممارساتاإ
الاكمل الرضوري  عنرصال عىل أأو و/( ع خطأأ  ود  املطالب( )ولكنه مم أأو ملطلب )اخلاص ابالاكمل الرضوري  عنرصال عىل 

أأن تمضمَّن  لمتسذكل، ي  رمغ، الطلب عود  ")د( و)ه(( ولكن مم 3("1)11( )انظر املادة ع خطأأ  ود  )ولكنه مم لوصف اخلاص اب
ل " من أأجل غري موجود ا  زءج"بوصفها مجيع املطالب و/أأو مجيع عنارص الوصف الواردة يف طلب الأولوية  ابلإحال أأن تمستبد 

عة خطأأ  يف ااملطالب و/أأو الوصف  عنارصب )يف مرحةل لحقة(   نسخة  ال  يف الأصللطلب ادلويل عندما أأودع املمود 
 .استبدال  اكمال   لتكل العنارص الواردة يف طلب الأولوية عادل  امل" صحيحة  ال "



PCT/WG/9/13 
2 
 

ود  حق يكون من يف مثل هذه احلال، أأن  ينبغي،ه مجموعة من ادلول الأعضاء أأنترى عام، وجه بو  .4 ع الطلب أأن مم
م . ابلإحال "غري املوجودح خطأأه عن طريق تضمني "اجلزء صح   يم  ل  فالنتيجة يه أأن امل أأي مطلب و/أأو در ج ع اذلي مل يم ود  واإ

دراج تكل العنارص يف الطلب ادلويل أأي وصف يف الطلب ادلويل عندما أأودعه سيمسم   غري  عنرصتضمني  ريقعن طح هل ابإ
ودع خطأأ  ج تكل العنارص يف الطلب ادلويل عندما أأودعه ولكنه أ  در  ع اذلي حاول أأن يم ود  موجود ابلإحال، يف حني أأن املم 

ن املم  هح هل بتصحيح خطأأ و/أأو الوصف اخلاطئ لن يمسم   اخلاطئة املطالب ع ود  عن طريق تقدمي العنارص الصحيحة. وبذكل فاإ
يداعىل حماول ب عالثاين يمعاق   ن  اإ  وصف خاطئة.الطالب و/أأو عنارص امل اكنتطلب دويل اكمل، واإ

وتدفع هذه املاكتب بأأن مصطلح احلالية. هذه املامرسة ل جتوز، مبقتىض الالحئة التنفيذية  ماكتب أأخرى أأنوترى  .5
ىل أأن بعضا   ، بطبيعته،الوصف يشري عنرصمن املطالب أأو  عنرصمن "اجلزء غري املوجود"  غري  العنرصمن أأجزاء ذكل  اإ

يداع أأجزاء أأخرى  وف الإحال سعن طريق فاإن تضمني "جزء غري موجود" من مثَّ . و العنرصمن ذكل موجودة ولكن مت  اإ
العنرص )غري حقا  ذكل مك ل" ن ابلإحال "يم ضمَّ يم لب أأو الوصف اذلي اعنرص املطمن "اجلزء غري املوجود" أأن يكون يتطلب 
 الطلب ادلويل يف اترخي الإيداع ادلويل، ول حيل حمهل بشلك اكمل.وارد يف الالاكمل( 

توثيق هو يف ادلورة الثامنة أأن تتفق عليه ادلول الأعضاء فاإن لك ما اس تطاعت لآراء، ااختالف لس مترار  نظرا  و  .6
ج املتبعة الواردة يف   عيود  مم  زايدة وعيأأجل  منأأفضل توثيقا  املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات ش ىت الُّنه

ج اليت بش ىت  الطلبات  (:PCT/WG/8/25 من الوثيقة 123الفريق العامل )الفقرة فاإن ذلكل واكتب. امل تنهتجهاالُّنه

ىل املكتب ادلويل" عداد يف أأثناء أأن يقوم،  طلب اإ املناقشات احلالية بشأأن املسائل قيد البحث يف الفريق العامل، ابإ
من أأجل توضيح  هذه التعديالت لتشاور بشأأنابية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات ولمبادئ التوجهي ل تعديالت 

ذاكء وعي املم ملواصةل اس مترار تباين املامرسات اليت تتبعها املاكتب و  اس مترار تباين تكل  املرتتبة عىل اثرلآ عني ابود  اإ
 ".اليت تتبعها املاكتب املامرسات

 .بشأأن هذا املوضوعاملقبةل الأسابيع  يفتعممي  ومن املتوقع أأن يصدر

ري ومن هجة أأخرى،  .7 ىل أأنه مل يذكر أأي مكتب من املاكتب يف ادلورة الثامنة للفريق العامل ُأش  أأنه يعترب أأن  رصاحة  اإ
اتحة الفرصة أأصال  من غري املناسب  م اإ ل أأن كثريا  من املاكتب تعتربه ، ما لتصحيح خطأأ ع الطلب ود  مل الهدف  خارج نطاقاإ

ىل أأنه يف الالحئة التنفيذية.  احلالية الواردة" غري املوجودة"الأجزاء  ت من أأجل حتقيقه أأحاكماذلي ُأع دَّ  وأأشار الرئيس اإ
يداع بعض الواثئق حسب الأصول يف ظروف "القوة اود  الالحئة التنفيذية للمم  تسمح أأنيف نظره  غريبا  س يكون  لقاهرة" ع ابإ

يداع أأي يشبعد انقضاء املهةل احملد دة، ول تسمح للمم دة دون اإ ع بتصحيح اخلطأأ ود  ء عىل الإطالق يف غضون املهةل احملد 
يداع مجموعة خاطئة من املطالب و/أأو وصف خاطئ. من  122 الفريق العامل )الفقرة فاإن وذلكل املمتثل يف اإ

 (:PCT/WG/8/25 الوثيقة

ىل املكتب ادلويل أأن يم " حمك جديد  معل تتضمن مرشوع   وثيقة  ، لأغراض املناقشة يف دورته القادمة، دَّ ع  طلب اإ
ع خطأأ  من ستبدل أأن ي ع، يف حالت حمدودة واس تثنائية للغاية، بود  يسمح للمم  مطالب و/أأو وصف يف الطلب مبا ُأود 

 "" من املطالب و/أأو الوصف الوارد يف طلب الأولوية."حصيحة   معادل   ادلويل نسخة  

 قرتا الا

اتحة الفريق العامل، بتعديل الالحئة عىل طلب  بناء  ، رتاحا  اق املرفق الأول لهذه الوثيقةيعرض  .8 التنفيذية من أأجل اإ
م  م الطلب ادلويل ح صح   ع الطلب أأن يم ود  الفرصة مل مطالب  وأأ  ا  خاطئ ا  وصف أأودع عن طريق اخلطأأ قد ع ود  عندما يكون امل

 مُّنا. خاطئ ، أأو أأي جزءخاطئة ا  رسوم أأو
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احلالية الواردة يف " غري املوجودة"الأجزاء أأحاكم توضيح أأن من أأجل ( )أأ 5.20قاعدة قرت  تعديل ال، يم أأول   .9
 يف" متاما  " غري موجود طالب أأو الرسوماملجزء من الوصف أأو اليت يكون فهيا  الاإىل مشول احلهتدف فقط  5.20 القاعدة

ع ادلويل قد أأو جزء من الطلب  مكهلأأ العنرص ب اليت يكون فهيا احلالشمل ل ت  اولكُّن ،الطلب ادلويل  .خطأأ  ُأود 

ضافة قاعدة، يم اثنيا   .10 5.20املمقرتحة اجلديدة  القاعدة –جديدة  قرت  اإ
)اثنيا (
أأي حذف  لمتسع مبوجهبا أأن ي ود  ميكن للمم  – 

ع  عنرص  ع  حذف جزء الطلب ادلويل، أأو من مطالب أأو رسوم(  وأأ )وصف  خطأأ  ُأود  ، والتأأكد هذه العنارص من خطأأ  ُأود 
 .تملت مس أأولويته يف الطلب ادلويلعىل النحو الوارد يف طلب سابق ابلإحال الصحيح املعادل  أأو اجلزء رصالعنتضمني من 

5.20القاعدة تنص و  .11
)اثنيا (
ذا عىل أأنه اجلديدة املقرتحة   نا   الصحيح أأو اجلزء رب العنرصعتم ااإ ضمَّ  ابلإحال حسب الأصول مم

واحدا  أأو أأكرث من العنارص  يف الأصلقد تسمل فيه تسمل الطلبات اكن مكتب التارخي اذلي يف " )املزعوم(يف الطلب ادلويل 
لهيا يف املادة  ب العنرص لطالمن تسمل الطلبات سوف حيذف مكتب فاإن )ب((، 6.20قاعدة )انظر ال ""3"(1)11املشار اإ

. مبثابة اترخي الإيداع ادلويل "وفاةمس ت( 1)11التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة "سوف يعمتد و  خطأأ  ع ود  أأو اجلزء املم 
ذا اكنكلذلو ي اس تالم الطلب اذلفيه التارخي اذلي مت  مس توفاة يف (1)11املادة ت مجيع رشوط ، عىل سبيل املثال، اإ
ن الطلب سوف ، خطأأ  ع ود  أأو اجلزء املم  عنرصال  توي عىلحي  يداع عىل أأساس اترخي قدما   يضميفاإ ح ن  مم اذلي  يلالأص الإ
ع املم زء اجلأأو  عنرصال توي عىل حي ي ب اذللللط ل أأن خطأأ  ود  ع  العنرصذكل ، اإ ف ويمس تعاض  خطأأ  أأو اجلزء املمود  ذ  سوف حيم
 .حسب الأصولاملمضمَّن ابلإحال الصحيح أأو اجلزء عنرص ابل  عنه

ذا الأ ناحية ال من و  .12 نا  الصحيح أأو اجلزء العنرص يمعترب   ملخرى، اإ ضم   لب ادلويليف الطحسب الأصول ابلإحال مم
تأأكيد اخلاصة ابل )أأ( 6.20القاعدة و  18.4 ةلرشوط املنصوص علهيا يف القاعدل  ، مثال ،بسبب عدم الامتثال، )املزعوم(

ببساطة مع الطلب ادلويل  تسمل الطلبات سوف يتعامل ، فاإن مكتبابلإحال"الصحيح" أأو اجلزء لعنرص اصحيح لتضمني ال 
م، وسوف مييض الطلب  خطأأ  أأو اجلزء املمود ع نرص ع ع حبذف ال ود  أأن الامتس املم كام لو  أأْي أأن تصحيح"، دون ادلويل "مل يمقدَّ

ع  عنرصال   يف الطلب ادلويل.موجودا  سوف يظل  خطأأ  أأو اجلزء املمود 

عا  زء اجلعنرص أأو ال ليك يمعترب   يكفي الاقرتا ، هذا ومبوجب .13 ود  ع الطلب ببساطة مل يقصد " خطأأ  "مم ود  أأن يكون مم
يداع ذا اكن يمقر  ر سأأل و امل بحث يف تسمل الطلبات ينبغي أأن ي  مكتب يعي ذكل نمنا  أأن . ولالعنرص أأو اجلزءهذا  اإ ما اإ

ع خطأأ  العنرص قد  وصف عىل النحو الوارد لابفامي يتعلق ليس لها أأي معىن ، عىل سبيل املثال، لأن املطالب أأم ل ابلفعلُأود 
 .املمود عب ليف الط

)مزعوم(  طلب دويل صحيح"لت "الامتس أأي فاإن  ، قرت  املم ابلتعديل  7.20قاعدة لل فقا  و، و 5.20 ومبوجب القاعدة .14
5.20مبوجب القاعدة 

)اثنيا (
م   يف حال أأو،  تسمل الطلبات مكتبيرسلها من اترخي دعوة  غضون شهرين يفسوف جيب أأن يمقدَّ
رسال تكل ادلعوة أأو أأكرث  ا  واحدا  عنرص تسمل الطلبات  هيا لأول مرة مكتبم تسمل ف، يف غضون شهرين من التارخي اذلي عدم اإ

لهيا يف املادة من العنارص  للشواغل  ل يوجد أأي سبببغي أأ أأنه ين  عيالزمنية أأن ت املهةل هذهمن شأأن و . "3"(1)11املشار اإ
عن  أأوحض بوجه عامس تكون النتيجة ، و النرش ادلويلحدوث العملية برمهتا قبل تكمتل  سوفف  – اليت تتعلق بأأطراف أأخرى

حصة يف  يكون هناك جمال للشك، حيث رمبا فامي خيص "اجلزء غري املوجود"اكتب املاملامرسة احلالية اليت تتبعها بعض 
تف ظ هبا يف الت ضافية   مسأأل  فهيا التضمني  لدخ  يم احلالت اليت ضمني، أأو يف املسأأل اليت سوف حيم ضافية ا  )وصفا اثني اإ ، مجموعة اإ

 ب( بدل من صفحات مفقودة بس يطة.من املطال

خطار  مكتبيقوم سوف و  .15 ابلامتس  أأو ،لستبدالاب دارة البحث ادلويلاإ املكتب ادلويل و تسمل الطلبات عىل الفور ابإ
ىل املهةل الزمنية ال. ا  فورالاستبدال املوافقة عىل فهيا يف احلالت اليت ل ميكن الاستبدال  سوف يعي ، ةصارموابلإضافة اإ

دارة البحث ادلويل  يفذكل  س " ا  "تصحيحسوف تصبح عىل الأقل عىل عمٍل بأأن معظم احلالت أأن اإ قبل البدء يف قد التمم 
جراء  ذا اكن ينبغيأأن ي الفريق العامل رمبا يود . ومع ذكل، رمبا يصبح بال قميةحبث دويل اإ  خيارا  أأن تتضمن القاعدةم  نظر فامي اإ
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ضافي رسام  بأأن تتقاىض لإدارة البحث ادلويل يسمح  خطارها ابلامتس "التصحيح" طبقا  لاإ 5.20 لقاعدةا  يف حال اإ
)اثنيا (
اجلديدة  

عداديف بدأأت  تكون قد املقرتحة بعد أأن  تقرير البحث ادلويل. اإ

مت بع عن الُّنج احلايل  عامة   حملة   املرفق الثاينقدم وي .16 ب مبوج غري املوجودة"الأجزاء غري املوجود أأو عنرص ال "ص فامي خيامل
العنارص "و" متاما  غري املوجودة "العنارص والأجزاء فامي خيص  ي ميكن اتباعهاملس تقبيل اذلُّنج ، والاحلاليةالحئة التنفيذية ال

عة   عىل النحو املقرت . لعدَّ مبوجب الالحئة التنفيذية املم " خطأأ  والأجزاء املمود 

 الاعتبارات اليت نظر فهيا الفريق العامل

ذا اكن يوجدفامي فصةل،املصياغة ال قضااي حبث ، قبل أأول   فريق العاملالينظر يموىص بأأن  .17 جامع  اإ  الُّنج هذا أأن عىل اإ
واملعاجلة  ،عي الطلباتود  ملم  مةقدَّ املم  اخلدمة مثل قضاايمراعاة  مع العامة، الس ياسة منظور من فيه مرغواب   س يكون اجلديد

م  بس بل الانتصاف الأخرىوالعالقة  الأخرى، رافطللأ والتوقعات املعقول  ،بل املاكتباملطلوبة من ق   عاملوجودة املتوفرة مل  ود 
مبقتىض  سافرةيف وقت الإيداع، مثل تصحيح الأخطاء ال ارتمكبت "أأخطاء"  وجودب يف حال لالطلب "لتغيري" الط

 .91 قاعدةال

قراراحامتلية  وعالوة عىل ذكل، قد ترغب ادلول الأعضاء يف التعليق عىل .18 اجلديد مبوجب القوانني الوطنية  هذا الُّنج اإ
دخالها توقع تعديالت اليت يم ال  بعدأأو  ا  حالياملطبقة  ، يف غضون فرتة قصرية نسبيا   عىل تكل القوانني الوطنيةعىل حنو معقول اإ

لزام املأأو  ادلويل املكتب  ا ماكتب تسمل طلبات أأو بصفهتا ماكتب معينة أأو بلكتا الصفتني، بأأن طخطراكتب، بصفهتاحامتلية اإ
هذا أأرسلت ماكتب كثرية حقا  ذا واإ ذا احلمك اجلديد. من مث عدم تطبيق هطبق، و تعارض احلمك اجلديد مع القانون الوطي امل ب 

اس مترار عليه الآن، مع  مما مه ، بطبيعة احلال، أأفضل حال  وايكونفاإن مودعي الطلبات لن عدم التوافق، باذلي يفيد الإخطار 
تضمني ال "فامي خيص  ةخمتلفممارسات تطبيق يف ، ماكتب تسمل طلبات وماكتب معينة عىل حد سواءبصفهتا ماكتب خمتلفة، 

 .ابلإحال"

ىل التعليق عىل و  .19 الفريق العامل مدعو  اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرت  اإ
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املبي نة يف مرفق 

 .هذه الوثيقة

 ان[]ييل ذكل املرفق
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 املرفق الأول
 

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

 احملتوايت

 2 .............................................................................................................. [تغيري دون] 4.20 اإىل 1.20 من

 2 ..................................................................................................................... املوجودة غري الأجزاء  5.20

5.20
(اثنيا  )

عة زاءوالأج العنارص    2 ..................................................................................................... خطأأ   املمود 

كيد  6.20  3 ............................................................................................... ابلإحال والأجزاء العنارص تضمني تأأ

 4 ......................................................................................................................................... املهةل  7.20

 4 ........................................................................................................ الوطنية القوانني مع الامتيش عدم  8.20

 

  

                                                
1
 يمشار اإىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعي أأو شطبه. 
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 20 القاعدة
 اترخي الإيداع ادلويل

 تغيري[ دون] 4.20اإىل  1.20من 

 غري املوجودةجزاء الأ   5.20

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات، عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف رشوط  )أأ( اإ
، مبا يف ذكل احلال اليت أأو يبدو أأنه ليس موجودا   (، أأن جزءا  من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ليس موجودا  1)11املادة 

 :كون فهيا مجيع الرسوم غري موجودة أأو تبدو غري موجودة، ولكن عدا احلالت

لهيا يف املادة  "1"  ( غري موجود أأو يبدو غري ه")د( أأو )3("1)11اليت يكون فهيا أأحد العنارص املشار اإ
عا  أأو  موجود ود  ود عخطأأ  أأو يبدو أأنه مم  ؛خطأأ   مم

عا   جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسومواليت يكون فهيا  "2"  ود  ود عخطأأ  أأو يبدو أأنه  مم  ،؛خطأأ   مم

م  تعني  أأن يدعو ذكل املكتبم  ىل أأحد الأمرين التاليني يف أأقرب فرصة، حسب اختيار املودع: ع  ود  امل  اإ

 أأن يس تمكل الطلب ادلويل املزعوم بتقدمي اجلزء غري املوجود؛ "1""3" 

 ؛18.4ن ابلإحال بناء عىل القاعدة ضمَّ )أأ(، أأن اجلزء مم 6.20للقاعدة  ا  أأو أأن يؤكد، وفق "2""4" 

ن وجدتوأأن يديل بأأية مالحظات ذا اكنت تكل املهةل تنقيض بعد 7.20القاعدة  مبوجب، يف غضون املهةل املطبقة ، اإ . واإ
يداع أأي طلب يطالب بأأولويته، شهرا   12انقضاء  ىل ود  لفت عناية املم ن يوجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأ  من اترخي اإ ع اإ

 ذكل الظرف.

ىل )ه(   تغيري[ دون]من )ب( اإ

5.20
)اثنيا (
عة خطأأ      العنارص والأجزاء املمود 

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات، عند معاينة املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل للتأأكد من أأهنا تس تويف  )أأ(  اإ
عالوصف أأو املطالب أأو الرسوم ق(، أأن 1)11رشوط املادة  ع اخطأأ  أأو يبدو أأهن تد ُأود  أأو أأن جزءا  من ، خطأأ   تقد ُأود 

ع خطأأ   ع خطأأ  أأو يبدو أأنه قد ُأود  ذا اكنت "(، و طأأ  العنرص أأو اجلزء املودع خ)"الوصف أأو املطالب أأو الرسوم قد ُأود  اإ
م  تعني  أأن يدعو ذكل املكتبم ، قد اس تموفيت 18.4القاعدة رشوط  أأن يلمتس من مكتب تسمل اإىل يف أأقرب فرصة  ع  ود  امل
 :7.20دة قاعاملطبقة مبقتىض ال الزمنية املهةليف غضون ، الطلبات

ع أأي عنرص  ذفأأن حي "1"  ود   من الطلب؛ خطأأ  أأو جزء مم

نمم الصحيح أأو اجلزء )أأ(، أأن العنرص 6.20 لقاعدةل ، وفقا  أأن يؤكدو  "2"   ؛18.4ابلإحال بناء عىل القاعدة  ضم 

ن وجدتمأأية أأن يديل بو  "3"   .الحظات، اإ
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(5.20]القاعدة.  [اتبع، )اثنيا 

ذا  )ب( ع، اإ تسمل الطلبات أأن مكتب ، من ذلكل عقب دعوة موهجة بناء عىل الفقرة )أأ( أأو خالفا  المتس املمود 
ع خطأأ  عنرص حيذف من الطلب   يف نا  ضمَّ مم )ب(، 6.20 القاعدةمبقتىض واكن العنرص أأو اجلزء الصحيح يمعترب، ، ا  أأو جزءا  ُأود 

اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف الأصل عنرصا  واحدا  أأو أأكرث من  التارخييف الطلب ادلويل املزعوم 
لهيا يف املادة  أأو جزء من أأي عنرص حيذف من الطلب تعني  عىل مكتب تسمل الطلبات أأن  ،"3"(1)11العنارص املشار اإ

عة خطأأ   ( مس توفاة مبثابة اترخي 1)11ن يعمتد التارخي اذلي تكون فيه مجيع رشوط املادة أأ ، و هذه العنارص أأو الأجزاء املمود 
 )ج(.)ب( و2.20الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة الإيداع ادلويل، وأأن يتخذ 

م أأي  )ج( ود ع خطأأ  مبوجب الفقرة )ب( الامتس يمقدَّ ببيان يوحض  مشفوعا  جيب أأن يكون ب لمن الطحلذف جزء مم
 ب.ليف الطد ذكل اجلزء ورو ماكن 

ذا  )د( عم اإ تسمل الطلبات أأن مكتب ، من ذلكل عىل الفقرة )أأ( أأو خالفا   عقب دعوة موهجة بناء  ، المتس املمود 
ع خطأأ   أأو جزء عنرصأأي حيذف من الطلب  (، ج)6.20ة قاعدمبقتىض اليمعترب، ولكن العنرص أأو اجلزء الصحيح ل  ُأود 

نا   ضمَّ اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات قد تسمل يف الأصل عنرصا  واحدا  أأو أأكرث  التارخييف زعوم الطلب ادلويل امل يفمم
لهيا يف املادة  الامتس  كام لو اكنادلويل الطلب يعامل تعني  عىل مكتب تسمل الطلبات أأن  ،"3"(1)11من العنارص املشار اإ

م  .حذف العنرص أأو اجلزء املمود ع خطأأ  مل يمقدَّ

كيد  6.20  تضمني العنارص والأجزاء ابلإحال تأأ

م ملكتب تسمل الطلبات، يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  تغيري[ دون] )أأ( ، 7.20جيوز للمودع أأن يقد 
شعارا    :مبا ييل ، مشفوعا  18.4أأو جزءا  قد مت تضمينه ابلإحال يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة  يؤكد فيه أأن عنرصا   مكتواب   اإ

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

يداعه  "2" ذا مل يكن املودع قد امتثل للقاعدة صورة عن الطلب السابق كام مت اإ  )أأ( أأو )ب( أأو )ب1.17اإ
اثنيا
 )

 ؛فامي يتعلق بوثيقة الأولوية

ىل تكل اللغةترمجة للطلب السا "3" ذا مل يكن الطلب السابق حمررا   بق اإ ابللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل، أأو  اإ
ىل اللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل ولغة تكل الرتمجة  ذا اكنت ترمجة الطلب ادلويل مطلوبة بناء ترمجة للطلب السابق اإ اإ

 )أأ(؛4.12)أأ( أأو 3.12عىل القاعدة 

لهيا يف البند " " بيان ابملاكن اذلي يرد4" " عند 3فيه ذكل اجلزء يف الطلب السابق، ويف أأي ترمجة مشار اإ
ذا تعلق الأمر جبزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم، الاقتضاء  .اإ

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات أأن رشوط القاعدة  تغيري[ دون])ب(  وفيت وأأن العنرص أأو والفقرة )أأ( قد اس تم  18.4اإ
ليه يف  يف  الفقرة )أأ( يرد باكمهل يف الطلب السابق املعي، فاإن ذكل العنرص أأو اجلزء يعترب كام لو اكن واردا  اجلزء املشار اإ

واحدا أأو أأكرث من العنارص املشار  يف الأصلالطلب ادلويل املزعوم يف التارخي اذلي اكن مكتب تسمل الطلبات قد تسمل فيه 
لهيا يف املادة   ".3("1)11اإ
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 [، اتبع6.20 ]القاعدة

ذا رأأى مكتب تسمل الطلبات أأن رشطا   أأو أأن العنرص أأو  أأو الفقرة )أأ( مل يس توف   18.4من رشوط القاعدة  )ج( اإ
ليه يف الفقرة )أأ( مل يرد ابلاكمل يف الطلب السابق املعي، تعني  عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يتخذ الإجراءات  اجلزء املشار اإ

5.20أأو  )ج(5.20)ب( أأو 5.20" أأو 1)ب("3.20املنصوص علهيا يف القاعدة 
)اثنيا (

 ، حسب احلال.)د(

 املهةل  7.20

لهيا يف)أأ( تكو  )أأ( و)ب( و)ج(5.20والقاعدة  4.20)أأ( و)ب( والقاعدة 3.20القاعدة  ن املهةل املطبقة املشار اإ
5.20والقاعدة 

)اثنيا (
 )أأ( كام ييل:6.20والقاعدة  )أأ(

ىل املودع بناء عىل ا "1" ذا أأرسلت دعوة اإ 5.20القاعدة أأو  )أأ(5.20)أأ( أأو 3.20لقاعدة اإ
)اثنيا (

، حسب ما )أأ(
 يقتضيه احلال، شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة؛

ىل املودع، شهرين اعتبارا من التارخي اذلي يكون فيه مكتب تسمل الطلبات 2" ذا مل ترسل دعوة من ذكل القبيل اإ " اإ
 ".3("1)11لهيا يف املادة قد تسمل أأصال واحدا أأو أأكرث من العنارص املشار اإ 

 تغيري[ دون] )ب(

 عدم الامتيش مع القوانني الوطنية  8.20

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

ن القواعد  2005أأكتوبر  املعنية ل تطبق عىل طلب دويل تامتىش مع القانون الوطي اذلي يطبقه مكتب تسمل الطلبات، فاإ
ادلويل بذكل يف موعد  املذكور املكتب   عمل املكتبم مودع دلى ذكل املكتب ما دامت ل تامتىش مع ذكل القانون، رشط أأن يم 

 وينرش املكتب ادلويل املعلومة اليت يتسلمها يف اجلريدة يف أأقرب فرصة. .2006أأبريل  5 ]اترخي[أأقصاه 

ذا اس تحال ، بناء أأو عنرصا  أأو جزءا  حصيحا   تضمني الطلب ادلويل ابلإحال عنرصا أأو جزءا  غري موجود )أأ. اثنيا( اإ
عامل الفقرة )أأ( من هذه القاعدة، يتخذ مكتب تسمل الطلبات الإجراءات املنصوص  6.20و 18.4عىل القاعدتني  بسبب اإ
20.5أأو  )ج(20.5)ب( أأو 20.5" أأو 1)ب("20.3علهيا يف القاعدة 

)اثنيا (
ذا اطخذ مكتب تسمل  ، حسب احلال.د() واإ

)ج(، جاز للمودع أأن يتخذ الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 5.20الطلبات الإجراءات املنصوص علهيا يف القاعدة 
 (.ه)5.20

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

، ل تنطبق القواعد املعنية عىل ذكل املكتب فامي يتعلق 2005أأكتوبر  ، مامتش ية مع القانون الوطي اذلي يطبقه املكتب املعني 
لهيا يف املادة  املكتب، ما دامت ل تامتىش مع ذكل القانون، رشط  دلى ذكل 22بطلب دويل بورشت بشأأنه الأفعال املشار اإ

املكتب ادلويل املعلومة  وينرش .2006أأبريل  5 ]اترخي[بذكل يف موعد أأقصاه  أأن يعمل املكتب املذكور املكتب ادلويل
 تسلمة يف اجلريدة يف أأقرب فرصة.امل 

لهيا مكتب تسمل الطلبات  ذا اكن عنرص أأو جزء يعترب مضمنا ابلإحال يف الطلب ادلويل مبوجب نتيجة خلص اإ )ج( اإ
ل ينطبق عىل الطلب ادلويل لأغراض الإجراء املبارش دلى مكتب  )ب( ولكن ذكل التضمني ابلإحال6.20بناء عىل القاعدة 

عامل الفقرة )ب( من هذه القاعدة، جا  :للمكتب املعني  أأن يعامل الطلب زمعني  بسبب اإ
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يداعه ادلويل قد مت اعامتده بناء عىل القاعدة  "1" )ب( أأو تصحيحه بناء 20.5" أأو 1)ب("20.3كام لو اكن اترخي اإ
، وذكل يف حال )ج( و)د( مع ما يلزم من تبديل1)اثلثا(82)ج(، حسب احلال، رشط تطبيق القاعدة 5.20عىل القاعدة 

 ؛5.20أأو القاعدة  20.3تضمني عنرص أأو جزء ابلإحال بناء عىل القاعدة 

20.5ع الطلب بناء عىل القاعدة ود  كام لو اكن الامتس مم " 2"
)اثنيا (

ع خطأأ  مل يم  ود  م، )ب( حلذف عنرص أأو جزء مم قدَّ
20.5وذكل يف حال تضمني عنرص أأو جزء ابلإحال بناء عىل القاعدة 

)اثنيا (
. 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املس تقبل اليوم املسأأل 

 ل يوجد وصف )عنرص( .1

 ل يوجد مطلب )عنرص(

غري املوجود أأو املطالب غري املوجودة وصف العن طريق تقدمي )اإضافة عنرص غري موجود 
 (يق تضمني الوصف غري املوجودة أأو املطالب غري املوجودة ابلإحالعن طر أأو 

 يداع دويل  مل يمعمت د اترخي اإ

  اترخي ابعامتد ، مما يسمح يف وقت لحقأأو تضمني عنرص اكمل  تقدميميكن
 الإيداع ادلويل

 تغيري دون

عن طريق تضمني أأو  ةودغري املوج الرسومعن طريق تقدمي )اإضافة عنرص غري موجود  ل يوجد رمس )عنرص( .2
 غري املوجودة ابلإحال( الرسوم

 يداع دويل  مت اعامتد اترخي اإ

  تقدمي مجيع الرسوم غري املوجودة )تأأثري حممتل عىل اترخي يف وقت لحق ميكن
نية، تق الناحية ال  من –)بال تأأثري عىل اترخي الإيداع( ا ابلإحال الإيداع( أأو تضميُّن

 يت؛، عىل النحو الآ ةغري موجود جزاءلأ حال خاصة 

 تغيري دون

جزء غري موجود )متاما (  .3
 من الوصف

جزء غري موجود )متاما ( 
 من املطالب

جزء غري موجود )متاما ( 

كامل غري املوجود  جلزءاأأو عن طريق تضمني غري املوجود  زءاجلعنرص )عن طريق تقدمي  اإ
 ابلإحال(

  ويلادليداع الإ مت اعامتد اترخي 

 اجلزء غري املوجود من الوصف أأو اجلزء غري املوجود من املطالب أأو ن تقدمي ميك
رمس واحد أأو أأكرث من الرسوم غري املوجودة يف وقت لحق )تأأثري حممتل عىل 

 لأجزاء "غري املوجودة" متاما  لتغيري  دون

 شمل ت  ل" غري املوجودأأن أأحاكم "اجلزء  توضيح
مطالب  وأأ عنرص اكمل )وصف  احلال اليت يكون فهيا

ع خطأأ ، ( ومأأو رس ع خطأأ  أأو يبدو أأنه قد ُأود  قد ُأود 
اليت يكون فهيا جزء من الوصف أأو  الول تشمل احل

ع خطأأ  أأو يبدو أأنه قد  املطالب أأو الرسوم قد ُأود 
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ع خطأأ   اترخي الإيداع( أأو ميكن تضمني ذكل ابلإحال )بال تأأثري عىل اترخي الإيداع( من الرسوم  ُأود 

ع خطأأ  وصف اكمل  .4 ود  مم
 عنرص()

واحد )أأو  اكملمطلب 
ود ع خطأأ   أأكرث(  )عنرص(مم

 واحد )أأو أأكرث( رمس اكمل
ع  ود   )عنرص( خطأأ  مم

 اكتب[امل]بعض 

ضافية من اإضافة  بوصفه ابلإحال غري املوجود )عن طريق تضمني العنرص  عنرصال نسخة اإ
 "(غري موجود ا  "جزء

 بال تأأثري )مل الصحيح ابلإحال ميكن تضمني الوصف أأو املطلب أأو الرمس الاك
 "بوصفه "أأجزاء غري موجودة الإيداع( عىل اترخي

  ل ميكن  –يظل الوصف أأو املطلب أأو الرمس الاكمل املمود ع خطأأ  يف الطلب
لطلب ابعالقة لن يكون هل لبحث دويل استبداهل وجيوز اس تخدامه كأساس 

 للمرحةل الوطنيةفور تعديهل ادلويل 

 [ماكتب أأخرى]

 ضافية من  ميكن ل ضافة نسخة اإ  التضمني ابلإحالعن طريق عنرص ال اإ

ع خطأأ " ود   حمك جديد بشأأن "تصحيح عنرص مم

ابلإحال )عن طريق تضمني العنرص الصحيح  استبدال عنرص
ع العنرص وحذف  مود   (خطأأ  امل

 وصف الاكمل املمود ع خطأأ  العنرص  الاس تعاضة عن(
( و أأكرثواحد أأ  أأو رمسواحد أأو أأكرث طلب م وأأ 
أأو واحد أأو أأكرث مطلب  وأأ عنرص حصيح )وصف ب 

ب ليف طعىل النحو الوارد ( واحد أأو أأكرث رمس
 ولويةالأ 

  ه ل ملف، ولكناملمود ع خطأأ  يف  عنرصميكن عرض ال
ل عىل أأنه   اذلي س يمعال ج جزء من الطلب ادلويليمعام 
ح( "سافر"خطأأ  )عىل غرار حَّ ص   مم

  شمل ت  ل "وجودغري امل"اجلزء أأحاكم توضيح أأن
مطلب  وأأ عنرص اكمل )وصف احلال اليت يكون فهيا 

ع خطأأ  أأو رمس(  ع خطأأ  أأو يبدو أأنه قد ُأود   قد ُأود 
 )انظر أأعاله(

ع وصف جزء من ال .5 ود  مم
 خطأأ  

جزء من املطلب أأو 

 اكتب[امل]بعض 

غري  "اجلزء)عن طريق تضمني  من الوصف أأو املطالب أأو الرسوماجلزء الصحيح اإضافة 
ع اخلاطئ يف الطلب ادلويلابلإحال "املوجود مود   (، مع ترك اجلزء امل

ود ع خطأأ " جزءحمك جديد بشأأن "تصحيح   مم

)عن طريق  جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوماستبدال 
ع  زءاجلوحذف صحيح ابلإحال زء ال تضمني اجل مود   (خطأأ  امل
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ود ع خطأأ   املطالب  مم

أأو الرسوم رمس جزء من ال
ع  ود   خطأأ  مم

  بال تأأثري )ميكن تضمني اجلزء الصحيح من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم ابلإحال
 "بوصفه "أأجزاء غري موجودة الإيداع( عىل اترخي

  حيمتل  –م يف الطلب و لب أأو الرساالوصف أأو املطع خطأأ  من اجلزء املمود  يظل

حبث دويل يف الغالب عن سفر ي لن  هولكنيتسبب ذكل يف حدوث التباس، أأن 
 للمرحةل الوطنيةفور تعديهل لطلب ادلويل ل عالقة هل اب

 [ماكتب أأخرى]

ضافية من  ميكنل  ضافة نسخة اإ  نيتضمعن طريق  جزء الوصف أأو املطالب أأو الرسوماإ
 ابلإحال "جزء غري موجود"

  من الوصف أأو املمود ع خطأأ  الاس تعاضة عن اجلزء
و الوارد عىل النحصحيح املطالب أأو الرسوم ابجلزء ال 

 ولويةالأ ب ليف ط

  ه ل ملف، ولكناملمود ع خطأأ  يف  اجلزءميكن عرض
ل عىل أأنه   اذلي س يمعال ج جزء من الطلب ادلويليمعام 
ح( "سافر"خطأأ  )عىل غرار حَّ ص   مم

شمل احلال اليت ت  ل "غري املوجود"اجلزء أأحاكم توضيح أأن 
ع قد أُ جزء من الوصف أأو املطالب أأو الرسوم يكون فهيا  ود 

ع خطأأ    )انظر أأعاله( خطأأ  أأو يبدو أأنه قد ُأود 

 هناية املرفق الثاين والوثيقة[] 


