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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021 يونيو  3التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةالرابعة الدورة   عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

قة من الطلبات الدولية 
ّ
 السابقةالنسخ المصد

 الدول  المكتب  وثيقة من إعداد 

 موجز

من الطلبات الدولية كأساس  صليةال نسخ الللسماح باستخدام  حول الخيارات المتاحةإضافية  معلوماتالوثيقة  تعرض هذه .1
  حالة استخدام الطلب الدول  كأساس  المصدقةلنسخ تعتمد عليه ا

 
  طلب الحق لف

 
 ما يكون -لمطالبة الولوية ف

ً
 ذلك الطلب عادة

ا ينطبق المر نفسه دولًيا، ولكن 
ً
 الوطنية الالحقة.  عىل الطلباتأيض

 معلومات أساسية

  المكتب الدول  إل تقييم الخيارات المتاحة  .2
اءات اليابان  تيبات بشأن الدعا مكتب البر وثائق الولوية للتعامل مع  كفاءةكبر  ال بر

  يطالب فيها 
  الحالة التر

 
، هبطلالمودع من خالل ف   ، وخاصة الطلب الدول 

 
 طلب دول  سابق. بالولوية ف

طلب دول  سنوًيا كأساس  4000حوال   ُيستخدمالطلبات الوطنية السابقة،  بأولويةبينما تطالب معظم الطلبات الدولية و  .3
  ولوية بالمطالبة لل

 
ا كأساس لطلب دول  الحق ويُ ف

ً
  بمطالبة لستخدم عدد قليل أيض

  طلب وطت 
 
 80الحق. ويتعلق حوال   الولوية ف

  المائة من مطالبات الولوية 
 
  نفس مكتب تسلم الطلبات،  تلكف

 
  الطلبات الدولية بطلبات دولية سابقة مودعة ف

 
 مع جواز إحالةف

مطالبات الولوية المستندة إل  إلعدد قليل من مكاتب تسلم الطلبات  ينظر )ب(. ومع ذلك، 1.17 وثائق الولوية بموجب القاعدة. 
  مكاتب أخرى 

 
كةالطلبات الدولية المودعة ف  . بأنها مشبر

  معظم المكاتب الوطنية مع الطلبات الوطنية والدولية بشكل مختلف عن بعضها البعض. وُيتعامل  .4
 
عملية الحصول عىل فف

   بطلبعن تلك الخاصة  قد تختلف نسخ مصدقة من طلب دول  
  بعض الحوطت 

 
االت، تكون أقل كفاءة لكل من المودع ، وف

  تعمل وهناك والمكتب. 
اءات الوطنية  بصفتها مكتب إليداعحوال  رب  ع المكاتب التر خدمة الويبو للنفاذ الرقم  إل  ضمنطلبات البر

ا بإيداع الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب باعتباره مكتبال يسمح  (DASوثائق الولوية )
ً
 1لطلبات. تسلم ا ا أيض

                                                 
  ُيتاح عىل  1

ون     موقع الويبو اإللكبر
مكتب بصفته مكتب إيداع أو يقبلها كوثيقة أولوية بصفته  واحد مكتب  معها  يتعاملفهرس قابل للبحث يعرض أنواع الطلبات التر

  خدمة الويبو للنفاذ الرقم  إل وثائق الولوية
 . (DAS) نفاذ ف 

https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/
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ين جل ا( ل PCT/MIA/28/6من وثائق الولوية )الوثيقة  المصدقةأعد المكتب الدول  وثيقة عن النسخ و  .5 لدورة الثامنة والعشر
  مارس 

 
، PCT/MIA/28/9من ملخص رئيس الدورة )الوثيقة  22إل  15الفقرات من وتقدم . 2021الجتماع اإلدارات الدولية ف

  مرفق الوثيقة  الواردة
 
  ( تفاصيل المناقشات PCT/WG/14/2ف

 
 . هذه الوثيقة الواردة ف

 االعتبارات

  أي ترتيبات يتم وضعها بمتطلبات المادة  .6
: 3د)4يجب أن تف   

 ( من اتفاقية باريس والتر

ها( السابق "  بالولوية أن يورد صورة من الطلب )الوصف والرسومات وغبر
ً
م إقرارا

ِّ
يجوز لدول االتحاد أن تطلب مَمن ُيقد

  تلقت هذا الطلب أي تصديق، كما يمكن إيداعها عىل أية حال دون  إيداعه. 
وال تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التر

  أي وقت خالل ثالثة شهور من تاري    خ إيداع الطلب الالحق. 
 
ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة  رسوم ف

جمة مصحوبة بشهادة تبيرّ  تاري    خ اإليداع صادرة  . "من المصلحة المذكورة وببر

الذي يتعير  أن نهج، أي أن عدد الطلبات المعنية صغبر نسبًيا، من المهم أن تكون التكلفة معقولة وأن  علما باإلضافة إل ذلك، و  .7
 من االضطرار إل تسلم الطلباتضئيل أو معدوم عىل مكاتب  يكون أثره

ً
أنظمة  وضع، يجب أن يعالج جميع الحاالت ذات الصلة، بدال

ة من احتياجات تبادل الوثائق بل مجموعاتمتعددة تغط  مجموعات مختلفة   . صغبر

  الوقت و .8
 
،ف    2.21بموجب القاعدة  لمكتب الدول  فقطل ُيخول الحاض 

تعامل إعداد نسخ مصدقة من الطلبات الدولية التر
 الطلبات.  لتسلممكتب  بصفته معها 

اءات  جمعيتا اعتمدت و  .9   السلسلة الربعير  من اجتماعات جمعيات الدول اتحاد باريس واتحاد معاهدة التعاون بشأن البر
 
ف

  الويبو 
 
ة من المنعقدة العضاء ف   الفبر

 
ا عليه بشأن  2004أكتوبر  5سبتمبر إل  27ف

ً
من  9وثائق الولوية )الفقرة  إتاحةتفاهًما متفق

كبر  أكبر ، A/40/6 الوثيقة
 "(: 3"والجزاء ذات الصلة من البند "1"البند  عىل حيث تم البر

اءات عىل الخذ بالمبادئ التالية عند تطبيق المادة  ( من 3د)4"توافق جمعيتا اتحاد باريس واتحاد معاهدة التعاون بشأن البر
اءات والقاعدة  8اتفاقية باريس والمادة  هدة التعاون بشأن من الالئحة التنفيذية لمعا 17من معاهدة التعاون بشأن البر

اءات:   البر

م وثيقة الولوية أن تحدد ما يعتبر بمثابة تصديق عىل وثيقة الولوية وتاري    خ اإليداع  "1"
ِّ
  تقد

لإلدارة المختصة التر
  التصديق عىل ذلك النوع من الوثائق؛

م اتباعها ف    تعبر 
 والطريقة التر

يطة أن يسمح يقبل كل مكتب بتصديق واحد يشي عىل أكبر من وثيقة  "2" "(، شر أولوية واحدة )"التصديق الجماع 
  يشملها؛

 ذلك التصديق بتعريف كل وثائق الولوية التر

 يىل  قائمة غبر شاملة بأمثلة من أشكال التصديق عىل وثائق الولوية المتفق عىل قبولها:  فيما ترد  "3"

؛ -  
ر
  شكل ورف

 
 التصديق ف

  قابل لمعالجة  -
ون    شكل إلكبر

 
 النصوص؛والتصديق ف

؛ -  
ر
ونية عن تصديق ورف  وصورة إلكبر

؛ -  وتصديق جماع  عىل عدة وثائق لألولوية يرسلها مكتب إل مكتب آخر أو إل المكتب الدول 
  قاعدة بيانات أحد المكاتب مع إمكانية االطالع عىل تلك الوثائق لَمْن له  -

وتصديق جماع  عىل عدة وثائق لألولوية ترد ف 
  ذلك؛

 الحق ف 

اءات، ال يجوز لي مكتب معيرّ  أو مختار، بعد صدور وثيقة  17والقاعدة  8لغراض المادة  "4" من معاهدة التعاون بشأن البر
  
 
، أن يطالب بأي شكل مختلف أو إضاف  

ون    شكل إلكبر
 
 للمبادئ السابق ذكرها وتحويلها إل المكتب الدول  ف

ً
أولوية مصدق عليها وفقا

  توفبر نسخ ورقية عن وثائق الولوية المتعلقة بالطلبات الدولية المودعة  لوية. من التصديق عىل وثيقة الو 
 
ويستمر المكتب الدول  ف

اءات لي مكتب معيرّ  أو مختار يلتمس ذلك."  بناء عىل معاهدة التعاون بشأن البر

 خيارات المتاحةال

نسخ مصدقة من  مودع الطلبفائدة ل دهلتشمل إعدا صالحياتهبتوسيع  2.21بموجب القاعدة  ال يوص  المكتب الدول   .10
  لم 

 مكتب تسلم لها.  يكن بمثابةالطلبات التر

اءات بفعالية،  .11 ختم  تتضمنإل المكتب الدول   أصليةنسخة  إرسال يكونيجب أن ومع ذلك، لك  يعمل نظام معاهدة البر
(، من الناحية العملية،  بنسق بمعلومات مكافئة مرفقبرقم الطلب الدول  وتاري    خ اإليداع الدول  )أو  طلبال  

ون  بمثابة تصديق من إلكبر
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، يمكن اعتبار أن فيهه  نسخة طبق الصل من الطلب الدول  كما تم إيداعه  الصليةنسخة الأن  مكتب تسلم الطلبات . وبالتال 

 ظر فيها: ثالثة احتماالت عىل القل للن وهذا يطرحالمكتب الدول  يمتلك نسخة مصدقة من جميع الطلبات الدولية. 

  نفس مكتب تسلم الطلبات  " 1"
 
من  يلتمس، يمكن لهذا المكتب أن سابقا  دوليا  طلبا  باعتبارهعند إيداع طلب دول  الحق ف

من  الصليةنسخة البأن  مع تصديقه من جانب واحد لطلب السابق كوثيقة أولوية، من ا أصليةالمكتب الدول  استخدام نسخة 
ة من  للنسخة الصلية بأخذ صورةالمكتب الدول   ومن ثم يقوملصل. كانت نسخة طبق ا  الطلب السابق ذات الصلة مباشر

لتوضيح طبيعة الوثيقة للمكاتب  تبير  أن التصديق كان من جانب واحد إضافة صفحة غالف مع ملف الطلب السابق اآلخر 
 . المعينة

اءات إضافة أحكام جديدة إل  " 2"   المادتير  الالئحة التنفيذية لمعاهدة البر
 
( لإلشارة ضاحة إل أن 22و 17)عىل الرجح ف

.  تصديقا يشكل  النسخة الصليةإرسال  يمكن لي و من مكتب تسلم الطلبات بأنها نسخة طبق الصل من ذلك الطلب الدول 
خيار المناسب ال من خالل وضع عالمة عىلكوثيقة أولوية   السابق من الطلب النسخة الصليةمودع بعد ذلك اختيار استخدام 

  
 
للتعامل مع كل حالة عىل حدة وبدون أي إجراء  هما نفسيهما ، بغض النظر عما إذا كان مكتبا تسلم الطلبات الطلب استمارةف

 من قبل مكتب تسلم الطلبات. 

  المادتير  ل الالئحة التنفيذيةإضافة أحكام جديدة إل   "3"
 
اءات )عىل الرجح ف احة إل أن ( لإلشارة ض 22و 21معاهدة البر

 ولُيخولمن مكتب تسلم الطلبات بأنها نسخة طبق الصل من ذلك الطلب الدول   تصديقا يشكل  النسخة الصليةإرسال 
  مكتبة رقمية نيابة عن مكتب  إدراجللمكتب الدول  

 
 ومن ثم يطلبذلك.  المودعإذا طلب  تسلم الطلباتتلك النسخة ف

   إل الطلب النفاذ  شفرةبإدراج السابق  من الطلب النسخة الصليةاستخدام  المودع
 
إجراء الحق القيام بأي )أو  طلبالالسابق ف

نت( فيما يتعلق بالطلب الدول  الالحق  خدمة الويبو للنفاذ الرقم  إل وثائق الولوية الطلب من  بغرض استخراجعبر اإلنبر
(DAS) من ذلك، اتخاذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق 

ً
  الحق(.  )أو بدال

إل  ةالصحيح الشفرةاستالم  وقد ينجم عنبطلب وطت 
  ملف  لنسخة الصليةل تخصيص صفحة أمامية مناسبة

 
 قام بالفعللو الالحق بنفس الطريقة تماًما كما  الطلبوإتاحتها ف

ة  الطلب السابق بإتاحةمكتب تسلم الطلبات   (. DAS) خدمة الويبو للنفاذ الرقم  إل وثائق الولويةعىل مباشر

  المكتب الدول  الستخراج الثالثة المذكورة نفس القدر من  وستتطلب االعتبارات .12
 
أعمال تطوير تكنولوجيا المعلومات ف

  سيُ التفاصيل الدقيقة  ومن شأنكنسخة مصدقة.   وعرضها  النسخة الصلية
مزيد من  ضطلع بها أن يعتمد عىل إجراءحول العمال التر

   المصدقةلمحتويات. ومع ذلك، ستحتوي النسخة العرض  الطريقة المطلوبة الدراسات حول
 
عىل جميع أجزاء الطلب كما تم إيداعه ف

  النسخ التصويباتالصل وسيتم تميبر  أي عناض أخرى متضمنة )مثل 
 
المكتب الدول  بصفته مكتبا من  المصدقة، عىل النحو الوارد ف

ا للقاعدة لتسلم الطلبات 
ً
بشكل  المصدقةالنسخة  تلك، يجب أن يتم إعداد وبشكل عامعن الصفحات الصلية.  وضوحب( 2.21وفق

ا لتوثيق  إلنشاءتطورات طويلة المدى ب القيام عىلالمر هذا  سيتوقفبالكامل. ومع ذلك،  مؤتمت
ً
الطلب  مير  نظام أكبر وضوًحا واتساق

ه مرحلة إيداعه حتر من  ، عىل سبيل المثال(.  عىل تعديالتال باعتماد ، وراء ذلك)وما  نشر  
 نظًرا الختالفو ، وكمرحلة أوليةالفصل الثان 

  تعرض بها 
 المصدقةمحتويات نسخ السجالت، سيتعير  عىل المكتب الدول  تجميع النسخ  مختلف مكاتب تسلم الطلبات الطريقة التر

 ، ا  وسيشكل هذا يدوًيا إل حد كببر ً ا كببر
ً
   من الممكن إدارته نظًرا لقلة عدد الطلبات كل طلب، وإن كانالتعامل مع   يسببهعبئ

الدولية التر
  العملية. 

 
درج ف

ُ
 ست

:  المتاحة تتمثل المزايا والعيوب الرئيسية للخياراتو  .13  فيما يىل 

تعديالت عىل التعليمات اإلدارية  إدخال فقط من خالل" 1"الخيار  ُينفذ من وجهة نظر قانونية، من المحتمل أن  "1"
  ذلك بشكل خا

 
  يكون فيها مكتب  سينجح هذا المر الطلب(. ومع ذلك،  استمارة عىل ص)بما ف

  الحالة التر
 
تسلم فقط ف

ورة تطوير مكاتب تسلم الطلبات)باستثناء حوال  خمس الحاالت المحتملة(  الطلبير  هو نفسه لكال  الطلبات  مع ض 
الدول   عىل الطلب ا مناسبا من جانب واحد وهو إصداره تصديقخطوة إضافية وقيامه ب الخاصة بذلك تكنولوجيا المعلوماتل

بإرسال  تسلم الطلباتبما أن إمكانية قيام مكتب و نسخة من الطلب إل الطلب الدول  الالحق.  تحويل والتماسالسابق 
إرسال وثيقة  مواصلة التماس)ب( ستظل متاحة، يمكن للمودعير  1.17وثيقة الولوية إل المكتب الدول  بموجب القاعدة 

  نفس القيام بذلك عندما  سيواصلونحيث لوية لطلب دول  سابق بموجب هذه القاعدة )الو 
 
  أودع ف

يطالب طلب وطت 
 من اختيار الخيار بالولوية مكتب تسلم الطلبات

ً
من المكتب  يلتمسبأن  تسلم الطلباتمطالبة مكتب الذي يفيد ب "1"( بدال

 كوثيقة أولوية.   النسخة الصليةالدول  استخدام 

  من جانب فعاال " 2الخيار " سيكون "2"
 
بغض النظر عن مكاتب تسلم الطلبات المعنية ولن يتطلب أي إجراء إضاف

  تسلم الطلباتمكتب 
هذا  طلًبا دولًيا. ومن شأن الالحقالطلب  ال يكون فيها . ومع ذلك، فإنه لن يعالج الحاالت اإلضافية التر

ا  الخيار 
ً
ا أن يضع عبئ

ً
 خالف ذلك،مودع  الطلبات السابقة والالحقة، أو  تطابق للتأكد منكتب الدول  عىل الم إضافيا أيض

حدوث جراء إعالن مناسب، من أجل تجنب مخاطر نقل وثيقة أولوية غبر صحيحة  بواسطة كما يجبتوضيح االختالفات  
  
 
 الولوية.  بمطالباتالمتعلقة تفاصيل الأي أخطاء ف
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  3"الخيار تتجىل نفعية  "3"
 
عملية إضافة  أن عىل اعتبار أو دولًيا،  وطنًيا الحق، سواء كان  طلبمع أي  فعاليته" ف

عبر تلك  صحيح التماس تقديم ستنطلق من خالل (DASلنفاذ الرقم  إل وثائق الولوية )اخدمة السابق إل  الطلب
ات سواء عىل استمارة ت ولن ُيطلب القيام بأيالالحق.  الطلب ذي طبيعة مستقلة عن وهو طلب سيكون، الخدمة غيبر

من  آخر  التماستماًما مثل أي  ستبدو  العملية هوثيقة الولوية لن هذ الستخراجالطلب أو عىل أنظمة المكتب الدول  
 للتحققعالوة عىل ذلك، لن تكون هناك حاجة و . (DASلنفاذ الرقم  إل وثائق الولوية )اخدمة  المقدمة عبر  لتماساتالا

   المودعلتأكد من أن بغية ا اليدوي
 
شفرة النفاذ الرقم  إل وثائق بهذه الطريقة، نظًرا لن  الوثيقةنقل  التماسلديه الحق ف

  إمكانية النقل غبر المناسب بسبب "رقم تحقق" فعال ا باعتباره ا قد تم تصميمهالولوية 
 
  إدخال  حدوث لتالف

 
أخطاء ف

 . مطالبات الولوية

أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبيرّ  تاري    خ  "تستلزم  البلدان يمكنها أن ية باريس إل أن( من اتفاق3د)4تشبر المادة و  .14
جمة.   نسقتصديق ب إنشاء تسلم الطلباتمن مكتب  ال ُيستحسن أن ُيطلب". ومع ذلك، اإليداع صادرة من المصلحة المذكورة وببر

  لكل طلب دول  ) جديد 
 
ستخدم( عندما "3"و "2"لخيارين ا عىل النحو المطلوب ف

ُ
ا من مع فقط  ت

ً
ة جد إجمال  الطلبات نسبة صغبر

حالدولية ط، للتمكن من . وبناًء عىل ذلك، ُيقبر   الطلب، إما  استمارةتضمير  نسخة مصدقة من  ،الوفاء بهذا الشر
ر
 يختمه بنسق ورف

، أو  الطلبات مكتب تسلم النسخة ب مرفقةونية مكافئة إل المكتب الدول  بيانات إلكبر  بإرسالبرقم الطلب الدول  وتاري    خ اإليداع الدول 
اءات بهذا المر مع و اتحاد باريس  جمعيتا  قر تقد و . الصلية :  حولتفاهم المعاهدة التعاون بشأن البر  ما يىل 

اءات 8 ( من اتفاقية باريس والمادة3د)4 طبيق المادةفيما يخص التفاهم المتفق عليه بشأن ت"  من معاهدة التعاون بشأن البر
اءات 17 والقاعدة    من الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البر

 
السلسلة الربعير  من اجتماعات جمعيات المعتمد ف

ة من    الفبر
 
  الويبو المنعقدة ف

 
توافق جمعيتا اتحاد باريس واتحاد معاهدة  ،2004أكتوبر  5سبتمبر إل  27الدول العضاء ف

اءات   حالة إرسال  ، التعاون بشأن البر
 
، عىل ما من طلب دول  من مكتب تسلم الطلبات إل المكتب الدول   الصليةنسخة الف

 :  يىل 

 عىل صحة النسخة؛  تصديقا لطلب الدول  من ا أصليةيشكل إرسال نسخة  (أ)

عتبر استمارة (ب)
ُ
، أو  ت ونية  إتاحةالطلب المختوم برقم الطلب الدول  وتاري    خ اإليداع الدول  إل المكافئة البيانات اإللكبر
كنسخة   مستقبال  مع مالئمتها الستخدام النسخة الصلية، تسلم الطلباتمن مكتب  بمثابة تصديق، الصليةنسخة ال جانب

 ( من اتفاقية باريس ". 3د)4مصدقة بموجب المادة 

وع تعديالتو  .15 اءات، ويوضح بمزيد من الالئحة التنفيذية لمعاهدة البر  إرشادية إلدخالها عىل يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل مشر
  الفقرتير   "3"التفصيل كيف يمكن تنفيذ الخيار 

 
 أعاله.  13و 10عىل النحو المبير  ف

تيبات المذكورة أعاله تأثبر ضئيل عىل المكاتب الوطنية. و  .16   تقدم بالفعل  تسلم الطلباتلمكاتب  ويمكنسيكون للبر
القليلة التر

ا من الطلبات الدولية 
ً
  ذلك (DASالرقم  إل وثائق الولوية )خدمة النفاذ لنسخ

 
وستسىع الخدمة، عند االقتضاء، إل  ،االستمرار ف

ة من مكتب  .  عنها لدى البحثقبل  تسلم الطلباتالحصول عىل وثائق الولوية مباشر وري أن تكونالمكتب الدول   وليس من الض 
المكتب الدول  ف -سواء كمكاتب إيداع أو نفاذ ( DASولوية )خدمة النفاذ الرقم  إل وثائق ال مستخدم   تسلم الطلبات منمكاتب 

النسخ  الستخراجإل الخدمة  ينفذ ، سيكون المكتب الوحيد الذي وحسب ما هو جاري به العملمكتب إيداع، بصفته  سيتضف
 . الالحقة مع الطلبات الدوليةالستخدامها  المصدقة

إن الفريق العامل مدعو إل التعليق عىل  .17
اح   هذه الوثيقة. االقبر

 ات الواردة ف 

[يىل  ذلك المرفق]
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 21القاعدة 
 إعداد النسخ

 

[ 2.21و 1.21  ]دون تغيبر

 النسخ المصدقة للمكاتب الرقمية 3.21

ا للقاعدة 
ً
  حالة تقديم أحد المكاتب نسخة مصدقة من طلب دول  سابق وفق

 
ا للتعليمات 1.22ف

ً
، وفق )أ(، يجوز للمكتب الدول 

 كوثيقة أولوية.   ك  تستخدمها لمكتبة رقمية   المصدقةاإلدارية، إتاحة هذه النسخة 

ستصبح مجموعة و . والنسق الذي ستتاح بهمصدقة النسخة ال إتاحةستغط  التعليمات اإلدارية التفاصيل المتعلقة بوقت التعليق: ]
  يتوفر عليها نسخ ال

 وسيتول. (DASخدمة النفاذ الرقم  إل وثائق الولوية )بمكتبة رقمية مرتبطة  بمثابة المكتب الدول  الصلية التر
  معظم الحاالت، وبه.  ةالمرتبط النفاذ  وشفرةرقم الطلب الدول  الصحيح  من خالل تقديمالحق اللطلب االمودع، من حيث المبدأ، 

 
ف

  نسق مناسبلبضعة أيام لن المصدقة فعليا  إتاحة النسخةسيتأخر 
 
استالم رقم الطلب  ومن شان -ها لن تكون جاهزة بعد لعرضه ف

  المراحل المبكرة وستكون هذه العملية إنشاء الوثيقة المطلوبة. المتعلقة بلمكتب الدول  امهمة  أن يفتح الباب أمام النفاذ  وشفرة
 
 ف

  ترسلها مخ الصليةنسخ اليدوية لن 
 لم يتم فهرستها بشكل كاٍف للسماح بأتمتة موثوقة تماًما. الطلبات مكاتب تسلم  تلفالتر

النسخ ليشمل الطلبات الدولية السابقة و  غبر من الطلبات  المصدقةليشمل النسخ  التدببر من حيث المبدأ، يمكن تمديد نفس و 
ب لها حسابتكاليف إضافية لم أداء  يؤدي إلقد  غبر أن ذلك)أ(. 1.17المستلمة من المودعير  بموجب القاعدة  وتبدو من  ُيض 

  أبدا طلب قيمة محدودة نظًرا لن الوهلة الول أنها ذات
خدمة النفاذ الرقم  إل وثائق الولوية  من الوثائقمثل هذه  استخراجه ال ينبىع 

فوائد  ولن تتضح(. 2.17بموجب القاعدة  المعينةللمكاتب  سلفا يجب أن تكون متاحة  الوثائقدخول المرحلة الوطنية )لن من أجل 
  تعمل بالتوازي مع  مع الطلباتإضافية إال  مصدقةالحاجة إل تقديم نسخ  تفادي

اءات  طلباتالتر   لم تتح بعد المعاهدة البر
نسخها  تر

[. (DASخدمة النفاذ الرقم  إل وثائق الولوية )عىل  المصدقة
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 22القاعدة 
جمة  تحويل النسخة األصلية والير

 

 اإلجراءات  21.22
 
 

  المادة  )أ(
 
الطلب ( إيجابية، وال تحول التعليمات المتعلقة بالمن القوم  دون تناول 1)11إذا كانت المعاينة المنصوص عليها ف

 .    الدول  عىل هذا الساس، وجب عىل مكتب تسلم الطلبات أن يحّول النسخة الصلية إل المكتب الدول 
 
ويجب إجراء هذا التحويل ف

 . ورية للحفاظ عىل المن القوم 
، أو الحصول عىل اإلذن إن كانت المراقبة ض  وعىل كل حال،  أقرب فرصة بعد تسلم الطلب الدول 

  الوقت المناسب بحيث تصل إل المكتب  يجب عىل مكتب تسلم
 
لدول  بعد انقضاء الشهر االطلبات أن يحّول النسخة الصلية ف

يد، وجب عىل مكتب تسلم الطلبات أن يرسل النسخة  الثالث عشر عىل الكبر اعتبارا من تاري    خ الولوية.  وإذا جرى التحويل بالبر

. الصلية قبل انقضاء الشهر الثالث عشر من تاري    خ ا عىل بمثابة تصديق  الصليةنسخة ال تحويلعتبر يُ و  لولوية بخمسة أيام عىل الكبر

ات و من الطلب الدول  كما تم إيداعه.  طبق الصلنسخة  ها أن نسخة الطلب  استمارةب أو المرفقة المقدمة حوليجب أن تشكل المؤشر

.  الذي يبير   تسلم الطلباتمن مكتب  الصلية بمثابة تصديق  تاري    خ اإليداع الدول 

 

عتبر التعليق: ]
ُ
  تنشأ الصىل  لطلب بمثابة االنسخة الصلية  عادة ما كانت ت

المكاتب  عىل مستوىجميع عمليات المعالجة  عنها ، والتر
ط أن تتم  ا نظري أخرى نسخةالفرق بير  النسخة الصلية وأي  يظل. ومع ذلك، من الناحية الرقمية، المعينة المعالجة إل حد كببر بشر

حة هنا  ويتجىل بشكل صحيح.    الغرض من الكلمات المقبر
 
  ضاحة بمتطلبات المادة  الصليةنسخة ال لتحويلأساس  وضع ف

  تف 
التر

( 3د)4   تتطلب )عند تطبيقها عىل طلب دول 
فيد بأن: النسخة ه  نسخة ي تسلم الطلباتمن مكتب  تصديقا ( من اتفاقية باريس، والتر

  سجالتهعىل ) طبق الصل
 
 يتيح لمكتب تسلم الطلبات إمكانية وضع أساس (، وكذلكاعتبار أن مكتب تسلم الطلبات يتوفر عليها ف

. ي تقديم تصديق بمعالجة رقمية  لضمان القيام" ب المقدمة حول أو المرفقة " عبارةالغرض من ويتجىل شبر إل تاري    خ اإليداع الدول 
  أن تتطلب "ختم" 

  ال ينبىع 
  قدمها المودع XML بنسق طلبال استمارة بياناتتسمح بأن تكون ، بل تالصور بالمعلومافعالة، والتر

 التر
   مرفقةالصىل  

 يمكن قراءته آلًيا.[ بنسقالمعلومات المكافئة  تتيحببيانات المكتب التر

[ )ب(  إل )ح( ]بدون تغيبر

 [تظل محذوفة] 22.2

3.22 ]  ]بدون تغيبر

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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