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ية: األصل ز  باإلنكلي 
  2022 سبتمب   23 التاري    خ: 

اءات ا  لفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الب 

ة  الدورة الخامسة عشر
 2022أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

 اللغاتالطلبات الدولية المتعددة 

اءاتوثيقة من إعداد المكتب  ي للير  األوروبر

 ملخص

اءات تعديل القاعدة  .1 ي للير ح المكتب األوروبر ي يجب أن تتبعها مكاتب تسلم  (ثالثا)26.3يقير
بهدف توضيح وتنسيق اإلجراءات التر

 : ي
ي الحاالت التر

 الطلبات فز

أجزاء من الوصف/المطالبات بلغة مختلفة عن  تودعأو  ،وصف الطلب الدولي بلغة مختلفة عن لغة المطالبات يودع فيها  (أ)
ي العن

 رص؛الغة بافر

 . جميع هذه اللغات مكتب التسلم المختصويقبل  (ب)

 معلومات أساسية

ا للمادة  .2
ً
لغة الوالرسومات والملخص( ب ة )المطالبات("، يجب أن يكون الطلب الدولي )الطلب والوصف والمطالب1("4)3وفق

ي أن يكون الوصف والمطالبة )المطالبات( الخاصة بالطلب الدولي بأي لغة اليداع اإل اري    خ ت اعتماد بغرض . ومع ذلك، المقررة
، يكفز دولي

ز " 2("1)11يقبلها مكتب التسلم المختص بما يتماشى مع المادة   )ج(. 1.20)أ( و1.12 والقاعدتي 

ة هي ختلفة، ( بلغات مذلك عىل هذا األساس، عندما يكون وصف و/أو مطالبات طلب دولي )أو أي جزء منو  .3 لغات  وهذه األخي 
اءات، فإن  ي للير ، الطلب تاري    خ استالمالتاري    خ إيداع دولي ك  يعتمد ، تسلم الطلبات، بصفته مكتب هذا األخي  رسمية للمكتب األوروبر

ي النسخة اإلن4)3الطلب إل تقديم ترجمة بهدف ضمان االمتثال للمادة  مودعويدعو 
ية األصلية للمعاهدة، تتطلب المادة ك()ط(. فز ز لي 

ي النسخة الفرنسية األصلية، ينص النص رصاحة و؛ (in a prescribed language)" ررةمق" أن يكون الطلب الدولي "بلغة 1("4) 3
فز

ي  ومع ذلك، الحظ المكتب 1"(. dans une des langues prescrites …)" واحدةعىل أن الطلب الدولي يجب أن يكون بلغة  األوروبر
جمة هذا.  ي طلب الير

اءات ال توفر أساًسا قانونًيا واضًحا لالعتماد عليه فز اءات أن معاهدة التعاون بشأن الير  للير

                                                
ية ونص اللغة الفرنسية للمعاهدة ك()أ( عىل أن كال من نص اللغة اإلن1)67تنص المادة  1 ز  الحجية.  لهما نفسلي 
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ي ديسمير  أطلقلهذا السبب، و  .4
ز
اءات ف ي للير ي  من خاللالممارسة  تلكمناقشة حول  2021المكتب األوروبر

وبز المنتدى اإللكير
اءات )للمجموعة الفرعية لجودة معاهدة ا ي اعتمدتها مكاتب تسلم ويكي لتعاون بشأن الير

( بهدف جمع التعليقات حول الممارسات التر
ي 
ز
 مماثلة.  حاالت الطلبات األخرى ف

نهج منسق. وذكر مكتبان أنهما ل وجود فيما يتعلق باإلجراء الواجب اتباعه وبالتالي ال بالفعل غائب المشاورة أن الوضوح  وأثبتت .5
 . ي مثل هذه الحالة سوف يلتمسان مشورة المكتب الدولي

ز
مكتب آخر تاري    خ اإليداع الدولي ثم يدعو المودع لتقديم ترجمة  ويعتمد ف

، بل ينصح مودع الطلب بتقديم طلب لتصحيح يعتمد  ال ، ومن ناحية أخرى. 3.12بموجب القاعدة   مكتب آخر تاري    خ اإليداع الدولي
تب عىل ذلك تحويل تاري    خ اإليداع الدولي إل التاري    خ الذي 11الطلب الدولي بموجب المادة  ي التصويب، مما يير

 . تم فيه تلفر

ي هذا الشأن  استشارة المكتب الدولي  وتمت .6
ز
ي يتبعها تتمثل و . كذلك ف

ي مثل هذه الحاالت طلبات كمكتب تسلم   الممارسة التر
ز
ف

ي 
ز
جمة لغرض البحث الدولي بموجب القاعدة الطلب تاري    خ اإليداع الدولي و  اعتماد ف  . 3.12ير

ي كل ما  .7
وري لضمان معالجة منسقة لهذه الحاالت.  ويعتز وجود أساس  ومن شأنسبق أن توضيح اإلجراء الواجب اتباعه رصز

ي لكل من مكاتب تسلم
ز القانوبز جمة الالزمة أن يزيد اليقي 

ي واضح لطلب الير
.  الطلبات قانوبز ز  والمستخدمي 

حمختلف الخيارات تقييم   وتقديم مقبر

 تاري    خ اإليداع الدولي  اعتماد عدم 

أجزاء من الوصف/المطالبات  أودعتوصف الطلب الدولي بلغة مختلفة عن لغة المطالبات، أو  أودعتجدر اإلشارة إل أنه إذا  .8
ي 
ي ذلك اللغات التر

الطلب الدولي إل المكتب  ُيرسل)أ(، 1.12بموجب القاعدة الطلبات يقبلها مكتب تسلم  ال بلغات مختلفة، بما فز
المكتب الدولي بعد ذلك  ويعتمد (. تسلم الطلباتتب امن المبادئ التوجيهية لمك 56)الفقرة  تسلم الطلباتمكتب  بصفتهالدولي 

، إذا  ي المادة  ما استوفيتتاري    خ إيداع دولي
فيه مكتب  الذي استلماألصىلي التاري    خ  يوافق، 11جميع المتطلبات المنصوص عليها فز

 (. 4.19الطلب الدولي )القاعدة  الطلبات تسلم

ي تحتوي عىل وصف بلغة مختلفة عن لغة المطالبات أو تحتوي  تلك 11غي  متوافقة مع المادة  قد تعتير  .9
الطلبات الدولية التر

تب عىل ذلك أن و جميع اللغات. مكتب تسلم الطلبات قبول  رغمبلغة مختلفة،  المطالباتعىل أجزاء من الوصف/  الطلبات  تلكيير
ي الفقرة 

،  8ستعامل بشكل مختلف عن تلك الموصوفة فز ما بالنظر إل  امتيازات عظيمةالطلبات من  مودعو  سُيحرمأعاله. وبالتالي
.  بشأن 11المادة  تدعو إليه  تاري    خ اإليداع الدولي

 إل المكتب الدولي  إحالة الطلبات الدولية

ي إحالة الطلب الدولي إل المكتب الدولي  اعتماد يتمثل أحد الحلول الممكنة لمشكلة  .10
بصفته مكتب تاري    خ اإليداع الدولي فز

ي ال يقبلها  ما يشمل، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة عندتسلم الطلبات
الوصف الكامل و/أو المطالبات )أو أي جزء منها( اللغات التر

 أعاله(.  9ر الفقرة )انظ تسلم الطلباتمكتب 

 إعادة الرسوم إلزامية)عىل سبيل المثال،  مكاتب تسلم الطلباتومع ذلك، سيؤدي هذا الحل إل زيادة العبء اإلداري عىل  .11
 إل تأخي  معالجة الملف. ذلك ( وسيؤدي المدفوعة

ً
وريا بالنظر إل أنه ألغراض و حتما ،  اعتماد ال يبدو هذا رصز تاري    خ اإليداع الدولي

ي يكون فيها الوصف و/أو  1.12بموجب القاعدة  تسلم الطلبات"أي لغة" يقبلها مكتب  عبارةتفسي  يمكن 
عىل أنها تغطي الحالة التر

 . تسلم الطلبات جميع اللغاتمكتب  عندما يقبلالمطالبات بلغات متعددة، 

 الدولي والدعوة إل تقديم ترجمة اإليداعتاري    خ  اعتماد 

ي  .12
ي عندئذ دعوة المودع لتقديم ترجمة  اعتماد ترى بعض المكاتب أنه ينبغز

ي مثل هذه الحاالت وأنه ينبغز
تاري    خ اإليداع الدولي فز

 . 3.12ألغراض البحث الدولي بموجب القاعدة 

ي و  .13
ي الحاالت التر

 للتطبيق فز
ً
الوصف و /أو المطالبات )أو أي جزء منها(  ُيقدم فيها عىل الرغم من أن هذا الحل قد يكون قابال

ي حالة بلغات مختلفة
ي  تسلم الطلباتمكتب  قبول وفز

 يغطي إدارة البحث الدولي المختارة، فإنه ال  عىل عكساللغات  تلكجميع  المعتز
ي 
ة، يفتقر مكتب تسلم الطلبات واللغات.  تلك وإدارة البحث الدولي  تسلم الطلباتمكتب يقبل فيها كل من الحالة التر ي الحالة األخي 

فز
ي واضح لدعوة ا

جمة بموجب القاعدة إل أساس قانوبز ي الواقع هو الوضع الذي يجد 3.12لمودع لتقديم ترجمة ألغراض الير
، وهذا فز

اءات نفسه كمكتب استالم ي للير  . كلما وقعت تلك الحالة  فيه المكتب األوروبر
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ح:   )ـه((ثالثا)26.3الدولي والدعوة إل تقديم ترجمة بموجب القاعدة الجديدة  اإليداعتاري    خ  اعتماد مقير

ود القاعدة  .14 ز حة مكاتب تسلم الطلبات، بمجرد  )ـه()ثالثا(26.3سير ي  اعتماد الجديدة المقير
، بأساس قانوبز تاري    خ اإليداع الدولي

 للمادة 
ً
ي حالة الشك فيما إذا كانت و". 1("4)3واضح لطلب ترجمة الوصف و/أو المطالبات )أو أي جزء منها( إل لغة واحدة امتثاال

ز
ف

اءات لمثل هذا الحكم الجديد، " هي األ 1("4)3المادة  ي معاهدة التعاون بشأن الير
ز
ي المناسب ف

إل النسخة الفرنسية  ُيشار ساس القانوبز
ي تؤكد 1("4)3األصلية للمادة 

ورة "، التر "(. … dans une des langues prescritesأن يكون الطلب الدولي بلغة واحدة )"رصز
ي مناسب فقط ويجدر الذكر 

ز
ز أو أكير يقبلها مكتب  أن هذا الحكم اإلضاف ي يحتوي فيها الطلب عىل صياغة بلغتي 

ي الحاالت التر
ز
تسلم ف

 . الطلبات

ي و  .15
حة تعتز ي القاعدة الجديدة المقير

ز
ي لغة ال تلكـه()ثالثا()26.3اللغة الوحيدة المشار إليها ف

ي بالمتطلبات التالية: لغة تقبلها التر
تفز

، و   تلكتعكس و )أ(. 1.12بموجب المادة  تسلم الطلباتمكتب  يقبلها نشى ولغة اللغة هي إدارة البحث الدولي إلجراء البحث الدولي
جمات لغرض البحث. 3.12المتطلبات متطلبات القاعدة   )أ( المطبقة عىل الير

جمة المطلوبة قبل اإلخطار برقم الطلب وتاري    خ اإليداع الدولي  تودعإذا لم و  .16  سُيدىع)ج((،  2.20الطلب )القاعدة  لمودعالير
.  عمود  ي غضون شهر واحد من تاري    خ استالم الطلب الدولي

ز
 الطلب للقيام بذلك ف

ي غضون و .17
ز
جمة ف ي حالة عدم استالم الير

ز
ي القاعدة ةالزمني تلك المهلةف

ز
)ج( إل )ـه( 3.12، فإن اإلجراء المنصوص عليه ف

ات الالزمة:   للتطبيق بعد إجراء التغيي 
ً
جم ُيدىع مودعسيكون قابال ي غضون شهر  التأخي  رسوم  وتسديد ة المطلوبة الطلب لتقديم الير

ز
ف

 ، ي آخرا واحد من تاري    خ الدعوة أو شهرين من تاري    خ استالم الطلب الدولي
عتير . مع األخذ بالتاري    خ الذي ينقضز

ُ
جمات  وست الير

ي الوقت المحدد.  15والمدفوعات المستلمة قبل انتهاء المهلة المحددة ب  
ز
خالف ذلك، يعتير و شهًرا من تاري    خ األولوية مستلمة ف

 وفقا لذلك.  1.29الطلب مسحوبا وتنطبق القاعدة 

ي المطالبات و  .18
 ترجمة )أجزاء( المطالبات أو الوصف المقدم بلغة مختلفة إل لغة بافر

ً
يعتير النهج البديل الذي يتطلب أوال

ي القاعدة 
، المهلة الزمنية المنصوص عليها فز

ً
ا. أوال

ً
جمة ال3.12والوصف أكير عبئ طلب بأكمله إل لغة مقبولة للبحث من قبل )أ( لير

ي غضون شهر واحد من استالم 
ة للغاية، أي فز ك أي إمكانية و . مكتب تسلم الطلبات الطلب الدولي إدارة البحث الدولي قصي  هذا ال يير

ترجمة واحدة  طلباتتسلم الللترصف بطريقة متسلسلة. ثانًيا، من وجهة نظر المستخدم، يكون األمر أكير كفاءة عندما يطلب مكتب 
 ، ا، من منظور تشغيىلي

ً
. ثالث ز ا مع البحث والنشى الدوليي 

ً
ز  من شأنفقط إل لغة واحدة تتناسب أيض دعوة المودع تقديم ترجمتي 

ز أن  ز الخطوتي  ز والتحقق من االمتثال لهاتي   من طلب ترجمة واحدة  يضعمختلفتي 
ً
وري عىل مكاتب تسلم الطلبات بدال ا غي  رصز

ً
عبئ

 إلجراء بأكمله. ا ضمنفقط 

لتعليق عىل اإل  إن الفريق العامل مدعو  .19
ح ي الفقرات من  المقير

وعىل  18إل  14الوارد فز
حة عىل القاعدة  ي  (ثالثا)26.3التعديالت المقير

الواردة فز
 مرفق هذه الوثيقة. 

المرفق[ ذلك]يىلي 
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اءاتاإلرشادية التعديالت  ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الب   المقبر

 المحتويات

ي   26القاعدة 
ز
 2 ...................................................... مكتب تسلم الطلباتالتحقق من بعض عنارص الطلب الدولي وتصحيحها ف

[ ()ثانيا2.26إل  1.26  2 ........................................................................................................................]بدون تغيي 

وط المادية بناء عىل المادة  3.26  2 ................................................................................. "5()أ("1)14التحقق من الشى

[ )ثانيا(26.3  2 .................................................................................................................................... ]بدون تغيي 

 2 ............................................................................ "1("4)3الدعوة إل تصحيح أوجه النقص بناء عىل المادة  )ثالثا(26.3

[ 5.26إل  4.26  3 ............................................................................................................................ ]بدون تغيي 

ي تعد مسحوبة 29قاعدة ال
 4 ........................................................................................................... الطلبات الدولية التر

 4 .................................................................................................................... مالحظة مكتب تسلم الطلبات 29.1

[ 4.29إل  29.2  4 ............................................................................................................................ ]بدون تغيي 
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  26القاعدة 
  التحقق من بعض عنارص الطلب الدوىلي وتصحيحها 

ي مكتب 
 
 تسلم الطلباتف

[  (ثانيا)2.26إل  1.26  ]بدون تغيي 

وط المادية بناء عىل المادة  3.26  "5()أ("1)14التحقق من الشى

:  ) أ ( ، تول مكتب تسلم الطلبات التثبت مما يىلي  إذا أودع الطلب الدولي بلغة نشى

ي القاعدة  "1"
ز
وط المادية المشار إليها ف ي الشى

ز
ي  11أن الطلب الدولي يستوف

ز
حدود ما يلزم استيفاؤه ف

 دولي موحد بما فيه الكفاية؛
 إلعداد أي نشى

ي  )ثالثا(3.26أو  12.3وأن أية ترجمة مقدمة بناء عىل القاعدة  "2"
ز
وط المادية المشار إليها ف ي الشى

ز
تستوف

ي حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد نسخة مرضية؛ 11القاعدة 
ز
 ف

: إذا أودع الطلب الدولي بلغة ليست من  )ب(  مكتب تسلم الطلبات التثبت مما يىلي
ى
، تول  لغات النشى

ي القاعدة  "1"
وط المادية المشار إليها فز ي الشى

ي حدود ما يلزم استيفاؤه  11أن الطلب الدولي يستوفز
فز

 إلعداد نسخة مرضية،

وط  )ثالثا(3.26أو  12.4أو  12.3وأن أية ترجمة مقدمة بناء عىل القاعدة  "2" ي الشى
المادية والرسوم تستوفز

ي القاعدة 
 دولي موحد بما فيه الكفاية.  11المشار إليها فز

ي حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد أي نشى
 فز

[ )ثانيا(26.3  ]بدون تغيي 

 "1("4)3الدعوة إل تصحيح أوجه النقص بناء عىل المادة  )ثالثا(26.3

[ إل )د( ) أ (  ]بدون تغيي 

أجزاء من الوصف أو أجزاء من المطالبات  تودعوصف طلب دولي بلغة تختلف عن لغة المطالبات، أو  يودع)ـه( عندما 

ي مطالبات هذا العنرص، 
ي حالةبلغة تختلف عن لغة بافر

)أ(، 1.12جميع هذه اللغات بموجب القاعدة الطلبات قبول مكتب تسلم  وفز

ي غضون شهر واحد من تاري    خ استالمالطلب إل تقديم تر  مودعدعوة تسلم الطلبات يجب عىل مكتب 
 ، وترجمةالطلب الدولي  هجمة، فز

ي ُيقصد بها كلوصف المطالبات، أو أي جزء منها، بلغة واحدة 
:  والتر  ما يىلي
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  ،لغة تقبلها إدارة البحث الدولي إلجراء البحث الدولي ( 1)

، و ( 2)  لغة النشى

 )أ(. 1.12ولغة يقبلها مكتب تسلم الطلبات بموجب المادة ( 3)

 )ج( إل )ـه( مع إجراء التعديالت الالزمة. 3.12تطبق القاعدة و 

[ 5.26إل  4.26  ]بدون تغيي 
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 29القاعدة 

ي تعد مسحوبة
 الطلبات الدولية التر

 مالحظة مكتب تسلم الطلبات 29.1

أوجه النقص( أو )التخلف عن تصحيح بعض  26.5()ب( والقاعدة 1)14إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء عىل المادة 

ي القاعدة 3)14بناء عىل المادة 
ز
( )المالحظة 4)14)أ(( أو بناء عىل المادة 27.1()أ( )التخلف عن تسديد الرسوم المنصوص عليها ف

ي البنود "
ز
وط الواردة ف  الثا()ث3.26أو )د( 12.4)د( أو 12.3(( أو بناء عىل القاعدة 1)11" من المادة 3" إل "1الالحقة بعدم استيفاء الشى

جمة المطلوبة أو عن تسديد رسم التأخي  عند االقتضاء( أو بناء عىل القاعدة 
" )التخلف عن تقديم 1)ز("92.4)التخلف عن تقديم الير

 النسخة األصلية( أن الطلب الدولي يعد مسحوبا: 

لك أي وجب عليه أن يرسل النسخة األصلية إل المكتب الدولي )ما لم يكن قد أرسلها بالفعل( وكذ "1"

 تصحيح يقدمه مودع الطلب؛

ي أقرب فرصة، عىل أن يبلغه  "2"
ز
وجب عليه أن يبلغ ذلك اإلعالن لكل من مودع الطلب والمكتب الدولي ف

ز سبق له أن تسلم إخطارا بتعيينه؛  المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معي 

ي القاعدة  "3"
أو وجب عليه أن يبلغ  ،23وجب عليه أال يرسل صورة عن البحث كما هو منصوص عليه فز

 ذلك اإلعالن إلدارة البحث الدولي إن سبق إرسال صورة عن البحث؛

 وجب عليه أال يطالب المكتب الدولي بتبليغ مودع الطلب بتسلم النسخة األصلية؛ "4"

 الدولي للطلب الدولي إذا وصل اإلبالغ بذلك اإلخطار الذي يرسله مكتب تسلم الطلبات  "5"
ال يجرى النشى

 الدولي من الناحية التقنية. إل
  المكتب الدولي قبل االنتهاء من إعداد النشى

 [بدون تغيي  ] 4.29إل  29.2

 
 [والوثيقة ]نهاية المرفق
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