
 

PCT/WG/15/5 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 أغسطس 12التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر

ة الخامسةالدورة   عشر
 2022 أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

 المكتوبةغي  المواد المكشوفة باالستشهاد 

 المكتب الدول   وثيقة من إعداد 

 ملخص

بموجب معاهدة التعاون  حالة التقنية الصناعية السابقةإل الموافقة عىل مبدأ توسيع نطاق تعريف مدعو الفريق العامل  إن .1
اءات( ليشمل  اءات )معاهدة الير دراسة التفاصيل الالزمة للتنفيذ إل اإلدارات الدولية  دعوةإل و  المكتوبةغي   المواد المكشوفةبشأن الير

احاتوتقديم   . أخرى معنية اتفريق العامل وأي هيئهذا الإل الدورات المقبلة ل اقير

 معلومات أساسية

2.  ،   الوثيقة دعا المكتب الدول 
حالة التقنية ، اإلدارات الدولية إل التعليق عىل فكرة توسيع نطاق تعريف PCT/MIA/29/2فز

اءات ليشمل  الدول   والفحص التمهيديلبحث الدول  فيما يخص ا الصناعية السابقة غي   المواد المكشوفةبموجب معاهدة الير
  تستخدمها مع التعاريف أن يجعل التعريف أكير انسجام   ذلك من شأن. و المكتوبة

  العديد من الدول المتعاقدة.  ا التر
ا  ولقر اح دعم  االقير

اح سيحس   ا من اإلدارات، ولوحظ أن االقير ز واسع   المواد المكشوفة بمراعاةن جودة منتجات العمل الدولية من خالل السماح للفاحصي 
لةبيانات عند إعداد  المكتوبةغي  

ّ
ا من القضايا التفصيلية اإلداراتمن ناحية أخرى، أثارت و . والنشاط االبتكاريبشأن الجدة  معل

 
 عدد

  شملت 
ات التر ز تقديمها للالمعلومات واإلرشادات اإلضافية أنظمة تكنولوجيا  عىل إدخالها يلزم سالتغيي    سيتعي  

ز ومكاتب التر فاحصي 
اءات     تلك المواد وتخزين  المكتوبةغي   بالمواد المكشوفةالستشهاد فيما يخص االير

 المواد المكشوفةمثل  ،تقليديةوسائط غي   فز
نت بحلول  ةمتاح إحدى المواد المكشوفةعد تإذا لم  أهمية خاصة ذلك كتس  سيو . ةالبرصي ةالسمعي الخاص فحص العىل اإلنير

المرحلة الوطنية. ب
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صفحة الويك  الخاصة المكتب الدول  مشاورات غي  رسمية عير  أطلقإلدارات الدولية، اجتماع الدورة المذكورة ال عقب و  .3
  بال
ت خالل االجتماع. بالفريق الفرع  المعتز   أثي 

 جودة حول عدد من القضايا التر

وري النظر فيما إذا كان  .4 اءات، كان من الرصز ز وفيما يتعلق بصياغة التعديالت عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة الير اإلبقاء عىل  يتعي  
ز    9.70ة القاعد وبالتال  ) 2.64و)ب( 1.33القاعدتي 

.  ةمحذوف تظهر (، والتر اح األصىل  للمكتب الدول 
  االقير
ز
ط ف أن  القاعدتانوتشير

   المواد المكشوفة المكتوبةدول  البحث التقرير  يرسد 
  وقعت التر

ز
( فيما يخص التاري    خ اإليداع الدول  )ف    أوبحث الدول 

ز
التاري    خ ف

  
(فيما يخص ال) المعتز   تاري    خ ال فحص التمهيدي الدول 

ز
 التاري    خ. ذلك قبل  وقع مكتوبغي   كشفإذا كانت تشي  إل  حق، ، أو ف

  قد و القواعد تظل مفيدة.  تلكأن  إلالنتائج المؤقتة لتلك المشاورة وخلصت  .5
ز
 جوهر نصها  عىلإدخال تغيي  طفيف  ُيرغب ف

الفعلية. ومع ذلك، ألغراض  السابقةحالة التقنية الصناعية  باعتبارها  المواد المكشوفة غي  المكتوبةدعم تأدلة  تقدم لبيان أنها 
  هذا االجتماع، 

ز
 . تغيي   نبدو تلك القواعد ظلت المناقشة ف

، بالمواد المكشوفة غي  المكتوبةفيما يتعلق باالستشهاد  ذات الطابع العمىل  قضايا الورات وتناولت فئة ثانية من المشا .6
   بما
ز
 ذلك:  ف

  المواد المكشوفة غي  المكتوبةتلك ، ووسائل تقديم دليل عىل ا وتخزينه ةالبرصي ةالسمعي بالمواد المكشوفةاالستشهاد ،
نت؛ ة عىلمتاحسابقة  مادة مكشوفة عد تخاصة إذا لم   اإلنير

  ذلك كيفية و  
ز
  شكل مكتوب، بما ف

ز
  مقاطع المدرجة غي  المسموعة  المواد المكشوفةتحويل توثيق مقاطع الفيديو ف

ز
ف

 ؛إل نص الفيديو 

  وتوزيعها.  البرصية/ السمعيةوحجم الملف عند حفظ التسجيالت  بحق المؤلفالمشكالت المتعلقة و 

  ز تواري    خ الكشف بطريقة موثوقة تحديد و ز بي  ز  تاري    خ الكشف األصىل  ، والتميي   ذلك الكشفمن  وتاري    خ إتاحة سجل معي  
 ؛ شبك  عىل نظام 

  نتالتعامل مع المواد المكشوفة كيفية و  عنوانلإحدى إدارات البحث الدول  بطباعة لقطة شاشة لمثل قيام  – عىل اإلنير
 من االستشهاد به مكتوببمثابة كشف  واعتبارها  (URL) الشبك  

ً
 ". O"من الفئة كمرجع   ا بدال

 و  .7
ُ
 تجسيد بكيفية  لها عالقةالممارسات بشأن هذه النقاط وأي نقاط أخرى يمكن أن تكون  مشاطرةتعليق و إل العيت اإلدارات د
ات  درج أي تغيي 
ُ
اءات ل الالئحة التنفيذيةعىل ت   معاهدة الير

دخل  تعديالت فز
ُ
اءات والمبادئ  عىلت التعليمات اإلدارية لمعاهدة الير

اءات، أو الدول  بناء عىل التوجيهية للبحث الدول  والفحص التمهيدي    معاهدة الير
 وما تزال تلك. ST.14معيار الويبو لتطوير فز

 . المشاورات جارية

ح  المواد غبر المكتوبةب االستشهاد عىل  إدخالها  التحديثات المقبر

 حالة التقنية الصناعية السابقةتعريف 

وع تعديالت عىل  .8 اءات من شأنها أن توس  ل الالئحة التنفيذيةيعرض مرفق هذه الوثيقة مرسر حالة تعريف نطاق ع معاهدة الير
تعريف  القصد منو ، المكتوبة وغي  المكتوبة عىل حد سواء. المواد المكشوفةلتشمل جميع أنواع  الوجيهة التقنية الصناعية السابقة

   حالة التقنية الصناعية السابقة
يعات المع  اتساقه ضمان هو التعديالت  تلكالوارد فز اءات. الخاصة بالوطنية واإلقليمية ترسر كما و الير

  الفقرة 
وع التعديالت 4نوقش فز   الوثيقة  أعاله، يختلف مرسر

حة عن التعديالت الواردة فز إذ سيتم اإلبقاء  PCT/MIA/29/2المقير
ز  وع التعديالت.  2.64)ب( و1.33 عىل القاعدتي    مرسر

 فز

 باالستشهاد بالمواد المكشوفة غي  المكتوبةالممارسات المتعلقة 

حنتيجة  .9 اءات،  إدخالها  التعديالت المقير  لمواد المكشوفةبا الخاصةالمعالجة  وقفسيتم عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة الير
ز  .  مختلف االستمارات تبسيط غي  المكتوبة، وسيتعي   اءات إل حد كبي    من معاهدة الير

ز األول والثانز   الفصلي 
ات و فز ستؤثر التغيي 

  ذلك 409أو  IPEA/408و ISA/237الرئيسية عىل االستمارات 
ما اللذان  والسادس الخامس اإلطاران، بما فز  ُصم 

ً
بشكل أساس   أصل

  ورغمالمواد المكتوبة. ب االستشهاد الستيعاب 
 
  حد ذاته، إال أنه  أن

بذل جهد كبي  لتكييف التعليمات اإلدارية  سيلزمالتبسيط أمر جيد فز
اءات والمبادئ التوجيهية للبحث اءات، بناء عىل الدول  والفحص التمهيدي الدول   لمعاهدة الير محتوى معيار  مراجعةولمعاهدة الير

  الفقرة  . ST.14الويبو 
كرت فز

ُ
ز  6وذ   يتعي  

ا  تلك العمليةصعوبة  وتكمن معالجتها. من هذه الوثيقة بعض القضايا العملية التر   جزئي 
 فز

التسجيالت السمعية مثل  ،أنواع المواد غي  المكتوبةمختلف تحتوي و المتعلقة بالمواد غي  المكتوبة. االستشهادات  أنساقتنوع 
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ات  ،أو ملفات الوسائط المتعددة البرصية أو ز ز سمواد المكتوبة. كما الخاصة بال المعياريةاالستشهادات  تختلف عنعىل مي    إجراءيتعي  
  تستخدمها اإلدارات إلصدار  عىل تعديالت

اءات بعد اتخاذ قرار بشأن تفاصيل  استماراتأنظمة تكنولوجيا المعلومات التر معاهدة الير
. و  عقب الواجب اتباعها ت الجديدة التنفيذ والممارسا   بيئة   يةأعمال تطوير ب القيامعىل وجه الخصوص، سيلزم، التغيي 

ز
ة ف كبي 

اءات إلدخال بيانات    يستخدمها فاحصو الير
مجيات التر   للتنفيذ. وبناًء عىل يسمما ، االستشهاد الير

 ذلك،ؤثر بشدة عىل الجدول الزمتز
ه سيقوم المكتب الدول  بتحديث خدماتو أنظمة تكنولوجيا المعلومات.  تحديثيجب وضع خطة دقيقة لتخصيص الموارد من أجل 

اءات المتاحة عير    لمعاهدة الير
ونز اع  ل (ePCT) النظام االلكير

اتا ير  . الُمدخلة إلدارات الدولية التغيي 

 تخزين المواد غبر المكتوبة

ز اليعتمد مستوى  .10 ز  عنرص  تاري    خ نرسر  حوليقي  عىل مستوى الثقة المرتبط  ،بشكل كبي   ،حالة التقنية الصناعية السابقةمن  معي  
  أحسن األحوال، غي  موثوق بهشبك   مصدر  يقترص قد ف. حالة التقنية المذكورةبمصدر 

ز
 ،ال غي   إرشادي نرسر  تاري    خ ، عىل إتاحةف

ز     Waybackآلة  مثل ،بوسائل أخرى ذلك التاري    خ تأكيد  وسيتعي  
ز
ها من المتخصصة ف نت أو غي 

نتأرشيف اإلنير  محفوظات اإلنير
 الرقمية الموثوقة المشابهة. 

 وتتيح بعض المكاتب خدمة  .11
ُ
  عمليات  تم العثور عليه مما بها  الُمستشهد  حالة التقنية الصناعية السابقةسخ من تخزين ن

ز
ف

  استخراجها بعد  إتاحتها  وقفاالستشهادات أو  تعديللتخفيف من مشكلة بغية اوذلك  ،البحث
ً
نت من عىل أصل  إذا كانت  ،اإلنير

ً
خاصة

  إتاحةالمصادر ال تضمن 
ُ
لة عير الزمن سخ ن

 
 ST.14. ويوص  معيار الويبو ستشهد بها المُ  حالة التقنية الصناعية السابقةمن غي  معد

 
ُ
ا باالحتفاظ بن

 
ونية إذا لم تكن الوثيقة نفسها متاحة أيض   المستقبل لالستخراجسخ من الوثيقة اإللكير

ز
، عىل  ،ف

ً
وينطبق ذلك، مثل

  
نت وقواعد البيانات فيها المصدر يكون الحاالت التر ونيةاإلنير   و . اإللكير

  تتيحتقدم إدارات البحث الدول  التر
ُ
سخ من حالة تخزين ن

ا للمكاتب المعي  خدمة قي   تشهد بها سالمُ  السابقة التقنية الصناعية
 
حالة إل النسخة الصحيحة من  النفاذ ألن  ،نة والمختارةمة أيض

ا بعد  ستشهد بها المُ  التقنية الصناعية السابقة
 
عىل  أن يول،لزوم  عىل الرغم من ،دخول المرحلة الوطنية أو اإلقليميةسيكون مضمون

 . حق المؤلفب للمسائل المرتبطةاالعتبار الواجب ، الصناعية السابقةمن حالة التقنية  ألنواع األخرىا غرار 

  و  .12
  النظر فز

، عىل إلدارات البحث الدول  توصية إمكانية توجيه ينبغز ، بشكل منهجر  ها عىل السغ 
 
حالة التقنية تخزين لحث

  قاعدة بيانات مخص   ستشهد المُ  الصناعية السابقة
اءات يُ للاألورونر  مكتب الصة. وتجدر اإلشارة إل أن بها فز  ير

ُ
ا من رسل بالفعل ن

 
سخ

اءات ) إل ستشهد بها المُ  الوثائق   لمعاهدة الير
ونز   لصالح المودع )ولكن ( ePCTالنظام االلكير

سخ فز
ُ
تاح تلك الن

ُ
اءات  ال ت ركن الير

أن من شأن وجود مستودع مركزي يمكن و . بخصوصهباستثناء عدد صغي  ال يملك الحقوق المناسبة  ،(بحق المؤلفألسباب تتعلق 
  أن يعز   المختارةنة أو المكاتب المعي   تنفذ إليه

ز القانونز   استشهد بها عدد من اإلدارات الدولية. إزاء الز اليقي 
مواد غي  المكتوبة التر

، ستكونو    استشهدت بها إدارة معي   بالتال 
  تقرير بحث دول  المواد غي  المكتوبة التر

   ولةمتاحة بسه نة فز
إطار لإلدارات األخرى فز

  و الفصل الثإجراءات 
 دخول المرحلة الوطنية أو اإلقليمية. نة/المختارة بعد مكاتب المعي  للانز

 الخطوات التالية

  ينطوي عليها االستشهاد  .13
ح أن تواصل اإلدارات الدولية دراسة القضايا التر حالة غي  المكتوبة باعتبارها  شوفةكبالمواد المُيقير

اءات ة الصناعية السابقةالتقني أخرى التخاذ مزيد من  معنيةوأي هيئات  هذا الفريق العاملوتقديم توصيات إل  ،بموجب معاهدة الير
اءات وأي قضايا    إطار معاهدة الير

 مثل معايي  الويبو.  ،وجيهةالخطوات فز

إن الفريق العامل مدعو إل الموافقة عىل  .14
  تعريف  المواد المكشوفةمبدأ إدراج 

غي  المكتوبة فز
حالة التقنية الصناعية السابقة بموجب معاهدة 

اءات ودعوة اإلدارات الدولية لدراسة  وطالير  الرسر
وتقديم بفعالية لتنفيذ أي تغيي  من هذا القبيل الالزمة 

 . المقبل توصيات بشأن العمل

المرفق[ ذلك]يىل  
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[ 3.33و 33.2  2 ............................................................................................................................... ]بدون تغيي 

 3 .................................................... تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة ألغراض إجراء الفحص التمهيدي الدول   64القاعدة 

 3 ................................................................................................................... حالة التقنية الصناعية السابقة 64.1

[ 3.64و 64.2  3 ............................................................................................................................... ]بدون تغيي 

 

  

                                                
1  .  

  النص المعتز
ز
، بالتسطي  والشطب ف حة، عىل التوال 

 يشار إل حاالت اإلضافة والحذف المقير
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 33القاعدة 
 بالبحث الدوىل   حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة

 التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحث الدول   حالة 33.1

  أي مكان (، تتكون حالة التقنية الص       ناعية 2)15ألغراض تطبيق المادة  ) أ (
ز
الس       ابقة المعنية من كل ما هو متاح للجمهور ف

  العالم عن طريق الكش   ف
ز
  ذلك الرس   وم وغي  ذلك من الص   ور( الكتانر   ف

ز
، أو أي وس   يلة أخرى العرضأو  س   تعمالاال أو أو الش   ف    )بما ف

اع المطلوب حمايته جديدا أو  ال، وإذا كان ينطوي عىل نش         اط ابتكاري أو ال األمر الذي من ش         أنه المس         اعدة عىل معرفة ما إذا كان االخير

 . ط أن يتوفر ذلك للجمهور قبل تاري    خ اإليداع الدول 
 )أي إذا كان بديهيا أو ال(، شر

[ )ب( إذا كان الكش     ف الكتانر  يش     ي  إل كش     ف ش     ف   أو إل اس     تعمال أو إل معرض أو إل أية وس     يلة أخرى من  ]بدون تغيي 

  أمكن بموجبها 
، وجب ذكر تلك الوس    ائل التر توفي  محتوى الكش    ف الكتانر  للجمهور، وإذا توفر ذلك للجمهور قبل تاري    خ اإليداع الدول 

  تقرير البحث الدول  وكذلك تاري    خ حدوثها إن كان تاري    خ توفي  الكش               ف الكتانر  للجمهور مماثال أو الحقا 
ز
الواقعة بص               ورة منفص               لة ف

 .  لتاري    خ اإليداع الدول 

[ )ج( هما مماثال أو يذ  ]بدون تغيي    تقرير البحث الدول  بخاص             ة كل طلب منش             ور وكذلك كل براءة يكون تاري    خ نرس             ر
ز
كر ف

   -أو تاري    خ األولوية المطالب بها إن وجدت  -الحقا لتاري    خ اإليداع الدول  للطلب الدول  موض                ع البحث، ولكن يقع تاري    خ إيداعهما 
فز

ا قبل تاري    خ اإليداع 2)15الس     ابقة المعنية ألغراض تطبيق المادة  وقت س     ابق، ويكونان جزءا من حالة التقنية الص     ناعية ( لو كانا قد نرس     ر

 .  الدول 

[ 3.33و 33.2  ]بدون تغيي 
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 64القاعدة 
 إجراء الفحص التمهيدي الدوىل  ألغراض  تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة

 حالة التقنية الصناعية السابقة 64.1

  أي 3( و)2)33ألغراض تطبيق المادة  ) أ (
ز
  العالم بالكشف (، كل ما وضع تحت ترصف الجمهور ف

ز
الكتانر  مكان ف

  ذلك الرس وم وغي  ذلك من الص ور التوض يحية( 
ز
يعد جزءا من حالة التقنية  أخرىأي وس يلة أو  العرضأو  االس تعمالأو أو الش ف   )بما ف

 .  
ط وقوع ذلك قبل التاري    خ المعتز  الصناعية السابقة، شر

[ )ب(  ]بدون تغيي 

[ 3.64و 64.2  ]بدون تغيي 
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