
 

PCT/WG/16/6  

ية األصل:  ز   باإلنكلي 
  2023يناير  18 التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ة سةداسالالدورة   عشر
اي 8إىل  6جنيف، من   2023 ر فير

اءات الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها  ي معاهدة التعاون بشأن البر
ى

ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية  : ف التعديالت المقبر
اءات  لمعاهدة التعاون بشأن البر

اءات والواليات المتحدة األمريكية ي للبر مة من المكتب األورونر
َّ

 وثيقة ُمقد

 الملخص

ي الوثيقة  .1
ي معاهدة التعاون ، أحرزت فرقة العمل المعنية بالحد PCT/WG/16/7كما ورد فى

األدنى للوثائق المنصوص عليها فى
اءات ي معاهدة البر

ي استعراضها للحد األدنى من الوثائق المنصوص عليها فى
ا فى اءات )فرقة العمل( تقدما كببر وعقب الدورة  . بشأن البر

ة من  ي الفبر
اءات )المعقودة فى ة للفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر كتوبر  7إىل  3الخامسة عشر حت فرقة العمل 2022أ

َّ
(، نق

ي نوقشت خالل تلك الدورة 
اءات التر ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية والتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر التعديالت المقبر

عَرض فيما يىلي  . للفريق العامل
ُ

ي مرفقات هذه الوثيقة، وت
حة فى

َّ
حات الُمنق  ال . وترد المقبر

ُ
حات وتدعو الوثيقة ي المقبر

فريق العامل إىل النظر فى
ي عام 

اءات فى ح إدخالها عىل القواعد إىل جمعية معاهدة التعاون بشأن البر ومن  . العتمادها  2023بغية التوصية بتقديم التعديالت المقبر
ي 

ى النفاذ فى حة للقواعد حبر ى اإلدارات الدولية  لكي تتوافق مع الجولة التالية 2026يناير  1المزمع أن تدخل التعديالت المقبر من إعادة تعيير
ي 

/الفحص التمهيدي الدوىلي فى ي االتفاقات الحالية إلدارات البحث الدوىلي
 (. 2027ديسمبر  31)تنقضى

اءات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الير  التعديالت المقير

ح إدخالها  .2 ح إدخالها عىل  . 63و 36و 34عىل القواعد يعرض المرفق األول لهذه الوثيقة التعديالت المقبر والتعديالت المقبر
ة )انظر الوثيقة ي دورته الخامسة عشر

اءات فى مة إىل الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر
َّ

 القواعد مطابقة للتعديالت الُمقد
PCT/WG/15/11ح إدخالها عىل القواعد: وفيما يىلي عرض للتعديالت  . (، باستثناء بعض التعديالت التحريرية الطفيفة  المقبر

اءات الخاصة بجميع إدارات  (أ) اءات مجموعات البر ي معاهدة البر
ح أن يشمل الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى ُيقبر

ط عىل إدارات البحث الدوىلي إتاحة إمكانية االطالع عىل  ، بغض النظر عن لغتها )لغاتها( الرسمية، وأن ُيشبر البحث الدوىلي
ي التعليمات اإلدارية لمعاهدة مجموعات ال

دة فى
َّ

فة بوضوح وُمحد اءات خاصتها وفق متطلبات تقنية ومتطلبات نفاذ ُمعرَّ بر
اءات ح تعديل القاعدة  . التعاون بشأن البر " وإدراج إشارة إىل القاعدة الجديدة 2بإضافة فقرة جديدة " 1-36ومن ثم، ُيقبر

حة 2"36-1 ي القاعدة المقبر
 ". 1)ب("1-34" فى
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ي القاعدة ويُ  (ب)
ى

ح تجنب أي معايبر قائمة عىل اللغة ف ى الحد األدنى لمجموعة الوثائق  . 34قبر ح تضمير ي الوقت نفسه، ُيقبر
ى

وف
يطة أن يكون المكتب المذكور قد أتاح  ، شر ى بصفة إدارة للبحث الدوىلي َّ

اءات الخاصة بأي مكتب غبر ُمعير مجموعة البر
اءات خاصته  ي التعليمات اإلدارية إمكانية االطالع عىل مجموعة البر

ى
دة ف

َّ
وفقا للمتطلبات التقنية ومتطلبات النفاذ الُمحد

) اءات )المتطلبات نفسها إلدارات البحث الدوىلي اط عىل أي مكتب  . لمعاهدة التعاون بشأن البر ح االشبر وفضال عن ذلك، ُيقبر
ي التعليمات اإلدارية أن يخ

ى
دة ف

َّ
ي  . طر المكتب الدوىلي بذلكيتيح مجموعة وثائقه وفقا للمتطلبات الُمحد

ى
ويرد هذا التعديل ف

ى )ب(" حتير ى المقبر  . 1-34" من القاعدة 1" و)د("1الفقرتير

ي الفقرة )أ(  (ج)
ى

اءات" عىل النحو المحدد ف ح توضيح أن المتطلبات التقنية ومتطلبات النفاذ تنطبق عىل جميع "وثائق البر وُيقبر
حة 1-34من القاعدة  ي ا . المقبر

ى
ى )أ( و)ب("ويرد هذا التعديل ف حتير ى المقبر م القاعدة  . 1-34" من القاعدة 1لفقرتير

ِّ
وتقد

حة  ط القاعدة 1-34المقبر اءات" ألغراض هذه القاعدة، وتشبر " االمتثال 1)ب("1-34)أ( تعريفا لمصطلح "وثائق البر
ي الفقرة 

ى
د ف

َّ
اءات عىل النحو الُمحد  )أ(. للمتطلبات التقنية ومتطلبات النفاذ المتعلقة بوثائق البر

ح إدراج  (د) ي مناسبات مختلفة، ُيقبر
ى

ي أعربت عنها عدة إدارات ف
ونظرا إىل أهمية وثائق نماذج المنفعة والشواغل العملية التر

اءات كجزء اختياري موىص به ي معاهدة البر
ى

ي الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها ف
ى

ويمكن إدراج  . وثائق نماذج المنفعة ف
يطة أن تكون تلك وثائق نماذج المنفعة الخاصة بأ اءات، شر ي معاهدة البر

ى
ي الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها ف

ى
ي مكتب ف

اءات( ي التعليمات اإلدارية )المتطلبات نفسها للبر
ى

تيحت وفقا للمتطلبات التقنية ومتطلبات النفاذ المحددة ف
ُ
 . الوثائق قد أ

حة )ج( من القاعدة  ي الفقرة المقبر
ى

 . 1-34ويرد هذا التعديل ف

ح تعديل القاعدة  (ه) ى )د( و)ه( 1-34وُيقبر ى جديدتير ي  . بإضافة فقرتير
حة )د( للمهام التر ص الفقرة الجديدة المقبر خصَّ

ُ
فست

ص  خصَّ
ُ

ي التعليمات اإلدارية، وست
ى عىل المكاتب القيام بها فيما يتعلق بإتاحة مجموعاتها امتثاال للمتطلبات المحددة فى يتعير

حة )ه( للم ي هذا الصدد )التحقق من إتاحة وثائق الفقرة الجديدة المقبر
ى عىل المكتب الدوىلي القيام بها فى ي يتعير

هام التر
ي معاهدة 

ي الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى
اءات ونماذج المنفعة، ونشر تفاصيل الوثائق المعنية وتاري    خ إدراجها فى البر

ي الجريدة، وإدارة مستودع يحتوي عىل ملفات اإلدارة(
اءات فى وستشي هاتان الفقرتان عىل وثائق كل من إدارات البحث  . البر

 الدوىلي والمكاتب األخرى. 

ي باتت  (و)
ي الفقرة )د( الحالية )المعاد ترقيمها إىل الفقرة )و(( من تلك القاعدة التر

ى فى ى قوسير ح حذف المثال الوارد بير وُيقبر
ي دورتها األوىل . متقادمة

اح باإلجماع فى ح إدخال تعديل آخر عىل  . وقد أيدت فرقة العمل هذا االقبر وإضافة إىل ذلك، ُيقبر
ي جميع حاالت إعادة نشر الطلبات، تكون إدارات البحث الدوىلي ُملَزمة 

الفقرة المعاد ترقيمها إىل الفقرة )و( كي تنص عىل أنه فى
ي مجموعة وثائقها بالنسخة األوىل المنشورة من ذلك الطلب فقط ما لم تحتِو النسخ الالح

قة المنشورة عىل بأن تحتفظ فى
ي ظل معاهدة التعاون بشأن  . عنارص إضافية

وردا عىل تعليق ورد إّبان الدورة الماضية الجتماع اإلدارات الدولية العاملة فى
اءات )انظر الفقرة  وضح أنه ال يجوز أن تتجاوز تعديالت الطلبات ما ُيكشف عنه PCT/MIA/29/10 من الوثيقة 48البر

ُ
(، أ

ي الطلب األصىلي ال
ض أن تتضمن النسخ الالحقة المنشورة أي عنارص إضافية تتجاوز مضمون الطلب فى مودع؛ ومن ثم، ال ُيفبر

ع
َ

ي بعض الحاالت أن تحتوي النسخة المنشورة الحقا عىل  . األصىلي المود
ومع ذلك، إذا أجازت بعض األحكام الوطنية فى

ي أال يتيح إمكانية االطالع 
ي للمكتب المعتى

ي معاهدة عنارص إضافية، فينبغى
ي إطار الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

فى
اءات إال عىل آخر نسخة الحقة منشورة تحتوي عىل تلك العنارص اإلضافية وب  هذه الطريقة، لن يكون لدى إدارات  . البر

ي وثائقها. 
ي ستحتاج إىل االحتفاظ بها فى

 البحث الدوىلي أي شكوك بشأن النسخة التر

ح توضيح المقصود بكل (ز) ي معاهدة التعاون بشأن وُيقبر
مة "منشورة" ألغراض محتويات الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

اءات اءات بالنسبة للطلبات فضال عن البر ي الفقرة الحالية )و(  . البر
اءات" بعد "الطلبات" فى ح إدراج مصطلح "البر ولذلك، ُيقبر

 . 1-34)المعاد ترقيمها إىل الفقرة )ز(( من القاعدة 

ح 36تعلق بالقاعدة وفيما ي (ح) ي الفقرة الفرعية )أ( السابقة2إىل جانب إدراج الفقرة الجديدة "-، ُيقبر
ح فى أن  -" كما هو ُمقبر

ى بالكفاءات اللغوية المطلوبة وأن ُينقل إىل الفقرة " ع الموظفير
ُّ

ط تمت ف من تلك القاعدة شر
َ

ى 1ُيحذ ع الموظفير
ُّ

ط تمت " شر
ي المجاالت التق

ح تعديل صياغة الفقرة " . نية المطلوبةبالقدرة عىل البحث فى " من أجل استخدام 3وفضال عن ذلك، ُيقبر
 صيغة أحدث تشبر إىل التعليمات اإلدارية. 

ي القاعدة  (ط)
ح مواءمة المتطلبات المنصوص عليها فى حة للقاعدة  63وُيقبر ى  . 36مع المتطلبات المقبر ح تضمير ومن ثم، ُيقبر

ي القاعدة " نفسه2الفقرة الجديدة " 1-63القاعدة 
ط أن يتمتع الموظفون بالكفاءات اللغوية 1-36ا المدرجة فى ، وحذف شر

ي المجاالت التقنية المطلوبة إىل الفقرة  63الالزمة من القاعدة 
ط أن يتمتع الموظفون بالقدرة عىل البحث فى أيضا، ونقل شر

"1 ." 
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ز  ح بشأن تفسي  القاعدتي 
وع تفاهم مقير  63و 36مشر

ي الوث .3
ى

اءات تفاهما بشأن كيفية تطبيق PCT/WG/16/7يقة كما هو مذكور ف ح أن تعتمد جمعية معاهدة التعاون بشأن البر ، ُيقبر
ى  حة للقاعدتير ي التعديالت المقبر

ى
وط الواردة ف ي حالة إنشاء منظمة حكومية دولية ألغراض  63و 36الشر

ى
اءات ف عىل إتاحة مجموعات البر

ي 
ى

ى المكاتب الوطنية للدول األعضاء ف ى أنها ال تمنح التعاون بير ي حير
ى

ي الحصول عىل صفة إدارة للبحث الدوىلي ف
ى

 تلك المنظمة ترغب ف
اءات ي إطار الحد األدنى للوثائق،  . براءات أو تنشر طلبات البر

ى
ي تلك المنظمة، ف

ى
ي هذه الحالة، تتيح المكاتب الوطنية للدول األعضاء ف

ففى
ي أصدرتها وطلبات البر 

اءات التر ي لها إن ُوجد إمكانية االطالع عىل البر
تها هي أو سلف قانونى ي نشر

ي  . اءات التر
ى

ح ف وع التفاهم المقبر ويرد مشر
ي لهذه الوثيقة

ي نفس الوقت الذي  . المرفق الثانى
ى

اءات العتماده، وذلك ف ح تقديم هذا التفاهم إىل جمعية معاهدة التعاون بشأن البر وُيقبر
ى  م فيه تعديالت القاعدتير

َّ
قد

ُ
 . 63و 36ت

اءاتالتعديالت المقير   ح إدخالها عىل التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن الير

اءات ونماذج المنفعة  .4 يحتوي المرفق الثالث لهذه الوثيقة عىل المتطلبات التقنية ومتطلبات النفاذ، وإجراء إدراج وثائق البر
ي 

ى
ي الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها ف

ى
اءات ف اءاتوالوثائق غبر المتعلقة بالبر د جميع التفاصيل  . معاهدة التعاون بشأن البر وسبر

ان إىل المرفق )حاء(.  ى جديدين يشبر ي المرفق )حاء( الجديد بالتعليمات اإلدارية، مع قسمير
ى

 والمتطلبات التقنية ف

اءات ونماذج المنفعة ح: وثائق الير
 الجزء األول من المرفق حاء الجديد المقير

ي تنتمي إىل الحد األدنى تهدف أحكام الجزء األول من  .5
اءات ونماذج المنفعة التر المرفق )حاء( إىل ضمان إتاحة جميع مجموعات البر

اءات مجانا لكل إدارة دولية ي معاهدة التعاون بشأن البر
ى

ئ هذه األحكام الجديدة آلية تسمح  . للوثائق المنصوص عليها ف ومن ثم، تنشر
اءات المعنية بنشر التفاصيل الوجيه ة عن مجموعاتها، من ناحية، وتتيح لإلدارات الدولية النفاذ إىل تلك المجموعات والبحث لمكاتب البر

 فيها بفعالية، من ناحية أخرى. 

ي  .6
ي تنتمي إىل الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

اءات ونماذج المنفعة التر وحرصا عىل ضمان إمكانية النفاذ إىل مجموعات البر
اءات :  معاهدة التعاون بشأن البر حة بما يىلي ي األحكام الجديدة المقبر

 من دون فرض عبء ثقيل عىل اإلدارات الدولية لرقمنة ملفاتها، تقضى

ي شكل  (أ)
اءات، فى ي معاهدة التعاون بشأن البر

يتيح المكتب، الذي تنتمي مجموعته إىل الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى
اءات أو نماذج مقروء آليا وقابل للبحث النضي أي وثيقة منشورة منذ  ي مجموعة البر

تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية فى
ي الفقرات 

دة فى
َّ

وط واألنساق الُمحد ح 17و 6و 5و 4و 3المنفعة الخاصة به وفقا للشر كما   . من المرفق )حاء( الجديد المقبر
حة للفقرات 

َّ
ك لكل مكتب برا  6و 5و 4و 3أن الصياغة الُمنق ح تبر ءات مهمة منح إدارات البحث من المرفق )حاء( المقبر

اءات الخاصة به بيانات االعتماد الالزمة للنفاذ إليها  ي تطلب النفاذ إىل مجموعة البر
ح أصال  . الدوىلي التر

وعىل النقيض مما اقبرُ
ي الوثيقة 

ي توزي    ع بيانات االعتماد الالزمة للنفاذ عىل إدارات البحث PCT/WG/15/11فى
، لن يشارك مكتب الويبو الدوىلي فى

 الوصول  . الدوىلي 
ً

ة ي حالة إساءة استخدام البيانات، أن يمنع مباشر
م لبيانات االعتماد يستطيع، فى

ِّ
ومن ثمَّ فإن المكتب الُمقد

ومن المتوقع حينئذ أن يقوم مكتب الويبو الدوىلي بإطالع جميع إدارات البحث  . إىل البيانات، ثم ُيبلغ المكتَب الدوىلي بذلك
ى   . الدوىلي عىل هذه المعلومات ح ال تمنعان المكاتب من إبرام اتفاقات ثنائية أو  4و 3كما أن الفقرتير من المرفق )ح( المقبر

اءات من أجل استخدام تلك البيانات وتحويلها لتحقيق أغراض أخرى،  ي توفر بيانات البر
متعددة األطراف مع المكاتب التر

مة لذلك الغرض. وال ُيقصد منهما أن يحال محل أي من االتفاقات الثنائية أو ال  متعددة األطراف المبر

ة انتقالية مدتها  (ب) سنوات، يجب أن يتيح  10سنوات، أي اعتبارا من تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية زائد  10وبعد فبر
ت منذ  شر

ُ
ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي أي وثيقة ن

اءات أو نماذج المنفعة  1991يناير  1المكتب فى ي مجموعة البر
فى

ي )انظر الفقرات 
ح(.  17و 15و 3الخاصة به أو بسلفه القانونى  من المرفق حاء الجديد المقبر

، ُيوىَص المكتب بإتاحة  (ج) ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي
ي ال يكون فيها من اإللزامي إتاحة وثيقة فى

ي الحاالت التر
وفى

ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي 
ل أن وأي وثيقة غبر مت . الوثيقة فى

َّ
ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي يفض

احة فى
ي الفقرة 

وط المحددة فى ي وفقا للشر
ونى ي شكل إلكبر

ى  18تتاح فى ح )انظر الفقرتير من  18و 16من المرفق حاء الجديد المقبر
ح(.   المرفق حاء الجديد المقبر

اءات الخاصة بها إىل الح .7 ي تنتمي وثائق البر
ح أن تستخدم المكاتب التر ي معاهدة وُيقبر

د األدنى لمجموعة الوثائق المنصوص عليها فى
اءات معيار الويبو  ي تنتمي إىل مجموعتها.  ST.37التعاون بشأن البر

اءات التر  لنشر معلومات عن وثائق البر

د الفقرات من  .8
ِّ

ي ملفات اإلدارة ا 11إىل  8وتحد
د فى ي سبر

ح عنارص البيانات اإللزامية التر لممتثلة لمعيار من المرفق حاء الجديد المقبر
وفيما يتعلق بتوفر الملخص والوصف والمطالبات الخاصة بالمنشورات بنسق قابل للبحث النضي )عنارص البيانات المشار  . ST.37الويبو 

ي الفقرة 
ة االنتقالية البالغة 8إليها فى ي أثناء الفبر

نات المتعلقة سنوات، إال بتقديم البيا 10)ه( من المرفق حاء(، لن تكون المكاتب ملزمة، فى
ى النفاذ  ة االنتقالية، سيمتد ذلك  . بهذا التوفر فيما يخص المنشورات الصادرة اعتبارا من تاري    خ دخول التعليمات اإلدارية حبر وبعد تلك الفبر
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ط ليشمل الوثائق المنشورة اعتبارا من  ي الفقرة   . 1991يناير  1الشر
ى

)ه( من المرفق حاء 8كما أن جعل عنارص البيانات الُمشار إليها ف
د بشعة لغة نشر 

َّ
حد

ُ
ة، منها: القدرة عىل أن ت اءات له فوائد كثبر ي معاهدة البر

ى
 إلزامية ألغراض الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها ف

اءات، والقدرة عىل الملخصات والوصف والمطالبات الخاصة بكل وثيقة تنتمي إىل الحد ا ي معاهدة البر
ى

ألدنى للوثائق المنصوص عليها ف
 إىل القدرة عىل أن 

ً
، بل متاحة ورقيا فقط، إضافة ي

ونى ي المجموعة ولكنها غبر متاحة بنسق إلكبر
ى

عَرف بسهولة الوثائق الموجودة ف
ُ

أن ت
ي ال توجد لها وثائق )أي الفجوات الموجود

د بسهولة أرقام المنشورات التر
َّ

حد
ُ

ي المجموعة(ت
ى

وهذه الفوائد تسمح للمكاتب بأن تتحكم  . ة ف
اءات ذات الجودة العالية من أجل إجراء  كبر قدر ممكن من وثائق البر ى لها عىل أ ى التابعير ي عبء عملها وأن تضمن اطالع الفاحصير

ى
ف

 .  عمليات البحث الدوىلي

د الفقرة   .9
ِّ

ح عنارص البيانات اال  19وتحد ي ملفات اإلدارة الممتثلة لمعيار من المرفق حاء الجديد المقبر
ى

د ف ي سبر
ختيارية التر

 . ST.37 الويبو

ح الفقرة  .10 م المكتب ملف تعريف وفقا لمعيار الويبو  12وتقبر
ِّ

ل أن يقد
َّ

ح أنه يفض يحتوي  ST.37من المرفق حاء الجديد المقبر
ي ملفات اإلدارة الخاصة به ونظرة عامة عىل ن

ى
وسيكون استخدام رموز  . طاق مجموعات الوثائقعىل رموز استثناء النشر الموجودة ف

ى  ح.  21و 20استثناء النشر اختياريا وتنظمه أحكام الفقرتير  من المرفق حاء الجديد المقبر

ح الفقرة  .11 مها المكتب إىل  13وتقبر
ِّ

ح أن يضيف المكتب الدوىلي أي ملفات إدارة وملفات تعريف يقد من المرفق حاء الجديد المقبر
ي القاعدة المستودع المشار إ

ى
ي 1-34ليه ف

ونى حة، وأن يتيح ذلك المستودع عىل موقع الويبو اإللكبر م المستودع، بالنسبة  . )ه( المقبر
ِّ

ويقد
 . مت إىل المكتب الدوىلي

ِّ
د

ُ
 لكل مكتب، معلومات عن التغطية الزمنية لملف اإلدارة ومعلومات عن تواري    خ و/أو تواتر التحديثات إذا ق

ي من المرفق حاء
اءات الجزء الثانز ح: الوثائق غي  المتعلقة بالير

 الجديد المقير

ح الجديد عملية استعراض إدارات البحث الدوىلي قائمة عنارص الوثائق غبر المتعلقة  .12 ي من المرفق حاء المقبر
يحدد الجزء الثانى

ي القاعدة 
اءات المشار إليها فى ي معايبر اإلدراج،  ال " الحالية )"القائمة"( بهدف التحقق من أن تلك العنارص 3)ب("1-34بالبر

تزال تستوفى
ي يمكن إضافتها إىل القائمة

ي الموارد التر
اءات تشمل موارد المعارف التقليدية.  . والنظر فى  ومن الجدير بالذكر أن الوثائق غبر المتعلقة بالبر

ح الفقرات من  .13 ي الحد من المرفق حاء مجموعة من المعايبر الموضوعية إلدراج الوثائق غبر الم 28إىل  24وتقبر
اءات فى تعلقة بالبر

اءات ي معاهدة التعاون بشأن البر
:  . األدنى لمجموعة الوثائق المنصوص عليها فى حة عىل النحو التاىلي  ويمكن تلخيص المعايبر المقبر

 يجب أن يحمل العنرص عنوانا فرديا.   (أ)

ونيا:  (ب)  يجب أن يكون العنرص متاحا إلكبر

 ل يكون متاحا بسهولة ومقبوال لدى جميع اإلدارات؛إلدارات البحث الدوىلي بنسق رقمي واحد عىل األق "1"

، أو بدون أي مقابل.  "2" اك شخضي أو مؤسشي نت، مقابل رسم تجاري معقول، كجزء من اشبر  للجمهور، عبر اإلنبر

ل أن يكون العنرص  . يجب أن يكون العنرص نصا كامال يمكن الوصول إليه عن طريق واجهة بحث متاحة مؤسسيا  (ج)
َّ

ويفض
ي 

ي واجهة بحث. متاحا أيضا فى
 شكل مرمز نصيا يتيح إدماجه فى

اكات متاحة مؤسسيا.  (د)  يجب أن تكون الموارد القائمة عىل االشبر

ى كجزء من  (ه) وط استخدام تسمح بتوزي    ع نسخ من الوثائق المستشهد بها عىل المودعير يجب أن ينص العنرص عىل شر
، وعىل المكاتب  المعينة أو المختارة بناء عىل طلبها بموجب المادة إجراءات البحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي

 . 3-44( والقاعدة 3)20

نت" إىل الفقرة  .14 ضيفت عبارة "عبر اإلنبر
ُ

ي 25وأ
اءات اليابانى ي تعقيب من مكتب البر

ح بعد تلفر  . )ب( من المرفق حاء الجديد المقبر
: "يجب أ25وتنص اآلن الفقرة  ح عىل ما يىلي ونيا ]...[ للجمهور، عبر )ب( من المرفق حاء الجديد المقبر ن يكون العنرص متاحا إلكبر

، أو بدون أي مقابل." اك شخضي أو مؤسشي نت، مقابل رسم تجاري معقول، كجزء من اشبر  اإلنبر

ي  .15
ي الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

اءات المدرجة فى وحرصا عىل ضمان أن تظل قائمة عنارص الوثائق غبر المتعلقة بالبر
ا  اءات، وهما معاهدة البر ى لقائمة الوثائق غبر المتعلقة بالبر ى ولكن متكاملير ى مستقلير ح األحكام الجديدة استعراضير ءات محدثة، تقبر

:  كما  يىلي

 استعراض شامل لقائمة العنارص وأي موارد موىص بها ُيجرى كل خمس سنوات، (أ)

 بيانات وصفية من القائمة. واستعراض سنوي للقائمة للعثور عىل الموارد المتقادمة والمتوقفة وتحديث أي  (ب)
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ي الفقرات من  .16
ى

ح تفاصيل تنظيم االستعراض الشامل وخطواته 37إىل  29وترد ف ي أن ُيعهد  . من المرفق حاء الجديد المقبر
فينبغى

ى عن إدارات البحث  اءات تضم ممثلير ي معاهدة البر
ى

باالستعراض الشامل إىل فرقة عمل دائمة معنية بالحد األدنى للوثائق المنصوص عليها ف
ي اجتماع اإلدارات الدولية . الدوىلي 

ى
، ويتم ذلك عادة ف م فرقة العمل تقارير منتظمة إىل إدارات البحث الدوىلي

ِّ
ي  . وستقد

أن تعقد إدارة  وينبغى
م  . للبحث الدوىلي )تتفق عليها إدارات البحث الدوىلي األخرى( اجتماعا لفرقة العمل هذه كل خمس سنوات

ِّ
وعقب ذلك االجتماع، تقد

ثة بناء عىل القاعدة 
َّ

قع ومن المتو  . "2)ب("1-34فرقة العمل قائمة منقحة إىل إدارات البحث الدوىلي كي تتفق عليها بوصفها القائمة المحد
ولكن نظرا إىل أن اجتماع اإلدارات الدولية  . أن تتم تلك العملية إّبان اجتماع اإلدارات الدولية وأن تشارك فيها كل إدارات البحث الدوىلي 

ات  اءات، يشبر المرفق حاء إىل موافقة إدارات البحث الدوىلي عىل إدخال تغيبر ليس هيئة لصنع القرار طبقا لمعاهدة التعاون بشأن البر
 ". 2)ب("1-34 القائمة، تماشيا مع القاعدة عىل

ي القائمة  .17
ى

ي لفرقة العمل موارد غبر مدرجة ف
ونى ح السماح إلدارة البحث الدوىلي بأن تنشر عبر المنتدى اإللكبر وإضافة إىل ذلك، ُيقبر

ي أثناء البحث الدوىلي )انظر الفقرة 
ى

ى عليها ف  لجديد(. من المرفق حاء ا 36ولكن يكون من المفيد اطالع الفاحصير

ي أثناء  .18
ى

ي القائمة لغرض االطالع عليها ف
ى

اح موارد غبر مدرجة ف ح أن يوفر المكتب الدوىلي آلية للجمهور القبر وفضال عن ذلك، ُيقبر
ي لفرقة العمل ويطلب من إدارة البحث الدوىلي المتطوعة  . البحث الدوىلي 

ونى احات عىل المنتدى اإللكبر وينشر المكتب الدوىلي تلك االقبر
ح(.  37ليها فيما يىلي أن تقّيمها )انظر الفقرة المشار إ  من المرفق حاء الجديد المقبر

اءات 38وأما الفقرة  .19 صة لوثائق المعارف التقليدية غبر المتعلقة بالبر ح فهي ُمخصَّ وتقر الصياغة  . من المرفق حاء الجديد المقبر
ي 

ى
 الباب مفتوحا أمام  . هيئات الويبو األخرى الحالية لتلك الفقرة بوجود مناقشات جارية بشأن المعارف التقليدية ف

ُ
ك هذه الصياغة وتبر

ف معاملة خاصة لموارد المعارف التقليدية إذا قررت لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعار 
ي  . التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف( أن تلك المعاملة الخاصة مناسبة

دِرج  وفى
ُ

الوقت نفسه، تسمح هذه الصياغة لفرقة العمل بأن ت
ي المعايبر الحالية

اءات أي موارد معارف تقليدية تستوفى ي معاهدة البر
وبعض موارد المعارف  . ضمن الحد األدنى للوثائق المنصوص عليها فى

ي معاهدة ال
اءات، وستظل جزءا منه بمقتضى المعايبر التقليدية موجودة أصال ضمن الحد األدنى الحاىلي للوثائق المنصوص عليها فى بر

 الجديدة. 

ى  .20 ي الفقرتير
ح تفاصيل االستعراض السنوي للقائمة 40و 39وترد فى ي هذا الصدد، أن تضع  . من المرفق حاء الجديد المقبر

ح، فى وُيقبر
وعىل إدارة البحث الدوىلي  . عاقبفرقة العمل جدوال زمنيا إلدارات البحث الدوىلي المتطوعة إلجراء استعراض سنوي للقائمة عىل أساس مت

ي تجري االستعراض السنوي أن تحيل النتائج والمسوغات المنبثقة عن ذلك االستعراض إىل فرقة العمل عن طريق المنتدى 
المتطوعة التر

ي لفرقة العمل، وأن تزود المكتب الدوىلي بأي تحديثات مطلوبة للقائمة. 
ونى  اإللكبر

ي الفقرة  .21
اح من من المرفق حاء الجد 41وفى ات الدورية" إىل الجملة األوىل بناء عىل اقبر ي حالة النشر

ضيفت عبارة "فى
ُ
ح، أ يد المقبر

اءات ة للفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر ي الدورة الخامسة عشر
اءات فى :  . المكتب الهندي للبر وتنص تلك الجملة اآلن عىل ما يىلي

، بأن تح ، كحد أدنى م إدارات البحث الدوىلي ى ات "تلبر ي حالة النشر
افظ عىل إمكانية النفاذ إىل النص الكامل لمحتويات أحدث خمس سنوات فى

 الدورية."

، بأن تحافظ عىل إمكانية النفاذ إىل النص الكامل لمحتويات أحدث  .22 م، كحد أدنى ى وُيضاف إىل ذلك أن إدارات البحث الدوىلي ستلبر
اءات، سيكون أمام إدارات البحث الدوىلي سنتان وعند اعتماد قائمة الحد األدنى لمجموعة الو  . خمس سنوات ثائق غبر المتعلقة بالبر

 لتحقيق االمتثال والحصول عىل إمكانية النفاذ إىل الموارد المطلوبة. 

 الخطوات التالية

ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية والتعليمات اإلدارية لمعاهدة التع .23 ي هذه الوثيقة ومرفقاتها التعديالت المقبر
اون بشأن ترد فى

ي عام 
اءات فى حة إىل جمعية معاهدة التعاون بشأن البر اءات بهدف تقديم هذه التعديالت المقبر ومن المزمع أن  . العتمادها  2023البر

ي 
ى النفاذ فى حة للقواعد حبر ى اإلدارات الدولية.  2026يناير  1تدخل التعديالت المقبر  لكي تتوافق مع الجولة التالية من إعادة تعيير

العامل مدعو إىل التعليق عىل  والفريق .24
ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية  التعديالت المقبر
ي المرفق األول 

اءات الواردة فى لمعاهدة التعاون بشأن البر
ي المرفق 

وع التفاهم الوارد فى لهذه الوثيقة، وعىل مشر
ح إدخالها  ي لهذه الوثيقة، وعىل التعديالت المقبر

الثانى
ي المرفق الثالث لهذه عىل التعليمات اإلدارية 

الواردة فى
 الوثيقة. 

]تىلي ذلك المرفقات[
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 34القاعدة 

 لمجموعة الوثائق
ز
 الحد األدن

 التعريف       34-1

ي المادة 
ى

ق ألغراض هذه القاعدة. 2" و"1"2)أ( التعاريف الواردة ف طبَّ
ُ

:  " ال ت ي
اءات" اآلنر  وألغراض تطبيق هذه القاعدة، تشمل "وثائق البر

 " الطلبات الدولية المنشورة،1" 

اءات اإلقليمية المنشورة،2"   " البر

ي منذ عام 3" 
ي أو سلفه القانونى

اءات الوطنية المنشورة الصادرة عن مكتب وطتى  ،1920" البر

ي فرنسا منذ عام 4" 
ى

 ،1920" شهادات المنفعة الصادرة ف

ي السابق،   5" 
ي االتحاد السوفيانر

ى الصادرة فى عير  " شهادات المخبر

ي البنود من "6" 
 . 1920" السابقة، المنشورة منذ عام 5" إىل "2" طلبات الحصول عىل أي شكل من أشكال الحماية المذكورة فى

ي المادة بالرغم من الفقرة )ج(، فإن )ب( 
: ( )"الحد األ 4)15مجموعة الوثائق المشار إليها فى ي

 دنى لمجموعة الوثائق"( تتكون مما يأنر

اءات"" 1"  اءات" "الوثائق الوطنية للبر ي الفقرة "وثائق البر
ي )ج(؛المحددة فى

ي أو خلفه القانونى
ي المعتى

ي أتاحها المكتب الوطتى
)أ( والتر

ي أتاحها المكتب الدوىلي وفقا للمتطلبات 
التقنية والمتطلبات المتعلقة أو أتيحت بالنيابة عن أي منهما، وبحسب الحالة، تلك التر

ي التعليمات اإلدارية، وعند االقتضاء، وفقا ألحكام القاعدة 
 "،2"1-36بإمكانية النفاذ المنصوص عليها فى

اءات وشهادات و " 2"  اءات، والطلبات اإلقليمية المنشورة للبر الطلبات الدولية المنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن البر

، والبر  ى عير ى اإلقليمية المنشورة؛المخبر عير    اءات وشهادات المخبر

ي تتفق عليها إدارات البحث الدوىلي وينشر المكتب و  "2""3" 
اءات، التر كل العنارص المنشورة األخرى للوثائق غبر المتعلقة بالبر

 الدوىلي قائمة بها فور التوصل إىل اتفاق بشأنها ألول مرة وكلما أدخل تعديل عليها. 

ع إدارة البحث الدوىلي عىل وثائق نماذج )ج( إضافة إىل 
ّ

ل أيضا أن تطل
ّ

ي الفقرة )ب(، ُيفض
االطالع عىل الوثائق المطلوبة المذكورة فى

ي منذ عام 
ي أو سلفه القانونى

ها مكتب وطتى ي نشر
ي أصدرها وطلبات نماذج المنفعة التر

ي تتكون من نماذج المنفعة التر
، 1920المنفعة، التر

يطة أن تكون تلك الوثائق ي أو أتيحت بالنيابة عن أي منهما وفقا للمتطلبات التقنية  شر
ي أو خلفه القانونى

ي المعتى
قد أتاحها المكتب الوطتى

ي التعليمات اإلدارية. 
 والمتطلبات المتعلقة بإمكانية النفاذ المنصوص عليها فى

ى )د( و) : ه)ج( مع مراعاة الفقرتير اءات" هي  (، "الوثائق الوطنية للبر

اءات الص1"  اطورية األلمانية )مكتب براءات الرايخ سابقا( وسويشا  1920ادرة منذ سنة " البر ي السابق واالمبر
ي االتحاد السوفيانر

فى

ى األلمانية والفرنسية فقط( وفرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية واليابان؛  )باللغتير
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ى 2"  ي االتحاد الروسي وجمهورية الصير
ى

اءات الصادرة ف  الشعبية وجمهورية ألمانيا االتحادية وجمهورية كوريا؛ " البر

اءات منشورة منذ سنة 3"  ي البندين " 1920" أي طلبات للبر
ى

ي البلدان المشار إليها ف
ى

 "؛2" و"1ف

ي السابق؛4" 
ي االتحاد السوفيانر

ى
ى الصادرة ف عير  " شهادات المخبر

ي فرنسا، وكذلك الطلبات المنش5" 
ى

 ورة لتلك الشهادات؛" شهادات المنفعة الصادرة ف

اءات الصادرة بعد سنة 6"  ية أو الفرنسية وال تتضمن  1920" البر ى ي أي بلد آخر، إن كانت محررة باإلسبانية أو األلمانية أو اإلنكلبر
ى

ف

اءات المنشورة بعد سنة  ي تلك ا1920أي مطالبة باألولوية، وكذلك طلبات تلك البر
ي للبلد المعتى

ط أن يفرز المكتب الوطتى اءات ، شر لبر

 .  والطلبات، ويضعها تحت ترصف كل إدارة من إدارات البحث الدوىلي

اءات الخاصة به، وعند االقتضاء، وثائق نماذج المنفعة الخاصة به، وفقا للمتطلبات المحددة  ي يتيح وثائق البر
)د( يقوم كل مكتب وطتى

 : ي
ي التعليمات اإلدارية، باآلنر

ى
 ف

 " ُيخِطر المكتب الدوىلي بذلك،1" 

اءات، وعند االقتضاء، وثائق نماذج المنفعة، "2"   يتيح بانتظام المنشور حديثا من وثائق البر

اءات، وعند االقتضاء، 3"  ، كل سنة عىل األقل، ملف إدارة يفّصل فيه مدى التوفر الحاىلي لوثائق البر م إىل المكتب الدوىلي
ّ

" يقد

 وثائق نماذج المنفعة، وفقا للتعليمات اإلدارية. 

ي الجريدة الرسمية تفاصيل  )ه( يتحقق
اءات ونماذج المنفعة الُمخطر بها وفقا للفقرة )د(، وينشر فى المكتب الدوىلي من توفر وثائق البر

الوثائق المعنية والتاري    خ الذي ستصبح فيه جزءا من الحد األدنى لمجموعة الوثائق. ويدير المكتب الدوىلي مستودعا يحتوي عىل ملفات 

ي البند "اإلدارة المشار إليها 
ي التعليمات اإلدارية. 3فى

 " من الفقرة )د( عىل النحو المحدد فى

كبر مننشر طلب  أعيد إذا  )و()د( كبر مرة واحدة  أ م  ال  كل إدارة للبحث الدوىلي   إدارات البحثفإن ، أو أ ى ي  كافة النصوصحفظ  أن تبتلبر
فى

، وُيسمح بالتاىلي لكل إدارة من النسخ الالحقة المنشورة عىل عنارص إضافية النسخة األوىل المنشورة فقط ما لم تحتوِ  مجموعة وثائقها 

وإذا تم قبول طلب ما ومنحت بموجبه براءة أو شهادة منفعة )فرنسا(، فإن إدارات . إدارات البحث الدوىلي بحفظ نص واحد فقط

ي 
اءة أو شهادة المنفعة )فرنسا( فى م بحفظ كل من الطلب والبر ى مجموعة وثائقها.ولذلك ُيسمح لكل إدارة من إدارات  البحث الدوىلي ال تلبر

ي ملفاتها 
اءة أو شهادة المنفعة )فرنسا( فقط فى  . البحث الدوىلي أن تحفظ إما الطلب فقط وإما البر

ي ال تكون لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية اإلسبانية أو الروسية أو الصينية أو الكور ه)
ية أو ( يحق إلدارات البحث الدوىلي التر

ى الشعبية وجمهورية  ي السابق وجمهورية الصير
ي مجموعة وثائقها وثائق براءات االتحاد الروسي واالتحاد السوفيانر

اليابانية أال تدرج فى

ية.  ى ي ال تتوفر لها عموما ملخصات باإلنكلبر
اءات المحررة باإلسبانية والتر  كوريا واليابان أو وثائق البر

ية بو   ى ي تتعلق بها تلك الملخصات وإذا توفرت ملخصات إنكلبر
اءات التر جه عام بعد تاري    خ نفاذ هذه الالئحة التنفيذية، فإن وثائق البر

ي حالة توقف تقديم 
ي مجموعة الوثائق خالل األشهر الستة التالية للتاري    خ الذي تصبح فيه الملخصات متوفرة بوجه عام.وفى

تدرج فى



PCT/WG/16/6 
Annex I 
 المرفق األول
4 

 

 

ي كا
ي المجاالت التقنية التر

ى
ية ف ى ية، عىل الجمعية أن تتخذ التداببر المناسبة الملخصات باإلنكلبر ى نت تتوفر فيها عموما ملخصات إنكلبر

ي أقرب فرصة. 
ى

ي المجاالت المذكورة ف
ى

 إلعادة تقديم تلك الخدمات ف

اءاتألغراض تطبيق هذه القاعدة، ال تعد الطلبات  )ز()و( ي وضعت تحت ترصف الجمهور لالطالع عليها فقط بمثابة طلبات  والبر
التر

  منشورة.  وبراءات
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 36القاعدة 

 المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدوىلي 

 تعريف المتطلبات الدنيا 36-1

ي المادة 
ى

: 3)16المتطلبات الدنيا المشار إليها ف ي
 ()ج( هي كاآلنر

ي أو المنظمة الحكومية الدولية مائة موظف عىل األقل يشتغلون طوال ساعات الدوام 1" 
" يجب أن يضم المكتب الوطتى

ي المجاالت التقنية المطلوبةالعادية، ويملكون المؤهالت التقنية الالزمة إلجراء البحوث 
ى

 ؛ف

ي أو المنظمة الحكومية الدولية لالطالع  2" 
ي " يجب أن يتيح المكتب الوطتى

ى
كجزء من الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه ف

ه، وعند االقتضاء، أي براءة أصدرها أو 34القاعدة  ي التعليمات اإلدارية، أي براءة أصدرها أو طلب براءة نشر
ى

، وفقا للمتطلبات المحددة ف

ي له؛
ه أي سلف قانونى  طلب براءة نشر

ي أو المنظمة الحكومية الدولية عىل األقل الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار  "3""2" 
ي حوزة المكتب الوطتى

يجب أن يكون فى

ي القاعدة 
ي إمكانهما أو  34إليه فى

، عىل أن يكون ألغراض البحث وفقا للتعليمات اإلداريةالحصول عليه  أن يحافظ عىل إمكانية يكون فى

ونيةمرتبا عىل الوجه السليم ألغ  ؛راض البحث عىل ورق أو بطاقات مصغرة أو دعامة إلكبر

ي المجاالت 3" 
ي أو المنظمة الحكومية الدولية موظفون قادرون عىل البحث فى

" يجب أن يكون تحت ترصف المكتب الوطتى

جم إليها ا ورية عىل األقل لفهم اللغات المحرر بها أو المبر لحد األدنى لمجموعة الوثائق التقنية المطلوب بحثها، وملمون باللغات الرصى

ي القاعدة 
 ؛34المشار إليها فى

ي أو المنظمة الحكومية الدولية نظام إلدارة الجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا 4" 
" يجب أن يكون لدى المكتب الوطتى

كة؛  لقواعد البحث الدوىلي المشبر

ي أو المنظمة الحكومية الدولية 5" 
. " يجب أن يكون المكتب الوطتى نا كإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي  ُمعيَّ
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 63القاعدة 

 المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات الفحص التمهيدي الدوىلي 

 تعريف المتطلبات الدنيا 63-1

ي المادة 
ى

: 3)32المتطلبات الدنيا الُمشار إليها ف ي
 ( هي كاآلنر

ي أو المنظمة الحكومية الدولية مائة موظف عىل األقل يشتغلون طوال ساعات الدوام 1" 
ي المكتب الوطتى

ى
" يجب أن يعمل ف

ي المجاالت التقنية المطلوبةالعادية، ويملكون المؤهالت التقنية الالزمة إلجراء الفحوص 
ى

 ؛ف

ي أو المنظمة الحكومية الدولية لالط2" 
ي " يجب أن يتيح المكتب الوطتى

ى
الع كجزء من الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه ف

ه، وعند االقتضاء، أي براءة أصدرها أو 34القاعدة  ي التعليمات اإلدارية، أي براءة أصدرها أو طلب براءة نشر
ى

، وفقا للمتطلبات المحددة ف

ي له؛
ه أي سلف قانونى  طلب براءة نشر

ي  "3""2" 
ي حوزة المكتب الوطتى

أو المنظمة الحكومية الدولية عىل األقل الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار  يجب أن يكون فى

ي القاعدة 
 ، عىل أن يكون مرتبا عىل الوجه السليم لغرض الفحص؛34إليه فى

ي المجاالت التقنية 3" 
ي أو المنظمة الحكومية الدولية موظفون قادرون عىل الفحص فى

ي المكتب الوطتى
" يجب أن يعمل فى

جم إليها الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار المطلوب ف ورية عىل األقل لفهم اللغات المحرر بها أو المبر حصها، وملمون باللغات الرصى

ي القاعدة 
 ؛34إليه فى

ي أو المنظمة الحكومية الدولية نظام إلدارة الجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا 4" 
" يجب أن يكون لدى المكتب الوطتى

؛للقواعد ا كة بشأن الفحص التمهيدي الدوىلي  لمشبر

 "5 . ي أو المنظمة الحكومية الدولية معّينا كإدارة للبحث الدوىلي
 " يجب أن يكون المكتب الوطتى

 
] ي

]يىلي ذلك المرفق الثانى
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وع تفاهم بشأن   مشر

ز   "2"1-63" و2"1-36تفسي  القاعدتي 
 

ى  ى  1-63و 1-36"باعتماد التعديالت المدخلة عىل القاعدتير ي المادتير
ى

ى تحددان المتطلبات الدنيا الُمشار إليها ف ( 3)32()ج( و3)16اللتير
ى المكاتب الوطنية للدول  نشئت ألغراض التعاون بير

ُ
ي أ

ي حالة المنظمات الحكومية الدولية التر
ى

تيب، اتفقت الجمعية عىل أنه، ف عىل البر
ى األعضاء  اءات بنفسها، فإن القاعدتير اءات أو تنشر طلبات البر ي ال تصدر البر

ي تلك المنظمات الحكومية الدولية والتر
ى

-63" و2"1-36ف
طان عىل تلك المنظمات أن تتيح المكاتب الوطنية للدول األعضاء فيها، ألغراض االطالع كجزء من الحد األدنى لمجموعة 2"1 " تشبر

ها أي سلف الوثائق، أي براءة أصدرتها  تها تلك المكاتب، وعند االقتضاء، أي براءة أصدرها وأي طلب براءة نشر وأي طلبات براءة نشر
ي لتلك المكاتب."  

 قانونى
 
 

ذلك المرفق الثالث[ ]يىلي 
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اءات ح إدخالها عىل التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن الير  األحكام الجديدة المقير

 
 

 الجزء األول

 التعليمات المتعلقة بالمسائل العامة
 

 116البند 

 لمجموعة الوثائق
ز
 الحد األدن

اءات المتاحة بموجب القاعدة  ي المادة " 1)ب("1-34يجب أن تمتثل وثائق البر
ى

ي الوثائق المشار إليها ف
ى

( ووثائق نماذج 4)15إلدراجها ف
 )ج( ألحكام الجزء األول من المرفق حاء. 1-34المنفعة المتاحة بموجب القاعدة 

 

 الجزء الخامس

 التعليمات المتعلقة بإدارة البحث الدوىلي 

 
 521البند 

 الحد األدنز لمجموعة الوثائق

اءات بموجب القاعدة تتفق إدارات البحث الدوىلي عىل ع ي الوثائق المشار إليها 2)ب("1-34نارص الوثائق غبر المتعلقة بالبر
" إلدراجها فى

ي المادة 
ي من المرفق حاء. 4)15فى

ي الجزء الثانى
 ( وفقا لإلجراء المنصوص عليه فى
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 المرفق حاء

اءات ونماذج المنفعة والوثائق غي  المتعلقة المتطلبات التقنية والمتطلبات المتعلقة بإمكانية النفاذ، وإجراء إدراج  وثائق الير
 لمجموعة الوثائق

ز
ي الحد األدن

ز
اءات ف  بالير

 

 المقدمة

اءات ونماذج المنفعة  .1 يحتوي هذا المرفق عىل المتطلبات التقنية والمتطلبات المتعلقة بإمكانية النفاذ، وإجراء إدراج وثائق البر
ي 

ى
اءات ف ي القاعدة والوثائق غبر المتعلقة بالبر

ى
ف ف  . 1-34الحد األدنى لمجموعة الوثائق، بالمعتى الُمعرَّ

 الجزء األول

اءات ونماذج المنفعة  وثائق الير
 

ي القاعدة  .2
ى

ف ف اءات" وعبارة "وثائق نماذج المنفعة" بالمعتى الُمعرَّ ستخدم عبارة "وثائق البر
ُ

ي هذا الجزء، ت
ى

)أ( والقاعدة 1-34ف
34-1 .  )ج( عىل التواىلي

 الوثائق واستخدام البياناتإتاحة 

اءات، وعند االقتضاء، مجموعة نماذج المنفعة الخاصة به، إىل الحد  .3 يقوم كل مكتب أو مكتب خلف له تنتمي مجموعة البر
ن فيه البيانات القابلة للبحث النضي والخاصة بالحد األدنى لمجموعة  كبر تخزَّ األدنى لمجموعة الوثائق، بإنشاء مستودع مأمون أو أ

وإما بنسق النص العادي وإما بأي مزي    ج منهما. وبناء عىل طلب أي إدارة دولية، يقوم  ST .96أو  ST .36وثائق إما بنسق معيار الويبو ال
ويد تلك اإلدارة الدولية بجميع المعلومات الوجيهة وتفاصيل الترصي    ح الالزمة للنفاذ إىل هذه البيانات، مثل  ى كل من تلك المكاتب ببر

ل أن يكون ذلك عن طريق الروابط وكلما
َّ

ونيا، ويفض ت المرور وما إىل ذلك، حتر تتمكن من النفاذ إىل البيانات مجانا بنسق مجمع إلكبر
نت. ويكفل كل مكتب إتاحة SFTP( أو بروتوكول النقل اآلمن للملفات )FTPخدمات قائمة عىل بروتوكول نقل الملفات ) ( أو شبكة اإلنبر

ي 
ي موعد ال يتجاوز جميع البيانات المنشورة فى

ها، وفى ي غضون شهر من تاري    خ نشر
المستودع المذكور أو المستودعات المذكورة، حبذا فى

ها. وإذا كان المكتب يوفر أيضا واجهة بحث لبياناته، يفضل أيضا أن يتيح النفاذ إىل تلك الواجهة  عىل أي حال شهرين من تاري    خ نشر
 مجانا. 

ي سياق الفقرة  ال يجوز لإلدارات الدولية استخدام أي .4
اءات ونماذج المنفعة تتيحها المكاتب لإلدارات الدولية فى  3بيانات عن البر

ي حالة التقنية الصناعية السابقة واألنشطة ال
ي ذلك توفبر نسخ من الوثائق المستشهد بها إال لغرض إجراء بحث فى

متصلة بذلك، بما فى
م 

ِّ
ي حالة استخدام البيانات المذكورة ألغراض أخرى من دون موافقة رصيحة من المكتب الُمقد

لمودعي الطلبات واألطراف األخرى. وفى
 تَب الدوىلي بذلك. لها، يجوز لذلك المكتب أن يحجب النفاذ إىل البيانات بنسق مجمع، وحينئذ سُيخِطر المك

اءات من أجل  4و 3وال تمنع الفقرتان  .5 ي توفر بيانات البر
المكاتب من إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف مع المكاتب التر

ائية أو المتعددة األطراف استخدام تلك البيانات وتحويلها لتحقيق أغراض أخرى، وال ُيقصد منهما أن يحال محل أي من االتفاقات الثن
مة لذلك الغرض.   المبر

اءات، وعند االقتضاء، مجموعة نماذج المنفعة الخاصة به، إىل الحد األدنى لمجموعة  .6 ويمكن ألي مكتب تنتمي مجموعة البر
ي 

ى الوثائق أن يفوض إدارة دولية أو المكتب الدوىلي بمهمة منح النفاذ إىل بياناته وفقا لألحكام المنصوص عليها فى  . 4و 3 الفقرتير

 ملف اإلدارة

مه المكتب بموجب القاعدة  .7
ِّ

" وعنارص البيانات الواردة فيه 3)د("1-34يجب أن يمتثل هيكل ونسق ملف اإلدارة الذي يقد
 . ST.37لمعيار الويبو 

ي معيار الويبو  .8
مه المكتب عن كل منشور عنارص البيانات التالية المشار إليها فى

ِّ
 : ST.37يجب أن يتضمن ملف اإلدارة الذي يقد

(؛الرمز  (أ) اءات الذي ينشر الوثيقة )سلطة النشر ى لمكتب البر  األبجدي المكون من حرفير

 ورقم المنشور؛ (ب)
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اءة الذي يستخدمه المكتب الذي نشر الوثيقة )رمز نوع الوثيقة(؛ (ج)  ورمز نوع وثيقة البر

اءة؛ (د)  وتاري    خ نشر وثيقة البر

، عن طريق اختيار أحد 10ومع مراعاة الفقرة  (ه) ، بيان ما إذا كان ملخص المنشور أو وصفه أو مطالباته قابلة للبحث النضي
 الرموز التالية: 

"1" "N "- غبر متاح 

"2" "U "- غبر معروف 

ي يتوفر بها النص القابل  "3"
ى للغة التر  للبحث، إما باللغة األصلية أو بلغة ترجمة رسمية. الرمز المكون من حرفير

ي الفقرة  .9
ى

م المكتب عنارص البيانات الُمشار إليها ف
ِّ

اعتبارا من ]تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية[ عن كل  د()8إىل  أ()8ُيقد
ي منذ 

ه ذلك المكتب أو سلفه القانونى  . 1991يناير  1منشور نشر

ي  .10
ى

م المكتب عنارص البيانات: ه()8فيما يتعلق بعنارص البيانات الُمشار إليها ف
ِّ

 ، يقد

  منذ ]تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية[، عىل األقل لكل منشور منذ ذلك التاري    خ؛  (أ)

ي منذ  10ومنذ ]تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية +  (ب)
ه هو أو سلفه القانونى يناير  1سنوات[، عىل األقل لكل منشور نشر

1991 . 

ى  .11 ي شكل مقروء آليا وقابلة للبحث النضي ومنشورة بير
ي لديها وثائق متاحة فى

ل أن تدرج المكاتب التر
َّ

 31و 1920يناير  1يفض
ي الفقرة 1990ديسمبر 

 . ه()8إىل  أ()8، بالنسبة لتلك الوثائق، عنارص البيانات المشار إليها فى

م الم .12
ِّ

ل أن يقد
َّ

ي ملفات اإلدارة  ST.37كتب ملف تعريف وفقا لمعيار الويبو يفض
يحتوي عىل رموز استثناء النشر الموجودة فى

 الخاصة به ونظرة عامة عىل نطاق مجموعات الوثائق. 

ي القاعدة  .13
مها المكتب إىل المستودع المشار إليه فى

ِّ
)ه( ويتيح ذلك 1-34يضيف المكتب الدوىلي أي ملفات إدارة وتعريف يقد

م المستودع، بالنسبة لكل مكتب، معلومات عن التغطية الزمنية لملف اإلدارة ومعلومات 
ِّ

. ويقد ي
ونى المستودع عىل موقع الويبو اإللكبر

 . مت إىل المكتب الدوىلي
ِّ

د
ُ

 عن تواري    خ و/أو تواتر التحديثات إذا ق

ي تنتمي إىل الحد األدنز لمجموعة الوثائق
 إتاحة الوثائق التر

ي  .14
نشر منذ ]تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية[  17شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي وفقا للفقرة يتيح المكتب فى

ُ
أي وثيقة ت

ي مجموعة ال
اءات أو نماذج المنفعة الخاصة به. فى  بر

ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي وفقا  10اعتبارا من ]تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية +  .15
سنوات[، يتيح المكتب فى

ت منذ  17للفقرة  شر
ُ

.  1991يناير  1أي وثيقة ن ي
اءات أو نماذج المنفعة الخاصة به أو بسلفه القانونى ي مجموعة البر

 فى

، يوىص المكتب بإتاحة الوثيقة  .16 ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي
ي ال يكون فيها من اإللزامي إتاحة وثيقة فى

ي الحاالت التر
فى

ي 
ي 17  شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي وفقا للفقرةفى

ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي فى
ل أن تتاح أي وثيقة ال تتاح فى

َّ
. ويفض

ي وفقا للفقرة 
ونى  . 18شكل إلكبر

ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النصي 
ز
 الوثائق المتاحة ف

ويد إدارات البحث الدوىلي بإمكانية النفاذ إىل  .17 ى ، يقوم المكتب ببر ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي
بالنسبة لكل وثيقة تتاح فى

ى الموسعة )النص الكامل للملخص والوصف والمطالبات عىل األقل إما بنسق لغة  مبر  ST .96أو  ST .36( امتثاال لمعيار الويبو XMLالبر
ي الوثائق. ويجب أن يكون لكل وثيقة

ونيا فى  وإما بنسق النص العادي. ويتيح المكتب أيضا إمكانية النفاذ إىل أي قوائم تسلسل متاحة إلكبر
ٌّ ال لبس فيه، وحبذا لو كان ذلك الرمز هو ر 

ي
ّ عادي رمٌز تعريفى

ي هذه ذات نسق نضي
ي خالف ذلك. وتنطبق فى

قم المنشور، أو رقم الطلب فى
ى  ي الفقرتير

نة فى وط نفسها الُمبيَّ  . 4و 3الحالة الشر

ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النصي 
ز
 الوثائق غي  المتاحة ف
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ي شكل مقروء بالنسبة لكل وثيقة براء .18
ى

ة أو وثيقة نموذج منفعة تكون جزءا من الحد األدنى لمجموعة الوثائق ولكنها غبر متاحة ف
، بناء عىل طلبها، بإمكانية النفاذ إىل نسخة،  ويد إدارات البحث الدوىلي ى ي ببر

، يقوم المكتب أو خلفه القانونى آليا وقابل للبحث النضي
ي شكل إلكبر 

ى
ل أن تكون تلك النسخة ف

َّ
ونية مقروءة آليا مثل نسق ويفض ي شكل صور إلكبر

ى
ل أن تكون نسخ هذه الوثائق ف

َّ
. ويفض ي

ونى
PDF ي

ى
ي ملف اإلدارة فيما يخص عنارص البيانات المشار إليها ف

ى
ي أن يكون الرمز الوارد ف

" Nهو " ه()8. وبالنسبة لتلك الوثائق، ينبغى
، أو " ي يتعذر فيها Uبالنسبة للعنارص غبر المتاحة بنسق قابل للبحث النضي

ي تكون حالة توفرها غبر معروفة أو التر
" بالنسبة للوثائق التر

 عىل المكتب بيان حالة توفرها بسهولة. 

ي مجموعة
ز
 العنارص االختيارية لكل وثيقة ف

ي مجموعته، بقدر ما تكون متاحة بنسق مقروء آليا، باستخدام  .19
ى

م كل مكتب عنارص البيانات التالية لكل وثيقة ف
ِّ

ل أن يقد
َّ

يفض
 الوسوم المناسبة المحددة لها: 

 رقم طلب الوثيقة؛ (أ)

اءة أو الطلب بناء عليها؛  (ب)  ورقم الطلب وتواري    خ إيداع أي طلبات سابقة ُيطالب بأولوية البر

اءات المخصصة للوثيقة؛ورموز التص (ج)  نيف الدوىلي للبر

اءات أو رموز التصنيف  (د) ي للبر
وأي رموز تصنيف مخصصة للوثيقة وفقا ألي نظام تصنيف آخر، مثل رموز التصنيف التعاونى

ي )
 (. FI/F-termاليابانى

 استخدام رموز استثناء النشر 

ي يجوز أن يتضمن ملف اإلدارة اختياريا رمز استثناء النشر الوجيه فيما  .20
ي المجموعة ال يتاح لها منشور كامل فى

يخص أي وثيقة فى
، فينطبق ما يىلي عىل الوثائق غبر المتاحة بنسق مقروء آليا:   شكل مقروء آليا. وإذا كان ملف اإلدارة ال يستخدم رموز استثناء النشر

 ي مل
ي أن يكون الرمز الوارد فى

، ينبغى ف اإلدارة لعنارص البيانات المشار بالنسبة للوثائق غبر المتاحة بنسق قابل للبحث النضي
ي 

 ". N" ه()8إليها فى

  ي أن
ي يتعذر فيها عىل المكتب بيان حالة توفرها بسهولة، ينبغى

ي تكون حالة توفرها غبر معروفة أو التر
بالنسبة للوثائق التر

ي الفقرة 
ي ملف اإلدارة لعنارص البيانات المشار إليها فى

 ". U" ه()8يكون الرمز الوارد فى

ي ملف اإلدارة:  .21
 تنطبق القيود التالية عىل رموز استثناء النشر المضمنة فى

 " ال يجوز استخدام الرمزPاءات المنشورة بعد ]تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية[؛  " لوثائق البر

 " ال يجوز استخدام الرمزX اءات المنشورة بعد ]تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية[ لإلشارة إىل أن الوثيقة غبر " لوثائق البر
ي شكل مقروء آليا؛

 متاحة فى

  ي استخدام
ال يجوز للمكتب الذي يستخدم رموزا مخصصة محددة قبل ]تاري    خ بدء نفاذ التعليمات اإلدارية[ أن يستمر فى

ط أال يتعارض ذلك تلك الرموز إال إذا حدد عىل النحو الواجب المكان الذ ي يتاح فيه تعريف تلك الرموز مجانا، وبشر
 . ى ى السابقتير ى الفرعيتير  االستخدام مع أحكام النقطتير

 إخطار المكتب الدوىلي والتحقق من المجموعات

ه إىل المكتب الدوىلي بموجب القاعدة  .22 اءات، وعند 1)د("1-34يحدد اإلخطار الموجَّ " التاري    خ الذي تتاح فيه وثائق البر
ي شكل مقرو 

ي هذا المرفق. ويتيح كل مكتب إمكانية النفاذ إىل وثائقه المتاحة فى
وط المبينة فى ء االقتضاء، وثائق نماذج المنفعة، وفقا للشر

ي الفقرة آليا وقابل للبحث النضي 
ى فى َّ

 ، ويوفر رابطا إىل ملف اإلدارة وأي ملف تعريف خاص به. 3 عىل النحو المبير
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ي 
ز
 الجزء الثان

اءات  الوثائق غي  المتعلقة بالير
 

 لمجموعة الوثائق تقييم الوثائق غي  
ز
ي الحد األدن

ز
اءات إلدراجها ف  المتعلقة بالير

ي  .23
ى

اءات المشار إليها ف ي عملية قيام إدارات البحث الدوىلي باستعراض قائمة عنارص الوثائق غبر المتعلقة بالبر
يحدد الجزء الثانى

ي معا " )"القائمة"( بهدف التحقق من أن تلك العنارص ال2)ب("1-34القاعدة 
ى

ي يمكن تزال تستوف
ي الموارد التر

ى
يبر اإلدراج، والنظر ف

 إضافتها إىل القائمة. 

اءات، 2]تعليق عىل الصياغة ي هذا الجزء مصطلح "قائمة" لإلشارة إىل الحد األدنى لمجموعة الوثائق غبر المتعلقة بالبر
ى

خدم ف
ُ

: است

ي القائمة )المصطلح نفسه المست
ى

ي القاعدة ومصطلح "العنارص" لإلشارة إىل المواد المدرجة ف
ى

"(، ومصطلح 2)ب("1-34خدم ف
ي القائمة.[

ى
ي قد تكون مؤهلة لإلدراج ف

ي يمكن للفاحص الرجوع إليها والتر
 "الموارد" لإلشارة إىل المواد التر

اءات موارد المعارف التقليدية.[  ]تعليق: تشمل مجموعات الوثائق غبر المتعلقة بالبر

 معايي  اإلدراج

 ديا. يجب أن يحمل العنرص عنوانا فر  .24

ونيا:  .25  يجب أن يكون العنرص متاحا إلكبر

 إلدارات البحث الدوىلي بنسق رقمي واحد عىل األقل يكون متاحا بسهولة ومقبوال لدى جميع اإلدارات؛ (أ)

، أو بدون أي مقابل.  (ب) اك شخضي أو مؤسشي نت، مقابل رسم تجاري معقول، كجزء من اشبر  للجمهور، عبر اإلنبر

 كال الرقمية والمرقمنة.[ ]تعليق: النسق الرقمي يشمل األش

ل أن يكون العنرص متاحا  .26
َّ

يجب أن يكون العنرص نصا كامال يمكن الوصول إليه عن طريق واجهة بحث متاحة مؤسسيا. ويفض
اءات، بأنه مورد  ف النص الكامل، ألغراض الوثائق غبر المتعلقة بالبر ي واجهة بحث. وُيعرَّ

ي شكل مرمز نصيا يتيح إدماجه فى
أيضا فى

. إلكبر  ي شكل مقروء آليا وقابل للبحث النضي
ورة فى ي يوفر النص أو المحتوى الكامل لمصنف واحد؛ وال يكون بالرصى

 ونى

اكات"( متاحة مؤسسيا  .27 اك )"الموارد القائمة عىل االشبر ي الوحيد جزءا من اشبر
ونى ي يكون توفرها اإللكبر

يجب أن تكون الموارد التر
اكات  لتكون مؤهلة لإلدراج كعنرص؛ وأما الموارد  ي أو الموارد األخرى القائمة عىل االشبر

ونى يد اإللكبر اكات بالبر القائمة عىل االشبر
ي  ها  ك فيها أو تشبر ي يمكن أن تشبر

قصد بعبارة "متاحة مؤسسيا" الموارد التر
ُ

المخصصة لالستخدام الشخضي فهي غبر مؤهلة لإلدراج. وت
وط االستخدام ووظيفة البحث عىل   جميع مستخدمي المؤسسة المرصح لهم. مؤسسة واحدة، مع شيان شر

ى كجزء من إجراءات  .28 وط استخدام تسمح بتوزي    ع نسخ من الوثائق المستشهد بها عىل المودعير يجب أن ينص العنرص عىل شر
، وعىل المكاتب المعينة أو المختارة بناء عىل طلبها بموجب المادة   . 3-44( والقاعدة 3)20البحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي

 تحديث قائمة الحد األدنز لمجموعة الوثائق

ي الفقرة  .29
ى عن إدارات للبحث الدوىلي )"فرقة العمل"( االستعراض المشار إليه فى جري فرقة عمل تتألف من ممثلير

ُ
وتقدم  23ت

ي هذا السياق، تعقد فرقة العمل اجتماعا كل خمس سنوات إلجراء استعراض شامل لقائمة 
. وفى تقارير منتظمة إىل إدارات البحث الدوىلي

ي الفقرة 
. وتتفق إدارات البحث الدوىلي عىل إدارة البحث الدوىلي المسؤولة 33العنارص وأي موارد موىص بها استنادا إىل المعايبر الواردة فى

 عن عقد اجتماع فرقة العمل وتنظيمه قبل موعد االجتماع بستة أشهر عىل األقل. 

ي الفقرات من يجوز ألي إدا .30
ي المعايبر الواردة فى

ي القائمة، عن طريق  28إىل  24رة بحث دوىلي أن توىصي بَمورد يستوفى
إلدراجه فى

ي المعايبر 
ى أن الَمورد يستوفى ِّ

حا ُيبير اح شر اح إىل فرقة العمل قبل اجتماعها بأربعة أشهر عىل األقل. ويجب أن يتضمن االقبر  تقديم اقبر
ي الحد األدنى لمجموعة  ويمكن أن يتضمن معلومات ترفق بالتوصية مثل تفاصيل استخدام الَمورد،

والحاجة إىل إدراج موضوع الَمورد فى

                                                
 التعليمات اإلدارية. جزءا من يست هذه التعليقات مدرجة ألغراض التوضيح فقط ول  2
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ويد فرقة ى ي البحث، وعامل تأثبر مورد من مجلة، وما إىل ذلك. وتقوم إدارة البحث الدوىلي ببر
ى

ى ف  الوثائق، وقيمة الَمورد بالنسبة للفاحصير
 مل. العمل بأي معلومات إضافية مرتبطة بالتوصية بناء عىل طلب أي من أعضاء فرقة الع

ي الفقرات من  .31
ى

ي المعايبر الواردة ف
ى

ي َمورد ال يستوف
ى

ي القائمة.  28إىل  24لن تنظر فرقة العمل ف
ى

 إلدراجه ف

ي القائمة، مثل تقديم مزيد من قبل االجتماع، يجوز ألي إدارة بحث دوىلي أن تعلق عىل مدى م .32
ى

الءمة َمورد موىص بإدراجه ف
ي الحد األدنى لمجموعة الوثائق، وتأثبر إضافة الَمورد إىل القائمة مثل تكاليف الحصول 

ى
المعلومات عن استخدام الَمورد، ومساهمته ف

 عىل إمكانية النفاذ إىل الَمورد. 

: تقوم فرقة العمل بتقييم الموارد الموىص بإدراجها  .33 ي ضوء ما يىلي
ى

 ف

ي الفقرات من  (أ)
ى

 ؛28إىل  24المعايبر الواردة ف

 ومقاييس االستشهاد بتقرير البحث الدوىلي عن السنوات الثالث السابقة؛  (ب)

ي تثبت قيمة الَمورد بالنسبة للفاحص الذي يجري البحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي مثل  (ج)
واألدلة األخرى التر

 االستخدام ومدخالت الفاحص؛

اءات؛  (د) ي جميع أقسام نظام التصنيف الدوىلي للبر
ى

 وموضوع الَمورد، بهدف أن تشكل القائمة تمثيال متوازنا للموضوع ف

ي الَمورد أو النفاذ إليه.  (ه)
اك فى  وتكلفة االشبر

ي الفقرات من  .34
ي معايبر اإلدراج الواردة فى

ي القائمة ال تزال تستوفى
، 28إىل  24تتحقق فرقة العمل من أن العنارص الموجودة فى

ي توقف استخ
د العنارص التر

ِّ
 دامها. وتحد

ي الفقرة  .35
م فرقة العمل قائمة منقحة إىل إدارات البحث الدوىلي كي تتفق عليها بوصفها 29عقب االجتماع المشار إليه فى

ِّ
، تقد

ثة بناء عىل القاعدة 
َّ

". وتشمل القائمة المنقحة أي عنارص توىصي فرقة العمل بإضافتها إىل القائمة بعد 2)ب("1-34القائمة المحد
ي تم، بموجب الفقرة  33التقييم المجرى بموجب الفقرة 

ي معايبر اإلدراج وأنها ال ، التحقق من أنها ال تزال تست34وجميع العنارص التر
وفى

 تزال مستخدمة أو توقف استخدامها. 

ي الفقرات من  .36
نة فى ، يجوز إلدارة البحث الدوىلي أن تزود فرقة العمل بموارد غبر تلك 33إىل  30عىل الرغم من العملية المبيَّ

ع إدارات البحث الدوىلي أيضا  . وتشجَّ ي أثناء البحث الدوىلي
ى عليها فى ي القائمة ولكن قد يكون من المفيد اطالع الفاحصير

عىل المدرجة فى
 . ي أثناء البحث الدوىلي

ي تعزيز استخدام الحد األدنى لمجموعة الوثائق فى
ات قد تساهم فى  طرح األسئلة أو تقديم أي معلومات وخبر

. يحيل  .37 ي أثناء البحث الدوىلي
ي القائمة لغرض االطالع عليها فى

اح موارد غبر مدرجة فى يوفر المكتب الدوىلي آلية للجمهور القبر
ا  ي الفقرة المكتب الدوىلي أي اقبر

، أن 40ح من هذا القبيل إىل فرقة العمل ويطلب من إدارة البحث الدوىلي المتطوعة، الُمشار إليها فى
ي هذا الَمورد وفقا للفقرات تقيمه. وإذا رأت إدارة البحث الدوىلي المتطوعة أن 

وط مستوفاة، جاز لها أن توىصي فرقة العمل بالنظر فى الشر
 . 33إىل  30من 

اءات  المعارف التقليدية والوثائق غي  المتعلقة بالير

اءات، ومن بينها موارد  .38 تنطبق هذه المجموعة من المعايبر عىل جميع مصادر وثائق التقنية الصناعية السابقة غبر المتعلقة بالبر
ى عىل ي توىصي بمعارفها التقليدية كجزء من الحد األدنى لمجموعة الوثائق أن تمتثل لهذه  المعارف التقليدية. وعليه، يتعير

المكاتب التر
. غبر أنه إذا قررت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور و  ها المعايبر غبر

ي ال
عامل بشكل مختلف عن مؤلفات التقنية من الهيئات المعنية داخل الويبو، فى

ُ
مستقبل، أن المعارف التقليدية السابقة يجب أن ت

ى عىل فرقة العمل االجتماع لمناقشة وضع معايبر إضافية يتم توجيهها تحديدا إىل  اءات، سيتعير الصناعية السابقة غبر المتعلقة بالبر
 مل مع حالة التقنية الصناعية السابقة. موارد المعارف التقليدية بما يتماسر مع أي فهم جديد للتعا

 االستعراض السنوي للقائمة

تضع فرقة العمل جدوال زمنيا لتتناوب إدارات البحث الدوىلي المتطوعة عىل إجراء استعراض سنوي للقائمة بغية تحديد الموارد  .39
ي توقف استخدامها، فضال عن تحديث البيانات الوصفية. 

 المتقادمة أو التر
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جري االستعراض السنوي بالتحقق من القائمة بحثا عن أي عنارص توقف استخدامها تقوم إدارة الب .40
ُ

ي ت
حث الدوىلي المتطوعة التر

ي القائمة. وتحيل تلك اإلدارة نتائج االستعراض إىل فرقة العمل وتزود المكتب الدوىلي 
ى

أو باتت متقادمة، وتحديثا ألي بيانات وصفية ف
ي توقف استخدامها أو باتت متقادمة. بمعلومات عن التحديثات الواجب إجراؤه

ي ذلك حذف العنارص التر
ى

ي القائمة، بما ف
ى

 ا ف

ي القائمة
ز
 النفاذ إىل العنارص المدرجة ف

ي  .41
ى

، بأن تحافظ عىل إمكانية النفاذ إىل النص الكامل لمحتويات أحدث خمس سنوات ف ، كحد أدنى م إدارات البحث الدوىلي ى تلبر
م إدارات ى ات الدورية. وتلبر ي  حالة النشر

ى
ي حالة إضافة عنرص إىل القائمة، بالحصول عىل إمكانية النفاذ إىل ذلك العنرص ف

ى
، ف البحث الدوىلي

ى من تاري    خ إضافته إىل القائمة.   غضون سنتير

ي الفقرات من  .42
ى

ي معايبر اإلدراج الواردة ف
ى

ي القائمة لم يعد يستوف
ى

، جاز 28إىل  24متر رأت إدارة للبحث الدوىلي أن عنرصا مدرجا ف
عِلم إدارة البحث الدوىلي المتطوعة 

ُ
ي تجري االستعراض السنوي بموجب الفقرة لها أن ت

خطر فرقة العمل  40التر
ُ

ي أي وقت؛ وت
ى

بذلك ف
 بذلك. 

 

  



PCT/WG/16/6 
Annex III 
 المرفق الثالث
9 
 

 

 : 1الملحق 

 مثال لملف إدارة

 رمز 
 البلد

 رقم
 المنشور

 رمز
 النوع

 تاري    خ
 النشر 

 رمز االستثناء
 )اختياري(

هل يتوفر 
ي شكل 

ز
الملخص ف

قابل للبحث 
النصي كما هو 
 منشور رسميا؟

اللغات /  )رموز
N  /U) 

هل يتوفر 
ي شكل 

ز
الوصف ف

قابل للبحث 
؟  النصي

اللغات /  )رموز 
N  /U) 

هل تتوفر 
ي 
ز
المطالبات ف
شكل قابل 

؟  للبحث النصي
اللغات /  )رموز
N  /U) 

         
1 EP 1 A1 19781220  De de de 
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5 EP 394856 A1 19901031  de,en de de 

6 EP 394856 B1 19970604  En de de,en,fr 

7         

8 CA 2787765 A1 20140222  en,fr en en 

9         

10 CH 710284 A1 20160429  De de de 

11 CH 711700 A2 20170428  It it it 

12         

13 FI 101368 B 19980615  fi,sv fi fi 

14 FI 20165833 L 20180508  fi,en N N 

15         

16 WO 2010037978 A2 20100408  en,fr fr fr 

17 WO 2021073392 A1 20210422  en,fr,zh zh zh 
         

 1الجدول 

 
 

ي إدراج  ST.37من ملف إدارة ممتثل لمعيار الويبو  2.2النص التاىلي هو اإلصدار 
ي ترغب فى

أعدته إدارة للبحث الدوىلي أو أحد المكاتب التر
ي الحد األدنى لمجموعة الوثائق باستخدام هيكل النص العادي )

ويحتوي  . ( حيث ترد عنارص البيانات مفصولة بفاصلةTXTمنشوراتها فى
ي الجدول 

 السابق:  1عىل البيانات نفسها الواردة فى

... 

EP,1,A1,19781220,ABST-de,DESC-de,CLMS-de<CRLF> 

EP,12493,,,U,ABST-U,DESC-U,CLMS-U<CRLF> 

EP,216086,A2,19870401,M,ABST-de,DESC-de,CLMS-de<CRLF> 

EP,272830,A2,19880629,M,ABST-en DESC-en, CLMS-en<CRLF> 

EP,394856,A1,19901031,,ABST-en, ABST-de,DESC-de,CLMS-de<CRLF> 

EP,394856,B1,19970604,,ABST-en, DESC-de, CLMS-de, CLMS-en, CLMS-fr<CRLF> 

,,,,,,, 

CA,2787765,A1,20140222,,ABST-en, ABST-fr,DESC-en, CLMS-en<CRLF> 
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,,,,,,, 

CH,710284,A1,20160429,, ABST-de, DESC-de, CLAMS-de<CRLF> 

CH,711700,A2,20170428,,ABST-it, DESC-it, CLMS-it<CRLF> 

,,,,,,, 

FI,101368,B,19980615,,ABST-fi, ABST-sv, DESC-fi, CLMS-fi<CRLF> 

FI,20165833,L,20180508,,ABST-fi, ABST-en, DESC-N, CLMS-N<CRLF> 

,,,,,,, 

WO,2010037978,A2,20100408,,ABST-en, ABST-fr,DESC-fr,CLMS-fr<CRLF> 

WO,2021073392,A1,20210422,,ABST-en, ABST-fr, ABST-zh, DESC-zh, CLMS-zh<CRLF> 
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