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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

 2018 يونيو 22اإىل  18جنيف، من 
 
 

 اخلدمات الشبكية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص

تعمل اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات بشلك موثوق به وتغطي الغالبية العظمى من حتويالت الواثئق بني  .1
دخال املزيد من التحسينات اجلوهرية الانتقال من  رسالاملاكتب. ويتطلب اإ ىل  اإ رسال صور الاس امترات الورقية التقليدية اإ اإ

 .ملعاجلة ادلفعات اجملّمعةيف همالت أأقرص من الفرتات املتباعدة  رشةاملبابياانت متسقة وموحدة النسق وقابةل للمعاجلة 

 وتشمل الأولوايت احلالية ما ييل: .2

بوصفه نسق  Office Open XML (DOCX)معاجلة النص الاكمل بفعالية، مع الإقرار بنسق  )أأ(
 الرئييس؛ التحرير

س امي تقارير  ياانت الرئيس ية، وللواثئق والب فامي خيص اعىل نطاق أأوسع  XMLحتسني اس تخدام نسق  )ب(
 البحث ادلويل والآراء املكتوبة وما يتصل هبا من واثئق؛

دراج خاصية  ول ،(ePCT)النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات  اخلاصة ابملاكتب يف وظائفالحتسني  )ج( س امي اإ
ماكنية توزيع همامت حمددة عىل  دارة تدفق العمل" مع اإ  واسعة؛الفرقة الأ  لك عضو يف"اإ

فعاةل لتفادي الازدواجية يف هجود التطوير واختالف املعايري و وضع أأدوات ومعليات موحدة  )د(
 للمعلومات؛ الرئيس ية
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 ؛للتبادل الآيلاقتناء خدمات ش بكية  )ه(

 حتسني جودة املعلومات املرتبطة ابملرحةل الوطنية. )و(

 اخلدمات الش بكية الرئيس ية حاةل

 (ePCT)النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات 

ىل  (ePCT)ابتت الواهجة القامئة عىل متصفح للنظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات  .3 م خدمات اإ نتاج مس تقر يقّدِّ نظام اإ
املودعني واملاكتب والأطراف الأخرى. ومنذ ادلورة املاضية للفريق العامل، ُأدخلت مجموعة من التحسينات الوظيفية الطفيفة 

 لفائدة املودعني واملاكتب لكهيام.

ع  .4 ل (ePCT)نظام املعاهدة الإلكرتوين ووسَّ ، اكنت 2010كرتونية. ففي أأوائل عام كثريًا النطاق اجلغرايف خلدماته الإ
، ارتفع هذا العدد 2017وحبلول هناية عام وعرشين مكتبًا لتسّّل الطلبات.  خدمة الإيداع الإلكرتوين ابلاكمل متاحة لواحد

ىل   ابملئة من مجموع الطلبات ادلولية يف ماكتب تسّّل الطلبات اليت 64مكتبًا حول العامل وابت يشلك أأكرث من  53ليصل اإ
ىل . وميكن حتميل الواثئق املودعة لحقًا عرب النظام لتقدميها اإ 2010تكن خدمة الإيداع الإلكرتوين متاحة دلهيا يف عام  مل

ما بصفة ماكتب لتس 64 دارات للبحث ادلويل والفحص اتهمهيدي ادلويل.ّلّ مكتبًا اإ ما اإ   الطلبات واإ

متاحة لس تة وس بعني مكتبًا بصفة مكتب لتسّّل  (ePCT)نظام املعاهدة الإلكرتوين وأأصبحت خدمات املاكتب يف  .5
دارة للبحث ادلويل أأو مكتب معنيَّ أأو خمتار. ويس تخدم أأكرث من  مكتبًا خدمات املاكتب القامئة عىل  50الطلبات أأو اإ

ب مديري ماكت ةمخس وعيَّنتاملتصفح بوصفها أأداهتا الرئيس ية ملعاجلة الطلبات ادلولية بصفهتا ماكتب لتسّّل الطلبات. 
 مبارشة دون تدخل املكتب ادلويل. موظفهيادارة حقوق نفا  لإ مس تخدمني 

لإجراء اختبارات مبارشة عىل نطاق ضيق مع ماكتب ومودعني، الآمنة  الش بكيةدمات اخلعدد من  يُس تخدم حالياً و  .6
آنية عىل غرار اخلدمات املتاحة عرب خدمات التبادل الآيلمبا يتيح أأمتتة بعض  مشاريع رائدة وتنفَّذ أأيضًا املتصفح.  بصورة ش به أ

ماكنية للنظر  الطلبات مع عدد من ماكتب تسّلّ  دماجيف اإ يف البواابت  (ePCT)نظام املعاهدة الإلكرتوين  خدمات اإ
من الاتساق التام مع القواعد يضو  تاكليف التطوير وادلمع خبفضا يسمح لت ك املاكتب مبالإلكرتونية للماكتب الوطنية، 

عىل حتمكها الاكمل يف بياانهتا اخلاصة داخل بوابة متاكمةل يف الوقت نفسه حفاظ املاكتب مع  الرباءات واملعايري احلالية ملعاهدة
 الوطنية. اخدماهتمع 

 (eSearchCopyظام نُسخ البحث الإلكرتونية )ن

تب زوجًا ممكنًا من ماك 370من أأصل  161مس تخدمًا يف  (eSearchCopyنظام نُسخ البحث الإلكرتونية )ابت  .7
دارات البحث ادلويل عندما ل يددي املكتب نفسه ادلورين. وتشلك هذ  املسارات وحو تسّلّ  ابملئة من  50 الطلبات واإ

رسال نسخ البحث بني املاكتب اخملتلفة. وفضاًل عن  كل، تُرسل  ضافية من نسخ البحث  40اإجاميل جحم معليات اإ ابملئة اإ
، مث من(. و 2018عام  عىل مدى eSearchCopyمن املتوقع نقلها اإىل خدمات ش بكية ثنائية قامئة )و بني املاكتب ابس تخدام 

قرص وليس  يُرسل عىلبني املاكتب اخملتلفة عن طريق الربيد )وبعضها ابملئة تقريبًا من نسخ البحث  10مل يعّد يُرسل سوى 
 .مما يزيل متطلبات الرمقنة عىل الأقل(عىل الورق، 

 بصفة مكتب لتسّّل الطلبات من املكتب ادلويلالواردة  الإجراءاتالآن  eSearchCopy رات نظاممساتشمل و  .8
دارات البحث ادلويل اإىل مجيع  دارتابس تثناء اإ  اتنيه انتقالالنظام اجلديد ابلتوازي مع النظام القدمي. ومبجرد  تختربان نياإ

ىل النظام اجلديد لالإدارتني اإ حدىغاء ، سيهمكن املكتب ادلويل من اإ مبا يسهل صيانة مجموعة اخلدمات  خدماته القدمية، اإ
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ىل س بع و الاكمةل. دارات ابلنس بة اإ  من مجيع ماكتب تسّلّ الواردة نسخ البحث  eSearchCopy نظام يوفر ويل،ادلبحث لل اإ
دارات تُعىن هباالطلبات الأخرى اليت  ىل مثاين اإ دارة البحث ادلويل. وابلنس بة اإ ويل، تتيح اخلدمة لك ادلبحث لل  أأخرى اإ

من  متاحة ا يرت  فق  خيارات اندرة للغاية ل تزال، مب2017اليت اس تخدهما املودعون خالل عام  الإجراءات أأو املسارات
دارات البحث ادلويل. ومن بني مجيع الإرسال الوريق مثل حيث املبدأأ  تختص ثالث مهنا فق  )ويه الاحتاد الأورويب ، اإ

حبيث  eSearchCopy نظام ل ترسل نسخ البحث ابس تخدام الطلبات لتسّلّ اكتب مب ولايت املتحدة(والاحتاد الرويس وال
دارات البحث ادلويل، أأصبحت معظم عليه. و ورقية يف الس نةنسخة حبث  50يتوقع أأن تتلقى أأكرث من  قادرة الآن عىل  اإ
ماكنية  دخالالاس تفادة من اإ دخا تتلقاها معظم أأو لك نسخ البحث اليت اإ  .يف أأنظمهتا اخلاصة ومتسقموحد  بنسق تلقائياً ًل اإ

ىل واثئق الأولوية   (DAS)خدمة النفا  الرمقي اإ

ىل واثئق الأولوية لنفا  الرمقيل  الويبو خدمة ُأنشئت .9 ابريس ولكهنا يف احلقيقة مسار طلبات دمع  هبدف( DAS) اإ
مجموع واثئق الأولوية يف من ابملئة  29 تتيح اإ س تخدم اإىل حد كبري لأغراض معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، تُ 

 ادلولية. املرحةل

 يوماً  19 ادلويل املكتب من الأولوية وثيقة لتسّلّ  الالزم متوس  الوقتيبلغ و توفر اخلدمة وس يةل فعاةل لالإرسال. و  .10
 لواثئق يوماً  32و( أأ )1.17 للامدة وفقاً  املودع يقدهما اليت الأولوية لواثئق ابلنس بة يوماً  52 بنحو مقارنةً  الإيداع، اترخي من

 ماكتب تسّلّ تفاوت هذا الرمق كثريًا بني )ب( )عىل الرمغ من 1.17  الطلبات وفقا للقاعدةمكتب تسّلّ اليت يقدهما  الأولوية
ئق تكون ت ك الواث، عليه. و الإيداعيومًا من  30يف غضون  DAS عرب خدمةملئة من واثئق الأولوية اب 93وتُسّلَّ الطلبات(. 

دارة البحث ادلويل  اس تدعت نتيجة البحث عن احلاةل التقنية الصناعية السابقة مواصةل النظر يف حصة اإ ا متاحة عادًة لنظر اإ
 املطالبات ابلأولوية.

 وفضاًل عن. اس تخدامًا ضئياًل جداً العديد مهنا  ايس تخدهمو  مكتباً  18سوى  مع  كل، ل يشار  يف اخلدمة حالياً و  .11
مبوجب  لإرسالعمليات ال  ( بديالً نظام معاهدة الرباءاتاس تخدام للخدمة )أأكرث من ثالثة أأرابع اس تخدام أأكرب  اكن كل، 
عندما ترد وثيقة  الطلبات( وليس مكتب تسّلّ  يددي دوروثيقة الأولوية من املكتب اذلي ترد )ب( )حيث 1.17 القاعدة

دخال املزيد من التحسينات اخملصصة ملعاهدة الرباءات يف جمال قد يكون من املالمئ فومن مث، الأولوية من مكتب خمتلف.  اإ
رسال واثئق الأولوية.  اإ

 (EDI-PCTنظام تبادل البياانت الإلكرتونية ملعاهدة الرباءات )

نس بة من الواثئق املتبادةل بني دمع أأكرب  (PCT-EDIنظام تبادل البياانت الإلكرتونية ملعاهدة الرباءات ) واصلي .12
(. DASو eSearchCopyنظاَمي نية واملكتب ادلويل )مبا يف  كل توفري البنية التحتية للعديد من معامالت املاكتب الوط 

. ولعلها مزية حيث ل تعهمد الإرسالت عىل توفر معاجلة دفعات مجمّعةوقد أأثبت النظام فعاليته ومصداقيته ولكنه يعهمد عىل 
ىل تأأخريات يفالنظامني يف مجيع الأوقات يف املكتبني ولكهنا ق  املعاجلة واختالفات يف البياانت بني املكتبني، د تددي اإ

رسال ادلفعاتس امي  ول ابلواثئق اليت عىل عّل فق   يكون أأيضًا أأن املكتب ادلويل كل أأس بوعيًا فق . ويعين  يف حاةل اإ
ىل أأن  أأي أأن املودعنييرسلها املكتب الوطين رصاحًة )ول ميكنه توفري سواها للمودعني أأو املاكتب الأخرى(،  حيتاجون اإ

ضافة  ىليعايِّّن املكتب الوطين ما دليه من ملفات اإ ن أأجل الاطالع عىل ( مePCTاملعاهدة الإلكرتوين ) نظام اس تخدام اإ
 احلاةل الاكمةل مللف الطلب.
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ىل نتاجئ البحث والفحص )  (CASE WIPOنظام الويبو للنفا  املركزي اإ

ىل نتاجئ البحث والفحص )نظام الويبو للنفا  املل يددي  .13 دورًا مبارشًا يف معاجلة املرحةل  (WIPO CASEركزي اإ
ىل تقارير البحث والفحص الصادرة عن املاكتب املعيَّنة يف املرحلتني  ليه ملا يتيحه من نفا  اإ ادلولية، ولكن جتدر الإشارة اإ

م واثئق.مكتبًا ي 14النظام مهنا هذا مكتبًا حاليًا  31 ويس تخدمادلولية والوطنية.   قّدِّ

 (ePCTلنظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات )ل التالية اخلطوات 

بعض جمالت العمل وتشمل . لكهيام واملاكتباملودعني صاحل ( لePCTنظام املعاهدة الإلكرتوين ) سيس همر حتسني .14
 ما ييل: الرئيس ية يف الس نة القادمة

دخال حتسينات  )أأ( ماكنية ،يف املاكتب العمل سري يفاإ اتحة اإ همامت حمددة ملس تخدمني حمددين تخصيص  ابإ
 واملساعدة يف حتديد همام املتابعة؛

دخال حتسينات  )ب( من تقارير البحث ادلويل والآراء املكتوبة  XML نسخ بنسقاملتصفح لتوليد  خدمات يفاإ
حاةل يف  PCT/ISA/206 ابلس امترة)مثل تقارير البحث اجلزيئ اليت قد تكون مرتبطة  وما يتصل هبا من واثئق

ىل دفع دخال املعلومات بطريقة أأسهل وأأقل ازدواجية مضن مجموعة معينة من  رسوم ادلعوة اإ ضافية(، مبا يف  كل اإ اإ
ضافية، عند التقارير وبني املراحل ) ىل دفع رسوم اإ  رأأيال وقبل، املكتوبرأأي الويل و ادلبحث ال تقرير  وقبلادلعوة اإ

 تقرير الفحص اتهمهيدي ادلويل(؛املكتوب لإدارة الفحص اتهمهيدي ادلويل، وقبل 

الآنية ش به التبادل الآيل املاكتب خلدمات من أأجل توس يع نطاق اس تخدام  اخلدمات الش بكيةتوس يع نطاق  )ج(
دماهجاو  دارة براءات املودعني؛ اإ  يف نظم اإ

دخال  )د( مبا يف  كل دمع عوامل توثيق اثنية ، ظام تسجيل ادلخولاس تخدام نلتيسري املزيد من التحسينات اإ
دارة حساابت مس تخديم لسهأأ  ابس تكامل الاس تعراض  )رهناً وأأدوارمه املكتب  لتسجيل دخول مجيع املس تخدمني واإ

 الفين والأمين بنجاح(؛

اتحة الفرص يفأأخرى  قطاعاتاليت تقدهما  اخلدماتمع تساق الاحتسني  )ه( خلفض  ةالويبو، مبا يف  كل اإ
طاراخلدمات  تبادلالتاكليف أأو حتسني اخلربة من خالل  املنصة العاملية للملكية الفكرية )انظر املرفق  مرشوع يف اإ

 (.WO/PBC/27/9للوثيقة الثاين 

ضافة اإىل  كل .15 ( للمساعدة يف ePCT) كرتوينلالإ املعاهدة اس تخدام نظام  س بلالعمل عىل حتديد  سيُس تأأنف، واإ
للمساعدة يف البحث والفحص  التجرييب احلايل ش بكية من النظام جتريبيةتُطلق نسخة  نية. ومن املتوقع أأناملرحةل الوط دخول 

 (ePCT) كرتوينلالإ املعاهدة نظام تضمني  من أأجل البت يف عن كثبالتعاونيني. وسيُتابع املرشوع الرائد ملقاصة الرسوم 
 املكتب ادلويل.للخدمات اليت تقدهما املاكتب غري أأساليب دفع مركزية 
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 XMLالنسق  اس تخدام

 يف متون الطلبات XMLاس تخدام النسق 

طارالإلكرتوين معيار الإيداع من اكن الهدف الأصيل  .16 يداع الطلبات  يف اإ . ومعاجلة نصها الاكملمعاهدة الرباءات هو اإ
ل من ماكتب تسّلّ  XML بنسق طلباتال  مل يُتلَق عدد كبري من ،ولس نوات عديدة الصني والياابن ومجهورية  يف الطلبات اإ

قبال املاكتب الأخرى عىل التقدم يف هذا اجملال مع معل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية كوراي.  ويزداد اإ
ىل النسق  Office Open XML (DOCX)لتحويل امللفات بنسق  أأدواتواملكتب الأورويب للرباءات عىل اس تحداث  اإ

XML  عيار بناء عىل املST.36  أأو املعيارST.96  ىل عىل نظام املعاهدة الإلكرتوين  ةاملتاح أأدوات التحويلابلإضافة اإ
(ePCT.منذ عدة س نوات ) 

ح لتعديل التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات اقرت ايعمل املكتب ادلويل مع املكتب الأورويب للرباءات وغري  لإعداد و  .17
يداع ومعاجلة بغية ا بوصفه الوثيقة  DOCXنسق ب  امللف اس تخدامعن طريق  بفعاليةتون الطلبات الاكمل مل  النصلسامح ابإ

عىل اس تخدام  DOCXاملاكتب اليت تعمل بنسق  اتفاق لكاإىل يف هناية املطاف املصدر الرمسية. وينبغي أأن يددي  كل 
ىل نسق مبوجب املعيار  ماكنية  ST.96ملعيار أأو ا ST.36أأداة حتويل مشرتكة )مع خيارات لالإخراج مبارشة اإ بطريقة تضمن اإ

ماكنية تبادل النتاجئ بفعالية بني  اكتب عندما جُترى مجيع خمتلف املالتحويل املوثوق به بني النسقني يف مرحةل لحقة(، وضامن اإ
جراءات املرحةل الوطنية ابس تخدام منت الطلب بطريقة متسقة.  اإ

 ء املكتوبةيف تقارير البحث ادلويل والآرا XMLاس تخدام النسق 

آراء يتلقى املكتب ادلويل  ما انفك .18 دارات للبحث  فرتةمنذ  XML بنسق مكتوبةتقارير حبث دويل وأ من ثالث اإ
واملكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني ادلويل )املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية 

نفسه  (DTDتعريف أأنواع الواثئق )الواردة من الإدارات املذكورة تعّد امتثاًل لنظام (. وعىل الرمغ من أأن التقارير الشعبية
ىل أأن النظام تطلب وقتًا أأطول بكثري للهمكن من  اخملصص  استيعابلهذا الغرض، فقد أأدت مجموعة خمتلفة من الصعوابت اإ

يف الإجراءات  XMLن. وسامه النسق لَّت املشالكت الرئيس ية الآ واس تخداهما بفعالية. ولقد حُ  XMLامللفات بنسق 
جراءات الفحص الشلكية مدمتتة بنس بة  الشلكية لفحص تقارير البحث ادلويل والآراء املكتوبة يف املكتب ادلويل. وابتت اإ

 كل ابملئة فامي خيص التقارير املكتوبة لإدارات البحث ادلويل. ومكَّن  90ابملئة تقريبًا فامي خيص تقارير البحث ادلويل و 70
نتاجيته  يف املساعدة عىل  XML النسقاس تخدام معاجلة ت ك الواثئق. وبدأأ أأيضًا  وهمالتاملكتب ادلويل من احلفاظ عىل اإ

اتحة امللف الأصيل وامللف املرتمج بنسق الرتمجة،   قريبًا للماكتب املعيَّنة ومس تخديم معلومات الرباءات. XMLومن املزمع اإ

 (ePCT) كرتوينلالإ املعاهدة نظام مجموعة متنوعة من اخلدمات اجلديدة يف  يأأمل املكتب ادلويل يف اإطالقو  .19
، مبا يف  كل ترمجة XMLالرباءات للطلبات ادلولية عندما يكون تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب متاحني بنسق  ركنو 

خراج ترمجة  آلية فعاةل )ابس تخدام الأمناط الأسلوبية للغة املعنية من أأجل اإ ىل واثئق الرباءات أ "مثالية" للنص( ورواب  اإ
 هبا. املستشهد

عداد تقارير البحث ادلويل وكام ُ كر سابقًا، جيري العمل حاليًا عىل حتسني  .20  XMLوالآراء املكتوبة بنسق وسائل اإ
 XML امللفات بنسق لستيعاب واس تخدام. ونتيجة ذلكل وللجهود املبذوةل (ePCT) كرتوينلالإ املعاهدة نظام داخل 

املعايري احلالية بني املاكتب؛  تطبيقأأعال ، ابت املكتب ادلويل عىل عّل ببعض الاختالفات يف طريقة  18  ُأوحض يف الفقرة كام
 PCT/ISA/206وكذكل بأأن هيالك البياانت للمعلومات املتاكفئة بني الاس امترات اخملتلفة )مثل الاس امترات 

. منشود( غري متناسقة دامئًا كام هو PCT/IPEA/409و PCT/IPEA/408و PCT/ISA/237و PCT/ISA/210و
 ري واس تخداهما من أأجل حتقيق النتاجئ الرئيس ية التالية:ن املأأمول أأن يتس ىن حتسني املعايذلكل، مفو
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عادة اس تخدام البياانت  اً أأن يكون من السهل دامئ ينبغي )أأ( فحص كنقطة بداية البحث و ال مرحةل  الناجتة عناإ
لفصل تقارير ا -تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب  -البحث ادلويل اجلزيئ  -للمرحةل التالية )تقرير البحث الوطين 

 (؛تقارير املرحةل الوطنية -الثاين 

جراءاكفية ومتسقة مبا يكفي  ستشهادأأن تكون بياانت الا ينبغي )ب( مقارنة واس تخدام فعالني  للهمكن من اإ
ىل أأرسة الرباءات نفسها(؛ يفللمعلومات   خمتلف املراحل دون صعوبة يف حتديد التشابه بني استشهادين )أأو انامتهئام اإ

دخال البياانت املاكفئة مرتني يف  يكون من ينبغي أأل )ج( الأشاكل ) املرحةل نفسهاالرضوري أأن يقوم الفاحص ابإ
دخال معلومات 237و 210اخملتلفة للمطالبات غري القابةل للبحث أأو غري املفحوصة بني الاس امترتني  ؛ ورضورة اإ

 بأأشاكل خمتلفة يف بعض احلالت(. 237و 210الاستشهاد يف الاس امترتني 

ماكنية  ST.96ن احملبذ أأن يُغتمن العمل اجلاري عىل تعريف املعيار وم .21 اخلاص بتقارير البحث والفحص فرصًة لضامن اإ
عادة اس تخداهما بفعالية حبيث ل حيتاج الفاحصون  عداد التقارير واإ دخال بياانت متاكفئة مرتني بسبب اختالف  أأبداً اإ ىل اإ اإ

والاس امترات الورقية للبحث  ST.36تكون املاكتب مس تعدة لتغيري املعيار هيالك البياانت. ويف هذا الس ياق، ينبغي أأن 
طاروالآراء املكتوبة  عادة اس تخدام املعلومات بني املرحل يف معاهدة الرباءات اإ ا أأمكن حتقيق نتيجة أأفضل  يف اإ  تنياإ

 وادلولية. الوطنية

 مسائل أأخرى

 املنصة العاملية للملكية الفكرية

ىل اس هتلت .22 توفري منصة معلوماتية مشرتكة واحدة )املنصة العاملية للملكية الفكرية( ترب  خمتلف  الويبو مبادرة هتدف اإ
املنصات املعلوماتية اليت تدمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية )معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة( فضاًل عن 

 موحدةللملكية الفكرية بوابة  املنصة العامليةوفر توس  غريها من أأنظمة الويبو. خدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة و 
عن طريق واهجة  مع تيسري الاس تخدامللك مس تخدم  للويبوحساب واحد  ابس تخداماخلدمات  ت كملس تخديم مجيع 

ىل النظام اس تخدام موحدة وبوابة دفع مركزية. وس يعهمد  ماكنية رب  خول تسجيل ادلموحد ل حساب فتح  عىلالنفا  اإ د ابإ مزوَّ
املس تخدمني الأفراد خلدمات الويبو للحامية العاملية للملكية الفكرية ابلكيان اذلي ميثلونه. وينبغي أأن تتيح ت ك اخلدمات 

م بطريقة أأسهل وأأكرث اتساقًا.  املوحدة للمودعني واملاكتب مجموعة واسعة من اخلدمات تقدَّ

ة الفكرية، بوصفها أأطرافًا رئيس ية يف املنصة العاملية للملكية الفكرية، حبث س بل ويُطلب من املاكتب الوطنية للملكي .23
دارة احلساابت وتوثيق ادلخول واملنصة العاملية فضاًل عن النظر يف س بل  دمع وسائل التشغييل البيين بني أأنظمهتا اخلاصة ابإ

مه  تطبيقات وخدمات جديدة لضامن تبادل البياانت واهجات برجمة النظام، مبا يف  كل عن طريق حتسني ادلمع اذلي يقّدِّ
 بفعالية مع الأنظمة الوطنية، مع مراعاة القوامس املشرتكة احملهمةل بني التصاممي والعالمات والرباءات.

 الرسومات امللونة

ىل  11ابت "احلل املدقت" املبنيَّ يف الفقرات  .24 مسارات متاحًا فامي خيص بعض  PCT/WG/9/19من الوثيقة  15اإ
الطلبات الإلكرتونية املودعة دلى بعض ماكتب تسّّل الطلبات ابس تخدام برانمج  وحتتويلإيداع وماكتب تسّّل الطلبات. ا

طار لالإشارة أأو نظام الإيداع الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات  (PCT-SAFEالإلكرتوين الآمن للطلبات ) الإيداع ىل أأن عىل اإ اإ
شعار عىل وحيتوي  PDFأأو  XMLالطلب محمَّل بنسق  عىل صور ملونة. ويف حال وضع عالمة يف  كل الإطار، يظهر اإ

وترد التفاصيل لطلب املنشور يبنّيِّ أأن الوثيقة الأصلية حتتوي عىل أألوان ومتاحة للتزنيل من ركن الرباءات. غالف اصفحة 
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طار  الطلبات اليت ترغب يف تنفيذ هذا ماكتب تسّلّ من الفنية املطلوبة   يات أأخرى يف الوثيقةبرجم الإجراء يف اإ
PCT/EF/PFC 17/003. 

ىل أأن هذا احلل املدقت ل يدثر يف ما ييل: .25  وينبغي الإشارة اإ

 ؛لونني الأسود والأبيضمن املفرتض، من حيث املبدأأ، تقدمي الرسومات ابلل يزال الرشط اذلي يقيض بأأنه  )أأ(

ىل الأسود والأبيض لغرض الرمادي(  تدرجات)مبا يف  كل  لك الصور امللونةأأن  أأو واقع )ب( ل اإ الواردة حتوَّ
 الرمسي؛ النرش

لزام بتقدمي الرسومات ابللونني الأسود والأبيض يف املرحةل الوطنية. نة يفحق املاكتب املعيَّ أأو  )ج(  الإ

منا الإقرار بأأن العديد من الطلبات ادلول  ليس تشجيع الصور امللونة هذ  اخلطوة املدقتةالغرض من و  .26 ية حتتوي عىل واإ
ىل الوثيقة الأصلية. ويتعني عىل ملاكتب املعينة ا وتيسري نفا  ،صور ملونة اليت جتزي الرسومات امللونة يف مرحلهتا الوطنية اإ

مون صورًا ملونة أأن يدركوا أأنه قد يصعب كثريًا أأو يُس تحال توفري  ابلأسود والأبيض  بديةل مناس بة ورقاتاملودعني اذلين يقّدِّ
ضافة موضوع حامية.رحةل الوطنية دون مواهجة اعرتاضات تتعلق مللأغراض ا  ابإ

رساء املرحةل ادلولية  يفاملعاجلة الاكمةل للطلبات ادلولية  توفرييظل هدف املكتب ادلويل و  .27 طار قانوين فعال مع اإ اإ
ن ال يف املرحةللضامن الاعرتاف ابلرسوم امللونة  تنفيذ حل ف كون من امللكِّّ صعوابت الفنية كبرية وس يالوطنية. ومع  كل، فاإ

فضاًل عن  هاونرش  هاوتعديل  ومعاجلهتاوالعمل جار يف س ياق اس تعراض أأمع لرتتيبات تلقي متون الطلبات  لك مهنا عىل حدة.
 .معاجلة النص الاكمل للمتون بفعاليةمراعاة الرغبة يف 

 دخول املرحةل الوطنية

ىل أأن من معاهدة الرباءات اذلي يلز  95أأدى تعديل القاعدة  .28  43م بتوفري معلومات دخول املرحةل الوطنية ابنتظام اإ
ةل حزي النفا  يف  م ت ك املعلومات خالل الأشهر الس تة التالية دلخول القاعدة املعدَّ م أأقل 2017يوليو  1مكتبًا فق  قدَّ . وقدَّ

مدمتة اكمةل. ويعمل  معاجلةة من نصفها حتديثات عىل أأساس شهري ومل يتسَن معاجلة العديد من دفعات املعلومات الوارد
ل  املكتب ادلويل ابلتعاون الوثيق مع العديد من املاكتب املعيَّنة املعنية من أأجل حل ت ك املشالكت. ويرد اس تعراض مفصَّ

 .PCT/WG/11/10أأكرث يف الوثيقة 

 قوامئ التسلسل

املقبل اخلاص بقوامئ  ST.26اس تحداث أأدوات دلمع معيار الويبو  يفقطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يسامه .29
 .XMLالتسلسل والقامئ عىل نسق 

 الفاكس

ىل عّل املكتب ادلويل  .30 ل عندما ينتقل أأي جزء مدخرًا منا اإ نذار املرسِّ أأن املرسالت ابلفاكس قد تُفقد أأو تُفسد دون اإ
ىل الفاكس عرب  (. وتتفامق هذ  املشلكة مع قيام املزيد من الرشاكت اخلاصة FoIP) بروتوكول الإنرتنتمن سلسةل التصال اإ

يقاف تشغيل اخلدمات التناظرية. مزودي التصالت الوطنيني و  توقف مزود التصالت  ،2018يناير  1واعتبارًا من ابإ
ت واملاكتب عن الطلبا مودعواملكتب ادلويل بشدة بأأن يتوقف وعليه، يويص . تناظرية لمكتب ادلويل عن تقدمي خدماتل 

ىل املكتب ادلويل عن طريق الفاكس. وستبدأأ مشاورات  رسال الواثئق اإ لغاء  اقرتاح نبشأأ قريبًا اإ رسال خدمات الفاكس اإ يف اإ
ىل املكتب ادلويلمب املرتبطة تبليغاتال   .يف هناية هذا العام عاهدة الرباءات اإ
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ن  .31 ىلاإ  :ما ييل الفريق العامل مدعو اإ

ابلتطورات اليت طرأأت عىل  الإحاطة علامً  "1"
 اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛

التعليق عىل الأولوايت املقرتحة ملواصةل و  "2"
 ؛املكتب ادلويل معل

حتديد املسائل الأخرى اليت ينبغي أأن و  "3"
تعطى الأولوية يف اخلدمات الش بكية ملعاهدة 

ارات من أأجل مساعدة الإد التعاون بشأأن الرباءات
 ادلولية يف معلها.

 ]هناية الوثيقة[


