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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

 اخلدمات الشبكية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 امللخص

 اعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات من  ادلور  الأيةر  للرري  الاعامل أأاااا ع ى ما يي:مل الش بكيةركز تطوير اخلدمات  .1

من أأجل املوثوقية، واهوةل الصيانة، ودمع اخلدمات اجلديد  اليت  للش بكة وحتسني اخلدمات اخللرية تدعمي ( أأ )
 الأشهر املقبةل؛  يف غضو  تتاحيتوقع أأ  

عداد ( ب) ىل م ل "الشلك وأأالوب الاعرض" د  منصيغة جدي اإ  نظام املاعادد  الإلكرتوينتصرح لخدمة املستند  اإ
(ePCT)2017مارس  29 يف ، واليت أأتيحت لالا تخدام احلي. 

الإلكرتونية البحث  نسخ ما خيص يدمةل ا امي و، ششلك ملرتاا تخدام املاكتب لاعد  يدمات  ارترعوقد  .2
(eSearchCopy)  انظر الوثيقة اليت( يه موضوع وثيقة منرصةلPCT/WG/10/22.) 

حنو تقدمي تقارير البحث  التوجه( 1يف املس تقبل ما يي: )ضطلع به اذلي ا ي   وتشمل الأولوايت املقرتحة للاعمل .3
يداع( حتسني اخلدمات لإعداد 2؛ )XML بنس ادلويل والآراا املكتوبة  ( 3؛ )XMLاملتاحة بنس   الطلبات وماعاجلة واإ

من ضام  توافر الواثئ  الرئيس ية ( 4الواثئ  اإىل ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية؛ ) من رفع الطلبات مودعي متكني
لكرتوين نس كوا يةل لتلقي نسخ البحث يف الإلكرتونية نسخة البحث يدمة ( تقيمي 5لإدار  ادلولية ع ى الإنرتنت؛ )ا  اإ

جراا تصحيحات حبمك 6؛ )الصةلذات متس  من مجيع ماكتب تسمل الطلبات  ( السامح ملاكتب تسمل الطلبات ابإ
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طار 7) ؛اوظيرهت ، وذكل من بني أأمور أأخرى من أأجل جاعل نظام املاعادد  الإلكرتوين( حتسني معليات اةر الاعمل يف اإ
 وكراا . بدادةمكتب تسمل الطلبات أأكرث 

 نظر  عامة

دار  نظام ماعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات بكراا  ات اعادد  التاعاو  ششنأ  الاراامل الش بكيةاخلدمات هتدف  .4 ىل دمع اإ اإ
، فضال عن الأطراف أأدوارمه ع ى اختالفالطلبات واملاكتب الوطنية  مودعيمجيع الأطراف، مبا يف ذكل لصاحل  وفاعالية
 متسقة.، مما خيل  حتدايت يف ضام  يدمة بصور  متنأصةل موزع نظام ماعادد  التاعاو  ششنأ  الاراااتو . الأخرى

دارات للبحث الطلبات تسملل مكتبا مكاكتب  118ويف الوقت الرادن، ياعمل  ( أأ ) . وياعمل اثنا  وعرشو  مكتبا كإ
من حيث احلجم تلف د   املاكتب اختالفا دائال لغات النرش الاعرش. وت بني دلويل والرحص المتهيدي ادلويل ا

 قدر  ع ى دمع يدمات تكنولوجيا املاعلومات احمللية.وال

تسمل ل يف املائة من الطلبات دلهيا نرس املكتب اذلي ياعمل بوصره مكتب  70لرمغ من أأ  حنو وع ى ا ( ب)
دار   اتحة ، لبحث ادلويلل الطلبات واإ ىل اإ ضافة اإ مع  التراعليف كثةر من احلالت  ودع الطلبتراعل ماخلاصة  نظمهاإ

لكرتونيا،  . وحىت عندما تكو  تكل املاكتب بعند اختالف املاكت ا نوايترتك طلب  60 000 فاإ  أأكرث مناملكتب اإ
ىل التراعل مع املكتب ادلويل. مودعيه نرسها، قد حيتاج   الطلب اإ

، وك كل ملس تخديم أأو تاعمل لصاحلها دوةل متاعاقد  152اليت متثل وينبغي توفةر املاعلومات للماكتب املاعينة  ( ج)
. وينبغي أأ  يكو  املس تخدمو  ةالقانوني وضاعيهتمالتقين أأو  توامهلغرض م املهمتني ابلطلبات، اواا ماعلومات الارااات 

ىل املاعلومات ابا مترار بغض النظر عن املاك  اذلي   الطلب ادلويل. أأودع وحبث فيهقادرين ع ى الوصول اإ

ىل الاعمل ماعا ششلك وثي  لضام   .5 اخلاصة هبا  املاعاجلةأأدوات  أأ  تتبادلوحتتاج املاكتب الوطنية واملكتب ادلويل اإ
ذا  الش بكيةاا تخدام اخلدمات  الطلبات دلهيا مودعي يكو  مبقدور متسقة وأأ  بن س اانت واثئ  والبيلا حىت )وياصة( اإ

مجموعة متنوعة  نظام املاعادد  الإلكرتوينحساب مع النظم الوطنية للمكتب. ويوفر  مليس دلهيو كنوا موجودين يف بدل خمتلف 
ىل النظام.  مودعيهبدف ضام  وصول مجيع  الطلبات واملاكتب مودعيمن الواهجات واخلدمات للك من   ويشغلالطلبات اإ

ىل السامح للماكتب مبس توايت خمتلرة من الأمتتة   ع ى حنو للتراعلاملكتب ادلويل عددا من اخلدمات الأااا ية اليت هتدف اإ
ىلأأو غةر مستند   مستند  اخلدماتفاعال مع يدمات ماعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات اواا كنت تس تخدم  متصرح نظام  اإ

 .املاعادد  الإلكرتوين

 من يدمات نظام املاعادد  الإلكرتوينالأيةر صدار الإ 

صدارتضمن ي  .6  مستني رئيس يتني: 2017مارس  29يف  ُأطل اذلي نظام املاعادد  الإلكرتوين  اإ

الالكرتوين املاعادد  نظام ساعى اإىل جاعل بيئة ت  اليت، للواهجةصيغة جديد  من "الشلك وأأالوب الاعرض"   ( أأ )
 أأاهل وأأكرث اتساقا ابلنس بة للمس تخدمني.

آمن ل ع ى حنو خو ادلتسجيل  يتيح نظام جديد لإدار  الهوية ( ب) ىلأأاهل ملس تخديم النظام و أ املتصرح  املستند اإ
 .لإحاةل بني الآلتدمات اخلفرصا جديد   وخيل 
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 صيغة الشلك وأأالوب الاعرض

أأفضل وأأكرث اتساقا، مبا يف ذكل  بصور  ملاعلوماتا ضمن نظام املاعادد  الالكرتوين ع ى عر  يداجلد الإصدار يركز .7
يوفردا د ا اليت  وظائف الاعملوطرأأت ع ى أأ  حيسن نوعية البياانت عند ادلخول.  ذكلراائل التحق . ومن شنأ  

بقاالإصدار الساب ، مما ياعين أأنه ك  من املمكن اب مقارنةتغيةرات طريرة جدا  فقط الإصدار  ياعمل الإصدار القدميع ى  الإ
الشاشات ع ى ابيل املثال  وت اعرض أأدان  باعضتلبية احتياجات املس تخدمني.  من عند التنأكد مع اجلديد ابلتوازي

 .ومودعي الطلبات املكتبع ى مس توى  س تخدمنيللم 

ىل 1الشلك  ماكنية ( واليت ePCT)نظام نظام املاعادد  الالكرتوين : شاشة جديد  لتسجيل ادلخول اإ ىل  الوصولتتيح اإ اإ
 طريقة الاعرض التوضيحي واختيار اللغة املرضةل.ب نظام املاعادد  الالكرتوينو  ،نظام املاعادد  الالكرتوينمن  القدمي الإصدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، واليت تبني ثالثة مس توايت خمتلرة من التح يرالتحق : مثال ع ى راائل 2الشلك 
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لك من التراصيل الالتينية وغةر ب مرفوق طلب ماعنيعنوا  و  لطلب تغيةر امس الإجراا املضطلع به: جزا من 3الشلك 
 يف احلقل احملدد ذي الصةل. التحق ميكن عرض راائل و عن لغة الإيداع.  خمتلرةواهجة  الالتينية. وميكن اختيار لغة

 

ملس تخديم  أأ  يظهر للمساعد  يف حفص الإجرااات الشلكية، ميكن :: ماعلومات مكتب نظام املاعادد  الالكرتوين4الشلك 
ماعادد   الإلكرتوين مبوجبيداع الإ  يف يدمةالطلب  ملودع اليت تظهرتكل  تاعادل التحق املكتب مجموعة واااعة من راائل 

 .التاعاو  ششنأ  الارااات
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دار  الهوية  اإ

ديال ع ى الرمغ من .8  اذلي طرأأ ع ىعدد من التحسينات ع ى الأمن واخلدمات وراا الكواليس، فاإ  التغيةر الواحض  اإ
دار  الهوية  يف الإصدارات السابقة كنت تتطلب ماعظم اخلدمات . و لمتصرحة ل واهجة الآمناليف قابلية اا تخدام  يمتثلنظام اإ

ابا تخدام الشهادات الرمقية نرسها  ملس تخدمني من الوصولمتكني اعاملني ل املصادقة من يالل  نظام املاعادد  الالكرتوينمن 
يداع الإلكرتوين الآمن )املس تخدمة مع  . ومع ذكل، فاإ  املس تخدمني جيدو  صاعوبة (PCT-SAFEالارانمج احلااويب لالإ

دار  د   الشهادات،  اعادد  التاعاو  ملكتب املساعد  الإلكرتونية مب  ا اإىل حد كبةر السبب الرئييس لالتصالودو ما جاعلهيف اإ
 .يف الس نوات الأيةر  ششنأ  الارااات

ىل و. املتينةواحد أأو أأكرث من أأااليب املصادقة أأالوب تتيح اخلدمة اجلديد  للمس تخدمني اختيار و  .9 ابلإضافة اإ
بيقات بوااطة تط  ت ودلاليت و  ر  واحد اليت ت س تاعمل ملالشهادات الرمقية التقليدية، ميكن للمس تخدمني اختيار لكامت الرس 

ذ .راالها عن طري  رااةل نصيةابإ  أأدوات أأخرىأأو  ماعيارية اختيار اخليار  املاعادد  الإلكرتوينميكن ملس تخديم نظام  واإ
، مما يسمح مبرونة للمصادقة املتينةالوبني خمتلرني لأ  نياملس تخدم ختياريويص املكتب ادلويل ابو الأنسب لحتياجاهتم، 

يف  املس تخدمهاتف ال مثل فقدا  أأو رسقة ما من أأحداث  التاعايفعن اهوةل الاا تخدام يف حالت خمتلرة، فضال 
جرااات  املصادقة. اإ

جرااات التسجيل تاعتار و  .10 اجلديد  أأاهل بكثةر من تكل املتاعلقة ابلشهادات الرمقية ول  املصادقة باعنارصاملتاعلقة اإ
 املكتبتتطلب تنأكيدا يدواي من املكتب ادلويل )ع ى الرمغ من أأ  خطوات الأما  الأخرى ل تزال تنطب  ع ى مس تخديم 

ىل النظام(. ومن مث ميكن للمس تخدم  النراذقبل متكني حساابهتم من  واليت ت اعتار ور ع ى الر اا تكامل د   الإجراااتاإ
 لمكتب ادلويل مقارنة ابلشهادات الرمقية.ابلنس بة ل أأقل  هاتاكليف تشغيل 

 يدمات نظام املاعادد  الإلكرتوين القامئة ع ى برانمج التصرحاا تخدام 

 72 ملس تخديم يدمات نظام املاعادد  الإلكرتوين القامئة ع ى برانمج التصرحأأتيحت ،   الوثيقةيف وقت كتابة د  .11
دار   مكتبا 22ولطلبات تسمل ال  مكتبا اتبا بصرهتمك  69مكتبا:  مكتبا  21ادلويل والرحص المتهيدي ادلويل ولبحث ل بصرهتا اإ

 ن:ع دماتخيتلف اا تخدام اخلو مككتب ماعني. 

 وذكل من يالل:املرحةل الوطنية؛ يف خول ادل همامملرحةل ادلولية وباعض يف ا لماعاجلةل دا  الأوليةالأ  ( أأ )

اعاجلة املمشلكة يف  ا تواجهالت اليت يبدو أأهحلفامي خيص ااخللري لاعرض ملف املكتب ادلويل كتب دمع امل  ( ب)
راال الواثئ  اليت يف الطلب و مودعمتاباعة اا ترسارات ويف  أأو اليت ل ميكن التاعامل ماعها  تتسم ابلا تاعجاليةاإ

نشاؤدا احلزمةتلقائيا من يالل حتويالت   وذكل بغرض:ابا تخدام نظم تكنولوجيا املاعلومات احمللية؛  اليت يمت اإ

 اا تاعراض وتقيمي اخليارات. ( ج)

ىل أأ  اا تخدام  .12 يمتزي ابلا تقالل ع ى حنو الإلكرتوين  املاعادد  نظامل  واملاكتب مودعي الطلباتوجتدر الإشار  اإ

اتحهتاالطلبات ل ميكن  ملودعيأأاايس. وع ى الرمغ من أأ  باعض اخلدمات املقدمة  ل ابلتاعاو  مع املاكتب الوطنية املاعنية،  اإ اإ
ذ نظام  ةيدمخيار التسلمي من يالل  ششلك عام، فاإ  للماكتب ماعاجلهتا من قبل املاكتب الوطنية والبياانت الواثئ تتطلب  اإ

ظام تبادل الواثئ  ن عارمن الواثئ  من  حزمةمن يالل أأو  املاعادد  الإلكرتوين القامئة ع ى برانمج التصرح
 .(PCT-EDI) الإلكرتوين
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 نظام املاعادد  الإلكرتوينالإيداع مبوجب 

يداع املاعادد  يسمح نظام .13 . اثنا  وثالثو  من د   املاكتب لتسمل الطلبات امكتب 45 الطلبات يف الالكرتوين الآ  ابإ
تودع فيه ع ى املس توى احملي  مهنا تس تضيف يادماتساعة و ، لصاحل املكتب يس تضيره املكتب ادلويل تس تاعمل يادما

ورفاعها ششلك منرصل ع ى اخلدمة املستند   بتزنيلهاالطلب  مودع ليقوم تس تخدم حزما متاحةمهنا  ةأأرباعو مبارش ،  الطلبات
ىل املتصرح  مكتب تسمل الطلبات. يس تضيرها يتال اإ

ىل مكتب ت  من الطلباتيف املائة  60أأكرث من من تقدمي  وميكن الإيداع مبوجب نظام املاعادد  الإلكرتوين .14 سمل اإ
ىل الاعديد من املاكتب املشاركة الأخرى، ول ا امي تكل اليت مل عدد كبةر الطلبات دلى املكتب ادلويل و   توفرمن الطلبات اإ

لكرتونيا، يدمة الإيداعيف الساب   وج لها اإ  مقارنة اددبراز فوائلإ  أأو تكل املاكتب اليت طبقت فهيا د   اخلدمة أأو ر 
 السابقة. لرتتيباتاب

 (ePCTيف نظام املاعادد  الإلكرتوين ) الواثئ  املودعة لحقا

ت ع ى الإنرتننظام املاعادد  الإلكرتوين تقدميها باعد الإيداع من يالل الالزم الواثئ  ميكن ملودعي الطلبات رفع  .15
ىل  املاكتب  ،ها، ولكن ليس مجياع املاكتب ماعظم وتشمل) الطلبات تب لتسملمكتبا بصرهتا ماك 46مكتبا، مبا يف ذكل  48اإ

دار  مكتبا بصرهتا  13و (الإيداع مبوجب نظام املاعادد  الإلكرتويناليت تقبل  يدي، المته  ادلويل أأو الرحص ادلويل لبحثل اإ
ىل اوك كل  ويكتيس د ا  مت الواثئ  وفقا ذلكل.الزمنية ملقر املكتب املاعين وت ملكتب ادلويل. وتاعرتف اخلدمة ابملنطقةاإ

لقبول  اليت ليس دلهيا نظم وطنية ياصة هبالرتتيب أأمهية ياصة ابلنس بة للمودعني اذلين يس تخدمو  ماكتب تسمل الطلبات ا
ىل مكتب واحد مككتب تسمل ، ولكهنم يرحشو  مكتبا خمتلرا الطلبات واثئ  املرحةل ادلولية، أأو اذلين يقدمو  الطلب ادلويل اإ

دار  للبحث ادلويل.  كإ

 املودعنيالطلبات، من املهم أأيضا أأ  يمتكن مجيع  مودعيعار الإنرتنت مع  التراعل امن د ع ى حنو أأفضل ا تراد  ولال .16
دار  ال اذلي تقع فيه يف نرس البدل  يوجدو ا امي أأولئك اذلين ل  ول صيغة الرئيس ية يف التراعالت تلقي  من -بحث ادلويلاإ

لكرتوني ىل املكتب ادلويل،  ي رىج منذلكل . ةاإ لكرتونيا اإ راال الواثئ  الرئيس ية اإ ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية اإ
ذا ال  ي طلب مهنا ذكل من ياللحىت واإ  مل  اتحة د    ابا تخدام أأرالتتاعلاميت الإدارية. واإ رموز الواثئ  املناا بة، فميكن اإ
 .املكتب ادلويلماعاجلة يدوية من قبل  ةالطلب دو  أأي ملودعالواثئ  فورا 

 (eSearchCopyنسخة البحث الإلكرتونية )

لنقل نسخ البحث يف احلالت اليت   مزتايد بصور س تخدم جيد وت   ع ى حنو البحث الإلكرتونية نسخة يدمة اعملت .17
دار  ل مكتب  بصرهتافهيا ماكتب خمتلرة  تاعمل  التلكرة ترض ششلك كبةرأأ   البحث ادلويل. وميكهنل تسمل الطلبات واإ

دارات البحث ادلويل اتوالتاعقيد زيد من املرد تو  .يكو  دلى املكتب عد  رشكا عندما ابلنس بة ملاكتب تسمل الطلبات واإ
 .PCT/WG/10/22التراصيل يف الوثيقة 

 الامنذج املراةل بني املكتب ادلويل واملاكتب

راالمن أأجل  (PCT-EDIظام تبادل الواثئ  الإلكرتوين )نابلنس بة للماكتب اليت ل ترغب يف اا تخدام  .18  اإ
راال من ىل املاكتب اليت تقوم  املاعادد  نظاماذج املرحةل ادلولية ابا تخدام الواثئ ، ميكن اإ الالكرتوين من املكتب ادلويل اإ

دار  الطلبات تسمل ل تب بدوردا مكاك خطار ويرالويل. ادلمتهيدي ال رحص الويل و ادلبحث لل أأو اإ ىل توفر مستند  اإ لالإشار  اإ
م ،جديد  .من يالل واهجة املتصرح تزنيهل املكتب اك وابإ
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ماكتب تسمل الطلبات الصغةر   لتس تخدمهم يف املقام الأول مكتبا. وقد ص   42حاليا  الرتتيب ويس تخدم د ا .19
لأمتتة دلهيا أأي حاةل جتارية ليس  ، أأوماعاجلةللرئيس ية ال هتاكأداالالكرتوين  املاعادد  نظام اوااواملتواطة احلجم اليت تس تخدم 

دارات دولية.  ومن هجة أأخرى تس تخدم د ا الرتتيب أأيضااملكتب ادلويل.  وأأنظمةابلاكمل بني أأنظمهتا  التراعالت ا بع اإ
راال مرحةل لتنتقل مناخلدمات  د   الإدارات ادلولية تدرجييا ي تطلع أأ  تنر ، الش بكةيدمات  وبتطوروعالو  ع ى ذكل،   اإ

ىل زماحلاخلدمات  من ياللماعظم الواثئ    .يف الوقت احلقيقي املتقاربالتراعل  مرحةل اإ

 نظام املاعادد  الإلكرتويناخلطوات التالية ل 

 لصاحل مودعي أأجريتاليت اإىل مجموعة واااعة من التحسينات  ابلإضافة- املتاعلقة ابلراوم املاعلوماتو الاعمل  اةر .20
دار  اةر الاعمل وماعاجلة املاعلومات املتاعلقة  املتاعلقةتكل املكتب، ول ا امي  همامحتسني ع ى  حاليا جيري الاعملالطلبات،  ابإ
نظام أأكرث ال جاعل  وذكل بغرضماعاجلة، لل كأدا  رئيس ية املاعادد  الإلكرتوينملاكتب اليت تس تخدم نظام صاحل اابلراوم ل

 وكراا . بدادة

يف التاعامل مع  الإلكرتوين املاعادد أأمام زايد  اا تخدام يدمات نظام اذلي يقف خر الآ اعائ  ال يمتثل - املدفوعات .21
لببطاقات الئامت   قبل ادلفعي  ل يف الوقت احلايل  املدفوعات )ٍ  عن أأو املكتب ادلويل طلبات ادلولية املودعة يفل عن ا اإ

آليات نقل الراوم بني املاكتب: من املتوقع أأ  يبدأأ قريبا اإصد ار اخلدمات اليت يقدهما(. وجيري الاعمل حاليا ع ى حتسني أ
" لتبادل راوم الإيداع ادلويل وراوم البحث )انظر ديلك املقاصةترتيبات "من ج جترييب جديد منوذ

ذكل لحقا ترتيبات للمكتب ادلويل مجلع الراوم نيابة عن املاكتب الوطنية  يوفرأأ   وي تطلع(. PCT/WG/10/6 الوثيقة
 .لمكتب ادلويلواملس تحقة ل الوطين  الراوم اليت جيماعها املكتبمع الأرصد  ع ى أأااس شهري  ومطابقة

ىل  اخلدماتتوفر يف الوقت احلايل  - الش بكةيدمات  .22 نظام املاعادد  الإلكرتوين القامئة ع ى برانمج  مةيداملستند  اإ
ماكنية اا تخدام اخلدمات والبياانت املشرتكة مع املكتب ادلويل، مما يتيح حتقي  وفورات كبةر  يف التاكليف التصرح   وثبوتاإ

ليه يف الرقرات من احلقيقييف الوقت  البياانت اقتسا ىل  8. ويدمع النظام اجلديد لإدار  الهوية، املشار اإ أأعال ، نرش  10اإ
آمنة ع ى  ، مما يتيح تبادل الواثئ  والبياانت يف الوقت احلقيقي مع املاكتب اليت تس تخدم نظم تكنولوجيا ش بكةال يدمات أ

للماكتب املاعينة باعد دخول املرحةل الوطنية. وجيري  مس نة دماتوتوفر ي املرحةل ادلوليةاملاعلومات اخلاصة هبا ملاعاجلة 
 .التحق  من حصة عدد من يدمات الاختبار

دارات اإ و  الطلبات لتسمل ماكتببصرتھا  ةيللماكتب الوطن  حتسني الإدار  ريتقار  ميتقد ي رىج - سييواملقا التقارير .23
الأداا احلايل مقابل الأھداف واحلالت اليت تقع يارج  الضوا ع ى طيادلويل، مع تسل  دييوالرحص المتھ  ادلويل البحث

من اترخي الإيداع أأو اترخي الأولوية(. ومن املرحج  الأوقات احملدد نسخ البحث يف غضو   عدم تسلمي املتوقاعة )مثل املقاييس
خدمات املقدمة عند الطلب ابلنس بة لل الوا يطةيه نظام املاعادد  الإلكرتوين القامئة ع ى برانمج التصرح  مةيدأأ  تكو  

ىل املاعلومات احلسااة، أأو تمكل أأو حتسن التقارير املتاحة حاليا. وي  و  ششنأ  رغبة رحب ابلتاعليقات اليت تتيح الوصول اإ
رااليف  املاكتب ذا ك  الأمر ك اإ لهيا، واإ راالها  كل، مفا يه املاعلومات اإ  .لأي غرضنأي تردد أأو وباملاعلومات اليت ينبغي اإ

 XMLاا تخدام نس  

 يف XMLواليت كنت موفر  بنس  س نوات، ال من اا امتر  الطلب، لباعض املس متد  ااعدت البياانت الببليوغرافية  .24
القضاا ع ى خماطر أأخطاا النسخ. الطلبات ادلولية ع ى حتويل معل املكتب ادلويل، وخرض التاكليف، و  عدد كبةر من

ديالهااليت  الإضافية توقف الكثةر من التحسيناتي و  املاكتب  تودواليت  ،ع ى نظام ماعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات ينبغي اإ
قابةل للتشغيل الآيل،  أأنساقالطلبات واملاكتب اليت تقدم املزيد من املاعلومات يف  مودعيع ى  ،واملس تخدمو  رؤيهتا

 :املنافع اليت ا ت جىن من د ا ما يي. وتشمل XMLنس   يف ماعظم احلالت هاأأفضل و 
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 ششلك كبةر؛"اخلدمة اذلاتية"  اا تراد  مودعي الطلبات من ( أأ )

جرااات التحق  من حصة الإجرااات  ( ب) الاا امترات واخلطاابت اليت ترالها رمسيا  اليت تس ب حتسني اإ
 واملودعو ؛ املاكتب

 تريض التاكليف؛ ( ج)

يداع الطلبات؛ اليت تي اعملياتل النسخ املتاعلقة ابتقليل أأخطاا  ( د)  اإ

ديال جتنب الأخطاا أأو التاكليف غةر الرضورية شسبب التنأيةر يف الا ( ه) بياانت الرئيس ية مثل ال ا تالم واإ
 وتغيةر الامس والاعنوا ؛ الانسحاابت

بداا  ( و)  بلغات عديد  خمتلرة عند الطلب؛ الآرااماعلومات مس تقةل عن اللغة تسمح ابإ

والواهجات مبا  الاا امتراتمن يالل تصيص  مثال  ى تقدمي يدمات أأفضل للمودعني واملاكتب،القدر  ع ( ز)
ىل الواثئ  توصل  روابطيامتىش مع احلاةل الرادنة للطلب ادلويل أأو توفةر   ذات الصةل؛ والطلبات امل ستشهد هبااإ

 املتاعلقة جبودر طلبات الارااات؛ حتسني ماعلومات الارااات  ( ح)

لهيا املقاييس ا حتسني املاعلومات اليت  ( ط)  .يف مرحةل املاعاجلةتستند اإ

 اخلاصة ابملرحةل واملاعامالت لاعديد من الواثئ لو  الطلب نتمتاحة من  وقت طويل مل XML نس  وقد كنت ماعايةر .25
كتب تسمل الطلبات اا امترات م مجليع ( DTDs)واثئ  التاعاريف أأنواع  لت هجود لإعداد يف الس نوات الأيةر ، ب  وادلولية. 
دار   دار  ال واإ الصادر  عن املكتب  الاا امترات اعظممل ُأتيحو  XML نس  أأعد. كام 1لرحص المتهيدي ادلويلابحث ادلويل واإ

قلميية ومع أأ  ادلويل.  الطلبات ، ابا تثناا XML نس اإىل  الاا امتراتع ى نقل  قد معلتباعض املاكتب الوطنية والإ
ششلك  XMLنس  م س تخدي ، مل PDFنس  املودعة دلى ماكتب تسمل الطلبات اليت ل تسمح ابا تخدام  XML بنس 
 .يارج الطلبكبةر 

ّددومع ذكل  .26 ع ى مس توى حاليا وجيري الاعمل  ،باعض املاكتب الوطنيةع ى مس توى  XMLبنس  الادامتم مؤخرا  ج 
مدودية القدرات ورضور  تبادل  ، ابلنظر اإىلولكن . ويدمع املكتب ادلويل د ا الاعمل،جمالتيف عد  د   املاكتب 

عطاا الأولوية للاعمل من أأجل احلصول ع ى نتاجئ عالية اجلود   املس تحسنمن  ،املاعلومات بني الاعديد من املاكتب الوطنية اإ
قدم يف ت   دقيقة وأأ    تكو أأ لها  بد ل، مريد  XMLماعلومات  و تك. وليك ت اليت ميكن أأ  حتدث فرقا معليايف اجملال

 متسقة متاما بني خمتلف املاكتب اليت تؤدي همام مماثةل. بنأنساقأأقرب مرحةل ممكنة 

 Office Open XML بنس  حتويل ملرات فامي خيص)ول ا امي  منت الطلبلأنشطة احلالية حول ا وتمتحور .27
"(docx  ىل نس دارات حاليا  ترالهاتقارير البحث ادلويل والآراا املكتوبة )اليت حتويل ( و يف املرف  واو XML"( اإ أأربع اإ

ذا  قد ي س تراد من أأمتتة(. ومع ذكل، من حيث املبدأأ، XMLللبحث ادلويل بنس   نس  تبادل  جرىالتراعالت الأخرى اإ
XML ا نادداينبغي جمالت الاعمل اليت  ششنأ بني املاكتب. وذلكل يرحب املكتب ادلويل ابلتاعليقات  املاعياري الأولوية.  اإ

كام يه  الاا امتراتباعض  تزيلاليت من شنأها أأ  تغةر ج راي أأو  املاعاجلةوقد يتضمن ذكل مقرتحات لتحسني ترتيبات 

                                                
1

رمسيا يف املرف  واو، ولكهنا متاحة ع ى موقع الويبو الإلكرتوين ع ى الاعنوا  التايل: ( DTDsتاعاريف أأنواع الواثئ  ) مل ت درج 
http://www.wipo.int/pct-safe/en/resources 
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ىل  ىل نس  يستند اإ تاعادل مبارش   الاا امترات اليتلتوليد ونقل  XMLموجود  اليوم، بدل من الانتقال ببساطة اإ
 .الورقية التقليدية الاا امترات

 مسائل أأخرى

 دخول املرحةل الوطنية

اليت أأديلت التاعديالت  2015مجاعية ماعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات يف دورهتا الساباعة والأرباعني يف أأكتوبر  اعمتدت .28
راال املاعلومات يف الو  ، حيث طلبتمن ماعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات 95القاعد   ع ى قت املنااب من املاكتب املاعينة اإ

. ومن شنأ  2017يوليو  1واملنشورات الوطنية ومنح الطلبات ادلولية اعتبارا من  ،املرحةل الوطنية دخول الطلباتششنأ  
الالكرتوين  املاعادد  نظام يف املرحةل الوطنية املقدمة يفاملاعلومات املتاعلقة ابدلخول  ودقةأأ  حيسن كثةرا من جود   د ا

قديم ماعلومات الارااات. ومن شنأ  ذكل أأيضا ملمجمع للماكتب و  نس (، وك كل يف PATENTSCOPEركن الارااات )و 
خطار املاكتب املاعينة ابلأحداث اليت  باعد دخول املرحةل الوطنية )مثل  جتريأأ  يسمح بنرش يدمات أأكرث اا هتدافا مثل اإ

ىل من يالل  ،تلقي تقارير الرحص المتهيدي ادلويل يف وقت متنأخر( أأو توافر تقارير حبث وطنية جديد  نظام النراذ املركزي اإ
 .املاكتب، تاعددا (WIPO CASEالبحث والرحص )

الالكرتوين  املاعادد  نظام املدمع منو املرحةل الوطنية  دخولب اذلي يتاعل املقرتح  الرائدملرشوع وقف الاعمل ابوأُ  .29
التصال ل دناك نية، ولكن  " اجلديد"الشلك وأأالوب الاعرضمبادر  ( أأثناا تنري  PCT/WG/9/24الوثيقة )انظر 

 د   الاعملية. تشغيلابملاكتب املهمتة قريبا لإعاد  

ديال   القاعد  ع ى تغيةراتاإ

يداع و الالكرتوين  املاعادد  باعض التغيةرات، ل ا امي ع ى اا امتر  الطلب، ع ى نظام وا تجرى .30 الارانمج احلااويب لالإ
جراا دمعمن أأجل ( PCT-SAFEالإلكرتوين الآمن ) لقواعد اليت ا تديل حزي النراذ يف ع ى االتغيةرات الأخرى  اإ

جراا . وا تطلب باعض نظم املاكتب الوطنية 2017 يوليو تاعاريف أأنواع ع ى الأقل ع ى  ذات الصةل، التغيةراتاإ
 .(DTDs) الواثئ 

 الراومات امللونة

ديال باعض التغيةرات التقنية البس يطة ع ى  يقرتح فيهو  C. PCT 1505أأصدر املكتب ادلويل مؤخرا التاعممي  .31 اإ
ىل 11لتنري  "احلل املؤقت" )انظر الرقرات من واليت ا ت طلب طلب املتاعل  مبنت ال XMLمواصرات  من  15 اإ

ذا ق بلت(. PCT/WG/9/19 الوثيقة نه ي تطلع، التغيةرات واإ  1احلل املؤقت للطلبات ادلولية املودعة يف  ي تاحأأ   فاإ
جراا  لإجياد حلأأو باعد . ويركز الاعمل  2017 أأكتوبر  وماعاجلةالاعمل املتاعل  ابا تةراد  اا تطاعةأأكرث اكامتل ع ى  اذلي يمت اإ

 .نرس الوقتيف  الراومات امللونة مباعاجلةضااي التقنية املتاعلقة حل باعض الق docx بنس  لراتامل

 تسلسلال  قوامئ

دار يساعد املكتب ادلويل  .32 ماعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات يف تطوير برجميات لإنشاا قوامئ  بصرته املسؤول عن اإ
دراجه يف ماعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات يف  يتوقعاذلي و  ST.26تسلسل والتحق  مهنا واا تخداهما وفقا ملاعيار الويبو ال  اإ

 (.CWS/5/7و CWS/5/6املس تقبل )انظر الوثيقتني 
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 يامتة

هام اليت يؤدهيا يف امل   انجضة نسبيا وميكن اا تخداهما أأصبحت اخلدمات الش بكية ملاعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات الآ  .33
 وع ى وجهاملرحةل ادلولية.  ملاعاجلة مات احمللية اخلاصة بهيدمات تكنولوجيا املاعلو  يتوفر أأو ل ع ى أأي مكتب، اواا ك 

 ملودعي الطلباتالالكرتوين أأ  يساعد الإدارات ادلولية ع ى تقدمي مس توى عال من اخلدمة  لنظام املاعادد ، ميكن اخلصوص
ذا كنت دلهيم حساابت مع نظم تكنولوجيا املاعلومات الوطنية التاباعة  قامهتم وما اإ دار برصف النظر عن ماك  اإ  ادلولية. لالإ

نظام املاعادد  الإلكرتوين القامئة ع ى برانمج  مةيداخلدمات املقدمة ملودعي الطلبات واملاكتب من يالل  وتس تاعمل .34
جراا ع ى اعتبانرس اخلدمات الأااا ية التصرح  اعاجلة دايليا. ولتحقي  أأفضل النتاجئ لنظام ماعادد  للماملكتب ادلويل ر اإ

ىل اا تخدام أأدوات متسقة لاعملها  ، وتبادل الواثئ  والبياانت يف ةادلولي يف املرحةلالتاعاو  ششنأ  الارااات، حتتاج املاكتب اإ
كتب ادلويل ع ى اا تاعداد للاعمل مع مجيع وامل  ، XMLجيد  املاعايةر مثل أأنساق  نأنساقبملنااب، حيامث أأمكن، الوقت ا

 الطلبات ادلولية. ماعاجلةيف  الش بكيةاملاكتب من أأجل اا تخدام أأكرث فاعالية واتساقا للخدمات 

 :اإ  الرري  الاعامل مدعو اإىل .35

علام ابلتطورات اليت طرأأت ع ى  الإحاطة "1"
 اخلدمات الش بكية ملاعادد  التاعاو  ششنأ  الارااات؛

الأولوايت املقرتحة التاعلي  ع ى  "2"
 ؛الاعمل ملواصةل

حتديد املسائل الأخرى اليت ينبغي أأ   "3"
اعادد  الش بكية ملتاعطى الأولوية يف اخلدمات 

 التاعاو  ششنأ  الارااات.

 ]هاية الوثيقة[


