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 دخول املرحلة الوطنيةأنظمة للمساعدة على 

عداد املكتب   ادلويلوثيقة من اإ

 ملخص

واملودعني املاكتب  حتظى بدمعأأن  اأأنظمة ميكهن ابس تحداثالتوهجات اخلاصة بشأأن  تعقيباتاملكتب ادلويل  يلمتس .1
عادة  تتضمن اخلياراتو دخول املرحةل الوطنية.  عىلملساعدة ا بغرض ما اإ ىل املتصفح اليت  العمل عىل اخلدمة بدءاإ املستندة اإ
دارة  أ لية متطورةواهجات  توفري، أأو لسابقةمل يف اجللسات ااالع فريقالها انقش  ، أأو مزجي غريلرباءات اخلاصة اباللربجميات اإ

نه ذا فائدة تدبريمن الثنني معًا. وليك يكون أأي  نة الالزتام ابس ترياد البياانت الببليوغرافية املاكتب املعي   س يفرض عىل، فاإ
 .املرتبطة هبا ابلواثئقمصحوبة البياانت  تكلفضل أأن تكون ، وي  مقروء أ ليا متسقالالزمة يف نسق 

 معلومات أأساس ية

س تددام النظام الالكورو ي ملعاددة التعاون اب م املتعلقفهو امل  PCT/WG/7/12 املكتب ادلويل يف الوثيقة عرض .2
أأن معظم املعلومات  مفاددا دخول املرحةل الوطنية. واستند الاقوراح اإىل حقيقة لأغراض( ePCT نظامبشأأن الرباءات )

 دلخول املرحةل الوطنية موجودة ابلفعل يف قواعد بياانت املكتب ادلويل.وبة املطل

ىل  الطلباملعلومات يدواًي من  نقل ويش متل .3 يف أأنظمة املاكتب  ونسخها مرة أأخرى وطنيةال س رامراتالاادلويل اإ
دخال تنطوي و واملاكتب.  املودعنيل لزوم هل ابلنس بة للك من كبري الوطنية عىل معل   ميكن أأن أأخطاءلك مرحةل عىل خطر اإ

جراءاهتا  يف داستنادابخرى الأ  اخلطأأ  احراملت ب املاكتب يفتتسب  وقد . اً وملكف اً صعبأأمرا  وتصحيحها التعرف علهيا يكون اإ
غفالها عن ، املكتب ادلويليت يوفردا البياانت المن مس متدة ىل بياانت اإ  يف  الواردةتغيريات املتعمدة ال غري قصد وابإ

 .ةقدمامل الاس رامرة
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املعلومات بشلك أ من مع  طرةملرحةل ادلولية مبشااملعين ابتسمح للوكيل متعددة اللغات جمانية بيئة  ePCT نظام تيحي و  .4
أأشداص  يراجعهاجراءات و شاريع الإ م خشص معني  أأن يعدب اً أأيض البيئة كلت سمحت العامل. كام  مجيع أأحناءرشاكء موثوق هبم يف 

 أأودعالشخص اذلي ما يكون )عادة  (eOwner) ، فاملاكل الإلكورو ياملرونةغاية  يف النفاذمنوذج و قبل تقدميها.  نوأ خر 
مس توايت مناس بة من احلقوق لأحصاب  مينح( املهمة تكلالقيام ب رصاحة  ل هلو  خ  خشص الطلب ادلويل يف الأصل أأو 

دحم طلباحلساابت ال خرين وفقا لحتياجات  قامة عالقات تعاون بني  ابلتايلو. د   املورمجني املهنينياءات و الرب  الكءو ميكن اإ
دويل طلب عىل عالقهتم املوثوقة فامي يتعلق ب ، بناءالعامل نمأأي ماكن أ خر يف واحدة أأو  واملساعدين القانونيني داخل رشكة

ىل  النفاذدون التأأثري عىل و ، واحد أأو أأكرث  .ولية الأخرىادل الطلباتاإ

رفاقعن طريق املرحةل الوطنية  خولدطلبات  عدت  عىل أأن  PCT/WG/7/12 وتنص املقورحات الواردة يف الوثيقة .5  اإ
 :املثال عىل سبيلومهنا ، الأخرى لواثئق والبياانتاب قاعدة بياانت املكتب ادلويل يف سلفاالبياانت املتاحة 

 ؛املعنيةامس وعنوان الوكيل املسؤول عن املرحةل الوطنية  )أأ(

 ؛ن أأخرىلعنوان الاخوراع وأأسامء وعناوي نقل حريفأأو  تأأي ترجامو  )ب(

 أأو تعديالت لأغراض املرحةل الوطنية. تترجاموأأي  )ج(

دخال البياانت اليت س بق  يغين عنشوركة هبه  الطريقة أأن امل صياغة لل ومن شأأن اس تددام بوابة  .6 عادة اإ ىل اإ احلاجة اإ
 للمودعبطريقة تسمح  لالزمةاوالبياانت  الواثئقملرحةل الوطنية أأن يضيف املعين اب وكيلللميكن و يف املرحةل ادلولية.  تقدميها

وكيل السوء فهم قبل أأن يرسل  أأو طأأ خوتصحيح أأي  اس توفيتقد  ن متطلباتهأأ ابلتحقق من  يةادلول  ملرحةلاملعين ابوكيل ال أأو
ىل املكتب املعني   الواثئقاحملتوية عىل  احلزمة يةالوطن  ملرحةلاملعين اب  ةدفع أأيابملوازاة مع ذكل  يمت، ويفضل أأن والبياانت اإ

 رسوم وطنية.

نه ل يبدو أأن العديد مهنمرشوع جترييب س هتاللايف  عن رغبتهأأعرب ة نمن املاكتب املعي  أأن عددا مع و  .7 لزتم يس  ا ، فاإ
، أأعرب ممثلو الوالكء عن قلقهم من . وعالوة عىل ذكلعاملها العاديةأأ من كجزء  ePCT احلزم من نظام كلتبقبول اس تالم 
الوالكء احملليني بهكل متجاوزين  أأنفسهمباملرحةل الوطنية  دخولجراءات ابإ  القيام عىل للمودعنيالنظام  احرامل تشجيع

اس تددام بب بس عدم مراعاة املتطلبات الإجرائية احمللية وقضااي الصياغة املوضوعية أأو  بسبببفقدان احلقوق  وخماطرين
 .ترجامت رديئة وغري مؤكدة

ضافة  ظهارالتجريبية لإ  ePCT نظامبعض الوظائف يف بيئة  توُأتيح .8  هتاومراجع طرهتاومشاياانت والب  الواثئقمفهوم اإ
ىل ادلقبل تسلمي احلزمة. ومع ذكل دخال مزيد من أأولوية كبرية لإ  عطت  ، مل مع احملدود من املاكتب والوالكء، وابلنظر اإ

 برانمج جترييب واقعي. الرشوع يفالنظام من أأجل  التطورات عىل

طار  لك من يف ويف غضون ذكل، حدثت تطورات أأخرى .9 تكنولوجيا املعلومات ل  وسعالأ  س ياقال  ويف ePCT نظاماإ
 :اخلاصة ابلرباءات

 عنيودمجموعة خمتارة من امل جيري اختباردا معاليت  اخلدمات الش بكيةمن  اً عدداملكتب ادلويل  س تحدثا )أأ( 
دارة الرباءات ابلتفاعل بشلك أ من مع املكتب ادلويل )انظر بشلك خاص  اكتباملو  هبدف السامح ملقديم برجميات اإ

 (.PCT/WG/11/9 من الوثيقة 6 الفقرة

ماكنية أأن يصبح املكتب ادلويل قادرًا عىل  املقاصة التجريبية تيحت و  )ب( دفع الرسوم املس تحقة للماكتب  عاجلةماإ
 (.PCT/WG/11/4الأخرى )انظر الوثيقة 
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عداد توصيات بشأأن هممة  عىلبدأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو العمل و  )ج( علومات مب املتعلقة اخلدمات الش بكيةاإ
 (.CWS/5/15وواثئق امللكية الفكرية )انظر الوثيقة 

يف اجرامع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسوراتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطناعي و )د(
ىل  23من يف الفورة يف جنيف  املعقود ماكنية  ، انقشت املاكتب2018مايو  25اإ ربجمة ل مشوركة واهجات اس تحداثاإ

تبادل البياانت بفعالية أأكرب مع مجموعة واسعة واهجات ل  اس تحداثعىل الربجميات مقديم  الغري من حتث  تطبيقات ال 
ىل  57من املاكتب )انظر الفقرات من   (.WIPO/IP/ITAI/GE/18/3 من الوثيقة 60اإ

، تس تددم بعض املاكتب ردويل منشو  طلب خالل مندخول املرحةل الوطنية املمتثةل يف  لعاديةايف احلاةل و )ه(
 مواقعهاعىل  الإلكورونية مس بقا لتعبئة الاس رامرة اءاتلركن الرب  الش بكيةدمات اخلمن املس متدة البياانت  حاليا

 املرحةل الوطنية. دخولطلب غراض لأ  الإلكورونية

ماكنية (XML) بنسق لغة الورمزي املوسعة ،حاليا، نس بة كبرية من تقارير البحث ادلويل ل  س  ت  و  )و( ، مما يتيح اإ
ضافة خدمات لتلبية د  تجاوزي  امباملتطلبات الوطنية  اإ  التقنيةعن  الكشف امي خيصف ،الوطنيةاملرحةل دخول جمر 

 .ةالسابقالصناعية 

 اخلطوات القادمة

احلاجة اإىل  الاس تغناء عن يف فوائد ،مودعني واملاكتب عىل حد سواءابلنس بة لل ،رى أأن مثةياملكتب ادلويل  يزال ل .10
دخال البياانت اليت  ملودعنيا قيام عادة اإ متابإ  لورتيباتا كلت كونولترحةل ادلولية عند دخول املرحةل الوطنية. يف امل سلفا ق د 

 :ينبغي لها أأن، فيدةم 

 ؛نةعدد كبري من املاكتب املعي  من قبل تكون قابةل لالس تددام  )أأ(

ىل قيام  زيلتوأأن  )ب( ىل املكتب ادلويلأأو املاكتب بنقل املعلومات اليت املودعنياحلاجة اإ  ؛ س بق تقدميها اإ

 ؛لعمل معا بفعاليةلوالوالكء يف خمتلف البدلان  املودعني وتساعد )ج(

مع املتاحة البياانت الإلكورونية لبياانت غري الصحيحة نتيجة حملاوةل دمج ل  من خماطر اس تددام املاكتب وتقل ل )د(
 الاس رامرات املعلومات الواردة يفعن  ي س تعاض، عندما ، عىل سبيل املثالعلوماتاملعىل  احملتوية الاس رامرات

 .من قبل املكتب يدواي نقلهاابلتايل تتطلب و ، لبياانت املتاحةاملعلومات املاكفئة يف اب

، عىل ePCT تطوير الوظائف اليت بدأأت يف نظاممعلية يمتثل أأحد اخليارات للعمل يف دها اجملال يف اس تئناف و  .11
ىل  بدلانخمتلف ال  يفوالكء ضطرار الاعدم دها الهنج فائدة كون تس  و أأعال .  8 يف الفقرة الواردالنحو   لتوافق بنياضامن اإ
الفائدة . و لغات بعرشوهل واهجة لأي خشص  نجملاابمتاح  ش بيك نظامدو  ePCT نظامو  .الرباءاتدارة اخلاصة ابإ  مبرجمياهت

 حسبو نة املشاركة. حزمة البياانت يف مجيع املاكتب املعي  عىل حد ضامن تطبيق معيار وا يه الأخرى اليت س يتيحها
دخال  من حيثفائدة  كون هلتأأن أأيًضا  ن املتوق عمةل اليت تنفهدا املاكتب املعي نة، اخلدمات املقاب  ات كبرية عىلحتسيناإ

 املرحةل الوطنية. يف طلبال عاجلةمل الرادنةفامي يتعلق ابحلاةل  للمودعاملعلومات املركزية املتاحة 
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ىل برجميات املس تددمني ويمتثل اخليار الثا ي يف الوركزي أأكرث عىل تقدمي خدمات لتصدير ا .12 دارة اخلاصة ابإ لبياانت اإ
ماكنية تصدير  عالً فتقدم اخلدمة و برجمياهتم احمللية ابملعلومات الالزمة للتحضري وفقا للمعايري احمللية.  تعبئةرباءات هبدف ال اإ
 تعلقت ببليوغرافية من معلومات  جهياً و ما ميكن أأن يكون  ل  جحتتوي عىل  اليتو  (XML) املوسعة بنسق لغة الورمزيبياانت ال 

 ديمور  ، ولكنه س يعمتد عىل العديد من ملكتب ادلويلمن قبل اها الهنج فوائد التنفيه املبارش . وس يكون لهرحةل ادلوليةابمل
دارة الرباءات  بياانت متسقة  وفريت، من غري احملمتل عىل ذكل س ترياد البياانت. وعالوةخدمات ل عدوني  س   نممبرجميات اإ

 .وطنيةللماكتب البياانت ال س ترياد ا معايريتوحيد ل  أأوسعلية مع جزءًا من  التدبري، ما مل يكن دها نةللماكتب املعي   ليامقروءة أ  و 

يقترص س  و خليار الثا ي. اامي خيص فد مت ابلفعل قمعظم العمل املركزي و دهان اخلياران أأحددام ال خر. ول يستبعد  .13
العنارص الرئيس ية تتعلق لضامن اكراملها ) الياحاملتاحة البياانت عىل مراجعة  ،أأساسا ،كتب ادلويلمن جانب امل العمل الإضايف 

جراءات مبعاجلة  ملعروف أأهنا انقصةا هت من أأجل ف  التجريبية اليت ن   ال لية الواهجاتمالءمة وتناسب  وضامنالفصل الثا ي( اإ
دارة من قبل  ت أ ليالبياانا س تخراجا ل العديد قد يفض  و لنظام. يف امس تقرة و  الأمدطويةل كداصية   ت عمتديك رباءاتالأأنظمة اإ

ذا اكن مدعوم الوطنينيمن الوالكء   وجودالوفر يس  ، . ومن انحية أأخرىلغريا برجمياتبشلك جيد من قبل  اً اخليار الثا ي اإ
ىل ادلمع يف برجمياهتم  اً مفتوح اً خيار لددمة املركزية لاملوازي  " ميكن اً مرجعي تنفيهاً " اً أأيض وس يوفرأأمام الوالكء اذلين يفتقرون اإ

 .دخال تطويراتابإ  لغريا يامق  ىلعأأن يساعد 

ن الفريق العامل  .14 ىل ااإ تعليق عىل ل مدعو اإ
 فامي خيصزيد من العمل مب للقيام املالمئ التوجه

 .دخول املرحةل الوطنية عىلاملساعدة 

 ]هناية الوثيقة[


