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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 العامل الفريق

 
 السابعة الدورة

ىل  01جنيف، من   4102يونيو  01اإ
 
 

 الرباءات بشأن التعاون ملعاهدة الشبكية اخلدمات

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص
اخلدمات الش بكية للمعاهدة الآن مجموعة متنوعة من اخلدمات ملودعي الطلبات واملاكتب من خالل واهجة  توفر .0

آمنة. ويتيح املعلومات بشأأن التطورات  ويوفر املكتب ادلويل أأيًضا خدمات للتاكمل مع أأنظمة املاكتب املؤمتتة. متصفح ويب أ
 املزمعة.

ات واملاكتب، من الأمهية مباكن أأن يوافق أأكرب عدد من املاكتب سواء وليك حتقق اخلدمة أأقىص فائدة ملودعي الطلب .4
دارات حفص متهيدي دويل عىل تلقي الواثق والبياانت احملمةل من  دارات حبث دويل أأو اإ بوصفها ماكتب تسمل طلبات أأو اإ

عىل وجه الرسعة حبيث ميكن خالل اخلدمات الش بكية للمعاهدة أأو اليت أأنشأأهتا هذه اخلدمات، وأأن توفر املاكتب املعلومات 
لهيا من قبل مودعي الطلبات واملاكتب الأخرى اليت تس تعني ابخلدمات الش بكية للمعاهدة.  النفاذ اإ

وحيث املكتب ادلويل املاكتب والإدارات عىل جتربة اخلدمات املتوفرة من خالل اخلدمات الش بكية للمعاهدة  .1
الفعاةل لتحسني جودة املعاجلة وفعاليهتا واخلدمات املتوفرة ملودعي والتباحث مع املكتب ادلويل بشأأن الاسرتاتيجيات 

 الطلبات واملاكتب ومس تخديم معلومات الرباءات.

 أأهداف اخلدمات الش بكية للمعاهدة
ىل: .2  هتدف اخلدمات الش بكية للمعاهدة اإ

 زايدة فعالية املعاجلة يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتساقها؛ (أأ  )
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ش بكية فعاةل لإيداع الطلبات ادلولية ورصدها ومتابعهتا لفائدة مودعي الطلبات من مجيع ادلول توفري أأنظمة  (ب )
 املتعاقدة؛

لكرتونية ملودعي الطلبات  (ج ) السامح ملاكتب ادلول الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن توفر خدمات اإ
ذا اكنوا يدمعون أأنظمة تكنولوجيا  معلومات حملية خمصصة لهذا الغرض أأو ل من مواطنهيا بغض النظر مًعا اإ

 حتسني جودة البياانت املتوفرة للمعاجلة والإدارة وأأغراض معلومات الرباءات. (د )

لكرتوني نفاذ مودعي الطلبات ىل الإيداع واملعاجلة اإ  اً اإ
يداع عىل  001من ماكتب تسمل الطلبات البالغ عددها  اً مكتب 42ه الوثيقة، وافق ما عدده يف وقت كتابة هذ .5 اإ

ىل املكتب من خالل وس يط مادي )مثل  لكرتونًيا. واقترصت موافقة بعضها عىل توصيل الطلب ادلويل اإ الطلبات ادلولية اإ
القرص املدمج( وليس من خالل النقل عرب الإنرتنت. وهذا يعين أأن مودعي الطلبات يف العديد من ادلول املتعاقدة سيتعني 

نرتنت. ومن  م هتدف علهيم أأن يس تعينوا ابملكتب ادلويل ك  يداع طلب دويل عرب الإ ذا أأرادوا اإ كتب لتسمل الطلبات اإ
ىل  ىل السامح مجليع ماكتب تسمل الطلبات الوطنية أأن تقدم مس توى خدمة مماثل دون احلاجة اإ اخلدمات الش بكية للمعاهدة اإ

نشاء أأنظمة تكنولوجيا املعلومات الالزمة واحلفاظ علهيا.  اإ

دارات الفحص وعىل حنو مماثل، ل يو  .1 دارات البحث ادلويل أأو اإ فر سوى القليل من ماكتب تسمل الطلبات أأو اإ
يداع الطلب.  المتهيدي ادلويل وسائل حفص امللفات عرب الإنرتنت أأو خدمات حتميل الواثئق لإاتحة الفرصة للتفاعل بعد اإ

دارة البحث ادلويل/الفحص  وقد  المتهيدي ادلويل يف صيغة ورقية.حيث جيب أأن يمت التواصل مع مكتب تسمل الطلبات أأو اإ
ىل ترضر  يتسبب ذكل يف تأأخر التواصل لأسابيع مع لك مودع طلب مقمي يف بدل بعيد عن املكتب أأو الإدارة. مما يؤدي اإ

مودعي الطلبات وجيعل من الصعب ابلنس بة لإدارات البحث ادلويل/الفحص المتهيدي ادلويل أأن تراعي املهل الزمنية احملددة 
 هتاء من الزتاماهتا يف بعض احلالت.لالن

ىل التغلب عىل هذه املشالكت عرب توفري واهجة مس تخدم مشرتكة ميكن  .7 ومن  م تسعى اخلدمات الش بكية للمعاهدة اإ
 ملودعي الطلبات من خاللها أأن ينجزوا مجيع ما ييل:

لاإ صياغة طلب دويل و  (أأ  ) كرتوين احلالية اليت يداعه دلى ماكتب تسمل الطلبات ابس تخدام خوادم الإيداع الإ
أأو ابس تخدام خادم يس تضيفه املكتب ادلويل  يديرها مبارشة مكتب تسمل الطلبات )لن يلزم تعديل هذه اخلوادم(

 لصاحل مكتب تسمل الطلبات؛

ىل املرشوعات وملفات الطلبات ادلولية مع املس تخدمني الآخرين حس امب يس تلزم لك طلب؛  (ب )  النفاذ املشرتك اإ

 اس تعراض الواثئق: (ج )

 املسجةل دلى املكتب ادلويل؛ " 0"

 املسجةل دلى مكتب تسمل طلبات ابس تخدام خدمات يس تضيفها املكتب ادلويل؛ أأو " 4"

دارة البحث ادل " 1" ىل املكتب ادلويل من مكتب تسمل الطلبات أأو اإ ويل/الفحص المتهيدي ادلويل املرسةل اإ
 ليك يفحصها مودع الطلب؛ اً حتديد

 ن أأي من الأنواع السالفة اذلكر؛تلقي الإشعارات عند توفر واثئق جديدة م (د )
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ما مبارشة ابس تخدام اخلدمات  (ه ) حتميل الواثئق دلى املكتب ادلويل أأو املاكتب الأخرى اليت وافقت عىل تلقهيا اإ
(PCT-EDIالش بكية للمعاهدة املتاحة عرب متصفح ويب للماكتب أأو من خالل نظام تبادل الواثئق الإلكرتوين )

1
 ؛

عن اخلطاابت التقليدية للحث عىل تنفيذ الإجراءات مبارشة يف  اً اس تخداهما عوضتوفري البياانت اليت ميكن  (و )
لهيا يف النظام "ابلإجراءات"(.  املكتب ادلويل واملاكتب الأخرى يف املس تقبل )واليت يشار اإ

ىل املع .2 اتحة النفاذ اإ لومات كام تسعى لضامن متكني املاكتب الوطنية من توفري مس توى خدمة عايل اجلودة عن طريق اإ
 ومعاجلة اخلدمات لصاحل املاكتب.

 نطاق املرشوع وهنج التطوير
تعد الواهجة العامة للخدمات الش بكية للمعاهدة عبارة عن نظام قامئ عىل متصفح يوفر خدمات ملودعي الطلبات  .9

بداء املالحظات ـ وذكل للمساعدة يف معاجلة الطلبات ادلولية. غري أأن امل  - واملاكتب والغري  اً أأيض رشوع يتضمنلأغراض اإ
دارة تطوير الأنظمة ادلاخلية للمكتب ادلويل فضاًل عن معليات التواصل مع املاكتب اليت حتافظ عىل أأنظمة تكنولوجيا  اإ

 معلومات حملية لتويل معاجلة املرحةل ادلولية.

ىل العنارص القامئة وابلتعاون معها. وقد اً تدرجيي يف تنفيذ التطوير استناد وقد اتُبع هنج .01 مسح ذكل ابلتشغيل الرسيع  اإ
للخدمات املفيدة ومضن التوافق مع العمليات احلالية سواء الورقية أأو الإلكرتونية. وبناء عىل ذكل، من املفرتض أأن  اً نسبي

 يسهل عىل معظم املاكتب أأن تس تعني ابخلدمات الش بكية للمعاهدة عىل حنو فعال.

 س ياسة اللغات
هدة ابللغة الإجنلزيية، ولكن البنية مصمت بطريقة تدمع تعدد اللغات. والهدف مصمت واهجة اخلدمات الش بكية للمعا .00

هو دمع واهجات مجليع النوايح اجلوهرية للنظام جبميع اللغات العرش للنرش ومتكني املس تخدم من اختيار اللغة. ول يؤثر ذكل 
 ينه.عىل اللغات اليت يتعني عىل مودعي الطلبات أأن يتواصلوا هبا مع أأي مكتب بع 

ويف وقت كتابة هذه الوثيقة، اكمتلت ترمجة النص املس تخدم يف الواهجة أأو أأوشكت عىل الاكامتل ابلنس بة مجليع  .04
يكون العديد من هذه لغات النرش وبدأأ اختبار النظام بلغات عديدة. وعندما حيني وقت انعقاد الفريق العامل، من املتوقع أأن 

 2لالس تخدام يف اخلدمة القامئة. اً ام التجرييب وقد يكون البعض جاهز نظلس تعراض العامة يف ال  اً اللغات متوفر 

 للماكتب من خالل متصفح اً كية للمعاهدة املقدمة حاليت الش ب اخلدما
ىل الأدوار اليت تلعهبا املاكتب ودور املس تخدمني داخل هذه املاكتب، ميكن أأن ُُتصص حلساب املس تخدم  اً استناد .01 اإ

دارة حفص متهيدي دويل و/أأو مكتب معنين أأو منتخبأأدوار مكتب تسمل طلبات  دارة حبث دويل و/أأو اإ . ومن  م 3و/أأو اإ
للأدوار اليت يضطلع هبا املكتب ابلنس بة لأي طلب  اً علومات بشأأن الطلبات ادلولية وفقسيمتكن املس تخدم من اس تعراض امل

 دويل بعينه.

 م مبا ييل، من بني أأمور أأخرى:بأأن تقو  اً ت الش بكية للمعاهدة للماكتب حاليوتسمح اخلدما .02

                                                
1

بشأأن الرباءات ـ النظام الأسايس احلايل لتبادل واثئق املعاهدة وبياانهتا بمكيات كبرية بني املكتب نظام تبادل الواثئق الإلكرتوين بناء عىل معاهدة التعاون  
 ادلويل واملاكتب الوطنية.

2
للغات اليت تعامل مع ابيامن تعمل واهجة الويب يف حد ذاهتا ابللغة العربية بفعالية، اكتُشف أأن عدد من العنارص القياس ية املس تخدمة يف النظام ل ميكهنا ال  

غفاهل قبل عرض اخلدمات ابلعربية. بداهل أأو اإ ىل اليسار وس يلزم اإ  تكتب من الميني اإ
3

 .4102من املتوقع أأن تصبح خدمات املاكتب املعينة متاحة حبلول سبمترب ـ أأكتوبر  



PCT/WG/7/2 
4 
 

تلقي الطلبات ادلولية اجلديدة من برانمج الإيداع الإلكرتوين بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  (أأ  )
(ePCT-fillingذا اكن مسموح  دلى مكتب تسمل الطلبات هذا(؛ اً ( )اإ

رسال نسخ  (ب ) نشاء جسالت للطلبات ادلولية اجلديدة يف أأنظمة املكتب ادلويل واإ مسجةل للمكتب ادلويل اإ
يداع الوريق والإلكرتوين؛  لالإ

 تبادل الواثئق مع املكتب ادلويل؛ (ج )

ذا اكن ذكل مسموحتلقي الواثئق اليت محنلها مودع الطلب من خالل اخلدمات الش ب  (د ) ملكتب  اً كية للمعاهدة )اإ
دارة البحث ادلويل/الفحص المتهيدي ادلويل املعنية(؛  تسمل الطلبات املعين أأو اإ

ىل املكتب؛تلقي ا (ه ) رسال طلبات دولية جديدة أأو واثئق اإ  لإشعارات عند اإ

ىل املكتب ادلويل؛ (و ) رسالها اإ عداد مناذج خاصة واإ  اإ

ىل  (ز ) رسالها اإ دخال البياانت بشأأن معليات معينة من شأأهنا أأن حتدث جسالت املكتب ادلويل مبارشة أأو ميكن اإ اإ
لهيا "ابلإجراءات" ، ويه معادةل لتكل املتعلقة مبودعي الطلبات واملشار املكتب ادلويل لالس تخدام املبارش )يشار اإ

لهيا يف الفقرة   )و( أأعاله(؛7اإ

ىل اخلدمات  (ح ) اس تعراض مجموعة كبرية من املعلومات بشأأن املكتب، مبا يف ذكل متكن املس تخدمني من النفاذ اإ
مات الش بكية للمعاهدة الش بكية للمعاهدة من خالل أأدوار خمتلفة، فضاًل عن الإعدادات اخملتارة للمكتب يف اخلد

 وأأنظمة نقل الواثئق الأخرى.

 ردود الأفعال حول النظام
بت النظام أأنه سهل  .05 يف النقل الثنايئ الاجتاه بني  اً جد الاس تخدام يف معظمه. فهو فعالأأعربت املاكتب اليت جرن

 ب ادلويل بني عش ية وحضاها.بني املكتب واملكت اً ت عديدة، أألغي نقل الواثئق ورقياملكتب واملكتب ادلويل. ويف حال

ورمغ وجود بعض الارتباك بسبب الفوارق بني هنج اخلدمات الش بكية للمعاهدة وهنج الأنظمة الوطنية املناظرة لها،  .01
لحتياجات مودعي الطلبات  اً ومالمئة جد اً كية للمعاهدة سهةل الاس تخدام أأيضوجد مودعو الطلبات أأن اخلدمات الش ب 

مماثةل لحتياجات من يسعون فقط للحامية ًا ن الرباءات )واليت ل تكون دامئاهدة التعاون بشأأ اذلين يس تخدمون نظام مع
ىل امللفات(.  الوطنية، خاصة فامي يتعلق ابلنفاذ املشرتك اإ

 التحسينات املزمعة
وعة من بيامن يوفر النظام ابلفعل وظائف انفعة ملودعي الطلبات واملاكتب عىل حد سواء، جاري العمل عىل تنفيذ مجم .07

التحسينات. عىل وجه اخلصوص، جيري تطوير وظائف املاكتب لزايدة سهوةل الاس تخدام والسامح بأأن تؤدى مجيع وظائف 
ىل حتميل مناذج معينة معدة خارج النظام.  مكتب تسمل الطلبات العادية ابلاكمل داخل النظام، ومن  م القضاء عىل احلاجة اإ

لإجناز بعض التحسينات الأساس ية اليت جيري العمل علهيا يف النظام القامئ عىل  اً مؤقت اً ويعرض املرفق جدوًل زمني .02
 املتصفح واليت س تكون مرئية ملودعي الطلبات والغري واملاكتب.
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جراء مجموع .09 ىل فئات تشمل ما ييل:يه . واً ة كبرية من التحسينات الأخرى أأيضومن املزمع اإ  تنقسم اإ

البداية عىل حنو جيعل الأمن من اخلصائص الأساس ية للتصممي، ولكن مصم النظام من  -التحسينات الأمنية  (أأ  )
جراءات شفافة ابلنس بة  تضاف اخلصائص ابس مترار لتقليل خطورة الاس تخدام غري املالمئ للنظام وذكل ابلس تعانة ابإ

 للمس تخدم الهنايئ. 

دارة الهوية  (ب ) دارة الهوية احلايل بهناية س   -نظام اإ ن أأمكن. وينبغي أأن اإ  4102نة من املزمع أأن يستبدل نظام اإ
ىل تقليل التاكليف وتسهيل توفري  اً يكون ذكل شفاف بدرجة كبرية ابلنس بة للمس تخدمني احلاليني. ويسعى التغيري اإ

املصادقة الآلية ابلنس بة خلدمات الويب الآمنة، والسامح بتطبيق طرق جديدة للتصديق كبديل للشهادات الرمقية 
 .اً دام ومماثل يف الأمن أأو أأكرث أأمنيكون أأكرث سهوةل يف الاس تخ

خدمات الويب ـ من املزمع توفري خدمات الويب ملودعي الطلبات واملاكتب للمساعدة يف أأمتتة العمليات.  (ج )
ويعمتد لك من توقيت ذكل ونطاقه عىل تنفيذ نظام جديد لإدارة الهوية ومناقشة املتطلبات مع املاكتب اليت ترغب يف 

 والرشاكت اليت توفر اخلدمات املؤمتتة ملودعي طلبات الرباءات. اً ة حملياحلصول عىل حلول مؤمتت

نشاء نظام قامئ عىل متصفح  (د ) خدمات لإدارات البحث ادلويل/الفحص المتهيدي ادلويل ـ اكن الرتكزي يف اإ
دارات البحث  للماكتب ينصب عىل احتياطات ماكتب تسمل الطلبات، ابفرتاض أأن املاكتب اليت تلعب دور اإ

خضاع أأنظمة  اً ت أأنظمهتا بنفسها، عىل الأقل وفقيل/الفحص المتهيدي ادلويل س تؤمتادلو ملتطلبات الفاحصني. فور اإ
عادة التقيمي يف هذه املرحةل. اً ت ملزيد من التطوير، س يكون ممكناماكتب تسمل الطلب  اإ

اخلدمات املرتبطة ابملوضوع ـ جيري تطوير اخلدمات الش بكية للمعاهدة ليك تكون فعاةل مع الأنظمة الأخرى،  (ه )
( أأو PCT/WG/7/8ـ انظر الوثيقة  eSearchCopyسواء داخل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مثل خدمة 

ىل واثئق الأولو  اً عىل حنو أأوسع نطاق  ية (.)مثل خدمة الويبو للنفاذ الرمقي اإ

عن اس ترياد البياانت الببليوغرافية من الإيداع الإلكرتوين ونتاجئ "الإجراءات"  اً الأنظمة الأساس ية ـ بعيد (و )
املصممة للخدمات الش بكية للمعاهدة، تستند املعاجلة يف معظمها بشلك كبري عىل صور ابلأبيض والأسود وهو ما 

 جيري تطوير الأنظمة الأساس ية لالس تفادة أأكرث من النص يعادل يف الأساس العمليات القامئة عىل الورق. ومن  م
يف دمع  اً . وجيري النظر أأيضاً مكن تقدمي خدمات ليست ممكنة حاليالاكمل واملعلومات املهيلكة، مما جيعل من امل

ضافية للملفات للتعامل مع الرسومات امللونة )انظر  (.PCT/WG/7/10الوثيقة  اس تخدام أأنساق اإ

ة ومس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مدعوون لتقدمي تعليقات بشأأن ما سلف أأو وادلول املتعاقد .41
ىل  ضافية مفيدة، سواء خالل اجامتع الفريق العامل أأو يف أأي وقت عرب الربيد الإلكرتوين اإ اقرتاحات بشأأن خدمات اإ

pctbdd@wipo.int. 

ىل أأن الغرض الأسايس للنظام هو متكني .40 يف  اً بني مجيع الأطراف اليت تلعب دور  التعاون الفعالولكن جتدر الإشارة اإ
كاكتب تسمل طلبات أأو  اً فعاةل من املاكتب اليت تلعب دور املرحةل ادلولية. وتتطلب كربى التحسينات يف النظام مشاركة

ليه أأدانه. دارات حبث دويل/حفص متهيدي دويل، عىل النحو املشار اإ  اإ
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 الاس تخدام املوىص به للماكتب

 ن أأن تس تعني املاكتب ابلنظام بطريقتني أأساس يتني:ميك .44

ابلنس بة للماكتب اليت ليست دلهيا أأنظمة مؤمتتة حالية ملعاجلة الطلبات ادلولية والتواصل مع املكتب ادلويل،  (أأ  )
ميكن أأن يشلك النظام الأداة الأساس ية ملعاجلة الطلبات ادلولية ابلنس بة ملكتب تسمل الطلبات، أأو كوس يةل لإرسال 

)نقص خيارات ادلمج مع أأنظمة  لفحص المتهيدي ادلويل الأصغر جحامً واثئق وتلقهيا ابلنس بة لإدارات البحث ادلويل/اال
املاكتب الأخرى جيعل النظام أأقل مالمئة للتعامل مع المكيات الكبرية وذكل يف الظروف اليت تتطلب اس ترياد أأعداد 

لهي  ا(. كبرية من الواثئق من أأنظمة أأخرى أأو تصديرها اإ

ابلنس بة لأي مكتب، مبا يف ذكل املاكتب اليت دلهيا أأنظمة تكنولوجيا معلومات خاصة هبا ملعاجلة الطلبات  (ب )
ادلولية، ميكن أأن يس تخدم النظام كأداة مرجعية للمساعدة بشأأن الاس تفسارات الواردة من مودعي الطلبات أأو حلل 

 والبياانت اخلاصة بأأي طلب دويل ويقدم البياانت بطريقة املشالك لأنه يظهر احلاةل احلالية لواثئق املكتب ادلويل
 مماثةل ملا يراه مودع الطلب.

ىل اس تعراض النظام والنظر يف كيف ميكن اس تخدام اخلدمات الش بكية  .41 ويدعو املكتب ادلويل املاكتب الوطنية اإ
ملزيد  pcticd@wipo.intالإلكرتوين  للمعاهدة لتحقيق أأقىص فائدة للمكتب وزابئنه. واملاكتب مدعوة للتواصل عرب الربيد

نشاء احلساابت. وستتوفر العروض خالل فرتة اجامتع الفريق العامل أأو ابلطلب يف الأوقات الأخرى.  من املعلومات حول اإ
نشاء حساابت مناس بة، سيمت توفري بيئة جتريبية للتشغيل لإجراء تقيمي مفصل.  وفور اإ

ولوجيا معلومات خاصة هبا، فينبغي لها أأن تنظر يف مدى قدرهتا عىل تلقي وابلنس بة للماكتب اليت دلهيا أأنظمة تكن .42
رسالها لها من خالل  ىل اخلدمات الش بكية للمعاهدة واإ الواثئق من مودعي الطلبات أأو املاكتب الأخرى من خالل حتميلها اإ

ت الواثئق الواردة من املكتب (. وسرتسل هذه الواثئق وفقًا لنفس بروتوكولPCT-EDIنظام تبادل الواثئق الإلكرتوين )
ادلويل، حيث س تختلف يف اجلوهر فقط عن طريق اس تخدام أأسامء ملفات ذات "مواصفات دنيا" خمتلفة لتحديد املصدر 

 ونوع الوثيقة املعنية. 

ىل اخلدمات الش بكية للمعاهدة يف اس تضافة الإيداع عند الرضورة، يأأمل املكتب ادلويل أأن تمتكن  .45 من خالل اللجوء اإ
الغالبية العظمى من ماكتب تسمل الطلبات من توفري الإيداع الإلكرتوين ملودعي الطلبات دلهيا حبلول وقت حسب نظام 

(PCT-EASY يف يوليو )انظر الوثيقة  4105(PCT/WG/7/15.)  

حتويالت ويفضل بشدة ابلنس بة للماكتب اليت اختارت أأن تس تعني ابلنظام يف املعاجلة أأن تس تعني به ابلنس بة مجليع  .41
س يقلل خطورة توجيه الواثئق الواثئق بني املكتب ادلويل واملكتب ابلنس بة لأي دور خالل املرحةل ادلولية حتديًدا. فذكل 

دارات البحث ادلويل/الفحص  اً خاطئ اً توجهي رسال نسخ مكررة. أأما املاكتب اليت تلعب دور اإ رسالها أأو اإ والإخفاق يف اإ
دارات حبث دويل/حفص متهيدي دويل المتهيدي ادلويل فميكهنا أأن تس ت عني بس بل خمتلفة لأداء معلها كاكتب تسمل طلبات واكإ

 دون صعوبة.

 مسائل تؤخذ بعني الاعتبار يف املس تقبل
ىل املسائل املوحضة ابلفعل يف الواثئق الأخرى ليك ينظر فهيا الفريق العامل، تتطلب مجموعة من املسائل  .47 ابلإضافة اإ

 مات الش بكية للمعاهدة أأن يُنظر فهيا عىل مدار الأشهر القادمة مبا يف ذكل ما ييل.الأخرى املتعلقة ابخلد
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 الإدارة الفعاةل للرسوم

ىل الرسوم  .42 شارة اإ ىل احلد املطلوب لالإ دارة الرسوم فقط اإ تسمح النسخة احلالية للخدمات الش بكية للمعاهدة ابإ
( وليك ePCT-fillingمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) برانمج الإيداع الإلكرتوين بناء عىل الصحيحة للمس تخدمني يف

رسال نسخة البحث فور توفر خدمة  ىل دفع رسوم البحث للسامح ابإ . ومن eSearchCopyتشري ماكتب تسمل الطلبات اإ
جراء بعض التحسينات، ولكن املدى املطلوب س يعمتد عىل مسائل أأخرى ُتص الإدارة الفعاةل للرسوم اليت حيصلها  اخملطط اإ

آخر )مبا يف ذكل رمس الإيداع ادلويل، ورمس البحث ورمس البحث التمكييل(.   مكتب ما لصاحل مكتب أ

 تقليل تاكليف الطباعة والإرسال عرب الربيد

رسال الواثئق الورقية.  .49 من املسائل املهمة قدرة املاكتب عىل حتقيق وفورات عن طريق تقليل تاكليف الطباعة واإ
ىل املكتب ادلويل. وابلتعاون مع  اً رمات الش بكية للمعاهدة فو حيث ميكن الاس تعانة ابخلد اكلوس يةل الوحيدة لنقل الواثئق اإ

جراء التحسينات يف واهجة اخلدمات الش بكية للمع eSearchCopyمرشوع خدمة  يف  اً اهدة واليت يُتوقع أأن تكمتل لحقواإ
لغاء النقل ال اً قريبمن املرجو أأن توفر اخلدمات  ،4102 ماكنية اإ ىل املاكتب الأخرى.اإ  وريق اإ

ىل أأن اً ومن املتوقع أأن توفر خيار  .11 لهيم حرص  ملودعي الطلبات أأن يشريوا اإ رسالها اإ ا من خالل اخلدمات الواثئق ميكن اإ
الش بكية للمعاهدة من املكتب ادلويل أأو املاكتب اليت توفر واثئقها هبذه الطريقة. وقد حيقق ذكل فائدة عظمية للماكتب، 

دارة البحث ادلويل اليت يتعاملون معها(،  اً قميون يف البدلان اليت تبعد كثري عي الطلبات )خاصة من ي فضاًل عن مود عن اإ
ىل مودعي الطلبات اذلين يرغبون  رسال الواثئق عىل حنو موثوق اإ ولكنه يلزم حبث الإجراءات بعناية لضامن الاس مترار يف اإ

 يف اس تالم أأوراق.

 مل والبياانت املهيلكةحتسني الاس تعانة بواثئق النص الاك

لكرتونًيا يقلل من التأأخريات والأخطاء. ولتحقيق فائدة عظمية من انحية حتسني  .10 وراق اإ ن تبادل الواثئق املعادةل للأ اإ
جودة معلومات الرباءات املتوفرة للغري وللماكتب املعينة للمساعدة يف حفص املرحةل الوطنية )فضاًل عن حتقيق فعالية كبرية يف 

( عىل حنو XMLاملرحةل ادلولية(، من الأمهية مباكن السعي حنو اس تخدام واثئق النص الاكمل والبياانت املهيلكة )معاجلة 
 أأكرث كثافة واتساقًا.

ىل مدعو   العامل والفريق .14  املسائل عىل التعليق اإ
 .الوثيقة هذه يف املبينة

 

[ييل ذكل املرفق]
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 املرفق

 اجلدول الزمين املؤقت للتحسينات يف النظام القامئ عىل متصفح

 4102يونيو 

 للماكتب: .0

فعالية للتعامل مع الواثئق املوجودة ابلنظام ابلفعل، مبا يسمح للمكتب بتغيري نوع الوثيقة احملدد ترتيب أأكرث  (أأ  )
ليه بش ذا أأخطأأ مودع الطلب يف الإشارة اإ للمرة الأوىل من الورق(، لتحديد  اً لك حصيح أأو عند مسح الوثيقة ضوئي)اإ

شارة ىل أأن املعاجلة قد اكمتلت و/أأو لالإ شارة اإ نشاء  حاةل الوثيقة لالإ ىل املكتب ادلويل دون اإ ىل اعتبارها مرسةل اإ اإ
 ؛ةنسخة مكرر

المتيزي الواحض يف عرض امللفات بني الواثئق املوهجة لعناية مكتب تسمل الطلبات وتكل املوهجة لإدارة البحث  (ب )
دارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل؛   ادلويل أأو اإ

ة طلب دويل أننش  هل جسل ش بيك دون تدخل من املكتب السامح ملكتب تسمل طلبات ابلتوقف عن معاجل (ج )
ذا اكن ملف الطلب قد أأنش  عىل حنو خاط . 00ادلويل يف احلالت اليت مل تتحقق فهيا رشوط املادة   أأو اإ

ىل املكتب بصفته املتلقي  (د ) حتسني الإشعارات، عىل سبيل املثال مبا يسمح ابلتفريق بني الواثئق املرسةل اإ
ىل املكتب.الأسايس وتكل امل  رسةل كجرد نسخ اإ

اتحة تلقي "رسائل اخلدمات الش بكية للمعاهدة" من املكتب ادلويل )ميكن للمكتب أأن يرسل حالًيا رسائل  (ه ) اإ
ىل املكتب ادلويل، ولكن ليس العكس(؛  غري رمسية اإ

 (؛PCT/WG/7/8)انظر الوثيقة  eSearchCopyحتسني املعلومات املتعلقة بعمليات خدمة  (و )

ومات الواردة يف ملف املكتب )مبا يف ذكل تفاصيل طرق الإيداع املسموح هبا واملواعيد املبلغة حتسني املعل (ز )
ىل املكتب ادلويل عىل أأهنا مواعيد مغلقة ابلنس بة للمكتب أأو املاكتب الفرعية(.  اإ

 :(ePCT-fillingبرانمج الإيداع الإلكرتوين بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) .4

يداع صدر الطلب بنسق  (أأ  ) اتحة اإ  ؛PDFعن  اً عوض XMLاإ

يداع الوصف واملطالبات وامللخص يف ملف  (ب ) اتحة اإ   واحد. PDFاإ

 حتسني الأحاكم املتعلقة بتقليل رمس البحث؛ (ج )

يداع تصويبات طلب دويل يف يوم الإيداع. (د ) جراءات اإ  اإ

 خصائص أأخرى ملودعي الطلبات والغري: .1

 الحظات الغري وبياانهتم؛متديد خاصية "احلفظ كسودة" لتشمل م (أأ  )

ماكنية العرض املس بق "لالإجراءات" اليت ل توفر هذه اخلاصية ابلفعل قبل الإيداع؛ (ب )  توفري اإ
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ىل أأن التوقيع الإلكرتوين للشخ (ج ) ل وثيقة ما ليس مطلوابً الإشارة بوضوح اإ لأن رشوط التوقيع  ص اذلي حيم 
ةل  ؛مس توفاه عن طريق احملتوى يف الوثيقة )الواثئق( احملم 

دارة الفحص المتهيدي ادلويل لتشمل لغات النرش املتبقية. (د )  املطالبة بمتديد اإ

 4102سبمترب ـ أأكتوبر 

 للماكتب: .2

 اخلدمات الأولية للماكتب املعينة؛ (أأ  )

نشاء الامنذج ابلاكمل  (ب ) ماكنية اإ اتحة اإ دخال البياانت الببليوغرافية للطلبات ادلولية املودعة ورقيًا )اإ القدرة عىل اإ
ىل املكتب ادلويل(؛من خالل اخلد رسال نسخة من السجل اإ  مات الش بكية للمعاهدة ابلنس بة لهذه احلالت قبل اإ

جراءات" اخلدمات الش بكية للمعاهدة؛ (ج )  توفري مجموعة أأكرب من مناذج ماكتب تسمل الطلبات كجزء من "اإ

 حتسني املعلومات املتعلقة بدفع الرسوم؛ (د )

 مالحظات خاصة عىل امللفات؛ (ه )

واملعلومات املتعلقة بتوجيه الواثئق بني املاكتب، مبا يف ذكل الواثئق اليت جيب أأن ترسل يف  تعزيز الإماكنيات (و )
ىل أأكرث من مكتب. آن واحد اإ  أ

 (:ePCT-filingبرانمج الإيداع الإلكرتوين بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) .5

ىل مكتب تسمل الطلبات التابع السامح بدفع الرسوم املس تحقة يف الوقت احلقيقي عن طريق بطاقات ال (أأ  ) ئامتن اإ
 للمكتب ادلويل؛

اتحة اس تخدام ملفات معاجل اللكامت  (ب ) OOXML (.docx)اإ
4

 ؛

نسخ املعلومات من الطلبات ادلولية السابقة يف طاوةل العمل اخلاصة مبودع الطلب، أأو صياغة طلبات دولية  (ج )
آخر؛  لس تخداهما كأساس ملرشوع أ

 التثبيت.املزيد من التحسينات عىل تقارير  (د )

                                                
4

ىل أأنساق   ىل اختبارات تؤكد موثوقية حتويل احملتوى اإ كن أأيًضا التوسع حنو اس تخدام نسق الوثيقة املفتوحة لس تخداهما يف املعاجلة؛ ومي XMLاستناًدا اإ
(ODF.) 
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 )مؤقت( 4102هناية 

دارة الهوية ـ س يكون التغيري املريئ الرئييس املتوقع هو خيار اس تخدام تكنولوجيا أأكرث حداثة ومالمئة  .1 استبدال نظام اإ
آمنة عىل  من الشهادات الرمقية لعامل مصادقة اثنوي عند تسجيل ادلخول. وسيسمح النظام اجلديد بتشغيل خدمات ويب أ

 مبا يسمح بتحسني خيارات الأمتتة.حنو أأكرث سهوةل 

 4105خالل 

صالح شامل للواهجة خالل  .7 ىل اإ لتحسني عرض املعلومات  4105بدأأت معلية اس تعراض، ومن املتوقع أأن تؤدي اإ
 والإجراءات ووضوهحا واتساقها. وتشمل التحسينات التفصيلية الأخرى اليت بدأأ العمل فهيا:

 للماكتب: .2

لفهم ما جيب فعهل بناء  اً ساعدة للمس تخدمني الأقل اس تخدام املزيد من امل تعزيز وظائف سري العمل، وتقدمي (أأ  )
 عىل الواثئق والبياانت الواردة أأو املهل الزمنية املنهتية؛

جراءات" لإنشاء الامنذج أأو استبدالها ابلنس بة لوظائف ماكتب تسمل الطلبات العالقة واليت ميكن أأن تكون  (ب ) "اإ
 ة عن طريق اخلدمات الش بكية للمعاهدة؛متصةل ابلطلبات ادلولية املعاجل

 (:ePCT filingبرانمج الإيداع الإلكرتوين بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) .9

اتحة اس تخدام بطاقات الئامتن يف ا عن املكتب ادلويل واذلي س تربم معه اتفاقات  اً دلفع دلى ماكتب تسمل الطلبات عوضاإ
 مالمئة بشأأن الإجراءات املالية.

 صائص أأخرى ملودعي الطلبات والغري:خ .01

جراءات مزتامنة بشأأن طلبات دولية متعددة، مثل التغيريات يف القاعدة   مكرر أأو طلبات النرش املبكر. 94اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


