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 نسخ البحث اإللكرتونية خدمة

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 املفهوم
لمتكّنه من يعمل املكتب ادلويل عىل تطوير خدمة  .0 رسال نسخ البحث اإ عداد واإ ىل اإ  مكتب تسمل الطلباتكرتونيا اإ

  وتقوم اخلدمة عىل ما ييل: عىل ذكل. مكتب تسمل الطلباتخري مع الأ طلبات عندما يتفق هذا ال  تسمل مكتبابمس 

ىل واثئق تعلق هبا ما ي النسخة الأصلية و  مكتب تسمل الطلباتيل ي  )أأ( عىل أأن يمت ، اكملعتاد املكتب ادلويلاإ
حاةل ال رسالها اإىل س بق واثئق اليت أأيضا اإ دارة البحث ادلويلاإ لغرض البحث ملقدمة تسلسل اال قوامئ مثل نسخ فقط  اإ

 .حفسب ادلويل

ىل معلومات  مكتب تسمل الطلباتيرسل  (ب)  .ادلويلاملكتب دفع رسوم البحث اإ

لغة حبسب  مطلوبةترجامت أأية مثل النسخة الأصلية و ) الرضورية الواثئقمجيع  املكتب ادلويليس تمل عندما  (ج)
دارة البحث ادلويلقبلها ت الإيداع واللغات اليت  خطارا( و اإ ىل  املعنيةحتال الواثئق ، بأأن الرسوم قد دفعت اإ دارة اإ اإ

 حث.نسخة البأأساس لتكون  صليةنسخة الأ ال ابس تخدام  البحث ادلويل

تبقى النسخة الأصلية و فهيا ترد احلالت اليت  مع مكتب تسمل الطلباتبشلك دوري  املكتب ادلويليتابع  د()
ىلاشارة  أأيةم انعداحالت معلقة، أأو الواثئق الأساس ية الأخرى   الطلب ادلويلأأن أأو فعت قد د  رسوم البحث  أأن اإ

 .حوابمس يعترب
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ذا  ()ه قبل ( ت الريميةأأو التوكيال بديةلال ورا  الأ مثل )ذات أأمهية  أأخرى واثئقب مكتب تسمل الطلبات توصلاإ
ىل الواثئق  هذهحتال ، تقرير البحث ادلويلاملكتب ادلويل ل تلقي  دارة البحث ادلويلاإ ضافية. تمجموعايف  اإ  اإ

 الوضع
د أأربع معالبحث  نسخلإرسال التقليدية  الطريقةاخلدمة ابلتوازي مع  اختبارجيري  .4  أأسرتاليا) ويلللبحث ادلرات ااإ
 املكتب ادلويل املتوافرة دلى علوماتامل( عىل أأساس والولايت املتحدة الأمريكية ومجهورية كوراي ويب للرباءاتورالأ املكتب و 

عينة  رسلتوأ  .  ت ك الإيداعاتيف تصت اليت  تسمل الطلبات ماكتبمن من مجموعة  املتأأتية لإيداعات املوجودةابفامي يتعلق 
ىل من البياانت عات مجمو من  داراتمن  أ خر ددعاإ  ادلويل البحث ها لإداراتعداداإ  لأغراض التقيمي وميكن ادلويل البحث اإ

 .طلبالبناء عىل  الأخرى

أأنظمة  اإىلميكن اس تريادها بسهوةل و  مواصفات الأصلتتوافق مع  اجملموعاتدرجة أأن اإىل انحجة  الاختبارواكنت نتاجئ   .1
دار  داراتنطلبت . ومع ذكل، البحث ادلويل اتاإ ضافية  وظائف تاناثن  اإ دارة  طلبتو  بارةامل  تضاف قبل بدء اخلدماتاإ اإ

؛ وجيري حاليا تقيمي هذه تسمل الطلبات ماكتبمن أأكرب من مجموعة  من الواثئق أأكربمجموعة تتضمن عينات ال مزيدا من  أأخرى
ىل ، ولكن من الواحض أأنه س تكون هناك حاجة الطلبات  .أأخرىاختبار جولت بعض التغيريات و اإ

 املقبةلاخلطوات 
دار  تؤكدحاملا  .2  تسمل الطلباتماكتب تعممي اإىل  ريسلسمرضية، أأن اخلدمة  ختباراملشاركة يف الا البحث ادلويل اتاإ
دار و  دار و  تب تسمل الطلباتماكمن  اتبني أأي مجموع ا املبارس تخداهمللبدء يف اح طريقة رت يق البحث ادلويل اتاإ  اتاإ

من لبعض ل ابلنس بة ، عىل الأقل اخلدمةهذه تقدم  ملتوقع أأن. ومن ااخلدمةهذه من  اليت ترغب يف الاس تفادة البحث ادلويل
دار  ىل، البحث ادلويل اتاإ اخلدمة  اإىل لك واحدانتقال رصد ، مما يتيح يف وقت واحدتسمل الطلبات ماكتب عدد قليل من  اإ

 بعناية. اجلديدة

 تسمل الطلباتاكتب مل تتاح اليت ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإلكرتونيةاخلدمات تفعيل وظيفة موجودة يف يمت وس  .5
ما يف نفس الوقت البحثتسجيل دفع رسوم من أأجل املشاركة  ىل نسخةال  عندما حتال، اإ أأو بشلك  املكتب ادلويل الأصلية اإ
عداد  منلهذا الغرض  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإلكرتونيةاخلدمات م س تخدت اليت  اكتبملا يعفيمما ، منفصل قوامئ اإ
سن أأن املتوقع من . و لرسوم املدفوعةلمنفصةل   عن لامتكأأكرث اعلومات مباملودعني واملاكتب تزويد من أأجل هذه الوظيفة حت 
بشأأن  البحث ادلويل اتدار اإ و  تسمل الطلبات ماكتبللك من  وافية، فضال عن معلومات ووقت دفعها املدفوعةم الرسو 

 .املس تحقة ارسوهممل تدفع بعد  اليت و  اليت تدخل يف اختصاصهاالطلبات ادلولية 

ن  .6 ىل الإحاطة علام ابلتقرير اإ الفريق العامل مدعو اإ
 .أأعاله واخلطوات املقبةل املقرتحةيل املرح

 ]هناية الوثيقة[


