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 النظام اإللكرتوني ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات باستخدامدخول املرحلة الوطنية 
(ePCT) 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
ىل  .1 ماكنيةنظام  تقيمياملاكتب املعيَّنة ومجموعات املس تخدمني املهمتة مدعواتن اإ ثبات" اإ ىل "اإ عداد دخول  يريم اإ اإ

( ePCTزمع دجمه قريبًا يف البيئة التجريبية للنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )يالطلبات املرحةل الوطنية و 
دخال  رائد يشارك فيه املودعون الراغبون يف دخول املرحةل الوطنية  مرشوعواس هتالل  عليه التحسينات الالزمةبغية اإ

 املاكتب املهمتة. دلى

 معلومات أأساس ية
لس تخدام  املكتب ادلويل هنجاً  وضعللفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  والثامنة السابعة ادلورتنييف   .2

واكن الهدف هو  (.PCT/WG/8/19و  PCT/WG/7/12 تانض دخول املرحةل الوطنية )الوثيق لأغرا  ePCT منصة
اتحة " منصة تفاعلية أ منة دلمع التعاون بني وكيل ملكلِّف ووكيل حميل قبل دخول املرحةل الوطنية، مما مينح الطرفني الثقة بأأن اإ

وميكن اس تخدام هذا النظام أأيضا   املرحةل الوطنية.املعلومات الأساس ية توجد يف نسق يريض الكهام قبل بدء املعاجلة يف
 ."لإضافة أأي واثئق جيب أأن تُرفق بطلب دخول املرحةل الوطنية، مثل الرتجامت والتوكيالت
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 :عىل النحو التايل تلخيصهاوُأعربت عن شواغل عديدة ميكن  .3

ثمثل مههل ومقمي يف الب د املعين أأو ب املودعني  اس تعانةرشط  خاصة. ول يعد   رشوطب لك نظام وطين يتسم  )أأ(
منا هو رشطاملنطقة املعنية رشطًا قانونيًا   هذا املثمثل اخملتصاملودعني حيث يتيح  ةخيدم مصلح حفسب واإ

 عن أأيةالاختالفات يف القوانني واملامرسات الوطنية  يك ل تسفر س تعداد دلخول املرحةل الوطنيةالا
 ل حلها بعد دخول املرحةل الوطنية.مشالكت قد تكون ملكفة أأو حىت يس تحا

يتعني عىل النظام أأن خيطر املكتب واملودع لكهيام بأأن الواثئق واملعلومات اليت قدهما املودع لأغراض دخول  )ب(
املكتب املعنيَّ املعين. وحبذا أأن يكون رفع الواثئق  يفخالل املهةل الزمنية احملددة  أأودعتاملرحةل الوطنية قد 

يداع حيدَّ  يصالابإ بوعًا واملعلومات مت   .الإماكنعند لطلب الوطين اد فيه رمق اإ

ل )ج( الزمنية  ولكن جيب عليه أأن يوحض يف مجيع احلالت املهةل، لتسديد الرسومأأن يش متل النظام عىل أ لية  يفضَّ
 دخول املرحةل الوطنية.طلب ومعلومات املدفوعات الربط بني  طريقةفضاًل عن  للتسديد

م معلومات موثوق هبا عن رشوط لك مكتب معنيَّ وأأن يينبغي للنظ )د( أ ليات للتحقق من استيفاء  ضمام أأن يقدلِّ
هذه الرشوط عند الاقتضاء والإماكنية )مثل رشط تقدمي ترمجة للواثئق والتحقق من أأن الرتمجة مرفقة( 

ن  خل الوكيل الوطين.اكن من املهكد أأنه ل ميكن التحقق أ ليًا من املسائل املوضوعية اليت تتطلب تد واإ

م املعلومات والواثئق بنسق يتيرس للثمكتب املعنيَّ املعين أأن يقرأأه ويس تخدمه. )ه(  جيب أأن تقدَّ

ىل  )و( تعبئة يُس تحسن وضع واهجة أ لية لتيسري اس تخدام النظام اس تخدامًا فعاًل يف الرشاكت الكبرية اليت حتتاج اإ
ىل أأنظثمهتا ادلاخلية. احلقول  أأو التحقق مهنا استنادًا اإ

 رائد. مرشوعاس هتالل ن اهامتهما بعاجلة هذه القضااي و وعىل الرمغ مما س بق، أأعربت عدة وفود ع .4

 الغرض من الاقرتاح
ماكنية مساعدةأأعد املكتب ادلولية وثيقة  .5 ثبات" اإ ىل "اإ عداد تعرض نظامًا يريم اإ مات الواثئق واملعلو  املودعني عىل اإ

ىل البياانت املدرجة يف النظام  ما يُشفع هبا عادة من واثئق ومعلومات أأخرىو دلخول املرحةل الوطنية  ةاملطلوب ن ابلستناد اإ ابل اإ
ىل املكتب املعنيَّ  حسب احلال املرحةل ادلولية وطلب احلد الأدىن من الواثئق والبياانت الإضافية  .فضاًل عن تقدميها اإ

سيتعني معاجلة هذه شك يف أأنه  لابلزتامن مع رفع الطلب. ومبارشًة ولرسوم الوطنية اتسديد  ول يتيح النظام حالياً  .6
املكتب ادلويل اس هتالل مرشوع رائد يشارك فيه عدد حمدود من املاكتب شلكة قبل تعثممي تنفيذ هذا النظام، ولكن يقرتح امل 

جراءاهتا وقوانيهنا الوطنية   فعالية.اطر احملمتةل باحلد من اخملاملعيَّنة اليت تتيح اإ

وكام ُذكر يف ادلورات املاضية، ل يرى املكتب ادلويل أأن الغرض من هذا الاقرتاح هو احلد من ادلور املهين للوكيل  .7
ىل احلد من الإجراءات الشلكية غري الالزمة مثل نقل  منا يسعى هذا النظام اإ الوطين فامي خيص دخول املرحةل الوطنية. واإ

لهيا وما تنطوي عليه هذه املامرسة من احامتلاملعلومات املتا . أأما عىل ت الوقوع يف اطخطأأ حة من الاس امترات الوطنية واإ
شك يف أأن  الصعيد املوضوعي، فسريكز النظام عىل تيسري التواصل والتعاون بني وكيل )دويل( ملكَّف ووكيل وطين. ول

اتحة منصة مشرتكة وأ منة حيث يتس ىن للطرفني الاطالع عىل اكمل ملف املرحةل ادلولية فضاًل عن مرشوعات الواثئق  اإ
ىل احلد من خماطر   .الالتباسواملعلومات املقرتح اس تخداهما دلخول املرحةل الوطنية قبل رفعها س يهدي اإ



PCT/WG/9/24 
3 
 

 حملة عامة عن النظام التجرييب
نشاءوضع املكتب ادلويل نظامًا جت .8 مجموعة  املرحةل الوطنية يفدخول طلبات مرشوعات  ريبيًا يتيح للثمودعني فرصة اإ

تكل اليت أأخطرت املكتب ادلويل ابس تعدادها لقبول طلبات املرحةل  يهالنظام الهنايئ املاكتب يف س تكون من املاكتب. و 
فهيي أأمثةل تغطي لغات وهمل زمنية خمتلفة دلخول  الت املس تخدمة يف النظام التجرييبالوطنية عن طريق هذا النظام؛ أأما احل

َّنة فامي ييل من النظام التجرييب ابللغة الإنلكزيية. وس تُ املرحةل ا دخل بعض التغيريات الطفيفة قبل لوطنية. والتقطت الصور املبي
اتحة النظام التجرييب للجثمهور  اتحة اإ  الواهجة بلغات النرش العرش.ومهنا اإ

)ترتاوح يف غالبية لك من املاكتب املعيَّنة  دلخول املرحةل الوطنية يف املهةل الزمنية العاديةيبنيلِّ  يوفر النظام جدولً و  .9
شهرًا من اترخي الأولوية(، وبعض املعلومات الأساس ية عن مرشوعات طلبات املرحةل الوطنية  31و 30املاكتب ما بني 
ة أأو املرفوعة ىل الفصل الوطين اطخاص ابملكتب املعين من املعدَّ بشأأن  عىل معاهدة التعاوندليل مودع الطلب بناء ، ورابط اإ

 عند الاقتضاء. حذفهعداد مرشوع طلب املرحةل الوطنية أأو تغيريه أأو عرضه أأو رفعه أأو لإ ت )املرفق(، وروابط الرباءا

 مرحةل وطنية أأعدا عىل هذه املنصة ملرشوَعي طليَب  واحلقول املتاحة يعرض بعض املاكتب اخملتارةجدول 

 

دخال املعلومات التالية لإنشاء مرش و  .10  وع طلب مرحةل وطنية:يطلب النظام اإ

ذا اكنت لغة  تلقايئاللغة املس تخدمة يف معاجلة املرحةل الوطنية )الاختيار  )أأ( ذا مل يتوفر سوى خيار واحد أأو اإ اإ
 (؛املتاحة النرش ادلولية من بني اطخيارات

 نوع امحلاية امللمتسة )مثل الرباءة أأو منوذج املنفعة(؛ )ب(

ذا توفر ابللغة املعنية(؛ تلقائياً امس الاخرتاع لغرض املرحةل ادلولية )يُدرج  )ج(  الامس الوارد يف املرحةل ادلولية اإ

 امس الوكيل أأو الوالكء املعنيني ابملرحةل الوطنية؛ )د(

رحةل الوطنية( لعادية دلخول املانقضاء املهةل ا بعد اختيار بدء معاجلة املرحةل الوطنية يف التارخي العادي )أأي )ه(
 فور اس تالم الواثئق الالزمة دلخول املرحةل الوطنية؛ أأو
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ةل بوجب املادة  )و( ةل  34أأو  19أأساس دخول املرحةل الوطنية )الطلب ادلويل بصيغته املودعة أأو املعدَّ أأو املعدَّ
 ((؛41و 28حتديدًا لأغراض املرحةل الوطنية )املاداتن 

 توقيع املودع أأو الوكيل. )ز(

دخال البياانت ابلإنلكزيية يَت لشاش  اتنصور  اإ
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رفاق عدد من الواثئق مهنا التعديالت والإعالانت بوجب القاعدة  .11 ماكنية اإ 51ويتيح النظام أأيضًا اإ
)اثنيا(
()أأ( 1)

ذا م هذه الإعالانت يف املرحةل ادلولية( والتوكيالت والرتجامت. مل )اإ  تقدَّ

ىل الطلب ادلويل املعين أأن يطلع عىل البياانت والواثئق املسجةل يف  .12 وميكن لأي خشص ميتكل حقوق النفاذ الالزمة اإ
أأو املاكل الإلكرتوين  eEditorيمتتع حبقوق احملرر الإلكرتوين طلب عن طريق حسابه عىل موقع الويبو. وملن المرشوع 

eOwner ماكنية تغيري مرشوعات الطلبات. والواهج ة متاحة مجثميع لغات النرش. وعليه يتيح النظام التعاون ال من بني اإ
ىل برجمية مشرتكة خاصة. يفالوالكء   خمتلف الب دان حيث ميكهنم الاطالع عىل ما يُزمع تقدميه دون احلاجة اإ

، يضغط النظام  .13 ىل املكتب املعنيَّ رسال الطلب اإ  :ZIP الواثئق والبياانت التالية يف ملف بنسق مجموعةودلى اإ

لعرض املعلومات الالزمة دلخول املرحةل الوطنية واليت تشثمل املعلومات املدخةل يف  XMLملف بنسق  )أأ(
َّنة أ نفًا لغرض املرحةل الوطنية حتديداً )مثل نوع امحلاية امللمتسة أأو امس وعنوان الوكيل املعين  الشاشات املبي

حةل ادلولية )مثل املطالبات ابلأولوية وقوامئ أأسامء ابملرحةل الوطنية( أأو تكل املس تخرجة من بياانت املر 
 املودعني وعناويهنم(؛

 ؛PDFونسخة صفحية للثمعلومات اطخاصة بدخول املرحةل الوطنية بنسق  )ب(

 .PDFبعد تسجيلها بنسق  ،وأأية واثئق مرفوعة )ج(

ىل املكتب املعنيَّ النظام الهنايئأأما يف  .14 ىل  ؛، فسرتَسل الواثئق والبياانت اإ يصال تسّلل اإ رسال اإ لكن هذا املودع. و ويُزمع اإ
 املاكتب املهمتة ابملشاركة يف املرشوع الرائد. بني اجلانب من النظام ل يزال موضع نقاش

 حدود النظام التجرييب
ىل البياانت املرجعية للثمعلومات اطخاصة بدخو  التجرييب يعرتي النظام .15 ل عدد من احلدود املعروفة اليت تعزى أأساسًا اإ

 راعوا ذكلهذا النظام أأن ي نثمواليت مل يس تمكلها املكتب ادلويل بعد. وعليه، ينبغي للثمس تخدمني اذلين يقيلِّ و املرحةل الوطنية 
 أأن هذه املشلكة قد عوجلت. عىل أأساسيبدوا تعليقاهتم عىل النظام  وأأن

البياانت املتاحة. ويسهل معاجلة لك احلدود عىل مدار الأشهر القليةل املقبةل مع ازدايد جحم  جزئياً  وس تعاجل هذه احلدود .16
رشيطة أأن تتفق املاكتب املهمتة ابعامتد هذا النظام عىل مجموعة دنيا من الاختالفات اليت جيب نظام رائد أأو جترييب لإطالق 

اتحة النظام للجثمهور السامح هبا وأأن تراجع بعناية البياانت املرجعية اطخاصة هبا قبل  .اإ

عداد هذه الوثيقة، وسيشهد املس تخدمون .17  :احلدود الرئيس ية التاليةمن  اً بعض، يف اترخي اإ

البياانت املرجعية املتاحة ابللغات املسثموح هبا ملعاجلة املرحةل الوطنية بشلك مالمئ. ل تتوفر حاليًا  )أأ(
الطلبات يس تخدم النظام التجرييب قامئة اللغات اليت تقبلها املاكتب املعنية بوصفها ماكتب لتسّلل  وعليه

 مكتب الياابن للرباءات مثاًل بدخول املرحةل الوطنية ابللغة الإنلكزيية فضاًل عن الياابنية(. )يسثمح

يداع الطلب ادلويل  )ب( ويل والنرش ادلويل. وينطبق ذكل عىل ادللغة البحث  يهتفرتض بعض الوظائف أأن لغة اإ
 نظام الهنايئ.يف ال  اللغتني سيتعني السامح ابختالف ولكن غالبية احلالت
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البياانت املرجعية بشأأن "نوع امحلاية" يف لك املاكتب؛ وعليه تتيح املاكتب حاليًا الاختيار بني  حالياً  ل تتوفر )ج(
"الرباءة" و"منوذج املنفعة". وفضاًل عن ذكل، ل يعاجل النظام سوى نوع واحد من طلبات دخول املرحةل 

وطلب منوذج منفعة  ةحني تسثمح بعض املاكتب بعاجلة طلب براء الوطنية يف لك من املاكتب املعيَّنة يف
 أ ن واحد. يف

قامة الوكيل املعنيَّ للثمرحةل الوطنيةل يُ  )د( تطلب ذكل من املاكتب أأن تكون قادرة عىل ي س  ؛ وعليهتحقق من ب د اإ
ما عن طريق قامئة حمددة )يف حاةل املكتب الوطين  د املكتب حرصًا أأو ب عادةيكون  ،حتديد الب دان املعنية اإ

ما ابلإشارة اإىل مجموعة من الأعضاء )مثل أأعضاء الاحتاد  هذا الب د وب د جماور بوجب اتفاق خاص( واإ
 الأورويب أأو املنظثمة الأفريقية للثملكية الفكرية(.

ل بنسق  )ه( ضافية )ول – PDFل ميكن رفع امللفات اإ ت بنسق س امي الطلبا وس يتيح النظام الهنايئ رفع أأنواعًا اإ
XML ىل نسق  فضاًل عن ماكنية رفع ملف وورد حيول أ ليًا اإ  ملرفق واو(.الواردة يف ا ميتثل للأحاكم XMLاإ

الإنلكزيية أأاًي اكنت اللغة للغة تعرض النسخة الصفحية من املعلومات اطخاصة بدخول املرحةل الوطنية اب )و(
ائية لغات النرش ادلويل عىل الأقل وقد تدمع لغات املس تخدمة يف معاجلة املرحةل الوطنية. وس تدمع النسخة الهن

ىل املاكتب املعنية واختربته تكل املاكتب. م النص املقابل اإ ذا قدلِّ  وطنية أأخرى اإ

منا تهدي  )ز( ىل أأية هجة. واإ رسال البياانت اإ ل يهدي "رفع" واثئق ومعلومات دخول املرحةل الوطنية حاليًا اإىل اإ
ىل  نشاءهذه الوظيفة اإ . ePCTلواثئق والبياانت اليت ميكن للثمودع أأن حيثملها عرب حسابه عىل منصة ا حزمة اإ

دوسيتعني عىل املاكتب اليت تقميلِّ النظام أأن  دخول املرحةل الوطنية يف حساب يش به حساب طلبات  تعِّ
 الواثئق والبياانت وأأن تنظر يف الطريقة اليت تود تلقهيا هبا يف النظام الهنايئ. حزمةاملودع وأأن حتثمل 

التعاون بشأأن ل تسجل الواثئق املدرجة يف "احلزمة" يف ملفات مالمئة النسق وفقًا للثمواصفات ادلنيا ملعاهدة  )ح(
ًا بني املكتب ادلويل واملاكتب واملس تخدمة يف حتديد أأنواع امللفات املدرجة يف احلزم املرسةل حالي الرباءات

رفاق عدد من أأنواع امللفات غري املس تخدمة يف املرحةل  الوطنية. ويعزى ذكل أأساسًا اإىل أأن النظام يسثمح ابإ
 رمسية بعد. أأنساقادلولية ومن مث مل حتدد لها 

 اطخطوات املقبةل
يقرتح املكتب ادلويل أأن جترب املاكتب املهمتة ومجموعات املس تخدمني النظام التجرييب. وميكن لأي مس تخدم ميتكل  .18

أأن يس تخدم النظام التجرييب املدمج يف هذه املنصة غري أأن احلساابت اليت أأنشئت لس تخدام  ePCTحساب عىل منصة 
ودعني؛ ومن مث جيب عىل ههلء املس تخدمني أأن يفتحوا حسااًب ل ميكهنا اس تخدام واهجة امل للثماكتب ePCTخدمات منصة 

ل للثمس تخدمني اذلين ل ميتلكون شهادة رمقية  واذلين يتعني  متوافقة مع النظامجديدًا. وميكن فتح احلساابت اجلديدة فرداًي اإ
 عادة يف غضون يوم معل واحد.علهيم طلب شهادة من هذا النوع. وتتوافر التعلاميت الالزمة عىل النظام وتتاح الشهادات 
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ىل تكل املبيَّنة يف الفقرة  .19 ضافة اإ نشاء نظام  17وترسل بعدئذ التعليقات عىل التغيريات الالزمة اإ من هذه الوثيقة بغية اإ
ىل الربيد الإلكرتوين التايل:   . وفامي ييل بعض النقاط اليت ينبغي تناولها:pct.bdd@wipo.intفعال اإ

ضافهتا  )أأ( دخال لك املعلومات الالزمة؟ هل توجد أأي أأنواع من املعلومات اليت جيب اإ هل تسثمح الواهجة ابإ
لهيا يف املادتني  م عادة مع الواثئق والرسوم املشار اإ (؟ هل ينبغي ترمجة أأية معلومات 1)39( و1)22واليت تقدَّ

ىل لغة  املعاجلة الوطنية؟ يتيح النظام حاليًا طلب امس وعنوان الوكيل أأو الوالكء املعنيني ابملرحةل أأخرى اإ
ذا اكنت  الوطنية بلغة املعاجلة الوطنية ولكنه لن يعرض أأسامء وعناوين املودعني املكتوبة بأأحرف غري لتينية اإ

يداع اس امترة الطلب ) يهلغة املعاجلة الوطنية  ن جيب أأل يُطلب من املودع (. ولكPCT/RO/101لغة اإ
ذا اكنت  ل اإ ضافية مثل الرتجامت اإ دراج بياانت اإ  مطلوبة ملعاجلة املرحةل الوطنية.تكل البياانت اإ

ذا قدمت املاكتب املعلومات الالزمة، حتسني تصديق املكتب عىل حمتوايهتاهل توجد حقول ميكن  )ب( ؟ اإ
لصيغة الوطنية املعيارية أأو السامح بأأرقام مرجعية س يتس ىن التحقق من تطابق أأرقام تسجيل الوالكء مع ا

 للوالكء خيتلف طولها وختتلف أأنواع حمارفها.

بعد املهةل العادية؟  واليت تردكيف ينبغي للنظام أأن يعاجل الواثئق واملعلومات اطخاصة بدخول املرحةل الوطنية  )ج(
نذارًا بتجاوز املهةل احملددة مع  ما بعد ب العّليعرض النظام حاليًا اإ أأن بعض املاكتب تقبل الطلبات املتأأخرة اإ

ثبات أأن عدم الوفاء ابملهةل الزمنية احملددة اكن غري مقصود أأو  .حدث رمغ بذل العناية الواجبة تسديد رمس أأو اإ

التسّلل عن طريق  مثلاطخيارات فورًا بعض كيف ترغب املاكتب املهمتة يف تلقي الإخطارات؟ ميكن تنفيذ  )د(
شعار)حزمة واحدة يومية عادة( أأو  PCT-EDIنظام  رسال اإ بأأن احلزمة متاحة لالطالع علهيا وحتثميلها من  اإ
للحزمة " ميكن النظر يف خيارات أأخرى مثل الإرسال "اللحظياملتاحة عىل متصفح الويب. و  ePCTمنصة 
ىل ما عن طريق خدمة ش بكية أأو خدم اإ لكرت مماثةل لربوتوكول الإيدا ةخادوم املكتب املعنيَّ اإ وين بناء عىل ع الإ

يصال بتسّلل   املكتب املعين. معاهدة الرباءات عىل أأن يودل ذكل الإرسال مبارشة اإ

ىل املكتب املعنيَّ بطريقة تتيح حتديد رمق الطلب الوطين مبارشة،  )ه( ذا مل يُرسل الطلب فورًا اإ هل يقبل املكتب ف اإ
 ؟ةل حمارف ختصص لهذا الغرضسلسللطلب خيتاره من بني  اً مهقت اً ادلويل أأن حيدد رمق

دفع مركزية، ما يه الرتتيبات اليت ينبغي اختاذها من حيث وسائل ادلفع وما مدى املرونة  وسائلر حىت توفَّ  )و(
 ؟املرحةل الوطنيةدخول همةل املتاحة للثماكتب الوطنية اخملتلفة فامي خيص املدفوعات الواردة بعد 

ىل منصة  )ز( أأن يشثمل بفعالية ببغية السامح للنظام  ePCTهل يتعني تعديل ترتيبات التحمك يف النفاذ اإ
يف املكتب اذلي  eOwnerلامكل الإلكرتوين ل مس تخديم املرحةل الوطنية مع العّل بأأنه لن يكون من العثميل

ليه الوكيل أأودع فيه الطلب ادلويل أأن يدير مبارشة حقوق العديد من املس تخدمني يف املك  تب اذلي ينمتي اإ
 املعين ابملرحةل الوطنية؟

mailto:pct.bdd@wipo.int
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نشاءاملسائل املتعلقة بتحديد اترخي ولعل  .20 اتحة احلزمة واترخي التسديد تكتيس أأمهية قانونية خاصة. وقبل  اإ اس تخدام اإ
، سيتعني عىل املكتب ادلويل أأن حيصل عىل بعض الضامانت واملعلومات ييل بياهنا:  هذه اطخدمة ملكتب معنيَّ

( كتارخي التسّلل يف هذا املكتب حىت  )أأ( نشاء احلزمة )وفقًا للتوقيت احمليل للثمكتب املعنيَّ جيب الاعرتاف بتارخي اإ
ن مل حيثملِّ  ل يف اترخي لحق. واإ ىل نظامه ادلاخيل اإ يف غالبية ولعل ذكل أأمر يسري ل املكتب هذه احلزمة اإ
ذ اإ احلالت  ليه أ من مي خادوم ربن احلزمة ستتاح للثمكتب عاإ  ولعل القياس يف هذه احلاةل عىل .فوراً كهنا النفاذ اإ

، ل هيم اترخي اطالع  معاجلة الأوراق اليت يتسلثمها املكتب عرب الربيد. فطاملا أأمكن التحقق من اترخي التسّلل
 املكتب فعليًا عىل حمتوايت الربيد.

ذا ُوضع نظام مركزي ل دفع،  )ب( أأن اترخي تسّلل املكتب ادلويل للرسوم ابمس املكتب املعنيَّ  توضيحيجب ف اإ
. هو  اترخي التسديد دلى املكتب املعنيَّ

رسال الاس امترات والواثئق، فينبغي  )ج( ذا تعنيَّ تسديد الرسوم مبارشة للثمكتب املعنيَّ بطريقة منفصةل عن اإ اإ
ذا وجب التسديد قبل انقضاء  ،لوطنيةتوضيح وسائل ادلفع وطريقة ربط املدفوعات بطلب دخول املرحةل ا واإ

ذا اكن املكتب يتيح "فرتة سامح" لس تكامل  تسديد الرسوم. املهةل الزمنية دلخول املرحةل الوطنية أأم اإ

ذا أأعربت ماكتب اكفية عن اس تعدادها للثمشاركة يف مرشوع رائد  .21 ثرواإ دخل املكتب ادلويل هذه املشاورات، فس يُ  اإ
النظام ويطلقه يف بيئة ش بكية ويطلب من املاكتب املشاركة تأأكيد حصة لك البياانت املرجعية اطخاصة التغيريات الالزمة عىل 

 هبا ويدرج هذه املاكتب يف قامئة املاكتب اليت تتيح اس تخدام النظام اعتبارًا من اترخي حمدد يُتفق عليه.

دارة النفاذ وتبادل البياانت املدرجة يف منص .22 لإاتحة التعاون بني الوالكء  ePCTة وستُس تخدم أأيضًا وظائف اإ
والأطرف احملمتةل الأخرى وتوزيع العثمل والواثئق علهيام ورصد أأنشطهتام حىت يف احلالت اليت ل يتس ىن فهيا تقدمي النتاجئ 

. وستتاح أأيضًا  ىل املكتب املعنيَّ خراج وظيفيتالهنائية مبارشة اإ دخال واإ وظائف دخول امجلع بني  بغية البياانت عند الاقتضاء اإ
 البياانت املتاحة عىل الأنظثمة ادلاخلية.بني و  ePCTاملرحةل الوطنية املتاحة عىل منصة 

، يس تحدث املكتب ادلويل خدمات ش بكية PCT/WG/9/17من الوثيقة  17وفضاًل عن ذكل وكام ُذكر يف الفقرة  .23
ات ش بكية بناء عىل الطلب بغية متكني يوفر خدم نيك يس تخدهما املودعون واملاكتب الكهام. وميكن للثمكتب ادلويل أأ 

عدادالأنظثمة ال لية للثمودعني من  جزئيًا عىل الأقل أأو احلصول عىل مرشوعات  وتعبئهتاطلبات دخول املرحةل الوطنية  اإ
 ت الببليوغرافية بوجه عام(.من هذه الوثيقة فضاًل عن اس تخراج البياان 22الطلبات لس تخداهما للأغراض املبينة يف الفقرة 

ىل التعليق عىل  .24 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
ىل  8من النظام املبنيَّ يف الفقرات  وعىل  17اإ

 18اطخطوات املقبةل املقرتحة يف الفقرات من 
ىل  .من هذه الوثيقة 23 اإ

 ]هناية الوثيقة[


