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الفريق العامل املعني خبدمات النفاذ الرقمي 
  إىل وثائق األولوية

  الثالثة الدورة

 2011 ليويو 15إىل  12جنيف، من 

   إىل وثائق األولويةبنية النظام التقنية اخلاصة خبدمات النفاذ الرقمي
 انةاألم من إعدادثويقة 

 ملخص ًأوال

نفاذ الرمقي .1 ئت خدمات ا للقد أ بة وات لضامن توفري خدم إىل واثئق األولويةنش نا سـ  نة مرنةم  للمودعنيم وآ
يامن أجل وللماكتب  ًسري نقل واثئق األولوية إلكرتو ن تني للفريق املوافقة توقد مت. تي سا بق خالل ادلورتني ا ل

نفاذ الرمقي إىل واثئق  عند بدء لنفاذ الرمقي ا  خدماتعىل حرص) الفريق العامل(األولوية لالعامل املعين خبدمات ا
ها يذ ثوتقدم هذه الويقة .  ابلرباءاتاخلاصة عىل واثئق األولوية قإطال يا  تعراضا  لتنفا ً معلً نفاذ الرمقي خدماتسـ ل ا
يهتا  يةبنو تطورات ً يف الوقت احلايل وتعرض عددا من لتقنا يةلتطورات العمل وا نظر فهيلتقنا ا الفريق ي يك 

ية  نظام يك يوفر واثئق األولوية املربطة بأنواع أخرى من حقوق ا يع نطاق ا مللكالعامل، حىت ميكن أوال تو ت ل سـ ً
ية ويه نا عا تعلقة ابلص سجةل ومل احلقوق ا ية ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا مللعالمات ا ع لص نفعةل  .ملمناذج ا

يا ًاث ية ن  سـمعلومات أسا

نفاذ ابدأ العمل  .2 سري2009يف أبريل لرمقي إىل واثئق األولوية لخبدمات ا  اخلاصة نقل واثئق األولوية تي من أجل 
شاركة  شاركنيواملودعني ملابلرباءات بني ماكتب الرباءات ا  .ملا

يات .3 صوناء عىل تو سا الفريق العامل يفًب بق ادلورتني ا نفاذ ، مصمت تنيل ية اخلاصة خبدمات ا نظام ا لية ا ن لتقل بن
.  وقادرة عىل توفري أكرب قدر ممكن من واثئق األولوية إىل أكرب قدر ممكن من املاكتبرنةم تكون حبيث الرمقي

لوقد ركزت أعامل اإلشاء األوية عىل  تخدامن نظام سـتأمني املراسةل اب يذ ا ل بروتوكولني قامئني   وبأقل برسعةلتنف
يف وهام تاك لا نظام بروتوكول :ل ثاليثلا بادل الواثئقل ا ناية() TDA (لت  بادل الواثئق يعمل كوهو  يار عام  ت عن  لمع

ياابن للرباءات وللرباءات كتب األورويب ملا به لك من لتب ا ية الفكرية ومك للملكتب كوراي  تب الوالايت مك مكو

A 
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تحدة األمر يا تجاريةمل لية للرباءات والعالمات ا بادل الواثئق اإللكرتوين توكولرووب) ك اذلي  )PCT-EDI( تنظام 
يل اليعمل تو ص أيضا  ل شً تعاون  تعلقة مبعاهدة ا بواثئق واملعلومات ا ل با 20ن الرباءات بني ما يقرب من أمل  ً من مكت

بو تب ادلويل للو تعلقة ابملعاهدة وبني ا بات ا سمل ا يماكتب  مل لطل  .ملكت

نظام  .4 شاركة، يوفر ا نقل الواثئق بني املاكتب ا سامح  لو مل ب ية ملودعلل ية إلكرتو نواهجة  من طلبات الرباءات ي شـبك
نفاذعامتد نظام أجل ا بة ا لقامئة مرا يقه (ACL) ق نفاذ إىل الواثئقتطب و تب . لعىل ترصحيات ا مكوال ميكن ألي 

نظام إال إذا رصح تعادة ويقة من ا لا ث تب اإليداع األول سـ تب حتديدا وهذا الغرضمكاملودع دلى  ل ذلكل ا  بأن ًملك
تب اإل ية أو غريها من خالل طلب يقدمه  ملكتخدم الواهجة ا لشـبك تب يدمع تكل يداع األول إذا يسـ ملكاكن ا

 .اخلدمة

يح بروتوكول  .5 نظاميتو ثاليثلا بادل الواثئقل ا بادل الواثئق اإللكرتوينو) TDA (لت  نفاذ )PCT-EDI( تنظام  ل ا
ية كملإىل واثئق األولوية املوجودة دلى بعض ا مقبات الر شاركةت وقد . ملاملامثةل اليت توفرها بعض ماكتب الرباءات ا

شأ ا ملأ تعلقة ابلرباءات ن ية ا بات ادلوية وواثئق األولوية الو نفصةل  ية  بات ر ملتب ادلويل  ن ل للطل مق طت م الصادرة ومكك
تضافة واثئقه تب ادلويل ا شارك يطلب إىل ا تب  سـعن لك  ملكم تب اإليداع . مك ندما يطلب املودع إىل  مكو ع

ًبح فامي بعد أساسا  اذلي قد رباءةالاألول إاتحة طلب  بة ابيص نفاذ من خالل  وذكل ،ألولويةلللمطا لخدمات ا
نفاذ مطلوبة إلشاء . لطلبخاصة ابشفرة نفاذ عىل املودع حيصل ، الرمقي نوتكون شفرة ا نفاذل بة ا لقامئة مرا إىل  ق

ثاين بة ملاكتب اإليداع ا لالطلب اب  .لنسـ

ية .6 شاركة الطو نظام ا يح ا عو مل ل بارهأي دوةل عضو يف احتاد ابريس  للماكتب من يت  لب إيداع أوماكتا عتسواء اب
بارها ماك) ًماكتب اإليداع وفقا لألحاكم اإلطارية( تني معا) انفذةماكتب  (تب إيداع اثنعتأو اب ًأو يف احلا  .ل

نظام .7 ياانت من  خدماتلويف األحاكم اإلطارية  نقل ا بل  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية، توجد ثالثة  ب ا ل سـ لل
بل أ لسـتب اإليداع األول ويه ا تب وابلفمك يارات  للمكء وجمي اليت تقدم   .كخ

يا،  .8 ًوحا شاركة  ماكة ثالثقامتل ياابن للرباءات ويه ومتب  لتب ا ية الفكرية ومك للملكتب كوراي  مكتب مك
تجارية  ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر لالوالايت ا تخدام يكمل يل جمي اب سـيق ا لسبب نظامبتط ثاليثلبروتوكول ا  ل ا

ية وب. )TDA (لتبادل الواثئق بكة خاصة افرتا ية يف إطار  باهتا الر نفاذ  يح تكل املاكتب ا ضذكل،  شـ مق ت ملكل تت
يةال وتدمع TRInet ابمس معروفة تا لوظائف ا بادل الواثئقل تعلق  بت فامي   :ي

تب املودعًأوال، يؤكد  )أ( شأها ا نفاذ اليت أ نظام إاتحة طلب الرباءة عن طريق تقدمي شفرة ا ملك من خالل بوابة ا ن ل ل
تب اإليداع األوليف األص باره  مكل اب نجاح، يعد املودع ق. عت يد إاتحة الطلب  بوعقب تأ بة ك نفاذقامئة مرا  إىل لا
نظام ومن مث، الطلب ثاين من خالل بوابة ا ل ملاكتب اإليداع ا ثاين ل تعادة املعلومات من ماكتب اإليداع ا لتمت ا سـ

نفاذ ها اب سموح  لا  .لمل

ياق،  )ب( بارها اع األول  اإليدماكتب تنفذلسـويف هذا ا يد عىل عتاب تأ كخدمة ا خدمة "املعروفة ابمس  إاتحة الواثئقل
ية من خالل تو" طلب الواثئق باهتا الر تعادة واثئق األولوية املوجودة يف  مقيح ا ت مكسـ  ".طلب الواثئقخدمة "ت

يد نفس املاكتب  )ج( ثل،  تعواب بارهاتسـمل توفرة يف اعتاب بات مل ماكتب إيداع اثين واثئق األولوية ا تنظام أو يف  مكل
تخدام خدمة  ية أخرى اب سـر  ".الواثئقطلب "مق

ية الفكرية وأ .9 يا  تب أسرتا شاركة األخرى ويه  للملكما اكفة املاكتب ا لمك يل يف مل لتسجاجمللس الوطين للرباءات وا
تب املفنلندا تجارية و باين للرباءات والعالمات ا تب اإل تب ادلويل وا بات  سمل ا تب  مك و ملك للمك لمك سـ لطل ملكة ت

يل أ بقت ا ية الفكرية، فقد  تحدة  با لسللملك ط تخدام لفمل بادل الواثئق اإللكرتوينبروتوكول سـ اب -PCT( تنظام 

EDI( .ب نفاذ إىل  توبذكل، ميكهنا ا ية اتمكل تب ادلويل وميسكهامق ر يابة عهنا ا ملك  تخدام ميكهنا ن وظائف السـا
ية تا لا بادل الواثئقل تعلق  بت فامي   :ي
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نفاذ ا خدمات الطلب من خالل نظاماتحةاملودع إل عىل طلب ًءبنا )أ( تب اإليداع لرمقيل ا ته  تب  مك، يقوم ا بصف ملك
يل واثئق األولوية تعلقة ابلرباءةبتحماألول  نفاذ يك مل ا نظام إىل مودع الطلب شفرة ا ية ويرسل ا ته الر ل يف  ل مق مكتب

بة ئينش نفاذققامئة مرا  .ل ا

ياق،  )ب( تب لسـويف هذا ا ملكبق ا بايط تب اإليداع األول رهعتاب يح إرسال الويقة " بند إضافة" يارخلامك  ثاذلي  يت
ية أو  يوغرا ياانت ا فوا بل بب نفاذ اإللكرتوين إرسال لل سب دون الويقة إىل نظام خدمات ا ية  يوغرا ياانت ا لا ث حف بل فب ب لل

بادل الواثئق اإللكرتوينيف إطار  تخدام . )PCT-EDI( تنظام  ثاين عىل ا يار ا نطوي ا تو سـ ل خل ية مكي مقبة ر
ند الرضورة من خالل ميسكها  نظام الويقة  يد ا بارشة، ويف هذه احلاةل،  تب  عا ث ل يسـتع م احلصول عىل  "خيارملك
بق أي من ". ثالويقة يار، لكن العديد من املاكتب هذه تطويف الوقت احلايل، مل  شاركة هذا ا خلاملاكتب ا مل

يار توفري ذكل ا متةل أعربت عن اهامتهما  شاركة ا خلا ب بلحململ  .ملسـتق يف ا

يد املاكتب ذاهتا  )ج( ثل،  تعواب بارهاتسـمل نظام أو يف لايداع اإل ماكتب عتاب توفرة يف ا لثاين واثئق األولوية ا  مكتباتمل
تخدام  ية أخرى اب سـر  ".ثاحلصول عىل الويقة "خيارمق

نفاذ  .10 بات الرباءة إدارة ا سامح ملودعي  بو  نة يف الو ية آ لوتاح بوابة  طل لل ي مت هم من خالل نظام شـبك ئقإىل واث
نفاذ الرمقيخدمات   :لا

نظام  )أ( تحقق ا نفاذ إىل طلب حمدد للمرة األوىل،  تخدام شفرة ا بوابة اب لند ادلخول عرب ا ي ل سـ ل يا ع ًتلقا ثمن أن الويقة ئ
يل جمي إذا اكن  يل ألف أو ا نادا إىل معلومات تضاف من خالل ا بتاحة ا ب ت سم س لس ل بدل املعين مضن مكتب ً لا

ثاليثبنظامتب اليت تعمل املاك بادل الواثئقل ا  )TDA (لت 

تب اإليداع األول، تطلب و )ب( ثاين و تب اإليداع ا بادل بني  مكترصحي اب لمك ت نفاذامئة واحدةقللل بة ا ل ملرا  للك ق
سامح  ها  تكام للطلب، ومن املمكن أن يطلب ا شاركة جديدةمللسـ نفاذماكتب   .ل اب

بادو )ج( يل اليت  تفا تتتكون اكفة ا ص تاحة عرب اإلنرتنتل سجةل و مها املاكتب   .مل

تو )د( ية  نظام آ ليح ا ل ل نظام زنيليت يحه املودع من خالل ا يل دخول أي طلب  لهادة توحض تفا تص  . يش

نة  .11 ية آ ئت بوابة  تعلق ابلرباءات، أ تعامل مع واثئق أولوية صغرية احلجم فامي  بة للماكتب اليت  مواب بك شـش ن ي ت لنسـ
شاركة يف نظام . PDF نسقق يف حتميل وتزنيل الواثئإلاتحة  يح ذكل للماكتب ا ملوسوف  نفاذ خدمات يت الرمقي لا

تلزم فقط  يث أن ذكل  يسـبأقل تلكفة،  ياح يوتر تمت  نتوفري هجاز  ص بة ابإلنرتنت، تهمكب نا سـ بأمان وأداة ربط  م
نظامإلابإلضافة إىل ماحس ضويئ  ها عىل ا تب  لعداد أية واثئق تودع دلى ا يل  .لتحمملك

لونظرا  .12 ية ً لفنيود ا تعلقةلق ية، ملا ية واإل يا املعلومات يف بعض املاكتب الو نولو مي  قلن ط ج تنقل الواثئق ذات األجحام بتك
هائةل إىل أقراص مدجمة ية/لا يديو ر مقأقراص  تيح الرتيب احلايل ذاكرة ترتاوح سعهتا و. ف  45 وتميغاابي 20بني يت

تبتثبيهتا  وميكن تميغاابي ياجات لك  مكوفقا ال حت ً. 
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ًثااث ية  ل نظام ا نية ا لتقل يةبن  برانمج احلاسوبومكوانت  لاحلا

تصممي  .13 تقينليقوم ا نظام عىل لا توايت كام ييللل  مسـية من ثالثة   :بن

شلك   :1لا
نفاذ الرمقي ية اخلاصة خبدمات ا نظام ا لية ا ن لتقل   إىل واثئق األولويةبن

OSF
“get-document”

OFF

upload

OSF

download

Availability

status

Manage ACL

Check

Availability

OFF
“DASrequest“

and

“PDrequest”

OSF

“Pdrequest”

OFF

“add-entry”

 and 

optionally

Services 

Handler

FirewallsVirtual Private Network

“get-document”

Not Deployed

Operational

 

توى األول اكفة ال )أ( شاركنيللتواصل مع واهجات املطلوبة ملسـيقدم ا شاركة واملودعني ا ملاملاكتب ا  .مل

يكون  )ب( توى األوسط اذلي تعزهل جدران عازةل واذلي مصم  لأما ا هو ًمرانملسـ تعلقة ايدير ف،  ملبات ا خبدمات لطل
نة ويدمع موازنة العمل ياطيالعبءم بطريقة آ يل الا نظام عىل ا ت وقدرة ا شغ حل  لت

توى )ج( تعلق ملسـويوفر ا ية مع موازنة ابملكوانت مل األخري ا ياانت األسا سـالوظائف وقواعد ا نظام العبءلب ل وتزويد ا
ياطي يل الا تبقدرة ا حشغ  لت
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تخدم اخلدمة )د( سـوتاح ثالث واهجات بديةل للماكتب اليت   :تت

نظامخدمة  "1" ثاليثلا بادل الواثئقل ا بكة ت يتال) TDA (لت   .TRInetشـتوفر عرب 

بادل الواثئق اإللكرتويننظامخدمة و "2" توفر عرب بروتوكول نقل امللفات  )PCT-EDI( ت   .َّاملؤمنتاليت 

ية للماكتب اجلديدة عرب ب "3" شـبكوتوفر بوابة  تخدام روت تصديق اب نصوص املرتابطة وتدمع ا سـتوكول نقل ا ل ل
ية  مقهادات ر رش بعد تكل اخلدمة(ش تعد -تنتمل  تخدم ما أن  بار ا سـ ويه جاهزة ال سـ يت مل أحد املاكتب خ

تخداهما بة يف ا سـالرا  ).غ

ية للمودعني عرب بروتوكول نقل امللفات  )ه( شـبكوتوفر بوابة   .َّاملؤمنت

بات وماكتب الرباءاتوال تدمع خدمة اإلخطار إال  )و( ية اخلارجة واملرسةل إىل مودعي ا لطلالرسائل اإللكرتو  .ن

ية ولن يكون .14 يري يف ا لبن رضوراي إحداث  تغ يةً يلتقنا تو سـ  تجارية اتع نطاق خدمل شمل العالمات ا نفاذ الرمقي  ل ا ت لل
ية نا عوالرسوم والامنذج ا ترص األمر عىل إضافة وظائفلص ية  معلسـيق و توى األخري جديدة سـ أسا ملسـيف ا
توى األول ها يف ا ملسـوعر  .ض

بارات  ًرابعا  تقنيةمعلية وعتا

يغطي واثئق ا .15 نظام  يع نطاق ا ية تو نا ية ا لبت ماكتب ا ل سـ ع لص بات أخرى خبالف مللكطل طلألولوية القامئة عىل 
نفعةطلبات ، ال سـامي اتطلبات الرباء ية ومناذج ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ملالعالمات ا ع لص وجتدر اإلشارة . ل

يح  ية ابريس  تإىل أن اتفا بة يف  رصاحةتق ية ابألولوية لاملطا نا عبات الرسوم والامنذج ا لص طلبات مناذج من طل
نفعة و نفعة والعكس ابلعكسمن طلبات الرباءات ابألولوية بة يف لاملطاملا ملبات مناذج ا نظام . طل بغي  يه،  لو ينعل

تلف أنواع احلقوق تعادة الواثئق بني  سمح اب خمبادل واثئق األولوية أن  سـ ي  .ت

نظام األسايس يف اكو .16 تخدم نفس ا لمن املقرتح أن  بغي أن يسـ يات نقل الواثئق، لكن  ينفة  شاركة إنتمعل ملسم ا ىل ق
تلفة نوعا ما تلفة يف اخلدمة، يكون للك مهنا سامت  ًجماالت  خم  .خم

ية )أ( نا نفعة والرسوم والامنذج ا شمل مناذج ا تعلق ابلرباءات  نظام القامئ فامي  عسع نطاق ا لص مل ي ي ل لت  .سـي

تجارية، و )ب( بة للعالمات ا لاب ية، لكن لنسـ ية ا تتخدم نفس ا تحسـ لت لبن بة سيمت جتاوز قامئة س نفاذقمرا شلك  :لا بتاح  سي
يل أي طلبتلقايئ تاحتسج  نظام ابلفعلم عالمة جتارية  شاركة ،لل  اليت اكنت قد أشارت أهنا مل لاكفة املاكتب ا

تجارية تعلقة ابلعالمات ا لبل واثئق األولوية ا مل  .سـتق

 :يرتتب عىل ذكل اإلجراء اآليتو .17

ها يف أسـيكون من الرضوري  )أ( بات اليت جيري  تسجيلن حتدد بوضوح ا نظام لطل نه واليت لا تعادهتا  مأو تمت ا سـ
ية نا تجارية أو ابلرسوم والامنذج ا نفعة أو ابلعالمات ا عتعلق ابلرباءات أو بامنذج ا لص ل مل  .ت

نظام و )ب( ها يف ا بات اليت أعدهتا إليدا شاركة أن حتدد أنواع ا لتعني عىل املاكتب ا لطل عمل نفاذ إلهيا من خالل وسي لا
نظام نفاذ، . لا تب اذلي ينبغلوألغراض ا بغي  ثال،  يل ا ية، فعىل  يالت إلزا للمكي أن تكون بعض ا ن ب م يشك ملس لت

بات الرباءات  نفاذ إىل واثئق أولوية قامئة عىل  طليرغب يف ا نفاذ إىل مناذج أل تعداد أيضا  للن يكون عىل ا ًسـ
نفعة  بة ابألولوية يف طلب براءةملا لبقدر ما شلك أساسا للمطا  .ًت

رشوط احملددة  )ج( للونظرا  تعلق بواثئق األولوية اخلاصةً تجارية ويفامي  ية، ل ابلعالمات ا نا عابلرسوم والامنذج ا لص
بادل  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية دلمع  تتعزز خدمة ا ل سق الصور امللونة والرمادية وسـ نبرية احلجم يف   TIFFك

بو يمعً وفقا لألنواع احملددة يف JPEGأو  يارات ينبغي أيضا مراعاة  (ST.67يار الو يع نطاق ا خلرضورة تو سـ
سق  نشمل   ). احملدد يف املعايري املذكورةPNGلت
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تجارية(بواابت املودع مطلوبة بقدر ما تكون و .18 بات العالمات ا بة  لال يكون ذكل رضوراي اب لطل لنسـ ، يكون )ً
نفصةل للك نوع من  بواابت ا تعدا دلمع سواء ا تب ادلويل  ملا ل ًسـ م تاحة من خاللأملك بات ا ملنواع ا نظام أو لطل ل ا

ناسب تقاء نوع الطلب ا بغي ملودع الطلب ا يث  بواابت الفردية  ملا ن نل  .يح

نظر  .19 بذا لو  تو ّ تخدام الوفودح بادل الواثئق اإللكرتوين وتوكولربسـ يف ا لتوفري اخلدمات  )PCT-EDI( تنظام 
بادل  ية ومنوتبغرض  نا تجارية والرسوم والامنذج ا تعلقة ابلعالمات ا عاثئق األولوية ا لص ل نفعةمل يح ذكل . ملاذج ا سـيتو

يف تاك نظام ويف اخلدمات املوسعة بأقل ا شاركة يف ا لللماكتب ا ل ل  .مل

بذا لو ت .20 ّو بار  الوفود أيضاأخذح نارص يف الا ت تكل ا شرتك وتوافق علع يف هناية املطاف وتوافق معىل منوذج موسع 
ية يع نطاق خدم يوىص هبا بنعىل  سـنظام من أجل تو نفاذ الرمقي إىل واتلل  .اثئق األولويةل ا

 :إن الفريق العامل مدعو إىل ما ييل .21

نظر  "1" ث الويقة يف الاقرتاحات الواردة يف هذهيأن 
يع  نفاذ الرمقي وتو تخدام خدمات ا سـسني ا ل سـ لتح
شمل واثئق األولوية اخلاصة ابلعالمات  ها  لتنطا ق

ية ومناذج  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عا لص ل
نفعة،  ملا

ية ملاوأن يويص إىل  "2" شاء ا نتب ادلويل بإ لبك ن
نظام يف أقرب وقت ممكن  .للاملعدةل 

 

 ]ثهناية الويقة[

 


