A

PCT/WG/12/10

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :مايو 2019

معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
اخلدمات الشبكية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف وضع سلمي ،ومعظم التصالت بني املاكتب جُترى ش بكيا،
ورمغ ذكل ميكن جعلها أأكرث كفاءة .ويعزتم املكتب ادلويل يف العام املقبل تقدمي خدمات جديدة يف خمتلف اجملالت ،ولكن
س يكون الرتكزي عىل تطوير وتدعمي اخلدمات ا ألساس ية هبدف دمع التحسينات اجلوهرية يف املس تقبل .وتشمل ا ألهداف
طويةل ا ألجل ما ييل:
(أأ)

الانتقال من اإرسال صور الاس امترات الورقية التقليدية اإىل اإرسال البياانت القابةل لالس تخدام مباشة (فامي
خيص البياانت الببليوغرافية ،ومتون الطلب ،واملراسالت اليت ُتري حال ًيا ابس تخدام الاس امترات
والرسائل)؛

(ب) التحسني من مس توايت حتديد معايري البياانت وتنفيذها حىت يمتكن املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية من
معاجلة الطلبات بشلك متسق بغض النظر عن مصدرها؛
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(ج)

حتسني اإجراءات التحقق ومعليات املاكتب ،واليت تسعى اإىل حتديد ا ألخطاء وتصحيحها قبل تقدمي الواثئق
رمس ًيا ،والغرض هو تفادي احلاجة اإىل التحقق من نفس املسائل يف مراحل خمتلفة بسبب اختالف العمليات
أأو فهم املتطلبات؛

(د)

تقامس املعلومات واخلدمات أني ًا مبس توايت كبرية ،بد ًل من معاجلة البياانت يف شلك دفعات واليت تجشغّل
عىل فرتات زمنية طويةل؛

(ه)

خدمات سهةل الاس تخدام ولكهنا أمنة خاصة ابملراسالت واملعامالت من املاكتب للمودعني ،مما يقلص عدد
الواثئق الورقية اليت يلزم اإرسالها ابلربيد؛

(و)

دمج اخلدمات يف مجموعة من ا ألدوات احلديثة املس تخدمة يف مجيع الطلبات ادلولية ووقف العمل ابملنتجات
القدمية ،مبا يف ذكل برانمج الويبو ل إاليداع الإلكرتوين المن للطلبات ( ،)PCT-SAFEمن أأجل حتسني
جودة واتساق املعاجلة وخفض تاكليف ادلمع.

 .2وستتطلب معظم التحسينات اجلوهرية تنس يق معليات التطوير مع املاكتب الوطنية .وتجدعى املاكتب الوطنية بصفهتا
مكتبا لتسمل الطلبات أأو اإدارة للبحث ادلويل أأو اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل اإىل البحث عن حتسينات فامي خيص دقة
التوقيت وجودة املعاجلة وتسلمي الواثئق والبياانت ،حيامث أأمكن ،بأأنساق عالية اجلودة مقروءة ألي ًا منفذة عىل حنو متسق.
 .3وتجدعى املاكتب أأيضً ا اإىل حتديد ا ألهداف الواجب اتباعها يف اس تحداث أأنظمة ومعايري متقدمة وإاىل املسامهة يف
وضع وتنفيذ خطة مشرتكة فامي يتعلق اب ألنظمة الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلمع خدمة معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات العالية اجلودة واملتسقة يف مجيع أأحناء العامل.

احلاةل الراهنة للخدمات الش بكية الرئيس ية
النظام الالكرتوين ملعاهدة الرباءات ( )ePCTوبرانمج الويبو ل إاليداع الإلكرتوين المن للطلبات ()PCT-SAFE
 .4ابتت الواهجة القامئة عىل متصفح النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ( )ePCTنظام اإنتاج مس تقر يق ِّّدم خدمات اإىل
املودعني واملاكتب وا ألطراف ا ألخرى .ويتسم هذا النظام مبوثوقية عالية وخيضع للمراقبة عىل مدار الساعة وطيةل أأايم
ا ألس بوع ،وابلتايل فقد اكن متا ًحا بنس بة  99.86يف املائة من الوقت عىل مدار عام  – 2018وبلغت الساعات اليت مل يكن
فهيا متاحا حوايل  12.6ساعة (مبا يف ذكل الصيانة اجملدوةل) ،حيث بلغت أأطول فرتة انقطاع ساعتني و 16دقيقة فقط.
وابإدراك أأن أأي انقطاع قد تكون هل عواقب وخمية عىل املودعني ،فقد جاس تحدثت أأيضً ا خدمة الطوارئ ،مما يتيح خدمة
أأساس ية لتحميل الواثئق تتسم ابلس تقاللية عن اخلدمات اليت يتطلهبا نظام  ePCTالرئييس.
 .5ومنذ ادلورة املاضية للفريق العاملُ ،تسدت التطورات التقنية الرئيس ية ا ألخرى اليت اس تفاد مهنا املودعني يف
اإدخال حتسينات عىل أأدوات التعاون (مبا يف ذكل ألية للتوقيعات س يضيفها أأشخاص ل يتوفرون عىل حساب يف نظام
 .)ePCTواكن التطوير الرئييس اذلي شهدته املاكتب هو اس تحداث ترتيبات سري العمل ا ألساس ية .ومن انحية أأخرى،
ُأجريت العديد من التحسينات الوظيفية ا ألخرى لفائدة املودعني واملاكتب عىل حد سواء.
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 .6ويجتاح نظام الايداع الالكرتوين لطلبات الرباءات يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( )ePCT-Filingلـام
مجموعه  57مكتب ًا لتسمل الطلبات يف مجيع أأحناء العامل .وميكن حتميل الواثئق املودعة يف وقت لحق من خالل نظام ePCT
لتقدميها اإىل  71مكت ًبا بصفهتا مكتبا لتسمل الطلبات أأو اإدارة للبحث ادلويل أأو اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل .وميكن لامثنني
مكت ًبا النفاذ اإىل خدمات نظام  ePCTبصفهتا مكتب ًا لتسمل الطلبات أأو اإدارة للبحث ادلويل/اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل
أأو مكتب معني أأو منتخب.
 .7ويعد النفاذ القامئ عىل التصفح يه الوظيفة ا ألبرز يف نظام  ،ePCTولكن هناك العديد من الوظائف املتاحة أأو قيد
الاس تحداث دلمج اخلدمات يف ا ألنظمة ا ألخرى .وتجس تخدم اخلدمات الش بكية المنة حاليا مع عدد قليل من املاكتب
واملودعني ،مبا يتيح أأمتتة بعض خدمات التبادل اليل بصورة ش به أنية عىل غرار اخلدمات املتاحة عرب املتصفح .وينفَّذ الن
مرشوع ُترييب هبدف اإدماج خدمات نظام  ePCTيف البواابت الإلكرتونية للماكتب الوطنية .وسيسمح هذا لتكل املاكتب
خبفض تاكليف التطوير وادلمع وبضامن الاتساق التام مع القواعد واملعايري احلالية ملعاهدة الرباءات مع اإاتحة بوابة متاكمةل مع
تكل اليت تس تخدهما يف خدماهتا الوطنية.
مؤخرا مبا يسمح ملودعي الطلبات دلى مكتب كوراي ابإدماج املعلومات
 .8وابلإضافة اإىل ذكل ،جاس تحدثت وظيفة جديدة ً
يف طلب دويل ُأعد ابس تخدام نظام  ePCT Filingلربطه تلقائ ًيا حبساب املكتب الكوري للملكية الفكرية فض ًال عن
حساب الويبو .ويعمل ذكل عىل حتسني قدرة املودعني عىل اإجراء معليات تبادل بس يطة للواثئق داخل النظام الوطين
العادي ،مع السامح ابس تخدام خدمات نظام  ePCTاكمةل إلنشاء بياانت متسقة والتحق من حصهتا عند القيام إابجراءات
معقدة ،و أأبرزها صياغة وإايداع الطلب ادلويل ا ألويل .وميكن أأيضا اإاتحة ترتيبات مماثةل للماكتب ا ألخرى.
 .9ويرى املكتب ادلويل أأن ا ألهداف املعرب عهنا يف املرفق (واو) من التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات بشأأن املعيار
املشرتك الوحيد فامي يتعلق ابإيداع الطلبات ادلولية يف نسق اإلكرتوين والنظام املشرتك اذلي متكن من اإيداع الطلب هبذا
النسق دلى أأي مكتب لتسمل الطلبات تكتيس أأمهية ابلغة .ومع ذكل ،تعين التغيريات يف التكنولوجيا أأن برجميات العمالء
املس تحدثة حسب الطلب مل تعد يه احلل ا ألفضل و أأن النظام املشرتك بني معظم ماكتب تسمل الطلبات الن هو
 .ePCT-Filingومن أأصل  12مكتبا من ماكتب تسمل الطلبات املتبقية اليت تسمح ابس تخدام  PCT-SAFEيف الإيداع
الإلكرتوين ،أأربعة مهنا فقط تس تمل أأكرث من  10يف املائة من طلباهتا استنادا اإىل هذا النظام .ويود املكتب ادلويل السعي حنو
وضع ترتيبات مع هذه املاكتب املتبقية للسامح ابإيقاف تشغيل نظام  PCT-SAFEوالاس تعاضة عهنا ابحللول القامئة عىل
نظام .ePCT-Filing
نظام نجسخ البحث الإلكرتونية ()eSEARCHCOPY
 .10ابت نظام نجسخ البحث الإلكرتونية ( )eSearchCopyمس تخدم ًا يف  216من أأصل  370زوج ًا ممكن ًا من ماكتب
ّ
تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل عندما ل يؤدي املكتب نفسه ادلورين وس جيضاف عدد أأكرب من ا ألزوج يف وقت
قريب .وتشلك هذه املسارات حنو  57يف املائة من اإجاميل جحم معليات اإرسال نسخ البحث بني املاكتب اخملتلفة .وفض ًال عن
ذكل ،تجرسل  40يف املائة اإضافية من نسخ البحث بني املاكتب ابس تخدام خدمات ش بكية ثنائية قامئة .ومن مث ،مل يعد
يرسل سوى أأقل من ثالثة يف املائة من نسخ البحث بني املاكتب اخملتلفة عن طريق الربيد (تجرسل بعض الطلبات ابلربيد
وإالكرتونيا خالل فرتات معليات اختبار أأزواج نظام .)eSEARCHCOPY
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خدمة النفاذ الرمقي ()DAS
 .11تضم خدمات النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية يف الويبو ( 22 )DASمكتبا مشاراكً تقوم بتبادل واثئق ا ألولوية اخلاصة
بطلبات الرباءات فامي بيهنا ،وقد وصل عددها  18مكتبا أأثناء عقد ادلورة املاضية للفريق العامل.
نظام تبادل البياانت الإلكرتونية ملعاهدة الرباءات ()PCT-EDI
 .12يواصل نظام تبادل البياانت الإلكرتونية ملعاهدة الرباءات ( )PCT-EDIدمع أأكرب نس بة من الواثئق املتبادةل بني
املاكتب الوطنية واملكتب ادلويل (مبا يف ذكل توفري البنية التحتية للعديد من معامالت نظا َمي  eSearchCopyو.)DAS
وزادت عدة ماكتب من وترية تسلمي الواثئق واحلصول علهيا.
نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ()WIPO CASE
 .13ل يؤدي نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( )WIPO CASEدور ًا مباش ًا يف معاجلة املرحةل
ادلولية ،ولكنه يكتيس أأمهية ابلغة ملا يتيحه من نفاذ اإىل تقارير البحث والفحص الصادرة عن املاكتب املع َّينة يف املرحلتني
ادلولية والوطنية ،فضال عن التقارير الوطنية الصادرة عن أأي فرد من أأفراد ا ألرسة اذلي أأودع الطلب مباشة .وسزتيد أأمهية
هذا النظام مع انضامم املزيد من املاكتب اإليه وحتسني معلومات املرحةل الوطنية .وحىت الن يشارك ثالثة وثالثون مكت ًبا يف
النظام 15 ،مهنا بصفهتا ماكتب توريد ،مما جيعل الواثئق متاحة من خالل النظام.

اس تخدام النسق XML
اس تخدام النسق  XMLيف متون الطلبات
 .14اكن الهدف ا ألصيل من معيار الإيداع الإلكرتوين يف اإطار معاهدة الرباءات هو اإيداع الطلبات ومعاجلة نصها الاكمل.
تلق عدد كبري من الطلبات بنسق  XMLاإل من ماكتب ّ
تسمل الطلبات يف الصني والياابن ومجهورية
ولس نوات عديدة ،مل يج َ
كوراي .ويزداد اإقبال املاكتب ا ألخرى عىل التقدم يف هذا اجملال .ولس نوات عديدة ،تضمن برانمج  ePCT-Filingألية
لتحويل امللفات بنسق ) Office Open XML (DOCXاإىل نسق  XMLبناء عىل املعيار  ،ST.36واس تحدث عدد
من املاكتب الوطنية أليات خاصة هبا لتحويل امللفات أأو يه يف صدد اس تحداهثا.
 .15ويعمل املكتب ادلويل مع املكتب ا ألورويب للرباءات وغريه لإعداد اقرتاح لتعديل التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات
بغية السامح ابإيداع ومعاجلة النص الاكمل ملتون الطلبات بفعالية عن طريق اس تخدام امللف بنسق  DOCXبوصفه الوثيقة
املصدر الرمسية .وسيجس تفاد بشلك كبري من هذا الإجراء يف حاةل اس تخدام مجيع املاكتب اليت تعمل بنسق DOCX
ألدوات التحويل املشرتكة أأو املتوافقة للغاية .وس يقلص ذكل اإىل أأدىن حد من املفاجأت اليت قد يصادفها املودعني ومن
صعوابت التعامل مع تعديل وتصحيح الطلبات يف ماكتب غري تكل اليت أأودع فهيا الطلب (سواء يف املرحةل ادلولية أأو
الوطنية) .وسيساعد ذكل أأيضً ا يف مقارنة نص الطلبات ،سواء بني الإصدارات اخملتلفة من الطلب نفسه ،وبني الطلبات
وواثئق ا ألولوية اخلاصة هبا أأو بني أأفراد ا ألرسة.
 .16ومن أأجل التنفيذ الناحج ل إاليداع بنسق  DOCXوالإقبال عليه ،من الرضوري التفاق عىل الرتتيبات القانونية
والتقنية دلجمه بشلك متسق وفعال يف ا ألنظمة احلالية .وعالوة عىل ذكل ،يساور بعض املودعني القلق بشأأن خماطر أأخطاء
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التحويل وإاماكنية اإاتحة البياانت الوصفية اخملفية من ملفات  DOCXعند نرشها .ومع ذكل ،اإذا ما نجفّذ هذا النظام كام
جيب ،فباإماكنه يف الواقع أأن يقلص من اخملاطر اليت اكنت مرتبطة فامي س بق بأأخطاء التحويل اليت حتدث يف املرحةل الوطنية
يف املاكتب اليت جيري فهيا ُتهزي املنشورات للطباعة .ومن املهم للمودعني والوالكء فهم خماطر حماوةل نقل املعلومات
املوضوعية بطريقة تعمتد عىل تأأثريات التنس يق املريئ أأو ختطيط معني للنص مضن الوصف واملطالبات ،واليت من غري احملمتل
أأن تصدر يف أأي منشور رمسي جاهز للطباعة (هذا أأمررضوري لـحقوق املودعني يف العديد من ادلول) أأو عرض النص يف
نوافذ ميكن تغيري جحمها يف أأدوات البحث .وجيب أأن يلفت نظام الإيداع بنسق  ( DOCXأأو غريها من ا ألنظمة القامئة عىل
نسق  )XMLامل جنفّذ كام جيب انتباه املودع اإىل املشألك احملمتةل قبل تقدمي الطلب ،مما يتيح اإماكنية حلها يف مرحةل تضمن عدم
التعرض خلطر اإضافة موضوع.
اس تخدام النسق  XMLيف تقارير البحث ادلويل والراء املكتوبة
 .17ما انفك املكتب ادلويل يتلقى تقارير البحث دويل والراء املكتوبة بنسق  XMLمنذ فرتة من ثالث اإدارات للبحث
ادلويل (اإدارة الصني الوطنية للملكية الفكرية واملكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية) .وعىل الرمغ من
أأن التقارير الواردة من الإدارات املذكورة تعدّ امتثا ًل لنظام تعريف أأنواع الواثئق ( ،)DTDفقد أأدت مجموعة خمتلفة من
الصعوابت اإىل أأن النظام تطلب وقت ًا أأطول بكثري للمتكن من استيعاب امللفات بنسق  XMLواس تخداهما بفعالية .ومن
انحية أأخرى ،جحلَّت املشالكت الرئيس ية الن .وسامه النسق  XMLيف معاجلة تقارير البحث ادلويل والراء املكتوبة يف
املكتب ادلويل .وابتت اإجراءات الفحص الشلكية مؤمتتة بنس بة  70ابملئة تقريب ًا فامي خيص تقارير البحث ادلويل و 90ابملئة
فامي خيص الراء املكتوبة لإدارات البحث ادلويل .ومكَّن ذكل املكتب ادلويل من احلفاظ عىل اإنتاجيته وهمالت معاجلة تكل
الواثئق .وبد أأت تتاح امللفات ا ألصلية بنسق  XMLللماكتب املعينة ومس تخديم معلومات الرباءات ،مبا يف ذكل بعض
التقارير اليت يعود اترخيها إاىل نومفرب  .2014وبد أأ املكتب ادلويل أأيض ًا يف اس تخدام النسق  XMLأكساس للرتمجة ويف اإاتحة
امللف املرتمج بنسق .XML
مؤخرا خدمة جديدة يف قاعدة البياانت ركن الرباءات حيث تجس تخدم تقارير البحث ادلويل
 .18و أأطلق املكتب ادلويل ً
والراء مكتوبة لإاتحة ترجامت ألية أأكرث فعالية (ابس تخدام ا ألمناط ا ألسلوبية للغة املعنية من أأجل اإخراج ترمجة "مثالية"
للنص املتناول) وروابط اإىل واثئق الرباءات املستشهد هبا .وستجتاح نفس اخلدمات من خالل نظام  ePCTيف الوقت
املناسب.
 .19ونتيجة للعمل املضطلع به لتحسني خدمات اإعداد تقارير مضن نظام  ePCTواجلهود املبذوةل لستيعاب امللفات
بنسق  XMLكام ُأوحض يف الفقرة  17أأعاله ،ابت املكتب ادلويل عىل عمل ببعض الاختالفات يف طريقة تطبيق املعايري
احلالية بني املاكتب .وعالوة عىل ذكل ،ليست هيألك البياانت للمعلومات املتاكفئة بني الاس امترات اخملتلفة (مثل الاس امترات
 PCT/ISA/206و PCT/ISA/210و PCT/ISA/237و PCT/IPEA/408و )PCT/IPEA/409متناسقة دامئ ًا
كام هو منشود .وذلكل ،مفن املأأمول أأن يتس ىن حتسني املعايري واس تخداهما من أأجل حتقيق النتاجئ الرئيس ية التالية:
(أأ)

ينبغي أأن يكون من السهل دامئ ًا اإعادة اس تخدام البياانت الناُتة عن مرحةل البحث والفحص كنقطة بداية
للمرحةل التالية (تقرير البحث الوطين  -البحث ادلويل اجلزيئ  -تقرير البحث ادلويل والر أأي املكتوب -
تقارير الفصل الثاين  -تقارير املرحةل الوطنية)؛

PCT/WG/12/10
6

(ب) ينبغي أأن تكون بياانت الاستشهاد اكفية ومتسقة مبا يكفي للمتكن من اإجراء مقارنة واس تخدام فعالني
للمعلومات يف خمتلف املراحل دون صعوبة يف حتديد التشابه بني استشهادين ( أأو انامتهئام اإىل أأرسة الرباءات
نفسها) ودون صعوبة تعيق الفاحص يف اإدخال البياانت؛
(ج)

ينبغي أأل يضطر الفاحص إلدخال البياانت املاكفئة مرتني ،ول س امي يف املرحةل نفسها (ا ألنساق اخملتلفة
للمطالبات غري القابةل للبحث أأو غري املفحوصة بني الاس امترتني  210و237؛ ورضورة اإدخال معلومات
الاستشهاد يف الاس امترتني  210و 237بأأنساق خمتلفة يف بعض احلالت).

 .20ومن احملبذ أأن يجغتمن العمل اجلاري لتحديد متطلبات تقارير البحث والفحص حسب معيار الويبو  ST.96كفرصة
لضامن اإماكنية اإعداد التقارير وإاعادة اس تخداهما بفعالية حبيث لن تكون هناك حاجة أأبد ًا اإىل اإدخال بياانت متاكفئة مرتني
بسبب اختالف هيألك البياانت .ويف هذا الس ياق ،ينبغي أأن تكون املاكتب مس تعدة لتعديل متطلبات املعيار ST.36
والاس امترات الورقية للبحث والراء املكتوبة يف اإطار معاهدة الرباءات اإذا أأمكن حتقيق نتيجة أأفضل يف اإعادة اس تخدام
املعلومات بني املرحلتني الوطنية وادلولية.
اس تخدام النسق  XMLيف الاس امترات واملعاجلة
 .21لك الواثئق تقريب ًا اليت ينش هئا املكتب ادلويل أأو املاكتب ابس تخدام نظام  ePCTملعاجلة الطلبات تعدّ ابس تخدام
النسق  .XMLويف حاةل اس امترات معاهدة الرباءات ،يجتاح لك من نظام تعريف أأنواع الواثئق ( )DTDوا ألمناط ا ألسلوبية
عىل املوقع الإلكرتوين للويبو 1وتس تخدهما أأيضا بعض املاكتب اليت تنشئ اس امتراهتا اخلاصة ،حيث تقوم جبمع املعلومات
التجارية يف نسق مقروء أليا .وتس تخدم بعض املعلومات يف مثل هذه الاس امترات املشفرة من قبل املاكتب للمساعدة عىل
املعاجلة يف املكتب ادلويل .ومع ذكل ،ل تجس تخدم الكثري من البياانت وببساطة تكرر العمليات يف معظمها نفس الطريقة اليت
تسلكها املعاجلة الورقية.
 .22ومتت املوافقة يف الونة ا ألخرية عىل اإدخال عدد من التطويرات الطفيفة عىل الاس امترات بنسق  ،XMLحيث
سيتوىل املودعون اإعدادها .وعىل وجه التحديد ،وقع التفاق عىل اإضافة خيار تضمني املعلومات عىل ورقة الرسوم املرتبطة
ابس امترة الالامتس من أأجل السامح للمودعني بتحديد حساابت الودائع اليت ينبغي أأن جحتول اإلهيا أأي مبالغ مسرتدة .وقد يكون
هذا ا ألمر ذا أأمهية ملاكتب تسمل الطلبات ،ولكنه يكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة لإدارات البحث ادلويل اليت حتول مقدار كبري
بناء عىل اس تخدام تقارير البحث السابقة (مثل املكتب ا ألورويب للرباءات) وترغب يف حتسني أأمتتة تكل
من املبالغ املسرتدة ً
العملية .وابلإضافة إاىل ذكل ،جرى حتديث نسق  XMLلس امترة الالامتس ليعكس التعديل اذلي ُأدخل عىل القاعدة 69.1
املقرر أأن يدخل حزي النفاذ يف يوليو  ،2019مما يتيح للمودع اإماكنية طلب تأأجيل الفحص المتهيدي ادلويل بد ًل من بدئه
عىل الفور.

 1انظر .https://www.wipo.int/pct/en/epct/resources/
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مسائل أأخرى
الرسومات امللونة
 .23حىت هناية عام  ،2018جوضعت عالمة عىل  887طل ًبا دول ًيا واردة من  27مكت ًبا من ماكتب تسمل الطلبات تشري اإىل
احامتل احتواهئا عىل الرسومات امللونة ،كام هو موحض يف الفقرات  11اإىل  15من الوثيقة  .PCT/WG/9/19ويتيح هذا
الإجراء ملن يودعون طلباهتم اإلكرتوني ًا دلى بعض ماكتب تسمل الطلبات بأأن يضعوا عالمة عىل الإطار اذلي يشري اإىل أأن
الطلب محمَّل بنسق  XMLأأو  PDFوحيتوي عىل صور ملونة أأو ذات تدرج رمادي .وبوضع عالمة يف ذكل الإطار ،يظهر
اإشعار عىل صفحة غالف الطلب املنشور ِّ ّيبني أأن الوثيقة ا ألصلية حتتوي عىل أألوان ومتاحة للتزنيل من ركن الرباءات .وترد
التفاصيل التقنية املطلوبة من ماكتب ّ
تسمل الطلبات اليت ترغب يف تنفيذ هذا الإجراء يف برجمياهتا اخلاصة يف الوثيقة
.PCT/EF/PFC 17/003
 .24و ليس هذا الإجراء مؤشا موثوقا ملعرفة عدد الطلبات اليت حتتوي عىل رسومات ملونة .وابلنس بة اإىل اإيداع
الطلبات ابس تخدام نظام  ،ePCTتوضع عالمة عىل الإطار تلقائ ًيا يف حاةل اكتشاف صور ملونة أأو ذات تدرجات رمادية يف
الطلب .ومن انحية أأخرى ،يشمل هذا احلاةل املنترشة بشلك كبري فامي يتعلق بتحويل الرسومات احلقيقية اب ألبيض وا ألسود
بواسطة نظام اإنشاء  PDFللمودع اإىل نسق ملون أأو ذي تدرج رمادي ،ولكن ميكن بعد ذكل حتويلها اإىل أأبيض و أأسود
دون فقدان أأي تفاصيل .وإاذا تعددت احلالت ،ببساطة يدع املودع العالمة عىل الإطار دون أأي تغيري ،عىل الرمغ من عدم
وضوح اإن اكن الطلب حيتوي عىل رسومات ملونة أأو ذات تدرجات رمادية.
 .25ويظل هدف املكتب ادلويل توفري املعاجلة الاكمةل للطلبات ادلولية يف املرحةل ادلولية مع اإرساء اإطار قانوين فعال
لضامن الاعرتاف ابلرسوم امللونة يف املرحةل الوطنية .والعمل جار يف س ياق اس تعراض أأمع لرتتيبات تلقي متون الطلبات
ومعاجلهتا وتعديلها ونرشها فض ًال عن مراعاة الرغبة يف معاجلة النص الاكمل للمتون بفعالية.
دخول املرحةل الوطنية
 .26ما يزال مجع معلومات عن دخول املرحةل الوطنية التيي تتطلهبا القاعدة  95من معاهدة الرباءات منذ  1يوليو 2017
معلية تكتنفها الصعوابت .وحسنت العديد من املاكتب املعينة بشلك كبري من جودة ووترية تقدمي البياانت اخلاصة هبا ،يف
حني تقدم أأخرى معلومات بوترية متقطعة ،مع وجود مشالكت يف البياانت أأو ل تقدهما عىل الإطالق .ومن املعلوم أأن بعض
املاكتب تنتظر تثبيت اإصدارات جديدة من نظام نظام أأمتتة امللكية الفكرية ( ،)IPASمما سيساعد يف أأمتتة معلية توليد
الإشعارات .ومن املتوقع اإدخال حتسينات أأخرى عند الانهتاء من معل فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين التابعة للجنة معايري
الويبو .وس يواصل املكتب ادلويل العمل مع هذه املاكتب وغريها من املاكتب املعينة لتحسني جودة معلومات دخول املرحةل
الوطنية.
دقة توقيت البياانت وجودهتا
 .27حتسنت جودة وحزي الواثئق والبياانت اليت يرشف علهيا املكتب ادلويل بشلك كبري خالل الس نوات ا ألخرية .ومع
ذكل ،وجد العمل اجلاري لتحسني مقاييس معاهدة الرباءات مشألك متعددة تتعلق بنوعية ونطاق املعلومات اليت يرشف
علهيا املكتب ادلويل .وتعين معليات اإعداد الاس امترات ومعاجلهتا ونقلها أأن املاكتب الوطنية أأو املكتب ادلويل قد ل تنسخ
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البياانت بشلك غري حصيح ،وابلتايل تضيع بعض املعلومات ابلاكمل ول تجس تخدم الرتتيبات املتاحة بشلك اكف للتحقق من
أأن مجيع البياانت املراد اإرسالها قد اس جتلمت وعوجلت عىل حنو حصيح .وس يعمل املكتب ادلويل مع املاكتب لتحسني
الرتتيبات اخلاصة بتبادل الواثئق والبياانت للحد من خطر ضياعها أأو تلفها .ويف غضون ذكل ،سيشجع املكتب ادلويل
املاكتب الوطنية عىل السعي لضامن ،قدر الإماكن ،أأن تجرسل البياانت يف نسق مقروء أليا ،ويف حاةل ا إلرسال ابس تخدام
ادلج فعات ،تجفحص الواثئق والبياانت املس تلمة لضامن اس تالم املعلومات املرغوبة ومعاجلهتا.
قوامئ التسلسل
 .28يسامه قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اس تحداث أأدوات دلمع معيار الويبو  ST.26املقبل اخلاص بقوامئ
التسلسل والقامئ عىل نسق .XML

اخلطوات القادمة
 .29وستتواصل معلية حتسني نظام  ePCTلصاحل لك من املودعني واملاكتب .وتشمل بعض جمالت العمل الرئيس ية يف
الس نة القادمة ما ييل:
(أأ)

تسجيل وعرض املعلومات املتعلقة ابلرسوم بشلك أأفضل دلمع نقل الرسوم اإىل أأو عرب املكتب ادلويل ؛

(ب) اإدخال حتسينات يف سري العمل يف املاكتب ،ابإاتحة اإس ناد همامت حمددة ملس تخدمني حمددين واملساعدة يف
حتديد همام املتابعة؛
(ج)

اإدخال حتسينات يف خدمات املتصفح لتوليد نسخ بنسق  XMLمن تقارير البحث ادلويل والراء املكتوبة
وما يتصل هبا من واثئق (مثل تقارير البحث اجلزيئ اليت قد تكون مرتبطة ابلس امترة  PCT/ISA/206يف
حاةل ادلعوة اإىل دفع رسوم اإضافية) ،مبا يف ذكل اإدخال املعلومات بطريقة أأسهل و أأقل ازدواجية مضن مجموعة
معينة من التقارير وبني املراحل (عند ادلعوة اإىل دفع رسوم اإضافية ،وقبل تقرير البحث ادلويل والر أأي
املكتوب ،وقبل الر أأي املكتوب لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ،وقبل تقرير الفحص المتهيدي ادلويل)؛

(د)

توس يع نطاق اخلدمات الش بكية من أأجل توس يع نطاق اس تخدام املاكتب خلدمات التبادل اليل ش به النية
وإادماهجا يف نظم اإدارة براءات املودعني؛
اإدخال املزيد من التحسينات يف نظام تسجيل ادلخول ،ولس امي ابعامتد تكنولوجيا جديدة عندما تكون
متاحة فامي خيص عنارص اإعادة التحقق من هوية املس تخدمني (رهن ًا ابس تكامل الاس تعراض التقين وا ألمين
بنجاح)؛

(ه)

(و)

حتسني الاتساق بني اخلدمات اليت يقدهما نظام  ePCTوتكل اليت تقدهما قطاعات أأخرى يف الويبو ،مبا يف
ذكل اإاتحة الفرصة خلفض التاكليف أأو حتسني اخلربة من خالل تبادل اخلدمات يف اإطار مرشوع املنصة
العاملية للملكية الفكرية (انظر املرفق الثاين للوثيقة .)WO/PBC/27/9
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 .30ومع ذكل ،سريكز العمل الإمنايئ يف الس نة املقبةل أأساسا عىل حتسني اخلدمات الرئيس ية من أأجل التحضري لإدخال
حتسينات هامة يف املس تقبل .يف حني سريكز معظم العمل لتحسني املكوانت ا ألساس ية ألنظمة املكتب ادلويل عىل ا ألمن
واملوثوقية .وابلإضافة اإىل ذكل ،س يكون الغرض من حتسني العمليات هو الانتقال من النظام احلايل ،املستند أأساسا اإىل
الواثئق املتاحة يف املكتب ادلويل ،اإىل نظام يعمتد أأكرث عىل املهام والبياانت اليت تتبع وتدمع بكفاءة ا ألنشطة املوزعة بني
املاكتب اخملتلفة .وعىل وجه اخلصوص ،س يكون من املس تحسن أأن تجدخل تغيريات يف مجيع العمليات لتعكس بشلك أأفضل
حقيقة مفادها أأن الإيداع الإلكرتوين هو الن الوضع الطبيعي ،و أأن تجس تخدم اإجراءات التحقق والبياانت املنبثقة من مرحةل
معينة دلمع رضورة القيام ابلعمل ذي الصةل يف مراحل لحقة أأو تغيري هذه الرضورة أأو اإلغاهئا.
 .31وتشمل بعض املسائل الرئيس ية ما ييل:
(أأ)

تطوير معلية النرش دلمع التحسينات الرئيس ية ،مبا يف ذكل التصحيح الفعال للطلبات املودعة بنسق XML
وتقوميها وتعديلها (مبا يف ذكل نسق  )DOCXوكذكل ادلمع الاكمل للرسومات امللونة ،مع اإماكنية توس يع
نطاق اخلدمة لتشمل املزيد من اخليارات مثل الفيديو أأو أأنساق الرسوم ثالثية ا ألبعاد اإذا لزم ا ألمر يف
املس تقبل؛

(ب) حتسني املعلومات وإاجراءات التحقق املتاحة للمودعني واملاكتب أأثناء اإعداد الطلب أأو القيام ابلإجراء
الالحق ،وذكل من أأجل تقليص خطر الوقوع يف ا ألخطاء اإىل أأدىن حد ولفت انتباه املاكتب اإىل املسائل
اليت قد تتطلب القيام ابإجراء معني؛
(ج) تقدمي دمع أأكرث فاعلية للواثئق والعمليات املس تضافة نيابة عن املاكتب ا ألخرى اليت تعمل بصفهتا مكتبا
لتسمل الطلبات أأو اإدارة دولية ،ويف الوقت نفسه اإدارة التفاعالت مع املاكتب اليت ُتري خدمات مماثةل
ابس تخدام أأنظمهتا احمللية؛
(د)

وضع ترتيبات فعاةل للتفاعل أني ًا مع املاكتب ا ألخرى وتتبع النفاذ اإىل الواثئق من أأجل السامح ابختيار نظام
 ePCTمكسار رمسي ليتسمل املودعني الواثئق من أأي مكتب بد ًل من اإرسالها ورقيا أأو عرب الربيد
الإلكرتوين ،مما يستبعد خطر عدم تسلمي الواثئق بسبب سوء فهم ما اإذا اكنت معليات ا إلرسال ابس تخدام
نظام  ePCTمتاحة يف حاةل معينة أأم ل؛

(ه)

حتسني اإدارة الرسوم دلمع معليات املقاصة ومتهيد الطريق ألنظمة ادلفع املركزية ،مما يسمح للمودعني بدفع
الرسوم اإىل املكتب ادلويل مقابل خدمة يقدهما مكتب أخر ،مثل اس تخدام نظام  ePCT Filingلإيداع
الطلب دلى ماكتب تسمل الطلبات خالفا عن املكتب ادلويل ،أأو دفع رسوم البحث الإضافية؛

(و)

حتسني اخلدمات الش بكية للسامح ابلتفاعل الين بني املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية واملودعني من أأجل
الاس تفادة الاكمةل من الفرص اليت أأاتحهتا هذه املاكتب؛
التأأكد من اإماكنية اإاتحة خدمات التحقق املوحدة ،مما يتيح النفاذ المن اإىل اخلدمات اليت يقدهما املكتب
بناء عىل اإدارة الهوية والتحقق من خالل أأنظمة املاكتب الوطنية ،مما ينجم عنه تفادي العمل واخملاطر
ادلويل ً
اليت تنطوي علهيا اإدارة الهوايت بشلك منفصل يف أأنظمة خمتلفة ألعداد كبرية من املس تخدمني.

(ز)
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 .32واس تمل املكتب ادلويل تعليقات من املاكتب الوطنية بشأأن اس تحداث اخلدمات الش بكية بدء ًا من اإبداء الاهامتم
هبذه اخلدمة معوما اإىل تقدمي مقرتحات مفصةل للحصول عىل خدمات حمددة .وقد ي جس تفاد بشلك كبري من مثل هذه
اخلدمات ،ولكن ل ينبغي اإغفال تاكليفها وخماطرها الكبرية اإذا مل يتفق علهيا اللك بشلك اكف .ويلزم اتباع هنج يتيح اعامتد
مجيع املاكتب لهذه اخلدمات ،مع تويخ املرونة عند اعامتدها لتكل اخلدمات بتبنهيا رسعات متباينة بشلك كبري والسامح
ابس تحداث مزيد من العمليات مبرور الوقت بتقدم التكنولوجيا واملتطلبات.
 .33وإادرأاك لزتايد الاعامتد عىل ا ألنظمة الإلكرتونية و أأمهية اإاتحة قناة اتصال واحدة عىل ا ألقل للمودعني بشلك دامئ،
ينبغي اإيالء اهامتم أأكرث للمسائل املتعلقة بضامن اإاتحة اخلدمات مبس توايت كبرية ،وتوفري خدمات الطوارئ والضامانت القانونية
يف حاةل عدم اش تغال اخلدمات الش بكية .و أأحد اخليارات التقنية اليت ميكن النظر فهيا للك من أأنظمة معاهدة الرباءات
وا ألنظمة الوطنية هو التعرف عىل أأنظمة املاكتب ا ألخرى كصناديق بريد حمددة زمني ًا ألغراض معينة .وميكن للمودعني ابلفعل
حتميل واثئق املرحةل ادلولية اإىل نظام  ePCTلتوجهيها اإىل ماكتب أأخرى خالف املكتب ادلويل ويوضع علهيا اخلمت الزمين
وفقًا للمنطقة الزمنية املناس بة وترسل اإىل تكل املاكتب ا ألخرى عن طريق مسار متفق عليه  -ويف حاةل عدم وجود أأنظمة
املكتب ذات الصةل يف وقت اإجراء التحميل ،تجنقل الواثئق لحقًا ،مع خمتها زمنيا ل إالشارة اإىل الوقت اذلي ُأتيحت فيه
للمكتب .وابإرساء اتفاقات مناس بة ،ميكن توس يع نطاق نفس الإجراء ليشمل حالت أأخرى ،مما يسمح لـنظام  ePCTأأن
يعمل بصفته خدمة طوارئ ألنظمة املاكتب الوطنية بعد املرحةل ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وعىل العكس من
ذكل ،سيسمح ألنظمة املاكتب الوطنية ابخلمت الزمين للواثئق اخملصصة للمكتب ادلويل ( أأو املاكتب الوطنية ا ألخرى).

 .34اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
" "1الإحاطة عل ًام ابلتطورات يف اخلدمات
الش بكية ملعاهدة التعاون بش أأن الرباءات؛
" "2والتعليق عىل ا ألولوايت املقرتحة ملواصةل
التطوير من قبل املكتب ادلويل؛
" "3وحتديد املسائل ا ألخرى اليت ينبغي أأن
تعطى ا ألولوية يف اخلدمات الش بكية ملعاهدة
التعاون بش أأن الرباءات.
[هناية الوثيقة]

