
 

PCT/WG/14/14 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021مايو  21التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةالرابعة الدورة   عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

ونيةالخدمات  اءات اإللكتر  لمعاهدة التعاون بشأن التر

 المكتب الدول   وثيقة من إعداد 

 ملخص
  نظام تكنولوجيا المعلوماتلالجارية وذات األولوية مبادرات الالضوء عىل هذه الوثيقة تسلط  .1

ن الخدمات إل تهدف ، التر تحسي 
  ذلك 

اءات، بما فن ونية لمعاهدة التعاون بشأن التر
ونية  التبليغاتتعزيز بالمتعلقة الخطوات اإللكتر لوثائق المرسلة إل المتعلقة بااإللكتر

  خالل المرحلة الدولية، وتطوير خدمات الويب،  الطلبات مودع  
  دخول ال عنمعلومات وتلقر

 نظاموإيقاف تشغيل  ،المرحلة الوطنيةفن
  اآلمن للطلبات ا

ونن   تفاصيل أوفن عن المسائل الرئيسية األخرى المتعلقة رد ت. و (PCT-SAFE)إليداع اإللكتر
بتكنولوجيا المعلومات فن

 كامل(. النص بنسق ال)معالجة الطلبات الدولية  PCT/WG/14/8( والوثيقة لتحويل الرسوم )خدمة الويبو  PCT/WG/14/7الوثيقة 

ونيالتبليغات   ةاإللكير

 ال بدايةمنذ  .2
 
  ق المكتب الدول  إرسال الوثائق جائحة، عل

  الطلبات، إل مودع   بشكل ورفر
 
إرسال الوثائق إل كذلك ق  وعل

  المكاتب 
ونية قائمة عىل الوسائطأنساق بأو بشكل ورفر   و. المتعددة إلكتر

اءات سل تعميمفن ح المكتب يمعاهدة التر ، سيقتر
ً
صدر قريبا

   ك  تستفيد د الطريق للمكتب الدول  والمكاتب األخرى  تمهيلالتعليمات اإلدارية إدخال تعديل عىل الدول  
من آلية التسليم اآلمن التر

اءات )نظام اليتيحها    لمعاهدة التر
ونن    (ePCTاإللكتر

التسليم إتاحة ، من أجل (الوطنية المكاتب تتيحها )وربما الخدمات األخرى التر
يدية. مودع  الطلبات أمام الرسم  للوثائق  تسليم لاب األخذ إعادة  تفاديي  هدف المكتب الدول  إل و دون االعتماد عىل الخدمات التر

  
  الورفر

ّ
  بعد الجائحة، إل

ونن   يتعذر فيها التسليم اإللكتر
  الظروف االستثنائية التر

 .  فن

ي المرحلة الوطنية
ز
ي البحث السابق و بالوثائق المتعلقة و  معلومات عن الدخول ف

ز
 الفصل الثان

  القواعد تتطلب  .3
ة فن ات األخت  بيانات  إرسال، عىلها أو تشجعمن المكاتب، يود المكتب الدول  تذكت  المكاتب بأن التغيت 

. ومع ذلك، ال يتلقر المكتب الدول  حتر اآلن إخطارات     اإلجراءاتشأن بإضافية إل المكتب الدول 
المرحلة الوطنية بشكل متسق  فن

  القاعدة ال النحو عىلمن جميع المكاتب المخصصة 
ن تصنيف البحث و النتائج  فإنعالوة عىل ذلك، و . 1.95مطلوب فن الواردة السابقي 

  23بموجب القاعدة 
ً
ن تنفيذ  ويتصف ،توقعهأقل مما يمكن  ه   2. ثانيا   اإلضافية بموجب القاعدتي 

)ب( 1.71تسليم وثائق الفصل الثانن
  و . طء البب)ج( 1.94و

فيما والبيانات  الوثائق إلرسالالعملية الالزمة  إرساءيدعو المكتب الدول  أي مكاتب تحتاج إل المساعدة فن
اءاتبإل االتصال  هذه المبينة اإلرساليخص عمليات   . شعبة التعاون الدول  لمعاهدة التر
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ز األجهزةخدمات التبادل   بي 

ن األجهلخدمات الويب وإتاحة المكتب الدول  بتنفيذ  يضطلع .4 ن المكاتب ومودع  الطلبات من من أجل  زةلتبادل بي  دمجها تمكي 
  
ن
ونية الوطنية وأنظمة ف اءاتالمؤسسية للدارة اإل أنظمة المعالجة اإللكتر داد م إتاحةبهدف  ، وذلكتر عامالت مؤتمتة آمنة الستر

. أنظمة المكتب المعلومات والوثائق ومعلومات تدفق العمل من  الذين الطلبات كبار مودع  إل  المثالية، بالنسبة  من الناحيةو الدول 
الوثائق، عىل النحو للتبليغات المتعلقة به  الطريقة العادية  الطريقة عىل استخدام مثل هذه األنظمة، ستصبح هذهلديهم القدرة 

  الفقرة 
ن
ايد من عمليات تنفيذ و أعاله.  2المشار إليه ف ن   حتر اآلن، هناك عدد متر

ن
ن األجهزة ف   الالتبادل بي 

ونن معاهدة ل نظام اإللكتر
اءات    للمكاتب وبغية اعتماد هذه الطريقة . ومودع  الطلباتعدد صغت  من مكاتب الملكية الفكرية من قبل التر

عىل نطاق واسع، ينبغن
  االستفادة من عمل فرقة عمل 

ن
مجية التطبيقواجهة المعنية بالوطنية أن تنظر ف ، من أجل التابعة للجنة المعنية بمعايت  الويبو  التر

 أكتر  األمر  هذه، مما يجعل التبليغلوظائف  الموحدةواجهات التنفيذ 
ً
اءات   لمزودياستقطابا وتوكوالت ك  ينفذوا أنظمة إدارة التر التر

  األ الالزمة 
ن
 سواء. النظمة الوطنية واإلقليمية والدولية عىل ف

ونية سخ البحث اإللكير
ُ
 (eSEARCHCOPY) استخدام نظام ن

5.   
ن
ونية ف سخ البحث اإللكتر

ُ
  ترسل يجري استخدام نظام ن

سخ البحث إل اإلدارات الدولية جميع مكاتب تسلم الطلبات التر
ُ
ن

  أي حالة  ،ةالمتعلقة بالطلبات الدولي
ن
. البحث للإدارة و طلبات التسلم لمكتب ل جديدة دمجومن المتوقع اعتماده ف تستفيد و  دول 

  اإلدارات الدولية اآلن من 
  تلقر

ُ
سخ ، باستثناء تلك من المكتب الدول   موحد بنسق  سخ البحثجميع ن

ُ
  المكتب الن

ن
  يتم استالمها ف

التر
 لبوصفه  هنفس

ً
 و. الطلباتتسلم مكتبا

ً
ستخدم الخدمة أيضا

ُ
  بعض الحاالت، ت

ن
 مكتببوصفه من أحد المكاتب الوثائق إلرسال  ف

ً
لتسلم  ا

  ذاتهإل المكتب  الطلبات
ً
،  لإدارة  بوصفه أيضا   جميع الحاالت. الوثائق معالجة  ك  تجريلبحث الدول 

ن
 بطريقة مماثلة ف

ي تطورات ال
ز
اءاتالحاصلة ف ي لمعاهدة الير

ز
ون  النظام اإللكير

اءات  ومكاتب تسلم الطلبات واإلدارات الدولية استخدام النظام الطلبات يواصل مودعو  .6   لمعاهدة التر
ونن إيداع ن أجل ماإللكتر

اءات،    إتاحة الوصول إل أحدث البيانات المرجعية لمعاهدة التر
 والتثبت من إيداعالطلبات الدولية ومعالجتها. ويستمر النظام فن

اءات.  اتاستمار وظائف إنشاء ، و الطلبات ة دمج واجهة وتشمل معاهدة التر   االتطورات األخت 
اءات فن   لمعاهدة التر

ونن نظام لنظام اإللكتر
اءات األورونر  ل   مكتب التر

ونن   بوابة الويبو للملكية الفكرية. 2.0إليداع اإللكتر
 وجرى ، وفن

ً
  من  4.8اإلصدار  طرحمؤخرا

ونن النظام اإللكتر
اءات   هذا اإلصدار واإلصدار التال  وجرى تكريس قدر كبت  . لمعاهدة التر

 وتوحيد ، الخدمات األساسيةتحديث  من أجلمن العمل فن
  المستقبل. من أجل ا تهوتعزيز موثوقي النظام

يعمل المكتب الدول  و لحفاظ عىل توفره العال  للغاية، واالستعداد للخدمات الجديدة فن
 
ً
  وسهولة االستخدام، عىل بشكل وثيق مع عدد من إدارات البحث الدول  أيضا

ن األداء الوظيقن   ترد تحديد متطلبات تحسي 
بتفاصيل التر

  الوثيقة أوفن 
  الدول  ، المتعلقة بالبحث الدول  والفحص التمهيدي PCT/MIA/28/5فن

اءاتنظام الفن   لمعاهدة التر
ونن من ، اإللكتر

 جميع الطلبات الدولية. بالنسبة إل  XMLبنسق وبة بحث واآلراء المكتالتقارير إكمال عملية االنتقال إل عىل لمساعدة ا أجل

ي اآلمن للطلباتا نظامإيقاف تشغيل 
ز
ون  إليداع اإللكير

  اآلمن للطلباتا نظامل دخلت برمجية العمالء .7
ونن ن  إليداع اإللكتر ألول مرة باسم  النظام منذ تنفيذ و . 2004الخدمة منذ عام حت 

PCT-EASY ، مجيةأنتج عندما ونياستمارة أول  ت التر ن  لمرافقة اإليداعات الورقية، ةإلكتر
 
  اآلمن للطلباتا نظاممك

ونن ، إليداع اإللكتر
مجية مباشر أو  بشكل  اءاتل األورونر  مكتب لل eOLF ءبرمجية العمال ضمن  ةإضافيكتر  ، لتر

ً
ونيا بشكل  من إيداع الطلبات الدولية إما إلكتر

. استمارة أو باستخدام كامل   
ونن اءات منذ إطالق و طلب إلكتر   لمعاهدة التر

ونن   عام النظام اإللكتر
  ، 2013فن

البداية بوابة الذي كان فن
  وظيفة اإليداع أضيفت إليه لفحص الملفات و 

ونن ، انخفض عدد مكاتب تسلم  اإللكتر   تقبل الطلبات الطلبات بعد ذلك بوقت قصت 
التر

  اآلمن للطلباتانظام المودعة باستخدام 
ونن   وظيفة اإليداع و . إليداع اإللكتر

ونن   ااإللكتر
اءاتفن   لمعاهدة التر

ونن   ، لنظام اإللكتر
التر

اءات طلبات واجهة مستخدم حديثة تتيح إيداع  تستخدم نت، متصفح أحد تطبيقات عن طريق استخدام معاهدة التر   اإلنتر
الحاجة تلغن

يلها وتثبيتها من أجلال بد من متخصصة برمجيات إل  ن   اآلمن للطلباتإليداع اإللكتر نظام ا تتن
نظام ال يستطيع، كعالوة عىل ذلو . ونن

اء   لمعاهدة التر
ونن  ، للطلباتمتقدمة الاآلنية تثبت الإجراء عمليات ات اإللكتر

ً
ما يؤدي إل مأحدث البيانات المرجعية،  ويستخدم دائما

 الدولية بعد اإليداع. الطلبات تقليل عدد التصحيحات عىل 

  و .8
  تقبل الطلبات المودعة باستخدام الطلبات وصل عدد مكاتب تسلم  ،2013 عام فن

  اآلمن انظام التر
ونن إليداع اإللكتر

 مكتب 27إل  للطلبات
ً
ن ببطء يتضاءل هذا العدد و  ،كحد أقىص  ا النظام الطلبات المزيد من مكاتب تسلم يتيح بينما منذ ذلك الحي 

اءات.    لمعاهدة التر
ونن   نظام اباستخدام يداعات اإل قبول عن التوقف عن بعد أن أبلغت كندا والمكتب الدول  و  اإللكتر

ونن إليداع اإللكتر
 اآلمن للطلبات

ً
وه  ، لتسلم الطلبات ستقبل اإليداعات باستخدام هذا النظام، لن يتبقر سوى ستة مكاتب 2021يوليو  1من  ، اعتبارا

  ألمانيا وإسبانيا واالمكاتب تلك 
يقبل اثنان و  . الواليات المتحدة األمريكيةو لمملكة المتحدة وإشائيل وجمهورية كوريا الموجودة فن

 وسبعون مكتب
ً
 تسلم الطلبات ل ا

ً
اءات المعدة باستخدامالطلبات الدولية حاليا   لمعاهدة التر

ونن يستضيف المكتب و . النظام اإللكتر
 يداع اإل  مخدمات الدول  

ً
ن مكتبا   ، من هذه المكاتبلستي 

ونن كامل دون الحاجة إل االحتفاظ بشكل  مما يسمح لها بقبول اإليداع اإللكتر
  ةخاصبرمجية بأي 

ً
 . محليا
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 إقرار و  .9
ً
  تشغيلستمرار اال بأن  ا

ن
  اآلمن للطلباتنظام ا ف

ونن م االنظتكاليف صيانة إضافية، وأن منصة ينطوي عىل  إليداع اإللكتر
  
ونن اءات اإللكتر  لمعاهدة التر

ً
 بديال

ً
م المكتب الدول  توفر حال ن ، يعتر

ً
ا وكامال

ً
  اآلمن للطلباتنظام اإيقاف عمل  حديث

ونن  إليداع اإللكتر
 باستكمال جميع مكاتب تسلم الطلبات. بالنسبة إل 

ً
وطورهنا   تستخدم مكاتب تسلم لدى بقية مودع  الطلبات  دعم شر

الطلبات التر
  اآلمن للطلباتنظام ا

ونن    يتوقف، من المتوقع أن إليداع اإللكتر
ن
  الوقت نفسه، يجري المكتب الدول  2022يوليو  1الدعم ف

ن
. وف

اءات نظام الاالنتقال إل  الطلبات عىل مودع  ومساعدة تها مساعدمن أجل  تسلم الطلباتمشاورات مع مكاتب    لمعاهدة التر
ونن اإللكتر

  برمجيات أو ما يعادله من 
ونن  الدولية. للطلبات اإليداع اإللكتر

ون االتصال بشأن  يةالخدمات اإللكير

احات  .10 ن أو طلب ليدعو المكتب الدول  أي مكتب لديه اقتر خدمات المن خدمة استخدام أي فيما يخص لمساعدة للتحسي 
ونية ل اءات اإللكتر اءات الدول  لمعاهدة بشعبة التعاون التصال إل امعاهدة التر   عىل التر

ونن يد اإللكتر : التر  . pcticd@wipo.intالتال 

11.  
ً
 إن الفريق العامل مدعو إل اإلحاطة علما

 بمضمون هذه الوثيقة. 

 ]نهاية الوثيقة[

mailto:pcticd@wipo.int

