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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021مايو  12التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةالرابعة الدورة   عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

 الكاملمعالجة الطلبات الدولية بنسق النص 

 الدول  المكتب  وثيقة من إعداد 

 موجز

1.  
ً
احا م المكتب الدول  مراجعة  . الكامل ها نصب معالجة الطلبات الدولية إل بشأن االنتقالتعرض هذه الوثيقة اقتر ز  المرفقويعتر

"F"  ز الطلب بنسق الأثناء المرحلة الدولية  لسماحمن أجل امن التعليمات اإلدارية ز الموسعة الوارد نص الكامل بمعالجة متر مت 
بلغة التر

(XML)،  الدول  للنص الكاملمن بدوره  سيمكن، وهو ما المكتبه مودع الطلب أو عالجبه أودعه عىل النحو الذي 
 . االنتقال إل النشر

خدمات المن خالل لجميع مكاتب الملكية الفكرية المكتب الدول  سيتيح ، ا الكاملهبنصطلبات المن المزيد شجيع إيداع وبغية ت
ونية    لنصوص الكاملة، لمقارنة اء وإجر  DOCXللتحويل إل نسق  أدواتهاإللكتر

بمثابة مرجع لتنفيذ معالجة الطلبات  نستكو التر
 . XMLنسق إل  DOCXنسق التحويل من عند وضمان االتساق  DOCXالمودعة بنسق 

 معلومات أساسية

ة، انتقل نظام معاهدة التعاون بشأن  .2   السنوات األخت 
اءات من اإليداع و فز ز لمعالجة الالتر إل اإليداع  لطلبات الدوليةالورقيت 

ز  ونيت 
ونية اآلن أكتر من و انخفضت اإليداعات الورقية بشكل مطرد، د ق. و والمعالجة اإللكتر   المائة من  98تمثل اإليداعات اإللكتر

فز
 و الطلبات الدولية. 

ً
ونية وخدمات  ،جديدة للمكاتب أتاح هذا االنتقال فرصا  أيض وأفضز . لمودع  الطلباتجديدة إلكتر

ً
كفاءة الإل زيادة  ا

  
ز توقيفز أن عىل الرغم من و إلجراءات المطلوبة بشأن الطلبات خالل المرحلة الدولية. ومع ذلك، لت أداء المكاتب المكاتب وتحست 

، تقوم العديد من المكاتب بمعالجة البيان   إل حد كبت 
ونز  من لألوراق شكل صور مكافئة  عىلات ونقلها المعالجة تتم بشكل إلكتر

ً
بدال

ة من قبل المكتب الدول  والمكاتب الوطنية بصفاتهم المختلفة.  تودع عالوة عىل ذلك، عندما و نص مقروء يمكن استخدامه مباشر
 ال ها الطلبات بنص

ً
 ما تقوم المكاتب بمعالجة صور الصفحة الخاصة بالطلب.  كامل، غالبا

من حيث التطوير المستقبىل  لنظام ربعة األرئيسية العمل أحد مجاالت ال)لتكنولوجيا المعلومات( البيئة التقنية وتشكل  .3
اءات   مذكرة المدير العام ةالمبين ،معاهدة التعاون بشأن التر

اءات " فز نظرة عامة وتوجهات وأولويات  –نظام معاهدة التعاون بشأن التر
  ناقشو  ،"مستقبلية ممكنة

  يونيو  ها التر
ة فز   دورته الحادية عشر

(. وأكد ذلك PCT/WG/11/5)انظر الوثيقة  2018الفريق العامل فز
اءات  اتالحاجة إل نقل بيانات طلب ز مودع بمعاهدة التعاون بشأن التر ومكتب تسلم الطلبات الطلب أنساق متسقة وفعالة بت 

 ،   يونيو و . المعينةالمكاتب إل ثم ومن واإلدارات الدولية والمكتب الدول 
ة المعقودة فز   دورته الثانية عشر

ناقش الفريق العامل، فز
اءات )انظر الوثيقة الشبكية لمعاهدة خدمات الأعدها المكتب الدول  بشأن ، وثيقة 2019 (. PCT/WG/12/10التعاون بشأن التر
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 و 
ً
  إيداع الطلبات الدولية  XMLالنسق الستخدام  تتضمن الوثيقة تحديثا

ز
 ،من الوثيقة( 22إل  14)انظر الفقرات  ها تومعالجف

وري  تفاصيل ( PCT/WG/12/25 الوثيقة) من تقرير الدورة 38إل  17وتعرض الفقرات . نقل البيانات كنص مقروء من أجل الضز
 . هذه المناقشات

احات من أجل االنتقال إل معالجة  .4 احاتوتتضمن  . الكامل ها نصالطلبات الدولية بوتقدم هذه الوثيقة اقتر إجراءات  هذه االقتر
  معالجة الطلبات الدوليةنسقها المكتب الدول  والمكاتب بهدف ضمان االتساق 
ز
ويرد  المودعة أو المعالجة بنسق النص الكامل.  ف

ات الالحقة  احات بناء عىل الطلبات المودعة والتغيت  جمات عىل الطلب، ولكنها المدخلة وصف االقتر تنطبق بشكل مماثل عىل التر
 . ، والبحث الدول  والفحص التمهيدي الدول   الدول 

 المقدمة ألغراض النشر

 مزايا معالجة النص الكامل

ز الطلبات  .5  ومنها عىل سبيل المثال: بنسق النص الكامل عىل مزايا عديدة فيما يخص تبادل ملفات الصور، تنطوي معالجة متر

  نصوص الطلبات الدولية ب •
ز
  البحث ف

ز
؛زيادة السهولة والدقة ف  عد النشر

 زيادة الكفاءة اإلجمالية لمعالجة الطلبات الدولية؛و  •

التعرف برمجيات تجنب الحاجة إل ويتم بذلك  ،المنشور للطلب يمكن أن تتضمن محركات البحث النص األصىل  و  •
  عىل 

  يمكن أن تنتج  منبالتال  ، والتخلص وثيقة ما لبالنص الكامل إنتاج نسخة الحروف من أجل الضون 
األخطاء التر

  عىل الحروف
 ؛عن عملية التعرف الضون 

اءة عن طريق استخراج المصطلحات  اتيمكن أتمتة التصنيف المسبق لطلبو  •  ؛النص التقنية منالتر

ورة، يمكن من أجل  ةالمودع اتللطلبآلية  اتيمكن توفت  ترجمو  • إتاحة أجزاء الوثيقة محركات البحث، وعند الضز
مجيات كفاءة   بشكل أكتر  جمة لتر ية؛من أجل مساعدة التر جمة البشر  مساعدة التر

  عملية يمكن أتمتة و  •
  الحاجة إل طلب التحقق من العيوب الشكلية فز

فيما  الصور استخراج التحقق من ما، مما يلغز
  عىل سبيل المثال الهوامش وأحجام الخطوطيخص 

ز ، وبالتال  تقليل عدد المهام التر ؛ قبلإجراؤها يتعت   الدول 
 النشر

  شكل عالمات  عىل الطلب المدخلة والتصحيحاتوالتصويبات يمكن إظهار التعديالت و  •
 ؛لةمفص  أثناء المعالجة فز

 ؛مع الطلب المودعةيمكن أن يدعم نسق النص الكامل الرسومات الملونة و  •

  معالجة المن أجل استخراج النص الكامل للمنشور الدول  والمختارة يمكن للمكاتب المعينة و  •
 المرحلة الوطنية. فز

من المتسقة المعالجة إضافة إل نسق النص الكامل، بمن هذه المزايا، يجب إيداع الطلب بشكل كامل من أجل االستفادة و  .6
 .   جميع المكاتب والمكتب الدول 

 البداية إل النهاية عىل أساس النص فز

 الحالة الراهنة

 إيداع الطلبات الدولية بنسق النص الكامل

  عام  .7
  ، 2020فز

ونز   المائة، مقارنة بنسبة  98.3بلغت نسبة الطلبات الدولية المودعة بشكل إلكتر
  المائة  93.6فز

اع يدلإل فز
  عام 

  الكامل فز
ونز ة المستوى ذاتهعند  XMLولكن من ناحية النسبة المئوية، بقيت اإليداعات بنسق  . 2015اإللكتر  ،خالل هذه الفتر
  المائة  27.9 إذ كانت

   28.2و 2020ام عفز
، فإن زيادة النسبة المئوية . 2015عام المائة فز للطلبات الدولية المودعة بنسق  وبالتال 

XML النص الكامل. ب معالجةالمن أجل االنتقال إل  أمر بالغ األهمية 

الطلبات المودعة  كاتب تسلم الطلباتم
بنصها الكامل 

 XMLبنسق 

الطلبات المودعة 
 PDFبنسق 

 إجمال  الطلبات الورقيةالطلبات 

اءات   للتر
 49,313 308 0 49,005 المكتب اليابانز

 19,675 150 0 19,525 للملكية الفكريةالمكتب الكوري 
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الطلبات المودعة  كاتب تسلم الطلباتم
بنصها الكامل 

 XMLبنسق 

الطلبات المودعة 
 PDFبنسق 

 إجمال  الطلبات الورقيةالطلبات 

اإلدارة الوطنية الصينية للملكية 
 الفكرية

7,651 64,336 354 72,341 

 13,432 176 12,963 293 المكتب الدول  

اءات  38,873 806 37,929 138 المكتب األورونر  للتر

اءات  مكتب الواليات المتحدة للتر
 التجاريةوالعالمات 

0 55,665 108 55,773 

 25,297 2,796 22,341 160 تالمكاتب األخرى لتسلم الطلبا

 274,704 4,698 193,234 76,772 وعجمالم

  مكاتب تسلم الطلبات عام  : 1الجدول 
ز
 2020نسق إيداع الطلبات الدولية ف

  المائة من الطلبات الدولية المودعة بنسق  89رب اأن ما يق 1الجدول يظهر  .8
ز
  اليستلمها  XMLف

اءات لمكتب اليابانز أو لتر
  و. XMLبنسق  ،عىل التوال   ،الدولية هما من طلبات %99.2و %99.4هذان المكتبان ويستلم  ؛المكتب الكوري للملكية الفكرية

ز
ف

 مكتببوصفه أن المكتب الدول  رغم ، المقابل
ً
 XMLنسق إل  ا وتحويله DOCXالوثائق بنسق يوفر إمكانية تقديم الطلبات تسلم ل ا

 وفق
ً
المخاطر حيال شواغل  ع  الطلباتمعظم مودلدى  ال يزاله يبدو أنو هذا الخيار. عىل  فضمنخاإلقبال ، فإن ST.36لمعيار الويبو  ا

   PDFاإليداع بنسق ويواصلون ، الكامل ها نصب اتطلبالمعالجة المتعلقة بالمتصورة 
 100البالغ قدره عىل الرغم من التخفيض اإلضافز

 . XMLبنسق إليداع عند افرنك سويشي 

اإلدارة الوطنية الصينية للملكية وتدير كل . XMLوتعمل عدة مكاتب أخرى للملكية الفكرية من أجل زيادة اإليداعات بنسق  .9
اءات مشاري    ع  فيما يتعلق باألنظمة و كامل. ال ها نصبومعالجتها تسهيل إيداع الطلبات الدولية من أجل الفكرية والمكتب األورونر  للتر

اءات    للملكية الصناعية )و الوطنية واإلقليمية، يقوم المكتب األورونر  للتر
  ( INPIالمعهد الوطتز

الواليات المتحدة  فرنسا ومكتبفز
اءات والعالمات التجارية بتنفيذ أنظمة لمعالجة   الكامل. بنصها طلبات الللتر

 XMLبنسق  ةالمعالجة الحالية للطلبات الدولي

المستمدة من ملف ملفات الصور إل المعالجة الالحقة ستند قدر كبت  من يعندما يتم إيداع الطلبات بنسق النص الكامل،  .10
XML ذلك  

ز المكاتب.  إرسال، بما فز ، بديلة بوصفها صفحات والتصحيحاتوالتصويبات التعديالت ويجري تناول ملفات الصور بت 
 كامل. النص بنسق المزايا معالجة الطلب الدول  يضيع مما 

اح  اقير
 من أجل زيادة المكتب الدول  أن طريق يرى  .11

ً
  قدما

 تنفيذ آليةكامل هو ال ها نصتها بومعالجإيداع الطلبات الدولية المضز
بشكل  الطلب التعامل مع جرييسه أنبوثوقهم مع  DOCXنسق قديم الطلبات باستخدام تبتسمح لهم الطلبات  لمودع  مخصصة 

 الدول  لهذه الصفحات  وتقديم XMLنسق التحويل إل عند متسق 
ز من التعليمات اإلدارية بإيداع  "F"المرفق يسمح و . لنشر متر

يشكل و ما قبل التحويل. بنسق يتم االحتفاظ به كوثيقة مرجعية الذي  DOCXبنسق ملف البناًء عىل تحويل  XMLبنسق الطلب 
،  XMLملف   قبل اإليداع.  XMLملف  منمستمدة تجريبية نسخة مودع الطلب ويراجع النسخة القانونية من الطلب الدول 

ونية خدمات اللجميع مكاتب الملكية الفكرية من خالل المكتب الدول  سيتيح و  .12  DOCXللتحويل إل نسق اته و أداإللكتر
وسيطلب  بنسق النص الكامل.  بمثابة مرجع لتنفيذ معالجة الطلبات المودعةهذه األدوات ستكون . و لنصوص الكاملةلمقارنة اء وإجر 

  مع التنفيذ المرجغ  لهذه األدوات من أجل ضمان اال 
  تستخدم أدواتها الخاصة التماشر

تساق عند التحويل من نسق من المكاتب التر
DOCX  إل نسقXML . 

فات نوع الوثائق إضافة إل تحديث و  .13 ز معر  ح المكتب الدول  تحديث من أجل تمكت   المرفقإرسال محتوى النص الكامل، يقتر
"F" بنسق كامل ال هليطلب معالجة الطلب المودع بنصXML  .ات كذلك ستدعم  و  أثناء المرحلة الدولية عىل معرفات نوع التغيت 

ات وضع عالمات الوثائق    التغيت 
  فز

وستوفر هياكل لدعم معالجة الشائعة، الطلبات ق اسنأعالمات متوافقة مع  تستخدمالطلبات التر
ات.   هذه التغيت 
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حة عىل معالجة الطلبات الدولية ات المقتر  آثار التغيت 

 إيداع طلب دول  

ز عىل مودع  الطلبات تقديم ملف بنسق النص الكامل،  يداعاإل  من أجل .14 اإليداع أداة برمجية وفر تسو  . XMLأو  DOCXيتعت 
ستحتوي حزمة و اإليداع. مودع الطلب قبل  يراجعها التجريبية ك  نسخة معالجة الوإعادة  XMLملف إل  DOCXملف لتحويل 
  باعتباره التحويل علمية ما قبل لكمرجع   DOCXبنسق ملف العىل  اإليداع

ز
  حالة وجود عيوب ف

ز
التحويل، برمجية نسخة احتياطية ف

مجية نفسها تسلم الطلبات سيستخدم مكتب و النص الكامل. الطلب الدول  ب معالجةمن أجل  XMLملف إيداع نب اإل ج من التر
، وسيقوم بإرسال أجل مراجعة   . XMLإل المكتب الدول  كملف نص كامل بنسق األصلية نسخة الالطلب الدول 

  ال يمكن معالجتها الطلب، فيما يتعلق بالرسومات واألجزاء األخرى من و  .15
كيبات الكيميائية التر   مثل المعادالت الرياضية والتر

ز
ف

  حزمة نض   نسق
ز
ز المعلومات ذات الصلة ف  صور بوصفها  XMLالطلب بنسق ، سيتم تضمت 

ً
أداة التحويل الخاصة  وتتناولمدمجة.  ا

  الجوانب بالمكتب الدول  هذه 
  إل صور بشكل يتم تحويل الصور و . بشكل تلقان 

ز ب TIFFبنسق تلقان  عىل  ،األبيض واألسود اللونت 
 لتطوير أنظمة المعالجة والنشر هو السماح باستخدام الصور الملونة.  ةالرئيسي أحد األهداف الرغم من أن

 التعديالت عىل الطلب الدول  

ات عىل طلب دول  المودع بنسق من أجل الحقة وثائق إيداع الطلب إل مودع عندما يحتاج  .16 ستكون ف، XMLإجراء تغيت 
. اعملية العملية مماثلة ل ة والتصويبات  تعديالتإدراج ال وبما أنه ال يمكنإليداع األول    والتصحيحات مباشر

ز
نسخة النص الكامل من ف

ز  ، الذي )عند االقتضاء( يتم تحويله إل XMLأو  DOCXبنسق للطلب مصدر الملف البتعديل الطلب مودع سيقوم  ،الطلبمتر
XML ألغراض المقارنة . 

 
اءاتأداة المقارنة ستخدم وست   لمعاهدة التعاون بشأن التر

ونز   النظام اإللكتر
ز
يوفره ، أو حل مشابه المتاحة ف

اتمن أجل وضع عالمات ، تسلم الطلباتمكتب  ز طلب يتضمن وتحويل الملف إل  ،التغيت  اعالمات متر ، وإنشاء XMLبنسق  تالتغت 
ات.  ، سيتمكن و طلب للتغيت   

ات إل المكتب المعتز ات مودع قبل تقديم التغيت   هنصبطلب العىل المدخلة الطلب من مراجعة التغيت 
 الكامل. 

ز الطلب بنسق من المتوقع أن تتطلب عمليات التنفيذ األولية أن تزود المكاتب المكتب الدول  بنسخ منقحة من و  .17  XMLمتر
. بعد ذلك سيستخدم المكتب الدول  و . التغيت   عالماتإدراج دون   و أدوات المقارنة إلضافة عالمات التغيت 

ً
تتكيف عندما ، الحقا

  المكاتب
  يستخدمها مودعو ها نفس، ستستخدم المكاتب والمكتب الدول  األداة عمليات التنفيذ فز

من أجل وضع عالمات الطلبات  التر
   ا واإلشارة إل حالته التغيت  

ز فز ز الطلب ملف سيتضمن و الطلب. متر قسم منفصل الطلب، إضافة إل من نسخة الكامل أحدث بنصه متر
ات    اسيتمكن و السابقة والتعديالت، إذا لزم األمر. النسخ عرض من أجل لالحتفاظ بسجل التغيت 

ات الفاحصون الذي ينظرون فز لتغيت 
حة من الرجوع إل عرض    يتم إنشاؤه المقتر

ح كما الطلب  يظهر  بشكل تلقان  ههو مقتر والخطاب التوضيح  ، الفرقيظهر ، وملف تغت 
اتإرفاقه مع المطلوب   . 8.66أو التعديالت بموجب القاعدة  4.26التصحيحات بموجب القاعدة ، مثل التغيت 

 الدول  
 النشر

الذي يشكل  XMLملف إضافة إل ، بهذا الشكلإذا تم إيداعها أو معالجتها بنصفها الكامل سينشر المكتب الدول  الطلبات  .18
 والنسخة القانونية. 

ً
، سينشر المكتب الدول  أيضا   الوقت الحال 

بنسق ، وذلك اتصفحللكوثائق صور   TIFFبنسق هذه الطلبات  فز
ك مع    بنسق الطلبات المودعة أنساق مشتر

ونز   أو إلكتر
 . PDFبشكل ورفر

 مودع  الطلباتتهم مسائل 

  حسنة إذا كانت العملية  .19
  ف، التصميم بما يكفز

من أجل الكامل  ها نصبوثائق الأن يكون من المفيد لمودع  الطلبات تقديم ينبغز
 . اءة وعملية النشر   طلب التر

الممنوحة، وتحتاج  ها وبراءاتتقوم العديد من المكاتب الوطنية بتنضيد طلباتها المنشورة و استخدامها فز
 وهو النص الكامل، نسق إل  PDFبنسق أو الورقية متون الطلبات تحويل بالتال  إل 

ً
 دقيق ما يتطلب فحصا

ً
الطلب قبل مودع من قبل  ا

 .  دائمللوثيقة المنضدة عالوة عىل ذلك، سيكون و النشر
ً
من أكتر محدودية خيارات  إضافة إل، ةاألصليالوثيقة مختلف عن تصميم  ا

  معظم  المتاحةتلك 
، برمجيات معالجة فز   يحتمل أن تضيع النصوص. وبالتال 

تعتمد عىل خيارات  PDFوثيقة بنسق أي معلومات فز
  أن يكون من األسهل و . هذه المعلومات وقد يكون من الصعب نسخ ،منضد منشور  إعداد عند معينة تصميم 

لمكاتب بالنسبة إل اينبغز
إل مودع  النسبة وب. النص الكاملذات هذه النسخ باستخدام وإجراء البحث والفحص  ،البداية ذ الكامل من ها نصبالوثائق  استالم

  الطلبات، 
  أن يزيد ، المشاكلتحدث وعندما أن يحد ذلك من مشاكل العرض أو التحويل، ينبغز

  فينغز
من فرص تحديدها وحلها فز

 مرحلة مبكرة. 

اءات محامو  انفقد ك ومع ذلك، .20   العديد من الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن التر
اءات فز ز التر متيقظت 

احات    هذا المجال. لالقتر
  نتقال إل معالجة النص الكامل لال المحاوالت السابقة  ولم تنجحفز

 فز
 
  إّل

فيها خيارات تتصف البلدان التر
  األنظمة الوطنيةو الطلب. مودع  بصعوبة أكتر بكثت  بالنسبة إلاألخرى اإليداع المتاحة 

 الطلبات مودعو يتعامل أو حيث  ،هذا عمىل  فز
 مكتبه بوصفه نفسالمكتب مع عادة 

ً
. ومع الدول   لفحص التمهيديلاالقتضاء( إدارة حسب لبحث الدول  و)إدارة لتسلم الطلبات و ل ا

  حالة وجود مكاتب 
والمكاتب.  الطلبات ضمان الفوائد لكل من مودع  من أجل مختلفة، يتطلب األمر التنسيق واالتساق معنية ذلك، فز
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  المقابل، و
ز
ز ف ز عىل المسيتعت    العملية الحامت 

ز
األساسية والتكيف مع طرق العمل الجديدة  مهاحتياجاتضمان تلبية من أجل مساعدة ف

  
 . برمتهعمالئهم والنظام ستعود بالنفع عىل  –إذا تم تنفيذها بشكل صحيح  -التر

  تتيح الالنصوص معالجة  برمجيات التحويل من أنساقعند يتعلق أحد الشواغل التقليدية باألخطاء المحتملة و  .21
  التر

ز
تحكم ف

  تقوم عليها عمليات نشر الوثائق وتبادلها.  XMLأنساق النص والرسومات إل تصميم 
  أي نظام ضمان و المبسطة التر

ز
وري ف من الضز

 :  ما يىل 

، إضافة إل إل النصيستند  XMLبنسق إل محتوى  الصفحات لتصاميم القائمة عىلامن  الطلباتمتون تحويل  (أ)
ة وال  ا إشارات مناسبة للصور يمكن االعتماد عليه ؤثر عىل المعتز الموضوع  للوصف أو المطالبات أو الرسومات تبدرجة كبت 

  يتم تحويلها؛
 التر

  مرحلة و (ب)
ز
  أي حاالت نادرة تحدث فيها أخطاء التحويل، تساعد عملية البحث والفحص عىل تحديد تلك األخطاء ف

ز
ف

 الطلب قادر مودع مبكرة ويكون 
ً
 عندما تظهر. عىل تصحيح األخطاء  ا

النظر عن  بغض ها نفسإضافة إل ذلك، من أجل المعالجة الدولية، من المهم أن تكون التحويالت متسقة وتعط  النتائج و  .22
  أحد المكاتب ومقارنته بالتعديالت بشكل صحيح المكتب الذي يتم تقديم الوثيقة إليه، بحيث يمكن 

ز
دمج اإليداع األول  ف

ز المكاتب الوطنية و والتصويبات والتصحيحات المقدمة إل مكتب مختلف.    نتائج التحويل بت 
ز
 يعد االتساق ف

ً
 مرغوبا

ً
فيه عامة  أمرا

 لحاجة إل فهم المتطلبات المختلفة للمعالجة الوطنية والدولية. لوجود االلبس تقليل التكاليف وتجنب بشكل أكتر من أجل 

 نظر و  .23
ً
اءة الممنوحة قضايا تنضيد الطلب أو وجود إل  ا   أن تتضمن صياغة الطلب الدول  بالفعل التر

بنسق محدد ومحدود، ينبغز
 نسقتستخدم معلومات عىل الطلب يحتوي ضمان أال 

ً
  اإليداع بالنص الكامل حل  وينبع. عند النشر بشكل موثوق استخراجه ال يمكن  ا

فز
ط أن برمجية تحويل حسنة التصميم بجميع حتفظ تسو . ها نفسمن اإلشكالية األساس    الموضوعية للمحتوى، بشر

تستخدم المعانز
ز الموحد خط  ةاألصليالوثيقة  مت 

  النسق المحول. استخدام عىل مقتضة االبتكار كشف عن تو  التر
 خيارات التنسيق المسموح بها فز

ز معالجتها و  .24   كثت  من األحيان مودعو للجداول، حيث يستخدم  ال سيما العرض الفعىل   -ال تزال هناك مسائل يتعت 
الطلبات فز

 
ً
  وضبط حجمالنصوص " للتنسيق مثل أحجام الخطوط وفواصل األسطر اليدوية ومحاذاة "حيل

ً
التوصل إل من أجل  األعمدة يدويا

 
ً
، الذي غالبا ز   معت 

   ترتيب مرن 
ل. ال ينجح استخراجه فز   كثت  من األحيانجدول محو 

بشأن استخدام شواغل تم اإلعراب عن ، وفز
  معالج 

  قد يتم عرضها فز
نامج لالرموز التر الطلب. ومع ذلك، يمكن اكتشاف ذلك مودع  تحكمعن تخرج و لنصوص بطريقة يقررها التر

يطة والسماح به،  ام االشر ز   لتر
ة من قبل لاألحرف األخرى فز ز الموحد الطلب بمعيار مودع لخط المختار مباشر مت 

، وعىل نحو مماثل. التر
  
ويمكن استخراج ، ST.36( ال يدعمه معيار الويبو الصور فخال)للتعديل قابل نسق يمكن اكتشاف عنارص مثل الصيغ الرياضية فز

  
ورة.  ةلو  المحالوثيقة نسخ الصور إلدراجها فز  عند الضز

 دعم الرسم باأللوان الكاملة بالفعل هدفيشكل و  .25
ً
 رئيسي ا

ً
.  ا من أجل االنتقال الناجح إل و للعمل المرتبط بتطوير أنظمة النشر

ز   معالجة النصوص الكاملة، تعتتر المدخالت اإلضافية من المحامت 
ً
 فيما يخص مهمأمرا

ً
  قد يكون من الصعب ا

جوانب الكشف التر
 تمثيلها 

ً
  معيار الويبو  أو تحويلها بشكل مناسب ضمن الخيارات المتاحة حاليا
يمكن معالجة هذه القضايا إما عن طريق و . ST.36فز

ة ضمن معيار   لمعايت  الصيغة الرياضية  XMLتوسيع الخيارات المتاحة مباشر
ً
)عىل سبيل المثال، من خالل دعم أكتر اكتماال

 وثائق مرجعية. بإدراجها بوصفها المسموح األنساق الرسومات الملونة( عن طريق توسيع نطاق والكيميائية(، أو )كما هو الحال مع 

  إل معالجة النصوص الكاملة االنتقال 
 الدولية جميع الطلباتفز

جميع الطلبات بالنسبة إل  باستخدام النصوص الكاملة نشر المعالجة و العىل المدى الطويل، يود المكتب الدول  االنتقال إل  .26
  بشكل بعد هذا االنتقال، سيتم تحويل أي طلب مقدم و الدولية. 

  شكل صورة إل  ورفر
ل المحو   XMLملف وسيكون ، XMLنسق أو فز

وقد  . تصحيح األخطاء(من أجل إل الورقة أو الصورة األصلية الرجوع نفسها بالنسبة إل الحتماالت لتخضع و النسخة القانونية )هو 
، عىل سبيل المثال، 

ً
  المائة من الطلبات الدولية  98إيداع أكتر من عندما يتم يكون ذلك واقعيا

  مستويات و. ةكاملالبنصوصها فز
فز

عندما يتم الوصول إل هذه العتبة، سيواصل المكتب و . طلب 7,000لحوال   اتاإليداع الحالية، قد يتطلب ذلك تحويل صور الصفح
وسيتم إجراء تقييم لالحتياجات طويلة  ،للطلبات الدولية لمدة خمس سنوات أخرى عىل األقل TIFFبنسق صور الدول  إنتاج ملف 

 األجل. 

 التنفيذ

كامل، فإن تنفيذ ال ها الطلبات الدولية بنصلمودع  أدوات ح يستتالمكتب الدول  ومكاتب الملكية الفكرية األخرى رغم أن  .27
احات    هذه الوثيقة سيتطلب من المكتب الدول  والمكاتب العمل االقتر

  االنتقال إل  الطلبات دعم مودع  من أجل سوية الواردة فز
فز

 من صور الصفح
ً
 سيقدم المكتب الدول  و المساعدة عند الحاجة. و ، وتقديم التدريب اتمعالجة النص بدال

ً
التوجيه، عىل وجه أيضا

احات مطلوب عندما تدخل عىل النحو الالكامل،  ها بنصالمودعة معالجة الطلبات أجل  منالخصوص، إل مكاتب تسلم الطلبات  االقتر
  الفقرة 

ز التنفيذ.  13الواردة فز  أعاله حت 
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ي  ص اعنال
ي التر

 لفريق العاملأن ينظر فيها اينبغز

دع  .28   الفقرة ي 
ز
احات الواردة ف   االقتر

ز
ات ، أعاله 13الفريق العامل إل النظر ف تب عليها من تغيت  إيداع الطلبات  عىلوما يتر

  الفقرات 
ز
دعأعاله. وعىل وجه الخصوص،  27إل  14الدولية ومعالجتها ف المتعلقة عىل المبادئ التالية  الموافقةالفريق العامل إل  ي 

مجيات والعمليات: ب  تطوير التر

  المرحلة الدولية، حيث يتم إيداع الطلبات الدولية  •
ز
  ظل دارات اإل مكاتب و الكامل، ستقوم الص نبنسق الف

ز
العاملة ف

اءات بمعالجتها ب  ؛صفحاتللكامل، وليس كصور النص نسق المعاهدة التعاون بشأن التر

  ظل دارات اإل مكاتب و الستقوم و  •
ز
اءات العاملة ف باستخدام الكامل بالنص طلبات البمعالجة معاهدة التعاون بشأن التر

ف بنسق ومع ذلك،  -رسمية النسخة ال باعتبارها  XMLالطلب بنسق نسخة  عتر   )أو أي  DOCXسي 
ز
قد نسق مكاف

 يكون مدعوم
ً
تحويل تم للبطريقة تسمح بتصحيح أي أخطاء وذلك ، المودعلطلب لرسمية وسيلة عرض  باعتباره( ا

 اكتشافها خالل المرحلة الدولية )وخالل المرحلة الوطنية أيض
ً
 (؛إن أمكن، ا

•   
  ظل دارات اإل و مكاتب للوينبغز

ز
اءات العاملة ف مجية الاستخدام معاهدة التعاون بشأن التر تحويل النسق المرجعية لتر

DOCX   
  أتاحها البرمجية التحويل مع  ةمتوافقبرمجية تحويل أخرى أو  ،المكتب الدول   ا أتاحهالتر

 ،مكتب الدول  التر
ز النسخة المودعة وأي تعديالت االختالفات تحديد  بشكل دقيقبحيث يمكن  وتصحيحات مقدمة صويبات وتبت 

 
ً
 ؛ووضع عالمات عليها  الحقا

، سينشر المكتب الدول  و •   الوقت الحال 
ز
   بالنص الكاملطلبات الف

وسينشر الطلبات ، ةالنص الكامل والصور بنسفر
 ؛ةصور بنسق خرى األ 

  نهاية و  •
ة بما  بنصها الكاملجميع الطلبات ونشر إل معالجة المطاف سينتقل المكتب الدول  فز عند إيداع نسبة كبت 

 نسق النص الكامل. بفيه الكفاية من الطلبات الدولية 

دع  .29   معالجتها  المسائلالفريق العامل إل تحديد وي 
  ينبغز

برمجيات معالجة وثائق أنساق تطوير أدوات لتحويل عند التر
 . بهذه الطريقة المحولةالطلبات متون استخدام ومقارنة المتعلقة براءات جاإل  إضافة إلمبسطة،  XMLأنساق إل النصوص 

إن الفريق العامل مدعو إل التعليق عىل  .30
  هذه الوثيقة. 

احات الواردة فز  االقتر

 ]نهاية الوثيقة[


