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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022سبتمبر  16التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر

ة الخامسةالدورة   عشر
 2022 أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

ونية لمعاهدة  اءاتالخدمات اإللكير  التعاون بشأن الير

 وثيقة من إعداد المكتب الدول  

 ملخص

 إ .1
 
اءات  ن   يقدمها المكتب الدول  لدعم تشغيل نظام معاهدة التعاون بشأن الير

ونية التر بصورة جيدة، تعمل الخدمات اإللكير
ز والمكاتب ل    ستخدام النظام وإدارته بفعالية. وتتيح الفرصة للمودعي 

ة فز زت التطورات األخي 
َّ
ات ورك المقام األول عىل إجراء التغيي 

ما تنفيذ معيار الويبو  التعديالت المدخلة عىلالالزمة لدعم  بشأن قوائم التسلسل( وتوحيد الخدمات  ST.26القواعد )ل سيَّ
 وتحديثها.  األساسية

  تقارير البحث، واآلراء المكتوبة، ومتون الطلبات XMLوتشمل األولويات المستقبلية زيادة استخدام نسق  .2
والرتقاء  ،فز

ز مستوى ب ، واستكمال الخدمات للسماح بالتسليم اآلمن مثلل المستوى األ إ مكاتب الوطنيةالواجهات و  اآللت خدمات التصال بي 
ال    بوصفهما آليات تسليم.  للتبليغاتوالفعَّ

ونز يد اإللكير  عن استخدام الورق والير
ً
ز من أجل الستغناء تدريجيا  من المكاتب إل المودعي 

اءات ) خدمات ي لمعاهدة التعاون بشأن البر
 
ون  (EPCTالنظام اإللكبر

و  .3 ، نية لليوفر المكتب الدول  خدمات إلكير ز   ذلك أل مكاتب والمودعي 
ونية ووثائق ما بعد غراض بما فز معالجة اإليداعات اإللكير

ونية اإليداع، وترتيبات إرسال سخ البحث اإللكير
ُ
ها من الوثائق، وإعد واستالم ن ، واآلراء المكتوبة، والتقارير وغي  اد تقارير البحث الدول 

اءة بنسق  ويتيح ذلك  اإلدارية.  الستمارات، وإعداد ورصدها  تها إدار و  توزي    ع المهامتقارير ، و XMLالتمهيدية الدولية عن األهلية للير
ز حسابات لدخدمة كاملة يمكن أل ز المعنيي  ط أن يكون لدى جميع الموظفي  دة بحقوق النفاذ ى الويبو مزو  ي مكتب إدارتها، بشر

 المناسبة. 

  فيما يخص ال ST.26لتنفيذ استخدام معيار الويبو  ePCTوتم تحديث نظام  .4
 2022يوليو  1طلبات الدولية المودعة فز

ويستخدم النظام تاري    خ اإليداع الدول  لكل طلب لتحديد معيار الويبو المعمول (. PCT/WG/15/3التاري    خ )انظر الوثيقة  ذلكبعد  أو
سخ مناسبة من به في

ُ
ز عند التواصل مع  الستماراتما يتعلق بنسق أي قائمة تسلسل مستلمة، وإلنشاء ن طريقة  ذلك يضمنو  . المودعي 

  تعالج الطلبات الدولية باستخدام نظام 
ز المكاتب التر والمكتب الدول  عند التعامل مع وثائق ما بعد اإليداع  ePCTتواصل مناسبة بي 

  تعا
ة التر   تتضمن قوائم لج فيها المخالل الفير

 لكاتب الطلبات التر
ً
 . ST.26و ST.25معياري الويبو كل من تسلسل وفقا
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  تستخدم أنظمة ePCTويعالج نظام  .5
  المكاتب التر

ز
المعالجة المحلية،  الوثائق والبيانات لكٍل من الطلبات الدولية المودعة ف

  تستخدم نظام  وتلك المودعة
  المكاتب التر

ز
ع لربط األنظمة المحلية بالمكتب . ePCTف ويؤدي استخدام أنظمة اإلرسال المجم 

  نظام 
ز
  إتاحة الوثائق ف

ز
 بالوقت  ePCTالدول  إل تأخي  طفيف ف

ً
ز مقارنة   نظام المكتب  يعالجرق عندما غالمستللمودعي 

ز
الطلب ف

ePCT  ز  إل المكتب يرسلهأو وعالوة عىل ذلك، أصبحت البنية (. ePCT M2Mاآللت ) الدول  باستخدام خدمات التصال بي 
  للبيانات

ونز   نظام التبادل اإللكير
ز
ع للبيانات ف اءاتأاص بمعاهدة التعاون بشالخ التحتية للنقل المجم  ( ُمثقلة PCT-EDI) ن الير

ايد، مما أدى إل قيود مثل الحجم األقىص الجديد للمل ز ع الذي يبلغ بمتطلبات الصيانة واألمان عىل نحو مير  غيغابايت.  2ف المجم 
  تستخدم نظام  فإن المكاتب ولذا،

ع للبيانات إل خدمات مدعو  PCT-EDIالتر ة إل النتقال من عمليات النقل المجم 
ePCT M2M ز من إجراء المعامالت ع تلك المكاتب عىل التواصل مع المكتب الدول  للتخطيط  للتمكي  شجَّ

ُ
 النتقال.  لذلكاآلنية، وت

ز  .6   حي 
ز
  نظام  تتسموف

ز
ز ومكاتب التسلم الخاصة بالم ePCTواجهة المستخدم ف جيد، يواصل المكتب  بمستوى تطور ودعي 

ز الوظائف المتاحة وتقديم عمليات    تسا التثبيتالدول  تحسي 
  إيداع الطلبات ومعالجتها. التر

ز
 عدةوعالوة عىل ذلك، تواصل عد ف

  تشجيع جميع  إدارات
ز
ز كفاءة الواجهة الخاصة بإنشاء التقارير عىل أمل أن يساعد ذلك ف دولية العمل مع المكتب الدول  لتحسي 

 ا يشمل أي ، بمXMLاإلدارات الدولية عىل النتقال إل تسليم التقارير بنسق 
ُ
المقبلة  يناتوستشهد التحس حة لحقة. ُمصح   سخن

 إدخال البيانات الخاصة بمواءمة واجهة المستخدم 
ً
، وستشمل أيضا  

تقارير الفصل األول مع تلك الخاصة بتقارير الفصل الثانز
 تثبيتها لجتها و اومع

ً
  يستخدمها الفاحصون. يدويا

اد معلومات الستشهاد من أدوات البحث التر ز استي   عىل الشاشة، ودعم تحسي 

سخ البحث
ُ
 ن

ونية ) حيتي .7 سخ البحث اإللكير
ُ
عد فيها إدارة eSEARCHCOPYنظام ن

ُ
  ل ت

  الحالت التر
ز
سخ البحث ف

ُ
( اآلن تسليم جميع ن

سخ البحث عن طريق م الطلبات.  ه  نفسها مكتب تسلالبحث الدول  
ُ
أيام من استالم النسخة  9.8النظام بعد  ذلكويتم تسليم ن

  المتوسط: 
  حالة ع 8.8األصلية فز

، وغراض أل ترجمة تقديم دم إلزام المودع بأيام فز جمة  يامأ 21.7البحث الدول  اط الير   حالة اشير
فز

سخة البحث. واستالمها من المودع إلرسالها إل إدارة الب
ُ
ز إجراءاته الداخلية حث الدول  كجزء من ن ويعمل المكتب الدول  عىل تحسي 

سخ األص
ُ
ات الناجمة عن المشاكل المتعلقة بمعالجة الن ز األداء لتجنب التأخي  لية، ويعمل كذلك مع مكاتب تسلم الطلبات لزيادة تحسي 

جمات.  صلةيتعلق بمعالجة المعلومات المتفيما   برسوم البحث والير

ات،  eSearchCopyويعتمد نظام  .8   يتلقاها المكتب الدول  وتوقيت اإلخطار بأي تغيي 
عىل المعلومات الببليوغرافية التر

، حديد ما البيانات المحفوظة لتسي ول  النظام.  ذلكالمعلومات مهمة لتشغيل تلك ن ألإدارة البحث الدول 

 عىل تنفيذ نظام  .9
ً
دخلت تحسينات مؤخرا

ُ
سخ بحث عن طريق خدمات  eSearchCopyوأ

ُ
باإلضافة  ePCT M2Mلتوفي  ن

ع عن طريق نظام  ن ذلك اإلدارات الدولية من القديم.  PCT-EDIإل التسليم المجم 
ِّ
الحصول عىل أحدث الوثائق والبيانات ويمك

  من الوثائق الجديدة عىل النحو المطلوب، عىل سبيل 
  ذلك التحقق اآلنز

المتاحة من المكتب الدول  بمجرد توفر نسخة البحث، بما فز
  يبدأ فيها الفاحص العمل عىل الطلب. 

  اللحظة التر
 المثال، فز

اءات ي ركن البر
 
 تقارير البحث واآلراء المكتوبة ف

اءات، ُيدَرج أكير من الواردة بالنسبة للطلبات الدولية  .10   ركن الير
  85فز

ً
  المائة من تقارير البحث الدول  وعدد مماثل لذلك تقريبا

فز
  الملف المتاح للجمهور  XMLمن اآلراء المكتوبة بنسق 

  توافر التقارير بنسق يغط  تسع إدارات دولية.  بما ، فز
ن فز وقد أتاح هذا التحسُّ

XML ك 
ً
  قدرة ركتحسينا

 فز
ً
ا اءات عىل تقديم ترجمة آليةبي  معاهدة  نظاملإل أي من لغات النشر العشر  ، عند الطلب،للتقارير  ن الير

اءات.  اءات، والوثائق التعاون بشأن الير ن توفي  روابط المواد المرجعية، مثل التصنيف الدول  للير وعالوة عىل ذلك، يتيح التوافر الُمحسَّ
. ثائق أرسة المستشهد بها، وو    تقرير البحث الدول 

اءات فز من اإلدارات  XMLوالمكتب الدول  عىل استعداد لستالم التقارير بنسق  الير
.  ذلكالدولية المتبقية ومعالجتها عندما يصبح 

ً
 النسق متاحا

 الورقية التبليغاتإلغاء 

ف المكتب الدول  عن استخدام  .11
َّ
.  التبليغوانتقل إل  ،19-كوفيدورقية منذ بداية جائحة  ال التبيلغاتتوق  

ونز يد اإللكير عير الير
  مكانية إ، منذ سنوات عديدة، ePCTمستخدم  نظام ل تيحتأوبالتوازي مع ذلك، 

  ذلك  بتوافر  إخطارات تلقرّ
يلها الوثائق فز ز النظام وتيز

 أتمتةبأمان من هناك. 
ً
الخدمات التجريبية  مستعمىل  ، وقد أنشأ عدد قليل من شبكيةالالخدمات  باستعمالالخدمة  تلك ويمكن أيضا

يل الوثائق عىل الفور والتحقق من البيانات والعناوين ومزامنتها.  ز اءات الخاصة بهم، مما يضمن تيز  روابط تلقائية ألنظمة إدارة الير

 من  .12
ً
اءات  تعديالت عىل التعليمات اإلدارية لمعاهدة C.PCT 1631التعميم  قر  أ، 2022يناير  1واعتبارا التعاون بشأن الير

بالكامل  ، لتحل  مودعالالخدمات بوصفها وسيلة رسمية إلرسال الوثائق إل  تلكسمح بتقديم يبما ( 709و 102 البندانما )ول سي
  تتمالورقية وال التبليغات محل  

   تبليغات التر
ونز يد اإللكير يطة أن يطلب عير الير ز األنظمة حتر تصبح  ذلك. ودع مال، رسر ويتواصل تحسي 
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 رسميوثائق التسليم ثوقة لالخدمات عملية ومو  تلك
ً
من كٍل من المكتب الدول  والمكاتب الوطنية بصفتها مكاتب  ePCTعير نظام  ا

 تسلم أو إدارات دولية. 

 معالجة الطلبات بنسق النص الكامل

: الجة الطلبات بنسق النص الكامل. يواصل المكتب الدول  دعم النتقال إل مع .13  وي  هدف ذلك إل ما يىل 

  الطلب الدول  كما هو مودع، و   (أ)
ز
  أن يتمكن المودعون من تقديم متون طلباتهم بنسق النص الكامل ف

استخدام ينبغز
 تعديالت، تصويبات أو و أ تصحيحاتدخال أي ذلك النسق إل 

 
  الطلب المنشور،  عرضها طريقة من رؤية عىل الفور  نوالتمك

ز
ف

(؛تقرير تمهيدي دول  عن كتعديالت مرفقة ب أو  
اءة )الفصل الثانز  األهلية للير

  أن  (ب)
 ينبغز

 
نة واألطراف األخرى  نتتمك  من رؤية المكاتب المعي 

ُ
ظهر جميع  سخن

ُ
  ت
الطلب بنسق النص الكامل التر

ل، عىل غر التصويبات و التصحيحات 
 
ز األصىل  والُمعد ز المحتويي  ها بوضوح للتفريق بي  ز   تم تميي 

ار والتعديالت المقبولة التر
، ولكن عىل مستوى الفقرات والرسومات وليس الصفحات.   عالمات "الصفحة البديلة" للنظام الحال 

ت بعض المكاتب الوطنية تعالج الطلبات بنسق معيار الويبو   .14
 
 ST.96عىل مدى سنوات عديدة )أو معيار  ST.36وبينما ظل

  ت
ة( بناًء عىل مجموعة متنوعة من األنظمة التر   اآلونة األخي 

ز
 ف

 
ز إنشاء متون الطلبات الالزمة، يعتقد المكتب الدول  أن  تيح للمودعي 

. سيو  DOCX بنسق لةالمحمَّ ملفات الالدعم المقدم لستخالص البيانات من  ز وتتناول الوثيقة  فر الحل األكير فعالية للمودعي 
PCT/WG/15/14 ز   ل يزال يتعي  

ز التر   ، بمزيد من التفصيل، المسائل التقنية وشواغل المودعي 
ً
معالجتها قبل قبول ذلك الحل عالميا

 وإثبات فعاليته الكاملة. 

 الخطوات المقبلة

  العتبار عند مواصلة تط .15
  أخذها فز

  ينبغز
ونية، ُيرجر تقديم تعليقات بشأن األولويات التر ما يتعلق ما ل سيوير الخدمات اإللكير

اءات معالجة الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن تدخل ضمنبجوانب معينة  عىل العمليات الحالية ثي  أنها التأومن ش الير
اءات.  أو ونية لمعاهدة التعاون بشأن الير

  تدعمها الخدمات اإللكير
 المستقبلية التر

إن الفريق العامل مدعو إل التعليق عىل   .16
  الوثيقة 

 . PCT/WG/15/15المسائل الواردة فز

 ]نهاية الوثيقة[


	الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البراءات
	الدورة الخامسة عشرة
	جنيف، من 3 إلى 7 أكتوبر 2022

	الخدمات الإلكترونية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات
	ملخص
	خدمات النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT)
	نُسخ البحث
	تقارير البحث والآراء المكتوبة في ركن البراءات
	إلغاء التبليغات الورقية
	معالجة الطلبات بنسق النص الكامل
	الخطوات المقبلة


