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 السابعة الدورة

ىل  01جنيف، من   4102يونيو  01اإ
 
 

 الدولية الطلبات يف امللونة الرسومات

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

ابس تخدام الرسومات ذات اللونني الأبيض والأسود فقط يف الطلبات ادلولية خيلق صعوابت ل شك أأن القيد املتعلق  .0
جراءمنو  تتعلق برشح أأنواع معينة من الابتاكرات عىل حنو واٍف. املناقشات حىت الآن، يبدو أأن مثة اتفاق واسع النطاق  ذ اإ

ىل حفص الطلبات من حيث املبدأأ عىل أأن هذا الأمر غري مرغوب فيه من وهجة نظر مودعي ا لطلبات واملاكتب اليت تسعى اإ
ىل معضةل ل حل لها: بفعالية والغري ممن حياولون فهم الابتاكر. مثة القليل من حيث  ولكن املناقشات بدت وكأهنا وصلت اإ

ل تزال مثة عقبات الإطار القانوين ادلويل ومعاجلة املسأأةل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بيامن  مراجعةاحلوافز والرغبة يف 
ن غياب احلل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يعين أأن مثة القليل من  تقنية وقانونية عىل الصعيد الوطين؛ ومع ذكل، فاإ

 احلوافز أأو التوجه أأيًضا حنو معاجلة العقبات الوطنية.

الحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون فاحلل الاكمل يتطلب تغيريات عىل الصعيدين ادلويل والوطين، مبا يف ذكل تغيري ال .4
بشأأن الرباءات والقوانني الوطنية ومجموعة من أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف املكتب ادلويل وماكتب تسمل الطلبات 

 والإدارات ادلولية واملاكتب املعينة، مما سيس تغرق س نوات كثرية. ولكن التغيري ينبغي أأن يبدأأ يف ماكن ما.

رحةل الوطنية حيامث اكن ذكل يسمح مبعاجلة الرسومات امللونة خالل املرحةل ادلولية وحىت امل اً هنج وتقرتح هذه الوثيقة .1
ىل املاكتب املعينة لس تخداهما يف املراحل الوطنية حيث تعد اً جائز  ، مع توفري مسار لتقدمي الرسومات ابلأبيض والأسود اإ

 الرسومات امللونة غري مسموح هبا.
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 معلومات أأساس ية

من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن تقدم أأي رسومات تشلك جزًءا من الطلب ادلويل  01.00ط القاعدة تشرت  .2
كرسومات ابللونني الأبيض والأسود. وقد صيغت القوانني الوطنية ومجموعة واسعة النطاق من أأنظمة تكنولوجيا املعلومات 

يداع الصور من املبادئ التوجي  021حبيث تشمل هذا القيد. وتنص الفقرة  ية ملاكتب تسمل الطلبات عىل أأنه .... كمكن اإ
 ولكن ذكل خيلق صعوابت كبرية من الناحية العملية. ..... الفوتوغرافية حيامن يس تحيل التعبري عام هو معروض ابلرمس

درجات فالصور الفوتوغرافية .ابلأبيض والأسود. ليست جمرد أأبيض وأأسود، ولكهنا متثل مجموعة واسعة النطاق من  .5
يداع رسومات بدرجات الرمادي أأو ملونة )مبا يف ذكل الصور الفوتوغرافية( عىل  الرمادي ).تدرج رمادي.(. ومن املمكن اإ

لكرتونيا. ولكهنا تكون غري متوافقة يف الرشوط الشلكية  اً . ويعد ذكل عيب01.00 مع القاعدة الورق ويف بعض احلالت اإ
ىل احلد اذلي يكون فيه الامتثال ]للقاعدة  41واذلي ينبغي ـ من حيث املبدأأ ـ أأن يُصحح مبوجب القاعدة  [ رضوري 00.اإ

 لغرض توحيد النرش ادلويل عىل حنو معقول..

قنية املتعلقة وينبغي أأن يشمل أأي حل لهذه املشلكة الألوان وتدرج الرمادي عىل حد السواء، لأن حل املسائل الت  .1
 ابس تخدام الألوان ما مل يفرض تقييد مصطنع. اً ه عىل الأرحج أأن يسمح أأيضبصور التدرج الرمادي حاًل مالمئًا من شأأن

ورمغ أأن املكتب ادلويل حيافظ عىل الواثئق الأصلية )حس امب يتسلمها من مودع الطلب أأو مكتب تسمل الطلبات(،  .7
ل لكرتونية، اإ ىل سسق صور ابلأبيض سواء يف صورة ورقية أأو اإ  أأن يميع الواثئق امللونة أأو ذات التدرج الرمادي وحول اإ

ىل درجة جتعل من الصعب أأو حىت من  نً ة ينجم عهنا فقدان تفاصيل، وأأحياوالأسود ليك تُعاجل وتنرش. وهذه العملي اإ
نواع اخملتلفة بعض  PCT/MIA/14/6املس تحيل متيزي معلومات هامة يف الصورة الأصلية. وتوحض الوثيقة  الأمثةل للأ

 للمشالك وكيف تؤثر عىل معل الإدارات ادلولية.

ىل الأبيض والأسود من خالل  .8 ليه وحويل صورة ذات تدرج رمادي اإ وتوحض الأشاكل الواردة أأدنه أأمثةل ملا يؤول اإ
 (.ditheringوسائل التظليل الومهي)

 الأصل 
 

 العتبة
 

تظليل ومهي منتظم  أألوان نصفية

 )ابير(

مييداي  كومزن صورة متثال داوود للفنان مايلك أآجنلو مأأخوذة من ويك

 ومع ذكل، قد يكون من الصعب ابلنس بة ملكتب تسمل الطلبات أأن يطلب تقدمي أأوراق بديةل لعدة أأس باب: .9

، 5قد ل يكون املكتب عىل يقني من جودة تقدمي الصورة عند سرشها من قبل املكتب ادلويل )انظر الفقرة  (أأ  )
ىل أأي مدى الزتام مكتب تسمل الطلبات بتطبيق القاعدة  (؛حىت لو اكن فاحص الرشوط الشلكية 00أأعاله، بشأأن اإ
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ىل الأبيض والأسود، قد ل يكون الفاحص عىل يقني مما ينبغي أأن تظهره  قادًرا عىل رؤية سسخة من الرمس بعد وحويهل اإ
ذا اكنت اجلودة اكفية أأو ل؛  الصورة ومن مث ما اإ

حبيث متثل جوهر صور أأصلية  01.00وقد ل يكون ممكنًا ملودع الطلب أأن يعد رسومات تتوافق مع القاعدة  (ب )
 ملونة أأو ذات تدرج رمادي عىل حنو مالمئ.

 PCT/WG/3/9من الاقرتاحات للتغلب عىل هذه املشلكة يف املايض )الوثيقتني  اً وقد أأعد املكتب ادلويل عدد .01
(. وقد .أأقرت ادلول املتعاقدة بقمية الصور الفوتوغرافية والرسومات امللونة يف الكشف الفعال والواحض PCT/WG/5/15و

حراز تقدم رسيع يف هذا الشأأن. )الفقرة  من الوثيقة  097عن أأنواع معينة من الابتاكرات واتفقت عىل أأن من املرجو اإ
PCT/WG/3/14 Rev.بسبب مجموعة من  اً دمالتفاق عىل سبيل للميض ق ( ولكهنا مل تكن قادرة يف ذكل الوقت عىل

يداع طلب دويل ومعاجلته ابس تخدام رسوم ملونة قبل أأن  املشالك التقنية والقانونية املتعلقة بتغيري النظام عىل حنو يسمح ابإ
 عىل معاجلهتا يف املرحةل الوطنية. اً وتقني اً نييميع ادلول املتعاقدة قادرة قانو تصري 

 تعني النظر فيا املسائل اليت ي 

ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وكأهنا صيغت لتدور حول عاملني  01.00تبدو الأجزاء الوجية من القاعدة  .00
 أأساس يني:

من الناحية التقليدية، كمكن طباعة الرسوم من خالل معليات خمتلفة وأأكرث تلكفة من النص؛ وتعد الطباعة  (أأ  )
 صعب ضامن سسخ الألوان بدقة.امللونة ابهظة المثن عىل وجه اخلصوص وي

كن أأن يعرب رمس بياين ابلنس بة ملعظم حالت الكشف عن الابتاكرات املياكنيكية والكمييائية التقليدية، كم (ب )
 عن النوايح الهامة لبتاكر ما بشلك أأرسع وأأوحض من الصورة الفوتوغرافية. اً مرسوم جيد

ن الرباءات صورة نقية ابلأبيض أأ لإدارية ملعاهدة التعاون بشت امن املرفق .واو. من التعلامي 0.1.0.1توحض الفقرة  .04
ليه الصور  TIFFوالأسود بنسق  يداع واذلي ينبغي أأن وحول اإ 1بأأسساق أأخرىاملودعة عىل أأنه النسق املفضل لالإ

 وقد اختري .
 هذا النسق للأس باب التالية: 

سشاء املعايري؛تتوفر هل أأدوات معاجلة وعرض فعاةل ورخي اً جد اً شائع اً يعد معيار  (أأ  )  صة يف وقت اإ

ـ الصور امللونة وذات التدرج الرمادي غري متوقعة بسبب  اً رض الرسومات ابلأبيض والأسود جيديسمح بع (ب )
 ؛01.00رشوط القاعدة 

ىل ملفات صغرية احلجم جديقلل الرسومات ذات ادلقة ا (ج )  ، وهو أأمر هام للنقل والتخزين؛اً لعالية اإ

خضاعها لعملية تعرف ضويئ عىل احلروف  اً أأيض اً جد اً يعد جيد (د ) ابلنس بة لتخزين صور للنصوص، واليت كمكن اإ
جراهئا عىل أأسساق امللفات ذات  بشلك فعال ـ تكون معلية التعرف الضويئ عىل احلروف أأبطأأ وأأقل دقة عند اإ

 التدرج الرمادي.

 بال شك: اً واملوقف اليوم خمتلف متام .01

لكرتونية )وطلبات وطنية عديدسرش طلبات دولي (أأ  )  .اً ة( اإ
                                                

1
نتل.Group 4بضغط  TIFF V6.0النسق    ، ورشيط واحد، وجتفري اإ
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 وجيرى حفص الواثئق من قبل الغري بوجه عام عرب أأنظمة ش بكية ـ ل يلزم سوى القليل من النسخ املطبوعة. (ب )

ىل سسخ مطبوع (ج ) )رمغ أأن النسخ ادلقيق للظالل يس تحيل  اً ة، تعد النسخ امللونة رخيصة سسبيوعند احلاجة اإ
 التأأكد منه بوجه عام(.

ابل ـ رمغ أأنه يتعني أأن يؤخذ يف الاعتبار ـ لأن التخزين عىل الأقراص ول يسبب جحم امللف مشلكة ذات  (د )
وقد زادت رسعات التصال ابلإنرتنت املعتادة بشلك كبري. ولكن  اً لتخزين الاحتياطي( يعد أأرخص كثري )مبا يف ذكل ا

ذا ما اس تخدمت  ل تزال مثة مسائل متعلقة بأأداء الش باكت ادلاخلية يف املاكتب )مبا يف ذكل املكتب ادلويل( اإ
كام هو مدرج يف املعايري  A4الرسومات امللونة لعرض مجموعة هائةل من الصفحات ـ حيث يبلغ جحم صفحة مقاس 

ميغاابيت، ولكن  42حوايل  TIFFبنسق  300dpiكيلوابيت، بيامن يبلغ جحم صورة اكمةل الألوان  51احلالية حوايل 
 قنية مناس بة.من املمكن التحمك يف ذكل من خالل معايري ت 

ما غري معتادة أأو حىت غري  (ه ) وتعد أأدوات معاجلة الصور رخيصة وشائعة ابلنس بة لأسساق ملفات أأخرى تعد اإ
سشاء الأنظمة الأصلية.  موجودة يف وقت اإ

سشاء نظام جديد متام وبناء .02 ن اإ ورمغ احمتل وجود أأس باب متعلقة  .اليوم سيمت بشلك خمتلف حمتً  اً عليه، فاإ
ىل املعلومات )من قبل املصابني بعمى الألوان عىل سبيل املثال( وحث ابلس ياسات أأو ال  عىل اس تخدام الرسوم البيانية نفاذ اإ

ل أأن الرسومات امللونة والصور الفوتوغرافية س تكون متاحة ابلتأأكيد عىل الأقل يف ظروف  اً عوض عن الصور مىت أأمكن، اإ
دخال أأسساق جديدة متاملرغبة يف اماذج معلوممعينة. كام أأنه من غري املرحج أأن يقر مصممو النظام اب بسهوةل  اً ات تسمح ابإ

خل( يف املس تقبل.  )اماذج ثالثية الأبعاد، رسوم متحركة، مقاطع فيديو اإ

دخال أأسساق ملفات جديدة: .05   ولكن كام تبدو الأمور، مثة العديد من العقبات الواحضة أأمام اإ

بشأأن الرباءات  ملعاهدة التعاون 01.00كل الواردة يف القاعدة دلى العديد من املاكتب الوطنية قواعد مماثةل لت (أأ  )
، سواء لأس باب قانونية أأو تقنية. ابلنس بة ملودعي الطلبات اذلين يودعون رسومات ملونة اً صارم اً واليت تنفذ تنفيذ

هنم قد يكونوا ل يزالون مطالبني بتقدمي رسومات ابلأب  يض والأسود يف معاجلة هبذا الشلك خالل املرحةل ادلولية فاإ
 املرحةل الوطنية.

هذا فقط ابلنس بة لإيداع الصور  TIFFتدمع أأنظمة العديد من ماكتب الرباءات ملفات الصور بنسق  (ب )
جراء بشأأن امللفات الوجية  ومعاجلهتا وسرشها ونقلها. وسيتعني عىل أأنظمة لك مكتب يف سلسةل يتعني عليا أأداء أأي اإ

جراء تغيريات  بشأأن الطلب ادلويل أأن وُحّدث قبل أأن يتلقى املكتب التايل امللفات ويعاجلها. وبناء عىل ذكل، يلزم اإ
 عىل:

 أأنظمة الإيداع الش بيك؛  " 0"

 أأنظمة نقل الواثئق بني املاكتب؛ " 4"

دارات البحث ادلويل أأنظمة معاجلة ال " 1" واثئق يف ماكتب تسمل الطلبات واملكتب ادلويل واإ
دارات الفحص المتهيدي ادلويل واملاكتب املعينة واملاكتب املنتخبة؛  واإ

 ( والأنظمة اليت تدمعه(.PATENTSCOPEأأنظمة النرش ادلويل ) ركن الرباءات ) " 2"
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ىل وقت لتعديلها لأي  TIFFوقد يتلقى مزودو معلومات الرباءات من الغري الصور بنسق  (ج ) فقط وحيتاجون اإ
 أأسساق جديدة.

 التحرك برسعات خمتلفة

جامع بني ادلول املتعاقدة عل أأن احملصةل الهنائية مرغوبة من حيث املبدأأ، ولكهنا  .01 تعد هذه من املسائل اليت يوجد اإ
جرا ء تغيريات قانونية وتقنية مبزنةل أأولوية ليست ذات أأولوية كبرية مبا يكفي ابلنس بة للعديد من ادلول املتعاقدة ليك تعترب اإ

جراء أأي تغيريات يعين أأنه لن  ن انتظار يميع ادلول الأعضاء ليك تغري أأطرها القانونية وأأنظمهتا التقنية قبل اإ حملية. ومن مث فاإ
 جترى أأي تغيريات يف غضون فرتة زمنية معقوةل. 

 :اً رجو العثور عىل طريقة للميض قدموعىل ذكل، مفن امل .07

 حىت تكون املاكتب املعينة جاهزة؛ 01.00ن تنفيذها دون تغيري القاعدة كمك (أأ  )

 وحث املاكتب عىل بدء معلية التغيري؛ (ب )

 تسمح للماكتب املعينة ابلتحرك برسعات خمتلفة؛ (ج )

وتظل قابةل للتطبيق من قبل مودعي الطلبات طاملا ظلت بعض املاكتب املعينة تشرتط الرسومات ابلأبيض  (د )
 والأسود.

الناحية املثالية، ينبغي ملاكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية أأن تعرث عىل طريقة للسامح مبعاجلة الرسومات ومن  .08
 .نة خالل املرحةل ادلولية ابلاكملامللو 

 اً الطريقة املقرتحة للميض قدم

 :اً املكتب ادلويل ما ييل للميض قدم يقرتح .09

يداع الط  (أأ  ) لبات ادلولية دلى أأي مكتب تسمل طلبات يرغب يف تلقيا السامح ابس تخدام الرسومات امللونة يف اإ
اتحة سسقي  لكرتوين مالمئ. وذكل يعين عىل الأرحج اإ ما كجزء من تطبيق  PNGأأو  JPEGبنسق اإ أأو عرب  XMLاإ

 .PDFادلمج يف ملف 

جراء يميع معليات املعاجلة يف املرحةل ادلولية ابلألوان، مبا يف ذكل حفص الرشوط الشلكية والنرش  (ب ) ادلويل اإ
 والبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

وعىل حنو مركزي لس تخداهما يف املرحةل  ايً  الرسوم ابلأبيض والأسود اختيارالسامح ملودع الطلب بتقدمي (ج )
عن ذكل، كمكن ملودع الطلب  اً اللونني الأبيض والأسود. أأو عوض الوطنية دلى املاكتب املعينة اليت ل تزال تشرتط

ىل املكتب املعني اذلي يشرتط ذكل يف املرحةل الوطنية.أأن يرسل أأو   راق بديةل عىل حنو منفصل اإ

اتحة هذه الواثئق تقنيوس تأأخذ موافقة مكتب تسمل الطلبات عىل قبول الرسومات امل  .41 من أأجل الإيداع  اً لونة شلك اإ
ىل املكتب ادلويل. عىل  رسالها اإ ىل الأبيض والأسود قبل اإ الإلكرتوين )حس امب يفعل بعض املاكتب ابلفعل( وليس وحويلها اإ

 سبيل املثال، قد يشمل ذكل:
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ىل سسق  (أأ  ) ىل سسق  XMLيف تطبيقات  PNGأأو  JPEGالسامح ابلإشارة اإ اتحة وحويل صور الصفحات اإ واإ
 ملون لس تعراضها؛

ماكنية الرسومات امللونة يف تطبيقات  عدم (ب ) اتحهتا ابلألوان عند وحويلها  PDFاختاذ خطوات فعاةل لستبعاد اإ واإ
ىل صور.  اإ

وس تطبق هذه التغيريات فقط ابلنس بة للجزء املتعلق ابلرسومات يف الطلب ادلويل. وينبغي أأن يوفر الوصف  .40
ري صور للنص، ينبغي أأن تظل ابللونني الأبيض والأسود فقط، مما واملطالبات وامللخص ـ حيامث أأمكن ـ بأأسساق نصية. عند توف

 أأعاله(. 04يقلل من جحم امللفات وحيسن من جودة التعرف الضويئ عىل احلروف )انظر الفقرة 

 الإسشاء املؤمتت للرسومات ابللونني الأبيض والأسود

ؤمتتة لإسشاء التحويل ابلأبيض والأسود من املمكن أأن توفر اخلدمات الش بكية للمعاهدة ملودعي الطلبات معلية م .44
ليه يف الفقرة  ذا اكن من الرضوري 09واملشار اإ )ج(، أأعاله، مبا يف ذكل القدرة عىل رؤية عرض مس بق للنتيجة ووحديد ما اإ

متام ا متام ذكل برسعة شديدة لأ  اً عوض ايً لتحويل يدواإ  يف اخلدمات اً نه يش به الرتتيبات املوجودة حاليعن ذكل. وكمكن اإ
 ملونة أأو ذات تدرج رمادي. اً الواثئق احملمةل اليت تتضمن صور الش بكية للمعاهدة، حيث يمت الكشف عن

 مساعدة ماكتب تسمل الطلبات

ماكنية .41  من خالل اس تضافة خدمات الإيداع واخلدمات القامئة عىل متصفح، توفر اخلدمات الش بكية للمعاهدة الآن اإ
تب تسمل الطلبات وظائفه  قبول الإيداع الإلكرتوين من مودعيه وأأن يؤدي مك عىل اً أأن يكون مكتب تسمل الطلبات قادر 

لكرتوني جراء املزيد من التحسينات عىل الوظائف وسهوةل الاس تخدام، من اً اإ ضافية عىل الواهجة واإ دخال لغات اإ . وفور اإ
لكرتوين  يداع اإ   خاصة هبا هذه الفرصة.املرجو أأن تس تغل غالبية ماكتب تسمل الطلبات اليت ليست دلهيا أأنظمة اإ

وفور وحديث معليات املكتب ادلويل الأساس ية وخدمات النرش للسامح ابلرسومات امللونة، سيتطلب اجلزء القامئ  .42
نه خالل اجلداول الزمنية  عىل املتصفح من النظام تعديالت طفيفة وحسب للتعامل مع العمليات املقرتحة. ومن مث فاإ

ذا اكنت  اخملططة، من املمكن أأن يفيد هذا الهنج مودعي الطلبات من يميع ادلول املتعاقدة عىل حد سواء، بغض النظر مّعا اإ
 املاكتب الوطنية املعنية قد طورت بنيهتا التحتية اخلاصة هبا أأم ل لإاتحة الإيداع الإلكرتوين. 

 الإيداع الوريق

ات أأن تفعل( نبغي ملاكتب تسمل الطلب)كام ي  اً ين أأي رسومات ملونة يس تلمها ورقيسيس متر املكتب ادلويل يف ختز  .45
طط أأن يشمل هذا احلل مسحها بناء عىل طلبات فردية من املاكتب املعينة، ولكن ليس من اخمل اً وس يحاول أأن يوفر سسخ

ابلألوان ليك تكون متاحة بشلك روتيين. وقد وافق الفريق العامل يف املايض عىل أأن هذا النوع من احللول كمكن  اً ضوئي
وحقيقة أأن اخلدمات الش بكية  .(.PCT/WG/3/14 Revمن الوثيقة  410الإيداع الإلكرتوين )انظر الفقرة  قرصه عىل

لكرتوين تعين أأنه من غري احملمتل  يداع اإ للمعاهدة س تكون قادرة عىل أأن تتيح لأي مكتب مس تمل للطلبات أأن يقدم خدمة اإ
 أأن يرض ذكل بأأي مودع.
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 التوقيت

ن تنفيذ .41 الرضورية. ومن هذه الاقرتاح سيتطلب ترقية العديد من الأنظمة ادلاخلية يف املكتب ادلويل لإاتحة املعاجلة  اإ
ملونة من التطبيقات ادلولية  اً للفاحصني أأن يروا سسخأأن تتحىل الإدارات ادلولية برتتيبات مالمئة ليك تتيح  اً الأمهية مباكن أأيض

جراء البحث ادلويل والفحص المتهيدي.  )مبا يف ذكل التصويبات والتقوكمات والتعديالت( عند اإ

، فاإن أأقرب وقت يتوقع أأن 4102وابفرتاض أأن الهنج قد أأوىص به اجمتع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالل  .47
عىل حنو معقول س يكون وقت التعامل مع الطلبات ادلولية املودعة يف يكون دلى املكتب ادلويل يميع الأنظمة الرضورية 

سشاء الإدارات ادلولية لأنظمة اكفية.4101. ويفضل يوليو 4101يناير   . وس تلزم تقديرات بشأأن موعد اإ

 التغيريات القانونية

ىل أأن التغيريات القانونية املطلوبة كمكن أأن تقترص عىل تعديل امل .48 رفق .واو. من التعلاميت يشري التحليل الأويل اإ
ذا وافق الفريق العامل عىل  ومواعيدن التغيريات احملددة املطلوبة مبادئ الاقرتاح الوارد أأعاله، فاإ  الإدارية اخلاصة ابملعاهدة. واإ

ىل مشاورات تفصيلية يف تعاممي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  التنفيذ س تخضع لكها اإ

ىل التعل  .49 يق عىل والفريق العامل مدعَو اإ
 الاقرتاحات املبينة يف هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[

 


