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 بشأن الرباءات اخلدمات الشبكية ملعاهدة التعاون

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

(، واليت ePCTاملرحةل التجريبية للنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) 2015أأبريل  16اس ُتمكلت يف  .1
تيح واهجة ت اللغات  ةمتعدد نسخةاكنت واهجة الاس تخدام متاحة خاللها ابللغة الإنلكزيية فقط، حيث متخضت عن نرش 

ماكنية الآن  ePCT نظامالتقنية بلغات النرش العرش مجيعا. ويتيح التعامل ومعظم الوظائف  يدا  الإلكرتوين لس تة عرش الإ اإ
من  امزتايد يدمع عددا تختلف مراحل الاتتبار( و من ماكتب تسمل الطلبات )وس يلحق هبا املزيد من املاكتب يف مكتبا

 تب تسمل الطلبات.اكلفائدة موظائف املاكتب، خاصة 

لكرتونية أأترى يس تضيفها املكتب ادلويل، هو ePCT نظاموهيئي  .2 فرصة لإضفاء  ،والتطورات اليت شهدهتا خدمات اإ
ىل مودعي الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من مجيع ادل ول املتعاقدة.  حتسينات معتربة عىل اخلدمات املقدمة اإ

ركة من جانب املاكتب الوطنية، لكن دون أأن يقتيض ابلرضورة زايدة معتربة يف التاكليف، بل من املشا مزيدا ذكلويتطلب 
ن فرص التوفري ساحنة للكثري من املاكتب من حيث  ىل دمع املعاجلة وتاكليف املراسالت الرب  فرتةاإ يدية ومدى الاحتيا  اإ

 أأنظمة تكنولوجيا املعلومات.من قبل حميل 

مباكتب أأيضا ذكل يتعلق و ، 2016و 2015عايم خالل أأولوايت أأعامهل  مضنمن اجملالت  ويضع املكتب ادلويل عددا .3
 تسمل الطلبات والإدارات ادلولية، وتشمل تكل اجملالت ما ييل:

 ؛ePCT نظامن عدد أأكرب من ماكتب تسمل الطلبات من تلقي الطلبات ادلولية اليت تعد وتود  ابس تخدام متك   (أأ  
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وقبول ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية الواثئق املقدمة بعد الإيدا  اليت يرفعها املود  ابس تخدام  (ب 
 ؛ePCT نظام

ضافية لإاتحهتا للمودعني من خالل  داراتافاة ماكتب تسمل الطلبات والإ ومو  (   ادلولية املكتَب ادلويل بواثئق اإ
 ؛ePCT نظام

أأنظمة تسمل الطلبات عرب ل  اادلولية اجملال لتلقي نسخ البحث من ماكتب أأترى ابعتبارها مكتب الإداراتوهتيئة  (د 
لكرتونية ابس تخدام خدمة نُسخ البحث الإلكرتونية )كتب ادلويل امل   (؛eSearchCopyالإ

يف حالت تقارير  من الامنذ  القامئة عىل الصور، خاصة بياانت القابةل لالس تخدام مبارشة بدلل حنو تبادل ال والتحو   (ه 
 همة، مثل تلقي نسخة البحث؛امل  الوضعالبحث ادلويل واملعلومات املتعلقة مبعلومات 

مناس بة وائده عن طريق متكني تفاعالت وتبنين فرص حتسني كفاءة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بأأمكهل أأو ف (و 
 س تخدام خدمات الويب.فامي بني املاكتب أأو بني املودعني واملاكتب ابالتوقيت تقريبا 

 ةعام معلومات

لكرتونية اليت تساعد يف أأداء همامه  ، طيةل أأعوام عديدة،املكتب ادلويل ظل   .4 يدمع مجموعة متنوعة من اخلدمات الإ
دارات الفحص المتهيدي ادلويل )"الإدارات ادلولية"( واملاكتب املعيَّنة  دارات البحث ادلويل واإ وهمام ماكتب تسمل الطلبات واإ

يف مجملها، حيث بلغت نس بة الطلبات ادلولية  اخلدمات جناحا ابلغا تكلملاكتب املنتخبة )"املاكتب املعيَّنة"(.  وقد حققت وا
لكرتوين اكمل الأ خالل املودعة اليت وردت  ، وأأرسلت الغالبية العظمى من تقريبا ملائةاب 92شهر الس تة الأخرية بنسق اإ

ون بشأأن الرباءات  واملاكتب الوطنية عىل اتتال  مس توى أأعاملها املتعلقة مبعاهدة التعاالواثئق املتبادةل بني املكتب ادلويل
لكرتوين ا من حالت تأأخري يقرتن هبحتقيق أأوجه كفاءة معتربة يف تاكليف املراسالت الربيدية وما من  . ومك ن ذكلبنسق اإ

جنازه يف قة ادلرسعة و ضامن ال و  لتعامل مع ل  املناس بنيواملوظفني  املناسبملف الطلب ادلويل يف حتديد العمل اذلي ينبغي اإ
 .ئقواثمعني  من النو  

وتوجد الوقت. مرور غري أأن توقعات املس تخدمني والتحدايت اليت تواهجها املاكتب والإماكانت التقنية ختتلف مع  .5
دارةمن جانب املودعني الراغبني يف  يف احلصول عىل معلومات أأعىل جودة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية، وذكل مطردةرغبة   اإ

هناك تزايد مطرد أأيضا . و اتطور التكنولويج ورصد منافس هيطلباهتم بفعالية ومن جانب الأطرا  الأترى الراغبة يف رصد ال 
خدمة يف الإيدا  والبحث والنرش. سواء من حيث املصدر اجلغرايف أأو من حيث اللغات املس ت ،تنو  الطلبات ادلوليةيف 
دارات نس بة معتربة من معلها من ماكتب وتتل . فامي بيهناكثريا طلبات موجودة يف مناطق جغرافية ختتلف ال تسمل ل قى عدة اإ

لكرتونية يف ذت ماكتب تختلفة خدمات وقد نف   صيانة أأنظمة طرح . وتحيهناتختلفة، حسب التكنولوجيا املتاحة  مراحلاإ
 فعالية.زيد من الوفاء ابلتوقعات مبللد من القدرة عىل تطوير خدمات جديدة مزتايد التعقيد، مما حي متعددة بشلك متواز عبئا

نهويل يف حتسني خدماته الش بكية، فيرغب املكتب ادليف حني و .6  اعدامد املاكتب يرغب كذكل يف توحيدها ويف دمع اإ
ليت يعود هبا نظام معاهدة التعاون  لزايدة املنفعة ارب، مما يتيح للماكتب أأن تعمل معا بفعالية أأكتكنولوجيات جديدةالوطنية ل 

 بشأأن الرباءات كلك عىل املودعني واملاكتب والأطرا  الأترى عىل حد سواء.

 2015 واعتبارا من شهر يولي PCT-EASY الإيدا  عرب نظام بوقفوقد اخُتذت بعض اخلطوات املهمة، مثل القرار  .7
اتحة الإيدا  الإلكرتوين الاكمل واس ت ويواصل املكتب ادلويل ه دلى ماكتب تسمل الطلبات اكفة. خداموالرتكزي عىل تشجيع اإ

دخال أأمه التحسينات الإضافية عىل النظام يتطلب مشاركة من املاكتب  .اخلدمات اليت يقدهما بشلك مبارش تطوير غري أأن اإ
ما ابس تخدام اخلدمات القامئة عىل برامج التصفح مبارشة أأو بتحسني أأنظمة تكنولوجيا امل علومات احمللية دلهيا حبيث الوطنية، اإ
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حتقق الانتفا  الأمثل من اخلدمات اجلديدة املقدمة، سواء اكن ذكل لصاحلها يه أأو لصاحل املودعني اذلين يتعاملون معها 
دارات دولية.ل ابعتبارها ماكتب   تسمل طلبات أأو اإ

 وضع اخلدمات

 (ePCTالنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )

تعامل قامئة عىل برامج التصفح.  مجموعة متنوعة من اخلدمات للمودعني واملاكتب من خالل واهجة ePCT نظاميتيح  .8
أأرجاء العامل ، مما سهَّل نفاذ املودعني واملاكتب يف مجيعا بلغات النرش العرش 2015أأبريل  16وقد أأتيحت واهجة التعامل منذ 

ىل  ورصدها  ،ن بشأأن الرباءاتمعاهدة التعاو  ناء عىللية من الطلبات املقدمة ب دلو يدا  املرحةل ااخلاصة ابإ وظائف الاكفة اإ
 .عاجلهتاوم

عدادوقت ويف  .9 ماكنية  ePCT بلغ عدد ماكتب تسمل الطلبات اليت تتيح لها وحدة الإيدا  يف نظام، هذه الوثيقة اإ اإ
عداد الط  وتنتفع عرشة من تكل تلفة من الاتتبار. مراحل تخ يف ماكتب أأترى بيامن توجد مكتبا،  16لبات ادلولية وتقدميها اإ

لكرتوين اكم يدا  اإ اتحة اإ ل من املاكتب ابس تضافة املكتب ادلويل خلادم الإيدا  الإلكرتوين اذلي تس تخدمه، مما يسمح لها ابإ
اتحة الإيدا  ePCT نظامخالل  ماكانهتا يف السابق مقترصة عىل اإ ما عن طريق وسائط مادي من خالل، بعدما اكنت اإ ة، اإ

عادة  زنيل حزمة يدوايت ىل خادم منفصل،  حتميلهامث اإ  PCT-EASY عىل ورق أأو عىل ورق وقرص مرن من أأقراصأأو اإ
قلميية العامةل بصفة مكتب  دارة دولية أأو مكتب معني ن ل فقط.  وبلغ عدد املاكتب الوطنية أأو الإ تمتتع  ممنتسمل طلبات أأو اإ

ىل  ماكنية النفاذ اإ ماكانته.أأو ماهتا هل بني املعاجلة الأساس ية تنوعت اس تخدا مخسني مكتبا ePCT نظامابإ  ادلمع أأو جمرد تقيمي اإ

 (eSEARCHCOPYخدمة نُسخ البحث الإلكرتونية )

ُ دخلت  .10 ىل عدد صغري طور التشغيل( eSearchCopyسخ البحث الإلكرتونية )خدمة ن من أأزوا   ابلنس بة اإ
 ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية، ويه اكلتايل:

RO/SG → ISA/AT 

RO/MY, RO/NZ, RO/PH, RO/SG → ISA/AU 

RO/US → ISA/IL 

RO/MY, RO/PH, RO/SG → ISA/JP 

RO/EA → ISA/RU 

RO/FI → ISA/SE 

ُ  الأزوا  تختلف الاس تخدامات الرئيس ية املتوقعة للخدمة، حيث تنقل تكلوتغطي  .11 سخ السجالت مجمعًة عن طريق ن
، مع تأأكيد ePCT ابس تخدام نظام التحميلومفرقًة من خالل معليات  1(PCT-EDI) خدمة تبادل الواثئق الإلكرتوين

ما عن طريق تسلمي قوامئ تشمل طلبات دولية متعددة،  طريق حتديد خانة الاتتيار ذات  أأو عنسداد رسوم البحث اإ
 لتحقق من معظم الوظائف الرئيس ية.يتيح ا، مما ePCT الصةل مضن نظام

                                                
1

رحةل ادلولية بني املكتب ادلويل واملاكتب اخلاصة ابملالإلكرتونية  التبليغاتس تخدم يف معظم تُ ( SFTP)الآمن  خدمة قامئة عىل بروتوكول نقل امللفات   
 الوطنية.
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ضافة املزيد من الأزوا . والتجهزيات جارية م .12  ييبجتر  مرشو  بدءويالَحظ بشلك خاص يف هذا الصدد ن أأجل اإ
دارة البحث ادلويل/املكتب الأورويب للرباءات ) يف املرحةل  فقططلبات ال  لتسملبثالثة ماكتب ( ISA/EPعىل صعيد اإ

دارة ت يعمل بصفة صة لأن املكتب الأورويب للرباءايكون هل دلةل خا حهجنا، غري أأن الأوىل ىل لل اإ بحث ادلويل ابلنس بة اإ
 .العاملأأرجاء ش ىت تسمل طلبات منترشة يف تب ل ماك 105

 العملأأولوايت 

س يواصل املكتب ادلويل حتسني جودة الأدوات الش بكية املتاحة للمودعني واملاكتب ونطاقها وسهوةل اس تخداهما،  .13
ل، عىل ويتيح عدد من جمالت العمتتطلب مشاركة املاكتب الوطنية.  لكن أأعظم الفوائد املنشودة يف الس نوات القادمة

 لتحقيق منافع معينة للمودعني أأو للماكتب أأو جلودة معلومات الرباءات املتاحة من النظام كلك. النحو املوحض أأدانه، فرصا

 ePCT الإيدا  ابس تخدام نظام

لكرتونياب ادلويل ماكتب تسمل الطلبات اليت مل ترش  بعد يدعو املكت .14 العمل عىل يف أأو  ،يف تسمل طلبات الإيدا  اإ
ن اكنت مع املكتب ادلويل عىل فتح تكل اخلدمة يف ماكتهبا، عىل أأن يس تضيفها ا تتعاونأأن  ،حتقيق ذكل ملكتب ادلويل اإ

ماكنية اس تخدام الإيدا  تفضل ذكل.  لتسمل طلبه،  طريق اتتيار املكتب ادلويل مكتباالش بيك عن وبيامن تتاح لأي مود  اإ
بل أأي مكتب يرغب يف فمل يعد تقدمي اخلدمات الش بكية يتطلب استامثرًا معتربًا م تسمل الطلبات ل مكتب العمل بصفة ن قن

ىل مودعي   .بدلهابلنس بة اإ

سقا  وقد وافقت مج  .15  PCT-EASY الإيدا  ابس تخدام خدمةاملبالغ اخملصومة من رسوم عية احتاد املعاهدة عىل اإ
ىل قةل اس تخداهما حاليا ، مستندة يف ذكل2015يوليه  1من  اعتبارا اكتب اليت تتيح الإيدا  الش بيك. دلى معظم امل أأساسًا اإ

تقدمي ب عىل ذكل، عرض املكتب ادلويل أأن يس تضيف خدمات الإيدا  الش بكية، مما يسمح ملاكتب تسمل الطلبات  وعالوة
 من )انظر الفقراتاانت املقدمة مضن طلٍب ما فعالية للمودعني وللماكتب الوطنية اليت تس تخدم الواثئق والبي خدمة أأكرث

ىل  2  (.PCT/A/46/3من الوثيقة  17و 16 والفقرتني PCT/WG/7/15 من الوثيقة 6اإ

ما عىل خا ePCT ويسمح الإيدا  ابس تخدام نظام .16 يداعها اإ عداد الطلبات ادلولية واإ دم يس تضيفه بشلك للمودعني اإ
آتر يس تضيفه املكتب ادلويل نيابةمبارش مكتب تسمل طلبات أأو عىل خادم  عن مكتب تسمل الطلبات، وذكل ابس تخدام  أ

 ت يس تخدهما بنجاح منذ بضع س نوات.نفس أأنساق امللفات وبروتوكولت الإيدا  اليت مازال الكثري من ماكتب تسمل الطلبا
ويف حاةل اس تضافة املكتب ادلويل للخادم، ميكن ملكتب تسمل الطلبات املعين معاجلة الطلبات ادلولية املودعة من خالل 

 PCT-EDI جلهبا ابس تخدام خدمة هالقامئة عىل برامج التصفح واخملصصة للماكتب، كام ميكن ePCT واهجة تعامل نظام
يدا  ش بيك قابل للنفاذ ل يمتكن أأي مكتب وابلتايل، ينبغي أأن  ملعاجلهتا يف نظام حميل. اتحة نظام اإ تسمل طلبات الآن من اإ

اتحة  أأو يدا  من نظام  نفاذاإ ىل نظامه القامئ لالإ ضافية من أأجل تطوير بنية حتتية  ePCTغري مقيد اإ دون تكبد أأي تلكفة اإ
 حملية لتكنولوجيا املعلومات وصيانهتا.

يدا  بنظام .17 لزامه املود  عدة منافع يمتزي هبا ع ePCT ولالإ ن برجميات الإيدا  الإلكرتوين السابقة من حيث عدم اإ
متثال الايع املس تخدمني للتأأكد من ابلنس بة جل ت واخلدمات املرجعية بتثبيت أأي برجميات خاصة، والتحديث املتواصل للبياان

اتحة معليات الفحص واملعاات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتملتطلب ينة اليت تنفذها الأنظمة الفعلية ، وقدرة النظام عىل اإ
املود  بوجود أأوجه تضارب يف مرحةل لحقة. أأن يتفاجأأ ب ملعاجلة أأعامهل، مما يكفل جتن س تخدمة يف املكتب ادلويلامل 

يف هناية املطا ، وابلتايل  PCT-SAFE برانمجوتقبهل ابلتوقف عن اس تخدام  ePCT نظاموسيسمح اتسا  نطاق توافر 
آتر.و  ذكل الربانمجملس تخدمة لصيانة حترير املوارد ا  توظيفها يف موضع أ
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 اثئق اليت يودعها املودعون لحقاالإرسال الإلكرتوين للو

ماكنية  ePCT نظام يتيح .18 ىل ماكتب تسمل لإرسالها  ليسالواثئق  حتميلاإ ىل املكتب ادلويل حفسب، بل كذكل اإ اإ
قد يرغب من حيث الأمتتة، الاحتياجات احمللية حسب در. و املص ذكلالطلبات والإدارات ادلولية املس تعدة لتلقهيا من 

تطار بتوافر وثيقة جديدة لالطال   PCT-EDI يف تلقي الواثئق ابلإرسال اجملمع من خالل خدمةاملكتب املعين  أأو بتلقي اإ
 للماكتب والقامئة عىل برامج التصفح.املتاحة  ePCT والتزنيل يف خدمة

ز كفاءة النظام تعزيزا اخلدمة ملاكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية اكفة أأن يعز  ومن شأأن السامح بتشغيل هذه  .19
دارة عظامي، خاصة ابلنس بة ل كبري يف ر تأأتتسجيل حالت  ميكن، حيث دولية يف بدل تختلفلمودعني اذلين يراسلون اإ

لكرتويناملراسالت  ونو  الوثيقة، مما ادلويل وموسومة برمق الطلب  الربيدية.  وتغمن املاكتب مزية تلقي الواثئق جاهزة يف نسق اإ
 ل من مك العمل الالزم جللب الربيد الوارد وتوجهيه بشلك حصيح.يقل  

ىل املكتب ادلويل رسال الأنوا  الإضافية من الواثئق اإ  اإ

ئية لعملية ما النتيجة الهنا تبلورنسخ ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية يف الوقت الراهن معظم الواثئق اليت تُ  .20
، ePCT لمودعني يف ملفوتكون هذه الواثئق متاحة لملكتب ادلويل.  فائدة اأأجريت دلى املكتب املعين أأو الإدارة املعنية ل

نسخ غري أأن الكثري من املراسالت املرحلية ل يُ . (PATENTSCOPEركن الرباءات ) معظم تكل الواثئق يف تتاحكام 
ىل املو املكتب ادلويل ول يُر  لفائدة ل عن طريق الربيد التقليدي.سل اإ ومن شأأن حالت التأأتر يف التسلمي أأن تسبب  د  اإ

ُ صعوابت معت ىل حالت تأأتر دة، الزمنية احملد   هلربة للمودعني يف الالزتام ابمل ب اس تكامل للمما يؤدي بدوره اإ ماكتب ويصع ن
دالعمليات ذات الصةل يف   .الوقت احملد 

دارة املاكتب الوطنية  .21 ابلفعل للمود  الواثئق متاحة  تكل، فقد تكون ePCT راسالهتا ابس تخدام نظامملويف حاةل اإ
ىل امل ePCT نظام من خالل بشلك فيه ومع ذكل فس يكون من املرغوب كتب ادلويل. ، حىت ولو مل تُرسل بشلك رمسي اإ

ىل املكتب ا عددا أأكربأأن ترسل املاكتب  عام اتحهتا تلقائيادلويلمن الواثئق اإ دومنا  ePCT من خالل نظام  عىل حنو يسمح ابإ
بل املكتب ادلويل.  تدخل يدوي من قن

 :لهذا النو  من املعاجلةاليت تكتيس أأمهية خاصة املواد املرحشة فامي ييل بعض و  .22

 (؛PCT/IPEA/408الآراء املكتوبة لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ) (أأ  

ضافية  (ب   (؛ PCT/IPEA/405أأو  PCT/ISA/206نظرًا لنعدام وحدة الاخرتا  )وادلعوات لسداد رسوم اإ

الواثئق يف ركن الرباءات ل تتاح هذه لبحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي )والواثئق املستشهد هبا يف معرض ا (  
(PATENTSCOPE و )ية ( دون تكبيد الإدارة ادلول 3)20للامدة  للمود  أأو املكتب املعنيَّ وفقاوةل بسهتتاح  لكن

ضافية(؛  أأي أأعامل أأو تاكليف بريدية اإ

دارة دولية  (د  وادلعوات الأترى لسداد رسوم أأو طلب تصويب أأو تقدمي واثئق أأو تصحيح عيوب أأو حتديد اإ
 تختصة.

 (eSEARCHCOPYخدمة نُسخ البحث الإلكرتونية )

دارات البحث ادلولية ابلتتصاص ابلترص  حيال الطلبات املودعة دلى ع .23 ماكتب تسمل طلبات دة تمتتع معظم اإ
 تسمل طلبات عىل النحو املبني يف اجلدول التايل.ل عىل الطلبات املودعة دلى تكل الإدارات بصفهتا ماكتب  أأترى عالوة
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دارة البحث  اإ
 ادلويل

AT AU BR CA CL CN EG EP ES FI IL IN JP KR RU SE US XN 

 تسملعدد ماكتب 
 الطلبات

30 19 6 4 8 10 3 105 15 2 4 3 9 17 32 18 20 5 

 

دارات البحث ادلولية عن طريق تسلمي  eSearchCopy خدمةوتتيح  .24 ماكنية تفض الأعباء الإدارية الإضافية يف اإ اإ
 ُ لكرتوين متسق بغض النظر عن املكتب اذلي ن عىل التخلص  مكتب تسمل الطلبات، عالوة معل بصفةسخ البحث بنسق اإ

ويلزم تقيمي املرشو  للوقو  عىل مدى ربيدية وجلب نسخ البحث الورقية. املراسالت المن حالت التأأتر اليت تسبهبا 
 من أأزوا  املاكتب. وسعسينه أأو توس يعه ليشمل نطاقا أأ تلبيته الفعلية للتوقعات، كام يلزم، حسب النتاجئ، حت 

آلياً   الاس تخدام الفعال للبياانت املقروءة أ

دخال معلومات تُ  ePCT يتيح نظام .25 دًل من س تخدم مبارشة يف املعاجلة بعددًا من "الإجراءات" مبا يتيح للمودعني اإ
ىل تفض كبري يف احداملت  مزيدضامن ب ذكلويسمح وضع التعلاميت يف تطاب.   ارتاكبمن الكفاءة يف املعاجلة، كام يؤدي اإ

جراء  الإجراءات تكلوترتبط املعلومات من اخلطاب.  نقلأأتطاء أأثناء  اكفة بعمليات دلى املكتب ادلويل، مثل طلب اإ
نسخة من  اس تخرا ، أأو حسب الطلب ادلويل أأو تعيينات حمددة، أأو )اثنيا(92ن مبقتىض القاعدة تغيريات عىل أأسامء وعناوي

ىل واثئق الأولوية. خدمة الويبو للن عن طريقواثئق الأولوية  ن املكتب ادلويل عىل افاذ الرمقي اإ س تعداد لتجهزي ومع ذكل فاإ
قدا ما عىل تنفيذ أأنظمة ملعاجلة  م عددأأنظمة ماكفئة ملاكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية، رشيطة اإ اكٍ  من املاكتب اإ

جراء املعاجلة من خالل الأنظمة اليت يتيحها املكتب ادلويل بشلك مبارش.  املعلومات الناجتة بفعالية أأو عىل اإ

. من مناذ  المنط الوريق معلومات منسقة بشلك مفيد بدل لإرسالفرص أأترى  ePCT كام تتاح خار  نطاق نظام .26
ُ ميكن فعىل سبيل املثال تطارات تسمل ن هل تقليداًي  ت خُتصصسخ البحث )مما اكن، عىل املس توى الإداري، أأمتتة اإ

دارات دولية وعىل صعيد موضوعي أأعىل، بدأأت عدشلك اكمل ابس تخدام تدفق بياانت. ( ب PCT/ISA/202 الاس دامرة ة اإ
رسال تقارير البحث ادلويل والتقارير المتهيدية ادلولية بشأأن قابلية امحلاية مبوجب براءة بنسق  التقارير دخلت ) XMLيف اإ

نتا  حاليًا، بيامن يتوقع دتول التقارير الصادرة  مرحةلمكتب امللكية الفكرية احلكويم جلهورية الصني الشعبية الصادرة عن  الإ
نتا  يف وقت لحقٍ  عن املكتب ويتيح تلقي من هذا العام(.  الأورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية مرحةل الإ

ماكنية تفض تاكليف الرتمجة وحتسني اخلدمات املتاحة للمس تخدمني، مع احدامل  درا هذه البياانت اإ ىلالرتمجة الآلية  اإ  اإ
 الطلب.ناء عىل ب ، مجموعة لغات تختلفة

آليًا مىت ما أأمكن توظيف ويرح   .27 جراء مناقشات مع أأي مكتب هممت بتبادل البياانت بشلك مقروء أ ب املكتب ادلويل ابإ
 .املُقدمةذكل خلفض التاكليف أأو حتسني جودة اخلدمة 

 الإرسال بني الآلت

آتر ل يوجد يف الوقت الراهن تيار  .28 ب تسمل الطلبات اكمةل للمعاجلة بني املكتب ادلويل من هجة وماكتأأمتتة ضامن لأ
ل والإدارات ادلولية واملاكتب املعي   مزية وتمكن . PCT-EDI تبادل الواثئق والبياانت ابس تخدام خدمةب نة من هجة أأترى اإ

د تأأخري ، لأن أأي عطل مؤقت يف النظام عىل أأٍي من اجلانبني ل يتعدى تأأثريه جمر  اوقوهت ابساطة تنفيذه تكل اخلدمة يف
ل أأكرث، بل ل  ة واحدة يوميا أأن العمليات اجملمعة جترى عادة مر  واثئق أأو بياانت.  غري انفقده يف بب  املعاجلة، عوضا عن تس 
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ل مر   س تخدام مناس بة التوقيت ابخدمات  أأن تُنفذ مبوثوقيةة واحدة أأس بوعيًا.  وابلتايل ل ميكن يكون ذكل يف بعض احلالت اإ
 هذا النظام.

آمن، مما  ePCT  خدماتوقد بدأأ العمل المتهيدي عىل توفري .29 اتحةش بكيا بشلك أ مناس بة خدمات مؤمتتة  ميكنه اإ
الطلب مىت اكن ذكل  بناء عىلالواثئق الالزمة  اس تخرا ، مبا يف ذكل توفري خدمات أأساس ية مشرتكة أأو التوقيت تقريبا

رسال مجموعات اكمةل من ال يف املكتب ادلويل  ةهويال دارة اخلدمات بتنفيذ نظام جديد لإ  تكلويرهتن نرش واثئق. مفضاًل عىل اإ
نظام ال د توافر تفاصيل وس يطرح املكتب ادلويل هذه الأمور للتشاور مبجر   .املؤمتتةنظمة يكون أأكرث تكي فا للتصديق عىل الأ 

 ق املنفعة.يحتق  من شأأهنابأأي تعليقات عامة بشأأن حتديد اخلدمات اليت يف غضون ذكل ب ، لكنه يرح  الهويةدارة لإ اجلديد 

 أأترى مسائل

دتول املرحةل من املسائل املؤثرة يف اخلدمات الش بكية، مبا يف ذكل  واثئق أأترى لهذا الفريق العامل عددا تتناول .30
( والرسوم PCT/WG/8/19)الوثيقة  (ePCTالوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )

)الوثيقة التأأتر والقوة القاهرة فامي خيص التواصل الإلكرتوين حالت و ( PCT/WG/8/21نة )الوثيقة امللو  
PCT/WG/8/22 ( ولغات التواصل مع املكتب ادلويل )الوثيقةPCT/WG/8/23عىل ذكل، ينبغي للماكتب  (. وعالوة

جراء حمد   ن مل تكن لها يف الوقت احلارض أأولوية اختاذ اإ  د.الوطنية أأن تكون عىل دراية ابملسائل التالية، واإ

 النص الاكمل ملتون الطلبات

يدا  الطلبات ادلول  يود   .31 يدا  الإ غري أأن اعدامد ية ومعاجلهتا بنسق النص الاكمل. املكتب ادلويل أأن يشجع عىل اإ
.  ولهذا أأس باب متنوعة، كبديل ذلكل PDFسق الإيدا  بن  تياردلى املاكتب اليت تتيح  اكن حمدودا XML بنسق التقليدي

سهوةل ويرس يف التحويل ه من نتيجًة ملا وجدو  XML املودعني عن أأدوات صياغة أأو حتويل نسقلكن أأحدها هو عزو  
ىل ىلPDF نسق املبارش من معاجل نصوص اإ ابملسح الضويئ. ويتيح  PDF نسق ، أأو حىت حتويل مطبوعات ورقية اإ

لك مبارش من أأنشئت بش Office Open XML (.docx) وثيقة بنسق حتميلحاليًا تيار  ePCT-Filing نظام
Microsoft Word  ل حتُ أأو غريه من معاجلات النصوص.  و ىل نسق تكل الوثيقةوَّ من د يف املرفق واو احملد   XML تلقائيًا اإ

ىل  اليت حيمتل عدم حتويلها بشلك  اخلصائصالتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  وتشري رسالت حتذير اإ
الكيفية اليت س يظهر هبا الطلب يف أأنظمة املكتب ادلويل الإلكرتونية وعند نرشه  لبيانض مس بق موثوق، وتُنشأأ معاينات عر 

من  706 بندنسق ما قبل التحويل" وفقًا لل يف هناية املطا .  وحُيتفظ بوثيقة معاجل النصوص الأصلية ابعتبارها ملف "
 كتشف يف اترخي لحق.صحيح أأي أأتطاء يف التحويل تُ عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مما يسمح بت ملالتعلاميت الإدارية 

ىل تقيمي هذه الأداة ومناقشة الكيفية اليت ميكن أأن تسهم هبا هذه  مجموعاتواملاكتب الوطنية و  .32 املس تخدمني مدعوة اإ
 نظام قامئ عىل معاجلة النص الاكمل ملنت الطلب. يف ضامنأأو غريها الأداة 

 سداد الرسوم مركزايً 

ماكنية سداد الرسوم املس تحقة للمكتب ادلويل بشلك مبارش عرب الإنرتنت ابس تخدام  ePCT يتيح نظام .33 حاليًا اإ
اتحة التسهيالت ئدامن أأو حساب جاٍر دلى الويبو. بطاقات ا  سامح خبيار سداد مركزي يف مرحةللل  هانفس وميكن التوسع يف اإ

لكرتونيااكتب تسمل الطل ما يف املس تقبل، لكن يف الوقت الراهن سيبقى من الالزم أأن تس متر م من  بات اليت تقبل الإيدا  اإ
د من وجود أأنظمة سداد فعاةل يف التأأك   الأجانبأأو الإدارات ادلولية اليت تتعامل مع املودعني  ePCT خالل نظام

 لس تخدامات هؤلء املودعني.



PCT/WG/8/20 
8 
 

جراء املزيد من املناقشات فامي يتع .34 لق برتتيبات "هيلك مقاصة" عىل وميكن اخلرو  مبقرتح مفصل يف هذا اجملال بعد اإ
ليه يف الوثيقة  ب املكتب ادلويل ومع ذكل، يرح  . C. PCT 1440والتعممي الإداري  PCT/WG/8/15النحو املشار  اإ

ذا اكنت وظيفة من هذا النو   حول ماماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية  تقدهما بياانتبأأي  ذا اإ أأن  تبني  مفيدة اإ
 يف التقيمي. مراعاهتاعن أأي مسائل ينبغي فهيا صح وتف ،معيلتنفيذها 

 دماتابخلاملاكتب الوطنية  انتفا مناقشة 

ن املاكتب الوطنية وأأعضاء الفريق العامل ومراقبيه  .35 ىل ما أأديل به من تعليقات يف الفريق العامل، فاإ ابلإضافة اإ
ىل شعبة  رسال تعليقات يف أأي وقت بشأأن تطوير اخلدمات اإ ىل اإ تطوير أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل مدعوون اإ

عىل ذكل، ميكن بدء مناقشات ثنائية الأطرا  بشأأن املتطلبات التقنية  . وعالوةpctbdd@wipo.int التايل: العنوان
التعاون خلدمات اجلديدة عن طريق التصال بشعبة اب الانتفا  لرشو  يفوالتطوير ومتطلبات الاتتبار ل  واجلداول الزمنية

 .pcticd@wipo.int التايل: ادلويل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل العنوان

ىل التعليق عىل  .36 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 القضااي الواردة يف هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


