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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  52اإىل  52مايو 5112

الرسوم امللونة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1واهجت الاقرتاحات ادلاعية اإىل السامح مبعاجلة الرسوم املل ّونة يف املرحةل ادلولية ،واليت انقشها الفريق العامل و أأي ّدها
يف عام  ،5112صعوابت تقنية ولن تكون جاهزة للتنفيذ يف عام  .5112وسري ّحب املكتب ادلويل بأأية مناقشات تقنية
امللونة الواردة يف طلبات الرباءات ،مبا يف
جُترى ،خارج الاجامتع ،مع املاكتب الوطنية اليت نفّذت فعال أأنظمة ملعاجلة الرسوم ّ
ذكل معاجلهتا ابعتبارها واثئق أأولوية ،ومع الإدارات ادلولية اليت يه بصدد اس تحداث أأنظمة جديدة لهذا الغرض.

معلومات أأساس ية
 .5أأبدى الفريق العامل ،يف دورته السابعة ،تأأييده لقرتاح (الوثيقة  PCT/WG/7/10والفقرات من  332اإىل 322
ملونة ،واليت
من الوثيقة  )PCT/WG/7/30يدعو اإىل السامح اب إليداع الإلكرتوين للطلبات ادلولية اليت حتتوي عىل رسوم ّ
س جتعاجل بعد ذكل اب أللوان فامي خيص املرحةل ادلولية عىل ا ألقل ،مبا يف ذكل ألغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل .وستجتخذ
الرتتيبات الالزمة للسامح بتقدمي ن جسخ الرسوم اب ألبيض وا ألسود وبشلك مركزي لس تخداهما يف املاكتب املع ّينة اليت تشرتط
ذكل ألغراض املعاجلة يف املرحةل الوطنية.
 .3ويف ذكل الاجامتع ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه ميكن ،حسب اعتقاده ،وضع الرتتيبات الالزمة لنظام من
هذا القبيل يف عام  ،5112ولو أأن بدء التشغيل الفعيل س يعمتد عىل التارخي اذلي تصبح اإدارات البحث ادلويل قادرة فيه
امللونة.
عىل معاجلة الطلبات ادلولية بقدر اكف يسمح للفاحصني عىل ا ألقل مبشاهدة النسخ ّ
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 .2وعقب مناقشات أأجريت مع الإدارات ادلولية ،سواء بطريقة غري رمسية أأو خالل ادلورة الثانية والعرشين لجامتع
الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (انظر الفقرات من  42اإىل  42من
الوثيقة  ،PCT/MIA/22/22الواردة يف مرفق الوثيقة  ،)PCT/WG/8/2ابت من الواحض أأنه لن يكون مبقدور عدة
اإدارات دولية أأن تكون جاهزة يف غضون املهةل الزمنية املذكورة.
املفصةل ،صعوابت تقنية غري متوقّعة
 .2وعالوة عىل ذكل ،اكتشف املكتب ادلويل ،دلى اإعداد اقرتاحاته التقنية ّ
يف الطريقة املعزتم انهتاهجا أأصال ملعاجلة الطلبات ادلولية .ففي حني بدا الهنج املعزتم اتباعه فعال فامي خيص الطلبات ادلولية
املودعة بنسق  ،XMLوالإحاةل اإىل أحاد الصور بنسق  PNGأأو نسق  JPEGفامي خيص لك صورة (متيزيا عن الصور
املعروضة يف صفحات اكمةل قد حتتوي عىل أأكرث من صورة واحدة) ،فاإنه اكن س يفيض اإىل تكبّد تاكليف اإضافية ابهظة لقاء
معاجلة الطلبات ادلولية املودعة بنسق  .PDFوتنطوي تكل التاكليف اإما عىل وضع بنية حتتية اإضافية عىل مس توى املكتب
ادلويل (ورمبا أأيضا عىل مس توى املاكتب ا ألخرى اليت تتسمل الطلب ادلويل يف مرحةل لحقة) ،أأو احلاجة اإىل حتويل
وثيقة  PDFاإىل نسق  XMLفور تسلمها من قبل املكتب ادلويل ،وذكل ابلرسعة الاكفية ومبس توى ادلقة العايل املطلوب
لس تخداهما ألغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل.
 .2وابلتايل سيتع َّذر الرشوع يف توفري اخلدمة املعزتم اإاتحهتا يف عام  – 5112وس يعمتد حتديد اترخي مراجع عىل اس تكامل
مواصفة معلية للمعايري التقنية ومتطلبات املعاجلة ميكن للمكتب ادلويل والإدارات ادلولية اس تخداهما أكساس لس تحداث
النظام الالزم.

اخلطوات القادمة
امللونة اإلكرتونيا ومعاجلهتا بفعالية يف احلالت اليت يسهم فهيا
 .7يظ ّل املكتب ادلويل ملزتما مبفهوم السامح ابإيداع الرسوم ّ
ذكل يف حتسني جودة الكشف .غري أأنه جيب الاضطالع مبزيد من العمل من أأجل تصممي نظام يكفل حتقيق النتاجئ املرتقبة،
دون حتميل املكتب ادلويل أأو املاكتب الوطنية تاكليف جارية جديدة ابهظة يف تأأدية أأي من أأدوارها بصفهتا مكتبا لتسمل
الطلبات أأو اإدارة للبحث ادلويل أأو اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل أأو مكتبا مع ّينا أأو مكتبا خمتارا.
 .4وسري ّحب املكتب ادلويل بأأية مناقشات غري رمسية جُترى ،خارج الفريق العامل ،مع املاكتب اليت نفّذت أأنظمة وطنية
امللونة الواردة يف طلبات براءات مودعة بنسق  .PDFكام سري ّحب املكتب ادلويل بأأية تعليقات ترد من
ملعاجلة الرسوم ّ
اإدارات البحث ادلويل بشأأن أأي تفضيالت قد تبدهيا حيال أأنساق امللفات اليت ينبغي أأن تجرسل هبا نجسخ البحث املش متةل
ملونة ألغراض املعاجلة الفعاةل.
عىل رسوم ّ
ملونة يقتيض اإعداد واثئق ا ألولوية
 .2ويشري املكتب ادلويل أأيضا اإىل أأن قبول الطلبات ادلولية اليت حتتوي عىل رسوم ّ
اب أللوان وقبولها .وسري ّحب املكتب ادلويل بأأية معلومات ترد ،خارج الفريق العامل ،من أأي ماكتب وطنية تط ّبق فعال أأنظمة
لس تحداث أأو تسمل واثئق ا ألولوية اب أللوان ،أأو أأية اإشارات أأخرى اإىل طريقة تعاملها مع واثئق ا ألولوية الواردة اب ألبيض
وا ألسود واليت متث ّل طلبات مودعة أأصال اب أللوان.

 .11اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

