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 عاهدة التعاون بشأن الرباءاتمل الشبكيةاخلدمات 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

اتحة أأدوات لقد أأسهمت اخلدمات  .1 الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )اخلدمات الش بكية للمعاهدة( يف وضع واإ
نة لالس ت تقترص   الللبات والإدارات ادلولية واملاكتب املعّينة. ولخدام من قبل املودعني وماكتب تسملجديدة وحمس ّ

أ حاد الللبات ومعاجلهتا، بل تشمل أأيضا الوظائف املتعلقة برصد تدفق الللبات  عىل الوظائف اخلاصة بتصفحالتحسينات 
دارة تدفق العمل بفعالية وحتديد املشالك احملمتةل يف مراحل مبكّرة.  ادلولية للمساعدة عىل اإ

صدارا مكّرسا لقابلية  .2 عىل  القامئةاخلدمات  اس تعاملوفضال عن الوظائف، ستشمل أأبرز التلورات يف هذا العام اإ
نة لإدارة النفاذ. وس متكّن اخلدمات املتاحة "خاصية جديدة مج التصفح، س ُيدرج بران للشلك وطريقة العرض" وأأنظمة حمس ّ

حاةل ابس تعامل النظام اجلديد لإدارة النفاذ أأيضا من اس تحداث ونرش خدمات أ منة جديدة وأأكرث فعالية   .ال لتبني لالإ

دارات دولية:  ماكتب الوطنية بصفهتا ماكتب لتسملنس بة للوفامي ييل الأولوايت القصرية الأجل ابل  .3 الللبات أأو اإ
" وضامن توافر الواثئق الرئيس ية الصادرة عن املكتب عىل 2ضامن متكّن املودعني من حتميل واثئق لفائدة املكتب؛ " "1"

اة لإحاةل نُسخ البحث بنسق كأد ( eSearchCopyنسخة البحث الإلكرتونية ) نظامتقيمي أأو بدء اس تخدام و " 3الإنرتنت؛ "
لكرتوين متساوق بني املكت دارة للبحث دويلب وأأي مكتب أ خر بصفته مكتبا لتسملاإ  . الللبات أأو اإ

عن حالت  ، واليت تشرتط من املاكتب املعّينة توفري معلومات95 ولن يبدأأ نفاذ التعديالت املُدخةل عىل القاعدة .4
، ولكن يُلمتس من املاكتب ضامن توفري لك 2017 يوليو 1منح امحلاية، قبل دخول املرحةل الوطنية واملنشورات وحالت 
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املعلومات املللوبة يف أأقرب فرصة ممكنة بدل من انتظار أ خر حلظة. ويتيح املكتب ادلويل أأنظمة ملساعدة املاكتب عىل القيام 
 ملرحةل الوطنية.بذكل، ومساعدهتا أأيضا عىل اس تخراج الواثئق والبياانت الالزمة للمعاجلة يف ا

ىل النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا للمودعني واملاكتب حتسني اس تخدام الأدوات املتاحة ويف  والفريق العامل مدعو   .5 اإ
دخالها عىل اخلدمات الش بكية من أأجل توفري خدمة عالية اجلودة للمودعني واملاكتب  حتديد التلويرات الإضافية املس تحسن اإ

جاملية أأقّل.املعّينة والغري بتلكف  ة اإ

 مج التصفحالقامئة عىل بران (ePCTنظام املعاهدة الإلكرتوين )دمات الراهن خلالوضع 

مج التصفح حفسب بل كذكل خدمات من قبيل ل يشمل اخلدمات القامئة عىل بران ، اذليePCT يسعى نظام .6
خدمة قامئة عىل بروتوكول نقل امللفات )ويه  PCT-EDI ( وخدمة eSearchCopyنسخة البحث الإلكرتونية )

ىل ضامن متكّن ماكتب تسمل الللبات والإدارات ادلولية تُس تخدم ( SFTP) ال من رسال الواثئق والبياانت(، اإ لأغراض اإ
لبات واملكتب ادلويل من توفري خدمات عالية اجلودة بكفاءة واتساق وأأدىن قدر من التاكليف الإدارية، أأاي اكن منشأأ الل 

 ادلولية.

مج التصفح للمودعني وماكتب تسمل الللبات، حاليا، لك الوظائف الالزمة للمعاجلة اخلدمات القامئة عىل برانوتوفر  .7
الإلكرتونية دلى مكتب تسمل الللبات واملكتب ادلويل، ابس تثناء واثئق الأولوية الصادرة عن مكتب الإيداع الأول يف شلك 

ىل  رسالها يف ذكل الشلك اإ ل تُقبل النسخ الإلكرتونية  –ملكتب ادلويل مكتب تسمل الللبات أأو اوريق واليت ل يزال جيب اإ
لكرتونيا. 85اليت جيرهيا املودع ابملسح الضويئ. وابلرمغ من هذا التقييد، يُس تمل حنو   ابملائة من واثئق الأولوية اإ

عداد هذه الوثيقة،  .8 تركّز وهناك نلاق أأضيق من اخلدمات املتاحة مبارشة لفائدة الإدارات ادلولية. ويف وقت اإ
رسال الواثئق واملعلومات فامي خيص الإدارات اليت مل تقم بأأمتتة اكمةل لالإجراءات املعنية.عىل اخلدمات املبارشة أأساسا   اإ

ىل ملفات املكت )أأ( دارات نفاذ مبارش اإ تدخل مضن اختصاصها، ب ادلويل فامي خيص الللبات ادلولية اليت يُتاح لالإ
 مبا يف ذكل الواثئق والبياانت الببليوغرافية.

داراتميكن ل )ب( لهياالواثئق للمودعني واملاكتب الأخرى بتحميل  السامح الإ ما  – املوهجة اإ الواثئق املُس تلمة ميكن اإ
خلارات لبيان أأ  ن هناك وثيقة جديدة يف الانتظار( أأو تُرسل يف دفعات عرب تزنيلها من واهجة املتصفح )تُرسل اإ

ابلنسق ذاته املُس تخدم يف الواثئق املُس تلمة من املكتب ادلويل. وسيمت يف القريب توس يع نلاق  SFTP بروتوكول
رسال نُسخ البحث  عندما يُفّضل  مج التصفحانة عىل برالقامئ ePCT خدمات نظام بواسلةهذا الرتتيب للمتكني من اإ

رسالها عرب ب  .SFTP روتوكولذكل عىل اإ

ىل املكتب ادلويل  )ج( رسالها اإ رسال الواثئق الالزم اإ دارات حتميل الواثئق يف النظام، سواء لأغراض اإ ميكن لالإ
اتحة الواثئق عىل الفور للمودع )ميكن حتقيق هذه النتيجة أأيضا ابس تعامل املزيد من اخلدما أأو ت املتأأمتة عرب جملّرد اإ

 .(SFTP روتوكولب

جراءات قامئة لس تحداث تقارير البحث وال راء املكتوبة لإدارة البحث  .9 وحبلول اجامتع الفريق العامل، س تكون هناك اإ
 أأدانه(. 25 )انظر كذكل الفقرة ادلويل
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اتحته من مضن تقارير الإدارة، ما هو متاح أأو ،هناك عىل ذكلوعالوة  .10  قبل اجامتع الفريق العامل، مبا يف ذكل: يلزم اإ

 ملخص الللبات املودعة، حبسب النوع والوضع؛ –ملاكتب تسمل الللبات  )أأ(

دارات البحث ادلويل  )ب( ملخص الللبات ادلولية اليت دلى املكتب ادلويل عمل هبا  –ملاكتب تسمل الللبات واإ
 عالقة؛واليت تدخل مضن اختصاص املكتب عندما تبدو نسخة البحث 

ملخص الللبات ادلولية اليت دلى املكتب ادلويل عمل هبا واليت تدخل مضن  –لإدارات البحث ادلويل  )ج(
 اختصاص الإدارة عندما يكون تقرير البحث ادلويل عالقا؛

ملخص الللبات ادلولية اليت يعمل املكتب ادلويل بشأأهنا أأن ملالبة  –لإدارات الفحص المتهيدي ادلويل  )د(
ىل الإدارة ولكن تقرير الفحص المتهيدي ادلويل بقي عالقا.قُّد    مت اإ

دارة عبء العمل الواقع عىل عاتقها، مبا يف ذكل  .11 ويُؤمل أأن تس تخدم املاكتب تكل التقارير بنشاط للمساعدة عىل اإ
ىل املس توى ترسيع الكشف عن احلالت املنلوية عىل مشالك ومعاجلهتا. وستُبذل هجود بغرض الارتقاء بتكل التقارير  اإ

ىل املعلومات.  الأمثل يف سبيل زايدة فرص نفاذ املس تخدمني، مبختلف احتياجاهتم، اإ

 مج التصفحالقامئة عىل بران( ePCTخدمات نظام املعاهدة الإلكرتوين )اس تعامل 

عداد هذه الوثيقة، يتيح  .12 يداع الللبات ادلولية ل ePCT نظاميف وقت اإ ماكنية اإ مكتبا من ماكتب تسمل  37زهاء اإ
كتب ادلويل( خادم يس تضيفه املكتب ادلويل. ومن مل مكتبا مهنا )مبا يف ذكل مكتب تسمل الللبات اب 26الللبات، دلى 

ىل تكل القامئة يف املس تقبل القريب.  املزمع أأو من املتوقّع أأن تُضاف عدة ماكتب أأخرى اإ

قل مكتبا  50كرث من لأ وتُتاح  .13 ىل نظاممن املاكتب الوطنية والإ ماكنية النفاذ اإ  أأي، بصفة واحدة أأو أأكرث  ePCT ميية اإ
كتب معنّي أأو خمتار. ويس تخدم حنو م حص المتهيدي ادلويل أأو ويل والفكتب للبحث ادلم بصفة مكتب لتسمل الللبات أأو 

طار هماهما اخلاصة ابملرحةل ادلولية.ابنتظام، اخلدمات القامئة عىل برانمن تكل املاكتب، مكتبا  40 وتس تعمل  مج التصفح يف اإ
أأشاكل حتديد املشالك ماكتب أأخرى تكل اخلدمات لأغراض التقيمي أأو دلمع اخلدمات املُقدمة للزابئن أأو أأشاكل أأخرى من 

 وتسويهتا.

مكتبا من ماكتب تسمل الللبات للمودعني بزتويده بواثئق ما بعد الإيداع من خالل حتميلها ابس تعامل  37ويسمح  .14
مج التصفح؛ أأما فامي القامئة عىل بران ePCT من تكل املاكتب الواثئق عرب واهجة نظاممكتبا  34. ويس تخرج ePCT نظام

ن الواثئق تُرسل يف دفعات من خالل  دارات البحث PCT-EDI خدمةخيص بقية املاكتب فاإ دارات من اإ . كام تسمح تسع اإ
 .ePCT امل نظاموالفحص المتهيدي ادلوليني للمودعني من تزويدها ابلواثئق من خالل حتميلها ابس تع

 eSearchCopy اس تعامل خدمة

دار  من املاكتب تتأألف من مثاينزوجا  36، حاليا، بني eSearchCopy تُس تعمل خدمة .15 دارات البحث  اتاإ من اإ
مكتبا من ماكتب تسمل الللبات. وجيري تقيمي اخلدمة لضامن استيفاهئا التوقعات اخلاصة ابجلودة واملالءمة من  19ادلويل و

مبا يف  –تنهتج ممارسات خمتلفة  حيث التوقيت عند اس تعاملها من قبل ماكتب لتسمل الللبات ختتلف من حيث النوع أأو
عت أأساسا ابلوسائل  ذكل املاكتب اليت تقع قرب الإدارة ادلولية أأو تبعد عهنا كثريا؛ واملاكتب اليت حتيل واثئق أأود 

بواسلة  الإلكرتونية أأو نُسخت أأساسا ابملسح الضويئ من الورق؛ واملاكتب اليت توفر معلومات عن تسديد رمس البحث
 أأو عرب دفعة من الإخلارات الصادرة عن نظام مركزي ملعاجلة الرسوم. ePCT يف نظامبياانت فردية 
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 الفرص والأولوايت

دخا ه عىل اخلدماتالتلوير امل   مج التصفحالقامئة عىل بران توقّع اإ

ىل طائفة واسعة من التحسينات اللفيفة املتوقّع أأن تدخل حزّي التلبيق يف العام املقبل، س تكون  .16 ابلإضافة اإ
دخالها عىل خدمات نظامال   2016 يف عام مج التصفحانالقامئة عىل بر ePCT تلويرات الرئيس ية اليت يعزتم املكتب ادلويل اإ

 كام ييل:

صالح "شلك و  )أأ( طريقة عرض" التلبيق اخلاص بربانمج التصفح بغرض توفري تصممي أأسهل من حيث اإ
 الاس تخدام وأأكرث اتساقا وجاذبية؛

الهوية والنفاذ ميكّن املودعني )ورمبا املاكتب اليت تس تخدمه( من ادلخول ابس تعامل أأنظمة نظام جديد لإدارة  )ب(
للتحقق تكون أأسهل من حيث الاس تخدام مقارنة ابلشهادات الرمقية احلالية، وتضمن مس توى مماثال من الأمن عىل 

 الأقل؛

نة لتدفق العمل لفائدة ماكتب تسمل الللبات لتوضيح ا )ج( ملعاجلة الإضافية املللوبة وضامن عدم ترتيبات حمس ّ
غفال أأي  جراءاإ  ؛اإ

نة، مبا يف ذكل اس تخدام املعلومات  )د( حتسني اس تخدام املعلومات القابةل للقراءة أ ليا بغرض توفري خدمات حمس ّ
نة من أأجل حتسني فاعلية نفاذ املودعني واملاكتب املعيّ  XML املستشهد هبا من تقارير البحث ادلويل املُرسةل بنسق

ىل الواثئق املستشهد هبا، مبا يف ذكل الرباءات امل  ىل الأرسة ذاهتا واملستندات خبالف الرباءات.واخملتارة اإ  نمتية اإ

 اخلدمات الش بكية

ىل ذكل، يعكف املكتب ادلويل عىل تلوير مجموعة أأولية من اخلدمات الش بكية بغرض تقيمي الفرص املتاحة  .17 ابلإضافة اإ
اخلدمات. وميكن أأن تُس تعمل تكل اخلدمات لأغراض التفاعالت ال لية ش به ال نية مع املودعني  ومدى اهامتم املاكتب بتكل

دارة الرباءات( أأو املاكتب. ومن شأأهنا، يف الوقت احلايل، أأن تمكّل اخلدمات ادلورية القامئة عىل  مجموعة )من خالل أأنظمة اإ
ّل حملّها. والغرض املنشود أأول هو الأمتتة الفعاةل للخدمات أأن حتدون ، برانمج التصفح واليت متثّل خدمات التواصل الراهنة

حيث يكون اختاذ الإجراء الالزم، أأو عىل الأقل الإقرار ابلس تالم، أأمرا ملحا، أأو ميكن حتقيق أأوجه كفاءة أأخرى من خالل 
قرار أ يل ابلس تالم أأو أ ليات حتقق أ ين من ال  بياانت. ومن الإماكنيات املتاحة الاس تعامل املبارش للبياانت من نظام أ خر أأو اإ

ضفاء طابع مركزي عىل بعض اخلدمات التقنية املشرتكة للحد من تاكليف التلوير والصيانة وضامن نتاجئ متسقة بني  الأخرى اإ
 خمتلف املاكتب.

دخالها عىل خدمة  eSearchCopy التلويرات املزمع اإ

ل عدد من التحسينات عىل  .18 س امي  عقب التعقيبات الواردة من املاكتب املشاركة، ل eSearchCopy خدمةأأدخ 
ىل أأنظمهتا بفعالية  توس يع نلاق الواثئق املتاحة وحتسني البياانت ذات الصةل لمتكني املاكتب من اس تجالب املعلومات أ ليا اإ

دخالها يف املس تقبل القريب توافر ال  عرف عىل احلروف ابملسح بتقنية الت املعاجلنص أأكرب. ومن التحسينات الأخرى املزمع اإ
دارات  XMLفامي خيص متون الللبات اليت مل تودع بنسق  الضويئ وزايدة حتسني البياانت الببليوغرافية اليت تشرتطها اإ

البحث ادلويل. وأأبرزت تكل العملية أأيضا مشالكت تقنية ل ميكن معاجلهتا عىل املدى القريب، ولكهنا ستساعد يف تصممي 
 يف املس تقبل.اذلي س ُيجرى ي الأمع مسار العمل التلوير 
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 ePCT الاس تخدام الفعال لنظام

هناك مسأأةل تكتيس أأمهية بقدر أأمهية التلويرات التقنية املُدخةل من قبل املكتب ادلويل ويه مدى اس تخدام  .19
 كل، مبا يف ذاملاكتب للفرص اجلديدة املتاحة للتواصل بفعالية أأكرب وتقدمي خدمات أأفضل بشلك عام للمس تخدمني الهنائيني

 الغري واملاكتب املعّينة.

وحتقيقا لهذا الغرض، يقرتح املكتب ادلويل أأن يكون من أأولوايت املاكتب السامح للمودعني بزتويدها ابلواثئق من  .20
لكرتونيا  ىل نسخ الواثئق الورقية ابملسح الضويئ. ويعين ذخالل حتميلها اإ زاةل احلاجة اإ  أأن كللضامن ردود رسيعة وواحضة واإ

لكرتونية  . غري اخلاصة احملليةلإدارة الواثئق ستبدي رغبة يف السامح بذكل عرب خدماهتا هبا خاصة املاكتب اليت دلهيا أأنظمة اإ
دارات دولية تعاجل مكية كبري من الللبات املودعة عن طريق ماكتب تسمل الللبات  أأن معظم املاكتب اليت تعمل بصفهتا اإ

ىل من اخليارات املمكنة  ePCT نظاملبات. وابلتايل، ينبغي أأن يكون فضال عن ما يودع دلهيا من ط  لضامن النفاذ الفعال اإ
النظام ابلنس بة للمودعني اذلين ليس دلهيم حساابت مس تخدمني دلى أأي من اخلدمات الش بكية اليت تتوىل الإدارة ادلولية 

 تشغيلها بشلك مبارش.

ىل أأكرب قدر ممكن من الواثئق، مبا يف ذكل ينبغي أأن يمتكّن وعالوة عىل ذكل،  .21 لكرتونيا اإ املودعون من النفاذ اإ
ىل املكتب ادلويل. والواثئق اليت تكتيس أأمهية خاصة يف هذا الصدد يه  رسالها اإ الاس امترات والواثئق اليت ل يُشرتط اإ

 الواثئق اليت قد تتللب ردا مضن همةل صارمة، مثل ما ييل:

 (؛PCT/IPEA/408ارة الفحص المتهيدي ادلويل )ال راء املكتوبة لإد )أأ(

ضافية بسبب انعدام وحدة الاخرتاع ) )ب( ىل تسديد رسوم اإ  PCT/ISA/206ادلعوات اإ
 ؛(PCT/IPEA/405 أأو

تُتاح تكل الواثئق يف ركن  نالواثئق املستشهد هبا خالل البحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل )ل )ج(
ضافية 3)20 للمودع أأو املكتب املعنّي طبقا للامدةعة برس الرباءات، ولكهنا تُتاح  ( دون أأعامل أأو تاكليف بريدية اإ

دارة ادلولية(؛  ابلنس بة لالإ

ىل تسديد رسوم أأو )د( دارة تصحيح أأوجه نقص أأو تقدمي واثئق أأو الامتس تصحيح  ادلعوات الأخرى اإ أأو حتديد اإ
 دولية خمتصة.

 احملليني بتوفري تكل الواثئق من خالل خدمة حملية ملعاينة امللفات، كام ويف حني ميكن معوما ضامن املنافع للمودعني .22
ن معظم الإدارات تتعامل مع عدد كبري من املودعني من دول أأخرى. والأمه من ذكل رمبا هو أأن بعضا من  ُذكر من قبل، فاإ

، مّرة أأخرى، مفن املهمّ ملعّينة. وابلتايل تكل الواثئق )وخباصة نُسخ الواثئق املستشهد هبا( قد يكون مفيدا ابلنس بة للماكتب ا
اتحهتا من خالل   .ePCT نظاماإ

القامئة عىل برانمج  ePCT نظاموينبغي الرتكزي عىل أأنه ل جيب عىل املاكتب توفري تكل الواثئق ابس تخدام واهجة  .23
رسالها ابس تعامل  اتحهتا أ ليا للمودعني واملاكتب املعّينة بشلك  PCT-EDI خدمةالتصفح. فميكن اإ مع رموز الواثئق املناس بة واإ

 ، أأو يف ركن الرباءات لفائدة امجلهور عامة، حسب طبيعة الوثيقة.ePCT نظامخصويص من خالل 
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 املنشورات

ىل النرش ادلويل، ومن شأأن ذكل  .24 جراءات املعاجلة ادلاخلية املؤدية اإ دخال تعديل عىل اإ التعديل حتسني الكفاءة يُعزتم اإ
دارة أأفضل للمنشورات ادلولية اليت تنلوي عىل بعض الصعوابت، وعىل وجه التحديد الللبات اليت حيتوي فهيا  وضامن اإ

 (.PCT/WG/9/16 الرمس املرافق للملخص عىل نص )انظر كذكل الوثيقة

 XML بنسق املُرسةلالواثئق 

ليه يف الفقرةكام .25 لإدارة ( أأعاله، بدأأ املكتب ادلويل يف اس تالم تقارير البحث ادلويل وال راء املكتوبة د)16  أأشري اإ
ابس تالم املزيد من تقارير البحث من عدد من الإدارات ادلولية. ويرّحب املكتب ادلويل بشدة  XML البحث ادلويل بنسق

أأو بنسق نيص من عدد أأكرب من  XML ة ادلولية عن قابلية امحلاية برباءة بنسقادلويل وال راء املكتوبة والتقارير المتهيدي
أأعاله، عىل  9 القامئة عىل برانمج التصفح، كام ُذكر يف الفقرة ePCT نظامل الإصدار القادم خلدمات متالإدارات ادلولية. ويش  

ىل اس تحداث تقارير البحث ادلويل وال راء املكتوبة، اليت قد ت جراء هيدف اإ كون مفيدة ابلنس بة لبعض الإدارات وتساعد يف اإ
 مناقشة القضااي والرشوط ابلنس بة لإدارات أأخرى.

وس يوىل اهامتم لوضع وتنفيذ معايري جديدة أأخرى لزايدة فعالية تقامس املعلومات اليت تشرتطها املاكتب لأغراض  .26
افية العامة واملعلومات اخلاصة ابملعاجلة، فضال عن معاجلة الللبات ادلولية بلريقة فعاةل، مبا يف ذكل املعلومات الببليوغر 

 املُعمتد مؤخرا. ST.26 املعلومات املوضوعية من قبيل قوامئ التسلسل الواردة يف نسق املعيار

ىل ذكل، أأنشئ داخل خدمة الإيداع الإلكرتوين .27 رفاق  ePCT وابلإضافة اإ نظام اس تجالب لمتكني املودعني من اإ
ىل مبتون الللبات Microsoft Word ة بنسقواثئق ُمعد احملّدد يف  XML نسق، لُتحّول حمتوايهتا بعد ذكل اإ

صدار حتذيرات عندما تُواجه صعوابت( وتظّل الوثيقة الأصلية يف امللف بنسق  املرفق "واو" من التعلاميت الإدارية )مع اإ
يداع  من التعلاميت الإدارية. ويُؤمل أأن يشّجع العمل 706 قبل التحويل طبقا للبند ما يف هذا اجملال املزيد من املودعني عىل اإ

 الللبات بأأنساق النص الاكمل يف املس تقبل، واملسامهة ابلتايل يف حتسني جودة املعلومات املُقدمة من خالل نظام املعاهدة.

 املعلومات اخلاصة ابملرحةل الوطنية

من  95 ، تعديالت عىل القاعدة2015 أأكتوبراعمتدت مجعية املعاهدة، يف دورهتا السابعة والأربعني املعقودة يف  .28
ىل املكتب ادلويل بشأأن حالت الالحئة التنفيذية للمعاهدة تشرتط من املاكتب املعّينة  رسال معلومات مناس بة التوقيت اإ اإ

ن دخول املرحةل الوطنية واملنشورات الوطنية وحالت منح امحلاية عىل الصعيد الوطين. وستُتاح تكل املعلومات عرب رك
نة لرباءاتاخلاصة ابعلومات املالأخرى املعنية بتوريد  الرباءات ومكعلومات مجمّعة للجهات ، مما ميكّن من توفري معلومات حمس ّ

 بقدر كبري خبصوص احلالت اليت قد تكون فهيا احلقوق الوطنية عالقة أأو ممنوحة.

ىل توفري املعلومات ولكن املاكتب ، 2017 يوليو 1عىل القاعدة حزّي النفاذ يف  املُدرجةوس تدخل التعديالت  .29 مدعوة اإ
ن أأمكن ذكل. وهناك عدد من املاكتب املعّينة اليت توفر فعال معلومات عن دخول املرحةل الوطنية . غري 1قبل ذكل التارخي اإ

أأنه جيب توس يع تكل املامرسة لتشمل لك املاكتب املعّينة، وجعلها أأنسب من حيث التوقيت وأأوسع لتشمل املعلومات 
رسال املعلومات اخلاصة ابملرحةل الوطنية بنسقاخلاصة ابملنشور  XML ات وحالت منح امحلاية. وترد قامئة مواصفات اإ

يتعلق ببيان أأرقام املنشورات  وس ُتحّدث يف القريب لتضميهنا حكام 2عىل املوقع الإلكرتوين للويبو CSV نسق أأو

                                                
1

ميكن الاطالع عىل وضع توافر املعلومات اخلاصة بدخول املرحةل الوطنية يف خدمة ركن الرباءات عىل املوقع التايل:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/nationalphase.jsf. 

2
 .n/data/national_phase/http://www.wipo.int/patentscope/eانظر املوقع التايل:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/nationalphase.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/nationalphase.jsf
http://www.wipo.int/patentscope/en/data/national_phase/
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رسال احلايل، ل تنص املواصفات سوى عىل رسد أأرقام الللبات وت الوقت )يف وارخي النرش أأو منح امحلاية(. وميكن اإ
العنوان  عىل لضامن حصة الإجراءات اجلديدة لإدخال البياانت الاختبارالاس تفسارات حول النسق أأو توجيه طلبات 

 .patentscope@wipo.intالتايل: الإلكرتوين 

ىل املاكتب اليت  .30 دارة امللكية الصناعيةوابلنس بة اإ (. IPAS) ليس دلهيا أأنظمة مؤمتتة خاصة هبا، تتيح الويبو نظام اإ
ل لإدارة أأشاكل أأخرى من  77وذكل النظام يُس تخدم ال ن من قبل  مكتبا )مبا يف ذكل املاكتب اليت ل تس تخدمه حاليا اإ

رسال املع ىل املكتب ادلويل. وهو يسمح احلقوق، مثل العالمات التجارية( وينلوي عىل وحدات متكّن من اإ لومات املللوبة اإ
أأيضا ابس تخراج معلومات من املكتب ادلويل للمساعدة عىل معاجلة حالت دخول املرحةل الوطنية خبصوص الللبات ادلولية 

ت ، أأو الاس تفادة من الوحدات لتحسني معاجلة حالIPAS املنشورة. واملاكتب اليت ترغب يف تقيمي النرش احملمتل لنظام
ىل  دخول املرحةل الوطنية بناء عىل املعاهدة، مدعوة   التصال بشعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية عىل اإ

 .william.meredith@wipo.intالعنوان الإلكرتوين التايل: 

القامئ عىل  ePCT قبل النرش ادلويل، جيدر التذكري بأأن تلبيقرحةل الوطنية بكّرة يف املامل خول ادلحالت  غراضولأ  .31
ىل الواثئق  ميكّنبرانمج التصفح  ماكنية النفاذ اإ املاكتب املعّينة من الإخلار حباةل دخول يف املرحةل الوطنية واحلصول عىل اإ

 الإماكنية أأيضا خخدمة ش بكية يف املس تقبل، مبا ميكّن من والبياانت الببليوغرافية املوجودة يف امللف. ومن املزمع أأن تُتاح تكل
جراء الوظائف املعادةل أ ليا.  اإ

 العالقة مبنصات الويبو وخدماهتا الأخرى املوهجة للماكتب

ىل نظام .32 املذكور أأعاله، يدير املكتب ادلويل خدمات أأخرى ينبغي أأن تعتربها املاكتب الوطنية  IPAS ابلإضافة اإ
ضافية مفيدة عدهتا يف معلها أأ كوسائل كفيةل مبسا زابئهنا من املودعني، ويه حتديدا خدمة الويبو للنفاذ لو بتوفري خدمات اإ

ىل نتاجئ البحث والفحص( ونDAS) الرمقي  .(WIPO CASE) ظام الويبو للنفاذ املركزي اإ

تفاقية ل اجملرى التقليدياملودعني يف اس تخدام  ةمهنا مساعد الأسايسخدمة اكن الغرض  DAS عد خدمةتُ ويف حني  .33
هنا ُمدجمة غراض اابريس لأ  بشلك جيد يف نظام املعاهدة وميكهنا السامح للماكتب الوطنية بتوفري ال ن لإيداع يف اخلارج، فاإ

عاةل لس تخداهما مع طلباهتم خدمة زهيدة التلكفة ملساعدة زابئهنا من املودعني الوطنيني بتقدمي واثئق الأولوية بلريقة ف
 امللالبةادلولية، وخباصة يف احلاةل اليت يس تخدم فهيا املودع مكتبا لتسمل الللبات خيتلف عن املكتب اذلي أأودع فهيا 

ىل طلبات سابقة يف  47 000أأكرث من  هناك ، اكن2012 لأولوية. ويف عاماب وطنيا مكتبا  75من تكل امللالبات استنادا اإ
 .خمتلفا
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بلريقة املرتبلة بللبات الرباءات مس واثئق البحث والفحص من تقاماكتب الرباءات  WIPO CASEنظام ميكّن و  .34
جراء، وذكل لتحسني كفاءة أ منة فرصة الاطالع عىل تقارير س ياق املعاهدة، يف  ،للماكتبتيح وس ت الفحص ادلويل.  اإ

ىل تقرير البحث ادلويل والتقرير أأخرى  ماكتب حةل الوطنية يفاخلاصة حبالت دخول املر البحث والفحص  ابلإضافة اإ
اتحة عن قابلية امحلاية برباءة. ادلويل المتهيدي  صدار حمدودويف حني يُزمع اإ ماكنية من هذا النظام  اإ عرب ركن الرباءات )يتيح اإ

ىل الواث اتحة تقارير ليت ئق الواردة من املاكتب االنفاذ اإ البحث والفحص الصادرة عهنا للجمهور أأبدت موافقهتا عىل اإ
ىل نظام  هبذه ن الانضامم اإ ىل اللائفة الاكمةل لتقارير البحث  WIPO CASEاللريقة(، فاإ ماكنية النفاذ اإ س يتيح للماكتب اإ

اتحة ما تصدره من تقارير البحث والفحص كام والفحص املتاحة عرب النظام.  س ميكّن املاكتب املس تعدة للقيام بذكل من اإ

 مزيدا PCT/WG/9/4 الوثيقةوتورد يف هذه العملية عند اللزوم(.  IPAS نظامملاكتب مشاركة أأخرى )ميكن أأن يساعد 
ة وسائر املنظامت احلكومية مجيع ادلول الأعضاء يف املعاهدوتشجيعا ملاكتب  WIPO CASEمن التفاصيل حول نظام 

طار املعاهدة عىل الانضامم  ىل ادلولية العامةل يف اإ  .WIPO CASEمنصة نظام اإ

ن  .35 ىل الإحاطة علام  لعامل مدعو  الفريق ااإ اإ
ابلتلويرات امُلدخةل عىل اخلدمات الش بكية 

للمعاهدة، والتعليق عىل الأولوايت املقرتحة، 
لوية يف ها الأو وحتديد قضااي أأخرى ينبغي منح 

 اخلدمات الش بكية للمعاهدة.

 ]هناية الوثيقة[


