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نة رسوماتال
ّ
 امللو

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص
 املودعةاملرحةل ادلولية للطلبات ادلولية يف الاكمةل معاجلة ابلألوان سعي لتقدمي ت  ةمنقحخطة يف هذه الوثيقة رد ت .1

 .PDF حرصا، دون تكل املقدمة بنسق XML بنسق

يداععىل  ينقادر الني غري ودعتقدمي ادلمع للموهبدف  .2 ىلدعا  النظر يف اقرتاح سابق أأعيد ،XML طلباهتم بنسق اإ  اإ
ىل  هاعىل أأساس حتويل  PDF بنسقار يف معاجلة الطلبات املودعة ابلألوان الاس متر   اشار الإ  مع ،لأسود والأبي اب رسوماتاإ

ىلالصفحة الأوىل يف  اتحة ب أأودع ابلألوانطلال أأن اإ لتسهيل ( PATENTSCOPE)الرباءات ركن عىل الوثيقة الأصلية  واإ
لهيا.  الرجوع اإ

 معلومات أأساس ية
ىل 339 والفقرات من PCT/WG/7/10)الوثيقة  أأبدى الفريق العامل، يف دورته السابعة، تأأييده لقرتاح .3  355 اإ

ىل السامح ابلإيداع الإلكرتوين للطلبات ادلولية اليت حتتوي عىل PCT/WG/7/30من الوثيقة  ملّونة،  رسومات( يدعو اإ
 لية عىل الأقل، مبا يف ذكل لأغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل.واليت س ُتعاجل بعد ذكل ابلألوان فامي خيص املرحةل ادلو 

وبشلك مركزي لس تخداهما يف املاكتب املعّينة  لأسود والأبي اب رسوماتوستُتخذ الرتتيبات الالزمة للسامح بتقدمي نُسخ ال
 اليت تشرتط ذكل لأغراض املعاجلة يف املرحةل الوطنية.
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عددا من العوائق التقنية ، PCT/WG/8/21 عىل النحو املبنّي يف الوثيقة ،قاكتشف املكتب ادلويل يف وقت لحو  .4
أأن تسبب اخنفاض مس توايت اخلدمة يف و  ،غري معيلمتعذر التنفيذ و  ةيالأصل بصيغته ل الاقرتاح من اشأأهنا أأن جتعاكن اليت 

 نواح أأخرى.

)احلاةل اليت حتتوي عىل صور  الواثئق عاجلةاملكتب ادلويل مل اس تخدهماليت ي أأن الأنظمة من  لكاشامل  ىكرب  وجنمت .5
 وثيقةاللك صفحات أأن تكون  فرتض( تXML خالف نسق أأخرى نساقطلبات ادلولية اليت تودع يف أأ الطبيعية مجليع ال 

 الأسود والأبي ت ابللونني صفحاتضم لتعامل مع واثئق امكن ملا أأ كتابة عدد كبري من الأنظمة،  عدتُ ولو مل . ذات النسقب
ملفات املس تخدم حاليا لتخزين و  ،فقط الأسود والأبي ذات اللونني  هصورب ،TIFF نسقكام أأّن  ن.الو حات أأخرى ابلأ وصف

نتاج  واكن من اشأأنللغاية.  فعال الصور الضغط  أأن يزيد بدرجة كبري  من ،رضورايحني مل يكن هذا  ،ناو لكيا ابلأل واثئقاإ
 ومتطلبات املعاجلة. ش بكةالنقل يف ال قدر  التحتية لتكنولوجيا املعلومات، من حيث مساحة التخزين، و  عىل البنية

ن حتويل  .6 ىل الأسود والأبي  ابللونني نص اإ ىل ترمزي املناطق السوداء ؤديلألوان غالبا ما ابق نساإ من  فكطيي اإ
ن  جود  الصور فقدان  عنه س ينتجو الرموز  التعرف الضويئ عىلأأداء من جود  هذا الأمر ل يقلّ س  . و يالرماد تدرجات اإ

ىلويأأعيد حت اكتب اليت ل املرحةل الوطنية يف يه ممارسة حتدث بكرث  يف دخول املوالأبي  والأسود نص ابللونني  ل النص اإ
 ن.الو ابلأ تقبل طلبات 

 XML مكنة للطلبات بنسقامل  عاجلةامل
معاجلة حرص املرحةل ادلولية عن طريق املشالك التقنية خالل يتخطى  ي من اشأأنه أأناذل ،احملمتل عاجلةاملمسار  ينّظم .7

بنسق  املودعة الوارد  ابلألوان عىل الطلبات الطلبات ادلولية
XML ،:عىل النحو التايل 

 XML بنسقاملودعة الطلبات ادلولية يف ح سمي  )أأ(
بأأنساق معينة يتفق علهيا نة ملوّ  رسوماتتخدام ابس  

، PNGو JPEG )بع  الأنواع الشائعة من ملفات
يف أأنواع امللفات ذات  رسوماتف  الوحتعىل الأرحج(. 

ىل  عوضا عنالأصيل، بنسقها الصةل  حتويلها اإ
 ىر وجت. احلال كام يه لأسود والأبي اب TIFF نسق

مكتب  يقبلها اليتأأنواع امللفات  عىلالتحويالت فقط 
في هذه ، فاملكتب ادلويل هاقبل ي  لولكن  تسمل الطلبات

ىل  يسعمع ال  لتحويلمن االأدىن  احلد ينفذاحلاةل،  اإ
أألوان لملفات املعنية )لفاظ عىل قمي الألوان الأصلية احل

 .(ماديالر  تدرجاتأأو اكمةل 

جراءات الفحص تسمل الطلبات مكتب ينفذو  )ب(  اإ
 PDF نسق أأو HTML نسخة من نسق عىلبناء 

 صورملفات الىل اإ  رسوماتوتستند ال ،XML مللف
 أأو مع احلد الأدىن من التحويالت. يةصل الأ  املودعة

وخيّزهنا ة يالأصل نسخة ال املكتب ادلويل  مليس تو  )ج(
 يةصل ابلأنساق املودعة الأ  رسوماتمع ال XML يف نسق

Application filed
in XML

PDF or HTML 
rendering used for 

formalities 
examination

XML and PDF sent 
to ISA for search

XML is “official” 
publication version; 
color HTML and PDF 

views available

If required: 
traditional black and 
white TIFF package 

generated also

Drawings viewed by 
receiving Office would 
usually be those actually 
filed, provided they were 
in an accepted format, 
as distinct from the black 
and white conversions 
viewed in the current 
process.

National phase 
entry; XML is 

“official” version 
communicated 
under Article 20

The designated Office 
would normally receive 
the XML and (potentially 
color) PDF files. Black 
and white TIFF packages 
could also be made 
available either routinely 
or on demand.
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 .أأو مع احلد الأدىن من التحويالت

ضافية ونرشمعاجلة أأي  أأساسالنسخة الأصلية يف  XML قنسيف  لبطويكون ال )د( من قبل املكتب  رمسي اإ
 ادلويل.

دار  البحث ادلويلهما س تخدت الاقتضاء( ل عند  نةملوّ  اصور شمل)ت  PDF س تنتج نسخ بنسقو  )ه(  فقلرت و  اإ
ضافية ملعاجلة اأأساس ، لفقطلأغراض مرجعية  املكتب ادلويل اس تخدهمسي ادلويل، و  لنرشاب  .اإ

 مثلام يه احلال الآن،، ملر  واحد  لأسود والأبي اب TIFF بنسق صورحزمة  ميكن أأن تقّدملزم الأمر،  ناإ و  )و(
خطارلتتاح مع النرش ادلويل و هذه احلزمة  ختضع ولن .20 لامد ، وفقا لذكل شرتطت املاكتب املعينة اليت  لأغراض اإ

 .ةاملرحةل ادلولييف معاجلة لأي 

دارات البحث ادلتكون يفرتض هذا الرتتيب أأن و  .8 ىل  ويلمجيع اإ عىل اس تعداد لإجراء البحث ادلويل، سواء استنادا اإ
عىل الأقل ، أأو ابلألوان رسوماتحتتوي عىل  PDF بنسق، أأو وثيقة ابلألوان رسوماتحتتوي عىل  قد XML بنسقحزمة 
جراء   أأنظمهتا ادلاخلية. لتلبية احتياجاترضورية  أأي حتويالت أأخرىاإ

 :ا ييلممواحد  املرحةل الوطنية عىل أأساسيف عاجلة امللبدء مس تعّد  نة املاكتب املعيّ تكون أأيضا أأن الاقرتاح ويفرتض  .9

 ؛حيامث انسب ذكل نالو ابلأ  رسوماتوحتتوي عىل  النرش ادلويل الرمسي تشلّك  XML بنسقحزمة  )أأ(

ن مضت حزمة  نالو ابلأ  رسوماتوحتتوي عىل ، XML بنسقحزمة  انمجة عن حتويل PDF بنسقوثيقة  )ب( اإ
XML أألواان؛ 

أأنظمة املكتب  انمجة عن حتويل تلقايئ ابس تخدامالأسود والأبي  للونني اب TIFF بنسق ملفات حزمة من )ج(
يكون قد خضع ابلرضور  لفحص أأن  ن، دونابلألواطلب دويل يودع خبصوص عادل ما ينرش اليوم ، وتادلويل

حدود ما يلزم استيفاؤه لإعداد أأي نرش دويل موحد مبا تقع "يف  تحويلال  جود  للتحقق من أأنية لإجراءات الشلك ا
 ؛"فيه الكفاية

رض التحويل التلقايئ الطلب اذلي اس تع ودعيقدهما م الأسود والأبي للونني اب ةليبدل وراق االأ مجموعة من  )د(
ليه يف الفقر   رأأى أأنه غري مالمئ.)ج( و  املشار اإ

من ابتداء لطلبات املودعة س تقبال ال جاهز الأنظمة الالزمة لهذا الرتتيب يف املكتب ادلويل تكون من املرحج أأن و  .10
ىل ج اادلولية أأيض الإداراتأأن تشري تنفيذ يتطلب ال ن أأ ، رمغ 2018 منتصف عام نسخ ك الوجهية الواثئق ملعاجلة  يهتاهز ااإ

نة كجزء امللوّ الصور  لقبولاملتعلقة ابلرباءات علومات املخدمات  ودموركذكل نة و املاكتب املعيّ كام ينبغي أأن تس تعد  بحث.ال 
 ادلولية. نشوراتمل من ا

 حلٌّ مؤقت ممكن
دارات لل  ب اليتاملاكتاملكتب ادلويل وعىل الأقل من  تطلبي أأعاله املقرتح احلل ل يزال  .11 بذل  بحث ادلويلتعمل اكإ

ن  ن حىتالو ابلأ  رسوماتال عاجلةمل أأنظمهتامواءمة تبدأأ ن أأ  ،تكون أأكرث فعالية، يك نةملاكتب املعيّ عىل ا ينبغيبع  اجلهد. و  اإ
ىللأسود والأبي ، اللونني اط رت شل تزال ت  قوانيهنا الوطنيةاكنت  تبدأأ لهذه املاكتب من أأن  ربأأنه ل هم مع الإاشار  اإ

 . بعيدليست ابل  يةمس تقبل  يف مرحةلابلألوان واثئق الأولوية ابس تالم 
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ىل  ضفو  .12 وقادرين  XML بنسق جاهزين لإيداع طلباهتم ونس يكون املودعنيأأن  يفرتض مضنيا ن احلل املقرتحأأ ذكل اإ
 النصف الااين يفو.  الطلباتتسملماكتب شعبية يف معظم ب  ،يف الوقت احلارض ،املذكور يداع الإ  ةطريقول تمتتع . عىل ذكل

 ابلنسقطلبات ادلولية ل ايف املائة من  3أأكرث من   الطلباتتسملماكتب فقط من ماكتب  ةثالث ت، تلق2015 من عام
العديد من  وتسملّ يف املائة(.  15.3ومكتب الصني:  يف املائة؛ 95.6 :ومكتب كوراي يف املائة؛ 98.9: مكتب الياابن)املذكور 

لكرتوين اليت متكل اكتبامل يداع اإ الولايت املتحد   الطلبات يفمكتب تسمل مثل ، فقط PDF طلبات بنسق أأنظمة اإ
املكتب ويعزز . تسمل الطلباتاكتب م بع قطعا ابلنس بة ل  غري ممكن XML بنسقتقدمي طلبات يكون قد و الأمريكية، 

يداعادلويل  نظام الإلكرتوين ملعاهد  التعاون ال ىل ع docx. من نسق ملفاتبتحميل السامح عرب  XML طلبات بنسق اإ
آليا حتويلها و ( ePCT نظام)بشأأن الرباءات  ىل نسقأ الأصيل لف ابمل افقر م، احملّدد يف املرفق "واو"عىل النحو  XML اإ
ف رّ للتع تقدمي اقرتاح قريباملكتب ادلويل درس ي، و من التعلاميت الإدارية 706 طبقا للبند تحويل"ما قبل ال ابعتباره "ملف 

ىل الآن منخفضة جدا نس بة القبول ل تزال ، ولكنلكرتوينالإ يداع حصيح لالإ  مبارشكنسق   docx.عىل نسق  .اإ

 2012 مايوقّدم يف  عاد  النظر يف الاقرتاح اذلياإ ، يف كتدبري انتقايل، الفريق العامل، قد يرغب بناء عىل ما س بقو  .13
ىل  ن احتوى  .(PCT/WG/5/15 من الوثيقة 21 ادلور  اخلامسة للفريق العامل )انظر الفقر اإ  رسوماتعىل  لبطواإ

، الأسود والأبي الطلب ابللونني  كن نرشابلألوان، فميل ميكن نرشه  لكرتوينبنسق اإ ودع أأ الرمادي و  تدرجاتب ن أأو الو ابلأ 
ضافةمع  نسخة من الطلب وأأن  الرمادي تدرجاتب ن أأو الو ابلأ  الطلب الأصيل أأودعأأن ب الأوىل ةصفحمالحظة يف ال اإ

م تخدتس  ل نة امللوّ  يةالأصل  رسوماتالعىل أأكرب سهوةل ب  عمتدالطلب أأن ي  ودع. وميكن مليف ركن الرباءاتة للتزنيل احمتالأصيل 
 .ةنوّ املل رسوماتابلاكتب اليت تسمح امل الوطنية يف يف املرحةل

آلياكشف ال صعب للغاية يو  .14 الإيداع  نظامكشف وي الرمادي.  تدرجاتابلألوان أأو ب  رسوماتوبشلك موثوق عن  أ
 رسوماتق بني فرّ النظام ل ي ولكنر بشأأهنا. ، وحيذّ الإلكرتوين للمعاهد  أأنساق امللفات اليت تدمع الألوان وتدرجات الرمادي

يف بع  ميكن  – لرماديتدرجا من تدرجات ا 256يسمح مبرور  بنسق ممسوحة ضوئيا الأسود والأبي خبطوط ابللونني 
ىل  احلالت  منطيف كبري  توي عىلحت " لأسود والأبي اب"صور و  – ماتبشلك اش به  الأسود والأبي اللونني حتويلها اإ

ربع يف مل الطلب ودعمابختيار  مثل هذا الرتتيبحيدث ، يفضل أأن لهذا السببالتحويل. و  ندع  ختفياليت س ت الظالل 
 أأو املكتب ادلويل. الطلبات تسمل كتبمل أأو الإجراءات الإدارية  الآيلالكشف عن طريق  لس امتر  الطلب عرب الإنرتنت، ا

تغيريات عىل ىل ال ع لتفاقا اس تغرقهسي  يتالالفرت   هنايةتاح يف ميكن أأن ي لتنفيذ و ا هذا الرتتيب بس يطوس يكون  .15
 ،عىل الأرحج 2017 ينايرحبلول )الالزمة  توفري خانة الاختيارالتغريات هبدف  تكلوتنفيذ  عرب الإنرتنت الإيداع أأنظمة

يداع الإلكرتوين الآمن(أأو املودعة ابس تخدام نظام الإيداع الإلكرتوين للمعاهد   اتلبط ابلنس بة لل   ،الربانمج احلاسويب لالإ
نقليال  أأطول فرت  زمنيةوس تلزم  وجب مب ضم تبليغاتعىل أأقراص فيديو رمقية ت "الأصلية"برزت حاجة لتقدمي الواثئق  اإ

 تطلب مشاورات أأكرث تعقيدا مع املس تخدمني.مما ي ، 87 قاعد وال 20 املاد 

 26و 11لقاعدتني العالقة اب
ن نظام المثلام  .16 من ، 11 قاعد ىل تعديل الن استند اإ فعالية اإ أأكرث س يكون  نةامللوّ  رسوماتنوقش يف دورات سابقة، فاإ

يداع السامح أأجل ال  ن العديد من املاكتب املعينة يبدو أأ لكن  لية والوطنية.ادلو  تنيحل ر أأثناء امل موحدبشلك  نةامللوّ  رسوماتابإ
دخال قرتحلن ي، يهلأجل غري مسمى. وبناء عل وذكل  ،من هذا القبيل تغيريل  أأو قانونيا تقنياجاهز  كون تلن  من هذا تعديل  اإ

 .الراهن الوقتيف  النوع

عىل  هامأأثر برشط قرص  لمعاهد لدون تعديالت عىل النظام الأسايس  ؤقتاملل احلالاقرتاح الرئييس أأو وميكن تنفيذ  .17
 قانساملتعلق بأأ  "واو"املرفق  دارية، ول س اميعىل التعلاميت الإ  ةاملطلوب  الوحيد ةالقانوني اتالتغيري وس تقترص . املرحةل ادلولية

عىل الصفحة الأوىل ويف نرشها  ينبغيمللفات املسموح هبا وتعريف النسخة الإلكرتونية من اس امتر  الطلب، واملعلومات اليت ا
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تنفيذها ميكن و  ،من تعماميت املعاهد  تعمميللمشاور  من خالل  النرش ادلويلعىل نسق  التغيرياتوس تخضع  .اجلريد 
دارية، ولكن  ةتعلميبواسطة  اشعار يف عرب ببساطةتنفذ رحج أأن ياإ يف  ، بلك تأأكيد،الإجراءات رشحوستُ . جريد  املعاهد  اإ

 .تسمل الطلبات اخلاصة مباكتباملبادئ التوجهيية 

جراء ال  ثر التغيري يفتسمل الطلبات لأ ماكتب فهم مدى عىل العملية  اتامرسيف امل تغيريويتوقف ال  .18  جحمنرش عىل اإ
جراءات   :ذنفيُ س  ياذلالفحص اإ

عداد ال تنص عىل أأنه 13.11 ظل القاعد س ت ( أأ )  ؛الأسود والأبي ابللونني خبطوط  رسوماتجيب اإ

أأن الطلب ادلويل يس تويف ن كتب تسمل الطلبات التابت متوىل م تنص عىل أأن ي  3.26 ظل القاعد س ت ( ب)
 يف حدود ما يلزم استيفاؤه لإعداد أأي نرش دويل موحد مبا فيهلأغراض املعاجلة يف املرحةل ادلولية " املاديةالرشوط 

 ".ةالكفاي

 تسمل الطلبات، فاإن مكتب عىل أألوان XML بنسقطلبات ادلولية املودعة ابحتواء ال يسمح س أأن النرش ادلويل ومبا  .19
ولكن  الرمادي.بتدرجات  ن أأوصور ابلألواأأهنا حتتوى عىل رد جمل رسوماتتقدمي أأي تصحيح للالطلب  ودعمعىل  شرتطي  نل

جراءميكن أأن   أأخرى. عيوبنة لوّ امل صورلاملفات يف اكن  نتصحيحات اإ  يُشرتط اإ

 لإقرار يف الاجهتاد تسمل الطلبات سيس متر مكتبف ، PDF قنس يفابلألوان طلبات ادلولية املودعة ل ل وابلنس بة  .20
ىل مدى احلاجة  ماكن  ويتوقف ذكل عىل مدى ،رسوماتال تصحيحاإ ىل نس بعدوفهمها  رسوماتال  قراءاإ ابللونني ق حتويلها اإ

 .هالنرش  الأسود والأبي 

لأغراض املرحةل الوطنية  الأسود والأبي للونني اب ترسومالالإيداع املركزي  غطيي حمك حات أأياقرت تشمل الال و .21
بني يف امل  عىل النحو، ن اقتضت احلال، اإ هبذا الصدد حمك وضع. وميكن ةنملوّ  رسوماتاكتب اليت ل تقبل امليف 

طلباهتم عىل مواصةل تقدمي تشجيع املودعني  ينبغي هأأنح اقرت الاهذا لغرض يُفرتض  لكنو  .PCT/WG/5/15 ةالوثيق
جراءأأنو  ،نة، وابلتايل تلبية متطلبات مجيع املاكتب املعيّ امعلييف حال اكن ذكل  الأسود والأبي ابللونني  التعديالت  ه ميكن اإ
ىل حاجة ماسة  تكون فهيا حالت ةجلعاملل املرحةل الوطنية دخو  دلىالفردية   اس تخداهما لكامهبدف ن لألوااب رسوماتتقدمي اإ

ابللونني  رسومات ترّص عىل اس تالمنة اليت يف بع  املاكتب املعيّ كام هو الطلب  الإبقاء عىلولكن يُفّضل  ،ذكلأأمكن 
 .الأسود والأبي 

ىل النظر يف  .22 ن الفريق العامل مدعوٌّ اإ اإ

 يف هذه الوثيقة.  الوارد اتالاقرتاح

 ]هناية الوثيقة[


