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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 العامل الفريق

 
 العاشرة الدورة

ىل  8جنيف، من   2017مايو  12ا 
 
 

سخ خدمة
ُ
 بشأن التعاون ملعاهدة الورقي غري النظام(/eSearchCopy) اإللكرتونية البحث ن
 للرباءات األوروبي املكتب يف الرباءات

ورويب للرباءات عداد املكتب الأ  وثيقة من ا 

 ملخص
وقد نُفذ  ( يف املكتب الأورويب للرباءات.eSearchCopyتصف هذه الوثيقة خدمة نسخ البحث ال لكرتونية ) .1

ىل أأغسطس  2015برانمج جترييب للخدمة مبشاركة مجموعة حمدودة من ماكتب تسمل الطلبات من يوليو  ويعزتم . 2016ا 
املكتب الأورويب للرباءات، ابلتعاون مع املكتب ادلويل، أأن ميدد اخلدمة عىل مراحل ليك تس تخدهما ماكتب تسمل الطلبات 

 املهمتة الأخرى رشيطة استيفاهئا للرشوط الالزمة.

 معلومات أأساس ية
ىل املكتب ادلو .2 وصورة  22ا للقاعدة يل وفقيف الوقت احلايل، يُرسل معظم ماكتب تسمل الطلبات النسخة الأصلية ا 

دارة البحث ادلويل وفق ىل ا  . وتُرسل الغالبية العظمى للنسخ الأصلية من الطلبات ادلولية 23ا للقاعدة منفصةل عن البحث ا 
لكرتوني ىل املكتب ادلويل ا  دارة للبحث ادلويل من ماكتب تسمل الطلبات ا  ا عرب اليت ُحدد فهيا املكتب الأورويب للرباءات ك 

ولكن  (.ePCT( أأو النظام ال لكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )PCT-EDIام تبادل الواثئق ال لكرتوين )نظ
ابس تثناء عدد قليل من ماكتب تسمل الطلبات، ل ينطبق ذكل عىل نسخ البحث املس تلمة من املكتب الأورويب للرباءات 

ر  دارة للبحث ادلويل، فاملامرسة احلالية يه ا   ا أأو عىل أأقراص مدجمة.سالها ورقيبصفته ا 

ىل املكتب  وحرصا .3 عىل وضع أ لية حممكة وفعاةل من حيث التلكفة ل حاةل صور البحث من ماكتب تسملم الطلبات ا 
دارة للبحث ادلويل عن طريق املكتب ادلويل، نفمذ املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل برانجما  الأورويب للرباءات ك 

ىل خدمة نسخ البحث ال لكرتونية )يس  رائدا لكرتونياeSearchCopyتند ا  عن طريق املكتب  ( ل رسال صور البحث ا 
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ادلويل )يُعرف دلى املكتب الأورويب للرباءات ابمس "النظام غري الوريق ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"( يف الفرتة من يوليو 
ىل أأغسطس  2015 لكرتوين جديد . وهيدف هذا الربانمج الرائد2016ا  رسال ا  ىل تقيمي جدوى وضع نظام ا  ل حاةل نسخ  ا 

دارة للبحث ادلويل مبشاركة عدد حمدود من ماكتب تسمل الطلبات ذات  ىل املكتب الأورويب للرباءات بصفته ا  البحث ا 
ىل مواقع جغرافية خمتلفة، وهيدف أأيض ىل حتديد رشوط متديد هذه اخلدمةالأجحام اخملتلفة واملنمتية ا  ىل ماكتب  ا ا  اجلديدة ا 

ا واخلدمة ال ن تُطبق دلى ماكتب تسمل الطلبات يف ادلول املتعاقدة وقد كن الربانمج التجرييب انحج تسمل طلبات أأكرث.
س بانيا والياابن والرنوجي وفنلندا، وكذكل املكتب ادلويل بصفته مكتب تسمل طلبات. التالية: يطاليا وا  رسائيل وا   ا 

، يعزتم املكتب الأورويب للرباءات، ابلتعاون مع املكتب ادلويل، أأن ميدد هذه اخلدمة اجلديدة وبعد الربانمج التجرييب .4
رسال صور بغية التخيل تدرجيي ليك يس تخدهما أأي مكتب تسمل طلبات هممت ومس توٍف للرشوط الالزمة، وذكل ا عن ا 

 البحث ابلربيد العادي.

 الرباءاتمفهوم النظام غري الوريق ملعاهدة التعاون بشأأن 
لكرتونيا .5 حاةل صور البحث ا  لكرتونيا تتطلب ا  حزمة  عن طريق املكتب ادلويل أأن يرسل مكتب تسملم الطلبات ا 

لكرتونية تضم النسخة الأصلية وعددا من املرفقات( مع أأي وثيقة غري موجودة يف هذه احلزمة  النسخ الأصلية )مجموعة واثئق ا 
( 12.3ا للقاعدة ) خاصة، الرتمجة ـ عند الاقتضاء ـ لأغراض البحث ادلويل وفقولكن يلزم وجودها يف حزمة نسخ البحث 

لكرتوني ىل املكتب ادلويل ا  ( أأو النظام ال لكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن PCT-EDIا عرب نظام تبادل الواثئق ال لكرتوين )ا 
 ادلويل بأأن املودع قد سدد رسوم البحث.عن ذكل، جيب أأن يبلغ مكتب تسمل الطلبات املكتب  فضال (.ePCTالرباءات )

دارة للبحث  ولعل هذه املسأأةل هامة لضامن أأن رسوم البحث املتعلقة بصور البحث اليت يتلقاها املكتب الأورويب للرباءات ك 
 ادلويل قد ُسددت.

جراء البحث ادل .6 دارة البحث ادلويل اخملتصة اب  ويل املعين، وبعد وبعد التحقق من أأن املكتب الأورويب للرباءات هو ا 
، واحلصول عىل ال بالغ بأأن املودع قد 12.3عىل القاعدة  احلصول عىل الرتمجة ـ عند الاقتضاء ـ لأغراض البحث ادلويل بناء

عداد حزمة نسخ البحث )نسخة من حزمة النسخ الأصلية ال لكرتونية الواردة  سدد رسوم البحث، يبارش املكتب ادلويل ا 
دارة للبحث ادلويل ابمس مكتب تسملم من مكتب تسملم الطلبا ت وأأي مرفقات لها( املتاحة للمكتب الأورويب للرباءات ك 

 ش بكة اتصالت خاصة أ منة. الطلبات من خالل

ىل املكتب ادلويل الواثئق الالحقة، اليت مل تُدَرج يف حزمة النسخ  وفضال .7 عن ذكل، ترسل ماكتب تسملم الطلبات ا 
ىل املكتب  ePCTأأو  PCT-EDIةل لحقة، عن طريق نظام الأصلية لأهنا وردت يف مرح مث حييلها املكتب ادلويل ا 

دارة للبحث ادلويل ابس تخدام نفس ش بكة التصالت اخلاصة ال منة.  الأورويب للرباءات ك 

لكرتوني .8 رسال نسخ البحث ا  ىل معلية ا  الوريق  ا عرب املكتب ادلويل "بعملية ال رسال وفق النظام غريوسيشار فامي ييل ا 
ىل ال رسال الوريق لنسخ البحث جيب أأن تُفهم أأيض شارة ا  رسالها ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات" وأأي ا  ىل ا  شارة ا  ا عىل أأهنا ا 

 عرب الأقراص املدجمة حيث تتطابق الأخرية مع ممارسة ال رسال احلالية.

ىل النظام غري الوريق ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات طار الانتقال ا   ا 
ىل ال رسال وفق النظام غري الوريق ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  .9 قبل السامح ملكتب تسمل الطلبات ابلتحول ا 

ىل ال رسال وفق  جيب التأأكد من أأن هذا التحول لن يرض اليقني القانوين. ومن مث، فللك مكتب تسمل طلبات هممت ابلنتقال ا 
 الانتقال مرحةل تقيمي قصرية تس تغرق عادة شهرين.النظام غري الوريق للمعاهدة، تس بق معلية 

رسال الوريق )مبارشة(  .10 وخالل مرحةل التقيمي، يمت ال رسال ال لكرتوين لصور البحث عرب املكتب ادلويل ابلتوازي مع ال 
دارة للبحث ادلويل، وذكل بغية تقيمي معلية ال رسال  ىل املكتب الأورويب للرباءات ك  وفق النظام من مكتب تسمل الطلبات ا 
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ماكنية التتبع ومدى اكامتل  غري الوريق للمعاهدة مقارنة ابل رسال الوريق من حيث املهةل الزمنية الالزمة وجودة البياانت وا 
 الواثئق الواردة واتساقها.

جيايب للمقاييس املذكورة  .11 ىل ال رسال وفق النظام غري الوريق للمعاهدة ابحلصول عىل تقيمي ا  من  أ نفاويرهتن الانتقال ا 
جيابيا املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل. حىت يس تويف مكتب تسملم  ومن الناحية العملية، لن يكون هذا التقيمي ا 

جيابي الطلبات مجموعة الرشوط احملددة. ذا كن التقيمي ا  ا منه س يصبح ا، سيُبلمغ مكتب تسمل الطلبات ابلتارخي اذلي اعتبار وا 
يقاف ال رسال الوريق.ال رسال وفق النظا  م غري الوريق للمعاهدة نظام ال رسال القيايس، ومن مث ا 

جراء تقيمي  .12 ويعمتد التخطيط واجلدول الزمين ملرحةل التقيمي )عىل سبيل املثال، عدد الواثئق اليت يتعني تقيميها من أأجل ا 
متام التقيمي أأو الك الأمرين( عىل جحم مكتب تسمل ا بعدد نسخ البحث املرسةل الطلبات مقاس قاطع أأو الوقت املطلوب ل 

دارة للبحث ادلويل.س نواي ىل املكتب الأورويب للرباءات ك    ا 

 المتديد التدرجيي خلدمة النظام غري الوريق ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املهمتة ابلنضامم  تلقى املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل ابلفعل طلبات من العديد من ماكتب تسمل الطلبات .13

ىل خدمة النظام غري الوريق للمعاهدة. ىل الوقت واجلهد الالزمني لتطبيق اخلدمة يف لك مكتب تسمل طلبات، ليس ونظر  ا  ا ا 
ن  ا عىل توفري هذه اخلدمة اجلديدة لاكفة ماكتب تسمل الطلبات يف وقت واحد.املكتب الأورويب للرباءات قادر  ومن مث، فا 

ا، سيمت متديد خدمة النظام غري الوريق للمعاهدة عىل مراحل وبصورة أأكرث حتديد ا.ة اجلديدة سيمت تدرجييمتديد هذه اخلدم
، خيطط املكتب الأورويب للرباءات لمتديد خدمة النظام 2017ففي  ماكتب تسمل طلبات. 4أأو  3جملموعات قوام لك مهنا 

ىل   ماكتب تسمل طلبات. 10 ا حنومجموعات قواهما مجيع 3غري الوريق للرباءات ا 

ىل املكتب وعىل أأي مكتب تسمل طلبات هممت ابس تخدام خدمة النظام غري الوريق للمعاهدة أأن يرسل طلب .14 ا ا 
  international_pct_affairs@epo.org الأورويب للرباءات عرب عنوان الربيد ال لكرتوين التايل:

ىل ال حاطة علام   .15 ن الفريق العامل مدعو ا  ا 
  الوثيقة. مبضمون هذه

 

 ]هناية الوثيقة[

 


