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ر إل
ّ
 الرباءاتالتعاون بشأن فصل الثاني من معاهدة رجراءات الالبدء املبك

عدادمن وثيقة  ورويب للرباءات اإ  املكتب الأ

 ملخص

ىل زايدة  .1 للحوار بني املودع والفاحص خالل الفصل الثاين  ةاملتاح الفرتة الزمنيةحتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاح يريم اإ
دارة الفحص المتهيدي ادلويل من )أأ( 1.69الرباءات. ولهذا الغرض يُقرتح تعديل القاعدة التعاون بشأأن من معاهدة  لمتكني اإ

ما تقرير البحث ادلويل أأو الإعالن اذلي بدء الفحص المته  يدي ادلويل عندما يتوفر دلهيا الطلب والرسوم ذات الصةل واإ
دارة البحث  مل يلمتس مودع  ، ما1)اثنيا(43كتوب املعد بناء عىل القاعدة ، والرأأي امل ()أأ(2)17ادلويل بناء عىل املادة تصدره اإ

رجاء بدء الفحص المتهيدي ادلويل ح  )أأ(.1)اثنيا(54 ىت انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل القاعدةالطلب رصاحة اإ

 معلومات أأساس ية

دارة الفحص المتهيدي ادلويل الفحص المتهيدي ادلويل  .2 قبل انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل يف الوقت احلايل، ل تبدأأ اإ
رسال تقرير البحث ادل1)اثنيا(54القاعدة  )أأ( 2)17 ويل أأو الإعالن بناء عىل املادة)أأ(، أأي ثالثة أأشهر اعتبارا من اترخي اإ

ىل املودع، أأو  شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية، مع الأخذ ابملهةل اليت تنقيض أ خر الأمر  22والرأأي املكتوب اإ
عند استيفاء اس امترة الطلب )أأ((. وحيق للمودع أأن يتنازل عن تكل املهةل بأأن يلمتس رصاحة البدء املبكّر 1.69 )القاعدة

(PCT/IPEA/401 غري أأن املودعني اذلين يطلبون .) جراءات دارة اإ الفصل الثاين دلى املكتب الأورويب للرباءات بصفته اإ
ل بشلك معتدل. ماكنية التنازل اإ  للفحص المتهيدي ادلويل ل يس تخدمون اإ

شهرا اعتبارا  28ادلويل تقرير الفحص المتهيدي دة لإعداد املهةل احملد تبلغ، 2.69 ومن هجة أأخرى وبناء عىل القاعدة .3
لبدء الفحص المتهيدي ادلويل أأو س تة  1.69 من اترخي الأولوية، أأو س تة أأشهر اعتبارا من املوعد املنصوص عليه يف القاعدة
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دارة الفحص المتهيدي ادلويل  اذلي تس تمل فيهتارخي ال أأشهر اعتبارا من  عىل أأن ، 2.55 قدمة بناء عىل القاعدةامل الرتمجةاإ
 هةل اليت تنقيض أأخريا.يؤخذ ابمل 

يكون الوقت املرتوك لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل يك تعد الرأأي ، 2.69و 1.69بني القاعدتني  التفاعلونتيجة  .4
، وتصدر تقرير 66 ()ج((، ومتنح شهرين ملودع الطلب يك يودع تعديالت بناء عىل القاعدة2)34املكتوب الأول )املادة 

( أأقّل من مخسة أأشهر يف غالب الأحيان. وتكل الفرتة تفرض أأعباء أأكرب ابلنس بة 70قاعدة الفحص المتهيدي ادلويل )ال
، بتنفيذ PCT/R/2/7 من الوثيقة 36 اليت قامت، اس تجابة للتوصيات الواردة يف الفقرةلإدارات الفحص المتهيدي ادلويل 

صدار رأأي مكتوب اثن يف  جراءاتس ياسة اإ الرمسية للمكتب  ورويب للرباءات )اجلريدةالفصل الثاين، ومهنا املكتب الأ  اإ
 (.532، 2011الأورويب للرباءات 

 الاقرتاح

ىل التعقيبات الإجيابية  جراءاتابإ  رتة الزمنية القصرية نسبيا للقياميف ضوء الف .5 الفصل الثاين وابلنظر، من هجة، اإ
دراج رأأي مكتوب اثن يف الفصل  ىل املس تلمة من املس تخدمني الأوروبيني فامي خيص اإ لزايدة احلوار  املس متر تأأييدمهالثاين واإ

دارة 1.69 يقرتح املكتب الأورويب للرباءات تعديل القاعدة ، من هجة أأخرى،خالل الفحص المتهيدي ادلويل )أأ( لمتكني اإ
ما تقرير الفحص المتهيدي ادلويل من بدء  البحث الفحص المتهيدي ادلويل عندما يتوفر دلهيا الطلب والرسوم ذات الصةل واإ

دارة البحث ادلويل بناء عىل املادة والرأأي املكتوب املعد بناء عىل ()أأ(، 2)17 ادلويل أأو الإعالن اذلي تصدره اإ
رجاء بدء الفحص المتهيدي ادلويل حىت انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل  ، ما1)اثنيا(43 القاعدة مل يلمتس مودع الطلب رصاحة اإ
 )أأ(.1)اثنيا(54 القاعدة

كأساس لإجراءات  34و 19ر هذا الاقرتاح عىل حق املودع يف تقدمي تعديالت بناء عىل املادتني ولن يؤث .6
 الثاين. الفصل

ومل يقدم املودع تكل  34 راعي تعديالت بناء عىل املادةن يوبناء عليه، ويف حال اكن عىل الفحص المتهيدي ادلويل أأ  .7
دارة الفحص المتهيدي ادلويل وجب عىلمع طلبه، فعال التعديالت  ىل تقدمي ( PCT/IPEA/431 تدعوه )الاس امترة أأن اإ اإ

)ه((. ويتعني أأل يبدأأ الفحص 1.69)ز( و1.60)ج( و9.53يف ادلعوة )القواعد  حمددةالتعديالت يف غضون همةل معقوةل 
دارة الفحص المتهيدي ادلويل التعديالت أأو قبل انقضاء  املهةل احملددة يف ادلعوة بناء عىل المتهيدي ادلويل حىت تتسمل اإ

 .عىل أأن يؤخذ ابلرشط  اذلي يس توىف أأول)ز(، 1.60 القاعدة

ىل جانب  19 ويف حال اكن عىل الفحص المتهيدي ادلويل أأن يراعي تعديالت بناء عىل املادةويف الس ياق نفسه،  .8 اإ
دارة الفحص المتهيدي  فحص المتهيدي ادلويل قبل أأن تتسمل صورة من أأل تبدأأ الالبياانت املرافقة الوجهية، وجب عىل اإ

 التعديالت املعنية.

ىل النظر يف  .9 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

 واملبيّنة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

 2 ................................................................................. ملهةل احملددة هلبدء الفحص المتهيدي ادلويل وا 69القاعدة 

متهيدي ادلويل  69.1  2 ........................................................................................................ بدء الفحص ال

 2 .......................................................................................................................... ]بدون تغيري[  2.69

 

  

                                                
1

ىل حالت الإضافة واحلذف، عىل التوايل، بتسطري النص املعين وشطبه.   يُشار اإ
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 69القاعدة 
 بدء الفحص المتهيدي ادلويل واملهةل احملددة هل

متهيدي ادلويل  69.1  بدء الفحص ال

ىل  مع ) أأ ( دارة الفحص المتهيدي ادلويل أأن تبدأأ الفحص )ه(مراعاة أأحاكم الفقرات من )ب( اإ ، يتعني عىل اإ
 املذكور عندما يتوفر دلهيا لك ما ييل:

 طلب الفحص المتهيدي ادلويل "1"

املبلغ املس تحق )ابلاكمل( لرمس املعاجلة ورمس الفحص المتهيدي، مبا يف ذكل رمس ادلفع املتأأخر و  "2"
 ، عند الاقتضاء؛2)اثنيًا(58 وص عليه يف القاعداملنص

ما تقرير البحث ادلويل أأوو  "3" دارة البحث ادلويل بناء عىل املادة اإ ()أأ( بعدم 2)17 الإعالن اذلي تصدره اإ
 ،1)اثنيًا(43 والرأأي املكتوب املعد بناء عىل القاعدة ،اعزتاهما أأن تعد تقريرًا للبحث ادلويل

دارة الفحص المت  هيدي ادلويل ل تبدأأ الفحص المتهيدي ادلويل قبل انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل عىل أأن اإ
رجاء بدء الفحص المتهيدي ادلويل حىت انقضاء املهةل املطبقة بناء ما مل يلمتس مودع الطلب رصاحة  )أأ(1)اثنيًا(54 القاعدة اإ

 .بدء الفحص قبل ذكل )أأ(1)اثنيا(54 عىل القاعدة

ىل )ه(    ]بدون تغيري[من )ب( اإ

 ]بدون تغيري[  2.69

 ]هناية املرفق والوثيقة[


