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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  42اإىل  42مايو 4102

نظام  - PCT Directخدمة جديدة من أجل تعزيز استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات

من تقدمي املكتب ا ألورويب للرباءات
 .0أأطلق املكتب ا ألورويب للرباءات (املكتب) ،بصفته مكتبا لتسمل الطلبات وإادارة للبحث ادلويل ،خدمة جديدة لنظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) أأطلق علهيا " " PCT Directوذكل يف  0نومفرب( 4102انظر املكذررة
من املكتب بتارخي  01أأغسطس  4102املنشورة يف اجلريدة الرمسية للمكتب .)A89 ،2014
 .4ومبوجب نظام  PCT Directاجلديد ،سيمتكن املودع اذلي يقدم طلبا دوليا يطالب فيه بأأولوية طلب سابق يكون
املكتب قد حبث فيه من قبل من الرد عىل أأي اعرتاضات تثار بشأأن قرار البحث اذلي ُأعد ألغراض طلب ا ألولوية.
وس تبسط هكذه اخلدمة اجلديدة تقيمي الطلب ادلويل والزايدة من قمية تقرير البحث ادلويل والر أأي املكتوب اذلي يعده
املكتب.
 .3وميكن للمودعني أأن يطالبوا بأأن تعاجل طلباهتم ادلولية مبوجب النظام اجلديد ابإرسال رساةل ("رساةل نظام PCT
 )"Directتضم تعليقات غري رمسية هتدف اإىل معاجلة الاعرتاضات اليت أأثريت يف ر أأي البحث اذلي أأعده املكتب ألغراض
طلب ا ألولوية .وينبغي أأن تفهم تكل التعليقات غري الرمسية عىل أأهنا جحج بشأأن أأهلية مطالبات الطلب ادلويل للحامية مبوجب
براءة ورمبا كتفسريات ألي تعديتات ملستندات الطلب ،ول س  ام املطالبات ،مقا نرة مع الطلب السابق .ول تكون رسائل
نظام ( PCT Directرسائل النظام اجلديد) جزءا من الطلب ادلويل.
 .2ويف الوقت احلايل ،عند اس تتام رساةل النظام اجلديد ،س يعاجل الطلب ادلويل مبوجب النظام اجلديد فقط يف حال
استيفاء الرشطني التاليني:
( أأ) أأن تودع التعليقات غري الرمسية مع الطلب ادلويل دلى املكتب ابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات؛
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(ب) و أأن يطالب الطلب ادلويل بأأولوية طلب سابق يكون املكتب قد حبث فيه من قبل ( أأي الإيداعات ا ألولية
ا ألوروبية أأو البعض من الإيداعات ا ألولية الوطنية).
 .2وينبغي تقدمي رساةل النظام اجلديد و أأية نسخة منقحة للمطالبات و /أأو الوصف يف وثيقة واحدة يف نسق PDF
والإشارة اإىل ذكل بوضع عتامة يف الإطار  IXمن اس امترة عريضة معاهدة الرباءات (القامئة املرجعية،
الاس امترة  .)PCT/RO/101وينبغي عىل وجه اخلصوص وضع عبارة "نظام / PCT Directتعليقات غري رمسية" حتت
النقطة  00يف "عنارص أأخرى" ابلنس بة ل إتايداع الوريق وحتت النقطة  ،02يف "عنارص أأخرى" ابلنس بة ل إتايداع الإلكرتوين.
 .2وتلقى املكتب يف  4102ما مجموعه  1,008طلبات بناء عىل معاهدة الرباءات مرفقة برساةل النظام اجلديد ( اكنت
سارية ملدة جتريبية حمدودة قبل نومفرب) .ومنكذ نومفرب  ،4102ازداد عدد طلبات معاهدة الرباءات املودعة برفقة رسائل النظام
اجلديد مبا عدده  411يف الشهر .و أأشادت مجموعات املس تخدمني إابطتا هكذه اخلدمة اجلديدة ألهنا تسمح ابملزيد من الكفاءة
سواء ابلنس بة هلم وللمكتب بصفته اإدارة للبحث ادلويل.
 .7واعتبارا من  0يوليو  ،4102س ميدد نطا اس تخدام اخلدمة اجلديدة ليشمل ماكتب أأخرى لتسمل الطلبات .وهبكذا
التوسع ،سيمتكن مودعو الطلبات اذلين اختاروا املكتب اكإدارة للبحث ادلويل ( أأو أأي اإدارة أأخرى للبحث ادلويل ترغب يف
تقدمي خدمة مماثةل) من تقدمي رسائل النظام اجلديد برفقة طلباهتم بغض النظر عن مكتب تسمل الطلبات .وهكذا الإجراء من
شأأنه أأن يعزز املساواة يف معامةل مودعي الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات ويبسط الإجراءات بني ماكتب تسمل الطلبات.
 .1وبناء عىل ما اتفق عليه يف اجامتع الإدارات ادلولية يف ادلورة الثانية والعرشين املنعقدة يف طوريو يف الفرتة من 12
اإىل  12فرباير  ،4102يعمل املكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب ادلويل معا لإعداد مرشوع اقرتاح لتعديل املبادئ التوجهيية
ملاكتب تسمل الطلبات من أأجل ضامن تنفيكذ سلس لرسائل النظام اجلديد من قبل ماكتب تسمل الطلبات .وابختصار ،ينبغي
إاضافة تكل الرسائل اإىل نسخ البحث املرسةل اإىل اإدارة البحث ادلويل اخملتصة .وس تكيف أأيضا أأدوات ا إليداع ا إللكرتوين
ملعاهدة الرباءات دلمع هكذه اخلدمة اجلديدة.

 .2اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون هكذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

