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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  42جنيف، من   4102 مايو 42اإ
 
 

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

ورويب للرباءاتمن   تقدمي املكتب الأ

دارة ل و  ا لتسمل الطلباتمكتب بصفته ،(املكتب) املكتب الأورويب للرباءاتأأطلق  .0 نظام ل خدمة جديدة ، لبحث ادلويلاإ
 كذررةامل)انظر  4102نومفرب 0يف وذكل  " PCT Direct أأطلق علهيا " (معاهدة الرباءات) ن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأأ 

 (.A89،  2014لمكتبل يف اجلريدة الرمسية  ةرو نشامل  4102أأغسطس  01 بتارخياملكتب من 

يكون طلب سابق أأولوية ب ا دوليا يطالب فيهم طلبقدسيمتكن املودع اذلي ي ،اجلديد PCT Directنظام ومبوجب  .4
ولوية. لأغراض طلب الأ  ُأعداذلي البحث تثار بشأأن قرار الرد عىل أأي اعرتاضات  من قبل من فيه حبثب قد املكت

يعده تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب اذلي قمية الزايدة من تقيمي الطلب ادلويل و هكذه اخلدمة اجلديدة وس تبسط 
 .املكتب

رسال النظام اجلديدية مبوجب ادلول  هتماطلبتعاجل أأن بلبوا اأأن يط للمودعنيوميكن  .3  PCTنظامرساةل ")رساةل  ابإ
Direct )"ىل  تضم لأغراض املكتب  أأعدهي رأأي البحث اذلالاعرتاضات اليت أأثريت يف  معاجلةتعليقات غري رمسية هتدف اإ

للحامية مبوجب  الطلب ادلويلمطالبات أأهلية جحج بشأأن عىل أأهنا التعليقات غري الرمسية تكل ينبغي أأن تفهم و ولوية. الأ  لبط
 ئلرساول تكون ة مع الطلب السابق. ستندات الطلب، ول س  ام املطالبات، مقارنمل ي تعديتات لأ تفسريات ك  رمباو  ةءابر 

 جزءا من الطلب ادلويل.( رسائل النظام اجلديد) PCT Direct نظام

يف حال فقط  النظام اجلديد مبوجبالطلب ادلويل  عاجلي، س  رساةل النظام اجلديدعند اس تتام يف الوقت احلايل، و .2
 التاليني: رشطنيال فاء استي

 ؛ابعتباره مكتبا لتسمل الطلباتاملكتب دلى رمسية مع الطلب ادلويل التعليقات غري ال  تودعأأن  )أأ(
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الإيداعات الأولية )أأي من قبل  فيه حبثب قد يكون املكتطلب سابق أأولوية ب ويلادل طلبالوأأن يطالب  )ب(
 (.الوطنية وليةالأ من الإيداعات بعض ال و أأ  الأوروبية

 PDF نسقوثيقة واحدة يف يف صف و الأأو /لمطالبات ول منقحةوأأية نسخة  رساةل النظام اجلديد ميتقدوينبغي  .2
ىل  الإشارةو  ، املرجعيةقامئة ال)معاهدة الرباءات  عريضةاس امترة من  IX الإطار يفذكل بوضع عتامة اإ

 حتتتعليقات غري رمسية" / PCT Directنظام "وضع عبارة  عىل وجه اخلصوصغي وينب(. PCT/RO/101 الاس امترة
يداع أأخرى"عنارص "يف ، 02حتت النقطة و الوريق يداع ابلنس بة لتاإ  أأخرى"عنارص "يف  00النقطة   .الإلكرتوين ابلنس بة لتاإ

نت اك ) رساةل النظام اجلديدب ةقفمر معاهدة الرباءات ء عىل بناات طلب 1,008 هوعمجمما  4102 يفاملكتب  ىتلقو  .2
رسائل النظام  برفقةاملودعة معاهدة الرباءات ات طلبازداد عدد ، 4102منكذ نومفرب و (. قبل نومفرب دةدو حم جتريبيةدة سارية مل

ملزيد من الكفاءة تسمح اب ادمة اجلديدة لأهنطتا  هكذه اخلابإ مجموعات املس تخدمني  تيف الشهر. وأأشاد 411 مبا عدده داجلدي
دارة  لمكتبل سواء ابلنس بة هلم و   .لبحث ادلويلل بصفته اإ

وهبكذا . لتسمل الطلبات أأخرى ماكتبليشمل ة اجلديداس تخدام اخلدمة نطا   ددميس  ، 4102يوليو  0واعتبارا من  .7
دارة للبحث ادلويلاملكتب ختاروا االطلبات اذلين  ومودع يمتكن، س التوسع دارة )أأو أأي  اكإ رغب يف ت ى للبحث ادلويلخر أأ اإ

من هكذا الإجراء . و الطلباتتسمل طلباهتم بغض النظر عن مكتب برفقة  النظام اجلديدرسائل تقدمي من تقدمي خدمة مماثةل( 
 .الطلبات تسمل ماكتبط الإجراءات بني بسي و  بناء عىل معاهدة الرباءات مودعي الطلباتمعامةل يعزز املساواة يف شأأنه أأن 

 12يف طوريو يف الفرتة من  ةعقداملنالثانية والعرشين ة ورادليف  اجامتع الإدارات ادلوليةيف فق عليه ات  ما عىل وبناء  .1
ىل ح لتعديل املبادئ التوجهيية اقرت امرشوع معا لإعداد واملكتب ادلويل  ويب للرباءاتاملكتب الأوريعمل ، 4102 فرباير 12 اإ

ينبغي  ،ابختصارو. تسمل الطلباتماكتب  قبلمن  لرسائل النظام اجلديدسلس تنفيكذ ضامن من أأجل تسمل الطلبات تب اكمل
ىل نسخ البحث ة تكل الرسائل ضافاإ  ىل املرسةل اإ دارة البحث ادلويل اإ  لكرتوينيداع الإ دوات الإ أأ  أأيضاوس تكيف . ةاخملتصاإ

 .دلمع هكذه اخلدمة اجلديدة ملعاهدة الرباءات

ىل الإحاطة علام  .2 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 .مبضمون هكذه الوثيقة

 [هناية الوثيقة]


