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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015أأغسطس  4التارخي: 

 
 
 

 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشرونالعادية )الدورة  واألربعون ةبعالسا الدورة
ىل  5جنيف، من   2014 أأكتوبر 15اإ

 
 

 مراجعة نظام البحث اإلضايف الدويل

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

ليه  .1 تعرض هذه الوثيقة تقرير املكتب ادلويل عن نظام البحث الإضايف ادلويل وهدفها وضع الأساس اذلي ستستند اإ
ىل اعامتد قرار ملواصةل رصد نظام البحث الإضايف امجلعية ملراجعة النظام.  ىل توصية الفريق العامل، تدعى امجلعية اإ واستنادا اإ

بذل من  جديد. وحىت ذكل احلني، ينبغي للماكتب أأن تواصل  2020يف  ادلويل مخلس س نوات أأخرى ومراجعة النظام
ىل مس تخدميه وتعزيزها دارات اجلهود لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ ، وينبغي للإ

طار النظام وتلكفهتا.  أأن تراجع نطاق اخلدمات اليت تقدّمها يف اإ

 معلومات أأساس ية
مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"امجلعية"( يف دورهتا السادسة والثلثني املنعقدة يف  عّدلت .2

ادلويل. ودخلت الإضايف اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإدراج مراجعة لنظام البحث  2007 سبمترب/أأكتوبر
 (.PCT/A/36/13)الوثيقة  2009يناير  1هذه التعديلت حزي النفاذ يف 

. وفامي ييل القرار ادلويل الإضايفنظام البحث  2012وراجعت امجلعية يف دورهتا الثالثة والأربعني املنعقدة يف أأكتوبر  .3
متام هذه املراجعة وكام ورد يف الفقرة   :PCT/A/43/7من الوثيقة  27اذلي اختذته امجلعية عقب اإ
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ن امجلعية، وقد راجعت نظام البحث  .27" ادلويل بعد ثلث س نوات من دخوهل حزي النفاذ، قررت الإضايف اإ
 ييل: ما

ىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفرتة ثلث س نوات أأخرى، ومواصةل رفع  )أأ(" أأن تدعو املكتب ادلويل اإ
ىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛  التقارير اإ

ىل بذل املزيد أأن تدعو املكتب ادلويل  )ب(" والإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني اإ
ىل مس تخدميه وتعزيزها؛  من اجلهود لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

ىل النظر يف الإضايف أأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات البحث  )ج(" مراجعة نطاق ما ادلويل اإ
طار النظام وابلتايل مس توايت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات، يك تضحى  تقدمه من خدمات يف اإ

ىل النظر من جديد يف تقدميها يف املس تقبل القريب؛  معقوةل؛ وأأن تدعو الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلدمات اإ

ىل ذكل احلني، ، مع 2015وأأن تراجع النظام من جديد يف عام  )د(" مراعاة ما حيدث من تطورات أأخرى اإ
ىل امليض قدما بامنذج البحث والفحص التعاونيني وفامي يتعلق ابجلهود الرامية  وخاصة فامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ

ىل حتسني جودة البحث ادلويل "الرئييس"."  اإ

 من قبل امجلعيةادلويل مراجعة نظام البحث الإضايف 
ىل ادلورة الثامنة للفريق العامل ملعاهدة التعاون حتضريا ملراجعة ا .4 لنظام من قبل امجلعية، قّدم املكتب ادلويل وثيقة اإ

فهيا مزيدا من ومجع الإضايف معلومات حمدثة عن نظام البحث ( أأاتح فهيا PCT/WG/8/6بشأأن الرباءات )الوثيقة 
 ل يف هذه الوثيقة.. ويرد نصها الاكمفيهأأحصاب املصلحة املعلومات عن النظام وأ راء 

ىل  84يف الفقرات  PCT/WG/8/6ويريد ملخص مناقشات الفريق العامل حول الوثيقة  .5 من ملخص الرئيس  90اإ
(. ويف اخلتام، دعا الفريُق العامل املكتَب ادلويل PCT/A/47/1، اليت نقل نصها يف الوثيقة PCT/WG/8/25)الوثيقة 

ىل تقدمي وثيقة يف دورته املقبةل ملناقشا ت التحسينات املمكنة لنظام البحث الإضايف ادلويل، واتفق عىل أأن يوىص امجلعية اإ
 (:PCT/WG/8/25من الوثيقة  90العامة ابعامتد القرار التايل )انظر الفقرة 

ن امجلعية، وقد راجعت نظام البحث ومّرة أأخرى يف عام  ادلويل بعد ثلث س نوات من دخوهل حزي النفاذالإضايف  "اإ
 ت ما ييل:رقرّ ، 2015

ىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفرتة ثلث س نوات أأخرى، ومواصةل رفع التقارير  )أأ(" أأن تدعو املكتب ادلويل اإ
ىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛  اإ

ىل بذل املزيد من اجلهود  أأن تدعو املكتب ادلويل والإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني )ب(" اإ
ىل مس تخدميه وتعزيزها؛  لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

ىل النظر يف مراجعة نطاق ما تقدمه الإضايف أأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات البحث  )ج(" ادلويل اإ
طار النظام وابلتايل مس تواي ت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات، يك تضحى معقوةل؛ وأأن من خدمات يف اإ

ىل النظر من جديد يف تقدميها يف املس تقبل القريب؛  تدعو الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلدمات اإ
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ىل ذكل احلني، وخاصة 2020أأن تراجع النظام من جديد يف عام  )د(" ، مع مراعاة ما حيدث من تطورات أأخرى اإ
ىل حتسني فامي يتعل ىل امليض قدما بامنذج البحث والفحص التعاونيني وفامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ ق ابجلهود الرامية اإ

 جودة البحث ادلويل "الرئييس"."

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  .6 اإ
ىل ما ييل:  الرباءات مدعوة اإ

الإحاطة علام مبراجعة نظام البحث  "1"
الإضايف ادلويل )الوثيقة 

PCT/A/47/3)؛ 

واعامتد القرار املقرتح والوراد يف  "2"
 من هذه الوثيقة. 5الفقرة 

 

 [PCT/WG/8/6]تيل ذكل الوثيقة 

 



 

 

A 

PCT/WG/8/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 مارس 12التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  26جنيف، من   2015مايو  29اإ
 
 
 البحث اإلضايف الدويلراجعة نظام م

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

يف دورهتا السادسة والثلثني املنعقدة يف عّدلت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"امجلعية"(  .1
. ودخلت البحث الإضايف ادلويلاللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإدراج مراجعة لنظام  2007 سبمترب/أأكتوبر

 (.PCT/A/36/13)الوثيقة  2009يناير  1هذه التعديلت حزي النفاذ يف 

. وفامي ييل القرار البحث الإضايف ادلويلنظام  2012ربعني املنعقدة يف أأكتوبر وراجعت امجلعية يف دورهتا الثالثة والأ  .2
متام هذه املراجعة وكام ورد يف الفقرة   :PCT/A/43/7من الوثيقة  27اذلي اختذته امجلعية عقب اإ

ن امجلعية، وقد راجعت نظام  .27" رت بعد ثلث س نوات من دخوهل حزي النفاذ، قر  البحث الإضايف ادلويلاإ
 ييل: ما

ىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفرتة ثلث س نوات أأخرى، ومواصةل رفع  )أأ( أأن تدعو املكتب ادلويل اإ
ىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العام  عن طريقة تطور النظام؛ لالتقارير اإ

ىل بذل املزيد أأن تدعو املكتب ادلويل والإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني  )ب( اإ
ىل مس تخدميه وتعزيزها؛  من اجلهود لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

ىل النظر يف مراجعة نطاق ما  لبحث الإضايف ادلويلاأأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات  )ج( اإ
طار النظام وابلتايل مس تواي ت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات، يك تضحى تقدمه من خدمات يف اإ

ىل النظر من جديد يف تقدميها يف املس تقبل القريب؛  معقوةل؛ وأأن تدعو الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلدمات اإ
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ىل ذكل احلني، 2015وأأن تراجع النظام من جديد يف عام  )د( ، مع مراعاة ما حيدث من تطورات أأخرى اإ
ىل امليض قدما بامنذج البحث والفحص التعاونيني وفامي يتعلق ابجلهود الرامية  وخاصة فامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ

ىل حتسني جودة البحث ادلويل "الرئييس"."  اإ

اتحة معلومات حمدثة عن نظام البحث الإ  .3 ىل اإ ومجع املعلومات عن النظام وال راء فيه لإعداد املراجعة  ضايفوسعيا اإ
، أأرسل املكتب ادلويل التعممي الإداري PCT/A/43/7)د( من الوثيقة 27لقيام هبا يف الفقرة اليت قررت امجلعية ا

C. PCT 1429  ىل املاكتب عىل اختلف صفاهتا )ماكتب تسمل الطلبات و/أأو 2014أأكتوبر  23املؤرخ يف دارات ، اإ اإ
املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري  و/أأو املاكتب املعينة/املنتخبة(، وبعضالبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل 

ىل املودعني اذلين المتسوا  احلكومية اليت متثل مس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، كام أأرسل التعممي الإداري اإ
ضافيحبثا دوليا  غري رمسية  ا يف السابق للحصول عىل أ راهئم. وس يعرض التعممي الإداري عىل الفريق العامل يف شلك وثيقةاإ

ليسهل الاطلع عليه؛ كام أأنه متاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين التايل: 
<http://www.wipo.int/pct/en/circulars/2014/index.html>. 

 C. PCT 1429الردود الواردة عىل التعممي الإداري 

دارات البحث ادلويل ردا ورد من  12؛ مهنا C. PCT 1429ردا عىل التعممي الإداري  39تسمل املكتب ادلويل  .4 اإ
دارات تقدم خدمات  والفحص المتهيدي ادلويل دارات ل تقدم هذه البحث الإضايف ادلويل)أأربعة من اإ ، ومثانية من اإ

 ردا من سائر ماكتب امللكية الفكرية، وس تة من مجموعات املس تخدمني أأو املودعني. 21اخلدمات(؛ وجاء 

 البحث الإضايف ادلويلجتارب نظام 

 البحث الإضايف ادلويلالإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات 

علّقت الإدارات بأأن الالامتسات يقدهما عدد حمدود من املودعني اذلين دأأبوا عىل اس تخدام النظام معوما لعدة  .5
 البحث الإضايف ادلويلت س نوات. وابلتايل ميكن افرتاض أأن هؤلء املودعني راضني عىل النظام. وقد قُدمت لك الامتسا

ن غالبية ضافيتقريبا ابللغة الإنلكزيية. ونظرا لختلف أأنواع البحوث ادلولية الإ  ة اليت تقدهما الإدارات ادلولية املعنية، فاإ
رصار أأن تغضافيالبحوث ادلولية الإ  طي ة قد الُتمست يف الواثئق احمللية فقط؛ فعىل سبيل املثال المتس مودع من املودعني ابإ
ة تغطية املطالبات ضافية الواثئق ابللغة الروس ية. ومن الأس باب الأخرى للامتس البحوث ادلولية الإ افيضالبحوث ادلولية الإ 

علان مبوجب  طار البحث ادلويل "الرئييس"، لنعدام وحدة الاخرتاع أأو لأن الفاحص أأصدر اإ اليت مل تبحث يف اإ
دارة من الإدارات أأن حتليل ()أأ( بشأأن املطالبات اليت مل2)17 املادة دارات البحث ادلويل الرئييس حباها. وذررت اإ  يكن عىل اإ

اليت تصدرها بنّي أأهنا اس ُتخدمت كأساس للبت يف دخول املرحةل  البحث الإضايف ادلويلأأمعق أأجري لتقارير 
قلميية، نظرا لأن املودع يف العديد من احلالت يقرر عدم دخول املرحةل ا قلميية بعد صدور تقرير حبث الوطنية/الإ لوطنية/الإ

ضايفدويل   سليب. اإ

جراء  .6 ، حيامن البحث الإضايف ادلويلوأأفادت مجيع الإدارات ادلولية بأأهنا راعت تقرير البحث ادلويل "الرئييس" عند اإ
دة قبل البت يف اكن يتاح لها. ويعين ذكل من الناحية العملية أأن ينظر الفاحص يف نطاق البحث السابق والواثئق املوجو 

جراء البحث الإ  جراء حبث خمتلف عن البحث ادلويل "الرئييس" ضايفطريقة اإ ، دون أأن يغيب عن ذهنه مصلحة املودع يف اإ
دارة من الإدارات بأأهنا اكنت تعرث دامئا عىل واثئق  بدل من ذرر الواثئق نفسها املذرورة يف تقرير البحث ادلويل. وأأفادت اإ

ىل ضافية. وابلنس بة اإ ىل  اإ ليه يف بعض احلالت بشأأن القابلية لس تصدار براءة خمتلفا ابلنس بة اإ هذه الإدارات اكن ما تتوصل اإ
عىل  البحث الإضايف ادلويلمجيع املطالبات، خاصة عندما يعرث البحث ادلويل "الرئييس" عىل الواثئق"أأ" فقط وحيصل 

ىل القابلية لس تصدار براءات للمطالبات الواثئق "س" و/أأو "ص"، ويف أأغلب احلالت اكنت النتاجئ سلب  ية ابلنس بة اإ
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دارة أأخرى بأأن النتاجئ العامة  ل أأن ال راء اختلفت يف القابلية لس تصدار براءات عىل املطالبات التابعة. وأأفادت اإ املس تقةل، اإ
رئيس ية"، لكهنا استشهدت ة اليت أأجرهتا اكنت مشاهبة لنتاجئ البحوث ادلولية "الضافيلعدد قليل من البحوث ادلولية الإ 

دارة  بواثئق خمتلفة عن الواثئق اليت استشهد هبا البحث ادلويل "الرئييس" لإاتحة املزيد من املعلومات للمودع. وذررت اإ
ىل نتاجئ ختتلف عن نتاجئ البحث ادلويل "الرئييس"، وأأن غالبية الاستشهادات  أأخرى أأهنا توصلت يف غالبية احلالت اإ

 اكنت عبارة عن واثئق بلغهتا الوطنية. البحث الإضايف ادلويلت علهيا خلل الوجهية اليت عرث 

معوما أأن هذه اخلدمات مفيدة للمودعني يف بعض  البحث الإضايف ادلويلوترى الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات  .7
دارات البحث ادلويل "الرئييس" املطالب، أأو اليت ي رغب فهيا املودع أأن تُبحث الظروف، مثل الظروف اليت تبحث فهيا اإ

ىل احلصول عىل املزيد من املعلومات قبل ادلخول يف املرحةل  مجموعات الواثئق بلغات معينة أأو اليت يسعى فهيا املودع اإ
 الوطنية.

 البحث الإضايف ادلويلتقدم خدمات  ل الإدارات ادلولية اليت

دارة من الإدارات ادلولية اليت ل تقدم خدما .8 اتحة هذه الإماكنية للمودعني  البحث الإضايف ادلويلت مل تبد أأية اإ نيهتا اإ
زاء عبء العمل وتدين مس توى اهامتم املودعني. وأأشارت الإدارات  يف املس تقبل القريب، متعلةل مبا يساورها من شواغل اإ

ىل أأن املس تخدمني يُبدون اهامتما ابلبحوث الإ  ة اليت تغطي واثئق يف لغات ضافيادلولية يف البدلان الناطقة ابلإنلكزيية أأيضا اإ
أأخرى خترج عن نطاق احلد الأدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت ل متلكها هذه الإدارات ادلولية أأو ل تنفذ 

لهيا.  اإ

دارة من الإدارات أأن الرتكزي ينبغي أأن ينصب عىل حتسني جودة البحث ادلويل "الرئييس" وذررت أأهنا  .9 ورأأت اإ
دارات البحث ادلويل  البحث الإضايف ادلويلل ميكن أأن تؤيد  ابلتايل ىل نتاجئ البحث اذلي جتريه سائر اإ ىل الإضافة اإ الرايم اإ

دارات البحث ادلويل  دارة من اإ ن لك اإ من أأجل التغلب عىل التنوع اللغوي يف واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة، بل اإ
 ق بلغات أأجنبية مضن احلد الأدىن من الواثئق.يلزم أأن تكون قادرة عىل البحث يف واثئ

 املاكتب املعينة/املنتخبة

مل يكن دلى غالبية املاكتب املعينة أأو املنتخبة اليت ردت عىل الاس تبيان أأية خربة فامي خيص الطلبات ادلولية اليت  .10
ضايفتدخل املرحةل الوطنية وصدر بشأأهنا تقرير حبث دويل  الطلبات وأأصدرت بشأأهنا تقرير . وذررت املاكتب اليت حفصت اإ

ضايفحبث دويل  ىل اس تنتاجات يف عدد قليل من هذه احلالت بشأأن ما  اإ يف املرحةل الوطنية أأنه اكن من الصعب التوصل اإ
 .البحث الإضايف ادلويلجتنيه املاكتب املعينة/املنتخبة من فوائد من تقارير 

ضايفصدر بشأأهنا تقرير حبث دويل  وذرر مكتب من املاكتب أأن من الطلبات ادلولية اليت .11 ودخلت املرحةل الوطنية،  اإ
ومل  البحث الإضايف ادلويلمل يس تخدم سوى القليل جدا من واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا يف تقرير 

يف املرحةل الوطنية. وقال أأثناء املعاجلة  لإجراءات املكتب الأوليستشهد هبا يف تقرير البحث ادلويل "الرئييس"، كأساس 
ن صعوبة اس تخدام واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا يف تقرير   البحث الإضايف ادلويلهذا املكتب أأيضا اإ

جراءات املكتب الوطين قد تمكن يف أأن الاستشهاد ابلكثري من حاةل التقنية الصناعية السابقة يف تقرير  البحث أأثناء اإ
، يف بعض احلالت، مل يكن ابللغة الإنلكزيية )عىل خلف تقرير البحث ادلويل "الرئييس" اذلي يضع مقابل الإضايف ادلويل

 للغة الإنلكزيية يف أأرسة الرباءة(.

ن تقرير  .12 يعترب مفيدا بشلك عام لأنه حيتوي عىل معلومات ملساعدة املودع عىل  البحث الإضايف ادلويلومع ذكل فاإ
ىل املرحةل الوطنية، كام أأن  البت يف الانتقال ميكن أأن يبّسط ويرسّع املعاجلة يف املرحةل الوطنية.  البحث الإضايف ادلويلاإ
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ىل جانب تقارير  البحث الإضايف فعىل سبيل املثال يطلب من املودع يف مكتب الرباءات الأورويب اذلي يصدر رأأاي كتابيا اإ
قلميية الأوروبية، لكن ل تُفرض رسوم حبث أأوروبية ، الرد عىل هذا الرأأي الكتايب بشأأن ادلخادلويل ضافيول يف املرحةل الإ ة اإ

 عىل الطلب.

 البحث الإضايف ادلويلمس تخدمو 

هنم سيس تخدموهنا  البحث الإضايف ادلويلقال املس تخدمون اذلين المتسوا  .13 هنم يرون هذه اخلدمة مفيدة واإ يف املايض اإ
نه ىل جانب تقرير  جمددا. وقال مس تخدم من املس تخدمني اإ  .البحث الإضايف ادلويلحيبذ احلصول عىل رأأي كتايب اكمل اإ

 ويلالبحث الإضايف ادلأأس باب قةل اس تخدام 

دارات البحث ادلويل جودة عالية  .14 لقد ُأقر معوما بأأن لتقرير البحث ادلويل "الرئييس" والرأأي الكتايب الصادر عن اإ
ىل أأن  ل جيذب املودعني لرتفاع الرسوم  البحث الإضايف ادلويلوأأهنام اكفيان للمودع يف أأغلب احلالت. وأأشارت الردود اإ

أأن أأحدا من املكتب الياابين للرباءات  البحث الإضايف ادلويلذررها لقةل اس تخدام وتعقيد اخلدمة. ومن الأس باب اليت يتكرر 
 . البحث الإضايف ادلويلومكتب روراي للملكية الفكرية ومكتب مجهورية الصني الشعبية للملكية الفكرية ل يقدم خدمات 

ذا اكن املودعني عىل ما يكفي من وعي اب .15 . وذررت بعض الردود أأن انعدام لبحث الإضايف ادلويلواختلفت ال راء فامي اإ
ذاكء الوعي، يف حني ذررت ردود  البحث الإضايف ادلويلالوعي من أأس باب قةل اس تخدام  وجشعت عىل مواصةل أأنشطة اإ

ل أأن أأغلبيهتم ل ترى أأن هذا البحث يقدم قمية مضافة ربرية. لبحث الإضايف ادلويلأأخرى أأن املودعني عىل وعي اكف اب  ، اإ

ضايفق عدد من املاكتب واملس تخدمني عىل طائفة اللغات املقبوةل ليقدم هبا طلب الامتس حبث دويل وعل .16 ىل ال ن اإ . واإ
اتحة  البحث الإضايف ادلويلقدمت لك الامتسات  ىل أأن اإ تقريبا يف طلبات دولية ابللغة الإنلكزيية. ومع ذكل أأشارت الردود اإ

ىل ترمجة الطلب ادلويل لإجراء  ضايفاملزيد من اللغات للبحث ادلويل الإ  البحث قد يزيد من جاذبيته وتقلل من احلاجة اإ
 .الإضايف ادلويل

يف املرحةل ادلولية يسامه يف قةل اس تخدام املودعني هل،  البحث الإضايف ادلويلواعترب القليل من املاكتب أأن توقيت  .17
شهرا عىل اترخي  19قبل انقضاء  البحث الإضايف ادلويلول يؤجل ما يتكبده املودع من تاكليف. ويلزم تقدمي الامتس 

اتحة تقرير البحث ادلويل "الرئييس". وعلوة عىل ذكل يلزم أأن يعد تقرير   البحث الإضايف ادلويلالأولوية، بغض النظر عن اإ
ضافية لل البحث الإضايف ادلويلشهرا من اترخي الأولوية. وابلتايل ل يتيح تقرير  28خلل  مودع يك يبت يف حسب معلومات اإ

ىل أأن الفحص المتهيدي ادلويل خيار أأفضل من  البحث الطلب قبل النرش ادلويل. وفضل عن ذكل أأشارت بعض الردود اإ
، لأن املودع ميكن أأن يعدل املطالبات خلل الفحص المتهيدي ادلويل. وأأخريا أأوحضت بعض املاكتب أأن  ادلويلالإضايف

ضايفصول عىل تقرير حبث دويل املودع قد يرى من الرضوري احل ن أأجرت املاكتب املعينة البحث اخلاص هبا يف طلب  اإ اإ
 يدخل يف املرحةل الوطنية.

 البحث الإضايف ادلويلالتحسينات املقرتحة لنظام 

يف الردود املس تلمة، ما سيس تدعي تعديل اللحئة التنفيذية ملعاهدة  ضايفاقرُتح تعديلن حممتلن للبحث ادلويل الإ  .18
 التعاون بشأأن الرباءات: 

دارة دولية بأأن بعض املس تخدمني طلبوا أأن يستند  )أأ( ىل مجموعة معدةل من  البحث الإضايف ادلويلأأفادت اإ اإ
، ضايفهذا الأمر من شأأنه أأن يزيد من العبء امللقى عىل عاتق الإدارة احملددة للبحث الإ املطالبات، لكهنا أأضافت أأن 

 اليت س يلزهما التحقق من التعديلت. 



PCT/WG/8/6 
8 
 

اتحة س تة أأشهر أأخرى للمودع يك يلمتس  )ب( ؛ ما س يغري البحث الإضايف ادلويلواقرتح مكتب من املاكتب اإ
ىل  البحث الإضايف ادلويلاملوعد الهنايئ للامتس  شهرا. واقرتح مكتب أ خر العكس حبيث يقدم املوعد الهنايئ يك  25اإ

ضايفيقدم املودع الامتس حبث دويل   . البحث الإضايف ادلويلوتعد الإدارة تقرير  اإ

 .البحث الإضايف ادلويلوالمتست بعض الردود أأن تقدم املزيد من الإدارات ادلولية خدمات  .19

دارة دولية واحدة رأأاي ك  .20 ىل جانب تقرير وقدمت اإ اذلي أأعد ابملعايري نفسها اليت  البحث الإضايف ادلويلتابيا مفصل اإ
دارات  دارة البحث ادلويل "الرئييس" رأأهيا الكتايب. واقرتحت هذه الإدارة أأن تتيح سائر اإ  البحث الإضايف ادلويلأأعدت هبا اإ

 أأيضا هذه اخلدمة املفيدة.

 يف ردودها بأأن ختفض أأيضا قمية الرسوم اليت تفرضها الإدارات ادلولية وأأفادت بعض املاكتب ومجموعات املس تخدمني .21
 .البحث الإضايف ادلويلعىل 

خلل املرحةل الوطنية ما قد  البحث الإضايف ادلويلوقدم عدد من الاقرتاحات فامي يتعلق مبعاجلة الطلبات يف تقرير  .22
عينة/املنتخبة مثل أأن ختفض الرسوم وترسع من وترية العملية . فميكن للماكتب امل البحث الإضايف ادلويليزيد من جاذبية 

ضايفوتقر عىل نطاق أأوسع بنتاجئ البحث خلل املرحةل ادلولية للطلبات اليت يصدر بشأأهنا تقارير حبث دويل    .اإ

 الفريق العاملاليت نظر فهيا عتبارات الا

ضايف البحث الإ منخفضا جدا. ومع ذكل زاد عدد الامتسات  البحث الإضايف ادلويللقد ظل مس توى اس تخدام  .23
 67و 2012الامتسا يف عام  46يف لك س نة من الس نوات الثلث املاضية منذ املراجعة السابقة للنظام، حبيث اس ُتمل  ادلويل

والإدارات  البحث الإضايف ادلويل. واكنت جتربة ملمتيس هذا 2014ومائة الامتس والامتسان يف عام  2013 الامتسا يف عام
جيابية للغاية.   ادلولية اليت تقدم هذه اخلدمة اإ

، وخصت ابذلرر لبحث الإضايف ادلويلوذررت الردود الواردة عىل الاس تبيان عددا من أأس باب تدين الاهامتم اب .24
ن مل يكن مقدما بلغة تتيحها ومس توى الرسوم  البحث الإضايف ادلويلالإدارات ادلولية لإجراء  رشط ترمجة الطلب ادلويل اإ

جراء  دارة تس تخدم لغة من لغات أ س يا لتقدمي اخلدمة، وانعدام الوعي احملمتل دلى بعض املودعني. ومنذ اإ وعدم وجود اإ
دارة دولية يف تقدمي خدمات  2012املراجعة السابقة يف عام  دارة واحدة البحث الإضايف ادلويلمل ترشع أأية اإ ، واعمتدت اإ

 خدمة أأرخص تركز عىل الواثئق املعدة بلغاهتا الوطنية.  ضايفللبحث ادلويل الإ 

. ول يزال بعض املودعني البحث الإضايف ادلويلومل يفد أأي رد من الردود الواردة عىل الاس تبيان بأأنه ينبغي وقف  .25
جراء  البحث الإضايف ادلويلاليت تقدم خدمات  ، وأأفادت الإدارات ادلوليةالبحث الإضايف ادلويليلمتسون  بأأن تاكليف اإ

ىل احلد الأدىن مقارنة ابلتاكليف املقررة. ومن منظور الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات  البحث هذا البحث متدنية اإ
  ، قد ل يكون من املعقول ابلتايل من الناحية املالية وقف اخلدمة يف هذه املرحةل.الإضايف ادلويل

ىل الس بل احملمتةل للميض قدما، قد يرغب الفريق العامل يف دراسة الاقرتاحات املقدمة ردا عىل الاس تبيان  .26 وابلنس بة اإ
. ومن الاقرتاحات املقدمة بشأأن تعديل الإطار القانوين، السامح بأأن يستند البحث الإضايف ادلويلبشأأن طريقة حتسني نظام 

ىل املطالب البحث الإضايف ادلويل دارة 19ات املعدةل بناء عىل املادة اإ اتحة هذه الإماكنية سيس تلزم من اإ ل أأن اإ البحث . اإ
دارات الفحص المتهيدي ادلويل، اعتبارا من  الإضايف ادلويل التحقق من التعديلت. وعلوة عىل ذكل يتعني عىل مجيع اإ

ضافيا" مبوجب القاعدة  2014يناير  1 جراء بعض البحوث الإضافية )اثلثا( اجلدي 66.1أأن جتري حبثا "اإ ماكنية اإ دة، ما يتيح اإ
 عىل املطالبات املعدةل خلل املرحةل ادلولية.
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ىل حتسني جاذبية نظام  .27  البحث الإضايف ادلويلوقد يرغب الفريق العامل أأيضا يف دراسة املبادرات الأخرى الرامية اإ
دارات حبث دويل وحفص متهيدي دويل أأو بصفهتا دون تعديل الإطار القانوين، سواء قامت بذكل املاكتب اليت تعمل  بصفهتا اإ

ذاكء الوعي ابلنظام، تبني الردود الواردة عىل الاس تبيان  ماكتب معينة/خمتارة أأو قام به املكتب ادلويل. وخبلف مواصةل اإ
دمة أأكرث جاذبية أأيضا ، وخاصة بلغات معينة. وقد تكون اخلث الإضايف ادلويلالبحاهامتم املزيد من الإدارات بتقدمي خدمات 

ىل جانب تقرير  ىل املودعني عند معاجلة الطلبات اإ ن قدمت املاكتب املعينة/اخملتارة مزااي اإ . ويعين البحث الإضايف ادلويلاإ
صدار تقرير البحث ادلويل "الرئييس" أأن عددا أأقل من املودعني س يكون عليه اختاذ قرار بشأأن تقرير  حتسني توقيت اإ

 ون احلصول عىل نتاجئ البحث ادلويل "الرئييس". د ضايفالبحث الإ 

، اختمت املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية البحث الإضايف ادلويلومنذ املراجعة السابقة لنظام  .28
حص مرشوعا رائدا اثنيا عن البحث والف 2012الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعلمات التجارية يف أأكتوبر 

)انظر  2013التعاونيني. وعرضت نتاجئ هذا املرشوع الرائد عىل الفريق العامل يف دورته السادسة املنعقدة يف مايو 
دارات .PCT/WG/6/22 Rev الوثقة (. وعرض املكتب الأورويب للرباءات وثيقة مؤخرا عىل الاجامتع الثاين والعرشين للإ

ا مرشوعا رائدا اثلثا لتطوير مفهوم البحث والفحص التعاونيني )انظر ، اقرتح فهي2015ادلولية املنعقد يف فرباير 
(. ومن املقرتح أأن يس تغرق املرشوع الثالث زهاء ثلث س نوات، وس تغطي هذه الفرتة PCT/MIA/22/13 الوثيقة

قامة البنية التحتية اللزمة لتنفيذ املرشوع الرائد وتسجيل املس تخدمني مث متابعة الط  طار الوقت اللزم لإ لبات املقدمة يف اإ
قلميية. وعىل أأقرب تقدير س ينهتيي املرشوع الرائد يف النصف الثاين من  املرشوع الرائد يف املرحلتني ادلولية والوطنية/الإ

جراء تقيمي للمرشوع.2018 عام  ، ومن مث س يلزم اإ

يقافه، ومراعاة ه البحث الإضايف ادلويلوبدل من بدء مناقشات حول تعديل نظام  .29 ذا املرشوع الرائد الثالث، قد أأو اإ
جراء مراجعة أأخرى لنظام  البحث يرغب الفريق العامل يف دراسة مواصةل رصد النظام يف الس نوات املقبةل وتوصية امجلعية ابإ

يقافه فقط عقب اس تكامل املرشوع الرائد الثالث عن البحث والفحص  الإضايف ادلويل ومواصةل تطويره أأو احامتل اإ
ىل هذا اجلدول الزمين للمرشوع الرائد الثالث املقرتح عن البحث والفحص التعاونيني، قد يكون من التعاونيني. واب لنظر اإ

جراء مراجعة أأخرى لنظام   بعد مخس س نوات من ال ن. البحث الإضايف ادلويلاملناسب اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الربااليت نظر فهيا عتبارات الا  ءاتاجامتع الإدارات ادلولية يف اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) .30  البحث الإضايف ادلويل( نظام PCT/MIAانقش اجامتع الإدارات ادلولية يف اإ
ىل  4يف دورته الثانية والعرشين املنعقدة يف طوريو يف الفرتة من  . ويرد موجز هذه املناقشات يف ملخص 2015فرباير  6اإ

ىل  44الرئيس )الفقرات من  ( وخاصة PCT/WG/8/2، والواردة يف مرفق الوثيقة PCT/MIA/22/22 من الوثيقة 46اإ
 التايل نصها: 46الفقرة 

يقاف تكل اخلدمات البحث الإضايف ادلويلابلرمغ من قةل اس تخدام خدمات  .46" ، ل يعرب عن أ راء واحضة يف اإ
ىل احلد الأدىن مقارنة  البحث الإضايف ادلويليف هذه املرحةل. وتعد التاكليف احلالية لتقدمي خدمات  منخفضة اإ

. وحتبذ الإدارات يف أ راهئا فرتة الاس تعراض ومدهتا البحث الإضايف ادلويلابلستامثر اللزم لبدء تقدمي خدمات 
ومنوذج البحث والفحص  البحث الإضايف ادلويلمخس س نوات، لكن ال راء اختلفت يف العلقة اليت تربط بني 

طا  ر معاهدة التعاون بشأأن الرباءات".التعاونيني احملمتل يف اإ
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ىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  توصية حممتةل اإ

جراء مراجعة  .31 ذا اعترب الفريق العامل أأن من املناسب مواصةل رصد النظام يف الس نوات املقبةل وتوصية امجلعية ابإ اإ
يق البحث الإضايف ادلويلأأخرى لنظام  افه فقط عقب اس تكامل املرشوع الرائد الثالث عن ومواصةل تطويره أأو احامتل اإ

 أأعله، فقد يرغب يف النظر يف توصية امجلعية ابعامتد القرار التايل: 29البحث والفحص التعاونيني، كام ورد يف الفقرة 

ن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وقد راجعت نظام   بعد ثلث س نوات من دخوهل البحث الإضايف ادلويل"اإ
 ، قررت ما ييل:2015حزي النفاذ، وراجعته من جديد يف عام 

ىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفرتة مخس س نوات أأخرى، ومواصةل رفع التقارير  ")أأ( أأن تدعو املكتب ادلويل اإ
ىل اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛  اإ

ىل مواصةل بذل اجلهود أأن تدعو املكتب ادلويل والإدارات  ")ب( ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني اإ
ىل مس تخدميه وتعزيزها؛  لإذاكء الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

ىل النظر يف مراجعة نطاق ما تق البحث الإضايف ادلويلأأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات  ")ج( دمه اإ
طار النظام وابلتايل مس توايت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات، يك تبصح معقوةل؛ وأأن  من خدمات يف اإ

ىل النظر من جديد يف تقدميها يف املس تقبل القريب؛  تدعو الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلدمات اإ

ىل ذكل احلني، وخاصة  ، مع مراعاة ما حيدث من2020وأأن تراجع النظام من جديد يف عام  ")د( تطورات أأخرى اإ
ىل حتسني  ىل امليض قدما بامنذج البحث والفحص التعاونيني وفامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ فامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ

 جودة البحث ادلويل "الرئييس"."

ىل: .32 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

التعليق عىل املسائل املطروحة يف  "1"
 هذه الوثيقة،

النظر يف مرشوع التوصية و  "2"
ىل امجلعية يف الفقرة   أأعله. 31املقدمة اإ

 ]هناية الوثيقة[

 

 

 


