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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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 املشروع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تقرير مرحلي

عدادمن وثيقة   املكتب الأورويب للرباءات اإ

 امللخص

طار  نيللبحث والفحص التعاوني الرائد الفريقهذه الوثيقة تقريرا عن أأعامل  تعرض .1  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف اإ
طارالثالث بشأأن البحث والفحص التعاونيني  الرائدوضع ورصد املرشوع اذلي يتوىل مسؤولية ، )"الفريق الرائد"(  يف اإ

 .)"البحث والفحص التعاونيان"( معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 معلومات أأساس ية

قدت يف يونيويق العامل ملالفر  دأأي .2 ، مجموعة من 2010 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورت  الثالثة ال ي عق
 . وأأشريPCT/WG/4/3 يف الوثيقةنة املبي  و نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  معلالتوصيات الرامية اإىل حتسني 

طارها 165 الفقرة يفالتوصية الواردة  يف ذوي من ولية ادلدارات الإ فاحصون يف ال)ب( اإىل وضع أ ليات جتريبية يتعاون يف اإ
عداد تقارير. املهارات التمكيلية  عىل اإ

ات التوصية، اس هتل املكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباء واس تجابًة لتكل .3
شأأن البحث والفحص التعاونيني ب  مرشوعني رائدين ،2012و 2010يف  ،والعالمات التجارية واملكتب الأورويب للرباءات

طار يف جيابي نياملرشوعالك أأسفر و . معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ  كفاءةث اجلودة والة للغاية من حيعامًة عن نتاجئ اإ
ىل ىل  اذلين عوجلت طلباهتم املس تخدمنيو املاكتب املشاركة  ابلنس بة اإ الهنج التعاوين استنادًا اإ

 (.PCT/MIA/24/3 و PCT/MIA/20/4و PCT/MIA/18/7 الواثئق انظر)
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 الإطار

طار" امخلسة املاكتبرؤساء  يدأأ ، 2016 يونيو 2يف  .4  الفحص والبحث التعاونيني لتعاون بشأأنل  املاكتب امخلسة اإ
طار يف  الرائدالرئيس ية للمرشوع  والسامتد املبادئ الأساس ية وثيقة حتد   عبارة عن وهو، "تمعاهدة التعاون بشأأن الرباءا اإ

عىل أأساس تكل الوثيقة، مسؤولية وضع ورصد  أأنشئ اذلي ،الرائد للبحث والفحص التعاونيني قالفريوىل يتالثالث. و 
 .املرشوع هذا

 :فامي ييل الثالث عىل وج  اخلصوص الرائدالسامت الرئيس ية لهذا املرشوع تمتثل و  .5

 ؛املرشوع الرائد الثالثخالل  تقعاجلس  ال ي  الطلبات نودعواملس يختار طلب: ال موج  حنو مودع هنج 

  بشأأن مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة لإنشاء لك منتج معل   باذلي ستسامه متوازن لعبء العمل  توزيعو
دارة للبحث "بصفت   طلب دويل 100 حنو عىل مدى س نتني لك مكتب س يعاجل: البحث والفحص التعاونيني اإ

 ؛"دارة نظرية للبحث ادلويلاإ "طلب دويل بصفت   400و حنو  "ادلويل

  مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة مجموعة مشرتكة من معايري اجلودة واملعايري التشغيلية عند معاجلة  س تطبقو
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛املودعة بناء عىل طلبات ال 

  تتيح التبادل بني املاكتب يف بيئة أ منة ومجع ال ي تكنولوجيا املعلومات  لتعاون"، أأي بىناس تخدام "أأداة ل و
 ؛أ لياالبياانت 

 دارات ادلولية املتعاونة ل أأيضاميكن س   لأوقات أأثناء املرشوع الرائد،يف وقت من او الطلبات املودعة قبول الإ
ن  .ذكل ن رغبت يفاإ  زييةلكبلغات غري الإ

ىل وقد عق  .6 واملكتب ادلويل، عىل وج  اخلصوص  امخلسةاكتب امل، اذلي يتأألف من ممثلني عن الرائد الفريقهد اإ
 :التالية ابملهام

   طار التعاون اذلي وضع طار مواصةل حتديد اإ  ؛املاكتب امخلسة للتعاون بشأأن الفحص والبحث التعاونينياإ

  ىل اجامتعات الرائدرصد املرشوع و معاهدة التعاون هيئات و  املاكتب امخلسة، وتقيمي النتاجئ، وتقدمي التقارير اإ
 بشأأن الرباءات؛

  عو ثبات املفهوم؛داد ت اإ  قيمي هنايئ بشأأن اإ

  الرائدتنس يق التصال بشأأن املرشوع و. 

 احلاةل الراهنة

ىل مرحلتني: مرحةل حتضريية ومرحةل تشغيلية. ومن املزمع أأن  الرائدينقسم املرشوع  .7  س س نوات ححد مخدوم يالثالث اإ
 يف يةضري الالحقة. وقد بدأأت املرحةل التح الإقلميية/وطنيةجراء تقيمي عادل لتأأثري التعاون يف املرحةل الابإ  للسامحأأقىص 

طار املاكتب امخلسة للتعاون بشأأن الفحص والبحث املاكتب امخلسة رؤساء   يف  أأيداذلي  وميال  و، وھ2016 ويون ي 2 اإ
 ، ترشفاملرشوع الرائد بسالسة تشغيلل سة للتحضريات الإدارية والعملية الالزمة املكر   ،هذه املرحةل التحضرييةو  .التعاونيني

اترخي  كونيأأن ، 2018 فرباير 27و 26يف مدريد يويم  ملعقودةاللفريق الرائد يف ادلورة السادسة  ،رقر  ت وابلفعل عىل هنايهتا.
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ص خص  وس تق  2021 يونيو 1ويقتوقع أأن تس متر هذه املرحةل التشغيلية حىت . 2018 يوليو 1طالق املرحةل التشغيلية يف ان
 ة، وتقيمي نتاجئ املرشوع الرائد.، ورصد الطلبات لأغراض تقيمييملعاجلة الطلبات مبوجب الهنج التعاوين

ابللغة دوليا واذلين أأودعوا طلبا  الرائداملرشوع يف املشاركة يف  لراغبنيا لمودعنيل، ميكن 2018 يوليو 1من  وابتداءً  .8
ن  اس امترة وجيب أأن يققدم لك طلب للمشاركة يف املرشوع الرائد يفزيية أأن يتقدموا بطلب للمشاركة يف املرشوع الرائد. لكالإ
املاكتب امخلسة أأو للمكتب حد لأ  التابع رفقة الطلب ادلويل دلى مكتب تسمل الطلبات اكرتونيلاإ ويودع ة املعياريشاركة امل 

اس امترة املشاركة جبميع اللغات الرمسية للماكتب امخلسة عىل موقع  وستقتاح .)الويبو( ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
دو . http://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html التايل لرابطاعىل الإلكرتوين  لويبوا  نودعوامل لن يسد 

الفصل الأول من معاهدة التعاون يف  ملنصوص علي البحث الرمس املعياري املتعلق ابسوى يف هذا املرشوع الرائد املشاركون 
دارة البحث ادلويل اخملتصة مبوجب القاعدةت بشأأن الرباءا لهيا فامي ا) 35 دلى اإ دارة البحث  ييل بعبارةملشار اإ "اإ

 الرئيس ية"(. ادلويل

دارة البحث ادلويل  عدة من قبلالهنائية وال راء املكتوبة املق  وستقتاح تقارير البحث ادلويل .9 طارالرئيس ية اإ البحث  مضن اإ
وابلإضافة تقارير البحث ادلويل وال راء املكتوبة الأخرى. أأي من شأأهنا شأأن  الرباءات  ركنللجمهور عىل  والفحص التعاونيني

دارات البحث ادلويل الن ملقعدة من قبلاستقتاح املساهامت النظرية  اإىل ذكل، . ركن الرباءاتمنفصةل عىل  ئقظرية كواثاإ
لهيا  عالهاملذكورة أأ  والفحص التعاونينيلبحث د منتجات العمل ل حد  وس تق   لإطارايف مبارشة عىل هذا النحو سواء ابلإشارة اإ

ضافية ورقة  أأعىلأأو يف  PCT/ISA/237 اخلام س من الاس امترة ق اإ لهيا يف  شاري  .املذكور لإطارااإ

بالغ املس تخدمني بطريقة مناس بة ومتسقة، تعزتم املاكتب امخلسة أأن تنرشوبغرض  .10  حبلول ،عىل مواقعها الإلكرتونية اإ
للمشاركة  ستيفاءهاا نودعوامل املتطلبات ال ي حيتاجبني  وي  ملرشوع الرائداالإشعار نفس  اذلي يعرض  ،تقريبا 2018 يونيو 1

نبات ادلولية الطل  مهنا أأن تكونو يف املرشوع الرائد  لنطالق املرحةل  الأشهر الس تة الأوىلوأأثناء زيية. لكمودعة ابللغة الإ
لمجيع املاكتب امخلسة يف املرشوع الرائد  التشغيلية، لن تقبل ن اإ . وابتداء من الشهر السابع زييةلكالطلبات ادلولية املودعة ابلإ

دارة  من املاكتب امخلسة بصفت للك  وزجيلإطالق املرحةل التشغيلية،  لية ل الطلبات ادلو أأن يقبادلويل  بحثلل رئيس ية اإ
ن دار للك من  وينبغيزيية. لكاملودعة بلغات أأخرى غري الإ لية املودعة البحث ادلويل الرئيس ية ال ي س تقبل الطلبات ادلو  اتاإ

ن شعار اثن   ن طريقعبذكل أأن تبلغ املس تخدمني زيية لكبلغات أأخرى غري الإ  يقنرش يف مرحةل لحقة. اإ

ن الفريق العامل مدعو .11 ىل  اإ الإحاطة علام اإ
 .ون هذه الوثيقةمبضم

 ]هناية الوثيقة[

http://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html

