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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :ديسمرب 1023

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة العشرون

جنيف ،من  12اإىل  32يناير 1024
برامج تقاسم العمل بني مكاتب الرباءات واستخدام املعلومات اخلارجية ألغراض البحث والفحص

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .2تنفيذ ًا للقرار اذلي اختذته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دورهتا التاسعة عرشة ،اليت عُقدت يف جنيف يف
بناء عىل املعلومات املس تلمة من ادلول ا ألعضاء – لربامج
الفرتة من  12اإىل  12فرباير  ،1023متثل الوثيق ُة احلالية جتميع ًا – ً
تقامس العمل بني ماكتب الرباءات واس تخدام املعلومات اخلارجية ألغراض البحث والفحص.
 .1وتتأألف الوثيقة من ا ألقسام التالية "2" :مبادرات متنوعة بشأأن اس تخدام نتاجئ البحث والفحص "1" ،وتعجيل
البحث والفحص يف مكتب الإيداع الثاين أأو الالحق "3" ،والبحث والفحص ذوا ا ألولوية أأو امل ُع َّجالن يف مكتب الإيداع
ا ألول "4" ،والتعاون يف البحث والفحص املشرتكني "2" ،والانتفاع بقدرة املاكتب ا ألخرى عىل البحث والفحص"6" ،
واملنصات وا ألدوات الالزمة لتبادل املعلومات اخلاصة ابلبحث والفحص "2" ،والتحدايت واملبادرات ادلامعة لبيئة تقامس
العمل.
 .3ومع ًال ابملذكرة  ،C.8261قدَّمت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية التالية املعلومات ذات الصةل اليت مكَّنت
ا ألمانة من اإعداد هذا التجميع :ا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،وكوس تارياك ،وفنلندا ،وفرنسا ،وجورجيا ،و أأملانيا ،وهنغاراي ،وإارسائيل،
والياابن ،وليتوانيا ،ومجهورية مودلوفا ،وموانكو ،والرنوجي ،وبريو ،وبولندا ،والربتغال ،ومجهورية كوراي ،وإاس بانيا ،والسويد،
وتركيا ،و أأوكرانيا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وزامبيا ،ومكتب الرباءات ا ألورويب ( ،)EPOواملكتب
ا ألورويب الآس يوي للرباءات (( )EAPOاجملموع.)12 :
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مبادرات متنوعة بشأأن اس تخدام نتاجئ البحث والفحص
مجموعة فانكوفر
ُ .4أنشئت مجموعة فانكوفر يف عام  1002بني ماكتب أأسرتاليا وكندا واململكة املتحدة للملكية الفكرية ،وذكل هبدف:
" "2تبادل املعلومات واخلربات بشأأن القضااي واجملالت املشرتكة املتعلقة ابإدارة مكتب ملكية فكرية وطين متوسط احلجم،
" "1واملسامهة يف هنج أأجنع متعدد ا ألطراف لتقامس العمل عىل حنو يُ م ِ
دّع مبادئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .2ومبادرة مجموعة فانكوفر لالس تغالل املتبادل ( )VGMEيه الهنج اذلي تتِبعه مجموعة فانكوفر للتخلص بكفاءة وفعالية
من تكرار العمل وتضاعفه بال داع عند مالحقة طلبات براءات الاخرتاع قضائي ًا يف املاكتب الثالثة .ويمتثل املبد أأ ا ألسايس
لهذه املبادرة يف أأ َّن أأحد ماكتب مجموعة فانكوفر سوف يعمتد ،لكام أأمكن ،عىل أأي براءة اخرتاع منحها مكتب أآخر من
ماكتب اجملموعة ،أأو سوف يعمتد عىل تقرير البحث والفحص اخلاص مبكتب أ آخر من ماكتب اجملموعة ،للخروج بتقريره
اخلاص به بشأأن الطلب نفسه .وجيوز ألي مكتب من ماكتب اجملموعة أأن يقوم مبزيد من البحث والفحص اإذا اكن يرى
رضور ًة يف ذكل.
 .6ويُط َّبق املبد أأ املذكور أآنف ًا تطبيق ًا شفاف ًا" 1مببادرة من املكتب" 2فامي يتعلق بلك ا ألعامل اليت يقوم هبا أأحد ماكتب مجموعة
فانكوفر .ويس تطيع الفاحصون النفاذ اإىل معل مكتب أآخر من ماكتب اجملموعة من خالل املنصة اليت تُم مكِهنم من ذكل
ابس تخدام بنية الويبو التحتية 3.وت م ِ
ماكتب مجموعة فانكوفر تفاعل الفاحصني املس متر اذلي يُ ِ معزز التفامه ،ويسعى اإىل تقليل
ُدّع ُ
4
التباين اإىل أأد ى حد ،ويزيد ثقة  ل مكتب يف معل املكتب الآخر.
 .2وإاضافة اإىل ذكل ،عندما يُص مدر أأحد ماكتب مجموعة فانكوفر اإجر ًاء اإدار ًاي يشري اإىل أأنه ي ُسمح مبطالبة واحدة عىل
ا ألقل أأو اإىل منح براءة اخرتاع فامي يتعلق بطلب ما ،سوف يكون ابإماكن ُمودع الطلب أأن يتقدم اإىل املكتبني الآخرين من
5
أأجل اإجراء حفص ُمع َّجل لطلب ذي صةل.

ا ألطر ا إلقلميية لتقامس العمل
برانمج تعاون رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا يف حفص الرباءات ()ASPEC
 .2هذا الربانمج اذلي ُأطلق يف  22يونيو  1002عبارة عن برانمج لتقامس العمل بني ماكتب امللكية الفكرية لدلول
شاركة بأأن تتبادل فامي بيهنا نتاجئ البحث
ا ألعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا .ويسمح الربانمج ملاكتب امللكية الفكرية امل ُ م
املشارك أأن ينظر يف تكل النتاجئ ،اإل
والفحص دلّع أأعامل البحث والفحص اخلاصة بلك مهنا .وجيوز ملكتب امللكية الفكرية م
أأنه غري ُملزم اب ألخذ بأأي نتاجئ أأو اس تنتاجات توصل اإلهيا مكتب امللكية الفكرية الآخر .وتشارك يف الربانمج تسعة من بدلان
رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا ،يه :بروين دار السالم ،ومكبوداي ،وإاندونيس يا ،ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،ومالزياي،
والفلبني ،وس نغافورة ،واتيلند ،وفييت انم.
1
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املكتب الالحق ذكل يف ملفهم ويف التقرير املُقدَّم اإىل ُمودع الطلب .وعندما يرى
وعند الاعامتد عىل معل سابق قام به مكتب أآخر ،سوف يذكر ُ
املكتب الالحق أأن من الرضوري القيام مبزيد من العمل ،فسوف يذكر ذكل يف ملفهم ،اإضاف ًة اإىل رشحٍ للأس باب اليت جعلته يرى أأن من الرضوري
املكتب الالحق تعقيباته ومالحظاته اإىل املكتب السابق ،حيامث أأمكن ،من أأجل احلفاظ عىل الثقة يف تقارير
القيام مبزيد من العمل .وسوف يُق ِمدم ُ
ماكتب اجملموعة.
تع
أ
أأ ْي أأن املاكتب سوف متد عىل العمل السابق دون حاجة ُمودعي الطلبات اإىل أن يطلبوا مهنا ذكل.
انظر الفقرتني  32و 32بشأأن نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص (.)WIPO CASE
ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن مبادرة مجموعة فانكوفر لالس تغالل املتبادل يف الصفحة اليت يفيض اإلهيا الرابط التايل:
.http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02959.html
يرد يف الفقرات من  10اإىل  16و ٌ
صف للمبادرات ا ألخرى اليت تُع م ِجل البحث والفحص يف مكتب الإيداع الثاين والالحق.
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وتمتثل أأهداف الربانمج يف:
" "2تقليل العمل وتقصري الوقت املُس تغرق :الرجوع اإىل العمل السابق ميكن أأن يساعد الفاحص عىل وضع معايري
البحث أأو اسرتاتيجيته برسعة أأكرب ،أأو يُق مل ِل أأعامل البحث ،أأو يساعد الفاحص عىل أأن يفهم برسعة أأكرب
الاخرتاع املُطالب حباميته .ومن َّمث ميكن ا إلرساع يف تسوية املنازعات املتعلقة بطلبات الرباءات.
" "1حتسني البحث والفحص :قد يكون ابإماكن سلطات الرباءات ا ألخرى النفاذ اإىل قواعد بياانت غري متوفرة
للفاحص (مثل قواعد بياانت تقنية ُمحدَّدة ،أأو قواعد بياانت حملية ،أأو قواعد بياانت بلغات أأخرى) .ومن َّمث
فاإن فرصة الرجوع اإىل نتاجئ البحث والفحص هذه ميكن أأن جتعل الفاحص حيصل عىل معلومات عن حاةل
التقنية الصناعية السابقة وعن تقيميها مل يكن ابإماكنه احلصول علهيا بطريقة أأخرى.

 .20ويُطلب من مودع طلب الرباءة أأن يُ ِمقدم يف مكتب امللكية الفكرية الثاين اس امترة العريضة اخلاصة بربانمج التعاون بعد
ملهئا عىل النحو الواجب ،وجيب أأن تكون مصحوب ًة ابلواثئق التالية "2" :نسخة من تقرير البحث وتقرير الفحص ("احلد
ا ألد ى من الواثئق") اخلاصني بمنوذج طلب ُمامثل من مكتب امللكية الفكرية ا ألول "1" ،ونسخة من املطالبات املشار اإلهيا
يف احلد ا ألد ى من الواثئق امل ُقدَّ مة 6.ويُعترب طلب الرباءة املوجود يف مكتب امللكية الفكرية ا ألول طلب ًا مماث ًال اإذا اكن مرتبط ًا
بطلب الرباءة املوجود يف مكتب امللكية الفكرية الثاين عن طريق مطالبة اب ألولوية بناء عىل اتفاقية ابريس ،والعكس
ابلعكس ،أأو اإذا اكنت طلبات الرباءات املوجودة يف ُ ٍِ
 ل من مكتب امللكية الفكرية ا ألوىل والثاين لها نفس املطالبة اب ألولوية
7
من بدل أآخر عضو يف اتفاقية ابريس.

التعاون بني مكتب إاقل ميي واملاكتب الوطنية دلوهل ا ألعضاء
 .22بد أأ مرشوع تنفيذ اس تغالل املكتب ا ألورويب للرباءات ( )UIPيف  12مارس  ،1021مع المنسا وادلامنرك واململكة
املتحدة .وانضمت الربتغال أأيض ًا اإىل املرشوع بعد ذكل التارخي .وينطوي هذا املرشوع عىل التبادل الرسي لنتاجئ البحث
والفحص اخلاصة هبذه املاكتب الوطنية مع املكتب ا ألورويب للرباءات من خالل النظام الآيل قبل نرش الطلبات الوطنية.
وسوف ينظر فاحص املكتب ا ألورويب للرباءات يف النتاجئ عند حفص الطلب ا ألورويب املاكئف .وجيري اس تالم ثالثة تيارات
من بياانت ا ألولوية عن طريق برانمج مبادرة اجلامعات ( ،)UIPأأل ويه :الاستشهادات ،وواثئق املكتب الوطين مثل
تقارير البحث والآراء املكتوبة ،وبياانت التصنيف.
 .21ويف املكتب ا ألورويب ال آس يوي للرباءات ،عندما يقوم ُمو مدع طلب من دوةل ُمو مقِعة عىل التفاقية ا ألوروبية الآس يوية
لرباءات الاخرتاع ابإيداع طلب براءة اخرتاع إاقلميية أأوروبية أآس يوية ويطالب بأأولوية طلب وطين سابق ،جيوز للمكتب أأن
يس تخدم تقرير البحث الوطين اخلاص ابلطلب الوطين املامثل ،ابلرمغ من عدم وجود رش قانوين لتقد م هذه التقرير.

6

7

وجيوز أأن تكون اس امترة العريضة اخلاصة بربانمج التعاون مصحوب ًة جبدول متاثل املطالبات اذلي يوحض مدى ارتبا املطالبات اليت فُحصت يف الطلب
املامثل ابملطالبات املوجودة يف الطلب احلايل ،ونسخة من الر أأي الكتايب ( أأو الآراء الكتابية) ،وقامئة حاةل التقنية الصناعية السابقة ،اإن وجدت
("الواثئق الإضافية").
آ
أ
ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن برانمج تعاون رابطة أمم جنوب رشق أس يا يف حفص الرباءات عرب الرابطني التاليني:
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-enhances-asean-patent-examination-co ،operation-programmeو
http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisapatent/Applyingforapatent/ASE
.ANPatentExaminationCo-operationASPEC.aspx
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ا ألطر الثنائية لتقامس العمل

مرشوع املعاجلة الاسرتاتيجية للطلب من أأجل الفحص الرسيع ()SHARE
 .23بد أأ املكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،يف عام
 ،1002برانجم ًا شام ًال لزايدة التعاون الثنايئ بني املاكتب .وتض َّمن هذا الربانمج املرشوع التجرييب للمعاجلة الاسرتاتيجية
للطلب من أأجل الفحص الرسيع ،واذلي مبقتضاه يقوم مكتب الإيداع ا ألول ،عند اإيداع طلبني مماثلني يف مكتبني ،ابلبحث
والفحص مث يُط ملع مكتب الإيداع الثاين عىل ما توصل اإليه من نتاجئ ،حبيث ميكن ملكتب الإيداع الثاين اإعادة اس تغالل العمل
املُنجز من قبل مكتب الإيداع ا ألول اإىل أأقىص حد ممكن وتقليل تكرار العمل اإىل أأقل حد ممكن.
 .24وقبل بداية املرشوع التجرييب ،قام فاحصون من املكتب الكوري بزايرة مكتب الولايت املتحدة الامريكية يف اإطار
برانمج تبادل الفاحصني ،اذلي يُ ِمقدم فيه  ل مكتب حمل ًة عام ًة عن ممارسات البحث والفحص اخلاصة به .وقد ُذ مكر أأنه ،نتيج ًة
8
لهذا الربانمج ،ازداد فه ُم ُ مِ
مكتب لقواعد املكتب الآخر وإاجراءاته.
 ل ٍ

مبادرة تقامس العمل بني مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية
 .22بد أأ مكتب الولايت املتحدة الامريكية ومكتب اململكة املتحدة ،يف  20نومفرب  ،1020برانجم ًا لإعادة اس تخدام نواجت
ما يقوم به  ل مهنام من أأعامل البحث والفحص بشأأن طلبات الرباءات املامثةل ،لتقيمي فوائد تقامس العمل .ووفق ًا لهذا الربانمج،
سوف يقوم مكتب اململكة املتحدة ،عند اإيداع طلبني مماثلني يف ٍِ
 ل من مكتب الولايت املتحدة ومكتب اململكة املتحدة،
ابلبحث مث يُط ملع مكتب الولايت املتحدة عىل نتاجئه من خالل معلية النرش العادي حبيث ميكن ملكتب الولايت املتحدة
الامريكية أأن ينتفع اإىل أأقىص حد ممكن ابلعمل اذلي قام به مكتب اململكة املتحدة .وبعد أأن ينهتيي مكتب الولايت املتحدة
9
الامريكية من حبثه وحفصه ،سوف جيعل معهل متاح ًا من خالل نظام اسرتداد معلومات طلبات الرباءات العامة ()PAIR
حبيث يمتكن مكتب اململكة املتحدة من الانتفاع اإىل أأقىص حد ممكن بعمل الفحص اذلي ُأجنز لحق ًا يف املالحقة القضائية
وتقليل تكرار هذا العمل اإىل أأقل حد ممكن.
 .26وهتدف املاكتب ،من خالل تقامس نواجت العمل وإاعادة الانتفاع هبا ،اإىل زايدة كفاءة وجودة ما يقوم به  ل مكتب من
معليات حبث الرباءات وحفصها .ويشمل هذا الربانمج مبادرات لتثقيف الفاحصني بشأأن نظام الرباءات وممارسات الفحص
10
املتبعة يف املكتب الآخر.
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ُذكر يف الوثيقة اليت قدمهتا الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن حتلي ًال للمرشوع التجرييب أأظهر أأنه ميكن ،بوجه عام ،اإعادة اس تخدام مرجع ما اس تخدام ًا
جزئي ًا عىل ا ألقل ،ولكن ممارسات الفحص اخملتلفة يف  ل مكتب جعلت الفاحصني يس تخدمون املراجع بشلك خمتلف .وذلكل اكنت معاجلة
الاختالفات املوجودة يف اإجراءات املاكتب من خالل برامج تبادل الفاحصني أأحد العنارص اليت أأدت اإىل جناح تقامس العمل.
انظر الفقرة  42بشأأن نظام اسرتداد معلومات طلبات الرباءات.
ُذكر يف الوثيقة اليت قدمهتا الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن القيام مبزيد من التعاون س ُيفيد يف اس تكشاف الاختالفات العملية بني املاكتب ،ل س امي فامي
يتعلق ابجلدة واخلطوة الابتاكرية  /عدم البداهة .والتعاون يف تكل القضااي ميكن أأن ي ُسهِمل وجود فهم أأمعق دلى الفاحصني ،ويؤدي اإىل زايدة فعالية
اإعادة اس تخدام نواجت العمل .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ميكن أأيض ًا أأن تُس تغل الفوائد احملمتةل لتقامس العمل اس تغال ًل أأجنع عن طريق اكتساب فهم أأفضل
خبصوص قابلية تطبيق حاةل التقنية الصناعية السابقة.
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الاس تخدام الانفرادي لتقارير البحث والفحص وغريها من املعلومات املتوفرة
 .22يس تخدم كثريٌ من الفاحصني يف ماكتب الرباءات اس تخدام ًا انفراد ًاي تقارير البحث والفحص وغريها من املعلومات
املتوفرة عن الطلبات املامثةل الصادرة عن ماكتب أأخرى للمساعدة يف حفص الطلبات الوطنية 11.ويس تطيعون اسرتداد هذه
املعلومات مبارش ًة من قواعد بياانت ش بكية عامة خاصة مباكتب الرباءات ا ألخرى 12.ورمغ أأن قوانني بعض البدلان تنص
14
رصاح ًة عىل أأن الفاحصني جيب علهيم ،أأو جيوز هلم ،اس تخدام نتاجئ البحث والفحص 13اخلاصة مباكتب أأخرى ،اإن وجدت،
ل يعمتد الفاحصون عىل هذه املعلومات اإل ابلقدر املمكن وعىل النحو اذلي تنص عليه قوانيهنم الوطنية .وقد يقومون مبزيد
من الفحص حس امب يلزم.
 .22وإاضاف ًة اإىل اس تخدام نواجت العمل اذلي تقوم به ماكتب الرباءات الوطنية ا ألخرى ،يف العديد من البدلان ،ي ُش َّجع
الفاحصون عىل اس تخدام نواجت العمل اليت تُعدِها اإدارة البحث ادلويل وإادارة الفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،أأو يُطلب مهنم اس تخدام هذه النواجت 15.و أأفادت بعض ماكتب الرباءات بأأهنا تس تخدم دامئ ًا نواجت
معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اإضاف ًة اإىل أأي حبث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة قد ل تكتشفه اإدارة البحث
ادلويل 16.ويف هذا الصدد ،ت َُّنظم اإعادة اس تخدام نتاجئ البحث والفحص السابقني مبوجب الترشيعات الإس بانية اخلاصة
برباءات الاخرتاع ،اليت تنص عىل ختفيض رسوم البحث عندما يكون تقرير البحث ادلويل أأو التقرير المتهيدي ادلويل
اخلاص بقابلية امحلاية برباءة الصادر عن اإدارة حبث دويل خمتصة وإادارة حفص متهيدي دويل خمتصة متاح ًا لإعادة اس تخدامه
17
من قبل املكتب.
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الواثئق اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية التالية تشري رصاح ًة اإىل أأن هذه املامرسة شائعة يف معلية الفحص :الأرجنتني ،و أأسرتاليا،
وهنغاراي ،والرنوجي ،والربتغال ،ومجهورية مودلوفا ،وإاس بانيا ،والسويد ،واململكة املتحدة ،واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات ،واملكتب ا ألورويب
للرباءات.
عىل سبيل املثال ،تنرش ماكتب امللكية الفكرية يف الربازيل وادلامنرك والرنوجي نتاجئ البحث والفحص اليت قامت هبا ماكتهبا.
وذكر املكتب ا ألورويب للرباءات يف الوثيقة اليت قدهما أأنه أأدخل تدابري خمتلفة للتشجيع عىل اإعادة اس تخدام نتاجئ البحث اخلاصة مباكتب أأخرى .ويه
تشمل "2" :روتني ما قبل البحث :ووفق ًا لهذا الروتني ،يقوم فاحصو املكتب من تلقاء أأنفسهم ابإجراءات اعتيادية تس بق البحث عند البدء يف صياغة
تقرير حبث ،وذكل هبدف مجع معلومات تتعلق حباةل التقنية الصناعية السابقة تكون هذه املعلومات قد استشهدت هبا ماكتب أأخرى يف طلبات أأرسة
وسع :ووفق ًا هل ،ينبغي للفاحصني أأن جيروا ابنتظام حبث ًا تمكيلي ًا عىل ا ألقل يف البداية وقبل انهتاء اإجراءات الفحص .ومت
الرباءات "1" ،وحبث تمكييل ُم َّ
توس يع نطاق التحضري للبحث املس تخدم لهذا ليشمل حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت اسرتجعهتا ماكتب أأخرى ،اإضاف ًة اإىل الطلبات املتعا مرضة وفق ًا
للامدة .)3(24
يف الرنوجي والسويد عىل سبيل املثال.
ويف هذا الصدد ،ذكر مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية أأنه قام ،مضن هجوده لتقليل ا ألعامل املتأأخرة املرتامكة ،بزايدة اس تخدام التقرير المتهيدي
ادلويل عن ا ألهلية للرباءة يف حالت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت دخلت املرحةل الوطنية (حيامث أأاثر التقرير المتهيدي ادلويل عن ا ألهلية
اعرتاضات كبرية وحيامث مل يس تجب ُمودع الطلب لتكل الاعرتاضات عن طريق التعديل أأو املناقشة) .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ذكرت مجهورية مودلوفا يف
الوثيقة اليت قدمهتا أأن تقارير البحث ادلويل الصادرة عن اإدارات البحث ادلويل مفيدة جد ًا ،ألن املكتب ل يمتتع ابإماكنية النفاذ اإىل ش ىت قواعد بياانت
الرباءات وغري الرباءات.
يف املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات ،يُنفَّذ البحث التمكييل فامي يتعلق ابلطلبات ا ألوروبية الآس يوية اليت ذات اترخي اإيداع سابق أأو اترخي أأولوية،
ابس تخدام قاعدة بياانت براءات الاخرتاع ا ألوروبية الآس يوية ( ،)EAPATISوكذكل قواعد البياانت الروس ية للرباءات وغري الرباءات .ويف أأوكرانيا،
اإذا قدَّم ُمودع الطلب تقرير ًا حبثي ًا نفَّذته اإدارة البحث ادلويل ،ل ُجيرى ٌ
حبث اإضايف اإل فامي يتعلق حباةل التقنية الصناعية السابقة اليت ليس ابإماكن اإدارة
أ
البحث ادلويل أأن تكتشفها ،مبا يف ذكل ،عىل وجه اخلصوص ،الطلبات املودعة يف ادلائرة احلكومية الوكرانية للملكية الفكرية (الفقرة  1-3-6من
"قواعد طلبات معاجلة الاخرتاعات ومناذج املنفعة" اليت أأقرهتا وزارة التعلمي والعلوم يف أأوكرانيا بتارخي  22مارس  ،1001رمق .)222
تنص املادة  2-33من القانون رمق  2226/22املؤرخ  10مارس  2226بشأأن براءات الاخرتاع (املُعدِل أآخر مرة ابلقانون رمق  1022/24املؤرخ 2
يونيو  )1022عىل ما ييل" :عندما ميكن أأن يستند تقرير حاةل التقنية الصناعية السابقة استناداً لكي ًا أأو جزئي ًا اإىل تقرير البحث ادلويل اذلي ُأجري يف
اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يُر ِد ملودع الطلب  %12أأو  %20أأو  %22أأو  %200من الرسوم ،حسب مدى التقرير الثاين" .وتنص املادة
 32عىل ما ييل" :عندما ميكن أأن يستند الفحص المتهيدي استناد ًا لكي ًا أأو جزئي ًا اإىل تقرير الفحص المتهيدي ادلويل الصادر عن اإدارة حفص متهيدي
دويل خمتصة ،يُر ِد ملودع الطلب  %12أأو  %20أأو  %22أأو  %200من السعر ،حسب مدى التقرير املذكور أآنف ًا".
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اإلزام مودعي الطلبات بتقد م نتاجئ أأجنبية
 .22وفق ًا لقوانني براءات الاخرتاع يف كثري من البدلان ،جيب عىل مودع الطلب ،أأو جيوز أأن يُطلب منه ،أأن يقدم
معلومات خبصوص البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،أأو منح الطلبات اخلارجية املامثةل أأو رفضها من أأجل توفري
معلومات اإضافية ميكن أأن يس تخدهما الفاحص لتسهيل أأو حتسني معلية حبث وحفص طلب وطين واحد أأو أأكرث 18.ورمغ أأن
القوانني الوطنية وا إلقلميية قد ختتلف ،جيوز اعتبار الطلب مسحو ًاب اإذا مل تُقدَّم هذه املعلومات يف غضون املهةل الزمنية
امل ُ َّقررة .عىل سبيل املثال ،وفق ًا للقاعدة  )2( 242والقاعدة 20ب من القواعد التنفيذية لتفاقية الرباءات ا ألوروبية ،جيب عىل
مودع الطلب اذلي يطالب اب ألولوية أأن يُ ِمقدم نسخ ًة من نتاجئ أأي حبث قامت به الإدارة اليت ُأدع دلهيا الطلب السابق اإضاف ًة
اإىل طلب الرباءة ا ألوروبية ،وذكل يف حاةل الطلب ا ألورويب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عند ادلخول يف املرحةل
ا ألوروبية ،أأو بعد اإاتحة هذه النتاجئ هل مبارش ًة دون تأأخري .بيد أأن القاعدة  )1(242من القواعد التنفيذية لالتفاقية تسمح
للمكتب ا ألورويب للرباءات ابإعفاء مودعي الطلبات من الالزتام املُشار اإليه أأعاله عند وجود اتفاق بني املاكتب عىل تبادل
نتاجئ البحث 19.وإاذا مل تُقدَّم هذه النسخة مع الطلب ،يُطلب من مودع الطلب أأن يُ ِمقدم ،يف غضون الفرتة الزمنية املُقررة،
نسخ ًة أأو بيا ًان بأأن نتاجئ هذا البحث ليست متاحة هل .وإاذا مل ُير ِد ُم ِمقدم الطلب يف الوقت املناسب ،يُعترب طلب الرباءة
ً 20
ا ألوروبية مسحواب.
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وفق ًا للوثيقة  ،CDIP/7/3حتتوي قوانني الرباءات يف البدلان التالية عىل حمك ُمحدَّد يسمح للمكتب بأأن يطلب من ُمودع الطلب تقد م هذه
املعلومات :أأنتيغوا وبربودا ،وا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،والبحرين ،وبرابدوس ،وبلزي ،وبواتن ،وبوتسواان ،والربازيل ،وبوروندي ،ومكبوداي ،وش ييل،
والصني ،وكوس تارياك ،وجيبويت ،وادلامنرك ،ودومينياك ،والسلفادور ،وإاس تونيا ،وإاثيوبيا ،وفنلندا ،وغاان ،وغرينادا ،وغواتاميل ،وهندوراس ،وأآيسلندا،
والهند ،وأآيرلندا ،وإارسائيل ،وا ألردن ،وكينيا ،ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،وليبرياي ،ومالزياي ،وموريش يوس ،واملكس يك ،ومنغوليا،
وموزامبيق ،وانميبيا ،ونيوزيلندا ،ونياكراغوا ،والرنوجي ،وعامن ،وابكس تان ،واببوا غينيا اجلديدة ،وابراغواي ،والفلبني ،ورواندا ،وسانت لوس يا،
وسان مارينو ،ورصبيا ،وس نغافورة ،ورسي لناك ،وسوازيلند ،واتيلند ،وتونغا ،وترينيداد وتوابغو ،وتونس ،و أأوغندا ،ومجهورية تنانيا املتحدة،
وفييت انم ،وجامعة دول ا ألنديز ،واملكتب ا ألورويب للرباءات.
يُعفى ُمودعو الطلبات من تقد م نسخة من نتاجئ البحث مبقتىض القاعدة  )2( 242من القواعد التنفيذية لتفاقية الرباءات ا ألوروبية اإذا اكنوا يطالبون
بأأولوية " "2طلب أأعدَّ بشأأنه املكتب ا ألورويب للرباءات نوع ًا معين ًا من تقارير البحث ،أأو " "1اإيداعٍ أأول حدث يف المنسا أأو الياابن أأو مجهورية كوراي
أأو اململكة املتحدة أأو الولايت املتحدة الأمريكية ("اإشعار من املكتب ا ألورويب للرباءات بتارخي  12فرباير  1023بشأأن الإعفاء مبوجب املادة 242
( )1من القواعد التنفيذية لتفاقية الرباءات ا ألوروبية من تقد م نسخة من نتاجئ البحث  -خمطط الاس تخدام") .
ويف هذا الصدد ،تنص املادة  46من القرار  426الصادر عن جامعة دول ا ألنديز عىل ما ييل ] ... [" :اإذا اكن حفص أأهلية الاخرتاع للحصول عىل
براءة يتطلب ذكل ،يُ ِمقدم ُمو مدع الطلب ،بناء عىل طلب من املكتب الوطين اخملتص ويف غضون مدة ل تتجاوز ثالثة أأشهر ،وثيق ًة واحد ًة أأو أأكرث من
الواثئق التالية اليت تتعلق بطلب أأجنيب واحد أأو أأكرث يشري اإىل  ل الاخرتاع اذلي جيري حفصه أأو اإىل جزء منه ( :أأ) نسخة من الطلب ا ألجنيب،
(ب) أأو نُسخ من نتاجئ ما ُجيرى خبصوص الطلب ا ألجنيب من حفوص اجلدة أأو ا ألهلية للحامية مبوجب براءة( ،ج) أأو نسخة من أأي براءة اخرتاع أأو
غريها من أأشاكل امحلاية املمنوحة بناء عىل طلب أأجنيب( ،د) أأو نسخة من أأي قرار أأو حمك برفض طلب أأجنيب أأو استبعاده( ،ه) أأو نسخة من أأي
قرار أأو حمك ابإلغاء أأو اإبطال الرباءة أأو امحلاية ا ألخرى املمنوحة بناء عىل طلب أأجنيب .وجيوز للمكتب الوطين اخملتص أأن يقبل نتاجئ الفحوص املُشار
اإلهيا يف الفقرة الفرعية (ب) أأعاله بوصفها اكفي ًة لإثبات استيفاء الرشو بشأأن أأهلية الاخرتاع للحصول عىل براءة .وإاذا مل يُ ِمقدم مودع الطلب الواثئق
املطلوبة يف غضون الفرتة املنصوص علهيا يف هذه املادة ،يرفض املكتب الوطين اخملتص منح الرباءة".
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تعجيل البحث والفحص يف مكتب الإيداع الثاين أأو الالحق
املسار الرسيع لتفاقية التعاون بشأأن الرباءات
 .10يف اململكة املتحدة ،اعتبار ًا من  12مايو  ،1020جيوز ملودعي الطلبات أأن يطلبوا حفص ًا ُمع َّج ًال يف املرحةل الوطنية
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد تلقت تقرير ًا متهيد ًاي دولي ًا اإجيابي ًا
للمملكة املتحدة اإذا اكنت طلباهتم ادلولية املودعة ً
عن ا ألهلية للحامية مبوجب براءة ،مما يشجع عىل الاس تخدام الفعال لنواجت معل املرحةل ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن
21
الرباءات.

الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ()PPH

التفاقات الثنائية للطرق الرسيعة
 .12مبوجب التفاقات الثنائية للطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ،اإذا ر أأى مكتب الإيداع ا ألول أأن
عنارص امحلاية اخلاصة ابلطلب قابةل للحصول عىل براءة ،جيوز ملُو مدع الطلب أأن يطلب حفص ًا معج ًال لطلب مماثل يف مكتب
الإيداع الثاين .وميكن ملكتب الإيداع الثاين أأن يس تخدم نتاجئ البحث والفحص الإجيابية اخلاصة مبكتب الإيداع ا ألول ،مما
يؤدي اإىل جتنب تكرار العمل وتعجيل معلية الفحص .وقد بد أأ برانمج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف
عام  1006مكرشوع جترييب بني مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ومكتب الرباءات الياابين،
وتبناه منذ ذكل احلني كثريٌ من املاكتب ا ألخرى .والطرق الرسيعة لتسوية املنازعات يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ت ِم
ُوسع نطاق الربانمج ليشمل الطلبات اليت حصلت عىل نواجت معل اإجيابية لإدارة البحث ادلويل وإادارة الفحص المتهيدي
22
ادلويل.
 .11و أأكدت الواثئق اليت قدمهتا البدلان املشاركة عىل مبد أأ هام من مبادئ الطرق الرسيعة ،وهو أأن  ل مكتب مشارك
يقوم ابلبحث والفحص وفق ًا لقانونه الوطين .ول توجد أأي مراعاة لنتاجئ البحث أأو الاس تنتاجات القانونية اليت يتوصل اإلهيا
مكتب أآخر .وي ُس تخدم نتاج معل املكتب اذلي حفص الطلب للمرة ا ألوىل من أأجل توفري نقطة انطالق أأفضل حفسب
للمكتب اذلي جيري الفحص الالحق.
 .13أأشارت البدلان التالية يف الواثئق اليت قدمهتا اإىل أأن ماكتهبا قد أأبرمت العديد من اتفاقات الطرق الرسيعة 23مع
ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى ،عىل النحو امل ُ َّبني يف اجلدول التايل :أأسرتاليا ( ،)AUوفنلندا ( ،)FIو أأملانيا (،)DE
وهنغاراي ( ،)HUوإارسائيل ( ،)ILوالياابن ( ،)JPوبولندا ( ،)PLوالربتغال ( ،)PTوالرنوجي ( ،)NOومجهورية كوراي
24
( ،)KRوإاس بانيا ( ،)ESوالسويد ( ،)SEواململكة املتحدة ( ،)UKوالولايت املتحدة ا ألمريكية (.)US

21
22
23
24

ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن مسار اململكة املتحدة الرسيع يف الصفحة اليت يفيض اإلهيا الرابط التايلhttp://www.ipo.gov.uk/p- :
.pn-fasttrack
انظر .http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
تشمل أأنواع التفاقات الثنائية للطرق الرسيعة ما ييل "2" :طرق رسيعة ( )PPHفقط "1" ،وطرق رسيعة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
( "3" ،)PCT-PPHوطرق رسيعة ( )PPHفقط وطرق رسيعة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (.)PCT-PPH
توجد ماكتب ملكية فكرية أأخرى أأبرمت العديد من اتفاقات الطرق الرسيعة .انظر مث ًال .http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
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رشاكء اتفاقات الطرق الرسيعة ( )PPHأأو اتفاقات الطرق الرسيعة بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ( )PCT-PPHأأو لكهيام
AU
FI
DE
ES
HU
IL
JP
PL
PT
NO
KR
SE
UK
US

US
AT, CA, CN, ES, HU, IL, JP, KR, RU, US
CA, CN, JP, KR, UK, US
CA, FI, JP, KR, MX, PT, RU, US
AT, FI, JP, KR, PT, US
CA, DK, FI, JP, US
AT, CA, CN, ES, FI, HU, IL, KR, RU, SE, UK, US, EA, EP, NPI
(وغريها)
CN, JP
ES, HU, JP, US
JP, US
AT, CA, CN, DK, ES, FI, DE, HU, JP, MX, RU, SG, UK, US
JP, KR, US
CA, DE, JP, KR, US
AT, AU, CA, CN, CO, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IL, IS, JP, KR,
MX, NI, NO, PH, PT, RU, SE, SG, UK, EP, NPI, TIPO

الطرق الرسيعة ألكرب مخسة ماكتب
 .14اتفقت أأكرب مخسة ماكتب ملكية فكرية يف العامل ( – )IP5أأل ويه املكتب ا ألورويب للرباءات ،ومكتب الرباءات
الياابين ،واملكتب الكوري للملكية الفكرية ،واملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية ،25ومكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية – عىل اإطالق برانمج جترييب شامل للطرق الرسيعة للماكتب امخلسة اعتبار ًا من شهر يناير من عام
 .1024وسوف تُدمج ترتيبات برانمج الطرق الرسيعة القامئة حالي ًا بني ماكتب املليكة الفكرية امخلسة يف هذا الربانمج
الشامل .ويعزز الربانمج التجرييب اإجراءات الفحص الرسيع للرباءات املتبعة ابلفعل يف ماكتب امللكية الفكرية امخلسة من
أأجل السامح ابحلصول عىل الرباءات عىل حنو أأرسع و أأكفأأ .وجيوز ،مبقتىض الربانمج ،ملُودعي الطلبات ،اذلين ر أأى أأحد
املاكتب أأن مطالبات امحلاية يف طلباهتم قابةل للحصول عىل براءة ،أأن يطلبوا تعجيل معاجلة طلباهتم املامثةل املنظورة أأمام ابيق
املاكتب امخلسة ا ألخرى .وعند تنفيذ هذه املهمة ،سوف تس تغل املاكتب املعنية أأيض ًا نتاجئ العمل املوجودة ابلفعل اإىل أأقىص
قدر ممكن .وميكن اإيداع طلبات اس تخدام برانمج الطرق الرسيعة دلى أأي مكتب من املاكتب امخلسة بناء عىل نتاج معل
26
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وكذكل نواجت العمل الوطين اليت تضعها املاكتب امخلسة.

25
26

مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية.
انظر .http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130924.html
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الطرق الرسيعة العاملية لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ()GPPH
 .12تنوي ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان التالية ومعهد بدلان أأورواب الشاملية لرباءات الاخرتاع اإبرام ترتيب جترييب
للطرق الرسيعة العاملية اعتبار ًا من  6يناير  :1024أأسرتاليا ،وكندا ،وادلامنرك ،وفنلندا ،والياابن ،والرنوجي ،والربتغال،
ومجهورية كوراي ،والاحتاد الرويس ،وإاس بانيا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية (اجملموع.)23 :
 .16وسوف يسمح برانمج الطرق الرسيعة العاملية التجرييب ملودعي طلبات الرباءات بطلب حفص ُمع َّجل يف أأي من
املاكتب املشرتكة يف املرشوع التجرييب اإذا ر أأى أأي مكتب من املاكتب ا ألخرى املشرتكة يف املرشوع التجرييب أأن مطالباهتم
مقبوةل .وسوف يس تخدم املرشوع التجرييب مجموع ًة واحد ًة من الرشو املطلوبة ،وهو هيدف اإىل تبس يط ش بكة الطرق
27
الرسيعة احلالية وحتسيهنا.

البحث والفحص ذوا ا ألولوية أأو املُع َّجالن يف مكتب الإيداع ا ألول
اسرتاتيجية الياابن ل إالصدار الرسيع للمعلومات ()JP-FIRST
مكتب الرباءات الياابين
 .12اسرتاتيجية الياابن ل إالصدار الرسيع للمعلومات ( )JP-FIRSTيه برانمج يعطي مبقتضاه ُ
بناء علهيا تمت املطالبة
ا ألولوية لفحص الطلبات اليت اس ُتخدمت أكساس لإيداع طلبات خارج البالد ( أأي الطلبات اليت ً
اب ألولوية مبوجب اتفاقية ابريس يف الطلبات ا ألجنبية).
 .12ومن املتوقع أأن حيقق الربانمج النتاجئ التالية:
" "2دّع اكتساب احلقوق املناس بة خارج البالد :سوف يكون ابإماكن الفاحصني يف ش ىت املاكتب اس تخدام نتاجئ
الفحص اليت تقدهما الياابن يف اإطار هذا الربانمج .وبذكل يكون من املتوقع أأن يس تطيع أأولئك الفاحصون
اإجراء حفوص ذات جودة فائقة .ونتيجة ذلكل ،ميكن ملودعي الطلبات أأن يكتس بوا حقوق ًا قوية واثبتة يف
اخلارج.
" "1تقليل أأعباء الفحص يف مجيع أأحناء العامل :من املتوقع أأن تقل ،عىل املدى البعيد ،أأعباء الفحص يف  ل مكتب
بسبب التقدم اذلي جيري اإحرازه يف تقامس العمل بني البدلان .وعندما تتحسن كفاءة معليات الفحص ،ميكن
تقصري فرتة الانتظار للفحص يف مجيع أأحناء العامل ،مبا يف ذكل الياابن.

تشارك الطلبات دلى النظرة ا ألوىل ()FLASH 2.0
ُ
املاكتب هجود الفحص عىل
 .12هذا الربانمج عبارة عن وس يةل حمددة تُن مفِذ مفهوم التشارك اذلي ينبغي أأن تركز فيه
ُ
الطلبات اليت تكون يه مكتب اإيداعها ا ألول .وهو ُمص َّمم من أأجل الوصول بتقامس العمل بني ماكتب الرباءات اإىل أأقىص
حد ممكن من خالل اإنشاء نظام اإخطار حىت تس تطيع املاكتب ا ألخرى أأن تس تفيد من التوافر املبكر لنتاجئ البحث والفحص
الصادرة عن مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية .ويف هذا املرشوع التجرييب ،يعزز الربانمج
نظام تبادل واثئق ا ألولوية اذلي أأنشأأته املاكتب الثالثة ،أأي املكتب ا ألورويب للرباءات ،ومكتب الرباءات الياابين ،ومكتب
الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية.

27

ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن الطرق الرسيعة العاملية لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ( )GPPHيف الصفحة اليت يفيض اإلهيا الرابط
التايل.http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm :
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 .30وعندما يُو مدع ُمو مد ٌع طلب ًا دلى مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية مث يُو مدع طلب ًا مماث ًال
بناء عىل الطلب املُودع دلى مكتب الولايت املتحدة الامريكية ،ميكن
دلى مكتب أآخر من املاكتب الثالثة مطالب ًا اب ألولوية ً
لل ُمو مدع أأن يطلب وثيقة ا ألولوية عن طريق نظام تبادل واثئق ا ألولوية احلايل .وهذا الطلب لوثيقة أأولوية مكتب الولايت
املتحدة ا ألمريكية سوف يكون مبثابة اجلرس اذلي يُنبِمه مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه مكتب الإيداع ا ألول .وبعد
ذكل سوف يُع م ِجل مكتب الولايت املتحدة الامريكية حبث الطلب املُحدَّد وحفصه يف حماوةل لتقد م نتاجئ مبكرة ملكتب
مكتب الولايت املتحدة الامريكية أأيض ًا املاكتب الثالثة عندما
الرباءات الياابين واملكتب ا ألورويب للرباءات .وسوف ُُيطر ُ
تكون نتاجئ الفحص متاح ًة ،وسوف يُتيح تكل النتاجئ من خالل نظام "النفاذ اإىل غالف امللفات" ( )FWAأأو أأدوات نظام
28
اسرتداد معلومات طلبات الرباءات (.)PAIR

التعاون يف البحث والفحص املشرتكني
املرشوع التجرييب للبحث والفحص التعاونيني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ()CS&E
 .32أأطلق املكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات
والعالمات التجارية ،يف مايو  ،1020مرشوع ًا جتريبي ًا بشأأن البحث والفحص التعاونيني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .واكن الهدف من املرشوع هو السامح لفاحصني من اإدارات ش َّىت توجد يف مناطق خمتلفة وذات خصائص لغوية
خمتلفة ابلعمل مع ًا بشأأن طلب واحد بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هبدف وضع تقرير حبث دويل ور أأي مكتوب
ذي جودة فائقة لإدارة البحث ادلويل.
 .31ويف املرشوع التجرييب ،قام فاحص ،من املكتب القامئ مقام اإدارة البحث ادلويل ،لطلب معني مقدم بناء عىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الفاحص ا ألول) بتحليل الطلب ،وحتديد اسرتاتيجية حبث ،وإاجراء البحث ،وصياغة تقرير
حبث دويل ور أأي مكتوب لإدارة البحث ادلويل .وبعد ذكل ُأحيل تقرير البحث ادلويل املؤقت والر أأي املكتوب املؤقت
لإدارة البحث ادلويل اإىل اثنني من الفاحصني ا ألقران يف املكتبني الآخرين .وعلَّق القرينان عىل العمل املؤقت للفاحص ا ألول
أأو اس تمكال هذا العمل ،مث وضع الفاحص ا ألول تكل التعليقات يف الاعتبار عند صياغة تقرير البحث ادلويل الهنايئ والر أأي
املكتوب الهنايئ لإدارة البحث ادلويل.
 .33وشَّع الانهتا ُء بنجاح من الربانمج التجرييب ا ألول ملرشوع البحث والفحص التعاونيني عىل القيام ابملرشوع التجرييب
الثاين ملدة س نة واحدة وابشرتاك مزيد من الفاحصني ومزيد من الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 30ومت الانهتاء من املرشوع التجرييب الثاين يف أأكتوبر  31.1021ويف مايو  ،1023خلص الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات اإىل أأنه من السابق ألوانه يف هذه املرحةل اقرتاح مرشوع دامئ للبحث والفحص التعاونيني .ومع ذكل ،يواصل الفريق
32
العامل اس تكشاف هذا املفهوم من خالل وضع مرشوع جترييب اثلث.
29

28

29

30

31
32

ذكر مكتب الرباءات ا ألورويب يف الوثيقة اليت قدَّهما أأنه مت مؤخر ًا اإطالق مرشوع مشابه ملرشوع اسرتاتيجية الياابن ل إالصدار الرسيع للمعلومات (JP-
تشارك الطلبات دلى النظرة ا ألوىل ( )FLASHالتجرييب مع املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية ،و أأن هناك مرشوع ًا أآخر
 )FIRSTومرشوع ُ
قيد املناقشة مع املكتب الكوري للملكية الفكرية.
يف اجامتع الإدارات ادلولية ( )PCT/MIAاذلي ُع مقد يف موسكو يف مارس  ،1022أأعلن املكتب ا ألورويب للرباءات عن الانهتاء بنجاح من املرشوع
التجرييب ا ألول للبحث والفحص التعاونيني يف سبمترب  ،1020وقدَّم معلومات عن خطط املرشوع التجرييب الثاين .انظر الوثيقة
.PCT/MIA/18/16
أ
أ
يف حني أأن املرشوع التجرييب الول اكن ضيق النطاق حيث اكن هدفه الرئييس هو اختبار الافرتاضات الساس ية املتعلقة جبدوى هنج تعاوين بني
الفاحصني وإاجراء تقيمي عام للفوائد والعيوب من منظور نوعي ،اكن املرشوع التجرييب الثاين هيدف اإىل تطبيق ادلروس املس تفادة خالل املرشوع
التجرييب ا ألول من أأجل السامح ابإجراء تقيمي مكي للهنج وصقل منوذج معل تشغييل.
وفق ًا لتقرير املكتب ا ألورويب للرباءاتَّ ،قمي ُ ل
 ل من الفاحصني ومودعي الطلبات املرشوع تقياميً اإجيابي ًا بوجه عام.
انظر الوثيقة .PCT/WG/6/22 REV
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برانمج املكتب الكوري املشرتك للبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة
 .34نفَّذ املكتب الكوري للملكية الفكرية برانجم ًا مشرتاكً للبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،ويُط َّبق هذا الربانمج
شاركة يف الربانمج .وهيدف
عىل طلبات براءات الاخرتاع الشائعة املُودعة دلى ماكتب الرباءات املوجودة يف ادلول امل ُ م
شاركة وبناء أأساس لالنتفاع التعاوين بنتاجئ الفحص .ويف اإطار هذا
الربانمج اإىل حتسني نوعية الفحص يف املاكتب امل ُ م
الربانمج ،تعاون املكتب الكوري للملكية الفكرية مع ماكتب الصني ،و أأملانيا ،والياابن ،والاحتاد الرويس ،واململكة املتحدة،
والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وغريها.
شاركة يف اإجراء حفص لطلبات الرباءات الشائعة املُودعة يف  ل بدل،
 .32ويف اإطار الربانمج ،يشرتك فاحصو البدلان امل ُ م
وحتليل نتاجئ الفحص والبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،ومقارنة ممارسات الفحص ،وتبادل ادلراية العملية ابلفحص.
ويزورون أأيض ًا املاكتب ا ألخرى للتعرف عىل أأنظمة وممارسات الفحص فهيا ،ولتحسني الفهم املتبادل ألنظمة الرباءات،
وللوقوف عىل نقا قوة تكل ا ألنظمة.

الانتفاع بقدرة املاكتب ا ألخرى عىل البحث والفحص
اتفاق موانكو واملكتب ا ألورويب للرباءات
 .36وقِعت اإمارة موانكو اتفاق ًا مع املكتب ا ألورويب للرباءات يف عام  1002بغية حتسني نوعية براءات الاخرتاع .وعندما
املكتب ا ألورويب للرباءات ،اإذا طلب مودع
يُودع ٌ
طلب للحصول عىل براءة اخرتاع وطنية ،يُصدر ،مبوجب هذا التفاقُ ،
الطلب ذكل رصاح ًة ،تقرير ًا حبثي ًا عن حاةل التقنية الصناعية السابقة لمتكني مودع الطلب من تقيمي فرص احلصول لحق ًا عىل
33
براءة اخرتاع أأوروبية.

التفاق املربم بني املعهد الرتيك لرباءات الاخرتاع وماكتب أأخرى
 .32ظل املعهد الرتيك لرباءات الاخرتاع منذ عام  1002يُعد تقارير حبث وحفص لبعض فئات طلبات الرباءات حسب
التصنيف ادلويل للرباءات .وجرى اإعداد تقارير البحث والفحص يف الفئات ا ألخرى من مقبل املاكتب ا ألخرى اليت أأبرمت
اتفاق ًا مع املعهد الرتيك لرباءات الاخرتاع ،مثل املكتب ا ألورويب للرباءات ،واملكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكرية،
واملكتب السويدي لرباءات الاخرتاع .ومع ذكل ُيطط املعهد الرتيك لإعداد تقارير حبث وحفص مجليع فئات التصنيف ادلويل
للرباءات بدء ًا من عام .1026

املنصات وا ألدوات الالزمة لتبادل املعلومات اخلاصة ابلبحث والفحص
نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ()WIPO CASE
 .32يوفر هذا النظام منص ًة لتبادل املعلومات املتعلقة ابلبحث والفحص بني ماكتب امللكية الفكرية املشاركة .وهذا النظام
املكتب ادلويل اس تجاب ًة لطلب من ماكتب مجموعة فانكوفر 34.وهو ي ُس تخدم حالي ًا بغرض تبادل الواثئق بني
أأعدَّه يف ا ألصل ُ
الفاحصني يف املاكتب الثالثة.

33
34

سوف يكون تقرير البحث هذا متاح ًا بعد بدء نفاذ القانون املس تقبيل لرباءات الاخرتاع الوطنية .انظر الوثيقة املُقدَّ مة من موانكو.
ُأنشئت مجموعة فانكوفر بني ماكتب أأسرتاليا وكندا واململكة املتحدة للملكية الفكرية .انظر الفقرات من  4اإىل .2
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 .32وجيوز ألي مكتب براءات اخرتاع ،منذ شهر مارس من عام  ،1023أأن ينضم اإىل النظام عن طريق اإخطار املكتب
ادلويل وفق ًا ألحاكم النظام الإطارية .وسوف ُيتار املكتب ما اإذا اكن يرغب يف أأن يكون مكتب اإيداع 35أأو جمرد مكتب
37
نفاذ 36وجيب اختيار اخليارات التقنية من أأجل تبادل الواثئق بني املكتب والنظام.

قواعد البياانت اليت تسمح للماكتب ا ألخرى ابسرتداد معلومات تتعلق ابلبحث والفحص

ش بكة امللكية الصناعية املتقدمة ()AIPN
 .40ش بكة امللكية الصناعية املتقدمة ( )AIPNيه نظام قامئ عىل ش بكة الإنرتنت ويسمح لفاحيص الرباءات يف خمتلف
البدلان ابحلصول عىل معلومات امللف والوضع القانوين للطلبات اليت حفصها مكتب الرباءات الياابين .وتُقدَّم ،عىل وجه
اخلصوص ،املعلومات التالية عن  ل طلب :بياانت أأرسة الرباءة ،والوضع القانوين ،والواثئق املُستشهد هبا ،والنص الاكمل
للمنشورات ،ومعلومات غالف امللف (مثل :اإجراءات املكتب ،وتقارير البحث ،والتعديل واحلجج ،ومالحظات
الفاحص)) .وتُرتجم املعلومات لكها تقريب ًا من اللغة الياابنية اإىل اللغة الإنلكزيية ترمج ًة أآلية .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،مت تزويد ش بكة
امللكية الصناعية املتقدمة بوظيفة الرتمجة الآلية املتعددة اللغات منذ مارس  .1023واعتبار ًا من أأبريل  ،1023اكنت الش بكة
متوفر ًة يف  62بدل ًا ومنظمة.

نظام الولايت املتحدة لسرتداد معلومات طلبات الرباءات ()PAIR
 .42يوفر نظام اسرتداد معلومات طلبات الرباءات طريق ًة بس يط ًة وأآمن ًة لسرتداد وتنيل معلومات بشأأن حاةل طلبات
الرباءات .ويوجد نوعان من طلبات هذا النظام :طلبات عامة وطلبات خاصة .توفر الطلبات العامة اإماكنية النفاذ اإىل براءات
الاخرتاع الصادرة والطلبات املنشورة .بيامن توفر الطلبات اخلاصة اإماكنية النفاذ الآين الآمن اإىل وضع الطلبات اليت ل تزال
38
قيد الفحص والتسلسل التارُيي لهذه الطلبات ابس تخدام شهادات رمقية.

الش بكة الإلكرتونية الكورية ملعلومات الرباءات ()K-PION
 .41الش بكة الإلكرتونية الكورية ملعلومات الرباءات يه خدمة ترمجة أآلية من اللغة الكورية اإىل الإنلكزيية يُق ِمدهما املكتب
الكوري للملكية الفكرية هبدف مساعدة فاحيص الرباءات يف املاكتب ا ألخرى عىل الرجوع اإىل املعلومات املتعلقة برباءات
الاخرتاع الكورية واس تعراضها .وتقدم الش بك ُة النصوص ا ألصلية للمعلومات التالية وترجامهتا الإنلكزيية "2" :معلومات
غالف امللف (البياانت الببليوغرافية ،والتسلسل التارُيي للمعامالت ،ووثيقة النرش) لطلبات براءات الاخرتاع املنشورة
من مقبل املكتب الكوري وغريها "1" ،والبحث يف ملخصات الرباءات الكورية ابس تخدام اللكامت الإنلكزيية الرئيس ية"3" ،
ومعلومات أأغلفة ملفات الطلبات ادلولية املُودعة دلى املكتب الكوري يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

35
36
37
38

يُتيح مكتب الإيداع واثئق البحث والفحص اخلاصة بطلبات الرباءات املودعة دلى ذكل املكتب .ومن الناحية التقنية ،ميكن القيام بذكل عن طريق
حتميل الواثئق عىل نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص (ويبو كيس) ،أأو ابإاتحة الواثئق يف هذا النظام عن طريق خدمات ش بكية أآمنة.
يمتتع الفاحصون يف مكتب النفاذ ابإماكنية النفاذ اإىل بوابة نظام "ويبو كيس" الإلكرتونية ،وميكهنم اس تخدام النظام للبحث عن طلبات الرباءات املُودعة
شاركة ا ألخرى واسرتداد الواثئق اليت تتيحها تكل املاكتب.
دلى املاكتب امل ُ م
تشارك يف النظام ،يف الوقت احلارض ،ماكتب امللكية الفكرية يف الصني (مكتب نفاذ وإايداع) ونيوزيلندا (مكتب نفاذ) وس نغافورة (مكتب نفاذ)،
اإضاف ًة اإىل ماكتب مجموعة فانكوفر .و أأعلن أأيض ًا مكتب إارسائيل للملكية الفكرية أأنه ينوي الانضامم اإىل النظام.
للنفاذ اإىل الطلبات العامة ،جيب أأن يكون دلى العمالء رمق الطلب أأو ورمق براءة الاخرتاع أأو رمق املنشور اذلي يرغبون يف البحث عنه .وللنفاذ اإىل
الطلبات اخلاصة ،جيب أأن يكون العميل " "2حمايم /وكيل براءات اخرتاع ُمس َّجل ،أأو خمرتع مس تقل ،أأو خشص ُم منح اعرتاف ًا حمدود ًا "1" ،دليه رمق
معيل "3" ،دليه شهادة رمقية ملرفق املفاتيح الإلكرتونية العمومية ( )PKIمن أأجل تأأمني اإرسال الطلب اإىل مكتب الولايت املتحدة الامريكية
للرباءات والعالمات التجارية.
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السجل ا ألورويب للرباءات
 .43السجل ا ألورويب للرباءات هو قاعدة بياانت ش بكية تقدم بياانت الوضع الإجرايئ والقانوين اخلاص بطلبات الرباءات
اليت عاجلها املكتب ا ألورويب للرباءات .وحيتوي السجل عىل  ل املعلومات املتاحة للجمهور عن طلبات براءات الاخرتاع
ا ألوروبية خالل مرورها ابإجراءات املنح ،مبا يف ذكل الاعرتاضات ،ومراسالت حمايم الرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات،
39
وغري ذكل .وتوفر هذه اخلدمة أأيض ًا اإماكنية معاينة امجلهور للملفات ،ويه خدمة جمانية.

قواعد البياانت اخلارجية لسرتداد املعلومات املتعلقة ابلبحث والفحص
 .44ذكرت بعض البدلان أأن قواعد البياانت اخلارجية التالية قد اس تخدمهتا ماكتب امللكية الفكرية يف تكل البدلان من
أأجل اسرتداد املعلومات املتعلقة ابلبحث والفحص:
ا ألرجنتني

 ،Espacenetو ،Epolineو ،USPTOوقواعد بياانت مكتب الرباءات الياابين

كوس تارياك

 ،CadopatوPatBase

فنلندا

قواعد بياانت متنوعة مهنا ،EPODOC :و ،WPIوالسجل ا ألورويب للرباءات،
وPATENTSCOPE

هنغاراي

 ،EPOQUE Netو ،STNواملواقع الإلكرتونية ملاكتب وطنية خمتلفة

إارسائيل

 ،EPOQUE Netو ،Thomson Innovationو ،STNومؤرش الرباءات العاملي
درونت (( )Derwentعن طريق  ،)STNو ،Questelومجيع قواعد البياانت املتاحة جما ًان

مجهورية مودلوفا

 ،Espacenetو ،PATENTSCOPEوقواعد البياانت املتخصصة ا ألخرى

بريو

قوعد بياانت متنوعة مهنا ،عىل سبيل املثال ،Espacenet :و ،Epolineو ،PAIRوقاعدة
بياانت املكتب الياابين للرباءات ،و ،PATENTSCOPEو ،OEPMوLATIPAT

بولندا

السجل ا ألورويب للرباءات ،و ،PAIRو ،K-PIONوAIPN

الربتغال

السجل ا ألورويب للرباءات ،و ،PATENTSCOPEوكذكل املواقع الإلكرتونية للماكتب
الوطنية ا ألخرى

مجهورية كوراي

النظام الكوري املتعدد الوظائف للبحث عن الرباءات ( ،)KOMPASSاإضاف ًة اإىل 14
قاعدة بياانت خارجية ،مثل  ،IEEEو ،Natureو)STN (CAS

السويد

 ،EPOPQUE Netوقواعد البياانت املتاحة ا ألخرى اليت يُق ِمدهما مكتب الرباءات ا ألورويب
من خالل هذا النظام

39

يوفر املكتب البولندي لرباءات الاخرتاع اإماكنية النفاذ اجملاين اإىل مواصفات الرباءات وتقارير البحث ذات الصةل عن طريق املوقع الإلكرتوين للمكتب
يف جسل "رجيسرت بلس" للمكتب ا ألورويب للرباءات (وهو الامس السابق للسجل ا ألورويب للرباءات) .وهناك أأيض ًا مرشوع ينفذه املكتب ا ألورويب
للرباءات واملاكتب الوطنية بشأأن منصة تسجيل براءات الاخرتاع ،واليت سوف تُم مكِهنم من التحقق برسعة من الوضع القانوين لطلبات الرباءات يف  ل
دوةل من ادلول ا ألعضاء .انظر الوثيقة املُقدَّ مة من بولندا.
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تركيا

 ،EPOPQUE NetوEspacenet

أأوكرانيا

قواعد بياانت متنوعة مهنا ،EPOQUE Net :و ،REAXYSو ،STNومؤرش الرباءات
العاملي درونت ( ،)Derwentو ،Espacenetو ،CISPATENTوبرانمج الويبو للنفاذ
اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر ( .)ARDIاإضاف ًة اإىل  20قواعد بياانت جتارية
أأجنبية ،ومقتنيات  22مكتب ًة من أأكرب املكتبات الوطنية واملتخصصة ،و أأكرث من  10مصدر ًا
من مصادر املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف شلك اإلكرتوين

اململكة املتحدة

قواعد بياانت الرباءات املتخصصة ،ومجموعة متنوعة من قواعد البياانت التقنية ا ألخرى لغري
الرباءات ،مهنا ،EPOQUE Net :و) ،STN (CASو ،EBI-EMBLKو IEEE
 ،Xploreو ،Springer Linkومؤرش الرباءات العاملي درونت ( ،)Derwentومجموعة
ملخصات واثئق الرباءات العاملية اخلاصة ابملكتب ا ألورويب للرباءات ،والنصوص الاكمةل
لواثئق الرباءات مبا فهيا ترجامت اإنلكزيية ملنشورات ابللغات الصينية والياابنية والكورية،
و ،Elsevier Science Directو ،Springer JournalsKو ،BIOSISو،Inspec
و ،MEDLINEو ،PUBCHEMو ،Traditional Chinese Medicineواملكتبة
الرمقية للمعارف التقليدية وغريها من موارد املعارف التقليدية ،ونرشة  IBMللكشف التقين،
واملكتبة الرمقية مجلعية اجليوفزيايئيني املس تكشفني ،وجمالت معهد الفزيايء ،وجمالت املعهد
ا ألمرييك للفزيايء ،ومعايري متنوعة مبا فهيا التصالت السلكية والالسلكية والهندسة ،وجمالت
معهد همنديس الكهرابء والإلكرتونيات وIP.com

أأدوات لتقامس العمل يف اإطار أأكرب مخسة ماكتب ملكية فكرية يف العامل
 .42يعمتد كثري من برامج تقامس العمل عىل أأدوات متنوعة ملساعدة الفاحصني عىل التواصل ،وتبادل املراجع ،والنفاذ اإىل
املعلومات ،وما اإىل ذكل .وفامي ييل وصف لبعض ا ألمثةل عىل املبادرات املتخذة يف اإطار أأكرب مخسة ماكتب ملكية فكرية يف
العامل لتحسني النفاذ اإىل بياانت أأرسة الرباءات ونتاجئ البحث ،ولتبادل اسرتاتيجيات البحث.

التصنيف التعاوين للرباءات ()CPC
 .46بد أأ التصنيف التعاوين للرباءات يف شلك رشاكة بني مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية
واملكتب ا ألورويب للرباءات الذلين اتفقا عىل مواءمة نظايم التصنيف القامئني اخلاصني هبام (التصنيف ا ألورويب ()ECLA
وتصنيف الولايت املتحدة لرباءات الاخرتاع ( ،)USPCعىل التوايل) والانتقال اإىل نظام تصنيف مشرتك .ومن املتوقع أأن
شاركة.
ي ُسفر هذا املرشوع عن معلية حبث أأكرث فعالي ًة مجليع املاكتب امل ُ م

وثيقة الاستشهادات املشرتكة ()CCD
 .42هتدف وثيقة الاستشهادات املشرتكة اإىل توفري نقطة نفاذ وحيدة لبياانت أأحدث الاستشهادات املتعلقة بطلبات
الرباءات اخلاصة بأأكرب مخسة ماكتب ملكية فكرية يف العامل ( .)IP5ويه تُدمج حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت
شاركة ألعضاء أأرسة طلب براءة ،ومن َّمث تُم مكِن من عرض نتاجئ البحث الصادرة عن العديد
استشهدت هبا مجيع املاكتب امل ُ م
من املاكتب لنفس الاخرتاع يف صفحة واحدة.
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التحدايت واملبادرات ادلامعة لبيئة تقامس العمل
 .42أأكدت دول أأعضاء كثرية يف الواثئق اليت قدمهتا عىل فوائد اس تخدام تقارير البحث والفحص اخلارجيني وبرامج تقامس
العمل 40.و أأشارت بعض تكل الواثئق أأيض ًا اإىل التحدايت املتعلقة هبذه العمليات.
 .42فهم واستيعاب القوانني واملامرسات اخملتلفة :تعترب ،بوجه عام ،املعايري املوضوعية اخملتلفة اليت تس تخدهما املاكتب وفهم
تكل الاختالفات اإحدى العقبات اليت حتول دون الاس تخدام الفعال ألعامل البحث والفحص ا ألجنيب .وقيل ،عىل وجه
اخلصوص ،اإن ما يُع مقِد اإعادة اس تخدام نتاجئ ما تقوم به املاكتب ا ألخرى من حبث وحفص هو تباين ممارسات املاكتب
واملامرسات اخملتلفة لتفسري املطالبات ،مبا يف ذكل تقيمي املطالبات املُعدَّةل ،وكذكل أأنظمة التصنيف اخملتلفة اليت تس تخدهما
املاكتب 41.وإاضاف ًة اإىل ذكل ،قد ل تكون تقارير البحث والفحص متاح ًة بسهوةل لتس تخدهما املاكتب ا ألخرى لحق ًا بسبب
42
وجود اختالفات يف املالحقة القضائية بشأأن الرباءات وإاجراءات الفحص يف ش ىت املاكتب.
 .20الطبيعة الرسية للطلبات :من العوائق القانونية ا ألخرى اليت حتول دون تبادل نتاجئ البحث والفحص هو أأن قوانني
الرباءات يف بعض البدلان قد حتظر عىل ماكتهبا تشارك تفاصيل الفحص مع املاكتب ا ألخرى اإذا اكن الفحص قد ُأجري قبل
نرش الطلب.
 .22اختالف اللغات :يشلك عائق اللغة ،ابلنس بة للبعض ،التحدي الرئييس لس تخدام أأعامل البحث والفحص ا ألجنيب،
حيث اإن املاكتب عاد ًة ما تُصدر واثئقها بلغهتا ا ألم ،مما جيعل من الصعب أأو املس تحيل عىل الفاحصني يف ماكتب أأخرى
43
اس تخدام هذه الواثئق.
 .21وللتغلب عىل تكل التحدايتُ ،ذكر أأن فهم الاختالفات املوجودة بني القوانني وإاجراءات املاكتب من خالل برامج
تبادل الفاحصني هو أأحد العنارص اليت تؤدي اإىل جناح تقامس العمل 44.وهبدف زايدة هذا الفهمُ ،أقمي العديد من ادلورات
التدريبية وبرامج تبادل الفاحصني يف أأطر بعض املشاريع املُبيَّنة أأعاله .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،أأشارت اإحدى الواثئق املُقدَّمة اإىل
45
أأن مواءمة مجيع الترشيعات ميكن أأن تسهم يف فعالية تقامس العمل.
 .23واكن هناك اقرتاح بأأن تقوم املاكتب جبعل التسلسل التارُيي للمالحقة القضائية بشأأن طلب الرباءة متاح ًا للجمهور
من خالل قواعد بياانت ش بكية ،حبيث يمتكن فاحصو الرباءات يف املاكتب ا ألخرى من النفاذ بسهوةل اإىل نتاجئ البحث
والفحص فامي يتعلق بطلبات الرباءات اليت تنمتي اإىل أأرسة واحدة 46.وقد ن ُ مفِذت مشاريع متنوعة ،كام هو ُم َّ
وحض أأعاله ،يعطي
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انظر ،عىل سبيل املثال ،الواثئق املُقدَّ مة من أأسرتاليا ،وهنغاراي ،والربتغال ،وإاس بانيا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،واملكتب
ا ألورويب للرباءات.
انظر الواثئق املُقدَّ مة من الأرجنتني ،وهنغاراي ،والولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأشارت الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة اليت قدمهتا اإىل أأن تعاون
شاركة ،فامي يتعلق ابلربانمج التجرييب للبحث والفحص التعاونيني ،تأأرر ابلختالفات املوجودة بني اإجراءات املاكتب لتحليل املطالبات
املاكتب امل ُ م
امل ُ َّ
وهجة اإىل الاس تخدام الطيب أأو اإىل طرق العالج ،وذكل بسبب الاختالفات املوجودة بني املاكتب بشأأن ما يُعترب موضوع ًا قاب ًال للحصول عىل براءة.
ً
أ
أ
عىل سبيل املثال ،ليست  ل املاكتب جتعل نواجت معلها متاحة للماكتب الخرى لتس تعني هبا .وعالوة عىل ذكل ،يسمح كثري من أنظمة الرباءات
ملودعي الطلبات ابإرجاء حفص الرباءات لبعض الوقت .وقد تصل هذه الفرتة يف بعض البدلان اإىل عدة س نوات بعد الإيداع.
انظر الواثئق املُقدَّ مة من هنغاراي ،والربتغال ،ومجهورية مودلوفا ،وإاس بانيا.
انظر الوثيقة املُقدَّ مة من الولايت املتحدة ا ألمريكية.
ومع ذكلُ ،ذ مكر أأيض ًا أأنه س يصعب حتقيق هذه املواءمة يف املس تقبل القريب .انظر الوثيقة املُقدَّ مة من ا ألرجنتني.
انظر ،عىل سبيل املثال ،الوثيقة املُقدَّ مة من اإس بانيا .وينرش املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية هذه املعلومات عىل موقعه الإلكرتوين عىل
العنوان التايل.http://archivoenlinea.oepm.es/register/regviewer :
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مكتب الإيداع ا ألول ا ألولوية لفحص الطلبات املُس تخدمة أكساس ل إاليداع يف خارج البالد ،وجيعل هذه التقارير
مبقتضاها ُ
47
شاركة يف أأقرب وقت ممكن.
متاح ًة للماكتب ا ألخرى امل ُ م
 .24وخبصوص القوانني اليت متنع املكتب من تشارك تفاصيل الفحص مع املاكتب ا ألخرى ،فاإن بعض ماكتب الرباءات،
الرسية برش أأل تصبح النتاجئ متاح ًة
اليت توجد فهيا مثل هذه القواعد ،تشارك يف برامج تقامس العمل عىل أأساس من ِ
ٌ
معروض حالي ًا عىل
للجمهور من خالل ماكتب الرباءات ا ألخرى .ومرشوع قانون امللكية الفكرية ،يف اململكة املتحدة،
الربملان ،لوضع الترشيعات اليت من شأأهنا توس يع نطاق مكتب امللكية الفكرية من أأجل التشارك الرسي ل ألعامل قبل النرش
مع ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى.
 .22وفامي يتعلق بعائق اللغة ،اقرتحت بعض ادلول ا ألعضاء أأن تُر مكِز اجلهود الرامية اإىل تسهيل اس تخدام أأعامل البحث
آ 48
والفحص ا ألجنيب عىل مجةل أأمور مهنا اإدخال حتسينات عىل أأدوات الرتمجة اللية.
[هناية الوثيقة]
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ويف هذا الصدد ،أأفاد املكتب ا ألورويب للرباءات بأأنه مينح أأولوية متقدمة ل إاليداعات ا ألوىل اليت اكنت متاح ًة لتقامس العمل قبل هناية فرتة ا ألولوية ،أأي
خالل تسعة أأشهر بعد اترخي اإيداع الطلب.
ُ
انظر الواثئق املُقدَّ مة من اإس بانيا ،وهنغاراي ،ومجهورية مودلوفا .وذكر يف الوثيقة املُقدَّ مة من اإس بانيا أأن أأدوات الرتمجة الآلية املتاحة ل تقدم اجلودة
املرجوة ،رمغ ما ُأح مرز من تقدم رسيع يف هذا اجملال.

