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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017مايو  12اإ
 
 

 مرحلي : قررير نيالبحث والفحص التعاونيالرائد بشأن املشروع 

عدادمن وثيقة  ورويب للرباءات اإ  املكتب الأ

 امللخص

طار  نيللبحث والفحص التعاوني الرائد الفريقهذه الوثيقة تقريرا عن أأعامل  تعرض .1 معاهدة التعاون بشأأن يف اإ
الثالث بشأأن البحث والفحص التعاونيني مبوجب معاهدة  الرائدعن وضع ورصد املرشوع  مسؤول اذلي يُعترب، الرباءات

 .التعاون بشأأن الرباءات

 معلومات أأساس ية

، مجموعة من 2010 الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورته الثالثة اليت ُعقدت يف يونيوأأيد  .2
ىل حتسني سري نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بصيغهتا الواردة يف الوثيقة  . PCT/WG/4/3التوصيات الرامية اإ

ىل165 الفقرة مبوجبيف التوصية الواردة  وأأشري دارات )ب( اإ طارها ااصصون عاملون يف اإ  وضع أ ليات رجرييية يتعاون يف اإ
عداد تقارير.  دولية ومتاكمةل هماراهتم عىل اإ

واس تجابًة لهذه التوصية، اس هتل املكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات  .3
بناء شأأن البحث والفحص التعاونيني مرشوعًا رائدًا أأول ب  2010 ووالعالمات التجارية واملكتب الأورويب للرباءات يف ماي

دارات . معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل يف مناطق  ش ىتدولية واكن الهدف من املرشوع هو السامح لفاصصني من اإ
تقرير حبث  وضع يةبغ طلب واحد بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  عىلابلعمل معًا وذات لغات معل خمتلفة خمتلفة 

الأول ضيق النطاق صيث اكن هداه الرئييس هو اختبار  الرائداملرشوع  واكن جودة اائقة. َويدويل ورأأي مكتوب ذ
جراء تقيمي عام للفوائد والعيوب من منظور نوعي  .الاارتاضات الأساس ية املتعلقة جبدوى هنج تعاوين بني الفاصصني واإ
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ىل تطبيق ادلروس املس تفادة أأوسع نطاقًا و  ، ااكنالثاين الرائداملرشوع  أأما .4 الأول من أأجل  الرائداملرشوع  منهدف اإ
جراء تقيمي مكي للهنج  جيابية للغاية من صيث اجلودة منوذج معل تشغييل وبلورةالسامح ابإ . وأأسفر املرشوعان عامًة عن نتاجئ اإ

ىل هذا والفعالية يف املاكتب املشاركة ويف طلبات املس تخدمني املعالَجة استن لهيام يفادًا اإ  الهنج التعاوين )كام أأشري اإ
 عىل التوايل(. PCT/MIA/20/4و PCT/MIA/18/7 الوثيقتني

ىل املرشوعني الرائدينلالك  الشاملوأأدى النجاح  .5 يف  ُعرض متهيدياملكتب الكوري للملكية الفكرية اقرتاح تقدمي  اإ
دارات ادلولية عام   تقدمي( ل PCT/MIA/21/19من الوثيقة  19)الفقرة  2014اجامتع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لالإ

ىل أأنه من  صعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأثناء املناقشات، خلُ مبوجب مجديدة  كخدمةالبحث والفحص التعاونيني  اإ
دراج حئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات صيث أأن املرحلتني التجريبيتني مل يف الال هذا الاقرتاح السابق لأوانه اإ
عدد حمدود من  الإدارات املشاركة اختيار عىل املس توى التشغييل معالبحث والفحص التعاونيني ختتربا سوى مفهوم 

 صول كيفية تنفيذ هذه اخلدمة اعليا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. نقاشهناك  يكنالطلبات. ومل 

ىل نتاجئ  .6 وأأجرى املكتب الأورويب للرباءات تقياميً داخليًا معمقًا ومس تفيضًا ل لية البحث والفحص التعاونيني ابلستناد اإ
اس هتالل مرشوع رائد اثلث مع حتديد املرشوعني الرائدين. واكن الهدف هو تقيمي أ لية البحث والفحص التعاونيني وجدوى 

ىل  أأهدااه ومهنجيته عند الاقتضاء بغية اس تكامل تقيمي ال لية من ش ىت اجلوانب ول س امي اجلانب التشغييل. وخلص التقيمي اإ
ذ ينبغي مواصةل ىل نتاجئ املرشوعني الرائدين السابقني وتعليقات املس تخدمني؛ اإ  رضورة اس هتالل مرشوع رائد اثلث نظرًا اإ

ىل املودعني وزايدة الفعالية املتوقعة  اختبار هذه ال لية للتحقق من عدة عوامل مهنا اجلدوى الاقتصادية الفعلية ابلنس بة اإ
ىل املاكتب.  ابلنس بة اإ

 السامت الرئيس ية – املرشوع الرائد الثالث

طار امخلسة املاكتبرؤساء  أأيد، 2016يونيو  2يف  .7  ص والبحث التعاونينيالفح لتعاون بشأأنل  املاكتب امخلسة اإ
 الرائدالرئيس ية للمرشوع  والسامتوثيقة حتدد املبادئ الأساس ية  عبارة عن وهوت، معاهدة التعاون بشأأن الرباءامبوجب 

عىل أأساس تكل  أأنشئ واذلي" الرائد للبحث والفحص التعاونيني قالفري" يفاليت تمتثل الثالث. وتتوىل هيئة الإدارة، 
 .الوثيقة، مسؤولية وضع ورصد هذا املرشوع

 :اامي ييل السامت الرئيس ية لهذا املرشوع التجرييب الثالث عىل وجه اخلصوصتمتثل و  .8

  املرشوع مت معاجلهتا خالل تالطلبات اليت س  تكل الطلبات مودعوس يختار طلب: ال موجه حنو مودعهنج
 ؛الرائد الثالث

  :طلب  100لك مكتب ما ل يقل عن  س يعاجلتوزيع متوازن لعبء العمل بني مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة
 دويل؛

  :نشاء منتجات  ةيالإدارات ادلول  عيمن مج  توقعي مفھوم شامل ابلبحث  اخلاصةمعل املتعاونة أأن تساھم يف اإ
 ؛والفحص التعاونيني

 مجموعة مشرتكة من معايري اجلودة واملعايري التشغيلية عند معاجلة مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة  س تطبق
 طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛

  تتيح التبادل بني املاكتب يف بيئة أ منة ومجع اليت تكنولوجيا املعلومات  لتعاون"، أأي بىناس تخدام "أأداة ل
 ؛أ لياالبياانت 
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 املرشوع الإدارات ادلولية املشاركة يف  واليت قبلهتاسيمت النظر يف الطلبات املودعة بلغات غري الإجنلزيية  كام
 .الثالث الرائد

ىل  .9 واملكتب ادلويل،  امخلسةاكتب امل، اذلي يتأألف من ممثلني عن الرائد للبحث والفحص التعاونيني الفريقوقد عهد اإ
 :عىل وجه اخلصوص ابملهام التالية

 طار التعاون اذلي وضعه م طار واصةل حتديد اإ  ؛لتعاون بشأأن الفحص والبحث التعاونينيااإ

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

  عداد ت ثبات املفهوم؛ اإ  قيمي هنايئ بشأأن اإ

  لرائداتنس يق التصال بشأأن املرشوع. 

  الوضع احلايل –املرشوع الرائد الثالث 

ىل مرحلتني: مرحةل حتضريية ومرحةل تشغيلية. ومن املزمع أأن  الرائدينقسم املرشوع  .10 ثالث س نوات عىل ل  ميتدالثالث اإ
قلميية /جراء تقيمي عادل لتأأثري التعاون يف املرحةل الوطنيةابإ  وذكل للسامحالأقل صىت مخس س نوات كحد أأقىص  الالصقة. الإ

طار التعاون بشأأن املاكتب امخلسة رؤساء ه يا  أأيداذلي  وميال  و، وھ2016 ويون ي 2 يف ةيري وقد بدأأت املرحةل التحض اإ
ل بعد حتد ةيل ي . ولن تبدأأ املرحةل التشغ الفحص والبحث التعاونيني طار التعاون دياإ طار التعاون  عىل النحو اذلي يطلبه اإ اإ

ومبجرد أأن تکون أأداة التعاون جاھزة لالس تخدام. ومن املقرر أأن يمت حتديد اترخي بدء  بشأأن الفحص والبحث التعاونيني
الفريق الرائد للبحث بناء عىل اقرتاح  2017يونيو  1يف  املاكتب امخلسةاملرحةل التشغيلية يف الاجامتع املقبل لرؤساء 

 .والفحص التعاونيني

عداد 2016أأكتوبر  17 بتارخي ،الااتتاصية يف ميونيخ دورته الرائد للبحث والفحص التعاونيني الفريق وعقد .11 ، هبدف اإ
يف  2017 ارباير 4و 3قدت ادلورة الثانية يف . ولتحقيق هذا الهدف، عُ للمرشوع الرائدالواثئق الالزمة للتشغيل العميل 

لفريق الرائد للبحث لورة الرابعة عقد ادل. ومن املقرر أأن تُ 2017أأبريل  10عقد ادلورة الثالثة يف ميونيخ يف ريكياايك، وس تُ 
هبدف وضع اللمسات الأخرية عىل الواثئق املذكورة أأعاله واعامتدها.  2017 مايو 5و 4يف ميونيخ يف  والفحص التعاونيني

 يف ادلورة احلالية للفريق العامل. شفواي لفريق الرائد للبحث والفحص التعاونينيلوستبلغ نتاجئ ادلورة الرابعة 

ن الفريق  .12 ىل  العامل مدعواإ الإحاطة علام اإ
 .مبضمون هذه الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


