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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
املشروع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات :تقرير مرحلي

وثيقة من اإعداد املكتب ا ألورويب للرباءات

امللخص
 .1تعرض هذه الوثيقة تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع الرائد الثالث بشأأن البحث والفحص التعاونيني يف اإطار
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ("البحث والفحص التعاونيان") بني ماكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى (( )IP5املكتب
ا ألورويب للرباءات ) (EPOواملكتب الياابين للرباءات ) (JPOواملكتب الكوري للملكية الفكرية ) (KIPOوالإدارة الوطنية
الصينية للملكية الفكرية ( )CNIPAومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ).)(USPTO

معلومات أأساس ية
 .2أأيد الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يف دورته الثالثة اليت عُقدت يف يونيو  ،2010مجموعة من
التوصيات الرامية اإىل حتسني معل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيَّنة يف الوثيقة  .PCT/WG/4/3وأأشري
يف التوصية الواردة يف الفقرة (165ب) اإىل وضع أليات جتريبية يتعاون يف اإطارها الفاحصون يف ا إلدارات ادلولية من ذوي
املهارات التمكيلية عىل اإعداد تقارير.
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 .3واس تجاب ًة لتكل التوصية ،اس هتل املكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات
والعالمات التجارية واملكتب ا ألورويب للرباءات ،يف  2010و ،2012مرشوعني رائدين بشأأن البحث والفحص التعاونيني
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأسفر الك املرشوعني عام ًة عن نتاجئ اإجيابية للغاية من حيث اجلودة والكفاءة
ابلنس بة اإىل املاكتب املشاركة واملس تخدمني اذلين عوجلت طلباهتم استناد ًا اإىل الهنج التعاوين
(انظر الواثئق  PCT/MIA/18/7و PCT/MIA/20/4و.) PCT/MIA/24/3

الإطار
 .4يف  2يونيو  ،2016أأيد رؤساء املاكتب امخلسة "اإطار املاكتب امخلسة للتعاون بشأأن الفحص والبحث التعاونيني
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" ،وهو عبارة عن وثيقة حتدد املبادئ ا ألساس ية والسامت الرئيس ية للمرشوع الرائد
الثالث .ويتوىل الفريق الرائد للبحث والفحص التعاونيني ،اذلي أأنشئ عىل أأساس تكل الوثيقة ،مسؤولية وضع ورصد
هذا املرشوع.
.5

وتمتثل السامت الرئيس ية لهذا املرشوع الرائد عىل وجه اخلصوص فامي ييل:


هنج موجه حنو مودع الطلب :س يختار املودعون الطلبات اليت س ُتعاجل خالل هذا املرشوع الرائد؛



وتوزيع متوازن لعبء العمل اذلي ستسامه به مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة لإنشاء لك منتج معل بشأأن البحث
والفحص التعاونيني :س يعاجل لك مكتب عىل مدى س نتني حنو  100طلب دويل بصفته "اإدارة للبحث ادلويل"
وحنو  400طلب دويل بصفته " إادارة نظرية للبحث ادلويل"؛



وس تطبق مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة مجموعة مشرتكة من معايري اجلودة واملعايري التشغيلية عند معاجلة
الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛



واس تخدام " أأداة للتعاون" ،أأي بىن تكنولوجيا املعلومات اليت تتيح التبادل بني املاكتب يف بيئة أمنة ومجع
البياانت أليا؛



وإااتحة الإماكنية ل إالدارات ادلولية املتعاونة يك تقبل أأيضا ،يف وقت من ا ألوقات أأثناء املرشوع الرائد ،الطلبات
املودعة بلغات غري الإنلكزيية.

 .6ويف املرشوع الرائد ،قام فاحص ،من املكتب اذلي يعمل بصفته اإدارة حبث دويل خمتصة مبوجب القاعدة ،35
لطلب معني مقدم بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات "الفاحص الرئييس" ابإجراء البحث والفحص كام يف حاةل حفص
أأي طلب دويل أخر وصياغة تقرير حبث دويل مؤقت ور أأي مكتوب .وبعد ذكل ُأحيلت النتاجئ املؤقتة لهذا العمل اإىل
فاحصني أأقران يف املاكتب ا ألخرى املشاركة بصفهتا اإدارات للبحث ادلويل .ويقدم الفاحصون ا ألقران اإسهاماهتم اإىل الفاحص
الرئييس مع مراعاة ما جاء يف تقرير البحث ادلويل املؤقت والر أأي املكتوب .ويعد الفاحص الرئييس تقرير البحث ادلويل
والر أأي املكتوب الهنائيني بعد أأخذ اإسهامات الفاحصني ا ألقران بعني الاعتبار .وتتضمن املواقع الش بكية للك مكتب من
ماكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى تفاصيل عن مفهوم املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات وإاطاره ومتطلبات املشاركة فيه.
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احلاةل الراهنة
 .7ينقسم املرشوع الرائد اإىل مرحلتني :مرحةل حتضريية ومرحةل تشغيلية .و ُكرست املرحةل التحضريية اليت بد أأت يف
 2يونيو  2016للتحضريات الإدارية والعملية الالزمة لتشغيل املرشوع الرائد بسالسة .و ُأطلقت املرحةل التشغيلية يف
 1يوليو  ،2018ويُتوقع أأن تس متر هذه املرحةل التشغيلية حىت  1يونيو  .2021ويه خمصصة ملعاجلة الطلبات مبوجب الهنج
التعاوين ،ورصد الطلبات ألغراض تقيميية ،وتقيمي نتاجئ املرشوع الرائد.
 .8وجيري تنفيذ املرحةل التشغيلية بسالسة رمغ التحدايت التشغيلية اليت تواهجها خمتلف املاكتب املشاركة بسبب
رضورة وضع حلول بديةل ملعاجلة امللفات وإاسهامات ا ألقران بوجه خاص .وبناء عىل ذكل ،قرر الفريق املرشوع الرائد ،يف
فرباير  ،2019عقد دورته الالحقة يف خريف عام  ،2019أأي بعد حوايل عام واحد من انهتاء ادلورة السابقة .وا ألرقام اليت
تعطي نظرة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع التنفيذي يف  6مايو  ،2019ميكن الاطالع علهيا أأدانه .وتظهر هذه
ا ألخرية أأن العدد الإجاميل للطلبات املقبوةل حىت ذكل احلني من طرف مجيع املاكتب ياكد يعادل الهدف الس نوي الإجاميل
لعدد الطلبات املودعة املمتثل يف  250طلبا .و أأعدت تقارير البحث ادلويل املؤقتة وإاسهامات ا ألقران وتقارير البحث ادلويل
الهنائية ابلنس بة ملعظم هذه الطلبات .ويف هذا الس ياق ،يتضح أأن أأداة التعاون اليت يتيحها املكتب ادلويل وحيافظ علهيا
أأابنت عن كوهنا معلية جدا وفعاةل .وعالوة عىل ذكل ،فقد ُ
احرتمت املهل الزمنية احملددة يف لك احلالت تقريبا حىت الن،
مضن اإطار هذا املرشوع الرائد من أأجل اإعداد تقارير البحث ادلويل املؤقتة وإاسهامات ا ألقران (أأي مثانية أأسابيع اعتبارا من
تسمل اإدارة البحث ادلويل الرئيس ية نسخة عن البحث و أأربعة أأسابيع اعتبارا من اإرسال النتاجئ املؤقتة للعمل ،عىل التوايل).
و ُ
احرتمت املهل الزمنية احملددة مضن اإطار هذا املرشوع التجرييب من أأجل اإعداد تقارير البحث ادلويل الهنائية يف أأقل من
نصف مجموع امللفات املعاجلة حىت ذكل احلني ( أأي أأربعة أأسابيع بعد انقضاء فرتة اإسهام القرين أأو اعتبارا من التوصل جبميع
اإسهامات ا ألقران ،أأهيام اكن س باقا) .وميكن تفسري الرمق ا ألخري بكون اإعداد النتاجئ الهنائية للعمل هممة جديدة شاقة ابلنس بة
للفاحصني .فهيي تقتيض ابلفعل تقيمي الفاحص الرئييس لإسهامات ا ألقران ا ألربعة.
العدد الإجاميل للطلبات
املقبوةل

العدد الإجاميل لتقارير
البحث املؤقتة

العدد الإجاميل لإسهامات
ا ألقران

العدد الإجاميل لتقارير
البحث الهنائية

216

203

777

185

 .9وبصفة عامة ،يويل مودعو الطلبات اهامتما عاليا هبذا املرشوع التجرييب .وابلفعل ،بلغت أأغلب املاكتب حصهتا
الس نوية من الطلبات املودعة ابلإنلكزيية وجسل بعضها اس تجابة قوية للمودعني خالل ا ألشهر ا ألوىل من انطالق املرحةل
التشغيلية .فعىل سبيل املثال ،س بق و أأن جسل املكتب ا ألوريب للرباءات ابعتباره اإدارة البحث ادلويل الرئيس ية حصته من
الطلبات املودعة ابلإنلكزيية للعام ا ألول من تنفيذ املرحةل التشغيلية يف سبمترب  2018والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية
يف نومفرب  .2018وبلغ مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الكوري للملكية الفكرية حصتهيام
ابلاكمل يف يناير  2019و أأبريل  2019عىل التوايل .ويزتايد اهامتم املودعني أأيضا بفضل الإشارة اإىل هذا املوضوع بصفة
متكررة يف املؤمترات واملدوانت الإلكرتونية.
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 .10واتسع نطاق هذا املرشوع الرائد خالل عام  2019ليشمل لغات أأخرى غري الإنلكزيية .وقرر املكتب ا ألورويب
للرباءات والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية واملكتب الياابين للرباءات ،عىل وجه التحديد ،قبول الطلبات ادلولية
املودعة ابللغات الفرنس ية أأو ا ألملانية عىل التوايل ابتداء من  1يناير  ،2019والصينية اعتبارا من  1مارس  2019والياابنية
اعتبارا من  1أأبريل  .2019وميكن احلصول عىل مزيد من التفاصيل يف هذا الصدد عىل املواقع الش بكية للك مكتب .وعالوة
عىل ذكل ،ينظر املكتب الكوري للملكية الفكرية يف قبول الطلبات املعبئة ابللغة الكورية يف املس تقبل القريب.
 .11ويف ا ألخري ،جيذر التذكري بأأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى سترشع يف قبول الطلبات جمددا اعتبارا من
بداية العام الثاين من املرحةل التشغيلية ،أأي  1يوليو .2019

 .12اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

