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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مايو  14 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
 2019يونيو  14اإىل  11جنيف، من 

 املشروع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تقرير مرحلي
عداد املكتب الأورويب للرباءات  وثيقة من اإ

 امللخص

طارالثالث بشأأن البحث والفحص التعاونيني  الرائداملرشوع  التقدم احملرز يف تنفيذ هذه الوثيقة تقريرا عن تعرض .1  يف اإ

)املكتب  (IP5الكربى ) ةماكتب امللكية الفكرية امخلسبني  )"البحث والفحص التعاونيان"( معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

لإدارة الوطنية او   (KIPO)املكتب الكوري للملكية الفكريةو  (JPO) املكتب الياابين للرباءاتو  (EPO)الأورويب للرباءات 

 .((USPTO) ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية (CNIPAالصينية للملكية الفكرية )

 معلومات أأساس ية

، مجموعة من 2010 ة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورته الثالثة اليت ُعقدت يف يونيوعاهدالفريق العامل مل أأيد .2

َّنة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  معلالتوصيات الرامية اإىل حتسني   . وأأشريPCT/WG/4/3 يف الوثيقةواملبي

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
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التوصية، اس هتل املكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات  واس تجابًة لتكل .3

شأأن البحث والفحص التعاونيني ب  مرشوعني رائدين ،2012و 2010يف  ،للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الأورويب

طار يف جيابي نياملرشوعالك أأسفر و . معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ  كفاءةة للغاية من حيث اجلودة والعامًة عن نتاجئ اإ

ىل ا اذلين عوجلت طلباهتم املس تخدمنياملاكتب املشاركة و  ابلنس بة اإىل لهنج التعاوين استنادًا اإ

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

 الإطار

طار" امخلسة املاكتبرؤساء  أأيد، 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 عىل وجه اخلصوص الرائدالسامت الرئيس ية لهذا املرشوع تمتثل و  .5

  ؛املرشوع الرائدهذا خالل  س ُتعاجلاليت  الطلبات نودعوامليختار س  طلب: ال موجه حنو مودعهنج 

  بشأأن البحث مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة لإنشاء لك منتج معل  بهاذلي ستسامه متوازن لعبء العمل  توزيعو

دارة للبحث "بصفته  طلب دويل 100 حنو عىل مدى س نتني لك مكتب س يعاجل: والفحص التعاونيني  "ادلويلاإ

 ؛"دارة نظرية للبحث ادلويلطلب دويل بصفته "اإ  400حنو و 

  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 اليت تكنولوجيا املعلومات  لتعاون"، أأي بىناس تخدام "أأداة ل و

 ؛أ لياالبياانت 

  اتحة الإماكنية دارات ادلولية املتعاونة لواإ الطلبات  يك تقبل أأيضا، يف وقت من الأوقات أأثناء املرشوع الرائد،الإ

ن  .زييةلكاملودعة بلغات غري الإ

دارة حبث دويلاذلي يعمل بصفته تب ، قام فاحص، من املك الرائدويف املرشوع  .6 ، 35خمتصة مبوجب القاعدة  اإ

جراء البحث رئييس"الفاحص ال"لطلب معني مقدم بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف حاةل حفص  كاموالفحص  ابإ

ىل  لهذا العمل ت النتاجئ املؤقتةوبعد ذكل ُأحيل .ورأأي مكتوبمؤقت وصياغة تقرير حبث دويل  أأي طلب دويل أ خر اإ

دارات  ى املشاركةخر الأ  تبفاحصني أأقران يف املاك ىل الفاحص  .ادلويلبحث لل بصفهتا اإ سهاماهتم اإ ويقدم الفاحصون الأقران اإ

ويل ادلبحث ال تقرير ويعد الفاحص الرئييس  .كتوبامل رأأي الو املؤقت ويل ادلبحث ال تقرير مراعاة ما جاء يف  عالرئييس م

سهامات الفاحصني الأقران بعني الاعتبار.الهن كتوبامل رأأي الو  املواقع الش بكية للك مكتب من  تتضمنو  ائيني بعد أأخذ اإ

طار معاهدة  مفهوم تفاصيل عنالكربى  ةماكتب امللكية الفكرية امخلس املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف اإ

طاره و  التعاون بشأأن الرباءات   ه.متطلبات املشاركة فيواإ



PCT/WG/12/15 
3 
 

 لراهنةاحلاةل ا

ست و اإىل مرحلتني: مرحةل حتضريية ومرحةل تشغيلية.  الرائدينقسم املرشوع  .7  يف اليت بدأأت ضرييةاملرحةل التحُكر 

املرحةل التشغيلية يف  وُأطلقت .لتشغيل املرشوع الرائد بسالسةللتحضريات الإدارية والعملية الالزمة  2016 ويون ي 2

ملعاجلة الطلبات مبوجب الهنج  ةصص  خم . ويه2021 يونيو 1املرحةل التشغيلية حىت ويُتوقع أأن تس متر هذه  ،2018 يوليو 1

 ة، وتقيمي نتاجئ املرشوع الرائد.، ورصد الطلبات لأغراض تقيمييالتعاوين

املاكتب املشاركة بسبب  خمتلفوجيري تنفيذ املرحةل التشغيلية بسالسة رمغ التحدايت التشغيلية اليت تواهجها  .8

يف  ،الرائدملرشوع ا. وبناء عىل ذكل، قرر الفريق بوجه خاص سهامات الأقراناإ حلول بديةل ملعاجلة امللفات و وضع رضورة 

، أأي بعد حوايل عام واحد من انهتاء ادلورة السابقة. والأرقام اليت 2019ريف عام خعقد دورته الالحقة يف ، 2019فرباير 

. وتظهر هذه ، ميكن الاطالع علهيا أأدانه2019مايو  6 يفوع التنفيذي تعطي نظرة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ املرش 

الهدف الس نوي الإجاميل  اكد يعادلأأن العدد الإجاميل للطلبات املقبوةل حىت ذكل احلني من طرف مجيع املاكتب ي خريةالأ 

سهاماطلب 250لعدد الطلبات املودعة املمتثل يف  ات الأقران وتقارير البحث ادلويل . وأأعدت تقارير البحث ادلويل املؤقتة واإ

ويف هذا الس ياق، يتضح أأن أأداة التعاون اليت يتيحها املكتب ادلويل وحيافظ علهيا  الهنائية ابلنس بة ملعظم هذه الطلبات.

، يف لك احلالت تقريبا حىت ال ناملهل الزمنية احملددة فقد احرُتمت أأابنت عن كوهنا معلية جدا وفعاةل. وعالوة عىل ذكل، 

طار هذا املرشوع  سهامات الأقران الرائدمضن اإ عداد تقارير البحث ادلويل املؤقتة واإ )أأي مثانية أأسابيع اعتبارا من  من أأجل اإ

رسال النتاجئ املؤقتة للعمل دارة البحث ادلويل الرئيس ية نسخة عن البحث وأأربعة أأسابيع اعتبارا من اإ  .عىل التوايل( ،تسمل اإ

عداد تقارير البحث ادلويل الهنائية يف أأقل من واحرُتمت  طار هذا املرشوع التجرييب من أأجل اإ املهل الزمنية احملددة مضن اإ

سهام القرين أأو اعتبار نصف مجموع امللفات املعاجلة حىت ذكل احلني )أأي  من التوصل جبميع  اأأربعة أأسابيع بعد انقضاء فرتة اإ

سهامات الأقران، أأهيام اكن س باقا عداد النتاجئ الهنائية للعمل هممة جديدة . ومي(اإ ابلنس بة  شاقةكن تفسري الرمق الأخري بكون اإ

 للفاحصني. فهيي تقتيض ابلفعل تقيمي الفاحص الرئييس لإسهامات الأقران الأربعة.

العدد الإجاميل للطلبات 

 املقبوةل

العدد الإجاميل لتقارير 

 البحث املؤقتة

العدد الإجاميل لإسهامات 

 الأقران

لعدد الإجاميل لتقارير ا

 البحث الهنائية

216 203 777 185 

غلب املاكتب حصهتا رشوع التجرييب. وابلفعل، بلغت أأ بصفة عامة، يويل مودعو الطلبات اهامتما عاليا هبذا امل و  .9

زيية وجسل بعضها اس تجابة قوية للمودعني خالل الأشهر الأوىل من انطالق املرحةل لبات املودعة ابلإنلكط الس نوية من ال 

دارة البحث ادلويل الرئيس ية حصته من  هلرباءات ابعتبار الأوريب لكتب امل التشغيلية. فعىل سبيل املثال، س بق وأأن جسل  اإ

ن للملكية الفكرية الصينية والإدارة الوطنية  2018سبمترب زيية للعام الأول من تنفيذ املرحةل التشغيلية يف لكالطلبات املودعة ابلإ

لملكية الفكرية حصتهيام الكوري ل كتب امل لرباءات والعالمات التجارية و الولايت املتحدة ل. وبلغ مكتب 2018يف نومفرب 

ىل  2019وأأبريل  2019ابلاكمل يف يناير  هذا املوضوع بصفة عىل التوايل. ويزتايد اهامتم املودعني أأيضا بفضل الإشارة اإ

 متكررة يف املؤمترات واملدوانت الإلكرتونية.
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الأورويب كتب امل زيية. وقرر ليشمل لغات أأخرى غري الإنلك 2019خالل عام الرائد نطاق هذا املرشوع وات سع  .10

الطلبات ادلولية  ، عىل وجه التحديد، قبولالياابين للرباءاتكتب امل للملكية الفكرية و الصينية لرباءات والإدارة الوطنية ل

والياابنية  2019مارس  1، والصينية اعتبارا من 2019يناير  1املودعة ابللغات الفرنس ية أأو الأملانية عىل التوايل ابتداء من 

. وميكن احلصول عىل مزيد من التفاصيل يف هذا الصدد عىل املواقع الش بكية للك مكتب. وعالوة 2019أأبريل  1اعتبارا من 

 لملكية الفكرية يف قبول الطلبات املعبئة ابللغة الكورية يف املس تقبل القريب.الكوري ل كتب امل  عىل ذكل، ينظر

الكربى سترشع يف قبول الطلبات جمددا اعتبارا من  ةبأأن ماكتب امللكية الفكرية امخلسر التذكري ذويف الأخري، جي .11

 .2019يوليو  1بداية العام الثاين من املرحةل التشغيلية، أأي 

ن ا .12 ىل  لفريق العامل مدعواإ الإحاطة علام اإ

 .مبضمون هذه الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[
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