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PCT/WG/13/13 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 سبمترب 10 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثالثةالدورة 
 2020 أأكتوبر 8اإىل  5جنيف، من 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تقرير مرحليلبحث والفحص التعاونيني يف إطار ا
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 امخلسني )"البحث والفحص التعاونيان"( ب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

الوطنية  والإدارة (KIPO) الفكريةاملكتب الكوري للملكية و  (JPO) املكتب الياابين للرباءاتو  (EPO)الأورويب للرباءات 

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

 معلومات أأساس ية

، مجموعة من 2010 أأيد الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورته الثالثة اليت ُعقدت يف يونيو .2

. وأأشري PCT/WG/4/3 التوصيات الرامية اإىل حتسني معل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيَّنة يف الوثيقة

طارها الفاحصون يف الإدارات ادلولية من ذوي )165 الفقرة يفالتوصية الواردة  يف ب( اإىل وضع أ ليات جتريبية يتعاون يف اإ

عداد تقارير.  املهارات التمكيلية عىل اإ
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واس تجابًة لتكل التوصية، اس هتل املكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات  .3

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

طار يف جيابية للغاية من حيث اجلودة وال نياملرشوعالك أأسفر . و معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ  كفاءةعامًة عن نتاجئ اإ

ىل الهنج اذلين عوجلت طلباهتم املاكتب املشاركة واملس تخدمني ابلنس بة اإىل التعاوين  استنادًا اإ

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

 الإطار

طارامخلسة " املاكتبرؤساء  أأيد، 2016 يونيو 2يف  .4  الفحص والبحث التعاونيني لتعاون بشأأنل  املاكتب امخلسة اإ

طار  يف  الرائدالرئيس ية للمرشوع  السامتو د املبادئ الأساس ية وثيقة حتد   عبارة عن وهوت"، معاهدة التعاون بشأأن الرباءااإ

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

 .املرشوع هذا

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

  ؛هذا املرشوع الرائدخالل  س ُتعاجلاليت  الطلبات س يختار املودعونالطلب:  موجه حنو مودعهنج 

  بشأأن البحث ستسامه به مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة لإنشاء لك منتج معل : توزيع متوازن لعبء العملو

دارة للبحث ادلويل"  طلب دويل 100 عىل مدى س نتني حنو لك مكتب س يعاجلوالفحص التعاونيني:  بصفته "اإ

دارة نظرية للبحث ادلويل"طلب دويل ب  400وحنو   ؛صفته "اإ

  مجيع الإدارات ادلولية املتعاونة مجموعة مشرتكة من معايري اجلودة واملعايري التشغيلية عند معاجلة  س تطبقو

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛املودعة بناء عىل طلبات ال 

  دل بني املاكتب يف بيئة أ منة ومجع تتيح التبااليت تكنولوجيا املعلومات  اس تخدام "أأداة للتعاون"، أأي بىنو

 ؛أ لياالبياانت 

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

ن  .زييةلكاملودعة بلغات غري الإ

دارة حبث دويلاذلي يعمل بصفته ، قام فاحص، من املكتب الرائدويف املرشوع  .6 من  35تصة مبوجب القاعدة م  اإ

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

اإىل  ت النتاجئ املؤقتة لهذا العملوبعد ذكل ُأحيل .ورأأي مكتوبمؤقت وصياغة تقرير حبث دويل  أأي طلب دويل أ خر

دارات للبحث ادلويلخر الأ  تبفاحصني أأقران يف املاك ىل الفاحص  .ى املشاركة بصفهتا اإ سهاماهتم اإ ويقدم الفاحصون الأقران اإ

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

سهامات الفاحصني الأقر  كتوبامل رأأي الو  املواقع الش بكية للك مكتب من  تتضمنان بعني الاعتبار. و الهنائيني بعد أأخذ اإ

طار معاهدة  مفهوم تفاصيل عنماكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى  املرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونيني يف اإ

طاره و  التعاون بشأأن الرباءات   ه.متطلبات املشاركة فيواإ
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 احلاةل الراهنة

ىل  الرائدينقسم املرشوع  .7 املرحةل  وقد اس تمكلت. ومرحةل التقيمي : مرحةل حتضريية ومرحةل تشغيليةمراحل ثالثاإ

 . 2018بنجاح يف يونيو ضريية التح

طار  -املرحةل التشغيلية  وجيري تنفيذ .8 اإىل  2018يوليو  1بسالسة من  -التعاوين  الهنجاخملصصة ملعاجلة الطلبات يف اإ

 البحث والفحص التعاونينيملعاجلة ملفات رضورة وضع حلول بديةل رمغ التحدايت التشغيلية الناجتة عن  2020يوليو  1

سهامات ذ  :وجه خاصب الأقران واإ ( واملكتب USPTO) مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةوصل اإ

ىل احلد الأقىص للحصة البالغة KIPOللملكية الفكرية )الكوري  املكتب الأورويب ، وبلغ 2020طلب يف يناير  100( اإ

الوطنية  والإدارةتوقف املكتب الياابين للرباءات  ،2020يونيو  30. ويف 2020يف أأبريل  هذه احلصة( EPOللرباءات )

من حيث  البحث والفحص التعاونينينتاجئ وترد أأيًضا.  ائدالر  املرشوعللملكية الفكرية عن قبول طلبات املشاركة يف 

طار الطلبات املقبوةل واملعاجلة يف   كام ييل: املرشوع الرائداإ

 

 تةالعدد الإجاميل لتقارير البحث املؤق  لطلبات املقبوةلل العدد الإجاميل 

 

 

468 

 

 

    91: الوطنية الصينية للملكية الفكرية الإدارة

 74: للرباءاتاملكتب الياابين 

 100: املكتب الكوري للملكية الفكرية

: مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

100 

 100املكتب الأورويب للرباءات: 

 465اجملموع: 

 

 

عدادوقت  وحىت .9 طار املرحةل طلباً  21هذا التقرير، اكنت معاجلة  اإ ، 2020يوليو  1منذ و . ل تزال جارية ادلولية يف اإ

تقوم خاللها مجيع ماكتب امللكية الفكرية امخلسة بتقيمي دخول الطلبات ادلولية اليت اليت تقيمي ال مرحةل  املرشوع الرائد دخل

قلميية اخلاصة بلك مهنا وتقدمي التقارير عن مجموعة متفق علهيا  يف س ياقمعاجلهتا  جرى من تعاوين يف املراحل الوطنية أأو الإ

جراء  امللكية الفكرية امخلسةخالل مرحةل التقيمي هذه، س تقوم ماكتب و  مؤرشات اجلودة والتشغيل.  حبث بشأأنأأيًضا ابإ

  للحصول عىل مزيد من التعليقات والتحليالت. املهمتةوالتشاور مع مجموعات املس تخدمني يف املرشوع الرائد ملشاركني ا
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طار "مبا أأن و  .10 طار  يف الفحص والبحث التعاونيني لتعاون بشأأنل  املاكتب امخلسةاإ  "تمعاهدة التعاون بشأأن الرباءااإ

فقد اكن من املقرر مبدئًيا أأن تنهتي  مرحةل التقيمي يف يونيو  س نوات،ينص عىل أأن فرتة التعاون س متتد ملدة أأقصاها مخس 

 ،2020يوليو  21فيديو يف اذلي عقد عن طريق ال امخلسة املاكتب  ديريالثالث عرش ملجامتع الا خفالل ذكل،. ومع 2021

ضايف حىت يونيو  امخلسةاكتب امل مديرووافق  كامل تقيمي مجيع  2022عىل متديد مرحةل التقيمي ملدة عام اإ من أأجل المتكن من اإ

قلميية ذات الصةل.  املراحلالتعاوين يف  الهنج استنادا اإىلمعاجلهتا  جرىالطلبات اليت  عةس تكون املعلومات و الوطنية/الإ  اجملم 

جراء التقيمي العام ملفهوم   .البحث والفحص التعاونينيخالل مرحةل التقيمي حامسة عند اإ

ىل الإحاطة علام  .11 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ

 .مبضمون هذه الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[

 

 


