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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  5اإىل  8أأكتوبر 2020
البحث 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 الإدارات 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 :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 "اإدارة 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 متصة مبوجب القاعدة  35من
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،لطلب معني مقدم بناء عىل "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 ثالث مراحل :مرحةل حتضريية ومرحةل تشغيلية ومرحةل التقيمي .وقد اس تمكلت املرحةل
التحضريية بنجاح يف يونيو .2018
 .8وجيري تنفيذ املرحةل التشغيلية  -اخملصصة ملعاجلة الطلبات يف اإطار الهنج التعاوين  -بسالسة من  1يوليو  2018اإىل
 1يوليو  2020رمغ التحدايت التشغيلية الناجتة عن رضورة وضع حلول بديةل ملعاجلة ملفات البحث والفحص التعاونيني
وإاسهامات ا ألقران بوجه خاص :اإذ وصل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOواملكتب
الكوري للملكية الفكرية ( )KIPOاإىل احلد ا ألقىص للحصة البالغة  100طلب يف يناير  ،2020وبلغ املكتب ا ألورويب
للرباءات ( )EPOهذه احلصة يف أأبريل  .2020ويف  30يونيو  ،2020توقف املكتب الياابين للرباءات والإدارة الوطنية
للملكية الفكرية عن قبول طلبات املشاركة يف املرشوع الرائد أأيضً ا .وترد نتاجئ البحث والفحص التعاونيني من حيث
الطلبات املقبوةل واملعاجلة يف اإطار املرشوع الرائد كام ييل:
العدد الإجاميل للطلبات املقبوةل

العدد الإجاميل لتقارير البحث املؤقتة
الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية91 :
املكتب الياابين للرباءات74 :

468

املكتب الكوري للملكية الفكرية100 :
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية:
100
املكتب ا ألورويب للرباءات100 :
اجملموع465 :

 .9وحىت وقت اإعداد هذا التقرير ،اكنت معاجلة  21طلب ًا يف اإطار املرحةل ادلولية ل تزال جارية .ومنذ  1يوليو ،2020
دخل املرشوع الرائد مرحةل التقيمي اليت تقوم خاللها مجيع ماكتب امللكية الفكرية امخلسة بتقيمي دخول الطلبات ادلولية اليت
جرى معاجلهتا يف س ياق تعاوين يف املراحل الوطنية أأو ا إلقلميية اخلاصة بلك مهنا وتقدمي التقارير عن مجموعة متفق علهيا من
مؤرشات اجلودة والتشغيل .وخالل مرحةل التقيمي هذه ،س تقوم ماكتب امللكية الفكرية امخلسة أأيضً ا ابإجراء حبث بشأأن
املشاركني يف املرشوع الرائد والتشاور مع مجموعات املس تخدمني املهمتة للحصول عىل مزيد من التعليقات والتحليالت.
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 .10ومبا أأن "اإطار املاكتب امخلسة للتعاون بشأأن الفحص والبحث التعاونيني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"
ينص عىل أأن فرتة التعاون س متتد ملدة أأقصاها مخس س نوات ،فقد اكن من املقرر مبدئ ًيا أأن تنهتي مرحةل التقيمي يف يونيو
 .2021ومع ذكل ،خفالل الاجامتع الثالث عرش ملديري املاكتب امخلسة اذلي عقد عن طريق الفيديو يف  21يوليو ،2020
وافق مديرو املاكتب امخلسة عىل متديد مرحةل التقيمي ملدة عام اإضايف حىت يونيو  2022من أأجل المتكن من اإكامل تقيمي مجيع
الطلبات اليت جرى معاجلهتا استنادا اإىل الهنج التعاوين يف املراحل الوطنية/ا إلقلميية ذات الصةل .وس تكون املعلومات اجملمعة
خالل مرحةل التقيمي حامسة عند اإجراء التقيمي العام ملفهوم البحث والفحص التعاونيني.

 .11اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

