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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  23 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة ةلثالثاالدورة 
 2020و ماي 29اإىل  26جنيف، من 

 البحث الدويلرير االرائد للتعقيب على تقاملشروع 
عدادوثيقة   أأسرتاليا وكندا وس نغافورة واململكة املتحدة من اإ

 ملخص

رير البحث ادلويل، املُنشأأ حديثًا يف اتعرض هذه الوثيقة تقريرًا عن التقدم املُحرز يف املرشوع الرائد للتعقيب عىل تق .1

 (UKIPO)ملكة املتحدة للملكية الفكرية مكتب امل الرائد املرشوع وخُيّص هذااإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

واملكتب الأسرتايل للملكية الفكرية  (CIPO)ابعتباره مكتبًا معيّنًا يقدم تعليقات اإىل لك من املكتب الكندي للملكية الفكرية 

دارا(IPOS)ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية  ت للبحث ، بشأأن تقارير البحث ادلولية اليت أأعدهتا هذه املاكتب بصفهتا اإ

 ادلويل.

 معلومات أأساس ية

، نرش املدير 2017فرباير  2ماليني طلب براءة دويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  3مع نرش  تزامناً و  .2

 تنطوي . واكنتنظرة عامة وتوهجات وأأولوايت مس تقبلية ممكنة" –العام مذكرة بعنوان "نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
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نشاء نظام تعقيبات عىل ، PCT/WG/11/5يف الوثيقة  أأيضاً  الأفاكر املقرتحة يف تكل الوثيقة واليت نوقشتاإحدى   يتيحاإ

دارات ادلولية خالل املرحةل ادلولية. اللماكتب الوطنية تقدمي تعليقاهت  حول جودة العمل اذلي تؤديه الإ

وسع نطاقًا اليت هتدف اإىل كجزء من اجلهود الأ  سعىامل هذا  (UKIPO)ويدمع مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  .3

، دعا مكتب اململكة 2019ضامن معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملرحةل ادلولية بأأكرب قدر من الفعالية. ويف فرباير 

 املشاركة، واملكتب الأسرتايل للملكية الفكرية اإىل (CIPO)، لك من املكتب الكندي للملكية الفكرية (UKIPO)املتحدة 

ثبات  ، يف مرشوع رائدضيّقعىل نطاق  التعقيبات  نوع وجود نظام كهذا وحتديد قميةللتعقيب عىل تقرير البحث ادلويل لإ

دارات البحث ادلويل.اليت س تكون   الأكرث فائدة ابلنس بة لإ

عين مبعاهدة التعاون بشأأن وذكر مكتب اململكة املتحدة املرشوع الرائد خالل ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل امل .4

دارات البحث ادلويل الأخرىودعا الرباءات،  ذا رغبت يف ذكل اإ . وأأعرب مكتب س نغافورة للملكية اإىل املشاركة فيه اإ

 .2019يف سبمترب  الرائد عن رغبته يف املشاركة وانضم رمسيًا اإىل املرشوع (IPOS)الفكرية 

دارات ادلولية اذلي ُعقد يف فرباير ونوقش التقدم احملرز خالل الاجامتع السابع و  .5 أأبدت ، حيث 2020العرشين لالإ

دارات البحث ادلويل اهامتهم  يف الانضامم اإىل املرشوع الرائد. االعديد من اإ

 اإطار العمل

ول  املرشوع الرائد عىل حنو جيعهل بس يطًا قدر الإماكن ابلنس بة للمشاركني، (UKIPO)مّصم مكتب اململكة املتحدة  .6

ل قلياًل من الوقت واجلهد  املرشوع اكلآيت: ويُنّظم. يتطلب اإ

  دارة البحث ادلويل ملكتب اململكة املتحدة بشأأن تقارير البحث ادلويل  تعقيباتبتقدمي  (UKIPO)تسمح اإ

 ؛اليت ختص مخسة طلبات دولية خضعت للفحص الالحق خالل املرحةل الوطنية يف اململكة املتحدة

  لكة املتحدة مكتب املميقوم(UKIPO)  دارة البحث لكرتوين اإىل اإ جبمع التعقيبات ويرسلها ابلربيد الإ

 ؛الواردة يف امللحق الأول هبذه الوثيقة الاس امترةابس تخدام 

 دارة البحث ادلويل تس تعرض بشأأن  (UKIPO)مكتب اململكة املتحدة التعقيبات وتقدم تعليقاهتا اإىل  تكل اإ

 ؛خدام الاس امترة الواردة يف املرفق الثاينجودة التعقيبات الواردة ابس ت

  مكتب اململكة املتحدة جيري(UKIPO)  دارات ادلولية تقياميً للتعليقات ويقدم نتاجئه ىل اإىل اجامتع الإ واإ

 ، للنظر فهيا؛العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالفريق 

  احلاةل الراهنة

 اإىل ما ييل: خلصتالنتاجئ  وبعد تقيمياحلالية من املرشوع الرائد  املرحةليف اس تمكلت املاكتب املشاركة  .7

دارة البحث ادلويل التعقيبات لهيا كيف اس تخدمت اإ  ؟اليت وردت اإ

دارات البحث ادلويل أأن  الواردةواثئق المن  يتّضح .8 اليت  التعقيبات الالزم للنظر يفوقت ال قد خّصصتالثالث اإ

دارات البحث ادلولية تكل التعقيبات زودتوقد . (UKIPO) اململكة املتحدةمكتب  قدهما رشادات حول اإ ممارسات  ابإ
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 وفئات، خمتلف أأساليب الإشارة اإىل الاقتباسات ،، عىل سبيل املثالومعليات الفحص ادلويل والواثئق اليت ميكن مراجعهتا

اإحدى  تواقرتح. وما اإىل ذكلا، نظر فهيواثئق غري الرباءات اليت يتعنّي ال الإضافية ومصادر التصنيف ادلويل للرباءات 

دارات البحث ادلويل  ، س يكون من املفيد فهم كيفية معل اإجراءات التعقيباتمن هذا النوع من  اس تفادة قصوى لتحقيقأأنه اإ

عن املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص  االفحص املوضوعي يف املاكتب الوطنية، ول س امي كيفية اختالف ممارساهت

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.مبوجب  ادلويل المتهيدي

دارة أأخرى للبحث ادلويل أأن التعقيبات قد ساعدت عىل فهم أأفضل لكيفية حتسني هنجها املُتّبع يف البحث  .9 ولحظت اإ

مزيد من جراء لإ أأن التعقيبات مفيدة  أأيضاً يف ظل ظروف حمددة، عىل سبيل املثال عند انعدام وحدة الاخرتاع. ورأأت 

 يف التصنيف.يمي لهنجها املٌتّبع تق ال 

  الأكرث فائدة؟ما يه التعقيبات 

دارات البحثمجيع  اعتربت .10 السابقة اليت  التقنية الصناعية واثئقب التعقيبات الأكرث فائدة يه تكل املتعلقة ادلويل أأن اإ

اليت طلبات ال العديد من لواردة يف ااملطالبات ومبا أأن . املرحةل الوطنيةالفحص يف استشهد هبا فاحص اململكة املتحدة خالل 

ضافية قد يربز الإ واثئق لذات نطاق عام، فقد اقرتح أأن الاستشهاد ابمطالبات ربت اعتُ  قد املرشوعيف اإطار نظر فهيا 

 النطاق العام. ذات لبات اطامل معاجلة طريقةيف  اً اختالف

دارة للبحث ادلويل أأيضاً  .11 ذا اكن فهيي ترغب يف معرفة لبحث مفيدة. املقدمة يف جمال ا التعقيباتأأن  ولحظت اإ ما اإ

 أأو فئات فرعية جديدة. أأخرى قواعد بياانت ليشملع جمال البحث يف اململكة املتحدة قد وسّ  الفاحص

دارات البحث ادلويل وجهيةاإىل املقدمة  التعقيباتربت مجيع عام، اعتُ  وبوجه .12 اليت قّدهما ربت التفسريات اعتُ و . اإ

دارة البحث ادلويل لمعو  بشأأن الفرق بني طريقة معهليف اململكة املتحدة الفاحص   اخلاصةمفيدة للغاية، وكذكل الروابط  اإ

 الوطين يف اململكة املتحدة. الفاحصواثئق املرحةل الوطنية يف اململكة املتحدة اليت قدهما ب

 ما يه التعقيبات اليت مل تكن مفيدة للغاية؟

دارات الباإحدى  رأأت .13 أأوحض يف اململكة املتحدة  الفاحص لو أأنأأكرث فائدة التعقيبات اكنت س تكون حث ادلويل أأن اإ

عادة  بأأس با عند تقدمي يف هذه املسأأةل  (UKIPO) اململكة املتحدة مكتب وسرياعي. الاقتباسات يف فئات خمتلفةتصنيف اإ

دارات البحث ادلويل اإىل تعقيبات يه التأأخري بني اإجراء وأأخرى ثريت مسأأةل وأأ يف املرشوع.  اليت ستشارك مس تقبالً  اإ

يف وقت  املرشوع نظر فهيا يف اإطاراليت  الطلباتالعديد من عىل  تتعديال وقد أُدخلت. التعقيباتالبحث ادلويل وتلقي 

يشري اإىل أأن العمل  ذكل ولكن. متوقعاكن اكنت أأقل فائدة مما  التعقيباتاملرحةل الوطنية، مما يعين أأن  هادخول د عن لحق

قناع  من حيثاملنجز يف املرحةل ادلولية اكن فعاًل  ذا ويف املس تقبلالطلب بتعديل طلبه.  مودعاإ ، س يكون من املثايل اإ

 قامت به اكنت حمّل حبثيف الوقت املناسب حول مجموعة املطالبات اليت  تعقيباتاس تطاعت أأي خدمة مس تقبلية تقدمي 

دارة البحث ادلويل دارة س يكون أأكرث فائدة ذكل  لأنخالل املرحةل الوطنية،  املودعة من املطالبات املعدةل ، بدلً اإ ابلنس بة لإ

 .البحث ادلويل

 هل س تكون أأي تعقيبات اإضافية مفيدة؟

، يف حال وجود اختالف بني نتاجئهم وتكل الواردة يف تقرير املشاركني هو أأنه ميكن للفاحصنيدلى اكن الشعور العام  .14

قد يكون من املس تحسن تقدمي تفسريات رفيعة و . املعلومات لتفسري تكل الاختالفات من ويل، تقدمي مزيدالبحث ادل
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مواصةل  سببر الفاحص ابحلاجة اإىل توس يع جمال البحث، أأو و شع أأس بابلبياانت، عىل سبيل املثال ملرافقة ااملس توى 

ميكن أأن مرة أأخرى، و الاستشهاد ببعض الواثئق عند تقدمي التعديالت للتغلب عىل الاعرتاضات الأولية، وما اإىل ذكل. 

 .هذه املسأأةل يف املراحل املقبةل من املرشوع (UKIPO) للمملكة املتحدة يراعي مكتب

 اقرتاحات للتحسني

اململكة املتحدة  ون يففاحصال قرُتح أأيضًا أأن يس تخدماتحسني يف الفقرات أأعاله. ومع ذكل، اقرتاحات لل نوقشت عدة  .15

دارة البحث ادلويل  عندما ل تشري 4و 3يف السؤالني  (N/A) "ل ينطبق" عبارة ( 3 )السؤال Yأأو X يف الفئة اقتباس اإىلاإ

ئق ولكن مل شهد هبذه الواثحيث استُ  تقارير البحث ادلويلأأن يساعد عىل المتيزي بني  ذكل من شأأنو . (4)السؤال  Aأأو 

 .يف فئة خمتلفة فاحص اململكة املتحدة هايُصنف 

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اس امترة التعليقات، لأن ذكل املودع مبوجب طلب الرمق  أأن يُشار اإىل واقرُتح أأيضاً  .16

دارة البحث ادلويل التعرف عىل الطلب بسهوةل. سيسمح  لإ

 اخلطوات املقبةل

دارات البحث ادلويل (UKIPO) املتحدة للملكية الفكريةيشجع مكتب اململكة  .17  املراحلالأخرى عىل املشاركة يف  اإ

ذا س يوفر معلومات قيّ اإذ ، الرائد املقبةل من املرشوع يف املس تقبل. وقد أأثبتت  التعقيبتطوير خدمة  قررمة للمكتب ادلويل اإ

دارة البحث ادلويلاب أأهنا مفيدة من املرشوعاملرحةل هذه املقدمة خالل  التعقيبات وتساعد عىل حتسني جودة العمل  لنس بة لإ

 خالل املرحةل ادلولية. تؤديه اذلي

دارة للبحث ادلويلأأي  ويُرىج من .18 ، املرشوع الرائدرغب يف املشاركة، أأو احلصول عىل مزيد من املعلومات حول ت اإ

لكرتوين  اململكة املتحدة  (. وس يظل مكتبandrew.bushell@ipo.gov.ukاإىل الس يد أأندرو بوش يل )اإرسال بريد اإ

نه سعيد ابالرائدم املرشوع تقد  ب  فامي يتعلق مرانً  (UKIPO)للملكية الفكرية  دارات لعمل مع ، واإ  لتحقق ادلويل البحثاإ

 ا.من مشاركهتاس تفادة قصوى 

 اإن الفريق العامل مدعو اإىل: .19

 علاًم مبحتوى هذه الوثيقة؛الإحاطة  "1"

ذا اكن  "2" نشاءوالتعليق عىل ما اإ خدمة  اإ

لنظام معاهدة التعاون  اً مفيد س يكون التعقيب

 بشأأن الرباءات.

[ييل ذكل املرفقان]

mailto:andrew.bushell@ipo.gov.uk
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 املرفق الأول

 رير البحث ادلويلااس امترة التعقيب عىل تق

 

دارة  دارة البحث ادلويل: املسؤول املعتَمد دلى البحث ادلويل:اإ  اإ

 اترخي البحث ادلويل:

 (IPSUMالرابط يف : )اململكة املتحدة الطلب يفرمق   معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: الطلب املودع مبوجبرمق 

 

ذا اكن الأمر كذكل، يرىج  تقرير البحث ادلويلاقتباسات غري موجودة يف  اعمتدمت عىلهل  .1 عند اإجراء الفحص؟ اإ

 رسد هذه أأدانه.

 

 

 ها أأثناء الفحص؟و هل اكنت هناك أأي اقتباسات يف تقرير البحث ادلويل مل تس تخدم .2

 

 

 ؟A من الفئة واثئقها و يف تقرير البحث ادلويل اعتربمت X/Y واثئق من الفئةأأي  متكرهل ذُ  .3

 

 

 ؟X/Y من الفئة واثئقها و تقرير البحث ادلويل اعتربمتيف  A واثئق من الفئةأأي  متكرهل ذُ  .4

 

 

لهيامل  أأخرىأأو قواعد بياانت  جديدة فرعية تصنيفاتليشمل الفحص  أأثناءجمال البحث  هل وسعمت .5 دارة  ترُش اإ اإ

 ؟البحث ادلويل
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 ولكن قبل الفحص؟ تقرير البحث ادلويل نرشأأي تعديالت بعد  أُدخلتهل  .6

جابة تعم، يُرىج اإدخال رابط وثيقة التعديل ) ذا اكنت الإ  (IPSUM يف النظاماإ

 

 

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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 املرفق الثاين

 اس امترة ردود مكتب امللكية الفكرية عىل التعقيبات

جمال توس يع ، معنّي تدريب  احلاجة اإىل تنظمي الاس تجابة اإىل ،عىل سبيل املثال) املقدمة التعقيبات اس تخدممتكيف  .1

 ، اإخل(؟امثةلامللبات لط فامي يتعلق اببحث ال 

 

 

 

 فائدة؟التعقيبات جوانب  أأكرث ما يه .2

 

 

 ؟فائدةجوانب التعقيبات أأقل ما يه  .3

 

 

 ؟احلصول علهيايف  ترغبونأأخرى  تعقيباتهل هناك أأي  .4

 

 

 ؟التعقيباتأأي أأفاكر حول كيفية حتسني عرض هذه  هل دليمك .5

 

 

 

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]


