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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021مايو  18التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةالرابعة الدورة   عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

وع الرائد للتعقيب عىل تقارير   البحث الدول  المشر

اليا وكندا وسنغافورة والمملكة المتحدة وثيقة من إعداد   والواليات المتحدة األمريكية أستر

 ملخص

  إطار  .1
 ف 
ً
، الُمنشأ حديثا وع الرائد للتعقيب عىل تقارير البحث الدول    المشر

 عن التقدم الُمحرز ف 
ً
تعرض هذه الوثيقة تقريرا

اءات وع الرائد  وشمل. معاهدة التعاون بشأن التر باعتباره  (UKIPO)مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية حتر اآلن هذا المشر
 يقدم تعليقات إل 

ً
 معّينا

ً
اءات والعالمات التجاريةمكتبا المكتب الكندي للملكية ( و USPTO) مكتب الواليات المتحدة األمريكية للتر

ال  للملكية الفكرية ومكتب سنغافورة للملكية الفكرية  (CIPO)الفكرية 
  (IPOS)والمكتب األستر

، بشأن تقارير البحث الدولية التر
 .  أعدتها هذه المكاتب بصفتها إدارات للبحث الدول 

 معلومات أساسية

2.  
ً
   3مع نشر  تزامنا

اءات ف  اير  2ماليي   طلب براءة دول  بموجب معاهدة التعاون بشأن التر ، نشر المدير العام مذكرة 2017فتر
اءات  وكانت تنطوي إحدى األفكار  . نظرة عامة وتوجهات وأولويات مستقبلية ممكنة" –بعنوان "نظام معاهدة التعاون بشأن التر

  الوثيقة 
 ف 
ً
  نوقشت أيضا

  تلك الوثيقة والتر
حة ف  ، عىل إنشاء نظام تعقيبات يتيح للمكاتب الوطنية تقديم PCT/WG/11/5المقتر

 عليقاتها حول جودة العمل الذي تؤديه اإلدارات الدولية خالل المرحلة الدولية. ت

  تهدف إل ضمان هذا المسىع كجزء من الجهود األ (UKIPO)ويدعم مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية  .3
 التر
ً
وسع نطاقا

اءات والمرحلة الدولية بأكتر قدر من الفعالية.  اير  عمل معاهدة التعاون بشأن التر   فتر
، دعا مكتب المملكة المتحدة 2019وف 

(UKIPO) كل من المكتب الكندي للملكية الفكرية ،(CIPO)  ،ال  للملكية الفكرية إل المشاركة
  والمكتب األستر

عىل نطاق ضّيق، ف 
وع رائد     مشر

ستكون األكتر فائدة بالنسبة للتعقيب عىل تقرير البحث الدول  إلثبات قيمة وجود نظام كهذا وتحديد نوع التعقيبات التر
 .  إلدارات البحث الدول 

اءات،  .4   بمعاهدة التعاون بشأن التر
ة للفريق العامل المعت  وع الرائد خالل الدورة الثانية عشر وذكر مكتب المملكة المتحدة المشر
  ذلك. وأعرب مكتب سنغافورة للم

عن رغبته  (IPOS)لكية الفكرية ودعا إدارات البحث الدول  األخرى إل المشاركة فيه إذا رغبت ف 
  سبتمتر 

وع الرائد ف   إل المشر
ً
  المشاركة وانضم رسميا

 . 2019ف 
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اير  .5   فتر
 
قد ف

ُ
ين لإلدارات الدولية الذي ع ، حيث أبدت العديد من 2020ونوقش التقدم المحرز خالل االجتماع السابع والعشر

وع    االنضمام إل المشر
 
وع  آخر و  الرائد. إدارات البحث الدول  اهتمامها ف   المشر

 
مكتب الواليات هو  الرائد إدارة بحث دول  شاركت ف

اءات والعالمات التجارية   أوائل عام (USPTO) المتحدة األمريكية للتر
 
وع ف  . 2021، إذ انضم المكتب إل المشر

 العمل إطار 

 قدر ا (UKIPO)صّمم مكتب المملكة المتحدة  .6
ً
وع الرائد عىل نحو يجعله بسيطا ، وال يتطلب المشر إلمكان بالنسبة للمشاركي  

 :  
وع كاآلتر م المشر

ّ
 من الوقت والجهد. وُينظ

ً
 إال قليال

  تخص  (UKIPO)تسمح إدارة البحث الدول  لمكتب المملكة المتحدة  •
بتقديم تعقيبات بشأن تقارير البحث الدول  التر

  المملك
 
 ة المتحدة؛خمسة طلبات دولية خضعت للفحص الالحق خالل المرحلة الوطنية ف

  إل إدارة البحث باستخدام االستمارة  (UKIPO)يقوم مكتب المملكة المتحدة  •
وت  يد اإللكتر بجمع التعقيبات ويرسلها بالتر

  الملحق األول بهذه الوثيقة؛
 
 الواردة ف

دة بشأن جو  (UKIPO)تستعرض إدارة البحث الدول  تلك التعقيبات وتقدم تعليقاتها إل مكتب المملكة المتحدة  •
؛  
  المرفق الثات 

 
 التعقيبات الواردة باستخدام االستمارة الواردة ف

 للتعليقات ويقدم نتائجه إل اجتماع اإلدارات الدولية وإل الفريق العامل  (UKIPO)يجري مكتب المملكة المتحدة  •
ً
تقييما

اءات،    بمعاهدة التعاون بشأن التر
 ؛لمناقشتها المعت 

 الحالة الراهنة

وع الرائد تعقيبات من الحالية المكاتب المشاركة  جميع تلقت .7  UKIPO))مكتب المملكة المتحدة إل وقدمت تقاريرها المشر
وع الرائد  بشأن جودة التعقيبات الواردة.   : التاليةالنتائج حتر اآلن، وخلصنا إل  وقد قّيمنا نتائج المشر

  وردت إليها؟
 كيف استخدمت إدارة البحث الدول  التعقيبات التر

ضح .8
ّ
  وقت ال قد خّصصت األرب  عإدارات البحث الدول  جميع أن  الواردةوثائق المن  يت

  قدمها  التعقيبات الالزم للنظر ف 
 التر

إدارات البحث الدولية بإرشادات حول ممارسات وعمليات الفحص  وقد زودت تلك التعقيبات. (UKIPO) المملكة المتحدةمكتب 
  يمكن مراجعتها 

اءات  وفئات، مختلف أساليب اإلشارة إل االقتباسات ،سبيل المثال ، عىلالدول  والوثائق التر التصنيف الدول  للتر
  يتعي ّ  ال

اءات التر ح. وما إل ذلكنظر فيها، اإلضافية ومصادر وثائق غت  التر استفادة  لتحقيقأنه إحدى إدارات البحث الدول   تواقتر
  المكاتب الوطنية، وال سيما   ، سيكون من المفيد فهمالتعقيباتمن هذا النوع من  قصوى

كيفية عمل إجراءات الفحص الموضوع  ف 
اءات. بموجب  الدول   عن المبادئ التوجيهية للبحث الدول  والفحص التمهيدي ا كيفية اختالف ممارساته  معاهدة التعاون بشأن التر

  ظل والحظت إدارة أخرى للبحث الدول  أن التعقيبات قد ساعدت عىل فهم أفضل لكيفية تحسي    .9
  البحث ف 

بع ف 
ّ
 نهجها الُمت

  
بع ف 

ّ
 أن التعقيبات مفيدة إلجراء مزيد من التقييم لنهجها الٌمت

ً
اع. ورأت أيضا  ظروف محددة، عىل سبيل المثال عند انعدام وحدة االختر

 التصنيف. 

10.  ،
ً
ا   أخرى للإدارة  رأتوأخت 

  مكتب آخر للملكية التأكيد من بحث دول  أنه من المفيد تلقر
راء التقنية واآل ب أنيفيد فكرية نظراء ف 

 . ةالمقدمة صالح

 ما ه  التعقيبات األكتر فائدة؟ 

ت معظم .11   استشهد  التقنية الصناعية وثائقب التعقيبات األكتر فائدة ه  تلك المتعلقة الدول  أن إدارات البحث اعتتر
السابقة التر

  بها فاحص المملكة المتحدة خالل 
   وبما أن. المرحلة الوطنيةالفحص ف 

  إطار طلبات الالعديد من المطالبات الواردة ف 
  نظر فيها ف 

التر
وع قد   المشر

ُ
ت اعت ح أن االستشهاد بمطالبات تر ز اختالفاإل وثائق الذات نطاق عام، فقد اقتر  ضافية قد يتر

ً
   ا
لبات اطالم معالجة طريقةف 

 النطاق العام. ذات 

12.  
ً
  مجال البحث مفيدة.  التعقيباتأن  والحظت إدارتان للبحث الدول  أيضا

  معرفة المقدمة ف 
 الفاحصما إذا كان فه  ترغب ف 

  المملكة المتحدة قد وّس 
 أو فئات فرعية جديدة.  أخرى قواعد بيانات ليشملع مجال البحث ف 

ة  معلوماتتقدم إدارة للبحث الدول  أن التعقيبات مفيدة ألنها  رأتو  .13    المرحلة الوطنية خاللممارسة الفحص  عنغت  مباشر
 ف 

 . (UKIPOمكتب المملكة المتحدة )
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  وبوجه .14
ُ
ت جميع عام، اعت  و . إل إدارات البحث الدول  وجيهةالمقدمة  التعقيباتتر

ُ
ات اعت ت التفست  مها الفاحص تر

ّ
  قد

  التر
 
ف

وثائق المرحلة ب الخاصةمفيدة للغاية، وكذلك الروابط إدارة البحث الدول   ملوع بشأن الفرق بي   طريقة عملهالمملكة المتحدة 
  قدمها 

  المملكة المتحدة التر
 
  المملكة المتحدة.  الفاحصالوطنية ف

 
  ف

 الوطت 

  لم تكن مفيدة للغاية؟
 ما ه  التعقيبات التر

  المملكة المتحدة  الفاحص لو أنأكتر فائدة إدارات البحث الدول  أن التعقيبات كانت ستكون إحدى  رأت .15
 
 بأسباأوضح ف

  فئات مختلفةاالقتباساتصنيف إعادة 
 
اع  مكتب. ت ف   هذه المسألة  (UKIPO) المملكة المتحدة وست 

 
 إل تعقيباتعند تقديم ف

  إدارات البحث الدول  
ً
  ستشارك مستقبال

وع.  التر   المشر
 
ت مسألة ف   و أخرى وأثت 

. التعقيباته  التأخت  بي   إجراء البحث الدول  وتلقر

دخلت
ُ
  إطار  الطلباتالعديد من عىل  تتعديال  وقد أ

 
  نظر فيها ف

  وقت الحق التر
 
وع ف   أن  ها دخولد عن المشر

المرحلة الوطنية، مما يعت 
  ذلك ولكن. متوقعكانت أقل فائدة مما كان   التعقيبات

ً
  المرحلة الدولية كان فعاال

 
 مودعإقناع  من حيثيشت  إل أن العمل المنجز ف

 الطلب بتعديل طلبه. 

  آخر  .16
 
  ومع ذلك،  . (USPTOتعقيبات مقدمة إل مكتب الواليات المتحدة ) دورةوقد تم معالجة هذه المسائل ف

 
محاولة  ف

  ل
  إطار المسار الشي    ع لتسوية المنازعاتبي   البحث الدول  وتقديم التعقيبات تقليص اإلطار الزمت 

 
المتعلقة  ، تم اختيار عدة طلبات ف

اءات  لكان  الطلباتمجموعة واسعة من  تر ولو توف من التعقيبات.  بكثت   ةيإدارة البحث الدول  المتلق تزود لم  بالتر
ً
 يمفذلك أمرا

ً
، عىل دا

  المملكة إضافة إل ذلك، قدم أحد الفاحصي   و أثار رأي مكتوب قضايا تتعلق بالجدة والخطوة االبتكارية.  عندما سبيل المثال 
 
ف

  لكذعتتر لم يُ و طلب أمريك  ذي صلة.  معالجةتعليقات عىل المتحدة 
ً
وع الرائد الألنه يقع خارج نطاق  مفيدا  . مشر

 هل ستكون أي تعقيبات إضافية مفيدة؟

  تقرير البحث المشاركي   هو أنه يمكن للفاحصي   لدى كان الشعور العام  .17
  حال وجود اختالف بي   نتائجهم وتلك الواردة ف 

، ف 
، تقديم مزيد من المعلومات لتفست  تلك االختالفات ات رفيعة المستوى و . الدول  لمرافقة قد يكون من المستحسن تقديم تفست 

االستشهاد ببعض الوثائق عند مواصلة  سببر الفاحص بالحاجة إل توسيع مجال البحث، أو و شع أسبابلبيانات، عىل سبيل المثال ا
اضات األولية، وما إل ذلك.  هذه  (UKIPO) للمملكة المتحدة مكتبيمكن أن يراع  مرة أخرى، و تقديم التعديالت للتغلب عىل االعتر

وع   المراحل المقبلة من المشر
 . المسألة ف 

اءات، يعتمد مكتب و .18   معظم حاالت معاهدة التعاون بشأن التر
  المرحلة UKIPO)المملكة المتحدة ف 

( عىل البحث الذي تم ف 
 بحث ويجريالدولية 

ً
 تكميلي ا

ً
وع الرائد أن البحث الدول  إدارات إحدى  ورأتاستكمال هذا العمل السابق. من أجل  ا فائدة يحقق قد المشر

  الذي يقدم إلدارات البحث أكتر 
 التعقيبات الدول  إذا أجرى المكتب الوطت 

ً
   بحثا

ً
 و  كامال

ً
  البحث.  مستقال

 وقارن نتائج عمليتر

احات للتحسي     اقتر

احات للنوقشت عدة  .19   الفقرات أعاله. ومع ذلك، اقتر
 أن يستخدمتحسي   ف 

ً
ح أيضا

  فاحصال اقترُ
عبارة المملكة المتحدة  ون ف 

  السؤالي    (N/A) "ال ينطبق"
  الفئة  4و 3ف 

. (4)السؤال  A( أو 3 )السؤال Yأو Xعندما ال تشت  إدارة البحث الدول  إل اقتباس ف 

  تقارير البحث الدول  أن يساعد عىل التميت   بي    ذلك من شأنو 
ُ
 حص المملكة المتحدةفاُيصنفها شهد بهذه الوثائق ولكن لم حيث است

  فئة مختلفة
 . ف 

 و  .20
ً
   يمكن أيضا

  يمكن أن و السؤال األول.  مكانالسؤال السادس  ضعو النظر ف 
تقرير البحث جعل تعديل جوهري إل يفض 

: " 6عالوة عىل ذلك، يمكن إعادة صياغة السؤال و . موضع جدل )وربما جميع األسئلة المتبقية( الدول   دخلهل عىل النحو التال 
ُ
أي  تأ

 المطالب بحمايته بحيث أن نطاق االبتكار  ،الوطنيةالمرحلة  خالل ولكن قبل الفحص ،تقرير البحث الدول   نشر بعد جوهرية تعديالت 
 "؟قد تغت  

21.  
ً
ح أيضا

  استمارة التعليقات، ألن ذلك سيسمحالمودع بموجب طلب الرقم  أن ُيشار إل واقترُ
اءات ف   معاهدة التعاون بشأن التر

 إلدارة البحث الدول  التعرف عىل الطلب بسهولة. 

 الخطوات المقبلة

   إدارات البحث الدول   (UKIPO)يشجع مكتب المملكة المتحدة  .22
وعالمقب المراحلاألخرى عىل المشاركة ف   لة من المشر

  المستقبل. وقد أثبتت  التعقيبتطوير خدمة  قرر مة للمكتب الدول  إذا سيوفر معلومات قيّ إذ ، الرائد 
هذه المقدمة خالل  التعقيباتف 

وع  خالل المرحلة الدولية.  تؤديه وتساعد عىل تحسي   جودة العمل الذي بالنسبة إلدارة البحث الدول   أنها مفيدة المرحلة من المشر

  المشاركة، أو الحصول عىل مزيد من المعلومات حول ت إدارة للبحث الدول  أي  وُيرجر من .23
وع الرائد رغب ف  ، إرسال بريد المشر

  
وت  الفكرية  المملكة المتحدة للملكية (. وسيظل مكتبandrew.bushell@ipo.gov.ukإل السيد أندرو بوشيل )إلكتر

(UKIPO) مرن 
ً
 ب فيما يتعلق ا

 
وع تقد  ا. من مشاركتهاستفادة قصوى  لتحقق إدارات البحث الدول  العمل مع الرائد، وإنه سعيد بم المشر

mailto:andrew.bushell@ipo.gov.uk
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 إن الفريق العامل مدعو إل:  .24

 بمحتوى هذه الوثيقة؛ "1"
ً
 اإلحاطة علما

والتعليق عىل ما إذا كان إنشاء خدمة  "2"
 ل
ً
نظام معاهدة التعاون بشأن التعقيب سيكون مفيدا

اءات.   التر

[يىل  ذلك المرفقان]
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 المرفق األول

 
 استمارة التعقيب عىل تقارير البحث الدول  

 

 : :  إدارة البحث الدول  مد لدى إدارة البحث الدول 
َ
 المسؤول المعت

 :  تاري    خ البحث الدول 

اءات: رقم الطلب      المودع بموجب معاهدة التعاون بشأن التر
  المملكة المتحدة: )الرابط ف 

 (IPSUMرقم الطلب ف 

 

   اعتمدتم عىلهل  .1
 
 عند إجراء الفحص؟ إذا كان األمر كذلك، يرجر شد هذه أدناه.  تقرير البحث الدول  اقتباسات غت  موجودة ف

 

 

  تقرير البحث الدول   .2
 
 ها أثناء الفحص؟و لم تستخدم هل كانت هناك أي اقتباسات ف

 

 

3.  
ُ
ت X/Y وثائق من الفئةأي  تمكر هل ذ   تقرير البحث الدول  اعتتر

 ؟A وثائق من الفئةها مو ف 

 

 

4.  
ُ
ت A وثائق من الفئةأي  تمكر هل ذ   تقرير البحث الدول  اعتتر

 ؟X/Y وثائق من الفئةها مو ف 

 

 

شر إليها إدارة البحث  أخرىأو قواعد بيانات  يدةجد فرعية ليشمل تصنيفاتالفحص  أثناءمجال البحث  مهل وسعت .5
ُ
لم ت

 ؟الدول  

 

 

 

دخلتهل  .6
ُ
 ولكن قبل الفحص؟ تقرير البحث الدول   نشر أي تعديالت بعد  أ

  النظام 
 (IPSUM)إذا كانت اإلجابة تعم، ُيرجر إدخال رابط وثيقة التعديل ف 

 

 

[  
[يىل  ذلك المرفق الثات 
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ANNEX II 
  
 المرفق الثات 

 
 استمارة ردود مكتب الملكية الفكرية عىل التعقيبات

بحث المجال توسيع ، معي ّ  تدريب  الحاجة إل تنظيم االستجابة إل ،عىل سبيل المثال) المقدمة التعقيبات مكيف استخدمت .1
 يتعلق بالطلبات المماثلة، إلخ(؟فيما 

 

 

 

 فائدة؟التعقيبات جوانب  أكتر  ما ه   .1

 

 

 ما ه  أقل جوانب التعقيبات فائدة؟ .2

 

 

  الحصول عليها؟ ترغبونأخرى  تعقيباتهل هناك أي  .3
 ف 

 

 

 ؟التعقيباتأي أفكار حول كيفية تحسي   عرض هذه  مهل لديك .4

 

 

 

  والوثيقة]
 [نهاية المرفق الثات 


