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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021مايو  12التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةالرابعة الدورة   عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

ي إطار 
ن
ن ف اءاتالبحث والفحص التعاونيي  ن مكاتب معاهدة التعاون بشأن البر  : تقرير مرحلي الفكرية الخمسة الملكية بي 

اءات وثيقة من إعداد  ي للبر  المكتب األوروبر

 موجز

1.  
 
ي إطار معاهدة  تعرض هذه الوثيقة تقريرا

ن فن وع الرائد الثالث بشأن البحث والفحص التعاونيي  ي تنفيذ المشر
عن التقدم المحرز فن

ى ) ن مكاتب الملكية الفكرية الخمسة الكبر اءات )"البحث والفحص التعاونيان"( بي  اءات IP5التعاون بشأن البر ي للبر ( )المكتب األوروبر
(EPO( اءات ي للبر

( واإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية KIPOمكتب الكوري للملكية الفكرية )( والJPO( والمكتب اليابابن
(CNIPA اءات والعالمات التجارية  (. (USPTO)( ومكتب الواليات المتحدة للبر

 معلومات أساسية

ي يونيو  .2
قدت فن ي عُ

ي دورته الثالثة الت 
اءات، فن ، مجموعة من التوصيات 2010أيد الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر

ي الوثيقة 
نة فن اءات والمبيَّ ن عمل نظام معاهدة التعاون بشأن البر ي الفقرة PCT/WG/4/3الرامية إىل تحسي 

ي التوصية الواردة فن
. وأشب  فن

ي اإلدارات الدولية من ذوي المهارات التكميلية عل إعداد تقارير.  )ب( إىل وضع آليات165
ي إطارها الفاحصون فن

 تجريبية يتعاون فن

اءات والعالمات  .3  لتلك التوصية، استهل المكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الواليات المتحدة األمريكية للبر
ً
واستجابة

ي 
اءات، فن ي للبر ي إطار معاهدة التعاون 2012و 2010التجارية والمكتب األوروبر

ن فن ن رائدين بشأن البحث والفحص التعاونيي  وعي  ، مشر
 عن نتائج إيجابية للغاية من حيث الجودة والكفاءة بالنسبة إىل المكاتب المشاركة 

ً
ن عامة وعي  اءات. وأسفر كال المشر بشأن البر

ي )انظر 
 إىل النهج التعاوبن

 
ن الذين عولجت طلباتهم استنادا  PCT/MIA/20/4و PCT/MIA/18/7الوثائق والمستخدمي 

 (. PCT/MIA/24/3و

 اإلطار

ي  .4
ي إطار  رؤساء، أيد 2016يونيو  2فن

ن فن المكاتب الخمسة "إطار المكاتب الخمسة للتعاون بشأن الفحص والبحث التعاونيي 
د المبادئ األساسية والسمات الرئيسية 

ّ
اءات"، وهو عبارة عن وثيقة تحد وع الرائد الثالث. ويتوىل معاهدة التعاون بشأن البر للمشر

وع ئ عل أساس تلك الوثيقة، مسؤولية وضع هذا المشر ، الذي أنشر ن  . هورصد الفريق الرائد للبحث والفحص التعاونيي 

5.  : وع الرائد عل وجه الخصوص فيما يلي  وتتمثل السمات الرئيسية لهذا المشر
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•  
ُ
ي ست

وع الرائد؛نهج موجه نحو مودع الطلب: سيختار المودعون الطلبات الت   عالج خالل هذا المشر

وتوزي    ع متوازن لعبء العمل: ستساهم به جميع اإلدارات الدولية المتعاونة إلنشاء كل منتج عمل بشأن البحث والفحص  •
ن  ن نحو ؛ و التعاونيي  " ونحو  100سيعالج كل مكتب عل مدى سنتي  طلب  400طلب دوىلي بصفته "إدارة للبحث الدوىلي

"؛دوىلي بصفته "إدارة نظب    ة للبحث الدوىلي

كة من معايب  الجودة والمعايب  التشغيلية عند معالجة الطلبات  •
وستطبق جميع اإلدارات الدولية المتعاونة مجموعة مشب 

اءات؛  المودعة بناء عل معاهدة التعاون بشأن البر

ن المكاتب  • ي تتيح التبادل بي 
 واستخدام "أداة للتعاون"، أي بتن تكنولوجيا المعلومات الت 

 
ي بيئة آمنة وجمع البيانات آليا

ن
 ؛ف

•  
 
وع الرائد، الطلبات المودعة وإتاحة اإلمكانية لإلدارات الدولية المتعاونة كي تقبل أيضا ي وقت من األوقات أثناء المشر

ن
، ف

ية.  ن  بلغات غب  اإلنكلب 

وع الرائد، قام فاحص، من المكتب الذي يعمل بصفته إدارة بحث دوىلي مختصة بموجب ال .6 ي المشر
ن
من معاهدة  35قاعدة وف

اءات، لطلب  ي حالة فحص أي طلب دوىلي آخر وصياغة دوىلي التعاون بشأن البر
ن
" بإجراء البحث والفحص كما ف ن "الفاحص الرئيشي معي 

حيلت 
ُ
ي المكاتب األخرى المشاركة بعد ذلك تقرير بحث دوىلي مؤقت ورأي مكتوب. وأ

ن
ن أقران ف النتائج المؤقتة لهذا العمل إىل فاحصي 

 . ي تقرير البحث الدوىلي  وقدمبصفتها إدارات للبحث الدوىلي
ن
الفاحصون األقران إسهاماتهم إىل الفاحص الرئيشي مع مراعاة ما جاء ف

ن األقران الفاحص الرئيشي تقرير البحث الدوىلي والرأ وأعد المؤقت والرأي المكتوب.  ن بعد أخذ إسهامات الفاحصي  ي المكتوب النهائيي 
ن االعتبار.   بعي 

 الراهنة الحالة
وع  .7 ية ومرحلة تشغيليةثالث مراحلإىل  الرائد ينقسم المشر  . ومرحلة التقييم : مرحلة تحضب 

ي  -تنفيذ المرحلة التشغيلية  ىوجر  .8
ي إطار النهج التعاوبن

 30إىل  2018يوليو  1بسالسة من  -المخصصة لمعالجة الطلبات فن
ن وإسهامات  2020يونيو  ورة وضع حلول بديلة لمعالجة ملفات البحث والفحص التعاونيي  رغم التحديات التشغيلية الناتجة عن ضن

اءات والعالمات التجارية والمكتب الكوري للملكية الفكرية إىل الحد األقىص وصل مكتب الواليات . و األقران بوجه خاص المتحدة للبر
ي يناير  100للحصة البالغة 

ي أبريل 2020طلب فن
اءات هذه الحصة فن ي للبر ي 2020، وبلغ المكتب األوروبر

، توقف 2020يونيو  30. وفن
اءات ي للبر

وع الرائد  للملكية الصينية واإلدارة الوطنية المكتب اليابابن ي المشر
وتم قبول الطلبات  . الفكرية عن قبول طلبات المشاركة فن

وع الرائد. عولجت و ، بجميع اللغات الست الرسمية إلدارات البحث الدوىلي المشاركة ي المشر
 468وجرى قبول ما مجموعه  بنجاح فن

 . ي
عدت تقارير بالعدد ذاته بأسلوب تعاوبن

ُ
وع الرائد، وأ ي المشر

 فن
 
ي الجدول أدناه موجز طلبا

لبحث التشغيلية النهائية للنتائج اويرد فن
 : ن  والفحص التعاونيي 

الطلبات 
 المقبولة

ز  تقارير البحث عن البحث والفحص التعاونيي 
 بحسب إدارات البحث الدولية

المجاالت  اللغات مكاتب التسلم
 التكنولوجية

468 

  93 -اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية 
اءاتالم ي للبر

 75 - كتب اليابابن
 100 -المكتب الكوري للملكية الفكرية 

اءات والعالمات التجارية  100 - مكتب الواليات المتحدة للبر
اءات  ي للبر  100 -المكتب األوروبر

 92 -اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية 
اءات  ي للبر  32 -المكتب األوروبر

 42 -المكتب الدوىلي 
اءات  ي للبر

 60 -المكتب اليابابن
 26 -المكتب الكوري للملكية الفكرية 
اءات والعالمات   216 -التجارية مكتب الواليات المتحدة للبر

 13 -األلمانية 
ية  ن  413 -اإلنكلب 

 2 -الفرنسية 
 20 -اليابانية 
 3 -الكورية 
 17 -الصينية 

A – 87 
B – 53 
C – 62 
D – 6 
E – 10 
F – 14 

G – 145 
H – 91 

 

ي و .9
وع الرائد مرحلة التقييم، 2020يوليو  1فن ي  دخل المشر

تقوم خاللها مكاتب الملكية الفكرية الخمسة بتقييم دخول الت 
ي 
ي سياقمعالجتها  جرىالطلبات الدولية الت 

ي المراحل الوطنية أو اإلقليمية الخاصة بكل منها وتقديم التقارير عن مجموعة  فن
ي فن
تعاوبن

ات الجودة والتشغيل. من متفق عليها  ي عام  مؤشر
ن الرائدين باستخدام  ،2021وفن متفق  استبيانسيستقىصي المكتب الدوىلي المشاركي 
مع مجموعات ستتشاور مكاتب الملكية الفكرية الخمسة وإضافة إىل ذلك،  عليه من قبل مكاتب الملكية الفكرية الخمسة. 

ن المهتمة من أجل الحصول عل مزيد من التع ي مختلف السيناريوهات المالية ليقات. المستخدمي 
 النظر فن

 
ي وينظر الفريق الرائد أيضا

الت 
ن  يمكن أن تدعم مفهوم اءات.  البحث والفحص التعاونيي  ي إطار معاهدة التعاون بشأن البر

  فن
 
ي نهاية المطاف جزءا

من  وسيشكل ذلك فن
ي المقرر تقديمه إىل 

ي مكاتب الخمسة ال رؤساءالتقرير النهابئ
وع الرائد. انهاية  فن  لمشر

ن  لتعاون بشأنل المكاتب الخمسةإطار "بما أن و  .10 ي  الفحص والبحث التعاونيي 
اءاإطار  فن ينص عل  ت"معاهدة التعاون بشأن البر

ة التعاون ستمتد لمدة أقصاها خمس   فقد كان من المقرر مبدئي سنوات،أن فب 
 
ي يونيو  ا

ومع ذلك،  . 2021أن تنتهي مرحلة التقييم فن
ي  لرؤساءفخالل االجتماع الثالث عشر 

تمديد مرحلة التقييم تقرر ، 2020يوليو  21المكاتب الخمسة الذي عقد عن طريق الفيديو فن
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ي حت  يونيو 
ن
وستكون المعلومات المجّمعة خالل مرحلة التقييم حاسمة عند إجراء التقييم العام لمفهوم البحث  . 2022 لمدة عام إضاف
. والفحص التعا ن وع الرائد مع الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن  ونيي  ويمكن مشاركة المزيد من المعلومات بشأن نتيجة المشر

ي العام القادم. 
ن
اءات ف  البر

إن الفريق العامل مدعٌو إىل اإلحاطة علما  .11
 بمضمون هذه الوثيقة. 

 ]نهاية الوثيقة[


