
 

 

A 

PCT/WG/7/27 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 8024 مايو 82التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

 8024يونيو  21اإىل  20جنيف، من 
 

 إدارة البحث الدويلإىل السابق و/أو التصنيف  لبحثا نتائجمكتب تسلم الطلبات ل إرسال

 كوراي واملكتب الأورويب للرباءاتمجهورية وثيقة مقدمة من 

 ملخص
دارة البحث ادلويل بنتاجئ البحث أأن يزو   ، مبوجب القانون الوطين حيامث يُتاح وينطبقيُقرتح،  .2 د مكتب تسمل الطلبات اإ

لهيا يف الطلب السابق أأو ، بوصفها مكتًبا وطنًيا، بشأأن امو/أأو التصنيف اذلي قامت هب الطلبات السابقة اليت يُستند اإ
طار الطلب ادلويل.ابطالبات  املطالبة أأأو امل  لأولوية يف اإ

 اخللفية
رتة يف عدة ماكتب فمفن املتوقع أأن تقل هذه الوذلكل ةل الفحص، املاكتب الوطنية اإىل تقليص همعديد من يسعى ال .8
ينبغ  أأن  مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتا أأن البحث ادلويل الطمط  شهًرا يف املس تقبل القريب. ومب 22 أأو 20 عن

اليت تتضمن نتاجئ عدد مزتايد من الطلبات ادلولية  يف املس تقبل سيُتاحشهًرا منذ اترخي الأولوية،  21يُس تمكل يف غضون 
. البحث ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف موعد بطلب أأو طلبات من أأرسها، اخلاصةالسابق البحث 
دارة البحث ادلويل كذكل. مصحوبة تقارير البحث الوطين تكون وأأحياًًن،   بأ راء مكتوبة من شأأهنا أأن تفيد اإ

أأن الطلبات ادلولية اليت خصص املكتب الوطين لأرسها رموز التصنيف قبل اإجراء البحث وأأخرًيا، يُشار أأيًضا اإىل  .1
 ادلويل أأصبحت متداوةل أأيًضا. 
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طار الإجراءات احلالية مبوجب  .4 رسال، أأي تدبري رمس  يقيض معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتولكن ل يوجد، يف اإ  ابإ
دارة البحث ادل أأي  ،ويل. ويف االت عدة، يُرجح  أأن يكون مكتب الإيدا  الأولنتاجئ البحث أأو التصنيف هذه اإىل اإ

مكتب تسمل الطلبات. أأما يف اإجراء البحث ادلويل، هو نفسه املكتب الوطين اذلي جيري البحث و/أأو التصنيف قبل 
قد و ؛ نيهجتني خمتلفت مكتب تسمل الطلباتو ف البحث و/أأو التصني صدر نتاجئأأ املكتب اذلي يكون فقد االت قليةل، 

رسالدارة البحث ادلويل. وكمكن لإ  مفيدة ابلنس بةهذه النتاجئ تكون  ذا انطبق ذكل  اإ دارة البحث ادلويل اإ مع هذه النتاجئ اإىل اإ
ذا القانون الوطين  لبحث والتصنيف هذه اإىل مكتب أ خر.نتاجئ ا رسالابإ كتب تسمل الطلبات   مل مُس ، أأي اإ

 الاقرتاح
دراج قاعدة يُ  .5 عىل النحو املبني يف املرفق هبذه الوثيقة، بغية وضع نظام يقيض بتقدمي  ،أاثنيا 81 جديدة رمقهاقرتح اإ

ااملا ُأتيحت، مكتب تسمل الطلبات نتاجئ البحث و/أأو التصنيف اخلاصة بطلبات أأرسة الرباءات اإىل مكتب البحث ادلويل 
رسالوذكل عند  يف مع القانون الوطين الساري  الإرسال ذدارة البحث ادلويل، رشيطة أأن ل يتعارض هنسخة البحث اإىل اإ  اإ

 مكتب تسمل الطلبات الوطين أل س امي أأحاكم الرسية .

ونظًرا للتفاوت بني القوانني الوطنية بشأأن رسية املعلومات املتعلقة ابلطلبات قبل النرش، يُقرتح اإاتاة املرونة فامي  .1
ُ يؤدي يك . ولاملرسةليتعلق ابملعلومات اليت تُدَرج يف نتاجئ البحث  ملكتب تسمل الطلبات أأن ح دوره، ينبغ  قرتَ النظام امل

ذا اكنت متااة دليهقامئة احلاةل التقنية السابقة يرسل الرموز اخملصصة وفقًا ملعيار  أأم مل تتضمن سواء تضمنتو ، ، اإ
دارة البحث ادلويل اخملتصة. ، ST.14 الويبو  اإىل اإ

دارات البحث ادلويل من خالل  ومن شأأن نتاجئ البحث و/أأو التصنيف هذه أأن تسامه .7 يف خفض جحم العمل يف اإ
جودة تقارير البحث ادلويل. رب ام أأيضا لالتساق بني تقرير البحث ادلويل ونتاجئ الفحص خالل املراةل الوطنية و حتسني أأكرث 

دارات البحث ادلويل الرامية اإىل استيفاء  ضف اإىل ذكل أأنه من خالل زايدة فعالية معلية البحث، تدمع هذه اخلاصية هجود اإ
املمتثل يف لمعاهدة والهدف العام الالحئة التنفيذية لمن  48ال جال الزمنية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبوجب القاعدة 

 لك من املكتب ومس تخديم النظام.  تعم فائدة هذا التدبري عىل. وهكذا A1 ن منشوراتضام

ضافية  اعتبارات اإ
ل  ل يسم  قانون مكتب تسمل الطلبات الوطين يف اال اكن  .2 اتاة هذه املعلومة لإدارة البحث ادلويل قبل النرش اإ ابإ

م فهيا موافقُتهيوافق فهيا املود   يف احلالت اليت مبوجب القانون الوطين وابلتايل يصب  مكتب ل يعد  ذكل مستبعدا ، وتُقدح
مكتب اليت يقتضهيا أأأ  وأب . ويف غياب املوافقة 2أاثنيا 81ط املنصوص علهيا يف القاعدة لزًما ابلرشوتسمل الطلبات مُ 

كن أأن تكون املوافقة مضنية . وكماإرسالصل أأي حي ول وأب  أأأ 2أاثنيا 81ابلقاعدة ملَزما املكتب يكون تسمل الطلبات، ل 
م  أأيضا كمكن و لتوضي  ذكل.  املبادئ التوجهيية ملاكتب التسملوكمكن تعديل . 28.4القاعدة الامتسا بناء عىل  املود يف اال قد 
ذا من  املود رة الطلب بغية متكني تعديل اس امت دراج موافقته اإ  اقتىض الأمر أيف القسم السابع . اإ

دارة البحث ادلويل نتاجئ البحث ونتاجئ التصنيف  .9 جراء السابق ول تس تخدم اإ ذا ُأتيحت قبل بدء الإدارة ابإ ل اإ اإ
ذا مل يتضمن الطلب أأي مطالبة ابلأولوية  غري حصيحة أأو مل يمتكن مكتب تسمل الطلبات من حتديد مطالبة البحث. وابلتايل، اإ

الالزتام بتقدمي نتاجئ  سقط يف هذه احلاةل، املبادئ التوجهيية ملاكتب التسملمن  212لفقرة وتصحيحها تلقائيا، وفقا لابلأولوية 
رسالابتداء من اترخي املعنية، ابملطالبة ابلأولوية املتعلقة البحث و/أأو نتاجئ التصنيف  دارة البحث ادلويل  اإ نسخة البحث اإىل اإ

فة أأو ل كمكن حتديدها، وابلتايل ل تتاح نتاجئ البحث ونتاجئ ، لأن املطالبة ابلأولوية غري معرو2.81اخملتصة مبوجب القاعدة 
املبادئ التوجهيية أأأ  وأب . وكمكن توضي  هذا الوضع يف 2أاثنيا 81القاعدة كام تقتضيه التصنيف ملكتب تسمل الطلبات 

 . ملاكتب التسمل
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دارة البحث ادلويل وتس تفيد  .20 بناء ب املطالبة ابلأولوية املعنية حىت عندما تُسحالسابق نتاجئ البحث والتصنيف من اإ
يدا  السحب دلى املكتب ادلويل، 1أاثنيا 90القاعدة عىل  الإجراء الأبسط والأكرث فاإن . ابلإضافة اإىل ذكل، مبا أأنه كمكن اإ
رسالمطالبة مكتب تسمل الطلبات هو فعالية  خيص  فاميأاثنيا  املقرتاة 81نتاجئ البحث ونتاجئ التصنيف مبوجب القاعدة  ابإ

 . املبادئ التوجهيية ملاكتب التسمل. وينبغ  توضي  هذا الوضع يف املسحوبة املطالبة ابلأولوية

ىل النظر يف  .22 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

دخالها عىل التعديالت املقرتح  الحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتال اإ

 قامئة احملتوايت
81القاعدة 

أاثنيا 
رسال   8 .................................................................................. السابق نتاجئ البحث والتصنيف اإ

81
أاثنيا 
 8 ......................................................................................................................... الإجراء 2

81
أاثنيا 
 8 .............................................................................................. مضمون نتاجئ البحث املرسةل 8
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81القاعدة 
 أاثنيا 

رسال نتاجئ البحث والتصنيف  السابق اإ

 الإجراء   1أاثنيا 81

رسال يف موعد التوافر ويف اال القانون الوطين ويف اال عدم الاستبعاد مبوجب مع مراعاة الفقرة أج   أأأ  اإ

دارة البحث ادلويل نسخة البحث ونتاجئه  وأأ أأأ  2.81قاعدة للوفقا نسخة البحث  أب ، يرسل مكتب تسمل الطلبات اإىل اإ

ها و/أأو نتاجئ التصنيف اليت  طالبة بأأولية امل علهيا السابقة اليت تقوم مس بقا بشأأن وااد أأو أأكرث من الطلباتأأعد 

 ادلويل.  الطلب

القانون الوطين، تنطبق الفقرة أأأ  عىل ماكتب تسمل ويف اال عدم الاستبعاد مبوجب  مع مراعاة الفقرة أج  أب 

ها الطلبات فامي يتعلق بنتاجئ البحث و/أأو نتاجئ التصنيف اليت مل   مكتب تسمل الطلبات ولكهنا يف حوزته. يعد 

دارة البحث ادلويل نتاجئ البحث و/أأو يعمل بصفته املكتب اذلي يف اال أأعد  ل تنطبق الفقراتن أأأ  وأب   أج  اإ

 ه.تبأأولوي يطالَب الطلب اذلي ابلنس بة اإىل  التصنيف نتاجئ

 حمتوايت نتاجئ البحث املرسةل   8أاثنيا 81

واثئق احلاةل الصناعية السابقة الأخرى اليت تضاف اإىل قامئة كتب تسمل الطلبات أأن يقرر بشأأن املعلومات جيوز مل  

م يف نتاجئ البحث املرسةل و البحث السابق من خالل اليت توجد  81بناء عىل القاعدة اليت ينبغ  أأن تُقدح
اثنيا أ

 أأأ .8

 ]هناية املرفق والوثيقة[


