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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 العامل الفريق

 
 الثامنة الدورة
 2015 مايو 29 اإىل 26 من جنيف،

 
 

 تقرير عن العمل بالرد اإللزامي على رأي حبث سلبي يف املكتب األوروبي للرباءات

 للرباءاتتقدمي املكتب الأوريب  من

 جديدة قاعدة للرباءات الأوروبية للمنظمة الإداري اجمللس اعمتدت ،2004 ديسمرب 9 مؤرخ بقرار .1
 يوليو 1 من اعتبارا (EESR) املوسع الأورويب البحث تقرير تتناول (حاليا EPC 62 )القاعدة EPC1973 44A رمق

عداد عىل وأأصبحت تنص الرباءات بشأأن التاعاون اعاددةمل التنفيذية الالحئة عىل مماثل تغيري دخلأ  و  .2005 دارة اإ  البحث اإ
دارة البحث ادلويل-الرأأي املكتوب) مكتوب رأأيل ادلويل  1 من اعتبارا النافذة )اثنيا(43 اجلديدة القاعدة ،(WO-ISA) اإ
دارة-املكتوب الرأأيو  املوسع الأورويب البحث تقرير) مؤخرا هبا املاعمول البحث أأنواع منتجات وتتطلب (.2004 يناير  اإ

 مس توى عىل أأقل حفص وقتب ذكل تاعويض يمت ذكل، ومع البحث. مرحةل خالل واجلهد الوقت من امزيد (ادلويل البحث
ال ،وعليه حدة. عىل ملف لك ىلأأكرب  وهجد وقت ُيح  من املائة يف 100 تتضمن ،2008 يفو الإجراء. من مبكرة مرحةل اإ

 .مكتواب "رأأاي" لرباءاتل الأورويب كتبامل  حبث منتجات

عداد ر  واكن من بني أأدداف النص    .2 اتحة  عرب ءاتالإجرا كفاءة تاعزيزح  البحث تقريريحرفق ب  أأيعىل اإ يف مرحةل  ،منتجاإ
 ياعود سليبال  رأأيال عىل لردا قرار لأنيئ جزحتققت بشلك  الكفاءةبيد أأن  .الفحصلفاحص يف لول الأ  التبليغوافق ، يالبحث

الفحص  يف ابلتبليغ الأول، احلالت ماعظم يفينهتي  املطاف،  ذلكل، ونتيجة .يف غالب الأحيان ذكلللمودع اذلي ل يقوم ب
ىل  (EPC (3)94 املادة )مبوجب  البحث. رأأي من نسخة جمردكونه اإ

ىل  هيدف اسرتاتيج  جتديد برانمج للرباءات الأورويب املكتب أأطلق ،2009 يفو .3  كفاءة حتسنيمهنا  أأمور مجةلاإ
طار ذكل الربانمج ءات، ومتالإجرا  النفاذ حزي )دخل 2009 مارس 25 بتارخي بقرارو  أأعاله. املذكور وجه القصور تناول يف اإ

اللتني  EPC 161و 70A تنيديدالقاعدتني اجل للرباءات الأوروبية للمنظمة الإداري اجمللس اعمتد (،2010 أأبريل 1 يف
لزامياملودع رد جتاعالن  ويف حال عدم  .اسلبي ياعده املكتب الأوريب للرباءات اذلي البحث تقريراملرفق ب  رأأيعندما يكون ال ااإ
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 املودعون ابلرد بل  اطيح  لو اب.وسحم  الطلب ياعترب الطلب، عىل تاعديالت أأو/و مالحظات تقدميب  سليب رأأيرد املودع عىل 
جيايب. رأأي لزامي ليست أأن تاعديل الطلب رمغو  اإ  املطالبات اعديلل س امي تو ،أأكرب بذكل عىل حنو نوودعامليقوم  أأن توقعيح  ،ااإ
 سليب. حبث رأأي عىل الرد عند

لزاميا سليب رأأي عىل ردال باعدح  يكن مل )عندما 2009 يفو .4 بناء عىل ماعاددة  ةالأوروبي اتالطلباكنت نس بة  ،(اإ
دارة دولية املكتب الأورويب للرباءات اليت أأصدر بشأأهنا ،الرباءات الفحص المتهيدي  تقريررأأاي سلبيا مكتواب )أأو  بصفته اإ
الأوىل  التقوميية )الس نة 2011 يفو فقط. املائة يف 18.3دخول املرحةل الوطنية  تاعديالت عندب  ةرفقاليت اكنت م ،(ادلويل

لزامي لردالاكمةل اليت اكن فهيا ا ىل النس بة تكل ارتفاعت ،(ااإ ىل أأن  الكبرية الزايدةتكل  وتشري املائة. يف 85.5 اإ  نيودعاملاإ
جيابية. بطريقة اجلديد الإجراءيتفاعلون مع  التفاقية الأوروبية بشأأن  بناء عىل املودعة للطلباتابلنس بة  مماثل اجتاه ولوحظ اإ

ىل الرمق ذكل وارتفع الفحص. قبل اتطلبال من التاعديالت عىل  املائة يف 34.2قحدم  ،2009 يفو .الرباءات  املائة يف 81.3 اإ
 التالية. الس نواتعىل مدى  املقاييس تكل يف طفيف نحتس   وحظلو  .2011 يف

 بارش"امل  نحامل " مصطلحويشري  سليب. حبث رأأي باعد املبارش" املنححالت "طلق عليه ي ما ماعدل قياس أأيضا متو .5
ىل جراء ال "اكنت التبليغ الأول بشأأهنا عبارة عن  اليت اتطلبال  تكل اإ . سليب حبث رأأي عىل ارد تاعديالتنية للمنح" باعد اإ

 الس نوات ويف .2011 يف املائة يف 65ت اإىل صلو  زايدةلوحظت  املائة، يف 59.8 البالغ 2009ومقارنة بأأساس املقارنة لس نة 
 مس تقرة. النس بةتكل  ظلت التالية

 هصدر ي مكتوب سليبعىل رأأي حبث  الإلزايم لردمعل املكتب الأوريب للرباءات اب أأن اس تخالص ابلتايل ميكنو  .6
جيايب أأثر هل اكن للرباءات الأورويب املكتب  ملنححلالت ا الاعام املاعدل زايدةوذكل واحض يف ، والكفاءةالقانوين  اليقني عىل اإ
 البحث. مرحةل أأثناء اسلبي رأأاي بشأأهنا املكتب الأورويب للرباءات صدرأأ  اليت اتطلبل ابلنس بة ل  املبارش

ىل الإحاطة علام  .7 ن الفريق الاعامل مدعو اإ اإ
 مبضمون دذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


