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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  26اإىل  29مايو 2015
تقرير عن العمل بالرد اإللزامي على رأي حبث سلبي يف املكتب األوروبي للرباءات

من تقدمي املكتب ا ألوريب للرباءات
 .1بقرار مؤرخ  9ديسمرب  ،2004اعمتدت اجمللس الإداري للمنظمة ا ألوروبية للرباءات قاعدة جديدة
رمق ( A44 EPC1973القاعدة  62 EPCحاليا) تتناول تقرير البحث ا ألورويب املوسع ( )EESRاعتبارا من  1يوليو
 .2005وأدخل تغيري مماثل عىل الالحئة التنفيذية ملاعاددة التاعاون بشأأن الرباءات و أأصبحت تنص عىل اإعداد اإدارة البحث
ادلويل لر أأي مكتوب (الر أأي املكتوب-اإدارة البحث ادلويل ( ،)WO-ISAالقاعدة اجلديدة (43اثنيا) النافذة اعتبارا من 1
يناير  .)2004وتتطلب منتجات أأنواع البحث املاعمول هبا مؤخرا (تقرير البحث ا ألورويب املوسع والر أأي املكتوب-اإدارة
البحث ادلويل) مزيدا من الوقت واجلهد خالل مرحةل البحث .ومع ذكل ،يمت تاعويض ذكل بوقت حفص أأقل عىل مس توى
لك ملف عىل حدة .وعليه ،حُيال وقت وهجد أأكرب اإىل مرحةل مبكرة من الإجراء .ويف  ،2008تضمنت  100يف املائة من
منتجات حبث املكتب ا ألورويب للرباءات "ر أأاي" مكتواب.
 .2واكن من بني أأدداف النص عىل اإعداد ر أأي يحرفق بتقرير البحث تاعز حيز كفاءة الإجراءات عرب اإاتحة منتج ،يف مرحةل
البحث ،يوافق التبليغ ا ألول للفاحص يف الفحص .بيد أأن الكفاءة حتققت بشلك جزيئ ألن قرار الرد عىل الر أأي السليب ياعود
للمودع اذلي ل يقوم بذكل يف غالب ا ألحيان .ونتيجة ذلكل ،ينهتي املطاف ،يف ماعظم احلالت ،ابلتبليغ ا ألول يف الفحص
(مبوجب املادة  )94(3) EPCاإىل كونه جمرد نسخة من ر أأي البحث.
 .3ويف  ،2009أأطلق املكتب ا ألورويب للرباءات برانمج جتديد اسرتاتيج هيدف اإىل مجةل أأمور مهنا حتسني كفاءة
الإجراءات ،ومت يف اإطار ذكل الربانمج تناول وجه القصور املذكور أأعاله .وبقرار بتارخي  25مارس ( 2009دخل حزي النفاذ
يف  1أأبريل  ،)2010اعمتد اجمللس الإداري للمنظمة ا ألوروبية للرباءات القاعدتني اجلديدتني  A70و 161 EPCاللتني
جتاعالن رد املودع اإلزاميا عندما يكون الر أأي املرفق بتقرير البحث اذلي ياعده املكتب ا ألوريب للرباءات سلبيا .ويف حال عدم
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رد املودع عىل ر أأي سليب بتقدمي مالحظات و /أأو تاعديالت عىل الطلب ،ياعترب الطلب مسحواب .ول يحطالب املودعون ابلرد
ر أأي اإجيايب .ورمغ أأن تاعديل الطلب ليست اإلزاميا ،يحتوقع أأن يقوم املودعون بذكل عىل حنو أأكرب ،ول س امي تاعديل املطالبات
عند الرد عىل ر أأي حبث سليب.
 .4ويف ( 2009عندما مل يكن باعدح الرد عىل ر أأي سليب اإلزاميا) ،اكنت نس بة الطلبات ا ألوروبية بناء عىل ماعاددة
الرباءات ،اليت أأصدر بشأأهنا املكتب ا ألورويب للرباءات بصفته اإدارة دولية ر أأاي سلبيا مكتواب ( أأو تقرير الفحص المتهيدي
ادلويل) ،اليت اكنت مرفقة بتاعديالت عند دخول املرحةل الوطنية  18.3يف املائة فقط .ويف ( 2011الس نة التقوميية ا ألوىل
الاكمةل اليت اكن فهيا الرد اإلزاميا) ،ارتفاعت تكل النس بة اإىل  85.5يف املائة .وتشري تكل الزايدة الكبرية اإىل أأن املودعني
يتفاعلون مع الإجراء اجلديد بطريقة اإجيابية .ولوحظ اجتاه مماثل ابلنس بة للطلبات املودعة بناء عىل التفاقية ا ألوروبية بشأأن
الرباءات .ويف  ،2009قحدم  34.2يف املائة من التاعديالت عىل الطلبات قبل الفحص .وارتفع ذكل الرمق اإىل  81.3يف املائة
يف  .2011ولوحظ حتسن طفيف يف تكل املقاييس عىل مدى الس نوات التالية.
 .5ومت أأيضا قياس ماعدل ما يطلق عليه "حالت املنح املبارش" باعد ر أأي حبث سليب .ويشري مصطلح "املنح املبارش"
اإىل تكل الطلبات اليت اكنت التبليغ ا ألول بشأأهنا عبارة عن "نية للمنح" باعد اإجراء التاعديالت ردا عىل ر أأي حبث سليب.
ومقارنة بأأساس املقارنة لس نة  2009البالغ  59.8يف املائة ،لوحظت زايدة وصلت اإىل  65يف املائة يف  .2011ويف الس نوات
التالية ظلت تكل النس بة مس تقرة.
 .6وميكن ابلتايل اس تخالص أأن معل املكتب ا ألوريب للرباءات ابلرد الإلزايم عىل ر أأي حبث سليب مكتوب يصدره
املكتب ا ألورويب للرباءات اكن هل أأثر اإجيايب عىل اليقني القانوين والكفاءة ،وذكل واحض يف زايدة املاعدل الاعام حلالت املنح
املبارش ابلنس بة للطلبات اليت أأصدر بشأأهنا املكتب ا ألورويب للرباءات ر أأاي سلبيا أأثناء مرحةل البحث.

 .7اإن الفريق الاعامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون دذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

