
 

 

A 

PCT/WG/9/20 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 أأبريل 15التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 املشروع الرائد الثالث – انالتعاوني البحث والفحص

 تقدمي املكتب الأورويب للرباءاتمن وثيقة 

، مجموعة من 2010 مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورته الثالثة اليت ُعقدت يف يونيو العامل املعينالفريق  أأيد .1
ىل حتسني سري نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بصيغهتا الواردة يف الوثيقة  . PCT/WG/4/3التوصيات الرامية اإ

ىل وضع أ ليا)ب( 165 الفقرةالواردة يف  توصيةال  يف أأشريو  دارات دولية اإ طارها فاحصون عاملون يف اإ ت جتريبية يتعاون يف اإ
عداد تقارير.  ومتاكمةل هماراهتم عىل اإ

واس تجابًة لهذه التوصية، اس هتل املكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات  .2
بناء شأأن البحث والفحص التعاونيني وعًا رائدًا أأول ب مش  2010 للرباءات يف مايو العالمات التجارية واملكتب الأورويبو 

دارات . معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل يف مناطق  ش ىتدولية واكن الهدف من املشوع هو السامح لفاحصني من اإ
ير حبث تقر  وضع بغيةطلب واحد بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  عىلابلعمل معًا وذات لغات معل خمتلفة خمتلفة 

الأول ضيق النطاق حيث اكن هدفه الرئييس هو اختبار  الرائداملشوع  واكن جودة فائقة. َويدويل ورأأي مكتوب ذ
جراء تقيمي عام للفوائد والعيوب من منظور نوعي  .الافرتاضات الأساس ية املتعلقة جبدوى هنج تعاوين بني الفاحصني واإ

ىل تطبيق ادلروس املس تفادة نطاقًا و أأوسع فاكن  ،الثاين الرائداملشوع  أأما .3 الأول من أأجل  الرائداملشوع  منهدف اإ
جراء تقيمي مكي للهنج  جيابية للغاية من حيث اجلودة  .منوذج معل تشغييل وبلورةالسامح ابإ وأأسفر املشوعان عامًة عن نتاجئ اإ

هذا الهنج التعاوين )انظر الوثيقتني  ىلاستنادًا اإ  جةاملعالَ املس تخدمني يف طلبات والفعالية يف املاكتب املشاركة و
PCT/MIA/18/7 وPCT/MIA/20/4.) 
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ىل تقدمي املكتب الكوري للملكية الفكرية اقرتاحًا أأوليًا يف عام .4 ىل  2014 وأأدى النجاح العام للمشوعني الرائدين اإ اإ
( PCT/MIA/21/19 من الوثيقة 19 اجامتع الإدارات ادلولية اليت أأنشئت مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )الفقرة

خدمة جديدة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وخلصت  االبحث والفحص التعاونيني بوصفه أ ليةلس تحداث 
ىل أأنه من ال  دراج هذه ال لية املناقشات اإ ىل أأن سابق لأوانه اإ يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظرًا اإ

ل  خيترباهارائدين مل املشوعني ال رهتا الإدارات املشاركة. اعدد حمدود من الطلبات اليت اخت يفعىل املس توى التشغييل اإ
 معليًا بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ال ليةش س بل تنفيذ هذه تناقَ  ومل

ىل نتاجئ  ل ليةوأأجرى املكتب الأورويب للرباءات تقياميً داخليًا معمقًا ومس تفيضًا  .5 البحث والفحص التعاونيني ابلستناد اإ
حتديد مع البحث والفحص التعاونيني وجدوى اس هتالل مشوع رائد اثلث  أ ليةتقيمي  اكن الهدف هواملشوعني الرائدين. و 

ىل س امي اجلانب التشغييل. وخلص ال  من ش ىت اجلوانب ولعند الاقتضاء بغية اس تكامل تقيمي ال لية  أأهدافه ومهنجيته تقيمي اإ
ىل نتاجئ املشوعني الرائدين السابقني وتعليقات املس تخدمني ذ ؛رضورة اس هتالل مشوع رائد اثلث نظرًا اإ ينبغي مواصةل  اإ

ىل االفعلية ابلنس بة  الاقتصاديةمن عدة عوامل مهنا اجلدوى  للتحقق ه ال ليةاختبار هذ  وزايدة الفعالية املتوقعةملودعني اإ
ىل املاكتب.  ابلنس بة اإ

 خارطة طريق املشوع الرائد الثالث
ن اجامتع الفريق العامل الثالث ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى يف  .6 ابا م املكتب الأورويب للرباءات، اإ قدَّ

ىل رشاكئه من ماكتب امللكية الفكرية الكربى )مكتب الولايت املتحدة 2015 أأكتوبر  للرباءات والعالمات الأمريكية، اقرتاحًا اإ
للملكية الفكرية يف مجهورية الصني  ادلوةلمكتب و  ،ومكتب الياابن للرباءات ،التجارية، واملكتب الكوري للملكية الفكرية

ىل حتقيق الأهداف الرئيس ية التالية:ل( الشعبية  س هتالل مشوع رائد اثلث ير ي اإ

 قبال املس تخدمني عىل منتجات البحث والفحص التعاونيني واهامت س امي  همم هبذه املنتجات )ولالتحقق من اإ
 (؛PCT/MIA/22/13من الوثيقة  22و 21من حيث التلكفة املتوقعة للمنتج اجلديد؛ انظر الفقرتني 

 التفاق عىل مجموعة مشرتكة من معايري اجلودة تطبق عىل مشوع البحث والفحص التعاونيني؛ 

  طار مة يف اإ مشوع البحث والفحص التعاونيني ويه الرأأي تقدير القمية الاقتصادية للخدمة الإضافية املقدَّ
 املكتوب لإدارة البحث ادلويل.

ىل البت يف مأ ل هذه ال ليةاملكتب الأورويب للرباءات أأن يفيض هذا املش  ويتوقع .7 رشاك وع الثالث اإ . وينبغي اإ
رشااكً مبارشًا يف معلية التقيمي بغية تغطية   من زوااي خمتلفة. ال ليةاملس تخدمني التجريبيني اإ

عىل اس تئناف املناقشات بشأأن هذا املشوع عىل  2015 يف أأكتوبرماكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى اتفقت و  .8
دارات البحث ادلويل  ابلتساوي ويه توزيع عبء العمل –م املشوع الثالث أأساس مجموعة من املبادئ تنظا   بني مجيع اإ

دارات البحث ادلولي حظردعون، و املو  يوهجهاملشاركة، واعامتد هنج  املتعاونة تسهم يف  ةاس تثناء أأي ماكتب )أأي أأن لك اإ
صدار منتجات العمل التعاوين(. وفضاًل عن ذكل، تكون مدة املشوع ثالث س نوات عىل الأقل لت  دخول خمتلف  شملاإ

 .زايدة الفعالية احملمتةلتقيمي يتس ىن املراحل الوطنية و 
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ن اجامتع الإدارات ادلولية يف ينايروتواصلت مناقشة تنفيذ املش  .9 ابا  2016 وع الرائد الثالث املقرتح اإ
، خالل اجامتع نواب رؤساء هذه املاكتب ماكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى(. وأأكدت PCT/MIA/23/12 )الوثيقة

واملناقشات جارية حاليًا عن  .ا ابملشاركة يف املشوع الرائد الثالث للبحث والفحص التعاونينيهم، اهامت2016 يف مارس
ىل رؤساء  طار التعاون املس تقبيل. ويُزمع تقدمي هذه الوثيقة اإ ماكتب امللكية الفكرية الوثيقة اليت ستُس تخدم أأساسًا لإرساء اإ

 يونيو. يف أأوائل شهر امخلسة الكربى

ذا  .10 ىل اتفاق ماكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى رؤساء  توصلواإ املرحةل  فستُس هتليونيو،  شهر خالل اجامتعهم يفاإ
التحضريية للمشوع الرائد الثالث فورًا بغية دخول املرحةل التشغيلية خالل همةل زمنية معقوةل. وسيس متر املكتب الأورويب 

ىل اجامتع الإدارات ادلولياحملتقدم ال للملكية الفكرية يف تقدمي معلومات عن  ة رز يف املناقشات بشأأن هذا املشوع الرائد اإ
ىل اليت أأنشئت مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و  شأأن الرباءات يف دورتهيام الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون ب اإ

 .2017 عام خالل املقبلتني

ىل الإحاطة علاًم  .11 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


