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( eSearchCopyتقرير مرحلي عن مشروع رائد بشأن البحث اإللكرتوني )
 لدى املكتب األوروبي للرباءات

 تقدمي املكتب الأورويب للرباءاتمن 

 ملخص
لكرتونيًا البحث  صوررسا  لإ ، برانجمًا رائدًا 2015يوليو  1املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل، يف  اس هتل .1 اإ

ملعاهدة التعاون بشأأن  غري الوريق"النظام ابمس دلى املكتب الأورويب للرباءات عن طريق املكتب ادلويل )يُعرف 
ىل تقيمي جدوى وضع الرباءات" لكرتوين جديد  نظام(. وهيدف هذا الربانمج الرائد اإ رسا  اإ املكتب الأورويب للرباءات  لفائدةاإ

 .الطلبات اليت تس تويف الرشوط الالزمة تسلّ وقف تدفق الأوراق من ماكتب  ادارة للبحث ادلويل غييةكإ 

 .الراهنوتلخص هذه الوثيقة خلفية هذا الربانمج الرائد ووضعه  .2

 اخللفية
ن لك ( النسخة الأصلية مROالطلبات ) تسلّ حتيل ماكتب طبقًا لالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  .3

ىل املكتب ادلويل )القاعدة  ادارة البحث ادلويل ال  ( وصورة عن22طلب ادويل اإ ىل اإ ، 2013يف عام . و(23)القاعدة بحث اإ
ىل املكتب ادلويل وحدادت فهينسخ املسج  ابملئة من ال  95أأرسلت هذه املاكتب حنو  لكرتونيًا اإ  اةل من الطلبات ادلولية اإ

ادارة للبحث ادلويل. وتلقى املكتب الأورويب للرباءات حنو  لكرتونيًا  صورابملئة من  77املكتب الأورويب للرباءات كإ البحث اإ
(، IB(، واملكتب ادلويل )GB)واململكة املتحدة (، EPالرباءات التالية: املكتب الأورويب للرباءات ) تسلّ )من ماكتب 

ل  صور((. أأما ابيق USوالولايت املتحدة ) عن طريق الربيد العاادي )ورقيًا أأو عىل أأقراص مدجمة(  يهالبحث، فقد ورادت اإ
ن كن لكرتونيًا الطلب ادلويل قد أأوادع  حىت واإ ابملئة من  38حنو  وينطبق ذكل عىل؛ تسّل الطلباتدلى مكتب اإ
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لكرتونياً  نس بة الطلبات ادلولية املوادعة شهدت. وفضاًل عن ذكل، الصور هذه خال  زايادة الطلبات  تسلّ دلى ماكتب  اإ
 (.20الس نوات الأخرية )انظر الفقرة 

م فيه اقرتاحًا بشأأن  2012فرباير  17يف  C. PCT 1332وأأصدر املكتب ادلويل التعممي  .4 وضع أ لية تتيح هل وقد 
رسا  ادارة البحث ادلويل ابمس البحث اإىل صور اإ الطلبات. وتنفيذًا لهذا الاقرتاح، ُأطلقت أ لية جتريبية رائدة  تسلّ مكتب  اإ
ىل املكتب الأورويب للرباءات تسلّ البحث الوارادة من ماكتب  صور لإحاةل رسائيل اإ يطاليا والرنوجي واإ ادارة كإ  الطلبات يف اإ

ىل أأبريل  2013ال لية التجريبية يف الفرتة املمتدة من أأكتوبر البحث ادلويل عن طريق املكتب ادلويل. ونفِّّذت هذه  . 2014اإ
لكرتوين وخال  هذه الفرتة، أأجري حبث أأو لأغراض معاجلة  التدفق الوريق العاادي مع اس متراريل عن وس يةل تبااد  اإ

ن كشفت  جياغية واإ رر اإطالق ذلكل، قُ  غعض املشالكت الواجب معاجلهتا. ونتيجةعن الطلبات. وحققت هذه ال لية نتاجئ اإ
 .يف ماكتب أأخرى قبل تعمميه هذا النظامبرانمج رائد أأمشل لختبار 

ادارة البحث  تسلّ البحث من مكتب  صور رسا لإ التداغري الأخرى  أأحدوفضاًل عن ذكل، كنت  .5 ىل اإ الطلبات اإ
ادماج خدمة نسخة البحث الإلكرتونية )يه ادلويل عن طريق املكتب ادلويل  يف النظام الإلكرتوين ( eSearchCopyاإ
 (.2014فرباير  11يف  2.10 الإصدار( )أأطلق ePCTملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )

 الوضع الراهن
م وحرصًا عىل  غناءً  .6  تسلّ البحث من ماكتب  صور مكة وفعاةل من حيث التلكفة لإحاةلأ لية حم وضععىل ما تقد 

ىل املكتب الأ  ،نسخًا ورقية ترسلاليت  ،الطلبات ادارة للبحث ادلاإ  ويل عن طريق املكتب ادلويل، اس هتلورويب للرباءات كإ
برانجمًا رائدًا يستند اإىل خدمة نسخة البحث الإلكرتونية  2015يوليو  1يف  املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل

(eSearchCopy )  لكرتونيًا عن طريق املكتب ادلويل ) صورلإرسا ابمس  الأورويب للرباءاتدلى املكتب  يُعرفالبحث اإ
 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"(. غري الوريق"النظام 

حاةل  .7 لكرتونيًا عن طريق املكتب ادلويل أأن يرسل مكتب  صورويتطلب اإ لكرتونيًا الطلبات  تسلّ البحث اإ مجموع اإ
لكرتونية تضم النسخة الأصلية وعداد ىل املكتب ادلويل ) اً النسخ الأصلية )مجموعة واثئق اإ م تبااد  انظعرب من املرفقات( اإ

( وأأن يبلغ املكتب ادلويل (ePCT) أأو النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (PCT-EDIالواثئق الإلكرتوين )
يتلقاها البحث اليت  غصورغأأن املوادع قد سداد رسوم البحث. ولعل هذه املسأأةل هامة لضامن أأن رسوم البحث املتعلقة 

 دادت ابلاكمل.قد سُ  ويب للرباءاتاملكتب الأور

ادارة البحث ادلويل اخملتصة  .8 جراء البحث ادلويل املع،ي، وغعد ابإ وغعد التحقق من أأن املكتب الأورويب للرباءات هو اإ
عدااد يل املكتب ادلويبارش س قد سداد رسوم البحث، وادع املالطلبات غأأن  تسلّ احلصو  عىل املعلومات الالزمة من مكتب  اإ

الطلبات( املتاحة للمكتب الأورويب  تسلّ مجموع نسخ البحث )نسخة من مجموع النسخ الأصلية الإلكرتونية الوارادة من مكتب 
ليه سو الطلبات  تسلّ للرباءات ابمس مكتب  و/أأو ش بكة املكتب الأورويب  م تبااد  الواثئق الإلكرتوينانظعن طريق ريسلها اإ

 مكجموعة واحدة عند الإماكن.تحا  يوميًا س  و نسخ البحث يف ملفات ذات "مواصفات ادنيا"  وس تعد  (. PatNetللرباءات )

ىل املكتب ادلويل الواثئق الالحقة تسلّ ماكتب  ترسلوفضاًل عن ذكل،  .9 ج يف مجموع النسخ در  اليت مل تُ  ،الطلبات اإ
ىل املكتب  ePCTأأو  PCT-EDIعن طريق نظام  ،ورادت يف مرحةل لحقة لأهناالأصلية  مث حييلها املكتب ادلويل اإ

 كام ُذكر أ نفًا. وهيدف ذكل اإىل وقف تدفق الأوراق متامًا. PatNetو/أأو  PCT-EDIالأورويب للرباءات ابس تخدام نظام 

ذ غدأأ ويتبع الربانمج الرائد جدوًل زمنيًا حمدادًا )انظر مرفق هذه الوثيقة(.  .10 . تشييلية مرحةلتلهيا مبرحةل حتضريية  اإ
عدااد الواثئق  صورلت املرحةل التحضريية لك العمل التق،ي الالزم لوضع ال لية الإلكرتونية واختبارها يف تلق  ومش البحث واإ

 الطلبات. تسلّ ماكتب  اليت جيب أأن تس توفهياحتديد الرشوط فضاًل عن الالزمة 
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ىل أأن هذا  اس تخداماً الإرسا  الإلكرتوين اجلديد  نظام لس تخدامخمصصة فهي   التشييليةاملرحةل أأما  .11 معليًا. ونظرًا اإ
ىل تقيمي جدوى هذا الرائد الربانمج  ادارة للبحث ادلويل، فقد  النظامهيدف اإ ىل املكتب الأورويب للرباءات كإ  ُوضعابلنس بة اإ

 الطلبات ختتلف أأجحاهما ومواقعها اجليرافية. تسلّ عداد حمدواد من ماكتب  يف

نه  ؛الطلبات املشاركة يف هذا الربانمج تسلّ تب املكتب ادلويل عن ابيق ماكع خيتلف وضو  .12 ذ اإ لكرتونياً اإ  صور يرسل اإ
ىل املكتب الأورويب للرباءات عن طريق وس يةل تقنية أأخرى. ونتيجة ذلكل، مل تكن هناك أأي رضورة ملقارنة التدفق  ةالبحث اإ

ىلانتقل املكتب ادلويل  الإلكرتوين ابلتدفق الوريق. وعليه، ل نظام اإ اختباره غنجاح  اس ُتمكلكرتوين اجلديد غعدما الإرسا  الإ
 .2016فرباير  1يف  التنفيذيةرحةل املوادخل 

ىل التشييليةسمت املرحةل الطلبات الأخرى، فقد قُ  تسلّ وأأما ابلنس بة اإىل ماكتب  .13 مرحلتني هام مرحةل التقيمي  اإ
لكرتونيًا عن طريق املكتب  صور مي، ترسل. خفال  مرحةل التقيالتطبيق ومرحةل ىل املكتب الأورويب للرباءات اإ البحث اإ

وجوادة البياانت  املهةل الزمنية الالزمةالطلبات غيية مقارنة الوس يلتني من حيث  تسلّ تب ادلويل وورقيًا عن طريق ماك
ماكنية و   د الاقتضاء.أ ليات معاجلة املشالكت عنحتديد التتبع ومدى اكامت  الواثئق الوارادة واتساقها و اإ

ىل مرحةل  الانتقا  من ويرهتن .14 جيايب للامقييس املذكورة أ نفًا من املكتب ابحلصو  عىل  التطبيقمرحةل التقيمي اإ تقيمي اإ
جياغيًا  الطلبات  تسلّ مكتب  حىت يس تويفالأورويب للرباءات واملكتب ادلويل. ومن الناحية العملية، لن يكون هذا التقيمي اإ

 دادة.مجموعة من الرشوط احمل

موخال  مرحةل التقيمي،  .15 ىل املكتب الأورويب للرباءات يقّدِّ املكتب ادلويل معلومات منتظمة عن املقاييس املذكورة  اإ
جياغيًا، فيتفق املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل  تسلّ أ نفًا فامي خيص مجيع ماكتب  ذا كن التقيمي اإ الطلبات املشاركة. واإ

ويتوقف عن  املرحةل التنفيذيةمث يدخل هذا املكتب  ه.غ اهوخُيطر  املع،ي الطلبات تسلّ يف مكتب يق التطب عىل اترخي لبدء 
رسا   ىل املكتب الأورويب للرباءات. صوراإ  البحث ورقيًا اإ

املكتب ادلويل يف  لكرتوين اجلديد. فقد غدأأ التنفيذالإرسا  الإ  تنفيذ نظاميف   جيمد هنج تدر ولأس باب معلية، اعتُ  .16
يطاليا و امسمت اإىل مجموعتني تضم أأوهلالطلبات الأخرى اليت قُ  تسلّ أأن يعمم يف ماكتب قبل  رسائيل والرنوجي )اجملموعة  اإ ( 1اإ
س بانيا وفنلندا والياابن )اجملموعة  امواثنهي  (.2اإ

ىل وأأادى ذكل اب. 2016فرباير  29يف  1جملموعة يف اوغدأأت مرحةل التقيمي  .17 الطلبات ادلولية اليت حداد اترخي لنس بة اإ
يداعها اعتبارًا من  ىل أأن  2016فرباير  29اإ الطلبات  تسلّ يس تخدم املكتب ادلويل الواثئق الإلكرتونية الوارادة من مكتب اإ

لكرتونياً النسخ الأصلية والواثئق املوادعة لحقًا(  )مجموع ىل املكتب الأو  صور لريسل اإ رويب البحث والواثئق املوادعة لحقًا اإ
ادارة للبحث ادلويل ابمس مكتب  قبل يوم  1جملموعة يف اويتوقع أأل تنهتي  مرحةل التقيمي  الطلبات. تسلّ للرباءات كإ

ىل اجملموعة  2016 مايو 30 ويتوقع أأل تنهتي  قبل  2016أأبريل  4، فقد غدأأت مرحةل التقيمي يف 2عىل الأقل. وأأما ابلنس بة اإ
 اجتياز مرحةل التقيمي غنجاح. دلى.مرحةل التطبيقالطلبات  تسلّ دخل أأي مكتب ل عىل الأقل. وي 2016يونيو  20يوم 

وغعد اس تكام  هذا الربانمج الرائد، سيتفق املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل عىل املتطلبات الالزمة  .18
ملاكتب اليت ل يف اعياري امل الإرسا   نظام االإرسا  الإلكرتوين عن طريق املكتب ادلويل غوصفهللإطالق خدمة جديدة 

لكرتونياً  صورلإرسا  تس تخدم أأي نظام  ىل املكتب الأورويب للرباءات. وسيتفق املكت  البحث اإ بان أأيضًا عىل مهنجية لتطبيق اإ
 وعىل الرشوط اليت جيب أأن تس توفهيا هذه املاكتب. ،ة يف اس تخدامهبالطلبات الأخرى الراغ  تسلّ ماكتب  يف هذا النظام
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 الرئيس يةالفوائد 

ادارة للبحث ادلويل  مواصةل حتسني همل املعاجلة يف املكتب الأورويب للرباءات كإ
اليت أأعدها املكتب الأورويب للرباءات مع الطلب ادلويل  ابملئة من تقارير البحث ادلويل 89.8 ،2015، يف عام نرُش .19
هذه التقارير خال  املهةل الزمنية احملدادة يف القاعدة  ابملئة من 67.4وُأعد (، A1شهرًا من اترخي الإيداع )املنشور  18غعد أأي 
ادارة البحث ادلويل لصورة عن البحث أأو تسعة أأشهر اعتبارا من اترخي الأولوية، مع  تسلّ ثالثة أأشهر اعتبارا من ) 1.42 اإ

ل من خال (. وميكن حتسني هاتني النس بتني الأخذ ابملهةل اليت تنقيض أ خر الأمر رسا  اإ البحث  صوركرتوين لاعامتاد نظام اإ
ذ سيتفاادى   صور تسلّ غل س يصبح لربيد العاادي ل احملمتل تأأخريمشلكة ال اجلديد  هذا النظامعن طريق املكتب ادلويل. اإ

عدااد تقارير البحث ادلويل يف غضون همةل أأقرص ونرش املكتب ادلويل لها أأرسع من ذي قبل البحث ىل اإ . وس يؤادي ذكل اإ
  ابلفائدة عىل موادع  الطلبات والأطراف الأخرى يلهيام.يف الوقت املناسب. وس يعواد ذكل

مة اإىل ماكتب   الطلبات تسلّ حتسني اخلدمة املقد 
لكرتوين ل تسلّ أأعرغت العديد من ماكتب  .20 رسا  اإ ىل نظام اإ البحث.  صورالطلبات عن اهامتهما ابلنتقا  اإ
ذ يداع  2015 عام شهد اإ لكرتونياً  93.6اإ ىل المنو امللحوظ اذلي ابملئة من الطلبات ادلولية اإ ل . ويعزى ذكل اإ عىل مدى ّسِّ

الطلبات حاليًا لطباعة  تسلّ (. ويف غالبية احلالت، تضطر ماكتب 2010ابملئة يف عام  78.3الس نوات امخلس املاضية )
رسا   لكرتونيًا غيية اإ ىل املكتب الأورويب للرباءات. وس ميك صورالواثئق الوارادة اإ الإرسا   نظامن البحث ابلربيد العاادي اإ

رسا  أأكرث فعالية  نظاميف احلصو  عىل  ة هذه املاكتبالإلكرتوين اجلديد املكتب الأورويب للرباءات من الاس تجاغة لرغب اإ
ىل أأهن  س تحقق وفورات كبرية يف تاكليف الطباعة والربيد. انظرًا اإ

 تبس يط مسار الإرسا 
لكرتوين لإرسا   .21 ىل نظام اإ قامة نظام  صورس يؤادي الانتقا  اإ ذ سيتلكل ابإ ىل تبس يط مسار الإرسا  اإ البحث أأيضًا اإ

ىل الإرسا  الإلكرتوين  لكرتونية  عن طريقرئييس موحد ملعاجلة الطلبات دلى املكتب الأورويب للرباءات ابلستنااد اإ منصة اإ
 .تعداد املسارات غتعداد املاكتب مشرتكة عوضًا عن

م هذه اخلدمة اجلديدة لأي مكتب من ماكتب وغناء عىل ما تقدم، يعزتم املكتب الأورويب  .22  تسلّ للرباءات أأن يقّدِّ
 يف هناية هذا العام.املزمع  الرائدالطلبات املهمتة غعد اس تكام  الربانمج 

ىل الإحاطة علاًم  .23 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتغري الوريق النظام اجلدو  الزم،ي لتنفيذ 

 


