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 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (السابعة والعشرون االستثنائية)الدورة  واألربعون السادسة الدورة
ىل  22جنيف، من   2102 سبمترب 01اإ

 
 

يف إطار معاهدة التعاون بشأن  لفحص التمهيدي الدويلإجراءات تعيني إدارات البحث الدويل وا
 الرباءات

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
التعاون بشأأن بدعوة مجعية احتاد معاهدة  )الفريق العامل( أأوىص الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .0

ىل الرباءات  جراءات تعيني مكتب ما اإ دارة )"لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ل  ةدار كإ اعامتد تفامه فامي خيص اإ  دولية"(اإ
طار معاهدة  ييل:ضامن ما  هبدف، )معاهدة الرباءات( الرباءات التعاون بشأأن يف اإ

تنظر يف الامتس ل  قبل موعد انعقاد امجلعية بوقت كف   اءخرب املعنية ابلتعاون التقين بوصفها هيئة  اللجنة اجامتع )أأ(
دارة دولية؛  تعيني مكتب كإ

يف انتظار  امؤقت املكتب تعينيلمعايري الرضورية وقت التعيني، بدل من  للتعينيا اليت تلمتسواستيفاء املاكتب  )ب(
دارة دولية. وطواتخل اس تكامهل  أأخرى قبل البدء يف العمل كإ

 أأساس يةمعلومات 
ىل  20الرباءات، يف دورهتا الرابعة والأربعني اليت ُعقدت يف الفرتة من وافقت مجعية معاهدة  .2  2100أأكتوبر  2سبمترب اإ

جراءات تعيني املكتب ادلويل جيري  أأنبعىل توصية  دارًة  ما تبمك مراجعًة ملعايري واإ وأأن يتقدم ابقرتاحات لإدخال  دوليةاإ
ذا كن ذكل مالمئًا، وذكل ابلتنس يق حسب الاقتضاء مع اجامت ع الإدارات ادلولية، ليك يناقشها الفريق التغيريات الالزمة اإ

 (..PCT/A/44/5 Prov" من الوثيقة 2"01والفقرة  PCT/A/44/1من الوثيقة  0العامل يف دورته التالية )الفقرة 
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جراءات تعيني  .0 رته مجعية معاهدة ما تب مك ويف املرحةل الأوىل من معلية مراجعة معايري واإ دارًة دولية، وفقًا ملا قرَّ اإ
ىل احلصول عىل ُمدَخالت اجامتع الإدارات ادلولية ) (، اذلي انقش املسأأةل PCT/MIAالرباءات، سعى املكتب ادلويل اإ

ىل  00يف دورته احلادية والعرشين، اليت ُعقدت يف تل أأبيب يف الفرتة من  ها املكتب 2102فرباير  00اإ ، بناًء عىل وثيقة أأعدَّ
هما املكتُب الأورويب للرباءات، وادلائرة الاحتادية للملكية PCT/MIA/21/3ادلويل )الوثيقة  ( ووثيقة قدَّ

(. وترد PCT/MIA/21/21(، ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )الوثيقة Rospatent) الفكرية
ىل  22مناقشات الاجامتع يف الفقرات من  متاحة ابلإنلكزيية  PCT/MIA/21/22من ملخص الرئيس لدلورة )الوثيقة  42اإ

 .(PCT/WG/7/3لوثيقة لمكرفق  بلغات الأمم املتحدة الست وترد فقط

ىل  01يف دورته السابعة املنعقدة يف الفرتة من الفريق العامل تكل القضااي انقش ذكل، بعد و  .2  2102يونيو  00اإ
ىل الوثيقة ىل  21مناقشات الفريق العامل يف الفقرات من وترد . PCT/WG/7/4 استنادا اإ ملخص رئيس تكل  من 42اإ

 (.PCT/A/46/1 ، وترد مكرفق للوثيقةPCT/WG/7/29ادلورة )الوثيقة 

 عىل النحو التايل: تلخيص مناقشات الفريق العاملوميكن  .4

 عىل أأنه من السابق لأوانه التوصية بأأي تغيريات. لفريق العاملا، اتفق املوضوعية فامي يتعلق مبعايري التعيني أأ()
جراء حبث دويل وحفص متهيدي دويل وأأشار  ىل أأن املسأأةل الأساس ية املوطروحة يه ضامن أأن املاكتب قادرٌة عىل اإ اإ

ىل الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع هل هممة مواصةل  الإدارات ادلولية اجامتعابملس توى الالزم من اجلودة، وأأس ند  اإ
دارة عىل حنو فعال وكيفية التعبري عن هذه املتوطلبات عىل الوجه النظر يف متوطلبات اجلودة الالزمة للقيام مبهام الإ 

الإدارات ادلولية  الفريق العامل عىل انتظار نتاجئ مناقشات الفريق الفرعي واجامتعتفق او  الأفضل يف معايري التعيني.
 .2104قبل امليض يف النظر يف املسأأةل يف دورته املقبةل يف 

جراءات التعيني، و  )ب( جراءات التعيني س  عىلتفق الفريق العامل افامي يتعلق ابإ تس تفيد اس تفادًة عظميًة من أأن اإ
دراج مراجعة سلمية لوطلب املكتب من ِقبل اخلرباء قبل أأن تتخذ امجلعية أأي قرار. مجعية بأأن تعمتد أأوىص  وعليه، اإ

لهيا  –لتقين أأن اللجنة املعنية ابلتعاون اه من أأجل ضامن التفامه الوارد أأداناحتاد معاهدة الرباءات  اليت عهدت اإ
ىل امجلعية بشأأن أأي طلب تعيني  ينبغي أأن جتمتع دامئًا، بوصفها هيئة خرباء حقيقية، قبل  –املعاهدة بتقدمي املشورة اإ

ىل قرار مجعية املعاهدة مفيدٌة وفعاةٌل حق   ملؤديةالتأأكد من أأن العملية ل  الرباءات بوقت كف  انعقاد مجعية معاهدة   ًا.اإ
ىل أأهنا تفضل تضمني الإجراءات عدشار أأ و  دارات ادلولية احلالية ارمسي رثأأكدورا د من الوفود اإ ، يف شلك نقاش لالإ

عداد  نية لتناقشها اللجنة املعنية ابلتعاون التقين، ولكن التق  شورةمزيد من امل جيريه اجامتع الإدارات ادلولية بغية اإ
ىل توافق أ راء هبذا اخلصوص.  الفريق مل يتوصل اإ

الرضورية مجيع املعايري س تويف ت أأن لها  ينبغيالتعيني  وطلبتاليت  تباملاكبأأن العامل كذكل وأأوىص الفريق  )ج(
دارة اجلودة شأأنب واحد حمدد اس تثناء وقت التعيني، ما عدا  كام هو مذكور يف الفقرة )د( من مرشوع التفامه  أأنظمة اإ

دارة دولية. فعلابل تكل الأنظمة ل ميكن أأن تعمل بفعالية حىت يبدأأ املكتب الوطالب للتعينيأأدانه لأن   معهل كإ

 اقرتاح
 التفامه التايل:ابعامتد مجعية معاهدة الرباءات  الفريق العامل وىصأأ عىل ما س بق، بناء  .6

جراءات   "ادلولية الإدارات تعيني"اإ

عىل املساعدة من  صلحيبأأن املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية، اذلي طلب التعيني بشدة يُوىص  ")أأ(
دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه للمعايري  .قبل تقدمي الوطلب اإ
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م و  )ب( دارًة دوليًة ينبغي أأن يُقدَّ  تنظر فيه مجعية معاهدةل املوعد املقرر بوقت كف من أأي طلب لتعيني مكتب ما اإ
وينبغي للجنة التعاون التقين للجنة التعاون التقين لتس تعرض الوطلب اس تعراضا كفيا. الوقت  وذكل لإاتحةالرباءات، 

ر عىل الأقل من انعقاد مجعية معاهدة الرباءات، يف أأعقاب دورة أأن جتمتع بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشه
ذا أأمكن ذكل، ليك  عاهدة الرباءاتاملعين مبالفريق العامل  )اليت تُعقد عادًة يف شهر مايو أأو يونيو تقريبًا من لك عام( اإ

ىل مجعية معاهدة الرباءات.  يُسدي خرباؤها املشورة بشأأن الوطلب اإ

ل أأل يتجاوز  لجامتعل املكتب الامتسا عليه، ينبغي أأن يرسو  )ج( ىل املدير العام يف موعد يفض  جلنة التعاون التقين اإ
ويف مجيع احلالت يف موعد يتيح للمدير  ،مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية معاهدة الرباءات يف الوطلب 0

ىل اجامتع اللجنة املذكورة الاكيف العام الوقت   افتتاح ادلورة.عىل الأقل من  شهرينل قبلإرسال رسائل ادلعوة اإ

ينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الوطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع معايري و  )د(
دارًة دولية يف أأقرب وقت  التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية، ويكون مس تعدًا لبدء العمل بوصفه اإ

أأن يكون دلى املكتب رشط وفامي خيص  شهرًا تقريبًا بعد التعيني. 01ل بعد التعيني، مبا ل يتجاوز ممكن عىل حنو معقو 
عند ف وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العمل،  نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعةالوطالب للتعيني 

ل أأن تكون قد ُخوطط ل ن يكوانعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية، يكفي أأن  لنظام بشلك كمل، ويُفضَّ
برازأأعامل البحث والفحص الوطين مس تخدمة يف هناك أأنظمة مماثةل   .اخلربة املناس بة لإ

ىل جلنة التعاون التقين  املقدمةامعة لوطلبه ادلواثئق ال مجيعوينبغي أأن حييل املكتب  )ه( ىل املدير العام اإ لتنظر فهيا اإ
 التعاون التقين. من افتتاح دورة جلنة الأقل قبل شهرين عىل

ىل مجعية معاهدة الرباءات )اليت تنعقد عادًة يف شهر وينبغي أأن حُيال  )و( بعد ذكل أأي طلب من هذا القبيل اإ
ىل جانب أأي مشورة تصدر عن جلنة التعاون التقين، هبدف البت يف الوطلب./سبمترب  "أأكتوبر تقريبًا من لك عام(، اإ

 :مجعية معاهدة الرباءات ابعامتد القرار التايل بشأأن دخول التفامه املقرتح حزي النفاذالفريق العامل أأيضا  أأوىصو  .7

دارة دولية يُقدم بعد  جراءات تعيني الإدارات ادلولية، املذكورة يف التفامه أأعاله عىل أأي طلب للتعيني كإ "توُطبق اإ
 عية معاهدة الرباءات."اختتام ادلورة احلالية مجل 

ن  .1 ىل اعامتد التفامه املقرتح اإ امجلعية مدعوة اإ
جراءات تعيني الإدارات ادلوليةبشأأن  الوارد يف  اإ
والقرار بشأأن  PCT/A/46/4 من الوثيقة 6الفقرة 

 من الوثيقة نفسها. 7النفاذ الوارد يف الفقرة 

 ]هناية الوثيقة[


