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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   3024يونيو  22اإ
 
 

 املختصةلبحث الدويل ااملودع إىل اختيار إدارة اإلجراءات املتعلقة بدعوة 

مريكية  وثيقة مقدمة من الولايت املتحدة الأ

 ملخص
اتحة هنج بغية  تسمل الطلباتتتضمن هذه الوثيقة اقرتاًحا لتعديل املبادئ التوجهيية ملاكتب  .2 يُدعى من خالهل  أأدقاإ

دارة البحث ادلويل اخملتصة عندما )أأ(  ىل اختيار اإ دارةل املودع اإ يف العريضة أأو يف أأي  ويلللبحث ادل خمتصة يرد ذكر أأي اإ
طار الطلب ادلويل أأو )ب( تعترب  دارة البحث ادلويلوثيقة مقدمة يف اإ  اخملتارة غري خمتصة. اإ

 اخللفية
دارات البحث ادلويل اخملتصة. فعىل ، ، يف كثري من الأحيانتسمل الطلباتماكتب  تتيح .3 اختيارات عدة فامي خيص اإ

الولايت يف  تسمل الطلباتمكتب اذلين يودعون طلباهتم دلى من الولايت املتحدة الأمريكية للمودعني ملثال، ميكن سبيل ا
 (USPTO)مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ، أأن خيتاروا أأو دلى املكتب ادلويل للويبو املتحدة

و مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية أأ  (KIPO)للملكية الفكرية  رايأأو مكتب كو  (EPO)املكتب الأورويب للرباءات  أأو
(IP Australia)  املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكرية والرباءات والعالمات التجارية  وأأ(Rospatent)  دارة خمتصة كإ

للبحث ادلويل مع بعض القيود. وقلصت بعض الإدارات ادلولية من نطاق اختصاصها. فاملكتب الأورويب للرباءات، مثاًل، 
يف الولايت املتحدة  تسمل الطلباتمكتب دلى  الأمريكيونيودعها اليت أأعلن أأن نطاق اختصاصه ل يشمل الطلبات 

ُ عاممطلًبا أأو أأكرث للحامية يف جمال مناجه الأ  تتضمنيف حال ويبو، يكية أأو دلى املكتب ادلويل للالأمر  ف يف عر  ل عىل النحو امل
مع الويبو(. أأما يف حالت من اتفاق املكتب الأورويب للرباءات نظر املرفق أألف ابعض وحدات التصنيف ادلويل للرباءات )

. وعىل سبيل املثال، ا من حيث عدد الطلباتاختصاصاهتحرص  يه يف صدد دراسةأأخرى، فدرست الإدارات ادلولية أأو 
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دارة البحث ادلويل عىل تنفيذ البحث ادلويل ميكن  يف الفصل من الطلبات ادلولية حمّدد عدد  خبصوصأأن يقترص اختصاص اإ
 الواحد أأو الس نة الواحدة.

ما تنفيذية مشالك ،لتسمل الطلباتمكتبًا بوصفه  اجه مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةوو  .2 ، فاإ
دارة البحث ادلويل اخملتصة دلى  )أأ( يداعه مل خيرت مودع الطلب اإ دارة للطلب، أأو )ب( تعلناإ اخملتارة أأهنا البحث ادلويل  اإ

، مبوجب الإجراءات مكتب تسمل الطلباتأأعاله. ويف احلالتني، يُضطر احملدودة كام ذكر مبوجب اختصاصات غري خمتصة 
دارة البحث  221الفقرة املنصوص علهيا يف  ىل اختيار اإ ىل دعوة مودع الطلب اإ من املبادئ التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات، اإ

أأي عقوابت يف حال عدم اس تجابة مودع الطلب لدلعوة.  فرض ادلويل اخملتصة. غري أأن هذه املبادئ التوجهيية ل تتضمن
ىل يكية مكتب تسمل الطلبات يف الولايت املتحدة الأمر خلص  وذلكل، ابلرد عىل غري ملزمني أأن بعض مودعي الطلبات اإ

 لطلب.مبتابعة معاجلة اهذا ادلعوة، مما ل يسمح للمكتب 

 مناقشات ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية 
ىل  22 منُطرحت املسأأةل عىل اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته احلادية والعرشين اليت ُعقدت يف تل أأبيب  .4 اإ

 .PCT/MIA/21/10، يف الوثيقة 3024فرباير   22

وفامي  PCT/WG/7/3من مرفق الوثيقة  02و 00يرد ملخص عام ملناقشات اجامتع الإدارات ادلولية يف الفقرتني و  .1
 نص الفقرتني: ييل

ىل الوثيقة  .00"  .PCT/MIA/21/10استندت املناقشات اإ

دارات عديدة أأهنا مل تواجه أأية و  .02 دارة خمتصة ذكرت اإ مشالك يف الطلبات ادلولية اليت مل خيرت املودعون لها اإ
لتقوم ابلبحث ادلويل ومل جييبوا دعوات مكتب تسمل الطلبات لفعل ذكل. وعىل أأية حال، اقرتحت الإدارات أأن 

دارة "افرتاضية" لتصبح  خمتصة الهنج اذلي ينبغي اتباعه يف مثل هذه احلالت هو أأن حيدد مكتب تسمل الطلبات اإ
ذا مل جيب  ل اإ جراء البحث ادلويل بدل من اعتبار الطلب مسحواب؛ وأأضافت أأن هذا الهنج الأخري ل ميكن اتباعه اإ ابإ

 "املودع أأية دعوة دلفع أأي رمس متبق للبحث.

 الاقرتاح
ىلاقرتاًحا حمدًدا يتضمن مرفق هذه الوثيقة  .6 طار معاهدة  تسمل الطلبات يفاملبادئ التوجهيية ملاكتب تعديل  يريم اإ اإ

دارة "افرتاضية" عند دعوة التعاون بشأأن الرباءات لإاتحة املامرسة املوىص هبا خالل اجامتع الإدارات ادلولية  ويه حتديد اإ
دارة البحث ادلويل اخملتصة، حبيث ل يؤخر عدم الرد عىل ادلعوة أأو الرد غري املكمتل علهيا املعاجلة  ىل اختيار اإ مودع الطلب اإ

 لب دومنا داعٍ. ادلولية للط

ىل النظر يف  .0 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
  مرفق هذه الوثيقة.يفالاقرتاح الوارد 

 ]ييل ذكل املرفق[
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دخالها التعديالت املقرتح طار اإ  عاهدةامل عىل املبادئ التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات يف اإ

 

The Competent International Searching Authority 
 
114. The receiving Office checks whether the International Searching Authority specified by the 
applicant is competent to carry out the international search.  Each receiving Office may declare 
one or more International Searching Authorities as competent for the searching of international 
applications filed with it (Article 16 and Rules 35.1 and 35.2). 
 
115. If the International Searching Authority indicated by the applicant is competent, or if only 
one International Searching Authority is competent, the receiving Office indicates the name of 
that Authority on the last sheet of the request.  Where more than one International Searching 
Authority is competent and no indication as to the choice of International Searching Authority is 
made in Box No. VII of the request, the receiving Office checks whether such indication appears 
on any other paper filed in connection with the international application, such as the fee 
calculation sheet, or on any translation submitted for the purposes of international search.  
Where no such indication is made, the receiving Office invites the applicant to indicate a choice 
as to the competent Authority within a time limit so fixed in the invitation.  Form PCT/RO/132 
may be used for that purpose.  The time limit so fixed must be reasonable in the circumstances; 
it shall be not less than 15 days and not more than one month from the date of mailing of the 
invitation.  The invitation may indicate a particular International Searching Authority as the 
default should applicant fail to properly respond to the invitation.  Where the Office acting as 
receiving Office is also an International Authority, that Office should generally be set as the 
default International Searching Authority.  The receiving Office proceeds in the same manner 
where more than one Authority is competent and the applicant has indicated an Authority which 
is not competent in respect of the application in question.  Where more than one International 
Searching Authority is competent, the applicant may make a change to the choice of Authority if 
the search copy has not yet been transmitted to the International Searching Authority originally 
chosen by the applicant.   The receiving Office deletes the indication of any non-competent 
International Searching Authority ex officio (paragraphs 161 to 165) and likewise inserts an 
indication of a competent ISA determined through the above-mentioned process.   
 
115B.  Where more than one International Searching Authority is competent, the applicant may 
make a change to the choice of Authority if the search copy has not yet been transmitted to the 
International Searching Authority originally chosen by the applicant. 
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