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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   5024يونيو  21اإ
 
 

 تعيني اإلدارات الدولية

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص
تتضمن هذه الوثيقة معلومات أأساس ية، وتس تعرض الاعتبارات الس ياساتية اليت ينبغي، يف رأأي املكتب ادلويل، أأن  .2

دارًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  جراءات ومعايري تعيني أأحد املاكتب اإ تُؤخذ بعني الاعتبار عند مراجعة اإ
جراءات التعيني احلالية من أأجل  مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتعرض أأيضاً  دًا بشأأن كيفية تغيري اإ اقرتاحًا ُمحدَّ

م من مكتب ما قبل أأن تتخذ مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ضامن مراجعة اخلرباء مراجعًة سلميًة لطلب تعيني ُمقدَّ
املعايري املوضوعية للتعيني كأساس قرارًا، وكذكل مالحظات املكتب ادلويل الأولية وتوصياته واس تفساراته بشأأن مسأأةل 

 جلوةٍل أأوىل من مناقشات الفريق العامل حول هذه املسأأةل.

 املعلومات الأساس ية
ىل  51وافقت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورهتا الرابعة والأربعني اليت ُعقدت يف الفرتة من  .5  5سبمترب اإ

جراءات تعيني أأحد  5021أأكتوبر  يف جنيف، عىل توصية مفادها أأن املكتب ادلويل ينبغي أأن جيري مراجعًة ملعايري واإ
دارًة للبحث ادلويل والفحص المتهيد ي ادلويل بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأن يتقدم ابقرتاحات املاكتب اإ

ذا اكن ذكل مالمئًا، وذكل ابلتنس يق حسب الاقتضاء مع اجامتع الإدارات ادلولية، ليك يناقشها  لإدخال التغيريات الالزمة اإ
 (..PCT/A/44/5 Prov" من الوثيقة 5"21والفقرة  PCT/A/44/1من الوثيقة  1الفريق العامل يف دورته التالية )الفقرة 

رته مجعية معاهدة  .1 دارًة دولية، وفقًا ملا قرَّ جراءات تعيني أأحد املاكتب اإ ويف املرحةل الأوىل من معلية مراجعة معايري واإ
ىل احلصول عىل ُمدَخالت اجامتع الإدارات ادلولية ) (، اذلي PCT/MIAالتعاون بشأأن الرباءات، سعى املكتب ادلويل اإ

ىل  22املسأأةل يف دورته احلادية والعرشين، اليت ُعقدت يف تل أأبيب يف الفرتة من  انقش ، بناًء عىل وثيقة 5024فرباير  21اإ
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ها املكتب ادلويل )الوثيقة  هما املكتُب الأورويب للرباءات، وادلائرة الاحتادية للملكية PCT/MIA/21/3أأعدَّ ( ووثيقة قدَّ
(. وترد PCT/MIA/21/21ايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )الوثيقة (، ومكتب الولRospatentالفكرية )

ىل  44مناقشات الاجامتع يف الفقرات من  (، وترد نسخة PCT/MIA/21/22من ملخص الرئيس لدلورة )الوثيقة  24اإ
 . وميكن تلخيص تكل املناقشات عىل النحو التايل:PCT/WG/7/3مهنا يف الوثيقة 

جراءات التعيني، اتفق الاجامتع أأنه جيب مراجعة معلية التعيني للسام  للخرباء ابلنظر يف للبات فامي يتعلق ابإ  )أأ(
التعيني عىل حنو فّعال. واقرت  عدة مراحل ينبغي أأن تتأألف مهنا العملية يف الفرتة اليت تس بق اختاذ مجعية معاهدة 

 التعاون بشأأن الرباءات قرارًا بشأأن التعيني.

مبعايري التعيني، اتفق الاجامتع عىل أأنه من السابق لأوانه التوصية بأأي تغيريات. وأأشار الاجامتع  وفامي يتعلق )ب(
جراء حبث دويل وحفص متهيدي دويل  ىل أأن املسأأةل الأساس ية املطروحة يه ضامن أأن املاكتب قادرٌة عىل اإ اإ

ىل الفريق الفرعي املعين  ابجلودة التابع هل هممة مواصةل النظر يف ابملس توى الالزم من اجلودة، وأأس ند الاجامتُع اإ
متطلبات اجلودة الالزمة للقيام مبهام الإدارة عىل حنو فعال وكيفية التعبري عن هذه املتطلبات عىل الوجه الأفضل يف 

 معايري التعيني.

ىل أأربعة أأجزاء رئيس ية. حيتوي اجلزء الأول عىل بعض املعلومات الأساس ية املو  .4 جزة عن معايري وتنقسم هذه الوثيقة اإ
جراءات التعيني احلالية )وتتضمن الوثيقة  ر  PCT/WG/6/4واإ دارة دولية، ومل يُكرَّ جراءات التعيني اكإ جساًل بتطور معايري واإ

هذا البيان يف الوثيقة احلالية(. ويُوّّضح اجلزء الثاين عددًا من الاعتبارات الس ياساتية اليت يرى املكتب ادلويل أأهنا ينبغي أأن 
جراءات التعيني.تُؤخذ   بعني الاعتبار عند مراجعة معايري واإ

لهيا أ نفًا عند صياغة اجلزأأين الثالث والرابع من هذه الوثيقة،  .2 َيْت مناقشات اجامتع الإدارات ادلولية املشار اإ وقد ُروعح
جراءات التعيني ومعايري التعيني، عىل التوايل. ويرى املكتب ادلويل، مع م راعاة مناقشات اجامتع الذلين يتناولن مسائل اإ

جراءات التعيني، يف حني  دخال حتسينات عىل اإ ىل اتفاق بشأأن اإ الإدارات ادلولية، أأنه ميكن فامي يبدو التوصل برسعة أأكرب اإ
ىل مزيد من املناقشات بني ادلول الأعضاء، ومن مثَّ مزيد من الوقت.  أأن مسأأةل التغيريات احملمتةل يف معايري التعيني قد حتتاج اإ

 املعايري والإجراءات احلالية
دارة دولية .6 فامي ييل الرشوط احلالية الواجب توافرها ليك يُعنيَّ املكتب ويعمل بوصفه اإ

1
: 

جيب أأن يضم املكتب مائة موظف عىل الأقل يش تغلون لوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت  )أأ(
 التقنية الالزمة لإجراء البحث والفحص المتهيدي؛

وجيب أأن يكون يف حوزة املكتب احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  )ب(
َّبًة عىل الوجه السلمي لأغراض البحث 2115يوليو  2أأو )منذ  ماكنه احلصول علهيا، عىل أأن تكون ُمرت ( يكون يف اإ

 والفحص؛

ىل البحث والفحص يف اجملالت التقنية املطلوب وجيب أأن يكون حتت ترصف املكتب موظفون قادرون ع )ج(
لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق  حبهثا وحفصها، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

لهيا يف القاعدة   ؛14املشار اإ

                                                
1

 لإدارات الفحص المتهيدي ادلويل. 61لإدارات البحث ادلويل والقاعدة  16القاعدة عىل حنو ما جاء يف الأحاكم املاكفئة يف  
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رتيبات داخلية للمراجعة وفقًا لقواعد ( وجيب أأن يكون دلى املكتب نظام لإدارة اجلودة وت5002أأبريل  2)منذ  )د(
 البحث ادلويل املشرتكة؛

دارة للفحص المتهيدي ادلويل 5004يناير  2)منذ  )ه( دارة للبحث ادلويل واكإ ( وجيب أأن يكون املكتب ُمعيَّنًا اكإ
 عىل حد سواء.

اماهتام ويتعهد ريميًا بتطبيق وجيب عىل املكتب أأيضًا أأن يرُبم مع املكتب ادلويل اتفاقًا يُوّّضح حقوق الطرفني والت  .2
قواعد البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل املشرتكة والالتام هبا، وهذا يعين مواد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  مجيع

ىل املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهي ضافًة اإ دي وقواعدها املتعلقة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، اإ
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتتبع لك هذه التفاقات شالًك موحدًا، وتمكن الاختالفات الرئيس ية يف 

ىل ادلول واللغات اليت توافق الإدارة ادلولية أأن متثلها وما يُطبَّق من رسوم ومن س ياسات  املرفقات اليت تشري اإ
 الرسوم. اسرتداد

ىل املكتب املهمت وقرار تعيني مكتب ما  .8 دارًة دولية تتخذه مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، بعد أأن تس متع اإ اإ
الطالب للتعيني، وبعد الالالع، من حيث املبدأأ، عىل مشورة جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين. 

ة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين تُعترب معليًا يف املايض ، غالبًا ما اكنت مشورPCT/WG/6/4ولكن، كام ورد يف الوثيقة 
جراء شلكي.  جمرد اإ

دارات دولية، وعنُّيح مكتبان أ خران ولكن مل يَْبَدأ   .1 قلمييًا بصفهتا اإ ويعمل يف الوقت احلارض س بعة عرش مكتبًا ولنيًا أأو اإ
. وجيب أأن تبدأأ حبلول شهر يوليو من 5022ديسمرب  12 القيام مبهام الإدارات ادلولية. ولك التعيينات احلالية انفذة حىت بعدُ 

مفاوضات متديد التفاقات ذات الصةل املربمة مع املكتب ادلويل، وسوف يلزم أأن تتخذ مجعية املعاهدة قرارًا  5026عام 
 .5022بشأأن متديد التعيينات قبل أأن تنهتيي صالحيهتا، أأي يف دورهتا اليت سوف تُعقد يف سبمترب/أأكتوبر عام 

 الاعتبارات الس ياساتية

 املاضيةاملناقشات 
ع يف مؤمتر واش نطن ادلبلومايس احلُد الأدىن املطلوب لعدد الفاحصني وهو  .20 واكن قد اقرُت  يف أأول الأمر  – 200ُوضح

من أأجل متكني مكتب واحد بعينه، اكن يف ذكل الوقت عدد  –كام يبدو من جسالت املؤمتر ادلبلومايس  220أأن يكون 
ب فاحصيه  يزيد عن املائة بقليل، من استيفاء مجيع رشوط التعيني ودون أأي حتليل واّض لسبب مالءمة هذا العدد. وُُسح

ىل عدم وضع حد أأدىن لعدد الفاحصني والاكتفاء مبجرد ذكر أأن املكتب جيب أأن يكون فيه  يف أ خر الأمر اقرتاٌ  بديل يدعو اإ
 قرتا  حتديد عدد الفاحصني مبائة فاحص."عدد اكف" من الفاحصني، واكن هذا السحب لصاحل ا

ذا اكن معيار عدد الفاحصني س يكون معيارًا  .22 ويتضح من جسالت املؤمتر ادلبلومايس أأنه اكنت هناك شواغل بشأأن ما اإ
م اقرتا   حصيحًا أأم ل، لأن الكثري يعمتد عىل عدد الطلبات الولنية اليت سيتعني عىل هؤلء الفاحصني التعامل معها، وقُّدح

ىل عدد الطلبات ادلولية اليت جيب أأن تكون الإدارة قادرة عىل حبهثا يف الس نة، وأأن يكون ي ىل الإشارة اإ دعو بدًل من ذكل اإ
ل حماوةل 000 1هذا العدد هو  . ويتضح يف ضوء تكل املناقشات أأن قرار حتديد العدد الأدىن للفاحصني مبائة فاحص ليس اإ

ميكن، يف حدود املعقول، توقع أأهنم يفهمون النطاق الاكمل من التكنولوجيات اليت قد  لتحديد العدد الأدىن للفاحصني اذلين
ىل معرفة عامة اكفية ابلتقنية الصناعية السابقة وأأنظمة التصنيف يف جمالت خرباهتم  ضافًة اإ م بشأأهنا للبات الرباءات، اإ تُقدَّ

ىل أأقىص حٍدّ  ممكن. وعالوة عىل ذكل، ل ميكن اعتباره سوى بيان واقعي لضامن كفاءة معليات البحث وفعاليهتا واكامتلها اإ
، مع افرتاض أأن املاكتب الأصغر 2120ابملس توى الأدىن ملدى عدد الفاحصني فامي ميكن اعتباره مكتبًا متوسط احلجم يف عام 
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ترب رضوراًي لتفادي منح لن متكل املوارد أأو اخلربات الالزمة لإجراء البحث ادلويل والفحص المتهيدي ابملس توى اذلي اكن يع 
ىل حد كبري عىل تقارير املرحةل ادلولية.  براءات اخرتاع غري صاحلة ملاكتب ُمعيَّنة اعمتدت اإ

 املسائل الس ياساتية احلالية
، سواء أأأُجري أأي تقيمي موضوعي يف ذكل الوقت أأم ل. ويف 2120من الواّض أأن التكنولوجيا قد تقدمت منذ عام  .25

الصعب يف ذكل الوقت، ول يزال من الصعب يف الوقت احلارض، قياس تعقُّد الطلب من وهجة نظر حني أأنه اكن من 
البحث والفحص قياسًا مكّيًا موثوقًا به، قد يبدو أأن من الإنصاف القول بأأن متوسط التعقُّد التقين للطلبات قد ازداد بوجه 

لكية والالسلكية، والتكنولوجيا احليوية، وغريها من عام بسبب التقدم الرسيع يف أأش باه املوصالت، والتصالت الس 
وعالوة عىل ذكل، ل شك أأن ذكل مرّده أأن جحم التقنية الصناعية السابقة املوجودة، واليت ميكن عىل حنو معقول  اجملالت.

ىل أأنَّ مكيات كبرية من املعلومات التقنية  ضافًة اإ املُفَصح عهنا صارت يف لائفة أأن تعترب متاحًة للبحث، ازداد ازدايدًا كبريًا. اإ
 أأكرب من اللغات.

ويف غضون ذكل، زادت التوقعات ابلنس بة لختصاصات الإدارات ادلولية. ويف الاقتصاد العاملي القامئ عىل املعرفة،  .21
جاميل عدد للبات براءات الاخرتاع املودعة يف لك أأحناء ال عامل زادت قمية أأصول حمافظ الرباءات اخلاصة ابلرشاكت. وبلغ اإ

مليون للب. وتُطلب أأيضًا امحلاية مبوجب  2,02البالغ  2112، أأي أأكرث من ضعفي مس توى عام 5025مليون يف عام  2,35
الرباءة بدرجة أأكرب يف الأسواق الأخرى غري تكل الأسواق اليت يكون فهيا اخملرتع من رعااي البدل أأو املقميني فيه. ويف الوقت 

براءات ذات جودة رديئة ميكن أأن يتسبب يف خنق املنافسة والابتاكر يف لك القطاعات  نفسه، ُأثريت خماوف من أأن منح
بدًل من أأن يكون جمرد قضااي ثنائية بني الرشاكت املتنافسة. وقد نتج عن هذه التطورات أأنَّ الرباءات مل تعد تعترب مسأأةل 

يدة. ومن مثَّ ازداد الاعرتاف بشدة أأكرب من أأي تقنية حبتة، بل أأصبحت تعترب مسأأةل س ياساتية متشعبة ذات أأمهية متا
َّلت الأنظمُة  وقت مىض ابل اثر السلبية ملنح براءات ابلةل بسبب عدم كفاية البحث أأو الفحص. ومن انحية أأخرى، قل

ت الإلكرتونية ما اكن ميكن أأن يصبح عبئًا يس تحيل عىل الفاحصني معاجلته عىل حنو فعال. والأمه من ذكل لكه أأن حمراك
البحث أأصبحت تزداد تطورًا ومشوًل. وتزاد يومًا بعد يوم قدرة الفاحصني عىل الاعامتد عىل البحث يف النص بأأمكهل، 

والبياانت الوصفية املصاحبة، والتعرف "اذليك" وترابط الوحدات، والصيغ الكمييائية والرايضية، واملعلومات الس ياقية. وأأصبح 
ل يفهمها الفاحص ذا قمية معلية أأكرب، عن لريق ترمجة مكية كبرية من نصوص قاعدة  البحث يف الواثئق املكتوبة بلغات

البياانت وعن لريق الرتمجة املدعومة ملصطلحات البحث عىل حد سواء، بدًل من الاعامتد يف املقام الأول عىل ملخصات 
 ورسومات حمدودة كام اكن عليه احلال يف املايض.

أأن من الأمهية مباكن حتديد ما يُنتظر فعاًل من الإدارة ادلولية، ووضع معايري لهذه ويف ضوء هذه اخللفية، يبدو  .24
الإدارات تعكس تكل التوقعات بشلك حصيح، وضامن استيفاء املعايري ليس عند بداية التعيني حفسب، بل أأيضًا عىل 

جراء تقيمي موضوعي للمتطلبات ادُلنيا احلقيقية أأمر صعب، ورمب أأساس ا يتغرّي مرة أأخرى مبرور الوقت مع مس متر. ولكن اإ
ازدايد توقعات املس تخدمني )مودعي الطلبات، واملاكتب، والألراف الأخرى، واحلكومات، ومصاحل اجملمتع املدين(، وتعقُّد 

التكنولوجيا، والوسائل املسمو  هبا لوصف الاخرتاعات واملطالبة هبا، وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات للمساعدة عىل 
 والفحص. البحث

ابلقدرة  دولية ةدار اكإ ويرى املكتب ادلويل أأنه ينبغي أأن يكون رشط الس ياسات الرئييس هو متتّع املكتب اذلي يُعنيَّ  .22
والاس تعداد لإجراء حبث دويل وحفص متهيدي دويل يف الوقت املناسب ومبس توى جودة فائقة اكفية لأن جتعل املاكتب 

املعينة تشعر ابلثقة يف اس تغالل هذا العمل ويف البدء يف حفصها الولين عىل أأساس هذا العمل، حبّدح أأدىن من العمل 
نة يف قوانيهنا الولنية. والأمه من ذكل هو أأن البحث ادلويل ينبغي أأن يكون عىل الإضايف الالزم لضامن استيفاء رشوط معي 

الأقل شاماًل وذا جودة فائقة مثل أأي حبث ولين، وينبغي أأل يظهر ذكل من حيث املوارد املتوفرة للمكتب كلك حفسب، 
دارة دولية.بل أأيضًا من حيث املوارد اليت يتيحها املكتب من أأجل معهل اخلاص مبعاهدة التعاو   ن بشأأن الرباءات بوصفه اإ
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جراءات التعيني  اإ
دراج مراجعة سلمية لطلب املكتب من  .26 جراءات التعيني سوف تس تفيد اس تفادًة عظميًة من اإ يرى املكتب ادلويل أأن اإ

بل اخلرباء قبل أأن تتخذ امجلعية أأي قرار. وسوف يمتثل أأدىن تغيري يف أأن اللجنة املعنية ابلتعاون التقين  لهيا ا –قح ليت عهدت اإ
ىل امجلعية بشأأن أأي للب تعيني  أأن جتمتع دامئًا، بوصفها هيئة خرباء حقيقية، قبل انعقاد  ينبغي –املعاهدة بتقدمي املشورة اإ

ىل قرار  مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بوقت اكٍف. وينبغي النظر يف الأمور التالية للتأأكد من أأن العملية املفضية اإ
 اهدة مفيدٌة وفعاةٌل حقًّا.مجعية املع

 املراحل والتوقيت

 يُبنّي الرمس البياين التايل معلية عادية ممكنة لطلب التعيني. .22

بل اللجنة املعنية ابلتعاون التقين( و  هاء)تقدمي الطلب( و  جميويبدو أأن املراحل  .28 )قرار امجلعية(  واو)مراجعة من قح
لزاميٌة مبوجب املعاهدة. ويبدو أأن املسائل الرئيس ية اليت يتعني مواصةل النظر فهيا يه:  اإ

 توقيت الإجراءات اخملتلفة؛ )أأ(

م املراجعة أأو املساعدة أأو تويص هبام، أأو تطلهبام قَْبل  )ب( دارات ادلولية القامئة أأن تُقّدح ىل أأي مدى ينبغي لالإ واإ
 (.دالو  ابءة أأو كجزء مهنا )املرحلتان الإجراءات الريمي

 

 (أألف)

ر املكتب أأن يطلب التعيني  يُقّرح

 (ابء)

 مناقشات مع املكتب ادلويل؟

 مساعدة من الإدارات ادلولية القامئة؟

 (جمي)

 تقدمي للب ريمي للتعيني

 (دال)

دارات ادلولية القامئة؟  دور ريمي لالإ

 (هاء)
بل اللجنة  املعنية مراجعة من قح

 ابلتعاون التقين

 (واو)

بل مجعية معاهدة  البت يف التعيني من قح

 التعاون بشأأن الرباءات

 املرحةل غري الريمية

 املرحةل الريمية

 مشورة

 سلبية

 للغاية

جيابية بوجه عام  مشورة اإ



PCT/WG/7/4 
6 
 

والوضع املثايل هو أأنَّ اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ينبغي أأن جتمتع، بوصفها هيئة خرباء حقيقية، قبل انعقاد مجعية  .21
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بثالثة أأشهر عىل الأقل. فهذا من شأأنه أأن يتيح الوقت لإعداد واثئق ريمية للجمعية اليت 

ماكنية تصحيح أأي عيوب لفيفة قبل تقدمي للب املاكتب تضع يف الاعتبار مشورة اللجنة امل  عنية ابلتعاون التقين، مع اإ
دارة جديدة بثقة يف احلالت اليت  ىل مجعية املعاهدة. وحينئذ سوف تكون مجعية املعاهدة قادرًة عىل تعيني اإ الطالبة للتعيني اإ

جيابية بوجه ع م فهيا اللجنة املعنية ابلتعاون التقين مشورة اإ جراء مراجعة خرباء حقيقية. وعىل افرتاض أأن تُقّدح ام، بعد اإ
ن هذا يعين أأن اللجنة  التعيينات سوف حتدث يف ادلورات العادية مجلعية املعاهدة يف شهر سبمترب أأو أأكتوبر من الس نة، فاإ

بدورات الفريق العامل  املعنية ابلتعاون التقين ينبغي أأن تنعقد ىف شهر يونيو تقريبًا عىل أأبعد تقدير، وميكن أأن ترتبط عادةً 
 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتقليل التاكليف.

ضافية للتدقيق من عدمه. ولذلهاب  .50 وسوف يعمتد توقيت تقدمي للب ريمي للتعيني عىل رضورة وجود أأي مراحل اإ
ىل اللجنة املعنية ابلتعاون التقين، سوف يلزم أأن يكون أ خر موعد لتقدمي للب يف شهر مار  س من الس نة املعنية مبارشة اإ

جراء  من أأجل الوفاء ابملواعيد الهنائية احملددة لنعقاد اللجنة وترمجة الواثئق ذات الصةل ونرشها يف الوقت املناسب للسام  ابإ
 تدقيق مناسب قبل الاجامتع.

 تقدمي مشورهتا يف والإدارات ادلولية أأعضاء حبمك املنصب يف اللجنة املعنية ابلتعاون التقين، ومن مثَّ فهيي قادرة عىل .52
ذا اس تطاعت الإدارات ادلولية أأداء  جراء وريق، س يكون من املفيد اإ تكل الهيئة. ولكن يك ل تكون معلية املراجعة جمرد اإ

دور ما قبل انعقاد دورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين من أأجل زايدة فعالية املناقشات. وذلكل يُوىص بأأن تضطلع الإدارات 
 متني يف هذا الصدد:ادلولية مبه 

دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات القامئة  ينبغي )أأ( ة تشجيعًا قواًي عىل للب املساعدة من اإ تشجيع الإدارة املُرَّشَّ
قبل تقدمي للب ريمي للمساعدة يف تقيمي مدى استيفاء املكتب للمتطلبات وللمساعدة يف عرض نتيجة التقيمي 

ضافية من املوضوعية. )انظر أأيضًا التعل  يقات اليت ختص "تطوير املاكتب الولنية" يف بوضو  وفاعلية وبدرجة اإ
 أأدانه(. 42و 44الفقرتني 

م جممتعًة مراجعًة للطلب الريمي قبل انعقاد اللجنة املعنية ابلتعاون  )ب( وينبغي أأن تلُكَّف الإدارات القامئة بأأن تُقّدح
العملية، سوف حيدث يف اجامتع التقين ملساعدة ادلول املتعاقدة يف أأداء تقيميهام يف اللجنة. وهذا، من الناحية 

 الإدارات ادلولية يف شهر فرباير أأو مارس، وسوف يقتيض تقدمي الطلب الريمي قبل هناية العام السابق.

 التعيينات "املؤقتة"
اكنت معظم تعيينات الإدارات ادلولية يف الس نوات الأخرية "مؤقتًة" مبعىن أأن املكتب الطالب للتعيني يُقّر، يف وقت  .55

ىل احلد الأدىن من الواثئق الاكمةل املنصوص علهيا يف معاهدة يس توفح بَع ، بأأنه ملالتعيني ُد معيارًا واحدًا أأو أأكرث، مثل النفاذ اإ
 التعاون بشأأن الرباءات، ولكنه يذكر أأنه لن يبدأأ يف العمل قبل املعاجلة الاكمةل ملوالن اخللل ذات الصةل.

ي منع هذا الهنج. فالأحرى أأن يس تويف املكتب لك املعايري يف وقت التعيني ويرى املكتب ادلويل، بوجه عام، أأنه ينبغ .51
ىل  25وأأن يكون مس تعدًا لبدء العمل بعد ذكل يف أأقرب وقت ممكن عىل حنو معقول، والفرتة اليت ترتاو  من  شهرًا  28اإ

ج راء تغيريات مماثةل يف حاةل عدم وجود تقريبًا قد تبدو حّدًا أأقىص معقوًل ورضوراًي لإعداد أأنظمة تكنولوجيا املعلومات واإ
 مربر لالستامثر يف التطورات قبل أأن يمت تأأكيد التعيني.

دارة اجلودة، حيث ل يوجد مربر معقول لتفعيل  .54 وقد يكون هناك اس تثناء واحد لهذا الرشط العام يف مسأأةل أأنظمة اإ
ل أأن تكون هناك النظام قبل بداية العمل. وينبغي يف هذه احلاةل أأن يُشرتط أأن يكون ا لنظام خمططًا هل بشلك اكمل، ويُفضَّ

 أأنظمة مماثةل تعمل ابلفعل فامي يتعلق بأأعامل البحث والفحص الولين للتدليل عىل اخلربة املناس بة.
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 حمتوى الطلب
مت يف الس نوات الأخرية مع معايري خمتلفة مبس توايت خمتلفة من التفصيل. وبوجه عام،  .52 تعاملت الطلبات اليت قُّدح

دارة اجلودة، واحلد الأدىن من الواثئق، واملسائل الأساس ية لأنظمة تكنولوجيا املعلومات بقدر أأكرب  فت موضوعات أأنظمة اإ ُوصح
ن  مما وصفت به تفاصيل تدريب الفاحصني، واخلربة، واتساع اخلربة التقنية ومعقها. ورمغ أأن هذا قد يكون مناس بًا ومتوقعًا، فاإ

عليقات عىل املسائل اليت قد تود ادلول الأعضاء أأن تراها يف أأي للب للمساعدة عىل املكتب ادلويل سريحب بأأي ت 
 التدقيق الفعال يف املعايري.

 التعليقات السلبية
دارًة دولية من عدمه. ومن الناحية النظرية، ميكن  .56 ختص املعاهدُة مجعيَة املعاهدة مبهمة البّت يف تعيني املكتب اإ

دارًة دوليًة، أأو ترفض تعيني مكتب للجمعية أأن تُعنّيح مكتبًا  أأبدت فيه اللجنة املعنية ابلتعاون التقين رأأاًي سلبيًا للغاية ليصبح اإ
ل أأن ذكل، من الناحية العملية، اندر احلدوث. ومن املتوقع أأن يُقّرحر املكتب اذلي حصل للبه  جيايب متامًا. اإ حصل عىل رأأي اإ

ىل امجلعية، ومن املتوقع أأن عىل رأأي سليب للغاية من اللجنة املعنية اب لتعاون التقين أأن ينسحب أأو يُعلّحق للبه دون اذلهاب اإ
تكون امجلعية سعيدة بقبول بيان من املكتب بأأنه مت التعامل مع املسائل البس يطة يف الفرتة الزمنية اليت تفصل بني انعقاد 

دة لتنظمي الإجراءات يف اللجنة وامجلعية. وذلكل ل يبدو، يف رأأي املكتب ادلويل، أأن من الرض  وري تقدمي مقرتحات ُمحدَّ
 مثل هذه احلالت.

 الاقرتا 
ىل  26يف ضوء الاعتبارات الواردة يف الفقرات من  .52 جراءات التعيني التالية  56اإ أ نفًا، يود املكتب ادلويل أأن يقرت  اإ

 لينظر فهيا الفريق العامل:

دارة واحدة أأو أأكرث ني، ق ييُوىص بشدة بأأن حيصل املكتُب الطالب للتع  )أأ( بل تقدمي الطلب، عىل املساعدة من اإ
 من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه للمعايري.

م يف الس نة اليت تس بق املوعد املقرر أأن تنظر فيه  )ب( دارًة دوليًة ينبغي أأن يُقدَّ وأأي للب لتعيني مكتب ما اإ
بمترب أأو أأكتوبر )قبل هناية شهر نومفرب من الس نة السابقة مثاًل( وذكل مجعية املعاهدة يف الطلب يف شهر س 

بل هيئات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ذات الصةل عىل النحو  لإاتحة الوقت الالزم لإجراء مراجعة اكفية من قح
 املبني أأدانه.

جيب أأن يس تويف مجيع معايري وينبغي تقدمي أأي للب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني  )ج(
دارًة دولية يف أأقرب وقت  بل امجلعية، ويكون مس تعدًا لبدء العمل بوصفه اإ التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من قح

 شهرًا تقريبًا بعد التعيني. 28ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني، مبا ل يتجاوز 

أأعامل اجامتع الإدارات ادلولية املقبل )اذلي يُعقد عادًة  وينبغي أأن يُدَرج أأي للب من هذا القبيل يف جدول )د(
دارات ادلولية مبناقشة الطلب وتقدمي مشورة  يف شهر فرباير أأو مارس تقريبًا من لك عام(، وذكل هبدف السام  لالإ

ىل اللجنة املعنية ابلتعاون التقين.  مس بقة بشأأنه اإ

ىل جانب أأي مشورة  وينبغي )ه( ىل اللجنة املعنية ابلتعاون التقين، اإ حاةل أأي للب من هذا القبيل اإ بعد ذكل اإ
تصدر عن اجامتع الإدارات ادلولية. وينبغي للجنة املعنية ابلتعاون التقين أأن جتمتع بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل 

لرباءات، يف أأعقاب دورة الفريق العامل التابع ملعاهدة ثالثة أأشهر عىل الأقل من انعقاد مجعية معاهدة التعاون بشأأن ا
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ذا أأمكن ذكل، ليك يُسدي  التعاون بشأأن الرباءات )اليت تُعقد عادًة يف شهر مايو أأو يونيو تقريبًا من لك عام( اإ
ىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  خرباؤها املشورة بشأأن الطلب اإ

ىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )اليت تنعقد عادًة يف شهر وبعد ذكل حُيال أأي للب من هذا  )و( القبيل اإ
ىل جانب أأي مشورة تصدر عن اللجنة املعنية ابلتعاون التقين، هبدف البت  سبمترب أأو أأكتوبر تقريبًا من لك عام(، اإ

 يف الطلب.

َّنة يف الف .58 أأعاله، قد يرغب الفريق العامل يف النظر  52قرة ويف حاةل موافقة الفريق العامل عىل الإجراءات املقرتحة املُبي
 يف أأن يويص مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعامتد فهم هبذا املعىن لتنفيذ تكل الإجراءات فورًا.

 معايري التعيني
دارًة دوليًة، يتفق املكتب ادلويل مع رأأي اجامتع الإد .51 ارات ادلولية فامي يتعلق ابملعايري املوضوعية لتعيني مكتب ما اإ

دة لإدخال تغيريات 1)انظر الفقرة  )ب( أأعاله( القائل بأأنه يبدو من السابق لأوانه يف هذه املرحةل تقدمي أأي مقرتحات ُمحدَّ
جراء مناقشة مس تفيضة بني ادلول الأعضاء بشأأن القضااي املطروحة، مبا فهيا،  عىل املعايري احلالية. وما يبدو رضوراًي هو اإ

، متطلبات اجلودة املناس بة اليت ينبغي أأن يُشرتط عىل املكتب استيفاؤها للقيام مبهام الإدارة عىل حنو عىل وجه اخلصوص
ىل  فعال، وكيفية التعبري عن هذه املتطلبات عىل الوجه الأفضل يف معايري التعيني )أأحال اجامتُع الإدارات ادلولية هذه املسأأةل اإ

ليه يف الفقرة فريقه الفرعي املعين ابجلودة ملواصةل الن  )ب( أأعاله(.1ظر فهيا، عىل النحو املشار اإ

ن املكتب ادلويل دليه املالحظات  .10 ماكنية تنقيح معايري التعيني، فاإ ولبدء املناقشات بني ادلول الأعضاء بشأأن اإ
 والتوصيات والاس تفسارات الأولية التالية.

 عدد الفاحصني وهمارهتم
جراء من الواّض أأن من الرضوري وجود عدد كبري  .12 من الفاحصني لضامن وجود قدر كبري واكٍف من املعرفة يسمح ابإ

د يف الأساس اعتباليًا.  حبث وحفص يتّسامن ابلفعالية يف لائفة كبرية من اجملالت التقنية. ولكن يبدو أأن ذكل العدد حُيدَّ
ىل حد كبري، عىل همارات الأفراد املعنيني وما أُ  تحيَح هلم من وقت وأأدوات، فضاًل عن ويعمتد العدد الفعيل اذلي قد يلزم، اإ

مس توى التوقعات اخلاصة بكامل البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ودقهتام. وقد تطورت التحدايت والأدوات 
ىل  25والتوقعات عىل مر الزمن، كام ُذكحر يف الفقرات من   أأعاله. 22اإ

ىل أأربع فئات أأساس ية )مرتابطة(: .15  وتنقسم املتطلبات اإ

 د الأدىن لعدد الفاحصني؛احل )أأ(

ىل و  )ب( من مه اذلين ينبغي اعتبارمه من الفاحصني املعنيني وكيف؛ بعض الإدارات تُس ند العمل من البالن اإ
أأشخاص همرة ليسوا من موظفي املكتب العاملني بدوام اكمل؛ ول يرى املكتب ادلويل أأي مشلكة يف ذكل من 

ولية املناس بة ويتخذ التدابري املالمئة خبصوص ضامن املتعاقدين حيث املبدأأ، برشط أأن يتحمل املكتب املسؤ 
وكفاءهتم، بيد أأن من املهم أأن حتدث التعيينات بناًء عىل همارات وأأدوات أأولئك اذلين يقومون فعاًل ابلعمل ذي 

لهيم هممة القيام بذكل العم  ل؛الصةل، وليس املوظفني )ادلاخليني( )الفاحصني( للمكتب اذلين لن تُس ند اإ

ونطاق ومعق املهارات الالزمة لإجراء حبث وحفص يتسامن ابلفعاةل يف مجيع جمالت التكنولوجيا يف حدود  )ج(
 وكيفية قياس استيفاء املتطلبات من عدمه؛ –الوقت والأدوات املتاحة 



PCT/WG/7/4 
9 
 

اللغوية املطلوبة، مع مراعاة التنوع اللغوي املتايد للمصادر الرئيس ية للتقنية الصناعية السابقة،  واملهارات )د(
 وكذكل الأدوات املتاحة للبحث فهيا.

أأي اس تنتاجات، ومن مثَّ مل يس تطع تقدمي أأي توصية بشأأن عدد  تكوينومل يس تطع املكتب ادلويل حىت ال ن  .11
ؤيد توصية اجامتع الإدارات ادلولية بأأن الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لالجامتع ينبغي الفاحصني املطلق املطلوب، ولكنه ي

)ب( أأعاله(. وسوف يرحب املكتُب ادلويل 1أأن يناقش املوضوع، مع مراعاة املتطلبات الأوسع نطاقًا للجودة )انظر الفقرة 
 قشات الفريق الفرعي املعين ابجلودة.ابقرتاحات الفريق العامل بشأأن هذه املسأأةل، لإدخالها يف منا

 احلد الأدىن من الواثئق
" أأن يكون يف حوزة الإدارات ادلولية احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا 5"2.61" و5"2.16تشرتط القاعداتن  .14

َّبًة عىل الوج ماكهنا احلصول علهيا، عىل أأن تكون ُمرت ه السلمي لأغراض يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو يكون يف اإ
 البحث والفحص.

دخال  .12 ويرى املكتب ادلويل أأن هذا سوف يبدو رشلًا أأساس يًا، وينبغي أأل يتعرض لتغيري جذري. ويف حاةل رضورة اإ
جراء منفصل. ضافات عىل احلد الأدىن من الواثئق، فينبغي التعامل مع ذكل عىل أأنه اإ  اإ

راد الفاحصني اذلين يقومون بأأعامل البحث ادلويل والفحص ولكن جيب أأن يكون واحضًا، يف هذا الس ياق، أأن الأف .16
ىل أأدوات البحث املناس بة جملال التكنولوجيا اخلاص هبم وينبغي أأن  ماكهنم النفاذ الاكمل اإ المتهيدي ادلويل ينبغي أأن يكون ابإ

د ارة ادلولية كلك ولكن يمتتعوا ابملهارات الالزمة لس تخدام تكل الأدوات بشلك فعال، ل أأن تكون الأدوات متاحة لالإ
دارة اجلودة يف  ل يس تخدهما ابلرضورة لك فاحص يف لك حاةل. وميكن القول بأأن هذا مطلوب ابلفعل حبمك متطلبات نظام اإ

من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  21.52و 25.52الفقرتني 
دة يف القاعدة نفسها.  الرباءات. ولكن قد يُس تحَسن التعبري عن هذه النقطة عىل حنو أأكرث رصاحًة مضن املتطلبات املُحدَّ

دارة اجلودة  أأنظمة اإ
واثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يرى املكتب كام هو احلال ابلنس بة للحد الأدىن من ال .12

 –اللتني توحضان رشط وجود نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة  –" 4"2.61" و4"2.16ادلويل أأن القاعدتني 
ذا اكنت املتطلبات احلالية تعترب غري اكف  ية، فينبغي معاجلة ذكل ابعتباره أأساسيتان، وينبغي أأل تتعّرضا لتغيرٍي جذري. واإ

جراءً  من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون  52منفصاًل بتعديل الفصل  اإ
 بشأأن الرباءات.

ذا اكن املك  .18 تب الطالب والأمر الوحيد يف هذا اجملال اذلي قد يقرت  املكتب ادلويل تغيريه يتعلّق بعملية تقيمي ما اإ
 أأعاله. 54انظر الفقرة  –ني دليه نظام مناسب لإدارة اجلودة يف وقت التعيني أأم ل يللتع 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل عىل حد سواء دارة للبحث ادلويل واكإ  التعيني اكإ

ىل القاعدة  .11 عداد رأأي مكتوب يعادل رأأاًي مكت41وابلنظر اإ دارة البحث ادلويل ابإ واًب لإدارة الفحص )اثنيًا( اليت تُلزم اإ
دارة للبحث  –" 2"2.61" و2"2.16المتهيدي ادلويل وقد يُس تخدم عوضًا عنه، تاكد القاعداتن  اللتان تشرتلان التعيني اكإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف وقت واحد  تكوانن أأساس يتني. وذلكل يرى املكتب ادلويل أأن هذا الرشط  –ادلويل واكإ
.  ينبغي أأل يُغريَّ
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  جديدة ممكنةمعايري
سوف يرحب املكتب ادلويل بأأي اقرتاحات ملعايري جديدة لكّيًا من شأأهنا أأن تثبت بصورة مبارشة أأكرث قدرة مكتب  .40

ما عىل أأداء همام البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل عىل حنو فعال. وقد تُدَخل هذه الاقرتاحات يف املناقشات اليت 
 )ب( أأعاله(.1ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية )انظر الفقرة اقرتهحا الفريق الفرعي املعين 

عادة  .42 ن اإ ويف الوضع املثايل، قد يتخذ ذكل شلك جودة ُمثَبتة للبحث والفحص عىل الصعيد الولين. وابملثل، فاإ
ثبات جودة مناس بة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  عىل مدى التعيني سوف تتوقف يف الوضع املثايل عىل اإ

ل أأن ذكل يبدو صعب املنال يف حاةل عدم وجود معايري ُمتَّفق علهيا جلودة تقارير البحث والفحص.  الس نوات السابقة. اإ

 أأمور انتقالية
45.  ُّ ذا ات ن املكتب ادلويل يرى أأنه ينبغي أأل يوىل أأي اإ دارة دولية قامئة، فاإ فحَق عىل معايري جديدة مل تكن تتحقق يف اإ

فحيَْت مبوجبه هذه الإدارة من استيفاء املتطلبات اجلديدة لأجٍل رساين النص بأأثر رجعي" اذلي ُأع  دماعتبار "لرشط ع
ىل اختبار القدرة املفرتضة  غري ىل أأن هذا من شأأنه أأن يعطل الغاية يف وضع معايري تعيني بطريقة هتدف اإ مسمى، ُمشريًا اإ

 ودة املطلوب.لأحد املاكتب عىل تقدمي تقارير دولية وفقًا ملس توى اجل

ومن انحية أأخرى، س يكون ضامن الاس مترارية رضوراًي. وسوف حيدث دامئًا تأأخر كبري يف قدرة املكتب عىل تقدمي  .41
خدمات همنية ماهرة مثل حفص الرباءات لالس تجابة للتغريات الرئيس ية املطلوبة. وعىل هذا الأساس، سوف يبدو أأن من 

دراج أأحاكم انتقالية، مما يسم ح للماكتب ابلتكيف مع أأي معايري جديدة، سواء من خالل حتسني املرافق، أأو املناسب اإ
دارة دولية.  قلميية، أأو الاس تعداد للتخيل عن صفهتا اكإ دارة اإ ضافيني، أأو التاكتف مع ماكتب أأخرى يف اإ توظيف فاحصني اإ

ة عىل الإدارات القامئة فقط ومن مثَّ قد يبدو أأن من املناسب، حسب لبيعة أأي تغيريات، وجوب تطبيق أأي معايري جديد
ل بعد فرتة زمنية لويةل مناس بة، حسب الرشط املطرو . ويف حاةل التفاق عىل معايري جديدة يف الوقت  ما تدرجييًا، واإ اإ

عادة التعيني يف عام  عادة التعيني اليت 5022احملدد ليك حتدث معلية اإ ، فسوف تلزم مراعاة هذه الاحاكم الانتقالية يف معلية اإ
 .5022حدث يف عام س ت

 تطوير املاكتب الولنية
دارة دولية سوف تثري حامتً تساؤلت  .44 ن أأي مناقشة حول مسأأةل املعايري اليت جيب أأن تتحقق يف املكتب يك يُعنيَّ اكإ اإ

جراء حبث وحفص لطلبات الرباءات الولنية عىل حنو فعال، بغض  عن املساعدة التقنية من أأجل السام  للماكتب الولنية ابإ
دارة دولية. ومن الواّض، يف هذا الس ياق، أأن هناك ينظر عن أأي لموحات حمددة قد تكون دلى املكتب للسعي للتع ال  ني اكإ

جماًل للتحسن يف التنس يق وتقدمي التدريب من خالل ماكتب معمتدة )مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال ل احلرص، تكل 
كون من املمكن أأيضًا توس يع نطاق الربامج الولنية وادلولية احلالية اليت اليت تؤدي همام الإدارات ادلولية(. وقد ي املاكتب

ىل خدمات البحث الفعاةل  ماكن فاحيص الرباءات الولنية النفاذ اإ ىل املعلومات التكنولوجية لضامن أأن ابإ ىل النفاذ اإ هتدف اإ
 بأأسعار معقوةل.

دارات دولية  وذلكل يود املكتب ادلويل أأن يدعو ادلول الأعضاء اليت يوجد فهيا .42 ماكتب "معمتدة" )سواء أأاكنت اإ
ىل أأي مدى  أأم ىل أأنظمة البحث، واإ ل( أأن تنظر يف كيفية حتسني أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة بتدريب الفاحصني والنفاذ اإ

 ميكن لتكل املاكتب أأن تساعد يف ذكل، سواًء فرداًي أأو جامعيًا.
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ىل: .46  والفريق العامل مدعٌو اإ

عىل التدابري املمكنة الواردة يف التعليق  "2"
جراءات تعيني أأحد املاكتب  هذه الوثيقة لتحسني اإ

متهيدي ادلويل  اكإدارة للبحث ادلويل والفحص ال
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والنظر 

 من هذه الوثيقة؛ 52يف الاقرتا  الوارد يف الفقرة 

والتعليق عىل املالحظات والتوصيات  "5"
ماكنية تنقيح  والرد عىل الاس تفسارات املتعلقة ابإ

 51معايري التعيني عىل النحو امُلبنيَّ يف الفقرات من 
ىل   من هذه الوثيقة؛ 41اإ

والتعليق عىل كيفية حتسني أأنشطة  "1"
املساعدة التقنية خبصوص تدريب الفاحصني والنفاذ 
ىل أأنظمة البحث، واإىل أأي مدى ميكن أأن تساعد  اإ

كل، سواءً فرداًي أأو جامعيًا، عىل تكل املاكتب يف ذ
 من هذه الوثيقة. 42و 44النحو امُلبنيَّ يف الفقرتني 

 ]هناية الوثيقة[


