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التارخي 23 :يوليو 2018

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة اخلمسون (الدورة االستثنائية التاسعة والعشرون)

جنيف ،من  24سبمترب اىل  2أأكتوبر 2018

استمارة طلب التعيني كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي الدويل يف إطار معاهدة

التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1تتضمن هذه الوثيقة بعض الاقرتاحات لحداث اس امترة طلب تس تخدهما املاكتب الساعية اىل أأن تعني كدارة للبحث
ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

معلومات أأساس ية
 .2اعمتدت مجعية معاهدة الرباءات ،ا اابن دورهتا السادسة وا ألربعني املعقودة يف جنيف يف شهر سبمترب  ،2014تفاهامً
حيدد الجراءات الواجب عىل املاكتب اتباعها عند طلب التعيني كدارة دولية (انظر الفقرة  12من الوثيقة
 .)PCT/A/46/6ومشل ذكل التفامه اخلطوات الجرائية ولكن ليس شلك الطلب ومضمونه.
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 .3يف فرباير  ،2015وعىل اثر تعرث النقاشات اليت أأجراها الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الدارات ادلولية،
يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ومضن هممة اس تعرا ااملتطلبات ادلنياا للتعيني املنوو علاها يف القاعدتني 36
و 63من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ،أأوىص الفريق الفرعي املعين ابجلودة ابحداث اس امترة طلب تس تخدهما املاكتب
الساعية اىل التعيني كدارة دولية (الفقرة  50من املرفق الثاين من الوثيقة  PCT/MIA/22/22املدرجة أأيض ًا يف الوثيقة
.)PCT/WG/8/2
 .4و أأعد املكتب ادلويل مشاريع اس امترات الطلب خضعت للمناقشة ،منذ  ،2016من طرف الفريق الفرعي املعين
ابجلودة واجامتع الدارات ادلولية .واستُند اىل مشاريع الاس امترات املذكورة يف طليب تعيني مكتب تركيا للرباءات والعالمات
التجارية ومكتب الفلبني للملكية الفكرية فض ًال عن العديد من طلبات متديد التعيني اليت نظرت فاها جلنة التعاون التقين
ملعاهدة الرباءات يف دورهتا الثالثني املعقودة يف عام  ،2017وقد وردت مشاريع الاس امترات املذكورة مضن التعممي C.
 PCT 1519اذلي أأرسل اىل مجيع املاكتب امللكفة بأأدوار يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .5و أأعد املكتب ادلويل ،بناء عىل طلب ادلورة اخلامسة والعرشين لجامتع الدارات ادلولية (انظر الفقرتني  13و69
من املرفق الثاين من الوثيقة  ،)PCT/MIA/25/13مرشوعا أخر لس امترة الطلب أخذا بعني الاعتبار الردود الواردة
خبوو التعممي  ،C. PCT 1519وقدم مرشوع الاس امترة لدلورة احلادية العرشة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،املعقودة جبنيف من  18اىل  22يونيو ( 2018انظر الوثيقة  .)PCT/WG/11/6وقد تضمن الاقرتاح
أأيضا اقرتاحا حول كيفية ادراج الاس امترة أكحد متطلبات معلية طلب التعيني.
 .6ودعا الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املكتب ادلويل اىل تقدمي الاقرتاحات ،بعد ادخال بعض
التعديالت ،اىل ادلورة الراهنة مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (انظر الفقرة  102من الوثيقة .)PCT/WG/11/26
 .7وسريا عىل خطى الفريق العامل ،أأقر املكتب ادلويل برضورة المتكن من مزيد تطوير اس امترة الطلب ابلستناد اىل
اخلربة املكتس بة .وتبعا ذلكل ،تضمن الاقرتاح ،بعد التشاور مع ادلول ا ألعضاء واملاكتب اليت تعمل كدارات حبث ،ألية متكن
من حتديث الاس امترة دون احلاجة اىل أأي قرار رمسي اضايف من امجلعية ،شبيه ابلنظام الساري يف حاةل التعلاميت الدارية
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

الاقرتاحات
 .8يتضمن مرفق هذه الوثيقة اقرتاح اس امترة طلب التعيني كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ابلضافة اىل مالحظات تساعد عىل فهم احملتوى املناسب للك قسم من أأقسام الاس امترة.
 .9وقود ادراج الاس امترة أكحد متطلبات معلية ايداع الطلب ،ورد اقرتاح بتعديل الفقرة (ه) من تفامه امجلعية الوجيه،
لتكون كام ييل:
ااجراءات تعيني الدارات ادلولية:
ا( أأ) يُوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية (ااملكتبا) اذلي يطلب التعيني بأأن حيول عىل
املساعدة من ادارة واحدة أأو أأكرث من الدارات ادلولية القامئة لعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل
تقدمي الطلب.
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ا(ب) وينبغي أأن يُقدَّم أأي طلب لتعيني مكتب ما ادار ًة دولي ًة قبل املوعد املقرر بوقت كف لتنظر فيه مجعية
معاهدة الرباءات ،لاتحة الوقت للجنة التعاون التقين لتس تعر الطلب اس تعراضا كفيا .وينبغي للجنة التعاون التقين
أأن جتمتع بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشهر عىل ا ألقل من انعقاد مجعية معاهدة الرباءات ،يف أأعقاب دورة
الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات (اليت تُعقد عاد ًة يف شهر مايو أأو يونيو تقريب ًا من لك عام) اذا أأمكن ذكل ،ليك
ي ُسدي خرباؤها املشورة بشأأن الطلب اىل مجعية معاهدة الرباءات.
ا(ج) وعليه ،ينبغي أأن يرسل املكتب الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اىل املدير العام يف موعد يفضا ل أأل يتجاو
 1مارس من الس نة اليت ستنظر فاها مجعية معاهدة الرباءات يف الطلب ،ويف مجيع احلالت يف موعد يتيح للمدير
العام الوقت الاكيف لرسال رسائل ادلعوة اىل اجامتع اللجنة املذكورة قبل شهرين عىل ا ألقل من افتتاح ادلورة.
ا(د) وينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع معايري
التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية ،ويكون مس تعد ًا لبدء العمل بوصفه ادار ًة دولية يف أأقرب وقت
ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني ،مبا ل يتجاو  18شهر ًا تقريب ًا بعد التعيني .وفامي خيص رشط أأن يكون دلى املكتب
الطالب للتعيني نظام لدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العمل ،فعند
انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية ،يكفي أأن يكون قد خُطط للنظام بشلك كمل ،ويُفضَّ ل أأن تكون
هناك أأنظمة مماثةل مس تخدمة يف أأعامل البحث والفحص الوطين لبرا اخلربة املناس بة.
ا(ه) وينبغي أأن حييل املكتب مجيع الواثئق ادلامعة لطلبه ُحتال اس امترة الطلب املس توفاة واملقدمة اىل جلنة التعاون
التقين لتنظر فاها اىل املدير العام قبل شهرين عىل ا ألقل من افتتاح دورة جلنة التعاون التقين ،ابس تخدام الاس امترة
املعيارية اليت أأاتحهتا جلنة التعاون الفين لهذا الغر  .وينبغي أأن يتضمن الطلب لك املعلومات اللزامية احملددة يف
مالحظات الاس امترة .ومىت كن سؤال يف الاس امترة غري وجيه للطلب املعينَّ ،
تعني عىل املكتب تغيريه ،عند
الاقتضاء ،بسؤال بديل يؤدي الغر نفسه.
ا(و) وينبغي أأن ُحيال بعد ذكل أأي طلب من هذا القبيل اىل مجعية معاهدة الرباءات (اليت تنعقد عاد ًة يف شهر
سب أ
مترب/أكتوبر تقريب ًا من لك عام) ،اىل جانب أأي مشورة تودر عن جلنة التعاون التقين ،هبدف البت يف الطلب.ا
 .10وبناء عليه ،يُقرتح أأن تعمتد امجلعية القرار التايل:
ايعدل التفامه اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا السادسة وا ألربعني ،املنعقدة يف جنيف
من  22اىل  30سبمترب ،واملتعلق ابجراءات تعيني الدارات ادلولية ،ويس تعا عن الفقرة (هـ) مبا ييل:ا
ا(ه) وينبغي أأن ُحتال اس امترة الطلب املس توفاة واملقدمة اىل جلنة التعاون التقين لتنظر فاها اىل املدير العام
قبل شهرين عىل ا ألقل من افتتاح دورة جلنة التعاون التقين ،ابس تخدام الاس امترة املعيارية اليت أأاتحهتا جلنة
التعاون الفين لهذا الغر  .وينبغي أأن يتضمن الطلب عىل ا ألقل املعلومات اللزامية احملددة يف مالحظات
الاس امترة .ومىت كن سؤال يف الاس امترة غري وجيه للطلب املعينَّ ،
تعني عىل املكتب تغيريه ،عند الاقتضاء،
بسؤال بديل يؤدي الغر نفسه.ا
اوسرتد الاس امترة ا ألولية املعدة للغر يف مرفق الوثيقة  .PCT/A/50/3وجيو للمدير العام تعديل هذه الاس امترة
بعد التشاور مع ادلول املتعاقدة وادارات البحث ادلويل وادارات الفحص المتهيدي ادلويل ،ا ألعضاء يف جلنة التعاون
الفين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ا
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اوتطبق اجراءات التعيني اجلديدة يف حال تعديلها ،عىل لك طلبات التعيني كدارة للبحث ادلويل ،اليت حتال بعد
اختتام ادلورة احلالية مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 .11ان مجعية احتاد معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات مدعوة اىل اعامتد القرار املقرتح الواردة يف
الفقرة  10من الوثيقة  ،PCT/A/50/3املتعلق
ابحداث اس امترة طلب تعيني مكتب أأو منظمة
حكومية دولية كدارة للبحث ادلويل أأو كدارة
للفحص ال متهيدي يف اطار معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

مرشوع اس امترة
اس امترة طلب التعيني كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 - 1معلومات عامة
(أأ) امس املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية:
(ب) التارخي اذلي تسمل فيه املدير العام طلب التعيني:

[مي أله املكتب ادلويل]
(ج) دورة امجلعية اليت ي ُطلب فاها التعيني:
(د) التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل:
(ه) ادارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اليت تساعد يف تقيمي مدى استيفاء املعايري:
 - 2املعايري املوضوعية :متطلبات التعيني ادلنيا
 - 1.2الكفاءات يف جمال البحث والفحص

تنص القاعداتن 1.36ا1ا و1.63ا1ا ،عىل أأنه :جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة
موظف عىل ا ألقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية ،وميلكون املؤهالت التقنية الال مة لجراء البحوث
والفحو .
(أأ) املوظفون املؤهلون لجراء البحث والفحص:
اجملال التقين

العدد (دوام كمل)

املياكنياك
الكهرابء/اللكرتونيات
الكميياء
البيوتكنولوجيا

اجملموع

(ب) برامج التدريب

متوسط خربة كفاحص (ابلس نوات)

التو يع حبسب املؤهالت
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 – 2.2احلد ا ألدىن للواثئق

تنص القاعداتن 1.36ا2ا و1.63ا2ا ،عىل أأنه :جيب أأن يكون يف حو ة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية
ادلولية عىل ا ألقل احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار اليه يف القاعدة  34أأو يكون يف اماكهنام احلوول عليه ،عىل أأن
يكون مرتبا عىل الوجه السلمي ألغرا البحث عىل ورق أأو بطاقات موغرة أأو دعامة الكرتونية.
(أأ) النفاذ اىل احلد ا ألدىن من الواثئق ألغرا البحث:
(ب) أأنظمة البحث:
 - 3.2اللغات

وتنص القاعداتن 1.36ا3ا و1.63ا3ا ،عىل أأنه :جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية
ادلولية موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا ،وملمون ابللغات الرضورية عىل ا ألقل لفهم
اللغات احملرر هبا أأو املرتمج الاها احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار الاها يف القاعدة 34
(أأ) اللغة (اللغات) اليت ميكن هبا ايداع الطلبات الوطنية ومعاجلهتا:
(ب) اللغات ا ألخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحوني:
(ج) اخلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أأو فهم حاةل التقنية السابقة بلغات أأخرى:
 - 4.2ادارة اجلودة

تنص القاعداتن 1.36ا4ا و1.63ا4ا ،عىل أأنه :جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية
نظام لدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة.
يس تويف نظام ادارة اجلودة الوطين املتطلبات املنوو علاها يف الفول  21من املبادئ التوجاهية اخلاصة ابلبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 -3نطاق التشغيل املنشود
(أأ) اللغة (أأو اللغات) اليت س تقدم هبا اخلدمات:
(ب) ادلوةل (ادلول) أأو مكتب (ماكتب) تسمل الطلبات اليت س تختص الدارة ابلنظر يف طلباهتا:
(ج) التقييدات املفروضة عىل نطاق العملية:
(د) الدارات ادلولية ا ألخرى اليت س تظل خمتوة ابلطلبات املودعة دلى املكتب بوفته مكتب ًا لت ا
سمل الطلبات:
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 - 4دوافع الطلب
 – 5ادلوةل (ادلول) مقدامة الطلب
(أأ) املوقع القلميي

(ب) عضوية املنظامت القلميية:
(ج) عدد الساكن:
(د) نويب الفرد من الناجت احمليل الجاميل:
(ه) النفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير ( %من الناجت احمليل الجاميل):
(و) عدد جامعات البحث:
( ) موجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات:
(ح) الوناعات احمللية الكربى:
(ط) أأكرب الرشكء التجاريني من ادلول:
(ي) معلومات أأساس ية أأخرى:
 – 6نوعية طلبات الرباءات
(أأ) عدد الطلبات الوطنية املتسلمة  -حبسب اجملال التقين
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الس نة
اجملال التقين
املياكنياك
الكهرابء/اللكرتونيات
الكميياء
البيوتكنولوجيا

س5-

س4-

س3-

س2-

س1-

اجملموع
(ب) عدد الطلبات الوطنية املتسلمة  -حبسب املسار
الس نة
س4-
س5-
املسار

س3-

س2-

اليداع الوطين ا ألول/ا ألولوية ادلاخلية
ا ألولوية بناء عىل نظام ابريس
دخول املرحةل الوطنية يف اطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات
(ج) عدد الطلبات ادلولية الواردة من مواطنني ادلوةل (أأو ادلول) أأو املقميني فاها
الس نة
س2-
س3-
س4-
س5-
اجملال التقين
املياكنياك
الكهرابء/اللكرتونيات
الكميياء
البيوتكنولوجيا

اجملموع
(د)
املؤرش
البحث
الفحص ا ألول
املنح

متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية
حمسوب اعتبارا من

الوقت (اب ألشهر)

س1-

س1-
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(ه) عبء العمل الوطين
املقياس
مجيع الطلبات العالقة
طلبات يف انتظار البحث (يف حال دفعت الرسوم املعنية)
طلبات يف انتظار الفحص ا ألول (يف حال دفعت الرسوم املعنية)
(و) الزمن والبيئة املتاحان للفاحوني لجراء البحث والفحص:
( ) جودة البحث والفحص الوطنيني:
 - 7ادلمع املطلوب
 -8مسائل أأخرى
 - 9تقيمي الدارات ا ألخرى

عدد الطلبات
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بعض املالحظات عن طريقة ملء اس امترة طلب التعيني كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
مبقتىض التفامه اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا امخلسني (انظر الوثيقة  )PCT/A/50/3ينبغي
عىل مجيع املاكتب واملنظامت احلكومية ادلولية اليت تقدم طلب التعيني كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن تس تخدم هذه الاس امترة .ويس تحسن أأن تقدم اس امترة الطلب اىل املكتب
ادلويل ،قبل اترخي  1مارس من الس نة اليت ستنظر فاها مجعية التعاون بشأأن الرباءات يف الطلب ،أأو بوفة عامة ،قبل
شهرين عىل ا ألقل قبل افتتاح دورة جلنة التعاون الفين اليت ستنظر يف طلب التعيني.
ويفضل أأن ترسل اس امترة الطلب بنسق  ،DOCXابس تخدام ا ألمناط املدجمة يف المنوذج .وجيب أأن يقترص النص الوارد
مضن الرسوم عىل احلد ا ألدىن املمكن ،و أأن يدمج يف الرمس أأو أأن يرسل ذكل النص بنسق أأو عر يساعد عىل ترمجته اىل
اللغات امخلس ا ألخرى اليت ترد فاها واثئق جلنة التعاون الفين.
وجيب ملء القسمني  1و 2من الاس امترة .غري أأنه يوىص بشلك كبري مبلء مجيع ا ألقسام ا ألخرى من أأجل مد ادلول
ا ألعضاء بوورة مكمتةل عن املكتب وادلور اذلي يقرتح أأن يؤديه مضن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وتقدم
املالحظات الواردة أأدانه بعض املعلومات الضافية عن طريقة ملء أأقسام الاس امترة اخملتلفة.

القسم  - 1معلومات عامة
(1ب) ينبغي ترك اترخي اس تالم طلب التعيني فارغا .ويتكفل املكتب ادلويل مبلء التارخي.
(1ه) يُرىج بيان الدارة أأو الدارات اليت تساعد املكتب امللمتس التعيني اذا ات ابع مكتبمك التوصية الواردة يف الفقرة ( أأ) من
اجراءات تعيني الدارات ادلولية اليت اعمتدهتا مجعية معاهدة الرباءات (الفقرة  25من الوثيقة  .)PCT/A/46/6وينبغي عادة
أأن ترد تقياميت تكل الدارات مضن القسم  9أأو مضن مرافق الطلب.

القسم  - 2متطلبات التعيني ادلنيا
 - 1.2القدرة عىل البحث والفحص
 (1.2أأ) يريم التو يع ا
املبني يف منوذج اجلدول اىل تقدمي مثال عن طريقة حتديد املكتب لسعة خربة لك فاحص ومعقها .غري أأنه
يعن للمكتب أأن يو ع معلومات أأخرى تؤدي نفس الغر  ،بشلك خمتلف ،اذا ر أأى أأن ذكل س يتيح ألعضاء جلنة التعاون
الفين فهام أأفضل.
(1.2ب) ينبغي أأن يقدم املكتب تفاصيل برامج التدريب املعدة للفاحوني اجلدد و أأنشطة التدريب اجلارية للفاحوني
احلاليني .وميكن أأن تغطي التفاصيل البحث والفحص العامني وموضوعات امحلاية اخلاصة وتدريب املدربني ،مبا يف ذكل
الفرتات الزمنية العادية املكرسة للتدريب.
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 - 2.2احلد ا ألدىن من الواثئق
 (2.2أأ) ينبغي أأن يتضمن هذا البند ،أأحد البيانني التاليني ،وهام :ا1ا بيان ينص عىل أأنه ادلى املكتب اماكنية النفاذ الاكمل
اىل احلد ا ألدىن من الواثئق ألغرا البحثا؛ أأو ا2ا بيان ينص عىل أأن املكتب دليه اماكنية النفاذ اجلزيئ .وينبغي عىل
املكتب ،يف احلاةل الثانية ،أأن يبني مايه جمالت الواثئق غري املتاحة دليه حاليا ،وكيف ومىت ينوي املكتب أأن تكون دليه
اماكنية النفاذ ل ألجزاء الوجاهة (جيب أأن يمت ذكل قبل تعيني املكتب من طرف مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كدارة
دولية).
(2.2ب) وينبغي أأن يبني املكتب نظم تكنولوجيا املعلومات (قواعد البياانت أأو اجملموعات الورقية) املس تخدمة يف
البحث عن أأشاكل خمتلفة من التقنية الوناعية السابقة .وينبغي بيان نطاق تغطية قواعد البياانت اذا مل يكن معروف ًا أأو بدهيي ًا
من الس ياق .وجيب ،معوما ،الرتكزي يف هذا القسم عىل نطاق تغطية قواعد البياانت املتاحة عوض ًا ا ألدوات احملددة
املس تخدمة للنفاذ الاها.

 - 3.2اللغات
 (3.2أأ) أأدرج هذا البند يف الاس امترة أكساس ،اذ ينبغي أأن يكون أأعضاء اجلنة التعاون الفين قادرين دون أأي اس تفسار
اضايف عىل افرتا أأن أأغلب الفاحوني ،ان مل يكن مجيعهم ،يمتتعون مبهارات جيدة يف اللغات اليت ميكن هبا ايداع الطلبات
الوطنية ومعاجلهتا.
(3.2ب)و(ج) تتعلق هااتن القاعداتن أأساسا ابملعلومات اليت تبني قدرة الفاحوني عىل التعامل مع الواثئق الواردة مع الطلب
بلغات احلد ا ألدىن للواثئق .غري أأنه ميكن ذكر املعلومات املتعلقة بأأي لغة أأخرى .وميكن أأن يتضمن الرد عىل البند (ب)
املعلومات املتعلقة بعدد الفاحوني وتو عهم حسب اجملالت التقنية واخلربات اللغوية املتاحة .وقد يكون من املفيد أأن يشمل
الرد عىل البند (ج) املعلومات املتعلقة ابلرتمجة اللية املدجمة يف خدمات البحث أأو اماكنية تواصل الفاحوني مع أأخوائيني
لغويني عند احلاجة.

 - 4.2ادارة اجلودة
أأقرت اجراءات تعيني املاكتب كدارة دولية (الفقرة (د) من التفامه الوارد يف الوثيقة  )PCT/A/50/3بأأنه ل ميكن تفعيل
نظم ادارة اجلودة املطلوبة يف هذه املرحةل ابلاكمل .وذلا ينبغي ارفاق تقرير ،وفق ًا للمنوذج اذلي تس تخدمه الدارات ادلولية،
ايبني اىل أأي مدى يس تويف نظام ادارة اجلودة الوطين املتطلبات املنوو علاها يف الفول  21من املبادئ التوجاهية اخلاصة
ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعند الاقتضاء ،التعديالت اخملطط لها
لضامن أأن يليب النظام متطلبات التشغيل كدارة دولية.
وس يكون من املفيد أأن تتضمن املعلومات اليت ترد مبارشة يف هذا القسم اس تعراضا موجزا لنظام ادارة اجلودة ،يتضمن
معلومات عام اذا كن املعيار خيضع لس تعرا خاريج مبا يتالءم مع معيار اجلودة ادلويل  ISO 9001أأو معايري دولية
أأخرى ،ومدة تشغيل النظام.
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ويف حال ايداع طلب بوفة منظمة دولية تتأألف من مجموعة من املاكتب الوطنية ،يُرىج بيان تفاصيل ا ألنظمة املطبَّقة يف لك
مكتب وطين.
ويف حال ايداع طلب بوفة منظمة دولية تتأألف من مجموعة من املاكتب الوطنية ،يرىج بيان الرتتيبات اليت وضعت لضامن
تو يع مالمئ للتقارير يف توقيت مناسب وابجلودة املطلوبة.

 - 3نطاق التشغيل املنشود
هيدف هذا القسم اىل متكني جلنة التعاون الفين من تقيمي أأي دور س يلعبه املكتب يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
برمته .وقد تضاف بعض ا ألس ئةل ،لكام كن ذكل مناس با ،من أأجل اكتساب فهم أأفضل للمسائل الوجاهة خبالف اللغات
ونطاق التشغيل اجلغرايف املنشود.

 - 4دوافع الطلب
ميكن هذا البند املكتب من بيان تفسري عام ومكمتل دلوافع تقدمي الطلب ابجيا  ،مبا يف ذكل خاصة الفوائد اليت يتوقع املكتب
أأن حيققها التعيني :ا1ا دلولته أأو اقلميه ،ا2ا وللمكتب يف حد ذاته ،ا3ا ولنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات برمته.

 - 5ادلوةل (ادلول) مقدامة الطلب
تكون أأغلب الدارات عند بدء معلياهتا متخووة يف قبول الطلبات يف دولها ،ابلضافة رمبا اىل دوةل أأو دولتني جماورتني،
ذلا فان الغر من هذا القسم هو توفري معلومات عن املس توايت احملمتةل للطلب احمليل عىل خدمات املكتب اذا ِ اعني
واملس توى العام لدلمع اذلي تقدمه احلكومة ( أأو احلكومات) املعنية يف جمال الابتاكر واملسائل املرتبطة به.
وقد ل يكون ذكل وجاه ًا اذا كن املكتب امللمتس التعيني منظمة حكومية دولية أأو مكتب ًا وطني ًا ل يعزتم توفري خدمات اىل
مواطين بدله أأو املقميني فيه .ويف تكل احلاةل ،ميكن اغفال هذا القسم أأو تقدمي معلومات بديةل تتقدم معلومات أأفضل عن
القلمي اذلي سرتد منه الطلبات اليت ينشد أأن يعاجلها املكتب يف املراحل ا ألوىل للعمليات.
 (5أأ) وميكن أأن يتضمن الطلب خريطة اذا كن ذكل سيساعد عىل ابرا املوقع ،وعضوية املنظمة احلكومية ادلولية اليت
يتأألف مهنا املكتب ،وادلول اجملاورة ،و أأمه الرشكء التجاريني ،ورشكء امللكية الفكرية أأو أأي عوامل أأخرى قد تكون وجاهة
للطلب.
(5ب) وليس الغر من هذا القسم أأن تقدم املاكتب قامئة كمةل مجليع املنظامت القلميية اليت تنمتي الاها ،ولكن س يكون من
املفيد أأن يلفت الطلب الانتباه اىل املنظامت اليت تؤثر بشلك هام عىل بيئة امللكية الفكرية والتجارة ونقل التكنولوجيا يف
ادلوةل املعنية.
 5من (ج) اىل (ط) ينبغي أأن تعمتد هذه البنود أكمثةل عن أأنواع الوقائع وا ألرقام اليت قد تساعد عىل اثبات:


موقف املكتب من الوناعات و أأنشطة البحث والتطوير عىل الوعيد الوطين اليت قد تعمتد عىل خدماته،

-

نظام امللكية الفكرية الوطين اذلي يدمعه املكتب يف الوقت الراهن،
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-

خدمات دمع امللكية الفكرية ذات الوةل املتاحة ملودعي الطلبات اذلين قد يس تخدمون املكتب أأثناء أأداء
دوره املقبل كدارة دولية ،واليت قد تساعد عىل تطوير سوق الطلبات ادلولية يف اطار معاهدة التعاون الفين،
أأو قد تتطور بتعيني املكتب كدارة دولية.

 ) (5وميكن يف هذا القسم عىل سبيل املثال ادراج مكتبات الرباءات أأو مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
(5ي) وميكن يف هذا القسم ادراج ملخص أأو رابط اىل اسرتاتيجيات ابتاكر وطنية أأو خطط تمنية اقلميية تشمل امللكية
الفكرية ،وتساعد عىل ابرا مدى تالءم الطلب مع تكل الاسرتاتيجيات واخلطط.

 - 6نوعية طلبات الرباءات
ان الغر من هذا القسم هو توفري معلومات عن خربة املكتب املوثَّقة يف معاجلة طلبات يف لك اجملالت التقنية .ونظر ًا اىل
أأن أأغلب الدارات ادلولية ختدم أأولي ًا وبشلك كبري مواطين دولها أأو املقميني فاها ،فس ِ ا
تبني هذه املعلومات ،ابلضافة اىل
املعلومات املطلوبة يف القسم  ،2قدرة املكتب عىل استيعاب عبء معل أأكرب من دون تأأخريات كبرية يف همل معاجلة
الطلبات الوطنية أأو ادلولية.
ويف حال اس تخدم هذا القسم ،فليس من الرضوري اتباع نفس شلك اجلدول الوارد يف المنوذج .وجيو ادراج احواءات أأو
تو يع املعلومات بطرق بديةل ،اذا كن ذكل س يعطي فكرة أأفضل عن معل املكتب .غري أأنه يف حال تو يع املعلومات حسب
اجملالت التقنية بشلك خمتلف ،حيبذ أأن يتالءم التو يع مع بياانت جمالت خربة الفاحوني املبني يف القسم .1.2
(6د) وجتدر الشارة اىل أأن النظم الوطنية تتباين تباين ًا كبري ًا ول س امي عندما يتعني طلب اجنا أأعامل حبث وحفص .وغالب ًا ما
تقيس املاكتب ا ألداء بطرق خمتلفة .وينبغي ،يف حال أأدرج هذا اجلدول ،أأن يذكر املؤرش أأساس قياسه مثل اترخي اليداع أأو
ا ألولوية أأو طلب تنفيذ العملية املعنية أأو اترخي أخر .وحيث أأن النظام الوطين يشمل عددا من املسارات الطوعية اليت
ختتلف أاثرها اختالف ًا جذر ًاي (من قبيل الفحص املؤجل) ،جيو تو يع املؤرشات اىل فئات خمتلفة .وينبغي للمكتب أأن ينظر
يف اماكنية تو يع البياانت حبسب اجملال التقين يف حال وجود تفاوت كبري بني اجملالت.
(6و) وميكن أأيضا أأن يقدم املكتب معلومات عن املهل اليت يقضاها الفاحوون عادة من أأجل اجراء حبث وحفص للطلبات
الوطنية ،أأو اليت يتوقع أأن يسمح هبا خالل البحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ،ابلستناد اىل ادلراسات التحضريية .وميكن
أأيضا تقدمي تفاصيل بيئة العمل املتاحة لضامن سالمة معل الفاحوني وانتاجيهتم.
 ) (6وجيو أأن يقدم املكتب معلومات تثبت جودة حبثه وحفوه الوطنيني مث ًال عن طريق دراسات مقارنة أأجنزت بشأأن
طلبات متاكفئة حبهثا وحفوها املكتب وماكتب أأخرى.

 - 7ادلمع املطلوب
يتوقع أأن حيتاج لك مكتب يلمتس التعيني ،بدرجة معينة ،اىل بعض املساعدة يف اعداد وضبط أأنظمته واجراءاته ملبارشة
أأعامهل كدارة دولية فض ًال عن ضامن صيانهتا املس مترة وتطويرها عىل النحو السلمي .غري أأنه ينبغي أأن يكون لدلول املتعاقدة
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احلق يف اعتبار أأن أأي مكتب يفيد بأأنه يس تويف معايري التعيني قادر عىل االعمل بذاتها بشلك كبري ،و أأن يكون عىل دراية
مبدى احلاجة اىل مساعدات كربى لالس تجابة لحتياجات طارئة نتيجة التعيني.
وينبغي يف هذا القسم ادراج بيان نوع املساعدة اليت س ُتلمتس من املكتب ادلويل أأو ادلول املتعاقدة ا ألخرى فامي خيص
اس تكامل الاس تعدادات للعمل كدارة دولية ،مثل طلب املساعدة لتدريب الفاحوني أأو تطوير نظم تكنولوجيا معلومات
ملعاجلة اس امترات واتوالت وتدفقات معل جديدة.
ول يسعى هذا القسم اىل تناول مسائل املساعدات التقنية اخلارجة عن نطاق معل املكتب كدارة دولية وان كن من املمكن
أأن يؤدي جناح التعيني كجزء من اسرتاتيجية وطنية فعاةل للملكية الفكرية اىل ايدة الطلب احمليل عىل طلبات الرباءات
فزايدة احلاجة اىل املساعدة يف تكل املسائل.

 - 8مسائل أأخرى
يتيح هذا القسم اجملال لدراج أأية تعليقات اضافية يراها املكتب هممة للطلب ،ول تالمئ أأي أأقسام أأخرى.

 - 9تقيمي الدارات ا ألخرى
ميكن يف هذا القسم ادراج معلومات عن التقياميت اليت أأجرهتا الدارات املشار الاها يف القسم (1ه) (ان وردت اشارات
مماثةل) ،أأو أأن يتضمن اشارة اىل التقياميت اليت أأرفقت عىل حدة.
[هناية املرفق والوثيقة]

