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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

ن  إحالة مهمات
َّ
 واملختاراملكتب املعي

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص

دخالها حتتوي هذه الوثيقة  .1 الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات من أ ج: متكني  عىلعىل تعديالت مقرتح اإ
حاةل همامتادلول املتعاقدة من  ىل مكتب أ خر يف أ ي دوةل متعاقدة أ خرى أ و منظمة حكومية دولية. مكتهبا املعنَي  اإ  واخملتار اإ

 اخللفية

دة املرونة املتاحة يف ظ: نظام معاهدة الرباءات ابلسامح رصاحًة أ عرب عدد من ادلول ال عضاء عن رغبته يف زاي .2
قلميية بأ ن "تغلق  حاةل" طريقها الوطينلدلول املتعاقدة غري ال عضاء يف معاهدة براءات اإ ىل  وأ  املعنَي  مكتهبا همامت ابإ اخملتار اإ

دخول املرحةل الوطنية مبارشة أ مام د ذكل للمودعني مكتب دوةل متعاقدة أ خرى أ و منظمة حكومية دولية. فال يُسمح بع
ماكنية احلصول عىل حامية الرباءات يف تكل ادلوةل ال وىلاملكتب الوطين لدلوةل املتعاقدة " منا تتاح اإ مينحها براءة  مبوجب". واإ

لهيا همامتاملكتب أ و املنظمة احلكومية ادلولية اليت  مدد أ اثر حامية الرباءة اخملتار. ويف هذه احلاةل، تُ  وأ  املكتب املعنَي  أ حليت اإ
 وادلوةل املتعاقدة للمكتب أ ساس اتفاق ثنايئ بني تكل ادلوةل " عىلال وىلاملمنوحة لتشم: ادلوةل املتعاقدة "

لهيا همامتاحلكومية ادلولية اليت  املنظمة أ و  املعنَي واخملتار. املكتب أ حيلت اإ

غالقاملكتب ادلويل أ ن الإطار القانوين احلايل لنظام معاهدة الرباءات ل جيزي ل ي دوةل " ورأ ى .3 " طريقها الوطين اإ
ل قلميية ابملعىن املقصود يف املادة  اإ ذا اكنت طرفًا يف معاهدة براءات اإ حدى ادلول (. ومىت أ غلقت 1)45اإ طريقها الوطين اإ

" 13الفقرتني الفرعيتني " ابملعىن املقصود يفاملكتب اخملتص املعنَي أ و اخملتار ذكل ال ساس، توىل املكتب الإقلميي دور  عىل
الطريق الإقلميي ملعاهدة الرباءات  من خاللسمح للمودعني الامتس امحلاية يف تكل ادلوةل يُ ف ، 2 " من املادة14و"
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ت جيزي دلوةل غري طرف يف معاهدة ول يوجد حاليًا حمك رصحي يف معاهدة الرباءا 1(.2)45" و2("1)4املادتني  مبوجب
غالق طريقها الوطين بتكل الطريقة. قلميية اإ  براءات اإ

ىلوأ قر املكتب ادلويل  .4 قلميية  ال عضاء تعاقدة غريامل ول ادل نيمتك ابحلاجة، يف بعض احلالت، اإ يف معاهدة براءات اإ
طار نظام  من حاةل بعض أ و لك املهامت اليت يضطلع هبا مكتهبا الوطين يف اإ ل س باب ختص عادًة الفعالية معاهدة الرباءات اإ

)ب( رصاحًة عىل أ نه جيوز دلوةل متعاقدة 1.19وذلكل، تنص القاعدة التاكليف أ و نقص املوارد والكفاءات أ و غريها.  أ و
ىل مكتب دوةل متعاقدة أ خرى أ و منظمة حكومية دولية. وقد اس تفادت  همامت حتي: أ ن دوةل  37مكتهبا لتسّلم الطلبات اإ

ذ أ حالتمتعاقدة حىت ال ن من تكل الإماكنية  ىل ماك ، مبوجبتسّلم الطلباتل  اتهبماكهمامت  اإ تب دول متعاقدة اتفاق ثنايئ، اإ
 2املكتب ادلويل. س امي ، ولحكومية دولية تأ خرى أ و منظام

 الاقرتاح

ضافة قاعدة جديدة بناء عىل ما تقَدم، يُقرتح تعدي: الالحئة التنفيذية عىل النحو املبنَي يف مرفق  .5 هذه الوثيقة ابإ
50القاعدة  )يه

)اثنيا(
ىل املكتب الوطين ل ي دوةل متعاقدة أ ن حتي: همامت دوةل متعاقدة للك  يك جتزي رصاحةً (  مكتهبا املعنَي اإ

50من أ ج: متديد نطاق تطبيق القاعدة  5.76أ خرى أ و أ ي منظمة حكومية دولية. ويُقرتح أ يضًا تعدي: القاعدة 
)اثنيا(

اجلديدة  
 املكتب اخملتار. همامت ليشم:املقرتحة 

، حتم: لإحدى ادلول املتعاقدة تاراخمل عنَي أ و املكتب امل  أ داء همامتومىت وافق مكتب أ و منظمة حكومية دولية عىل  .6
ليه املهامتلك ب اضطلعطلب دويل، و أ ي يف  تكل ادلوةل املتعاقدةلك احلقوق واملسؤوليات املرتبطة بتعيني أ و اختيار   احملاةل اإ

 ملعاهدة الرباءات. طبقاً 

50ومبوجب القاعدة  .7
)اثنيا(

حاةل همامت مكتهبا املعنَي أ و اخملتاراجلديدة املقرتحة، تُلَزم    أ ي دوةل متعاقدة تتفق عىل اإ
 ؛ مث ينرش املكتب ادلويل ذكل الإخطار يف اجلريدة يف أ قرب فرلصةختطر املكتب ادلويل بأ ي اتفاق من ذكل النوع بأ ن

 (.الرباءات بناء عىل معاهدة مودعي الطلباتدلي: يف  ذكل )ويبنيمِ 

ن   .8 ىل التعليق عىل اإ الفريق العام: مدعٌو اإ
دخالها  الالحئة التنفيذية  عىلالتعديالت املقرتح اإ

َ املب و ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  نة يف مرفق ي
 هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                
1

ل مبوجب ميكن الاطالع عىل قامئة ادلول اليت ل   قلميية ميكن الامتس امحلاية فهيا اإ  .http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html  عرب املوقع التايلبراءة اإ
2

 .http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp  عىل املوقع التايل دلي: املودع بناء عىل معاهدة الرباءاتانظر املرفق "جمي" من  

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp


PCT/WG/11/7 
ANNEX 

 املرفق
 

دخالها املقرتح تالتعديال  3الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل اإ

 احملتوايت

50 القاعدة
(اثنيا)

 2 ......................................................................................................... املعنَي  املكتب وظائف 

50
(اثنيا)

 2 .............................................................................................. املعنَي  املكتب وظائف تفويض 1

 3 ....................................... اخملتارة املاكتب دلى الإجراءات عىل القواعد بعض وتطبيق ال ولوية وثيقة ترمجة 76 القاعدة

ىل 76.1  3 .......................................................................................................... [تغيري دون] 76.4 اإ

 3 ........................................................... اخملتارة املاكتب دلى الإجراءات عىل القواعد بعض تطبيق 76.5

  

                                                
3

ىل حالت الإضافة واحلذف   .بتسطري النص املعين أ و شطبه ،عىل التوايل، املقرتحة يُشار اإ
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50القاعدة 
)اثنيا(

 
 املكتب املعنَي  همامت

50
)اثنيا(

حاةل همامت  1  املكتب املعنَي اإ

مع منظمة حكومية دولية عىل أ ن يقوم املكتب  متعاقدة أ خرى أ وجيوز للك دوةل متعاقدة أ ن تتفق مع دوةل  )أ (
الوطين لدلوةل ال خرية أ و تقوم املنظمة احلكومية ادلولية ابلعم: للك ال غراض أ و للبعض مهنا نيابة عن املكتب الوطين لدلوةل 

ىل الطلبات ال وىل مككتب  نت فهيا ادلوةل ال وىل.معنَي ابلنس بة اإ  ادلولية اليت عيمِ

ىل منظمة املكتب املعنَي ختطر ادلوةل املتعاقدة اليت حتي: همامت  )ب( ىل املكتب الوطين دلوةل متعاقدة أ خرى أ و اإ اإ
ليه يف ويل ويتوىل املكتب ادل يف أ قرب فرلصة. الفقرة )أ ( من هذه القاعدة حكومية دولية، املكتب ادلويل ابلتفاق املشار اإ

 .نرش ذكل الإخطار يف اجلريدة يف أ قرب فرلصة
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 76القاعدة 
 وتطبيق بعض القواعد ترمجة وثيقة ال ولوية

 عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة

ىل  76.1  [دون تغيري] 76.4اإ

 املاكتب اخملتارةدلى  عىل الإجراءات القواعد بعض تطبيق 76.5

)اثنيا(، رشط 51و )اثنيا(50و )اثلثا(49و )اثنيًا(49و 49و 47.1)ز( و22.1)ج( و20.8و 3)اثلثا(13 تطبق القواعد
 أ ن يكون من املفهوم

ىل املكتب اخملتار ]دون تغيري[  "1" ىل املكتب املعني أ و ادلوةل املعينة يقصد هبا الإشارة اإ شارة فهيا اإ أ ن لك اإ
 أ و ادلوةل اخملتارة عىل التوايل؛

ىل 2"  ]دون تغيري[ "4" اإ

 ق والوثيقة[]هناية املرف


