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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
التعيني كإدارة للبحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل ) (ISA/IPEAواإلعالن عن
اإلدارات املختصة من قبل مكاتب تسلم الطلبات

وثيقة من اإعداد الهند
 .1عرض مكتب الرباءات الهندي اقرتاحا يف هذا املوضوع (الوثيقة  )PCT/MIA/26/12عىل ادلورة السادسة
والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية ،اليت عقدت يف فرباير  2019يف القاهرة ،مرص.
 .2ويرد موجز للمناقشات بشأأن الاقرتاح املعروض عىل ادلورة السادسة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية يف
الفقرات من  47اإىل  53من ملخص الرئيس (الوثيقة  ،PCT/MIA/26/13الواردة يف مرفق الوثيقة )PCT/WG/12/2
عىل النحو التايل:
" .47استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/26/12
" .48و أأشار املكتب الهندي للرباءات اإىل أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة هيدف اإىل جعل خدمات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات أأيرس منا ًل و أأكرث نفع ًا ملُودعي الطلبات .وقال اإن متطلبات وإاجراءات التعيني كإدارة دولية ترسي،
حسب املامرسات املتبعة حالي ًا ،عىل مجيع املاكتب اليت تسعى اإىل التعيني .عالو ًة عىل أأن لك مكتب من ماكتب
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تسمل الطلبات ُُي ِّدد اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اخملتصة ببحث وحفص الطلبات ادلولية املُودَعة
دلى هذا املكتب .وذكر أأن ذكل يرسي عىل الطلبات ادلولية اليت يُودعها املواطنون أأو املقميون يف الهند دلى املكتب
ادلويل بوصفه أأحد ماكتب تسمل الطلبات ،ومن َّمث ل يس تطيع مودع الطلب أأن خيتار سوى اإدارات البحث ادلويل
وإادارات الفحص المتهيدي ادلويل اليت تُعلن عن اختصاصها ماكتب تسمل الطلبات يف البدل اذلي ُيمل جنسيته أأو
يقمي فيه مودع الطلب.
" .49ومىض املكتب الهندي للرباءات يقول اإنه ل جيوز ،حسب الآلية احلالية ،ألي ُمو ِّدع من أأي دوةل من ادلول
ا ألعضاء أأن يس تفيد من اخلدمات اليت تقدهما مجيع الإدارات ادلولية امل ُ ِّقدمة للخدمات .وذكر أأنه يف حاةل اشرتاك
ُمودعني من بدلان خمتلفة يف اإيداع الطلب ،تكون أأماهمم خيارات أأكرث ألنه جيوز اختيار اإدارة البحث ادلويل أأو اإدارة
الفحص المتهيدي ادلويل اإذا كن من حق أأحد املُودعني عىل ا ألقل أأن خيتار املكتب بوصفه اإدارة للبحث ادلويل أأو
الفحص المتهيدي ادلويل ،ومن َّمث ل تكون اخليارات متاحة مجليع املودعني عىل قدم املساواة .واقرتح املكتب املساواة
بني مجيع املودعني يف فرص الاس تفادة من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل زايدة كفاءة النظام وتعزيز
اس تخدامه .وينبغي أأل يُقيَّد هذا الاختيار بسبب عدم وجود ترتيبات ثنائية .وميكن أأن ي ُسهِّل نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات عىل املودعني ممارسة أأعامهلم التجارية بشلك أأفضل عن طريق تبس يط الإجراءات وإااتحة مزيد من
اخليارات ملودع الطلب .ومن شأأنه ذكل أأن يشجع مزيد ًا من املودعني عىل اس تخدام النظام.
" .50وذلكل ،اقرتح املكتب الهندي للرباءات أأن تنظر مجيع الإدارات يف اإدخال تغيريات عىل الآلية احلالية من
أأجل السامح ل إالدارات ادلولية ابلتعامل مع مجيع ادلول .وقال اإن اخلطوة املمتثةل يف قيام ماكتب تسمل الطلبات يف لك
دوةل من ادلول ا ألعضاء يف املعاهدة ابلإعالن عن الإدارات اخملتصة ابإجراء البحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل
ميكن يف هناية املطاف اإلغاؤها حبيث يتس ىن ملودعي الطلبات من مواطين أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء أأو من املقميني
فهيا أأن خيتاروا أأ ًاي من الإدارات ادلولية للقيام ابلبحث ادلويل لطلباهتم ادلولية .و أأضاف أأنه فامي خيص اختيار اإدارة
الفحص المتهيدي ادلويل ،ميكن أأن يعمتد هذا الاختيار عىل الإدارة املُختارة لإجراء البحث ادلويل للطلب ،اإذا كن
هذا الرشط يرسي عىل اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل.
" .51واختمت املكتب الهندي للرباءات لكمته قائ ًال اإن هذا الاقرتاح ميكن تنفيذه دون اإدخال أأي تغيريات عىل
املعاهدة ولحئهتا التنفيذية ،اإذا أأعلنت مجيع ماكتب تسمل الطلبات اختصاص مجيع اإدارات البحث ادلويل والفحص
المتهيدي ادلويل .وذكر أأن بعض العقبات التقنية املُتوقع مواهجهتا عند تنفيذ هذا الاقرتاح تشمل الرتتيبات اليت تتخذها
ماكتب تسمل الطلبات لإرسال رسوم البحث ونُسخ البحث اإىل اإدارات البحث ادلويل .وريامث تُط َّبق هذه الرتتيبات،
اإما بني املاكتب بشلك مبارش أأو من خالل املكتب ادلويل ،اقرتح املكتب الهندي للرباءات أأن ي ُسمح ،يف البداية،
مل َ ْن يُودعون طلبات دولية من خالل املكتب ادلويل بوصفه أأحد ماكتب تسمل الطلبات بأأن خيتاروا أأي اإدارة من
الإدارات ادلولية للقيام ابلبحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل .و أأضاف أأن هذه الإجراءات املفصةل ميكن وضعها
فور موافقة الإدارات من حيث املبد أأ عىل الاقرتاح.
" .52وذكرت الإدارات أأهنا مل يتوفر دلهيا وقت كف لإعداد ردود رمسية عىل املقرتحات الواردة يف الوثيقة .و أأضافت
أأن بعض الاعتبارات ا ألولية تمتثل يف أأنه س توجد صعوابت تقنية وقانونية تتعلق مبنح احلرية التامة يف اختيار اإدارة
البحث ادلويل ،مبا يف ذكل التسلمي الفعال لنُسخ البحث بني أأزواج املاكتب يف حاةل عدم توفر خدمة نُسخ البحث
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الإلكرتونية ،واحلاجة اإىل ترجامت ،واحلاجة اإىل تغيري قوانني وطنية أأو أأحاكم بعض التفاقات ادلولية ا ألخرىُ .وذكر
أأن كثري ًا من مودعي الطلبات ميكهنم ابلفعل اختاذ ترتيبات للحصول عىل بعض الفوائد املقرتحة بفضل اخليارات الناجتة
عن اشرتاك مودعني ُيملون جنس يات خمتلفة أأو يقميون يف بدلان خمتلفة.
" .53ودعا الاجامتع املكتب ادلويل اإىل ختصيص ساحة جديدة يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي املعين
ابجلودة من أأجل مناقشة املسائل املنبثقة عن املقرتحات الواردة يف الوثيقة".
 .3وبناء عليه ،فتح املكتب ادلويل صفحة نقاش عىل منتدى الوييك الإلكرتوين للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف
 15مارس  ،2019دعا فهيا مجيع الإدارات ادلولية للتعليق عىل املوضوع حبلول  15أأبريل  .2019ومل تعلق سوى اإدارة دولية
واحدة حىت ذكل احلني طالبة اإدخال حتسينات عىل أأسس الاقرتاح.
.4

وا ألس باب واملزااي التالية ،بعضها مكرر من الاقرتاح ،معروضة عىل نظر الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات:


حبسب الآلية احلالية ،ما اإن تعني مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مكتبا كإدارة دولية ،ل ميكن معليا
ملودعي الطلبات من مواطين أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء أأو من املقميني فهيا أأن خيتاروا ا إلدارة بوصفها اإدارة
للبحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل لطلباهتم ادلولية .مث اإن "اإعالن إادارة البحث ادلويل أأو الفحص
المتهيدي ادلويل اخملتصة" من طرف املاكتب املس تلمة للطلبات للك دوةل عضو يزيد خطوة إاىل ا ألمام ابجتاه
الاعرتاف املتبادل من طرف لك دوةل عضو .وذلكل أأثر كبري عىل الاعرتاف/التعيني اذلي ينفذ حىت الآن
ابتباع الإجراء السلمي حيث مجيع ادلول ا ألعضاء يه طرف ابلفعل يف معلية صنع القرار .ول جيب تقييد
التعاون املتعدد ا ألطراف مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بسبب عدم وجود ترتيبات ثنائية.



وتتسم ا ألعامل التجارية ،يف عامل اليوم ،بكوهنا عابرة للحدود ودلهيا رشكء متعددون من أأجل البحث والإنتاج
والتسويق وما اإىل ذكل .ويقرر مودعو الطلبات يف احلاجة للحصول عىل براءة اخرتاع واختيار اإدارة للبحث
ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل ابلستناد اإىل عوامل متنوعة .ويف حاةل اشرتاك ُمودعني من بدلان خمتلفة
يف اإيداع الطلب ،تكون أأماهمم خيارات أأكرث ألنه جيوز اختيار اإدارة البحث ادلويل أأو اإدارة الفحص المتهيدي
ادلويل اإذا كن من حق أأحد املُودعني عىل ا ألقل أأن خيتار املكتب بوصفه اإدارة للبحث ادلويل أأو الفحص
المتهيدي ادلويل .وهذا الاختيار ل يتاح مجليع املودعني عىل قدم املساواة وذلكل جيب تعديل القواعد لتساير
العامل املتغري.



ويسمح نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احلايل ،ابعتباره معاهدة متعددة ا ألطراف ،مجليع مودعي
الطلبات بتعيني أأو انتخاب أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء خالل املرحةل الوطنية .وبمتكني مودعي الطلبات من
اختيار أأية اإدارة دولية كإدارة للبحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل س يكون التعاون بني الإدارات
ادلولية أأكرث جدوى ،حيث أأن الإدارات ادلولية تقر ابخلدمات اليت تقدهما الإدارات ا ألخرى وتقر مجيع ادلول
ا ألعضاء بتساوي اخلدمات اليت تقدهما كفة الإدارات ادلولية.



وبتبس يط الإجراء وإااتحة املزيد من الاختيارات ملودع الطلب ،س ميكن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
بشلك أأفضل من تيسري مزاوةل مودعي الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل ألعامل التجارية.
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وسيمت حتسني اس تخدام املوارد وتعممي أأفضل املامرسات .وسيشجع ذكل املزيد من مودعي الطلبات عىل
اس تخدام نظام التعاون بشأأن الرباءات.
 .5ويرى املكتب ا ألورويب للرباءات أأنه من املمكن ،يف البداية ،أأن يتاح ملودعي الطلبات ادلولية عن طريق املكتب
ادلويل ،ابعتباره مكتبا مس تلام للطلبات ) ،(RO/IBاختيار أأية اإدارة من الإدارات ادلولية كإدارة للبحث ادلويل أأو الفحص
المتهيدي ادلويل .ويُقرتح ذكل ألن أآليات نقل الرسوم والواثئق تس تخدم ابلفعل بني خمتلف املاكتب واملكتب ادلويل .ويقرتح
أأيضا أأنه ميكن توس يع نطاق الآلية تدرجييا اإىل املاكتب ا ألخرى املس تلمة للطلبات.

 .6اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
بتفاصيل الاقرتاح والتعليق عىل اخلطوات املقبةل
املقرتحة يف الفقرة .5
[هناية الوثيقة]

