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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

 1024يونيو  21اإىل  20جنيف، من 
 
 

 الطلبات التابع للمكتب الدويلمكتب تسلم التصرف أمام حق 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

املكتب الوطين يف أأي دوةل متعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن الترصف أأمام  ق  أأن أأي خشص هلاملفرتض من  .2
مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب ادلويل، برصف النظر عن جنس ية املودع أأو الترصف أأمام ينبغي أأن يمتتع حب   الرباءات

قامته.  دارة البحث ، هبذه الصفة املكتب ادلويليترصف أأمام ويكون من ق  هذا الشخص، عند تعيينه، أأن حمل اإ واإ
دارة عند الاقتضاء، وأأيضا، ادلويل دارة معينة للبحث الإضاادلويل لفحص المتهيديا، اإ  يف.، وأأية اإ

 معلومات أأساس ية

ابملائة من اجملموع( أأعرب  0طلبا دوليا ) 050، تسمل مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب ادلويل قوايل 1021يف  .1
 .00و 31وفقا للقاعدتني  للترصفواحضة  صالقيةليست دليه  وكيلمودعوها عن رغبهتم يف تعيني 

ىل معامةل  .1 ابعتباره  املقرتحالوكيل ويف هذه احلالت، جيد مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب ادلويل نفسه مضطرا اإ
ذا اكن دليه توكيل. ويتسبب هذا  املقرتحجمرد "عنوان مراسةل" ول يس تطيع قبول توقيع الوكيل  بدل من توقيع املودع، قىت اإ

والواثئ  للطلب ادلويل والواثئ  املتسلمة مع الطلب ادلويل  بديةلوقيعات البحث عن تزايدة عبء العمل من أأجل يف 
 الأخرى املتسلمة يف مرحةل لققة من الإجراءات.

عن  اخمتلفيكون ولكن هذا البدل املكتب الوطين لبدل ما، للترصف أأمام  مؤهال قصوداملالوكيل يكون وبصفة عامة،  .4
ىل املكتب  4.20واكن معظم هذه احلالت حالت نُقلت وفقا للقاعدة قميني فيه. ذكل اذلي يعترب املودع من مواطنيه أأو امل  اإ
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، عىل سبيل املثال لأن املودع ليس الإجراءات بتنفيذجد نفسه ليس خمتصا و لتسمل الطلبات  أأصيلادلويل من مكتب 
الوكيل املعين مؤهال من املمكن أأن يكون ابملائة من تكل احلالت، اكن  00ويف مواطنا من ادلوةل املعنية ول مقامي فهيا. 

 املكتب الأصيل لتسمل الطلبات.للترصف أأمام 

ويعرتف املكتب ادلويل بأأمهية املعايري املهنية، ولكنه يترصف عادة ابمس لك ادلول املتعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن  .5
ىل أأي عنوان "حميل" للمراسةل ول يشرت  نه ل حيتاج اإ  ط أأن يكون دلى الوكيل معرفة متخصصة بأأي الرباءات. وهكذا، فاإ

جراء وطين أأكرث من غريه.  اإ

أأن مؤهالته مرتبطة ابملكتب جملرد ويبدو أأنه ل يوجد أأي مربر معيل ملنع املودع من تعيني خشص مؤهل كوكيل  .6
البحث عن توقيعات ول يرتتب عىل العمل الإضايف اذلي يقع عىل عات  لك من املودع واملكتب ادلويل يف ". اخلطأأ الوطين "

 لأي طرف. معيلبديةل أأي نفع 

 قرتاحالا

اتحة احل  يف )اثنيا()أأ( عىل النحو املوحض 2.31يُقرتح تعديل القاعدة  .0 مكتب الترصف أأمام مبرف  هذه الوثيقة بغية اإ
املكتب الوطين يف أأية دوةل متعاقدة يف معاهدة الترصف أأمام  ق  التابع للمكتب ادلويل لأي خشص هلتسمل الطلبات 

قلميي  أأية دوةل متعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، برصف يعمل نيابة عن التعاون بشأأن الرباءات )أأو مكتب اإ
قامته.  النظر عن جنس ية املودع أأو حمل اإ

نه يمتتع، كام هو الوضع احلايل، ابحل  يف .3 ذا عنُي خشص هبذه الصفة، فاإ أأية ماكتب أأخرى تؤدي أأية الترصف أأمام  واإ
 وظائف يف املرحةل ادلولية.

لترصف أأمام ايمتتع فهيا الوكيل بصالقية قد اليت  "4.20ميكن قرص الاقرتاح عىل حالت "القاعدة ومن قيث املبدأأ،  .0
ل أأن هذا املكتب اذلي أأودع دليه الطلب ادلويل يف الأصل.  ماكنية اإ دلى مكتب غري  معدا أأن تودعيبدو فيه جمازفة ابإ

ىل مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب ادلويل، خمتص  لسامح وذكل جملرد اطلبات دولية اكن من املمكن أأن ترَسل مبارشة اإ
ضايف ابس تخدام وكيل مفضل.  نشاء عبء معل اإ ىل يساوي تقريبا وقد يتسبب هذا يف اإ العبء اذلي يسعى الاقرتاح اإ

ن املكتالتخلص منه.   من هذا النوع. تقييدأأي مع  الترصف ب ادلويل ل يقرتح توس يع نطاق احل  يفومن مث، فاإ

ن الفري  العامل مدعو  .20 ىل النظر يف اإ اإ
 الاقرتاح املوحض يف مرف  هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرف [
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دخالها   1عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

 1 ............................................................................................ ق  الترصف أأمام الإدارات ادلولية  31القاعدة 

ثبات احل  2.31  1 ................................................................................................... ]ل تغيري[ اإ

 1 ................................................................ عندما يكون املكتب ادلويل مكتبا لتسمل الطلبات )اثنيا(2.31

 1 ........................................................................................................ ]ل تغيري[ الإبالغ 1.31

 1 ........................................................................................... ]ل تغيري[ الوالكء واملمثلون العامون  00القاعدة 

 1 ................................................................................................. ]ل تغيري[ تعيني الوكيل  2.00

ىل  1.00  1 .................................................................................................................. ]ل تغيري[ 6.00اإ

 

  

                                                
1
اإدراج بعض الأقاكم اليت ليس من املقرتح  للمراجعةتيسريا وميكن . لشطب، عىل التوايلابوأأسفل النص ُوحضت مواضع الإضافة واحلذف املقرتحة خبط  

 تعديلها.
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 31القاعدة 

 ق  الترصف أأمام الإدارات ادلولية

ثبات احل   2.31  ]ل تغيري[ اإ

ثبات جيوز للك من املكتب ادلويل   دارة الفحص المتهيدي ادلويل اخملتصة املطالبة ابإ دارة البحث ادلويل اخملتصة واإ واإ
ليه يف املادة   .40ق  الترصف املشار اإ

 عندما يكون املكتب ادلويل مكتبا لتسمل الطلبات )اثنيا(2.31

 دوةل متعاقدة أأي وةل املتعاقدةادلحي  لأي خشص هل احل  يف الترصف أأمام املكتب الوطين اذلي يتبع  )أأ(  
ذا اكن هناك أأكرث من مودع، من املقميني فهيا أأو من مواطنهيا ، أأو أأمام اليت يكون مودع الطلب، أأو أأحد مودعي الطلب، اإ

املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل، أأن يترصف فامي يتعل  ابلطلب ادلويل أأمام املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل 
 ".1)أأ("2.20عدة قاالالطلبات بناء عىل 

حي  لأي خشص هل احل  يف الترصف فامي يتعل  بطلب دويل أأمام املكتب ادلويل بصفته ]ل تغيري[  )ب(  
دارة البحث أأمام املكتب ادلويل بأأي مكتبا لتسمل الطلبات، أأن يترصف فامي يتعل  بذكل الطلب  صفة أأخرى يمتتع هبا وأأمام اإ

دارة   ي ادلويل اخملتصة.فحص المتهيدالادلويل اخملتصة واإ

 الإبالغ]ل تغيري[   1.31

عىل املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية اذلي يزمع أأن للشخص املعين احل  يف الترصف دليه  )أأ(  
ذا  دارة الفحص المتهيدي ادلويل اخملتصة بناء عىل الطلب ما اإ دارة البحث ادلويل اخملتصة أأو اإ اكن أأن يبلغ املكتب ادلويل أأو اإ

 ذلكل الشخص احل  يف الترصف دليه.

دارة  )ب(   دارة البحث ادلويل أأو اإ فحص المتهيدي ادلويل اليكون ذكل الإبالغ ملزِمًا للمكتب ادلويل أأو اإ
 قسب احلال.
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 ]ل تغيري[ 00القاعدة 

 الوالكء واملمثلون العامون

 ]ل تغيري[ تعيني الوكيل  2.00

جيوز للمودع أأن يعني خشصا هل ق  الترصف أأمام املكتب الوطين اذلي يودع دليه الطلب ادلويل أأو هل ق   )أأ( 
ذا أأودع  الطلب ادلويل دلى املكتب الترصف فامي يتعل  ابلطلب ادلويل أأمام املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات اإ

دارة حمد   ادلويل كوكيل ميثهل أأمام مكتب تسمل الطلبات واملكتب دارة البحث ادلويل وأأية اإ دارة ادلويل واإ دة للبحث الإضايف واإ
 الفحص المتهيدي ادلويل.

جيوز للمودع أأن يعني خشصا هل ق  الترصف أأمام املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية اذلي يعمل  )ب( 
دارة للبحث ادلويل كوكيل ميثهل أأمام تكل الإدارة عىل وجه الت  حديد.بصفة اإ

جيوز للمودع أأن يعني خشصا هل ق  الترصف أأمام املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية اذلي  (ب.اثنيا) 
دة للبحث الإضايف كوكيل ميثهل أأمام تكل الإدارة عىل وجه التحديد. دارة حمد   يعمل بصفة اإ

أأو املنظمة احلكومية ادلولية اذلي يعمل جيوز للمودع أأن يعني خشصا هل ق  الترصف أأمام املكتب الوطين  )ج( 
دارة للفحص المتهيدي ادلويل كوكيل ميثهل أأمام تكل الإدارة عىل وجه التحديد.  بصفة اإ

جيوز للوكيل املعني وفقا للفقرة )أأ( أأن يعني بدوره وكيال اثنواي واحدا أأو أأكرث لمتثيل املودع، ما مل يذكر خالف  )د( 
 مبوجبه. ويعترب ذكل الوكيل الثانوي وكيال للمودع: ذكل يف املستند اذلي عنُّيِ 

دة  "2"  دارة حمد  دارة البحث ادلويل وأأية اإ دارة أأمام مكتب تسمل الطلبات واملكتب ادلويل واإ للبحث الإضايف واإ
 اذلي الفحص المتهيدي ادلويل، رش ط أأن يكون للك خشص يُعني  وكيال اثنواي هبذا الشلك ق  الترصف أأمام املكتب الوطين

يودع دليه الطلب ادلويل أأو ق  الترصف فامي يتعل  ابلطلب ادلويل أأمام املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات، 
 قسب احلال؛

دارة الفحص المتهيدي ادلويل عىل وجه  "1"  دة للبحث الإضايف أأو اإ دارة حمد  دارة البحث ادلويل أأو أأية اإ أأمام اإ
 خشص يُعني  وكيال اثنواي هبذا الشلك ق  الترصف أأمام املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية التحديد، رش ط أأن يكون للك

دارة للفحص المتهيدي ادلويل، قسب  دة للبحث الإضايف أأو اإ دارة حمد  دارة للبحث ادلويل أأو اإ ادلولية اذلي يعمل بصفة اإ
 احلال.

ىل  1.00  ]ل تغيري[ 6.00اإ

 

 ]هناية املرف  والوثيقة[


