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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  12جنيف، من   1122 مايو 12اإ
 
 

 تعيني اإلدارات الدولية

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع حتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات حمدثة عن املناقشات اجلارية يف  .2

ويف اجامتع الإدارات ادلولية نفسه حول الرشوط اليت ينبغي أأن تس توفهيا املاكتب ليك  (PCT/MIA) الإدارات ادلولية
التعبري عن  حتسني الالزم من اجلودة، وحول الطريقة اليت ميكن هبا ابملس توىجتري البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل 

دارات حبث دويل وحفص متهيدي دويل.   هذه الرشوط يف معايري تعيني املاكتب ابعتبارها اإ

 معلومات أأساس ية

جراءات التعيني  اإ
ام عىل الإجراءات اجلديدة لتعيني اعمتدت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا السادسة والأربعني تفاه .1

دارة دول  ىل  21والفقرات من  PCT/A/46/4ة )الوثيقة ياإ  ( عىل النحو التايل:PCT/A/46/6من الوثيقة  12اإ

جراءات   :ادلولية الإدارات تعيني"اإ

عىل  صلحيبأأن املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية )"املكتب"( اذلي يطلب التعيني يُوىص بشدة  )أأ(
دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه  قبل تقدمي  ملعايريااملساعدة من اإ

 .الطلب
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دارًة دوليًة و  )ب( م أأي طلب لتعيني مكتب ما اإ تنظر فيه مجعية بوقت اكف ل املوعد املقرر قبل ينبغي أأن يُقدَّ
وينبغي للجنة التعاون التقين للجنة التعاون التقين لتس تعرض الطلب اس تعراضا اكفيا. الوقت  لإاتحةالرباءات،  معاهدة

أأن جتمتع بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشهر عىل الأقل من انعقاد مجعية معاهدة الرباءات، يف أأعقاب دورة 
ذا أأمكن ذكل، ليك )اليت تُعقد عادًة يف شهر مايو أأو  عاهدة الرباءاتاملعين مبالفريق العامل  يونيو تقريبًا من لك عام( اإ

ىل مجعية معاهدة الرباءات.  يُسدي خرباؤها املشورة بشأأن الطلب اإ

ىل املدير العام يف موعد يفّضل أأل يتجاوز و  )ج( عليه، ينبغي أأن يرسل املكتب الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اإ
دة الرباءات يف الطلب، ويف مجيع احلالت يف موعد يتيح للمدير مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية معاه 2

ىل اجامتع اللجنة املذكورة قبل شهرين عىل الأقل من افتتاح ادلورة.  العام الوقت الاكيف لإرسال رسائل ادلعوة اإ

عايري ينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع مو  )د(
دارًة دولية يف أأقرب وقت  التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية، ويكون مس تعدًا لبدء العمل بوصفه اإ

أأن يكون دلى املكتب رشط وفامي خيص  شهرًا تقريبًا بعد التعيني. 21ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني، مبا ل يتجاوز 
وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العمل، فعند  رتيبات داخلية للمراجعةنظام لإدارة اجلودة وتالطالب للتعيني 

ل أأن تكون قد ُخطط ل يكون انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية، يكفي أأن  لنظام بشلك اكمل، ويُفضَّ
برازأأعامل البحث والفحص الوطين مس تخدمة يف هناك أأنظمة مماثةل   .اخلربة املناس بة لإ

ىل املدير العام  )ه( ىل جلنة التعاون التقين لتنظر فهيا اإ وينبغي أأن حييل املكتب مجيع الواثئق ادلامعة لطلبه املقدمة اإ
 قبل شهرين عىل الأقل من افتتاح دورة جلنة التعاون التقين.

ىل مجعية معاهدة الرباءات )اليت تنعقد وينبغي أأن حُيال  )و( عادًة يف شهر بعد ذكل أأي طلب من هذا القبيل اإ
ىل جانب أأي مشورة تصدر عن جلنة التعاون التقين، هبدف البت يف الطلب./سبمترب  "أأكتوبر تقريبًا من لك عام(، اإ

 معايري التعيني
نوقشت مسأأةل معايري التعيني لأول مرة خالل ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية، املنعقد يف تل أأبيب  .3

جراء حبث دويل واس تخلص الاجامتع أأن ". 1122يف فرباير  املسأأةل الأساس ية املطروحة يه ضامن أأن املاكتب قادرة عىل اإ
حاةل رشوط هذه املسأأةل والطريقة اليت ميكن هبا حتسني التعبري وحفص متهيدي دويل ابملس توى الالزم من اجلودة " وأأوصت ابإ

ىل   خص املوضوع عىل النحو التايل:. ولُ الفريق الفرعي املعين ابجلودةعن معايري التعيني اإ

دخال أأي تغيريات عىل معايري التعي .22" ن ني. واتفقت الإدارات عىل أأنه من السابق لأوانه التوصية ابإ وقالت اإ
جراء حبث دويل وحفص متهيدي د ويل ابملس توى الالزم املسأأةل الأساس ية املطروحة يه ضامن أأن املاكتب قادرة عىل اإ

ل أأنه مل من اجلودة.  دارات عديدة  قياس ذكل عىل حنو أأكرث فعالّية. تتضح بعد كيفيةاإ وعىل وجه اخلصوص، ذكرت اإ
وذكرت  أأن أأعداد الفاحصني، سواء عددمه الإجاميل أأو عددمه يف لك جمال تقين، ليست عاماًل حاسامً يف اجلودة.

حدى الإدارات، رمغ اتفاقها مع هذه النقطة، أأن عوامل كثرية قد تغريت منذ الس   بعينيات، مبا يف ذكل أأنواع اإ
التكنولوجيا داخل الطلبات، وأأجحام التقنية الصناعية السابقة، واللغات املتوقع البحث هبا، والتكنولوجيا املتاحة 

وقد يكون من املفيد وضع أأسس معيارية لتحديد كيف أأثّرت هذه العوامل يف الفاحصني يف  للمساعدة يف البحث.
جراء معليات  يف خمتلف املاكتب.التكنولوجيا و ش ىت جمالت كام أأن طول الفرتة الزمنية اليت قامت فهيا املاكتب ابإ

امل ضامن توفر اخلربة املناس بة. البحث والفحص عىل الصعيد الوطين وعدد مرات القيام بذكل قد يكون أأحد عو 
جراء تقياميت عشوائية جلودة البحث والفحص عىل الصعيد الوطين  .وميكن النظر يف اإ
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ىل أأن الأحاكم الواردة يف الفقرات من  توأأشار  .21 ىل  22بعض الإدارات اإ تكفي لضامن أأن  12يف الفصل  22اإ
ذا اكنت  ىل أأي تغيري، ف الإدارات دلهيا املوارد املناس بة لتعمل بفعالية، وأأنه اإ ينبغي توفر قدر أأكرب من هناك حاجة اإ

 .س توفاةالشفافية يف التدابري املتخذة لإثبات أأن هذه الرشوط م 

ىل أأن املتعاقدين اذلين قاموا بأأعامل البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل نيابًة  .22 حدى الإدارات اإ وأأشارت اإ
ىل أأن الإدارة يه املسؤوةل عن ضامن  دارة ما ينبغي معاملهتم عىل قدم املساواة مع موظفي تكل الإدارة، مشريًة اإ عن اإ

 ستيفاء ش ىت الرشوط الرضورية.أأداء املتعاقدين لدلور املناسب يف ا

ىل رضورة وجود تدابري انتقالية مناس بة لإاتحة  .21 ذا اكن يتعني التفاق عىل معايري جديدة، أأشارت الإدارات اإ واإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. الوقت الاكيف للتكيف دون التسبب يف أأي تعطيل للماكتب أأو لنظام

ىل الرغبة  .23 من املناقشة يف البند  املزتايدة يف التدريب الفعال للفاحصني، اذلي حظي مبزيدوأأشارت الإدارات اإ
 أأدانه. 2

وأأوىص الاجامتُع الفريَق الفرعي املعين ابجلودة مبواصةل النظر فامي يلزم من رشوط اجلودة يك تؤدي  .22
 "يني تعبريًا أأفضل.الإدارة هماهما عىل حنو فّعال ويف كيفية التعبري عن هذه الرشوط يف معايري التع 

هذه  1122وأأيد الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته السابعة املنعقدة يف جنيف يف يونيو  .2
 (:PCT/WG/7/29من الوثيقة  21و 22التوصية. وقد خلّصت مناقشات الفريق العامل عىل النحو التايل )الفقراتن 

التقيمي الوارد يف عىل يني املوضوعية، وافقت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة لتع افامي يتعلق مبعايري و  .22"
حات ملموسة لإجراء تغيريات اقرت ا ةمن السابق لأوانه يف هذه املرحةل تقدمي أأي هأأنومفاده  PCT/WG/7/4 الوثيقة

 ملعايري املوضوعية اجلديدةاببعض القضااي املتعلقة حول أ راء أأولية عن وفود من ال دعد أأعربو املعايري احلالية.  عىل
ىل وضع معايري جديدة و ل نه أأ وفود من ال دعدورأأى . PCT/WG/7/4 الواردة يف الوثيقة احملمتةل  نفاذ"الإ "أأن حاجة اإ

 .اكون اكفييقد  احلاليةلمعايري السلمي ل

ىل اجة عىل احلواكن هناك اتفاق واسع يف الفريق العامل  .21 بني ادلول الأعضاء  ضةاملس تفيمزيد من املناقشات اإ
ما ليعمل  مكتبيس توفهيا ينبغي أأن اليت عىل وجه اخلصوص متطلبات اجلودة املناس بة ومهنا حول القضااي املطروحة، 

لحظ الفريق العامل ولتعيني. ابشلك أأفضل يف معايري هذه املتطلبات  وكيف ميكن التعبري عندولية دارة اكإ بفعالية 
ىل فريقه هذه املسأأةل  أأحال ادلولية تاجامتع الإداراأأن  واتفق عىل انتظار ملزيد من ادلراسة جلودة املعين ابالفرعي اإ

قبل مواصةل النظر يف املسأأةل يف دورته املقبةل يف  ادلولية اجامتع الإداراتويف الفرعي ذكل الفريق ناقشات يف امل نتاجئ 
1122." 

ىل  222وميكن الاطالع عىل املناقشات ابلاكمل يف الفقرات من  .2 من تقرير ادلورة )الوثيقة  211اإ
PCT/WG/7/30.) 

 املسائل
، مناقشة 1122يف اجامتعه غري الرمسي اخلامس املنعقد يف طوكيو يف فرباير واصل الفريق الفرعي املعين ابجلودة  .2

دارة والطريقة اليت ميكن . وحتضريا لهذا الاجامتع أأعد املكتب حتسني التعبري عن معايري التعينيهبا  رشوط العمل بفعالية اكإ
 حتتوي عىل الاعتبارات التالية: ليناقشها الفريق الفرعيادلويل وثيقة 
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ركز العديد من التعليقات املقدمة حىت ال ن، سواء يف الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو  )أأ(
مل يف أأرقام ل تعد مقياسا الفرعي املعين ابجلودة، عىل صعوبة التعبري عن رشط مس توى جودة نتاجئ العيف الفريق 

وحدد العديد من التعليقات رضورة الاحتفاظ مبجموعة مناس بة من لهذه اجلودة، مثل عدد الفحاصني.  مبارشا
قلميية واللغوية املتنوعة دلى  املودعني من خمتلف ادلول. الإدارات ادلولية لتلبية الاحتياجات الإ

ينظر فهيا الفريق الفرعي املعين ابجلودة، تعد ل التعليقات اليت اقرتحت حىت ال ن يف  اجملالت املعينة ومن بني )ب(
 اجملالت التالية من اجملالت الرئيس ية اليت اقرتحت لدلراسة:

 ابلبحث ادلويل؛جودة ونطاق قواعد البياانت والأدوات املتاحة للفاحصني للقيام  "2"

 املؤهالت ومعق واتساق املعارف التقنية وطول خربات الفاحصني؛ "1"

 دريب الفاحصني؛تبرامج  "3"

 عوامل بيئة العمل اليت تؤثر يف الاحتفاظ ابلفاحصني؛ "2"

دارة اجلودة يف املاكتب؛ "2"  حتسني تقيمي أأنظمة اإ

دارة اجلودة الالزم  "2"  عىل مدى فرتة مطوةل قبل التعيني؛تقيمي مقابل وطين فعال لنظام اإ

لزامية(؛ "1" دارة اجلودة )مثل جعل املزيد من التوصيات اإ  تعزيز رشوط أأنظمة اإ

عداد اس امترة طلب معيارية للتعيني؛ "1"  اإ

ثبات خربات املاكتب، عن طريق عدد البحوث املنجزة س نواي مثال أأو املؤرشات املتعلقة ابلشاكوى  "2" اإ
  والطعون يف القرارات؛

 تقيمي جودة البحث الوطين؛ "21"

دارات لها همارات لغوية خاصة. "22" قلمي أأو اإ  توافر الإدارات يف اإ

ىل امليض قدما بأأية تغيريات مقرتحة عىل املعايري، أأو البت هنائيا  )ج( جراء أأي تغيري، س يلزم وسعيا اإ بأأنه ل يلزم اإ
املسائل أأو غريها من املسائل كرشوط ميكن تقيميها بطريقة أأن حيدد الفريق الفرعي املعين ابجلودة س بل وضع هذه 

 معينة. وس يلزم أأي اقرتاحات أأن:

 تتيح درجة جيدة من اليقني للماكتب املرحشة فامي يتعلق املعايري الالزم اس تفياؤها؛ "2"

جراؤه بطريقة معلية تقبلها املاكتب وادلول املت "1"  عاقدة؛تتيح جعل التقيمي هادفا، ولكن من املمكن اإ

ما يعد عائقا أأمام التعيني أأكرث منه رضورة لضامن  ،تتالىق فرض عبء من حيث الوقت أأو اجلهد "3"
 تطبيق معايري اجلودة الالزمة لتقارير البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل؛

ابلزتاهما جتاه طبيعهتا بأأن توافق الإدارات ادلولية القامئة بتنفيذها، حبسب وجاههتا، فامي يتعلق تسمح  "2"
دارات دولية. دارة اجلودة، أأو فامي يتعلق حباجهتا ادلورية لأن يعاد تعييهنا بصفة اإ  الإبالغ عن أأنظمة اإ
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ويرد ملخص مناقشات الفريق الفرعي املعين ابجلودة وتوصياته فامي يتعلق ابلعمل املقبل يف ملخص الرئيس لالجامتع  .1
( عىل PCT/WG/8/2مرفق الوثيقة ، املنقوةل يف PCT/MIA/22/22ثيقة من املرفق الثاين للو  22و 22)الفقرات من 

 النحو التايل:

ىل توصية اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته احلادية والعرشين واليت أأقرها الفريق العامل املعين  .22" استنادًا اإ
بغي لأي مكتب الوفاء هبا يك خيول هل مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، انقشت الإدارات رشوط اجلودة املالمئة اليت ين 

دارة دولية وس بل التعبري عن هذه الرشوط عىل حنو أأفضل يف معايري التعيني.  الترصف اكإ

وقامت املناقشات عىل جمالت حمددة اقرتح النظر فهيا وقُدمت خالل دورات الفريق العامل والفريق الفرعي.  .21
ىل الطبيعة الس ياس ي ذا أأشارت الإدارات اإ ة واحلرجة للقضااي املتناوةل، اتفقت يف هذه املرحةل عىل عدم مالءمة واإ

جراء تعديالت للرشوط القامئة اخلاصة ابلتعيني بصيغهتا الواردة يف الالحئة التنفيذية. واتفقت الإدارات  النظر يف اإ
دة البحث والفحص يف كذكل عىل عدم مالءمة ول واقعية اقرتاح أأي جمالت يُنظر فهيا قد تتطلب تقيمي مبارش جلو 

 أأحد املاكتب.

دارات عىل أأنه ينبغي تركزي الأنشطة عىل القضااي الإجرائية املتصةل ابجلودة كنطاق اعامتد مكتب  .21 واتفقت اإ
من املبادئ التوجهيية للبحث  12يلمتس تعيينه نظامًا لإدارة اجلودة وترتيبات الاس تعراض ادلاخلية وفقًا للفصل 

و النظم البديةل اليت يعمتدها املكتب يف حال غياب النظام املذكور فامي خيص البحث والفحص والفحص ادلوليني أأ 
 الوطنيني

احلايل من املبادئ التوجهيية بغية تعزيز الرشوط  12وأأوىص الفريق الفرعي برضورة اس تعراض الفصل  .22
لزايم عىل الرش  ضفاء طابع اإ دارة اجلودة ولس امي من خالل اإ وط اليت تعد جمرد اقرتاحات حىت اخلاصة بنظم اإ

ضافة بعض الرشوط قد تكون مفتقدة يف النص احلايل. ومن هذا املنطلق، أأحاط الفريق  ال ن أأو من خالل اإ
جراءات التعيني عىل النحو املعمتد يف مجعية  الفرعي علامً بأأنه مبوجب الفقرة )د( من مذكرة التفامه بشأأن اإ

طار 1122ام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف ع ، ل يعترب رشط امتالك نظم عامةل ومماثةل ملا يرد يف اإ
لزايم عليه. 12الفصل  ضفاء طابع اإ لزاميًا )"حمبذ"( وأأوىص مبراجعة هذا البند بغية اإ  رشطًا اإ

جراء اثٍن متعلق ابجلودة، بتقدمي املزيد من التفاصيل بشأأن اس تحداث  .21 وأأوىص الفريق الفرعي أأيضًا، اكإ
 وحدة لأي طلب تعيني بغية ضامن تغطية مجيع قضااي اجلودة الهامة يف أأي طلب تعيني.اس امترة م

وأأوىص الفريق الفرعي كذكل بأأن يتوىل املكتب ادلويل توجيه وضع الاقرتاحات بشأأن القضااي املبينة  .22
ىل الفائدة البالغة اليت س تعود عىل العمل يف هذا  21و 22يف الفقرتني  ن أأشارت اإ اجملال من خالل أأعاله واإ

دارات.  الإسهامات النشطة لالإ

نطبق عىل ت تعلق بقضية اجلودة س ت  ةجديد ط حممتةلورش  ةمناقشات، أأكد الفريق الفرعي جمددًا أأن أأيوبعد  .21
( واملاكتب اليت تطلب التعيني، مبا يامتىش مع قتضاءالا دعن الإدارات القامئة )ابعامتد التدابري الانتقالية الالزمة

بشأأن هذه القضية يف ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية ومناقشات الفريق العامل املعين املناقشات 
 مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته السابعة.

ل عىل بعد موافقة ت تعلق ابجلودة لن ت  ةط جديدورش  ة، أأكد املكتب ادلويل أأن أأيلٍب طوردًا عىل  .23 نطبق اإ
ىل أأي مكتبمجيع ادلول ا ىل أأن تدخل  يطلب التعيني لأعضاء عليه؛ وأأن الرشوط الراهنة س تظل سارية ابلنس بة اإ اإ

 "جديدة حزي النفاذ.رشوط أأية 
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ىل  22ع الإدارات ادلولية بعد ذكل التوصيات الواردة يف الفقرات من وأأيد اجامت .1 يف دورته الثانية والعرشين  22اإ
، املنقوةل يف مرفق PCT/MIA/22/22من الوثيقة  23قرة )انظر الف 1122املنعقدة يف طوكيو يف فرباير 

 (.PCT/WG/8/2 الوثيقة

ن  .2 ىل الإحاطة علام اإ الفريق العامل مدعو اإ
املناقشات اجلارية يف الفريق الفرعي س تجدات مب 

املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية 
(PCT/MIA ويف اجامتع الإدارات ادلولية ،)

معايري يف  املتعلقة ابجلودةوانب اجلنفسه، حول 
، وخاصة توصيات الفريق تعيني الإدارات ادلولية

 أأعاله. 1ودة الواردة يف الفقرة الفرعي املعين ابجل

 ]هناية الوثيقة[


