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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017مايو  12اإ
 
 

 : املسار واملتطلباتالتعيني التعيني ومتديد

مانة  مذكرة من الأ

 امللخص

ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )اللجنة( أأن تشري عىل مجعية معاهدة  جلنة التعاون التقينمن املتوقع أأن يُطلب من  .1
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة الربا ءات، ويف متديد الرباءات يف تعيني مكتب جديد بصفته اإ

جراءات فعاةل.  تعيني لك الإدارات القامئة. وتوِّضح هذه املذكرة دور اللجنة يف ذكل الصدد مع التنويه برضورة اعامتد اإ

 دور اللجنة

ن  .2 ىل مجعية معاهدة الرباءات يف طلبات التعيني.هو دور اللجنة اإ سداء املشورة اإ  اإ

ىل ات عىل بعض أأهداف اللجنة كام ييل: "" من معاهدة الرباء2" و"1("3)56املاداتن وتنص  .3 عىل اللجنة أأن هتدف اإ
سداء املشورة والتوصيات يف:  حتسني اخلدمات املنصوص علهيا يف املعاهدة عىل حنو دامئ؛ "1" املسامهة عن طريق اإ

عداد  ضامن أأقىص درجة من التوحيد يف التوثيق وطرائق العمل، وأأقىص درجة من وحدة النوعية املمتازة يف]و[ "2" اإ
دارات للفحص المتهيدي ادلويل دارات للبحث ادلويل وعدة اإ  ".التقارير، طاملا اكن هناك عدة اإ

ىل امجلعية عىل تقيمي تقين لقدرة املكتب احملمتل تعيينه أأو متديد تعيينه عىل  .4 ومن مث، ينبغي أأن تقوم مشورة اللجنة اإ
مة بناء عىل معاهدة الرباءات يالء عناية خاصة لستيفاء املكتب )أأو مواصةل استيفائه(  املسامهة يف اخلدمات املقدَّ مع اإ

 من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات. 63و 36ملتطلبات التعيني ادلنيا املنصوص علهيا يف القاعدتني 
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وعىل هذا الأساس، تبت مجعية معاهدة الرباءات يف تعيني املكتب أأو متديد تعيينه بعد مراعاة مشورة اللجنة.  .5
دارة دولية و  برام اتفاقات بني املكتب ادلويل ولك اإ ىل  التفاقات س تعدِ و س ُيطلب من امجلعية أأيضًا املوافقة عىل اإ استنادًا اإ

التفاق المنوذيج اذلي اس تعرضه اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة الرباءات 
 ظر يف تكل التفاقات.(. ول يُطلب من اللجنة النPCT/MIA/24/2 الوثيقة مرفق )انظر

 وترد يف مرفق هذه الوثيقة الأحاكم املعنية من املعاهدة والالحئة التنفيذية والتفامه اذلي اعمتدته امجلعية يف هذا الشأأن. .6

 التوصيات الإجرائية

طلب متديد عىل مدى مخسة أأايم ويه املدة ذاهتا  22من املتوقع أأن يُطلب من اللجنة اس تعراض طلب تعيني و .7
املمهةل للفريق العامل ملعاهدة الرباءات يك ينجز أأعامهل. ول شك يف أأمهية متعن اللجنة يف دراسة لك طلب ولكن لن يسعها 

جراءات فعاةل.ذلا وجب ختصيص وقت طويل للك طلب يف حدود املدة املذكورة؛   اعامتد اإ

دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويل  .8 ىل املاكتب امللمتسة المتديد لصفة اإ وقد ُرفعت التوصيات التالية اإ
 (:PCT/MIA/24/2الوثيقة  من 10 )الفقرة

ع الإدار  ")أأ( ىل املكتب ادلويل يف مرحةل مبكرة )حبذا الإرس اتتُشجَّ رسال مرشوع طلهبا اإ ال قبل ادلولية عىل اإ
 دورة اجامتع الإدارات ادلولية( من أأجل اس تعراض تغطية الطلب لك املسائل الالزمة اس تعراضًا غري رمسي.

وينبغي للك طلب أأن يذكر مسؤوًل ميكن لأعضاء جلنة التعاون التقين أأن تتواصل معه قبل ادلورة ملوافاهتا  ")ب(
ذا مل ترغب الإدارة يف ضافية مطلوبة. واإ تسمية املسؤول يف الواثئق، فميكهنا الاكتفاء بذكر أأهنا  بأأي معلومات اإ

ىل أأعضاء اللجنة املذكورة عند الطلب. قد ىل الأمانة اليت س تحيهل اإ  أأبلغت الامس املعين اإ

دارات أأن تتبادل املساعدة يف اس تعراض الطلبات فور نرشها والتعليق يف مرحةل مبكرة عىل  ")ج( وينبغي لالإ
دارة Addش يف أأثناء ادلورة. وس ينرش املكتب ادلويل "ضاممئ" )مسائل قد تثري النقا أأي ذا وجدت اإ ( للواثئق اإ
مة يف مسأأةل هممة غري واحضة أأو غري اكفية وأأرادت توضيحها قبل ادلورة. أأن  املعلومات املقدَّ

دارات أأن تفرتض أأن الوفود الأعضاء يف جلنة التعاون التقين قد نظرت يف الواثئق امل ")د( مة وينبغي لالإ قدَّ
اِبن ادلورة قدر الإماكن )مخس دقائق عىل الأكرث(  قبل دارات أأن ختترص عرضها اإ الاجامتع. وذلكل ينبغي لالإ
تركز يف املقام الأول عىل الفائدة العامة اليت س تعود عىل نظام معاهدة الرباءات من متديد تعيني املكتب  وأأن

ضافية قد تفيد اللجنة يف منا فضالً   قشاهتا مع املاكتب الأخرى".عن أأي معلومات اإ

وملا اكن الوقت اخملصص للوفود يك تعرض طلباهتا يف ادلورة حمدودًا، فيوىص بأأن يمتعن أأعضاء اللجنة يف اس تعراض  .9
 الطلبات قبل ادلورة.

ن أأمكن  .10 خطار املسؤول اذلي حيدده املكتب بأأي شواغل ختص طلب املكتب قبل ادلورة اإ ويف اخلتام، يوىص ابإ
عداد  8ُذكر يف البند )ج( من الفقرة الأمر وكام  ما ابإ من هذه املذكرة يك يتس ىن للماكتب معاجلة تكل الشواغل اإ

ضافية يف عرضها تفاداًي لإاثرة تكل القضااي لأول مرة يف أأثناء ادلورة.Add) "مضمية" ما بتقدمي معلومات اإ  ( واإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 املرفق

 الأحاكم القانونية والقرارات الإجراءات

 الأحاكم القانونية اخلاصة ابلتعيني

دارة للبحث ادلويل. وتنص املادة 3)16تنظم املادة  .1 ( عىل الأحاكم 3)32( من معاهدة الرباءات تعيني مكتب بصفته اإ
دارات الفحص المتهيدي ادلويل مع  ما يلزم من تبديل. ذاهتا لتعيني اإ

 16املادة 

دارة البحث ادلويل  اإ

... 

دارات البحثث ادلويل. ووثوز لأي مكتثب وطثين وأأيثة منظمثة حكوميثة دوليثة  )أأ( (3) عىل امجلعية أأن تعني اإ
دارة للبحث ادلويل. لهيا يف الفقرة الفرعية )ج( أأن تعنيَّ اكإ  تس تويف الرشوط املشار اإ

برام اتفاق يتوقف التعيني عىل موافقة امل  )ب( كتب الوطين املعين أأو املنظمة اكحكومية ادلولية املعنية وعىل اإ
بني هذا املكتب أأو هذه املنظمة من هجة واملكتب ادلويل من هجة أأخرى، عىل أأن توافق امجلعية عىل ذكل. 

املكتب وحيدد هذا التفاق حقوق الطرفني والزتاماهتام، ويتضمن عىل وجه اخلصوص تعهدًا رصحيًا من جانب 
 أأو املنظمة املذكورين بتطبيق مجيع القواعد العامة للبحث ادلويل ومراعاهتا.

ىل اليد العامةل والواثئق، اليت وب أأن  )ج( تنص الالحئة التنفيذية عىل املتطلبات ادلنيا، ل س امي ابلنس بة اإ
 ال فرتة التعيني.يس توفهيا قبل التعيني لك مكتب أأو منظمة، واليت وب أأن يواصل عىل استيفاهئا طو 

 وري التعيني لفرتة حمددة من الزمن ميكن متديدها لفرتات أأخرى. )د(

عىل امجلعية، قبل أأن تتخذ قراراً بتعيني أأي مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية، أأو بمتديد فرتة  )ه(
ىل املكتب املع ين أأو املنظمة هذا التعيني، وكذكل قبل أأن تسمح ابنقضاء فرتة هذا التعيني، أأن تس متع اإ

لهيا يف املادة  ثر تكوين هذه اللجنة.56املعنية، وعلهيا أأن تستشري جلنة التعاون التقين املشار اإ  ، اإ

دار  لتعينياملتطلبات ادلنيا من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات عىل  1.36وتنص القاعدة  .2  البحث ادلويل اتاإ
لهيا يف املادة  املشار عىل الأحاكم املقابةل لإدارات الفحص  1.63 حني تنص القاعدة ()ج(، كام ييل )يف3)16اإ

 ادلويل(: المتهيدي
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 36القاعدة 
دارات البحث ادلويل  املتطلبات ادلنيا املطلوبة من اإ

 تعريف املتطلبات ادلنيا 36.1

لهيا يف املادة   ()ج( يه اكلآيت:3)16املتطلبات ادلنيا املشار اإ

املنظمة اكحكومية ادلولية مائة مس تخدم عىل الأقل يش تغلون وب أأن يضم املكتب الوطين أأو  "1"
 طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث؛

وب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة اكحكومية ادلولية عىل الأقل اكحد الأدىن  "2"
ليه يف القاعدة ماكهنام اكحصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلمي  34 جملموعة الواثئق املشار اإ أأو يكون يف اإ

لكرتونية؛  لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

وب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة اكحكومية ادلولية موظفون قادرون  "3"
ملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، و 

لهيا يف القاعدة لهيا اكحد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ  ؛34 اإ

وب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة اكحكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة وترتيبات  "4"
 ويل املشرتكة؛داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادل

 ادلويل. المتهيدي وب أأن يكون املكتب الوطين أأو املنظمة اكحكومية ادلولية معينا اكإدارة للفحص "5"

 الأحاكم القانونية اخلاصة بأأهداف جلنة التعاون التقين

 ( من معاهدة الرباءات عىل أأهداف جلنة التعاون التقين عىل النحو التايل:3)56تنص املادة  .3

 56املادة 
 جلنة التعاون التقين

... 

سداء املشورة والتوصيات يف: (3) ىل املسامهة عن طريق اإ  عىل اللجنة أأن هتدف اإ

 حتسني اخلدمات املنصوص علهيا يف املعاهدة عىل حنو دامئ؛ "1"

ضامن أأقىص درجة من التوحيد يف التوثيق وطرائق العمل، وأأقىص درجة من وحدة النوعية املمتازة يف  "2"
عداد  دارات للفحص المتهيدي ادلويل؛اإ دارات للبحث ادلويل وعدة اإ  التقارير، طاملا اكن هناك عدة اإ

دارة واحدة للبحث ادلويل، بناء عىل دعوة من  "3" نشاء اإ حل املشالك التقنية النامجة بصفة خاصة عن اإ
 امجلعية أأو اللجنة التنفيذية.

... 
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جراءات التعيني  تفامه عىل اإ

جراءات تعيني الإدارات ادلولية اعمتدت مجعية معاهدة  .4 الرباءات يف دورهتا السادسة والأربعني التفامه التايل عىل اإ
جراءات مماثةل عىل متديد التعيني وخباصة  اجلديدة. ووافق الفريق العامل ملعاهدة الرباءات يف دورته التاسعة عىل تطبيق اإ

بالغ جلنة التعاون التقين مبدى استيفاء الإدارة ملت  دارة اجلودة رضورة اإ طلبات التعيني ادلنيا ابس تثناء الواثئق اخلاصة بنظام اإ
م وفقًا للفصل  ىل أأحدث تقرير مقدَّ دارة أأن تكتفي ابلإحاةل اإ من املبادئ التوجهيية اخلاصة  21يف الإدارة حيث ميكن لالإ

من  10و 9اتن )الفقر ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 (.PCT/WG/9/14 الوثيقة

يُوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة اكحكومية ادلولية )"املكتب"( اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل  )أأ("
دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري  املساعدة من اإ

 الطلب. تقدمي قبل

دارًة دوليًة قبل املوعد املقرر بوقت اكف لتنظر فيه مجعية  )ب(" م أأي طلب لتعيني مكتب ما اإ وينبغي أأن يُقدَّ
وينبغي للجنة التعاون التقين  معاهدة الرباءات، لإاتحة الوقت للجنة التعاون التقين لتس تعرض الطلب اس تعراضا اكفيا.

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

ىل مجعية معاهدة الرباءات. ليك  يُسدي خرباؤها املشورة بشأأن الطلب اإ

ىل املدير العام يف موعد يفِضل أأل يتجاوز  وعليه، ينبغي أأن يرسل )ج(" املكتب الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اإ
مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية معاهدة الرباءات يف الطلب، ويف مجيع اكحالت يف موعد يتيح للمدير  1

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

وينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني وب أأن يس تويف مجيع معايري  )د("
دارًة دولية يف أأقرب وقت  بل امجلعية، ويكون مس تعدًا لبدء العمل بوصفه اإ التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من قح

وفامي خيص رشط أأن يكون دلى املكتب  شهرًا تقريبًا بعد التعيني. 18ل بعد التعيني، مبا ل يتجاوز ممكن عىل حنو معقو 
الطالب للتعيني نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العمل، فعند 

ل أأن تكون انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية، يكفي أأن يكو ن قد ُخطط للنظام بشلك اكمل، ويُفضَّ
 هناك أأنظمة مماثةل مس تخدمة يف أأعامل البحث والفحص الوطين لإبراز اخلربة املناس بة.

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

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

 املذكرة[]هناية املرفق و 


