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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

 2016 مايو 20اإىل  17جنيف، من 
 
 

 متديد مدة تعيني إدارات البحث والفحص التمهيدي الدوليني 

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص 
ىل  هذه الوثيقة تريم .1 ىل لية القامئة اليت ترغب يف السعي تعيني الإدارات ادلو مدة حتديد العملية املقرتحة لمتديد اإ متديد اإ

 .2027ديسمرب  31 يف نهتييت و  2018يناير  1 يف بدأأ ت  س نوات، 10لفرتة أأخرى مدهتا  اتعييهن

 معلومات أأساس ية
يف حباجة، امجلعية فاإن  اوذل .2017 ديسمرب 31هتيي يف لفرتة تن  القامئةت ادلولية لإدارامن اواحدة لك امجلعية  تنعي   .2

ذكل متديد، و حلصول عىل هذا ال يف ا ةغبار القامئة الولية ادل الإدارات تعيني لك مدةقرار بشأأن متديد  اختاذ، اإىل 2017عام 
()ه( 3)16 املادتنيانظر ) PCT/CTC))جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين  تستشري بعد أأن

 ( من املعاهدة(.3)32و

قبل الإدارة ادلولية هيا س توفت اليت جيب أأن ادلنيا  الرشوطمعاهدة لمن الالحئة التنفيذية ل 63و 36القاعداتن  ددحتو  .3
ا. تعييهنمدة عند طلب متديد  تس توفهيا أأيضاواليت جيب أأن  عىل استيفاهئا طوال فرتة التعيني ظبواتالتعيني واليت جيب أأن 

ىل عحيظى هذا التفا  جيب أأن و ، املعينكتب امل ربرام اتفا  بني املكتب ادلويل و هام رهن ابإ  هالتعيني ومتديد كام أأن
 امجلعية. موافقة
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منت تلف ي ل ومشرتك. عام نسق  وفقة قامئت ادلولية الالإدار تفاقات بني املكتب ادلويل والك ال وقد أأربرمت .4
لبعض املسائل مثل امس املكتب، لتفاقات، فامي خال ا نطا  ب املتعلقة  الرشوطتلفة، مثل امل  الرشوطيف ما يتعلق ببعض  اإ

 أأخرى. أأمور، من بني رساين التفا اترخي بدء ختصا  أأو الا

من ". و 2016عىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أأقصاه يوليو أأن "اتفا  من لك  10ة املاد وتقول .5
لهيا يف الفقرة ب بدء رمسيا ال ، ينوي املكتب ادلويل أأجل ذكل تعممي اإىل مجيع الإدارات ار صدابإ أأعاله،  2عملية المتديد املشار اإ

دارةلك فيه دعو ي، 2016اية يونيو ادلولية القامئة قبل هن ىل  اإ بداء رغبهتا يفاإ  10فرتة أأخرى مدهتا ل اتعييهن حلصول عىل متديدا اإ
دارةالتعممي لك  س يدعو. و 2027ديسمرب  31تنهتيي يف  س نوات ىل ارغب يف طلب هذا المتديد ت اإ عليق عىل مرشوع لت اإ

 يتعنيأأحاكم خاصة قد  ةومناقشة أأي ،واملكتب ادلويل دارةيعقد بني الإ اذلي س  ديد اجلتفا  الشلك أأساس ي اتفا  منوذيج س 
 .املعين ىل املكتبع هاتطبيق 

 الزمينالعملية املقرتحة واجلدول 
جراءات متديد تعيني الإ  صفامي ي .6 ، اليت والأربعني السادسة ااعمتدت يف دورهتأأن امجلعية ب نذك ر، وليةت ادلدارااإ

جراءات تعيني الإدارات ادلولية )انظر الفقرة بشأأن  تفاهام ،2014عقدت يف سبمترب  (. ويرد PCT/A/46/6 الوثيقةمن  25اإ
ليهيسه ت ل  التفامه يف مرفق هذه الوثيقةنص   .ل الرجوع اإ

دارًة دولي عىل، ابملعىن احلرصي، طبقن ي  التفامه ورمغ أأن .7 هذا  "روح"أأن  ادلويل يرى املكتب ة،تعيني مكتب ما اإ
جراءات ن ت ينبغي أأن التفامه  بوصفها هيئة جلنة التعاون التقين تجمتع ف ، تعيني الإدارات ادلولية القامئة متديدطبق أأيضا عىل اإ

 طلبات المتديد.يف عية امجل نظر قبل أأن ت  خرباء حقيقية

جراءات متديتتبع أأن نقرتح  ،ش يا مع روح التفامهامتو  .8  اجلدول الزمين التايل:د التعيينات القامئة اإ

صدار املكتب ادلويل تعمامي اإىل مجيع الإ 2016هناية يونيو  قبل )أأ(  معلية المتديد ءبدو ادلولية القامئة،  دارات: اإ
 أأعاله. 5، عىل النحو املبني يف الفقرة رمسيا

ذا اكنادلولية القامئة مع   داراتالإ  ردودتلقي : 2016حبلول هناية سبمترب  )ب(  ،اتعييهنمدة السعي لمتديد  معت ت تا اإ
 قضية أأخرى أأثريت يف التعممي. أأيو 

عداد وثيقة معل لدلورة  :2016قبل هناية نومفرب  )ج(  ،(PCT/MIA)لجامتع الإدارات ادلولية والعرشين الرابعة اإ
ا عىل  الإدارات من ةرداو الالحظات املالاعتبار  مراعاة، مع 2017 فربايرو  يناير بني املزمع عقده  وأأن تضعالتعممي، رد 

دارةسيشلك أأساس اتفاقات جديدة تربم بني املكتب ادلويل ولك مرشوع التفا  المنوذيج اذلي الوثيقة  ىل  اإ ساعية اإ
 .اتعييهنمدة متديد 

ل أأل يتجاوز  )د( للجنة انعقاد ادلورة الثالثة عرشة من  نيشهر قبل يف موعد أأقصاه ، أأو 2017مارس  1موعد يفض 
م قد  ت  (: 2017يونيو أأو  مايويف  هاعقدامل املزمع عاقب مع ادلورة العارشة للفريق العابلت عقدت س  يت)الالتعاون التقين 

دارة ىل متدولية تسعى  لك اإ ىل امل للطلب، أأية واثئق دامعةلمتديد و ل رمسي طلب ب اديد تعييهناإ  دير العام.اإ

ابلتعاقب مع ادلورة  اليت س تعقد، للجنة التعاون التقين ادلورة الثالثة عرشةانعقاد : 2017يونيو مايو/يف  )ه(
يف والقامئة ادلولية الإدارات قبل املقدمة من متديد ال مجيع طلبات يف  جلنة التعاون التقيننظر ؛ العامل العارشة للفريق

ىل  تفا  المنوذيجالمرشوع   مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.هبدف تقدمي املشورة اإ
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 قرار؛ وصدور بشأأن الرباءاتمجلعية معاهدة التعاون ادلورة التاسعة والأربعني انعقاد : 2017أأكتوربر سبمترب/ )و(
دارات ادللبشأأن متديد التعيينات القامئة  عيةامجل ه تخذت  جلنة  مناملقدمة شورة امل ولية، مع الأخذ بعني الاعتبار الإ

 .اتعييهناليت مددت فرتة ت الإدارااملربمة بني املكتب ادلويل و التفاقات  لك و املوافقة عىل نصالتعاون التقين؛ و 

، س نوات 10، ملدة ةنعي  امل  الإداراتجلديدة بني املكتب ادلويل و ات ارساين التفاقبدء : 2018ير ينا 1 )ز(
 .2027ديسمرب  31لتنهتيي يف 

ارة الساعية الإد أأنيقدم بناء عىل تفامه مفاده  ينبغي أأن التعينيأأن أأي طلب لمتديد ش يا مع روح التفامه، امت ،نقرتحو  .9
ىل متديد تعييهنا  .متديد من قبل امجلعيةال  ملوضوعية للتعيني يف وقت اختاذ قرارمجيع املعايري ايف تس توجيب أأن  اإ

 وف رأأن تينبغي يقرتح أأيضا أأن هذه الواثئق ف ، فرتة تعييهنامتديد  دلمع طلبالإدارة  اتقدهمس  لواثئق اليت ابوفامي يتعلق  .10
ىل  ،اتعييهنفرتة متديد من أأجل للرشوط ادلنيا  الإدارة استيفاءتفاصيل عن مدى  ضافة اإ طلب بة قلمتعأأخرى معلومات اإ

 يص فامي، يكون من الاكيف رشيطة أأنو(، أأولتعيني )للحصول عىل سعى ي  مكتبيقدهما عىل غرار تكل اليت  المتديد،
ًا لقواعد البحث ادلويل اخلية للمراجعة وفقب أأن يكون دلى املكتب نظام لإدارة اجلودة وترتيبات دو جالقايض بو  املطلب
ىل  ةعياالستشري الإدارة أأن ، املشرتكة ىل أأحدث تقرير عن النظام  اتعييهنفرتة  متديداإ ىل املكتب  تهلإدارة اجلودة قدم  القامئاإ اإ
 .ادلويل الفحص المتهيديو البحث ادلويل املبادئ التوجهيية بشأأن من  21وفقا للفصل ادلويل 

ن .11 ىل  8 الفقرات املقرتحات الواردة يف عىلفق الفريق العامل وا واإ معلية حتتمك  أأنب اقرتاحا أأخريا نقرتحف  أأعاله، 10اإ
دارات ادلوليةاحلالية لمتديد التعيينات  ىل  للجنة التعاون التقين، 2017عام دورة تس بق  يف الفرتة اليت ،الإ رد يف تكل و ما اإ

 مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لهذا الغرض.عن  صادردون احلاجة اإىل وجود قرار رمسي  الفقرات

 املناقشة اليت دارت يف اجامتع الإدارات ادلولية
بشأأن متديد مدة التعيني  وثيقة ،2016ر انقش اجامتع الإدارات ادلولية، يف دورته الثالثة والعرشين املعقودة يف يناي .12
ىل الإدلء بتعليقاهتا دعت و  (.PCT/MIA/23/9يقة الوث )  :يص فاميالوثيقة الإدارات ادلولية اإ

دخالها عىل التفاقات المنوذجية بني املكتب ادلويل والإدارات ادلولية؛ )أأ(  التغيريات اليت يس تحسن اإ

 كجزء من معلية المتديد.اإىل جلنة التعاون التقين  دميهاتقادلولية الإدارات طلب من يالواثئق اليت ينبغي أأن و  )ب(

ىل  14يف الفقرات من  املناقشة اليت دارت يف اجامتع الإدارات ادلوليةرد تو  .13 من ملخص الرئيس )انظر  19اإ
ىل  15وترد أأدانه الفقرات من  (.PCT/WG/9/2 مرفق الوثيقةواردة ، الPCT/MIA/23/14 الوثيقة  من امللخص: 18اإ

دارة أأن تُظهر للجنة التعاون التقين أأش .15" ىل أأنه ل بد لالإ حدى الإدارات اإ أأهنا اس توفت الرشوط ادلنيا للتعيني ارت اإ
 يف اس امترة الطلب اليت انقشها الفريق الفرعي املعين ابجلودة. غىل غرار ما اكن مقرتحابتقدمي تفاصيل 
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حدى الإدارات توضيح صياغة املادة  .16"  من التفا  المنوذيج اذلي يغطي مسأأةل مل تبحهثا الإدارة ادلولية. 4واقرتحت اإ

حدى الإدارات  واقرتحت .17" دارة أأو أأكرثأأن تس تعرض اإ دارة أأخرى واثئق  اإ  هاامتثال للتحقق من لإعادة تعييهنا تقدهما اإ

 ."2"1-36مبوجب القاعدة املطلوبة للرشوط ادلنيا من الواثئق 

حدى الإدارات  حتواقرت  .18" عادة التعيني وفقًا ملتطلبات القواعد اإ وجتنب زايدة جحم العمل امللقى  احلاليةمعاجلة معلية اإ
 "عىل عاتق الإدارات ادلولية القامئة.

ن الفريق العامل  .14 ىل التعليق عىل اإ مدعو اإ
دارات البحث  لمتديد املقرتح الإجراء مدة تعيني اإ

الواردة يف الفقرات من والفحص المتهيدي ادلوليني 
ىل  8  ، أأعاله.11اإ

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 تفامه حول اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية
 اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا السادسة والأربعني)

ىل  22 جنيف من املنعقدة يف  ((PCT/A/46/6من الوثيقة  25)انظر الفقرة  2014سبمترب  30اإ

جراءات تعيني   الإدارات ادلولية":"اإ

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

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

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

 املشورة بشأأن الطلب اإىل مجعية معاهدة الرباءات.

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

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

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

وفامي يص رشط أأن يكون دلى املكتب الطالب للتعيني نظام  شهرًا تقريبًا بعد التعيني. 18مبا ل يتجاوز معقول بعد التعيني، 
لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العمل، فعند انعدام ذكل النظام وقت التعيني 

ل أأن تكون هناك أأنظمة مماثةل مس تخدمة يف أأعامل من قبل امجلعية، يكفي أأن يكون قد ُخطط للنظا م بشلك اكمل، ويُفض 
 البحث والفحص الوطين لإربراز اخلربة املناس بة.

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

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

 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


