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  احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
  

  اجلمعية
  

  )التاسعة عشرةالعادية (الدورة  الرابعة واألربعون الدورة
        2012012012013333أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  
  مل اإلدارات الدولية املتعلق باجلودةع

  املكتب ا1ويل ٕاعدادوثيقة من 

        صصصصامللخامللخامللخامللخ

ز عن العمل املتواصل املتعلق �جلودة اIي تقوم به ٕادارات البحث ا1ويل حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير موج .1
)، وهو يُتابَع، بصورة رئيسـية، من "والفحص المتهيدي ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ("إالدارات ا1ولية

 .2009املعين �جلودة اIي ٔانشأه اجmع إالدارات ا1ولية يف دورته السابعة عرشة عام  معل الفريق الفرعي خالل

        العمل املتواصل املتعلق �جلودةالعمل املتواصل املتعلق �جلودةالعمل املتواصل املتعلق �جلودةالعمل املتواصل املتعلق �جلودة

، ُقبيل ا1ورة العرشين الجmع 2013للفريق الفرعي املعين �جلودة يف ميونيخ يف فرباير  ُعقدت دورة غري رمسية rلثة .2
 ٔاعده الرئيس لت� ا1ورة غري الرمسية الثالثة يرد ُمسـتنَسخًا يف مرفق هذه الوثيقة.إالدارات ا1ولية. وامللخص اIي 

عن  –صدر ٔالول مرة  –ومن البنود اليت �قشها الفريق الفرعي املعين �جلودة يف دورته غري الرمسية الثالثة تقريٌر  .3
ف التقرير ٕاىل قياس اجلودة بناًء عىل اخلصائص، خصائص تقارير البحث ا1ويل اليت ٔاعدهتا مجيع إالدارات ا1ولية. وال هيد

بل ٕاىل معرفة ما ميكن تعلمه من ت� اخلصائص عن تقارير البحث ا1ويل اليت تعدها مجيع إالدارات ا1ولية من ٔاجل 
ت، مبا يف ٔاو جامعيًا بني إالدارا لك ٕادارة عىل حدةاملساعدة يف توجيه العمل اجلاري لتحسني اجلودة، سواء داخليًا يف نطاق 

 ذ�، يف آخر أالمر، تطوير ما ميكن قياسه ٕاحصائيًا من جوانب اجلودة. ؤاوىص الفريُق الفرعي املعين �جلودة اجmعَ 
من ملخص الرئيس ل�ورة غري  24ٕاىل  20إالدارات ا1ولية ٕ�عداد تقارير مماث� يف السـنوات املقب� (انظر الفقرات من 

 عي املعين �جلودة، الوارد يف مرفق هذه الوثيقة).الرمسية الثالثة للفريق الفر 



PCT/A/44/2 

2 

 

مًا من املكتب أالورويب للرباءات لوضع مجموعة من املقاييس قد£ الفرعي املعين �جلودة أيضًا اقرتاحًا مُ  و�قش الفريق .4
ا1ويل والفحص لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات بأمك¬، حبيث تشمل ٔاعامل ماكتب تَسمل§ الطلبات، وٕادارات البحث 

المتهيدي ا1ويل، واملاكتب املُعي£نة ٔاو املُختارة، واملكتب ا1ويل، وتشمل كذ� ما جيري من تفاعل بني شـىت املاكتب 
من ملخص الرئيس ل�ورة غري الرمسية الثالثة للفريق الفرعي املعين  28ٕاىل  25ومودعي الطلبات (انظر الفقرات من 

املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي املعين يف ه الوثيقة). وتدور حاليًا مناقشة بني إالدارات ا1ولية �جلودة، الوارد يف مرفق هذ
، وذ� هبدف مواص� "ٕاطار مقاييس معاهدة التعاون بشأن الرباءاتقرتاح بشأن "�جلودة حول مرشوع متهيدي ٔاول ال

ضاء يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات ملزيد من التشاور تطوير ¹قرتاح قبل عرضه عىل مجهور ٔاوسع من مجيع ا1ول أالع
 مث االتفاق يف هناية املطاف.

مة من مكتب الرباءات اليا�ين واملكتب السويدي  .5 ؤاخريًا، ٔاحاط الفريق الفرعي املعين �جلودة علامً �لتقارير املُقد£
ما تبعها من لالختالفات بني تقارير البحث ا1ويل و للرباءات والتسجيل بشأن نتاجئ ما قام به ¾ املكتبني من حتليالت 

ٕادارة البحث ا1ويل  مل تكن تقارير حبث وحفص عىل الصعيد الوطين ٔاعدهتا املاكتب املُعي£نة بعد دخول املرح� الوطنية (عندما
ب الفريُق الفرعي املعين �جلودة �لتقارير، ووافق  عىل ٔان العمل ينبغي ٔان يسـمتر واملكتب املُعني£ هام املكتب ذاته). ورح£

هبدف وضع ٔاطر للتعقيبات ُحتلِّل مبقتضاها ٕاداراُت البحث ا1ويل ما تقدمه املاكتب املُعي£نة من تعقيبات عىل تقارير البحث 
 16لفقرات من ا1ويل وآراء مكتوبة وتسـتفيد من هذه التعقيبات واالٓراء، مث تُطِلع املاكتَب املُعي£نة عىل نتاجئ حتليالهتا (انظر ا

من ملخص الرئيس ل�ورة غري الرمسية الثالثة للفريق الفرعي املعين �جلودة، الوارد يف مرفق  33ٕاىل  29، ومن 19ٕاىل 
 الوثيقة). هذه

، أحاط اجmع إالدارات 2013ويف ا1ورة العرشين الجmع إالدارات ا1ولية اليت ُعقدت يف ميونيخ يف فرباير  .6
مجيع  ووافق عىلص الرئيس ل�ورة غري الرمسية الثالثة للفريق الفرعي املعين �جلودة، ووافق عىل امللخص، ا1ولية علامً مبلخ

توصيات الفريق الفرعي املعين �جلودة. وٕاضافة ٕاىل ذ�، وافق اجmع إالدارات ا1ولية عىل اسـمترار والية الفريق الفرعي، 
. ووافق ٔايضًا عىل نرش التقارير 2014لفريق الفرعي املعين �جلودة يف عام يف ذ� عقد دورة غري رمسية فعلية ٔاخرى ل  مبا

مة من إالدارات ا1ولية بشأن ٔانظمة ٕادارة اجلودة اخلاصة هبا، ويه متوفرة عىل موقع الويبو إاللكرتوين عىل  السـنوية املُقد£
ملخص الرئيس ل�ورة العرشين . و http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.htmlالعنوان االٓيت: 

 .1) متوفر عىل موقع الويبو إاللكرتوينPCT/MIA/20/14الجmع إالدارات ا1ولية (الوثيقة 

ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن  .7
الرباءات مدعوٌة ٕاىل إالحاطة علامً مبحتوäت هذه 

 الوثيقة.

 

[ييل ذ� املرفق]

                                                
  .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28303انظر   1
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 املرفق
  

  عي املعين �جلودةفريق معاهدة التعاون بشأن الرباءات الفر 
 ا1ورة غري الرمسية الثالثة

 2013فرباير  5و 4ميونيخ، 

 ملخص الرئيس

  )PCT/MIA/20/14(مسـتنسخ من املرفق الثاين للوثيقة 

من املبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي من املبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي من املبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي من املبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي     21212121تقارير عن أنظمة ٕادارة اجلودة حسب الفصل تقارير عن أنظمة ٕادارة اجلودة حسب الفصل تقارير عن أنظمة ٕادارة اجلودة حسب الفصل تقارير عن أنظمة ٕادارة اجلودة حسب الفصل     ....1111
        بشأن الرباءاتبشأن الرباءاتبشأن الرباءاتبشأن الرباءاتا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون 

  تقارير ٔاعدهتا إالدارات ا1ولية )ٔالف(

. ؤاقر£ الفريق الفرعي 2012ٔاعلنت إالدارات عن التحديثات اليت ٔادخلهتا عىل أنظمة ٕادارة اجلودة اخلاصة هبا يف عام  .1
االئmن يف ٔانظمهتا. مزيد من الثقة و  بناءبأمهية مراجعة إالدارات ٔالنظمة ٕادارة اجلودة اخلاصة هبا من ٔاجل حتديد الثغرات ل 

واعُترب ٕاعداد تقارير اجلودة ٔاداًة مفيدًة للتأمل اIايت، ووجدت بعض إالدارات قميًة يف التعمل من اخلربات من خالل دراسة 
öنشاطها. وعالوة عىل ذ�، اكن يُنَظر ٕاىل تبادل اخلربات عىل  وجود تقارير ماكتب ٔاخرى، ال سـ÷ يف حا öٕادارة تبدٔا مزاو

 فرصة مثينة لتحقيق قدر ٔاكرب من ¹تساق بني إالدارات من خالل تعمل بعضها من بعض ودمج ٔافضل املامرسات.ٔانه 

من املبادئ  18.21و�قشت إالدارات وضع سـياسات اجلودة ومراجعهتا، وٕاüحة ٔاهداف اجلودة مبقتىض الفقرة  .2
£دت ٕاüحة ٔاهداف اجلودة ونتاجئها. ٕاال أن التوجهيية. وذكرت بضع ٕادارات ٔاهنا نرشت سـياسة اجلودة عىل شـبكة االٕ  نرتنت، ؤاي

ٕاحدى إالدارات، رمغ تأكيدها عىل ٔاهنا جعلت بعض ٔاهدافها متاحة للجمهور، رٔات ٔان أهداف اجلودة ميكن أن تُذَكر عىل 
د£ مبادئ توجهيية عِ حمددة. وعرض املكتب إالسـباين للرباءات والعالمات التجارية أن يُ  اً ٔاهنا ٔاهداف اسرتاتيجية وليست ٔاهداف

 بشأن وضع سـياسة جودة وأن ينرش هذه املبادئ التوجهيية يف املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي.

وف÷ يتعلق مبوضوع معدالت ٔاخذ عينات من إالجراءات خالل معليات ضامن اجلودة ا1اخلية، أقر£ الفريُق الفرعي بأن  .3
عدد من العوامل، مثل طبيعة املراجعة ودرجة تفصيلها، ومرح� معاجلة  توقف عىلت نسـبة احلاالت اليت جرى حتليلها س 

الطلب، واحلاجة ٕاىل حتقيق عدد ذي دالö ٕاحصائية من احلاالت، وإالجراء اIي ينبغي اختاذه بعد املراجعة، وتوافر املوارد. 
ملائة من � 100من إالجراء لنسـبة  بعض إالدارات ٕاىل حاالت ترى فهيا ٔان من الرضوري ٕاعادة النظر يف نوع معني تؤاشار 

تبادل املعلومات بشأن معدالت ٔاخذ العينات كجزء من صورة  ٕاماكنية ¹سـتفادة منوافقت إالدارات عىل وقد احلاالت. 
رمغ أنه اكن من املقبول وجود ٔاسـباب جيدة للتوزيع الواسع ملعدالت ٔاخذ  شام� عن كيفية ٔاخذ العينات داخل إالدارة

 .شـىت املاكتب والوظائف العينات بني

�قش الفريق الفرعي أيضًا مساöٔ كيفية اسـتخدام ٔانظمة ضامن اجلودة يف خمرجات العمل الوطين وا1ويل اليت ينتجها و .4
في حني ٔان احتياجات ضامن اجلودة تشاهبت تشاهبًا كبريًا يف كثري من احلاالت، اكنت توجد اختالفات يف توقيت فاملكتب. 

لعمل ا1ويل. ويف هذا الصدد، أشارت ٕاحدى إالدارات ٕاىل ٔانه �لنسـبة للعمل ا1ويل اIي يُؤد£ى ٕاجراءات خمرجات ا
.اء مع املقاول قبل ٕارسال التقريرمبوجب عقد، يلزم أن تكون أالنظمة خمتلفًة حىت ميكن اختاذ ٕاجر 
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بت إالدارات بأسلوب ٕاعداد التقارير املُسـتخَدم يف وضع تقارير اجلودة لعام .5 عن طريق "تعقب التغيريات"  2012 ورح£
 .أو غريه من طرق إالبراز يف التقرير الاكمل لٕالشارة ٕاىل ¹ختالفات ما بني ٔانظمهتا ٕالدارة اجلودة عن التقارير السابقة

 وأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .6

اءات والعالمات التجارية تكوين فرقة معل يف املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي بقيادة املكتب إالسـباين للرب   (ٔا)
  لتبادل السـياسات واملبادئ التوجهيية اخلاصة �جلودة من ٔاجل مراجعهتا ووضعها،

 تبادل مزيد من املعلومات من خالل املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي بشأن ٔاخذ عينات من احلاالت يفو   (ب)
  الت،ضامن اجلودة، مبا يف ذ� معدالت ٔاخذ عينات من احلإاجراءاهتا ل

دارة اجلودة يف السـنوات املقب� �سـتخدام تقرير اكمل، مع الٕ  هتامواص� ٕاصدار تقارير سـنوية عن ٔانظمو   (ج)
  إالشارة ٕاىل التغيريات اليت ا�دخلت عىل أالنظمة يف العام السابق.

        خرىخرىخرىخرىاالٔ االٔ االٔ االٔ فهفهفهفهمممم أفضل لعمل املاكتب  أفضل لعمل املاكتب  أفضل لعمل املاكتب  أفضل لعمل املاكتب         ....2222

  )C. PCT 1357فائدة اسرتاتيجيات البحث (التعممي   )ٔالف(

� به حاليًا يف ٔانظمهتا)  ٕاداراتذكرت  .7 عديدة ٔاهنا يف سبيلها ٕاىل ٕاüحة اسرتاتيجيات البحث اخلاصة هبا (�لشلك املُسج£
ا بذ� �لفعل. ت، ٕاضافًة ٕاىل إالدارتني اللتني قام (PATENTSCOPE)للمكتب ا1ويل من ٔاجل ٕادرا�ا يف ركن الرباءات 

ت ممارساهتا وتسجل االٓن اسرتاتيجيات البحث هذه يف منوذج �للغة غري£ وذكرت ٕاحدى إالدارات ٔاهنا، ليك تقوم بذ�، 
 بل وترتمج ٔايضًا مبادهئا التوجهيية بشأن اسـتخدام اسرتاتيجيات البحث ٕاىل اللغة إالنلكزيية. ؛إالنلكزيية بدًال من لغهتا الرمسية

تيجيات البحث مه الفاحصون يف املاكتب وذكرت إالدارات أن امجلهور املسـهتدف الرئييس واملسـتفيد االٔكرب من اسرتا .8
املُعي£نة، حيث توفر هلم وسـي� للمساعدة يف فهم جودة البحث ا1ويل وتقيميها. ؤاشارت إالدارات ٔايضًا ٕاىل ٔامهية 

ل اسرتاتيجيات البحث بوصفها ٔاداة تعلميية للتحسني والتعمل املسـمترين، وملراقبة اجلودة ا1اخلية، ولثقة الفاحصني يف مراح
مودعي الطلبات.  لصاحلالحقة من املعاجلة (يف املكتب نفسه ٔاو يف مكتب آخر)، وكذ� بوصفها وسـي� لزäدة الشفافية 

المكيات الكبرية من املعلومات ميكن ٔان جتعل اكتشاف فويلزم ٕاجياد توازن حصيح بني اكmل املعلومات وسهوö ¹سـتخدام. 
املُسـتحَسن، يف هناية املطاف، توحيد عرض املعلومات، ولكن احلاجة امللحة يه . وسوف يكون من صعباً  املسائل املهمة

معرفة ¹سرتاتيجيات املتاحة وفهمها والتعمل مهنا. وذكرت ٕادارات عديدة ٔان من املفيد جدًا معرفة نتاجئ ¹سـتعالم البحيث 
بديت شواغٌل ٕازاء اقرتاح يطلب ٕادراج رشح اليت شاهدها الفاحص عىل وجه التحديد ٕاضافًة ٕاىل ¹سرتاتيجية نفسها. وا� 

لرٔاي الفاحص يف املفهوم ¹بتاكري ٔالن التعبري عن هذا بوضوح سـيكون يف كثري من أالحيان صعبًا وسيسـتغرق وقتًا 
م تفسريات يف إالطار  من الرٔاي املكتوب بشأن الطريقة  5طويًال. ومع ذ�، سـتوجد حاالت يكون من املناسب فهيا ٔان تُقد£

ت هبا مطالبٌة غري واحضة.ال  يت فُّرسِ

 وات£فقت إالدارات عىل ٔانه يلزم وجود قدر ٔاكرب من الفهم ومن مث£ ٕاجراء مزيد من املناقشة ف÷ يتعلق بعدة جوانب: .9

  ٔاعاله؛ 8شـّىت ٔاغراض اسرتاتيجيات البحث، عىل النحو املُبني£ يف الفقرة   (ٔا)

ذا السـياق، أعربت عدة ٕادارات عن تأييدها للتعريفات اليت املصطلحات اليت جيب اسـتخدا-ا؛ ويف هو   (ب)
اقرت0ا مكتب الرباءات إالرسائييل يف الوثيقة اليت قد-ا يف املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي ٔ.ساس ٕالعداد 



PCT/A/44/2 

Annex 

3 
  

اهدة مقرتحات ٕالدراج تعريفات مناسـبة يف املبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل بناء عىل مع
  التعاون بشأن الرباءات؛

احلد أالدىن من العنارص اليت ينبغي ٕادرا�ا يف اسرتاتيجيات البحث اليت سوف تُتاح للماكتب أالخرى و   (ج)
من املبادئ التوجهيية للبحث  21للجمهور، وكذ� ٔاي تعديالت مناظرة قد تناسب ٕاطار اجلودة مبقتىض الفصل   ٔاو

  ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل.

وأوىص الفريق الفرعي مبواص� املناقشات يف املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي، بناًء عىل حتليل ٔالمث� عىل  .10
، مع حتديد العنارص املشرتكة و¹ختالفات والثغرات. وُدعيت إالدارات متعددة اسرتاتيجيات البحث نرشهتا �لفعل ٕادارات

 رتاتيجيات ٕاىل أن تفعل ذ�.اليت مل تكن قد قدمت �لفعل ٔامثً� عىل ¹س

  )C. PCT 1328الفقرات املُوح£دة (التعممي   )ء(�

أكدت إالدارات من جديد اتفاقها عىل أن اسـتخدام فقرات ُموح£دة ينبغي ٔاال يكون ٕالزاميًا أبدًا، مراعاًة حلاجة   .11
يف حاö معينة. ويف هذا السـياق، ٔاعربت  الفاحص ٕاىل املرونة ملعاجلة مجيع املسائل ذات الص� �لطريقة اليت يراها مناسـبة

، وهو ما اعُترب غري رضوري 8و 5ٕادارات عديدة عن شواغلها ف÷ يتعلق �ٕالدراج املُقَرتح لعناوين فرعية يف إالطارين رمق 
يًة عن رٔاي مفاده ٔان معاهدة التعاون بشأن الرباءات قدمت �لفعل بن  اتوشديد التقييد للفاحصني. وأعربت ٕاحدى إالدار 

اكفيًة للتقارير، ؤان إالضافة ٕاىل ت� البنية لن حتقق الكثري من املنافع، ٕان وجدت؛ واسـتخدمت هذه إالدارة يف املقام أالول 
 مجيع املسائل املطلوبة لتحقيق مسـتوى مالمئ من التفصيل. مشولعبارات موحدًة ٔ.داة ٕالرشاد الفاحصني عدميي اخلربة ٕاىل 

دة منوذجية. ؤاوىص الفريق الفرعي بأن  واتفقت إالدارات عىل وجود .12 مزية اكفية يف مواص� السعي ٕالعداد فقرات ُموح£
، وبأن يسـمتر العمل بقيادة 5رتكز يف البداية عىل ٕاعداد فقرات ُموح£دة العتبارات اجلدة يف إالطار أالعامل القادمة ينبغي ٔان ت

للرباءات والتسجيالت يف فنلندا، واملكتب إالسـباين للرباءات املكتب الكندي للملكية الفكرية، مبساعدة ا7لس الوطين 
ولتوسـيع القاعدة ملزيد  والعالمات التجارية، ومكتب الوالäت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، وكذ� املكتب ا1ويل.

دة تسـتخد-ا حاليًا، ٕاذا  من العمل، ُدعيت إالدارات ٕاىل أن تنرش يف املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي ٔاي عبارات ُموح£
 تكن قد فعلت ذ� �لفعل.  مل

        تدابري حتسني اجلودةتدابري حتسني اجلودةتدابري حتسني اجلودةتدابري حتسني اجلودة        ....3333

  )C. PCT 1356تدابري حتسني اجلودة (التعممي   )لف(أ 

ى القوامئ املرجعية بوصفها جزءًا من معلية ضامن اجلودة اليت تقوم هبا إالدارات. وأوىص ٔاشارت إالدارات ٕاىل جدو  .13
من املبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون  21الفريق الفرعي بتعديل الفصل 

ري لهذه القوامئ املرجعية. وسوف حيتاج الفريق الفرعي السـتخدام ¹ختياليسمح �بشأن الرباءات (ومنوذج ٕاعداد التقارير) 
لتالمئ هذه النقطة. وأوىص الفريق الفرعي أيضًا ببدء العمل  18.21ٕاىل النظر يف الصياغة ا1قيقة ٕالجراء تعديل عىل الفقرة 

املهم المتيزي بني القوامئ املرجعية عىل احملتوى املناسب لهذه القوامئ املرجعية يف املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي. وقال ٕان من 
ة اخلاصة �لفاحصني وغريمه من املوظفني اIين يُِعّدون تقارير البحث ا1ويل ويتولون ئالغراض ضامن اجلودة والقوامئ املرجع 

 املهام ذات الص�.

الص�، ٔاشارت وف÷ يتعلق �حلاجة ٕاىل ٕاعادة تقيمي نتاجئ البحث عندما ال جيد الفاحص الوثيقة س ٔاو ص ذات  .14
 إالدارات ٕاىل العالقة �ملناقشات اجلارية بشأن مقاييس اجلودة واسـتخدام املاكتب املُعي£نة للتقارير ا1ولية وآليات التعقيب.
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وف÷ يتعلق �ملامرسات احلالية اليت تقوم هبا إالدارات لتحديد ¹متثال ملؤرشات اجلودة وتقارير التقيمي عن طريق نظام  .15
عىل  ركزرت ٕادارات عديدة أن هذه أالنظمة موجودة، ومع ذ� اتفقت عىل ٔان العمل يف املسـتقبل ينبغي ٔان يدرجات، ذك

 وضع مقاييس ومعايري للجودة وليس عىل حتديد ٔافضل املامرسات يف كيفية تصنيف ُمخَرجات العمل املُخاِلفة.

ا1ويل ٔاو تقرير البحث ا1ويل وتبادل اسـتخدام وحتليل التعقيبات عىل الرٔاي املكتوب ٕالدارة البحث   )ء(�
  نتاجئ التحليل

م مكتب الرباءات اليا�ين نتاجئ حتليل مللفات يف املرح� الوطنية حيث قام املكتب مبهام ٕادارة البحث ا1ويل ولكن  .16 قد£
د املكتب املُعني£ اختذ قرارًا خمتلفًا بشأن احلاö. ويف هذه العملية، صن£ف مكتب الرباءات اليا�ين  ٔاسـباب التناقضات، وحد£

بوجود آليات ، وذ� إالدارات ا1ولية واملاكتب املُعي£نة امفهيا جودة البحث ونتاجئ الفحص اIي تقوم هب تتحّسناحلاالت اليت 
مناسـبة ٕالبداء االٓراء والتعقيبات. ويف حاالت ٔاخرى، اكنت ¹ختالفات ترجع ٕاىل سوء فهم املاكتب املُعي£نة ملعلومات 

مة من مكتب الرباءات اليا�ين حيث ميكن ٔان يوجد جمال للتحسني بزäدة ¹ ستشهاد الواردة يف تقارير البحث ا1ويل املُقد£
دقة الرتمجة االٓلية وكيفية النقل احلريف الصويت للمراجع اليا�نية لسـندات غري الرباءات ٕاىل احلروف الالتينية، ٔاو ترجع ٕاىل 

 واملامرسات أو يف تفسري املطالبات. وف÷ يتعلق �لنقل احلريف الصويت للحروف غري الالتينية، وجود اختالفات يف القوانني
 قدمًا. ذا النقلأن متيض هب ST.14فرقة العمل اليت تراجع حاليًا معيار الويبو لميكن  هأشار املكتب ا1ويل ٕاىل أن

راُت البحث ا1ويل ما تقدمه املاكتب املُعي£نة بناء عىل واقرتح مكتب الرباءات اليا�ين وضع ٕاطار ُحتلِّل مبقتضاه ٕادا .17
ٕاجراءاهتا أالوىل من تعقيبات عىل تقرير البحث ا1ويل والرأي املكتوب وتسـتفيد من هذه التعقيبات، مث تُطلع املاكتَب املُعي£نة 

بني مكتب الرباءات اليا�ين واملكتب عىل نتاجئ هذا التحليل. ويف هذا السـياق، ميكن للمرح� الثالثة من "دراسة املقاييس" 
 أالورويب للرباءات ٔان تسلط الضوء كخطوة ٔاوىل عىل ٕاعداد هذا إالطار.

بت إالدارات �القرتاح بوصفه خطوة -مة لتعزيز اجلودة وزäدة تقامس العمل، ؤاشارت ٕاىل أوجه التشابه مع  .18 ورح£
شري ٕاىل ٔان ٔاي املرشوع التجرييب اIي ٔاجراه املكتب السويدي للرباءات  م ٕاىل الفريق الفرعي. ومع ذ�، ا� والتسجيل لُيقد£

مة، ا1ولية والوطنية تنيحتليل لالختالفات يف النتاجئ بني املرحل  كون كثيف العامö. ومن أجل يسـ  ،دون وجود بيا�ت ُمنظ£
م، مثل  موا�ة هذا التحدي، أكد املكتب ا1ويل عىل احلاجة ٕاىل تقدمي بيا�ت املرح� الوطنية عىل حنٍو موثوق يف نسق ُمنظ£

 .XMLنسق 

ؤاحاط الفريق الفرعي علامً بقمية املامرسة اليت اسـتخد-ا مكتب الرباءات اليا�ين، ؤاوىص �سـمترار العمل عىل ٕاعداد  .19
 ٔاطر للتعقيبات.

        مقاييس اجلودةمقاييس اجلودةمقاييس اجلودةمقاييس اجلودة        ....4444

  )C. PCT 1360خصائص تقارير البحث ا1ويل (التعممي   )لف(أ 

، أك£د املكتب ا1ويل عىل C. PCT 1360ائص تقارير البحث ا1ويل" اIي صدر مع التعممي خبصوص تقرير "خص .20
م �لفعل  –أن أالمور اليت قيست ليس فهيا ما هيدف ٕاىل تقدمي  ٔاي نوع من قياس اجلودة يف حد ذاته، بل  –ٔاو ما يُقّدِ

ظهرت اخلصائُص  مة املتاحة حاليًا، مما يساعد إالدارات اليت ميكن اسـتخالصها من املعو  املعلومات فائدةً  ٔاكرث أ لومات املُنظ£
عىل حتديد ¹جتاهات واملسائل اليت قد يركز علهيا معٌل ٔاكرث تفصيًال. وقال ٕان من أالمهية مباكن إالشارة ٕاىل أن املعلومات 

رسوم البيانية الرئيسـية. ورٔاى تتضمن ٔارقامًا لتقسـ÷ت حسب ا7ال التقين، ٕاضافًة ٕاىل أالرقام إالجاملية اليت يه موضوع ال
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ن، وينبغي، عىل وجه اخلصوص، أن يكون التقريُر ٔاساس  ر وُحيس£ املكتب ا1ويل ٔانه اكن ٕاجراًء مفيدًا للغاية ينبغي أن ُيكر£
 يف قياسه. ترغب إالداراتقد مناقشات بشأن ما 

21.  £ ت إالدارات جبدوى التقرير، رشيطة فهم تقييداته فهامً حصيحًا، وأي أخرى من التقرير  ٕاصداراٍت  دت ٕاعدادَ ؤاقر£
 املسـتقبل. يف

ٕاىل أن هناك مجموعة متنوعة من ٔاسـباب وجود اختالفات بني النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا شـىت إالدارات. ومع  شريَ وأ  .22
ه قد ذ�، سوف تكون ٔاسـباب هذه ¹ختالفات، يف بعض احلاالت، ٔامرًا قد ترغب أقسام اجلودة يف حبثه. وُذِكر ٔايضًا ٔان

وبني مودعو الطلبات اخلاصة  يتابعهاتقسـمي بعض اخلصائص، مثل ٕاظهار الفرق بني القضاä اليت زäدة يكون من املفيد 
المتثيل املهين. وورد العديد من التحسينات املطلوبة أالخرى يف املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي املعين  القضاä ذات

بناًء عىل البيا�ت املوجودة، ؤان البعض االٓخر سيتطلب تقدمي بيا�ت جديدة يف نسق  �جلودة. واعُترب ٔان بعضها ممكنٌ 
م. وسـ   .كثرية الفائدةيف املرح� الوطنية  سري العمل و¹ستشهاداتفص� عن املعلومات املكون تُمنظ£

شري ٕاىل ٔان اخلصائص تعرب عن تقارير البحث ا1ويل حىت هناية سـنة  .23 بيا�ت حاليًا عىل حفسب. وتعمتد ال  2010وا�
اسـتخدام أدوات املكتب أالورويب للرباءات السـتخراج معلومات ¹ستشهاد من تقارير البحث املمسوحة ضوئيًا، مع جعل 

صدرت بغرض ¹سـتخدام إالحصايئ  PATSTATالبيا�ت اليت ُمجعت متاحة عرب قاعدة البيا�ت  (ويه قاعدة بيا�ت ا�
 ت عن الطلبات املنشورة). وٕاذا قدمت مجيع إالدارات تقارير البحث ا1ويل يف نسقمرتني يف السـنة وحتتوي عىل بيا�

XML.فميكن أن تكون التقارير ٔاحدث ، 

 وأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .24

م تقارير مماث� يف السـنوات املقب�؛  (ٔا)   ينبغي للمكتب ا1ويل ٔان يُقّدِ

ِمكل تقيمي ما ميكنو   (ب) �سـتخدام البيا�ت املوجودة،  املنشودةٕادخاK من التحسينات  ينبغي للمكتب ا1ويل ٔان يُ
  ويقدم توصيات �لتغيريات اليت ينبغي ٕادرا�ا يف النسخة املقب�؛

ينبغي للفريق الفرعي ٔان يواصل حتليل التحسينات املنشودة ويقدم توصيات بشأن البيا�ت إالضافية اليت و   (ج)
  .ينبغي مجعها 1مع ذ�

  ييس معاهدة التعاون بشأن الرباءاتٕاطار مقا  )ء(�

م املكتب أالورويب للرباءات اقرتاحًا ٕالعداد مقاييس تشمل مجموعًة متنوعًة من جوانب ٕاجراءات معاهدة التعاون  .25 قد£
بشأن الرباءات، مبا يف ذ� ٔاعامل ماكتب تَسمل§ الطلبات، وٕادارات البحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل، واملكتب 

واملاكتب املُعي£نة واملُختارة، وما جيري من تفاعل بني ت� املاكتب ومودعي الطلبات، وذ� هبدف املساعدة يف تقيمي ا1ويل، 
 مدى فعالية ٔاداء نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات كلك وحتديد ا7االت اليت ميكن فهيا حتسني إالجراءات.

 2ليت اكنت متاحة �لفعل عن هذا املوضوع من موقع الويبو إاللكرتوينوذك£ر املكتُب ا1ويل إالداراَت �ملعلومات ا .26
، مسـتعدًة لتقدمي وظائفهاؤاك£د اسـتعداده ملواص� العمل بشأن هذا املوضوع ٕاذا اكنت املاكتب الوطنية، عىل اختالف 

شري ٕاىل ٔان هذه املساöٔ لها من أالمهية  م. وا� ما يكفي ٔالن تُعاَمل عىل أهنا مرشوع املعلومات إالضافية الالزمة يف نسق ُمنظ£
 خاص، ذو مراحل للمساهامت وإالجناز.
                                                

2 http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/ 
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ت إالدارات ٔان املقاييس اليت تشمل معلية معاهدة التعاون بشأن الرباءات بأمكلها سـتكون مفيدًة للغاية يف دمع ؤاقر£  .27
مع بعض املقاييس املشار ٕالهيا يف ٕادخال حتسينات عىل النظام، وٕان اكنت توجد بعض الشواغل ٕازاء املوارد اليت سـتلزم 1

م البيا�ت ؤاي تقييدات  بسبب اختالف تواتر تقدمي  فهامً حصيحًا، مثالً  فهيا¹قرتاح. وقالت ٕان من املهم ٔايضًا أن تُفهَ
 املاكتب الوطنية للبيا�ت.

ية أالخرى تطوير هذا وأوىص الفريق الفرعي بأن يواصل املكتب أالورويب للرباءات واملكتب ا1ويل واملاكتب املعن  .28
 ¹قرتاح، مبا يف ذ� املناقشات اليت ُجترى يف سـياق املاكتب امخلسة للملكية الفكرية.

  املرشوع التجرييب "حتليل جدوى تقارير البحث ا1ويل للمرح� الوطنية"  )مي(ج

م املكتب السويدي للرباءات والتسجيل معلومات عن مرشوع جترييب لتقيمي الطلبات ا1و  .29 استشهادات  ذاتلية قد£
" قد اد" ٔاو "صنياليت دخلت املرح� الوطنية يف السويد، وحتديد ما ٕاذا اكنت وrئق ٔاي من الفئتني "سو " فقط ٔالفالفئة "

استُشهد هبا نتيجة ملزيد من البحث يف املرح� الوطنية. واكن هناك عدد قليل مبا فيه الكفاية من الطلبات املعنية حبيث ميكن 
ا لطلبات عام واحد. وهذا يعين ٔايضًا أن النتاجئ ليست ذات دالö ٕاحصائية، ولكن اكنت رمغ ذ� مثريًة لالهmم. القيام هبذ

ملائة من احلاالت. ومل يُقمي£ مدى مالءمة ¹ستشهادات اجلديدة، ولكن � 6,8وُوِجدت هذه ¹ستشهادات إالضافية يف 
م البيا�ت إالحصائية مبزيد من التفصيل. وقد تُقدِّ  قد ينفع حتليلهااحلاالت اليت عىل طريقة معلية لتحديد  اتّضح أن هذا مثالٌ 

ا7ردة أيضًا معلومات مفيدة ٕاذا قيست �سـمترار واسـُتخدمت لتحديد ¹جتاهات و¹ختالفات بني املاكتب ٔاو 
 التقنية. ا7االت

ٔاظهر، مع مع¬. وُذِكر أن هذا إالجراء وتو�ت إالدارات �لشكر للمكتب السويدي للرباءات والتسجيل عىل  .30
أن من املمكن احلصول عىل معلومات مثرية لالهmم من ٕاجراءات  ،إالجراءات املشاهبة K اليت نُفِّذت يف سـياقات ٔاخرى

ٌل بسـيطة نسبيًا. ولكن اكن من املهم التأكد من أن إالحصاءات ال تُسـتخَدم مبعزل عن غريها، ولكن يتبعها حتليٌل مفّص 
لحاالت املعنية لتحديد ٔاسـباب ¹ختالفات. والتحليل الاكمل من شأنه يف الوضع املثايل ٔان يُِرشك ً¾ من املكتب املُعني£ ل

� من الفاحصني ٕاضافًة ٕاىل البيا�ت ا7ردة املتعلقة �لوrئق إالضافية  وٕادارة البحث ا1ويل، ويتضمن تعقيبات ُمفص£
يل هدفان عىل أالقل، يشمالن ¾ من التحسن عىل مسـتوى الطلب الفردي وعىل مسـتوى املُستشهَد هبا. وسـيكون للتحل 

 النظام الشامل.

ولُوحظ أيضًا ٔان البحث يف املرح� الوطنية جرى من نقطة انطالق خمتلفة، مع قدرة املكتب الثاين عىل الرتكزي عىل  .31
خمتلفة. وقد يكون من املفيد ٕاجراء مقارنة  كتوبة بلغاٍت لوrئق امل �ٕاتقان البحث، ٕ�يالء اهmم خاص، عىل سبيل املثال، 

 بأوضاع ٔاخرى، ماكفئة تقريبًا، مثل ت� اليت قد حتدث �سـتخدام "الطريق الرسيع ملتابعة الرباءات".

وأوىص الفريق الفرعي �السـمترار يف ٕاعداد مقرتحات من هذا القبيل وتقيميها من ٔاجل املساعدة يف حتليل جدوى  .32
ب الفريق الفرعي �قرتاح مكتب الرباءات اليا�ين بأن تقارير ا لبحث ا1ويل للمرح� ا1ولية. وخبصوص ٔاحد أالنشطة، رح£

مة بشأن الطلبات ا1ولية من  3الفريق الفرعي ينبغي أن يبدٔا العمل عىل ٕاعداد مرشوع قالب من ٔاجل تقدمي تعقيبات ُمنظ£
وسوف يُنف£ذ هذا العمل من خالل تطوير مشاريع جارية، مثل الرتتيبات املُقَرتحة  املاكتب املُعي£نة ٕاىل ٕادارة البحث ا1ويل.

ونظام تبادل الوrئق إاللكرتوين  (ePCT) ٕالنشاء نظام للحصول عىل تعقيبات بشأن اجلودة يف نظام املعاهدة إاللكرتوين
(PCT-EDI) ٓ ليات التعقيبات اليت اقرت0ا مكتب ، واملرح� الثالثة من ا1راسة الثالثية التعاونية للمقاييس، وا

 اليا�ين. الرباءات
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وف÷ يتعلق جبميع البنود الفرعية الثالثة الواردة حتت عنوان "مقاييس اجلودة"، فضًال عن غريها من أالنشطة املتعلقة  .33
مة اليت ينبغي أن تقد-ا املاكتب 1مع شـىت  بتقامس العمل، أوىص الفريق الفرعي �لسعي ٕاىل حتديد مجموعة من البيا�ت املُنظ£

جوانب العمل. وعالوة عىل ذ�، ينبغي للفريق الفرعي ٔان يزيك جداول زمنية ومراحل ميكن ٔان تكون ٔاساس ٔاحد املشاريع 
نة لقياس فعالية نظام معاهدة  ، عىل أالقل،عن طريق املاكتب اليت تقوم مبهام إالدارات ا1ولية، 1مع ٕاعداد مقاييس ُمحسـ£

 نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات بوصفه منصة لتقامس العمل. أداءأن الرباءات كلك ٕاضافة ٕاىل حتسني التعاون بش

        أفاكر أخرى لتحسني اجلودةأفاكر أخرى لتحسني اجلودةأفاكر أخرى لتحسني اجلودةأفاكر أخرى لتحسني اجلودة        ....5555

ذكرت ٕاحدى إالدارات ا1ولية أهنا ترغب يف حتسني التدريب ا1اخيل اIي تقدمه بشأن قضاä معاهدة التعاون  .34
مث� الواردة عىل وحدة ¹خرتاع يف الفصل العارش من املبادئ التوجهيية للبحث بشأن الرباءات، ؤاهنا اطلعت عىل االٔ 

 ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات فوجدهتا حمدودة.

اع عىل وأوىص الفريق الفرعي بأن تنرش إالدارات ا1ولية أي مواد تدريبية ٔاو ٔامث� جيدة عىل قضاä وحدة ¹خرت  .35
املنتدى إاللكرتوين للفريق الفرعي املعين �جلودة يك تطلع علهيا مجيع إالدارات ا1ولية. وٕاذا توافقت االٓراء حول أمث� جيدة، 

 فقد يؤدي هذا ٕاىل ٕاعادة النظر يف املبادئ التوجهيية.

  

  [هناية املرفق والوثيقة]


