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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017 مايو 12اإ
 
 
معاهدة  يف إطارفحص التمهيدي الدويل إدارة للستمارة طلب التعيني كإدارة للبحث الدويل وا

 الرباءات التعاون بشأن

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

دارة للبحث ادلويل الفرعي املعين  املكتب ادلويل بأأن يواصل الفريقيقرتح  .1 ابجلودة النظر يف مرشوع طلب التعيني كإ
ىل  ، ابلستناد2015حص المتهيدي ادلويل اذلي يناقش منذ والف جراءات الامتس متديد التعيني،  اس تخدامهجتارب اإ يف اإ

  لالس امترة يف وقت لحق. ةعياريم  صيغة هبدف املوافقة عىل

 معلومات أأساس ية

التابع لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة للفريق الفرعي املعين ابجلودة  خالل ادلورة غري الرمسية اخلامسة .2
ريق الفرعي الاشرتاطات اليت يتعني أأن ف، انقش ال2015، اليت عقدت يف فرباير (PCT/MIA) التعاون بشأأن الرباءات
دارة دولية يةل افعبللعمل يس توفهيا مكتب معني  طار متابعة هذه يف معايري التعيني. ووكيفية التعبري عهنا بصورة أأفضل  كإ يف اإ

عداد اس امترة بشأأن ابلس تفاضة" الفرعي الفريقأأوىص  ،املناقشات مجيع  ضامن أأنلتعيني، لابالامتس تقدمي أأي ل  معيارية اإ
رئيس ادلورة، الوارد يف املرفق من ملخص  50انظر الفقرة ) "اجت ابلفعل فهيقد أأدر املتعلقة ابجلودة  ذات الصةل املسائل

 .(PCT/MIA/22/22الثاين للوثيقة 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  طلب تعيني مرشوعوانقش الفريق الفرعي املعين ابجلودة  .3 من خالل كإ
عن مناقشات ادلورة  موجز. ويرد 2017و 2016املعقودتني يف ودورتيه غري الرمسيتني السادسة والسابعة  الإلكرتوين اهمنتد
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املدرج يف امللحق الثاين من ملخص رئيس ادلورة،  65و 60يف الفقرتني  2017اليت عقدت يف فرباير غري الرمسية السابعة 
   كام أأوىص بذكل الفريق الفرعي، عىل النحو التايل:طوات املقبةل اخل 65وحتدد الفقرة ؛ PCT/MIA/24/15للوثيقة 

ضافية عىل صياغة اس امترة من هذا النوع . 65" ىل تقدمي تعليقات اإ وأأوىص الفريق الفرعي بأأن يدعو املكتب ادلويل اإ
ىل عداد اقرتاح يقدمه اإ ىل حوايل أأس بوعني بغية متكينه من اإ الفريق العامل ملعاهدة  عىل املنتدى الإلكرتوين لفرتة تصل اإ

 ".اللجنة املعنية ابلتعاون التقينأأو  التعاون بشأأن الرباءات

 .2017يف صيغته الأخرية اليت نظر فهيا الفريق الفرعي يف فرباير  الطلب رةويورد ملحق هذه الوثيقة مرشوع اس امت .4

دارة للبحث ادلويل اس تخدام مرشوع اس امترة  جمال يف اربالتج  والفحص المتهيدي ادلويلهبدف التعيني كإ

طارو .5 دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اذلي س يدخل حزي ال  يف اإ جراء متديد تعيني اإ اعتبارًا من  نفاذاإ
ىل العديد من الإدارات ادلولية مرشوع الاس امترة كأساس لتقدمي طلباهتا اس تخدمت  ،2018يناير  اللجنة املعنية ابلتعاون اإ

لإدارات شأأن متديد تعيني ايف  شورهتاب  هذه الأخرية لتسدي (PCT/CTC) التعاون بشأأن الرباءاتالتقين ملعاهدة 
ىل  PCT/CTC/30/3الواثئق من  انظر) دارات بشأأن . (24اإ ويف هذا الصدد، متكنت الاس امترة من تقدمي توجيه مفيد لالإ

 اس امترةارب الإدارات يف اس تخدام مرشوع انطالقًا من جت، الحظين املكتب ادلويل أأ  غري هتم اللجنة.املعلومات اليت قد 
اليت أأوليت لأجزاء حمددة من ، وكذا الأمهية يف نطاق املعلومات املقدمة ومعقهاوجود تباين كبري  لأول مرة، الطلب

 الاس امترة.

تعيينه أأو  طلب تقدميل  نسق بأأمثلتوصية مكتب ما وبناء عىل هذه التجربة، ل يزال املكتب ادلويل غري قادر عىل  .6
دارة دولية متديد تعيين أأو  (PCT/CTC) اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فيه نظرت  حيته كإ

خمتلفة يف بعض احلالت، وفقًا يبدو واحضًا أأنه سيتعني تقدمي معلومات . وابلفعل، مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
هل يسعى املكتب لتقدمي )ودلوافع الطلب  (مكتب وطين منفرد أأو منظمة دولية حكومية عىل سبيل املثال)ب لطبيعة املكت

ىل مصاحل وطنية أأو  خدمات ىل حد كبري اإ قلميية أأو مصاحل قامئة عىل اللغة أأو عوامل أأخرىابلستناد اإ  .(؟اإ

، (2()3) 56، مثلام جاء يف املادة بشأأن الرباءاتاللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون  أأن أأحد أأهدافغري  .7
سداء املشورة وتقدمي توصيات، يف هم هو أأن تس  يف الواثئق  تساقضامن أأقىص درجة من الاهذه الأخرية، من خالل اإ

عداد مجيع  العمل أأساليبو  دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلوأأكرب قدر ممكن من اجلودة العالية يف اإ  .تقارير اإ
عىل حتديد  أأو متديد التعيني لتعينية ل لمتسيف مساعدة املاكتب امل أأن مرشوع الاس امترة مفيد  يبدو من الواحض ،وحتقيقًا ذلكل

اللجنة املعنية ابلتعاون التقين لأغراض الاس تعراض اذلي تقوم به ها املاكتب الأخرى ذات صةل املسائل اليت حيمتل أأن تعترب 
اللجنة املعنية  عندما تعرض العديد من الطلبات عىل نظر ،خالل معلية متديد التعينيو . الرباءاتملعاهدة التعاون بشأأن 

وجود قدر لميكن  يف نفس ادلورة، مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتو  ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
سداء مشورهتا للجمعية بشأأن اللجنةعىل  سهلأأن ي  ةالطلبات املقدممعني من الاتساق بني  امجلعية متديد لك تعيني، وعىل  اإ

  ة.بطريقة متسقة ومعمقاختاذ قرار يف املسأأةل بفعالية و 

ني هو جعل معليات التعي 2017لمتديد التعيني يف  اليت ينبغي تقدميها الغرض من الواثئق أأنومن انحية أأخرى، وفامي  .8
بسبب وجود ، قد يكون ذكل غري مالمئ (PCT/WG/9/14من الوثيقة  10انظر الفقرة ) وماً معومتديد التعيني متشاهبة 

دارة دولية تشغيليةاختالفات بني احلالتني. وعىل الوجه الأمثل، ينبغي أأن يكون واحضًا أأن تس تجيب  للمتطلبات  معينة اإ
نه ميكن القول وانطالقًا من ذكل،  ا ابس مترار.العمليات املتعلقة ابجلودة اخلاصة هببحث و ة ال نظمأأ ادلنيا للتعيني وتقوم بتحسني  اإ

ذا كن متديد التعيني مفيدًا للنظام و وتفحص بصورة أأمع  هذه القضااي بدهييةاللجنة  أأن تعترب ينبغي ما يتعني اختاذه مسأأةل ما اإ
لعهل من ولهذه الغاية،  جودهتا.رفع اتساق التقارير الصادرة عن الإدارات ادلولية و لزايدة فرداي أأو جامعيًا، ، من خطوات
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دراهجا ابلنس بة لبعض املسائل الواردة يف مرشوع اس امترة الطلب الأنسب  ما اإ جعلها فامي  للجودة، أأويف التقارير الس نوية اإ
دراهجا رصاحة يف أأي طلب لمتديد  من متتعد ابملوازاة مع تكل التقارير، ول تقتيض موضوع مصنفات س نوية مماثةل  عدا ذكل اإ

 التعيني.

أأن تدرس فيه جلنة التعاون التقين العديد من الطلبات يف دورة  الأرحجاملوعد املقبل اذلي من  2027وس يكون عام  .9
فامي يتعلق مع لك مكتب  ادلويل عقدها املكتباليت عىل رساين التفاقات  وافقتمنفردة، مثلام نصت عىل ذكل امجلعية اليت 

دارة  بعمل هذا الأخري وبدًل من انتظار اعامتد الفريق العامل أأو جلنة التعاون التقين ملرشوع اس امترة  س نوات. 10دولية ملدة كإ
الطلب يف هذه املرحةل، ميكن أأن يواصل الفريق الفرعي املعين ابجلودة املناقشات لتحسني مرشوع اس امترة الطلب وذكل 

ىل  دخال مزيد من الت  علجتربته يف اس تخدام معليات متديد التعيني احلالية. ولابلستناد اإ س امترة احلالية عىل الا نقيحاتاإ
ىل اتفاق بشأأن بني الطلبات  أأكرب اتساقلتحقيق  تس تخدهما مجيع  اس امترة طلب معياريةقد يبدو مس تحس نًا للتوصل اإ

ىل  اً مرشوع الاس امترة هذا متاحكون و  اليت قد ل حتقق هذا الهدف. ارات ادلولية الراهنة واحملمتةلالإد جانب مجموعة للعموم، اإ
ىل مرشوع الاس امترة،  بشأأن الرباءات متنوعة من واثئق اللجنة املعنية بعاهدة التعاون لإعطاء  ،أأصالً  س يكفياليت تستند اإ

ىل  ادلول املتعاقدة فكرة أأفضل عام سرتغبأأي مكتب مرحش حممتل منفرد  يف رؤيته من أأجل تقيمي طلباهتا دون احلاجة اإ
    يف هذه املرحةل.هنائية صيغة املوافقة عىل 

 السبيل املقرتح للميض قدما

 رشوع اس امترة الطلب، مع مراعاة جتاربيواصل الفريق الفرعي اس تعراض م وعليه، يقرتح املكتب ادلويل بأأن  .10
هبدف اعامتد أأية تعليقات للفريق العامل عىل الاس امترة، متديد تعيني الإدارات ادلولية و اس تخدام الاس امترة يف معليات 

دارة للبمتس التعيني لأي مكتب يل يف الوقت ذاته، تكون و رة معيارية يف وقت لحق.اس امت حث ادلويل والفحص المتهيدي كإ
ىل جلنة ال  ادلويل حرية اس تخدام مرشوع اس امترة الطلب كأساس لتقدمي  .ذكل شاء نتعاون التقين اإ طلبه اإ

جيريه خالل الاس تعراض املس تفيض اذلي  القضااي اليت ميكن أأن يبحهثا الفريق الفرعي املعين ابجلودة ىحداإ  تمتثلو  .11
دارة دولية تشغيلية بطريقة مس مترةالطلب يف ملرشوع اس امترة  يف ، عىل غرار الأسلوب املتبع تسجيل املعلومات من طرف اإ

دارة اجلودة. لمجالت لاانت البحث أأو توفري قامئة كمةل عن حتديد نطاق قواعد بيمفثاًل، عوضًا  التقارير الس نوية عن أأنظمة اإ
اتحة هذه املعلومات  10لك لمتديد التعيني طلب ال لإدارة معينة يفالعلمية املتاحة  للعموم وحتديهثا عند س نوات، ميكن اإ

دارات الأخرىلكفاءات الراهنة وضع الثقة يف او ، الاقتضاء دارة وتوفري أأداة مرجعية لالإ واملاكتب الوطنية من أأجل  لالإ
وحييل . رميكن تسجيلها ابس متراتدريب الفاحصني من الأمثةل الأخرى عىل املعلومات املفصةل اليت يعد و  .حتسني خدماهتا

ىل هذه املعلومات عندئذ لمتديد التعيني ما طلب املتطلبات ادلنيا املنصوص تشمل يف أأفضل الأحوال مجيع أأن  ميكن ، اليتاإ
براز أأنه مت استيفاؤها  63و 36علهيا يف القاعدتني  ن ذكل اس امترة الطلب لمتديد التعيني من الرتكزي عىل ابلفعل. وقد ميك  واإ

  لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات برمته. أأن حيققها مكتب معنيتعيني متديد  من شأأنااي اليت املز 

ذا كن مكتب معني يس تويف املتطلبات ادلنيا معني، يعترب  وابلنس بة لتعيني أأويل .12 ىل حد يف الإجراء احلايل حتديد ما اإ اإ
دارة دولية واحدة املقدمة  هبا ابملساعدة املوىص  يمت تصديق ذايت، بعيد مسأأةل  اليت تساعد عىل تقيمي و أأو أأكرث من طرف اإ

ىل هذه امدى استيفاء املكتب ملعايري التعيني.  حممتةل أأن تقدم يف املس تقبل معلومات لعملية، ميكن لإدارة دولية وابلإضافة اإ

الإدارات الراهنة يف تسجيل هذه التفاصيل بطريقة مس مترة، حس امب تتبعه قد بشأأن املتطلبات ادلنيا بنفس الأسلوب اذلي 
، كلتطرق التعاون التقين وامجلعيةوميكن أأن تتطرق اس امترة الطلب أأكرث للمسائل اليت هتم جلنة أأعاله.  11ورد يف الفقرة 

 م الرباءات ادلويل.لنظا للمسامهة اليت ميكن أأن تقدهما الإدارة احملمتةلمثاًل 
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ىل ما ييل: .13 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

أأن يبدي تعليقه عىل مرشوع اس امترة   "1"
طلب التعيني كإدارة دولية للبحث والفحص 

متهيدي طار ال معاهدة التعاون بشأأن  يف اإ
 ، كام ورد يف مرفق هذه الوثيقة؛ءاتالربا

الواردة أأعاله أأن حييط علاًم ابملالحظات  "2"
ىل  5يف الفقرات من   ؛9اإ

أأن يوافق عىل السبيل املقرتح للميض  "3"
ىل  10مثلام جاء يف الفقرات من قدمًا،   12اإ
 أأعاله.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 مرشوع اس امترة

دارة للبحث ادلويلا  س امترة طلب التعيني كإ
دارة للفو  طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاإ  حص المتهيدي ادلويل يف اإ

لزام  (واملتطلبات ادلنيا للتعيني الإجرائية)املتعلقة ابملسائل  2و 1وحدها الأس ئةل الواردة يف الفصلني ] الواردة يف  والأس ئةل. يةاإ
نواع املعلومات اليت قد  خرى يه أأمثةل عن أأ  تكوين يفتفيد أأعضاء اللجنة التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الفصول الأ

غفاله ،الطلب اذلي تقدم بهو  ملكتبأأي شامل عن ار  ميه اأأو تغيريه اوجيوز اإ  [للمكتب.للظروف اخلاصة  وفقاً  اأأو تدع

 معلومات عامة - 1

  امس املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية:

مت -]يتعني عىل املكتب ادلويل ملؤه التارخي اذلي تسمل فيه املدير العام طلب التعيني:  ىليزي بني اترخي وقد يتعني ال  ادلعوة اإ
 [أأو أأية واثئق مرافقة لهااجامتع اللجنة التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واترخي اس تالم هذه الاس امترة  عقد

  :دورة امجلعية اليت يطلب فهيا التعيني

دارة للبحث والفحص   :التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كإ

دارات   :البحث والفحص اليت تساعد يف تقيمي مدى استيفاء املعايري اإ

 املعايري املوضوعية: احلد الأدىن من متطلبات التعيني - 2

 

 القدرة عىل البحث والفحص -1.2

جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم  "، عىل أأنه:1"1.63" و1"1.36تنص القاعداتن 
 ل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث.عىل الأق

  املوظفون املؤهلون لإجراء البحث والفحص:

متوسط خربة كفاحص  العدد )دوام كمل( اجملال التقين

 )ابلس نوات(

التوزيع حبسب 

 املؤهالت

    املياكنياك

    الكهرابء/الإلكرتونيات

    الكميياء

    البيوتكنولوجيا

    اجملموع
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برازيقصد من التوزيع املبني  ] اليت يعمل فهيا الفاحصون حاليًا، واإن كن للبعض مهنم كفاءات تؤهلهم للعمل اجملالت   أأعاله اإ

أأن ل يتوقع ، ةاملباش  العامةلمع مراعاة ترتيبات معل غري يتوزع الفاحصون بني خمتلف املاكتب،  . وحيامثيف جمالت أأخرى

توفري ، ينبغي أأو عند تطبيق ترتيبات خاصة أأخرى أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،ب يتفرغ مجيع الفاحصني لضطالع

 [أأدانه. يدرج للجدول أأو يف نص تفسريي مزيد من التفاصيل يف أأمعدة تضاف

 برامج التدريب

الفرتات ، با يف ذكل للفاحصني اجلدد وأأنشطة التدريب اجلارية للفاحصني احلالينيملخص عن برامج التدريب املعدة  تقدمي[
 الزمنية العادية املكرسة للتدريب.[

"، عىل أأنه: جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل 2"1.63و "2"1.36 وتنص القاعداتن
ليه يف القاعدة الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل  34املشار اإ أأو يكون يف اإ

لكرتونية.  الوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

ىل احلد الأدىن من الواثئق لأغراض البحث:   النفاذ اإ

 نفاذ كمل (  )

ىل اجملالت اليت  (  ) ىل ما تعمزمون القيام به للحصول عىل نفاذ جزيئ )الإشارة اإ لهيا يف الوقت الراهن واإ  ل ميكن النفاذ اإ
ىل اجملالت غري املتاحة(  نفاذ اإ

  :أأنظمة البحث

 ]اذكر نظم تكنولوجيا املعلومات أأو اجملموعات الورقية املس تخدمة يف البحث عن أأشاكل خمتلفة من التقنية الصناعية السابقة[

"، عىل أأنه: جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية 3"1.63و "3"1.36 وتنص القاعداتن
موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا 

لهي لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ  .34ا يف القاعدة أأو املرتمج اإ

يداع الطلبات الوطنية ومعاجلهتا:  اللغة)اللغات( اليت ميكن هبا اإ

 اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصني:

 اخلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أأو فهم حاةل التقنية السابقة بلغات أأخرى:

دارة اجلودة - 2.2  اإ

أأنه: جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام  "، عىل4"1.63" و4"1.36وتنص القاعداتن 
 لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة.

دارة اجلودة الوطين:  رفاق]نظام اإ دارة اجلودة عن تقرير يرىج اإ منوذج اذلي تس تخدمه  ،نظام اإ  بني  ي  ،الإدارات ادلوليةوفقًا لل
ىل أأي مدى  دارة اجلودة الوطين يس تاإ من املبادئ التوجهيية اخلاصة  21املتطلبات املنصوص علهيا يف الفصل ويف نظام اإ

متهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ادلويل ابلبحث و عند الاقتضاء، التعديالت اخملطط لها  والفحص ال
ذا كن املعيار واإدراج معلومات ليب متطلبات التشغيل كإدارة دولية. لضامن أأن النظام س ي   خيضع لس تعراض بشأأن ما اإ

   ، ومدة تشغيل النظام.[دولية أأخرى أأو معايري ISO 9001 ادلويل با يتالءم مع معيار اجلودةخاريج 
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يداع طلب بصفة منظمة دولية تتأألف من مجموعة من املاكتب الوطنية، يرىج  بيان الرتتيبات اليت وضعت لضامن ويف حال اإ
  :توزيع مالمئ للتقارير يف توقيت مناسب وابجلودة املطلوبة

 املس هتدف التشغيلنطاق  - 3

 اللغة )أأو اللغات( اليت س تقدم فهيا اخلدمات:

 ادلوةل )ادلول( أأو مكتب )ماكتب( تسمل الطلبات اليت س تختص الإدارة ابلنظر يف طلباهتا:

 عىل نطاق العملية: التقييدات املفروضة

 دوافع الطلب - 4

ىل دوافع تقدمي الطلب،  الإشارة[ جياز اإ ميه، "1"التعيني:  حيققهااليت يتوقع املكتب أأن  ئداالفو با يف ذكل ابإ  "2" دلولته أأو اإقل

 لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات برمته.[ "3"للمكتب يف حد ذاته، 

مة  ادلوةل )ادلول( – 5  الطلبمقد 

 املوقع الإقلميي

 

 اجملاورة[ ( وادلولادلول) رطة تبني  ادلوةل]خا

قلميية:  عضوية املنظامت الإ

  عدد الساكن:

  :نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل

نفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير )% من الناجت احمليل الإجاميل(:  الإ

  :عدد جامعات البحث
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  للمعلومات املتعلقة ابلرباءات )مثال، مكتبات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر(:موجز عن الش بكة الوطنية 

  :الصناعات احمللية الكربى

  :أأكرب الرشكء التجاريني من ادلول

دراج ملخصعىل سبيل املثال ]معلومات أأساس ية أأخرى:  ىل اإ قلمييةمنية ت خطط وطنية أأو اسرتاتيجيات ابتاكر  أأو رابط اإ  اإ
 [تشمل امللكية الفكرية

 الرباءاتنوعية طلبات  - 6

 حبسب اجملال التقين -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 الس نة

 

 اجملال التقين

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

      املياكنياك

      الكهرابء/الإلكرتونيات

      الكميياء

      البيوتكنولوجيا

      اجملموع

لهيا أأعاله،  ]من ولكن يتعني أأن يعطي فكرة عامة عن توزيع العمل غري الرضوري أأن يكون التوزيع عىل الشالكة املشار اإ
كرث تفصياًل ابس تخدام . وميكن دراسة يالمئ جمالت خربة الفاحصنيداخل املكتب وأأن  من جمالت  جمالً  35توزيعات أأ

عطاء تفسريات . 1مع التصنيف ادلويل للرباءات جدول تطابق التكنولوجياالتكنولوجيا الواردة يف  وقد يكون من املفيد اإ
    موجزة عن املهنجية املس تخدمة.[

                                                
1

 http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/technology_concordance.html 
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 حبسب املسار -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 الس نة

 املسار
n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

الإيداع الوطين الأول/الأولوية 
 ادلاخلية

     

      الأولوية بناء عىل نظام ابريس

دخول املرحةل الوطنية يف 
طار معاهدة التعاون بشأأن  اإ

 الرباءات

     

 

 عدد الطلبات ادلولية املس تلمة مككتب تسمل الطلبات

 الس نة

 

 اجملال التقين

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

      املياكنياك

      الكهرابء/الإلكرتونيات

      الكميياء

      البيوتكنولوجيا

      اجملموع
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 :ادلول الرئيس ية اليت متت فهيا املطالبة ابلأولوية من طلبات وطنية/املاكتب

 املرشوع السابق[ من الكفاءات يف جمال البحث والفحص" "قسم ت الأس ئةل الواردة أأدانه من ونقل]

 متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية

الوقت  حمسوب اعتبارا من املؤش

 )ابلأشهر(

   البحث

   الفحص الأول

   املنح

ىل أأن النظم الوطنية تتباين تباينًا كبرياً  جناز أأعامل حبث وحفص،عندما  ثالً مف  ،]جتذر الإشارة اإ تقيس  غالبًا ما يتعني طلب اإ
داء بطرق خمتلفة املاكتب ذا مت قياسه املؤش  أأن يذكروينبغي  .الأ تنفيذ معلية ذات ل التعبئة أأو الأولوية أأو الطلب  حبسبما اإ

خرى. وحيث أأن النظام الوطين يشمل حبسب صةل أأو   ختتلف اختالفًا جذرايً مسارات ذات أ اثر بعض النقاط الأ
ىل فاات خمتلفة.[، جيوز توزيع امل(املؤجل قبيل الفحص )من   ؤشات اإ

 الطلبات الوطنية املرتامكة

 عدد الطلبات املقياس

  مجيع الطلبات العالقة

  يف حال دفعت الرسوم املعنية()طلبات يف انتظار البحث 

طلبات يف انتظار الفحص الأول )يف حال دفعت الرسوم 

 املعنية(

 

  

 

 املطلوبادلمع  - 7

شارات عن نوع  تقدمي[ خرى اليت سيمت الامتسها املساعدةاإ طلب املساعدة  مثل ،من املكتب ادلويل أأو ادلول املتعاقدة الأ
 تدفقات معل جديدة.[ملعاجلة اس امترات واتصالت و  نظم تكنولوجيا معلومات أأو وضعلتدريب الفاحصني 

 مسائل أأخرى - 8

دراج ] ضافية تعترب اإ  .[لطلبلنس بة لاب هممةأأية تعليقات اإ

داراتالتقيمي من  - 9  أأخرى اإ

لهيا يف القسم  داراتالإ تنفذها الأمثل أأن يشمل الطلب تقياميت  من[ دراهجا كجزء من1املشار اإ أأو الاس امترة  ، اليت ميكن اإ
  تقدميها عىل حدة.[

 ]هناية املرفق والوثيقة[


