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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :يوليو 2102

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة السادسة واألربعون (الدورة االستثنائية السابعة والعشرون)

جنيف ،من  22اإىل  01سبمترب 2102

عمل اإلدارات الدولية املتعلق باجلودة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .0حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير موجز عن العمل املتواصل املتعلق ابجلودة اذلي تقوم به اإدارات البحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ("الإدارات ادلولية") ،وهو يُتابَع ،بصورة رئيس ية ،من
خالل معل الفريق الفرعي املعين ابجلودة (الفريق الفرعي) اذلي أأنشأأه اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته السابعة عرشة
عام .2112

العمل املتواصل املتعلق ابجلودة
 .2عُقدت دورة غري رمسية رابعة للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف تل أأبيب يف فرباير  ،2102قُبيل ادلورة احلادية
والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية .ويرد امللخص اذلي أأعده الرئيس لتكل ادلورة غري الرمسية الرابعة يف مرفق هذه الوثيقة.
 .0ومن البنود اليت انقشها الفريق الفرعي املعين ابجلودة يف دورته غري الرمسية الرابعة همامت خمتلفة تتعلق بتحسني
اجلودة ،واليت أأدها الفريق الفرعي بناء عىل طلب اجامتع الإدارات ادلولية.
 .2وحتت العنوان "التوصل اإىل فهم أأفضل لعمل املاكتب ا ألخرى" ،انقش الفريق الفرعي مسائل مرتبطة بتقامس
اسرتاتيجيات البحث (الفقرات  2اإىل  02من ملخص الرئيس الوارد يف املرفق) ،ووضع عبارات موحدة لس تخداهما يف
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تقارير البحث ادلويل (الفقرات  00اإىل  01من ملخص الرئيس) ،و أأخذ عينات من احلالت يف معليات ضامن اجلودة اليت
تقوم هبا الإدارات ادلولية (الفقرات  01اإىل  02من ملخص الرئيس).
 .5وفامي خيص "تدابري حتسني اجلودة" ،واصل الفريق الفرعي مناقشاته حول امليض حنو وضع أليات لتعقيب املاكتب
املعينة عىل التقارير المتهيدية ادلولية عن ا ألهلية للحامية مبوجب براءة يف الطلبات ادلولية اليت ُوجدت فهيا تناقضات يف نتاجئ
البحث والفحص بني املرحلتني ادلولية والوطنية من اإجراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الفقرات من  21اإىل  22من
ملخص الرئيس) ،وانقش اس تخدام القوامئ املرجعية يف اإجراءات ضامن اجلودة (الفقرات من  20اإىل  21من ملخص
الرئيس) ،واحلاجة اإىل امليض يف حتسني املبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل والبحث المتهيدي ادلويل فامي خيص كيفية
معاجلة احلالت املعقدة لوحدة الاخرتاع (الفقراتن  21و 21من ملخص الرئيس).
 .1ويف ا ألخري ،وحتت عنوان "مقاييس اجلودة" ،انقش الفريق الفرعي أخر تقرير للمكتب ادلويل بشأأن خصائص تقارير
البحث ادلويل اليت أأعدهتا مجيع الإدارات ادلولية .واكن ذكل اثين تقرير أأعده املكتب ادلويل أكداة "للتقيمي اذلايت" ل إالدارات
ادلولية وليس لقياس اجلودة ،بل يريم اإىل معرفة ما ميكن تعلمه من تكل اخلصائص من أأجل املساعدة يف توجيه العمل
اجلاري لتحسني اجلودة ،سواء داخلي ًا يف نطاق لك اإدارة عىل حدة أأو جامعي ًا بني الإدارات (الفقرات من  22اإىل  05من
ملخص الرئيس) .وعالوة عىل ذكل ،ركزت املناقشات عىل العمل اجلاري فامي خيص اإرساء اإطار يريم اإىل وضع مجموعة من
املقاييس لطيف واسع من جوانب معل نظام معاهدة الرباءات بأأمكهل ،حبيث تشمل أأعامل مجيع املاكتب اليت تعمل يف ظل
هذا النظام (ماكتب ت َ م
سُّل الطلبات وا إلدارات ادلولية واملكتب ادلويل واملاكتب املُع َّينة/املُختارة) ،وتشمل كذكل ما جيري
من تفاعل بني ش ىت املاكتب ومودعي الطلبات (الفقرات من  01اإىل  20من ملخص الرئيس) .ويف اخلتام ،أأحاط الفريق
الفرعي علام بتقرير عن مس تجدات املرحةل  0من مرشوع املقاييس التعاوين اذلي جيريه املكتب ا ألوريب للرباءات واملكتب
الياابين للرباءات (الفقرات من  22اإىل  22من ملخص الرئيس).
 .1ويف ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية اليت عُقدت يف تل أأبيب يف فرباير  ،2102أأحاط اجامتع
الإدارات ادلولية علامً مبلخص الرئيس لدلورة غري الرمسية الرابعة للفريق الفرعي املعين ابجلودة ،ووافق عىل امللخص ،ووافق
عىل مجيع توصيات الفريق الفرعي املعين ابجلودة .وإاضافة اإىل ذكل ،وافق اجامتع الإدارات ادلولية عىل اس مترار ولية الفريق
الفرعي ،مبا يف ذكل عقد دورة غري رمسية فعلية أأخرى للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف عام  .2105ووافق أأيض ًا عىل نرش
التقارير الس نوية املُقدَّمة من الإدارات ادلولية بشأأن أأنظمة اإدارة اجلودة اخلاصة هبا ،ويه متوفرة عىل موقع الويبو الإلكرتوين
عىل العنوان اليت .http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html :وملخص الرئيس لدلورة احلادية
والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية (الوثيقة  )PCT/MIA/21/22متوفر عىل موقع الويبو الإلكرتوين.1

 .2اإن مجعية احتاد معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات مدعو ٌة اإىل الإحاطة عل ًام ابلتقرير عن معل
الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة كام هو وارد يف
الوثيقة .PCT/A/46/2
[ييل ذكل املرفق]

1

انظر .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32122
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املرفق
الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
ادلورة غري الرمسية الرابعة
تل أأبيب 2 ،و 01فرباير 2102
ملخص الرئيس
(م أأخوذ من املرفق الثاين للوثيقة )PCT/MIA/21/22

 .0تقارير عن أأنظمة اإدارة اجلودة وفقا للفصل  20من املبادئ التوجهيية للبحث والفحص بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات
 .0أأبلغت الإدارات عن تغيريات أأدخلت يف  2100عىل أأنظمة اإدارة اجلودة دلهيا ،وسلطت اإدارات عديدة الضوء عىل
اجلهود اليت تبذلها بغية احلصول عىل شهادة  ISO 9001يف املس تقبل وحتسني التصال ابملس تخدمني عن طريق تعممي
اإجراءات معاجلة الشاكوى وإاجراء دراسات اس تقصائية عن انطباعات املس تخدمني .و أأعربت الإدارات عن رضاها العام إازاء
ألية اإعداد التقارير احلالية وقالت اإهنا ل ترى رضورة لإدخال تغيريات عىل منوذج اإعداد التقارير.
 .2و أأشار الفريق الفرعي اإىل أأن اإدارات عديدة قد نرشت س ياساهتا ومبادهئا التوجهيية املتعلقة ابجلودة عىل املنتدى
الإلكرتوين للفريق العامل ،بعد اإنشاء فرقة معل بقيادة املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية وقيام ذكل املكتب
ابس تخدام املنتدى الإلكرتوين لنرش معلومات عن س ياس ته املتعلقة ابجلودة مع وثيقة ترشح املبادئ الامثنية لإدارة اجلودة اليت
تستند اإلهيا شهادة .ISO 9001
 .0و أأوىص الفريق الفرعي بأأن الإدارات اليت مل تتبادل حىت الن املعلومات عن س ياس هتا ومبادهئا التوجهيية
املتعلقة ابجلودة ينبغي أأن تفعل ذكل عن طريق نرش هذه املعلومات عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.
 .2التوصل اإىل فهم أأفضل لعمل املاكتب ا ألخرى

( أألف)

اسرتاتيجيات البحث

 .2أأكدت الإدارات مرة أأخرى أأن تبادل املعلومات املتعلقة ابسرتاتيجيات البحث هل أأمهية يف سبيل زايدة الثقة يف تقارير
البحث ادلويل وجعلها أأكرث نفعا للمس تخدمني الهنائيني .اإل أأن الشكوك ما زالت ابقية بشأأن أأفضل طريقة لتقدمي املعلومات
اليت تنفع املس تخدمني الهنائيني ويسهل نفاذمه اإلهيا دون اإحداث زايدة كبرية يف عبء العمل اذلي يتحمهل فاحصو اإدارة
البحث ادلويل واحامتل حدوث التباس دلى بعض القراء .ويشمل املس تخدمون احملمتلون لتقارير البحث هذه الفاحصني يف
املاكتب املعينة واملودعني وغريمه من املهمتني ابلطلب ادلويل املعين.
 .5وترى غالبية الإدارات أأن الفاحصني يف املاكتب املعينة مه الهدف الرئييس لسرتاتيجيات البحث .ومه يمتتعون عادة
ابملهارة الالزمة لفهم املفاهمي العامة والصعوابت يف البحث عىل الإنرتنت ،حىت وإان مل تكن دلهيم ادلراية الاكفية بلغات البحث
أأو دلهيم القدرة عىل النفاذ اإىل نفس قواعد البياانت اليت يس تطيع النفاذ اإلهيا الفاحص اذلي أأجرى البحث ادلويل .وقالت
بعض الإدارات اإهنا ترى أأن املعلومات اليت تنفع الفاحصني جيب أأل تُمنع فقط بسبب اخملاطرة املمتثةل يف أأن بعض جوانب
اسرتاتيجية البحث الاكمةل قد تؤدي اإىل التباس أأو حىت اإىل تضليل غري اخلرباء .واقرتح املكتب ادلويل أأيضا أأن معلومات
اسرتاتيجية البحث املفصةل قد تكون انفعة للفاحصني يف ماكتب أأخرى أكداة م
تعُّل ميكن احلصول مهنا عىل اإرشادات يف
تقنيات البحث الأكرث مالءمة ملوضوع حمدد.
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 .1ومن انحية أأخرى ،ات مفق عىل أأن الفاحصني جيب أأن يمتتعوا ابلقدرة عىل تقيمي أأمه جوانب اسرتاتيجية البحث برسعة
وفعالية .فاملعلومات الأكرث مما ينبغي ميكن أأن حتول فعال دون الاس تخدام الفعال .و أأبدت بعض الإدارات أأيضا قلقها إازاء ا ألثر
اذلي قد خيلفه التقيمي اخلاريج احملمتل لسرتاتيجيات البحث عىل أأعامل الفاحصني .و أأشار املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل أأن
املرشوع التجرييب للبحث التعاوين كشف عن أأن التقدمي الواحض واملوجز لقواعد البياانت والتصنيفات واللكامت املفتاحية
املس تخدمة يف البحث ا ألول اكن هو السبيل ا ألمه والأكرث فعالية للمساعدة عىل فهم الفاحصني يف املاكتب اخملتلفة للبحث
اذلي مت حىت هذا الوقت .و أأشارت الإدارات اإىل أأن مثل هذا الهنج ل حيول دون تقدمي اإدارات البحث ادلويل ملزيد من
املعلومات اإذا ر أأت أأن هناك نفعا ذلكل ما دامت املعلومات ا ألساس ية قد قُدمت بطريقة تسهل النفاذ اإلهيا ،وحثت اإدارات
عديدة الإدارات ا ألخرى اليت مل تقدم حىت الن معلومات اسرتاتيجية البحث بأأي نسق أأعدت به داخليا ابلفعل عىل تقدمي
هذه املعلومات.
 .1ويف الوقت احلارض ،ل ترى الإدارات قمية كبرية يف حماوةل تنس يق تقدمي معلومات اسرتاتيجية البحث الأمكل .حيث
جيب أأن يركز العمل عىل حتديد جوهر ما هو انفع .وليست الإدارات مس تعدة بعد لتحديد احلد ا ألدىن للرشوط .واستنادا
اإىل مناقشات جرت يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي ،قدم املكتب ادلويل قامئة ببنود املعلومات املفصةل اليت قد يكون
من املالمئ اإدراهجا .وللأس باب املذكورة فامي س بق ،أأشارت اإدارات عديدة اإىل أأن تقدمي معلومات كبرية من املعلومات قد
يكون غري مفيد و أأن بعض املعلومات ،كتفاصيل نتاجئ الاس تعالم البحيث اليت شاهدها الفاحص ابلتحديد ،قد يكون من
املس تحيل اس تخراهجا أليا من ا ألنظمة القامئة.
 .2و أأشارت بعض الإدارات اإىل أأهنا خاضت جتارب بدرجات خمتلفة من معق املعلومات عن أأعامل البحث عىل الإنرتنت
ل ألغراض ادلاخلية .وبصفة عامةُ ،وجد أأن ثالثة أأرابع الصفحة اإىل صفحتني يعترب مالمئا لتسجيل انفع لبحث منطي .ولوحظ
أأن هذا قد ينطوي عادة عىل بعض اجلهد اليدوي من الفاحص ،ولكنه هجد يقترص عىل اختيار أأجزاء من السجالت لقصها
ولصقهاُ .ووجد أأن الفاحصني خيتارون أأطوالا خمتلفة "لتنظيف" جسالت البحث إلزاةل "الطرق املسدودة" اليت ُوجد أأهنا
ليست ذات نفع؛ وقد تُرك هذا لجهتاد الفاحص الشخيص بقدر ضئيل من الصعوبة.
 .2واتفق املكتب ادلويل عىل أأن املعلومات ينبغي أأل تقدم اإذا اكنت غري مفيدة و أأن تطوير تكنولوجيا املعلومات أأو
فرضها عىل وقت الفاحص ينبغي أأل حيدث اإل اإذا اكنت املنفعة تربره بوضوح .ولكن رمغ أأنه من ا ألمهية مباكن اإجياد حتسينات
ميكن حتقيقها برسعة ،فاإن املناقشات ينبغي أأيضا أأن توحض أأهدافا انفعة للمس تقبل و أأل تكون حمدودة مبا هو سهل وفقا ألنظمة
تكنولوجيا املعلومات القامئة أأو يقع مضن "منطقة مدى الراحة" لإدارات البحث ادلويل.
 .01وقدم مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية تعاريف مقرتحة ملصطلحات "بيان البحث" ،و"كشف
البحث" ،و"اسرتاتيجية البحث" ،و"اترخي البحث" أأو "جسل البحث" ملساعدة املناقشات املقبةل لهذه املسائل يف الفريق
الفرعي.
 .00و أأوىص الفريق الفرعي بأأن املكتب ا ألورويب للرباءات ينبغي أأن يقود فريق اتصال لس تكامل تفاصيل اقرتاح
مرشوع جترييب ميكن بواسطته أأن تقدم اإدارات البحث ادلويل املشاركة معلومات عن قواعد البياانت والتصنيفات
واللكامت املفتاحية بشلك منسق ولتقدمي اقرتاحات بشأأن أأكفأأ الس بل لتقدمي هذه البياانت ،مع مالحظة أأن
اس تخراج هذه البياانت ينبغي أأن يكون أليا لتخفيف العبء عن الفاحصني .وجيب أأن يسعى فريق التصال اإىل تقيمي
فعالية هذا الهنج للماكتب وجدواه للمودعني ،ويُرفع تقرير بنتاجئ هذا التقيمي يف ادلورة التالية لجامتع الإدارات ادلولية
يف  2105بغية تدشني مرشوع جترييب مدته عام واحد .وميكن أأن يقدم املكتب ادلويل ادلمع لفريق التصال يف معهل
ابس تخدام املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.
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 .02ويف الوقت نفسه ،حث الفريق الفرعي الإدارات أأكرث عىل اإاتحة اسرتاتيجيات البحث الأمكل دلهيا عىل قاعدة
بياانت ركن الرباءات وللفريق الفرعي بغية مواصةل املناقشة املتعلقة مبدى نفع هذه املعلومات وفقا ملا ظهر لهذه
الإدارات وما اإذا اكن ينبغي توفري حمتوى اإضايف .وينبغي أأن يكون الهدف هو تقدمي توصيات لإعداد معلومات
اسرتاتيجية حبث انفعة بشلك يقلل اإىل احلد ا ألدىن اجلهد اليدوي اذلي جيب أأن يبذهل الفاحصون يف اإدارة البحث
ادلويل.

(ابء) العبارات املوحدة
 .00رحبت الإدارات مبرشوع مجموعة العبارات املوحدة اليت تغطي اعتبارات اجلدة والنشاط الابتاكري يف الإطار رمق 5
والاعرتاضات وفقا للامدتني  5و 1من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الإطار رمق  2يف الراء املكتوبة والتقارير ادلولية
المتهيدية عن ا ألهلية للحامية مبوجب براءة واليت نرشها املكتب ادلويل عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي ،مع مراعاة
مسائل الصياغة الثانوية اليت ينبغي معاجلهتا عرب املنتدى الإلكرتوين .و أأشارت اإدارات كثرية اإىل أأهنا تنوي اس تخدام تكل
العبارات املوحدة مبجرد التفاق عىل صياغة هنائية مع مراعاة املهةل الزمنية الاكفية للتنفيذ ،ول س امي فامي يتعلق ابلتغيريات
الرضورية يف ا ألنظمة ادلاخلية لتكنولوجيا املعلومات ،و أأية ترجامت مطلوبة وتدريب للفاحصني .وشددت الإدارات عىل
الطبيعة الاختيارية لتكل العبارات ورضورة احملافظة عىل املرونة وحرية الاجهتاد ليك يمتكن الفاحص من معاجلة مجيع
املسائل املعنية عىل حنو يعترب مالمئا للك حاةل.
 .02ورمغ أأن بعض الإدارات أأعربت عن رغبهتا يف العمل حنو وضع عبارات موحدة أأخرى تغطي نصوصا أأخرى يف الراء
املكتوبة والتقارير ادلولية المتهيدية عن ا ألهلية للحامية مبوجب براءة ،أأوىص الفريق الفرعي ابنتظار تنفيذ هذه اجملموعة ا ألوىل
من العبارات وترامك اخلربات دلى الإدارات واملاكتب املعينة واملكتب ادلويل ومس تخديم النظام قبل التوسع أأكرث يف هذا
املرشوع.
 .05وابلإشارة اإىل اجملموعة احملدودة يف الوقت احلايل من العبارات املوحدة وطبيعهتا الاختيارية ،فاإن الإدارات ترى أأنه من
السابق ألوانه يف هذه املرحةل أأن يمت اإدراج هذه اجملموعة ا ألوىل من العبارات رمسيا يف املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل
وللفحص المتهيدي ادلويل و أأن يعاد طرح مسأأةل الإدراج احملمتل يف املبادئ التوجهيية يف مرحةل لحقة .وفامي يتعلق بأأية
ترجامت مطلوبة للعبارات املوحدة لتدرج يف التقارير املوضوعة بلغات أأخرى غري الإنلكزيية ،ذكر املكتب ادلويل أأنه س يعمل
ابلتعاون مع الإدارات املعنية يف اإعداد هذه الرتجامت.
 .01و أأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:
( أأ) جيب عىل الإدارات أأن تقدم أأية تعليقات أأخرى عىل صياغة مرشوع مجموعة العبارات املوحدة اإىل
املكتب ادلويل عرب املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي قبل هناية أأبريل 2102؛
(ب) وجيب بعد ذكل عىل املكتب ادلويل أأن يضع العبارات يف شلكها الهنايئ ،مع مراعاة أأية تعليقات
يتلقاها ،ويبلغ مجيع الإدارات رمسيا ابلصياغة الهنائية لتكل العبارات عن طريق تعممي؛ وبعد ذكل ينبغي ترك
اترخي الاس تخدام الفعيل ا ألول لتكل العبارات يف التقارير للك اإدارة ،بناء عىل احتياجاهتا اخلاصة املتعلقة
ابلتنفيذ.

(جمي)

أأخذ عينات من احلالت يف معليات ضامن اجلودة

 .01انقشت الإدارات اس تخدام أأخذ عينات من احلالت يف العمليات اليت تقوم هبا لضامن اجلودة ،مشرية اإىل جدوى
وقمية أأخذ العينات اإذا ن ُفذ بشلك متوازن ودون مبالغة يف الإجراءات الشلكية .و أأبلغت الإدارات عن معدلهتا اخملتلفة ألخذ
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العينات واملطبقة يف خمتلف احلالت ،واليت تعمتد عىل عوامل كثرية ،وترتاوح من معدلت مئوية دنيا منخفضة (وغالبا
عشوائية) اإىل  011ابملائة يف بعض احلالت ،مثل اس تعراض الإجراءات الشلكية ،أأو وحدة حالت الاخرتاع ،أأو حيث
يكون البحث ادلويل ا ألول قد كشف فقط عن استشهادات من الفئة ” .“Aولوحظ أأن مسأأةل أأخذ العينات قد حتمكها أأيضا
شهادة  ISO 9001ابلنس بة ل إالدارات اليت حصلت عىل هذه الشهادة أأو تسعى للحصول علهيا.
 .02ورمغ أأن لك الإدارات اليت حتدثت يف هذا املوضوع اتفقت عىل أأنه من اجملدي أأن تزيد الإدارات من تبادل املعلومات
عن خمتلفة ممارسات أأخذ العينات ودعت الإدارات اليت مل تنرش املعلومات ذات الصةل عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق
الفرعي اإىل نرشها ،فاإهنا أأعربت عن تفضيلها لعدم متابعة أأي معل يف هذه املرحةل حنو اإرساء " أأفضل املامرسات" يف هذا
اجملال ،مشرية اإىل الظروف اخملتلفة اليت تعمل الإدارات يف ظلها واحلاجة احلالية للمرونة.
 .02و أأوىص الفريق الفرعي بأأن الإدارات اليت مل تتبادل حىت الن املعلومات عن ممارسات أأخذ العينات ومعدلت
أأخذ العينات دلهيا ينبغي أأن تفعل ذكل ،وذكل بنرشها عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.

 .0تدابري حتسني اجلودة
( أألف) التقرير املرحيل عن العمل الهادف اإىل اإنشاء أليات للتعقيب عىل الر أأي املكتوب لإدارة البحث ادلويل
أأو تقرير البحث ادلويل ولتحليهل
 .21قدم مكتب الياابن للرباءات تقريرا مرحليا 2عن معهل حنو اإنشاء ألية مقرتحة للماكتب املقرتحة للتعقيب عىل التقارير
ادلولية المتهيدية عن ا ألهلية للحامية مبوجب براءة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية اليت ُوجدت فهيا تناقضات يف نتاجئ البحث
والفحص بني املرحلتني ادلولية والوطنية من اإجراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وهو تقرير اعمتد فيه بدرجة كبرية عىل
اخلربات املكتس بة من التحليل التعاوين اذلي أأجري مع املكتب ا ألورويب للرباءات كجزء من املرحةل  0من ادلراسة التعاونية
للمقاييس .وحث لك الإدارات عىل املشاركة يف مرشوع جترييب لهذه اللية للتعقيب والتحليل ،رمغ الاستامثر الكبري اذلي
قد يتطلبه ذكل يف املوارد البرشية من أأجل اإجراء التحليل اذلي يعمتد عىل ا ألداء اليدوي يف املقام ا ألول .وس يكون هذا
املرشوع التجرييب اختياراي للك من الإدارات واملاكتب املعينة الراغبة يف تلقي هذه التعقيبات وتقدميها ،عىل التوايل،
والتعاون يف اإجراء التحليل الالزم للطلبات فامي يتعلق ابلتناقضات املكتشفة.
 .20ورحبت الإدارات بتقرير املكتب الياابين للرباءات ،مؤكدة عىل قمية التعقيب وما يليه من حتليل دقيق للأس باب
اجلذرية للتناقضات يف نتاجئ البحث والفحص و أأمهية هذه اللية ابلنس بة لتحسني جودة التقارير ادلولية ومن مث تمنية
الإماكنيات الاكمةل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أكداة تس تفيد مهنا املاكتب للتشارك يف العمل .و أأعربت اإداراتن عن قلقهام
إازاء ا ألثر احملمتل للتعقيب اذلي تتلقاه أأية اإدارة بشأأن براءة متنحها تكل الإدارة يف مرحةل لحقة بصفهتا مكتبا معينا.
 .22و أأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:
( أأ) ينبغي أأن تقدم الإدارات أأية تعليقات بشأأن مرشوع اس امترة التعقيب عىل اجلودة اليت وضعها املكتب
الياابين للرباءات عرب املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي؛
(ب) جيب عىل املكتب ادلويل أأن يدعو ،عرب املنتدى الإلكرتوين ،الإدارات بصفهتا اكإدارات دولية
ومكاكتب معينة اإىل املشاركة يف ما س يكون يف جوهره مشاريع ثنائية (بني الإدارة واملكتب املعني) لتجربة ألية
التعقيب والتحليل املقرتحة؛
2

متاح من عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الصفحة www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21
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(ج) جيب عىل الإدارات (بصفهتا اإدارة دولية ومكتبا معينا) أأن تعقب بأأسلوب عام يف ادلورة التالية للفريق
الفرعي عىل اخلربات املكتس بة والنتاجئ احملققة من املرشوع الرائد.

(ابء) القوامئ املرجعية يف اإجراءات ضامن اجلودة
 .20أأيدت الإدارات الاس تخدام الاختياري للقوامئ املرجعية يف ممارسات ضامن اجلودة اليت تقوم هبا الإدارات واليت نرشها
املكتب ادلويل عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.
 .22وابلإشارة اإىل احلاجة اإىل احملافظة عىل ما تمتتع به الإدارات من مرونة وحرية يف الاجهتاد ،أأظهرت الإدارات أأهنا ل
ترى يف هذا الوقت قمية اكفية لإجراء معل اإضايف حنو اإنشاء قوامئ مرجعية ل إالرشاد يف جمال أأخذ العينات أأو مجموعة متثل احلد
ا ألدىن من العنارص والنسق العام لهذه القوامئ .ومع ذكل ،فاإنه قد يكون من اجملدي اإعالميا أأن يكون هناك أأمثةل اإضافية
للقوامئ املرجعية اليت تس تخدهما الإدارات.
 .25و أأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:
( أأ) ينبغي أأن يدرج املكتب ادلويل مرشوع التعديالت املقرتحة يف الفصل  20من املبادئ التوجهيية
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لينص عىل الاس تخدام الاختياري للقوامئ املرجعية يف اإجراءات
ضامن اجلودة اليت تقوم هبا الإدارات ،وذكل يف تعمميه التايل اإىل لك ا ألطراف املعنية ألغراض التشاور بشأأن
التعديالت ا ألخرى املقرتح اإدخالها عىل تكل املبادئ التوجهيية.
(ب) ينبغي أأن تنرش الإدارات يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي أأمثةل للقوامئ املرجعية اليت قد تقدم
أأمثةل انفعة ل إالدارات ا ألخرى.

(جمي) وحدة الاخرتاع
 .21أأيدت الإدارات اقرتاح الهيئة ا ألسرتالية للملكية الفكرية املنشور يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي ،واذلي يدعو
لقيام الإدارات مبزيد من العمل لتحسني رشوح و أأمثةل احلالت املعقدة لوحدة الاخرتاع ،مشرية اإىل أأن ا ألمثةل احلالية املعطاة
يف املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،رمغ أأهنا تعترب بصفة عامة جمدية للغاية يف معظم احلالت ،ل
توفر اإرشادا اكفيا للفاحصني يف مثل هذه احلالت املعقدة.
 .21و أأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:
( أأ) جيب عىل الإدارات اليت مل تتبادل حىت الن املبادئ التوجهيية القامئة واملواد التدريبية وغريها من
املعلومات املالمئة للنظر يف حالت وحدة الاخرتاع أأن تفعل ذكل بنرش هذه املواد عىل املنتدى الإلكرتوين
للفريق الفرعي؛
(ب) جيب عىل املكتب ادلويل أأن ينشئ فرقة معل يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي ليبد أأ معل
الإدارات حنو حتسني رشوح و أأمثةل احلالت املعقدة لوحدة الاخرتاع ،ودلعوة الإدارات الراغبة يف قيادة فرقة
العمل هذه اإىل اإخطار املكتب ادلويل بذكل.
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 .2مقاييس اجلودة
( أألف) خصائص تقارير البحث ادلويل (التعممي )C. PCT 1398
 .22أأشار عدد كبري من الإدارات اإىل أأهنا وجدت تقرير خصائص تقارير البحث ادلويل قامي للغاية أكداة "للتقيمي اذلايت".
و أأضافت هذه الإدارات أأن ا ألمر اكن يس تحق عناء المتحيص ادلقيق للعثور عىل معلومات تتيح فهام أأفضل لعمل الإدارة
ولتحديد اجملالت اليت ُوجدت فهيا نتاجئ غري متوقعة ،داعية اإىل حتقيقات أأمعق.
 .22وقد أأدى جحم املعلومات يف التقرير اإىل جعل هذه املهمة صعبة ،ولكن لك املعلومات اكنت انفعة يف نظر البعض عىل
ا ألقل .ورمغ أأن معظم املعلومات اكن الغرض ا ألويل مهنا هو السامح ل إالدارات برؤية الاجتاهات املوجودة داخل ماكتهبا
نفسها ،فقد وجدت اإدارات عديدة أأن املقارانت مع اإدارات أأخرى انفعة و أأعربت عن تفضيلها ملواصةل تقدمي الرسوم البيانية
اليت حتتوي عىل معلومات مجليع الإدارات معا ،بدل من فصلها يف تقارير منفصةل للك اإدارة.
 .01وبناء عىل ذكل ،مل يبد أأن هناك حاجة لتغيري طبيعة التقرير تغيريا جوهراي .اإل أأنه قد يكون من املفيد أأن تصبح
البياانت ا ألساس ية أأسهل يف التحديد والنفاذ .وقد أأشار املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل أأن هناك منظمة معنية بصناعة أأش باه
املوصالت أأعربت عن اهامتهما ابملعلومات اليت ختص قطاعها ،واقرتح أأن هذا قد ميثل جمال تقنيا صاحلا لالس تخدام كقاعدة
اختبار لتحسني النفاذ اإىل تقس اميت املعلومات حبسب اجملال.
 .00واكن من أأمه الشواغل املتعلقة ابلتقارير أأن املعلومات قدمية وقد يس تغرق ا ألمر عدة س نوات قبل أأن متكن البياانت
الإدارات من رؤية أاثر أأية اإجراءات قد تتخذها لتحقيق تقدم يف مسائل معينة ينظر اإلهيا ابعتبارها مشالك ،اكلستشهاد
بس ندات غري الرباءات .ول ألسف ،فاإنه ل يبدو أأن هناك أأمال كبريا يف حتسني هذا الوضع اإىل أأن تمتكن الإدارات من تسلمي
معلومات الاستشهاد للمكتب ادلويل بنسق ميكن قراءته أليا حبيث ميكن اس تريادها مبارشة اإىل قاعدة بياانت ميكن من
خاللها اإعداد الإحصاءات.
 .02وقد لحظ املكتب ادلويل وجود رغبة يف توفر أأدوات تتيح اإجراء دراسة أأمعق ملوضوعات معينة ،مثل اس تحداث
تقس اميت بطرق اإضافية أأو حتديد طلبات دولية فردية تتسم خبصائص معينة .ولكنه يرى أأن الاحامتل ضعيف لتوفري أأدوات
معينة يف املس تقبل القريب ويقرتح أأن تس تخدم الإدارات املعنية قاعدة بياانت املكتب ا ألورويب للرباءات ،اليت تس تقى مهنا
غالبية املعلومات ذات الصةل.
 .00و أأوىص الفريق الفرعي بأأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يواصل اإعداد هذا التقرير يف ا ألعوام املقبةل ،ولكنه ينبغي
أأن يعمل عىل حتسني تقدمي املعلومات ادلامعة والنفاذ اإلهيا ،ويس تحدث تدابري جتعل النفاذ اإىل املعلومات املقسمة
حسب اجملال التقين أأكرث سهوةل.
 .02و أأوىص الفريق الفرعي أأيضا بأأن الإدارات ينبغي أأن تتبادل النتاجئ اليت تتوصل اإلهيا من التقرير ملساعدة
الإدارات ا ألخرى يف حتليلها اخلاص ولإخطار املكتب ادلويل يف فهم الطرق اليت اس ُتخدم هبا التقرير بغية تقدمي
املعلومات بطريقة تالمئ احتياجات الإدارات بشلك أأفضل .ومن احملمتل أأن يكون املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي
هو املاكن املالمئ ذلكل.
 .05و أأوىص الفريق الفرعي أأخريا بأأن الإدارات املعنية ينبغي أأن تتصل ابملكتب ا ألورويب للرباءات من أأجل اإجراء
مناقشات ثنائية حول جوانب التقرير هبدف اإعداد مجموعة من ا ألمثةل العملية ليناقش الفريق الفرعي املعلومات اليت
ميكن العثور علهيا يف البياانت اليت ميكن أأن توفر معلومات انفعة ل إالدارات.
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(ابء) اإطار مقاييس ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .01رفع املكتب ادلويل تقريرا عن التقدم اذلي أأحرزه يف اإعداد املقاييس املطلوبة .ورمغ أأن هناك مجموعة واسعة من
املقاييس بدت ممكنة من البياانت املتاحة ،فقد وجد املكتب ادلويل صعوابت مجة يف اإعدادها بطريقة ذات نفع واحض .وقد
ُأعدت نس بة ضئيةل من املقاييس املطلوبة أكمثةل للنظر فهيا .وسيمت اإجراء مزيد من العمل عند التوصل اإىل فهم أأفضل
للمتطلبات احلقيقية.
 .01وتنوعت الشواغل بني فئات عديدة:
قد يؤدي تقدمي لك عنارص املعلومات املطلوبة مكلفات اثبتة اإىل وجود مئات من ملفات البياانت (حىت بدون
( أأ)
تصوير بياين) وس يكون من الصعب عىل املاكتب أأن جتد بسهوةل وموثوقية امللف املالمئ ألي غرض معني وتتأأكد مما
ميثهل ابلتحديد.
(ب) توجد بعض املقاييس املقرتحة اليت قد تكون مضلةل .مفثال ،قد يؤدي امتداد الفرتات الزمنية بني توارخي
ا ألولوية وتوارخي الإيداع اإىل جعل متوسط الفرتات الزمنية من أأي من تكل التوارخي خمتلفة كثريا عن القمية الوسطى
للفرتات الزمنية .وميكن لهذا أأن يؤدي بسهوةل اإىل اس تنتاجات خاطئة يف حاةل عدم رؤية الامتداد الزمين؛ ومن انحية
أأخرى ،فاإنه من الصعب بصفة عامة أأن تؤخذ الامتدادات كرمق وحيد بدون متثيل بياين.
(ج) قد يتطلب حتقيق الاس تفادة املثىل من املعلومات غالبا امجلع بني معلومات من اإحصاءات خمتلفة ،ولكن هذه
املعلومات غالبا ما تستند اإىل أأسس مقارنة خمتلفة ،وذلكل ل ميكن اإجراء مقارنة مبارشة بيهنا (مفثال ،قد يستند بعض
الإحصاءات اإىل طلبات دولية تقع توارخي أأولويهتا داخل فرتات معينة ،يف حني تستند اإحصاءات أأخرى اإىل توارخي
الإيداع ،وتستند غريها اإىل اترخي وقوع اإجراء معني).
(د) مثة مقاييس كثرية قد يصعب تقيميها من جداول البياانت ،ولكن ميكن متثيلها بيانيا بطرق عديدة خمتلفة .وليس
من العميل أأن تقدَّم صورا بيانية اثبتة للك املقاييس املقرتحة ،ولكن عند تقدميها جيب أأن يكون الغرض مهنا واحضا
حبيث ميكن اختيار النسق الأكرث فعالية.
(ه) تتضمن بعض حقول البياانت عددا كبريا من العيوب – حيث حدثت بعض ا ألخطاء ،مثال ،عند قيام املكتب
ادلويل ابلنقل اليدوي ،وهناك عنارص بياانت كثرية مل يمت تلقهيا عىل الإطالق من املاكتب املسؤوةل عن الإجراء املعين.
وجيب فهم التقييدات فهام حصيحا ليك ميكن تقليل ا ألخطاء حيامث أأمكن وتقدَّم املقاييس بطريقة تراعي جيدا الإسقاطات
الكبرية.
 .02ولحظت الإدارات أأن اس تحداث تقس اميت اإضافية قد يكون انفعا ،مثل أأوقات الإجراءات من اترخي تلقي رسوم
البحث أأو من وقت استيفاء اإذن ا ألمن الوطين ،أأو ما اإذا اكنت هناك دعوات دلفع رسوم اإضافية نظرا لالفتقار اإىل وحدة
الاخرتاع .اإل أأن املكتب ادلويل أأشار اإىل أأنه ل ميكل مثل هذه املعلومات بصفة عامة و أأنه حيتاج اإىل أأن ترسلها املاكتب
املسؤوةل اإليه يف نسق قابل للمعاجلة اللية حىت يمتكن من تقدمي هذه املقاييس.
 .02ولوحظ أأن املقاييس اليت يتضمهنا هذا البند من جدول ا ألعامل متاثل يف طبيعهتا يف الواقع تكل اليت تتصل خبصائص
تقارير البحث ادلويل و أأن املوضوعات ينبغي ،ألغراض كثرية ،النظر فهيا مكوضوع واحد.
 .21واقرتح املكتب ادلويل أأنه من احملمتل أأن يكون ا ألسلوب الأكرث فعالية هو معاجلة املقاييس اخملتلفة بطرائق خمتلفة:
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فبعض املقاييس لها أأمهية بوجه خاص يف الإدارة الفعاةل ملاكتب تسُّل الطلبات والإدارات ادلولية واملكتب
( أأ)
ادلويل .وينبغي تقدمي هذه املقاييس كتقارير منتظمة بأأنساق تعمتد عىل ا ألشاكل البيانية واجلداول ،وبشلك يسهل عىل
املاكتب املعنية فهم املسائل ادلورية املهمة ليك تمتكن من اختاذ أأي اإجراء رضوري ملواهجة املشالكت أأو التحدايت يف
عبء العمل.
(ب) وقد يتوقع ملقاييس أأخرى أأن تس تخدم بشلك متكرر لفهم مسائل تتطلب أأداء املكتب لتحليل هل أأمهيته
ابلنس بة للمشلكة .وقال املكتب ادلويل اإنه جيري حاليا اختبارا للتوسع يف مركز الويبو للبياانت الإحصائية عن امللكية
الفكرية 3بغية تضمني اإحصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلإضافة اإىل املعلومات العامة واملتاحة حاليا املتعلقة
ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة .وسوف يتاح هذا للجمهور قريبا .ومن املأأمول أأن
يؤدي هذا الإجراء اإىل توفري معظم الإحصاءات يف هذه الفئة بشلك أأكرث حتديثا وسهوةل يف الاس تخدام من الاحتفاظ
بعدد كبري من امللفات الثابتة.
(ج) ومثة بعض املقاييس املفصةل اليت قد ل تكون رضورية يف الواقع اإل كعنارص من املعلومات تس تخدم مرة
واحدة .وتعترب قدرة املكتب ادلويل عىل أأداء الاس تعالمات املوىص هبا سلفا حمدودة جدا ،ولكن هذا قد يكون رمغ
ذكل الهنج الأكرث فعالية يف بعض املسائل.
 .20واتفق الفريق الفرعي عىل انتظار توفر معلومات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مركز الويبو للبياانت
الإحصائية عن امللكية الفكرية وتقيمي الاحتياجات ملزيد من التطوير اذلي يستند اإىل حتليل املقاييس املقدمة حىت
الن وفعالية مركز البياانت.

(جمي) حتديث للمرحةل  0من مرشوع املقاييس التعاوين
 .22قدم املكتب ا ألورويب للرباءات عرضا عن العمل اذلي أأجنزه هو ومكتب الياابن للرباءات يف حتليل الإجراء ا ألول يف
املرحةل الوطنية اذلي يتخذه أأحد املاكتب إازاء الطلبات ادلولية اليت يعاجلها مكتب أخر ابعتباره اإدارة للبحث ادلويل .وقد
تضمن هذا متحيصا تفصيليا لعدد  220حاةل من الفئة الفرعية  G08Gيف التصنيف ادلويل للرباءات ( أأنظمة مراقبة املرور).
وهو مهنج اكن يتأألف من ثالثة أأنشطة رئيس ية مرتابطة .وقد أأفرز لك مهنا معلومات انفعة أأدت اإىل تعميق فهم املكتب.
واكنت اخلطوات الثالث يه:
( أأ)

تبادل البياانت املنظمة وحتليلها؛

(ب)

تقس مي الطلبات اإىل فئات وفقا لنتاجئ اإجراءات املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية؛

(ج)

التحليل املتعمق للحالت ذات ا ألمهية اخلاصة.

 .20وبفضل هذه املهنجية ،مت بكفاءة مجع مكيات كبرية من البياانت النافعة يف غضون زمن يرتاوح بني  01دقائق اإىل 01
دقيقة للك حاةل يف اخلطوة (ب) .أأما اخلطوة (ج) فقد احتاجت اإىل بعض الوقت الإضايف للك ملف ،ولكن هذا الوقت مت
اس تغالهل جيدا نظرا اإىل أأن الفاحصني من الك املكتبني توصلوا خالهل اإىل توافق يف الراء بشأأن أأس باب التناقضات .وقد
اكنت نتاجئ التحليل متسقة اإىل درجة كبرية مع دراسات أأخرى مت اإجراؤها ،كام هو احلال فامي يتعلق ابلطلبات املعاجلة وفقا
للطريق الرسيع ملتابعة الرباءات.
3

ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch
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 .22وذكر مكتب الياابن للرباءات أأنه وجد املرشوع انفعا اإىل أأقىص درجة و أأعرب عن أأمهل يف توس يع نطاقه ليشمل
جمالت تكنولوجية أأخرى ،مع مراعاة توفر املوارد.

 .5أأفاكر أأخرى لتحسني اجلودة
 .25بناء عىل اقرتاح اإحدى الإدارات ،أأوىص الفريق الفرعي بتخصيص بعض الوقت يف ادلورة املقبةل للفريق الفرعي
لإجراء مناقشات بشأأن املسائل املتصةل ابجلودة واليت متثل أأمهية للك الإدارات اليت حصلت عىل شهادة  ISO 9001أأو
اليت تسعى للحصول علهيا ،عىل أأن تكون املشاركة يف هذه املناقشات مفتوحة للك الإدارات ،مبا فهيا تكل اليت مل حتصل عىل
الشهادة أأو اليت ل تسعى للحصول علهيا يف هذه املرحةل.
[هناية املرفق والوثيقة]

