
 

 

A 

PCT/A/47/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 أأغسطس 4التارخي: 

 
 
 

 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشرونالعادية )الدورة  واألربعون ةبعالسا الدورة
ىل  5جنيف، من   2014 أأكتوبر 15اإ

 
 

 عمل اإلدارات الدولية املتعلقة باجلودة

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
دارات البحث ادلويل والفحص تنفّذه ز عن العمل املتواصل املتعلق ابجلودة اذلي حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير موج .1 اإ

معل  (، وهو يُتابَع، بصورة رئيس ية، من خالل"المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"الإدارات ادلولية
 .)"الفريق الفرعي"( 2009ملعين ابجلودة اذلي أأنشأأه اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته السابعة عرشة عام الفريق الفرعي ا

 العمل املتواصل املتعلق ابجلودة
العرشين لجامتع الثانية و ، قُبيل ادلورة 2015يف فرباير طوكيو يف خامسة دورة غري رمسية عقد الفريق الفرعي  .2

 .PCT/MIA/22/22)1 يف الوثيقةالاجامتعني اكملني  رئييس لخيمل ويرد النص الاكملالإدارات ادلولية. 

نفّذها اليت  همامت خمتلفة تتعلق بتحسني اجلودةاخلامسة دورته غري الرمسية  يف ومن البنود اليت انقشها الفريق الفرعي .3
 الفريق الفرعي بناء عىل طلب اجامتع الإدارات ادلولية.

دارة اجلودة" .4 دارة اجلودةالفرعي اس تعرض الفريق ، وحتت العنوان "أأنظمة اإ ونظر يف  2التقارير الس نوية عن أأنظمة اإ
ىل  2اجملالت اليت قد يكون من املفيد الاس مترار يف اس تعراضها وتبادل املعلومات عهنا )الفقرات  من املرفق الثاين  10اإ

 (.PCT/MIA/22/22للوثيقة 
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ىل فهم أأفضل لعمل املاكتب الأخ .5 اتباع مسار ثاليث لتحديد الفريق الفرعي أأوىص رى"، وحتت العنوان "التوصل اإ
ىل  11تقامس اسرتاتيجيات البحث )الفقرات وسائل أأكرث فعالية وفائدة من أأجل  من املرفق الثاين للوثيقة  17اإ

PCT/MIA/22/22 ىل ذكل، وعقب أأعامل سابقة للفريق الفرعي، اعمتدت الآن عبارات موحدة لس تخداهما (. وابلإضافة اإ
ىل  18الفقرات الآراء الكتابية ولكن ينبغي اس تخداهما لس نة اكمةل عىل الأقل قبل الرشوع يف أأي تقيمي فعال لها )يف خلياري ا اإ

 .(PCT/MIA/22/22من املرفق الثاين للوثيقة  20

ىل حتسني الرشوح والأمثةل احلالية يف الفريق الفرعي اس تعرض وفامي خيص "تدابري حتسني اجلودة"،  .6 اقرتاحا يريم اإ
املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق ابنعدام وحدة الاخرتاع، وأأوىص مبواصةل العمل عىل 

ىل  21الفقرات من اكف )ريامث حيرز تقدم  بتعمميالفرعي، وأأن يكون متبوعا  املنتدى الإلكرتوين للفريق من املرفق الثاين  24اإ
ىل الإدارة ادلولية (. PCT/MIA/22/22للوثيقة  واس تعرض الفريق الفرعي أأيضا دراسة رائدة عن تعقيبات املاكتب املعّينة اإ

ىل  26الفقرات من بعد الإجراء الأول يف املرحةل الوطنية )  (.PCT/MIA/22/22من املرفق الثاين للوثيقة  28اإ

ىل أأهنا وجدوحتت عنوان "مقاييس اجلودة"،  .7 التقرير عن خصائص تقارير البحث ادلويل  تأأشارت الإدارات ادلولية اإ
صدار تقارير مماثةل س نواي  (C. PCT 1434)التعممي   29الفقرات من )مفيدا ولحظت أأن املكتب ادلويل يعزتم مواصةل اإ

ىل  وأأوىص الفريق الفرعي أأيضا مبواصةل العمل عىل تطوير مقاييس  (.PCT/MIA/22/22من املرفق الثاين للوثيقة  32اإ
نة بشأأن اجلودة بغية رصد نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ولكنه ىل التاكليف الالزمة مجل أأشار حمس ّ ع بياانت أأمكل اإ

ىل  33الفقرات من )شلك سلمي القضااي اليت يواهجها مودعو الطلبات واملاكتب وصعوبة حتديد أأهداف الأداء اليت تعكس ب  اإ
ىل تقرير عن مس تجدات مرشوع  (.PCT/MIA/22/22من املرفق الثاين للوثيقة  41 ويف اخلتام، أأشار الفريق الفرعي اإ

ىل  42الفقرات من ) التعاوين املشرتك حول مقاييس الأداء للمكتب الأورويب للرباءات ومكتب الياابن للرباءات من  45اإ
 (.PCT/MIA/22/22املرفق الثاين للوثيقة 

ىل  .8 دارة دولية"، رأأى الفريق الفرعي بأأنه نظرا اإ مفن غري املالمئ املتناوةل، القضااي طبيعة وفامي خيص "معايري تعيني اإ
جراء تعديالت للرشوط القامئة اخلاصة ابلتعيني بصيغهتا الواردة يف الالحئة  اقرتاح ؛ كام هو من غري املالمئ التنفيذيةالنظر يف اإ

والتوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل  أأي جمالت يُنظر فهيا قد تتطلب تقيمي مبارش جلودة البحث والفحص يف أأحد املاكتب.
ماكنية اس تعامل اس امترة موّحدة لطلب التعي دارات ادلولية واإ دارة اجلودة لالإ ني مشلت حتسينات ممكنة عىل رشوط أأنظمة اإ

دارة دولية ) ىل  46الفقرات من اكإ  (.PCT/MIA/22/22من املرفق الثاين للوثيقة  53اإ

، أأحاط اجامتع الإدارات ادلولية علامً مبلخص 2015يف فرباير طوكيو والعرشين اليت ُعقدت يف  الثانيةويف ادلورة  .9
ىل ذكل،  ع توصيات الفريق الفرعي.، ووافق عىل مجييهعل  ووافق للفريق الفرعياخلامسة دلورة غري الرمسية ارئيس  ضافة اإ واإ

يف ذكل عقد دورة غري رمسية فعلية أأخرى للفريق الفرعي  وافق اجامتع الإدارات ادلولية عىل اس مترار ولية الفريق الفرعي، مبا
ىل  9الفقرات من ) 2016يف عام   (.PCT/MIA/22/22من الوثيقة  11اإ

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  .10 اإ
ىل الإحاطة علاًم ابلتقرير عن الرب  اءات مدعوٌة اإ

 "معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة"
 .(PCT/A/47/2 الوثيقة)

 ]هناية الوثيقة[


