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 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 
 اجلمعية

 
 (العشروناالستثنائية الثامنة و)الدورة  واألربعون الثامنة الدورة

ىل  3جنيف، من   2016 أأكتوبر 11اإ
 
 

 باجلودة عمل اإلدارات الدولية املتعلق

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"( 2009 عاميف ملعين ابجلودة اذلي أأنشأأه اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته السابعة عرشة الفريق الفرعي ا

 العمل املتواصل املتعلق ابجلودة

العرشين لجامتع و  الثالثة، قُبيل ادلورة 2016 ينايريف  س نتياغويف  سادسةدورة غري رمسية عقد الفريق الفرعي  .2
(PCT/MIA/23/14 يف الوثيقةالاجامتعني  رئييس لخيمل لنص الاكملويرد االإدارات ادلولية. 

1
. 

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

دارة اجلودة"وحتت العنوان "أأنظمة  .4 دارة اجلودةالفرعي ، اس تعرض الفريق اإ التقارير الس نوية عن أأنظمة اإ
2

ونظر يف  
ليها، طبقا لالتفاق اجملالت اليت قد يكون من املفيد الاس مترار يف اس تعراضها وتبادل املعلومات عهناعدد من   ذلي توصلت اإ

                                                
1

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=327676 الرابط التايل: انظر  
2

 .http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html عرب الرابط التايل:التقارير متاحة عىل موقع الويبو   

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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بالغجمّرد املناقشات  تتجاوزأأن  رضورةالإدارات والقايض ب د اإ وأأن تركّز عىل أأنشطة  لإدارة اجلودة القامئةعن أأنظمهتا  راتاالإ
دارة اجلودة اليت تضطلع هبا الإدارات هبدف التعلّ حمّددة  اليت  املسائلمشلت و   من اجار  بعضها البع..من أأنشطة اإ

 :ما ييل نوقشت

جراءات ضامن  )أأ( تقامس الس ياسات واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابجلودة، ومعلومات عن منذجة احلالت يف اإ
جراءات ضامن اجلودة من املرفق الثاين من  8و 7 اتن)الفقر اجلودة، والقوامئ املرجعية يف اإ

 (؛PCT/MIA/23/14 الوثيقة

من املرفق الثاين من  10و 9 جودة حفص الرباءات )الفقراتن خيصفامي مكية ال قايي  املاس تخدام  ) (
 (؛PCT/MIA/23/14 الوثيقة

ىل 11 الفقرات من) أأساليب مجع تعليقات املس تخدمني يف املكتب الأورويب للرباءات )ج( الثاين  املرفقمن  13 اإ
 (؛PCT/MIA/23/14 الوثيقةمن 

دارات البحث ادلويل )د( آليات التعليق والتحليل بشأأن تقارير البحث ادلويل والآراء املكتوبة الصادرة عن اإ  أ
ىل  14قرات من )الف  (؛PCT/MIA/23/14 الوثيقةمن املرفق الثاين من  18اإ

جراءات ضامن اجلودة  مقايي  اجلودة يفاس تخدام  )ه( ىل 19 )الفقرات من املكتب الأورويب للرباءاتيف اإ  21 اإ
 (؛PCT/MIA/23/14 الوثيقةاملرفق الثاين من من 

دارة اجلودة يف شعبة املكتب ادلويل املعنية بعمليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )و( من  23و 22 الفقراتن) اإ
 .(PCT/MIA/23/14 الوثيقةاملرفق الثاين من 

أأن املكتب ادلويل بش ي يعدهي اذلرير الس نو التقة"، أأكّدت الإدارات جمددا قمية ودالعنوان "مقايي  اجلوحتت  .5
ضافة، وانقشت أأداة للتقيمي اذلايت ابوصفهس امي  لخصائص تقارير البحث ادلويل،  ماكنية اإ ىل التقرير املزيد اإ  من املقايي  اإ

ىل  25الفقرات من )  املُسّجةلابلتطورات  الفرعيالفريق ّحب ر كام  .(PCT/MIA/23/14 الوثيقةاملرفق الثاين من من  27اإ
ىل توفري معلومات موثوقة ومناس بة التوقيت للماكتب بشأأن أأداهئا مبختلف الصفات اليت تعمل هبا بناء عىل  مؤخرا والرامية اإ

بالغ جديدة يف النظام الإلكرتوين للمعاهدة والبياانت الإضافية بشأأن  ، لعاهدةامل ضافة أأدوات اإ املتاحة عرب قايي  املس امي اإ
ىل  28)الفقرات من  حصائية اخلاصة ابمللكية الفكريةمركز الويبو للبياانت الإ  من من املرفق الثاين  31اإ

 (.PCT/MIA/23/14 الوثيقة

"، واصل الفريق الفرعي مناقشاته حول حتسني فهم العمل اذلي تقوم به املاكتب الأخرى"العنوان وحتت  .6
الاضطالع مبرشوع يف دورته اخلامسة ) فق عليهاذلي اتُ جيات البحث، تقامس اسرتاتي  خبصوص" املسارات الثالثة هنج"

اس تخدام الإجراء القامئ لتسجيل املعلومات يف و املتعلقة ابسرتاتيجيات البحث؛ اجرييب بشأأن نرش البياانت 
( ركن الرباءات يف نرشهال الإدارات  السجالت البحثية الاكمةل بأأي صيغة أأصدرهتا هباوتوفري ؛ PCT/ISA/210 الاس امترة

ىل  32)الفقرات من  ىل ذكل، واصل الفريق الفرعي وابلإضافة . (PCT/MIA/23/14 الوثيقةمن املرفق الثاين من  36اإ اإ
الإدارات يف الآراء املكتوبة وحول اخلربة اليت اكتسبهتا الاختياري( للبنود املوحدة من قبل س تخدام )الاتبادل الآراء حول 

ىل  37الإدارات اليت بدأأت ابس تخدام تكل البنود )الفقرات من   .(PCT/MIA/23/14 الوثيقةمن املرفق الثاين من  41اإ

ىل حتسني "تدابري حتسني اجلودة"، اس تعرض الفريق الفرعي اقرتاحا خيص وفامي  .7 اليا دة حوار و  والأملةل الالرش يدعو اإ
ىل 42 اع )الفقرات منواملتعلقة ابنعدام وحدة الاخرت وليني والفحص المتهيدي ادلبحث اخلاصة ابل يف املبادئ التوجهيية   45 اإ

 .(PCT/MIA/23/14 الوثيقةمن املرفق الثاين من 
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ىل قرتاحات الامعايري تعيني الإدارات ادلولية"، انقش الفريق الفرعي "خبصوص و  .8 تشديد الرشوط اخلاصة ادلاعية اإ
دارة اجلودة واملنصوص علهيا يف الفصل  والفحص المتهيدي ادلولينيمن املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث  21 بأأنظمة اإ

جراءات تعيني الإدارات ادلولية ويف جراء ابلنظر و .2014 يف عامعاهدة امل، اذلي اعمتدته مجعية التفامه بشأأن اإ ىل رضورة اإ اإ
دارات القامئة، ستتواصل مناقشة هذه املسأأةل  مة للفريق الفرعي ورة القاديف ادلاملزيد من املناقشات ووضع ترتيبات انتقالية لالإ

ىل  46الفقرات من ) ماكنية اس تخدام انقش الفريق الفرعي كام . (PCT/MIA/23/14 الوثيقةمن املرفق الثاين من  51اإ اإ
دارة دولية بناء عىل املعاهدة وحمتوايت وستتواصل مناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة ؛ اس امترة طلب معيارية لتعيني مكتب كإ

ىل  52القادمة للفريق الفرعي )الفقرات من   .(PCT/MIA/23/14 الوثيقةمن املرفق الثاين من  56اإ

مع املوافقة علام ، 2016 يف ينايراجامتع الإدارات ادلولية، يف دورته الثالثة والعرشين املعقودة يف س نتياغو وأأحاط  .9
عىل اس مترار وافق كام  .توصيات الفريق الفرعيوافق عىل لك و ، الفرعيمبلخص رئي  ادلورة غري الرمسية السادسة للفريق 

ىل 10 الفقرات من) 2017 يف عامأأخرى للفريق العامل فعلية ولية الفريق الفرعي، مبا يف ذكل عقد دورة غري رمسية   13 اإ
 (.PCT/MIA/23/14 من الوثيقة

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  .10 اإ
ىل الإ  الرباءات مدعوة وثيقة املعنونة ابل حاطة علاماإ

 ""معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة
 (.PCT/A/48/2 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


