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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

استمارة طلب التعيني كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي الدويل يف إطار معاهدة 
 بشأن الرباءاتالتعاون 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص
ن .1 ىل النظر يف الفريق العام:  اإ يصاءمدعو اإ  فامي خيصالتفامه اذلي اعمتدته مجعية احتاد معاهدة الرباءات بتغيري  اإ

جراءات  دارة التعينياإ دارة كإ طار  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل )"اإ لزام  منمعاهدة الرباءات، دولية"( يف اإ أ ج: اإ
 ، عىل النحو الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.معياريةاملاكتب اليت تلمتس التعيني ابس تخدام اس امترة طلب 

 اخللفية
ن دورهتا السادسة وال ربعني املعقودة يف جنيف يف شهر سبمترب  .2 ابا ، 2014اعمتدت مجعية معاهدة الرباءات، اإ

دارة دولية )انظر الفقرة حيدد الإجراءات الواجب عىل املاكتب  تفاهما  من  12اتباعها عند طلب التعيني كإ
 شلك الطلب ومضمونه. ولكن ليسمش: ذكل التفامه اخلطوات الإجرائية و (. PCT/A/46/6 الوثيقة

هممة  الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية، والص: 2015وكم أ فاد الفريق العام: يف عام  .3
مل  ه. ولكنمن الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات 63و 36لتعيني املنصوص علهيا يف القاعدتني ل  ادلنيا" ملتطلباتااس تعراض "

رز سوى تقدم بس يط يف  س امي فامي  حظ أ ن نوع املتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدتني املذكورتني، ول. ولتكل املسأ ةلحيح
ىل الطبيعة الس ياس ية خيص عدد الفاحصني، ل  ، املتناوةل للمسائ: واحلساسةيؤثر مبارشةا يف جودة العم: املنَجز. ونظراا اإ

دخال تعديالت عىل  النظر يفأ نه ليس من املناسب رأ ي الفريق الفرعي  الالحئة يف  بصيغهتا الواردة متطلبات التعيني القامئةاإ
 عدم مالءمة ول واقعية اقرتاح أ ي جمالت يحنظر فهيا قد تتطلب تقياميا التنفيذية. وفضالا عن ذكل، اتفق الفريق الفرعي عىل 
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املدرجة أ يضاا  PCT/MIA/22/22من املرفق الثاين من الوثيقة  47)الفقرة  جلودة البحث والفحص يف أ حد املاكتب اا مبارش 
 (.PCT/WG/8/2الوثيقة يف 

. واس مترت متابعة بعض جرائية املتص ة ابجلودةالإ  املسائ:ال نشطة عىل  أ ن تركزوذلكل أ وىص الفريق الفرعي ب .4
طار اجلودة وفقاا للفص:  من املبادئ التوجهيية اخلالصة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  21املسائ: املرتبطة بوضع اإ

طار عداد اس امترة معيارية معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات يف اإ  مسائ:بغية ضمن تغطية مجيع  لطلبات التعيني. وأ وىص أ يضاا ابإ
 .لك طلبات التعينياجلودة الوجهية يف 

ىل تكل املشاريع يف طلََب تعيني ند. واستح 2016منذ عام  خضعت للمناقشةوأ عدا املكتب ادلويل مشاريع اس امترات  .5  اإ
طلبات متديد التعيني اليت فضالا عن العديد من  مكتب تركيا للرباءات والعالمات التجارية ومكتب الفلبني للملكية الفكرية

 .2017نظرت فهيا جلنة التعاون التقين ملعاهدة الرباءات يف دورهتا الثالثة عرشة املعقودة يف عام 

ذ  احملتوايت الوجهية كبرية عىلخالل تكل الفرتة اختالفات  توظهر  .6 دارات أ ن ال جزاء املتعلقة لالس امترة. اإ رأ ت عدة اإ
من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات يه وحدها ال جزاء  1.63و 1.36يف القاعدتني  ابملتطلبات ادلنيا املنصوص علهيا

دارات أ خرى أ ن املعلومات الإضافية املطلوبة يف ال قسام ال خرى من  مرشوعمن  الوجهيةالرضورية أ و  الاس امترة. ورأ ت اإ
ذ متكاِّن جلنة التعاون التقين ومجعية م مرشوع فائدة  اختاذ قرار مس تنري بشأ نعاهدة الرباءات من الاس امترة معلومات هممة اإ
مة يف  بعض . وقد أ قرتكلك لنظامل التعيني  غري وجهية يف بعض احلالت  املشاريعالإدارات بأ ن بعض املعلومات املقدَّ

قلميية أ و يف حاةل  )مث: م خدمتلن  املاكتب اليتاملعلومات القطرية يف حاةل املاكتب الإ دارة دولية قداِّ للمودعني يف ات كإ
 وجهية. تكونبقدر ما ، غري أ هنا رأ ت عامةا أ نه ينبغي توقع استيفاء لك أ قسام الطلب أ و غالبيهتا (بدلاهنا

عداد اس امترة طلب يف دورته العارشة املعقودة يف عام  .7  2017وانقش الفريق العام: مسأ ةل اإ
مة يف ومعق املعلومات املقدَّ طاق تفاواتا كبرياا يف ن(. ولحظ املكتب ادلويل يف تكل ادلورة PCT/WG/10/16 )الوثيقة

دعا الفريق العام:  مالمئ لالس امترة. وعليه، معياريالإيصاء بشلك  فمل يمتكن من ؛الاس امترةالطلبات القامئة عىل مرشوع 
لصدار تعممي يلمتس فيه تعليقات عىل مرشوع منقاح لس امترة الطلب و  ىل اإ يقرر  عالقة ليك أ ية مسائ: عىلاملكتب ادلويل اإ

ما ىل امجلعية  اإ ماتقدمي اقرتاح يف هذا الشأ ن مبارشة اإ الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية  موالص ة واإ
 و/أ و الفريق العام: النظر يف هذه املسأ ةل.

 C. PCT 1519الردود عىل التعممي 
رداا عىل التعممي مهنا تسعة من  15تلقى املكتب ادلويل . و 2017أ كتوبر  24يف  C. PCT 1519عممي تُألصدر ال  .8

دارات دولية وس تة من ماكتب تعم:  دارات دولية. وليسماكتب معيَّنة بصفة ماكتب تعم: بصفة اإ  اإ

جيابيةا عىل الاس امترة املاكتب املعيَّنة  تعليقاتوكنت  .9 دخال . واقرتحت بعض املاكتب بوجه عام اإ حتسينات طفيفة مث: اإ
لزامياا طلب املزي أ و توفري  ،د من التفالصي: عن الكفاءات اللغوية أ و أ ساليب التدريب، أ و جع: اجلزء اخلاص بدوافع الطلب اإ

رشادات ىل النحظم املعلوماتية مالمئة لإجناز العم: بفعالية من دون  تقدميها للتأ كد من أ ن بشأ ن املعلومات الالزم اإ دراج حاجة اإ اإ
 تفالصي: فنية غري رضورية.

دارات ادلولية تباين الآراء ذاته املذكور يف الفقرة  .10 ذ ذكرت عدة  6وتبنيَّ من الردود الواردة من الإ من هذه الوثيقة. اإ
دارات أ ن املعلومات املتعلقة ابملتطلبات ادلنيا وحدها يه املعلومات الالزمة ضافة معلومات عن مسائ: أ خرى ،اإ  يفرض وأ ن اإ

. بعني الاعتبار وتعداد الساكن( الإجميل بعض العنارص املقرتحة )مث: الناجت احمليل أ خذوأ نه ل ينبغي غري رضوري،  عبءاا 
دارات أ خرى أ نه ينبغي للمكتب املعين استيفاء  ىل اتفاقورأ ت اإ خالل  أ قسام الاس امترة قدر الإماكن. ومل يتسَن التولص: اإ

. ومع ذكل، وافق الاجامتع عىل 2018رات ادلولية املعقودة يف مدريد يف شهر فرباير ادلورة اخلامسة والعرشين لجامتع الإدا
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ىل اس امترة منقحةعداد مرشوع ابإ املكتب ادلويل  يقومتولصية الفريق الفرعي املعين ابجلودة بأ ن  هما اإ هذه الفريق العام: يف  ويقداِّ
دارة دولية )انظر الفقرة طلب ا عية معاهدة الرباءات كجزء من معليةتعمتدها مج  يك ادلورة )أ ( من املرفق الثاين 69لتعيني كإ

 (.PCT/WG/11/2يف الوثيقة  املدرجة أ يضاا  PCT/MIA/25/13من الوثيقة 

عداد اس امت .11 حت فكرة اإ جاِّ . ولكن تباينت الآراء رة مبسطة مقارنة ابلتعيني ال ويلوفامي خيص حالت متديد التعيينات، رح
ح أ ن أ وجه الاختالف املالمئةبشأ ن  اجلودة  من تقارير عنالإدارات ادلولية  مبا تقدمه يرهتن حتقيق توافق الآراء. ومن املرجَّ

 خالل الس نوات املقب ة.

 اخلطوات املقب ة
ىل أ نه لن يتعني النظر يف طلبات متديد التعيين .12  عىل وأ ن تعليقات الإدارات ادلولية العام ة 2026حىت عام  اتنظراا اإ

 خالل تكل الفرتة، يحقرتح النظر يف مسأ ةل التعيينات اجلديدة فقط يف هذه املرح ة. عىل ال رحج س تتبلور مسائ: اجلودة

م بعض رداا عىل وحيتوي املرفق عىل نسخة منقحة من اس امترة الطلب تراعي التعليقات الواردة  .13 التعممي. وتقدَّ
. وترد أ يضاا مشطوبةاحملذوفة  وتظهر ال جزاء حتهتا خطالإضافات فرتد   الاقرتاحات احملددة مقارنة ابلنسخة املرفقة ابلتعممي

آراء.وحتهتا خط( لتوضيح بعض الاقرتاحات  هامشقبلها تعليقات ) براز الاختالفات العالقة يف ال  واإ

م اقرتاحاقد و  .14 دراهجم يف القالب احلايل نقداِّ طار الردود عىل التعممي ل ميكن اإ ضافيان يف اإ ضافهتم  ،اإ ولكن ميكن اإ
ذا  حتريريةمكسأ ةل بسهوةل  دراهجم. اتفقاإ  وييل بيان الاقرتاحني املذكورين  الفريق العام: عىل رضورة اإ

جراء حبث  )أ ( اقرتح مكتب معنيَّ أ ن تذكر املاكتب امللمتسة التعيني امله ة املتوسطة املتاحة لفاحصهيا من أ ج: اإ
نتاجيهتم.وحفص دوليني فضالا عن تقدمي تفالصي: بيئة العم: املتاحة لضمن سال  مة مع: الفاحصني واإ

م املاكتب امللمتسة التعيني دليالا عىل جودة حبهثا وحفصها  )ب( دارة دولية أ ن تقداِّ واقرتح مكتب يعم: بصفة اإ
 الوطنيني مثالا عن طريق دراسات مقارنة للبحوث مع ماكتب خمتلفة بشأ ن طلبات متاكفئة.

ذا أ وىص الفريق العام: ابعامتد اس امترة  .15 دارة دولية، فس يطلب املكتب ادلويل أ ن تنفذ ل يةمعيار واإ طلب التعيني كإ
جراءات التعيني كم ييل   مجعية معاهدة الرباءات ذكل بتغيري التفامه اخلاص ابإ

جراءات تعيني الإدارات ادلولية"    اإ

حيص: عىل  يحوىص بشدة املكتب الوطين أ و املنظمة احلكومية ادلولية )"املكتب"( اذلي يطلب التعيني بأ ن )أ ("
دارة واحدة أ و أ كرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قب:  املساعدة من اإ

 الطلب. تقدمي

دارةا دوليةا قب: املوعد املقرر بوقت كف لتنظر فيه مجعية  ")ب(  م أ ي طلب لتعيني مكتب ما اإ وينبغي أ ن يحقدَّ
وقت للجنة التعاون التقين لتس تعرض الطلب اس تعراضا كفيا. وينبغي للجنة التعاون التقين معاهدة الرباءات، لإاتحة ال

أ ن جتمتع بولصفها هيئة خرباء حقيقية قب: ثالثة أ شهر عىل ال ق: من انعقاد مجعية معاهدة الرباءات، يف أ عقاب دورة 
ذا أ مكن ذكل، ليك  الفريق العام: املعين مبعاهدة الرباءات )اليت تحعقد عادةا يف شهر مايو أ و يونيو تقريباا من لك عام( اإ
ىل مجعية معاهدة الرباءات.  يحسدي خرباؤها املشورة بشأ ن الطلب اإ
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: أ ل يتجاوز  ")ج(  ىل املدير العام يف موعد يفضا وعليه، ينبغي أ ن يرس: املكتب الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اإ
معاهدة الرباءات يف الطلب، ويف مجيع احلالت يف موعد يتيح للمدير  مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية 1

ىل اجامتع اللجنة املذكورة قب: شهرين عىل ال ق: من افتتاح ادلورة.  العام الوقت الاكيف لإرسال رسائ: ادلعوة اإ

مجيع معايري وينبغي تقدمي أ ي طلب من هذا القبي: عىل أ ساس أ ن املكتب الطالب للتعيني جيب أ ن يس تويف  ")د( 
دارةا دولية يف أ قرب وقت  ب: امجلعية، ويكون مس تعداا لبدء العم: بولصفه اإ التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من قِّ

شهراا تقريباا بعد التعيني. وفامي خيص رشط أ ن يكون دلى املكتب  18ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني، مبا ل يتجاوز 
ودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العم:، فعند الطالب للتعيني نظام لإدارة اجل

: أ ن تكون  طط للنظام بشلك كم:، ويحفضَّ انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قب: امجلعية، يكفي أ ن يكون قد خح
 .هناك أ نظمة مماث ة مس تخدمة يف أ عمل البحث والفحص الوطين لإبراز اخلربة املناس بة

ال اس امترة الطلب املس توفاة و  حيي: املكتب مجيع الواثئق ادلامعة لطلبه  وينبغي أ ن ")ه(  ىل جلنة التعاون حتح املقدمة اإ
ىل املدير العام قب: شهرين عىل ال ق: من افتتاح دورة جلنة التعاون التقين ابس تخدام الاس امترة  ،التقين لتنظر فهيا اإ

لزامية  الواردة ]يف مرفق تقرير املعيارية احملددة مجعية معاهدة الرباءات[. وينبغي أ ن يتضمن الطلب لك املعلومات الإ
، عند تغيريه، تعنيَّ عىل املكتب املعين . ومىت كن سؤال يف الاس امترة غري وجيه للطلبمالحظات الاس امترة يف

 .الاقتضاء، بسؤال بدي: يؤدي الغرض نفسه

ال بعد ذكل أ ي طلب م ")و(  ىل مجعية معاهدة الرباءات )اليت تنعقد عادةا يف شهر وينبغي أ ن حيح ن هذا القبي: اإ
ىل جانب أ ي مشورة تصدر عن جلنة التعاون التقين، هبدف البت يف الطلب."  سبمترب/أ كتوبر تقريباا من لك عام(، اإ

ىل ما ييل  .16 ن الفريق العام: مدعو اإ  اإ

النظر والبت يف أ ن يويص مجعية معاهدة  "1"
كإدارة  التعيني معياريةالرباءات ابعامتد اس امترة 

ىل مرشوع اس امترة الطلب  ،دولية ابلستناد اإ
مع مراعاة املسائ: و الواردة يف مرفق هذه الوثيقة 

املذكورة يف التعليقات الواردة يف ذكل املرفق ويف 
 هذه الوثيقة؛من  14ة الفقر 

يصاء امجلعية  "2" ، أ ن مبا س بقويف حال اإ
يويص مجعية معاهدة الرباءات ابل جزاء الإلزامية 

متس التعيني استيفاؤها؛  اليت جيب عىل املكتب املل

يصاء امجلعية ويف  "3" ، أ ن مبا س بقحال اإ
متد  يويص مجعية معاهدة الرباءات بتغيري التفامه املع

جراءات التعيني  النحو الوارد يف الفقرة عىل بشأ ن اإ
 من هذه الوثيقة. 15

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 مرشوع اس امترة

دارة للبحث ادلويلا  س امترة طلب التعيني كإ

طار معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  واإ

حتفق عىل  )املتعلقة ابملسائ: الإجرائية واملتطلبات ادلنيا للتعيني( 2و 1الفصلني  ]وحدها ال س ئ ة الواردة يف ال قسام ]ي
لزامية. وال س ئ ة الواردة يف ال قسام[ خرى يه أ مث ة عن أ نواع املعلومات اليت قد تفيد أ عضاء  اإ  جلنة التعاون التقينالفصول ال 

غفالها أ و تغيريها قدمهملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات يف تكوين رأ ي شام: عن املكتب والطلب اذلي  ، وجيوز اإ
 وفقاا للظروف اخلالصة للمكتب.[ اس تكملها أ و

لزامية )مع بعض  2و 1لقسمني ا غريورد يف عدة ردود عىل التعممي أ نه ينبغي لبعض ال جزاء  تعليق ] أ ن تكون اإ
ة مئتقدمي معلومات تؤدي الغرض نفسه ولكن تكون مالمن الاختالفات يف التفالصي: من حيث متكني املكتب املعين 

لزايم من معليةكج حلاةل املكتب امللمتس التعيني(. ويف حال اعامتد الاس امترةأ كرث  طلب التعيني، فسيتعني عىل  زء اإ
لزامية واخليارية.[  الفريق العام: تقدمي تولصية واحضة بشأ ن ال جزاء الإ

 معلومات عامة - 1

 امس املكتب أ و املنظمة احلكومية ادلولية  )أ (

ه]  فيه املدير العام طلب التعيني التارخي اذلي تسمل )ب( ىل عقد  - املكتب ادلويل ميل  متيزي بني اترخي ادلعوة اإ وقد يتعني ال
 [.مشفوعة هباهذه الاس امترة وأ ية واثئق  تسملا واترخي  جلنة التعاون التقيناجامتع 

 طلب فهيا التعيني دورة امجلعية اليت يح  )ج(

دارة للبحث )د(   المتهيدي ادلويل والفحص ادلويل التارخي اذلي من املتوقع بدء العم: فيه كإ

دارات البحث )ه(   اليت تساعد يف تقيمي مدى استيفاء املعايري المتهيدي ادلويلوالفحص  ادلويل اإ
اع مكتبمك التولصية الواردة يف الفقرة )أ ( من  ذا اتب متس التعيني اإ حرىج بيان الإدارة أ و الإدارات اليت تساعد املكتب املل ]ي

متدهتا مجعية معاهدة الرباءات )الفقرة  جراءات تعيني الإدارات ادلولية اليت اع  (.[PCT/A/46/6من الوثيقة  25اإ

 ادلنيا التعينياملعايري املوضوعية  متطلبات  - 2

 

 القدرة عىل البحث والفحص - 1.2

جيب أ ن يضم املكتب الوطين أ و املنظمة احلكومية ادلولية مائة  "، عىل أ نه 1"1.63" و1"1.36تنص القاعداتن  )أ (
 .[والفحوص] مس تخدم عىل ال ق: يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث
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 ن املؤهلون لإجراء البحث والفحص املوظفو "1"

 التوزيع حبسب املؤهالت متوسط خربة كفاحص )ابلس نوات( العدد )دوام كم:( اجملال التقين

    املياكنياك

    الكهرابء/الإلكرتونيات

    الكميياء

    البيوتكنولوجيا

    اجملموع

، واإن كن للبعض مهنم كفاءات تؤهلهم للعم:  براز اجملالت اليت يعم: فهيا الفاحصون حالياا ]يقصد من التوزيع املبنيا أ عاله اإ

عون عىليف جمالت أ خرى.  ل أ و رتتيبات مع: غري العمةل املبارشة، أ و خيضعون ل، ماكتب خمتلفة ومىت كن الفاحصون يوزَّ

َّق كنت الضطالع بأ عمل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، أ و ليتوقع أ ن يتفرغ مجيع الفاحصني  ترتيبات خالصة أ خرى، تطب

 توفري مزيد من التفالصي: يف أ معدة تضاف للجدول أ و يف نص تفسريي يدرج أ دانه.[ تعنيَّ 

دارة دولية اقرتحت تعليق ]  .[س ياسة عامةمسأ ةل التوزيع حبسب املؤهالت بولصفه  حذف معود اإ

 برامج التدريب "2"

حرىج [ اليت تغطي  عن برامج التدريب املعدة للفاحصني اجلدد وأ نشطة التدريب اجلارية للفاحصني احلالينيتفالصي:  ملخص بياني
 مبا يف ذكل الفرتات الزمنية العادية املكرسة للتدريب.[ البحث والفحص العامني وموضوعات امحلاية اخلالصة وتدريب املدربني،

دارة دولية أ نه يلزم تقدمي مس توى معقول من التفالصي: من أ ج: بلوغ مس توى  تعليق ] اقرتح مكتب يعم: بصفة اإ
قد اليت  املس توى الفعيل للتفالصي:الثقة املناسب. ومع ذكل، ل ميكن للمكتب ادلويل تقدمي اقرتاح يبنياِّ بدقة 

 ادلول.[ اقتضهيت 

جيب أ ن يكون يف حوزة املكتب الوطين أ و املنظمة احلكومية "، عىل أ نه  2"1.63و "2"1.36 تنص القاعداتن )ب(
ليه يف القاعدة  ماكهنم احلصول عليه، عىل أ ن يكون  34ادلولية عىل ال ق: احلد ال دىن جملموعة الواثئق املشار اإ أ و يكون يف اإ

لكرتونية.مرتبا عىل الوجه السلمي   ل غراض البحث عىل ورق أ و بطاقات مصغرة أ و دعامة اإ

ىل احلد ال دىن "1"   من الواثئق ل غراض البحث النفاذ اإ

 نفاذ كم: (  )

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

  أ نظمة البحث "2"

حرىج بيان] حث عن أ شاكل املس تخدمة يف الب (أ و اجملموعات الورقيةالنظم )قواعد البياانت  نظم تكنولوجيا املعلومات ي
ذا مل يكن معروفاا خمتلفة من التقنية الصناعية السابقة  [بدهيياا من الس ياق. وأ  . وينبغي بيان نطاق تغطية قواعد البياانت اإ

دارة دولية  تعليق ] ىل أ شار مكتب يعم: بصفة اإ أ نه ينبغي لرتكزي هذا السؤال أ ن يكون عىل قواعد البياانت املتاحة اإ
ن كن من الصعب الفص: بيهنم يف بعض احلالت.[ عوضاا  لهيا، واإ  عن نظم تكنولوجيا املعلومات املس تخدمة للنفاذ اإ
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جيب أ ن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أ و املنظمة احلكومية "، عىل أ نه  3"1.63و "3"1.36 تنص القاعداتن )ج(
وب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل ال ق: لفهم اللغات ادلولية موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطل

لهيا يف القاعدة  لهيا احلد ال دىن جملموعة الواثئق املشار اإ  .34احملرر هبا أ و املرتمج اإ

يداع الطلبات الوطنية ومعاجلهتا  اللغة "1"  )اللغات( اليت ميكن هبا اإ

  اللغات ال خرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصني "2"
 واجملالت التقنية.[ عدد الفاحصني]حبذا توضيح الكفاءات املتاحة من حيث 

". 3"1.63" و3"1.36ورد يف أ حد الردود عىل التعممي أ ن السؤالني السابقني ل يامتش يان مع نص القاعدتني  تعليق ]
ذ حتديد مجموعة  هذا السؤال هولواثئق. والغرض من لن ابلقدرة عىل البحث بلغات احلد ال دىن ن القاعداتتتعلق هاات اإ

لواثئق. ورأ ى املكتب لاللغات اليت يمتتع فهيا املكتب ابخلربة املبارشة، ويرجع للقارئ مقارنهتا مبتطلبات احلد ال دىن 
ثبات متتعه لادلويل أ ن اقتصار ال س ئ ة عىل لغات احلد ال دىن  ىل عدم متكن املكتب من اإ لواثئق حتديداا قد يؤدي اإ

 أ س ئ ة بدي ة.[لإدراج اقرتاحات أ ي فيدة تتجاوز املتطلبات ادلنيا. ومع ذكل، يرحب املكتب ادلويل ببقدرات حبث م 

 اخلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أ و فهم حاةل التقنية السابقة بلغات أ خرى  "3"
ماكنية  مث ة أ ن تشم: الرتمجة الآلية املدجمة يف خدمات البحث أ و اإ أ خصائيني لغويني  معالفاحصني  توالص:]ميكن لل 

 احلاجة.[ عند

دارة اجلودة - 2.2  اإ

جيب أ ن يكون دلى املكتب الوطين أ و املنظمة احلكومية ادلولية نظام "، عىل أ نه  4"1.63" و4"1.36تنص القاعداتن 
 لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة.

دارة اجلودة الوطين "1" منوذج اذلي تس تخدمه الإدارات ادلولية، ]  نظام اإ دارة اجلودة، وفقاا لل رفاق تقرير عن نظام اإ يرىج اإ
دارة اجلودة الوطين املتطلبات املنصوص علهيا يف الفص:  ىل أ ي مدى يس تويف نظام اإ من املبادئ التوجهيية اخلالصة  21يبنيا اإ

متهيدي ادلويل  طارابلبحث ادلويل والفحص ال معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات وعند الاقتضاء، التعديالت اخملطط لها  يف اإ
لس تعراض خاريج مبا  خضوع املعيارلضمن أ ن النظام س يحلَب متطلبات التشغي: كإدارة دولية. واإدراج معلومات بشأ ن 

يداع طلب بصفة ويف ح أ و معايري دولية أ خرى، ومدة تشغي: النظام. ISO 9001يتالءم مع معيار اجلودة ادلويل  ال اإ
َّقة يف لك مكتب وطين. نظمة املطب حرىج بيان تفالصي: ال   [منظمة دولية تتأ لف من مجموعة من املاكتب الوطنية، ي

يداع طلب بصفة منظمة دولية تتأ لف من مجموعة من املاكتب الوطنية، يرىج بيان الرتتيبات اليت وضعت  "2" يف حال اإ
 :توقيت مناسب وابجلودة املطلوبةلضمن توزيع مالمئ للتقارير يف 

 املنشودنطاق التشغي:  - 3

 اخلدمات  هبااللغة )أ و اللغات( اليت س تقدم  )أ (

 ادلوةل )ادلول( أ و مكتب )ماكتب( تسمل الطلبات اليت س تختص الإدارة ابلنظر يف طلباهتا  )ب(

 التقييدات املفروضة عىل نطاق العملية  )ج(
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 اليت س تظ: خمتصة ابلطلبات املودعة دلى املكتب بصفته مكتباا لتسملا الطلبات  الإدارات ادلولية ال خرى )د(

ضافة أ و تغيري ورد يف أ حد الردود عىل التعممي أ ن تعليق  ] دارة دولية يف اإ قيام املكتب املعين بتوضيح تأ ثري تعيينه كإ
 .[النظام كلك العائدة عىلسيساعد يف تقيمي الفائدة اخليارات املتاحة للمودعني 

 دوافع الطلب - 4

حرىج بيان[ جياز دوافع تقدمي الطلب ي ميه،  "1"، مبا يف ذكل الفوائد اليت يتوقع املكتب أ ن حيققها التعيني  ابإ دلولته أ و اإقل

 لنظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات برمته.[ "3"للمكتب يف حد ذاته،  "2"

مة الطلب ادلوةل )ادلول( - 5  مقدا

ذا عنياِّ واملس توى  هوهذا القسم  الغرض من] مت ة للطلب احمليل عىل خدمات املكتب اإ توفري معلومات عن املس توايت احمل
ذا  العام لدلمع اذلي تقدمه احلكومة )أ و احلكومات( املعنية يف جمال الابتاكر واملسائ: املرتبطة به. وقد ل يكون ذكل وجهياا اإ

متس التعيني منظمة حكومي ميني فيه. كن املكتب املل ىل مواطين بدله أ و املق ة دولية أ و مكتباا وطنياا ل يعزتم توفري خدمات اإ
غفال هذا القسم أ و  ويف  معلومات بدي ة تؤدي الغرض املنشود.[ تقدميتكل احلاةل، ميكن اإ

ورد يف عدة ردود عىل التعممي أ ن ال س ئ ة املدرجة يف هذا القسم غري وجهية يف حالت حمددة. وأ يد املكتب  تعليق ]
مسأ ةل تعيني املكتب. وعليه، يحقرتح س تفيد ادلول عند النظر يف  املتناوةلادلويل ذكل ولكنه رأ ى أ ن املوضوعات 

ع ن كن من ال فض: اإ ضافة املالحظة التوضيحية السابقة، واإ داد أ س ئ ة بدي ة تتناول املسائ: الوجهية بوضوح أ كرب اإ
ن أ مكن حتديدها والتفاق علهيا.[  اإ

 املوقع الإقلميي )أ (

 

 اجملاورة[ ( وادلولادلول) رطة تبنيا ادلوةل]خا

قلميية  )ب(  عضوية املنظمت الإ

 عدد الساكن  )ج(
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  نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجميل )د(

نفاق الوطين )ه(  املقدر عىل البحث والتطوير )% من الناجت احمليل الإجميل(  الإ

  عدد جامعات البحث )و(

 مكتبات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر(  موجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات )مث: )ز(

  الصناعات احمللية الكربى )ح(

  أ كرب الرشكء التجاريني من ادلول )ط(

ىل معلومات أ ساس ية أ خرى   )ي( دراج ملخص أ و رابط اإ اسرتاتيجيات ابتاكر وطنية أ و خطط تمنية ]عىل سبي: املثال اإ
قلميية تشم: امللكية الفكرية  [اإ

 نوعية طلبات الرباءات - 6

َّقة  هوهذا القسم  الغرض تعليق ] . التقنية اجملالتمعاجلة طلبات يف لك  يفتوفري معلومات عن خربة املكتب املوث
ىل املعلومات املطلوبة  ىل أ ن غالبية الإدارات ادلولية ختدم أ ولياا وكثرياا مواطين دولها أ و املقميني فهيا، فبالإضافة اإ ونظراا اإ

، س تبنياِّ هذه املعلومات قدرة املكتب عىل استيعاب عبء مع: أ كرب من دون تأ خريات كبرية يف هم: 2يف القسم 
ىل أ ن هذه املعلومات س تكون هممة للغاية يف تقيمي مدى  معاجلة الطلبات الوطنية أ و ادلولية. وأ شارت بعض الردود اإ

 .[هذا القسم ل ن ل لص ة هل مبسأ ةل التعيني حتديداا مالءمة املكتب؛ يف حني رأ ت ردود أ خرى أ نه ينبغي حذف 

 حبسب اجملال التقين -لمة سعدد الطلبات الوطنية املت  )أ (

 الس نة
 

 اجملال التقين
 1-س 2-س 3-س 4-س 5-س

      املياكنياك
      الكهرابء/الإلكرتونيات

      الكميياء
      البيوتكنولوجيا

      اجملموع
َّنة]من غري الرضوري أ ن يكون التوزيع عىل الشالكة  أ عاله، ولكن يتعني أ ن يعطي فكرة عامة عن توزيع العم:  املبي

كرث تفصيالا ابس تخدام جمالت التكنولوجيا الواردة الت خربة جمل وفقاا املكتب  داخ: الفاحصني. وميكن دراسة توزيعات أ 
املهنجية أ يضاا رشح . وقد يكون من املفيد 1جمالا  35وعددها  جدول تطابق التكنولوجيا مع التصنيف ادلويل للرباءات يف

جياز املس تخدمة  .[ابإ

                                                
1

 http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/technology_concordance.html 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/technology_concordance.html
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 حبسب املسار -لمة ست عدد الطلبات الوطنية امل  )ب(

 الس نة
 1-س 2-س 3-س 4-س 5-س املسار

      الإيداع الوطين ال ول/ال ولوية ادلاخلية
      ال ولوية بناء عىل نظام ابريس

طار معاهدة  دخول املرح ة الوطنية يف اإ
 التعاون بشأ ن الرباءات

     

 الواردة من مواطنني ادلوةل )أ و ادلول( أ و املقميني فهيا املس تلمة مككتب تسمل الطلباتعدد الطلبات ادلولية  )ج(

ىل أ نه ينبغي مراعاة الطلبات اليت يودعها مواطن تعليق ] ماكتب أ خرى لتسملا  ون ومقميون دلىأ شار رد عىل التعممي اإ
 الطلبات مث: املكتب ادلويل مكؤرش ملس توى الطلب احملمت:.[

 الس نة
 

 اجملال التقين
 1-س 2-س 3-س 4-س 5-س

      املياكنياك
      الكهرابء/الإلكرتونيات

      الكميياء
      البيوتكنولوجيا

      اجملموع

 :ادلول الرئيس ية اليت متت فهيا املطالبة ابل ولوية من طلبات وطنية/املاكتب

ىل عدم متكن املكتب ادلويل من  تعليق ] اقرتح عدد من الردود عىل التعممي أ ن السؤال السابق غري وجيه. ونظراا اإ
نه يقرتح حذفه.[  حتديد السبب اجلوهري لقرتاح هذا السؤال، فاإ

 متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية )د(

 الوقت )ابل شهر( حمسوب اعتبارا من املؤرش

   البحث

   الفحص ال ول

   املنح

ىل أ ن النظم الوطنية تتباين تبايناا د]جت جناز أ عمل حبث وحفص س امي ول كبرياا  ر الإشارة اإ ذ عندما يتعني طلب اإ ختتلف غالباا  اإ
داء. وينبغي أ ن يذكر املؤرش املاكتب ل طريقة قياس عملية ال أ و ال ولوية أ و طلب تنفيذ أ ساس قياسه مث: اترخي الإيداع ل 

توزيع جاز الفحص املؤج:(،  ث:جذرايا )م  خمتلفةأآاثر  لهاالنظام الوطين يشم: مسارات  ومىت كن. ملعنية أ و اترخي أآخرا
ىل فئات خمتلفة. ماكنية توزيعوينبغي للمكتب أ ن ينظر يف  املؤرشات اإ تفاوت  يف حال وجود اجملال التقينالبياانت حبسب  اإ

 [اجملالت. بني كبري
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 عبء العم: الوطينالطلبات الوطنية املرتامكة )ه(

 عدد الطلبات املقياس

  مجيع الطلبات العالقة

  يف حال دفعت الرسوم املعنية()طلبات يف انتظار البحث 

  طلبات يف انتظار الفحص ال ول )يف حال دفعت الرسوم املعنية(

 ادلمع املطلوب - 7

حرىج بيان[ متسنوع املساعدة اليت  ي خرى س تحل فامي خيص اس تكمل الاس تعدادات  من املكتب ادلويل أ و ادلول املتعاقدة ال 
دارة دولية ملعاجلة اس امترات واتصالت  نظم تكنولوجيا معلومات ، مث: طلب املساعدة لتدريب الفاحصني أ و وضعللعم: كإ

 وتدفقات مع: جديدة.[

ىل أ نه ينبغي للمك  تعليق ] ىل ادلول ال عضاء ابنتظام أ شارت بعض الردود عىل التعممي اإ تب ادلويل تقدمي املساعدة اإ
وأ ل يكون ذكل معياراا لتقيمي ملمتيس التعيني. وأ يد املكتب ادلويل أ ن للك ادلول ال عضاء احلق يف الامتس نوع من 

عداد وضبط أ نظ مهتا املساعدة املس مترة وأ ن بعض املاكتب اليت تلمتس التعيني س تحتاج بعض املساعدات اخلالصة يف اإ
جراءاهتا ملبارشة  دارة دولية فضالا عن ضمن لصيانهتا املس مترة وتطويرها عىل النحو السلمي. ومع ذكل، ينبغي  أ عملهاواإ كإ

اعتبار أ ن أ ي مكتب يفيد بأ نه يس تويف معايري التعيني قادر عىل "العم: بذاته" أ ن يكون لدلول املتعاقدة احلق يف 
ىل مساعد هذا السؤال  ول يسعىالتعيني.  نتيجةات كربى لالس تجابة لحتياجات طارئة بشلك كبري وأ نه لن حيتاج اإ

ىل تناول  ن كن من املمكن أ ن يؤدي جناح  اتاملساعد مسائ:اإ دارة دولية واإ التقنية اخلارجة عن نطاق مع: املكتب كإ
ىل زايدة الطلب احمليل عىل طلبات الرباءات فزايدة  التعيني كجزء من اسرتاتيجية وطنية فعاةل للملكية الفكرية اإ

ىل املساعدة يف تكل املسائ: ال مع.[  احلاجة اإ

 مسائ: أ خرى - 8

حرىج ] دراج أ  ي ضافية اإ  هممة للطلب.[ تروهناية تعليقات اإ

 خرىال  دارات الإ تقيمي  - 9

لهيا يف القسم  معلومات عن التقياميت اليت أ جرهتا أ ن يشم: الطلب ]حبذا دراجو ، 1الإدارات املشار اإ  تكل املعلومات ميكن اإ
 تقدميها عىل حدة.[ الاس امترة أ و يف

 ]هناية املرفق والوثيقة[


