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ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2021مايو 10 التاري    خ: 

اءات( اءات )معاهدة الير  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ة  الدورة الرابعة عشر
 2021يونيو  17إىل  14جنيف، من 

اءات: تقرير الدورة الثامنة ي ظل معاهدة التعاون بشأن البر
 
ين و  اجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف  العشر

 المكتب الدولي  إعداد من  وثيقة

ي ظل معاهدة التعاون بشأن  يعرض مرفق هذه الوثيقة ملخص رئيس الدورة الثامنة .1
ين الجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف  والعشر

اءات  ة من (PCT/MIA)البر ي الفبر
ي جنيف ف 

اضيا ف  ي  . 2021مارس  26إل  24، الذي ُعقد افبر
لملخص الرئيس ويحتوي المرفق الثان 

ي ظل 
ي بالجودة التابع الجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف 

 للفريق الفرعي المعن 
ص رئيس االجتماع غبر الرسمي الحادي عشر

َّ
عىل ُملخ

ة من  ي الفبر
ي جنيف ف 

اءات، الذي ُعقد ف   ، أي قبيل اجتماع اإلدارات الدولية. 2021مارس 23إل  22معاهدة التعاون بشأن البر

 إن الف .2
ً
ريق العامل مدعو إل اإلحاطة علما

ين الجتماع  بملخص رئيس الدورة الثامنة والعشر
ي ظل معاهدة التعاون بشأن 

اإلدارات الدولية العاملة ف 
اءات )الوثيقة ي (PCT/MIA/28/9) البر

، الوارد ف 
 مرفق هذه الوثيقة. 

]يىلي ذلك المرفق[
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ي ظل معاهدة التع
 
اءات(اجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف اءات )معاهدة البر  اون بشأن البر

 
ون، جنيف، من  الدورة الثامنة  2021مارس  26إل  24والعشر

 
 

 ملخص الرئيس

 به، وهو ُمستنَسخ من الوثيقة 
ً
 (PCT/MIA/28/9)أحاط االجتماع علما

 

 مقدمة

اءات )"االجتماع .1 ي ظل معاهدة التعاون بشأن البر
 
ي  "( دورته الثامنةعقد اجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف

 
اضيا ف ين افبر والعشر

ة من  ي الفبر
 
 . 2021مارس  26إل  24جنيف ف

ي الدورة:  .2
 
ازيل  وقد شاركت إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي التالية عن بعد ف اءات، ومعهد البر مكتب النمسا للبر

ي للملكية الصناعية، ومكتب كندا للملكية الفكرية، اإلدارة ال
اع المرصي، الوطن  وطنية الصينية للملكية الفكرية، ومكتب براءات االخبر

اءات والتسجيل، ومكتب  ، ومكتب فنلندا للبر اءات، والدائرة االتحادية للملكية الفكرية التابعة لالتحاد الروسي ي للبر والمكتب األورونر
اءات، ومكتب الفلبير  للملكية الفكرية، ومكتب سنغافورة للملكية ا اليا للملكية الفكرية، ومكتب ارسائيل الهند للبر لفكرية، ومكتب أسبر

ي الشيىلي للملكية الصناعية، ومعهد بلدان أوروبا 
اءات، ومكتب كوريا للملكية الفكرية، والمعهد الوطن  اءات، ومكتب اليابان للبر للبر

ا  اءات والعالمات التجارية، ومكتب السويد للبر اءات، ومكتب إسبانيا للبر اءات والعالمات الشمالية للبر ءات والتسجيل، ومكتب تركيا للبر
اءا اءات والعالمات التجارية، ومعهد فيسغراد للبر  ت. التجارية، ومعهد أوكرانيا للملكية الفكرية، ومكتب الواليات المتحدة األمريكية للبر

ي المرفق األول لهذه الوثيقة.  .3
 وترد قائمة المشاركير  ف 

 افتتاح الدورة

ا ي رحبت السيدة .4  ورغنسون، نائبة المدير العام للويبو، بالمشاركير  نيابة عن المدير العام للويبو. لبر 

 انتخاب الرئيس

اءات والتكنولوجيا، الويبو.  .5 ا يورغنسون، نائبة المدير العام، قطاع البر  ترأست الدورة السيدة لبر 

 اعتماد جدول األعمال

ي الوثيقة  .6
  PCT/MIA/28/1 Prov. 2اعتمد االجتماع جدول األعمال الوارد ف 

اءات  إحصاءات معاهدة الير

اءات .7 مه المكتُب الدولي بشأن أحدث إحصاءات معاهدة البر
َّ
 بالعرض الذي قد

ً
 . 1أحاط االجتماع علما

ي بالجودة
 المسائل الناشئة عن الفريق الفرعي المعنز

ي بالجودة الوارد  .8
 مع الموافقة بملخص رئيس الفريق الفرعي المعن 

ً
ي لهذه الوثيقة، أحاط االجتماع علما

ي المرفق الثان 
ف 

ي ذلك عقد اجتماع فعىلي للفريق 
، بما ف  ي ملخص الرئيس، وعىل مواصلة والية الفريق الفرعي

ووافق عىل التوصيات الواردة ف 
ي عام 

ي موعد الحق. 2022الفرعي ف 
 ، عىل أن يتحدد شكل هذا االجتماع ف 

  XMLنسقبتقارير البحث واآلراء المكتوبة  

 . PCT/MIA/28/5اقشات إل الوثيقة استندت المن .9

عومن المنتظر أن  ،XMLبنسق وأشار المكتب الدولي إل أن تسع إدارات قدمت تقارير بحث وآراء مكتوبة  .10 ي  تشر
إدارات أخرى ف 

ي 
اءات  XMLبنسق التقارير  وتوفر  . 2021ذلك ف  ي قدرة ركن البر

، يتجىل بعضها ف  ات شنر عىل عرض التقارير  PATENTSCOPEمبر 
جمة اآللية، وكذلك إتاحة روابط للوثائق المستشهد بها. بأ جمات الرسمية أو البر ، ال سيما توفبر البر وعىل نحو ما  ي لغة من لغات النشر

ي اجتماع 
ي باالفرعي  الفريقجرت مناقشته ف 

 تحسير  دعم لات ستشهادال إمكانية إنشاء قاعدة بيانات ا XMLلجودة، تتيح تقارير المعن 

                                                
1  : ي عبر الرابط التالي

ون   .  t/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468681https://www.wipo.in تتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو اإللكبر
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وتطويرها عمليا بذل المزيد من  ST.96لحصول عىل أفضل النتائج من ترتيبات دعم معيار الويبو يتطلب او  الت. تحليالخدمات و ال
 واتساقها.  XMLالعمل عىل جودة بيانات 

نسق إل تقارير البحث الدولي واآلراء المكتوبة  تحويلالعديد منها إل أن  وأشار ،XMLبنسق أقرت اإلدارات بمزايا التقارير و  .11
XML  .ا ذا أولوية عالية

ً
ي توفبر التقارير  يمثل هدف

 
ي  XML بنسقوأعلن بعضها عزمه البدء ف

 
ي غضون السنوات القليلة ، 2021ف

 
أو ف

ي أصدرت تقارير البحث الدولي واآلراء المكتوبة  المقبلة. 
اءات، بوصفه من أوائل اإلدارات النر ي للبر ، XMLبنسق وأبلغ المكتب األورونر

ي إدخال المزيد من التحسينات للتحول بكفاءة إل إصدار بيانات تقارير البحث والفحص االجتماع بأنه يجري 
 
ي  XMLبنسق النظر ف

 
ف
ي البحث وتحسير  

 
ي أبرم معها المكتب اتفاق عمل بشأن التعاون ف

اءات األوروبية، النر ي اتفاقية البر
 
المكاتب الوطنية للدول المتعاقدة ف

، وهو ما من  ي صدرت أدوات الصياغة للفاحصير 
 . XMLبنسق شأنه معالجة قضايا الجودة العالقة لآلراء المكتوبة النر

ي تقارير البحث واآلراء المكتوبة.  XML نسقبعض اإلدارات إل حاجتها إل دعم المكتب الدولي من أجل اعتماد  وأشارت .12
 
كما   ف

ي أن يشارك المكتب الدولي أمثلة ألفضل الممار 
 
، وأن يوفر أداة تحرير تدعم توليد XMLسات بنسق أعربت إحدى اإلدارات عن رغبتها ف

ي أثناء عملها المقبل الذي  البيانات بهذا النسق. 
 
ي ف

ي التدريب والدعم الفن 
 
وأبدت إدارة أخرى استعدادها للتعاون مع المكتب الدولي ف

 . XMLبنسق ستضطلع به إلصدار التقارير 

ة إل أنها بصدد اعتماد معيار الويبو ST.96إل معيار  ST.36وأيدت بعض اإلدارات التحول من معيار  .13 للتقارير  ST.96، مشبر
ي المستقبل.  ،XMLبنسق 

 
ي تقارير البحث واآلراء المكتوبة ف

 
وأشارت إحدى اإلدارات إل  أو أنها تدرس تطبيق هذا المعيار الجديد ف

ي 
ي وضع تالصعوبات النر

 
، وأشارت إل أنها ST.96التقارير وفقا للمعيار  صدار إل معايبر وأنظمة عالية الجودة الصيغة النهائية لواجهها ف
م استخدام المعيار  ي أقرب وقت ممكن،  ST.96تعبر 

 
 بوصفه حال مؤقتا.  ST.36فإنها ستعد التقارير وفقا للمعيار وإل أن يحير  ذلك ف

ي قدمتها اإلدارات فيما يتعلق بإصدار تقارير  .14
البحث الدولي واآلراء  وأحاط االجتماع علما بالمعلومات والتعليقات النر

 طرأ عليها.  يوالتطور الذ XMLالمكتوبة بنسق 

 نسخ مصدقة من تطبيقات دولية سابقة

 . PCT/MIA/28/6استندت المناقشات إل الوثيقة  .15

ا إل ما سببته جائحة كوفيد .16 ً اءات خلفية الموضوع، مشبر ح مكتب اليابان للبر  من صعوبات لكل من المودعير  والمكاتب 19-ورسر
وري ؛حد سواء عىل  ي الوقت المناسب لذا كان من الرص 

وعىل نحو  ،إنشاء أنظمة فعالة تتيح لمودعي الطلبات استيفاء وثائق األولوية ف 
ي أوقات 

ي هذا الصدد، لكنها لم DASوقد أسهمت خدمة الويبو للنفاذ الرقمي إل وثائق األولوية ) . االضطرابفعال حنر ف 
( أيما إسهام ف 

ي  أن ال سيما  . باتالطلجميع  معتنجح 
فعل إيداع للطلبات الوطنية  مكاتبكتعمل  العديد من المكاتب النر

ُ
هذه الخدمة للطلبات لم ت

اءات المكتب الدولي الستكشاف الخيارات الممكنة.  . الدولية المودعة لديها بوصفها مكاتب تسلم الطلبات وقد دعا مكتب اليابان للبر
ي الو 

ثيقة )استخدام النسخ األصلية إلنشاء نسخة مصدقة يمكن تحويلها إل طلب الحقا من خالل خدمة ورأى أن الخيار الثالث الوارد ف 
( هو الخيار األنسب.   النفاذ الرقمي

ي أن  .17
ي هذا المتخذة اإلجراءات  تعود وأعربت عدة إدارات عن مساندتها هذا الرأي، عىل الرغم من تشكيك بعض اإلدارات ف 

ف 
ي تطالب باألولوية عىل طلب دولي سابق لمنفقةاألموال امقابل  فائدةب الصدد 

اءات النر ، الفتة النظر إل أن نسبة طلبات معاهدة البر
ي المائة تقريبا.  1.5تتجاوز  ال

 ف 

ي الوثيقة هو، عىل ما يبدو، أكبر الخيارات صالحية إذا ما  .18
 بالعمل.  تقرر االضطالعواتفقت جميع اإلدارات عىل أن الخيار الثالث ف 

ة إل ومع ذلك، رأ ، مشبر ي
ي الخيار الثان 

ا النظر ف 
ً
ي أيض

قبول من جميع مكاتب تسلم الطلبات  تمكن عدمت إحدى اإلدارات أنه ينبغ 
 .  استخدام خدمة النفاذ الرقمي

ي بمتطلبات المادة  .19
( من 3دال ) 4كما أعربت العديد من اإلدارات عن قلقها من أن النسخ المقدمة بالطريقة الموصوفة قد ال تف 

ي بعض المكاتب المعينة. اتفاقي
ف بها كوثائق أولوية صالحة بموجب القوانير  ذات الصلة ف  القلق عىل  يبعث ما وم ة باريس، كي ُيعبر

ودع الطلب الدولي السابق، وهل  هلخاص بوجه 
ُ
حة شهادة لدى مكتب تسلم الطلبات، حيث أ تيبات المقبر من الممكن أن تشكل البر

قد ال يكون الشخص  ،وفقا لبعض الخيارات ولي السابق هي نسخة طبق األصل من ذلك الطلب. النسخة األصلية من هذا الطلب الد
ي الحقيقة نسخة طبق 

رسلت كنسخة أصلية هي ف 
ُ
ي أ
ي وضع يسمح له بالتحقق مما إذا كانت المستندات النر

الذي طلب إصدار شهادة ف 
ي حالة الخيار األول، عىل سبيل المثال، قد يتعذر عىل مو و األصل. 

ظف مكتب االستالم االطالع عىل النسخة األصلية المرسلة ف 
اضات.  ي المكتب، وبالتالي يترصف بناء عىل افبر

ي ف 
ي وقت  لمقارنتها بالصورة النر

ا مشكالت تتعلق بحالة األوراق المودعة ف 
ً
وقد تنشأ أيض

الفردي للوثائق كجزء من النسخة المصدقة، كانت هناك توقعات بإدراج التصديق   عىل أنهعالوة  الحًق، مثل التصويبات والتعديالت. 
ي تنص عليها القاعدة ضمنيا. 

 من الشهادة الجماعية النر
ً
 بدال
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كما يجب أن تؤدي أية   ألي ترتيب أن يوضح أي األوراق ذات صلة بنسخة مصدقة.  البد وقد وافق المكتب الدولي عىل أنه  .20
ي بصورة موثوقة بالغرض منها كوثائق أولوية. وثائق وتوزيالقواعد أو إجراءات معتمدة ذات صلة إل إنشاء 

ومع ذلك،  عها عىل نحو يف 
اءات عىل قبول المكاتب المعينة النسخ األصلية للطلبات الدولية بوصفها نسخا طبق األصل من الصورة  فقد اعتمد نظام معاهدة البر

ي يحتفظ بها مكتب تسلم الطلبات. 
اءة  النر ي جميع الدول المتعاقدة، وتعمل المكاتب وتعادل هذه النسخ األصلية طلبات البر

 
الوطنية ف

ة.  وفيما يتعلق باإلجراءات الشكلية للتصديق، أشار المكتب الدولي إل تفاهم جمعيتا اتحاد باريس واتحاد معاهدة  المعينة عليها مبارسر
ي 
 
اءات المتفق عليه ف اءات بشأن تقديم وثائق األولوية بموجب اتفاقية باريس ومعاهدة البر ي الفقرة 2004 البر

 
من الوثيقة  9، والوارد ف

A/40/6 .  .ها ونية لتقديم وثائق األولوية وتخزينها ونشر مد هذا التفاهم تعزيزا لليقير  فيما يتعلق باستخدام الوسائل اإللكبر
ُ
 وقد اعت

د م1وينص البند )
ِّ
حد

ُ
م وثيقة األولوية لها أن ت

ِّ
قد
ُ
ي ت
ا ُيشكل تصديقا عىل وثيقة األولوية، وأن ( من التفاهم عىل أن اإلدارة المختصة النر

ي التصديق عىل هذه الوثيقة. 
 
م اتباعها ف ي تعبر 

د الطريقة النر
ِّ
حد

ُ
بأمثلة ألشكال  غبر شاملة التفاهم قائمة" من 3ويتضمن البند " ت

ي ي
حيلها مكتب إل مكتب آخر أو التصديق عىل وثائق األولوية المتفق عىل قبولها "التصديق الجماعي عىل وثائق األولوية المتعددة النر

 ." ي التفاصيل، و  إل المكتب الدولي
 
قد يستدعي نظر كل من جمعية اتحاد باريس هو ما وعىل الرغم من الحاجة إل التدقيق بعناية ف

اءات فيها، فإن هذا  ة عىل ما يبدو  يتيحوجمعية اتحاد معاهدة البر اءااإمكانية للجمعية األخبر ي تعتماد قاعدة معاهدة البر
، ستصبح ، النر

ا عاما بير  مكاتب تسلم الطلبات 
ً
ي حال إنفاذها، اتفاق

 
هذه النسخة كوثيقة م استخدعىل اأن إرسال نسخة أصلية ًيعد تصديقا عىل ف

 أولوية. 

اح محتمل .21 ي اقبر
 
ي طرحتها اإلدارات األخرى، وكيفية معالجتها ف

ي النقاط النر
 
اءات إل أنه سينظر ف  وقد أشار مكتب اليابان للبر

اءات.   ُيقدم إل الفريق العامل لمعاهدة البر

ي الوثيقة .22
 
ي قدمتها اإلدارات الدولية.  PCT/MIA/28/6 وأحاط االجتماع علما بالخيارات الواردة ف

 والتعليقات النر

ي حاالت 
ز
اءات ف  العام االضطرابتعزيز ضمانات معاهدة الير

 . PCT/MIA/28/8استندت المناقشات إل الوثيقة  .23

ي قدم المكتب األ .24
اءات الوثيقة وأوضح التنقيحات النر ي للبر ي الدورة  أجريتورونر

ي ضوء التعليقات المقدمة ف 
اح ف  عىل االقبر

ة للفريق العامل  اءاتالرابعة عشر ي أكتوبر  لمعاهدة البر
 . 2020ف 

اءات آليات  .25 ي لمعاهدة البر
ورة أن يوفر اإلطار القانون  ي برص 

مناسبة للحماية من وقد أقرت اإلدارات الدولية بالمبدأ الذي يقض 
اءات فقدان حقوق طلب ما جر   ي الالئحة التنفيذية لمعاهدة البر

ام المودع بالمهلة الزمنية المحددة ف  جائحة  بسبباء عدم البر 
ي  19 -كوفيد

يم كما أحاطت اإلدارات الدولية علما بالموافقة مؤخًرا عىل تقد  (. 1)رابعا(82)القاعدة  أو أوضاع مماثلة؛ مثل تلك الواردة ف 
ي  1)رابعا(82أحكام مماثلة للقاعدة 

ام بالمهل الزمنية المحددة ف  ي االلبر 
إل جمعية الهاي العتمادها من أجل النص عىل أعذار للتأخبر ف 

 (. H/LD/WG/9/7من الوثيقة  15و 14 ير  والفقرت H/LD/WG/9/6. وH/LD/WG/9/3 Revنظام الهاي )انظر الوثيقتير  

اح من حيث المبدأ، عىل الرغم من أن بعضها أثار نقاطا تتعلق بالصياغة للنظر فيها عند ل وأعربت عدة إدارات عن دعمها  .26 القبر
اح لتقديمه إل الفريق العامل لمعاهدة ي يونيو  إعداد االقبر

اءات ف  ومن هذه النقاط هل هناك حاجة إل تقديم بيان عند  . 2021البر
حة ط تقديم األدلة بموجب القاعدة المقبر ي يقع فيها هذا 1)رابًعا(  82 التنازل عن رسر

)د(، وكيف تطبق عبارة "عندما تتعرض الدولة النر
حة  ي القاعدة المقبر

ي جزء فحسب من الدولة 3)رابعا(82المكتب الضطراب عام" الواردة ف 
ي تقع ف 

قد ال تؤثر و )أ( عىل االضطرابات النر
ي القاعدة الم الواردةاإلضافية عىل المكتب، وكيف تطبق التمديدات 

حة ف  ة، طلبت  )ب(.  3رابًعا  82قبر وفيما يتعلق بالنقطة األخبر
ي التعليمات اإلدارية إحدى اإلدارات توضيًحا 
ي أن تترصف بها المكاتب، وكيفية رصد اإلجراءات  ف 

ي ينبغ 
عىل سبيل المثال للكيفية النر

ة إل أن هذه التمد ي المرحلة الدولية، مشبر
، وتطيل المهلة  يداتالمتعلقة بتمديد المهلة مرات متعددة ف   الدولي

يمكن أن تؤثر عىل النشر
ي المرحلة الوطنية. 

 الزمنية إل ما بعد الوقت المتوقع للدخول ف 

ي الوثيقة .27
اح الوارد ف  ي أن  منها  ،وسلطت إحدى اإلدارات الضوء عىل عدة شواغل من حيث المبدأ تتعلق باالقبر

ي ينبغ 
الكيفية النر

حة   ابع)ر  82تعمل بها القاعدة المقبر
ً
وأكدت هذه اإلدارة أنه من أجل الحصول عىل إعفاء من استيفاء أحد المتطلبات، يجب أن  . 3( ا

ي  ،يكون مقدم الطلب قد تأثر بالحدث الذي ألجله ُمنح اإلعفاء 
أما إذا لم يتأثر مقدم الطلب بهذا الحدث، فمن المتوقع أن يستمر ف 

امات ي األحكام  . ا خطا أحمرا لهتمثل هذه المسألة  ، مشددة عىل أنالوفاء بأية البر 
ي بر المتعلقة بأعذار التأخ 25وتقض 

، المشار إليها ف 
امه بالمهلة الزمنية ُيعزى إل ظروف و الفقرة أعاله،  المزمع تقديمها إل جمعية الهاي بأن يقدم مودع الطلب دليال عىل أن عدم البر 
ي 
امه بالمهلة الزمنية يعزى إل  قاهرة، أو ف  ط تقديم األدلة، يجب عىل مودع الطلب تقديم بيان يفيد بأن عدم البر  حال التنازل عن رسر

ط تقديم األدلة. السبب الذي ألجله تم التنازل عن  ، كان من  رسر وحفاظا عىل االتساق بير  مختلف أنظمة الويبو للتسجيل العالمي
اءات. األهمية بمكان أن ُيطبق المبدأ ن ي نظام معاهدة البر

اءُيذكر داري إعبء تتحمل أي  اإلدارة ال أن  تبير  وعالوة عىل ذلك،  فسه ف   جر 
يكاد يكون  هذا العبء ُيعتقد أنبل و ، جله سغ للحصول عىل إعفاء تأكيد أن التأخبر قد نجم عن السبب الذي أل بالطلب مقدم مطالبة 
ي  دارة أنرأت اإل عالوة عىل ذلك،  الطلب.  لمقدممنعدما 

حة عىل حالة حدوث اضطرابات ف  قرص تطبيق القاعدة المقبر
ُ
ي ت
األحكام النر

سفر عن 
ُ
ي قد تحدث فيها اضطرابات وال ت

ورية وغبر عادلة لمقدمي الطلبات من دول أخرى، النر
ي يقع فيها المكتب غبر ض 

الدولة النر
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إشكالية خاصة يبدو عىل ما أن هذه األحكام تطرح أشارت إل و  مثل هذا اإلعفاء، ذلك أن االضطراب لم يمتد إل حيث يقع المكتب. 
 . ي البلد الذي يقع فيه  يضا أن االضطرابات يمكن أن تؤديأ والحظت للمكاتب اإلقليمية والمكتب الدولي

 
إل اإلعفاء إذا حدثت ف

أنه ينطبق عىل جميع المودعير  المكتب، وإن لم تؤثر عىل منطقة المكتب نفسها، فضال عن حقيقة أن أي تمديد سيكون عاما، أي 
اءات. و ن لديها مخاوف أخرى بشأن نقاط تفصيلية، أوأضافت  بغض النظر عن مكان إقامتهم.  ي للبر  أنها ستحيلها إل المكتب األورونر

حة  .28  )رابع 82كما أبدت إدارة أخرى قلقها إزاء القاعدة المقبر
ً
اتهذه اإلدارة  طبقتوقد  . 3( ا ي، والتغيبر الموىص  البيان التفسبر

ي ظل جائحة كوفيد
اءات ف  ي تطبيق معاهدة البر

ي 19-بها ف 
ي"(، الذي أصدره المكتب الدولي ف  وأشارت  ،2020أبريل  9، )"البيان التفسبر

ي طلب عذر التأخعبء يذكر يكون هناك ال يكاد  هإل أن
 
ي إدارة الطلبات عند التنازل عن تتحمله أو  ،بر يتحمله المودعون ف

 
المكاتب ف

ط تق حة عىل القاعدة  فإنها تؤيد  لكلذ . 1)رابعا( 82ديم األدلة بموجب القاعدة رسر ي  1(رابعا) 82التعديالت المقبر إعماال للبيان التفسبر
ي  ي نتائج تقييم تطبيق البيان التفسبر

 
ا النظر ف

ً
ة إل أنه يمكن أيض اءات، مشبر ي الالئحة التنفيذية لمعاهدة البر

 
 التعديالت للوقوف عىلف

ي يتع
رة، ال تجد حاجة إل  ير  إدخالها عىل الالئحة. النر وإذ تالحظ اإلدارة أن القواعد الحالية كافية لتوفبر سبل انتصاف لألطراف المترص 

اح قاعدة جديدة  ام بالجداول الزمنية  للغرض نفسه.  3( رابعا) 82اقبر ومضت قائلة إن القواعد القائمة تشجع جميع األطراف عىل االلبر 
ي تتجاوز الجداول الزمنية يساعد نظام المعاهدة عىل العمل عىل نحو يمكن التنبؤ إل أقض حد ممك

ن، وأن تقليص عدد األحداث النر
ي لم تتأثر باالضطرابات عىل االستفادة من المهل  به. 

ا األطراف النر
ً
حة قد تشجع أيض وأيدت الرأي القائل بأن القاعدة الجديدة المقبر

   الزمنية الممتدة. 
ً
حة كما أعربت أيض منح المهلة الزمنية نفسها لمختلف  ، إذ 3)رابعا(  82ا بعض المخاوف بشأن تطبيق القاعدة المقبر

ُ
ت

( حيث قد تمتد  ي مكاتب مختلفة )مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي
 
اإلجراءات، عىل الرغم من حدوثها ف

ي ح الزمنية أو ال تمتد. المهل 
 
ي مختلف أنحاء العالم،  لة حدوث اضطراباوقد لوحظ أنه ف

 
ة  فإن ذلك يسفر ف عىل األرجح عن زيادة كببر

ي عدد اإلخطارات وتمديدات اإلخطارات من مكاتب مختلفة، تغطي آجال مختلفة، مما قد يسفر عن مهل زمنية مختلفة عديدة 
 
ف

ي يخطر بها المكتب، بموجب القاعدة الجديدة عالوة عىل أن ال شديدة التضارب يتعير  عىل مودع الطلب معرفتها واستيعابها. 
ة النر فبر

ير التأخبر بموجب القاعدة  حة، قد ترص  بمودع يسغ لتبر ة الُمبلغ عنها.  1)رابعا(82المقبر وقد  للسبب نفسه، لكنه يقع خارج نطاق الفبر
اءات، حيث تسمح ا صعوبات تتعلق بالمهل الزمنية اإلجمالية بموجب معاهدة البر

ً
 ال تنشأ أيض

ً
حة بإخطارات متعددة. فضال قاعدة المقبر

ا ل
ً
ة التمديد وفق ي اليوم التالي لنهاية فبر

ي ف 
ي تنقض 

ام بالعديد من المهل الزمنية النر ي االلبر 
ي يواجهها المودعون ف 

لقاعدة عن الصعوبات النر
حة   )أ(. 3)رابعا(  82المقبر

اح .29 ي أية اقبر
اءات استعداده للنظر ف  ي للبر اح، المقرر وأبدى المكتب األورونر ات صياغية يتسلمها من اإلدارات عند استعراض االقبر

اءات. تقديمه إل  ي  وفيما يتعلق بتقديم دليل عىل تأثر المودع الفريق العامل لمعاهدة البر
ي إدراج حكم ف  ح المكتب األورونر بحدث ما، اقبر

مما حدا بالمكتب إل تمديد المهلة الزمنية له، إن كان  ب بيان يفيد تأثر المودع بالحدثللمكتب خيار طل يوفر  3)رابعا( 82القاعدة 
اح.  ي اآلراء بشأن االقبر

ي التوصل إل توافق ف 
 ذلك يمكن أن يساعد ف 

اءات  .30 ة للفريق العامل لمعاهدة البر ي الدورة الرابعة عشر
اح ف  وأحاط االجتماع علما باستمرار المناقشات بشأن االقبر

ي يونيو 
ي تطبيق "البيان ، وفيها 2021المقرر عقدها ف 

سيقدم المكتب الدولي تقريرا عن تجارب مكاتب الملكية الفكرية ف 
ي  ي ظل جائحة كوفيد الموىص والتعديالتالتفسبر

اءات ف  ي تطبيق معاهدة البر
ي 19-بها ف 

 . 2020أبريل  9"، أصدره ف 

 استقصاء بشأن البحث الدوىلي واآلراء المكتوبة

 . PCT/MIA/28/7استندت المناقشات إل الوثيقة  .31

(االجتماع، عند تقديمها الوثيقة، أن المكتب الدولي أصدر تعميمير  CNIPAأبلغت اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية ) .32
ي أكتوبر  مع

رسل أحد التعميمير  إل اإلدارات، واآلخر إل المكاتب المعينة ومستخدمي معاهدة . 2020استقصاءات ف 
ُ
اءات، من أجل  أ البر

اح ي يمكن إدخالها عىل تقارير جمع االقبر
، كان قد 2021وبحلول نهاية يناير البحث الدولي واآلراء المكتوبة.  ات المتعلقة بالتحسينات النر

اءات.  33إدارة عىل االستقصاء، و 20وردت ردود  من الوثيقة تتضمن  5وأبلغت اإلدارة أن الفقرة  إجابة من مستخدمي معاهدة البر
 ائج االستقصاء. ملخص اإلحصاءات األولية لنت

ي الفقرة  .33
ي المبير  ف 

ة السماح إلدارات البحث الدولي  الوثيقة،من  7وفيما يتعلق بالجدول الزمن  حت إحدى اإلدارات تمديد فبر اقبر
احات بشأن التقرير 2021أكتوبر  31بتقديم تعقيبات عىل مسودة التقرير حنر  ي لتقديم التعقيبات واالقبر

، وتأجيل الموعد النهان 
احات لتحسير  كل من شكل تقارير  وأشارت إدارة أخرى إل أنها ردت عىل االستقصاء، . 2022إل منتصف يناير  المنقح وقدمت اقبر

ي بالجودة. اها ومحتو  البحث الدولي واآلراء المكتوبة
ها عىل صفحة ويكي للفريق الفرعي المعن 

 ، وقامت بنشر

ورة أن يسمح الجدول  .34 ي باال وأقر المكتب الدولي برص 
ي وقت مناسب للدورة التالية لالجتماع  نتهاءالزمن 

احات ف  من تقديم االقبر
ي أوائل 

ي عند تحديد المواعيد النهائية لتقديم إدارات البحث الدولي التعليقات عىل مسودة التقرير مراعاة  . 2022ف 
ومع ذلك، ينبغ 

ء الوقت الذي أتاحت فيه اإلدارة الوطنية الصينية هذا التقرير،  ي
عند تحديد موعد تقديم التعليقات عىل التقرير  نفسهومراعاة الشر

ي رأى أنه لذلك  المنقح. 
ي للتعليق خالل اإلطار الزمن 

ي تحديد هذه المواعيد عندما تتاح هذه التقارير؛ لمنح اإلدارات الوقت الكاف 
ينبغ 

 العام لعقد الدورة المقبلة لالجتماع. 
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والعمل المقبل حنر الدورة المقبلة الجتماع اإلدارات  PCT/MIA/28/7وأحاط االجتماع علما بمحتويات الوثيقة  .35
اءات.  ي ظل معاهدة التعاون بشأن البر

 
 الدولية العاملة ف

ز للطلبات بناء  ي بشأن البحث والفحص التعاونيي  وع التجرينر اءات: تقرير مرحىلي  عىل معاهدةالمشر  الير

 . PCT/MIA/28/3استندت المناقشات إل الوثيقة  .36

اءات )قدم المكتب األو و  .37 ي للبر ي عام EPOرونر
 
ي قد دخل مرحلة التقييم ف وع التجرينر

، 2020( الوثيقة، وأبلغ االجتماع بأن المشر
ي 
 
وع، ف ي المرحلة التنفيذية من المشر

 
ي جرى معالجتها ف

حيث تقوم مكاتب الملكية الفكرية الخمسة بتقييم دخول الطلبات الدولية، النر
ي قام فيها المكتب الدولي بإجراء استقصاء  بكل منها. المراحل الوطنية أو اإلقليمية الخاصة 

ومن المزمع االنتهاء من مرحلة التقييم، النر
ي يونيو 

 
، ف  . 2022للمشاركير  التجريبيير 

 بمحتويات الوثيقة  .38
ً
 . PCT/MIA/28/3وأحاط االجتماع علما

 ف
ز
ي معاهدة التعاون بمن ارقة العمل المعنية بالحد األدن

ز
اءات: تقرير مرحىلي لوثائق المنصوص عليها ف  شأن الير

 . PCT/MIA/28/4استندت المناقشات إل الوثيقة  .39

اءات والعالمات التجارية،  .40 ف عىل فرقة العمل، ومكتب الواليات المتحدة للبر اءات بصفته المشر ي للبر وبير َّ المكتب األورونر
ي استعراض

 
ف عىل الهدف دال لفرقة العمل، التقدم الكببر الذي تحقق ف اءات  بصفته المشر غبر  الوثائقثم أجزاء الوثائق المتعلقة بالبر

ي 
 
ي الحد األدن  من الوثائق المنصوص عليها ف

 
اءات ف اءاتالمتعلقة بالبر ة  تعقد فرقةومن المقرر أن  . معاهدة البر ي الفبر

 
العمل اجتماعا ف

ي إطار سعيها إل إحراز المزيد من التقدم نحو وضع تو 2021مايو  21إل  17من 
صيات لتعديل الالئحة التنفيذية لمعاهدة ، وذلك ف 

ي اإلدارات ذات الصلة خالل عام 
اءات ف  اءات، واالتفاقات بشأن الوثائق غبر المتعلقة بالبر ات  . 2022البر ومن المزمع أن تدخل التغيبر

ي عام
 . 2026 ذات الصلة حبر  النفاذ قبل بدء الجولة التالية إلعادة تعيير  اإلدارات الدولية ف 

 بمحتويات الوثيقة وأحاط اال  .41
ً
 . PCT/MIA/28/4جتماع علما

 فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل: تقرير مرحىلي 

 . PCT/MIA/28/2استندت المناقشات إل الوثيقة  .42

ي أنشأتها اللجنة و  .43
فا عىل فرقة العمل المعنية بإدراج القوائم المتسلسلة، النر اءات، بصفته مشر ي للبر عرض المكتب األورونر

ي تطوير أدوات برمجية تدعم استخدام كل من المودعير  والمكاتب معيار الويبو المعنية بم
، كما ST.26عايبر الويبو، التقدم المحرز ف 

اءات.  ي لمعاهدة البر
وع التعديالت عىل الالئحة  تدعم تنقيحات اإلطار القانون  اءات عىل مشر وقد وافق الفريق العامل لمعاهدة البر
اءات ي وقت مناسب ليدخل حبر  النفاذ بدءا من  تعتمده جمعية، الذي يلزم أن التنفيذية لمعاهدة البر

اءات ف   . 2022يناير  1معاهدة البر
وع التعديالت عىل التع إحراز  ونوه إل أنه عىل الرغم من ي مشر

اءاتتقدم كببر ف  يتعير  استكمال هذا  فإنه ليمات اإلدارية لمعاهدة البر
اءاتبشأن  العمل، كما يتعير  إجراء مشاورات رسمية  . معاهدة البر

ي وضع  .ST.26وأعربت اإلدارات الدولية عن دعمها المستمر لتنفيذ معيار الويبو  .44
وأشار العديد من منها إل إسهامه ف 

ي تطبيق المعيار  WIPO Sequenceمواصفات برمجية 
ي أنظمتها للتكنولوجيا  ST.26واختبارها، وأيضا إل ما أحرزته من تقدم ف 

ف 
ي  والمعلومات،

ي الوقت المناسب توطئة لتنفيذه "دفعة واحدة" ف 
ي قوانينها الوطنية ف 

 . 2022يناير  1وف 

ي نظام إيداع القوائم المتسلسلة، والذي يمكن أن يعمل عىل  .45
 نحو ورأت إحدى اإلدارات أنه يتعير  عىل الدول األعضاء النظر ف 

 للنفاذ الرقمي لوثائق األولوية.  لخدمة الويبو  مماثل

اءات وأحاط المك .46 ورة اعتماد التعديالت عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة البر تب الدولي علما بشواغل عدد من اإلدارات بشأن ض 
ي طالبت جمعيات الويبو المدير العام بعقدها خالل النصف األول من 

اءات، النر ي دورة استثنائية لجمعية معاهدة البر
، وعدم 2021ف 

ي أكتوبر انتظار الدورة العادية المقرر عقده
هذه المسألة محل نقاش بير  المنسقير  اإلقليميير  ورئيس الجمعية  وما تزال . 2021ا ف 

 العامة للويبو. 

اءاتوفيما يتعلق بتطوير التعليمات اإلدارية  .47 ، أشار المكتب الدولي إل أن فرقة العمل المعنية بإدراج القوائم لمعاهدة البر
وع ل توافالمتسلسلة قد توصلت عىل ما يبدو إ ي اآلراء بشأن مشر

وكان من المأمول  ئيشي من التعليمات اإلدارية. الر لجزء يشمل اق ف 
ي تطلبت إجراء ت

وع للنماذج النر ي أبريل، بهدف التمكن من إرسال تعميم تشاوري بشأن  عديالت إل فرقة العمل للنظر فيهتقديم مشر
ف 

ي مايو. 
اءات ف   معاهدة البر
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مجيات، أ .48 ي  1.0شار المكتب الدولي إل إطالق اإلصدار وفيما يتعلق بتطوير البر
 WIPOو WIPO Sequenceمن أدانر

Sequence Validator  ي
 
دخلت عىل معيار الويبو  . 2020نوفمبر  ف

ُ
ي أ
ويجري تطوير واختبار نسخ محدثة تعكس التعديالت النر

ST.26،  ي ديسمبر
 
ي اعتمدت ف

وط، إضافة إل إصالح األخطاء 2020النر ومن المتوقع إطالق اإلصدار  اإلضافية المتفق عليها.  والشر
ي أغسطس الرسمي 

 
ي أعربت عنها إحدى اإلدارات . 2021 التالي لألدوات ف

 عىل الشواغل النر
ً
الدعم لن أكد المكتب الدولي أن  ،وردا

ة ضمان"  ي نهاية "فبر
 
مجيات، المخطط لها بحلول نهاية يوليو يتوقف ف عل تحديد المزيد من جوانب وقد تم بالف . 2021تطوير البر

، وسيستمر التطوير حنر عام  ي تظهر، وتلبية المتطلبات األساسية للتطبيق "دفعة واحدة"  2022التحسير 
لمعالجة األخطاء األخرى النر

ا إل أنهالتحسينات األخرى المتفق عليها  وتنفيذ  .  ، مشبر  سيقدم الدعم لكل من المكاتب والمستخدمير 

نت وحلقات عمل عىل المستويير  وفيما يتعلق بالتدريب .49 ا يتضمن حلقات دراسية عبر اإلنبر
ً
 مؤقت

ً
ح المكتب الدولي جدوال ، اقبر

ي واإلقليمي لمختلف األطراف المهتمة بدًءا من
وسيجري، بالقدر المستطاع عمليا، توفبر المواد الداعمة لهذه  . 2021أبريل  الوطن 

اءات.  دةالعروض التوضيحية بجميع لغات النشر العشر لمعاه  البر

ي خطط تنفيذ المعيار  .50
ر المكتب الدولي اإلدارات الدولية بأنه يرحب بتلفر

ّ
من أي مكتب لم يقدمها بعد، أو يرغب  ST.26كما ذك

ي اإلخطار عن تحديثات. 
 
 ف

 بمحتويات الوثيقة  .51
ً
 . PCT/MIA/28/2وأحاط االجتماع علما

 العمل المستقبىلي 

، والدائرة االتحادية الروسية ((CNIPAإدارة الصير  الوطنية للملكية الفكرية أحاط االجتماع علما بالعروض المقدمة من  .52
ي دورتRospatentللملكية الفكرية )

اير  ها السابعة( الستضافة الدورة المقبلة لالجتماع ف  ي فبر
ين ف  واتفق االجتماع عىل  . 2020والعشر

ي للمكتب الدولي أن يناقش الخيارات الممكنة الستضافة هذ
. أنه ينبغ  ي هذين العرضير 

 ه المكاتب الدورة المقبلة، مع مراعاة ترتيب تلفر
ي الرب  ع األول من عام ومن المتوقع عقد الدورة القادمة لالجت

ويجب عند تحديد مكان وسبل مشاركة اإلدارات الدولية  . 2022ماع ف 
ي قد تنطبق عندما يحير  وقت االجتماع19 -مراعاة تطور جائحة كوفيد

 . ، وظروف السفر النر

  اختتام الدورة

ي  .53
 . 2021مارس  26اختتم الرئيس الدورة ف 

ي هذه الوثيقة المرفق األول للوثيقة 
[ PCT/MIA/28/9]لم ُيدرج ف   الذي يحتوي عىل قائمة بالمشاركير 

 
ي للوثيقة

[[(PCT/MIA/28/9)]يىلي ذلك المرفق الثان 
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ي )للوثيقة 
 (PCT/MIA/28/9المرفق الثان 

 
ي ظل معاهدة االجتماع الحادي العارسر 

 
ي بالجودة التابع الجتماع اإلدارات الدولية العاملة ف

غبر الرسمي للفريق الفرعي المعن 
اءات  التعاون بشأن البر

 2021يونيو  23إل  22جنيف، من 
 

 ملخص الرئيس
 

اءات، المنظمة العا .1 ي معاهدة التعاون بشأن البر
 
لمية للملكية رحب السيد مايكل ريتشاردسون، مدير شعبة تطوير األعمال ف

ي الدورة نيابة عن المدير العام للويبو، السيد دارين تانغ. 
 
 الفكرية )الويبو( بالمشاركير  ف

 . أنظمة إدارة الجودة1

من المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بموجب  21عن أنظمة إدارة الجودة بموجب الفصل  تقارير  ألف()
اءات. معاهدة التعاون بشأن ال  بر

2.   . ، وأعربت عن تقديرها للملخص الذي قدمه المكتب الدولي
ٌ
  اتفقت اإلدارات عىل أن نظام اإلبالغ عن أنظمة إدارة الجودة مفيد

ي إطار تداببر االستجابة لوباء كوفيد .3
 
اءات اإلرسائيىلي أنه ف اءة المتعلقة 19-وضح مكتب البر ، أعط األولوية لفحص طلبات البر

وس كو  الحصول  دون رسوم إضافية، كما تعامل عىل نحو مماثل مع طلبات رونا أو عالجه أو الوقاية منه أو القضاء عليهبتشخيص فبر
اء".  اءات "الخرص   عىل البر

وقدمت إحدى اإلدارات معلومات عن أداة بحث صممتها استنادا إل الذكاء االصطناعي الستكمال البحث الذي يجريه فاحصو  .4
اءات.  ي قد تقوم األداة ب البر

جاع أمثلة عن حالة التقنية الصناعية السابقة النر ي نص التطبيق بالكامل لتحديده للفاحص، واسبر
البحث ف 

ي الحسبان عند البحث. تكتشي أهمية لكي يأخذ
ي المرحلتير    ها الفاحص ف 

كما أعدت اإلدارة بنودا موحدة لفحص اإلجراءات الشكلية ف 
  الدولية والوطنية. 

فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات مع اإلشارة إل ثالثة  المستجداتالفريق الفرعي عىل أحدث  طلعت إحدى اإلداراتأو  .5
جاع الوثائق المتعلقة بأي طلب دولي واالستشهادات  ومن المزمع أن توفر  مشاري    ع مختلفة.  هذه اإلدارة قريًبا للعمالء خدمة اسبر

 من خالل منصة توصيل رقمية تسهل 
ً
ونيا .  ئلإرسال الرساإلكبر كما   والوثائق الشية واستقبالها من مستلم واحد أو من عدة مستلمير 

ونًيا ) اءات الصادرة والوثائق المرتبطة بها بنسق e-issuanceستطلق اإلدارة إصداًرا إلكبر جاع البر
ي اسبر

من أي  pdf( يساعد ف 
يد، سيتلفر ال مستودع.  اءات الورقية عن طريق البر يل وثائقهموعوضا عن استالم وثائق البر ونيا  عمالء تعليمات حول كيفية تب    . الكبر

ونية جديدة تتيح لمودعي الطلبات طلب إدخال طلباتهم المرحلة الوطنية بموجب نظاو  ا، ستطلق هذه اإلدارة خدمة إلكبر ً م أخبر
نت.  اءات عبر اإلنبر ي تستخد وقد معاهدة البر

ونية الجديدة، النر ي تصميم الخدمة اإللكبر
م واجهات برمجة التطبيقات شارك العمالء ف 

(APIs .)  ي اختبار قابلية االستخدام
ي اختبار قبول المستخدم قبل بدء ،كما شارك العمالء ف 

 التطبيق.  وسوف يشاركون ف 

اءات أنه يوسع نطاق استخدام شهادة  .6 ي للبر  لتشمل المزيد من اإلجراءات، كما أنشأ إدارة ISO 9001وأوضح المكتب األورونر
تيبات. رئيسية جديدة إل  ه  دارة البر واعتمد أيضا نهجا موحدا إلدارة المخاطر، ويعكف حاليا عىل إعداد تقرير الجودة السنوي الذي سينشر

وفيما يتعلق باستمرارية ترصيف األعمال، أفاد المكتب بأن خيار التداول بالفيديو إلتمام اإلجراءات الشفوية بشأن  عىل موقع المكتب. 
. ، ولكنه لم ُيستخ1998عام القضايا كان متاًحا منذ  ي

ي جميع  دم إال نادًرا حنر العام الماىص 
وأصبح اآلن التداول بالفيديو متاحا ف 

اض، حيث أمكن الحصول عىل   اإلجراءات الشفوية المتعلقة بالطلبات.  كما يقوم المكتب باختبار التداول بالفيديو إلجراءات االعبر
  ترجمة فورية من خالل برنامج زوم. 

ي تقريرها المنشور عىل ووافقت إ .7
اءات أشبر إليها ف  ويكي الفريق صفحة حدى اإلدارات عىل مشاركة خطة لتحسير  معاهدة البر

ي بالجودة. 
  الفرعي المعن 

ي  .8
ي يجري تحليلها ف 

 عىل سؤال من إحدى اإلدارات حول أجزاء تقرير البحث الدولي واآلراء المكتوبة النر
ً
وعوردا مواءمة  إطار مشر
وعالملفات مع ال ي أوروبا، أوضح المكتب أن المشر

اءات وبعض اإلدارات الدولية األخرى ف  ي للبر ي  مكتب األورونر
ي إطار األنشطة النر

فذ ف 
ُ
ن

اءات بشأن المركزية.  ي جميع يضطلع بها بموجب بروتوكول االتفاقية األوروبية للبر
أنحاء  وتهدف الممارسة إل مواءمة نهج البحث ف 

 . ي أوروبا البحث الذي أجرته بشأن ما أو  أوروبا من خالل نشاطير 
لهما ممارسة عامة، حيث قارنت ثالثة مكاتب ملكية فكرية أخرى ف 

.  50يصل إل  ي ي المكتب األورونر
ي السنة مع فاحص مناظر ف 

ركز هذا النشاط عىل مقارنة الممارسات ال عىل تحديد معيار و  حالة ف 
اع. درست مكاتب الملكية ا : ثانيا  للجودة عىل هذا النحو.  ي تحديد مسائل، مثل وحدة االخبر

 لفكرية حاالت معينة تتسم باالختالف ف 
اءات ) ي للبر ( أن عملية التقييم المقارن جرت بصورة "معماة" دون معرفة أي الفاحصير  أكمل NPIوأوضح معهد الشمال األورونر
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ي و  البحث. 
( مقاييس التصنيف والبحث، PCHSA)اللجنة الدائمة لتنسيق أنشطة البحث  نتجت عنشملت مقارنة الملفات النر

ي تفسبر النتائج، مثل توصل اثنير  من 
 
ة إل الصعوبات المختلفة ف وناقشت اللجنة تفسبر المطالبات واستشهادات محددة، مشبر

  الفاحصير  إل النتيجة نفسها باستشهادات مختلفة. 

 : بأنوأوىص الفريق الفرعي  .9

ي مقدمة التقرير إل استخدام آلية اإلبالغ الحالية لإلبال  يستمر  ”1“
 
غ عن نظام إدارة الجودة القائم، مع اإلشارة ف

ي ملخص، إل جانب أية مسائل أخرى 
 
محل  قد تكونأوجه االختالف عن التقرير السابق، وإدراج هذه االختالفات ف

 اهتمام. 

ي لإلدارات المهتمة أن تقدم لمحات عامة أو جوانب محددة لنظم إدارة الجودة بها إل  ”2“
االجتماعات ينبغ 

.  المستقبلية للفريق   الفرعي

 تعقيبات من االستعراض المزدوج ألنظمة إدارة الجودة باإلدارات الدولية.  (اء)ب

ر المكتب الدولي ب .10
ّ
ي ذك

 
ا إل ارتفاعإجراء استعراضات مزدوجة للمرة الخامسةهذا العام أنه جرى ف  المشاركة عدد اإلدارات ، مشبر

ي دورات االستعراض المزدوج
 
ي  أرب  ع إداراتمن  ةف

 
ي  إل تسع إدارات 2017ف

 
ي  عقد  بسبب 2021ف

اىص  ي شكل افبر
 
هذا العام  . االجتماع ف

ا للمناطق الزمنيةأجريت االستعراضات المزدوجة 
ً
ي  وفق

 
قية، ؛ مجموعتير  رئيسيتير  ف مراعاة  وذلكالمجموعة الغربية والمجموعة الشر

اء إل المناقشات.  لمزيد النضمام افرصة الوقد أتاح ذلك  لفروق الزمنية. ل  من الخبر

الحصول عىل رؤية أعمق لتفاصيل  أتاحت لها فرصة ؛ إذ أن التجربة كانت إيجابيةعىل جميع اإلدارات التسع المشاركة  واتفقت .11
ي أنظمة إدارة الجودة 
 األسئلة أنالمكاتب قيد االستعراض  ورأت يوفر إمكانيات مفيدة ألنظمتها الخاصة.  قد  ما م ،اإلدارات األخرى ف 

تيالالمتعلقة بتقاريرها مفيدة سواء من حيث الوضوح أم من حيث استعراض أسباب  شجعت اإلدارات المشاركة و  خاصة. البات بر
ي الدورات المقبلة. اإلدارات األخرى ع

 ىل المشاركة ف 

تيبات التقنية تعمل بصورة جيدة. و  .12  ترتيب الجلساتكانت ما  ك  باستثناء مشكلة بسيطة واحدة تتعلق بجودة الصوت، كانت البر
احة لمدة  ها تخللواحدة تساعة  استغرقت الجلسة، إذ ا مناسب احة أطول بير  االستعراضات المزدوجة والجلسة  15اسبر

دقيقة، ثم اسبر
، ة أطولمدإدارتير   طلبعىل الرغم من و  . الرئيسية

ً
من وظل  ،قدرا ضئيال من المرونةتاح أ االجتماعالشكل الذي ُعقد به  فإن قليال

.  الممكن ي
ون  يد اإللكبر ا عن طريق البر

ً
 متابعة المشكالت الحق

اء، لكنها سلطت من االتكاليف والسماح بمشاركة أوسع  أقرت اإلدارات بمزايا عقد االجتماع عن بعد من حيث انخفاضو  .13 لخبر
ا عىل قيمة

ً
ة. -االجتماعات-الضوء أيض نت(الحظ المكتب الدولي أن عقد االجتماعات بشكل مخو  المبارسر ة وعبر اإلنبر  يحط   تلط )مبارسر

تيب ستتوقف عىل ا باالستحسان يبدو عىل ما  ي مقر المضيف. من حيث المبدأ، غبر أن جدوى هذا البر
 لتسهيالت المتاحة ف 

ورة أن تعيد اإلدارات الدولية  بالتعقيباتأحاط الفريق الفرعي علما و  .14 الواردة من دورات االستعراض المزدوجة، وأوىص برص 
ي االجتماع المقبل. إجراء االستعراضات المزدوجة لتقارير أنظمة إد المهتمة

مارة الجودة ف  المكتب الدولي دعوة اإلدارات للمشاركة  ويعبر 
 عن أنظمة إدارة الجودة. ا  تقارير  فيه من خالل تعميم يطلب

 فهم أفضل لعمل المكاتب األخرى. 2

اتيجيات البحث استقصاء ألف()  بشأن اسبر

اءات والعالمات التجارية نسخة منقحة من اقدم مكتب الو و  .15 ح، ال اليات المتحدة للبر ي الحسبان  آخذا ستقصاء المقبر
ف 

ي 
سم . ويكي ال صفحةوعىل  الدورة السابقةالتعليقات المقدمة ف 

ُ
: جزء نجزأيإل  ت التعليقاتوق ع م ها تطوير للمكاتب لمواصلة  منفصلير 

، واآلخر استقصاء ي شكل  المكتب الدولي
وقد  ساس إلعداد استقصاء لمستخدميها. كأ  استخدامهكن للمكاتب المهتمة أن يم قالبف 

ا  روعي   تركبر ً
، وإضافة المزيد من األسئلة كقالب  هيمكن للمكاتب استخدامو  . محايدة غةوبلتبسيط األسئلة وإعادة صياغتها لتكون أكبر

ي قد تكون ذات صلة إليه. 
 النر

ي سبق وأعربت واتفقت اإلدارات عىل أنه تمت معالجة أهم  .16
اءات  عنها، وشكرتالشواغل النر مكتب الواليات المتحدة للبر

احات بالتفصيل.   من الوقت مزيد بالالعديد من اإلدارات  تطالب ذلك،ومع  والعالمات التجارية عىل جهوده.   كما الستعراض االقبر
حت إحدى اإلدارات   . عدد من التعديالت المحددة عىل نص كال االستقصاءينإدخال اقبر

احات الصياغة المحددة و  .17 ، ونشر أي الواردةأوىص الفريق الفرعي بأن يقوم مكتب الواليات المتحدة باستعراض اقبر
ي غضون أسبوعير  صفحة نصوص منقحة عىل  مشاري    ع

االستقصاءين  نضي  استكمالبهدف  ؛الويكي لمواصلة االستعراض ف 



PCT/WG/14/2 

Annex 
9 
 

 

ي بدء المايو، و  بحلول منتصف
 
ي الوقت المناسب إلجراء تحليل مفصل بحلول نهاية ثم االستقصاء بحلول يوليو، ف

 
ي الردود ف

تلفر
 العام. 

 الموحدة البنود  باء()

ية والفرنسية ب ُمذكرا نطاق البنود المتاحة،  بإيجاز المكتب الدولي  وعرض .18 أنها صدرت رسمًيا باللغات اإلنجلبر 
ة إهذه باللغتير  الصينية والعربية )تستند منها واإلسبانية، كما تتاح نسخ  عدت نسخة  كما   من البنود(.  السابقةل النسخة األخبر

ُ
أ

دولي عرضه وجدد المكتب ال بتحديثها.  Rospatentالدائرة االتحادية الروسية للملكية الفكرية  قامت، روسيةلللغة اباها من
اءاتالبنود بلغات نشر أخرى  إصدار  التحسينات  وأضاف أن مها. الستخدااستعداد عىل اإلدارات المعنية كانت   إذا  لمعاهدة البر

ي  لمصلحة تحقيقا  الواجهة استهدفت
البوابة أنتجتها  الفاحصير  الذين يستخدمون البنود بوصفها جزءا من اآلراء المكتوبة النر

اءات  ونية لمعاهدة البر
 . ePCTاإللكبر

اف عىل .19 ي اإلرسر
 
  تطوير البنود الموحدة. وأعربت اإلدارات عن شكرها لمكتب كندا للملكية الفكرية عىل ما بذله من جهد ف

ا 
ً
:  المتعلقةوأعربت عن اهتمامها بمشاركة البنود القائمة أو المصاغة حديث  بما يىلي

ا إل " (أ)
ً
اع، استناد ي الفصل الحد األدن  للمنطقوحدة االخبر

 
المبادئ التوجيهية للبحث الدولي من  10" الوارد ف

اءات،والفحص التمهيدي ال  دولي بناء عىل معاهدة البر

 ص اإلجراءات الشكلية، فح (ب)

اءا (ج) ح المفاهيم المتعلقة بالبر ة. رسر  ت لمقدمي الطلبات عديمي الخبر

بتطوير البنود  أو أية مواد أخرى ذات صلة ،احاتلويكي اقبر صفحة اق الفرعي بأن تنشر اإلدارات عىل أوىص الفريو  .20
ي  آنفة الذكر المتعلقة بالموضوعات 

 أقرب وقت ممكن.  ف 

 الدولية خصائص تقارير البحث. 3

احات خالل السنوات الماضية بشأن الخصائص الجديدة أو  .21 وأشار المكتب الدولي إل أنه أحاط علما بطائفة متنوعة من االقبر
ي 
ي الوقت المناسب وعىل نحو دقيق.  ما توفرتقياسها إذا  ُيفضلالمحسنة النر

تقييم المكتب الدولي  ويتول المعلومات ذات الصلة ف 
وط استخراج البيا الحصول عىل تعقيبات عىل الفور تقريًبا بشأن بعض إمكانية  توفبر  بغية XMLنات من تقارير البحث بصيغة رسر

ي المرحلة الدولية 
ي غضونالخصائص المهمة ف 

قد فالمسائل المتعلقة بخصائص المرحلة الوطنية أما  السنوات القليلة القادمة.  ف 
ا أطول.  تها تستغرق معالج

ً
 وقت

ي شكل  المقدمةالبيانات  منالخصائص عىل نحو مخصص جدول بيانات يعرض لكية الفكرية قدم مكتب كندا للمو  .22
ملفات ف 

CSV . .  ي الوقت الذي ال يزال فيه هذا العمل
ي أل ذات األهميةالمختارة من المفيد إجراء مقارنة بير  المكاتب  ُرؤي أنه، قيد التنفيذ وف 
ا إل أن  صفحة د من المعلومات إل اإلدارات المهتمة من خاللمزيالعرض المكتب تقديم و قيد االستعراض.  محدد غرض  ً ، مشبر الويكي

ا من الجهد، ال سيما فيما  اإلعدادات ً هذا العمل  غبر أن، البيانات صحةيتعلق بالتحقق من  األولية لجدول البيانات تطلبت قدًرا كببر
ي سيصبح 

 التجربة والنموذج المصدق عليه.  مع أكبر سهولةاإلضاف 

 ةالمتعلق المقاييستعديل الرامية إل  حثيثةال لمساعي با رهنا ، الخصائص مفيدةتقارير  تجد رت اإلدارات إل أنها ما تزال أشاو  .23
اء "(  ةدات براءتغبر إل "استشهاتأن  من المحتمل) ةبلغة استشهادات البر التقرير بشأن التطبيقات  أما بلغة غبر لغة نشر الطلب الدولي
 عنعامة واضحة  صورةالتقارير الحالية  أعطت عامة،بصفة و  . عديم النفعكان ف Lأو  Tأو  O اتالفئذات االستشهادات من 

كة لتحليل االتجاهات واالختالفات.  ،الخصائص يش يأن  همن شأنوجود أداة تفاعلية فإن  ذلك،ومع  وقدمت مجموعة بيانات مشبر
 الوصول إل المعلومات واستخدامها. 

ي الويبو عن توقف ات إل وقد أشارت إحدى اإلدار  .24
رب  ع سنوي  عرض تصنيفقاعدة بيانات إحصاءات الملكية الفكرية ف 

 هذه الخاصية. تفعيل للبيانات، وتساءلت عما إذا كان من الممكن إعادة 

اءات، سواء فيم .25 ي يمكن أن توفرها قاعدة بيانات استشهادات معاهدة البر
ا وأعربت عدة إدارات عن اهتمامها باإلمكانيات النر

 لتقارير وفبر يتعلق ب
ً
ي الوقت المناسب، ولخصائص أكبر تفصيال

تفعيل الوظائف األخرى المرتبطة بمعالجة الطلبات الدولية أم بف 
ي هذا ب موافاتها وطلبت اإلدارات من المكتب الدولي  الفردية. 

والحظ المكتب الدولي أن هذا قد  والتشاور معها.  الصدد التطورات ف 
ي الفريق العا

اءات، من خالل تعميمات يحدث ف  ي دورات مقبلة  المعاهدة،مل لمعاهدة البر
، أو ف  أو من خالل صفحة ويكي للفريق الفرعي

، رهنا بالتقدم المحرز والقضايا المعنية.   للفريق الفرعي
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ف  الموضوع،فيما يتعلق بالمناقشات المستقبلية حول هذا و  .26
ي المحرز تقدم ال بقلةاعبرُ

 
 أبدت ك،ذلومع  تطوير المقاييس.  ف

ي  رغبتها بعض اإلدارات 
 
ي هذا البند عىل بقاء اإل ف

 
 المرجح عدمأنه عىل الرغم من أنه من  إلالمكتب الدولي  وأشار  جدول األعمال.  ف

ي عشر 
ي االثن 

 
ي األنظمة ذات الصلة، مثل القادمة  شهرا  تطوير أنظمة جديدة لتسليم تقارير الخصائص ف

 
فإنه من المتوقع إحراز تقدم ف

ي الدورة المقبلة،  ورأى يانات االستشهادات. قاعدة ب
 
ي جدول األعمال يتعلق بهذا الموضوع ف

 
أنه قد يكون من المستحسن إدراج بند ف

ي الوقت الراهن.  نطاقه سيعتمد  وإن كان
 
 عىل التطورات ف

 : أنبوأوىص الفريق الفرعي  .27

؛ يواصل (أ)  و المكتب الدولي إعداد تقارير سنوية عن خصائص تقارير البحث الدولي

تشاور معها بشأن القضايا أن يو  علما  لمكتب الدولي المكاتب واإلدارات الدولية والدول المتعاقدةا يحيط (ب)
ي إعداد تقارير 

 
اءات واستخداماتها المحتملة ف المتعلقة بالتطوير المحتمل لقاعدة بيانات استشهادات معاهدة البر

ي أغراض أخرى. 
 
 الخصائص المستقبلية وف

اءاتمقاييس معاهدة . 4  التعاون بشأن الير

ونية لمعاهدة و  .28 رحبت اإلدارات بتوسيع نطاق التقارير المتاحة لمكاتب تسلم الطلبات واإلدارات الدولية من خالل البوابة اإللكبر
اءات، وال سيما توفبر تقارير "اإلرسال" ي البر

ي تيسبر الوصول إل المعلومات ذات الصلة، و ، النر
 
ي أسهمت ف

 
ارير وقيمتها زيادة الوعي بالتقف

اءات.  ي إدارة المكاتب لخدمات معاهدة البر
 
يد  لتوفبر أكدت عدة مكاتب دعمها و ف ي إخطارات البر

 
ة ف المزيد من المعلومات مبارسر

 . ي
ون  ي معرض إجابته عىلاإللكبر

 
ي محدد لتنفيذ هذا  ال يوجد لديهسؤال، أشار المكتب الدولي إل أنه  وف

ي الوقت الحالي إطار زمن 
 
ف

كبر   ،التطور 
ي الوقت الحاض  عىل تحسير  جودة البيانات.  ينصبوأن البر

 ف 

أنظمتها الخاصة لتوليد المقاييس الرئيسية  يها لدمعظم اإلدارات  وتبير  أن لتقارير. ل امها استخد يةكيفبإيجاز   اإلدارات وعرضت .29
ي تتعلق، بوجه خاص، ب

ي الوقت المناسب العملأداء النر
ي  المتأخرةوالتقارير  ،ف 

ي  تتيح ذلك،ومع  كمالها. إ  يجبالنر
التقارير المتاحة ف 

ونية  اءاتالبوابة اإللكبر  وقوعمن أن الخدمات تعمل عىل النحو المتوقع، ومن عدم  مالئمة بصورةالتحقق ( ePCT) لمعاهدة البر
ي ت
ي تدوين البيانات من النماذج النر

ة ف  ي ستند إأخطاء كببر
.  يتسلمها ل الصور النر ي إطار  المكتب الدولي

تيب وف  لم  المختلط،هذا البر
ستخدم بعض إخطارات البوابة 

ُ
ونية ت ي التعرض لخطر  تخوفها من إحدى اإلدارات وأبدتللعمليات العادية،  ePCTاإللكبر

أن هذا يعن 
ي خضم" إخطارات مهمة فقد"

ورة بصورة شاملة أو منتظمة.  أدن  مواد  ف  فحص بالرص 
ُ
 زيادة معدلإل  إدارة أخرى وأشارتأهمية لم ت

ونية، ووجدت التدريب الذي يقدمه المكتب الدولي مفيد ي كل من المقاي  بشأن ا استخدامها للبوابة اإللكبر
يس والوظائف األخرى ف 

 البوابة. 

ونيةوفيما يتعلق بمسألة استخدام تقارير البوابة  .30 اءات اإللكبر ي  لمعاهدة البر
ي  تحديد ف 

خطأ أثناء المعالجة، ال شابها الحاالت النر
ورة الدولي عىل  شدد المكتب فضال عن إصالح  ،وتحسير  العمليات األساسية ،عىل تحديد أسباب المشاكلالتقارير تركز  أنض 

ي أي وقت ،أنه يرحب وأضاف التطبيقات الفردية. 
ي ب ،ف 

ي التعقيبات النر
ي تلفر

 هذه االحتياجات.  تلبية من شأنها أن تسهم ف 

 و  .31
ُ
احات لتحسير  التقارير، من بيق ي مستند واحد، وإزالة مراجع  إتاحةنها دم عدد من االقبر

بيانات غبر الإصدار جميع التقارير ف 
ي  الصلة،ذات 

ي تقارير اإلرسال عن طريق تحديد الحاالت النر
منذ تغيبر  طرأ عليها مثل التطبيقات المكررة، وإبراز العناض "الجديدة" ف 

البوابة  بالمقارنة مع الويكي صفحة ل الوصول إل التقارير من خالل قد يكون من األسه هشارت إحدى اإلدارات إل أنأو  التقرير السابق. 
اءات  ونية لمعاهدة البر

 (. ePCT)اإللكبر

ي بعض المجاالت،  .32
ي الوقت المناسب ف 

ي الحصول عىل بيانات دقيقة وف 
ي تواجهها ف 

 ومنها ما وأشارت اإلدارات إل الصعوبات النر
ي 
 ع المكتب الدولي عىل العمل مع اإلدارات الدولية لتحسير  تدفق البيانات. وتشجي البيانات معالجةو  ؛يتعلق بالفصل الثان 

حة.  .33 ي االتجاهات المقبر
 وأوىص الفريق الفرعي بأن يواصل المكتب الدولي تطوير تقارير المقاييس ف 

اع. 5  وحدة االخير

ي المناقشات  .34
اليا للملكية الفكرية اإلدارات عىل إسهاماتها ف  إل المكتب الدولي  حدا مما  ،ويكي ال عىل صفحةوشكر مكتب اسبر

حة عىل الفصل  C. PCT 1610التعميم إصدار  من المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص  10للتشاور بشأن التعديالت المقبر
اءات ي للمكتب الدولي أن  ورأى .التمهيدي الدولي بناء عىل معاهدة التعاون بشأن البر

ي كان هن  منر التعديالت  يصدر أنه ينبغ 
اك توافق ف 

ي مواصلة المناقشات حول البنود األخرى خالل عام 
ي إطار المرحلة الثالثة.  2021اآلراء بير  مكاتب الملكية الفكرية، وأنه ينبغ 

كما   ف 
ي منشوراته 

 حيادية بير  الجنسير  ف 
ي استخدام لغة أكبر

حه المكتب الدولي للنظر ف  رحب المكتب بالنهج األكبر شمولية الذي اقبر
 من المتعل

ً
ي األجزاء المعدلة من الم االكتفاء بإدراجها قة بنظام المعاهدة، بدال

ي هذه المرحلة. ف 
 بادئ التوجيهية ف 
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ي و  .35
حالالنهج  أخذت الكلمةأيدت جميع اإلدارات النر الحد األدن  إدراج أمثلة توضح منهجية "بغية التعديالت  صدار إل  مقبر

ا عىل إجراء تعد ". للمنطق
ً
ي الجملة األول من الفقرة ووافقت اإلدارات أيض

 
ي ف

 
 عبارةمن المبادئ التوجيهية الستبدال  10.04Aيل إضاف

، "يحتوي عىل" بكلمة "مطالبات".  : بداية هذه الفقرة  كون ت وبالتالي ي أجل تقييم ما إذا كان نم“ كما يىلي
 
بشأن الطلب  ت المطالبة ف

كة أو المقابلة ائل التقنية" من خالل التحقق من المسنطقالحد األدن  للم" منهجية، يجوز لإلدارة تطبيق موحد موضوع غبر  .." . المشبر

ا  وافقتكما 
ً
ا دون  الفريقأخرى ناقشها قضايا  بشأنالويكي  عىل صفحةمواصلة المناقشات عىل اإلدارات أيض

ً
التوصل إل الفرعي سابق

ي 
 
ا عىل التعميم  اآلراء،توافق ف

ً
ت رد ي أثبر

 C. PCT 1610إل جانب النقاط النر

 : أنوأوىص الفريق الفرعي ب .36

ي النسخة التالية من المبادئ التوجيهية ”1“
 
حة ف ي  التعديلإل جانب  ،ُيدرج المكتب الدولي التعديالت المقبر

 
اإلضاف

ي الفقرة
 
 و ؛2021يوليو  1أعاله، المتوقع أن يدخل حبر  النفاذ بدءا من  35 الموصوف ف

ي  البنود بما فيها  ،2021واصل اإلدارات المناقشات بشأن بنود أخرى خالل عام ت ”2“
 
عىل  التعقيباتالواردة ف

  . C. PCT 1610 التعميم

ز الجودة. 6  أفكار أخرى لتحسي 

ابط بير  المرحلة الدولية والمرحلة الوطنية
 تعزيز البر

وع  .37 اءات الفريق الفرعي بأنه قد نشر مشر ر مكتب اليابان للبر
ّ
ح لتعديل الفقرة وذك من المبادئ التوجيهية للبحث  15.09مقبر

 ، ي الردود عىل التعميم و الدولي والفحص التمهيدي الدولي
ودعا مكتب اليابان  . C. PCT 1610قام بتنقيحه عقب التعليقات الواردة ف 

اح بحلول   . 2021أبريل  16اإلدارات األخرى إل نشر التعليقات عىل هذا االقبر

ي حالة موافقةالدولي الفريق الفرعي أنه  أبلغ المكتبو  .38
ح للفقرة  ف  ،  15.09اإلدارات عىل التعديل المقبر عىل صفحة الويكي

 من المبادئ التوجيهية.  10مع التعديالت عىل الفصل  قوم بإصدارها فسي

اءات استشهادات قاعدة بيانات  معاهدة البر

بشأن التطورات المخطط لها لقاعدة بيانات استشهادات معاهدة  مع اإلدارات أن يتشاور من المكتب الدولي بت إدارتان لوط .39
ي الوقت

اءات، مثل أدوات توفبر البيانات ف  ، والنفاذ إل الوثائق البر ي
ي قاعدة البيانات الحقيفر

اءات ف  وأشار المكتب  . غبر المتعلقة بالبر
، صفحة الدولي إل أنه سيطرح هذه المسألة عىل  ي إحر ب رهنا و ويكي الفريق الفرعي

ي قد يطرحها  هذه اآلونةاز المزيد من التقدم ف 
الدورة  ف 

ة من  ي الفبر
 . 2021يونيو  17إل  14المقبلة لفريق المعاهدة، المقرر عقدها ف 

 تعديالت عىل المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي 

ا  ينشر أن  التوجيهية نسخة جديدة من المبادئ نشر عند المكتب الدولي طالبت إحدى اإلدارات و  .40
ً
توضح مرمزة نسخة أيض

دخلت عىل النسخة السابقة للمبادئ التوجيهية. 
ُ
ي أ
  التعديالت النر

ي بالجودة
 االجتماعات المقبلة للفريق الفرعي المعنز

ي أتاحت  Webexأعربت اإلدارات عن تقديرها لمنصة ويبكس و  .41
ت وقد سار  . 19-لفريق الفرعي أثناء جائحة كوفيدااجتماع النر

عدد أكبر من األشخاص بالمقارنة مع االجتماع  لمشاركةاالجتماع بالفيديو الفرصة  وأتاح بسالسة،الجوانب التقنية لالجتماع هذا العام 
ي الفعىلي الذي 

  . معير   مكانالسفر إل  يقتض 

ي  أعربت اإلدارات عنو  .42
ة إل أن هذه بالمقارنة مع االجتماعات  ها وعيوب  االجتماعات عن بعد مختلف مزايا  رأيها ف  ة، مشبر المبارسر

ة خارج  ة تتيح لإلدارات فرصة إجراء مناقشات مبارسر ي مكاتب  العامة،الجلسات إطار األخبر
مة للتواصل مع النظراء ف  مما يوفر فرًصا قي 

ُبعد يمكن أن  ورأت بعض اإلدارات أن عقد الفريق الفرعي للجودة اجتماعا مختلطا بحضور مادي ومشاركة عن الملكية الفكرية األخرى. 
ا. 
ً
 وسط

ً
حت إحدى  يوفر حال اضية.  اإلداراتواقبر  تناوب الفريق الفرعي بير  االجتماعات الفعلية واالفبر

اضية،مزايا كل من االجتماعات الفعلية  يجمعأقر المكتب الدولي بأن االجتماع المختلط يمكن أن و  .43 ولكن إمكانية إضافة  واالفبر
.  بالنسبة االجتماع قد ع عىل مكان تتوقفمشاركير  عن بعد  كما أن تغيبر شكل اجتماعات الفريق الفرعي يمكن أن   للمشاركير  الفعليير 

اءات.  عن طريقو ، نفسه يتيح له االجتماع فعليا خالل أسبوع عقد اجتماع اإلدارات الدولية نظًرا لعدم و  الفيديو بير  دورات معاهدة البر
ي  المقبل،العام التمكن من معرفة إمكانيات السفر المتاحة خالل 

ح المكتب الدولي مناقشة شكل االجتماع القادم للفريق الفرعي ف  اقبر
ي الرب  ع األول من  االجتماع،وقت أقرب إل موعد 

 . 2022الذي يعقد عادة ف 
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