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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   1024يونيو  23اإ
 
 

يف ظل معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تقرير عن الدورة احلادية  اجتماع اإلدارات الدولية العاملة
 والعشرين

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

يعرض مرفُق هذه الوثيقة نتاجَئ ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون  .2
ىل  22بشأأن الرباءات اذلي ُعقد يف تل أأبيب يف الفرتة من  ، عىل النحو املُبَّين يف ملخص الرئيس. وحيتوي 1024فرباير  23اإ

ٍص لدلورة غري الرمسية الرابعة للفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات  املرفق الثاين مللخص الرئيس عىل ُملخن
ة قُبيل اجامتع الإدارات ادلولية يف تل أأبيب ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وقد ُعقدت هذه ادلور

 .1024فرباير  20و 9يويم 

ىل الإحاطة علاًم  .1 والفريق العامل مدعوٌّ اإ
بنتاجئ ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات 

ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن 
الرباءات، عىل النحو امُلوَّضن يف ملخص الرئيس 

( اذلي ترد نسخة PCT/MIA/21/22)الوثيقة 
 منه يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  22 ادلورة احلادية والعرشين، تل أأبيب، من  1024فرباير  23اإ

عداد الرئيس  ملخص من اإ
 (PCT/MIA/21/22)أأحاط الاجامتع به علاًم؛ ُمس تنَسخ من الوثيقة 

 املقدمة

َعقد اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"الاجامتع"( دورته احلادية والعرشين  .2
ىل  22يف تل أأبيب يف الفرتة من   .1024فرباير  23اإ

نةًل يف ادلورة: مكتب الرباءات المنساوي، واملعهد  .1 دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل التالية ُممث واكنت اإ
الوطين الربازييل للملكية الصناعية، واملكتب الكندي للملكية الفكرية، ومكتب براءات الاخرتاع املرصي، واملكتب الأورويب 

(، واملكتب الفنلندي للرباءات Rospatentالاحتادية للملكية الفكرية التابعة لالحتاد الرويس )للرباءات، وادلائرة 
والتسجيل، وواكةل أأسرتاليا للملكية الفكرية، ومكتب الرباءات الإرسائييل، ومكتب الرباءات الياابين، واملكتب الكوري 

معهد بدلان أأورواب الشاملية لرباءات الاخرتاع، واملكتب للملكية الفكرية، واملعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية، و 
الإس باين للرباءات والعالمات التجارية، واملكتب احلكويم للملكية الفكرية مجلهورية الصَّي الشعبية، واملكتب احلكويم 

 والعالمات التجارية. الأوكراين للملكية الفكرية، واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل، ومكتب الولايت املتحدة للرباءات

 وترد قامئة املشاركَّي يف املرفق الأول لهذه الوثيقة. .3

 : افتتاح ادلورة2البند 

ب الس يد جميس بويل  .4  ابملشاركَّي نيابًة عن املدير العام. –انئب املدير العام للويبو  –رحن

 : انتخاب الرئيس1البند 

 رسائييل.ترأأس ادلورَة الس يد أأسا لكينغ، مدير مكتب الرباءات الإ  .5

ب الس يد لكينغ ابملشاركَّي، وخصوصًا بوريس س ميونوف، مدير عام ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية،  .6 ورحن
ن مكتب الرباءات الإرسائييل  ووفد املكتب الأوكراين للملكية الفكرية اذلي اكن يشارك يف الاجامتع للمرة الأوىل. وقال اإ

وذكر أأن ُمودعي الطلبات الإرسائيليَّي مه من أأكرث مس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن تُسعده اس تضافة هذا الاجامتع. 
دارًة دوليًة يف يونيو  ، عىل أأساس تنافيس، وصفته 1021الرباءات عددًا. وأأضاف أأنن املكتب منذ أأن بدأأ يف العمل بوصفه اإ

جامًل  2000وأأكرث من  1023يف عام  حاةل 656 –نس بٌة كبريٌة ومزتايدٌة من ُمودعي الطلبات الإرسائيليَّي  دارة حبث  –اإ بأأنه اإ
ن مكتب الرباءات الإرسائييل اس تطاع تقدمي تقارير حبث دويل يف الوقت املناسب يف أأكرث من  دويل ُممتك ِّنة. ومىض يقول اإ

ن من املأأمول قريبًا أأن تُتاح خدمات الإدارة أأيضًا ملودعي طلبات من مزيد من ماك90 تب تَسُّ م الطلبات. % من احلالت، واإ
قامة صالت أأوثق بَّي املاكتب، مبا يف ذكل من خالل الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة  وذكر أأن الزنوع مؤخرًا حنو اإ

(، من شأأنه أأن يساعد يف تقليل التاكليف وعبء العمل، فضاًل عن زايدة جودة الرباءات املمنوحة. وقال PPHابلرباءات )
ن مكتب الربا نه يأأمل أأن تنجح ادلورة يف زايدة فعالية نظام معاهدة التعاون اإ ءات الإرسائييل يؤدي دوره يف هذه العملية، واإ

 بشأأن الرباءات.
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 : اعامتد جدول الأعامل3البند 

 .PCT/MIA/21/1 Revاعمتد الاجامتُع جدوَل الأعامل الوارد يف الوثيقة  .7

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن 4البند   الرباءات: اإ

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن  .6 مه املكتُب ادلويل بشأأن أأحدث اإ أأحاط الاجامتُع علامً ابلعرض اذلي قدن
 .1الرباءات

 (EPCT: اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )5البند 

ىل الوثيقة  .9  .PCT/MIA/21/2استندت املناقشات اإ

ىل أأن اخلدمات الش بكية للمعاهدة تقدم الآن مجيع اخلدمات الأساس ية املطلوبة ملودعي  وأأشار .20 املكتب ادلويل اإ
ماكنيات الإرسال اليت يس تخدهما بعض الإدارات ادلولية. وذكر أأن الإصدار  الطلبات وماكتب تَسُّ م الطلبات، فضاًل عن اإ

( متوفر لكثري من ماكتب ePCT-fillingالتعاون بشأأن الرباءات ) التجرييب لربانمج الإيداع الإلكرتوين بناء عىل معاهدة
ىل جانب املكتب ادلويل، وأأنه سوف يُتاح لالس تخدام الفعيل يف بعض املاكتب ابتداًء من  مارس، من  2تسُّ م الطلبات اإ

ادم اليت يس تضيفها املكتب أأجل الإيداع يف ك ٍ من خوادم الإيداع الإلكرتوين التقليدية اليت تس تضيفها تكل املاكتب واخلو 
 ادلويل من أأجل ماكتب تسُّ م الطلبات.

ل أأنن أأكرب الفوائد سوف تأأيت من املاكتب اليت تنتفع  .22 دخالها عىل الربانمج، اإ وهناك حتسينات أأخرى كثرية من املزمع اإ
ربانمج؛ فقد يتسبب ذكل يف ابلنظام. وهذا ل يعين ابلرضورة أأن املاكتب ينبغي أأن تس تخدم واهجة متصفح الويب اخلاص ابل

اخنفاض اجلودة والكفاءة يف احلالت اليت س بقت فهيا أأمتتة الإجراءات جيدًا، بل يعين ضامن توافق الأنظمة مع السامح 
رسال الواثئق واس تقبالها ابس تخدام الربانمج، وزايدة مكية البياانت املفيدة املتاحة ملودعي الطلبات  ملودعي الطلبات ابإ

ىل أأقىص حد، من أأجل احلصول عىل املعلومات ومن أأجل زايدة فعالية الأمتتة عىل حد سواء.واملاكتب ا  لأخرى اإ

دارات دولية أأهنا وجدت النظام  .21 وأأكدت املاكتب اليت س بق أأن اس تخدمت الربانمج بوصفها ماكتب تسُّ م طلبات واإ
جيابيًا بشأأن بر حدى الإدارات تعقيبًا اإ انمج الإيداع الإلكرتوين بناًء عىل املعاهدة اكنت قد مفيدًا وسهل الاس تخدام. وذكرت اإ

يداع طلبات يف ذكل املكتب بوصفه مكتبًا لتسُّ م الطلبات. وأأشارت  بوا الإصدار التجرييب للربانمج يف اإ تلقته من مودعَّي جرن
ىل تقيمي امل  ىل تأأييدها للهنج العام املُقرَتح يف الوثيقة، برشط مراعاة احلاجة اإ سائل التقنية والأمنية. وقد رأأت ماكتب أأخرى اإ

ًا، وكذكل رأأى  هذه املاكتب اليت تقوم بدور مكتب تسُّ م الطلبات أأن أأنظمة الإيداع الإلكرتوين الراهنة انحجٌة ومفيدة جد 
نظام مودعو الطلبات يف تكل املاكتب. وقد أأاتح املهنُج املقرتح لس تخدام الربانمج فُرصًا للحد من التأأخري وحتسَّي نوعية ال 
دارات عديدة عن رغبهتا يف ضامن أأن الربانمج يتوافق ويتاكمل بصورة جيدة مع أأنظمة تكنولوجيا  وكفاءته. وأأعربت اإ

 املعلومات احمللية.

ىل أأنه من املتوقع أأن جيلب نظاُم  .23 دارات عديدة اإ املقبل منافَع خاصة للك من ماكتب  eSearchCopyوأأشارت اإ
 ية، وأأعربت عن أأملها يف أأن يبدأأ الاس تخدام الفعيل قريبًا.تَسُّ م الطلبات والإدارات ادلول 

ية متثل قوامئ  .24 حاةل ملفات نص  ىل أأن تكون قادرًة عىل اإ وذكر املكتب ادلويل أأن ماكتب تَسُّ م الطلبات قد حتتاج اإ
 مقبول. ST.25تسلسل حىت لو تبَّي من حفوصات النظام أأهنا ليست بنسق 

                                                
1

 www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21متوفر عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف العنوان التايل:  
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الإجراءات اليت ميكن أأن تصبح أأنظمة "خدمة ذاتية" مؤمتتة ابلاكمل. ومع ذكل  واكنت الإدارات هممتًة بزايدة عدد .25
جراءات الرقابة اليدوية يف  جراء مشاورات مناس بة قبل استبعاد اإ ىل اإ ىل تويخ احلذر، وُدعي املكتب ادلويل اإ ُدعي أأيضًا اإ

 احلالت اليت ميكن أأن تكون فهيا للأخطاء عواقب خطرية غري ُمس تحبنة.

ىل برانمج الإيداع الإلكرتوين بناء وس يكون  .26 من املهم ابلنس بة ملودعي الطلبات أأن يمتك نوا من النفاذ برسعة وسهوةل اإ
ىل احلصول أأوًل عىل شهادة رمقية من الويبو.  عىل املعاهدة، دون احلاجة اإ

ىل أأمهية مسائل التوقيع من وثيقة العمل، أأشارت ماكتب عديد 41وفامي يتعلق ابملسائل القانونية املذكورة يف الفقرة  .27 ة اإ
وصعوبهتا. وقد تكون مسائل التوقيت الزمين صعبًة أأيضًا. واكن هناك اس تعداد للنظر يف مجيع املسائل الأخرى اليت وردت 

يف الوثيقة؛ فذكر بعض الإدارات أأنه رمبا تكون هناك أأولوية خاصة للضامانت القانونية ضد عدم توافر اخلدمات الش بكية 
 العام للمرفق واو.ولالس تعراض 

ووافق املكتب ادلويل عىل تقدمي خريطة طريق أأكرث تفصياًل للربانمج، مبا يف ذكل جدول زمين متوقع للتطورات  .26
 التقنية.

 : اجلودة6البند 

 )أأ( تقرير من الفريق الفرعي املعين ابجلودة

دة التابع لالجامتع الوارد يف املرفق أأحاط الاجامتع علامً، مع املوافقة، مبلخص رئيس الفريق الفرعي املعين ابجلو  .29
 الثاين لهذه الوثيقة.

م من الفريق الفرعي املعين ابجلودة  )ب( أأمور انش ئة عن التقرير املُقدن

م من الفريق الفرعي. .10  وافق الاجامتع عىل التوصيات الواردة يف التقرير املُقدن

 )ج( العمل املس تقبيل املتعلق ابجلودة

ن الاجامتع .12  :اإ

آخر للفريق الفرعي املعين ابجلودة  )أأ( وافق عىل اس مترار ولية الفريق الفرعي، مبا يف ذكل عقد اجامتع فعيل أ
 ؛1025يف عام 

ىل الفريق الفرعي أأن ينظر فامي يتعَّي وضعه يف الاعتبار من جوانب تتعلق ابجلودة عند  )ب( وطلب اإ
ات الاجامتع اخلاصة مبسأأةل معايري التعيَّي يف مراجعة معايري تعيَّي الإدارات ادلولية، وذكل اس تعدادًا ملناقش

ىل  44دورته القادمة )انظر الفقرات من   أأدانه(. 54اإ

 : حتسينات أأخرى لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات7البند 

عة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات   10/10)أأ( مناقشة الاقرتاحات املُوسن

ىل الوثيقة  .11  .PCT/MIA/21/7استندت املناقشات اإ



PCT/WG/7/3 
Annex 
4 
 

 ما ييل: PCT/MIA/21/7تضمنت تعليقاُت الإدارات عىل املسائل الواردة يف الوثيقة  .13

دخال "تغيريات اخلدمة اذلاتية" مضن التطوير املس متر للنظام الإلكرتوين  )أأ( ىل اإ فامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ
دارات عديدة من املكتب ادلويل أأن  م معلومات عن تنفيذ تغيريات ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، طلبت اإ يُقد ِّ

ىل أأي مدى اكن التدخل البرشي  ىل أأي مدى اكن من املمكن أأمتتة هذه التغيريات أأمتتًة اكمةل، واإ اخلدمة اذلاتية، واإ
ىل أأنه سوف  من قبل فاحيص الإجراءات الشلكية ل يزال مطلواًب. واس تجابًة لهذه الطلبات، أأشار املكتب ادلويل اإ

ه تقدمي ا ىل الاجامتع يف دورته املقبةل.يرس م  ملعلومات املطلوبة اإ

دخال تعديالت حمدودة عىل الفصل  )ب( ىل السامح ابإ زاء الاقرتاح ادلاعي اإ دارات عديدة عن شواغلها اإ وأأعربت اإ
ن  جراءات رقابة مناس بة. وقالت اإ ىل قيام الفاحص املوضوعي ابإ ىل مسأأةل املوضوع املضاف واحلاجة اإ الأول، مشريًة اإ

 .92املسائل ميكن التعامل معها عىل حنو أأنسب بوصفها تصحيحات لأخطاء بدهيية مبقتىض القاعدة بعض 

ىل تبس يط حسب الطلبات ادلولية بتعديل رشوط  )ج( زاء الاقرتاح ادلاعي اإ داراٌت عديدٌة عن شواغلها اإ وأأعربت اإ
ىل تأأثري هذا السحب، ومن مثن رضورة وجود ضامان ت مناس بة، ر م أأنه اكن هناك اهامتم التوقيع الراهنة، وأأشارت اإ

 هبذا املفهوم، ل س امي فامي يتعلق بعمليات السحب اليت حدثت يف مرحةل مبكرة للغاية.

حدى  )د( ىل النص عىل ختفيضات يف الرمس املوحد يف املرحةل الوطنية، أأشارت اإ وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ
ىل أأمهية الاعرتاف الاكمل من جا نب املاكتب املُعيننة بنتاجئ منتجات العمل ادلولية عندما تكون صادرة عن الإدارات اإ

دارة دولية.  املكتب نفسه بصفته اإ

ىل الرد الإلزايم عىل رأأي سليب مكتوب لإدارة البحث ادلويل أأو تقرير الفحص المتهيدي ادلويل  )ب( مدخل اإ

ىل الوثيقة  .14  .PCT/MIA/21/8استندت املناقشات اإ

دارات  .15 ىل مزيد من ومع أأن اإ ن هناك حاجة اإ ل أأهنا قالت اإ عديدة أأعربت بوجه عام عن تعاطفها مع الاقرتاح، اإ
ىل العبء الإضايف الكبري اذلي س يقع عىل  آراهئم وتعقيباهتم، مشريًة اإ النقاش، ل س امي مع املس تخدمَّي من أأجل احلصول عىل أ

دخال عاتق ُمودعي الطلبات والوالكء يف حاةل تنفيذ هذا الاقرتاح. وق ن تنفيذ الاقرتاح سوف يتطلب اإ دارات عديدة اإ الت اإ
حدى الإدارات: هل يامتىش الاقرتاح مع املادة  ( من معاهدة التعاون بشأأن 5)17تغيريات عىل القوانَّي الوطنية. وتساءلت اإ

للقوانَّي الوطنية للماكتب  الرباءات، ومن مثن ميكن ابلفعل التعامل معه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأم ينبغي أأل يرُتك
 املُعيننة.

ىل أأن مودعي الطلبات ينبغي أأل يُلَزموا ابلرد عىل أأي رأأي سليب مكتوب بعد دخول  .16 حدى الإدارات اإ وأأشارت اإ
ل يف الوقت اذلي يبدأأ فيه ابلفعل الفحص املوضوعي الوطين، وليس يف وقت دخول املرحةل الوطنية.  املرحةل الوطنية اإ

دارة رسال رد رمسي عىل أأي بيان سليب، كأن  وتساءلت اإ أأخرى عن كيفية التعامل مع احلاةل اليت يكتفي فهيا مودع الطلب ابإ
يذكر مثاًل بعبارات عامة أأن الرشوط الوطنية لأهلية احلصول عىل الرباءات ختتلف عن املعايري ادلولية املُطبنقة يف التقرير، 

 ت سلبية وردت يف الرأأي أأو التقرير.بدًل من الرد من حيث املضمون عىل أأي بياان

جراءات  .17 ن الرد الإلزايم عىل أأي تقرير أأو رأأي سليب مكتوب هو ابلفعل رشط من رشوط اإ حدى الإدارات اإ وقالت اإ
دارة دولية. وذكرت أأهنا فامي عدا  ل عندما يكون املكتب قد ترصف بوصفه اإ املرحةل الوطنية احلالية دلهيا، ولكن ل يرسي اإ

د   ىل الرد ذكل تُعِّ ضايف، وتدعو مودع الطلب اإ تقرير حبث تمكييل ورأأاًي مكتواًب بعد دخول املرحةل الوطنية ومقابل دفع رمس اإ
لزايم ابلرد عىل التقرير والرأأي املكتوب عند دخول املرحةل الوطنية لن  ن وجود رشط اإ عىل ذكل التقرير والرأأي؛ وذلكل فاإ

جراءاهتا. وعال طار اإ ىل يفي بأأي غرض مفيد يف اإ ىل أأنه ينبغي أأيضًا اشرتاط تطرق رد ُموَدع الطلب اإ وة عىل ذكل، أأشارت اإ
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( من معاهدة التعاون 4( أأو )3( أأو )1)33البياانت السلبية املتعلقة مبسائل أأخرى خبالف تكل املسائل املذكورة يف املادة 
 بشأأن الرباءات، مثل مسائل وضوح املطالبات.

ىل الأمهية .16 حدى الإدارات اإ ى "متصيدي الرباءات" بَّي مودعي الطلبات، وتساءلت: هل  وأأشارت اإ املزتايدة ملا يُسمن
ينبغي حق ًا تغيري نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملنح مودعي الطلبات فرصة أأخرى ليك يُدخلوا مزيدًا من التعديل عىل 

ىل أأهنم  لن يس تغلوا هذه الفرصة لتحسَّي الطلب عىل طلباهتم بغية احلصول عىل براءة مقبوةل، مشريًة عىل وجه اخلصوص اإ
 النحو املأأمول هل.

ادلمج الرمسي لربانمج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن  )ج(
 الرباءات

ىل الوثيقتَّي  .19  ..PCT/MIA/21/18 Revو PCT/MIA/21/9استندت املناقشات اإ

دارات عديدة عن تأأيي .30  PCT/MIA/21/9دها بوجه عام لالقرتاح الوارد يف الوثيقتَّي وأأعربت اإ
ىل تعديل الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية من أأجل ادلمج الرمسي لربانمج الطرق PCT/MIA/21/18 Revو . ادلاعي اإ

الطلبات بطلب معاجلة  الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والسامح ملُودعي
ل بعُض الإدارات حمك "اختيار  دارة. وفضن جيابية صادرة عن أأي اإ ىل منتجات معل دويل اإ ةل يف املرحةل الوطنية استنادًا اإ ُمعج 

عدم القبول" لتكل ادلول الأعضاء اليت ل يتفق قانوهنا الوطين مع هذا الإجراء )البديل الأول للفقرة )ب( يف القاعدة 
دارات أأخرى عن تفضيلها حلمك PCT/MIA/21/9املقرتح يف املرفق الأول للوثيقة  2)اثنيًا(.76و 2(.)اثنياً 51 (. وأأعربت اإ

ما قبوًل غري مرشوط عىل النحو املذكور يف البديل الثاين يف الوثيقة  ايه: اإ ماكنية قبولها اإ "اختيار القبول" أأو اإ
PCT/MIA/21/9يف الوثيقة  ، أأو قبوًل مرشوطًا عىل النحو املذكورPCT/MIA/21/18 ومع ذكل ُذكر أأن بعض .

التفاصيل الواردة يف الأقسام اجلديدة املقرتحة للتعلاميت الإدارية حتيد عن نظريها من الأحاكم الواردة يف التفاق الشامل 
فقًا ذلكل. وبعد أأن أأشارت الراهن للطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات، ومن مثن تنبغي مراجعهتا ومواءمهتا و 

ىل كون هذا التفاق، فضاًل عن مجيع التفاقات  ع مؤخرًا واإ ىل التفاق الشامل للطرق الرسيعة اذلي ُوضِّ دارات عديدة اإ اإ
الثنائية أأو املتعددة الأطراف الراهنة للطرق الرسيعة تقريبًا، ل تزال يف مرحةل "التجريب"، اقرتحت اس تخدام تكل التفاقات 

ىل ادلمج الرمسي لربانمج عىل  أأهنا "منصة اختبار" وانتظار اخلربات اليت تُكتسب من هذه التجارب أأوًل، قبل الانتقال اإ
 الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

دراج برانمج الطرق الرسيعة يف معاهدة التعاو  .32 ن اإ حدى الإدارات اإ ن بشأأن الرباءات س يكون ابلفعل خطوًة وقالت اإ
ىل الأمام، بيد أأن برانمج الطرق الرسيعة سوف يزدهر عىل أأي حال، سواء أأاكن داخل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأم  اإ

 خارهجا.

 PCT/MIA/21/18وطلبت وفوٌد عديدٌة مزيداً من التوضيحات فامي يتعلق بأأس باب هذا الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .31
Rev.  ىل النص عىل هنج مرشوط "لختيار القبول" كام هو احلال مع البحث ادلويل التمكييل. وُأبديت شواغٌل اذلي يدعو اإ

ماكنية اختيار املاكتب املُعيننة لقبول أأو عدم قبول أأحد طلبات الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات بناًء عىل منتجات معل  زاء اإ اإ
دارات ُمحدن  دة وليس مجيع الإدارات، وُذكِّر أأن هذا سوف يُزيد من تعق مد النظام وسوف يتطلب دويل مل تقم به سوى اإ

ىل اتفاق شامل وجامع حق ًا بشأأن الطرق  اس مترار وجود "ش بكة ُمعقندة" من التفاقات الثنائية بَّي املاكتب بدًل من الانتقال اإ
ًا عىل تكل الاس تفسارات، أأوَّض املكتب الرسيعة لتسوية املنازعات حتت سقف معاهدة التعاون بشأأن الرباءا ت. ورد 

ىل النظام مىت  ر مزيدًا من املرونة للماكتب املُعيننة لالنضامم اإ الأورويب للرباءات أأنه يرى أأن هنج القبول املرشوط سوف يُوف ِّ
شأأن الطرق الرسيعة اكنت مس تعدًة ذلكل، وسوف يُسه ِّل الأمر عىل املكتب اذلي دليه يف الوقت احلارض اتفاقات جتريبية ب 
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م ملس تخدميه خدمة الطرق  لتسوية املنازعات مع عدد حمدود من املاكتب الرشيكة ويرغب يف احلفاظ عىل هذه املرونة لُيقد ِّ
ضافية، وأأن هذا الهنج قد يكون أأكرث جاذبيًة لعدد من ادلول الأعضاء.  الرسيعة لتسوية املنازعات كخدمة اإ

دراج ب .33 حدى الإدارات أأن اإ رانمج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف معاهدة التعاون وذكرت اإ
ىل أأن أأكرث  بشأأن الرباءات، ومن مثن ترسيع معاجلة الطلبات ادلولية يف املرحةل الوطنية، قد يُسب ِّب مشلكًة ملكتهبا، مشريًة اإ

لبات ُمودعة بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن % من مجيع الطلبات اليت يعاجلها مكتهبا يف الوقت احلايل يه ط 70من 
هنا ترى، يف ضوء املادتَّي  ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأن تنفيذ الاقرتاح 6( و)5)17الرباءات. ومضت تقول اإ

ىل دمج برانمج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات دجمًا رمسيًا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سوف يتطل جراء ادلاعي اإ ب اإ
 تعديل عىل املعاهدة، ومن مثن سوف يتطلب عقد مؤمتر دبلومايس.

 تعزيز الرتابط بَّي املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية )د(

ىل الوثيقة  .34  .PCT/MIA/21/17استندت املناقشات اإ

 ما ييل: PCT/MIA/21/17وتضمنت تعليقاُت الإدارات عىل املسائل الواردة يف الوثيقة  .35

لهيا فامي يتع )أأ( دارة البحث ادلويل مع مراعاة نتاجئ البحث والفحص الوطين اليت توصل اإ لق ابقرتاح تسهيل معل اإ
دارات عديدة، ر م تأأييدها بوجه عام للمفهوم، عن شواغل فامي  ل، أأعربت اإ ع فيه طلب وطين أأون املكتب اذلي ُأودِّ

دارة البحث يتعلق بأأحاكم الرسية الراهنة الواردة يف القوانَّي الوطنية اليت  لن تسمح ملاكتب الإيداع الأول بأأن تُطلِّع اإ
ادلويل عىل نتاجئ البحث والفحص. وعالوة عىل ذكل، لن تكون هذه النتاجئ يف معظم احلالت متاحًة يف الوقت 

دارات أأخرى أأن قوانيهنا الوطنية ل متنعها من عداد تقرير البحث ادلويل. وذكرت اإ  املناسب لتس تخدهما الإدارة يف اإ
اتحة هذه النتاجئ، وأأن هذه النتاجئ ميكن أأن تكون متاحًة يف الوقت املناسب ليك تُس تخدم يف س ياق البحث ادلويل.  اإ

وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي، يف حاةل وجود نظري مكتوب ابللغة الإنلكزيية للواثئق املُستشهَد هبا املكتوبة بغري  )ب(
ىل الاستشهاد أأيضاً  دارات عديدة أأن هذا الاقرتاح  اللغة الإنلكزيية، اإ ابلأجزاء ذات الصةل من ذكل الننظري، ذكرت اإ

ضايف  يُلقى عىل عاتق الفاحصَّي.  به ذكل من عبء معل اإ ىل ما سوف يُسب ِّ ىل مزيد من ادلراسة، ُمشريًة اإ حيتاج اإ
د والاسرتجاع وأأضافت أأن هناك مشاريع جارية أأخرى، مثل وثيقة الاستشهادات املشرتكة، سوف تسمح ابلتحدي

حدى الإدارات أأهنا تُدرِّج ابلفعل يف تقاريرها استشهادات واثئق أأرسة  الآيل الأسهل لأعضاء أأرسة الرباءات. وذكرت اإ
 الرباءات.

ىل اللغة الإنلكزيية،  )ج( آراء مكتوبة هبدف تسهيل الرتجامت الالحقة اإ ىل صياغة أ وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ
ىل دارات عديدة اإ  املناقشات اجلارية يف الفريق الفرعي املعين ابجلودة بشأأن مسأأةل اس تخدام عبارات موحدة؛ أأشارت اإ

بداء اعرتاضات عىل حنو فَع ال، والأثر المتيزيي احملمتل لهذا الهنج حيال  وُأبدي شاغٌل بشأأن أأمهية السامح للفاحصَّي ابإ
 اللغات الأخرى غري اللغة الإنلكزيية.

ذا اكن قد ُأجري حفص متهيدي بناء عىل  وفامي يتعلق ابقرتاح )د( تقدمي ختفيض يف الرسوم يف املرحةل الوطنية اإ
ذا  ما يف مجيع احلالت أأو اإ م حاليًا ختفيضات يف الرسوم، اإ ىل أأهنا ابلفعل تُقد ِّ دارات عديدة اإ الفصل الثاين، أأشارت اإ

دارات أأخرى أأن البت   جيابيًا ابلاكمل. ورأأت اإ يف هذا ينبغي أأن يرُتك للك مكتب من اكن تقرير الفصل الثاين اإ
مه معاهدُة التعاون بشأأن الرباءات.  املاكتب املُعيننة، وأأل تُنظ ِّ
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ىل الفاحص نفسه اذلي قام ابلعمل خالل املرحةل  )ه( س ناد الطلب يف املرحةل الوطنية اإ وفامي يتعلق ابقرتاح اإ
ىل أأن هذا ليس ممكنًا  ن هذا هو املامرسة اليت تت بعها ابلفعل حاليًا، بيد أأهنا أأشارت اإ دارات عديدة اإ ادلولية، قالت اإ

لزاميًا، بل ينبغي ذكره دامئًا؛ نظرًا لعبء العمل والاعتبارات العملية  الأخرى. ومن مثن ينبغي أأل يكون ذكل رشطًا اإ
ل.  عىل أأنه خياٌر مفض 

ىل جعل البحث يف املرحةل الوطنية مقصورًا عىل واثئق بدلان أأو مناطق  )و( وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ
زاء تأأثري هذا التقييد املُصطنَع دارات عديدة عن شواغلها اإ للبحث الوطين، وذكرت أأن هذا ينبغي أأن  ُمحددة، أأعربت اإ

 يرُتك لتقدير املاكتب الوطنية.

مت مالحظات عىل الطلبات  )ز( ىل الأطراف الأخرى اليت قدن قامة نظام لتقدمي تعقيبات اإ وفامي يتعلق ابقرتاح اإ
حدى الإدارات أأن هذا  عبء ثقيل بشأأن وضع هذه املالحظات يف الاعتبار يف املرحةل الوطنية من عدمه، رأأت اإ

ًا عىل املاكتب.  جد 

ىل السامح لإدارة البحث ادلويل مبقتىض القاعدة  )ح( ىل نتاجئ 21.2وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ )اثنيًا( ابلنفاذ ل اإ
حدى الإدارات أأن تكل التقارير اندرًا ما تكون  ىل تقارير الفحص السابق، ذكرت اإ حبث سابق حفسب بل أأيضًا اإ

عداد تقرير البحث ادلويل.متوفرة يف الوقت ا  ملناسب ليك تس تخدهما الإدارة يف اإ

 3.0)ه( معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

ىل الوثيقة  .36  .PCT/MIA/21/19استندت املناقشات اإ

 ما ييل: PCT/MIA/21/19وتضمنت تعليقاُت الإدارات عىل املسائل الواردة يف الوثيقة  .37

نفيذية للسامح ملُودعي الطلبات ابلتعليق رمسي ًا عىل الآراء املكتوبة الصادرة فامي يتعلق ابقرتاح تعديل الالحئة الت  )أأ(
ىل الفرصة احلالية  ىل مثل هذا التعديل، وأأشارت اإ دارات عديدة يف احلاجة اإ دارة البحث ادلويل، تَشكنكت اإ عن اإ

ىل املاكتب املُعيننة، واليت اندرًا ما يس تغلها مودعو  الطلبات، والفرصة الأخرى للتعليق لإرسال تعليقات غري رمسية اإ
حدى الإدارات، أأكند املكتُب ادلويل أأنه  ًا عىل اس تفسار من اإ عىل الطلب عند دخول املرحةل الوطنية أأو لتعديهل. ورد 

ذا  دارة البحث ادلويل، اإ ىل اإ س يكون سعيدًا بأأن حُييل تلقائيًا أأي تعليقات غري رمسية يتلقاها من مودع الطلب اإ
لهيا خطأأً  رغبت يف ذكل. ية نقل أأي تعليقات غري رمسية تُرَسل اإ دارة حُبر  وأأضاف أأنه عالوة عىل ذكل سوف تمتتع أأي اإ

ىل املكتب ادلويل ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  اإ

لكرتونية بنسق وفامي يتعلق ابقرتاح تعديل املرفق واو من التعلاميت الإدارية للسامح بتقدمي ملفات صو  )ب( ر اإ
JFIF هنا تؤيد الاقرتاح برشط منح همةل اكفية من أأجل التنفيذ. وخبصوص املناقشات اخلاصة دارات عديدة اإ ، قالت اإ

ذا اكن PCT/MIA/21/6ابلوثيقة  ىل أأنه س يكون سعيدًا بدمع ملفات الصور بذكل النسق اإ ، أأشار املكتُب ادلويل اإ
س تعد لقبول ذكل النسق، مع مراعاة املسائل الإضافية اليت نوقشت يف هناك عدد اكف من املاكتب والإدارات امل 

طار البند  ىل أأهنا جُتري تقياميً للأنساق من أأجل اس تخداهما  26اإ حدى الإدارات اإ من جدول الأعامل أأدانه. وأأشارت اإ
 .PNGيف الأنظمة املس تقبلية، وأأهنا تفكر يف اس تخدام نسق .

طالع وفامي يتعلق ابقرتاح تيسري ت )ج( دارات البحث ادلويل عن طريق اإ قامس العمل بَّي ماكتب تَسُّ م الطلبات واإ
دارات عديدة، ر م تأأييدها بوجه  الإدارة عىل نتاجئ البحث والفحص الوطين اخلاصة مبكتب الإيداع الأول، أأعربت اإ

لن تسمح ملاكتب الإيداع عام للمفهوم، عن شواغل بشأأن أأحاكم الرسية الراهنة الواردة يف القوانَّي الوطنية اليت 
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ن هذه النتاجئ لن تكون  دارة البحث ادلويل عىل نتاجئ البحث والفحص. وعالوة عىل ذكل، قالت اإ الأول بأأن تُطلِّع اإ
ت بأأن  عداد تقرير البحث ادلويل. ومع ذكل أأقرن يف معظم احلالت متاحًة يف الوقت املناسب لتس تخدهما الإدارة يف اإ

ىل نتاجئ البحث والفحص السابقَّي س يكون تقامس العمل سوف يكون مم  ذن من مودع الطلب، وأأن النفاذ اإ كنًا ابإ
 مفيدًا حىت لو اقترص عىل عدد قليل نسبي ًا من الطلبات.

ىل الإدخال الرمسي للبحث والفحص التعاونيَّي يف نظام معاهدة التعاون بشأأن  )د( وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ
دارات عد عة للمشاريع التجريبية اليت نُف ِّذت )انظر الفقرات  –يدة الرباءات، أأعربت اإ ر م الإحاطة علامً ابلنتاجئ املُشج ِّ

ىل  60من  ل للخربات  –أأدانه(  64اإ جراء حتليل ُمفصن عن تفضيلها لالنتظار حىت انهتاء أأي مشاريع جتريبية أأخرى واإ
دخال نظام البحث والفحص التعا ىل اإ ونيَّي رمسيًا يف نظام معاهدة التعاون بشأأن املكتس بة أأوًل قبل الانتقال اإ

 الرباءات.

طالع  )ه( دارات البحث ادلويل عن طريق اإ وفامي يتعلق ابقرتاح تيسري تقامس العمل بَّي ماكتب تَسُّ م الطلبات واإ
دارة البحث ادلويل عىل رموز التصنيف ادلويل املمنوحة من مكتب التسُّ م بشأأن طلبات ُطولَِّب بأأولويهتا يف ا لطلب اإ

جراء مزيد من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. واعُتربِّ هذا التعاون قي امً، رمبا يف س ياق  دارات عديدة اإ ادلويل، أأيدت اإ
دارة البحث ادلويل  طالع اإ ماكنية اإ ىل صةل ذكل ابملناقشات اخلاصة ابإ اللجنة املعنية مبعايري الويبو. وأأشارت الإدارات اإ

ىل أأنه ل توجد معومًا أأي عىل نتاجئ البحث والفحص اليت تو  دارات أأخرى اإ لهيا مكتب الإيداع الأول. وأأشارت اإ ل اإ صن
حدى الإدارات أأن  ىل ذكل، ذكرت اإ ضافًة اإ معلومات تصنيف متاحة عندما تكون الطلبات السابقة طلبات مؤقتة. واإ

ىل النظر فهيا.  مسائل الرسية رمبا حتتاج اإ

ىل أأن تُ  )و( توصيات بشأأن كيفية الاستشهاد بس ندات  ST.14دَرج يف معيار الويبو وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ
غري الرباءات بلغات أأخرى غري لغة تقرير البحث ادلويل، ذكر املكتُب ادلويل أأنه عندما يتعلق الأمر برتجامت هذه 

اًي حقيقيًا، ل س امي عندما حيتوي تقريٌر ُأعِّدن بل غة غري اللغة الإنلكزيية عىل التقارير، يكون اتساق تكل الرتجامت حتد 
ىل اللغة  استشهاد بس ندات غري الرباءات بلغة ليست اللغة الإنلكزيية مث يتعَّي عىل املكتب ادلويل أأن يرتمجه اإ

الإنلكزيية. وُذكِّر أأن املسأأةل هممٌة من جانبَّي خمتلفَّي: جيب أأن يمتكن مودعو الطلبات من فهم الاستشهاد، وذلكل 
ذا اكن املس تخدمون ل يفهمون لغة عنوان الاستشهاد، وجيب أأن يمتكن املس تخدمون من  تكون الرتمجة رضوريةً  اإ

اسرتجاع الوثيقة املُستشهَد هبا، وذلكل من املهم أأن يظل الاستشهاد بلغته الأصلية. وذكرت الإدارات أأن اللغة 
  يتعَّي وضعها يف الاعتبار.اللغات( اليت تعمل هبا، وكذكل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات، من املسائل اليت )أأو

 املرشوع التجرييب "فاحص الرباءات الإلكرتوين" )و(

ىل الوثيقة  .36 مته ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية  PCT/MIA/21/15استندت املناقشات اإ ىل عرٍض قدن واإ
(Rospatent)2. 

مت ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية نتاجَئ دراسة اجلدوى اخلاصة برب .39 انمج "فاحص الرباءات الإلكرتوين". وقالت وقدن
ن النظام قد جرى تطويره ملعاجلة مجموعة متنوعة من املشاك، مهنا الزايدة الكبرية املفاجئة يف جحم التقنية الصناعية السابقة  اإ

ىل التقا آراء فاحيص براءات الاخرتاع. وذكرت أأن النظام يسعى اإ ط صورة عامة وأأشاكلها ولغاهتا، فضاًل عن عدم موضوعية أ
للمبادئ الأساس ية، والإفصاح عن الأفاكر، ونطاق الاخرتاع. وأأضاف أأن النظام ابس تخدام معاجلة اللغات الطبيعية بشأأن 
ِّفات ادلللية لس تخراج  ىل وضع الاخرتاع داخل تكل الصورة، ابس تخدام الإحصاءات واملُعر  الوصف واملطالبات، يسعى اإ

ن املوارد احلسابية املس تخدمة موجودة عىل معىن الاخرتاع ومقارنته ابلواث ئق الأخرى عىل حنو مس تقل عن أأي لغة. وقالت اإ

                                                
2

 www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21متوفر عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف العنوان التايل:  
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ىل  جراء أأعداد كبرية من معليات البحث دون احلاجة اإ ماكنية اإ ىل حد بعيد، مما يتيح اإ ع اإ هنا قابةل للتوس م الش بكة السحابية، واإ
 موارد حاسوبية حملية كبرية.

ن املرشوع قد بدأأ من أأجل .40 ن بداية القرن قد شهدت  وقالت اإ معاجلة مشاك نظام الرباءات بطريقة جذرية، واإ
طلبات متأأخرة يف مجيع أأحناء العامل زادت عىل مليوين طلب، واس مترت يف الزايدة. وذكرت أأن مرشوُع الطرق الرسيعة 

ىل حٍد ما، ولكهنا ملتابعة الرباءات القامئ عىل معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وغريه من املشاريع املامث ةل ميكن أأن تُساعد اإ
ن ش ىت الأنظمة الأخرى للبحث املؤمتت يف  ن الرشاكت ل تريد الانتظار، واإ ل تعاجل سوى أأطراف املشلكة. ومضت تقول اإ

جيدة  الرباءات قد قامت مبحاولت، ولكهنا مل تكن فعاةل. وأأضافت أأن هذا النظام ينهتج هنجًا جديدًا، وأأنه حقنق ابلفعل نتاجئ
اختبار، ر م أأن معره س تة أأشهر فقط. وذكرت أأنظمة تصنيف الرباءات قد وجدت صعوبًة يف حتديث  200يف أأكرث من 

ىل الاعامتد عىل  ن الرتمجة الآلية حتاول تقليل احلواجز، ولكهنا متيل اإ السجالت ابس مترار، ولكن هذا النظام مس تقل. وقالت اإ
ولكن هذا النظام مس تقل أأيضًا عن أأي  –كًة، وذكل غري ُمجٍد حق ًا ابلنس بة مجليع املاكتب اللغة الإنلكزيية ابعتبارها لغًة مشرت 

 لغة.

ن النظام اكنت هل منافع حممتةل جملموعة  .42 واقرتحت ادلائرُة الاحتادية بدء مرشوع دويل جترييب تديره الويبو. وقالت اإ
أأن هذا النظام ميكن أأن يكون ُمجداًي ابلنس بة للجميع ويُغين عن  الرشاكت واملاكتب. وذكرت –متنوعة من الأطراف اخملتلفة 

مة بوصفها أأداة  ثبات فعالية املبادئ الأساس ية وتدرب النظام مع قواعد البياانت املُقدن ذا أأمكن اإ الازدواجية الهائةل يف الأنظمة اإ
جراء مشرتكة. وأأضافت أأنه يُعتقد أأنه ينبغي أأن يكون من املمكن توس يع نطاق النظام  من أأجل السامح "للفاحص الآيل" ابإ

ل أأنه يلزم حفص الفاحص الآيل لتحديد: هل ميكن أأن يكون ُمجداًي ومفيدًا حق ًا أأم ل.  مليوين معلية حبث أأو أأكرث ك شهر، اإ

حدى الإدا .41 حداث ثورة يف نظام الرباءات. ووافقت اإ رات وأأبدت الإداراُت اهامتهما هبذا الاقرتاح احلامل اذلي تعه د ابإ
عىل أأن تقنيات اس تخراج البياانت يه أأحد العوامل املهمة يف مس تقبل البحث وأأن املفهوم يس تحق التدقيق والمتحيص، 

ضافٌة مفيدة، وليست بدياًل عن التقدير  ٌة وحامسٌة وأأن الأنظمة احلاسوبية اإ ولكهنا رأأت أأن معارف الفاحصَّي وخرباهتم ُممزين
مدادها مبزيد من املعلومات قبل املوافقة عىل اخلطوات التالية. البرشي. ودعت الإداراُت ادلائرةَ  ىل اإ  الاحتادية اإ

عدادها يف دراسة اجلدوى  .43 ىل اخلدمة اليت مت اإ مداد الإدارات برابط يُفيض اإ ووافقت ادلائرُة الاحتادية عىل اإ
دارات بفهم الاقرتاح فهامً أأفضل.  للسامح لالإ

 : تعيَّي الإدارات ادلولية6البند 

ىل الوثيقتَّي  .44  .PCT/MIA/21/21و PCT/MIA/21/3استندت املناقشات اإ

عادة النظر يف معلية التعيَّي للسامح للخرباء ابلنظر يف طلبات التعيَّي عىل حنو  .45 واتفقت الإداراُت عىل أأنه جيب اإ
ن العملية الرمسية ينبغي أأن تش متل عىل املراحل التالية:  فع ال. وقالت اإ

م طلب التعيَّي )أأ( يف الس نة اليت تس بق املوعد املقرر أأن تنظر فيه امجلعية يف الطلب يف شهر سبمترب،  يُقدن
 لإاتحة الوقت الالزم لإجراء مراجعة اكفية يف املراحل التالية.

ىل اللجنة املعنية ابلتعاون التقين. ومن الناحية العملية،  )ب( م مشورة اخلرباء اإ تُناقش الإداراُت ادلوليُة الطلَب وتُقد ِّ
 وف حيدث ذكل يف اجامتع الإدارات ادلولية.س
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جتمتع اللجنُة املعنية ابلتعاون التقين بوصفها هيئة تقنية خبرية، قبل موعد انعقاد امجلعية بوقت اكٍف. وهذا، من  )ج(

الناحية العملية، سوف يعين أأن الاجامتع سوف يكون عادًة عقب اجامتع الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن 
 ات.الرباء

من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مع مراعاة مشورة  26تتخذ امجلعية قرارًا عىل النحو املذكور يف املادة  )د(
ُ مجيع املعايري  اللجنة املعنية ابلتعاون التقين. وينبغي أأل تقوم امجلعية بتعيينات مؤقتة. وينبغي أأن يس تويف املكتُب املُرَّشن

ثبات وجود نظام عامل لإدارة اجلودة عن طريق وجود نظام وطين عامل يعادل  يف وقت التعيَّي، ما عدا رشط اإ
من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة  12النظام املطلوب مبقتىض الفصل 

دارة دولية بعد التعيَّي."( وخطة تُبَّي ِّ كيف س يخدم هذا النظاُم املكتَب بصفت12التعاون بشأأن الرباءات )"الفصل   ه اإ

م  .46 ة قبل أأن تُقد ِّ ىل املاكتب املُرَّشن دارٌة دولية أأو أأكرث من الإدارات القامئة مساعدهتا اإ م اإ والوضع الأمثل هو أأْن تُقد ِّ
عداد طلباته بطريقة تُوَّض ِّ املعلومات الرضورية ع ىل طلَب تعيَّي رمسيًا يف تقيمي مدى استيفاء املكتب لرشوط التعيَّي ويف اإ

جراء تقيمي فع ال. ومع ذكل اتفقت الإداراُت عىل أأن هذه اخلطوة ل بد أأن تبقى اختيارية، وأأن  حنٍو يسمح لدلول املتعاقدة ابإ
دارة أأو أأكرث مس تعدة لتقدمي هذه املساعدة.  املكتب ادلويل ينبغي أأن يساعد املكتَب املُرَّشن يف العثور عىل اإ

ننة يف الفقرة ور م أأن اجلزء الرمسي من العملية امل .47 أأعاله، سوف يتطلب تسعة أأشهر عىل الأقل، ذكرت  45قرتحة، املُبي
حدى الإدارات أأن املاكتب ينبغي أأن ختصص  شهرًا عىل الأقل للعملية برمهتا، مبا يف ذكل اخلطوات الرمسية لإعداد  26اإ

ىل دور الإدارات ادلولية القامئ ن من الأمهية مباكن أأن يُنَظر اإ ة عىل أأنه شفاف ومفيد يف ضامن توفر مشورة الطلب. وقالت اإ
ة أأيضًا.  اخلرباء املناس بة للجمعية ويف دمعه للماكتب املُرَّشن

ىل الاختالف من حيث درجة التفصيل نظرًا لختالف جوانب رشوط التعيَّي. ورأأت  .46 وُذكر أأن الطلبات متيل اإ
ذا أأمكن تقدمي توجهيات بشأأن حمتو  حدى الإدارات أأنه س يكون من املفيد اإ ى التفصيل املطلوب ومس تواه. وأأشارت اإ

ىل أأنه س يكون من املفيد تقدمي مزيد من املعلومات بشأأن همارات الفاحصَّي التقنية واللغوية.  الإدارات اإ

ن املسأأةل  .49 دخال أأي تغيريات عىل معايري التعيَّي. وقالت اإ واتفقت الإدارات عىل أأنه من السابق لأوانه التوصية ابإ
ل  الأساس ية املطروحة جراء حبث دويل وحفص متهيدي دويل ابملس توى الالزم من اجلودة. اإ يه ضامن أأن املاكتب قادرة عىل اإ

دارات عديدة أأن أأعداد الفاحصَّي،  أأنه مل تتضح بعد كيفية قياس ذكل عىل حنو أأكرث فعالي ة. وعىل وجه اخلصوص، ذكرت اإ
حدى الإدارات، ر م اتفاقها مع  سواء عددمه الإجاميل أأو عددمه يف ك جمال تقين، ليست عامالً  حاسامً يف اجلودة. وذكرت اإ

هذه النقطة، أأن عوامل كثرية قد تغريت منذ الس بعينيات، مبا يف ذكل أأنواع التكنولوجيا داخل الطلبات، وأأجحام التقنية 
كون من املفيد وضع أأسس الصناعية السابقة، واللغات املتوقع البحث هبا، والتكنولوجيا املتاحة للمساعدة يف البحث. وقد ي

معيارية لتحديد كيف أأث رت هذه العوامل يف الفاحصَّي يف ش ىت جمالت التكنولوجيا ويف خمتلف املاكتب. كام أأن طول الفرتة 
جراء معليات البحث والفحص عىل الصعيد الوطين وعدد مرات القيام بذكل قد يكون أأحد  الزمنية اليت قامت فهيا املاكتب ابإ

جراء تقياميت عشوائية جلودة البحث والفحص عىل الصعيد الوطين.عوامل ضامن ت  وفر اخلربة املناس بة. وميكن النظر يف اإ

ىل أأن الأحاكم الواردة يف الفقرات من  .50 ىل  22وأأشار بعض الإدارات اإ تكفي لضامن أأن الإدارات  12يف الفصل  25اإ
ذا اكنت هناك حا ىل أأي تغيري، فهو أأنه ينبغي توفر قدر أأكرب من الشفافية يف دلهيا املوارد املناس بة لتعمل بفعالية، وأأنه اإ جة اإ

 التدابري املتخذة لإثبات أأن هذه الرشوط مس توفاة.
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ىل أأن املتعاقدين اذلين قاموا بأأعامل البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل نيابًة عن  .52 حدى الإدارات اإ وأأشارت اإ
دارة ما ينبغي معاملهتم عىل قدم املساواة مع م ىل أأن الإدارة يه املسؤوةل عن ضامن أأداء اإ وظفي تكل الإدارة، مشريًة اإ

 املتعاقدين لدلور املناسب يف استيفاء ش ىت الرشوط الرضورية.

ىل رضورة وجود تدابري انتقالية مناس بة لإاتحة الوقت  .51 ذا اكن يتعَّي التفاق عىل معايري جديدة، أأشارت الإدارات اإ واإ
 أأي تعطيل للماكتب أأو لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. الاكيف للتكيف دون التسبب يف

ىل الرغبة املزتايدة يف التدريب الفعال للفاحصَّي، اذلي حظي مبزيد من املناقشة يف البند  .53  أأدانه. 9وأأشارت الإدارات اإ

ؤدي الإدارة وأأوىص الاجامتُع الفريَق الفرعي املعين ابجلودة مبواصةل النظر فامي يلزم من رشوط اجلودة يك ت .54
 هماهما عىل حنو فع ال ويف كيفية التعبري عن هذه الرشوط يف معايري التعيَّي تعبريًا أأفضل.

 : تدريب الفاحصَّي9البند 

ىل الوثيقة  .55 مته واكةل أأسرتاليا للملكية الفكرية. PCT/MIA/21/4استندت املناقشات اإ ىل عرض قدن  واإ

ىل مناقشة كيفية حتسَّي أأنشطة  1020وذكر املكتُب ادلويُل أأن ادلول الأعضاء وافقت عىل اقرتاح يف عام  .56 يدعو اإ
ىل أأي مدى ميكن لدلول الأعضاء أأن تدمع هذه الأنشطة، وادلور اذلي ميكن  املساعدة التقنية خبصوص تدريب الفاحصَّي، واإ

تدريب الفاحصَّي وتقامس الأدوات ومواد التدريب. ومنذ ذكل التارخي،  أأن يقوم به املكتب ادلويل لتسهيل التعاون يف جمال
بوفرة مزتايدة يف بعض احلالت ووفقًا خلطط طويةل املدى بَّي املاكتب  –واصلت مجموعة كبرية من املاكتب تقدمي التدريب 

مه املاك –ذات الصةل  ، وتُقد ِّ صة لغرض ُمعَّين ًا من التنس يق فامي ولكن بقيت نس بة كبرية من التدريب خمصن تب مع قليل جد 
 بيهنا.

داراٌت كثريٌة طائفًة واسعًة من أأنواع تدريب الفاحصَّي والتدريب العام عىل امللكية الفكرية اذلي قدمته  .57 واس تعرضت اإ
وفقًا لطلبات عدد كبري من املاكتب داخل مناطقها أأو عىل الصعيد العاملي، يف شلك دورات غري متكررة أأو مضن برامج 

يةل الأجل مع متابعة واسعة النطاق. واحتفظ بعض هذه الإدارات بقواعد بياانت حملية لالحتياجات التدريبية لتوامئ بَّي طو 
املتطلبات واملوارد. واقرتح بعض الإدارات أأن تُنشئ الويبو قاعدة بياانت داخلية لحتياجات التدريب وموارده. واكن تدريب 

ة الاخرتاع أأو وحدته، ويُرك ِّز أأحيااًن أأخرى عىل متطلبات البحث أأو الفاحصَّي يُرك ِّز أأحيااًن عىل مسا ئل مثل جدن
الاحتياجات اخلاصة الأخرى املرتبطة بأأنواع خمتلفة من املوضوعات. واكن التدريب العميل ُمس تحب ًا حيامث أأمكن. واكن الطلب 

عطاء همةل اكفية، ف م من غري اإ اكن من الصعب استيعاهبا يف حدود املزيانيات ومعليات يزتايد، وكثريًا ما اكنت الطلبات تُقدن
التخطيط اخلاصة ابلإدارات. وقامت ماكتب عديدة بتجريب تقدمي التدريب عرب ش بكة الإنرتنت، ولكن اكتشف بعضها أأن 

ىل  هذا ل حيقق مس توى املشاركة من جانب الفاحصَّي اذلي حيققه التدريس املبارش الشخيص. وغالبًا ما اكن يُطلب اإ
آراهئم، ولكن تبادل املعلومات والتعقيبات بَّي الإدارات قد يساعد عىل زايدة  املشاركَّي يف ادلورة التعلميية تقدمي تعقيباهتم وأ

 حتسَّي التعلمي.

ن هذا برانمج 3واس تعرضت واكةل أأسرتاليا للملكية الفكرية برانجمها الإقلميي للتدريب عىل حفص الرباءات .56 . وقالت اإ
عداده لأن واكةل أأسرتاليا للملكية الفكرية وجدت أأن ادلورات تدرييب واٍف ومُ  ىل عامَّي، وقد جرى اإ ل تصل مدته اإ فصن

التعلميية القصرية ليس لها تأأثري اكٍف. وذكرت أأن ادلفعة الأوىل من املشاركَّي يف الربانمج اكنت تتكون من س تة فاحصَّي من 
آس يا، بمتويل من واكةل أأس رتاليا للملكية الفكرية، وفاحصَّي اثنَّي من املاكتب الأفريقية، ماكتب رابطة أأمم جنوب رشيق أ

                                                
3

رايس متوفران عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف العنوان التايل:  ِّ  العرض ومعلومات املُقرر ادل 
www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21 
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م دعامً فرداًي  ن الربانمج يُقد ِّ بمتويل من الويبو. وأأضافت أأن دفعة اثنية أأوشكت أأن تبدأأ خبمسة عرش فاحصًا. ومضت تقول اإ

ٌِّب وُمرشٌف حميلٌّ اتبع لواكةل –عرب ش بكة الإنرتنت يف الأغلب  – م ادلمع  حبيث يكون هناك ُمدر  أأسرتاليا للملكية الفكرية يُقد ِّ
ق املفاهمي تطبيقًا معلي ًا، وذكل ابس تخدام موارد ش بكية،  للك فاحص ُمشارك. وذكرت أأن ادلورة التعلميية حتاول أأن تُطب ِّ

ىل جانب التعاون عرب ش بكة الإنرتنت ابس تخدام مجموعة متنوعة من الأدوات. وأأفادت بأأن الوقت  وفصول دراس ية افرتاضية، اإ
س كبرٌي  دارة  –املُكرن نب التفاوض مع اإ ن ذكل تطل حنو يومَّي ونصف يف الأس بوع طوال الأشهر الس تة الأوىل. وقالت اإ

ىل أأقىص حد. وأأفاد املشاركون  املكتب احمليل خبصوص أأهداف معل املشاركَّي من أأجل ضامن قدرهتم عىل زايدة مشاركهتم اإ
التدريب قامئًا عىل أأساس الكفاءة حبيث ميكن الانهتاء منه برسعة أأكرب من احلد حبدوث تمنية جيدة يف املهارات؛ واكن 

الأقىص اذلي يبلغ عامَّي، وذكل حسب التقدم املُحرز. وأأضافت أأن التدريب اكن قامئًا عىل أأساس املعايري ادلولية ملعاهدة 
لية، مثل معامةل املطالب التابعة للحامية. وذكرت التعاون بشأأن الرباءات، مما أأسفر عن بعض املشاك فامي يتعلق ابملعايري احمل 

أأنه اكنت هناك مشاك سابقة مع قيود أأمن تكنولوجيا املعلومات اليت حالت دون الاس تخدام الفعال لبعض الأدوات، ولكن 
ن ز نه قد تبَّين أأن للمرشف احمليل دورًا حيواًي، واإ ىل حد كبري. ومضت تقول اإ ايرات املرشفَّي هذه املشاك قد ُحل ت الآن اإ

نه قد ُأنشئت جامعة ممارسَّي. وذكرت  ىل واكةل أأسرتاليا للملكية الفكرية قد ساعدت عىل توضيح املسائل يف هذا اجملال، واإ اإ
ًا ر م أأن ادلفعة الأوىل من املشاركَّي يف الربانمج مل تمُكِّل دورهتا التعلميية بعُد.  أأنه يبدو أأن الهنج انحجٌ جد 

يُعدن املكتُب ادلويل مقرتحات لتحسَّي التنس يق بَّي املاكتب الوطنية بشأأن تدريب وأأوىص الاجامتع بأأن  .59
الفاحصَّي، مع مراعاة مسائل التخطيط الفع ال الطويل املدى، وتبادل اخلربات يف تقدمي التدريب الفع ال، واملواءمة 

 .بَّي احتياجات تدريب الفاحصَّي واملاكتب القادرة عىل سد  الاحتياجات ذات الصةل

 : املرشوع التعاوين الرائد للبحث والفحص20البند 

آخر مس تجدات املرشوع التعاوين الرائد للبحث والفحص اذلي  .60 م املكتُب الأورويب للرباءات تقريرًا شفهي ًا عن أ قدن
كتب اشرتك يف تنفيذه املكتب الكوري للملكية الفكرية، ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، وامل 

دارات ش ىتن تقع يف مناطق خمتلفة وذوي قدرات  الأورويب للرباءات. وذكنر بأأن هدف املرشوع هو السامح لفاحصَّي من اإ
لغوية خمتلفة ابلعمل معًا لوضع تقرير حبث دويل ورأأي مكتوب ذي جودة فائقة، مع الاس تفادة من مدخالت فاحصَّي من 

ن هدف املرشوع  ًا من 1020الرائد الأول اذلي بدأأ يف مايو ك املاكتب الثالثة. وقال اإ ، عىل أأساس عدد قليل جد 
ىل تقيمي  ضافًة اإ الطلبات، اكن اختبار الافرتاضات الأساس ية املتعلقة جبدوى هنج تعاوين يف حبث الطلبات ادلولية وحفصها، اإ

، اكن 1021ق، اذلي اكمتل يف أأكتوبر احملاسن والعيوب بوجه عام من وهجة نظر نوعية. وذكر أأن املرشوع الرائد الثاين الالح
جراء مزيد  ىل عدد أأكرب من الطلبات ادلولية، واعمتد عىل ادلروس املس تفادة يف أأثناء املرشوع الرائد الأول، ومسح ابإ يستند اإ

.  من التقيمي النوعي للهنج وبصقل المنوذج التشغييل املُس تغَل 

دمَّي واملاكتب املُشارِّكة بشأأن املرشوعَّي الرائدين الأولَّي وأأضاف أأن التعقيبات واملعلومات املس تقاة من املس تخ .62
ن الاس تنتاجات الرئيس ية يه أأن البحث والفحص التعاونيَّي اكان مفهومًا واقعيًا، وأأن  جيابيًة للغاية. ومىض يقول اإ اكنت اإ

ىل زايدة اليقَّي القانوين  التعاون بَّي الفاحصَّي زاد بوضوح من جودة تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب، مما أأدى تباعاً  اإ
ىل قضاء وقت  ملودعي الطلبات، وأأن فاحيص الإدارات اليت وضعت تقرير البحث التعاوين والرأأي املكتوب مل يعودوا حباجة اإ

قلميية والوطنية دلى تكل املاكتب بصفهتا ماكتب ُمعيننة. ضايف كبري حاملا يدخل الطلب املرحلتَّي الإ  اإ

س تخدمون تساؤلت تتعلق عىل وجه اخلصوص ابلتاكليف اليت حُيمتَل أأن تزيد، والقضااي ومن انحية أأخرى، أأاثر م  .61
ن املكتب الأورويب للرباءات يراجع حاليًا مهنجية املرشوع  اليت تتعلق بتوقيت التقارير والآراء املكتوبة املُعدة جامعي ًا. وذلكل فاإ

ن دفته هذه املرة يف يد مودعي الطلبات ليك يكون قادرًا عىل هبدف النظر يف احامتل بدء مرشوع جترييب  اثلث، حبيث تكو
قلميية والوطنية. واكن جيب  ىل مراجعة أأثر املرشوع يف املرحلتَّي الإ ضافًة اإ جراء تقيمي أأفضل ملصلحة املس تخدمَّي احلقيقية اإ اإ
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ماك دراج البحث والفحص التعاونيَّي انتظار نتاجئ هذا املرشوع التجرييب الثالث احملمتل قبل أأن تبدأأ املناقشات اخلاصة ابإ نية اإ
 يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ وتبدو هذه املناقشات يف الوقت احلارض سابقًة لأواهنا.

وذكر مكتب الياابن للرباءات أأنه يرغب يف املشاركة يف مرشوع رائد اثلث حممتل، وذكل يف حاةل حتقق بعض  .63
ل بقدر حمدود. الرشوط ومع مالحظة أأن املوارد لن تكون  متاحة اإ

قبال املودعَّي  .64 زاء التلكفة الزائدة احملمتةل لهذه اخلدمة واليت قد تؤدي لخنفاض اإ دارات عديدة عن قلقها اإ وأأعربت اإ
ىل التجارب السلبية اليت طبق فهيا نظام البحث التمكييل ادلويل، واليت ريئ فهيا أأن التلكفة املرتفعة تعد من  علهيا، وأأشارت اإ

عقبات اليت تعوق جناح ذكل النظام. ومن انحية أأخرى، لوحظ أأن وفورات التلكفة يف املرحةل الوطنية ميكن أأن أأكرب ال 
حدى الإدارات أأن النظام ينبغي أأل  ضافية أأثناء املرحةل ادلولية. واكن من رأأي اإ تعوض، بصورة جزئية عىل الأقل، أأية نفقة اإ

ذا طبق، ينبغي أأل حيل حمل البحث يطبق ما مل تشارك فيه ك الإدارات. ويف حَّي ذ دارات أأن النظام، اإ حدى الإ كرت اإ
دارة أأخرى أأن مصري نظام البحث التمكييل ادلويل جيب حتديده  ضافية، ذكرت اإ م كخدمة اإ التمكييل ادلويل بل يمكهل ويقدن

 بصورة مس تقةل عن احامتل تطبيق نظام تعاوين للبحث والفحص.

لهيا: توضيح الإجراء املتعل22البند   ق بتضمَّي أأجزاء غري متوفرة ابلإحاةل اإ

ىل الوثيقة  .65  .PCT/MIA/21/14استندت املناقشات اإ

ن الردود عىل الاس تبيان، املعروضة يف املرفق الأول بوثيقة العمل، تعرب عن مجموعة  .66 وقال املكتب الأورويب للرباءات اإ
شأأن ما ينبغي أأن تكون عليه الس ياسة الأنسب لو اكنت احلالية وب  10كبرية من الآراء سواء بشأأن التفسري الصحيح للقاعدة 

ذا اكن يتعَّي تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وينطبق هذا  الأحاكم املتعلقة ابلتضمَّي ابلإحاةل جتب اإ
ليه يف حا ذا اكن من املسموح به تضمَّي جزء اكمل ابلإحاةل اإ يداع نسخة غري حصيحة، وما ابملثل عىل املسائل املتعلقة مبا اإ ةل اإ

يداع الطلب ادلويل. ذا اكن من املالمئ قبول مطالبة ابلأولوية من طلب أأودع يف نفس يوم اإ  اإ

ىل أأنه من الأمهية مباكن أأل يفقد املودعون أأية حقوق يف احلالت اليت يعتقدون فهيا،  .67 حدى الإدارات اإ وأأشارت اإ
وأأضافت أأنه ليس من العدل أأن يمتكن مودع مل يتقدم بأأية مطالبات عىل غي. لأس باب معقوةل، أأن املشلكة قد حلت كام ينب

الإطالق من حل املشلكة يف حَّي يُمنع من ذكل مودع قدم مطالبات خاطئة عن طريق اخلطأأ. ولحظت أأيضا أأنه ليس من 
اتحة الرضوري أأن تكون رشوط الاعرتاف مبطالبة ابلأولوية لأغراض اتفاقية ابريس يه نفس رشوط الاع رتاف هبا لغرض اإ

 فرصة التضمَّي ابلإحاةل.

واتفقت الإدارات عىل أأن مثة حاجة لتوضيح القواعد بطريقة أأو بأأخرى. فهذا أأمر هل أأمهيته ليس للمودعَّي حفسب، بل  .66
ىل أأن تعديالت املبادئ التوجهيية ملكتب تسُّ الطلبات مل تمتكن من حل املشلكة يف احلالت اليت  للغري أأيضا. وأأشارت اإ

 ظهرت فهيا خالفات جوهرية حول تفسري القواعد.

ىل ك ادلول املتعاقدة يتضمن نفس الاس تبيان املبَّي يف  .69 وأأوىص الاجامتع بأأن يرسل املكتب ادلويل تعمامي اإ
 .PCT/MIA/21/14املرفق الأول ابلوثيقة 
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دارة البحث 21 البند دارة حبث دويل خمتصة بعد أأن تعلن اإ : خيارات أأو تبعات تتعلق بدعوة املودع لختيار اإ
 ادلويل اخملتارة أأهنا ليست خمتصة

ىل الوثيقة  .70  .PCT/MIA/21/10استندت املناقشات اإ

دارات عديدة أأهنا مل تواجه أأية مشاك يف الطلبات ادلولية اليت مل خيرت املودعون لها  .72 دارة خمتصة لتقوم ذكرت اإ اإ
ابلبحث ادلويل ومل جييبوا دعوات مكتب تسُّ الطلبات لفعل ذكل. وعىل أأية حال، اقرتحت الإدارات أأن الهنج اذلي ينبغي 

جراء البحث ادلويل بدل  دارة "افرتاضية" لتصبح خمتصة ابإ اتباعه يف مثل هذه احلالت هو أأن حيدد مكتب تسُّ الطلبات اإ
ذا مل جيب املودع أأية دعوة دلفع أأي رمس من اعتبار الطلب مسحو ل اإ اب؛ وأأضافت أأن هذا الهنج الأخري ل ميكن اتباعه اإ

 متبق للبحث.

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات23البند   : احلد الأدىن من الواثئق يف اإ

ىل الوثيقة  .71  .PCT/MIA/21/12استندت املناقشات اإ

دارات عديدة أأنه من الأمهية مباكن ضام .73 ن قدرة الإدارات وموردي قواعد البياانت عىل احلصول عىل واثئق ذكرت اإ
ىل احلصول عىل مجموعات بصورة فردية من  الرباءات من مصدر مركزي بأأنساق سهةل الاس تخدام، حبيث ل يضطرون اإ

ىل لغات أأخرى، حبيث ل  تضطر ماكتب املصدر بأأنساق خمتلفة. وينبغي لرشوط التنس يق أأيضا أأن تسهل ترمجة الواثئق اإ
ىل استبعادها من البحث بسبب عدم القدرة عىل اس تخداهما بلغاهتا الأصلية.  الإدارات اإ

ىل توس يع نطاق اجلزء املتعلق بأأدبيات الرباءات يف احلد الأدىن من  .74 وأأوىص الاجامتع ابس مترار املرشوع الرايم اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وتوثيقه بشلك أأفضل.  الواثئق يف اإ

 : معيار الكشف التسلسيل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات24بند ال 

 فرقة العمل بشأأن الكشوف التسلسلية)أألف( تقرير من 

ىل الوثيقة  .75  .PCT/MIA/21/16استندت املناقشات اإ

، بصفته قائد فرقة العمل اليت أأنشأأهتا اللجنة املعنية مبعايري الويبو، حتديثا للتقدم احملرز املكتب الأورويب للرباءاتقدم  .76
نه ما زال  نه ر م أأن املناقشات اس تغرقت وقتا أأطول من املتوقع ول تزال مس مترة، فاإ يف املناقشات داخل فرقة العمل. وقال اإ

ىل اللجنة املعنية مبعاي . وأأضاف أأن 1024ري الويبو لتعمتده يف دورهتا اليت س تعقد يف مايو من املتوقع تقدمي مرشوع هنايئ اإ
ىل أأفضل الس بل لالنتقال من معيار الويبو احلايل  ىل معيار  ST.25املناقشة املتعلقة بنفس املسأأةل املهمة املتعلقة ابلتوصل اإ اإ

 الكشف التسلسيل اجلديد ستس متر يف فرقة العمل.

جي .77 دارات عديدة عىل أأمهية اإ ىل املعيار اجلديد ST.25اد حل مالمئ ملسأأةل الانتقال من املعيار وشددت اإ ، مع اإ
ذا اكن الك املعيارين ينبغي أأن يتعايشا معا لفرتة حمدودة أأو أأن يتوقف تطبيق املعيار   ST.25مالحظة أأن املسأأةل املتعلقة مبا اإ

ذا اكن من املمكن أأن يم عند دخول املعيار اجلديد حزي التنفيذ يه مسأأةل تتوقف بدرجة كبرية عىل امل  سأأةل املتعلقة مبا اإ
ىل كشف يتوافق مع املعيار الآخر. ولوحظ أأيضا أأن  عداده مبا يتوافق مع أأحد املعيارين اإ بسهوةل حتويل كشف تسلسيل مت اإ

ة، جيب أأن يبدأأ لتعديل للمعيار اجلديد والتفاق عىل الرتتيبات الانتقالية املالمئالعمل، بعد اعامتد اللجنة املعنية مبعايري الويبو 
 معيار الكشف التسلسيل املعادل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفقا للمرفق "جمي" من التعلاميت الإدارية.
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 معامةل كشف تسلسيل مقدم يف طلب دويل يف اترخي الإيداع ادلويل )ابء(

ىل الوثيقة  .76  .PCT/MIA/21/11استندت املناقشات اإ

دارات عديدة  .79 جراء مناقشة حول أأفضل س بل التعامل مع الوضع عندما خيطئ أأحد املودعَّي رحبت اإ بصورة عامة ابإ
ل بعد  يف بيان أأن هناك كشفا تسلسليا يشلك جزءا من الطلب ادلويل، أأو عندما ل يبَّي ذكل، ول يكتَشف ذكل اخلطأأ اإ

ن اكن من املالحظ أأن هذا الوضع مل حيدث حىت الآن يف كثري من احلالت ومل يتسبب يف  دخول املرحةل الوطنية، واإ
 مشالكت كربى دلى معظم املاكتب الوطنية حىت الآن.

ذا اكن أأفضل هنج للتصدي للمسأأةل هو حقا اعتبار أأن أأي كشف تسلسيل مودع مع  .60 حدى الإدارات عام اإ وتساءلت اإ
ذا اكن مقدما بنسق صورة أأو بنسق نيص لأغراض البحث  الطلب ادلويل يشلك جزءا من الطلب، برصف النظر عام اإ

ذا اكن لن يكفي للتصدي للمسأأةل تعديل القامئة املرجعية يف اس امترة العريضة وتعديل أأنظمة الإيداع الإلكرتوين  ادلويل، أأو ما اإ
ن الكشف التسلسيل املقدم بنسق نيص مع الطلب كام هو مودع ينبغي فقط السامح ببيانه  وفقا ذلكل. وعىل أأية حال، فاإ

ذا اكن هناك أأيضا كشف تسلسيل بنسق ابعتباره لأغرا  مقدم كجزء من منت نص الوصف. PDFض البحث اإ

ىل  .62 حدى الإدارات، ذكر املكتب ادلويل أأنه سينظر بلك رسور يف حتسَّي نقل الكشوف التسلسلية اإ وتلبية لطلب اإ
ىل أأهنا ل تشلك حاليا جزءا من "حزمة الطلب" ولكن جيب احلصول عل هيا بشلك منفصل من قاعدة املاكتب املعينة، مشريا اإ

 .بياانت ركن الرباءات

 ST.14: مراجعة معيار الويبو 25البند 

ىل الوثيقة  .61  .PCT/MIA/21/5استندت املناقشات اإ

دارات عديدة عن تأأييدها لفكرة اس تحداث الفئتَّي  .63 ىل الواثئق املستشهد هبا اليت  ”I“و ”N“أأعربت اإ شارة اإ لالإ
تتعلق، عند أأخذها وحدها، ابجلدة أأو النشاط الابتاكري، عىل التوايل. وترى هذه الإدارات أأن المتيزي بَّي الوضعَّي الذلين 

ىل مع ”X“متثلهام حاليا الفئة  ضايف من الفاحصَّي، اذلين حيتاجون ابلفعل اإ ىل هجد اإ ل وحدها س يكون مفيدا ولن حيتاج اإ
عداد رأأي مكتوب. وتتعلق املشلكة الوحيدة اليت تراها هذه الإدارات ابلتوقيت، حيث يالحظ أأنه  المتيزي الالزم يف سبيل اإ

 قد يلزم تغيري بعض أأنظمة تكنولوجيا املعلومات.

دارة واحدة اس تحداث المتيزي ما مل يسَمح أأيضا ابلبديل املمتثل يف الفئة  .64 مشرية ، ”X“ومن انحية أأخرى، عارضت اإ
ذا اكنت  آراء هنائية فامي يتعلق مبا اإ ىل أ ىل أأن هناك عددا من أأنظمة تكنولوجيا املعلومات س يلزم تغيريه وأأنه قد ل يم التوصل اإ اإ

ل بعد توضيح املسائل مع املودع.  بعض الواثئق تتعلق ابجلدة أأو النشاط الابتاكري اإ

ىل أأهنا اكنت يف البداية تؤيد المت  .65 دارة أأخرى اإ ىل أأن الآراء املكتوبة لإدارة وأأشارت اإ يزي، ولكهنا مل تعد تراه أأولوية نظرا اإ
 شهرا من اترخي الأولوية. 30البحث ادلويل ستتاح قريبا اعتبارا من اترخي الطلب ادلويل، وليس فقط خالل 

مصادر خمتلفة، وذكر املكتب ادلويل أأنه يرى أأن المتيزي بدا مفيدا لغرض الأنظمة اليت جتمع معلومات الاستشهاد من  .66
ىل أأن  ل أأنه ليس رضوراي لعملية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف جوهرها، نظرا اإ كوثيقة الاستشهادات املشرتكة. اإ

املعلومات ميكن رؤيهتا يف الرأأي املكتوب لإدارة البحث ادلويل. وبناء عىل ذكل، يرى املكتب ادلويل أأن اتساق تقارير 
ذا مت التفاق عىل أأن تكوان بديال اكمال للفئة  ”I“و ”N“ وأأن الفئتَّي البحث ادلويل لها أأمهية أأكرب ل اإ ل ينبغي اس تحداهثام اإ

“X” حبيث ل تس تخدم هذه الأخرية يف نفس وقت اس تخدام ،“N” و“I”  ل لفرتة انتقالية قصرية. ول يبدو أأن الاجامتع اإ
رشاد واَّض وينبغي ترك املوضوع لفرقة العمل.  بوسعه تقدمي اإ
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 : الرسومات امللونة يف الطلبات ادلولية26لبند ا

ىل الوثيقة  .67  .PCT/MIA/21/6استندت املناقشات اإ

اتفقت الإدارات عىل اس تحسان السري قدما حنو السامح ابلرسومات امللونة يف الطلبات ادلولية. فهذا من شأأنه أأن  .66
والبحث. وأأيدت غالبية الإدارات الهنج جيعل النظام أأكرث جاذبية ويعزز جودة الكشف لأغراض معلومات الرباءات 

ىل  26"املفضل" املوَّض يف الفقرات من  من وثيقة العمل، ر م مالحظة أأنه ميكن طرح اخليار البديل برسعة أأكرب.  15اإ
ىل دراسة الآاثر احملمتةل عىل زمن نقل الواثئق وتزايد املتطلبات املتعلقة بطاقة املعاجلة وسعة التخ زين وذكرت أأهنا س تحتاج اإ

وعرض النطاق الرتددي ادلاخيل، وكذكل الزمن الالزم لإعداد الأنظمة قبل اس تكامل الاقرتاحات. وسيتعَّي أأيضا بذل قدر 
ىل املاكتب املعينة اليت تشرتط ذكل.  كبري من العناية بعمليات تقدمي نسخ ابللونَّي الأسود والأبيض من الرسومات امللونة اإ

عداد الاقرتاحات للسامح مبعاجلة املرحةل ادلولية للرسومات وأأوىص الاجامتع بأأن يواصل املكت .69 ب ادلويل اإ
ىل الهنج املوَّض يف الفقرات من  ىل  26امللونة استنادا اإ  .PCT/MIA/21/6من الوثيقة  15اإ

 : ترمجة ملخصات وتقارير الطلبات ادلولية27البند 

ىل الوثيقة  .90  .PCT/MIA/21/20استندت املناقشات اإ

ىل أأن املاكتب دلهيا اهامتم مشرتك ابحلد من التأأخري وتعزيز حسن التوقيت يف العمليات  لحظت .92 حدى الإدارات اإ اإ
نه ينبغي أأن يلعب نظام  دورا كبريا يف هذا الصدد. وأأضافت أأن ضامن دفع املودعَّي  eSearchCopyاخملتلفة. وقالت اإ

لزاميا. وتوفر 26دفع الرسوم املتأأخرة وفقا للقاعدة  للرسوم يف الوقت املناسب أأمر صعب؛ وأأنه ميكن النظر يف جعل )اثنيا( اإ
منافع كثرية للنظام كلك، وليس فقط فامي يتعلق ابلرتمجة. وللكفاءة أأمهيهتا يف  XMLتقارير البحث ادلويل بلغة الرتمزي املوسعة 

ذا اكنت تدابري خفض تاكليف الرتمجة س تؤدي اإ  ىل عواقب غري مقصودة. وميثل الرأأي الرتمجة، ولكن جيب الاهامتم جيدا مبا اإ
املكتوب لإدارة البحث ادلويل منتَجا أأساس يا للنظام وينبغي أأل يتعرض الفاحصَّي للضغط بغية تقليص الطول عىل حساب 

رسال نسخة البحث بسبب احلوار بَّي  ىل تأأخريات يف اإ اجلودة. وقد يؤدي الاعرتاض عىل عدد اللكامت يف الرسومات اإ
 سُّ الطلبات.املودع ومكتب ت 

 وأأحاط الاجامتع علام ابملسائل اليت تؤثر عىل الرتمجة اليت تتسم حبسن التوقيت وفعالية التلكفة. .91

: مراجعة املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون 26البند 
 الرباءات بشأأن

ىل الوثيقة  .93  .PCT/MIA/21/13استندت املناقشات اإ

أأكد املكتب ادلويل مرة أأخرى أأنه ينوي مراجعة املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ابنتظام  .94
 يف املس تقبل عند حدوث تغيريات يف الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية.

رات املوحضة يف مرفقات وأأعرب الاجامتع عن تأأييد جملسه لالقرتاحات املتعلقة ابملبادئ التوجهيية والاس امت .95
ل أأن عبارة "سوف تصدر أأول" يف الفقرة املقرتحة  ينبغي الاس تعاضة عهنا بعبارة "قد  05.21.29وثيقة العمل، اإ

ضافية يف مرحةل الفصل الثاين يف  ىل أأن الإدارات لن تصدر لكها عادة دعوة دلفع رسوم اإ تصدر أأول"، مشريا اإ
لهيا.  الظروف املشار اإ
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 عمل املقبل: ال29البند 

ىل أأن ادلورة التالية من املتوقع أأن تعقد يف الربع الأول من  .96 ، وقد يكون ذكل عقب اجامتع 1025أأشار الاجامتع اإ
 للفريق الفرعي املعين ابجلودة مبارشة.

 ، اذلي يتضمن قامئة ابملشاركَّي، ل يرد هنا[PCT/MIA/21/22]املرفق الأول ابلوثيقة 

]ييل ذكل املرفق الثاين 
 ([PCT/MIA/21/22 لوثيقة)اب
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 (PCT/MIA/21/22)ابلوثيقة الثاين املرفق 

 التعاون بشأأن الرباءات، ادلورة غري الرمسية الرابعةالفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع ملعاهدة 
 1024فرباير  20و 9تل أأبيب، 

 ملخص الرئيس

 

دارة اجلودة وفقا للفصل  .2 من املبادئ التوجهيية للبحث والفحص بناء عىل معاهدة  12تقارير عن أأنظمة اإ
 التعاون بشأأن الرباءات

دارات عديدة الضوء عىل  1023أأبلغت الإدارات عن تغيريات أأدخلت يف  .2 دارة اجلودة دلهيا، وسلطت اإ عىل أأنظمة اإ
يف املس تقبل وحتسَّي التصال ابملس تخدمَّي عن طريق تعممي  ISO 9001اجلهود اليت تبذلها بغية احلصول عىل شهادة 

جراءات معاجلة الشاكوى  جراء دراسات اس تقصائية عن انطباإ زاء واإ دارات عن رضاها العام اإ اعات املس تخدمَّي. وأأعربت الإ
عداد التقارير. هنا ل ترى رضورة لإدخال تغيريات عىل منوذج اإ عداد التقارير احلالية وقالت اإ آلية اإ  أ

دارات عديدة قد نرشت س ياساهتا ومبادهئا التوجهيية املتعلقة ابجلودة عىل املنتدى  .1 ىل أأن اإ وأأشار الفريق الفرعي اإ
نشاء فرقة معل بقيادة املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية وقيام ذكل املكتب الإلك رتوين للفريق العامل، بعد اإ

ابس تخدام املنتدى الإلكرتوين لنرش معلومات عن س ياس ته املتعلقة ابجلودة مع وثيقة ترشح املبادئ الامثنية لإدارة اجلودة اليت 
لهيا شهادة   .ISO 9001تستند اإ

وىص الفريق الفرعي بأأن الإدارات اليت مل تتبادل حىت الآن املعلومات عن س ياس هتا ومبادهئا التوجهيية وأأ  .3
 املتعلقة ابجلودة ينبغي أأن تفعل ذكل عن طريق نرش هذه املعلومات عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.

ىل فهم  .1  لعمل املاكتب الأخرى أأفضلالتوصل اإ

 البحثاسرتاتيجيات  )أألف(

أأكدت الإدارات مرة أأخرى أأن تبادل املعلومات املتعلقة ابسرتاتيجيات البحث هل أأمهية يف سبيل زايدة الثقة يف تقارير  .4
ل أأن الشكوك ما زالت ابقية بشأأن أأفضل طريقة لتقدمي املعلومات  البحث ادلويل وجعلها أأكرث نفعا للمس تخدمَّي الهنائيَّي. اإ

دارة  حداث زايدة كبرية يف عبء العمل اذلي يتحمهل فاحصو اإ لهيا دون اإ اليت تنفع املس تخدمَّي الهنائيَّي ويسهل نفاذمه اإ
هذه الفاحصَّي يف  البحث ادلويل واحامتل حدوث التباس دلى بعض القراء. ويشمل املس تخدمون احملمتلون لتقارير البحث

 املاكتب املعينة واملودعَّي وغريمه من املهمتَّي ابلطلب ادلويل املعين.

وترى غالبية الإدارات أأن الفاحصَّي يف املاكتب املعينة مه الهدف الرئييس لسرتاتيجيات البحث. ومه يمتتعون عادة  .5
ن مل تكن دلهيم ادلراية الاكفية بلغات البحث ابملهارة الالزمة لفهم املفاهمي العامة والصعوابت يف البحث عىل الإنرت  نت، حىت واإ

لهيا الفاحص اذلي أأجرى البحث ادلويل. وقالت  ىل نفس قواعد البياانت اليت يس تطيع النفاذ اإ أأو دلهيم القدرة عىل النفاذ اإ
هنا ترى أأن املعلومات اليت تنفع الفاحصَّي جيب أأل تُمنع فقط  ثةل يف أأن بعض جوانب بسبب اخملاطرة املمت بعض الإدارات اإ

ىل تضليل غري اخلرباء. واقرتح املكتب ادلويل أأيضا أأن معلومات  ىل التباس أأو حىت اإ اسرتاتيجية البحث الاكمةل قد تؤدي اإ
رشادات يف  اسرتاتيجية البحث املفصةل قد تكون انفعة للفاحصَّي يف ماكتب أأخرى كأداة تعُّ م ميكن احلصول مهنا عىل اإ

 رث مالءمة ملوضوع حمدد.تقنيات البحث الأك
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ومن انحية أأخرى، ات مفق عىل أأن الفاحصَّي جيب أأن يمتتعوا ابلقدرة عىل تقيمي أأمه جوانب اسرتاتيجية البحث برسعة  .6
زاء الأثر  وفعالية. فاملعلومات الأكرث مما ينبغي ميكن أأن حتول فعال دون الاس تخدام الفعال. وأأبدت بعض الإدارات أأيضا قلقها اإ

ىل أأن  املكتب الأورويب للرباءاتلفه التقيمي اخلاريج احملمتل لسرتاتيجيات البحث عىل أأعامل الفاحصَّي. وأأشار اذلي قد خي اإ
املرشوع التجرييب للبحث التعاوين كشف عن أأن التقدمي الواَّض واملوجز لقواعد البياانت والتصنيفات واللكامت املفتاحية 

لأمه والأكرث فعالية للمساعدة عىل فهم الفاحصَّي يف املاكتب اخملتلفة للبحث ااملس تخدمة يف البحث الأول اكن هو السبيل 
دارات البحث ادلويل ملزيد من  ىل أأن مثل هذا الهنج ل حيول دون تقدمي اإ اذلي مت حىت هذا الوقت. وأأشارت الإدارات اإ

ذا رأأت أأن هناك نفعا ذلكل ما دامت املعلومات الأساس ية قد قُدمت بطريق دارات املعلومات اإ لهيا، وحثت اإ ة تسهل النفاذ اإ
عديدة الإدارات الأخرى اليت مل تقدم حىت الآن معلومات اسرتاتيجية البحث بأأي نسق أأعدت به داخليا ابلفعل عىل تقدمي 

 هذه املعلومات.

دارات قمية كبرية يف حماوةل تنس يق تقدمي معلومات اسرتاتيجية البحث الأمكل. .7 حيث  ويف الوقت احلارض، ل ترى الإ
جيب أأن يركز العمل عىل حتديد جوهر ما هو انفع. وليست الإدارات مس تعدة بعد لتحديد احلد الأدىن للرشوط. واستنادا 
ىل مناقشات جرت يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي، قدم املكتب ادلويل قامئة ببنود املعلومات املفصةل اليت قد يكون  اإ

دراهجا. وللأس باب ا ىل أأن تقدمي معلومات كبرية من املعلومات قد من املالمئ اإ دارات عديدة اإ ملذكورة فامي س بق، أأشارت اإ
يكون غري مفيد وأأن بعض املعلومات، كتفاصيل نتاجئ الاس تعالم البحيث اليت شاهدها الفاحص ابلتحديد، قد يكون من 

آليا من الأنظمة القامئة.  املس تحيل اس تخراهجا أ

ىل أأهنا .6 خاضت جتارب بدرجات خمتلفة من معق املعلومات عن أأعامل البحث عىل الإنرتنت  وأأشارت بعض الإدارات اإ
ىل صفحتَّي يعترب مالمئا لتسجيل انفع لبحث منطي. ولوحظ  للأغراض ادلاخلية. وبصفة عامة، ُوجد أأن ثالثة أأرابع الصفحة اإ

تيار أأجزاء من السجالت لقصها أأن هذا قد ينطوي عادة عىل بعض اجلهد اليدوي من الفاحص، ولكنه هجد يقترص عىل اخ 
ولصقها. وُوجد أأن الفاحصَّي خيتارون أأطوالا خمتلفة "لتنظيف" جسالت البحث لإزاةل "الطرق املسدودة" اليت ُوجد أأهنا 

 ليست ذات نفع؛ وقد تُرك هذا لجهتاد الفاحص الشخيص بقدر ضئيل من الصعوبة.

ذا اكنت غري مفيدة وأأن تطوير تكنولوجيا املعلومات أأو واتفق املكتب ادلويل عىل أأن املعلومات ينبغي أأل تق .9 دم اإ
جياد حتسينات  ذا اكنت املنفعة تربره بوضوح. ولكن ر م أأنه من الأمهية مباكن اإ ل اإ فرضها عىل وقت الفاحص ينبغي أأل حيدث اإ

ن املناقشات ينبغي أأيضا أأن توَّض أأهدافا انفعة للمس تقبل وأأل تكون حم دودة مبا هو سهل وفقا لأنظمة ميكن حتقيقها برسعة، فاإ
 تكنولوجيا املعلومات القامئة أأو يقع مضن "منطقة مدى الراحة" لإدارات البحث ادلويل.

وقدم مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية تعاريف مقرتحة ملصطلحات "بيان البحث"، و"كشف  .20
ل البحث" ملساعدة املناقشات املقبةل لهذه املسائل يف الفريق البحث"، و"اسرتاتيجية البحث"، و"اترخي البحث" أأو "جس

 الفرعي.

وأأوىص الفريق الفرعي بأأن املكتب الأورويب للرباءات ينبغي أأن يقود فريق اتصال لس تكامل تفاصيل اقرتاح  .22
دارات البحث ادلويل املشاركة معلومات عن قواعد البياانت والت  صنيفات مرشوع جترييب ميكن بواسطته أأن تقدم اإ

واللكامت املفتاحية بشلك منسق ولتقدمي اقرتاحات بشأأن أأكفأأ الس بل لتقدمي هذه البياانت، مع مالحظة أأن 
ىل تقيمي  آليا لتخفيف العبء عن الفاحصَّي. وجيب أأن يسعى فريق التصال اإ اس تخراج هذه البياانت ينبغي أأن يكون أ

رير بنتاجئ هذا التقيمي يف ادلورة التالية لجامتع الإدارات ادلولية فعالية هذا الهنج للماكتب وجدواه للمودعَّي، ويُرفع تق
بغية تدشَّي مرشوع جترييب مدته عام واحد. وميكن أأن يقدم املكتب ادلويل ادلمع لفريق التصال يف معهل  1025يف 

 ابس تخدام املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.
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اتحة اسرتاتيجيات البحث الأمكل دلهيا عىل قاعدة ويف الوقت نفسه، حث الفريق الفرعي الإدارات أأك .21 رث عىل اإ
بياانت ركن الرباءات وللفريق الفرعي بغية مواصةل املناقشة املتعلقة مبدى نفع هذه املعلومات وفقا ملا ظهر لهذه 

ضايف. وينبغي أأن يكون الهدف هو تقدمي توصيات لإعداد معلوما ذا اكن ينبغي توفري حمتوى اإ ت الإدارات وما اإ
دارة البحث  ىل احلد الأدىن اجلهد اليدوي اذلي جيب أأن يبذهل الفاحصون يف اإ اسرتاتيجية حبث انفعة بشلك يقلل اإ

 ادلويل.

 العبارات املوحدة )ابء(

 5رحبت الإدارات مبرشوع مجموعة العبارات املوحدة اليت تغطي اعتبارات اجلدة والنشاط الابتاكري يف الإطار رمق  .23
يف الآراء املكتوبة والتقارير ادلولية  6من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الإطار رمق  6و 5للامدتَّي والاعرتاضات وفقا 

المتهيدية عن الأهلية للحامية مبوجب براءة واليت نرشها املكتب ادلويل عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي، مع مراعاة 
ىل أأهنا تنوي اس تخدام تكل  مسائل الصياغة الثانوية اليت ينبغي معاجلهتا دارات كثرية اإ عرب املنتدى الإلكرتوين. وأأشارت اإ

العبارات املوحدة مبجرد التفاق عىل صياغة هنائية مع مراعاة املهةل الزمنية الاكفية للتنفيذ، ول س امي فامي يتعلق ابلتغيريات 
طلوبة وتدريب للفاحصَّي. وشددت الإدارات عىل الرضورية يف الأنظمة ادلاخلية لتكنولوجيا املعلومات، وأأية ترجامت م

الطبيعة الاختيارية لتكل العبارات ورضورة احملافظة عىل املرونة وحرية الاجهتاد ليك يمتكن الفاحص من معاجلة مجيع 
 املسائل املعنية عىل حنو يعترب مالمئا للك حاةل.

ت موحدة أأخرى تغطي نصوصا أأخرى يف الآراء ور م أأن بعض الإدارات أأعربت عن رغبهتا يف العمل حنو وضع عبارا .24
املكتوبة والتقارير ادلولية المتهيدية عن الأهلية للحامية مبوجب براءة، أأوىص الفريق الفرعي ابنتظار تنفيذ هذه اجملموعة الأوىل 

وسع أأكرث يف هذا من العبارات وترامك اخلربات دلى الإدارات واملاكتب املعينة واملكتب ادلويل ومس تخديم النظام قبل الت
 املرشوع.

ن الإدارات ترى أأنه من  .25 ىل اجملموعة احملدودة يف الوقت احلايل من العبارات املوحدة وطبيعهتا الاختيارية، فاإ وابلإشارة اإ
دراج هذه اجملموعة الأوىل من العبارات رمسيا يف املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل  السابق لأوانه يف هذه املرحةل أأن يم اإ

حص المتهيدي ادلويل وأأن يعاد طرح مسأأةل الإدراج احملمتل يف املبادئ التوجهيية يف مرحةل لحقة. وفامي يتعلق بأأية وللف
ترجامت مطلوبة للعبارات املوحدة لتدرج يف التقارير املوضوعة بلغات أأخرى غري الإنلكزيية، ذكر املكتب ادلويل أأنه س يعمل 

عد  اد هذه الرتجامت.ابلتعاون مع الإدارات املعنية يف اإ

 وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .26

ىل  )أأ( جيب عىل الإدارات أأن تقدم أأية تعليقات أأخرى عىل صياغة مرشوع مجموعة العبارات املوحدة اإ
 ؛1024املكتب ادلويل عرب املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي قبل هناية أأبريل 

رات يف شلكها الهنايئ، مع مراعاة أأية تعليقات وجيب بعد ذكل عىل املكتب ادلويل أأن يضع العبا )ب(
يتلقاها، ويبلغ مجيع الإدارات رمسيا ابلصياغة الهنائية لتكل العبارات عن طريق تعممي؛ وبعد ذكل ينبغي ترك 

دارة، بناء عىل احتياجاهتا اخلاصة املتعلقة  اترخي الاس تخدام الفعيل الأول لتكل العبارات يف التقارير للك اإ
 ابلتنفيذ.

 ضامن اجلودةمعليات  أأخذ عينات من احلالت يف )جمي(

ىل جدوى  .27 انقشت الإدارات اس تخدام أأخذ عينات من احلالت يف العمليات اليت تقوم هبا لضامن اجلودة، مشرية اإ
ذا نُفذ بشلك متوازن ودون مبالغة يف الإجراءات الشلكية. وأأبلغت الإدارات عن معدلهتا اخملتلفة لأخذ  وقمية أأخذ العينات اإ
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عمتد عىل عوامل كثرية، وترتاوح من معدلت مئوية دنيا منخفضة )وغالبا العينات واملطبقة يف خمتلف احلالت، واليت ت 

ىل  ابملائة يف بعض احلالت، مثل اس تعراض الإجراءات الشلكية، أأو وحدة حالت الاخرتاع، أأو حيث  200عشوائية( اإ
ت قد حتمكها أأيضا . ولوحظ أأن مسأأةل أأخذ العينا”A“يكون البحث ادلويل الأول قد كشف فقط عن استشهادات من الفئة 

 ابلنس بة لالإدارات اليت حصلت عىل هذه الشهادة أأو تسعى للحصول علهيا. ISO 9001شهادة 

ور م أأن ك الإدارات اليت حتدثت يف هذا املوضوع اتفقت عىل أأنه من اجملدي أأن تزيد الإدارات من تبادل املعلومات  .26
نرش املعلومات ذات الصةل عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق عن خمتلفة ممارسات أأخذ العينات ودعت الإدارات اليت مل ت 

رساء "أأفضل املامرسات" يف هذا  هنا أأعربت عن تفضيلها لعدم متابعة أأي معل يف هذه املرحةل حنو اإ ىل نرشها، فاإ الفرعي اإ
ىل الظروف اخملتلفة اليت تعمل الإدارات يف ظلها واحلاجة احلالية للمرونة.  اجملال، مشرية اإ

الفريق الفرعي بأأن الإدارات اليت مل تتبادل حىت الآن املعلومات عن ممارسات أأخذ العينات ومعدلت  وأأوىص .29
 أأخذ العينات دلهيا ينبغي أأن تفعل ذكل، وذكل بنرشها عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.

 تدابري حتسَّي اجلودة .3

آليات لل  )أألف( نشاء أ ىل اإ تعقيب عىل الرأأي املكتوب لإدارة البحث ادلويل التقرير املرحيل عن العمل الهادف اإ
 أأو تقرير البحث ادلويل ولتحليهل

قدم مكتب الياابن للرباءات تقريرا مرحليا .10
4

آلية مقرتحة للماكتب املقرتحة للتعقيب عىل التقارير   نشاء أ عن معهل حنو اإ
ولية اليت ُوجدت فهيا تناقضات يف نتاجئ البحث ادلولية المتهيدية عن الأهلية للحامية مبوجب براءة فامي يتعلق ابلطلبات ادل

جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وهو تقرير اعمتد فيه بدرجة كبرية عىل  والفحص بَّي املرحلتَّي ادلولية والوطنية من اإ
دلراسة التعاونية من ا 3اخلربات املكتس بة من التحليل التعاوين اذلي أأجري مع املكتب الأورويب للرباءات كجزء من املرحةل 

للمقاييس. وحث ك الإدارات عىل املشاركة يف مرشوع جترييب لهذه الآلية للتعقيب والتحليل، ر م الاستامثر الكبري اذلي 
جراء التحليل اذلي يعمتد عىل الأداء اليدوي يف املقام الأول. وس يكون هذا  قد يتطلبه ذكل يف املوارد البرشية من أأجل اإ

اختياراي للك من الإدارات واملاكتب املعينة الراغبة يف تلقي هذه التعقيبات وتقدميها، عىل التوايل، املرشوع التجرييب 
جراء التحليل الالزم للطلبات فامي يتعلق ابلتناقضات املكتشفة.  والتعاون يف اإ

دقيق للأس باب  ورحبت الإدارات بتقرير املكتب الياابين للرباءات، مؤكدة عىل قمية التعقيب وما يليه من حتليل .12
اجلذرية للتناقضات يف نتاجئ البحث والفحص وأأمهية هذه الآلية ابلنس بة لتحسَّي جودة التقارير ادلولية ومن مث تمنية 

داراتن عن قلقهام  الإماكنيات الاكمةل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات كأداة تس تفيد مهنا املاكتب للتشارك يف العمل. وأأعربت اإ
زاء الأثر احملمت دارة بشأأن براءة متنحها تكل الإدارة يف مرحةل لحقة بصفهتا مكتبا معينا.اإ  ل للتعقيب اذلي تتلقاه أأية اإ

 وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .11

ينبغي أأن تقدم الإدارات أأية تعليقات بشأأن مرشوع اس امترة التعقيب عىل اجلودة اليت وضعها املكتب  )أأ(
ل  كرتوين للفريق الفرعي؛الياابين للرباءات عرب املنتدى الإ

دارات دولية  )ب( جيب عىل املكتب ادلويل أأن يدعو، عرب املنتدى الإلكرتوين، الإدارات بصفهتا اكإ
آلية  ىل املشاركة يف ما س يكون يف جوهره مشاريع ثنائية )بَّي الإدارة واملكتب املعَّي( لتجربة أ ومكاكتب معينة اإ

 التعقيب والتحليل املقرتحة؛

                                                
4

 www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21متاح من عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الصفحة  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21
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دارة دولية ومكتبا معينا( أأن تعقب بأأسلوب عام يف ادلورة التالية للفريق جيب عىل الإ  )ج( دارات )بصفهتا اإ
 الفرعي عىل اخلربات املكتس بة والنتاجئ احملققة من املرشوع الرائد.

جراءات ضامن اجلودة )ابء(  القوامئ املرجعية يف اإ

ضامن اجلودة اليت تقوم هبا الإدارات واليت نرشها أأيدت الإدارات الاس تخدام الاختياري للقوامئ املرجعية يف ممارسات  .13
 املكتب ادلويل عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.

ىل احملافظة عىل ما تمتتع به الإدارات من مرونة وحرية يف الاجهتاد، أأظهرت الإدارات أأهنا ل  .14 ىل احلاجة اإ وابلإشارة اإ
ضايف حن رشاد يف جمال أأخذ العينات أأو مجموعة متثل احلد ترى يف هذا الوقت قمية اكفية لإجراء معل اإ نشاء قوامئ مرجعية لالإ و اإ

ضافية  عالميا أأن يكون هناك أأمثةل اإ نه قد يكون من اجملدي اإ الأدىن من العنارص والنسق العام لهذه القوامئ. ومع ذكل، فاإ
 للقوامئ املرجعية اليت تس تخدهما الإدارات.

 وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .15

من املبادئ التوجهيية  12ينبغي أأن يدرج املكتب ادلويل مرشوع التعديالت املقرتحة يف الفصل  )أأ(
جراءات  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لينص عىل الاس تخدام الاختياري للقوامئ املرجعية يف اإ

ىل ك الأطراف املع  نية لأغراض التشاور بشأأن ضامن اجلودة اليت تقوم هبا الإدارات، وذكل يف تعمميه التايل اإ
دخالها عىل تكل املبادئ التوجهيية.  التعديالت الأخرى املقرتح اإ

ينبغي أأن تنرش الإدارات يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي أأمثةل للقوامئ املرجعية اليت قد تقدم  )ب(
دارات الأخرى.  أأمثةل انفعة لالإ

 وحدة الاخرتاع )جمي(

الهيئة الأسرتالية للملكية الفكرية املنشور يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي، واذلي يدعو أأيدت الإدارات اقرتاح  .16
ىل أأن الأمثةل احلالية املعطاة  لقيام الإدارات مبزيد من العمل لتحسَّي رشوح وأأمثةل احلالت املعقدة لوحدة الاخرتاع، مشرية اإ

ي ادلويل، ر م أأهنا تعترب بصفة عامة جمدية للغاية يف معظم احلالت، ل يف املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيد
رشادا اكفيا للفاحصَّي يف مثل هذه احلالت املعقدة.  توفر اإ

 وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .17

جيب عىل الإدارات اليت مل تتبادل حىت الآن املبادئ التوجهيية القامئة واملواد التدريبية وغريها من  )أأ(
ومات املالمئة للنظر يف حالت وحدة الاخرتاع أأن تفعل ذكل بنرش هذه املواد عىل املنتدى الإلكرتوين املعل

 للفريق الفرعي؛

جيب عىل املكتب ادلويل أأن ينشئ فرقة معل يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي ليبدأأ معل  )ب(
اع، ودلعوة الإدارات الراغبة يف قيادة فرقة الإدارات حنو حتسَّي رشوح وأأمثةل احلالت املعقدة لوحدة الاخرت 

خطار املكتب ادلويل بذكل. ىل اإ  العمل هذه اإ
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 مقاييس اجلودة .4

 (C. PCT 1398خصائص تقارير البحث ادلويل )التعممي )أألف( 

ىل أأهنا وجدت تقرير خصائص تقارير البحث ادلويل قامي للغاية كأداة "للتقيمي اذلايت .16 ". أأشار عدد كبري من الإدارات اإ
وأأضافت هذه الإدارات أأن الأمر اكن يس تحق عناء المتحيص ادلقيق للعثور عىل معلومات تتيح فهام أأفضل لعمل الإدارة 

ىل حتقيقات أأمعق.  ولتحديد اجملالت اليت ُوجدت فهيا نتاجئ غري متوقعة، داعية اإ

ىل جعل هذه املهمة صعبة، ولكن ك املعلو  .19 مات اكنت انفعة يف نظر البعض عىل وقد أأدى جحم املعلومات يف التقرير اإ
دارات برؤية الاجتاهات املوجودة داخل ماكتهبا  الأقل. ور م أأن معظم املعلومات اكن الغرض الأويل مهنا هو السامح لالإ

دارات أأخرى انفعة وأأعربت عن تفضيلها ملواصةل تقدمي الرسوم البيانية  دارات عديدة أأن املقارانت مع اإ نفسها، فقد وجدت اإ
دارة. اليت  حتتوي عىل معلومات مجليع الإدارات معا، بدل من فصلها يف تقارير منفصةل للك اإ

ل .30 أأنه قد يكون من املفيد أأن تصبح  وبناء عىل ذكل، مل يبد أأن هناك حاجة لتغيري طبيعة التقرير تغيريا جوهراي. اإ
ىل أأن هناك منظمة معنية بصناعة أأش باه  البياانت الأساس ية أأسهل يف التحديد والنفاذ. وقد أأشار املكتب الأورويب للرباءات اإ

 املوصالت أأعربت عن اهامتهما ابملعلومات اليت ختص قطاعها، واقرتح أأن هذا قد ميثل جمال تقنيا صاحلا لالس تخدام كقاعدة
ىل تقس اميت املعلومات حبسب اجملال.  اختبار لتحسَّي النفاذ اإ

واكن من أأمه الشواغل املتعلقة ابلتقارير أأن املعلومات قدمية وقد يس تغرق الأمر عدة س نوات قبل أأن متك ن البياانت  .32
لهيا ابعتبارها  جراءات قد تتخذها لتحقيق تقدم يف مسائل معينة ينظر اإ آاثر أأية اإ مشاك، اكلستشهاد الإدارات من رؤية أ

ىل أأن تمتكن الإدارات من تسلمي  نه ل يبدو أأن هناك أأمال كبريا يف حتسَّي هذا الوضع اإ بس ندات غري الرباءات. وللأسف، فاإ
ىل قاعدة بياانت ميكن من  آليا حبيث ميكن اس تريادها مبارشة اإ معلومات الاستشهاد للمكتب ادلويل بنسق ميكن قراءته أ

عداد الإحصاءا  ت.خاللها اإ

جراء دراسة أأمعق ملوضوعات معينة، مثل اس تحداث  .31 وقد لحظ املكتب ادلويل وجود رغبة يف توفر أأدوات تتيح اإ
ضافية أأو حتديد طلبات دولية فردية تتسم خبصائص معينة. ولكنه يرى أأن الاحامتل ضعيف لتوفري أأدوات  تقس اميت بطرق اإ

املعنية قاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات، اليت تس تقى مهنا  معينة يف املس تقبل القريب ويقرتح أأن تس تخدم الإدارات
 غالبية املعلومات ذات الصةل.

عداد هذا التقرير يف الأعوام املقبةل، ولكنه ينبغي  .33 وأأوىص الفريق الفرعي بأأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يواصل اإ
لهيا، ويس ت ىل املعلومات املقسمة أأن يعمل عىل حتسَّي تقدمي املعلومات ادلامعة والنفاذ اإ حدث تدابري جتعل النفاذ اإ

 حسب اجملال التقين أأكرث سهوةل.

لهيا من التقرير ملساعدة  .34 وأأوىص الفريق الفرعي أأيضا بأأن الإدارات ينبغي أأن تتبادل النتاجئ اليت تتوصل اإ
ا التقرير بغية تقدمي الإدارات الأخرى يف حتليلها اخلاص ولإخطار املكتب ادلويل يف فهم الطرق اليت اس ُتخدم هب

املعلومات بطريقة تالمئ احتياجات الإدارات بشلك أأفضل. ومن احملمتل أأن يكون املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي 
 هو املاكن املالمئ ذلكل.

جراء  .35 وأأوىص الفريق الفرعي أأخريا بأأن الإدارات املعنية ينبغي أأن تتصل ابملكتب الأورويب للرباءات من أأجل اإ
عداد مجموعة من الأمثةل العملية ليناقش الفريق الفرعي املعلومات اليت مناقشا ت ثنائية حول جوانب التقرير هبدف اإ

دارات.  ميكن العثور علهيا يف البياانت اليت ميكن أأن توفر معلومات انفعة لالإ
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طار مقاييس ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )ابء(  اإ

عداد املقاييس املطلوبة. ور م أأن هناك مجموعة واسعة من رفع املكتب ادلويل تقريرا عن التقدم ا .36 ذلي أأحرزه يف اإ
عدادها بطريقة ذات نفع واَّض. وقد  املقاييس بدت ممكنة من البياانت املتاحة، فقد وجد املكتب ادلويل صعوابت مجة يف اإ

جراء مزيد من الع ىل فهم أأفضل ُأعدت نس بة ضئيةل من املقاييس املطلوبة كأمثةل للنظر فهيا. وسيم اإ مل عند التوصل اإ
 للمتطلبات احلقيقية.

 وتنوعت الشواغل بَّي فئات عديدة: .37

ىل وجود مئات من ملفات البياانت )حىت بدون  )أأ( قد يؤدي تقدمي ك عنارص املعلومات املطلوبة مكلفات اثبتة اإ
لأي غرض معَّي وتتأأكد مما  تصوير بياين( وس يكون من الصعب عىل املاكتب أأن جتد بسهوةل وموثوقية امللف املالمئ

 ميثهل ابلتحديد.

توجد بعض املقاييس املقرتحة اليت قد تكون مضلةل. مفثال، قد يؤدي امتداد الفرتات الزمنية بَّي توارخي  )ب(
ىل جعل متوسط الفرتات الزمنية من أأي من تكل التوارخي خمتلفة كثريا عن القمية الوسطى  الأولوية وتوارخي الإيداع اإ

ىل اس تنتاجات خاطئة يف حاةل عدم رؤية الامتداد الزمين؛ ومن انحية للفرتات  الزمنية. وميكن لهذا أأن يؤدي بسهوةل اإ
نه من الصعب بصفة عامة أأن تؤخذ الامتدادات كرمق وحيد بدون متثيل بياين.  أأخرى، فاإ

حصاءات خمتلفة، ولكن هذه قد يتطلب حتقيق الاس تفادة املثىل من املعلومات غالبا امجلع بَّي معلومات من  )ج( اإ
جراء مقارنة مبارشة بيهنا )مفثال، قد يستند بعض  ىل أأسس مقارنة خمتلفة، وذلكل ل ميكن اإ املعلومات غالبا ما تستند اإ

ىل توارخي  حصاءات أأخرى اإ ىل طلبات دولية تقع توارخي أأولويهتا داخل فرتات معينة، يف حَّي تستند اإ الإحصاءات اإ
جراء معَّي(. الإيداع، وتستند غريها ىل اترخي وقوع اإ  اإ

مثة مقاييس كثرية قد يصعب تقيميها من جداول البياانت، ولكن ميكن متثيلها بيانيا بطرق عديدة خمتلفة. وليس  )د(
م صورا بيانية اثبتة للك املقاييس املقرتحة، ولكن عند تقدميها جيب أأن يكون الغرض مهنا واحضا  من العميل أأن تقدن

 ر النسق الأكرث فعالية.حبيث ميكن اختيا

حيث حدثت بعض الأخطاء، مثال، عند قيام املكتب  –تتضمن بعض حقول البياانت عددا كبريا من العيوب  )ه(
ادلويل ابلنقل اليدوي، وهناك عنارص بياانت كثرية مل يم تلقهيا عىل الإطالق من املاكتب املسؤوةل عن الإجراء املعين. 

م املقاييس بطريقة تراعي جيدا الإسقاطات وجيب فهم التقييدات فهام حص  يحا ليك ميكن تقليل الأخطاء حيامث أأمكن وتقدن
 الكبرية.

ضافية قد يكون انفعا، مثل أأوقات الإجراءات من اترخي تلقي رسوم  .36 ولحظت الإدارات أأن اس تحداث تقس اميت اإ
ذا اكنت هناك دعوات  ذن الأمن الوطين، أأو ما اإ ىل وحدة البحث أأو من وقت استيفاء اإ ضافية نظرا لالفتقار اإ دلفع رسوم اإ

ىل أأن ترسلها املاكتب  ىل أأنه ل ميكل مثل هذه املعلومات بصفة عامة وأأنه حيتاج اإ ل أأن املكتب ادلويل أأشار اإ الاخرتاع. اإ
ليه يف نسق قابل للمعاجلة الآلية حىت يمتكن من تقدمي هذه املقاييس.  املسؤوةل اإ

ا هذا البند من جدول الأعامل متاثل يف طبيعهتا يف الواقع تكل اليت تتصل خبصائص ولوحظ أأن املقاييس اليت يتضمهن .39
 تقارير البحث ادلويل وأأن املوضوعات ينبغي، لأغراض كثرية، النظر فهيا مكوضوع واحد.

 خمتلفة: واقرتح املكتب ادلويل أأنه من احملمتل أأن يكون الأسلوب الأكرث فعالية هو معاجلة املقاييس اخملتلفة بطرائق .40
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فبعض املقاييس لها أأمهية بوجه خاص يف الإدارة الفعاةل ملاكتب تسُّ الطلبات والإدارات ادلولية واملكتب  )أأ(
ادلويل. وينبغي تقدمي هذه املقاييس كتقارير منتظمة بأأنساق تعمتد عىل الأشاكل البيانية واجلداول، وبشلك يسهل عىل 

جراء رضوري ملواهجة املشالكت أأو التحدايت يف املاكتب املعنية فهم املسائل ادلورية ا ملهمة ليك تمتكن من اختاذ أأي اإ
 عبء العمل.

وقد يتوقع ملقاييس أأخرى أأن تس تخدم بشلك متكرر لفهم مسائل تتطلب أأداء املكتب لتحليل هل أأمهيته  )ب(
نه جيري حاليا اختبارا للتوسع يف مركز الويب و للبياانت الإحصائية عن امللكية ابلنس بة للمشلكة. وقال املكتب ادلويل اإ

الفكرية
5

ىل املعلومات العامة واملتاحة حاليا املتعلقة   حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلإضافة اإ بغية تضمَّي اإ
ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة. وسوف يتاح هذا للجمهور قريبا. ومن املأأمول أأن 

ىل توفري معظم الإحصاءات يف هذه الفئة بشلك أأكرث حتديثا وسهوةل يف الاس تخدام من الاحتفاظ يؤدي  هذا الإجراء اإ
 بعدد كبري من امللفات الثابتة.

ل كعنارص من املعلومات تس تخدم مرة  )ج( ومثة بعض املقاييس املفصةل اليت قد ل تكون رضورية يف الواقع اإ
ويل عىل أأداء الاس تعالمات املوىص هبا سلفا حمدودة جدا، ولكن هذا قد يكون ر م واحدة. وتعترب قدرة املكتب ادل

 ذكل الهنج الأكرث فعالية يف بعض املسائل.

واتفق الفريق الفرعي عىل انتظار توفر معلومات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مركز الويبو للبياانت  .42
ىل حتليل املقاييس املقدمة حىت الإحصائية عن امللكية الفكرية وتقيمي الاحتياجا ت ملزيد من التطوير اذلي يستند اإ

 الآن وفعالية مركز البياانت.

 من مرشوع املقاييس التعاوين 3حتديث للمرحةل  )جمي(

قدم املكتب الأورويب للرباءات عرضا عن العمل اذلي أأجنزه هو ومكتب الياابن للرباءات يف حتليل الإجراء الأول يف  .41
دارة للبحث ادلويل. وقد  آخر ابعتباره اإ زاء الطلبات ادلولية اليت يعاجلها مكتب أ املرحةل الوطنية اذلي يتخذه أأحد املاكتب اإ

يف التصنيف ادلويل للرباءات )أأنظمة مراقبة املرور(.  G08Gةل من الفئة الفرعية حا 112تضمن هذا متحيصا تفصيليا لعدد 
ىل تعميق فهم املكتب.  وهو مهنج اكن يتأألف من ثالثة أأنشطة رئيس ية مرتابطة. وقد أأفرز ك مهنا معلومات انفعة أأدت اإ

 واكنت اخلطوات الثالث يه:

 تبادل البياانت املنظمة وحتليلها؛ )أأ(

جراءات املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية؛تقس مي ال  )ب( ىل فئات وفقا لنتاجئ اإ  طلبات اإ

 التحليل املتعمق للحالت ذات الأمهية اخلاصة. )ج(

ىل  20وبفضل هذه املهنجية، مت بكفاءة مجع مكيات كبرية من البياانت النافعة يف غضون زمن يرتاوح بَّي  .43  30دقائق اإ
ىل بعض الوقت الإضايف للك ملف، ولكن هذا الوقت مت دقيقة للك حاةل يف اخلطوة )ب(. أأما  اخلطوة )ج( فقد احتاجت اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن أأس باب التناقضات. وقد  ىل أأن الفاحصَّي من الك املكتبَّي توصلوا خالهل اإ اس تغالهل جيدا نظرا اإ
جراؤها، كام هو ا ىل درجة كبرية مع دراسات أأخرى مت اإ حلال فامي يتعلق ابلطلبات املعاجلة وفقا اكنت نتاجئ التحليل متسقة اإ

 .لطريق الرسيع ملتابعة الرباءاتل

                                                
5

 ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch 

http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch
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ىل أأقىص درجة وأأعرب عن أأمهل يف توس يع نطاقه ليشمل  .44 وذكر مكتب الياابن للرباءات أأنه وجد املرشوع انفعا اإ
 جمالت تكنولوجية أأخرى، مع مراعاة توفر املوارد.

 أأفاكر أأخرى لتحسَّي اجلودة .5

حدى الإدارات، أأوىص الفريق الفرعي بتخصيص بعض الوقت يف ادلورة املقبةل للفريق الفرعي  بناء عىل اقرتاح .45 اإ
أأو  ISO 9001لإجراء مناقشات بشأأن املسائل املتصةل ابجلودة واليت متثل أأمهية للك الإدارات اليت حصلت عىل شهادة 

حة للك الإدارات، مبا فهيا تكل اليت مل حتصل عىل اليت تسعى للحصول علهيا، عىل أأن تكون املشاركة يف هذه املناقشات مفتو 
 الشهادة أأو اليت ل تسعى للحصول علهيا يف هذه املرحةل.

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


