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 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشرونة والعادية احلادي)الدورة  واألربعون التاسعة الدورة
 2017 أأكتوبر 11اإىل  2جنيف، من 

 
 

تعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل يف إطار 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 ملخص
دارة للبحث ادلويل و  مكتب الفلبني للملكية الفكريةتعيني بشأأن اذ قرار ختتدعو هذه الوثيقة امجلعية ل .1 دارة للفحص اإ كإ

طار المتهيدي ادلويل  مراعاة مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون ، مع معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف اإ
ىل املوافقة عىلو املكتب. عية عتعيني امجل اتفقت ابلإجامع عىل توصية اليت  بشأأن الرباءات نص مرشوع  امجلعّية مدعّوة أأيضا اإ

دارة للبحث ادلويل واإ مكتب الفلبني للملكية الفكرية التفاق فامي يتعلق ععمل   .دارة للفحص المتهيدي ادلويلكإ

 معلومات أأساس ية
دارات الفحص المتهيدي ادلويل  .2 دارات البحث ادلويل واإ طار يقع تعيني اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف نطاق  يف اإ

" من الالحئة 4"1.63" و4"1.36( من املعاهدة املذكورة. وتقيض القاعداتن 3)32( و3)16املاداتن اختصاص امجلعية وحتمكه 
 .التنفيذية للمعاهدة عأأن أأي تعيني س يكون شامال للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لكهيام

دة التعاون بشأأن الرباءات يف معاًل ابلفقرة )ج( من الإجراءات املنصوص علهيا يف التفامه اذلي اعمتدته مجعية معاهو  .3
 2، أأعرب مكتب الفلبني للملكية الفكرية يف (PCT/A/46/6من الوثيقة  25)الفقرة  دورهتا السادسة والأرععني

دارة للفحص عن رغبته يف  2016 ربسبمت دارة للبحث ادلويل واإ نه مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كإ الامتس أأن تعّيِّ
وترد  .الواثئق ادلامعة لطلبه 2017مارس  8اًل ابلفقرة )(( من الإجراءات، قدم  مكتب الفلبني يف ومع المتهيدي ادلويل.

 لواردة يف مرفق هذه الوثيقة.، اPCT/CTC/30/2 Rev يف مرفق الوثيقةهذه الواثئق نسخة من 
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 اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمشورة 
مكتب مشورهتا بشأأن تعيني جلنة التعاون التقين أأسدت  ،( من املعاهدة3)32و )(((3)16 نياملادتمبقتىض  معال .4

دارة للفحص المتهيدي ادلويل دارة للبحث ادلويل واإ اليت عقدت يف  يف دورهتا الثالثني، وذكل الفلبني للملكية الفكرية كإ
ىل  8جنيف من  مشورة )املرفقة هبذه الوثيقة(  PCT/CTC/30/26من الوثيقة  10. وتلخص الفقرة 2017مايو  12اإ

 اللجنة كام ييل:

ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عتعيني مكتب الفلبني  .8"
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  "للملكية الفكرية كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويلوع اتفاق بشأأن معل مرش   مكتب الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل واإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل عىل 3)32()ب( و3)16مبقتىض املادتني  .5 ( من املعاهدة، يتوقف تعيني اإ

نص هذه الوثيقة نممة املعنية واملكتب ادلويل. وررد يف مرفق اتفاق يرُب ، رهن موافقة امجلعية، عني املكتب املعين أأو امل 
لأحاك  الواردة يف التفاقات املتعلقة امواد التفاق تطاعق املكتب ادلويل. و و مكتب الفلبني للملكية الفكرية مرشوع اتفاق عني 

، غري أأّن اترخي PCT/A/49/2، والواردة يف الوثيقة تعيني الإدارات القامئة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل متديدب 
 عدء النفاذ ترك مفتوحا.

نه س يصبح ساراي مع عدء نفاذ التفاق عني  .6 ذا وافقت امجلعية عىل التعيني، فاإ واملكتب مكتب الفلبني للملكية الفكرية واإ
دارة دولية. وترد تفاصيل هذا التوقيت جاهزا لبدء العمل كإ مكتب الفلبني للملكية الفكرية ذكل حني يصبح ركون و ادلويل. 
جراءات تعيني الإدارات ادلولية اذلي اعمتدته  يف الفقرة مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف )د( من التفامه بشأأن اإ

ىل  22)ادلورة الاس تثنائية الساععة والعرشرن( من دورهتا السادسة والأرععني   ة:، وفامي ييل نّص الفقر 2014سبمترب  30اإ

وينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع معايري  )د("
دارًة دولية يف أأقرب وقت  بل امجلعية، وركون مس تعدًا لبدء العمل عوصفه اإ التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من قِّ

شهرًا تقريبًا ععد التعيني. وفامي خيص رشط أأن ركون دلى املكتب  18ممكن عىل حنو معقول ععد التعيني، مبا ل يتجاوز 
الطالب للتعيني نما  لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العمل، فعند 

ل أأن تكون انعدا  ذكل النما  وقت التعيني من قبل امجلعية، ركفي أأن ركون قد ُخطط للنما  بشلك كمل، ويُف ضم
 "هناك أأنممة مماثةل مس تخدمة يف أأعامل البحث والفحص الوطين لإبراز اخلربة املناس بة.

التارخي وهو ذات ، 2027ديسمرب  31من مرشوع التفاق، س يمّل مرشوع التفاق ساراي حىت  10 ومبوجب املادة .7
دلويل والفحص المتهيدي ادلويل، والوارد يف متديد تعيني الإدارات القامئة للبحث اب املتعلقة لتفاقات احملدد يف ا
 .PCT/A/49/2 الوثيقة

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  .8 اإ
( 3)16الرباءات مدعوة، طبقا لأحاك  املادتني 

ىل ما ييل:3)32و  ( من تكل املعاهدة، اإ

ىل ممثل مكتب الفلبني "1"  الاس امتع اإ
ومراعاة مشورة اللجنة ملكية الفكرية لل 

ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون املعنية 
من  4ن الرباءات املعروضة يف الفقرة بشأأ 

 ؛PCT/A/49/3 الوثيقة
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واملوافقة عىل نص مرشوع  "2"
مكتب الفلبني للملكية التفاق عني 
واملكتب ادلويل، كام جاء يف الفكرية 
 ؛PCT/A/49/3 الوثيقةمرفق 

مكتب الفلبني للملكية وتعيني  "3"
للبحث ادلويل واإدارة  كإدارةالفكرية 

للفحص المتهيدي ادلويل ليبدأأ معهل هبذه 
الصفة اعتبارا من عدء نفاذ التفاق 

 .2027 ديسمرب 31 وحىت

 

]ييل ذكل املرفق والوثيقتان 
PCT/CTC/30/2 Rev. 

 [PCT/CTC/30/26و
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 املرفق
 مرشوع اتفاق

 مكتب الفلبني للملكية الفكريةعني 
 واملكتب ادلويل للمنممة العاملية للملكية الفكرية

دارة للبحث ادلويلمكتب الفلبني للملكية الفكرية فامي خيص معل   كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  واإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ

 ديباجة

 واملكتب ادلويل للمنممة العاملية للملكية الفكرية، مكتب الفلبني للملكية الفكرية

ذ يعتربان ىل قامت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتأأّن  اإ مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ، ععد الاس امتع اإ
دارة للمكتب الفلبني للملكية الفكرية  عتعيني ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، دارة للبحث ادلويل واإ فحص المتهيدي ادلويل كإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا   ،(3)32و( 3)16 تنيللامديف اإ

 ييل:يوافقان عىل ما 

 1املادة 

 عباراتاملصطلحات وال 

 لأغراض هذا التفاق: (1)

 تعىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛"املعاهدة"  أأ()

 تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛ التنفيذية" حئة"الال ب()

 ؛تعىن التعلاميت الإدارية للمعاهدة "داريةالإ تعلاميت "ال  )ج(

حدى مواد املعاهدة )تعىن "املادة"  )د( شارة اإ حدى مواد هذا التفاق اإىل حمّددةما مل توجد اإ  ؛(اإ

حدى قواعد تعىن  "قاعدة"ال )((  ؛التنفيذية الالحئةاإ

 تعىن دوة طرف يف املعاهدة؛" تعاقدةامل وة "ادل (و)

 ؛مكتب الفلبني للملكية الفكرية" تعين دارة"الإ  (ز)

 املكتب ادلويل للمنممة العاملية للملكية الفكرية. " يعيناملكتب ادلويل" (ح)

 أأيضااملس تخدمة يف التفاق واملس تخدمة الأخرى  عباراتركون للك املصطلحات وال  لأغراض هذا التفاقو (2)
 والتعلاميت الإدارية.التنفيذية الوارد يف املعاهدة والالحئة نفسه التعلاميت الإدارية املعىن  أأو التنفيذية الحئةال ة أأويف املعاهد
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 2املادة 
 الالزتامات الأساس ية

دارة وظائفها الأخرى وتقو  ع، لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلابالإدارة  ضطلعت (1) دارة للبحث ادلويل واإ كإ
 .والتعلاميت الإدارية وهذا التفاقالتنفيذية عاهدة والالحئة حس امب هو منصوص عليه يف امل ،للفحص المتهيدي ادلويل

للبحث ادلويل  املشرتكةلك القواعد ، بحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلابل  اضطالعهايف ، الإدارةطبق ت و  (2)
ابملبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص وجه خاص عىل ، وهتتدي وتلزت  هبا والفحص المتهيدي ادلويل

 البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

لمتطلبات الواردة يف املبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن ل  وفقا اجلودةدارة لإ لإدارة نما  وركون دلى ا (3)
 ادلويل.الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي 

لك مهنام  اإىل وظائف، ابلنمر أأدانه املبيّنة أأداء الوظائفيف املساعدة  واملكتب ادلويل ويتبادل لك من الإدارة (4)
دارة واملكتب وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة ل والتعلاميت الإدارية وهذا التفاقالتنفيذية ملعاهدة والالحئة ا مبوجب الإ
 .عىل حد سواء ادلويل

 3ادة امل
 اختصاصات الإدارة

دارة  عملت (1)  الطلبات تسمل ودع دلى مكتبالطلبات ادلولية اليت تعأأي من  يتعلق للبحث ادلويل فاميالإدارة كإ
، هبذا الغرضكتب الإدارة املعنية ذكل امل د تكل ادلوة برشط أأن حيدّ عن  نياعةاملكتب اذلي يعمل  دوة متعاقدة أأو يةالتاعع لأ 

دة يف أأكرث من اللغات احملدّ  علغة واحدة أأوواردة  قدمة لأغراض البحث ادلويلهتا املترجام أأو الطلبات تكلوأأن تكون 
وأأن ركون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء، وأأن ركون أأي من الرشوط ، هذا التفاقأألف من  رفقامل

 .اس تويف أألف من هذا التفاق قد الأخرى املتعلقة عتكل الطلبات عىل النحو احملّدد يف املرفق

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  الإدارةتعمل و  (2)  تسمل دلى مكتب اليت تودع يةول ادل اتطلبمن ال أأي فامي يتعلق عكإ
كتب الإدارة املعنية ذكل امل د برشط أأن حيدّ ، تكل ادلوة نياعة عناملكتب اذلي يعمل  دوة متعاقدة أأو يةالتاعع لأ  الطلبات
أأكرث من  علغة واحدة أأوالفحص المتهيدي ادلويل واردة قدمة لأغراض هتا املترجام أأو الطلبات تكل، وأأن تكون الغرضهبذا 

وأأن ركون  ،قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء، وأأن ركون مودع الطلب هذا التفاقرفق أألف من دة يف املاللغات احملدّ 
 .اس تويف أأي من الرشوط الأخرى املتعلقة عتكل الطلبات عىل النحو احملّدد يف املرفق أألف من هذا التفاق قد

الطلـبات طبقا  لتسملاملكتب ادلويل ابعتباره مكتبا  دلىطلب دويل  ويف احلالت اليت يودع فهيا (3)
تسمل خمتص مبوجب مكتب  الطلب قد أأودع دلى ( كام لو كن2( و)1) "، تطبق الفقراتن3)أأ("1.19 للقاعدة

 ".1"2.19القاعدة  )ج( أأو )ب( أأو "، أأو2" " أأو1)أأ("1.19 قاعدةال

)اثنيا( مضن احلدود اليت تقّررها، كام هو مبنّي 45وتقو  الإدارة عأأنشطة البحث ادلويل الإضايف طبقا للقاعدة  (4)
 .من هذا التفاقابء يف املرفق 
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 4املادة 
 حفصها أأو احبهثطلوب املوضوعات غري امل

أأي طلب دويل ، فامي خيص "1()أأ("4)34الفحص طبقا للامدة  "، أأو1()أأ("2)17ل تلزت  الإدارة ابلبحث طبقا للامدة 
 املوضوعات، فامي عدا احلال، حسب 1.67 أأو 1.39 يف القاعدة منصوص عليهالطلب يتصل مبوضوع  ذكل أأنّ  طاملا اعتربت

 من هذا التفاق. جمي املرفقيف  اعياهنرد او ال

 5املادة 
 والأتعابالرسو  

دارة حتصيلها فامي  دال رفقرد يف املر (1) من هذا التفاق جدول بلك الرسو  ولك الأتعاب الأخرى اليت حيق لالإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل.ص الأعامل اليت تضطلع هبا خي دارة للبحث ادلويل واإ  كإ

 ا ييل:مب ،من هذا التفاق دالاملرفق يف  املبيّنةلرشوط واحلدود رة، مضن االإدا قو تو  (2)

، يضهختف  عن ذكل الرمس أأوتنازل ال  رّد جزء منه، أأو بحث أأوال رمس املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك  ردّ  "1"
ىل ، بشلك لكي أأوتقررر البحث ادلويليف احلالت اليت ميكن أأن يستند فهيا  دة يف حبث ساعق النتاجئ الوار  جزيئ، اإ

 ؛(1.41و 3.16)القاعداتن 

 يُعترب الطلب ادلويل أأواليت يُسحب فهيا  يف احلالتالبحث  املبلغ اذلي ُدفع لسداد رمس ردّ و  "2"
 مسحواب قبل عدء البحث ادلويل.

رمس املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك ، من هذا التفاق دالاملرفق يف  املبيّنةلرشوط واحلدود وترّد الإدارة، مضن ا (3)
( 3.58)القاعدة  كام لو مل يُقد الفحص المتهيدي ادلويل  طلبيف احلالت اليت يُعترب فهيا  رّد جزء منه أأو الفحص المتهيدي

 قبل عدء الفحص المتهيدي ادلويل. من قبل صاحبهالطلب ادلويل  يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو أأو

 6ادة امل
 يفالتصن 

 .)ب(، تبنّي الإدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات فقط5.70)أأ( و3.43لأغراض تطبيق القاعدتني 
دارة أأيضا، طبقا للقاعدتني  ، أأن تبنّي تصنيف املوضوع وفقا لأي تصنيف أ خر للرباءات ررد عيانه يف 5.70و 3.43وجيوز لالإ

 يت تقّررها كام هو مبنّي يف ذكل املرفق.من هذا التفاق مضن احلدود ال هاءاملرفق 

 7املادة 
 الإدارة يت تس تخدهمالغات املراسةل ال

حدى  اللغة أأو تس تخد  الإدارةخالف املراسالت مع املكتب ادلويل، و لأغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات،  اإ
لهيا لإدارة ا اليت ترّصحاللغات  واللغة أأو أألف املرفقيف اللغات املذكورة  ، مع مراعاة اللغة أأوواويف املرفق  اللغات املشار اإ

 .)ب(2.92س تخداهما طبقًا للقاعدة اب

 8املادة 
 البحث ادلويل الطاعع

 من هذا التفاق. زايتضطلع الإدارة عأأنشطة البحث ادلويل الطاعع مضن احلدود اليت تقّررها كام هو وارد يف املرفق 
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 9املادة 
 النفاذ عدء

خطار توهجه  ملدرر العا  للمنممة العاملية للملكية الفكريةحتّدده الإدارة وتبلّغه اهذا التفاق يف اترخي بدأأ نفاذ ي  يف اإ
ليه  .أأن ركون ذكل التارخي ععد اترخي الإخطار بشهر واحد عىل الأقل عىل، اإ

 10املادة 
 املدة والتجديد

شهر  أأقصاه عدء التفاوض عىل جتديده يف موعده يف  عىل الطرفني. و 2027 ديسمرب 31حىت  سارايهذا التفاق  يملّ 
 .2026 يوليو

 11املادة 
 التعديل

حتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات، الامجعية ، رهن موافقة جيوز (3( و)2الفقرتني ) أأحاك الإخالل ع دون (1)
دخال   .املتفق عليهيف التارخي  تالالتعديتكل ويبدأأ نفاذ عني الطرفني فيه. مبوجب اتفاق التفاق هذا ت عىل تعديالاإ

هذا التفاق مبوجب اتفاق عني املدرر  عىل مرفقاتتعديالت  دخال( جيوز اإ 3الفقرة ) أأحاك الإخالل عودون  (2)
 (، يبدأأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.4الفقرة ) وابلرمغ من أأحاك العا  للمنممة العاملية للملكية الفكرية والإدارة. 

خطار دارة، يف جيوز لالإ و  (3)  لمنممة العاملية للملكية الفكرية:ل ا  العدرر امله اإىل وهجتاإ

ضافة لغات  "1" ىل اإ  من هذا التفاق؛ أألف املرفقما ورد يف اإ

 ابء من هذا التفاق؛ وتعديل البياانت املتعلقة ابلبحث ادلويل الإضايف الواردة يف املرفق "2"

 من هذا التفاق؛ دال املرفقالوارد يف  تعديل جدول الرسو  والأتعابو  "3"

 من هذا التفاق؛هاء وتعديل البياانت املتعلقة عأأنممة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق  "4"

 ؛من هذا التفاق واو املرفقلغات املراسةل الواردة يف عالبياانت املتعلقة تعديل و  "5"

 من هذا التفاق. زايالطاعع الواردة يف املرفق لبحث ادلويل اباملتعلقة وتعديل البياانت  "6"

 ( يف التارخي احملّدد يف الإخطار، رشط أأن ركون ذكل التارخي:3دأأ نفاذ أأي تعديل أأخطر عه وفقا للفقرة )يبو  (4)

ععد اترخي اس تال  الإخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أأشهر عىل الأقل فامي خيص أأي تعديل  "1"
 ويقيض عأأن الإدارة مل تعد تضطلع عأأنشطة البحث ادلويل الإضايف؛ ابءيُدخل عىل املرفق 

وععد اترخي اس تال  الإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهررن عىل الأقل فامي خيص أأي تغيري يف العمةل  "2"
ضافة لرسو  أأو أأتعاب جديدة، وأأي تغيري يف ادالأأو مبلغ الرسو  أأو الأتعاب الواردة يف املرفق  لرشوط ، وأأية اإ

  أأو ختفيضها. دالاخلاصة برّد الرسو  الواردة يف املرفق 
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 12املادة 
 الإهناء

 :التاليتني احلالتني يف 2027من ديسمرب  31هذا التفاق قبل رساين ينهتيي  (1)

ذا وجه "1" ىل مكتب الفلبني للملكية الفكرية  اإ  مكتوابً شعارا اإ  لمنممة العاملية للملكية الفكريةل عا  الدرر املاإ
هناء هذا التفاق  ؛ابإ

ذا  أأو "2" مكتب الفلبني للملكية  مكتواب اإىل شعارااإ  املدرر العا  للمنممة العاملية للملكية الفكرية وجهاإ
هناء هذا التفاقالفكرية   .ابإ

هنائهععد عا  واحد من  (1فقرة )وينهتيي رساين هذا التفاق مبوجب ال (2) مل  ، مااس تال  أأحد الطرفني الإشعار ابإ
 يتفق الطرفان عىل مدة أأقرص. أأو الإشعارد مدة أأطول يف دّ حتُ 

 هذا التفاق.الطرفان عىل ع وقّ  ا تقد ثباات ملاإ و 

 الإنلكزيية. عنسختني أأصيلتني ابللغة [التارخي[ يف ]املدينة]ر يف رّ حُ 

 :الفكرية للمنممة العاملية للملكيةنياعة عن املكتب ادلويل  :مكتب الفلبني للملكية الفكريةنياعة عن 

[…] 

 

[…] 
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 أألف رفقامل
 ادلول واللغات

 من هذا التفاق حتدد الإدارة: 3طبقا للامدة 

 ابمسها:اليت تعمل التالية  لادلو  "1"

 أأية دوة متعاقدة(: 1)3وفقًا للامدة 

 أأية دوة متعاقدة(: 2)3وفقًا للامدة 

(، تصبح الإدارة 2( و)1)3حال حّدد مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية عناء عىل املادتني  يف
ادلولية خمتصة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي 

 ه.ان املكتب ادلويل عيتفق عليه مكتب تسمل الطلبات والإدارة ادلولية وخيطر 

 ا:اللغة التالية الليت تقبله "2"

 .الإنلكزيية

 ابء رفقامل

 لبحث ادلويل الإضايف:ا
 الواثئق املشموة؛ والتقييدات والرشوط

 ل تضطلع الإدارة عأأنشطة البحث ادلويل الإضايف.

 املرفق جمي
 الفحص املوضوعات غري املستبعدة من البحث أأو 

للامدة ، طبقا الفحص من البحث أأو ستبعدواليت، ل تُ  1.67القاعدة  أأو 1.39 يف القاعدةاملنصوص علهيا  اتاملوضوع
 :، يه كلتايلمن هذا التفاق 4

جراءات منح الرباءات الوطنية مبوجب أأحاك  قوانني الفحص  ضع للبحث أأواليت خت لك املوضوعات طار اإ يف اإ
 .يف الفلبنيالرباءات 
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 دال رفقامل

 تعابالأ رسو  و ال

تعاب  اجلزء الأول: جدول الرسو  والأ

 املبلغ الأتعاب نوع الرسو  أأو

 (ابدلولر الأمرريك)

 … ()أأ(1.16 رمس البحث )القاعدة

 … ()أأ(2.40 قاعدةالضايف )الإ رمس ال

 … )ب((1.58قاعدة الرمس الفحص المتهيدي )

 املبلغ احملدد يف ن الفحص المتهيديعرمس السداد املتأأخر 

58قاعدة ال 
(اثنيا)

.2 

 … )أأ((3.68الرمس الإضايف )القاعدة 

 … )(((3.68)(( و2.40رمس الاعرتاض )القاعداتن 

 … (2)اثلثا(.13و )ج(1.)اثلثا(13)قاعدة  للكشوف التسلسلية رمس التقدمي املتأأخر

عداد صور )القواعد   … (2.94)ب( و2.71)ب( و3.44تلكفة اإ

 :الرسو  وختفيضها ردّ فامي خيص نطاق اجلزء الثاين: الرشوط وال 

لهيا يف اجلزء الأول. ، لسدادللمبلغ املس تحقجتاوزا  ، أأودون سببدفع خطأأ، عرّد أأي مبلغ يُ رُ  (1)  الرسو  املشار اإ

، قبل عدء (4) ( أأو3) ( أأو1)14مسحواب طبقا للامدة  يُعترب الطلب ادلويل أأويُسحب فهيا  ويف احلالت اليت (2)
ن املبلغ   .رُرّد كمال البحث ادلويلاملدفوع لسداد رمس البحث ادلويل، فاإ

بشأأن طلب يُطالب عأأولويته مس بقا ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الإدارة من نتاجئ حبث ساعق أأجرته الإدارة  (3)
حسب درجة و % من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث عناء عىل الامتس من املودع، 50 فامي خيص الطلب ادلويل، رُردّ 

 .ادة الإدارة املعنية من ذكل البحث الساعقاس تف

 ، رُرّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.3.58 يف القاعدة املنصوص علهيايف احلالت و (4)

طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل عدء الفحص المتهيدي  الطلب ادلويل أأوويف احلالت اليت يُسحب فهيا  (5)
ن املبلغ ادلويل  رُرّد كمال. الفحص المتهيدي ادلويل لسداد رمس املدفوع، فاإ
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 هاء رفقامل
 التصنيف

ىل التصنيف ادلويل  6طبقا للامدة  من التفاق، حتّدد الإدارة نما  )أأنممة( التصنيف التايل )التالية( ابلإضافة اإ
 .ل يوجدللرباءات: 

 املرفق واو
 لغات املراسةل

 :ةالتالي)اللغات(  اللغةلإدارة د امن التفاق حتدّ  7طبقا للامدة 

 .الإنلكزيية

 زايملرفق ا
 طاععالبحث ادلويل ال

 من التفاق، حتّدد الإدارة النطاق التايل لأنشطة البحث ادلويل الطاعع: 8طبقا للامدة 

 ل تضطلع الإدارة عأأنشطة البحث ادلويل الطاعع.

. PCT/CTC/30/2 Revالوثيقتان ]تيل ذكل 
 [PCT/CTC/30/26و

 



 
 

 

A 

PCT/CTC/30/2 REV. 

 الأصل: ابلإنلكزيية
 2017مارس  17التارخي: 

 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 
 2017مايو  12اإىل  8 جنيف، من

 
 

 يف إطارللبحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل  كإدارةتعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

واليت كنت تتضممن صيغة غري هنائية من التقررر الوارد يف  2017مارس  16هذه الوثيقة حملم النسخة املنشورة عتارخي  ]حتل  
ل عىل النسخة الإنلكزيية حفسب[. 3التذييل   ابملرفق. وليس ذلكل أأثٌر اإ

هدة التعاون بشأأن الرباءات يف معاًل ابلفقرة )ج( من الإجراءات املنصوص علهيا يف التفامه اذلي اعمتدته مجعية معا (أأ  )
عن  2016سبمترب  2دورهتا السادسة والأرععني، أأعرب مكتب الفلبني للملكية الفكرية )"مكتب الفلبني"( يف 

دارًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  نه مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ رغبته يف أأن يلمتس أأن تعّيِّ
طار ، وأأن تنعقد جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية 2017بشأأن الرباءات يف عا  معاهدة التعاون  يف اإ

الواثئق  2017مارس  8ومعاًل ابلفقرة )(( من الإجراءات، قدم  مكتب الفلبني يف  ابلتعاون التقين وفقًا ذلكل.
 ادلامعة لطلبه، واليت ترد نسخة مهنا يف مرفق هذه الوثيقة.

أأن تتمخذ قرارًا بشأأن التعيني، ععد  2017ية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر وسوف يُطلب اإىل مجع  (ب )
التعاون بشأأن  ( من معاهدة3)32()(( و3)16أأن تكون قد المتست املشورة أأوًل من هذه اللجنة )انمر املادتني 

 لجنة فيه.معلومات عن هذا الإجراء ودور ال  PCT/CTC/30/INF/1وترد يف الوثيقة  الرباءات(.

سداء مشورهتا يف هذا  (ج ) ىل اإ نم اللجنة مدعوة اإ اإ
 الشأأن.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 الطلب املقدم  من مكتب الفلبني للملكية الفكرية
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  للتعيني كإ

طار   معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ
 
 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  يتقدم  مكتب الفلبني للملكية الفكرية )"مكتب الفلبني"( عطلب للتعيني كإ
دارة دولية"(  طار)"اإ ذا عنُّيِّ مكتب الفلبني أأثناء ادلورة التاسعة والأرععني مجلع  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. يف اإ ية واإ

مه يتوقع أأن يبدأأ معهل يف أأكتوبر  ن  .2018الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات، فاإ

دارة دولية. وقد قميم املكتب الياابين للرباءات ومكتب أأسرتاليا للملكية  ويس تويف مكتب الفلبني الرشوط ادلنيا للتعيني كإ
ىل أأنم مكتب الفلبني سوف يس تويف الفكرية امتثال املكتب للحّدِّ الأدىن من متطلبات التعيني كإد ارة دولية، وخلص الكهام اإ

 من لحئة املعاهدة حبلول موعد اجامتع امجلعية. 63و 36متطلبات التعيني املنصوص علهيا يف القاعدتني 

سداء املشورة مجلعية معاهدة التعاو  دارة دولية واإ ىل النمر يف التعيني املقرتح ملكتب الفلبني كإ ن بشأأن واللجنة مدعوة اإ
 الرباءات يف هذا الصدد. 

 مكتب الفلبني للملكية الفكرية )"مكتب الفلبني"( أأوًل.

نم خطة التمنية الفلبينية للفرتة  .1 طار وطين متوسط الأجل يضع أأساسًا وطيدًا لتحقيق المنو  2022-2017اإ يه اإ
قامة جممتع يتمسم ابرتفاع مس توايت الثقة عني أأفراده واقتصاد معريف د خطة التمنية   قادر عىل املنافسة عامليًا.الشامل واإ وتشّدِّ

يه العلو  والتكنولوجيا يف حتقيق هذه الرؤية.  الفلبينية عىل ادلور احملوري اذلي تؤّدِّ

نشاء منابر للعلو  والتكنولوجيا والاعتاكر وتعمميها يف خمتلف خطط التمنية  ومن .2 انت الرئيس ية يف اخلطة اإ عني املكّوِّ
وتتمسم حامية حقوق امللكية  الوطنية واحمللية، مع الرتكزي عىل تعزرز الاعتاكرات القامئة عىل العلو  والتكنولوجيا وحتسيهنا.

ن يضمن نما  امللكية الفكرية تيسري تدف ق املعارف وتمنية الش باكت والأسواق، مبا ركفل الفكرية عأأمهية جوهرية، ول عد أأ 
نتاج املعارف وتداولها ونرشها بكفاءة. دارة اخملاطر ذات  اإ ومن املهم عنفس القدر تعزرز البيئة الس ياساتية والتنمميية املعنية ابإ

 مسؤول. الصةل ابلعتاكر، مبا ركفل تطورر التكنولوجيات عىل حنو

ذ أأنم دس تور الفلبني نفسه، الصادر عا   وتُعد  أأمهية امللكية الفكرية من الأمور الراخسة يف الفلبني. .3 ، يعرتف 1987اإ
يه العلو  والتكنولوجيا يف حتقيق التمنية والتقد   عىل الصعيد الوطين. حيث ينص  عىل أأنم ادلوة  ابدلور الأسايس اذلي تؤّدِّ

وكذكل للتعلمي والتدريب واخلدمات يف  حوث والتطورر والاخرتاع والاعتاكر، والاس تفادة من لّكِّ ذكل؛تويل الأولوية للب
ماكانت علمية وتكنولوجية حملية مالمئة قامئة عىل الاعامتد عىل اذلات، وتطبيقها  جمايل العلو  والتكنولوجيا. وتدمع ادلوة عناء اإ

نتاجية الوطنية يف البالد.  يف احلياة الإ

رساء نما  فعمال للملكية الفكرية والصناعية أأمٌر هل أأمهية حيوية يف تمنية  لإضافةواب .4 اإىل ذكل، تعرتف ادلوة عأأنم اإ
ىل  النشاط الإعداعي احمليل، وتيسري نقل التكنولوجيا، واجتذاب الاستامثرات الأجنبية، وضامن وصول املنتجات الفلبينية اإ

ن احلقو  الأسواق. ق احلرصية للعلامء واخملرتعني والفنانني وغريمه من املواطنني املوهوعني يف امللكية الفكرية وحتمي ادلوة وتؤّمِّ
عداعاهتم، ول س امي عندما تكون ذات فائدة للشعب.   لأعامهلم واإ
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دارة الس ياسات اليت تعمتدها ادلوة يف جمال  .5 وقد ُأنشئ مكتب الفلبني للملكية الفكرية )"مكتب الفلبني"( ليتوىل اإ
مام يضطلع  لكية الفكرية وتنفيذ تكل الس ياسات.امل  ن دارية، واإ ول يقترص دور مكتب الفلبني عىل كونه وكة حكومية تنمميية واإ

زاء الأوساط الأكدميية والصناعات والوكلت احلكومية الأخرى واملامرسني يف جمال امللكية الفكرية وغريمه  أأيضًا عدور تمنوي اإ
تعمل عىل حتقيق التمنية الاقتصادية والتكنولوجية الفلبني منممة حكومية ذات دوافع معرفية " من أأحصاب املصلحة. ومكتب

والاجامتعية والثقافية عن طريق التوعية عنما  امللكية الفكرية وتدعميه وضامن اس تخدامه عفعالية عىل مجيع الأصعدة اجملمتعية 
نشاء امللكية الفكرية وحامرهتا والاس تفادة مهن  ".ا واإنفاذهامن أأجل اإ

 مكتب الفلبني يف اإطار نما  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اثنيًا.

، ومنذ 1947وقد ُأنشئ نما  الرباءات الفلبيين املس تقل يف عا   تعد  الفلبني رشراكً موثوقًا يف نما  الرباءات ادلويل. .6
الأمر  يف جمايل البحث والفحص املوضوعي،عامًا  70ذكل احلني، اكتسب مكتب الفلبني خربة واسعة عرب ما يقرب من 

 اذلي ركفل للمكتب مزية فريدة يف املنطقة.

ا مطردًا يف الس نوات امخلس املاضية مبعدل س نوي علغ  .7 ويف  يف املائة يف املتوسط. 6وقد شهد الاقتصاد الفلبيين منوًّ
يف  6.8مبعدل منو قدره  أأمم جنوب رشق أ س يايف منطقة راعطة ، كنت الفلبني من عني أأرسع الاقتصادات منوًا يف 2016عا  
، وهو ما يضعه يف مصاف 2018يف املائة س نواًي حىت عا   6ومن املتوقمع أأن رمنو الاقتصاد الفلبيين مبعدل رزيد عىل  املائة.

 الاقتصادات الأرسع منوًا يف املنطقة.

يف املائة مهنم،  70نلكزيية، عيامن يتقهنا حنو يف املائة اللغة الإ  92مليون مواطن فلبيين، يتحدث حنو  104ومن عني  .8
وابلنمر  وتُس تخد  اللغة الإنلكزيية يف تس يري الشؤون يف قطاع الأعامل ويف احلكومة. وهو من أأعىل املعدلت يف املنطقة.

ىل أأنم  مة  95اإ طار معاهدةيف املائة من الطلبات املقدم س يا يف التعاون بشأأن الرباءات من منطقة جنوب رشق أ   يف اإ
لها لالضطالع ععمل دويل. 2015 عا  نم الفلبني يف وضع جيد يؤّهِّ  كنت ابللغة الإنلكزيية، فاإ

يف املائة  5.85، شهد عدد الإيداعات عناء عىل املعاهدة زايدة مبعدل س نوي علغ 2015وحىت عا   2010ومنذ عا   .9
مة يف عا   يف املتوسط. جاميل عدد الطلبات املقدم طلبًا،  110 054طلب، قُّدِّ  حنو  214 500البالغ  2014ومن عني اإ

ومن مثم فهناك تزايد واحض يف الطلب عىل العمل ادلويل، وميكن ملكتب الفلبني،  يف املائة، ابللغة الإنلكزيية. 51.6عنس بة 
 مبزيته الفريدة، أأن يساعد النما  يف الاضطالع جبهود البحث ادلويل والفحص ادلويل.

ذ اس تأأثرت عنس بة 2015ويف عا   .10 يف  43.5، كنت أ س يا املس تخد  الأكرب لنما  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ
قلميية عناء عىل املعاهدة عن أأنم هناك زايدة كبرية يف الطلبات  املائة من مجموع الطلبات. وتكشف الإيداعات ادلولية والإ

مة من أ س يا ومنطقة جنوب رشق أ س يا عىل  مدار الس نوات املاضية، وأأنم عدد هذه الطلبات ل رزال أ خذًا يف الزايدة، املقدم
دارة دولية، ليكون اثين مؤسسة  ىل الطلب الكبري عىل العمل ادلويل. ومن املتوَّخم أأنم تعيني مكتب الفلبني كإ وهو ما يُشري اإ

س امي يف س ياق التاكمل الاقتصادي عني يف منطقة جنوب رشق أ س يا تتوىل هذا ادلور، سوف ركون هل أأثر تأ زري، ول 
ادلول الأعضاء يف راعطة أأمم جنوب رشق أ س يا )ال س يان(، وهو ما من شأأنه أأن حيفِّّز أأنشطة التطورر والاعتاكر يف املنطقة. 

ىل تعزرز الكفاءة وحتسني اجلودة يف  وابلإضافة اإىل ذكل، س يكون تعيني مكتب الفلبني مبثاعة اس تكامل للمبادرات الرامية اإ
قلميي  طار برانمج التعاون يف حفص الرباءات التاعع لراعطة ال س يان، وهو منرب اإ جمال البحث والفحص، واملضطلع هبا يف اإ

 لتقامس العمل عني ادلول الأعضاء يف الراعطة.

ذ يسمّلِّ مكتب الفلبني عأأ  2 180مليون نسمة، ودلهيا حنو  104وررعو عدد ساكن الفلبني عىل  .11 قامة لكية وجامعة. واإ نم اإ
ىل عناء ثقافة تقو  عىل البحوث والاعتاكر  اقتصاد قامئ عىل املعارف عنرٌص أأسايس يف حتقيق التمنية الوطنية، يسعى املكتب اإ
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وابلتعاون مع املنممة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، ُأنشئت ش بكة  من خالل برانمج ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا.
من اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل اليت حيمى معممها ابلعرتاف  85اكر والتكنولوجيا لتشمل حنو ماكتب دمع الاعت

ىل تعزرز القدرات  ابعتبارها من مراكز المتزي  يف جمال التعلمي العايل فضاًل عن كوهنا مؤسسات حبثية. وهيدف الربانمج اإ
ىل املعلومات امل  تعلقة عرباءات الاخرتاع عغية اس تخداهما يف البحوث والتعلمي وتوليد املؤسس ية احمللية فامي خيص  الوصول اإ

وابلإضافة اإىل ذكل، مفن املتوَّخم أأن تقّد  ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا  الأفاكر وتمنية الأعامل التجارية عوجه عا .
مام ميتد  أأيضًا اإىل صياغة خدمات الرباءات يف اجملمتعات احمللية اليت توجد فهيا، وأألم يقترص معلها عىل  ن البحث عن الرباءات، واإ

دارة امللكية الفكرية عوجه عا  لفائدة الصناعات واملؤسسات  الرباءات ومتاععهتا ومتثيل أأحصاهبا وتقدمي املشورة والتدريب واإ
يداعات  احلكومية وغريها من الكياانت. طارومن املتوقمع أأن تكون لالإ لرباءات من خالل ش بكة التعاون بشأأن امعاهدة  يف اإ

دارة دولية اس تخدا  نما  املعاهدة من  ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا أ فاق واعدة. وسوف ييّّسِّ تعيني مكتب الفلبني كإ
 الفلبني.

ع اذلي تشهده الأنشطة  ودلى العديد من الرشكت العاملية وجود جتاري وصناعي يف البالد. .12 ويرتتب عىل التوس 
نشاء عدد الأكدميية وا لتجارية والصناعية وأأنشطة التبادل التجاري هتيئة عيئة نشطة للبحوث والتطورر، وهو ما يدفع قُُدمًا ابإ

ماكانت هائةل للمنو يف الطلب العاملي عىل العمل ادلويل، وارتفاع مس توى  كبري من حقوق امللكية الفكرية ويفتح الباب أأما  اإ
 ل يُس هتان هبا يف جمال البحث والفحص. الإملا  عنما  املعاهدة، وتكورن خربات

، حني صارت الفلبني ادلوة املتعاقدة الثانية عرش ععد املائة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 2001ومنذ عا   .13
نم مكتب الفلبني عىل ثقة من أأ  مة عناء عىل املعاهدة. ومن مثم فاإ نم يعمل مكتب الفلبني مبثاعة مكتب لتسمل الطلبات املقدم

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ابلقرتان مع خرباته الواسعة يف جمايل البحث  معرفته الوثيقة ابلعمل املضطلع عه يف اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  والفحص املوضوعي، متكِّّنه من الاضطالع عدور أأكرث نشاطًا يف نما  املعاهدة كإ

 ادلويل.

ق نمامًا لإدارة اجلودة عىل معلياته الأساس ية اخلاصة ابلبحث ISO 9001:2008ة وحيمل مكتب الفلبني شهاد .14 ، ويطّبِّ
يف  ISO 9001:2008عن الرباءات وحفصها وتسجيل العالمات التجارية. وقد حصل مكتب الفلبني عىل شهادة 

معاًل ISO 9001:2008  . وكن حصول املكتب عىل شهادة2016، واعُتمدت الشهادة دلورة اثنية يف ينارر 2013 ينارر
نتاجية والفعالية  هما، وزايدة الإ بس ياسة احلكومة الوطنية اليت تُلز  مجيع الوكلت ابلتحسني املس متر للخدمات العامة اليت تقّدِّ

من التنمميية، وتشجيع التحيل ابلروح املهنية وتعزرز الالزتا  ابلعمل عني املوظفني. ويس تعد مكتب الفلبني حاليًا لالنتقال 
ىل مع   ISO 9001:2008عيارم  ، من أأجل مواصةل تعزرز القدرات القيادية عرب املنممة، واحلفاظ ISO 9001:2015 ياراإ

 عىل كفاءة العمل، وصياغة اسرتاتيجيات فعماة لإدارة اخملاطر.

ن يف الطلبات املودعة من الفلبني  .15 ماكنيات كبرية للتحس  طار معاهدة وهناك اإ رباءات. والفلبني التعاون بشأأن اليف اإ
دارة دولية، ابقتصادها اذلي رمنو ابس مترار يف منطقة مفعمة ابلنشاط مستندًا اإىل خطة وطنية راخسة يف  مس تعدة لأن تكون اإ

طار معاهدة  جمال البحثميدان الاعتاكر والبحوث، وخرباهتا الواسعة يف  والفحص، ومعرفهتا الوثيقة ابلعمل املضطلع عه يف اإ
دارة اجلودة اذلي تطبقه، يف وقت يزتايد فيه جحم الطلب عىل العمل ادلويل.التعاون بشأأن ا  لرباءات، ونما  اإ
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 معلومات أأساس ية اثلثًا.

 معلومات عن البدل

وتس تفيد البالد من طبيعهتا اجلزرية وقرهبا من الرب  حتتل الفلبني موقعًا اسرتاتيجيًّا يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ. .16
قامة  وبسبب هذا املوقع اجلغرايف، أأصبحت  عالقات اقتصادية قوية ورواعط دعلوماس ية سلمية مع دول اجلوار.ال س يوي ابإ

 الفلبني قناة هامة للتجارة والاستامثر يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ.

 57عامًا  54و عاماً  15والرتكيبة الساكنية يف الفلبني شاعة نسبيًا، حيث تبلغ نس بة الساكن اذلرن ترتاوح أأعامرمه عني  .17
املزية الساكنية اإىل تّسيع وترية المنو الاقتصادي يف الفلبني، وأأن يُسهم املهنيون ومن املتوقع أأن تؤدي هذه  يف املائة.

يف املائة من الناجت احمليل الإجاميل حبلول  25عامًا عنحو  34و 25الفلبينيون من الش باب اذلرن ترتاوح أأعامرمه عني 
ملا  ابلقراءة والكتاعة يتجاوز عىل ذكل، تمتتع البالد  وعالوة .2020 عا  دراكً من احلكومة  يف املائة. 95مبعدل مرتفع لالإ واإ

الوطنية لإماكانت املوارد البرشية الغنيمة يف الفلبني فامي يتعلق عتحفزي الاعتاكر والبحوث، فقد درجت عىل ختصيص مزيانية 
 كبرية للتعلمي والعلو  والتكنولوجيا.

والفلبني  يض الاقتصاد الفلبيين القوي قُُدمًا مدفوعًا ابلمنو يف قطاعات الصناعة والتصنيع واخلدمات والزراعة.ومي .18
 رشيك جتاري نشط لعدد من الاقتصادات الكربى واملتقدمة.

 نما  امللكية الفكرية يف الفلبني

فقد ُأنشئ نما  الرباءات  جنوب رشق أ س يا.تُعد  ممارسات حفص الرباءات يف الفلبني من الأعرق اترخيًا يف منطقة  .19
نشاء مكتب لرباءات الاخرتاع، وينص  عىل  165الفلبيين املس تقل مع سّنِّ القانون امجلهوري رمق  املعنون "قانون بشأأن اإ

ص الأموال ذلكل الغرض"، واذلي صدر يف  صدار الرباءات، وخيّصِّ م اإ . ومنذ 1947يونيو  20صالحياته وواجباته، وينّمِّ
 ، يفحص مكتب الفلبني للرباءات طلبات الرباءات ومينحها.1947  عا

ىل منممة التجارة العاملية واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( يف  .20 ومع انضام  الفلبني اإ
أأو "قانون  8293امجلهوري رمق ، ُوضع ترشيع متاكمل وشامل بشأأن نما  امللكية الفكرية من خالل سّنِّ القانون 1995عا  

دارة  الفلبني للملكية الفكرية" )"قانون امللكية الفكرية"(. وأأنشأأ قانون امللكية الفكرية مكتب الفلبني للملكية الفكرية ليتوىل اإ
ق املؤلفني نما  امللكية الفكرية بكفاءة، مبا يشمل الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية وحقو 

 وتصاممي ادلوائر املتاكمةل، من عني أأمور أأخرى.

ىل اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية يف  .21 ، وصارت عضوًا يف الويبو يف 1965أأغسطس  12وانضمت الفلبني اإ
ىل معاهدة عودابست يف عا  1980 عا   .1981، كام انضمت اإ

عة عىل معاهدات واتفاقات .22 أأخرى تدررها الويبو مثل اتفاقية برن، وبروتوكول مدريد، واتفاقية  والفلبني أأيضًا دوة موقِّّ
 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت.و الفونوغرامات، واتفاقية روما، 

د فهيا الزتا  الفلبني اجلاد ودلى الفلبني عنية حتتية قانونية ومؤسس ية وتنفيذية قوية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية، يتجسم  .23
 عتعزرز القدرة التنافس ية الوطنية وتشجيع تطورر الاعتاكرات والتكنولوجيات.
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 اسرتاتيجية الفلبني للتمنية والاعتاكر

ىل  .24 ملا كنت الفلبني تعمل صوب عناء اقتصاد يقو  عىل املعرفة، فهيي تعمتد اسرتاتيجية لالعتاكر والبحوث هتدف اإ
قوة معل تنافس ية ومتعددة التخصصات، دلهيا الكفاءة الالزمة لتقدمي خدمات قامئة عىل املعرفة ذات قمية  حتقيق ما ييل: )أأ(

ِّّية من تكثيف  مضافة تفي ابملعايري العاملية؛ )ب( رشكت حملية تنافس ية تنشأأ أأو تتحرك عفعل الاعتاكرات املس مترة املتأأت
عامة اليت تكفل الاعتاكر املس متر، ل من خالل املبادرات التنفيذية أأنشطة البحوث والتطورر؛ )ج( عيئة من الس ياسات ال

منا أأيضًا من خالل برامج عىل مس توى احلكومات احمللية.  والترشيعية والقضائية حفسب، واإ

وجيري تعزرز الربامج الوطنية يف جمال البحوث والتطورر من خالل مبادرات تتمسم ابلكفاءة والفعالية وتس هتدف عناء  .25
ت الاعتاكر دلى املستمثررن احملليني والأجانب. وقد أأضفت الفلبني الطاعع املؤسيس عىل اخلطة الوطنية املوحدة للبحوث قدرا

والتطورر )"اخلطة الوطنية املوحدة"(، اليت ُصِّّمت لدلفع قُُدمًا ابلبالد حنو الاعامتد عىل اذلات يف جمال التكنولوجيا. ويف 
طار اخلطة الوطنية املوحدة، جتري مواءمة مبادرات البحوث والتطورر اليت تضطلع هبا املؤسسات العامة، والوكلت،  اإ

ة من ادلوة، فضاًل عن القطاع اخلاص، عناًء عىل أأولوايت احلكومة. ويقو  عىل تنفيذ اخلطة  واللكيات واجلامعات املموم
الوطنية الأساس ية املتاكمةل؛ والصحة؛ واملوارد الوطنية املوحدة ائتالفات وجمالس حبثية يف مخسة قطاعات يه: البحوث 

 الزراعية واملائية والطبيعية؛ والصناعة والطاقة والتكنولوجيات الناش ئة؛ واحلد  من خماطر الكوارث والتكي ف مع تغري  املناخ.

نشاء امللكية الفكرية. ويأأيت يف .26 ىل دمع اإ مقدمة تكل املبادرات  وقد أأطلق مكتب الفلبني العديد من املبادرات الرامية اإ
دارة  برانمج ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا اذلي يضطلع مكتب الفلبني ابدلور القيادي فيه. ويُعد  تعيني مكتب الفلبني كإ
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل جزًءا من الاسرتاتيجية الوطنية الشامةل لالعتاكر والبحوث. ويدمع برانمج مراكز 

كنولوجيا والاعتاكر التاعع للويبو أأعضاء ش بكة ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا. وقد ُصِّّمت مراكز دمع التكنولوجيا دمع الت 
والاعتاكر لمتكني املبتكررن من البدلان النامية من احلصول عىل خدمات معلومات التكنولوجيا احمللية العالية اجلودة وغريها من 

ىل تمنية ثقافة اخلدمات ذات الصةل. واس تكام ًل لهذا املسعى، نفمذ مكتب الفلبني برانمج حوافز حامية الرباءات اذلي هيدف اإ
يداع الاخرتاع يف نما  معاهدة التعاون بشأأن  الاعتاكر يف البالد. ويقّدِّ  الربانمج نمامًا للحوافز يُشرتط لالس تفادة منه اإ

يداعات الف  ىل زايدة عدد اإ لبني يف نما  املعاهدة يف الس نوات القادمة. كام أأنم الفلبني من البدلان الرباءات. وهيدف الربانمج اإ
ىل  اليت جيري فهيا جتريب برانمج مساعدة اخملرتعني. ويسعى هذا الربانمج املشرتك عني الويبو واملنتدى الاقتصادي العاملي اإ

الولايت القضائية الأخرى. وينطوي الربانمج عىل مساعدة اخملرتعني اذلرن تنقصهم املوارد يف ضامن حامية ملكيهتم الفكرية يف 
تقدمي اخلدمات القانونية جمااًن من قبل والكء براءات أأو حمايم براءات متطوعني للمخرتعني غري القادررن ماليًّا عىل حتم ل 

 بية.تاكليف اخلدمات القانونية الالزمة لتأأمني حامية الرباءات يف الفلبني ويف الولايت القضائية الأجن 

ويدمع مكتب الفلبني عنشاط تسويق امللكية الفكرية. حيث اس تحدث مكتب الفلبني "مس تودع امللكية الفكرية"  .27
وهو عبارة عن منصة رمقية )موقع عىل ش بكة الإنرتنت( ميكن لأحصاب حقوق امللكية الفكرية من خاللها الرتوجي لأصول 

متةل. وقد ُأنشئ املس تودع لزتويد أأحصاب الاخرتاعات احملمية عرباءات امللكية الفكرية اخلاصة هبم حبثًا عن فرص تسويق حم 
ةل وحقوق املؤلفني والتصاممي الصناعية مبنفٍذ لعرض أأصول امللكية الفكرية اخلاصة هبم عىل العامل  والعالمات التجارية املسجم

نم مكتب الفلبني طرف يف رشاكة مع برانمج تسخري العلو  والتكنولوجيا  )للبيع أأو الرتخيص(. وابلإضافة اإىل ذكل، فاإ
دخال  ىل اإ والبحوث والاعتاكر من أأجل التمنية )برانمج سرتايد( التاعع لوكة الولايت املتحدة للتمنية ادلولية واذلي هيدف اإ

ىل الأسواق عن طريق رعط اجلامعات  ابلصناعات. والتطورر البحوث ومعاهد امللكية الفكرية اإ

ا أأيضاً  الفلبني عن ويُقال .28 ذ أ س يا. رشق جنوب منطقة يف كبرية فرصاً  تتيح أأهنم ىل يُشار اإ  رئييس مكركز ابنتما  الفلبني اإ
ىل الأول املقا  يف يُعزى ما وهو لالعتاكر،  دلهيا. النشطة الاعتاكر ومنمومة الاقتصادي واس تقرارها الساكنية تركيبهتا اإ
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 المتهيدي ادلويل رشوط التعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص راععًا. 

دارة للبحث  املعاهدةمن لحئة  1.36تنص  القاعدة  .29 عىل املتطلبات ادلنيا الواجب استيفاؤها يف أأي مكتب للعمل كإ
 ادلويل، ويه عىل النحو التايل:

موظف عدوا  كمل، مع المتتع ابملؤهالت التقنية الالزمة لإجراء أأعامل  100توفر ما ل يقل عن  (د )
 والفحص؛ البحث

ليه يف القاعدةتو  (( ) من لحئة املعاهدة، أأو توفر  34 فر احلد الأدىن، عىل الأقل، من مجموعة الواثئق املشار اإ
مبًة عىل الوجه السلمي لأغراض البحث والفحص، يف نسخ ورقية أأو يف  لهيا، عىل أأن تكون ُمرت ماكنية النفاذ اإ اإ

لكرتونية؛ نة عىل وسائط اإ  عطاقات جمهرية أأو ُمَخزم

ملا  ابللغات الرضورية الالزمة لفهم توفر كواد (و ) ر قادرة عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوعة وحفصها، مع الإ
ليه يف القاعدة  لهيا احلد الأدىن من مجموعة الواثئق املشار اإ من لحئة املعاهدة،  34اللغات املُحرر هبا أأو املرتمج اإ

 عىل الأقل؛

جعة ادلاخلية وفقًا للقواعد العامة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي توفر نما  لإدارة اجلودة وترتيبات للمرا (ز )
من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب  21ادلويل )املنصوص علهيا يف الفصل 
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(.

 الكفاءات يف جمال البحث والفحص

دارة دولية.تتوفر ملكتب الفلبني القدرة عىل  .30  وحتديدًا فاإنم مكتب الفلبني: الاضطالع ابدلور املنوط ابإ

دليه فاحصون ميتلكون املؤهالت والقدرات املطلوعة )للوفاء ابملتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرتني  (أأ  )
 )أأ( و)ج((؛29

ىل الواثئق لأغراض البحث والفحص )للوفاء ابملتطلبات املنصوص علهيا  (ب ) ماكنية النفاذ اإ يف الفقرة دليه اإ
 )ب((؛ 29

دليه نما  لإدارة اجلودة وترتيبات للمراجعة ادلاخلية )للوفاء ابملتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرة  (ج )
 )د((.29

 الفاحصون 

يفي مكتب الفلبني للملكية الفكرية مبعايري التعيني من حيث عدد الفاحصني عدوا  كمل مممن دلهيم املؤهالت التقنية  .31
ويف وقت التقيمي اذلي أأجراه املكتب الياابين للرباءات ومكتب أأسرتاليا للملكية  أأعامل البحث والفحص.الاكفية لإجراء 

فاحص عدوا   87، عىل التوايل، كن دلى مكتب الفلبني 2017فربارر  28و 27يويم و  2017فربارر  22و 21 يويمالفكرية 
من  102ويف وقت تقدمي طلب التعيني، كن دلي املكتب  ص.كمل مممن دلهيم القدرة عىل الاضطالع عأأعامل البحث والفح

نوا يف الأس بوع الأول من مارس. 15فاحيص الرباءات، مبا يف ذكل  فاحصني  10وسوف يعنّيِّ مكتب الفلبني  فاحصًا ُعّيِّ
نوا يف مارس  .2017أ خررن حبلول هناية شهر مارس  الصار   للربانمج التدرييب 2017وسوف خيضع الفاحصون اذلرن ُعّيِّ

، وهو ما يؤهلِّّهم لإجراء البحث 2017اخلاص عفاحيص الرباءات اجلدد، ومن املتوقع أأن رمُت وا املرحةل الأوىل منه حبلول يوليو 
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فاحص  112ومن مثم فبحلول وقت انعقاد مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، سيتوفر دلى مكتب الفلبني  والفحص.
مه عُغية ضامن  والفحص؛ ملؤهالت التقنية الالزمة لإجراء أأعامل البحثبراءات عدوا  كمل دلهيم ا ىل أأن وجتدر الإشارة اإ

توظيف عامة ذات كفاءة، يعمتد مكتب الفلبني معلية من أأرعع مراحل لس تقدا  املوظفني واختيارمه فامي خيص  مجيع 
حق مجيع فاحيص الرباءات ابس مترار عدورات تدريبية ويلت ودلى املكتب برانمج تدرييب شامل وقامئ عىل الكفاءة. الفاحصني.

 داخلية وخارجية تركِّّز عىل الارتقاء املس متر مبهارات البحث والفحص.

 الفاحصنيمعلومات أأساس ية عن  

رته جلنة اخلدمة املدنية يف الفلبني، جيب أأن ركون فاحصو الرباءات العاملني دلى مكتب الفلبني حاصلني  .32 وفقًا ملا قرم
عىل درجات علمية يف جمالت الهندسة والعلو  الطبيعية والعلو  الطبية والعلو  الأخرى ذات الصةل. وجيب أأيضًا أأن ركونوا 

يص املهين اذلي تقّرِّره جلنة التنممي املهين، واختبار السكل الوظيفي للمهنيني اذلي جتريه قد اجتازوا عنجاح اختبار منح الرتخ 
 جلنة اخلدمة املدنية.

ر مكتب الفلبني ادلمع  .33 والعديد من الفاحصني حيملون درجات جامعية عليا أأو مه عصدد مواصةل دراس هتم حاليًا. ويوفِّّ
ودلى مكتب الفلبني يف الوقت الراهن رشاكة مع معهد ماعوا للتكنولوجيا، وهو مجليع فاحصيه يف الالتحاق ابدلراسات العليا. 

مة لتأأهيل الفاحصني للتعامل مع  املؤسسة الرائدة يف البالد يف جمال العلو  والهندسة، لوضع برامج لدلراسات العليا مصمم
ن الباحثني والفاحصني من مكتب الفلبني طلبات الرباءات املتصةل ابجملالت التكنولوجية العالية التخصص. ويدرس عدد م

طار الرشاكة املذكورة أ نفًا.  حاليما يف برانمج للحصول عىل درجة املاجس تري يف العلو  يف جمال الهندسة البيولوجية يف اإ

ىل  4فاحصًا ميثِّّلون أأكرث من نصف عدد الفاحصني خبربات ترتاوح عني  60ورمتتمع  .34 عامًا يف جمال البحث  39أأعوا  اإ
ىل مس توى  والفحص. وخيضع مجيع الفاحصني اجلدد لربانمج تدرييب مهنجي وشامل وقامئ عىل الكفاءة لتأأهيلهم للوصول اإ

الكفاءة الالز  لإجراء البحث والفحص. وابلإضافة اإىل ذكل، يلتحق مجيع فاحيص الرباءات ابس مترار عدورات تدريبية داخل 
ملس متر مبهارات البحث والفحص. وسوف تُناقش هذه ادلورات التدريبية ابلتفصيل البالد وخارهجا تركِّّز بشدة عىل الارتقاء ا

ص لربانمج التدريب وعناء القدرات.  أأدانه يف القسم اخملصم

ويعمل مجيع فاحيص مكتب الفلبني عتوجيه من مرشفني من ذوي اخلربة الواسعة يف البحث والفحص، وجيري هؤلء  .35
بة جودة مجيع تقاررر البحث والفحص أأثناء العمل. واملرشفون عىل مجيع أأقسا  الفحص من املرشفون معلية من مس تويني ملراق 

عامًا.  38عامًا و 15محةل ادلرجات العليا التقنية والإدارية، ورمتتعون خبربات عريضة يف جمال البحث والفحص ترتاوح عني 
ا من أأجل حتديث قدراهتم وتعزرزها فامي يتعلق ويلتحق مجيع املرشفني ابس مترار عدورات تدريبية داخل البالد وخارهج
رشادمه.  ابس تعراض جودة الرباءات، فضاًل عن تدريب الفاحصني واإ

تقان اللغات  اإ

يتقن مجيع الفاحصني اللغتني الفلبينية والإنلكزيية حتداًث وكتاعة. ويمل  ععض الفاحصني علغات أأجنبية أأخرى مثل الياابنية  .36
 س بانية والفرنس ية.واملندرينية والأملانية والإ 

تقان اللغات املنصوص علهيا يف القاعدتني  .37 ( من لحئة معاهدة التعاون 3)63.1( و3)36.1وفامي يتعلق مبتطلبات اإ
لهيا  ني ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ بشأأن الرباءات اللتني تشرتطان أأن ركون الفاحصون ملّمِّ

لهيا يف القاعدة احلد الأدىن جمل ملا  ممتاز ابللغة الإنلكزيية، ويه 34موعة الواثئق املشار اإ نم دلى فاحيص مكتب الفلبني اإ ، فاإ
مة عناء عىل املعاهدة.  حدى اللغات الأكرث اس تخدامًا يف الطلبات املقدم  اإ
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 اس تقدا  املوظفني واختيارمه

ق مكتب الفلبني للملكية الفكرية معلية من أأرعع مر  .38 احل لس تقدا  املوظفني واختيارمه: )أأ( جيب أأن يس تويف مجيع يُطّبِّ
املتقدمني احلد الأدىن من متطلبات التعيني؛ )ب( جيب أأن جيتاز مجيع املتقدمني معلية الفرز واملقاعالت الشخصية اليت 

و)د( جيب أأن خيضع مجيع  جترهيا جلنة الاختيار عنجاح؛ )ج( جيب أأن جيتاز مجيع املتقدمني اختبار القياسات النفس ية عنجاح؛
املتقدمني املدرجني يف قامئة املرحشني الهنائية للربانمج التدرييب املهنجي الشامل القامئ عىل الكفاءة اخلاص ابلفاحصني اجلدد، 

 وأأن جيتازوه عنجاح.

باكلوريوس، وجيب أأن يس تويف مجيع املتقدمني احلد الأدىن التايل من املتطلبات: )أأ( أأن ركونوا من محةل شهادة ال  .39
ل أأن ركونوا من محةل  كحد أأدىن، يف الهندسة أأو العلو  الطبيعية أأو العلو  الطبية أأو العلو  الأخرى ذات الصةل، ويُفضم

دها  شهادة املاجس تري؛ )ب( أأن ركونوا من املرخمص هلم همنيًا ابلعمل مكهندسني أأو كمييائيني أأو يف اجملالت الأخرى اليت حتّدِّ
ملهين؛ )ج( أأن جيتازوا عنجاح اختبار السكل الوظيفي للمهنيني اذلي جتريه جلنة اخلدمة املدنية؛ و)د( أأن يتقنوا جلنة التنممي ا

 اللغتني الفلبينية والإنلكزيية.

ويتعنيم عىل مجيع املتقدمني املدرجني يف قامئة املرحشني اذلرن يس توفون احلد الأدىن من متطلبات التعيني اخلضوع  .40
ية من معلية الاس تقدا  والاختيار، ويه اجتياز معلية الفرز واملقاعالت الشخصية اليت جترهيا اللجنة الإدارية للمرحةل الثان 

مبكتب الرباءات. وععد ذكل، يتعنيم عىل املتقدمني املدرجني يف قامئة املرحشني أأن جيتازوا عنجاح اختبار القياسات النفس ية 
 ة أأخرى معمتدة من املكتب.اذلي جتريه شعبة املوارد البرشية أأو وك

ويُعنيم املتقدمون اذلرن جيتازون املراحل الثالث الأوىل كفاحصني. وجيب علهيم أأن خيضعوا للتدريب الالز  اذلي  .41
 يتأألمف من ثالث مراحل وجُيرى يف مدة متوسطها س نة واحدة، وأأن جيتازوه عنجاح.

 برانمج التدريب وعناء القدرات

حيص الرباءات لربانمج للتدريب وعناء القدرات يقو  عىل الكفاءة من أأجل ضامن جودة خُيضع مكتب الفلبني فا .42
مبع هذا الربانمج هنجًا يتأألمف من مس تويني يف عناء الكفاءة: البحث والفحص. ( تدريب فاحيص الرباءات اجلدد؛ 1) ويت

ويتمسم برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد اذلي وضعه املكتب عدقة تنمميه ومشوهل،  وبرانمج التدريب املس متر. (2)
حيث يتضمن، من عني أأمور أأخرى، العنارص ذات الصةل من برامج التدريب اليت يس تخدهما مكتب الرباءات والعالمات 

ن برانمج تدريب فاحيص التجارية يف الولايت املتحدة ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ومكتب الرباءات  الأورويب. ويتكوم
الرباءات اجلدد من ثالث مراحل. وتتناول املرحةل الأوىل املفاهمي الأساس ية يف جمال البحث والفحص، واملامرسات 

التدريب عىل  والإجراءات املتمبعة، والأحاك  القانونية، والأمتتة، فضاًل عن التمنية الشخصية واملهنية. ويُقدم  يف املرحةل الثانية
قون ما  ع الفاحصون اجلدد عىل شعب الفحص اخملتلفة حيث يتعاملون مع طلبات حقيقية ويطّبِّ دة. فُيوزم التكنولوجيات احملدم

رشادمه والإرشاف علهيم. وتشمل املرحةل الثالثة  تعلموه يف املامرسة العملية. ويف هذه املرحةل، يتوىل قداىم الفاحصني اإ
ىل الفحص والبحث ومسائل أأخرى ذات صةل ابمللكية الفكرية حسب الاقتضاء عناًء عىل التقيمي يف التدريب التمكييل ع

املراحل الساعقة. وفامي يتعلق عتدريب فاحيص الرباءات اجلدد، تُس تخد  مهنجيات خمتلفة مثل احملارضات والعمل يف مجموعات 
. ويُقميم الفاحصون ععد لك والعروض الإيضاحية والاختبارات القصرية والامتررن وحلقات ا لعمل من أأجل ضامن فعالية التعمل 

 مرحةل من مراحل تدريب الفاحصني اجلدد.

 ت برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد:وترد يف اجلدول التايل حمتواي .43
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 اجلدد الرباءات فاحيص تدريب برانمج: 1 اجلدول
 املواضيع  

الأساس ية  املفاهمي املرحةل الأوىل

 واملعارف التطبيقية

 شهور 3-4

 

 

 املدة:

 أأس بوعان

 أأساس يات امللكية الفكرية -1

 مة عن امللكية الفكرية  مقّدِّ

 نما  امللكية الفكرية يف الفلبني 

  مة واحملامك والوكلت اخملتصة فامي يتعلق حبامية حقوق امللكية القوانني املنّمِّ

 الفكرية يف الفلبني

 بشأأن الرباءات نما  معاهدة التعاون 

 نما  الأمتتة 

التقيمي: الاختبارات الكتاعية والشفوية، والاختبارات القصرية، والامتررن وورقات 

 العمل

 املدة: 

 أأس بوع

 أأساس يات الرباءات -2

 طلبات الرباءات يف الفلبني 

 أأساس يات املطالبات 

 معلية حفص الرباءات 

 مربرات الرفض والاعرتاض 

 

الكتاعية والشفوية، والاختبارات القصرية، والامتررن وورقات  التقيمي: الاختبارات

 العمل

 املدة: 

 أأس بوعا 11

 حفص طلبات الرباءات -3

 املتطلبات الشلكية 

 حق الأولوية 

 الكشف الاكيف ورشط ادلمع والرشط المتكيين 

 وضوح املطالبات والتفسريات 

 وحدة الاخرتاع: الساعقة والالحقة 

 البحث يف قواعد البياانت واس تكشافها 

 ووضع اسرتاتيجية حبث فعماة

 أأنواع الواثئق ذات الصةل 

 ة واخلطوة الاعتاكرية والقاعلية للتطبيق الصناعي  اجلدم

 تقررر البحث والرأأي املكتوب 

 نرش طلبات الرباءات 

 الفحص املوضوعي: كتاعة تقاررر الفحص 
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وية، ودراسات احلاة، والاختبارات القصرية التقيمي: الاختبارات الكتاعية والشف

 والامتررن

 مواضيع أأخرى ذات صةل -4 املدة: أأس بوعان  

 السواعق القضائية 

 مناذج املنفعة والتصاممي الصناعية 

 العالمات التجارية 

 الأرسار التجارية 

 حق املؤلف 

 قانون الأصناف النباتية 

 التعدايت 

 

 التقيمي: الاختبارات الكتاعية، والاختبارات القصرية، وورقات العمل والامتررن

التدريب عىل تكنولوجيات  املرحةل الثانية

دة  حمدم

 

 املدة:

 شهور 4-6

 توزيع الفاحصني عىل الشعب حسب جمالت ختصصهم التقين

 تقيمي املعارف الساعقة 

 الوضوح 

 وحدة الاخرتاع 

 اخلصائص التقنية اخلاصة 

 الساعقة والالحقة 

 ة ة وحاة التقنية الصناعية الساعقة وجدول اجلدم  اجلدم

 )اخلطوة الاعتاكرية )البداهة والهنج املتمبع يف حل املشلكة 

 وضع اسرتاتيجية البحث وتدورهنا 

 )كتاعة التقاررر )تقاررر الفحص الأجنبية 

 التعديالت ومدى السامح ابلتعديالت 

 دارة اجلودة  نما  اإ

  الفردي، ودراسات احلاة، والبحث والفحص والصياغةالتوجيه 

 

جناز س تة ) ( 6( تقاررر حبث وحفص موضوعي بشأأن س تة )6التقيمي: النجاح يف اإ

 طلبات براءات عىل التوايل، للوفاء مبعايري نما  اس تعراض جودة الرباءات. 

ادلورات التدريبية  املرحةل الثالثة

 التمكيلية )حسب احلاجة(

 

  حتديثات بشأأن الترشيعات املتعلقة ابلرباءات، واملامرسات والإجراءات

 املتمبعة

 التدريب التمكييل عىل الفحص والبحث 
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 املدة:

 واحد شهر

 

دة، وامتثال التقاررر  التقيمي: حتقيق الهدف الشهري، وتقدمي التقاررر يف املواعيد احملدم

مة ملعايري اجلودة اليت يضعها نما  جودة الرباءات  املقدم

 

 برانجما تدريبيا مس مترا. مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني جُيريالفاحصني احلاليني،  كفاءةولزايدة تعزرز قدرات و  (ح )
الرباءات وحفصها يف  يفبشأأن البحث  وندواتوحلقات معل  تدريبات من املس توى العايل ويشمل هذا الربانمج

الترشيعات  أ خر مس تجداتجلديدة والناش ئة، و خمتلف اجملالت التكنولوجية، فضال عن التكنولوجيات ا
جراء واملامرسات والإجراءات املتعلقة ابلرباءات، و  لصناعات اليت تس تخد  تكنولوجيات متقدمة. ل  ميدانيةزايرات اإ

العلو  والتكنولوجيا يف برانمج علامء الباليك  لوزارةرشراك  ، يعد مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني2011ومنذ عا  
تعزرز املوارد البرشية العلمية والتكنولوجية يف البالد من خالل نقل املعارف  واذلي يتوَّخلامء العائدرن( )الع

طار هذا الربانمج، و واخلربات اجلديدة  العلو   وزارةدلكتوراه يف الباحثون احلاملون ل يقد املتنوعة. ويف اإ
جمالت  حولاذلرن اتععوا دراس هتم يف اخلارج، حمارضات ودورات تدريبية لفاحيص الرباءات و والتكنولوجيا، 

 تكنولوجية حمددة.

وكثف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني من أأنشطة عناء القدرات املتعلقة عبحث وحفص الرشاكت املربمة مع  (ط )
ايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، كتب الولادلولية مثل م  تماكتب امللكية الفكرية الأخرى/الإدارا

فضال عن املنممة العاملية للملكية الفكرية. وعالوة عىل  واملكتب الأورويب للرباءات، واملكتب الياابين للرباءات
ذكل، تلقى فاحصو الرباءات دروسا تعلميية عن ععد من املنممة العاملية للملكية الفكرية والأكدميية الأوروعية 

ىل جانب ذكل، يواصل مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني للرب  اءات وغريها من ماكتب امللكية الفكرية الأجنبية. اإ
تقدمي التدريبات والتحديثات الأخرية فامي خيص نما  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لصاحل الفاحصني واملوظفني 

 ت يف الويبو. الإداريني ابلتعاون مع شعبة معاهدة التعاون بشأأن الرباءا

ويف سعيه املس متر لتطورر واحلفاظ عىل قوى عامةل كفؤة وذات حتفزي عايل، يقد  مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني  (ي )
برانمج املنح دلراسة املاسرت يف الهندسة البيولوجية واملصمم خصيصا ليالمئ احلاجيات التقنية للفاحصني يف مكتب 

 ،(MIT International Schoolادلولية ) MITمدرسة  عرشاكة مري هذا ب امللكية الفكرية يف الفلبني. وس يج
جلنة  اذلي تعرتف عهالتعلمي الهنديس يف  مركز المتزيمع يف البالد، و  الأوىلمن املدارس الهندس ية  واحدة ويه

ري وضع . وجي(ABET) جملس الاعامتد للهندسة والتكنولوجيالرشكة  اتععةمؤسسة معمتدة  يل، ومعالتعلمي العا
 يف امليادرن املياكنيكية. للفاحصنيبرانمج مماثل 

 موارد وأأدوات البحث والفحص

ىل احلد الأدىن من الواثئق عىل النحو املنصوص  احلق يف يف الفلبني مللكية الفكريةا مكتب دلى (ك ) الوصول الاكمل اإ
ىل قواعد  لك من ويعدملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  القواعد التنممييةمن  34عليه يف املادة  بياانت ال الوصول اإ

 البحث والفحص أأمرا ابلغ الأمهية لضامن جودة منتجات العمل. جمال شامةل وكفاءة الفاحصني يفال تجارية ال 

 لرباءات وغري الرباءات:اقواعد عياانت  ما ييل من الوصول اإىل مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنييف  للفاحصنيويتاح  (ل )

نوف منصة البحث الت (أأ  ) اليت تغطي مؤرش و ( Thomson Innovation)يشن جاري طومسون اإ
 (؛ DWPI)درروينت  العاملي لرباءاتا
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طلبات براءات و  النص الاكمل ملنح الرباءاتاليت حتتوي عىل و  WIPSالبياانت العاملية قاعدة  (ب )
من الولايت املتحدة وأأورواب والياابن وكوراي والصني ومصادر أأخرى مبا يف ذكل طلبات معاهدة  الاخرتاع

 التعاون بشأأن الرباءات الصادرة؛

 OPSIN (Open Parser for Systematic (1)مثل:  للعمو تاحة امل بياانت ال قواعد  (ج )
IUAPAC nomenclature املركز الوطين ملعلومات البيوتكنولوجيا (2) (؛ (NCBI) اخملترب  (3)؛
 3GPP( 4)؛ (EMBL-EBI)املعهد الأورويب للمعلوماتية احليوية  –الأورويب للبيولوجيا اجلزيئية 
 ؛Patent Scope (6)و ؛WIPO Case (5) )تكنولوجيا التصالت(؛

اليت توفر مقالت غري متعلقة ابلرباءات يف الكميياء والبيولوجيا  PubMedبياانت مثل ال قواعد  (د )
ض النووي بحث الشامل يف متوالية امحللل  The Lensزيئية وغريها من العلو  قبل الّسررية، و اجل
 ؛اتالربوتينو 

 وقاعدة البياانت ادلاخليةالتاععة ملكتب امللكية الفكرية يف الفلبني املكتبة الرمقية للملكية الصناعية  (( )
IPAS  نما  أأمتتة امللكية الصناعية(؛ يف املكتب نفسه( 

لرباءات ملاكتب امللكية الفكرية الأخرى مثل مكتب الولايت املتحدة لالوطنية  بياانتال قواعد  (و )
نما  البحث يف الرباءات الأسرتالية للرباءات والعالمات التجارية، واملنصة الياابنية ملعلومات الرباءات، و 

AUSPAT قاعدة عياانت املكتب الأورويب للرباءات، و Espacenet الصناعية املتقدمة.، وش بكة امللكية 

مكتب امللكية الفكرية عزز قريبا خيارات تطلبات احلد الأدىن من الواثئق، س تُ مل ويف الوقت اذلي متتثل فيه ابلفعل  (  )
ىل  الوصولونطاق البحث عن طريق  يف الفلبني ماكنية  .IEEE  Digital Exploreو STNاإ ويناقش املكتب اإ

ىل   .EPOQUENetقاعدة البياانت الوصول اإ

 ا  تكنولوجيا املعلوماتنم

ية خصيصا لعمل  تصمميهالويبو اذلي مت  يف ما  أأمتتة امللكية الصناعيةن مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنييس تخد   (ن )
 املطورةنما  أأمتتة امللكية الصناعية مع النمم الأخرى  ويتاكمل. مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنيالعمل يف  سري

نرتنت يمنماداخليا، مبا يف ذكل  ىل  الإيداع وادلفع عرب الإ من البداية اإىل  الاخرتاع معاجلةوالغرض هو الوصول اإ
 العالمات التجارية. وطلبات ،ومنوذج املنفعة ،والتصممي الصناعي ،الهناية

امللكية الصناعية عددا من الوحدات اليت تلعب دورا حموراي يف خمتلف جوانب معلية البحث  ويوفر نما  أأمتتة (س )
مجيع  وضعيةعن  أ نيةتتبع لك مرحةل من مراحل معلية الفحص وتقد  تفاصيل  -( وحدة قامئة املها  1والفحص: )
معلومات فورية عن املعامالت مهر امللف الإلكرتوين اذلي يُ مجمع مبثاعة ويه  –العمل  سري( وحدة 2الطلبات؛ )
شعارات الإجراءات 3؛ )ابلطلباملتعلقة  من خالل تقدمي  الفحصتساعد الفاحصني يف صياغة تقاررر  -( وحدة اإ
ىل  ،وحدةامل الإجراءات قوالب ( وحدة البحث 4؛ )ا ينبغي اختاذهيتال لالإجراءاتالتايل  سارامل فضال عن الإشارة اإ

ماكنية الوص للفاحصنيتتيح  - ، والطلبات ومناذج املنفعة التصاممي الصناعية،من ما نرش وما مل ينرش ول اإىل لك اإ
دارة الواثئق الإلكرتونية 5املتعلقة ابلرباءات املودعة حمليا؛ ) لكرتونية من  يتيح -( نما  اإ ماكنية احلصول عىل نسخ اإ اإ

 مقد  الطلب. اليت أأودعهااملراسالت 
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يف اجملالت  وخاصةحاليا عىل حتسني العمليات التجارية وتعزرز الكفاءة  بنيمكتب امللكية الفكرية يف الفل ويعمل  (ع )
ار لإشعوا ،واس تعراض اجلودة ،لمراسالت عرب الإنرتنتلمن معلية البحث والفحص مبا يف ذكل منصات  الهامة
 الرباءات.يف بحث ال و  ال ين،

ومتاكمل عدءا من  كملحل أأمين  يف الفلبنيدلى مكتب امللكية الفكرية ، الش بكيةوفامي يتعلق ابلبنية التحتية  (ف )
ىل جانب نما  منع خاص جب أأمنهجاز  قدرات ماكحفة الفريوسات وماكحفة ع اذلي رمتتع الاخرتاقاتدار امحلاية اإ
بروتوكول الإنرتنت أأمن الش بكة الافرتاضية اخلاصة عرب  وعقدرة وماكحفة الربيد املزجع، الإلكرتونية تالروعوات

نرتنت نش   يتعقدعمفتاح الش بكة الأساس ية وهُجز . املواقع لتواصل أ من عني عرض النطاق  تتوفران عىلني تط ي اإ
حدىالفشل يف حال فشل  جتاوز قدرةعالرتددي الاكيف خلدمة الش بكة ابلاكمل، و  يمت تنفيذ احملاكة و . تنيالعقد اإ

 الوفرة مبس توايت عاليةضامن ونرش أأنممة التطبيق مع  تّسيع معلية تقدمي اليت متكن منلخاد  لالافرتاضية 
جراء  ابنتما  جيرييف حني ، للبياانت لنسخ الاحتياطيل  السحاعية دماتاخل. وقد تعاقدت الرشكة مع اجلاهزيةو  اإ

 الاختبارات.كذا للبياانت و  النسخ الاحتياطيمعليات 

دارة اجلودة  نما  اإ

عتحسني جودة العمل وكفاءة العمليات التجارية ابس مترار لضامن أأن  مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنييلزت   (ص )
 تكون منتجات العمل ومعلياته قاعةل للمقارنة مع ماكتب امللكية الفكرية الأخرى.

دارة اجلودة أأثناءاجلودة: )أأ(  حفصوهناك ثالثة أأنواع من أ ليات  (ق ) ؛ )ج( نما  ISOوفقا ملعايري  العملية؛ )ب( نما  اإ
 .الرباءات جودة اس تعراض

، مثل تقاررر البحث والفحص املوضوعي وغري نيالفاحصمنتجات معل  مجيع ختضع، أأثناء العملية للفحصوابلنس بة  (ر )
جراءات املكتب، اليت جيرهيا مساعد املرشف واملرشف لضامن  أأثناء العملية حفص اجلودة ملس تويني من ذكل من اإ
 ه.تجراءااإ التوجهيية و  الفحص اجلودة والامتثال ملبادئ

دارة اجلودة وفامي خيص (ش ) عىل شهادة يف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني  حصل ،ISO 9001:2008 نما  اإ
 ،ومناذج املنفعة ،. وتشمل هذه الشهادة معليات براءات الاخرتاع2016اثنية يف ينارر  ةوشهاد 2013 ينارر
دارة اجلودة الطاعع املؤسيس عىل هيلك وأ ليات  ويضفيالعالمات التجارية. تسجيل الصناعية و  تصامميوال  نما  اإ

دارة العمليات التجارية. وابملثل ينص عىل مراجعة اجلودة ادلاخلية. ويف  هذا النما  ومعايري الهنج املهنجي يف اإ
ة لمتكني املنمم 9001:2015معايري  اإىل ISO لنقل شهادة مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنيتعد يس  الوقت احلايل، 

 من احلفاظ عىل كفاءة الأعامل، وصياغة اسرتاتيجيات فعاة لإدارة اخملاطر، فضال عن تعزرز رضا العمالء.

جودة الرباءات معلية مؤسس ية تضمن جودة واتساق منتجات العمل مثل الشلكيات،  اس تعراض ويعد نما  (ت )
دارة اجلودة  شعبةالرباءات جودة  اس تعراضنما  عتس يري  ويتلكفوالبحث وكذكل تقاررر الفحص املوضوعي.  اإ

 اليت تس تعرض وتفحص منتجات معل الفاحصني.

دارة اجلودة وفقا للفصل  (ث ) من املبادئ التوجهيية بشأأن البحث  21وررد وصف تفصييل للتقررر الأويل عن نما  اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابس تخدا   دارة نمع  املتعلقتقررر ال " قالبادلويل والفحص ادلويل يف اإ م اإ

 .1 امللحق حتت مسمىاجلودة" وررد يف هذه الوثيقة 
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 التقيمي من الإدارات الأخرى خامسًا.

 جراءات تعيني الإدارات ادلولية عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة السادسة والأرععني مجلعية احتاد املعاهدة،لإ  طيقا (خ )
مكتب أأسرتاليا للملكية مساعدة املكتب الياابين للرباءات و  للحصول عىل يف الفلبني مكتب امللكية الفكريةسعى 

دارة هللرشوط ادلنيا لتعيين همدى استيفاء الفكرية لتقيمي ىل أأن  كإ  مكتب امللكية الفكريةدولية. وقد خلص الكهام اإ
اليا للملكية س يفي ابملتطلبات حبلول موعد اجامتع امجلعية. وترد تقاررر التقيمي الواردة من مكتب أأسرت  يف الفلبني

 ، عىل التوايل.3 وامللحق 2 امللحقالياابين للرباءات يف  الفكرية واملكتب

دارة امللكية الفكرية سادسا.  اإ

دارة الرباءات  اإ

 2010 يف الفرتة منطلبا من املقميني وغري املقميني  3 193ما متوسطه  مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنيتلقى  (ذ )
يداعات2016 اإىل يداعات املقمي نيغري املقمي . ول تزال اإ ىل  2013. ويف الفرتة من نيمرتفعة عدرجة كبرية عن اإ اإ

يداعات املقميني  2016 ىل  2010 يف الفرتة مناملس تلمة  ميداعاهتيف املائة مقارنة ابإ  48 مبتوسط نسبتهزادت اإ اإ
2012. 

الإحصايئ اذلي تتوفر  الشلكنفس  مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنينح الرباءات يف دلى م وعناء عىل ذكل،  (ض )
يداعات الرباءات، مع منح نس بة كبرية من منح الرباءات لغري املقميني. ويف الفرتةعليه  ىل  2013 من اإ ، علغ 2016اإ

منحة  1 213يف املائة عن متوسط  40براءة اخرتاع، مما يعكس زايدة عنس بة  2 028متوسط الرباءات املمنوحة 
ىل  2010 للفرتة من  .2012اإ

ابس مترار معلياته من خالل تبس يط الإجراءات وتعزرز كفاءة العمليات.  مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني سنحي  (غ )
ىل اخنفاض كبري يف وقت معاجلة الرباءات.  هذاوأأدى  حافظ مكتب امللكية ، 2016 اإىل 2013من ففي الفرتة اإ

ي 50أأقل من عاملعاجلة  عىل الفكرية يف الفلبني  شهرا. 18داع مبا يف ذكل فرتة الّسية ملدة شهرا من اترخي الإ

 التعاون ادلاخيل

ماكتب امللكية الفكرية الأخرى مثل املكتب يف الفلبني و  مللكية الفكريةا مكتب لزال التعاون الثنايئ قامئا عني (ظ )
واملكتب  ،واملكتب الأورويب للرباءات ،ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،الياابين للرباءات

يف  املعلوماتية رباءاتالومركز براءات الاخرتاع و  ،واملكتب الأورويب للملكية الفكرية ،الكوري للملكية الفكرية
واملعهد الوطين  ،واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية ،اململكة املتحدةيف  مللكية الفكريةمكتب او  ،طاجيكس تان
 .من املاكتب اعية يف فرنسا، وغريهاللملكية الصن

يف الفريق العامل التاعع لراعطة أأمم جنوب رشيق أ س يا واملعين  اعضو نشطيف الفلبني  مللكية الفكريةا يعد مكتبو  (أأ  أأ  )
خطة معل الراعطة بشأأن حقوق امللكية  اتمبادر يف  12 للمرة عطل البدل ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية. وهو

  .2025-2016الفكرية للفرتة 

 5تتأألف من و  الرباءات، يف ش بكة الطرق الّسيعة ملتاععة اعضو يف الفلبني  مللكية الفكريةا يعد مكتبو  (ب ب )
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، و )املكتب الأورويب للرباءات،  ماكتب للملكية الفكرية

أأسرتاليا، و املكتب الكوري للملكية الصناعية(، و اءات، املكتب الياابين للرب و مكتب ادلوة للملكية الفكرية، و 
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رسائيل، و كندا، و  طارا ل ش بكة ثل مت . و ، وغريهاس نغافورةو املكس يك، و اإ تقامس الطرق الّسيعة ملتاععة الرباءات اإ
ىل اليت ت لعمل عني ماكتب الرباءات ا ىل أأقىص حد من املوارد، وحتسني  تّسيعسعى اإ معلية الفحص، والاس تفادة اإ

 نوعية الفحص.

 الاس تنتاجات ساععا.

 ة دولية:دار تعيينه كإ ل ابحلد الأدىن من املتطلبات  مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنيفي ي (ج ج )

 الفاحصون

قاد اللجنة ومجعية معاهدة ، ويف وقت انعيعملون عدوا  كملفاحصا  102، دليه ه الوثيقةيف وقت تقدمي هذ )أأ(
رمتتعون مبؤهالت تقنية كفية و  يعملون عدوا  كمل فاحصا للرباءات 112التعاون بشأأن الرباءات، س يكون دليه 

 ؛والفحص البحثلإجراء معليات 

لفهم عىل  لغويةوهل مرافق  ها.اجملالت التقنية املطلوعة وحفص يف  ن عىل البحثر قادر نيفاحصويتوفر عىل   )ب(
لهياأأو  هباالأقل تكل اللغات اليت كتب  لهيا يف املادة  ترمج اإ  القواعد التنممييةمن  34احلد الأدىن من الواثئق املشار اإ
 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛

ىل احلد الأدىن من الواثئق  الوصول اإ

ىل  دليه )ج( ماكنية الوصول اإ نوفيشن طومسون قاعدة عياانت اإ  ( اليت تغطي مؤرشThomson Innovation)اإ
ابلعلو   واخلاصةفضال عن عدد من قواعد البياانت غري املتعلقة ابلرباءات  (،DWPI)لرباءات العاملي درروينتا

للعمو  من  املتاحةوالعديد من قواعد البياانت غري املتعلقة ابلرباءات  ،WIPSوقاعدة البياانت العاملية  ،والهندسة
جراء معليات الب أأجل احلد الأدىن من واثئق معاهدة  بشلك لكياليت تغطي و التقنية الصناعية الساعقة،  يفحث اإ

 التعاون بشأأن الرباءات وأأكرث؛ 

دارةنما    اجلودة اإ

دارة أأثناء العملياتنما  شامل ومتعدد املس توايت لإدارة اجلودة )حفص اجلودة  )د(  اجلودة وفقًا للمعيار، نما  اإ
ISO 9001:2008 املعمول هباادلاخيل اليت تتجاوز القواعد  الاس تعراض وتداعري( جودة الرباءات ونما  اس تعراض 

من املبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل والفحص  21لبحث ادلويل والفحص المتهيدي )احملددة يف الفصل يف ا
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(. المتهيدي ادلويل  يف اإ

دولية. وقد خلصت الإدارات  دارةكإ  هتطلبات لتعيينابحلد الأدىن من امل  كية الفكرية يف الفلبنيمكتب املل  ويفي (د د )
ىل أأن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية املكتب الياابين للرباءات و ، خاصة ادلولية املنشأأة مكتب امللكية الفكرية يف اإ

 .قيمي اذلي أأجرتهطبقا للت ملتطلبات حبلول موعد اجامتع امجلعية يفي ابس   الفلبني
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ميكن أأن تدمع بشلك كف العمليات الوطنية  اليت دلينا عنية حتتية موثوقة وأ منة لتكنولوجيا املعلوماتو (( ( )
 وادلولية.

الواسعة اليت رمتتع  خربةلويواجه نما  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات طلبا مزتايدا عىل العمل ادلويل، ونمرا ل (و و )
تقان البحث والفحصهبا مكتب امللكية يف الفلبني يف دارة اجلودة الشامةل ه، واإ ، اذلي يتوفر عليه اللغة، ونما  اإ

ىل قواعد  ووصوهل نه يوجد يف موضع يتيح هل س نة السمعة، احل بياانت ال اإ جراء حبث وحفص فاإ مساعدة النما  يف اإ
 دوليني يف الوقت املناسب وجبودة عالية.

 ]ييل ذكل امللحقات[
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 1امللحق 

دارة اجلودة  التقررر الأويل بشأأن نما  اإ

عداد   مكتب الفلبني للملكية الفكريةمن اإ

دارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا المنوذج. ينبغي  لالإدارة أأن تقد  معلومات أأساس ية عامة عن نما  اإ

وتعترب الأوصاف الواردة أأسفل لك عنوان رئييس يف هذا المنوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج أأسفل لك عنوان 
ضافية غري دارة أأن تضيف معلومات اإ ن أأرادت ذكل. وكيفية تنمميها. وللك اإ  تكل املبينة يف هذه الوثيقة اإ

 (3.21اإىل  1.21املقدمة )الفقرات 

دارة اجلودة اخلاص  ىل أأي مرجع أأو أأساس معياري معرتف عه لنما  اإ ن اقتىض الأمر، جيوز لالإدارة يف هذه النقطة الإشارة اإ اإ
دارة ISO 9001، مثل 21هبا جبانب الفصل   اجلودة"، حتت عنوان "مرجع معياري لنما  اإ

دارة اجلودة  عىل سبيل املثال:  "(EQS)، نما  اجلودة الأورويب ISO 9001"مرجع معياري لنما  اإ

طارات الأوصاف، كحد أأدىن، حتت العناورن التالية دارة ععد ذكل املعلومات الواردة يف اإ  وتقد  لك اإ

دارة الس ياسات  احلكومية املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنفيذها. أأنشئ مكتب الفلبني للملكية الفكرية )مكتب الفلبني( من أأجل اإ

نتاجية والفعالية التنمميية  مة وزايدة الإ وتشرتط حكومة الفلبني من لك الوكلت مواصةل حتسني اخلدمات العامة املقدم
ضفاء طاعع مؤ  وتعزرز سيس عىل الهيالك الروح املهنية للموظفني والزتاهمم ابلعمل. وفضاًل عن ذكل، أأمرت احلكومة وكلهتا ابإ

وال ليات واملعايري املتصةل عتنفيذ الربانمج احلكويم لإدارة اجلودة. ويدمع مكتب الفلبني الربانمج الوطين احلكويم اخلاص 
دارة مسارات  ضفاء طاعع مؤسيس عىل الهيالك وال ليات واملعايري لعامتد هنج منتمم يف اإ ىل اإ دارة اجلودة والرايم اإ عتنفيذ نما  اإ

 ل يف احلكومة.الأعام

ىل الهنوض عتوليد امللكية الفكرية وحامرهتا فضاًل عن دمع قوى عامةل  طار س ياس ته اخلاصة ابجلودة، اإ ويسعى املكتب، يف اإ
جراءاته  مؤهةل توفر خدمات عالية اجلودة للأطراف املعنية. ومن هذا املنطلق، يعمل مكتب الفلبني عىل مواصةل حتسني اإ

جراء اس تعراضات وتقياميت منتممة لأدائه وسري أأعامهل من أأجل معاجلة أأوجه النقص فيه واعامتد هنج جديد  عن طريق اإ
 تعزرز املعايري القامئة. أأو

، عدأأ مكتب 2013عغية ضامن سالمة تدفق الأعامل يف املكتب وحتسينه. ويف عا   2012وُأعد دليل للجودة يف عا  
عداد نما  لس تعراض جودة الرباءات  ( لضامن اجلودة والاتساق عني نواجت العمل أأي تقاررر PQRS)الرباءات يف اإ
 الإجراءات الشلكية والبحث والفحص املوضوعي.

دارة اجلودة( ISO 9001:2008املرجع املعياري: شهادة   ملكتب الفلبني )نما  اإ

جراءاته الرئيس ية اخلاصة ISO 9001:2008طبمق مكتب الفلبني، عوصفه منممة حاصةل عىل شهادة  ، نمامًا لإدارة جودة اإ
دارة اجلودة طاععًا مؤسس يًا عىل  عتسجيل الرباءات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية. ويضفي نما  اإ

دارة مسارات الأعامل. ويتضمن النما  أأيضاً  تدقيقًا داخليًا يف اجلودة.  الهيالك وال ليات واملعايري الالزمة لعامتد هنج منتمم يف اإ
ىل معايري الشهادة  ليحافظ عىل الفعالية يف  9001:2015ويعمل املكتب حاليًا عىل الانتقال من معايري شهادة الأرزو احلالية اإ

دارة أأعامهل ويضع اسرتاتيجيات فعاة لإدارة اخملاطر ورزيد من رضا العمالء.  اإ
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 القيادة والس ياسة العامة .1

كيد توثيق ما ييل عوضوح،  4.21  :داخلياً  متوفرة الواثئق وأأنتأأ

 س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا. )أأ(

فراد  )ب( دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمه. ولنيؤ املسأأدوار الهيئات والأ  عن نما  اإ

فراد  يبنيخمطط تنمميي  )ج(  دارة اجلودة.عن نما  اإ  ولنيؤ املسمجيع الهيئات والأ

يقر مكتب الفلبني عأأمهية فهم احتياجات العمالء ومتطلباهتم والاس تجاعة لها وحتسيهنا. وعليه، اعمتدت الإدارة العليا  )أأ(
 عيان س ياسة اجلودة التايل:

ىل هتيئة عيئة حتفز امللكية الفكرية وحتمهيا وتس تخدهما وتنفذها. -  نسعى اإ

عداد - موظفني متحمسني ومؤهلني ومامتسكني يعملون عأأقىص درجات املهنية والشفافية والزناهة  ندمع اإ
 وخيضعون للمساءة.

دارة اجلودة عغية حتقيق أأعىل مس توايت الرضا دلى الأطراف املعنية. -  نلزت  مبواصةل حتسني نما  اإ

 والزت  مكتب الرباءات مبا ييل دلمع هدف مكتب الفلبني:

نصاف وشفافية واتساق. نلزت  بهتيئة .1  عيئة حتمي الرباءات ابإ

 نزود موظفينا ابملعارف واملهارات الالزمة لتعزرز كفاءاهتم. .2

نعمل جاهدرن عىل حتسني معيار حفص جودة الرباءات ابس مترار لتحقيق أأعىل مس توايت الرضا دلى  .3
 الأطراف املعنية.

رة ملواصةل حتسني اجلودة والفعالية ورضا العمالء. ومن مث، رشع املكتب يف وتقر الإدارة العليا ملكتب الفلبني ابلرضورة املس مت
 وحصل علهيا. ISO 9001:2008شهادة احلصول عىل 

دارة اجلودة )ب(  ومسمياهتم الوظيفية: أأدوار الهيئات والأفراد املسؤولني عن نما  اإ

دارة اجلودة القامئ  دارة اجلودة يضمن التنفيذ الفعال لنما  اإ  واحلفاظ عليه.ممثل اإ

دارة اجلودة القامئ وررصده. وجيري الفريق معليات  فريق املراقبة ادلاخلية للجودة يدرر متطلبات احلفاظ عىل الامتثال لنما  اإ
ل تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اخلاصة عأأوجه عد  الامتثال املالحمة خالل  تدقيق داخلية ورراقب ويسّجِّ

 العمليات. تكل

د دارة للبحث ادلويل شعبة اإ ىل املكتب عوصفه اإ مة اإ ارة اجلودة تقمّيِّ جودة البحث والفحص للطلبات الوطنية والطلبات املقدم
والفحص المتهيدي ادلويل. وتضمن هذه الوحدة أأن الإجراءات الشلكية وتقاررر البحث والفحص متتثل ملعايري اجلودة القامئة؛ 

معلية الفحص أأو اس تعراض اجلودة عند الاقتضاء؛ وتكشف احتياجات فاحيص وتعاجل الشواغل واملشالكت املثارة يف 
الرباءات من حيث التدريب وتويص ابدلورات الالزمة؛ وحتدد الثغرات يف نما  اس تعراض اجلودة وتقرتح حلوًل وحتدد 

 فعالية معلية اس تعراض اجلودة.
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اجلودة جيري تقياميً رساًي وتقدرراًي جلودة لك نواجت العمل ومهنا تقاررر البحث والفحص اليت يصدرها الفاحصون  مس تعرض
شهر. ومس تعرض اجلودة ملكف ابس تعراض الطلبات من حيث تقررر البحث والفحص وامتثاهلام لقامئة معايري اس تعراض  لك

عداد اس امترة تقررر نما  اس تعراض  جودة الرباءات. جودة الرباءات واإ

ىل الشعبة املعنية. حالته اإ  املرشف عىل مس تعرض اجلودة يقمّيِّ ويس تعرض التقررر اذلي قدمه مس تعرض اجلودة قبل اإ

ىل مدرر  دارة اجلودة يرشف عىل أأنشطة الشعبة وررفع تقررراً شهراًي عن نتاجئ نما  اس تعراض جودة الرباءات اإ رئيس شعبة اإ
د حالت الامتثال وعد  الامتثال وحيدد أأي مشالكت خاصة تتطلب العناية الفورية املكتب. ويبنّيِّ التقررر عد

 ابلتداعري املناس بة يف هذا الصدد. ويويص

دارة اجلودة واملرشف عىل مس تعرض اجلودة ومدرر  دارة اجلودة تتأألف من املرشفني )رؤساء الشعب( ورئيس شعبة اإ جلنة اإ
مسؤوة عن وضع الس ياسات والتعديالت اخلاصة عنما  اس تعراض جودة املكتب أأو مساعد مدرر املكتب. واللجنة 

دارة اجلودة يف هذا الشأأن.  الرباءات وتقيمي توصيات شعبة اإ

دارة اجلودة وفقًا للمعيار   .ISO 9001:2008املدققون اخلارجيون مه املسؤولون عن الإقرار ابمتثال املكتب لنما  اإ

دارة اجل )ج(  ودةالهيلك التنمميي لنما  اإ

 1الشلك 

دارة اجلودة  الهيلك التنمميي لنما  اإ

 



PCT/CTC/30/2 Rev. 
Annex I 
20 
 

 2الشلك 

دارة اجلودة  الهيلك التنمميي ادلاخيل لشعبة اإ
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دارة اجلودة ابلإ ، مثالً توضيح )عن طريق جدول 5.21 من املبادئ  21ملتطلبات الفصل  دارة( مدى استيفاء نما  اإ
عدًل من ذكل، عيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة أأو،  التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

 .املتطلبات هذه

 1اجلدول 

 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلبات

 منعد  جزيئ كمل

   √ توفر س ياسة اجلودة )أأ(  4.21

دارة اجلودة وأأسامهئم ولنيؤ املسحتديد أأدوار  )ب(     √ عن نما  اإ

   √ توفر خمطط تنمميي )ج( 

دارة اجلودة ملتطلبات الفصل   5.21    √ 21تأأكيد استيفاء نما  اإ

دارة اجلودة )أأ(  6.21    √ أ ليات ضامن فعالية نما  اإ

   √ مراقبة معلية التحسني املس متر )ب( 

   √ لموظفني هبذا املعيارل الإدارة توعية )أأ(  7.21

دارة اجلودة اب اتساق )ب(      √ لإدارةاملبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع نما  اإ

دارية( )أأ   8.21    √ اإجراء مراجعات اإ

   √ اس تعراض أأهداف اجلودة )ب( 

   √ الإدارةالتوعية عأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسا   )ج( 

دارة اجلودة عغية: اإجراء )أأ(  9.21    √ مراجعة س نوية لنما  اإ

دارة اجلودة مع متطلبات الفصل  "1" ب()     √ 21حتديد مدى تطاعق نما  اإ

 
لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون ل البحث والفحص  امتثالحتديد مدى  "2"

 بشأأن الرباءات

√   

   √ مهنج موضوعي وشفاف)ج(  

   √ 24.21للفقرة  تشمل معلومات وفقاً اس تخدا  مدخالت  )د( 

   √ تسجيل النتاجئ( )( 

   √ التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها  10.21

   √ :وجود عنية حتتية لضامن مكية موظفني "1" 

 

   √ كفية للتعامل مع تدفق العمل )أأ(

   √ التقنية حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت )ب(

   √ 34 حتافظ عىل التسهيالت اللغوية لفهم اللغات وفقًا للقاعدة )ج(

داريني همرة "2"    √ :عنية حتتية لتوفري مكية موظفني اإ

 
   √ عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا)أأ( 

   √  لتوثيق السجالت )ب(

   √ التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص "3" 

   √  34للقاعدة  التأأكد من توفر الواثئق وفقاً  "4"
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 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلبات

 منعد  جزيئ كمل

   √ علهيا تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف عناءً )أأ(  "5"

   √ واحملافمة عىل حتدرهثاتباع اإجراءات العمل عدقة تعلاميت ل )ب( 

   √ برانمج التعمل والتطورر لضامن توفر املهارات املطلوعة للبحث والفحص واحملافمة علهيا )أأ( "6" 

   √ اجلودة الامتثال ملعايريأأمهية برانمج التعمل والتطورر لضامن وعي املوظفني ع )ب( 

   √ الطلب تلبيةوجود نما  لرصد املوارد املطلوعة ل )أأ(  "7" 

   √ والفحص وجود نما  لرصد املوارد املطلوعة لالمتثال ملعايري اجلودة يف البحث)ب(  

   √ أ ليات مراقبة لضامن اإصدار تقاررر البحث والفحص يف الأوقات احملددة "1" 11.21

   √ الطلب وترامك العملالتقلبات يف جحم أ ليات مراقبة  "2"

   √ :لضامن اجلودة للتقيمي اذلايتنما  داخيل  "1" 12.21

   √ لستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص )أأ(

   √ لإرسال ردود الأفعال للموظفني )ب(

   √ ررر بشأأن التحسني املس مترانما  لقياس البياانت ورفع التق "2"

   √ البحث والفحص نما  للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل "3"

   √ الهيئاتاملامرسات عني  أأفضل موظف اتصال يساعد يف حتديد )أأ(  14.21

   √ موظف اتصال يتوىل التحسني املس متر )ب( 

الأخرى للحصول عىل ردود  الهيئاتاة مع موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فعّ )ج(  

 الأفعال والتقيمي

√   

   √ نما  مالمئ للتعامل مع الشاكوى )أأ( "1" 15.21

   √ لختاذ الإجراءات الوقائية/التصحيحية مناسبنما   )ب(

   √ لتوفري ردود الأفعال للمس تخدمني مناسبنما   )ج(

   √ اإجراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه )أأ( "2"

   √ ةاإجراء للتأأكد من تلبية الاحتياجات والتوقعات املرشوع )ب(

رشادات واحضة ودقيقة للمس تخد  بشأأن اإجراءات البحث والفحص "3"    √ اإ

ذا كنت  "4"    √ تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للعامة وكيفية ذكل الإدارةحتديد ما اإ

نشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب   16.21    √ /املعينةاملُختارةاإ

عداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها)أأ(   18.21    √ اإ

   √ ةتوفر الوسائط دلمع دليل اجلود)ب(  

   √ اختاذ اإجراءات مراقبة الواثئق)ج(  

دارة اجلود دارةس ياسة جودة ابلإ  "1" 19.21    √ ةوالالزتا  عنما  اإ

دارة اجلودة "2"    √  نطاق نما  اإ

   √ وهيلك تنمميي وليات تنممييةؤ مس "3"

   √ دارةوثقة يف الإ امل اإجراء العمليات "4"

   √ وتنفيذها توفر املوارد لإجراء العمليات "5"

دارة اجلودة "6"    √ وصف التفاعل عني العمليات والإجراءات يف نما  اإ
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 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلبات

 منعد  جزيئ كمل

   √ وحتديد ماكن احلفظفظ الواثئق حُت  تسجيل أأيّ  "1" 20.21

   √ املراجعة الإداريةتسجيل نتاجئ  "2"

   √ تسجيل ما يتعلق عتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم "3"

   √ مع املعايري عىل اتساق العمليات الأدة "4"

   √ نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات "5"

   √ نفذة يف لك طلبتسجيل معلية البحث والفحص املُ  "6"

   √ البياانت مبا يسمح عتعقب العمل الفرديتسجيل  "7"

دارة اجلودة "8"    √ تسجيل معليات التدقيق يف نما  اإ

   √ املتسقة مع املعايريتسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري  "9"

   √ تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصحيحية "10"

   √ حيال الإجراءات الوقائيةتسجيل الإجراءات املتخذة  "11"

   √ ثتسجيل واثئق معليات البح "12"

    توثيق مسار البحث لأغراض داخلية، وينبغي أأن تتضمن السجالت: )أأ( 21.21

   √ تسجيل قواعد البياانت املس تخدمة يف البحث" 1"  

   √ البحث تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت أأثناء" 2" 

   √ تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث "3" 

   √ املس تخدمة يف البحث وتركيباهتاتسجيل الأصناف " 4" 

   √ تسجيل قامئة جبميع عياانت البحث املس تخدمة يف قواعد البياانت املس تخدمة" 5" 

   √ تسجيل املعلومات الأخرى املتصةل ابلبحث" 6" 

   √ البحث وتربرر ذكل أأي قصور يفتسجيل " 7" 

   √ املطالبوضوح يف نقص أأي تسجيل " 8" 

   √ انعدا  الوحدةتسجيل " 9" 

   √ اخلاصة هبا تقاررر بشأأن اإجراءات املراجعة ادلاخلية  22.21

اإىل  23.21

25.21 

 
 ةمعلومات اإضافية حول املدخالت الإضافية للمراجعات ادلاخلي

√   

   √ 26.21املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة  التقررر  26.21
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ىل اخملطط التنمميي، الهيئات وال ليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن: 6.21  توضيح، مع الإشارة اإ

دارة اجلودة؛  )أأ( فعالية نما  اإ

متر.و )ب(   تقد  معلية التحسني املس 

دارة اجلودة والتقد  املس متر يف حتسني الإجراءات:، تلكِّّف الإدارة املعنيني مبا ييل لضامن 1عناء عىل الشلك   فعالية نما  اإ

دارة اجلودة القامئ مع حتديد جمالت التحسني. ويضمن أأيضًا  دارة اجلودة امتثال مكتب الفلبني لنما  اإ يضمن مس تعرض اإ
دارة اجلودة التوعية ابلس تجاعة ملتطلبات العمالء يف العمليات اجلوهرية وما يتصل هبا من مسارات دمع يف  طار نما  اإ اإ

ىل املدرر العا .  ملكتب الفلبني. وررفع املس تعرض تقاررره اإ

ىل الإدارة العليا ملكتب الفلبني خالل  وجيري فريق املراقبة ادلاخلية للجودة تدقيقًا لك عامني )فعيل وتثبيت( وحييل نتاجئه اإ
د  الامتثال املكشوفة خالل التدقيق؛ وحتليل لأس باهبا اس تعراض الإدارة. وتش متل نتاجئ التدقيق عىل حالت الامتثال وع

جنازها ومتاععة التدقيق. وررفع فريق ضبط اجلودة ادلاخيل تقاررره  والتداعري التصحيحية والوقائية الالزمة مبا يف ذكل توارخي اإ
دارة اجلودة. ىل مس تعرض اإ  اإ

دارة اجلودة نما  اس تعراض جودة الرباءات يف مكتب  ق شعبة اإ الرباءات وتقميم فعاليته. وجتري تقياميً للنما  لك وتطّبِّ
جراء اس تعراض اجلودة وتعليقات 6) س تة ( أأشهر يشمل نتاجئ اس تعراض جودة البحث والفحص والقضااي قيد الفحص واإ

ه توصيات بشأأن اختاذ تداعري تصحيحية أأو وقائية وتعديل ا ملعايري أأو املودعني أأو الفاحصني واقرتاحاهتم. وععد التقيمي، توّجِّ
دارة اجلودة تقارررها  دارة اجلودة يك ينمر فهيا. وترفع شعبة اإ ىل رئيس اإ الس ياسات املتعلقة عنما  اس تعراض جودة الرباءات اإ

ىل مدرر  املكتب. اإ

ضافة اإىل ذكل، جُترى معليات تدقيق خارجية ملنح شهادة  ( س نوات فضاًل عن 3ملكتب الفلبني لك ثالث ) ISO 9001واإ
 ملراقبة الامتثال. تدقيق س نوي

 مبا يف ذكل: ،مبتطلبات املعاهدة واملتطلبات التنمميية ملوظفهيا أأمهية الوفاءالإدارة توضيح كيف تبني  7.21

 تكل املتعلقة هبذا املعيار؛ )أأ( 

دارة اجلودة ابلإدارة. )ب(   الامتثال لنما  اإ

من أأهداف مكتب الفلبني الاسرتاتيجية ضامن منح براءات جيدة يف ال جال املناس بة. ويس تخد  عدة أأساليب للتوعية عأأمهية 
 الاس تجاعة لرشوط املعاهدات واملتطلبات التنمميية:

دارة اجلودة عن طريق فر  دارة اجلودة، رروج مكتب الفلبني أأمهية الاس تجاعة ملتطلبات نما  اإ طار نما  اإ يق املراقبة يف اإ
ادلاخلية للجودة اذلي جيري معليات تدقيق فعلية وتثبتية للتحقق من امتثال أأنشطة مكتب الفلبني لاللزتامات املزمعة 

ىل الإدارة العليا ملكتب  دارة اجلودة. وحُتال نتاجئ التدقيق اإ للأطراف املعنية وللنمم الأساس ية القانونية، وحتديد فعالية نما  اإ
ىل رؤساء املاكتب والوحدات املعنيني واملوظفني املسؤولني عن املها  املدقق فهيا عن الفلبني خالل ا س تعراض الإدارة واإ

جراءات تصحيحية  دارة املكتب والاجامتعات الشهرية للشعبة. ويتخذ رؤساء املاكتب والقطاعات اإ طريق اجامتعات جلنة اإ
رى أأيضًا أأنشطة ملتاععة التدقيق من أأجل التحقق من تنفيذ ووقائية ملعاجلة أأوجه النقص اليت كشف عهنا التدقيق. وجتُ 
 التداعري التصحيحية املتخذة ومن مدى فعالية تكل التداعري.
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وتشمل اس تعراضات الالزتامات والأداء عىل مس توى الفرد أأو الشعبة أأو املكتب قدرة املكتب والشعبة وفرادى الفاحصني 
واحرتا  املواعيد وعدد الطلبات املعاجلة. ويقميم الأداء والالزتا  مرتني يف الس نة لضامن  عىل الوفاء ابلزتاماهتم فامي خيص اجلودة

 الوفاء ابللزتامات.

 :امللكفون الأعامل ال تيةري الإدارة العليا أأو املوظفون توضيح كيف ومىت جُت   8.21

دارية  )أأ(  جراء مراجعات اإ  وضامن توفر املوارد املالمئة؛اإ

 أأهداف اجلودة؛ مراجعة )ب( 

كد من التوعية عأأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أأقسا   )ج(   املعنية.الإدارة التأأ

دارة اجلودة القامئ يف مكتب الفلبني مرة يف الس نة عىل الأقل ولكام رأأى املدرر العا  ذكل رضوراًي  جُيرى اس تعراض نما  اإ
دارة اجلودة لضامن مالءمة  أأو النما  وفعاليته يف الاس تجاعة ملتطلبات العمالء/الزابئن والأطراف عناء عىل توصية مس تعرض اإ

ىل الإدارة العليا ملكتب الفلبني ملناقش هتا.  املعنية. وحُتال نتاجئ الاس تعراض اإ

ىل اس تعراض الإدارة املقرر، تعقد اللجنة التنفيذية اجامتعات شهرية. ويشمل برانمج الاجامتع ما ييل:  ضافة اإ واإ
ومتاععة املها  املس ندة؛  "3واس تعراض وتقيمي الأهداف والغاايت والربامج؛ " "2داف والغاايت والربامج؛ "الأه ختطيط "1"
واملسائل امللحة اليت جيب أأن تنمر فهيا  "6والنمر يف تعليقات الأطراف املعنية؛ " "5ومناقشة أأنشطة الشهر التايل؛ " "4"

 اللجنة التنفيذية فورًا.

ىل املوظفني خالل اجامتعات الشعبة الشهرية وكذكل عرب الربيد وحُتال نتاجئ الاس تعرا دارة لك مكتب واإ ض اإىل جلنة اإ
 الإلكرتوين واملذكرات.

دارة اجلودة يف نتاجئ الاس تعراض ويعقد اجامتعات شهرية ملناقشة املشالكت  وفامي خيص مكتب الرباءات، ينمر رئيس اإ
حيث املوارد البرشية أأو املعلوماتية وحتديث أأهداف اجلودة أأو مراجعهتا املتصةل مبامرسات الفحص وحتديد الاحتياجات من 

 عند الاقتضاء.
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ذا كنت الإدارة  9.21 دارة اجلودة وفًقا للفقرات  امللكفونعليا أأو املوظفون ال توضيح ما اإ جيرون مراجعة داخلية لنما  اإ
22.21 - 25.21: 

قل )انمر الفقرة  مرة واحد س نوايً  )أأ(  (؛22.21عىل الأ

 :عىل النحو التايل، 8 القسمللنطاق الأدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف  وفقاً و  )ب(

دارة اجلودة مدى استيفاءحتديد     (؛"1"24.21، 22.21)انمر الفقرات  21تطلبات املادة مل  نما  اإ

لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انمر الفقرات ل  البحث والفحص مدى استيفاءحتديد و  
 (؛"1"24.21، 22.21

 (؛22.21عطريقة موضوعية وشفافة )انمر الفقرة و  )ج(

 "؛6"-"2" 24.21 وفًقا للفقرات ،مثل املعلومات ،الاس تعانة مبدخالتو )د(

 (.25.21تسجيل النتاجئ )انمر الفقرة و  )((

( يف الس نة )فعيل وتثبيت( وفقًا ملعايري الأرزو اخلاصة بلك 2معلية تدقيق داخلية مرتني ) اخلية للجودةجيري فريق املراقبة ادل
ىل الإدارة  جراءات العمل ومبا يشمل التحقق من جودة الإجراءات ونما  اس تعراض جودة الرباءات. وحُتال نتاجئ التدقيق اإ اإ

 العليا ملكتب الفلبني خالل اس تعراض الإدارة يك تنمر فهيا.

دارة اجلودة تقرررًا شهراًي عن نتاجئ نما  اس تعراض جودة الرباءات يُعرض خالل  وعىل مس توى مكتب الرباءات، تعد شعبة اإ
الاجامتع الشهري لإدارة مكتب الرباءات ويُشفع ابلواثئق اخلاضعة للتدقيق ادلاخيل واخلاريج الس نوي. وينطوي التقررر عىل 

ا تقاررر البحث والفحص اذلي أأجري عىل عينات عشوائية من نما  اس تعراض نتاجئ اس تعراض جودة لك نواجت العمل ومهن
جودة الرباءات. وحيدد أأيضًا أأوجه النقص والشواغل أأو املشالكت اخلاصة ععملية البحث والفحص ويويص ابختاذ تداعري 

 ملعاجلة أأوجه النقص.

  



PCT/CTC/30/2 Rev. 
Annex I 
27 
 

 املوارد .2

دارة حبث دويل" يعين أأن  مالحمة توضيحية: 10.21 ن منح صفة "اإ أأظهرت أأن دلهيا البنية التحتية واملوارد املطلوعة الإدارة اإ
كيد عىل  21ويطالب الفصل البحث والفحص. دلمع معلية  متر ل ابلتأأ هذه العملية مع التكيف مع قدرة الإدارة عىل ادلمع املس 

دارة اجلودة.أأعباء العمل والوفاء مبتطلبات ات اليت تطرأأ عىل ري يالتغ  كيد. وينبغي أأن توفر الردود أأدانه هذا نما  اإ  التأأ

 املوارد البرشية: 

 وظفني:املمكية  أأن توفر معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن "1"

 كفية للتعامل مع تدفق العمل؛ 

 حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية؛و  

قل ـ اللغات املكتوع املتاحة اللغوية الإماكنياتحتافظ عىل و    هبا الواثئق املطلوعة كحد أأدىن  ةلفهم ـ عىل الأ
لهيا يف القاعد   لهي 34واملشار اإ  ،اأأو املرتمجة اإ

 .وتتكيف مع أأعباء العملكفية   

الإداريني املهرة/املدرعني جيًدا وتكيفهم مع التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفني توفر وصفًا للبنية  "2" 
 أأعباء العمل:

 وتسهيل معلية البحث والفحص؛ تقنياً عىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني و  

 لتوثيق السجالت.و  

يس تويف مكتب الفلبني معايري التعيني من حيث عدد املوظفني عدوا  كمل املمتتعني ابملؤهالت التقنية الاكفية لإجراء  "1"
البحث والفحص. ويضم املكتب مئة فاحص وفاحَصني ميتلكون شهادة يف الهندسة والعلو  وخربة كبرية يف البحث عن 

متد مكتب الفلبني معلية رابعية لتعيني واختيار لك الفاحصني. ويوفر الرباءات وحفصها. ولضامن تعيني موظفني أأكفاء، يع 
م وشامل وقامئ عىل الكفاءات. وفضاًل عن ذكل، ينتفع لك الفاحصني عدورات تدريبية داخلية  املكتب برانمج تدريب منمم

 وخارجية مس مترة تركز عىل حتسني هماراهتم يف جمايَل البحث والفحص.

ة الفلبني للخدمة املدنية، ميتكل فاحصو مكتب الفلبني شهادات يف الهندسة والعلو  الطبيعية والعلو  ووفقًا ملا تقتضيه جلن
الطبية وغريها من اجملالت العلمية. وجيب أأن ركونوا حاصلني عىل رخصة الفحص املهنية من جلنة تنممي املهنيني وخدمة 

 الفحص املهنية التاععة للجنة اخلدمة املدنية.

عديد من الفاحصني شهادات عليا أأو يتاععون حاليًا دراساهتم. ويوفر مكتب الفلبني ادلمع للك الفاحصني يف مواصةل وميتكل ال
تعلميهم العايل. وأأقا  املكتب رشاكة مع معهد ماعوا للتكنولوجيا وهو املؤسسة الأوىل للعلو  والهندسة يف الفلبني فامي خيص 

اءات يف جمالت تكنولوجية متخصصة للغاية. والتحق عدد من الباحثني برامج خمصصة لتأأهيل فاحيص طلبات الرب 
عداد برانمج مماثل للمجالت املياكنيكية.  والفاحصني ملكتب الفلبني مباجس تري علو  يف الهندسة البيولوجية. وجيري حاليًا اإ
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ة يف البحث والفحص ترتاوح عني رمتتعون خبرب  –أأي أأكرث من نصف الفاحصني  –( فاحصًا 60ومن اجلدرر ابذلكر أأن س تني )
م وشامل وقامئ عىل الكفاءات 39( س نوات وتسع وثالثني )4أأرعع ) ( س نة. وخيضع لك الفاحصني اجلدد لربانمج تدرييب منمم

 رزودمه ابملس توى الالز  من الكفاءات لإجراء البحث والفحص.

طار معلية ض  بط للجودة مكونة من مرحلتني وتشمل لك تقاررر ويوجه فاحيص مكتب الفلبني مرشفون ذوو خربة عالية يف اإ
دارية ورمتتعون خبربة مس تفيضة يف جمايَل  البحث والفحص. وميتكل لك املرشفني عىل شعب البحث شهادات جامعية تقنية واإ

حتسيهنا عامًا عىل الأقل. وينتفع لك املرشفني عتدريبات مس مترة داخلية وخارجية لتحديث كفاءاهتم و  15البحث والفحص تبلغ 
 يف اس تعراض جودة الرباءات فضاًل عن تدريب الفاحصني وتوجهيهم.

ملا  3"1.63" و3"1.36وفامي خيص القاعدتني  ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر " اللتني تلزمان الفاحصني ابلإ
لهيا يف القاعدة  لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ ، رمتتع فاحصو مكتب الفلبني مبهارات عالية وفهامً كبريًا 34هبا أأو املرتمج اإ

 للغة الإنلكزيية الواسعة الاس تخدا .

ويتقن لك الفاحصني اللغتني الفلبينية والإنلكزيية قراءًة وكتاعة. ويمل ععض الفاحصني علغات أأجنبية أأخرى مثل الياابنية 
 املاندارية أأو الأملانية أأو الإس بانية أأو الفرنس ية. أأو

ينتفع فاحصو الرباءات اجلدد عدورة تدريبية مكثفة لزتويدمه ابلكفاءات واملهارات والقدرات الالزمة والواجبة قبل  "2"
حدى شعب الفحص. وهذه ادلورة عبارة عن دراسة معمقة للنمم الأساس ية والقواعد يف الفلبني ومواد نمرية  تعييهنم يف اإ

 ات يف جمايَل البحث والفحص املوضوعي.ومعلية تركز عىل تطورر املهارات والكفاء

وفامي خيص كبار الفاحصني، يوفر مكتب الفلبني فرصًا للتعمل املس متر عن طريق حمارضات وندوات ودورات يقدهما أأساتذة 
متا  شهادة ادلكتوراه يف اخلارج وماكتب خمتلفة للملكية الفكرية. وتتاح فرص التع مل جامعات أأو علامء فلبينيون عادوا ععد اإ

 املس متر أأيضًا للفاحصني عن طريق زمالت لشهادات ماجس تري.

 املوارد املادية 

توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا  وصف البنية التحتية املوجودة لضامن "3" 
 املعلومات دلمع معلية البحث والفحص واحملافمة علهيا؛

لهيا وترتيهبا جيًدا واحملافمة علهيا لأغراض البحث  34احلد الأدىن من الواثئق كام تنص القاعدة  توفرو  "4"  والنفاذ اإ
لكرتونية، و والفحص. ذا كنت ورقية أأو يف عطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ  .وماكن احلفظعيان ما اإ

 وصف تعلاميت كيفية التنفيذ: "5" 

 والالزتا  هبا؛فهم معايري اجلودة  ملساعدة املوظفني يف 

جراءات العمل عدقة وثباتلو   ؛تباع اإ

جراءات العمل وتوثيق   وتقدميها للموظفني واحملافمة عىل حتدرهثا وتعديلها عند احلاجة. اإ

ىل مواكبة أأحدث التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلمع الفاحصني يف  "3" يسعى مكتب الفلبني اإ
جراء البحث والفحص ول ضافة اإىل ذكل، تُس تخد  برجميات خمصصة يف  اإ س امي يف جمال اخلوادمي والش باكت املتقدمة. واإ

 والفحص. معليات البحث
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ويس تخد  مكتب الفلبني نما  الويبو لأمتتة امللكية الصناعية مع ختصيصه لتدفق العمل يف مكتب الفلبني. ويتاكمل نما  أأمتتة 
يداع الش بيك وسداد الرسو  من أأجل معاجلة لك مراحل  امللكية الصناعية مع الأنممة املطورة داخليًا مبا يف ذكل نماما الإ

 اعية ومناذج املنفعة والعالمات التجارية.طلبات الرباءات والتصاممي الصن

ويوفر نما  أأمتتة امللكية الصناعية عددًا من الوحدات تؤدي دورًا حموراًي يف مراحل متنوعة من معلية البحث والفحص ويه 
وحدة تدفق  (2ترصد لك مرحةل من مسار الفحص وتوفر تفاصيل أ نية عن وضع لك الطلبات؛ ) –وحدة قامئة املها   (1)
لكرتوين جيمع معلومات أ نية عن لك املعامالت املتعلقة ابلطلبات؛ ) –لعمل ا  –( وحدة الإشعارات 3ويه عبارة عن ملف اإ

ىل اخلطوة التالية الواجب اختاذها؛  رشادمه اإ عداد تقاررر الفحص عتوفري قوالب منوذجية واإ تساعد الفاحصني عىل اإ
ىل طلبا –البحث  وحدة (4) ت التصاممي الصناعية ومناذج املنفعة والرباءات املودعة حمليًا واملنشورة تتيح للفاحصني النفاذ اإ

دارة الواثئق الإلكرتونية  (5وغري املنشورة؛ ) ىل النسخ الإلكرتونية من املراسالت مع املودع. –نما  اإ  يتيح النفاذ اإ

الت حيوية من معلية البحث والفحص ويعمل مكتب الفلبني حاليًا عىل حتسني مسارات الأعامل فيه وتعزرز فعاليهتا يف جم
 يف ذكل منصات للمراسالت الش بكية واس تعراض اجلودة والإخطارات ال نية والبحث عن الرباءات. مبا

وفامي خيص عنية الش بكة، وضع مكتب الفلبني حاًل أأمنيًا كماًل ومتاكماًل يبدأأ جبدار أأمين معزز عنما  ملنع التسلل مزود 
ويه ش بكة افرتاضية خاصة لالتصالت املؤمنة عني موقعني. ومبدل  IPSecت والبوت والسخا ، وخبواص ماكحفة الفريوسا

حدى العقدتني. واخلادو   نرتنت بسعة كفية خلدمة الش بكة لكها ومشغل احتياطي يف حال تعطل اإ الش بكة مزود ععقدتني اإ
طول مدة تشغيل. وتعاقد مكتب الفلبني مع افرتايض فيؤدي ذكل اإىل تّسيع تشغيل أأنممة التطبيقات وعرضها مع ضامن أأ 

 خدمات لتخزرن البياانت عىل السحاعة، وجُترى معليات حفظ البياانت والاختبار ابنتما .

ىل قواعد عياانت الرباءات وغري الرباءات التالية: "4"  وميكن لفاحيص مكتب الفلبني النفاذ اإ

 ؛( DWPI ؤرش الرباءات العاملي دررونت )ممنصة البحث التجارية تومسون لالعتاكر اليت تغطي  )أأ(

العاملية اليت حتتوي عىل النص الاكمل لطلبات الرباءات من الولايت املتحدة وأأورواب  WIPSقاعدة عياانت  )ب(
 ؛1975والياابن وكوراي والصني مبا يف ذكل طلبات معاهدة الرباءات الصادرة قبل عا  

احمللل املفتوح لتصنيف الاحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقية  "1" قواعد البياانت املتاحة للجمهور مثل )ج(
(OSPIN" ؛)2" ( املركز الوطين للمعلومات يف جمال التكنولوجيا احليويةNCBI)" اخملترب الأورويب  "3؛

؛ للبحث عن قوامئ التسلسالت (EMBL EBIاملعهد الأورويب للمعلوماتية احليوية ) –للبيولوجيا اجلزيئية 
"4" 3GPP " ىل تقاررر البحث والفحص "5لتكنولوجيات التصالت؛  نما  الويبو للنفاذ املركزي اإ
(WIPO Case" ؛)ركن الرباءات؛ "6 

اليت تتيح مقالت غري متعلقة ابلرباءات يف جمال الكميياء والبيولوجيا اجلزيئية  PubMedقواعد عياانت مثل  )د(
 للبحث عن تسلسالت شامةل للحمض النووي والربوتني؛ The Lensوالعلو  قبل الّسررية، و

( وقاعدة البياانت ادلاخلية ملكتب الفلبني IPOPHL IPDLاملكتبة الرمقية للملكية الصناعية ) )((
 الصناعية(؛ امللكية أأمتتة )نما 
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للرباءات والعالمات قواعد البياانت الوطنية ملاكتب أأخرى للملكية الفكرية مثل مكتب الولايت املتحدة  )و(
الأسرتايل،  AUSPAT(، ونما  J-PATPLATالتجارية، واملنصة الياابنية ملعلومات الرباءات )

 (.AIPNة )املتقدمة للملكية الصناعي ، والش بكةEspacenetو

ز خيارات املكتب ونطاق حبثه ق  ريبًا ابلنفاذ اإىلوعىل الرمغ من امتثال مكتب الفلبني ملتطلبات احلد الأدىن للواثئق، فس ُتعزم
ىل IEEE Digital Exploreو STNمنصة   .EPOQUENet، ويتفاوض املكتب حاليًا عىل النفاذ اإ

جراءات العمل واملبادئ التوجهيية والواثئق  "5" وتتوفر عىل املوقع الإلكرتوين ملكتب الفلبني لك املعلومات الالزمة بشأأن اإ
التنفيذية ودليل ممارسات حفص الرباءات. وميكن الاطالع عىل دليل اجلودة  املرجعية مثل قانون امللكية الفكرية والالحئة

 والإصدارات واملذكرات والتعلاميت الإدارية اخلاصة عنما  اس تعراض جودة الرباءات عرب املوقع ادلاخيل ملكتب الفلبني.

د ارة مكتب الرباءات أأو الاجامتعات الشهرية وتُبلغ أأي حتديثات أأو تعلاميت عرب امجلعية العامة ملكتب الرباءات أأو اجامتعات اإ
 للشعبة أأو الاجامتعات اخلاصة املعقودة عند احلاجة.

 موارد التدريب: 

عن معلية البحث  ولنيؤ املساذلي يضمن أأن مجيع املوظفني والربانمج  والتطوررلتدريب ل البنية التحتية  وصف "6" 
 والفحص:

 وحيافمون علهيا؛ركتس بون املهارات واخلربات الالزمة   

 اجلودة. ورشوط عىل وعي ات  عأأمهية الامتثال ملعايريو  

 الربانمج التدرييب لفاحيص الرباءات اجلدد

دارة للبحث ادلويل، س يكون الفاحصون اجلدد مزودرن مبهارات حفص الرباءات وقادررن عىل  حبلول اترخي تعيني املكتب كإ
جراء البحث والفحص املوضوعي عأأنفسهم.  اإ

ىل فاحيص الرباءات لضامن جودة البحث  ًا اإ ويطبق مكتب الفلبني برانجمًا للتدريب وعناء القدرات قامئًا عىل الكفاءات وموهجم
وبرانمج التدريب  (2برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد؛ ) (1والفحص. ويقو  تكورن الكفاءات عىل برانجمني هام )

اس تحدثه مكتب الفلبني برانجمًا تدريبيًا منمامً وشاماًل للغاية جيمع العنارص الوجهية من املس متر. ويعّد الربانمج الأول اذلي 
الربامج التدريبية ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب الأورويب 

ىل ثالث )  ل.( مراح3للملكية الفكرية. وينقسم ذكل الربانمج اإ

أأما املرحةل الأوىل فتغطي املفاهمي الأساس ية للبحث يف الرباءات وحفصها واملامرسات والإجراءات والأحاك  القانونية والأمتتة 
 فضاًل عن التمنية الشخصية واملهنية.

ذ يعنيم الفاحصون اجلدد يف ُشعب الفحص حيث يعاجلو ن طلبات وأأما املرحةل الثانية فتخص التدريب عىل التكنولوجيا. اإ
 فعلية ويطبقون ما درسوه. ويرشف علهيم كبار الفاحصني خالل تكل املرحةل.

وأأما املرحةل الثالثة فتشمل تدريب تمكييل عىل الفحص والبحث وغريهام من جمالت امللكية الفكرية وفقًا للتقيمي خالل 
خد  مهنجيات خمتلفة مثل احملارضات املرحلتني الساعقتني. وفامي خيص برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد، تُس ت
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امجلاعي والعروض والاختبارات والامتررن وحلقات العمل لضامن التعمل الفعال. وجُيرى تقيمي ععد لك مرحةل من  والعمل
 ذكل الربانمج. مراحل

 تقيمي الكفاءات

دد. ول يُسمح ملتدرب يعجز عن خيضع فاحصو الرباءات اجلدد لتقيمي ععد لك مرحةل من برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجل
ىل املرحةل الثانية أأو التدريب اخلاص عىل التكنولوجيا.  ثبات هماراته يف البحث والفحص خالل املرحةل الأوىل ابلنتقال اإ اإ

 وخالل املرحةل الثانية، ميكن للمرشف أأو مساعده التعليق عىل كفاءات املتدرب.

جناز س تة ) ويف ( تقاررر حفص متتالية دون أأخطاء. ولكام أأخطأأ متدرب مبوجب 6املرحةل الثانية، جيب عىل املتدرعني اإ
)البحث والأهلية للرباءة ووضوح املطالبات( من املعايري القامئة لنما  اس تعراض جودة الرباءات، اضطر  2و 1القسمني 

ضافية حىت يس تويف رشط ا6لإعداد س تة ) لتقاررر الس تة املتتالية اخلالية من الأخطاء. وقد يتجاوز عدد الطلبات ( تقاررر اإ
ذا رأأى املدرب حبمك تقدرره أأن املتدرب حيتاج اإىل مزيد من املامرسة يف موضوعات معينة.  ما هو مطلوب اإ

رئيس الشعبة( وختضع نواجت معل لك فاحيص الرباءات ملرحلتني من ضبط اجلودة ادلاخلية جيرهيام مساعد املرشف )مساعد 
 واملرشف )رئيس الشعبة(.

متر  برانمج التدريب املس 

ىل تعزرز قدرات الفاحصني املوجودرن وكفاءاهتم، يوفر مكتب الفلبني برانمج تدريب مس متر. ويشمل ذكل الربانمج  سعيًا اإ
اًل عن دورات متقدمة وحلقات معل وندوات عن البحث عن الرباءات وحفصها يف جمالت تكنولوجية متنوعة فض

التكنولوجيات اجلديدة والناش ئة واملس تجدات يف الترشيعات املتعلقة ابلرباءات واملامرسات والإجراءات وزايرات القطاعات 
طار برانمج الباحثني  دارة العلو  والتكنولوجيا يف اإ اليت تس تخد  تكنولوجيات متقدمة. وأأقا  مكتب الفلبني رشاكة مع اإ

ىل تعزرز املوارد البرشية العلمية والتكنولوجية الوطنية عن طريق نقل املعارف وهو بران 2011العائدرن يف عا   مج هيدف اإ
طار ذكل الربانمج، يقّدِّ  احلاصلون عىل ادلكتوراة من اخلارج والتاععون لإدارة العلو   واخلربات اجلديدة املتنوعة. ويف اإ

 لت تكنولوجية حمددة.والتكنولوجيا حمارضات ودورات تدريبية لفاحيص الرباءات يف جما

وكثمف مكتب الفلبني أأنشطة تكورن الكفاءات فيه يف جمايَل البحث والفحص ابلشرتاك مع ماكتب أأخرى للملكية الفكرية 
دارات دولية ول س امي مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الأورويب للرباءات واملكتب الياابين  واإ

ضافة اإىل ذكل، انتفع فاحصو الرباءات عدورات التعمّل عن ععد اليت توفرها الويبو والأكدميية للرباءات فض اًل عن الويبو. واإ
الأوروعية للرباءات وماكتب أأجنبية للملكية الفكرية. ويوفر مكتب الفلبني دورات تدريبية للفاحصني واملوظفني الإداريني 

 الرباءات ابلتعاون مع شعبة الويبو املعنية مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ويبلغهم عأأحدث املس تجدات يف نما  معاهدة 

ىل مواصةل تطورر كفاءات املوظفني واحلفاظ عىل قدراهتم وحامس هتم العالية، يوفر مكتب الفلبني برانمج زماة  وسعيًا اإ
الفلبني. وهذه الشهادة موفرة  ملاجس تري الهندسة البيولوجية اخملصص لالس تجاعة لالحتياجات التقنية لفاحيص مكتب

 الفلبني ومركز للمتزي يف دراسة الهندسة وفقًا معهد ماعوا للتكنولوجيا وهو املؤسسة الأوىل للعلو  والهندسة يفابلشرتاك مع 
 للجنة التعلمي العايل ومؤسسة معمتدة دلى جملس الاعامتد للهندسة والتكنولوجيا. وجيري اس تحداث برانمج مماثل للفاحصني

 يف اجملالت املياكنيكية.

دارة جيد  جراءاهتا ومس تجداهتا فضاًل عن نما  اإ ويوفر مكتب الفلبني أأيضًا دورات تدريبية عىل ممارسات معاهدة الرباءات واإ
 لفائدة فاحيص الرباءات واملوظفني الإداريني لكهيام.
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 الرقاعة عىل املوارد: 

مترار: وصف النما  املوجود لرصد "7"   املوارد املطلوعة وحتديدها ابس 

 الطلب؛ تلبيةل  

 .وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص البحث والفحص 

دارة السجالت  يوجد نما  مؤمتت لرصد عبء العمل واملها  املس ندة من خالل نما  أأمتتة امللكية الصناعية. وتصدر وحدة اإ
تقرررًا شهراًي عن الطلبات املس ندة ولك نواجت العمل اليت خيرهجا فاحصو الرباءات يف خمتلف الُشعب. وعناء عىل التقررر، 

ىل عادة توزيعهم من جمال تكنولويج اإ ضافيني أأو اإ دارة مكتب الرباءات رضورة الاس تعانة عفاحيص براءات اإ  أ خر من حتدد اإ
 أأجل مواكبة زايدة الطلبات عند الاقتضاء.

دارة اجلودة تقرررًا شهراًي عن نتيجة  ومن حيث الرصد املس متر ملعايري اجلودة وحتديد املوارد الالزمة لالمتثال لها، تصدر اإ
متثال وعد  اس تعراض جودة نواجت معل الفاحصني. ويش متل التقررر عىل نتيجة اس تعراض اجلودة مبا يف ذكل حالت الا

ضافيني أأو حتديد موارد أأخرى لزمة عند الاقتضاء. ويُقدم  التقررر  الامتثال فضاًل عن توصيات عتعيني مس تعريض جودة اإ
دارة مكتب الرباءات يك تنمر فيه وتوافق عليه. ىل اإ  اإ

 تنممي عبء العمل الإداري .3

التعامل مع طلبات البحث والفحص وأأداء الوظائف املتعلقة  توضيح كيفية تنفيذ املامرسات والإجراءات التالية بشأأن  11.21
دخال البياانت والتصنيف: ا،هب  مثل اإ

وفقًا ابملس توى املطلوب الوقت املناسب واة خبصوص اإصدار تقاررر البحث والفحص يف أ ليات مراقبة فعّ  "1" 
 الإدارة املعنية؛ املطلوعة مناجلودة  ملعايري

 تقلبات الطلب واإدارة ترامك العمل. بشأأنأ ليات مراقبة مالمئة و "2" 

ررصد نما  أأمتتة امللكية الصناعية معاجلة الطلبات من الإيداع حىت مرحةل ما ععد النرش. فعند الإيداع، يدخل القسم  "1"
دارة السجالت تصنيفًا  أأوليًا عامًا املتلقي البياانت اليت تشمل البياانت الببليوغرافية املرفوعة عىل النما . وحتدد وحدة اإ

ىل الشعبة املعنية. مث حيدد الفاحص التصنيف احملدد للطلب ععد النمر فيه.  لإس ناد الطلب اإ

دارة السجالت نرش الطلبات وتقاررر البحث يف املواعيد املقررة وخُتطر الفاحصني هبا قبل حلول تكل  وترصد وحدة اإ
دو رؤساء الُشعب( والفاحصني رصد أأعباء العمل وال جال املواعيد. وميكن للمرشفني )رؤساء الُشعب( ومساعدهيم )مساع

ىل املنح. وررصد مسارات  اخملتلفة ابس تخدا  نما  أأمتتة امللكية الصناعية. ويبنّيِّ النما  وضع لك طلب براءة من الإيداع اإ
 رات وتقاررر الفحص.تدفق الأعامل والإجراءات والأوضاع واملهل وال جال القانونية مثاًل لإصدار تقاررر البحث واملنشو 

دارة مكتب الرباءات ابنتما  صدور تقاررر البحث يف مواعيدها املقررة ومعاجلة الطلبات ونرشها.  وتراقب اإ

ىل املنح( ومواكبة التغريات يف الطلبات عن  "2" ويواصل مكتب الفلبني حتسني فعاليته عتقليص مدة املعاجلة )من الإيداع اإ
ىل الُشعب الأخرى طريق عدة تداعري مهنا تقليص ع س ناد الطلبات اإ عادة اإ بء العمل املرتامك ونرش الطلبات يف مواعيدها واإ
 ملوازنة أأعباء العمل عند الإماكنية.
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ويقّدِّ  مكتب الرباءات الزتامه الس نوي عتقليص ترامك عبء العمل ومعاجلة الطلبات احلالية يك تعمل الُشعب والأفراد عىل 
 الوفاء عه.

 ضامن اجلودة .4

جراءات ضامنفامي ييل  12.21 من  وابملس توى املطلوب الوقت املناسبتقاررر البحث والفحص يف  لإصدار املطلوعةودة اجل اإ
، مبا يف ذكل اس تخدا  قوامئ الرصد للتحقق من التقاررر قبل ح كيفية تنفيذ ما ييليتوض ينبغي و  وفقا للمبادئ التوجهيية. اجلودة

صدارها أأو لرصد معيار اجلودة   :كجزء من معلية الاس تعراض ععد الإصداراإ

 ودة للتقيمي اذلايت، يشمل التحقق من أأعامل البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها:اجلضامن لنما  داخيل  "1" 

 لبحث والفحص؛اب اخلاصةلالمتثال لهذه املبادئ التوجهيية  

فعال للموظفني.و   لإرسال ردود الأ

متر كيفية اس تخدا  الإدارة للنما  واإظهار  لقياس البياانت ومجعها ورفع التقاررر. نما  "2"  لضامن التحسني املس 
 املتبعة. للعمليات

 نما  للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل البحث والفحص والقضاء عىل املسببات "3" 
 .جمدداً والوقاية من حدوث املشالك 

ملكتب الفلبني مس تواين من ضامن جودة الرباءات لإصدار تقاررر البحث والفحص جبودة عالية يف ال جال املقررة. وينطوي 
عىل أأن يفحص مساعد املرشف )مساعد رئيس الشعبة( واملرشف  –وهو ضامن اجلودة ادلاخيل  –املس توى الأول 

جراء أأي تصحيحات يف الشعبة( لك نواجت العمل، ومهنا تقاررر البحث وال )رئيس ذا تعنيم اإ ىل املودع. واإ رسالها اإ فحص، قبل اإ
ىل الفاحص يك رراجعه عىل النحو الواجب. مث يفحص مساعد املرشف واملرشف التقررر املراجع  تقررر الفحص، يُعاد التقررر اإ

ضايف. ن مل يتطلب التقررر أأي تصحيح اإ ىل املودع اإ رساهل اإ  جمددًا قبل املوافقة عليه واإ

ذ يعاجل الفاحص الأسايس الطلب وفضالً  جراء البحث. اإ  عن ذكل، يس تخد  مكتب الفلبني نما  الفريق الثالف  يف اإ
( ويس تعني هبام للمساعدة يف البحث. ويضع لك مهنم خطته وجيري حبثه مث يناقش 2الواجب حبثه ويستشري زميلني )
قة املناس بة أأو الأكرث وجاهة للطلب. وتضمن تكل املهنجية عحاة التقنية الصناعية الساالفاحصون الثالثة النتاجئ لتحديد 

ماكانت البحث وقواعد البياانت. جراء حبث معمق واستنفاد لك اإ  اإ

ويف املس توى الثاين وهو نما  اس تعراض جودة الرباءات، خُتتار تقاررر البحث والفحص عشوائيًا لتخضع لالس تعراض 
دارة ا وفقاً  ابملئة من لك تقاررر الفحص  7جلودة. وجيري ذكل الاس تعراض شهراًي وخيضع حنو ملعايري اجلودة اليت حددهتا اإ

دارة اجلودة. وتوثمق نتاجئ اس تعراض اجلودة ويعّد تقرررًا شهراًي عهنا. طار اإ  الصادرة س نواًي لس تعراض اجلودة يف اإ

صدار وتوجد أ ليات تصحيحية ووقائية يف حاة كشف حالت عد  الامتثال. وحبسب طبيعة حاة  عد  الامتثال، ميكن اإ
عادة حفص لحق. وتفاداًي لتكرار حالت عد  الامتثال، ول س امي تكل املتعلقة عقضااي الأهلية للرباءة، تناقش  تقررر حفص أأو اإ

دارة اجلودة املسأأة وتعمتد س ياسات جديدة أأو تعدل الس ياسات القامئة يك ينفذها املكتب. ويف حال تكرار حالت  جلنة اإ
عادة التدريب عىل الأدوات أأو الاختصاص. عد   الامتثال الصادرة عن فاحص حمدد، يوىص ابإ
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 التواصل .5

 :عني الإداراتالتواصل  

دارة أأن تعمل عىل التواصل عفعالية مع الإدارات الأخرى  مالحمة توضيحية: ينبغي للك اإ

 (13.21لقالب الفقرة )ملحوظة: هذه النقطة للعمل فقط. وليس من الرضوري الرد علهيا وفقا  

 واذليالإدارات توفري الامس واملسمى الوظيفي وعياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل  14.21
 لية:مسؤويتوىل 

 ؛املتبعة عىل صعيد الإدارات ونرش أأفضل املامرساتاملساعدة يف حتديد  )أأ( 

 دمع التحسني املس متر؛و )ب( 

فعال الّسيعةالأخرى للسامح عتلقي الإدارات ال مع التواصل الفعّ توفري و )ج(   مهنا لتقيمي املسائل النمامية ردود الأ
 .احملمتةل ومعاجلهتا

 عياانت املعنيني ابجلودة:

دارة اجلودة )  (merito.carag@ipophil.gov.phاملهندس مرييتو كراج، رئيس شعبة اإ

دارة اجلودة الس يدة رونيلامييف رميوكيلو، املرشفة  عىل مس تعريض اجلودة يف اإ
(ronilemmavi.remoquillo@ipophil.gov.ph)  
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 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه: 15.21

 :كحد أأدىنمبا يف ذكل العنارص التالية  والاس تفادة مهنا، العمالءوصف النما  املوجود لرصد ردود أأفعال  

 نما  مالمئ ملا ييل: "1" 

 واإجراء التصحيحات؛الشاكوى  الترصف يف 

 اختاذ الإجراءات التصحيحية و/أأو الوقائية حيامث أأمكن؛و  

 للمس تخدمني. الردودتقدمي و  

جراء  "2"   ييل: ملااإ

 ؛وأأفاكرمهرصد رضا املس تخدمني  

 ضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و  

رشادات "3"  امُلَمثَلني من قبل ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري  اإ
ىل تكل املعلومات( بشأأن معلية البحث والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن أأطراف أأخرى سبيل  ، عىلالنفاذ اإ

رشادية الإلكرتوينالإدارة املثال راعط لالإرشادات عىل موقع   .أأو مراجع اإ

ذا كنت حت "4"   تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للمس تخدمني وكيفية ذكل. الإدارةديد ما اإ
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 يس تخد  مكتب الفلبني أ لية التعليقات التالية:

 3الشلك 

 تدفق معل التعليقات عىل نما  اس تعراض جودة الرباءات

 

اس امترات تعليقات العمالء والربيد  مكتب الإدارة الاسرتاتيجية ملكف عتلقي تعليقات العمالء وشاكوهيم عن طريق "1"
الإلكرتوين والربيد العادي والهاتف وصندوق اقرتاحات مكتب الفلبني. وحُتال الشاكوى والتعليقات اإىل رؤساء املاكتب 
دارة اجلودة لتقيميها ىل اإ واختاذ  والإدارات املعنية لختاذ الإجراءات املناس بة. وحتال التعليقات أأو املشالكت املرتبطة ابلفحص اإ

 الإجراءات التصحيحية الالزمة. ويُبلغ العمالء واملش تكون عنتاجئ التقيمي والإجراءات املتخذة فهيا.

وجيري مكتب الفلبني اس تبيااًن لرضا العمالء عن طريق مكتب الإدارة الاسرتاتيجية. والاس تبيان همم لأنه يساعد  "2"
مة. ويعد مكتب الإدارة الاسرتاتيجية اس امترة تعليقات العمالء ويوزعها عرب  مكتب الرباءات عىل حتسني اخلدمات املقدم

الفاكس والربيد الإلكرتوين والربيد العادي ونقاط املرور وصندوق بريد مكتب الفلبني. وتُعاد الردود ابلطرق نفسها واملارة 
لإلكرتوين أأو املاكملات الهاتفية. يضعون اس امتراهتم يف صندوق داخل مكتب الفلبني. وقد تتاعع الاس امترات عرب الربيد ا

الردود وتوحمد وتصنمف. ويعد مكتب الإدارة الاسرتاتيجية تقررر رضا العمالء اذلي حيتوي عىل حتليل اإحصايئ  وجُتمع
 وتعليقات وتوصيات عناء عىل النتيجة.

 غل املرتبطة مبامرسات البحث والفحص.وجيري مكتب الرباءات أأيضًا اجامتعًا س نواًي للأطراف املعنية ملناقشة القضااي والشوا
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ونرش مكتب الفلبني قانون امللكية الفكرية ولحئته التنفيذية، ودليل ممارسات حفص الرباءات، وقانون النفاذ  "4" و"3"
ىل الأدوية اجليدة عأأسعار معقوة لس نة  جراء طلب مناذج املنفعة والتصاممي الصناعية 2008العا  اإ  ومبادئه التوجهيية، واإ

طار معاهدة الرباءات وجدول الرسو . وميكن الاطالع عىل تكل املنشورات أأيضًا عىل املوقع  يداع الطلبات يف اإ والرباءات واإ
 الإلكرتوين ملكتب الفلبني.

 والأهداف النوعية ملكتب الفلبني متاحة أأيضًا للجمهور عرب املوقع الإلكرتوين ذاته.

 :وامُلختارةالتواصل مع الويبو واملاكتب املعينة  16.21

وابلتحديد  .وامُلختارةواملاكتب املعينة  املكتب ادلويلالتواصل الفعال مع  الإدارة هبا حتقق الكيفية اليتوصف  
فعالتقيمي ردود  الإدارة هبا تضمنالكيفية اليت وصف   بّسعة. ومعاجلهتا الأ

لرباءات املسؤول اذلي س يحدده مكتب الفلبني للتواصل مع املكتب ادلويل للويبو ا مدرر مكتبيف اترخي التعيني، س يكون 
 واملاكتب املعيمنة واخملتارة.

 التوثيق .6

دارة اجلودة عوضوح حبيث ميكن رصد مجيع العمليات داخل  وصف وتنفيذجيب  مالحمة توضيحية: 17.21 الإدارة نما  اإ
الإدارة ذكل من خالل الواثئق اليت تشلك دليل مت وي .اتساقها مع املعايري ومراقبهتا ومراجعةواملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا 

 (.18.21)انمر الفقرة  اخلاص ابجلودة

 (17.21وفقا لقالب الفقرة علهيا  وليس من الرضوري الرد هذه النقطة للعمل فقط. )ملحوظة: 

ىل توثيق 18.21 الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل، مثل التصنيف  تريم الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة اإ
ىل أأماكن العثور عىل التعلاميت  والبحث والفحص والعمل الإداري املتعلق عذكل. وعىل وجه اخلصوص، يشري دليل اجلودة اإ

 تباعها.ابشأأن الإجراءات الواجب 

 ولأغراض هذا التقررر، ينبغي توضيح ما ييل: 

 ؛زعتعدت ووُ  يتأألف مهنا دليل اجلودة واليت أُ الواثئق اليت )أأ( 

 الش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛، الإنرتنت، الوسائط اليت تنتقل من خاللها )النرش ادلاخيل )ب( 

ىل النسخة الأحدث. ،الإجراءات املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثال )ج(   ترقمي النسخ، النفاذ اإ

ترقمي الإصدارات وتُنرش مثل  الواثئقتداعري مراقبة  واختذتعىل املوظفني.  ووزعتدلليل اجلودة  الواثئق املكونةُأعدت 
أأحدث نسخة داخليًا. ومجيع الواثئق متاحة عىل الش بكة ادلاخلية. وميكن الاطالع عىل لك الواثئق عرب املوقع ادلاخيل 

 التواصل ادلاخيل ملكتب الفلبني(. )نما 
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ذا 19.21  كنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: توضيح ما اإ

دارة اجلودة؛اب مبا يف ذكل عيان واحض دارةس ياسة اجلودة ابلإ  "1"   لزتا  الإدارة العليا عنما  اإ

دارة اجلودة، مبا يف ذكل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهتا؛ "2"   نطاق نما  اإ

 لك قسم من أأقسامه؛ ولياتؤ ومس دارةالهيلك التنمميي لالإ  "3" 

التوزيع والبحث والفحص والنرش و  مثل تلقي الطلبات الواردة والتصنيف الإدارةنفذة يف العمليات املوثقة املُ  "4" 
دارة اجلودة، أأو املراجع اخلاصة هبا؛  ومعليات ادلمع، والإجراءات احملددة لنما  اإ

 الإجراءات؛و املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات  "5" 

دارة اجلودة. "6"   وصف التفاعل عني العمليات والإجراءات يف نما  اإ

 يضم دليل اجلودة ما ييل:

 س ياسة اجلودة؛ .1

دارة اجلودة؛ .2  نطاق نما  اإ

 الهيلك التنمميي؛ .3

ىل املنح؛ .4 مقة اليت يضطلع هبا املكتب من الإيداع اإ  املسارات املوث

 املوارد الالزمة لتنفيذ العمليات؛ .5

 التفاعل عني العمليات. .6
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 ، مثل:الإدارةتوضيح أأنواع السجالت اليت حتتفظ هبا  20.21

 ؛وماكن احلفظفظ حتديد أأي الواثئق حُت  "1" 

 ؛مراجعة الإدارةنتاجئ  "2" 

 ما يتعلق عتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛ "3" 

 عهنا مع معايري اجلودة؛الأدة عىل اتساق العمليات واملنتجات واخلدمات الناجتة  "4" 

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ "5" 

 نفذة بشأأن لك طلب؛معليات البحث والفحص املُ  "6" 

 عياانت تسمح عتتبع وتعقب العمل الفردي؛ "7" 

دارة اجلودة؛ التدقيقجسالت معليات  "8"   يف نما  اإ

 ، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛قة مع املعايرياملتسالإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري  "9" 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ "10" 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ "11" 

 .7 القسمتوثيق معليات البحث كام هو موحض يف  "12" 

يف مكتب الفلبني، تتوىل أأمانة حفظ الواثئق والسجالت مسؤولية مجع السجالت وحفمها وحامرهتا والتخلص مهنا للك 
 التالية: ISO 9001:2008مكتب أأو شعبة وفقًا ملتطلبات شهادة 

 حتديد أأي الواثئق حُتفظ وماكن احلفظ؛ "1"

 نتاجئ مراجعة الإدارة؛ "2"

 واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا مع معايري اجلودة؛الأدة عىل اتساق العمليات  "3"

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ "4"

دارة اجلودة؛ "5"  جسالت معليات التدقيق يف نما  اإ

 الإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري املتسقة مع املعايري، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛ "6"

 املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ الإجراءات "7"

 .الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ "8"

 وحُتفظ لك السجالت يف مكتب أأمانة حفظ السجالت.

دارة السجالت يه املسؤوة عن الاحتفاظ ابلسجالت التالية:  ويف مكتب الرباءات، وحدة اإ

 معليات البحث والفحص املُنفذة بشأأن لك طلب؛ "9"
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 ت تسمح عتتبع وتعقب العمل الفردي؛عياان "10"

 .7توثيق معليات البحث كام هو موحض يف القسم  "11"

لكرتونيًا يف نما  أأمتتة امللكية الصناعية.  لك الواثئق حمتفظ هبا اإ

 وفضاًل عن ذكل، تتوىل شعبة تمنية املوارد البرشية مسؤولية الاحتفاظ ابلسجالت التالية:

 ما يتعلق عتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛ "12"

 ولك السجالت حمتفظ هبا يف مكتب شعبة تمنية املوارد البرشية.

 توثيق معلية البحث .7

 معليات البحث هبا. توثيق لالإدارةلأغراض داخلية، ينبغي  21.21

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل  

 درج يف هذا السجل:مُ من البنود التالية أأي  )أأ( 

لهيا ) "1"   الرباءات وغري الرباءات(؛ مستنداتقواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخد  من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛ "2" 

 البحث؛ املس تخدمة يفاللغة )اللغات(  "3" 

قل وفقا للتصنيف ادلويل  "4"  للرباءات أأو الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأ
 يعادهل؛ ما

لهيا. "5"   قامئة جبميع مجل البحث املس تخدمة يف قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

موضوع البحث؛  درجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال عيانمعلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أُ  أأي  )ب( 
قواعد عياانت مفردات أأو و ؛ الاطالع علهيااليت مت جسل ابلواثئق و ابلبحث عىل الإنرتنت؛  ذات صةلتفاصيل و 

خل؛ مرادفات أأو  مفاهمي عىل الإنرتنت اإ

دراج لالإدارةينبغي  مالحمة توضيحية:)  لرصد معلية البحث  حتصل علهياقامئة ابملعلومات الأخرى اليت قد  اإ
 وحتسيهنا(

ىل أأي:أأي احلالت اخلاصة وُ  )ج(  ذا كنت السجالت احملفوظة تشري اإ  ثقت وما اإ

 ؛تقييد للبحث ومربره "6" 

 غياب وضوح املطالبات؛ "7" 

 .وحدة الاخرتاعغياب  "8" 



PCT/CTC/30/2 Rev. 
Annex I 
41 
 

 يتضمن نما  أأمتتة امللكية الصناعية القوالب المنوذجية للك نواجت العمل ومهنا تقاررر البحث والفحص.

 وتسجمل املعلومات التالية عن لك تقررر حبث:

 الطلب: رمق الطلب واترخي الإيداع والعنوان وأأول اترخي للأولوية؛ عياانت "1"

 التصنيف ادلويل للرباءات؛ "2"

لهيا؛ "3"  قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 لكامت البحث املس تخدمة؛ "4"

 الاستشهاد ابلواثئق والأجزاء املقتبسة؛ "5"

 عضو أأرسة الرباءات: عضو أأرسة الرباءات واترخي النرش؛ "6"

 طريقة البحث: عبارات وحقول وقواعد عياانت البحث وعدد النتاجئ والواثئق املطلع علهيا؛ "7"

ماكنية امحلاية مبوجب براءة يفرأأي مكتوب  "8" ىل تقررر البحث؛ اإ  نمرًا اإ

 امس الفاحص واترخي الإجناز؛ "9"

 ضوح املطالبات وتقييد للبحث.وخالل حفص الإجراءات الشلكية، يُبلغ عن حالت غياب وحدة الاخرتاع وغياب و 
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 4الشلك 

 صورة لواهجة تدفق العمل يف نما  أأمتتة امللكية الصناعية

 

 املراجعة ادلاخلية .8

 املدىاملراجعات  هذه حتددو  تقاررر عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارة ينبغي أأن تعدّ  مالحمة توضيحية: 22.21
دارة جودة  ىل استناداً اذلي أأنشأأ عىل أأساسه نما  اإ واملدى اذلي يتفق فيه هذا النما  مع  ،21منوذج الوارد يف الفصل ال  اإ

دارة اجلودة واملبادئ التوجهيية للبحث والفحص. مدى  لبيانوينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة  متطلبات نما  اإ
وفامي يتعلق  رى مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة.وينبغي أأن جُت  ل،هيية بشلك اثعت وفعاتطبيق هذه املتطلبات واملبادئ التوج 

ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارة، جيوز لالإ المنوذجمن هذا  8.21ابلنقطة  ، القسممعلومات اإ
ذا أأرادت.  اإ

وجيوز  .9.21 - 4.21، أأعاله، يف النقاط 1 القسم يف املذكور منوذجلل  وفقاً رفع تقاررر هبذه الرتتيبات تُ  25.21 – 23.21
ضافية حول املدخالت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارةلالإ  ذاالقسممعلومات اإ  أأرادت. ، اإ

 .ISO 9001:2008( يف الس نة )فعلية وتثبتية( وفقًا ملتطلبات 2جترى معليات تدقيق جودة داخلية مرتني )

وفضاًل عن ذكل، يشرتط نما  اس تعراض جودة الرباءات ملكتب الرباءات تدقيقًا شهراًي يف جودة لك تقاررر البحث 
 والفحص لضامن اتساقها مع املعايري القامئة بشأأن ممارسات البحث والفحص.



PCT/CTC/30/2 Rev. 
Annex I 
43 
 

 الإدارات لعرض تقارررها عىل اجامتع الإدارات ادلوليةاملتاحة لرتتيبات ال .9

، )أأ(26.21املطلوب وفقًا للفقرة التقررر املبديئ : رُرفع 21الواردة يف الفصل  مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقاررر 26.21
وأأثناء الاجامتع غري الرمسي الثاين للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف كنبريا يف )ب(. 26.21 والتقاررر الس نوية املمكةل وفقًا للفقرة

، أأوىص الفريق عأأنه عدًل من تسلمي تقاررر كمةل لك مخس س نوات، وحتديثات ترامكية يف 2012فربارر  7-6املدة من 
الس نوات البينية، تسمل الإدارات أأي تقررر يف صورة تقررر كمل، مع توضيح الاختالفات عن تقررر الس نة الساعقة، عن 

، لن يُس تخد  ععد قالب منوذج عليهو  صور الإيضاح. طريق اس تخدا  خاصية "تتبع التغيريات"، مثاًل، أأو غري ذكل من
 .ةلالتقاررر الس نوية املمك

 ابلنسق املنصوص عليه. 21يقّدِّ  مكتب الفلبني تقاررر يف املواعيد املقررة وفقًا للفصل 

]ييل ذكل امللحق الثاين[
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 الثاين امللحق

 تقررر مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية عن
 مكتب الفلبني للملكية الفكرية

 تقيمي قدرات البحث والفحص ادلوليني

 معلومات أأساس ية

أأسرتاليا للملكية الفكرية من مكتب ساعدة امل ( مكتب الفلبني)، طلب مكتب الفلبني للملكية الفكرية 2015يف عا   .1
طار معاهدة ي عىل التقد  عطلب ل عز  مكتب الفلبني فامي يتعلق ع دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ صبح اإ

حدى الإداراكون رعىل أأن  للملكية الفكرية أأسرتاليامكتب وافق  ن مثم ومالتعاون بشأأن الرباءات.  اخملتصة لتقيمي ت ادلولية اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلمالءمة مدى   .مكتب الفلبني ليكون اإ

طار و .2 مدينة أأسرتاليا للملكية الفكرية يف مكتب  2016يف ديسمرب مكتب الفلبني من  هذه العملية، زار وفدٌ يف اإ
دارة  اليت تقو  هبا عملياتال حلقة معل عن حلضور  يةسرتال الأ كنبريا  لك مكتب حملة تقدمي . ومشلت املناقشات لبحث ادلويلااإ

من هذه املناقشات و نطالقًا من . وااخلاصة ابملكتب اجلودة ةنممأأ تكنولوجيا املعلومات و  ةنممأأ عامة عن هيلك الفحص و 
 يف يويم الفلبني لكية الفكرية مكتبلم ل أأسرتاليا مكتب مسؤولن من  زار، املقد  من مكتب الفلبنيب لطاليف  يلالنمر الأوّ 

 .يةاحلالية وقدراته املس تقبل مكتب الفلبني لعمليات  مستنديلإجراء اس تعراض  2017فربارر  28و 27

 وترد يف التقررر التايل نتاجئ التقيمي والزايرة. .3

 مكتب الفلبنيمعلومات عامة عن 

دوائر، مهنا دائرة س بع  الفلبني غلوابل سييت يف مانيال الكربى. ويضم مكتب عونيفاس يو يفمكتب الفلبني يقع  .4
ىل ت  ليتالرباءات ا ىل املكتب  ضافةً اإ تتناول خمتلف التكنولوجيات. و ُشَعب حفص  10نقسم اإ مانيال، يضم املوجود يف مدينة اإ

من أأجل توعية امجلهور وتقدمي خدمات تقنية أأحناء الفلبني  ش ىتللملكية الفكرية يف فرعيًا  مكتباً  13 أأيضاً مكتب الفلبني 
 الطلبات.ودعي واستشارية مل

أأجانب من ُمودعني  ةمقدم مُ هذه الطلبات  يف املائة من 92 تكنو ، 2016يف عا   طلباً  3 098مكتب الفلبني  ىوتلق .5
يداعات غري املقميني(. و  املودعة يف طلبات ال من  طلباً  18 لتسمل الطلبات، ما متوسطه مكتباً وصفه عتلقى مكتب الفلبني، )اإ

طار  الهنوض عىل  يةكومة الفلبين مكتب الفلبني واحلمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالل الس نوات الثالث املاضية. ويعمل اإ
، ئيةالإمناس ياسة اتباع هذه ال  أأنمكتب الفلبني عاهدة. ويعتقد املاس تخدا  نما  عىل تشجيع ل مللكية الفكرية وتوفري حوافز ل اب

دارة تعمل ىل جانب تعيينه كإ طاريف  اإ يف  هالاعتاكر وتشجيع تمنيةساعد عىل ، سوف ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ
 الفلبني. املقميني يفعاهدة من جانب امل عدد الطلبات املُوَدعة عناء عىل ؤدي يف هناية املطاف اإىل زايدةسوف يالفلبني، و 

نما  أأمتتة امللكية الفكرية اذلي اخلاصة مبكتب الفلبني فتستند يف املقا  الأول اإىل معليات تكنولوجيا املعلومات أأما  .6
مكتب  طّبقنما . وقد يف مكتب الفلبني سوف تدور يف فكل هذا ال الإدارة وسري العمل معليات الويبو. ومعمم  أأعدته
لكرتوين للرباءات.فادوا عوأأ  ،الصناعية ومناذج املنفعةتصاممي الإيداع الإلكرتوين لل الفلبني  يداع اإ  أأهنم عصدد تصممي نما  اإ



PCT/CTC/30/2 Rev. 
Annex  
45 
 

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلحئة  من 36.1ادلنيا املذكورة يف القاعدة املتطلبات عناء عىل التقيمي 

وا  مائة مس تخد  عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلاملكتب الوطين أأو املنممة احلكومية ادلولية جيب أأن يضم  "1"
 لإجراء معليات البحث؛ الالزمة تقنيةال ؤهالت وميلكون امل العادية،

البحث، وكنوا مؤهالت تقنية كفية لإجراء معليات  ميلكون موظفاً  87يضم وقت زايرتنا، يف ، مكتب الفلبنيكن  .7
وحينئذ ، 2017أ خر حبلول هناية مارس  موظفاً  12ومن املقرر تعيني  ،2017مارس  2أ خر يف  موظفاً  13ينتمرون انضام  

 .موظفاً  112يصل العدد الإجاميل اإىل سوف 

ادلفعة وف تس تمكل الإرشاف. وسل مجيع الأعامل ععد التدريب ، وختضعامً نمم مُ  ياً تدريب  اً برانجمميتكل مكتب الفلبني و  .8
جراء ، وحينئذ سوف تكون هذه ادلفعة قادرة عىل اإ 2017 والأخرية من الفاحصني املرحةل الأوىل من التدريب حبلول يوني

 البحث والفحص حتت اإرشاف مناسب.

 اثنني يف املتوسط منعأأن مكتب الفلبني نني. وأأفاد عيم املُ كفاءة عملية توظيف صارمة لضامن مدعوٌ  ع ونما  التدريب  .9
ىل  مس توى كام يشري. والتقيمي التدريب الاحتفاظ عوظيفتهيام ععد دفعة ل رمتكنان من لك يف املوظفني اجلدد التناقص هذا اإ

 .كفاحصني للتعيني املرحشني من نسبياً  مرتفع رضورة وجود مس توى

لهيا يف ال جملموعةأأو املنممة عىل الأقل احلد الأدىن  املكتبيف حوزة أأن ركون جيب  "2" أأو  34قاعدة الواثئق املشار اإ
عطاقات مصغرة أأو أأو لأغراض البحث عىل ورق وجه السلمي عىل ال اً مرتبركون يف اإماكهنام احلصول عليه، عىل أأن ركون 

لكرتونية  ؛دعامة اإ

نوفيشن"مثل مملوكة للمكتب أأدوات حبث مكتب الفلبني  يس تخد  فاحصو .10  Thomson" )تومسون اإ
Innovation )ويبس غلوعل"و( "WIPS Global) ًعن قواعد عياانت متاحة للجمهور مثل  ، فضالUSPTOو ،J-

PLATPLATو ،AUSPATو ،Espacenetو ،Google Patentsو ،OPSINو ،NCBIو ،EMBLEBI ،
 .PATENTSCOPE، وLENSو

خيططون للحصول عىل أأهنم . عالوة عىل املطلوعة ابحلد الأدىن من الواثئق يويبدو أأن الاشرتاكت احلالية تف .11
جراء مع ،يف املس تقبل القريب IEEEو STNو EPOQUENetاشرتاكت يف  التدريب الالز  يف وقت لحق من هذا  اإ
ماكنية النفاذ هذه الاشرتاكت مل  توفروف العا . وس ىل ععض قواعد عياانت البحث اليت حتمى عتقدرر كبري، كتب الفلبني اإ اإ

 هتا.دو جتزيد كذكل من نطاق معليات البحث و سوف و 

لينا وقبل زايرتنا، أأرسل .12 من التكنولوجيات. ومن اجلدرر  شمل طائفة متنوعةمعليات حبث ت  مثاين مكتب الفلبني اإ
سرتاتيجيات البحث، مبا يف ذكل التصنيف ادلويل للرباءات واللكامت اب مفصالً  ت البحث تضمنت جسالً ابذلكر أأن معليا
ليناخالل زايرتنا، و عىل اس تخدا  أأدوات البحث/ قواعد البياانت املذكورة أأعاله.  الرئيس ية، مما دلم  الفاحصون يف  قدم  اإ

كام جرى العرف يف مكتب . ئيةاملياكنيكية والكميياكنولوجيات الت عمليات البحث يف لك من مكتب الفلبني رشحًا معليًا ل 
من فوائد ذكل أأنه سرتاتيجيات. و الاأأشخاص يف لك معلية حبث لوضع  3رق حبث مكونة من فِّ الفلبني عىل الاس تعانة ع

شري ني. وت عني الفاحص املعرفةعن تقامس  قيقة، فضالً ادلصحيحة أأو غري ال فف من خماطر اسرتاتيجيات البحث غري خي
ىل العمل اذلي شاهدانه جودة مناقشاتنا و  لبحث جراء ااملهارات واملعارف الالزمة لإ  ميتلكون مكتب الفلبنيأأن فاحيص اإ

 .نيوالفحص ادلولي
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، حبهثا عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب ونقادر  وناملكتب أأو املنممة موظفحتت ترصف أأن ركون جيب  "3"
لهيا اللغات ورية عىل الأقل لفهم ملمون ابللغات الرض و  لهيا يف جملموعة احلد الأدىن احملرر هبا أأو املرتمج اإ الواثئق املشار اإ
 ؛34 ةقاعدال

أأثناء يف تطلبات معينة مل  هفاحصياشرتاط استيفاء التقنية واللغوية عن طريق ضمن مكتب الفلبني توفر املهارات ي .13
عىل درجة الباكلوريوس عىل الأقل يف الهندسة أأو العلو  يف تكنولوجيا ذات ن حاصلني والفاحصفال عد أأن ركون التوظيف. 
مجيع املقررات اجلامعية وتُدرمس جلنة اخلدمة املدنية. تعقده قد اجتازوا امتحان اخلدمة املهنية للمهنيني اذلي أأن ركونوا صةل، و 

نوالفاحصذلكل يتقن زيية، ولكللغة الإناب  عض الفاحصني لغات أأخرى ذات صةل.عجُييد زيية. و لكن اللغة الإ

 (RPET) قد شاركوا يف الربانمج الإقلميي لتدريب فاحيص الرباءاتمكتب الفلبني من موظفي  ونالحظ أأن عدداً  .14
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقد وفقًا ملعايري ز عىل البحث والفحص ركِّّ ، اذلي رُ اخلاص مبكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية

الربانمج  نسقيش به  الفلبنيمكتب لفاحيص  خصيصاً وُمصمامً  امً نمم مُ  تدريبياً  من خرجيي هذا الربانمج برانجماً وضع العديد 
 .اخلاص مبكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية الإقلميي لتدريب فاحيص الرباءات

طريق ن عهارات تمنية امل جتري مواصةل مجيع جوانب الفحص. و شمل املراحل الثالث ي  اذ ربانمج التدرييبالونرى أأن  .15
داخل ماجس تري العلو  يف الهندسة البيولوجية كام نّمم مكتب الفلبني برانمج العليا.  ة اجلامعيةدمع الفاحصني يف ادلراس

 لفاحصني ذوي اخلربة.املكتب ل

لبحث القواعد  وفقاً داخلية للمراجعة أأن ركون دلى املكتب أأو املنممة نما  لإدارة اجلودة وترتيبات جيب  "4"
 املشرتكة؛ ادلويل

تصاممي معلية منح الرباءات ومناذج املنفعة وال شمل اليت ت  ISO 9001:2008شهادة عىل  حالياً مكتب الفلبني حاصل  .16
 .ISO 9001:2015اإىل شهادة النتقال ويس تعد املكتب يف الوقت الراهن ل ،الصناعية

مجموعة من معايري اجلودة مكتب الفلبني قد وضع ف. كتب الفلبنيمب اجلودة اخلاصة  ةنممأأ خالل زايرتنا تقيمي اس تطعنا و  .17
مراجعة  ى أأيضاً ر وجتُ ن. والفاحصينتجها مجيع الأعامل اليت ويتوىل املرشفون مراقبة جودة علهيا. عناًء  منتجات الفحصقميم اليت تُ 
ضافي ةخارجي . منهعينات عشوائية  مبراقبة معل الفاحصني وخيترباجلودة يقو  ملراقبة  مس تقالً  اً نمامطبمق مكتب الفلبني . و ةاإ

 لك فاحص.نتجه عينة من العمل اذلي ي ويتوىل مراقبو اجلودة تقيمي 

 يس تويف هذا الرشط. املشرتكة، ومن مثم  لبحث ادلويلايتسق مع قواعد اخلاص مبكتب الفلبني نما  اجلودة نرى أأن و  .18

 اخلامتة

جراء التقيمي.لملكيمكتب أأسرتاليا ل تستند اس تنتاجات  .19 ىل املالحمة واملعلومات املتاحة وقت اإ  ة الفكرية اإ

معاهدة التعاون بشأأن من لحئة  63و 36تني قاعداملذكورة يف ال ادلنيا تطلباتامل  مكتب الفلبني يس تويفونعتقد أأن  .20
دارة اجلودة. ،التقنية واللغويةاملوظفني وهمارات  ،الرباءات فامي يتعلق ابحلد الأدىن من الواثئق  ونما  اإ

عدد موظفي اخلاص عرشط ال أأن يس تويف املتوقع  موظفني جدد، ومن تعينيع  حالياً  مكتب الفلبني يقو ونالحظ أأن  .21
 .2017الفحص حبلول هناية مارس 
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دارة للبحث ادلويل مكتب الفلبني مس توف مل أأن رى وعىل هذا الأساس، ن .22 لفحص المتهيدي واتطلبات التعيني كإ
 ادلويل.

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل طلب الأأن  حظ أأيضاً ونال .23 هو املُقدم  من مكتب الفلبني بشأأن التعيني كإ
ىل تطورر الاعتاكر والازدهار يف الفلبني. وهذا عدوره سركن أأسايس  ىل زايدة اس تخدا  وف يف الس ياسات الرامية اإ يؤدي اإ

ىل ش بكة الإدارات القامئة.من احملمتل أأن ب رشق أ س يا، و نما  الرباءات ادلويل يف منطقة راعطة أأمم جنو   يضيف قمية اإ

طار و .24 ىل  لملكية الفكريةمكتب أأسرتاليا ل عالقتنا التعاونية الطويةل الأمد، فاإن يف اإ مس تعد لتقدمي مزيد من املساعدة اإ
ذا مكتب الفلبني جراء ا، اإ للبحث ادلويل  دارة تنفيذيةاإ  مكتب الفلبني مطلوب ليصبح نتقايلقُبِّل طلبه، فامي خيص أأي اإ

 .والفحص المتهيدي ادلويل

 الثالث[ امللحق]ييل ذكل 
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 الثالث امللحق

 لرباءاتالياابن ل تقررر مكتب

 مقدمة أأوًل.

يت ن( الريف دورهتا السادسة والأرععني )ادلورة الاس تثنائية الساععة والعرش  ،اعمتدت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .1
ىل  22يف الفرتة من  ُعقدت املنممة  أأو –"يُوىص بشدة املكتب الوطين  ما ييل:ينص عىل  تفاهامً  ،2014سبمترب  30اإ

دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته  اذلي –احلكومية ادلولية  يطلب التعيني عأأن حيصل عىل املساعدة من اإ
 .(PCT/A/46/6من الوثيقة  )أأ(25". )الفقرة دمي الطلبعىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تق

بشأأن التعاون الثنايئ مبوجب مذكرة التعاون يف جمال امللكية الفكرية عني مكتب  2016ويف برانمج العمل الس نوي لعا   .2
دمع سوف يات ، أأكد املكتبان أأن مكتب الياابن للرباء)مكتب الفلبني( الياابن للرباءات ومكتب الفلبني للملكية الفكرية

طارلفحص المتهيدي ادلويل لدارة اإ للبحث ادلويل و دارة تعيني كإ ل ل اس تعداده يف مكتب الفلبني  معاهدة التعاون بشأأن  يف اإ
 الرباءات.

لفحص المتهيدي ادلويل وا للبحث ادلويلدارة لتعيني كإ مكتب الفلبني ل اس تعداد بشأأن  أأجرى مكتب الياابن للرباءات تقياميً و  .3
مسؤولن من  ذهب، 2017فربارر  22و 21معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف الواردة يف لحئة عد ذات الصةل قوالل وفقاً 

ىل مكتب الفلبنيمكتب الياابن للرباءات  دارة عمل تأأهب مكتب الفلبني ليأأفضل حاة ليك يفهام عىل حنو  يف ععثة اإ للبحث كإ
 .بعثةل النتاجئ التفاعل و  لفحص المتهيدي ادلويل. وفامي ييل موجزوا ادلويل

 "3""1"63.1و "3""1"36.1 القاعداتن اثنيًا.

جراء أأعامل البحث عىل  فاحصًا للرباءات قادراً  87كن يعمل يف مكتب الفلبني ععثة التقيمي، اذلي ُأرسلت فيه وقت اليف  .4 اإ
ف  هععد ذكل أأنأأعلغنا مكتُب الفلبني والفحص. و  ضافياً  فاحصاً  13وظم أأنه ، و 2017مارس  شهريف الأس بوع الأول من  اإ

فس  عقب يةربامج تدريب اخلضوع لون ؤ يبدوف أ خر حبلول هناية الشهر نفسه، ومجيعهم عدأأوا أأو سفاحصًا  12 وف يُوّظِّ
 التعيني مبارشة.

 عىل النحو التايل:ه مس توى مؤهالت فاحصياإىل حد ما مكتُب الفلبني ويوحض  .5

يف الهندسة والعلو  حاصاًل عىل شهادة جلنة اخلدمة املدنية يف الفلبني، جيب أأن ركون الفاحص وفقًا ملا اشرتطته "
جلنة اذلي حتدده  اجتاز امتحان الرتخيص املهينقد  أأن ركون، و املرتبطة هباالطبيعية والعلو  الطبية وغريها من العلو  

ذا ، التنممي املهين  .كنت الشهادة تشرتط ذكلاإ

ما عىل شهادة رباءات وحفصهيقومون ابلبحث يف الاذلرن  "مجيع الفاحصني علمية أأو هندس ية أأو لكهيام ا حاصلون اإ
عداد تقاررر موثوقة ودقيقة ومتسقة مع اإ لإجراء البحث والفحص و الالزمة املهارات التقنية والقدرات التحليلية تُكس هبم 

 املعايري ادلولية.

ىل " . يشجع مكتب الفلبني فاحصيه عىل مواصةل دراساهتم العليا، شائبة قدمي خدمة ذات جودة ل تشوهباتوسعيًا اإ
دخل . كام للحصول علهيا نواملاجس تري أأو مرحشحاصلون عىل درجة يف املائة من الفاحصني  54ويف الوقت الراهن، 
لتدفق دًا اس تعداصة خصم عليا مُ دراسات برامج تُقّدِّ   عريقةرشاكت مع مؤسسات علمية وهندس ية مكتب الفلبني يف 
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يف  مسجالً عاملًا وهمندسًا مخسة عرش  (15) حالياً يوجد التخصص. و ابلغة  ةطلبات الرباءات يف جمالت تكنولوجي
طار الرشاكة املذكورة أ نفاً   ".برانمج درجة ماجس تري العلو  يف الهندسة البيولوجية يف اإ

مة ل يةربامج التدريب ال. وتغطي العاملني فيه عدة برامج تدريبية لفاحيص الرباءاتقد  مكتب الفلبني وي .6 نني عيم لفاحصني املُ املُقدم
الربامج املراحل شمل تكل الرباءات والفحص املوضوعي. وت  يفذات الصةل مبهاهمم يف جمال البحث ش ىت املوضوعات  حديثاً 

دة اخلاصة عتكنولوجياتدريبات ال و  (اثنياً أأشهر(، ) 4( املفاهمي الأساس ية والتعمل التطبيقي )أأولً الثالث التالية: )  6) ُمحدم
يف هناية لك مرحةل من املراحل الثالث، ول ختايم تقيمي  ىر التمكيلية )يف لك جمال تقين(. وجيُ تدريبات ال و ( أأشهر(، )اثلثاً 

ثبات أأن ينتقل سمح عيُ  ىل املرحةل التالية أأي متدرب غري قادر عىل اإ  ة.املهارات والكفاءمتتعه مبا ركفي من اإ

 الرباءات قواننيعساس ية الأ عرفة املاملتدرعون  ميتكلأأن  نتمرمن امل علغنا مكتُب الفلبني أأنه، يف هناية املرحةل الأوىل، "وأأ  .7
جراءاهتا وممارسات هاولواحئ  جراء البحث والفحص املوضوعي أأن يقوموا ابإ رباءات؛ و المبهارات حفص وأأن يتسلحوا ، حفصها واإ
املرحةل  نومّ تِّ سوف يُ ، ف 2017يف مارس سة والعرشون اجلدد اذلرن سوف يُعيمنون ن امخل وملوظفا أأماحقيقية".  حالتيف 

 .2017التدريب حبلول هناية يوليو من  الأوىل

، مثل احللقات يةنشطة التدريب الأ عدة أأشاكل من توجد فاحيص الرباءات، من أأجل مة صمم س مترة مُ امل  يةتدريب ال ربامج لأن الو .8
عىل اليت جيري تناولها يف هذه الأنشطة  اتعو ل املوضمت. وتش  املصانعوزايرات  ،والتعمل عن ععد ،ت العملوحلقا ،ادلراس ية

جراءاهت االرباءات وحفصها، وترشيعات الرباءات وممارساهتيف بحث ال حتديثات بشأأن  رشكء  كام يقو دارة اجلودة. اإ ، و اواإ
 .تكورن الكفاءاتل  ملكتب فرصاً ا مبنح، ومهنم مكتب الياابن للرباءاتالتعاون الثنايئ، 

ىل  .9 جراء البحث والفحص ابس تخدا  مكتب الفلبني الكفاءة اللغوية، فاإن مجيع الفاحصني احلاليني يف أأما ابلنس بة اإ يقومون ابإ
ىل ابلإ . ويف املقا  الأول. ومه قادرون عىل القيا  عذكل ابللغة الفلبينية أأيضاً  اللغة الإنلكزيية زيية والفلبينية الإنلكاللغتني ضافة اإ

 ،، رمتتع ععض فاحيص الرباءات مبعرفة أأساس ية علغات أأخرى مثل الياابنيةمكتب الفلبنيمجيع فاحيص لتني جييدهام ال 
 والفرنس ية. ،والإس بانية ،والأملانية ،واملاندرينية

رب تاح موارد الرتمجة ع، تُ والبحث فهيا فهم حاة التقنية الصناعية الساعقة املكتوعة علغات أأخرى عىلومن أأجل املساعدة  .10
 .مكتب الفلبني وفاحصيس تخدهما الإنرتنت ل ش بكة 

 "2"63.1" و2"36.1 القاعداتن .اثلثاً 

ىل قواعد البياانت التالية:مكتب الفلبني حاليًا النفاذ ن يف ولفاحصس تطيع اي  .11  اإ

نوفيشن"قواعد عياانت جتارية مثل  )أأ( " غلوعلويبس "و( Thomson Innovation" )تومسون اإ
(WIPS Global،) 

ونما  أأمتتة امللكية  (IPDL) املكتبة الرمقية للملكية الفكريةهام ، تنيعياانت داخلي  يتقاعدو  )ب(
 (،IPAS) الصناعية

قواعد عياانت متاحة للجمهور مثل قاعدة عياانت مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية و  )ج(
(USPTO)و ،Espacenetو ،Patent Lens (TheLens)و ،PubMedو ،PubChem ،
فضاًل عن ، AIPN، وWIPO Case، وJPlatPat، وPatentscope، و3GPP، وMedLinePlusو

 قواعد عياانت الرباءات اخلاصة مباكتب ملكية فكرية أأخرى.
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جراء التقيميكن مكتب الفلبني، و  .12 ماكنية النفاذ اإىل يف وقت اإ مكتُب الفلبني وأأعلغ  .EpoqueNet، يعمل عىل اكتساب اإ
ىل قواعد عياانت جتارية مثل ابلإضافة ، EpoqueNetقاعدة عياانت أأن أأعضاء مكتب الياابن للرباءات ع ، STNو IEEEاإ

بل الس تخدا  وف تصبح متاحة لس من مكتب الفلبني، أأن ع، و 2017عا  لحبلول الرعع الثالث  مكتب الفلبني فاحيصمن قِّ
" 2"36.1 مبوجب القاعدتنياملطلوعة احلد الأدىن من الواثئق النفاذ اإىل عىل  اً ح قادر صبي خالل هذه الرتتيبات، سوف 

 ."2"63.1و

مت ختصيصه  اذلي –( IPAS)نما  أأمتتة امللكية الصناعية اخلاصة مبكتب الفلبني من تكنولوجيا املعلومات  ةنممأأ وتتأألف  .13
مبا يف ذكل البحث  ،لطلبات الرباءات ةدلاخليعاجلة ااملابلتعاون مع الويبو ويغطي اجلزء الأكرب من يس تخدمه املكتب ل 

 .أأنممة داخلية أأخرىو  –واثئق الرباءات احمللية فامي خيص والفحص 

 "4"63.1و "4"36.1 القاعداتن .راععاً 

مع  جوهرهيف هذا النما  يامتىش و اجلودة،  مهنجيًا لإدارة اً نماممكتب الفلبني أأعامل البحث والفحص الوطنية، أأنشأأ ص فامي خي .14
طارمن املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  21الفصل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مع  يف اإ

 .احلاصل علهيا ISO 9001:2008التوقيت. كام حافظ املكتب عىل شهادة حسن الرتكزي عىل مسأأة 

دارة  الفلبني[ أأنشأأ مكتب ة العامة]القيادة والس ياس .15 ت . و اخلاص ابملكتب دارة اجلودةاإ نما   ّسي اجلودة، اليت ت شعبة اإ ُأعِّدم
 عىل املوظفني املعنيني. تعّزِّ ووُ  اخلاصة عه س ياسة اجلودة

ىل  4]املوارد[ انمر الفقرات من  .16  أأعاله. 13اإ

ا هير جي" اليت امكةرت الأعامل امل تقليلمن خالل "برامج غري املُنَجزة  يُعالَج ترامك أأعامل الفحص]تنممي عبء العمل الإداري[  .17
الفلبني عىل مكتب  حيرصالتوقيت، سن ابس مترار الأعامل املرتامكة. وفامي يتعلق حب تقل . ونتيجة ذلكل، 2014املكتب منذ عا  

يداع الطلبات احمللية.التأأكد من  صدار تقاررر البحث يف غضون س تة أأشهر من اترخي اإ  اإ

عدادها تقاررر الفحصل جراء مراجعات ابإ  ء الُشعبالُشعب ومساعدو رؤسا رؤساء يقو ]ضامن اجلودة[  .18 . وعالوة يف أأثناء اإ
مراقبة تيجة ن عىل تُقدم  تعقيبات ومالحمات عناًء كوس يةل لتحسني اجلودة، و اجلودة تقياميت عشوائية. قبو مرا ير جيُ عىل ذكل، 

ىل الفاحصني املعنيني من خالل  اجلودة دارة اجلودة و اإ  .رؤساء الُشعبجلنة اإ

ع ردود الاس تقصاء مم حتسني خدمته. وجتُ عغرض  ، وذكلرضا العمالءلقياس مدى  اس تقصاءً  مكتب الفلبني ريجيُ  ]التواصل[ .19
 تحسينات.بشأأن ال يف تقررر يتضمن حتليالت ومقرتحات 

عداد ]التوثيق[  .20 دارة اجلودة  اذلي –دليل اجلودة جيري اإ فني املعنيني. عىل املوظ وتوزيعه –حيدد املبادئ الأساس ية لنما  اإ
دارة السجالت التاععة  ،وحيتفظ أأمني الواثئق والسجالت وشعبة تمنية املوارد البرشية بسجالت  ،رباءاتدلائرة الووحدة اإ

دارة اجلودة ومعليات البحث والفحص اليت جتُ تدقيقات مثل   لك طلب.بشأأن رى نما  اإ

ن بشلك حصيح يف قاعدة البياانت ادلاخلية زم ن ختُ وسؤولن امل والفاحصاذلي يقو  عه ]توثيق معلية البحث[ نتاجئ البحث  .21
ن، وأأسامء قواعد البياانت والفاحصخيتارها يف شلك تقاررر حتتوي عىل لكامت رئيس ية وعنارص أأخرى اخلاصة ابملكتب 

 املس تخدمة، وعدد الزايرات، وعدد الواثئق اليت مت الاطالع علهيا.

دارة اجلودة.التدقيق ادلاخيل ل اجلودة ادلاخلية، مبا يف ذكل  تدقيقاتس نواًي  ىر ]املراجعة ادلاخلية[ جتُ  .22  نما  اإ
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 اخلامتة خامسًا.

لهيا مت ال  اليتامليدانية والنتاجئ مكتب الفلبني املعلومات اليت أأاتهحا عناًء عىل  .23 ىل املكتب، املرسةل بعثة ال أأثناء  يفتوصل اإ  انهتيىاإ
ىل أأن   63.1و 36.1يف القاعدتني رشوط الواردة مجيع ال استيفاء عىل  س يكون قادراً  مكتب الفلبنيمكتب الياابن للرباءات اإ

دارة للبحث ادلويل ال من أأجل  ادلورة القادمة مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قبل لفحص المتهيدي ادلويل واتعيني كإ
املهارات  2017 يف مارساملقرر توظيفهم  نوضافيالإ ن وفاحصذكل برشط أأن ركتسب ال. و 2017املقرر عقدها يف أأكتوبر 

قواعد عياانت غري متعلقة   يلز  منفامياملكتب شرتك ي  وأأن، 7ية لإجراء معليات البحث، عىل النحو املذكور يف الفقرة ف الاك
 .12، عىل النحو املذكور يف الفقرة ر حالياً قرم رباءات كام هو مُ لاب

[PCT/CTC/30/26 الوثيقةذكل  تيل]



 

 

 

A 

PCT/CTC/30/26 

 الأصل: ابلإنلكزيية
 2017مايو  11التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة  من جدول الأعامل: 1البند 
 للويبو. نياعة عن املدرر العا  ورّحب ابملشاركنيادلورة ، ، انئب املدرر العا ساندجيجون الس يد  افتتح .1

 .لجنةال  دور أأمني)الويبو(  مارلك ريتشاردسون الس يد وتوىل

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس  من جدول الأعامل: 2البند 
فيكتور عورتييل )أأسرتاليا( ماكس مييليانو سانتا كروز )ش ييل( رئيسا لدلورة، والس يد ابلإجامع الس يد جنة الل  بتانتخ  .2

 ومل تُقد  أأي ترش يحات ملنصب النائب الثاين للرئيس. رئيس.انئبا لل

 اعامتد جدول الأعامل  من جدول الأعامل: 3البند 
 .PCT/CTC/30/1 Prov. 2 اعمتدت اللجنة جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .3

مشورة اإىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح تعيني مكتب   من جدول الأعامل: 4البند 
 الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل الوثيقة  .4  .PCT/CTC/30/2 Revاستندت املناقشات اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف وقد  وفد الفلبني طلب  .5 مكتب الفلبني للملكية الفكرية للتعيني كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .اإ
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عىل  ،تمكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ومكتب الياابن للرباءاأأعّدهام تقيمي  يوفدا أأسرتاليا والياابن تقررر  وعرض .6
التفامه اذلي الواردة يف توصية ل اب ، وذكل معالPCT/CTC/30/2 ةمن مرفق الوثيق 3و 2 لحقنيالتوايل، املبينني يف امل

دارة واحدة أأو أأكرث من  2014 عا  اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عأأن "حيصل عىل املساعدة من اإ
 تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب".الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل 

وأأكد ممثل املكتب الأورويب للرباءات أأن مكتبه قد تواصل مع مكتب الفلبني للملكية الفكرية من أأجل تزويده  .7
ىل منصة ماكنية النفاذ اإ ىل املنصة املذكورة يف EPOQUENet ابإ  وس يوفَر التدريب الالز  عىل 2017 مايو 3. وُأتيح النفاذ اإ

اس تخداهما خالل الأشهر التالية. وأأوحض املمثل أأن مكتبه قد وافق عىل تنفيذ اتفاق ثنايئ بشأأن املسار الّسيع ملعاجلة 
 الرباءات يف غضون الأشهر التالية.

مكتب الفلبني  ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عتعيني .8
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. للملكية الفكرية دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  كإ

مشورة اإىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح متديد تعيني من جدول الأعامل:  5البند 
دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الربا  ءاتاإ

ىل الواثئق من .9 ىل PCT/CTC/30/3 استندت املناقشات اإ  .PCT/CTC/30/24 اإ

بمتديد تعيني لك املاكتب  ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .10

دار الوطنية واملنمامت احلكومية ادلولية العامةل حاليا  طار معاهدة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادل اتكإ ويل يف اإ
 .الرباءات التعاون بشأأن

اتفاق منوذيج عني مكتب واملكتب ادلويل بشأأن معهل كإدارة للبحث ادلويل والفحص من جدول الأعامل:  6البند 
 المتهيدي ادلويل

ىل الوثيقة .11  .PCT/CTC/30/25 استندت املناقشات اإ

اذلي ، PCT/CTC/30/25 نّي يف مرفق الوثيقةىل مرشوع التفاق المنوذيج املعّدل واملبووافقت اللجنة ع .12
( مع لك 3)32( و3)16 عداد أ حاد التفاقات اليت س يربهما املكتب ادلويل عناء عىل املادتنيلإ سيُس تخد  كأساس 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اعتبارا من  للعملمكتب أأو منممة   .2018ينارر  1كإ

 خص الرئيسمن جدول الأعامل: مل 7البند 
احتاد ، ووافقت عىل أأن يتاح مجلعية ة الرئيسحتت مسؤولياذلي أأعِّد لخص، ذا املهب أأحاطت اللجنة علامً  .13

طار البند  من جدول الأعامل. 5و 4 رنمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مكحرض للمشورة املقّدمة يف اإ

 اختتا  ادلورةمن جدول الأعامل:  8البند 
 .2017مايو  11اختمت الرئيس ادلورة يف  .14

 ]هناية الوثيقة[


