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 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

لفحص التمهيدي الدويل بناء على واكإدارة للبحث الدويل مكتب اليابان للرباءات متديد تعيني 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 31عينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مجعية الرباءات( لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي  يف  .1
ذن عىل مجعية الرباءات يف تعّين ي . س 2017 ديسمرب دارة من الإدارات ادلولية احلالية  2017اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

( من معاهدة الرباءات(. ترد يف 3) 32()ه( و3)16 اليت تلمتس متديد تعييهنا، بعد استشارة هذه اللجنة )انظر املادتّي
 للجنة فيه.معلومات عن هذا الإجراء ودور ا PCT/CTC/30/INF/1 الوثيقة

دارة للبحث ادلويل بطلبه لمتديد تعيينه  مكتب الياابن للرباءات، تقدم 2017مارس  8ويف  .2 لفحص المتهيدي واكإ
 . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةادلويل بناء عىل 

سداء مشورهتا يف  .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اإ
م  .رهذا الأ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 مكتب الياابن للرباءاتطلب 
دارة للبحث ادلويل لمتديد تعيينه    الرباءات لفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأنواكإ

 معلومات عامة - 1

  رباءاتللالياابن : مكتب مس املكتبا

 ادلورة التاسعة والأربعون. اليت يطلب فهيا التعيّي:دورة امجلعية 

دارة للبحث والفحص:  2018يناير  1 التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كإ

الس يد اتتسويو اتكيش يغ ، مدير، مكتب الس ياسات متعددة الأطراف،  :به املوظف اذلي ينبغ  التصال
 .ادلولية الس ياسات شعبة

 دوافع الطلب:

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املكتب ممنذ انضام المتهيدي لفحص واادلويل دارة للبحث كإ الوقت  ذاتيف  هوتعيين ،اإ
عمليات ب  الاضطالععىل  قادرالو  المتهيدي ادلويللفحص ادلويل وابحث يف ال  الوحيد اخملتص أأصبح، 1978يف عام ادلويل 
ىل واإ . الياابنيةلغة ابل والفحصالبحث  جراء البحث ادلويل، 2001، يف كتب بدأأ امل ذكل، فاإن ضافة اإ ناب اإ ويف زيية. لكللغة الإ

 اليت يودعهالبات ادلولية للط  المتهيدي ادلويللفحص ادلويل وابحث يف ال مككتب خمتص املكتب ، يعمل الوقت الراهن
م  الطلباتفضال عن  أأو املقميون يف أأراضهيا، الياابن ومواطن  .عضو أأخرى دوةل 11قدمة من امل

نه معاهدة التعاون،  طلباتمن لعدد كبري  المتهيدي ادلويللفحص ادلويل وابحث ابل املكتب  اضطالعورمغ   من كنمتفاإ
م املس تخدمّي  رضا لقياس مدىاليت أأجراها املكتب س تبياانت الايف ومعاجلهتا يف الوقت املناسب.  ، قدمةعن اخلدمات امل

 .درجات عالية ابس مترارعىل  يقدهما املكتب اليتدمات اخل وغريها من تقارير البحث ادلويلجودة  حصلت

حدىحقيقة أأن تعزيز جودة منتجات العمل يف املرحةل ادلولية ملعاهدة التعاون أأصبحت  من وانطالقاوعالوة عىل ذكل،   اإ
 يف هذا الصدد. اتحتسينداال بنشاط عىل اختاذ تدابري لإ  املكتبيعمل ، لها التصدي يلزمالرئيس ية اليت  املسائل

 بناء عىللبحث والفحص المتهيدي ا"دليل عىل سبيل املثال،  ،أأصدر املكتب ،ادلاالية للمكتب اتملامرساب فامي يتعلقأأما 
جراء يك يمتكن ،2015" يف معاهدة التعاون أأكرث بساطة، فضال عىل حنو معليات حبث وحفص  الفاحصون يف املكتب من اإ

 املكتب ملس تخدميه.عن تعزيز شفافية معليات 

اليت الأشنشطة ليس شنشطة التعاونية، املشاركة يف خمتلف الأ  املكتب أأخرى، واصل البدلانوفامي يتعلق بعالقات املكتب مع 
منا تكل حفسب حتت رعاية الويبو تنظم طارماكتب امللكية الفكرية الأخرى يف  حتت رعاية نظماليت تم ، واإ الأطر الثنائية  اإ

دارة حديثا  عينةللماكتب امل  أأما ابلنس بة. ماكتب امللكية الفكرية امخلسة، مبا يف ذكل واملتعددة الأطراف ادلويل لبحث ل كإ
دارة  الاضطالع بعمهل الرامية اإىل هجودهس ياق ه يف رباتخبيشارك املكتب ، المتهيدي ادلويل والفحص ادلويل لبحث ل كإ

 .مالمئ عىل حنو والفحص المتهيدي ادلويل
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ىل و  دارة طلب لإعادة تعيينه ب يتقدم املكتب، أ نفة اذلكرس با  الأ استنادا اإ . ادلويل والفحص المتهيدي ادلويللبحث ل كإ
ذ حيدوه ،واملكتب عادة تعيينه الأمل اإ ىل  خملصا تطلعي ، ادلويل والفحص المتهيدي ادلويللبحث ل  اختصاص مككتب يف اإ اإ
 .حىت ال ن ذكلدأأ  عىل  كام، تطوير نظام معاهدة التعاون زايدةيف  الاسهام

 احلد الأدىن من متطلبات التعيّي: عايري املوضوعيةامل - 2

 

 القدرة عىل البحث والفحص - 1.2

جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم : أأنهعىل  "،1"1.63و "1"1.36 نالقاعداتتنص 
 .وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوثعىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، 

 البحث والفحص: لتنفيذاملوظفون املؤهلون 
متوسط اخلربة كفاحص  (كملدوام العدد ) اجملال التقين

 )ابلس نوات(
 املؤهالت ابلتفصيل

 يف:للتعيّي تمتثل املتطلبات ادلنيا  12.7 662 املياكنياك
بنجاح ( اجتياز اختبار اخلدمة الشامةل 1)

)خلرجي  اجلامعات/خرجي  املدارس اليت 
 تديرها الهيئة الوطنية لش ئون املوظفّي(، أأو

( احلصول عىل درجة الباكلوريوس )أأو 2)
التقنية، واحلصول عىل ما  اجملالتأأعىل( يف 

س نوات من اخلربة املهنية  4يزيد مجموعه عىل 
يف أأشنشطة البحث والتطوير، أأو يف جمال 

يف القطاع اخلاص أأو امللكية الفكرية 
 اجلامعات. يف

 12.6 595 الكهرابء/الإلكرتونيات
 11.8 266 الكميياء

 11.0 179 البيوتكنولوجيا

  12.2 1,702 اجملموع

 برامج التدريب

   ا(دورة تدريبية )للفاحصّي املعينّي حديث 

لرباءات مؤهالالفاحص  يمعداملكتب، ل لواحئ ل وفقا  . الرباءاتلفاحيصادلورة التدريبية بنجاح  ازأأن جيتبعد   اإ

جاميل عدد يبلغو . الاختباراتسلسةل من  واجتياز ،حضور دورتّي تدريبيتّياملكتب  يف عّيامل وظفامليتعّي عىل   ساعات اإ
 وفاحصونبراءات ووالكء  جامعيونذا الربانمج التدرييب أأساتذة ات هحماض  ميقدشارك يف تي و ساعة.  250حوايل  ادلورتّي

، بشأأن الرباءاتالتعاون مبا يف ذكل معاهدة  ،مهنج التدريب فهم اللواحئ والقواعد ادلولية ذات الصةلمن ذوي اخلربة. ويتضمن 
 البحث ادلويل ، وممارساتبناء عىل معاهدة التعاونالمتهيدي والفحص ادلويل  املبادئ التوجهيية بِشأأن البحثو 

 .المتهيدي والفحص
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 قدمه الفاحصون املرشفون )للفاحصّي املساعدين(تدريب أأثناء العمل ي 

 2ملدة ترتاوح من مرشف حص احتت توجيه ف ،تدريبا أأثناء العمليف املكتب للعمل كفاحص مساعد عّي املم  وظفيتلقى امل
ىل    س نوات، وفقا خلربته السابقة. 4اإ

  ،جامعات حملية وجامعات يف ادلاايل، ادلراسة يف التدريب التدريب التقين، زايرات ملؤسسات الأعامل
 )للفاحصّي( اخلارج

ليه أأحدثب املعرفة اكتسا  ةفرصللفاحصّي  تاحت  ، مثل حضور التدريب املس توى الرفيعة تالتكنولوجيا ما توصلت اإ
 .جيف اجلامعات احمللية واجلامعات يف اخلار  وادلراسة، والتدريب ادلاايل، مؤسسات الأعاملالتكنولويج، وزايرة 

 لغوي )للفاحصّي(التدريب ال 

 احلاجة. تضيهق ت ا مل وفقازيية وغريها من اللغات الأجنبية لكالتدريب عىل اللغة الإنفرص تتاح أأيضا للفاحصّي 

جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل : أأنهعىل  "،2"1.63و "2"1.36 نالقاعداتوتنص 
ليه يف القاعدة الأقل احلد الأدىن جملموعة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل  34الواثئق املشار اإ أأو يكون يف اإ

لكرتونية   .الوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

ىل  :لأغراض البحث احلد الأدىن من الواثئق النفاذ اإ

  نفاذ كمل (√)

 :أأنظمة البحث

 املتعلقةغري  الواثئقابلرباءات و  املتعلقة الواثئقمن ميتكل مكتب الياابن للرباءات مكية كبرية من الواثئق، تشمل الك 
من االل  ،حلد الأدىن من الواثئقا مبا يتوافق معرباءات المنشورات كتب الاس تفادة من امل  للفاحصّي يفميكن و  .ابلرباءات

 اس تخدام حمركت البحث ادلاالية وقواعد البياانت التجارية.

قواعد يف كتب وامل كتب الاس تفادة من الواثئق اخملزنة يف امل  للفاحصّي يف، ميكن ابلرباءات املتعلقةغري  فامي يتعلق ابلواثئقو 
ىل  ومن مثَّ، ميكهنمالبياانت التجارية.  وهكذا، احلد الأدىن من الواثئق،  مبا يتوافق معاءات لرب اب املتعلقةغري  الواثئقالوصول اإ

دارة للبحث ادلويل، بوصفه ،للمكتب ميكن  احلد الأدىن من الواثئق. بشأأنمتطلبات البحث  تلبية اإ

 فحص الالبحث و معليات اليت تدمع  تكنولوجيا املعلومات برامجو  أأهجزة 

كام تتضمن الواثئق، من مثل احلد الأدىن بصورة فعاةل، واثئق التقنية الصناعية السابقة  عىل للبحث ااملوارد نظام تتضمن
لأداء  فاحصّيلل مباكن الأمهية منهذه املوارد و . تقارير الفحص المتهيدي ادلويل أأو لإعداد تقارير البحث ادلويلصياغة لل  انظام

أأيضا ليشمل ادلمع التقين  ميتدو احلاجة. تقتيض  ماعند مبناء عىل طلهب وحتسيهنا، بصفة دوريةحتديهثا  وجيريهممهتم، 
 .ثىلم  معلعىل ظروف  ابس مترار احلفاظيمت حبيث  لفاحصّي،ا

ىل مكنِ يم ي ، اذلاخلاص به لبحثا نظام كتبامل  خدميس تو   املتعلقةغري الواثئق و رباءات ابل املتعلقة الواثئقن من الوصول اإ
بياانت ال  عدواق مقديممن  40كتب مع ما يقر  من امل  عالوة عىل ذكل، تعاقدو . جنبيةأأو أأ  حمليةسواء كنت لرباءات اب

اليت داد سرت أأساليب الا تسجيلتلقائيا ميكن و حاةل التقنية الصناعية السابقة.  يفبحث ال معليات لإجراء  ؛ّياخلارجي ّيالتجاري
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 وهذا من شأأنه أأن. دادسرت أأسلو  الا استنادا اإىلول علهيا مجموعة الواثئق اليت مت احلصو خدمت يف معليات البحث، اس تم 
 .اجلودة مراجعة كون مفيدا يفس ي الأمر اذليالبعض،  ممعليات البحث مع بعضهو  عارفاملتبادل  فاحصّيلل ييرس

عداد ساعدت  ، اليتادلمع همام املكتب اس تحدثوقد   تقارير الفحص المتهيدي ادلويل أأو تقارير البحث ادلويل الفاحصّي يف اإ
اس ترياد البياانت ، و الرضوريةلواثئق لصياغة مزتامنة ، عىل سبيل املثال ،ادلمع همام تتيحو لصياغة. ل اس تخدام نظام من االل 

جراءات  وتتيح همام ادلمع أأيضاق، والتحقق من حمتوايت التقرير. لصياغة الواثئتلقائيا رافية غالببليو  دارة اإ عاهدة امل طلباتاإ
لكرتونيا. هاواعامتد   اإ

 املتعلقةغري  الواثئقو رباءات ابلاملتعلقة  لواثئقل املسح الضويئ لتيسري فاحص،للك  بشاش يت عرض هجاز مزودوخمصص 
 .جحامأأكرب شاشة  ابس تخداملرباءات اب

 رباءات ابل املتعلقة للواثئق البحث فهارس 

بحث ل ل  افهرسو  ،(FI) "اتلفامل فهرس" بعبارة ليهاإ شار يم  اتصنيف املكتب يس تخدم، ةرباءات الياابنيال يف واثئقللبحث الفعال 
ل يم  أأما  .ةرباءات الياابنيواثئق اليضم  لتصنيف ادلويل للرباءاتل فرع   هو تقس ميفهرس امللفات و .  ”F term“ يه بعبارةشار اإ

“F term”  ورت  فهرسهو ف استنادا تقريبا  مجموعة 600,2غة لالبا التقنيةموعات اجملمن مجموعة جوانب متعددة للك فيه طم
ىل فهرس امللفات  بحثال  ات وفهرسلفامل فهرسامجلع بّي من االل  بأأمكهل البحث عن نص يف املكتب للفاحصّيميكن و . اإ

جراء مسح ضويئ مميكهنكام حاةل التقنية الصناعية السابقة. عن  للتحري  الرباءات ابس تخدام واثئقموعة جمل اإ
ل و. هذين التصنيفّي ابس تخدام ابلغة الفاعلية وادلقةحبث  املكتب نتاجئ حيقق ذلكل،ونتيجة  .بحثال  فهرس ات/لفامل فهرس
منا، بأأمكهل أأو البحث عن نصالتصنيف ادلويل للرباءات، ابس تخدام الفاحصون يف املكتب  يكتف  م انظ أأيضايس تخدمون  واإ

الولايت املتحدة لرباءات الاارتاع تصنيف أأو ( CPCالتصنيف التعاوين للرباءات )أأو ،  ECLA التصنيف الأورويب
(USPC ) رباءات الأجنبيةال يف واثئقعند البحث. 

 رباءات ابل املتعلقة غري الواثئق عنيف البحث املس تخدمة  الأدوات واملعدات 

جراء  املاكتب ادلولية للرباءاتحتتاج   لرباءات.اب املتعلقةغري  والواثئقرباءات ابل املتعلقة الواثئق من يف لكدقيق  حبثاإىل اإ

راذلي نظام البحث  يتيحو ادلاالية.  يف قاعدة بياانتهلرباءات اب ل تتعلق مفيدة بواثئق حيتفظ املكتب كلذلو ِ  ه املكتبطون
 .هبااملتعلقة غري  والواثئقرباءات ابل املتعلقة الواثئقيف  بسالسةالبحث  فريد عىل حنو

ن  االل معلية وضع املعايري يف  التقنيةاملعايري  مرشوع منشنسخة وقدم  ،التقنيةاملعايري  ملواكبة بحثال بيئة املكتب وحسن
 ،اليت ميكن ختزيهنا يف قاعدة البياانت ادلاالية ،ابملعايريتغطية الواثئق ذات الصةل نطاق املكتب  ووسعالس نوات الأارية. 

قامة من االل   (.SSOيري )وضع املعااملعنية باملنظامت عالقات تعاونية مع اإ

 رباءات ابل املتعلقةغري  لواثئقيف ا البحث فهارس 

يش به فهرس . وهو رباءاتابل املتعلقةغري  يف الواثئقلبحث الفعال ل  ”CS term“ابمس  يمعرفلبحث ل  اكتب فهرسامل  وضع
جوانب متعددة للك  اس تمحدثت فيه حمدد،حبث لفهرس  حاسويبمج انبر وهو عبارة عن، املذكور أأعاله ”F term“ البحث
 .تقنيةمجموعة 
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يف  ّيلفاحصلميكن و ، رباءاتواثئق ال عنلبحث املس تخدم يف ا ”F term“ لفهرس مماثلحبث  فهرساملكتب  س تخدمي و 
جراء مسح ضويئأأيضا  مميكهنو . CS termفهرس  البحث ابس تخدامو  مكهلبأأ امجلع بّي البحث عن نص  املكتب غري  لواثئقل اإ
 .CS termفهرس ابس تخدام  لرباءاتاب املتعلقة

جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية : أأنهعىل  "،3"1.63و "3"1.36 نالقاعداتوتنص 
موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلو  حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا 

لهيا يف القاعدة أأو املرتمج  لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ  .34اإ

يداع هبا اللغة )اللغات( اليت ميكن  :هتاالطلبات الوطنية ومعاجل اإ

 الياابنية* 

ن وجد ارسوم وأأ  مطالب وأأ يقدم وصفا   أأن الطلب ودعملجيوز *  قدم ترمجة يأأي لغة أأخرى، رشيطة أأن ب االصة وأأ  ،(ت)اإ
يداعاالل س نة وأأربعة أأشهر من اترخي  لهاايابنية   (.يةو وللأ قدم ابالأ املطالبة رخي اتالطلب )أأو  اإ

  اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصّي:

ن  زييةلكالإ

عنرص أأسايس  الإنلكزييةاتقان اللغة  أأنكتب ويرى امل خلدمة الشامل. ا اختبار موضوعات يه موضوع منزيية لكاللغة الإن
قبل حمدد  يف جمال الإنلكزييةاللغة عىل لتلق  التدريب  ينساعدامل  للفاحصّيفرصة تتاح التعيّي املوظفّي. وعالوة عىل ذكل، ل 

ىل  يف دورات تدريبية لتعمل لغات أأجنبية أأخرى مثل الفرشنس ية والأملانية أأيضا  الاشرتاك للفاحصّيميكن و . فاحصّيترقيهتم اإ
 .والكورية والصينية وغريها

 :لغات أأخرىبحاةل التقنية الصناعية السابقة فهم أأو يف  بحثيف ال لمساعدة ل اخلدمات املتاحة 

 .ّيفاحصال يعالرتمجة ال لية مجل  ادماتتتاح  

دارة اجلودة - 2.2  اإ

جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام  "، عىل أأنه:4"1.63" و4"1.36وتنص القاعداتن 
 .لإدارة اجلودة وترتيبات داالية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة

 :املوقع الإلكرتوين عىلاملتاحة  2016ديسمرب يف  املكتب اجلودة اليت يقدهماتقارير  ميكن الاطالع عىلو 

nt/pct/en/quality/authorities.htmlhttp://www.wipo.i 

 تبادل املعلومات والاقرتاحات بشأأن املامرسات اجليدة مع السلطات ادلولية الأخرى -3.2

طار ،داال املكتب عىل حنو مس متر جلودةا تحسّيب  املكتبلزتم ي ل حتقيقا لهذه الغاية، و نظام معاهدة التعاون كلك.  ويف اإ
جراء  املكتب يكتف  منا، لجودةة لداالي اتمراجعابإ لتبادل املعلومات  وماكتب دولية أأخرىسلطات عمل بنشاط مع ي واإ

 عىل ذكل:بعض الأمثةل وفامي ييل تحقيق نتاجئ أأفضل. ل اجياد س بل جديدة حممتةل و  ،واملامرسات اجليدة

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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  ةتعاونيوحفص حبث جراء معليات لإ لياابن والولايت املتحدة ل  الرائدرشوع امل  "1"

هو الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية مكتب كتب و مل بّي ا تعاونية وحفص معليات حبثلإجراء  رائدالرشوع امل 
يف طلبات  املوصوفةالارتاعات لالتقنية الصناعية السابقة  اةلاحليف بحث ل اب ّيكتبامل  الكيف  الفاحصون فيه يقوم مرشوع

اليت توصلوا  راءال  و  نتاجئ البحثتبّي ك امل  يف يتشارك الفاحصونمث  ،يف لك من الياابن والولايت املتحدة املودعةرباءات ال
لهيا ىل ال خر مث يرسل، اإ طلقت هذه املبادرة التعاونية يف . وقد أ  نتاجئ الفحص الأولالوقت ذات يف  لك مهنام اإ

يف  املودعةاكتسا  احلقوق لالارتاعات و  صمن حيث الفح، رباءاتالنح مب القدرة عىل التنبؤ  تعزيز بغية، 2015 أأغسطس
ىل متكّي  املبادرة هتدفو  .الياابن والولايت املتحدة براءة أأقوى وأأكرث حقوق حلصول عىل من ا الطلبات مودع أأيضا اإ

طار  ةرباءالطلبات  يف املائة من 45 أ ودعت، 2017عتبارا من يناير او  . البدلينيف الك يف وقت مبكراس تقرارا  يف اإ
 .املرشوع هذا

طار  ّيالتعاوني فحصالو بحث لل  امللكية الفكرية امخلسة بّي ماكتب املرشوع الرائد "2" معاهدة التعاون يف اإ
  الرباءات بشأأن

طار  لملكية الفكرية يف العاملل بّي أأكرب مخسة ماكتب  ّيلبحث والفحص التعاونيل  املرشوع الرائدهذا يف   التعاونمعاهدة يف اإ
ويبت (، IP5رباءات الأورويب )اللصّي والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ومكتب لماكتب امللكية الفكرية  ويه:

طارة رباءال لحصول عىللطلب دويل واحد يف أأهلية لملكية الفكرية ل رئييس مكتب  عاهدة، وذكل ابلتعاون مع امل أ ودع يف اإ
ىل م وترسهلاكتب تقرير حبث دويل واحد املعد تم  لملكية الفكرية. مثل فرعية ماكتب  جرى ، 2016يف يونيو والطلب.  ودعاإ
ويف الوقت . امخلسة اكتباملبّي  املرشوع الرائدالأسايس لإطالق  املسارعىل  املاكتب امخلسةرؤساء مض اجامتع يف  التفاق
جراءات التشغيل،  بشأأناملوظفّي عىل مس توى  جتري املناقشات، الراهن  2017يف يونيو  املرشوعاإطالق  بغيةتفاصيل اإ

 عىل أأقر  تقدير.

 "للفاحصّي"املؤمترات ادلولية  "3"

ال راء  ونتبادلي حيث البدلان وهجا لوجه،  ش ىتمن  يلتق  فهيا الفاحصونالأطر اليت يه " للفاحصّياملؤمترات ادلولية  "
قدت و ممارسات الفحص.  ويناقشونالرصحية،  لعمل اتعزيز تقامس ( 1) :التالية ضللأغرايف املقام الأول املؤمترات  هذهعم
التقنية الصناعية السابقة  احلاةليف  بحثال عمليات ل املتبادل  الفهم استنادا اإىلرباءات ال حفصمن حيث  ،فعاةلبصورة 

 تصنيفبّي نظم لتنس يق ا( 3)س توى عال من اجلودة؛ ومب ممارسات حفص الرباءات تنس يق ( 2؛ )الفحصممارسات و 
 ةمتوسطو  ةقصري زمنية  فرتات عىل ّيفاحصللدولية  مؤمتراتكتب امل  عقد، 2017اإىل يناير  2000أأبريل  ذمنو رباءات. ال
 لملكية الفكرية.ل  ةمكتبا ومنظم 29ما مجموعه  ، شارك فهياطويةلو 

  الناش ئة للبدلان رباءاتال بشأأن حفصالتعاونية  املبادرات "4"

 س نغافورة (أأ  )

 اذلي(، IPOSتعاونية لتعزيز قدرات فاحيص الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ) أأشنشطةب املكتب اضطلع
الأشنشطة  تضمنتو . 2015يف  التعاون معاهدةبناء عىل المتهيدي ادلويل لفحص واادلويل دارة للبحث كإ  عملال رشع يف
رسال العاملّي يف مكتب قدرات  بناء بغيةفرتة طويةل الأجل، ل 2014من ديسمرب  منذ يف مكتب الياابن ّيالفاحص كبري اإ

طار معاهدة التعاون. هبا ضطلعاليت يعمليات ال حفص الرباءات، مبا يف ذكل جمال يف س نغافورة   يف اإ
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 الهند (  )

 ي بدأأ ( ، اذلCGPDTM)يف الهند والعالمات التجارية  والتصامميرباءات لاملراقب العام لمكتب دمع يكتب امل  انفك ام
كتب العديد من امل  ، أأرسل2013الس نة املالية  ذمنو . 2013يف  المتهيدي ادلويل فحصلواادلويل دارة للبحث كإ  عملال

ىل  الفاحصّي دارة للمساعدة يف  مكتب املراقب العاماإ طار معلياتهاإ ضافة اإىل ذكلو اهدة التعاون. مع يف اإ يف  ،كتبامل عقد  ،اإ
طار صناديق الاستامئن الياابن 2016نومفرب  مكتب املراقب فاحيص الرباءات يف معل لتعزيز قدرات  حلقةيف الويبو،  ية، يف اإ
طار ت احللقة اندرجو . ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بوصفهالبحث والفحص يف جمال  العام  مصم برانمج تدريب  يف اإ

 .يف مكتب املراقب العام اعينّي حديث  املم  فاحصّيلل

 ]هناية املرفق والوثيقة[


