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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي  السويد للرباءات والتسجيلمكتب متديد تعيني 
 الدويل بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

عينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مجعية الرباءات( لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي   .1
دارة من الإدارات ادلولية أأن تبت يف متديد تعيّي  2017اءات يف عىل مجعية الرب يتعّين س  ذلا. 2017 ديسمرب 31 يف لك اإ

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

دارة لمتديد تعيينه  بطلب مكتب السويد للرباءات والتسجيل، تقدم 2017مارس  1ويف  .2 دارة للبحث ادلويل واإ كإ
 . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةللفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل 

سدا .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ ء مشورهتا يف اإ
 .هذا الأمر

 ]ييل ذكل املرفق[

 



PCT/CTC/30 18/  

ANNEX 

 املرفق
 

 مكتب السويد للرباءات والتسجيل لمتديد تعيينه طلب
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  كإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ

 عامةمعلومات  - 1

 ولية:ادلكومية احلنظمة امل امس املكتب أأو 

Patent- och Registreringsverket (PRV) 

 مكتب السويد للرباءات والتسجيل

 طلب التعيّي:ل املدير العام سلن ت اترخي 

 2017مارس  1

 :دورة امجلعية اليت يطلب فهيا التعيّي

 (2017) الرباءاتعية معاهدة التعاون بشأأن مجل ادلورة التاسعة والأربعون 

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

 نشاط جار  

دار   :البحث والفحص اليت تساعد يف تقيمي مدى استيفاء املعايري اتاإ

 .9ل ينطبق عىل متديد التعيّي، ولكن انظر املالحظة يف القسم 

 التعيّياحلد الأدىن من متطلبات : عايري املوووعيةامل - 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 
 .عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث
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 لتنفيذ البحث والفحص:املوظفّي املؤهلّي 

 عدد )دوام كمل(ال اجملال التقين

 42 املياكنيك

 40  ات/الإلكرتونيءالكهراب

 27 الكميياء

 5 البيوتكنولوجيا

 114 اجملموع

 23 مه بتعيّيعدد 2017عام كتب وقد زاد امل يف الس نوات الأخرية؛ موظفا  180و 110عدد املوظفّي املؤهلّي بّي  تراوح
ىل الأرقام املذكورة أأعاله. ونضافيبدوام كمل  فاحصا  اإ

 تّييف اللغ  C، مس توى اماجس تري يف العلوم أأو ما يعادلهدرجة مؤهالت احلد الأدىن يه: ، فاإن مؤهالاملوظف صبح ي *ل 
حدى يف  Bزيية، ومس توى لكالسويدية والإن الامتحاانت يف  النجاح، و الأخرىالأملانية أأو الفرنس ية والقدرة عىل فهم  تّياللغ اإ

 ، انظر أأدانه.شهرا 18 الفاحصّي اليت تس متر مدة بيتدر دلورة اخلطية 

 برامج التدريب

 ةاختبارات خمتلفبفضل  وينتقونيف برامج تدريب وتطوير أأويل فعاةل.  ةشلكيالإجراءات ال  ووموظفن والفاحصيشارك 
الفاحص خالل برانمج ويرشف عىل . م علهياهعىل متطلبات الكفاءة الالزمة وحفاظ  موامن حصوهلبغية س توى امل فحص ل

ّي، عدة يةس  اساعة در  150ضم حوايل يشهرا عىل الأقل و  18فرتة اذلي ميتد ل، ّيتدريب الفاحص عن نتاجئ  ونمسؤول موّجن
نرتنت تالفاحص. و  الربانمج التدرييب دورات  شمل. وي اخيلادلالتدريب كتابية واد تدريبية ومدمع برامج تدريبية مفصةل عرب الإ

نللكتابة ال دورة)الأملانية والفرنس ية و  اتاللغيف   زيية(.لكرمسية ابلإ

اختبارات اجلودة بناء عىل ندوات كذكل  ىعطوتلك مخس س نوات. معلوماته  تجديدل  دورة شامةل صحفاحيرض لك و 
 ارة برامج تعلميية فردية، ابلتشاور معأأو مبادئ توجهيية جديدة. وتوفر الإدمس تجدة الس نوية أأو اس تجابة لأوواع 

( داخليةمعل )حلقات اجلوانب التقنية. وتشمل الربامج التعلميية: أأو قانون امللكية الفكرية بسواء فامي يتعلق  الأشخاص،
لضامن  واسع النطاق  حفص تقاطعو ر برانمج حبث طون قد خارجية ودورات. و داخلية و ندوات ّي و وتبادل الفاحص
 واجلودة. الاس مترارية

عدة س نوات  شاملال ربانمج اليدوم هذا و ن تأأهيال عاليا. ون مؤهلفاحصوه أأعدن خاص  مضن برانمج رباءاتالخرباء  ب  در  وي  
 حفص.وعرض شفوي لأطروحة ابختبار ينهتي  الربانمج و واجبات البحث والفحص العادية. ويرتفق ب

معلهم. مبارشهتم  عندمكتب السويد للرباءات والتسجيل هلم  اقدهميدورة يف  لازام عمعايري اجلودةأأمهية الاب وظفّياملبلغ مجيع ي و 
دارة اجلودة ويضطلع   ملسؤولية الرئيس ية لضامن احلفا  عىل هذه املعرفة.ابمدير اإ

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

لكرتونيةالوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق أأو   .بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ
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 :لأغراض البحث واثئقلمن ااحلد الأدىن ىل اإ  النفاذ

(X) نفاذ كمل 

 :البحثأأنظمة 

خدمة البحث يف ، و Mintel GNDP قاعدة البياانتو  Questelمنصة و  STN ومنصة EPOQUENet قاعدة البياانت
 .ادلاخلية املكتبة

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

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

يداع الطلبات ال  :ومعاجلهتا وطنيةاللغة)اللغات( اليت ميكن هبا اإ

 السويدية والإنلكزيية.

 أأدانه. 3ميع اللغات الاسكندانفية، انظر النقطة ب وتقبل الطلبات املقدمة 

 :اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصّي

 الأملانية والفرنس ية.

 :اخلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أأو فهم حاةل التقنية السابقة بلغات أأخرى

 الش بكة الإلكرتونية الكورية ملعلومات الرباءاتو  (CPMT)ت الصّي والرتمجة ال لية لرباءا يةالرتمجة اللغو  أ لت
(K-PION)  رباءات يف الياابنالملخصات و (PAJ.) 

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 
 .داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكةلإدارة اجلودة وترتيبات 

نن مل   لية لإدارة اجلودة منذ منتصفاملعايري ادلو  النوع ، فهو يطبنقالعمل  من طويال ااترخيكتب السويد للرباءات والتسجيل اإ
دارة مب معيف جمال الرباءات  ه، معلياتالتسعيناتيف هناية املكتب  د واءمقو  التسعينات.  اجلودة الشامةل، وبدأأ العملادئ اإ

دارة  املكتب مبارشة قرر ،2006يف عام ووفقا لإطار التقيمي املشرتك.  ينمس متر تقيمي ط  حتسّي و خب اس تخدام معيار اإ
بناء  الرباءات الوطنية وادلوليةمنح معليات ، عما يف ذكل هميع معلياتب  املكتب بأأمكهل وحاز(، ISO 9001:2000) اجلودة

 .2007يف أأكتوبر  ISO 9001ر معياعىل لتعاون بشأأن الرباءات، عىل معاهدة ا

ىل املراجعون اخلارجيون  وخلص، ISO 9001:2008خارجية وفقا ملعيار  مراجعةاملكتب أأحدث  ى، أأجر 2015عام يف و اإ
دارة اجلودة: نظأأنن  دارة ISO 9001:2008 "يتوافق متاما مع معيارام اإ دارة ع ، ومثالرش يد، وهو نظام اإ اجلودة يف ىل اإ

 ."القطاع العام

 .ISO 9001:2015 قا للمعيار اجلديدتأأهيل املكتب ابلاكمل وف ديع أأ ، 2016يف سبمترب و



PCT/CTC/30/18 

Annex 
4 
 

دارة اجلودة وفق وميكن الاطالع عىل دة خيص دمه الإدارات ادلولية فامي لمنوذج اذلي تس تخا تقارير نظام اإ الرشوط احملدن
ابلبحث والفحص المتهيدي ادلوليّي بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن من املبادئ التوجهيية اخلاصة  21عموجب الفصل 

 .http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html :راب صفحة الويبو عىل العىل  الرباءات

 س هتدفامل التشغيل نطاق  - 3

 اللغات( اليت س تقدم فهيا اخلدمات:اللغة )أأو 

لطلبات ل  ابلنس بةالفرنس ية،  ما سلف ضاف اإىلويدويل.  طلبالرنوجيية والسويدية لأي و الفنلندية و زيية لكالإنو ادلامناركية 
لهيا يف الفقرة )ب( أأدانه.  املقدمة من ادلول املشار اإ

 :س تختص الإدارة ابلنظر يف طلباهتا ادلوةل )ادلول( أأو مكتب )ماكتب( تسل الطلبات اليت

 :ابمسهاادلول اليت س تعمل 

 يسلندا والرنوجي والسويد؛أ  و )أأ( ادلامنرك وفنلندا 

ادلول اليت تعترب من البدلان النامية وفقا للمامرسة املعمول هبا يف امجلعية العامة للأمم املتحدة، رشيطة أأن تقوم السويد، و )ب( 
برام اتفاق طار املنظمة الأوروبية للرباءات، ابإ  الغرض.كل ذلمع تكل ادلول  اتوفقا للازاماهتا املتعهد هبا يف اإ

 املفرووة عىل نطاق العملية: اتديقي ت ال 

 ل تقييدات

 دوافع الطلب - 4

يداعات مك مكتب السويد للرباءات والتسجيل يعمل  دارة للبحث ادلويل ، ويعمل كإ 1885لرباءات الوطنية منذ عام لكتب اإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  .1978منذ عام ت عاهدة التعاون بشأأن الرباءامبناء عىل  واإ

 .2016لعام  مؤرش الابتاكر العامل يف  2يف املرتبة  حلنتيه واحدة من أأكرث البدلان ابتاكرا يف العامل، و  السويدو 

السويدية وادلامنركية ترد اللغات ، اليت تقدم ابللغات احمللية. و يف منطقة الشامل الأورويب عىل اخلدمات احمللية طلبال يزدادو 
عدد كبري ل ةاملعمتدالوكةل  املكتبل يزال ولغات النرش.  خبالفت الأكرث اس تعامل يف الإيداع بّي اللغا والرنوجييةوالفنلندية 

 السويد.، وكذكل ادلمنارك وفنلندا والرنوجيقاطنوا  مفهي نمن املنطقة، عم  الطلباتقديمممن 

لهيا يف القسم معلومات الرباءات و جمايل  ع هبا يفاملضطلته ة دولية يدمع أأنشط دار املكتب كإ  منصبن واإ   .5التدريب، املشار اإ
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مة الطلب ()ةادلول – 5  مقدن

 املوقع الإقلمي 

 
 [وادلول اجملاورة السويدخارطة تبّين ]

قلميية:  عضوية املنظامت الإ

 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةو  اتفاقية الرباءات الأوروبيةالاحتاد الأورويب و 

 :عدد الساكن

 (2017) 10 000 000أأكرث من 

 :نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل

 دولر أأمرييك. 47 395يورو؛ أأو  44 761، أأي ةكروان سويدي 424 400

نفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير   (:من الناجت احمليل الإجاميل% )الإ

 (2013) يف املائة 3.31

 :عدد جامعات البحث

 جامعة 28

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

اسرتاتيجية  لخص. وتتس بل ةعدبنرش معلومات عن الرباءات وامللكية الفكرية عىل مكتب السويد للرباءات والتسجيل يعمل 
 املنصات الرمقيةعىل لومات قمية ىل معالنفاذ اإ يف امجلع بّي  ،الصغرية واملتوسطة رشكتعلوما ي لرواد الأعامل وال ادلمع امل

وافةجاعاعات الشخصية، الاو ىل  اإ  تلفة.امل عامة الستشارية الانظامت امل وسطاء مثل اإ
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من  Verksamt.se وأأنشئ موقعرمقية لنرش املعلومات.  ةمنص دور verksamt.se موقعو املكتب الإلكرتوين موقع ويؤدي 
منصة يف  هاوتشغيل  هاوتطوير هبدف توفري مجيع املعلومات الالزمة لبدء املشاريع لت دمع الابتاكر السويدية وكقبل ش بكة 

 .م يف س ياق ذي صةلأأن املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية تقدن سامهته يف الش بكة املكتب عم  يضمنواحدة مشرتكة. و 

قلميية واحمللية يف مجيع أأحناء السو معارض ابس مترار املكتب يزور عات خشصية، فرص عقد اجاعاوهتيئًة ل  لتقدمييد الابتاكر الإ
 امللكية الفكرية.معلومات 

تذب العديد من عىل معارض الرشكت الناش ئة اليت جت  بتاكر )املذكورة أأعاله( جولتالاش بكة وكلت دمع وجتري 
قلميية 6 أأسست ،2016عام ويف  ة الفكرية جزءا ل يتجزأأ مهنا.كيملل تشلك معلومات اواليت ، املشاركّي  مراكز تصدير اإ

حلصول عىل اجزء من ش بكة مراكز  ،وكةل وطنيةواملكتب، ابعتباره تصدير. لل كجزء من اسرتاتيجية احلكومة السويدية 
 املعلومات وادلمع بشأأن امللكية الفكرية.

امت. فعىل سبيل املثال، لهذه املنظندوات كثري من الأحيان دورات تدريبية و نظم يف ي و  ،ش بكة من الوسطاءاملكتب  سسأأ و 
، تلفةامل  امللكية الفكريةنرتنت بشأأن مواويع عرب الإ  ندوات اون مع وكةل الابتاكر السويديةابلتع 2013منذ عام املكتب  يبثن 

ىل  2عمعدل   يف وقت لحق.اس تطالع ال راء كن ومي ،املكتبأأيضا عىل موقع  الندواتوتتاح هذه مرات يف الس نة.  4اإ

 :الصناعات احمللية الكربى

ن  م اقتصاد السويد هو اقتصاد اإ هذه املواد تشلك . و اخلام احلديدو والطاقة الكهرمائية  اخلشب بفضله للتصدير موجن متقدن
والتصالت السلكية والالسلكية تجارة اخلارجية. وتشمل الصناعات الرئيس ية الس يارات لل قاعدة املوارد لقتصاد موجه 

زنلية والأّجزة واحلراجة واملس تحرضات الصيدلنية وال لت الصناعية واملعدات ادلقيقة والسلع الكاميوية والسلع امل
 .صلبوال واحلديد

 وبرتتيب تنازيل حسب قمية الصادرات(: 2015لعام دول  10 ول: )أأ أأكرب الرشكء التجاريّي من ادلول

 الرنوجي

 نياأأملا

 الولايت املتحدة الأمريكية

 بريطانيا العظمى

 ادلامنرك

 فنلندا

 هولندا

 بلجياك

 فرنسا

 الصّي
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 نوعية طلبات الرباءات - 6

 حبسب اجملال التقين -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 2016 2015 2014 2013 2012 اجملال التقين/الس نة

 330 349 381 400 359 الكميياء

 383 366 324 342 354 الكهرابئية الهندسة

 337 328 343 352 396 ال لت

 893 963 1030 996 923 الهندسة املياكنيكية

 350 354 310 376 377 خرىأأ جمالت 

 91 67 36 30 29 ابطةلطلبات 

 2٫ 384 2٫ 427 2٫ 425 2٫ 495 2٫ 438 اجملموع

 حبسب اجملال التقين -املس تلمة الرباءات عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن

 2016 2015 2014 2013 2012 اجملال التقين/الس نة

 112 172 180 203 231 الكميياء

 198 332 349 449 520 الهندسة الكهرابئية

 78 131 186 214 238 ال لت

 237 343 483 496 426 الهندسة املياكنيكية

 95 128 127 147 156 جمالت أأخرى

 261 12 34 25 20 طلبات ابطةل

 982 1٫ 118 1٫ 359 1٫ 534 1٫ 592 اجملموع

 حبسب املسار -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 2016 2015 2014 2013 2012 املسار/الس نة

 2٫ 243 2٫ 269 2٫ 264 2٫ 323 2٫ 264 الإيداع الوطين الأول/الأولوية ادلاخلية

 68 79 93 105 94 الأولوية بناء عىل نظام ابريس

دخول املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة 

 التعاون بشأأن الرباءات

80 67 68 79 73 
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 املس تلمة مككتب تسل الطلباتادلولية عدد الطلبات 

 2016 2015 2014 2013 2012 الس نة

عدد الطلبات ادلولية املس تلمة مككتب 

 تسل الطلبات

683 1٫ 778 1٫ 691 1٫ 447 1٫ 352 1٫ 

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

 وكندا ومجهورية كوراي والياابن وأأسرتاليا وأأملانيا. الصّيوالولايت املتحدة الأمريكية و  املنظمة الأوروبية للرباءاتالسويد و 

 متوس  الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية

الوقت  حمسوب اعتبارا من املؤرش

 )ابلأشهر(

 .2016تقرير البحث عام صدور لالوقت املس تغرق الإيداعات الأوىل فق .  البحث

 .البحثتقرير املس تغرق بّي يوم الإيداع وصدور الوقت 

7.0 

يوم الإيداع وصدور تقرير البحث والفحص  الإيداعات الأوىل فق . الوقت املس تغرق بّي الفحص الأول

خطار مقدم الطلب عام   .2016واإ

 مالحظة: ينفذ البحث والفحص يف الوقت ذاته

7.0 

 .2016الإيداعات الأوىل فق . الوقت املس تغرق ملنح الطلبات عام  املنح

 الوقت املس تغرق بّي يوم الإيداع ويوم منح الرباءة ونرشها.

28.9 

 ملرتامكةالطلبات الوطنية ا

 عدد الطلبات املقياس

 4٫ 174 مجيع الطلبات العالقة

 1٫ 241 يف حال دفعت الرسوم املعنية((طلبات يف انتظار البحث 

 ادلمع املطلوب - 7

 ل حاجة اإىل دمع خاص

 مسائل أأخرى - 8

 ل تنطبق
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دارات أأخرى - 9  التقيمي من اإ

عىل  مع الإدارات ادلولية الأخرىابلشرتاك العديد من أأنشطة القياس والتقيمي مكتب السويد للرباءات والتسجيل  أأجرى
 مكتب دويل أأو وطينيقدمه  قرتحمأأين يف  سينظرهذا العمل يف املس تقبل، و املكتب واصل ي. وس  املاوية الس نواتمدار 

املكتب الكندي للملكية الفكرية( ) كنداوفد  ه التقيمي عىل النحو اذلي اقرتحيفاملكتب شارك ي بشأأن خط  تقيمي متبادل. وس 
 .2018عام الفريق الفرع  املعين ابجلودة هممته كعضو يف اجاعاع  سيبدأأ و 

 [هناية املرفق والوثيقة ]


