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 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص  الوطني للملكية الصناعية يف الربازيلاملعهد متديد تعيني 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف إطارالتمهيدي الدويل 

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 2017 مربديس ذن س تعّين اإ دارة من الإدارات ادلولية  2017. اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

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

دارة للبحث ادلويل بطلبه لمتديد تعيينه  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل، تقدم 2017مارس  8ويف  .2 كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  طار واإ  . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةيف اإ

ىل  .3 ن اللجنة مدعوة اإ سداء مشورهتا يف اإ اإ
 .لأمرهذا ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 لمتديد تعيينه املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل طلب
دارة للبحث ادلويل و  دارة للكإ  فحص المتهيدي ادلويلاإ

طار معاهدة التعاون بشأأن   الرباءاتيف اإ

 طلب متديد التعيّي

دارة للبحث ادلويل و  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيلعُّين  دارة للكإ طار معاهدة  فحص المتهيدي ادلويلاإ يف اإ
، وذكل اإىل 2007أأكتوبر  اإىل سبمتربمن خالل ادلورة السادسة والثالثّي مجلعية الرباءات يف الفرتة  التعاون بشأأن الرباءات

بدور فعال يف املعهد . وقد اضطلع خاللها اللغة الربتغالية لكغة نرشليت ُأضيفت ا، ويه ادلورة ذاهتا 2017ديسمرب  31غاية 
ىل نظام معاهدة الرباءات، ول س امي تكل اليت تودع طلباهتا ابللغة الربتغالية.  تعزيز نفاذ دول أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب اإ

ليه أأعاله، س يتيح ذكل تعزيز نظام  الربازيل حاليا ملعهد الوطين للملكية الصناعية يفويسعى ا ىل متديد تعيينه. وكام ُأشري اإ اإ
ىل تعزيز ماكنة املكتب بغية رفد الابتاكر ودمع جودة الرباءات يف الربازيل  ضافة اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات برمته، اإ

 املنطقة. ويف

 معلومات أأساس ية

البدلان عىل حنو  جتهزيتاكر وامللكية الفكرية هام مفهومان رئيس يان يف القرن احلادي والعرشين، ويسامه الإملام هبام يف الاب 
وتواصل حكومة الربازيل الاستامثر يف حتسّي اخلدمات  أأمثل لتعزيز اقتصاداهتا وتطوير تكنولوجياهتا وجممتعاهتا بصفة عامة.

. ويؤكد ذكل عىل أأي املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيلاملقدمة من خالل مكتهبا للرباءات والعالمات التجارية، 
لتمنية الاجامتعية لتحقيق املزيد من ا لفكرية وتعزيزها يف الربازيل مكاكنالأمهية اليت تكتس هيا حامية حقوق امللكية ا

 احلقوق والواجبات بّي املنتجّي ومس تخديم التكنولوجيا. يفوالاقتصادية، مع احرتام التوازن 

، وهو اليوم اتبع 1970نشئ عام يدرالية تمتتع ابلسلطة الاكمةل، أأ هو هيئة ف  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيلو 
فه ، ويمتثل هد9.279/96 وحيظى املكتب بدمع قانون امللكية الصناعية رمق .ماتناعة والتجارة اخلارجية واخلدلوزارة الص 

الاجامتعية والاقتصادية والتقنية. ومن  همامه مراعاةالرئييس يف تطبيق املعايري اليت تُنظم امللكية الصناعية يف الربازيل، مع 
ملعاهدات ذات الصةل مبسائل امللكية الصناعية والتصديق املعهد أأيضًا تقيمي التاكليف املنبثقة عن تطوير التفاقيات وا همام

ىل ضافة اإ  الأرابح اليت تذرها. تقيمي علهيا، اإ

ب املصلحة فامي يعرف ابلنظام ادور وجيه واسرتاتيج  كواحد من أأحصب املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل ويضطلع
يل القطاع الربازييل لالبتاكر، وهو يتفاعل مع ادلوائر  ضافة اإ الأكدميية ومراكز البحث العامة يف الربازيل أأو خارهجا، اإ

ىل أأنالص  أأعندا املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة اخلارجية واخلدمات  ناع . وجتدر الإشارة اإ
ىل ما ييل: أأ(  امعًا مرشوع حاكمه؛ حتس اءات؛ ب(الرب ترامك العمل يف جمال  ختفيف عبءهيدف اإ ّي الإطار التنظمي  واإ

دارة املوارد  ل لزوم لهاس يط وتقليص البريوقراطية اليت تب  ج( دون الإخالل ابجلودة؛ د( زايدة الكفاءة التشغيلية من خالل اإ
ىل   .يف تقدمي اخلدمات" الامتياز"السع  اإىل حتقيق  مفهومالبرشية. وسوف ختضع الإجراءات املتخذة أأكرث اإ

دارة للبحث ادلويل و أأنشطته ذ مبارشة ومن دارة كإ طار معاهدة  فحص المتهيدي ادلويلللاإ يف  الرباءاتالتعاون بشأأن يف اإ
جيابية وهو متأأهب للميض قدمًا يف  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل، حقق 2009 عام ليه.  املهامنتاجئ اإ املس ندة اإ

طار معاهدة أأدانه عدد الطلبات  1ويوحض اجلدول   2ذات الصةل بأأنشطة املعهد، ويوحض اجلدول  الرباءاتالتعاون بشأأن يف اإ
 عدد الطلبات حسب املسار.
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طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل : أأنشطة1اجلدول  مككتب لتسمل  يف اإ
مته دارة لواإ كإدارة للبحث ادلويل و  الطلبات  يدي ادلويللفحص ال

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009   

528 481 513 617 561 519 447 442 
مكتب تسمل 

 الطلبات/الربازيل

433 438 444 504 424 424 331 1*65 
دارة للبحث  اإ

 /الربازيلادلويل

46 44 51 41 48 22 15 2*7 

دارة ل لفحص اإ
المتهيدي 
 /الربازيلادلويل

 سب املسارب  -الطلبات عدد :2اجلدول 

2015 2014 2013 2012 2011 
 الس نة

 املسار

يف دخول املرحةل الوطنية  21 341 22 658 22 610  22 642 22 467
معاهدة التعاون  اإطار
 الرباءات بشأأن

 الإيداع املبارش 7 317 7 777 267 8 7 699  7 750

 اجملموع 27 658 30 435 30 877 30 341 30 217

 " الكتاب الس نوي لإحصاء امللكية الصناعية، "Badepi v3.0املصدر: 

دارة للبحث ادلويل و  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيليف الوقت نفسه اذلي عُّي فيه  دارة لكإ لفحص المتهيدي اإ
من املعاهدة، مضيفة بذكل اللغة الربتغالية  3.48 عىل تعديل القاعدة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واقفت مجعية ادلويل

ىل  30للغة الربتغالية من حوايل أأقل من ابلكغة للنرش. وجراء ذكل التغيري، ارتفع عدد الطلبات املودعة  طلب يف الس نة اإ
ىل الرتمجة لأغراض طلب يف الس نة. ويتكفل املعهد ببحث معظم تكل الطلبات ادلولية 500حوايل   وحفصها دون احلاجة اإ

دارة  بصفتهالبحث ادلويل  دارة للو  بحث ادلويللل اإ . ويسامه ذكل يف منح مزااي كبرية ملودع  الطلبات فحص المتهيدي ادلويلاإ
ىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  يف املنطقة فامي خيص النفاذ الفعال اإ

                                                
1
دارةجيب اعتبار بياانت    دارة البحث ادلويل و ا اإ  .2009بعد انطالق الأنشطة يف أأغسطس  لفحص المتهيدي ادلويلاإ
2
 نفس املالحظة  
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 احلد الأدىن من متطلبات التعيّيالامتثال اإىل 

 1.36التعيّي الواردة يف القاعدتّي  امتثاًل اتمًا للحد الأدىن من متطلبات ية الصناعية يف الربازيلاملعهد الوطين للملك ميتثل 
 )يف اجلزء ذي الصةل( ما ييل:وتقتيض هااتن القاعداتن من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  1.63و

عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم  "1"
 ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث؛

ليه يف  "2" جيب أأن يكون يف حوزة املكتب أأو املنظمة ادلولية عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ
ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتب 34القاعدة  ا عىل الوجه السلمي لأغراض البحث عىل أأو يكون يف اإ

لكرتونية؛  ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب أأو املنظمة موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب  "3"
لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق  بهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

لهيا يف القاعدة   ؛34املشار اإ

جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة  "4"
 وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة؛

 لفحص المتهيدي ادلويلاإدارة لدلويل و كإدارة للبحث ا همام املعهدس ياسة املوارد البرشية مع الرتكزي عىل 
الظروف يف الربازيل املعهد الوطين للملكية الصناعية اس تجابة للطلب املزتايد يف جمال حقوق امللكية الصناعية، اس تغل 

من أأجل وضع برانمج مس متر لتوظيف فاحصّي جدد يف الس نوات الأخرية، ومواصةل النظر يف تكل املسأأةل  املالمئةالوطنية 
فاحصًا يف  72و فاحصًا يف جمال املياكنياك 68، كنت مديرية الرباءات تضم 2016يف شهر سبمترب وخالل الس نوات املقبةل. 

فاحصًا  260 من مجموعفاحصًا يف جمال البيوتكنولوجيا،  59ياء وفاحصًا يف جمال الكمي  61جمايل الكهرابء والإلكرتونيات و
 درجة يشغلون وظائف بدوام كمل. أأمان فامي خيص اخللفية التعلميية، جيدر التأأكيد عىل أأن مجيع الفاحصّي حاصلون عىل

ع الفاحصّي ابملؤهالت عىل درجة ادلكتوراه. وبعبارة أأخرى، يمتتع مجي حاصلون الساحقة م عىل الأقل، وأأغلبيهتريس تج املا
 ."1"1.63و "1"1.36التقنية الالزمة لإجراء البحوث والفحوص ادلولية معاًل مبقتضيات القاعدتّي 

ارتفاعًا كبريًا املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل ويف الوقت اذلي جسل فيه عدد املوظفّي يف جمال حفص الرباءات يف 
ن ت دفق طلبات الرباءات والالزتام اجلاري اذلي عقده املعهد للحفاظ عىل مس توايت اخلدمات خالل الس نوات الأخرية، فاإ

ذ وظف املعهد يف الآونة الأخرية اقتىض توظيفًا  ،وحتسيهنا فاحص براءات جديد خالل  100مكثفًا للمزيد من املوظفّي. اإ
 .حاليا للتدريبومه خيضعون  2017و 2016سنيت 

فاحصّي اجلدد. فالفاحصون املمترسون يُشجعون عىل مواكبة التطور الول تقترص اجلهود املبذوةل يف جمال التدريب عىل تعلمي 
مراجعة ادلورايت التقنية وحضور املؤمترات واملشاركة يف  حهثم عىل التكنولويج يف جمال اختصاصهم وذكل من خالل

 التظاهرات التقنية.

جناز  مبس توى عالويمتتع فاحصوان أأيضا  ن عددًا كبريًا من الفاحصّي قادرون عىل اإ ذ اإ من املعارف يف جمال اللغات الأجنبية. اإ
 معلهم ابللغتّي الإنلكزيية والإس بانية، فضاًل عن اللغة الربتغالية.
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ىل أأنه  وعىل وجه اخلصوص، بشأأن مسائل ، قدم املعهد تدريبًا داخليًا اإىل مجيع الفاحصّي 2010يف عام جتدر الإشارة اإ
ضافة اإىل الاس تعامل السلمي  دارةشاكل لأ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مشل ذكل املبادئ التوجهيية للبحث والفحص، اإ  اإ

دارةلبحث ادلويل و ل   .الوطينمقارنة بعمليات البحث والفحص عىل الصعيد  لفحص المتهيدي ادلويلل اإ

من تدريب كمل يف مجيع املواد ادلراس ية املذكورة  2010خالل عام  من الفاحصّي دلينا 250فعىل سبيل املثال، اس تفاد 
آنفًا، ومنذ عام  للفاحصّي اجلدد. ويشارك الفاحصون املمترسون ابس مترار يف دورات وحنن نقدم تدريبات أأساس ية  2011أ

 وين.مبادرات لإعادة التدريب والتك أأحيااًن يف ويشاركونتدريبية ليك يبقوا مطلعّي عىل املس تجدات، 

ىل الواثئق املرتبطة ابلرباءات وغري املرتبطة هبا  املعلومات التكنولوجية والنفاذ اإ

تطوير احللول ذات الصةل ابملعلومات التكنولوجية بغية استيفاء متطلبات يف الربازيل يواصل املعهد الوطين للملكية الصناعية 
ىل ما يمن معليات امحلاية ابلرباءات اليت يقوم هبا يف الربازيل  زخر به من بياانت يف جمال الرباءات و أأجل حتسّي النفاذ اإ

تقدمي السلع واخلدمات يف جمال الرباءات. وقد اس هُتل هذا املسار من خالل بوابة أأكرب من حيث الكفاءة يف  ماكسبحتقيق 
CAPES34عدة البياانت ، ويه قاعدة بياانت وطنية مشهورة تُعىن ابلواثئق غري املرتبطة ابلرباءات، ونظام قاDIALOG. 

ىل الواثئق املرتبطة ابلرباءات وغري املرتبطة هبا، برصف  ابحلفاظ عىل مس توى عالويتجسد الزتام املعهد  فامي يتعلق ابلنفاذ اإ
ن ، مEPOQUEالنظر عن التفاق اجلاري مع املكتب الأورويب للرباءات فامي خيص النفاذ الاكمل لنظام قاعدة البياانت 

  IEEE Xplore5الأدوات الرئيس ية املتاحة ويتعلق الأمر بلك من من  الأخري ابقتناء أأداتّي خالل قراره
ىل THOMSON INNOVATIONو  (DWPIمؤرش الرباءات العامل  ديرونت )، وس يتيح ذكل النفاذ اإ
ىل مك هائل من الGENESEQ6و واثئق املرتبطة . ومن خالل هذه الإجراءات، يضمن املعهد للفاحصّي يف الربازيل النفاذ اإ

ىل طائفة كبرية من  ىل عدد كبري من الواثئق غري املرتبطة ابلرباءات. ويس تفيد الفاحصون أأيضًا من النفاذ اإ ضافة اإ ابلرباءات، اإ
احلد الأدىن من واثئق معاهدة قواعد البياانت الأخرى عىل الورق ومن خالل منصات للنفاذ اإىل مجموعات متخصصة من 

شمل ذكل قواعد بياانت خاصة وي ت، بل وأأكرث، ويه واثئق ذات صةل مبجالت تكنولوجية، التعاون بشأأن الرباءا
 التقليدية. ابملعارف

، حيتوي عىل قارئ بنتيوممبعاجل حمطات معل يف الربازيل وبغية دمع هذه الأنظمة، يس تخدم املعهد الوطين للملكية الصناعية 
ىل نظام قاعدة واتصال بش بكة الإنرتنت من خال CD/DVD-ROMأأقراص  ل اتصال ذي رسعة فائقة. ويتيح ذكل النفاذ اإ
 ويوفر لفاحيص الرباءات التسهيالت الالزمة لالضطالع بوظائفهم يف جمايل البحث والفحص. EPOQUEالبياانت 

ليه سابقًا، يمتتع الفاحصون يف  ة. وعالوة عىل ذكل، مبهارات لغوية ممتاز  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيلوكام ُأشري اإ
ماكنية البحث املبارش عن امللخصات وتوفر هلم الرتمجة الآلية وغريها من  املتاحةتتيح العديد من قواعد البياانت  للفاحصّي اإ

ضافة اإىل ذكل، ميكن للفاحصّي النفاذ اإ ليت ل يتقهنا الفاحص جيدًا. و الأدوات اليت تساعد عىل البحث عن الواثئق ابللغات ا
كون فهيا متوفرة مبارشة دلى ل تحلالت اليت افة متنوعة من أأدوات الرتمجة الآلية للمساعدة عىل فهم الواثئق يف اإىل طائ

 البحث يف قواعد البياانت ذات الصةل.
                                                

3
 www.periodicos.capes.gov.br و www.capes.gov.brللمزيد من املعلومات والتفاصيل، يرىج الاطالع عىل املوقعّي:   
4
  DIALOG  معلومات عىل الإنرتنت ترتبط فامي خيصنا ابمللكية الصناعية.و هو نظام عامل  لسرتجاع املعلومات عىل الإنرتنت يوفر خدمات 
5
معهد احملتوى العلم  اذلي ينرشه اذ اإىل والنفماليّي وثيقة مما جيعل مهنا مصدرًا زاخرًا لس تكشاف  4أأكرث من  IEEE Xploreتتضمن املكتبة الرمقية   

 .ورشكؤه من النارشين (IEEEاملهندسّي الكهرابئيّي والإلكرتونيّي )
6
  GENESEQ نتاج تومسون رويرتز، حتتوي عىل سالسل والربوتّي  امحلض النووي الرييبو امحلض النووي  يه قاعدة بياانت متسلسةل للرباءات من اإ

دارة 52 حسبمفهرسة  صدار الرباءات دارةمن الإ  اإ مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  الويبو/معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و ويه: امللكفة ابإ
ة الصّي ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهوري للرباءات املكتب الهنديو  مكتب كوراي للملكية الفكريةو  واملكتب الياابين للرباءات واملكتب الأورويب للرباءات

موحدة وعناوين معززة وملخصات  يةببليوغراف ويتضمن لك تسجيل مصطلحات وبياانت  1981الشعبية. وتتضمن قاعدة البياانت أأرش يفًا يعود اترخيه اإىل عام 
 ابللغة الإنلكزيية ومعلومات تتعلق ابلتسلسالت امللتقطة يدواًي.
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ىل املتطلبات الواردة يف القواعد   . 3"و"2"1.63و"  3"و"2"1.36وبذكل ميتثل يف املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية اإ

ىل حتقيق الامتياز وجودة اخلدمات السع   املقدمة اإ

من الأمعدة  اابلأمهية املتعاظمة والعميقة للتعاون ادلويل بوصفه عامدعىل دراية يف الربازيل املعهد الوطين للملكية الصناعية 
دارة للبحث ادلويل و  مبهامهالرئيس ية لالضطالع  دارة للكإ ليه يف جمال . ويف س ياق املهافحص المتهيدي ادلويلاإ م املولكة اإ

وتعزيز  الرشاكت املمثرةعىل املساعدة عىل ترسيع وترية المنو الاقتصادي يف الربازيل، ينصب اهامتم املعهد صوب احلفاظ 
مع أأمه أأحصاب املصلحة يف نظام الابتاكر الربازييل، ومع ماكتب امللكية الفكرية اليت تضم  ينسجهاأأوارصها، ويه رشاكت 

دارة املكتب للقيام بعمهل  ن طلبات الرباءات قيد النظر يف العاملأأكرب عدد م أأيضًا، وذكل بغية املساعدة يف حتسّي قدرة اإ
دارة للبحث ادلويل  دارة للو كإ . ويمكن الهدف املرجو من ذكل يف توفري أأفضل تدريب ملوظفيه المتهيدي ادلويل فحصاإ

جراء البحوث يف جمال الرباءات.التقنيّي، وأأحسن املعارف والأنظمة املس تجدة من أأجل   اإ

املعهد الوطين للملكية الصناعية يف فهامً اتمًا عىل أأنه أأداة أأساس ية للتحسّي. ويف هذا الس ياق، يعمل ويُفهم التعاون ادلويل 
ي جير  استامئين عىل تطوير اتفاق تقين جديد مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( عىل أأساس صندوق الربازيل
جراءات تعاونية أأخرى التقدم احملرز يف  وتشملبغية متكّي الفاحصّي من بناء قدراهتم واغتنام فرص التدريب.  ،حتضريه اإ
، وهو مرشوع يضم تسعة ماكتب للملكية الفكرية يف أأمرياك ))نظام التعاون الإقلمي  بشأأن امللكية الفكريةبروسور بدلان

قامة مبادرات من بيهنا . وحيظى هذا املرشوع بقدر وافر من لمسار الرسيع ملعاجلة الرباءاتاملرشوع الرائد ل  اجلنوبية بغية اإ
ىل  ذ من شأأنه أأن يتيح هل  ،املعهدالأمهية ابلنس بة اإ وهناك مشاريع جتريبية نتاجئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. عالية  مراعاةاإ

 املاكتب الثالثيةون مع ماكتب امللكية الفكرية املعروفة ابمس ابلتعا سار رسيع ملعاجلة الرباءاتأأخرى قيد الإجناز تتعلق مب 
، وهو (كتب الأورويب للرباءات، واملكتب الياابين للرباءات، ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةامل )

آفاق مماثةل ابلنس بة اإىل  مرشوع اطر املعلومات يف الوقت ملصاحل مشرتكة بغية تش املعهد، وهو مفتوح للنقاش وفقايعرض أ
 احلقيق  بشأأن معليات الفحص والقرارات الأخرية املتعلقة بطلبات الرباءات.

ىل أأنسب الأمناط املتاحة، ومتتثل يف الربازيل وطبق املعهد الوطين للملكية الصناعية  دارة اجلودة تستند اإ س ياسة بشأأن نظام اإ
طار املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلفحص ادلويل والبحث المتهيدي ادلويل من  21 للفصل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. يف اإ

دارة اجلودة منذ عام  عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابط:  2007وميكن الاطالع عىل تقاريره الس نوية املتعلقة بنظام اإ
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html ن ميتثل املعهد . وبذكل، ميكن القول اإ

 ."4"1.63" و4"1.36 للقاعدتّي

دارة للفحص المتهيدي ادلويل ومن بّي النتاجئ احملققة منذ تعيّي دارة للبحث ادلويل واإ عداد دليل ملودع  طلبات املعهد كإ ، اإ
عامتد ممارسات محيدة متاش يا مع نظامه لإدارة اجلودة. وتبادل التجارب بّي خمتلف ماكتب امللكية الفكرية يف العامل وا الرباءات

منذ تعيينه يدعو اإىل رضورة حتسّي جودة معلييت يف الربازيل املعهد الوطين للملكية الصناعية  ما انفكوعالوة عىل ذكل، 
نشاء فريق فرع  معينالبحث والفحص ادلوليّي، واضطلع بدور حامس يف  ىل اإ الإدارات  اجامتعخالل ابجلودة  ادلعوة اإ

 بغية التشجيع عىل بلوغ ذكل الهدف. ادلولية العامةل يف ظل معاهدة الرباءات
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 خامتة

دارة ثل للمتطلبات مبا يتيح هل مواصةل الاضطالع مبهامه ت املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية أأنه ل يزال مي  أأثبت كإ
دارة للللبحث ادلويل و  طار  فحص المتهيدي ادلويلاإ  ، وذكل بناء عىل اخلصائص التالية: معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف اإ

هجاز من الفاحصّي يف جمال الرباءات يمتتع بقدر وافر من املهارة والكفاءة ول ينفك يزتايد، وذكل يف مجيع  –
 لغتّي بل العديد من اللغات يف بعض الأحيان؛ بفاحصّي يتقنونالتخصصات، ويزخر 

قامة نو  – تتسم بشموليهتا عرصي وفعال وأآيل، مدعوم ببنية حتتية تكنولوجية ظام معاجلة براءات مرشوع من أأجل اإ
 نظرها؛ وبعد

ومجموعة كبرية من الواثئق املرتبطة ابلرباءات واملوارد املوجودة عىل ش بكة الإنرتنت اليت تتيح للمعهد الامتثال للحد  –
 الأدىن من مجموعة الواثئق املطلوبة؛

   اإىل حتقيق الامتياز يف العالقات مع العمالء ويف اخلدمات املقدمة؛والزتام تنظمي  ابلسع –

يداع حيتل ماكنة ختول هل تقدمي خدماته  املعهد شأأهنا أأن جتعل من وقدرة عىل الفحص لإدارة التدفق العامل  – يف جمال اإ
 لتسمل الطلبات. الطلبات من خالل ماكتب أأخرى

دارة للبحث املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية عىل ذكل، من املهم التأأكيد عىل أأن الأنشطة اليت يضطلع هبا  وعالوة كإ
دارة للادلويل و   تعود ابملنافع التالية:  فحص المتهيدي ادلويلاإ

دارة للبحث ادلويل ضامن وجود  – دارة للو اإ ة ابللغة لبحث الطلبات ادلولية املودع المتهيدي ادلويل فحصاإ
 وحفصها؛ الربتغالية

طار معاهدة و  – ىل مودع تيسري تتبع الطلبات ادلولية يف اإ الطلبات من الربازيل  التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة اإ
نتاجية وتنافس ية يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة؛  واملنطقة، مما يتيح هلم أأن يكونوا أأكرث اإ

 للملكية الفكرية من خالل تكفهل بقسط من عبء العمل ادلويل؛ تعزيز مسعته ادلولية مككتب متوسط احلجمو  –

 توطيد الزتامه ابلبحث املتواصل عن الامتياز يف جمايل العالقات مع العمالء وتقدمي اخلدمات؛و  –

جودة البحث الوطين والفحص الوطين يف الربازيل من خالل زايدة العمل بنظام معاهدة التعاون بشأأن تكريس و  –
ضافية؛ الرباءات والنف ىل أأدوات بث اإ  اذ اإ

ىل املاكتب الوطنية و وزايدة جودة التدريب ونطاقه،  – اذلي أأحضى بوسع املكتب تقدميه خالل الس نوات الأخرية اإ
ىل اس تعامل نظام معاهدة الرباءات يف املنطقة. ضافة اإ  الأخرى، اإ

 هناية املرفق والوثيقة[ ]


