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نة ادلامئة بني من ا يقات الواردة من أعضاء ومرا للجا قتعل ية بقانون الرباءاتل ملعن ا
 

تارياك  سـكو

سمرب 22 الصادر يف C.8076ادلعوة املوهجة مبوجب اإلخطار رمق ابإلشارة إىل  تو2011 يد يل ت،  لتسججه اإلدارة العامة 
ية عىل ما  تحدة األمر تحدة، وادلمنارك والوالايت ا ندا، واململكة ا شكر للك من وفود  تارياك اب ية يف كو نا ية ا يكا ململلك مل ك ل سـ ع لص

شأن موضوع   ".جودة الرباءات"بطرحوه من مقرتحات 

بحثحتيعد و هامةلسني إجراءات الفحص وا هو أيضا  العمل عىل تكام أن، ل من األمور ا بحث  يات ا شاركة اسرتا لطوير و ل يج تم
يةمن  يق .  للقامئني بأعامل الفحصسـاألمور األسا بادل املعلومات، ألغراض  سني  ية  يات  بغي الامتس آ حتقوذلكل  تن حت بغ ل ي

تعلق جبودة الرباءات  .ياألهداف املقرتحة فامي 

تب براءات إدارة  ية اجلودة، بدأ  نح براءات عا سعي  يل ا تويف  مك لب مل ل تارياك يف س ية يف كو نا ية ا سـيل ا ع لص اختاذ مللكسج
شاركة تخصصة يف جمال الرباءات للمخطوات  نفاذ إىل املعلومات ا مل يف برانمج ا نظمة )ASPI(ل ته ا مل، وهو الربانمج اذلي قد م

ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل نذ عام . لدلول األعضاء) يالو ييكيتلقى، 2008مو هد ا تب دعام من ا ملكسـ ا ملع ية ملك نا ية ا ع  لص للملك
)IMPI ( بدلان أمرياك الوسطى من خالل بوابة بات الرباءات  لنظام دمع إدارة  يةوطل هورية ادلو يكا  .)CADOPAT (منمجل

ية نرى و ئةل مهأ ها إىل سـاأل ية  الوفود يف الاقرتاح املقدم من ادلمنارك،جهياليت مت تو مية عا ية وذات  ليث أهنا موضو قع ح
شات د نا قألغراض إثراء  نة ادلامئةم ها . للجاخل اجامتعات ا تقا ية املعلومات اليت  نا أيضا بأ يد  مسوعىل نفس القدر،  ي مه ب تشـ مكي

تحدة  تجارية يف الوالايت ا تب الرباءات والعالمات ا ملمع  ل بة جودة ) USPTO(مك تعلق مبرا قفامي  وعىل الرمغ من . رباءاتالي
بة جودة الرباءا سأةل مرا قتقامس املعلومات، مفا تزال  تارياك، م ثل كو سائل املعقدة اليت تواجه ماكتب بعض ادلول،  سـت من ا ممل

يل من الفاحصني نا إال عدد  توفر دل قليث ال  ي ي  .ح

يهبا  ية عن تر نا ية ا يل ا بب، تعرب إدارة  حوهذا ا مللك س عل لص تسج شة هذه ابل نا يح هذه املقرتحات  يث  قملقرتحات املقدمة،  م ت تح
بةل ية بصورة أمشل يف ادلورة ا ملقا نة ادلامئةلقض  .للج الجامتعات ا

 نفرسا

ندا متعلقة بنقاط  ًأوال تحدة و كربانمج العمل املقرتح من اململكة ا  :)SCP/8/17ثالويقة (مل

ية يف فرسا  نا ية ا هد الوطين  نيؤكد ا ع لص للملك شأن جودة الرباءات واملقرتح املعدلجمددا دمعه لربانمج العمل ) INPI(ملع ب 
ن تحدة و بل اململكة ا كمن  مل ، كام تعرض "جودة الرباءات"بعبارة ثتقدم هذه الويقة املزيد من املعلومات حول املقصود و. داق

يةن لألشطة موجزةقامئة   .ملعنا

ية و نا ية ا هد الفرنيس  عمن وهجة نظر ا لص للملك هوم، )INPI(ملع مفشمل  بات املودعة، وجودة ، "جودة الرباءات "ي لطلجودة ا
تب ية وإجراءات ا ية األسا ملكا سـن يةلب يث ال يكفي  ، كام يغطي أيضا جودة يف نفس الوقتخل ادلا تخلصة،  تاجئ ا حا سـ ملن ل

بع  نظام ا تا ية اجلودةإجراءات إدارة يف ملل نح براءات عا ية  يام ماكتب الرباءات الو لنح الرباءات وحده لضامن  مب طن ق هذا و. م
تاكر شاط الا ثل اجلدة وا يق بعض معايري الرباءات األخرى،  بفضال عن  ن لب م توجب أخذهام يف تط نرصين هامني  يي،  كع

يمي جودة الرباءات ند  بار  تقالا ع ية" الرتابط بني  عننغفلويف الواقع، جيب أال . عت بات " ئإدارة اجلودة اإلجرا يذ ا ملتطلو تنف
تج هنايئ عايل اجلودة ية احلصول عىل براءة من أجل  نالقانوية أل هل  .من
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تعلق ابملكون األول من الاقرتاح، يرو تفامي  ية"بط ي ية ا ية ا نتطوير ا لتقت لتح بارشا "لبن بحث والفحص ارباطا  ية تقارير ا م، ونو ً ت ل ع
بحث بة  نا نفاذ إىل الواثئق ا للمبدى توافر مصادر املعلومات وا سـ مل ية ذلكل. ل هر أ مه،  بحث تظ لالعمل عىل األدوات ومواد ا

تاحة للفاحصني  .ملا

ثاين،  نظر إىل املكون ا لواب نفاذ إىل املعلومات و"ل شأن جودة الرباءاتلا ببادل اآلراء  تفادة من معل "ت نة الا سـ، ميكن  للج
يني) EPN(يعمتد نظام و. جودة الرباءاتيف جمال ) EPN(بية وشـبكة الرباءات األور جودة إجراءات : ئيسـعىل جمالني ر

ية، ومعايري جودة  بعة يف املاكتب الو بحث والفحص ا نا ت طل تجات"مل رشوط ا" ملنا ية احلصول لاليت جيب أن تفي اب هللقانوية أل ن
تحدة ) EPN(وعالوة عىل ذكل، تدمع . عىل براءة يان مجلع املعلومات عن واخلاص ملالاقرتاح املقدم من اململكة ا سـتببإعداد ا

تقدمني  يع ا يل  ها املاكتب يف  ية، وكذكل الوسائل اليت ميكن أن  ملية معاجلة جودة الرباءات يف املاكتب الو شج تن بط نهتج سيف ت ك
ية اجلودةوحهثم  بات براءات عا لعىل إيداع   .طل

ية ًوأخريا، يرى  نا ية ا هد الفرنيس  عا لص للملك تضمن ) INPI(ملع ية أن  يأ ثالث يف برانمج العملمه نرص ا لا سني لع بتح واخلاص 
يمي مدى اإلجراءات،  سابقة، و ية ا نا ية ا يل حاالت ا بحث عن طريق  سني جودة إجراءات ا تقاإلشارة إىل  ل ع لص ن حتل ل لتقحت

ناعي، أو عدم توفرمهأ هارة يف هذا اجملال ا تع  شخص  بة  لصية الاخرتاع اب مت ل مبسـ ي ية تذكر لن ًوإضافة إىل . من األساسمه أي أ
نقاط، يؤيد  هدلهذه ا تاكري  ملعا شاط الا هوم ا شأن  سةل من ادلراسات املقارنة  بدء يف إعداد  يا اب با باقرتاح إ ن ب سل ل ن لسـ مع (مف

ت ية سابقة، ولالرتكزي، عىل وجه اخلصوص، عىل ا نا ية  ععاريف اخلاصة حباةل  ص هارةبشخص "ما هو املقصود تقن مبتع   يف يمت
ناعي تاكري)"لصاجملال ا شاط الا يمي ا يب  ب، وأسا ن لل  .تق

يا تحدة املقرتح منربانمج العمل متعلقة بنقاط  ناث  :)SCP/10/17ثالويقة (مل الوالايت ا

ية يرى  نا ية ا هد الفرنيس  عا لص للملك تحدة يف ن، إماك)INPI(ملع ته الوالايت ا تفادة من برانمج العمل اذلي طر ملية الا حسـ
ثاين للربانمج  تكامل املكون ا لا ندااملقدم من سـ تحدة و كاململكة ا تعامل . مل ية ا شأن  يان املقرتح  تضمن الا لكام ميكن أن  ب يفي كب سـت

ئةل  ية أ سـمع جودة الرباءات يف املاكتب الو نح الرباءعنطن نظام  ية  م األهداف الو ل نح اليت تؤدي ات طن ية مإىل  لبراءات عا
ياسات احملددة عن اجلودة، و  . جودة العاملني يف ماكتب الرباءاتللوقوف عىللقا

ثا ية مسامهة  لاث نا ية ا هد الفرنيس  عا لص للملك شة اخلاصة جبودة الرباءات)INPI(ملع نا ق، يف ا  :مل

تحداثمع  هد من اخملطط، )QMS( نظام إدارة اجلودة سـا هادة األيزو ملع أن حيصل ا هر أبريل عام 9001شعىل  ش يف 
هد. 2012 توفر  للمعاكن  بل ،ي هادة األيزو يف) QMS( نظام ُيدرجأن ق  إلدارة جودة اإلجراءات، مت نظام داخيل  ،9001ش 

تعاون مع جودة اخلدمةالحتديد أهدافه بواسطة فريق إدارة   .لرباءات اب

هد الفرنيسُوقد وضعت  ملعياسات اجلودة اخلاصة اب ية ق نا ية ا ع  لص ية ) INPI(للملك هد قيف اتفا ملعاألهداف املربمة بني ا
يق نظام إدارة اجلودة . 2012-2009نوحكومة فرسا عن الفرتة  يمت  تطبو  يف األعامل ،عىل وجه اخلصوص، )QMS(س

يذ إجراءات الرباءات، بدءا من ًاخلاصة  نح الرباءة مرحةلبتنف ياسات اجلودو. م إيداع الطلب إىل  هدة قتريم   إىل ضامن ملعاب
نظام تخديم ا ثال اخلدمات املقدمة إىل  لا سـ مت سـهتدفة، فضال عن جودة تكل اخلدماتللمعايري  م بات كام ، ملا ثهتدف إىل إ

ية ية ودقة اإلجراءات ادلا خلموثو  .ق

بقة، أربع ياسة اجلودة ا هد، كجزء من  ملطوقد حدد املدير العام  سـ بغي الرتكزي علهيةللمع ية  ين جماالت ر الاسـامتع إىل : ائيسـ
يق رضا العمالء عن  باق توقعاهتم؛  حتقالعمالء وا ية للموظفني؛ كفاءةالست ياجات ملهن ا تيف قدرات املوظفني للوفاء اب حي تك
هد ية مع رشاكء ا ناء عالقات معل إجيا يل؛  ملعا ب ب شمل مكام حدد املدير العا. لعم بعة من األهداف ذات األولوية،  ت أيضا  سـ

ية عن طريق تبسـيط اإلجراءات اخل نا ية ا نح براءات  عاصة  لص ية، واحلد إعطاء األولوية للملكمب قبادل املعلومات غري الور لت
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تالم وحفظ  ية ا تطوير  ية فكرية فاعةل  نح الرباءات، وإاتحة أدوات  يذ إجراءات  تغرق يف  سـمن الوقت ا معل ل ملكسـ م تنف مل
 .وتوزيع الواثئق

نهتج نظام إدارة اجلود ية،  ية ا نا يومن ا لعملح تعامل مع العمالء،  للعملًة أسلوابل لند ا شلك  ع ياسة اجلودة،يومه من   سـجوهر 
تايل نحو ا لعىل ا يق، : "ل تد يذ، ا يط، ا قا لنف لتتخط  .)PDCA ("العملل

ئت  بة نشوقد أ يات مرا قآ يةل بغة ر مسذات  ياس اجلودة يف لك إدارةص يذ اإلجراءات و يات  ق  تنف  .لعمل

نظام و ييل  لمرفق هبذه الويقة وصف  تفص بق يف إدارة الرباءاتث  . ملطإدارة اجلودة ا

 املرفق

يا يف إدارة الرباءات تخدم حا نظام إدارة اجلودة ا لوصف  سـ  ملل

يد اإلجراءات الإضفاء الطابع الرمسي لعمل إدارة يف ) QMS(الرباءات جودة سامه نظام إدارة و حرباءات، كام أدى إىل تو
بعة هبا تحداث أسلوب معل صاحل . ملتا بمت ا تعامل مع للتطسـ نظمي اإلجراءات الالزمة اللليق  ترباءات يف اإلدارة هيدف إىل 

سارية داخل فرسا ننح الرباءات واحلفاظ عىل الرباءات ا ل  .مل

بات احلصول عىل الرباءات إىل و نظر يف  طلسم إجراءات ا ل بات الرباءات عرشةتنق يع  تالم و شطة ترتاوح من ا طل أ جتم سـ ن
بحث ا ياغة تقارير ا لو ل ية لفحص الرباءات الإىل إدارة رسوم ، متهيديص تو بادئ ا يح ا تعريف وتو نوية وا جهيرباءات ا ل مل ض ل لسـ

رش، و. للجمهور شطة ا شاط من هذه األ بعة يف لك  ييل للك اإلجراءات ا لعمت حتديد وصف  ن ن ت تعاملني ملتفص ملمبا يكفل قدرة ا
تجات غري املطابقة، وما هو املقصود بعدم املطابقة اخلاعىل حتديد  هزي ملنا سةل إجراءات ا شاط يف  لتجصة بلك  سل ن

تصدار الرباءات همة املطلوبة. سـال هد عىل أداء ا يل يف ا ساعدة لك ز شطة،  يع األ يذ  ملوقد وضعت إجراءات ا ملع م ملنف ن مجل  .لت

شاف أي خلل و يل، أو عن طريق شكوى من كتميكن ا يق، أو من جمرد ترصحي عفوي من ز ممن خالل مذكرة مراجعة وتد ق
يش إداري، معيل، أو  ية مراجعة لإلجراءات، أو  تيجة  تفت تج غري مطابق للمواصفات، أو أو معلن هور  نيل خماطر، أو  محتل ظ

سارية عدم ثال ألي من املعايري ا لالا ياانت منوذج اإلبالغ عن اخللل أو مقرتحات . مت يفاء  شاف اخللل، يمت ا بوفور ا ستت ك
سني  تضمن )FAA(لتحا تغلب عىل هاملي، واذلي  يذ، ويؤدي بدوره للقرتح  يط وا بدأ بعدها دورة من ا لتنفذا اخللل،  تخط لي

تخذ ية اإلجراء ا تحقق من ضوابط فعا ملإىل مرحةل ا ل  . ل

بة جودة الرباءات  :قرصد ومرا

ياسات  ئة العمل يف جمال  ساعدة  ية إدارة للجودة وإدارة اخملاطر، هبدف تقدمي ا نا ية ا هد الوطين  ئت يف ا قأ للملك ملع يش مل ع لهلص ن ُ
تطويرودة، وضامن اجل يذلا متر يف جودة إجراءات ا لتنف ا  .ملسـ

بعة ياسة اجلودة ا يذ  شأت إدارة الرباءات أيضا، وحدة اجلودة،  تكام أ سـ ملن هرية خاصة ابجلودة تضم لك و. لتنف شتعقد اجامتعات  ُ
شارين سقي اجلودة وا تمن ريس الوحدة و سن ملم يع األطراف الفاعةل. ئ تظمة مع  مجكام تعقد اجامتعات  مديري ( يف جمال اجلودة من

رشفني بني، وا شارين، واملرا يل، وا ملإجراءات ا ق ت ملسشغ  ).تل
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تحداث  هدسـا ياس نظام إدارة اجلودة اب يل ورصد و تح ملعأدوات  ق ل  :ل

هد ◄ تابعةتقاريرملع يصدر فريق اإلدارة العامة يف ا نويةم  ناسب نظام إدارة اجلودة مع سـ ربع  مترار  تحقق من ا ت عن اإلدارة  سـلل
ته طب يذ املطلوب وكذا فا ته  ييعة العمل، وكفا علي يمي فرص (لتنف تقارير  تقتضمن تكل ا ل تطويرت يريات لا تغ واحلاجة إىل إدخال 

ياسة اجلودة وحتديد األهداف تعلق  نظام فامي  سـعىل ا ي  ).بل
سابقة، تصدر و ◄ نويةلابإلضافة إىل تقارير اإلدارة ا ية ربع  سـتقارير إجرا شاط إجرايئ عىل حدئ تحقق من مدى ن للك  لله 

ياجات وتوقعات العمالء  يذ ال تية إجراءات ا حب نفت ل يني(تل تخدمني ادلا يني أو  خلسواء للعمالء اخلار للمسـ ل، وتحديد أي )ج
سني املقرتح  تعامل مع مناذج اخللل وا سني اإلجراءات، وا تحاحنراف عن اإلجراء احملدد، وكذكل رصد أي فرصة  ل لتح ل

)FAA(ية لتص، ومناذج اإلجراءات ا ئية أو الوقا  ).FACP(حيح
يةبرانمج و ◄ نظام إدارة الرباءات خلللمراجعة ادلا هم املوظفني  تأكد من  نوية  ل ا لل تفسـ يذه، )QMS(ل ومدى تنف، اجلاري 

به و، 9001 أيزو متطلبات معايريتوافقه مع  لنا سـ ية اليت حددها فريق اإلدارةت تيجيق األهداف اإلسرتا نتاجئ تقارير وختضع . تحق
ية هذه مراجعة ية واإلداريةللتقيمي خل اجلودة ادلا يات املراجعة اإلجرا تعراض  ناء ا ئأ معل سـ  .ث

يةِّوحددت  ◄ نح الرباءات: "معلمؤرشات للجودة خاصة بإجراءات لك  ياق  تعامل يف  ميف إجراءات ا سـ ، ومؤرشات "ل
نح الرباءات(أداء  ية الالزمة  توسط الفرتة الز ملثل  من م هزي مجموعة مثل ال(ومؤرشات للمخاطر ) م يذ  تغرق يف  جتوقت ا تنف ملسـ

شأن الرباءات تعاون  يه ملفات معاهدة ا بامللفات اجلاري العمل هبا بواسطة الفاحصني، واملوعد الهنايئ إلعادة تو ل  ).ج
ية من و ◄ يط لعقد مراجعات للجودة يف فرتات ز نظام إدارة اجلودة، كام يمت ا متر  يمي ا نا تخط مل لل ملسـ هر إىل 6تق هرا 12ش أ ش 

هدل ها ا ياسات اليت و يق أهداف اجلودة وا نظام ومدى قدرته عىل  ية ا مترارية وفا ملعتأكد من ا ضع سـحتق ل عل لل  .سـ

تخدمة يف إدارة الرباءات  :ملسـجودة األدوات ا

تحداث أدوات يف إدارة  نظر عن ا سـبرصف ا شاركة امللفات، الل ساحة معل تعاوين و ثل  مرباءات خمصصة إلدارة اجلودة،  م م
تخدام عدديالعمل يف اإلدارة إال أن فريق  سـبىن أيضا ا سةل إجراءات ت تلفة داخل  شطة ا يذ األ سل من األدوات  خمل ن لتنف

 . الرباءات منح

بة امللفات و نظام مرجعي إلدارة ومرا تحديث أداة  ققامت إدارة الرباءات  ل يع )Soprano) (سوبرانو(ب تخدم يف  مج، واذلي  يسـ
بعة، بدءا من مرح ًمراحل اإلجراءات ا بات احلصول عىل الرباءات أو املوافقة علهيا، وأيضا ملت طلةل اإليداع إىل مرحةل رفض 
نوية يل الرسوم ا بة إلدارة  سـاب حتص لسـ  .لن

شاورية و ياانت للملفات ا متدت إدارة الرباءات أيضا قاعدة  تا لب ناسب، )Madras) (مادراس(ع مل، واليت تمكن، يف الوقت ا ْ ِ َ ُ
تعامل الالكرتوين  سوبرانو. مع امللفات) يقغري الور(لمن ا لوتربط هذه األداة بأداة ا  . ت

يح وعالوة عىل ذكل،  نفاذ إىلتأ يةللا شورات حص  هرا18عىل مدار الصادرة ملن ا ية اخلاصة ش  رشات الر مس، وكذا اكفة ا لن
ناعة  ية ا لصاب سوبرانو"بفضل املعلومات اجملمعة املقدمة من ) BOPI(مللك معلومات  فضال عن توفري ،"املادراس"و "لا

ية  يوغرا ياانت  يع من الرجوع إلهيا واحلصول عىل  متكن ا بكة اإلنرتنت يك  ياانت عىل  فوملفات لقواعد  بل ب مجل شـ بب ياانت (ي بقاعدة 
ياانت ) "Espacenet"شـبكة الفضاء الالكرتوين  تخدام أدوات )  القانوين للرباءاتوقفاملبوقاعدة  سوبرانو"سـاب " لا

 ".املادراس"و
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هد الفرنيس،االت حبوث حأما خبصوص  سابقة اليت يضطلع هبا ا ية ا نا ية ا ملعا ل ع لص َّنفذ لتقن تخدام فت ياانت سـ اب بقواعد 
)EPODOC ( و)Derwent ) (تضمن ياانت للمراجع غري املربطة )  مراجع الرباءاتتاليت  توالعديد من قواعد ا لب

 .ابلرباءات

يف الفاحصني ومواصةل تطويرإجراءات  هين يف إدارة مهظتو  :ترباءاالمل ا

نديس واحد أو أكرثيسـتقدم تخصصني يف جمال  ندسني ا هد الوطين فاحصني من ا ه ا مل مله متل .ملع حمل وشرتط حصول املوظف ا ي
نوات  ثانوي ابإلضافة إىل قضاء مخس  تعلمي ا ئة  ية املاك ند تكامل ادلراسة يف أحد املعاهد ا ية، أو ا سـعىل درجة جا ل لل سـ ه سـ فمع ل

تعلمي العايل يف جمال علم شرتط أيضا إتقان همارات لغوية ليف ا تني عىل األقل، (يي أو تقين معني، كام  تني أ جنبياإلملام  بلغ
ية نوحتديدا اللغة اإلنلكزيية واألملا ناسب ). ً تعلقة مبجال تقين  بات الرباءات ا يفه حفص  بوهل وتو ناط ابملرحش يف حاةل  تو يق مل طل ظ ي

تدريب  ية وا لمع خرباته ا يديملهن يهلمتها  .عل اذلي حصل 

يعا فريق معل مكون تقربا و تخصص، ويعمل هبا  سمة وفقا  ية للفحص،  يتكون إدارة الرباءات من أربعة مراكز ر مج لل مق سـ ئيت
ندسا80من   ً  : هم

ناعة ): P1 (1م • ية-لصا ندسة املد ناء وا ن ا ه لب  ل
نقل-الطاقة ): P2 (2م •  ل ا
ية): P3 (3م • يا الر نولو مقا ج  لتك
ياء): P4 (4م • ياس-لكميا  لق أهجزة ا

يذ يتو يةؤمسلتنفوىل مديرو ا تقين لو يادة ريس اخلط، وهو . لمراكز الفحص ا سم لك مركز إىل خطني للعمل حتت  ئو ق ينق
شار تقين وأخر قانوين بارش، و تاملدير ا  .مسمل

 

 

 

 

 

 

 

1مركز حفص  

  صناعة

ية ندسة مد نناء و ه ب
 

خدمات
 هندسة
ية يكياك  نم

ندسة  ناء و هخدمات  ب
ية  يع/ نمد تصنو

 

2مركز حفص   

 الطاقة

نقل لا  

 

الطاقةخدمات   

 

 

نقلخدمات  لا  

 

  3مركز حفص 

ية ية الر نولو مقا ج لتك  

يا  نولو جخدمات  تك

املعلومات والاتصاالت 

ية  NICT طنالو

تخدمات مربطة 
ية هراب تخصصات ا ئاب لكل

4مركز حفص   

ياس قياء وأهجزة  كمي
 

قياس مواد وخدمات 

يوية  يا ا نولو حلا ج لتك  

ياء عضوية  كميخدمات 

ية حصوخدمات   
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 :اإلرشاف عىل الفاحصني اجلدد

نظرية وايتعني ية جتمع ما بني ادلراسة ا لعمل حضور الفاحصني اجلدد دورة تدر ل هرملدةية يب تة أ ش   .سـ

تدريب  متر ا لو يدي األويل يسـ ية  12مدة لمتها بادئ األسا تعريف اب سـساعة، ختصص  مل نح الرباءات، لللل مرباءات وإجراءات 
تدريب عىل فضال عن  تضمن هذه الفرتة أيضا لا بحث، كام  بل توجهيه ملرحةل ا تحفص طلب تقدمي للحصول عىل براءة  ل ق

تدريب عىل  يف ادلويل  وفتصنيف الرباءاتلا متر). IPC(لتصنقا ملعايري ا تدريب تقدمي دمع  تخلل هذا ا مسـو ل ئ من الريس ي
بارش، واذلي يكون  ما ية احملددةؤسمل تخصصات ا نوال عن تدريب الفاحصني اجلدد يف ا  .لتقل

يفة يوما بعد ثالثني مدة غضونويف  تالم الو ظا يف ادلويل للرباسـ تلقى الفاحصون تدربا عاما عىل ا ن،  ي لتصي ً ) IPC(ءات ً
تني( تدريب و). عملدة سا لتوىل هذا ا سي تصايص  ما يف ادلويل للرباءات عن ولؤخ ية، و. لتصنا تا هر ا ناء األ لييل ذكل، وأ ل شث

نح الرباءات  محضور الفاحصني اجلدد تدربا عىل قواعد  ً تعرض الفاحص) ساعة12ملدة (ي يث  ي،  شاط وح لنن ملفاهمي اجلدة وا
تعرف عىل إ تاكري، وأيضا ا لالا تقدمي تقرير حبث ب بجراءات الفحص، بدءا من مرحةل اإلخطار  نح الرباءةمتهيديً مب وانهتاءا  ً .

ناجهو متأسس  تدريب عىلت ية الفكرية الفرنيسل ا يةمللك قانون ا سوابق القضا متدة من ا ثةل ا توجهيات واأل ئ، وا ل ملسـل فور و. م
يه الفاحصني اجلدد  تدريب، يمت تو جالانهتاء من هذا ا ية عىلل بحث كيف  تعامل مع تقارير ا لا يديل  وإعداد الردود اخلاصة هبا لمتها

بارش ملحتت إرشاف الريس ا  .ئ

ية و ية للتعرف عىليبييل ذكل حضور الفاحص اجلديد دورة تدر ية تنفيذ كيف  نا ية ا بحث يف حاالت ا عيات ا لص ن ل لتقمعل
بحث ياغة تقارير ا ية  سابقة، و لا ص تدريب عىل مخس مراحللمتيشـو. كيفل  تدريب حبيث يف ست من الوحدات :ل هذا ا

ية؛  ياغة تقرير حبث؛ وسـاألسا صيلكة و توب؛ وه ية؛ ومكإعداد رأي  شة امجلا نا بحث وا تاجئ ا تاج  عإعادة إ ق مل ل ن تخدام ون سـا
توبة بحث وإعداد اآلراء ا ياغة تقارير ا يا املعلومات  نولو ملكأدوات  ج لتك  .لص

هرا، وحتت إرشاف الري18 إىل 12بعد قضاء فرتة من و ئ  بارش، ش هد انهتاء يعمتدملس ا شخص املفوض من املدير العام  للمع ا ل
ية، وأيضا  تدر يبالفرتة ا نارص يعمتدل يق، وذكل ملعظم ا بار اليت قضاها حتت اإلرشاف ا لع إمتام الفاحص لفرتة الا للص خت

ية يف سري اإلجراءات بارشة مللسؤومل حتت ا اليت تظلبعض األعامليتبقى ومع ذكل، . سـاألسا دير الرباءات أو ملية ا
 .القانوين للمدير

 الربتغال

ية أعرب  نا ية ا هد الربتغايل  عا لص للملك يده ) INPI PT(ملع تعلق بربانمج الاكمل يعن تأ تحدة فامي  ندا واململكة ا يالقرتاح  مل ك
يه يف الويقة اخلاص جبعمل ال نصوص  ثودة الرباءات ا عل . SCP/17/8ث، كام يوافق أيضا عىل ما ورد يف الويقة SCP/16/5مل

ثالث املقرتحة للعمل  هد أن املكوانت ا لويرى ا تعلقة جبودة الرباءات؛ -ملع ية؛ وبادل املعلومات ا ية ا ية ا مل تطوير ا ت ن لتقت لتح لبن
تصدار الرباءات  سني إجراءات ا سـو شاركة يف نظام الرباءات-حت يع األطراف ا تحقق فائدة  مل  مجل  .سـ

هد أنه ميكن تعريف اجلودة بأهنا  بات ملعويرى ا تب الرباءات مع الالزتام مبتطلالوفاء  ية احلصول عىل براءة بواسطة  مكأ هل
ية، وو شفا فاب بب، . فقا ملعايري لك قانون وطين عىل حدهل سوهذا ا هديرىلل تفاء بإرساء ملع ا ية ك الا ية دا خلبادئ تو جهي م

تب وطينبواسطة  ت. مكلك  بادئ ا شاركة تكل ا ية، تأيت  لوعىل نفس القدر من األ مل م تخديم الرباءاتمه ية مع  سـو  .مجهي

تدى،  ية عقد  هد أ نويف ضوء ذكل، يربز ا ممه مجليح ملع مشاركة املعلومات حول جودة الرباءات  نإماكيةيع املاكتب يت
تعلقة ابلعمل  نجز ملواملعلومات ا ية ملا بادل املعلومات هذا . EQSلبيئمبوجب معايري اجلودة ا يكون  يه،  تومما ال شك  سـ ًيدا ف مف

بادل أفضل املامرسات واخلرباتلتحسني ن ية، وأيضا  تب من املاكتب الو تظام اجلودة يف لك  لن ط  .مك
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هد عنو سنيملعيعرب ا يده ملقرتح ادلمنارك اخلاص  تح تأ تخدام أعامل  "بي ية اب بات الرباءات الو بحث والفحص  سـجودة ا ن لطل طل
نيب بحث والفحص األ جا هد يف، SCP/17/7ث، الوارد يف الويقة "ل تقد ا ملعو ية يف  فائدة هذا الاقرتاح يع نيع األطراف ا ملعمجل

نيب يف أعامل و. نظام الرباءات بحث والفحص األ تخدام أعامل ا هد أيضا، وكام هو مذكور يف هذا الاقرتاح، أن ا جيرى ا لملع سـ
تاج براءات أقوى وذات جودة  يؤدي إىل ا تب الوطين للرباءات  نا سـ  .أعىلملك

بو رشوع  هد يف  شاركة ا مترب  مملع م بو للجامعات تع ثاال)UIP(يادرة الو  ،ً شاريع  عىل م شاركة يف  ية إىل ا هد الرا مهجود ا مل م ملع
هد  سعى ا ملعتقامس العمل، كام  يات  عقد إىلي سمى بشأن قاتفا بل يما  تعلقة ابلرباءات لسـاب نازعات ا سوية ا رسيعة  ملا مل لت ل

)PPH ( يا با نمع إ يا، سـ بل القريبلحا ياابن يف ا ملسـتقومع ا  .ل

نظر يف بعض اجلوانبومع ذكل، يع . ل جيدر الاهامتم وا يث ال تقوم  تخدام،  يذ هذا الا ية  هم حتديد  مجإذ أنه من ا حسـ نف يف تمل ك
تجاهتا مع الطلب يف  رش  ية للرباءات  ناملاكتب الو من بن هرا18ط هوم العام . ش  تفق مع ا نا  هم أن هذا اقرتاح أويل وإ ملفوحنن  ننف ن

مجبادل املعلومات، ولكن جيب معاجلة  بل اختاذ أي قرارلت  .قيع اجلوانب 

ئةل اليت اقرتحهتا ادلمناركونعرض فامي ييل  متةل عىل األ سـيقات وإجاابت   :حمتعل

ية؟  )1( بحث والفحص األ ية أعامل ا تخدم ماكتب الرباءات الو بيف  ل ن سـ نك ط  جت
توبة  بحوث والاسرتشاد هبا، وكذا اآلراء ا هد إماكية الرجوع إىل تقارير ا ملكتوفر  لللمع ن وغريها من الواثئق ي

بوالين بلس  تاحة يف جسل إ يا تُسـتخدم هذه و). PatentScope(ركن الرباءات الالكرتوين ، و)Epoline(مل
هد يذ األعامل املطلوبة من ا ملعالواثئق كأساس  هد، مىت توفرت الظروف، و. لتنف تخدم ا ثال،  يل  ملععىل  م يسـب س

بل  تقارير ادلوية املعدة من  قا ل بحث ادلوإدارات ل ليف املرحةل ادلوية لطلب الرباءة وفقا ملعاهدة ) ISA(يل لا
شأن الرباءات، والاسرتشاد هبا  تعاون  با هذا الطلب عند إجراء أعامل الفحص اخلاصة به يف ل ية  لاملرحةل الو طن
شأن الرباءات تعاون  باملقدم وفقا ملعاهدة ا  .ل

نيب؟و )2( بحث والفحص األ تخدام أعامل ا جما يه فوائد ا ل  سـ
يحا  تُيرس يفا  يث أهنا توفر  بحث للفاحص الوطين؛  ية ا حصهذه الواثئق  ن ل تصمعل هلح  احلصول عىل تسو

تب اإليداع األول بار بواسطة  مكأحدث الواثئق األكرث ارباطا ابملوضوع واليت مت أخذها يف الا ت عت يؤدي و. ً
شرتكة بني املاكتب، فضال عن تقامس أفضل املامرسات، إىل سني جودة الرباءاتملالاطالع عىل الواثئق ا  .حت 

تحدايت اليت و )3( نيب؟تعرتضلما يه ا بحث والفحص األ تخدام أعامل ا ج ا ل  سـ
تخدام هو، وبدون أدىن شك، عامل اللغة تحدي األكرب اذلي يقف يف طريق هذا الا سـثل ا ل ُيث ت. يمت د ِعح

يل يف معظم احلاال ية، مما جيعل من ا ها ابللغة الو ية واث تحاملاكتب الو ن سـن ط ملط تخدام هذه الواثئقئق ومع . سـت ا
يث يف،  تخدام تقارير األحباث، فضال عن واثئق ا حذكل، ميكن دامئا ا ن تصف  دامئا مالتصسـ ية ت  جعالواثئق املر

هاد هبا( باس مهنا والا تشاليت ميكن الا سق هم)ت هوةل ا لف ذات الصةل ابلوضوح و  .س

تخدام أعامو )4( ند ا متةل  بات ا تغلب عىل ا سـيف ميكن ا ع ل حملك نيب؟ لعق بحث والفحص األ جل ا  ل
شلكة الرتمجة من اللغة اإلن ية يف حل  هم برامج الرتمجة اآل مميكن أن  ل وعىل اجلانب . زيية إىل اللغة املطلوبةلكتس

متةل بني رشيعات  تالفات ا متر لإلجراءات إىل إدراك الا تقامس ا تاألخر، ميكن أن يؤدي مداومة ا حمل خسـ مل ل
شاركة يف ت تلفة ا بدلان ا ملا خمل يكون . قامس الواثئق ومراعاهتال يد للماكتب األخرى سـوعالوة عىل ذكل،  ملفمن ا

تايل جيعل إ ية عىل املوقع الالكرتوين اخلاص هبم، واب بل فاحيص املاكتب الو بحث املعدة من  لاتحة تقارير ا ن طل ق
نفاذ إىل تكل الواثئق  .لمن املمكن ا
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يده لالقرتاح اذلي قدو هد الربتغايل عن تأ ييعرب ا شأن جودة ملع تعلق بربانمج العمل  ية فامي  تحدة األمر بته الوالايت ا ي يكمل م
يه يف الويقة  نصوص  ثالرباءات ا عل نظام الرباءات، SCP/17/10مل ية  تقامس األهداف الو سمح يف املقام األول  ل، واذلي  ن ب طي

ياس اجلودة ية  بل املاكتب الو تخدم من  ياسات حمددة  يا، تقامس  لقواث ق نق سـ طن ثمج العمل الوارد يف الويقة يشلك برانو. ت
SCP/17/10 يدا جدا يف حتديد يكون  ية، كام  بادل املعلومات حول جودة الرباءات بني املاكتب الو برية  ً إفادة  ً مف سـ ن ت طك ل

تعريف  سؤال الصعب واخلاص  بإجابة عىل ا ية اجلودة"ل تب "لبراءة عا تحىل هبا  مك، وتحديد ما يه الصفات اليت جيب أن  ي ل
تاجبراءات وطين  ية اجلودةنإل  .ل براءات عا

نظام الرباءات،  .1 ية  تعلق ابألهداف الو لوفامي  ن هد الربتغايليعتقدطي يق يف  ملع ا ية  حتقأ ية اجلودة، وحتديدا مه ًبراءات عا ل
ية تا لابلرتكزي عىل اجملاالت ا  : ل

بات  • بحث وحفص  طلجودة ا توافر مصادر املعلومات ذات الصةل– رباءاتالل بارشة  ب وتصل هذا  ية مي هل بأ
ثال تكل الواثئق ووفاهئا ابحلد : احلصول عىل الرباءة ية ا هر أ بة،  نا بحث ا نفاذ لواثئق ا تلضامن ا مه سـ مل ل مل تظ

هر أيضا رضورة توفلواثئق األدىن  شأن الرباءات؛ كام  تعاون  تظمعاهدة ا ب ية رصد ريل يد،  بغ نظام حاسويب  ج
هل ال نب ملعبء العمل للك فاحص، ومبا يؤكد الوفاء باكفة ا جتقانوية املربطة ابإلجراءات، و ت ن

يةال جراءاتاإل  .قور

نح أو رفض طلب الرباءة و • شأن  متوسط الوقت الالزم للوصول إىل قرار هنايئ  ثال، ومن -بم يل ا مل عىل  سب
هد الربتغايل تعني عىل الفاحصني اب بات،  نب ترامك ا ملعأجل  ي لطل ية  جت يد الهنا يد ابملوا ئا ع  احملددة يف إطار جودةلتق

نود قامئة العمل اخلاصة هبم تنفيذ األعامل ند من  ب للك  بحث وتقرير الفحص (ب شلكي، وتقارير ا لالفحص ا ل
هام هد . )ملوغريها من ا تعريف مصطلح ملعوذلكل، يقرتح ا نقطة  نظر إىل هذه ا لوجوب ا ل بغية زايدة " جودة"ل

نح الرباءات ية  مسني  معل  .حت

تب و • ية للفاحصني، مبا مل يرى ا–ملكفريق معل الفاحصني اب نولو نوع اجملاالت ا جهد ارباط جودة الرباءات  تك ت لع ب ت
ية نولو تلف اجملاالت ا جسمح بإجراء حفص عايل اجلودة للرباءات يف  لتك خم  .ي

هد الربتغايل و ملعتوفر يف ا تقين، ويهي يات : لمخس مجموعات للفحص ا نولو ياء وا جا لتك ياء و، )CQT(لكمي لكميا
يوية وعمل الوراثة  ية )CBG(حلا نولو ج، والفزيايء ا شاءات )CFT(لتك يالك واإل ن، وا ناعة )CEC(له لص، وا

يا : ؛ وأربع مجموعات للمعرفة، ويه)CIM(واملواد  نولو نانو، و تاكرات ا ية، وا يات ا نولو جالصحة وا تك ئ ج لتك ب لبي ل
املؤمترات ييف مجموعات املعرفة، حيلل الفاحصون املعلومات يف اجملال املعين، وشاركون يف  و.املعلومات

يادين  ية يف ا ملواملعارض، وحلقات العمل؛ وإعداد الواثئق ا يةلفن نظومة و. ملعنا ملعىل الرمغ من وجود هذه ا
بادل املعلومات فامي بني اجملموعات وبني  يع  هد تعمل عىل  ياسة ا ية يف مجموعات، إال أن  تادلا شج سـ تخل ملع

هم  .نفسالفاحصني أ

تدريب فريق الفاحصني،  تعلق  بوفامي  ناسب لفريق الفاحصني من العوامل املؤثرة يف نظام ي تدريب ا مليعد ا ل
رشيعات وأعامل  تدريب عىل ا تعداه إىل ا تدريب العلمي فقط، بل  ترص األمر عىل ا لتجودة الرباءات؛ وال  ل ي ل يق

 .حفص الرباءات

تضمن هذا اخملططو يع الفاحصني، و تدريب  هد الربتغايل خمطط  يتوفر يف ا مج ل ملدة  (متهيديةيبية دورات تدر: ملعي
ية ) ( ساعة70 بات أ هلحول رشوط و رشاحلصول عىل متطل ؛ )نالقانوية، وأعامل الفحصيعات لتبراءة، وا

توسطة، وشمل  ية  تودورات تدر م ية؛ ادلوطين أو التدريب لايب هارات ا سني ا ساب و تخصصويل هبدف ا حت لت مل ك
ية لكام  تدر يبوغري ذكل من ادلورات ا ية أوجه و. دعت احلاجة إىل ذكلل يذه  تدريب و يط ا تغطيمت  ل لختط تنف
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نفعة يكشف عهناالقصور اليت  بل مدير إدارة الرباءات ومناذج ا يذ األعامل من  ياق  مل يف  قسـ ) DPMU(تنف
نظمي واإلدارة  تعاون مع مديرية ا تاب  ).DOG(لل

ينيو • تخديم نظام الرباءات الر تدريب  سـبرامج ا سـ يل جودة الرباءات هو من املامرسات اليت ميكن أن تعزز : ئمل
رشاكت ثال، اجلامعات وا يل ا يني، عىل  تخديم نظام الرباءات الر ية  لإعداد برامج تدر مل سـ بسـ سب يي  /ئمل

سات، هبدف  تعريف بساملؤ متلنيلا تخدمني ا تخدمني وا حملعمل املاكتب  سـ ملسـ ميكن أن تؤدي هذه الربامج و. للم
سني تايل،  بات الرباءات املودعة، واب سني جودة  حتإىل  ل طل تصدار حت يع مراحل إجراءات ا سـ  ، مبا الرباءاتمج

هد الربتغايل يوفرو. يعجل من صدور القرار الهنايئ ية املوهجة ) INPI PT(ملع ا تدر يبالعديد من الربامج ا ل
تخدمني  سات، وغريها من ا سـحتديدا إىل اجلامعات واملؤ ملس يةالعاملنيً نا ية ا ع يف جمال ا لص هد و. مللك ملعيقوم ا

تواصل )PAGE(بتنفيذ برانمج  يةل، وهو برانمج هيدف إىل ا سات الربتغا رشاكت واملؤ لمع ا س  هبدف ل
يط اإلجراءات متلني و تخدمني ا تخدمني وا ية  تعامل مع املاكتب الربتغا تعريف بإجراءات ا سـا سـ سـ ل ل بل مل تللم . حمل

تلفة2009بدأ هذا الربانمج يف عام و تكون من ثالث مراحل  خم، و يد: ي ية  متهأوال، دورة تدر يب ية عامة عىل ً
رشاكت؛  ية، تقدم بواسطة الفاحصني إىل ا نا ية ا لا ع لص رشاكت ومللك يام ا ليعقهبا  حبضور دورة تدريب داخيل ق

نه هد حتت إرشاف فاحص يمت  يثف اب ملع هذا الغرضتعيمك يصا  ل  ً رشاكت ؛ وخص توجه الفاحص إىل ا لأخريا  ي ً
توحة"لتدريب املوظفني يف   ".مفدورات 

هد  • ملعويعد ا ية يف اجلامعات، وأيضا دوّ نا ية ا ية ا ية بأ تو عرات  لص مه ع تخصصة يف يمللكلل معقد دورات 
ية هد ميأاكد  .ملعا

ياسات حمددة  .2 ية، وهو اخلاص  تحدة األمر ثاين من برانمج العمل املقرتح من الوالايت ا نرص ا تعلق اب بقوفامي  يك مل ل لع ي
يان بني امل هد الربتغايل متاما إجراء ا بياس اجلودة، يؤيد ا ملع يس احملددة سـتلق ية مجلع املعلومات ذات الصةل ابملقا ياكتب الو طن

نوحة يمي جودة الرباءات ا تخدمة يف  ملما تقسـ  .مل

هد الربتغايل يف تقدمي معلومات حول جترته اخلاصة لضامن اجلودة ثاين هذا، يرغب ا نرص ا بوابإلشارة إىل ا ل  .ملعلع

ية يف إدارة 2008يف عام و يذ إجراء مراجعة دا خل، مت  نفعةتنف نة . ملالرباءات ومناذج ا يثل هذا اإلجراء يف إعادة دراسة  عمت ي
بة  ية  سـشوا ئ ية10لنع تلف اجملاالت ا نواي يف  نوحة أو املرفوضة  نفعة ا تخصص٪ من ملفات الرباءات ومناذج ا خم سـ ملم . لمل

يع إجراءات ومراحو شارك يف  نني من الفاحصني، أحدهام فاحص اثبت  مجتكون فريق املراجعة من ا ي ث ل املراجعة، واألخر ي
بل مديرمنتدبفاحص  نه من  ق، يمت   .اإلدارة تعيي

يمي القرارات اليت اختذها ّونفذ  شلك، (ل، وتحديد األخطاء املوجودة يف لك ملف الفاحصونلتقهذا العمل  تعلقة اب رشوط ا لا مل ل
توى والقرار يف  ومراجعةتتضمن هذه املراجعات، من بني معايري أخرى، رصدو). حملومعايري ا يق . املفرتضلتصن ا لتحقو

ية،  ية إلجراءات هذه املراجعة ادلا خلأسس مر يه وإرشاد الفاحصني جع تو يل  شاء د جمت إعداد واثئق وإ ل ل ية ن تنفيذ كيفعىل 
 .هذه اإلجراءات

يمي جودة القراراّوأعدت  ية تلتقإجراءات مماثةل  هادات امحلاية ا تعلقة  يل ا لتمكمل هد)SPC(بش يذها يف ا ملع، و  .تنف

يةو نو هر، وشلك جزءا من املؤرشات ا ية لك ثالثة أ يات املراجعة دراسة إحصا تخلصة من  تاجئ ا عيمت دراسة ا ل ت ئ معل سـ شن مل . ل
يةو سـاميت فر ية، وشمل عىل مخس  هد الربتغايل بإعداد مؤرش مربط بإجراءات املراجعة ادلا عقام ا تق ي خل ت ئوية : ملع بة ا ملا لنسـ

بات إيداع الرباءات ومنا نفعة طللألخطاء يف  شلك؛ –ملذج ا يار  لل  بات إيداع الرباءات ومع ئوية لألخطاء يف  بة ا طلا مل لنسـ
نفعة  توى ؛ –ملومناذج ا يار  للمح  نفعة ومع بات إيداع الرباءات ومناذج ا ئوية لألخطاء يف  بة ا ملا طل مل يار للقرار –لنسـ مع 



SCP/18/INF/2 

Annex 

12 

تخذ ية و؛ ملا هادات امحلاية ا ئوية لألخطاء يف  بة ا يلا مل تمكسـ لن ش ي– )SPC(ل شلك؛ مع  تخذ ؛ وللار  مليار للقرار ا بة ومع لنسـا
ية  هادات امحلاية ا ئوية لألخطاء يف  يلا لتمكمل يار للقرار– )SPC(ش  .مع 

َّجتمعو هر وتعد يف تقارير جودة، وُ تاجئ لك ثالثة أ ُ هذه ا ي شن ية للك نوع من اختاذهسجل ما مت ل ية أو وقا ئ من إجراءات  تصحيح
ها، وذكل لض شا فاألخطاء اليت مت ا تخدمةكت متر لإلجراءات ا سني ا سـامن ا ملتح  .ملسـل

هد و ية بإعداد -سـنواي -الربتغايلملعيقوم ا تحقق من فا ية ا ية للخدمات اليت يقدهما، وذكل  ية وخار عل مراجعة دورية دا ل بغ جخل
ها بات اجلودة وأهدا سلمي والاكمل  تطوير واإلعداد ا فا تطل ل ية بواسطة املراجعنيو. ملل يني خلجترى هذه املراجعة ادلا خل ادلا

تخصصة ية  ية بواسطة رشكة خار نفعة، كام جترى املراجعة اخلار متون إلدارة الرباءات ومناذج ا هد، ممن ال  ماب ج ج ململع  .ين

نجز  ياس جودة العمل ا ية إلدارة اجلودة  نو ية وا هد الربتغايل مجموعة من املؤرشات ا توفر اب ملوعالوة عىل ذكل،  ع ل لمك لقي ملع
ثل يفبواسطة الفاحصني، واليت  : تمت 

ياس املؤرش  لقطريقة ا
معدل تكرار 

ية تح يلادلراسة ا  لل
سـهتدف  ملا

نوي  لسـا
هدف  لا

1 /N3 
تنفيذ أعامل الفحص 

يت احملدد تو شلكي يف ا قا ل  ل

نفذة عىل أساس  الزمن ملعدد األعامل ا
تغرق نفذة يف  / ملسـا ملعدد األعامل ا

شلكي  لمرحةل الفحص ا
نوي =  أو > سـربع 

 ً يوما18 95%

2 /N3 

تنفيذ أعامل الفحص 
يت  تو قاملوضوعي يف ا ل

 احملدد

نفذة عىل أساس  الزمن ملعدد األعامل ا
تغرق نفذة يف  / ملسـا ملعدد األعامل ا

 مرحةل الفحص 
نوي =  أو > سـربع 

 ً يوما18 95%

3 /N3 
تنفيذ أعامل الفحص 

يت احملدد تو قاإلداري يف ا  ل
نفذة عىل أساس  الزمن ملعدد األعامل ا

تغرق نوي د األعامل املطلوبة عد / ملسـا =  أو > سـربع 
  أايم7 95%

4 /N3 

ية  منتوسط الفرتة الز م
املطلوبة الختاذ قرار الرباءة 

 نالقانوية

ية بني اترخي قرار  منتوسط الفروق الز م
نح واترخي الطلب القانوين  إجاميل / ملا

بات  نح يف حاةل ا لطلعدد قرارات ا مل
 نالقانوية 

نوي  21 %100 سـربع 
ًهرا  ش

5 /N3 

ية  منتوسط الفرتة الز م
شأن  باملطلوبة الختاذ قرار 

 نبراءة غري قانوية

ية بني اترخي قرار  منتوسط الفروق الز م
نح واترخي الطلب غري القانوين  / ملا

نح يف حاةل  ملإجاميل عدد قرارات ا
بات غري القانوية  نا  لطل

نوي  29 %100 سـربع 
ًهرا  ش

يدي يف  تقرير ا هإعداد ا لمتل
 حينه

نه  نفذة يف  يدية ا تقارير ا يعدد ا مل ه حل لمت
يدية/  تقارير ا هإجاميل عدد ا نوي لمتل =  أو > سـربع 

 ً يوما18 95%

6 /N3 
بحث  لإعداد تقرير ا

نه ية يف  يبات اإل مي حللطل  قل

نفذة عىل  بحث ا ملعدد تقارير ا ل
نه  ية يف  بات اإل يا مي حلطل إجاميل / قل

بات  نفذة  بحث ا للطلعدد تقارير ا مل ل
ية  قلمياإل

نويربع =  أو > سـ 
 ً يوما36 95%
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ياس املؤرش  لقطريقة ا
معدل تكرار 

ية تح يلادلراسة ا  لل
سـهتدف  ملا

نوي  لسـا
هدف  لا

بات %  طللألخطاء يف 
نفعة  -ملالرباءات ومناذج ا

شلك ليار ا  مع

ية  عدد األخطاء / لشلكعدد األخطاء ا
ية  متةللشلكا نةحملا نوي لعي داخل ا =  أو < سـربع 

10% - 

بات %  طللألخطاء يف 
نفعة  -ملالرباءات ومناذج ا

توى حمليار ا  مع

توىعدد األخطاء  عدد  / حمليف ا
متةلاألخطاء  توى  حملا نةحمليف ا نويلعيداخل ا =  أو < سـربع 

10% - 

بات %  طللألخطاء يف 
نفعة  -ملالرباءات ومناذج ا

 معيار القرار

القرارات عدد / القرارات اخلطأ عدد 
متةل  نةحملاخلطأ ا نوي لعيداخل ا =  أو < سـربع 

5% - 

هادات %  شلألخطاء يف 
ية   - SPCلتمكيلامحلاية ا
 معيار الطلب 

باتعدد األخطاء  عدد  / لطليف ا
متةلاألخطاء  نة حملا نوي لعيداخل ا =  أو < سـربع 

10% - 

7 /N3 

هادات %  شلألخطاء يف 
ية   - SPCلتمكيلامحلاية ا

 معيار القرار 

القرارات عدد / القرارات اخلطأ عدد 
متةل  نةحملاخلطأ ا نوي لعيداخل ا =  أو < سـربع 

5% - 

 مجهورية كوراي

تحكمي اخلاص حبيمتثل  ية الفكرية لنظام ا هورية كوراي مللكقوق ا تايلمجيف  نحو ا ية عىل ا توايت إجرا لمن ثالث  ل ئ حممكة : مسـ
ية الفكرية  ياالرباءات، وحممكة )IPT(مللكا ية الفكرية . لعل، واحملمكة ا يع وتعزيز حامية حقوق ا نظام إىل  مللكوهيدف هذا ا شج تل

سوايت عادةل  ياق ضامن  تيف  ية الفكريةورسيعةسـ  .مللك للزناعات ذات الصةل حبقوق ا

 رباءةالإبطال دعوى 

نوحة بطريق اخلطأ،  متل وجود بعض الرباءات ا ملممن ا تظمل نتيجة خلطأحمل نظر يف ا ناء ا ل ما من جانب الفاحص، أو خلطأ أ ل ث
ية أو الفا. املقدم من مودع الطلب ثل هذه احلاالت، جيوز أن يطلب أحد األطراف ا ملعنويف  سه م بإبطال رفع دعوى نفحص 

سة  جلتكل الرباءة، وخبصوص الرباءات اليت يقدم يف شأهنا أكرث من طلب لإلبطال، تعقد  باب . لك طلبللنظر يف ُ سـوتعد أ
بة لرفض طلب الرباءة باب املو ها األ جإبطال الرباءة يه  سـس  .نف

ية احلق يف الالإبطال دعوى بجيوز رفع و يا . رباءةحرباءة حىت بعد انهتاء فرتة صال ئيث يكون قرار احملمكة بإبطال الرباءة هنا ح
ترب احلق يف الرباءة كأنه مل  يعوحاسام، و شأ بعد يكنً باب اليت قد  بب من األ ن؛ ومع ذكل، يف حاةل إلغاء براءة ما ألي  تسـ س

بب املوجب إلبطال الرباءة هور ا سقط احلق يف الرباءة من وقت  سنح الرباءة،  ظ لم  .ي

 )دعوى إبطال الرباءة (133 ، املادةكوريقانون الرباءات ال

ية، )1( تا ليف أي من احلاالت ا ية أو للفاحص جيوز ألي طرف من ل سهملعناألطراف ا سة إلبطال نف  جل أن يطلب عقد 
شة لك طلب . رباءةال نا سة  شأهنا طلب لإلبطال أو أكرث، جيوز عقد  تقدم  ثل هذه احلاالت، فإن الرباءات اليت  قويف  مل جل ب ي م

تقدم بطلب عقدجي: عىل حده سة إلبطال الرباءة لوز ألي خشص ا يل حق جل  هر من اترخي رش  تسجيف خالل فرتة ثالثة أ ن ش
ية يفالرباءة يف حاةل  تا ية ا رشوط الواردة يف الفقرات الفر لحتقق أي رشط من ا ل ع ية ل ية (ملعن الرباءة ا ناء الفقرة الفر عاب  :)2سـتث



SCP/18/INF/2 

Annex 

14 

 
شخص ابملواد  إيف حاةل .1  ؛)4(أو ) 3 (42، أو )3(إىل ) 1 (36، 32، 29، 25لخالل ا
شخص دون وجه حق مبوجب احلمك الرييس للامدة  .2 نح الرباءة  ئيف حاةل  نص املادة )1(33لم ل، أو خمالفة   ؛44ً
رشط الوارد يف املادة  .3 شخص للحصول عىل الرباءة مبوجب ا ية ا ليف حاةل عدم أ ل  ؛)1(33هل
ية صاحب الربا .4 نح الرباءة، ويف حاةل توقف أ هلبعد  تع حبق الرباءة مبوجب املادة م بح 25للمتءة  تص، أو أن 

  ما؛ملعاهدةالرباءة خمالفة 
شخص عىل احلصول عىل الرباءة خملالفهتا  .5  ؛ملعاهدة ماليف حاةل عدم قدرة ا
تعديالت احملددة يف املادة  .6  ؛)2(47ليف حاةل إجراء تعديل عىل طلب اإليداع خارج نطاق ا
سميف حاةل طلب اإليداع  .7 ّا يه يف املادة ، ملقَ نصوص  علواذلي أودع خارج اإلطار ا مل  ؛)1 (52ُ
نطاق الوارد يف املادة يكون يف حاةل أن  .8  ).1 (53لطلب اإليداع احملول خارج ا

 
سة إبطال مبوجب الفقرة جيوز  )2(  .رباءةالحىت بعد سقوط حق ) 1(جلطلب عقد 

 

ترب حق الرباءة كصدور حمك هنايئ وحامس يف حاةل  )3( برشط، يف حاةل خضوع الرباءة للفقرة : أنه مل يكنيعبإبطال براءة، 
ترب احلق يف الرباءة كأنه مل يكن يف وقت خضوع الرباءة ألول و، وصد4) 1( يعر قرار احملمكة الهنايئ واحلامس بإبطال الرباءة، 

ية املذكورة  .عمرة للفقرة الفر

 
يذي ، خيطر قا)1(عقد حمامكة إلبطال الرباءة مبوجب الفقرة يف حاةل طلب  )4( توىل رئاسة –لتنفيض الرباءات ا ي واذلي 

سة  ية ا املرخص هل صاحب احلق -جللا تعلقة ابلرباءة ا يل احلقوق ا نحلرصي يف الرباءة، وأي خشص آخر قام  مل ملعسج بت
 .مبضمون هذا الطلب

ها   )بطالمعدل اإل= (عدد حماكامت اإلبطال /لعدد الرباءات اليت مت إبطا

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
221/438 228/454 359/623 360/615 318/529 336/633 

 الرباءات
50.5% 50.2% 57.6% 58.5% 60.1% 53.1% 

50.1% 59.4% 53.7% 56.8% 62.9% 62.5% 
نفعة  ملمناذج ا

202/403 148/249 160/298 134/236 110/175 85/136 

 

 الاحتاد الرويس

ي لفنأوال، نود اإلشارة إىل املعلومات ا ية ً تحدة األمر تعلقة بضامن جودة الرباءات اليت قدهما وفد الوالايت ا يكة ا مل ثالويقة (مل
SCP/17/10.( 

تب الرويس للرباءات ويؤيد ية بقانون الرباءات، مبا يف ذكل ) Rospatent(ملك ا نة ادلامئة ا نادلول األعضاء يف ا ملعللج
ية، اذلين  تحدة األمر يكالوالايت ا شأن تعريف مصطلح أعربوا عنمل توصل إىل اتفاق  ب صعوبة ا ية اجلودة"ل  ".لبراءة عا

تب الرويس للرباءات يساندو ية، واخلاص بإجراء دراسة ملك ا تحدة األمر يكبرانمج العمل اذلي اقرتحه وفد الوالايت ا مل
ية تخدمة يف املاكتب الو ياسات احملددة جلودة الرباءات ا ية  تقصا نا سـ ئ طسـ مل تاجئو. للق  هذه ادلراسة كأساس إلعداد نميكن أخذ 

يمي جودة الرباءات شأن  يات عامة  تقتو ب  .ص



SCP/18/INF/2 

Annex 

15 

شأن الرباءات اليت و تعاوية املعارصة  تطور املامرسات ا ية، نظرا  يت ملعاجلة هذه ا سب تو هد أن هذا هو أ بيرى ا ن ل ل لقض ًن ق ملع
سابقة  بحث والفحص ا تاجئ ا لتخدم  ل ن تب براءات أخر واليتاليت مت إعدادهاتسـ يل إمتام اإلجراءات مك بواسطة  سب قام هبا يف 

نح امحلاية القانوية ملوضوع قانون الرباءات  شأن  بل اختاذ أي قرار  تص،  يان دويل  بل  بعة عىل إيداع أول، أو من  نا ب خم ك مت ق ق مل
ية رشيعات الو تفق مع ا نمبا  طي  .لت

بادل املعلومات اخلاصة بضامن جودة الرب ية  توعالوة عىل ذكل، جتدر اإلشارة إىل أ يةمه  .طناءات يف تطوير أنظمة الرباءات الو

نظام الرباءات ية  لاألهداف الو  طن

سني جودة 2011يف عام  .1 يل اإلدارية و متد من حكومة الاحتاد الرويس للحد من العرا يذ إطار العمل ا ناء  حت، وأ قث ملعنف ت
تب 2013-2011اخلدمات العامة والعمل عىل توفريها خالل الفرتة  شطة ا يف أ ملك، مت  ن نح تصن تصةل  مبالرويس للرباءات ا مل

نح  شاط الفكري و تاج ا مامحلاية القانوية  ن ن لن  .رباءات عىل أهنا خدمات عامةالل

يل تطوير ورفع إماكيات و هد الرويس يف  ية  ية اجلودة من إحدى األولوايت اإلسرتا نيعد توفري خدمات عامة عا يج بل سللمع ت
تب حىت عام  بات،، وال سـامي اجل2015ملكنظام العمل يف ا ية ملرحةل حفص ا لطلودة العا بات  ل لطلوالواثئق املرسةل إىل مقديم ا

ية الفحص  .معلخالل 

تاكرات و يع وسويق الا بارشا  شاط الفكري ارباطا  تاج ا ية محلاية  بيربط تقدمي خدمات عامة ذات جودة عا ت شج ت ن ن ل بتت م ً ل
تطورة  .ملا

تب الرويس وجيري  ياسة ضامن اجلودة يف ا يا وضع  ملكحا سـ تعلقة الا الءإيمع ل ية ا رشيعات الو بات ا ملبار الواجب  ن تطل طت مل لتع
شاط الفكري، تاج ا ننح امحلاية القانوية  ن ن لمب يذ الزتامات ل شاركة يف الاتفاقات تنف و ئة أو املرتبة عىل ا نا ملالاحتاد الرويس ا ت شـ ل

شاط الفكري، وكذا األولوايت اإلسرتا تاج ا تادلوية اخلاصة ابمحلاية القانوية  نل ن ن يالل تاكر يف رو تصادية والا ية الا سـية  ب من قيج . للت
تب الرويس للرباءات و للمكتوىل انئب املدير العام  لسؤو) Rospatent(ي يري األعامل وتطوير نظام إدارة اجلودة م تسـية 

ية  ساعدة إدارة اإلرشاف والرقابة عىل حامية حقوق ا تب  مللكاب  مبملك

تب الرويس يف نظام إدارة اجلدوى و ملكشارك ا ية ي هد الاحتادي  تابعة  تخصصة ا ية للرقابة ا شعب الفر للملكعدد من ا للمع ل مل ع ل
ية  نا عا تب الرويس للرباءات،)FIPS(لص بع ا ملك، واذلي  تايليت نحو ا ل ويه عىل ا  :ل

بة جودة اخلدمات العامة  )أ( قبة مرا  ؛)جودة اخلدمات(شع
نازعات الرباءات  )ب( مبة غرفة  شورات (شع تاج ا نبة خدمات إ ن  ؛ )PPSملشع
شأن الرباءات )ج( تعاون ادلويل  بإدارة ا  .ل

بة تضطلع   ) أ( قبة مرا ية اخلدمات العامة ومدى توفرها، كام هو شع سني نو يذ أطر العمل  شطة  عجودة اخلدمات بأ تح لن تنف
تخصصة ية ا شعب الفر بارات ا شطة ا ملبق يف أ ع ل ت ن بةتوتوىل . خمط  : عىل وجه اخلصوص ما ييللشعهذه ا

يادي و  - ية؛ عتالرصد الا شعب الفر بارات ا ييل ال عا ل ت خشغ  لت
بات؛  - شاكوى الواردة من مقديم ا تحقق من ا لطلا ل  ل
سني   - تخصصة، فضال عن وضع مقرتحات إلعداد وتطوير و ية ا شعب الفر بارات ا شطة ا تقين أل حتالرصد واإلرشاف ا مل ع ل ت ن خل

شاط الفكري؛ تاج ا نامحلاية القانوية  ن لن  ل
ية  - يات  معلياغة تو ص ية وواثئق،ص شعب الفر بارات ا شطة ا ع إدارية خاصة بأ ل ت تاجئ الرصد، واليت خن بار  نتأخذ يف الا  .عت
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شطة الفحص  تعلقة بأ توبة ا ية لاللامتسات ا ية و نكام تصدر جودة اخلدمات أيضا تقاريرا، وتقدم معاجلة إحصا مل يل ملكئ حتل مبا يف (ً
شاكوى هام اخملططة، )لذكل ا يذ ا بة اإلطار الزمين  مل، ومرا نف ية ولتق يبونظمي دورات تدر . تعلاميت ملوظفي الفحصإصدار ت

 : توتضمن جودة اخلدمات اآليت

ية واإلدارية للخدمات العامة؛) 1( نولو جإدارة ضامن اجلودة ا  لتك
 نإدارة ضامن اجلودة القانوية للخدمات العامة؛) 2(
ياس اجلودة للخدمات العامة؛) 3( يل معايري  تدريب و قإدارة ا حتل  ل
يةإدارة ) 4( شعب الفر شطة الفحص  بة أ عمرا لل ن  .ق

ية يف عام و شعب الفر شطة الفحص  بة أ ئت إدارة مرا عأ لل ن ق يلكة 2011ُنش بة ه، بعد إعادة  قبة مرا  . جودة اخلدماتشع

يةو تا ية ا هام الر ية ا سؤو لتوىل اإلدارة  ل سـ ل م ئيت  :مل
رشيعات اخلاص  - ثال الواثئق املعدة بواسطة القامئني عىل الفحص اب لترصد ا يذ مت ية الفكرية خالل مرحةل  نفة اب تمللك

 اإلجراءات اإلدارية؛
بحيث عن املعلومات؛  - شاط ا لرصد جودة ا  لن
ية إىل القضاء عىل   - يات الرا تقين، مبا يف ذكل اآل تدريب اإلداري والعميل وا يات للحصول عىل املعلومات وا مإعداد آ ل ل ل ل

نة ها معيخمالفات  شا فمت ا تحقق من كت ناء مرحةل ا ل أ باهبا، وللقضاء عىل أوجه القصور ث سـالويقة وأ اليت مت حتديدها عىل ضوء ث
متدةاملعايري  ية ملسـا ية الرو رشيعات ا سـ من ا لتنظمي ية؛وواثئقلت  لتنظمي املاكتب ا

ية القامئة ابلفحص عن طريق   - شعب الفر يه  يا ية أو ا ساعدة ا ية، مبا يف ذكل ا ية و ساعدة  عتقدمي  لل ت لعمل يل مل معل مهنج لتشغم
تعلقة تدر ية ا سائل القانوية وا شأن ا شورة  ية الفكرية، وتزويدمه اب مليب املوظفني، وال سـامي القامئني عىل حفص ا لعمل ن مل ب مل مللك

بات املودعة وفقا لقانون الرباءات  .لطلبفحص ا

بةو  ) ب( شعتوىل  شورات  خدماتت تاج ا ن إ لسؤو) PPS(ملن نظر يف الاعرتاضات عىل القرارات اليت أختذت بعد ية م ُا ل
نح الرباءاتد بات والاعرتاضات عىل  مراسة حفص ا  .لطل

شورات و تاج خدمات ا بة إ ننظر يف أمر الاعرتاضات عىل أساس جامعي، يف اجامتع جمللس إدارة  ن شع ملي ُ)PPS ( حبضور ما
مل، عىل أن يكون الريس والعضو اأعضائهثالثة من ال يقل عن  نظر يف الاعرتاضات من بني احلضورسؤولئ  تشملو. ل عن ا

تحقق من  نظر يف الاعرتاضات ا لإجراءات ا يةل ية هلأ بات ادلا يث أنه هو أساس ا شاط الفكري للرباءة،  تاج ا ع  ن بن ملسح ل
تأكد أيضا من حصة لالعرتاض، و شأن طلب احلصول عىل الرباءةلا بالقرار اذلي أختذ  ُ. 

شورات  خدماتشعبةتقوم إدارة و تاج ا ن إ يذ إجراءات اجلودة ادلملن تأكد من  تنفاب ية ل نظر يف الاعرتاضات يف خلا لند ا ع
يود  تحقق من الوفاء اب تابعة ورصد القرارات الصادرة يف شأن الاعرتاضات، فضال عن ا لقاجامتعات جملس اإلدارة، وأيضا  ل مب

ية احملددة لالعرتاضات  .منالز

بحث ادلو) ج( بة جودة تقارير ا شأن الرباءات الاضطالع مبرا تعاون ادلويل  لتوىل إدارة ا ب ل توبة وتقارير قت ملكويل، واآلراء ا
يدي ادلويل  .لمتهالفحص ا

بات احلصول عىل الرباءات والواثئق املوهجة ملقديم أعاملرصد جودة اخلدمات العامة، ال سـامي جودة و .2 طل حفص 
تأىت ذكل من خالل  بات، و يا مترة ، ) أ(لطل مسـتابعة  يادية وحلاةل حمددة و) ب(م عتتابعة ا تابعة مو) ج(، )spot checks(م

رشيعات ثال اإلجراءات اإلدارية املعمول هبا  للتا نع تكرار اختاذومن مث . مت بة للقضاء عىل نقاط الضعف و نا تدابري ا م ا سـ مل ل
 .األخطاء
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مترة هتدفو) أ( تابعة ا ملسـ ا بايق مل شاط الفكريستإىل الرصد الا تاج ا ثال ابلقواعد اخلاصة ابمحلاية القانوية  نملدى الا ن ن لت  .لم

ملنفذ او ية ابلفحصُت ية ا شعب الفر رشفني يف ا هذا الغرض و يهنم  مترة بواسطة مديرين يمت  نتابعة ا ع ملعل م ل تعي  .ملسـ

بل إرسال واثئق الفحص إىل مقدم الطلبو يا و شوا مترة  تابعة ا قجترى ا ئ ع يمي أعامل الفاحصني والواثئق املعدة . ملسـمل تقويمت 
ث تأكد من الا يق بغرض ا تد ية ا ناء  تبواسطهتم أ ل ل معل مث رشيعاتق  .للتال 

شاف أي حاةل من حاالت عدم املطابقة، يمت و ندات غري املطابقة إىل الفاحصني مرةإعادةكتيف حاةل ا تاليف أخرى ملست ا ل 
 . املالحظات

 .نتاجئ الرصدوتوثق 

يادية املراجعة ختتصو   ) ب(  .سالمة وجودة اخلدمات العامة املقدمةب ، واملراجعة اخلاصة حباةل حمددة،عتالا

يادية املراجعة ُجترىو) 1-ب( تخصصةمبعدل عتالا ية ابلرقابة ا ية ا بة الفر نوي بواسطة ا مل ربع  ن ع شع ملعسـ بارة عن . ل عويه 
نفذ فور إرسال الواثئق اليت مت إعدادها بواسطة الفاحصني ية  شوا ُمراجعة  ت ئ  .ع

يمي سالمة وجودة اخلدمات العامة املقدمةو ية املراجعة، يمت  ناء  تقأ معل مت حتديد األهداف ي املراجعات، قبل إجراء تكل. ث
بارها يمت ا يار الواثئق اليت  تواإلجراءات، وال سـامي إجراءات ا خت  .سخ

 . نتاجئ الرصدوتوثق 

بارات اليت جترى عىل حاالت حمددةو) 2-ب( تنفذ الا تب : تني اآلينيسؤولمل بواسطة ا)spot checks( خت للمكاملدير العام 
ية ئ وان)Rospatent(الرويس للرباءات  نا ية ا هد الاحتادي  تب، ومدير ا ية  شعب الفر عبه، ومديري ا لص ع للملكل ملع للمك

)FIPS ( هد الاحتادي ية يف ا شعب الفر ملعونوابه، ومديري ا ع يات املراجعة سواء بصفة و). FIPS(ل بعمليث يقومون  ح
نظر يف شاكوى مقديم  تخصصة،  ية ابلرقابة ا ية ا بة الفر شاركة ا للتقةل، أو  مل ن ع شع مب ملعسـ ل شاكوى اخلاصة م بات، سواء ا لا لطل

يام به(مبا قام به الفاحصون من إجراءات  سوا عن ا لقأو تقا  . عن القرار الصادر يف شأهنمالرضا بعدم تمربط، أو بأي أمر )ع

 .نتاجئ الرصدوتوثق 

تصف بعو) ج( متدة، أو تيعد انهتااك أي أعامل  رشيعات اخلاصة ابإلجراءات اإلدارية ا ثال  ملعدم الا للت سارية مت للقواعد العمل ا
بار املقابةل بات واثئق الا تب أو  تيف ا ختطل م  . ملك

لسؤويتوىل الفاحصون و) 1-ج( ية احملددة إلجناز ية م يود الز منالوفاء اب بات املودعة، وعىل اإلجراءاتلق تعلقة اب لطل اإلدارية ا مل
بات  .لطلجودة وسالمة تكل ا

ية و بار الفر عتأكد مديرو شعب الا ت تولوا ) ونواهبم(خي تكامل اإلجراءات اإلدارية، و يمن ا لسؤوسـ نظمي العمل للوفاء م تية 
ية احملددة لالنهتاء من  يود الز مناب بةتكل اإلجراءاتلق نا سـ، وعىل جودة وسالمة اإلجراءات ا  .مل

شاف مالحظات و) 2-ج( ناء أعاملكتيف حاةل ا يادية ثأ ناء أعامل املراجعة اخملأو ) 1-ب(عت املراجعة الا اةل حمددة  حلةططثأ
تعلق ب) 2-ب( هد الرويس للرباءات يفامي  ملعإرسال واثئق غري قانوية إىل مقدم الطلب، يكون ملدير ا ، أو )Rospatent(ن

سحهبا مفوض بذكل، احلق يف مسؤول بار الويقة ابطةل ويقوم  با ث  .عت
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تد و نح أو رفض براءة مت إصدارها ثحسب وإبطال ويقةأثر قرار ميال  تحقق من أن موضوع يف أعقاب إجم إىل  للراء مراجعات 
 .الرباءة حمل الزناع مطابقا لقانون الرباءات

نصوص علهيا يف القانون املدين الرويس، و ثل هذه القرارات وفقا للطرق اإلدارية ا تظمل من  مليكون ملقدم الطلب حق ا مل
شأن الرباءاتمبوجبواذلي يمت   .ب تقدمي اعرتاض إىل دائرة الزناعات 

 ة للجودةقياسات حمدد

ياس وحتديد جودة اخلدمات العامة املقدمة  تب الرويس نظاما  لقتخدم ا ملك  يسـ

بات يه) أ( ياسات جودة حفص ا لطلومن أمه   :ق
تب  - بل ا نفذة من  بحث ادلوية ا يات ا بحث، مبا يف ذكل  يات ا تخلصة من رصد  تاجئ ا ملكا ق مل ل ل معل ل معل سـ ملن ل

ئة حبث ) Rospatent(الرويس للرباءات  هيته  تصة؛بصف خمدوية   ل
، وإقرار إذا ما اكن أهال للحصول عىل براءة حمل نزاعنتاجئ رصد حصة القرارات اليت اختذت بصدد موضوع  -

شأنه(من عدمه، خالل مرحةل حفص الطلب   ؛)بوحىت يمت اختاذ قرار 
بات اإليداع الصادرة من عدد  - نظر يف الاطلقرارات حسب  شأن الرباءات بعد ا نازعات  لغرفة ا ب عرتاضات مل

بات؛   لطلاملقدمة من مقديم ا
شأن الرباءات عدد القرارات اليت صدرت من  - نازعات  بغرفة ا نظر يف الاعرتاضات مل اليت مت الطعن علهيا لبعد ا

تصة؛   خمليف احملمكة ا
تعلقة بإعداد - ية والقواعد ا يود الز ثال لإلجراءات اإلدارية املقررة، مبا يف ذكل ا ملتاجئ رصد الا ن ت من  واثئق لقم

 الفحص؛
بات؛ - سق لفحص  يق هنج  طلتاجئ رصد أعامل الفاحصني يف  ت ب من  تط
شاكوى  - تقدمني اب لعدد ا يام هبا(لفاحصون من جراء اجراءات قام هبا امل سوا عن ا لقأو تقا تعلق )ع ي، أو فامي 

يهتا بت صال بات اليت  شأن ا حابلقرارات الصادرة  يث لطل  .ب

تقارير و ياغة  ييعقب ذكل إعداد  ل سا عىللية حتلص ًتأ ها من املراجعات سي ياانت اليت مت  يس، من ا مجع هذه املقا ياديةلبي ، عتالا
باهبا، وكذكل اقرتاح اخلاصة حبومن املراجعات  ها وأ شا سـاالت حمددة، ويمت اإلشارة إىل اخملالفات اليت مت ا فت  للقضاء تدابريك

نع تكرار حدوهثا  .معلهيا و

تب الو تقارير إىل إدارة ا ملكتقدم ا ية ) Rospatent(رويس للرباءات ل نا ية ا هد الاحتادي  عوا لص للملك بغية إجياد ) FIPS(ملع
يدة توازنة، هتدف إىل ضامن توفري خدمات عامة  جحلوال  م ية للفاحصني، ووضع . ً ية موضو عوشمل ذكل عقد دورات تدر يبي

ية ضد  تغلب عىل نقاط ضعف الفاحصني واختاذ تدابري تأد ية  يات  يبتو لل معل تعمص  .ارتاكب األخطاءد يمن 

تب الرويس للرباءات و ية اخلاصة بلك من ا هر عىل املواقع الالكرتو شاكوى مرة لك ثالثة أ يقات يف ا تاجئ ا ملكرش  ش نتحق ل لن تن
)Rospatent ( ية نا ية ا هد الاحتادي  عوا لص للملك تب الرويس )FIPS(ملع نوي  تقرير ا نة يف ا للمك، ويف هناية ا سـ ل لسـ ل

 . للرباءات

ياساتو) ب(  : اخلاصة جبودة تقدمي اخلدمات العامةلقا
سجةل؛ - بات ا ملعدد ا  لطل
تخذة؛ -  ملعدد الفحوص اليت جترى، وعدد القرارات ا
نظر يف  - للتوسط الوقت الالزم  باتم  ؛لطلا
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نح؛العدد  - تغرق لالنهتاء من إجراءات ا نوحة والوقت ا ملرباءات ا سـ  ململم
سجةل؛ -  ملعدد الاتفاقات والصفقات ا
شاك - يحة لعدد ا بات املودعة(لصحوى ا ئوية من العدد اإلجاميل  للطلبة  مسـ  ؛)كن
بات  - نح والرفض  لطلعدد قرارات ا ئوية إلجاميل اإليداعات(رباءات المل بة ا ملمبا يف ذكل ا  ؛)لنسـ
نازعات الرباءات؛  - سلمة إىل غرفة  بات ا شأن ا تخذة  معدد الاعرتاضات عىل القرارات ا مل لطل ب  مل
ها عدد الاعرتاضات ال - بوها وعدد الاعرتاضات اليت مت ر فضيت مت  ل جاميل عدد إلئوية ملانسـبة لامبا يف ذكل (ق

 ؛)الاعرتاضات
نوحة؛  - شأن الرباءات مقابل عدد الرباءات ا نازعات  ملمعدد الاعرتاضات املرفوعة لغرفة ا ب  مل
ها  - بوها أو ر فضعدد الاعرتاضات اليت مت  ل  ؛) عدد الاعرتاضاتجاميلإلئوية ملانسـبة لامبا يف ذكل (ق
بات احلصول عىل براءات واليت مت الطعن علهيا يف احملمكة -  . بطلعدد القرارات اخلاصة 

تب و نوي  تقرير ا تقرير املايل، يف ا ية اب نة ا ية، مبا يف ذكل ا نوات امخلس املا ياسات اخلاصة اب للمكرش ا سـلق ل ل ن سـ ض لسـ ملع ل ل تن
تايلع، وميكن اإلطالع )Rospatent(الرويس للرباءات  نوان ا ليه عىل ا لع  ).ru.rupto.www://http/: (ل

تب الرويس للرباءات و يجي  تحديد الاجتاه الاسرتا نة  يس  للمكتخدم مقا تي ل ي معسـ لوضع برامج قصرية ، و)Rospatent(ت
ية إىل ضامن تقدمي خدم شطة الرا هذه الغاية، مبا يف ذكل األ موطويةل األجل  يةنل  .لات عامة ذات جودة عا

يا با نإ سـ
 

بو رمق  تجابة خلطاب الو يا يةC.8076سـ تا يقاته عىل الواثئق ا يا أن يرفق  با رس وفد إ ل،  ل تعل ن سـ املقرتحة من  (SCP/17/8: ي
ندا تحدة و كاململكة ا تحدة  (SCP/17/10و ) املقرتحة من ادلمنارك (SCP/17/7 و ،) مل ملاملقرتحة من الوالايت ا

ية ها بـ  وا،)يكاألمر تصل  مجيعليت   ". الرباءاتجودة“ت

تحدة  ندا واململكة ا تعلق ابقرتاح  ملوفامي  ك هذا الاقرتاح، ويعرب عن ارياحه )SCP/17/8(ي يده  ت، يود الوفد أن يكرر تأ لي
نة يف جمال  يوي يف جدول أعامل ا للجدلرج هذا املوضوع ا  .رباءاتالحل

بًوأيضا تام وتر يا عن رضائه ا با ي، يعرب وفد إ ل ن يات من حسـ تو بار عددا من ا يقة أن هذا الاقرتاح قد أخذ يف الا صه  ل عت حبق
ية" تحديد-" لتمنجدول أعامل ا يات أرقام-ل وعىل وجه ا تو ص ا  .29 و 19 و 11، 10: ل

تحدة (SCP/17/8ث خطة العمل املفصةل الواردة يف الويقة تشـمتلو ندا واململكة ا ملاملقرتحة من  نرص ) ك حتسني "ععىل 
نة يف خطة العمل هذه، "اإلجراءات نارص  تضموهو أحد ثالث  نرص. مع نةلعويعد هذا ا  يك تواصل دراسـهتا  ادلامئةللج فرصة 

ية لقانون الرباءات  .عللجوانب املوضو

يوناتفق اخلرباء و نارص صعوبة والرباءات جمال يف العاملون ملهنا هم وعىل نطاق واسع، عىل أن أكرث ا لع،  هو  ًإاثرة للجدلمجيع
نرص اخل يمي لعا ية احلصول عىل تطلباتملابتقاص  يعة احلالالرباءة، هل اليت جيب توفرها إلقرار أ تأسس  بواذلي  يمي  بطي تقعىل 

تاكري شاط الا با  .لن

يد قوانني الرباءات، إال  نة ادلامئة عىل تو ناء اجامتعات ا برية من ادلول األعضاء أ حوعىل الرمغ من تكرار معارضة مجموعة  للج ث ك
با يفةمتطلأن تعريف  تعديالت ا ية بعد إجراء بعد ا رش نظم ا شابه متاما يف معظم ا تاكري قد يكون  شاط الا لطفت ا ل يع ل ت ب لتن م . ل

ناك حاجة ملحة  بدو أن  يث ال  ية  ية واإل يد قوانني الرباءات الو تغايض عن تو هومن مث ميكن ا ي مي ن حل قلح  .يف هذا الصددط



SCP/18/INF/2 

Annex 

20 

تاكري، كام شاط الا يمي ا ية  يدات  نظر إىل  باب ن معل لل تق ندا تعق تفادة من الاقرتاح املقدم من وفود  ك ذكر آنفا، ميكن الا سـ ُ
سخة  تحدة، والوارد  نواململكة ا نه يف الويقة معدةلمل ث  سةل من ادلراسات تقوم األمانة SCP/17/8م رشوع يف إجراء  سل  لل

هذا املوضوع هم أفضل  سري  تعاون مع ادلول األعضاء، واليت هتدف إىل  لبإعدادها اب تف ي  .تل

بدءأميكن و تاكريلن تكون نقطة ا شاط الا ية املؤثرة يف تعريف ا نارص الر ب بإعداد دراسات خاصة اب ن سـ للع حاةل :  ويهئي
ته أو  بري حبمك و يني، و ا سابقة واخلرباء ا ية ا نا ية ا ظيفا خلتق ن ل ع لص ملعن ناعةملاشخص لال تعاريف و. لصمترس يف ا لميكن دراسة ا

رش نظم ا تلف ا لتالواردة يف هذا اجملال يف  ل ية دراسة ، واألمه من ذكليعية، خم تو بادئ ا جهييف ميكن  ل للم اليت يعمل من ك
ها فاحيص الرباءات  تعاريفالرجوع إىل لخال تخدام ادلاخيللتكل ا  .سـ ألغراض الا

تخدمة يف ادلول األعضاء تاكري ا شاط الا يمي ا يب  تلف أسا هود بإجراء دراسة مقارنة  سـوتواصل ا ب ن ل خمل ملت ل تق بغي أن . جل ينو
ثةلبه ادلراسة  هذتتصف بري من األ يهنا لعدد  ية للغاية، مع  ميعة  ك تضم معل تاجئ و. طب متزي بوجود  نميكن حفص احلاالت اليت  ت

تاكري  شاط الا يمي ا نة  ببا ن ي لت ل تلف ادلول األعضاءيفتقم  .خم 

ميهو تاكري و شاط الا بات ا هم أفضل  يق  تقيهم هذه ادلراسات يف  ب ن لتطل ملت تف حتق متخض عن هكام . س تاجئ يميكن أن  هم  نذا ا لف
تضاها تعممي  ها براءة ما عىل نطاق أكرب مبقميكن  ْاملؤهةل ذلكل الاخرتاعات عىلمتنحاحلقوق احلرصية اليت  َ. 

يا الاقرتاح املقدم من ادلمنارك، الوارد يف الويقة  با ثويؤيد وفد إ ن نة دراسة اجلوانب SCP/17/7سـ بغي عىل ا يث  للج،  ن يح
تعلقة  يةملا طنيام املاكتب الو تخدام  بق بحث والفحص اليت مت إجنازها ابلفعل أسـبإعادة ا  . ماكتب أخرىيفلعامل ا

تاد أن و يُمن ا بحث مع طلب احلصول عىل الرباءةملع لرش تقرير ا بري من املاكتب، . ن ياانت يف عدد  توفر قواعد  كونظرا  ب ل ً
ناء إجراءات  شاؤها أ شة لك أو معظم الواثئق اليت مت إ نا ميكون من املمكن  م ثف ن  .نح الرباءةق

يا، و با تب إ تادة يف معظم ماكتب الرباءات، مبا يف ذكل  نمن املامرسات ا سـ بحث والفحص مكملع تاجئ ا تخدام  لإعادة ا ن سـ
بحث اذلي قام به لك من يعتربو. الصادرة عن ماكتب أخرى بحث اذلي يقوم به أول فاحص للطلب، ابإلضافة إىل ا ل ا ل

ية اخملرتع ومقدم الطلب،  ها من نفس عائةل الطلب األولمهغاية يف األ بات أخرى مت إيدا عند نظر  طل  .ع

يذها ابلفعل عىل نفس الاخرتاع /  توفر حبوث ويؤديو سري تنفأو حفوصات مت  ساعدته معل الفاحص تيإىل  يذ مو تنفيف 
تب الرباءات الوطين األعامل الالحقة، بل  توجب اختاذ القرار الهنايئ فهيا من  مك حىت يف احلاالت اليت  ق ميي اي ملأو اإل  سؤولقل

ية األخرى ية أو اإل نظر عن القرارات اليت اختذهتا بعض ماكتب الرباءات الو نح الرباءات، برصف ا ميعن  ن قلل ط  .م

باينو رشيع اإل سـنص ا ناظرة،  عىللتي سابقة، مما يقلل من الرسوم ا بحث والفحص ا تاجئ ا تخدام  مل ا ل ل ن ناسب مع سـ ملتابلقدر ا
تفادة من تكل األع سابقةسـمدى الا  .لامل ا

نا كجزء من برانمج و ثة مت إجراؤها يف  بيف جتارب حد رسيعة مكتي تعلقة ابلرباءات لالطرائق ا نازعات ا ملسوية ا مل واذلي يف (لت
ية تحدة األمر هورية كوراي، والوالايت ا ندا، الربتغال،  ندا،  يك،  يات مع لك من ا يع اتفا يكإطاره مت تو مج ق ملق نل ك فسـ ياابن ، ملك لا

بحث والفحوص اليت أجريت ابلفعل بواسطة )رويسوالاحتاد ال تاجئ ا تفادة من  ية يف الا شلكة الر نا أن ا ُ، ا ل ن سـ سـ ئيمل كتشف
بات  تعلق  ية أخرى فامي  بطلماكتب و ي ها الطن بة للغات اليت ال عالقة  تلفة، ال سـامي اب ثل يف عامل اللغات ا لرباءات  سـ خمل لنمت ت

ية للفاحصني  .صلمتاما ابللغة األ

يا ال توفر اجلودة املطلوبةومن املؤسف أن تاحة حا ية ا ل نظم الرتمجة اآل مل بة . ل يا أن ذكل هو ا با ترب وفد إ لعقذلكل،  ن سـ يع
تاجئ تخدام  ية أمام إعادة ا نالر سـ بريا من ئيسـ نا أن قدرا  ناسب، عىل الرمغ من إدرا بحث والفحص ملاكتب أخرى عىل حنو  ك ا ك مل

بذل اآلن إلحراز تقدم يف هذا اجملال هد  يُا  . جل



SCP/18/INF/2 

Annex 

21 

بحث والفحص و تاجئ ا تفادة الاكمةل من  يق الا ية، لن يكون من املمكن  تقدمة للرتمجة اآل توفر بعد أنظمة  لطاملا مل  ن سـ ل حتقت م
تعلقة اب. ملاكتب الرباءات األخرى ية ا ية إىل احلصول عىل نظم الرتمجة اآل هود الرا بو مع ا تعاون الو بغي أن  ملو ل ي مت جل ، لرباءاتين

يةواليت ميكن الاعامتد عل  .فهيا وتكون حمل ثقة بدرجة اك

ناء  نظر إىل تعديالت أ سابق، يه تعرض الطلب حمل ا بحث أو الفحص ا تخدام ا ثومن احلاالت األخرى اليت تعرقل ا ل ل ل سـ
تب اثنمرحةل الفحص  بات، يك و. مكاليت جيرهيا  شاء إطار ملعادةل املطا ثل هذه الصعوابت، ميكن إ تغلب عىل  لمن أجل ا ن مل

ت سـهل من الا يات الطرائق بواسطةفادة من العمل اذلي مت يس ثل ما مت يف اتفا تب أخر،  ق  م رسيعة مك نازعات لا ملسوية ا لت
تعلقة ابلرباءات  .ملا

بحث والفحص  تاجئ تقارير ا نفاذ إىل  يث ميكن ا ياانت،  ية أيضا أن تعمل عىل توفري قواعد  بغي عىل املاكتب الو لكام  ن ل ب حن طن ي
ناء  شاؤها أ ثاليت مت إ ية وإتنفيذ ن هوةل، عىل األقل للماكتب الو تاحة  نح الرباءات، واليت تكون  طنجراءات  س م أو املاكتب / بم

ية األخرى  .قلمياإل

نقطة، كام ورد يف الواثئق أرقام ُميكن أن تو شأن الرباءات مضن هذه ا تعاون  هود اليت بذلت يف إطار معاهدة ا لدرج ا ب ل ُ جل
PCT/MIA/18/6  وPCT/MIA/19/3 ، بحث هتدف إواليت سامهة يف إبداء املالحظات عىل تقرير ا سامح اب لىل ا مل ل

بحث ادلويل بواسطة أي طرف اثلث،  ية، واليت تقوم  ية ا بيث تقوم تكل املاكتب الو ن ملعن ط يا عىل طلب مت ح فبا إضا ً طل
ية  بحث ادلا بحث ادلويل، ابإلفصاح عن تقارير ا تب ا بل  ثه من  خلابلفعل  ل ل مكحب ياق إجراءات سـاليت توصلوا إلهيا يف ( ق

ية طننح الرباءات الو ية و. )PATENTSCOPE(من خالل ركن الرباءات ) م تصور أيضا أن تقوم املاكتب الو نمن ا طمل
نة و بحث ادلويل يأو اليت /ملعيا يقات إىل سلطات ا يارها بإرسال  لمت ا تعل بحث ادلويلاخت لتلفة خبصوص تقارير ا  . الصادرةخمل

تعلق ابقرتاح الوالايت او ملفامي  ية الوارد يف الويقة ي ثتحدة األمر يا عن  يعلن ،SCP/17/10يك با نوفد إ يده لسـ ربانمج معل، يتأ
به دعوة ماكتب ادلول األعضاء شاركة األفاكر جيمت مبو نظر يفمل  يذ األلهبدف ا يا حامسة الواردة، هداف تنف  با تربها إ نواليت  سـ تع

نظام الرباءات اب لبة  تاج براءاتلنسـ  .يةل ذات جودة عانمن أجل إ

بني يف الاقرتاح و شة هذا املوضوع، ووفقا ملا هو  نا ية، إذا ما أرادت احراز تقدم يف  يدا للغاية للماكتب الو ميكون  م قمف ن طسـ ً
ية  تج براءات عا نظام  ية  ترب أسا هام اليت  شأن ا يان  ية، أن تقوم ابلرد عىل ا تحدة األمر لاملقدم من الوالايت ا ل سـ تع ب نمل مل ب ييك ُت سـ

يان  باجلودة، وا تبسـتب تخدم يف لك  بة اجلودة اليت  يات مرا مكشأن آ سـق  . تل

نة، واذلي  يان غري رمسي مت توزيعه خالل ادلورة األخرية  للجويف هذا الصدد، يود الوفد اإلجابة عىل ا  عامة فكرة يعطيسـتب
سارات بة جلودة الرباءات إذا ما متت اإلجابة عىل ما جاء به من ا تفعىل الوضع اب سـسـ  :لن

تخدم معايري .1 ية  تسـهل  ية دا خلنظا نظور طلب احلصول عىل الرباءة؟يف تعريف معينة م  مجودة الرباءات من 

ية الاخرتاع )أ( يه الكفاية؟: عنو تاكري مبا  تأكد من أن الاخرتاع حيمل طابع ا نة  تخدم معايري  فهل  ب لل ي معسـ  ت

تجارية  يا للرباءات والعالمات ا با تب إ لتخدم  ن سـ مكسـ شاط الا) OEPM(ي نبات اجلدة وا لتطل  للامدةوفقا . بتاكريم
نه يف 11/1986رباءات رمق ال من قانون 1. 6 ية سابقةأي تضمي، يكون الاخرتاع جديدا إذا مل يمت  نا ية  عحاةل  ص . تقن

ية 1. 8ووفقا للامدة  نا ية  بل يف حاةل  تاكري ما مل يدرج من  شاط ا نطوي الاخرتاع عىل  ع من القانون ذاته،  ص ن ب ن تقي ق
مترس  هادة خشص  مسابقة  تقينبش تجارية أسلوب و. ليف هذا اجملال ا يا للرباءات والعالمات ا با تب إ لتخدم يف  ن سـ مكسـ ُ ي

شلكة" هذا األمر) problem-solution("  احلل-ملا تاكري، هبدف ضامن معامةل موحدة  شاط الا ليمي ا بتق لن  .ل
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ياغة طلب الرباءةو )ب( ن. صجودة  تخدم معايري  يهل  معسـ تأكد من وصف الاخرتاع وصفا ةت واحضا يف لل 
 املقدم؟ الطلب

نص املادة  تعلق بوضوح الوصف،  تفامي  تعني وصف الاخرتاع يف 11/1986رباءات رمق ال من قانون 1. 25ي ي بأنه 
يع  يث  تقين املعين،  شخص ماهر يف اجملال ا يا وواحضا واكمال  تططلب احلصول عىل الرباءة وصفا اك حب ل يسـل ً هذا ف

شخص  ثل، . تنفيذ هذا الاخرتاعلا ية يك 35ووفقا للامدة ملواب بات واحضة بدرجة اك تعني أن يكون الوصف واملطا ف،  ل ي
سابقة ية ا نا ية ا لسمح بإعداد تقرير حاةل ا ع لص ن نص املادة . لتقت بات،  تعلق ابملطا توفامي  ل ثل 26ي تعني عىل  م عىل أنه  ي

تعني أن تكون واحضة وموجز بة املؤهةل للرباءة، و بات حتديد موضوع املطا يهذه املطا ل ندة عىل الوصفل  .مستة و

ية و .2 بمك املعين اب نظور  تحديد جودة الرباءات من  نة يف نظاممك الوطين  تخدم معايري  مللكهل  تم ل ي مكسـ مع ت
 الفكرية؟

ية نا ية ا بحث حلاةل ا عجودة ا لص ن ية يه : لتقل نا ية  تحديد حاةل  يام الفاحص  نة لضامن  تخدم معايري  عهل  ص ن ب ي تقسـ ق مع ت
 األقرب لالخرتاع؟ 

شلكة "بيق أسلوب تطليك يمت  تاكري" ( احلل–ملا شاط الا يمي ا بة  باب ن لسـ تقل ث، يكون من الرضوري حتديد الويقة )لن
سابقة ية ا ية ا نا لاألقرب إىل الاخرتاع واليت تعرض احلاةل ا ن ع ثوتصف الويقة املذكورة هبذه الصفة مىت اكنت . لتقلص ت

ية، تقين املعين، وتفصح عن اآلاثر ا نفس اجملال ا نمتي  ل لتقل تخدامات احملددة الواردة يف تن سـ وأن تكون األهداف والا
ساعي للحصول عىل الرب تاكر ا لالويقة أقرب ما تكون لال ب ثءة، أو أن تكون تكل الويقة كذكل مىت شاركت الاخرتاع اث

ساعي للحصول عىل براءة يفة لا يد و ية، وأن تكون قادرة عىل تأ ظ يف أكرب عدد من اخلصائص ا ك  .الاخرتاعهذا لتقن

بحثج تاجئ ا يل  لودة  ن ية: حتل نا ية ا تأكد من أن حاةل ا نة  تخدمون معايري  عهل  لص ن لل ي لتقسـ مع سابقة  ت هالا  تقيميقد مت 
تعلق ابلطلب؟ يح فامي  يشلك  حص  ب

تحقق من إجراء  تعلق ابلطلب، يمت ا يحة فامي  سابقة بطريقة  ية ا نا ية ا يمي حاةل ا يل ما إذا اكن قد مت  لتح ي حص ل ع لص ن ل لتقل تق
سابقة مقارنة امل ية ا نا ية ا ية للحاةل ا بات مع الواثئق ا لطا ع لص ن ن تقل ناك إماكية (للف نويقة تلو األخرى، دون أن يكون  ه ث

نظر يف جدة الاخرتاع)مجلع الواثئق ية ا ل،   .بغ

تاكري، و شاط الا يمي ا يح من وهجة نظر  شلك  سابقة  ية ا نا ية ا يمي حاةل ا يل ما إذا اكن قد مت  بتح ن حص ب ل ع لص ن ل لل تقتق لتق
شلكة امفن  يق أسلوب ا تاكر املعين، وأن يمت  سابقة األقرب لال ية ا نا ية ا يار احلاةل ا مللرضوري ا ب ب ل ع لص ن تطت تق  –لخ

بات تقةل أو بعدة مطا بة  تعلق مبطا لاحلل، عىل األقل فامي  سـ ل ية . مي بة لواثئق احلاةل ا نكام أنه من اجلوهري أيضا اب لتقسـ نل
تخداهم ها وا سابقة، واليت ميكن  ية ا نا سـا ل ع نفس احلاةل مجعلص تقين  تاكري، الانامتء إىل اجملال ا شاط الا يمي ا لا  ل ب لن تقل

ها الاخرتاع  متي  ية اليت  نا ية ا لا ين ع لص ساعي للحصول عىل براءةلتقن شاط . لا يمي ا ية  يح  نجيب رشح وتو لض تقك يف
تاكري رشحا مفصال قدر اإلماكن  .بالا

يق األحاكم القانوية نجودة  نة : تطب تخدمون معايري  يهل  معسـ سارية، وأن يمت ن األحاكم القانويةتطبيقللتأكد من ت ل ا
ناسب مها عىل حنو   ؟تطبيق

يحا، ونقصد بذكل، قانون الرباءات رمق  يقا  يق األحاكم القانوية  يام لك فاحص  حصية ضامن  ب ن ب تطبغ بتط ، 11/1986ق
تجارية  يا للرباءات والعالمات ا با تب إ لواللواحئ املربطة به، يقوم  ن سـ ية اخلاصة بنرش ) OEPM(مكت تو بادئ ا جهيا ل مل

ية، وحيرص عىل حتديهثا من آن ألخر ته الالكرتو نابلفحص عىل بوا توبة، يلزتم . ب ياغة اآلراء ا بة  ملكأما اب لص لنسـ
ند علهيا يف لك حاةل عىل حده نص القانوين أو ابملادة اليت ا ستالفاحص ابالسرتشاد اب  .ل
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تعاون بني  )د( ت:  والفاحصمقدم الطلبلجودة ا تواصلتسـهل  توى ا يمي  نة  لخدمون معايري  سـ مي بني  لتقمع
 الفاحص واملودع؟ 

يع الاتصاالت بني الفاحص ومقدم الطلب، يمت تضمني امس مقدم الطلب ورمق هاتفه جيوز ملقدم الطلب . مجيف 
سارات وإزاةل أي  ساعدة مقدم الطلب ابلرد عىل أي ا تفالاتصال ابلفاحص يف أي وقت، وأن حياول الفاحص  سـم

ساعدته لضامنشكوك شأ دلى مقدم الطلب و م قد  نة  توفريتن  .لرباءاتلممك أفضل جودة 

تأكد من أن األحاكم القانوية : نجودة األحاكم القانوية )ه( نة  تخدمون معايري  نهل  لل ي معسـ يعابت تهةل الا  سس
ية؟  يع األطراف ا تاحة  نو ملعمجل  م

ت يا للرباءات والعالمات ا با تب إ لوكام ذكر آنفا، يقوم  ن سـ نة اخلاصة ابلفحص مك ية ا تو بادئ ا رش ا يجارية  جهي ل ملعمل بن
يل  نهم األحاكم القانوية املعمول هباتلتسهوحيرص عىل حتديهثا من آن ألخر   .ف

ية .3 ية األسا سـا  لبن

تدريب العلمييرىج وصف  )أ( ية الفكرية / لا تب ا تلقاه الفاحصني يف  تقين اذلي  مللكا مك ي لضامن جودة الرباءات ل
نوحة  .ملما

تجارية فاحيص براءات من خرجيي اجلامعاتمبيعمل  يا للرباءات والعالمات ا با لتب إ ن سـ توى يف ،ك مسـ عىل أعىل 
يه ية املربطة مبجال الفحص اذلي يعملون  فاجملاالت ا ت ية اليت خيضعون . لتقن بارات الاتقاء وا لتصفهذا ابإلضافة إىل ا نخ ت
بات توفري تدربا يني، وتضمن هذه ا ًها يف بداية ا ي تطل ملتع ل بدايةل نذ ا تقدما  يا  يا و ل  علم من م  . تق

ية  تلقى الفاحصون دورات  رسيع،  تقدم العلمي ا متزي اب يه، ويف بعض اجملاالت اليت  تكامال ملا ذكر عا يطوا ي ل ل تنشـسـ ل ت
تلقى الفاحصون دورات  .دورية ثل،  يواب يةمل تعلق بقواعد لاسـهتال تحديث املعلومات فامي  توى  ي ودورات رفع  ل مسـ

سابقةبياانت الرباءات  ية ا نا ية ا بحث حاالت ا تخداما  لاألكرث ا ع لص ن ل لتقسـ ً. 

يعة  )ب( تدريب القانوينطبيرىج وصف  تب / لا تلقاه فاحيص  تدريب عىل األنظمة القانوية اذلي  مكأو ا ي ن ية ل مللكا
نوحة ية ضامن جودة الرباءات ا ملمالفكرية   .بغ

يا للرباءات والعالما با تب إ نمن أجل الانضامم إىل فريق معل  سـ تجارية مك ياز )OEPM(لت ا تطلب األمر ا ت،  جي
رشيعات و بارات خاصة  سة ا بتالفاحصون  ت ية وادلويةخسل لقوانني الرباءات الو بارات . طن ياز تكل الا تومبجرد ا خت ج

يا مربط تلقى الفاحص تدربا إضا تب،  توبدء العمل يف ا ي في شلك دوري من خالل دورات ًاملك رشيعات والقوانني  ب اب لت
 .لتحديث املعلوماتتنشـيطية ودورات 

تأكد من أن  ) ج( تخديم نظام الرباءات  تعامل مع  يعة ا لليرىج وصف  سـ ل مب ية الط تب ا مللكرباءات املقدمة إىل  مك
ية  .لالفكرية الوطين ذات جودة عا

تخدم، ابإلضافة إىل  بات حتوي معلومات  تب الرباءات  للمسـرش عىل صفحة الويب اخلاصة  ي كتمبك بادئ ين ملرش ا ن
ية  تو جهيا تجارية بغرض . لعمليات الفحص ادلاخيلل يا، والغرف ا نولو لكام تعقد حمارضات يف اجلامعات، ورشاكت ا ج لتك

ية اجلودة بات عا ية تقدمي  متلني عىل  بات ا لتدريب مقديم ا طل كيفلطل  .حمل

يارات  ) د( بحث وا خلما يه أدوات ا يات(ل نوح) جماملعدات والرب تاحة للفاحص لضامن جودة الرباءات ا ملما  ة؟مل
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ياانت  ثال قاعدة ا يل ا ياانت تقدما يف جمال حبث الرباءات، عىل  نفاذ إىل أكرث قواعد ا برس للفاحصني ا مل ب لل سبل يتي
ية  با ناإل ياانت )INVENES(سـ سةل قواعد  ب، و تب األورويب للرباءات) (EPOQUE(سل ) ملكاملصممة بواسطة ا

تخصصة ياانت ا ملوغريها من قواعد ا نفاذ إىل احلد. لب لتوفر ا يذية ي لتنف األدىن من الواثئق املعرتف هبا يف الالحئة ا
تلفة شورات ادلورية ا شأن الرباءات، مبا يف ذكل ا تعاون  خململعاهدة ا ن ب يق ألفا . ملل توفر أيضا  ثل،  بواب ي ) ALFA(تطمل

هل ية خالصة  منيساذلي  ئة الكرتو تعلقة ابلرباءات يف  ن إدارة اإلجراءات ا ية أو اليت يمت(بيمل ها وفقا طنسواء الو ع إيدا
شأن الرباءات تعاون  بملعاهدة ا يق حاسويب خاص بإدارة اإلجراءات ). ل توفر  تعلق بإدارة اجلودة،  بأما فامي  ي تطي

تويق،  ثوا يار، وتويق INCAWEBل تخدام قوامئ لال تعراض امللفات اب ثال، اب يل ا سمح، عىل  ث، واذلي  ت سـ سـ مل خي سب
ثال، واإلجراءات  يةمتحاالت عدم الا تصو يبا تخذ، اخل ول ية اليت  تالوقا  .ئ

 حتسني اإلجراءات .4

ية الفكرية الوطين اخلاص بك لضامن جودة  )أ( تب ا تخدمة داخل  بة اجلودة ا يات مرا مللكيرىج وصف آ مك سـق ملل
نوحة وجودة العمل اذلي يقوم به فاحصو الرباءات  .ملمالرباءات ا

بحث والف يع تقارير ا سق مراجعة  بارش أو ا لتوىل الريس ا مج ن مل ملي بل إصدارها، ئ قحص اليت يعدها فاحصو الرباءات 
شاهئا . املعينوفقا جملال الفحص  بط اليت يمت إ تخدام قوامئ ا تقارير اب بة جودة ا تقارير، يمت أيضا مرا نوبعد إصدار ا لض سـ ل قل

يا شوا يارها  تقارير يمت ا نة من ا ئعىل  ع ت ل خي  .ع

ية ا )ب( تب ا تخدم يف  مللكيرىج وصف نظام إدارة اجلودة ا مك  .لفكرية اخلاصة بك لضامن جودة الرباءاتملسـ

تجارية أنظمة إدارة اجلودة  يا للرباءات والعالمات ا با تب إ لتخدم  ن سـ مكسـ يذ إجراءات ،2008: 9001أيزو ي تنف يف 
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  .ل

ية لضامن جودة الرباءات؟ )ج( بحث والفحص األ تب الوطين اخلاص بك أعامل ا تخدم ا بيف  ل سـ نك جي  ملك

تعلق  بار إىل األعامل اليت مت إجنازها بواسطة ماكتب الرباءات األخرى، سواء فامي  نظر بعني الا تب دامئا و يهيمت ا ت عي ملك
بحث أو تكامل معهل،  لاب ية ا سـالفحص  ناية بغ تب  عكام يويل ا ية ملك يغت بلغات غري معروفة لغا بخاصة للواثئق اليت  لص
 .الفاحصني

ب )د( تغلب عىل ا لعقيف ميكن ا ل ية؟ك بحث والفحص األ تخدام أعامل ا متةل يف ا بات ا ل جنسـ  حمل

تجة يف املاكتب األخرى، وأيضا معرفة  بحث والفحص ا نفاذ إىل معلومات ا ية يف ا بات الر نتمكن ا ل ل ملسـ ئي  مصدرلعق
نفاذ إىل هذه . صياغة تكل الواثئق يه عدم معرفة اللغة سمح اب ياانت  تخدام قواعد  تغلب عىل ذكل اب لوميكن ا ت ب سـ ل

ياا توفرة حا نفاذ إىل أنظمة ترمجة أقوى من تكل ا لملعلومات، وأيضا ا مل  .ل

تب  تخدم يف  نة عن نظام اجلودة ا سائر ادلول األعضاء يف ا يل  تفا مكوأخريا يرغب الوفد يف تقدمي املزيد من ا سـ للج ل ص ملل ً
تجارية  يا للرباءات والعالمات ا با لإ ن  .)OEPM(سـ

تب،يتبىن و نذملكا هوم الام  سه،  مف تأ ئة جديدة قادرة عىل لزتام ابجلودة سي يق  نرص يف  ية هذا ا ييث يؤمن بأ لع همه حتق ح
نني ية ومطالب املوا تحوالت ا نامجة عن ا تحدايت ا تعامل مع ا طا متع ل ل ل  .جملل
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هر فرباير و تعلق ابجلودة، هبدف ملا، أصدر مدير 2007شيف  تب فامي  ياسة ا يع  يتب قرارا هيدف إىل حتديد وتو سـ ملكسـ ك
يارإدخال نظام إد يا عىل  متد حا معارة اجلودة، واذلي  ل تعاون  اخلاصة بلطلباتل، 2008: 9001 أيزو يع لرباءات معاهدة ا
 .بشأن الرباءات

هادةو شاط يه احلصول عىل  ية اليت تواجه هذا ا تحدايت الر شاكنت ا ن سـ لل تعاون ، 2008 : 9001 أيزو ئي لخلدمة معاهدة ا
بحث، وتويق نظام  تكشأن الرباءات وخدمة ا ث ل يار يف هذا اإلطار نولويج ب يايسUNE166006:2011ملعوفقا  يوشمل . لق ا

ية نا تعلقة ابلعالمات املمزية والرسوم والامنذج ا عنطاق نظام اجلودة أيضا اإلجراءات ا لص  .مل

نرص هام تعتربو شأن الرباءات يفع اجلودة  تعاون  ب معاهدة ا بحث ادلويل 21كام هو وارد يف الفصل ، )PCT(ل ل اخلاص اب
بين نظام يف سلطات ادلوية عىل  يدية، واليت حتث ا ية ألعامل الفحص ا تو بادئ ا شأن الرباءات وا تعاون  ت معاهدة ا ل ل ه جهي ل مل ب لمتل

 .إدارة للجودة

ها املربطة ابملاكتب  يذ أعام ثقة يف  نة اليت تزيد من ا شرتكة ا بات ا سلطات ادلوية تعريف بعض ا توقد أاتح هذا  ل ي مل تطل ل للل تنف ملع مل
ية  همطنالو بات أ ثقة بني مقديم ا ية، فضال عن زايدة ا نفسواإل لطل ل  .قلمي

هذا الالزتام، و نواي انعاكسا صادقا  شأن الرباءات  تعاون  سلطات ادلوية مبوجب معاهدة ا رشها ا تقارير اليت  لشلك ا سـ ب ل ل ل ل تنت
نظام إدارة اجلودة اخلاص هبم  بحث (لواذلي يصف سري األعامل وفقا  ئات ا لتقارير رصد أداء   )).PCTMIA(لادلوية هي

تخدام نظام إلدارة و بدء يف ا تجارية ا يا للرباءات والعالمات ا با تب إ تار  ية هذه، ا تو بادئ ا سـيف أعقاب وضع ا ل ل ن سـ جهي ل مكمل خ
يار تعاون ، 900:2008 أيزو معاجلودة مؤسس عىل  بات الرباءات املودعة مبوجب معاهدة ا تعامل مع  ليذ إجراءات ا طل ل لتنف

تمل، أوبشأن الرباءات، سو تب ا ملسـاء يف مرحةل ا يدي دوية ملك ئة حفص  ئة حبث دوية و شطة  يه من أ لما حيال إ ه ي ل ي ن متل ه كه . ك
يار احملدد، واليت حتققت من ) AENOR(وقد مت اعامتد نظام اإلدارة هذا بواسطة رشكة  تخدم مع ا نظام ا ملعتوافق ا سـ ملل

تلزم  ناظرة، واليت  هادة اجلودة ا يا  با تب إ نحت  سـو مل ن يسـ ش مك نوايم ًجتديدها   .سـ

تصديق إضافة إىل بطاقة و تضمن كتب ملا خدماتليعد هذا ا بحث والفحص، واليت  تخصصة يف ا تئة دوية  ل ل مي الزتاما من كه
يش ادلويل يات ا تحقق من الفرتات احملددة إلجراء  باين  تب اإل تجانب ا لتفملك معل لل  .سـ

يا و با تب إ نيرغب  سـ بة جودة تقيف رشح مك تخذة ملرا تدابري ا قا مل بل الفاحصني، سواء يف ل نفذة من  بحث والفحص ا قارير ا مل ل
شأن الرباءات، أو تعاون  بياق إجراءات معاهدة ا ل نح الرباءات ادلوية سـ ياق إجراءات  ليف   .مسـ

بحث أو الفحص و توب أو تقرير الفحص، يمت إرسال تقرير ا بحث، مصحواب برأيه ا يام الفاحص بإصدار تقرير ا لفور  ملكل ق
ي ناظر، واذلي يقوم بدوره بإجراء أوناملذكور الكرتو بارش ا ملا إىل الريس ا مل بة اجلودة، ويطلب من الفاحص لئ ية ملرا ق  معل

توافق مع أحاكم إجراءات اجلودة  .يتصويب ما ال 

ثل، يمت  شوايئ لملواب يار ا لعالا بحث والفحص خت يل ،شهري، مبعدل لعدد من تقارير ا نقطة"حتل وختضع إلجراء  " بنقطة 
هذا الغرضئبواسطة الر بط املصممة  تخدام عدد من قوامئ ا ناظر، اب بارش ا ليس ا لض سـ مل شلك اذلي و. مل نة اب يار ا ليمت ا ي لعت خ

يار  نظام منتقاريرختيضمن ا هال اكفة الفاحصني بواسطة ا  .حتليل و

شاف و ثال أو توافق مع الضوابط املقررةأخطاءكتيف حاةل ا شوبه عدم ا يل، حيدد احلمك اذلي  تح يجة ا ت  ي ل مل ، من أجل نت
به تخذ أيضا إجراءات . يتصو يةتكام  بليبتصو يوب يف ا ياان، هتدف إىل تاليف تكرر ا تق أ ملسـح لع ً. 

يهناو يةل  بل ا ية حتديد ا تاجئ اليت مت احلصول علهيا من ضوابط اجلودة مجمعة بواسطة مجموعة اجلودة  يل ا سيمت  بتحلكف سـ بغ ن لحتل  .ل
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تضمن نظام إدارة اجلودة أيضا رأي مقديم شاكوى يكام  يهنا نظام ا تلفة، من  يات  تخدام آ بات والعمالء اب ل ا خم ل سـ بلطل
بات شاكوى و. لواملطا باتليمت دراسة ا تضاء، بغرض لواملطا ند الا نة اجلودة،  تلمة بواسطة مجموعة اجلودة، وبواسطة  ق ا ع جل ملسـ

شاكوى  يع ا تأكد من حل  لا مج باتل سارات العمل الواملطا يحة، وكذكل دلراسة  مل بطريقة  م ثل هذه حص تفادي تكرار  منة  لمك
شالك  .ملا

توى رضا ياس  نوي  سح  يات  سـوابإلضافة إىل ذكل، جتري  سـ م ممعل يني أو ءلق تخدمني من ا تخدمني، سواء ا ن ا سـ هسـ مل ململ
ياانت اخلاصة شاعرمه جتاه و. لكا تعرف عىل  تخدمني وا ياسات يف الوقوف عىل آراء ا تب من هذه ا ميد ا ل ملسـ لق ملك يسـتف

ها لك اخلدمات املقدمة، و ية اليت  ساس ابأل يشلكإضفاء اإل مه تاج إىل مسـتخدمح ناطق اليت  تعرف عىل ا حت، فضال عن ا مل ل
ناسب . تطوير نات اليت  سارات معل إلجراء ا متد  يل هذه املعلومات أيضا بواسطة فريق اجلودة واذلي  تكام يمت  تي لتحس م يعحتل

ية تقصا تاجئ ادلراسة الا ئمع  سـ  .ن

نوي لالخرتأيضا يقام و سـتدى  نات الاعات ومن شة ا نا يني  تخدمني الر بارة عن لقاء مع ا لتحسيرباءات، وهو  ق مل سـ سـ يع ئمل
شالك حمددة يف معاجلة  ية أخرى، إاتحة الفرصة لعقد اجامتعات مع الوالكء، دلراسة  نظام، ومن ان ماملطلوب إضافهتا عىل ا حل

 .امللفات

بلكتساعد و تب إ سني اخلدمات املقدمة من  سـ هذه األدوات يف  تجارية مكحت يا للرباءات والعالمات ا لا عىل ، )OEPM(ن
ياانت حمددة تخدام قواعد  متر واب بحنو  سـ  .مسـ

 ]ث والويقةقهناية املرف[

 


