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احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة التاسعة واألربعون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

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

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1تدعو هذه الوثيقة امجلعية لختاذ قرار بشأأن تعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص
المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مع مراعاة مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون
مدعوة أأيضا اإىل املوافقة عىل نص مرشوع
بشأأن الرباءات اليت اتفقت ابلإجامع عىل توصية امجلعية عتعيني املكتب .وامجلع ّية ّ
التفاق فامي يتعلق ععمل مكتب الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل.

معلومات أأساس ية

 .2يقع تعيني اإدارات البحث ادلويل وإادارات الفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف نطاق
اختصاص امجلعية وحتمكه املاداتن  )3(16و )3(32من املعاهدة املذكورة .وتقيض القاعداتن  "4"1.36و "4"1.63من الالحئة
التنفيذية للمعاهدة عأأن أأي تعيني س يكون شامال للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لكهيام.
 .3ومع ًال ابلفقرة (ج) من الإجراءات املنصوص علهيا يف التفامه اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف
دورهتا السادسة وا ألرععني (الفقرة  25من الوثيقة  ،)PCT/A/46/6أأعرب مكتب الفلبني للملكية الفكرية يف 2
سبمترب  2016عن رغبته يف الامتس أأن تع ّيِّنه مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص
المتهيدي ادلويل .ومع ًال ابلفقرة ()) من الإجراءات ،ق مد مكتب الفلبني يف  8مارس  2017الواثئق ادلامعة لطلبه .وترد
نسخة من هذه الواثئق يف مرفق الوثيقة  ،PCT/CTC/30/2 Revالواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
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مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .4معال مبقتىض املادتني  ))()3(16و )3(32من املعاهدة ،أأسدت جلنة التعاون التقين مشورهتا بشأأن تعيني مكتب
الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل ،وذكل يف دورهتا الثالثني اليت عقدت يف
جنيف من  8اإىل  12مايو  .2017وتلخص الفقرة  10من الوثيقة ( PCT/CTC/30/26املرفقة هبذه الوثيقة) مشورة
اللجنة كام ييل:
" .8ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عتعيني مكتب الفلبني
للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات".

مرشوع اتفاق بشأأن معل مكتب الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل

 .5مبقتىض املادتني ()3(16ب) و )3(32من املعاهدة ،يتوقف تعيني اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل عىل
اتفاق يُرب  ،رهن موافقة امجلعية ،عني املكتب املعين أأو املنممة املعنية واملكتب ادلويل .وررد يف مرفق هذه الوثيقة نص
مرشوع اتفاق عني مكتب الفلبني للملكية الفكرية واملكتب ادلويل .وتطاعق مواد التفاق ا ألحاك الواردة يف التفاقات املتعلقة
بمتديد تعيني الإدارات القامئة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،والواردة يف الوثيقة  ،PCT/A/49/2غري أأ ّن اترخي
عدء النفاذ ترك مفتوحا.
 .6وإاذا وافقت امجلعية عىل التعيني ،فاإنه س يصبح ساراي مع عدء نفاذ التفاق عني مكتب الفلبني للملكية الفكرية واملكتب
ادلويل .وركون ذكل حني يصبح مكتب الفلبني للملكية الفكرية جاهزا لبدء العمل إكدارة دولية .وترد تفاصيل هذا التوقيت
يف الفقرة (د) من التفامه بشأأن اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف
دورهتا السادسة وا ألرععني (ادلورة الاس تثنائية الساععة والعرشرن) من  22اإىل  30سبمترب  ،2014وفامي ييل ّنص الفقرة:
"(د) وينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع معايري
التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِّقبل امجلعية ،وركون مس تعد ًا لبدء العمل عوصفه اإدار ًة دولية يف أأقرب وقت
ممكن عىل حنو معقول ععد التعيني ،مبا ل يتجاوز  18شهر ًا تقريب ًا ععد التعيني .وفامي خيص رشط أأن ركون دلى املكتب
الطالب للتعيني نما لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العمل ،فعند
انعدا ذكل النما وقت التعيني من قبل امجلعية ،ركفي أأن ركون قد خُطط للنما بشلك كمل ،ويُفضم ل أأن تكون
هناك أأنممة مماثةل مس تخدمة يف أأعامل البحث والفحص الوطين لإبراز اخلربة املناس بة".
 .7ومبوجب املادة  10من مرشوع التفاق ،س يم ّل مرشوع التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  ،2027وهو ذات التارخي
احملدد يف التفاقات املتعلقة بمتديد تعيني الإدارات القامئة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،والوارد يف
الوثيقة .PCT/A/49/2

 .8اإن مجعية احتاد معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات مدعوة ،طبقا ألحاك املادتني )3(16
و )3(32من تكل املعاهدة ،اإىل ما ييل:
" "1الاس امتع اإىل ممثل مكتب الفلبني
للملكية الفكرية ومراعاة مشورة اللجنة
املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون
بش أأن الرباءات املعروضة يف الفقرة  4من
الوثيقة PCT/A/49/3؛
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" "2واملوافقة عىل نص مرشوع
التفاق عني مكتب الفلبني للملكية
الفكرية واملكتب ادلويل ،كام جاء يف
مرفق الوثيقة PCT/A/49/3؛
" "3وتعيني مكتب الفلبني للملكية
الفكرية كإدارة للبحث ادلويل و إادارة
للفحص ال متهيدي ادلويل ليبد أأ معهل هبذه
الصفة اعتبارا من عدء نفاذ التفاق
وحىت  31ديسمرب .2027
[ييل ذكل املرفق والوثيقتان
PCT/CTC/30/2 Rev.
و]PCT/CTC/30/26
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املرفق
مرشوع اتفاق
عني مكتب الفلبني للملكية الفكرية
واملكتب ادلويل للمنممة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل مكتب الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ديباجة
مكتب الفلبني للملكية الفكرية واملكتب ادلويل للمنممة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أأ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قامت ،ععد الاس امتع اإىل مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،عتعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32
يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1ألغراض هذا التفاق:
( أأ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت ا إلدارية" تعىن التعلاميت الإدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن اإحدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اإشارة حمدّدة اإىل اإحدى مواد هذا التفاق)؛
()) "القاعدة" تعىن اإحدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوة املتعاقدة" تعىن دوة طرف يف املعاهدة؛
(ز) "ا إلدارة" تعين مكتب الفلبني للملكية الفكرية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنممة العاملية للملكية الفكرية.
( )2و ألغراض هذا التفاق ركون للك املصطلحات والعبارات ا ألخرى املس تخدمة يف التفاق واملس تخدمة أأيضا
يف املعاهدة أأو الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية.
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املادة 2
الالزتامات ا ألساس ية
( )1تضطلع الإدارة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،وتقو عوظائفها ا ألخرى كإدارة للبحث ادلويل وإادارة
للفحص المتهيدي ادلويل ،حس امب هو منصوص عليه يف املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية وهذا التفاق.
( )2وتطبق الإدارة ،يف اضطالعها ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزت هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص ابملبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3وركون دلى الإدارة نما إلدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )4ويتبادل لك من الإدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أأداء الوظائف املبيّنة أأدانه ،ابلنمر اإىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية وهذا التفاق وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة ل إالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الإدارة
( )1تعمل الإدارة كإدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق عأأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التاعع ألية دوة متعاقدة أأو املكتب اذلي يعمل نياعة عن تكل ادلوة برشط أأن حيدّ د ذكل املكتب الإدارة املعنية هبذا الغرض،
و أأن تكون تكل الطلبات أأو ترجامهتا املقدمة ألغراض البحث ادلويل واردة علغة واحدة أأو أأكرث من اللغات احمل ّددة يف
املرفق أألف من هذا التفاق ،و أأن ركون مودع الطلب قد اختار الإدارة ،حسب الاقتضاء ،و أأن ركون أأي من الرشوط
ا ألخرى املتعلقة عتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق أألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الإدارة كإدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق عأأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التاعع ألية دوة متعاقدة أأو املكتب اذلي يعمل نياعة عن تكل ادلوة ،برشط أأن حيدّ د ذكل املكتب الإدارة املعنية
هبذا الغرض ،و أأن تكون تكل الطلبات أأو ترجامهتا املقدمة ألغراض الفحص المتهيدي ادلويل واردة علغة واحدة أأو أأكرث من
اللغات احملدّ دة يف املرفق أألف من هذا التفاق ،و أأن ركون مودع الطلب قد اختار الإدارة ،حسب الاقتضاء ،و أأن ركون
أأي من الرشوط ا ألخرى املتعلقة عتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق أألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.19أأ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أأودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.19أأ)" "1أأو " ،"2أأو (ب) أأو (ج) أأو القاعدة ."1"2.19
( )4وتقو الإدارة عأأنشطة البحث ادلويل الإضايف طبقا للقاعدة (45اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني
يف املرفق ابء من هذا التفاق.
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املادة 4
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أأو حفصها
ل تلزت الإدارة ابلبحث طبقا للامدة  ()2(17أأ)" ،"1أأو الفحص طبقا للامدة  ()4(34أأ)" ،"1فامي خيص أأي طلب دويل
طاملا اعتربت أأ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.39أأو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد عياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسو وا ألتعاب
( )1ررد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسو ولك ا ألتعاب ا ألخرى اليت حيق ل إالدارة حتصيلها فامي
خيص ا ألعامل اليت تضطلع هبا كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقو الإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أأو ر ّد جزء منه ،أأو التنازل عن ذكل الرمس أأو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أأن يستند فهيا تقررر البحث ادلويل ،بشلك لكي أأو جزيئ ،اإىل النتاجئ الواردة يف حبث ساعق
(القاعداتن  3.16و)1.41؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو يُعترب
مسحواب قبل عدء البحث ادلويل.
( )3وتر ّد الإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس
الفحص المتهيدي أأو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقد (القاعدة )3.58
أأو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل عدء الفحص المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
ألغراض تطبيق القاعدتني  (3.43أأ) و(5.70ب)ّ ،تبني الإدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات فقط.
وجيوز ل إالدارة أأيضا ،طبقا للقاعدتني  3.43و ،5.70أأن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا ألي تصنيف أخر للرباءات ررد عيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الإدارة
ألغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخد الإدارة اللغة أأو اإحدى
ترصح الإدارة
اللغات املشار اإلهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أأو اللغات املذكورة يف املرفق أألف واللغة أأو اللغات اليت ّ
ابس تخداهما طبق ًا للقاعدة (2.92ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطاعع
تضطلع الإدارة عأأنشطة البحث ادلويل الطاعع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
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املادة 9
عدء النفاذ
يبد أأ نفاذ هذا التفاق يف اترخي حتدّده الإدارة وتبلّغه املدرر العا للمنممة العاملية للملكية الفكرية يف اإخطار توهجه
اإليه ،عىل أأن ركون ذكل التارخي ععد اترخي الإخطار بشهر واحد عىل ا ألقل.
املادة 10
املدة والتجديد
يم ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه عدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أأقصاه شهر
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الإخالل عأأحاك الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات،
اإدخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق عني الطرفني فيه .ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )2ودون الإخالل عأأحاك الفقرة ( )3جيوز إادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق عني املدرر
العا للمنممة العاملية للملكية الفكرية والإدارة .وابلرمغ من أأحاك الفقرة ( ،)4يبد أأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز ل إالدارة ،يف اإخطار توهجه اإىل املدرر العا للمنممة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اإضافة لغات اإىل ما ورد يف املرفق أألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة ابلبحث ادلويل الإضايف الواردة يف املرفق ابء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسو وا ألتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "4وتعديل البياانت املتعلقة عأأنممة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
" "5وتعديل البياانت املتعلقة علغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة ابلبحث ادلويل الطاعع الواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )4ويبد أأ نفاذ أأي تعديل أأخطر عه وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الإخطار ،رشط أأن ركون ذكل التارخي:
" "1ععد اترخي اس تال الإخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أأشهر عىل ا ألقل فامي خيص أأي تعديل
يُدخل عىل املرفق ابء ويقيض عأأن الإدارة مل تعد تضطلع عأأنشطة البحث ادلويل الإضايف؛
" "2وععد اترخي اس تال الإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهررن عىل ا ألقل فامي خيص أأي تغيري يف العمةل
أأو مبلغ الرسو أأو ا ألتعاب الواردة يف املرفق دال ،و أأية اإضافة لرسو أأو أأتعاب جديدة ،و أأي تغيري يف الرشوط
اخلاصة بر ّد الرسو الواردة يف املرفق دال أأو ختفيضها.
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املادة 12
الإهناء
( )1ينهتيي رساين هذا التفاق قبل  31من ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اإذا وجه مكتب الفلبني للملكية الفكرية اإىل املدرر العا للمنممة العاملية للملكية الفكرية إاشعارا مكتو ًاب
ابإهناء هذا التفاق؛
" "2أأو اإذا وجه املدرر العا للمنممة العاملية للملكية الفكرية إاشعارا مكتواب اإىل مكتب الفلبني للملكية
الفكرية ابإهناء هذا التفاق.
( )2وينهتيي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1ععد عا واحد من اس تال أأحد الطرفني الإشعار ابإهنائه ،ما مل
ُحتدّ د مدة أأطول يف الإشعار أأو يتفق الطرفان عىل مدة أأقرص.
و إاثباات ملا تقد وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] عنسختني أأصيلتني ابللغة الإنلكزيية.
نياعة عن مكتب الفلبني للملكية الفكرية:

نياعة عن املكتب ادلويل للمنممة العاملية للملكية الفكرية:

[…]

[…]
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املرفق أألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدد الإدارة:
" "1ادلول التالية اليت تعمل ابمسها:
وفق ًا للامدة  :)1(3أأية دوة متعاقدة
وفق ًا للامدة  :)2(3أأية دوة متعاقدة
يف حال حدّد مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية عناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة
ادلولية خمتصة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي
يتفق عليه مكتب تسمل الطلبات والإدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل عه.
" "2اللغة التالية الليت تقبلها:
الإنلكزيية.
املرفق ابء
البحث ادلويل الإضايف:
الواثئق املشموة؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الإدارة عأأنشطة البحث ادلويل الإضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أأو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.39أأو القاعدة  1.67واليت ،ل ت ُستبعد من البحث أأو الفحص ،طبقا للامدة
 4من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أأو الفحص يف اإطار اإجراءات منح الرباءات الوطنية مبوجب أأحاك قوانني
الرباءات يف الفلبني.
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املرفق دال
الرسو وا ألتعاب

اجلزء ا ألول :جدول الرسو وا ألتعاب
نوع الرسو أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أأ))
الرمس ا إلضايف (القاعدة  (2.40أأ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
رمس السداد املتأأخر عن الفحص المتهيدي
الرمس الإضايف (القاعدة  (3.68أأ))
رمس الاعرتاض (القاعداتن  ))(2.40و)))(3.68
رمس التقدمي املتأأخر للكشوف التسلسلية (قاعدة (13اثلثا)(1.ج) و(13اثلثا))2.
تلكفة اإعداد صور (القواعد (3.44ب) و(2.71ب) و)2.94

املبلغ
(ابدلولر ا ألمرريك)
…
…
…
املبلغ احملدد يف
(اثنيا)
القاعدة 2. 58
…
…
…
…

اجلزء الثاين :الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسو وختفيضها:
( )1رُر ّد أأي مبلغ يُدفع خطأأ ،عدون سبب ،أأو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسو املشار اإلهيا يف اجلزء ا ألول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو يُعترب مسحواب طبقا للامدة  )1(14أأو ( )3أأو ( ،)4قبل عدء
البحث ادلويل ،فاإن املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل رُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الإدارة من نتاجئ حبث ساعق أأجرته الإدارة مس بقا بشأأن طلب يُطالب عأأولويته
فامي خيص الطلب ادلويل ،رُر ّد  %50من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث عناء عىل الامتس من املودع ،وحسب درجة
اس تفادة الإدارة املعنية من ذكل البحث الساعق.
( )4ويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58رُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل عدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فاإن املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل رُر ّد كمال.
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املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الإدارة نما ( أأنممة) التصنيف التايل (التالية) ابلإضافة اإىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق حتدّ د الإدارة اللغة (اللغات) التالية:
الإنلكزيية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطاعع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حت ّدد الإدارة النطاق التايل ألنشطة البحث ادلويل الطاعع:
ل تضطلع الإدارة عأأنشطة البحث ادلويل الطاعع.
[تيل ذكل الوثيقتان .PCT/CTC/30/2 Rev
و]PCT/CTC/30/26

A

PCT/CTC/30/2 REV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 17 :مارس 2017

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
جلنة التعاون التقني
الدورة الثالثون

جنيف ،من  8اإىل  12مايو 2017
تعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل يف إطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
[حتل هذه الوثيقة حم مل النسخة املنشورة عتارخي  16مارس  2017واليت كنت تتضممن صيغة غري هنائية من التقررر الوارد يف
التذييل  3ابملرفق .وليس ذلكل أأ ٌثر اإل عىل النسخة الإنلكزيية حفسب].
( أأ) مع ًال ابلفقرة (ج) من الإجراءات املنصوص علهيا يف التفامه اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف
دورهتا السادسة وا ألرععني ،أأعرب مكتب الفلبني للملكية الفكرية ("مكتب الفلبني") يف  2سبمترب  2016عن
رغبته يف أأن يلمتس أأن تع ّيِّنه مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإدار ًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عا  ،2017و أأن تنعقد جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية
ابلتعاون التقين وفق ًا ذلكل .ومع ًال ابلفقرة ()) من الإجراءات ،ق مد مكتب الفلبني يف  8مارس  2017الواثئق
ادلامعة لطلبه ،واليت ترد نسخة مهنا يف مرفق هذه الوثيقة.
(ب) وسوف يُطلب اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر  2017أأن تتمخذ قرار ًا بشأأن التعيني ،ععد
أأن تكون قد المتست املشورة أأو ًل من هذه اللجنة (انمر املادتني  ))()3(16و )3(32من معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات) .وترد يف الوثيقة  PCT/CTC/30/INF/1معلومات عن هذا الإجراء ودور اللجنة فيه.

(ج) إا من اللجنة مدعوة اإىل اإسداء مشورهتا يف هذا
الش أأن.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
الطلب املق مد من مكتب الفلبني للملكية الفكرية
للتعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
يتق مد مكتب الفلبني للملكية الفكرية ("مكتب الفلبني") عطلب للتعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
("اإدارة دولية") يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وإاذا عُ ِّ ّني مكتب الفلبني أأثناء ادلورة التاسعة وا ألرععني مجلعية
الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات ،ف إان مه يتوقع أأن يبد أأ معهل يف أأكتوبر .2018
ويس تويف مكتب الفلبني الرشوط ادلنيا للتعيني كإدارة دولية .وقد مقمي املكتب الياابين للرباءات ومكتب أأسرتاليا للملكية
الفكرية امتثال املكتب ِّّ
للحد ا ألدىن من متطلبات التعيني كإدارة دولية ،وخلص الكهام اإىل أأ من مكتب الفلبني سوف يس تويف
متطلبات التعيني املنصوص علهيا يف القاعدتني  36و 63من لحئة املعاهدة حبلول موعد اجامتع امجلعية.
واللجنة مدعوة اإىل النمر يف التعيني املقرتح ملكتب الفلبني كإدارة دولية وإاسداء املشورة مجلعية معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف هذا الصدد.

أأو ًل .مكتب الفلبني للملكية الفكرية ("مكتب الفلبني")
 .1ا مإن خطة التمنية الفلبينية للفرتة  2022-2017يه اإطار وطين متوسط ا ألجل يضع أأساس ًا وطيد ًا لتحقيق المنو
الشامل وإاقامة جممتع يتمسم ابرتفاع مس توايت الثقة عني أأفراده واقتصاد معريف قادر عىل املنافسة عاملي ًا .و ِّّ
تشدد خطة التمنية
الفلبينية عىل ادلور احملوري اذلي تؤ ِّ ّديه العلو والتكنولوجيا يف حتقيق هذه الرؤية.
املكوانت الرئيس ية يف اخلطة اإنشاء منابر للعلو والتكنولوجيا والاعتاكر وتعمميها يف خمتلف خطط التمنية
 .2ومن عني ّ ِّ
الوطنية واحمللية ،مع الرتكزي عىل تعزرز الاعتاكرات القامئة عىل العلو والتكنولوجيا وحتسيهنا .وتتمسم حامية حقوق امللكية
الفكرية عأأمهية جوهرية ،ول عد أأن يضمن نما امللكية الفكرية تيسري تدفق املعارف وتمنية الش باكت وا ألسواق ،مبا ركفل
اإنتاج املعارف وتداولها ونرشها بكفاءة .ومن املهم عنفس القدر تعزرز البيئة الس ياساتية والتنمميية املعنية ابإدارة اخملاطر ذات
الصةل ابلعتاكر ،مبا ركفل تطورر التكنولوجيات عىل حنو مسؤول.
 .3وتُعد أأمهية امللكية الفكرية من ا ألمور الراخسة يف الفلبني .اإذ أأ من دس تور الفلبني نفسه ،الصادر عا  ،1987يعرتف
ابدلور ا ألسايس اذلي تؤ ِّ ّديه العلو والتكنولوجيا يف حتقيق التمنية والتقد عىل الصعيد الوطين .حيث ينص عىل أأ من ادلوة
تويل ا ألولوية للبحوث والتطورر والاخرتاع والاعتاكر ،والاس تفادة من ِّّ
لك ذكل؛ وكذكل للتعلمي والتدريب واخلدمات يف
جمايل العلو والتكنولوجيا .وتدمع ادلوة عناء اإماكانت علمية وتكنولوجية حملية مالمئة قامئة عىل الاعامتد عىل اذلات ،وتطبيقها
يف احلياة الإنتاجية الوطنية يف البالد.
 .4وابلإضافة اإىل ذكل ،تعرتف ادلوة عأأ من اإرساء نما ف معال للملكية الفكرية والصناعية أأ ٌمر هل أأمهية حيوية يف تمنية
النشاط الإعداعي احمليل ،وتيسري نقل التكنولوجيا ،واجتذاب الاستامثرات ا ألجنبية ،وضامن وصول املنتجات الفلبينية اإىل
ا ألسواق .وحتمي ادلوة وتؤ ِّ ّمن احلقوق احلرصية للعلامء واخملرتعني والفنانني وغريمه من املواطنني املوهوعني يف امللكية الفكرية
ألعامهلم وإاعداعاهتم ،ول س امي عندما تكون ذات فائدة للشعب.
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 .5وقد ُأنشئ مكتب الفلبني للملكية الفكرية ("مكتب الفلبني") ليتوىل اإدارة الس ياسات اليت تعمتدها ادلوة يف جمال
امللكية الفكرية وتنفيذ تكل الس ياسات .ول يقترص دور مكتب الفلبني عىل كونه وكة حكومية تنمميية وإادارية ،وإانمام يضطلع
أأيض ًا عدور تمنوي إازاء ا ألوساط الأكدميية والصناعات والوكلت احلكومية ا ألخرى واملامرسني يف جمال امللكية الفكرية وغريمه
من أأحصاب املصلحة .ومكتب الفلبني منممة حكومية ذات دوافع معرفية "تعمل عىل حتقيق الت منية الاقتصادية والتكنولوجية

والاجامتعية والثقافية عن طريق التوعية عنما امللكية الفكرية وتدع ميه وضامن اس تخدامه عفعالية عىل مجيع ا ألصعدة اجمل متعية
من أأجل اإنشاء امللكية الفكرية وحامرهتا والاس تفادة مهنا و إانفاذها".

اثني ًا .مكتب الفلبني يف اإطار نما معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .6تعد الفلبني رشراكً موثوق ًا يف نما الرباءات ادلويل .وقد ُأنشئ نما الرباءات الفلبيين املس تقل يف عا  ،1947ومنذ
ذكل احلني ،اكتسب مكتب الفلبني خربة واسعة عرب ما يقرب من  70عام ًا يف جمايل البحث والفحص املوضوعي ،ا ألمر
اذلي ركفل للمكتب مزية فريدة يف املنطقة.
 .7وقد شهد الاقتصاد الفلبيين ًّمنوا مطرد ًا يف الس نوات امخلس املاضية مبعدل س نوي علغ  6يف املائة يف املتوسط .ويف
عا  ،2016كنت الفلبني من عني أأرسع الاقتصادات منو ًا يف يف منطقة راعطة أأمم جنوب رشق أس يا مبعدل منو قدره  6.8يف
املائة .ومن املتوقمع أأن رمنو الاقتصاد الفلبيين مبعدل رزيد عىل  6يف املائة س نو ًاي حىت عا  ،2018وهو ما يضعه يف مصاف
الاقتصادات ا ألرسع منو ًا يف املنطقة.
 .8ومن عني  104مليون مواطن فلبيين ،يتحدث حنو  92يف املائة اللغة ا إلنلكزيية ،عيامن يتقهنا حنو  70يف املائة مهنم،
وهو من أأعىل املعدلت يف املنطقة .وتُس تخد اللغة الإنلكزيية يف تس يري الشؤون يف قطاع ا ألعامل ويف احلكومة .وابلنمر
اإىل أأ من  95يف املائة من الطلبات املقدممة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من منطقة جنوب رشق أس يا يف
عا  2015كنت ابللغة الإنلكزيية ،فا مإن الفلبني يف وضع جيد يؤ ِّ ّهلها لالضطالع ععمل دويل.
 .9ومنذ عا  2010وحىت عا  ،2015شهد عدد الإيداعات عناء عىل املعاهدة زايدة مبعدل س نوي علغ  5.85يف املائة
يف املتوسط .ومن عني اإجاميل عدد الطلبات املقدممة يف عا  2014البالغ  214 500طلب ،قُ ِّّد حنو  110 054طلب ًا،
عنس بة  51.6يف املائة ،ابللغة الإنلكزيية .ومن ممث فهناك تزايد واحض يف الطلب عىل العمل ادلويل ،وميكن ملكتب الفلبني،
مبزيته الفريدة ،أأن يساعد النما يف الاضطالع جبهود البحث ادلويل والفحص ادلويل.
 .10ويف عا  ،2015كنت أس يا املس تخد الأكرب لنما معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اإذ اس تأأثرت عنس بة  43.5يف
املائة من مجموع الطلبات .وتكشف الإيداعات ادلولية وا إلقلميية عناء عىل املعاهدة عن أأ من هناك زايدة كبرية يف الطلبات
املقدممة من أس يا ومنطقة جنوب رشق أس يا عىل مدار الس نوات املاضية ،و أأ من عدد هذه الطلبات ل رزال أخذ ًا يف الزايدة،
املتوَّخ أأ من تعيني مكتب الفلبني كإدارة دولية ،ليكون اثين مؤسسة
وهو ما ي ُشري اإىل الطلب الكبري عىل العمل ادلويل .ومن م
يف منطقة جنوب رشق أس يا تتوىل هذا ادلور ،سوف ركون هل أأثر تأزري ،ول س امي يف س ياق التاكمل الاقتصادي عني
ادلول ا ألعضاء يف راعطة أأمم جنوب رشق أس يا (الس يان) ،وهو ما من شأأنه أأن حي ِّفّز أأنشطة التطورر والاعتاكر يف املنطقة.
وابلإضافة اإىل ذكل ،س يكون تعيني مكتب الفلبني مبثاعة اس تكامل للمبادرات الرامية اإىل تعزرز الكفاءة وحتسني اجلودة يف
جمال البحث والفحص ،واملضطلع هبا يف اإطار برانمج التعاون يف حفص الرباءات التاعع لراعطة الس يان ،وهو منرب إاقلميي
لتقامس العمل عني ادلول ا ألعضاء يف الراعطة.
 .11وررعو عدد ساكن الفلبني عىل  104مليون نسمة ،ودلهيا حنو  2 180لكية وجامعة .وإاذ ِّ ّ
يسمل مكتب الفلبني عأأ من اإقامة
عنرص أأسايس يف حتقيق التمنية الوطنية ،يسعى املكتب اإىل عناء ثقافة تقو عىل البحوث والاعتاكر
اقتصاد قامئ عىل املعارف ٌ

PCT/CTC/30/2 Rev.
Annex
3

من خالل برانمج ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا .وابلتعاون مع املنممة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)ُ ،أنشئت ش بكة
ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا لتشمل حنو  85من اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل اليت حيمى معممها ابلعرتاف
ابعتبارها من مراكز المتزي يف جمال التعلمي العايل فض ًال عن كوهنا مؤسسات حبثية .وهيدف الربانمج اإىل تعزرز القدرات
املؤسس ية احمللية فامي خيص الوصول اإىل املعلومات املتعلقة عرباءات الاخرتاع عغية اس تخداهما يف البحوث والتعلمي وتوليد
املتوَّخ أأن تقدّ ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا
ا ألفاكر وتمنية ا ألعامل التجارية عوجه عا  .وابلإضافة اإىل ذكل ،مفن م
خدمات الرباءات يف اجملمتعات احمللية اليت توجد فهيا ،و أأ مل يقترص معلها عىل البحث عن الرباءات ،وإانمام ميتد أأيض ًا اإىل صياغة
الرباءات ومتاععهتا ومتثيل أأحصاهبا وتقدمي املشورة والتدريب وإادارة امللكية الفكرية عوجه عا لفائدة الصناعات واملؤسسات
احلكومية وغريها من الكياانت .ومن املتوقمع أأن تكون ل إاليداعات يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل ش بكة
ييّس تعيني مكتب الفلبني كإدارة دولية اس تخدا نما املعاهدة من
ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا أفاق واعدة .وسوف ِّ ّ
الفلبني.
 .12ودلى العديد من الرشكت العاملية وجود جتاري وصناعي يف البالد .ويرتتب عىل التوسع اذلي تشهده ا ألنشطة
الأكدميية والتجارية والصناعية و أأنشطة التبادل التجاري هتيئة عيئة نشطة للبحوث والتطورر ،وهو ما يدفع قُدُ م ًا ابإنشاء عدد
كبري من حقوق امللكية الفكرية ويفتح الباب أأما اإماكانت هائةل للمنو يف الطلب العاملي عىل العمل ادلويل ،وارتفاع مس توى
الإملا عنما املعاهدة ،وتكورن خربات ل ي ُس هتان هبا يف جمال البحث والفحص.
 .13ومنذ عا  ،2001حني صارت الفلبني ادلوة املتعاقدة الثانية عرش ععد املائة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
يعمل مكتب الفلبني مبثاعة مكتب لتسمل الطلبات املقدممة عناء عىل املعاهدة .ومن ممث فا مإن مكتب الفلبني عىل ثقة من أأ من
معرفته الوثيقة ابلعمل املضطلع عه يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ابلقرتان مع خرباته الواسعة يف جمايل البحث
والفحص املوضوعي ،مت ِّكّنه من الاضطالع عدور أأكرث نشاط ًا يف نما املعاهدة كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل.
 .14وحيمل مكتب الفلبني شهادة  ،ISO 9001:2008ويط ّبِّق نمام ًا لإدارة اجلودة عىل معلياته ا ألساس ية اخلاصة ابلبحث
عن الرباءات وحفصها وتسجيل العالمات التجارية .وقد حصل مكتب الفلبني عىل شهادة  ISO 9001:2008يف
ينارر  ،2013واع ُتمدت الشهادة دلورة اثنية يف ينارر  .2016وكن حصول املكتب عىل شهادة  ISO 9001:2008مع ًال
بس ياسة احلكومة الوطنية اليت تُلز مجيع الوكلت ابلتحسني املس متر للخدمات العامة اليت ِّّ
تقدهما ،وزايدة الإنتاجية والفعالية
التنمميية ،وتشجيع التحيل ابلروح املهنية وتعزرز الالزتا ابلعمل عني املوظفني .ويس تعد مكتب الفلبني حالي ًا لالنتقال من
معيار  ISO 9001:2008اإىل معيار  ،ISO 9001:2015من أأجل مواصةل تعزرز القدرات القيادية عرب املنممة ،واحلفاظ
عىل كفاءة العمل ،وصياغة اسرتاتيجيات ف معاة لإدارة اخملاطر.
 .15وهناك اإماكنيات كبرية للتحسن يف الطلبات املودعة من الفلبني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .والفلبني
مس تعدة ألن تكون اإدارة دولية ،ابقتصادها اذلي رمنو ابس مترار يف منطقة مفعمة ابلنشاط مستند ًا اإىل خطة وطنية راخسة يف
ميدان الاعتاكر والبحوث ،وخرباهتا الواسعة يف جمال البحث والفحص ،ومعرفهتا الوثيقة ابلعمل املضطلع عه يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،ونما اإدارة اجلودة اذلي تطبقه ،يف وقت يزتايد فيه جحم الطلب عىل العمل ادلويل.
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اثلث ًا .معلومات أأساس ية
معلومات عن البدل
 .16حتتل الفلبني موقع ًا اسرتاتيجيًّا يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ .وتس تفيد البالد من طبيعهتا اجلزرية وقرهبا من الرب
الس يوي ابإقامة عالقات اقتصادية قوية ورواعط دعلوماس ية سلمية مع دول اجلوار .وبسبب هذا املوقع اجلغرايف ،أأصبحت
الفلبني قناة هامة للتجارة والاستامثر يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ.
 .17والرتكيبة الساكنية يف الفلبني شاعة نسبي ًا ،حيث تبلغ نس بة الساكن اذلرن ترتاوح أأعامرمه عني  15عام ًا و 54عام ًا 57
يف املائة .ومن املتوقع أأن تؤدي هذه املزية الساكنية اإىل تّسيع وترية المنو الاقتصادي يف الفلبني ،و أأن ي ُسهم املهنيون
الفلبينيون من الش باب اذلرن ترتاوح أأعامرمه عني  25و 34عام ًا عنحو  25يف املائة من الناجت احمليل الإجاميل حبلول
عا  .2020وعالوة عىل ذكل ،تمتتع البالد مبعدل مرتفع ل إالملا ابلقراءة والكتاعة يتجاوز  95يف املائة .وإادراكً من احلكومة
الوطنية لإماكانت املوارد البرشية الغن مية يف الفلبني فامي يتعلق عتحفزي الاعتاكر والبحوث ،فقد درجت عىل ختصيص مزيانية
كبرية للتعلمي والعلو والتكنولوجيا.
 .18ومييض الاقتصاد الفلبيين القوي قُدُ م ًا مدفوع ًا ابلمنو يف قطاعات الصناعة والتصنيع واخلدمات والزراعة .والفلبني
رشيك جتاري نشط لعدد من الاقتصادات الكربى واملتقدمة.
نما امللكية الفكرية يف الفلبني
 .19تُعد ممارسات حفص الرباءات يف الفلبني من ا ألعرق اترخي ًا يف منطقة جنوب رشق أس يا .فقد ُأنشئ نما الرباءات
سن القانون امجلهوري رمق  165املعنون "قانون بشأأن اإنشاء مكتب لرباءات الاخرتاع ،وينص عىل
الفلبيين املس تقل مع ِّّ
ينمم اإصدار الرباءاتِّ ّ ،
صالحياته وواجباته ،و ِّّ
وخيصص ا ألموال ذلكل الغرض" ،واذلي صدر يف  20يونيو  .1947ومنذ
عا  ،1947يفحص مكتب الفلبني للرباءات طلبات الرباءات ومينحها.
 .20ومع انضام الفلبني اإىل منممة التجارة العاملية واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) يف
سن القانون امجلهوري رمق  8293أأو "قانون
عا ُ ،1995وضع ترشيع متاكمل وشامل بشأأن نما امللكية الفكرية من خالل ِّّ
الفلبني للملكية الفكرية" ("قانون امللكية الفكرية") .و أأنشأأ قانون امللكية الفكرية مكتب الفلبني للملكية الفكرية ليتوىل اإدارة
نما امللكية الفكرية بكفاءة ،مبا يشمل الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية وحقوق املؤلفني
وتصاممي ادلوائر املتاكمةل ،من عني أأمور أأخرى.
 .21وانضمت الفلبني اإىل اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية يف  12أأغسطس  ،1965وصارت عضو ًا يف الويبو يف
عا  ،1980كام انضمت اإىل معاهدة عودابست يف عا .1981
 .22والفلبني أأيض ًا دوة مو ِّقّعة عىل معاهدات واتفاقات أأخرى تدررها الويبو مثل اتفاقية برن ،وبروتوكول مدريد ،واتفاقية
الفونوغرامات ،واتفاقية روما ،ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت.
يتجسد فهيا الزتا الفلبني اجلاد
 .23ودلى الفلبني عنية حتتية قانونية ومؤسس ية وتنفيذية قوية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية ،م
عتعزرز القدرة التنافس ية الوطنية وتشجيع تطورر الاعتاكرات والتكنولوجيات.
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اسرتاتيجية الفلبني للتمنية والاعتاكر
 .24ملا كنت الفلبني تعمل صوب عناء اقتصاد يقو عىل املعرفة ،فهيي تعمتد اسرتاتيجية لالعتاكر والبحوث هتدف اإىل
حتقيق ما ييل ( :أأ) قوة معل تنافس ية ومتعددة التخصصات ،دلهيا الكفاءة الالزمة لتقدمي خدمات قامئة عىل املعرفة ذات قمية
مضافة تفي ابملعايري العاملية؛ (ب) رشكت حملية تنافس ية تنشأأ أأو تتحرك عفعل الاعتاكرات املس مترة املتأأ ِّت ّية من تكثيف
أأنشطة البحوث والتطورر؛ (ج) عيئة من الس ياسات العامة اليت تكفل الاعتاكر املس متر ،ل من خالل املبادرات التنفيذية
والترشيعية والقضائية حفسب ،وإامنا أأيض ًا من خالل برامج عىل مس توى احلكومات احمللية.
 .25وجيري تعزرز الربامج الوطنية يف جمال البحوث والتطورر من خالل مبادرات تتمسم ابلكفاءة والفعالية وتس هتدف عناء
قدرات الاعتاكر دلى املستمثررن احملليني وا ألجانب .وقد أأضفت الفلبني الطاعع املؤسيس عىل اخلطة الوطنية املوحدة للبحوث
والتطورر ("اخلطة الوطنية املوحدة") ،اليت ُ ِّّ
صمت لدلفع قُدُ م ًا ابلبالد حنو الاعامتد عىل اذلات يف جمال التكنولوجيا .ويف
اإطار اخلطة الوطنية املوحدة ،جتري مواءمة مبادرات البحوث والتطورر اليت تضطلع هبا املؤسسات العامة ،والوكلت،
عناء عىل أأولوايت احلكومة .ويقو عىل تنفيذ اخلطة
واللكيات واجلامعات م
املموة من ادلوة ،فض ًال عن القطاع اخلاصً ،
الوطنية املوحدة ائتالفات وجمالس حبثية يف مخسة قطاعات يه :البحوث الوطنية ا ألساس ية املتاكمةل؛ والصحة؛ واملوارد
الزراعية واملائية والطبيعية؛ والصناعة والطاقة والتكنولوجيات الناش ئة؛ واحلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ.
 .26وقد أأطلق مكتب الفلبني العديد من املبادرات الرامية اإىل دمع اإنشاء امللكية الفكرية .ويأأيت يف مقدمة تكل املبادرات
برانمج ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا اذلي يضطلع مكتب الفلبني ابدلور القيادي فيه .ويُعد تعيني مكتب الفلبني كإدارة
جزءا من الاسرتاتيجية الوطنية الشامةل لالعتاكر والبحوث .ويدمع برانمج مراكز
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ً
دمع التكنولوجيا والاعتاكر التاعع للويبو أأعضاء ش بكة ماكتب دمع الاعتاكر والتكنولوجيا .وقد ُ ِّّ
صمت مراكز دمع التكنولوجيا
والاعتاكر لمتكني املبتكررن من البدلان النامية من احلصول عىل خدمات معلومات التكنولوجيا احمللية العالية اجلودة وغريها من
اخلدمات ذات الصةل .واس تكام ًل لهذا املسعى ،نفمذ مكتب الفلبني برانمج حوافز حامية الرباءات اذلي هيدف اإىل تمنية ثقافة
الاعتاكر يف البالد .و ِّّ
يقد الربانمج نمام ًا للحوافز ي ُشرتط لالس تفادة منه اإيداع الاخرتاع يف نما معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .وهيدف الربانمج اإىل زايدة عدد اإيداعات الفلبني يف نما املعاهدة يف الس نوات القادمة .كام أأ من الفلبني من البدلان
اليت جيري فهيا جتريب برانمج مساعدة اخملرتعني .ويسعى هذا الربانمج املشرتك عني الويبو واملنتدى الاقتصادي العاملي اإىل
مساعدة اخملرتعني اذلرن تنقصهم املوارد يف ضامن حامية ملكيهتم الفكرية يف الولايت القضائية ا ألخرى .وينطوي الربانمج عىل
تقدمي اخلدمات القانونية جما ًان من قبل والكء براءات أأو حمايم براءات متطوعني للمخرتعني غري القادررن ماليًّا عىل حتمل
تاكليف اخلدمات القانونية الالزمة لتأأمني حامية الرباءات يف الفلبني ويف الولايت القضائية ا ألجنبية.
 .27ويدمع مكتب الفلبني عنشاط تسويق امللكية الفكرية .حيث اس تحدث مكتب الفلبني "مس تودع امللكية الفكرية"
وهو عبارة عن منصة رمقية (موقع عىل ش بكة الإنرتنت) ميكن ألحصاب حقوق امللكية الفكرية من خاللها الرتوجي ألصول
امللكية الفكرية اخلاصة هبم حبث ًا عن فرص تسويق حممتةل .وقد ُأنشئ املس تودع لزتويد أأحصاب الاخرتاعات احملمية عرباءات
والعالمات التجارية املس مجةل وحقوق املؤلفني والتصاممي الصناعية مبنف ٍذ لعرض أأصول امللكية الفكرية اخلاصة هبم عىل العامل
(للبيع أأو الرتخيص) .وابلإضافة اإىل ذكل ،فا مإن مكتب الفلبني طرف يف رشاكة مع برانمج تسخري العلو والتكنولوجيا
والبحوث والاعتاكر من أأجل التمنية (برانمج سرتايد) التاعع لوكة الولايت املتحدة للتمنية ادلولية واذلي هيدف اإىل اإدخال
امللكية الفكرية اإىل ا ألسواق عن طريق رعط اجلامعات ومعاهد البحوث والتطورر ابلصناعات.
 .28ويُقال عن الفلبني أأيض ًا أأهنم ا تتيح فرص ًا كبرية يف منطقة جنوب رشق أس يا .اإذ ي ُشار اإىل الفلبني ابنتما مكركز رئييس
لالعتاكر ،وهو ما يُعزى يف املقا ا ألول اإىل تركيبهتا الساكنية واس تقرارها الاقتصادي ومنمومة الاعتاكر النشطة دلهيا.
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راعع ًا .رشوط التعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
 .29تنص القاعدة  1.36من لحئة املعاهدة عىل املتطلبات ادلنيا الواجب استيفاؤها يف أأي مكتب للعمل كإدارة للبحث
ادلويل ،ويه عىل النحو التايل:
(د) توفر ما ل يقل عن  100موظف عدوا كمل ،مع المتتع ابملؤهالت التقنية الالزمة لإجراء أأعامل
البحث والفحص؛
()) توفر احلد ا ألدىن ،عىل ا ألقل ،من مجموعة الواثئق املشار اإليه يف القاعدة  34من لحئة املعاهدة ،أأو توفر
اإماكنية النفاذ اإلهيا ،عىل أأن تكون ُمرت مب ًة عىل الوجه السلمي ألغراض البحث والفحص ،يف نسخ ورقية أأو يف
عطاقات جمهرية أأو ُمخ مَزنة عىل وسائط اإلكرتونية؛
(و) توفر كوادر قادرة عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوعة وحفصها ،مع الإملا ابللغات الرضورية الالزمة لفهم
اللغات املُحرر هبا أأو املرتمج اإلهيا احلد ا ألدىن من مجموعة الواثئق املشار اإليه يف القاعدة  34من لحئة املعاهدة،
عىل ا ألقل؛
(ز) توفر نما لإدارة اجلودة وترتيبات للمراجعة ادلاخلية وفق ًا للقواعد العامة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل (املنصوص علهيا يف الفصل  21من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات).
الكفاءات يف جمال البحث والفحص
 .30تتوفر ملكتب الفلبني القدرة عىل الاضطالع ابدلور املنوط ابإدارة دولية .وحتديد ًا فا مإن مكتب الفلبني:
( أأ) دليه فاحصون ميتلكون املؤهالت والقدرات املطلوعة (للوفاء ابملتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرتني
 (29أأ) و(ج))؛
(ب) دليه اإماكنية النفاذ اإىل الواثئق ألغراض البحث والفحص (للوفاء ابملتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرة
(29ب))؛
(ج) دليه نما لإدارة اجلودة وترتيبات للمراجعة ادلاخلية (للوفاء ابملتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرة
(29د)).
الفاحصون
 .31يفي مكتب الفلبني للملكية الفكرية مبعايري التعيني من حيث عدد الفاحصني عدوا كمل مممن دلهيم املؤهالت التقنية
الاكفية لإجراء أأعامل البحث والفحص .ويف وقت التقيمي اذلي أأجراه املكتب الياابين للرباءات ومكتب أأسرتاليا للملكية
الفكرية يويم  21و 22فربارر  2017ويويم  27و 28فربارر  ،2017عىل التوايل ،كن دلى مكتب الفلبني  87فاحص عدوا
كمل مممن دلهيم القدرة عىل الاضطالع عأأعامل البحث والفحص .ويف وقت تقدمي طلب التعيني ،كن دلي املكتب  102من
فاحيص الرباءات ،مبا يف ذكل  15فاحص ًا ُع ّيِّنوا يف ا ألس بوع ا ألول من مارس .وسوف ِّ ّ
يعني مكتب الفلبني  10فاحصني
أخررن حبلول هناية شهر مارس  .2017وسوف خيضع الفاحصون اذلرن ُع ّيِّنوا يف مارس  2017للربانمج التدرييب الصار
اخلاص عفاحيص الرباءات اجلدد ،ومن املتوقع أأن رُمتوا املرحةل ا ألوىل منه حبلول يوليو  ،2017وهو ما يؤه ِّلّهم لإجراء البحث
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والفحص .ومن ممث فبحلول وقت انعقاد مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،سيتوفر دلى مكتب الفلبني  112فاحص
براءات عدوا كمل دلهيم املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء أأعامل البحث والفحص؛ وجتدر الإشارة اإىل أأن مه عُغية ضامن
توظيف عامة ذات كفاءة ،يعمتد مكتب الفلبني معلية من أأرعع مراحل لس تقدا املوظفني واختيارمه فامي خيص مجيع
الفاحصني .ودلى املكتب برانمج تدرييب شامل وقامئ عىل الكفاءة .ويلتحق مجيع فاحيص الرباءات ابس مترار عدورات تدريبية
داخلية وخارجية تر ِّكّز عىل الارتقاء املس متر مبهارات البحث والفحص.
معلومات أأساس ية عن الفاحصني
 .32وفق ًا ملا مقررته جلنة اخلدمة املدنية يف الفلبني ،جيب أأن ركون فاحصو الرباءات العاملني دلى مكتب الفلبني حاصلني
عىل درجات علمية يف جمالت الهندسة والعلو الطبيعية والعلو الطبية والعلو ا ألخرى ذات الصةل .وجيب أأيض ًا أأن ركونوا
تقرره جلنة التنممي املهين ،واختبار السكل الوظيفي للمهنيني اذلي جتريه
قد اجتازوا عنجاح اختبار منح الرتخيص املهين اذلي ّ ِّ
جلنة اخلدمة املدنية.
 .33والعديد من الفاحصني حيملون درجات جامعية عليا أأو مه عصدد مواصةل دراس هتم حالي ًا .ويو ِّفّر مكتب الفلبني ادلمع
مجليع فاحصيه يف الالتحاق ابدلراسات العليا .ودلى مكتب الفلبني يف الوقت الراهن رشاكة مع معهد ماعوا للتكنولوجيا ،وهو
املؤسسة الرائدة يف البالد يف جمال العلو والهندسة ،لوضع برامج لدلراسات العليا مص مممة لتأأهيل الفاحصني للتعامل مع
طلبات الرباءات املتصةل ابجملالت التكنولوجية العالية التخصص .ويدرس عدد من الباحثني والفاحصني من مكتب الفلبني
حال ميا يف برانمج للحصول عىل درجة املاجس تري يف العلو يف جمال الهندسة البيولوجية يف اإطار الرشاكة املذكورة أنف ًا.
 .34ورمتتمع  60فاحص ًا مي ِّث ّلون أأكرث من نصف عدد الفاحصني خبربات ترتاوح عني  4أأعوا اإىل  39عام ًا يف جمال البحث
والفحص .وخيضع مجيع الفاحصني اجلدد لربانمج تدرييب مهنجي وشامل وقامئ عىل الكفاءة لتأأهيلهم للوصول اإىل مس توى
الكفاءة الالز لإجراء البحث والفحص .وابلإضافة اإىل ذكل ،يلتحق مجيع فاحيص الرباءات ابس مترار عدورات تدريبية داخل
البالد وخارهجا تر ِّكّز بشدة عىل الارتقاء املس متر مبهارات البحث والفحص .وسوف تُناقش هذه ادلورات التدريبية ابلتفصيل
اخملصص لربانمج التدريب وعناء القدرات.
أأدانه يف القسم م
 .35ويعمل مجيع فاحيص مكتب الفلبني عتوجيه من مرشفني من ذوي اخلربة الواسعة يف البحث والفحص ،وجيري هؤلء
املرشفون معلية من مس تويني ملراقبة جودة مجيع تقاررر البحث والفحص أأثناء العمل .واملرشفون عىل مجيع أأقسا الفحص من
محةل ادلرجات العليا التقنية والإدارية ،ورمتتعون خبربات عريضة يف جمال البحث والفحص ترتاوح عني  15عام ًا و 38عام ًا.
ويلتحق مجيع املرشفني ابس مترار عدورات تدريبية داخل البالد وخارهجا من أأجل حتديث قدراهتم وتعزرزها فامي يتعلق
ابس تعراض جودة الرباءات ،فض ًال عن تدريب الفاحصني وإارشادمه.
اإتقان اللغات
 .36يتقن مجيع الفاحصني اللغتني الفلبينية والإنلكزيية حتد ًاث وكتاعة .ويمل ععض الفاحصني علغات أأجنبية أأخرى مثل الياابنية
واملندرينية وا ألملانية وا إلس بانية والفرنس ية.
 .37وفامي يتعلق مبتطلبات اإتقان اللغات املنصوص علهيا يف القاعدتني  )3(36.1و )3(63.1من لحئة معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات اللتني تشرتطان أأن ركون الفاحصون مل ِّّمني ابللغات الرضورية عىل ا ألقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإلهيا
احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار اإلهيا يف القاعدة  ،34فا مإن دلى فاحيص مكتب الفلبني اإملا ممتاز ابللغة الإنلكزيية ،ويه
اإحدى اللغات الأكرث اس تخدام ًا يف الطلبات املقدممة عناء عىل املعاهدة.
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اس تقدا املوظفني واختيارمه
 .38يُط ّبِّق مكتب الفلبني للملكية الفكرية معلية من أأرعع مراحل لس تقدا املوظفني واختيارمه ( :أأ) جيب أأن يس تويف مجيع
املتقدمني احلد ا ألدىن من متطلبات التعيني؛ (ب) جيب أأن جيتاز مجيع املتقدمني معلية الفرز واملقاعالت الشخصية اليت
جترهيا جلنة الاختيار عنجاح؛ (ج) جيب أأن جيتاز مجيع املتقدمني اختبار القياسات النفس ية عنجاح؛ و(د) جيب أأن خيضع مجيع
املتقدمني املدرجني يف قامئة املرحشني الهنائية للربانمج التدرييب املهنجي الشامل القامئ عىل الكفاءة اخلاص ابلفاحصني اجلدد،
و أأن جيتازوه عنجاح.
 .39وجيب أأن يس تويف مجيع املتقدمني احلد ا ألدىن التايل من املتطلبات ( :أأ) أأن ركونوا من محةل شهادة الباكلوريوس،
كحد أأدىن ،يف الهندسة أأو العلو الطبيعية أأو العلو الطبية أأو العلو ا ألخرى ذات الصةل ،ويُفضم ل أأن ركونوا من محةل
شهادة املاجس تري؛ (ب) أأن ركونوا من املرخمص هلم همني ًا ابلعمل مكهندسني أأو كمييائيني أأو يف اجملالت ا ألخرى اليت حت ِّّددها
جلنة التنممي املهين؛ (ج) أأن جيتازوا عنجاح اختبار السكل الوظيفي للمهنيني اذلي جتريه جلنة اخلدمة املدنية؛ و(د) أأن يتقنوا
اللغتني الفلبينية والإنلكزيية.
 .40و م
يتعني عىل مجيع املتقدمني املدرجني يف قامئة املرحشني اذلرن يس توفون احلد ا ألدىن من متطلبات التعيني اخلضوع
للمرحةل الثانية من معلية الاس تقدا والاختيار ،ويه اجتياز معلية الفرز واملقاعالت الشخصية اليت جترهيا اللجنة الإدارية
مبكتب الرباءات .وععد ذكل ،م
يتعني عىل املتقدمني املدرجني يف قامئة املرحشني أأن جيتازوا عنجاح اختبار القياسات النفس ية
اذلي جتريه شعبة املوارد البرشية أأو وكة أأخرى معمتدة من املكتب.
 .41ويُ معني املتقدمون اذلرن جيتازون املراحل الثالث ا ألوىل كفاحصني .وجيب علهيم أأن خيضعوا للتدريب الالز اذلي
يتأألمف من ثالث مراحل ُوجيرى يف مدة متوسطها س نة واحدة ،و أأن جيتازوه عنجاح.
برانمج التدريب وعناء القدرات
ُ .42خيضع مكتب الفلبني فاحيص الرباءات لربانمج للتدريب وعناء القدرات يقو عىل الكفاءة من أأجل ضامن جودة
البحث والفحص .ويتمبع هذا الربانمج هنج ًا يتأألمف من مس تويني يف عناء الكفاءة )1( :تدريب فاحيص الرباءات اجلدد؛
( )2وبرانمج التدريب املس متر .ويتمسم برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد اذلي وضعه املكتب عدقة تنمميه ومشوهل،
حيث يتضمن ،من عني أأمور أأخرى ،العنارص ذات الصةل من برامج التدريب اليت يس تخدهما مكتب الرباءات والعالمات
يتكون برانمج تدريب فاحيص
التجارية يف الولايت املتحدة ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ومكتب الرباءات ا ألورويب .و م
الرباءات اجلدد من ثالث مراحل .وتتناول املرحةل ا ألوىل املفاهمي ا ألساس ية يف جمال البحث والفحص ،واملامرسات
والإجراءات املتمبعة ،وا ألحاك القانونية ،وا ألمتتة ،فض ًال عن التمنية الشخصية واملهنية .ويُق مد يف املرحةل الثانية التدريب عىل
التكنولوجيات احملدمدة .ف ُي موزع الفاحصون اجلدد عىل شعب الفحص اخملتلفة حيث يتعاملون مع طلبات حقيقية ويط ّبِّقون ما
تعلموه يف املامرسة العملية .ويف هذه املرحةل ،يتوىل قداىم الفاحصني اإرشادمه وا إلرشاف علهيم .وتشمل املرحةل الثالثة
عناء عىل التقيمي يف
التدريب التمكييل عىل الفحص والبحث ومسائل أأخرى ذات صةل ابمللكية الفكرية حسب الاقتضاء ً
املراحل الساعقة .وفامي يتعلق عتدريب فاحيص الرباءات اجلدد ،تُس تخد مهنجيات خمتلفة مثل احملارضات والعمل يف مجموعات
والعروض الإيضاحية والاختبارات القصرية والامتررن وحلقات العمل من أأجل ضامن فعالية التعمل .ويُ مقمي الفاحصون ععد لك
مرحةل من مراحل تدريب الفاحصني اجلدد.
 .43وترد يف اجلدول التايل حمتوايت برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد:
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اجلدول  :1برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد
املواضيع
املرحةل ا ألوىل املفاهمي ا ألساس ية
واملعارف التطبيقية
 4-3شهور
املدة:
أأس بوعان

املدة:
أأس بوع

املدة:
 11أأس بوعا

 -1أأساس يات امللكية الفكرية
ِّّ 
مقدمة عن امللكية الفكرية
 نما امللكية الفكرية يف الفلبني
 القوانني ِّّ
املنممة واحملامك والوكلت اخملتصة فامي يتعلق حبامية حقوق امللكية
الفكرية يف الفلبني
 نما معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 نما ا ألمتتة
التقيمي :الاختبارات الكتاعية والشفوية ،والاختبارات القصرية ،والامتررن وورقات
العمل
 -2أأساس يات الرباءات
 طلبات الرباءات يف الفلبني
 أأساس يات املطالبات
 معلية حفص الرباءات
 مربرات الرفض والاعرتاض
التقيمي :الاختبارات الكتاعية والشفوية ،والاختبارات القصرية ،والامتررن وورقات
العمل
 -3حفص طلبات الرباءات
 املتطلبات الشلكية
 حق ا ألولوية
 الكشف الاكيف ورشط ادلمع والرشط المتكيين
 وضوح املطالبات والتفسريات
 وحدة الاخرتاع :الساعقة والالحقة
 البحث يف قواعد البياانت واس تكشافها
ووضع اسرتاتيجية حبث ف معاة
 أأنواع الواثئق ذات الصةل
 اجلدمة واخلطوة الاعتاكرية والقاعلية للتطبيق الصناعي
 تقررر البحث والر أأي املكتوب
 نرش طلبات الرباءات
 الفحص املوضوعي :كتاعة تقاررر الفحص
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املدة :أأس بوعان

التقيمي :الاختبارات الكتاعية والشفوية ،ودراسات احلاة ،والاختبارات القصرية
والامتررن
 -4مواضيع أأخرى ذات صةل
 السواعق القضائية
 مناذج املنفعة والتصاممي الصناعية
 العالمات التجارية
 ا ألرسار التجارية
 حق املؤلف
 قانون ا ألصناف النباتية
 التعدايت

التقيمي :الاختبارات الكتاعية ،والاختبارات القصرية ،وورقات العمل والامتررن
املرحةل الثانية التدريب عىل تكنولوجيات توزيع الفاحصني عىل الشعب حسب جمالت ختصصهم التقين
 تقيمي املعارف الساعقة
حمدمدة
 الوضوح
 وحدة الاخرتاع
املدة:
 اخلصائص التقنية اخلاصة
 6-4شهور
 الساعقة والالحقة
 اجلدمة وحاة التقنية الصناعية الساعقة وجدول اجلدمة
 اخلطوة الاعتاكرية (البداهة والهنج املتمبع يف حل املشلكة)
 وضع اسرتاتيجية البحث وتدورهنا
 كتاعة التقاررر (تقاررر الفحص ا ألجنبية)
 التعديالت ومدى السامح ابلتعديالت
 نما اإدارة اجلودة
 التوجيه الفردي ،ودراسات احلاة ،والبحث والفحص والصياغة
التقيمي :النجاح يف اإجناز س تة ( )6تقاررر حبث وحفص موضوعي بشأأن س تة ()6
طلبات براءات عىل التوايل ،للوفاء مبعايري نما اس تعراض جودة الرباءات.
 حتديثات بشأأن الترشيعات املتعلقة ابلرباءات ،واملامرسات والإجراءات
املرحةل الثالثة ادلورات التدريبية
املتمبعة
التمكيلية (حسب احلاجة)
 التدريب التمكييل عىل الفحص والبحث
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املدة:
شهر واحد

التقيمي :حتقيق الهدف الشهري ،وتقدمي التقاررر يف املواعيد احملدمدة ،وامتثال التقاررر
املقدممة ملعايري اجلودة اليت يضعها نما جودة الرباءات

(ح) ولزايدة تعزرز قدرات وكفاءة الفاحصني احلالينيُ ،جيري مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني برانجما تدريبيا مس مترا.
ويشمل هذا الربانمج تدريبات من املس توى العايل وحلقات معل وندوات بشأأن البحث يف الرباءات وحفصها يف
خمتلف اجملالت التكنولوجية ،فضال عن التكنولوجيات اجلديدة والناش ئة ،وأخر مس تجدات الترشيعات
واملامرسات والإجراءات املتعلقة ابلرباءات ،وإاجراء زايرات ميدانية للصناعات اليت تس تخد تكنولوجيات متقدمة.
ومنذ عا  ،2011يعد مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني رشراك لوزارة العلو والتكنولوجيا يف برانمج علامء الباليك
(العلامء العائدرن) واذلي يتوَّخ تعزرز املوارد البرشية العلمية والتكنولوجية يف البالد من خالل نقل املعارف
واخلربات اجلديدة واملتنوعة .ويف اإطار هذا الربانمج ،يقد الباحثون احلاملون لدلكتوراه يف وزارة العلو
والتكنولوجيا ،واذلرن اتععوا دراس هتم يف اخلارج ،حمارضات ودورات تدريبية لفاحيص الرباءات حول جمالت
تكنولوجية حمددة.
(ط) وكثف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني من أأنشطة عناء القدرات املتعلقة عبحث وحفص الرشاكت املربمة مع
ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى/الإدارات ادلولية مثل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية،
واملكتب ا ألورويب للرباءات ،واملكتب الياابين للرباءات فضال عن املنممة العاملية للملكية الفكرية .وعالوة عىل
ذكل ،تلقى فاحصو الرباءات دروسا تعلميية عن ععد من املنممة العاملية للملكية الفكرية والأكدميية ا ألوروعية
للرباءات وغريها من ماكتب امللكية الفكرية ا ألجنبية .اإىل جانب ذكل ،يواصل مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني
تقدمي التدريبات والتحديثات ا ألخرية فامي خيص نما معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لصاحل الفاحصني واملوظفني
الإداريني ابلتعاون مع شعبة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الويبو.
(ي) ويف سعيه املس متر لتطورر واحلفاظ عىل قوى عامةل كفؤة وذات حتفزي عايل ،يقد مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني
برانمج املنح دلراسة املاسرت يف الهندسة البيولوجية واملصمم خصيصا ليالمئ احلاجيات التقنية للفاحصني يف مكتب
امللكية الفكرية يف الفلبني .وس يجري هذا برشاكة مع مدرسة  MITادلولية (،)MIT International School
ويه واحدة من املدارس الهندس ية ا ألوىل يف البالد ،ومع مركز المتزي يف التعلمي الهنديس اذلي تعرتف عه جلنة
التعلمي العايل ،ومع مؤسسة معمتدة اتععة لرشكة جملس الاعامتد للهندسة والتكنولوجيا ( .)ABETوجيري وضع
برانمج مماثل للفاحصني يف امليادرن املياكنيكية.
موارد و أأدوات البحث والفحص
(ك) دلى مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني احلق يف الوصول الاكمل اإىل احلد ا ألدىن من الواثئق عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة  34من القواعد التنمميية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويعد لك من الوصول اإىل قواعد البياانت
التجارية الشامةل وكفاءة الفاحصني يف جمال البحث والفحص أأمرا ابلغ ا ألمهية لضامن جودة منتجات العمل.
(ل) ويتاح للفاحصني يف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني الوصول اإىل ما ييل من قواعد عياانت الرباءات وغري الرباءات:
( أأ) منصة البحث التجاري طومسون اإنوفيشن ( )Thomson Innovationواليت تغطي مؤرش
الرباءات العاملي درروينت ()DWPI؛
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(ب) قاعدة البياانت العاملية  WIPSواليت حتتوي عىل النص الاكمل ملنح الرباءات وطلبات براءات
الاخرتاع من الولايت املتحدة و أأورواب والياابن وكوراي والصني ومصادر أأخرى مبا يف ذكل طلبات معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات الصادرة؛
(ج) قواعد البياانت املتاحة للعمو مثلOpen Parser for Systematic ( OPSIN )1( :
)IUAPAC nomenclature؛ ( )2املركز الوطين ملعلومات البيوتكنولوجيا ()NCBI؛ ( )3اخملترب
ا ألورويب للبيولوجيا اجلزيئية – املعهد ا ألورويب للمعلوماتية احليوية ()EMBL-EBI؛ (3GPP )4
(تكنولوجيا التصالت)؛ (WIPO Case )5؛ و(Patent Scope )6؛
(د) قواعد البياانت مثل  PubMedاليت توفر مقالت غري متعلقة ابلرباءات يف الكميياء والبيولوجيا
اجلزيئية وغريها من العلو قبل الّسررية ،و  The Lensللبحث الشامل يف متوالية امحلض النووي
والربوتينات؛
()) املكتبة الرمقية للملكية الصناعية التاععة ملكتب امللكية الفكرية يف الفلبني وقاعدة البياانت ادلاخلية
 IPASيف املكتب نفسه (نما أأمتتة امللكية الصناعية)؛
(و) قواعد البياانت الوطنية للرباءات ملاكتب امللكية الفكرية ا ألخرى مثل مكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية ،واملنصة الياابنية ملعلومات الرباءات ،ونما البحث يف الرباءات ا ألسرتالية
 ،AUSPATوقاعدة عياانت املكتب ا ألورويب للرباءات  ،Espacenetوش بكة امللكية الصناعية املتقدمة.
( ) ويف الوقت اذلي متتثل فيه ابلفعل ملتطلبات احلد ا ألدىن من الواثئق ،س ُتعزز قريبا خيارات مكتب امللكية الفكرية
يف الفلبني ونطاق البحث عن طريق الوصول اإىل  STNو .IEEE Digital Exploreويناقش املكتب اإماكنية
الوصول اإىل قاعدة البياانت .EPOQUENet
نما تكنولوجيا املعلومات
(ن) يس تخد مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني نما أأمتتة امللكية الصناعية يف الويبو اذلي مت تصمميه خصيصا لعملية
سري العمل يف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني .ويتاكمل نما أأمتتة امللكية الصناعية مع النمم ا ألخرى املطورة
داخليا ،مبا يف ذكل نمايم الإيداع وادلفع عرب الإنرتنت والغرض هو الوصول اإىل معاجلة الاخرتاع من البداية اإىل
الهناية ،والتصممي الصناعي ،ومنوذج املنفعة ،وطلبات العالمات التجارية.
(س) ويوفر نما أأمتتة امللكية الصناعية عددا من الوحدات اليت تلعب دورا حموراي يف خمتلف جوانب معلية البحث
والفحص )1( :وحدة قامئة املها  -تتبع لك مرحةل من مراحل معلية الفحص وتقد تفاصيل أنية عن وضعية مجيع
الطلبات؛ ( )2وحدة سري العمل – ويه مبثاعة مجمع امللف الإلكرتوين اذلي يُمهر معلومات فورية عن املعامالت
املتعلقة ابلطلب؛ ( )3وحدة اإشعارات الإجراءات  -تساعد الفاحصني يف صياغة تقاررر الفحص من خالل تقدمي
قوالب الإجراءات املوحدة ،فضال عن الإشارة اإىل املسار التايل ل إالجراءات اليت ينبغي اختاذها؛ ( )4وحدة البحث
 تتيح للفاحصني اإماكنية الوصول اإىل لك ما نرش وما مل ينرش من التصاممي الصناعية ،ومناذج املنفعة ،والطلباتاملتعلقة ابلرباءات املودعة حمليا؛ ( )5نما اإدارة الواثئق الإلكرتونية  -يتيح اإماكنية احلصول عىل نسخ اإلكرتونية من
املراسالت اليت أأودعها مقد الطلب.
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(ع) ويعمل مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني حاليا عىل حتسني العمليات التجارية وتعزرز الكفاءة وخاصة يف اجملالت
الهامة من معلية البحث والفحص مبا يف ذكل منصات للمراسالت عرب الإنرتنت ،واس تعراض اجلودة ،والإشعار
الين ،والبحث يف الرباءات.
(ف) وفامي يتعلق ابلبنية التحتية الش بكية ،دلى مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني حل أأمين كمل ومتاكمل عدءا من
هجاز أأمن خاص جبدار امحلاية اإىل جانب نما منع الاخرتاقات اذلي رمتتع عقدرات ماكحفة الفريوسات وماكحفة
الروعواتت الإلكرتونية وماكحفة الربيد املزجع ،وعقدرة الش بكة الافرتاضية اخلاصة عرب أأمن بروتوكول الإنرتنت
لتواصل أمن عني املواقعُ .
وهجز مفتاح الش بكة ا ألساس ية ععقديت اإنرتنت نش يطتني تتوفران عىل عرض النطاق
الرتددي الاكيف خلدمة الش بكة ابلاكمل ،وعقدرة جتاوز الفشل يف حال فشل اإحدى العقدتني .ويمت تنفيذ احملاكة
الافرتاضية للخاد اليت متكن من تّسيع معلية تقدمي ونرش أأنممة التطبيق مع ضامن الوفرة مبس توايت عالية
واجلاهزية .وقد تعاقدت الرشكة مع اخلدمات السحاعية للنسخ الاحتياطي للبياانت ،يف حني جيري ابنتما اإجراء
معليات النسخ الاحتياطي للبياانت وكذا الاختبارات.
نما اإدارة اجلودة
(ص) يلزت مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني عتحسني جودة العمل وكفاءة العمليات التجارية ابس مترار لضامن أأن
تكون منتجات العمل ومعلياته قاعةل للمقارنة مع ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى.
(ق) وهناك ثالثة أأنواع من أليات حفص اجلودة ( :أأ) أأثناء العملية؛ (ب) نما اإدارة اجلودة وفقا ملعايري ISO؛ (ج) نما
اس تعراض جودة الرباءات.
(ر) وابلنس بة للفحص أأثناء العملية ،ختضع مجيع منتجات معل الفاحصني ،مثل تقاررر البحث والفحص املوضوعي وغري
ذكل من اإجراءات املكتب ،ملس تويني من حفص اجلودة أأثناء العملية اليت جيرهيا مساعد املرشف واملرشف لضامن
اجلودة والامتثال ملبادئ الفحص التوجهيية وإاجراءاته.
(ش) وفامي خيص نما اإدارة اجلودة  ،ISO 9001:2008حصل مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني عىل شهادة يف
ينارر  2013وشهادة اثنية يف ينارر  .2016وتشمل هذه الشهادة معليات براءات الاخرتاع ،ومناذج املنفعة،
والتصاممي الصناعية وتسجيل العالمات التجارية .ويضفي نما اإدارة اجلودة الطاعع املؤسيس عىل هيلك وأليات
ومعايري الهنج املهنجي يف اإدارة العمليات التجارية .وابملثل ينص هذا النما عىل مراجعة اجلودة ادلاخلية .ويف
الوقت احلايل ،يس تعد مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني لنقل شهادة  ISOاإىل معايري  9001:2015لمتكني املنممة
من احلفاظ عىل كفاءة ا ألعامل ،وصياغة اسرتاتيجيات فعاة لإدارة اخملاطر ،فضال عن تعزرز رضا العمالء.
(ت) ويعد نما اس تعراض جودة الرباءات معلية مؤسس ية تضمن جودة واتساق منتجات العمل مثل الشلكيات،
والبحث وكذكل تقاررر الفحص املوضوعي .ويتلكف عتس يري نما اس تعراض جودة الرباءات شعبة اإدارة اجلودة
اليت تس تعرض وتفحص منتجات معل الفاحصني.
(ث) وررد وصف تفصييل للتقررر ا ألويل عن نما اإدارة اجلودة وفقا للفصل  21من املبادئ التوجهيية بشأأن البحث
ادلويل والفحص ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابس تخدا قالب "التقررر املتعلق عنمم اإدارة
اجلودة" وررد يف هذه الوثيقة حتت مسمى امللحق .1
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خامس ًا.

التقيمي من الإدارات ا ألخرى

(خ) طيقا إلجراءات تعيني الإدارات ادلولية عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة السادسة وا ألرععني مجلعية احتاد املعاهدة،
سعى مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني للحصول عىل مساعدة املكتب الياابين للرباءات ومكتب أأسرتاليا للملكية
الفكرية لتقيمي مدى استيفاءه للرشوط ادلنيا لتعيينه كإدارة دولية .وقد خلص الكهام اإىل أأن مكتب امللكية الفكرية
يف الفلبني س يفي ابملتطلبات حبلول موعد اجامتع امجلعية .وترد تقاررر التقيمي الواردة من مكتب أأسرتاليا للملكية
الفكرية واملكتب الياابين للرباءات يف امللحق  2وامللحق  ،3عىل التوايل.

سادسا.

اإدارة امللكية الفكرية

اإدارة الرباءات
(ذ) تلقى مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ما متوسطه  3 193طلبا من املقميني وغري املقميني يف الفرتة من 2010
اإىل  .2016ول تزال اإيداعات غري املقميني مرتفعة عدرجة كبرية عن اإيداعات املقميني .ويف الفرتة من  2013اإىل
 2016زادت اإيداعات املقميني مبتوسط نسبته  48يف املائة مقارنة إابيداعاهتم املس تلمة يف الفرتة من  2010اإىل
.2012
(ض) وعناء عىل ذكل ،دلى منح الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني نفس الشلك الإحصايئ اذلي تتوفر
عليه اإيداعات الرباءات ،مع منح نس بة كبرية من منح الرباءات لغري املقميني .ويف الفرتة من  2013اإىل  ،2016علغ
متوسط الرباءات املمنوحة  2 028براءة اخرتاع ،مما يعكس زايدة عنس بة  40يف املائة عن متوسط  1 213منحة
للفرتة من  2010اإىل .2012
(غ) حيسن مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ابس مترار معلياته من خالل تبس يط الإجراءات وتعزرز كفاءة العمليات.
و أأدى هذا اإىل اخنفاض كبري يف وقت معاجلة الرباءات .ففي الفرتة من  2013اإىل  ،2016حافظ مكتب امللكية
الفكرية يف الفلبني عىل املعاجلة عأأقل من  50شهرا من اترخي الإيداع مبا يف ذكل فرتة الّسية ملدة  18شهرا.
التعاون ادلاخيل
(ظ) لزال التعاون الثنايئ قامئا عني مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني وماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى مثل املكتب
الياابين للرباءات ،ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،واملكتب
الكوري للملكية الفكرية ،واملكتب ا ألورويب للملكية الفكرية ،ومركز براءات الاخرتاع والرباءات املعلوماتية يف
طاجيكس تان ،ومكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة ،واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية ،واملعهد الوطين
للملكية الصناعية يف فرنسا ،وغريها من املاكتب.
(أأ أأ) ويعد مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني عضو نشطا يف الفريق العامل التاعع لراعطة أأمم جنوب رشيق أس يا واملعين
ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية .وهو عطل البدل للمرة  12يف مبادرات خطة معل الراعطة بشأأن حقوق امللكية
الفكرية للفرتة .2025-2016
(بب) ويعد مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني عضوا يف ش بكة الطرق الّسيعة ملتاععة الرباءات ،وتتأألف من 5
ماكتب للملكية الفكرية (املكتب ا ألورويب للرباءات ،ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية،
ومكتب ادلوة للملكية الفكرية ،واملكتب الياابين للرباءات ،واملكتب الكوري للملكية الصناعية) ،و أأسرتاليا،
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وكندا ،وإارسائيل ،واملكس يك ،وس نغافورة ،وغريها .ومتثل ش بكة الطرق الّسيعة ملتاععة الرباءات اإطارا لتقامس
العمل عني ماكتب الرباءات اليت تسعى اإىل تّسيع معلية الفحص ،والاس تفادة اإىل أأقىص حد من املوارد ،وحتسني
نوعية الفحص.

ساععا .الاس تنتاجات
(جج) يفي مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ابحلد ا ألدىن من املتطلبات لتعيينه إكدارة دولية:
الفاحصون
( أأ) يف وقت تقدمي هذه الوثيقة ،دليه  102فاحصا يعملون عدوا كمل ،ويف وقت انعقاد اللجنة ومجعية معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،س يكون دليه  112فاحصا للرباءات يعملون عدوا كمل ورمتتعون مبؤهالت تقنية كفية
لإجراء معليات البحث والفحص؛
(ب) ويتوفر عىل فاحصني قادررن عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوعة وحفصها .وهل مرافق لغوية لفهم عىل
ا ألقل تكل اللغات اليت كتب هبا أأو ترمج اإلهيا احلد ا ألدىن من الواثئق املشار اإلهيا يف املادة  34من القواعد التنمميية
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
الوصول اإىل احلد ا ألدىن من الواثئق
(ج) دليه اإماكنية الوصول اإىل قاعدة عياانت طومسون اإنوفيشن ( )Thomson Innovationاليت تغطي مؤرش
الرباءات العاملي درروينت( ،)DWPIفضال عن عدد من قواعد البياانت غري املتعلقة ابلرباءات واخلاصة ابلعلو
والهندسة ،وقاعدة البياانت العاملية  ،WIPSوالعديد من قواعد البياانت غري املتعلقة ابلرباءات املتاحة للعمو من
أأجل اإجراء معليات البحث يف التقنية الصناعية الساعقة ،واليت تغطي بشلك لكي احلد ا ألدىن من واثئق معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات و أأكرث؛
نما اإدارة اجلودة
(د) نما شامل ومتعدد املس توايت لإدارة اجلودة (حفص اجلودة أأثناء العمليات ،نما اإدارة اجلودة وفق ًا للمعيار
 ISO 9001:2008ونما اس تعراض جودة الرباءات) وتداعري الاس تعراض ادلاخيل اليت تتجاوز القواعد املعمول هبا
يف البحث ادلويل والفحص المتهيدي (احملددة يف الفصل  21من املبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل والفحص
ادلويل المتهيدي يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات).
(دد) ويفي مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ابحلد ا ألدىن من املتطلبات لتعيينه إكدارة دولية .وقد خلصت الإدارات
ادلولية املنشأأة ،خاصة املكتب الياابين للرباءات ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية اإىل أأن مكتب امللكية الفكرية يف
الفلبني س يفي ابملتطلبات حبلول موعد اجامتع امجلعية طبقا للتقيمي اذلي أأجرته.
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())) ودلينا عنية حتتية موثوقة وأمنة لتكنولوجيا املعلومات اليت ميكن أأن تدمع بشلك كف العمليات الوطنية
وادلولية.
(وو) ويواجه نما معاهدة التعاون بشأأن الرباءات طلبا مزتايدا عىل العمل ادلويل ،ونمرا للخربة الواسعة اليت رمتتع
هبا مكتب امللكية يف الفلبني يف البحث والفحص ،وإاتقانه اللغة ،ونما اإدارة اجلودة الشامةل اذلي يتوفر عليه،
ووصوهل اإىل قواعد البياانت احلس نة السمعة ،فاإنه يوجد يف موضع يتيح هل مساعدة النما يف اإجراء حبث وحفص
دوليني يف الوقت املناسب وجبودة عالية.
[ييل ذكل امللحقات]
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امللحق 1
التقررر ا ألويل بشأأن نما اإدارة اجلودة
من اإعداد مكتب الفلبني للملكية الفكرية
ينبغي ل إالدارة أأن تقد معلومات أأساس ية عامة عن نما اإدارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا ال منوذج.
وتعترب ا ألوصاف الواردة أأسفل لك عنوان رئييس يف هذا ال منوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج أأسفل لك عنوان
وكيفية تنم ميها .وللك اإدارة أأن تضيف معلومات اإضافية غري تكل املبينة يف هذه الوثيقة اإن أأرادت ذكل.

املقدمة (الفقرات  1.21اإىل )3.21
اإن اقتىض ا ألمر ،جيوز ل إالدارة يف هذه النقطة الإشارة اإىل أأي مرجع أأو أأساس معياري معرتف عه لنما اإدارة اجلودة اخلاص
هبا جبانب الفصل  ،21مثل  ،ISO 9001حتت عنوان "مرجع معياري لنما اإدارة اجلودة"
عىل سبيل املثال" :مرجع معياري لنما اإدارة اجلودة  ،ISO 9001نما اجلودة ا ألورويب (")EQS
وتقد لك اإدارة ععد ذكل املعلومات الواردة يف اإطارات ا ألوصاف ،كحد أأدىن ،حتت العناورن التالية
أأنشئ مكتب الفلبني للملكية الفكرية (مكتب الفلبني) من أأجل اإدارة الس ياسات احلكومية املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنفيذها.
وتشرتط حكومة الفلبني من لك الوكلت مواصةل حتسني اخلدمات العامة املقدممة وزايدة الإنتاجية والفعالية التنمميية
وتعزرز الروح املهنية للموظفني والزتاهمم ابلعمل .وفض ًال عن ذكل ،أأمرت احلكومة وكلهتا ابإضفاء طاعع مؤسيس عىل الهيالك
والليات واملعايري املتصةل عتنفيذ الربانمج احلكويم لإدارة اجلودة .ويدمع مكتب الفلبني الربانمج الوطين احلكويم اخلاص
عتنفيذ نما اإدارة اجلودة والرايم اإىل اإضفاء طاعع مؤسيس عىل الهيالك والليات واملعايري لعامتد هنج منتمم يف اإدارة مسارات
ا ألعامل يف احلكومة.
ويسعى املكتب ،يف اإطار س ياس ته اخلاصة ابجلودة ،اإىل الهنوض عتوليد امللكية الفكرية وحامرهتا فض ًال عن دمع قوى عامةل
مؤهةل توفر خدمات عالية اجلودة ل ألطراف املعنية .ومن هذا املنطلق ،يعمل مكتب الفلبني عىل مواصةل حتسني اإجراءاته
عن طريق اإجراء اس تعراضات وتقياميت منتممة ألدائه وسري أأعامهل من أأجل معاجلة أأوجه النقص فيه واعامتد هنج جديد
أأو تعزرز املعايري القامئة.
و ُأعد دليل للجودة يف عا  2012عغية ضامن سالمة تدفق ا ألعامل يف املكتب وحتسينه .ويف عا  ،2013عد أأ مكتب
الرباءات يف اإعداد نما لس تعراض جودة الرباءات ( )PQRSلضامن اجلودة والاتساق عني نواجت العمل أأي تقاررر
الإجراءات الشلكية والبحث والفحص املوضوعي.

املرجع املعياري :شهادة  ISO 9001:2008ملكتب الفلبني (نما اإدارة اجلودة)
طبمق مكتب الفلبني ،عوصفه منممة حاصةل عىل شهادة  ،ISO 9001:2008نمام ًا لإدارة جودة اإجراءاته الرئيس ية اخلاصة
عتسجيل الرباءات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية .ويضفي نما اإدارة اجلودة طاعع ًا مؤسس ي ًا عىل
الهيالك والليات واملعايري الالزمة لعامتد هنج منتمم يف اإدارة مسارات ا ألعامل .ويتضمن النما أأيض ًا تدقيق ًا داخلي ًا يف اجلودة.
ويعمل املكتب حالي ًا عىل الانتقال من معايري شهادة ا ألرزو احلالية اإىل معايري الشهادة  9001:2015ليحافظ عىل الفعالية يف
اإدارة أأعامهل ويضع اسرتاتيجيات فعاة لإدارة اخملاطر ورزيد من رضا العمالء.
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 .1القيادة والس ياسة العامة
 4.21أتأكيد توثيق ما ييل عوضوح ،و أأن الواثئق متوفرة داخلي ًا:
( أأ) س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا.
(ب) أأدوار الهيئات وا ألفراد املسؤولني عن نما اإدارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا و أأسامؤمه.
(ج) خمطط تنم ميي يبني مجيع الهيئات وا ألفراد املسؤولني عن نما إادارة اجلودة.
( أأ) يقر مكتب الفلبني عأأمهية فهم احتياجات العمالء ومتطلباهتم والاس تجاعة لها وحتسيهنا .وعليه ،اعمتدت الإدارة العليا
عيان س ياسة اجلودة التايل:
-

نسعى اإىل هتيئة عيئة حتفز امللكية الفكرية وحتمهيا وتس تخدهما وتنفذها.

-

ندمع اإعداد موظفني متحمسني ومؤهلني ومامتسكني يعملون عأأقىص درجات املهنية والشفافية والزناهة
وخيضعون للمساءة.

-

نلزت مبواصةل حتسني نما اإدارة اجلودة عغية حتقيق أأعىل مس توايت الرضا دلى ا ألطراف املعنية.

والزت مكتب الرباءات مبا ييل دلمع هدف مكتب الفلبني:
.1

نلزت بهتيئة عيئة حتمي الرباءات ابإنصاف وشفافية واتساق.

.2

نزود موظفينا ابملعارف واملهارات الالزمة لتعزرز كفاءاهتم.

.3

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

وتقر الإدارة العليا ملكتب الفلبني ابلرضورة املس مترة ملواصةل حتسني اجلودة والفعالية ورضا العمالء .ومن مث ،رشع املكتب يف
احلصول عىل شهادة  ISO 9001:2008وحصل علهيا.
(ب) أأدوار الهيئات وا ألفراد املسؤولني عن نما اإدارة اجلودة ومسمياهتم الوظيفية:
ممثل اإدارة اجلودة يضمن التنفيذ الفعال لنما اإدارة اجلودة القامئ واحلفاظ عليه.
فريق املراقبة ادلاخلية للجودة يدرر متطلبات احلفاظ عىل الامتثال لنما اإدارة اجلودة القامئ وررصده .وجيري الفريق معليات
تدقيق داخلية ورراقب ويس ِّ ّجل تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اخلاصة عأأوجه عد الامتثال املالحمة خالل
تكل العمليات.
تقمي جودة البحث والفحص للطلبات الوطنية والطلبات املقدممة اإىل املكتب عوصفه اإدارة للبحث ادلويل
شعبة اإدارة اجلودة ِّ ّ
والفحص المتهيدي ادلويل .وتضمن هذه الوحدة أأن الإجراءات الشلكية وتقاررر البحث والفحص متتثل ملعايري اجلودة القامئة؛
وتعاجل الشواغل واملشالكت املثارة يف معلية الفحص أأو اس تعراض اجلودة عند الاقتضاء؛ وتكشف احتياجات فاحيص
الرباءات من حيث التدريب وتويص ابدلورات الالزمة؛ وحتدد الثغرات يف نما اس تعراض اجلودة وتقرتح حلو ًل وحتدد
فعالية معلية اس تعراض اجلودة.
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مس تعرض اجلودة جيري تقياميً رس ًاي وتقدرر ًاي جلودة لك نواجت العمل ومهنا تقاررر البحث والفحص اليت يصدرها الفاحصون
لك شهر .ومس تعرض اجلودة ملكف ابس تعراض الطلبات من حيث تقررر البحث والفحص وامتثاهلام لقامئة معايري اس تعراض
جودة الرباءات وإاعداد اس امترة تقررر نما اس تعراض جودة الرباءات.
يقمي ويس تعرض التقررر اذلي قدمه مس تعرض اجلودة قبل اإحالته اإىل الشعبة املعنية.
املرشف عىل مس تعرض اجلودة ِّ ّ
رئيس شعبة اإدارة اجلودة يرشف عىل أأنشطة الشعبة وررفع تقررراً شهر ًاي عن نتاجئ نما اس تعراض جودة الرباءات اإىل مدرر
املكتب .و ِّ ّيبني التقررر عدد حالت الامتثال وعد الامتثال وحيدد أأي مشالكت خاصة تتطلب العناية الفورية
ويويص ابلتداعري املناس بة يف هذا الصدد.
جلنة اإدارة اجلودة تتأألف من املرشفني (رؤساء الشعب) ورئيس شعبة اإدارة اجلودة واملرشف عىل مس تعرض اجلودة ومدرر
املكتب أأو مساعد مدرر املكتب .واللجنة مسؤوة عن وضع الس ياسات والتعديالت اخلاصة عنما اس تعراض جودة
الرباءات وتقيمي توصيات شعبة اإدارة اجلودة يف هذا الشأأن.
املدققون اخلارجيون مه املسؤولون عن الإقرار ابمتثال املكتب لنما اإدارة اجلودة وفق ًا للمعيار .ISO 9001:2008
(ج) الهيلك التنمميي لنما اإدارة اجلودة

الشلك 1
الهيلك التنم ميي لنما اإدارة اجلودة
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الشلك 2
الهيلك التنم ميي ادلاخيل لشعبة اإدارة اجلودة
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 5.21توضيح (عن طريق جدول ،مث ًال) مدى استيفاء نما اإدارة اجلودة اب إلدارة ملتطلبات الفصل  21من املبادئ
التوجهيية للبحث ادلويل والفحص ال متهيدي ادلويل .أأو ،عد ًل من ذكل ،عيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة
هذه املتطلبات.
اجلدول 1
متطلبات الفصل 21
4.21

5.21
6.21
7.21
8.21

9.21

10.21
""1

""2

""3
""4

مدى الاستيفاء
جزيئ منعد
كمل
( أأ) توفر س ياسة اجلودة
(ب) حتديد أأدوار املسؤولني عن نما اإدارة اجلودة و أأسامهئم
(ج) توفر خمطط تنمميي
تأأكيد استيفاء نما اإدارة اجلودة ملتطلبات الفصل 21
( أأ) أليات ضامن فعالية نما اإدارة اجلودة
(ب) مراقبة معلية التحسني املس متر
( أأ) توعية الإدارة للموظفني هبذا املعيار
(ب) اتساق املبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع نما اإدارة اجلودة ابلإدارة
( أأ) اإجراء مراجعات اإدارية
(ب) اس تعراض أأهداف اجلودة
(ج) التوعية عأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسا الإدارة
( أأ) اإجراء مراجعة س نوية لنما اإدارة اجلودة عغية:
(ب) " "1حتديد مدى تطاعق نما اإدارة اجلودة مع متطلبات الفصل 21
" "2حتديد مدى امتثال البحث والفحص للمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات
(ج) مهنج موضوعي وشفاف
(د) اس تخدا مدخالت تشمل معلومات وفق ًا للفقرة 24.21
()) تسجيل النتاجئ
التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها
وجود عنية حتتية لضامن مكية موظفني:
( أأ) كفية للتعامل مع تدفق العمل
(ب) حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية
(ج) حتافظ عىل التسهيالت اللغوية لفهم اللغات وفقًا للقاعدة 34
عنية حتتية لتوفري مكية موظفني اإداريني همرة:
( أأ) عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا
(ب) لتوثيق السجالت
التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص
التأأكد من توفر الواثئق وفق ًا للقاعدة 34

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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متطلبات الفصل 21
""5
""6
""7
11.21
12.21

""1
""2
""1

""2
""3
14.21

15.21

""1

""2
""3
""4
16.21
18.21

19.21

""1
""2
""3
""4
""5
""6

مدى الاستيفاء
جزيئ منعد
كمل
( أأ) تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف عنا ًء علهيا
(ب) تعلاميت لتباع اإجراءات العمل عدقة واحملافمة عىل حتدرهثا
( أأ) برانمج التعمل والتطورر لضامن توفر املهارات املطلوعة للبحث والفحص واحملافمة علهيا
(ب) برانمج التعمل والتطورر لضامن وعي املوظفني عأأمهية الامتثال ملعايري اجلودة
( أأ) وجود نما لرصد املوارد املطلوعة لتلبية الطلب
(ب) وجود نما لرصد املوارد املطلوعة لالمتثال ملعايري اجلودة يف البحث والفحص
أليات مراقبة لضامن اإصدار تقاررر البحث والفحص يف ا ألوقات احملددة
أليات مراقبة التقلبات يف جحم الطلب وترامك العمل
نما داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذلايت:
( أأ) لستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص
(ب) لإرسال ردود ا ألفعال للموظفني
نما لقياس البياانت ورفع التقاررر بشأأن التحسني املس متر
نما للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل البحث والفحص
( أأ) موظف اتصال يساعد يف حتديد أأفضل املامرسات عني الهيئات
(ب) موظف اتصال يتوىل التحسني املس متر
(ج) موظف اتصال يوفر حلقة اتصال ف ّعاة مع الهيئات ا ألخرى للحصول عىل ردود
ا ألفعال والتقيمي
( أأ) نما مالمئ للتعامل مع الشاكوى
(ب) نما مناسب لختاذ الإجراءات الوقائية/التصحيحية
(ج) نما مناسب لتوفري ردود ا ألفعال للمس تخدمني
( أأ) اإجراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه
(ب) اإجراء للتأأكد من تلبية الاحتياجات والتوقعات املرشوعة
اإرشادات واحضة ودقيقة للمس تخد بشأأن اإجراءات البحث والفحص
حتديد ما اإذا كنت الإدارة تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للعامة وكيفية ذكل
اإنشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب املُختارة/املعينة
( أأ) اإعداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها
(ب) توفر الوسائط دلمع دليل اجلودة
(ج) اختاذ اإجراءات مراقبة الواثئق
س ياسة جودة اب إلدارة والالزتا عنما اإدارة اجلودة
نطاق نما اإدارة اجلودة
مسؤوليات تنمميية وهيلك تنمميي
اإجراء العمليات املوثقة يف ا إلدارة
توفر املوارد لإجراء العمليات وتنفيذها
وصف التفاعل عني العمليات والإجراءات يف نما اإدارة اجلودة

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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متطلبات الفصل 21
20.21

21.21

22.21
 23.21اإىل
25.21
26.21

""1
""2
""3
""4
""5
""6
""7
""8
""9
""10
""11
""12
( أأ)

مدى الاستيفاء
جزيئ منعد
كمل
تسجيل أأ ّي الواثئق ُحتفظ وحتديد ماكن احلفظ
تسجيل نتاجئ املراجعة الإدارية
تسجيل ما يتعلق عتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم
ا ألدة عىل اتساق العمليات مع املعايري
نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات
تسجيل معلية البحث والفحص امل ُنفذة يف لك طلب
تسجيل البياانت مبا يسمح عتعقب العمل الفردي
تسجيل معليات التدقيق يف نما اإدارة اجلودة
تسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري املتسقة مع املعايري
تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصحيحية
تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائية
تسجيل واثئق معليات البحث
توثيق مسار البحث ألغراض داخلية ،وينبغي أأن تتضمن السجالت:
" "1تسجيل قواعد البياانت املس تخدمة يف البحث
" "2تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت أأثناء البحث
" "3تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث
" "4تسجيل ا ألصناف وتركيباهتا املس تخدمة يف البحث
" "5تسجيل قامئة جبميع عياانت البحث املس تخدمة يف قواعد البياانت املس تخدمة
" "6تسجيل املعلومات ا ألخرى املتصةل ابلبحث
" "7تسجيل أأي قصور يف البحث وتربرر ذكل
" "8تسجيل أأي نقص يف وضوح املطالب
" "9تسجيل انعدا الوحدة
تقاررر بشأأن اإجراءات املراجعة ادلاخلية اخلاصة هبا
معلومات اإضافية حول املدخالت الإضافية للمراجعات ادلاخلية
التقررر املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة 26.21

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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 6.21توضيح ،مع الإشارة اإىل اخملطط التنم ميي ،الهيئات والليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن:
( أأ) فعالية نما اإدارة اجلودة؛
(ب) وتقد معلية التحسني املس متر.
عناء عىل الشلك  ،1ت ِّلكّف الإدارة املعنيني مبا ييل لضامن فعالية نما اإدارة اجلودة والتقد املس متر يف حتسني الإجراءات:
يضمن مس تعرض اإدارة اجلودة امتثال مكتب الفلبني لنما اإدارة اجلودة القامئ مع حتديد جمالت التحسني .ويضمن أأيض ًا
التوعية ابلس تجاعة ملتطلبات العمالء يف العمليات اجلوهرية وما يتصل هبا من مسارات دمع يف اإطار نما اإدارة اجلودة
ملكتب الفلبني .وررفع املس تعرض تقاررره اإىل املدرر العا .
وجيري فريق املراقبة ادلاخلية للجودة تدقيق ًا لك عامني (فعيل وتثبيت) وحييل نتاجئه اإىل الإدارة العليا ملكتب الفلبني خالل
اس تعراض الإدارة .وتش متل نتاجئ التدقيق عىل حالت الامتثال وعد الامتثال املكشوفة خالل التدقيق؛ وحتليل ألس باهبا
والتداعري التصحيحية والوقائية الالزمة مبا يف ذكل توارخي اإجنازها ومتاععة التدقيق .وررفع فريق ضبط اجلودة ادلاخيل تقاررره
اإىل مس تعرض اإدارة اجلودة.
تقمي فعاليته .وجتري تقياميً للنما لك
وتط ّبِّق شعبة اإدارة اجلودة نما اس تعراض جودة الرباءات يف مكتب الرباءات و م
س تة ( )6أأشهر يشمل نتاجئ اس تعراض جودة البحث والفحص والقضااي قيد الفحص وإاجراء اس تعراض اجلودة وتعليقات
املودعني أأو الفاحصني واقرتاحاهتم .وععد التقيمي ،تو ِّ ّجه توصيات بشأأن اختاذ تداعري تصحيحية أأو وقائية وتعديل املعايري أأو
الس ياسات املتعلقة عنما اس تعراض جودة الرباءات اإىل رئيس اإدارة اجلودة يك ينمر فهيا .وترفع شعبة اإدارة اجلودة تقارررها
اإىل مدرر املكتب.
وإاضافة اإىل ذكلُ ،جترى معليات تدقيق خارجية ملنح شهادة  ISO 9001ملكتب الفلبني لك ثالث ( )3س نوات فض ًال عن
تدقيق س نوي ملراقبة الامتثال.

 7.21توضيح كيف تبني الإدارة ملوظفهيا أأمهية الوفاء مبتطلبات املعاهدة واملتطلبات التنم ميية ،مبا يف ذكل:
( أأ) تكل املتعلقة هبذا املعيار؛
(ب) الامتثال لنما اإدارة اجلودة ابلإدارة.
من أأهداف مكتب الفلبني الاسرتاتيجية ضامن منح براءات جيدة يف الجال املناس بة .ويس تخد عدة أأساليب للتوعية عأأمهية
الاس تجاعة لرشوط املعاهدات واملتطلبات التنمميية:
يف اإطار نما اإدارة اجلودة ،رروج مكتب الفلبني أأمهية الاس تجاعة ملتطلبات نما اإدارة اجلودة عن طريق فريق املراقبة
ادلاخلية للجودة اذلي جيري معليات تدقيق فعلية وتثبتية للتحقق من امتثال أأنشطة مكتب الفلبني لاللزتامات املزمعة
ل ألطراف املعنية وللنمم ا ألساس ية القانونية ،وحتديد فعالية نما اإدارة اجلودةُ .وحتال نتاجئ التدقيق اإىل الإدارة العليا ملكتب
الفلبني خالل اس تعراض الإدارة وإاىل رؤساء املاكتب والوحدات املعنيني واملوظفني املسؤولني عن املها املدقق فهيا عن
طريق اجامتعات جلنة اإدارة املكتب والاجامتعات الشهرية للشعبة .ويتخذ رؤساء املاكتب والقطاعات اإجراءات تصحيحية
ووقائية ملعاجلة أأوجه النقص اليت كشف عهنا التدقيقُ .وجترى أأيض ًا أأنشطة ملتاععة التدقيق من أأجل التحقق من تنفيذ
التداعري التصحيحية املتخذة ومن مدى فعالية تكل التداعري.
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وتشمل اس تعراضات الالزتامات وا ألداء عىل مس توى الفرد أأو الشعبة أأو املكتب قدرة املكتب والشعبة وفرادى الفاحصني
يقمي ا ألداء والالزتا مرتني يف الس نة لضامن
عىل الوفاء ابلزتاماهتم فامي خيص اجلودة واحرتا املواعيد وعدد الطلبات املعاجلة .و م
الوفاء ابللزتامات.

 8.21توضيح كيف ومىت ُجتري الإدارة العليا أأو املوظفون امللكفون ا ألعامل التية:
( أأ) اإجراء مراجعات اإدارية وضامن توفر املوارد املالمئة؛
(ب) مراجعة أأهداف اجلودة؛
(ج) ا ألتأكد من التوعية ع أأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أأقسا الإدارة املعنية.
ُجيرى اس تعراض نما اإدارة اجلودة القامئ يف مكتب الفلبني مرة يف الس نة عىل ا ألقل ولكام ر أأى املدرر العا ذكل رضور ًاي
أأو عناء عىل توصية مس تعرض اإدارة اجلودة لضامن مالءمة النما وفعاليته يف الاس تجاعة ملتطلبات العمالء/الزابئن وا ألطراف
املعنيةُ .وحتال نتاجئ الاس تعراض اإىل الإدارة العليا ملكتب الفلبني ملناقش هتا.
وإاضافة اإىل اس تعراض الإدارة املقرر ،تعقد اللجنة التنفيذية اجامتعات شهرية .ويشمل برانمج الاجامتع ما ييل:
" "1ختطيط ا ألهداف والغاايت والربامج؛ " "2واس تعراض وتقيمي ا ألهداف والغاايت والربامج؛ " "3ومتاععة املها املس ندة؛
" "4ومناقشة أأنشطة الشهر التايل؛ " "5والنمر يف تعليقات ا ألطراف املعنية؛ " "6واملسائل امللحة اليت جيب أأن تنمر فهيا
اللجنة التنفيذية فور ًا.
ُوحتال نتاجئ الاس تعراض اإىل جلنة اإدارة لك مكتب وإاىل املوظفني خالل اجامتعات الشعبة الشهرية وكذكل عرب الربيد
الإلكرتوين واملذكرات.
وفامي خيص مكتب الرباءات ،ينمر رئيس اإدارة اجلودة يف نتاجئ الاس تعراض ويعقد اجامتعات شهرية ملناقشة املشالكت
املتصةل مبامرسات الفحص وحتديد الاحتياجات من حيث املوارد البرشية أأو املعلوماتية وحتديث أأهداف اجلودة أأو مراجعهتا
عند الاقتضاء.
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 9.21توضيح ما اإذا كنت الإدارة العليا أأو املوظفون امللكفون جيرون مراجعة داخلية لنما اإدارة اجلودة وف ًقا للفقرات
:25.21 - 22.21
( أأ) مرة واحد س نو ًاي عىل ا ألقل (انمر الفقرة )22.21؛
(ب) ووفق ًا للنطاق ا ألدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف القسم  ،8عىل النحو التايل:
حتديد مدى استيفاء نما اإدارة اجلودة ملتطلبات املادة ( 21انمر الفقرات )"1"24.21 ،22.21؛
وحتديد مدى استيفاء البحث والفحص للمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بش أأن الرباءات (انمر الفقرات
)"1"24.21 ،22.21؛
(ج) وعطريقة موضوعية وشفافة (انمر الفقرة )22.21؛
(د) والاس تعانة مبدخالت ،مثل املعلومات ،وف ًقا للفقرات "6"-"2" 24.21؛
()) وتسجيل النتاجئ (انمر الفقرة .)25.21
جيري فريق املراقبة ادلاخلية للجودة معلية تدقيق داخلية مرتني ( )2يف الس نة (فعيل وتثبيت) وفق ًا ملعايري ا ألرزو اخلاصة بلك
اإجراءات العمل ومبا يشمل التحقق من جودة الإجراءات ونما اس تعراض جودة الرباءاتُ .وحتال نتاجئ التدقيق اإىل الإدارة
العليا ملكتب الفلبني خالل اس تعراض الإدارة يك تنمر فهيا.
وعىل مس توى مكتب الرباءات ،تعد شعبة اإدارة اجلودة تقررر ًا شهر ًاي عن نتاجئ نما اس تعراض جودة الرباءات يُعرض خالل
الاجامتع الشهري لإدارة مكتب الرباءات وي ُشفع ابلواثئق اخلاضعة للتدقيق ادلاخيل واخلاريج الس نوي .وينطوي التقررر عىل
نتاجئ اس تعراض جودة لك نواجت العمل ومهنا تقاررر البحث والفحص اذلي أأجري عىل عينات عشوائية من نما اس تعراض
جودة الرباءات .وحيدد أأيض ًا أأوجه النقص والشواغل أأو املشالكت اخلاصة ععملية البحث والفحص ويويص ابختاذ تداعري
ملعاجلة أأوجه النقص.
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 .2املوارد
 10.21مالحمة توضيحية :اإن منح صفة "اإدارة حبث دويل" يعين أأن الإدارة أأظهرت أأن دلهيا البنية التحتية واملوارد املطلوعة
دلمع معلية البحث والفحص .ويطالب الفصل  21اب ألتأكيد عىل قدرة الإدارة عىل ادلمع املس متر لهذه العملية مع التكيف مع
التغيريات اليت تطر أأ عىل أأعباء العمل والوفاء مبتطلبات نما اإدارة اجلودة .وينبغي أأن توفر الردود أأدانه هذا ا ألتأكيد.
املوارد البرشية:
" "1توفر معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن أأن مكية املوظفني:
كفية للتعامل مع تدفق العمل؛
وحتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية؛
وحتافظ عىل الإماكنيات اللغوية املتاحة لفهم ـ عىل ا ألقل ـ اللغات املكتوعة هبا الواثئق املطلوعة كحد أأدىن
واملشار اإلهيا يف القاعد  34أأو املرتمجة اإلهيا،
كفية وتتكيف مع أأعباء العمل.
" "2توفر وصف ًا للبنية التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفني الإداريني املهرة/املدرعني جيدً ا وتكيفهم مع
أأعباء العمل:
وعىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني تقني ًا وتسهيل معلية البحث والفحص؛
ولتوثيق السجالت.
" "1يس تويف مكتب الفلبني معايري التعيني من حيث عدد املوظفني عدوا كمل املمتتعني ابملؤهالت التقنية الاكفية لإجراء
وفاحصني ميتلكون شهادة يف الهندسة والعلو وخربة كبرية يف البحث عن
البحث والفحص .ويضم املكتب مئة فاحص َ
الرباءات وحفصها .ولضامن تعيني موظفني أأكفاء ،يعمتد مكتب الفلبني معلية رابعية لتعيني واختيار لك الفاحصني .ويوفر
املكتب برانمج تدريب م
منمم وشامل وقامئ عىل الكفاءات .وفض ًال عن ذكل ،ينتفع لك الفاحصني عدورات تدريبية داخلية
وخارجية مس مترة تركز عىل حتسني هماراهتم يف َ
جمايل البحث والفحص.
ووفق ًا ملا تقتضيه جلنة الفلبني للخدمة املدنية ،ميتكل فاحصو مكتب الفلبني شهادات يف الهندسة والعلو الطبيعية والعلو
الطبية وغريها من اجملالت العلمية .وجيب أأن ركونوا حاصلني عىل رخصة الفحص املهنية من جلنة تنممي املهنيني وخدمة
الفحص املهنية التاععة للجنة اخلدمة املدنية.
وميتكل العديد من الفاحصني شهادات عليا أأو يتاععون حالي ًا دراساهتم .ويوفر مكتب الفلبني ادلمع للك الفاحصني يف مواصةل
تعلميهم العايل .و أأقا املكتب رشاكة مع معهد ماعوا للتكنولوجيا وهو املؤسسة ا ألوىل للعلو والهندسة يف الفلبني فامي خيص
برامج خمصصة لتأأهيل فاحيص طلبات الرباءات يف جمالت تكنولوجية متخصصة للغاية .والتحق عدد من الباحثني
والفاحصني ملكتب الفلبني مباجس تري علو يف الهندسة البيولوجية .وجيري حالي ًا اإعداد برانمج مماثل للمجالت املياكنيكية.
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ومن اجلدرر ابذلكر أأن س تني ( )60فاحص ًا – أأي أأكرث من نصف الفاحصني – رمتتعون خبربة يف البحث والفحص ترتاوح عني
أأرعع ( )4س نوات وتسع وثالثني ( )39س نة .وخيضع لك الفاحصني اجلدد لربانمج تدرييب م
منمم وشامل وقامئ عىل الكفاءات
رزودمه ابملس توى الالز من الكفاءات لإجراء البحث والفحص.
ويوجه فاحيص مكتب الفلبني مرشفون ذوو خربة عالية يف اإطار معلية ضبط للجودة مكونة من مرحلتني وتشمل لك تقاررر
البحث والفحص .وميتكل لك املرشفني عىل شعب البحث شهادات جامعية تقنية وإادارية ورمتتعون خبربة مس تفيضة يف َ
جمايل
البحث والفحص تبلغ  15عام ًا عىل ا ألقل .وينتفع لك املرشفني عتدريبات مس مترة داخلية وخارجية لتحديث كفاءاهتم وحتسيهنا
يف اس تعراض جودة الرباءات فض ًال عن تدريب الفاحصني وتوجهيهم.
وفامي خيص القاعدتني  "3"1.36و "3"1.63اللتني تلزمان الفاحصني ابلإملا ابللغات الرضورية عىل ا ألقل لفهم اللغات احملرر
هبا أأو املرتمج اإلهيا احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار اإلهيا يف القاعدة  ،34رمتتع فاحصو مكتب الفلبني مبهارات عالية وفهامً كبري ًا
للغة الإنلكزيية الواسعة الاس تخدا .
ويتقن لك الفاحصني اللغتني الفلبينية والإنلكزيية قراء ًة وكتاعة .ويمل ععض الفاحصني علغات أأجنبية أأخرى مثل الياابنية
أأو املاندارية أأو ا ألملانية أأو الإس بانية أأو الفرنس ية.
" "2ينتفع فاحصو الرباءات اجلدد عدورة تدريبية مكثفة لزتويدمه ابلكفاءات واملهارات والقدرات الالزمة والواجبة قبل
تعييهنم يف اإحدى شعب الفحص .وهذه ادلورة عبارة عن دراسة معمقة للنمم ا ألساس ية والقواعد يف الفلبني ومواد نمرية
ومعلية تركز عىل تطورر املهارات والكفاءات يف َ
جمايل البحث والفحص املوضوعي.
وفامي خيص كبار الفاحصني ،يوفر مكتب الفلبني فرص ًا للتعمل املس متر عن طريق حمارضات وندوات ودورات يقدهما أأساتذة
جامعات أأو علامء فلبينيون عادوا ععد اإمتا شهادة ادلكتوراه يف اخلارج وماكتب خمتلفة للملكية الفكرية .وتتاح فرص التعمل
املس متر أأيض ًا للفاحصني عن طريق زمالت لشهادات ماجس تري.

املوارد املادية
" "3وصف البنية التحتية املوجودة لضامن توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا
املعلومات دلمع معلية البحث والفحص واحملافمة علهيا؛
" "4وتوفر احلد ا ألدىن من الواثئق كام تنص القاعدة  34والنفاذ اإلهيا وترتيهبا جيدً ا واحملافمة علهيا ألغراض البحث
والفحص .وعيان ما اإذا كنت ورقية أأو يف عطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإلكرتونية ،وماكن احلفظ.
" "5وصف تعلاميت كيفية التنفيذ:
ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والالزتا هبا؛
ولتباع اإجراءات العمل عدقة وثبات؛
وتوثيق اإجراءات العمل وتقدميها للموظفني واحملافمة عىل حتدرهثا وتعديلها عند احلاجة.
" "3يسعى مكتب الفلبني اإىل مواكبة أأحدث التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلمع الفاحصني يف
اإجراء البحث والفحص ول س امي يف جمال اخلوادمي والش باكت املتقدمة .وإاضافة اإىل ذكل ،تُس تخد برجميات خمصصة يف
معليات البحث والفحص.
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ويس تخد مكتب الفلبني نما الويبو ألمتتة امللكية الصناعية مع ختصيصه لتدفق العمل يف مكتب الفلبني .ويتاكمل نما أأمتتة
امللكية الصناعية مع ا ألنممة املطورة داخلي ًا مبا يف ذكل نماما الإيداع الش بيك وسداد الرسو من أأجل معاجلة لك مراحل
طلبات الرباءات والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة والعالمات التجارية.
ويوفر نما أأمتتة امللكية الصناعية عدد ًا من الوحدات تؤدي دور ًا حمور ًاي يف مراحل متنوعة من معلية البحث والفحص ويه
( )1وحدة قامئة املها – ترصد لك مرحةل من مسار الفحص وتوفر تفاصيل أنية عن وضع لك الطلبات؛ ( )2وحدة تدفق
العمل – ويه عبارة عن ملف اإلكرتوين جيمع معلومات أنية عن لك املعامالت املتعلقة ابلطلبات؛ ( )3وحدة الإشعارات –
تساعد الفاحصني عىل اإعداد تقاررر الفحص عتوفري قوالب منوذجية وإارشادمه اإىل اخلطوة التالية الواجب اختاذها؛
( )4وحدة البحث – تتيح للفاحصني النفاذ اإىل طلبات التصاممي الصناعية ومناذج املنفعة والرباءات املودعة حملي ًا واملنشورة
وغري املنشورة؛ ( )5نما اإدارة الواثئق الإلكرتونية – يتيح النفاذ اإىل النسخ الإلكرتونية من املراسالت مع املودع.
ويعمل مكتب الفلبني حالي ًا عىل حتسني مسارات ا ألعامل فيه وتعزرز فعاليهتا يف جمالت حيوية من معلية البحث والفحص
مبا يف ذكل منصات للمراسالت الش بكية واس تعراض اجلودة والإخطارات النية والبحث عن الرباءات.
وفامي خيص عنية الش بكة ،وضع مكتب الفلبني ح ًال أأمني ًا كم ًال ومتاكم ًال يبد أأ جبدار أأمين معزز عنما ملنع التسلل مزود
خبواص ماكحفة الفريوسات والبوت والسخا  ،و IPSecويه ش بكة افرتاضية خاصة لالتصالت املؤمنة عني موقعني .ومبدل
الش بكة مزود ععقدتني اإنرتنت بسعة كفية خلدمة الش بكة لكها ومشغل احتياطي يف حال تعطل اإحدى العقدتني .واخلادو
افرتايض فيؤدي ذكل اإىل تّسيع تشغيل أأنممة التطبيقات وعرضها مع ضامن أأطول مدة تشغيل .وتعاقد مكتب الفلبني مع
خدمات لتخزرن البياانت عىل السحاعةُ ،وجترى معليات حفظ البياانت والاختبار ابنتما .
" "4وميكن لفاحيص مكتب الفلبني النفاذ اإىل قواعد عياانت الرباءات وغري الرباءات التالية:
( أأ) منصة البحث التجارية تومسون لالعتاكر اليت تغطي مؤرش الرباءات العاملي دررونت ()DWPI؛
(ب) قاعدة عياانت  WIPSالعاملية اليت حتتوي عىل النص الاكمل لطلبات الرباءات من الولايت املتحدة و أأورواب
والياابن وكوراي والصني مبا يف ذكل طلبات معاهدة الرباءات الصادرة قبل عا 1975؛
(ج) قواعد البياانت املتاحة للجمهور مثل " "1احمللل املفتوح لتصنيف الاحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقية
()OSPIN؛ " "2املركز الوطين للمعلومات يف جمال التكنولوجيا احليوية ()NCBI؛ " "3اخملترب ا ألورويب
للبيولوجيا اجلزيئية – املعهد ا ألورويب للمعلوماتية احليوية ( )EMBL EBIللبحث عن قوامئ التسلسالت؛
" 3GPP "4لتكنولوجيات التصالت؛ " "5نما الويبو للنفاذ املركزي اإىل تقاررر البحث والفحص
()WIPO Case؛ " "6ركن الرباءات؛
(د) قواعد عياانت مثل  PubMedاليت تتيح مقالت غري متعلقة ابلرباءات يف جمال الكميياء والبيولوجيا اجلزيئية
والعلو قبل الّسررية ،و The Lensللبحث عن تسلسالت شامةل للحمض النووي والربوتني؛
()) املكتبة الرمقية للملكية الصناعية ( )IPOPHL IPDLوقاعدة البياانت ادلاخلية ملكتب الفلبني
(نما أأمتتة امللكية الصناعية)؛
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(و) قواعد البياانت الوطنية ملاكتب أأخرى للملكية الفكرية مثل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات
التجارية ،واملنصة الياابنية ملعلومات الرباءات ( ،)J-PATPLATونما  AUSPATا ألسرتايل،
و ،Espacenetوالش بكة املتقدمة للملكية الصناعية (.)AIPN
وعىل الرمغ من امتثال مكتب الفلبني ملتطلبات احلد ا ألدىن للواثئق ،فس ُت معزز خيارات املكتب ونطاق حبثه قريب ًا ابلنفاذ اإىل
منصة  STNو ،IEEE Digital Exploreويتفاوض املكتب حالي ًا عىل النفاذ اإىل .EPOQUENet
" "5وتتوفر عىل املوقع الإلكرتوين ملكتب الفلبني لك املعلومات الالزمة بشأأن اإجراءات العمل واملبادئ التوجهيية والواثئق
املرجعية مثل قانون امللكية الفكرية والالحئة التنفيذية ودليل ممارسات حفص الرباءات .وميكن الاطالع عىل دليل اجلودة
والإصدارات واملذكرات والتعلاميت الإدارية اخلاصة عنما اس تعراض جودة الرباءات عرب املوقع ادلاخيل ملكتب الفلبني.
وتُبلغ أأي حتديثات أأو تعلاميت عرب امجلعية العامة ملكتب الرباءات أأو اجامتعات اإدارة مكتب الرباءات أأو الاجامتعات الشهرية
للشعبة أأو الاجامتعات اخلاصة املعقودة عند احلاجة.

موارد التدريب:
" "6وصف البنية التحتية للتدريب والتطورر والربانمج اذلي يضمن أأن مجيع املوظفني املسؤولني عن معلية البحث
والفحص:
ركتس بون املهارات واخلربات الالزمة وحيافمون علهيا؛
وعىل وعي ات ع أأمهية الامتثال ملعايري ورشوط اجلودة.
الربانمج التدرييب لفاحيص الرباءات اجلدد
حبلول اترخي تعيني املكتب كإدارة للبحث ادلويل ،س يكون الفاحصون اجلدد مزودرن مبهارات حفص الرباءات وقادررن عىل
اإجراء البحث والفحص املوضوعي عأأنفسهم.
ويطبق مكتب الفلبني برانجم ًا للتدريب وعناء القدرات قامئ ًا عىل الكفاءات م
وموهج ًا اإىل فاحيص الرباءات لضامن جودة البحث
والفحص .ويقو تكورن الكفاءات عىل برانجمني هام ( )1برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد؛ ( )2وبرانمج التدريب
املس متر .ويع ّد الربانمج ا ألول اذلي اس تحدثه مكتب الفلبني برانجم ًا تدريبي ًا منمامً وشام ًال للغاية جيمع العنارص الوجهية من
الربامج التدريبية ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب ا ألورويب
للملكية الفكرية .وينقسم ذكل الربانمج اإىل ثالث ( )3مراحل.
أأما املرحةل ا ألوىل فتغطي املفاهمي ا ألساس ية للبحث يف الرباءات وحفصها واملامرسات والإجراءات وا ألحاك القانونية وا ألمتتة
فض ًال عن التمنية الشخصية واملهنية.
و أأما املرحةل الثانية فتخص التدريب عىل التكنولوجيا .اإذ م
يعني الفاحصون اجلدد يف ُشعب الفحص حيث يعاجلون طلبات
فعلية ويطبقون ما درسوه .ويرشف علهيم كبار الفاحصني خالل تكل املرحةل.
و أأما املرحةل الثالثة فتشمل تدريب تمكييل عىل الفحص والبحث وغريهام من جمالت امللكية الفكرية وفق ًا للتقيمي خالل
املرحلتني الساعقتني .وفامي خيص برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد ،تُس تخد مهنجيات خمتلفة مثل احملارضات
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والعمل امجلاعي والعروض والاختبارات والامتررن وحلقات العمل لضامن التعمل الفعالُ .وجيرى تقيمي ععد لك مرحةل من
مراحل ذكل الربانمج.

تقيمي الكفاءات
خيضع فاحصو الرباءات اجلدد لتقيمي ععد لك مرحةل من برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد .ول ي ُسمح ملتدرب يعجز عن
اإثبات هماراته يف البحث والفحص خالل املرحةل ا ألوىل ابلنتقال اإىل املرحةل الثانية أأو التدريب اخلاص عىل التكنولوجيا.
وخالل املرحةل الثانية ،ميكن للمرشف أأو مساعده التعليق عىل كفاءات املتدرب.
ويف املرحةل الثانية ،جيب عىل املتدرعني اإجناز س تة ( )6تقاررر حفص متتالية دون أأخطاء .ولكام أأخطأأ متدرب مبوجب
القسمني  1و( 2البحث وا ألهلية للرباءة ووضوح املطالبات) من املعايري القامئة لنما اس تعراض جودة الرباءات ،اضطر
لإعداد س تة ( )6تقاررر اإضافية حىت يس تويف رشط التقاررر الس تة املتتالية اخلالية من ا ألخطاء .وقد يتجاوز عدد الطلبات
ما هو مطلوب اإذا ر أأى املدرب حبمك تقدرره أأن املتدرب حيتاج اإىل مزيد من املامرسة يف موضوعات معينة.
وختضع نواجت معل لك فاحيص الرباءات ملرحلتني من ضبط اجلودة ادلاخلية جيرهيام مساعد املرشف (مساعد رئيس الشعبة)
واملرشف (رئيس الشعبة).

برانمج التدريب املس متر
سعي ًا اإىل تعزرز قدرات الفاحصني املوجودرن وكفاءاهتم ،يوفر مكتب الفلبني برانمج تدريب مس متر .ويشمل ذكل الربانمج
دورات متقدمة وحلقات معل وندوات عن البحث عن الرباءات وحفصها يف جمالت تكنولوجية متنوعة فض ًال عن
التكنولوجيات اجلديدة والناش ئة واملس تجدات يف الترشيعات املتعلقة ابلرباءات واملامرسات والإجراءات وزايرات القطاعات
اليت تس تخد تكنولوجيات متقدمة .و أأقا مكتب الفلبني رشاكة مع اإدارة العلو والتكنولوجيا يف اإطار برانمج الباحثني
العائدرن يف عا  2011وهو برانمج هيدف اإىل تعزرز املوارد البرشية العلمية والتكنولوجية الوطنية عن طريق نقل املعارف
واخلربات اجلديدة املتنوعة .ويف اإطار ذكل الربانمج ،يق ِّّد احلاصلون عىل ادلكتوراة من اخلارج والتاععون لإدارة العلو
والتكنولوجيا حمارضات ودورات تدريبية لفاحيص الرباءات يف جمالت تكنولوجية حمددة.
وكث مف مكتب الفلبني أأنشطة تكورن الكفاءات فيه يف َ
جمايل البحث والفحص ابلشرتاك مع ماكتب أأخرى للملكية الفكرية
وإادارات دولية ول س امي مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب الياابين
للرباءات فض ًال عن الويبو .وإاضافة اإىل ذكل ،انتفع فاحصو الرباءات عدورات ّ
التعمل عن ععد اليت توفرها الويبو والأكدميية
ا ألوروعية للرباءات وماكتب أأجنبية للملكية الفكرية .ويوفر مكتب الفلبني دورات تدريبية للفاحصني واملوظفني الإداريني
ويبلغهم عأأحدث املس تجدات يف نما معاهدة الرباءات ابلتعاون مع شعبة الويبو املعنية مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وسعي ًا اإىل مواصةل تطورر كفاءات املوظفني واحلفاظ عىل قدراهتم وحامس هتم العالية ،يوفر مكتب الفلبني برانمج زماة
ملاجس تري الهندسة البيولوجية اخملصص لالس تجاعة لالحتياجات التقنية لفاحيص مكتب الفلبني .وهذه الشهادة موفرة
ابلشرتاك مع معهد ماعوا للتكنولوجيا وهو املؤسسة ا ألوىل للعلو والهندسة يف الفلبني ومركز للمتزي يف دراسة الهندسة وفق ًا
للجنة التعلمي العايل ومؤسسة معمتدة دلى جملس الاعامتد للهندسة والتكنولوجيا .وجيري اس تحداث برانمج مماثل للفاحصني
يف اجملالت املياكنيكية.
ويوفر مكتب الفلبني أأيض ًا دورات تدريبية عىل ممارسات معاهدة الرباءات وإاجراءاهتا ومس تجداهتا فض ًال عن نما اإدارة جيد
لفائدة فاحيص الرباءات واملوظفني الإداريني لكهيام.
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الرقاعة عىل املوارد:
" "7وصف النما املوجود لرصد املوارد املطلوعة وحتديدها ابس مترار:
لتلبية الطلب؛
وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص البحث والفحص.
يوجد نما مؤمتت لرصد عبء العمل واملها املس ندة من خالل نما أأمتتة امللكية الصناعية .وتصدر وحدة اإدارة السجالت
تقررر ًا شهر ًاي عن الطلبات املس ندة ولك نواجت العمل اليت خيرهجا فاحصو الرباءات يف خمتلف الشُ عب .وعناء عىل التقررر،
حتدد اإدارة مكتب الرباءات رضورة الاس تعانة عفاحيص براءات اإضافيني أأو اإعادة توزيعهم من جمال تكنولويج اإىل أخر من
أأجل مواكبة زايدة الطلبات عند الاقتضاء.
ومن حيث الرصد املس متر ملعايري اجلودة وحتديد املوارد الالزمة لالمتثال لها ،تصدر اإدارة اجلودة تقررر ًا شهر ًاي عن نتيجة
اس تعراض جودة نواجت معل الفاحصني .ويش متل التقررر عىل نتيجة اس تعراض اجلودة مبا يف ذكل حالت الامتثال وعد
الامتثال فض ًال عن توصيات عتعيني مس تعريض جودة اإضافيني أأو حتديد موارد أأخرى لزمة عند الاقتضاء .ويُق مد التقررر
اإىل اإدارة مكتب الرباءات يك تنمر فيه وتوافق عليه.

 .3تنممي عبء العمل الإداري
 11.21توضيح كيفية تنفيذ املامرسات والإجراءات التالية بش أأن التعامل مع طلبات البحث والفحص و أأداء الوظائف املتعلقة
هبا ،مثل اإدخال البياانت والتصنيف:
" "1أليات مراقبة فعّاة خبصوص اإصدار تقاررر البحث والفحص يف الوقت املناسب وابملس توى املطلوب وفق ًا
ملعايري اجلودة املطلوعة من الإدارة املعنية؛
" "2وأليات مراقبة مالمئة بش أأن تقلبات الطلب و إادارة ترامك العمل.
" "1ررصد نما أأمتتة امللكية الصناعية معاجلة الطلبات من الإيداع حىت مرحةل ما ععد النرش .فعند الإيداع ،يدخل القسم
املتلقي البياانت اليت تشمل البياانت الببليوغرافية املرفوعة عىل النما  .وحتدد وحدة اإدارة السجالت تصنيف ًا أأولي ًا عام ًا
لإس ناد الطلب اإىل الشعبة املعنية .مث حيدد الفاحص التصنيف احملدد للطلب ععد النمر فيه.
وترصد وحدة اإدارة السجالت نرش الطلبات وتقاررر البحث يف املواعيد املقررة ُوختطر الفاحصني هبا قبل حلول تكل
املواعيد .وميكن للمرشفني (رؤساء الشُ عب) ومساعدهيم (مساعدو رؤساء الشُ عب) والفاحصني رصد أأعباء العمل والجال
اخملتلفة ابس تخدا نما أأمتتة امللكية الصناعية .و ِّ ّيبني النما وضع لك طلب براءة من الإيداع اإىل املنح .وررصد مسارات
تدفق ا ألعامل والإجراءات وا ألوضاع واملهل والجال القانونية مث ًال لإصدار تقاررر البحث واملنشورات وتقاررر الفحص.
وتراقب اإدارة مكتب الرباءات ابنتما صدور تقاررر البحث يف مواعيدها املقررة ومعاجلة الطلبات ونرشها.
" "2ويواصل مكتب الفلبني حتسني فعاليته عتقليص مدة املعاجلة (من الإيداع اإىل املنح) ومواكبة التغريات يف الطلبات عن
طريق عدة تداعري مهنا تقليص عبء العمل املرتامك ونرش الطلبات يف مواعيدها وإاعادة اإس ناد الطلبات اإىل الشُ عب ا ألخرى
ملوازنة أأعباء العمل عند الإماكنية.
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و ِّّ
يقد مكتب الرباءات الزتامه الس نوي عتقليص ترامك عبء العمل ومعاجلة الطلبات احلالية يك تعمل الشُ عب وا ألفراد عىل
الوفاء عه.

 .4ضامن اجلودة
 12.21فامي ييل اإجراءات ضامن اجلودة املطلوعة لإصدار تقاررر البحث والفحص يف الوقت املناسب وابملس توى املطلوب من
اجلودة وفقا للمبادئ التوجهيية .وينبغي توضيح كيفية تنفيذ ما ييل ،مبا يف ذكل اس تخدا قوامئ الرصد للتحقق من التقاررر قبل
اإصدارها أأو لرصد معيار اجلودة كجزء من معلية الاس تعراض ععد الإصدار:
" "1نما داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذلايت ،يشمل التحقق من أأعامل البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها:
لالمتثال لهذه املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص؛
ولإرسال ردود ا ألفعال للموظفني.
" "2نما لقياس البياانت ومجعها ورفع التقاررر .و إاظهار كيفية اس تخدا الإدارة للنما لضامن التحسني املس متر
للعمليات املتبعة.
" "3نما للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل البحث والفحص والقضاء عىل املسببات
والوقاية من حدوث املشالك جمدد ًا.
ملكتب الفلبني مس تواين من ضامن جودة الرباءات لإصدار تقاررر البحث والفحص جبودة عالية يف الجال املقررة .وينطوي
املس توى ا ألول – وهو ضامن اجلودة ادلاخيل – عىل أأن يفحص مساعد املرشف (مساعد رئيس الشعبة) واملرشف
(رئيس الشعبة) لك نواجت العمل ،ومهنا تقاررر البحث والفحص ،قبل اإرسالها اإىل املودع .وإاذا م
تعني اإجراء أأي تصحيحات يف
تقررر الفحص ،يُعاد التقررر اإىل الفاحص يك رراجعه عىل النحو الواجب .مث يفحص مساعد املرشف واملرشف التقررر املراجع
جمدد ًا قبل املوافقة عليه وإارساهل اإىل املودع اإن مل يتطلب التقررر أأي تصحيح اإضايف.
وفض ًال عن ذكل ،يس تخد مكتب الفلبني نما الفريق الثالف  يف اإجراء البحث .اإذ يعاجل الفاحص ا ألسايس الطلب
الواجب حبثه ويستشري زميلني ( )2ويس تعني هبام للمساعدة يف البحث .ويضع لك مهنم خطته وجيري حبثه مث يناقش
الفاحصون الثالثة النتاجئ لتحديد حاة التقنية الصناعية الساعقة املناس بة أأو الأكرث وجاهة للطلب .وتضمن تكل املهنجية
اإجراء حبث معمق واستنفاد لك اإماكانت البحث وقواعد البياانت.
ويف املس توى الثاين وهو نما اس تعراض جودة الرباءاتُ ،ختتار تقاررر البحث والفحص عشوائي ًا لتخضع لالس تعراض
وفق ًا ملعايري اجلودة اليت حددهتا اإدارة اجلودة .وجيري ذكل الاس تعراض شهر ًاي وخيضع حنو  7ابملئة من لك تقاررر الفحص
الصادرة س نو ًاي لس تعراض اجلودة يف اإطار اإدارة اجلودة .وتوثمق نتاجئ اس تعراض اجلودة ويع ّد تقررر ًا شهر ًاي عهنا.
وتوجد أليات تصحيحية ووقائية يف حاة كشف حالت عد الامتثال .وحبسب طبيعة حاة عد الامتثال ،ميكن اإصدار
تقررر حفص أأو اإعادة حفص لحق .وتفاد ًاي لتكرار حالت عد الامتثال ،ول س امي تكل املتعلقة عقضااي ا ألهلية للرباءة ،تناقش
جلنة اإدارة اجلودة املسأأة وتعمتد س ياسات جديدة أأو تعدل الس ياسات القامئة يك ينفذها املكتب .ويف حال تكرار حالت
عد الامتثال الصادرة عن فاحص حمدد ،يوىص ابإعادة التدريب عىل ا ألدوات أأو الاختصاص.
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 .5التواصل
التواصل عني الإدارات:
مالحمة توضيحية :ينبغي للك اإدارة أأن تعمل عىل التواصل عفعالية مع الإدارات ا ألخرى
(ملحوظة :هذه النقطة للعمل فقط .وليس من الرضوري الرد علهيا وفقا لقالب الفقرة )13.21
 14.21توفري الامس واملسمى الوظيفي وعياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل الإدارات واذلي
يتوىل مسؤولية:
( أأ) املساعدة يف حتديد ونرش أأفضل املامرسات املتبعة عىل صعيد الإدارات؛
(ب) ودمع التحسني املس متر؛
(ج) وتوفري التواصل الفعّال مع الإدارات ا ألخرى للسامح عتلقي ردود ا ألفعال الّسيعة مهنا لتقيمي املسائل النمامية
احمل متةل ومعاجلهتا.
عياانت املعنيني ابجلودة:
املهندس مرييتو كراج ،رئيس شعبة اإدارة اجلودة ()merito.carag@ipophil.gov.ph
الس يدة رونيلامييف رميوكيلو ،املرشفة عىل مس تعريض اجلودة يف اإدارة اجلودة
()ronilemmavi.remoquillo@ipophil.gov.ph
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 15.21التواصل مع املس تخدمني و إارشادمه:
وصف النما املوجود لرصد ردود أأفعال العمالء والاس تفادة مهنا ،مبا يف ذكل العنارص التالية كحد أأدىن:
" "1نما مالمئ ملا ييل:
الترصف يف الشاكوى و إاجراء التصحيحات؛
واختاذ الإجراءات التصحيحية و /أأو الوقائية حيامث أأمكن؛
وتقدمي الردود للمس تخدمني.
" "2اإجراء ملا ييل:
رصد رضا املس تخدمني و أأفاكرمه؛
وضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.
" "3اإرشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني (خاصة مودعي الطلبات غري ا ُمل َمثَلني من قبل
أأطراف أأخرى) بش أأن معلية البحث والفحص ،وتقدمي التفاصيل بش أأن ماكن النفاذ اإىل تكل املعلومات ،عىل سبيل
املثال راعط ل إالرشادات عىل موقع الإدارة الإلكرتوين أأو مراجع اإرشادية.
" "4حتديد ما اإذا كنت الإدارة تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للمس تخدمني وكيفية ذكل.

PCT/CTC/30/2 Rev.
Annex I
36

يس تخد مكتب الفلبني ألية التعليقات التالية:

الشلك 3
تدفق معل التعليقات عىل نما اس تعراض جودة الرباءات

" "1مكتب الإدارة الاسرتاتيجية ملكف عتلقي تعليقات العمالء وشاكوهيم عن طريق اس امترات تعليقات العمالء والربيد
الإلكرتوين والربيد العادي والهاتف وصندوق اقرتاحات مكتب الفلبنيُ .وحتال الشاكوى والتعليقات اإىل رؤساء املاكتب
والإدارات املعنية لختاذ الإجراءات املناس بة .وحتال التعليقات أأو املشالكت املرتبطة ابلفحص اإىل اإدارة اجلودة لتقيميها واختاذ
الإجراءات التصحيحية الالزمة .ويُبلغ العمالء واملش تكون عنتاجئ التقيمي والإجراءات املتخذة فهيا.
" "2وجيري مكتب الفلبني اس تبيا ًان لرضا العمالء عن طريق مكتب الإدارة الاسرتاتيجية .والاس تبيان همم ألنه يساعد
مكتب الرباءات عىل حتسني اخلدمات املقدممة .ويعد مكتب الإدارة الاسرتاتيجية اس امترة تعليقات العمالء ويوزعها عرب
الفاكس والربيد الإلكرتوين والربيد العادي ونقاط املرور وصندوق بريد مكتب الفلبني .وتُعاد الردود ابلطرق نفسها واملارة
يضعون اس امتراهتم يف صندوق داخل مكتب الفلبني .وقد تتاعع الاس امترات عرب الربيد الإلكرتوين أأو املاكملات الهاتفية.
ُوجتمع الردود وتو محد وتصنمف .ويعد مكتب الإدارة الاسرتاتيجية تقررر رضا العمالء اذلي حيتوي عىل حتليل اإحصايئ
وتعليقات وتوصيات عناء عىل النتيجة.
وجيري مكتب الرباءات أأيض ًا اجامتع ًا س نو ًاي ل ألطراف املعنية ملناقشة القضااي والشواغل املرتبطة مبامرسات البحث والفحص.
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" "3و" "4ونرش مكتب الفلبني قانون امللكية الفكرية ولحئته التنفيذية ،ودليل ممارسات حفص الرباءات ،وقانون النفاذ
العا اإىل ا ألدوية اجليدة عأأسعار معقوة لس نة  2008ومبادئه التوجهيية ،وإاجراء طلب مناذج املنفعة والتصاممي الصناعية
والرباءات وإايداع الطلبات يف اإطار معاهدة الرباءات وجدول الرسو  .وميكن الاطالع عىل تكل املنشورات أأيض ًا عىل املوقع
الإلكرتوين ملكتب الفلبني.
وا ألهداف النوعية ملكتب الفلبني متاحة أأيض ًا للجمهور عرب املوقع الإلكرتوين ذاته.

 16.21التواصل مع الويبو واملاكتب املعينة وا ُملختارة:
وصف الكيفية اليت حتقق هبا الإدارة التواصل الفعال مع املكتب ادلويل واملاكتب املعينة وا ُملختارة .وابلتحديد
وصف الكيفية اليت تضمن هبا الإدارة تقيمي ردود ا ألفعال ومعاجلهتا بّسعة.
يف اترخي التعيني ،س يكون مدرر مكتب الرباءات املسؤول اذلي س يحدده مكتب الفلبني للتواصل مع املكتب ادلويل للويبو
واملاكتب املع مينة واخملتارة.

 .6التوثيق
 17.21مالحمة توضيحية :جيب وصف وتنفيذ نما اإدارة اجلودة عوضوح حبيث ميكن رصد مجيع العمليات داخل الإدارة
واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا ومراقبهتا ومراجعة اتساقها مع املعايري .ويمت ذكل من خالل الواثئق اليت تشلك دليل الإدارة
اخلاص ابجلودة (انمر الفقرة .)18.21
(ملحوظة :هذه النقطة للعمل فقط .وليس من الرضوري الرد علهيا وفقا لقالب الفقرة )17.21
 18.21تريم الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة اإىل توثيق الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل ،مثل التصنيف
والبحث والفحص والعمل الإداري املتعلق عذكل .وعىل وجه اخلصوص ،يشري دليل اجلودة اإىل أأماكن العثور عىل التعلاميت
بش أأن الإجراءات الواجب اتباعها.
و ألغراض هذا التقررر ،ينبغي توضيح ما ييل:
( أأ) الواثئق اليت يت أألف مهنا دليل اجلودة واليت ُأعدت و ُوزعت؛
(ب) الوسائط اليت تنتقل من خاللها (النرش ادلاخيل ،الإنرتنت ،الش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال)؛
(ج) الإجراءات املتخذة ملراقبة الواثئق ،عىل سبيل املثال ،ترقمي النسخ ،النفاذ اإىل النسخة ا ألحدث.
ُأعدت الواثئق املكونة دلليل اجلودة ووزعت عىل املوظفني .واختذت تداعري مراقبة الواثئق مثل ترقمي الإصدارات وتُنرش
أأحدث نسخة داخلي ًا .ومجيع الواثئق متاحة عىل الش بكة ادلاخلية .وميكن الاطالع عىل لك الواثئق عرب املوقع ادلاخيل
(نما التواصل ادلاخيل ملكتب الفلبني).

PCT/CTC/30/2 Rev.
Annex I
38

 19.21توضيح ما اإذا كنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل:
" "1س ياسة اجلودة اب إلدارة مبا يف ذكل عيان واحض ابلزتا الإدارة العليا عنما اإدارة اجلودة؛
" "2نطاق نما اإدارة اجلودة ،مبا يف ذكل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهتا؛
" "3الهيلك التنم ميي ل إالدارة ومسؤوليات لك قسم من أأقسامه؛
" "4العمليات املوثقة ا ُملنفذة يف الإدارة مثل تلقي الطلبات الواردة والتصنيف والتوزيع والبحث والفحص والنرش
ومعليات ادلمع ،والإجراءات احملددة لنما اإدارة اجلودة ،أأو املراجع اخلاصة هبا؛
" "5املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات والإجراءات؛
" "6وصف التفاعل عني العمليات والإجراءات يف نما اإدارة اجلودة.
يضم دليل اجلودة ما ييل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

س ياسة اجلودة؛
نطاق نما اإدارة اجلودة؛
الهيلك التنمميي؛
املسارات املوثمقة اليت يضطلع هبا املكتب من الإيداع اإىل املنح؛
املوارد الالزمة لتنفيذ العمليات؛
التفاعل عني العمليات.
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 20.21توضيح أأنواع السجالت اليت حتتفظ هبا الإدارة ،مثل:
" "1حتديد أأي الواثئق ُحتفظ وماكن احلفظ؛
" "2نتاجئ مراجعة الإدارة؛
" "3ما يتعلق عتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛
" "4ا ألدة عىل اتساق العمليات واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا مع معايري اجلودة؛
" "5نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛
" "6معليات البحث والفحص ا ُملنفذة بش أأن لك طلب؛
" "7عياانت تسمح عتتبع وتعقب العمل الفردي؛
" "8جسالت معليات التدقيق يف نما اإدارة اجلودة؛
" "9الإجراءات املتخذة بش أأن املنتجات غري املتسقة مع املعايري ،عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛
" "10الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛
" "11الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛
" "12توثيق معليات البحث كام هو موحض يف القسم .7
يف مكتب الفلبني ،تتوىل أأمانة حفظ الواثئق والسجالت مسؤولية مجع السجالت وحفمها وحامرهتا والتخلص مهنا للك
مكتب أأو شعبة وفق ًا ملتطلبات شهادة  ISO 9001:2008التالية:
" "1حتديد أأي الواثئق ُحتفظ وماكن احلفظ؛
" "2نتاجئ مراجعة الإدارة؛
" "3ا ألدة عىل اتساق العمليات واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا مع معايري اجلودة؛
" "4نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛
" "5جسالت معليات التدقيق يف نما اإدارة اجلودة؛
" "6الإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري املتسقة مع املعايري ،عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛
" "7الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛
" "8الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ.
ُوحتفظ لك السجالت يف مكتب أأمانة حفظ السجالت.
ويف مكتب الرباءات ،وحدة اإدارة السجالت يه املسؤوة عن الاحتفاظ ابلسجالت التالية:
" "9معليات البحث والفحص املُنفذة بشأأن لك طلب؛
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" "10عياانت تسمح عتتبع وتعقب العمل الفردي؛
" "11توثيق معليات البحث كام هو موحض يف القسم .7
لك الواثئق حمتفظ هبا اإلكرتوني ًا يف نما أأمتتة امللكية الصناعية.
وفض ًال عن ذكل ،تتوىل شعبة تمنية املوارد البرشية مسؤولية الاحتفاظ ابلسجالت التالية:
" "12ما يتعلق عتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛
ولك السجالت حمتفظ هبا يف مكتب شعبة تمنية املوارد البرشية.

 .7توثيق معلية البحث
 21.21ألغراض داخلية ،ينبغي ل إالدارة توثيق معليات البحث هبا.
ينبغي عىل الإدارة أأن تبني:
( أأ) أأي من البنود التالية ُمدرج يف هذا السجل:
" "1قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإلهيا (مستندات الرباءات وغري الرباءات)؛
" "2ما اس تخد من لكامت البحث ،وتركيبات اللكامت والتشذيب؛
" "3اللغة (اللغات) املس تخدمة يف البحث؛
" "4ا ألصناف وتركيبات ا ألصناف اليت مت البحث عهنا ،عىل ا ألقل وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات أأو
ما يعادهل؛
" "5قامئة جبميع مجل البحث املس تخدمة يف قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإلهيا.
(ب) أأي معلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه ُأدرجت يف هذا السجل ،عىل سبيل املثال عيان موضوع البحث؛
وتفاصيل ذات صةل ابلبحث عىل الإنرتنت؛ وجسل ابلواثئق اليت مت الاطالع علهيا؛ وقواعد عياانت مفردات أأو
مرادفات أأو مفاهمي عىل الإنرتنت اإخل؛
(مالحمة توضيحية :ينبغي ل إالدارة اإدراج قامئة ابملعلومات ا ألخرى اليت قد حتصل علهيا لرصد معلية البحث
وحتسيهنا)
(ج) أأي احلالت اخلاصة ُوثقت وما اإذا كنت السجالت احملفوظة تشري اإىل أأي:
" "6تقييد للبحث ومربره؛
" "7غياب وضوح املطالبات؛
" "8غياب وحدة الاخرتاع.
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يتضمن نما أأمتتة امللكية الصناعية القوالب المنوذجية للك نواجت العمل ومهنا تقاررر البحث والفحص.
وتس مجل املعلومات التالية عن لك تقررر حبث:
" "1عياانت الطلب :رمق الطلب واترخي الإيداع والعنوان و أأول اترخي ل ألولوية؛
" "2التصنيف ادلويل للرباءات؛
" "3قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإلهيا؛
" "4لكامت البحث املس تخدمة؛
" "5الاستشهاد ابلواثئق وا ألجزاء املقتبسة؛
" "6عضو أأرسة الرباءات :عضو أأرسة الرباءات واترخي النرش؛
" "7طريقة البحث :عبارات وحقول وقواعد عياانت البحث وعدد النتاجئ والواثئق املطلع علهيا؛
" "8ر أأي مكتوب يف اإماكنية امحلاية مبوجب براءة نمر ًا اإىل تقررر البحث؛
" "9امس الفاحص واترخي الإجناز؛
وخالل حفص الإجراءات الشلكية ،يُبلغ عن حالت غياب وحدة الاخرتاع وغياب وضوح املطالبات وتقييد للبحث.
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الشلك 4
صورة لواهجة تدفق العمل يف نما أأمتتة امللكية الصناعية

 .8املراجعة ادلاخلية
 22.21مالحمة توضيحية :ينبغي أأن تع ّد الإدارة تقاررر عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا .وحتدد هذه املراجعات املدى
اذلي أأنش أأ عىل أأساسه نما اإدارة جودة استناد ًا اإىل ال منوذج الوارد يف الفصل  ،21واملدى اذلي يتفق فيه هذا النما مع
متطلبات نما اإدارة اجلودة واملبادئ التوجهيية للبحث والفحص .وينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة لبيان مدى
تطبيق هذه املتطلبات واملبادئ التوجهيية بشلك اثعت وفعال ،وينبغي أأن ُجترى مرة واحدة عىل ا ألقل يف الس نة .وفامي يتعلق
ابلنقطة  8.21من هذا ال منوذج ،جيوز ل إالدارة تقدمي معلومات اإضافية بش أأن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا القسم،
اإذا أأرادت.
 25.21 – 23.21تُرفع تقاررر هبذه الرتتيبات وفق ًا لل منوذج املذكور يف القسم  ،1أأعاله ،يف النقاط  .9.21 - 4.21وجيوز
ل إالدارة تقدمي معلومات اإضافية حول املدخالت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا القسم ،اإذا أأرادت.
جترى معليات تدقيق جودة داخلية مرتني ( )2يف الس نة (فعلية وتثبتية) وفق ًا ملتطلبات .ISO 9001:2008
وفض ًال عن ذكل ،يشرتط نما اس تعراض جودة الرباءات ملكتب الرباءات تدقيق ًا شهر ًاي يف جودة لك تقاررر البحث
والفحص لضامن اتساقها مع املعايري القامئة بشأأن ممارسات البحث والفحص.
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 .9الرتتيبات املتاحة ل إالدارات لعرض تقارررها عىل اجامتع الإدارات ادلولية
 26.21مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقاررر الواردة يف الفصل  :21رُرفع التقررر املبديئ املطلوب وفق ًا للفقرة  (26.21أأ)،
والتقاررر الس نوية املمكةل وفق ًا للفقرة (26.21ب) .و أأثناء الاجامتع غري الرمسي الثاين للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف كنبريا يف
املدة من  7-6فربارر  ،2012أأوىص الفريق ع أأنه عد ًل من تسلمي تقاررر كمةل لك مخس س نوات ،وحتديثات ترامكية يف
الس نوات البينية ،تسمل الإدارات أأي تقررر يف صورة تقررر كمل ،مع توضيح الاختالفات عن تقررر الس نة الساعقة ،عن
طريق اس تخدا خاصية "تتبع التغيريات" ،مث ًال ،أأو غري ذكل من صور الإيضاح .وعليه ،لن ي ُس تخد ععد قالب منوذج
التقاررر الس نوية املمكةل.
ِّّ
يقد مكتب الفلبني تقاررر يف املواعيد املقررة وفق ًا للفصل  21ابلنسق املنصوص عليه.
[ييل ذكل امللحق الثاين]
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امللحق الثاين
تقررر مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية عن
مكتب الفلبني للملكية الفكرية
تقيمي قدرات البحث والفحص ادلوليني
معلومات أأساس ية
 .1يف عا  ،2015طلب مكتب الفلبني للملكية الفكرية (مكتب الفلبني) املساعدة من مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية
فامي يتعلق ععز مكتب الفلبني عىل التقد عطلب ليصبح اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .ومن ممث وافق مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية عىل أأن ركون اإحدى الإدارات ادلولية اخملتصة لتقيمي
مدى مالءمة مكتب الفلبني ليكون اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
 .2ويف اإطار هذه العملية ،زار وف ٌد من مكتب الفلبني يف ديسمرب  2016مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية يف مدينة
كنبريا ا ألسرتالية حلضور حلقة معل عن العمليات اليت تقو هبا اإدارة البحث ادلويل .ومشلت املناقشات تقدمي لك مكتب حملة
عامة عن هيلك الفحص و أأنممة تكنولوجيا املعلومات و أأنممة اجلودة اخلاصة ابملكتب .وانطالق ًا من هذه املناقشات ومن
النمر ا أل ّويل يف الطلب املقد من مكتب الفلبني ،زار مسؤولن من مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية مكتب الفلبني يف يويم
 27و 28فربارر  2017لإجراء اس تعراض مستندي لعمليات مكتب الفلبني احلالية وقدراته املس تقبلية.
.3

وترد يف التقررر التايل نتاجئ التقيمي والزايرة.

معلومات عامة عن مكتب الفلبني
 .4يقع مكتب الفلبني يف عونيفاس يو غلوابل سييت يف مانيال الكربى .ويضم مكتب الفلبني س بع دوائر ،مهنا دائرة
الرباءات اليت تنقسم اإىل ُ 10ش َعب حفص تتناول خمتلف التكنولوجيات .وإاضاف ًة اإىل املكتب املوجود يف مدينة مانيال ،يضم
مكتب الفلبني أأيض ًا  13مكتب ًا فرعي ًا للملكية الفكرية يف ش ىت أأحناء الفلبني من أأجل توعية امجلهور وتقدمي خدمات تقنية
واستشارية ملودعي الطلبات.
 .5وتلقى مكتب الفلبني  3 098طلب ًا يف عا  ،2016وكنت  92يف املائة من هذه الطلبات ُمق مدمة من ُمودعني أأجانب
(اإيداعات غري املقميني) .وتلقى مكتب الفلبني ،عوصفه مكتب ًا لتسمل الطلبات ،ما متوسطه  18طلب ًا من الطلبات املودعة يف
اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالل الس نوات الثالث املاضية .ويعمل مكتب الفلبني واحلكومة الفلبينية عىل الهنوض
ابمللكية الفكرية وتوفري حوافز للتشجيع عىل اس تخدا نما املعاهدة .ويعتقد مكتب الفلبني أأن اتباع هذه الس ياسة الإمنائية،
اإىل جانب تعيينه كإدارة تعمل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،سوف يساعد عىل تمنية الاعتاكر وتشجيعه يف
الفلبني ،وسوف يؤدي يف هناية املطاف اإىل زايدة عدد الطلبات املُودَعة عناء عىل املعاهدة من جانب املقميني يف الفلبني.
 .6أأما معليات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة مبكتب الفلبني فتستند يف املقا ا ألول اإىل نما أأمتتة امللكية الفكرية اذلي
أأعدته الويبو .ومعمم معليات الإدارة وسري العمل يف مكتب الفلبني سوف تدور يف فكل هذا النما  .وقد ط ّبق مكتب
الفلبني الإيداع الإلكرتوين للتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة ،و أأفادوا عأأهنم عصدد تصممي نما اإيداع اإلكرتوين للرباءات.
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التقيمي عناء عىل املتطلبات ادلنيا املذكورة يف القاعدة  36.1من لحئة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
" "1جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنممة احلكومية ادلولية مائة مس تخد عىل ا ألقل يش تغلون طوال ساعات ادلوا
العادية ،وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء معليات البحث؛
 .7كن مكتب الفلبني ،يف وقت زايرتنا ،يضم  87موظف ًا ميلكون مؤهالت تقنية كفية لإجراء معليات البحث ،وكنوا
ينتمرون انضام  13موظف ًا أخر يف  2مارس  ،2017ومن املقرر تعيني  12موظف ًا أخر حبلول هناية مارس  ،2017وحينئذ
سوف يصل العدد الإجاميل اإىل  112موظف ًا.
 .8وميتكل مكتب الفلبني برانجم ًا تدريبي ًا ُم منمامً ،وختضع مجيع ا ألعامل ععد التدريب ل إالرشاف .وسوف تس تمكل ادلفعة
ا ألخرية من الفاحصني املرحةل ا ألوىل من التدريب حبلول يونيو  ،2017وحينئذ سوف تكون هذه ادلفعة قادرة عىل إاجراء
البحث والفحص حتت إارشاف مناسب.
 .9ونما التدريب مدعو ٌ ععملية توظيف صارمة لضامن كفاءة امل ُعيمنني .و أأفاد مكتب الفلبني عأأن اثنني يف املتوسط من
املوظفني اجلدد يف لك دفعة ل رمتكنان من الاحتفاظ عوظيفتهيام ععد التدريب والتقيمي .كام يشري مس توى التناقص هذا اإىل
رضورة وجود مس توى مرتفع نسبي ًا من املرحشني للتعيني كفاحصني.
" "2جيب أأن ركون يف حوزة املكتب أأو املنممة عىل ا ألقل احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار اإلهيا يف القاعدة  34أأو
ركون يف اإماكهنام احلصول عليه ،عىل أأن ركون مرتب ًا عىل الوجه السلمي ألغراض البحث عىل ورق أأو عطاقات مصغرة أأو
دعامة اإلكرتونية؛
 .10يس تخد فاحصو مكتب الفلبني أأدوات حبث مملوكة للمكتب مثل "تومسون اإنوفيشن" ( Thomson
 )Innovationو"ويبس غلوعل" ( ،)WIPS Globalفض ًال عن قواعد عياانت متاحة للجمهور مثل  ،USPTOوJ-
 ،PLATPLATو ،AUSPATو ،Espacenetو ،Google Patentsو ،OPSINو ،NCBIو،EMBLEBI
و ،LENSو.PATENTSCOPE
 .11ويبدو أأن الاشرتاكت احلالية تفي ابحلد ا ألدىن من الواثئق املطلوعة .عالوة عىل أأهنم خيططون للحصول عىل
اشرتاكت يف  EPOQUENetو STNو IEEEيف املس تقبل القريب ،مع اإجراء التدريب الالز يف وقت لحق من هذا
العا  .وسوف توفر هذه الاشرتاكت ملكتب الفلبني اإماكنية النفاذ اإىل ععض قواعد عياانت البحث اليت حتمى عتقدرر كبري،
وسوف تزيد كذكل من نطاق معليات البحث وجودهتا.
 .12وقبل زايرتنا ،أأرسل اإلينا مكتب الفلبني مثاين معليات حبث تشمل طائفة متنوعة من التكنولوجيات .ومن اجلدرر
ابذلكر أأن معليات البحث تضمنت جس ًال مفص ًال ابسرتاتيجيات البحث ،مبا يف ذكل التصنيف ادلويل للرباءات واللكامت
الرئيس ية ،مما د مل عىل اس تخدا أأدوات البحث /قواعد البياانت املذكورة أأعاله .وخالل زايرتنا ،ق مد اإلينا الفاحصون يف
مكتب الفلبني رشح ًا معلي ًا لعمليات البحث يف لك من التكنولوجيات املياكنيكية والكمييائية .كام جرى العرف يف مكتب
الفلبني عىل الاس تعانة ع ِّفرق حبث مكونة من  3أأشخاص يف لك معلية حبث لوضع الاسرتاتيجيات .ومن فوائد ذكل أأنه
خيفف من خماطر اسرتاتيجيات البحث غري الصحيحة أأو غري ادلقيقة ،فض ًال عن تقامس املعرفة عني الفاحصني .وتشري
مناقشاتنا وجودة العمل اذلي شاهدانه اإىل أأن فاحيص مكتب الفلبني ميتلكون املهارات واملعارف الالزمة إلجراء البحث
والفحص ادلوليني.
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" "3جيب أأن ركون حتت ترصف املكتب أأو املنممة موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا،
وملمون ابللغات الرضورية عىل ا ألقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإلهيا احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار اإلهيا يف
القاعدة 34؛
 .13يضمن مكتب الفلبني توفر املهارات التقنية واللغوية عن طريق اشرتاط استيفاء فاحصيه ملتطلبات معينة يف أأثناء
التوظيف .فال عد أأن ركون الفاحصون حاصلني عىل درجة الباكلوريوس عىل ا ألقل يف الهندسة أأو العلو يف تكنولوجيا ذات
صةل ،و أأن ركونوا قد اجتازوا امتحان اخلدمة املهنية للمهنيني اذلي تعقده جلنة اخلدمة املدنية .وت مُدرس مجيع املقررات اجلامعية
ابللغة الإنلكزيية ،وذلكل يتقن الفاحصون اللغة الإنلكزيية .و ُجييد ععض الفاحصني لغات أأخرى ذات صةل.
 .14ونالحظ أأن عدد ًا من موظفي مكتب الفلبني قد شاركوا يف الربانمج ا إلقلميي لتدريب فاحيص الرباءات ()RPET
اخلاص مبكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ،اذلي رُر ِّكّز عىل البحث والفحص وفق ًا ملعايري معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وقد
وضع العديد من خرجيي هذا الربانمج برانجم ًا تدريبي ًا ُم منمامً و ُمصمامً خصيص ًا لفاحيص مكتب الفلبني يش به نسق الربانمج
ا إلقلميي لتدريب فاحيص الرباءات اخلاص مبكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية.
 .15ونرى أأن الربانمج التدرييب ذا املراحل الثالث يشمل مجيع جوانب الفحص .وجتري مواصةل تمنية املهارات عن طريق
دمع الفاحصني يف ادلراسة اجلامعية العليا .كام ّنمم مكتب الفلبني برانمج ماجس تري العلو يف الهندسة البيولوجية داخل
املكتب للفاحصني ذوي اخلربة.
" "4جيب أأن ركون دلى املكتب أأو املنممة نما لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفق ًا لقواعد البحث
ادلويل املشرتكة؛
 .16مكتب الفلبني حاصل حالي ًا عىل شهادة  ISO 9001:2008اليت تشمل معلية منح الرباءات ومناذج املنفعة والتصاممي
الصناعية ،ويس تعد املكتب يف الوقت الراهن لالنتقال اإىل شهادة .ISO 9001:2015
 .17واس تطعنا خالل زايرتنا تقيمي أأنممة اجلودة اخلاصة مبكتب الفلبني .فقد وضع مكتب الفلبني مجموعة من معايري اجلودة
عناء علهيا .ويتوىل املرشفون مراقبة جودة مجيع ا ألعامل اليت ينتجها الفاحصونُ .وجترى أأيض ًا مراجعة
اليت تُ مقمي منتجات الفحص ً
خارجية اإضافية .وط مبق مكتب الفلبني نمام ًا مس تق ًال ملراقبة اجلودة يقو مبراقبة معل الفاحصني وخيترب عينات عشوائية منه.
ويتوىل مراقبو اجلودة تقيمي عينة من العمل اذلي ينتجه لك فاحص.
 .18ونرى أأن نما اجلودة اخلاص مبكتب الفلبني يتسق مع قواعد البحث ادلويل املشرتكة ،ومن ممث يس تويف هذا الرشط.

اخلامتة
 .19تستند اس تنتاجات مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية اإىل املالحمة واملعلومات املتاحة وقت اإجراء التقيمي.
 .20ونعتقد أأن مكتب الفلبني يس تويف املتطلبات ادلنيا املذكورة يف القاعدتني  36و 63من لحئة معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات فامي يتعلق ابحلد ا ألدىن من الواثئق ،وهمارات املوظفني التقنية واللغوية ،ونما اإدارة اجلودة.
 .21ونالحظ أأن مكتب الفلبني يقو حالي ًا عتعيني موظفني جدد ،ومن املتوقع أأن يس تويف الرشط اخلاص ععدد موظفي
الفحص حبلول هناية مارس .2017
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 .22وعىل هذا ا ألساس ،نرى أأن مكتب الفلبني مس توف ملتطلبات التعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل.
 .23ونالحظ أأيض ًا أأن الطلب املُق مد من مكتب الفلبني بشأأن التعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل هو
ركن أأسايس يف الس ياسات الرامية اإىل تطورر الاعتاكر والازدهار يف الفلبني .وهذا عدوره سوف يؤدي اإىل زايدة اس تخدا
نما الرباءات ادلويل يف منطقة راعطة أأمم جنوب رشق أس يا ،ومن احملمتل أأن يضيف قمية اإىل ش بكة الإدارات القامئة.
 .24ويف اإطار عالقتنا التعاونية الطويةل ا ألمد ،فاإن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية مس تعد لتقدمي مزيد من املساعدة اإىل
مكتب الفلبني ،اإذا قُبِّل طلبه ،فامي خيص أأي اإجراء انتقايل مطلوب ليصبح مكتب الفلبني إادارة تنفيذية للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل.
[ييل ذكل امللحق الثالث]
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امللحق الثالث
تقررر مكتب الياابن للرباءات
أأو ًل .مقدمة
 .1اعمتدت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يف دورهتا السادسة وا ألرععني (ادلورة الاس تثنائية الساععة والعرشرن) اليت
عُقدت يف الفرتة من  22اإىل  30سبمترب  ،2014تفاهامً ينص عىل ما ييل" :يُوىص بشدة املكتب الوطين – أأو املنممة
احلكومية ادلولية – اذلي يطلب التعيني عأأن حيصل عىل املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته
عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب"( .الفقرة  (25أأ) من الوثيقة .)PCT/A/46/6
 .2ويف برانمج العمل الس نوي لعا  2016بشأأن التعاون الثنايئ مبوجب مذكرة التعاون يف جمال امللكية الفكرية عني مكتب
الياابن للرباءات ومكتب الفلبني للملكية الفكرية (مكتب الفلبني) ،أأكد املكتبان أأن مكتب الياابن للرباءات سوف يدمع
مكتب الفلبني يف اس تعداده للتعيني إكدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات.
 .3و أأجرى مكتب الياابن للرباءات تقياميً بشأأن اس تعداد مكتب الفلبني للتعيني إكدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
وفق ًا للقواعد ذات الصةل الواردة يف لحئة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف  21و 22فربارر  ،2017ذهب مسؤولن من
مكتب الياابن للرباءات يف ععثة اإىل مكتب الفلبني ليك يفهام عىل حنو أأفضل حاة تأأهب مكتب الفلبني ليعمل كإدارة للبحث
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .وفامي ييل موجز لنتاجئ التفاعل والبعثة.

اثني ًا .القاعداتن  "3""1"36.1و"3""1"63.1
 .4يف الوقت اذلي ُأرسلت فيه ععثة التقيمي ،كن يعمل يف مكتب الفلبني  87فاحص ًا للرباءات قادر ًا عىل اإجراء أأعامل البحث
مكتب الفلبني ععد ذكل أأنه م
وظف  13فاحص ًا اإضافي ًا يف ا ألس بوع ا ألول من شهر مارس  ،2017و أأنه
والفحص .و أأعلغنا ُ
سوف يُ ِّّ
وظف  12فاحص ًا أخر حبلول هناية الشهر نفسه ،ومجيعهم عد أأوا أأو سوف يبدؤون اخلضوع لربامج تدريبية عقب
التعيني مبارشة.
مكتب الفلبني مس توى مؤهالت فاحصيه عىل النحو التايل:
 .5ويوحض اإىل حد ما ُ
"وفق ًا ملا اشرتطته جلنة اخلدمة املدنية يف الفلبني ،جيب أأن ركون الفاحص حاص ًال عىل شهادة يف الهندسة والعلو
الطبيعية والعلو الطبية وغريها من العلو املرتبطة هبا ،و أأن ركون قد اجتاز امتحان الرتخيص املهين اذلي حتدده جلنة
التنممي املهين ،اإذا كنت الشهادة تشرتط ذكل.
"مجيع الفاحصني اذلرن يقومون ابلبحث يف الرباءات وحفصها حاصلون اإما عىل شهادة علمية أأو هندس ية أأو لكهيام
تُكس هبم املهارات التقنية والقدرات التحليلية الالزمة لإجراء البحث والفحص وإاعداد تقاررر موثوقة ودقيقة ومتسقة مع
املعايري ادلولية.
"وسعي ًا اإىل تقدمي خدمة ذات جودة ل تشوهبا شائبة ،يشجع مكتب الفلبني فاحصيه عىل مواصةل دراساهتم العليا.
ويف الوقت الراهن 54 ،يف املائة من الفاحصني حاصلون عىل درجة املاجس تري أأو مرحشون للحصول علهيا .كام دخل
خصصة اس تعداد ًا لتدفق
مكتب الفلبني يف رشاكت مع مؤسسات علمية وهندس ية عريقة ت ُِّّقد برامج دراسات عليا ُم م
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طلبات الرباءات يف جمالت تكنولوجية ابلغة التخصص .ويوجد حالي ًا ( )15مخسة عرش عامل ًا وهمندس ًا مسج ًال يف
برانمج درجة ماجس تري العلو يف الهندسة البيولوجية يف اإطار الرشاكة املذكورة أنف ًا".
 .6ويقد مكتب الفلبني عدة برامج تدريبية لفاحيص الرباءات العاملني فيه .وتغطي الربامج التدريبية املُقدممة للفاحصني امل ُع مينني
حديث ًا ش ىت املوضوعات ذات الصةل مبهاهمم يف جمال البحث يف الرباءات والفحص املوضوعي .وتشمل تكل الربامج املراحل
الثالث التالية ( :أأو ًل) املفاهمي ا ألساس ية والتعمل التطبيقي ( 4أأشهر)( ،اثني ًا) والتدريبات اخلاصة عتكنولوجيا ُمحدمدة (6
أأشهر)( ،اثلث ًا) والتدريبات التمكيلية (يف لك جمال تقين)ُ .وجيرى تقيمي ختايم يف هناية لك مرحةل من املراحل الثالث ،ول
ي ُسمح عأأن ينتقل اإىل املرحةل التالية أأي متدرب غري قادر عىل اإثبات متتعه مبا ركفي من املهارات والكفاءة.
مكتب الفلبني أأنه ،يف هناية املرحةل ا ألوىل" ،من املنتمر أأن ميتكل املتدرعون املعرفة ا ألساس ية عقوانني الرباءات
 .7و أأعلغنا ُ
ولواحئها وممارسات حفصها وإاجراءاهتا ،و أأن يتسلحوا مبهارات حفص الرباءات؛ و أأن يقوموا إابجراء البحث والفحص املوضوعي
يف حالت حقيقية" .أأما املوظفون امخلسة والعرشون اجلدد اذلرن سوف يُعيمنون يف مارس  ،2017فسوف ي ُ ِّت ّمون املرحةل
ا ألوىل من التدريب حبلول هناية يوليو .2017
 .8و ألن الربامج التدريبية املس مترة ُمص مممة من أأجل فاحيص الرباءات ،توجد عدة أأشاكل من ا ألنشطة التدريبية ،مثل احللقات
ادلراس ية ،وحلقات العمل ،والتعمل عن ععد ،وزايرات املصانع .وتش متل املوضوعات اليت جيري تناولها يف هذه ا ألنشطة عىل
حتديثات بشأأن البحث يف الرباءات وحفصها ،وترشيعات الرباءات وممارساهتا وإاجراءاهتا ،وإادارة اجلودة .كام يقو رشكء
التعاون الثنايئ ،ومهنم مكتب الياابن للرباءات ،مبنح املكتب فرص ًا لتكورن الكفاءات.
 .9أأما ابلنس بة اإىل الكفاءة اللغوية ،فاإن مجيع الفاحصني احلاليني يف مكتب الفلبني يقومون ابإجراء البحث والفحص ابس تخدا
اللغة الإنلكزيية يف املقا ا ألول .ومه قادرون عىل القيا عذكل ابللغة الفلبينية أأيض ًا .واب إلضافة اإىل اللغتني الإنلكزيية والفلبينية
اللتني جييدهام مجيع فاحيص مكتب الفلبني ،رمتتع ععض فاحيص الرباءات مبعرفة أأساس ية علغات أأخرى مثل الياابنية،
واملاندرينية ،وا ألملانية ،والإس بانية ،والفرنس ية.
 .10ومن أأجل املساعدة عىل فهم حاة التقنية الصناعية الساعقة املكتوعة علغات أأخرى والبحث فهيا ،تُتاح موارد الرتمجة عرب
ش بكة الإنرتنت ليس تخدهما فاحصو مكتب الفلبني.

اثلث ًا .القاعداتن  "2"36.1و"2"63.1
 .11يس تطيع الفاحصون يف مكتب الفلبني حالي ًا النفاذ اإىل قواعد البياانت التالية:
( أأ) قواعد عياانت جتارية مثل "تومسون اإنوفيشن" ( )Thomson Innovationو"ويبس غلوعل"
(،)Global WIPS
(ب) وقاعديت عياانت داخليتني ،هام املكتبة الرمقية للملكية الفكرية ( )IPDLونما أأمتتة امللكية
الصناعية (،)IPAS
(ج) وقواعد عياانت متاحة للجمهور مثل قاعدة عياانت مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
( ،)USPTOو ،Espacenetو) ،Patent Lens (TheLensو ،PubMedو،PubChem
و ،MedLinePlusو ،3GPPو ،Patentscopeو ،JPlatPatو ،WIPO Caseو ،AIPNفض ًال عن
قواعد عياانت الرباءات اخلاصة مباكتب ملكية فكرية أأخرى.
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مكتب الفلبني
 .12وكن مكتب الفلبني ،يف وقت اإجراء التقيمي ،يعمل عىل اكتساب اإماكنية النفاذ اإىل  .EpoqueNetو أأعلغ ُ
أأعضاء مكتب الياابن للرباءات عأأن قاعدة عياانت  ،EpoqueNetابلإضافة اإىل قواعد عياانت جتارية مثل  IEEEو،STN
سوف تصبح متاحة لالس تخدا من ِّقبل فاحيص مكتب الفلبني حبلول الرعع الثالث لعا  ،2017وعأأن مكتب الفلبني ،من
خالل هذه الرتتيبات ،سوف يصبح قادر ًا عىل النفاذ اإىل احلد ا ألدىن من الواثئق املطلوعة مبوجب القاعدتني "2"36.1
و."2"63.1
 .13وتتأألف أأنممة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة مبكتب الفلبني من نما أأمتتة امللكية الصناعية ( – )IPASاذلي مت ختصيصه
ليس تخدمه املكتب ابلتعاون مع الويبو ويغطي اجلزء الأكرب من املعاجلة ادلاخلية لطلبات الرباءات ،مبا يف ذكل البحث
والفحص فامي خيص واثئق الرباءات احمللية – و أأنممة داخلية أأخرى.

راعع ًا .القاعداتن  "4"36.1و"4"63.1
 .14فامي خيص أأعامل البحث والفحص الوطنية ،أأنشأأ مكتب الفلبني نمام ًا مهنجي ًا لإدارة اجلودة ،ويامتىش هذا النما يف جوهره مع
الفصل  21من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مع
الرتكزي عىل مسأأة حسن التوقيت .كام حافظ املكتب عىل شهادة  ISO 9001:2008احلاصل علهيا.
[ .15القيادة والس ياسة العامة] أأنشأأ مكتب الفلبني شعبة اإدارة اجلودة ،اليت تيّس نما إادارة اجلودة اخلاص ابملكتب .و ُأ ِّعدمت
س ياسة اجلودة اخلاصة عه ُوو ِّّزعت عىل املوظفني املعنيني.
[ .16املوارد] انمر الفقرات من  4اإىل  13أأعاله.
[ .17تنممي عبء العمل الإداري] يُعالَج ترامك أأعامل الفحص غري املُن َجزة من خالل "برامج تقليل ا ألعامل املرتامكة" اليت جيرهيا
املكتب منذ عا  .2014ونتيجة ذلكل ،تقل ابس مترار ا ألعامل املرتامكة .وفامي يتعلق حبسن التوقيت ،حيرص مكتب الفلبني عىل
التأأكد من اإصدار تقاررر البحث يف غضون س تة أأشهر من اترخي اإيداع الطلبات احمللية.
[ .18ضامن اجلودة] يقو رؤساء الشُ عب ومساعدو رؤساء الشُ عب إابجراء مراجعات لتقاررر الفحص يف أأثناء اإعدادها .وعالوة
عناء عىل نتيجة مراقبة
عىل ذكلُ ،جيري مراقبو اجلودة تقياميت عشوائية .وكوس يةل لتحسني اجلودة ،تُق مد تعقيبات ومالحمات ً
اجلودة اإىل الفاحصني املعنيني من خالل جلنة اإدارة اجلودة ورؤساء الشُ عب.
تقصاء لقياس مدى رضا العمالء ،وذكل عغرض حتسني خدمتهُ .وجت ممع ردود الاس تقصاء
[ .19التواصل] ُجيري مكتب الفلبني اس ً
يف تقررر يتضمن حتليالت ومقرتحات بشأأن التحسينات.
[ .20التوثيق] جيري اإعداد دليل اجلودة – اذلي حيدد املبادئ ا ألساس ية لنما اإدارة اجلودة – وتوزيعه عىل املوظفني املعنيني.
وحيتفظ أأمني الواثئق والسجالت ،ووحدة اإدارة السجالت التاععة دلائرة الرباءات ،وشعبة تمنية املوارد البرشية بسجالت
مثل تدقيقات نما اإدارة اجلودة ومعليات البحث والفحص اليت ُجترى بشأأن لك طلب.
[ .21توثيق معلية البحث] نتاجئ البحث اذلي يقو عه الفاحصون املسؤولون ُخت مزن بشلك حصيح يف قاعدة البياانت ادلاخلية
اخلاصة ابملكتب يف شلك تقاررر حتتوي عىل لكامت رئيس ية وعنارص أأخرى خيتارها الفاحصون ،و أأسامء قواعد البياانت
املس تخدمة ،وعدد الزايرات ،وعدد الواثئق اليت مت الاطالع علهيا.
[ .22املراجعة ادلاخلية] ُجترى س نو ًاي تدقيقات اجلودة ادلاخلية ،مبا يف ذكل التدقيق ادلاخيل لنما اإدارة اجلودة.
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خامس ًا.

اخلامتة

عناء عىل املعلومات اليت أأاتهحا مكتب الفلبني والنتاجئ امليدانية اليت مت التوصل اإلهيا يف أأثناء البعثة املرسةل اإىل املكتب ،انهتيى
ً .23
مكتب الياابن للرباءات اإىل أأن مكتب الفلبني س يكون قادر ًا عىل استيفاء مجيع الرشوط الواردة يف القاعدتني  36.1و63.1
من أأجل التعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل قبل ادلورة القادمة مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املقرر عقدها يف أأكتوبر  .2017وذكل برشط أأن ركتسب الفاحصون ا إلضافيون املقرر توظيفهم يف مارس  2017املهارات
الاكفية لإجراء معليات البحث ،عىل النحو املذكور يف الفقرة  ،7و أأن يشرتك املكتب فامي يلز من قواعد عياانت غري متعلقة
ابلرباءات كام هو ُم مقرر حالي ًا ،عىل النحو املذكور يف الفقرة .12
[تيل ذكل الوثيقة ]PCT/CTC/30/26

A

PCT/CTC/30/26

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :مايو 2017

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
جلنة التعاون التقني
الدورة الثالثون

جنيف ،من  8اإىل  12مايو 2017
ملخص الرئيس

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد جون ساندجي ،انئب املدرر العا  ،ادلورة ور ّحب ابملشاركني نياعة عن املدرر العا للويبو.
وتوىل الس يد مارلك ريتشاردسون (الويبو) دور أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس

 .2انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يد ماكس مييليانو سانتا كروز (ش ييل) رئيسا لدلورة ،والس يد فيكتور عورتييل ( أأسرتاليا)
انئبا للرئيس .ومل تُقد أأي ترش يحات ملنصب النائب الثاين للرئيس.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.3

اعمتدت اللجنة جدول ا ألعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .PCT/CTC/30/1 Prov. 2

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

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/CTC/30/2 Rev

 .5وقد وفد الفلبني طلب مكتب الفلبني للملكية الفكرية للتعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف
اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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 .6وعرض وفدا أأسرتاليا والياابن تقررري تقيمي أأعدّهام مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ومكتب الياابن للرباءات ،عىل
التوايل ،املبينني يف امللحقني  2و 3من مرفق الوثيقة  ،PCT/CTC/30/2وذكل معال ابلتوصية الواردة يف التفامه اذلي
اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عا  2014عأأن "حيصل عىل املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من
الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب".
 .7و أأكد ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات أأن مكتبه قد تواصل مع مكتب الفلبني للملكية الفكرية من أأجل تزويده
ابإماكنية النفاذ اإىل منصة  .EPOQUENetو ُأتيح النفاذ اإىل املنصة املذكورة يف  3مايو  2017وس يوفَر التدريب الالز عىل
اس تخداهما خالل ا ألشهر التالية .و أأوحض املمثل أأن مكتبه قد وافق عىل تنفيذ اتفاق ثنايئ بشأأن املسار الّسيع ملعاجلة
الرباءات يف غضون ا ألشهر التالية.
 .8ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عتعيني مكتب الفلبني
للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

البند  5من جدول ا ألعامل :مشورة اإىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح متديد تعيني
اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
.9

استندت املناقشات اإىل الواثئق من  PCT/CTC/30/3اإىل .PCT/CTC/30/24
 .10ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بمتديد تعيني لك املاكتب
الوطنية واملنمامت احلكومية ادلولية العامةل حاليا كإدارات للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات.

البند  6من جدول ا ألعامل :اتفاق منوذيج عني مكتب واملكتب ادلويل بشأأن معهل كإدارة للبحث ادلويل والفحص
المتهيدي ادلويل
 .11استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/CTC/30/25
 .12ووافقت اللجنة عىل مرشوع التفاق المنوذيج املعدّل واملب ّني يف مرفق الوثيقة  ،PCT/CTC/30/25اذلي
سيُس تخد أكساس إلعداد أحاد التفاقات اليت س يربهما املكتب ادلويل عناء عىل املادتني  )3(16و )3(32مع لك
مكتب أأو منممة للعمل كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اعتبارا من  1ينارر .2018

البند  7من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس

 .13أأحاطت اللجنة علامً هبذا امللخص ،اذلي أأ ِّعد حتت مسؤولية الرئيس ،ووافقت عىل أأن يتاح مجلعية احتاد
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مكحرض للمشورة املقدّمة يف اإطار البندرن  4و 5من جدول ا ألعامل.

البند  8من جدول ا ألعامل :اختتا ادلورة
 .14اختمت الرئيس ادلورة يف  11مايو .2017
[هناية الوثيقة]

