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كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي أوروبا الشمالية للرباءات  معهد بلدانمتديد تعيني 
 الدويل بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

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

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

دارة للبحث ادلويل و بطلبه لمتديد تعيينه  معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات، تقدم 2017مارس  2ويف  .2 دارة اإ كإ
 . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةللفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل 

سداء مشورهتا يف  .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 .الأمرهذا 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 كإدارةلمتديد تعيينه  بدلان أأورواب الشاملية للرباءات معهد طلب
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  للبحث ادلويل واإ

طار   الرباءات التعاون بشأأنمعاهدة يف اإ

 

 معلومات عامة  - 1

نشأأهتا حكومات معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات هو منظمة حكومية دولية أأ امس املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية: 
 يسلندا والرنوجي.ادلامنارك وأ  

عادة التعيّي  .2017مارس  7: اترخي اس تقبال املدير العام لطلب اإ

ىل  2ن، من ادلورة التاسعة والأربعو :التعيّيجتديد  فهيا يطلب اليت امجلعية دورة  ، يف جنيف، سويرسا.2017أأكتوبر  11اإ

 هتعيين الشاملية للرباءات طلبًا لمتديدقدم معهد بدلان أأورواب  :والفحص للبحث كإدارة فيه العمل بدء املتوقع من اذلي التارخي
دارة للبحث وهو بذكل  دارة للفحص المتهيدييعمل ابلفعل كإ  .ادلويل ادلويل واإ

دارات  ينطبق ل: املعايري استيفاء مدى تقيمي يف تساعد اليت والفحص البحث اإ

 املعايري املوضوعية: املتطلبات ادلنيا للتعيّي- 2

 

 البحث والفحص المتهيديالكفاءات يف جمال – 2.1

املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم جيب أأن يضم عىل أأنه:  "1"1.63و "1"1.36 اتنالقاعدتنص 
 والفحص عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث

 أأعامل البحث والفحص المتهيدي:لأداء املوظفون املؤهلون 

فاءات املتاحة اس تغالل املوارد والكءات لدلول الثالث املتعاقدة و للرباىل التعاون بّي املاكتب الوطنية يعمتد تشغيل املعهد ع
فاحصو ينفذ وعليه  والفحص المتهيدي أأعامل البحثيلكنف موظفيه بيسلندا للرباءات أأل تار مكتب أ  للماكتب الوطنية. واخ 

 مجيع أأعامل البحثكتب امللكية الصناعية الرنوجي  التجارية وم للرباءات والعالمات  ريكامنيف املكتب ادلالرباءات 
 .المتهيدي والفحص

 

 

 الهيلك التنظمي  ملعهد دول أأورواب الشاملية للرباءات
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 تتقدهما املاكتب الوطنية للرباءاخدمات *           

 

معهد دول أأورواب الشاملية  املتوفرين دلىأأعامل البحث والفحص المتهيدي ينفذون يبلغ عدد الفاحصّي املؤهلّي اذلين و 
فاحصًا يف املكتب ادلامنريك  70و (NIPO) فاحصًا يف مكتب الرنوجي للملكية الصناعية 80فاحصًا،  150للرباءات 
 و كل يت:. والتوزيع حبسب اجملالت التقنية واخلربة واملؤهالت ه(DKPTO)والعالمات التجارية للرباءات 

متوسط س نوات اخلربة  (دوام كمل)العدد  اجملال التقين
 (الس نوات)كفاحصّي 

 التوزيع حبسب املؤهالت

  15.1 60 املياكنياك
  13.3 43 الكهرابء/الإلكرتونيات

  15.7 30 الكميياء
  13.8 17 البيوتكنولوجيا

حيملون شهادة  16% 14.5 150 اجملموع
شهادة  84%دكتوراه و

 ماجس تري أأو ما يعادلها.
 

 الربامج التدريبية

لهيا شهرًا قبل ختويلهم صالحية  18و 12خيضع مجيع الفاحصّي اجلدد لتدريب ترتاوح مدته بّي  حتديد النتيجة اليت قد تؤول اإ
لهيم. وخالل فرتة التدريب، طلبات الرباءات املس   انلاكفة الفاحصّي اجلدد يكون ندة اإ يف اجملال ل عىل الأقخمتلفان  موّجن
وأأو يف جمال تقين هل صةل وثيقة به. و  التقين اذلي يعملون فيه ّي، ومدربون ليكونوا مه من الفاحصّي املمترسّي ناملوّجن . موّجن

ه ابلنظر املسائل اليومية املتعلقة تناول ، ويعمل معه عىل حنو وطيد يف الفاحص اجلديد يؤدهيامجيع الأعامل اليت  ويتابع املوجن

 مجلس اإلدارة

 المدير

خدمات تكنولوجيا 
داخلية/المعلومات  

خدمات 
تسويق /مبيعات

 المعاهدة
 فرع االنتاج الفرع القانوني الفرع االقتصادي

 نائب المدير

 ضمان الجودة

التسويق /خدمات المبيعات
 لقطاع األعمال



PCT/CTC/30/23 
Annex 
3 
 

ىل أأجانب العمل الوثيق مع املرشف القضااي وحفصها.يف  غط  كفة ، حيرض مجيع الفاحصّي اجلدد برانجمًا تعلمييًا شاماًل يواإ
جراءات النظر يف القضااي.  أأوجه اإ

. ويشمل ذكل معاهدة التعاون بشأأن املتعلقة ابلرباءات القوانّي والترشيعاتالفاحصون عىل تدريب مكثف بشأأن وحصل 
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناًء عىل معاهدة اللواحئ التنفيذية والتعلاميت الإدارية واملبادئ التوجهيية الرباءات و 

اس تخدام الأدوات وقواعد البياانت املتعلقة ابلبحث وتدرب الفاحصون فضاًل عن ذكل عىل  التعاون بشأأن الرباءات.
 الواثئق.والأنظمة ادلاخلية و 

تحقق ذكل ي و يف اجملالت التقنية اليت يعملون فهيا. ربة عىل مواببة أ خر التطورات خلالفاحصّي اذلين يمتتعون ابع مجيع ويشج  
 وكذكلتدخل مضن جماهلم التقين، ومؤمترات خارجية  وراتحضور دمجموعاهتم التقنية، و  داخلاملناقشات واملامرسات بفضل 

حيث يقدم وحيرض كفة الفاحصّي اجامتعات دورية  خمتلف الصحف.يف علومات عىل الإنرتنت وم متابعة ما اس تجد من
 اخملتصون معلومات حمدثة بشأأن التغريات أأو اجلوانب اجلديدة املرتبطة ابلعمل املنجز.

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

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

ىل   لأغراض البحث: لواثئقمن ااحلد الأدىن النفاذ اإ

(X) نفاذ كمل 
لهيا يف الوقت الراهن و )نفاذ جزيئ  )  ( ىل اجملالت اليت ل ميكن النفاذ اإ ىل ما تعزتمون القيام به للحصول عىل الإشارة اإ اإ

ىل اجملالت   (غري املتاحةنفاذ اإ

 :أأنظمة البحث

ليه يفاحلصول ابلاكمل عىل  تميكن مجليع فاحيص معهد دول أأورواب الشاملية للرباءا  احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ
 .34القاعدة 

ابس تخدام نفس قواعد البياانت والأنظمة املتاحة لدلول الأعضاء يف مكتب وتنفذ أأعامل البحث عىل الإنرتنت ابلأساس 
لهيا عرب أأداة البحث INSPEC وWPI و EPODOCوأأمه قواعد البياانت يه  الرباءات الأورويب. وميكن النفاذ اإ
EPOQUENET. ىل قواعد  عىل سبيل املثال.STN و Dialogواثئق هممة أأخرى عرب منصيت  بياانت وميكن النفاذ اإ

 .رباءاتالغريها من الواثئق غري وقواعد بياانت أأخرى تضم مقالت و ويس تخدم الفاحصون أأيضًا قواعد بياانت بلغات خمتلفة 

ذ ي دمات البحث مكورد جتاري خلويعمل املعهد أأيضًا  قواعد البياانت التجارية. ويعين هذا أأن العديد من موردي تعاون مع اإ
مبا يف  STN و Dialogللرباءات وغري الرباءات، مبارشة أأو عرب  نفاذ أأيضًا خملتلف قواعد البياانت املتخصصةلفاحيص املعهد 

 وما اإىل ذكل.GenomeQuest و IEEEو M-CAM ذكل

 .الأخرى اإىل صيغة رمقية، مىت كن مناس بات الورقية واملنشوراوجيري تدرجييًا حتويل مجموعة واثئق الرباءات 
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جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية : أأنهعىل  "،3"1.63و "3"1.36 نالقاعداتوتنص 
هبا  موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر

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

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

، وميكن لكغات لإيداع الطلباتوالإجنلزيية والرنوجيية والسويدية  ةادلامناربيللرباءات اللغات  املاكتب الوطنيةتس تخدم مجيع 
يداع أأيضًا   يسلندا.الأيسلندية يف أ  للغة ات ابلبالط اإ

 اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد ببري من الفاحصّي:

 الأملانية والفرنس ية.

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

فاحص يمتتع ابملؤهالت اللغوية  ابمجلع بّيلغة،  30يعين تنوع مجموعة الفاحصّي أأنه مبقدوران النظر يف حاةل تقنية فامي يزيد عىل 
ىل العديد من قواعد  (Dialogو STNعرب برجمية ). كام ميكننا النفاذ السلمية وفاحص يمتتع ابلكفاءة التقنية عند الاقتضاء اإ

ىل الإجنلزيية.نصوصًا كمةل بلغات مهنا الصينية والياابنية والكورية وغريهاتضم بياانت الرباءات اليت   ، مرتمجة اإ

 .Espacenet عرب ملتاحا EPO/Googleمرتمج وتس تخدم أأيضًا أأدوات الرتمجة عىل الإنرتنت من قبيل 

 

دارة اجلودة - 2  اإ

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

دارة اجلودة الوطين  :نظام اإ

دارة جودة يس تويف معيار اجلودة ادلويل الشاملية للرباءات  أأوروابوضع معهد بدلان  ويغط  النظام مجيع  .ISO 9001نظام اإ
 2ويضم املس توى الس ياسة والأهداف وتنظمي املعهد،  1املس توى  يصفاخلدمات املقدمة ويتأألف من ثالثة مس توايت. 

جراءات التعامل مع نظام ضامن اجلودة  ابلتشغيل اليويم ملعهد بدلان أأورواب  الإجراءات املتعلقةعىل  3املس توى وحيتوي اإ
 امجلعية.ذكل  الشاملية للرباءات، مبا يف

 املودعةأأعامل البحث والفحص المتهيدي للطلبات  امللكية الصناعية الرنوجي ب صو مكتب الرباءات ادلامنريك ومكتفاحوينفنذ 
نظامًا لإدارة  املكتبّي الكميكل بدلان أأورواب الشاملية للرباءات. و مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نيابة عن معهد 

 .ISO 9001عايري اجلودة ادلولية اجلودة يس تويف م

عهد ومكتب امللكية امل  وبّيومكتب الرباءات ادلامنريك  للرباءات معهد بدلان أأورواب الشامليةدد اتفاقات اخلدمة املربمة بّي وحت
دارة اجلودة يف مكتيب الرباءات الوطنيمتطلبات دقيقالصناعية الرنوجي    والرنوجي.ّي لدلامنرك ة يتعّي أأن يس توفهيا مكتب اإ

خضعت للتنس يق  البحث والفحص المتهيدي مبوجب املعاهدةأأعامل املتوفرة دلى أأنظمة اجلودة الوطنية املتعلقة بلواثئق او 
 ."الإجراءات الوطنية املشرتكةابمس " ، مما أأفرز ما يعرفبّي املكتبّيالاكمل 
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دارة اجلودة الوطنية  أأورواب  ونظام اجلودة ملعهد بدلان ية الصناعية الرنوجي كتب الرباءات ادلامنريك ومكتب امللك مل وأأنظمة اإ
لكرتونيةيف صيمتاحة الشاملية للرباءات   يفالإجنلزيية الإجراءات الوطنية املشرتكة ابللغة  وترد وختضع للتحديث أأيضا. غة اإ

وموظف  ماكتب الرباءات أأورواب الشاملية للرباءات بدلان لاكفة موظف  معهد  ةمتاحويه ، وختضع للتحديث أأيضا ّجاز خادم
 .عهدامل اجلون قضااي الوطنية اذلين يع

من أأعامل البحث أأو الفحص  أأايتؤدي أأورواب الشاملية للرباءات، ل  بدلانيف معهد  اابعتبارها دوةل عضو يسلندا، ومبا أأن أ  
 البحث والفحص المتهيدي.تتعلق بأأعامل ل يضم أأحاكمًا دارة اجلودة لإ  هذا الأخري، فاإن نظام املعهدابلنيابة عن 

ىل بشأأن نظامنا لإدارة اجلودة وللحصول عىل مزيد من املعلومات املعمقة  دارة اجلودة  انتقريرحنيل اإ الس نوي عن أأنظمة اإ
دارات ادلولية بشأأن للمبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون اذلي صدر وفقًا  لالإ

. والتقرير متاح عىل موقع الويبو عىل الرابط : 21.27و 21.26الرباءات، الفقراتن 
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html. 

يداع  لضامن اليت وضعت الرتتيبات يرىج بيان ، الوطنيةاملاكتب مجموعة من صفة منظمة دولية تتأألف من بطلب ويف حال اإ
 :املطلوبةوابجلودة يف توقيت مناسب  توزيع مالمئ للتقارير

ومكتب امللكية الصناعية الرنوجي   مكتب الرباءات ادلامنريكمع  معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات أأبرم اتفاقات خدمات
 مبادئ التوجهيية للمعاهدة.ل حتمك العمل املنجز ابلنيابة عن املعهد وفقًا ل 

تورد مواصفات اخلدمات اليت تقدهما املاكتب الوطنية للمعهد. و وتضم اتفاقات اخلدمة، اليت يمت التفاوض بشأأهنا س نواًي، 
ات املعاهدة، مبا يف ذكل املعايري والإجراءات الشلكية والتنس يق ورفع خدماتفاقات اخلدمة ابلتفصيل مواصفات تقدمي 

 مسؤوةل عن تعزيز التصال مع املكتب ادلويل للويبو همام الأمانة العامة ادلولية. وهذه الأخريةالتقارير. وتنجز املاكتب ادلولية 
  املتأأخرة.وعن الإجراءات الشلكية للمعاهدة وحتصيل الرسوم ومقديم الطلبات 

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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واملاكتب الوطنية للرباءات بشأأن املهام أأورواب الشاملية للرباءات  بدلانوتتوىل الأمانة العامة ادلولية هممة التصال بّي معهد 
عادة ويشمل ذكل مجيع أأنواع الإجاملتعلقة ابملعاهدة.  مكتب امللكية الصناعية  بّي توزيع القضاايراءات الشلكية وكذكل اإ

عادة  أأخطاء.الكشف عن يف حاةل  الرنوجي  ومكتب الرباءات ادلامنريك التوزيع بّي مكتب ويتوىل رؤساء الفروع هممة اإ
عىل أأساس لك حاةل جعز مؤقت يف أأحد املكتبّي  حدوث امللكية الصناعية الرنوجي  ومكتب الرباءات ادلامنريك يف حاةل

 .حدة عىل

 فهيا متاحةقدرة حمدودة  ، عىل املدى البعيد،هلاليت  وطين للرباءات ابنتظام بتحديث قامئة اجملالت التقنية ويقوم لك مكتب
ويتخذ  لعمل لفائدة معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات. ويعد املعهد قامئة موحدة تشمل كفة املاكتب الوطنية للرباءاتل

دارة املعهد اخلطوات الرضورية لضام وجود قدرة متاحة ابس مترار للعمل لفائدة املعهد يف مكتب وطين واحد عىل ن جملس اإ
 توقيت مناسب.احرتام بغية ضامن توزيع مالمئ و الأقل 

  

Applicant 

National office 

Nordic Patent Institute 
 

ISA / IPEA 
 

ISEC/DK Search and Examination DK 
ISEC/NO Search and Examination NO 

Applicant 

IB WIPO 

RO/SE 

RO/DK 

RO/IS 

RO/NO 

RO/IB 

Application 

ITS 

Demand 
Protest 

ITS 
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 س هتدفامل التشغيل نطاق  - 3

 اللغات( اليت س تقدم فهيا اخلدمات:اللغة )أأو 

 الرنوجيية والسويديةو  والأيسلنديةزيية لكالإنو ربية دلامنا

 

 :س تختص الإدارة ابلنظر يف طلباهتا )ادلول( أأو مكتب )ماكتب( تسمل الطلبات اليتادلوةل 

 (طلباتتسمل  مككتب املكتب ادلويل للويبو)ادلامنرك وأ يسلندا والرنوجي والسويد 

 

 :التشغيلاملفروضة عىل نطاق  اتديقي ت ال 

طارمضن ابلزتامات ادلامنرك وأ يسلندا والرنوجي فقط حمدود  التشغيلنطاق    املنظمة الأوروبية للرباءات. اإ

 

 دوافع الطلب  - 4

 أأورواب الشاملية هو منظمة دولية أأنشأأهتا حكومات ادلامنرك وأ يسلندا والرنوجي.بدلان معهد 

نشاء معهد وو  وعينته امجلعية العامة ملعاهدة التعاون بشأأن  2006 وأأورواب الشاملية يف يوني بدلانقع عىل التفاق بشأأن اإ
دارة كإ الرباءات  دارة للبحث . وابرش املعهد نفسها يف سبمترب من الس نةللفحص المتهيدي ادلويل دارة للبحث ادلويل واإ معهل كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف   .2008يناير  1ادلويل واإ

طار ممكنمنح املس تخدمّي يف ادلول املتعاقدة أأفضل وأأنشئ املعهد من أأجل  نشط والإسهام سوق براءات للعمل بفعالية يف  اإ
دارة للفحص المتهيدي ويقدم املعهد، ابعتباره  .أأيضاً  الرباءات معاهدة التعاون بشأأن يف تطوير نظام دارة للبحث ادلويل واإ اإ

هبدف بتعاون وثيق مع ماكتب الرباءات الوطنية املشاركة  منح الرباءات واملعلومات عىل الصعيد ادلويل، خدمات ادلويل
 ول املتعاقدة.حتفزي الابتاكر يف ادل

ِّز، ويعمتد معهد بدلان دول أأورواب الشاملية للرباءات عىل موارد ماكتب الرباءات الوطنية لدلول املتعاقدة لكفاءات عىل ا مما يعزن
وبرهن هذا المنوذج عن اماكنية الوصول للموارد املوحدة للماكتب الوطنية. من يف الوقت ذاته  املس توى الوطين والاس تفادة

 اس تنسخ منذ ذكل الوقت يف مناطق أأخرى.و  جناح ابهر

عىل املعرفة،  قامئة. ومع ذكل فهي  مجيعها اقتصادات وعىل املس توى العامل  تعد ادلول الأعضاء يف املعهد من البدلان الصغرية
من بّي أأكرث أأمم العامل ابتاكرًا.وتصنف ابنتظام 

1
قتصاد يف ادلول ادلعامة الأساس ية لاليه الرشكت الصغرية واملتوسطة و  

ذ  الرشكت. ويه تؤدي دورًا حاسامً يف المنو والرفاه واس تحداث فرص أأغلبية ساحقة من مجيع متثل الأعضاء يف املعهد، اإ
أأبواب نظام الرباءات ادلويل أأمام العديد  ، فتحتتواصل خشيص وثيقو توفري خيار عىل املس توى احمليل وب  العمل يف املنطقة.
 من هذه الرشكت.

                                                
1
   http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064 2016يف مؤرش الابتاكرات العامل  يف عام  22و 13و 8 الرتب 

 systems/-https://www.liverpool.ac.uk/management/research/projects/patent  2014/2015انة أأنظمة الرباءات لعايم حبسب مؤرش مت 13و 5و 1والرتب 

 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064
https://www.liverpool.ac.uk/management/research/projects/patent-systems/
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 ونتيجة ذلكل، ازدادت احلاجة قامئ عىل املعرفة.المتع اجمل أأصبحت حامية الرباءات تكتيس أأمهية مزتايدة يف الصعيد العامل   عىلو 
ىل نظام براءات فعال  أأيضاً  ة التعاون بشأأن الرباءات منصة هدنظام معا تيحوي يقدم خدمات ومنتوجات ذات جودة عالية. اإ
، رمغ أأننا منشغلون النجاح الكبري لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتقبيل، ولحظنا ابعزتاز لنظام عامل  من هذا ال ممتازة 

دارات معاهدة الرباءاتوترامك  عبء العملأأيضًا بشأأن النتاجئ املرتتبة عن  وحنن نعتقد اعتقادًا راخسًا بأأن نظام  .احلالت دلى اإ
طار وطين ممكناحمليل، أأي بتوفري أأفضل  ىطلق عىل املس تو يبراءات عامل  فعال وانحج جيب أأن  من أأجل حامية  اإ

 الابتاكرات.

الرباءات، من خالل املشاركة يف ش ىت ومنذ بدء العمليات، معل املعهد وادلول الأعضاء فيه بنشاط عىل حتسّي نظام 
والفريق الفرع  اذلي يعىن  الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واجامتعات الإدارات ادلوليةاملنتدايت من قبيل 

اجامتعات الإدارات ادلولية والفريق  2017يف فرباير أأورواب الشاملية للرباءات  بدلانواس تضاف معهد ). التابع لهاابجلودة 
 .(ريكيافيك أ يسلندا الفرع  اذلي يعىن ابجلودة التابع لها يف

وميثل تقدمي خدمات املعاهدة عىل الإنرتنت أأمه جزء مع املكتب ادلويل للويبو. وفضاًل عن ذكل، تعاون املكتب تعاواًن ممتازًا 
ملا فيه مصلحة املس تخدمّي وس نواصل التعاون مع الويبو يف جمال تطوير هذه اخلدمات  من هذا التعاون يف الوقت الراهن.

 .يف معاهدة الرباءات ءالأعضاوالإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية الأخرى لدلول 

عدة  فهيابتعاون مع الويبو، مبا واس تضافت ادلول الأعضاء يف املعهد العديد من الأنشطة اليت تركز عىل امللكية الفكرية 
دورات تدريبية لفاحيص الرباءات ودورات تتعلق مشل ذكل اعدة التقنية للبدلان النامية. و تدخل يف نطاق تقدمي املسأأنشطة 

طوال عقدين تقريبًا من الزمن ادلمع واملساعدة التقنية مكتب الرباءات والعالمات التجارية ادلامنريك وقدم جبودة الرباءات. 
لها اليت ميون  "برامج التوأأمة"امس مبا فهيا العديد من بدلان أأورواب الرشقية من خالل ما يطلق عليه لبدلان خمتلفة عرب العامل، 

 الاحتاد الأورويب.

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  وسامهت اخلربة والكفاءات دارة للبحث ادلويل واإ مبوجب معاهدة املكتس بة بفضل العمل كإ
خرى يف املعاهدة، ول س امي لدلول الأعضاء الأ التعاون بشأأن الرباءات يف رفع قدرات موظفينا عىل تقدمي املساعدة التقنية 

 قدميها يف الس نوات القادمة.اليت يركز املعهد ودوهل الأعضاء عىل مواصةل تللبدلان النامية، 

دارة للبحث ادلويل واإ أأور بدلانويلزتم معهد  دارة للفحص المتهيدي مبوجب معاهدة التعاون واب الشاملية للرباءات ابعتباره اإ
 ابس تخدام موارده ذات الكفاءةالرباءات وما جيلبه من منفعة عىل الصعيد العامل  واصةل دمع تطوير نظام مببشأأن الرباءات، 

 العالية.

 

مة الطلب ()ةادلول – 5  مقدن

 املوقع الإقلمي 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل لفائدة املواطنّي واملقميّي يف  دارة للبحث ادلويل واإ يعمل معهد دول أأورواب الشاملية للرباءات كإ
 ادلامنرك وأ يسلندا والرنوجي والسويد.
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قلميية:  عضوية املنظامت الإ

 للرباءات. ةأأورواب الشاملية للرباءات يه أأعضاء يف املنظمة الأوروبي بدلانيف معهد  ءمجيع ادلول الأعضا

 :عدد الساكن
 مليون نسمة 5.7 ادلامنرك:
 نسمة 330000 أ يسلندا:
 مليون نسمة 5.2الرنوجي: 

 :نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل
 دولر أأمرييك 48994ادلامنرك: 
 دولر أأمرييك 47679أ يسلندا: 
 دولر أأمرييك 62025الرنوجي: 

نفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير   (:من الناجت احمليل الإجاميل% )الإ
 يف املائة 3ادلامنرك: 
 يف املائة 2.2أ يسلندا: 
 يف املائة 1.9الرنوجي: 

 :عدد جامعات البحث
  8ادلامنرك: 
 4أ يسلند: 
 9الرنوجي: 
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 (:مثال، مكتبات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر)موجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات 

ومن هذا املنطلق  للرباءات. ةيف معهد دول أأورواب الشاملية للرباءات يه أأعضاء يف املنظمة الأوروبي ءادلول الأعضا لك
بتعاون مع مكتب الرباءات الأورويب.  (PATLIB)مراكز املعلومات املتعلقة ابلرباءات أأنشأأت مجيعها عدة مراكز تعرف ابمس 

من حقوق امللكية الفكرية. ولدلامنرك  متنوعة طائفةوبوسع موظفهيا املؤهلّي وذوي اخلربة أأن يقدموا مساعدة معلية بشأأن 
 والرنوجي مركز واحد.مراكز وأ يسلندا ثالثة  أأربعة مراكز

وغريها من حقوق  وتعزيز املعلومات بشأأن الرباءات عن تشجيع الابتاكرت الوطنية لدلول الأعضاء مسؤوةل وماكتب الرباءا
تشمل مواد مكتوبة خدمات معلومات الرباءات مجموعة واسعة من امللكية الفكرية يف دولها الأعضاء. وتقدم مجيع املاكتب 

نرتنت ومراكز معلومات و  يؤدي التعاون عىل املس تويّي ادلويل والإقلمي  نشطة أأخرى. و برامج تعلميية وأأ وخدمات عىل الإ
وتقوم ادلول مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية. ومنظمة الرباءات الأوروبية و  الويبودورًا همامً، مع منظامت من قبيل 

 الأنشطة و/أأو الاشرتاك يف تنظميها.الأعضاء يف املعهد بتنس يق العديد من هذه 

 :احمللية الكربىالصناعات 

تضم رشكت رائدة عىل املس توى قطاع زراعة ذات تكنولوجيا عالية وصناعات متقدمة الصناعات ادلامنربية  أأكربتشمل 
الأغذية اجملهزة  الصادرات نذبر. ومن أأمه والنقل البحري والطاقة املتجددة الأّجزة الإلكرتونيةالصيدةل و قطاع املواد العامل  يف 
 .الطواحّي الهوائيةوالأّجزة الإلكرتونية و  والأاثثية والصناعية واملواد الصيدلية الزراع وال لت 

احلرارية الأرضية  وانتاج الفريوس يليكون والطاقةجتهزي املنتجات السمكية وصهر الألومنيوم يف أ يسلندا وتضم أأمه الصناعات 
مه ئية ويف جمال الطاقة املتجددة. وأأ والبي  الوراثيةدور رائد يف الأحباث  مائية والس ياحة. وكن ل يسلنداوالطاقة الكهر و 

 والسمك. (فريو أألويز)أأشاابت احلديد و  مصادراهتا يه الألومنيو 

الزراعة املائية والصناعات البحرية والرنوجي يه واحد من أأكرب مصدري النفط يف العامل، ومن ادلول الرائدة يف العامل يف جمال 
وال لت  يةجات النفط املنت. ومن أأمه صادرات الرنوجي نذبر النفط و والتصالتوالتكنولوجيا مائية والطاقة ولكهر والطاقة ا

 الكمييائية والبواخر والسمك.واملعدات واملعادن واملواد 

 :أأكرب الرشكء التجاريّي من ادلول

 يه كل يت: 2015أأورواب الشاملية للرباءات يف عام  بدلان ملعهدجتاراًي دول رشيكة أأكرب مخس 

 ادلامنرك: أأملانيا والسويد والرنوجي واململكة املتحدة والولايت املتحدة

س بانيا وأأملانيا وفرنساأ يسلندا:   هولندا واململكة املتحدة واإ

 اململكة املتحدة وأأملانيا وهولندا وفرنسا والسويد الرنوجي:

 أأخرى: أأساس يةمعلومات 

أأورواب  بدلانيف معهد  ءالأعضاس ياسات امللكية الفكرية الوطنية لدلول نظر الروابط التالية للحصول عىل معلومات بشأأن ا
 الشاملية للرباءات:
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 ادلامنرك:
policy.aspx-ip-policy/national--law-http://www.dkpto.org/ip 

 أ يسلندا:
vefutgafa.pdf-Hugverkastefna-https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/160610 

 )متاح حاليًا ابللغة الأيسلندية فقط(

 الرنوجي:
20122013/id722822/sec1-28-st-https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld 

 (فقط ابلرنوجييةمتاح حاليًا )

 الرباءات نوعية طلبات - 6

حصائية بشأأن تقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي ادلويل واردة من املعهد، مبا يف ذكل معلومات عن  معلومات اإ

 متاحة عىل موقع الويبو عىل الرابطّي:توقيت ال 
http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html 

https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf  
 

 حبسب اجملال التقين -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 
 اجملال

 التقين/الس نة
2013 2014 2015 2016 

 الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك 

 871  290 814  305 776  417 777  222 نياكاملياك

 208  237 179  249 171  300 192  155 اتكرتونيالا/ءالكهراب

 132  148 121  117 105  155 92  103 المكياء

 15  11 9  11 12  14 10  15 ابيوتكنولوجيال 

جمالت أأخرى أأو غري 

 مصنفة بتكنولوجية

1039 46  697 49  1050 46  1162 38  

 3112 2901 2696 2651 اجملموع

 

  حبسب املسار –املس تلمة عدد الطلبات الوطنية 
 املسار

 الس نة
2013 2014 2015 2016 

 الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك 

الإيداع الوطين 

 الأول/الأولوية ادلاخلية

1341 41 1071 1381 38 1064 1462 43 1123 1551 36 1226 

الأولوية بناء عىل نظام 

 ابريس

132  146 126  95 249  129 228  101 

املرحةل الوطنية دخول 

بناء عىل معاهدة 

 التعاون بشأأن الرباءات

61 5 538 76 11 417 83 3 556 69 2 741 

http://www.dkpto.org/ip-law--policy/national-ip-policy.aspx
http://www.dkpto.org/ip-law--policy/national-ip-policy.aspx
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/160610-Hugverkastefna-vefutgafa.pdf
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/160610-Hugverkastefna-vefutgafa.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-28-20122013/id722822/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-28-20122013/id722822/sec1
http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf
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 املس تلمة مككتب تسمل الطلباتادلولية عدد الطلبات 

 اجملال

 التقين/الس نة
2013 2014 2015 2016 

 الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك الرنوجي أ يسلندا ادلامنرك 

 304 21 521 301 17 459 302 15 505 303 14 636 غري مصنفة بتقنية

 846 777 822 953 اجملموع

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

ىل  2012من  ادلامنرك:  %9 مكتب الرباءات الأورويبو  %17والولايت املتحدة  %71كن التوزيع كل يت: ادلامنرك  2015اإ

 . %2 وبريطانيا العظمى

 ل ينطبق أ يسلندا:

ىل املقدمة نس بة البدلان ذات الأولوية من طلبات الرباءات الرنوجي: الولايت املتحدة يف امخلسة أأعوام الأخرية:   الرنوجياإ

 %3والياابن  %3وفرنسا  %3وأأملانيا  %7 ومكتب الرباءات الأورويب %8وبريطانيا العظمى  56%

 متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية

 ادلامنرك

 (ابلأشهر)الوقت  حمسوب اعتباراً من  املؤرش

 7 الإيداعاترخي  البحث

 7 الإيداعاترخي  الفحص الأول

 (شهراً  18يف غضون  %90) 23 الإيداعاترخي  املنح

 

 أ يسلندا

 (ابلأشهر)الوقت  حمسوب اعتباراً من  املؤرش

أأرسل الطلب ملكتب الرباءات والعالمات  البحث

التجارية ادلامنريك
2
 

4 

أأرسل الطلب ملكتب الرباءات والعالمات  الفحص الأول

 التجارية ادلامنريك

4 

 81 الإيداعاترخي  املنح

 
 الرنوجي

 (ابلأشهر)الوقت  حمسوب اعتباراً من  املؤرش

 6.5 الإيداعاترخي  البحث

 6.5 الإيداعاترخي  الفحص الأول

 24 الإيداعاترخي  املنح

 

 

                                                
2
 املكتب ادلامنريك للرباءات والعالمات التجارية معاجلة طلبات الرباءات الوطنية الأيسلندية.  يتوىل 
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 3الطلبات الوطنية املرتامكة

 ادلامنرك

 عدد الطلبات 2017مارس  3املقياس يف 

 2546 مجيع الطلبات العالقة

 1012 يف حال دفعت الرسوم املعنية((طلبات يف انتظار البحث 

يف حال دفعت الرسوم ( الفحص المتهيدي طلبات يف انتظار

 املعنية(

1012 

 

 الرنوجي

 عدد الطلبات املقياس

 8728 مجيع الطلبات العالقة

 6271 يف حال دفعت الرسوم املعنية((طلبات يف انتظار البحث 

يف حال دفعت الرسوم ( الفحص المتهيديطلبات يف انتظار 

 املعنية(

 (نفسه، معلية واحدة) 6271

 

 هناية املرفق والوثيقة[ ]

 

                                                
3
امللكية الصناعية الرنوجي  واملكتب ادلامنريك للرباءات  . مبوجب اتفاق اخلدمة املربم بّي معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات ومكتب2017مارس  3 

 املعهد. ينفنهال يؤثر ترامك الطلبات الوطنية يف رسعة اإجناز أأعامل البحث والفحص المتهيدي اليت  ،والعالمات التجارية


