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كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص شيلي يف  الوطني للملكية الصناعيةاملعهد متديد تعيني 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف إطارالتمهيدي الدويل 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

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

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

دارة للبحث ادلويل لمتديد تعيينه  بطلبهش ييل يف  املعهد الوطين للملكية الصناعية، تقدم 2017مارس  2ويف  .2 كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  طارواإ  . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدة يف اإ

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

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ش ييليف  املعهد الوطين للملكية الصناعيةطلب 
دارة للفحص المتهيدي ادلويللمتديد تعيينه  دارة للبحث ادلويل واإ  كإ

طار  الرباءات معاهدة التعاون بشأأن يف اإ

 معلومات عامة - 1

 :احلكومية ادلولية املنظمةأأو  امس املكتب
 .ش ييليف  املعهد الوطين للملكية الصناعية

والقانونية عن  التقنية تّيالناحي  وةل منؤ مس، ل مركزية هو هيئة معومية( املعهداملعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل )
 ،امللكية الصناعية املمنوحة مبوجبامحلاية اب الهنوضيتوىل املعهد و . هتادار اإ و يف ش ييل مجيع خدمات امللكية الصناعية رعاية 

للرئيس بشأأن املسائل املتعلقة  املشورة تقدمي، ناطة بهاملم وليات ؤ ونرش املعارف واملعلومات التكنولوجية. ومن بّي املس
جراءات مك والعمل أأيضاابمللكية الصناعية عىل الصعيدين احمليل وادلويل،   والبطالن. الاعرتاضحةمة ابتدائية يف اإ

نشاء  ويمعدحيل حمل الإدارة السابقة للملكية الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد. وهو  .2009يف يناير  معهلاملعهد وقد بدأأ  اإ
الزتاهما الواحض  هن عىلترب اليت  ،اختذهتا حكومة ش ييل هامةتدابري عدة أأحد و  ،يف نظام الابتاكر يف ش ييل منعطفا هامااملعهد 

 .بتعزيز الابتاكر واملنافسة ورايدة الأعامل من خالل امللكية الفكرية

ثالثة جمالت رئيس ية يه: العالمات التجارية والرباءات  نشاطه يفاملعهد  ميارس، ملهام املنوطة بهاب ويف س ياق اضطالعه
عبة العمليات واملالية(. ويدمع هذه اجملالت القانونية والإدارية وشم عب جمالت أأخرى يه الشم  كام يعمل يف) ارفونقل املع

لس ياسات )أأي الإدارات الترشيعية وادلولية املتعلقة اب التاجملمجموعة من املستشارين املهنيّي للمدير الوطين يف 
 والاسرتاتيجية والس ياسات العامة(.

 الفنيونن ون واملوظفووالفاحص الوالكء ، يقوممات التجاريةأأي الرباءات والعال ،ةالأساس ي املعهد ويف جمالت معل
اس تخدام  يشجع املعهدمن خالل شعبة نقل املعارف، و . للتأأكد من جواز منح الرباءة ؛فحص مجيع الطلباتب نووالإداري
طار ويعززها صناعية ونقل املعارفامللكية ال  منصة  2012لتحقيق هذا الهدف نفسه، أأطلق املعهد يف بداية  هسعي. ويف اإ
ورت(، www.inapiproyecta.cl)افرتاضية  احلصول عىل املعلومات س بل  يسريابلتعاون مع الاحتاد الأورويب لت  طم

ل دورات امللكية الفكرية من خال ومعرفة ،اس تخدام حقوق امللكية الصناعيةسهم يف حتسّي تم  دواتأأ  وتقدميالتكنولوجية، 
 .الإنرتنتعىل 

اس تخدام امللكية  عىل امجلهور لتشجيع ،2016يف  الإنرتنتهذه املبادرة، أأطلق املعهد خدمتّي جديدتّي عىل  وملواصةل
 ؛هطلبب  بشأأناملعلومات من يشاء  قدرأأي حتميل الطلب  ملودع تتيح (www.inapiconecta.cl)اخلدمة الأوىل و  .الفكرية

ىل املعلومات  ميكنه ومن ث   .نفسها يف  الصفحة ّيلسج  من املستمثرين املم  مستمثر هممت تصال مع أأيلمن أأجل ا الوصول اإ
ماكنية التواصلدمة اخل تكفل، وعىل هذاهذا املوقع.  من خاللاملنشورة  واملستمثرين احملمتلّي من أأجل  الطلبات مودع بّي  اإ

 مللكية الفكرية.ا حقمن خالل  مطلوبة جتارية ةخدم داء أأيلأ أأو  تنازلل ل وضع اسرتاتيجية للرتخيص أأو 

 :أأداة اإحصائية يه يف املعهدمؤخرا الثانية، اليت ُأنشئت  دمةواخل
(http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-propertyvalue-12030.html).  هذه الأداة تمس تخدمو 

 مودع عن ، فضال عن اإحصاءات عاما 25 عىل مدىاملعهد يف  أأودعت اليت طلباتل اباملعلومات املتعلقة  لسرتجاع
ىل  تستندمعلومات احلصول عىل هذه اخلدمة  وميكن من خاللش يليّي يف اخلارج. ال  الطلبات بدل املنشأأ  ابيهنمجةل أأمور من اإ
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اليت طرأأت حتليل التغريات لمس تخدم ل  يتيحس نة الإيداع، مما  الفرز حسب هاميكن من خالل كام تصنيف الطلبات املودعة. و 
تسمل تب ماك خبصوص الرباءاتتغط  اإحصاءات معاهدة  فضال عن أأهنا. عىل مر الأعوامالاجتاهات التكنولوجية  عىل

دارةبوصفه  الش ييلملعهد اأأو  الطلبات الطلب،  مودعاسرتجاع املعلومات املتعلقة ببدل املنشأأ، ونوع  ميكن  وابلتايل .دولية اإ
يداعها، أأيضا و  ،للطلبات املودعة واجملال التقين ضافة اإىلطريقة اإ  معلومات أأخرى ذات أأمهية. اإ

لملكية ل  ةجديد اتترشيع بصياغة يقومونرباء يف جمال امللكية الفكرية خبته، اس ياس اليت تغطهيا امليادين يف، املعهد ويس تعّي
ىل الكونغرس بشأأن املقانون المرشوع  مثل ؛الصناعية خمتلف القضااي  يفنية تق ال راء ال   كام يقدمونمللكية الصناعية، اقدم اإ
ىل ويسدون  ،ادلولية  .مللكية الفكريةاب املتعلقة سائلامل ة يف يوكلت احلكوم سائر الاملشورة اإ

ىل تصممي هتدفسلسةل من الربامج بتنفيذ ، الواقعة يف اختصاصه معادلمن خالل جمالت  ،املعهد قام، تقدمواس تكامل ملا   اإ
لكرتونيةخدمات  منصة  تتيح معاجلة كمةل حلقوق امللكية الصناعيةو يناميكية، ادلو تتسم ابلس تقرار ، جديدة متاما اإ
 .الإنرتنت عىل

 2017مارس  1: املدير العام طلب التعيّي اس تالماترخي 

 2017 اءاتمجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرب : التعيّي يملمتس فهيادورة امجلعية اليت 

دارة للبحث فيه  العملبدء التارخي املتوقع  دارة للبحث والفحص: لفحصواكإ  .2014أأكتوبر  22منذ  يعمل املعهد كإ

  متطلبات التعيّي ادلنيااملعايري املوضوعية:  - 2

 القدرة عىل البحث والفحص - 1.2

مائة  ما ل يقل عن املنظمة احلكومية ادلوليةدلى املكتب الوطين أأو  دلى يتوفرجيب أأن : "1"1.63و "1"1.36 القاعداتن
 ".البحث والفحص لإجراء معليات، ميلكون املؤهالت التقنية الالزمة بدوام كملموظف 

 املوظفون املؤهلون لإجراء البحث والفحص:

مباكئف ادلوام العدد ) اجملال التقين

 (الاكمل

متوسط اخلربة كفاحص 

 )ابلس نوات(

 املؤهالت ابلتفصيل

 - 10.3 29 املياكنياك

 - 8.5 12 الكهرابء/الإلكرتونيات

 - 12.6 29 املس تحرضات الصيدلنية

 - 10.6 24 الكميياء

 - 7.4 30 تكنولوجيابيو ال 

 - 17.7 5 التصاممي الصناعية

 - 10.3 129 اجملموع
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يعمل اخلرباء اخلارجيون و . سلمي الطلبات عىل حنوبحث وحفص ل لمكتب خرباء داخليون وخارجيون مدربون ومؤهلون ول 
يف املرحةل  الرباءاتعىل طلبات معاهدة  ةخاص بصورةيركز اخلرباء ادلاخليون بيامن  ،احمللية الطلباتبشلك رئييس يف 

 .للبت يف منح الرباءاتالطلبات احمللية  حفص فضال عن تولهيمادلولية، 

البحث والفحص يف لك  لالضطالع مبهام املناس بةملؤهالت ا عهديف امل ن واملتخصص ميتكلف املؤهالت،  لتوزيعأأما ابلنس بة 
تكنولوجيا ، كام هو بيو لكرتونيات واملس تحرضات الصيدلنية والكميياء وال الإ املتعلقة ابملياكنياك و  التصنيفأأقسام قسم من 

 .مفصل يف اجلدول أأعاله

 تدريبال برامج 

عالن عن العمل  ث ،للوظيفة موجز وصف  عداداإ و  ،يف اجملالت التقنية تحديد الاحتياجاتب دد اجلهنيّي امل  اعامتدتبدأأ معلية  اإ
 عىل مهاختيارويمت  ،شاملتدريب ل ن واملرحشهؤلء ابختيار املرحشّي. وخيضع  العملية تنهتي و  ،عامة امجلهورل مبواصفاته
املرحةل أأما رباءات وامللكية الصناعية. لاباملتعلقة املعارف واخلربات العامة  تقدميعىل  يركز" تدريب تعريف " الأوىلمرحلتّي: 
رشادحتت خالل هذه الفرتة يعمل املرحش و نفسه. العمل  جالمب تتعلقف  الثانية  فحصب يقومممن  خرباء يف املعهد اإ
 .براءات طلبات

دارة يفرؤساء اجملالت التقنية لإرشاف العملية برمهتا  ختضعو  ، اهتموقدر املرحشّي أأداء  يف الهنايةمون اذلين يقين   الفحص، اإ
 .املعهدها رشوط اليت وضع لل  املس توفّي املرحشّي وخيتارون

ىل  هاختيار  متلك مرحش ب يمعهد، املعهد يف مالكقبول املرحشّي  ومبجردوأأخريا،  عداد  يف هودمع عليه الإرشافيتوىل   مرشداإ اإ
أأداء املهنيّي  ويمقمين . هنفس يف اجملال التقين نوخمتلفن ومرشف يتناوب عليه ،ملدة س نة واحدةالإرشاف  يس مترو الأوىل.  رتقاريال 

ذا و اجلدد لك أأربعة أأشهر.  تقارير  عداداملهارات والقدرات الالزمة لإ  تمنية يف هحاجنبعد عام )أأو قبل ذكل( املرحش  أأثبتاإ
نهالبحث والفحص،  عداد مجيع اخلرباء  رضورة. والغرض من هذه العملية هو مس تقةل بصورةيبدأأ العمل  فاإ جراء اجلدداإ  عىل اإ

ملاهمالتأأكد من ، مع شهرا 18غضون يف  مرشفلبحث والفحص دون ا  .لقانون واللوا ح واملباد  التوجهييةاب ماإ

مت  وقد نتاجية املكتب. يل  عىل حنومعلية التوظيف والتدريب ُصم اذلي يع الس  الاخنفاضانعكس يف  وهو ماؤثر عىل اإ
 .خالل الس نوات املاضية قيد الانتظارلطلبات عدد ا شهده

جيب أأن يكون يف حوزة املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد الأدىن : "2"1.63و "2"1.36 القاعداتن
لهي ماكنيةأأو  34يف القاعدة  اجملموعة الواثئق املشار اإ عىل الوجه السلمي لأغراض  بةكون مرت ت، عىل أأن ااحلصول علهي توفر اإ

لكرتونية ممخز نة عىل وسائطبطاقات مصغرة أأو  يف أأو يف نسخ ورقيةلبحث ا  .اإ

ماكنية احلصول  :لأغراض البحث ىل احلد الأدىن من الواثئقع اإ

(X) ماكنية احلصول ابلاكمل   اإ

 نظم البحث:

ىل  س بللمعهد ل  تاحتم ، الراهنيف الوقت و املرتبطة  واثئقلاب فامي يتعلقا نطاق هاأأوسع و  انتشارا قواعد البياانت أأكرثالوصول اإ
 الرباءات ركنجماان؛  هيالاإ النفاذ اليت ميكن بياانت ال قواعد  ومن بّيلرباءات لأغراض البحث. اب املرتبطة غريواثئق الرباءات ال

Patentscope وEspacenet وLatipat،  املعهد  من بيهنا) الإنرتنتاملتاحة عىل ماكتب امللكية الفكرية اخملتلفة مجموعات و
س بانيا للرباءات والعالمات التجارية ) ،(INAPI)الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل مكتب الولايت و  (،SPTOومكتب اإ
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كتب الياابن التابعة مل  املتقدمةامللكية الصناعية ش بكة و  (،USPTOاملتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية )
 KIPO كتب كوراي للملكية الفكريةمل  التابعة والش بكة الإلكرتونية الكورية ملعلومات الرباءات ،(JPO-AIPN )للرباءات

(K-Pion))  ومكتب ادلوةل الصيين للملكية الفكرية(SIPO) . 

ضافة م  تاح للمعهدتم ما س بق،  واإ ىل قواعد البياانت اخلاصة امل ماكنية الوصول اإ  املتعلقة واثئقالصممة خصيصا مجلع أأيضا اإ
اتح لرباءاتاملتعلقة ابغري  والواثئقرباءات لاب ذن. هتاواإ ىلاإ ماكنية الوصول اإ البتاكر ل، طومسون EpoqueNet ش بكة ، دلينا اإ

واملكتبة ، Genome Questو ،Proquest Dialogو، STNومنصة ، IEEEو(، Clarivate Analytics  تمدعى)ال ن 
( CONICYTالتقنية والتكنولوجية )لبحوث ل اللجنة الوطنية  أأنشأأهتاحبث ( ويه أأداة BEICالإلكرتونية للمعلومات العلمية )

م العلوم )و ، Elsevierوجامعة أأكسفورد، دار نرش مثل  ،لبحث يف املنشورات العلميةل  ، (AAASامجلعية الأمريكية لتقدن
وقد  .Nature،Springer Links ، Wiley-Blackwell تودورايالس نوية،  الاس تعراضاتوامجلعية الكمييائية الأمريكية، و 

نشاء هذه املنصة تلكفة كب تطلب  .الغرضلهذا ا احلكومة هتحتملأأمرييك ماليّي دولر  10 تجتاوزرية اإ

ىل املكتبة  للمتكن من الوصول ،عنا أأيضا اتفاقات مع اجمللس الهندي للبحوث العلمية والصناعيةلكننا وقن ليس ذكل حفسب،  اإ
للرباءات  ومكتب الياابن ،لملكية الفكريةل  كورايتفاقات مع مكتب ا عقدعن ، فضال  (TKDL)للمعارف التقليدية الرمقية

ىل قواعد بياانهت  .امللوصول اإ

يف  املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون قادرون عىل البحث دلىجيب أأن يكون  :"3"1.63و "3"1.36 القاعداتن
لهيا احلد الأدىن، وملمون وحفصها املطلوبة اجملالت التقنية من  ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

لهيا يف القاعدة   .34مجموعة الواثئق املشار اإ

 : هتاالطلبات الوطنية ومعاجل يداعاس تخداهما لإ  اللغة )اللغات( اليت ميكن

ل  املعهدقبل ي  ل  مييضليك  ،ترمجة دقيقةودع بأأي لغة أأخرى أُ أأي طلب ترمجة ويتعّي الطلبات املودعة ابللغة الإس بانية. اإ
 البحث والفحص. حنوالطلب 

 :الفاحصّيكبري من  عدد يتقهنالغات أأخرى 

مس توى عىل هذه اللغة مهنم  %80حوايل  جييد)زيية لكاللغة الإنيف من الكفاءة  عال مبس توى ون يف املعهدفاحصال يمتتع
 لفرنس ية والأملانية.للغتّي اابأأهنم عىل دراية  ، كامهذه املهارة( عىل ابس مترارتدريب ال  ويواصلونمتقدم 

 :لغات أأخرىبفهم حاةل التقنية الصناعية السابقة يف أأو  بحثيف ال لمساعدة ل اخلدمات املتاحة 

نابالتدريب  دعكر أأعاله، يم كام ذم  يوفر أأداة فعاةل ملساعدهتم  وهو ما ،من برانمج التدريب الس نوي ملوظفينا ازيية جزءلكللغة الإ
 .لغات أأخرىبحاةل التقنية الصناعية السابقة وفهم أأفضل عند البحث صورة عامة  تكوين يف

، قاعدة شخاص )مثللأ  تترجام خرال  بعض يتضمن ال و  ،أ ليةة ترمج املعهدبياانت بعض قواعد  تضمني ضافة اإىل ذكل، اإ و 
الرتمجة  يتعذر عىلاليت قد الواثئق ال س يوية عند ترمجة  اميس  لقة، ادلمن زيد توخيا مل ،(Thomson Innovation بياانت

 .أأحياان هاال لية فهم 
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دارة اجلودة - 2.2  اإ

": جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة 4"1.63" و4"1.36القاعداتن 
 للبحث ادلويل.وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا للقواعد العامة 

 النظام الوطين لإدارة اجلودة:

دارة اجلودة يتسق  املباد   من احلادي والعرشين الفصل مع املتطلبات املنصوص علهيا يف يف املعهد اتساقًا اتًمانظام اإ
تقارير  وميكن الاطالع عىلادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  المتهيدي التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص

 الإلكرتوين: موقع الويبو عىل 2013 منذ هذه املباد  التوجهيية املتسقة مع الس نويةاملعهد 
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html 

جراءات مكتب فاإ ، ISO 9001 معيار اجلودة ادلويل تس توف بعدمل  البحث والفحصأأنشطة  ومع أأن يف الطلبات  تسملن اإ
عادة التصديقنطاق  يف مهنام نعزتم تضمّي لكو ابلفعل،  اس توفتهقد  املعهد ىل  امنطقي)مع الانتقال  2018يف  اإ اإ
مع هذا  فقوامبا يت البحث والفحصمعليات من أأنشطة  لك نشاطتصممي ذلكل جرى و .(ISO 9001 : 2015 صدارالإ 

  يقوم عىل أأساسيتاملس متر ال ومبدأأ التحسّيوالإجراءات الوقائية والتصحيحية،  الالزمة، مبا يف ذكل السجالت املعيار
دارة للبحث والفحص أأن رشع املعهد يف العملالعمل هبذا النظام منذ  وجيري. ISO 9001عيارامل   انظر ، 2014أأكتوبر يف  كإ

ىل أأن  طارالبداية  منذمت العملية قد ُصم اإ  .ISO معيار يف اإ

 املس هتدفنطاق العمل  - 3

 الإس بانية دمات:هبا اخلتقدم اللغة )اللغات( اليت 

دارةي اذل مكتب تسمل الطلباتأأو  احلكومية )املاكتب( كتبامل   :ة هلخمتص تعرض الإدارة أأن تكون اإ

دارة حممتةل مت تعيّي املعهد ، حالياو أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب. الواقعة يف بدلان ال   عرش لأحد والفحصللبحث كإ
كوادور وكولومبيا وبامن وكواب وامجلهورية ادلومينيكية وغواتاميل وكوس تارياك والسلفادور واملكس يك. :يه ؛بدلا  ش ييل وبريو واإ

جراء حبث دويل  املعهدقوم ي: لن العملالقيود عىل نطاق   بلغات أأخرى غري الإس بانية.لطلبات املودعة ل  متهيديحفص  وأأ ابإ

يف  تحصثت أأو فم حبم  ات اليتوضوعامل مجيع يمقصد هباف من البحث أأو الفحص،  ةغري املستبعد اتأأما ابلنس بة للموضوع
 .ش يليةالوطنية ال  الطلبات

 الطلبدوافع  - 4

نشاء املعهد والعمل املم  لكل  أأسهموقد  نشائه عىل التحرك صوب مرحةل جديدة يف من اإ معلية حتويل نظام امللكية نجز منذ اإ
منا تقدمي خدمات جيدة حفسب،  ليمتكن ليس من ،ورفع كفاءتهاملعهد  مت حتديثالفكرية يف ش ييل. ويف هذا الس ياق،  من واإ

 مع نظام امللكية الفكرية ادلويل كلك. بفعاليةأأيضا التفاعل 

مياان املعهد يؤمنو  ، تؤدي معاهدة املضامرتعزيز الابتاكر ورايدة الأعامل. ويف هذا ل أأمهية النظام ادلويل للملكية الفكرية ب قواي اإ
 أأولوية اسرتاتيجية للمعهد.، يف ش ييل أأن دخلت حزي النفاذمنذ  ذلكل أأصبح تنفيذها،التعاون بشأأن الرباءات دورا رئيس يا، 

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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ماكنيدلهيا معاهدة التعاون  أأنوترى حكومة ش ييل  سهاهمو لبدلان الأعضاء اتفاعل ل حقيقية وملموسة  اتاإ  نظاميف  يةفعال ب ماإ
عادة تعيّي املعهد  شأأنمجليع املس تخدمّي. ومن  ويساجاذبية أأكرث  جعهلو ، املعاهدة دارة للبحث والفحصاإ يساعد، وفقا  أأن كإ

يداع  عىل ،كومة ش ييلحل طار  طلبات ال زايدة تطوير النظام يف املنطقة وتشجيع اإ  نية. ويكتيسعاهدة يف أأمرياك الالتي امليف اإ
ذا  هذا الامر لأأن الطلبات اجلديدة  أأخذان يف الاعتبارأأمهية خاصة اإ  2005بّي عايم  يف املائة 4.8بنس بة  مل ترتفع اإ

عدد الطلبات املودعة بناء عىل  ة يفدايز اليت شهدتناطق الأخرى مثل أ س يا، ا عن امل كثري  قلتنس بة ، ويه 2010و
 .هانفس  خالل الفرتةيف املائة  10.9عاهدة بنس بة امل

ضافة اإىل ذكل، و  دارة للبحث والفحص أأن دوره املعهد يعتقداإ منطقة  يفبدلان  ابلنفع عىل يعودس بانية الإ  انطقة ابللغة كإ
ىل  لهيا الانضاممالنظر يف  قد تكون بصدد اليتأأو  ،املعاهدةأأمرياك الالتينية اليت مل تنضم بعد اإ اةل للمعهد املشاركة الفعن كام أأن . اإ

 تصبحتريد أأن  اليت أأو ،املعاهدة نظام تطبقومساعدة البدلان اليت  ،اخلربات تقامسل  تؤههل عاهدةاملنظام  فعالياتيف مجيع 
دارة للبحث والفحص. ومن املؤكد أأن وجود هجزءا من  ،عمليات حبث دوليةب  الاضطالع ايف املنطقة ميكهنس بانية الإ  انطقة اإ

 .برمتهلنظام الفائدة ل  بس يجل المتهيدي الفحصفضال عن 

دارة للبحث والفحصسرتاتيجية لتعزيز اس تخدام النظام كلك، ترى حكومة ش ييل أأن وجود وك، ويف هذا الإطار يف  اإ
 ، معاهدةللالطلبات ادلولية  معاجلةمتةل يف احمل تأأخريات ال لتفادي  الراهنمنطقة أأمرياك الالتينية يكتيس أأمهية كبرية يف الوقت 

يف أأجزاء خمتلفة من البحث ص موارد يص خت  رضورة يرى  املعهد أأنزايدة عبء العمل يف بعض املاكتب. وعالوة عىل  نتيجة
م العامل   س تخدم بكفاءة أأكرب.يك ت

دراكً مدى  ومع الأخذ يف الاعتبار حتقيق لأمهية نظام الرباءات ادلويل يف  مهنا اهامتم ش ييل بتعزيز الابتاكر ورايدة الأعامل، واإ
ننا  عادة تعيّي  نرى أأنههذه الأهداف، فاإ دارة للبحث والفحصعهد امل من املالمئ اإ الالزمة يف  ابملتطلبات التقنية لس امي وأأنه . كإ

مقديم الطلبات من  وخاصة، عىل حد سواء عاهدةيف امل خرينال  عضاء لأ ولش ييل  ملواطينلتقدمي خدمات البحث والفحص 
 .هزعز ويم عاهدة يف املنطقة املاس تخدام يشجع عىل كام أأنه ، عاهدةامليف عضاء الأ أأمرياك الالتينية دول 

يداعات بناء عىل  وملحوظة هامةسلطة دولية، زايدة ك معل فهيا اليت  واتالس ن مدىعىل املعهد  حققوقد  عاهدة ، امليف الإ
مناليس فقط من مقديم الطلبات الش يليّي،  كوادور  ؛أأيضا من مقديم الطلبات يف املنطقة واإ مثل املكس يك وكولومبيا وبريو واإ

دارة للبحث والفحصوجود بأأن  طلبنايؤكد هو ما والسلفادور. و  عاهدة يف بدلان أأمرياك املشجع اس تخدام ي يف املنطقة س  اإ
طار طلبا 136، تلقى املعهد وبصفة خاصةالالتينية.  . ومن املتوقع أأن يزداد 2016طلبا يف  163و ،2015يف  املعاهدة يف اإ
الطلبات املودعة دلى  عددوأأن ، ل س امي ملحوظا ارتفاعاعاهدة املاس تخدام يرتفع معدل أأن و  وات،الس ن ورر مبهذا العدد 

  .2014يف  طلبا 90ابلاكد  لغببوصفه مكتب اس تالم املعهد 

دارة البحث ادلويلأأما ابلنس بة لأنشطة  جراء البحث ابإ  خالل الس نة الأوىل من معهل املعهد تلكيف، فقد مت يف املعهد اإ
ىل ليصل ارتفع هذا العدد و طلبا،  182 لـ ادلويل  .2016طلبا يف  219اإ

دارة  ،طلباذلين قدموا أأكرث من  مقديم الطلباتالعديد من  حتديدأأيضا ميكننا  حفسب، ولكن هذاليس و  واختاروا املعهد كإ
جراء أأنشطة البحث ادلويل. يفالاعرتاف بكفاءتنا  وأأيضا ،معلنا جودة من والتيقنكبرية ال  الثقةعىل  ينم ، مما للبحث ادلويل  اإ

دارة للبحث والفحصدور املعهد فاإن وعالوة عىل ذكل،   احلكومة الش يليةاعرتفت  فقد ،جلب املزيد من املزااي ملس تخدمينا كإ
 يفعامة ثالث مؤسسات أأفضل  يف مصاف هوضع وهو ماوطنية للمتزي يف اخلدمة العامة، ال ائزة اجل تهعندما منح  ابملعهد
ذكءللمؤسسات الوطنية اليت تسهل التطورات الرئيس ية يف نوعية حياة مس تخدمهيا، مثل  اجلائزة ههذ منحتم ي و . البدل الوع   اإ

منذ أأن بدأأان العمل  نا. والواقع أأن هذه يف اخلارج يف حالتنا تقدمي طلبات الرباءاتاملرتبطة ب زااي املتوفر و  ،بنظام امللكية الفكرية
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دارة يداع الطلبات ادلولية  ارتفعدولية،  كإ اذلين مل يكونوا عىل  ،مقديم الطلباتكبري من عدد  تقدمكام ، كبريا ارتفاعامعدل اإ
 نظامجدد يف ام املعاهدة، مما أأدى اإىل دخول مشاركّي اس تخد بشأأنلحصول عىل معلومات ل ،دراية بنظام امللكية الفكرية

 .املعاهدة

 الطلب ةدول )ة( مقدم - 5

 املوقع الإقلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [خريطة توحض ادلول)ة( وادلول اجملاورة]

قلميية: يف عضويةال  املنظامت الإ

هبدف تعزيز اس تخدام  ،مبادرة جتمع ماكتب أأمرياك الالتينية للملكية الصناعية ووه: Prosur احتاد بروسور -
وتشجيع تقامس العمل بّي هذه املاكتب. والبدلان املشاركة يف هذه املبادرة  ،الإقلمي يفنظام امللكية الفكرية 

كوادور وابراغواي وبريو وأأوروغواي. :يه  الأرجنتّي والربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك واإ

ىل تيسري التجارةوهو : Alianza del Pacífico حتالف الهادي -  التطوروتعزيز  ،مبادرة حكومية هتدف اإ
 دلول الأعضاء فهيا )ش ييل وكولومبيا واملكس يك وبريو(.لوالمنو 

الطرائق السيعة لتسوية املنازعات املتعلقة  اتفاقات املعهد ع، وق  حتالف الهاديو بروسور احتاد يف  ش ييل يةعضو ومبوجب 
اتحة، من أأجل 2016يف  (PPHs)ابلرباءات  دارة للبحث والفحصمعايري اجلودة للمعهد  اإ ىل ، كإ ضافة اإ املعهد  معل سابك اإ اإ

 .، لصاحل املنطقةدولية دارةفائدة أأكرب كإ 

 (البنك ادلويل)معلومات  مليون نسمة 17.95عدد الساكن:  

( )معلومات ةي( )تعادل القوة الرشائ 2015 عام) اأأمريكي ادولر   370 22الناجت احمليل الإجاميل: من لفرد نصيب ا
  ادلويل( البنك
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نفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير )% من  ( )معلومات 2015 عام)يف املائة 0.39(: الناجت احمليل الإجاميلالإ
 ادلويل(  البنك

 ويتعّيخاصة.  ةجامع 31 كام توجد. من جملس رؤساء اجلامعة اجزء تشلك عامةجامعة  25يف ش ييل : جامعات البحثعدد 
 جلامعةابليك تعرتف احلكومة  استيفاؤهاأأهنا من املتطلبات اليت جيب  ذكل ؛حبواث أأن جتريعىل مجيع اجلامعات يف البدل 

 .تعلمييةمكؤسسة 

 يمعد ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر(: ،مكتبات الرباءات ،)مثلموجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات 
يف  املعهدشارك ي حاليا و  .لمعهدل  ابلغة الأمهيةمسأأةل لواثئق ذات الصةل ابنظام الرباءات  ومس تخديم مقديم الطلبات تزويد

يداعمبادرة "مكتبات الويبو  الرابط التايل:  من خالل يف هذا الشأأن ". وميكن الاطالع عىل املعلوماتلالإ
http://www.wipo.int/library/en/depository_libraries.jsp.  ىل  املعهد ، ميكن ملوظف الراهنويف الوقت الوصول اإ

اتعىل  كام يعمل املعهدالويبو،  أأاتحهتاالواثئق اليت  الوصول اإىل هذه من كن متحبيث ي  ،مس تخدم للك مساحة كفية حةاإ
 املعلومات الهامة.

ضافة اإىل ذكل، واس تكامل ملرشوع مكتبة الويبو، و  جزءا  كونيل  اخلاص به، للتطبيقالهنائية لتعديالت ا يقوم املعهد بوضعاإ
 .(TISCمن برانمج مركز الويبو للتكنولوجيا ودمع الابتاكر )

 .التعدين، الصيد للسمك، الأخشاب/السليلوز، امخلر، الزراعة :احملليةالصناعات أأمه 

الصّي، الولايت املتحدة الأمريكية، الياابن، كوراي اجلنوبية، الربازيل، بريو، اس بانيا،  :أأمه الرشكء التجاريّي من ادلول
 املكس يك، كولومبيا، الأرجنتّي.

 :معلومات أأساس ية أأخرى

ومن . اهتاغيوص ها ادعدابإ املعهد قام يت ش يلية الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الصناعية، الاحلكومة ال ، أأطلقت 2016يف عام 
 ومشاركة الش يليّي يف نظام الرباءات يف اخلارج. ،هذه الاسرتاتيجية اس تخدام معاهدة التعاوناليت تضمنهتا  بّي املوضوعات

 نية( من خالل الرابط التايل:ىل هذه الاسرتاتيجية )ابللغة الإس باع الاطالعوميكن 
http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-9870_recurso_1.pdf 

  

http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-9870_recurso_1.pdf
http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-9870_recurso_1.pdf
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 نوعية طلبات الرباءة - 6

 اجملال التقينحبسب  -عدد الطلبات الوطنية املمس تَلمة 

الس نة
1
 

 اجملال التقين         
2013 2014 2015 2016 

 050 1 221 1 291 1 118 1 املياكنياك

 372 391 420 313 الكهرابء/الإلكرتونيات

املس تحرضات 

 الصيدلنية
660 355 562 476 

 544 644 516 809 الكميياء الصناعية

 577 559 645 259 تكنولوجيابيو ال 

اجملموع
2
 3 159 3 227 3 377 3 019 

 املسارسب حب  -عدد الطلبات الوطنية املمس تَلمة 

 الس نة

 املسار                 
2013 2014 2015 2016 

الإيداع الأول الوطين/ 

 الأولوية ادلاخلية
418 534 510 460 

الأولوية بناء عىل نظام 

 ابريس
241 223 159 148 

دخول املرحةل الوطنية وفقا 

التعاون بشأأن  ملعاهدة

 الرباءات

2 500 2 470 2 708 2 411 

 019 3 377 3 227 3 159 3 اجملموع

                                                
1
دارة امللكية الصناعيةأأن نظام ذكل  ؛عض اجلداولب يف 2012عام  يمدرجمل    س تخراج البياانتا ومل تتوفر اإماكنية أ نذاك. يعمل باكمل طاقته( مل يكن (IPAS اإ

بدل من مجع البياانت من عدة أأنظمة  ،فريدة من نوعها قاعدة بياانتيف موجود  ،لمعلوماتلصدر أأكرث دقة مب الاس تعانةذلكل، تقرر  ؛2013يف عام  منه اإل
 .يف املعهد تكنولوجيا املعلومات احلايل قبل تنفيذ نظام تمس تخدمخمتلفة كنت 

2
تعترب يف الواقع جزءا من  الطلباتلخطط، رمغ أأن هذه ل أأوالصناعية والرسومات الصناعية،  للتصامميالطلبات املودعة  املذكور لطلباتال يشمل اإجاميل عدد  

 .ذلكل تبعافهيا  هاحفص مت شعبة الرباءات و
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 تسمل الطلباتاليت اس تلمهتا املعهد مككتب عدد الطلبات ادلولية 

 الس نة

 اجملال التقين         
2012 2013 2014 2015 2016 

 81 57 45 63 36 املياكنياك

 23 26 11 4 13 الكهرابء/الإلكرتونيات

املس تحرضات 

 الصيدلنية

3 3 4 8 7 

 22 25 21 20 11 الكميياء 

 30 20 9 12 16 تكنولوجيابيو ال 

 163 136 90 102 79 اجملموع

 متوسط الوقت الالزم ملعاجلة الرباءات الوطنية 

 )ابلأشهر( الوقت اعتبارا من املؤرش

للبحث والفحص الأول
3
يداع الطلب   24 اإ

منحل ل 
4
يداع الطلب   48 اإ

 مل يمبت فهيا بعداليت الطلبات الوطنية 

 عدد الطلبات الإجراء

قيد الانتظارمجيع الطلبات   13 565 

)مت دفع  طلبات ابنتظار البحث والفحص الأول

 املرصوفات الالزمة(
1 171 

ىل أأن  وجتدر  حىت مع معلظل يتناقص ابس مترار عىل مدى الس نوات املاضية،  قيد الانتظارلطلبات اعدد اإجاميل الإشارة اإ
عدد أأصبح  الراهن،يف الوقت و. هتاوجود املعهد معلياتكفاءة يف عىل التحسن امللحوظ هذا  ويربهناملعهد كسلطة دولية. 

 .قيد الانتظار دلينا طلباتعدد ال  اخنفضرفض( أأعىل من الطلبات املودعة، وابلتايل الأأو  املنح) معاجلهتا تمتالطلبات اليت 

  

                                                
3
منا يقوم بتنفيذهام  ،ّيخمتلف كنشاطّيلبحث والفحص اباملعهد  يقومحاليا ل   لك املعلومات  يضمدم الطلب يف تقرير واحد وتقدم نتاجئهام اإىل مق ،واحد أ نيف واإ

 اإجراءات وضعمت ، وعملالالعام اذلي بدأأ فيه املعهد  ابعتباره 2009عام  ذوالرأأي بشأأن املتطلبات القانونية. ويقاس متوسط هذا الوقت من ،عن نتاجئ البحث
 .عىل هذه العملية كفاءةلإضفاء املزيد من الجديدة للبحث والفحص 

4
 علومات اإىل الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )املرحةل الوطنية(.تشري هذه امل 
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 ادلمع املطلوب - 7

ىل أأي دمع خاص للحفاظ عىل  ومع، اياذل ابلكتفاءاملعهد يمتتع و  دارة للبحث والفحصأأدائه احلايل مس توى أأنه ل حيتاج اإ  كإ
 سلطة ادلولية. كونه عملالمواصةل حتسّي همارات موظفيه يف  ما حيفز عىلدامئا  فمثةوبطريقة فعاةل، ودة عالية جب تعمل

كنت تعمل ابلفعل ماكتب أأخرى  مساعدة املعهد  المتس العمليات، تنفيذبدء خالل الس نوات الأوىل من و ويف هذا الصدد، 
دارة للبحث والفحص دارةعىل  بفائدة مجةذكل  عاد. وقد وحصل علهيا ،لفرتة طويةل من الزمن كإ كن  ولنئ .معل املكتب كإ

ىل املساعدة ل حيتاج املكتب  نه يدرك يدعىل وجه التحداإ مع املاكتب العمل  اءعليه جرن  ميكن أأن يعودقمية النفع اذلي ، فاإ
 يف نطاق معاهدة التعاون. البحث والفحص املضطلع به ودةفامي يتعلق جبالأخرى 

املكتب الكندي و  ،التجاريةمع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  املعهدأأنشطة يف تنس يق  الويبو دتساعكام 
 .2014املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية يف  و، 2013للملكية الفكرية يف 

ىل جانب هذه الأنشطة، نظم امل  لملكية ل  كوراي ومكتب، (ILPO)للرباءات  لعهد أأنشطة تدريبية ابلتعاون مع مكتب اإرسائيواإ
طار مبادرة ،، حيث قام املكتبان2013يف  سرتايلالأ امللكية الفكرية مكتب و  (CIPO)الفكرية  بتنس يق  ،مشرتكة يف اإ
يف ش ييل يف  انشاطللرباءات  مكتب الياابن ظمن كاممن قبل.  تمنفذلتصممي أأنشطة مل  هجد مشرتكو  تعاوينيف معل  ،الأنشطة
فاحصّي عىل الأقل بنجاح كبري. وعالوة  6شارك فهيا  ،لمعهد يف الياابنل  نشطة تدريبية جديدةأأ  تقدمي واس متر يف، 2015

 ملشاركة يف حلقات معل لتبادل أأفضل املامرسات فامي بّي املاكتب.ااملعهد عىل املكتب الكوري أأيضا  عرضعىل ذكل، 

 .EpoqueNet قاعدة بياانت عىللفاحصّي لدورة تدريبية بتنظمي ( EPO، قدم املكتب الأورويب للرباءات )2014ويف عام 

هبدف تبادل أأفضل املامرسات  ، (APO)للرباءات كتب المنسام بّي املعهد و ، نظمت الويبو نشاطا مشرتك 2016ويف نومفرب 
، وتطبيقبّي  دارة للبحث والفحصواعامتد معايري اجلودة  ،مباد  التحسّي املس متر املكتبّين  .كإ

 مسائل أأخرى .1

 ل يوجد

دارات أأخرى التقيمي .2  من اإ

 ل ينطبق

 ]هناية املرفق والوثيقة[


