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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  20 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 للجنة املعنية بالتعاون التقنيا

 الدورة احلادية والثالثون
 2020مايو  29اإىل  26من جنيف، 

دويل يف األوروبي اآلسيوي للرباءات كإدارة للبحث الدويل والفحص التمهيدي ال املكتباقرتاح تعيني 
 إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة

ىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .1 ىل تقدمي املشورة اإ الأورويب اقرتاح تعيني املكتب  حولاإن اللجنة مدعوة اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  الآس يوي للرباءات طاركإ  ة التعاون بشأأن الرباءات.معاهد يف اإ

 معلومات أأساس ية

سول الآس يوي للرباءات، الس يدة رئيسة املكتب الأورويب  المتست، 2019ديسمرب  24يف رساةل مؤرخة  .2

شورة بغية احلصول عىل م  )جلنة التعاون التقين(، من املدير العام للويبو عقد دورة للجنة املعنية ابلتعاون التقين تليفليسوفا

دارة للبحث ادلويل والفحص  الأورويب الآس يوي للرباءاتاملكتب فامي يتعلق بتعيني  هدة التعاون بشأأن الرباءاتمجعية معا كإ

طار المتهيدي ادلويل  ىل جدول يف اإ ضافة املسأأةل اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وطلب املكتب الأورويب الآس يوي أأيضًا اإ
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بغية اختاذ قرار فهيا خالل سلسة الاجامتعات احلادية والس تني مجلعيات ادلول  أأعامل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  21الأعضاء يف الويبو، املقرر عقدها من   .2020سبمترب  29اإ

هذه الوثيقة من  اتقف، يف مر 2020مارس  3الواثئق ادلاعة لهذا الطلب، اليت اس تلمها املكتب ادلويل بتارخي ترد و  .3

ىل الرابع عىل   النحو التايل:الأول اإ

ول )اللغة الأصلية: الروس ية( طلب تعيني املكتب  )أأ( دارة  الأورويب الآس يوي للرباءاتيرد يف املرفق الأ كإ

 للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل؛

 ملكتب الأورويب الآس يويالصادر عن ا املبديئيرد يف املرفق الثاين )اللغة الأصلية: الروس ية( التقرير  )ب(

دارة اجلودة فيه؛ أأنظمة بشأأن اتللرباء  اإ

دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية  )ج( يرد يف املرفق الثالث )اللغة الأصلية: الصينية( التقرير الصادر عن اإ

(CNIPA) ىل املكتب الأورويب الآس يوي  بشأأن يف تقيمي مدى استيفائه ملعايري للرباءات املساعدة اليت قدهما اإ

دارات ادلولية )انظر الفقرة التعيني املنصوص علهي جراءات تعيري الإ  أأدانه(؛ 5ا يف الفقرة )أأ( من التفامه اخلاص ابإ

 املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكريةيرد يف املرفق الرابع )اللغة الأصلية: الروس ية( التقرير الصادر عن  )د(

(ROSPATENT) ورويب الآ  بشأأن ىل املكتب الأ يف تقيمي مدى استيفائه  للرباءات س يوياملساعدة اليت قدهما اإ

دارات ادلولية )انظر الفقرة  جراءات تعيري الإ  5ملعايري التعيني املنصوص علهيا يف الفقرة )أأ( من التفامه اخلاص ابإ

 أأدانه(؛

دارات الفحص المتهيدي ادلويل هو من اختصاص مجعية معاهدة التعاون بشأأن  .4 دارات البحث ادلويل واإ وتعيني اإ

( من املعاهدة عىل امجلعية أأن 3)32()ه( و3)16وتشرتط املاداتن  ( من املعاهدة.3)32و 16، وخيضع للامدتني الرباءات

 تستشري جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين قبل اختاذ قرار يف التعيني.

( مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت ويف ادلورة السادسة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين .5

ىل  22ُعقدت من  دارات ادلولية بشأأن تفاهامً ، اعمتدت امجلعية 2014سبمترب  30اإ جراءات تعيني الإ امجلعية  وأأدخلت. اإ

 24التفامه يف دورهتا امخلسني )ادلورة الاس تثنائية التاسعة والعرشين(، اليت ُعقدت يف جنيف من تعديالت عىل ذكل 

ىل  دارة  اذلي يطبق عىل. وينص التفامه املُعّدل 2018أأكتوبر  2سبمترب اإ عقب اختتام ادلورة  قُّدم دوليةأأي طلب تعيني كإ

 ، عىل ما ييل:مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتامخلسني 

دارات ادلولية " جراءات تعيني الإ  ":اإ

دلولية )"املكتب"( اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل وىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ايُ  ")أأ(

عانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي  دارات ادلولية القامئة لإ دارة واحدة أأو أأكرث من الإ املساعدة من اإ

 الطلب.

دارًة دوليًة قبل املوعد املقرر بوقت كف لتن  ")ب( م أأي طلب لتعيني مكتب ما اإ ظر فيه مجعية وينبغي أأن يُقدَّ

. وينبغي للجنة التعاون التقين كفياً  معاهدة الرباءات، لإاتحة الوقت للجنة التعاون التقين لتس تعرض الطلب اس تعراضاً 
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أأن جتمتع بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشهر عىل الأقل من انعقاد مجعية معاهدة الرباءات، يف أأعقاب دورة 

ذا أأمكن ذكل، ليك الفريق العامل املعين مبعاه دة الرباءات )اليت تُعقد عادًة يف شهر مايو أأو يونيو تقريبًا من لك عام( اإ

ىل مجعية معاهدة الرباءات. املقدم يُسدي خرباؤها املشورة بشأأن الطلب  اإ

ىل املدير العام يف موعد يفّضل أأ  ")ج( ل يتجاوز وعليه، ينبغي أأن يرسل املكتب الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اإ

مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية معاهدة الرباءات يف الطلب، ويف مجيع احلالت يف موعد يتيح للمدير  1

ىل اجامتع اللجنة املذكورة قبل شهرين عىل الأقل من افتتاح ادلورة. رسال رسائل ادلعوة اإ  العام الوقت الاكيف لإ

 أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع معايري وينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل ")د(

دارًة دولية يف أأقرب وقت  التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية، ويكون مس تعدًا لبدء العمل بوصفه اإ

يكون دلى املكتب شهرًا تقريبًا بعد التعيني. وفامي خيص رشط أأن  18ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني، مبا ل يتجاوز 

دارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل اجلاري هبا العمل، فعند  الطالب للتعيني نظام لإ

ل أأن تكون  انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية، يكفي أأن يكون قد ُخطط للنظام بشلك كمل، ويُفضَّ

براز اخلربة املناس بة.هناك أأنظمة مماثةل مس تخدمة يف أأع  امل البحث والفحص الوطين لإ

ىل املدير العام قبل  ")ه( ىل جلنة التعاون التقين لتنظر فهيا اإ وينبغي أأن ُُتال اس امترة الطلب املس توفاة واملقدمة اإ

التعاون الفين  شهرين عىل الأقل من افتتاح دورة جلنة التعاون التقين، ابس تخدام الاس امترة املعيارية اليت أأاتحهتا جلنة

لزامية احملددة يف مالحظات الاس امترة. ومىت كن سؤال يف  لهذا الغرض. وينبغي أأن يتضمن الطلب لك املعلومات الإ

 املكتب، عند الاقتضاء، بسؤال بديل يؤدي الغرض نفسه. أأن يغريه ينبغيالاس امترة غري وجيه للطلب املعين، 

ىل مجعية معاهدة الرباءات )اليت تنعقد عادًة يف شهر وينبغي أأن حُيال بعد ذكل أأي طلب من  ")و( هذا القبيل اإ

ىل جانب أأي مشورة تصدر عن جلنة التعاون التقين، هبدف البت يف الطلب."  سبمترب/أأكتوبر تقريبًا من لك عام(، اإ

ليه يف الفقرة )ه( من التفامه يف مرفق ال .6 وثيقة وترد الاس امترة المنوذجية لتقدمي طلب التعيني املُشار اإ

PCT/A/50/3. 

دارة للبحث ادلويل والفحص فامي يتعلق بتعيني املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات املشورة اللجنة  وستُسدي .7 كإ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اُتاد المتهيدي ادلويل، خالل ادلورة الثانية وامخلسني )ادلورة الاس تثنائية الثالثني( مجلعية 

ىل  21عقد من اليت من املقرر أأن تُ   .2020سبمترب  29اإ

 املتطلبات الواجب استيفاؤها

دارة للبحث ادلويل، ويه عىل  1.36تنص القاعدة  .8 عىل املتطلبات ادلنيا الواجب استيفاؤها يف أأي مكتب للعمل كإ

 النحو التايل: 

لهيا يف املادة  "  ()ج( يه كلآيت:3)16املتطلبات ادلنيا املشار اإ

عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات  موظفب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة " جيب أأن يضم املكت1"

جراء البحوث؛  ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإ
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"2 ُ لهي" جيب أأن يكون يف حوزة املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق امل  اشار اإ

ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتباً  34قاعدة يف ال عىل الوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق  أأو يكون يف اإ

لكرتونية؛  أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

" جيب أأن يكون ُتت ترصف املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت 3"

ُ التقنية املطلوب حبهثا، وم ُ حرّ لمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات امل لهيا احلد الأدىن جملموعة ر هبا أأو امل رتمج اإ

 ُ لهيا يف القاعدة الواثئق امل  ؛34شار اإ

دارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقاً 4"  " جيب أأن يكون دلى املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإ

 املشرتكة؛ لقواعد البحث ادلويل

دارة للفحص المتهيدي ادلويل." ناً عيّ " جيب أأن يكون املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مُ 5"  كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي عدا البند " 1.63وُتدد القاعدة  .9 " اذلي 5نفس املتطلبات ادلنيا السابقة للعمل كإ

دارة لل  بحث ادلويل. ولهذا السبب، يكون من الرضوري تعيني املكتب للعمل بصفة يشرتط أأن يكون املكتب ُمعيَّنًا كإ

دارتني حىت يس تويف املتطلبات.  الإ

سداء املشورة يف  .10 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اإ

 .هذه املسأأةل

[ييل ذكل املرفق الأول]
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 املرفق الأول
 

طار معاهدة ال  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ تعاون بشأأن اس امترة طلب التعيني كإدارة للبحث ادلويل واإ

 الرباءات

 اللغة الأصلية: الروس ية

 معلومات عامة -1

 امس املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية: )أأ(

 (EAPO) املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات التابع للمنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات

  التارخي اذلي تسمل فيه املدير العام طلب التعيني: )ب(

 2020مارس  3

 طلب فهيا التعيني:ورة امجلعية اليت يُ د )ج(

 ادلورة الثانية وامخلسني )ادلورة الاس تثنائية الثالثني(

 المتهيدي ادلويل: والفحص ادلويل التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كإدارة للبحث )د(

 2021يناير  1

 :مدى استيفاء املعايري اليت تساعد يف تقيميالمتهيدي ادلويل والفحص  ادلويل اإدارات البحث )ه(

دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية   (CNIPA)اإ

 )الاُتاد الرويس( (ROSPATENT) املكتب الفيدرايل للملكية الفكرية

 ادلنيا متطلبات التعيني -2

 البحث والفحصالكفاءات يف جمال  -1.2

أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة جيب أأن يضم املكتب الوطين  "، عىل أأنه:1"1.63" و1"1.36تنص القاعداتن 
جراء البحوثموظف  قل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإ  عىل الأ

 .والفحوص

 املوظفون املؤهلون لإجراء البحث والفحص: (أأ )

اءات بدوام كمل. ويمتتعون فاحصني للرب  105 املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات دلى يعمل، كن 2020يف مارس 

جراء حبث يف الرباءات يف اجملالت التقنية التقليدية  فنيةمبؤهالت  )الهندسة املياكنيكية، الكميياء، للرباءات كفية لإ

 ، التصالت، اإخل( عىل حد سواء.البيوتكنولوجياالهندسة الكهرابئية، اإخل( وجمالت التكنولوجيا املتقدمة )
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ثبات يتبعه اختبار لإ  برانجمًا تدريبيًا خاصاً  وأأمكلواعىل الأقل الباكلوريوس  شهادةل  حاملني احصونالف وجيب أأن يكون

جراء حبث  ىل. هاوحفص  لرباءاتلقدرهتم عىل اإ ضافة اإ  يف املكتب فاحصنيالمجيع دلى ، الباكلوريوس شهادة وابلإ

يف املائة  13و؛ (بدرجة واحدة ريوسالباكلو تعلو  التخصص )درجة ختصص شهادات الأورويب الآس يوي للرباءات

 التكنولوجيا و/أأو القانون.يف  1علميةمرحشني لنيل شهادة  الفاحصنيمن 

ضافة أأخصائيني مؤهلني وذوي خربة عالية الأورويب الآس يوي للرباءات كتبامل  الفاحصون العاملون يفويشمل  ، ابلإ

عضاء يف املكتب  ىل فاحصني ش باب واعدين من مجيع ادلول الأ  .للرباءاتالآس يوي الأورويب اإ

 : عدد فاحيص الرباءات يف لك جمال تقين1اجلدول 

 

عىل أأساس العدد ) اجملال التقين

دوام ب املوظفني ماكئف

 كمل(

، ربة كفاحص )ابلس نواتاخلمتوسط 

 (يف املتوسط

 سب املؤهالتح التوزيع 

 24 –الفاحصون الرئيس يون  13 24 الكميياء

 7 –كبار الفاحصني 

  29 -صون الفاح

 9 13 البيوتكنولوجيا

املس تحرضات الصيدلنية 

 والأدوية

15 10 

 10 8 التكنولوجيات الكمييائية

 13 –الفاحصون الرئيس يون  8 9 الهندسة املياكنيكية

 5 –كبار الفاحصني 

 27 -الفاحصون 

تكنولوجيا املعلومات 

 والتصالت

15 7 

 9 11 الآليات

 9 10 عدات التكنولوجيام

   105 اجملموع

 برامج التدريب )ب(

 اً يوفر تدريب، واذلي رباءاتال التدرييب لفاحيص برانجمه 2016يف عام  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات قدم

ىل التطوير املهين مجليع دداجلفاحصني لشاماًل ل ضافة اإ  منتظم. عىل أأساس ،الفاحصني وظفنيامل، ابلإ

 برانمج تدرييب مكثف ملدة عامني يلتحقون خالهل دورات تعلميية ويعملون ُتت ويشارك الفاحصون اجلدد يف

رشاف مرشد يُعيّنه رئيس القسم.  اإ

                                         
 تُعادل شهادة ادلكتوراه. 1
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دورة أأساس ية أأولية ودورات تدريبية متقدمة يف جمال قانون  يشمل، مج تدرييب من مس توينيبران للمبتدئني ويقدم

ُ  ،املودعة الطلباتوحفص  ،رباءاتال التصنيف التعاوين و )التصنيف ادلويل للرباءات،  اتظم تصنيف الاخرتاعون

  الرباءات. يف، واس تخدام قواعد البياانت للبحث للرباءات(

. مرشدالعمل ُتت اإرشاف  أأثناء ، يس متر تدريب لك فاحصمثانية أأسابيع اليت تدوم يةادلورة الأساس ية الأول بعد و 

شعارات كجزء  عدّ ويُ ، نةعيّ مُ  لطلبات اً موضوعي اً فاحص حفصال جيري، يف هذه املرحةل من التدريبو تقارير البحث والإ

لك مهنام  تدوم ،احصون دورتني تدريبيتني متقدمتنيالف يتبع، خالل فرتة التدريب أأثناء العملو . الاختبارمن 

جراء حبث  الأوىلدف هتفأأس بوعني.  ىل اإ  الثانية تناولوت رباءات )بعد س تة أأشهر من التدريب أأثناء العمل( ال يفاإ

 مع مراعاة وتُقّدم الك ادلورتني .(الأوىلالتدريبية هناية الس نة )يف للحامية مبوجب براءة  اتمعايري تقيمي أأهلية الاخرتاع

 للفاحص. ةالتقني اخللفية

، وتقيمي يف هناية ادلورة الأساس ية اذلي جيري كتايبال متحان الانتاجئ عىل تقيمي ادلورات التدريبية يف نجاح ال  ويعمتد

 التدريب أأثناء العمل. خاللحفص الطلبات  يفنتاجئ العمل  جودة

ىل ُتسني  اخلربةللفاحصني ذوي  املُقّدم هيدف التدريب املس مترو  ، وُتسني املهنية يف جمالهتم التقنية مالهتمؤهاإ

عمل أأنظمة سري ال اتُتديثيعرض و ، اءاترب لل الأورويب الآس يويقانون الالتغيريات يف  وتغطية ،الفحصممارسات 

ىلاملؤمتتة ضافة اإ  أأدوات البحث. اترطو ت ، ابلإ

ة القضاي املتعلقة ملناقشخلية للفاحصني معل دا حلقات( )شهريً  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات ابس مترار ويُنّظم

املتعلقة ة يف املنازعات ، والسوابق القضائيأأهلية الاخرتاعات يف امحلاية مبوجب براءات، وهُنج تقيمي بفحص الطلبات

ىل ذكل. رباءاتصالحية الب ىل ذكل، يقوم الفاحصون أأي كنت مس تويت خرباهتم ، وما اإ ضافة اإ تحسني ب وابلإ

وروبية للرباءات ،خمتلف مناجه أأكدميية الويبو ابتباع هماراهتم املهنية والأكدميية احلكومية الروس ية  ،والأكدميية الأ

ماكنية احلصول عىل عهد الاُتادي للملكية ( وامل عادة اثٍن يف اجملال القانوينعال تعلمي همين  للملكية الفكرية )مع اإ

املؤسسات التعلميية الأخرى. كام أأن دورات  اليت تقدهما، وحضور دورات متخصصة الصناعية )الاُتاد الرويس(

اليت ينظمها ورات ادلقد تعو سع. الأكدميية الأوروبية للرباءات وأأكدميية الويبو للتعلمي عن بعد تس تخدم عىل نطاق وا

جنلزييةاب للرباءات املكتب الأورويب الآس يوي  .للغة الإ

مع املكتب عىل أأساس  التعاونويواصل الفاحصون ذوو اخلربة املتقاعدون من املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات 

 يُس تعان هبم لتدريب الفاحصني اجلدد. كثريًا ما تعاقدي، و 

  لفاحصني اجلدد.ل املقدمة موجزًا للربامج التدريبية أأدانه وصفاً  2ويقدم اجلدول 
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 . الربانمج التدرييب اخلاص ابلفاحصني اجلدد2اجلدول 

 

 املدة  املوضوع ادلورة

 الأساس ية ادلورة

 مقدمة عامة

 أأس بوع واحد امللكية الفكرية عنمقدمة 

 قانون الرباءات

 التفاقات ادلولية

النظام الأورويب الآس يوي 

 للرباءات

 أأس بوع واحد القانون املوضوعي

آس يوية جراء منح براءات أأوروبية أ  اإ

طار الإجراء الأورويب الآس يوي   معاهدةيف اإ

 التعاون بشأأن الرباءات 

الطلبات الأوروبية الآس يوية 

  املودعة

 املطالبات

واثئق الطلبات الأوروبية الآس يوية واملتطلبات 

 العامة 

 أأس بوع واحد 

 طاق امحلاية مبوجب براءةن

 املطالباتتقدمي رشوط 

يداع الطلبات  متطلبات اإ

 الأوروبية الآس يوية

 أأس بوعان وحدة الاخرتاع

 الوضوح

  كفاية الكشف

 املطالبات اليت يدمعها الوصف

رشوط أأهلية امحلاية مبوجب 

 براءة

 نأأس بوعا املستبعدة من امحلاية مبوجب براءة اضيعاملو 

 قابلية التطبيق الصناعي

 اجلدة

 اخلطوة الابتاكرية

 مهنجية تقيمي معايري أأهلية امحلاية مبوجب براءة
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 املدة  املوضوع ادلورة

البحث يف  عنمقدمة 

 الرباءات

 أأس بوع تصنيف الاخرتاع

 اسرتاتيجيات البحث يف الرباءات

 قواعد البياانت

 تقرير البحث يف الرباءات

 مةاملتقد ادلورة

 البحث يف الرباءات الأوىل
الهندسة املياكنيكية/ الإلكرتونيات/ الكميياء/ 

 البيوتكنولوجيا

 أأس بوعان

 املتقدمة ادلورة

 الثانية
تقيمي معايري أأهلية امحلاية 

 مبوجب براءة

الهندسة املياكنيكية/ الإلكرتونيات/ الكميياء/ 

 البيوتكنولوجيا

 أأس بوعان

 

 احلد الأدىن للواثئق – 2.2

"، عىل أأنه: جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية 2"1.63و "2"1.36 تنص القاعداتن
ليه يف القاعدة  دىن جملموعة الواثئق املشار اإ قل احلد الأ ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن  34ادلولية عىل الأ أأو يكون يف اإ

غراض البحث عىل ورق  لكرتونية.يكون مرتبا عىل الوجه السلمي لأ  أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

 النفاذ اإىل احلد الأدىن من الواثئق لأغراض البحث: )أأ(

ىل احلد الأدىن من الواثئق لأغراض البحث يف  يمتتع ماكنية النفاذ الاكمل اإ املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات اإ

 الرباءات.

لكرتوين فقط وذكل  وجيري العمل مبجموعات واثئق الرباءات يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يف نسق اإ

ماكنية النفاذ أأيضًا  املكتباخلاصة به للبحث يف الرباءات واسرتجاع الواثئق. ودلى  EAPATISابس تخدام الأداة  اإ

ىل أأنظمة أأخرى للبحث يف الرباءات  )املكتب الأورويب للرباءات(  EPOQUE Net النظامني من قبيلاإ

تكل (، ويس تخدم الفاحصون يف املكتب (ROSPATENT) للملكية الفكريةيدرايل )املكتب الف  PatSearchو

 الأنظمة للبحث يف الرباءات يف جمالت تكنولوجية حمددة، مع مراعاة تكوين مجموعات واثئق الرباءات يف لك نظام

 .ونطاق تغطيهتا

اجملّمعة و عة الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات وجيري البحث يف الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات يف مصادر مفتوحة، يف مجمو 

 املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات، وكذكل يف بعض قواعد البياانت املفتوحة. يف
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 :أأنظمة البحث )ب(

اذلي حيتوي عىل أأكرث من  EAPATISلبحث يف الرباءات فامي يتعلق ابلتقنية الصناعية السابقة، يُس تخدم النظام ل 

احلد الأدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل، قاعدة بياانت فريدة  مناءة بر مليون وثيقة  80

ذا لزم الأمر، جيري البحث اصة ابملكتب وبدلان املنطقة الأوروبية الآس يوية ابللغة الروس ية. اخلواثئق الرباءات ل واإ

النفاذ  للرباءات ميكن للمكتب الأورويب الآس يويأأيضًا ابس تخدام مصادر أأخرى يف الرباءات و/أأو اسرتجاع الواثئق 

لهيا، من قبيل ال  ورويب للرباءات( و EPOQUE Netنظامني املهنيني اإ )املكتب الفيدرايل  PatSearch)املكتب الأ

ىل الأنظمة املفتوحة للجمهور مثل ركن الرباءات و(ROSPATENT) للملكية الفكرية ضافة اإ  Espacenet(، ابلإ

ىل ذكل. ويف نظام  Google Patentsو ىل فهرس الرباءات العاملي  EPOQUE Netوما اإ ميكن للفاحصني النفاذ اإ

(WPI, Derwent)  يداعات العاملي  الرباءاتوفهرس  .(WPIAP, Derwent)حسب قواعد بياانت الإ

ىل قامئة مصادر  " من لواحئ معاهدة 3)ب(" 1.34غري املتعلقة ابلرباءات املنصوص علهيا يف القاعدة  الواثئقواستنادًا اإ

نرتنت، منظامً حسب اجملال  التعاون بشأأن الرباءات، أأنشأأ املكتب الأورويب الآس يوي فهرسًا للموارد املتاحة عىل الإ

يف خمتلف  واثئقنوع املدخل ) حسبعىل مصادر  الفهرسحيتوي و التقين، ميكن اس تخدامه للبحث يف الرباءات. 

ىل م ،جمالت التكنولوجيا( ضافة اإ الكميياء، الطب، التكنولوجيا احليوية،  -وارد متخصصة يف بعض فروع املعرفة ابلإ

عىل مجموعته حُيافظ املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات مدخاًل يف اجملموع. كام  30حوايل تبلغ الفزييء وغريها، 

مل يعواملقالت(، و  اجملالت من ماليني 4قوم بتحديهثا ابس مترار )حوايل يرباءات و لغري املتعلقة اب الواثئقاخلاصة من 

ىل ذكل، ميكن لفاحيص و. EAPATISضامن البحث عن نص كمل يف هذه اجملموعة ابس تخدام  من أأجل ضافة اإ ابلإ

ىل عدد من قواعد البياانت املتخصصة يف نظام  النفاذ املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات  EPOQUE Netاإ

)نصوص  XPMISC)املعارف التقليدية(،  XPTK من قبيلرباءات، لاذلي حيتوي عىل مطبوعات غري متعلقة اب

ىل ذكل.  ،(النفاذ)مقالت مركزية مفتوحة  XPOACوتنوعة(،امل دمات اخل غري متعلقة ابلرباءات ملوزوديكمةل  وما اإ

ىل النص الاكمل ملقاةل، فسيمت احلصول عىل هذا املنشور بواسطة و  ذا مل يمتكن الفاحص من الوصول اإ  املكتباإ

ما الأورويب الآس يوي للرباءات ماعىل أأساس مدفوع  اإ حلصة  ونظراً من مصادر جمانية متاحة.  من خالل تزنيهل واإ

يف جمال الطب احليوي والتكنولوجيا احليوية، مفن اخملطط لالخرتاعات  الطلبات الأوروبية الآس يوية الكبرية املودعة

ماكنية النفاذ 2020يف النصف الأول من عام  اءاتاملكتب الأورويب الآس يوي للرب تزويد فاحيص  ابلفعل، ىل  ابإ اإ

من كمةل نصوص مقالت ل وروابط  موجزة، اليت ُتتوي عىل ملخصات Elsevier Embaseبياانت ال قاعدة 

 جمالت طبية حيوية وملخصات مؤمترات.

جراء حبث  ماكنية  الفاحصوننح الكمييائية، مُ والتفاعالت املواد  بشأأنرباءات يف اللإ ىل نظام لنفاذااإ  Elsevierاإ

Reaxys . ىل أأكرب قاعدة بياانت منظمة للكميياء الطبية والصيدةلويٌنظر حاليًا يف م  Elsevierسأأةل تنظمي الوصول اإ

Reaxys  كميياء الطبية يف املس تقبل القريب.لل 
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 اللغات - 3.2

لوطين أأو املنظمة احلكومية أأنه: جيب أأن يكون ُتت ترصف املكتب ا عىل"، 3"1.63" و3"1.36وتنص القاعداتن 
قل لفهم  ادلولية موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأ

لهيا يف القاعدة  دىن جملموعة الواثئق املشار اإ لهيا احلد الأ  34اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

 يداع الطلبات الوطنية ومعاجلهتا: )اللغات( اليت ميكن هبا اإ  اللغة )أأ(

 الروس ية

 للغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصني:ا )ب(

نلكزيية  الإ

ن  يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتفاحصنيالمجيع جييد   الواثئقزيية بطالقة كفية لفهم لكاللغتني الروس ية والإ

ملانية اللغة ٪ من الفاحصني يعرفون17كام أأن  يف اجملالت ذات الصةل ابلتكنولوجيا. ةالتقني  عوزويُ  ؛الفرنس ية و/أأو الأ

ىل ذكلواصة ابلصناعة. مجيع الأقسام اخل عىل اً هؤلء الفاحصني ابلتساوي تقريب ضافة اإ ، يمتتع معظم الفاحصني ابلإ

الأرمنية والأذربيجانية  :الأوروبية الآس يويةت الوطنية يف املنطقة الطلبات املودعة ابللغا يفابلقدرة عىل البحث 

 والبيالروس ية والاكزاخس تانية والقريغزيية والطاجيكية والرتكامنية.

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

 WIPOللرتمجة وأأداة  Googleخدمات  رباءاتاللرتمجة واثئق  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات س تخدمي 

Translate يف نظايم الواثئقترمجة ي ر جتكام ، جماانً  املفتوحة Espacenet وYandex  ،املكتب يس تعنيو للرتمجة 

اذلي توفره  TAPTAنظام الرتمجة الآلية و )الاُتاد الرويس(.  PROMPT مؤسسة اليت تقدهما الرتمجةخبدمات 

، أأبرم املكتب اتفاق مع الويبو لستبدال 2019اية عام يف هنو. EAPATISبحث ال ومدمج يف أأداة  اً الويبو مثبت حملي

املكتب الأورويب النظام اجلديد يف  وس ُيطلق. WIPO Translate –بنظام أأكرث حداثة  TAPTAنظام ترمجة 

 .2020حبلول هناية عام الآس يوي للرباءات 

 اإدارة اجلودة - 4.2

ى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية "، عىل أأنه: جيب أأن يكون دل4"1.63" و4"1.36تنص القاعداتن 
 نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة.

من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث ادلويل  21املتطلبات املنصوص علهيا يف الفصل اذلي يس تويف نظام اإدارة اجلودة الوطين 

 :دلويلوالفحص المتهيدي ا

دارة اجلودةدارة اجلودة )فامي ييل ه اخلاص ابإ نظام 2011لرباءات يف عام ل الآس يوي املكتب الأورويب أأطلق (، نظام اإ

ىل ضامن  آس يوية ، وابلتايل منح براءاتيف الرباءات وحفصها بحثجودة عالية دلى ال هيدف اإ جودة ذات  أأوروبية أ
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دارة اجلودة،  املكتبيس وافق رئ و ملس تخدم. ى ارضا كبري دلُتقيق عالية و  املتاح  اليت يرد نصهاعىل س ياسة اإ

 .لمكتبالالكرتوين ل وقع املعىل للجمهور 

دارة اجلودةو  دارة اجلودة، ابإ  معين جملس املكتب الأورويب الآس يوييوجد دلى  ته،وُتسني فعالي  من أأجل تقيمي نظام اإ

دارة اجلودة.م وهو   سؤول عن مجيع الأمور املتعلقة بنظام اإ

مراقبة اجلودة ادلاخلية  وتنطوياملراقبة ادلاخلية واخلارجية.  ، وهامدارة جودةلإ  ًا ذي مس توينينظام املكتبتخدم يس  و 

بشأأن أأهلية امحلاية  الفحصلفاحص ورأأي املرشفني ورؤساء أأقسام ا البحث اليت أأعدهاقارير تالتحقق من  عىل

يراجع و . هاأأو رفض منح  اترباءالالقرارات املتعلقة مبنح  مجيعاليت تضم ثالثة فاحصني  اللجان. وتتخذ مبوجب براءة

ىل مثانية فاحصني. تضم ٪ من معل الفاحصني، ويرشف لك مهنم عىل مجموعة 75عىل الأقل املرشفون  من مخسة اإ

الأهلية تقارير رباءات و ال يف٪ من مجيع تقارير البحث 5ملا ل يقل عن  مفاجئةرؤساء أأقسام الفحص حفوصات  وجيري

 الفاحصون. أأعدهايت ال

عىل ٪ 8-7 من يتحقق بشلك انتقايئاإذ راقبة اجلودة اخلارجية، مبواملعارضة ومراقبة اجلودة  الطعن شعبة ضطلعتو 

من أأجل الكشف عن الثغرات، مث ُتليل هذه  هليةالأ  رباءات ومجيع التقاريرال يفمن مجيع تقارير البحث الأقل 

دارة اجلودة.امل وقائية لاتصحيحية و ال تدابري ال التقارير ووضع   ناس بة، ل س امي فامي يتعلق بنظام اإ

 ابس تطالعابنتظام  املكتب الأورويب الآس يويعن جودة اخلدمات املقدمة، يقوم  رضا املس تخدمني ولتحديد مدى

 .الأوروبية الآس يوية رباءاتالفئات خمتلفة من املس تخدمني، مبا يف ذكل حمامو 

م التقرير و  دارة اجلودة، عىل النحو املنصوص عليه يف الفصل عن  املبديئيُقدَّ من املبادئ التوجهيية ملعاهدة  21نظام اإ

دارة  أأنظمة بشأأن املبديئ، ابس تخدام منوذج "التقرير ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لبحثل التعاون بشأأن الرباءات  اإ

ُ  "اجلودة  .ه الوثيقةرفق هبذامل

ىل أأن درجة تنفيذ  شارة اإ ُ  سائلامل وجتدر الإ لهيا عىل أأهنا "جزئية" يف املتعلقة بأأساليب العمل القامئة عىل اخملاطر ي شار اإ

 والفحص المتهيدي ادلويل بحثلل  املبادئ التوجهييةمن  21املامرسات القامئة عىل اخملاطر يف الفصل  وأُدرجتالتقرير. 

العوامل اليت ميكن أأن تؤثر عىل رباءات املكتب الأورويب الآس يوي لل . وقد درس2019يوليو  1من  اً اعتبار  ادلويل

ىل ، كام قام بتنفيذ اجلودة ةدار لإ  هونظام التشغيليةمعلياته  جراءات هتدف بشلك رئييس اإ اخملاطر التقنية )من  معاجلةاإ

ىل ذكل(.  الأساس يةحيث البنية  يس متر تنفيذ التغطية الاكمةل مجليع فئات و لتكنولوجيا املعلومات والتصالت، وما اإ

 .املقررعىل النحو  2020يف سبمترب  واس تكاملها(، ، وغريهااطر )مبا يف ذكل الاقتصادية والشخصيةاخمل
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 نطاق التشغيل املنشود -3

 اخلدمات: هبااللغة )أأو اللغات( اليت س تقدم  )أأ(

نلكزيية  الروس ية، الإ

 يف طلباهتا:ادلوةل )ادلول( أأو مكتب )ماكتب( تسمل الطلبات اليت س تختص الإدارة ابلنظر  )ب(

دارةيف املقام الأول ينوي املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات العمل  عضاء فائدة اخمتصة ل كإ  ا)أأرمينيفيه دلول الأ

 املكتب س يكونو تركامنس تان(. و  طاجيكس تانو الاُتاد الرويس وقريغزيس تان و كزاخس تان و  بيالروسو أأذربيجان و 

 حددلي ،الأوروبية الآس يويةروس ية وتقع يف املنطقة اليت تس تخدم اللغة ال، خاصًة تكل الأخرى للبدلانًا أأيض اً مفتوح

 خمتصة. دارةكإ 

 التقييدات املفروضة عىل نطاق العملية: )ج(

 ل توجد

 الإدارات ادلولية الأخرى اليت س تظل خمتصة ابلطلبات املودعة دلى املكتب بصفته مكتباً لتسمّل الطلبات: )د(

 (EPO) املكتب الأورويب للرباءات

 )الاُتاد الرويس( (Rospatent) املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكرية

 دوافع الطلب - 4

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  املكتب الأوريب الآس يوي للرباءاتتوس يع وظائف  ناإ    ةهمممسأأةل يف اإ

ماكنية املرور جبميع  نياملودعابلنس بة لبدلان املنطقة الأوروبية الآس يوية، حيث س يكون دلى  من هذه البدلان اإ

جراءات  يداع ادلويلمراحل اإ قلميي: التسجيل )مكتب تسمل الطلبات( والبحث  من خالل الإ الرباءات  يفاملكتب الإ

قلميية )املكتب املعني  دارة الفحص المتهيدي ادلويل( واملرحةل الإ دارة البحث ادلويل( والفحص المتهيدي )اإ )اإ

 واملنتخب(.

وروبية الآس يويةاملنطقة  بدلان عىوتس  ىل  الأ من هذا الطلب، وابلتايل  5تطوير الابتاكر، كام هو موحض يف القسم اإ

حدى كونه فهيي هممتة ابس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  الابتاكريةالآليات الرئيس ية محلاية التطورات  اإ

 عىل املس توى ادلويل.

دارة يب الآس يوي املكتب الأوروس يعمل تعيني و   دارة للبحث ادلويل واإ لفحص المتهيدي ادلويل عىل توس يع لكإ

املنطقة،  بدلاناخملرتعني والرشكت من ، من طرف تهوزيدة كفاء اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
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، واستبدال ومالعل القامئة عىل التكنولوجياتبدورها واحدة من املتطلبات الأساس ية الهامة لتطوير  عدّ واليت تُ 

عادة الرتكزي عىل تصدير منتجات التكنولوجيا   املتقدمة.الواردات، واإ

ن منحو   دارة للبحث فة ص املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات اإ دارة ادلويل اإ نصوص امل  لفحص المتهيدي ادلويللواإ

وروبية الآس يوية املؤرخة  20يف املادة  اعلهي ، واليت تعين مضنًا أأنه من خالل 1994رب سبمت 9من اتفاقية الرباءات الأ

نشاء املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات، تتعهد ادلول املتعاقدة بضامن املشاركة الاكمةل  للمكتب الأورويب اإ

تسمل الطلبات ل يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل أأداء املكتب ملهام مكتب  الآس يوي للرباءات

 ،التطورمن ناسب م س توى عند بلوغ م  ، وكذكل،معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمبوجب  خبنت  ومُ  معنّي ومكتب 

دارة للبحث  أأداء همام دارة ادلويل اإ وروبية اعامتد  وابلتايل، عند. لفحص المتهيدي ادلويللواإ اتفاقات الرباءات الأ

ةل لفحص الطلبات ادلولية يف املكتب ضامن دورة كميقيض ب اً هدف املكتب، وضعت ادلول الأعضاء يف الآس يوية

قلميي مع آس يوية الإ  .منح لحق لرباءة أأوروبية أ

السادس والعرشين( للمجلس الاجامتع العادي والثالثني ) الاجامتع اخلامس خالل، 2019سبمترب  11و 10يف و 

ورويب الآس يوي للرباءاتالإداري  جامع ملنح ملكتب الأ ملكتب الأورويب ا، صوت أأعضاء اجمللس الإداري ابلإ

دارة للبحث ادلويل هتعيينل  تقدمي طلبصالحية  الآس يوي للرباءات دارة /اإ ، وابلتايل التعبري لفحص المتهيدي ادلويللاإ

والثقة يف جودة ونزاهة حفص الرباءات  الأورويب الآس يوياملنطقة مبزيد من التطوير لنظام الرباءات  بدلانعن اهامتم 

 الأورايس.

قلميية  الطلباتكفية يف البحث وحفص  خربة لأورويب الآس يوي للرباءاتاملكتب ااكتسب و   ادلولية يف املرحةل و الإ

قلميية يف مجيع اجملالت التكنولوجية، مبا يف ذكل الطلبات املتعلقة  يف لك عام، مع  و .الناش ئة جملالت التكنولوجيةابالإ

ىل ااملودعني  يزداد جلوءورويب الآس يوي، يف نظام الرباءات الأ املودعني من دول املنطقة تزايد ثقة  ملكتب الأورويب اإ

يداع الآس يوي للرباءات  رباءات يف اخلارج.ال لإ

جيابية املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتالأعضاء يف  الطلبات من ادلول مودعوس يكون و   ، عىل أأساس جتربهتم الإ

جراء اليف تسجيل  ماكنيات مماثةل  هنجرين عىل الاعامتد عىل ، قادالأورويب الآس يويرباءات مبوجب الإ طارواإ  يف اإ

جراء من اس تخدام اللغة  املودعونعىل سبيل املثال، سيمتكن و املرحةل ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  اتاإ

هثا ، واليت ل يتحداملكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتالروس ية، والتواصل مع الفاحصني بلغات ادلول الأعضاء يف 

داراتيف  الفاحصون جراء  الإ ادلولية الأخرى، واس تخدام الأدوات والقنوات اليت يعرفوهنا ابلفعل من خالل الإ

قلميي لتقدمي الطلبات، وتلقي املراسالت، ودفع الرسوم، والاس تفادة من تغطية الواثئق الاكمةل   بدلانرباءات لالإ

ذات الصةل بلغات املنطقة(  املودعة)مبا يف ذكل تكل  نالفاحصواملنطقة أأثناء البحث والفحص اذلي يقوم به 

 مبجموعات الرباءات العاملية.

جراءات  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتخربة و   لكرتونية، وتوافر موارد كبرية  العمليف أأمتتة اإ وتطوير اخلدمات الإ

مع  (PPH)عاجلة الرباءات مل ر الرسيعاملسا يف ذكل التعاون يف برامج الرباءات وحفصها، مبا يفيف جمال البحث 
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 أأن املكتب الأورويب ، تثبتاملكتب الأورويب للرباءات وماكتب الرباءات يف الصني ومجهورية كوري والياابن

 رباءات.للدور أأكرث أأمهية يف النظام ادلويل  لأداءرباءات جاهز لل الآس يوي

نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل املشاركة يف  لتطوير مع املكتب ادلويل للويبو أأيضاً  املكتبتعاون ي و  

طار التنظميي ملعاهدة التابعة معل اللجان والأفرقة العامةل  لُتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل تطوير الإ

يداع والنفاذ لهو مكتب  واملكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتالتعاون بشأأن الرباءات.  ة الويبو للنفاذ خدميف الإ

اتحة مجيع منشوراته يف قاعدة بياانت ركن  اً أأيضاملكتب  وقام .2017نومفرب  1( منذ WIPO DASالرمقي ) ابإ

ىل البحث والفحص ) للنفاذالويبو يف املركزي نظام للنفاذ مكتب للنفاذ يف  وهوالرباءات   8( منذ WIPO CASEاإ

لبدء  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات ينويدادات التقنية، الاس تع اس تكامل، بعد 2022يف عام و. 2016يونيو 

بتقدمي طلبات دولية  للمودعنياملكتب يسمح و . الطلبات تقدميل مككتب  WIPO CASE النظام العمل يف

 ويس تخدم نظام الويبو للرتمجة الآلية.اخلدمات الالكرتونية ملعاهدة الرباءات ابس تخدام 

ن و   عىل القدرات ادلولية اجلديدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن  لرباءاتلآس يوي املكتب الأورويب ا حصولاإ

ىل توزيع عبء العمل،  زيدة يتيح هلالرباءات  وزيدة مشاركته يف املبادرات واملشاريع ادلولية الأخرى اليت هتدف اإ

ماكانت و . وُتسيهنا لمس تخدمنيل معايري العمل ادلاخلية، وزيدة توحيد اخلدمات املقدمة  مس توى ستسامه زيدة اإ

كتب يف نرش أأفضل املامرسات يف بدلان املنطقة الأوروبية الآس يوية، وتوفري املزيد من املساعدة النشطة لدلول امل 

 يف تطوير أأنظمة الرباءات الوطنية.الآس يوية للرباءات، الأعضاء يف املنظمة الأوروبية 

ن و   دارة للبحث ادلويلف وظائل للرباءاتالأورويب الآس يوي املكتب  اجنازاإ دارة  /اإ طار لفحص المتهيدي ادلويل لاإ يف اإ

داراتنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يوسع جغرافية هذه  آس يا الوسطى، وس يكون هل  الإ يف بدلان القوقاز وأ

تطوير وتعزيز  . وس يواصلالأوروبية الآس يويةجاذبية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املنطقة  زيدةتأأثريه عىل 

 نظام الرباءات العاملي.

 ادلوةل )ادلول( مقّدمة الطلب – 5

قلميي )أأ(  املوقع الإ

وكزاخس تان وقريغزيس تان  يه أأرمينيا وأأذربيجان وبيالروس املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتادلول الأعضاء يف 

 .مليون كيلومرت مربع 21لدلول الأعضاء حوايل تبلغ املساحة الإجاملية و والاُتاد الرويس وطاجيكس تان وتركامنس تان. 

املكتب الأورويب الآس يوي الاخرتاعات املمنوحة يف الطلبات املودعة دلى  بشأأنرباءات الأوروبية الآس يوية وال

 يف مجهورية مودلوفا. اً أأيض ترسي، 2012أأبريل  26بل ق  للرباءات

قلميية:عضو  )ب(  ية املنظامت الإ

 عىل، 1997أأكتوبر  1وقَّع يف جنيف يف ، املوالويبوللرباءات  ةالآس يوي ةالأوروبي املنظمةالتفاق املربم بني  ينص

الرباءات ومجعية اُتاد  راقب خاص يف اجامتعات الهيئات العامةل ومجعية اُتاد معاهدة التعاون بشأأنم صفة منحها

 مراقب يف اجامتعات بعض الهيئات الأخرى اليت أأنشأأهتا الويبو.، و بودابست
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قل ، واملكتب الأورويب للرباءاتالويبومع للرباءات  ةالآس يوي ةالأوروبي املنظمةعاون تت و  ميية الأفريقية ، واملنظمة الإ

براءات  منحمعلية  عنبشأأن خمتلف القضاي الناش ئة ، نظمة الأفريقية للملكية الفكرية، وامل للملكية الصناعية

 .لالخرتاعات

للمنطقة الأوروبية الاقتصادية  امجلاعة مع اً أأيض املنظمة تعاونت ، الأوروبيةاملنطقة  ة املبتكرة يفمن أأجل تعزيز التمنيو 

 املنظمةمخس دول أأعضاء يف  تُعد، واليت الأورويب الآس يويُتاد الاقتصادي ى الا، ويه هيئة دامئة دلالآس يوية

منطقة مجركية  هذه البدلان وحدالاُتاد الرويس(. وتو قريغزيس تانو كزاخس تان و  بيالروسو فهيا )أأرمينيا  أأطرافاً 

ضافة اإىل ذكلوفهيا.  والتكنولوجيات، مما يسهل حركة السلع واحدة لهيا كأعضاءابلإ ُتاد الايف  ، أأبرمت ادلول املشار اإ

قامةاتفاقيات حول  الأورويب الآس يويالاقتصادي  مجهورية انم و  مناطق للتجارة احلرة مع عدد من ادلول: فيت اإ

سالمية وا يران الإ  .لصني ورصبيا وس نغافورةاإ

 عدد الساكن: )ج(

 نيخشص )الساكن النشطمليون  200منطقة يبلغ مجموع ساكهنا أأكرث من  للرباءات ةالآس يويية الأوروب  املنظنةثل مت 

ُ ، حيث مليون خشص( 100أأكرث من  - اقتصادي    س تخدم اللغة الروس ية عىل نطاق واسع.ت

، عالوة عىل ذكلو لغة العمل يف املكتب. يه للرباءات والأوروبية الآس يوية مة لمنظل اللغة الروس ية يه اللغة الرمسية و 

. ويه لغة مليون خشص( 150الرويس )أأكرث من  والاُتاد بيالروسل ابلنس بة لغة ادلوةل يه اللغة الروس ية فاإن 

ل الأعضاء لساكن ادلو وابلنس بة ؛ مليون نسمة( 34جيكس تان )أأكرث من كزاخس تان وقريغزيس تان وطا يفرمسية 

 هيي لغة تس تخدم عىل نطاق واسع للتواصل.للرباءات ف  ةالآس يوي ةالأوروبي يف املنظمةالأخرى 

 :نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل )د(

، يرتاوح نصيب الفرد من حالياً و الاقتصاد.  يف تشهد تطورًا مس متراً متثل املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات منطقة 

جاميل يف ادلول الأعضاء يف الناجت احمل يف  دولر أأمرييك 634.33 للرباءات بني ةالآس يوي ةالأوروبي املنظمةيل الإ

عرش يف ترتيب أأكرب  ةالرابع املرتبة، اذلي احتل يف الاُتاد الرويس دولر أأمرييك 9264.27وطاجيكس تان 

جاميل ال الوة عىل ذكلوع .2019-2018الاقتصادات يف العامل يف  جاميل يف ادلول الأعضاء يف ، يبلغ اإ ناجت احمليل الإ

 الاقتصادية للجامعة اً ، وفقالاُتاد الاقتصادي الأورويب الآس يوي جيمعهاذلي املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات 

جاميليف املائة من  3.2تريليون دولر أأمرييك )حوايل  1.9، أأكرث من الأوروبية الآس يوية للمنطقة  الناجت احمليل الإ

نه ، و العاملي( جاميل أأيض وياُلحظ. اثبتيمتزي بمنو اإ املنظمة الأوروبية يف ادلول الأعضاء يف  اً منو الناجت احمليل الإ

ورويب الآس يوياليت ليست أأعضاء يف الآس يوية للرباءات  ، بلغ منو عىل وجه اخلصوصو . الاُتاد الاقتصادي الأ

جاميل يف أأذر  جاميل منو الناجت احمليل يزيداملتوقع أأن ومن  ،يف املائة 2.4 نس بة 2019بيجان يف عام الناجت احمليل الإ  الإ

ىل  1.7من  2021-2019 الفرتة يف طاجيكس تان يف جاميل الس نوي يف و ؛ يف املائة 2.5اإ يبلغ منو الناجت احمليل الإ

  يف املائة. 7.5و 5.5 نس بة ترتاوح ما بني تركامنس تان
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نفاق الوطين املقدر عىل البحث )ه(  والتطوير )% من الناجت احمليل الإجاميل(: الإ

من حيث املوقع اجلغرايف، املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات ادلول الأعضاء يف  ما بني القامئة مغ الاختالفاتر

، حنو الابتاكر لالقتصادات الوطنيةه منوذج موجّ  تطوير، فاإن واملوارد الطبيعية املتاحة، وهيلك الصناعات الوطنية

 خاصة يف س ياق الاجتاهات العاملية. يشلك مسأأةل هممة، اماًء عىل البحث والتطوير ونتاجئهبن

نفاق ادلول الأعضاء يف  ويبلغ يف  0.1عىل البحث والتطوير يف املتوسط من املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات اإ

جاميل يف قريغزيس تان وطاجيكس تان ىل  ،املائة من الناجت احمليل الإ جاميل يف الاُتاد يف 1.1اإ  املائة من الناجت احمليل الإ

نفاق عىل البحث والتطوير يف ادلول الأعضاء الأخرى يف و الرويس.  املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات يرتاوح الإ

 .املائة يف 0.5ويف املائة  0.2بني ما 

 :عدد جامعات البحث )و(

العلميني املوظفني و البحثية ومؤسسات التعلمي العايل  ملؤسساتاعدد كبري من ميثل املنطقة الأوروبية الآس يوية 

، وكذكل لعلوم والتكنولوجياالتدريس اليت تشارك يف البحث العلمي الأسايس والتطبيقي يف خمتلف جمالت ا اتوهيئ

يُعّد و  ،لبحث العلمياب معنية مؤسسة 2400، يوجد يف املنطقة حوايل بشلك عامو . والتطويرالبحث  أأعامل يف تنفيذ

 من أأعضاء هيئة التدريس. 350.000أأكرث من  اليت تضمنصفها من مؤسسات التعلمي العايل 

 :موجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات )ز(

وروبية  يقوم املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات بتجميع وختزين معلومات الرباءات ذات الصةل بطلبات الرباءات الأ

 ة املودعة والرباءات الأوروبية الآس يوية املمنوحة لالخرتاعات اليت تشلك مجموعة معلومات الرباءات.الآس يوي

وروبية الآس يوية  خادوم النرش الأورويب الآس يوي، وكذكل يف نظام  يفوتُعرض مجموعة معلومات الرباءات الأ

ليه من خالل البوابة اEAPATISمعلومات الرباءات  لكرتونية ، اذلي ميكن النفاذ اإ للمنظمة الأوروبية الآس يوية لإ

 .(www.eapo.org) للرباءات

ىل مجموعة معلومات الرباءات الأوروبية الآس يوية، يوفر النظام  ضافة اإ ماكنية البحث يف مجموعة  EAPATISوابلإ اإ

بدول لويبو و ابوتكل اخلاصة املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات خلاصة ابدلول الأعضاء يف معلومات الرباءات ا

قلميية أأخرى.  ومنظامت اإ

ىل  اجملاين املكتب الأورويب الآس يوي النفاذ يتيحومن أأجل تعزيز التمنية املبتكرة يف املنطقة الأوروبية الآس يوية،  اإ

مجليع ماكتب الرباءات الوطنية، وعدد من املكتبات العامة، ومؤسسات التعلمي العايل ومراكز  EAPATISالنظام 

ىل النظاماملنظمةالتابعة لدلول الأعضاء يف  كنولوجياالعلوم والت   ، عىل أأساس تعاقدي،EAPATIS . ويُمنح النفاذ اإ

طراف املهمتة الأخرى. ىل الأ  اإ
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واملُدرجة يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات ومجموعات معلومات الرباءات الوطنية اخلاصة ابدلول الأعضاء يف 

تب الرباءات الوطنية يف ادلول املذكورة وخُتزهنا املاكتب واملكتبات العلمية والتقنية تُعّدها ماك EAPATISالنظام 

 املعمتدة عىل حد سواء.

مراكز لتسهيل نقل املعارف العلمية والتقنية من املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات وأأنشأأت ادلول الأعضاء يف 

ىل   . لصناعيالاجملاجملال العلمي اإ

 احمللية الكربىالصناعات  )ح(

مبوارد طبيعية غنية رمغ توزيعها منطقة متنوعة من الناحية الصناعية، تمتزي  للرباءات ميثل املكتب الأورويب الآس يوية

نشاء  غري املتساو عرب أأرايض ادلول الأعضاء يف املكتب، واملؤسسات املوهجة حنو اس تخدام هذه املوارد الطبيعية واإ

 منتجات ابتاكرية.

الصناعات التقليدية القامئة عىل التعدين نطقة الأوروبية الآس يوية تطورًا نشطًا مس مترًا يف جمالت عديدة من امل وتشهد 

والتصنيع، من بيهنا الطاقة الكهرابئية وصناعة الوقود واملعادن احلديدة وغري احلديدية والصناعة الكمييائية والبرتوكاميوية 

وصناعة مواد البناء وصناعة الزجاج  والورق الأخشاب ولب الورق والهندسة املياكنيكية والتعدين وصناعة

 والصناعات اخلفيفة والغذائية.

عضاء يف  بصورة فردية، متبعة الاجتاهات املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات ويف الوقت ذاته، تقوم ادلول الأ

نشاء مجمعات جديدة لصناعات التكنولوجيات املتقدمة وتطوير العاملية  املوجودة التكنولوجيات ها بنجاح، مبا يف ذكل ابإ

نتاج النووي  تيف جمال لكرتونيات ادلقيقة واذلكء الاصطناعي واحلوس بة والروبواتت والإ والبيولوجيا  والفضايئالإ

 ادلقيقة والصناعة البيولوجية واملس تحرضات الصيدلنية. 

نتاج الصناعي.اءات املنظمة الأوروبية الآس يوية للرب وتشهد ادلول الأعضاء يف   منوًا مّطردًا يف جمال الإ

مع مراعات العالقات التجارية اليت أأقامهتا حنو مجيع بدلان العامل تقريبًا،  املنظمةوتُصّدر منتجات ادلول الأعضاء يف 

 ادلول املعنية. 

 أأكرب الرشكء التجاريني من ادلول: )ط(

ىل الروابط ، املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءاتة القامئة بني ادلول الأعضاء يف اجلغرافية الس ياس يو التارخيية  ابلنظر اإ

ىل حد كبري، تعترب هذه السمة نييفاإن العديد مهنا يشلك رشكء جتاري  اليت تُمزّي  رئيس يني ابلنس بة لبعضم البعض. واإ

ورويب الآس يوي يوحدهاادلول الأعضاء يف املكتب واليت  قامة افها هو ، وأأحد أأهدالاُتاد الاقتصادي الأ سوق اإ

ورويب الآس يوي. ويف  ، يُعّد الوقت ذاتهموحدة للسلع واخلدمات يف أأرايض ادلول الأعضاء يف الاُتاد الاقتصادي الأ

عضاء يف  يف مجيعالاُتاد الرويس أأحد الرشكء التجاريني الرئيس يني والأكرب  املنظمة الأوروبية الآس يوية ادلول الأ

 .للرباءات
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يف ، فاإن الرشكء التجاريني الرئيس يني املنظمةللس ياسات التجارية املتنوعة لدلول الأعضاء يف  اً ، نظر وبشلك عام

 الاُتاد الأورويب يف الغرب، والصني يف الرشق. بدلانمه  املنظمةثلهم مت ملنطقة اذلين ا

مجهورية رنسا وأأملانيا و مثل ف بدلانجتارة نشطة مع املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات أأقامت ادلول الأعضاء يف و 

يران  سالميةاإ يطاليا ولتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا وسويرسا وتركيا وأأوكرانيا واململكة املتحدة والوليت املتحدة  الإ واإ

 الأمريكية وأأوزبكس تان.

 

 معلومات أأساس ية أأخرى: )ي(

بدلان املنطقة أأولويت س ياسات ادلوةل  االيت اعمتدهتلتمنية الاقتصادات الوطنية  احلكوميةطط اخلربامج و التعكس 

 فامي يتعلق ابسرتاتيجيات تمنية امللكية الفكرية والابتاكر:

 أأرمينيا

  2025-2014لفرتة يف مجهورية أأرمينيا يف االربانمج الاسرتاتيجي للتمنية املس تقبلية 

 أأذربيجان

ىل املس تقبل"2020مفهوم التمنية "أأذربيجان   : نظرة اإ

 بيالروس

 2020-2012يجية مجهورية بيالروس يف جمال امللكية الفكرية للفرتة اسرتات 

 2020-2016مجهورية بيالروس للفرتة يف الابتاكري تطوير ل ل  احلكويمربانمج ال

 كزاخس تان

 2025-2020مجهورية كزاخس تان للفرتة يف للتمنية الصناعية والابتاكرية الربانمج احلكويم 

 قريغزيس تان

 2021-2017تطوير امللكية الفكرية يف مجهورية قريغزيس تان للفرتة ل الربانمج احلكويم 

 الاُتاد الرويس

 (2035)حىت عام  ر العلمي والتكنولويج لالُتاد الرويسياسرتاتيجية التطو 

 2020اسرتاتيجية التمنية املبتكرة لالُتاد الرويس حىت عام 
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 طاجيكس تان

 2020-2014مجهورية طاجيكس تان للفرتة  يفالاسرتاتيجية الوطنية لتمنية امللكية الفكرية 

 نس تانتركام

 2020-2015برانمج تطوير نظام امللكية الفكرية يف تركامنس تان للفرتة 

 2020-2015برانمج تطوير العمل الابتاكري يف تركامنس تان للفرتة 

 

 نوعية طلبات الرباءات – 6

آس يويةالطلبات  عدد )أأ(  التقين حبسب اجملال -لمة ساملت  الأوروبية ال

 الس نة
 

 اجملال التقين
2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 698 715 652 669 701 740 املياكنيك
لكرتونيات  832 820 801 818 835 832 الكهرابء/الإ

 1,485 1,497 1,419 1,462 1,527 1,569 الكميياء
 467 456 430 431 428 432 البيوتكنولوجيا

 3,482 3,488 3,302 3,380 3,491 3,573 اجملموع

آس يويةعدد الطلبات  )ب(  حبسب املسار - لمةساملت  الأوروبية ال

 الس نة
 2018 2017 2016 2015 2014 املسار

 
2019 

 
يداع الوطين الأول/الأولوية  الإ

 ادلاخلية
331 360 307 372 381 351 

 550 464 407 385 299 348 عىل نظام ابريس الأولوية بناءً 
طار دخول املرحةل ال وطنية يف اإ

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
2,894 2,832 2,688 2,523 2,643 2,581 

آس يوي للرباءات من مواطنني  الواردةعدد الطلبات ادلولية  )ج(  أأو املقميني فهياادلول الأعضاء يف املكتب الأورويب ال

 الس نة
 

 اجملال التقين
2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 5 2 2 2 1 13 املياكنيك
لكرتونيات  2 3 2 0 1 3 الكهرابء/الإ
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 1 5 0 1 0 5 الكميياء
 0 1 0 0 0 0 البيوتكنولوجيا

 8 11 4 3 2 21 اجملموع

آس يوية الطلباتمتوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة   )د(  الأوروبية ال

 الوقت )ابلأشهر( من حمسوب اعتباراً  املؤرش

كامل البحث الأول البحث  2.5 اترخي اإ

 10.9 اترخي استيفاء طلب الفحص املوضوعي الفحص الأول

ىل اترخي  املنح من اترخي الفحص الأول اإ

 الإبالغ عن الاس تعداد ملنح الرباءاة

15 

آس يوي للرباءاتعبء العمل  )ه(  يف املكتب الأورويب ال

 عدد الطلبات املقياس

 9,630 مجيع الطلبات العالقة

 220 فعت الرسوم املعنية(حال دُ  يف)طلبات يف انتظار البحث ال 

ول )يف حال دُ ال   2,903 فعت الرسوم املعنية(طلبات يف انتظار الفحص الأ

 الزمن والبيئة املتاحان للفاحصني لإجراء البحث والفحص: )و(

جراء حبث فامي يتعلق ابلرباءات بشأأن الطلبات الأوروبية الآس يوية عىل   مدى تعقيديعمتد الوقت املس تغرق يف اإ

ذا . ويف املتوسط، يس تغرق البحث يف الرباءات بشأأن طلب واحد أأو أأكرث يتعلق مبجال تكنولويج كن الطلب وما اإ

ىل أأن الفحص املوضوعي ضايف واحد يومني ونصف. ونظرًا اإ للطلب جيريه نفس الفاحص اذلي أأجرى حبثًا يف  الإ

شعابشأأنه الرباءات امحلاية مبوجب براءة،  أأهليةر الأول )الرأأي بشأأن ، فاإن الوقت اذلي يقضيه الفاحص يف اإعداد الإ

 ( هو يوم ونصف يف املتوسط.و/أأو التغيريات املقدمة بشأأن املطالبات املودع النظر يف جحج

يشغل لك مكتب ثالثة أأو أأربعة فاحصني، عىل أأساس و مرت مربع.  23 ل تقل عن ن يف ماكتبوالفاحص ويعمل

 أأمتار مربعة. 6عن لك ماكن معل ل ل يق يقيض بأأن املعيار الصحي اذلي

لكرتوين  النفاذ متكنه منمزود بشاشة مزدوجة(  حباسوبمعل فردية )جمهزة  حمطةللك فاحص و  ىل امللف الإ للطلب اإ

ُ املودع دارية ادلاخلية اليت ت ىل مجيع أأنظمة املعلومات الإ ىل ، و الطلبات بشأأن سري العملل شِغّ ، واإ مجيع أأنظمة البحث اإ

عىل الرمغ من حقيقة أأن معلية سري العمل الاكمةل و . املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتس تخدمة يف واملوارد امل 

لكرتوين،  جتريالطلبات  بشأأن عداد ملف وريققد يرغب أأيضًا يف  الفاحص فاإنيف شلك اإ  .للطلب اإ
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 بادلمع املطلو  – 7

دارة دولية مبوجب معاهدة كإ  يف معهل ةارده اخلاصمو الاعامتد عىل معومًا للرباءات ينوي املكتب الأورويب الآس يوي 

 التعاون بشأأن الرباءات.

ىل زيراتالل وخال ، قدمت وفود املاكتب النظرية، اليت 2019أأكتوبر  -يف سبمترب  الأورويب الآس يوي كتبامل  اإ

دارة للمعايري اليت وضعهتا معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للتعيني املكتبامتثال  مدىقامت بتقيمي  دولية، املشورة  كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويلبشأأن أأنشطة  دارة للبحث ادلويل أأو اإ وتلقيه يف مواصةل هذا التعاون املكتب أأمل وي. اإ

طار يف املس تقبل، لس امي ادلمع الاستشاري الالزم  من حيث ُتسني أأساليب العمل عىل أأساس تقيمي اخملاطر، يف اإ

دارة اجلودة.  نظام اإ

ىل موارد تكنولوجيا املعلومات اخلاصة  النفاذعىل  اً أأيضللرباءات  الأورويب الآس يويكتب امل ويعمتد  التجرييب املبكر اإ

نهمبعاهدة الرباءات،  ذ اإ نشاء بنية  اإ  داخلياً  اً طاقودلى املكتب . يف املكتب مناس بة للمعلومات أأساس يةأأمر رضوري لإ

دارة دولية يف  اً تقني اً أأن يكون جاهز هل تيح من متخصيص تكنولوجيا املعلومات والتصالت، مما ي  لبدء أأداء وظائف اإ

طار   يف أأقرب وقت ممكن.، نظام معاهدة الرباءاتاإ

 

 مسائل أأخرى – 8

 التعاون ادلويل

ثنايئ ومتعدد الأطراف،  عىل حنوقضاي امللكية الفكرية  بشأأنتعاون املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يُنفذ 

بدلًا ومنظمة دولية. وجيري التعاون ادلويل الأكرث نشاطًا يف جمال البحث يف  50رث من وبشلك عام، يشمل أأك

 الرباءات وحفصها وكذكل تبادل معلومات الرباءات.

 املكتب الأورويب الآس يوي مبا ييل: يضطلعوبناًء عىل مذكرات التفامه والتعاون الثنايئ، 

املكتب الأورويب للرباءات، اليت أُبرمت مع ، (PPH)ت يف برامج املسار الرسيع يف معاجلة الرباءا يشارك -

وماكتب الرباءات يف الصني ومجهورية كوري والياابن؛ وخيطط لتوس يع دائرة املاكتب الرشيكة اليت تضطلع 

 ؛(PPH)ابلربامج 

 اتالرباءات وحفصها، واملعارضات والاس تئنافات، ودراس يفتبادل اخلربات بشأأن البحث  فعالياتيف  يشارك -

 تيبمع املكتب الأورويب للرباءات، ومك  عىل حنو نشط أأكرثعاجلة واثئق الرباءات )يف ممناجه املاكتب الأخرى 

 الرباءات يف الصني والاُتاد الرويس(؛

وروبية الآس يوية والرباءات صنف الطلباتي  - بياانت  ويقوم بتوزيعابس تخدام التصنيف التعاوين للرباءات  الأ

التصنيف التعاوين للحزب  اً ادة تصنيف واثئق الرباءات الأوروبية الآس يوية وفقلبدء اإعوخيطط التصنيف؛ 

 املهنية ذات الصةل؛ الفعالياتيف  كام يشارك؛ 2022يف عام  للرباءات
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جراءات وأأفرقهتا العامةليف معل جلان الويبو  يشارك - ، مبا يف ذكل العامةل يف جمال تطوير قانون الرباءات وُتسني اإ

طار التنظميي لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وتطوير وتنفيذ معايري الويبو الرباءات، وتط وير الإ

 للمعلومات والواثئق يف جمال امللكية الصناعية؛

لكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وخدمة  يس تخدم - لنفاذ الويبو ل منصات وأأدوات الويبو الرمقية: النظام الإ

ىل نتاجئ البحث نظام الويبو لالأولوية، و  للواثئق ذات DASالرمقي   WIPO)والفحص لوصول املركزي اإ

CASE)ونظام الويبو للرتمجة الآلية؛ ، 

وروبية الآس يوية، مبا يف ذكل معلومات عن الوضع القانوين للطلبات والرباءات  يوفر - معلومات الرباءات الأ

 ؛Espacenetياانت ب ال الأوروبية الآس يوية، لإدراهجا يف ركن الرباءات وقاعدة 

قلميية؛ مكتبًا وطنياً  50تبادل معلومات الرباءات مع أأكرث من ي  -  للرباءات واملنظامت الإ

ماكنية املشاركة  رفّر و ي -  .يف املكتب فاحصني واملتخصصني الآخرينلل يف الندوات واملؤمترات حول العاملاإ

آس يوي ةالأوروبي املنظمةالتعاون مع ادلول الأعضاء يف   اتللرباء ةال

قلميية ىل الطبيعة الإ وخصائص الأنظمة الوطنية للملكية الفكرية لدلول  لمكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتل  ابلنظر اإ

مع ماكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء يف املنظمة املكتب تعاون ي ، املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات الأعضاء يف

 .طرق عديدةب

قلميي امل يعمل و  نه واملعلومات يف جمال امللكية الفكرية ارفملهنجية حفص الاخرتاعات ونرش املعكتب مكركز اإ ذ اإ  :اإ

يف املنطقة  الرباءات وحفص الاخرتاعات يفيف مواءمة القوانني واملامرسات الوطنية يف جمال البحث يسامه  -

لفاحصني ل ورات تدريبيةد: ينظم الأوروبية الآس يوية وادلول الأعضاء يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات

فامي الرباءات وحفصها  يفتنفيذ البحث  هنجعىل  واطالعهمواملتخصصني يف جمال قانون الرباءات لنقل اخلربة 

 ؛الأوروبية الآس يوي املودعةلطلبات اب يتعلق

حلاح ةنقاشمل منصة مبثابة  ليعم - قلميية محلاية الاخرتاعات: ينظم ندوات ودورات تدريبية  اً القضاي الأكرث اإ ىل اإ اإ

ورويب  ،ن من ماكتب الرباءات الرائدة )عىل وجه اخلصوصصومتخصجانب حمارضات يلقهيا  املكتب الأ

شارك يف اللقاءات والاجامتعات وي الويبو، من الرباءات يف الصني والاُتاد الرويس(، وكذكل  تيبللرباءات، ومك 

 املهنية؛

لفاحصني واملتخصصني من ماكتب الرباءات يف ادلول أأو ااملتقدمة وادلورات التدريبية  املهارات املهنيةتمنية ول مي -

 ؛املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءاتالأعضاء يف 

تطوير  دلى للرباءات املنظمة الأوروبية الآس يويةقدم دمع استشاري ملاكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء يف ي -

جراءات   وجيا املعلومات؛رباءات واس تخدام تكنولالترشيعاهتا الوطنية واإ
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ىل املعلومات والواثئق املتعلقة ابلرباءات: يتيح للنفاذ وفر املساعدة وادلمع ي - ىل النفاذاإ  EAPATIS النظام اجملاين اإ

 احلكوميةكتبات امل و املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات ماكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء يف  لفائدة

نرتنت ملاكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء  ويدمع؛ جياالعلوم والتكنولو واجلامعات ومراكز  ىل الإ يف املنظمة النفاذ اإ

 الأوروبية الآس يوية للرباءات؛

ىل تعزيز امللكية الفكرية يف املنطقة  -  .الأوروبية الآس يويةيشارك يف الأنشطة اليت هتدف اإ

طار التعاون املتعدد الأطراف مع ماكتب الرباءات الوطنية لدلول الأ و  فاإنعضاء يف املنظمة الأوروبية للرباءات، يف اإ

 املكتب:

قلميية يف جمال امللكية الفكرية: اجمللس ادلويل محلاية امللكية الفكرية ) يشارك - (، MGSISيف معل الاُتادات الإ

قلمييو  نتاج الصناعي ملنتج معلومات الرباءات الإ لبدلان رابطة ادلول املس تقةل  ةاجمللس التنس يقي ملرشوع الإ

CISPATENT؛ 

فرقة العامةل ادلامئة وفرق العمل اخملصصة، مبا يف ذكل الفريق العامل ادلامئ املعين بتكنولوجيا ينسق  - أأنشطة الأ

  املعلومات.

 

 خرىالأ دارات الإ تقيمي  – 9

دارة الوطنية الصينية للملكية الفكر Rospatentالاُتادي للملكية الفكرية يف الاُتاد الرويس ) املكتبمعل  ية ( والإ

(CNIPA) ذا  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءت ساعدا مكتبني رشيكني مبثابة س تويف متطلبات كن ي يف تقيمي ما اإ

دارة دولية  طارالتعيني كإ  .نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

ىل  11يف الفرتة من و دي املكتب الاُتاوفدي لزيرات ال، أأجريت سلسةل من 2019أأكتوبر  25سبمترب اإ

(Rospatent)  دارة ىل املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات (CNIPA)والإ يف املكتب أأنشطة بالوفدان  أُبلغو ، اإ

جراء البحث  جراءات الرباءات الأوروبية الآس يوية، مبا يف ذكل اإ طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واإ  يفاإ

دارة اجلودة للبحث  ات، وقدر يويةلطلبات الأوروبية الآس  اب ها فامي يتعلقرباءات وحفص ال  يفموظفي املكتب، ونظام اإ

دارة املعلومات  جراءات العمل واإ  املكتب.داخل الرباءات وحفصها، ومس توى أأمتتة اإ

جراء البحث يف مجموعات واثئق الرباءات  يف EAPATIS النظامقدرات  يف املكتبالفاحصون  وعرض اخلاصة اإ

ىل مجموعات  والنفاذ، الأوروبية الآس يوية للرباءات املنظمةول الأعضاء يف وماكتب الرباءات الوطنية لدل ابملكتب اإ

من  34الواثئق املتعلقة ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املذكورة يف القاعدة 

الرباءات وحفصها يف خمتلف جمالت  يفلبحث عن اأأمثةل وعرضوا الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 

 التكنولوجيا.

عايري التعيني مل الأورويب الآس يوي كتبامل عن مدى استيفاء ين املساعد تبنيتقارير املك  رابعوال الثالثوترد يف املرفقني 

دارة دولية  طاركإ  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. يف اإ

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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دارة اجلودةالتقرير املبديئ بش  أأن أأنظمة اإ

عداد  ورويب الآس يوي امل من اإ وروبية الآس يوية للرباءاتللرباءات كتب الأ  التابع للمنظمة الأ

 اللغة الأصلية: الروس ية

منوذج. دارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا ال دارة أأن تقدم معلومات أأساس ية عامة عن نظام اإ  ينبغي لالإ

وصاف الواردة أأسفل لك منوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج أأسفل لك عنوان  وتعترب الأ عنوان رئييس يف هذا ال
ن أأرادت ذكل. ضافية غري تكل املبينة يف هذه الوثيقة اإ دارة أأن تضيف معلومات اإ ميها. وللك اإ  وكيفية تنظ

 (03.21اإىل  01.21املقدمة )الفقرات من 

دارة أأن تدرج مو  دارة اجلودة يع التغيريات احلاصةل عىل نظام جزًا مجل يف هذه املقدمة، ينبغي للك اإ منذ التقرير السابق اخلاص هبا اإ
دارة اجلودةبشأأن  دارة اجلودة، وأأن تدرج كذكل أأي مسائل أأخرى تعتربها هممة فامي يتعلق ابإ  .أأنظمة اإ

ىل أأي مرجع أأو أأساس معياري معرتفو  شارة اإ مر، جيوز لالإدارة يف هذه النقطة الإ دارة اجلودة اخلاص  اإن اقتىض الأ به لنظام اإ
دارة اجلودة"ISO 9001، مثل 21هبا جبانب الفصل   ، ُتت عنوان "مرجع معياري لنظام اإ

دارة اجلودة  عىل سبيل املثال: ورويب )ISO 9001"مرجع معياري لنظام اإ  ("EQS، نظام اجلودة الأ

وصاف، كحد طارات الأ دارة بعد ذكل املعلومات الواردة يف اإ وميكن أأن تدرج . أأدىن، ُتت العناوين التالية وتقدم لك اإ
ن كن ذكل سيسهل فهم اجلانب الآخر من التقرير.  الإدارات خمططات العمليات اإ

وروبية الآس يوية ا  املؤرخةملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات يه منظمة حكومية دولية تأأسست مبوجب اتفاقية الرباءات الأ

قلميية لالخرتاعات عىل أأساس براءة ، وهممهتا الرئي 1994سبمترب  9 آس يويةس ية يه توفري امحلاية الإ  واحدة. أأوروبية أ

دارية الأورويب الآس يوي ل كتبامل يقوم و  ، مبا يف ذكل لرباءاتل لمنظمة الأوروبية الآس يويةل لرباءات بتنفيذ مجيع الوظائف الإ

ورال يفتكل املتعلقة بأأداء معلية البحث  تمتثل الأولوية القصوى للمكتب الأورويب و وبية الآس يوية. رباءات وحفص الطلبات الأ

جراءات  يفلبحث ل  عالية اجلودة رباءات يف ضامن معليةللالآس يوي  ىل اإ ضافة اإ رباءات الأخرى الالرباءات وحفصها، ابلإ

ُ  املقدمةوخدمات املعلومات  لهيا فامي ييل للمس تخدمني )ي  اخلدمات املقدمة(.بعبارة شار اإ

طالق 2011قام املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يف عام ، العالية مةملقدخلدمات ااجودة  من أأجل ضامنو   بتطوير واإ

دارة اجلودة )فامي  دارة اجلودةنظام لإ ىل ًا ( استنادييل نظام اإ جراءاتاإ  .القانونية التنظميية هاإ

دارة اجلودة يف و   21مع املتطلبات املنصوص علهيا يف الفصل  ماً توافقًا ات للرباءاتاملكتب الأورويب الآس يوي يتوافق نظام اإ

ُ  بناًء عىل لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلاملبادئ التوجهيية ل من  لهيا فامي ييل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )امل شار اإ

 عاهدة الرباءات(.ابملبادئ التوجهيية مل
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

 القيادة والس ياسة العامة .1

كيد توثيق ما ييل بو  4.21  :داخلياً  متوفرة الواثئق وأأنضوح، تأأ

 س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا. )أأ(

فراد  )ب( دارة اجلودة وأأسامؤمه ولنيؤ املسأأدوار الهيئات والأ  .، عىل النحو اذلي حددته الإدارة العلياعن نظام اإ

ميي  )ج( فراد  يبنيخمطط تنظ دارة اجلودة ولنيؤ املسمجيع الهيئات والأ  .عن نظام اإ

كبري بصفته  املكتب)ووافق علهيا رئيس  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتيف  س ياسة اإدارة اجلودة تدم)أأ( اعتُ 

 يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات(. نيالتنفيذي نياملسؤول

دارة اجلودة  وتشلّك  جراءً س ياسة اإ ن الامتثالطويل الأجل،  اً تنظميي اً قانوني اإ لزايم مجل  به واإ  . يف املكتبسؤولنيامل يع اإ

دارة اجلودة أأولويت ومبادئ و  ىل املهام اليت يؤدهيا هبدف ضامن  املكتبُتدد س ياسة اإ ضافة اإ فامي يتعلق ابجلودة، ابلإ

 جودة اخلدمات املقدمة.

دارة اجلودة عىل  وتُنرش لكرتونية بوابةال س ياسة اإ لكرتوين اخلاصة ابملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات وعىل امل الإ وقع الإ

 والأطراف املعنية الأخرى.  يف املكتبسؤولنيامل  أأمامللمراجعة وتُتاح ، للمكتبادلاخيل ملنظمة 

دارة اجلودة:امل  يفواملسؤولون  التالية الهيئات والأقسام الفرعية الهيلكية تضمن)ب(   كتب معل نظام اإ

آس يوي للرباءاترئيس  لتنفيذيني يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات كبري املسؤولني ا - املكتب الأورويب ال

دارة اجلودة.املكتبواملسؤول عن أأنشطة   ، مبا يف ذكل تكل املتعلقة بنظام اإ

ىل ترفع تقارهياهيئة استشارية  - جملس اإدارة اجلودة  شعبة الطعن واملعارضةوتتكون من رؤساء املكتب، رئيس  اإ

 ُ لهيا فامي ومراقبة اجلودة )ي دارة  بشعبة ييلشار اإ دارة، فضالً  وُشعب، الفحصمراقبة اجلودة(، واإ الأقسام عن  الفحص داخل الإ

 .تندرج مضن سلطهتاالقضاي اليت  اس تعراضالهيلكية الأخرى يف حاةل  الفرعية

 :جملس اإدارة اجلودة

 ّ دارة اجلودة حيل لفرعية الهيلكية، مبا يف اليت أأعدهتا الأقسام اُتسينه و/أأو يس تعرض مقرتحات  ويُعدّ ل فعالية نظام اإ

 خدمات املقدمة؛للذكل تكل املتعلقة مبعايري اجلودة 

ليه فامي ييل  ذات الصةلالقضاي  حوليس تعرض مرشوع التقرير الس نوي  تقرير ب جبودة اخلدمات املقدمة )املشار اإ

ىل ُتسني ويُدرجاجلودة الس نوي(،  دارة اجلودة، اقرتاحات يف التقرير فامي يتعلق ابلتدابري اليت هتدف اإ مقرتحات  ويُعدّ  نظام اإ

 لفرتة املشموةل ابلتقرير املقبل، وحيلل فعالية التدابري التصحيحية أأو الوقائية املتخذة؛ل بشأأن اجلودةبشأأن خطة العمل الس نوية 
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

ضادخال الفرعية الهيلكية فامي يتعلق ابإ  الأقسامو/أأو يس تعرض املقرتحات اليت أأعدهتا  يُعدّ  ىلفات تغيريات و/أأو اإ  اإ

جراءات وروبية الآس يويةالصادرة عن االقانونية التنظميية  الإ لرباءات لكتب الأورويب الآس يوي امل و  للرباءات ملنظمة الأ

 لمكتب فامي يتعلق جبودة اخلدمات املقدمة؛ل والواثئق املهنجية 

ىل رئيس  دارة اجلودة. لإدخال ُتسينات عىل نظام املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتيقدم مقرتحات اإ  اإ

دارة اجلودةوحيق جمل  يف القضاي الأخرى املتعلقة جبودة اخلدمات املقدمة. أأن ينظر أأيضاً  لس اإ

 مراقبة اجلودة: شعبة

رباءات والإخطارات وقرارات ال يفخلدمات املقدمة، مبا يف ذكل ُتليل تقارير البحث اودة جلاخلارجية راقبة تتوىل امل

؛ لرباءاتل لنظام الأورويب الآس يويل ن ون الآخر ون واملس تخدمواملودع اليت يرفعهاشاكوى الطعون وال ، وتس تعرض الفحص

 لل أأس باب تقدمي الطعون والشاكوى؛ُتو 

دارة  جترهيااليت لجودة لراقبة ادلاخلية امللل نتاجئ ُت مس تخديم  تعليقاتعلهيا من  املُتحّصلواملعلومات  الفحص،اإ

 ؛الأورويب الآس يوي للرباءات نظامال 

حصائية وُتليلية عن نتاجئ  عدّ تُ  اجلودة  اس تعراضاتمرشوع تقرير اجلودة الس نوي اذلي حيتوي عىل معلومات اإ

ىل مقرتحات املُنفّذة واملقرتحةاخلارجية وادلاخلية وتعليقات املس تخدمني، وقامئة ابلتدابري التصحيحية والوقائية  ضافة اإ ، ابلإ

ىل ُتسني جودة اخلدمات املقد دارة اجلودة احلايل كلك؛أأخرى هتدف اإ  مة وفعالية نظام اإ

 جلودة للفرتة املشموةل ابلتقرير املقبل؛بشأأن امرشوع خطة العمل الس نوية  تُعدّ 

ىل دخال تضع مقرتحات لإ  ضافات اإ جراءاتتغيريات و/أأو اإ منظمة الأوروبية الصادرة عن القانونية التنظميية  الإ

 لمكتب فامي يتعلق جبودة اخلدمات املقدمة.ل والواثئق املهنجية لرباءات لوي كتب الأورويب الآس يامل و لرباءات لالآس يوية 

 :اإدارة الفحص

 ؛لأداء ذكلاملواعيد الهنائية  وترصدخلدمات املقدمة اودة جلراقبة ادلاخلية امل تتوىل

ىل دخال تضع مقرتحات لإ  ضافات اإ جراءاتتغيريات و/أأو اإ الأوروبية الآس يوية  ملنظمةالصادرة عن االقانونية التنظميية  الإ

رباءات وحفص الطلبات ال يف، مبا يف ذكل تكل املتعلقة بعملية البحث لرباءاتلكتب الأورويب الآس يوي امل و لرباءات ل

 الأوروبية الآس يوية؛

دخال املتعلقة  الأوروبية الآس يويةالرباءات وحفص الطلبات والاقرتاحات  يفتوصيات مهنجية لأداء معلية البحث  تصوغ ابإ

ضافات ت  ىل تكلغيريات و/أأو اإ  التوصيات؛ اإ
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

ىل ضامن اجلودة العالية لعملية البحث واملوظفني أأصالً  اً للك من الفاحصني املعينني حديث اً تدريب تقدم  يف، هيدف اإ

 وتوفري التعلمي املس متر للفاحصني. الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال

دارة الفحصتعمل الوحدات التالية داخل و  دارة من أأجل أأداء املهام املتعلقة ابجلودة املس ندة اإ ىل الإ  :اإ

دارة الفحصضامن اجلودة اليت تضم رئيس  خدمة دارةداخل  ُشعب الفحصورؤساء  اإ  ؛الإ

ىلتدريب املوظفني، اليت تضم مرشدين ومرشفني خدمة  دارة الفحصرئيس  يرفعون تقاررمه اإ  ُشعبورؤساء  اإ

شؤون  شعبةُتت اإرشاف  هذه اخلدمة تعملو ق ابلتعلمي املس متر للفاحصني العاملني، داخل ادلائرة، وفامي يتعل الفحص

 املوظفني؛

دارة الفحص، واذلي يشمل الفاحصني الأكرث خربة، وكذكل رئيس الفحصادلمع املهنجي خلدمة  ورؤساء أأقسام  اإ

دارة؛ ُشعب الفحص  داخل الإ

دارة الفحصامئ كقسم فرعي هيلكي ، واليت تعمل عىل أأساس دودمع الفحصخدمة ادلمع الفين    .اتبع لإ
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

دارة اجلودة  )ج( الهيلك التنظميي لنظام اإ
 

 

 

  

خدمة ادلمع الفين ودمع 

 الفحص

 الفريق املعين ابلكميياء

الفريق املعين 

 ابلبيوتكنولوجيا

الفريق املعين 

ابملس تحرضات الصيدلنية 

 والطب

آلت  الفريق املعين ابل

آليات  وال

املعين بتكنولوجيا الفريق 

 املعلومات والتصالت

الفريق املعين ابلهندسة 

 املياكنيكية

 الرئيس

دارة اجلودة دارة الفحص  جملس اإ  اإ
املعارضة شعبة الطعن و 

 ومراقبة اجلودة

 شعبة الكميياء والطب خدمة ضامن اجلودة
شعبة املياكنياك والفزييء 

 والهندسة الكهرابئية

 تدريب املوظفنيخدمة 

 ادلمع املهنجي خلدمة الفحص

الفريق املعين 

 ابلتكنولوجيات الكمييائية

الفريق املعين ابملعّدات 

 التكنولوجية
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

دارة اجلودة ابلإ ، مثالً توضيح )عن طريق جدول 5.21 من املبادئ  21ملتطلبات الفصل  دارة( مدى استيفاء نظام اإ
متهيدي ادلويل.التوجهيية للبحث ادلويل وال أأو، بدًل من ذكل، بيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة  فحص ال

 .املتطلبات هذه

 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلبات
 منعدم جزيئ كمل    

    توفر س ياسة اجلودة )أأ(  4.21

دارة اجلودة وأأسامهئم )ب(       ُتديد أأدوار املسؤولني عن نظام اإ

    طط تنظمييتوفر خم )ج(  

دارة اجلودة ملتطلبات الفصل    5.21     21تأأكيد استيفاء نظام اإ

دارة اجلودة )أأ(  6.21 آليات ضامن فعالية نظام اإ     أ

    مراقبة معلية التحسني املس متر )ب(  

    لموظفني هبذا املعيارلتوعية الإدارة  )أأ(  7.21

دارة اجلودة اباملبادئ التوجهيية ملعاهد اتساق )ب(       لإدارةة التعاون بشأأن الرباءات مع نظام اإ

دارية )أأ(  8.21 جراء مراجعات اإ     اإ

    اس تعراض أأهداف اجلودة )ب(  

    ذوي الصةل يف الإدارة بأأهداف اجلودة  املوظفنيالتوعية  )ج(  

دارة اجلودة بغية: )أأ(  9.21 جراء مراجعة س نوية لنظام اإ     اإ

دارة اجلودة مع متطلبات الفصل  )ب(       21ُتديد مدى تطابق نظام اإ

   * لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتل البحث والفحص  امتثالُتديد مدى    

    مهنج موضوعي وشفاف )ج(  

    24.21للفقرة  اس تخدام مدخالت تشمل معلومات وفقاً  (د)  

    تسجيل النتاجئ (ه)  

دارة نظام عىل تؤثر أأن ميكن اليت والفرص اخملاطر تناول   10.21  البحث وامتثال اجلودة اإ

 والفحص

 **  

    ينبغي أأن تشمل ترتيبات ُتديد املامرسات القامئة عىل اخملاطر ما ييل:   13.21

دارة اجلودةاليت تؤثر يف قدرهتا عىل ُتقيق النتاجئ املنشودة لنظ للمسائلفهم الإدارة  )أأ( "1"    **  ام اإ

  **  فهم احتياجات وتوقعات الأطراف املعنية )ب(  
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلبات
 منعدم جزيئ كمل    

دارة اجلودة، كأساس للتخطيط  "2"    **  ُتديد اخملاطر والفرص املتعلقة بأأداء نظام اإ

  **  التخطيط لإجراءات التصدي للمخاطر والاس تفادة من الفرص وتنفيذ هذه الإجراءات  "3" 

  **  فعالية الإجراءات املُتخذة التحقق من  "4" 

  **  ُتديث اخملاطر والفرص ابس مترار  "5" 

    التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها   15.21

    البنية التحتية املوجودة لضامن أأن مكية املوظفني:  "1" 

    كفية للتعامل مع تدفق العمل )أأ(  

    ت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنيةُتافظ عىل املؤهال )ب(  

    34ُتافظ عىل التسهيالت اللغوية لفهم اللغات وفقًا للقاعدة  )ج(  

داريني همرة:  "2"      بنية ُتتية لتوفري مكية موظفني اإ

    عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنياً  )أأ(  

    لتوثيق السجالت )ب(  

    التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص  "3" 

    34التأأكد من توفر الواثئق وفقًا للقاعدة   "4" 

    تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناًء علهيا )أأ( "5" 

جراءات العمل بدقة واحملافظة عىل ُتديهثا )ب(       تعلاميت لتباع اإ

    برانمج التعمل والتطوير لضامن توفر املهارات املطلوبة للبحث والفحص واحملافظة علهيا )أأ( "6" 

    برانمج التعمل والتطوير لضامن وعي املوظفني بأأمهية الامتثال ملعايري اجلودة )ب(  

    وجود نظام لرصد املوارد املطلوبة لتلبية الطلب )أأ( "7" 

    ظام لرصد املوارد املطلوبة لالمتثال ملعايري اجلودة يف البحث والفحصوجود ن )ب(  

صدار تقارير البحث والفحص يف الأوقات احملددة  "1" 16.21 آليات مراقبة لضامن اإ    * أ

آليات مراقبة التقلبات يف جحم الطلب وترامك العمل  "2"      أ

    ايتنظام داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذل  "1" 17.21

   * لالمتثال لهذه املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص )أأ(  
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلبات
 منعدم جزيئ كمل    

    لإرسال ردود الأفعال للموظفني )ب(  

    نظام لقياس البياانت ورفع التقارير بشأأن التحسني املس متر  "2" 

لفحص نظام للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل البحث وا  "3" 

 والقضاء عىل املسببات والوقاية من حدوث املشألك
   

   * موظف اتصال يساعد يف ُتديد أأفضل املامرسات بني الهيئات )أأ(  19.21

    موظف اتصال يتوىل التحسني املس متر )ب(  

موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فّعاةل مع الهيئات الأخرى للحصول عىل ردود الأفعال  )ج(  

 قيميوالت 
*   

    نظام مالمئ للترصف يف الشاكوى  )أأ( "1" 20.21

    ختاذ الإجراءات التصحيحية و/أأو الوقائيةلنظام مالمئ  )ب(  

    تقدمي الردود للمس تخدمنيل نظام مالمئ  )ج(  

جراء )أأ( "2"      رصد رضا املس تخدمني وأأفاكرمهل اإ

جراء )ب(       وقعاهتم املرشوعةضامن تلبية احتياجاهتم وتل اإ

جراءات البحث والفحص  "3"  رشادات واحضة ودقيقة للمس تخدم بشأأن اإ     اإ

ذا كنت الإدارة تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للعامة وكيفية ذكل        ُتديد ما اإ

نشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب املُختارة/املعينة   21.21    * اإ

دارة   22.21     بوضوح وموثقاجلودة ابلإدارة موصوف  نظام اإ

عداد )أأ(  23.21 جراءات اجلودة ومعلياهتا من أأجل املوظفني  اإ وتوزيع املواد اليت تتأألف مهنا مراجع اإ

 والإدارة 
   

    املرجعية املواد دلمع الوسائط توفر )ب(  

    الواثئق مراقبة تدابري اختاذ )ج(  

جراءات اجلودة ومعلياهتا ما ييل: العنارص ال تتضمن   24.21     يت ينبغي توثيقها يف مراجع اإ

دارة اجلودة  "1"      س ياسة جودة ابلإدارة والالزتام بنظام اإ

دارة اجلودة  "2"      نطاق نظام اإ

    مسؤوليات تنظميية وهيلك تنظميي  "3" 
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلبات
 منعدم جزيئ كمل    

جراء العمليات املوثقة يف الإدارة  "4"      اإ

    املوارد لإجراء العمليات وتنفيذهاتوفر   "5" 

دارة اجلودة  "6"      وصف التفاعل بني العمليات والإجراءات يف نظام اإ

    احلفظ ماكن وُتديدفظ الواثئق ُتُ  تسجيل أأيّ   "1" 21.25

    تسجيل نتاجئ املراجعة الإدارية  "2" 

    اهتمتسجيل ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرب   "3" 

    عىل اتساق العمليات مع املعايري الأدةل  "4" 

    نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات  "5" 

 "6"   ُ     نفذة يف لك طلبتسجيل معلية البحث والفحص امل

    تسجيل البياانت مبا يسمح بتعقب العمل الفردي  "7" 

دارة اجلودة تسجيل معليات التدقيق يف نظام  "8"      اإ

    املعايري مع املتسقةتسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري   "9" 

    تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصحيحية  "10" 

    تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائية  "11" 

    ثتسجيل واثئق معليات البح  "12" 

    تسجيل قواعد البياانت املس تخدمة يف البحث  "1" 26.21

    البحث تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت أأثناء  "2" 

    تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث  "3" 

    املس تخدمة يف البحث وتركيباهتاتسجيل الأصناف   "4" 

    املس تخدمة البياانت قواعد يف املس تخدمة البحث بياانت جبميع قامئة تسجيل  "5" 

    تسجيل املعلومات الأخرى املتصةل ابلبحث  "6" 

    البحث وتربير ذكل يف قصور أأيتسجيل   "7" 

    املطالبوضوح  يفنقص  أأيتسجيل   "8" 

    الوحدة انعدامتسجيل   "9" 
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلبات
 منعدم جزيئ كمل    

جراءات املراجعة ادلاخلية   27.21     خلاصة هباا تقارير بشأأن اإ

28.21 
ىل  اإ

30.21 

  
ضافية حول املدخالت الإضافية للمراجعات ادلاخلي  ةمعلومات اإ

   

    26.21التقرير املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة    31.21

قلميي  يُس توىف * جراء الإ طار الإ دارة املكتب يف حاةل تعينيو. الأورويب الآس يويهذا الرشط يف اإ دارة حبث دويل/اإ حفص  كإ

جراء ادلويل أأيضيشمل اهذه املامرسة ل  نطاق، س ميدد متهيدي دويل  .اً لإ

 .2020الامتثال الاكمل حبلول سبمترب من املقرر ُتقيق ** 

 

ميي، الهيئات والآليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن: 6.21 ىل اخملطط التنظ شارة اإ  توضيح، مع الإ

دارة اجلودة؛  )أأ( فعالية نظام اإ

متر. تقدمو )ب(    معلية التحسني املس 

املسؤولية الأساس ية  تقع وحض يف الرمس البياين أأعاله،امل للمكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتللهيلك التنظميي  اً وفق

دارة اجلودة وُتسينه املس متر دارة الفحص عن فعالية نظام اإ خلدمات املقدمة، ودة اراقبة ادلاخلية جلامل اليت تتوىل، عىل عاتق اإ

 خلدمات املقدمة.ودة اراقبة اخلارجية جلامل اليت تتوىلمراقبة اجلودة،  ةوشعب

دارة الفحص، يقوم رئيس للجودة راقبة ادلاخليةاملبناًء عىل نتاجئ و  دارةورؤساء الأقسام الفرعية للفحص داخل  اإ  الإ

دارة اجلودة. جراءات تصحيحية ووقائية هبدف احلفاظ عىل فعالية نظام اإ  بتطبيق اإ

بالغ رئيس  شعبة، يقوم رئيس للجودةراقبة اخلارجية املعىل نتاجئ بناًء و  دارة الفحصمراقبة اجلودة ابإ ويف ، ابلنتاجئ اإ

، الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يفحاةل ُتديد حالت عدم الامتثال اليت تؤثر عىل جودة معلية البحث 

 ويص ابختاذ التدابري املناس بة.ي

دارةو  ادلاخلية واخلارجية، وكذكل نتاجئ التعليقات الواردة من مس تخديم  املراقبةاجلودة بتحليل نتاجئ  يقوم جملس اإ

دارة اجلودة  اس تعراضبعد و لرباءات، كجزء من تقرير اجلودة الس نوي. الأورويب الآس يوي لنظام  تقرير اجلودة ل جملس اإ

ضافات تدخل شعبة ، الس نوي ىلالالمراقبة اجلودة التغيريات و/أأو الإ ىل رئيس ، وتقدمه التقرير زمة اإ املكتب الأورويب اإ

تتضمن اليت ، املقبلللفرتة املشموةل ابلتقرير  بشأأن اجلودة س نويةال عمل الخطة وتُقدم أأيضًا للموافقة عليه.  الآس يوي للرباءت

دارة اجلودة،  ىل رئيس  يف مجةلتدابري لتحسني نظام اإ من تقرير اجلودة الس نوي أأو للموافقة علهيا كجزء  املكتبأأمور أأخرى، اإ

جراء. ىل التقرير اذلي يتبع نفس الإ ضافة اإ  ابلإ
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ميية ملوظفهيا أأمهية الوفاءالإدارة توضيح كيف تبني  7.21  مبا يف ذكل: ،مبتطلبات املعاهدة واملتطلبات التنظ

 تكل املتعلقة هبذا املعيار؛ )أأ( 

دارة اجلودة ابلإدارة. )ب(   الامتثال لنظام اإ

، مبا الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يفاملتعلقة ابملتطلبات املرتبطة جبودة معلية البحث  علوماتامل تُنرش

وفقًا لتكل الواثئق املعمتدة  الآس يوي للرباءات ويف يف ذكل تكل الواردة يف املعاهدات ادلولية امللزمة للمكتب الأورويب

لكرتوين، وُتديدًا تكل اليت تنعكس يف ناملعاهدات دارة اجلودة، عىل املوقع الإ لكرتونيةبوابة ال عىل و  للمكتب ادلاخيل ظام اإ  الإ

ذا لزم الأمر ذكل.لمنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءاتل   ، اإ

لكرتوينوقع ويُشلك امل جراءات القانونية التنظميية  الإ الصادرة عن ادلاخيل مصدر معلومات رمسي حيتوي عىل الإ

املهنجية وغريها من الواثئق اليت ُتتوي،  والواثئق للرباءات كتب الأورويب الآس يويامل و  للرباءات الآس يويةملنظمة الأوروبية ا

يُطلب و . الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يفعىل وجه اخلصوص، عىل املتطلبات املتعلقة جبودة معلية البحث 

 الواثئقيف الوقت املناسب عىل  الاّطالع، الفاحصني، مبا يف ذكل ت يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاسؤولنيامل من 

لكرتوينوقع املاملنشورة عىل  رشاف عىل عىل الفاحصنياملرشفون املبارشون ويتوىل . للمكتب ادلاخيل الإ  اطالع مسؤولية الإ

 .يف الوقت املناسب ملتطلبات التنظمييةالفاحصني عىل ا

 

عامل الآتيةدارة العليا أأو املوظفون ري الإ توضيح كيف ومىت جُت   8.21  :امللكفون الأ

دارية  )أأ(  جراء مراجعات اإ  وضامن توفر املوارد املالمئة؛اإ

 أأهداف اجلودة؛ مراجعة )ب( 

كد من  )ج(   املعنية بأأهداف اجلودة وفهمها.الإدارة يف املوظفني ذوي الصةل توعية التأأ

دارة  ترفع ىل رئيس املنظم الفحصاإ جراءعن املواعيد الهنائية احلالية الآس يوية للرباءات ة الأوروبية تقارير شهرية اإ  لإ

قيد  وعدد الطلباتالرباءات وحفصها، وكذكل عن عدد الطلبات املس تلمة وعدد الطلبات اليت مل يمت حفصها  يفالبحث 

دارة الفحص س نويً قدم وتالفحص.  ىل رئيس  اإ  ابلتأأكد من أأن دلهيا يتعلق فامي املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتمقرتحات اإ

 نية للحفاظ عىل جودة اخلدمات املقدمة والوفاء ابملواعيد الهنائية احملددة.ف علومات وموارد مو  موظفني ما يلزم من

دارة الفحص وتتوىل بشلك  الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يفلعملية البحث  للجودة راقبة ادلاخليةامل اإ

 مس متر.

رباءات وحفص ال يفمعلية البحث  جلودة راقبة ادلاخليةاملكجزء من تفتيش، معليات  اجلودةة مراقبة وجتري شعب

لنتاجئ مراجعة  اً وفق اليت اعمتدها رئيس املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتللخطط  ، مبا يامتىشالطلبات الأوروبية الآس يوية
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مر،حيق لرئيس و . العيّنات أأسلوب أأخذتقرير اجلودة الس نوي، بناًء عىل  غري  معلية تفتيشالرشوع يف  املكتب، حيامث لزم الأ

 جلودة اخلدمات املقدمة. املقررة

دارة  مهوتقدمراقبة اجلودة  تُعّده شعبةنتاجئ معليات التفتيش يف تقرير اجلودة الس نوي، اذلي  وتُدرج ىل جملس اإ اإ

ىل ضامن الأداء الفعال ل مراجعة لحقة هبدف ُتليل وصياغة املقرتحات امن أأجل اجلودة  دارة اجلودة نليت هتدف اإ ظام اإ

دارة اجلودة. جراءات توفري املوارد الالزمة لنظام اإ  وُتسينه، مبا يف ذكل اإ

دارة اجلودة اليت  الأجلالأهداف الثابتة طويةل ويرد ُتديد  اعمتدها املكتب الأورويب املتعلقة ابجلودة يف س ياسة اإ

 مراعاةبناًء عىل نتاجئ مراجعة تقرير اجلودة الس نوي، مع  الأجلاملهام قصرية  املكتب وحيدد رئيس. الآس يوي للرباءات

دارة اجلودة.  توصيات جملس اإ

بالغهم يف اخلدمات  احملددةوُتليل أأوجه القصور  معليات التفتيشنتاجئ ب  ويتوىل املرشفون املبارشون عىل الفاحصني اإ

س باب أأوجه القصور احملددة املوظفني لأ  استيعاب فحص هبدف التأأكد من أأنال ُشعبداخل  ة النتاجئمناقش، وجتري املقدمة

آليات القضاء علهيا.  وأ

ىل واثئق أأخرىهام قصرية امل  اليت تتضمناجلودة بشأأن عمل الخطط  وتُنرش ضافة اإ جل، اإ لكرتوين وقع امل، عىل الأ الإ

 يف املكتب.للمسؤولني  هتااتحاإ للمكتب الأورويب الآس يوي للرباءات، هبدف ادلاخيل 

 

ذا كنت الإدارة  9.21 دارة اجلودة وفًقا للفقرات  امللكفونعليا أأو املوظفون ال توضيح ما اإ جيرون مراجعة داخلية لنظام اإ
27.21 - 30.21: 

قل )انظر الفقرة  مرة واحد س نويً  )أأ(  (؛27.21عىل الأ

دىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف  وفقاً و  )ب(  :عىل النحو التايل، 8 القسمللنطاق الأ

دارة اجلودة مدى استيفاءُتديد     (؛"1"29.21، 27.21)انظر الفقرات  21 القاعدةتطلبات مل  نظام اإ

لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر الفقرات ل  البحث والفحص مدى استيفاءُتديد و  
 (؛"1"29.21، 27.21

 (؛27.21فقرة بطريقة موضوعية وشفافة )انظر الو  )ج(

 "؛6"-"2" 29.21 وفًقا للفقرات ،مثل املعلومات ،الاس تعانة مبدخالتو )د(

 (.30.21تسجيل النتاجئ )انظر الفقرة و  )ه(

دارة اجلودة دارة اجلودة وفعالية تشغيهل مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة جيري جملس اإ بناًء عىل ، مراجعة شامةل لنظام اإ

دارة اجلودةاملقدمة ل قرتحات واملنتاجئ املراجعة،  وتردمراقبة اجلودة. تُعّده شعبة تقرير اجلودة الس نوي اذلي  ذا  تحسني نظام اإ اإ
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بشأأن  اً قرار  ليتخذ وتُعرض أأمام رئيس املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتيف تقرير اجلودة الس نوي أأو مرفقة به،  لزم الأمر،

ىل  دارة اإدخالاحلاجة اإ دارة  تدابرياجلودة وتنفيذ  تغيريات عىل عنارص نظام اإ ىل ضامن الأداء الفعال لنظام اإ ضافية هتدف اإ اإ

 اجلودة وُتسينه.

حصائية عن معليات التفتيش اليت و  طار  ت يفيأأجر يتضمن تقرير اجلودة الس نوي بياانت اإ  راقبة ادلاخلية واخلارجيةاملاإ

َّل. للجودة مقرتحات لتطبيق تدابري تصحيحية ووقائية،  وتُصاغ ،أأوجه القصور احملددة يف اخلدمات املقدمة وأأس باهبا وُُتل

دارة لمعايري اليت لامتثال لك معلية تشغيلية ويُقمّي   عاهدة الرباءات.مل واملبادئ التوجهيية ودةاجلُوضعت مبوجب نظام اإ

 

ذا كنت الإدارة العل   10.21 من الفرص اليت  تعزز املامرسات لضامن التصدي للمخاطر والاس تفادةرة ايا ابلإدتوضيح ما اإ

دارة اجلودة ويف امتثال البحث والفحص ادلوليني.  ميكن أأن تؤثر يف نظام اإ

دارة اجلودة يف  لمخاطر احملمتةل اليت ميكن أأن تؤثر عىل لعىل تقيمي  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتيعمتد نظام اإ

 .الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يفجودة معلية البحث 

من خالل ُتليل أأوجه القصور  املراقبةمعلية  من مراحل خملاطر، من بني أأمور أأخرى، يف لك مرحةلا ري تقيميجيو 

ىل  . وترد تكل اخملاطروأأس باهبااحملددة  يف تقرير اجلودة الس نوي، اذلي يتضمن مقرتحات بشأأن التدابري الوقائية اليت هتدف اإ

دارة اجلودة وافقة جمم بعدو القضاء عىل اخملاطر احملددة.  اجلودة للفرتة املشموةل  بشأأن عملاليف خطة  تُدرج، عىل التدابريلس اإ

 للموافقة علهيا.وتُعرض عىل رئيس املكتب ابلتقرير املقبل 

ىل القضاء عىل ، و اجلودة بشأأن عملال، ختضع التدابري املدرجة يف خطة املكتببعد موافقة رئيس و  اليت هتدف اإ

 راقبةاملمن   فعالية التدابري املذكورة كجزءقميّ تُ و سؤولني اخملولني يف الفرتة املشموةل ابلتقرير املعنية. اخملاطر للتنفيذ من قبل امل 

 .الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يفمعلية البحث ودة ادلاخلية واخلارجية جل
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 .املامرسات القامئة عىل اخملاطر .2

متكني الإدارة من ُتديد العوامل اليت قد  نأأ  دارةمالحظة توضيحية: ينبغي للك اإ   11.21 ر ممارساهتا القامئة عىل اخملاطر ل تُقّرِ
دارة اجلودة اخلاص هبا عن املتطلبات أأو النتاجئ امُلخطط لها، ولتطبيق ضوابط  تتسبب يف احنراف معلياهتا التشغيلية ونظام اإ

ىل أأدىن حد، ولالس تف  ادة من الفرص لكام س نحت.وقائية من أأجل تقليل الآاثر السلبية اإ

هدافمالحظة توضيحية:  12.21 دارة احلق يف وضع ترتيباهتا اخلاصة لتحديد تأأثري عدم اليقني عىل الأ . وتتيح الفقرة للك اإ
دارة  دليالً  13.21 ساس ية للمامرسات القامئة عىل اخملاطر بوصفها عنرصًا من عنارص نظام اإ يُسرتشد به فامي خيص املكوانت الأ

دارة اخملاطر أأو معلية موثَّقة لإدارة اخملاطر. .اجلودة  ول يُشرتط اتباع أأساليب رمسية يف اإ

 (.12.21و 11.21)ملحوظة: هذه النقطة للعمل فقط. وليس من الرضوري الرد علهيا وفقًا لقالب الفقرة 

 ة يف الإدارة:معلومات عن الرتتيبات املتخذ ترتيبات ُتديد املامرسات القامئة عىل اخملاطرتوفر  13.21

دارة اجلودةللمسائل فهم الإدارة )أأ(  "1"   ؛اليت تؤثر يف قدرهتا عىل ُتقيق النتاجئ املنشودة لنظام اإ

طراف املعنية؛)ب(     وفهم احتياجات وتوقعات الأ

ساس للتخطيط "وُتديد2"  دارة اجلودة، كأ  اخملاطر والفرص املتعلقة بأأداء نظام اإ

جراءات التصد"و 3"  جراءاتالتخطيط لإ  ؛ي للمخاطر والاس تفادة من الفرص وتنفيذ هذه الإ

جراءات امُلتخذة؛"4"  والتحقق من فعالية الإ

مترار"و 5"   .ُتديث اخملاطر والفرص ابس 

دارة اجلودة عىل مس تويت خمتلفة من اخملاطر فامي يتعلق بقدرة  مالحظة توضيحية: 14.21 تنطوي مجيع معليات نظام اإ
ىل أأخرى.الإدارة عىل ُتقيق أأهدا دارة اإ جراءات اليت تُقرر  فها، وختتلف تأأثريات انعدام اليقني من اإ دارة مسؤوةل عن الإ ولك اإ

 دي للمخاطر والاس تفادة من الفرص.اختاذها من أأجل التص

 (.14.21)ملحوظة: هذه النقطة للعمل فقط. وليس من الرضوري الرد علهيا وفقًا لقالب الفقرة 

بأأن العوامل ادلاخلية واخلارجية ميكن أأن تؤثر عىل جودة اخلدمات املقدمة.  ي للرباءاتاملكتب الأورويب الآس يو يقر 

تشمل العوامل ادلاخلية، عىل سبيل املثال، عدد الفاحصني ومس توى تدريهبم ودرجة امتثاهلم لنظام الأداء وجودة العمليات و 

الأوروبية الطلبات  موادجودة تشمل ف مل اخلارجية العواأأما ووجود موارد املعلومات الالزمة وتوافر املعدات التقنية. 

مكتب لل  املناظرةوأأداء الأطراف  بشأأن الفحص عىل اس تفسارات املودعنيرد الاليت أأعدها املودعون وتوقيت  الآس يوية

لهيا  جراء حبث عايل اجلودة الأورويب الآس يوي للرباءات لاللزتامات املس ندة اإ اءات وحفص يف الرب واليت تؤثر عىل القدرة عىل اإ

جراء -الطلبات  ملودعيعىل تنفيذ الطلب الرئييس  املكتب. يف هذه العملية، يركز الأوروبية الآس يوية الطلبات حبث عايل  اإ

آس يوية عالية يف الوقت املناسب الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات يف الاجلودة  ، وابلتايل منح براءات أأوروبية أ

طار سلطاهتا،الأقسام الفرعية الهيلكية  وتضطلع. اجلودة يف الوقت املناسب ابملراقبة املس مترة لهذه  التابعة للمكتب، يف اإ
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بالغ رئيس لالعوامل و الأورويب كتب امل  وحىت الآن، وضع. املكتب بنتاجئ تكل املراقبةحتياجات أأحصاب املصلحة، مع اإ

ىل حد كبري اخملاطر ذات الطبي تراعيمناجه الآس يوي للرباءات  عة الفنية )املتعلقة ابلبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات اإ

ىل ذكل(.  )مبا يف ذكل اخملاطر  2020هناك خطط لتقدمي تغطية كمةل مجليع فئات اخملاطر حبلول سبمترب و والتصالت، وما اإ

اخملاطر اليت ل يغطهيا نظام  وضع معايري لتقيمي املكتبوغريها(. ويف هذا الصدد، يعزتم ، ملوظفنيذات الصةل ابالاقتصادية و 

دارة اجلودة   .الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يفواليت تؤثر عىل جودة معلية البحث  حالياً اإ

دارة اجلودة بغرض وضع تدابري للقضاء وختضع لتحليل نتاجئ تقيمي اخملاطر احملددة يف تقرير اجلودة الس نوي  وترد جملس اإ

ىل القضاء عىل اخملاطر وعواقهبا يف خطة  وترد التدابري. املقبللتقرير اب املشموةلفرتة اليف  عىل اخملاطر وعواقهبا اليت هتدف اإ

ىل رئيس املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتاليت و اجلودة للفرتة املشموةل ابلتقرير املقبل بشأأن عمل ال  للموافقة علهيا. تقدم اإ

مراقبة اجلودة فعالية التدابري املتخذة للقضاء عىل اخملاطر وعواقهبا،  شعبةلل ُتيف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير، و

يف س ياق مراجعة تقرير  املتخذةوذكل هبدف ُتديث قامئة اخملاطر ومعايري تقيميها، وُتسني التدابري الوقائية والتصحيحية 

 اجلودة الس نوي املنتظم.

 املوارد .3

ن منح صفة " مالحظة توضيحية: 15.21 دارة حبث دويلاإ متهيدي ادلويل/اإ دارة للفحص ال " يعين أأن الإدارة أأظهرت أأن اإ
دارة عىل ادلمع  21ويطالب الفصل  دلهيا البنية التحتية واملوارد املطلوبة دلمع معلية البحث والفحص. كيد عىل قدرة الإ ابلتأأ

متر لهذه العملية مع التكيف مع التغيريات اليت تطرأأ عىل أأعباء العمل و  دارة اجلودة.املس  وينبغي أأن توفر  الوفاء مبتطلبات نظام اإ
كيد.  الردود أأدانه هذا التأأ

 املوارد البرشية: 

 وظفني:املمكية  أأن توفر معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن" 1" 

 كفية للتعامل مع تدفق العمل؛ 

 قنية؛ُتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت الت و  

قل ـ اللغات املكتوب املتاحة اللغوية الإماكنياتُتافظ عىل و    هبا الواثئق املطلوبة كحد أأدىن  ةلفهم ـ عىل الأ
لهيا يف القاعد   لهي 34واملشار اإ  ،اأأو املرتمجة اإ

 .وتتكيف مع أأعباء العملكفية   

الإداريني املهرة/املدربني جيًدا وتكيفهم مع  التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفنيتوفر وصفًا للبنية  "2" 
 أأعباء العمل:

 وتسهيل معلية البحث والفحص؛ تقنياً عىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني و  

 لتوثيق السجالت.و  
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فاحصني للرباءات بدوام كمل.  105 املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات، كن يعمل دلى 2020" يف مارس 1"

جراء معلية البحث والفحص، مبا يف ذكل مؤهالت يف اجملالت التقنية مثل الهندسة ويمتتعون  مبؤهالت فنية كفية لإ

واملس تحرضات والتكنولوجيات الكمييائية املياكنيكية والهندسة الكهرابئية وتكنولوجيات املعلومات والتصالت والكميياء 

 والطب والتكنولوجيا احليوية. الصيدلنية

ن مبعرفة كفية ابفاحصنياليع مج ويمتتع  الفرنس ية  اللغة ٪ من الفاحصني يعرفون17كام أأن  .زييةلكللغتني الروس ية والإ

ملانية ىل ذكلو ؛و/أأو الأ ضافة اإ جراء ، يمتتع معظم الفاحصني ابلقدرة عىل ابلإ ت الوطنية يف املنطقة ابللغاالرباءات  يفحبث اإ

 .(ية والبيالروس ية والاكزاخس تانية والقريغزيية والطاجيكية والرتكامنيةالأرمن و الأذربيجانية الأوروبية الآس يوية )

تعلو  التخصص )درجة ختصص متقدمة شهادات  يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتفاحصنيالمجيع ودلى 

 لقانون.و/أأو ا شهادة دكتوراه يف اجملالت التقنية الفاحصنييف املائة من  13ودلى ؛ (بدرجة واحدة الباكلوريوس

ويشاركون ابنتظام يف التعلمي املس متر من خالل برامج خمتلفة ودورات  املكتبيف  خاصاً  اً برانجم الفاحصنيمجيع  ويتبع

 متخصصة.

عىل أأساس تنافيس مع الأخذ يف الاعتبار  الفاحصون عنّي ويُ . فيه سلطة توظيف الفاحصني ويُمنح رئيس املكتب

يف عدد الطلبات. اليت تسجل المنو الأكرب رباءات وحفصها يف اجملالت التقنية لا يفالبحث املكتب من حيث احتياجات 

عضاء يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات املشاركة يف معلية التوظيف التنافس ية، و  جيوز للمرحشني من مجيع ادلول الأ

يف واجملالت التقنية الالزمة.  خصصني يفومتاملطلوبة  دلهيم املؤهالتمن حيث توظيف فاحصني  املكتبواليت توسع فرص 

 عدد الفاحصني املؤهلني يف حاةل حدوث تغيري يف عبء معل املكتب. تكييفقادر عىل  املكتبضوء ذكل، فاإن 

  يف املكتبفاحصنياللعمل  دعامً مبارشًا فنياً يقدمون فنيًا  اً موظف 14 الأورويب الآس يوي للرباءات كتبامل " دلى 2"

دارة السجالت، ومعاجلة املراسالت  يفعملية البحث ل و  الرباءات وحفصها، مبا يف ذكل اإدخال البياانت يف أأنظمة معلومات اإ

ىل  الواثئقالواردة والصادرة، وُتويل  حصائية للفاحصني،  نسقالورقية اإ عداد التقارير الإ لكرتوين، واإ ىلاإ ضافة اإ أأداء أأنشطة  اإ

تشغيل أأنظمة املعلومات وقواعد  للمكتب،التابعة و  املعنية ابملعلوماترعية يدمع املوظفون يف الأقسام الفو أأساس ية الأخرى. 

 الرباءات وحفصها. يفالبياانت ذات الصةل املس تخدمة يف معلية البحث 

داريني والفنيني تعينيسلطة رئيس املكتب نح ُومي  حاةل حدوث تغيري يف عبء معل يف  وعند الرضورة،. فيه املوظفني الإ

ضافيني من  ما يلزميني تع  ، ميكناملكتب  مبؤهالت عالية. ذويموظفني اإ

 

 املوارد املادية

توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا  وصف البنية التحتية املوجودة لضامن "3" 
 املعلومات دلمع معلية البحث والفحص واحملافظة علهيا؛
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دىن من الواثئق كام تنص "4"  غراض البحث  34القاعدة  توفر احلد الأ لهيا وترتيهبا جيًدا واحملافظة علهيا لأ والنفاذ اإ
لكرتونية، و والفحص. ذا كنت ورقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ  .وماكن احلفظبيان ما اإ

 وصف تعلاميت كيفية التنفيذ: "5" 

 والالزتام هبا؛ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة  

جراءات العمل بدقة وثباتتبلو   ؛اع اإ

جراءات العمل وتوثيق   وتقدميها للموظفني واحملافظة عىل ُتديهثا وتعديلها عند احلاجة. اإ

"3 ُ دارية " ي دارة معل  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات، من أأجليف  SOPRANOس تخدم نظام املعلومات الإ اإ

مراحل خملتلف ، وكذكل املواعيد الهنائية الأخرى هاحفص و الرباءات  يفلبحث ا عمليةالفاحصني والرصد الآيل للمواعيد الهنائية ل 

متخصصون يف املكتب الأورويب الآس يوي  وأأدخلالرباءات الأورويب مكتب هذا النظام  وقد طّورمعاجلة الطلبات. 

 للرباءات تعديالت عليه.

 :SOPRANOنظام ال  اليت تُنفذ ابس تخداماملهام وفامي ييل 

  دارة الع الرسوم، وأأداء وتسجيل  متابعة الطلباملكتب ) يف طلب مراحل معاجلة نطوي علهيات اليت مليات اإ

 للمرشفني لرصد معليات الفاحصني(؛ املتاحة وسائلالالعمليات امجلاعية املتعلقة بتغيري حاةل الطلبات، و 

  دارة العمليات  ؛مودعي الطلباتالعمل مع  اليت ينطوي علهيااإ

  عداد تقارير هاوتسجيل )رصد املواعيد الهنائية لأداء العمليات الأساس ية  الفاحصني العمل من قبلختطيط ، واإ

 عن العمل املنجز(؛

  وروبية الآس يوية تصنيف الطلبات والرباءات عادة تصنيف الأ والتصنيف  وفقًا للتصنيف ادلويل للرباءات هاواإ

 املشرتك للرباءات.

( Tomcatو، Linux من عائةل  )يعمالن عىل نظام تشغيلمني افرتاضينيو عىل خاد SOPRANOنظام ال يعمل و 

دارة   .MySQLبياانت ال  قواعدابس تخدام نظام اإ

جراء حبث و يُسمى  نظام حبث خاص بهاملكتب الأورويب الآس يوي للرباءات  ميتكلرباءات، ال يفلأغراض اإ

EAPATIS، ماكنية ًا أأيض هودلي ىل أأنظمة البحث  النفاذاإ )املكتب الأورويب  EPOQUE Netمثل رباءات املهنية ال يفاإ

ىل احلد الأدىن من واثئق معاهدة  النفاذ تتيح، واليت )املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكرية( PatSearchللرباءات( و اإ

 التلقائية للأخطاءواملعاجلة  نياملس تخدم اس تفساراتالتسجيل الاكمل مجليع  EAPATISنظام ب العمل  ويتيحالرباءات. 

عىل أأربعة خوادم  EAPATISنظام ال يعمل و (. الاس تفسارات لتنقيحخيارات  تُقرتح، عدم ظهور أأي نتيجةمتةل )يف حاةل احمل 
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دارة IIS8و Windows Server 2012)نظام التشغيل  طارو  MySQLبياانت ال  قواعد( ابس تخدام نظام اإ  الربجمي الإ

Microsoft.Net 4.5 . 

يف متخصصون  وأأدخلمكتب الرباءات الأورويب طوره  ي، اذلMADRAS-PHOENIXنظام ال يس تخدم و 

 يوفر هذا النظام:و . ملواد الطلبات ةالإلكرتوني للمعاجلة، املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات تعديالت عليه

  ماكنية دخال امللفاإ جراءات الفاحصني املتعلقة ابإ  ؛الواثئق واس تعراض اتتسجيل اإ

 نفصةل؛م  طلباتملفات  العمل عىلنس يق يسمح بت  مراقبةلتوليد رسائل  اً نظام 

  نظايم يف دلجمهوسائل SOPRANO وEAPATIS. 

،  Linuxعائةل  من مني افرتاضيني )يعمالن عىل نظام تشغيلو عىل خاد MADRAS-PHOENIXنظام ال يعمل و 

دارة ( Glassfishو Tomcatو  .MySQLبياانت ال  قواعدابس تخدام نظام اإ

غراض  وي للرباءات نفاذالآس ي" ودلى املكتب الأورويب 4" ىل احلد الأدىن من واثئق معاهدة الرباءات لأ كمل اإ

 الرباءات. يفالبحث 

لكرتوين فقط وذكل ابس تخدام  وجيري العمل مبجموعات واثئق الرباءات يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يف نسق اإ

مليون وثيقة براءة من  80عىل أأكرث من  EAPATISحيتوي النظام . و اخلاصة به للبحث يف الرباءات EAPATISالأداة 

احلد الأدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل، قاعدة بياانت فريدة لواثئق الرباءات اخلاصة ابملكتب 

مر، جيري البحث يف الرباءات و/أأو اسرتجاع وبدلان املنطقة الأوروبية الآس يوية ابللغة الروس ية.  ذا لزم الأ الواثئق أأيضًا واإ

لهيا، من قبيل النظامني املهنيني   EPOQUEابس تخدام مصادر أأخرى ميكن للمكتب الأورويب الآس يوي للرباءات النفاذ اإ

Net املكتب الأورويب للرباءات( و(PatSearch  للملكية الفكرية)املكتب الفيدرايل (ROSPATENT) ىل ضافة اإ (، ابلإ

ىل ذكل. ويف نظام  Google Patentsو Espacenetلرباءات والأنظمة املفتوحة للجمهور مثل ركن ا  EPOQUEوما اإ

Net  ىل فهرس الرباءات العاملي وفهرس الرباءات العاملي حسب قواعد بياانت  (WPI, Derwent)ميكن للفاحصني النفاذ اإ

يداعات   .(WPIAP, Derwent)الإ

ىل قامئة مصادر الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات ا " من لواحئ معاهدة 3)ب(" 1.34ملنصوص علهيا يف القاعدة واستنادًا اإ

نرتنت، منظامً حسب اجملال التقين،  التعاون بشأأن الرباءات، أأنشأأ املكتب الأورويب الآس يوي فهرسًا للموارد املتاحة عىل الإ

الت يف خمتلف جم واثئقنوع املدخل ) حسبعىل مصادر  الفهرسحيتوي و ميكن اس تخدامه للبحث يف الرباءات. 

ىل موارد متخصصة يف بعض فروع املعرفة  ،التكنولوجيا( ضافة اإ الكميياء، الطب، التكنولوجيا احليوية، الفزييء وغريها،  -ابلإ

غري  الواثئقعىل مجموعته اخلاصة من حُيافظ املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات مدخاًل يف اجملموع. كام  30حوايل تبلغ 

ضامن البحث عن نص  من أأجلمل يعواملقالت(، و  اجملالتماليني من  4م بتحديهثا ابس مترار )حوايل قو يرباءات و لاملتعلقة اب

ىل ذكل، ميكن لفاحيص و. EAPATISكمل يف هذه اجملموعة ابس تخدام  ضافة اإ  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتابلإ

ىل عدد من قواعد البياانت املتخصصة يف نظام  النفاذ ي حيتوي عىل مطبوعات غري متعلقة اذل EPOQUE Netاإ

دمات اخل غري متعلقة ابلرباءات ملوزودي)نصوص كمةل  XPMISC)املعارف التقليدية(،  XPTK من قبيلرباءات، لاب
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ىل ذكل.  ،(النفاذ)مقالت مركزية مفتوحة  XPOACوتنوعة(،امل  ىل النص الاكمل و وما اإ ذا مل يمتكن الفاحص من الوصول اإ اإ

ما املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتصول عىل هذا املنشور بواسطة ملقاةل، فسيمت احل ماعىل أأساس مدفوع  اإ من خالل  واإ

يف جمال الطب احليوي لالخرتاعات  الطلبات الأوروبية الآس يوية الكبرية املودعةحلصة  ونظراً من مصادر جمانية متاحة.  تزنيهل

يف النصف الأول من عام  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتفاحيص تزويد  والتكنولوجيا احليوية، مفن اخملطط ابلفعل،

ماكنية النفاذ 2020 ىل قاعدة  ابإ نصوص ل وروابط  موجزة، اليت ُتتوي عىل ملخصات Elsevier Embaseبياانت ال اإ

 من جمالت طبية حيوية وملخصات مؤمترات.كمةل مقالت 

جراء حبث و ماكنية  الفاحصوننح الكمييائية، مُ والتفاعالت املواد  بشأأنرباءات يف اللإ ىل نظام النفاذاإ  Elsevierاإ

Reaxys . ىل أأكرب قاعدة بياانت منظمة للكميياء الطبية والصيدةلويٌنظر حاليًا يف م  Elsevier Reaxys سأأةل تنظمي الوصول اإ

 كميياء الطبية يف املس تقبل القريب.لل 

طار يف وخيضع الفاحصون يف املكتب الأورويب الآس يوي، " 5" الرباءات وحفص الطلبات  يفالبحث  بشأأنمعلهم اإ

جراءات قانونيةالأوروبية الآس يوية،  وروبية الآس يوية صادرة عن املنظمةتنظميية رفيعة املس توى  لإ ، مثل اتفاقية للرباءات الأ

وروبية الآس يوية، وكذكل رباءات الأ ال، ولواحئ الرباءات مبوجب اتفاقية 1994سبمترب  9الرباءات الأوروبية الآس يوية املؤرخة 

جراءات القانونية التنظميية  يداع و ، الرشوط الشلكيةمثل لواحئ  الصادرة عن املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتالإ اإ

لفحص. بشأأن ارباءات، واملبادئ التوجهيية ال يفلبحث بشأأن ااملبادئ التوجهيية و ، وحفصها الطلبات الأوروبية الآس يوية

ىل هذه الواثئق يف املكتب أأن ينفذوا للمسؤولني ميكن و  لكرتونية للمنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات وعىل عاإ ىل البوابة الإ

لكرتوين ملكتب الرباءات الأورويب الآس يوي.  التعديالت وتُنرش مجيع منشورات الواثئق املذكورة،  وُُتّدثاملوقع الإ

ضافات علهيا عىل الفور عىل املواقع املذكورة أأ  دارةذات الصةل يف  وتقع عىل عاتق رؤساء ُشعب الفحصعاله. والإ  الفحص اإ

ضافات عىل مج الفاحصني يف الوقت املناسب  اّطالع مسؤولية جراءات القانونية التنظميية  املدخةل عىليع التعديالت والإ الإ

وروبية الآس يوية ومكتب الرباءات الأورويب الآس يوي.الصادرة عن   منظمة الرباءات الأ

جراء حبثل  وصف كمل ويرد يف الواثئق املذكورة أأعاله، مبا  الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يف عملية اإ

الفاحصون يف املكتب الأورويب  ومن الالزم أأن ميتثل. معيّنة يف ذكل العملية املطبقة عىل الاخرتاعات يف جمالت تقنية

جراءاتملتطلبات  الآس يوي امتثاًل دقيقاً  من الالزتام مبعايري اجلودة   يف املكتبفاحصنيالمجيع  ذكل ميكنو ملذكورة أأعاله. ا الإ

طار يف الالزمة املتطلبات  تكلمن امتثال الفاحصني ل  قويُتحقّ لبحث والفحص. فامي يتعلق اباملوحدة  جراء عندمعلهم اإ  اإ

 ادلاخلية واخلارجية. املراقبة

 

 موارد التدريب:

عن معلية البحث  ولنيؤ املساذلي يضمن أأن مجيع املوظفني والربانمج  والتطويرتدريب ل ل البنية التحتية  وصف "6" 
 والفحص:

 يكتس بون املهارات واخلربات الالزمة وحيافظون علهيا؛  
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 اجلودة. ورشوط عىل وعي اتم بأأمهية الامتثال ملعايريو  

 اً يوفر تدريب، واذلي رباءاتال لفاحيصالتدرييب  برانجمه 2016يف عام  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات قدم

ىل التطوير املهين مجليع دداجلفاحصني لشاماًل ل ضافة اإ  منتظم. عىل أأساس الفاحصني، وظفنيامل، ابلإ

ويشارك الفاحصون اجلدد يف برانمج تدرييب مكثف ملدة عامني يلتحقون خالهل دورات تعلميية ويعملون ُتت 

رشاف مرشد يُعيّنه رئيس القسم.  اإ

لبحث ادورة أأساس ية أأولية ودورات تدريبية متقدمة يف جمال  يشمل، مج تدرييب من مس توينيبران للمبتدئني قدموي

  .حامية اخرتاع مبوجب براءةأأهلية  ومعايري الرباءات يف

 هذه يفو. مرشدالعمل ُتت اإرشاف  أأثناء ، يس متر تدريب لك فاحصمثانية أأسابيع ية اليت تدومادلورة الأساس ية الأول بعد و 

شعارات كجزء من  ويُعدّ ، نةعيّ مُ  لطلبات اً موضوعي اً فاحص حفصال جيري، املرحةل من التدريب . الاختبارتقارير البحث والإ

ىل  الأوىلدف فهتأأس بوعني. لك مهنام  تدوم ،احصون دورتني تدريبيتني متقدمتنيالف يتبع، خالل فرتة التدريب أأثناء العملو  اإ

جراء حبث  معايري تقيمي أأهلية الاخرتاعات للحامية  الثانية تناولوت د س تة أأشهر من التدريب أأثناء العمل( رباءات )بعال يفاإ

 للفاحص. التقنية اخللفية مع مراعاة وتُقّدم الك ادلورتني .(الأوىلالتدريبية هناية الس نة )يف مبوجب براءة 

، وتقيمي يف هناية ادلورة الأساس ية يب اذلي جيريالامتحان الكتانتاجئ عىل تقيمي ادلورات التدريبية يف نجاح ال  ويعمتد

ابنتظام يف دورات التعلمي املس متر ن ولفاحصشارك اي و   التدريب أأثناء العمل. خاللحفص الطلبات يف جودة نتاجئ العمل 

جمالت ، ل س امي يف أأهلية الاخرتاعات يف امحلاية مبوجب براءاتذات الصةل بعملية البحث يف الرباءات وتقيمي معايري 

دارة السجالت وأأدوات البحث ضايف عند ُتديث أأنظمة اإ  ويُنّظم .التكنولوجيات رسيعة التطور، كام خيضعون لتدريب اإ

ممن معلية البحث يف الرباءات وانب معينة ة القضاي املتعلقة جبملناقش ندوات أأس بوعياً املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات 

نفاذ القانون يف ادلول الأعضاء يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات.وحفصها يف خمتلف اجملالت التقنية  ، وممارسات اإ

والأكدميية الأوروبية  ،أأكدميية الويبو ابنتظام يف التعلمي املس متر من خالل الربامج التدريبية اليت تقدهماالفاحصون ويشارك 

ورات وادل، عهد الاُتادي للملكية الصناعية )الاُتاد الرويس(وامل ، والأكدميية احلكومية الروس ية للملكية الفكرية ،للرباءات

لكرتونية تخصصةامل  متقدمة يف اللغة وتُعقد دورات . املكتب الأورويب للرباءات والويبو قدهماياليت ، مبا يف ذكل ادلورات الإ

نلكزيية يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات لتحقيق فهم أأكرب للواثئق الفنية نلكزيية. الإ  احملّررة ابللغة الإ

 

 الرقابة عىل املوارد: 

مترار: "7"   وصف النظام املوجود لرصد املوارد املطلوبة وُتديدها ابس 

 الطلب؛ تلبيةل  

 .وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص البحث والفحص 
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دارية  لي املُشار) SOPRANOبناًء عىل البياانت املس متدة من نظام املعلومات الإ (، SOPRANO AISه فامي ييل اإ

دارة الفحصالفحص داخل دمع تقوم خدمة ادلمع الفين و  عداد التقارير لرئيس  اإ دارةابملراقبة املس مترة لعبء معل الفاحصني واإ  اإ

، وعدد معليات البحث هاواس تكامل رباءات ال يفحول عدد الطلبات املس تلمة واملواعيد الهنائية لبدء معليات البحث  الفحص

، وعدد الفحص، واملواعيد الهنائية لأداء تُفحص بعداليت  الأوروبية الآس يوية، وعدد الطلبات اليت أُجريتاءات رب ال يف

ىل ذكل ،اس ُتمِكلت معاجلهتاالطلبات اليت  دارة الفحصعىل أأساس هذه املعلومات، و . وما اإ مقرتحات لرئيس  يُعّد رئيس اإ

ىل زيدة عدد الفاحصني ذوي املؤهالت يف جمالحول احلاجة املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات   ة.معين ةفني تاإ

دارة الفحص ابس مترار . الأوروبية الآس يويةرباءات وحفص الطلبات ال يفمعلية البحث ودة جلراقبة ادلاخلية امل وجتري اإ

دارة الفحصيتلقى رئيس و  ىل تقيمي امتثال منتجات العمل حيتوي التقرير عو . للجودة ادلاخلية املراقبةتقريرًا شهرًي عن نتاجئ  اإ

 للرباءات نظمة الأوروبية الآس يويةامل الصادرة عن  ملتطلبات الإجراءات القانونية التنظميية ،اليت أأعدها الفاحصوناملفحوصة 

 ومعايري اجلودة املعمول هبا. للرباءات كتب الأورويب الآس يويامل و 

 تنظمي عبء العمل الإداري .4

جراءات التالية بشأأن التعامل مع طلبات البحث والفحص وأأداء الوظائف املتعلقة توضيح كيفية تنف   16.21 يذ املامرسات والإ
دخال البياانت والتصنيف: ا،هب  مثل اإ

آليات مراقبة فعّ  "1"  صدار تقارير البحث والفحص يف أ وفقًا ابملس توى املطلوب الوقت املناسب واةل خبصوص اإ
 املعنية؛ الإدارة املطلوبة مناجلودة  ملعايري

آليات مراقبة مالمئة و "2"   تقلبات الطلب واإدارة ترامك العمل. بشأأنأ

دارة  يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات SOPRANO AISظام يس تخدم الن" 1" والرصد  الفاحصنيمعل لإ

. ويسمح مراحل معاجلة الطلبات خملتلفملواعيد الهنائية الأخرى واالرباءات وحفصها،  يفالآيل للمواعيد الهنائية لأداء البحث 

معلية ، مبا يف ذكل املواعيد الهنائية لبدء يف معلية معاجلة الطلباتابلإرشاف عىل الامتثال مجليع املواعيد الهنائية النظام 

عداد تقرير البحث  واس تكاملها الرباءات يفالبحث  رسال الإخطار الأول يف أأداء او الرباءات،  يفواإ لفحص املواعيد الهنائية لإ

جراءات يتبعأأو  اإخطاره الفاحص لريسلاملوضوعي، املواعيد الهنائية  ىلالطلب، مودع اس تجابة ملراسالت  الالزمة الإ ضافة اإ  اإ

 اإخطارًا من املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات.الطلب  مودع ليس تملاملواعيد الهنائية 

ماكنيةتيح للفاحص نظام مراقبة املواعيد الهنائية هو نظام متعدد املس تويت وي و  مراقبة املواعيد الهنائية للطلبات قيد  اإ

 لقسم فرعيرئيس لُتت اإرشافه، و  اذلين يعملون مرشف رصد املواعيد الهنائية مجليع الفاحصنييتيح لل ، و بنفسهاملراجعة 

دارة الفحصلفحص داخل ل  SOPRANOنظامل ا ويرسل. الُشعبةيف  الفاحصني اذلين يعملونرصد املواعيد الهنائية مجليع  اإ

AIS  ًنذارا جرايئ ذي صةل  لعملاقرتاب املوعد الهنايئ  عندمس بقًا للفاحص  اإ نذاراً اإ آخر  ويرسل اإ  املوعد الهنايئ. عند فواتأ

دارة الفحصيف  ودمع الفحصقوم خدمة ادلمع الفين وت املواعيد الهنائية مجليع الطلبات  لتكلمبراقبة مس مترة لالمتثال  اإ

ىل رئيس وتعد تقارير ، كتبامل املعلقة يف  دارة الفحصعن نتاجئها اإ  .اإ
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ن اإدخال "2" الواردة، يه  الالامتساتأأو  الطلباتفامي يتعلق جبميع  SOPRANO AIS النظام البياانت يف واإ

 معلية يتولها الفريق املعين بتلقي املراسالت والتسجيل، يف اليوم اذلي تصل فيه تكل الطلبات أأو الالامتسات. 

دارة بني الأقسام الفرعية للفحص  املُس تلمةالطلبات  الشلكي، تُوزعاء من مرحةل الفحص فور الانهتو  التابعة لإ

غراض البحث  الفحص  اً تلقائي الطلباتمعلية توزيع  وجتري. SOPRANO AISمن خالل نظام  الرباءات وحفصها يفلأ

ليه  SOPRANO AISبواسطة  نة. التصنيف ادلويل املُعيّ ىل أأساس فئات ع الطلبمع مراعاة اجملال التقين اذلي ينمتي اإ

دارة الفحصالفرعية  الفحصيس تخدم رؤساء أأقسام و  لتوزيع الطلبات عىل الفاحصني  SOPRANO AISظام الن التابعة لإ

 وعبء معهل. الفاحص خيتص فيهداخل أأقساهمم الفرعية، مع مراعاة اجملال التقين اذلي 

للك فاحص، مبا  مع تفاصيللك قسم فرعي للفحص اخلاصة بومات بتحليل املعل SOPRANO AISنظام ال يسمح و 

والاحنرافات عن مؤرشات اخلطة احملددة.  مل يبدء حفصها بعديف ذكل عدد الطلبات املرسةل للفحص وعدد الطلبات اليت 

عادة توزيع  للفحص ، ميكن لرئيس قسم فرعيSOPRANO AIS النظام علهيا من املُتحصلالبياانت وعىل أأساس  اإ

ذا تتطلب الأمر ذكل تعديل الأهداف اخملطط لها للفاحصنيو الطلبات بني الفاحصني   .اإ

 ضامن اجلودة .5

جراءات ضامنفامي ييل  17.21 وفقا عالية  ودةوجب الوقت املناسبتقارير البحث والفحص يف  لإصدار املطلوبةودة اجل اإ
صدارها  ، مبا يفح كيفية تنفيذ ما ييليتوض ينبغي و  للمبادئ التوجهيية. ذكل اس تخدام قوامئ الرصد للتحقق من التقارير قبل اإ

 :أأو لرصد معيار اجلودة كجزء من معلية الاس تعراض بعد الإصدار

 ودة للتقيمي اذلايت، يشمل التحقق من أأعامل البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها:اجلضامن لنظام داخيل  "1" 

 والفحص؛ لبحثاب اخلاصةلالمتثال لهذه املبادئ التوجهيية  

فعال للموظفني.و   لإرسال ردود الأ

متر كيفية اس تخدام الإدارة للنظام واإظهار  نظام لقياس البياانت ومجعها ورفع التقارير. "2"  لضامن التحسني املس 
 املتبعة. للعمليات

 املسبباتنظام للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل البحث والفحص والقضاء عىل  "3" 
 .جمدداً والوقاية من حدوث املشألك 

راقبة ادلاخلية واخلارجية امليقوم عىل واذلي ، اخلاص اخيلادل هنظام املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتى دل

رباءات وحفص الطلبات الأوروبية يف البحث ل اب عالية اجلودة فامي يتعلق ، لضامن الأداء يف الوقت املناسب لعملياتللجودة

رباءات وقرارات الفحص يف البحث ال الفاحصون، مبا يف ذكل تقارير  يُعّدهامجيع منتجات العمل اليت  ويٌتحقق منلآس يوية. ا

وروبية الآس يوية املمنوحة.  وبراءات الأ
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دارة الفحص تتولهامراقبة اجلودة ادلاخلية يه معلية متعددة املس تويت و   الأوروبية الآس يويةيف معاجلة الطلبات  اإ

ىل ق  حاةل واثئق العمل اإ  .املودعنيبل اإ

، ابس تخدام قامئة مرجعية تهوجود أُعدّ الرباءات اذلي  يفللتحقق من اكامتل تقرير البحث  حفصًا ذاتياً جيري الفاحص و 

جراءات القانونية التنظميية  ُوضعتلأس ئةل  تب واملك  للرباءات نظمة الأوروبية الآس يويةالصادرة عن امل عىل أأساس الإ

، مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية لـ حبث براءات الاخرتاع ، واللواحئ املتعلقة ابملتطلبات الرمسية ، للرباءات يب الآس يويالأورو

آس يوية  يداع وحفص الطلبات الأوراس ية ، واملبادئ التوجهيية للفحص. يمت اختاذ قرارات منح أأو رفض براءة اخرتاع أأوروأ واإ

ضايف من مراقبة اجلودة ادلاخلية بشلك مشرتك من قبل ثالثة فاحصني.  اإن الطبيعة املشرتكة لعملية صنع القرار يه جانب اإ

 يف معلية منح الرباءات الأوراس ية.

مجليع الفاحصني )يرشف لك مرشف عىل ما بني مخسة ومثانية فاحصني(، يقومون بفحص مجيع تقارير  ويُعنّي مرشفون

 عىل وجه التحديد، عندو . الأوروبية الآس يويةعىل نتاجئ حفص الطلبات  والقرارات بناءً  والإخطاراترباءات ال يفالبحث 

ىل الفاحص ملراجعته، مث  يُرجعرباءات، يف البحث ال اكتشاف أأوجه قصور أأو أأخطاء يف تقرير  مرة  يتحقق منهالتقرير اإ

ضايف يف البحث ال يف معلية التحقق من جودة تقرير وأأخرى.  جراء حبث اإ  لرباءات مببادرة منه. ايفرباءات، جيوز للمرشف اإ

دارة الفحص يف  شعب الفحصورؤساء  لُشعب الفحص الفريق التابعيقوم قادة و  جراء اإ انتقائية  معليات ُتققابإ

ضافية لتقارير البحث   يف املائة عىل الأقل(. 5) حامية اخرتاع مبوجب براءة الرباءات والتقارير حول أأهلية يفاإ

ىل  لجودةل راقبة ادلاخليةاملنتاجئ  وتُرسل  .ليقوم بتحليلهامراقبة اجلودة  شعبةاإ

 املقررةو/أأو غري  املقررة التحققيف س ياق معليات للجودة، وجتري راقبة اخلارجية ابمل وتضطلع شعبة مراقبة اجلودة

طار معليات ورباءات الأوروبية الآس يوية. الرباءات املنشورة و ال يفلتقارير البحث  شعبة اجملدوةل، تس تعرض  التحققيف اإ

ىل  7مراقبة اجلودة ما ل يقل عن   حامية اخرتاع مبوجب براءة. أأهليةرباءات وتقارير ال يفيف املائة من تقارير البحث  8اإ

الفاحصني مع ، وتُعمم عىل راقبة ادلاخلية يف تقرير اجلودة الس نوياملوُتليل نتاجئ  للجودة راقبة اخلارجيةاملنتاجئ  وترد

 .فرتة املشموةل ابلتقرير املقبللل اجلودةبشأأن عمل الخطة 

راقبة ادلاخلية واخلارجية امليف س ياق لك من ، فعالية التدابري املتخذة ملعاجلة أأوجه القصور ومنع تكرار املشألك وُُتلل

 .للفرتة املشموةل ابلتقرير املقبل التصحيحات يف س ياق الأنشطة احلالية وكجزء من خطة العمل ذات الصةل وجتري، للجودة

 التواصل .6

 :بني الإداراتالتواصل  

خرى 18.21 دارة أأن تعمل عىل التواصل بفعالية مع الإدارات الأ  مالحظة توضيحية: ينبغي للك اإ

 (18.21)ملحوظة: هذه النقطة للعمل فقط. وليس من الرضوري الرد علهيا وفقا لقالب الفقرة  
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 واذليالإدارات التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل  توفري الامس واملسمى الوظيفي وبياانت التصال ملوظف 19.21
 لية:مسؤويتوىل 

 ؛املتبعة عىل صعيد الإدارات ونرش أأفضل املامرساتاملساعدة يف ُتديد  )أأ( 

متر؛و )ب(   دمع التحسني املس 

خرى للسامح بتلقي الإدارات ال مع توفري التواصل الفعّ و )ج(  فعال الرسيعةالأ  مي املسائل النظاميةمهنا لتقي ردود الأ
متةل ومعاجلهتا  .احمل

 للتواصل مع السلطات الأخرى: التصال مسؤوةل

يلينا ماهانكوفا الس يدة  ومراقبة اجلودة  الطعن واملعارضة شعبةالأخصائيني يف  ةكبري  -اإ

(EMahankova@eapo.org.) 

 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه: 

 :كحد أأدىنمبا يف ذكل العنارص التالية  والاس تفادة مهنا، العمالءأأفعال وصف النظام املوجود لرصد ردود  20.21 

 نظام مالمئ ملا ييل: "1" 

جراء التصحيحات؛ الترصف يف   الشاكوى واإ

جراءات التصحيحية و/أأو الوقائية حيامث أأمكن؛و    اختاذ الإ

 للمس تخدمني. الردودتقدمي و  

جراء  "2"   ييل: ملااإ

 ؛رمهوأأفاكرصد رضا املس تخدمني  

 ضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و  

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري  "3"  امُلم ث لني من قبل اإ
ىل تكل املعلومات( بشأأن معلية البحث والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن أأطراف أأخرى سبيل  ، عىلالنفاذ اإ

لكرتوينالإدارة الإرشادات عىل موقع املثال رابط ل رشادية الإ  .أأو مراجع اإ

ذا كنت    تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للمس تخدمني وكيفية ذكل الإدارةُتديد ما اإ

حدى همام   .وناملس تخدم التعليقات اليت يبدهيامراقبة اجلودة يف دمع  شعبةتمتثل اإ
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آلية م  املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتدلى  "1"  بشأأنفي حاةل وجود خالف فناس بة للتعامل مع الشاكوى. أ

جراءات والقرارات اليت  ىل وتُرسل مج ، جيوز لأي خشص تقدمي شكوى ذات صةل. اختذها املكتبالإ  شعبةيع الشاكوى اإ

ىل القسم الفرعي اذلي يكون معهل موضوع الشكوى حىت يمتكن من تقدمي التعليقات  مث ترسلمراقبة اجلودة.  شكوى اإ

ل جيوز أأن و. الواردة وتُعّد تقريرًا بشأأن ذكلمراقبة اجلودة حمتوى الشكوى والتعليقات  وُتلل شعبةلتفسريات ذات الصةل. وا

طار الزمين   .يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات من اترخي اس تالهما شهرًا واحداً الشكوى  لس تعراضيتجاوز الإ

ذا اتضح ذا كنت هناك أأي انهتأكت أأن الشكوى قامئة عىل أأساس جي واإ مراقبة  شعبة قومت، من موظفي املكتبد واإ

بالغ رئيس القسم الفرعي الهيلكي ذي الصةل   الانهتأكت. بتكلاجلودة ابإ

ىل، اوُتليل أأس باهب الشاكوى اس تعراضنتاجئ  وترد. للمهنجة والتحليلالواردة مجيع الشاكوى وختضع  ضافة اإ قامئة  اإ

 وقائية يف تقرير اجلودة الس نوي.ابلتدابري التصحيحية وال

. وقد 2016منذ عام املكتب الأورويب الآس يوي لمس تخدمني عىل أأساس منتظم ل  دراسات اس تقصائية " أُجريت2"

فئات خمتلفة من املس تخدمني )مجليع املس تخدمني واملمثلني  تس هتدف أُعدت يف املكتب أأيضًا دراسات اس تقصائية كثرية

ىل  النفاذميكن و ات(. رباءالحمايم  - املهنيني جابة عهنا  ادلراسات الاس تقصائيةاإ لكرتونيةعىل بوابة الويب لالإ لمنظمة ل  الإ

لكرتوين ومن خالل  -ابس تخدام وسائل التصال اخملتلفة  أأيضاً  وتُرسلالأوروبية الآس يوية للرباءات،  الربيد العادي والربيد الإ

ىل الردود الواردة  ترسلو . EAPO-ONLINE املكتب نظام  تنظميها وُتليلها.اليت تتوةل مراقبة اجلودة،  شعبةاإ

آراهئم حول جودة اخلدمات اليت يقدهما.الاجامتعات مع حمايم  ويعقد املكتب الأورويب الآس يوي س نويً   رباءات ملعرفة أ

خدمني اليت لمس تل  ادلراسات الاس تقصائية املوهجةتقرير اجلودة الس نوي مجيع املعلومات التحليلية عن نتاجئ  ويتضمن

 أأجريت والاجامتعات مع حمايم الرباءات والاقرتاحات ذات الصةل.

جراءات القانونية التنظميية 3" كتب الأورويب امل و  للرباءات نظمة الأوروبية الآس يويةالصادرة عن امل " تُنرش مجيع الإ

ات الأوروبية الآس يوية ومعاجلهتا، مبا يف ، فضاًل عن الواثئق املهنجية واملرجعية اليت ترشح متطلبات الطلبللرباءاتالآس يوي 

لهيا  نفاذالرباءات وحفصها، لإاتحة  يفذكل البحث  لكرتونيةبوابة ال " عىل الواثئقصفحة " عىلامجلهور اإ منظمة الأوروبية لل  الإ

 الآس يوية للرباءات.

 :وامُلختارةالتواصل مع الويبو واملاكتب املعينة  21.21

وابلتحديد  .وامُلختارةواملاكتب املعينة  املكتب ادلويلالتواصل الفعال مع  الإدارة هبا ُتقق الكيفية اليتوصف  
فعالتقيمي ردود  الإدارة هبا تضمنالكيفية اليت وصف   برسعة. ومعاجلهتا الأ

 وقت اإعداد هذا التقرير، كن مسؤول التصال للتواصل مع مكتب الويبو ادلويل واملاكتب املعيّنة واملنتخبة هو:

دارة العالقات ادلولية يف  –د أأندري س يكرتوف الس ي الأورويب الآس يوي للرباءات  املكتبمدير اإ

(asekretov@eapo.org).  
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 التوثيق .7

دارة اجلودة بوضوح حبيث ميكن رصد مجيع العمليات داخل  وصف وتنفيذجيب  مالحظة توضيحية: 22.21 الإدارة نظام اإ
جراءات والعمليات ذكل من خالل مت وي .اتساقها مع املعايري هتا ومراجعةواملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا ومراقب توثيق الإ

 (.23.21)انظر الفقرة اليت تؤثر عىل جودة العمل مكرجع لالإدارة واملوظفني ابلإدارة 

 (22.21وفقا لقالب الفقرة علهيا  وليس من الرضوري الرد هذه النقطة للعمل فقط. )ملحوظة: 

ىل  تتأألف مهنااليت  املوادتريم  23.21 جراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة مراجع الإدارة واملوظفني ابلإدارة اإ توثيق الإ
داري املتعلق بذكل. ىل أأماكن املراجع شري ت وعىل وجه اخلصوص،  العمل، مثل التصنيف والبحث والفحص والعمل الإ اإ

جراءات الواجب   تباعها.االعثور عىل التعلاميت بشأأن الإ

 غراض هذا التقرير، ينبغي توضيح ما ييل:ولأ  

 ؛زعتعدت ووُ اجلودة واليت أُ مراجع تأألف مهنا ت الواثئق اليت  )أأ( 

نرتنت، الوسائط اليت تنتقل من خاللها )النرش ادلاخيل )ب(   الش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛، الإ

جراءات املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثال )ج(  حدث.ترقمي ،الإ ىل النسخة الأ   النسخ، النفاذ اإ

جراءات العمل واخلدمات املقدمة  دارة اجلودة مجيع اإ فامي يتعلق يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يغطي نظام اإ

 الأوروبية الآس يوية. اءاتوالرب  ابلطلبات

دارة اجلودة ويه سارية  ذات الصةلالتالية  وأُعّدت الواثئق  ورويب الآس يوي للرباءات:يف املكتب الأ بنظام اإ

دارة اجلودة؛  س ياسة اإ

دارة اجلودة، مبا يف ذكل نطاق تطبيقه، وقامئة الأقسام الفرعية  دارة اجلودة، واليت تصف نظام اإ الالحئة التنفيذية لنظام اإ

دارة اجلودة التابعة للمكتب و الهيلكية  آليات مراقبة اجلودة؛ فضاًل عن، ووظائفهااملشاركة يف نظام اإ  أ

 رباءات؛ال يفلبحث بشأأن ابادئ التوجهيية امل 

يداع وحفص الطلبات  الشلكية للرشوطالالحئة التنفيذية   ؛الأوروبية الآس يويةواإ

 .الفحص املبادئ التوجهيية بشأأن

لكرتونية بوابة ال تُنرش هذه الواثئق عىل و  لكرتوين الإ اخلاصة ابملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات وعىل املوقع الإ

لهيا  أأن ينفذوميكن للرباءات،  لمكتب الأورويب الآس يويل خيل ادلا نظام الأورويب ال ومس تخديم مجيع املسؤولني يف املكتب اإ

 للرباءات. الآس يوي

ىل اترخي رسين أأحاكهماوتُنرش  شارة اإ  .مجيع الواثئق بأأثر رجعي، مع الإ
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ذا كنت الواثئق اليت  24.21 جراءات  تتأألف مهناتوضيح ما اإ  تتضمن ما ييل:ومعلياهتا جلودة امراجع اإ

دارة اجلودة؛اب مبا يف ذكل بيان واحض دارةس ياسة اجلودة ابلإ  "1"  دارة العليا بنظام اإ  لزتام الإ

دارة اجلودة، مبا يف ذكل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهتا؛ "2"   نطاق نظام اإ

ميي لالإ  "3"   لك قسم من أأقسامه؛ ولياتؤ ومس دارةالهيلك التنظ

التوزيع والبحث والفحص والنرش و  مثل تلقي الطلبات الواردة والتصنيف الإدارةنفذة يف عمليات املوثقة املُ ال  "4" 
دارة اجلودة، أأو املراجع اخلاصة هبا؛ جراءات احملددة لنظام اإ  ومعليات ادلمع، والإ

جراءات؛و املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات  "5"   الإ

دارة اجلودة.وصف التفاعل بني العمليات و  "6"  جراءات يف نظام اإ  الإ

دارة اجلودة، واليت تعكس الزتام املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات رئيس يوافق لمعايري لابلمتثال  اً عىل س ياسة اإ

لكرتونيةبوابة ال الوثيقة عىل  وتُنرشجلودة العالية. املعمتد فامي يتعلق اب ت وعىل اخلاصة ابملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءا الإ

لكرتوين ادلاخيل   .ويه متاحة مجليع الأطراف املعنيةللرباءات لمكتب الأورويب الآس يوي ل املوقع الإ

دارة اجلودة، اليت وافق علهيا رئيسل  التنفيذية الحئةالتوحض و  دارة اجلو املكتب نظام اإ ، والهيلك دة، نطاق نظام اإ

ىل وظائف الأقسام الفرعيللمكتب، التنظميي  شارة اإ دارة اجلودالتابعة هل و ة الهيلكية مع الإ واملوارد ة، اليت تشارك يف نظام اإ

دارة اجلودة كام تعرض وصفًا للتفاعل القامئ ،املتاحة جراءاته. بني معليات نظام اإ  واإ

جراءات البحث  املكتب دواعمت جراءات القانونية التنظميية اليت ُتمك اإ  .الأوروبيةرباءات وحفص الطلبات ال يفالإ

 

 ، مثل:الإدارةوضيح أأنواع السجالت اليت ُتتفظ هبا ت 25.21

 ؛وماكن احلفظفظ ُتديد أأي الواثئق ُُت  "1" 

 ؛مراجعة الإدارةنتاجئ  "2" 

 ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛ "3" 

دةل عىل اتساق العمليات واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا مع معايري اجلودة؛ "4"   الأ

  مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛نتاجئ "5" 

 نفذة بشأأن لك طلب؛معليات البحث والفحص املُ  "6" 

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ "7" 

دارة اجلودة؛ التدقيقجسالت معليات  "8"   يف نظام اإ

جراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري  "9"  جراءات التصحيحية؛، عىل سبيل املثال املتسقة مع املعايريالإ  الإ
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جراء التصحيحي؛ "10"  جراءات املتخذة حيال الإ  الإ

جراء الوقايئ؛ "11"  جراءات املتخذة حيال الإ  الإ

 .7 القسمتوثيق معليات البحث كام هو موحض يف  "12" 

ىل جبب الاحتفاظ هبا يف املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتاليت  ابلواثئققامئة  أُعّدت احملدد  اكنامل، تشري اإ

 حمفوظات املكتب.لتخزيهنا يف 

  حمفوظات املكتب:بشلك دامئ يف الواثئق التاليةجيب ختزين و 

 املكتب؛ نتاجئ املراجعات اليت أأجريت بناء عىل تعلاميت من رئيس

 ؛املتّبعة يف املكتب اجلودة مع معايريالعمليات واملنتجات الناجتة واخلدمات املقدمة  الأدةل عىل اتساق

 ؛املكتب يف احملددةللمتطلبات  استيفاهئاجئ مراجعات املنتجات لتحديد مدى نتا

دارة اجلودة؛ معليات التدقيق يفجسالت   نظام اإ

 املتسقة مع املعايري.التدابري التصحيحية والوقائية املتخذة فامي يتعلق ابملنتجات غري 

لكرتوين.  نسقيف  ،وحفصها للك طلب الرباءات يفلعمليات البحث  اً وصف تتضمناملعلومات اليت  وخُتّزن وتسجل اإ

لكرتوين نسقيف  وختزن جراءات اليت يقوم هبا الفاحصون  أأيضاً  اإ فامي يتعلق  واملوظفون التقنيوناملعلومات املتعلقة جبميع الإ

ذا لزم الأمرطلببلك   .، مما يسمح بتتبع العمل الفردي وُتليهل اإ

 .وخرباهتم مؤهالهتمين الواثئق املتعلقة بتدريب املوظفني و عن صيانة وختز  شؤون املوظفني مسؤوةل وشعبة

 توثيق معلية البحث .8

غراض داخلية، ينبغي  26.21 دارةلأ  معليات البحث هبا. توثيق لالإ

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل  

 درج يف هذا السجل:مُ من البنود التالية أأي  )أأ( 

لهيا ) "1"   الرباءات وغري الرباءات(؛ داتمستنقواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛ "2" 

 البحث؛ املس تخدمة يفاللغة )اللغات(  "3" 

قل وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات أأو  "4"  صناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأ صناف وتركيبات الأ الأ
 يعادهل؛ ما
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لهيا. قامئة جبميع مجل البحث "5"   املس تخدمة يف قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

موضوع البحث؛  درجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال بيانمعلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أُ  أأي  )ب( 
نرتنت؛  ذات صةلتفاصيل و  قواعد بياانت مفردات أأو و ؛ اليت مت الاطالع علهياجسل ابلواثئق و ابلبحث عىل الإ

خل؛ مرادفات أأو نرتنت اإ  مفاهمي عىل الإ

دراج لالإدارةينبغي  مالحظة توضيحية:)  خرى اليت قد  اإ لرصد معلية البحث  ُتصل علهياقامئة ابملعلومات الأ
 وُتسيهنا(

ىل أأي:أأي احلالت اخلاصة وُ  )ج(  ذا كنت السجالت احملفوظة تشري اإ  ثقت وما اإ

 ؛تقييد للبحث ومربره "6" 

 غياب وضوح املطالبات؛ "7" 

 .وحدة الاخرتاعغياب  "8" 

طلب أأورويب رباءات للك ال يفأأثناء البحث  أُجريتالبحث اليت مت  معلياتمجيع  EAPATIS خيزن نظام البحث

آس يوي ، وفئات التصنيف وتركيبات اللكامتن اسرتاتيجية البحث ابلاكمل، مبا يف ذكل اس تخدام اللكامت الرئيس ية زّ )ختُ  أ

جيادها واس تعراضها(رباءات، وعدد الواثئق اليت ال يف بحثال  جيري هبالغات( اليت ادلويل للرباءات، واللغة )ال  .مت اإ

يف  أأو غياب وحدة الاخرتاع رباءات يف حاةل الادعاء بعدم الوضوحال يفاملعلومات املتعلقة ابحلد من البحث  زنختٌ و 

لكرتوين نسق  .اإ

حيتوي هذا التقرير و للمنوذج املعمول به.  اً براءات وفقيف ث اإعداد تقرير حب جيريرباءات، ال يف بحثال بناًء عىل نتاجئ و 

 :عىل املعلومات التالية

يداع، عنوان يف الحبث  أُجري عىل أأساسهاذلي  الأورويب الآس يويبياانت الطلب  رباءات )رمق الطلب، اترخي الإ

 الأولوية(؛ )أأو توارخي( الاخرتاع، اترخي

 للرباءات؛تصنيف موضوع البحث حسب التصنيف ادلويل 

 رباءات(؛الرباءات وغري لا مستنداتنطاق البحث وقواعد البياانت املس تخدمة )

جيادهاقامئة الواثئق ذات الصةل اليت  ، A)فئة ال )مع توارخي نرشها(، مصحوبة برمز الفئة املقابةل املعني عىل أأساس  مت اإ

Y ،Xىل( ، وغريها شارة اإ  املطالبات اليت تنطبق علهيا؛ واإ

س باب ذات الصةل، مبا يف ذكل عدم الامتثال يف الطالبات اليت مل جير حبث قامئة ابمل رباءات بشأأهنا، مع ذكر الأ

 ؛ملتطلبات وضوح املطالبات
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دارة اجلودة التقرير  املبديئ بشأأن أأنظمة اإ
 

ذا أأثبت الفاحص عدم الامتثال لهذا املطلب؛ فاءياست مالحظات يف حاةل عدم   متطلبات وحدة الاخرتاع، اإ

 ؛ما حبث امس ومنصب الشخص املفوض ابلتوقيع عىل تقرير

جراء   رباءات.ال يف بحثال التارخي اإ

 املراجعة ادلاخلية .9

 املدىاملراجعات  هذه ُتددو  تقارير عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارة ينبغي أأن تعدّ  مالحظة توضيحية: 27.21
دارة جودة  ىل استناداً اذلي أأنشأأ عىل أأساسه نظام اإ ي يتفق فيه هذا النظام مع واملدى اذل ،21منوذج الوارد يف الفصل ال  اإ

دارة اجلودة واملبادئ التوجهيية للبحث والفحص. مدى  لبيانوينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة  متطلبات نظام اإ
قل يف الس نة.وينبغي أأن جُت  ل،تطبيق هذه املتطلبات واملبادئ التوجهيية بشلك اثبت وفعا وفامي يتعلق  رى مرة واحدة عىل الأ

منوذجمن هذا  8.21 ابلنقطة ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارة، جيوز لالإ ال ، القسممعلومات اإ
ذا أأرادت.  اإ

منوذج وفقاً رفع تقارير هبذه الرتتيبات تُ  30.21 – 28.21 وجيوز  .9.21 - 4.21، أأعاله، يف النقاط 1 القسم يف املذكور لل
ضا تقدمي دارةلالإ  ذاالقسمفية حول املدخالت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا معلومات اإ  أأرادت. ، اإ

 الرتتيبات املتاحة لالإدارات لعرض تقاريرها عىل اجامتع الإدارات ادلولية .10

، )أأ(31.21 للفقرة املطلوب وفقاً التقرير املبديئ : يُرفع 21الواردة يف الفصل  مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقارير 31.21
وأأثناء الاجامتع غري الرمسي الثاين للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف كنبريا يف )ب(. 31.21 والتقارير الس نوية املمكةل وفقًا للفقرة

، أأوىص الفريق بأأنه بدًل من تسلمي تقارير كمةل لك مخس س نوات، وُتديثات ترامكية يف 2012فرباير  7-6املدة من 
ت البينية، تسمل الإدارات أأي تقرير يف صورة تقرير كمل، مع توضيح الاختالفات عن تقرير الس نة السابقة، عن الس نوا

، لن يُس تخدم بعد قالب منوذج عليهو  طريق اس تخدام خاصية "تتبع التغيريات"، مثاًل، أأو غري ذكل من صور الإيضاح.
 .ةلالتقارير الس نوية املمك

 [الثالث املرفق ]ييل ذكل
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دارة الصني الوطنية للملكية الفكريةتقرير التقيمي اذلي أأعدته   املكتب الأورويب الآس يوي للرباءاتبشأأن تعيني  اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل كإدارة للبحث ادلويل/ طاإ  ار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف اإ

 اللغة الأصلية: الصينية

 2019سبمترب  27

طار " جراءات تعيني الإدايف اإ مجعية اُتاد معاهدة بشدة  (، تويصPCT/A/46/6)أأ( من الوثيقة 25" )الفقرة رات ادلوليةاإ

 اذلي يطلب التعيني بأأن)"املكتب"(  نظمة احلكومية ادلوليةاملكتب الوطين أأو امل )معاهدة الرباءات(  التعاون بشأأن الرباءات

دارات ادلولية" دارة واحدة أأو أأكرث من الإ عانته عىل تقيمي مدى اس  حيصل عىل املساعدة من اإ تيفائه املعايري قبل تقدمي القامئة لإ

دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية". وُدعيت الطلب ىل اإ دارة قامئة للبحث دويل والفحص المتهيدي ادلويل، اإ ، بوصفها اإ

جراء تقيمي ملدى استيفاء املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات املعايري ذات الصةل مبوجب القا  .63و 36عدتني اإ

 معلومات أأساس ية .1

املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات هو الهيئة التنفيذية للمنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات املنشأأة مبوجب اتفاقية 

. ونصت 1995أأغسطس  12ودخلت حزي النفاذ رمسيًا بتارخي  1994سبمترب  9بتارخي  املوقّعةالرباءات الأوروبية الآس يوية 

نشاء النظام الأورويب الآس يوي للرباءات  اتفاقية ممنوحة سارية  ةبراءا حيث تكون أأيالرباءات الأوروبية الآس يوية عىل اإ

كزخس تان وقرغزيس تان داخل أأرايض ادلول الأعضاء كفة. ويضم النظام حالياً مثاين دول أأعضاء، ويه الاُتاد الرويس و 

، بلغ عدد طلبات الرباءات يف املكتب الأورويب 2018بيجان. ويف عام وتركامنس تان وبيالروس وأأرمينيا وأأذر  وطاجيكس تان

قلميية واملركز السادس والعرشين عامليًا.  3,488الآس يوي للرباءات  طلبًا، وحيتل املكتب بذكل املركز الثاين بني املاكتب الإ

طار م 2018ويف عام  يف املائة من  76عاهدة الرباءات أأيضًا، شلكت الطلبات اليت يه بصدد دخول املرحةل الوطنية يف اإ

جاميل طلبات املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يف ذكل العام.  اإ

منذ عام  احلد الأدىن لواثئق معاهدة الرباءات وأُدرجت الرباءات الصادرة عن املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يف

 ن أأجل الطلبات مبوجب معاهدة الرباءات. ويسعى، ويعمل املكتب مبثابة مكتب لتسمل الطلبات ومكتب معنّي م1998

ىل تزويد املس تخدمني يف املنطقة الأوروبية الآس يوية خبدمات أأعىل جودة فامي يتعلق حبامية الرباءات، مع تعزيز  املكتب اإ

 أأنظمة الرباءات الوطنية لدلول الأعضاء فيه وتطوير فاحيص املكتب الأورويب الآس يوي همنيًا.

 فاءهتم املهنيةعدد الفاحصني وك .2

فاحص يعملون بدوام كمل ويغطون مجيع اجملالت  102، كن دلى املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات 2019يف سبمترب 

أأدانه(. ويف املتوسط، ميتكل فاحصو املكتب خربة يف جمال الفحص تبلغ ست س نوات عىل الأقل،  1التقنية )انظر اجلدول 

ن نلكزيية عىل الأقل من أأجل البحث يف الواثئق التقنية وفهمها(. ويتقنون اللغتني الروس ية والإ لكزيية )ميكن اس تعامل اللغة الإ

ملانية، ويمتكن معظمهم من البحث بلغات  ملامًا جيدًا ابللغتني الفرنس ية والأ ويمل كذكل س بعة عرش يف املائة من الفاحصني اإ
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كتب خربات مس تفيضة يف البحث والفحص املوضوعي والتواصل ادلول الأعضاء، مثل أأرمينيا وأأذربيجان. وميتكل فاحصو امل 

ىل أأن   يف املائة من طلبات املكتب تدخل املرحةل الوطنية مبوجب معاهدة الرباءات. 80مع الويبو، نظرًا اإ

وفاحصو املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات حاصلون عىل درجة الباكلوريوس عىل الأقل، وخيضعون لتدريب يتيحه 

ذا كنوا يس توفون املكتب . وجيري املكتب تقياميت بشأأن قدرات البحث والفحص دلى الفاحصني من أأجل ُتديد ما اإ

املتطلبات الواجب توافرها يك يصبحوا فاحصني. وبغض النظر عن درجة الباكلوريوس، فاإن مجيع الفاحصني دلهيم شهادات 

 العلوم أأو القانون. ويشارك فاحصو املكتب يف دورات تتيحها يف املائة مهنم شهادات يف 13همنية يف خمتلف اجملالت، ودلى 

أأكدميية الويبو والأكدميية الأوروبية للرباءات والأكدميية احلكومية الروس ية للملكية الفكرية، وخيضعون كذكل لتدريب يتيحه 

 املكتب يزودمه ابلقدرات الاكفية للبحث والفحص.

 ل التقين: توزيع الفاحصني حبسب اجملا1اجلدول 

 عدد الفاحصني  اجملال التقين 

 24 الكميياء

 11 البيوتكنولوجيا

 15 املس تحرضات الصيدلنية والأدوية

 7 التكنولوجيات الكمييائية

 9 الهندسة الكهرابئية

 15 املعلومات والتصالت

 11 الآليات

 10 املعدات التكنولوجية

 102  العدد الإجاميل

 63و "3و" "1"1.36ملكتب الأورويب الآس يوي للرباءات املتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدتني وبشلك عام، يس تويف ا

 فامي خيص عدد الفاحصني املؤهلني.

 واثئق معاهدة الرباءاتلاحلد الأدىن  .3

 EAPATIS. ويتضمن النظام EAPATISأأنشأأ املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات نظامه اخلاص للبحث والاسرتجاع 

جاميل يزيد عىل  1.34الأدىن من مجموعات الواثئق احملددة يف القاعدة احلد  مليون(، وتتاح مجيع واثئق الرباءات اخلاصة  80)ابإ

ابملكتب للبحث يف النص الاكمل، فضاًل عن قاعدة بياانت خاصة متاحة ابللغة الروس ية ُتتوي عىل براءات البدلان 

ىل ذكل، اشرتك ضافة اإ املكتب يف أأنظمة املاكتب الأخرى لسرتجاع الرباءات، مثل  الأوروبية الآس يوية. واإ

EPOQUE.NET املكتب الأورويب للرباءات( و( PATSEARCH وذكل ،)ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية(

 .لضامن استيفاء متطلبات احلد الأدىن من الواثئق من أأجل البحث

يس تخدم املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات قواعد بياانت عامة ومتعددة يف وفامي خيص الواثئق اليت ل تتعلق ابلرباءات، 

 IEEEخمتلف اجملالت التقنية لأغراض البحث، مبا يف ذكل قاعدة بياانت املركز الوطين للمعلومات البيوتكنولوجية و
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Xplore اانت املعهد الأورويب للمعلوماتية )مقالت عن الهندسة الكهرابئية وعلوم احلاسوب واملعايري ذات الصةل( وقاعدة بي

وقاعدة بياانت مكتبة جامعة كمربدج وقاعدة بياانت مكتبة جامعة J-Stage وCHEMACX احليوية وويب العلوم و

من أأجل تسهيل البحث عن املواد والتفاعالت الكمييائية.  Elsevier Reaxysأأكسفور وهمل جرا. واشرتك املكتب يف النظام 

د الاقتضاء، بناء عىل طلب الفاحصون، يف النصوص الاكمةل لبعض الواثئق املطلوبة عن طريق ويشرتك املكتب عن

ىل اجملموعات اخلاصة  ضافة املس مترة للواثئق اجلديدة غري املتعلقة ابلرباءات اإ نرتنت. ومن خالل الإ املكتبات الرمقية عىل الإ

. ويُفهم أأن EAPATISيضًا للبحث يف النص الاكمل عىل نظام ماليني مقاةل علمية متاحة أأ  4ابملكتب، ميكل املكتب حاليًا 

 املكتب ينظر أأيضًا يف رشاء املزيد من موارد البحث غري املتعلقة ابلرباءات.

ىل احلد الأدىن للواثئق  ماكنية النفاذ اإ وبشلك عام، مكّنت التسهيالت والرتتيبات املذكورة أأعاله استيفاء املكتب ملتطلبات اإ

 ".2" 1.36يف القاعدة املنصوص علهيا 

دارة اجلودة والتفتيش ادلاخيل .4  اإ

دارة اجلودة، وذكل هبدف تطوير معلية فعاةل  2011رشع املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يف عام  نشاء نظامه اخلاص لإ ابإ

ىل ضامن جودة الرباءات الصادرة عن املكتب لتحقيق رضا املس تخدم ابخلدمات واملنت جات عالية للبحث والفحص تريم اإ

لكرتوين الرمسي للمكتب يف الوقت املناسب، وكن  دارة اجلودة عىل املوقع الإ اجلودة. ونرُشت واثئق الس ياسات املتعلقة ابإ

 الهدف من ذكل هو تسهيل الفهم الاكمل لس ياسة اجلودة يف املكتب دلى املوظفني وعامة امجلهور.

ىل نتاجئ معليات التفتيش بشأأن اجلودة. ويصيغ املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات خطته وأأه دافه الس نوية للجودة استنادًا اإ

دارة اجلودة جودة املنتجات واخلدمات عىل املس تويني. ويرشف املكتب عىل جودة منتجاته وخدماته عن طريق  ويقمّي نظام اإ

رباءات أأو حفصها أأو قرارات معليات التفتيش املنتظمة بشأأن مدى استيفاء املتطلبات التنظميية يف جمال البحث يف ال

دارة اجلودة  دارة اجلودة يف نظام تكنولوجيا املعلومات ادلاخيل للمكتب من أأجل اإ الاعرتاض اخلاصة هبا. وأُدرج نظام اإ

 ومراقبهتا عىل حنو فعال.

راقبة ويراقب املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات جودة البحث والفحص عىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج. وتشري امل

ىل ثالثة مس تويت، ويه صدور قرار منح الرباءة أأو عدم  دارة الفحص وتنقسم اإ ىل مراقبة اجلودة يف اإ ادلاخلية للجودة اإ

جراء كبار الفاحصني )املرشفني( املسؤولني عن مراقبة اجلودة يف  منحها عن مجموعة الفحص املكونة من ثالثة فاحصني، واإ

دارة الفحص معليات حفص عشوائية بشأأن بعض جمالهتم التقنية لعمليات تفتيش ب  جراء رئيس اإ شأأن بعض احلالت، واإ

ماكنية تصويب العيوب والأخطاء قبل  احلالت. وجتري معلييت التفتيش والفحص العشوايئ يف منط تشغييل من أأجل ضامن اإ

ىل مودع الطلب. وتُسجل نتاجئ التحليل ادلاخيل للجودة جراء مكتيب اإ رسال أأي تقرير أأو اإ دارة املسؤوةل عن  اإ ىل الإ وتقدم اإ

املراقبة  اخلارجية للجودة )املراقبة واملعارضة ومراقبة اجلودة  الطعن شعبةاملراقبة اخلارجية للجودة يك تواصل التحليل. وتدير 

ىل 7املؤسس ية للجودة(، ويه الشعبة املسؤوةل عن ُتليل عينات مجيع احلالت. ويطبق معدل العينات العشوائية من   8 اإ

حصائية.  يف املائة من أأجل ضامن موثوقية النتاجئ الإ

آلية معاجلة من أأجل تناول التعليقات والشاكوى الواردة من املس تخدم، وتعاجل  ووضع املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات أ

جل فهم احتياجات هذه الآلية مجيع الشاكوى وتقدم التعقيبات يف الوقت املناسب. ووضع املكتب أأيضًا نظامًا فعاًل من أأ 
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نرتنت والاجامتعات مع حمايم  املس تخدمني ومس توى رضامه عن طريق قنوات متعددة، مبا يف ذكل الاس تبياانت عىل الإ

لكرتوين. وُتلّل بعد ذكل  لكرتونية مثل الربيد الإ  الطعن شعبةالرباءات مرتني يف العام عىل الأقل، وقنوات املكتب الإ

يع املعلومات الواردة، وتقرتح تدابري التحسني وتتخذها وتصدر تقارير اجلودة. وفضاًل عن ذكل، مج واملعارضة ومراقبة اجلودة 

دارة اجلودة يف نظام البحث  دارة  EAPATISأُدمج نظام اإ دارة SOPRANOونظام الإ ، وهو ما يودل زيدة كبرية يف كفاءة اإ

 اجلودة.

دارة اجلودة تدريبًا ودعامً للفاحصني فامي خيص الأساليب والتكنولوجيات املس تخدمة يف البحث والفحص.  ويتيح كذكل نظام اإ

، 2016ويويل املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات أأمهية كبرية لتدريب الفاحصني وُتسني قدراهتم بشلك مس متر. ومنذ عام 

دد بل مشلت التدريب لفاحصني، ومل تقترص فقط عىل برامج تدريب الفاحصني اجلفائدة اخاصة لتدريبية اس ُتحدثت برامج 

 .ُتسني معارفهم وهماراهتم املهنيةمن أأجل ذوي اخلربة للفاحصني املس متر 

الأورويب الآس يوي للرباءات املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلفحص املوضوعي  صاغ املكتب، ُتسني البحث والفحصبغية و 

املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص ولواحئها و مراعاة معاهدة الرباءات مع  وذكل ،التوجهيية اخلاصة ابلبحث واملبادئ

طار المتهيدي ادلويل   معاهدة الرباءات.يف اإ

دارة اجلودة  تدابري فعاةل وملموسة جدًا فامي خيص ُتديد للمكتب الأورويب الآس يوي للرباءات وبشلك عام، وضع نظام اإ

الوقاية والتحسني. ويس تويف هذا النظام متطلبات الفصل الأهداف وتنفيذ اخلطط ومراقبة اجلودة ورصدها ابس مترار وتدابري 

طار ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  املبادئ التوجهيية للبحثمن  21  معاهدة الرباءات.يف اإ

دارة الصني الوطنية للملكية الفكريةوخالصة القول، ترى  أأن املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات قد اس توىف متطلبات  اإ

دا دارة رة للبحث ادلويل/التعيني كإ دارة الصني الوطنية . ول يساور 63و 36ادلويل مبوجب القاعدتني  لفحص المتهيديلاإ اإ

دارة للبحث ادلويل/ للملكية الفكرية دارة للفحص المتهيديأأدىن شك حيال قدرة املكتب عىل أأن يصبح اإ  ادلويل. اإ

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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دارة للبحث دويل تقرير بشأأن نتاجئ تقيمي املكتب الأ  ورويب الآس يوي للرباءات فامي خيص قدرته عىل أأداء همام اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  واإ

 اللغة الأصلية: الروس ية

 أأولً. معلومات أأساس ية

التابع للمنظمة الأوروبية الآس يوية ، قدم املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات )املكتب الأورويب الآس يوي( 2019يف عام 

ىل ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية يلمتس فيه احلصول عىل املساعدة فامي يتعلق بعزم املكتب  للرباءات طلبًا اإ

طار معاهدة التعاون دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ دارة للبحث ادلويل/اإ يداع طلب تعيينه كإ  الأورويب الآس يوي عىل اإ

دارات ادلولية  حدى الإ بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات(. ووافقت ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية عىل العمل كإ

دارة  دارة للبحث ادلويل/اإ جراء تقيمي ملدى اس تعداد املكتب الأورويب الآس يوي لتأأدية همام اإ اخملتصة اليت س تلكف مبسؤولية اإ

  لقواعد معاهدة الرباءات.للفحص المتهيدي ادلويل وفقاً 

جراء  املتعلق بتقيمي مدى اس تعداد املاكتب الوطنية للرباءات  وأأعد الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإ

دارة للبحث ادلويل/ دارة للفحص المتهيديواملنظامت احلكومية ادلولية عىل أأداء همام اإ جراء بعد ذكل اإ  ادلويل. واس تعرضت الإ

دورهتا السادسة جلنة التعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافقت عليه مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 

ىل  22ُعقدت يف الفرتة من ، اليت (ونوالأربعني )ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرش  . واتباعًا لهذا 2014سبمترب  30اإ

جراء، قام وفد من ادلائرة الا املعهد الاُتادي للملكية ُتادية الروس ية للملكية الفكرية مكون من ثالثة أأخصائيني من الإ

دارة الاُتادية بزيرة املقر الرئييس للمكتب الأورويب الآس يوي يف موسكو، الاُتاد الرويس، يف أأكتوبر  الصناعية التابع لالإ

جراءات 2019 من أأجل أأداء همام املكتب الأورويب الآس يوي الالزمة يف . وكنت الغاية من هذه الزيرة دراسة املوارد والإ

دارة للبحث ادلويل/ دارة للفحص المتهيدياإ  ادلويل. اإ

وخالل الزيرة، ُزود وفد ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية مبعلومات مفّصةل عن هيلك التقس اميت الفرعية املعنية 

دارة اجلودة دلهيا. ابلفحص يف املكتب الأورويب الآس يوي، وكذكل  عن أأنظمة املعلومات يف هذه التقس اميت الفرعية ونظام اإ

آس يوي للرباءات  اثنياً. معلومات عامة عن املكتب الأورويب ال

املكتب الأورويب الآس يوي هو الهيئة التنفيذية للمنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات. وتمتثل همامه الأساس ية يف اس تالم 

جراء معليات حبث وحفص فامي يتعلق ابلخرتاعات، ونرش الرباءات الأوروبية الطلبات الأوروب  ية الآس يوية للتدخل، واإ

 الآس يوية ومنحها.

أأكتوبر  4، الاُتاد الرويس، وذكل وفقًا لالتفاق املؤرخ للمنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات يف موسكوويقع املقر الرئييس 

ملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات بشأأن املقر الرئييس للمنظمة الأوروبية الآس يوية بني حكومة الاُتاد الرويس وا 1996

 للرباءات.
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)الطلبات الأوروبية خرتاع الارباءات ، يس تمل املكتب الأورويب الآس يوي الطلبات الأوروبية الآس يوية ل1996ومنذ عام 

ىل  1996الآس يوية(، وخالل الفرتة من  آس يوًي ومنح  53,872، اس تمل املكتب 2018اإ براءة أأوربية  31,846طلبًا أأوروبيًا أ

آس يوية. ويف عام  آس يوًي، ومهنا طلبًا  3,448، اس تمل املكتب الأورويب الآس يوي 2018أ طلبًا أأودعها مودعو  663أأوروبيًا أ

يوي بوصفه املكتب املكتب الأورويب الآس  الطلبات من ادلول الأعضاء يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات، واس تمل 

طار نظام معاهدة الرباءات  آس يويً  2,643احملدد/اخملتار يف اإ جاميل للطلبات  75.8، أأو طلبًا أأوروبيًا أ يف املائة من العدد الإ

املودعة. وتشلك الاخرتاعات يف جمال الكميياء العضوية والعقاقري والأدوية العدد الأكرب من الطلبات املودعة دلى املكتب 

 الآس يوي. الأورويب

آخر، ويوجد يف املكتبني فاحصون يف عداد  –يف موسكواملكتب الأورويب الآس يوي مكتبان ودلى  مكتب مركزي ومكتب أ

ىل ذكل، يسمح املكتب الأورويب الآس يوي للفاحصني ذوي  ضافة اإ املوظفني. ويعمل معظم الفاحصني يف املكتب املركزي. واإ

 اخلربة ابلعمل عن بُعد جزءًا من الوقت.

طار نظام معاهدة الرباءات، يعمل املكتب الأورويب الآس يوي بوصفه مكتب تسمل الطلبات املعنّي واخملتار فامي يتعلق  ويف اإ

وروبية الآس يوية، وذكل وفقًا للامدة  ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 1)45جبميع ادلول الأعضاء يف اتفاقية الرباءات الأ

. ويف ادلروة اخلامسة والثالثني )ادلورة 1994سبمترب  9ات الأوروبية الآس يوية املؤرخة من اتفاقية الرباء 20واملادة 

وروبية الآس يوية للرباءات اليت عقدت يويم  داري للمنظمة الأ سبمترب  11و 10الاس تثنائية السادسة والعرشون( للمجلس الإ

صول قرارًا مبنح املكتب الأورويب الآس يوي حسب الأ  املفوضني، اعمتد ممثلو مجيع ادلويل الأعضاء يف املنظمة 2019

دارة للبحث ادلويل/ صالحية طلب احلصول عىل مرتبة دارة للفحص المتهيدياإ  ادلويل. اإ

يداع الطلبات  ىل أأن اخملتصني يف املكتب الأورويب الآس يوي وضعوا أأنظمة معلومات وحيدثوهنا من أأجل اإ شارة اإ وجتدر الإ

لكرتونيًا و  لكرتونيًا للطلبات الأوروبية الآس يوية اإ لكرتونية للواثئق مع مودعي الطلبات، ووضعوا كذكل ملفًا اإ املشاركة الإ

جراءات. دارة مراجعة الطلبات والإرشاف عىل املهةل احملددة لالإ آلية من أأجل اإ  الأوروبية الآس يوية وأأنظمة أ

آس يوي يف ضوء املتطلبات املنصوص علهيا يف ال من الالحئة  1.63و 1.36قاعدتني اثلثاً. تقيمي املكتب الأورويب ال

 التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 "1"1.63" و1"1.36ن قاعداتال 1اثلثًا.

قل " 1" ، وميلكون املؤهالت كملدوام بجيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة موظف عىل الأ

جراء البحوث والفحوص.  التقنية الالزمة لإ

ىل وفد ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية.وقُد  مت املعلومات التالية بشأأن تكوين موظفي املكتب ومؤهالهتم اإ

 102ويف وقت زيرة وفد ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية، كن دلى املكتب الأورويب الآس يوي يف عداد موظفيه 

 يعملون بدوام كمل.خبري يف جمال البحث يف الرباءات وحفصها 
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ىل وجود  ضافة اإ ويمتتع مجيع الفاحصني يف املكتب الأورويب الآس يوي ابملؤهالت الاكفية يف اجملالت التقنية ذات الصةل، اإ

ورويب الآس يوي وهو تلقي التعلمي العايل يف اجملال التقين اخلاص ذي الصةل.  جباري لتوظيف فاحص ما يف املكتب الأ رشط اإ

ىل ذكل، ضافة اإ  دلى بعض الفاحصني شهادة أأكدميية يف جمال تقين ما، ودلى البعض أأيضًا شهادة يف القانون. واإ

جباري من أأجل توظيف الفاحصني اجلدد يف املكتب الأورويب الآس يوي أأل  وفضاًل عن شهادة التعلمي العايل، هناك رشط اإ

وجيري توظيف الفاحصني اجلدد عىل أأساس  وهو اخلربة يف أأداء حفوص طلبات براءات الاخرتاع، من بني رشوط أأخرى.

 تنافيس حرصًا.

ووفقًا للمعلومات املقّدمة، يكّرس املكتب الأورويب الآس يوي قدرًا كبريًا من الاهامتم لس مترار ومواصةل التطوير املهين 

 للفاحصني املوجودين يف عداد موظفيه.

نرتنت املهنية اخملصصة للفروع وحيث املكتب الأورويب الآس يوي الفاحصني عىل املشاركة يف امل ؤمترات العلمية وجممتعات الإ

 التكنولوجية املتعددة.

لهيا أأعاله دلياًل عىل أأن الفاحصني يف املكتب الأورويب الآس يوي دلهيم ما يكفي من املعارف التقنية  وتقدم احلقائق املشار اإ

جراء البحوث والفحوص فامي خيص الطلبا  ت مبوجب معاهدة الرباءات.واملهارات املهنية من أأجل اإ

 "3"1.63" و3"1.36القاعداتن  2اثلثًا.

جيب أأن يكون ُتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت  "3"

قل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ  دىن جملموعة الواثئق التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأ لهيا احلد الأ

لهيا يف القاعدة   34املشار اإ

جراء البحوث والفحوص يف مجيع  ويمتتع املوظفون اخملتصون ابلفحص يف املكتب الأورويب الآس يوي مبؤهالت كفية لإ

اجملالت اليت يقدم فهيا  اجملالت التقنية الالزمة، مبا فهيا الكميياء والبيوتكنولوجيا واملس تحرضات الصيدلنية والطب، ويه

 تقريبًا نصف عدد الطلبات الأوروبية الآس يوية املس تعرضة.

، يس تعمل املكتب الأورويب الآس يوي برانجمه اخلاص لتدريب الفاحصني، ويوفر هذا الربانمج عىل السواء 2016ومنذ عام 

 ن فئة الفاحصني.تدريبًا شاماًل للفاحصني اجلدد وتطويرًا همنيا  مس مترًا مجليع املوظفني م

وخيوض مجيع الفاحصني اذلين جرى توظيفهم تدريبًا يتكون من مراحل متعددة، مبا يف ذكل تدريب معمق يف جمايل البحث 

جباري الالحق للمعارف واملهارات من أأجل التأأكد من  ىل الاختبار الإ ضافة اإ والفحص يف اجملالت التقنية ذات الصةل، اإ

 ابس تقاللية.القدرة عىل أأداء هذا العمل 

ووفقًا للمعلومات املقدمة، جييد مجيع الفاحصني يف املكتب الأورويب الآس يوي اللغة الروس ية، ويه اللغة الرمسية ولغة العمل 

ملام كٍف ابللغة الإنلكزيية من أأجل فهم املؤلفات التقنية يف اجملالت التقنية ذات  يف املكتب الأورويب الآس يوي، ودلهيم أأيضًا اإ

جادة اللغة الروس ية مبس توى عاٍل الصةل  كحد أأدىن. وعند توظيف الفاحصني للعمل يف املكتب الأورويب الآس يوي فاإن اإ

جبارين. ويتقن بعض الفاحصني اللغتني الأملانية والفرنس ية. ودلى أأغلب الفاحصني خربة  نلكزيية هام رشطان اإ ملام ابللغة الإ والإ
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اءات التابعة لدلول الأعضاء يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات، ودلهيم القدرة سابقة يف العمل يف املاكتب الوطنية للرب 

ية س تان عىل اس تعراض الطلبات ابللغات الرمسية للبدلان التالية، ويه اللغات الأذربيجانية والأرمنية والبيالروس ية والاكزاخ 

 ية والطاجكية والرتكامنية.قريغزي وال

 معاهدة الرباءات(واثئق لاحلد الأدىن ) "2"1.63" و2"1.36القاعداتن  3اثلثًا.
ليه  "2" دىن جملموعة الواثئق املشار اإ قل احلد الأ جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأ

غراض الب 34يف القاعدة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلمي لأ حث عىل ورق أأو أأو يكون يف اإ

لكرتونية.  بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

واس تعرض وفد ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية معلومات عن حمتوى ووظيفة قواعد البياانت وأأنظمة البحث اليت 

لهيا عند اإجراء البحوث فامي يتعلق ابلطلبات الأوروب  ية الآس يوية. ميكن للفاحصني يف املكتب الأورويب الآس يوي النفاذ اإ

جراء البحوث والقدرة عىل الاحتفاظ بسجل اس تعالم البحث. ورويب الآس يوي أأمثةل عن اإ  وعرض الفاحصون يف املكتب الأ

( EAPATISونظام البحث الرئييس اذلي يس تعمهل املكتب الأورويب الآس يوي هو نظام املعلومات الأورويب الآس يوي )

من الالحئة  1.34الأدىن لواثئق معاهدة الرباءات املنصوص علهيا يف القاعدة  اذلي يضم واثئق الرباءات بناء عىل احلد

التنظميية ملعاهدة الرباءات. وحيتوي النظام بشلك رمسي عىل مجيع واثئق الرباءات اخلاصة ابملكتب الأورويب الآس يوي ويتيح 

لرباءات لبدلان املنطقة الأوروبية البحث يف النص الاكمل، وحيتوي كذكل عىل قاعدة بياانت فريدة تتضمن واثئق ا

ىل ملخصات وقامئة مراجع ابللغة الروس ية. ضافة اإ  الآس يوية، اإ

الاحتفاظ بسجل اس تعالم البحث واختيار الواثئق اليت عرُث علهيا من أأجل مراجعة لحقة. وكن  EAPATISويتيح النظام 

 رباءات وضامن وجود اسرتاتيجية حبث مناس بة.الهدف من تطوير هذه الوظيفة هو توفري مراقبة جلودة البحث يف ال

ىل أأنظمة ماكتب الرباءات الأخرى للبحث الاحرتايف يف  ودلى الفاحصني يف املكتب الأورويب الآس يوي كذكل نفاذ اإ

)مكتب  EPOQUENet( واملنصة ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية) PATSEARCHالرباءات، مثل نظام 

 (. وفامي خيص احملتوى، تتجاوز قواعد البياانت هذه احلد الأدىن لواثئق معاهدة الرباءات.الرباءات الأورويب

وفامي يتعلق ابلعمل ابملؤلفات غري املتعلقة ابلرباءات، يس تخدم الفاحصون يف املكتب الأورويب الآس يوي أأنظمة البحث 

لحق، عند الاقتضاء، ويس تخدمون كذكل  يف وقت مفتوحة النفاذ ويقتنون النصوص الاكمةل للمنشورات ذات الصةل

لكرتونية مكتبة املكتب . وعىل وجه التحديد، وبناء عىل اجملال التقين، قد يس تخدم الفاحصون أأنظمة البحث التالية: نظام الإ

 PubMedالبياانت يف الوليت املتحدة، اذلي يتضمن قواعد  املركز الوطين للمعلومات يف جمال التكنولوجيا احليوية

فهرس كامييئ، مبا يف  30)قاعدة بياانت للبحث عن املركبات يف  ChemACXوقاعدة البياانت  ؛BLASTو PubChemو

مقالت عن ) IEEE Xplore(؛ وقاعدة البياانت Alfa Aesarو ACROS OrganicsوTCI و Lancasterذكل 

لكرتونيات والفروع الأخرى ذات الص عهد الأورويب للمعلوماتية (؛ وقاعدة بياانت امل ةلالهندسة الكهرابئية وعلوم احلاسوب والإ

من جمالت يزيد ا )بوابة ُتتوي عىل بياانت الياابنية للعلوم والتكنولوجيللوكةل  J-STAGEوويب العلوم؛ وبوابة ة؛ احليوي

اليت تسمى جمالت  يف جمايل العلوم والتكنولوجيا(؛ وقاعدة بياانت مكتبة جامعة أأكسفورد،يف الياابن جمةل  2,000عددها عن 

ىل مصادر أأخرى. ضافة اإ  مطبعة جامعة أأكسفورد؛ وقاعدة بياانت جامعة كمربدج؛ اإ



PCT/CTC/31/2 
Annex IV 
5 
 

، اذلي يضم قاعدة بياانت Elsevier Reaxysوعقد املكتب الأورويب الآس يوي اتفاقًا من أأجل اس تخدام نظام البحث 

املس متدة من ، وخصائصها الأخرى صهاالكاميئية وخوا هيألك املوادفريدة للمركبات الكمييائية، مبا يف ذكل املعلومات بشأأن 

 املؤلفات املتعلقة وغري املتعلقة ابلرباءات.

لكرتونية للمكتب الأورويب الآس يوي عىل مجموعة متنامية للمؤلفات غري املتعلقة ابلرباءات )حوايل  ماليني  4وُتتوي املكتبة الإ

م اكنية البحث يف النص الاكمل اخلاصة هبذه املكتبة مضن النظام مقاةل(. وخيطط املكتب الأورويب الآس يوي لإدراج اإ

EAPATIS. 

لهيا يف القاعدة  ىل احلد الأدىن لواثئق معاهدة الرباءات املشار اإ ورويب الآس يوي دلهيم نفاذ اإ وابلتايل، فاإن فاحيص املكتب الأ

جراء معليات حف34 ىل موارد أأخرى للمعلومات تضمن قدرة اإ  ص عالية اجلودة بناًء عىل الطلبات.، ودلهيم أأيضًا نفاذ اإ

 "4"1.63" و4"1.36القاعداتن  4اثلثًا.

قواعد املشرتكة لجيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا ل" 4"

متهيدي ادلويل. لبحث ادلويلاخلاصة اب  والفحص ال

ىل املكتب الأورويب الآس يوي، أُتيحت ا وفد وخالل جمرى الزيرة اليت أأجراه ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية اإ

دارة اجلودة املوضوع يف املكتب الأورويب الآس يوي منذ عام  جراء تقيمي لنظام اإ  .2011أأمام الوفد فرصة اإ

دارة اجلودة يف املكتب الأورويب الآس يوي. وينص الهيلك ال  رساء س ياسة لإ دارة اجلودة يف املكتب وقد جرى اإ تنظميي لنظام اإ

املقّدمة، وهو املراجعة ادلاخلية دمات اخلو الأورويب الآس يوي عىل وجود تقيمي جودة ثنايئ املس توى ملنتجات العمل 

 واخلارجية لتقارير البحث وقرارات الفحص.

وروبية الآس يوية أأو رفض منحها اليت تصدر واملراجعة ادلاخلية معلية ثالثية املس توى، وتتكون من قرارات ملنح الرباءات الأ 

عن مجموعة مكونة من ثالثة فاحصني ميثلون ثالثة دول أأعضاء خمتلفة يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات، ويتحقق من 

دارة الفحص حفصًا عشوائيًا لتقارير  هذه القرارات بعد ذكل فاحص مرشف. وجيري مدير الشعبة ذات الصةل التابعة لإ

ىل مودع الطلب، وهذا ما يتيح تصويب أأي وجه من أأوجه ا رسال الواثئق املعّدة اإ لبحث يف الرباءات وقرارات الفحص قبل اإ

 .يف الوقت املناسب القصور احملددة

املراجعة اخلارجية عن طريق معليات التفتيش املقّررة وغري املقّررة. وجتري واملعارضة ومراقبة اجلودة  الطعن شعبةوجتري 

 يف املائة عىل الأقل من منتجات معل املكتب الأورويب الآس يوي. 7يات التفتيش عىل أأساس عشوايئ، وتغطي معل 

جراءات املكتب الأورويب  الشاكوى الواردةواملعارضة ومراقبة اجلودة  الطعن شعبةس تعرض ت و  يف حالت عدم املوافقة عىل اإ

 .الآس يوي وقراراته

راجعة ادلاخلية واخلارجية ومراجعة الشاكوى، تُتخذ تدابري تصويبية مثل تدريب الفاحصني وبناء عىل ُتليل نتاجئ معلييت امل

جراءات القانونية التنظميية والواثئق املتعلقة ابملهنجية ومراجعة معايري اجلودة. دخال تغيريات عىل الإ  واإ
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آيل عن ط دارة، وجيمع ويُرصد الوقت املس تغرق يف مراجعة التطبيقات الأوروبية الآس يوية بشلك أ يف ريق جسالت نظام الإ

لك فاحص. ويس تعمل هذه املعلومات مديرو تناولها معلومات عن الوقت املس تغرق وترتيب التطبيقات اليت هذا النظام 

غراض الإرشافية.  التقس اميت الفرعية للأ

دخاهلوجرى تطوير نظام لتعقيبات املس تخدم  م عىل دراسات اس تقصائية يف املكتب الأورويب الآس يوي، وينطوي النظا واإ

منتظمة من أأجل ُتديد مس توى رضا املس تخدم عن جودة منتجات العمل واخلدمات املقدمة. وقد أُعدت الاس تبياانت من 

لكرتونية للمنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات. وترسل هذه  نرتنت يف البوابة الإ أأجل هذه الغاية، وميكن ملؤها عىل الإ

 ىل املس تخدمني بواسطة قنوات التصالت املتعددة.الاس تبياانت أأيضًا اإ 

آراهئم بشأأن معل املكتب الأورويب الآس يوي من  ىل أ ىل ذكل، تُعقد اجامتعات لك س نة مع حمايم الرباءات لالس امتع اإ ضافة اإ واإ

جراء املزيد من التحسينات يف معلياته.  أأجل المتكن من اإ

 رابعاً. اخلالصة

لهيا  .1 ىل نتاجئ ادلراسة اليت أأجراها بشأأن معل تستند النتاجئ اليت خلص اإ وفد ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية اإ

ىل ُتليل املعلومات اليت قدهما املكتب ونتاجئ التعاون املمتد عىل س نوات عديدة بني املكتب  املكتب الأورويب الآس يوي، واإ

 ة.الأورويب الآس يوي وادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكري

ويف رأأي وفد ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية، يس تويف املكتب الأورويب الآس يوي املتطلبات املنصوص  .2

فامي خيص عدد الفاحصني يف عداد املوظفني والتدريب  من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات 1.63و 1.36علهيا يف القاعدتني 

دارة اجلودة.اذلي خضعوا هل عىل املس تويني التقين   واللغوي واملوارد التقنية واملعلوماتية املتاحة ونظام اإ

ويف هذا الصدد، تعتقد ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكرية أأن املكتب الأورويب الآس يوي يس تويف املتطلبات  .3

دارة للفحص المتهيدي ادلويل. دارة للبحث دويل/اإ  املنصوص علهيا من أأجل تعيني مكتب كإ

دارة  ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكريةعتقد املتخصصون يف وي  .4 أأيضًا أأن تعيني املكتب الأورويب الآس يوي كإ

لهيا املكتب الأورويب الآس يوي الهادفة  دارة للفحص المتهيدي ادلويل سيسامه يف تنفيذ الس ياسة اليت يسعى اإ للبحث ادلويل/اإ

ىل تطوير معليات مبتكرة يف املنطقة الأ  ىل انتشار اس تخدام نظام الرباءات ادلويل بقدر اإ وروبية الآس يوية، وهو ما س يقود اإ

 أأكرب يف هذه املنطقة.

 :ادلائرة الاُتادية الروس ية للملكية الفكريةوفد 

 جورافليفأأ.ل. 

 مدير مركز املعهد الاُتادي للملكية الصناعية املعين ابلتعاون ادلويل،

 دكتور يف القانون
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 تكوفات. ب. بريبي 

انئبة رئيس الشعبة التابعة للمعهد الاُتادي للملكية الصناعية املعنية بتطوير موارد املعلومات وأأنظمة التصنيف 

 واملعايري يف جمال امللكية الفكرية 

 

 م. ي. س تيبيليفا

 رئيسة فاحيص امللكية الفكرية احلكوميني يف شعبة النقل التابعة للمعهد الاُتادي للملكية الصناعية

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[


