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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021يونيو  30التاري    خ: 

اءات   معاهدة التعاون بشأن الير
  ا

 للجنة المعنية بالتعاون التقنز

 

 الحادية والثالثونالدورة 
 2020أكتوبر  8إىل  5من جنيف، 

 التقرير

 اللجنةالذي اعتمدته 

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ة للفريق العاملو الدورة  هذه افتتح السيد دارين تانغ، المدير العام للويبو، .1 اءات، ل الدورة الثالثة عشر معاهدة التعاون بشأن البر
 . ن ن لكل  )الويبو( السيد مايكل ريتشاردسونوتوىل ورحب بالمشاركي  . ا مهمة األمي  ن  الجتماعي 

ن قدت الجلسة كاجتماع ع  و  .2 عىل . ويمكن االطلع عىل الملحظات االفتتاحية للمدير العام و 19-كوفيد بسبب جائحةهجي 
ة للفريق العامل )الوثيقة  ي تقرير الدورة الثالثة عشر

ن فن  (. PCT/WG/13/15قائمة المشاركي 

 انتخاب الرئيس ونائنر  الرئيسمن جدول األعمال:  2البند 

 انتخ .3
 
( رئيسة ن السيدة ريكا فيجايام )الهند( والسيد  للجنة، وانتخبت كل من بت اللجنة باإلجماع السيدة دونغ شينغ )الصي 

ن للرئيس سون )الواليات المتحدة األمريكية( نائبي   دورة. لل ةتشارلز بب 

 جدول األعمالمن جدول األعمال: اعتماد  3البند 

وع جدول األعمال  .4 لالمعاعتمدت اللجنة مشر
ّ
ي الوثيقة   د

ح فن  . PCT/CTC/31/1 Prov.2كما هو مقبر

اءات حول  4البند  من جدول األعمال: مشورة إىل جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الير
اءات كإدارة للبحث الدوىل  والفحص التمهيدي   المعهد األوروبر  اآلسيوي للير

ز اح تعيي  اقير
اءات   إطار معاهدة التعاون بشأن الير

ز
 الدوىل  ف

 . PCT/CTC/31/2 Revستندت المناقشات إىل الوثيقة ا .5
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ن وكولومبيا والجمهورية التشيكية  وكانت .6 ازيل وكندا وشيىلي والصي  ي أرمينيا وأذربيجان وبيلروس والبر
ن
مكاتب الملكية الفكرية ف

مت ،ومرص وكازاخستان والمكسيك وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي 
ّ
ن  قد قد ي  المعهد بيانات تدعم تعيي  اءات اآلسيوي األوروبر  للبر

ح المكتب الدوىلي الدوىلي قبل انعقاد الدورة التمهيدي والفحص الدوىلي  للبحث كإدارة البيانات عىل أنها هذه التعامل مع  أن يتم . واقبر
دمت إىل الدورة. 

 
ي مرفق هذه الوثيقة.  ق

ن
 وترد هذه البيانات ف

ي  المعهد  ممثل وأوضح .7 اءات اآلسيوي األوروبر اءات اآلسيوية األوروبية نظمةالم أن للبر ي  تضم للبر
 مساحتها  تبلغ أعضاء دول ثمابن

 إىل أوروبا  من واألعراق الثقافات مختلف يمثلون مليون شخص 200 من أكب   سكانها  عدد  ويبلغ مرب  ع كيلومبر   مليون 21 اإلجمالية
اءات عىل اتفاقية التوقيع تموقد  . وآسيا  القوقاز  ي  اآلسيوية األوروبية البر

ن
اءات اتفاقية من 20 المادة . وتنص1994 سبتمبر  9 ف  البر

ي  المعهد  تقدم إمكانية عىل اآلسيوية األوروبية اءات بطلب اآلسيوي األوروبر  والفحص الدوىلي  للبحث إدارة صفة عىل للحصول للبر
اءات لمنظمة اإلداري المجلس بموافقة( ISA/IPEA) الدوىلي  التمهيدي اءات. اآلسيوية ل األوروبية البر  14 ال  الدول الممثل وشكر  لبر

ي 
ا لهذا الطلب، تأييدا  بها  الخاصة الفكرية الملكية مكاتب قدمت من خلل التر ن  إدارة باإلضافة إىل خطيًّ  الفكرية للملكية الوطنية الصي 
(CNIPA ) الدائرة االتحادية للملكية الفكريةو (ROSPATENT )ن لتال ي  المعهد  ا تساعد ي   بتقييم اضطلعتا و  اءاتللبر  اآلسيوي األوروبر

ن  لمعايب   استيفائه مدى ي  المتاحة للموارد  تحليل إجراء تم الطلب، إيداع وقبل . التعيي 
ن
اءات ف ي اآلسيوي للبر  أجل منالمعهد األوروبر

ي  العمل وعبء الجديدة الوظائف مع التعامل قدرة المعهد عىل ضمان
ن
ي  أن المعهد  وأكد الممثل. اإلضاف اءات  اآلسيوي األوروبر للبر

 بإجراءات الخاص أن يؤثر ذلك عىل العمل ومن دون التنظيمية المواعيد  بجميع الصارم التقيد  مع الوظائف هذه ألداء مستعد 
اءات  . اإلقليمية البر

ي  عالية معايب   ضمان أن الممثل وأوضح .8
ن
ي  المعهد  إىل بالنسبة قصوى أولوية يمثل يزال ال  والفحص البحث عمليات أداء ف  األوروبر

اءات. وفيما  اآلسيوي ي  يتعلق للبر
ن
ي  لدى المعهد  كان  ،36.1 القاعدة بالمتطلبات الواردة ف اءات اآلسيوي األوروبر  بدوام فاحص 105 للبر

ن ليصل ذلك منذ  وقد ازداد هذا العدد  طلبه، قدم عندما  كامل ي  المعهد  فاحصو  وأظهر . فاحص 108 إىل الحي  اءات اآلسيوي األوروبر  للبر
اف من عالية درجة اء فهم االحبر ي  األعضاء الدول جامعات من وعلمية تقنية األوىل ويحملون شهادات الدرجة من خبر

 المنظمة فن
اءات، اآلسيوية األوروبية   منهم وكان العديد  للبر

 
، وبصفته مكتب. الدكتوراه درجة عىل حاصل ن المعهد  إقليمي ّ ي  يتمب   اآلسيوي األوروبر

اءات ا  للبر
ً
ن  بمجموعة من أيض عون األكاديمية، خلفيتهم عن النظر  برصف الذين، الفاحصي 

ّ
ة يتمت ي مجاىلي  واسعة بخبر

 والفحص البحث فن
ن  ن  ويتم . الدوليي  ن  تعيي   معرفته من بعناية التحقق خللها  يتم الختبارات فردية مرشح كل  ويخضع . بحتتنافسي  أساس عىل الفاحصي 
ي  المهنية
ي  المجال فن

اء فيتمتع المهارات،أّما من حيث . الصلة ذي التقتن ي  المعهد  خبر اءات اآلسيوي األوروبر ي عمليات للبر
ة واسعة فن  بخبر

ي  ليس فقط الفحص،
ي  الميكانيكية، والهندسة وعلم المعادن العضوية، وغب   العضوية الكيمياء مثل التقليدية المجاالت  فن

 بل أيضا فن
ي  التكنولوجيا  مجاالت 

 ويتحّول . الكمبيوتر  وتقنيات الرقمية واالتصاالت  الجزيئية والكيمياء الحيوية التكنولوجيا  مثل تتطور بشعة التر
ي  80 حواىلي 

ي إطار  دولية طلبات إىل اإلقليمية مجمل الطلبات من المائة فن
اءات، تصل بشأن التعاون معاهدة فن  الفحص مرحلة إىل البر

ي  الطلبات من بالعديد  ويتّم التقدم . اإلقليمي 
 والتقنيات وعلم البوليمرات الجزيئية والكيمياء والصيدلة الحيوية التكنولوجيا  مجاالت  فن

  أما إجراءات الفحص بالنسبة للغالبية. والطب الكيميائية
 
 وأجرى المعهد  . الساحقة من هذه الطلبات فهي معقدة وتتطلب وقتا طويل

ي  اءات اآلسيوي األوروبر ي  بما  الطلبات، لهذه إضافية بحث عمليات للبر
ي تهدف  ذلك فن

 والحيوانات لعلج البشر  طرق تحديد  إىلتلك التر
اءات اتفاقية بموجب الحماية من والغب  مستثناة ن  والفحص البحث من استبعادها  يتم لن وبالتاىلي  اآلسيوية، األوروبية البر ي  الدوليي 

فن
ي  المعهد  اءات اآلسيوي األوروبر ي  للبر

ن  جميع ويتابع . الدوىلي  التمهيدي والفحص الدوىلي  للبحث كإدارة  حال تّم تعيينه فن ي  الجدد  الفاحصي 
فن

ي  المعهد  اءات اآلسيوي األوروبر ي  برنامج للبر ن  أسابيع ثمانية مدتها  أساسية دورة إىل ثلث دورات:  تقسيمه إلزامي تم تدريتر  ودورتي 
ن  ن كلهما  لمدة متعمقتي  ن  يتم تقديم األساسية، الدورة خلل . أسبوعي  ح نظري الجدد  للفاحصي  ي  حول القانون شر  اآلسيوي األوروبر

اءات، واالتفاقيات اءات، والفحص البحث عمليات إجراء ومنهجية ونظرية الفكرية، الملكية حماية بشأن الدولية للبر  المتعلقة بالبر
ي  يستخدم المعهد ) التصنيف أنظمة إىل باإلضافة اءات اآلسيوي األوروبر اءات الدوىلي  التصنيف للبر ي  والتصنيف للبر

اءات التعاوبن (. للبر
ي  تقديم تدريبويتم 

ي فن
اف تحت العمل أماكن إضافن ة، مرشدين إشر ن  لتخصص وفقا  متقدمة دورات ويىلي ذلك من ذوي الخبر  . الفاحصي 

اء تدريب تقييم ويتم ي  امتحان بواسطة الخبر
ي نهاية خطّ

 الجديد. ويتلقر  الفاحص عمل جودة وباالستناد إىل األساسية الدورة فن
ة األكب   الفاحصون ي  مهاراتهم لتعزيز  منتظًما  تدريًبا  خبر

ي تطرأ عىل وللطلع عىل التعديلت تخصصهم، مجاالت  فن
ي  القانون التر  األوروبر

ي  والتحسينات اآلسيوي
ي أدوات وآخر التطورات اآللية، السجلت إدارة أنظمة وتحديثات الفحص، ممارسات فن

 المعهد  ويعقد  البحث.  فن
، شهرية داخلية ندوات ن اعات أهلية تقييم وأساليب الطلبات بفحص المتعلقة القضايا  قشةمنا تتم خللها  للفاحصي  للحصول  االخبر

ن  جميع ويجيد . القانون إنفاذ  ممارسات عن عامة وتقديم لمحة عىل براءات، ي  الفاحصي 
ية اللغة ويتقنون الروسية المعهد اللغة فن ن  اإلنجلب 

ي  17 ويعرف. بدرجة كافية لفهم الوثائق التقنية
اء من المائة فن ن الفرنسية خبر  شبه متساو   موزعون بشكل وهم األلمانية، أو  المعهد اللغتي 

ن جميع ي  السجلت إدارة عملية تنفيذ  وتم. األقسام بي 
ي  المكتب بأكملها فن اءات األوروبر ونًيا  للبر  عمل محطة فاحص كل  ويملك . إلكبر

ن  مزّودة فردية ي  الملف إىل تمكنه من الوصول بشاشتي 
وبن ي  موجود ما  لطلب اإللكبر

 المعلومات ونظام Madras-Phoenix نظام فن
 SAP Businessبرنامج أساس  عىل اإلحصائية البيانات إلعداد  وإىل نظام والموارد  البحث وإىل أنظمة SOPRANO اإلدارية

Objects، ي  طلباتهم وضع لمراقبة ويستخدم الفاحصون هذه األنظمة
 إلدارة ةاألتمتة المتقدم ونتيجة. السجلت إدارة نظام فن

ة العمل عىل تمكن المعهد من الحفاظ الطلبات، لمعالجة السجلت  أكد  وباختصار،. 19-جائحة كوفيد أثناء ونوعيته وحجمه وتب 
ي  أنه تم استيفاء الممثل

ن بعدد  63.1 والقاعدة 36.1القاعدة  المتطلبات الواردة فن قتي 
ّ
ن  المتعل ة  الموظفي  ون بالخبر

ّ
الذين يتحل

 اللغوية اللزمة. والمهارات 
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ا  وأكمل .9 حه، مفّشً ي المعهد   الممثل شر
ن
ي  كيفية الوصول ف اءات اآلسيوي األوروبر ي  المدرجة الوثائق إىل للبر

ن
 يبحثو  . 34القاعدة  ف

ي 
ن
اءات مجموعات وثائق المعهد ف ونًيا  البر ي  النظام باستخدامإلكبر اءات األوروبر  نظام وهو  ،(EAPATIS) والمعلومات اآلسيوي للبر
اءات، بشأن التعاون معاهدة وثائق من األدبن  الحد  منبراءة  وثيقة مليون 83 من أكب   عىل يحتوي والذي به، الخاص البحث  البر

اءات لوثائق فريدة بيانات قاعدة باإلضافة إىل ي  باللغة المنطقة األوروبية اآلسيوية وبلدان الخاصة بالمعهد  البر
 تحتوي الروسية، والتر

ن  3 عىل ا . وثيقة مليي 
ً
ي  أنظمة أخرى ويمكن أن يستخدم المعهد أيض

ن
اءات للبحث ف ي  المكتب) EPOQUE Net مثل البر  األوروبر

اءات  ويستخدمها ، (ROSPATENT) الدائرة االتحادية للملكية الفكرية( لدى PatSearchنظام البحث الداخىلي )و ( للبر
اءات عن للبحث الفاحصون ي  البر

ن
اءات لمجموعة وفقا  التقنية، مختلف المجاالت  ف ي  البر

ن
اء. نظام كل  الموجودة ف  ويمكن أن يستخدم خبر

ا أنظمة
ً
ي  الوصول المعهد أيض

اءات إىل المجابن ي  بما  البر
ن
اءات ) ذلك ركن ف  (Espacenet) "إسباسينيت"( وPATENTSCOPEالبر

ها  Google Patentsو اءات) EPOQUE Netنظام  خلل ومن. وغب  ي للبر  إىل المعهد الوصول صي لفاح يمكن (،المكتب األوروبر
اءات فهرس "ديروينت"  وقواعد  لمختلف البلدان وثائقية كاملة بيانات ( وقواعد Derwent World Patents Index) العالمية للبر

اءات عن عمليات بحث إجراء أجل ومن. المختلفة التصنيفات بيانات يمكن أن يستخدم  وتفاعلتها، الكيميائية بالمواد  المتعلقة البر
ي  النظام ويسمح . Elsevier Reaxys نظام الفاحصون اءات اآلسيوي األوروبر  عمليات من مختلفة بتنفيذ أنواع والمعلومات للبر
ي  بما  البحث،

ن
ي  البحث ذلك ف

ن
ن  مورفولوجيا  مراعاة مع الكامل، النص ف ية الروسية اللغتي  ن ا االطلع عىل . واإلنجلب 

ً
ن أيض ويمكن للفاحصي 

ي وجدوها سابقا بهدف مراجعتها  المستندات للوصول إىل البحث سجّل استعلم
ي وقت الحق وتحليلها  التر

ن
 هذه تطوير  تم وقد . ف

اءات عن البحث عمليات جودة لمراقبة الخاصية الوظيفية اتيجيات البر ي  باللغات البحث عمليات ويتم إجراء. البحث واسبر
ت التر شر

 
 ن

اءات وثائق بها  جمة نظام وتم دمج. البر ي  الويبو  توفره الذي TAPTA ةاآللي البر
ن
ي  النظام ف اءات اآلسيوي األوروبر والمعلومات  للبر

EAPATIS اءات ووثائق البحث نتائج من أجل ترجمة جمة النظام هذا  استخدام ويتم. البر  عن والبحث االستعلم نصوص لبر
ن  المرادفات ية الروسية باللغتي  ن اءات ويجري  . واإلنجلب  ي اآلسيوي للبر ي  بحث عملياتالمعهد األوروبر

ن
اءات المتعلقة غب  الوثائق  ف  بالبر

اءات و  مفتوحة مصادر  باستخدام ا  . المتخصصة البيانات قواعد  من الخاصة به والعديد مجموعة الوثائق غب  المتعلقة بالبر
ً
 إىل واستناد

اءات المتعلقة غب   الوثائق مصادر  قائمة اءات، بشأن نالتعاو  لمعاهدة بالبر  المعهد فهرسا  البر
ّ
نت، للموارد المتاحة عىل أعد  منظما  اإلنبر

ي مختلف مجاالت التكنولوجيا(، باإلضافة إىل التقنية المجاالت  حسب
. ويحتوي الفهرس عىل مصادر حسب نوع المدخل )وثائق فن

ي بعض فروع المعرفة 
ها، تبلغ حواىلي و  التكنولوجيا الحيويةو  الطبو الكيمياء  -موارد متخصصة فن ياء وغب  ن ي المجموع.  30الفب 

 فن
 
 مدخل

اءات ويقوم بتحديثها باستمرار ) المعهد  ويدير  ن  4 حواىلي  عىل تحتويمجموعته الخاصة من الوثائق غب  المتعلقة بالبر  مجلةمليي 
يلها  تم ومقالة ن ي النصوص الكاملةالبحث إمكانية يعمل من أجل ضمان هو (، و مفتوحة مصادر  من تبن

ي  فن
 باستخدام المجموعة هذه فن

ي  النظام اءات اآلسيوي األوروبر ا  لفاحصي  ويمكن . EAPATISوالمعلومات  للبر
ً
 البيانات عدد من قواعد  إىل الوصول المعهد أيض

ي تحتوي عىل وثائق المتخصصة
قة األخرى التر

ّ
اءات غب  متعل كة بيانات وإىل قاعدة ،EPOQUE Netنظام  باستخدام بالبر  شر

Elsevier ،اء. وإذا لم يتمكن الفاحص من الوصول إىل النص الكامل لمقالة يله من مصادر مجانية أو ب هذا المنشور  يقوم المعهد بشر ن تبن
حه الممثل واختتم متاحة.  ي  المعهد  إن بالقول شر اءات اآلسيوي األوروبر  وثائق من األدبن  الحد  إىل الكامل الوصول بإمكانية يتمتع للبر
اءات بشأن التعاون معاهدة   . البحث من أجل أغراض البر

اءات،  ب( الخاص QMSوصف نظام إدارة الجودة ) وانتقل إىل وواصل الممثل حديثه .10 ي اآلسيوي للبر  كما هو وارد المعهد األوروبر
ي 
ي من الوثيقة.  2.4 القسمفن

ي اعتماد تم وقد والمرفق الثابن
ا  حديثهتم تي، و 2011عام النظام إدارة الجودة فن

ً
 لمتطلباتلباستمرار وفق

ي 
.  21الفصل  الواردة فن سياسة إدارة الجودة مبادئ وأهداف  تحدد و من المبادئ التوجيهية للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي

ي يمكن االطلع عليها عىلوافق رئيس قد الجودة، و ب المعهد المتعلقة
ونيةبوابة  المعهد عىل هذه السياسة التر أّما . المعهد اإللكبر

 هيكل نظام إدارة الجودة، ل بالنسبة
ّ
عد قام مجلس إدارة الجودة، الذي و وعن نظام إدارة الجودة. المعهد عن أعمال  الرئيس مسؤوال  في 

التابعة بشكل مباشر مراقبة الجودة ) وتنفذ شعبة ضع تدابب  لتحسينه. تقاريره إىل الرئيس، بتحليل فعالية نظام إدارة الجودة وو   يرفع
. تراجع الشكاوى و تو  ة خارجية للجودة( مراقبالمعهد لرئيس ن عبتوتراقب تعليقات المستخدمي 

 
 دارة الفحصالتابعة إل  الفحص وىل ش

ن  تتألف من فهي  دارة الفحصالتابعة إل خدمة ضمان الجودة  أما لمنتجات. اجودة لالداخلية  مراقبةعملية ال وحدة تدريب الموظفي 
ي طورت مواد منهجية تنظم إجراءات البحث والفحص لل

ي )التر (، ووحدة الدعم المنهجر ن  طلبات)المسؤولة عن تدريب الفاحصي 
ي إلدارة عن بحث الدليل  عىل وإضافاتعديلت ت األوروبية اآلسيوية، وأدخلت

(، ووحدة الدعم الفتن اءات ودليل الفحص الموضوعي البر
ي السجلت )ا
ي عمليات البحث والتلتر

ي ذلك مراقبة الوقت المستغرق فن
ي ألنشطة الفحص، بما فن

ستند عمل وي (. فحصقدم الدعم الفتن
ي لألهداف و لألساسية ا مبادئالنظام إدارة الجودة إىل   تواصلإلجراءات والرصد الملتخطيط الضمان الجودة مثل التحديد المنهجر

ي عملية ركز وت مع اعتماد التدابب  التصحيحية والوقائية المناسبة.  للجودة وتحليل النتائج وإعداد التقارير 
عىل المعهد ضمان الجودة فن

اءات وضمان جودة اإلجراءات والعمليات  : ضمان جودة البر ن اءة. إل  المعتمدةجانبي  ع المعهد  صدار البر
ّ
مراقبة مزدوج ل نظامب ويتمت

نتائج الفحص و تم فحص جميع منتجات العمل، بدًءا من تقارير البحث وي لجودة. ل مراقبة الداخلية والخارجيةاليعتمد عىل  ، فهو الجود 
اءات األوروبية اآلسيويةال وصوال إىل المراحل النهائية لمراقبةوالقرارات،  ي تم منحها. وتتم عملية ال بر

بشكل لجودة ل مراقبة الداخليةالتر
ي متواصل 
ن تقوم ثلثة مستويات:  هي تتألف منلفحص و ل الفرعية الشعبفن جميع قرارات باتخاذ لجنة مكونة من ثلثة فاحصي 

ف وبعد ذلك يتّم التحقق منها  ،الفحصالمتعلقة بعمليات  كلف من قبل مشر ن ال عملمراقبة ب م   ةالفرعي الشعبةمدير ويقوم . فاحصي 
ي  فحصلل

ي بالتحقق بشكل  المعتن
عملية إدارة السجلت  خللالرقابة الداخلية تنفيذ  ويتم . المتخذةقرارات التقارير البحث و من انتقاب 

إلجراء  إىل وحدة الرقابة الخارجية تم توثيق نتائج الرقابة الداخلية وإرسالها ويقبل إرسال المستندات المعدة وتصحيح أوجه القصور. 
ي بتنفيذ مراقبة الجودة  وتقوم شعبة. تحاليل إضافية

ي الرقتشكل جزءا من عمليات التفتيش التر
ا للخطط السنوية التر

ً
ابة الخارجية وفق



PCT/CTC/31/4 
4 
 
 

للتحقق من االمتثال للمعايب  الحالية.  سب  العملل ةتفتيش غب  مجدولعملية  تنفيذ ، يحق للرئيس الحاجةعند و  وافق عليها الرئيس. 
، وي ي

ي المائة من منتجات العمل 8إىل  7 غطي وهي تتم إجراء عمليات التفتيش عىل أساس انتقاب 
ن
ضمان األمر الذي يسمح ب، عىل األقل ف

اد إىل مقدم و تصحيحها قبل إرسال الم من أجلالرقابة الداخلية إىل تحديد أوجه القصور  تهدفلذلك و موثوقية النتائج اإلحصائية. 
تحديد وتحليل أوجه القصور النظامية وتطوير التدابب  التصحيحية أو الوقائية المناسبة، إىل هدف فهي تالرقابة الخارجية  أما الطلب، 

ن مثل  ي أو مراجعة معايب  الجودة.  وتعديلتدريب الفاحصي   مراجعة شاملةبإجراء  مجلس إدارة الجودةويقوم اإلطار التنظيمي / المنهجر
وتعديل األهداف وعنارص معينة من نظام  ،لجودةلتطوير معايب  ساعد عىل ، األمر الذي يفعالية نظام إدارة الجودة الحاىلي ل وسنوية

ن حيث لآليات ويستخدم المعهد  إدارة الجودة.  لمراجعة الشكاوى،  فعالةآلية  يعتمد عىلضمان الجودة مثل تعليقات المستخدمي 
. وفيما يتعلق بضمان عىل و  ن ن مختلف فئات المستخدمي  تم إيلء ي، فحصجودة عمليات البحث والنظام فعال لرصد مستوى الرضا بي 

ن أو مصادر البحث.  طوير اهتمام خاص لت يعتمد المعهد إدارة اإلجراءات، ب فيما يتعلقأما الموارد، سواء من حيث مؤهلت الفاحصي 
 عن اإلدارة الفعالة لمحفظة الطلبعىل 

 
ات، وتوزي    ع وإعادة توزي    ع نظام إدارة آىلي يسمح بمراقبة جميع المواعيد النهائية اإلجرائية، فضل

ي المجاالت عىل عمل العبء 
ن
، وتحليل االتجاهات ف ن لتخطيط المستقبىلي لأداة مهمة وبالتاىلي يشكل هذا النظام  ة،التقنيالفاحصي 

ي ب فيما يتعلقو وتقييم المخاطر. 
ي اآلسيوي  يعتمد البحث والفحص، عمليات عىل جودة  قد تؤثر  إدارة المخاطر التر المعهد األوروبر

اءاتل اآلن  تمالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأمن المعلومات(، ويب المتعلقةالمخاطر التقنية ) لتقييمنهج عىل  لبر
تحديد الحاجات من  خللالمخاطر، مثل استخدام الممارسات القائمة عىل المخاطر  أخرى من توسيع نطاق التغطية ليشمل فئات

. حيث  ن بالوثائق،  المتعلقةلبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي للمبادئ التوجيهية امن  21متطلبات الفصل ل ةوبالنسب الموظفي 
ي 
ن
ي ذلك تلك المتعلقة بالحفاظ عىل سجل استعلمات البحث المعهد فقد تم توثيق جميع اإلجراءات والعمليات ف

ن
اتيجية و ، بما ف اسبر

ي 
ي نظام إدارة الجودة عىل جميع العنارص  يحتو ويإحدى األدوات الرئيسية لتقييم جودة البحث.  تشكلالبحث المستخدمة، والتر

التر
ي الفصل عمليات جودة  تضمن

ن
ع . 21البحث والفحص عىل النحو المنصوص عليه ف

ّ
 لمهاما معالجةعىل  القدرةو بالمرونة النظام ويتمت

اض،أّما بالنسبة أل بشعة. الجديدة  ن، بشكل موثوقة جميع عنارص عمليات البحث والفحص إدارةلمعهد ا يضمن نظمة االعبر
ّ
 مما يمك

 تحديات. ال يسمح له بمواجهة مختلفنظام مرن  امتلكمن  عهد الم

ن الممثل أنه إذا  أضافو  .11 ي ّ
،  ع  اءات إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي ي اآلسيوي للبر فقد يتمكن المعهد األوروبر

ي 
ي مكتب واحد.  من اجتياز  منطقة األوروبية اآلسيويةالمقدمي الطلبات فن

سيتمكن العديد من و جميع مراحل مراجعة الطلب الدوىلي فن
ي الحصول عىل  التجاربعىل  التعويلمن  مقدمي الطلبات

اءالاإليجابية السابقة فن اءات األوروبية اآلسيوية،  اتبر من خلل إجراءات البر
ي و اللغة الروسية  استخداموذلك عن طريق 

االستفادة من القدرة عىل التواصل مع و ، يعرفونها جيدا األدوات وقنوات االتصال التر
اءاتالمعهد فاحصي  ي المنظمة األوروبية اآلسيوية للبر

اءات هي عند الحاجة بلغات الدول األعضاء فن . وبما أن معاهدة التعاون بشأن البر

اءات عىل المستوى الدوىلي  سبلأحد ال ن الرئيسية لحماية البر اءات ، ذكر الممثل أنه من خلل تعيي  ي اآلسيوي للبر إدارة ك  المعهد األوروبر
، سي ي ع توّس كون من الممكن الللبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي

ي المنطقة وزيادة فن
اءات فن نظام معاهدة التعاون بشأن البر

كات، بتكريالم قبلفعالية استخدامه من  وط األ أحد األمر الذي يشكل ن والشر ي ل ساسيةالشر لتنمية االقتصادات والتطور التكنولوجر
م و . بشكل عام القائمة عىل االبتكار  ن ن و لتشجيع هذه العمليات.  اللزمة د و جهالبذل المعهد يعبر كإدارة للبحث الدوىلي المعهد  إن تعيي 

ي المبادرات والمشاري    ع ال الناشطة تهشاركتعزيز موالفحص التمهيدي الدوىلي سيسمح له ب
ي تهدف إىل توزي    ع عبءفن

العمل،  دولية التر
ن الخدمات المقدمة  . لورفع معايب  العمل الداخلية، وتحسي  ن ي طورها ممارسات ال قوم المعهد بتوسيع نطاقسيو  لمستخدمي 

شمل يلالتر
ي 
ي الدول األعضاء فن

اءات من خلللاألوروبية اآلسيوية  منظمةالالمكاتب الوطنية فن للتدريب العمىلي  اىلي حالنظام ال االعتماد عىل لبر
ي المنطقة األوروبية 

ي تعقد كل عام فن
ن التر ي المؤتمرات والندوات واجتماعات عمل الفاحصي 

ات فن ن وتبادل الخبر ن والمتخصصي  للفاحصي 
ي وبالنسبة لاآلسيوية. 

اءات فن ي اآلسيوي للبر ي العد هذا األخب  دمج فقد تم البحث والفحص،  مجاىلي  تعزيز إمكانات المعهد األوروبر
يد من فن

ي برامج  معهد عىل سبيل المثال، شارك الفالعالمية.  المسارات
اءات ) لمعالجةالشي    ع  المسار فن اءاتPPHالبر ي للبر  ( مع المكتب األوروبر

ن وجمهورية كوريا واليابان وفنلندا، وكان ي ي الصي 
المسار العالمي الشي    ع  نظام إمكانية االنضمام إىل درسومكاتب الملكية الفكرية فن

اءا اءات )المعهد استخدم و . (GPPH) تلمعالجة البر ي للبر
، إىل جانب التصنيف CPCالتصنيف التعاوبن ( كنظام تصنيف داخىلي

اءات ) ي طورتها الويبو مثل خدمة الويبو  عهد د الميستفيذلك، وباإلضافة إىل (. IPCالدوىلي للبر
بشكل فعال من األدوات العالمية التر

جمة اآللية الذي WIPO CASE) إىل نتائج البحث والفحص الويبو للنفاذ المركزي نظامو  (،WIPO DASاذ الرقمي )للنف ( ونظام البر
اءات عهد . كما نقل المالمعهد  تم تثبيته عىل خوادم ي قاعدة بيانات ركن البر

اءات األوروبية اآلسيوية إلدخالها فن  معلومات البر
(PATENTSCOPE )اءات واستخدم النظام ي لمعاهدة التعاون بشأن البر

وبن ا  إيداع الطلبات الدولية من أجل اإللكبر
ً
 ويشارك. أيض

ي التبادل الدوىلي للمعلوماتانشالمعهد ب
اءات، مما  50أكب  من  مع ط فن اءات األوروبية  ةتاحإ أدى إىل مكتًبا ومنظمة للبر وثائق البر

ي 
ي  اآلسيوية والمعلومات المتعلقة بالوضع القانوبن

اءات العالمية الرائدة. واختتم الممثل كلمته بالقول إن المفن  ؤمني عهد قواعد بيانات البر
 . 19-كوفيدجائحة   الوضع الحاىلي الناجم عن رغم إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي ه كقد حان الوقت لتعيين أنه

ن عن  .12 ن طلب ل تأييدهوأعرب وفد الصي  ي اآلسيوي  تعيي  اءاتالمعهد األوروبر .   للبر كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي
ي سبتمبر و
ن الوطنية للملكية الفكرية تقرير تقييم 2019فن ن  هذا ، أصدرت إدارة الصي  ي المرفق الثالث للوثيقة. الوارد التعيي 

ورصح  فن
ن  تدابب  دارة الجودة و إل بشكل فعال إجراءات الفحص الداخىلي ونظام  وضعقد المعهد الوفد بأن  قة بالرصد  الوقاية والتحسي 

ّ
. المتعل

ن أن  ولذلك، أعرب الوفد عن اعتقاده اءات  تعيي  ي اآلسيوي للبر ، كالمعهد األوروبر إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي
ي المنطقة.  سيساعده عىل

 تقديم الخدمات ودعم تطوير الملكية الفكرية فن
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قية )وتحدث وفد االتحاد الروسي باسم مجموعة بل .13 ن المعهد CACEECدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا الشر (، وأيد تعيي 
 . اءات كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي ي اآلسيوي للبر ن  يساعد وساألوروبر ي سياسته  دعمعىل المعهد  هذا التعيي 

التر
ي المنطقة زيادة استخدامعىل  تشجع

ن
اءات الدوىلي وتعزيز االبتكار ف وط المعهد . وأشار الوفد إىل أن نظام البر  المتطلبات والشر

ن
قد استوف

ي المسبقة 
ن
ن  الواردة ف ا به  كونإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي وسي ليصبح 63.1و 36.1القاعدتي 

ً
ا موثوق

ً
يك شر

 . اءات الدوىلي ي نظام البر
ن
ن اآلخرين ف ي هذا الصدد، و للمشاركي 

ن
، و عدد كاٍف من يحتوي المعهد عىل ف ن اء المؤهلي  الموارد التقنية عىل الخبر

قية أن مودعي  عتقد وتدارة الجودة. إل  جّيد  نظامعىل والمعلوماتية المطلوبة و  مجموعة بلدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا الشر
ي نظام معاهدة التعاون  عهد الطلبات من البلدان األوروبية اآلسيوية سيستفيدون من الوالية الموسعة للم

ن
اءات ف ي اآلسيوي للبر األوروبر

اءات ألن اءات اإلقليمي  سيمكنهم من إكمال جميع مراحل فحص الطلب الدوىلي  هذا األمر  بشأن البر ي مكتب البر
ن
يصادف و . الخاص بهم ف

ين لتأسيس اءات، وسيا هذا الخريف الذكرى الخامسة والعشر ي اآلسيوي للبر كإدارة للبحث الدوىلي والفحص   هتعيينشكل لمعهد األوروبر
 بارز  التمهيدي الدوىلي تطوًرا 

ً
ي تاريخه.  ا
ن
 ف

ن  ، وأّيد وتحدث وفد االتحاد الروسي بصفته الوطنية .14 اءات تعيي  ي اآلسيوي للبر كإدارة للبحث الدوىلي والفحص   المعهد األوروبر
ي اآلسيوي ت( ROSPATENT)الدائرة االتحادية للملكية الفكرية وأشار الوفد إىل أن  . التمهيدي الدوىلي  عمل مع المعهد األوروبر

اءات منذ سنوات عديدة.   للبر
ن
إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي كالحد األدبن من المتطلبات للعمل  المعهد  وقد استوف

ي توسيع وسي
ن
ن ف ته الدولية. ساهم هذا التعيي  ن لفاحصالمعهد يضم اأن  إىلالوفد  أشار و  خبر ن  ي   اللزمة الموارد التقنيةب يتمتعو  المطلوبي 

اء ويملك  دارة الجودة. جّيد إل نظام بو  ة المعهد شهادات جامعيةخبر ي  تقنية، وخبر
ن
المعرفة القانونية  باإلضافة إىل تخصصهممجال ف

اءات.  ن الوثائق  عن منشوراتلبحث خاص لنظام ويعتمد المعهد عىل المطلوبة لنظام طلبات البر اءات، مما يتيح الوصول إىل مليي  البر
اءات. الدائرة االتحادية للملكية الفكرية عىل استخدام أنظمة البحث الخاصة بالمعهد وتم تدريب فاحصي  ي للبر وأشار  والمكتب األوروبر
اءات خاصة به تضم حواىلي ب متعلقة غب   وثائقمجموعة  المعهد يملكالوفد أيضا إىل أن  ن وثيقة، و ملي 4البر يستخدم قواعد  هأنإىل ي 
ي ويبيانات متخصصة. 

شمل أنظمة للحصول عىل تعليقات يمراقبة داخلية وخارجية للجودة و المعهد ضمن نظام إدارة الجودة فن
ن  ة فاحصي بالدائرة االتحادية للملكية الفكرية  تأقرّ عىل سبيل المثال. و  منتظمبشكل  إجراء استقصاءاتمن خلل  المستخدمي   خبر

ي عمليات
ن سيهذا أن  ترأالبحث الدوىلي و  المعهد فن ي التعيي 

اءات. ساهم فن  دعم نظام معاهدة التعاون بشأن البر

اءات والعلمات التجارية .15 الطلب أن ( وجد USPTO) ورصح وفد الواليات المتحدة األمريكية أن مكتب الواليات المتحدة للبر
 وأكد أن الم

 
 وكامل

 
ن ذات الصلة. ومع ذلك، كان للوفد عدة أسئلة. قد استوفن بوضوح  عهد شامل ، طلب الوفد من  متطلبات التعيي 

 
أوال

ن المعهد  ا إىل أن الوثيقة ذكرت الفاحصي  ً ، مشب  ن ن مستويات الفاحصي  ن توضيح االختلفات بي  ن الكبار و  الرئيسيي  ن وال فاحصي  فاحصي 
ن  ي  . ثانًيا، استفش العاديي 

ا، تساءل الوفد عما إذا كان  المعهد. الوفد عن رسوم البحث الدوىلي المستقبلية فن
ً
ي المعهد ثالث

قد قدر الزيادة فن
ي هذا الصدد، كيف بصفته العمليات تنفيذ  العمل بعد بدء عبء

، وفن  عهد الم سيحدد إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي
اءات  ي اآلسيوي للبر اءات من أجل الوفاء بالمهل الزمنية ذات الصلة، عىل ب الخاصة لاعمأولويات األ األوروبر معاهدة التعاون بشأن البر

ا، و . المعلقة اإلقليمية طلبات، دون التأثب  سلبا عىل ال42سبيل المثال، بموجب القاعدة  ً نظام ضمان الجودة، تساءل ل وبالنسبةأخب 
ا لمشاركة قوائم المعهد الوفد عما إذا كان 

ً
ي اجتماع مستقبىلي ل التدقيقمستعد

نت أو فن ي لالخاصة به إما عبر اإلنبر
فريق الفرعي المعتن

يد.  تدقيق بشكل يقومون بإجراء شعب الفحصبالجودة، وإذا كان قادة المجموعة ورؤساء  ي قبل أو بعد إرسال التقارير بالبر
 انتقاب 

اءات قد أثببورصح وفد كازاخستان  .16 ي اآلسيوي للبر إدارة للبحث الدوىلي والفحص  عىل توىلي وظائف ه قادر ت أنأن المعهد األوروبر
ة القوية . التمهيدي الدوىلي  ، أشار الوفد إىل الخبر

 
ي المعهد  أوال

اءات وعمليات البحث واألنشطة األخرى ذات الصلة.  لموظقن ي فحص البر
فن

ي ندوات دولية لتطوير مهاراتهم وتو  نشاركو المعهد ي الوفد أن فاحصي  ذكر و 
 يقدم، وباإلضافة إىل ذلكع مؤهلتهم. يسبشكل منتظم فن

اءات عهد الم ي اآلسيوي للبر ي اتفاقيةل المساعدة األوروبر
اءاتا لدول األعضاء فن ي للملكية  إذ يستخدم . األوروبية اآلسيوية لبر

المعهد الوطتن
اءات والمعلومات ي اآلسيوي للبر ي كازاخستان النظام األوروبر

 األمر الذيقواعد بيانات البحث اإللزامية، كإحدى   EAPATIS الفكرية فن
اءات والعلمات  ي ذلك قواعد بيانات مكتب الواليات المتحدة للبر

ي جميع أنحاء العالم، بما فن
اع فن يتيح الوصول إىل وثائق براءات االخبر

، ومكتب  و التجارية،  ي
اءات اليابابن ي اآلسو  . للملكية الفكرية كوريا مكتب البر اءات والمعلوماتأثبت النظام األوروبر أنه نظام  يوي للبر

اءات كاتب الملكية م بناء قدراتب باإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلقو  بالكامل.  استخدامهعندما يتم  متماسك وشي    ع للبحث عن البر
ي اتفاقيةلالفكرية الوطنية 

ل ال لدول األعضاء فن اءات األوروبية اآلسيوية، موَّ ي أكاديمالمعهد بر
ن فن ية الدولة الروسية تدريب الفاحصي 

ومن جهة  حول الملكية الفكرية.  أخرى حديثة ودوراتبراءات الملكية الفكرية بشأن إصدار الدورة التدريبية  ال سيما للملكية الفكرية 
ن لدورات تدريبية سنوية متقدمة  معهد نظم الي، أخرى ي لمتخصصي 

ي موسكو.   فن
ي مراكز التدريب فن

، بشكل عامو  تكنولوجيا المعلومات فن
ن  ي أن تعيي 

اءات أعرب الوفد عن ثقته فن ي اآلسيوي للبر إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي سيعزز نظام ك  المعهد األوروبر
ي المنطقة األوروبية اآلسيوية. 

اءات فن  حماية البر

ا لألدلة المقدمة، و  .17 ن نظر  اءات كإدارة أيد وفد المملكة المتحدة تعيي  ي اآلسيوي للبر للبحث الدوىلي والفحص  المعهد األوروبر
 . التمهيدي الدوىلي 

اءات ع معهد ممثل ال وأجاب .18 ي اآلسيوي للبر ي المناقشات.  مطروحةالقضايا ال ىل األسئلة حولاألوروبر
حول بالنسبة للسؤال فن

، لاألنواع المختلفة  ن ن إىل لفاحصي  كبار الرئيسيون و  فاحصونوال ون العاديونالفاحص : ثلث فئات، وهي قسم المعهد الفاحصي 
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ن الفاحص  . ي 
ّ
ن هذه المستويات المعتمدة ل معايب  ال وإن ن بي  ن والقدرة عىل هي لتميب  ة والقدرة عىل توجيه المتدربي  عدد سنوات الخبر

اءات.  ي تطوير المنهجيات والتكنولوجيا الجديدة لفحص البر
ن
الفحص بإجراء عمليات الفاحصون من المرتبة األوىل  ويقومالمشاركة ف

اف  نظرائهم. أّما مع  يتخذون القرارات باالتفاقالفاحصون من المرتبة الثانية بشكل مستقل ولكنهم يعمل و  ول عنهم،المسؤ تحت إشر
ن  ( )األعىل مستوى كبار الفاحصي  ن ن الفاحصي  ن ال يقومون بتوجيهبشكل مستقل، و  فهم ينفذون عمليات الفحص بي  ،  فاحصي  ن المتدربي 

ن عن عمل  ن تتو  دارة الجودة. نظام إباإلضافة إىل كونهم مسؤولي  اءاتب المتعلقةوسع وظائف الفاحصي   . بعد كل ترقية البحث عن البر
اءات الالفحص طلبات خلل قيام المكتب ب من البحث الدوىلي  ما  فيما يتعلق باستبعاد موضوعو   نسانطرق علج اإل ب متعلقةبر

ي  جد أي موضوع مدر اتبع، سيقوم المعهد باسوالحيوان
ن
غب  إذا كان هذا الموضوع الدوىلي والفحص التمهيدي من البحث  39القاعدة  ف

اءة اءات األوروبية اآلسيوية. بموجب  مؤهل للحماية ببر ن  عبء زيادةوفيما يتعلق باتفاقية البر كإدارة للبحث المعهد  العمل إذا تم تعيي 
، ذكر الممثل أن الم ي حجم يتوقع أن يرتفع  عهد الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي

ن
ي المائة بناء  عىل مستوى  7البداية بنسبة العمل ف

ن
ف

اءات و  ي نظام معاهدة التعاون بشأن البر
ن
، أكد التدقيققوائم وبالنسبة ل توقعات نمو الطلبات الدولية. عىل نشاط مودعي الطلبات ف

اءات. البتقرير البحث وفحص  تتعلقباللغة الروسية  تدقيققوائم المعهد يملك الممثل أن  حالىل أن التقارير وأشار الوفد إ بر
 
إىل هيئات  ت

اف التابعة للم يةو ، عهد اإلشر ن  اإلجراءاتهذه عىل أساس  التدقيقتم تطوير قوائم و  عند الحاجة.  سيتم ترجمتها إىل اللغة اإلنجلب 
اءات سيطور إجراء   معهد لكن ال ةاآلسيوي ةاألوروبي ي اآلسيوي للبر  جديد األوروبر

ً
. للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي ال ا ن دوىلي بعد التعيي 

ا، و  ً ا عىلأخب 
ً
فحص انتقائية قبل أو بعد اإلرسال بعمليات  يقومون صالفح شعب السؤال حول ما إذا كان قادة المجموعة ورؤساء رد
يد،  ي حال لوحظ أي  قبل البحث.  الشعبةبحث داخىلي من قبل المرشد أو رئيس  ه يتم إجراءأنإىل الممثل  أشار بالبر

ن
ي البحث بعيوف

ن
 ،ف

ي  نظر بال المعهد  قومي
ن
ي ، و طلبال سجلّ ف

ن
ي تم  يتم ارسال المعلومات ذات الصلة الموجودة ف

تلك ليها و ع االطلعقواعد البيانات التر
اتيجية البحث المتعلقة ب لن يتم إرسال تقرير البحث إىل مقدم و  والملف إىل الفاحص إلجراء جولة جديدة من الفحص. المعتمدة اسبر

ي أنه قد تم استيفاء جميع المتطلبات. ي  الطلب إال بعد أن 
ن
 ظهر التحليل اإلضاف

ي قام بها زيارة الوأشار وفد االتحاد الروسي إىل  .19
ي اآلسيوي  المكتب الفيدراىلي الروسي للملكية الفكرية إىلالتر المعهد األوروبر

اءات أثناء إعداد الطلب.  اءات و قادرون عىل المعهد أن فاحصي  منالمكتب الفيدراىلي تأكد خلل الزيارة، و للبر تلك الوصول إىل وثائق البر
اءات. و ب المتعلقة غب   ي توسع المعهد يسىع إىل الذلك، تساءل الوفد إذا كان  بالرغم منالبر

  إمكانيات البحث. فن

اءات عهد ممثل الم ورصح .20 ي اآلسيوي للبر ا عىل سؤال وفد االتحاد الروسي  ،األوروبر
ً
ن يستخدمون بالفعل ق ،رد  اعدةأن الفاحصي 

ي الوثيقة.  تم التخطيط له، كما للكمياء الطبية Elsevier Reaxysقاعدة بيانات و  Elsevier EmBaseبيانات 
ويتابع المعهد فن

ي مجال البحث  كنولوجيا تطور التأيضا 
اءات باستخدام عن الفن  ملحقة يعمل بشكل مستقل عىل هو و  الذكاء االصطناعي  تقنياتبر
ي هذا المجال. 

 التطورات فن

ن المتأييدهمأن أعضاء اللجنة قد أعربوا عن ة الرئيس تولخص .21 اءات كإدارة  عهد ، شفهًيا أو كتابًيا لتعيي  ي اآلسيوي للبر األوروبر
 . ي اآلسيوي  عهد مالأن  ةالرئيس تىل ذلك، اعتبر وباإلضافة إ للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي اءات قد لاألوروبر بشكل  أجابلبر

ي تم ألسئلة عن امرض  
ح طرحها التر .  ةالرئيس تخلل المناقشات. ولذلك اقبر ن  أن توصي اللجنة الجمعية بهذا التعيي 

ي اآلسيوي و  .22  المعهد األوروبر
ن اءات بتعيي  وافقت اللجنة باإلجماع عىل أن توصي جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر

ي إطار معاهدة ال
اءات كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي فن اءات. للبر  تعاون بشأن البر

اءات اللجنة عىل التوصية اإليجابية.  عهد وشكر ممثل الم .23 ي اآلسيوي للبر ن وأشار إىل أن  األوروبر للبحث الدوىلي  المعهد كإدارة تعيي 
لزمه بوالفحص التمهيدي الدوىلي  امات تجاه المجتمع و  وفاءالي  ن ي الم مودعي الطلباتبااللبر

ذا ه ويشكل. ةاآلسيوي ةنطقة األوروبيفن
ن  ين ،التعيي  اءاتعىل تأسيس المعهد  إىل جانب الذكرى السنوية الخامسة والعشر ي اآلسيوي للبر ي أ ،األوروبر

حد أعظم اإلنجازات التر
 . ها المعهد حقق

 ملخص الرئيسمن جدول األعمال:  5البند 

 بمحتوياتأ .24
ً
  الملخص حاطت اللجنة علما

 
 ع  الذي أ

ّ
ي الوثيقة  ةالرئيس  تحت مسؤوليةد

، ووافقت عىل أن PCT/CTC/31/3فن
اءات ي إطار   ،يتاح لجمعية معاهدة التعاون بشأن البر

مة فن
ّ
 من جدول األعمال.  4 البند كمحرصن للمشورة المقد

 اختتام الدورةمن جدول األعمال:  6البند 

ي  .25
 . 2020أكتوبر  6اختتمت الرئيسة الدورة فن

واعتمدت اللجنة هذا التقرير عن طريق  .26
 . المراسلة

 لك المرفق[]يىلي ذ
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ي تم تلقيها قبل انعقاد الدورةبيانات ال
 المكتوبة التر

ن  اءاتالمعهد وردت التوصيات اإليجابية التالية بشأن تعيي  ي اآلسيوي للبر كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي قبل   األوروبر
ن وكولومبيا والجمهورية التشيكية انعقاد  ازيل وكندا وشيىلي والصي  ي أرمينيا وأذربيجان وبيلروس والبر

ن
الدورة من مكاتب الملكية الفكرية ف

 .  ومرص وكازاخستان والمكسيك وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي

 )األصل: بالروسية(كالة الملكية الفكرية أرمينيا/ و 

ن الم ي جمهورية أرمينيا )الوكالة( تعيي 
ن
اءات كإدارة للبحث  عهد تدعم وكالة الملكية الفكرية التابعة لوزارة االقتصاد ف ي اآلسيوي للبر األوروبر

اءات. IPEAلفحص التمهيدي الدوىلي )وا( ISAالدوىلي ) ي إطار نظام معاهدة التعاون بشأن البر
ن
  ( ف

ا ناجًحا طويل األمد مع 
ً
ا نحن ، و المعهد أقامت الوكالة تعاون

ً
اء أن خندرك جيد ي البر

ن
اءات ف افالمعهد يتمتعون ب بر . أعىل مستويات االحبر

ي البحث والفحص المعهد  ويمتلك
ن
ة ف اءات مجهز لل إقليمي  بصفته مكتبسنوات عديدة من الخبر تكنولوجيا المعلومات بأنظمة  بر

ونية عالية الجودة.  لمودعي  يوفر الحديثة، و  واألدوات التقنية ،  الطلبات خدمات إلكبر  المعهد سيقوم بإجراءاتوبالتاىلي
ّ
البحث  نثق أن

اءات. من الحرفية الدوىلي والفحص التمهيدي عىل أعىل مستوى   ، بما يتوافق مع جميع متطلبات معاهدة التعاون بشأن البر

ن الوطنية للملكية الفكرية )و ( Rospatent) لفكريةالدائرة االتحادية للملكية اأثبتت تقارير و   ا ساعد الذين (،CNIPAإدارة الصي 
ي تقييم المعهد 
ن
،البحث الدوىلي و اإدارة  استعداده ألداء وظائفمدى ف  معايب  امتثل لجميع الالمعهد قد  أن لفحص التمهيدي الدوىلي

  . لبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي لإدارة ه كالرئيسية لتعيين

ن هذا ال وسيسمح وي    ج ل تعيي  ي المنطقة األوروبية اآلسيوية، بالبر
اءات فن ن األفراد  ال سيما نظام معاهدة التعاون بشأن البر عي 

ن المخبر بي 
 والمنظمات العلمية والبحثية. 

يةأذربيجان / وكالة الملكية الفكرية )األصل:  ز  (باإلنكلي 

ا عىل التعميم 
ً
ن وكالة الملكية الفكرية لجمهورية أذربيجان ع علنت)الويبو(،  لكية الفكريةمنظمة العالمية للملل C. PCT 1598رد

ن الم تأييدها  اءات كإدارة للبحث الدوىلي ) عهد لتعيي  ي اآلسيوي للبر ي إطار معاهدة IPEAلفحص التمهيدي الدوىلي )وا( ISAاألوروبر
( فن

اءات.    التعاون بشأن البر

ا 
ً
ي  لمواد ل وفق

ي وثيقة الدورة منوكما يتضح المعهد طلب  الواردة فن
ن فن ن المساعدين المقدمي  ي PCT/CTC/31/2 تقريري المكتبي 

 ، يقن
ي إطار لفحص التمهيدي الدوىلي اكإدارة للبحث الدوىلي و ه  لتعيين والمعايب   متطلباتالبجميع  المعهد 

اءات.  فن   معاهدة التعاون بشأن البر

ي اتفاقية جمهوريةو 
اءاتا أذربيجان طرف فن ي نشاطنا هذه السنوات، شارككل خلل  و . 1995اآلسيوية منذ عام  األوروبية لبر

 اتفن
اءات  ي عدة مجاالت مع  وتعاوننا الهيئات الرئاسية للمنظمة األوروبية اآلسيوية للبر

ي ذلك خلل  ،المعهد فن
الدورات التدريبية بما فن

اء  ن والخبر ن المنتظمة للفاحصي  اءات الوطنية والمؤتمرات و ل التابعي  اءات  الندوات واستخداممكاتب البر ي اآلسيوي للبر النظام األوروبر
 سىعي المعهد ، وبناء  عىل ذلك . عهد لهذا الم متواصل شهدنا تطوًرا فوالمعلومات، 

ّ
اءاتنعتبر أن ي اآلسيوي للبر كإدارة   لتعيينه األوروبر

  . هو أمر مهم جدا بالنسبة لنا  لفحص التمهيدي الدوىلي اللبحث الدوىلي و 

الوصول إىل خدمات البحث الدوىلي والفحص التمهيدي لمقدمي الطلبات من  يعزز دولية س إدارةك  دور المعهد الجديد أن ونحن واثقون ب
ي بلدنا والمنطقة. يجمهورية أذربيجان والمنطقة بأكملها وس

اءات فن  شجع استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البر

  للم
يةالفكرية )األصل:  لكيةبيالروس / المركز الوطنز ز  (باإلنكلي 

ي جمهورية بيلروس )
ي للملكية الفكرية فن

ن الم تأييده( عن NCIPيعرب المركز الوطتن اءات عهد لتعيي  ي اآلسيوي للبر كإدارة   األوروبر
ي إطار للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي 
اءات.  فن   معاهدة التعاون بشأن البر

ن )الدورة االستثنائية خلل  و الدورة الخامسة والثلثي  ي للمعهد ( للمجلس اإلداري نالسادسة والعشر
اءات التر ي اآلسيوي للبر األوروبر

ي كازاخستان،  2019سبتمبر  11و 10 يومي عقدت 
لتعيينه  طلبب التقدمصلحية  المعهد نح بمممثلو المجلس باإلجماع قراًرا  اعتمد فن

 .   كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي

ي و جمهورية بيلروس  سىعتو 
ي اآلسيوي الالدول األعضاء األخرى فن اءاتلنظام األوروبر اءات اإلقليمي وت إىل تعزيز  لبر  شدد تطوير نظام البر

ي  هوخدمات المعهد  عىل أهمية أنشطة
  . هذا اإلطار فن



PCT/CTC/31/4 
Annex 
2 
 

ي تطوير النظام اإلقليمي للملكية الفكريةوإثر 
ن
ي اآلسيوي المعهد أن ، نؤمن بسنوات عديدة من التعاون الناجح معه ومساهمته ف األوروبر

ي بجميع متطلبات ل
اءات يقن ن هذا لبر   . التعيي 

ازيلال   للمالمعهد /  ير
يةالصناعية )األصل:  لكيةالوطنز ز  (باإلنكلي 

ازيل أي تعليق  ن المأي وليس لديها  PCT/CTC/31/2الوثيقة  حولليس لدى البر اض عىل تعيي  اءات  عهد اعبر ي اآلسيوي للبر األوروبر
ي إطار كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي 
ن
اءات.  ف  معاهدة التعاون بشأن البر

يةلملكية الفكرية )األصل: لمكتب الكندي الكندا /  ز  (باإلنكلي 

ي ISA/IPEA) لبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي ل(، بصفته إدارة CIPOيشكر المكتب الكندي للملكية الفكرية )
ن
( وعضًوا ف

اءات  ، المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( عىل إتاحة الفرصة المعنية بالجنة معاهدة التعاون بشأن البر ي
تقديم للتعاون التقتن

اءات عهد البيانات المتعلقة بطلب الم ي اآلسيوي للبر ي كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي بتعيينه   األوروبر
ن
معاهدة  إطار  ف

اءات.    التعاون بشأن البر

ي مراجعة تعليقاتها  االنتباه إىل يرجر 
ن
ي حال وافقت أدناهالواردة أن كندا تحتفظ بالحق ف

ن
 .Cلرد عىل التعميم ل المهلة األمانة عىل تمديد  ف

PCT 1598 .  

ن قد  وهو  ،المكتب الكندي للملكية الفكرية الطلب راجع .  ءها تم أو سيتم استيفا  مقتنع بأن جميع معايب  التعيي  ن  بحلول وقت التعيي 
ن عدد من حالًيا المعهد  ويملك ن بدوام كامل أعىل بقليل من  الفاحصي   يتمتعون بالمؤهلت وجميعهم ،الحد األدبن المطلوبالعاملي 

ي كل من المجاالت التقنية التقليدية الالتقنية الكافية إلجراء عمليات البحث عن 
اءات فن اءات )الهنللبر دسة الميكانيكية، والكيمياء، بر

ن  نسبةأن  تجدر اإلشارة إىلو  ( ومجاالت التكنولوجيا المتقدمة )البيوتكنولوجيا، االتصاالت، إلخ(. إلخ...  والهندسة الكهربائية الفاحصي 
ي مجاالت الكيميا 

ن ن نسبة م أعىل والصيدلة ا والبيوتكنولوجي ءفن ي الفاحصي 
ن فن يبدو أن هذا و  يك. والميكان ءمجاالت الكهربا العاملي 

ي األوروبية اآلسيوية  طلباتمع توزي    ع ال يتماسر التوزي    ع 
ي  فن

يضطر الطلبات، قد الحتمال تزايد نسبة  ونظًرا ومع ذلك،  . المجال التقتن
ن  ا أكبر من الفاحصي 

ً
ي مجاالت الميكانيك والكهربا المعهد إىل توظيف عدد

  مناسب. الشكل اللتغطية جميع المجاالت التقنية ب ءفن

 بيبدو ومن جهة أخرى، 
ّ
ي  تدريبالرنامج أن

يجب  ،تجربة المكتب الكندي للملكية الفكرية ، بناء  عىللكنو  . المعهد هو برنامج مكثف فن
اءاتاألعمال المتعلقة ب نو الفاحصأن يمارس  . يها الحفاظ علاكتساب المعرفة اللزمة أو من أجل  لمدة معينة معاهدة التعاون بشأن البر

ي إطار  منتظمة إضافية آليات تدريبيكون من األفضل بالنسبة له اعتماد نسبًيا، قد  عهد حجم المنظًرا لصغر و 
معاهدة التعاون بشأن  فن

ن من الحفاظ عىل ن الفاحصي  اءات لتمكي   معاهدة. هم المرتبط بالعمل حجم يزداد  إىل أنمهاراتهم  البر

ي ال وارد ( الQMSنظام إدارة الجودة )وإن 
حالًيا أي  المكتب الكندي للملكية الفكرية. وال يرى د وشامل للغايةبشكل جي بمكتو طلب فن

 بنشاطلمساهمة ا المعهد عىلالمكتب الكندي للملكية الفكرية  أمر يثب  القلق فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة الخاص بالمعهد. ويشجع
ي مناقشات ال

ي  الفرعي فريق فن
، و  ةاالجتماعات وعىل صفح خلل( QSGلجودة )با المعتن ي  يحثهالويكي

 استعراضاتعىل المشاركة فن
ي  نظراءال

ي بالجودة  خلل تتمالتر
  . ها والتعلم من المكاتب األخرىالمعارف مع  لمشاركة وذلكاجتماعات الفريق الفرعي المعتن

ن ؤدي سيو  اءات، بالخدمة أخرى المعهد إىل إضافة تعيي  ي بالنسبة وهو أملغة الروسية إىل نظام معاهدة التعاون بشأن البر ر إيجابر
، ف . كتب الكندي للملكية الفكريةللم ي الوقت الحارصن

شكلقن الوحيدة المكتب الفيدراىلي الروسي للملكية الفكرية إدارة البحث الدوىلي  ي 
ي تعتمد عىل اللغة الروسية. 

 التر

ن الوطنية للملكية الفكريةونظًرا لتأكيد  م  كريةالمكتب الفيدراىلي الروسي للملكية الفو  إدارة الصي  ن ،بأن المعهد يلبر المكتب يؤيد  بالمعايب 
ن بناء  عىل هذه األسس الكندي للملكية الفكرية  . أعماله المستقبلية نتطلع إىلونحن  . هذا التعيي 

  للم
يةالصناعية )األصل:  لكيةشيل  / المعهد الوطنز ز  (باإلنكلي 

ا عىل التعميم 
ً
ن الم C. PCT 1598رد اءات كإدارة للبحث عهد بشأن طلب تعيي  ي اآلسيوي للبر  والفحص التمهيدي الدوىلي  األوروبر

ي إطار  الدوىلي 
ا ل فن

ً
اءات وفق ن لمعاهدة التعاون بشأن البر التفاهم ذي الصلة لجمعية معاهدة و معاهدة ال( من 3)32و ()ه(3)16 مادتي 

ن )الدورة االستثنائي ي دورتها الخمسي 
اءات، بصيغته المعدلة فن ون(التعاون بشأن البر ي جنيف من  ة التاسعة والعشر

ي عقدت فن
 24التر

ي  PCT/CTC/31/2، وبعد مراجعة الوثيقة 2018أكتوبر  2سبتمبر إىل 
ها فن ي تم نشر

ي ا يدىلي ، 2020مارس  20 التر
لمعهد الوطتن

ي اللجنة، بالبيان التاىلي حول الموضوع المذكور أعله. (INAPI) الشيىلي للملكية الصناعية
  ، بصفته عضًوا فن

ي للملكية الصناعية ب يؤيد 
ن المشكل  المعهد الوطتن اءات كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي  عهد كامل تعيي  ي اآلسيوي للبر األوروبر

ي إطار  الدوىلي 
ن  فن ا للمادتي 

ً
اءات وفق ذي الصلة لجمعية معاهدة  التفاهمو معاهدة ال( من 3) 32()ه( و3)16معاهدة التعاون بشأن البر

اء   ات. التعاون بشأن البر
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ي هذا الصدد، ي
ن
ي للملكية الصناعية ا ؤمنوف

ا المعهد الوطتن
ً
ا أن  يمان

ً
ي اآلسيوي  عهد مالراسخ اءات يمتثل للحد األدبن من لاألوروبر لبر

ي 
ن
ن الالمتطلبات المنصوص عليها ف ن و  من 63و 36 قاعدتي  اءات، ال سيما تلك المتعلقة بعدد الفاحصي  قدرة معاهدة التعاون بشأن البر

ي الذي أجر  عىلو وبناء  عىل ذلك  . دارة الجودةإل الوصول إىل الحد األدبن من الوثائق ووجود نظام  المكتب الفيدراىلي  اهالتقييم اإليجابر
ن الوطنية للملكية الفكريةو الروسي للملكية الفكرية  ي الشيىلي للملكية الصناعية  ، يؤمنإدارة الصي 

 ةدارة الجديده اإل أن هذبالمعهد الوطتن
اءاتستعزز عمليات حث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي للب وفر تسموارد البحث وبالتاىلي  عتوز و  نظام معاهدة التعاون بشأن البر

ن عند اختيار إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي المزيد من الخيارات  ية أو  لتقديمللمستخدمي  ن ن اإلنجلب  طلباتهم باللغتي 
 الروسية. 

ز / إدارةا ز الوطنية للملكية الفكرية )األصل:  لصي   (يةالصينبالصي 

ن الوطنية للملكية الفكرية ) اءات CNIPAقامت إدارة الصي  ي لجنة معاهدة التعاون بشأن البر
ن
لتعاون المعنية با(، بصفتها عضًوا ف

، بمراجعة الوثيقة  ي
ن المهي تبعناية و  PCT/CTC/31/2التقتن ي اآلسيوي لل عهد وافق عىل تعيي  اءاتاألوروبر إدارة للبحث الدوىلي ك  بر

ي إطار والفحص التمهيدي الدوىلي 
ن
اءات.  ف   معاهدة التعاون بشأن البر

ي لمتطلبات ذات الصلة ا واستنادا إىل
ن
اءات، ساالواردة ف ن الوطنية للملكية الفكرية  همتقواعد معاهدة التعاون بشأن البر إدارة الصي 

ي سبتمبر  بإصدار 
ن
 ف
ً
ي الوثيقة  ا فيه تقييمه تقدم 2019تقريرا

ن
لمعايب  المعهد استيفاء  حول مدى( PCT/CTC/31/2)كما هو مذكور ف

. ه  تعيين ي و  كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي
ي  الواردةمتطلبات البالحد األدبن من المعهد يقن

ن
ن الف من  63و 36 قاعدتي 

اءات ن  ،الفحص التمهيدي الدوىلي إدارة للبحث الدوىلي و للحصول عىل صفة  معاهدة التعاون بشأن البر من حيث عدد الفاحصي 
 . اءات، وإدارة الجودة والتفتيش الداخىلي  من وثائق معاهدة التعاون بشأن البر

ن و وكفاءتهم، وامتلك الحد األدبن لذلك، توافق إدارة الصي 
ن  اءات كإدارة للبحث الدوىلي  الوطنية للملكية الفكرية عىل تعيي  ي اآلسيوي للبر ي إطار والفحص التمهيدي الدوىلي المعهد األوروبر

معاهدة  فن
اءات.    التعاون بشأن البر

ن ونحن نعتقد  خدمات البحث الدوىلي  من الوصول إىل سيسهل كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي   المعهد أن تعيي 
ي إطار والفحص التمهيدي 
ي المنطقة األوروبية  فن

ن فن اءات للمستخدمي   ،أخرى من العالمأنحاء و  اآلسيويةمعاهدة التعاون بشأن البر
ي تطوير 

ي المنطقة.  نظام وسيساهم فن
اءات فن  معاهدة التعاون بشأن البر

اف عل الصناعة والتجارة )األصل:   (ةسبانيباإل كولومبيا / هيئة اإلشر

، عىل  نعتبر أنه من المهم جدا و  PCT/CTC/31/2الوثيقة  ها لألمانة عىل إعدادتوجه بالشكر ن ي
مواصلة مناقشات لجنة التعاون التقتن

ي ال وضاعالرغم من األ
ي الوقت الراهن.  ا تواجهه تر

  الدول األعضاء فن

ي  ونظرا إىل الرأي  عن المعلومات الواردة و لمكتب الفيدراىلي الروسي للملكية الفكرية ل اإليجابر
 
ن الوطنية للملكية الفكرية، فضل إدارة الصي 

ي الوثيقة 
اءات كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي ف، PCT/CTC/31/2فن ي اآلسيوي للبر  المعهد األوروبر

ن ي إننا نؤيد تعيي 
فن

اءات.  إطار    معاهدة التعاون بشأن البر

ي المنطقة األوروبية اآلسيويةب ونحن واثقون
اءات فن ن سيعزز نظام معاهدة التعاون بشأن البر ي  أن هذا التعيي 

 وسيمكن البلدان األعضاء فن
نظام معاهدة  استخدام، مما سيشجع عىل المكتب اإلقليمي  من خلل جميع اإلجراءات المتعلقة بطلب دوىلي  تنفيذ المنطقة من 

ي المنطقة. 
اءات فن  التعاون بشأن البر

يةالجمهورية التشيكية / مكتب الملكية الصناعية )األصل:  ز  (باإلنكلي 

ن الم اءات كإدارة للبحث الدوىلي  عهد يؤيد المكتب التشيكي للملكية الصناعية تعيي  ي اآلسيوي للبر ي الفحص التمهيدي الدوىلي و األوروبر
فن

اءات.  إطار    معاهدة التعاون بشأن البر

ي تحتوي عىل طلب  PCT/CTC/31/2لوثيقة وباالستناد إىل ا
ي المعهد  والوثائق الداعمةالمعهد التر

ن لهذا الطلب، يقن بمتطلبات التعيي 
ي إطار كإدارة دولية 
اءات.  فن   معاهدة التعاون بشأن البر

ا منو 
ً
ن موص به أيض ن الوطنية للملكية الفكرية القبل  هذا التعيي  تعاون  نيذالمكتب الفيدراىلي الروسي للملكية الفكرية وإدارة الصي 

  . المعهد  ا ممعه

، عىل توصية ج التشيكي  مكتباليوافق و  ي
ي لجنة التعاون التقتن

معية اتحاد معاهدة التعاون بشأن لملكية الصناعية، بصفته عضًوا فن
ن  اءات بتعيي  ي اآلسيوي  المعهد البر ي اآلسيوي كإدارة للبحث الدوىلي لاألوروبر اءات األوروبر ي إطار لفحص التمهيدي الدوىلي والبر

معاهدة  فن
اءات.   التعاون بشأن البر
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اءات / مص  يكناإل ب)األصل:  المكتب المصي للير ز  (ةلي 

اءات )يعرب  ن الم تأييده( عن EGPOالمكتب المرصي للبر اءات كإدارة للبحث الدوىلي والفحص  عهد لتعيي  ي اآلسيوي للبر األوروبر
اءات.  التمهيدي الدوىلي  ي إطار معاهدة التعاون بشأن البر
ن
  ف

ي إطار نحن واثقون من و 
ن
اءات كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي ف ي اآلسيوي للبر  المعهد األوروبر

ن عاون معاهدة الت أن تعيي 
ي المنطقة األوروبية اآلسيوية. 

ن
اءات ف ي تعزيز استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البر

ن
ي ف اءات سيساهم بشكل إيجابر  بشأن البر

  للملكية الفكرية )األصل: 
 (ةروسيبالكازاخستان / المعهد الوطنز

ن ) خلل ون العادي( للمجلس اإلداالجتماع االجتماع الخامس والثلثي  اءات، الذي السادس والعشر اري للمنظمة األوروبية اآلسيوية للبر
ي نور سلطان، صوت المشاركون باإلجماع  2019سبتمبر  11و 10عقد يومي 

ن
اءات صلحية  المعهد منح لصالح ف ي اآلسيوي للبر األوروبر

 . إدارة للفحص التمهيدي الدوىلي و  تقديم طلب لتعيينه إدارة للبحث الدوىلي 

ي وزارة العدل  بر تعتو 
ن
ي  عهد ة كازاخستان أن المجمهوريف اءات يتمتع بمستوى عاٍل من  األوروبر ية  المعرفةاآلسيوي للبر والموارد البشر

ة  ي الكافية وخبر
ن
  لبحث والفحص. عمليات االتنظيم الناجح لنظام إدارة الجودة لف

اءات و جمهورية كازاخستان  وإن ي اآلسيوي للبر ي النظام األوروبر
ن
ي ال تعزيز  لعمل عىلبامهتمة الدول األعضاء األخرى ف نظام األوروبر

اءات و   . كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي   المعهد  قدراتاآلسيوي للبر

عد باإلضافة إىل ذلك،  اءات المعهد توسيع وظائف  ي  ي إطار نظام معاهدة التعاون بشأن البر
لبلدان المنطقة األوروبية  ا مهمأمرا فن

ي الطلب اجتياز الطلبات من هذه البلدان من  ودعي م ساعد سي إذ أنه اآلسيوية،
ي مكاتبهم اإلقليمية.  ةالدولي اتجميع مراحل النظر فن

 فن
نظام معاهدة التعاون بشأن  باستخدام رغب، تطار هذا اإل  ضمنو  االبتكار، تطوير مسار  إىل بلدان المنطقة األوروبية اآلسيوية سىعتو 

اءات    . بتكارات عىل المستوى الدوىلي إحدى اآلليات الرئيسية لحماية اال كونه البر

ي هذا الصدد، تعتقد كازاخستان أنو
، و  فن ن ي جميع متطلبات التعيي  اءات يلتر ي اآلسيوي للبر ي محاولتؤيده المعهد األوروبر

 عىل ته للحصولفن
.  صفة  إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي

 (ةسبانيباإل الصناعية )األصل:  ملكيةالمكسيك / معهد ال

ا 
ً
اءات والدورة الحادية  C. PCT 1598 التعميم عىل رد ة للفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر المتعلق بالدورة الثالثة عشر

ن  ي )اللجنة(، اللوالثلثي 
ن لجنة المعنية بالتعاون التقتن ي بي 

اصن ي انعقدت بشكل افبر
المعهد المكسيكي يقدم ، 2020مايو  29و 26تر

  التعليقات التالية. ( IMPI) ملكية الصناعيةلل

اءات  المعهد  أن المعهد المكسيكي للملكية الصناعية يرى ي اآلسيوي للبر يسىع للعمل كإدارة مختصة للبحث الدوىلي والفحص األوروبر
ي 
والفحص التمهيدي الدوىلي  الدوىلي  للعمل كإدارة دولية مختصة للبحث تمت دعوته وقد هذا األخب  التمهيدي الدوىلي للدول األعضاء فن

  بلدان المنطقة األوروبية اآلسيوية. ل

ي حالة التقنية الضوء عىل المعهد المكسيكي للملكية الصناعية ويسلط 
األدوات وقواعد البيانات المتاحة إلجراء عمليات البحث فن

اءات والمعلومات و  ي اآلسيوي للبر  (PatSearchونظام البحث الداخىلي ) EPOQUE Netنظام الصناعية السابقة: النظام األوروبر
اءات ) المعهد المكسيكي  ؤكد وي. Google Patentsو Espacenet"إسباسينيت" نظام و  (PATENTSCOPEوركن البر

ا أن
ً
اءات يتمتع المعهد  للملكية الصناعية أيض ي اآلسيوي للبر إمكانية الوصول إىل قواعد البيانات العامة المذكورة أعله ب األوروبر
اءات العالمية  EPOQUE Net لنظاموالخدمات المدفوعة  ي Derwentوقواعد بيانات ديروينت للبر

، بحيث تكون المعلومات التر
 . المعهد المكسيكي للملكية الصناعيةقد يجريه  تم العثور عليها أثناء عمليات البحث مماثلة للفحص الموضوعي الذيي

اض عىل لذلك، ليس لدىو  ن  عىل الموافقة المعهد المكسيكي للملكية الصناعية أي اعبر اح تعيي 
اءات  اقبر ي اآلسيوي للبر المعهد األوروبر

 . كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي 

ية(كاإلنب)األصل:  لوكالة الحكومية للملكية الفكريةاجمهورية مولدوفا /  ز  لي 

ي لالوكالة الحكومية  م، تبلغكPCT/CTC/31/2وبعد فحص الوثيقة  C.PCT 1598باإلشارة إىل تعميم الويبو 
لملكية الفكرية فن

ي اآلسيوي ل ( بتأييدها للطلب المقدم منAGEPIجمهورية مولدوفا ) اءات )المعهد األوروبر كإدارة للبحث الدوىلي   ه( لتعيينEAPOلبر
ي إطار ( ISA/IPEAوالفحص التمهيدي الدوىلي )

ن  فن ا للمادتي 
ً
اءات وفق من معاهدة  (3)32()ه( و3)16 معاهدة التعاون بشأن البر

اءات.   التعاون بشأن البر
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 ( )األصل: بالروسية(ROSPATENT)الدائرة االتحادية للملكية الفكرية االتحاد الروس  / 

ن (ROSPATENTالدائرة االتحادية للملكية الفكرية دعم ت ي اآلسيويالمعهد  ( تعيي  اءات )ل األوروبر ( كإدارة للبحث الدوىلي EAPOلبر
(ISAوالفحص التمهيدي )  الدوىلي (IPEA ) ي إطار

ن
اءات.  ف   معاهدة التعاون بشأن البر

و  وخلل ن )الدورة االستثنائية السادسة والعشر اءات  عهد ( للمجلس اإلداري للمنالدورة الخامسة والثلثي  ي اآلسيوي للبر األوروبر
(EAPO ) ي

ي  تانعقدالتر
ن
ي اآلسيوي المعهد  ممثلو المجلس باإلجماع قراًرا بمنح تبتن  ،2019سبتمبر  11و 10 يومي  ف اءات األوروبر  للبر

ن بذلك عنلتعيينه طلب ب صلحية التقدم ، معربي  اهتمامهم ودعمهم لبلدان المنطقة  إدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي
ي اآلسيوي المواصلة تطوير  من خلل اءات. لنظام األوروبر   لبر

ن تهذا ال وسيسهل اءات الدوىلي وتطوير الهادفة إىل المعهد سياسة طبيق تعيي  ي المنطقة  مبتكرةعمليات  زيادة استخدام نظام البر
ن
ف

  األوروبية اآلسيوية. 

ن لتاري    خ التعاون الطويل  ونظرا  اءات، و الدائرة االتحادية للملكية الفكرية  بي  ي اآلسيوي للبر ي أن المعهد عتقد المكتب يالمعهد األوروبر
يقن

ن ه  لتعيين المطلوبة معايب  الب ا للقاعدتي 
ً
ي  63.1و 36.1كإدارة للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي وفق

ن
معاهدة التعاون بشأن  ف

اءات.  ، و ويحتوي المعهد عىل  البر ن ن المؤهلي   موارد و  المطلوبة الموارد التقنيةيتمتع بعدد كاٍف من الفاحصي 
 
المعلومات اللزمة، فضل

  عن نظام إدارة الجودة. 

ي التخصصات التقنية شهادات التعليم العاىلي  المعهد  فاحصي جميع ويحمل 
ن
ي يحمل ذات الصلة، و  ف

ن
اء شهادة ف  القانون أو  بعض الخبر

 . ي
  المجال التقتن

ي  وفر يتو  ،مزدوج  برنامج تدريتر ن اءات وفحص الطلبات يضم للمبتدئي  ي مجال قانون البر
 دورة أساسية أولية ودورات تدريبية متقدمة فن

اع ) اءاتوأنظمة تصنيف االخبر اءات( واستخدام قواعد البيانات للبحث و  التصنيف الدوىلي للبر ي للبر
اءات.  عنالتصنيف التعاوبن   البر

اءات، ي عن بحث دوىلي  إلجراءو  اءات والمعلومات المعهد عىل  عتمد البر ي اآلسيوي للبر للبحث الخاص به  EAPATISالنظام األوروبر
اءات و العن  اءات  وثائقمن حتوي عىل الحد األدبن يي ذلابر ي  الواردةمعاهدة التعاون بشأن البر

عىل معاهدة و المن  34.1القاعدة فن
اءات القاعدة بيانات فريدة لوثائق   عهد ودول المنطقة األوروبية اآلسيوية. باإلضافة إىل ذلك، يتمتع فاحصو المالخاصة بالمعهد بر

ي اآلسيوي اءات األوروبر ا بإمكانية الوصول إىل أنظمة للبر
ً
اءات ال عن حثللب نيةمه أيض اءات األخرى، مثلتعود بر نظام  لمكاتب البر

ي ) EPOQUENetنظام و  لمكتب الفيدراىلي الروسي للملكية الفكريةالتابع ل PATSEARCH البحث الداخىلي  المكتب األوروبر
اءات ي مععىل عدد من الوثائق يتخط قواعد البيانات هذه حتوي تو  . (للبر

اءات. الحد األدبن المنصوص عليه فن   اهدة التعاون بشأن البر

اءات، أنشأ بالغب  المتعلقة  الوثائق العمل عىلمن خلل و  ي اآلسيوي المعهد بر ي تحتوي لاألوروبر
ونية الخاصة التر اءات مكتبته اإللكبر لبر

اءات )حواىلي الغب  متعلقة ب الوثائقعىل مجموعة من  ن مقال( 4بر ونية، و  يزداد عددها باستمرار.  مليي   يمكنباإلضافة إىل المكتبة اإللكبر
. المعهد استخدام  فاحصي ل ي

  قواعد بيانات األنظمة التجارية ومراكز المعلومات الوطنية حسب المجال التقتن

ا لسياسة إدارة الجودة و 
ً
مراجعة داخلية من خلل إجراء خدمات الالعمل و  جودة منتجاتل مزدوج تقييم يتم، المعتمدة من المعهد وفق

  خارجية لتقارير البحث وقرارات الفحص. و 

ي اآلسيوي  المعهد طور و  اءات نظام للاألوروبر بشكل استطلعات تنفيذ يتضمن  ، وهو المستخدم للحصول عىل تعليقات وملحظاتبر
  منتظم لتحديد مستوى رضا المستخدم عن جودة منتجات العمل والخدمات المقدمة. 

ي الختامو
اءات سيالمعهد التأكيد عىل أن توسيع وظائف  ، ال بد منفن ي إطار نظام معاهدة التعاون بشأن البر

ن  صبفن ي مصلحة المتقدمي 
 فن

ي مكتب  ون من اجتياز مكنتيس إذ أنهم من بلدان المنطقة األوروبية اآلسيوية بالطلبات
اءات الجميع مراحل فحص الطلب الدوىلي فن بر

 . اإلقليمي الخاص بهم

 الوثيقة[و  المرفق ]نهاية
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