
 

 

A 

SCP/18/INF/2 ADD. 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012  أبريل5: لا

 
 
 

  قانون الرباءاتاملعنية بالدائمة اللجنة 
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2012مايو  25 إىل 21جنيف، من 

 
 

أعضاء التعليقات الواردة من : جودة الرباءات"الوثيقة إضافة إىل 
  ")SPC(ة بقانون الرباءات اللجنة الدائمة املعني ومراقبني من

  األمانةمن إعدادثويقة 

تارخي  .1 يغ  بيف  تب ادلويل ، 2012 مايو 1تبل تمل ا ملكا ية من وفد الربازيل خبصوص جودة الرباءات، سـ فمعلومات إضا
بغي إدراهجا يف مرفق الويقة ثو  .SCP/18/INF/2 ين

ثتوي مرفق هذه الويقة عىل و .2  . املذكورةاملعلوماتحي

 ]قييل ذكل املرف[
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 املرفق
 "جودة الرباءات"مسامهة الربازيل يف إطار موضوع 

نة ادلامئة خبصوص موضوع جودة  رشة  سادسة  ناء انعقاد ادلورة ا شرتاك أ تحدة اقرتاحا  ندا واململكة ا للجقدم وفد  ل ث م مل عك ً
 .تحدةملوأعقب هذا الاقرتاح تقدمي واثئق يف إطار نفس املوضوع بواسطة وفود ادلمنارك والوالايت ا. الرباءات

ندا و كتضمن برانمج العمل الوارد يف اقرتاح  ية/ ي تحدة ثالث أفاكر ر سـاململكة ا نفاذ : ئيمل ية، وا ية ا ية ا لتطوير ا ن لتقت لتح لبن
بحث والفحص نح الرباءات، مع الرتكزي عىل أعامل ا سني اجراءات  ها و تعلقة جبودة الرباءات وباد لللمعلومات ا حت ت ممل هيمت . ل

ية الفكريةجب مناركادلالاقرتاح املقدم من  بحث والفحص وبادل املعلومات بني ماكتب ا مللكودة ا ت  .ل

نظام الرباءات واإلجراءات و ية  شة أمرين، ونقصد بذكل، األهداف الو نا تحدة عىل  ليركز الاقرتاح املقدم من الوالايت ا ن ق طمل م
ية ضامن جودة  ية  بعة يف املاكتب الو بغا ن طت نوحةالمل ي. ملمرباءات ا ثاين، يقرتح الوفد موافاة ماكتب تقومن أجل  نرص ا لمي ا لع

يمي  ياس اجلودة  يا يف  تخدمة حا يس احملددة ا تعلق ابملقا يان للرأي، هبدف احلصول عىل معلومات  تقالرباءات بإ ق ي لب ل سـ ملت سـت
يمي معل الفاحصني نوحة، و تقالرباءات ا يان وعالوة عىل ذكل، يوفر . ملم ية لوصفسـتبهذا الا يات طنالفرصة للماكتب الو ل اآل
يق اجلودة املطلوبة يد  تأ تخدمة  حتقا ك ل  .ملسـ

يةالربازيل ترى و نامهأ تضمن هذه موضوع شة حول قم إجراء  سني نظام الرباءات، عىل أن  سامهة يف  تجودة الرباءات،  حت مك
يمي سري العمل شة موضوع حبث وحفص الرباءات، و نا تقا ق تقد الربازيل أن . مل ية اجلودة يه االتعو ملفرباءات عا ، يف ئتاح الرييسل

يق األهداف املرجوة من حامية الرباءاتاكفة األوقات، نولويج ونقل ورش ؛ مبا يعينلتحق  تاكر ا سامهة يف تعزيز الا ن ا لتك ب مل
ية  ية الاجامت ية وعىل حنو يؤدي إىل الرفا نولو تخديم املعرفة ا تجي و شرتكة  نفعة ا يق ا يا، و نولو عا ه سـ ن مل جمل تك حتق ج لتك مل مل

تصادية، و حتوالا باتق توازن ما بني احلقوق والوا جيق ا  .لق

تقد الربازيل أن  بحث والفحص تعو تعلق بأعامل ا ية الفكرية فامي  لبادل املعلومات بني ماكتب ا ي مية ميكن أن يكون مللكت قبادرة  م
يقيف  حتقياق  توى جودة الرباءاتسـ مترارية رفع  ثل يف ا شرتك ا هدف ا سـ ا مت ممل سـ مل رباءات، وقد قامت ابلفعل بعض ماكتب ال. ل

ية يف الربازيل نا ية ا هد الوطين  عمبا يف ذكل ا لص للملك ها عىل )INPI( ملع بحث والفحص ورشها عىل موا قع، بإاتحة واثئق ا ن ل
ية. شـبكة اإلنرتنت بحث والفحص جبودة اك يذ أعامل ا يدا للفاحصني  فترب الوصول إىل هذه املعلومات  نف لمف لتيع ً. 

هد شأ ا بار، أ ملعومع أخذ ذكل يف الا ن يد عت تايل تو يذ نظام إدارة اجلودة، واب سؤوةل عن  يق العام تكون  ح إدارة  لنف م تسـ للتن
تصديق عىل الرباءات سني اجراءات ا لو  .حت

شلك عامو ية نظام الرباءات  سني نو تطوير أدوات إدارية  هد  بيقوم ا ع تح لب ية ال . ملع نو عهتدف هذه األدوات لالرتقاء  ب
يذ األعامللطلبات، بل أيضا للحد من ترامك ا فقطالفحوصات تأخري يف  تنف وا سامهة يف عىل الربازيل وتؤكد. ل تعدادها  للم ا سـ

ية  هد الوطين  تخدمة بواسطة ا ها لألدوات ا تعلق جبودة الرباءات من خالل و شة، وتقدمي خربهتا فامي  نا للملكهذه ا ملع سـصف ي ق ململ
ية  نا عا  .)INPI(لص

يل فاحيص الرباءات .1  هتأ

ه2010يف هناية عام  رشوع لربانمج تدرييب لفاحيص الرباءاتملع، بدأ ا يذ  مد يف  ية ، تنف يذ عقد دورة تدر بهبدف إعداد و ينف ت
ية  نا ية ا عيف جمال ا لص يه لك ،هلممللك يعمل  تقين اذلي  تخصص ا نظر عن جمال ا ف مع تقدمي نظرة شامةل للموضوع برصف ا سـ ل ل ل

هارات املطلوبة و. فاحص ية وتطوير ا تدريب  ملسمح هذا ا من ل يذ تكل األعامل يف  للفاحصنيبتي نفيام بأعامهلم، مع ضامن  تللق
تات احملددة وبأسلوب احرتايف مؤهل تو يا  .قل
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تعلقة و ية ا نظرية وا ية حمددة ما بني ادلروس ا تدريب إىل وحدات تدر ملسم برانمج ا لعمل ل ل يبنق ية ابملوضوعاتي مللك ذات الصةل اب
بات الرباءات، الفكرية، وسري العمل يف إجراءات طلب الرباءة، واجلوانب يف  بات القانوية للفحص، و تصةل اب طل ا ن ن تطل تصمل مل

ياغة الرأي الفين ياانت و سابقة يف قواعد ا ية ا نا ية ا صوحبث حاةل ا ب ل ع لص لن  .لتق

تدريب بواسطةو لنفذ ا بادئ ل الفاحصني اجلدد عىل ا يضمن حصو، مب قداىم الفاحصنيي ية اليت تامتىش مع ا هارة ا ملا لتقن مل
ية لفحص تو جهيا هد تبصريمه الرباءات، فضال عن ل همة ا ملع  تهمب يذ فلسفو هامتنف يف   .ملا

بات و يذ حفص فين  ناء تكل الفرتة، عىل  لطلتدرب الفاحصون اجلدد، أ ث هد، حتت إرشاف " فعلية"تنفي ها يف ا ملعمت إيدا ع
 .الفاحصني من ذوي اخلربة

تة نظام  .2  الرباءاتمتأ

هد بإعداد نظاما للمعاجلة اإللكرتو بات الرباءات،ملعقام ا لطلية  يه  ن ية"عليطلق  ، بغرض )e-patentes" (نالرباءات الالكرتو
 .رباءاتالحتسني وحتديث سري العمل، مبا يف ذكل إصدار خطاابت 

هر مارس و نذ  شذلكل، و سمح نظام 2011م ية"ي،  نفاذ إىل اآلراء الصادرة " نالرباءات الالكرتو لبإماكية ا سام بواسطةن ق األ
ية  ية من خالللفنا نا ية ا نوحة فور رشها يف جريدة ا نفاذ إىل خطاابت الرباءات ا ع اإلنرتنت، فضال عن ا لص ملم مللكل  ).RPI(ن

هدو ية  بعض مهنا ابإلماكيات اذلا يل احملوسب، مت إعداد ا يا مجموعة من أدوات ا هد حا للمعميكل ا تملع ن ل شغ ونورد فامي ييل . لتل
تعرف عىل تكل األدوات تارة  ثةل ا للبعض األ خمل  :م

 نظم اإلدارة 1.2

ية :SINPIنظام  بات عىل مللك نظام ا يل ا ثل رفع و بات،  نظمي اإلداري  تاكمةل، مت إعداده بغرض ا ية ا نا لطلا حتم للطل ت مل ع ملص ل
ياانت،  هزيهالبقواعد ا ية جتوإعدادها و نا ية ا عرش يف جمةل ا لص مللك  .للن

بارة عن نظام إلكرتوين إلدارة سري العمل يف : SISCAPونظام  نظام ميكن من خالل.  إجراءات الفحصعوهو  ل هذا ا
بة ابلاكمل، وتوفري ية ا تا ية لك فاحص عىل حدة، أو الوقوف عىل إ تا تحقق من إ شعا ن ن لل ج تخدم ج  يف تسـاإلحصاءات اليت 

تاج بة اإل نمرا  .ق

بارة عن نظام إلكرتوين  :للشـئون اإلدارية SISCAPونظام  هام يعمو.  اإلجراءات اإلداريةملتابعة ورصدعوهو  تة ا ملل عىل أ مت
بة سري العمل  .قاإلدارية، ومرا

بات  2.2 يف  ية  ية  نظم اآل طلا ن لعمل ل  الرباءاتتصل

يف بل ا لتصنما  بات الرباءات، ق يف  بل  طلنظام إلكرتوين ملرحةل ما  تصن  .ق

يف :IPCReclassنظام  هدًنظرا ، لتصننظام إعادة ا بة ا ملعلر يف الرباءات ادلو تعممي يفغ تخدام نظام  ن ا ) IPC(يل تصسـ
يادي  تشلك ا ية،متطلبات للتعامل مععب يا  ملسـتقبل املرحةل ا يذ، وسمح هذا IPCReclassوضع برانمج لجاري حا ي حزي ا لتنف

باتالربانمج  تلقايئ  يف ا للطلبإعادة ا ل  .لتصن

ناء مراجعة نظام تطبيق وهو  :IPC Translateونظام  تخدامه أ ثحاسويب لرتمجة الرموز واملصطلحات، وميكن ا يف سـ لتصنا
 .ادلويل للرباءات
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ية 3.2 نظم اإللكرتو نتعزيز ا  ل

ية الصادرة عن فحاسويب تطبيق :e-parecerنظام  رش اآلراء ا لتقن  ية الطلب للحصول عىل احيص الرباءات، ولن تعلقة بأ هلا مل
بكة اإلنرتنت؛ الرباءة بحث اخلاص هبانكذا رش وشـ، عىل  ية نإماكيةتوفري  هتدف هذه األداة إىل .لتقرير ا نفاذ لآلراء ا ن ا لفل

بارشة بكة اإلنرتنت  بات الرباءات عىل  بحث املربطة  ًوتقارير ا م شـ بطل ت  .ل

بارش خلطاابت الرباءاتحاسويب تطبيق: e-carta-patenteونظام  نفاذ ا مل يوفر ا بكة اإلنرتنت ل  .شـعىل 

يع الرمقيو تو قنظام ا بارة عن نظام داخيل للمصادقة عىل الواثئق الصادرة ع: ل يع الرمقي الن دائرة عوهو  تو تخدام ا قرباءات اب ل سـ
بوعةBrasilوفقا ملعايري  تخدام الواثئق ا يل ا تايل  يف ادلويل للرباءات، واب نظام ا ملط اخلاصة  سـ تقل ل ن  .لتصب

ية، مما تطبيقبرانمج  :SisBioListونظام  يولو سالت  توي عىل  بات اليت  تقين  ج الكرتوين لإليداع والفحص ا ب سل حت للطل تل
بحث والفحصيعمل عىل   .لزايدة جودة ا

شأن الرباءات :e-Patentes-PCT ونظام تعاون  ياانت من معاهدة ا تلقايئ  بوهو نظام يعمل عىل الاسرتداد ا ل ب بو  /للل يالو
هد، وعىل  نظام ادلاخيل  للمعوختزيهنا يف ا تة اجراءات  عىل e-Patentes-PCTكام يعمل . SINPIنظام إدارة الرباءات ل متأ

يل بحث وا سجا تابةلتل نب أخطاء ا تايل  شأن الرباءات، واب تعاون  بات املودعة وفقا ملعاهدة ا لك  جت ل ب ل  .للطل

يل و هرسة وا لتحمنظام ا بارة عن نظام -لف نة عىل نظام  عوهو  يل صور الواثئق املر هرسة و يل اإلجراءات، و مقداخيل  حتم فشغ لت
ية للواثئق" فينوكس"  . نلإلدارة اإللكرتو

بات الرباءة عىل الفاحصني،  وهو نظام :SISDOTEونظام  ثل  ساب توزيع محل العمل األ ية من خالل  تا لطللزايدة اإل ح من ج
توسط الزمين الالزم لصدور تقين ملمما يقلل من ا  .لالرأي ا

تب األورويب للرباءات  4.2 هد ابالشرتاك مع ا ية اليت مت إعدادها بواسطة ا نظم الالكرتو ملكا ملع ن  )EPO(ل

تب األورويب للرباءات، ومت تعديهل يتأسس :EPTOS Systemنظام  تخدم يف ا نظام ا ملك عىل ا سـ توافق مع ملل ييك 
تخدامات  هد الربازييل سـا نظام إىل ثالث وحدات، . INPIملعا سم هذا ا لو " و " Phoenix(" ،"OLF(فينيكس "ينق
سرت بلس  ":جيير

بارة عن :"فينيكس"ونظام  بات الرباءات والواثئتطبيق حاسويبع وهو  يةطل إلدارة  ئة الكرتو نق ذات الصةل يف  سمح . بي يكام 
يف وتوفري الوقت  تاك يا دون احلاجة إىل العمل الوريق، مما يؤدي إىل خفض ا بات الرباءات الكرتو ليذ األعامل اخلاصة  ل ن بطل بتنف

 .الالزم لإلنهتاء من األعامل املقررة

بات عرب  (OLFونظام  بارة عن  ):اإلنرتنتلطلإيداع ا بات الرباءات حاسويبتطبيقعوهو  وهيدف . لطل لإليداع اإللكرتوين 
بات نتوفري إماكية إىل  باهتم إللطلملقديم ا اإلنرتنت، دون احلاجة إىل تقدمي أوراق، مما يؤدي إىل خفض من خالل طليداع 

ية املطلوبة توسط الفرتة الز تصار  يف وا تاك نا ل مل م تابعة لك مرحةل من املر. خ بات أيضا  سمح ملقديم ا مبكام  لطل ية ي ئاحل اإلجرا
تقدمي  .لاليت مير هبا طلب ا

بل هناية عام  ية  ته الو نظام يف العمل باكمل طا بدأ ا توقع أن  قومن ا يف ظق ل ي  .2012مل

سرت بلس (e-Patentes Vista de Processosونظام  بارة عن  ):جيير رش الواثئق املربطة تطبيقعوهو  ت حاسويب  لن
نفاذ للمعلوم يح ا لبات الرباءات، مما  هديتبطل  .للمعات عىل املوقع الالكرتين 
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ية .3 يات ادلا خلحتديث ا  لعمل

هدجيري  ياملعاب بات ل حا تقين  ية ذات الصةل ابلفحص ا تو بادئ ا يع اإلجراءات واملعايري وا تكامل  لطل ا ل جهي ل مل مج كام . رباءاتالسـ
يح ابيق اإلجراءات األخرى هد أيضا مبراجعة و نقيقوم ا يد ، ءات أخرىمن بني إجرا، "رشوط موحدة" ووضع تملع حية تو بغ

تادة لفاحيص الرباءات  .ملعاإلجراءات اإلدارية ا

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


