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اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
الدورة الحادية والثلاثون

جنيف ،من  2اإىل  5ديسمرب 2019
ملخص الوثيقة  :SCP/31/3دراسة عن أساليب التعامل مع جودة عملية منح البراءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

املقدمة
 .1اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) ،ا اإابن دورهتا الثالثني املعقودة يف جنيف يف الفرتة من
 24اإىل  27يونيو  ،2019عىل أأن توافهيا ا ألمانة ،ا اإابن دورهتا احلادية والثالثني ،بدراسة تستند اإىل الفقرة (7ب) من الوثيقة
 SCP/28/8عن أأساليب التعامل مع جودة معلية منح الرباءات ،مع مراعاة القضااي اليت ُأثريت يف أأثناء اجللسات التشاورية
اليت عُقدت عىل هامش ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة الرباءات بشأأن ذكل املوضوع (انظر الفقرة  23من
الوثيقة  .)SCP/30/10وتنص الفقرة (7ب) من الوثيقة  SCP/28/8عىل أأن تستند تكل ادلراسة اإىل الردود عىل
الاس تبيان اخلاص مبصطلح "جودة الرباءات" ،واجللسات التشاركية ،و أأي معلومات أأخرى تقدهما ادلول ا ألعضاء مبا يف ذكل
اجلوانب الوجهية من الترشيعات الوطنية.
 .2ومع ًال بذكل القرار ،أأعدَّت ا ألمانة ادلراسة املطلوبة عن أأساليب التعامل مع جودة معلية منح الرباءات يف اإطار
الوثيقة  SCP/31/3وقدَّمهتا اإىل جلنة الرباءات يك تناقشها ا اإابن دورهتا احلادية والثالثني .ونظر ًا اإىل طول الوثيقة
 ،SCP/31/3أأع َّدت ا ألمانة هذه الوثيقة عىل سبيل التلخيص.
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معليات منح الرباءات يف ماكتب الرباءات
 .3تستند معلية منح الرباءات اإىل س ياسة وقوانني الرباءات الوطنية/ا إلقلميية اليت حتدد اإطار اإجراءات منح الرباءات.
ومن الناحية العملية ،ينبغي أأن تتكيف العملية والواقع العميل للك مكتب للرباءات من حيث احلجم واملوارد والبىن التحتية.
وحتدد هذه اجلوانب تصممي معلية وخطوات منح الرباءات والعمل اذلي يضطلع به لك مكتب للرباءات .ومن مث ،توجد
بطبيعة احلال اختالفات يف معلية منح الرباءات بني ماكتب الرباءات.
 .4ويرد يف الشلك  1وصف عام للعملية ،عىل الرمغ من وجود اختالف كبري بني ماكتب الرباءات مثل عدم وجود حبث
عن حاةل التقنية الصناعية السابقة أأو الفحص املوضوعي يف بعض املاكتب .وبغض النظر عن تكل الاختالفات ،تشمل
معلية منح الرباءات ما ييل "1" :الإجراءات والقرارات املتخذة يف مكتب الرباءات؛ " "2والتصالت اخملتلفة مع مس تخديم
نظام الرباءات ( أأي املودعني وا ألطراف ا ألخرى) .وإاذ اإن الشلك  1شلك عام ،فهو ل ن ايبني تفاصيل العديد من اخلطوات
الإجرائية والإخطارات أأو التبليغات اليت تدخل يف معلية منح الرباءات مثل التأأكد من الرتمجة ،وواثئق ا ألولوية،
والإعالانت ،وا ألدةل ا ألخرى ،وسداد الرسوم وما اإىل ذكل .و ألغراض هذه ادلراسة ،من ا ألمهية مباكن توضيح أأن معلية منح
الرباءات ل تقترص عىل البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة والفحص املوضوعي؛ فهيي تغطي لك العملية من اإرسال
التبليغات اإىل نرش اجلرائد.
الشلك  :1حملة عامة عن معلية منح الرباءات
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حملة عامة عن أأساليب التعامل مع معلية منح الرباءات يف ماكتب الرباءات
 .5عىل الرمغ من أأن معلية منح الرباءات يف ماكتب الرباءات ليست العامل ان
احملدد الوحيد جلودة الرباءة ،فيبدو أأن
العديد من ماكتب الرباءات تعتربها أأحد العوامل الرئيس ية املهمة لتحسني جودة الرباءات .وتشري الردود عىل اس تبيان جلنة
الرباءات اإىل أأن جودة معلية منح الرباءات يف مكتب الرباءات ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا جبودة الرباءات املمنوحة ،ألن جودة
العملية تس تتبع جودة نتاجئها (الرباءات املمنوحة والطلبات املرفوضة).
 .6وعىل الرمغ من الاختالف احملمتل لعمليات منح الرباءات ابختالف املاكتب ،فاإن سبب وجود نظام الرباءات ل
خيتلف كثري ًا يف مجيع أأحناء العامل بغض النظر عن مس توى التمنية الاجامتعية والاقتصادية للك بدل .فبشلك عام ،يوفر نظام
الرباءات حوافز لالبتاكر مبنح حقوق اس تئثارية حمدودة عىل الاخرتاعات اليت تس تويف رشوط ًا حمددة ،وتزويد اخملرتعني
ابإماكنية تلقي عوائد مناس بة عىل أأنشطهتم الابتاكرية .ويف الوقت نفسه ،ييرس نرش الرباءات (وطلبات الرباءات يف العديد
يرسع جعةل الابتاكر بتجنيب احلاجة اإىل "اإعادة اخرتاع العجةل" مث ًال.
من البدلان) نرش املعارف اجلديدة و ا ن
 .7وحتقيق ًا ذلكل الهدف ،ميكن حتديد العديد من اخلصائص اليت تقوم علهيا جودة اإجراءات منح الرباءات ،يف حني ميكن
أأن ختتلف اخلطوات والتدابري الإجرائية العملية اليت يتخذها لك مكتب لضامن اجلودة .ومكثال بس يط ،متنح بعض املاكتب
الرباءات عقب اإجراء حفص شلكي فقط :وحيدد النظام القضايئ ألية حفص الامتثال لرشوط ا ألهلية املوضوعية يف شلك
اإجراءات منفصةل بني صاحب الرباءة وطرف أخر .ومع ذكل ،تؤدي ماكتب الرباءات وظائف أأخرى مهنا أأهنا تتلقي طلبات
الرباءات ،وجتري حفص ًا شلكي ًا ،وتنرش الرباءات ،وحتتفظ بسجل للرباءات .ومن مث ،قد تكون خصائص مثل اختاذ قرارات
امتثا ًل للقانون واللواحئ املنطبقة ،واختاذ الإجراءات يف الوقت املناسب ،والتفاعل بفعالية وكفاءة مع ا ألطراف املعنية ،والإدارة
السلمية للعملية ،وجهية أأيض ًا لعمل تكل املاكتب.
 .8وميكن أأن تنبع جودة معلية منح الرباءات أأيض ًا من الوظيفة الاجامتعية ملاكتب الرباءات بوصفها جزء ًا من مؤسسات
احلكومة .وعىل الرمغ من أأن الوظيفة الاجامتعية قد ختتلف ،فاإن وظيفة اخلدمة العامة ملاكتب الرباءات تقتيض بعض
الوظائف املع َّينة اليت يُتوقع أأن تؤدهيا يف اجملمتع .وبناء عىل ذكل ،ميكن حتديد بعض اخلصائص املشرتكة بغض النظر عن
الاختالفات بني اإجراءات لك مكتب للرباءات.
 .9وبناء عىل مناقشات جلنة الرباءات يف أأثناء دورهتا السابقة ،أأشارت العديد من ادلول ا ألعضاء عىل مس توى رفيع اإىل
أأن جودة معلية منح الرباءات س تعين ما ييل "1" :ينبغي أأن متتثل العملية للقانون املعمول به واملعايري احملددة؛ " "2وينبغي
أأن تكون العملية شامةل واكمةل وموثوقة وذات مصداقية .وذلكل ،ذكرت الوفود غالب ًا عدد ًا من اللكامت املفتاحية اليت ترتبط
جبودة معلية منح الرباءات.


الصالحية  /ادلقة

ينبغي أأن تكون معلية منح الرباءات ممتثةل للقانون املعمول به واملعايري احملددة حبيث تكون الإجراءات والقرارات اليت
يتخذها املكتب صاحلة ودقيقة من الناحية القانونية.
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الاتساق

ينبغي أأن تؤدي العملية دامئ ًا اإىل النتيجة ذاهتا مىت توفرت الظروف والرشوط ذاهتا .وبذكل تكون الإجراءات
والقرارات متسقة لضامن اليقني القانوين للعملية.


الشمولية

ينبغي اختاذ الإجراءات واخلطوات يف مجيع مراحل العملية بطريقة وافية وشامةل .وترشك العملية اجليدة املوظفني
والإدارة العليا لكهيام .وستشلك احلوارات مع أأحصاب املصلحة ومس تخديم نظام الرباءات جزء ًا ل ينفصم عن
معلية اجلودة.


التوقيت  /الفعالية

تكون عاد ًة ل إالجراءات والقرارات اليت يتخذها مكتب الرباءات أاثر مبارشة أأو غري مبارشة عىل املودع وا ألطراف
ا ألخرى .ومن مث ،قد تؤدي الإجراءات غري الفعاةل والتأأخر دون سبب يف اإصدار القرارات اإىل عدم اليقني وإاىل أاثر
سلبية غري مقصودة عىل املودع وا ألطراف ا ألخرى لكهيام.


الوجاهة

تتغري ا ألوضاع داخل مكتب الرباءات وخارجه مع مرور الوقت .ومن مث ،تتطلب العملية التحسني والإدارة املس مترين
لتظل صاحلة ومتسقة وشامةل وحس نة التوقيت.
 .10وتتكون معلية منح الرباءات يف ماكتب الرباءات من عدد من الإجراءات والقرارات اليت تُتخذ يف خمتلف مراحل
العملية .وإاذ ل ميكن الفصل بني جودة العملية بأأمكلها وجودة لك اإجراء أأو قرار ،فقد تنطبق اللكامت املفتاحية السابقة عىل
العملية لكها وكذكل عىل لك اإجراء وقرار يتخذ يف لك خطوة من العملية.
 .11وعىل الرمغ من أأن اللكامت املفتاحية املذكورة أنف ًا تشري اإىل خصائص هممة جلودة معلية منح الرباءات ،فميكن أأيض ًا
حتليل العملية من حيث مكوانهتا مثل " "1تصممي العملية وخطواهتا؛ " "2وموظف مكتب الرباءات اذلي ين نفاذ تكل
اخلطوات؛ " "3وا ألدوات والبىن التحتية اليت تساعد املوظفني؛ " "4وإادارة سري العملية .ولعل اس متثال مكوانت العملية
حىت تكون معلية منح الرباءات صاحلة ومتسقة شامةل وحس نة التوقيت ووجهية أأحد أأساليب التعامل مع جودة معلية
منح الرباءات.
اس متثال تصممي العملية وخطواهتا
 .12حتدد الس ياسات العامة والقوانني الوطنية وا إلقلميية الإطار الس ياسايت والقانوين لعملية منح الرباءات؛ أأما اخلطوات
العملية وتدفق العمل وا ألطر الزمنية فيجب أأن حتددها العملية نفسها حىت تكون فعاةل .وتأأخذ العديد من ماكتب الرباءات
ابس متثال تصممي العملية وخطواهتا مقياس ًا لتحسني الصالحية والاتساق والشمولية وحسن التوقيت والوجاهة .ويف كثري من
ا ألحيان ،يتعني أأن يراعي تصممي العملية املس متثةل املوارد وا ألدوات والبىن التحتية املتاحة فض ًال عن القيود العملية للك
مكتب .وبذكل ،لن توجد معلية واحدة ميكن اعتبارها مثالية للك ماكتب الرباءات.
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 .13ومع ذكل ،أأبرزت جلسات جلنة الرباءات بعض اجلوانب ،مهنا ما ييل:


معلية منح الرباءات يه اإجراء قانوين يكفل حق ا ألطراف يف الاس امتع اإلهيا؛



معلية منح الرباءات يه معلية مبسطة ولكن شامةل تتيح اختاذ الإجراءات والقرارات يف الوقت املناسب؛ مع
الاس تجابة لحتياجات ا ألطراف املعنية واجملمتع اليت قد تتغري ابس مترار؛



تنطوي معلية البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة وحفصها عىل اإجراءات ومعليات معقدة لختاذ
القرارات وتتطلب موارد كثرية .ومن مث ،بُذلت هجود كبرية لس متثال تصممي العملية يف هذا اجملال .وسعي ًا اإىل
زايدة صالحية القرارات وتبس يط العملية ،أأدجمت العديد من املاكتب يف معليهتا اخلاصة ملنح الرباءات
رشأاكت دولية تتخذ أأشاك ًل متنوعة مثل الاس تعانة خبربات املاكتب ا ألخرى واس تخدام نواجت البحث
والفحص الصادرة عهنا؛



اإذا اكنت قطاعات خمتلفة من مكتب الرباءات أأو مؤسسة أأخرى تشارك يف العملية ،فقد يؤدي التنس يق
الفعال بني القطاعات اإىل زايدة صالحية واتساق ومشولية وحسن توقيت ووجاهة الإجراءات والقرارات؛



حرص ًا عىل تعزيز موثوقية الرباءات املمنوحة ،قد تُتاح ل ألطراف ا ألخرى اإماكنية املسامهة يف البحث عن حاةل
التقنية الصناعية السابقة .ومىت توفرت رشوط مؤاتية أأخرى ،تس ىن ل إالجراء الإداري أأن يوفر مسار ًا أأبسط
من التقايض للنظر يف صالحية الرباءات.

اس متثال املوارد البرشية
 .14ملا اكن اختاذ الإجراءات والقرارات يف مجيع مراحل العملية من صنع البرش ،فاإن اس متثال املوارد البرشية – سواء من
الناحية المكية أأو النوعية – يعدا مكو ًان من املكوانت املهمة للجودة يف معلية منح الرباءات .وبوجه عام ،يُعدا إارشاك الإدارة
والرئاسة وإادارة أأداء املوظفني عاملني هممني يف جودة العملية.
 .15وإادرأاكً ألن املوظفني املدر ن ابني جيد ًا واذلين ميتلكون املهارات الالزمة ألداء هماهمم ُ ُُه عنرص أأسايس من عنارص معلية
اجلودة ،توفر العديد من ماكتب الرباءات أأنشطة منتظمة يف ي
جماَل التدريب وتكوين الكفاءات ملوظفهيا .ويف كثري من
املدربون من املوظفني ذوي اخلربة يف مكتب الرباءات فقط وإامنا ينضم اإلهيم خرباء أأيض ًا .وسعي ًا اإىل حتسني
احلالت ،ل يكون ان
همارات البحث والفحص املتعلقة ابلرباءات ،توفر بعض املاكتب أأنشطة عامة لتكوين كفاءات الفاحصني فض ًال عن تدريهبم
عىل وضع نواجت البحث والفحص الصادرة عن ماكتب أأخرى يف س ياقها السلمي والاس تفادة مهنا .ويُعدا تبادل الفاحصني مع
املاكتب ا ألخرى لتبادل ومناقشة ممارسات الفحص يف املاكتب املعنية ،أأو التدريب يف أأثناء العمل ،أأو ادلورات التدريبية
لكها مفيد ًا ألنه تدريب معيل يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ابلعمل اليويم للمتدربني.
اس متثال ا ألدوات والبنية التحتية
 .16يس تعني موظفو ماكتب الرباءات بطائفة متنوعة من ا ألدوات والبىن التحتية الفنية يف اختاذ اإجراءات وقرارات أأكرث
صالحية وفعالية يف اإطار معلية منح الرباءات .وذلكل اعمتدت العديد من ماكتب الرباءات معليات تنفَّذ مبساعدة احلاسوب
لتبس يط اإجراءات الإيداع ،والفحص الشلكي ،والبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،والفحص املوضوعي ،ونرش
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تيرس وسائل التصال الرمقية التواصل داخل مكتب الرباءات الواحد وبني
طلبات الرباءات والرباءات .وإاضافة اإىل ذكل ،ن ا
موظفي املاكتب وخمتلف اجلهات اخلارجية املعنية.
 .17وفض ًال عن ذكل ،فاإن اإماكنية الاطالع عىل قواعد بياانت الرباءات وغريها تكتيس أأمهية حمورية يف أأن يتخذ
الفاحصون قرارات حصيحة .ويف هذا املقام ،تؤدي ا ألدوات واملنصات املعلوماتية دور ًا همامً يف اإاتحة املنشور من طلبات
تيرس احلصول عىل املعلومات املرتبطة بنواجت البحث والفحص الصادرة عن
الرباءات والرباءات وتبادلها بني املاكتب .فهيي ن ا
ماكتب أأخرى فامي خيص طلبات الرباءات املشرتكة .ويشهد ذكل اجملال تعاو ًان ثنائي ًا وإاقلميي ًا ودولي ًا وثيق ًا :اإذ تتيح بعض
املاكتب أأنظمهتا ادلاخلية للبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ملاكتب أأخرى أأو تساعد املاكتب املتعاونة معها يف
الاطالع عىل قواعد بياانت مدفوعة.
 .18وإاىل جانب ا ألدوات الفنية ،أأعدت العديد من ماكتب الرباءات توجهيات و أأدةل لإجراء الفحص الشلكي والبحث يف
حاةل التقنية الصناعية السابقة والفحص املوضوعي ،حرص ًا عىل أأن تكون الإجراءات والقرارات اليت يتخذها موظفوها
صاحلة ومتسقة.
 .19وكام هو َّ
مبني يف الشلك  ،1قد تؤثر نوعية اإجراءات املودعني وا ألطراف ا ألخرى يف معلية منح الرباءات :ويُقصد
بذكل مث ًال مدى استيفاء طلب الرباءة املوديع للرشوط القانونية أأو مدى وجاهة املعلومات اليت تقدهما ا ألطراف اإىل املكتب
عن حاةل التقنية الصناعية السابقة .وذلكل ،قد يكون من املس تحسن وضع أأدةل واحضة وموجزة وشامةل تساعد مس تخديم
نظام الرباءات يف الامتثال لعملية منح الرباءات املعقدة يف لك مكتب.
اس متثال معلية اإعالم امجلهور
 .20لعل وظيفة الكشف من راكئز نظام الرباءات .اإذ اإن اإاتحة احملتوايت الفنية والبياانت الببليوغرافية املدرجة يف طلبات
الرباءات والرباءات املمنوحة ونرش تكل املعلومات يف الوقت املناسب يكتس يان أأمهية حمورية يف معلية منح الرباءات .وفض ًال
عن ذكلُ ،خترج معلية منح الرباءات أأنواع ًا أأخرى من املعلومات قد تكون مفيدة ل ألطراف املعنية وامجلهور عام ًة ،مهنا الوضع
القانوين لطلبات الرباءات والرباءات ،والتقارير اليت تصدرها ماكتب الرباءات عن البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة
والفحص املوضوعي ،واملراسالت الرمسية بني مكتب الرباءات واملودعني أأو ا ألطراف ا ألخرى.
 .21ولعل دقة املعايري املنشورة من معايري اجلودة ا ألخرى اإىل جانب الإاتحة وحسن توقيت النرش .اإذ جيب أأن تتسم
قواعد البياانت وجسالت الرباءات ابملصداقية .وذلكل ،يتعني حتديهثا ابنتظام حىت تتضمن أأحدث البياانت
واملعلومات الوجهية.
 .22وقد أأبرزت مناقشات جلنة الرباءات بُعد ًا اإضافي ًا من أأبعاد اجلودة وهو نوعية التواصل بني مكتب الرباءات
واملس تخدمني .ول شك يف أأن رضورة التحيل مبهارات تواصل جيدة لنقل املعلومات اإىل الخرين بطريقة واحضة وموجزة ل
لبس فهيا رضور ٌة تنطبق عىل لك حوار مع املس تخدمني من الاس تفسار الهاتفي البس يط اإىل تقرير الفحص املوضوعي.
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اس متثال اإدارة العملية
 .23سعي ًا اإىل ضامن اس تدامة جودة معلية منح الرباءات ،ميكن تضمني الإطار التشغييل ملاكتب الرباءات معلية اإدارة
شامةل ومهنجية للجودة عوض ًا عن الاكتفاء ابس تعراض خطوة واحدة أأو اإجراء واحد مبعزل عن ابيق مكوانت العملية .وإادارة
اجلودة ل تركز عىل نتيجة العملية فقط وإامنا تركز عىل لك خطوة من خطوات تكل العملية.
 .24وتضمن اإدارة اجلودة عام ًة اتساق خمرجات العملية وإاماكنية التنبؤ هبا .ويتعني عىل ماكتب الرباءات أأن تواكب التغري
املس متر للبيئة اخلارجية وادلاخلية حىت تمتكن من حتقيق أأهدافها اخلاصة .وقد يأأخذ ذكل التغري أأشاك ًل عديدة مهنا تطور
الس ياسات الوطنية ،وتغري بيئة الابتاكر ،وظهور تكنولوجيات و أأدوات جديدة ،وزايدة عبء العمل .وميكن حتقيق الاتساق
وإاماكنية التنبؤ يف خمرجات معلية منح الرباءات بفعالية وكفاءة أأكربين ابإدراك أأن اإجراءات العملية يه لكها أأجزاء مرتابطة
حترك نظام ًا واحد ًا متسق ًا وينبغي اإدارهتا عىل ذكل ا ألساس.
 .25وتتكون اإدارة اجلودة عاد ًة من أأربع مكوانت رئيس ية يه ختطيط اجلودة؛ وضامن اجلودة؛ ومراقبة اجلودة؛ وحتسني
اجلودة .أأما ضامن اجلودة فيتحقق ابختاذ الإجراءات املهنجية أأو املزمعة الالزمة لتوفري ضام ًان اكفي ًا بأأن منتج ًا أأو خدم ًة ما
ستس تويف الرشوط احملددة .و أأما مراقبة اجلودة فهو العمل ادلؤوب عىل صون سالمة العملية فالثقة يف حتقيق النتيجة
املنشودة .ويعدا مجع احلقائق اليت مت نكان املاكتب من مراقبة الإجراءات املزمعة وقياسها وحتليلها وتكييفها يف مجيع مراحل
العملية ،وكذكل من حتسني خمرجات العملية ،جزء ًا أأساس ي ًا من اإدارة اجلودة .ويف كثري من ا ألحيان ،تكون تعقيبات
املس تخدمني جزء ًا من البياانت املس تخدمة يف الرصد والاس تعراض.
 .26ول شك يف أأن الطرائق عديدة لتحسني اجلودة ،غري أأن بعض ماكتب الرباءات سعت اإىل اعامتد نظاهما اخلاص ابإدارة
اجلودة وفق ًا ملعايري معرتف هبا – ويه غالب ًا مجموعة املعايري ( ISO 9001و أأحدهثا  .)ISO 9001:2015ومن اجلدير ابذلكر
أأن تكل املعايري تغطي معليات املؤسسات و أأنظمهتا وليس جودة اخلدمة املقدَّمة فع ًال .وخيتلف التنفيذ العميل ألنظمة اإدارة
اجلودة ابختالف املاكتب و أأجحاهما و أأعاملها .ومع ذكل ،ميكن اس تنباط بعض املبادئ العامة اليت تنطبق عىل لك نظام ،مهنا ما
ييل "1" :ينبغي أأن حيدد املكتب وظائفه بوضوح و أأن يوفر املوارد الالزمة (املوظفون واملباين واملرافق واملعدات والتدريب)
ألداء تكل الوظائف بفعالية؛ " "2وينبغي أأن يعمتد املكتب اإجراءات لضامن اجلودة مع وضع ترتيبات فعاةل لتعممي املعلومات
عىل موظفي املكتب ومجع تعليقاهتم؛ " "3وينبغي أأن يوفر املكتب ألية مراجعة تعمل عىل مراقبة أأداء املكتب وقياسه وحتليهل
وحتسينه ابس مترار.

أأمثةل عىل أأساليب التعامل مع جودة معلية منح الرباءات يف ماكتب الرباءات
 .27يعرض هذا القسم الفرعي أأمثةل معلية ألساليب التعامل مع جودة معلية منح الرباءات يف ماكتب الرباءات .فهو ن ايبني،
بعبارة أأخرى ،طرائق تعامل بعض املاكتب مع اخلصائص املوحضة أنف ًا جلودة معلية منح الرباءات وفق ًا لظروف معلها اخلاصة.
 .28فأأما يف اس متثال تصممي العملية وخطواهتا ،فقد اعمتدت العديد من املاكتب أليات لإدماج معلومات تمكيلية تق اندهما
أأطراف خارجية يف معلية منح الرباءات .ول شك يف أأن تكل املعلومات التمكيلية ،اليت ل ميكن لفاحيص الرباءات احلصول
علهيا بأأي طريقة أأخرى عىل الرمغ من وجاههتا احملمتةل للبت يف أأهلية منح الرباءة ،تساُه يف زايدة سالمة الإجراءات
والقرارات واكامتل البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة والفحص املوضوعي .وذلكل ،انهتجت املاكتب هنوج ًا خمتلفة
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للحصول عىل تكل املعلومات مهنا مجعها من أأطراف خارجية (عن طريق مالحظات ا ألطراف اخلارجية أأو اعرتاضها مث ًال)؛
أأو مجعها من ماكتب أأخرى (عن طريق تبادل تقارير البحث والفحص والتعاون يف أأعامل البحث والفحص مث ًال).
 .29و أأما يف اس متثال املوارد البرشية ،فقد أأجرت ماكتب الرباءات أأنشطة تدريبية متنوعة ملوظفهيا .وقد ورد اإىل جلنة
الرباءات تقارير عن أأساليب تدريب متنوعة ختص البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة والفحص .وتعرض الوثيقة بعض
تكل ا ألنشطة التدريبية.
 .30و أأما يف اس متثال ا ألدوات والبىن التحتية ،قدَّمت بعض املاكتب معلومات عن ا ألدوات واملنصات املعلوماتية اليت
تساعد يف معلية البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة والفحص .اإذ تتيح تكل ا ألدوات اإماكنية البحث يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة فض ًال عن الاطالع عىل تقارير البحث والفحص ،والوضع القانوين ،وحفص امللفات ،التبادل ادلوَل
للمعلومات والبياانت املرتبطة ابلرباءات.
 .31وقد بد أأت ماكتب الرباءات يف اس تخدام التقنيات القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي يف تيسري اإدارة أأعاملها وتقدمي
خدماهتا ،مبا يف ذكل يف معلية منح الرباءات .و ن اتبني التوجهيات وا ألدةل عام ًة طريقة تطبيق القوانني املعمول هبا عىل ممارسات
ماكتب الرباءات .ويطرح ظهور تكنولوجيات جديدة غالب ًا أأس ئةل جديدة عن التطبيق العميل ملعايري أأهلية منح الرباءات
لالخرتاعات املرتبطة بتكل اجملالت الفنية ادلقيقة .وذلكل ،أأعدت بعض املاكتب توجهيات لتوضيح تكل املسائل.
 .32و أأما يف اس متثال اإدارة العملية ،فتوحض الوثيقة أأنظمة اإدارة اجلودة يف بعض ماكتب الرباءات.
 .33ويُالحظ أأن ماكتب الرباءات تسعى اإىل اإقامة تعاون دوَل من أأجل اس متثال خمتلف مكوانت معليهتا .اإذ ُجترى
أأنشطة التدريب الرامية اإىل اكتساب اخلربات واملهارات الالزمة مث ًال ابلتعاون مع ماكتب الرباءات ا ألخرى ،و َّ
تنظم تبادلت
للفاحصني مع ماكتب الرباءات ا ألخرى من أأجل فهم القوانني واملامرسات السارية يف املاكتب ا ألخرى فتحسني الاس تفادة من
نواجت معلها .وتتيح ماكتب الرباءات ما دلهيا من معلومات وقواعد بياانت لغريها من أأجل تيسري البحث يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة .وفض ًال عن ذكلُ ،جترى أأعامل البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة والفحص ابلتعاون مع ماكتب
أأخرى عن طريق تبادل نواجت البحث والفحص مث ًال .وقد أأشارت املاكتب الصغرية والكبرية اإىل مزااي التعاون ادلوَل اإذ يزيد
أأو ي نمكال املوارد وا ألدوات املتاحة ويعزز الكفاءة والفعالية .ويبدو أأن أليات التعاون ادلوَل اخملتلفة هتدف اإىل تعزيز سالمة
ومشولية وحسن توقيت القرارات اليت يتخذها مكتب الرباءات املعين.
[هناية الوثيقة]

