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  قانون الرباءاتاملعنية بالدائمة اللجنة 
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2012مايو  25 إىل 21جنيف، من 

 
 

    اقرتاح من وفدي كندا واململكة املتحدة:استبيان بشأن جودة الرباءات
  األمانةمن إعدادثويقة 

يه ث الويقة هيتضمن مرفق هذ .1 نظر  شأن جودة الرباءات،  يان  تعلق اب تحدة  ندا واململكة ا فاقرتاحا من وفدي  للب ب ي مل سـتك
ند  رشوع جدول األعامل7لبيف إطار ا  .جودة الرباءات مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض: م من 

ية بإن أعضاء .2 نة ادلامئة ا ن ا قانون ملعللج
 .لنظر يف مضمون املرفقإىل ا مدعوون الرباءات

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 مقدمة أوال

سادسة .1 رشة لخالل ادلورة ا ية بع  ننة ادلامئة ا شرتك الرباءاتقانون ملعللج تحدة ابقرتاح  ندا واململكة ا م، تقدم وفدا  مل ك
شأن جودة الرباءات  سارات العمل وتقدمت بعض ادلول ). SCP/16/5(بلربانمج معل  شأن  ماألعضاء ابقرتاحات  ب

تعدة لاللزتام بربانمج العمل ودعت . نطاق برانمج العملاليت ميكن أن تدخل يف  مسـومل تكن بعض ادلول األعضاء 
يح نطاق العمل املقرتح" جودة الرباءات "عبارةلإىل وضع تعريف    .ضوتو

نةإىل ا) SCP/17/8 (م اقرتاح معدلِّقدو .2 رشة  سابعة  للجدلورة ا وحاول هذا الاقرتاح املعدل تقدمي تعريف واسع . عل
شم ييث  تخداهما، و" جودة الرباءات"تعاريف مجيع ل حب شغاالت األخرى اليت تناول سـاليت ميكن لدلول األعضاء ا نالا

نة رشة  سادسة  للجأثريت خالل ادلورة ا يح تعريف . عل نة أن حماوةل تو رشة  سابعة  بني خالل ادلورة ا ضلكن  للج ل عت
بل مل تكن انحجة" جودة الرباءات"بشأن   .ملقونطاق العمل ا

يا  عريفت ناث

تحدة يراين بأن للك دوةل عضو مصلحة يف جودة الرباءات داخل نظاهما .3 ندا واململكة ا ملال يزال وفدا  لكن من . ك
شأن جودة الرباءات تلفة  بالواحض أن لدلول األعضاء تعريفات  تعريفات . خم تلف ا شاف  يد ا لونرى أنه من ا خم سـتك ملف

ية تخدهما ادلول األعضاء داخل ماكتهبا الو ناليت  طسـ شرتك جلودة الرباءات ت ياغة تعريف  م بدل  لك وعرضه عىل ص
شأنهادلول األعضاء تفق  ب ليك   .ت

ثا  نطاق العمل لاث

شأن جودة الرباءات حتديد  .4 ند يف جدول األعامل  تحدة من خالل اقرتاح  ندا واململكة ا بمل يكن غرض وفدي  ب مل ك
هام وضع إطا يام به، بل اكن هد نة ا تعني عىل ا فالعمل اذلي  لق للج سارات العمل اليت ي مر ميكن أن تدخل يف نطاقه 

ّوقد قد. تقرتهحا ادلول األعضاء تدى ُ ندرج داخل هذا اإلطار  سارات العمل اليت  شأن  نم عدد من الاقرتاحات  ت م للمب
سات العامة ـي خالل ا شلك  جللاإللكرتوين، وأثريت  سارات العمل . شفهب شأن  نا أن معظم الاقرتاحات  موقد ال ب حظ

س مند إىل  يةتست بد سائل  ئأةل واحدة أو عدة  شلك أكرب من خالل . مم يح نطاق العمل  بونرى أنه من املمكن تو ض
سائل هذه ا شاف حلول  ملا لتك  .سـ

يان رابعا  سـتبالا

تخدهما ادلول األعضاء  .5 تعريفات واملعايري اليت  يح ا سـتو ل ض يح نطاق يف تل ساعدة عىل تو ضتعريف جودة الرباءات و للم
بل،  يان املرفقمن املقرتح ملقالعمل ا تمكل ادلول األعضاء الا سـتبأن  يان إىل . ث طي هذه الويقةتسـ سم الا سـتبو ينق

تعلق مبكوانت الاقرتاحني نارص  تثالثة   :ويهSCP/17/8  و SCP/16/5ع

نفاذ إىل املعلومات  .أ هاجودة عن لا لالرباءات وباد  ت

ية .ب ية ا ية ا نوتطوير ا لتقت لتح  لبن

سني اإلجراءات .ج  حتو

ئةل ند األ سـو تدى تست ها  بق تقد يقات اليت  نهتا الاقرتاحات وا سائل اليت  يان إىل ا نة يف الا ن ا سـ تعل تضم مل للمملضم ميل سـتب
نة سات العامة  للجاإللكرتوين وأثريت خالل ا  . جلل

يان .6 تكامل هذا الا سـتبوشجع ادلول األعضاء عىل ا سـ  . ن
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شأن جودة الرباءات يان  با  سـتب

يان ابمس  :سـتبقدمت اإلجاابت عن هذا الا

ب  .....................................................................................................................................................:دللا

تب  .................................................................................................................................................:ملكا

شخص بغي الاتصال بهلا  :ين اذلي 

 ...................................................................................................................................................:الامس

 ...................................................................................................................................................:الصفة

 .....................................................................................................................................: د اإللكرتوينالربي

هاتف  .................................................................................................................................................: لا
 ..................................................................................................................................................:الفاكس

سم األول نفاذ إىل املعلومات  لقا هاعن لا لجودة الرباءات وباد  :ت

تخدم" جودة الرباءات"تعاريف /تعريفهو ما  .1 تخدمة يف نظاممك الوطين؟/ملسـا  ملسـا

نة  .2 تخدمون معايري  يهل  معسـ تعريف جودة الرباءاتت  ليف نظاممك الوطين 
نظور الطلب؟  ال  / نعم  ممن 

 ، مفا يه هذه املعايري؟"نعم"إذا اكن الرد 

تأكد من أن الاخرتاع: جودة الاخرتاع )أ( تخدمون معايري  للهل   تسـ
 ال  / نعم  ؟عىل حنو اكفذو طابع اخرتاعي 

تخدمة "نعم"ذا اكن الرد إ شاط (ملسـ، مفا يه املعايري ا لنثال، ا تاكريالاخرتاعي أو م  ؟)بالا

ياغة طلب الرباءة )ب( تخدمون معايري : صجودة   للتأكد من أن الاخرتاعمعيّنة تسـهل 
  ال / نعم   يف الطلب؟ُوصف بوضوح

تخدمة؟"نعم"ذا اكن الرد إ  ملسـ، مفا يه املعايري ا

تخدمون .3 تعريف جودة الرباءاتتسـهل  نة يف نظاممك الوطين  ل معايري   معي
ية الفكرية؟ بمك املعين اب نظور  مللكمن    ال / نعم  مكتم

 ، مفا يه هذه املعايري؟"نعم"إذا اكن الرد 

بحث عن احل )أ( يةلجودة ا نا عاةل ا سابقةلص تخدمون : ل ا تأكد من أن الفاحصتسـهل  نة  للمعايري   معي
سابقة األ ية ا نا لحدد احلاةل ا ع  ال  / نعم  ؟قربلص

تخدمة، مفا يه املعايري"نعم"إذا اكن الرد   ؟ملسـ ا
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بحث )ب( تاجئ ا يل  لجودة  ن تأكد : حتل نة  تخدمون معايري  للهل  ي معسـ يةت نا ية ا عمن أن حاةل ا لص  لتقن
تعلق ابلطلب؟ يح يف ما  شلك  ميت  سابقة  يا حص ب   ال / نعم  قل

تخدمة، مفا يه املعايري"نعم"إذا اكن الرد   ؟ملسـ ا

يق األحاكم القانوية )ج( نجودة  تأكد من أن األحاكم القانوية: تطب نة  تخدمون معايري  نهل  لل ي معسـ  ت
ناسب؟احرت شلك  بقت  ممت و ب   ال / نعم  ط

تخدمة، مفا يه املعايري"نعم"إذا اكن الرد   ؟ملسـ ا

تعاون بني املودع والفاحص )د( تواصل: لجودة ا توى ا يمي  نة  تخدمون معايري  لهل  سـ ي مسـ مع  لتقت
  ال / نعم  بني الفاحص واملودع؟

تخدمة، مفا يه املعايري"نعم"إذا اكن الرد   ؟ملسـ ا 

هومة: نجودة األحاكم القانوية )ه( تأكد من أن األحاكم القانوية  نة  تخدمون معايري  مفهل  ن لل ي معسـ  ت
ية؟ يع األطراف ا تاحة  نو ملعمجل   ال / نعم  م

تخدمة ، مفا يه املعايري"نعم"إذا اكن الرد   ؟ملسـا

تحديد جودة الرباءات؟هل  .4 لتخدمون أي معايري أخرى يف نظاممك الوطين   تسـ
  ال/نعم  

تخدمة، مفا يه املعايري"نعم"إذا اكن الرد   ؟ملسـ ا

تأكد مهنا؟ .5 ية وا تحديد جودة الرباءات الو تخدم  ية احملددة اليت  لما يه األهداف الو ن ل سـ طن ت  ط

ية الفكريةما  .6 ية و ، إن وجدت،مللكيه األهداف احملددة ملاكتب ا تحديد جودة الرباءات الو تخدم  ناليت  ل طسـ ت
تأكد  مهنا؟ لوا

ثاين سم ا لا ية لق ية ا ية ا نتطوير ا لتقت لتح  :لبن

تدريب العلميلتقدمي وصف يرىج  .7 ليعة ا تأكد من جودة /طب ية الفكرية  تلقاه فاحصو ماكتب ا تقين اذلي  للا ي مللكل
نوحة؟ اتالرباء  ملما

تدريبلتقدمي وصف يرىج   .8 ليعة ا ية /القانوين طب تلقاه فاحصو ماكتب ا نظام القانوين اذلي  تدريب عىل ا مللكا ي ل ل
نوحة؟ تأكد من جودة الرباءات ا ملمالفكرية   لل

مليعة األعامل التقدمي وصف يرىج  .9 نظام الرباءاتنجزة طب تفعني  بمع ا تأكد من أن الرباءات املقدمة ملاكملن ت  ية لل طنبمك الو
ية؟ ية الفكرية يه ذات جودة عا ية اب لا مللكن  ملع

ياراته  .10 بحث و خما يه أدوات ا يات(ل نوحة؟) جماألهجزة والرب تأكد من جودة الرباءات ا تاحة للفاحص  ملما لل  مل



SCP/18/9 

Annex 

4 

ثالث سم ا لا  :حتسني اإلجراءات لق

يمي  .11 ية الفكرية الوطين  تب ا تخدمة داخل  يس احملددة ا تقما يه املقا مللك مك لي نوحة؟ملسـ ية ا ملمجودة الرباءات الو  طن

يمي جودة العمل اذلي  .12 ية الفكرية الوطين  تب ا تخدمة داخل  يس احملددة ا تقما يه املقا مللك مك لي ينجزه ملسـ
 الرباءات؟ فاحصو

تأكد من جودة تقدمي وصف آليرىج  .13 ية الفكرية  بمك الوطين املعين اب تخدمة داخل  بة اجلودة ا لليات مرا ت سـ مللكل مكق مل
نوحة وجودة العمل اذلي يقوم به فاحصو الرباءات؟الرباءات   ملما

بمك تقدمي وصف أليرىج  .14 توفر علهيا  تنظمة إدارة اجلودة اليت  تأكد من جودة الوطين مكي ية الفكرية  للاملعين اب مللك
 الرباءات؟

بمك كيف  .15 تتخدم  مكسـ نجزة يف اخلارجالوطين ي بحث والفحص ا ملأعامل ا تأكد من جودة الرباءات؟ل  لل 

نجزة يف ما ا .16 بحث والفحص ا تخدام أعامل ا ية الفكرية يف ا بمك الوطين املعين اب ها  ملتحدايت اليت يوا ل سـ ت مللكل مكهج
تأكد من جودة الرباءات؟  للاخلارج 

نجزة يف اخلارج؟ .17 بحث والفحص ا تخدام أعامل ا متةل يف ا بات ا تغلب عىل ا مليف ميكن ا ل سـ ل حملك  لعق

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


