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المرفق 
 

جدول األعمال لتطوير نظام البراءات الدولي : 
التدابير والتساؤالت المطروحة للبحث 

 
 

ــير والتسـاؤالت التـي يمكـن بحثـها فـي إطـار عمليـة إعـادة هيكلـة نظـام  يرد أدناه عدد من التداب
ــاوين متفرقـة . والغايـة مـن تلـك التدابـير والتسـاؤالت أن تكـون  البراءات الدولي . وقد تم جمعها تحت عن
توضيحية دون أن تكون شاملة وهي تتناول المسائل المتعلقة بالمبادئ العامة واإلجراءات . وقد يـرد ذآـر 
بعض المسائل تحت عناوين متعددة . ويمكن تناول العديد من المسائل المذآورة في سياق مناقشات اللجنـة 
الدائمة المعنية بقانون البراءات حول التنسـيق الموضوعـي أو فـي سـياق إصـالح معـاهدة التعـاون بشـأن 

البراءات . ولعل التعليقات على هذه الوثيقة توحي بمسائل إضافية يمكن بحثها . 
 

السياسات العامة وهيكل نظام البراءات الدولي 
 

ــة موسـعة لألنظمـة المتاحـة وال  هل ينبغي أن يعتمد هيكل نظام البراءات الدولي المعدل على بني -١
سيما على إجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات أو ينبغي إعداد هيكل جديد ؟ 

 
ــرط تحقيـق تقـدم  وهل ينبغي اعتماد إجراءات معترف بها دوليًا تسمح بمنح حقوق موضوعية ش -٢

في تنسيق قوانين البراءات الموضوعي ؟ 
 

ــاع مودعـي الطلبـات فـي البلـدان الناميـة والبلـدان األقـل نمـوًا والبلـدان  وآيف ينبغي تعزيز انتف -٣
المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ؟ 

 
ــي نظـام الـبراءات الدولـي ؟  وما هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به أنظمة البراءات اإلقليمية ف -٤
ــة أخـرى ؟ وتشـمل المسـائل التـي  وهل ينبغي تشجيع مجموعات البلدان على إنشاء أنظمة إقليمي
ينبغي النظر فيها لدى تحديد شكل أي نظـام إقليمـي إمكانيـة التصـدي للتحديـات الحاليـة بالنسـبة 

لعبء العمل . 
 

وهل ينبغي إعادة النظر في ضرورة اشتراط مكاتب البراءات بحث آل طلب وفحصه على وجه  -٥
ــم الحـق ألهليـة االخـتراع للـبراءة  تام قبل منح البراءة مع مراعاة الخيارات الالزمة إلجراء تقيي

بناء على طلب مودعي الطلبات أو مكاتب البراءات أو جهات أخرى ؟ 
 

وهل ينبغي إجراء دراسات مستفيضة ومتسقة دوليًا فــي مجـاالت التكنولوجيـا الجديـدة أو حديثـة  -٦
العهد ؟ 

 
ــداد الطلبـات وال سـيما لتحريـر مطـالب الـبراءات  وهل ينبغي التحقيق في نظام مقبول دوليًا إلع -٧

وتفسيرها ؟ 
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الخدمات المتاحة للمنتفعين 
 

ــبراءات  باإلضافة إلى معاهدة قانون البراءات والبرنامج الحالي إلصالح معاهدة التعاون بشأن ال -٨
هل ينبغي وضع مشروعات أخرى تستهدف تبسيط العمليات واإلجراءات وتيسيرها مع تخفيض 
ــة الطلبـات أو التخلـص منـها مـع  التكاليف والحد من اإلجراءات الشكلية غير الضرورية لمعالج

ضمان جودة عمليتي البحث والفحص ؟ 
 

وهل ينبغي توفير خدمات لمنح البراءات يمكن لمودعي الطلبات االنتفاع بها بســهولة وتسـتجيب  -٩
للتوقعات وترتكز على عمليات سريعة وواسعة النطاق على االنترنت ؟ وآيف يمكن توفيرها ؟ 

 
وتعزيز إجراءات المعالجة السريعة وفقًا لالحتياجات التجارية والقيمة التجارية والعمر التجاري  -١٠
لالختراعات بما في ذلك اختيار مودعي الطلبات إلجراءات سريعة أو مؤجلة بحكم الظروف . 

 
التكاليف 

 
هل يمكن توفير وسائل بديلة منخفضة التكلفــة وعاليـة الجـودة لضمـان حمايـة الـبراءات لصـالح  -١١
ــي  المنتفعيـن المحتمليـن (أي المخـترعون والشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة والعديـد مـن مودع
الطلبات في البلدان النامية والبلدان األقل نموًا والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر) الذين ال 
ــة فـي الوقـت الحـاضر ألنـها تـترتب علـى تكـاليف  يمكنهم الحصول على حماية البراءات الدولي

باهظة ؟ 
 

البحث والفحص 
 

ــاق عمـل مكـاتب الـبراءات مـن حيـث السياسـات  هل ينبغي إجراء دراسات تستهدف ضمان اتس -١٢
والعمليات واإلجراءات المتعلقة بالبحث والفحص ؟ 

 
وما هي االحتماالت المتاحة لدعم تبادل قواعد بيانات البحث ؟  -١٣

 
وما هي االحتماالت المتاحة لتعزيز أهمية إجراءات البحث والفحص الحالية ؟  -١٤

 
وهل هناك وسائل بديلة للحصول على نتائج البحث بتعزيز االنتفاع بقواعد بيانات البحث المتاحة  -١٥
ــات للكشـف عـن حالـة التقنيـة  في السوق إن أمكن األمر وتوفير الشروط القانونية لمودعي الطلب
الصناعية السابقة وإتاحة مساهمات الغير الطوعية (ربما مع اغفال المصدر عبر االنترنت) فــي 

أعمال البحث ؟ 
 

وهـل ينبغـي لمختلـف المكـاتب إتاحـة إجـراءات متعـددة أو إضافيـة أو منسـقة لمباشـرة البحـــث  -١٦
والفحص ؟ 

 
وهل يمكن تبسيط بعض جوانب إجراءات البحث والفحص بدمج تلك اإلجراءات وتيسير معالجة  -١٧
الطلبات التي تتضمن الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينيــة وتسـهيل اإلجـراءات 

في حال انعدام وحدة االختراع ؟ 
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تبادل المعلومات والموارد بين مكاتب البراءات 
 

هل يمكن النظر فيما يلي : 
 

ــادل األدوات المشـترآة (مثـل قواعـد بيانـات البحـث وتقنيـات الترجمـة المعتمـدة علـى  تعزيز تب -١٨
الحاسوب وتقارير البحــث والفحـص والنشـر السـاري علـى الصعيـد الدولـي والسـجل المشـترك 
للبراءات الممنوحة) وإمكانية استناد المكاتب األخرى (بما فيها المكاتب الصغيرة والمكاتب غير 

الفاحصة) إلى تقارير البحث والفحص باعتبارها تفيد بوجهات نظر غير ملزمة ؟ 
 

ــهارات وتحسـين االنتفـاع بـالموارد  وبرامج تبادل الخبراء بين المكاتب لدعم تدفق الخبرات والم -١٩
بين المكاتب إلى أقصى حد ؟ 

 
وتخصص مكاتب البراءات فــي مجـاالت تقنيـة محـددة وفـي لغـات معينـة مـن جهـة وتخصـص  -٢٠
ــك يسـتدعي وضـع  المهارات والموارد في مجالي الفحص والبحث من جهة أخرى ، علما بأن ذل

سياسات تنظيمية وتنفيذية جديدة مشترآة بين المكاتب ؟ 
 

ــبر مـن الفعاليـة والشـمول  ورصد معالجة الطلبات في مكاتب البراءات على نحو يتسم بدرجة أآ -٢١
وفقًا لمختلف األنظمة الوطنية واإلقليمية والدولية ؟ 

 
تجنب ازدواج العمل غير الضروري 

 
هل هناك سبل تسمح بالحد من ازدواج العمل وال سيما فيمــا يتعلـق بـإجراءات البحـث والفحـص  -٢٢
وتؤدي إلى تخفيض التكاليف المستحقة على مودعــي الطلبـات والمكـاتب ؟ وينطـوي ذلـك علـى 
تعزيز االعتراف بنتائج أعمــال المكـاتب األخـرى أو اسـتغاللها . وهـل يمكـن اعتمـاد إجـراءات 
واسعة النطاق تسمح لمكاتب البراءات باالستناد إلى نتائج أعمال مكاتب أخرى مثل نتـائج نظـام 

مرآزي لرصد جميع الطلبات يمكن المكاتب من تجنب ازدواج العمل ؟ 
 

وهل هناك سبل تسمح باالعتراف بنتائج الفحص اإليجابية في مكاتب البراءات األخرى ؟  -٢٣
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 

آيـف يمكـن لمودعـي الطلبـات والمكـاتب تعزيـز االنتفـاع بتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت  -٢٤
الحديثة للحصول على الحقوق المشمولة بالبراءات ؟ 
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تزويد الجمهور بالمعلومات 
 

ــبراءات أو مـا إذا آـان  هل هناك سبل تسمح للغير ببيان ما إذا آان من المرجح أن يمنح مكتب لل -٢٥
قـد منـح بـراءة مـا فـي أقـرب وقـت ممكـن ؟ وتشـمل القضايـا التـي يمكـن بحثـها النشـر الدولــي 
اإللكتروني وإصدار تقارير الفحص التمهيدي الدولي وتعزيز االستعانة بالترجمة المعتمــدة علـى 
الحاسوب وإمكانية نفاذ جميع المكاتب والغير إلى الملفات في أي وقت بعــد نشـر الطلـب وإتاحـة 

سجل مشترك للبراءات الممنوحة . 
 

التوجه نحو الترخيص والتسويق 
 

تشمل القضايا التي يمكن تناولها هنا ضرورة إعداد آليات وبرامج تضمن ما يلي : 
 

دعـم الـترخيص الدولـي والعمليـات التجاريـة األخـرى بمـا فـي ذلـك االتفاقـات بشـــأن التطويــر  -٢٦
والتصنيع والبيع والتسويق ونقل التكنولوجيا . 

 
ـــر وتقييــم  والمسـاعدة علـى تحديـد األدوات الالزمـة لدعـم األنشـطة فـي مجـال البحـث والتطوي -٢٧

التكنولوجيا المشمولة بالبراءات وتسويقها . 
 

وتطبيق النظام على نحو موثوق به بحيث يدعــم االسـتثمار الدولـي فيمـا يتعلـق مثـال بـالقرارات  -٢٨
المتخذة بشأن أهلية اختراع للبراءة . 

 
تسوية المنازعات بعد منح البراءة 

 
هل هناك أية امكانيات جديدة لتسوية المنازعات بشأن التعــدي وصالحيـة الـبراءة علـى الصعيـد  -٢٩
الدولي بتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات واللجــوء مثـًال إلـى محكـم خبـير وفقـًا إلجـراءات 

التحكيم في الويبو ؟ 
 

مكاتب البراءات الصغيرة 
 

ما هي الخدمات االستشارية وخدمات المساعدة التي ينبغي إتاحتها إلدارات الـبراءات الصغـيرة  -٣٠
والمتوسطة فيما يتعلق بتطبيق األنظمة الرامية إلى معالجة الطلبات قبل منح البراءات ؟ 

 
التعاون ألغراض التنمية 

 
ما هي الخدمات االستشارية وخدمات المساعدة التي ينبغي تقديمها لتعزيز الترآيز علـى التنميـة  -٣١
ــتثمار ونقـل التكنولوجيـا فيسـاهم  بحيث يشجع نظام البراءات تطوير أنشطة تجارية جديدة واالس

في إيجاد فرص للعمل وتكوين الثروات ؟ 
 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 


