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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة الثالثة والعشرون

جنيف ،من  30نومفرب اإىل  4ديسمرب 2015
اقرتاح وفد الواليات املتحدة األمريكية بشأن الدراسة عن تقاسم العمل

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن ادلراةة عن تقامس العمل ،لتناوهل
ابلنظر يف اإطار البند  6من مرشوع جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ل ك أننظمة عالعرتا..

 .2اإن أنعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات مدعوون اإىل النظر يف حمتوايت املرفق.
[ييل ل ك املرفق]
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املرفق

اقرتاح بشأأن ادلراةة عن تقامس العمل
 .1لقد زادت متطلبات العمل اذلي اضطلعت به ماكتب الرباءات خالل العقود املاضية بطرق ش ىت ،اإل زاد عدد
طلبات الرباءات املودعة ،ما يبني أنمهية امللكية الفكرية ابلنس بة اإىل عالقتصاد العاملي .وجرت العادة عىل أنن يودع املودعون
الطلبات املتعلقة ابلرباءات يف اختصاصات قضائية خمتلفة ،ةاعني اإىل حامية ابتاكراهتم .انهيك عن أنن التكنولوجيا ل تفتأأ
تزداد تعقيدا ،ما يس تلزم التسلح مبعارف متخصصة لفهم وتقيمي مواضيع العديد من طلبات الرباءات.
 .2وخالل الفرتة لاهتا زاد جحم املعارف املتاحة ،وهو ما جتىل يف عدد الرباءات واملنشورات ا ألخرى اليت تعرف أنحدث
أنشاكل التكنولوجيا .ويتعذر عىل الفاحصني عادة العثور عىل هذه املعارف ،لكوهنا موجودة بلغات ل يأألفوهنا ،أنو لوجودها يف
اجملموعات ا ألجنبية فقط ،أنو لفر .قيود أنخرى عىل املعلومات املتاحة لفرادى ماكتب الرباءات.
 .3وملا اكنت ماكتب الرباءات يف ش ىت أنرجاء العامل تعاين من قةل املوارد ،فقد أنعدت أندوات ملواهجة تكل املشالك ،مع
احلفاظ يف الوقت لاته عىل النوعية املرتفعة لنتاجئ معلها ،ولعل أنبرز هذه ا ألدوات هو تقامس العمل .فتقامس العمل أنداة
تس تعني هبا ماكتب الرباءات عىل مس توى أنةايس ،للحد من جحم ا ألعامل املتكررة اليت تقوم هبا ،عن طريق اإعادة اة تخدام
ما أنجنزته املاكتب ا ألخرى من معل حيال طلبات الرباءات ،قدر الإماكن .فبعد أنن يقوم مكتب ابلبحث يف طلب براءة
وحفصه ،تس تعني املاكتب ا ألخرى بنتاجئ هذا البحث والفحص يف تيسري ما تنجزه يه من حبث/حفص يف طلب وجيه.
 .4وميكن أنن يعود تقامس العمل بفوائد مجة عىل املاكتب املعنية عندما تمتتع بقدرات ونقاط قوة خمتلفة .فاملاكتب اليت
تس تخدم لغات خمتلفة يف معلها أنو اليت تس تعني خبرباء يف جمالت تقنية خمتلفة مثال ميكهنا أنن تساعد بعضها عىل اإجراء
البحث والفحص عىل حنو أنفضل .ويف العديد من احلالت قد جتري بعض املاكتب البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة
املتعلقة ببعض طلبات الرباءات بطريقة أنبسط و أنكرث جناعة عن ماكتب أنخرى ،ويعود ل ك جزئيا اإىل عدم اطالع مجيع
املاكتب عىل القدر لاته من مجموعات حاةل التقنية الصناعية السابقة الوطنية ،وعدم تفرغ العدد لاته من فاحيص الرباءات
اذلين ميكهنم فهم بعض اللغات ،والفاحصني اذلين حيظون خبربة تقنية متخصصة.
 .5وحىت املاكتب الكربى ،مثل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،ميكن أنن تواجه صعوابت يف
اة تخدام حاةل التقنية الصناعية السابقة املتاحة بلغة نأجنبية و /أنو املتاحة يف اجملموعات الوطنية دلى ماكتب أنخرى .وابلتايل
قد يكون تطوير لك تكل القدرات دلى لك مكتب املاكتب أنمرا صعبا اإن مل يكن مس تحيال وملكفا للغالية.
 .6وليس تقامس العمل ابملفهوم اجلديد .فقبل أنن ترشع املاكتب يف وضع مرشوعات رمسية لتقامس العمل ،اكن فاحصو
الرباءات أنحياان يطلبون "نأن يتقدم املتقدم بطلب احلصول عىل براءة اخرتاع املعلومات املتعلقة بطلبات اماثةل تقدم هبا يف
بدلان نأجنبية أنو براءات منحت هل فهيا" (اتفاق تريبس (املادة (29ب))) .واة تفاد الفاحصون أنحياان من نتاجئ البحث
السابقة يف الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإجراء البحث والفحص اخلاص هبم.
 .7وةعيا اإىل تعزيز مناقشة حول تقامس العمل يف اللجنة ،قدمت ادلامنرك اقرتاحا يف الوثيقة  SCP/17/7بشأأن هذا
املوضوع املطروح عىل جدول ا ألعامل .وينطوي هذا عالقرتاح عىل اة تبيان يطلب من ادلول ا ألعضاء أنن تعر .خرباهتا
بشأأن ( أن) الطريقة اليت تس تخدم هبا املاكتب الوطنية أنعامل البحث والفحص ا ألجنبية "2" ،والفوائد املرتتبة عىل اة تخدام
هذا العمل ا ألجنيب وما يواهجه اة تخداهما من حتدايت وكيفية التغلب عىل العقبات احملمتةل.
 .8وقد نوقش تقامس العمل خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة املنعقدة يف الفرتة من  3اإىل  7نومفرب  ،2014يف اإطار
جلسة تشاركية حول "التجارب اخلاصة بتقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل" .وخالل تكل ادلورة انقش العديد من
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املاكتب اة تعانهتا بتقامس العمل يوميا .ولكر العديد من املاكتب أنن تقامس العمل جزء ل يتجز أن من معلها ،و أنن تقامس العمل يف
العديد من احلالت رضوري ومن دونه ة تقو .كثريا قدرهتا عىل اإجراء حبث وحفص جيدين.
 .9ولكر وفد أنةرتاليا عىل ةبيل املثال أنن مكتب أنةرتاليا للملكية الفكرية لو مل يتعاون مع املاكتب ا ألخرى ويتقامس
العمل معها ولو أنجرى حبثا دوليا اكمال يف لك طلب يس تلمه ،لتتطلب ا ألمر تعيني عدد هائل من فاحيص الرباءات ،ولفر.
ل ك تاكليف هائةل عىل عاتق املودعني .و أنشار الوفد أنيضا اإىل أنن تقامس العمل يتيح للفاحصني يف املكتب تركزي هجودمه عىل
احلالت املعقدة املودعة ألول مرة دلى مكتب أنةرتاليا.
 .10وحتدثت وفود عدة من ماكتب بدلان انمية وبدلان متقدمة أنيضا وانقشت مسأأةل تقامس العمل .و أنشارت بعض الوفود
اإىل أنهنا اة تفادت من نتاجئ معل املاكتب ا ألخرى يف اإجراء البحث والفحص .و أنشارت وفود أنخرى اإىل أنهنا تس تعني بعدد
قليل من الفاحصني ،وابلتايل فاإهنا تس تفيد من نتاجئ العمل املفيد اذلي تنجزه املاكتب ا ألخرى.
 .11وإاننا لرنى أنن تقامس العمل والتعاون ادلويل ميكن أنن يكوان أنداتني قويتني تسهامن يف زايدة فعالية معل ماكتب
الرباءات وجناعته ،وميكن أنن يكوان حامسني ملساعدة املاكتب عىل منح براءات عالية اجلودة وبفعالية .وميكن لتقامس العمل،
هو وتكوين الكفاءات والتدريب واملساعدة التقنية ،نأن يكون طريقة فعاةل تس تعني هبا املاكتب لتحسني ةري معلها .وعليه
فاإننا نقرتح الربانمج التايل:

كيف ميكن لتقامس العمل أنن يزيد من قدرات ماكتب الرباءات
 .12ةعيا اإىل تعميق فهم الإماكنيات اليت يتيحها تقامس العمل ابلنس بة اإىل ةري ماكتب الرباءات ،نقرتح نأن توجه اللجنة
ا ألمانة اإىل اإجراء دراةة عام إالا اكنت برامج تقامس العمل والتعاون ادلويل بني ماكتب الرباءات ،وتنفيذها ،ميكن نأن يساعدا
املاكتب املتعاونة عىل اإجراء البحث والفحص مبزيد من الفعالية وعىل منح براءات عالية اجلودة ابلة تعانة ابلعمل اذلي تنجزه
املاكتب ا ألخرى ،وإان اكن ا ألمر كذ ك ففي نأية ظروف.
 .13وللقيام هبذه ادلراةة ة تجمع ا ألمانة معلومات من ادلول ا ألعضاء عن جتارهبا يف جمال برامج تقامس العمل .وة تجمع
أنيضا املعلومات عن طريقة تطبيق تقامس العمل بني املاكتب ،وعن تأأثريه يف البحث يف طلبات الرباءات وحفصها يف تكل
املاكتب .وةينصب الرتكزي مثال عىل كيفية عالرتقاء بقدرات املاكتب احملدودة من خالل عالة تعانة بتقامس العمل.
 .14وادلراةة اليت نقرتح نأن تقوم هبا أنمانة اللجنة ة تتناول أنيضا ا ألدوات اليت اة تخدمهتا املاكتب لتبادل املعلومات ،مثل
منصة  WIPO CASEوامللف العاملي وغريهام من أننظمة امللفات الإلكرتونية ،وة تتناول أنيضا القصور اليت واهجهتا والفوائد
اليت جنهتا هذه املاكتب عند اة تخدام تكل ا ألدوات .وةتس تطلع ادلراةة أنيضا نتاجئ العمل اليت تتقامسها املاكتب واليت
يس تفيد هبا الفاحصون ،وةتس تطلع أنيضا أنفضل طريقة لتقامس تكل النتاجئ .وعند عر .ادلراةة ،نطلب عر .تكل
ا ألدوات ليك يفهم احلارضون يف اجامتع اللجنة عىل حنو أنفضل ما ينطوي عليه تقامس العمل.

تبادل عالةرتاتيجيات اليت يتبعها الفاحصون يف البحث
 .15عندما يقوم الفاحصون ابلبحث املؤمتت يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فاإهنم يعدون مجموعة من اة تفسارات
البحث للكشف عن حاةل التقنية الصناعية السابقة الأكرث جناعة .وحتفظ مصطلحات البحث وما يرتبط هبا من منطق معوما
يف ملف الطلب .وةتس تفيد املاكتب من عالطالع عىل منطق البحث اذلي اة تخدمته ماكتب أنخرى أنجرت ابلفعل
الفحص يف الطلبات الوجهية .وإاننا نقرتح نأن جتري اللجنة دراةة/دراةة اة تقصائية لآراء ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق
ابةرتاتيجيات تقامس البحث.
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توافر مجموعات حاةل التقنية الصناعية السابقة
 .16من الرضوري عالطالع عىل أنكرب قدر امكن من حاةل التقنية الصناعية السابقة الوجهية لإجراء حبث عايل اجلودة.
وتوجد بعض حمتوايت حاةل التقنية الصناعية السابقة فقط يف بعض اجملموعات الوطنية اليت ل تتاح للماكتب ا ألخرى .وإاننا
نقرتح نأن تدرس ا ألمانة فوائد اإاتحة حاةل التقنية الصناعية السابقة والعراقيل اليت حيمتل نأن تعيق اإاتحهتا مجليع املاكتب ،ول ك
مثال من خالل منصة لتكنولوجيا املعلومات.
[هناية املرفق والوثيقة]

