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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  11اإىل  15ديسمرب 2017

ّ
الردود احملدثة على االستبيان بشأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني مكاتب
الرباءات يف جمايل البحث والفحص (اجلزء الثاني)

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) يف دورهتا السادسة والعرشين املعقودة يف جنيف يف الفرتة من 3
اإىل  6يوليو  2017عىل أأن توافهيا ا ألمانة يف دورهتا السابعة والعرشين بوثيقة مجمعة حمدّثة تلخص فهيا الردود الإضافية عىل
الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص .وهذه الوثيقة يه اجلزء
الثاين من ذكل التجميع احملدّث اذلي يلخص الردود الواردة عىل ا ألس ئةل  2اإىل  6من الاس تبيان .وميكن الاطالع عىل املقدمة
العامة لالس تبيان وملخص الردود عىل السؤال  1يف اجلزء ا ألول من التجميع احملدّث يف الوثيقة .SCP/27/4

السؤال 2
ما يه أأنواع التعاون بني مكتبمك وماكتب الرباءات ا ألخرى فامي خيص البحث والفحص؟ قد تشمل أأنواع التعاون عىل سبيل
املثال النفاذ اإىل واثئق املاكتب ا ألخرى أأو قواعد بياانهتا ،أأو اس تخدام ما يتوفر دلهيا من نواجت معل وخربات وموارد يف جمايل
البحث والفحص ،أأو البحث والفحص التعاونيني ،أأو الاس تعانة مبصادر خارجية لإجراء البحث والفحص.
 .2تُظهر الردود التعاون الواسع بني ماكتب امللكية الفكرية عىل ا ألصعدة الثنائية وا إلقلميية وادلولية .وقد يكون التعاون بني
ماكتب البدلان املتقدمة أأو بني ماكتب البدلان النامية والبدلان املتقدمة أأو بني ماكتب البدلان النامية .واختذ ذكل التعاون أأشاك ًل
ش ىت مهنا تبادل معلومات الرباءات و أأدوات البحث ،وإاجراء البحث والفحص لفائدة ماكتب أأخرى ،واملساعدة يف تدريب
موظفي ماكتب أأخرى وتكوين كفاءاهتم ،وتبادل نواجت البحث والفحص ،والتعاون عىل البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة
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وحفصها .وعىل الرمغ من أأنه ينبغي الرجوع اإىل الردود ا ألصلية عىل الاس تبيان 1لستيعاب املدى الاكمل ذلكل التعاونُ ،أدرج يف
الفقرات التالية موجز جملالت التعاون الس بعة الأكرث ورود ًا يف الردود.
الوصول اإىل الواثئق/قواعد البياانت /أأنظمة البحث يف املاكتب ا ألخرى
2

 .3اإىل جانب التبادل ادلويل لواثئق الرباءات ،تتيح بعض ماكتب امللكية الفكرية أأنظمة البحث ادلاخلية ملاكتب أأخرى.
وإاضافة اإىل ذكل ،توفر ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات للماكتب املتعاونة معهام اإماكنية
الوصول اإىل قواعد بياانت مدفوعة.
اس تخدام نواجت البحث والفحص اليت تعدّها ماكتب أأخرى
 .4يف العديد من املاكتب ،يسرتجع الفاحصون املعلومات املتعلقة ابلبحث والفحص الذلين جترهيام املاكتب ا ألخرى فامي يتعلق
ابلخرتاع نفسه ويس تخدموهنا كنقطة انطالق للبحث والفحص الوطنيني 3.وميكن اسرتجاع تقارير البحث والفحص والقرارات
املتعلقة ابلعرتاض ومعلومات عن الوضع القانوين ،من بني أأمور أأخرى ،من قواعد البياانت الوطنية/ا إلقلميية أأو املنصات
ا إلقلميية/املتعددة ا ألطراف مثل نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ( )WIPO CASEكام يرد ابإجياز يف ملخص الردود
عىل السؤال  4من الاس تبيان.
 .5وحصيح أأنه ميكن لفاحص أأي مكتب أأن يسرتجع تكل املعلومات من قواعد البياانت اجملانية واملتاحة للجمهور ،ولكن
ردود املاكتب اليت أأشارت اإىل ذكل النوع من التعاون تبني أأن مديرهيا يتخذون تدابري لهتيئة بيئة حتفز اس تخدام نواجت البحث
والفحص الصادرة عن ماكتب أأخرى حيامث اكن ذكل مالمئ ًا ومن دون املساس ابلزتاهما بفحص طلبات الرباءات امتثا ًل للقانون
الوطين .وقد يأأيت ذكل يف صورة مبادرة أأحادية اجلانب أأو يف اإطار مبادرات إاقلميية/دولية ،مثل برانمج بروسور
( ،4)PROSURأأو مجموعة فانكوفر ،5أأو نظام دمع البحث يف طلبات الرباءات لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية
( ،6)CADOPATأأو برانمج تعاون رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا يف حفص الرباءات ( 7)ASPECأأو املسار الرسيع ملعاجلة
الرباءات .8وميكن الاطالع عىل تفاصيل تكل املبادرات من خالل صفحة الويبو الإلكرتونية املعنونة "تقامس العمل ادلويل
وا ألنشطة التعاونية ادلولية يف جمال البحث يف طلبات الرباءات وحفصها" 9.وتنطوي بعض املبادرات عىل تعاون أأوسع نطاق ًا
يتجاوز تبادل التقارير واس تخداهما .فعىل سبيل املثال ،حتلل مجموعة فانكوفر ،يف اإطار برانمج ضبط اجلودة املشرتك بني
املاكتب ،العمل املشرتك بني املاكتب عىل احلالت املامثةل من أأجل وضع هنوج مشرتكة لسرتاتيجيات البحث ،10وتيرس "مجموعة
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.http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html
توفر ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية ( )Rospatentلاكزاخس تان اإماكنية الوصول اإىل نظام البحث اخلاص هبا ( ،)PatSearchويتيح املكتب ا ألورويب
للرباءات أأداة البحث اخلاصة به ( )EPOQUEnetدلول ا ألعضاء وملكتبني إاقلمييني و 14مكتبا وطنيا من غري أأعضاء املكتب ا ألورويب للرباءات .ووقعت
الرشاكت وجلنة امللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا مذكرة تفامه مع املكتب ا ألورويب للرباءات للتعاون بشأأن أأفضل ممارسات البحث والفحص ،مبا يف ذكل
الوصول اإىل أأداة البحث ( )EPOQUEnetوتدريب الفاحصني.
ردود الأرجنتني والمنسا وكندا وش ييل والصني وكوس تارياك وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وإاس تونيا وفنلندا وجورجيا و أأملانيا وهنغاراي وإايران (مجهورية-
الإسالمية) والياابن وا ألردن وكينيا واملكس يك ومودلوفا واملغرب والفلبني ورومانيا واململكة العربية السعودية واتيلند وتركيا واململكة املتحدة والولايت
املتحدة ا ألمريكية وزامبيا واملكتب ا ألورويب ال آس يوي للرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات.
ردود الأرجنتني والربازيل وش ييل وإاكوادور.
ردا كندا واململكة املتحدة.
مي
ردود كوس تارياك وامجلهورية ادلو نيكية والسلفادور وهندوراس واملكس يك.
ردود مكبوداي وس نغافورة واتيالند.
أ
ردود الأرجنتني والمنسا والربازيل وكندا والصني وكولومبيا وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وإاكوادور وإاس تونيا وأملانيا وهنغاراي والياابن واملكس يك واملغرب
والفلبني والربتغال ومجهورية كوراي ورومانيا وإاس بانيا واتيلند وتركيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات
واملكتب ا ألورويب للرباءات.
http://www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing
رد اململكة املتحدة.
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ممارسات رابطة أأمم جنوب رشيق أآس يا لفاحيص الرباءات" تبادل أأفضل ممارسات البحث والفحص بني ماكتب منطقة الآس يان
وتعميق فهمها.

11

البحث والفحص التعاونيان
 .6اضطلعت بعض املاكتب مببادرات تعاونية للبحث والفحص .فدلى مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
برانجمان رائدان ،أأحدهام مع مكتب الياابن للرباءات والآخر مع املكتب الكوري للملكية الفكرية .12ويف اإطار التعاون بني
املاكتب امخلسة للملكية الفكرية ،جيري حالي ًا تنفيذ برانمج رائد اثلث بشأأن البحث والفحص التعاونيني .13ويف هذا الصدد،
14
أأنشأأت ماكتب امللكية الفكرية امخلسة اإطار ًا للتعاون عىل البحث والفحص التعاونيني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
اإجراء البحث والفحص من أأجل/من قبل ماكتب أأخرى
 .7تساعد بعض ماكتب الرباءات ا إلقلميية يف البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة أأو حفص طلبات الرباءات الوطنية
املودعة دلى بعض ماكتب ادلول ا ألعضاء فهيا أأو يف الك ا ألمرين .فعىل سبيل املثال ،قدمت هذه اخلدمة من املكتب ا إلقلميي
ا ألفريقي للملكية الفكرية اإىل غامبيا وزامبيا ،ومن املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات اإىل تركامنس تان ،ومن املكتب ا ألورويب
للرباءات اإىل فرنسا وإايطاليا ولتفيا وليتوانيا ،اإىل جانب أآخرين .وإاضافة اإىل ذكل ،جتري ماكتب امللكية الفكرية يف الصني
وادلامنرك ومرص وهنغاراي والربتغال والاحتاد الرويس وس نغافورة واململكة املتحدة البحث أأو الفحص أأو لكهيام للماكتب املتعاونة
مع لك مهنا .ويزود املكتب الربازييل للملكية الفكرية ماكتب أأخرى بتقارير البحث والفحص مبوجب اتفاقات تعاونية.
 .8ووقعت بعض املاكتب اتفاقات مع ماكتب أأخرى للتعاون يف جمال حبث و /أأو حفص طلبات الرباءات التقنية
املتخصصة .15وفض ًال عن ذكل ،أأشارت بعض الردود اإىل أأن برانمج الويبو للتعاون ادلويل يف جمال حفص الرباءات ()ICE
يسهل اإجراء حفص شامل للرباءات.16
 .9ويف س ياق أآخر ،يضع املكتب ا ألورويب للرباءات وإادارات البحث ادلويل ا ألوروبية اتفاقات لتنس يق أأنشطة البحث يف
أأورواب يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ومبوجب تكل التفاقات ،حييل املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل اإدارات البحث
ادلويل ا ألوروبية املشاركة عدد ًا من الطلبات ادلولية املطلوب البحث فهيا ،ويظل مسؤو ًل عن اإجراء البحث ادلويل.
تبادل الفاحصني مع ماكتب الرباءات ا ألخرى
 .10أأشارت ردود المنسا والياابن واملغرب والربتغال وس نغافورة والسويد واململكة املتحدة اإىل أأن ماكتهبا تتبادل فاحصني مع
بعض املاكتب ا ألخرى .وتتبادل ممارسات الفحص للك مكتب وتناقشها وجتري حتلي ًال حلالت خمتارة.
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رد س نغافورة.
أ
ردود الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة المريكية.
الوثيقة .PCT/WG/9/20
رد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
عىل سبيل املثال ،التفاق املربم بني مكتب امجلهورية ادلومينيكية واملعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل يف جمال التكنولوجيا احليوية ،والتفاق بني
منظمة امللكية الصناعية اليواننية واملكتب ا ألورويب للرباءات اذلي يغطي عددا صغريا من طلبات الرباءات املتعلقة ابلتكنولوجيا املتخصصة يف جمالت ل
متكل املنظمة اليواننية خربة البحث فهيا.
ردود بواتن وكينيا وسويرسا.
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التدريب من قبل ماكتب براءات أأخرى

17

 .11من أأجل حتسني همارات البحث يف الرباءات وحفصها ،توفر بعض املاكتب دورات تدريبية اإما يف ماكتهبا أأو ماكتب
املس تفيدين .18ويقدم املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية تدريب ًا عىل البحث والفحص من خالل دورات تدريبية عىل
الإنرتنت وتدريب داخيل ملدة س تة أأشهر يف املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية لفائدة البدلان ا أليبريية ا ألمريكية.
و أأوحض الرد الوارد من بيالروس أأهنا اس تفادت من التدريب ادلاخيل يف املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات.
أ آخرون
 .12اإضافة اإىل ما س بق ،ذكرت يف بعض الردود أأيضا الاجامتعات املنتظمة بني املاكتب املتعاونة لتبادل اخلربات و أأفضل
املامرسات و أأطر التعاون العام ا ألخرى.19

السؤال 3
عند اإجراء البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،يعد فاحصو الرباءات اسرتاتيجيات البحث واس تفساراته (عىل سبيل
املثال ،مؤرشات قواعد البياانت واملنشورات ورموز التصنيف ومصطلحات البحث واللكامت الرئيس ية املس تخدمة) لإجياد
التقنية الصناعية السابقة الوجهية .هل ينرش مكتبمك (عىل سبيل املثال ،عرب موقع اإلكرتوين رمسي) أأو يتبادل اسرتاتيجيات
البحث واس تفساراته مع املاكتب املتعاونة ا ألخرى؟
 .13أأشارت بعض الردود اإىل أأن اسرتاتيجيات البحث واس تفساراته املس تخدمة أأثناء البحث عن حاةل التقنية الصناعية
السابقة اخلاصة ابلطلبات الوطنية تتا عرب نظام اإلكرتوين أأو عىل مواقعها الإلكرتونية الرمسية املتاحة ألي طرف هممت 20.ويمكل
املكتب ا ألورويب للرباءات  -يف اإطار مرشوع رائد  -تقارير حبثه مبرفق عنوانه "معلومات عن اسرتاتيجية البحث" ،وهو متا
أأيض ًا للجمهور عن طريق السجل ا ألورويب للرباءات .وبعض ماكتب الرباءات توفر ملاكتب الرباءات ا ألخرى رموز تصنيف
الرباءات املس تخدمة خالل البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة 21.ول يبادل مكتب السويد للرباءات اسرتاتيجيات البحث
عىل أأساس منتظم ،ولكن اتفاقاته التعاونية العديدة تشمل تبادل طلبات البحث واسرتاتيجياته.
 .14وتتبادل بعض املاكتب اسرتاتيجيات البحث واس تفساراته يف اإطار التعاون ا إلقلميي .فعىل سبيل املثال ،يتبادل مكتب
امللكية الفكرية يف الكويت املعلومات مع مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية ،ويتبادل مكتب امللكية
الفكرية يف املكس يك مصطلحات البحث من خالل منصة نظام دمع البحث يف طلبات الرباءات لبدلان أأمرياك الوسطى
وامجلهورية ادلومينيكية ( ،)CADOPATويتبادل مكتب اإس بانيا ومكتب اململكة املتحدة اسرتاتيجيات البحث مع املكتب
ا ألورويب للرباءات يف اإطار مرشوع تنفيذ الاس تغالل ( )UIPويتبادل املكتب الكندي املعلومات مع رشاكئه خالل معليات
17
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انظر أأيضا ملخص الردود عىل السؤال .6
أ
أ
أأشارت الردود الواردة من بيالروس وبنن وغابون واليوانن وإايطاليا وكوت ديفوار والفلبني وجنوب أفريقيا وتركيا اإىل أنشطة التدريب هذه من جانب
املس تفيد ،ووصفت املكس يك والربتغال وإاس بانيا وسويرسا تكل ا ألنشطة من جانب املدرب.
فعىل سبيل املثال ،أأشار ر ّد اإس تونيا اإىل عقد اجامتعات س نوية عىل خمتلف املس توايت بني مكتيب بدلان الشامل وبدلان البلطيق .وذكر رد املغرب ،أنأ
بدلان اتفاق أأغادير (مرص وا ألردن واملغرب وتونس) تتبادل اخلربات وممارسات حفص الرباءات .وابملثل ،أأبرم اتفاق تعاون بني سلطات اإكوادور واملكتب
احلكويم للملكية الفكرية يف الصني من أأجل تقامس مهنجيات حفص الرباءات وإاجراءاته وتبادل اخلربات بشأأنه ،وكذكل تشاطر الواثئق غري الرسية .ويف ر ّد
عىل السؤال  ،5أأشار مكتب ابكس تان للملكية الفكرية اإىل أأنه وقع عىل مذكرة تفامه مع مكتب تركيا للرباءات يف عام  2015ومكتب س نغافورة للملكية
الفكرية يف عام  .2017ويعزتم املكتب توقيع اتفاق تعاون مع مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية يف املس تقبل القريب .وهيدف
برانمج امللكية الصناعية ا أليبريية ا ألمريكية اإىل تعزيز الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الصناعية كأداة لتمنية اجملمتعات ا أليبريية ا ألمريكية وإادماهجا.
ردود كندا والصني ومودلوفا وتركيا والولايت املتحدة ا ألمريكية.
ردود ش ييل والياابن واململكة املتحدة وتتضمن تقارير البحث اليت ينرشها املعهد الوطين للملكية الصناعية رموز تصنيف الرباءات و أأدوات البحث اليت
يس تخدهما فاحصو الرباءات.
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التدقيق مع مجموعة فانكوفر .و أأشارت بعض املاكتب اإىل أأهنا تتيح اسرتاتيجيات البحث واس تفساراته للماكتب ا ألخرى يف اإطار
املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات ،22أأو املشاريع الرائدة للبحث والفحص التعاونيني ،23أأو برامج تبادل ممارسات الفحص.24
 .15و أأشار رد ا ألرجنتني اإىل أأن مكتهبا يعزتم نرش اسرتاتيجيات البحث يف اإطار نظام بروسور ( .)PROSURوابملثل،
تعزتم اململكة العربية السعودية تبادل تكل املعلومات مع مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية .وتعزتم
جورجيا نرش اسرتاتيجيات البحث من خالل نظاهما اخلاص مبعاينة امللفات عىل الإنرتنت ،ويدرس مكتب امللكية الفكرية يف
هنغاراي جدوى اإاتحة معلومات اسرتاتيجية البحث للجمهور .و أأشار رد اململكة املتحدة اإىل أأهنا تدرس كيفية تبادل معلومات
اسرتاتيجية البحث خارج التصنيف ادلويل للرباءات ( )IPCمضن مجموعة فانكوفر .وذكر رد سويرسا أأن مكتهبا قد يتبادل
املعلومات املتعلقة ابسرتاتيجية البحث مع املاكتب ا ألخرى ،اإذا اكن ذكل مفيدا وعند الطلب.
 .16و أأشارت بعض ماكتب الرباءات اإىل أأهنا تنرش ،بصفهتا اإدارة حبث دويل وإادارة حفص متهيدي دويل ،اس تفسارات البحث
ومعلومات البحث املتعلقة هبا فامي خيص الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن طريق ركن
الرباءات.25

السؤال 4
من أأجل تسهيل التعاون ،ما يه أأنواع املنصات وا ألدوات املتوفرة يف مكتبمك لتبادل املعلومات عن البحث والفحص؟ وقد
تشمل تكل املنصات وا ألدوات ،عىل سبيل املثال ،نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ( )WIPO CASEوقواعد
البياانت اليت تسمح للماكتب ا ألخرى ابسرتجاع املعلومات وقواعد البياانت اخلارجية املس تخدمة لسرتجاع املعلومات.
" "1املنصات وا ألدوات اليت يقدهما مكتبمك
" "2املنصات وا ألدوات اليت يس تخدهما مكتبمك
 .17تشري الردود عىل السؤال  4اإىل منصات و أأدوات عديدة تس تخدهما ماكتب امللكية الفكرية لتبادل املعلومات املتعلقة
ابلبحث والفحص والوصول اإلهيا .وعىل الرمغ من أأنه ميكن الاطالع عىل تكل املنصات وا ألدوات اليت يوفرها لك مكتب من
ماكتب الرباءات أأو يس تخدهما من خالل الردود ا ألصلية عىل الاس تبيان ،فاإن مرفق هذه الوثيقة يوفر قامئة مبنصات و أأدوات
تبادل معلومات البحث والفحص اليت وضعهتا خمتلف ماكتب الرباءات الوطنية/ا إلقلميية أأو من خالل املبادرات ادلولية.
 .18و أأشارت بعض الردود أأيض ًا اإىل قواعد بياانت الرباءات الوطنية/ا إلقلميية للبحث يف طلبات الرباءات املنشورة والرباءات،
مبا يف ذكل  LATIPATو .ARABPATوتشري الردود اإىل أأن العديد من ماكتب امللكية الفكرية تتبادل معلومات الرباءات مع
ماكتب أأخرى فيتس ىن الوصول اإىل طلبات الرباءات املودعة يف بدل واحد عرب منصات خمتلفة.

22
23
24
25

رد الصني.
أ
ردا الصني والولايت املتحدة المريكية.
ردا الصني وس نغافورة.
أ
ردود كندا وفنلندا والرنوجي والولايت املتحدة المريكية.
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السؤال 5
ما يه أآاثر هذا التعاون يف جمال البحث والفحص عىل مكتبمك؟ اإذا اكن مكتبمك دليه أأنواع خمتلفة من التعاون ولك نوع من أأنواع
التعاون هل ت أأثريات خمتلفة ،يرىج الإشارة اإلهيا بشلك منفصل.
 .19فامي يتعلق بأآاثر التعاون يف جمال البحث والفحص مع املاكتب ا ألخرى معوم ًا ،أأشارت ردود كثرية اإىل وجود تأأثري اإجيايب
يف صالحية الرباءات املمنوحة .26و أأشري اإىل أأن التقنية الصناعية السابقة اليت جتدها املاكتب ا ألخرى تمكل أأعامل البحث اليت
جيرهيا الفاحصون ،ول س امي اإن اكنت الواثئق بلغات أأجنبية أأو تس تخدم وظائف حبث خاصة (مثل البحث عن بنية كمييائية) أأو
قواعد بياانت خاصة (مثل قواعد بياانت املؤلفات العلمية) رضورية لسرتجاع تكل الواثئق .27وإاضافة اإىل ذكل ،قد يلجأأ
الفاحصون ،عند اإجراء تقيميهم اخلاص بأأهلية احلصول عىل الرباءة ،اإىل الاطالع عىل الآراء املتعلقة اب ألهلية اليت تعدها املاكتب
ا ألخرى ألهنا توفر ا ألساس املنطقي للقرارات اليت يتخذها الفاحصون يف تكل املاكتب ا ألخرى .وييرس التعاون يف اس تخدام
قواعد بياانت املاكتب ا ألخرى وقواعد البياانت التجارية حتسني البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة 28.وقد ورد حتديد ًا أأن
املاكتب الصغرية احملدودة املوارد تس تفيد من تقارير البحث والفحص للماكتب ا ألخرى ومن التعاون يف جمال الفحص املوضوعي
مع املاكتب ا ألخرى .29و أأشار املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل أأن توحيد التصنيف والاستشهاد بواثئق التقنية الصناعية السابقة
يسهامن يف حتسني جودة البحث.
 .20و أأشارت العديد من الردود اإىل أأثر أآخر يتعلق بتقليص همل املعاجلة وحتسني الكفاءة يف حفص الرباءات من خالل
اس تخدام نواجت البحث والفحص اليت تعدها املاكتب ا ألخرىُ 30.وذكر يف بعض الردود أأن املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات يتيح
اإجراءات مكتبية أأقل ،مما يؤدي إاىل خفض التاكليف ملودعي الطلبات واملاكتب.
 .21وإاضافة اإىل ذكل ،تطرقت العديد من الردود اإىل أأثر التعاون يف البحث يف الرباءات وحفصها عىل تعزيز القدرات
املؤسس ية بوجه عام وعىل املعرفة والكفاءات املهنية للفاحصني عىل وجه اخلصوص .31و أأشارت بعض املاكتب اإىل أأن التعاون مع
املاكتب ا ألخرى يؤدي اإىل تطوير أأفضل املامرسات دلهيا أأو دراسة معلياهتا ادلاخلية وحتسني الاس تفادة مهنا ول س امي وضع معلية
ضامن اجلودة اخلاصة هبا .وإاضافة اإىل ذكل ،ورد أأن تقامس العمل و أأنشطة التعاون ا ألخرى ،مثل تدريب الفاحصني وتبادل
الفاحصني بني ماكتب امللكية الفكرية ،يسهم يف حتسني املعارف والكفاءات املهنية 32وتعميق فهم ممارسات ماكتب
الرباءات ا ألخرى.33
 .22و أأشار رد كولومبيا اإىل أأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف جمال البحث والفحص أأحدث تأأثري اإجيابيا عىل أأقسام
تكنولوجيا املعلومات يف ماكتب الرباءات ،أل ّن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات جيب أأن حتدّث ابس مترار لتلبية متطلبات
جتميع املعلومات املتعلقة ابلرباءات وتلقهيا وتبادلها مع املاكتب املتعاونة ا ألخرى.
26

27
28
29
30

31
32
33

ردود المنسا و أأذربيجان وبيالروس وبواتن والصني وكولومبيا وادلمنارك وامجلهورية ادلومينيكية وإاس تونيا وفنلندا وفرنسا وغامبيا وجورجيا و أأملانيا وإايران
(مجهورية  -الإسالمية) والياابن وليتوانيا واملكس يك واملغرب وبامن والفلبني وبولندا ومجهورية كوراي وس نغافورة وسويرسا وتركيا واململكة املتحدة والولايت
املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات.
ر ّد امجلهورية ادلومينيكية.
ردود فرنسا واكزاخس تان ومودلوفا وأأوزبكس تان.
ردود البحرين وأ آيسلندا وطاجيكس تان.
ردود المنسا و أأذربيجان وبواتن وكندا والصني وكولومبيا وكوس تارياك وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور واس تونيا واليوانن
وإايران (مجهورية  -الإسالمية) والياابن واملكس يك واملغرب والربتغال ومجهورية كوراي وإاس بانيا وسويرسا واتيلند وتركيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة
ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات.
آ
أ
ردود المنسا وبنن وكندا وامجلهورية ادلومينيكية وفرنسا واملكس يك وبولندا والربتغال والسويد واململكة املتحدة واملكتب الورويب الس يوي للرباءات.
ردود هنغاراي والكويت وبولندا وإاس بانيا وسويرسا وتركيا.
ردود ادلامنرك والياابن واملكس يك وس نغافورة.
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السؤال 6
ما يه أأنواع أأنشطة تكوين الكفاءات املطلوبة ل ألنواع اخملتلفة من التعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص؟
ترىج الإشارة اإىل أأي احتياجات حمددة فامي خيص تكوين الكفاءات لإجراء ذكل التعاون بنجا  .ويف هذا الس ياق ،من املفهوم
أأن تكوين الكفاءات يشري اإىل خمتلف ا ألنشطة وادلورات التدريبية اليت تدمع ت منية معارف موظفي املاكتب وهماراهتم من أأجل
التعاون الفعال بني املاكتب يف البحث والفحص.
 .23بوجه عام ،ورد نوعان من أأنشطة تكوين الكفاءات يف الردود عىل السؤال  :6تطوير قدرات البحث والفحص لفاحيص
الرباءات بصفة عامة ،وتكوين الكفاءات لس تخدام نواجت البحث والفحص من املاكتب ا ألخرى .ويشمل النوع ا ألول احتياجات
التدريب العامة للفاحصني ،ويركز النوع الثاين عىل احتياجات تكوين الكفاءات املطلوبة عىل وجه التحديد من أأجل اإقامة تعاون
أأكرث فعالية .وملا اكنت تكل الاحتياجات مرتابطة اإىل حد ما ،فاإن هذا امللخص ل ميزي ابلرضورة بني النوعني.
 .24و أأشارت بعض املاكتب اإىل أأن املنصات وا ألدوات املس تخدمة لتسهيل تقامس العمل سهةل الاس تخدام بوجه عام ،وميكن
تقامس العمل دون تكبد موارد كبرية 34.ومع ذكل ،حتدد املاكتب اخملتلفة احتياجات خمتلفة بشأأن تكوين الكفاءات ،ويُعزى ذكل
عىل ا ألرحج اإىل طبيعة التعاون ومداه يف لك مكتب فضال عن الاحتياجات العامة لتكوين الكفاءات يف جمال البحث والفحص
يف املكتب املعين.35
 .25وتناولت العديد من الردود الاحتياجات املتعلقة بتكوين كفاءات الفاحصني يف البحث والفحص .36و ُأشري اإىل قدرة
الفاحصني عىل صياغة اسرتاتيجيات حبث مناس بة واس تخدام قواعد البياانت اخملتلفة ،من بني أأمور أأخرى .وليك يمتكن
الفاحصون من وضع الهنوج اليت يتبعها الفاحصون يف املاكتب ا ألخرى يف س ياقاهتا والاس تقاء مهنا ،ينبغي أأن يكونوا قادرين عىل
فهم وتفسري تقارير البحث والفحص اليت يعدها الفاحصون يف املاكتب ا ألخرى .وحتقيقا لهذه الغاية ،أأشار بعض الردود اإىل أأهية
معرفة معايري ا ألهلية للحصول عىل الرباءات اخملتلفة وممارسات حفص الرباءات يف خمتلف البدلان .و أأشارت بعض ماكتب
الرباءات اإىل الاحتياجات التدريبية يف جمال التصنيفات ،37ومنصات لتبادل املعلومات عن البحث والفحص ،38واللغة اليت
تس تخدهما املاكتب املتعاونة .39وعالوة عىل ذكل ،ذكرت بعض املاكتب الاحتياجات التدريبية يف جمالت تقنية معينة ،مثل
املس تحرضات الصيدلنية والاخرتاعات املنفذة بواسطة احلاسوب 40ونظام اإدارة اجلودة.41
 .26وفامي يتعلق بطرائق التدريب لتكوين الكفاءات ،ترى بعض املاكتب أأن التدريب ينبغي أأن يرتبط ارتباطا وثيقا ابلعمل
اليويم للفاحصني و أأن يكون معلي ًا 42.وعىل املنوال نفسه ،اقرتحت بعض املاكتب التدريب أأثناء العمل عىل يد فاحصني ذوي
خربة من ماكتب أأخرى ،والتدريب ادلاخيل يف ماكتب أأخرى ،وتبادل الفاحصني بني ماكتب الرباءات 43.و أأفادت تركيا بأأن
أأنشطة التدريب اليت تضمنت فاحصني من ماكتب خمتلفة للملكية الفكرية اكنت وس يةل فعاةل لتبادل الهنوج واخلربات اخملتلفة فامي
بني فاحيص الرباءات .وينرش مكتب الياابن للرباءات نتاجئ برانمج تبادل الفاحصني عىل ش بكته ادلاخلية حبيث يتس ىن ملوظفني
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ردا س نغافورة والولايت املتحدة ا ألمريكية.
انظر رد الربازيل.
ل
مي
ردود أألبانيا واجلزائر وا منسا ومكبوداي وكندا والصني وكولومبيا وكوس تارياك وكرواتيا وادلامنرك وامجلهورية ادلو نيكية وفرنسا واكزاخس تان واملغرب والربتغال
ومجهورية كوراي وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا وسويرسا واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات.
ردود امجلهورية ادلومينيكية واليوانن واملغرب وابكس تان وبامن وزامبيا واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات.
ردود اجلزائر والبحرين والربازيل وامجلهورية ادلومينيكية وا ألردن واملغرب وتركيا.
ردود الصني واملكس يك واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات.
ردود أأذربيجان و وامجلهورية ادلومينيكية وا ألردن وابكس تان.
أ
أ
رد ليتوانيا .و أأشار رد أأذربيجان اإىل أأن تكوين الكفاءات ينبغي أن يس هتدف وضع مواد مهنجية بشأن جودة البحث والفحص.
ردا المنسا وزامبيا.
ردود المنسا والبحرين وكوس تارياك وكرواتيا وإاكوادور والرنوجي وابكس تان وبامن وقطر والاحتاد الرويس.
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أآخرين الاطالع عىل نتاجئ الربانمج ونرشها .و أأبلغت الصني عن جتربهتا الإجيابية ،حيث أأوحضت أأن تدريب أأعضاء الفريق
ا ألسايس ومديريه (تدريب املدربني) قد كفل التنفيذ السلس للتعاون مع املكتب ا ألورويب للرباءات .واقرتحت بعض املاكتب
إارشاك مس تخديم نظام الرباءات ،مثل حمايم الرباءات واملنظامت غري احلكومية العامةل يف جمال امللكية الفكرية ،يف أأنشطة تكوين
الكفاءات لتمنية معارف موظفي املاكتب وهماراهتم.44
 .27وإاضافة اإىل ذكل ،أأشارت العديد من املاكتب اإىل منافع تبادل اخلربات بشأأن خمتلف املسائل املتعلقة ابلبحث والفحص،
مبا يف ذكل معايري ا ألهلية للحصول عىل الرباءة وممارسات املاكتب وا ألدوات وضبط اجلودة .45وميكن القيام بذكل اإما خشصيا أأو
عرب منصة عىل ش بكة الإنرتنت .وذكر ر ّد اليوانن أأهية عدم جتزئة أأدوات تبادل املعلومات بني خمتلف ماكتب الرباءات .واقرت
بعض املاكتب عقد حلقات دراس ية للتوعية بشأأن فوائد تقامس العمل ومنافعه.
 .28ونظرا دلور أأدوات تكنولوجيا املعلومات ومنصات تبادل املعلومات فامي بني ماكتب الرباءات ،أأشار بعض املاكتب اإىل
46
تكوين الكفاءات يف جمالت تطوير الربجميات وادلمع التقين بشأأن تكنولوجيا املعلومات.
 .29وعالوة عىل ذكل ،اقرتحت بعض املاكتب ،ألغراض التنفيذ الناحج لربامج التعاون بني ماكتب الرباءات ،اإجراء أأنشطة
ملموسة مثل "1" :وضع قامئة جرد عاملي /إاقلميي ملدد جتهزي طلبات الرباءات يف خمتلف ماكتب الرباءات ،و أأدوات أأو أآليات
ضامن اجلودة يف خمتلف املاكتب47؛ " "2وإانشاء قنوات اتصال دامئة بني فاحيص املاكتب املتعاونة يك يتبادلوا الآراء ويناقشوا
القضااي الناش ئة بشلك مبارش.48
 .30ومن انحية أأخرى ،ذكرت بعض الردود بعض التحدايت املتعلقة ابلتعاون يف البحث والفحص .و أأشري اإىل أأن ذكل
49
التعاون قد يتطلب موارد برشية ومالية اإضافية من انحية ،ومن انحية أأخرى قد يؤدي التعاون الناحج اإىل توفري املوارد.
و أأشارت كندا اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن ختصيص موظفني بدوام اكمل ألنشطة التعاون اكن عنرصا رئيس يا ،فاإنه من الصعب
تربير التوظيف ،حيث أأن العمل التعاوين يتذبذب كثريا عىل مدى الس نة ويصعب التنبؤ به بفعالية .و أأشار رد فنلندا ،فامي يتعلق
ابلسؤال  ،2اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن مكتهبا مفتو ألي مشاريع تعاونية ،فاإنه نظرا اإىل حمدودية املوارد ،يتعني علهيا أأن حتدد
أأولوايهتا للربامج واملشاريع اليت ميكن أأن تنضم اإلهيا .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشارت سويرسا اإىل أأن معلية تبادل البياانت ونسقها
و أأشاكلها ليست موحدة بني ماكتب امللكية الفكرية ،و أأنه ينبغي أأن يكون للك مكتب وطين مجموعة اكمةل من املعلومات املتعلقة
ابلرباءات لضامن تبادل البياانت الوطنية الاكمةل وادلقيقة مع املاكتب ا ألخرى.
 .31و أأشار رد السويد اإىل مجموعة من الكفاءات أأو اللبنات ا ألساس ية للتعاون الناحج بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث
والفحص ،ويه "1" :وجود رؤية و /أأو اسرتاتيجية للتعاون؛ " "2ووضع اإطار حمدد واحض للتعاون ،مبا يف ذكل ختطيط
املوارد؛ " "3ووضع اإجراءات لتنفيذ التعاون ،اكملعايري والتنفيذ والتقيم؛ " "4وإاعداد منصات تقنية مشرتكة وتطويرها؛ ""5
وتدريب املديرين والفاحصني.50
[ييل ذكل املرفق]
44
45
46
47
48
49
50

ردّا كرواتيا والربتغال.
أ
ردود بيالروس وش ييل وكولومبيا ادلامنرك والسلفادور وهندوراس وإايطاليا وابكس تان واململكة العربية السعودية وإاس بانيا واملكتب الورويب
ال آس يوي للرباءات.
أ
ردود البوس نة والهرسك والربازيل وكندا وادلامنرك والسلفادور وكينيا وابكس تان وجنوب أفريقيا.
رد كولومبيا.
ردّا كرواتيا والربتغال.
رد المنسا.
أ
أ
أ
و أأشار رد الربتغال أيضا اإىل أهية حتديد غرض التعاون وأهدافه الهنائية.
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املرفق
الردود عىل السؤال  :4قامئة ابملنصات وا ألدوات اليت وضعهتا ماكتب الرباءات واملبادرات الوطنية/ا إلقلميية اخملتلفة
أأسرتاليا
الربازيل
الصني

ادلامنرك
فرنسا
أأملانيا
اليوانن
الياابن
الفلبني
الربتغال
املكس يك
بولندا
مجهورية كوراي
الاحتاد الرويس
الولايت املتحدة
ا ألمريكية
املكتب ا ألورويب
للرباءات
املكتب ا ألورويب
الآس يوي للرباءات
ماكتب امللكية الفكرية
امخلسة ))IP5

( AusPatمبا يف ذكل نظام امللفات الإلكرتونية ( )eDossierاذلي يسمح ابلوصول اإىل الواثئق
احلديثة املوضوعة حتت ترصف امجلهور لالطالع عليه)
( BUSCA WEBمبا يف ذكل التبليغات الرمسية الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية
والتقارير املتعلقة ابلبحث والفحص ووظيفة رصد العمليات)
نظام حفص الرباءات السحايب ()CPES؛ ونظام البحث يف الرباءات وخدمات الرباءات ()PSS
(مبا يف ذكل اإماكنية اسرتجاع معلومات الوضع القانوين ابللغة الإنلكزيية ،والاستشهادات
واملعلومات عن أأرس الرباءات)؛ ونظام الاطالع عىل معلومات حفص الرباءات الصينية وا ألجنبية
(.)CPQUERY
( PVS Onlineنظام معاينة امللفات للمكتب ادلامنريك للرباءات والعالمات التجارية)
( BaseBrevetsوتتضمن مجيع واثئق امللفات وتقارير البحث)
السجل ا ألملاين للرباءات والعالمات (( )DPMAregisterمبا يف ذكل وظيفة معاينة امللفات
واستشهادات حاةل التقنية الصناعية السابقة)
قاعدة بياانت جسل الرباءات الوطين (ويتضمن قامئة جبميع الواثئق املذكورة يف تقارير البحث؛
ابللغتني اليواننية والإنلكزيية)
ش بكة امللكية الصناعية املتقدمة ()AIPN؛ ومنصة الياابن ملعلومات الرباءات (( )J-PlatPatمبا
يف ذكل معلومات عن الوضع القانوين للرباءات)
اجلريدة الإلكرتونية ملكتب الفلبني للملكية الفكرية (مبا يف ذكل تقارير البحث)؛ والبحث يف
براءات مكتب الفلبني للملكية الفكرية (حاةل الطلبات)
نرشة امللكية الصناعية (وتضم تقارير البحث والآراء املكتوبة)
( CADOPATنظام دمع البحث يف طلبات الرباءات لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية)
( Register Plusمبا يف ذكل تقارير البحث)
الش بكة الإلكرتونية الكورية ملعلومات الرباءات ( ،)K-PIONوادلائرة الكورية للمعلومات عن
حقوق امللكية الفكرية ()KIPRIS
( Open Registerالسجل املفتو )
اسرتجاع معلومات طلبات الرباءات ))PAIR
منصة Espacenet؛ ومنصة EPOQUEnet؛ وجسل الرباءات ا ألورويب  /جسل الرباءات
ا ألورويب الاحتادي
نظام البحث والاسرتجاع ()EAPATIS
امللف العاملي للماكتب امخلسة ()Global Dossier IP5؛ وملف البوابة الواحدة ( One
)Portal Dossier؛ وواثئق الاستشهاد املشرتكة (( )CCDنقطة واحدة للوصول اإىل بياانت
الاستشهاد)

بعض بدلان أأمرياك
الالتينية
الويبو
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مبادرة بروسور (( )PROSURتبادل تقارير البحث والفحص بني ماكتب امللكية الفكرية
اجلنوب أأمريكية)
ركن الرباءات ()PATENTSCOPE؛ ونظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ( WIPO
)CASE؛ وخدمات النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية ()WIPO DAS
[هناية املرفق والوثيقة]

