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 اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
 

 والعشرون الثامنةالدورة 
ىل  9جنيف، من   2018 يوليو 12اإ

 
 

لويبو فيما يتعلق بتعزيز قدرات ا تضطلع بهاالتي  ةالتقني املساعدةأنشطة تقرير عن 
 الرباءات فاحصي

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 مقدمة

يف جنيف  املعقودةيف دورهتا السابعة والعرشين  ،)جلنة الرباءات( وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .1
ىل  11من الفرتة  يف أأنشطة  بشأأن، تقريرا الثامنة والعرشين ورهتاديف  الأمانة، الهأأن تقدم عىل  ،2017ديسمرب  15اإ

هذه الوثيقة التقرير  ويرد يف. الويبو فامي يتعلق بتعزيز قدرات فاحيص الرباءات ضطلع هباتاملساعدة التقنية اليت 
 .قدميهت املطلوب

 الويبو فامي يتعلق بتعزيز قدرات فاحيص الرباءات تضطلع هباأأنشطة املساعدة التقنية اليت 

ة بناء قدرات فاحيص أأنشط تُنفذ، تقنيةال ساعدة امل   اجا يف الويبو ضطلع هبات اليت رخر الأ نشطة الأ  عىل غرار مجيع .2
حد  ادلو  الأعضاء يف الويبو   التدريبات تكلبعض وتتناو  . ادلوةلتكل ابلتعاون الاكمل مع والرباءات بناء عىل طلب من اإ

اصة اخلهارات من امل  عىل مجموعة أأرخر تدريبات تركز ، بيامن وحفصها الرباءاتيف  لبحثاملتعلقة ابالكفاءات العامة 
ىل تقارير البحث والفحص )لرباءات أأو اس تخدام ل ادلويل تصنيفال  مثل) ( WIPO CASE)1نظام الويبو للنفاذ املركزي اإ

عىل  المكبيوتر والتصالت السلكية والالسلكية واملس تحرضات الصيدلنية )الرباءات يف اجا  تقين معّي  حفصأأو 
معظم ادلورات التدريبية  وتس تغرقالإقلميي أأو الوطين. التدريبات عىل املس تو  الإقلميي أأو دون  تكل ر تُ و (. املثا  سبيل

ىل عرشة أأايم.  يس تغرقأأن بعضها قد  ولو، مخسة أأايم امليدانية مزجي من احملارضات ما تكون عىل شلك عادة و مثانية اإ
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ىل تقارير البحث والفحص )  ( ملاكتب الرباءات تباد  واثئق البحث والفحص املتعلقة بطلبات (WIPO CASEيتيح نظام الويبو للنفاذ املركزي اإ
 ./http://www.wipo.int/case/enأ من من أأجل تيسري برامج تقامس العمل. انظر الرباءات عىل حنو 
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ساعدة مالية ب أأو  يةالاستامئن  لصناديقابعض ادلورات التدريبية من خال  ترتيبات  وتُمّو ودراسات احلاةل.  العمليةوالامترين 
 ماكتب الرباءات الرشيكة. تقدهماأأو مساهامت أأرخر  

يص الرباءات رة فاحلويبو هبدف تعزيز قدا ضطلع هباتاليت ملخص أأنشطة املساعدة التقنية  تصف الفقرات التاليةو  .3
جناز عىل   .معلهماإ

 لبحث يف الرباءات وحفصهال  التدريبية نشطةالأ 

يف املرحةل  )معاهدة الرباءات( شأأن الرباءاتبناء عىل معاهدة التعاون ب املودعة من أأجل دمع معاجلة الطلبات ادلولية  .4
قلميية، مثل حلقات العمل، تنظم الويبو أأنشطة تدريبيالوطنية الاحتياجات اخلاصة فهيا تتناو  و ، ة يف املاكتب الوطنية والإ

خدمة  س تعام افضال عن  ،دلهياولية اليت دخلت املرحةل الوطنية للطلبات ادل املوضوعي ابلفحصيتعلق  تكل املاكتب فاميب 
ل حتمّ فامي يتعلق ابلطلبات الوطنية. وتس تكشف تكل الأنشطة اسرتاتيجيات ( ICE) الويبو للتعاون ادلويل بشأأن الفحص

ماكنية حمدودة  تقنيةاملاكتب اليت ميتكل فاحصوها خربة  يف جحم العمل ىل أأدوات البحث احملرتفة للنفاذحمدودة واإ ، وذكل اإ
 21 ونُّظم. الرتامك يف املس تقبلب وقوع ذكل وتنّ طلبات احلصو  عىل براءات الاخرتاع احلايل يف رتامك ال هبدف احلد من

قلميية/ انيوط ا طنشا قلميية دون وأأربعة أأنشطة اإ  .2018 يوليو و 2014بي يف الفرتة اإ

الفحص  الرباءات وحاةل رسةأأ لأفراد  اس تعرضة عىل هذا النوع من الأنشطة التدريبييضم  حيتوي برانمجوعادة ما  .5
نتاات أأعام  البحث والفحص ذات الصةل مل  هاوحتليل رخر  الأ اكتب امل س تخراجاوكذكل  لك مهنمباخلاصة 

املمنوحة أأو املرفوضة( ابس تخدام خمتلف املوارد وقواعد البياانت.  املطالباتالاستشهادات أأو ال راء املكتوبة أأو  )مثل
أأن  الأخذ يف احلس بان، مع طلبات الرباءات لواردة يفا املطالباتوالإجياز يف وضوح تويخ الضااي مثل يتناو  ق كام

 متاحة فقط للمطالبات املصاغة بشلك جيد. ICE خدمة

طار برانمج التطوير امل  وعالوة عىل ذكل .6  بشأأن امليدانيةالتدريبات عدد من  نُّظم، هين ايذي تنفذه أأدادميية الويبوويف اإ
 فاحيص الرباءاتارف دل  واملعر  تكل ادلورات التدريبية من أأجل تعزيز املهارات التقنية الرباءات وحفصها. وتُ  يفالبحث 

، والفحص املوضوعي التقنية الصناعية السابقةابلبحث يف  ،مثال، . ويغطي بعضها جوانب واسعة تتعلقمن البدلان النامية
عداد تقارير البحث،  التقنية الصناعية السابقة، يف ، والبحثاءات، واجلوانب الإجرائيةدور ومسؤوليات فاحيص الرب و  واإ
عداد تللحامية برباءة املوضوعقابلية تقيمي و  التدريبية الأرخر  عىل قضية ز ادلورات الرباءات. وتركّ ، ومعاهدة قارير الفحص، واإ

التصالت السلكية و أأو المكبيوتر وجيا البيوتكنولأأو  س تحرضات الصيدانيةامل ، مثل البحث والفحص يف اجا  دةحمدّ 
، أأو معايري الواثئق خبالف الرباءاتو اس تخدام أأدوات الإنرتنت للبحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات أأو  ،والالسلكية

ماكو  النشاط الابتاكريو  ، اجلدةرباءة )عىل وجه اخلصوصحامية بالأهلية لل وقد ووحدة الاخرتاع(.  تطبيق الصناعيال  نيةاإ
 .2017و 2014 بييف الفرتة القبيل  كلذدورة تدريبية من  21ُأجريت 

ىل جانب  .7 اليت يقوم هبا املكتب ادلويل أأن العديد من أأنشطة املساعدة التقنية ومع  لهادفةاالبحث والفحص تدريبات واإ
طار  ن والفحص املوضوعي للرباءات يف التقنية الصناعية السابقةالبحث ليس لها تأأثري مبارش عىل الرباءات معاهدة يف اإ ، فاإ

أأنشطة  نع شامةلمعلومات  م،ظانتاب ،موتُقدالتدريب يسهم يف تعزيز القدرة العامة لفاحيص الرباءات عىل القيام بعملهم.  كلذ
ىل الفالرباءات املساعدة التقنية املتعلقة بعاهدة  ىل ذكل 2.عاهدةامل تكلل ريق العامل اإ ، وبعد املناقشات والتفاق وابلإضافة اإ

ىل  رائدمرشوع ذ فيتن  عىل حاليا املكتب ادلويل كفعي، عاهدة الرباءاتمل الفريق العامل بي ادلو  الأعضاء يف هيدف اإ
طار من الكفاءات التقنية ل اس تحداث  3نظام لإدارة التعمل. تنفيذ ىلعو  ،تءاالرب ل عيضو و املص فحال ىلع يمئقالاإ
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ىل ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل  قدموس يُ ، PCT/WG/11/22يف الوثيقة  تقريرأ رخر يرد   يف الفرتة يف جنيف  ار عقده، املقرّ عاهدة الرباءاتملاإ
ىل  18من   .2018 يونيو 22اإ

3
 .PCT/WG/11/17املرشوع الرائد يف الوثيقة  وضع يرد 
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قلميية بشأأن املاكتب الوطنية/ تنظمهامعلومات عن أأنشطة التدريب اليت  س نواي، جيمع املكتب ادلويل ذكل عىل وعالوة الإ
 4الرباءات.عاهدة مل لفريق العامللاملعلومات  كلت بلّغي و  ،فاحصي من ماكتب أأرخر صاحل الفحص املوضوعي للرباءات ل

ىل تقارير البحث والفحص )  (WIPO CASEنظام الويبو للنفاذ املركزي اإ

معل لزايدة القدرات واملهارات التقنية لفاحيص الرباءات واملوظفي الإداريي بشأأن اس تخدام  حلقاتتنظم الويبو  .8
ىل تقارير البحث والفحص ) ثالث  ،وحده 2017يف عام   ،وقد ُعقدت .(WIPO CASEنظام الويبو للنفاذ املركزي اإ

ىل  النفاذفاحيص الرباءات حو  كيفية  عارفميف زايدة  ملذكورةاعمل ال حلقات. وتسامه القبيل كلذمن  معل وطنية حلقات اإ
ورخطة  WIPO CASEنظام  ظائفو أأحدث معلومات امللفات الأجنبية والاس تفادة من نتاجئ أأعام  حفص الرباءات وفهم 

دلو  ل لتابعةامن ماكتب امللكية الفكرية  مساهامتفرصة للحصو  عىل  ،للويبو ثّل، ابلنس بةمي ذكل و املس تقبلية.  التطوير
 بشأأن الأولوايت املس تقبلية.فهيا الأعضاء 

لتسهيل  ASEAN Plus CASE برانمج اس تخدامبشأأن معل  حلقة، 2017 يف مارس ،ُعقدت عالوة عىل ذكلو  .9
من خال  اس تغال  رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا يف  الإقلمييعىل املس تو   رباءاتال  اجا يف عملال تقامسمبادرات 

 وسري، من منظور منح الرباءاترباءات الالطرق املمكنة لزايدة كفاءة وجودة  ترضعُ  ،العمل حلقةخال  و . CASE نظام
ة والوسائل الإلكرتونية مناقشات حو  س بل ووسائل الاس تفادة من املنصة التقنيُأجريت ، و والأعام  املكتبية ،الأعام 

ىل ذكلماكتب امل  لتحسي جودة وأأداء رباءات ال، تباد  املشاركون املعلومات حو  جودة لكية الفكرية. وابلإضافة اإ
عىل حتديد رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا مللكية الفكرية من أأجل مساعدة يف خمتلف ماكتب ا هافحص ب  املتعلقة امرساتاملو 

 .اجلة طلبات الرباءات معيفودة اجلكفاءة و الحتسي ملاكتب امللكية الفكرية هبا الطرق اليت ميكن 

 عن بعد لتعملابرامج 

 الكفاءات الأساس ية دمع عىلرباءات لا  ااج يفاليت تقدهما أأدادميية الويبو  ميلتعل ادورات العديد من  ترصق ي ل  .10
من بي و  5الفاحصي. اتقدر ع هامة من املعارف اليت توسّ و  ةليي مك ت يف اكتساب مجموعات  سهم أأيضاي ، بل لفاحيص الرباءات

ىل ت، عن بعدتكل ادلورات التعلميية   ".ءاتالبحث يف املعلومات املتعلقة ابلربا " DL-318 ورةادلدر الإشارة اإ

أأنواع البحث خمتلف ، و ة املعلومات املتعلقة ابلرباءاتقمي DL-318 ادلورةغطهيا تتتضمن املوضوعات اليت و  .11
 البحثفاءة كضامن ل، وتقنيات البحث يف الرباءات جي للمعلومات املتعلقة ابلرباءاتالرباءات والاس تخدام الاسرتاتي يف

جراء و  التحق و . كل البحثذعن  اتقرير صوغون ويرباءات ال يف البحثيف اجا   متارينمتخصصة. كام جيري املشاركون  حباثأأ اإ
حاليا  DL-318 ادلورة موتُقد .2017و 2014بي عايم  مشارداً  1821ادلورة الإلكرتونية اليت اس تغرقت ثالثة أأشهر كلتب 

ىل اللغة العربية والصينية والربتغالية )هتا ترمجالويبو أأدادميية  عزتمزيية والفرنس ية والإس بانية. وتابللغات الإجنل جارية الرتمجة اإ
 ابلفعل( والروس ية.
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 .PCT/WG/11/16 املعلومات يف الوثيقة أ رخر ترد 
5

 :املوقع الإلكرتوين عىل عن بعد املعلومات املتعلقة بدورات التعمل تاحتُ  
http://www.wipo.int/academy/ar/courses/distance_learning/index.html. 
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 التصنيف ادلويل للرباءات

مج الربان ويضمثالثة أأايم.  عادة يس تغرقهو تدريب ، و التصنيف ادلويل للرباءات  اجا يف اريبتد توفر الويبو أأيضا .12
ىل التصنيف ادلويل للرباءاتمق "1"التدرييب املواضيع التالية:  التصنيف ادلويل  البنية الأساس ية وعنارصو " 2"؛ دمة اإ

كيفية البحث يف واثئق و  "5"؛ ممارسة التصنيفو  "4"؛ تعلقة ابلتصنيف ادلويل للرباءاتموارد الإنرتنت امل و " 3"؛ للرباءات
جراءو " 6"ادلويل للرباءات؛ س تخدام التصنيف الرباءات اب مخس  وقد نُظمت. التصنيف ادلويل للرباءاتمراجعة  اتاإ

قلميية واحدة حلقات معل تدريبية وطنية و   .2017و 2014 بياإ

ىل ذكلو .13 دارة مراجعة  نُظمت ،ابلإضافة اإ  التصنيف ادلويل للرباءاتدورات تدريبية حو  اس تخدام نظام اإ
 ابتكرته، ايذي IPCRMS نظامل فيديو. ويسهّ مترات من خال  مؤ ، 2017و 2016 ايمعس امي يف  ل، (IPCRMS )نظام
عداد مل، الويبو ديدة من ونرش نسخ ج، وتقدمي تعليقات، راجعة التصنيف ادلويل للرباءاتمل اقرتاحاتاكتب امللكية الفكرية اإ

عداد ونرش نسخ اللغات الوطنية  ىلععن مساعدة املاكتب الوطنية  ، فضالالتصنيف ادلويل للرباءات لتصنيف من ااإ
 .للرباءات ادلويل

 املوارد املتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية

احيص الرباءات. فعىل سبيل لف امفيد يكون ا قدمم، الوراثيةمتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد الويبو موارد  وفرت .14
ملعارف التقليدية واملوارد اخلاصة ابساالت ال عن قواعد البياانت و معلومات  ،حتّدثو ، معتو أأمانة الويب ا فتئتم، املثا 

عن مس تودعات أأرخر  للمعارف التقليدية  فضال، الأعضاء يف الويبو ومنظامت أأرخر  وتديرها ادلو  تصوهناالوراثية اليت 
 6.الوراثيةواملوارد 

عداد مرشوع املبادئ التوجهييوعالوة عىل ذكل .15 ة بشأأن حفص طلبات الرباءات اليت تغطي الاخرتاعات ، جيري اإ
ىل ا مكورد  2018 حبلو  هناية عام تُتاح، ومن املتوقع أأن تقليديةمعارف ابس تخدام  كرتبتُ اأأو اليت  ،تقليديةمعارف ملستندة اإ

عداد  س تلهميُ س الأطراف املهمتة. و  من غري رمسي ملاكتب الرباءات وغريها من املبادئ التوجهيية  رشوعم يف اإ
ىل هيتوصيات  رشوعم اليت تتضمن  WIPO/GRTKF/IC/13/7،7 الوثيقة  ،أأكرثفعالية كرب و أأ  قدرب ،هامتمالا زايدةدف اإ

 الرباءات وحفصها يف حدود الإطار القانوين القامئ. يف بحثال ابملعارف التقليدية أأثناء 

 ]هناية الوثيقة[
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 :التايل الإلكرتوين ملعارف التقليدية واملوارد الوراثية عىل املوقعاخلاصة اب ساالتال البياانت و معلومات حو  قواعد تاح تُ  
http://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html. 

7
 تايل:ال  " عىل املوقع الإلكرتوينالاعرتاف ابملعارف التقليدية داخل نظام الرباءاتتُتاح الوثيقة " 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_7.pdf. 


