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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 6 :يونيو 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  9اإىل  12يوليو 2018

تقرير عن أنشطة املساعدة التقنية التي تضطلع بها الويبو فيما يتعلق بتعزيز قدرات
فاحصي الرباءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) ،يف دورهتا السابعة والعرشين املعقودة يف جنيف
يف الفرتة من  11اإىل  15ديسمرب  ،2017عىل أأن تقدم لها ا ألمانة ،يف دورهتا الثامنة والعرشين ،تقريرا بشأأن أأنشطة
املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو فامي يتعلق بتعزيز قدرات فاحيص الرباءات .ويرد يف هذه الوثيقة التقرير
املطلوب تقدميه.

أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو فامي يتعلق بتعزيز قدرات فاحيص الرباءات
 .2عىل غرار مجيع ا ألنشطة ا ألرخر اليت تضطلع هبا الويبو يف اجا املساعدة التقنية ،تُنفذ أأنشطة بناء قدرات فاحيص
الرباءات بناء عىل طلب من اإحد ادلو ا ألعضاء يف الويبو وابلتعاون الاكمل مع تكل ادلوةل .وتتناو بعض تكل التدريبات
الكفاءات العامة املتعلقة ابلبحث يف الرباءات وحفصها ،بيامن تركز تدريبات أأرخر عىل مجموعة من املهارات اخلاصة
1
(مثل التصنيف ادلويل للرباءات أأو اس تخدام نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل تقارير البحث والفحص () )WIPO CASE
أأو حفص الرباءات يف اجا تقين ّ
معي (المكبيوتر والتصالت السلكية والالسلكية واملس تحرضات الصيدلنية عىل
سبيل املثا ) .و ُتر تكل التدريبات عىل املس تو ا إلقلميي أأو دون ا إلقلميي أأو الوطين .وتس تغرق معظم ادلورات التدريبية
امليدانية مخسة أأايم ،ولو أأن بعضها قد يس تغرق مثانية اإىل عرشة أأايم .وعادة ما تكون عىل شلك مزجي من احملارضات
1
يتيح نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل تقارير البحث والفحص ( ))WIPO CASEملاكتب الرباءات تباد واثئق البحث والفحص املتعلقة بطلبات
الرباءات عىل حنو أمن من أأجل تيسري برامج تقامس العمل .انظر .http://www.wipo.int/case/en/
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والامترين العملية ودراسات احلاةل .وت ُّمو بعض ادلورات التدريبية من خال ترتيبات الصناديق الاستامئنية أأو بساعدة مالية
أأو مساهامت أأرخر تقدهما ماكتب الرباءات الرشيكة.
 .3وتصف الفقرات التالية ملخص أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو هبدف تعزيز قدرة فاحيص الرباءات
عىل اإجناز معلهم.

ا ألنشطة التدريبية للبحث يف الرباءات وحفصها
 .4من أأجل دمع معاجلة الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) يف املرحةل
الوطنية ،تنظم الويبو أأنشطة تدريبية يف املاكتب الوطنية وا إلقلميية ،مثل حلقات العمل ،وتتناو فهيا الاحتياجات اخلاصة
بتكل املاكتب فامي يتعلق ابلفحص املوضوعي للطلبات ادلولية اليت دخلت املرحةل الوطنية دلهيا ،فضال عن اس تعام خدمة
الويبو للتعاون ادلويل بشأأن الفحص ( )ICEفامي يتعلق ابلطلبات الوطنية .وتس تكشف تكل ا ألنشطة اسرتاتيجيات حت ّمل
جحم العمل يف املاكتب اليت ميتكل فاحصوها خربة تقنية حمدودة وإاماكنية حمدودة للنفاذ اإىل أأدوات البحث احملرتفة ،وذكل
هبدف احلد من الرتامك احلايل يف طلبات احلصو عىل براءات الاخرتاع وتنّب وقوع ذكل الرتامك يف املس تقبل .ون ُّظم 21
نشاطا وطنيا و أأربعة أأنشطة إاقلميية/دون إاقلميية يف الفرتة بي  2014و يوليو .2018
 .5وعادة ما حيتوي برانمج يضم هذا النوع من ا ألنشطة التدريبية عىل اس تعرض ألفراد أأرسة الرباءات وحاةل الفحص
اخلاصة بلك مهنم وكذكل اس تخراج املاكتب ا ألرخر وحتليلها ملنتاات أأعام البحث والفحص ذات الصةل
(مثل الاستشهادات أأو الراء املكتوبة أأو املطالبات املمنوحة أأو املرفوضة) ابس تخدام خمتلف املوارد وقواعد البياانت.
كام يتناو قضااي مثل تويخ الوضوح والإجياز يف املطالبات الواردة يف طلبات الرباءات ،مع ا ألخذ يف احلس بان أأن
خدمة  ICEمتاحة فقط للمطالبات املصاغة بشلك جيد.
 .6وعالوة عىل ذكل ويف اإطار برانمج التطوير املهين ايذي تنفذه أأدادميية الويبو ،ن ُّظم عدد من التدريبات امليدانية بشأأن
البحث يف الرباءات وحفصهاُ .وتر تكل ادلورات التدريبية من أأجل تعزيز املهارات التقنية واملعارف دل فاحيص الرباءات
من البدلان النامية .ويغطي بعضها جوانب واسعة تتعلق ،مثال ،ابلبحث يف التقنية الصناعية السابقة والفحص املوضوعي،
ودور ومسؤوليات فاحيص الرباءات ،واجلوانب الإجرائية ،والبحث يف التقنية الصناعية السابقة ،وإاعداد تقارير البحث،
وتقيمي قابلية املوضوع للحامية برباءة ،وإاعداد تقارير الفحص ،ومعاهدة الرباءات .وتركّز ادلورات التدريبية ا ألرخر عىل قضية
حمدّ دة ،مثل البحث والفحص يف اجا املس تحرضات الصيدانية أأو البيوتكنولوجيا أأو المكبيوتر والتصالت السلكية
والالسلكية ،أأو اس تخدام أأدوات الإنرتنت للبحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات والواثئق خبالف الرباءات ،أأو معايري
ا ألهلية للحامية برباءة (عىل وجه اخلصوص ،اجلدة والنشاط الابتاكري وإاماكنية التطبيق الصناعي ووحدة الاخرتاع) .وقد
ُأجريت  21دورة تدريبية من ذكل القبيل يف الفرتة بي  2014و.2017
 .7وإاىل جانب تدريبات البحث والفحص الهادفة ومع أأن العديد من أأنشطة املساعدة التقنية اليت يقوم هبا املكتب ادلويل
يف اإطار معاهدة الرباءات ليس لها تأأثري مبارش عىل البحث يف التقنية الصناعية السابقة والفحص املوضوعي للرباءات ،فاإن
ذكل التدريب يسهم يف تعزيز القدرة العامة لفاحيص الرباءات عىل القيام بعملهم .وتُقدم ،ابنتظام ،معلومات شامةل عن أأنشطة
املساعدة التقنية املتعلقة بعاهدة الرباءات اإىل الفريق العامل لتكل املعاهدة 2.وابلإضافة اإىل ذكل ،وبعد املناقشات والتفاق
بي ادلو ا ألعضاء يف الفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،يعكف املكتب ادلويل حاليا عىل تنفيذ مرشوع رائد هيدف اإىل
3
اس تحداث اإطار من الكفاءات التقنية للقامئي عىل الفحص املوضوعي للرباءات ،وعىل تنفيذ نظام لإدارة التعمل.
2
املقرر عقدها يف جنيف يف الفرتة
يرد أرخر تقرير يف الوثيقة  ،PCT/WG/11/22وس ُيقدم اإىل ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءاتّ ،
من  18اإىل  22يونيو .2018
3
يرد وضع املرشوع الرائد يف الوثيقة .PCT/WG/11/17
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وعالوة عىل ذكل ،جيمع املكتب ادلويل س نواي معلومات عن أأنشطة التدريب اليت تنظمها املاكتب الوطنية/ا إلقلميية بشأأن
4
الفحص املوضوعي للرباءات لصاحل فاحصي من ماكتب أأرخر  ،ويبلّغ تكل املعلومات للفريق العامل ملعاهدة الرباءات.

نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل تقارير البحث والفحص ()WIPO CASE
 .8تنظم الويبو حلقات معل لزايدة القدرات واملهارات التقنية لفاحيص الرباءات واملوظفي الإداريي بشأأن اس تخدام
نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل تقارير البحث والفحص ( .)WIPO CASEوقد عُقدت ،يف عام  2017وحده ،ثالث
حلقات معل وطنية من ذكل القبيل .وتسامه حلقات العمل املذكورة يف زايدة معارف فاحيص الرباءات حو كيفية النفاذ اإىل
معلومات امللفات ا ألجنبية والاس تفادة من نتاجئ أأعام حفص الرباءات وفهم أأحدث وظائف نظام  WIPO CASEورخطة
التطوير املس تقبلية .وذكل ميث ّل ،ابلنس بة للويبو ،فرصة للحصو عىل مساهامت من ماكتب امللكية الفكرية التابعة لدلو
ا ألعضاء فهيا بشأأن ا ألولوايت املس تقبلية.
 .9وعالوة عىل ذكل عُقدت ،يف مارس  ،2017حلقة معل بشأأن اس تخدام برانمج  ASEAN Plus CASEلتسهيل
مبادرات تقامس العمل يف اجا الرباءات عىل املس تو ا إلقلميي يف رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا من خال اس تغال
نظام  .CASEوخال حلقة العملُ ،عرضت الطرق املمكنة لزايدة كفاءة وجودة الرباءات من منظور منح الرباءات ،وسري
ا ألعام  ،وا ألعام املكتبية ،و ُأجريت مناقشات حو س بل ووسائل الاس تفادة من املنصة التقنية والوسائل الإلكرتونية
لتحسي جودة و أأداء ماكتب امللكية الفكرية .وابلإضافة اإىل ذكل ،تباد املشاركون املعلومات حو جودة الرباءات
واملامرسات املتعلقة بفحصها يف خمتلف ماكتب امللكية الفكرية من أأجل مساعدة رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا عىل حتديد
الطرق اليت ميكن هبا ملاكتب امللكية الفكرية حتسي الكفاءة واجلودة يف معاجلة طلبات الرباءات.

برامج التعمل عن بعد
 .10ل يقترص العديد من دورات التعلمي اليت تقدهما أأدادميية الويبو يف اجا الرباءات عىل دمع الكفاءات ا ألساس ية
توسع قدرات الفاحصي 5.ومن بي
لفاحيص الرباءات ،بل يسهم أأيضا يف اكتساب مجموعات تمكيلية وهامة من املعارف اليت ّ
تكل ادلورات التعلميية عن بعد ،تدر الإشارة اإىل ادلورة  " DL-318البحث يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات".
 .11وتتضمن املوضوعات اليت تغطهيا ادلورة  DL-318قمية املعلومات املتعلقة ابلرباءات ،وخمتلف أأنواع البحث
يف الرباءات والاس تخدام الاسرتاتيجي للمعلومات املتعلقة ابلرباءات ،وتقنيات البحث يف الرباءات لضامن كفاءة البحث
وإاجراء أأحباث متخصصة .كام جيري املشاركون متارين يف اجا البحث يف الرباءات ويصوغون تقريرا عن ذكل البحث .والتحق
بتكل ادلورة الإلكرتونية اليت اس تغرقت ثالثة أأشهر 1821مشار ًدا بي عايم  2014و .2017وتُقدم ادلورة  DL-318حاليا
ابللغات الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية .وتعزتم أأدادميية الويبو ترمجهتا اإىل اللغة العربية والصينية والربتغالية (الرتمجة جارية
ابلفعل) والروس ية.

4
ترد أرخر املعلومات يف الوثيقة .PCT/WG/11/16
5
تُتاح املعلومات املتعلقة بدورات التعمل عن بعد عىل املوقع الإلكرتوين:
.http://www.wipo.int/academy/ar/courses/distance_learning/index.html
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التصنيف ادلويل للرباءات
 .12توفر الويبو أأيضا تدريبا يف اجا التصنيف ادلويل للرباءات ،وهو تدريب يس تغرق عادة ثالثة أأايم .ويضم الربانمج
التدرييب املواضيع التالية "1" :مقدمة اإىل التصنيف ادلويل للرباءات؛ " "2والبنية ا ألساس ية وعنارص التصنيف ادلويل
للرباءات؛ " "3وموارد الإنرتنت املتعلقة ابلتصنيف ادلويل للرباءات؛ " "4وممارسة التصنيف؛ " "5وكيفية البحث يف واثئق
الرباءات ابس تخدام التصنيف ادلويل للرباءات؛ " "6وإاجراءات مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات .وقد ن ُظمت مخس
حلقات معل تدريبية وطنية وواحدة إاقلميية بي  2014و.2017
 .13وابلإضافة اإىل ذكل ،ن ُظمت دورات تدريبية حو اس تخدام نظام اإدارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
(نظام  ،)IPCRMSل س امي يف عايم  2016و ،2017من خال مؤمترات فيديو .ويس ّهل نظام  ،IPCRMSايذي ابتكرته
الويبو ،ملاكتب امللكية الفكرية اإعداد اقرتاحات ملراجعة التصنيف ادلويل للرباءات ،وتقدمي تعليقات ،ونرش نسخ جديدة من
التصنيف ادلويل للرباءات ،فضال عن مساعدة املاكتب الوطنية عىل اإعداد ونرش نسخ اللغات الوطنية من التصنيف
ادلويل للرباءات.

املوارد املتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية
 .14توفر الويبو موارد متعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ،مما قد يكون مفيدا لفاحيص الرباءات .فعىل سبيل
املثا  ،ما فتئت أأمانة الويبو تمع ،وحتدّث ،معلومات عن قواعد البياانت والساالت اخلاصة ابملعارف التقليدية واملوارد
الوراثية اليت تصوهنا وتديرها ادلو ا ألعضاء يف الويبو ومنظامت أأرخر  ،فضال عن مس تودعات أأرخر للمعارف التقليدية
6
واملوارد الوراثية.
 .15وعالوة عىل ذكل ،جيري اإعداد مرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن حفص طلبات الرباءات اليت تغطي الاخرتاعات
املستندة اإىل معارف تقليدية ،أأو اليت اب ُتكرت ابس تخدام معارف تقليدية ،ومن املتوقع أأن تُتاح حبلو هناية عام  2018مكورد
غري رمسي ملاكتب الرباءات وغريها من ا ألطراف املهمتة .وسيُس تلهم يف اإعداد مرشوع املبادئ التوجهيية من
الوثيقة  7،WIPO/GRTKF/IC/13/7اليت تتضمن مرشوع توصيات هيدف اإىل زايدة الاهامتم ،بقدر أأكرب وفعالية أأكرث،
ابملعارف التقليدية أأثناء البحث يف الرباءات وحفصها يف حدود الإطار القانوين القامئ.
[هناية الوثيقة]

6
تُتاح معلومات حو قواعد البياانت والساالت اخلاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html
7
تُتاح الوثيقة "الاعرتاف ابملعارف التقليدية داخل نظام الرباءات" عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_7.pdf

