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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 نوفمي   22التاري    خ: 

اءات بقانونالمعنية الدائمة اللجنة   الي 

 الثالثة والثالثونالدورة 
 2021 ديسمي   9إىل  6جنيف، من 

ح ي تتبعها  لياتاآلتبادل المعلومات بشأن حول من وفد الواليات المتحدة األمريكية  مقتر
 مكاتب الملكية الفكريةالتر

ي 
 
اءاتالرسي    ع لفحص ال ف  لتر

 األمانة وثيقة من إعداد 

ح مقدميحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل  .1 ي بشأن تبادل المعلومات حول  من وفد الواليات المتحدة األمريكية مقتر
اآلليات التر

اءات ي الفحص الرسي    ع للتر
ي إطار البند تتبعها مكاتب الملكية الفكرية ف 

  7، لكي تنظر فيه اللجنة ف 
 
وع جدول األعمال المعد ل: من مرسر

اءات ي ذلك أنظمة  ،جودة التر
اضبما ف   . االعتر

اءات أعضاء إن . 2  اللجنة الدائمة المعنية بقانون التر
ي محتوى اون إىل امدعو 

 . لمرفقلنظر ف 

 ]يىلي ذلك المرفق[
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 رفقالم

 
 

ح ي تتبعها مكاتب  مقتر
من وفد الواليات المتحدة األمريكية حول تبادل المعلومات بشأن اآلليات التر

اءات ي الفحص الرسي    ع للتر
 
 الملكية الفكرية ف

 من 
 
اءات "القرون أن نظام  منذ  م بهالمسل ي  1اكتشاف وإنتاج أشياء جديدة ومفيدة".  عند  زيت المصلحة عىل نار العبقرية يصبتر

 
وف

ونية والتكنولوجيا  عليهتطغ   رسي    ع التحركسياق عالم  اءات الحماية  باتت المتطورة،التجارة اإللكتر ل تر
 
الدافع الرئيسي لتشجيع تشك

تدرك مكاتب و جات يمكن للجمهور استخدامها واالستفادة منها واالستمتاع بها. برسعة إىل منت اإلبداعيةالمبتكرين عىل تحويل أفكارهم 
اءة.  ي منح التر

 
ي جميع أنحاء العالم أهمية التوقيت ف

 
اءات ف   توقيتال وُيعد التر

ُ
اءات أحد االعتبارات الرئيسية فيه فحص الذي ت ي التر

التر
ي إىل السوق وخدماتهم هممنتجات يجلبونلمبتكرين عندما تشغل بال ا

مكاتب  تطبقها . ويتضح ذلك من آليات الفحص المختلفة التر
اءات   كت  عىل حماية أل الحصول، بأرسع وقت ممكن، من أجل بعض المرونة لمستخدمي النظام  إلتاحةالتر

 
 و   ابتكاراتهم أهمية

 
 . إلحاحا

عتتر 
ُ
اءات  مدة معالجةوت ي الوقت المناسب من االعتبارات  وتقييمها التر

 
اءات آحاد لعديد من ا ذات األهمية بالنسبة إىلف مكاتب التر

اءات  مدة معالجةتأثر تيمكن أن و . أهمية ، وموارد تكنولوجيا ي   طاقم الفاحص -بمجموعة متنوعة من الظروف والسمات التر
ي الواردة لتكنولوجيا ل والطابع المعقد ، المودع الملف المعلومات، وحجم

 
قد و . الطلبات، عىل سبيل المثال ال الحص  وحجم، الطلباتف

ي الطلبات. 
 
ئ ف اءات، مثل نقص الموارد أو االرتفاع المفاجر يمكن  ،اإلضافة إىل ذلكوبتكون بعض العوامل خارجة عن سيطرة مكاتب التر

ي معالجة الطلبات أو منح حقوق 
 
ة ف ات الكبت  اءاتالأن تتسبب التأخت  ي تأخت  تسويق  ،بغض النظر عن السبب ،تر

 
. التكنولوجيات تلكف

اءال الحصول عىل حقيكون يمكن أن و  اكات  اتاتفاق عقد  الخطوة األوىل نحو  ةتر ورية  تسويقأو أنشطة  أعمالتمويل أو رسر أخرى ض 
ي منح حقوق  ،عىل نطاق أوسعو لجمهور. يستفيد منها التحويل األفكار المبتكرة إىل منتجات وخدمات متطورة 

 
يمكن أن يؤثر أي تأخت  ف

اءات عىل تدفق االستثمار ال ي إىل ال تر ا عىل االبتكار  تلكيمكن أن تؤثر و دول أو المناطق. األجنتر
 
ات أيض  ،ذات الصلة ات المحليةالتأخت 

ي ال
 . عتمد عىل رأس المال االستثماري لتمويل البحث والتطوير ت قد تر

 و 
 
ا وتخفيفها وحل ها، سواء كان ذلك يتطلع العالم أكت  من أي وقت مض  إىل التكنولوجيا لمعالجة بعض القضايا اإلنسانية األكت  تحدي 

، أو جائحة   ي لم 19-كوفيدتغت  المناخ العالمي
واجه، أو حاالت الطوارئ العالمية األخرى التر

ُ
يستفيد الجمهور من النرسر الرسي    ع و بعد.  ت

ي . التكنولوجيات لتلك ةوفت  اءات العالمي بشكل مثت  لإلعجاب من خالل تنفيذ آليات  ، السنوات األخت  استجابت مكاتب نظام التر
لة ات التأخت   تؤديأال مختلفة لضمان  ي مكالمسج 

اءاتاف   . الرئيسيةلمواجهة التحديات الالزمة  التكنولوجياتإعاقة تطوير  إىل تب التر

 مستواها المكاتب كي تبلغ  المودعة لدىالطلبات مجمل سجالت معالجة  مدة تقليص البعيد عىل المدى فيه أنه من المرغوب  ورغم
مكاتب بناء عليه، بادرت أو حتر عىل مدى عدة سنوات. و  القريبالهدف عىل المدى  ذلكفقد يكون من الصعب تحقيق  ،األمثل

اءات  ي فحص البرامج تنفيذ  إىلعدة سنوات منذ التر
اءات المؤهلي   ل تتيح الرسي    ع التر عىل هم فحص طلباتإمكانية مودعي طلبات التر

 . أو عىل وجه الرسعةو/ فور ال

ي ف
نامج  األمريكية س مكتب الواليات المتحدة، أس  2020مايو  8عىل سبيل المثال، ف  اءات والعالمات التجارية التر لفحص  الرائد للتر
صص. عىل جناح األولوية 19-كوفيدالطلبات المرتبطة ب

ُ
نامج ذلك ال وخ ي تغطي الطلبات لالرسي    ع الفحص القائم عىل تر

اءات التر تر
ي  التكنولوجيات

ي يمكن أن تساعد ف 
لقد و . ةالعالمي الجائحة مجابهةالتر نامج  ذلك سه  األساسية  التكنولوجياتترسي    ع تسويق التر

اءات المعالجة  مدةعىل الرغم من أن و . األزمة العالمية الحالية لمواجهةالالزمة  ي مكتب الواليات المتحدة األمريكية للتر
اءات ف  تر

ي العالم )ما يقالمعمول بها  مدد المعالجةوالعالمات التجارية هو من أقص 
(، إال أن  واتخاذ التسجيل  بي   رب عامي   اف  ي

القرار النهائئ
ي إطار المتاح  الرسي    ع الفحص

نامج ف   المصلحة العامة.  من أجل مستعجل وضعسمح للمكتب بالتعامل مع المذكور  الرائد التر

ي تتر   العوامل وفيما يىلي بعض من
ي المكاتب حول العالماللجوء إىل ر العديدة التر

اءات ف   : الفحص الرسي    ع لطلبات التر

  ؛الصحية تهأو حال الطلب مودععمر 

 ؛(19-كوفيد  ،األمن القومي أو حالة طوارئ وطنية )عىل سبيل المثال 

  اء  التكنولوجيات)مثل  مستهدفةقطاعات  ؛عالجات الرسطان(أو الخص 

  ؛الخدمةإضافية مقابل رسوم 

 ؛دعاوى عالقة 

 ي تحسي   كفاءة المكاتب من خال
اءات.  مجالل اتفاقيات تقاسم العمل ف   التر

                                                
اعات"،  1 ة عن "االكتشافات واالختر  . 1858أبريل  6أبراهام لنكولن، محاض 
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وال ، البلدان فقط بعضعادة  ال يتعدىذلك الجمهور إال أن  ،المذكورةالرسي    ع  الفحصوجود برامج بالجمهور  علمعىل الرغم من و 
ي جميع أنحاء العالم.  شاملةمعلومات  تتوافر فيه مكانأي يوجد 

 
امج المختلفة المتاحة ف دة وثيقة شأن ن ومحول التر  عنمعلومات موح 

اءات حول العالم  الرسي    عبرامج الفحص  جميع ي كل من مكاتب التر
 
اءات موردا ال يُ  أن تكونالسارية ف قدر بثمن لمودعي طلبات التر

ي  المذكورة الرسي    عبرامج الفحص  تطوير تم  ،باإلضافة إىل ذلكو والجمهور. 
ة العملية التر  عىل الختر

 وتحسينها وصقلها بمرور الوقت بناء 
ي تنفيذها. 

 
اءات المختلفة ف ات والمعلومات حول  تقاسمساعد يسو اكتسبتها مكاتب التر ي  تلكالختر

 
امج ف . فهم كيفية عملها تحسي   التر

ي سيُ كما  ي ذلك التقاسم ت 
اءات التر ي القاعدة المعرفية لمكاتب التر

 
ي أو  ،الرسي    عبرامج الفحص أنواع تنفيذ نوع من  إمكانيةتنظر ف

تلك التر
ا نفيذه هي بصدد ت عد . حالي 

ُ
اءات الدائمة المعنية بقانون جنةالل وت تها خفضل ب ،التر ي مجال قانون العالمية تر

 
اءات ف الهيئة  ،هوممارساتالتر

ي هذا الصدد مناقشة لعقد   صعيد الويبو المناسبة عىل
 
اءات إىل تنفيذ  وبالنظر . ف ة بعض مكاتب التر ي اآلونة األخت 

 
 الرسي    عبرامج الفحص  ف

ي سبيل
 
 . الموضوع هذا  حول مناقشة هاللالستحان الوقت اآلن  ،التحديات العالمية األخرىو  ،19-كوفيد  جائحةل التصدي ف

ح اءات الوطنية واإلقليمية  ،عىل وجه الخصوص ،ومن المقتر ي تستخدمها مكاتب التر
 لترسي    عأن تستكشف اللجنة المناهج المختلفة التر

اءات.  نا و فحص بعض طلبات التر ي مجال الدول األعضاء بشأن ممارساتها الحالية إىل  االستماع ي  هم 
 
وكذلك بخصوص  الرسي    علفحص اف

 : ما يىلي 

 ؛ترسي    ع الفحص وراءاألسباب  (أ

تيبات المؤسسية الداخلية لتسهيل و  (ب  ؛الرسي    ع صالفحعمليات التر

 ؛و/أو الموارد  وتخصيص الموظفي    (ج

 ؛الرسي    ع صالفحبرامج  المنشودة مناألهداف و  (د

 الرسي    ع؛ الفحصوأهداف  الحاليةالمعالجة  مدد بي    فاعلالتو  (ه

اءات األخر و  (و  ؛ى )إن وجد(التعاون مع مكاتب التر

 فحص رسي    ع. إجراء مقابل أي تكاليف إضافية و  (ز

نا كما  ، فيما يتعلق بالجهات المراقبة االستماع إىل يهم  ي ذلك جمعيات المستخدمي  
ي تجار ، بما ف 

الفحص الرسي    ع استخدام برامج ب  ها ف 
امجالجوانب و  الحالية ي تلك التر

ي تراها مفيدة ف 
 عن ، التر

 
 . ا يمكنها تحديدهمحتملة  تحسيناتأو  مطروحة تحدياتأي فضال

اءات والعالمات التجارية مكتب الواليات المتحدة األمريكية داخل الفحص الرسي    ع تجربتنا الخاصة مع برامج  تقاسمنتطلع إىل و  للتر
 ومعرفة المزيد عن تجارب وممارسات أعضاء اللجنة اآلخرين. 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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