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   أوجه كفاءة نظام الرباءات بشأناقرتاح وفد الواليات املتحدة األمريكية

  األمانةإعدادمن ثويقة 

ية خبصوص أوجه كفاءة نظام الرباءاتحيتوي مرف .1 تحدة األمر يكق هذه الويقة عىل اقرتاح قدمه وفد الوالBت ا مل  .ث

ية بقانون  .2 نة اQامئة ا نإن أعضاء ا ملعللج
توى املرفق نظر يف  حمالرباءات مدعوون إىل ا  .ل

]ييل ذ\ املرفق[
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 املرفق
شأن أوجه كفاءة نظام الرباءات  باقرتاح 

تحدة ا يةملقدمه وفد الوالBت ا  يكألمر

1.  Bنرصا جوهر ثل  بحت برامج تقامس العمل بني ماكتب الرباءات  علقد أ ّ مت نارصص سني كفاءة أنظمة الرباءات عمن  حت 
بات الرباءات وت . يف العديد من بvان العامل يات إيداع  شار  طلا معل يد اQويلنت بات لصععىل ا سفر عن حفص  طل  ي

ية إىل  تلفة أحبا� عىل . ّتعددةميف بvان   واحدةفئةملنمتالرباءات ا ثري من احلاالت جتري ماكتب  يجة �\ ويف  خمو ك ئاتتن  لفا
بات الرباءات أو  تكرار فئاتطلذاهتا من  تطابقة من ت� الرباءات، وتقوم يف ذ\  ب  بريم كسط   من العمل ا�ي قام به فعال ق

ية يف اوهذه �. مكتب آخر جلزدوا يدة للماكتب وال ج ست  مفهود  هور معوما ألهنا تزيد من والطلبات ل األحصابلي  ّ للجم
شطةمشالك لرباءات والعمل اخلاص اكامت رتمجحم  نه وذ\ . العالقةناأل ثريةمما تعاين   .ك ماكتب 

بات الرباءات ّغري أن  .2 يح فرصة فريدطلإيداع  يد اQويل  يتعىل ا بحث والفحص ةلصع يات ا سني كفاءة  ل  معل وذ\ لتح
تخدام العممن خالل إعادة تب واحد من أجل ُل املضطلع به خبصوص سـ ا يات اليت لعملتعزيز كفاءة ورسعة امكطلب ما يف 

شأن تب آخر  بيقوم هبا  تلفة. ّ لطلب األول³ عالقة طلب مك ياقات  تلفة يف  سعى زBدة الكفاءة أشاكال  خموقد اختذ  سـ خم . م
رسيع للمقاضاة يف بكة قوية من برامج املهنج ا ثال، تطور  لفقد جسل،  شـ ّ م ّ تقدمة )PPH ( جمال الرباءاتُ بvان ا مل بني ماكتب ا ل

ية عىل حد سواء نا بvان ا موماكتب ا ل باره بني املاكتب. ل ناك عدة برامج أخرى مهنا ما أجنز ومهنا ما جيري ا تو يا خه سع وذ\ 
ئات ا تلف  بات  يا يف جمال إيداع  بذل حا هود اليت  ية ا توى ممكن من ازدوا فللحد إىل أدىن  جل خمج طل ل ت ُسـ يد م لصعلرباءات عىل ا

 .اQويل

بدأ الرييس يف لك ت� الربامج  .3 ئوا تلف املاكتبهو لزوم احلفاظ عىلمل يادة  خم  بغي ألي . سـ  يصادق "أنمكتب ينفال 
يا نرص من" ئتلقا تب آخر فÑ خيص أي  ععىل القرارات اليت اختذها  نارصمك نه ع  توقع  بات الرباءات، وال  ئات  م إحدى  ّف يُ طل

يام بذ\ بات بل. لقا ية ا يق قانونه الوطين يف حتديد قا تقل، عىل  شلك  تب أن حيرص،  توقع من لك  لطل  بل ب سـ ب تطي م مك ّ ُ
تفادة من امحلاية برباءات تب آخر إلعطاء . سـلال تخدام العمل ا�ي اضطلع به  سني الكفاءة من إعادة ا تأىت  مكو سـ حت ي

يدة للفاحص يف إجراء األحباث والف  .حوص اخلاصة لطلبجانطالقة 

يذ .4 يد ا ثري مهنا  توى الكفاءة يف عدد من الربامج اليت ال يزال ا تلفة لالرتقاء  شاف طرق  نفوقد مت ا ق لتلك سـ خم مبتك . سـ
تعاوية ثÜ عىل ت� الربامج ا نوفÑ ييل بعض األ ل  :م

ية   تب الكوري  تجارية وا تب األمرييك للرباءات والعالمات ا تقامس العمل بني ا للملكالربßمج الرائد  ملك لملك ، الفكريةل
تب اآلخر وهو برßمج بني، وتوىل فاحصو ا بات املودعة يف á ا تب واحد حفص بعض ا ملك توىل يف إطاره  تمك ملكلطل

تاجئ الفحص نيمي   .تق

ميي   تعاون اإل قلنظام ا ية الفكرية يف ل تني ّ، وهو نظام مكن من إقامة تعاون بني )PROSUR(مللكجمال ا جناألر
يا و ييل وكولو بوالربازيل و نام وأوروغوايمشـ سيإكوادور وراغواي وبريو وسور ني اخلدمات املقدمة إىل حت من أجل 

تخدمني ية الفكرية، ملسـا نظام ا يني واQويني  مللك ا ل ل سعي وذ\ حملل يات حفص الرباءات إىلأساسا ل تاجئ  معل تقامس  ن
ية الفكرية  .مللكوغريها من موارد ا

تعاوين  تب األمرييك للرباءات والعالمات ، وهو برßلبحث والفحصل لالربßمج ا ملكمج قام يف إطاره فاحصون من ا
بات  تعاون عىل حفص ا بل ا شاف  تب األورويب للرباءات  ية الفكرية وا تب الكوري  تجارية وا لطلا ل س تك ُل سـ ملك للملك ملك

تألف من فاحص أول وزمالء ف يل مجموعات  شأن الرباءات وذ\  تعاون  ّاملودعة مبوجب معاهدة ا ت ب احصني بتشكل
توب بحث اQويل ورأي  مكبغرض إعداد تقرير عن ا  .ل
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رسيع للمقاضاة يف جمال الرباءات  رشات املاكتب الاكنة يف ، لبرßمج املهنج ا يه  شارك  ئميكن هذا الربßمج، ا�ي  عت ف ّ
تجابة لطلب واح ية امحلاية برباءة ا شأن قا يا  تلقى قرارا إجيا سـلك أحناء العامل، صاحب الطلب ا�ي  بل ب ب د أو أكرث ي

تب ما من أودع  ُشاركة األخرى رشيطة أال خيضع � حفص رسيع يف املاكتب االôسمكيف  بات \ الفحص إالمل لطل ا
سموح هبا ية ا ملا يح . ملعن بات و يف عىل لك من املاكتب وأحصاب ا تا وتاك تويوفر ذ\ و يق لطل ل رسيع اختاذ ّ تفرصة 

هور  .مجلالقرارات خبصوص الرباءات لفائدة ا

5. ية لو تحدة األمر بني من ماكسب يف الكفاءة احملصÜ من خالل برامج تقامس العمل، تقرتح الوالBت ا يكنظر إىل ما  مل ّت ّ
ية تا شطة ا يام أل تعاون اQول األعضاء عىل ا لبأن  ل ن  :لقت

تعدأجنزت�ضطالع جبرد لربامج تقامس العمل اليت  )أ( نايئ و يد  يذها بني املاكتب عىل  ّ أو جيري  مت ثنف د صع
بة ملاكتب ا يمي فوائدها  ميي، و مللكاألطراف وإ لنسـتق هور مية الفكرية وقل ية الفكرية وا مجلتخديم نظام ا مللك سـ

 .معوما

ثل حتديد أفضل املامرسات اليت ميكن   ) ب( سني ت� الربامج وزBدة جدواها،  بل امليض يف  شاف  موا حت س ُتك سـ
شاركةاعôدها  بل املاكتب ا ملعىل أساس طوعي من   .ق

شاركةسـتكوا  ) ج( ية برامج تقامس العمل بني املاكتب ا سري فعا ملشاف األدوات اليت ميكهنا  ل  .تي

يذ برامج تقامس العمل  ) د( ية يف  يق الفعا ية  شأن  نفوعقد حلقات معل  حتق تيف لك  .ب

 ]ثهناية املرفق والويقة[


