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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأكتوبر  31 التارخي:

 البراءات بقانون المعنية الدائمة اللجنة

 الثلاثونالحادية و الدورة
 2019 ديسمرب 5اإىل  2جنيف، من 

بأنظمة الاعتراض وآليات  يتعلق افيمتقرير عن أنشطة المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو 

 الإلغاء الإداري الأخرى

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

ىل  24اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة(، يف دورهتا الثالثني املعقودة يف جنيف يف الفرتة من اتّفقت  .1 اإ

ىل ادلورة احلادية والثالثني للّجنة، تقريرًا  ،2019و يوني 27 عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما عىل أأن تقدم الأمانة اإ

لغاء الإداري الأخرىفامي يتعلق الويبو  . وعليه، حتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات بشأأن أأنشطة بأأنظمة الاعرتاض وأ ليات الإ

 املذكورة.املساعدة التقنية يف اجملالت 

ىل أأن أأغلب أأنشطة املساعدة التقنية ذات الصةل، اليت يرد وصفها يف هذه الوثيقة، ل تركّز ابلرضورة  .2 وجتدر الإشارة اإ

ولكن تُعاجل القضااي املطروحة يف الس ياق الأوسع لأنشطة  ،عىل أأنظمة الاعرتاض وأ ليات الإلغاء الإداري الأخرى فقط

رس ىل أأن نظام املساعدة التقنية اليت تدمع اإ عىل سبيل  الاعرتاضاء نظام الرباءات وتُيرس تشغيهل واس تخدامه. ويُعزى ذكل اإ

املثال، قد يُمثل عنرصًا واحدًا فقط من نظام الرباءات الوطين اذلي جيب تشغيهل يف س ياق ظروف وتطلعات وحتدايت لّك 

 بدل عىل حدة.

وأ ليات الإلغاء الإداري يف حّد  الاعرتاض فقط عىل أأنظمة وعالوة عىل ذكل، ومبا أأن املناقشات يف اللّجنة ل تقترص .3

عادة الفحص وأ لية املراقبة من قبل الغري، تتناول هذه الوثيقة أأنشطة املساعدة التقنية اليت  ذاهتا، بل تشمل أأيضا أأنظمة اإ

جراءات يف البدلأأي نظام وأأية أ لية من تكل الأنظمة وال ليات. وبوجه عام، فامي يتعلق بتقدهما الويبو  ان اليت تُعمتد فهيا اإ
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عادة الفحص،  قد تسامه ادلورات التدريبية املوهجة لفاحيص الرباءات، بغية حتسني هماراهتم يف جمال الفحص الاعرتاض/اإ

 .اليت ختضع لتكل الإجراءات للقضااياجلوهري للرباءات، أأيضا يف تقدمي ادلمع لإجراء تقيمي مناسب 

لغاء الإداري الأخرى فامي يتعلقتقدهما الويبو أأنشطة املساعدة التقنية اليت   بأأنظمة الاعرتاض وأ ليات الإ

 املشورة الترشيعية ويف جمال الس ياسات

املتعلقة ابلرباءات، بطلب من ادلول الأعضاء عىل أأساس رسي. تقدم الويبو املشورة الترشيعية ويف جمال الس ياسات  .4

ىل اس تفسارات أأدق توهجًا وترتاوح الطلبات اليت تسلّمهتا الويبو من اس تعر  اض نظام براءات برمته أأو لواحئ تنظميية اكمةل، اإ

م املشورة عىل شلك ندوات واستشارات وتعليقات مكتوبة،  الواردة يف وتصف املتطلبات بشأأن مواضيع حمّددة. وتُقدَّ

ىل اخليارات املتاحة لتنفيذ الأطر الترشيعية والت  ضافة اإ نظميية، مع مراعاة الظروف اخلاصة بلك الالزتامات ادلولية للبدلان، اإ

جراء مراقبة من قبل الغري،  بدل. ويشمل ذكل، حسب الاقتضاء، مناقشة اخليارات واملامرسات املتعلقة بنظام اعرتاض، واإ

داري. لغاء اإ  ونظام اإ

 يتعلق ودلى تقدمي املشورة ذات الصةل، تعمل الويبو مع البدلان من أأجل حتديد أأهداف س ياساهتا اخلاصة. وفامي .5

لغاء الإداري، يُس تعرض عدد من العوامل املتعلقة ابلبيئة احمللية دلى  بأأنظمة الاعرتاض، واملراقبة من قبل الغري، وأ ليات الإ

عداد املشورة. وقد يشمل ذكل، عىل سبيل املثال، مس توى اخلربة التقنية داخل البدل، والإجراءات القامئة يف جمال حفص  اإ

املوارد الالزمة لإدارة العمليات احلالية واملس تقبلية. وقد ترتبط املشورة و ئق ذات الصةل ابلرباءات، الرباءات، وتوافر الواث

 ابجلوانب اجلوهرية والإجرائية عىل حّد سواء.

اكدميية الويبو  أأ

طار برانمج التطوير املهين اليت تعمتده أأاكدميية الويبو، يُ  .6 عدد من ادلروس بشأأن الرباءات ابلرشاكة مع ماكتب  نظميف اإ

هذه ادلورات التدريبية، يف عايم  واش متلتالرباءات وذكل لفائدة البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. 

لغاء الإداريعىل برامج دراس ية عن عىل سبيل املثال،  2019و 2018 ت الإبطال، وأأنظمة ، وأ ليامواضيع مثل أأنظمة الإ

جراءات الاس تئناف. ىل الإجراءات القضائية واإ ضافة اإ  التقايض، اإ

لغاء  DL-301وعالوة عىل ذكل، تتناول وحدة الويبو للتعّّل عن بعد  .7 )الرباءات( بدورها أأنظمة الاعرتاض وأ ليات الإ

 الإداري، من بني مسائل أأخرى.

. ويندرج موضوعا أأنظمة تتناول موضوع امللكية الصناعية املشرتكةبرامج الويبو دلرجة املاجس تري كام توجد وحدات يف  .8

لغاء   الوحدات أأيضا. تكليف الاعرتاض عىل الرباءات وأ ليات الإ

 مرشوع تشخيص املوارد والإدارة ملاكتب امللكية الفكرية

ماكتب امللكية الفكرية" يف عدد من البدلان يف أ س يا.  يفأأجرت الويبو مرشوعًا بعنوان "تشخيص املوارد والإدارة  .9

يف خطط تمنية املوارد  ومواطن الضعفحتديد الثغرات  عىلالهدف من املرشوع هو مساعدة ماكتب امللكية الفكرية و 

دارهتا وتقدمي توصيات معلية اإىل ماكتب امللكية الفكرية من أأجل تعزيز تقدمي خدمات امللكية الفكرية ب  نجاعة واإ

 لمس تخدمني.ل  فعاليةو 
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جراء مراجعة اسرتاتيجية  "1"يتضمن املرشوع ما ييل: و  .10  اتب امللكية الفكرية املشاركة وأأطرهشامةل لولية ماكو اإ

ضافة اإىل تكل املتعلقة ابملوارد  املؤسس يةو  القانونية جراء تقيمي دقيق " و 2"البرشية؛ والتشغيلية، اإ ولايت تكل لتنفيذ اإ

، مع مراعاة توقعات المنو املس تقبلية والعوامل اخلارجية؛ ذلكل الالزمة ملوارد، وحتديد اوأأهدافها بفعاليةاملاكتب ورؤاها 

اس تكشاف احللول وال ليات املمكنة/العملية " و 4"املوارد التنظميية والبرشية واملالية والبنية التحتية احلالية؛  واس تعراض "3"

 لوبة ونظم الإدارة.الفجوة بني املوارد احلالية واملط لسدّ 

طار  .11 لغاء الإداري،  الاعرتاضاملتعلقة بنظام ، من بيهنا تكل القضااي كثري من املرشوع، مت النظر يفويف اإ وذكل والإ

وعدم  تفادي ازدواجيه العمل غرارداخل ماكتب امللكية الفكرية، عىل  والعملياتحتسني الإدارة العملية للموارد  من أأجل

جراء وبعد الكفاءة.  عداد تقرير خمصص ورسي حبوث موثّقة واجامتعات تشاوريةاإ من توصيات حمددة للك مكتب  يقدم، مت اإ

 .1املرشوع مراحل خمتلفة من التنفيذ يف عدد من البدلانوبلغ مللكية الفكرية. ماكتب ا

 مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل الغريراقبة املنظام 

ادلول الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وكذكل  لفائدةشطة املساعدة التقنية ينظم املكتب ادلويل للويبو أأن  .12

ىل  تزمعادلول اليت  راقبة املتغطي الأنشطة جوانب خمتلفة من نظام معاهدة الرباءات، مبا يف ذكل نظام و عاهدة. املالانضامم اإ

دون  (ePCT) ملعاهدة الرباءات الإلكرتوينلنظام االحظات من خالل طراف اثلثة ابلإدلء مباذلي يسمح لأ  من قبل الغري،

جراءات معقدة لتسجيل ادلخول يف النظام  ترىقد تشري الأطراف الثالثة اإىل حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت و . املرور ابإ

ذا اكن الاخرتاع املطالب به يف الطلب ادلويل جديًدا  وضوع الرباءةأأهنا ذات صةل مب ويُتاح خطوة ابتاكرية.  ينطوي عىلو/أأو اإ

نرتنت اجملاين من قبل الغريراقبة املدليل مس تخدم شامل لنظام   .2عرب الإ

املنافسني احملمتلني  حفسب، بل أأي ليس مودعي الطلباتأأحصاب املصلحة، تلف من خالل هذه الأنشطة، ميكن مل و  .13

ىل  الفاحصني(، لفت انتباه غري)الأأيضا  ماكنية  مرتبطةاليت قد تكون  الصناعية السابقة تقنيةال  حاةلوغريمه اإ قابلية الاخرتاع ابإ

طار من قبل الغريراقبة املنظام العمل ب بدأأ و براءة.  املعين يف احلصول عىل امحلاية مبوجب معاهدة الرباءات يف  يف اإ

ىل تقدمي مو . 2012 يوليو املالحظات علومات عن تأأثري بعد الس نوات امخلس الأوىل من التشغيل، دعيت ادلول الأعضاء اإ

ال ن، ل تتوفر معلومات اكفية لإجراء  وحلدّ معاهدة الرباءات. مبوجب املعاجلة الوطنية للطلبات ادلولية يف  اليت يديل هبا الغري

 تقيمي فعال.

 توفري املعلومات

لغاء الإداري الأخرى.  الاعرتاضأأنظمة  قيّمة بشأأنحيتوي موقع الويبو الإلكرتوين عىل معلومات  .14 يف حني ووأ ليات الإ

ن املعلومات  من بني املعلومات قد ل يعترب توفريأأن   املنحازةغري ادلقيقة و "أأنشطة مساعدة تقنية" ابملعىن ادلقيق لللكمة، فاإ

قلميي.  واضعيقد تساعد  الرباءات  حىت لو اكنت س ياساتو القرار عىل اختاذ قرارات مس تنرية لتصممي نظام براءات وطين/اإ

طائفة واسعة من املنبثقة عن السديدة والأطر القانونية واملامرسات املتبعة يف لك بدل خمتلفة، فقد تكون املعلومات واخلربات 

لكرتونًيا خمصًصا لأنظمة جل عىل وجه التحديد، طّورت و موردًا مفيدًا لأي بدل.  البدلان وأأنظمة  الاعرتاضنة الرباءات موقًعا اإ

                                         
ندونيس ي  1 يران )ابروين دار السالم، واإ  ، والفلبني، واتيلند.وميامنار، ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية(، الإسالمية –مجهورية ، واإ

2  ps://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ar/epct/pdf/epct_observations.pdfhtt. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ar/epct/pdf/epct_observations.pdf
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عادة الفحص  لغاءوأ ليات اإ ويقّدم  ،لمربرات والأهدافلتضمن وصفًا مفصاًل ي ، 3لغريالطرف ا واملراقبة من قبلالإداري  الإ

قلميية والوطنية ذات الصةل.  عنتوضيحات  أأيضا يمت حتديث املوقع ابنتظام، ابلتعاون مع ادلول الأعضاء. و القوانني ادلولية والإ

ىل قوانني ادلول الأعضاء يف الويبو لنفاذا WIPO Lexابلإضافة اإىل ذكل، يوفر نظام و  .ولواحئها التنظميية اإ

وغريها من أ ليات  الاعرتاضحتتوي العديد من منشورات الويبو، املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين، عىل وصف لأنظمة و  .15

لغاء الإداري.  ليه  النفاذتوفري املعلومات بنسق رمقي يسهل  وسيسامهالإ ىلاإ ومات ومس تخديم نظام احلك يف تقدمي ادلمع اإ

، 2016نومفرب  15من واعتبارًا اخلاص،  و الإلكرتوينوفقًا لرشوط اس تخدام موقع الويبو رباءات الاخرتاع عىل حد سواء. ال

أأو رمقًا من أأرقام منشورات الويبو، فضاًل  (ISBN) منشورات حتمل رمقًا معياراًي دولياً أأي مطبوعات جديدة للويبو،  ُأتيحت

طار تراخيص املشاع الإبداعي عن حمتوايت  لفائدة املنظامت احلكومية  3.0نسب املصنف –خمتارة أأخرى، لالس تخدام يف اإ

 .ادلولية، ومت ومسها بوضوح لهذا الغرض

وصف لأنظمة  من بيهناعىل سبيل املثال، تتضمن املنشورات التالية املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين، مجةل أأمور و  .16

لغاء الإداري الأخرى:وأ ليات  الاعرتاض  الإ

 ؛4(2018) اخرتاع املس تقبل: مدخل للرباءات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم "1"

 ؛5(2019)سؤال وجواب للطلبة والطالبات  أأساس يات امللكية الفكرية:و  "2"

ملسائل الرئيس ية املتعلقة برشوط الكشف عن الرباءات فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية او  "3"

 ؛6(2017)

 ؛7(2014بدائل يف البحث عن الرباءات وحفصها )و  "4"

ىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر:  النفاذتعزيز و  "5" بني الصحة العامة وامللكية الفكرية  اجملالت املشرتكةاإ

 ؛ 8(2012) والتجارة

 .9(2004) دليل الويبو للملكية الفكريةو  "6"

 ]هناية الوثيقة[

                                         
3  /https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms. 
4  https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4350&plang=EN. 
5  ar/wipo_pub_1056.pdf/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs. 
6  https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1047.pdf 
7  .ipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_patentsearch.pdfhttps://www.w . 
8  https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf. 
9  https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf . 

https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4350&plang=EN
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1056.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1047.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_patentsearch.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_patentsearch.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

