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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 مايو 6: لا

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  اخلامسة الدورة
 2009نومفرب  20 إىل 16جنيف، من 

 مشروع امللكية الفكرية وامللك العام

  )20 و16التوصيتان (

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية  .1 نة ا نثت ا للج ية الفكرية، يف دورتملعحب ية وا مللكاب ثة هيلتمن ثا لا ا سة ل نعقدمواخلا مايو  1 أبريل إىل 27 من تنيملا
ت2010 أبريل 30 إىل 26 ومن 2009 تو ي، ا شأن 20 و16 نيصل رشوع  ياق  ب يف  م ية الفكرية واملكل "سـ مللكا

نة"العام شات ا نا تجد يف  رشوع مبا ا تكامل ا ست من األمانة ا للج، وا ق سـ مل سـ ممت  .ادلورتني املذكورتني خالل ل

تمكال  .2 رشوع  توي مرفق هذه الويقة عىل نص ا سـو مل ث يهمحي  .علكام متت املوافقة 

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 

A 
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 املرفق

تان  تو يا ية20 و16صل  لتمن من جدول أعامل ا
رشوع  ملا

 

 ملخص .1

 

رشوع  :ملرمز ا

 

DA_16_20_01 

نوان  :لعا

 

ية الفكرية واملكل العام  مللكا

ية  يات(صتو جدول ) صتو
ية  :لتمنأعامل ا

 

ية  تو صا ئة ابء (16ل ند وضع القواعد   ):لفا بار  عأخذ حامية املكل العام بعني الا عت
ناجتة عن مكل عام  نافع ا يل العواقب وا تعمق يف  بو وا ياق الو لواملعايري يف  مل حتل ل ي سـ

توح  .مفغزير و

ية  تو صا ئة ابء (20ل شطة وضع القواعد واملعايري ):لفا ية ن الهنوض بأ مللك املربطة اب ت
بو، مبا يف ذكل إماكية  تني يف ادلول األعضاء يف الو نالفكرية وادلامعة ملكل عام  ي م
متة ابملوضوع عىل حتديد  ساعد ادلول األعضاء ا ية بإماكهنا أن  بادئ تو ملهإعداد  ت جهي م

 .ناملواد اليت آلت إىل املكل العام وفقا ألنظمهتا القانوية

رشوع ية ا ملمزيا  :ن

 

 ي فرنك سورسي360 000:  ليف خالف املوظفنيتاك

يف املوظفني  ي فرنك سورسي380 000:  لتاك

رشوع  :ملمدة ا

 

هرا24   ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية والصةل بربامج  ملعنا

بو  :يالو

 

تجارية  لبة الرباءات وقطاع حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقطاع العالمات ا شع
ية وا نا عوالرسوم والامنذج ا ية لص ية الفكرية العا بة قضااي ا ية و ملياانت اجلغرا شع مللكب ف ل

ية،  يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية و ية  ية العا بىن  منوإدارة ا سـ شع مل ت لتل ن تتح للملك ل
ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا تعاون مع قطاع ا ناب مل  .لتقل

بو   .14 و9 و8 و4 و3 و2 و1يالصةل بربامج الو

 

تضب  مقوصف 
 :للمرشوع

 

شاع أو يف املكل  ما قد آلإن حتديد  نع اخلاصة من متكل ما هو  مإىل املكل العام و م
ها اخلاصة وادلول  رشاكت كام يوا ها ا ية اليت توا تحدايت الر هجالعام من ا لهج سـ ئيل

يا إىل الوقوف عىل الاهامتمات املعرب عهنا يف ظل . األعضاء يف العامل لكه سعو
تني  تو يا رشوع مجموعة من20 و16صل شمل ا مل،  ية سي تقصا ئ ادلراسات الا سـ

بدلان وحتديد األدوات  تلف ا هوم ما يعد ملاك عاما يف  يح  تو ية  تح لوا خم ض ل يل مفل ل
ساعدة عىل حتديد ما قد آل يا  تاحة حا للما ل تعانة ابملعلومات  مل سـإىل املكل العام والا
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رس ية من املكل العام الغين وا تأ يات والفوائد ا تدا تاحة ملعرفة ا ّا ي ت مل ع ل تكون . ململ يو
رشوع من  ناول املوضوع من زاوية ثة الثملا تتنارص  ) 2(حق املؤلف، ) 1(ع

تجارية، وا تعلق والرباءات) 3(للعالمات ا نص ا ناقش ا هوم أن  مل، ومن ا ل ي ملف
نة سة  تجارية يف ادلورة اخلا للجابلعالمات ا م ية . ل تقصا تكون ادلراسات الا ئو سـ سـ

ية  بادئ تو ية خطوة أوىل حنو مزيد من العمل، مبا يف ذكل إعداد  تح جهيوا مل يل أو لل
هل حتديد باط ألدوات  سا تن يهسـت نفاذ إ ل مضمون املكل العام وا شطة ل ية الهنوض بأ ن  بغ

ية الفكرية وادلامعة ملكل تعلقة اب مللكوضع القواعد واملعايري ا تني يف ادلول مل م عام 
بو  .ياألعضاء يف الو

رشوع .2  ملوصف ا

 

سأةل املطروحة .1.2  موضع الاهامتم/ملمقدمة عن ا

 

يه وما حيمى حبقوق  بغي أن يظل  يه وما  يه حتديدا واحضا ملا آل إ ُتيض دمع املكل العام واحلفاظ  ف ن ييق ل عل
ية الفكرية يزي يطر. مللكا رشاكت واألفراد وادلول األعضاء يف العامل لكهلمتوهذا ا يا أمام ا لح حتداي ر . ئيسـ

نوع من  رسا إىل ذكل ا هور دامئا األدوات الفعاةل اليت تكفل نفاذا  لويف الوقت احلايل، ال ميكل ا مي مجل
باب  تلف األ ية الفكرية، ويعزى ذكل إىل  يه من حقوق ا ية ما  تأكد من صال سـاملعلومات  خم ن مللكلل يعح

رش تني . وحة أعالهملا تو يا إىل الوقوف عىل الاهامتمات املعرب عهنا يف ظل ا يو ل بع 20 و16صسع تني  تن ا لل
رشوع  سم هذا ا نة،  سابقة  شات يف ادلورات ا نا ناد إىل ا ملحتدايهتام من اجلذور ذاهتا وابال يق للج ل ق سـمل ست

تجارية و ناول املوضوع من زاوية حق املؤلف والعالمات ا نارص  لإىل أربعة  الرباءات واملعارف سـتتع
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل  .ل

نرص   :حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) 1(لعا

نفات قد حيول دون إاتحة  تقار إىل الوضوح يف معرفة من ميكل حق املؤلف ووضع ا ملصإن الا ف
ية حق املؤلف أو ال سة  يامث ال يدعي أي خشص أو مؤ هور، حىت  نفات  ملكا ح سللجم  يعرتض املاكل ّملص

نف ملصعىل الاتفاع اب هوةل املؤلف أو . ن نفات  بة إىل ا تقار إىل ذكل الوضوح اب جمبل إن الا ملصف لنسـ
ها  نفات اليت ال ميكن حتديد ما لكا مية("ملص نفات ا ليتا بد ") ملص تصادية لإلبداع و ّقد يقوض احلوافز الا يكِّ ق

بوا ية مىت ر يف إضا بدعني الالحقني تاك تفعني وا غا ل مل فن  يف تضمني إبداعاهتم اجلديدة مواد من تكل مل
نفات سابقة الوجود يل حق املؤلف واحلقوق . ملصا ية  نوات األخرية، شدد املعلقون عىل أ سجويف ا مه تسـ ل

يل ممارسة  يدية والقامئة عىل  تجاوز وظائفه ا يث  تطور،  يط الرمقي اآلخذ يف ا هاجملاورة يف ا تقل ي حب ل تسحمل ل
ب يفة إ ثال و شمل  ثاحلقوق  ظ مت نفات اليت آلت إىل املكل ل ته وحتديد ا نف أو  ملصات وجود ا ي ملكملص

برية من . العام ية  تيس املعلومات الرضورية إلدارة احلقوق أ يل حق املؤلف،  ياق أنظمة  كويف  مه سج تكسـ ت
بيك، مما . حيث قدرهتا عىل حتديد املضمون وموقعه يط ا تعامل تكل املعلومات يف ا شـويزتايد ا حمل لسـ

تفعني نساعد ا يص مع ماليك ملي نه وإبرام اتفاقات الرت ثون  ثور عىل ما  يف حبوهثم وا خ عىل  ع بح لع يي تك
ند احلاجة يل واإليداع . عاحلقوق  تلف أنظمة ا يف تعمل  هم  يه، فإن  سجو خم ك لتعل شأ مهنا يف القطاع (ف ملنا

ناشئ يف القطاع اخلاص نفات اليت آلت إىل املكل العا) لالعام وا يدا يف حتديد ا ملصيكون  ومن . ممفسـ
بارشة أو بطريقة غري  ية للمكل العام سواء اكن ذكل  تلف األنظمة القضا متد يف  تعريف ا هم ا هم  ما ف ئمل خم ملعل
سري  تقين والقانوين القادرة عىل  توى ا يا عىل ا بادرات واألدوات املوجودة حا يبارشة، وحتديد ا ل سـ ل تمل مل م
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نفاذ إىل املكل العام والاتفاع مبضمونه وتعريفه وحتديد نا يح العالقة بني  وال.  ماكنهل ضبد أيضا من تو
ية  بد ناءات عىل حق املؤلف وبني املكل العام، مبا يف ذكل من جوانب قانوية و يدات والا ئا ن مي سـتث لتق

ية  . معلو

ية من  ياق جدول أعامل ا ية املقرتحة يف  تح ية وا تقصا تفاد يف ادلراسات الا بغي أن  منو سـ يل ل ئ سـ لتسـ ل ي ين
بو ثل ادلراسة يالعمل اذلي أجنزته الو نفات حق املؤلف،  يل  تلف األغراض يف جمال  م  مص سج تخمل

يل الطوعي حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة  شأن أنظمة ا ية  رشيعات الو ية  تقصا سجالا ب ن ت ئ تسـ لط لل
(SCCR/13/2) ثاين /ويه دراسة أجنزت بطلب من ادلول األعضاء يف نومفرب لرشين ا ، وندوة 2005ت

شأن املعلومات الرضو بو  بالو نة ي  .2007سـرية إلدارة احلقوق اليت انعقدت 

نرص  تجارية) 2(لعا  :لالعالمات ا

ثارية يف تكل اإلشارات،  تجارية، حقوقا ا ثل العالمات ا ية الفكرية يف اإلشارات،  ئختول ا م سـتمللك ل ِّ
رشوط احملددة للحامية يفاء بعض ا لرشيطة ا يزيي لإلشارة اليت. ست رشوط عادة ابلطابع ا متوتعلق تكل ا ل  لت

ثاري سـتئيطالب فهيا حبق ا ها عالمات جتارية . ُ بارة عامة، فإن رفض حامية بعض اإلشارات بو صفو بع
سمى ابصطالح  رشوط  تكل  يفاهئا  يبب عدم ا ل ل ت سس باب املطلقة للرفض"ب علام بأن ذكل " (سـاأل

تجارية املعمول هبا تجارية وتريم قوانني العالم). لالاصطالح ال يرد دامئا يف لك قوانني العالمات ا لات ا
متكل غري  يل ا تعدي عىل املكل العام، وهذا ما قد حيدث بأفعال من  ها إىل تفادي ا لوإجراءات  ب قل يلسج ت

هور ناول ا بقى يف  بغي أن  سفي إلشارات  متكل ا رشوع إلشارات من الرتاث العام أو ا مجلا تن ت تع ممل ي ل وقد . ل
نح، مبا يف ذكل ال للمتخذ رفض امحلاية شلك إجراء حفص سابق  بات العالمات اليت ي تلقايئ  لطلرفض ا ل

يل، مبا فا ذكل اإللغاء يل وإجراء اإلبطال الالحق  بل ا سجال  تسج للت ل تدخل ابالعرتاض . تق لوجيوز للغري ا
بعض اإلشارات، . أو املالحظة سفي  رشوع أو ا متكل غري ا شالكت يف حاالت ا هر بعض ا لوقد  تع مل لمل ل تظ

بغي  نوع اذلي  ينكأن تكون اإلشارة من ا تفع به الغري فال جيوز حرصه يف حقوق ل تاحا  نأن يظل  ليم
ية خشصية  يا. ملك ندما تكون اإلشارة ملاك جام عوهذا هو احلال أيضا  ثةل ذكل اإلشارات . ع مومن أ

ية  ية(صفالو شرتك) فومهنا األوصاف اجلغرا ية، أو متكل إشارات تكون جزءا من تراث حميل  مأو الو ّ  ظيف
شعارات ادلول واإلشارات األية دوةل عضو ثقايفك،  وحفاظا عىل املكل العام . لملقدسة أو ذات املغزى ا

يا دلى ماكتب  يد الاطالع عىل األدوات واملامرسات املعمول هبا حا تجارية، من ا ليف جمال العالمات ا ملفل
رشوعات أخرى تجارية ألغراض  مالعالمات ا  .ل

نرص   :الرباءات) 3(لعا

ية يف نظام الرباءات هو ا لإن أحد املقومات األسا تعلقة ابلرباءات سـ هور عن املعلومات ا ملشف  للجمك
ية والقانوية نويه املعلومات ا ية . لتقن بىن ا ياسات رش املعلومات واإلطار القانوين وا توتضطلع  ل ن لتحسـ

هور والاتفاع هبا، ويف  تاحة  تعلقة ابلرباءات ا نفاذ إىل املعلومات ا ية بدور همم يف دمع ا نا مل مل ل للجمن لتق
نول لتكيل حتديد ا هس يا اليت سقطت يف املكل العامت ية ابلرباءات، . جو نة ادلامئة ا شت ا نوقد ان للج ملعق

تني ناءات عىل احلقوق"أعدهتام األمانة، إحداهام حول  سـدرا يدات والا ثىن من الرباءة وا ثا سـتت تقي لسـ " مل
ية حول  ثا نوا تعلقة ابلرباءات"ل تا. SCP/13/5)و (SCP/13/3" ملتعممي املعلومات ا توي ادلرا سـو ن حت

نفاذ إلهيا  يا املوجودة يف املكل العام وا نولو يدة حول دور نظام الرباءات يف حتديد ا لعىل معلومات  ج تك لمف
تعلقة ابلرباءات، فإن املكل العام . نوالاتفاع هبا بق رشحه يف ادلراسة حول رش املعلومات ا ملوكام  ن سـ

تاكرات تكون من املعرفة واألفاكر والا باملربط بقانون الرباءات  ي سة أي ت س اليت ال ميكل فهيا خشص أو مؤ
ية تفاء أي . للملكحقوق  تأكد من ا نظر إىل الرباءات من خالل ا نوميكن حتديد ما هو يف املكل العام اب ل ل
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نيدات قانوية عىل الاتفاع  ن ية(تقي ناء عىل القوانني املر بعد من امحلاية مبوجب الرباءات  عأي ما هو  ب ) مست
هاأو رفض طلب الرباءة أو انقضا با . لء مدة حاميهتا أو عدم جتديدها أو إبطا لومع ذكل، مفن الصعب غا

ية إىل  تقاره يف العديد من األنظمة القضا بب ا تأكد من حصة الرباءات  ئهور يف الواقع أن  في س بللجم
هور تاحة  تعلقة بأوضاع الرباءات القانوية ا ياانت ا ثل قواعد ا للجماألدوات الفعاةل،  ملم ن مل  .لب

 

 افاألهد .2.2

 

تني  تو رشوع حمدد يف ا شود من ا هدف العام ا يإن ا ل مل صن مل شأن 20 و16ل بو  ب من جدول أعامل الو ي
ية تني . لتمنا تو ثاين من ا رشوع بوجه خاص ويف مقام أول عىل اجلزء ا يوسريكز ا ل ل ، أي 20 و16صمل

تاحة  تلف األدوات ا شاف  هور وا تاحا  يا و يات مكل عام يكون  ليل تدا مل خم تك ن ع سـحتل للجمغ تحديد ما م
ية يف هذا الصدد أو العمل  بادئ تو يه، واقرتاح أدوات أو  نفاذ إ متكني من ا جهيآل إىل املكل العام وا ل مل ل

يه نفاذ إىل املكل العام واحلفاظ عىل املعرفة اليت آلت إ تعزيز ا با  نا يامث اكن ذكل  لعىل تطويرها  ل ل سـ م  .ح

 

يذ .3.2 ية ا لتنفاسرتا  تيج

 

نة أ ييقا لألهداف ا ية وعددا من ملبحتق تح ية وا تقصا نجز األمانة عددا من ادلراسات الا يلعاله،  ل ئ لسـ ست
بارات اجلدوى بارات الرائدة وا تالا خت يات . خ تو يذ ا ثابة اخلطوة األوىل حنو  صوقد يكون ذكل  ل تنفمب

نظر يد ا هم أويل للموضوع  ميكن ادلول األعضاء من بلوغ  لو ق ف تلف . سـ يل  تكفل ادلراسات  خمو حتل سـ
ت تعزيز ملاألدوات ا ية يف أي جمال  شف احلاجة إىل تدابري إضا تعريف ما آل إىل املكل العام و لاحة  تك فل تسـ

تجابة . قدرة الفاعلني عىل حتديد ما آل إىل املكل العام ية ا شطة إضا سـوقد تقرر ادلول األعضاء إجناز أ فن
تاجئ ادلراسات تني، بعد الاطالع عىل  تو نحملطات الاهامتم يف ا ي أن تكون أيضا أساسا نبغي يو. صل

تني يف ادلول األعضاء  ية الفكرية وادلامعة ملكل عام  تعلقة اب شطة وضع القواعد واملعايري ا مللهنوض بأ مللك مل ن
 .بوييف الو

 حق املؤلف )1(

يل واإليداع الطوعي .1.1 ية حول أنظمة ا ية اث تقصا سجدراسة ا ن ئ تد ادلراسة . لتسـ متمن املقرتح أن 
نة  نجزة  ية اجلديدة عىل أساس ادلراسة ا تقصا سـالا مل ئ شمل أربعة جوانب عىل 2005سـ لت 

يل" 1"األقل، يه  ية ألغراض ا بات ا يق يف ا تد سجضامن ا لعمل تطل تل لمل اإليداع الطوعي يف /ق
يط ال بق أنظمة " 2"رمقي؛ حملا متدة يف ادلول األعضاء اليت  يب ا تطومجع معلومات عن األسا ملعل

مية يف تكل األنظمة؛  نفات ا سأةل ا ناول  ليتيل الطوعي يف  ملص م ت تحصال عىل " 3"للتسج سـوالا
يع ادلول األعضاء" 4"مسجل من املكل العام؛ /معلومات عام هو مدون ية  سعي إىل  مجوا تغط . ل

ية من ادلول األعضاءومن املقرتح أن  تأ ياانت ا تخلصة من ا تاجئ  تـي ادلراسة إىل  مل ب سـ لن م  .تنهت

تأنظمة تويق حق املؤلف واملامرسات املربطة به يف القطاع اخلاص .2.1 شمل ذكل . ث يمن املقرتح أن 
يقي من تو ية ونظام حق املؤلف ا نظامت اإلدارة امجلا ثل  هات  تخدمه بعض ا فما  م م لجل ع  واثئق تسـ

ومن املقرتح أيضا حفص األسلوب . تتعلق حبق املؤلف يف شلك معلومات رضورية إلدارة احلقوق
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سامه يف  تحديد ما هو محمي أو ساقط يف املكل العام أو ما قد  متد يف ظل تكل األنظمة  يا ل ملع
 .حتديد ذكل

تحديد نطاق حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام .3.1 شمل دراسة من امل. لدراسة  تقرتح أن 
بارش للمكل  بارش أو غري  توي عىل تعريف  ية اليت  ية للقوانني الو نطاق مقارنة تو ما م حت ن يح طل ض

ية وقانوية، ) فامي خيص حق املؤلف(العام  بادرات واألدوات، من  تقصاء  نوا ن للم ال سـامي يف تقسـ
يط الرمقي نفاذ إىل ما آل إىل املكل العام والاتفاع به وتعريفه وحتديد ماكنه ؤثر يف ت ،حملا نا ل

ي تعلق حبق صوتو بو أن تضطلع به الحقا خبصوص املكل العام ما دام  يات للعمل اذلي ميكن للو ي
يا . املؤلف ها مكل عام يكون  يات اليت  تدا يال أويا  شمل ادلراسة  نومن املقرتح أن  ع لل ل حتل غت ينتج

هور تاحا  للجمو نة ادلامئة ينبغي  و.م بان العمل اجلاري يف ا للجأيضا أن تأخذ ادلراسة يف ا حلسـ
يدات والا تعلق اب ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي  سـتثا ي ي لتقن  .ناءات عىل حق املؤلفملع

ية .4.1 بىن ا شأن تويق حق املؤلف وا تمؤمتر  ل ث نظمي هذا امل. لتحب ؤمتر بعد الانهتاء من تمن املعزتم 
نود  نطاق كام ورد يف ا تني ودراسة ا تقصا تني الا بادلرا ل سـ لسـ ومن .  أعاله3-1 و2-1 و1-1ئي

رشوع ذاته ية من ا نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ثلني عن ا شاركة بعض ا ملاملقرتح متويل  ل ل ل ملم  .مم

تجارية )2(  :لالعالمات ا

رشوع لإلشارات الادراسة حول  متمتكل غري ا ناول ادلراسة . يزييةلمل حتليال مقاران تتمن املقرتح أن 
يف  ييل من ادلول األعضاء هبدف حبث  تجارية يف عدد  كقامئا عىل احلقائق لقوانني العالمات ا ث متل

ها مجموعات حمددة رشوع لإلشارات اليت  متكل غري ا ّتوصل إىل تعريف ا متلك مل هالت  .تطبيق و

بات ال نطوي عىل متكل طلومن املقرتح أن تغطي ادلراسة  نوع اذلي  يالهتا من ا يعالمات و ل تسج
يد أو رشط هور دون  تاحة  بقى  بغي أن  قإشارات  للجم م تن بري . ي توىل إعداد ادلراسة  خو ي

ساهامت من ادلول األعضاء  يني و شاريني اإل ساهامت من عدد من اخلرباء الا شاري  مبا مي ت مب قلت س س
ثةل عن . أيضا تضمن ادلراسات أيضا أ مو رشوع لإلشارات ة من حاالت سابقست متكل غري ا ملا ل

ناد إىل ما  رشوع عىل أحصاب املصاحل ابال متكل غري ا ناجت عن ا يال أويا للوقع ا يزيية و ستا مل ل ل حتل لمت ل
متة من معلومات ملهتطوع به ادلول األعضاء ا تاجئ ادلراسة أساسا ملزيد . ت نومن املمكن أن شلك  ت
تدابري املل بت يف ا بحث واملداوالت  لمن ا لل بغي اختاذها يف هذا اجملالل يكون . ينموسة اليت  سـو

تجارية ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا يق مع ا رشوع حمل  نرص من ا لهذا ا ن للج سـ مل ملعلع  .تن

ية  ترب ادلراسة هنا ئو تعراض تتاح لدلول األعضاء بعد أن سـتع تقدم ادلراسة سـفرصة ا لوا
رشوع ادلراسة العام ها يف  ية إلدخا متعديالت إضا لب  .ف

 لرباءاتا )3(

من املقرتح إعداد دراسة تركز عىل الرباءات ودور املعلومات : دراسة حول الرباءات واملكل العام .1.3
يه والاتفاع به نفاذ إ تعلقة هبا يف حتديد ما آل إىل املكل العام وا نا ل ل بق . مل سـوكام ورد أعاله، فقد 

تعلقة ابلرباءات  ملإعداد دراسة أوية عن رش املعلومات ا ن ية املكل العامتناو(ل ) قضلت أيضا 
نة ادلامئة  يدات عىل احلقوق ألغراض ا ناءات من الرباءات وا للجودراسة أخرى عن الا لتقي سـتث

ية ابلرباءات يدا إلعداد دراسة تركز عىل املكل العام. ملعنا تان أساسا  تكون ادلرا مفو سـ . سـ
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تعلقة اب يل يف املعلومات ا تح يدة إلمعان ا تكون تكل ادلراسة  ملو ل ل لرباءات وبعض األحاكم يف مفسـ
بة به تحديد ما آل إىل املكل العام واملطا ها أداة وأساسا  لنظام الرباءات بو ل ومن املقرتح أن . صف

يا اليت  نولو تحديد ا تعلقة ابلوضع القانوين  جتركز ادلراسة بوجه خاص عىل املعلومات ا لتك ل مل
نا. خرجت من نطاق امحلاية مبوجب الرباءات يل العواقب تتومن املقرتح أن  تح لول ادلراسة اب ل

هور تاحا  يا و ية من مكل عام يكون  تأ للجموالفوائد ا م ن ت  .غمل

بة يف : دراسة جدوى .2.3 ية الفكرية الرا بو ملاكتب ا يل جدوى دمع الو تح غناول ادلراسة اب ي ل مللكل سـتت
ية  توي عىل معلومات عن الوضع القانوين للرباءات الو ية  ياانت و شاء قواعد  حبإ ن حت ن ب طن يث ط

هور إىل املعلومات الرضورية ملعرفة الاخرتاعات اليت آلت إىل املكل العام . مجلميكن تعزيز نفاذ ا
ية يف موقع ركن الرباءات  تاح بوابة عا شمل ادلراسة أيضا إماكية ا ملو ت ن فت س

(PATENTSCOPE®)سجالت بور إىل ا ل   .للع

 

يمي .3 تعراض وا لتقالا سـ
 

 

رشوع .1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ ع
 

 

تقدم احملرزسي نة عىل ا يكون األساس إلطالع ا نة واحدة و تعراض نصفي بعد  لنجز ا للج سـ سـ  .سـ

 

رشوع .2.3 يمي اذلايت  للما لتق
 

تقل هل أيضا يمي  نجز  رشوع، قد  يمي اذلايت  سـابإلضافة إىل ا ي مللم تق  .لتق

 

رشوع ملتاجئ ا ناحج ن يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

ية  1.1 ية اث تقصا ندراسة ا ئ سـ
يل  لتسجحول أنظمة ا

 واإليداع الطوعي

يال  يان من ادلول األعضاء يكفل  حتلعدد معقول من الردود عىل الا سـتب
 مفيدا جتريه األمانة؛

تكامل ورقة يف اإلطار الزمين املقرر مع اجلودة املطلوبة يف مواصفات  سـوا
نة؛  للجادلراسة لرتفع إىل ا

ند تقد ميوردود فعل ادلول األعضاء عىل الورقة  نةع  .للجها إىل ا

 

ية  .2.1 تقصا ئدراسة ا سـ
ثألنظمة تويق حق 
املؤلف واملامرسات 

تاملربطة هبا يف القطاع 
 اخلاص

تكامل ورقة يف اإلطار الزمين املقرر مع اجلودة املطلوبة يف مواصفات  سـا
نة؛  للجادلراسة لرتفع إىل ا

نة ها إىل ا ند تقد للجوردود فعل ادلول األعضاء عىل الورقة   .ميع
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دراسة نطاق حول حق  .3.1
املؤلف واحلقوق اجملاورة 

 واملكل العام

تكامل ورقة يف اإلطار الزمين املقرر مع اجلودة املطلوبة يف مواصفات  سـا
نة؛  للجادلراسة لرتفع إىل ا

نة ها إىل ا ند تقد للجوردود فعل ادلول األعضاء عىل الورقة   .ميع

 

شأن تويق حق  .4.1 ثمؤمتر  ب
بىن ا لتحاملؤلف وا  تيةل

 .نردود فعل من ادلول األعضاء عىل الورقة وتاجئ املؤمتر

 

 

دراسة حول متكل غري  .2
رشوع لإلشارات  ملا
نع  يزيية وإماكية  ما ن لمت

نوع من  لذكل ا
 املامرسات

تكامل ادلراسة يف اإلطار الزمين املقرر مع اجلودة املطلوبة يف مواصفات  سـا
نة؛  للجادلراسة لرتفع إىل ا

نةوردود فعل ادلول ها إىل ا ند تقد للج األعضاء عىل ادلراسة   .ميع

دراسة حول الرباءات  .1.3
 واملكل العام

تكامل ورقة يف اإلطار الزمين املقرر مع اجلودة املطلوبة يف مواصفات  سـا
نة؛  للجادلراسة لرتفع إىل ا

نة ها إىل ا ند تقد للجوردود فعل ادلول األعضاء عىل الورقة   .ميع

شا .2.3 ء قاعدة ندراسة جدوى إ
ية للرباءات  نياانت و طب
نفاذ إلهيا عن  لوضامن ا

 طريق موقع ركن الرباءات
(PATENTSCOPE

®) 

تكامل ورقة يف اإلطار الزمين املقرر مع اجلودة املطلوبة يف مواصفات  سـا
نة؛  للجادلراسة لرتفع إىل ا

تاجئ ادلراسة تخذ عىل أساس  نوقرار   .م

 

رشوع) أهداف(هدف  رشوع) مؤرشات(مؤرش ملا يق هدف ا نجاح يف  ملا  حتقل
 )مؤرشات اإلجنازات(

تع لهم معزز  ريف املكل العام ف
تحديد تاحة  لولألدوات ا ما آل  مل

 إىل املكل العام

نجزة؛ تقصاءات ا شات ادلول األعضاء حول ادلراسات واألدوات والا نا ملجودة  سـ ق م
 

تاجئ لالهامتمات املعرب  تجابة ا نوردود فعل من ادلول األعضاء عىل مدى ا لسـ
ية ية ا تو نعهنا يف ا ص  .ملعل

 

ي بادئ تو جهيحتديد أدوات أو  ة م
تاجئ  ها من  با نجديدة ميكن ا ط سـتن

 ادلراسات 

 

تاح  بو يف جماالت حمددة،  ية قد تطورها الو تو بادئ ا تقامئة ابألدوات وا ي جهي ل مل
ها رشوع  لتقيميلدلول األعضاء يف هناية ا  .مل
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يذ .4 يد ا لتنفموا  ع

  

 الفصول
 ناألشطة

2009
(*)

 2010 2011 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

تقصا .1.1 يل واإليداع الطوعيسـدراسة ا ية حول أنظمة ا سجية اث ن لتئ
 × × × ×       

ية ألنظمة تويق حق املؤلف واملامرسات املربطة هبا يف القطاع اخلاص .2.1 تقصا تدراسة ا ث ئ    × × × × × ×   سـ

        × × × دراسة نطاق حول حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام .3.1

شأن تويق  .4.1 ثمؤمتر  يةب بىن ا تحق املؤلف وا  × × ×        لتحل

يزيية  .2 رشوع لإلشارات ا لمتدراسة حول متكل غري ا   × × × × × ×    مل

    × × × × ×   دراسة حول الرباءات واملكل العام .1.3

نفاذ إلهيا عن طريق موقع ركن الرباءات .2.3 ية للرباءات وضامن ا ياانت و شاء قاعدة  لدراسة جدوى إ ن ب  طن
(PATENTSCOPE®) 

  × × × ×     

تعراض  سـموعد الا
 

    ×      

 

                                                           

(*)
نة    شطة املقرتحة  سـاأل ية2009لن تطلب موارد ما ل يه من ابب اإلعدادات وال   .ت
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ية .5  ناملزيا

رشوع للفرتة مزي .1.5 ية ا ملا يف خالف املوظفني (2011-2010ن تاك لا تجارية [)ل ية اخملصصة للعالمات ا لعدا املزيا  ]ن

  

 

 اجملموع

 )يفرنك سورسي(

نح ملاألسفار وا
 

 15 000 همامت املوظفني 

 75 000 أسفار الغري 

نح    ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
  

 30 000 املؤمترات 

 240 000 أتعاب اخلرباء 

رش    لنا

  خالفه 

  األهجزة واإلمدادات

  األاثث واألهجزة 

  اإلمدادات واملواد 

 360 000 اجملموع
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سب املوضوع رشوعات املقرتحة  ية عن ا حمعلومات إضا مل  ف

ثالصةل ابألشطة الواردة يف الويقة  .1 ية CDIP/3/1ن تو ص ألغراض ا  20ل

رشوع إىل األشطة اليت اقرتحهتـا ا نند هذا ا مل ية يست تو صـألمانـة ألغـراض ا ويأخـذ . CDIP/1/3ث يف الويقـة 20ل
ية نارص اإلضا تضمن بعض ا شات و نا ناء ا بهتا ادلول األعضاء أ تعديالت اليت  رشوع اب فا لع ي ق مل ث طل ل  .مل

نـة يف دورهتـا :  حق املؤلف شات اليت أجرهتـا ا نا رشوع إىل ا نرص اخلاص حبق املؤلف يف هذا ا للجند ا ق مل مل لع يست
بت  ية و ثا طلا ن ية اليت تقدمت هبا األمانةل يريات عىل الاقرتاحات األ صلفهيا إدخال   . تغ

تجارية تجاريـة عـام ورد يف الويقـة :  لالعالمات ا نـرص اخلـاص ابلعالمـات ا تلف ا ثال  ل لع  علـام بـأن CDIP/1/3خي
نرص يف هذه الويقة يف إىل هذا ا ثمزيدا من املعلومات قد أ لع  .ض

نرص اخلاص ابلرب:  الرباءات شطة لعيأخذ ا شمل بعـض األ نـة و ية  ثا ناء ادلورة ا يريات املطلوبة أ نـاءات اب يـ للج ن ل ث لتغ
تعلـق ابلوضـع القـانوين يف  شأن إدراج معلومـات  ية اليت تقرتح األمانة إجنازها، مبا يف ذكل دراسة جدوى  تاإلضا ب ف

ية وموقع ركن الرباءات  ياانت ماكتب الرباءات الو نقواعد   .(®PATENTSCOPE)طب

ثشري الويقـة :  قليديةلتاملعارف ا يديـة إىل CDIP/1/3تـ يـة لـضامن أال "لتقل يف جمـال املعـارف ا معلوضـع أدوات 
يحـة ية يف جمال املكل العام برباءات غـري قانويـة أو غـري  يدية واملوارد الورا حصشمل املعارف ا ن ث تقل لت  مـن غـري أن "ُ

يعة تكل األدوات بتذكر الويقة  رشوع الراهن . طث يـة ملومن املقرتح يف ا بـارة عـن  ية  مهنجأن تكـون األداة الر ع ئيـسـ
نجـز يف بـدل واحـد  رشوع رائـد  يديـة و يـة للمعـارف ا ياانت و بط إلشاء قواعد  ية  بادئ تو يُأو  مـ تقل ن ب ن لجهي ط ن تُسـتم

ية ملهنجيق ا  .بتطب

ثالصةل ابألشطة الواردة يف الويقة  .2 ية CDIP/3/1ن تو ص ألغراض ا  16ل

ثشري الويقـة :  حق املؤلف ية األوىل الـيت أجرهتـا يف CDIP/1/3ت تقـصا ئ جمـال حـق املؤلـف إىل ادلراسـة الا سـ
يف ذكل العمل يل الطوعي وتذكر إماكية  شأن أنظمة ا بو  ثالو ن سج ب تكي رشوع الـراهن إعـداد . لت ملومن املقرتح يف ا

سأةل املـكل بدلان وتركز بوجه خاص عىل  شأن عدد أكرب من ا ية  ية جتمع معلومات إضا ية اث تقصا مـدراسة ا ل ب ن ئ  فسـ
تعلقــة ابملعلومــات الــرضورية إلدارة احلقــوق والــيت انعقــدت يف . العــام نــدوة ا شري إىل ا ثــل، فــإن الويقــة  ملواب ل تــ ث مل

ية ابقـرتاح دراسـة . 2007أيلـول /سبمترب يـا خطـوة إضـا سار ذكل العمـل خا رشوع الـراهن عـىل  سري ا فو ط مـ ملـ يـ
ية ألنظمة تويق حق املؤلف واملامرسات املربطة هبا يف ا تقصا تا ث ئ تفـاع سـ شمل ادلراسـة ا نلقطاع اخلـاص عـىل أن  تـ

تعلقـة حبـق املؤلـف يف شـلك معلومـات رضوريـة إلدارة  يـة ابلواثئـق ا نظامت اإلدارة امجلا ثل  ئات  ملبعض ا ع مـي م له
 .احلقوق

تجارية تجاريـة ومل تقـرتح :  لالعالمات ا ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا نجزة يف ظل ا لشري الويقة إىل األشطة ا ن للج مل ن ث ملعت
شطة جديدة ثـب ابلقـضااي املـذكورة يف . نأي أ رشوع الراهن فإهنـا تـربط عـن  ياق ا كأما ادلراسة املقرتحة يف  ت مل سـ
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يدية يـة ابلـرباءات :  لتقلالرباءات واملعارف ا نـة ادلامئـة ا نجـز يف ظـل ا نشري الويقة غـري مـرة إىل العمـل ا للج مل ث ملعت
ي ية ادلوية ا نة احلكو نوا ل ملعللج ساره م متر يف  يديـة والفوللكـور، وهـو معـل  ية الفكرية واملعارف ا مـة اب سيـسـتقل ل مللك

بو املذكورتني مع مراعاة احلاجة إىل  ئيت الو ياق  بات اليت تعرب عهنا ادلول األعضاء يف  يعىل أساس ا سـ هيلطل أخذ "ِّ
بار ند وضع القواعد واملعايري"عتحامية املكل العام بعني الا  .ع 
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