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 املرفق
 ملخص معيل .أوال

 مقدمة أوال

شار إلهيا فامي ييل بلكمة (تركز ادلراسة  .1 تعلقة ابلوضع القانوين ") ادلراسة"ملا ية للمعلومات ا ملعىل اجلوانب ا لتقن
يهتا وإماكية وتدخل هذه اجلوانب . للرباءات ياانت وموثو ثةل يف توافر هذه ا ثالث ا ئات ا يان يف ا نيف غالب األ ب مت قل لف لح مل
 . مقارنهتا

ثلام  .2 تصةل ابألحداث أو اإلجراءات القانوية  ياانت ا يع ا تعلقة ابلوضع القانوين للرباءات  موشمل املعلومات ا ن مل ب مج مل لت
يذية للك نظام قا ته ا لتنفحيددها قانون الرباءات وال يذ هذه اإلجراءات ملكفة أيضا . نوينحئ ئة اليت تضطلع  بتنفوتكون عادة ا لهي

ثل هذه املعلومات متد أو األويل  ثابة املصدر ا تايل  نح براءة، وتكون اب ثل  ية،  هور ابألحداث القانوية ا بار ا ملبإ مب ل ن ملعن م م مجل  . ملعخ

تعلقة ابل .3 ياانت ا سني  يزي عادة بني مصدرين أولني ر ملوميكن ا ب ي للمت ئ جرائد الرباءات وجسالت : وضع القانوين هامل
بعات فردية . الرباءات ية، أي يف شلك  يغة ور تظمة يف  يان تصدر عىل فرتات  طواكنت اجلرائد وما زالت يف بعض األ ص قن مح

يل ية عىل  يري يف ا نوحة،  بتضمن معلومات عن آخر األحداث اليت تغري الوضع القانوين لطلب براءة أو لرباءة  سمللك تغ مم  كت
ثال تغري هذا الوضع من يوم إىل آخر. ملا يةل أو خدمة . يومن هجة أخرى، ميكن أن  بارة عن و سجالت  سـوهذا، تكون ا ع ل ل

متدة عىل حنو مزتايد، وشلك يويم يف أفضل األحوال ثة وا يريات وإاتحة املعلومات احلد بيل ا ي تغ ملعسج ل  .لت

تفعون مبعلومات الرباءا .4 تعني ا با ما  نويف الواقع، غا سـ ملل تعلقة ابلوضع القانوين، ويه ي ملت مبصادر اثنوية للمعلومات ا
بحث ها قابةل  ها و ياانت من مصادر أوية وتعا للمصادر جتمع هذه ا ل جتعلب جل ثانوية يف توافر . ل هذه املصادر ا همة  لوتمكن املزااي ا ل مل

بحث فعال عن أوض سمح  نب مع معلومات عن أرسة الرباءات مما  با إىل  ياانت  بهذه ا ي ن جب ج تعلقة ل ماع عدة حقوق مرتابطة 
بحث عىل واهجة موحدة تلفة، وذكل من خالل ا لابلرباءات تكون مودعة يف أنظمة قانوية  خم يوب الاتفاع هبذه . ن نأما  ع

ياانت الواردة يف املصادر األوية رش ونقص بعض ا تأخر يف ا ـي ابألساس ا ثانوية  لاملصادر ا ب ل لل لن  .فه

يا تقص .ناث بو الا سـيل دراسة الو ي يةحتل ياانت احلا ية وقواعد ا لا ب  لئ

تعلقة ابلوضع القانوين يف مصادر  .5 ياانت ا شأن توافر ا ية  تقصا بو، ألغراض هذه ادلراسة، دراسة ا ملأجرت الو ب ب ئ سـ لي
ية للرباءات يان إىل ادلول األعضاء واملاكتب اإل ميأوية من خالل إرسال ا قلل يان87وقد ورد . سـتب . سـتب ردا عىل هذا الا

تايلوميكن الاطالع ع نوان ا يمي املفصل عىل ا تاجئ ا لىل  لع : لتقن
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal_status/index.html. 

نذ مدة طويةل  .6 نظام الرباءات  تصار، ففي األنظمة القانوية اليت تعمل  مواب بخ نفاذ إىل ) بدلا40حوايل (ن با ا ل، جيري غا ل
تعلقة ابلوضع القانوين يان ملاملعلومات ا بحث يف معظم األ ية وقابةل  ية، وتكون جسالت الرباءات ابألخص  ح بصورة اك للف معل

ثانوية ياانت ا ياانت مع قواعد ا سم ا تحديث يويم و تخدام اإلنرتنت كام ختضع  لاب ب ب ت ل لسـ ل  .ُتق

ية .7 نا بدلان ا ئة وا نا تصادات ا موإن الوضع أقل مواءمة يف العديد من الا لق ل شـ سجالت يف العديد من ا. ل ألنظمة لفا
بات  يث إماكية تقدمي  ية فقط من  ية أو  طلالقانوية غري  ن معل معل ثال(حن يل ا ملية عىل  تب للحصول عىل ) سبخط ملكإىل ا

شأن الوضع القانوين بمعلومات وياانت  تخدام اإلنرتنت. ب سجالت اب بحث يف ا يان ا سـومن غري املمكن يف أغلب األ ل ل . ح
بحث حمدودا ياانت القابةل  للويكون نطاق ا ياانت مع مصادر اثنويةلب سم ا ب، واندرا ما  لت سجالت تقربا . ُتق يح ثلث ا يو ل يت

 .املعلومات مقابل دفع رمس
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شلك خاص عىل  .8 تعلقة ابلوضع القانوين مع الرتكزي  ثانوية للمعلومات ا ثت ادلراسة أيضا املصادر ا بو مل ل املركز ادلويل    حب
باره نه عتلواثئق الرباءات املعرتف به عىل نطاق واسع اب يث حيصل  شأن الوضع القانوين،  ياانت  ثانوي الرائد  م املصدر ا ح ب ب للل

نه شرتوهنا  ياانت الوضع القانوين أو  شأن الرباءات عىل  مالعديد من املوردين اآلخرين للمعلومات  ي ب وقد انطلق هذا املركز . ب
نة  تب األورويب للرباءات1972سـيف  بح فامي بعد اتبعا  بو وأ بادرة الو للمك  ص ي ياانت الوضع القانوين من و. مب يا  بجيمع املركز حا ل

تلفة يصل عددها إىل .  نظام قانوين57 سامهة  نوات  ياانت الواردة من  خموجيري اسرتداد ومعاجلة ا م قب ناة للك بدل، 10ل ق 
ها مبعلومات املركز عن لك أرسة براءات فامي خيص لك طلب براءة تكام ياانت وا يد ا لوذكل من أجل تو سـح ناك تفا. لب وت هو

ية الفكرية تب  شأهنا من لك  ياانت الواردة تقارير  للملكأيضا يف عدد املواد ونوع ا مك ب ب شاقة تأخريات . لت لوتعرف هذه املعاجلة ا
سب املصدر األويل هر  ياانت ترتاوح من يومني إىل ثالثة أ حيف إاتحة ا شب بوعي وتاح . ل تحديث أ ياانت املعاجلة  توختضع ا سـ ل لب

ت خمبحث من خالل خدمات  ية من خالل لل ياانت جما تب األورويب للرباءات،  نلفة للمعلومات عن الرباءات اتبعة  كب للمك
ية الفكرية  ياانت أوية لفائدة ماكتب ا تجات  ثال أو  بات الرباءات  بحث يف الرباءات و ية  مللكاخلدمة اإللكرتو لم ب ن طل لل مكن

ية هذه ا. األخرى أو موردي املعلومات من القطاع اخلاص متد موثو لو ق ياانت األوية تع بري عىل حصة ا لياانت إىل حد  ب ك لب
مترارية رشها ها وا ناحملصةل من املصادر األوية واكامت سـ ل ل َّ. 

ياانت ركن الرباءات  .9 ثانوية األخرى للمعلومات عن وضع الرباءات قاعدة  بومن املصادر ا ) PATENTSCOPE(ل
ياانت عن األحداث القانوية اخلاصة ابملرحةل  شمل  بو اليت  نللو ب ت شأن الرباءات وادلخول يف املرحةل ي تعاون  بادلوية ملعاهدة ا ل ل

ية يد . طنالو تارة يف املعاهدة املذكورة مع تفاوت يف موا ية فقط من دول أعضاء  عوتقدم هذه املعلومات األخرية بصفة طو خم ع َّ
بو ها إىل الو تقد يتقدمي تكل املعلومات مبا أنه ما من إلزام  تحديد . ميب ياانت اخلاصة  بو بات ادلوية اليت مل تدخل يف املرحةل للب لا لطل

ية ترب أهنا آلت إىل املكل العام/طنالو بات اليت  يا املدرجة يف ا نولو ية يف حتديد ا ية أ تعاإل لطل مه جمي لتك  .قل

تجارية اليت حتصل  .10 ياانت ا ية قواعد ا همة األخرى للمعلومات عن وضع الرباءات ألغراض  ثانوية ا لومن املصادر ا ب ن لل هم مل
ياانهتا األوية من  ثري من  لعىل ا ب ياانت ومعاجلهتا معاجلة أوية   لك لاملركز ادلويل لواثئق الرباءات نظرا لقةل تلكفة مجع هذه ا ومع . لب

تق أيضا هؤالء تارةيشـهذا،  ياانت من مصادر أوية  خم املوردون بعض ا ل  .لب

تلفة اليت حيددها لك نظام قانوين عىل حدة،  .11 يا ابإلجراءات واألحداث ا بد ياانت الوضع القانوين  خملونظرا التصال  ئ مب
بريا نوعا  نوع  ياانت  كفإن هذه ا ت تتب بة يف: ل ها يف نظام قانوين ما غري مر متل وقو تقفقد تكون بعض األحداث ا ع  نظام آخر؛ حمل

َّوقد ال تعرف أصال بعض األحداث أو اإلجراءات اليت حتدث خالل معر طلب براءة تعريفا واحضا، لكهنا تكون رضورية من 
ية ياانت. خلأجل الرصد املؤمتت لإلجراءات ادلا تلفة حتد من إماكية مقارنة هذه ا تعريفات القانوية ا بوال شك أن ا ن خمل ن وحىت . لل

شاهبة مي تلفةمتأن أحدااث  متد عىل ظروف  يال أو أن  تلفا  خمكن أن تعرف تعريفا  قل تعخم سجل . َّ يدات،  يويف ظل هذه ا لتقي
يق رمز معني يصف حدث قانوين معني فقط  تلف، ويعين هذا  باملركز املذكور لك حدث قانوين خيربه به بدل معني برمز  تطخم

بات الرباءات تعلقة  بدل ا ياانت ذكل ا بطلعىل  مل ل ياانت وهكذا، فإن . ب تلفة من  بياانت املركز تضم عدة آالف من أنواع  خم ب
بق من أجل وصف األحداث بصورة عامة، لكن هذا قد . الوضع القانوين تخدام رموز موحدة  يد أو ا تو ثريا ا بذ  َّو تط سـ ل ك ححي

تعريفات الفردية وهو أمر مل جير بعد ية  تأ للتطلب مقارنة  ن  .مي

ثا تاجات .لاث  سـتنالا

يمي ناد إىل  تقابال بو ست تحضري لدلراسة، تقرتح أمانة الو ية واملدخالت الواردة ألغراض ا تقصا بو الا ي دراسة الو ل ئ سـ ي
ية تا تاجات ا لالا ل  :سـتن

نتفظ معظم األنظمة القانوية .12 بو /حت يان الو بدلان اليت أجابت عىل ا يا ياانت الوضع )  بدلا80حوايل (سـتبل بسجالت  لب
يح العديد من ماكتب ا مللالقانوين للرباءات و ياانت عىل اإلنرتنتيت نفاذ إىل قواعد ا هور إماكية ا بية الفكرية  ل لن للجم ويف هذا . ك
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هور إىل املعلومات الالزمة ملعرفة الاخرتاعات اليت آلت إىل املكل العام قد حتقق بدو أن نفاذ ا مجلالصدد،  ومع هذا، ما زال . ي
ياانت الوض هور إىل  تعزيز نفاذ ا بتعني حل العديد من القضااي  ل  .ع القانوينمجلي

بدلان األقل منوا(ننظاما قانويا / بدلا50ويف حوايل  .13 ية وا نا بدلان ا لها من ا ل مل ياانت الوضع القانوين إال )معظم توفر  ب، ال  ت
ية  ية  ية وال جسالت و يغة ر ياانت الوضع القانوين يف  تكل  شـبكشلك حمدود، مبا أن العديد مهنا ال  ن مق ص ب مي تضمن (طب تهذا ال  ل

ثانوي ياانتلاملصادر ا ياانت ). لبة هذه ا تغري مع الوقت حتدايت خاصة أمام حفظ  ها ا نوع األحداث القانوية وطا بويطرح  مل ن بعت
 .نالوضع القانوين ورشها

ياانت الوضع القانوين عىل حنو أفضل يف بدلان .14 بوتاح  تتيح ) ننظاما قانويا/ بدلا40حوايل (نأنظمة قانوية أخرى /ت
ياانت يف جسالت الرباءات عىل تخدام اإلنرتنتلبا ياانت . سـ اخلط اب يني مضمون هذه ا يحا  بلكن، ما زال اجملال  تح لسـ ل ف

يهتا  .قوموثو

تاحة يف املكل العام .15 نفاذ إلهيا من أجل حتديد الاخرتاعات ا هوةل يف ا ياانت ابلرضورة  ملوال يعين توافر ا ل سب شأ . ل تنو
تلفة امل ياانت ا بب رضورة زايرة عدد من قواعد ا خملالصعوابت  لب هم تعريفات بس فودعة عىل اخلط إلجراء حبث عام، ورضورة 

بدلان،  ياانت الوضع القانوين يف بعض ا نفاذ إىل  تلفة، ورضورة دفع رمس من أجل ا لتلفة لألحداث يف أنظمة قانوية  ب ل خم ن خم
ند إجراء حبث عام ية املودعة عىل اخلط  ية احلا سجالت الو تالف واهجات ولغات ا عوا ل ن طل  .خ

تعلق اب .16 بدلان ابلفعل يوفامي  ية ا متدت أ هور، فقد ا ياانت ورشها من أجل إاتحهتا  تقامس ا ياسة  لباع  ب ب ل سـ غلت عل للجم ن
يامن مل تقم بدلان أخرى بذكل ياانت الوضع القانوين للرباءات  نفاذ إىل  ية ا شأن جما بياسة  ب ل ن ب  . سـ

بدلان .17 شلك حمدود يف معظم ا يص إال  شأن الرت تاح املعلومات  لوال  ب ب  .خت

يةوما زالت ا .18 بات ادلوية يف املرحةل الو شأن دخول أو عدم دخول ا تاحة  نملعلومات ا ل لطل ب يةل يف ركن /طمل ية  قلاإل قلمي
ية الفكرية ية ملاكتب ا شاركة الطو ياانت عىل ا ية إىل مجع هذه ا هود الرا بب اعامتد ا مللكالرباءات، وذكل  م جل عس مل لب ومن شأن . ب

تخدمت  تعلقة بعدم ادلخول، إن ا ياانت ا ُا سـ مل يد يف معرفة الاخرتاعات اليت آلت إىل املكل لب يح، أن  شلك  تفوحللت  حص ب ِّ ُ
 .العام

نة رشها، ومن  .19 تحديث ومزا يات ا ثال من خالل زايدة عدد  يل ا ياانت، عىل  ية ا سني موثو نوال بد من  م ب لق معل مل ب سحت ل
ث يل حتديث املصادر ا سمح  يح األخطاء مما  يات موحدة لإلخطار  يق آ لخالل  ه ي تصح ل سب بتس ب ياانت تط بانوية للمعلومات عن 

 .الوضع القانوين

ية يف ركن الرباءات  .20 تحداث بوابة عا يد ا ية عىل اخلط، مفن املمكن ومن ا بدلان جسالت و ية ا ملومبا أن دلى أ سـ ن ل ملفب ط غل
ية ية للرباءات ا سجالت الو لشـبكتضمن روابط اب ن ل  .طت

هور إملاما فعاال بوجود حقوق يف الرباءات وأوضا .21 يا، سواء من مجلوإن إملام ا نولو ساعدة يف نقل ا جها لرضوري  تك لع للم
يا  نولو تفاع جماان اب سمح ابال بقا أو من خالل حتديد الفرص اليت  يص ابحلقوق القامئة  يع عىل الرت جخالل ا تك لخ ن ت سـ مشج لت

متر ا. الواقعة يف املكل العام وتطويرها يف بعض ادلول األعضاء أو اكفة هذه ادلول تعلقة تسـويف ظل العوملة، سوف  شطة ا ملأل ن
متلني يف  بحث عن رشاكء  يا و شار جغرا نة يف الا يص ا حمتحديد الاخرتاعات الواقعة يف املكل العام وفرص الرت ت ف ملمك سخ ت نب

ياانت الوضع . مجيع أرجاء العامل تعلقة  هور إىل املعلومات ا سني نفاذ ا ياجات أخرى إىل  بوإذا رأت ادلول األعضاء ا بمجل مل حت حت
ية عظمى من القانوين يف هذا شاركة أ ياجات إىل  ية هذه الا بو من أجل  رشوع للو تطلب أي  ياق،  ب ا م ت ب ي غلسـ تل حل م فسي

ها شئ مصادر أوية وتقا شاركة فعاةل، وذكل ابألساس ألن لك دوةل عضو جيب أن  مسادلول األعضاء  ت ل ن  . تم
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ياسات يف لك دوةل ع .22 ناع ا بو إىل احلصول عىل ادلمع القوي من  سعى أمانة الو سـو ص ي لت هور إىل س تعزيز نفاذ ا مجلضو  ل
يةل،  بدلان اليت تكون فهيا املوارد والقدرات جد  ية إىل ا ساعدة ا متر يف تقدمي ا قلياانت الوضع القانوين للرباءات و ل ن مل لتقب ستسـ

بو تحداث جسالت للرباءات عىل اخلط وفقا ملعايري الو يمن أجل ا  .سـ

ية عىل م .23 بوابة عا بو أيضا منوذجا  تضع أمانة الو ملو ل ي ناوين سـ بوابة روابط اب تضمن هذه ا بيك، و بو ا لعوقع الو ل شـ ستي ل
يل  يث مضمونه ووظائفه  متر األمانة يف تعزيز ركن الرباءات من  ية للرباءات و ية احلا سجالت الو ية  هاإللكرتو ل ن لل لتسن ح ستسـ ط

تعلقة ابلرباءات فامي خيص الاخرتاعات اليت آلت إىل املكل العام بحث عن املعلومات ا ملا  .ل

 

 ]ثية املرفق والويقةهنا[


