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البرنامج الرئيسي ٥ 
 

تطوير قانون الملكية الصناعية 
 
 

قانون البراءات  ٥-١
قــانون العالمــات التجاريــة والرســوم والنمــاذج الصناعيـــة  ٥-٢

والبيانات الجغرافية 
 
 

ملخص 
 

ــن ثالثـة برامـج فرعيـة . والنشـاط الرئيسـي فـي اطـار البرنـامج  يتألف هذا البرنامج الرئيسي م -٩٢
الفرعي ٥-١ "قانون البراءات" هو دعم اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات . وهي واحـدة مـن اللجـان 
ــال قـانون الـبراءات وتتيـح للـدول  الدائمة األربع في الويبو وتتناول مجموعات من قضايا مترابطة في مج
ـــاري  األعضـاء آليـة لـها آفاءتـها فـي تحديـد األولويـات وتخصيـص المـوارد وضمـان تنسـيق العمـل الج

والمترابط واستمراره .  
 

ــاذج  والنشاط الرئيسي في اطار البرنامج الفرعي ٥-٢ "قانون العالمات التجارية والرسوم والنم -٩٣
الصناعية والبيانات الجغرافية" هــو دعـم اللجنـة الدائمـة المعنيـة بالعالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج 
ــات التجاريـة  الصناعية والبيانات الجغرافية التي تتناول مجموعات من قضايا مترابطة في مجاالت العالم

والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية والمنافسة غير المشروعة .  
 

ــي اطـار البرنـامج الرئيسـي ٥ مـن أجـل دعـم اللجنتيـن  وسيتواصل استغالل الموارد الرئيسية ف -٩٤
ــانون الملكيـة الصناعيـة . وسـتظل أنشـطة المكتـب  الدائمتين في سبيل االستمرار في التطوير التدريجي لق
الدولي تشمل أيضا اســداء المشـورة القانونيـة بشـأن الملكيـة الصناعيـة للـدول األعضـاء ووحـدات الويبـو 
األخرى واالشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تهّمه ومتابعة التطورات في القوانين الوطنية واالقليميــة 
ــة  بشأن الملكية الصناعية والتنسيق مع سائر المنظمات الدولية والدولية الحكومية المعنية بالملكية الصناعي

وادارة معاهدات الملكية الصناعية التي تديرها الويبو والنهوض بها .  
 
 
 
 



 WO/PBC/4/2
 - 51 -

 
 

البرنامج الفرعي ٥-١ 

قانـون البـراءات 
 
 

األهداف : 
زيادة وعي الدول األعضاء وجهات معنية أخــرى بأهميـة تنسـيق قـانون الـبراءات وفوائـده واحـراز تقـدم فـي  �

اعتماد صك قانوني لمواصلة تنسيق قانون البراءات .  

وتشجيع االنضمام الى معاهدات البراءات التي تديرهــا الويبـو ، وال سـيما معـاهدة قـانون الـبراءات ، وتعزيـز  �

تنفيذها ، واتاحة المعلومات عن قضايا الساعة المتعلقة بقانون البراءات . 

ــاء ودراسـة جـدوى  وبحث مدى الرغبة في وضع قواعد تتعلق بجوانب الملكية الصناعية المتعلقة بقانون الفض �

تلك القواعد . 

ــترنت فـي أهليـة االختراعـات   وبحث مدى الرغبة في وضع قواعد تتعلق بأثر الكشف عن المعلومات على االن �

للبراءة والتعدي على البراءات على االنترنت ودراسة جدوى تلك القواعد .  

وبحث مدى الرغبة في انشاء نظـام مرآـزي لتسـجيل التغيـيرات فـي الـبراءات أو طلبـات الـبراءات ودراسـة  �

جدوى ذلك النظام .  
ــي بالكائنـات الدقيقـة ألغـراض  وبحث مدى الرغبة في مواصلة تطوير معاهدة بودابست بشأن االعتراف الدول �

ــك وال سـيما النظـر فـي انشـاء نظـام اليـداع آشـوف تسلسـل  االجراءات الخاصة بالبراءات ودراسة جدوى ذل
الحامض الخلوي الصبغي (DNA) المشار اليها في طلبات البراءات .  

 
 

الخلفية 
 

تختلف قوانين البراءات الوطنية واالقليمية من بلد الى آخر ومن اقليم الى آخر مما يطرح بعــض  -٩٥
ــبراءات وأصحـاب الـبراءات ال سـيما بسـبب االجـراءات المعقـدة والتكـاليف  المشكالت لمودعي طلبات ال
الباهظة لحماية البراءات على الصعيد الدولي . وقد ساهمت معاهدة قانون الــبراءات المعتمـدة فـي مؤتمـر 
دبلوماسي انعقد في جنيف في الفترة من ١١ مايو/أيار الى ٢ يونيــه/حزيـران ٢٠٠٠ فـي تنسـيق الشـروط 
الشكلية واالجراءات المتعلقة بالبراءات وتبسيطها . وفي ذلك الصدد ، دعــت الـدول األعضـاء فـي اللجنـة 
الدائمة المعنية بقانون البراءات الـى ايـالء األولويـة لمواصلـة تنسـيق قـانون الـبراءات وال سـيما الجـانب 
الموضوعي منه . وعالوة على ذلك ، تم التعبير عن بعض الطلبات واالحتياجـات بشـأن اصـالح معـاهدة 
ــار اليـها فـي طلبـات الـبراءات ودراسـة  بودابست وتسجيل آشوف تسلسل الحامض الخلوي الصبغي المش

جوانب الملكية الصناعية المتعلقة بقانون الفضاء .  
 

مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 
وعي أعمق بأهمية تنسيق قانون البراءات  - ١
وفوائده وتقدم ملموس فـي اعتمـاد صـك قـانوني 

بشأن تنسيق قانون البراءات . 

عدد اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بقانون   �

البراءات وتقــدم ملمـوس فـي اعتمـاد صـك 
قانوني بشأن تنسيق قانون البراءات . 
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ـــا قــانون  وعـي أعمـق وفـهم أآـبر لقضاي - ٢
البراءات الراهنة . 

ـــأن   عـدد الدراسـات والدالئـل المنشـورة بش �

قضايا قانون البراءات الراهنة وطبيعتها . 
وعي أعمق بفوائد االنضمام الى معاهدات  - ٣
البراءات التــي تديرهـا الويبـو وال سـيما معـاهدة 

قانون البراءات . 

ــــدوات   عــدد المــهمات واالجتماعــات والن �

للنهوض بالمعاهدات واالنطباعات بشأنها . 

ــة تنـاول  اتفاق الدول األعضاء على طريق - ٤
الموضوع . 

التقدم الملموس في المناقشات .   �

 
 

األنشطة 
 

عقد أربعة اجتماعات للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (وأي فريق عامل تنشئه اللجنــة) للنظـر  �

في القضايا الراهنة المتعلقة بقانون البراءات ، بما في ذلك ما يلي : 
 

مواصلة المناقشات بشأن االستمرار في تنسيق قانون البراءات ؛  ●
 

وبحث مدى الرغبة في تنسيق قواعد تتعلق بــأثر الكشـف عـن المعلومـات علـى االنـترنت فـي  ●
ــة الـى  قانون البراءات آأثره في أهلية االختراعات للبراءة ودراسة مدى جدوى ذلك ، باالضاف
ــن حالـة التقنيـة الصناعيـة رغـم الكشـف عنـها  البت في امكانية اعتبار تلك المعلومات جزءا م

لفترة وجيزة على االنترنت ، وفيما يخص التعدي على البراءات على االنترنت ؛ 
 

ــبراءات  وبحث مدى الرغبة في انشاء نظام مرآزي لتسجيل التغييرات في البراءات وطلبات ال ●
لفائدة مكاتب الملكية الصناعية المشترآة فيه ودراسة جدواه ؛  

 
وبحث مدى الرغبـة فـي مواصلـة تطويـر معـاهدة بودابسـت بشـأن االعـتراف الدولـي بـايداع  ●

الكائنات الدقيقة ألغراض االجراءات الخاصة بالبراءات بهدف ما يلي : 
 

تنظيم نفاذ عامة الجمهور الى المواد البيوتكنولوجية المودعة وتنسيق قواعد النفاذ اليها ؛  -
والنظر في امكانية االيداع فيما يتعلق بالمعارف التقليدية المستندة الــى المـواد والمـوارد  -

البيولوجية ؛ 
والنظر في انشاء نظام اليداع آشوف تسلسل الحامض الخلوي الصبغي المشار اليها في  -
طلبات البراءات في بنك للبيانات مرة واحدة ودراسة جدواه ، على أن تحل االشــارة فـي 

طلب البراءة الى الكشف المودع محل محتويات الكشف برمتها . 
 

ــن اتخاذهـا والشـكل الممكـن اعطـاؤه أليـة نتـائج تنتـهي اليـها الـدول  والنظر في التدابير الممك ●
األعضاء بشأن الملكية الصناعية في الفضاء الخارجي . 

 
واعداد دراسات عن القضايا المهمة التي تتعلق بقانون البراءات والتي قد ال تكون جـاهزة بعـد آـي  �

تنظر فيها اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات بمســاعدة خـبراء استشـاريين عنـد الحاجـة ، مثـل بعـض 
ــة للـبراءة ، واعـداد دراسـة بالتعـاون مـع  المسائل العملية المتعلقة بأهلية االختراعات البيوتكنولوجي
ــو بشـأن امكانيـة وضـع توصيـات العتمـاد سياسـة لحمايـة حقـوق الملكيـة  قطاعات أخرى في الويب
الصناعية المستحدثة والممتلكة في الجامعات ومؤسسات البحث ووآاالت األمم المتحدة وغيرها من  
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المنظمات الحكومية الدولية وادارة تلك الحقوق وتسويقها بقصد مساعدة تلك المنظمات في أنشــطتها 
االقتصادية التقنية . 

 
والنهوض بمعاهدة قانون البراءات بتعزيز فهم المبادىء التــي يقـوم عليـها تنسـيق قـانون الـبراءات  �

االجرائي ، بما في ذلك المراسالت والمشورة القانونية وايفاد الموظفين لحضور النــدوات والتحـدث 
فيها واسداء المشورة للحكومات . 

 
وادارة المعاهدات التي تديرها الويبو في مجال البراءات والترويج لها (بما فيها اتفاقية باريس بشأن  �

حماية الملكية الصناعية ومعاهدة بودابست بشأن االعتراف الدولي بايداع الكائنات الدقيقة ألغراض 
االجراءات الخاصة بالبراءات) عن طريق تعزيز فهم المبادئ الدولية المتعلقة بقانون الــبراءات بمـا 
في ذلك اسداء المشورة القانونية واالشـتراك فـي النـدوات واالجتماعـات والتشـاور مـع الحكومـات 
واعداد المشورة واسدائها بشأن وثائق الويبو ومطبوعاتها ونشر دليل ايداع الكائنات الدقيقة بموجب 

معاهدة بودابست في صيغة مستكملة ، ومتابعة أنشطة منظمة التجارة العالمية . 
 

وتحديـث أدلـة الويبـو بشـأن تراخيـص البيوتكنولوجيـا وتراخيـــص الدوائــر المتكاملــة ، وتشــجيع  �

الترخيص آأداة لتسهيل نقل التكنولوجيا وتسويق حقوق الملكية الصناعية . 
 

واالسهام في اعداد دليل األحكام الخاصة بحماية الملكية الصناعية في المعاهدات الدولية فيما يتعلــق  �

بقانون البراءات .  
 
 

البرنامج الفرعي ٥-٢ 

ـــــة   قـــانون العالمـــات التجاريـــة والرســـوم والنمـــاذج الصناعي
والبيانات الجغرافية 

 
 

األهداف : 
زيـادة وعـي الدول األعضـاء وأطـراف معنيـة أخـرى وتوفيـق آرائـها بشـأن ضـرورة تنسـيق بعـض المبــادئ  �

والقواعد في قانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية .  

ومراجعة معاهدة قانون العالمات وتحديثها .  �

واتاحة المعلومات عن القضايا الراهنة التــي تتعلـق بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة  �

والبيانات الجغرافية . 

ــوم والنمـاذج  وتشجيع االنضمام الى المعاهدات التي تديرها الويبو في مجاالت قانون العالمات التجارية والرس �

الصناعية والبيانات الجغرافية وتعزيز تنفيذها . 
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الخلفية 
 

ــة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات  تختلف المبادئ والقواعد في قانون العالمات التجاري -٩٦
ــويق  الجغرافية من بلد الى آخر . ويضعف ذلك من يقين أصحاب الحقوق والمنتفعين الذين يرغبون في تس
ــانون العالمـات ، حدثـت عـدة تطـورات  منتجاتهم ويلتمسون الحماية في عدة بلدان . ومنذ اعتماد معاهدة ق
ــة وااليـداع االلكـتروني  أصبحت تقتضي مراجعة المعاهدة وتحديثها ، وال سيما ازدهار التجارة االلكتروني
واتساع العولمة في مجال االقتصــاد بمـا يسـتدعي مزيـدا مـن التنسـيق فـي قـانون العالمـات ، فضـال عـن 
ــل الالئحـة التنفيذيـة للمعـاهدة . وفـي السـنوات  التطورات التي تدفع اليوم الى النظر في انشاء جمعية لتعدي
ــو وجمعيـة اتحـاد بـاريس ، عـددا مـن التوصيـات المشـترآة بشـأن حمايـة  األخيرة ، اعتمدت جمعية الويب
العالمات وغيرها من حقوق الملكية الصناعية . وال بد من مواصلة النظر في ادراج تلك األحكام القانونية 
"المرنة" في معاهدة مقبلة ومواصلة تطوير قانون الملكية الصناعيــة باعتمـاد توصيـات مشـترآة جديـدة . 
ــاالت  وعالوة على ذلك ، فان توسع التجارة والتعاون على الصعيد الدولي يقتضي امعان النظر في آل مج

الحماية الدولية ، بما في ذلك قانون البيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
وعـي أآـبر بضـرورة تنســـيق بعــض  - ١
المبادئ والقواعد في قـانون العالمـات التجاريـة 
والرســـوم والنمـــــاذج الصناعيــــة والبيانــــات 
الجغرافية وتوفيق اآلراء من أجل العمل في ذلك 

الصدد . 

معلومـات وتقـارير مـن اللجنـة الدائمـة المعنيــة   �

بقانون العالمــات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج 
الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة بشــأن تنســيق 
بعض مبادئ القانون وقواعده في تلك المجاالت 

  .
ــانون  وعي أآبر بالقضايا الراهنة في ق - ٢
ــة  العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعي

والبيانات الجغرافية . 

عدد الدراسات والدالئل المنشورة عــن القضايـا   �

ــة والرسـوم  الراهنة في قانون العالمات التجاري
والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية . 

وعــي أآــبر بفوائــد االنضمــام الــــى  - ٣
المعاهدات التي تديرها الويبو أو تنفيذ توصيـات 
ـــة  مشـترآة فـي مجـال قـانون العالمـات التجاري
والرســـوم والنمـــــاذج الصناعيــــة والبيانــــات 

الجغرافية . 

عدد البعثــات واالجتماعـات والنـدوات الراميـة   �

الـــى النـــهوض بالمعـــاهدات  والتوصيـــــات 
المشترآة واالنطباعات بشأنها . 

 
 

األنشطة 
 

عقد أربعة اجتماعات للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرســوم والنمـاذج الصناعيـة  �

والبيانات الجغرافية (وأي فريق عامل تنشئه اللجنة) للنظر في القضايا الراهنة ، بما في ذلك ما يلي 
 :

 
مراجعة معاهدة قانون العالمات بهدف بحث مسألة انشاء جمعية وتضمين المعاهدة أحكاما عن  ●
االيداع االلكتروني والتوصية المشترآة بشأن تراخيص العالمات التجارية واالستعداد والدعوة 

لعقد مؤتمر دبلوماسي لمراجعة المعاهدة ؛ 
ومدى الرغبة في تنسيق قانون العالمات الموضوعي وجدوى ذلك التنسيق بما في ذلــك حمايـة  ●
العالمات الجديدة (مثل العالمات الخاصة بحاسة السمع والشم والعالمــات المجسـمة) وشـروط 
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ــى ذلـك . وتسـهيل المناقشـات  االنتفاع بعالمة قبل تسجيلها وأسباب الرفض الموضوعية وما ال
في اللجنة الدائمة بغرض أن توضع في هذا االطار التوصية المشترآة بشأن األحكـام المتعلقـة 
بحماية العالمات شائعة الشهرة والتوصية المشترآة المقترحة بشأن حمايــة العالمـات وغيرهـا 

من حقوق الملكية الصناعية في سياق االنتفاع باالشارات على االنترنت . 
 

ومواصلة عمل اللجنة الدائمة فــي مجـال البيانـات الجغرافيـة ، الـذي جـرى فـي فـترة السـنتين  ●
٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، ودراسة مــدى الرغبـة فـي وضـع مبـادىء توجيهيـة عـن المسـائل المتعلقـة 
ــوق فـي تلـك البيانـات واجـراءات الحصـول علـى  بحماية البيانات الجغرافية ، مثل طبيعة الحق
حماية فعالة لها في بلدان مختلفة ، والسمات األساسية المطلوبة في اجراءات التسجيل اذا آانت 

الحماية تستند الى التسجيل ، وبحث جدوى تلك المبادىء . 
 

ــق بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة  واعداد دراسات عن قضايا مهمة تتعل �

ــانون العالمـات  والبيانات الجغرافية والتي قد ال تكون جاهزة آي تنظر فيها اللجنة الدائمة المعنية بق
التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية ، بما في ذلك ما يلي : 

 
بحـث مـدى الرغبـة فـي تنسـيق االجـراءات والقواعـد الموضوعيـة المتعلقـة بحمايـة الرســـوم  ●

والنماذج الصناعية وجدوى ذلك ؛  
 

واعداد دراسات عن عولمة العالمات التجارية وطبيعــة الحقـوق المسـتمدة مـن أسـماء الحقـول  ●
وبحث امكانية وضع مبدأ العالمة شائعة الشهرة على المستوى الدولي ؛ 

 
ومواصلة العمل بشأن حماية العالمات وغيرها من حقوق الملكية الصناعية على االنترنت وال  ●

سيما تزوير العالمات على الشبكة ؛  
 

وسبل مكافحة أعمال المنافسة غير المشروعة بفعاليــة علـى االنـترنت خاصـة (بـالرجوع الـى  ●
المادة ١٠(ثانيا) من اتفاقية باريس) ؛  

 
والقضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وقانون المنافسة .   ●

 
ــاد بـاريس بشـأن  ونشر القواعد والمعايير الدولية التي قد تعتمدها الجمعية العامة للويبو وجمعية اتح �

ــة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة فـي شـكل توصيـات  قانون العالمات التجاري
مشترآة . 

 
ونشر وادارة المعاهدات التـي تديرهـا الويبـو والتوصيـات المشـترآة فـي مجـال العالمـات التجاريـة  �

ــترويج لـها (بمـا فـي ذلـك اتفاقيـة بـاريس بشـأن  والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية وال
حماية الملكية الصناعية ومعاهدة قانون العالمات) عن طريـق تعزيـز فـهم المبـادئ الدوليـة المتعلقـة 
بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية ، بما في ذلك المراســالت 
والمشورة القانونية والبعثات اللقاء المحاضرات فــي النـدوات واسـداء النصـح والمشـورة للحكومـات 
ــدول  واعـداد المشـورة واسـدائها فيمـا يتعلـق بوثـائق الويبـو ومطبوعاتـها واالخطـارات بشـعارات ال
والمنظمات الدولية الحكومية بموجب المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس ووفقا التفاق ســنة ١٩٩٥ بيـن 
الويبو ومنظمة التجارة العالمية ونشر صيغة مستكملة مـن القـرص المدمـج المخصـص لالخطـارات 
بناء على المادة ٦(ثالثا) ، واالعـداد لنشـر آـل االخطـارات علـى االنـترنت ومتابعـة أنشـطة منظمـة 

التجارة العالمية .  
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ــن النـدوات العالميـة عـن الحمايـة الدوليـة للبيانـات الجغرافيـة بالتعـاون مـع  وتنظيم السلسلة المقبلة م �

حكومة معنية ونشر المحاضرات التي تلقى في الندوة .  
 

ــة فيمـا يتعلـق  واالسهام في اعداد دليل األحكام الخاصة بحماية الملكية الصناعية في المعاهدات الدولي �

بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية . 
 

وتحديث دليل الويبو بشأن حقوق االمتياز ونشره .  �
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الجدول ١١-٥   الميزانية المفصلة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
البرنامج الرئيسي ٥ 

تطوير قانون الملكية الصناعية  
 

ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 2000-2001    Variation  2002-2003
   Revised    Program    Cost    Total   Proposed

 Object of Expenditure    Budget   Amount    %  Amount    %   Amount    %    Budget
    A    B   B/A    C   C/A   D=B+C   D/A    E=A+D
         

 Staff Expenses         5,182          728    14.0         384      7.4       1,112    21.5         6,294
 Travel and Fellowships         1,479         (59)   (4.0)           51      3.4           (8)   (0.5)         1,471

 Contractual Services         1,513         (47)   (3.1)           54      3.6              7      0.5         1,520
 Operating Expenses              55           (1)   (1.8)             2      3.6              1      1.8              56

 Equipment and Supplies                8              -          -             -         -              -         -                8
         

        8,237         621      7.5        491      6.0      1,112    13.5        9,349
 

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

  2000-2001   Variation  2002-2003
   Revised    Proposed
    Budget     Budget

 Post Category    A    B-A    B
     

 Directors               4                -                4  
 Professionals               4                2                6  

General Service               6                -                6  
     

 TOTAL             14                2              16  
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 
     Sub-program    Total

 Object of Expenditure    1    2  
     

 Staff Expenses    
  Posts      4,476      1,692         6,168
  Short-term Expenses           63           63            126

 Travel and Fellowships    
  Staff Missions         387         348            735
  Government Officials         368         368            736

 Contractual Services    
  Conferences         396         396            792
  Consultants         340         340            680
  Publishing           20           20              40
  Other             4             4                8

 Operating Expenses    
  Communication and Other           28           28              56

 Equipment and Supplies    
  Furniture and Equipment             4             4                8
     

  Total      6,086      3,263         9,349
 


