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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الثالثةالدورة 
ىل  21جنيف، من   1122 مايو 12اإ

 
 

 تقرير التقييم الذاتيمشروع الرباءات وامللك العام: 

مانة عداد الأ   من اإ

أأن  –( .CDIP/7/5 Revهو منصوص عليه يف وثيقة املرشوع ) حس امب –يقتيض مرشوع الرباءات واملكل العام  .2
 يرد يف تقرير التقيمي اذلايت الهنايئ وصٌف لنتاجئ املرشوع الرئيس ية وتقيمٌي هنايئٌّ لإجنازاته.

 عىل تقرير التقيمي اذلايت املذكور أ نفًا.وذلكل حيتوي مرفق هذه الوثيقة  .1

ىل الإحاطة علاًم  .2 واللجنة مدعوٌة اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 

]ييل ذكل املرفق[
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

 DA_16_20_02 رمز املرشوع

 الرباءات واملكل العام العنوان

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق  :21التوصية  جدول أأعامل التمنية ةتوصي
 الويبو والتعمق يف حتليل الاس تتباعات واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة ابمللكية الفكرية وادلامعة  :11التوصية 
عداد مبادئ توجهيية  ماكنية اإ ملكل عام متني يف ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

ىل املكل  ماكهنا أأن تساعد ادلول الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت أ لت اإ ابإ
 ا القانونية.العام وفقا لأنظمهت

 فرنك سويرسي 01 111تاكليف خالف املوظفني:  مزيانية املرشوع

 1121يناير  2 اترخي بدء املرشوع

 شهراً  20 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية املعنية 
 والصةل بربامج الويبو

 (2قطاع الابتاكر والتكنولوجيا )الربانمج 

 21و 21و 1و 8الصةل ابلربامج الأخرى: الربامج 

وصٌف ملرشوع الرباءات واملكل العام. ويفحص  .CDIP/7/5 Revيرد يف الوثيقة  وصف مقتضب للمرشوع
( ادلور املهم 2) ويس تكشف املرشوُع العنرصين التاليني املتعلقني ابلرباءات واملكل العام:

( ، ( ووقع ممارسات بعض الرشاكت يف جمال الرباءات عىل 1للمكل العام الغين وامليرسر
طار  املكل العام. وسيس تمكل نتاجئ ادلراسة اخلاصة ابلرباءات واملكل العام املنجزة يف اإ

ضافيًة حنو امليض قدمًا يف تنفيذ DA_16_20_01املرشوع  ، وس يخطو خطوًة اإ
 .11و 21التوصيتني 

 الس يد ماركو أألامين املسؤول عن املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف وثيقة 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

1121/1122 

 2النتيجة املرتقبة سابعًا.
فهم معمق دلى واضعي الس ياسات للعالقة بني التحدايت العاملية والابتاكر وامللكية 

 اصة ابلس ياسات.الفكرية كأساس لتحسني صناعة القرارات اخل

يرد يف امللحق الثاين لهذا التقرير ملخٌص لنتاجئ التقيمي اذلايت بناًء عىل نواجت املرشوع  نظرة عامة عىل تنفيذ املرشوع
 الرئيس ية.
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 املداولت

رف املرشوُع، كام هو موحض يف وثيقة املرشوع، من دراسة عىل املس توى اجلزيئ عن  تأأل
َّلت تكل ادلراسة، عىل وجه اخلصوص، الوقع النامج عن الرباءات واملكل العام، وقد  حل

ممارسات بعض الرشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل العام وادلور املهم ملكل عام غين 
 ومتاح دون قيود.

(" اثنياومن مثَّ أأعدَّ فريٌق من اخلرباء دراسًة بعنوان "دراسة عن الرباءات واملكل العام )
(، وهؤلء اخلرباء مه: الربوفيسور جميس ج. .CDIP/12/INF/2 REV)الوثيقة 

دارة، جامعة نورثوسرتن، الولايت  لكينييكر يف التكنولوجيا، معهد كيلوغ لالإ كونيل، أأس تاذ اإ
دارة  والس يد –املتحدة الأمريكية  بيرت م. بياكن، املتقدم لنيل درجة ادلكتوراه، رئيس اإ

وادلكتور نيل  –اسات الإدارية، أأملانيا التكنولوجيا والابتاكر، معهد أأوتو بيشام لدلر 
رسائيل. وُعرِضت ادلراسُة عىل  ايل بريسلر ورشاكه، رمات غان، اإ ويلكوف، رشكة اإ
ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، اليت ُعقدت يف جنيف يف 

ىل  28الفرتة من   .1122نومفرب  12اإ

ىل النتاجئ  لهيا دراسة الرباءات واملكل العام )واستندت ادلراسُة اإ ( أأولاليت توصلت اإ
ىل ثالثة أأجزاء. عرض اجلزُء الأول .CDIP/8/INF/3 REV)الوثيقة  مت اإ (، وقُسرِ

ىل رشح العالقة بني الرباءات واملكل العام. وركزت ادلراسُة  منوذجًا تاكمليًا تصوراًي سعى اإ
ى "الكياان ت غري املنتجة" وعىل كيفية تأأثري مناذج يف اجلزء الثاين عىل أأنشطة ما يُسمَّ

الأعامل التجارية اخلاصة بلك مهنا يف املكل العام. ووصف اجلزُء الثالث عىل نطاق أأوسع 
ممارسات الكياانت فامي خيص الرباءات، ونََظر يف الأثر احملمتل لإدارة الرباءات عىل املكل 

ضب لدلراسة. وميكن الاطالع عىل العام. ويرد يف امللحق الأول لهذا التقرير ملخٌص مقت
ادلراسة يف العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106 

ا بلغهتا الأصلية )الوثيقة وُأحِلقت ابدلراسة تعليقاُت أأعضاء اللجنة ومراقبهي
CDIP/12/INF/2 REV.ADD..طبقًا لوثيقة املرشوع ،) 

دارة حمتوى املرشوع  اإ

ُأِعدت املواصفات املطلوبة لدلراسة وفقًا لوثيقة املرشوع. وتناولت ادلراسُة احملتوايت اليت 
ُطلبت يف املواصفات. واس ُتخِدمت معلية "البواابت املرحلية" من أأجل ضامن توافق 

 حمتوايت ادلراسة الهنائية مع املواصفات املطلوبة.

 اجلدول الزمين للمرشوع

تأأخر وضع ادلراسة يف صيغهتا الهنائية مخلسة أأشهر بسبب فرتة الإعداد الأطول اليت طلهبا املؤلفون 
بل نظرًا لتعقُّد املوضوع. بيد أأن ادلراسة الهنائية نرُشت قبل ادلورة الثانية عرشة للجنة بكثري )أأي ق 

 ادلورة بأأكرث من شهرين(، مما أأاتح لدلول الأعضاء متسعًا من الوقت ملراجعة ادلراسة.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
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 اس تخدام املزيانية

اكنت تلكفة سفر أأحد اخلرباء لعرض ادلراسة يف و . ابملائة 82معدل اس تخدام املزيانية هو 
املؤلف الرئييس دورة اللجنة أأقل مما اكن متوقعًا، لأن أأحد املؤلفني املشاركني حلَّ حملَّ 

 بسبب تعذر حضوره.

أأثر املرشوع وادلروس الرئيس ية 
 املس تفادة

مت الأمانُة حداًث جانبيًا خالل ادلورة الثانية عرشة للجنة دعامً لهدف املرشوع. وعرض  نظَّ
مشاراكً احلدَث اجلانيب. ونظرًا لضيق  21ادلراسَة أأحُد املشاركني يف تأأليفها. وحرض حنو 

خالل اجللسة العامة للجنة، ُريِئَ أأن احلدث اجلانيب مينح املؤلفني فرصًة الوقت املتاح 
لهيا هذه ادلراسة املُعقدة  لإبالغ ادلول الأعضاء عىل حنو أأفضل ابلنتاجئ اليت توصلت اإ

تقنيًا. وعالوة عىل ذكل، سهَّل احلواَر بني املؤلفني وأأعضاء اللجنة ومراقبهيا اذلين اكنوا 
 ع.هممتني هبذا املوضو 

وال راء والتعقيبات اليت وردت بشأأن ادلراسة خالل احلدث اجلانيب وخالل مناقشات 
حدى ادلول الأعضاء ابلس تنتاج اذلي  اكنتاجللسة العامة  ت اإ ىل حد كبري. وأأقرَّ جيابيًة اإ اإ

ليه ادلراسة واذلي مفاده أأن العالقة الشامةل بني الرباءات والابتاكر ومكل  خلصت اإ
قيود عالقٌة معقردٌة ودقيقٌة، وأأعربت عن اعتقادها أأن ادلراسة مفيدٌة ثري متاح دون  عام

حدى املنظامت  ل أأن اإ يف فهم كيفية تأأثر املكل العام بش ىت اجلهات الفاعةل والعوامل. اإ
احلكومية ذكرت أأن البدلان النامية ل تس تطيع اس تغالل الاخرتاعات اليت توجد يف  غري

ىل القاعدة املكل العام يف وليهتا القضائي ة اس تغالًل فعاًل نظرًا لفتقار تكل البدلان اإ
 التكنولوجية.

ىل أأن ادلراسة ل تليب  شارة أأي من ادلول الأعضاء، ل رصاحًة ول مضنًا، اإ ورمغ عدم اإ
ىل أأن مكية ال راء اليت وردت من  الهدف املمتثل يف تعزيز فهم القضااي، جتدر الإشارة اإ

ادلراسة عندما ُعرضت عىل اللجنة قد ل تكون اكفيًة لإجراء  ادلول الأعضاء تعقيبًا عىل
أأي تقدير ذي مغزى من الناحية الإحصائية. وعالوة عىل ذكل، قد تكون ادلراسة قد 

ل من خالل  ل أأنه ل ميكن اختبار اس تنتاجات ادلراسة اإ أأسهمت يف حتسني فهم املسأأةل، اإ
 اس تخدام ادلول الأعضاء لنتاجئها معليًا.

 

الأول[ امللحق]ييل ذكل 
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 امللحق الأول

 (اثنياملخص دراسة الرباءات واملكل العام )

لهيا دراسة الرباءات واملكل العام ) ىل النتاجئ اليت توصلت اإ مت دراسُة الرباءات واملكل أأولاستنادًا اإ سهامًا اثنياالعام )(، قدَّ ( اإ
ضافيًا ورؤى جديدة للمناقشة اخلاصة ابلرباءات واملكل العام. ففي اجلزء الأول من ادلراسة، عىل وجه اخلصوص، وضع  اإ

ىل رشح العالقة بني الرباءات واملكل العام يف أأثناء انتظار احلصول عىل براءة الاخرتاع  املؤلفون منوذجًا تاكمليًا تصوراًي سعى اإ
هتا. وأأوحض املؤلفون أأن املكل العام يتأألف من كرٍّ من مكون قانوين ومكون واقعي، وأأن الإسهام احملمتل وبعد انهتاء صالحي

لنظام الرباءات يف املكل العام ل يكون عندما تنهتيي صالحية براءة مسجةل بعد انهتاء أأجلها القانوين الاكمل حفسب، بل 
حت تكل ادل ىل نص يكون أأيضًا قبل انهتاء تكل املدة. ورُشِ ضافًة اإ يناميات يف سلسةل من المتثيالت البيانية والرسومية، اإ

ماكنية مراحجة براءات الاخرتاع يف امِلكل العام من قبل بدلان  توضيحي، دعامً لمنوذج املؤلفني الاكتشايف. ونُوِقشت أأيضًا اإ
ماكنية مسامهة هذه املراحجة يف الابتاكر الوطين، ل ل  س امي يف البدلان النامية. تتقيد حبقوق الرباءات، واإ

ويف اجلزء الثاين، ركزت ادلراسُة عىل أأنشطة ش ىت الكياانت غري املنتجة فامي يتعلق مبسامهة مناذج الأعامل التجارية اخلاصة 
َّل املؤلفون الفئات التالية، عىل وجه اخلصوص، من الكياانت غري املنتجة احمل  انت " كيا2متةل: "بلك مهنا يف املكل العام. وحل

عامل الرباءات " واجلامعات 0" ؛" ووسطاء الرباءات2" ؛" والكياانت غري املُناِفسة2" ؛" ورشاكت جتميع الرباءات1" ؛اإ
واملؤسسات البحثية. واقرتحت ادلراسُة متثياًل خطيًا يف شلك متسلسلتني بيانيتني توحضان مسامهة ك نوع من الكياانت يف 

نفاذ حقوقه.املكل العام ونزوع ك كيان بوصفه  ىل اإ  صاحب الرباءة اإ

ووصف اجلزُء الثالث عىل نطاق أأوسع ممارسات الكياانت فامي خيص الرباءات، ونََظر يف الأثر احملمتل لإدارة الرباءات عىل 
ىل ذكل، يف املكل العام. ونظر يف اسرتاتيجيات براءات الاخرتاع و ضافًة اإ تنفيذ تكل الاسرتاتيجيات عىل أأرض الواقع. واإ

نشطة اليت تقوم هبا اجلهات الفاعةل املعنية ابلرباءات أأن تسامه يف مكل عام ثري متاح دون  حبث هذا اجلزء كيف ميكن للأ
قيود. وركَّز اجلزء الثالث بصفة خاصة عىل منح الرباءات ومعلية الابتاكر، ووفقًا ذلكل ُحلرِلت القضااي التالية: التحسينات 

ارف الالحقة، وتسجيل الرباءات ادلفاعية والهجومية، والطلبات اخملفية، والرباءات الغائصة، الزتايدية وجشرة الإفراج عن املع
وحتسينات نطاق الرباءات. وعالوة عىل ذكل، انقشت ادلراسُة الرباءات اجملانية والابتاكر املفتوح، وتلت ذكل مناقشٌة بشأأن 

دارة الرباءات تُسمى "التجدد املس متر ل لرباءات" مع الرتكزي بوجه خاص عىل تطوير سوق الأدوية ممارسة من ممارسات اإ
صدار قانون هاتش واكسامن يف عام   يف الولايت املتحدة الأمريكية. 2182اجلنيسة ابإ

ليه دون  ىل أأنَّ العالقة بني براءات الاخرتاع والابتاكر ووجود مكل عام ثري ميكن الوصول اإ ويف اخلتام، أأشارت ادلراسُة اإ
قَّدة ودقيقة. ومل يُطِلق املؤلفون حكامً عامًا عىل تكل العالقة، ولكهنم وضعوا تصورًا لمنوذج اكتشايف ميكن أأن قيود عالقٌة ُمع

سهامًا كبريًا يف تعزيز فهم هذه املسأأةل.  يسهم اإ

 الثاين[ امللحق]ييل ذكل 
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 امللحق الثاين

 نتاجئ التقيمي بناًء عىل نواجت املرشوع الرئيس ية

نواجت املرشوع
1

 
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النواجت(

 نتاجئ التقيمي

دراسة بشأأن الرباءات واملكل 
 العام عىل املس توى اجلزيئ

اس تكامل ادلراسة يف غضون 
د وابجلودة  اجلدول الزمين املُحدَّ

ت من أأجل املطلوبة يف املواصفا
 عرض ادلراسة عىل اللجنة

اس تمكل خرباء خارجيون ادلراسَة ابجلودة املطلوبة 
يف املواصفات، وُعرضت عىل ادلورة الثانية عرشة 

ر اس تكامل ادلراسة ملدة مخسة وقد للجنة.  تأأخَّ
أأشهر بسبب فرتة الإعداد الأطول اليت طلهبا 

 اخلرباء.

تعقيبات ادلول الأعضاء عىل 
 ادلراسة حيامن ُعرضت عىل اللجنة

ادلراسة خالل احلدث  عىلالتعقيبات اليت وردت 
م عىل هامش ادلورة الثانية عرشة  اجلانيب اذلي نُظرِ

للجنة وكذكل خالل مناقشات اجللسة العامة اكنت 
ىل حد كبري. ولكن مكية ال راء اليت وردت  جيابيًة اإ اإ

من ادلول الأعضاء تعقيبًا عىل ادلراسة عندما 
اكفيًة لإجراء أأي ُعرضت عىل اللجنة قد ل تكون 

 تقدير ذي مغزى من الناحية الإحصائية.

 

 مؤرشات التنفيذ الناحج املرشوع (أأهدافهدف )أأو 
 )مؤرشات النواجت(

 نتاجئ التقيمي

فهم معزز لوقع ممارسات بعض 
الرشاكت يف جمال الرباءات عىل 

املكل العام وادلور املهم ملكل عام 
 غين وميرس

مدى  تعقيبات ادلول الأعضاء عىل
 اس تجابة نواجت املرشوع لشواغلها

حدى ادلول الأعضاء، عىل وجه اخلصوص،  ت اإ أأقرَّ
ليه ادلراسة واذلي مفاده  ابلس تنتاج اذلي خلصت اإ

أأن العالقة الشامةل بني الرباءات والابتاكر ومكل 
ليه حبرية عالقٌة معقردٌة  عام غين ميكن النفاذ اإ

مفيدٌة  ودقيقٌة، وأأعربت عن اعتقادها أأن ادلراسة
يف فهم كيفية تأأثر املكل العام بش ىت اجلهات الفاعةل 

 والعوامل.

 

 والوثيقة[ الثاينامللحق ]هناية 

                                                
1

 .1.2سب وثيقة املرشوع الأصلية، القسم ح  


