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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

  8  رقمدراسة بشأن التوصيةالورقة ملخص ل
ية الفكريةمن إعداد ية  نظمة العا للملك أمانة ا مل  مل

 دمةمق :ًأوال

نعقدة يف يويو  .1 ية ا ثا ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية اب نة ا لوافقت ا مل ن ل من ن مللكللج لت ث عىل الويقة 2008ملع
CDIP/2/INF/3 ية رمق " عن تو شأن ا صمواصفات دراسة  ل اليت حتدد نطاق هذه الورقة، وتركز، عىل وجه " 8ب

ياانت: اخلصوص، عىل ما ييل تعراض قواعد  ياجات؛ وا بيل الا سـ ت ياانت ححتل تعراض قواعد ا تخصصة؛ وا ب الرباءات ا سـ لمل
يل  نداهتا؛ و شأن مراجع الرباءات خالف  تخصصة  حتلا سـ ب مية املضافة إىلمل تجارية مقارنة بقواعد لقا ياانت ا ل قواعد ا لب

متةل يات ا تو ية؛ وغري ذكل من القضااي وا ياانت اجملا حملا ص ل ن  .لب

نعقدة يف أب .2 ثة ا ثا نة يف دورهتا ا ملووافقت ا ل ل ية2009ريل للج تو يذ ا رشوع  ص عىل  ل  ومتويهل، مبا يف ذكل 8  رمقتنفم
ية سـياغة هذه الورقة ادلرا  .ص

A 
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يا ًاث تخصصة :ن ياانت ا تعراض قواعد ا ياجات وا مليل الا ب سـ ت لحتل ح
 

بذة عامة عن اخلدمات  .3 نيح إماكيةىل اإلنرتنت اليت عاملقدمة نتريم هذه الورقة إىل إعطاء  بحث عنتت بياانت  ل ا
نداهتاالرباءات  نفاذ إلهياسـومراجع الرباءات خالف  ياانت ألن عدد ًونظرا . ل وا ومراجع الرباءات الرباءات بخدمات قواعد 

نداهتا تلفةاليت  سـخالف  بري خمتقدهما هجات  تعذرآخذ يف الزايدةوك  ساطةفي،  تعراض اخلدمات ب بلك  نة سـ ا هالرا
تعراضا شامال ًا ً يه، . سـ تعلو خمتعرض هذه الورقة مجموعة  تتسـ تجارية وغري ا ياانت ا لارة من خدمات قواعد ا ل ثل لب متجارية اليت 

يةخلدمات اجملموعة األمع من ا سامت لاحلا يان أنواع ا ل، وذكل  تاحة يف تكل اخلدماتلوتويفاهتا لب  .ملا

ياجات .4 يمي ا يا إىل  تو حسع تق ية الفكرية يف ادلول األعضاءً تعلق خبدممللك ماكتب ا ات ي وأحصاب املصاحل فهيا، فامي 
سطس  بو يف أ نداهتا، أرسلت الو ياانت الرباءات ومراجع الرباءات خالف  غقواعد  ي سـ  C.N مذكرة حتمل الرمق2009ب

يان حتتوي عىل املذكورةاكتب امل إىل 3024 تعلقة ابلرباءاتلسـتب ا ياجات اخلاصة ابملعلومات ا يل الا ملتح ت تاجئ . حل نوسامهت 
يان، اليت هذا  با من 72رد هبا سـتبالا  ً تعلقة مكت شطة ا ية الفكرية، يف رمس صورة للوضع الراهن لأل ملماكتب ا ن مللك

بدل ية وا نا بدلان ا ياجات ا لابلرباءات وا ل ل مت يار قواعد ح ختان األقل منوا، ال نداهتابياانت الرباءات ً  سـومراجع الرباءات خالف 
تعراض تخضع لال تجارية اليت  تجارية وغري ا سـا سـ ل يات  يف هذه الورقةل ص، وتقدمي تو بدلان إىل بشل سري نفاذ تكل ا لأن  تي

نداهتامعلومات الرباءات  ية فهيالتعزيز سـومراجع الرباءات خالف  تاكر وا توى الا من  ب لتسـ  .م

يع تصممي .5 بحوث عن الرباءات، وفقا يشـو تلفة من ا يح أنواعا  تعلقة ابلرباءات  ياانت ا ً خدمات قواعد ا لً خم مل لتتب ل
تخدم ياجات ا سـال ملت نة، مبا يف ذكلنيح تاكر وأ اجلدة ملعي ا شاط الا با بداهةعدم  (يلن تعدي علهيا وحصة الرباءات) لا  لوا

يص  تخ لوحرية العمل أو إجراءات ا يةل نا ية ا بحث يف حاةل ا عوا لص ن يث . لتقل ياانت من  تلف خدمات قواعد ا حو ب لخت
ية،  تار ية وا ية اجلغرا خيا ل فتغط يث ل تاحة فهيا حومن  نوحة أو طلبات براءا فتكون إما(ملأنواع الواثئق ا مناذج ممت أو براءات 

بحث ، كام )منفعة نفاذ إلهيا وا نارص تكل الواثئق اليت ميكن ا لتلف  ل ع دعاوى سـندات أو ملخصات أو  فتكون إما (عهناخت
نارص أخرى يك عن )عأو  ياانتأن ه، ان بحوث أدواتقدم  يلبالعديد من قواعد ا تاجئ ا ثور عىل  سري ا تلفة  ل  ن لع ي لتخم

شودة ها وملنا حت وعر  .ليلهاض

تعلق  .6 لشمويةيوفامي  تخدمني ب ياجات ا سـا ملت هاح سني  تقيمي و ياانت حت يع قواعد  بذة عن  ب، تعطي هذه الورقة  مج ن
تاحة للعامة لكهن تاحةاملالرباءات ا ياانت ا ثين قواعد ا مل  لب ية الفكرية فقطتسـت تخدام ادلاخيل يف ماكتب ا مللك لال وتفرق . سـ

ياانت القطاع العام بهذه الورقة بني ثالثة أنواع من قواعد  ها ماكتب (بياانت الرباءات، ويه قواعد  تتيحأي تكل اليت 
ية ية واإل ميالرباءات الو قلن تاحة برسوم) ط ياانت القطاع اخلاص ا ية وقواعد  ياانت القطاع اخلاص اجملا ملوقواعد  ب ن تريت . ب خوا

ها املاكتب اليت تضطلع ب ياانت القطاع العام من بني تكل اليت  تتيحقواعد  نح الرباءات، أكرب ب مشاط يف  توقعن ًإذ  ثل بُ مت أن 
ياانت القطاع اخلاص من.  الرباءات من القواعد أكرب مجموعاتتكل تريت قواعد  بوا هر قواعد الرباءات  بنيخ ش مجموعة من أ

بني ذكل الردود تخداهما، كام  يع ا تاليت  سـ ثال C.N 3024 عىل املذكرة رمق يشـ يل ا ملعىل   .سب

ترب بعض جماالت  .7 ية، والتعو نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا شطة ا شلك خاص أل يا وجهية  نولو ما ج لتك ل ل ل ن ب يف سـامي  ل
ياء العضجمال  ية وا يدال تحرضات ا ميا ن لص لكسـ شطة إيداع مل بني ذكل أ نوية، كام  بدلانت لبات الرباءات يف تكل ا يه. طل  ،علو

تعرض اخل ياانت اليت  يار خدمات قواعد ا ناء ا بري أ سـأويل اهامتم  ب ت ث تك سل توي عىل أدوات معدة مبراعاة خ حتدمات اليت 
يا املذكورةااالت جم جنولو  .لتك
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تحديد .8 ية عىل وجه ا تا ياانت ا تعرض هذه الورقة قواعد ا لو ل ل ب لسـ  :ت

ية ية واإل بو واملاكتب الو ياانت القطاع اخلاص اليت تقدهما الو ميخدمات قواعد  ن ي قلب 1ط

 
ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل ياانت يف (  <http://www.wipo.int/patentscope/search/en> مل بقاعدة 

شأن الرباءات  تعاون  بمعاهدة ا ية+ ل ياانت و نقاعدة   )طب
 

يا  <http://www.ipaustralia.gov.au/patents/search_index.htm> لأسرتا
 <http://patents1.ic.gc.ca> كندا

ية(  <http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zljs> الصني  )لصيناب
<http://218.240.13.210/sipo_EN>  )ابإلنلكزيية( 

يا  <http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet> نأملا
تحدة  <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm> ملاململكة ا

نطقة اإلدارية اخلاصة  <http://ipsearch.ipd.gov.hk/patent> ملهونغ كونغ، ا
ند  <http://www.patentoffice.nic.in/PatentSearch/ipirs_index.htm> لها

يل  )ابلعربية(  <http://www.ilpatsearch.justice.gov.il> ئإرسا
<http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI>  )ابإلنلكزيية( 

ياابن ية(  <http://www.ipdl.inpit.go.jp> لا يااب ناب  )ل
<http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl>  )ابإلنلكزيية( 

 )ابلكورية(  <http://patent2.kipris.or.kr/pat> مجهورية كوراي
<http://patent2.kipris.or.kr/pateng>  )ابإلنلكزيية( 

ندا يليوز  <http://www.iponz.govt.nz/cms/banner_template/IPPATENT> ن
ية تحدة األمر يكالوالايت ا  <http://patft.uspto.gov> مل

يوي للرب تب األورويب اآل سـا ية(  <http://www.eapatis.com> اءاتملك  )سـابلرو
<http://www.eapatis.com/ensearch> ) ابإلنلكزيية( 

 <http://www.espacenet.com/access>  للرباءاتكتب األورويبملا
ية ياانت القطاع اخلاص اجملا نخدمات قواعد   ب

ياانت   Google Patentsبقاعدة 
(Google) 

<http://www.google.com/patents> 

ياانت   PatentLensبقاعدة 
(Cambia) 

<http://www.patentlens.net> 

تاحة برسوم ياانت القطاع اخلاص ا ملخدمات قواعد   ب
ياانت   Orbit.comبقاعدة 
(Questel) 

<http://www.orbit.com> 

ياانت  بقاعدة 
PatBase/PatBaseXpress 

(Minesoft) 

<http://www.patbase.com (PatBase)> 
<http://www.patbaseexpress.com (PatBaseXpress)> 

ياانت   STN (CAS/FIZبقاعدة 
Karlsruhe) 

<http://www.stn-international.de> 

ياانت   Thomsonبقاعدة 
Innovation (Thomson 

Reuters) 

<http://www.thomsoninnovation.com> 

ياانت   Total Patentبقاعدة 
(LexisNexis) 

<http://www.lexisnexis.com/totalpatent> 

ياانت  WIPS Globalبقاعدة 
(WIPS) 

<http://www.wipsglobal.com> 

 

                                                           

تايل 1 ية، انظر املوقع ا ية واإل ها املاكتب الو ياانت اليت  للالطالع عىل مزيد من قواعد ا مي ن ت قلب ط يحل : ت
<http://www.wipo.int/patentscope/en/search/national_databases.html>. 
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سط  .9 بوتضمن أ ياانت وأدوات سامتت ية ا ياانت الرباءات  ب خدمات قواعد  تغط بحثوظائفولب سامت . ل ا لوهذه ا
ية سب سـأسا تلف قاعدةن يف حتديد أ سامت أن  هذه ا نة، وميكن  همة  يام  خت  ل لي مب بريامعللق تالفا  ًا ك ً وترد . ة ألخرى من خدمخ

نة نقاط القوة  ياانت،  ية يف لك خدمة من خدمات قواعد ا سامت الر يبذه عن ا ب سـ ل بن ل مي  .مهناالضعف احملددة يف لك وئ

نداهتا توتضمن .10 نه، سـمراجع الرباءات خالف  نحو اذلي يمن  ععىل ا ست براءات، أية املصطلحهذا  ل . ليواثئق 
ياق نظام الرباءات ادليوشري هذا ية سـ املصطلح يف  يات ا لعلمويل معوما إىل األد ب نارص حاةل وً نرص هام من  ية وهو  عا ع لتقن

تخدمة يف حتديد جدة أي اخرتاع سابقة ا ية ا نا ية ا سـا ل ع لص ملن تب الرباءات األورويب أن . لتق شف  مكوقد ا  يف املائة 15كت
تقاة من  بحث  باسات الواردة يف تقارير ا توسط من الا سـيف ا ل ت ممل  يف 3، يف حني أن نداهتاسـمراجع الرباءات خالف ق

باسات من تكل  توي عىل ا بحث  تاملائة من تقارير ا حت شمل تكل . دون غريها املراجعقل يا،  نولو تويف بعض جماالت ا ج لتك
سابقة أكرب ً، يف الواقع، جزءااملراجع ية ا نا ية ا ل من حاةل ا ع لص شمهللتقن ية عىل .  واثئق الرباءاتتمما  يولو ياء ا جففي ا ب لمي لك

ثا مليل ا تب املذكور أن ما يزيد عىل سب شف ا ملكل، ا تقاة من مصادر يف تكل 60كت باسات الفاحصني  سـ يف املائة من ا مت ق
 .املراجع

نداهتا  توشمل .11 يةل علهيا يف سـمراجع الرباءات خالف  ثةل  تلفة اليت ترد أ شورات ا برية من ا قلطائفة  خمل ن مك مل
شلك  .1 لا

شلك  نداهتا. 1لا  سـمراجع الرباءات خالف 

 

ية ادلو: املصدر بحوث الزرا شارية  لاجملموعة الا ع لل ية منشورات مركز اجملموعة "ية، ست نا ية  ها حاةل  عبو ص تقن   "سابقةصف

<http://www.cas-ip.org/projects/cgiar-centre-publications-as-prior-art/> 

 اجملالت املؤمتراتحمارض 
 األحباث

ية تقارير ا نوا  لتقل
تب  لكا

 وادلراسات
 املوسوعات
يس  موالقوا

 

 

نداهتا شوف عهنا يف الواث سـمراجع الرباءات خالف  ملكئق ا
شارية  ستمركز اجملموعة الا
ية ادلوية لبحوث الزرا ع  لل

 

بح من .12 نفاذ إىل صوأ ثري ا رس  ل األ نداهتابكي  شأهنا يف ذكل شأن واثئق الرباءات ،سـمراجع الرباءات خالف 
تب  شورات اليت شلك تكل وحمارض واجملالتلكوا ت املؤمترات وسائر أنواع ا  يف توفرها تزايد ، ويعزى ذكل إىلاملراجعملن

ثور عىلغري أن . شلك إلكرتوين عىل اإلنرتنت سابقة يف لعا ية ا نا ية ا ل حاةل ا ع لص نفاذ إلهيا ال يزال املراجعلتقن ل املذكورة وا
يةًيطرح حتداي ية وا شورات ا نوات اليت تصدر تكل ا نوع ا يجة  ن  لعلم ن تقت لمل لق لت هان هرت يف الواقع مصادر . ع وتوز ظوقد 

سابقة يف ًجديدة جدا حلاةل ية ا نا ية ا ل ا ع لص نداهتالتقن  ومهنا صفحات اإلنرتنت واملدوانت سـمراجع الرباءات خالف 
رش يةل  يدة من اإلنرتنت كو ية،  ناإللكرتو سـ للن تفسـ  .م
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تعددة  .13 نداهتاملويف خضم تكل املصادر ا برية من سـملراجع الرباءات خالف  تقر الواثئق كذكل إىل درجة  ك،  تف
بحث  بنيةتالاساق املوجود يف  تحدي املطروح يف ا لواثئق الرباءات، مما يفامق ا يةعنل ية وا يات ا ن األد لعمل  .لتقب

ية، وعىل الرمغ من ذكل ال  .14 ية وا شورات ا توح إىل ا نفاذ اجملاين وا هر توجه حنو ا نوفضال عن ذكل،  لعلم ن تقل لمل ملف ظ ً
شورات  نفاذ إىل أغلب  نميكن ا نداهتامل سديد رسوسـمراجع الرباءات خالف  نظر إذا عن إماكية . مبت سوى  نوبغض ا ًل

نفاذ إىل واثئق  ية املراجعلا شاركني يف  نظامت واألفراد ا تعني عىل ا معل املذكورة،  مل مل تصدار الرباءات، من خمرتعني ي سـا
تخداهمبراءات،ومودعني إىل فاحيص  يني يف ا تقا سـ أن يكونوا ا ئ نداهتام ن . مكصدر للمعلومات سـملراجع الرباءات خالف 

ت تصدي  لو رشاكت الصغرية لل ناسب يف ماكتب الرباءات، وفرادى اخملرتعني واجلامعات وا سأةل اليت تؤثر تأثريا غري  لكل ا ت ممل ً
ية، د نا بدلان ا توسطة يف ا ّشوا م ل ل يني يف مل نارشين الر تعاون مع العديد من ا ية الفكرية اب ية  نظمة العا سـنت ا ل ل مل ئيمل للملك

تقين، نفاذ إ لاجملالني العلمي وا تاكرلبرانمج ا ية والا بىل األحباث من أجل ا يل وقد مص هذا الربانمج اذلي . لتمن تفصناقش اب لي
بحث يف هذه الورقة سات ا ية ومؤ سات األاكد رس نفاذ ماكتب الرباءات واملؤ ل  س مي س ية ليي بدلان لعلمإىل اجملالت ا ليف ا

ية،  نا ما بدلان األقل منوا والل ًسـامي يف ا  .ل

بذة عن أ .15 بحث ننوإلعطاء  تلف خدمات ا تاحة يف  سامت ا توى وا لواع ا خم مل ل نداهتايف حمل  سـمراجع الرباءات خالف 
نفاذ إلهيا بحث ولوا تارة من خدمات ا تعرض هذه الورقة مجموعة  ل،  خم ياانت اجملتسـ توتضمن . الت عىل اإلنرتنتبقواعد 

ياانت اًا مناخلدمات املوجزة يف هذه الورقة بعض بحث وقواعد  ب أكرث خدمات ا بني ذكل املذكرة ل يوعا، كام  تجملالت  ًشـ
C.N 3024 . ية خبدمات يس تقدمي قامئة مر جعيد أن الغرض من ذكل  نداهتالب يح سـمراجع الرباءات خالف  ض، بل تو

تلف اخلدمات شائعة بني  سامت ا خما ل ثوبني هذه الويقة كذكل . ل توايتسامت ت بحث حملمجموعات ا تارة اليت ميكن ا ل ا  أو فهياخمل
نفاذ إل ثل لا تعرضة يف هذه الويقة  مهيا من خالل عدد من اخلدمات ا ث توايتملسـ  .MEDLINE حملمجموعة ا

تداخلوعىل الرمغ من  .16 ياانت اجملالت، لا بحث وقواعد  تاحة يف خدمات ا سامت ا ب بني ا ل مل  بني تفرق هذه الورقةل
نوعني من اخلدمات ألغراض الوضوح واملقارنة ياانت اجملالت . لهذين ا توي كذكل عىل أنواع أخرى اليت(بفقواعد  حت قد 

تب أو  ثل ا شورات  لكمن ا م يل ا)  املؤمتراتحمارضملن تح بحث وا ملتقر إىل سامت ا ل ل ل بحث، تطورة تف تاحة يف خدمات ا لا مل
بحثيف حني أن  نفاذ إىل لخدمات ا با إماكية ا يح غا ل ال  ن ًل يغة تت يات اليت يعرث علهيالواثئق الاكمةل من الصا معل من خالل 

بحث، ياانت اجملالتلا  .ب وذكل خبالف قواعد 

بحث  ية(لخدمات ا  )ناجملا
 <Google Scholar <http://scholar.google.comخدمة 
 <Scirus <http://www.scirus.comخدمة 
 <Entrez <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrezخدمة 
 <PubChem <http://pubchem.ncbi.nlm.nih.govخدمة 
 <PubMed <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedخدمة 
 <PubMed Central <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmcخدمة 

بحث  تجارية(لخدمات ا  )لا
 <Dialog <http://www.dialog.comخدمة 
 <Scopus <http://www.scopus.comخدمة 
 <STN <http://www.stn-international.deخدمة 
 Thomsonخدمة

Innovation 
<http://www.thomsoninnovation.com> 

ياانت اجملالت  ية(بقواعد   )ناجملا
 Directory of Openقاعدة

Access Journals 
<http://www.doaj.org> 

 <SciELO <http://www.scielo.orgقاعدة 
ياانت اجملالت  تجارية(بقواعد   )لا

 Americanقاعدة 
Chemical Society 

<http://pubs.acs.org> 

 <IEEE Xplore <http://ieeexplore.ieee.orgقاعدة 
 <ScienceDirect <http://www.sciencedirect.comقاعدة 
 <SpringerLink <http://www.springerlink.comقاعدة 
 <Wiley InterScience <http://www.interscience.wiley.comقاعدة
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يا ًاث تجارية :ن ية وا ياانت اجملا لمقارنة بني قواعد ا ن  لب

 معلومات عامة )1(

ية ال مي .17 تجارية ابإلشارة خاصة إىل  ية وا ياانت اجملا تالفات بني قواعد ا يام سوى بأمع املقارانت لال تغطكن ا ل ن لب خ لق
نوعني"هذين  تخداهمام العام" لا ياانت وأدواهتام وا سـمن قواعد ا  .لب

ياانت القطاع العام،  .18 ية معوما، وأغلهبا يه قواعد  ياانت اجملا بوال تزال قواعد ا ن ًب رشتتطورل  اإللكرتوين لن من ا
ية و ياانت األسا توي عىل ا يط للمجالت اخلاصة ابلرباءات اليت  سـا ب حت لسـ تخرجة من طلب ما " (اخلام"لب ياانت ا سـا ملب ل

بحث فهيا ) عند إيداعه توي عىل نصوص ميكن ا يا يف شلك  ياانت الاكمةل الواردة يف طلب مودع إلكرتو لإىل رش ا حي ن ب ًن ل
يا ًآ شف  تصمميئواكن الغرض الرييس من . ل رشط القانوين  للكتكل القواعد هو الوفاء اب توى طلب براءةل حمهور عن  ، للجم

متلنيتلبية لويس  ناعة واملودعني ا ياجات قطاع ا حملا لص ية حت نا ية  بحث عن حاةل  تعلق اب يصا فامي  ع  ص ن ل ي تقخص  سابقةً
تجاري.، وضامن حرية العملمعروفة ياانت الرباءات ا تظر من قواعد  يض،  ل وعىل ا ب ن ينق ياجات فامي ل حتة أن تليب تكل الا

سابقة وأن تضمن حرية العمل ية ا نا ية ا بحث عن حاةل ا لتعلق اب ع لص ن ل ياانت مضافة  .لتقي تايل، فإن تكل القواعد تقدم  بواب ل
مية ومراجعة ومصححة  تضاءلقا قسب الا ياانت ح تعزيز جودة ا ب،  يل أكرث تطورا اخلاملل ً وتعزيز وضع أدوات حبث و حتل ل

شودة الواثئق حصيةلزايدة ( القواعد تكل" اسرتجاع" و)"الضوضاء"تقليل (لتحسني دقة   وال خيفى عىل أحد أن ).ملنا
سة نا تجارية قادرة عىل ا ياانت ا فقواعد ا مل ل مية أكرث من لب توايت ووظائف مضافة ا لق، وعلهيا أن تقدم  ساهتا"حم فنا ية " م ناجملا

بقى موجودة وقادرة عىل  سةتليك  نا فا  .مل

 

 يةلتغطا )2(

تالفات .19 ية خال توجد ا تجاريةعلومات الرباءات حمتوى متغط يف  ية وا ياانت الرباءات اجملا لبني قواعد  ن غري أن . ب
ياانت  خدماتمقديم ياانت، سواء ا تجارية يراجعون، كام ذكر آنفا، جودة ا ياانت ا ب قواعد ا ب ل لب ل ًل يةً يوغرا فا  أو لبيبل

مية مضافة  قواومن الواحض أهناامللخصات أو ما إىل ذكل،  ياانت ذات  قعد  تعلق ابجلودة بق ةمقارنب ية فامي  ياانت اجملا يواعد ا ن لب
سابقة ية ا نا ية ا بحث عن حاةل ا لاملرحجة  ع لص ن تجارية تنسحبوال . لتقلل ياانت ا ل قواعد ا ياانت القطاع عىل لب بيع قواعد  مج

ية قد وس يهتا اجلغرا ِّالعام، عىل الرمغ من أن نطاق  ف بدلان ًع مؤخرا، ولعل اتغط لبب يف ذكل هو أن عددا من ا ً خاصة (لس
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًا ل ل ها يف شلك إلكرتوين، وأن ) مل ية للرباءات ابلاكمل  بات الو ياانت ا لتتيحمل ترمقن  ن لطل طب

بات  بدلان يه لطلأغلب ا يةطلبات مودعة لاملودعة دلى تكل ا ثا ندلى بدلان اإليداع ا ياانل شموةل يف قواعد  ب و بات م لطلت ا
 .بدلان اإليداع األوىلاملودعة دلى 

تلف وضع  .20 نداهتاخيو توحة موجودة ولكهنا غري. سـمراجع الرباءات خالف  ياانت اجملالت ا ملففقواعد   شائعة ب
تجارية ياانت ا لكقواعد ا تجارية بإجراء حبث جماين ولنئ مسحت تكل ال.لب نفاذ اجملاين سوى إىل ، فإلقواعد ا لهنا ال تكفل ا

سداد رسوملسـنا تاح سوى  توى املقال بأمكهل فال  نفاذ إىل  بدات وامللخصات، أما ا ي حم  .ل

 

 ألدواتا )3(

تلفة  .21 ياانت من مجموعات  خمتعد إاتحة ا يق عن الرباءاتألوىل يف إجراء حبث اخلطوة اجمرد لب ساعدة . قد ملوتقدم ا
ثني  حبا ياانت عنلل ثور عىل ا ب الرباءات يف ا شودة للع تخدملنا تطورة سـعن طريق ا بحث اليت تعمل بأدوات  مام حمراكت ا ل

يل تح لبحث وا ل بحث معمق . لل يام  سمح اب ثال، مرافق  يل ا ياانت يف القطاع العام، عىل  بوال توفر أية خدمة قواعد  ت مل لقب سب
ية أو  يا تخدام معادةل  يايئ جديد اب نرص  ئعن  مي سـ مي كع بيام ابتسمح ك ية عن طلق سة أحامض أ نبحث عن قوامئ مماثةل  يسل ريق مل

يل اإلحصايئ تح لا تكل األغراض. ل تخصصة  ياانت جتارية  للكن توجد قواعد  يزيد وال خيفى عىل أحد أن هذه األدوات . مب
تجارية توفرها وكفاءهتا  ياانت ا بحث يف قواعد ا ليف خدمات ا ب يةعن لل ياانت اجملا بحث يف قواعد ا نخدمات ا ب  .لل
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بحث و .22 تفرقة بني أدوات ا بغي ا لوفضال عن ذكل،  ل ين يل، نظرا ألن ً تح ًا ل يةل تعلق لبغا تطورة  ت األدوات ا مل
تفعني خب يدة أو رضورية  ست دامئا  يل، ويه  تح ناب ي ل للمل مف ً ية الفكريةدمات ل ية . مللكماكتب ا يه، فإن ماكتب ا مللكو عل

ت يل تطورا وقد  تح تكالفكرية اليت ال تضطلع ابلفحص املوضوعي الاكمل، قد ال هتمت ابلرضورة بأكرث أدوات ا ً ل تخدام ل سـفي اب
ياانت ية يف قواعد ا بحث اجملا تاح يف خدمات ا تأ  بتكل األدوات اليت ال  ن ل لت  .تف

 

ثا ًاث يات :ل تو صالقضااي وا  ل

ياانت )1( يار قاعدة ا با لت  خ

ياانت الرباءات يف القطاع العام عىل  هذه الورقة حتتوي .23 شمل قواعد  يال اليت  ياانت  ببذة عن أكرث قواعد ا ت ث ب ًن مت ل
تجدمات اخلو نداهتالرباءات ارية للا تاحة عىل اإلنرتنت، وذكل سـومراجع الرباءات خالف  ية لتحققمل ا ئيسـ أحد األهداف الر

تخدمني ية الفكرية يف ادلول األعضاء و بديئ ملاكتب ا للمسـهذه الورقة، وهو إعطاء مؤرش  مللك م لبياانت  قواعد اعنً  معومال
يدة هلم يف ا نة يفمفاليت قد تكون  معييام بأحباث  يا، سواء اكنت هذه األحباث يه لق نولو ج جمال ا ية  أحباثلتك لتقنيف حاةل ا

ية نا عا بذة  (لص نولويج مععامة نإلعطاء  نح الرباءة (براءة أو أحباث عن امحلاية مبوجب ) نيتكعن جمال  تعلق بإماكية  مفامي  ن ي
تعدي عىل الرباءات ) لطلب مودع تخدام للتثبت من احلق يف (لأو أحباث عن ا أو ءات اليت قد ال تزال سارية الرباسـا

نة وهبدف الاعرتاض علهيا(أو أحباث عن حصة الرباءات )  هبااحلرية يف العمل نح براءة  تجابة إىل  يا معسـ  ).م

ية يف هذه الورقة ملاك .24 نا بدلان ا ياجات ا يل ا موعالوة عىل ذكل يقدم  ل ل ت ية الفكرية مؤرشا أوياححتل ًتب ا ل ً  عن مللك
ياانت اليت نةلبحتديد قواعد ا ية  بحث يف جماالت  ثل ا بحث،  نة يف جمال ا ياجاهتا ا ي قد تفي اب ن ل ل ي معت تقملع  .مح

يار ًونظرا  .25 ياانت، بنيكبري خإلاتحة  تخدمني حتديد قواعد مفلب قواعد ا ية الفكرية و للمسـن الرضوري ملاكتب ا مللك
بة إلهيم، كام أن من الرضوري  همة اب ياانت الوجهية وا سـا نب لل تخدام حتيف هناية املطاف مل بحث اب يات  سـديد اسرتا لل تيج

يف  ثل  بحث،  ية وأدوات ا ناللكامت الر ل تصسـ مي بويايناحملرالرباءات وئ نطق ا لاكت اليت تعمل اب ل  . وما إىل ذكلمل

بدلان  .26 تاحة دلهيا، لتصنيفلوتعزتم هذه الورقة كذكل تكوين مجموعات من ا ياجاهتا والوسائل ا بدلان وفقا ال مل ا ت حل ً
سا سـهتدف  تايل  مواب ت ثل برانمج عىلعدهتا ل ية من خالل برامج راخسة  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا م ا ن ب لتقل نافذ إىل األحباث "ل لا

تاكر ية والا بمن أجل ا تجارية " لتمن ياانت الرباءات ا نافذ إىل قواعد  متةل  بو، ومن خالل برامج جديدة  ته الو لاذلي و ب لل ي حمضع
تخصصة، مما  نةملا بدلان يف مجموعة  يقد يدفع ا شاهبة تقوم عىل عىل األرحج بشلك أكرب إىل الاهامتم  معل ياانت  مبوضع قواعد  ب

يا نولو جا تعممي (لتك بري من ا لوإن اكن يف ذكل قدر   ).ك

تاكر  .27 ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا بو  بوترد يف برانمج الو من لل بدلانلتي تان من ا لمجمو نفاذ إىل ع تان  لل مؤ هل
رشوط مو ية  ية وا باجملالت ا ن يةلتقلعلم تان لكتاهامتبني و تا بدلان، وهااتن اجملمو تلفة يف تكل ا ياجات ا ع األوضاع والا ل خمل حت

ية 1اجملموعة ) 1: (هام سات األاكد بحث واملؤ سات ا يث ميكن ملاكتب الرباءات ومؤ بدلان منوا،  مي اليت تضم أقل ا س ل س حل ً
نفاذ إىل اجملالت سعى للرحب ا لاليت ال  هم –  تضم، اليت2واجملموعة ) 2(؛ ً جماانت شاركني وفقا لوا نارشين ا ترصحي من ا قع  ً مل ل ب

تجاري  يث ميكن ملاكتب الرباءات –لا ية  ح بدلان أخرى ان نخفضة جدا) فقط(م تلكفة  نفاذ إىل اجملالت  ًا م ب  .ل

 

تجارية )2( ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا لا ب  لل

شابه  .28 تخصصة ممن املزمع وضع برانمج  ياانت الرباءات ا مللقواعد  تجارية(ب بدلان احملددة بقي يُ) لا لعىل مجموعات ا
تاكر ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا بيف برانمج ا من ست  لكن. لتل لينظرا ألن عددا من ماكتب الرباءات يف بدلان  ً ً

ية، مف ناسب إىل موارد الرباءات األسا نفاذ ا تني املذكورتني ال يزال يعكف عىل إاتحة ا سـموجودة يف اجملمو مل ل املرتقب ن ع
تاح وينتك بدلان  ثة من ا ي مجموعة اث ل ياانت الرباءات ملاكتب الرباءات فهيا ل نفاذ إىل قواعد  با  .مببالغ خمفضةل

 



CDIP/3/INF/2/Study/III/INF/1 

8  

تدريب )3( ثغرات يف ا ليل ا ل  حتل

ية يشرتط .29 تو يذ ا رشوع  ص  ل يا 8رمق تنفم نولو تاكر وا شاء مراكز دلمع الا ج إ لتك ب يةن نا بدلان ا ميف ا ل ياق هذا . ل سـويف 
تكوين ا نرص اخلاص  با رشوع، يلع ُلكفاءات يف ا يني َدرمل تخدمني ا سات وا ساعدة املؤ حمللب موظفو تكل املراكز عىل  سـ س ملم

بحث فهيا يا وا نولو ياانت ا نفاذ إىل قواعد  لعىل ا ب جل نرص . لتك تدريب  يه، فإن ا عو ل رشوع ومن  هذا للغاية يفهامعل مل ا
ية الفكرية الو تعاون مع ماكتب ا شلك فعال اب مللكالرضوري أن يقدم  ل يد احمليلب لصعية وأحصاب املصاحل عىل ا من و. طن

نوال عىل  ،الرضوري يد الوطينذاته، ملا يقا فعاال عىل ا شطة تعممي املعلومات وإذاكء الوعي  لصعيق أ سـ ن ًسـ ً ن تن  .ت

 

 ]ثهناية الويقة[


