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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011مارس   3:لا

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  ةبعاسال الدورة

 2011مايو  6 إىل 2جنيف، من 

املشروع املعدل
َّ

   بشأن الرباءات وامللك العام
 ثويقة من إعداد األمانة

ية الفكرية يف دورهت قررت .1 ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج نعقدة من ملع سة ا ملا اخلا هد 2010 أبريل 30 إىل 26م تع أن 
ية الفكرية واملكل العام رشوع ا شأن  مللكإىل األمانة إعداد اقرتاح  م ناول مضن ).CDIP/4/3 Revثالويقة  (ب يت، 

ية من الرباءات واملكل العام تا ثالثة ا نارص ا ناوهل ا لما  ل ل لع رس،  ) 1:  (يت ية املكل العام الغين وا ّأ ي ووقع ) 2(ملمه
رشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل العام،   شأن املكل و) 3(لممارسات بعض ا بإماكية وضع قواعد ومعايري  ن

بو نةاقرتاحذا، قدمت األمانة كهو .يالعام يف الو سادسة  رشوع يف ادلورة ا للج  ل نعقدة من م  إىل 22مل، ا
نة ). CDIP/6/5ثالويقة  (2010نومفرب  26 شت ا للجوقد ان بت إىل األمانة تقدمي ويقة التكل ق ثويقة و طل ث

سابعةَّ معدلعمرشو  .ل إىل دورهتا ا

رشوع .2 توي مرفق هذه الويقة عىل اقرتاح ا ملو ث سب املطلوبَّ املعدلحي  .ح املذكور، 

نظر يف مرفق هذه  .3 نة مدعوة إىل ا لإن ا للج
يه علالويقة واملوافقة   .ث

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

تان  تو يا ية من جدول 20 و16صل  لتمنأعامل ا
رشوعثويقة   ملا

 ملخص .1

رشوع  DA_16_20_02 :ملرمز ا

نوان  الرباءات واملكل العام :لعا

ية  يات(صتو جدول ) صتو
ية  :لتمنأعامل ا

 

ية  تو صا ئة ابء (16ل ند وضع القواعد واملعايري يف ):  لفا بار  عأخذ حامية املكل العام بعني الا عت
يل العواق تعمق يف  بو وا حتلياق الو ل ي توحسـ ناجتة عن مكل عام غزير و نافع ا مفب وا ل  .مل

ية  تو صا ئة ابء (20ل ية الفكرية ):  لفا شطة وضع القواعد واملعايري املربطة اب مللكالهنوض بأ ت ن
بادئ  بو، مبا يف ذكل إماكية إعداد  تني يف ادلول األعضاء يف الو موادلامعة ملكل عام  نم ي

ساعد ادلول األعضاء ا ية بإماكهنا أن  ملهتو ت متة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت آلت إىل جهي
 .ناملكل العام وفقا ألنظمهتا القانوية

رشوع تضب  للموصف   :مق

 

تعلقة ابلرباءات واملكل العام ية ا تا نارص ا شف ا رشوع و مليفحص هذا ا ل ل لع تك ية مهأ) 1: (يسـمل
رس، ّاملكل العام الغين وا رشاكت يف )2 (ملي ات عىل املكل  جمال الرباءلووقع ممارسات بعض ا

بو )3 (العام، شأن املكل العام يف الو يإماكية وضع قواعد ومعايري  ب تاجئ .ن تمكل  ن و سيسـ
رشوع  نجزة يف إطار ا ملادلراسة حول الرباءات واملكل العام ا  وخيطو DA_16_20_01مل

تني  تو يذ ا ية حنو امليض قدما يف  يخطوة إضا صل نف شطة 20 و16تف ن، مبا يف ذكل الهنوض بأ
نا يف ادلول األعضاء يف وضع القو ية الفكرية مما يدمع ملاك عاما  تعلقة اب ياعد واملعايري ا متمل مللك

بو  .يالو

يذ) برامج(برانمج   1الربانمج  :لتنفا

الصةل بربامج أخرى 
مرشوعات جدول /معنية

 األعامل

 16 و10 و9 و8الربامج 

ية الفكرية واملكل العام  مللكرشوع ا  (DA_16_20_01)م

بة يف ويقة لنالصةل اب ثتاجئ املر تق
ية  :نالربانمج واملزيا

تاحة يف  بادئ واملامرسات القانوية، يف نظام الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة ا ملوعي أكرب اب ن مل
تعلقة  سائل ا ئة يف ا نا تجدة ا سن للقضااي اجلارية وا يح أ هم أمعق وتو نظام، و ملا مل شـ ل سـ ح ض ملل ف

 ابلرباءات

رشوع هرا24 :ملمدة ا  ش 

رشوعمزي ية ا ملا يف خالف املوظفني :ن  ي فرنك سورسي148 000:  لتاك
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رشوع .2  ملوصف ا

سأةل املطروحة 1.2  موضع الاهامتم/ملمقدمة عن ا

تني  تو تحدايت املطروحة يف ظل ا شأن الرباءات واملكل العام للوقوف عىل ا يأعدت دراسة  ل ل ، كام تقرر يف ادلورة 20 و16صب
نة رشوع وتركز ادل. للجالرابعة  عىل الرباءات ودور ) .CDIP/4/3 Revثالويقة  (DA_16_20_01ملراسة املعدة يف ظل ا

يه والاتفاع به نفاذ إ تعلقة هبا يف حتديد ما آل إىل املكل العام وا ناملعلومات ا ل ل ته مبكل . مل قوتفحص ادلراسة نظام الرباءات وعال
تفاعل يف  توى اللكي، أي  رسا عىل ا يعام يكون ثراي و ك سـ ملي ّ ية الفكرية، بوجه عام وكلك، مع وقاية املكل العام م مللك نظام ا

 مثال؟

شات حول دراسة الرباءات واملكل العام يف ظل  نا ياق ا يا بوجه خاص، يف  ها، ذكر وفد بو نة  قويف دورة ا مل سـ يفللج لس نف
رشوع  سخريها أداة إلثراء املكل العام فإن بDA_16_20_01ملا ية الفكرية وإن أمكن  ت، أن ا عض املامرسات يف جمال مللك

يا يف املكل العام ياان تأثريا  سلبالرباءات قد تؤثر أ ية بقانون . ح نة ادلامئة ا تحدة فاكن رأيه أن ا نوأما وفد الوالايت ا للج ملعمل
تعلق اب ناول دراسة  تالرباءات يه خري من  نةوبعد. ملامرسات يف جمال الرباءاتيت سة  شات يف ادلورة اخلا نا للج مزيد من ا م ق ، مل

رشوع  ية من الرباءات واملكل العاممتقرر أن تعد األمانة اقرتاح  تا ثالثة ا نارص ا ناوهل ا لناول مضن ما  ل ل لع ت يت ية املكل مهأ) 1:  (ي
رس، ّالعام الغين وا رشاكت يف ) 2 (ملي نإماكية وضع قواعد ومعايري و) 3(جمال الرباءات عىل املكل العام، لووقع ممارسات بعض ا

بوبشأن املكل العام  .ي يف الو

تأثري نظام  تعلق  سابقة إمنا  نة ا ناء دورات ا يا وبعض الوفود األخرى أ نه وفد بو بوابإلجامل، فإن القلق اذلي أعرب  ي ل للج ث ليفع
سلكه أفراد الفاعلني يف نظام الرباءات  سلوك الفعيل اذلي  توى اللكي، أي ما هو ا ياق املكل العام عىل ا يالرباءات يف  ل سـ ملسـ

يار ب تند الا سلوك يف املكل العامخع ثارية يف الرباءات أو عدمه، ويف يؤثر ذكل ا لني الاتفاع ابحلقوق الا ك  .سـتئن

شأن  يات يف هذا ا تحداث اسرتا شاء مجموعات معقدة من الرباءات وا رشاكت إىل إ لففي املايض القريب، معدت بعض ا يج سـ ن تل
ثال الرباءات  هرت  تجارية و ها ا ياهتا وأهدا مدعام السرتا ظ لف ي" ُلطعما"تيج نولو تفعني املزعومني اب ياد ا جال لتك ن ية املصط حملم ا

يب رشسة ومغرضة ها يف . لابلرباءات بأسا تفع ابجملان و تفع هبا من  رشاكت الرباءات  تضعويف حاالت أخرى، هتب بعض ا ن ين لي ل
بحث ية قابةل  ياانت  للقاعدة  ساس بقرار ادلول األعضاء، ميكن ذكر . شـبكب ثةل أخرى ملودون ا الرباءات، وحماوالت  تكديسمأ

بة من جديدمتديد مدة امحلاية من خالل بري حبو ل املطا سهامية كإىل حد  ية و،نفاملوضوع  توا فقالرباءات ا ية  ،ل عن عوامحلاية ادلفا
بات الرباءةطريق طل رش  تني  .ن تو سائل املطروحة يف ظل ا يومن أجل معاجلة ا ل يف 20 و16صمل هم  يد  ك، قد يكون من ا ف ملف

يل العالقة املعقدة بني نظام الرباءات  رشاكت ابلرباءات عىل أرض الواقع يف وقاية املكل العام، إمعاان يف  تفاع بعض ا حتليؤثر ا ل ن
 .واملكل العام

 األهداف 2.2

رش هدف العام من ا ملتجىل ا تني لي تو يوع يف ا ية من جدول 20 و16صل شأن ا بو  منأعامل الو ب رشوع عىل . لتي بين هذا ا ملوإذ  ي
يل العالقة بني نظام الرباءات واملكل العام مييض يف  شأن الرباءات واملكل العام، فإنه  حتلتاجئ ادلراسة  ب وبوجه خاص، . سـن

رشاكت ها بعض ا هم وقع املامرسات اليت  رشوع من  ليعزز ا مل نهتجسـ ية أن يكون املكل تف مه يف جمال الرباءات عىل املكل العام وأ
رسا ّالعام ثراي و تعلقة ابلرباءات واملكل العام يف . مي سائل ا ناول ا رشوع إماكية  شف ا بق،  ملوابإلضافة إىل ما  مل ت ن مل تك يسـسـ

نا شطة وضع القواعد واملعايري اليت تدمع ملاك عاما  يمضامر أ  .متن
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يذ 3.2 ية ا لتنفاسرتا  تيج

تنيحت رشوع عىل مر سحب ا نة أعاله،  حليقا لألهداف ا مل ين ي  .ملبق

شأن الرباءات واملكل العام: املرحةل األوىل توى اللكي  بدراسة عىل ا  ملسـ

ته األوىل  رشوع يف مر حلنجز ا مل توى ي شأن الرباءات واملكل العاماجلزيئملسـدراسة عىل ا يل، خاصة، الوقع ب  تح ناول اب ل، و ل يت
نامج عن ممارسات بع رشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل العاملا ية  لض ا رسغزير  مكل عاممهوأ ناول . ميو ادلراسة سـتتو

رشاكت اليت لاتحديد ولابحث ولاب يل ممارسات ا لتح نافع مكل عام غزير ميكن أن تعززل رسم  شجع ملاك عاما ميو ت، أو اليت قد 
شمل ادلراسة عدة دراسات إفرادية و. ا إن مل يكن كذكلمتين حتو يةست تقصا ثال إىل دراسات ا ند  يا قد  ئيال  سـ علم مل بغي . يست ينو

بان  يل يف ا تح سـأن يأخذ ا ل تجاريمحلل ها ا شا رشاكت  تجارية اليت تزاول فهيا ا ية وا ئة القانوية والاجامت لعامل ا ن ل ل ع طن بغي . لبي ينو
تكل املامرسات عىل ها  لأيضا أن تقف ادلراسة يف  بة حتليل نا ية ا ية الو يا سـ األطر ا مل ن سـ طسـ تجاري ل شاط ا ها ا لاليت جيرى دا لن خل ُ

 .املعين

نجزة  توى الفردي بعد وضع ادلراسة حول الرباءات واملكل العام ا ملومن املقرتح إعداد ادلراسة عىل ا رشوع ملسـ مليف ظل ا
DA_16_20_01 ية يغهتا الهنا ئ يف  تني) 2011الفصل األول من عام (ص ية أو اإلسقاط يف مضمون ادلرا سـتفاداي لالزدوا  .ج

ية ثا ناملرحةل ا ياق وضع القواعد واملعايري: ل سـناول الرباءات واملكل العام يف   ت

تان إىل ادلول األعضاء معلومات شامةل عن املوضوع بحث ادلول األعضاء، يف املرحةل . سـمن املرتقب أن حتمل ادلرا يه  ستو عل
تعلقة ابلرباءات واملكل العام سائل ا ناول ا رشوع، إماكية  ية  ثا ملا مل ت ن للم ن باهنا ل شطة وضع القواعد واملعايري، آخذة يف  سـ مضن أ حن

تني توى الفردي يف املرحةل األوىل، من أجل دمع مكل عام  متاجئ ادلراسة املعدة حول الرباءات واملكل العام عىل ا سـ  .ملن

شأن الرباءات واملكل العام يف الفصل األول من عام  سة للخرباء أو مؤمتر  نظم، يف خطوة أوىل،  بو جل يث يزيد 2013ست ح، 
تعلقة ابلرباءات مما  شطة وضع القواعد واملعايري ا ثون األفاكر والاقرتاحات اليت تهنض بأ شاركون عىل ادلراسة تطويرا و ملا ن بح يمل

بو نا يف ادلول األعضاء يف الو ييدمع ملاك عاما  يقد. متي َّو تان سـ تاجات اليت ختلص إلهيا ادلرا تاجئ والا شأن ا سـم تقرير  ن سـتنب ل
نةوخيرج هبا بةل  متعون إىل دورة  للج ا مق تني. جمل تو يذ ا يولدلول األعضاء أن تقرر إجناز املزيد من األشطة  ل صن  هذا مع أخذ، لتنف

بار تقرير بعني الا تا  .عل

يمي .3 تعراض وا لتقالا  سـ

رشوع 1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ  ع

تقدم احملرز يف ادلراسة مضن اإلطار الزمين احمل رشوع ا تصف ا لتعرض يف  مل ن مسـ يكون . دد ووفقا للمواصفات املطلوبةسي سـو
نة تقرير مرحيل يرفع إىل ا تعراض أساسا  للجالا ل  .سـ

رشوع يا إلجنازات ا يامي هنا رشوع ويطرح  ية  تاجئ الر يمي اذلايت يرد يف وصف ا يعد تقرير هنايئ  ملو ئ للم سـ ن تقسـ يتق ئل  .لل

يمي 2.3 رشوعلتقا  للم اذلايت 

رشوع، قد يمي اذلايت  للمابإلضافة إىل ا تقل هل أيضالتق يمي  نجز  سـ  مي  .تق
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رشوع ملتاجئ ا ناحج ن يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

شأن الرباءات واملكل العام عىل  بدراسة 
تو   الفرديىملسـا

تكامل ادلراسة مضن اجلدول الزمين احملدد ووفقا للمواصفات املطلوبة  سـا
نة؛  للجلعرض ادلراسة عىل ا

نةوردود فعل من ادلول األعضاء  ها عىل ا ند عر للجعىل ادلراسة   .ضع

جلسة خرباء أو مؤمتر حول الرباءات واملكل 
 العام

سة اخلرباء  يةل  جلردود فعل من ادلول األعضاء عىل ادلراسة وعةل  حص
 املؤمتر أو

 

رشوعأهداف رشوعمؤرشات  مل ا يق أهداف ا نجاح يف  ملا  حتقل
 )املآلمؤرشات (

جها بعض تنهتوقع املامرسات اليت معزز لفهم 
رشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل العام  لا

رسا ية أن يكون املكل العام ثراي و ّوأ ي  .ممه

ها شوا رشوع  تجابة مآل ا غلردود فعل من ادلول األعضاء عىل مدى ا ل مل  .سـ

بحث  سائل تادلول األعضاء  ناول ا ملإماكية  ت ن
شطة  تعلقة ابلرباءات واملكل العام يف مضامر أ نا مل

ناوضع القواعد   متيواملعايري اليت تدمع ملاك عاما 

ناء  ثدرجة العمق وادلقة يف املعلومات اليت حتصل علهيا ادلول األعضاء أ
 املؤمتر أو من أصداء أخرى جلسة اخلرباء أو

شطة وضع القواعد  ياق أ ناوها يف  نادلول األعضاء حتدد أية قضااي ميكن  سـ لت
هم يف وقاية املكل العام  .تسواملعايري اليت 
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يذ .4  للتنفاجلدول الزمين 

 الفصل

2011 2012 2013 

 
شاط  لنا

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ية عندراسة  نارص إضا ف  ع
بشأن الرباءات واملكل 

 العام

  X X X X X    

جلسة خرباء أو مؤمتر 
حول الرباءات واملكل 

 العام

       X X X 

رشوع تعراض ا ملموعد ا  X   X       سـ

ية  .5 رشيةخالف (ناملزيا  )لباملوارد ا

نة- 1اجلدول  يف وا تاك ئات ا رشوع  ية ا سـ مزيا ل ل مل لن  بف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

ية  سورسي(ناملزيا يابلفرنك ا )ل  
يف تاك لئة ا ل  ف

2011 2012 2013 Total 

نح ملاألسفار وا
   

   همامت املوظفني 

 90,000 90,000 أسفار الغري 

نح     ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
   

 8,000 8,000 املؤمترات 

 50,000 20,00020,00010,000 أتعاب اخلرباء 

رش     لنا

تة(خالفه      )قعقود مؤ

   األهجزة واإلمدادات

   األاثث واألهجزة 

   اإلمدادات واملواد 

 148,000 20,00020,000108,000 اجملموع


