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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

  السابعةالدورة 
 2011مايو  6 إىل 2جنيف، من 

 
 
  الرباءات وامللك العام روعشم

  األمانةمن إعدادثويقة 

 

ية الفكرية يف قررت .1 ية وا ية اب نة ا مللك ا من ن لتللج نعقدة من ملع سة ا ملدورهتا اخلا هد إىل 2010 أبريل 30 إىل 26م تع أن 
ية الفكرية واملكل العام رشوع ا شأن  مللكاألمانة إعداد اقرتاح  م ناوهل ).CDIP/4/3 Revثالويقة  (ب ناول مضن ما  ت،  يت ي

ية  تا ثالثة ا نارص ا لا ل ل تعلقةلع ية ) 1( :لرباءات واملكل العاماب ملا رس،املكل العام الغيندور مهأ ّ وا ووقع ممارسات بعض ) 2( ملي
رشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل العام، بوو) 3( لا شأن املكل العام يف الو يإماكية وضع قواعد ومعايري  ب  وهكذا، قدمت .ن

نعقدة من  نة، ا سادسة  رشوع يف ادلورة ا ملاألمانة اقرتاح  للج ل وقد ). CDIP/6/5ثالويقة  (2010نومفرب  26 إىل 22م
شت ا سابعةقان رشوع معدل إىل دورهتا ا بت إىل األمانة تقدمي ويقة  لنة تكل الويقة و ث طل ث َّللج  .م

توي .2 رشوعحيو مل مرفق هذه الويقة عىل اقرتاح ا سب املطلوبَّ املعدلث  .ح املذكور، 

نظر يف مرفق  .3 نة مدعوة إىل ا لإن ا للج
يه علهذه الويقة واملوافقة   .ث

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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تان  تو يا ية م20 و16صل  لتمنن جدول أعامل ا
رشوعثويقة   ملا

 ملخص .1

رشوع  DA_16_20_02 ملرمز ا

نوان  الرباءات واملكل العام لعا

ت يةا صيتو  لتمنجدول أعامل ا

 

ية  تو صا ياق  :16ل ند وضع القواعد واملعايري يف  بار  سـأخذ حامية املكل العام بعني الا ع عت
نافع ا باعات وا يل الا تعمق يف  بو وا لالو مل حتل ل توحسـتتي  .مفناجتة عن مكل عام غزير و

ية  تو صا ية الفكرية وادلامعة  :20ل شطة وضع القواعد واملعايري املربطة اب مللكالهنوض بأ ت ن
ية  بادئ تو بو، مبا يف ذكل إماكية إعداد  تني يف ادلول األعضاء يف الو جهيملكل عام  ن مي م

متة ابملوضوع عىل حتديد امل ساعد ادلول األعضاء ا ملهبإماكهنا أن  واد اليت آلت إىل املكل ت
 .نالعام وفقا ألنظمهتا القانوية

رشوع تضب  للموصف   مق

 

شف  رشوع و يسـتكيفحص هذا ا ينيمل تا نرصين ا لا ل تعلقني  لع : ابلرباءات واملكل العامملا
ية) 1( رس،  دورمهأ ّ املكل العام الغين وا رشاكت يف جمال  )2(ملي لووقع ممارسات بعض ا

تاجئ ادلراسة حول الرباءات واملكل العام .الرباءات عىل املكل العام، تمكل  ن و سيسـ
رشوع  نجزة يف إطار ا ملا ية حنو امليض قدما DA_16_20_01مل ف وخيطو خطوة إضا

تني  تو يذ ا ييف  صل  .20 و16تنف

يذ برانمج  1الربانمج  لتنفا

الصةل بربامج أخرى 
مرشوعات جدول /معنية

 األعامل

 16 و10 و9 و8الربامج 

ية ال مللكرشوع ا  (DA_16_20_01)فكرية واملكل العام م

بة يف  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية نويقة الربانمج واملزيا  ث

تاحة  بادئ واملامرسات القانوية، يف نظام الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة ا ملوعي أكرب اب ن مل
يح  هم أمعق وتو نظام، و ضيف ا تعلقة  أكربفل سائل ا تجدة يف ا ملللقضااي اجلارية وا مل ملسـ

 ).1الربانمج  (لرباءاتاب

رشوع  شهرا 15 ملمدة ا

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني ن  يفرنك سورسي 50 000 :لتاك
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رشوع .2  ملوصف ا

  مقدمة 1.2

تني  تو تحدايت املطروحة يف ظل ا شأن الرباءات واملكل العام للوقوف عىل ا يأعدت دراسة  ل ل ، كام تقرر يف 20 و16صب
ن رشوع . ةللجادلورة الرابعة  عىل ) .CDIP/4/3 Revثالويقة  (DA_16_20_01ملوتركز ادلراسة املعدة يف ظل ا

يه  نفاذ إ تعلقة هبا يف حتديد ما آل إىل املكل العام وا لالرباءات ودور املعلومات ا ل تخدامهمل ادلراسة تكل وتفحص . سـوا
ته مبكل عام  يف ّرسمي وغينقنظام الرباءات وعال توى اللكي، أي  ك عىل ا ية الفكرية، بوجه عام ملسـ مللكتفاعل نظام ا ي

ثال؟صون وكلك، مع   ماملكل العام 
سلوك الفعيل دراسة  رشوعمل هذا اويقرتح توى اللكي، أي ما هو ا ياق املكل العام عىل ا لتأثري نظام الرباءات يف  سـ ملسـ
هات الفاعةلاذلي  جلسلكه فرادى ا يار بني  ت ند الا تيف نظام الرباءات  تخدام احلقوقخع ثارية يف الرباءات أو  سـا سـتئالا

سلوك يف املكل العام لعدمه، ويف يؤثر ذكل ا  .ك
يات يف هذا  تحداث اسرتا شاء مجموعات معقدة من الرباءات وا رشاكت إىل إ يجففي املايض القريب، معدت بعض ا سـ تن ل

تجارية ها ا ياهتا وأهدا شأن دعام السرتا لا يج فل يه  .ت عليت إن ما يطلق  تج"ح ياانت غري ا ملنا  براءاتحتصل عىل مثال " ةلك
ي نولو جا يةمثل معاهد األحباث ( اليت تطورها التك سوق اخرتاعاهتا ولكهن )مياألاكد شرتي عن طريقتا  ياانت أخرى أو  ت  ك

ياانت األخرى اليت طورت الاخرتاعات ياانت عىل طلب اإلاتوات عرب . لكبراءات من ا هذه ا تجاري  منوذج ا لكويقوم ا ل ل ل
رشاكت يص من ا لالرتا ية ابلرباءاتاليت خ يات ا نولو نطوية عىل ا تجات أو اخلدمات ا تخدم ا تج أو  حملم  مل ن جسـ تك لن مل ت ويف  .ت

رشاكت الرباءات  بحثليسـتخدهما الغري لحاالت أخرى، هتب بعض ا ية قابةل  ياانت  ها يف قاعدة  للابجملان و بكب  .شـتضع
تجاريةلمامرسات األخرى لمثةل األومن بني  يفة ُاحلصولالعام  اليت قد تؤثر يف املكل لا نات ا لطف عىل الرباءات عىل ا لتحسي

تني  .املدخةل عىل اخرتاع أويل أقل تطورا تو سائل املطروحة يف ظل ا يومن أجل معاجلة ا ل ، قد يكون من 20 و16صمل
هم  يد  يفا ف تخدامات  تأثري بعض يةكملف رشاكت سـا يق املكل العام صون يف للرباءات لا حتليل العالقة املعقدة تعممن أجل 

 .بني نظام الرباءات واملكل العام
 األهداف 2.2

تني  تو رشوع يف ا هدف العام من ا يتجىل ا ل صي مل ية من جدول 20 و16ل شأن ا بو  منأعامل الو ب رشوع يستند وإذ . لتي ملهذا ا
شأن الرباءات واملكل العام تاجئ ادلراسة  بعىل  رشوع ن ميDA_16_20_01مل يف إطار ا يل العالقة سـ، فإنه  حتليض يف 

يعزز . بني نظام الرباءات واملكل العام رشاكت يف جمال الرباءات سـو ها بعض ا هم وقع املامرسات اليت  لبوجه خاص  نهتج تف
رسعىل املكل العام  هم ملكل عام غين و ّوادلور ا مي سائل . مل ناول ا رشوع إماكية  شف ا بق،  ملوابإلضافة إىل ما  ت ن تك ملسـ يسـ

تعلقة ابلرباءات  ناملا شطة وضع القواعد واملعايري اليت تدمع ملاك عاما  يواملكل العام يف مضامر أ  .متن
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يذ 3.2 ية ا لتنفاسرتا  تيج

نة أعاله ييقا لألهداف ا رشوع إجراء س ملبحتق ملتضمن ا توى ي شأن الرباءات واملكل العاماجلزيئملسـدراسة عىل ا اليت ، وب 
شلك خاص بتحلل  نامج عن ممارسات بعض اسـ ل الوقع ا همرشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل العام ل  كل عاممل ملوادلور ا

رس غين  :توشمل املوضوعات املقرتحة لدلراسة ما ييل. ميو
تجة؛ "1" ياانت غري ا ملنا  لك
يفة؛ "2" نات ا لطفوالرباءات عىل ا  لتحسي
نح الرباءات جماان؛ "3"  مو
بات الرباءات؛ "4" ية عن طريق رش  طلوامحلاية ادلفا  نع
  املكل العام؛إىل الرباءات إحاةلو "5"
يالت من هذه املوضوعات "6"  .تشكو

يال  شمل ادلراسة عدة دراسات إفرادية و حتلو يات معلياست ثال إىل دراسات لألد ند  بقد  م بغي أن يأخذ . يست هذا ينو
شا رشاكت  تجارية اليت تزاول فهيا ا ية وا ئة القانوية والاجامت بان معامل ا يل يف ا تح نا ل ع ن سـ ل لل لبي تجاري، مبا يف ذكل حل لها ا ط

ية  يات القانوية القامئة مبوجب القوانني احلا لاآل ن ية(ل تاكر وقواعد اإلجراءات املد نثل قانون ماكحفة الا ح  ملاكحفة )م
شكوك فهيا ية . ملاملامرسات ا ية الو يا تكل املامرسات عىل األطر ا ها  بغي أيضا أن تقف ادلراسة يف  نو سـ سـ طل ل يل حتلن ي

بة اليت جير نا ُا سـ تجاري املعينمل شاط ا ها ا لى دا لن ت. خل ُو يفا واسعا من سـ سد  توازنة وحمايدة  طجرى ادلراسة بطريقة  جت م
 .اآلراء

توى  نجزة  اجلزيئملسـومن املقرتح إعداد ادلراسة عىل ا رشوع ملبعد وضع ادلراسة حول الرباءات واملكل العام ا مليف ظل ا
DA_16_20_01 ية يغهتا الهنا ئ يف  ية أو ) 2011م الفصل األول من عا(ص يف مضمون  القصورجتفاداي لالزدوا

تني  .سـادلرا
تاجئ شأن  يقدم تقرير  نو ب تاجاهت ادلراسةَّسـ نةيف  اسـتن وا بةل  للجدورة   . مق

يقات عىل ادلراسة سرتفق هبذه األخرية  ية تقدمي  نظامت غري احلكو متع املدين وا يطلب من ادلول األعضاء وا تعلو مل مسـ جمل
 .ابللغات الواردة هبا

يمي .3 تعراض وا لتقالا  سـ

رشوع 1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ  ع

تقدم احملرز يف ادلراسة مضن اإلطار الزمين احملدد ووفقا للمواصفات املطلوبة بعد سيُ رشوع ا تصف ا لتعرض يف  ن ملسـ م
هر شسعة أ نة. ت تقرير مرحيل يرفع إىل ا تعراض أساسا  يكون الا للجو ل سـ  .سـ

ي ُو يمي اذلايت يردسـ يللتقعد تقرير هنايئ  رشوع ول وصف هف  ية  للمتاجئ الر سـ ين  .ه إلجنازاتتقيمي هنايئئل

يمي 2.3 رشوعلتقا  للم اذلايت 

 

تقل هل أيضا يمي  نجز  رشوع، قد  يمي اذلايت  سـابإلضافة إىل ا مي تق للمتق  .ل
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رشوع ملتاجئ ا ناحج ن يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

شأن الرباءات واملكل العام عىل  بدراسة 
تو  اجلزيئ ىملسـا

تكامل ادلراسة مضن اجلدول الزمين احملدد ووفقا للمواصفات  سـا
نة؛  وردود فعل من ادلول األعضاء للجاملطلوبة لعرض ادلراسة عىل ا
نة ها عىل ا ند عر للجعىل ادلراسة   .ضع

 

رشوعأهداف رشوعمؤرشات  مل ا يق أهداف ا نجاح يف  ملا حتق  ل
تاجئمؤرشات (  )لنا

ها بعض وقع املامرساتمعزز لفهم  تنهتج اليت 
رشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل العام  لا

هم رس ملوادلور ا  .ميملكل عام غين و

تجابة  رشوع  نتاجئسـردود فعل من ادلول األعضاء عىل مدى ا ملا
ها غلشوا  .ل

 

يذ .4  للتنفاجلدول الزمين 
 

 لوالفص

2012 2013 

 
شاط  لنا

1 2 3 4 1 2 

نارص عندراسة  ع 
شأن ا ية  بإضا لرباءات ف

 واملكل العام

X X X X X  

تعراض  سـموعد ا
رشوع  ملا

     X 
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ية  .5 رشية(ناملزيا  )لبخالف املوارد ا

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ]ثوالويقةهناية املرفق [

 

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

 اجملموع 2013 2012

نح ملاألسفار وا
 

 همامت املوظفني 

 الغريأسفار  

نح   ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
 

 املؤمترات 

 أتعاب اخلرباء 

رش   لنا

تة(خالفه   50 10000 40000 000 )قعقود مؤ
 األهجزة واإلمدادات

 األاثث واألهجزة 

 اإلمدادات واملواد 

50 10000 40000 000اجملموع


