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إنشاء مهمة من أجل وضع شروط توفري املعلومات اخلاصة بالوضع القانوني من قبل مكاتب امللكية 
  الصناعية

  األمانةمن إعدادثويقة 

تعلقة .1 نرصا هاما من املعلومات ا ملتعد املعلومات اخلاصة لوضع القانوين  ع تحديدُ تخدم  ل لرباءات ألهنا  تُسـ  عدة أمور ّ
ثال، ما ييل  :ممهنا، 

يةما إذا  - بات الرباءاتمعلال تزال   ؛عالقة طل حفص أحد 

بحث والفحص؛ما إذا أصدرتأو  -  ل تقارير ا

ّما إذا عدلأو  -  الطلب؛ ُ

 ؛فضُب الطلب أو رُحسا إذا مأو  -

نحت  -  سارية املفعول؛ال تزال براءة وُمأو ما إذا 

نوحة أو سقطت  - يتممأو ما إذا انهتت مدة براءة  ها أو عدلت أو أ لغتh الرباءة أو حدد نطا ّ ُّ ق ُ. 

يا، ذk أهن .2 نولو ثل جمال نقل ا يا يف جماالت عدة،  يه تؤدي تh املعلومات دورا أسا ّوناء  جل تك م سـ عل سؤال ب لا ترد عىل ا ّ
هور   uسار عن إماكية توافرها جما ية وحتديد ماكن تh امحلاية، أو لال يا اليت ال تزال  نولو تحديد ا للجماملطروح  ج نتك تف محم سـل ل

 .يف موعد قريب
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يحة .3 تاجات  متكني من اخللوص إىل ا ياuت اخلاصة لوضع القانوين حمدثة  حصوال بد أن تكون ا ت نب سـ للل ولكن نظرا . ّ
شالك باط الوضع القانوين للربتالر تايل،  تغري مع مرور الوقت ويطرح،  ماءات بأحداث أو إجراءات قانوية، فإن الوضع  ل ي ّن ّ

يهتا  .قخاصة أمام توافر املعلومات احملدثة وموثو

ياuت اخلاصة  .4 سق ا ية  يار  تحدث أي  بومل  ن تغط مع لسـ ل ُ يث إ. لوضع القانوين للرباءاتّي بادل ورش املعلوحو نن  ت مات ّ
يار  تحداث  ياuت إىل أخرى، فإن من الرضوري ا ياuت من قاعدة  نقل ا ية  معاخلاصة لرباءات يمت لوسائل اإللكرتو سـ ب ب ل ّن ل

ية  ية بني ماكتب ا ية بفعا ياuت الر بادل ا يل من أجل تدعمي  مللكمن هذا ا ل مق ب ت لب يةلق نا عا بولص تب ا¦ويل للو ي وا  .ملك

يق ال .5 تب ا¦ويل إىل  يوسعى ا تضي ساعد عىل تعزيز ملك ية  ية  يد العاملي وإىل وضع  ية القامئة عىل ا تفجوة املعر ت ب حتلصع ن ف
تخدام الفعال للمعلومات اخلاصة لرباءات يا من خالل » نولو سـنقل ا ج ياuت . لتك سني توافر ا شطة  يه اسـهتل أ بو تح ن لعل ل

سني يهتا وإماكية مقارنهتا، وذحتاخلاصة لوضع القانوين للرباءات و ن موثو ياuت ق لبk ألغراض عدة مهنا ز¬دة تطوير قواعد ا
ياuت ية تقامس ا ب±ان يف  شاركة ا يع نطاق  باخلاصة لوضع القانوين للرباءات وتو معل ل م  .لسـ

ندرج مضن رشوع ملاُاليت اختذت يف إطار وىل األطوة واكنت اخل .6 ية ملا نون ولتمنجدول أعامل ا ية الفكرية "ُملعا مللكا
يهتا وإماكية مقارنهتادراسة عن "إعداد " واملh العام ياuت اخلاصة لوضع القانوين للرباءات وموثو نتوافر ا قب ها إىل " ل ميوتقد

نة يف نومفرب  ثا نظر فهيا يف دورهتا ا ية الفكرية يك  ية وا ية  نة ا ما لمللك ت من ن لتللج  .2011ملع

بغي ». ث ل±راسة يف املرفق األول من هذه الويقةالعميلويرد امللخص  .7 يا ينو سم به حا نوع اÇي  لباه بوجه خاص  ت ت تن لل ت
ية ية الو سلطات القضا تلف ا تقاة من  ياuت اخلاصة لوضع القانوين وا نا ئ ل خم سـ طب مل ياuت ل تقاة من قاعدة  ياuت ا ب، وا سـ ملب ل

شري إىل أنه )INPADOC (املركز ا¦ويل لوÊئق الرباءات    تايل فإن ا¦راسة  ّ، و ت يد أو"ّل تو ثريا ا حبذ  ل ك تخدام رموز حي سـ ا
بق من أجل وصف األحداث بصورة عامة Õموحدة  تقرير ).  من امللخص العميل11الفقرة " (تط لوكام دون يف ا ّ انظر الفقرات (ُ

ياuت خاصة إل"الوفود إىل إبداء دمع خاص  ا¦راسة أحد دفعت، )CDIP/8/9ث من الويقة 144 إىل 137من  بشاء قاعدة  ن
ية ور بسجالت الرباءات الو ن  ".)PATENTSCOPE ( بركن الرباءات اإللكرتويناطهطب

تربت مجموعة العمل امللكفة بوÊئق الرباءات  .8 ية اجلودة عن الوضع القانوين من ) PDG(عوا لسأâ توافر معلومات عا م
ية بالغة األ سائل ا مها ل ية يوجد مقرها يف أورو . مل ية وغري ر نظمة دوية غري حكو حبومجموعة العمل املذكورة يه  مل ّوتضم م

ها ية الفكرية يف أعام تعلقة  ية وغري ذk من املعلومات ا ية وا تخدم الرباءات ا ية   لرشاكت  مللك مل ن لعلم سـ لتقث ت نظمة . حب ملوتh ا ل
بو ها الو تh الصفة، يف عدة اجèعات  بو وشارك،  يمركز املراقب الرمسي يف الو ب ت  .تنظمي

ياuت اخلاصة لوضع القانوين يف ) PDG(توسعى مجموعة العمل امللكفة بوÊئق الرباءات  .9 يد ا ية تو بإىل إبراز أ لمه ح
بو يتلف »جèعات، مبا يف ذk ندوة الو تأثري قوانني . خم تابع íموعة العمل واملعين  بويف »جèع اÇي عقده الفريق العامل ا ل

مترب الرباءات عىل الوÊئق  تخدمني وا2012سبيف  بات ا سـ، أعد اقرتاح يقارن بني ر ثاين رفق املانظر (حتياجاهتم ملغ لا هذه ل
ياuت ). ثالويقة ياuت اخلاصة لوضع القانوين وحتديد احلد األدىن íموعة ا ية  بة ا بويريم ذk »قرتاح إىل ز¬دة  ب تغط لسـ ل ل ن

ثل  ياuت املركزية  بغي للماكتب توفريها لقواعد ا ماليت  بن ن الرباءات و رك) INPADOC (املركز ا¦ويل لوÊئق الرباءاتلي
يه). PATENTSCOPE(اإللكرتوين  نظر  تب ا¦ويل يك  فوُعرض ذk »قرتاح عىل ا  .يملك

تب ا¦ويل بأن حترص  .10 نةملكويقرتح ا ية الفكرية للجا ية وا ية  نة ا نظر إىل ا¦مع العام املقدم من ا مللك،  من ن للج لتل ملع
نظر يف)PDG(مجموعة العمل امللكفة بوÊئق الرباءات  و بو ألغراض ل، عىل ا يار جديد للو تحداث  ي احلاجة إىل ا مع سـ

ياuت اخلاصة لوضع القانوين للرباءات  .لبا
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شاء òمة جديدة من  .11 شاف إماكية إ سعي، يف هذا املضامر، إىل ا نظر يف ذk »قرتاح وا نة مدعوة إىل ا نوا ن تك ل ل سـللج
بو ألغراض  يار جديد للو يأجل وضع  ية  تبادلمع نا ية ا لماكتب ا ع لص بغي أن . بياuت اخلاصة لوضع القانوين للرباءاتلمللك ينو
يس  شود  هدف ا لهم من ذk أن ا ل ملنيف ّ تعلقة لوضع القانوين للرباءاتهو ُ يذية ا يد القوانني واللواحئ ا ملتو نف بغي أن . لتح ينبل 

هدف  ساق يف مليكون ا يق و» تضامن ا ية ذات الص÷واءمةلتنسـ ياuت واخلصائص ا ن ا لتقب شمل . ل تh سيو نطاق املقرتح  لا ل
ية  نا ية ا ية بني ماكتب ا ياuت لوسائل اإللكرتو بادل ا ياuت اخلاصة لوضع القانوين ألغراض  همة قامئة  عا لص ن ب ت مللكب لمل ل

بو تب ا¦ويل للو يوا ياuت اخلاصة ّوميكن أن تضم تh القامئة . ملك ية يف تقامسه من ا نا ية ا بأمه ما ترغب ماكتب ا ع للص مللك ّ
ياuت اخلاصة لوضع القانوين اليت جيب .  القانوين للرباءاتلوضع ترص تh القامئة عىل احلد األدىن íموعة ا لبوميكن أن ال  تق

ية  يارية عن الوضع القانوين ممّا ترغب ماكتب ا ية ا ياuت إضا شمل أيضا  ها، بل  باد ية  نا ية ا مللكعىل ماكتب ا ف ل تمللك ب ت ت ع خلص
بادú إذا اكنت ية يف  نا تا ع توافرة لص بقة أو  ية  ياuت اإلضا م تh ا نطف مب يل وميكن . تقنيال هاب يف تفا صاإل سق القامئةس تحديد  ن  ب

ياuت تh ا بموحد  شـهتا، إذا . لل نا نب يف  ها املذكورة أعاله لفرقة العمل اجلديدة يك  همة وتفا قوميكن ترك نطاق ا متط يل صمل
kنة عىل ذ  .للجوافقت ا

نة ا .12 بللجإن ا يية مبعايري الو  إىل مدعوةو ملعن
  :ما ييل

همة اجلديدة  )أ( شاء ا نظر يف إ ملا ن ل
ية تا لا يار جديد : "ل شاء  معإعداد اقرتاح من أجل إ ن

بادل بو ألغراض  تللو ية ي نا ية ا ع ماكتب ا لص مللك
، عىل "اخلاصة لوضع القانوين للرباءاتلبياuت ل

يه يف الفقرة  شار إ نحو ا لا مل  أعاله، واملوافقة 11ل
شاهئا؛  نعىل إ

شاء فرقة معل و )ب( نظر يف إ نا ل
شاهئا؛ همة اجلديدة، واملوافقة عىل إ تويل ا نجديدة   ملل

رشفا عىل و )ج( تب ا¦ويل  ميني ا ملك تع
 .فرقة العمل

 ]ييل ذk املرفقان[
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 مقدمة

شار إلهيا ف� ييل بلكمة (تركز ا¦راسة  .1 تعلقة لوضع القانوين لتعىل اجلوانب ا") ا¦راسة"ملا ملية للمعلومات ا قن
ياu. للرباءات ث÷ يف توافر هذه ا ثالث ا ئات ا يان يف ا بوتدخل هذه اجلوانب يف غالب األ مت لل مل لف يهتا ح قت وموثو
 .مقارنهتا نوإماكية

تص÷ ألحداث أو اإلجراءات  .2 ياuت ا يع ا تعلقة لوضع القانوين للرباءات  ملوشمل املعلومات ا ب مج مل ثلام لت مالقانوية  ن
يذية للك نظام قانوين ته ا لتنفحيددها قانون الرباءات وال يذ هذه اإلجراءات ملكفة أيضا . حئ ئة اليت تضطلع  تنفوتكون عادة ا بي له

مت ثابة املصدر ا تايل  نح براءة، وتكون  ثل  ية،  هور ألحداث القانوية ا بار ا ملعبإ مب ل ن من م مجل ثل هذه املعلوماتملعخ  .ملد أو األويل 

يزي عادة بني مصدرين أولني ر .3 سـوميكن ا ئيمت تعلقة لوضع القانوين هاميل ياuت ا ملني  جرائد الرباءات وجسالت : للب
بعات فردية . الرباءات ية، أي يف شلك  يغة ور تظمة يف  يان تصدر عىل فرتات  طواكنت اجلرائد وما زالت يف بعض األ ص قن مح

يل تتضمن معلومات عن آخر األحداث اليت تغري الو ية عىل  يري يف ا نوحة،  بضع القانوين لطلب براءة أو لرباءة  سمللك تغ كمم
ثال تغري هذا الوضع من يوم إىل آخر. ملا ي÷ أو خدمة . يومن �ة أخرى، ميكن أن  بارة عن و سجالت  سـوهذا، تكون ا ع ل ل

متدة عىل حنو مزتايد، وشلك يويم يف أ ثة وا يريات وإ�حة املعلومات احلد بيل ا ي تغ ملعسج ل  .فضل األحواللت

تعلقة لوضع القانوين، ويه  .4 تفعون مبعلومات الرباءات مبصادر Êنوية للمعلومات ا تعني ا با ما  ملويف الواقع، غا ن سـ ملل ي
بحث ها قاب÷  ها و ياuت من مصادر أوية وتعا للمصادر جتمع هذه ا ل جتعلب جل ثانوية يف توافر . ل هذه املصادر ا همة  لوتمكن املزا¬ ا ل مل

ياuت تعلقة لبهذه ا بحث فعال عن أوضاع عدة حقوق مرتابطة  سمح  نب مع معلومات عن أرسة الرباءات مما  با إىل  م  بج ي جن
بحث عىل وا�ة موحدة تلفة، وذk من خالل ا للرباءات تكون مودعة يف أنظمة قانوية  خم يوب »تفاع هبذه . ن نأما  ع

رش ونقص بعض ا تأخر يف ا ـي ألساس ا ثانوية  باملصادر ا ل ف لل نل  .لياuت الواردة يف املصادر األويةه

ية ياuت احلا ية وقواعد ا تقصا بو » ليل دراسة الو ب ئ سـ ي  لحتل
تعلقة لوضع القانوين يف مصادر  .5 ياuت ا شأن توافر ا ية  تقصا بو، ألغراض هذه ا¦راسة، دراسة ا ملأجرت الو ب ب ئ سـ لي

ية يان إىل ا¦ول األعضاء واملاكتب اإل ميأوية من خالل إرسال ا ت قلل ب يان87وقد ورد .  للرباءاتسـ . سـتب ردا عىل هذا »
تايل نوان ا يمي املفصل عىل ا تاجئ ا لوميكن »طالع عىل  لع : لتقن

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal_status/index.html. 

نذ مدة طوي÷  .6 نظام الرباءات  تصار، ففي األنظمة القانوية اليت تعمل  مو بخ نفاذ إىل )ا ب±40حوايل (ن با ا ل، جيري غا ل
يان  بحث يف معظم األ ية وقاب÷  ية، وتكون جسالت الرباءات ألخص  تعلقة لوضع القانوين بصورة اك حاملعلومات ا للف معل مل

ثانوية ياuت ا ياuت مع قواعد ا سم ا تحديث يويم و تخدام اإلنرتنت كام ختضع  ل ب ب ت ل لسـ ل  .ُتق

يةوإن الوضع أقل مواءمة يف العديد من  .7 نا ب±ان ا ئة وا نا تصادات ا م» لق ل شـ سجالت يف العديد من األنظمة . ل لفا
بات  يث إماكية تقدمي  ية فقط من  ية أو  طلالقانوية غري  ن معل معل ثال(حن يل ا ملية عىل  س تب للحصول عىل ) بخط ملكإىل ا

شأن الوضع القانوين بمعلومات وياuت  سجالت. ب بحث يف ا يان ا لومن غري املمكن يف أغلب األ ل تخدام اإلنرتنتح . سـ 
ياuت مع مصادر Êنوية سم ا بحث حمدودا، وuدرا ما  ياuت القاب÷  بويكون نطاق ا ت لل لب سجالت تقربا . ُتقل يح ثلث ا يو ل تي

 .املعلومات مقابل دفع رمس
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شلك خاص عىل  .8 تعلقة لوضع القانوين مع الرتكزي  ثانوية للمعلومات ا ثت ا¦راسة أيضا املصادر ا بو مل ل ركز ا¦ويل امل   حب
نه  يث حيصل  شأن الوضع القانوين،  ياuت  ثانوي الرائد  باره املصدر ا ملوÊئق الرباءات املعرتف به عىل نطاق واسع  ح ب ب ل للت ع

نه شرتوهنا  ياuت الوضع القانوين أو  شأن الرباءات عىل  مالعديد من املوردين اآلخرين للمعلومات  ي ب وقد انطلق هذا املركز . ب
نة  ب1972سـيف  تب األورويب للرباءاتمب  بح ف� بعد �بعا  بو وأ للمكادرة الو ص ياuت الوضع القانوين . ي يا  بوجيمع املركز حا ل

تلفة يصل عددها إىل .  نظام قانوين57 من سامهة  نوات  ياuت الواردة من  خموجيري اسرتداد ومعاجلة ا م قب  للك قنوات 10ل
ها مبعلو تكام ياuت وا يد ا لب±، وذk من أجل تو سـح ناك . مات املركز عن لك أرسة براءات ف� خيص لك طلب براءةلب هو

ية الفكرية تب  شأهنا من لك  ياuت الواردة تقارير  للملكتفاوت أيضا يف عدد املواد ونوع ا مك ب ب شاقة . لت لوتعرف هذه املعاجلة ا
سب املصدر األويل هر  ياuت ترتاوح من يومني إىل ثالثة أ حتأخريات يف إ�حة ا شب تحديث وختضع . ل ياuت املعاجلة  لا لب

ية  ياuت جما تب األورويب للرباءات،  تلفة للمعلومات عن الرباءات �بعة  بحث من خالل خدمات  بوعي وتاح  نأ ب خم لل ت كسـ للمك
ية  ياuت أوية لفائدة ماكتب ا تجات  ثال أو  بات الرباءات  بحث يف الرباءات و ية  مللكمن خالل اخلدمة اإللكرتو لم ب ن طل لل مكن

ياuت . خرى أو موردي املعلومات من القطاع اخلاصالفكرية األ بري عىل حصة ا ياuت إىل حد  ية هذه ا متد موثو بو ك لب ل ق تع
رشها مترارية  ها وا èناألوية احملص÷ من املصادر األوية واك سـ ل ل  .Õل

ياuت ركن الرباءات  .9 ثانوية األخرى للمعلومات عن وضع الرباءات قاعدة  بومن املصادر ا ) PATENTSCOPE(ل
شأن الرباءات وا¦خول يف املرح÷  تعاون  ياuت عن األحداث القانوية اخلاصة ملرح÷ ا¦وية ملعاهدة ا شمل  بو اليت  بللو ل ل ن ب ت ي

ية يد . طنالو تارة يف املعاهدة املذكورة مع تفاوت يف موا ية فقط من دول أعضاء  عوتقدم هذه املعلومات األخرية بصفة طو خم ع Õ
بوتقدمي تh املعلومات مبا  ها إىل الو تقد يأنه ما من إلزام  بات ا¦وية اليت مل تدخل يف املرح÷ . ميب تحديد ا ياuت اخلاصة  لو لطل ب للب

ية ترب أهنا آلت إىل املh العام/طنالو بات اليت  يا املدرجة يف ا نولو ية يف حتديد ا ية أ تعاإل لطل مه جمي لتك  .قل

همة األخرى للمعلومات عن وضع ال .10 ثانوية ا ملومن املصادر ا تجارية اليت حتصل ل ياuت ا ية قواعد ا لرباءات ألغراض  ب لن ò
ياuهتا األوية من  ثري من  لعىل ا ب ياuت ومعاجلهتا معاجلة أوية   لك لاملركز ا¦ويل لوÊئق الرباءات نظرا لق÷ تلكفة مجع هذه ا ومع . لب

تارة ياuت من مصادر أوية  تق أيضا هؤالء املوردون بعض ا خمهذا،  ل ب لشـ  .ي

تلفة اليت حيددها لك نظام قانوين عىل حدة، ونظرا ال .11 يا إلجراءات واألحداث ا بد ياuت الوضع القانوين  6تصال  ئ مب
بريا نوعا  نوع  ياuت  كفإن هذه ا ت ت تب بة يف نظام آخر؛ : ل ها يف نظام قانوين ما غري مر متل وقو تقفقد تكون بعض األحداث ا ع حمل

 اليت حتدث خالل معر طلب براءة تعريفا واحضا، لكهنا تكون رضورية من Õوقد ال تعرف أصال بعض األحداث أو اإلجراءات
ية ياuت. خلأجل الرصد املؤمتت لإلجراءات ا¦ا تلفة حتد من إماكية مقارنة هذه ا تعريفات القانوية ا بوال شك أن ا ن 6 ن وحىت . لل

متد عىل ظروف يال أو أن  تلفا  شاهبة ميكن أن تعرف تعريفا   Êتعأن أحدا قل خم Õت تلفةم سجل . خم  يدات،  يويف ظل هذه ا لتقي
يق رمز معني يصف حدث قانوين معني فقط  تلف، ويعين هذا  باملركز املذكور لك حدث قانوين خيربه به ب± معني برمز  تطخم

بات الرباءات تعلقة  ب± ا ياuت ذk ا بطلعىل  مل ل ياuت . ب تلفة من  ياuت املركز تضم عدة آالف من أنواع  بوهكذا، فإن  خم ب
بق من أجل وصف األحداث بصورة عامة، لكن هذا قد . لوضع القانوينا تخدام رموز موحدة  يد أو ا تو ثريا ا بذ  Õو تط سـ ل ك ححي

تعريفات الفردية وهو أمر مل جير بعد ية  تأ للتطلب مقارنة  ن  .مي

تاجات  سـتن»
تحضري ل± .12 ية واملدخالت الواردة ألغراض ا تقصا بو » يمي دراسة الو ناد إىل  لال ئ سـ ي تقس بو ت يراسة، تقرتح أمانة الو

ية تا تاجات ا ل» ل نت نتفظ معظم األنظمة القانوية :سـ بو /حت يان الو ب±ان اليت أجابت عىل ا يا ت بل بسجالت )  ب±ا80حوايل (سـ
ياuت عىل  نفاذ إىل قواعد ا هور إماكية ا ية الفكرية  يح العديد من ماكتب ا بياuت الوضع القانوين للرباءات و ل ن ي لب للجمل مللك ت

هور إىل املعلومات الالزمة ملعرفة »خرتاعات اليت آلت إىل املh العام قد . نرتنتاإل بدو أن نفاذ ا مجلويف هذا الصدد،  ي
ياuت الوضع القانوين. حتقق هور إىل  تعزيز نفاذ ا تعني حل العديد من القضا¬  بومع هذا، ما زال  ل  .مجلي



CWS/3/7 

Annex I 

3 

 

ب±ان األقل منوا(ننظاما قانويا / ب±ا50ويف حوايل  .13 ية وا نا ب±ان ا لها من ا ل مل ياuت الوضع القانوين )معظم توفر  ب، ال  ت
ية  إال ية  ية وال جسالت و يغة ر ياuت الوضع القانوين يف   hت شـبكشلك حمدود، مبا أن العديد مهنا ال  ن مق ص ب مي لهذا ال (طب

uيا ثانوية هذه ا بتضمن املصادر ا ل تغري مع الوقت حتد¬ت خاصة أمام حفظ ). تلت ها ا نوع األحداث القانوية وطا ملويطرح  ن بعت
نياuت الوضع القانوين ورشها  .ب

ياuت الوضع القانوين عىل حنو أفضل يف ب±ان .14 بوتاح  تتيح ) ننظاما قانويا/ ب±ا40حوايل (نأنظمة قانوية أخرى /ت
تخد ياuت يف جسالت الرباءات عىل اخلط  سـا يني مضمون هذه . ام اإلنرتنتلب يحا  تحلكن، ما زال اíال  لسـ ف

ياuت يهتا لبا  .قوموثو

تاحة يف املh العام .15 نفاذ إلهيا من أجل حتديد »خرتاعات ا هوâ يف ا ياuت لرضورة  ملوال يعين توافر ا ل سب شأ . ل تنو
تلفة املودعة عىل اخل ياuت ا بب رضورة ز¬رة عدد من قواعد ا 6الصعوت  لب هم تعريفات بس فط إلجراء حبث عام، ورضورة 

ب±ان،  ياuت الوضع القانوين يف بعض ا نفاذ إىل  تلفة، ورضورة دفع رمس من أجل ا لتلفة لألحداث يف أنظمة قانوية  ب ل خم ن خم
ند إجراء حبث عام ية املودعة عىل اخلط  ية احلا سجالت الو تالف وا�ات ولغات ا عوا ل ن طل  .خ

ياسة  .16 باع  تعلق  لوف�  سـ ت ب±ان لفعل ي ية ا متدت أ هور، فقد ا ياuت ورشها من أجل إ�حهتا  لتقامس ا ب غلب عل للجم ن
kمل تقم ب±ان أخرى بذ Aي ياuت الوضع القانوين للرباءات  نفاذ إىل  ية ا شأن جما بياسة  ب ل ن ب  . سـ

ب±ان .17 شلك حمدود يف معظم ا يص إال  شأن الرت تاح املعلومات  لوال  ب ب  .خت

يةملوما زالت املعلومات ا .18 بات ا¦وية يف املرح÷ الو شأن دخول أو عدم دخول ا نتاحة  ل لطل ي÷ يف ركن /طب ية  قلاإل قلمي
ية الفكرية ية ملاكتب ا شاركة الطو ياuت عىل ا ية إىل مجع هذه ا هود الرا بب اعèد ا  kمللكالرباءات، وذ م جل عس مل لب ومن شأن . ب

شلك تخدمت وحللت  تعلقة بعدم ا¦خول، إن ا ياuت ا با سـ مل Bب ُ ُ يد يف معرفة »خرتاعات اليت آلت إىل ل يح، أن  تف  حص
hالعام امل. 

رشها، ومن  .19 نة  تحديث ومزا يات ا ثال من خالل ز¬دة عدد  يل ا ياuت، عىل  ية ا سني موثو نوال بد من  م ب لق معل مل س ب لحت
ثانوية للمعلو يل حتديث املصادر ا سمح  يح األخطاء مما  يات موحدة لإلخطار  يق آ لخالل  ه ي تصح ل سب بتس ب ياuت تط بمات عن 

 .الوضع القانوين

ية يف ركن الرباءات  .20 تحداث بوابة عا يد ا ية عىل اخلط، مفن املمكن ومن ا ب±ان جسالت و ية ا ملومبا أن ¦ى أ سـ ن ل ملفب ط غل
ية ية للرباءات ا سجالت الو لشـبكتضمن روابط  ن ل  .طت

ها لرضوري  .21 هور إملاما فعاال بوجود حقوق يف الرباءات وأوضا لوإن إملام ا ع يا، سواء من مجل نولو جساعدة يف نقل ا لتك لم
يا  نولو  uتفاع جما سمح ال بقا أو من خالل حتديد الفرص اليت  يص حلقوق القامئة  يع عىل الرت جخالل ا تك لخ ن ت سـ مشج لت

تع. الواقعة يف املh العام وتطويرها يف بعض ا¦ول األعضاء أو اكفة هذه ا¦ول متر األشطة ا ملويف ظل العوملة، سوف  ن لقة تسـ
متلني يف  بحث عن رشاكء  يا و شار جغرا نة يف » يص ا حمتحديد »خرتاعات الواقعة يف املh العام وفرص الرت ت ف ملمك سخ ت نب

ياuت الوضع . مجيع أرجاء العامل تعلقة  هور إىل املعلومات ا سني نفاذ ا ياجات أخرى إىل  بوإذا رأت ا¦ول األعضاء ا بمجل مل حت حت
ياق،  سيالقانوين يف هذا ا فسـ ية عظمى من ل شاركة أ ياجات إىل  ية هذه » بو من أجل  رشوع للو بتطلب أي  م ت ب غلي حتل م

ها شئ مصادر أوية وتقا ألساس ألن لك دوâ عضو جيب أن  kوذ ،âشاركة فعا مسا¦ول األعضاء  ت ل ن  . تم
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تعزيز نف .22 ياسات يف لك دوâ عضو  ناع ا بو إىل احلصول عىل ا¦مع القوي من  سعى أمانة الو لو سـ ص ي لت هور إىل س مجلاذ ا
ي÷،  ب±ان اليت تكون فهيا املوارد والقدرات جد  ية إىل ا ساعدة ا متر يف تقدمي ا قلياuت الوضع القانوين للرباءات و ل ن مل لتقب ستسـ

بو تحداث جسالت للرباءات عىل اخلط وفقا ملعايري الو يمن أجل ا  .سـ

بو ا .23 ية عىل موقع الو بوابة عا بو أيضا منوذجا  تضع أمانة الو يو مل ل ي ناوين سـ بوابة روابط  تضمن هذه ا لعبيك، و ل س تشـ ل
يل  يث مضمونه ووظائفه  متر األمانة يف تعزيز ركن الرباءات من  ية للرباءات و ية احلا سجالت الو ية  هاإللكرتو ل ن لل لتسن ح ستسـ ط

تعلقة لرباءات ف� خيص »خرتاعات اليت آلت إىل املh العام بحث عن املعلومات ا ملا  .ل

]لثاينييل ذk املرفق ا[
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    ))))PDGPDGPDGPDG((((مجموعة العمل امللكفة بوÊئق الرباءات مجموعة العمل امللكفة بوÊئق الرباءات مجموعة العمل امللكفة بوÊئق الرباءات مجموعة العمل امللكفة بوÊئق الرباءات 

ندر مول تور أ سـا¦  نيلكك
 األمني العام للمجموعة

 72فلهيينربغ 
  وولفراث42489

يا  نأملا
هاتف   72701-الفاكس+/49-2058-72837: لا

 alexander.mullen@p-d-g.info: الربيد اإللكرتوين

IIIIيويك ����اكاكاكاك يد يو يويك ا يد يو يويك ا يد يو يويك ا يد يو ششششــــا     للللسـسـسـسـ
ساعد ساعداملدير العام ا ساعداملدير العام ا ساعداملدير العام ا     ململململاملدير العام ا

ية الفكريةاااا ية  ية العا ية الفكريةية ا ية  ية العا ية الفكريةية ا ية  ية العا ية الفكريةية ا ية  ية العا للملكية ا للملكن للملكن للملكن ملن ت ملب ت ملب ت ملب ت تحب تحل تحل تحل     للللل
ب بالو بالو بالو     ووووييييالو
    ببببيتيتيتيتمممم، ، ، ، ششششارع كولوارع كولوارع كولوارع كولو34343434

    ججججننننيفيفيفيف    1211121112111211
رسرسرسرساااا  ييييسوسوسوسو

مترب 12121212 مترب   مترب   مترب       2012201220122012سسسسبببب 

ناعة ف����    رشوطرشوطرشوطرشوط: : : : املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع ناعة ف قطاع ا ناعة ف قطاع ا ناعة ف قطاع ا     ييييتعلقتعلقتعلقتعلقلصلصلصلص قطاع اياuت اخلاصة لوضع القانوين رشوط توفري ا ياuت اخلاصة لوضع القانوينحلد األدىن  رشوط توفري ا ياuت اخلاصة لوضع القانوينحلد األدىن  رشوط توفري ا ياuت اخلاصة لوضع القانوينحلد األدىن  رشوط توفري ا للللببببحلد األدىن      لللل

بة وبعد، يية   طحت

تابع مس الفريق العامل ا âأن نوجه لمك رسا uلرس تأثري قوانني العمل امللكفة بوÊئق الرباءات  íموعة ي بواملعين 
ياuت اخلاصة لوضع القانوين) PDG’s IMPACT(الرباءات عىل الوÊئق  نا حول ا بإلبالغمك بآرا  .لئ

نارص ناعة ألهنا من ا بة لقطاع ا ية لغة  ية اجلودة اخلاصة لوضع القانوين أ تيس املعلومات العا لعو لص سـ مه ّل لن  تك
نرية متكني اإلدارة من اختاذ قرارات  تايل رضورية  يل موثوق لوضع الرباءات ويه  رشوطة إلجراء  سـتا ممل ل ل  .حتل

شأت مجموعة  نوناء عىل ذk أ ، مؤخرا، فرقة معل مضن الفريق العامل املعين )PDG(العمل امللكفة بوÊئق الرباءات ب
تعلق ، وذIMPACT(k(بتأثري قوانني الرباءات عىل الوÊئق  ناعة ف�  شدة عىل رشوط قطاع ا يد  تأ ي بغرض ا لص ب ك ل

تطلب أن تكون تh املعلومات شام÷ وموثوقة وحمدثة وموحدة وإلضافة . تملعلومات اخلاصة لوضع القانوين، واليت 
ه÷ سقة و ية بطريقة  يوغرا ياuت ا ياuت اخلاصة لوضع القانوين وا تاح ا سإىل ذk جيب أن  تف بل ب ب مت ب ل لل تعاملُ  .سـ »

تأثري قوانني الرباءات عىل الوÊئق  يه يود الفريق العامل املعين  بو بادرة ) IMPACT(عل بو اختاذ  مأن يقرتح عىل الو ي
 :جديدة تريم إىل ما ييل

ياuت اخلاصة لوضع القانوين؛ • ية  بة ا بز¬دة  تغط لسـ ل  ن

بغي للماكتب توفري • ياuت اليت  ينوحتديد احلد األدىن íموعة ا ثل املركز ا¦ويل لب ياuت املركزية  مها لقواعد ا لب
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 .)PATENTSCOPE(و ركن الرباءات اإللكرتوين ) INPADOC(لوÊئق الرباءات 

تابع íموعة  شري إىل أن الفريق العامل ا لورسu أن  ّن نرب ) PDG’s IMPACT(العمل امللكفة بوÊئق الرباءات ي مهو 
ياuت ا تخدمني الرييس ف� خيص ا با لسـ نا . خلاصة لوضع القانوين يف لك أحناء العاملئمل ها يه حنن عىل ثقة من أن إ مو س ّ عل

بو  تب األورويب للرباءات والو بة  بة للك موردي املعلومات اخلاصة لرباءات، ال سـ�  ييكون ق�  سـ سـ للمكسـ ن لن ّل
تخد ية للرباءات وسائر موردي املعلومات ذات الص÷ وألوساط ا سـواملاكتب الو ملن  .مني معوماّط

يه أعدت ويقة رشوط  ثوناء  عل ياجاهتم) انظر امللحق(ب تخدمني وا بات ا تتقارن بني ر سـ حغ  .مل

تأثري قوانني الرباءات عىل الوÊئق  نا ) IMPACT(بونعزتم إبالغ الفريق العامل املعين  èالويقة خالل اج hعت ث ب
يعقد يويم  ُالقادم اÇي  مترب 21 و20سـ ي±لربغ و2012سب  ت يف  نوتطلع إىل ). BASF(ضيفه رشكة سف تسـه

بع،  يب،  يني والرت ية واملوردين الر بو وعدة ماكتب و تب األورويب للرباءات والو ثيل ا يب  لطالرت سـ ن ي حمبم ملك يح ئط ّ
تخدمني يف سـثيل أوساط ا ناعة العاملني يف  ملمبم رشاكت األعضاء يف مجموعة 39لصقطاع ا العمل امللكفة ل رشكة من ا

 ).PDG( بوÊئق الرباءات

رشوط املذكورة نة ويقة ا سخة من هذه الرساâ ا تب األورويب للرباءات  تاح  لو ث تضم ن ملس للمك  .ُت

نمك يا  تلقى ردا إجيا يه نأمل أن  بادرة املقرتحة، و شأن ا تمك  تعاون مع  نا ا تابعة  رس فرقة العمل ا مو ب ن عل مل ب نظم ل ل مل ّي  .س

بو، وملز يل مع الو تفا شة املزيد من ا نا يوتطلع إىل  ص ل ق تابع من ليد من املعلومات يرS »تصال بريس الفريق العامل ا ئ ُ
يرت اكالس -)IMPACT’sPDG (العمل íموعة  تور  ب ا¦  ).com.basf@kallas.peter(ك

تقدير، بلوا فائق »حرتام وا لو  تق

ندر مول تور أ سـا¦  نيلكك
    األمني العام
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ياuت اخلاصة لوضع القانوين ق ق ق قوطوطوطوطرشرشرشرش رشوط توفري ا تعلق حلد األدىن  ياuت اخلاصة لوضع القانوين  رشوط توفري ا تعلق حلد األدىن  ياuت اخلاصة لوضع القانوين  رشوط توفري ا تعلق حلد األدىن  ياuت اخلاصة لوضع القانوين  رشوط توفري ا تعلق حلد األدىن  ناعة ف����  ناعة فطاع ا ناعة فطاع ا ناعة فطاع ا بطاع ا ي بلص ي بلص ي بلص ي لللللص     لللل

رشوطة  نارص ا ناعة ألهنا من ا بة لقطاع ا ية لغة  ية اجلودة اخلاصة لوضع القانوين أ ملتيس املعلومات العا لعّ لص سـ مه لنل تك
يل موثوق لوضع الرب متكني اإلحتلإلجراء  تايل رضورية  لاءات ويه   .سـتنريةمدارة من اختاذ قرارات ل

شأت مجموعة  نوناء عىل ذk أ تأثري )PDG(العمل امللكفة بوÊئق الرباءات ب ب، مؤخرا، فرقة معل مضن الفريق العامل املعين 
شدة عىل )IMPACT(قوانني الرباءات عىل الوÊئق  يد  تأ ب، وذk بغرض ا ك تعلق ملعلومات رشوطل ناعة ف�  ي قطاع ا لص

تطلب أن تكون تh املعلومات شام÷ وموثوقة وحمدثة وموحدةاخلاصة  وإلضافة إىل ذk جيب أن . تلوضع القانوين، واليت 
تعامل ه÷ » سقة و ية بطريقة  يوغرا ياuت ا ياuت اخلاصة لوضع القانوين وا سـتاح ا ت بل ب ب ست مف ب ل لل ُ. 

تأثري قوانني الرباءات عىل ال يه يود الفريق العامل املعين  بو بادرة جديدة ) IMPACT(وÊئق عل بو اختاذ  مأن يقرتح عىل الو ي
 :تريم إىل ما ييل

ياuت اخلاصة لوضع القانوين؛ • ية  بة ا بز¬دة  تغط لسـ ل  ن

ثل املركز ا¦ويل لوÊئق  • ياuت املركزية  بغي للماكتب توفريها لقواعد ا ياuت اليت  موحتديد احلد األدىن íموعة ا بن ي لب ل
 .)PATENTSCOPE(و ركن الرباءات اإللكرتوين ) INPADOC(الرباءات 

ياuت اخلاصة لوضع القانوين يف ّنه شري إىل أي أن IMPACTالفريق العامل يورس  تخدمني الرييس ف� خيص ا بنرب ا لسـ ئمل م
يه . لك أحناء العامل بة للك مورّفإنهعلو يكون ق�  نا  ها ّ عىل ثقة من أن إ سـ لنسـ م س سـ�  اءات، الدي املعلومات اخلاصة لربّ

ية للرباءات وسائر موردي املعلومات ذات الص÷ وألوساط  بو واملاكتب الو تب األورويب للرباءات والو بة  ّ ن ي طسـ للمكن ل
تخدمني معوما  .ملسـا

يه أعدت ويقة  ثوناء  عل ياجاهتم) انظر امللحق (رشوطب تخدمني وا بات ا تتقارن بني ر سـ حغ  .مل

مترب 21 و20يقة خالل »جèع اÇي ُعقد يويم ثتh الو IMPACT العاملوuقش الفريق  ي±لربغ 2012سب  ه يف 
ته رشكة سف  تضا فوا ية ). BASF(سـ بو وعدة ماكتب و تب األورويب للرباءات والو ثيل ا نورحب الفريق العامل  ي طمبم ملك ّ

ناعة العاملني يف تخدمني يف قطاع ا ثيل أوساط ا بع،  يني ورحب،  لصواملوردين الر سـ مبم لط ملسـ ّي ئ رشاكت 39 ّ ل رشكة من ا
 .PDGالعمل األعضاء يف مجموعة 

تابعة للفريق العامل  رس فرقة العمل ا لو ّ بادرة IMPACTسي شأن ا ية وا¦وية للرباءات  بو واملاكتب الو تعاون مع الو مل ا ب ل ن ي طل
 .املقرتحة
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    1111امللحق امللحق امللحق امللحق 

    رشوطرشوطرشوطرشوطثثثثويقة ويقة ويقة ويقة 

ياuت اخلاصة لوضع القانوين رشوط توفري ا ياuت اخلاصة لوضع القانويناحلد األدىن  رشوط توفري ا ياuت اخلاصة لوضع القانويناحلد األدىن  رشوط توفري ا ياuت اخلاصة لوضع القانويناحلد األدىن  رشوط توفري ا للللبببباحلد األدىن      لللل

    ت عامةت عامةت عامةت عامةمالحظامالحظامالحظامالحظا

يا، ومن مصلحة لك  نولو تWر يف ا تاكر و» يع عىل ز¬دة » ية  جيح نظام امحلاية برباءة آ تك س لت ب شج ل تطورات للتي لا¦ول دمع ا
ية لفائدة متع معومالتقنا شطة األعامل، سواء اكن خشصا  .í شعوهبا وا شارك يف أ تايل فإن من الرضوري أن يكون لك من  نو ي ّل

ها الغري يف اíال املعينأو رشكة، عىل عمل  شأ من جراء الرباءات اليت  تاكرية اليت  ميلكحلقوق »  .تنح

تhينبغي ولكن ال  تفاء  ب» يقةك سام معظم الربف .حلق ا ناهز تنظرا ال مت÷  تاءات مبدة  نة 20حم  تقدير مدة رس¬ن ال ميكنسـ 
تاكري ناد إىل املواصفاتحاحلق » شدة وميكن أن تكون تh- ست سوى ال ب املواصفات مضل÷  يا . ّ يتوقف أحصاب معلو

تh الرباءات هم املربطة  تاكر ممّا يؤدي إىل سقوط حقو نوية خالل فرتة رس¬ن » ساط ا بالرباءات عادة عن دفع األ ت سـ قق ح  - ل
نة من12 إىل 11بعد  توسط اإلسـ  تايل فإن . مليداع يف ا ّو متلني الخل تخدمني ا هل عىل ا هم أن  حملمن ا ملسـ س رتاع ما، يمل
تحقق من إماكية وبذk . اكنت الرباءات سارية أم الصاحب الرباءة، إجياد املعلومات الالزمة ملعرفة ما إذا  غري ن ميكهنم ا ّل
ت تحققسـا ثال، لخداòم »خرتاع حبرية وا سوق أو من م،  نافس يف ا تج  لإماكية طرح  ن من بدء بمن م يص للزوم ا خطلب تر

ية  تخدام  محممتكن من ا معل سـ ّ  .ية برباءةلل

 hت رسيع  توافر ا ناس من معرفهتا ويعين ذk أن ا ية ال بد  ياuت اخلاصة لوضع القانوين معلومات أسا يه تعد ا لو ل لل سـ ب لعل ّ ُّ ل
بة متع قا سب، بل عىل ا يس عىل األعامل  بارشة،  طاملعلومات خيلف آÊرا  íحف ل م ّ. 

هود اليت شدة ا ية لرباءات وتقدر  جلوتعرتف األوساط ا ب ّن بو، ملع تب األورويب للرباءات والو ثل ا هات،  ها بعض ا بذ ي  ملكت م جل ل
يد ياuت اخلاصة لوضع القانوينحمن أجل مجع وتو ّواملالحظ، حىت اآلن، أن املصدر املركزي يف هذا الصدد هو قاعدة . لب ا

تب األورويب للرباءات  ملكياuت ا بغي،. )INPADOC(املركز ا¦ويل لوÊئق الرباءات  أي –ب يع ينو تاح  مج عىل األقل، أن  ُت
 .املعلومات عن طريق هذا املصدر املركزي

ياuت اخلاصة لوضع القانوين، واحلصول  نفاذ إىل ا ي÷  رشاكت إىل وضع قانوين عاملي، فإن أفضل و بونظرا حلاجة معظم ا لل لسـ ّ ل
نفاذ إىل م تاليف لزوم ا  kبذة أوية عامة عهنا، يه عن طريق مصدر مركزي وذ لعىل  ل ل تلفة إلجراء ن مسح عاملي عن خمصادر 

 .الوضع القانوين

بغي  يه  ينوناء  عل تايلب ياuت اخلاصة لوضع القانوين اليت توفر kÇ املصدر اك لأن تكون ا ُب  :ل

يت • تو بة ا قنا لم  سـ
 شام÷ •
 موثوقة •
 حصيحة •
تخدام رموز أو يف حال توفريها بلغات أخرى غري الل • ية للمعىن يف حال ا سـنطوي عىل رشوح إضا  غة اإلنلكزييةفت

تيسيسيسيس هذه  هذه  هذه  هذه  تو تو تو رشوطتكتكتكتكو رشوطا رشوطا رشوطا تخدمنيللللا بة ألوساط ا ية لغة  تخدمني العامة أ بة ألوساط ا ية لغة  تخدمني العامة أ بة ألوساط ا ية لغة  تخدمني العامة أ بة ألوساط ا ية لغة  سـ العامة أ سـ سـمه سـ سـمه سـ سـمه سـ ملمه ملن ملن ملن     ....للللن
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ية يةاألحداث القانوية الر يةاألحداث القانوية الر يةاألحداث القانوية الر سـاألحداث القانوية الر سـن سـن سـن     ئئئئيييين

ية)PDG(العمل امللكفة بوÊئق الرباءات ّتركز مجموعة  تا ية ا ل، من مضن سمل أولو¬هتا، عىل األحداث القانوية الر ل سـ ئين ّ: 

نح الرباءة سابقة  ملاألحداث ا  :ل

هور، فإن �رخي اإليداع (اإليداع بياuت  • تاحة  ثل عادة أول شطر من املعلومات ا رش  ّعىل الرمغ من أن ا للجمّ مل ّ ّمي لن
ية لغة مهتيس أ متد عىل �رخي اإليدا: يك توارخي  ثريا من ا تعذk أن  ل ك ثل مدة الرباءة ذاهتا، أو حق ّ األولوية، مع، 

يشهادة أو ية املرح÷ الة، أو دخول لتمكيل امحلاية ا بل مرور (طنو ية  قال ميكن ألي ب± اشرتاط دخول املرح÷ الو طن
هرا من �رخي 30  )األولويةطلب ش 

شورينبغي توفري (نرش الطلب  •  )ملنرابط إىل ا
 الفحص •
 حسب الطلب •
 رفض الطلب •
ناء عىل • شأن الرباءات بف� خيص اإليداعات  تعاون  ية ا ب اتفا ل ية،عىل األقلق  طن دخول املرح÷ الو

 اءةمنح الرب

نح الرباءة ية  تا ملاألحداث ا ل شورينبغي توفري  (ل نح: ملنرابط إىل ا هم »طالع عىل مضمون ما  ُممن ا  )مل

 »عرتاض •
 انهتاء املدة •
 دفع الرسوم •
 رد احلقوق •

  عامةأحداث

ية • مللكتغري ا ّ 
ية • هادة امحلاية ا لتمكيلصدور   ش
شورات •  ملنقامئة أعضاء أرسة الرباءات مع رابط إىل ا

ّثل هذا و رشوطمي ياuت أكرث مشوية عن الوضع القانوينللاحلد األدىن  توفري  ل األساس  ب تب يرغب يف إ�حة . ل بغي للك  مكو ين
يزي ياuت للمصادر املركزية بدون أي  هور توفري احلد األدىن من تh ا ياuت اخلاصة لوضع القانوين  متا ب لب بغي، بعد . للجمل ينو

يال ياuت أكرث  تفصذk، إ�حة   .ب

ياuت اخلاصة لوضع القانوين للماكتب اليت ونود أ رشوط توفري ا بادرة تريم إىل إ�حة احلد األدىن  لبن نويص سـهتالل  ل م
يع املاكتب اليت مل ياuت عىل املصادر املركزية، و شجرشع بعد يف تعممي تh ا تب ل ها عىل إثراء ما تقدمه أ بدت بتعمميت 

 .معلومات من

ثاين والويق[ ثهناية املرفق ا  ]ةل
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