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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 جمددا اتمعة الرابعةالدورة 
 2016مارس  24ٕاىل  21جنيف، من 

 
 

بشأن تبادل مكاتب امللكية الصناعية  تقرير مرحلي عن إعداد اقرتاح إلنشاء معيار جديد للويبو
 للمعلومات اخلاصة بالوضع القانوني للرباءات

 وثيقة من ٕا�داد أ�مانة

 مقدمة

، واصلت فرقة العمل املعنية �لوضع 2014منذ ا�ورة الرابعة للجنة املعنية مبعايري الويبو (اللجنة)، املعقودة يف مايو  .1
: " ٕا�داد اقرتاح ٕال�شاء معيار �ديد للويبو �شأٔن تبادل ماكتب امللكية 47ة رمق القانوين (فرقة العمل) �ضطالع �ملهم

الصناعية للمعلومات اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات". وينبغي، بعد ٕاجناز ت� املهمة، توس�يع نطاق ذ� �قرتاح ليشمل 
 العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية.

ب�ا ومنظمة حكومية دولية ومنظمة دولية �ري  25د هذه الوثيقة، ممثلون عن و�شارك يف فرقة العمل، وقت ٕا�دا .2
، ٔأجرت فرقة العمل مناقشاهتا من �الل منتدى ٕالكرتوين ومؤمتر ش�بيك فضال عن �ج�ع 2014حكومية. ومنذ مايو 

 .2015املبارش ا�ي ُعقد يف يونيو 

مبدئيا �ىل أ�جزاء املهمة التالية من املعيار اجلديد: ٔأهداف و�لصت فرقة العمل، يف هناية مناقشاهتا، ٕاىل املوافقة  .3
املعيار اجلديد ونطاقه؛ و�شكي� املعلومات اخلاصة بأٔ�داث الوضع القانوين؛ وقامئة أ��داث الرئيس�ية. كام وافقت فرقة العمل 

ٕالجراءات معاجلة الرباءات يف لك  �ىل ٕادراج ا�منوذج العام ملعاجلة الرباءات يف املعيار اجلديد للحصول �ىل صورة مو�دة
 ٔأحناء العامل. و�رد مرشوع ا�منوذج املتفق �ليه يف املرفق أ�ول من هذه الوثيقة.
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 خريطة الطريق اخلاصة �س�ت�داث معيار �ديد

 أ�هداف والنطاق

ية وإالقلميية اتفقت فرقة العمل مبدئيا �ىل ٔأن �كون الغرض من املعيار اجلديد تقدمي توصيات ٕاىل إالدارات الوطن  .4
وا�ولية اليت تتعامل مع معلومات امللكية الصناعية �ىل ٔأساس القوانني الوطنية للملكية الفكرية ٔأو االتفاقات ا�ولية للملكية 

 الفكرية.

و�رى فرقة العمل ٔأنه ينبغي للمعيار تعز�ز التبادل الفعال للبيا�ت اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات بطريقة متسقة بني  .5
ماكتب امللكية الصناعية من ٔأ�ل تيسري نفاذ مس�ت�ديم معلومات امللكية الصناعية وماكتب امللكية الصناعية وموّردي 

بيا�ت امللكية الصناعية و�امة امجلهور وأ�طراف املهمتة أ�خرى ٕاىل ت� البيا�ت. وينبغي للمعيار ٔأيضا توفري قامئة أ��داث 
اءة. كام ينبغي � توفري اخلصائص التقنية للبيا�ت املرتبطة �ٔ��داث، مثل مكو�ت البيا�ت اليت قد تطرٔأ يف دورة حياة الرب 

 وهيلكها، ٔ�غراض التبادل إاللكرتوين للبيا�ت.

ومن أ�مور املؤكّد �لهيا ٕاماكنية حتديد الوضع القانوين للرباءات من �الل �دث وا�د ٔأو �دة ٔأ�داث طارئة وفقا  .6
ات الص� اخلاصة �لرباءات واملعمول هبا يف والية قضائية حمّددة. واتفقت فرقة العمل، أٓ�ذة يف حس�باهنا للقوانني واللواحئ ذ

تنوع قانون الرباءات وممارساته بني خمتلف الوال�ت القضائية، �ىل رضورة ٔأال �ريم املعيار اجلديد ٕاىل مواءمة الرشوط 
 واللواحئ الوطنية أٔو إالقلميية. إالجرائية واملوضوعية احملّددة بناء �ىل القوانني

 وف� خيص تبادل بيا�ت الوضع القانوين بطريقة متسقة، �رى فرقة العمل ٔأن املعيار اجلديد حيّدد ما ييل: .7

 بيا�ت الوضع القانوين اليت ينبغي تبادلها؛ •

 والطريقة اليت ينبغي انهتا�ا يف تنظمي ت� البيا�ت. •

 إالجراء املُتّبع يف العمل

 فرقة العمل، من ٔأ�ل مواص� مناقشاهتا، بت�ديد املرا�ل الثالث التالية وختصيص موضوع حمّدد للك مهنا:قامت  .8

 : الصورة العامة للمعيار اجلديد ونطاقه؛1املر��  (ٔأ)

 : بيا�ت الوضع القانوين اليت ينبغي تبادلها، ال س�� قامئة أ��داث؛2واملر��  (ب)

البيا�ت يف ضوء احلد أ�دىن للبيا�ت، و�رمزي بيا�ت الوضع القانوين ٔ�غراض التبادل : هيلك 3واملر��  (ج)
 إاللكرتوين للبيا�ت.

ويه، يف وقت ٕا�داد هذه الوثيقة، بصدد  2014يف ينا�ر  1وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن فرقة العمل اس�تمكلت املر��  .9
 .2العمل �ىل ٕاجناز املر�� 

 �داث الوضع القانوين�شكي� املعلومات اخلاصة بأٔ 

اتفقت فرقة العمل �ىل ٔأن �كون �دث الوضع القانوين مكّو� من ثالثة عنارص، ويه املر�� واحلدث واحلا�، لبيان  .10
املعلومات اخلاصة بوضع طلب ما ٔأو �راءة ما يف نقطة زمنية حمّددة. كام اتفقت فرقة العمل �ىل أ�وصاف التالية للعنارص 

 الثالثة:
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: مر�� معاجلة الطلب ٔأو الرباءة يف نقطة زمنية حمّددة بناء �ىل القانون ا�ي يطبقه مكتب امللكية املر�� (ٔأ)
 الصناعية.

احلدث: �دث يطرٔأ يف معاجلة الطلب ٔأو الرباءة يف نقطة زمنية حمّددة بناء �ىل القانون ا�ي يطبقه مكتب  (ب)
ٔأو وضع الطلب ٔأو الرباءة. ويقع احلدث نتي�ة ٕاجراء يقوم به امللكية الصناعية، مبا قد يؤدي ٕاىل تغيري يف �ا� و/
 مكتب امللكية الصناعية ٔأو املودع ٔأو املا� ٔأو الغري.

 احلا�: �ا� الطلب ٔأو الرباءة يف نقطة زمنية حمّددة طبقا للقانون ا�ي يطبقه مكتب امللكية الصناعية. (ج)

 املرا�ل

 املرا�ل الست التالية:اتفق ٔأعضاء فرقة العمل، �شلك مؤقت، �ىل  .11

 إاليداع (ٔأ)

 الفحص (ب)

 (ج) ما قبل املنح

 املنح (د)

 ما بعد املنح (ه)

 إالهناء (احملمتل) (و)

 أ��داث

اتفقت فرقة العمل �ىل حتديد مجموعتني من أ��داث يف املعيار اجلديد، وهام مجمو�ة أ��داث الرئيس�ية ومجمو�ة  .12
تفق ٔأعضاء فرقة العمل �ىل مرشوع أ��داث الرئيس�ية ال�نية عرش الواردة يف املرفق أ��داث املفّص�. و�الوة �ىل ذ�، ا

الثاين من هذه الوثيقة. وتلمتس فرقة العمل من اللجنة التعليق �ىل أ��داث الرئيس�ية اليت تُعد معلام ٔأساس�يا من معامل 
 اس�ت�داث املعيار اجلديد.

عضاء فرقة العمل ثالث مرشو�ات �ُسخ و�قشوها يف �دة جوالت. وف� خيص مجمو�ة أ��داث املفّص�، ٔأ�ّد أٔ  .13
 �د� مفّصال يف ٔأ�دث مرشوع وس�تواصل فرقة العمل مناقش�ته من ٔأ�ل اس�تكامل قامئة أ��داث املفّص�. 130ويو�د حنو 

 احلاالت

 اتفقت فرقة العمل �ىل ثالث �االت يه "سار" و"�ري سار" و"ُمهنيى" مع أ�وصاف التالية: .14

سار: اكن الطلب �فذا ٔأو اكنت الرباءة �فذة يف الوقت ا�ي قّدم فيه مكتب امللكية الصناعية معلومات  (ٔأ)
 الوضع القانوين.

�ري سار: اكن الطلب �ري �فذ ٔأو اكنت الرباءة �ري �فذة يف الوقت ا�ي قّدم فيه مكتب امللكية الصناعية  (ب)
 السحب ٔأو انقضاء مدة الرس�ن مثال. معلومات الوضع القانوين، �سبب �دم ا�فع ٔأو
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ُمهنيى: ٔأهنيى مكتب امللكية الصناعية الطلب ٔأو الرباءة بصفة دامئة. و�ر� �لتفات ٕاىل ٔأن هذه احلا� ليست  (ج)
ُمطبقة مضن املعيار من قبل مجيع ماكتب امللكية الصناعية. وميكن، يف �االت اس�تثنائية، عودة هذه احلا� ٕاىل 

 سار" نتي�ة قرار صادر عن حممكة ٔأو تغري يف �رشيعات امللكية الفكرية."سار" ٔأو "�ري 

 هيلك قامئة أ��داث

�قشت فرقة العمل �يفية رسد أ��داث يف املعيار و�يفية مجعها. واتُفق �ىل ٔأن �كون قامئة أ��داث املعيارية مكّونة  .15
واتُفق كذ� �ىل ٔأن ُجتمع أ��داث الرئيس�ية وأ��داث  من ثالثة ٔأجزاء يه: الفئة وأ��داث الرئيس�ية وأ��داث املفّص�.

 املفّص� الوجهية يف الفئة ذاهتا، ؤأن توضع أ��داث الرئيس�ية يف املرتبة أ�وىل مضن الفئات املعنية.

 �ىل سبيل املثال،

 [الفئة]

 ٕاهناء الطلب •

 [أ��داث الرئيس�ية]

 الطلب ُمهنيى •

 [أ��داث املفّص�]

 الطلب مسحوب •

 عترب مسحو� ٔأو مرتواك ٔأو منقيض املدةالطلب يُ  •

 الطلب مرفوض عقب الفحص •

• ...... 

 القضا� العالقة

 يف وقت ٕا�داد هذه الوثيقة، تعكف فرقة العمل �ىل معاجلة القضا� العالقة التالية: .16

 ما ٕاذا اكن ينبغي ٔأن �كون أ��داث الرئيس�ية ٕالزامية ٔأم ال؛ (ٔأ)

 �رخي أ��داث؛ وما ٕاذا اكن ينبغي تبادل موجز ٔأو (ب)

 وما يه التوصية الواجب تقدميها ف� خيص توا�ر تبادل البيا�ت اخلاصة �لوضع القانوين؛ (ج)

وما يه مجمو�ات أ��داث اليت ينبغي توفريها: أ��داث الرئيس�ية فقط؛ ٔأو أ��داث الرئيس�ية وأ��داث  (د)
 أ��داث اخلام اليت تنتجها �اليا ماكتب امللكية الصناعية؛املفّص�؛ ٔأو أ��داث الرئيس�ية وأ��داث املفّص� مع 

 وما ٕاذا اكن ينبغي توفري معلومات �نتقال بني املرا�ل (من مر�� ٕاىل مر�� ٔأخرى) مع أ��داث ٔأم ال؛ (ه)
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 وأ�وصاف اخلاصة �ملرا�ل الست؛ (و)

 وقامئة أ��داث املفّص�. (ز)

 خطة العمل

. و�ى ٕا�داد قامئة 2016مرشوع قامئة أ��داث املفّص� يف اجلزء أ�ول من �ام تعزتم فرقة العمل اس�تكامل  .17
أ��داث، يعزتم ٔأعضاء فرقة العمل ٔأيضا مقارنة ٔأ�داث الوضع القانوين الفعلية، اليت تعّممها ماك�هبم �اليا، مبرشوع أ��داث 

ٕاذا اكن ميكن ٕادراج ٔأ�دا�م الفعلية يف قامئة  املعيارية، ٔأي أ��داث الرئيس�ية وأ��داث املفّص�، من ٔأ�ل معرفة ما
 أ��داث املعيارية.

وبغرض اس�تكامل قامئة أ��داث املعيارية ومناقشة القضا� العالقة، ستنّظم فرقة العمل اج�عها املبارش (اج��اهتا  .18
 .2016املبارشة) يف �ام 

 ٕاىل ما ييل: ٕان اللجنة مدعوةٌ  .19

قة إال�اطة �لام بنتاجئ معل فر  (ٔأ)
العمل املعنية �لوضع القانوين وتقر�ر املرشف �ىل 

 فرقة العمل، �ىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة؛

والتعليق �ىل أ��داث الرئيس�ية  (ب)
ٔأ�اله، والواردة يف املرفق  12املشار ٕا�هيا يف الفقرة 

 الثاين من هذه الوثيقة.

 [ييل ذ� املرفق أ�ول]
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 [ييل ذ� املرفق الثاين]

النموذج العام لمعالجة البراءات

الطلب مودع
الطلب موقف

الملكية حق 
الفكرية ممنوح

الفحص مطلوب

المنح مطلوبما قبل استعراض 

الفكرية ممنوحالملكية حق 

الفكرية حق الملكية استعراض 
مطلوب

الطلب موقف

الطلب محيا من جديد

أ

أ

أ

أ

أ

اإليداع

المنح

ء 
نها

اإل
)

مل
حت

الم
(

الفحص

ما قبل المنح

ما بعد المنح

ما بعد الفكرية ُمبقى عليه عقب استعراض الملكية حق 
المنح 

):أحداث(أ 
الوثيقة منشورة؛1.
أو الوثيقة ُمعّدلة؛2.
بيانات الطرف ُمغّيرة؛أو 3.
أو معلومات الترخيص ُمدّونة؛4.
أو الرسوم ُمسّددة؛ 5.
.أو المهلة ُممّددة6.

يتجاوز مدة حق الملكية الفكريةحماية ممنوحة بما 

الطلب محيا من جديد

الفكرية ساقط الملكية حق 

الفكرية مردودالملكية  حق 

الفكرية ساقطالملكية حق 

حق /الطلب
الفكرية الملكية  

دائمةُمنهى بصفة 
المنح مطلوبما قبل استعراض 

الطلب موقف

الطلب محيا من جديد 

سار ُمنهى/غير سار
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 أ��داث الرئيس�ية ال�نية عرش

: ٕايداع طلب وطين ٔأو ٕاقلميي ٔأو بدء املعاجلة اخلاصة �ملر�� الوطنية بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن مودع الطلب .1
 الرباءات �ى مكتب وطين ٔأو ٕاقلميي للملكية الفكرية.

حسب من قبل املودع (املود�ني)، : ٔأوِقف الطلب نتي�ة رفض صادر عن مكتب امللكية الفكرية، ٔأو موقف الطلب .2
ٔأو �دم املعاجلة ٔ�س�باب �دة مهنا، مثال، �دم �سديد الرسوم ٔأو �دم الرد �ىل ٔأ�د ٕاجراءات املكتب يف غضون املدة 

 احملّددة.
 : ٔأعيد ٕاحياء الطلب.من �ديد حميا الطلب .3
 ُطلب حفص الطلب.: مطلوب الفحص .4
ا�رتاض،  اض ما قبل املنح، مثل اس�تعراض طعن ٕاداري ٔأو: ُطلب ٕاجراء اس�تعر مطلوب اس�تعراض ما قبل املنح .5

 ٔ�غراض الرّد �ىل قرار صادر عن مكتب امللكية الفكرية ا�تص.
ذ� ُمنحت الرباءة، ٔأو يُعزتم منحها، بعد ٕاجراءات الفحص ٔأو ٕاجراءات ما قبل املنح و : ممنوح حق امللكية الفكرية .6

 اكم� ٔأو ُمعّد�. بصورة
) PTE) ٔأو متديد مدة الرباءة (PTAمت منح �سوية مدة الرباءة (ت�اوز مدة حق امللكية الفكرية: مبا ي ممنو�ة حامية  .7
 شهادة امحلاية التمكيلية. ٔأو
سقط حق امللكية الفكرية �سبب انقضاء مدته ٔأو ٕابطا� ٔأو الت�يل عنه ٔأو �دم �سديد : ساقط حق امللكية الفكرية .8

 �رتاض بعد املنح.�طعن ٔأو يف �ال ال، مثل ما يمت �� احلقرمس الت�ديد ٔأو نتي�ة اس�تعراض 
 : مت رّد حق امللكية الفكرية بعد سقوطه.مردود حق امللكية الفكرية .9

: ُطلب ٕاجراء اس�تعراض ما بعد املنح، مثل ما يمت يف �ال الطعن مطلوب اس�تعراض حق امللكية الفكرية .10
 ��رتاض ٔأو ٕا�ادة الفحص. ٔأو

معّد�  ٔأبقي �ىل حق امللكية الفكرية بصورة اكم� ٔأوعقب اس�تعراض ما بعد املنح:  �ليهُمبقى حق امللكية الفكرية  .11
 عقب اس�تعراض ذ� احلق.

 بصفة دامئة: ٔأهن�ي الطلب ٔأو حق امللكية الفكرية بصفة دامئة.ُمهن�ى الطلب ٔأو حق امللكية الفكرية  .12
 ة.ٔأد�ل تعديل ٔأو تصحيح �ىل وثيقة الطلب ٔأو الرباء: ُمعّد� الوثيقة .13
 الوثيقة منشورة: �رش مكتب امللكية الفكرية املعين الطلب ٔأو الرباءة ٔأو املعلومات الببليوغرافية. .14
�ىل البيا�ت اليت حتّدد أ�طراف املعنية �لطلب ٔأو حق امللكية الفكرية، مثل امس تغيري بيا�ت الطرف ُمغّرية: ٔأد�ل  .15

 ٔأو عنوان املودع ٔأو ا�رتع ٔأو املمثل ٔأو املا�.
ٔأو الضامن التأٔمني العيين اصة �لرتاخيص ٔأو علومات الرتخيص ُمدّونة: ُدّونت معلومات الرتخيص، مثل املعلومات اخلم .16

 ٔأو الرهن.
 امله� ُممّددة: متديد �� ٔأو مواص� املعاجلة ٕالجناز إالجراء الالزم، مثل �سديد الرسوم ٔأو اس�تكامل مواصفة. .17
 رمس الت�ديد ٔأو رمس احملافظة. الرسوم ُمسّددة: ُسّددت الرسوم، مثل .18

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]
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