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التارخي 27 :أأغسطس 2015

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السادسة عشرة

جنيف ،من  9اإىل  13نومفرب 2015
تقرير عن حتديث قاعدة البيانات بشأن املرونة

من اإعداد ا ألمانة
 .1المتست اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا اخلامسة عرشة من ا ألمانة حتديث قاعدة البياانت
بشأأن املرونة وتقدمي تقرير عن ذكل يف ادلورة املقبةل للجنة.
 .2وعليه ،حيتوي مرفق هذه الوثيقة عن حتديث قاعدة البياانت املتاحة عىل املوق الإلكرتوين للمرونة يف نظام امللكية
الفكرية عىل العنوان.http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/ :

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

حتديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة
معلومات أأساس ية
اتفقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا السادسة عىل اإنشاء صفحة اإلكرتونية خمصصة ملواطن
املرونة يف نظام امللكية حتتوي عىل ما ييل:
" "1خارطة طريق حتتوي عىل اإرشادات بشأأن معل الويبو عىل مواطن املرونة يف القطاعات املوضوعية واللجان
اخملتصة؛
" "2قاعدة بياانت حتتوي عىل أأحاكم بشأأن الترشيعات الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية،
فضال عن معلومات حول التجارب واحلالت الإفرادية الوطنية يف تنفيذ املرونة عىل الصعيد الوطين؛
 "3روابط اإىل ا ألدبيات واملراج عن مواطن املرونة من اإعداد ا ألمانة وخرباء بتلكيف من الويبو ،وروابط اإىل
مراج عن مواطن املرونة من اإعداد املنظامت ادلولية ا ألخرى املعنية؛
" "4املواد والنتاجئ املتحصةل من الندوات وحلقات العمل و أأنشطة العمل التقنية للويبو حول مواطن املرونة.
وقدّمت ا ألمانة اإىل اللجنة يف دورهتا الثامنة قاعدة البياانت يف اإصدارها التجرييب .ومشلت معلومات عن مواطن املرونة
املتصةل ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقلميي ،كام وردت يف
الوثيقة  .CDIP/5/4 Rev.وتتعلق تكل املعلومات مبواطن املرونة التالية:
•
•
•
•
•

الرتاخي الإجبارية والاس تعامل احلكويم
استنفاد احلقوق
الاس تثناء ألغراض الفح الإداري
الإعفاء ألغراض البحث
الاس تثناء من امحلاية كامنذج منفعة

وقدّمت ا ألمانة اإىل اللجنة يف دورهتا التاسعة برانمج معل بشأأن مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية – عنارص جديدة
راقرتحت يف ادلورة الثامنة للجنة ،كام ورد يف الوثيقة  ،CDIP/9/11نزول عند طلب ادلول ا ألعضاء يف ادلورة الثامنة
للجنة .وانقشت اللجنة الوثيقة واتفقت عىل نقاط من بيهنا أأن تضيف اإىل قاعدة البياانت املعلومات اليت تقدهما ادلول
ا ألعضاء عن جتارهبا العملية يف تنفيذ مواطن املرونة.
ويف ادلورة العارشة ،انقشت اللجنة خطوات اإضافية يف برانمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية ،كام ورد يف
الوثيقة  .CDIP/10/10والمتست ا ألمانة التوجيه حول مضمون قاعدة البياانت .ومت التوصل اإىل توافق للآراء حول ا ألنواع
التالية من املعلومات الواجب اإدراهجا يف قاعدة البياانت:
• روابط حتيل اإىل قضااي احملامك واملقالت الأاكدميية وادلراسات الإفرادية اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء؛
• واملواد املكتوبة أأو املعدة بتلكيف من الويبو أأثناء أأنشطة املساعدة التقنية ادلورية للمنظمة؛
• والواثئق والعروض الصادرة عن الندوات اليت تنظمها الويبو أأثناء أأنشطة املساعدة التقنية ادلولية للمنظمة.
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اإنشاء قاعدة البياانت
أأصبحت قاعدة بياانت املرونة متاحة عىل الإنرتنت يف يونيو  ،2013ويه متكن ادلول ا ألعضاء من النفاذ اإىل "قامئة مفتوحة
من مواطن املرونة املس تعمةل ،ويه الرتاخي الإجبارية والاس تعامل احلكويم؛ واستنفاد احلقوق؛ والإعفاء ألغراض البحث؛
والاس تثناء ألغراض الفح الإداري؛ ومناذج املنفعة".
و أأاتحت ا ألمانة أأيضا عىل الصفحة الإلكرتونية للمرونة املواد املكتوبة أأو املعدة بتلكيف من الويبو أأثناء أأنشطة املساعدة
التقنية ادلورية للمنظمة ،مبا فهيا مواد الندوات.

التحديث والوض الراهن
بناء عىل طلب اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة ،خضعت قاعدة بياانت املرونة للتحديث هبدف اإضافة ما ييل:
أأول  954حكام قانونيا جديدا مس تخرجا من واثئق مواطن املرونة املتصةل ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد
ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقلميي ،كام وردت يف الواثئق CDIP/7/3 Add.
و CDIP/13/10و .CDIP/15/6وتتعلق تكل املعلومات مبواطن املرونة التسعة التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الفرتات الانتقالية
اإماكنية منح الرباءات يف املواد املوجودة يف الطبيعة
مواطن املرونة املتعلقة ابلكشف
الفح املوضوعي
الرقابة التلقائية من ماكتب الرباءات عىل البنود التعاقدية املنافية للمنافسة املشـروعة
نطاق استبعاد النبااتت من اإماكنية امحلاية برباءة
اإماكنية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات أأو استبعادها من ذكل
املرونة يف تنفيذ العقوابت اجلنائية يف اإنفاذ الرباءات
الإجراءات املتصةل اب ألمن الوطين (ما يسمى "الاس تثناء ا ألمين")

اثنيا جداول فئات خمتلف ا ألحاكم حول مواطن املرونة احملددة الواردة يف الواثئق املذكورة أأعاله.
تضم قاعدة البياانت حاليا  1371حكام بشأأن ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة من  202أأنظمة قانونية
خمتارة .ومتكن املس تخدم من البحث يف  14نوعا من أأنواع املرونة ويه:
 .1الرتاخي الإجبارية والاس تعامل احلكويم
 .2استنفاد احلقوق
 .3الاس تثناء ألغراض الفح الإداري
 .4الإعفاء ألغراض البحث
 .5الاس تثناء من امحلاية كامنذج منفعة
 .6الفرتات الانتقالية
 .7اإماكنية منح الرباءات يف املواد املوجودة يف الطبيعة
 .8مواطن املرونة املتعلقة ابلكشف
 .9الفح املوضوعي
 .10الرقابة التلقائية من ماكتب الرباءات عىل البنود التعاقدية املنافية للمنافسة املشـروعة
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.11
.12
.13
.14

نطاق استبعاد النبااتت من اإماكنية امحلاية برباءة
اإماكنية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات أأو استبعادها من ذكل
املرونة يف تنفيذ العقوابت اجلنائية يف اإنفاذ الرباءات
الإجراءات املتصةل اب ألمن الوطين (ما يسمى "الاس تثناء ا ألمين")

وميكن للمس تخدمني تصفّح املعلومات من خالل جداول فئات خمتلف ا ألحاكم املتعلقة مبواطن املرونة املذكورة أأعاله.

اإحصاءات الاس تخدام قبل التحديث
جتدر الإشارة يف هذا الصدد أأنه منذ اإنشاء قاعدة البياانت يف يونيو  2013حىت مرحةل ما قبل التحديث يف يونيو ،2015
زار  77من املتصفحني قاعدة بياانت املرونة ،و 43مهنم اكنوا زوارا غري متكررين أأو زوارا ألول مرة .وبلغ معدل ارتداد الزوار
 ،%50مما يعين أأن نصف املتصفحني تركوا صفحة قاعدة البياانت دون الاطالع عىل أأية مواد أأخرى فهيا .واكن معدل
اخلروج  .%19.48وهذه النس بة يه معدل عدد املتصفحني اذلين يرتكون قاعدة البياانت بعد تصفّحها ،ول تويح ابلرضورة
بأأهنم مل يطلعوا قبلها عىل صفحات أأخرى يف املوق نفسه.
[هناية املرفق والوثيقة]

