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الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  11اإىل  15أأبريل 2016

آلية لتحديث قاعدة البيانات بشأن املرونة

من اإعداد ا ألمانة
 .1المتست اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا السادسة عرشة من ا ألمانة اقرتاح ألية تسمح
بتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة يف نظام امللكية الفكرية حتديثا منتظام يأأخذ يف احلس بان التعليقات الواردة من
ادلول ا ألعضاء.
.2

وعليه ،نقرتحنا يف مرفق هذه الوثيقة خيارين ممكنني لتحديث قاعدة البياانت.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل النظر يف املعلومات
الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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أأو ًل .خلفية
ّ .1مت نرش قاعدة البياانت بشأأن املرونة يف نظام امللكية الفكرية (املشار اإلهيا لحقا بعبارة "قاعدة البياانت")
يف يونيو  2013كام اتفقت عليه اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة:
 .http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jspوحتتوي قاعدة البياانت عىل
قامئة مبواطن املرونة وردت سابقا يف الوثيقة  CDIP/5/4 Revاملعنونة مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين
متعدد ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقل ميي .ويه:
(أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

الرتاخيص الإجبارية والاس تعامل احلكويم؛
استنفاد احلقوق؛
الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري؛
الإعفاء ألغراض البحث؛
الاس تثناء من امحلاية كامنذج منفعة.

 .2ونف ّذت ا ألمانة الامتس اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة بتحديث قاعدة البياانت لتشمل أأحاكما قانونية جديدة
مس متدة من الواثئق  CDIP/7/3 Addو CDIP/13/10 Revو CDIP/15/6بشأأن "مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات
يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقلميي" ما يتعلق مهنا مبواطن املرونة
التسعة التالية:
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
(ك)
(ل)
(م)
(ن)

الفرتات الانتقالية؛
اإماكنية منح الرباءات يف املواد املوجودة يف الطبيعة؛
مواطن املرونة املتعلقة ابلكشف؛
الفحص 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").

 .3مث أأضيفت اإىل قاعدة البياانت جداول بفئات خمتلف ا ألحاكم املتعلقة مبواطن حمددة من املرونة كام وردت يف الواثئق
املذكورة أأعاله.
 .4واكنت اللجنة قد انقشت يف دورهتا السادسة عرشة "تقرير ًا عن حتديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة" .وورد التقرير
يف الوثيقة  .CDIP/16/15وبرز فيه من مضن ما برز أأن قاعدة البياانت حتتوي حاليا عىل  1371حكام قانونيا من  202من
ا ألنظمة القضائية ،وتتعلق تكل ا ألحاكم مبواطن املرونة ا ألربعة عرش املذكورة سالفا .والمتست اللجنة من ا ألمانة أأن تقرتح
علهيا يف دورهتا املقبةل ألية تسمح بتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة يف نظام امللكية الفكرية حتديثا منتظام يأأخذ يف
احلس بان تعليقات ادلول ا ألعضاء.
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 .5ونظرا اإىل أأن من غري املمكن حاليا تقيمي انتظام التحديث يف أأحاكم القوانني الوطنية اليت تُدرج يف قاعدة البياانت،
من املهم مباكن ضامن أأل تؤدي ألية حتديث قاعدة البياانت اإىل اس تخدام موارد املنظمة الشرشية واملالية اس تخداما غري ف ّعال.
وعليه ،يُعترب اخلياران التاليان أليتني قليليت الثقل ولكهنام حمكتان تس تجيبان لحتياجات ادلول ا ألعضاء.

اثنيا .ألية لتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة
اخليار ا ألول
تزود ادلول ا ألعضاء ا ألمانة بتحديثات أأحاكهما الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة والواردة يف قاعدة البياانت ،مبوجب
.6
ِّّ
تبليغ رمسي.
 .7ويُدرج التحديث املبلّغ يف قاعدة البياانت حتت ركن جديد يس ّمى ” .“Updates by Member Statesويُذكر يف
ذكل الركن بوضوح أأن ا ألمانة مل تفحص ا ألحاكم املبلّغة للتأأكد من انامتهئا اإىل موطن املرونة احملال اإليه.
 .8اإذن تظهر يف قاعدة البياانت ا ألحاكم املوجودة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية واليت تكون مراجعها الواثئق املتعلقة
ابملرونة اليت انقش هتا اللجنة ،1كام تظهر يف ركن أخر من قاعدة البياانت التحديثات املبلّغة من ادلول ا ألعضاء.
.9

وترفع ا ألمانة اإىل اللجنة تقريرا س نواي ابلتحديثات املضافة اإىل قاعدة البياانت.

اخليار الثاين
تزود ادلول ا ألعضاء ا ألمانة بتحديثات يف أأحاكهما الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة الواردة يف قاعدة البياانت ،مبوجب
ِّّ .10
تبليغ رمسي.
 .11وميكن أأن تشري التحديثات املبلّغة من ادلول ا ألعضاء اإىل:
" "1تعديل مادة أأو أأكرث س بق اإدراهجا يف قاعدة البياانت؛
" "2ومادة ل سابق لها ومعمتدة جديدا يف القانون الوطين وتتعلق مبواطن املرونة الواردة يف قاعدة البياانت.
 .12فتفحص ا ألمانة التحديث الوارد اإلهيا لتتأأكد من أأنه يامتىش فعال والنطاق واملعايري اليت اتفقت علهيا اللجنة أأثناء
مناقشة موطن املرونة املعين.
 .13فاإذا ّتبني أأن املواد احملدّثة تامتىش والنطاق واملعايري املشار اإلهيا يف الفقرة  12أأعاله ،تبارش ا ألمانة نرش تكل ا ألحاكم
يف قاعدة البياانت يف غضون س تة أأههر.
 .14وإاذا ّتبني أأن املواد احملدثة ل تامتىش والنطاق واملعايري املشار اإلهيا أأعاله ،تبل ّغ ا ألمانة ادلوةل العضو املعنية ا ألس باب
ادلاعية اإىل العدول عن اإدراهجا يف قاعدة البياانت.
 .15وترفع ا ألمانة تقريرا س نواي اإىل اللجنة ابلتحديثات املضافة اإىل قاعدة البياانت.

 1أأرشان أأعاله اإىل أأن قاعدة البياانت تتضمن حاليا أأحاكما مس متدة من الواثئق املعدّة بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف
وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقلميي ،أأي الواثئق  CDIP/5/4و CDIP/7/3 Addو CDIP/13/10 Revو.CDIP/15/6
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 .16ولعل من اجلدير ذكر أأن التحديثات س تضاف اإىل قاعدة البياانت فقط وليس يف الواثئق املرجعية احلالية أأو أأية
واثئق أأخرى تتعلق هبذا املوضوع.
 .17و أأ ّ ًاي اكن قرار اللجنة يف اخليارين الواردين أأعاله ،فقد يتعني مراجعة املوارد الشرشية واملالية اخملصصة لهذا العمل اإذا ما
ّتبني أأن عدد التحديثات أأكرب من أأن تس توعبه قدرات ا ألمانة حاليا.
[هناية املرفق والوثيقة]

