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 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة 

 
 عشرة الثامنةالدورة 

ىل  أأكتوبر 31جنيف، من   2016 نومفرب 4اإ
 
 

 آلية لتحديث قاعدة البيانات بشأن المرونةاالقتراح المعدل بشأن 

عدادمن  مانة اإ  الأ

أ لية بعنوان "CDIP/17/5  الوثيقة عرشة السابعةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف دورهتا انقشت   1.
لإضافة التداعيات املالية الناش ئة عن  الوثيقةالأمانة أأن تراجع  من اللجنةالمتست و  ".لتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة

 .مالحظات من الأعضاء ادلول أأبدته ما ضوء يف اثلث خيار عن البحث أأيضااخليارين الواردين فهيا و 

يف دورهتا السادسة عرشة  اللجنةمن  لطلب اس تجابة   CDIP/17/5 الوثيقة أأعدتالأمانة التذكري بأأن  وجيدر  2.
 تعليقاتال يأأخذ يف احلس بان  منتظام حتديثا الفكرية امللكية نظام يفتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة ب  تسمح أ لية قارا ل

 .الأعضاء ادلول الواردة من

.3 .املذكورة لتحديث قاعدة البياانتاقارا  معدل مرفق هذه الوثيقة  يف يردوعليه،  

ىل   ن اللجنة مدعوة اإ املعلومات النظر يف اإ 4.
 ه الوثيقة.الواردة يف مرفق هذ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 خلفية أأول .

لهيا لحقا بعبارة "قاعدة البياانت"(  رشتن    قاعدة البياانت بشأأن املرونة يف نظام امللكية الفكرية )املشار اإ 1.
 :عرشة السادسة دورهتا يف اللجنة عليه اتفقت كام 2013 يونيو يف

development/en/agenda/flexibilities/search.jsp-http://www.wipo.int/ip 

وعرضت عىل اللجنة يف دورهتا يف دورهتا اخلامسة عرشة بتحديث قاعدة البياانت  الأمانة الامتس اللجنة ونفّذت  2.
 .CDIP/16/5 يف الوثيقة يردالسادسة عرشة تقريرا عن التحديث 

ولية قضائية  202حكام من  1371 احلايل اذلي يضم حمتوى القاعدةالضوء عىل مجةل من الأمور مهنا وأألقى التقرير   3.
 .CDIP/13/10 Revو .CDIP/7/3 Addو .CDIP/5/4 Rev خمتارة مس متدة من الواثئق التالية:

الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد بشأأن  CDIP/15/6 Corr. و
 :عىن تكل الأحاكم مبواطن املرونة الأربعة عرشة التاليةوت   .الصعيد الوطين والإقلميي

 ؛الاراخيص الإجبارية والاس تعامل احلكويم ( أأ )

 ؛استنفاد احلقوق ( ب)

 ؛الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري )ج

 ؛الإعفاء لأغراض البحث )د(

 ؛ذج منفعةالاس تثناء من امحلاية كامن )ه(

 ؛الفارات الانتقالية (و)

ماكنية منح الرباءات يف املواد املوجودة يف الطبيعة )ز(  ؛اإ

 ؛مواطن املرونة املتعلقة ابلكشف ) (

 ؛الفحص املوضوعي )ط(

 ؛الرقابة التلقائية من ماكتب الرباءات عىل البنود التعاقدية املنافية للمنافسة املشـروعة )ي(

ماكنية امحلاية برباءةنطاق استبعاد  )ك(  ؛النبااتت من اإ

ماكنية حامية الاخاراعات املتعلقة ابلربجميات أأو استبعادها من ذكل )ل(  ؛اإ

نفاذ الرباءات )م(   ؛املرونة يف تنفيذ العقوابت اجلنائية يف اإ

 .الإجراءات املتصةل ابلأمن الوطين )ما يسمى "الاس تثناء الأمين"( )ن(

أ لية تسمح بتحديث قاعدة ور أأعاله، المتست اللجنة من الأمانة أأن تقار  يف دورهتا التالية وعند مناقشة التقرير املذك  4.
 .البياانت بشأأن املرونة يف نظام امللكية الفكرية حتديثا منتظام يأأخذ يف احلس بان التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء

ىل اللجنة يف دورهتا السابعة عرشة خيارين حممت  يف  يردانبشأأن املرونة لني لتحديث قاعدة البياانت وقدمت الأمانة اإ 5.
لإضافة التداعيات املالية  أأن تراجع الاقارا  وبعد النظر يف الوثيقة المتست اللجنة من الأمانة. CDIP/17/5 الوثيقة

 .اخليارين والبحث عن خيار اثلث يف ضوء ما أأبدته ادلول الأعضاء من مالحظاتلك من الناش ئة عن 
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ىل أأن من غري املمكن حاليا تقيمي انتظام التحديث   املهم مباكن ضامن أأل درج يف قاعدة البياانت، من س ي   اذليونظرا اإ 6.
ىل اس تخدام موارد املنظمة البرشية واملالية اس تخداما غري فّعال. وعليه،  قاعدة البياانت حتديثتؤدي أ لية  اخليارات  عتربت  اإ

 س تجيب لحتياجات ادلول الأعضاء.ت و  ةمكحم   اولكهن ةخفيف ياتأ ل  ةالتالي

 أ لية لتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة .اثنيا

 اخليار الأول

د  .7 مبوجبوالواردة يف قاعدة البياانت، املرونة واطن أأحاكهما الوطنية املتعلقة مب بتحديثاتادلول الأعضاء الأمانة  تزّوِّ
 رمسي. تبليغ

ىلادلول الأعضاء من يشري التحديث )أأو التحديثات( املبلّغ وميكن أأن   .8 :ما ييل اإ

دراهجا يف قاعدة البياانت "1"  ؛تعديل مادة أأو أأكرث س بق اإ

 .يف القانون الوطين وتتعلق مبواطن املرونة الواردة يف قاعدة البياانت حديثال سابق لها ومعمتدة مادة أأو أأكرث  "2"

. وي ذكر ”Updates by Member States“يف قاعدة البياانت حتت ركن جديد يسّمى فورا وي درج التحديث املبلّغ   9.
النطاق واملعايري اليت اعمتدهتا اللجنة عند مناقشة أأوجه يف ذكل الركن بوضو  أأن الأمانة مل تفحص الأحاكم املبلّغة للتأأكد من 

 .1املرونة احملددة

ىل اللجنة وترفع الأمانة تقريرا س نواي   ىل اليت أأضافهتا ادلول الأعضاء  حديثاتابلتاإ .10 البياانت. قاعدةاإ

.11 وفامي ييل تقدير ابملزيانية الالزمة لتنفيذ هذا اخليار: 

 الس نةتلكفة متكررة مخلسة حتديثات يف  تلكفة غري متكررة

 فرناك سويرساي 4,120: ةالإداري الأعامل فرناك سويرساي 36,833التطوير التقين: 

ىل منصة جديدة. ونذكِّّ وتغطي اللكفة غري   ر بأأنه كام أأشارت الأمانة يف ادلورة املتكررة الهجرة من قاعدة البياانت اإ 12.
ضافة بياانت جديدة عىل حنو  أأراكنالسابعة عرشة للجنة، هذه الهجرة رضورية لإضافة  ىل قاعدة البياانت واإ جديدة اإ

 وأأعظم. أأرسع

ضافة مخسة حتديثات  ةقعاملتو  ةالإداري الأعاملأأما التلكفة املتكررة فتغطي   .13 .الس نةيف افاراضية عند اإ

 اخليار الثاين

د ادلول الأعضاء الأمانة   .14 مبوجباملرونة الواردة يف قاعدة البياانت، واطن أأحاكهما الوطنية املتعلقة مببتحديثات تزّوِّ
 رمسي. تبليغ

                                                
1

ىل أأن قاعدة البياانت تتضمن حاليا أأحاكما مس متدة من الواثئق املعّدة بشأأن   مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف أأرشان أأعاله اإ
 .CDIP/15/6و CDIP/13/10 Revو .CDIP/7/3 Addو CDIP/5/4 الواثئق، أأي ين والإقلمييوتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوط
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ىلالتحديث )أأو التحديثات( شري ي ميكن أأن و   .15 :ما ييل املبلّغ من ادلول الأعضاء اإ

دراهجا يف قاعدة البياانت؛ "1"  تعديل مادة أأو أأكرث س بق اإ

 يف القانون الوطين وتتعلق مبواطن املرونة الواردة يف قاعدة البياانت. حديثال سابق لها ومعمتدة مادة أأو أأكرث  "2"

لهيا لتتأأكد من أأنه )أأو التحديثات الواردة( التحديث الواردتفحص الأمانة و   واملعايري اليت اتفقت  امتىش فعال والنطاقي اإ 16.
 علهيا اللجنة أأثناء مناقشة موطن املرونة املعين.

ذا تبنّي أأن املواد ف  الأمانة تكل الأحاكم يف قاعدة البياانت يف غضون تنرش  تامتىش والنطاق واملعايري، احملّدثةاإ 17.
 أأشهر. س تة

ىل تعديل يف مادة أأو أأكرث ترد ابلفعل يف قاعد  ذا أأشارت املواد احملدثة اإ حملدثة حمل املادة ة البياانت، حتل املادة اواإ 18.
ن أأ  ىل القامئة. واإ هنا تضاف حتت أأوجه املرونة ذات الصةل الواردة يف قاعدة البياانت.لها سابق ل مادةشارت املواد احملدثة اإ  ، فاإ

ذا تبنّي أأن املواد احملدثة ل   لهي تامتىش والنطاق واملعايريواإ دلوةل العضو املعنية الأس باب  أأعاله، تبلّغ الأمانة ااماملشار اإ 19.
دراهجا يف قاعدة البياانت. ىل العدول عن اإ  ادلاعية اإ

ىل اللجنة   .20 .بنتاجئ الفحصوترفع الأمانة تقريرا س نواي اإ

.21 :وفامي ييل تقدير ابملزيانية الالزمة لتنفيذ هذا اخليار 

 تلكفة متكررة مخلسة حتديثات يف الس نة تلكفة غري متكررة

 فرناك سويرساي 36,833التطوير التقين: 

 

 فرناك سويرساي 16,767الأعامل القانونية: 

 فرناك سويرساي 16,283: الأعامل الإدارية

 

 فرناك سويرساي 050,33الإجاميل: 

ىل منصة جديدة، ولكن لتزال الهجرة مس تحبة   وجدير ابذلكر أأن هذا اخليار ل يتضمن أأساسا جهرة قاعدة البياانت اإ 22.
ضافة البياانت اجلديدة لأن  ن وافقت اللجنة ع هممة شاقةالنظام احلايل  ابس تخداماإ ىل هذا اخليار فعلهيا أأن ترشد وبطيئة. واإ

نشاء منصة جديدة كام هو مقدر يف التلكفة غري املتكررة املذكورة أأعاله. بشأأنمانة الأ  ماكنية اإ  اإ

ه دحسب طول احلمك املبلغ وتعقيهذا الرمق وقد خيتلف يف الس نة افاراضية سة حتديثات مخل سبت اللكفة املتكررة وح    23.
 أأو أأي عنارص أأخرى غري متوقعة قد تطرأأ أأثناء التقيمي.

 اخليار الثالث

أأبدته ادلول ضوء ما  يفاللجنة يف دورهتا السابعة عرشة للبحث عن خيار اثلث من هذا اخليار اس تجابة للامتس  ُأعِّّد
ضافة التحديثات املضافة  لأنهار بني عنارص من اخليارين الأول والثاين . وميزج هذه اخليالأعضاء من مالحظات ىل اإ يسعى اإ

 جديد يف قاعدة البياانت وحفص هذه الأحاكم لحقا من جانب الأمانة. ركنمن ادلول الأعضاء يف 
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د ادلول الأعضاء الأمانة بتحديثات أأحاكهما الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة الواردة يف   قاعدة البياانت، مبوجب تزّوِّ 24.
 تبليغ رمسي.

ىل املبلّغ (التحديثاتالتحديث )أأو شري ي وميكن أأن   .25 :ما ييل من ادلول الأعضاء اإ

دراهجا يف قاعدة البياانت؛ "1"  تعديل مادة أأو أأكرث س بق اإ

 قاعدة البياانت.يف القانون الوطين وتتعلق مبواطن املرونة الواردة يف  حديثال سابق لها ومعمتدة مادة أأو أأكرث  "2"

. وي ذكر "Updates by Member States"ركن جديد يسّمى  حتتوي درج التحديث املبلّغ فورا يف قاعدة البياانت   26.
من الأشاكل بأأي شلك  ل يعكسهذا هذه الأحاكم أأدرجت بناء عىل الامتس من ادلوةل العضو و يف ذكل الركن بوضو  أأن 

 مناقشة أأوجه املرونة احملددة. أأثناء اللجنةق واملعايري اليت اعمتدهتا للتأأكد من النطاأأجرته املنظمة  تقيامي

.27 ين أأعاله.املذكورلتتأأكد من أأنه يامتىش فعال والنطاق واملعايري الفحص الأمانة  جتريو  

ذا تبنّي أأن املواد احملّدثة تامتىش والنطاق واملعايري،   ركن  املواد احملدثة منالأمانة يف غضون س تة أأشهر تكل  تنقلفاإ 28.
"Updates by Member States"  ىل حاكم القامئةاخملصص لقسم ال اإ  .قاعدة البياانتيف  لأ

ىل تعديل يف مادة أأو أأكرث ترد ابلفعل يف قاعدة البياانت، حتل املادة ا  ذا أأشارت املواد احملدثة اإ حملدثة حمل املادة واإ 29.
ن  هنا أأ القامئة. واإ ىل مادة غري سابقة، فاإ  تضاف حتت أأوجه املرونة ذات الصةل الواردة يف قاعدة البياانت.شارت املواد احملدثة اإ

ذا تبنّي أأن املواد احملدثة ل تامتىش والنطاق واملعايري   هنا تبقى يف ركن واإ ما مل  "Updates by Member States"فاإ 30.
زالهتا.رصاحة تلمتس ادلوةل العضو املعنية   اإ

ىل اللجنة وترفع الأمانة تقريرا س نواي   ىل خمتلف أأراكن ادلول الأعضاء  اليت قدمهتات ابلتحديثااإ ضافهتا اإ قاعدة واإ 31.
 البياانت.

.32 وفامي ييل تقدير ابملزيانية الالزمة لتنفيذ هذا اخليار: 

 تلكفة متكررة مخلسة حتديثات يف الس نة تلكفة غري متكررة

 فرناك سويرساي 36,833التطوير التقين: 

 

 فرناك سويرساي 16,767الأعامل القانونية: 

 فرناك سويرساي 16,283: الأعامل الإدارية

 فرناك سويرساي 050,33الإجاميل: 

سة حتديثات املتعلقة ابلتطوير التقين ملنصة جديدة والتلكفة املتكررة مخل  لكفة غري املتكررةتال يشمل اجلدول أأعاله و   33.
أأي عنارص أأخرى غري متوقعة حسب ه أأو يدوقد ختتلف اللكفة املتكررة حسب طول احلمك املبلغ وتعق  .الس نةيف افاراضية 

 قد تطرأأ أأثناء التقيمي.
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.34 عىل فرضية القامئةالواردة يف اخليارات الثالثة أأعاله التلكفة املتكررة وميكن أأن تس توعب املوارد احلالية يف املنظمة  
ن زادت التحديثات الواجب معاجلهتا يف ولكن مخسة حتديثات يف الس نة  حاجة  تطرأأ أأعاله، قد أأي من اخليارات املوحضة اإ

ىل  ضافية.اإ  موارد برشية ومالية اإ

ىل أأن التحديثات س تضاف  أأعاله، ةالوارداخليارات وأأاّي  اكن قرار اللجنة يف   ىل قاعدة البياانت  فقطجتدر الإشارة اإ اإ 35.
 .عىل حالهاوأأن الواثئق املرجعية احلالية وأأية واثئق أأخرى ذات صةل س تظل 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


