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CDIP/25/INF/4 

  ابلإنلكزيية الأصل:

 2020أأبريل  3 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
ىل  18ن جنيف، م  2020 مايو 22اإ

 للمخرتعني ورواد األعمالدليل عن دليل حتديد االخرتاعات املندرجة ضمن امللك العام: عامة  حملة
عدادوثيقة  رئيس ية، والس يدة روزا مبواي، والس يدة ساراس يجا ابدماانابن، متخصصة بريدو، خبرية  أأو. الس يدة دوان من اإ

زاكوالس يد   .معاونونغ، خباء متخصصون ينب روت  اإ

للمخرتعني ورجال دليل دليل حتديد الاخرتاعات املندرجة مضن املكل العام: " عنعامة  حملةيتضمن مرفق هذه الوثيقة  .1

، اذلي ُأعّد يف س ياق مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية )الوثيقة "الأعامل

CDIP/16/4 Rev. قدم وصفًا ت، كام هملفاهمي الأساس ية املس تخدمة فيوصفًا لغرض ادلليل وا ةالعامه اللمحة قدم هذت(. و

 .عىل حنو فعاللهنج التدريب وأأدواته لس تخدامه 

ىل الإحاطة علاًم  .2 ن اللجنة مدعوة اإ اإ

 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 1للمخرتعني ورواد الأعاملدليل حتديد الاخرتاعات املندرجة مضن املكل العام: دليل 

 ليل ادل عن حملة عامة

ن الغرض من هذا ادلليل هو  ن اكنعىل حتديد  املساعدةاإ ندرج ت  اانفذة، أأم أأهن اتبراء محمية مبوجب ةنمعيّ  اتاخرتاع تما اإ

 يف لك خطوة. الالزمة دوات الأ تدريب و ال حتديد ذكل ويوفر  هياعل اليت ينطوياخلطوات ادلليل  ويرشحمضن املكل العام. 

ن ادلليل  س بل تنفيذ هذه اخلطوات يعرض ومبا أأن حقوق الباءات تقترص عىل النطاق الوطين فقط ومدهتا حمدودة، فاإ

رفاقه مبعلومات  ،وصف تقين اكمل لخرتاع معني ابس تخدام والإطار الزمين ذلكل  س تخدم فهياالبدلان اليت ميكن أأن ي   عنمع اإ

 لك خطوة. ب ذات الصةلالقيود واخملاطر  ادلليل أأيضاً ويبز الاس تخدام. 

 املفاهمي الأساس ية املس تخدمة يف هذا ادلليل

 عىل النحو التايل: )الوحدة الأوىل( ف ادلليل الاخرتاع والباءة واملكل العامعرّ ي  

الخرتاع مزية واحدة ولملشلكة ما.  جديداً  تقنياً  أأو تقدم حالً ، لإجناز معل ماًا جديد هنجاً هو منتج أأو معلية تتيح : الاخرتاع

 لمشلكة.ل تقين ال ل احلعمل ما أأو اللإجناز  يوفر الهنج اجلديدأأو أأكرث تسامه يف احلصول عىل أأثر تقين 

 ق:: متنح الباءة احلقوق يف الاخرتاع احملمي مبوجهبا. وهذه احلقو براءةوجب الاخرتاع احملمي مب

 حتددها مطالبات الباءة؛ -

 سارية يف البدل اذلي منح الباءة؛ -

 انفذة لفرتة حمدودة من الزمن. -

يقاف الآخرين أأو منعهم من  براءة دون موافقته يف البدل اذلي وجب الاخرتاع احملمي مب اس تخدامومتنح الباءة لصاحهبا احلق يف اإ

نحت فيه الباءة، يف أأي وقت اكن ما دامت الباءة   انفذة.م 

. عىل سبيل املثال، قد حتمي براءة سابقة مزية واحدة من الاخرتاع، أأو مزيات براءات متعددةوجب وميكن حامية اخرتاع مب

متعددة منه. وميكن حامية اخرتاع مبوجب براءات متعددة، حبيث حيمي لك مهنا مزية خمتلفة أأو مجموعة من املزيات اليت حيتوهيا 

 املوضوع.

 : الاخرتاع املندرج مضن املكل العام هو:رج مضن املكل العامالاخرتاع املند

 اخرتاع مكشوف عنه للجمهور؛ -

 ل تغطيه أأي حقوق براءات انفذة؛ -

 .اس تخدام هذا الاخرتاع حبرية يف بدل معني ويف وقت حمدد، دون الوقوع عرضة للتعدي عىل الباءة لأي خشصوميكن أأن 

 

                                         
 development/ar/agenda/work_undertaken.html-https://www.wipo.int/ipسي تاح ادلليل الاكمل عىل الرابط التايل:  1

 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/work_undertaken.html
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ذا اكن اخرتاع مندرجًا مضن املكل العام، براءات متعددةوجب ومبا أأنه ميكن حامية اخرتاع مب ن حتديد ما اإ يف بدل معني أأثناء ، فاإ

ذا اكنت هناك  طار زمين حمدد، يتطلب البحث يف واثئق الباءات املنشورة وحتليلها ملعرفة ما اإ براءات انفذة حتتوي  أأياإ

 عىل مطالبات قد حتمي الاخرتاع كلك، أأو حتمي مزية من مزياته.

لبحث يف واثئق الباءات املنشورة وحتليلها ل ادلليل معلية من ثالث مراحل  ميقدّ س تخدام هذا الإطار املفاهميي، واب

  أأدوات حتدد حرية الترصف.ابس تخدام 

 )الوحدة الثانية( الوصف

 مجع املعلومات حول الاخرتاع: -

 أأن يفعل به؟ اخملرتعما يه طبيعة الاخرتاع وماذا خيطط  -

 الاخرتاع؟ اس تخدام اخملرتعخيطط  أأين -

 الاخرتاع؟ اس تخدام اخملرتعمىت خيطط  -

 .اخملطط هل اس تخدامهو وصف الاخرتاع  -

 الثالثة()الوحدة البحث 

ىل أأجزاء وحتديد املزيات اليت سي بحث فهيا. -  تفكيك الاخرتاع اإ

البياانت؛ البدلان؛ الس نة : اللكامت الرئيس ية؛ رموز تصنيف الباءات؛ قواعد هوموارد البحثالت حتديد معام   -

 )الس نوات(؛ اللغة )اللغات(.

حدى مزياته الأساس ية، وحتديد الواثئق  - البحث عن واثئق الباءات اليت تضم مطالبات قد تغطي الاخرتاع أأو اإ

 .اليت قد تكون ذات صةل من أأجل حتليلها

 الرابعة()الوحدة  التحليل

 ذات صةل ابلخرتاع: حتليل لك وثيقة من واثئق الباءة اليت قد تكون -

حتليل املطالبات لتحديد نطاق حقوق الباءات. هل ميكن تفسري املطالبة بطريقة ي فهم مهنا أأهنا تغطي  -

حدى مزياته الأساس ية؟  الاخرتاع كلك أأو اإ

ذا اكن الأمر كذكل، ففي أأي ماكن ل تزال  - حتديد الوضعية القانونية للك براءة مت حتليلها. هل تزال انفذة؟ اإ

ىل مىت؟  بطالها أأو التنازل عهنا و انفذة واإ ذا مل يكن الأمر كذكل، هل انهتت صالحيهتا أأم مت التخيل عهنا أأو اإ اإ

لغاؤها؟ هل وضعها القانوين غامض أأم غري حمدد؟  أأو اإ

متل وتشم جراء التحليل اس تخالصهال النتاجئ اليت حي  اليت غري الرمسي اذلي حيدد حرية الترصف ابس تخدام الأدوات  من اإ

 ادلليل ما ييل: يقدهما

وجود براءات سارية النفاذ حتتوي عىل مطالبات ميكن تفسريها بطريقة ي فهم مهنا أأهنا تغطي الاخرتاع كلك أأو  -

حدى مزياته الأساس ية، يف بدل م  عني ملدة زمنية حمددةاإ

عدم وجود براءات سارية النفاذ حتتوي عىل مطالبات ميكن تفسريها بطريقة ي فهم مهنا أأهنا تغطي الاخرتاع كلك أأو  -

حدى مزياته الأساس ية، يف بدل معني ملدة زمنية حمددة.   اإ



CDIP/25/INF/4 
Annex 
3 
 

 اختاذ قرار هنايئ هبذا الشأأن. اس تحاةل -

دارة اخملاطر لتقليل  حرية الترصفتبطة بعملية حتديد عرض الوحدة اخلامسة احلدود واخملاطر املر وت وتقرتح اسرتاتيجيات اإ

 اخملاطر يف لك مرحةل من العملية.

 والاسرتاتيجيات اس تخدام ادلليل: املهارات والتدريب والأدوات

بياانت الباءات، وهمارات مللكية الفكرية، وقواعد اب ة جيدةعرفم دلهيم أأصالً  أأن الق ّراءمن مبدأأ  ادلليلينطلق  :املهارات

معارف أأساس ية عن الباءات و ؛ معارف أأساس ية عن امللكية الفكرية وحقوقها البحث عن معلومات الباءات، مبا يف ذكل:

يداع طلبات الباءات ومالحقهتا قضائياً مع واليت تشمل وأأنظمهتا،  معارف ، و والغرض مهنا الباءات ووظيفة مطالبات ،لية اإ

اس تخدام اللكامت الرئيس ية  معارف أأساس ية للبحث يف الباءات، مبا يف ذكلو  ؛الباءات الوطنية وادلوليةأأساس ية عن نظم 

نتاجئ  مجعو  القدرة عىل تقيمي واختيار قواعد البياانت بناًء عىل احتياجات البحثو  الت البحثوأأنظمة تصنيف الباءات ومعام  

 .وتنظميها البحث

قد  الق ّراء كونيت فتتح لك وحدة يف ادلليل بقامئة من نقاط التعمل اليت تلخص املعارف واملهارات اليت جيب أأن  :التدريب

ا بعد الانهتاء من دراسة الوحدة. ويقدم ادلليل توضيحات مفصةل للمبادئ اليت تقوم علهيا لك خطوة والعملية املتبعة وهاكتس ب

ىل تزويد الق ّراء هذا التدريب وهيدفاخلطوات.  تكلنفيذ فهيا، وأأمثةل تعلميية تبني كل كيفية ت  تنفيذ ل هارات احرتافية مب  اإ

، مما يسامه يف تعزيز همارات البحث والتحليل اخلاصة اخلاصة ابس تخدام الأدوات اليت حتدد حرية الترصف هممشاريع 

اختاذ العملية، و  بتكل املرتبطةطاء واخملاطر احملمتةل يف فهم القيود والأخ للمساعدة امً قيّ  . ويتيح ادلليل أأيًضا تدريباً ابلباءات

 ، ويساعد عىل معاجلة املفاهمي اخلاطئة الشائعة حول حقوق الباءات واملكل العام.خطوات لإدارة هذه اخملاطر

مرجعية  قوامئ، مبا يف ذكل لس تخدام ادلليل بشلك فعال( املرفقات)الأدوات العملية حيتوي ادلليل عىل عدد من  :الأدوات

؛ )حتليل حرية الترصف( الرابعة)البحث يف حرية الترصف( والوحدة  الثالثة)مجع املعلومات( والوحدة  الثانيةلوحدة لشامةل 

رشادات لتنفيذ الإجراءات احملددة وتوليد منتجات العمل و هيلك لتوفري املطالبات  اولمناذج صياغة التقارير وجدو  للك اإ

واملواد  امئة ابلأدوات واملوارد الإضافية اليت قد تكون مفيدة، مثل منشورات الويبو والأدواتقمرحةل من مراحل العملية؛ و 

 .الإلكرتونيةالتدريبية 

من  للمك الهائل اً . ونظر مواهامتماهت مواحتياجاهت مملهاراهت اً لتعامل مع ادلليل وفقللق ّراء اختيار كيفية اميكن  الاسرتاتيجيات.

ملام  اسرتاتيجيات يقرتح ادلليلاملعلومات املفصةل الواردة،   .مبحتواه ولس تخدامه لتنفيذ مرشوع مالالإ

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 

 


