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 2020أأبريل  3 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
 2020 مايو 22اإىل  18ن جنيف، م

اد األعمال استخدام االخرتاعاتدليل لعام  عرض
ّ
 للمخرتعني ورو

ٌ
 التي آلت إىل امللك العام: دليل

عداد  ،متخصص ُمساِعد خبري ،ڤاس يليوس ڤالهاكيس، والس يد اخلبري املتخصص الأسايس ،جميس ج.كونيلالس يد  من اإ

 .ليا س بيرسو  كومال ابجراشاراي التحرير الس يداتنوساعدهام يف 

ىل املكل العام: دليٌل للمخرتعني ورّواد ليل دل ا  عام ا  عرضيتضمن مرفق هذه الوثيقة  .1 اس تخدام الاخرتاعات اليت أ لت اإ

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

CDIP/16/4 Rev..) طار  لهدفوصفا  العرض العام  ويقدم  .ادلليل نطاقكذكل وحيدد ، هادلليل واإ

ىل الإحاطة علام   .2 ن جلنة التمنية مدعوة اإ اإ

 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 1الأعاملدليل اس تخدام الاخرتاعات اليت أ لت اإىل املكل العام: دليٌل للمخرتعني ورّواد 

 عرض عام لدلليل

ىل املعلومات واملعارف والتكنولوجيات املوجودة يف  الأعامل تمكن الغاية من ادلليل يف مساعدة اخملرتعني ورواد عىل الوصول اإ

عداد املنتجات يف بدلمه. ووجود املعلومات أأو املعارف أأو التكنولوجيا ت املكل العام، والانتفاع هبا يف الاخرتاع والابتاكر واإ

لهيا دون قيود. ويُركِّز هذا ادلليل عىل  يف املكل العام يعين أأهنا ليست مشموةل حبقوق ملكية، بل جيوز لأي خشص النفاذ اإ

املعلومات والتكنولوجيات املُفصح عهنا يف واثئق الرباءات. ونعين بواثئق الرباءات تكل الرباءات املنشورة وطلبات الرباءات 

ىل املعلومات ال رمسية الأخرى املتاحة للجميع بشأأن الرباءات املمنوحة وغري املبتوت فهيا، مثل املعلومات املتاحة من ابلإضافة اإ

ىل منتجاٍت أأو خدماٍت أأو لكتهيام  خالل ماكتب الرباءات أأو احملامك. وأأما العملية اليت تتحول هبا الاخرتاعات والابتاكرات اإ

دة تتضّمن مجموعة  من املهام واخلطوات والقرارات احلامسة فتُسمى "اس تحداث منتجات جديدة"، ويه معلية منضب طة وُمحدَّ

ىل منتجاٍت وخدماٍت قابةٍل للبيع.  اليت تس تخدهما منظمة أأو فرد لتحويل أأفاكر مبدئية اإ

ويوحض هذا ادلليل كيف ميكن اس تخدام املعلومات املُفَصح عهنا يف واثئق الرباءات أأو دمج هذه املعلومات يف منتجات 

عداد هذه املنتجاتجدي ىل  .دة، وتعزيز معليات اإ وهيدف ادلليل اإىل مساعدتك عىل دمج املعلومات واملعارف اليت أ لت اإ

عداده. وميكن أأن يساعدك اس تخدام املعارف املندرجة يف املكل العام اإىل  املكل العام دجما  فعال  يف معلية تصممي املنتج واإ

ة يف ادلليل عىل ىل تعظمي الاس تفادة مما يُستمثر جانب املفاهمي املُوَّضَّ دارية أأكرث استنارة. وسوف يؤدي ذكل اإ  اختاذ قرارات اإ

ىل منتجات اخملرتعني ورواد الأعامل وخدماهتم، مع  دخال حتسينات عىل املنتجات واخلدمات لإضافة قمية اإ من وقت ومال يف اإ

ىل أأدىن حد ممكن. حاط تقليل خماطر انهتاك حقوق امللكية الفكرية للغري اإ ىل اإ علام   ة القارئوهيدف هذا ادلليل، بوجه عام، اإ

ماكانته السوقية ل اب كثري من املوارد املتعلقة ابلرباءات اليت ميكن الاس تعانة هبا عىل اختاذ قرارات مناس بة بشأأن اخرتاعٍ ما واإ

ىل ادلليل ، وهيدف املس تقبلية مل معلومات واثئق الرباءات أأن يكون مبثابة نقطة انطالق موثوق هبا لالإحبار يف عاكذكل اإ

 املتاحة لعامة الناس.

 اإطار ادلليل

ميكن اس تخدام املعلومات واملعارف الواردة يف الرباءات املنشورة وطلبات الرباءات ابلإضافة اإىل غريها من املعارف اليت أ لت 

ر مفهوم منتٍَج ما و/أأو تنقيح ذكل املفهوم و/أأو  ىل املكل العام للمساعدة عىل تصوُّ صياغته يف شلك ما، وحامية فكرة املنتج، اإ

ىل اجلدوى التجارية. طار ادلليل هو اكلآيت: ورمس مساٍر يُفيض به اإ  واإ

ر لسامت ووظائف املنتَج أأو اخلدمة أأو لكهيام ميكن : اس تخدام ما يوجد يف الرباءات من معارف أ لت اإىل املكل العام لوضع تصوُّ

ر ملنتَج أأو خدمة أأو لكهيام اب ىل املكل العام من معارف ُمفَصح عهنا يف الرباءات وطلبات الرباءات رمس تصوُّ س تخدام ما أ ل اإ

 لفحص السامت والوظائف اليت يش متل علهيا املنتج.

                                         
 .development/ar/agenda/work_undertaken.html-https://www.wipo.int/ipسيتاح ادلليل الاكمل يف الرابط التايل:  1

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/work_undertaken.html
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ىل املكل العام يف: ىل فكرة منتج ما أأن يس تفيد من املعلومات واملعارف اليت أ لت اإ  وميكن للمخرتع أأو املبتكر يف بداية توصهل اإ

قبة وأأفاكر نرية ملفهوم منتجه أأو خدمته من املعارف الابتاكرية املُفصح عهنا يف واثئق الرباءات اليت اكتساب رؤى اث -

 تش به مفهوم منتجه أأو خدمته.

اس تغالل التكنولوجيات واملعارف الابتاكرية اليت قد ل تكون محمية مبوجب براءة واحدة أأو أأكرث من الرباءات القابةل  -

نفاذ يف بدله أأو يف بدل  ان أأخرى.لالإ

نفاذ متاحا  لالس تخدام كام  - ترقُّب املوعد أأو البدل اذلي س يصبح فيه اخرتاٌع ُمفصٌح عنه يف براءة قابةل لالإ

يداع طلب الرباءة وفرتة امحلاية املنصوص علهيا يف قوانني الرباءات ولواحئها بتكل الولية  يتضح من اترخي اإ

 القضائية.

ىل نفس جمال الاس تخدام  معرفة ما ُأفِصح عنه يف قسم املراجع - بوثيقة الرباءة من براءات أأخرى ل تنمتي اإ

 ولكهنا قد تتيح فرصة لالطالع عىل التطبيقات املاُمِثةل لتكنولوجياهتا.

حصاءات الرباءات وُأرس الرباءات عىل تقيمي اس تخدامات تكنولوجيا ما قد تؤثر تأأثريا  مبارشا   - الاس تعانة ابإ

 أأو املبتكر.يف املنتج اخلاص ابخملرتع 

املساعدة عىل حتديد اجلدوى احملمتةل للمنتج أأو اخلدمة الذلين جيري وضع تصور هلام من حيث  -

املس تخدمني الهنائيني والأسواق املس هتدفة وما اإىل ذكل مما ُأفصح عنه يف قسم "معلومات أأساس ية عن 

 الاخرتاع" يف الرباءة أأو طلب الرباءة أأو واثئق الرباءات الأخرى.

فاع خالل معلية اس تحداث منتجات جديدة مبا يوجد يف واثئق الرباءات ويف الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات من معارف الانت

ميكن دمع معليات اس تحداث منتجات جديدة ابملعلومات املفيدة املتعلقة ابلأعامل التجارية اليت ُأفِصح : أ لت اإىل املكل العام

ري املتعلقة ابلرباءات اليت تصف تكنولوجيات مشاهبة.عهنا يف واثئق الرباءات والواثئق غ  

د املالمح ملنتج جديد أأو خدمة جديدة أأو لكهيام أأن يسعى اإىل احلصول عىل و  ميكن للمخرتع أأو املبتكر اذلي دليه مفهوم ُمحدَّ

ىل املكل العام من معلومات الرباءات ومعارفها من أأجل:  ما أ ل اإ

التجارية ملفهومه وقمية هذا املفهوم من خالل اس تعراض حمفظة الرباءات اخلاصة الاس تعانة هبا عىل تقدير اجلدوى  -

 ابملنتجات أأو اخلدمات املعروفة املشاهبة.

ذا اكنت املنتجات أأو اخلدمات أأو لكتاهام جديدة عىل منطقة ما أأم مأألوفة  فهيا من خالل البحث عن  - حتديد ما اإ

 اخلاصة مبنتجات أأو خدمات مشاهبة. الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو تقارير البحث

نفاذ والإجراءات القانونية التقييدية الالحقة. -  جتنُّب انهتاك الرباءات القابةل لالإ
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مجع معلومات اس تخبارية عن التكنولوجيات ابس تخدام الأنشطة املبتكرة املُفَصح عهنا اخلاصة ابملنافسني اذلين  -

 يقدمون منتجات أأو خدمات تمكيلية.

موظفني حممتلني ذوي خربة من خالل اس تعراض اخملرتعني أأو املُتناَزل هلم يف الرباءات وطلبات الرباءات  العثور عىل -

 اخلاصة ابلتكنولوجيات ذات الصةل.

دراسة اترخي املالحقات القضائية للرباءات ذات الأمهية املمنوحة لتكنولوجيات مشاهبة من أأجل احلصول عىل  -

 و املبتكر يف املالحقة القضائية لرباءاته.معلومات يس تفيد مهنا اخملرتع أأ 

جراء معليات دمج أأو اس تحواذ من خالل حتديد ماليك  - قامة رشاكة أأو اإ السعي اإىل احلصول عىل ترخيص أأو اإ

 التكنولوجيا املعنية اليت حصلت عىل براءة أأو اليت يُنتظر حصولها عىل براءة.

يداع طلبات الرباءات املرتبطة مبنتجات أأو مجع معلومات اس تخبارية عن املنافسني من خالل اس تقصا - ء أأنشطة اإ

 خدمات بديةل.

اكتشاف التوّّجات املُس تجّدة اليت تُفيض اإىل فرص سوقية جديدة يف اجملالت التكنولوجية من خالل اس تكشاف  -

 ما يقوم به الآخرون من أأنشطة متعلقة ابلرباءات.

 مشاهبة لرباءات حالية.خلق فرص ابتاكرية وسوقية عن طريق تسجيل براءات  -

ماكنية تطبيق املعلومات املُس تقاة من الاخرتاعات  وينقسم هذا ادلليل اإىل ثالث وحدات قامئة بذاهتا تس تعرض وتس تكشف اإ

ىل املكل العام. وهذه الوحدات يه:  اليت أ لت اإ

 الأوىل الوحدة

 اس تعراض اختالف املكل العام ابختالف املاكن والزمان، مع الرتكزي عىل: -

 ملكل العام يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا  ا -

 والعالقة بني الرباءات واملكل العام -

 الثانية الوحدة

ىل املكل العام، والعالقة بني الرباءات وحقوق امللكية الفكرية  - اس تكشاف ما يوجد يف الرباءات من معارف أ لت اإ

جياد فرص لالس تفاد ة من الاخرتاعات املوجودة واملعارف املندرجة يف الأخرى، والانتفاع ابلرؤى املكتس بة يف اإ

 املكل العام من أأجل تيسري جناح الأعامل التجارية.
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 الوحدة الثالثة

ر الفكرة، ومرورا   - ىل املكل العام ودجمها يف معليات اس تحداث املنتجات، بدءا  من تصوُّ الانتفاع ابملعارف اليت أ لت اإ

الأسواق، ووصول  اإىل مرحةل حتليل ما بعد الطرح من أأجل التحسني  بتحليلها وتصمميها واختبارها وطرهحا يف

 املس متر.

 اس تخدام ادلليلاعتبارات 

ىل الباحثني، واخملرتعني، ورواد الأعامل، واملؤسسات والأفراد املعنيني بنقل التكنولوجيا، املهارات:  ه اإ هذا ادلليل ُموجَّ

 مفيدا  جدا  ادلليل س يكون عىل وجه اخلصوص، و  طّوري املنتجات.ومديري برامج البحوث احلكومية وغري الرحبية، وم

الباحثني عن توجيه اخملرتعني/املبتكرين مساعدة فامي خيص  حول العامل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرابلنس بة اإىل موظفي 

مداد وقد أأنشأأت الويبو مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف  بشأأن تطوير أأفاكرمه الإبداعية. هذه البدلان من أأجل اإ

اخملرتعني/املبتكرين ابملعلومات التكنولوجية املناس بة املُس تقاة من موارد الرباءات واملوارد غري املتعلقة ابلرباءات اإىل جانب 

دارهتا. الفهم ويُفرتض يف مجيع قُّراء هذا ادلليل الكرام أأن يكونوا عىل قدر من  تقدمي خدمات لتطوير مساعهيم الابتاكرية واإ

 للملكية الفكرية وقابليهتا للتطبيق يف س ياقات جتارية، وأأن تكون دلهيم معرفة معلية أأساس ية بأأدوات الإدارة.

تبدأأ لك وحدة بقامئة لنقاط التعمل اليت تلخص املعارف واملهارات اليت ينبغي أأن يكون القارئ قد اكتس هبا بعد التدريب: 

مهنجية عامة تُركِّز عىل الإجراءات املتسلسةل وتس تخدم خمططات انس يابية منطقية ويتّبع ادلليُل  الانهتاء من الوحدة.

ورسوما  بيانية مرشوحة ملساعدتك عىل الانتفاع مبا ورد يف واثئق الرباءات والواثئق غري املتعلقة ابلرباءات من معارف أ لت 

ىل املكل العام. ويستند حمتوى الوحدات الأوىل والثانية والثالثة يف  املقام الأول اإىل هذه املهنجية اليت تُركِّز عىل الإجراءات اإ

املتسلسةل. وقد ُكتبت هذه الأقسام من أأجل اخملرتعني ورواد الأعامل واملبتكرين وَمن عىل شألكهتم ممن سيس تفيدون من 

عداد املنتج محلاية أأفاكرمه أأو لتطبي ق هذه املعارف لتيسري اس تخدام املعارف املندرجة يف املكل العام عرب ش ىت مراحل اإ

الاس تغالل التجاري الناحج. وأأما الس ياقات أأو الأمثةل التعلميية اليت وضعها يف الأصل مبتكرون من البدلان النامية وأأقل 

ىل املكل العام وكيفية دجمها يف معلية اختاذ  هنا تس تعرض كيفية اس تخدام املعلومات اليت أ لت اإ البدلان منوا  )الوحدة الثالثة( فاإ

عداد املنتجات.ا  لقرارات املتعلقة ابإ

ىل اس تحداث املنتجات. حدود ادلليل: بشأأن كيفية للمخرتعني بل هو دليل  هذا ادلليل ليس مدخال  رمسيا  ول شامال  اإ

ىل املكل العام لتحسني اختاذ القرارات يف معليات اس تحداث املنتجات . وعىل حنو اس تخدام املعلومات واملعارف اليت أ لت اإ

ماكانت ل، مماث ل يقدم ادلليل وصفا  شامال  للك ما يندرج مضن املكل العام. فقد ُوِضع ليكون ُملَحقا  يعزز الإحاطة علام  ابإ

ىل املكل العام اليت تساعد عىل حتديد وتقيمي القدرات التكنولوجية داخل رشكة أأو  وقيود املعارف واملعلومات اليت أ لت اإ

عداد املن  تجات. كام أأن املعرفة اليت اكتس هبا ُمقدمو خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ونقل مرشوع وتكون مفيدة يف اإ

التكنولوجيا وغريها من اخلدمات من خالل هذا ادلليل ينبغي مشاركهتا مع اخملرتعني واملبتكرين واملديرين اذلين يلمتسون 

 دمعهم وتوجهيهم.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


