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  2015نیسان  18-13قرار اللجنة التنفیذیة، كیب تاون، جنوب افریقیا، 

  "من مكاتب براءات االختراع فصاح عن المعلوماتاإلمتطلبات "

 المھنة الحرة على نطاق واسع فيمصالح تلك  لیمثالمعنیة بتوھي المنظمة الدولیة ، الملكیة الفكریة لمحامیناالتحاد الدولي 
وب افریقیا جن -في كیب تاونالذي عقد  التنفیذیة لجنتھمؤتمره الدولي واجتماع و قد اصدر خالل فعالیات  أنحاء العالم، مختلف

   التالي:  ، بیانھ2015نیسان  18إلى  13لفترة من ا إبّان

 حكاماً ، قد اعتمدت  أبفحص طلبات براءات االختراع، بھدف أداء واجباتھا المتعلقة براءات االختراعإلى أن بعض مكاتب  مشیراً 
 . خرىاأل براءاتالمكاتب  من ةنظیرالطلبات اللطلب تقدیم معلومات حول ("متطلبات إفصاح") تقتضي من مقدم ا معینة

قبل ن م االختراع براءاتفحص طلبات تسھیل  ھذه یكمن فياإلفصاح  لمتطلباتاألساس المنطقي األولي إلى أن  كذلك ومشیراً 
    ،الحصول على تلك المعلومات في ضوء صعوبات، مكاتب البراءات

ث عملیات البحب المتعلقةإلتاحة أو تبادل المعلومات قامت بتطویر تسھیالت قد مكاتب براءات االختراع  بأن وآخذا بعین االعتبار
ھم من متوفرة ل اآلن ءات أصبحتابرالتب اطلبھا مكت، وأن معظم المعلومات التي والتحقق منھاءات االختراع ابر عنو الفحص 

 خالل تلك التسھیالت،  

ً وآخذا  ً  تفرضأن متطلبات اإلفصاح من مكاتب براءات االختراع  االعتباربعین أیضا لى مقدمي ع ال داعي لھ كبیر بالتالي عبئا
 الطلبات،  

ً بالنسبة إلى المخترعین مكانیة وصول المستخدمین إلى نظام براءات االختراع، یقلل من إعلى أن ذلك العبء  ومؤكداً  تحدیدا
 والجامعات،   والشركات الصغیرة والمتوسطة األفراد

ً  ومؤكداً  لدیھم عدم یقین قانوني من حیث المتطلبات التي یتطلبھا مكتب براءات  مقدمي الطلبات واألطراف األخرىعلي ان  أیضا
  افة المعلومات المطلوبة، إیداعھم كمن الصعب على مقدمي الطلبات أن یكونوا متیقنین من  یكون یمكن أنحیث ، االختراع 

تتطلب توفیر تلك المعلومات، فإنھا تنتھك  مختارةتب اكمك عند عملھاإلى أن مكاتب براءات االختراع،  أخرىومشیرا من جھة 
لمكاتب المختارة التي تتسلم تقریر الفحص ا"التي تحظر على أي من اتفاقیة براءات االختراع من معاھدة  42المادة بالفعل 

تار آخر، أو خدولي نفسھ في أي مكتب مبفحص الطلب ال متعلقةوثائق أي  الطلب بتقدیم صور عن مقدمطالب تالتمھیدي الدولي 
  "،تقدیم معلومات عن محتویات ھذه الوثائق

 على اإلقرارمناطق التي تفرض متطلبات اإلفصاح عن المعلومات الفي  براءات االختراععین ومكاتب المشرّ  یحثفإنھ 
، تقدیمھاوجمع المعلومات  مقدم الطلب بأعباء تحمیلالمعلومات دون  تلك علىلحصول واالستفادة منھا في ا التسھیالت القائمةب

 و   

طلبات بشكل صارم في حال اتفاقیة براءات االختراع من معاھدة  42المادة التقید بمكاتب براءات االختراع على  حث أیضاً كما ی
  من المعاھدة. الثاني بموجب الفصل التي یتم فحصھا االختراع  اتبراء


