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املرونة املتعلقة بالرباءات يف اإلطار القانوني متعدد األطراف وتنفيذها التشريعي على مواطن 
    اجلزء الثاني–ي الصعيد الوطني واإلقليم

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية  .1 تو تعلقة  شات ا نا صيف إطار ا ل مل ق ية اليت د14مل ية ارلتمن من جدول أعامل ا ية  نة ا سادسة  منت خالل ا@ورة ا ن للج لتل ملع
ية الفكرية املعقودة  يف مللكوا ست، 2010 نومفرب 26 إىل 22من جنيف  تب ا@ويل من ا@ول األعضاء لمتا للم ا ية ملك ملنظمة العا

بو (للملكية الفكرية يع نطاق الويقة )يالو ث تو سة مواطن مرونة جديدةلتشمل CDIP/5/4سـ  . مخ 

ثوقدمت الويقة  .2 ُCDIP/7/3 تعلقة يذها مب ملا تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  نفواطن املرونة ا تم مل
ميي  يد الوطين واإل رشيعي عىل ا قلا لصع ثا–لت نةينل اجلزء ا سابعة  للج خالل ا@ورة ا يق هذه ا@ورة يف . ل تعلونظرا إىل  ، 2011 مايو 6ً

ناف ا@ورة يف  تئفقد نظر يف الويقة @ى ا سـث هل ا@ول األعضاء حىت ~رخي 2011 نومفرب 14ُ نة أن  ُتم، وقررت ا  2012 فرباير 6للج
يقاهتم نظر يف الويقة. تعلإلرسال  نة كذ� عىل مواص� ا ثووافقت ا ل يقات الواردة من للج تاسعة لزتامن مع دراسة ا تعل يف ا@ورة ا لل

 . ا@ول األعضاء يف املوعد املذكور أعاله

ية .3 تحدة األمر يقات اليت تلقهتا األمانة من وفود لك من الربازيل وهوندا والوال�ت ا يكوترد يف مرفق هذه الويقة ا مل ل تعل   .لث

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون  .4 ًوا للج
ها فقهذه الويقة ومر  . ث

]ييل ذ� املرفق[

A 
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يقات عىل الويقة  يقات عىل الويقة ا يقات عىل الويقة ا يقات عىل الويقة ا ثا ثتعل ثتعل ثتعل يذها : : : : CDIPCDIPCDIPCDIP////7777////3333للللتعل تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  يذها مواطن املرونة ا تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  يذها مواطن املرونة ا تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  يذها مواطن املرونة ا تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  نفمواطن املرونة ا نفم نفم نفم تتتتم ململململ
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا مييا يد الوطين واإل رشيعي عىل ا مييا يد الوطين واإل رشيعي عىل ا مييا يد الوطين واإل رشيعي عىل ا قلقلقلقلا لصع لصعت لصعت لصعت     للللت

    الربازيلالربازيلالربازيلالربازيل

ية  نة ا ليود وفد الربازيل، وفقا للقرارات اليت اختذهتا ا نً يقاته عىل ملعللج سابعة، أن يقدم  ية الفكرية يف دورهتا ا تعلية وا ل مللكمن ت
ية من  تا لالفصول ا رشيعي  (CDIP/7/3ثالويقة ل يذها ا تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  تمواطن املرونة ا لت نف م مل

ميي يد الوطين واإل قلعىل ا  ): لصع

ثالث - نح الرباءات عىل امل: لالفصل ا مإماكية  يعةن  ؛لطبواد املوجودة يف ا
شف: الفصل الرابع - تعلقة  لكمواطن املرونة ا  ؛مل
 .الفحص املوضوعي: الفصل اخلامس -

ـي يان  نة، يف  سابعة  يقات خالل ا@ورة ا نا هبذه ا نا أن أد بق  شفهوقد  ب للج ل تعل ي ل لسـ  .ل

ثالث يعة: لالفصل ا نح الرباءات عىل املواد املوجودة يف ا بإماكية  لطن   م

يعةازيل، إلشارة إىل يود وفد الرب نح الرباءات عىل املواد املوجودة يف ا بإماكية  لطن نح الرباءات عىل موادم شري إىل خطر  م، أن   ي
تا©ا ية، أو إ ئهتا ا يا، بعد عزها عن  نحتدث  يع بيع لطب يط بل نقى أو معدلً ية، أو يف شلك  ية  ّ بواسطة  ّتق م ن نح . معل مويمكن اخلطر يف 

سم نخفض من ´خرتاع تتبراءة اخرتاع يف حا±  توى  م  ياب أي اخرتاع،أومبسـ ياسة  غ يف  يا« مكجرد  سـوأ ً سمى ملح ياكفأة ما 
هدمعيار" شف اإللزايم يف ". جل بذل ا تعلق  يدية، وقواعد فعا±  هم للغاية تطوير نظام محلاية املعارف ا لكوهذا ما جيعل من ا ت ّتقل ل مل

ية تخدم موارد ورا ث´خرتاعات اليت   . تسـ

شاف مادة ما ال 46ة ويف الفقر نح الرباءات Åرد ا توازنة، إىل اخلرباء اÆين يقولون إن  كت، جتدر اإلشارة، من ب تقدمي جحة  م م
 من أمه هو حبد ذاته واحديخلو اتفاق تربس من أي تعريف لالخرتاع  أن  إىل كذ�وأشار أحد اخلرباء. ييÌىش مع اتفاق تربس

ت .تفاق´  هذا مواطن املرونة يف تÑ لك دو± عضو  ً. حتديداة أي نقاش حول هذه املرونCDIP/7/3ث الويقة ضمنتومل  متو
نظاÔا وممارسـهتا القانوية ها اخلاصة لرباءات وفقا  ياغة  ناملرونة الالزمة  ل ًلص  . نظم

شف: الفصل الرابع تعلقة  لكمواطن املرونة ا   مل

ّشلك  شالوصفي تعلقة  لك الاكيف، يف إطار املرونة ا ناوها عىل حنو أوسع يف مل بغي  ية  سأ± لغة األ لف،  تن ي مه م
سأ± . CDIP/7/3 ثالويقة يةتمويه  يات جدول أعامل ا منغطهيا تو ية الفكريةلتص توازن وفعال  للملك وتقع يف صلب نظام  . ّم

هم يف يقني القانوين، إذ أن املزيد من الوضوح يف الوصف  سني ا شلك بدوره أداة  شف الاكيف  يسوا ل تح ي للك  رمس حدود ّ
نقحة من الويقة. الرباءات سخة  تضمن  ثويقرتح وفد الربازيل أن  ن سأCDIP/7/3± مت هذه ا سام خمصصا  مل  لق ّ ً. 

بغي أيضا إعاد ًويرى وفد الربازيل أنه  بع يف الويين نظر يف الهنج ا ثة ا ت شأنCDIP/7/3 قةملل شف  رشطب  . للكالطريقة الفضىل 
يف كام من ا لتورشط الطريقة الفضىل  ً بقى حارضا يف األذهان أن يض نه من الرضوري أن  نح الرباءات،  ية  ميد إىل  لك م ًعق ي نح معل

تاكر مؤقت، هو  سة احلرة مبثابة حالرباءة يؤدي إىل ا نا بدأ ا فخروج عىل  مل سوق(م تصاد ا لاليت شلك أحد أمه دعامئ ا يوسامه ). قت
يه نظا بادل األسايس اÆي يقوم  يق ا علرشط الطريقة الفضىل يف  لت نفاذ إىل حتق نح حقوق حرصية مقابل ا لم الرباءات، أي  م
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يا نولو جاملعرفة وا ية . لتك نا بîان ا بة  ية خاصة  تيس رشط الطريقة الفضىل أ مو ليك لل سـ بîانولنمه سريه  األقللا تي منوا، نظرا إىل  ً ً
يا نولو جنقل ا  . لتك

ية  شف عن مصدر املوارد الورا تقد الوفد أنه من الرضوري يف ما خيص ا ثو لك ية يع تجارة العا نظمة ا ملأن جتد ا@ول األعضاء يف  ل م
سأ± يف أقرب وقت ممكن هذه ا شرتاك  ية الفكرية حال  ية  نظمة العا ملوا م مل لمل ًللملك تعدد األطراف جيعل من . ً محنن حباجة إلجياد حل 

ية الفكرية قوة دامعة ألحاكم بروتوكول «غو�  ية الفكريةمللكنظام ا نح نظام ا مللكويضمن أال  ئة تقوم عىل مي متÑ غري ط براءات خا لا
يدية ية واملعارف ا رشوع للموارد الورا تقلا لث يدية واملوارد وفوضت . مل ية الفكرية واملعارف ا ية  ية ا@وية ا نة احلكو تقلا ن ل لللج مللكملع م

ية والفوللكور  ية واملعارف اثالورا شأن حامية املوارد الورا شرتكة  ية  تقتفويضا واحضا بإجياد أر ث ب م ترب وفد الربازيل أن رشطا. ليديةلض ًو  يع
بîان براءات  نح ا ية الفكرية، وضامن أال  تعزيز بروتوكول «غو�، يف اجلانب اخلاص  ي�  شف هو أفضل و يا  لإلزا مت ل سـ مللكللك ًم

ئة ها غري ا. طخا يدية املربطة هبا و ية واملعارف ا يولو تعني عىل ا@ول أن تاكحف رسقة املواد ا ملو متلك تج تقل ب لي نفس الزمخ ل برشوع، 
يدية وعىل  ها هذه األعامل عىل امجلاعات ا ية اليت  ية الفكرية، نظرا لآلþر ا يه ´نهتااكت األخرى  تقلاÆي اكحفت  لب ختلفسل للملك لف ً

يولو� شلك عام نوع ا با ب لت  . ل

 الفحص املوضوعي : الفصل اخلامس

تعلقة لفحص املوضوع83لوفد الربازيل حتفظات عىل الفقرة  شري إىل أن مل ا بحث والفحص املوضوعي تي اليت  لك للإجراء ا
ية (طلب براءة اخرتاع قد ال يكون الهنج األفضل للك ماكتب الرباءات  نا بîان ا ميف إشارة واحضة إىل ا ل بîان األقل منوال ًوا ). ل

بو أن تدمع ا@ول األعضاء  تعني عىل الو يو يةي ها تطوير نظم ا يح  ية  ناء قدرات و مللكيف  ل تت ن ية تطويرا ~ما، بدال طب ً الفكرية الو ًً طن
تاكمل للرباءات هو حكر عىل بضعة بîان فقط نظام  تع  ممن اإلحياء بأن ا ب شري الويقة . لمت ثومن الرضوري أن   إىل CDIP/7/3ت

بîان هو تطوير نظام وطين  تاح  يار األول ا للأن ا مل ية حفوص يسمح بإجراءخل  .اكم� عموضو

نوحة يف اخلارج من  يفCDIP/7/3ثوتو� الويقة  يت الرباءات ا تفي بإعادة  ملم الواقع بأن عىل بعض ا@ول األعضاء أن  بث تتك
ية هذه الرباءات بان نو عدون أن تأخذ يف ا يت هذه الرباءات، أن . حلسـ يد  بîان، وإذ  شري أيضا إىل أن عىل تÑ ا ثبويه  تع ل تت ً

ي يار األ شف وأن  رشوط ا ثل شلك ~م  هلتفرتض أهنا  مع لك ب لت يقمت بق علهيا شلك د قة للحصول عىل براءة قد  ب  . ط

تايل مراجعة الفصل اخلامس من الويقة  بغي  ثو ل يةCDIP/7/3ني يات جدول أعامل ا يث يÌىش مع تو من  ص جفدول أعامل . لتحب
ية نا بîان ا يح  ية الفكرية شامال و نص عىل رضورة أن يكون نظام ا ية  ما ت لمللك لل ي ي ًمن بîان األقل منوالت ً وا بغي . نتفاع به ´ل ينو

سأ± عىل حنو مالمئ  يفململقاربة هذه ا تعاون ا ميكن أن يعزز كدراسة  يةلا الطريقة، تكون ا@ول األعضاء وهبذه  .طنلقدرات الو
تطوير نظام تعدادا  لأكرث ا ية وطينًسـ ياسات ا@ا شلك هدفا مربطا  تطوير  خل اكمل للفحص املوضوعي، إن اكن هذا ا سـ ت ي لل ً ً .

Ìيةويعود اع بîان ا بل ا يارات أخرى إىل قرار وطين من  ند  ملعل ق يذ الزتاماهت. خ ساعد أعضاءها عىل  بو أن  يه، ميكن للو تنفو ت ي  اعل
تلفة نظم القانوية ا تصادية وا ية ´ Ìبان الوقائع ´ج يذا اكمال مع أخذها يف ا �ا@وية  ن ل ع سـ قل حلنف ً ً  . ت

    للللهونداهونداهونداهوندا

يجة الفحصجتدر اإلشارة، يف ما خيص الفحص الرمسي يف نظر عن  نح بغض ا نت هوندا إىل أن الرباءة  ل تم إبراز ذ� وميكن . ُل
ها اكآليت ية يكون  نصبواسطة حا يجة الفحص" :شـ نظر عن  نتنح الرباءة بغض ا ل  ". ُتم

ية  تحدة األمر ية الوال�ت ا تحدة األمر ية الوال�ت ا تحدة األمر ية الوال�ت ا تحدة األمر يكيكيكيكالوال�ت ا     ململململ

تعلقة  ية علام @راسة ا تحدة األمر ملأحاطت الوال�ت ا ًمل تعلقة  مب"يك تعدد األطراف ملواطن املرونة ا ملرباءات يف اإلطار القانوين 
ميي  يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلو لصع ت لت ثاين–نف وأعربت عن تقديرها لألمانة إلجراهئا هذه ) CDIP/7/3" (ل اجلزء ا
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ية . ا@راسة تا بدي املالحظات ا نا  لوإ ل ن تاجات اليت خلصت إلهيا ا@راسة ن تاجئ و´ يد ا تنمن دون تأ ن سـي شةبشأن ل قنا مواطن  "م
شفاملرونة تعلقة  لك ا ية من ماكتب الرباءات عىل ،)اجلزء اخلامس" (الفحص املوضوعي"، و)اجلزء الرابع" (مل تلقا ئ والرقابة ا ل

شـروعة سة ا نا ية  نا تعاقدية ا نود ا ملا ف للم مل ل فب يص ل سادس" (خيف اتفاقات الرت يقات عىل أمل أن توفر ). لاجلزء ا نا نقدم هذه ا تعلوإ لن
ية الويقة وفائدهتامنظو سني نو هم يف  شات وأن  نا هذه ا نطاق  ياقا واسعي ا ثرا و ع حت ق مل ل سسـ تل ً يقات ا@و± . ً تعلونويص بأن ترفق  ُ

  .العضو @راسة

 تعليقات عىل اجلزء الرابع 

ناول  .1 تعلق ألجزاء اليت  نا يف ما  تتال ي شف مواطن املرونة "حظ تعلقة  لكا -25الصفحات " (الفحص املوضوعي"و" مل
تجارية) 30 تب األمرييك للرباءات والعالمات ا ها ا تضمن إشارات إىل ممارسات  نص  لأن ا ت ي ملكل بع بدو غري اكم�ي شـنا قوقد «. ت، 

نا أن األمانة أدرجت مالحظة  ية الفكرية و ية وا ية  نة ا سابعة  سائل مع األمانة عىل هامش ا@ورة ا همهذه ا من ن للج ل فمل مللك لت ملع
تعديالت اليت نقرت�ا لشأن ا  . ب

ناول  .2 تعلق جلزء من ا@راسة اÆي  يتويف ما  ية"ي يولو شأ املواد ا جحتديد  ب لن ، )80-74، الفقرات 29-27الصفحات " (م
ثناقش الويقة  بو وجملس اتفاق تربسمساهامتت ي الو شف جديدة يف قوانني الرباءات ي تضمن اقرتاحات إلدراج رشوط  ك اليت  ت

تعلقة لرباءات"كشلك من أشاكل  ٍ، لكهنا ال تقر شلك اكف بأن ما"ملاملرونة ا ب سمى ّ شف يف الرباءات"ي   ال حيظى" لكرشط ا
ناول الويقة عىل ذ�وعالوة . يق تربس مكوطن مرونة جيزيه اتفامبقبول دويل ث، ال  ساهامتتت بني ملا ّ اليت  حدود اقرتاحات من هذا ت

يل وآþرها املرضة ساهامت . لقبا تحدة عدة  موقدمت الوال�ت ا ية(مل تا ثال الوþئق ا لانظر  ل ً ، IP/C/W/209: م
IP/W/C/434 ،IP/C/W/449و IP/C/W/469 .( نا نقرتح أن تعكس الويقة ثوإ تضمن CDIP/7/3ن ساهامت اليت  ت ا مل

شف اجلديدةقرتاحاتنقاط خمالفة ال  . لك رشوط ا

ية73 و72قرتني فوعىل الرمغ من أن ال .3 تعارف علهيا هل حتدد معايري األ ّاجلدة  للحصول عىل براءة اخرتاع ، أال ويه ملا
تاكر شاط ´ بوا ناعيي لن يق ا لصوا ية مادة مؤه� ، فمل لتطب يولو شأ املواد ا جترب  ب ن ليع م ومل حتدد أية ص� .  للحصول عىل براءةُ

يل للحصول عىل براءة تأ هوصل بني املصدر ورشوط ا شف اجلديدة عوضا عن ذ� أن فاحص . ل ترب رعاة اقرتاح رشوط ا ًوا لك ع
تخدامات املعروفة للامدة يف  يال إىل إجراء حبث معمق يف ´ يكون أكرث  ية،  يولو شأ املادة ا سـالرباءات، حني يعرف  سـ ب ًن م ج ل م

شأه ية م أي$قديومل . ملنذا ا شأن ا بعد فاحص ´خرتاع عن إجراء حبث شامل  بحث، غري أنه قد  بت جناعة هذا ا يل  ن د ب ي ل تقل لي ُ ث
سابقة بات الرباءات إىل ´خرتاعات عىل أهنوعالوة عىل ذ�، . لا ياق  ية يف  يولو طلشري وصف املادة ا سـ ب جي ت تربط بوضوح ال

ية واحدة عوضا عن ا يولو ًمبادة  ج يةب يولو ئات أو اآلالف من املواد ا جرشات أو ا ب لمل  CDIP/7/3ثونقرتح أن تعكس الويقة . لع
ها ما إذا اكن ´خرتاع مربط ية اليت حيدد من خال تيد ا للعمل بة هبا، ًاتعق ية اليت جرت املطا يولو ية، وما يه املادة ا يولو ل مبادة  ب جب لج

ية يولو شف عن مصدر املادة ا بغي ا جومىت  بن لك  . لي

بقة وللجديد يضمن رشط ولن  .4 ية عىل موافقة  مسـتشف يف الرباءات حصول األطراف ا سـ ن مك رية، ولن يكفل تقامس نملع
ية نصف مع موفري املوارد الورا نافع شلك  ثا ب يقني يف نظام الرباءات؛ وسيد من أوجهزيلكنه يف املقابل س. ممل يد من زيل انعدام ا

يود تعني عىل لقا بات الرباءاتسياليت  ثال  طل مقديم  ل´ تاكرمت ية ´ بح  ية للرباءات إدارهتا، و بها، وعىل املاكتب الو معل سـيكن  . ط

تضمن عدة للً ا«حجً ا إلضافة إىل ذ� إىل أن نظامنوشري .5 نح براءات ´خرتاع عن عنارصيرباءات  نب  ساعد عىل  م  جت ت
تضمهنا نظام الرباءات . طريق اخلطأ نارص  تغل هذه الفرصة لعرض قامئة من  يو ع ية خاصةنسـ ها أ مهاألمرييك   : ل



CDIP/7/3 Add 

Annex 
4 

ية للحصول "ّعىل رضورة أن يزود مقدم طلب الرباءة الفاحص ينص قانون الرباءات األمرييك   )أ ( تعلقة أل هلملعلومات ا مل
شف عن املورد الورايث1".عىل براءة يهنا ا شرتط  يا حمددا،  تضمن مصدرا ورا لك وإذا اكنت هذه املعلومات  ُ ي ث حت ً ويف حال اكن . ًً

نفاذ شلك مادة لا تخدامه، يطلب تتيحي إىل املورد الورايث  نع ´خرتاع أو ا  ُ سـ شف عن املصدر عندئذص لك من مقدم الطلب ا
نه عىل املورد الورايث توفرا يف هذا املصدر (ماÆي حصل  ًإذا اكن املورد ال يزال  ية ، )م ية وفقا التفا يولو قأو إيداع املادة ا ًج لب

ست   ).ادة يف املصدرإذا تعذر ضامن توفر امل(ببودا

شأن الرباءات أن جيري الفاحصون حبوþ واسعة يف اإلصدارات   )ب ( ية  تحدة األمر ها الوال�ت ا ً وتطلب املامرسة اليت  ب مل ت يكت بع ت
تحديد تعلقة لرباءات وغريها من املواد  لواملراجع ا توتضمن املوارد . ُ ´خرتاع اÆي تطلب ألج+ الرباءة مؤهل �Æ ما إذا اكنمل

يةاليت تخصصة اليت توفر معلومات خاصة ملوارد الورا يا«ت ا بحث فهيا الفاحصون قواعد ا ث  مل ب  . لي

بات   )ج ( يع  طلتاح  مج نح الرباءت بل  هور  مالرباءات  ق ية للجم تحدة األمر يا يف الوال�ت ا تداو± حا يكة، وسمح املامرسة ا مل ل مل ًت
نظر فهيا ا شورة،  بات ا شأن ا يهور تقدمي معلومات  ن لطل لب مل  . لفاحصونللجم

تحدة األمر  )د ( يا يف الوال�ت ا تداو± حا يكوجتزي املامرسة ا مل ل يح الرباءًمل ها، إللغاء بتصحية خبصوص الرباءات  منحة، وإن بعد 
بة بهأو تعديل  تعلق مبجال مل يكن ا�رتع مؤهال للمطا بات  لمطا ت  . ًل

ية وجيوز  )ه ( تحدة األمر يكيف الوال�ت ا تعددة حبمعلوماتأن تدرج يف طلب براءة  مل تأىت من مصادر  مث  يل . ت سبوعىل 
تضمن طلب مودع مبوجب  ثال، فقد  يا شأن الرباءات مل تعاون  بمعاهدة ا شمل ل يتقرير حبث دويل أو حبث دويل إضايف، ميكن أن 

تلف أحناء العامل سمح ا. خممعلومات يوفرها فاحصون من  تعلقة لرباءتومبوازاة ذ�،  نازعات ا سوية ا رسيعة  مللطرق ا مل لت  اتل
بحوث والفحص تاجئ ا تخصصة يف الرباءات تقامس  لملاكتب عديدة  ن  . م

يقات عىل اجلزء اخلامس  لتعلا

رشح شلك واف الو .1 نه ال  يد الفحص املوضوعي  ٍناقش اجلزء اخلامس عىل حنو  ب يي لك قت الالزم لفحص طلب براءة، يف مف
تخصصا يف جمال  بني بوضوح فائدة أن يكون فاحص طلب الرباءة  تحني  ًم ّ تخصصي ية هذا ا لنولو� معني وما يه أ مه ّ تح . ك يو

تخصص للفاحص ّني إجراء حفص فعال لطلب الرباءة، األمر اÆي خيفف من تلكفة حفص الرباءة والرمس املدفوع إلخضاع الرباءة لا
يا. للفحص يح ختصصا اك يق وفورات يف احلجم  ية للرباءات قادرة عىل  ًواملاكتب اإل فً ت تحتق بغي . قلمي يعينو يث سـتو حب اجلزء اخلامس 

ية  تارهفيوفر توجهيات إضا بحث املوضوعي  ها ليك تقرر أية طرائق  تعني عىل ا@ول األعضاء  تخرشح العوامل اليت  لل سـي حتليل  ال
ية للرباءات نافع تقامس العمل ودور املاكتب اإل هم عىل حنو أفضل  قلميو م  . تف

                                                           
نواننظر ا 1 ية، 37 لعا ية الفدرا نظا ل، قانون اللواحئ ا يل إجراءات حفص الرباءات، ال56.1 املادةمل  . 2000فصل ل؛ د
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سادس  يقات عىل اجلزء ا لا  لتعل

نا نعرب عن تقدير« لكون .1 نة أولكت إىل األمانة Ôمة إجراء دراسة حول موضوع نإ سة للج ا نا ية  نا تعاقدية ا نود ا فا للم مل ل فب ل
شـروعة يص حتديدا وحول ا@ور اÆي ملا ً يف اتفاقات الرت نودتؤديهخ تعراض هذه ا ية الفكرية يف ا ب ماكتب ا لسـ رمغ لكننا نرى . مللك

هذا املوضوع قد جيري عىل حنو  ناول ا@راسة  لذ� أن  يص ت يعة الرت ياق أوسع يقر  خأفضل إذا ما أدرج يف  ب بطسـ ّ املعززة ُ
سة  فنا   2.الرباءاتيف جمال للم

يص يف جمال الرباءات معزز  .2 سةخوالرت فنا يهنم من للم هم من خالل  تعظمي فائدة اخرتا سمح ملاليك الرباءات  متك عامة ألنه  ع ب ي
ية اإل ية الفكرية وأجزاء أخرى من  نامجلع بني حقوق ا معل توزيع والعاململلك نوات ا ناعة و لتاج، مكرافق ا يص . قلص خويعزز الرت

تطوير ألنه يزيد من فرص ´تفاع حبقوق الرباءة  بحث وا شطة ا نأ ل ل يع حق الرباءة، ويضاعف احلوافز اليت تدفع ن بألكرث من جمرد 
ّهل . إىل مواص� ´خرتاعات رشاكت الخنريسو يا وسمح  نولو يص الرباءات نقل ا للتر يل ج تك تفادة خ توح و´ تاكر ا سـاط يف ´ ملفب

نفاذ  تخداملمن ا بحث  أفضل ´خرتاعاتسـال نور بفضل ©ود ا ها، حىت وإن أبرصت هذه ´خرتاعات ا شا بة  نا ل ا ل ن سـ طمل ل
ه بذ تطوير اليت  لوا ت بادل حال .  رشاكت أخرىال يص ا يويعطي الرت سخ لت يقة اليت قد حتول دون قدرة ناريوهاًمل ملعت الرباءات ا

رشاك سةلا نا تاكر وا يات اخلاصة هبا، وإن اكنت تعزز ´ نولو تخدام ا فت عىل ا مل ب جسـ يص . لتك سـهتÑ، بفضل تر يد ا خو ملتف يسـ
تاج تجات جديدة وخفض تلكفة اإل نالرباءات من توفري   . من

نود  .3 نح الرجعيبومن شأن  نح حقوق الرباءة من املرخص هلم إىل املرخص األصيل، أن تعودملا ِ، أي اتفاقات إعادة   بفوائد م
سة نا فمعززة  سني . للم يني عىل  يص ´خرتاعات وأن حيمي قدرة ا�رتعني األ تاكر مث تر نه أن يعزز ´ نح الرجعي  حتفا صل ب خمل ميك

تا سة. بعهتاماخرتاعاهتم بعد أن يكونوا قد أ~حوا آلخرين  نا نح الرجعي  فوال يرحج أن يرض ا مل مل يا ،ُ نولو ترص عىل نطاق ا ج إن ا تك لق
 . ًمل يكن حرص�املرخصة و

تلف  .4 سة  نا ياسات ا سرتشد به ا@راسة هو أن  بغي أن  ياق أوسع واÆي  ندرج يف  نرص اآلخر اÆي  ختوا ف مل سـ ت ي سـ ي نلع
بîان واألقالمي سب ا بريا  تالفا  لا ح ًك ً تحدة .خ ثل الوال�ت ا ية،  ية الفكرية يف العديد من األنظمة القضا ملمفاكتب ا مئ يةمللك ، يك األمر

يد اتفاقات ّال  يص يف جستق تحقق من تأثري اتفاقات خ الرت يصتل وال  ية الفكريةختر سةمللك ا نا ف عىل ا توىل . مل توعوضا عن ذ�  ً
نظر يف دعاوى تاكر أو احملامك اليت  تواكالت مؤه� ملاكحفة ´ يق ماكحفة ح يل املعقد وا@ تح تاكر، هذا ا ق´ لح سب احلاجة،ل  ح، 

ية العظمى وعالوة عىل ذ�، حتلل ا. للك حا± عىل حدة ية األ تحدة األمر بعة يف الوال�ت ا ثل تÑ ا ية  بألنظمة القضا مل ت غلئ يكمل م
سوق أو األسواق  تصادية لالتفاق وا ثب اآلþر ´ ية، وتفحص عن  يص عىل قاعدة  لمن اتفاقات الرتا ك ت قم نطق تعلقةخ تحدد ما ملا ل 

نافع ´تفاق املعززة  سة يضايه  نا لإذا اكن الرضر اÆي تلحقه  م ف سةهذه مل فنا شأ عادة لفحص .مل ية الفكرية ال  تُن وماكتب ا مللك
�Æ ست مؤه� نحو، و ية الفكرية عىل هذا ا تعلقة  سة ا نا سائل ا يل  يتفا ل مل ف مل م لص  . مللك

 ]ثوالويقةهناية املرفق [
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