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  ملخص - 2و1دراسة حول الرباءات وامللك العام
  األمانةمن إعداد

ية يلملخص مععىل ث مرفق هذه الويقة حيتوي .1 رشوع ا مللك Jراسة حول الرباءات واملD العام، أعدت يف إطار  م
شمل اسة مجموعة من اخلرباء ووأعد هذه اJر). CDIP/4/3/REV(الفكرية واملD العام  عرضا للرباءات واملD العام تيه 

ياcت فضال يات اسرتجاع املعلومات  الرباءات القواننيو فj خيص العالقة بني املD العام القطريةلب عن عدد من ا ية وآ لو طن
ية  .ملعنا

ية الفكرية  .2 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
يط علام ملعلومات الواردة يف  حتمدعوة إىل أن 

 .ثهذه الويقةمرفق 

 ]ييل ذw املرفق[

                                                
بو أو اJو  1 نظر الواردة يف هذه اJراسة عن آراء أحصاهبا، ويس لرضورة عن و}ات نظر األمانة العامة للو يتعرب و}ات ا  .ل األعضاء فهيالل
ية الفكرية   2 بحوث ا هد كوين ماري  تاذ حمارض يف  بس، وهو أ يد جريميي  مللكأعد اجلزء اخلاص لرباءات واملD العام من هذه اJراسة ا مع لي سـ فيلسـ ل

تحدة ندن يف اململكة ا ملجبامعة  منوي. ل بعد ا لتأما اجلزء اخلاص  ية واخلربات، فأعده لك من: ل  :طناملامرسات الو
يا  )أ( نولو نة العلوم وا يذيني مبد بري املوظفني ا ندا،  يد ملكني  جا تك نف لب يت ك ي لسـ سـ يا، The Innovation Hubل نوب أفر يقيف برتور¥  جب  ي
ية الفكرية جبامعة حلوان واحملايم لقاهرة، مرص، )ب( ميي  هد اإل تجاري واملدير العام  تاذ القانون ا سام الصغري، أ يد  للملكوا قلللمع ل سـ ح  لسـ
يا أوا )ج( يفو جار تو ر سـيد أر نج سـ يسـ ن يا،Universidad Externado de Colombia  سـتاذ جبامعةل  مبيف بوغو¸ بكولو
يدة )د( يا،لسـوا يف بأوكرا ية الفكرية يف  ية وا بحوث ا هد ا يك مديرة  نا أور نا  ن أو ي لعلم ل ل ي كي فل مللكل  مع
يد اكًوأخريا )ه( ية K&S Partners كتب حماماةمب ئرييس، رشيك الب جابر¥للسـ، ا ية الفكرية جبرجاون بإقلمي العامصة الو تخصص يف شؤون ا ن ا طمل مللك

ند  .له
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    امللخص العميلامللخص العميلامللخص العميلامللخص العميل

نعقدة من  ية الفكرية يف دورهتا الرابعة ا ية وا ية  نة ا ملوافقت ا من ن مللكللج لت يف 2009 نومفرب 20 إىل 16ملع يف عىل ا تلك يف  لن ج
ية الفكرية واملD ") اJراسة" فj ييل بلكمة ايشار إلهي(بإجراء دراسة حول الرباءات واملD العام  رشوع ا مللكيف إطار  م

نحو الوارد يف الويقة  ثالعام، عىل ا تني . .CDIP/4/3 Revل تو رشوع يف ا هدف العام من هذا ا يويرد ا صل مل  من 20 و16ل
ية شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب  .لتي

توحوهتدف هذه اJراسة إىل  ناجتة عن مD عام غزير و نافع ا يل العواقب وا تعمق يف  مفا ل مل حتل شاف دور نظام ل سـتك وا
نفاذ إىل  تعلقة لرباءات يف حتديد ا لالرباءات واملعلومات ا تخدامه إىل يؤولما مل يه تركز اJراسة أس. سـاملD العام وا اسا علو
تعلقة لرباءات يف  تخداßا اليت آلت إىل حتديد املعارف ملعىل نظام الرباءات ودور املعلومات ا نفاذ إلهيا وا سـاملD العام وا ل

ية قد أجريت . ووقايهتا بدو أن أية دراسة  مهنجوال  بب يف ذw هو العالقة بني املD العام ونظعن ي لسام الرباءات، ولعل ا
ترب هذه اJراسة . وشائعجدا أن املD العام مألوف  بغي أال  تايل  تعو ي مجموعة من إهنا  يف هذا املوضوع، بل قوال فصالنل

باقلاألفاكر األوية  هدف مهنا ا تيس ا ل شاتسل نا ق ا  .مل

ثاين عددا من 3حملة عامة عن الرباءات واملD العام،حيتوي اجلزء األول عىل : توتألف اJراسة من جزأين ناول اجلزء ا ل و تي
يات اسرتجاع املعلومات والعالقة بني املD العام وقانون الرباءات الوطين  فj خيص القطرية بياcتلا نوب  الوجهيةلآ جيف 

ند يا وا يا وأوكرا يا ومرص وكولو هأفر ن لب م  4.يق

 الرباءات واملD العام .أوال

نظام الرباءات" املD العام"مفهوم  )أ( تعلق  با  مل

هوم مقورمسي ال يوجد تعريف واحد  وال يرد أي ذكر للمD العام يف . ألغراض قانون الرباءات اJويل" املD العام"ملفبول 
ية ريس  ية ومعاهدة قانون الرباءاتمحلقاتفا نا ية ا عاية ا لص تجارة  ومللك  îتص ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل اتفاق (مللك

ية الفكرية وهو قانون ناملD العام ورشعن أجريت قليî وتركز دراسات . )يتربس مللكت مؤخرا عىل جمال معني من قانون ا
باب يف حش اJراسات . حق املؤلف بق معوما يف عن سـولعل أحد األ هوما  باره  يطاملD العام  مفت ية سـياق ع مللكقانون ا

سلام به، يعتربالفكرية هو أنه  ساطة أمرا  م بلك  سه، ومل يقر به اكب نتنفهواء اôي  ية ل تخداßا مكورد تقين ميسـسلعة أسا سـكن ا
رشية نفعة العامة  يق ا توزيع واإلثراء  يع وا بهز  للل مللل ل تحقب نقاشات اليت دارت حول . جم يجة  للو ية تن لاأل املعلومات لنفاذ إىل هل

تخداßا،  توقع أن سـاملعروفة وا نظامت اJويةحمل هذا املوضوع يكون ملمن ا بو وسائر ا لمزيد من اJراسة يف الو مل ومن . ي
ست مطلقة وميكن لتا تع هبا مالكو الرباءات  تعلقة لرباءات أن احلقوق اخلاصة اليت  ييدات احملددة ا مت لمل ي هاللغري عق تغال لا  سـ

رشوع  مشلك  تهاخاصشيئا  مبوجب الرباءات ما هو محميوإن اكن ب برياعدد علام بأن – بطبيع  يف الفردية  احلقوق من اك 
ية اخلاصة  تخدام ا با متعت إذا شخص آخرمللكسـ تلف  جما ا يفا يف الواقعختقد  تالفا  طفا  ".املD العام" عن خ

                                                
تحدةأعد اجلزء األول من اJراسة  3 ندن يف اململكة ا ية الفكرية جبامعة  بحوث ا هد كوين ماري  تاذ حمارض يف  بس، وهو أ يد جريميي  ملا ل ل سـ مللكسـ مع فيلي  .ل
ي 4 تا لأعد هذه اJراسات القطرية اخلرباء ا يا "1: "ة أسامؤمهل نولو نة العلوم وا يذيني مبد بري املوظفني ا ندا،  يد ملكني  ج ا تك نف لب يت ك ي لسـ سـ  The Innovationل

Hubيا نوب أفر يق يف برتور¥  جب ية الفكرية جبامعة حلوان واحملايم " 2"؛ ي ميي  هد اإل تجاري واملدير العام  تاذ القانون ا سام الصغري، أ يد  للملكوا قلللمع ل سـ ح لسـ
تاذ جبامعة " 3"؛  مرصلقاهرة، يا أ يفو جار تو ر يد أر سـوا سـ نج سـ يسـ ن يا Universidad Externado de Colombiaل يدة  "4"؛ مبيف بوغو¸ بكولو لسـوا

يا يف بأوكرا ية الفكرية يف  ية وا بحوث ا هد ا يك مديرة  نا أور نا  نأو ي لعلم ل ل ي كي فل مللكل تب حماماة و" 5"؛ مع يد اكالب جابر¥ل، رشيك رييس  مبكا ئ  K&Sلسـ
Partnersند ية  ية الفكرية جبرجاون بإقلمي العامصة الو تخصص يف شؤون ا ه ا ن لمل ط  .مللك
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يث املفاهمي اليت  هافهم نظام الرباءاتيُحومن  باره يسـتمكل ،  عادةظل يف  نتيجة 	نوية عتاملD العام نظام الرباءات 
يةللمسارات تا ل ا تج جديد أو طريقة  "1: "ل هور؛ صنع جديدةمنإ¸حة أي  ن "2"للجم  ارص الفكرية، سواء الواردة لعوجتاور ا

ها أو  يد قانوين مفروض عىل  "3"املعارف اليت ال تدخل يف الرباءات؛ مضن نفسيف و	ئق الرباءات  قووقف العمل بأي 
ها نازل عهنا أو إلغاهئا أو إبطا نع النقضاء الرباءات أو ا تج أو طريقة  تخدام أي  لا ت ص ن لسـ نفاذ إىل الو	ئق . م لويفرتض عادة أن ا

تعل تاكرات جديدة عىلساعد يآلت إىل املD العام و مدهتااليت انقضت قة لرباءات ملا تحداث ا با يهنامغري أن، سـ مل  ب العالقة 
يî أخرى يزمع أهنا تعزز اإلبداعتثبت يا مع أية و يا أو  نفاذ إجيا يه ملقارنة هذا ا ند إ سـ، وال برهان  ب ب ل ل سلس ومع ذw، . تي

تعرف عىل املعلومات يتجسد للعاقل سالمة �فرتاض بأن  لسني وسائل ا نفاذ إلهيا من شأنه اليت آلت إىلحت ل املD العام وا
نفع عىل اكفة أوساط  تكرينلأن يعود  ساعدة عىل ملبا شل احملاوالت جتنبمل، ولو  ش�ت لفاليت ءت  سابق حلل  م يف ا ل

بحث وتقنية  ية ا لتفادي ازدوا توقع أيضا أنومن.  إىل املD العامهنتاجئ اôي آلتج باحث يف   جيدمل ا توح لا ملفاملD العام ا
بهيحلوال ش�ت  ها أو  ش�ت  ية  ش  ملس للم نفن شأن املD .  يف جماالت أخرىةتق ياسة قانوية واحضة  يه  هل تو بو ن سـ ج سيس

تلفة املذكورة يف هذه اJراسة ية عىل وجاهة العوامل ا يح املزيد من األد� ا �العام إذا أ لعمل  .ت

تلف امل ية الفكريةD العامخيو فللمD العام اخلاص لرباءات بعدان : مللك يف نظام الرباءات عن املD العام يف سائر حقوق ا
شورة خب. يف الواقع هام جمال املعلومات وجمال العمل تعلق جمال املعلومات ملعلومات الواردة يف الو	ئق ا نو طلبات صوص ملي

متد ياcت ا ها، وا ملسـالرباءات و ب لم ثل إجراءات �عرتاض نح شطة املاكتب  مة من أ يةواألحاكمن تعلق . ئ القضا فيأما جمال العمل 
يث نطاق حقوق الرباءات  ملعلومات العامة املذكورة أعاله، وهو ما حيدده جزيا لك قانون وطين من  �حمبا ميكن فع ئ

يدات املفروضة علهيا ناءات من هذه احلقوق وا يو� لتقت ث  .سـ

نطق يف )ب(  نظام الرباءات واملD العام ملا

يا"اكنت األشاكل األوىل لفكرة  نولو جنقل ا ميي " لتك ية قلإىل داخل إ ند قا ومل يرد أنظمة الرباءات، وضع وإنلكرتا يه اJافع للب
هور إىل  ية مجلآنذاك ذكر نفاذ ا تو¥ت ا نا هوم التقحمل ية مبوجب . ملD العام مفو رسة مماالرباءات حملمواكن وصف �خرتاعات ا

ها بات مالكو الرباءات عىل أساس غري رمسي، سـهتلا تعدي يف موا}ة نطاق براءاهتم ثإل نازعات ا ناء  تعدين املزعومني أ ل ا ث ممل
ية نقß îمة . عىل الرباءات تحدة األمر تور الوال¥ت ا يكوأحدث د مل يث املفاهميسـ  عننظام الرباءات  يفل الرتكزي ّوحف، حمن 

ية  نطق نظام الرباءات هبدف تقدم العلوم و ، الرباءات وماليك هذه املمزيات ممزياتاحنياملعطاة مللشخصاملصلحة ا مربط 
يق  يدة و نون ا حتقوا ملف رشية،لف ية ّقدُ ومل ت.املD العامإىل ألول مرة أشار و للباملصاحل األمع  مية مجع املعلومات ا لتقنر يف إنلكرتا  ق

تخداßا  بات الرباءات ال سـالواردة يف  رشلمكصادر طل تاسع  عبحث إال يف القرن ا ل تكر . ل يد بوا هوم لسـا مفيت وودكروفت  بين
ية مكتب الرباءات  تودعا للمعلومات ا باره  ن سـ لتقت م ناولفيه أوصاف �خرتاعات توضع ع هورمتيف   .عامة مجل ا

ت)رُيو تاكر و� نظور احلوافز عىل � نطق نظام الرباءات عادة من  سوحض  م نظور تعممي بم هام، فضال عن  ومع . نقلاملعارف و
تودعا للمعلومات باره  ت)را، ال جيذب املD العام  ترب فهيا الرباءات يف حد ذاهتا ا سـذw ففي احلا� اليت  ت متع ع  يريم إىل س

يال مثرين إال  ية هؤالء ا نولو ية ا قليق ا ملستمن ج تك لحتق  .لت

نظ نطقه، إذ  نظام الرباءات و ية  يا تفريق بني األهداف ا يوميكن ا ل سـ سـ مل باب ل يح األ تو نطق إىل املايض  سـر ا ض ل ية إىل مل عاJا
نةلنظام  يق أهداف  ية  بل  نظام يف ا يحددها معوما توجه ا ية  يا يلرباءات، أما األهداف ا بغ ل سـ معسـ حتقل تق بذ من . ملسـف حيو

ية للمD العام،  يا تعراض جاد لألهداف ا بدأ لو أجري ا سـيث ا سـ سـ لمل نظام الرباءات متاماح ية  يا لثل األهداف ا سـ لسـ . م
توصل إىل اتفاق عام عىل نطاق املD العام ودوره ية نظرا لعدم ا ية ا نا تعذر ذw من ا لو لعمل ل ومع ذw قد يكون أحد . حي

توحا،  بغي أن يكون  ية هو أن املD العام  يا مفاألهداف ا ين سـ تلفا لسـ ته  نقاش حول مدى إ¸ خموإن ظل ا تالفحل  حقوق خ
ية الفكرية نقاش حول مديكونوقد . مللكا ياق حق املؤلف ل ا ياق الرباءات يفوجهياسـى إ¸حة املD العام يف   وملا اكنت .سـ 

تقدم،  ها اليت تقعختزين املعلوماتفإن تعلوم احلاسوب  تخذع يف املD العام واسرتجا ن أي أل، احلفظمن جمرد أكرب   بعداي 
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يا القامئة نولو يا جديدة هتدد ا جنولو تك ج سأ� . لتك ملوهذه ا بارل سك فهيا  يتعلق آخر عتا متللغات واألساق اليت   املعلوماتن
ية من تأ تا ها عرب اإلنرتنتتوتاح يف املD العام مل ها  لك، وأن املعلومات اليت آلت إىل املD العام ال ميكن  نظر إىل . نقل لو

سائل احلفاظ عىل  تجارية، نظرا  يه العالقة بني املD العام واألرساليت تطرح صعوبةملاملD العام، فقد تكون إحدى ا لار ا
رسي  ميهتا يف املD ا يد  تايل  هور و ساها ا بل ميكن أن  يحت من  لألن املعلومات اليت أ قي تع ل ن تسـت مجل  ".اخلاص"ق

ندما  تايل إىل املD لوأيلوته  عن نطاق امحلاية مبوجب براءة يبت يف خروج يشءعو ناول عددل  تالعام، يظل من الرضوري 
ياسة العامة ا سائل ا ملمن  سـ تفاء امحلاية  لرمغ من :أوال. همةلم تخدامه ملا يؤول مبوجب الرباءة نا سـإىل املD العام، فقد يظل ا

ية الفكريةنقانوية غريعوامل بمقيدا  سامةمللك قانون ا ية ا يا تخدام املواد ا ية اليت حتظر ا تدابري ا ثل ا ل،  ئ مي سـ ي لكل ئ شلك . لبم لأما ا
تخدام اآلخر  يود عىل ا سـمن ا  قد إذ إن ما: رباءة فإنه cمج عن عامل القانون اخلاصالطاق امحلاية مبوجب  عن نما خرجلق
نظور نظام الرباءات يؤول يقد يم إىل املD العام من  ية الفكريةامحمظل  تعلق . مللك مبوجب حقوق أخرى من حقوق ا يو

يدية واملوا ثة حنو حامية املعارف ا تو}ات احلد يود  ثالث من ا شلك ا تقلا ي ل ل لل ند إلهيا بعض د الرلق ية اليت  ستورا  تDتث
يدي جزءا من املD العامب علاماملعارف،  تربه قانون الرباءات ا ية  ثري من هذه املعارف واملواد الورا تقلأن ا يع لث  . لك

سائلومن  ية مبوجب ملا نفاذ إىل املعارف غري ا تعلقة  حملم األخرى ا ل يةرباءة أو المل بل سـرباءة وجود ال مبوجب حاميهتا ملنقضا
نفاذ املادي  ثل إماكية ا نفاذ إىل املعلومات اليت آلت إىل املD العام،  لية  ن لل ياcت ممعل  املD يفلبإىل احملفوظات وقواعد ا

نه املواد اليت آلت إىل املD العام . العام شف  سأ� أخرى لفجوة بني ما  عوتعلق  تك م تاج ) مثل و	ئق الرباءات(ت حيوما 
سة يف ي  أن يعرفه ليك إىلالقارئ نا ية قانون ا تخداما اكمال، أضف إىل ذw أ شوف عهنا ا فتخدم املعلومات ا مل مه سـ ملك سـ

 .حتديد نطاق املD العام

تفاعل بني نظام الرباءات واملD العام )ج(  لالعالقة وا

ته، فال ميكن إناكر أثره ا تحداث املD العام أو خلد يصا ال معىل الرمغ من أن نظام الرباءات مل يوضع  سـ يد يف لفريد وخص كاأل
تخدامه  تحداث املD العام وا سـا يهسـ سب . علواحلفاظ  نظام الرباءات حبو ية  سامت الر بق قد تكون ا لالقانون ا سـ ل اليت ئيملط

يةت تا تحداث املD العام يه ا لساعد عىل ا ل سموح املطالبرباءة ونطاق الللحامية مبوجب األهل خرتاع �تعريف  "1: "سـ مل ا
بات "2"هبا؛  طلورش  نوحة؛ سـندات رباءات وال ن بات الرباءات؛  "3"ملمالرباءات ا تعلقة  بطلوتقيص امللفات ا والفحص  "4"مل

بل أفراد  شورة من  بات ا قامجلاعي  ن هور؛ معنيني من ملللطل تخدام  "5"مجلا رشوعا الغري سـوا تخداما  مللرباءات ا سـ
يدات علهيا( ناءات من حقوق الرباءات وا ي� لتقت ث  .اءات، وإن ندر الفقه القانوين يف هذا املوضوعمصادرة الربو "6"؛ )سـ

يزي بني جمال املعلومات وجمال العمل هم ا تخدام املD العام، من ا سامهة نظام الرباءات يف ا تعلق   jمتوف سـ مب لي تاح . مل ندما  تو ع
ها إىللاملعلومات  ية الفكرية و نا يعاب هذه املعلومات من ا مضهور عرب نظام الرباءات، ميكن ا ح ت للجم  معلومات أخرى س

 îي تخداßا كو سـوا تاكرسـ تخدامات عىل أن  جديدة، مفاهمي بال سـيع هذه � يB يريد .  يف جمال املعلومات اAردةتبقىمج حو
نفذ  يث ميكن أو ال ميكن لألشطة اليت  ها إىل أعامل، فإهنا تدخل يف جمال العمل  تحو يذ هذه املفاهمي الفكرية  تاملرء  ن حل يل تنف

نهت تشأهنا أن  ية أو  الخرتاعات اتبراءمن هيمت حلصول عىل فإن  الواقع ويف. اتك الرباءب عىل براءة الحقة حتسينات فإضا
سابقةهو سابقة  ياcتسمىو. لماw الرباءة ا سابقة مساعي ح أ تفادة من لل ماw الرباءة ا تفاظ لقدرة عىل � سـال ح

نات،  هذه ا تجاري  تغالل ا ي� سل ل تعلقة .”evergreening“  هو سليب املقصدمبصطلحلتحسـ تيس املعلومات ا مل وقد  تك
ية تا باب ا متدة من مصادر أخرى يف بعض احلاالت لأل ية أعىل من املعلومات ا مية ذا للرباءات  ل سـ سـت تصنيفها يف  "1: "ملق

يف اJويل أغلب احلاالت  شأن معاين و	ئق  الصادرةن القانويةاألحاكم تزايدو "2"؛ لرباءاتللتصنمبوجب ا ثرية ب  ملالرباءات ا
شورللجدل  سريها  عىل اإلنرتنتمنمما هو   بوصف �خرتاع املطالب به وصفا واحضا رشط قانوين يقيض ووجود "3"؛ تفو

يين(واكمال مبا يكفي يف طلب الرباءة  شف ا لمتكرشط ا هو� الربط بني اخرتاع وآخر بفضل  "4"؛ )لك املعلومات اخلاصة سو
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سا ية ا نا ية ا لحبا� ا ع لص بات الرباءات لتقن بحث والفحص وطلبقة يف  رش مع . لتقارير ا تنأضف إىل ذw أن امللخصات اليت 
ندة إىل الرباءات يف املD العام رس حتديد املواد ا ستبات الرباءات  ملطل  .يت

هم املDواحلفاظ عىل هوم أكرب من أن  يف العام هو  يا مجيع العلوم واحلفاظ عىل هو مبعناه األوسع ، فاملقصود به مف نولو جا لتك
نذ جفر احلضارة هور  تاحة  يقى واآلداب ا ية واملو مواJراية ا للجم مل سـ هم . لعمل املD يف احلفاظ عىل نظام الرباءات أساسا يسو

سابقة يف  سك و	ئق الرباءات ا لالعام عن طريق  يوسكوا يكونوقد . حمفوظاتهم بو وا نلو ل ية ، وهامي سؤو تويان أساسا  ل  م ل ت
تخدامه املD العاماحلفاظ عىل  يه وا نفاذ إ سـ وا ل ية، ل Kية و�ج ثقا ية وا تار ته ا عوخاصة أل ل خي ل في نظرا يف هامش ترصف مه تليك 

نارص املعلومات اليت تحديد  تحداث طريقة أو أسلوب  ثل ا شرتكة  بادرة  عاختاذ  ل سـ مم هام  .تصنيف آلت إىل املD العام و

بعة يف جماللو تياسة العامة ا ملسـ ياهتا، قانون الرباءاتل سك نظام للرباءات مفعع تدا ناس معومام أن  ، ل قد خيدم مصلحة ا
بت يف  يكفي ال يث المنح يأن  بوهاحرباءة وإنفاذها من  لإماكية  ق هن ثا ل وا بانأيضا جيب  للقانون، بل امت  حلسـأن يؤخذ يف ا

يدهاحملدد  اأثره شاطا غري مرصح به أو  نع  يه لصاحب الرباءة أن  سوق اôي ميكن  يقيف ا نف مي بد من  الا الصدد، ويف هذ. ل
شديد عىل الطابع القطاعي  لا ياتهاسة العامةيلسـلت ية ع وتدا ياسة العامة لقطاع الرعاية ا لصح، فا ثريا عن مثاللسـ تلف  ك  خت

ياسة العامة  بارات ا سـا لت ية . قطاع املعلومات و�تصاالتلع نا ئوميكن يف بعض الظروف � ثت يود عىل بقبول لاسـ قفرض 
تخدام احلر وغري ا مل� يقلقيد سـ ية أكرب من ل احتقلمD العام  تيس أ ياسة العامة واليت  مهلمصلحة اليت هتدف إلهيا ا تكسـ ل

يد تخدام احلر وغري ا ملقافرتاض الفائدة يف هذا � ثî عىل ذw فرتة. سـ سويق احلرصيةمومن األ ها بعض  لت ا ختصصاليت 
بMان  ميةألدوية األمراض لا بات عىلويف حال تف. ليتا يالطلاوت قدر ا نولو ج ا ياسة العامة، فإن بفعل  يف نظام الرباءات لتك لسـا

نظام الرباءات أن  بات يفع�لأفضل ما ميكن  ية هذه ا لطل هو   �هتامات املو}ة إىل نظام ودرء وبأرسع ما ميكن حا� حبا�تلب
هور األمع ياجات ا تخداماته ال تليب ا يد عن الواقع وأن ا مجلالرباءات بأنه  ت سـ  .حبع

بعد )د(   اJويللا

ية لقانون الرباءات،  ية واإلجرا يات اJوية اليت حتمك اجلوانب املوضو ئال يرد ذكر حمدد للمD العام يف �تفا ع ل ال مع ذw فوق
بMان ال تفرض معظم ويف . ميكن القول بأن هذا املوضوع خيلو من بعد دويل املاكن اجلغرايف حلا� عىل  اقيودقوانني الرباءات لا

ن ية ا لصا سابقةلتقن ية ا لا نت املواد اليت آلت إىل املD العام يف أي ماكن . ع يه لن يلقى أي طلب براءة وطين جناحا إذا  بيو عل
ـي�خرتاع يف العامل أن  هيبوق أو بد  .مسـ

هور يف لك ماكن يف العامل"يعين " املD العام اJويل"وإذا اكن مصطلح  تاح  للجملك يشء معروف و واكن مصطلح " م
ية "يعين "  الوطيناملD العام" هور داخل حدود و تاح  طنلك يشء معروف و للجم ميكن القول "معينةم أن املD العام بف، 

بارة عن  تحدد .  ال أكرثالوطيناملD العام مجموع عاJويل هو معوما  همة اليت بيف الواقع اAموع هذا يو رشوط ا ملعدد من ا ل
رش. املD العام اJويلإعامل تؤثر يف  لوشمل هذه ا شلك  "1: "وط ما ييلت  jف Mيبت لك ب وفقا لقانون " املD العام"ي

شاريل طابع اإلنرتنتّوقد حو "2"؛هبراءات نفاذ إلهيك نت � ها وحتديدها وا تخزين املعلومات و  îي لو ل ت وترمجهتا أيضا نظرنا اتعمميسـ
 .بني ما هو وطين وما هو دويللالنفصام 

 R عالقة من غري أن تكوننظام الرباءات اJويل متشعب عن بأن املD العام  يف الوقت الراهن القول املعقولومن 
ية ملموسة به نظام إيداع الرباءات  وما. سسـمؤ بدام �تفاع  شأن الرباءات اJويلن تعاون  ب يف إطار معاهدة ا  نيعزز رشل

لبات براءات دوية، فإن نظام الرباءات اJويل يزيد مناليت تكون حمل �خرتاعات  تقال  رسعة طل املعلومات الواردة يف نا
بات اإلطار املؤسيس اJويل عائقا أمام انعدام ومع ذw قد ال يكون . ، عن طريق نظام الرباءاتإىل املD العام لطلهذه ا
نفعة املرتبة عىل املD العام احلفاظ عىل  تا شلك من مل ثور عىلالرباءات ملتا هو� ا لعو تو¥ت املD العام س نفاذ حم  . لهياإلوا

يق هذه  بب يف ذw هو أن  حتقوا تني لس نفعة عىل يالغا ية لرباءات اإلدارات مليعود  تكرين ملعنا عىل حد سواء، ملبوأوساط ا
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يايسانKؤها  ßام اكن ثقايف أو ا تصادي أو ا سـ� لل تخدم فهيا ةرضورتوتجىل . ق نفاذ إىل املD العام يف احلاالت اليت  سـ ا يل
يî إلبطال ا سـتواه و ش�ت حم ية  تاكر حلول  نوحة عن طريق اخلطأ أو ال مللرباءات ا ن ب بلتقملم بني . ملسـتقاحلارض وا توقد 

يعمؤخرا شرتك وحتقق املصلحة  سائل ذات اهKم  نح الرباءات قد عكفت سو¥ عىل  للجم أن إدارات  م م وقد يكون من . م
بادراملعقول �فرتاض بأن من  تعاون أن  توى من ا هذا ا تاملمكن  يل ل رش الوعي ملسـ شلك من  ينتما أن  ية املD العام ا تبأ ملمه

تنفعة املرتبة لبفضل الرتوجي الرباءات  تخدامعليهلم يةال مبزيد من هسـ وتدريب األشخاص عىل ا  .لفعا

يا بعد اإلمنايئ .ن	 ية: لا تجارب الو ناملامرسات وا  طل

يا )أ( يقنوب أفر  ج

تعامل رشيعات الربا يف  تبحث هذا اجلزء من اJراسة  ت ك املD العام ومىت تؤول الرباءات اليت آلت إىل علومات املءات مع ي
سجî إىل املD العام نقاشات املعارصة حول دور الرباءات . ملا تطرق اJراسة إىل بعض ا  ،wإلضافة إىل ذل نتاجئ يف ت

تطوير  بحث وا شطة ا لأ ل يان ية املD العامماملمو� حكو  .تمن و

تضمن قانون الرباءات رمق  بارة (ّ املعدل 1978عام  ل57يو يه فj ييل  شار إ بعا ل شأن ") قانون الرباءات"مل ية  ببادئ تو جهي م
بعاد بعض �خرتاعات وتعطي . �خرتاعات اليت تؤول إىل املD العام ية للرباءة، مبا يف ذw ا سترشوط األ محلاية مبوجب اهل

ونظرا لعدم وجود حاالت مددت فهيا . ن خالل نظام الرباءاتاملعارف اليت آلت إىل املD العام مّمن متD رباءة، ضامcت ال
يا، فإن 20رباءة ويه النفرتة امحلاية القانوية مبوجب  نوب أفر يق عاما وفقا لقوانني    أحدخرتاع يؤول إىل املD العام يف�ج

ية تا لالظروف ا ت" 1: "ل تجديد  إذا انقضت مدة" 2"؛  حصة الطعن يف الرباءةتثبإذا  مع (لالرباءة يف حال عدم دفع رسوم ا
تخلفمراعاة احلق يف اسرتجاع الرباءة إذا اكن  نصوص  الرباءة بهناية الفرتإذا نقضت مدة" 3"؛ )عن اJفع غري مقصود لا ملة ا

 . عاما20علهيا ويه 

يا هو نظام إيداع ال يقوم عىل الفحص،  نوب أفر يقونظام الرباءات يف  متل ذwج شمو� بعض �خرتاعات أن تكون حيو مل ا
هور انعدام ويفرض . جزءا من املD العامجوهرها  يف لرباءات ئا عىل ا مجلنظام للفحص املوضوعي  بات أن املضطر عب ثإل

بغي أن حيصل عىل الرباءة ألنه آل إىل املD العام شمول لرباءة مل يكن  ين�خرتاع ا نع قانون الرباءات صاحب . مل رباءة الميو
هور ٍتعد دعوى رفعمن  ناءمجل عىل الرباءة ضد أي خشص من ا هر ثأ سعة أ ش  نح الرباءة، إال بإذن من احملمكة أو من منت م 

هور بأن الرصحي ويريم هذا احلمك . املفوض املعين لرباءات سامح  للجمإىل ا نوحة ليك يقمييطلع عىل ل ّالرباءات ا يملم  هتاح صال
ته ويراجع   .هاقنطايف نشطأ

ساعة رباءات واملD العام وأحضى دور ال يا مع لموضوع ا نوب أفر نوات األخرية يف  يقيف ا ج إن املوافقة عىل اJائر نقاش لالسـ
متدة من  ية الفكرية ا ملسـقانون حقوق ا شطة مللك تطوير املمو�نأ بحث وا لا يا ل بارة  (2008 لعام محكو يه فj ييل  شار إ بعا ل مل

ية الفكرية" نظم قا"). مللكقانون حقوق ا متدة منيو ية الفكرية ا ية الفكرية حامية ا ملسـنون حقوق ا مللك شطةمللك بحث ن أ ل ا
تطوير املمو� يا لوا يامحكو نوب أفر ها لفائدة شعب  يق وإدارهتا وسو ج يق بدو أن أغلب احلجج اليت ي. ت ُو دفع هبا ضد قانون ي

ية الفكرية ال  متدة من احتمى كثريا أن تعارض مللكحقوق ا ية الفكرية ا لا ملسـ تطوير مبوجب مللك شدد . رباءةاللبحث وا تبل 
تحداث املعارف إطالق يد احلجج عىل  سامه يف مواصî ا ية اليت ميكن أن  يدة واألسا بحث ا تاجئ ا ثني يف تعممي  با سـا ت سـ ل ن ملفل ح

تدريس يذية لقانون حقوق االالحئة توتضمن . لوا مللكا نوعة تضمن أال لتنف يات  تية الفكرية آ يةحيول مل  مللكقانون حقوق ا
توح أو ومن.  تعممي املعارف دونالفكرية هور إما من خالل مصدر  بحث عىل عامة ا تاجئ ا يات عرض  مف هذه اآل مجل ل ن من ل
يص غري حرصية دون خالل  نح ترا رش أو  خا م  . إ¸واتحتصيللن
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 Dمع امل �نظام الرباءات وتفاع هور  بومن الرضوري إذاكء وعي ا ويلزم . رباءةحتميه ال ما يؤول إىل املD العام وما – العاممجل
ية مبوجب  بح �خرتاعات ا حملمأن يركز هذا الوعي أيضا عىل معرفة مىت  هورالتص تخدßا ا  cتاحة جما مجلرباءة  ويلزم أن . ليسـم

بادئ  مشمل هذا الوعي أيضا  ية"ي تخدام �خرتاعات يف أقالمي "قلمياإل هور معوما  سمح  سـ اليت  هذه ال تكون للجمت
ي  .ة فهيامحم�خرتاعات 

 مرص )ب(

ية و�خرتاعات اليت يف نظام الرباءات املرصي " املD العام"يقصد مبصطلح  لتقنمجموع األفاكر واملعارف والعلوم واملعلومات ا
نظمة أي شخص أو  مليس  ل ية علهياةل تايل. ملك حقوق  يع احلصول عىل املواد اليت آلت إىل املD العام لو للجم حيق 

تخداßا حبرية وا شـىت الطرقسـال ها  بتغال يا إىل. لسـ ية سعو ياسة احلامكة لقوانني ا يع دائرة املD العام، الزتمت ا مللك تو سـ لسـ
نصوص علهيا يف اتفاق تربس يالفكرية املرصية خبصوص الرباءات حلد األدىن من معايري امحلاية ا سريه يف ضوء األهداف  مل تفو

نصوص علهيا يف املادتني  بادئ ا ملوا ياسة يكفل قانون الرباءات املرصي رشوطا . فاق من �ت8 و7مل لسـويف ضوء هذه ا
ناءات من احلصول عىل ا ثىلرباءة ورشط الطريقة الاملوضوعات املؤهî للحامية مبوجب سـتثلرباءة، وا ناءات ملا سـتث، ويكفل ا

يدات علهيا، وانهتاء أجل امحلاية مبوجب   .رباءةالتقيمن احلقوق يف الرباءات و

تحداث وتؤول املعلوما ناء ال نات  بح  هور يف هناية املطاف إىل املD العام و شوف عهنا  تعلقة لرباءات ا سـت ا ب ب تص ملك لمل للجم
بات  تحديد الوضع القانوين  يدة  ية واملعلومات القانوية،  لطلاخرتاعات جديدة، وهذه املعلومات، ومهنا املعلومات ا ل ن مفن لتق

يا اليت آل نولو جالرباءات وللرباءت وتقمي ا تعلقة لرباءات . ت إىل املD العاملتك تخدام املعلومات ا ملفضال عن ذw ميكن ا سـ
تعدى عىل  شاط ال  تحداث اخرتاع جديد، مادام هذا ا ية ا ناء فرتة امحلاية مبوجب براءة  تخداما قانويا وحرا أ يا ن سـ بغ ث ن لسـ

تب الرباءات بعض املعلو. املطالب الواردة يف الرباءة رش يف جريدة يصدرها  مكو ثل تن بو�،  ممات فقط عن املطالب ا ملق
ياcت  يةلبا يوغرا فا يه . �خرتاع وما إىل ذwوامس  لببل يطلع  هور  نص الاكمل للمطالب والوصف والرسومات  تاح ا علو ل ل للجمي

تب الرباءات ياcت أية تُنشأمل و. مكJى  بحث عن بقاعدة  يل ا ل  شودة ااملطالبلتسه بو� وغريها من املعلومات ا مل ا ملن تعلقة ملق
بو. لرباءات تب األورويب للرباءات والو تعاون مع ا ياcت  هود إلشاء قاعدة ا تواصل ا  ،wيومع ذ ل ب ن ملكت  .لجل

تحد¥ت يا عددا من ا نولو يو لوتطرح حامية اخرتاعات ا جب تك سمل  قانونفرض يال و. ل ية الفكرية عىل مودع الطلب أن  يا مللك
ن سل األحامض ا شوف  ية من  لسخة إلكرتو سل ك ن يق طوو. وويةتن بارة عن اكئن د ّندما يكون �خرتاع  ق ع ر خارج مرص، ال ع

متكن من وضع شف عن الاكئن القادم من اخلارج Jى سلطات امجلارك حىت  تعلق  تتوجد قواعد واحضة  لك يق ت Jق الاكئن ا
ية ية ا نيف أي مركز من املراكز الو ملعن بات معلقة لردح طويل من . ط بقى ا لطلويف الهناية،   .زمنالت

تعلق   jحلفاظ عىل يوفية الفكرية املرصي عىل أنه من املD العام نص قانون ا مللك،  شطب ي ية  لاملمكن رفع  . اتالرباءقض
تعدي عىل الرباءات لجيوز ال ، الفقه القانوينومع ذw ويف ضوء  نظر يف ا ية امللكفة  نا ية وا للمحامك املد ل ئ جل نظر ن يف تأن 

ية الرباءات هاحصال بغي أن يطعن فهيا Jى احملامك اإلدارية النفس   تناول احلاالت اليتت ال نالقواعد القانويةونظرا إىل أن . ينيت 
نظام القضايئ املرصي قد تؤدي ، فإن إبطال يف آن واحددعوى  وٍ تعد دعوىترفع فهيا يعة املزدوجة  للا تلفةلطب إىل  �حملامك ا

ناسقةاختاذ   .متقرارات غري 

ية الفكرية اجلديد رمق التطبيق  أن ومع ناء عىل قانون ا بات الرباءات،  مللكفحص املوضوعي  ب توقع أن 2002 لعام 82لطل مل من ا
تلزم احلفاظ عىل سامه يف ي يري  سـاملD العام فإن هذا ا يتغ تب الرباءاتحتسينا ل ية مكيف ßارات العاملني يف  تب بن ويف  ملكا

بحث املالمئ يف حا ية الرضورية إلجراء ا لا سابقةلتحت ية ا نا ية ا ل� ا ع لص  .لتقن
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يا )ج(  مبكولو

ياحيلل يا يف كولو نولو تاكر وا ب هذا اجلزء من اJراسة أثر نظام الرباءات واملD العام يف تطوير العلوم و� مب جل  توسعى. تك
يا  ية مبحكومة كولو عإىل إضفاء امحلاية الفعا� عىل األشطة اإلبدا نفاذوتعزيز  قانون الرباءات بفضلن ية  إىللا تطورات ا ن ا لتقل

تطورات املوجودة يف و	ئق الرباءات  تخداßا، ويه ا لوا يةو.  املD العاماليت آلت إىلسـ شودة منئيسـاألهداف الر  هذه ملن ا
بادرة  ية الفكرية  يه ملا تخدام نظام ا مللكيع �تاكر واإلبداع من خالل ا سـ ب ية والرتوجي Rتشج ًآ تطوير األعامل وإجياد ل ل 

بMالوظائف يف   .لا

ياويف إطار }ود بلوغ هذمب كولو تعلقة تقدمااJو� ه األهداف، أحرزت ل   الرباءات اليت آلت إىلمل يف جمال إدارة املعلومات ا
تعريف هبااملD العام  ية عن طريق األ}زة، لوا تعانة ب بذw امللكفةم احلكو نوك سـوال تخدام  تدريب عىل ا بوسائل ا سـ ل

تخداما فعاالالرباءات تويني . سـ ا ية عىل ا نا ية ا بحث يف الرباءات ويف حا� ا نوك الرباءات خدمات ا سـوتقدم  ع لص ن ل ملب لتق
ها يا وخصا سجî يف كولو تعلق بوجود الرباءات ا هادات  ميي، وتصدر  ئصالوطين واإل بش مل مت شطة تكوين ،قل ن وتضطلع بأ

ية ساعدة ا نالكفاءات وا تحد¥ت املطروحة يف . لتقمل يا إىل موا}ة ا لو تعلقة بوض الهنسع ملنظام الرباءات وتعممي املعلومات ا
ية تا يات ا ية اآل للرباءات، نفذت اإلدارات احلكو ل ل ية لفائدة رجال األعامل واملقاولني وطالب  "1: "م ععقد ندوات تو

توسطة؛  "2"اجلامعات؛  رشاكت الصغرية وا شاركة يف برامج Jمع ا ملوا ن "3"لمل فاذ لعقد حلقات معل للمقاولني حول طرق ا
تاحة ياcت ا تلف قواعد ا تعلقة لرباءات من خالل  ملإىل الو	ئق ا ب خم بحث يف برامج  "4"؛  للعموململ لشاركة مراكز ا م

تدريب؛  رشاكت "5"لا بحث العامة وا تحالفات مع اجلامعات ومراكز ا لتعزيز ا ل مترار يف  وحرصا مهنا عىل. ل تعزيز تعممي سـ�
ت تعلقة لرباءات، ا سـاملعلومات ا بحث فهيا األ}زة مكلت مل شأن الرباءات ميكن ا ياcت  ية قاعدة  لاحلكو ب ب ها م تقوأخذت عىل عا

ية الفكريةعن علومات امل تقدمي ياcت العامة يف جمال ا مللكسائر قواعد ا  .لب

تكامالو بكة من لتD  سـا ئت  شـاألدوات، أ ئات نش تخدمني إلطالع العامة لهيا ال عن وفض.  نظام الرباءات الكولوميبعىلملسـا
ية  شأت األوساط األاكد ميذw أ يع وتعزيز مرافقن يا هبدف  نولو نقل ا شج، مهنا مراكز ملعلومات الرباءات وماكتب  تل ج لتك

تخدام املعلومات  بري اôي . يف الرباءات اليت آلت إىل املD العامالواردة سـا تقدم ا لكوعىل الرمغ من ا  العمل، أحرزه هذال
ثل مل تخدام األ ماكن تعزيز � ية غري اكفا يعرفسـ نولو ج ألدوات ا هود ،لتك يد ا يات وتو جل ومن الرضوري تعزيز �سرتا ح تيج

تخدام املعلومات تحىت  ياسـمتخض عن ا نولو سني ا يا جديدة أو  جنولو تك ج لتك  . املوجودةحت

نوالقطاعم قطاع األعامل تفهّقد و ية ا تخداßا لصاحل  نفاذ إىل املعلومات وا ية ا لص األاكدميي أ من سـ ل ياتمه . مباعة واملعارف يف كولو
 ،wالومع ذ ُ يه الكفايةسـتخدم هذا املصدر من املعارف ي يافمبا  تحدي و . دون شكيتكبدها بc Mمخسارة ويه  مب يف كولو لا

نوك الرباءات  تعزيز ثقاف هوئالرييس تغالل  ية الفكرية وا تخدام حقوق ا بة ا سـ ها مللكسـ ية حيصلًأداةتعمميو  املقاولون  هباسـ أسا
بMعىل نطقة يف ا ية يف لك  نولو ل املعلومات ا م ج نفاذ إىل املعلومات يف  الراغب يفسـتخدمملايف الوقت الراهن عىل و. لتك ل ا

يا إىل مرفق اإلدارة يف بوغو¸ ية أن حيرض  خشصملفات الرباءات ا ناء عن امللفات "مرشوع اآلن تونفذ اإلدارة . ملعن سـتغ�
ية  .عىل اإلنرتنتمن ت  إل¸حة �طالع عىل امللفا"قالور

ـي هذه اJراسة إىل أن عددا ملحوظا يل علمي تنهتو يا قد آلت إىل املD العام ولكن ال يوجد د ية يف كولو ل من الو	ئق ا ب من لتق
تخدام املعلومات الواردة فهيا أو بت ا سـواحد  يايث نولو ية تطوير  ها  تغال ج ا تك بغل  جديدة يف قطاع األعامل والقطاعني األاكدميي سـ

يات جديدة وôا. ميوالعل متع وتطوير اسرتا ية يف ا تو مترار عىل طريق ا هم � يج من ا ع تل A سـ يةمل عتو تغالل هذه ب لل ية ا سـأ مه
تصادية يف  تلف القطاعات � تاحة  ية ا نولو قاألداة ا ج �تك مل بMل  .لا
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يا )د(  نأوكرا

توى تطور املD العام يف قانون برايريم هذا اجلزء من اJراسة إىل  سـيل  يا ءاتمحتل يةحيلل ون أوكرا رشيعات األوكرا نا ّيقمي و لت
تاكمل شفاملD العام و نظام الرباءات الوطينبني  لا يب  يسـتكو تاحة لاألسا تعلقة للنفاذ إىلملواألدوات ا مل املعلومات ا

لرباءات. 

يل  ناول  حتلو ية تي رشيع األوكراين احلايل  كيفا تقاللت ية إىل املD العامنا نا ية ا ع ا لص وما تؤول الرباءات إىل املD العام ومع. مللك
نفعة10 عاما لالخرتاعات و20بعد (عند انقضاء فرتة الرباءة  عدم سداد رمس  وأرباءة الويف حا� رفض ). مل أعوام لBذج ا

ـي رس¥ن امحلاية  إذا وأاحملافظة علهيا  تضمن قانون الرب. قبل موعد انقضاهئاينهتأبطلهتا احملامك،   wاءات يوإضافة إىل ذ
تلفة تعزز املD العام ناءات  خما ثت سائلو. سـ هاملهذه ا .  قانون الرباءات ظلتلقانون املدين األوكراين ورشيعات خاصة يفا ينظم 

ية  نا ية ا نص علهيا القانون محلاية ا بحث قواعد عامة  عوحيدد ا لص ي نفعة والرسوم والBذج (مللكل ملبراءات �خرتاع ومناذج ا
ية نا عا  .امحلايةتD عىل تقييدات لوا) لص

تعلقة لرباءات يف إثراء املD العامتزايد توشدد اJراسة عىل  ية املعلومات ا ملالوعي بأ ئات ويدفع ذw . مه ة إىل يماحلكولهيا
ياcت  ياcت وا سجالت وقواعد ا تخدام ا بتعزيز املD العام  ب ل لسـ يةل تكرر واملعاجلة لعلنا تخدام ا ناسب مع � مل اليت  سـ تت

تحداث معلومات و. ةباحلاسوي تب الرباءات دورا رائدا يف ا سـيؤدي  ية مك يا، نجما نتعلق لرباءات يف أوكرا هام عىل أن ت سإ
تعلقة لرباءات ا ياcت ا تجاريني  ململوردين ا ب ثرياللل تقدمة، كيقل  بMان ا هاßم يف ا مل عن إ ل بعض احملاوالت  لرمغ من وجودس

ياق نقل ا ياسـالفردية عىل وجه اخلصوص يف  جنولو  .لتك

يلكه وأهدافه،  نظام الرباءات الوطين و ية  ية، تربز اJراسة اخلصائص الر يا إىل تقدمي مزيد من املعلومات األسا هو ل سـ سـ ئيسع
تاكر يف اJو�حتددكام  ية � نظام عىل  ب طرق تطوير نظام الرباءات ووقع هذا ا من تلف . تل خموتضمن أيضا حملة عن  أ}زة ت

شاركة يف ا سـاJو� ا ية للرباءاتمل بة ر تحداث  ثل ا يا،  نولو ها ونقل ا تعلقة لرباءات و مقتحداث املعلومات ا ت سـ مكمل مل ج تك  .تعممي

يا مل " املD العام"وختلص اJراسة إىل أن مصطلح  هم حتديدا يكن حملنيف أوكرا نه  يف تطوير مهنجي  تخدام  بأنهلك سـفرصة ال
تاحة يه ال. جماc ملاملعلومات ا شديد  بد علو هم اôي تؤديه اعىل لتمن ا تعلقة لرباءات ومصادر املعلومات ملاJور ا ململعلومات ا

يةيف  لعلماألشطة �تاكرية وا ب يني للمD العام وهام. ن بني ر يح جا سـويف ظل هذه الظروف، بدا من املعقول تو ن : ئيض
ية للرباءة وفرتة امحلاية القانوية مبوجب الرباءة و "1" نسائل حتديد معايري األ هل سائل "2" املD العام؛ األيلو� إىلرشوط م  مو
تعلقة علومات امل تاحة ملا Aانمللرباءات وغريها من املعلومات ا. 

يه  يات والصكوك اهذه اJراسة تسـتعرض علو تعلقة لرباءات اليت األدوات املعمول هبا لآل نفاذ إىل املعلومات ا يا  مليف أوكرا لل ن
بىن املعمول هباعلومات تحديد املبآلت إىل املD العام،  ية، ولوا ية وا سات احلكو ثل املؤ لعلم،  مس نة بم بل ا ملمكدراسة ا لسـ

يا مضن  توضعقد و. للنفاذ إلهيا متع املعلومات اأولو¥هتنأوكرا تيس أولوية عىل . جمتطوير  هام اليت  تكويف هذا الصدد من ا مل
ثال تاحة للمعلومات  ية  ية  شاء  يا إىل إ متوى اJو�  م تن ب ن سع حتسـ بكثري  إ¸حة املعارف اليت آلت إىل املD العام Jائرة أوسع م

يا ية اJو� يف أوكرا بحث العلمي املمول من مزيا تاجئ ا نفاذ احلر إىل  هور وإ¸حة ا نمن ا ن ل ن ل  .مجل

ند )ه(  لها

يمي بعض األحاكم  بتقبدأ هذا اجلزء من اJراسة  ندي لعام احملددة ي تعلقو 1970لهيف قانون الرباءات ا ملD العام ةملا 
شف العلين تلف جوانب نظام . لكوا ندي، وخاصة دور  هوم املD العام يف نظام الرباءات ا يل تأثري  تح ناول  خمو ه ل ل لي مف ت

ثل ح سابقة ومالرباءات،  ية ا نا ية ا لا� ا ع لص شف الرباءات نرش لتقن ها  �خرتاعاتعنلكوا ياق . وإلغاهئافض ور لسـويف هذا ا
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رشتناقش اJراسة  تخداßا متأثري  ية الفكرية املمو� من اJو� وا سـوع قانون حامية ا ضمن أحاكما تي، وهو 2008 لعاممللك
بحث املمول من اJو� ته  شأن املD العام وعال لشاهبة لقانون يه دول األمرييك،  ب  .قم

Dرشيعات املقرتحة اليت حتمك بعض جوانب امل سارية وا رشيعات ا توحتلل هذه اJراسة أيضا ا لت ثارية لل ثل ا ئ العام،  سـتم
بحث املمول  ياcت وا لا يالب ية والفللكور ومحكو با ناف ا يدية وحامية األ يولوn واملعارف ا نوع ا تا ن ص تقل ب لت ل ل وتوحض تأثري ما . ل

يولوn " روابط الرباءات"يدعى  نوع ا رشيعات املقرتحة حول ا سارية وا رشيعات ا باليت تربط بني نظام الرباءات وا ت لل ل ل تل ت
يدية، وحتلرفواملعا رشيل أيضا لتقل ا ندية املقرتحعاتلتا ها عىل نظام الرباءات ا يدية وو ه حول املعارف ا لتقل قع ل يحتلويف . ل

يديةاإلطار القانوين تطرق اJراسة بإجيازلتقل املقرتح حول املعارف ا سجî للفرق ت،  سجî وغري ا يدية ا مل بني املعارف ا مل لتقل
ية أو رسيميكن أن تكوناليت  ندييفأثرها وة، علن   .املD العام وله نظام الرباءات ا

س يوسلط اJراسة الضوء أيضا عىل فوائد  نفاذ إىل املعارف اليت آلت إىل املD العام ريتت نظام الرباءات انطالقا من ل ا
شف شرتاط يق رشط ال الاكيف يفلك ا ثىل"تطبوصف و  ".ملالطريقة ا

نفاذ إىلأدوات  اJراسةوحتدد  تاحة  املعلومالا ندية املوثقة يف  املD العاميفملت ا يدية ا ثل املعارف ا ه،  لتقل ل ية م بة الر مقا ملكت
يدية ندية للمعارف ا تقلا له بة، اليت ميكن أن تدعى . ، وتأثريها يف حفص الرباءات واملD العامل مD عام موثق "ملكتوتقوم ا

نفاذ رس اôي "لحمدود ا ية الفكرية إىلفاحيص الرباءات يف ماكتب  يوصلجل، مقام ا يدية مللكا تعلقة ملعارف ا تقل املعلومات ا لمل
يةاملوجودة   .حمللللغات ا

 Dتلفة اليت ميكن أن تؤول هبا الرباءات إىل امل تضمن اJراسة اخلطوات ا سابقة،  ية ا نا ية ا �وإلشارة إىل حا� ا ت ل ع لص لتقن
تلويف هذا الصدد يوىل اهKم خاص . العام بات وا لرسية ا طي توبقى " املD العام" تؤول إىل حىت الخيل عهنا وحسهبا، لطل

نديالمن ) د)(1(8 ويوىل اهKم خاص إىل املادة.  يف إطار نظام الرباءاتتنرش والالكKن  نفاذ إىل لهقانون ا شأن ا ل  ب
ساسة وامليقمي  اôي 2005 لعام املعلومات توازن بني املصلحة يف احلفاظ عىل رسية املعلومات ا حلا نفاذ إىل ل لصلحة العامة يف ا
 .املعلومات

سلط اJراسة الضوء عىل  تاما  تو بعد خ نداإلمنايئلا نظام الرباءات واملD العام يف ا ه  ناد إىل اخلربلل بة ةست ال بفضل ملكتسـ ا
يدية وامحلاية اليت توفرها  ندية للمعارف ا ية ا بة الر تقلا ه مق لت ل يدية ملك رشولتقلللمعارف ا متD غري ا ملمن ا توشدد اJراسة أيضا . عل

ية وحقوق املزارعني لعام  با ناف ا بعد اإلمنايئ حلقوق املزارعني يف قانون حامية األ تعىل ا ن ص  .2001لل

 ]ثهناية املرفق والويقة[


