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   ملخص-العالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة 

  األمانةمن إعداد

ثتوي مرفق هذه الو .1 ية الفكرية وقانون حي نفاد حقوق ا مللكيقة عىل ملخص اFراسة اليت أجريت عىل العالقة بني ا ست
سة  نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا سة اليت أعدت يف إطار  نا فا مل سـ ف مللكمل  .)CDIP/4/4/Revثالويقة (م

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .2 للجإن ا
 .ثملعلومات الواردة يف مرفق هذه الويقة

 ]ملرفقييل ذe ا[
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ته كعنرصثأعدت هذه الويقة  .1 سة بعد أن را نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا تخصص  رشوع ا تجزأ من ا جع ال  ف مل سـ ب مل مللكي مل
يف يف الفرتة من  ية الفكرية اليت عقدت يف  ية وا ية  نة ا يه ا نووافقت  من ن للج جعل مللك لت  .2009 نومفرب 20 إىل 16ملع

تايل .2 نحو ا نرص عىل ا لوجاء نص هذا ا ل  : لع

تارة" سة يف ب|ان وأقالمي  نا ية الفكرية وا شأن ا خمدراسات  ف مل تطورات : مللكب شأن ا لمن املعزتم إجراء مجموعة من اFراسات  ب
سة نا ياسة ا ية الفكرية و تالمس بني حقوق ا تعلقة بأوجه ا فاألخرية ا مل سـ ل يجري الرتكزي ألساس. مللكمل  جتارب عىل مجع سـو

ها، وذe من  قاFول األعضاء و ب|ان بيل يلحتل تلف ا تطورات القانوية وأحاكم احملامك واحللول القانوية يف هذا الصدد يف  لا خم ن ن ل
ناول ا�الني القانويني سو. واألقالمي تفاعل القامئ بني الواكالت اليت  يال  نشمل اFراسات  ت لل حتل ية الفكرية وقانون –تت مللك ا

سة  نا فا ب|ان-مل تلف ا ل يف   ".خم

ناول اFراسة  .3 نفابشأن تتو سة املرفقة هبذه الويقة ستالعالقة بني ا نا ية الفكرية وقانون ا ثد حقوق ا ف مل عىل وجه مللك
ية  تو رشوع املذكور أعاله ويه ا سحب علهيا ا ثالث اليت  يات ا تو صاخلصوص واحدة من ا ل ن ل ص ملل ها7ي  :نص وف© ييل 

تصدي للمامرسا" ب|ان عىل ا ساعدة ا يع عىل اختاذ تدابري من شأهنا  لا ل م رشوعة من خالل مد لتشج سة ا نا ية  نا ملت ا ف للم فمل
تالمس بني حقوق  هم أفضل ألوجه ا يق  ية بطلب مهنا،  ساعدة ا ب|ان األقل منوا  ية وال سـ© ا نا ب|ان ا لا ن مل ل ل فل تحق لم لتق

سة نا ياسات ا ية الفكرية و فا مل سـ  ."مللك

ية  .4 تو صوتربط اFراسة الواردة أد°ه ارباطا ويقا  ل ث ت ية الفكرية ، ما دام من امل14ت نفاد حقوق ا بار ا مللكمكن ا ست عت
ية ريس واتفاق تربس عىل حد سواء ناء عىل اتفا تاحة  نا من مواطن املرونة ا يمو ق ب مل  .ط

تصادية املعقدة اليت ترتتب عىل العالقة بني  .5 يع القضا· القانوية و¶ قويس الغرض من هذه اFراسة أن تغطي  نل مج
سة،  نا نفاد احلقوق وقانون ا فا مل سأ¼ تس تعامل مع هذه ا بة يف ا ية ا ملبل إن الغرض مهنا هو حتديد اخلربات الو ل سـ تن ملكط

تصدي  نفاد احلقوق أداة  ها  تفع من خال بو أن  بل اليت ميكن لقوانني اFول األعضاء يف الو للوحماو¼ حتديد بعض ا س ت ي تسـ ل ن ل
رشوعة سة ا نا يا  نا تفاعا  ية الفكرية ا مللالتفاع حبقوق ا ف للم ن فن م  .مللك
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    امللخصامللخصامللخصامللخص

نفاد احلقوق  .1 ية ستيعين ا رشوع  نقل ا يجة ا ية الفكرية  تزناف احلقوق يف موضوع امحلاية مبوجب ا مللكا ت ململلك ل ن سلعةسـ  لا
ية الفكرية املعيناملادية  تضمن أصل ا شمل أو  مللكاليت  ت يعة غري املادية . ت يجة عادية  نفاد احلقوق هو  تايل فإن ا بو ن س للطل ت ت

ي شمو¼  مللكلألصول ا هرة واجلودة واألصلمل بري واملعارف وا ثل أشاكل ا شة الفكرية،  لم هذه . لتع يعة غري املادية  لونظرا  للطب
بع  سلعةتتاألصول فإهنا ال  يعة جتارية حرص· . تاليت تربط هبااملادية  لا تيس  نفاد احلقوق حلقوق اليت  تعلق ا بومعوما  س طي تك ت

ية ا سحب علهيا ا يع احلقوق اليت  مللكمن بني  ن ية . لفكريةتمج ية تؤدي إىل نقل ا تزنف هذه احلقوق يف أية  مللكو معل  أية –تسـ
يس دامئا شلك عام ولكن  يعة جتارية  لية ذات  ب ب  .طمعل

تعدد األ .2 توى ا ملوعىل ا نفاد احلقوقملسـ تني مهنا، ا بو ا تطراف تغطي أحاكم من أربع معاهدات، تدير الو سن : ويه ثي
شأ تحدة وقواعدها  بادئ األمم ا بمجموعة  مل نة م سة  نا سـن ا ف تجارة ؛ و1980لمل  Ûتص ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل مللك

نة )ياتفاق تربس( نة 1994لسـ  شأن حق املؤلف  بو  سـ؛ ومعاهدة الو ب يل 1996لي شأن األداء وا بو  سج؛ ومعاهدة الو ب لتي
نة  ية رإلضافة إىل، 1996لسـالصويت  نفاد يق اتفا بدو يف وضع أنظمة ا توي عىل حمكني هلام تأثري عىل ما  ستس اليت  ي حت

يا(4وترد هذه األحاكم يف املادة . احلقوق ßتلفة عن نفس ) ن تقالل الرباءات اليت يمت احلصول علهيا يف دول  خمشأن ا سـ ب
تلف ب|ان ¶حتاد) 3(6¶خرتاع واملادة  سجل يف  تقالل العالمات اليت  خمشأن ا ت سـ كن القول بأن القانون اFويل ال ومي. ب

نفاد احلقوق  بو ¶تفاع  شأن الطريقة اليت ميكن هبا ل|ول األعضاء يف الو ستتوي يف الوقت الراهن عىل إرشادات  ن ي ب حي
ية الفكرية يدان ا رشوعة يف  سة ا نا ية  نا مللكتصدي للمامرسات ا م ملف ف للم مل  .لل

ية، وال سـ© الويكف .3 نفاذ، طن العديد من القوانني الو نت بعد دخول اتفاق تربس حزي ا للقوانني اليت  ي  نوعا من أنواعس
نفاد احلقوق سائد معوما هو . ستا توجه ا لوا يد اFويلأن ل نفاد احلقوق عىل ا توي عىل هذه األحاكم ا لصعتكفل القوانني اليت  س . تحت

توي عىل أية أحاكم يف هذا الصدد شلك عام أيضا أهن ترب القوانني اليت ال  بو حت توى الوطينتع نفاد احلقوق عىل ا سـا تكفل ا ملس . ت
هم أن  ياب حمك بأي معىن آخر، ميكن  ية الفكرية يف ظل  تأصل يف حقوق ا ية ا بدأ اإل نظر إىل  بب هو أنه  فوا مللك م غس مل مي قلل ل

ية الفكرية  شمو¼  تلف األصول ا ترياد يف مجموعة احلقوق املكفو¼  مللكإدراج حق ¶ مل ê بعاد األصول(سـ  األخرى من ستوا
ترياد توى الوطين فقط   أنيعين) سـ¶ نفاد احلقوق مكفول عىل ا سـا ملس تفظ مالكو–ت تايل  حي  ية الفكرية حلق يف ل مللك حقوق ا

ب| رشوعة خارج ا يع  ترياد وإن أبرمت صفقة  لحظر ¶ ب نفاد احلقوق وماكحفة . مسـ ستوندر القوانني اليت تكفل ¶تفاع  ن ت
تاكر يف آن واحد ياق قانوننيت ومع ذe شري اFراسة إىل .ح¶ نفاد احلقوق يف  تعامل مع ا يال مر°  يني يكفالن  سـ و س لل س تن ب ط
تاكر وهام نة عامن وقانون براءات ¶خرتا: حماكحفة ¶ ية يف  نا ية ا سلطقانون ا ع لص يةمللك ها مشع يف اململكة األردية ا  .لن

تني  .4 تلوحتلل اFراسة بإجياز طر تتني لالتفاع خميق سف يث ن نفاد احلقوق أن يكون أداة ملعرفة حبنفاد احلقوق،  ستميكن ال
ية الفكرية نطاق القانوين حلقوق ا مللكحدود ا نفاد احلقوق يف هذا . ل يد ستويكون ا ساعد احملامك عىل تأ ياق أداة  كا ت انهتاك لسـ

ها تغال لاحلقوق أو إساءة ا نف. سـ ية الفكرية أن يؤكد حقا أو  ّندما حياول ماe حق ا ي نفده حيدث مللكفع يستذه عوضا عن أن 
سـ© زائفا. انهتاك للحق سـمي األسواق  يلو¼ دون  نفاد احلقوق أداة  ـي اللجوء ال ية  ثا تقأما الطريقة ا تق للح س ف ن تل ويف هذا الصدد . ه

ميي أو دويل ية بعد وطين أو إ ية اجلغرا نا نفاد احلقوق ÷ من ا قلفإن ا ف ح لت يف وضعت أعىل . س ناول اFراسة بإجياز  كو احملامك تت
ثالثة  ية هذه األبعاد ا تصاصات قضا ليف ثالثة ا ئ ية و¶حتاد األورويب : ويه) تلرتيب ذاته(خ تحدة األمر يكالوال·ت ا مل

يان  .لوا

يق، إن وجدا، وخلصت اFراسة إىل  .5 توافق يف اآلراء وا سـقÛ ا نفاد احلقوق، وإن كرثتلتنل ناول ا ية  تشأن  سيف ت  كب
يااملواد تعلقة به  سب ا يدا أم ال. نمل يق  سأ¼ كون ا ناول اFراسة  مفومل  سـت م تصادات  وفضال عن ذe تقر اFراسة بأن. لتنت ق¶

ية و¶حتاد األورويب تحدة األمر ثل الوال·ت ا يكالكربى  ية أكرث ثراء  ملم تصدي معلFهيا خربة  نفاد احلقوق  لليف جمال ا تس
ية الفكرية معوما، واملامرسات  نمللكالنهتااكت حقوق ا رشوعة خصوصاملا سة ا نا ية  ملا ف للم ب|ان األخرى، . ف  سـ© واللوال تزال ا
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تقر إىل هذه  ية،  نا ب|ان ا تفا م ل ية إلجياد حاالت . اخلربةل نا ب|ان ا ية يف ا ية بإجراء دراسة إضا تو موقد يكون ذe أساسا  لف ل ص لل
يمي فهيا إقرار رصحي أو مضين  تفاعل و لتق ياتل تفاعلعتدا  .ل هذا ا

 ]ثق والويقةهناية املرف[


