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  بالرباءات يف اإلطار القانوني متعدد األطرافاملتعلقة  املرونة مواطنالعمل املقبل بشأن 

  األمانةمن إعداد

ية الفكرية الويقة  .1 ية وا ية  نة ا شت ا ث5 من ن للج مللكق لت تاسعة اليت عقدت من CDIP/9/11ملع  11 إىل 7ل يف دورهتا ا
تعلق لفقرة . 2012مايو   Mعن ) ج(2يوف Rب نة أربعة موضوعات ميكن معاجلهتا يف ويقة  شت ا مقمن تY الويقة، 5 ث للج ق ث

تعلقة املرونة مواطن  لرباءاتملا. 

بت  .2 نة من األمانة أن توفر معلومات عن تY املوضوعات األربعة، وأن تدعو اaول األعضاء إىل اإلدالء طلو للجا
سطس 31يف موعد أقصاه بتعليقاهتا   .2012غ أ

تلقاة من اaول األعضاءو .3 يقات ا ملتضمن هذه الويقة املعلومات املطلوبة وا تعل ث  .لت

 

نظر يف املعلومات الواردة يف .4 نة مدعوة  للإن ا  للج
 .ثهذه الويقة
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 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

شات اليت .1 نا ياق ا قيف  مل ية رمق سـ تو شأن ا ص أجريت  ل ية، 14ب شت اaول األعضاء يف اaورة لتمن من جدول أعامل ا ق5
ية الفكرية ية وا ية  نة ا تاسعة  مللكا من ن للج لتل ، CDIP/9/11ث، الويقة 2012 مايو 11 إىل 7من يف الفرتة  واليت عقدت ،ملع

تعلق مبواطن املرونة  Mبل ف تعلقة لعمل ا يا تعلق . ملقمل  Mتعلقة بأربعة مواطن )ج(2لفقرة يوف نة موضوعات  شت ا م، 5 للج ق
بارها  تصل لرباءات  تللمرونة  تعدها األمانةاملوضوععت ية اليت  تا متل للويقة ا سـ ا ل ل ث نة عىل أن تطلب من . حمل للجواتفقت ا

يقات من اaول ا شار إلهيا أعاله وأن تطلب أيضا  تعلاألمانة أن توفر معلومات عن املوضوعات ا  .ألعضاءمل

نة، قامت األمانة مبا ييل .2 تجابة لطلب ا للجوا  :سـ

توبة  "1" يقات  تقدم  نة إىل ا مكدعت اaول األعضاء يف ا تعل ل ية ابشأن بللج تا ملقامئة مواطن املرونة األربعة ا ل ة تعلقل
سطس 31لرباءات يف موعد أقصاه   :2012غ أ

بعادنطاق  - ية امحلاية برباءةستا باyت من إماك ن ا  ؛)ي من اتفاق تربس27املادة  (لن

يات برباءة أو  خيصفM مواطن املرونة و - تعلقة لرب جمإماكية حامية �خرتاعات ا مل بعادهان   من ذ�ستا
 ؛)ي من اتفاق تربس27املادة (

يق و - ية يف إنفاذ قانون الرباءاتتطباملرونة يف  نا ئالعقوت ا ها  جل  من اتفاق 61املادة (تطبيقأو عدم 
 ؛)يتربس

يد حقوق الرباءات اإلجراءاو - يت املربطة ألمن واليت قد تؤدي إىل  يه (تقت ناءات "علما يطلق  سـتث�
ية  ؛)ي من اتفاق تربس73املادة  (")مناأل

رشح العمل  "2" تأعدت هذه الويقة اليت  سابق ث ية بقانون الرباءات لا نة اaامئة ا نا¶ي مت إجنازه يف إطار ا ملعللج
Mلرباءات والواردة يف الفقرة تعلقملربعة اواطن املرونة األمبيتعلق  فيا  ارشحثويه ويقة توفر أيضا . "1"ة  فإضا

يه يف تكام  ،أعاله" 1"لنقطتني األخريتني يف الفقرة ل شار إ تارخي ا يقات اليت قدمهتا اaول األعضاء حىت ا لتضمن ا مل ل لتعل
ند   ".1"لبا

تعلقة هبذه الويقة تُتخذجيب أن  .3 نة ا شات ا نا ث  مل للج ق ية ليلكدم بR ا توى ويقهتا ا تعلق   Mسرتشد به األمانة ف ن  ث مبح ي ملعت ملق
تحديد مواطن املرونة اليت جيب معاجلهتاتعلقملمبواطن املرونة ا تعلق   Mف Mلرباءات، وال سـبة   .ي

بل، وال سـM قامئة مواطن املرونة األخرى ا .4 تعلق لعمل ا  Mملف نة عىلتعلقملقي  أن هذا جيب أن للجة لرباءات، اتفقت ا
ية الفكرية اليت للتشاور  ايكون موضوع ية وا ية  نة ا رشة  مللكبني اaورات وأنه جيب اختاذ قرار يف اaورة احلادية  من ن لتللج ملع ع

 .2013سـتعقد يف 
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ية بقانون الرباءات عن عن عن عن معلومات معلومات معلومات معلومات     ....أوالأوالأوالأوال نة اaامئة ا ية بقانون الرباءات معل ا نة اaامئة ا ية بقانون الرباءات معل ا نة اaامئة ا ية بقانون الرباءات معل ا نة اaامئة ا نمعل ا نللج نللج نللج تعلقة مواطن املرونة األربعة مواطن املرونة األربعة مواطن املرونة األربعة مواطن املرونة األربعة ببببشأن شأن شأن شأن ملعملعملعملعللج تعلقة ا تعلقة ا تعلقة ا     ءاتءاتءاتءاتلربالربالربالرباململململا

نة،  .5 ية بقانون الرباءات واليت aى ُمضت األمانة حملR الو�ئق اليت قدمت للجنزوال عىل طلب ا نة اaامئة ا نا ملعللج
بR ميكن إعدادها عن مواطن املرونة ا ملجاءت فهيا اإلشارة إىل املوضوعات األربعة املقرتح دراسـهتا يف ويقة  ة تعلقمقث

تايل من ه. لرباءات بحثلويعرض اجلزء ا تاجئ ذ� ا لذه الويقة  ن  :ث

نطاق  .ألف تعلق   Mبف بعادي باyت من إماكية امحلاية برباءةستا ن ا  لن

2.Rev3 /12/SCP : ويللرباءاتاتقرير عن نظامaا  

تقرير  .6 لترب ا ية بقانوثعن نظام الرباءات اaويل ويقة شامR يع نة اaامئة ا رشة  ية  ثا بو لÎورة ا نأعدهتا أمانة الو للج ن ل ملعي ن ع
نظام الرباءات اaويل  Rتص نوعة  سائل  بالرباءات، تغطي  ت مم سأÑ نطاق . م شت فصول عديدة  موقد 5 بعاد ق باyت من ستا لنا

 .1برباءةنإماكية امحلاية 

نقح يف الويقة  ثاين ا ثاملرفق ا مل  )SCP/2/18ثالويقة  (Rev3 /12/SCP.2ل

ثاين لويقة  .7 ثيوفر املرفق ا تظاماديهثجرى حتاليت ، SCP/12/3 Rev.2ل توي اجلدول عىل .  معلومات شامR،2ن  حيو
بÎان اليت  باyت من املواد اليت ميكن حاميهتا  تستبعدلمعلومات عن ا توسع لرضورة يف نطاق هذه دون برباءة لنا املواد لا

بعدة  .ملستا

3/13/SCP : نوان يدية  بعدراسة  بعدة املواد "مته  "احلقوقعىل تقييدات لاثناءات وسـت�و برباءةامحلاية نإماكية من ملستا

ية بقانون الرباءات SCP/13/3ثُعرضت الويقة  .8 نة اaامئة ا بو، عىل ا ن، اليت أعدهتا أمانة الو للج ثة ملعي ثا ليف دورهتا ا ل
 Ñسأ يدية عن  مرشة كدراسة  مته بعدة من ع يدات عىل احلقوق برباءةامحلاية نإماكية ملستاملواد ا ناءات وا يو� لتقت ث وقد . سـ

بعدة من خضع ياسايت واألهداف وÙة نظر من aراسة معمقة برباءة امحلاية نإماكية ملست موضوع املواد ا يةلسـاaور ا ياسا تا  لسـ
بعادها ية ،3، واإلطار القانوين اaويلستال ية واإل ميواألحاكم الواردة يف القوانني الو قلن  .4ط

                                                
1
ية ا) ج(وردت يف الفصل اخلامس     ية إلماك ناإلشارة إىل املعايري األسا بعد من إماكية امحلاية لرباءة واملذكورة يف سـ نمحلاية لرباءة وقامئة حمدودة ملواد اليت  تس ت

تجارة 27املادة   Rتص ية الفكرية ا ل من اتفاق جوانب حقوق ا مل يذ ). ياتفاق تربس(مللك لتنفومثة إشارة أيضا إىل أن األعضاء هلم حرية حتديد الطريقة املالمئة 
ناك يأحاكم اتفاق تربس يح بعض مواطن املرونة لألعضاء يف تصممي أنظمة الرباءات اخلاصة هبم، نظرا إىل أن  ه يف أنظمهتم وممارساهتم القانوية، وأن �تفاق  ي تن

ها �تفاق ثل تعريف �خرتاع، مل يعا جلسائل،  م سادس . م نص املادة ) ي(لويوحض الفصل ا " رتاعاتأية اخ"ي من اتفاق تربس عىل أن 1.27تأنه يف حني 
بدأ، مادة ميكن حاميهتا لرباءات، فإن تعريفات مصطلح  يث ا ملترب، من  يارات " اخرتاع"حتع يث إهنا تعكس ا ست موحدة،  ية  رشيعات الو خليف ا ي ن حت ل طل

ية بÎان ا ية للك من ا ياسا نا ل ت ملعسـ بÎان ملصطلح . ل تلف ا ية تعريف  نظر الفصل يف  ياق،  لويف هذا ا خم ي كيفسـ ويف . قوانني املعمول هبا فهيايف ال" �خرتاع"ل
ية امحلاية لرباءة وفقا للامدة  بعد من إماك تعلقة ملواد اليت  ية ا ياسا يارات ا نهذا اإلطار، ترد عن طريق رسد تY األحاكم ا س مل ت سـ تخل ت  من اتفاق 3 و2.27ل

باyت تعلقة  بعاد ا نتربس، مبا يف ذ� حاالت � مل لس ت سادس . ي لوإذ يعمل الفصل ا هور ) م(ِ ند  ها قانون الرباءات  تحدnت العامة اليت يوا ظالقارئ  Ùع ل
ية  يولو ية اجلديدة، مبا يف ذ� املواد ا نولو رشح، يف مجR أمور أخرى، أن املواد اليت ميكن حاميهتا برباءة، يف اòاالت ا يات اجلديدة، فإنه  نولو جا ج تك ج بتك لي ل ل

يب العمل  يا وأسا ية احملورة ورا يا5ت ا لوا ث حل ست واحضة دامئالك يات،  تخدم الرب ياليت  جم لسـ  .ت
 .SCP/18/2ثترد آخر املعلومات احملدثة يف الويقة   2
ثاين   3 يل القواعد اaوية القامئة، يورد الفصل ا ليف  ل ية معاجلة املعاهدات اaوية ) د(حتل يدية رشحا  لمن اaراسة ا لك يفه ية –لمت ية ريس محلاية ا ثل اتفا مللك  ق م

ية ومعا نا عا شأن الرباءات واتفاق تربس لص تعاون  يهدة ا ب باyت–ل تعلق   Mبعاد ف بعدة من امحلاية لرباءات، مبا فهيا حاالت � سأÑ املواد ا ن  ي س س لمل تمل  .ت
ثاين   4 لتضمن الفصل ا نوان "3)"ه(ي يوا5ت"ع، ا¶ي حيمل  باyت وا  Rتص حل�خرتاعات ا ن ية واإل"لمل قل، عرضا عاما للقوانني الو ية ملواد طن نية ا ملعمي

بعدة يل نطاق تY املواد ا يوا5ت، مبا يف ذ�  باyت وا  Rتص تعلق الخرتاعات ا  Mلرباءات فبعدة من امحلاية  تا ست حتل حل ن مل ي ملس ل  .مل
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3/15/SCP :بعدة من دراسة للخرباء عن املو يدات عىل احلقوقبرباءةاية امحلنإماكية ملستاد ا ناءات وا ي و� لتقت ث  سـ

تلف  .9 شأن  شات اليت أجريت  نا يال شامال  خمتعرض اaراسة  ب ق للم بعدة وحتل نصوص علهيا ملستاملواد ا ناءات ا مل� ثت سـ
ية،  ية واإل مييف القوانني الو قلن تY ينطوي أيضا عىل ط ليل لإلطار اaويل  بعدةحتل ناءات/ملستاملواد ا عوجلت وقد . سـتث�

 Ñبعاد مسأ باyت ستا ياة األخرى لنا نوان برباءة نمن إماكية امحلاية حلوأشاكل ا تY الويقة، حتت  ثالث  عأوال يف املرفق ا ث ب ل
ية" يولو يا ا نولو جا ج لبتك يس بربوسا واكرين غراوي أعدها¶، "ل تاذان د ن األ  يف مجR أمور مهنا املؤلفاننظر حيث . كونزت - سـ

بعدة امل ية 27ذكورة يف املادة ملستاملواد ا تقصا ئ من اتفاق تربس، وقاما بإجراء دراسة ا سـ بعدة اعن ي ملتلف املواد ا س تخم ة تعلقمل
ناف  شا العالقة املعقدة بني الرباءات وأنظمة حقوق األ ية، و5 ية واإل بات يف القوانني الو يوان وا سان وا صإل ق مي ن ن حل قلن ط ل

ية  با تا ناءات املز(لن ثال،  تعلق،   Mثف تم يه (ارعني سـي ياز املزارعني‘علما يطلق   .5)‘متا

ناول  .10 سادس الفصليتو ثاين من املرفق ا ل ا ية اليت يف ل شارد غوa وnن جويل ا تاذان ر لكيفاaراسة اليت أعدها األ ت يسـ
بعاد من إماكية امحلاية  نقد يؤثر هبا � ياق، . األحباثإجراء عىل برباءة تس  اaويل، متت دراسة اإلطار القانوينلسـويف ذ� ا

تعلقة 27وال سـM املادة  نصوص وأحاكم القضاء ا ية، مبا يف ذ� ا ية والقوانني الو مل من اتفاق تربس و�تفاقات اإل ل ن طمي قل ي
يات  ية وا با ناف ا باyت واأل تعلق   Mبعدة ف لعململواد ا ت ن ص ن ي لس ل يولو�تمل باyتلبذات األساس ا تاج ا ن إل  .لن

.Rev3 /16/SCP :يا سـتبرشوع ا يدات عىل حقوق الرباءات؛ وم ناءات وا ين عن � لتقت ث الردود عىل : SCP/3/17سـ
يدات عىل حقوق الرباءات؛ و ناءات وا يان � يا ت لتقت ث سـب يه أعاله: SCP/3/18سـ شار إ يان ا لعرض عام للردود عىل � مل بت  سـ

ية بقانون الرباء .11 نة اaامئة ا يان، تلقت ا سم األول من � تعلق   Mنف للج ت لق ملعي لك مهنا ما يوحض  ردا اكمال، 73ات بسـ
باyت من إماكية امحلاية ) أو القوانني املعمول هبا(إذا اكن القانون املعمول به  نبعد ا ن لس بعاد إذا اكن ذ� برباءةتي ست، ونطاق �

 .هو احلال

2.Rev4 /14/SCP : نوان يدية  بعدراسة  يا"مته نولو جنقل ا  "لتك

يدية بصورة .12 هناول هذه اaراسة ا لمتت يات نولو سأÑ نقل ا ية  ج أسا لتك م سائل عديدة يف هذا اإلطار، . سـ ناقش  مويه  ت
تاحة يف نظام  يا، واإلطار القانوين، ومواطن املرونة ا نولو ية، ودور نظام الرباءات يف نقل ا ياسا تحدnت ا ملثل ا ت سـ جل تك لم ل

يا نولو نقل ا تعلق   Mجالرباءات ف لتك ب ياق، ترد بإجياز يف الفصل ا. ي اإلشارة إىل أن اإلطار اaويل " 1)"د(لسابع لسـويف ذ� ا
تعلق   Mنة من إماكية امحلاية ياحلايل يوفر مواطن مرونة ف ية  نولو بعاد مواد  ن ي معس ج تك يجة ¶�، برباءةت بÎان تستبعد نت، و

يوا5ت أو برامج كثرية  حباyت أو   .برباءةلحاسوب من املواد اليت ميكن حاميهتا لن

تعلق  .ء  Mيات برباءة أو إمبيف تعلقة لرب جماكية حامية �خرتاعات ا مل بعادها ن  من ذ�ستا

2.Rev3 /12/SCP :ويلaتقرير عن نظام الرباءات ا 

شة نطاق مصطلح  .13 نا قيف إطار  سادس " اخرتاع"م تقرير، ترد اإلشارة إىل أن أحد أوجه ) ي(ليف الفصل ا لمن ا
تعلق هبذا   Mية ف تالف يف القوانني الو ي� طن نطوي عىل طابع تقين خ بÎان،  هوم �خرتاع، يف معظم ا ياملصطلح أن  ل مف

تكون املواد قابR للحامية  أو ية رشطا  سمة ا ترب ا ية بصورة أو بأخرى، يف حني ال  لفكرة  ن ل تع تقن  .6يف بÎان أخرىبرباءة لتق

                                                
تعمقة عن ا  5 تيل يف اجلزء ء من الفصل األول من املرفق األول رؤية  يويل  تاذ  مإلضافة إىل ذ�، يعرض األ بن ن ل بعدة سـ تارخيي للمواد ا ستتطور ا ل ملل

ميي يد اaويل واإل تو قلوا ح ياق، حيلل املؤلف، يف مجR أمور أخرى، املادة . ل تاجات عن ) 3(و) 2(و) 1(27لسـويف هذا ا نمن اتفاق تربس ويطرح ا سـتي
ية ية واإل يد يف القوانني الو تو نص اخلاص  ها ا ميأثر مواطن املرونة اليت  ن ل قلل ط ح  .يشمل

ت  6  Mسادس يف تضمن الفصل ا يذها،  يات يف  تخدم الرب لعلق الخرتاعات اليت  ي جم تنفسـ ث من هذه الويقة، 4، إلضافة إىل املالحظة الواردة يف الفقرة )م(ت
توح سة يف هذا اòال، وتطور مناذج املصدر ا نا يات لرباءات عىل ا شات عن أثر حامية الرب ملفنا فم مل جم  .ق
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نقح يف الويقة  ثاين ا ثاملرفق ا مل  )SCP/2/18ثالويقة  (Rev3 /12/SCP.2ل

يات يتضمن اجلدو .14 تعلقة لرب بعد �خرتاعات ا بÎان اليت  ثاين معلومات عن ا جمل الوارد ملرفق ا مل س ل تل نمن إماكية ت
 .7برباءةامحلاية 

3/13/SCP : نوان يدية  بعدراسة  بعدة من "مته يدات عىل احلقوقبرباءة امحلاية نإماكية ملستاملواد ا ناءات وا يو� لتقت ث  "سـ

تعلقة ) 8( الفقرة إلضافة إىل املالحظة الواردة يف .15 ية ا يل القواعد اaوية احلا ملمن هذه الويقة، يف  ل ل حتل حباالت ث
بعاد سلطات اaوية ست� سمح فعال  شأن الرباءات  تعاون  ل، فإن معاهدة ا لل ت ب بحث اaويل أو إدارة(ل لفحص ا إدارةل ا
يدي يدي دويل ) اaويل لمتها بعضمتهبأال جتري أي حبث دويل أو حفص  تعلق   Mبف شمل برامج ي ئات املواد، اليت  ت  ف

سلطة اaوية ال احلاسوب  لما دامت ا بحث عن ل هزيات الالزمة  للمتY ا سابقة املعارف لتج يدي دويل لا متهأو إجراء حفص 
Mالربامج ف Yت بتعلق   .ي

3/15/SCP :بعدة من إماكية امحلاية برباءةدراسة للخرباء عن املو ناد ا تس يدات مل ناءات وا ي و� لتقت ث  عىل احلقوقسـ

يات  .16 تعلقة لرب جمعوجلت إماكية حامية �خرتاعات ا مل نوان برباءة ن ثاين هبذه الويقة حتت  عأوال يف املرفق ا ث برامج "ل
بعدة من إماكية امحلاية  بارها مواد  ناحلاسوب  س تت م تاذ براد شريمان"برباءةع ياء . سـ، وا¶ي أعده األ شـويفحص املؤلف عدة أ

بع يهنا مربرات ا تمن  نظر يف خصائص برباءةاد برامج احلاسوب من املواد اليت ميكن حاميهتا سب برامج احلاسوب كام يه ي، و
يذهاو�خرتاعات  تخدم احلاسوب يف  تنفاليت  تلفة ، يسـ تخد�ا األنظمة القانوية ا نوعة اليت  يب ا شف األسا �و ن سـ ت ل تتك مل يسـ

بعاد برامج احلاسوب من املواد اليت ميكن حاميهتا  تيل يف اجلزء ء . اءةبربستيف ا يويل  تاذ  رشح األ بنوإلضافة إىل ذ�،  ن ل سـ ي
تضمن املادة من الفصل األول يا، فإن مصطلح امحلاية برباءة بإyحة  إلزاما 27ت أنه يف حني  نولو جيف لك جماالت ا لتك

يا" جنولو سأÑ ما إذا اكن. ليس معرفا" تك نظر املؤلف يف  ياق،  مويف ذ� ا ي نتلسـ ناك مواد  ي  بعادها من معه ستة ميكن ا
ست برباءة نإماكية امحلاية  ية"ليعىل أساس أهنا  جنولو بغي "اخرتاعات"أو " تقنية"أو " تك ية اليت  شأن ا ن، ويعرض رأيه  ييف لك ب

سري هذا احلمك من أحاكم اتفاق تربس يأن يمت هبا   .تف

.Rev3 /16/SCP :يدات عىل حقوق الرباءات ناءات وا يان عن � يرشوع ا ت تقت لم ث سـب الردود عىل : SCP/3/17؛ وسـ
يدات عىل حقوق الرباءات؛ و ناءات وا يان � يا ت لتقت ث سـب يه أعاله: SCP/3/18سـ شار إ يان ا لعرض عام للردود عىل � مل بت  سـ

يان،  .17 تستبعد ) أو القوانني املعمول هبا( أخرى، ما إذا اكن القانون املعمول به يف مجR أمورسـتبأوحضت الردود عىل �
يات من إماكية امحلاية مل�خرتاعات ا نتعلقة لرب بعاد يف حال وجودهبرباءةجم  .ست، ونطاق هذا �

2.Rev4 /14/SCP : نوان يدية  بعدراسة  يا"مته نولو جنقل ا  "لتك

سابع  .18 سأÑ هو الفصل ا لالفصل ا¶ي تطرق إىل هذه ا بعدة من إماكية امحلاية " "1)"د(مل ناملواد ا تس  ".برباءةمل

تعلق  .جمي  Mيفية يف إنفاذ قانون الرباءاتلعقو نا ئت ا  )ي من اتفاق تربس61املادة  (جل

ية بقانون الرباءات .19 نة اaامئة ا سأÑ يف ا ناقش ا نمل  للج مل ملعت نة . َ للجإال أن مثة إشارة إلهيا وردت يف الو�ئق املقدمة إىل ا
ية إلنفاذ شارية ا ن� ملعت تط،8س يل وبدون ا سؤال مل يعالج  ل رمغ أن ا تفص لل يذَ ية  ياسا يارات ا للتنفرق  ت سـ  .لللخ

                                                
ثاين لويقة إلضافة إىل ذ�، يعرض ا  7 ثملرفق ا يات وقواعد SCP/12/3 Rev.2ل nتخدم الر بعد الطرائق اليت  بÎان اليت  ض معلومات عن ا سـ س تل تت

ية من املواد اليت ميكن حاميهتا لرباءات شطة ا¶ نوطرائق األ تلفة، ميكن . هن سري تY املصطلحات يف األنظمة القانوية ا تغري  �ومع وجود اح�ل أن  ن تف ي
ب بارها تقع مضن نطاق تY املصطلحاتتُستأن  تعد بعض برامج احلاسوب يف بعض األنظمة القانوية   .عن
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ألمن الوطين  .دال Rتص تعلق إلجراءات ا  Mملف يه (ي ية"علما يطلق  ناءات األ من�  ")سـتث

نقح يف الويقة  ثاين ا ثاملرفق ا مل  )SCP/2/18ثالويقة  (Rev3 /12/SCP.2ل

ثاين عىل معلومات عن  .20 لتوي اجلدول الوارد يف املرفق ا بعد حي بÎان اليت  ستا نووية من املواد الطرائق وتل تجات ا لا ملن
 .برباءةاليت ميكن حاميهتا 

3/13/SCP : نوان يدية  بعدراسة  بعدة من "مته يدات عىل احلقوقبرباءة امحلاية نإماكية ملستاملواد ا ناءات وا يو� لتقت ث  "سـ

ثاين  .21 لتضمن الفصل ا بعدة من إماك) ه(ي ئات املواد ا بعض  يدية قامئة  تمن اaراسة ا سف ب مله يف بÎان برباءة نية امحلاية لمت
ناقش أيضا نطاق . كثرية بعاد يو يةستذ� � ية/طنيف القوانني الو نواهنا " 4"توتوسع الفقرة . قلمياإل عمن ذ� الفصل، و

تحديد، "�خرتاعات اليت تؤثر عىل األمن الوطين" يح أن �خرتاعات اليت تؤثر عىل األمن الوطين، أو عىل وجه ا ل، يف تو ض
بعدة من إماكية امحلاية �خرت نووية، يه اخرتاعات  تجات ا يات وا تعلقة  ناعات ا س ل ن لعمل تمل م بÎانبرباءة مل  .ليف بعض ا

3/15/SCP :بعدة من إماكية امحلاية برباءةدراسة للخرباء عن املو ناد ا تس يدات عىل احلقوقمل ناءات وا ي و� لتقت ث  سـ

ثاين من .22 تيل يف اجلزء ا يويل  تاذ  لتطرق األ ب ن ل سـ نص 73 الفصل األول إىل املادة ني نقل ذ� ا ل من اتفاق تربس، إذ  ي ي
بعاد املواد ا يهنا عىل ا نص يف قوا بÎان اليت  ملويورد قامئة  س ت تل نوويةة لطرائق وتعلقن تجات ا لا  .ملن

 ملخص .ه

ية بقانون الرباءات عاجلت جزيا موطين املرونة املقرتحني .23 نة اaامئة ا بدو أن ا ئإجامال،  ن للج  األولني، يف حني مل يعاجل ملعي
نا املرونة اآلخران عىل اإلطالق  .طمو

يا يا� يا� يا� توبة اليت قدمهتا اa    ....نننن� يقات ا توبة اليت قدمهتا اaا يقات ا توبة اليت قدمهتا اaا يقات ا توبة اليت قدمهتا اaا يقات ا ملكملكملكملكا سطس 31313131حىت حىت حىت حىت ول األعضاء ول األعضاء ول األعضاء ول األعضاء للللتعلتعلتعلتعل سطس  أ سطس  أ سطس  أ     2012201220122012غغغغ أ

 بيالروس .ألف

يالروس الصادر يف  .24 هورية  بوفقا لقانون  سمرب 16مج نفعة والرسوم 2002ي د شأن براءات �خرتاعات ومناذج ا مل  ب
ن ية لصوال�ذج ا يه فM ييل بقانون (عا شار إ لا سمرب 16مل نح امحلاية القانوية يف )2002ي د ن، ال  ناف ُتم صشلك اخرتاعات لأل

ية با تا نح براءات لوسائل . لن سه، جيوز  مويف الوقت  باتنف بارها اخرتاعاتسـتن�  .عت 

ناف إلضافة إىل ذ�،  .25 صنح امحلاية القانوية لأل ن ه) األنواع(ُتم ية يف  با مجا ت رشيع خاص، وال لن يالروس يف إطار  تورية  ب
يالروس الصادر يف  هورية  بسـM قانون  ية1995 أبريل 13مج با ناف ا شأن براءات األ ت  ن ص حيصل فوفقا ¶� القانون، . لب

بايت عىل امحلاية القانوية إذا اكن جديدا  نف ا نا ن متزيا للص سومو نتجا تاا م بايت حب. بو� نف ا تع احلق يف ا بغي أن  نو لص مت لي ي امية ن
نف يف 25تورسي الرباءة ملدة . اaوÑ وحيصل عىل براءة بارا من yرخي إدخال ا نة ا لص  ت ية عسـ با ناف ا تجسل اaوÑ لأل ن لص

يالروس هورية  بالقابR للحامية يف  بغي أن حيدده وصفه الرمسي، الوارد يف جسل . مج نف،  نأما نطاق امحلاية القانوية  للص فين
ية الق با ناف ا تاaوÑ لأل ن يالروسلص هورية  بابR للحامية يف   .مج

                                                
ية  8 تا تعلقة لرباءات يف الو�ئق ا ية ا نا لترد اإلشارة عىل وجه اخلصوص إىل العقوبة ا ل مل ئ تني WIPO/ACE/4/3: جل ؛ 16 و15لصفح، يف ا

ية . 23 إىل 20 ومن 11، الصفحات WIPO/ACE/5/10؛ و21، صفحة WIPO/ACE/5/6و تو صوقد مت إعداد هذه األخرية مع وضع ا  من 45ل
بار ية يف � بو  تجدول أعامل الو من عي  .للت
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سمرب 16ووفقا لقانون  .26 ترب 2002ي د بغي أال  تع،  يات وبرامج احلاسوب اخرتاعاتني ياقويف هذا . ماخلوارز ينبغي ، لسـا
بعد  نح براءة إال �خرتاعات بني نإماكية تضمني هذه املواد تستأال  تخرتاع يربط فقط هبذه املادة يف �مإذا اكن طلب 

 .ذاهتا حد

نح الرباءة يف  .27 تعلق   Mمبتمكن املرونة ف تع ي ية تمتجواز أن  يR الخرتاعبر5مج ما مخوارز بارها و سـمحلاية  ويف هذه . عت
Ñبارها لغة احلا ية  عت، جيب أال تقدم اخلوارز بارها مضن رب5مج، بل الم# تاجهعت لرضورة أن وجيب . نمراحل ما مت مع$ إل

ية تكون  يةخبرائط تدفق أو مة مدعوملك خوارز يا نرسوم  تاÙاب  .ن إل

يالروس،  .28 هورية  نايئ يف  بوفقا للقانون ا رش غري القانوين مججل ية أو لامدة للنفإن ا نا ية ا عموضوع أحد حقوق ا لص مللك
تخدا�ا بطريقة غري قانوية أخرى، إذا حدث يف خالل  نا هذا �نهتاك12سـ هرا من فرض إحدى العقوت اإلدارية املقررة  ل   ش

تعلق أو   Mبري من اإليراداتيف كتلقي قدر  يه َ جيب أن يعاق،ب يد احلرية ملدة علب  متعي أو الغرامة أو  تقيعن طريق العمل ا ò
نوات،  تانسـأقصاها ثالث  بل َويعاقب عىل . سنأو احلرمان من احلرية ملدة أقصاها  تكررة، سواء من  تعدnت ا قهذه ا مل ل

بقمجموعة أشخاص  بب يف رضر فادح، ق أو من مسـتفاق  تعدnت اليت  ته، وكذ� ا ناء أداء �ام و سبل موظف أ تيف تظ ل ث
يد احلرية  هر، أو  تة أ يلغرامة أو اإليقاف ملدة أقصاها  تقسـ نوات، أو احلرمان من احلرية ملدة مماثRش  .سـملدة أقصاها مخس 

نفعة وال .29 نح امحلاية القانوية لالخرتاعات ومناذج ا ملأما اإلجراء اخلاص  ن ية، مب نا عرسوم وال�ذج ا تفق واملعرتف به لص يمبا 
رسية،  ية ا نا نفعة والرسوم وال�ذج ا ثابت كإجراء رسي، واإلجراء اخلاص مبعاجلة �خرتاعات ومناذج ا لمع اإلجراء ا ع لص مل ل

رسية اليت أقرها مرسامتحددهف ية ا نا نفعة والرسوم وال�ذج ا نظمة لالخرتاعات ومناذج ا ل القواعد ا ع لص مل وم جملس وزراء مل
يالروس رمق  بهورية  نح براءة اخرتاع أو . 2003ل يويو 2 الصادر يف 900مج ند اختاذ قرار  نظمة، فإنه  هذه القواعد ا مبووفقا  ع مل ل

تقدم  ناعي ا منوذج ا نفعة أو الرمس أو ا ناعي رسي ملؤلف هذا �خرتاع أو منوذج ا نفعة أو رمس أو منوذج  ملمنوذج  لص مل لص م
نح هادةملطلب، جيب  نحه احلق يف ش املؤلف  نفعة #ويعل. احلصول عىل تعويض وماكفأةمت  نح الرباءة الخرتاع أو منوذج  مق  م

رش املعلومات الواردة يف  يدات املفروضة عىل  ناعي رسي ملدة رسnن ا نأو رمس أو منوذج  يتق َ وخيطر مودع الطلبلص
ئة ا�وÑ اليت اختذت قرار إدر. الطلب بذ� نفعة أو رمس لهيويكون عىل ا ماج املعلومات الواردة يف طلب اخرتاع أو منوذج 

ناعي  رسي، أن مضنصأو منوذج  ناعي ا منوذج ا نفعة أو الرمس أو ا تخدام �خرتاع أو منوذج ا ل أرسار اaوÑ، وكذ� ا لص مل لسـ
يد املفروض عىل تY املعلومات بات، أو مؤلفو �خرتاعات. لتقيحتدد مدة رسnن ا نفعة أو لطلأما مودعو ا مل أو مناذج ا

رسية، أو ورثهتم القانويون، ا¶ين  ية ا نا نالرسوم أو ال�ذج ا ع نح براءاهتم، يللص يق  ممت  هم احلصول عىل تعويضات مفتعل حقن 
رش يدات عىل  نامجة عن فرض  سائر ا نعن ا يتق ل بات، خل تخدام �خرتاعات أو لطل املعلومات الواردة يف ا سـوماكفآت مقابل ا

نفع رسيةملمناذج ا ية ا نا لة أو الرسوم أو ال�ذج ا ع  .لص

تجارة 73 و61 و27وهكذا، فإنه وفقا ألحاكم املواد  .30  Rتص ية الفكرية ا ل من اتفاق جوانب حقوق ا مل ، )يتربس(مللك
يالروس عىل مواطن املرونة ا، 1994 أبريل 15املربم يف مراكش يوم  هورية  رشيع  ملنص  ب مجي  .ة لرباءاتتعلقت

 يقياجنوب أفر .ء

باyت  بعاد ا ننطاق ا لس ية امحلت  :)ياتفاق تربس من 27املادة (برباءة اية نمن إماك

تعلق بقانون الرباءات احلايل رمق  .31  Mنة 57يف نوب ميكن حاميهتا برباءة  فإن نطاق �خرتاعات اليت 1978لسـ  جيف 
سم  ية وفقا  يا حيدد بطريقة  للقأفر سلب ترب األجزاء .  من القانون25يق نتعو سم ملا اaاكن  للونأد5ه  واملوحضة 25لققوÑ من ا

باyت  Rلنذات ص: 

 ميكن حاميهتا برباءة�خرتاعات اليت "
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تضمن ) 1. (25 سم، ألي اخرتاع جديد  نح الرباءة، مع عدم اإلخالل ألحاكم الواردة يف هذا ا يجيوز  لق نشاطا م
nتاكر تخدامه أو  وميكن با ناعسـا تجارة أو ا لصيقه يف ا ل  .ة أو الزراعةتطب

ثل يف )2(  :يمتأي يشء 

شاف؛ )أ(  كتا

ية؛ )ب(  علمنظرية 

 مهنج رnيض؛ )ج(

رس2 أو )د( منف أديب أو  يقي أو فين أو  مص  ي إبداع جاميل آخر؛أسـمو

يام بعمل جتاري؛ خطة أو )ه( بة أو ا لققاعدة أو مهنج ألداء معل عقيل أو ممارسة   لع

 بر5مج للحاسوب؛ )و(

ترب عرض )ز( تعلق بأغراض هذا املعلومايعال   Mالقانونيت اخرتاعا ف . 

سم الفرعي  )3( ، حتول دون كام هوت، فقط بقدر ما تربط الرباءة أو طلب الرباءة هبذا اليشء )2(لقإن أحاكم ا
باره تعلق بأغراض هذاعتمعامR أي يشء   Mالقانوني اخرتاعا ف . 

ُُال ال ال ال  )4( ُُ  ::::ممممنح الرباءةنح الرباءةنح الرباءةنح الرباءةتتتت

شلك )أ( تظر  بالخرتاع  تغال4 عام أن ني رشه أو ا سـشجع    عىل سلوك ميسء أو ال أخاليق؛ني

باyت أو أيألألألأل    ))))بببب(((( يوا5ت أو ا باyت أو أيي نوع من ا يوا5ت أو ا باyت أو أيي نوع من ا يوا5ت أو ا باyت أو أيي نوع من ا يوا5ت أو ا ني نوع من ا نحل نحل نحل ية ةةةةللللحل ية   ية   ية   يولو����معلمعلمعلمعل  يولوذات أساس  يولوذات أساس  يولوذات أساس  باyت،     ببببذات أساس  يوا5ت أو ا تاج ا باyت، إل يوا5ت أو ا تاج ا باyت، إل يوا5ت أو ا تاج ا باyت، إل يوا5ت أو ا تاج ا نإل حل نن حل نن حل نن حل للللن
ية يولو يكرو ية  يةال تكون  يولو يكرو ية  يةال تكون  يولو يكرو ية  يةال تكون  يولو يكرو ية  جال تكون  جم جم جم بم بمعل بمعل بمعل نوعمعل ية من هذا ا تاجا  نوع أو  ية من هذا ا تاجا  نوع أو  ية من هذا ا تاجا  نوع أو  ية من هذا ا تاجا  ل أو  لعمل لن لعمل لن لعمل لن لعمل     ....ن

ثل جز )5( ميترب �خرتاع جديدا إذا مل يكن  يه العملءا من يع  هذا �خرتاع قبل yرخي أولوية لأحدث ما توصل إ
 .مبارشة

سم الفرعي [ تعاضة عن ا لقمتت � سم )5(سـ  .]1997 لعام 38 من القانون رمق )أ(31لق 

يه العمل شمل أحدث ي )6( ية أو معلومات عن أي مهنام أو أي (املواد مجيع لما توصل إ تجا أو  معلسواء اكنت  من
هور ا) يشء آخر يحت  للجمليت أ هورية أو يف أي ماكن آخر(ت مكتوب أو شفوي أو من خالل وصف ) مجلسواء يف ا

تخدام أو بأي  . طريقة أخرىةسـال

يه العمل شمل أحدث ي )7( تضمهنا أيضا املواد لما توصل إ يه ، طلب احلصول عىل براءةياليت  يطلع  تاح  علا ل مل
هور نظر عام إذا اكن ، مجلا تب الرباءات ودع قد أالطلب لبرصف ا هور يف مكيف  يه ا يطلع  يح  مجلوأ عل ل yرخي أولوية ت

تارخي ين�خرتاع املع  :، إذالأو بعد هذا ا

نحو ا¶ي واردة يف هذا الطلب املواد اكنت هذه  )أ( يح هبا به الطلبأودع لعىل ا ت ويف صورته اليت أ
هور يه ا مجليطلع  عل  ؛ل
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 .�خرتاعأولوية  yرخي سابقا عىلاملواد اكن yرخي أولوية هذه و )ب(

سم الفرعي [ تعاضة عن ا لقمتت � سم ) 7(سـ  .]1997 لعام 38 من القانون رمق )ب(31لق

تخدم بصورة رسية  )8( سـترب �خرتاع ا¶ي  هورية أيضا جزءا من أحدث ييع مجلوعىل نطاق جتاري داخل ا
يه العمل  ما سم الفرعي لتوصل إ  ).5(لقلألغراض الواردة يف ا

تكون من إذ )9( بة يا اكن �خرتاع  يوان جلراحة كيمادة أو تر سان أو ا سم اإل حلتخدم يف طريقة لعالج  ن ج تسـ
يوان أو داواةمل أو سان أو ا سم اإل  Ñحليص حا ن ج بة جزءا من أحدث فإن ، تشخ يه كيكون املادة أو الرت لما توصل إ

بارشة العمل  مبل yرخي أولوية �خرتاع  نح الربحيال ق بة بأي اءة لالخرتاعمول دون  تخدام املادة أو الرت ي إذا مل يكن ا كسـ
يه العمل يشلك جزءا من أحدث من هذه الطرائق  تارخيلما توصل إ  .ليف ذ� ا

سم الفرعي [ تعاضة عن ا لقمتت � سم ) 9(سـ  .]1997 لعام 38 من القانون رمق )ج(31لق

سم مع مرا )10( ترب �)6(39لقعاة األحاكم الواردة يف ا تاكريمنطوn عىل خرتاع يع،  بشاط ا يإذا مل يكن  ن ا هيبد
تعلق لشخص   Mال املعين، فòيمترس يف ا بارشة، جزءا من أحدث ةبأيم بل yرخي أولوية �خرتاع  ثل،  م مادة  ق مت

يه العمل  ما سم الفرعي لتوصل إ يني (فقط ) 6(لقمبوجب ا سمني الفر نظر عن ا عمع رصف ا لق  .))8(و) 7(ل

تعاض[ سم الفرعي سـمتت � سم ) 10(لقة عن ا  .]1997 لعام 38 من القانون رمق )د(31لق

يص الواقع عىل  )11( يوان جلراحة أو املداواة أو ا سان أو ا سم اإل ترب أي اخرتاع لطريقة عالج  شخال  حل ن جل لتيع
يوان سان أو ا حلسم اإل ن ناعة أو الزراعةج تجارة أو ا يق يف ا تخدام أو ا لص قابال لال ل ب  .لتطسـ

سم الفرعي  )12( بار دون ) 11(لقال حيول ا تج عتا يق ملنا تخدام أو ا بة قابال لال تكون من مادة أو تر با¶ي  سـ ي تطي لك
ناعة أو الزراعة تجارة أو ا لصيف ا تخدام بأي من هذه الطرائقل سـ òرد أنه قد اخرتع لال ُ." 

يا وحيمي .32 نوب أفر بق يف  تقل بذاته  رشيع  يقغري أنه يوجد  ج يط مسـ ب ت ناف ا ناأل ية، لص توaي وهو تا مسـقانون حقوق 
باyت  :1976 لعام 15 رمق لنا

تصل ) 1.(2"  Mيبق هذا القانون ف باyيط نف من أي نوع حمدد من ا نبلك  متزيا و إذا اكن تلص سمجديدا و نتجا ا م
تا  .بو�

سم الفرعي  )2( يه يف ا شار إ نف ا لقترب ا ل مل لص  )1(يع

يع  ،جديدا )أ( نه مواد تاكثره بإذا مل يكن قد مت  ترصف فهيمأو املواد احملصودة  عن  طريقة أخرى ة بأيالأو ا
توa طريق ته ملسـا نففق أو مبوا تغالل ا لصألغراض ا  - سـ

هورية، " 1" نة؛ملدةمجليف ا  سـ ال تزيد عىل 

ية أو أحد بÎان �تفاق، يف حاÑ يف أحد بÎانو" 2"  -ق �تفا

ناف الكروم  )أ أ(   أونوات؛سـ ال تزيد عىل ست ملدةواألجشار، صأ
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نوات، ملدةى، خراألصناف األ )ب ب(  للحصول الطلبإيداع قبل yرخي سـ ال تزيد عىل أربع 
باتعىل حق  نتوa ا لسـ  ؛م

بات، إيداع  إذا اكن ميكن، يف yرخي ،ممتزيا )ب( توa ا نالطلب للحصول عىل حق  لسـ شلك واحض م بيزيه  مت
ترب وجوده يفع بات ا¶ي  نف آخر من نفس نوع ا يعن أي  ن شائعة؛ لص تارخي من املعارف ا لذ� ا  ل

س )ج( نتجا سا، إذا اكن م نتجا ية م يث فا بدرجة اك نف املعينحمن  تغري ا¶ي ميكن ، لصخصائص ا لمع مراعاة ا
تاكثره  ؛لتوقع حدوثه من املالمح اخلاصة 

ها تغري بعد  )د( تا، إذا ظلت خصائصه دون أن  ميس� تكررتاكثرهب شلك  م  اÑ  لك دورة يف ح أو يف هناية،ب
تاكثر  .للوجود دورة خاصة 

يه  )3( بق  باyت مل  يق هذا القانون إىل نوع من ا تد  علإذا ا يط ن لب تط سابق م بط$ أ هذا القانون أو أي قانونليف ا
سجل هذا القانون،  ترب للمفإنه جيوز  باyت اكن موجودا يف وقت يعأن  نوع من ا نف من هذا ا نأي  ل تداد لص م�

نظر عام إذا اكنت ، )أ()2(لقسم الفرعي  لألغراض الواردة يف اجديدا تاكثر أو مواد لبرصف ا نهاملوادلا قد  م احملصودة 
ترصف فهيا ليعت أو مت ا سم الفرعيب ية احملددة يف هذا ا بل الفرتات الز لق  من  .ق

نح إيداع ترتب عىل إذا  )4(  ،Îحق من حقوق ملطلب، يف أي بaيمسـتوyبا نفتلن ا تعلق  بص  ، أو  ماي
ناف، لتسجيل هذا  سجل الرمسي لأل نف يف ا صا ل نفلص هذا ا بات  توa ا لصنح حق  ن لسـ لم ي$ يفم سجل تسج، أو  ل ا

بÎ املعين، فإن وجود  ترب، ذ� لالرمسي، يف ا نف  يعا بارا لص تعلق ألغراض عتا  Mرخي إيداع الطلب، وفy يمن
سم الفرعي  شائعة، من )ب()2(لقالواردة يف ا  .لاملعارف ا

سم [ سم 1980 لعام 5 من القانون رمق 2لقسم # املعدل 2لقا نه  تعاضة  لق وا¶ي متت � ع  15من القانون رمق  2سـ
 .]"1996لعام 

باyت،  .33 توaي ا تعلق بقانون حقوق   Mنف سـ لي نف لألغراض م تخدام ا ناءات من هذا احلق يف ا لصثل � سـ ت ثمت سـ ت
ية  يالد أاولشخصا ية وال تجر تجارية واألغراض ا صألغراض غري ا س ي ل تل باyت أخرىب تع . نناف  نف ا تخدام ا متوميكن ا لص ملسـ

يص يف هذه األعامل محلاية  باتخبدون تر توa ا نمن صاحب حق  لسـ تاكثرألغراض  ،ُكام مسح للمزارعني. م يازاهتم لا ح، يف 
يه بزراعة اخلاصة،  تاج احلصاد ا¶ي حصلوا  تخدام  عل ن تع محلايةسـ نف ا متا يازاهتم اخلاصةمللص  :ح يف 

نظر عام برص )1"( سم لف ا يه بطريقة ، )أ(33لقورد يف ا نف مت احلصول  تعلق  بات ا توa ا علفإن حق  بص مل ن لسـ م
تد إىلمرشوعة  :مي ال 

تجارية؛ )أ( ية أو األغراض غري ا نف لألغراض ا تعلق هبذا ا لأي إجراء  شخص لص  لي

ية؛ )ب( تجر نف لألغراض ا تعلق هبذا ا يبأي إجراء  ل لص  ي

تعلق هبذا  )ج( بق فهيا لصايأي إجراء  ناء احلاالت اليت  ناف أخرى، و يالد أ يطنف ألغراض ا ت ص ثس سـت
سم  سم ، أي إجراء )3(6لقا ناف األخرى؛) 2(و) 1(6لقورد يف ا ثل هذه األ تعلق   Mصف مب  ي

ها  )د( تخدم يف أرض  يشغلاملزارع ا¶ي  حمصودة مت احلصول علهيا من هذه األرض من هذا مواد يسـ
نف تاكثر، لصا بل أي خشص غري املوادمت ما دال ألغراض ا تاكثر من  تخدم ألغراض ا ق احملصودة مل  ل تسـ

 .املزارع هذا
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بق احل )2( ية يطال  ثارها  )د()1(عمك الوارد يف الفقرة الفر يل اليت يمت إ كعىل احملا ثارا خرضnص بق كإ يط وال 
شلك احملدد 4 إال  ".ل

تعلق تعلقة بإماكية حامية �خرتاعات ا ملمواطن املرونة ا ن بعادها من ذ�مل يات برباءة أو ا ستة لرب  من اتفاق 27املادة  (جم
 )يتربس

سم  .34 بعاد برامج احلاس25لقورد يف ا نقوÑ من . برباءةنوب من إماكية امحلاية ست من قانون الرباءات ا ملوتعلق األجزاء ا ت
سم بعاد ،واملوحضة للون اaاكن ،لقهذا ا  :ستهبذا �

 ا برباءة�خرتاعات اليت ميكن حاميهت"

تضمن ) 1. (25 سم، ألي اخرتاع جديد  نح الرباءة، مع عدم اإلخالل ألحاكم الواردة يف هذا ا يجيوز  لق نشاطا م
nتاكر ناعة أو الزراعةبا تجارة أو ا يقه يف ا تخدامه أو  لص وميكن ا ل ب  .تطسـ

ثل يف )2( ثل يفء  ثل يفء  ثل يفء      ::::ييييمتمتمتمتأي أي أي أي يشيشيشيشء 

شاف؛ )أ(  كتا

ية؛ )ب(  علمنظرية 

 مهنج رnيض؛ )ج(

يقي أو فين أو أي إبداع جاميل آخر؛مصنف أديب )د( رس2 أو مو سـ أو   م

يام بعمل جتاري؛ )ه( بة أو ا لقخطة أو قاعدة أو مهنج ألداء معل عقيل أو ممارسة   لع

 بر5مج للحاسوب؛ )و(

تعلق بأغراض هذا القانون )ز(  Mترب عرض املعلومات اخرتاعا ف يال   .يع

سم الفرعي  )3( تتربط الرباءة أو طلب الرباءة هبذا اليشء كام هو، حتول دون ، فقط بقدر ما )2(لقإن أحاكم ا
تعلق بأغراض هذا القانون  Mباره اخرتاعا ف يمعامR أي يشء   .عت

نح الرباءة )4(  :ُتمال 

تغال4 عىل سلوك ميسء أو ال أخاليق؛ )أ( رشه أو ا شجع  شلك عام أن  تظر  سـالخرتاع  ي ب ني  ن

باy )ب( يوا5ت أو ا نألي نوع من ا باyت، لحل يوا5ت أو ا تاج ا يولو� إل ية ذات أساس  نت أو أية  حل ن ب لمعل
نوع ية من هذا ا تاجا  ية أو  يولو يكرو ية  لال تكون  لعمل ن ب جمعل  .م

بل yرخي أولوية هذا  )5( يه العمل  ثل جزءا من أحدث ما توصل إ قترب �خرتاع جديدا إذا مل يكن  ل مي يع
 .مبارشة �خرتاع

"........ 
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ي ية يف إنفاذ قانون الرباءاتق تطباملرونة يف  نا ئالعقوت ا ها  جل  )ي من اتفاق تربس61املادة (تطبيقأو عدم 

نص قانون  .35 نة 57الرباءات رمق يال  تعدي عىل الرباءات عىل عقوت 1978لسـ  ية يف حاالت ا لنا ئ  .ج

يد حقوق الرباءات  ياإلجراءات املربطة ألمن واليت قد تؤدي إىل  يه (تقت يةسـ�"علما يطلق  نناءات األ مت  من 73املادة ") (ث
 )ياتفاق تربس

ية من قانون الرباءات رمق  .36 تا لتعلق األحاكم ا ل نة 57ت يه أعاله1978لسـ  شار إ ل ملوضوع ا  :مل

رش من القانون " نة 57عالفصل الرابع   1978لسـ 

تحواذ   اaوÑ عىل حقوق �خرتاعات والرباءاتسـا

تحواذ   اaوÑ عىل �خرتاع أو الرباءةسـا

78.  ،Ñوaيابة عن ا تحواذ لنجيوز للوزير،  رشوط واألحاكم اليت يمت عىل أي اخرتاع أو براءةسـ� لل وفقا 
 .�تفاق علهيا

ÑوÎنة ل ييص براءات   معختص

تعلق بأيخيصص ما� �خرتاع ) 1(. 79 سم ةملا نحو املوحض يف ا لق أسلحة عىل ا تاج 1ل ن من قانون تطوير وإ
نة  نة 57القانون رمق  (1968لسـاألسلحة  ، �خرتاع أو الرباءة اليت مت بناء عىل طلب وزير اaفاع، )1968لسـ 

Ñوaيابة عن ا هذا الوزير  لناحلصول علهيا أو اليت يطلب احلصول علهيا لالخرتاع،  ل ُ. 

يص يكون  )2( تضمهنا لتخصا  .ير اaفاعوميكن إنفاذه إلجراءات املالمئة مس وزسارn وفعاال يأو أية اتفاقات 

نحو، جيوز لوزي )3( يص اخرتاع ما عىل هذا ا ليف احلاالت اليت يمت فهيا  سجل، بر اaفاع، ختص تايب إىل ا ملإخطار  ك
ي$ هباأن يصدر توجهياته   .تشغحملافظة عىل رسية هذا �خرتاع والطريقة اليت يمت 

سجل خبمت لك طلب ومواصفة وتعديل للمواصفة أو الرمس ا )4( تب الرباءات مليقوم ا تعلق بأي مكلوارد إىل   Mيف
سم الفرعي اخرتاع مت اإلخطار به  توnت هذا الطلب أو املواصفات أو الرمس أو أية )3(للقوفقا  شاء  حم، وال جيوز إ ف

تايب من وزير اaفاع تضمهنا بدون إذن  كو�ئق أخرى   .ي

نوع ميكن إصدار الرباءة  )5( سمل هذه الرباءة لوزير اaفاع مس املا� معلألي اخرتاع من هذا ا ها، عىل أن   # ت خمت
بح ملاك لÎوÑ،لويس للام� تخذ أية إجراءات إللغاء الرباءةتص و ُ وال   .ت

ترب اإلبالغ عن هذا �خرتاع لوزير اaفاع أو ألي خشص يفوضه  )6( ترب سـتعالم عن �خرتاع، لاليعال  يعكام ال 
تعالم،  شخص لال نأي معل يقوم به هذا ا سـ تخداما لالخرتاعل هذا سـرشا أو ا نح أو حصة أي براءة  يث خيل  ل  مب حب

 .�خرتاع

سجل،  )7( تايب إىل ا ملجيوز لوزير اaفاع، بإخطار  أي اخرتاع بعدم احملافظة عىل رسية أن يصدر توجهياته ك
 ،nباره رس رش مواصفاته ورسومهعتصدرت توجهيات  نوناء عىل ذ� جيوز   .ب
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با يدفع الوزير املذ )8( نا سـكور ملا� �خرتاع أو الرباءة تعويضا  يه، أو حتديده، يف حاÑ عدم وجود م عليمت �تفاق 
تحكمي، أو عن طريق املفوض العام إذا وافقت األطراف عىل ذ�اتفاق،   .لعن طريق ا

نة  معيجيوز للوزير أن يطلب احملافظة عىل رسية �خرتاعات يف ظروف 

تيض احملافظة عىل رسية إذا اكن من رأي الوزي) 1. (80 ية  تقر أن املصلحة الو  الطلب أو املواصفات أو الرسومطن
سجل حملافظة عىل رسية �خرتاع وإخطار أية و�ئق أخرى  أو ملتعلق بأي اخرتاع، جيوز أن يصدر أمره إىل ا ت

بعا ¶� يابة عنتاملا�  بة أي وزير aوÑ احلصول عىل هذا �خرتاع  ن ويف حاÑ ر تطبق أحاكم  اaوÑ، لغ
سم سم 79 لقا ترب اإلشارة الواردة يف ا لق بقدر اإلماكن، و إشارة إىل  إىل وزير اaفاع، من أجل هذا الغرض، 79تع

Ñوa .الوزير املذكور 

سم،  )2( هذا ا لقيف حاÑ حسب أي أمر أصدره الوزير وفقا  بقت yرخي هذا ةميكن امليض قدما يف أيل سـ خطوات 
تعلق لطلبD واختاألمر  Mهذا القانون ف يذت وفقا  هذا األمرل هذا األمر، ، ل ا¶ي اكن موضوعا  يجة  لواليت توقفت  كام نت

توقف مل حيدث سب أية فرتة تكون قد انقضت بني yرخي للو أن ا َ وال  سجل ُحتت وyرخي ملإيداع هذا األمر aى ا
نص علهيا  ية  ساب أية فرتة ز ند  يبه،  ن ح ع هذا القانمحس بهلوفقا   .جون أو مبو

بب احملافظة عىل رسية هذا �خرتاعخسارة إذا اكن ما� �خرتاع قد عاىن من  )3(  وفقا ألمر عىل بسأو رضر 
ية  نحو املوحض يف الفقرة الفر عا يه أو حتديده، يف حاÑ عدم وجود يدفع 4 الوزير تعويضا معقوال ، )1(ل علميكن �تفاق 

تحكمي، أو عن ط،اتفاق  .ريق املفوض العام إذا ما وافقت األطراف عىل ذ�ل عن طريق ا

ية .جمي تحدة األمر يكالوالnت ا  مل

شكر إىل األمانة  .37 ية  تحدة األمر لتوجه الوالnت ا مل  ودعوة ة لرباءاتتعلقملإلعدادها قامئة مواطن املرونة األربعة ايكت
يق علهيا  .للتعلاaول األعضاء 

بو ونود أن  .38 هود الو نا  يجندد د ية يفجلمع نا بÎان ا شورة  م إسداء ا ل لل بÎان األقل منوا مل هم "بشأن لوا فحقوق والزتامات و
تعامل مواطن املرونة  ية ، "يالواردة يف اتفاق تربسسـوا تو ته رصاحة ا نحو ا¶ي اشرت صعىل ا ل ط ية14ل . لتمن من جدول أعامل ا

نة  نب �زدواج يف أن جيب للجغري أن ا نوع أي معل جتتكفل  تعلق مبواطن املرونة وأن حيرتم أي معل من هذا ا لبل  ي مق
ية  تعلقة ملواد aى اللجان األخرى لتقناخلربات ا ية الفكريةملا ية وا ية  نة ا مللكوالوالية الفريدة  من ن لتللج  .ملع

39. ية  نة ا تعلق مبواطن املرونة األربعة الواردة يف القامئة واملقرتح دراسـهتا يف ا  Mلف ن للج ية الفكرية، ملعي مللكية وا فإن تمن
نني من هذه املواطن  ثناك ا ئان عن املادة (ه نا شـهام ا يض ) ي من اتفاق تربس27ل شلك  مسـتفقد جرت دراسـهتام  نة ب للجيف ا
ية بقانون الرباءات  .9ملعناaامئة ا

نظمي  .40 تحدة  تتؤيد الوالnت ا تعلقة مبواطن املرونة مل بملاaراسات واملوارد ا بلياليت أعدهتا الو ية قو من  ملعن يف اللجان ا
سري احلصول علهيا، وحتث األمانة عىل إرسال و، ملواد ية الفكريةتY تيتؤيد  ية وا ية  نة ا مللكاaراسات إىل ا من ن لتللج  .ملع

 أوروغواي .دال

ها عىل  .41 بو صأكدت أوروغواي من جديد حر يقة ومفصRتنفيذ دراسة يمواصR الو  خبصوص مواطن املرونة قموسعة ود
ية الفكريةيالواردة يف اتفاق تربس ية وا ية  نة ا مللك وفقا ملا تقرره ا من ن لتللج  .ملع

                                                
ية عىل األقل  9 تا ليرF الرجوع إىل الو�ئق ا  .SCP/17/3؛ و3 و2 و1، املرفقات SCP/15/3؛ وSCP/13/3: ل
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 �حتاد األورويب .هاء

يذ الفعال للقواعد ومواطن املرونة ال .42 هالتنفيؤيد �حتاد األورويب ا تعام لواردة يف اتفاق تربس وا  .سـي

شة  .43 نا تدى املعين  ية يه ا تجارة العا نظمة ا تنؤمن أن  قمل مب ن مل ل بغي عىل طم نيق قواعد تربس ومواطن املرونة، وأنه  يي ب
شة األقل  نا ها يف أية  شاور  ها وا قإرشا مت مع يللك  .لقبمن هذا ا

نظمة .44 توفرة فعال يف ا بري  ملوجدير ¶كر أيضا أن املعلومات املطلوبة يف الوقت الراهن يه إىل حد   من خالل مك
ية اإلخطار مبوجب املادة يا5ت املقدمة عن طريق آ لا  .ي من اتفاق تربس63 لب

ية .واو  لتمنمجموعة جدول أعامل ا

ية الفكرية،  .45 ية وا ية  نة ا تاسع  تاجئ اليت توصل إلهيا �ج�ع ا مللكوفقا  من ن للج ل لتن ملع ية أن لل لتمنتود مجموعة جدول أعامل ا
ها�ا  تعلقة لرباءاتيف استقدم إ ية ا تا شة حول مواطن املرونة األربعة ا ملنا ل ل ق بعادق نطا) أ (:مل باyت من إماكية امحلاية ستا ن ا لن

يات برباءة أو مواطن املرونة فM خيص ) ب (؛)ي من اتفاق تربس27املادة  (برباءة تعلقة لرب جمإماكية حامية �خرتاعات ا مل ن
بعادها يق )ج(؛ )ي من اتفاق تربس27املادة  ( من ذ�ستا ية يف إنفاذ قانون التطب املرونة يف  نا ئالعقوت ا  أو عدم رباءاتجل
يد حقوق الرباءات  )د(؛ )ي من اتفاق تربس61املادة (تطبيقها  ياإلجراءات املربطة ألمن واليت قد تؤدي إىل  ما يطلق (تقت

ية"عليه  ناءات األ ن� مت ث يقات ). ي من اتفاق تربس73املادة ") (سـ ية حلق يف تقدمي أية  تفظ مجموعة جدول أعامل ا تعلو من لتحت
تعلقة لرباءاتيف �ج�أخرى  ناقش هذه املواطن األربعة للمرونة ا ندما  ية الفكرية،  ية وا ية  نة ا تايل  ملع ا ت ع من ن للج َل مللك لت  .ملع

ية الفكرية �ضطالع به  .46 ية وا ية  نة ا تعني عىل ا مللكومثة دور �م  من ن للج لتي شة مواطن املرونة يف نظام ملع نا قيف  م
ية الفكرية سم هبا طبيعة لاونظرا إىل . مللكا شامR اليت  تا ية تل نة ا لتا ن ية الفكريةملعللج مللكية وا الالزمة املؤهالت ، فإهنا متY من

يضة  شة ا نا ملسـتفيع ا قل مل ية الفكريةتشج ية ملواطن املرونة يف ا مللكواملوضو بب يف أن مجموعة جدول أعامل . ع لسوهذا هو ا
ية تدمع تعزيز بر5مج العمل املعين مبواطن املرونة  تعلقة لتمنا شمل فقط اaراسات ا ية الفكرية وا¶ي ال  مليف نظام ا ي مللك

يا5ت  ية للغاية، كإعداد قاعدة  شطة  بملوضوع، بل أيضا أ معل ية ن يذ مواطن املرونة هذهطنجتمع اخلربات الو تعلقة  تنفا . بمل
ية الفكرية  بغي أن يكون العمل يف جمال مواطن املرونة يف نظام ا مللكو ته يف كفاÑ .در اإلماكنممتدا وفعاال بقين مهي وهذا أ ل

ية الفكرية توازن وفعال  للملكالوصول إىل نظام   .م

ية  .47 تو يذ ا هم يف  تاجئ بر5مج العمل هذا سوف  صونرى أن  ل نفن تس ية14ت يث إلتمن من جدول أعامل ا تدمع ح،  سـهنا 
يةتضطلع به ا¶ي العمل  ساعدة ا شأن ا بو  نالو مل ب تخدام مواطن املرونة الوالتقي   وتوجه هذا العمليردة يف اتفاق تربسسـ يف ا

يحة ساعد اaول األعضاء يف معايرة . لصحالوÙة ا يق ستكام أهنا  ية الفكرية  ية  تحقأنظمهتا الو لللملك بادÑطن ية يف ملا سـ األسا
تاكر املؤقت  تاكر، ويس حنظام الرباءات، ا¶ي هيدف إىل ضامن � يع � ية ما بغرض  لتج أو  ب شج معل تن  .تقييدهمل

تعلقة برب5مج العمل إلضافة إىل ورقة األمانة CDIP/9/11ث تزال الويقة وال .48 شات ا نا شلك أساسا  مل  ق للم حول ت
تعلقة لرباءات يقات املقدمة علهياملمواطن املرونة األربعة ا تعلقة  .لتعل وا شة مواطن املرونة األربعة هذه ا نا بغي أن تمت  ملو ق مي ن

نارص املقرتحة   .CDIP/9/11ثيف الويقة لعلرباءات يف إطار ا

ية الفكرية  .49 ية وا ية  نة ا تاسعة  ناء اaورة ا تعلقة لرباءات احملددة أ نا أن مواطن املرونة األربعة ا مللكوال من ن للج ل ث مل لتحظ ملع
تعلقة لرباءات يع مواطن املرونة ا شمل  ملال  مج تقترص عىل مواطن  ال CDIP/9/11ثوإلضافة إىل ذ�، فإن الويقة . ت

تعلقة لرباءاتاملرون ية الفكرية ،ملة ا ية وا ية  نة ا بغي أن تويل ا مللك و منن ن للج لتي ية ملع تعلقة  مللكمواطن املرونة األخرى ا مل
نارص األخرى للويقة . �ه�مالفكرية مزيدا من  شأن ا توصل اaول األعضاء إىل اتفاق  ية مباكن أن  ثومن األ لع ب ت مه

CDIP/9/11 .شةوتعرب مجموعة جدول أعام نا ناء يف هذه ا شلك  هام  تعدادها لإل ية عن ا قل ا مل ب ب سـ سمن  .لت
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ية امحلاية برباءة  )أ( باyت من إماك بعاد ا ننطاق ا ن لس  10)ي من اتفاق تربس27املادة (ت

تعلقة حبامية الرباءات . ملواد اليت ميكن حاميهتا برباءةاي من اتفاق تربس 27املادة تغطي  .50 ترب من أمه األحاكم ا ملويه  تع
يث إي اتفاق تربسمبوجب هذه امحلايةح،  ية وأثر حامية الرباءات، فإن املادة . لهنا حتدد �جتاه العام   ال حتدد 27مهونظرا إىل أ
يذ هذه امحلاية، عىل أيضا تنص ، ولكهنا املعايريفقط  بعاده وال سـM فMتنفمواطن مرونة �مة يف  تعلق مبا جيوز لألعضاء ا ست  ي

 .اءةنمن إماكية امحلاية برب

يات ) ب(3.27توسمح املادة  .51 يقة وا aنات ا يوا5ت من غري الاك باyت وا بعاد ا بÎان  لعملمن اتفاق تربس  ئ حل ن س قلل ت لي
يول يكرو ية وا يولو يات غري ا يوا5ت خبالف ا باyت وا تاج ا يولو� اليت هتدف إىل إ بذات األساس ا مل ب لعمل حل ن ن جب ل ل ية من ل جو

باyت نإماكية امحلاية برباءة، ولكهنا تط ناف ا بÎان أيضا أن توفر امحلاية أل نلب من ا ص إما من خالل الرباءات أو من خالل لل
تقل باyت من إماكية امحلاية برباءة يف . مسـنظام فعال  بعد ا نويف حني  ن لس ثرية وفقا للامدة تت كأنظمة قانوية  من ) ب(3.27ن

باين األنظمة  باين  بعاد  تاتفاق تربس، فإن نطاق هذا � ت ت بي ي يةنقانوية الس فإن بعض األنظمة  وعىل العكس من ذ�، .طنالو
باyت سمح لرباءات  نالقانوية األخرى  ت باyت يف حد ذاهتا من إماكية .للن بعاد ا ن وإلضافة إىل ذ�، فإنه يف حني ميكن ا ن لس ت

 nناتواألجزاء دون اخللويةامحلاية برباءة، ميكن أن تغطي الرباءات اخلال باyتجلي، مبا يف ذ� ا ناف ا ن وأ و¶� فإن . لص
باyت من إماكية امحلاية برباءة  بعاد ا نسأÑ ا ن س لم نظر فهيا ت لبغي ا ساعا ني سأÑ إماكية حامية تنظرة أكرث ا شمل فقط  نيث ال  م ت حب

نات، وكذ�  باyت وا ناف ا باyت برباءة، مبا فهيا أ باyت برباءة فقط، بل أيضا إماكية حامية أجزاء ا معا ي ن ص ن ن جلن ل ل تاج ليات ل نإ
باyت  .لنا

بعدة من متت دراسة هذه املرونة يف إطار قد و .52 ية بقانون الرباءات عن املواد ا نة اaامئة ا ستدراسة خرباء ا ن ملللج ملع
يدات  ناءات وا يإماكية امحلاية برباءة و� ت لتقن ث ية، ) SCP/15/3(سـ يولو يا ا نولو سم اخلاص حبامية ا جيف ا ج بتك للق ا¶ي أعده ل

يس  تاذ د ناأل تاذة اكرين بورجس سـ  .كونزت - غراوسـبربوسا واأل

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 املواد اليت ميكن حاميهتا برباءة

تاح الرباء3 و2مع مراعاة األحاكم الواردة يف الفقرتني . 1 يع ت،  يات، يف  تجات أو  مجات ألية اخرتاعات، سواء اكنت  معل من
نطوي عىل  رشط أن تكون جديدة وأن  يا،  نولو تجماالت ا ب جل تاكرنشاطتك يايب ا نا ها  ع وأن ميكن  ص مع مراعاة ) 5(. تطبيق

تع 3 والفقرة 70 من املادة 8 والفقرة 65 من املادة 4الفقرة  تاح الرباءات وميكن ا مت من هذه املادة،  يزي حبقوق الرباءة لت متدون 
يا تجة  توردة أو  تجات  يا وما إذا اكنت ا نولو حملقامئ عىل ماكن �خرتاع وجمال ا ن سـ من مل مل ج  .تك

بعدوا من إماكية امحلاية برباءة. 2 نجيوز لألعضاء أن  تس ها جتارn داخل أراضهيم رضورn �خرتاعات ي تغال نع ا ل اليت يكون  سـم
نظام العام أو األخال باتلمحلاية ا يوان أو ا سان أو ا ياة اإل نق، مبا يف ذ� حامية  حل لن سـمي ح نب اإلرضار ا جل أو حصهتم أو  لتج

ئة،  يهنملبي بقا لقوا نوع  تغالل  بعاد òرد أن هذا � نرشط أال يمت هذا � طت مم سـ س  .ب

بعدوا من إماكية امحلاية برباءة. 3 نجيوز لألعضاء أيضا أن  تس  :ي

ية والعالالطرائق ) أ( يوا5ت؛لتشخيصا رش أو ا تخدمة يف عالج ا ية ا حلية واجلرا لبسـ مل ح  ج

يوا5ت ) ب( باyت أو ا تاج ا يولو� الالزمة إل يات ذات األساس ا يقة وا aنات ا يوا5ت من غري الاك باyت وا حلا ن ن ب لعمل ئ حل لن ل قل
ية يولو يكرو ية وا يولو يات غري ا جخبالف ا بج مل ب تعني عىل األعضاء توفري امحلاية . للعمل باyيغري أنه  ناف ا نأل  إما لرباءات تلص

                                                
 27املادة   10
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ننيمسـتقلأو من خالل نظام فعال  نوات من . ث أو مجلع بني � ية بعد أربع  سـوسوف تمت مراجعة أحاكم هذه الفقرة الفر ع
ية تجارة العا نظمة ا ملyرخي إنفاذ اتفاق  ل  .م

بار ألغراض هذه املادة، . 5 تاكري"مصطلحي عتميكن لألعضاء ا شاط � با ياتطبيقهميكن "و" لن نا ع  ملصطلحي مرادفني " ص
ـيري غ" توايل" مفيد"و" هيبد  .لعىل ا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يدا جدا  ثل هذه اaراسة أساسا  جو شة املوضوعمت نا قتطوير  بارة غري أنه ملا اك. مل تمت  ها  بعنت اaراسة  خت هناك حاجة إىل "نفس
تاجات  بل اخللوص إىل أية ا ية  نإجراء دراسات جتر ق تب ية سـي با ناف ا ية للرباءات وحاالت حامية األ تشأن األبعاد اإلمنا ن ص ئ لب

بعادها  يدات ستوا ناءات وا يو� لتقت ث يةسـ نولو يو تعلق الخرتاعات ا  Mجف تك ب هم أيضا مالحظة أ". لي ن اaراسة ملومن ا
ية اجلارية  تقصا ئ� يدات سـ ناءات وا شأن � ية بقانون الرباءات  ينة اaامئة ا ت ب ن لتقللج ث سـ ترص ملع يازات تقال  متفقط عىل ا

توaيناملزارعني و ناء ا سـا ملت باyت من إماكية امحلاية برباءة. ثسـ بعاد ا سأÑ ا ناول  نويه ال  ن س م لت ت  ومع وضع هذه املالحظات .ت
بار، فإن  ية عتيف � نة ا سأÑ سواء داخل ا ناك جماال للمزيد من العمل يف هذه ا ية ترى أن  نمجموعة جدول أعامل ا للج مل ه ملعمن لت

بل ية الفكرية دون تكرار للعمل ا¶ي مت �ضطالع به من  ية وا ق مللك ية بقانون لتمن نة اaامئة ا ن أو العمل اجلاري يف ا ملعللج
ثل مرونة �مونالحظ أن . الرباءات ية حامسة، اكألمن الغذايئميذ�  سائل إمنا ها أثرها عىل  ئة جدا، قد يكون  م  .ل

باع هنج أكرث مشوال جتاه املادة ُ¶� ي .53 ية الفكرية، أن مثة حاجة ال ية وا ية  نة ا تقرتح، ألغراض ا من ن مللكللج لت ملع
باyت). ب(3.27 بعاد ا سأÑ نطاق ا يل  بغي  نو س م حتل لي ت نارص األخرى يفن نب مع ا با إىل  لع  جن ¶� ). ب(3.27 املادة ج

بÎان يذ هذا احلمك من جانب ا ية  ية الفكرية رسام خلرائط  ية وا ية  نة ا ليقرتح أن توفر ا من ن نفللج يف تمللك ك لت ملع توى ُ ملسـ عىل ا
ميي  نا(قلالوطين واإل ممكيث يكون ذ�  يل أيضا معلومات �مة أخرى خبصوص املادة . )ح تح بغي أن يقدم ا لكام  ل ني

ثالس، عىل )ب(3.27 مليل ا تخذها ب سرياهتا، والقرارات اليت  ية و ية لفحص الرباءات، والقرارات القضا تو بادئ ا ت عن ا تف ئ جهي ل مل
سلطات اإلدارية  بغي أن ). مكاكتب الرباءات(لا شأن األثر اإلمنايئ للامدة تينو ية  بيل ذ� دراسات جتر  ).ب(3.27بي

يات برباءة أو نإماكية حامية �خرتاعاتمواطن املرونة فM خيص  )ب( تعلقة لرب جم ا بعادهامل  من 27املادة  ( من ذ�ستا
 ياتفاق تربس

ناءات عاجلت  .54 بعدة من إماكية امحلاية برباءة و� ية بقانون الرباءات عن املواد ا نة اaامئة ا ثدراسة خرباء ا تت ن س ن سـللج مل ملع
يدات  يات برباءة أو نإماكية حامية �مواطن املرونة فM خيص أيضا ) SCP/15/3(لتقيوا تعلقة لرب جمخرتاعات ا بعادهامل  ستا

سم املعين ) سي من اتفاق ترب27املادة  (من ذ� بارها مواد "لقوذ� يف ا ستبربامج احلاسوب  مت نبعدة من إماكية امحلاية ع
تاذ براد شريمان"برباءة رسيوكام هو معرتف به عىل نطاق واسع، فإن اتفاق تربس. سـ، ا¶ي أعده األ  # سم يف باره  ت  يت ع

تعلق بإماكية حامية   Mملرونة فن يات ي ثل اخرتاعا  ؛برباءةجمبرامج احلاسوب أو الرب مييث يرتك لألطراف حتديد ما  ُ ميكن ح
ته برباءة تلفة.يحام سأÑ وفقا لهنج  ية ا رشيعات الو خم وتعاجل ا مل ُن ط بارها براءات. تل بÎان حتمي هذه الربامج  تبعض ا عل ها  ،ف بعضو

تني، مع وضع معايري حمددة للك نوع من حتمهي ها جيمع بني الطر تع حبامية حق املؤلف، بل إن  نفات  بارها  يقا  بعض مت مص تت ع
ية والقرارات SCP/15/3ثوكام أبرزت الويقة . امحلاية رش بادرات ا ناء عىل ا تلفة  هر هنج  يع،  مل ب لتخم ُ يةتظ سؤال ا¶ي . ئالقضا لوا

سيبقى يف أي من هذه ال�ذج هو تاكرؤال عن ل ا يع � شلك أفضل  ناسب  بأي شلك من امحلاية هو ا¶ي  شج ب  يف قطاع تي
يات  .جمالرب

ية أن الويقة  .55 ثويف هذا الصدد، ترى مجموعة جدول أعامل ا شة هذه املرونة عىل SCP/15/3لتمن نا يدا  ثل أساسا  ق  مل جمت
تحديد تطوير . لوجه ا ناك جماال ملزيد من ا نا نرى أن  لغري أ ه سن بغي معاجلهتا بدراسة . أÑمليف هذه ا همة اليت  ئR ا نومن األ يمل سـ
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ية  يل  ية الفكرية  ية وا ية  نة ا يفميكن أن تضطلع هبا ا كمللك حتل من ن لتللج يات من إماكية امحلاية برباءةملع بعاد الرب نسامهة ا جم س  يف تم
تلفة بÎان ا يات يف ا ناعة الرب �تطوير  ل جم  .ص

يق  )ج( يتطباملرونة يف  نا ئالعقوت ا ها ة يف إنفاذ قانون الرباءاتجل  )ي من اتفاق تربس61املادة (تطبيق أو عدم 

ية والعقوت اإلجراءات تطبيق فرض األعضاء للبÎان جيوز"، 11ي من اتفاق تربس61وفقا للامدة  .56 نا ئا  حاالت ىف جل
تعدي حاالت من أخرى ية حقوق عىل لا تعدnت تمت حني سـM ال الفكرية، مللكا وهكذا، فإن ". جتارى اقنط وعىل معد عن لا

ترص عىل حاالت  ية، غري أن هذه اجلزاءات ميكن أن  نا تق�لزتام األدىن مبوجب اتفاق تربس هو اختاذ اإلجراءات ا ئي يد جل لتقلا
تجارية  تعمد للعالمات ا لا تعدي عىلعىل أي شلك من أشاكل لويس (مل تجاريةلا نة الممارسة و) ل العالمة ا حق ضد صقر

ية . جتاري نطاقعىل املؤلف  نا يق اإلجراءات ا يق أو عدم  تقرر  يح هذه املرونة لألطراف يف اتفاق تربس جماال  ئو جل ب ب ل تطت تط ي ت
ية الفكرية، كحاالت �نهتااكوالعقوت عىل  تعدي عىلمللكت األخرى حلقوق ا معايري عىل نفس املادة تونص .  الرباءاتلا

ية يف حاال نا يق العقوت ا تعلق  ئ�مة أخرى  جل ب ية الفكرية بتطت شمل مللكت انهتاك حقوق ا بغي أن  توذ� العرتاف بأنه  ني
تعمدة فقط عىل   . جتارينطاقمل�نهتااكت ا

يق يو¶�، فإنه ال يوجد، مبوجب اتفاق تربس،  .57 ية يف حاالت بتطبأي الزتام  نا ئالعقوت ا تعدي عىلجل .  الرباءةلا
ند قراءة هذا احلمك أن  بغي  عوإلضافة إىل ذ�،  بار أحاكم املادة ني بوشلك خاص، . يمن اتفاق تربس 41عتتوضع يف �

تعلقة إلنفاذ 41املادة  من 5الفقرة  نص عىل أن األحاكم ا مل من اتفاق تربس، اليت  ت ) 61مبا فهيا املادة (يمبوجب اتفاق تربس ي
تلف عن نظام  ية الفكرية  شئ أي الزتام بإقرار نظام قانوين إلنفاذ ا خيال  مللكن شلك عام، إنفت  من 2 و1والفقرyن باذ القانون 

نصانتللا ،ي من اتفاق تربس41ادة امل #ب"أن إجراءات اإلنفاذ  عىل انت   أمام حواجز إقامة جتنب يضمن ا¶ي ألسلوب قتط
تجارة رشوعة لا ها إساءة ضد ضام5ت ويوفر ملا تعام لا نصفة وعادÑ"و" سـ  ".متكون 

ية  .58 منوتقدر مجموعة جدول أعامل ا Uيل هذه املرونة احملددة مبعىن أوسع ومع مواطن املرونة لت هم  حتلأن من ا األخرى لغة مل
ية ثالث من اتفاق تربس مهاأل تعلقة جلزء ا ي ا ل ية الفكرية"(مل بق عىل الرباءات") مللكإنفاذ حقوق ا #ا¶ي  ويف هذا الصدد، . يط

تجاوز املادة  شة الطريقة ا، 41يومبا  نا يد جدا  قفإنه من ا م تضمن أيضا موطن ، 2.4412ليت نفذت هبا األطراف املادة ملف تاليت 
تعامل  يد ا سمح لألعضاء  ية مبعىن أنه  سـمرونة لغ األ ي ي  .كجزاءأوامر اإلنذار القضايئ بتقمه

                                                
بÎان تلزتم – 61املادة   11 ية والعقوت اإلجراءات بيقتط بفرض األعضاء لا نا ئا يد حاالت يف األقل عىل جل تعمد لتقلا تجارية للعالمات ملا سجR لا  أو ملا

تحال ها ميكن اليت اجلزاءات توشمل .يجتار نطاق عىل املؤلف حقوق نا بس ضفر ية الغرامات أو/و حلا  مسـتوى مع يتناسب رادع لتوفري ييكف مبا لاملا
بقة العقوت ها ميكن اليت اجلزاءات تشمل املالمئة، احلاالت ويف. املامثR اخلطورة ذات جلرامئ يتعلق فM ملطا سلع جحز أيضا ضفر  مواد أية أو ا�الفة لا
ية بصورة تسـتخدم ومعدات ها ومصادرهتا، اجلرم، ارتاكب يف ئيسـر ية والعقوت اإلجراءات تطبيق فرض األعضاء للبÎان وجيوز. فوإتال نا ئا  يف جل
تعدي حاالت من رىأخ حاالت ية حقوق عىل لا تعدnت تمت حني سـM ال الفكرية، مللكا  .يجتار نطاق وعىل معد عن لا

 :القضايئ اإلنذار أوامر: 44املادة   12
ية للسلطات. 1 ية ئالقضا ناع معني طرف يأ تأمر أن حصال تعدي عن متال ية حقوق من حق عىل لا  لعس دخول منع بغية بيهنا، الفكرية، ومن مللكا

تعدي هذا عىل تنطوي مسـتوردة يص إجناز حال لا تخ لا سلع لهذه امجلريك ل نواتإ لا تجارية لقىل ا تصاصاهتا مناطق يف القامئة لا بÎان تلزتم وال. خا  لا
ية هذه مبنح األعضاء تعة يتصل فM حالصال باب aيه تكون أن أو يعمل أن قبل خشص طلهبا أو علهيا حصل محلاية ممتمبواد   نأ يعمل نأل Ñمعقو سـأ
ية حقوق من حق عىل تعدn يشلك املواد  هذهيف �جتار  .الفكرية مللكا

ثال ورشيطة اجلزء هذا علهيا ينص اليت األخرى األحاكم من الرمغ عىل. 2 ثاين علهيا ينصاليت  لألحاكم مت�  يتعلق فM خاصة بصفة لاجلزء ا
تخدام ثة أطراف أو احلكومات جانب من سـال يص دون احلكومات لها تأذن ل�  اليت اجلزاءات قرص األعضاء للبÎان جيوز احلق، من صاحب ختر

تخدام ذ� ضد تتخذ ية أحاكم الفقرة وفق تعويض دفع عىل سـ�  هذا علهيا ينص اليت اجلزاءات تطبق أخرى، حاالت ويف. 31 املادة من) ح (عالفر
بÎ قوانني مع متسقة غري هذه اجلزاءات تكون حني أو اجلزء ية وتعويضات تفسريية أحاكم تتاح ،املعين العضو لا  .فاك
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يد حقوق الرباءات  )د( ياإلجراءات املربطة ألمن واليت قد تؤدي إىل  يه (تقت ية"علما يطلق  ناءات األ ن� مت ث ") سـ
 )ي من اتفاق تربس37 املادة(

نصوص علهيا يف املادة  .59 ملبع املرونة ا نطقي للامدة  7313تت ية � من 21ملنفس األساس ا تجارةقتفا تعريفات وا لالعامة   لل
GATT تجارة يف اخلدمات مكرر من 14 واملادة ية العامة  لل�تفا املواد (" SCP/13/3راسة اaوقد مت حبهثا يف . GATS ق

بعدة من إماكية  نا تس يدات عىل احلقوقمل ناءات وا يامحلاية برباءة و� لتقت ث رشيعات من إماكية امحلاية  .")سـ بعد بعض ا نو لتس تت
نووية، برباءة  تجات ا يات وا تعلقة  شلك أكرث حتديدا، �خرتاعات ا ل�خرتاعات اليت تؤثر يف األمن القويم، أو  ن لعمل مل ملب

 .73وفقا للامدة 

ية هذه املرونةو .60 ية أن مهعىل الرمغ من أ ية من األفضل لتمن، ترى مجموعة جدول أعامل ا ية  نة ا منأن تضطلع ا ن لتللج ملع
ية الفكرية  بوا هابحث مللك يعهتا وأهدا نظر يف  فمواطن املرونة األخرى، وا ب شة تY املواطن . طل نا يد  قوهذا نرى أنه من ا م ملف ل

بارش عىلللمرونة  ها تأثري  ماليت يكون  تل ية و� ية �ج� ق ا ع  31 واملادة 30واملادة ) أ(3.27 و2.27 و1.27صادية اكملادة لتمن
ية الفكرية أيضا .يمن اتفاق تربس ية وا ية  نة ا بغي  مللك و منن ن للج لتي ية ملع تجارب الو نإجراء دراسات حول ا تعامل يف طل سـا
يقتعلقملمواطن املرونة ا ياسات العامة لتحقة لرباءات  ية وأهداف ا سـ األهداف اإلمنا يلئ ية واحلصول عىل لتمناك نا عة ا لص

تحدnت . األدوية واألمن الغذايئ ية واإلدارية مبا يف ذ� ا يود القانوية واملؤ تحديد ا بغي أيضا إجراء دراسات  لو سـ ن ل سي لق ن
تعلقة لرباءات وذ�  تعامل مواطن املرونة ا يذ وا ملوالعوائق اليت تعرتض  سـ ياسات تنف ية وأهداف ا سـaمع اإلهداف اإلمنا لئ

نوع من املعلومات ل يكونوسوف . العامة ية الفكريةدور لهذا ا تعلقة  يذها اللزتاماهتا ا ند  مللكإجيايب يف اaول األعضاء  ملنف  تع
توازن  سم  بو بطريقة  لوالزتاماهتا جتاه الو ت ية ألعضاهئاتي ساعدة ا نمع توفري ا بو . لتقمل ية الو يح أاكد يد جدا أيضا أن  يومن ا مي تت ملف

ية  مننة ا ن لتللج ية الفكرية ملع ية مادهتا مللكية وا تدر يبا تعلقة لرباءةل ملشأن مواطن املرونة ا وبذ� ميكن لÎول األعضاء أن . ب
همة سأÑ ا تعلقة هبذه ا ية ا تدر شطهتا ا بو يف أ تعلق ملواد اليت قدمهتا الو  Mيقاهتا وإرشاداهتا ف ملتقدم  ملب مل ي ل ن ي ي  .تعل

تضمن و .61 يد إجراء دراسة  حتأخريا، من ا ت تعلقة ملف يذ مواطن املرونة األربعة ا تعلق   Mية ف تجارب الو مليال مقار5  ت ي ن لل نفل ب ط
سابقة عن هذه املوضوعات تعراضا لÎراسات ا للرباءات وا ية عىل . سـ لتمنوسوف يكون أعضاء مجموعة جدول أعامل ا

ية تجارهبم الو سامهة  تعداد  نا ب للم  .طسـ

ثا ثا� ثا� ثا� نني من مواطن املرونة ال    ....لللل� نني من مواطن املرونة الوصف موجز ال نني من مواطن املرونة الوصف موجز ال نني من مواطن املرونة الوصف موجز ال شـهتا، ثثثثوصف موجز ال نا شـهتا، يت جرت  نا شـهتا، يت جرت  نا شـهتا، يت جرت  نا ققققيت جرت  ية يف مممم نا يق العقوت ا ية يف هام املرونة يف  نا يق العقوت ا ية يف هام املرونة يف  نا يق العقوت ا ية يف هام املرونة يف  نا يق العقوت ا ئهام املرونة يف  جل ئب جل ئب جل ئب جل تطتطتطتطب
ألمن الوطين  Rتص ها واإلجراءات ا ألمن الوطين إنفاذ قانون الرباءات أو عدم  Rتص ها واإلجراءات ا ألمن الوطين إنفاذ قانون الرباءات أو عدم  Rتص ها واإلجراءات ا ألمن الوطين إنفاذ قانون الرباءات أو عدم  Rتص ها واإلجراءات ا ململململإنفاذ قانون الرباءات أو عدم  ية""""تطتطتطتطببببيقيقيقيق ناءات األ ية� ناءات األ ية� ناءات األ ية� ناءات األ ممممنننن�     """"سـسـسـسـتتتتثثثث

تعلقة لرباءات  .62 نني من مواطن املرونة ا تعلق  يدي  نة عىل تقدمي عرض  ملوافقت ا ث ي ه شـهتام يف اaورةمتللج نا قجرت   م
تاسعة  .لا

                                                
13
ية: 73ة املاد    ناءات األ ن� مت ث ية هذه يف ليس: سـ  :نهأ عىل يفرس ما ق�تفا

بÎان من أn يلزم) أ( يا عهنا اإلفصاح يعترب معلومات بتقدمي األعضاء لا فنا ية ملصاحله م ية، مناأل  أو سـاألسا
بÎان من أn مينع) ب( ية مصاحله محلاية رضورية يعتربها إجراءات اختاذ من عضاءاأل لا ية مناأل  :سـاألسا
"1 "Mملواد يتعلق ف Rشطار القاب  ؛عهنا تشـتق اليت املواد أو نلال
تجارة باحلرية واملعدات وا¶خائر األسلحة بتجارة يتعلق فMو" 2" تجارة تمت أخرى ومواد سلع يف لوا  تزويد بغية مبارشة غري أو مبارشة بصورة فهيا لا

سات سكرية ساملؤ ياجاهتا لعا  ؛حت
 أو ؛لاaوية العالقات يف األخرى الطوارئ أو احلرب أوقات يف اختذتو" 3"
يام سـياق يف إجراء أي اختاذ من األعضاء اaول من أي مينع) ج( تحدة األمم ميثاق مبوجب لزتاماهتا لقا سالم األمن لصون ملا  .لاaويني لوا
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ها .ألف ية يف إنفاذ قانون الرباءات أو عدم  نا يق العقوت ا تطبيقاملرونة يف  ئ جل  تطب

تعلق  .63  Mت يفية لعقو نا ئا تعدي عىليف حاÑ جل ناية إىل أنه ال لا لع الرباءة، توجه ا بو املعاهدات اليت # يتديرها الو
تضمن أية الزتامات يف هذا الصدد وال تاتفاق تربس  ترص. ي يذ ي من اتفاق تربس61 �لزتام الوارد يف املادة يقو لتنف 

ية عىل  نا ئاإلجراءات والعقوت ا تجارية"جل ليد العالمات ا نة عىل حق املؤلف" و"تقل  ".صالقر

يذ اتفاق تربس، احلرية يف إنفاذ الرباءات للجوء إىل تدابري أخرىو¶�،  .64 ند  يفإن لألعضاء،  تنف الل من خ، ع
تدابري اإلداريةملدين وإجراءات القانون ا بري من األنظمة القمثال لا ية  .14نانويةك، كام هو احلال يف عدد  نا ئوالواقع أن العقوت ا جل

ندما خيارا أخريا، تعترب عادة  ية يثبت عدم جدوى وسائل امحلاية األخرى، عوهو ما يعين أنه فقط  نال سـM اإلجراءات املد
سمح ل يةيمحلاية حق حمدد، فإن القانون  نا ئلجوء إىل العقوت ا نص اتفاق تربس، يف املادة . جل يو  جيوز"، عىل أنه 61ي

ية والعقوت اإلجراءات تطبيق فرض األعضاء للبÎان نا ئا تعدي حاالت من أخرى حاالت ىف جل ية حقوق عىل لا  مللكا
تعدnت تمت حني سـM ال الفكرية، بريا، "جتارى نطاق وعىل معد عن لا  من األعضاء إىل اع�د العقوت كوهو ما دفع عددا 

ية الفكرية ية إلنفاذ حقوق ا نا مللكا ئ تجارية جل ها العالمات ا تجاوز نطا ل اليت   .15وحق املؤلف، مبا يف ذ� الرباءاتقي

65.  Rب هدف من معاجلة هذا املوضوع يف ويقة  مقإن ا تعلقة لرباءات هو إلقاء بعض الضوء عىل عنثل مل مواطن املرونة ا
يارات ا ملا تعلقة إلنفاذ، تاحة لÎول األعضاءخل ند إنفاذ نظام الرباءات القانوين اخلاص هبا، ال سـM األحاكم ا مل  يل ع لتح ل

نة ية يف هذا املوضوع ورمس خرائط احلاÑ الرا ه�جتاهات العا  .مل

ألمن الوطين  .ء Rتص ية"ملاإلجراءات ا ناءات األ من�  "سـتث

تخدمت .66 تجربة أن اaول ا هرت ا سـأ ل توى الوطين ظ تلفة عىل ا سـ هنجا  ملخم يف نطاق قانون الرباءات الختاذ تدابري، إما ُ
تصR به،  رشيعات ا ملأو يف ا ية جوهرية ملصاحل األمن الوطينلت يق لالخرتاعات اليت قد يرى أهنا ذات أ aلفحص امهسمح  ُت . ق

رش �خرتاويف هذا الصدد، حتدد بعض قوانني الرباءات تدابري  تصة، نحتول دون  سلطات ا �ع حىت صدور ترصحي من ا ل
بالد فرض يويف بعض احلاالت يقرتن هذا لزتام  با خارج ا لعىل مودع الطلب أال يودع  يصطل  ويف ،خحىت حيصل عىل الرت

تأخريات يف حاالت أخرى  نوع من األحاكم فقط إىل ا شري هذا ا لال  ل بات الرباءات ي تعلقة  تقايض ا بطلحاالت ا مل  ال سـM –ل
رش ملا ية، ال سـM نقل احلقو� بل أيضا إىل –لنتعلقة مهنا  نقل ا مللكلزتام  يةق ب ية، يف مقابل تعويض لاملا هة احلكو م إىل ا جل

بعد قوانني أخرى . مناسب ُمن إماكية امحلاية برباءة املواد اليت يرى أهنا تستو تعلق حملافظة عىل األمن الوطين، حساسةن  Mي ف
 .نشطاراكملواد القابR لال

ية لألمن الوطين  .67 ترب ذات أ لرباءات واليت  Rملواد ذات الصتعلقة  مهوتكرر أيضا األحاكم ا تع مل يف �تفاقات ت
ية نا ئا ية16لث ناية خاصة من جانب � .18ل واaوية17قلمي واإل عوقد أويت  ية لرباءاتل تعددة األطراف ا ملعنتفاقات   للحاجة إىل م

 وترد هذه األحاكم . لألعضاء الختاذ اإلجراءات اليت ترى أهنا مالمئة محلاية مصاحل األمن الوطيناحملافظة عىل احلرية الرضورية
شأن الرباءات واتفاق تربس  تعاون  ييف معاهدة ا ب ناية خاصة إلyحة أكرب . قانون الرباءاتمعاهدة ول سوداهتا  بعوقد أعدت  م ُ

 .جمال ممكن للحركة
                                                

تحدةاكلوال  14 ند واململكة ا ندا وا ية و تحدة األمر ملnت ا ه ك لمل  .يك
يان والربازيل  15  .لاك
ية   16 تعلقة حبقوق الرباءات واملعلومات ا بادل املعلومات ا سري  ية وحكومة تريا  تحدة األمر ياق �تفاق بني حكومة الوالnت ا نانظر يف هذا ا مل ت ي ك مل تقسـ لت ل يك ل

بادل املعلومات 1956 مايو 18ألغراض اaفاع املوقعة يف أنقرة يف  سري  يان  ية وحكومة ا تحدة األمر ت، أو �تفاق بني حكومة الوالnت ا ي ل لتمل يك
ية ألغراض اaفاع املوقعة يف طويو يف  تعلقة حبقوق الرباءات واملعلومات ا كا ن  .1956 مارس 22لتقمل

بادÑ عىل األرسار فM بني اaول يف جم  17 يا ملت�تفاق عىل احملافظة ا يا وأذريجان ويالروس وجور جال امحلاية القانوية لالخرتاعات املوقع بني أر ب ب ن مين
تان  تانخسـواكزا هورية موaوفا و�حتاد الرويس سـوقريغزي تانمج و تانجيكسـوطا يا وأوز سـ وأوكرا  .بكن

aفاع   18 Rتص نطي محلاية رسية �خرتاعات ا ياق اتفاق حلف شامل األ ملانظر يف هذا ا طل  ).1974خة نس(لسـ
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شأن ال .68 تعاون  تعلق مبعاهدة ا  Mبوف ل ناية إىل املادة ي لعرباءات، توجه ا نص بوضوح عىل ) 8(#27 أن هذه املعاهدة تاليت 
يق  تعاقدة يف   Ñسريه عىل أنه حيد من حرية أية دو تضمن ما ميكن  بال  تف تطت تدابري اليت تراها رضورية لÎفاع عن األمن "م لا

يابناء عىل بأنه تعرتف اليت ) أ(1.22القاعدة إىل وكذ� ، "الوطين تو صا تعلقة ألمن الوطين، تل نع  هفإنمل ا مكتب مميكن 
بات لطلسمل ا يةمن إرسال  ت سخة األ صلا تب اaويللن شأن . ملك من الطلب اaويل إىل ا تعاون  بو¶�، ومبوجب معاهدة ا ل

ية  ناك مرونة أسا سـالرباءات، فإن  تعاقدة الع�د أحاكم هتدف إىل حامية األمن الوطينه يهناملaى اaول ا ية ن يف قوا طن الو
تب الرباءات،  سمح  ثل األحاكم اليت  تعلقة الرباءات؛  ملكا تم تب مل بات مككا¶ي يعمل  لطلسمل ا فM خيص الطلب اaويل، لت

ية مبنع إرسال  سخة األ صلا هة حىت صدور ترصحي من لن تصةجلا ية ا �الو  .19طن

ية أخرى،  .69 ناء عاما للمواد اليت يرى أهنا حومن 5 ُتضمن اتفاق تربس ا ث تي ية ملصاحل األمن الوطين؛ سـي ُوال يطلب سـأسا
يةمن العضو تقدمي أية معلومات  تعارض مع مصاحل األمن األسا شاءها  ترب أن إ سـإذا ا ي ف نه . ع ميكوإلضافة إىل ذ�، فإنه 
 nتقة مهنا، محلاية مصاحله اختاذ أي إجراء يراه رضور شطار أو املواد ا تصR مبواد � ية ا ية األسا شـاأل ن مل سـ ملن تعلق فMم ي 

سلع واملواد األخرى  احلربومعدات وا¶خائرالجتار يف األسلحة  بارشة  ا¶ي يمت بطريقة لوهبذا �جتار يف ا مبارشة أو غري  م
سكرية، أية بغرض إمداد  سة  عمؤ  وجيوز .ل أو يف أية حاÑ طوارئ أخرى يف العالقات اaويةيف زمن احلربأو ا¶ي يمت س

تخذ أي إج تحدة يللعضو أيضا أن  ثاق األمم ا يذا اللزتاماته مبوجب  ملراء  مي سالم اaوينينفت للصون األمن وا  .20ل

يه  .70 تعلق مبعاهدة قانون الرباءات، فإن ما يطلق   Mعلوف ية"ي ناءات األ ن� مت ث )  من معاهدة قانون الرباءات4املادة (" سـ
تعاقد يف اختاذ أي لتأو الحئهتا اليس يف هذه املعاهدة ": تنظميها عىل حنو موسع جداقد مت  مليذية ما حيد من حرية الطرف ا نف

ية ية األسا تربه رضورn للحفاظ عىل املصاحل األ سـإجراء  ن  ".ميع

تلفة اليت عن مقبRثالغرض من معاجلة هذا املوضوع يف ويقة و .71 يات ا يح اآل تعلقة لرباءات هو تو � مواطن املرونة ا ل ض مل
تاحة حلنفذهتا اaول األعضاء للمحافظة عىل مصا يل مواطن املرونة ا ية اخلاصة يف إطار نظام الرباءات و ية الو ملها األ حتل ن طن م

تعدد األطراف مييميف اإلطار القانوين  يدين الوطين واإل ياسات عىل ا يذ هذه ا سمح  قل اليت  لصع سـ ت لت نف  .ب

 ]ثهناية الويقة[

                                                
ية إىل   19 سخة األ يق اإلجراءات القامئة عىل تدابري األمن الوطين، فإنه يف حاÑ عدم إرسال ا تضمن  شأن الرباءات ال  تعاون  صلنظرا إىل أن معاهدة ا ن تعل ت ب لل

سحو ترب الطلب اaويل  رش من yرخي األولوية،  ثالث  هر ا بل انقضاء ا تب اaويل  ما يع ع ل ش ق  .لملك
ية:73ة املاد"   20 ناءات األ ن � مت ث ية هذه يف ليس: سـ  :نهأ عىل يفرس ما ق�تفا

بÎان من أn يلزم) أ( يا عهنا اإلفصاح يعترب معلومات بتقدمي األعضاء لا فنا ية ملصاحله م ية، مناأل بÎان من أn مينع) ب( أو سـاألسا  اختاذ من األعضاء لا
ية مصاحله محلاية رضورية يعتربها إجراءات ية مناأل ملواد يتعلق فM" 1" :سـاألسا Rشطار القاب  بتجارة يتعلق فMو" 2"؛ عهنا تشـتق اليت املواد أو نلال
تجارة باحلرية واملعدات وا¶خائر األسلحة تجارة تمت أخرى ومواد سلع يف لوا سات تزويد بغية مبارشة غري أو مبارشة بصورة فهيا لا سكرية ساملؤ  لعا

ياجاهتا  يف إجراء أي اختاذ من األعضاء اaول من أي مينع) ج( أو لاaوية العالقات يف األخرى الطوارئ أو احلرب تأوقا يف اختذتو" 3"؛ حت
يام سـياق تحدة األمم ميثاق مبوجب لزتاماهتا لقا سالم األمن لصون ملا  ".لاaويني لوا


