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تعدد ا تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ممواطن املرونة ا  ألطرافمل
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلو لصع لت  تنف

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية  .1 تو شات حول ا نا ياق ا صيف  ل ق مل يـة 14سـ نـة ا ست ادلول األعضاء يف ادلورة الرابعة  ية، ا ن من جدول أعامل ا للج مت ملعمن ل لت

ية الفكرية  ية وا مللكاب نة(لتمن نعقدة يف الفرتة من ) للجا يـة 2009رب  نومف20 إىل 16ملا نظمـة العا تب ادلويل  يف، أن يعد ا مل  للم ملكن ّ جب
بو(للملكية الفكرية   .ول مواطن املرونة يف جمال الرباءاتحثويقة ) يالو

تقرير حول  .2 لويرد يف هذا الويقة ذكل ا يـذها "ث تعـدد األطـراف و تعلقة ابلـرباءات يف اإلطـار القـانوين  نفمواطن املرونة ا تم مل
يد الو رشيعي عىل ا لصعا مييلت  ".قلطين واإل

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة ومرفقهيـا  .3 ثإن ا للج
ثاين  .لاألول وا
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توايت  حملقامئة ا

يذي  2..........................................................................................................................................تنفملخص 

ية :أوال  4.............................................................................................................................سـمعلومات أسا

يا تعدد األطراف يف جمال الرباءات :ناث  4......................................................................................ماإلطار القانوين 
ية ابريس )أ( تفاوت يف اتفا قأوجه ا  6.....................................................................................................ل
 7.....................................................................................................ي يف اتفاق تربسمواطن املرونة )ب(

ثا شأن الرباءات :لاث تعددة األطراف  بيذ املعاهدات  م  7......................................................................................تنف

هاتصنيف :رابعا  10...........................................................................................................يف مواطن املرونة وتعر
 11................................................................................................................................تعريفلا )أ(
يف )ب(  11..............................................................................................................................لتصنا

ساب احلق "1" ية ا تمواطن املرونة يف   12..................................................................................كمعل
نطاق حق الرباءة "2" تعلقة  بمواطن املرونة ا  12...............................................................................مل
تعلقة "3" تعامل  ملمواطن املرونة ا  12..................................................................حق الرباءة وإنفاذهسـاب

سا  13................................................................................................................ّ مواطن مرونة حمددةةمخس :مخا
بارية و )أ( يص اإل جالرتا هخ تعام لا بل احلكوماتسـ  14...........................................................................قا من 
تفاد احلقوق )ب(  16.......................................................................................................................سـا
بحث )ج(  19............................................................................................................لاإلعفاء ألغراض ا
ناء ألغراض الفحص اإلداري )د(  21.............................................................................................سـتثالا
نفعة )ه(  24...........................................................................................................................ملمناذج ا

 يةناألحاكم القانو :املرفق األول
باري )1( يص اإل شأن الرت جأحاكم قانوية  خ ب  ن
نفاد الرباءة )2( شأن ا ستأحاكم قانوية  ب  ن
بحث )3( ناء ألغراض ا شأن الا لأحاكم قانوية  ب  سـتثن
ناء ألغراض الفحص اإلداري  )4( شأن الا سـتثأحاكم قانوية  ب ناء بوالر(ن  )سـتثا
نفعة )5( شأن مناذج ا ملأحاكم قانوية  ب  ن

ثاين خمئات  :لاملرفق ا شأن مواطن املرونة احملددةف ّتلف األحاكم   ب
بارية )1( يص اإل جالرتا  خ
نفاد الرباءة )2(  ستا
ناء ألغراض الفحص اإلداري  )3( بحث والا سـتثاإلعفاء ألغراض ا ناء بوالر(ل  )سـتثا
نفعة )4(  ملمناذج ا
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يذي تنفملخص 
 

يـة الفكريـة  .4 يـة وا يـة اب نـة ا ست ا مللكا من ن للج تمت لل نـة(ملع نعقـدة يف الفـرتة مـن ، يف دورهتـا)للجا  نـومفرب 20 إىل 16مل الرابعـة ا
ية 2009 تو يـذ ا تخذة  يف، أن تعد األمانة ويقة حول مواطن املرونة يف جمال الرباءات يف إطار اإلجراءات ا صـ  ل مل ث لتنفن ّ ّ  مـن 14جب

ية شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب ية، . لتي تو صوناء عىل تكل ا ل ية واب نا بدلان ا ترصف ا بو  لتضع الو ل ل ب شأن مي شورهتا  بـبدلان األقل منوا  م ً
تجارة مواطن املرونة يف اتفاق تنفيذ  تصةل اب ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل ها  )يتربساتفاق (مللك  .نوالاتفاع هبافهمو

يــذ مــواطن املرونــة والاتفــاع هبــا يف جمــال الــرباءات  .5 تــت ادلول األعــضاء إىل  نوا نف تتف ّبــصورة خاصــة ربــام ألن واضــعي ل
ياسات واخل سوا احلاجة إىل مواطن مرونة يف لسـا يث تؤدي مـواطن املرونـة دورا حلاقطاعات الملرباء  ثل قطاع الصحة  حساسة  م

نفاذ إىل األدوية ياسات اليت تهنض اب لهمام يف ا  .لسـ

تعلقـة ابلـرباءات يف اإلطـار  .6 سأةل مـواطن املرونـة ا نة، أعدت األمانة هذه ادلراسة األوية حول  ند طلب ا ملونزوال  م ل للج ّع
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و قلالقانوين  لصع لت نفت متـدّوهـو موضـوع معقـد . م  يقـوم عـىل ا مهنجـانعوذلكل ا

بـني  ميي لـلك واحـد مهنـا إىل جانـب مرفقـات وجـداول  يل مفا توحة من مواطن املرونة يف جمال الرباءات مصحوبة  ّقامئة  ت هتفص ب مف
بدلانناألحاكم واملامرسات القانوية  بري من ا لاملقابةل يف عدد  يعرض علهيـا العمـل عىل ادلول األعضاء وافقت وإذا . ك فـسـهذا املهنج 

بل القريب  .ملسـتقعىل مواطن مرونة أخرى ابعامتد املهنج ذاته يف ا

نفصةل يه اكآليت .7 ية، تقع هذه الويقة يف أربعة أجزاء  موبعد املعلومات األسا ث  :سـ

ثايناجلزء  ناجتة اإلطار  يركز عىل لا نظر يف اآلاثر ادلوية ا شأن الرباءات؛ وا تعدد األطراف  لالقانوين  ل ل ب تحـول مـن عـنم ل ا
هـوم مـواطن لتفاوتأوجه انظام  نـدما اتـضح  يق عقب اتفاق تـربس  توى مزتايد من ا ية ابريس إىل  مف يف اتفا ي ّق ع سـ نسـ لتم

 املرونة؛

يذ املعاهد ناول  ثالث  نفواجلزء ا تت ي شأن الرباتل تعددة األطراف  ب  نـة م با ياءات مع الرتكزي بصورة خاصـة عـىل األوضـاع ا ملت
تعلق  بدلان فامي  يبني األقالمي وا يل ل رشيعي التفاق تربس؛لتفعاب يا  لت

يف  تلف الاقرتاحات من اخلـرباء، وخيطـو خطـوة قـصرية حنـو  هوم مواطن املرونة مع مراعاة  نواجلزء الرابع حيرص  تـصخم مف
 أاكدميي؛

ملـتوحـة مـن مـواطن املرونـة امواجلزء اخلامس يقرتح قامئـة  يص سـتعمةلف تعامل خـ، ويه الرتا باريـة والا ســاإل احلكـويم؛ ج
ناء  بحث؛ والا نفاد احلقوق؛ واإلعفاء ألغراض ا ثوا تت سـس نفعةألغراض الفحص اإلداريل  .مل؛ ومناذج ا

ثاين .8 لوييل هذه الويقة املرفقان األول وا تـوي عـىل أحـاكم القـوانني الو. ث طوأمـا املرفـق األول،  يـة الـيت تـرد فيح مييـة واإل قلن

ثاين لنفة يف جداول املرفق ا نارص احملددة مـن مـواطن املرونـة املـذكورة أعـاله والـيت تعـد . ّمص نف بعض ا ثاين  ّوأما املرفق ا لع يص فل
يـع القـوانني . نقطة بداية هذا العمل سائد عرب العامل لكهنـا ال تـضم  ثال للوضع ا ترب القوانني احملددة عىل أهنا  مجو ل ّتع م . عـىل اإلطـالقّ

بل ها ا يف األمانة تكل املعلومات يف  ملقومن املمكن أن  معل  .تض

تفادة مهنـا  .9 بدلان الا يل عىل أن مواطن املرونة أدوات قانوية ميكن  يان ابدل هدف من هذه ادلراسة األوية هو اإل ســوا للـ ن ل ت ل ّ ل
ية املرتب ية ومضن إطار املعايري اإللزا ية الو ها اإلمنا تكام تريد يف  ن مئ نـوع . للزتامات ادلويةة عىل الاطخطط هوةل من خـالل  تضح  تو بسي
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ياسات والقوانني ألغراض  يارات أمام واضعي ا سـاألحاكم القانوية تعدد ا خل لن يل ّ تكل املواطنلتفعا هـم .لالقانوين  ّ وذلكل، فإن من ا مل
نظر يف تكل األحاك يذ اتفاق تربس أن متعن ا بدلان اليت ال تزال بصدد  بة إىل ا لاب ل يسـ تنف هالن نو عم عىل  ّ  .ت

يـدة  .10 ميـي فإهنـا قـد جتـد يف ذكل أداة  يد اإل شات عـىل ا نا ناسـب إجـراء  مفوإذا ارتأت ادلول األعضاء أن مـن ا قلم لـصع قـ مل
يق مواطن املرونة عىل أرض الواقع ية  ببحث  تطل بدلان . كيف تجارب حول الصعوابت واملزااي اليت وقفت علهيا ا بادل ا لومن خالل  ل ت

تعامل يف  ية ويه مواطن املسـا تجارب ا نظر يف تكل ا تعانة هبا يف ا بدلان الا ميكن  سـىن جتديد هذه الويقة و لعملرونة،  ل ل سـ لل ث سـت سـي
ياساهتا العامة يار  سـبصدد ا  .خت
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ية :أوال سـمعلومات أسا
 

يـة الفكريـة  .11 يـة وا ية اب نة ا ست ادلول األعضاء يف ادلورة الرابعة  مللكا من ن للج تمت لل نـة(ملع نعقـدة يف الفـرتة مـن) للجا  إىل 16 ملا
يف أن تعد األمانة ويقة حول مواطن املرونة مع مراعاة الاهامتم اذلي أ2009 نومفرب 20 ث  ّن سابقةبجب  .لدته عدة وفود يف ادلورات ا

ية  .12 تو صويذكر موضوع مواطن املرونة أساسا يف ا نص عـىل أن 14ل يـة الـيت  تـ من جـدول أعـامل ا تـرصف لتمن بـو  بتـضع الو ي
بدلان األ ية وا نا بدلان ا لا ل هم مواطن املرونة يف اتفاق تربس والاتفاع هبامل شأن  شورهتا  نقل منوا  ب يم ف شورة . ً بـو هـذه ا ملـوتقـدم الو ي ّ

ية الفكرية تعلقة اب سائل ا ياسة العامة يف ا شأن ا شورة  ية وا رش ساعدة ا مللكمن خالل ا مل مل سـ ب مل يع ت لمل  .ل

تداخل فهيـا القطاعـات .13 ية  توموضوع مواطن املرونة  مللتلـف جمـاالت او قض يـك عـن كيـة الفكريـة خم يـة هان مللكياسـات ا سـ
تصةل هباوالفكرية  ياسات العامة ا ملسائر ا يـذ مـواطن املرونـة والاتفـاع هبـا يف جمـال . لسـ نوركزت ادلول األعضاء اهامتهمـا عـىل  تنف ّ

ثـل قطـ فقطالرباءات ساسة  سوا احلاجة إىل مواطن املرونـة يف قطاعـات  ياسات واخلرباء  م، ربام ألن واضعي ا حـ مل لسـ اع الـصحة ّ
نفاذ إىل األدوية ياسات اليت تهنض اب ليث تؤدي مواطن املرونة دورا همام يف ا لسـ سب اســهتالل العمـل هبـذا . ح نـوذلكل، مفن األ

 .اجملال

تعــدد األطــراف  .14 تعلقــة ابلــرباءات يف اإلطــار القــانوين  موهــذه الويقــة يه دراســة أويــة حــول موضــوع مــواطن املرونــة ا مل ل ّث
رشيعي عىل يذها ا لتو ميينفت يد الوطين واإل قل ا نفصةل كام يـيل. لصع شأن : موتقع يف أربعة أجزاء  تعـدد األطـراف  بـاإلطـار القـانوين  م

يف أاكدميـي؛ ومجموعـة  شأن الرباءات؛ وتعريف مواطن املرونـة وحمـاوةل وضـع  تعددة األطراف  يذ املعاهدات  نالرباءات؛ و تـصب م تنف
ثـاين عـىل  ويعرض املرفق األول.سـتعمةلملمن مواطن املرونة ا تـوي املرفـق ا يـة و يـة وإ ل األحاكم الواردة يف عـدة قـوانني و حي مي قلن ط

تلف األحاكم خمليف   .تصن

يا شأن الرباءات :ناث تعدد األطراف  باإلطار القانوين  م
 

بدلان خلصت .15 تـصف إىل إدراك ل العديد من ا تـصادية حبلـول  يـة الا نولويج وا تطور ا نمية نظام الرباءات كأداة  من ملل قل لتتك ق

رشالقر تاسع  عن ا يجة ذلكل عدة أنظمة محلايـة الاخرتاعـات. ل ميت  بنتوأ شأة نظـام الـرباءات، . ق نـاء تـكل املراحـل األوىل مـن  نـوأ ث
ية ومـا  نا ياســهتا ا نظـر أساسـا إىل  متدة قامئة عـىل معـايري حتـددها لك حكومـة اب عاكنت قوانني الرباءات ا لـص سـ ل ّ  هبـا مـن طحيـيملع

يـة دويـة يف اخلارج ول عىل براءات واكن من الصعب آنذاك احلص. مشاغل ياب اتفا ليف  يةيفقغ نا يـة ا ع جمـال ا لـص واكن مـن . مللك
نني تلف عن تـكل اخملصـصة للمـوا بات األجانب معامةل  ثال معامةل مودعي ا شائع  طا خت لطل واكن مـن الـالزم بـصفة عامـة إيـداع . مل

رش يف بدلان حىت ال خيل ا يع ا نـبات الرباءات يف الوقت ذاته يف  ل مج لطل بدلان األخـرىّ بدل جبـدة الاخـرتاع يف ا لـ هـذا ا يجـة . لـ نتو
ية ابريس محلاية ا تمدت اتفا نيب، ا مثر األ ملذلكل اخللل يف امحلاية املقدمة  ق ُج ع ية للمست نا عية ا لص ية ابريس(لك  1 .1883 عام) قاتفا

                                                           
ية 1 نا ية ا بادئ محلاية ا ية ابريس عددا من ا عتريس اتفا لص مللكمل نا مهنان اخلارج؛ و يفق ثالثة اليت  هتّمتطرق إىل ا ية  أوال،. ل طنبدأ املعامةل الو م

مية يف أية دوةل عوض أخرى أو (أن تضمن لرعااي أي دوةل عضو أخرى ب دوةل عضولك  يلزم اذلي رشاكت ا ملقمبا يف ذكل األشخاص وا ل
ية فهيا نا شأة جتارية أو  عها  ص من ية عىل رعاايها) ل نا ية ا ها يف جمال ا ها اليت  عاملعامةل  لص مللك بق تطس يا، . نف سري نواث تيميكن حق األولوية من 

ية بات الرباءات يف بدلان أ بإيداع  تع حبق وحيق للك خشص يودع طلب برا. جنطل تعاقدة أن  نفعة يف إحدى ادلول ا متءة أو منوذج  يمل م
هرا12(ّق يف أية دوةل عضو أخرى يف غضون مدة األولوية احملددة لوية لإليداع الالحاألو ية )ش  يفاء اإلجراءات ا شلك، رشيطة ا لس ت

ية بل انقضاء مد. قاملقررة مبوجب الاتفا يجة ذلكل، فإن أي طلب الحق يودع يف بدل آخر  قو ّة األولوية ال يكون معرضا لإلبطال نت
ية[ تا ية يف الصفحة ا لاتبع احلا ل  ]شـ
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تعــديالت  .16 يــة ابريــس للعديــد مــن ا لومــذاك، خــضعت اتفا سل (ق نطن 1900كــبرو ل ونــدن 1925 والهــاي 1911شـــ ووا
بونة 1934 هومل 1958لشـ و تو ك وا توى )1967سـ ية إىل  ثة يف اجملال وارتقت ابالتفا تطورات حد سـ؛ وجاءت لك ويقة جديدة  ي ب مث ق

يـة ابريـس لوأبرمـت أيـضا معاهـدات دويـة هممـة  2.املعاهدات اجلديدة ) 19املـادة (قأخـذت شـلك اتفاقـات خاصـة يف إطـار اتفا
ية نا ية ا عألغراض حامية ا لص يةويف. مللك تا ل جمال الرباءات، نفذت الاتفاقات اخلاصة ا شأن الـرباءات: ل تعـاون  بـمعاهـدة ا  واتفـاق 3ل

يف ادلويل للـرباءات  شأن ا ناتفاق اسرتاسـربغ  شأن الاعـرتاض ادلويل بإيـداع 4)اتفـاق اسرتاسـربغ(لتـصبـ ست  بـ ومعاهـدة بودا بـ
يقة ألغراض إجراءات الرباءات  قالاكنات ادل ست(ئ  وختـضع لك تـكل املعاهـدات إلدارة .6هدة قانون الرباءات ومعا5)بمعاهدة بودا

ها فائدة يف  متع عىل بعض اخلصائص اليت  بو و لالو جت شود من هدف لاي  : كام ييلهذه ادلراسة ويهملنا

تجارة؛من يقترص املغزى  "1" تد إىل قضااي ا ية وال  لتكل املعاهدات عىل حامية ا مي  مللك

يذ تكل "2" بري يف  تنفوهامش املرونة  يـة ك ية محلايـة ا شمل املعـايري املوضـو مللك املعاهدات حىت يف املعاهـدات الـيت  ع تـ
ية ابريس، إذ يرتك ألعضاء الاحتاد  ثل اتفا ُالفكرية  ق يحـه املعاهـدة .  واسعجمال ترصفم ياسة العامـة اذلي  تتوهـذا احلـزي مـن ا لـسـ

يني واخلرباء  تفاوتميلألعضاء فهيا يعرف دلى األاكد ية لبأوجه ا ثا ق يف اتفا يـه حـد شار إ بح  يابريس وهو ما أ ل يـ ، مبـواطن املرونـةصـ
ياسة العامة اليت يرتكه اتفاق تربس؛ تعمل أساسا لإلشارة إىل حزي ا ياليت  سـ لسـ  ت

                                                            

ية[ سابقةشـاتبع احلا  ]ل من الصفحة ا

تعاقدة حبجة . بسبب أية أعامل تمت خالل تكل املدة ها أو إهناؤها بأية طريقة أخرى يف أية دوةل  ثا، ال ميكن رفض الرباءة أو إبطا مواث ل ل
تعاقدة أخرىفر سه أو إبطاهل أو إهنائه يف أية دوةل  مض الاخرتاع   .نف

نة  2 سةل1981سـانقطعت يف  سائل لسل هذه ا ندما انعقد مؤمتر دبلومايس إلدخال تعديل جديد يركز عىل ا تواصةل  تعديالت ا مل من ا ع مل ل
توصل إىل توافق لآلراء متكن من ا تعلقة ابلرباءات ولكن مل  لا  .يمل

شأن الرباءات، جيوز للمودع أن يودع  3 تعاون  بناء عىل نظام معاهدة ا ل لب وطين واحد يكون هل األثر ذاته كط" طلب براءة دويل"ب
تعاقد مبوجب املعاهدة بدلان إذ يضع إجراءات دوية موحدة . ممودع يف لك طرف  سطة يف تكل ا نظام أيضا إجراءات  يح ا ّو ل ل ب ل ّي م ت

بات الرباءة  يات يف معاجلة  طلبارشة بعض ا لعمل به ويعاجله من خالل إجراء واحد ). لاملرحةل ادلوية(مل تايل أن يودع  طلوميكن للمودع اب ل
يفاء  يذيةستاب ية خالل املرحةل ادلوية وفقا ألحاكم املعاهدة والحئهتا ا رشوط ا لتنفمجموعة واحدة من ا ل لشلك  .ل

نفعة 4 هادات ا نفعة و شورة ومناذج ا بات الرباءات ا يفا موحدا لالخرتاعات، مبا يف ذكل  مليضع هذا الاتفاق  مل ن طل شن مل يف ادلويل . تص لتصنوا
يه عا سم  يف هريم  فللرباءات نظام  ّ يق ية تصن ناف الفر ناف واأل سام واأل ته إىل عدد من األ يا بر نولو عمل ا ص ص ق م ج واجملموعات ويضم يف لتك

بحث يف . فرع70 000اجملموع حوايل  ند ا يف رضوري السرتجاع واثئق الرباءات  ل وهذا ا ع ية حاةل "لتصن ية لتقنا نا عا سابقةلص ". لا
سؤوةل عىل إصدار ال يد لإلدارات ا ملواسرتجاع تكل الواثئق  يني مف تطوير ولك ا بحث وا متلني ووحدات ا نرباءات وللمخرتعني ا ل ملعل حمل

يا نولو سابقة يف هذا اجملال أو ذاك من ا ية ا نظر يف جدة الاخرتاع أو حتديد حاةل ا ند ا يا أو تطويرها  نولو جيق ا تك ج لتك تق لل ن ل ع لب  .بتط
نات د 5 متل عىل اك شف عن الاخرتاعات اليت  سري ا قهتدف املعاهدة إىل  ئ لك تشـي شف عهنا ت تحال ا يقة إذا ا نات د تخدم اك لكيقة أو  سـ ئ قسـ ت

تعىص سـتابة أو ا سة. ك يق دلى مؤ نة من الاكئن ادل شف من خالل إيداع  يفاء رشط ا سوميكن يف تكل احلاةل ا ي لك قس ّت تخصصةع . م 
ناء عن يا إىل الا تغو بدلان اليت تطلب فهيا امحلاية مبوجب براءسـسع ست ل احلاجة إىل اإليداع يف لك واحد من ا نص معاهدة بودا بة،  ت

يق دلى أية  يع ادلول " لسلطة إيداع دوية"قعىل أن إيداع الاكئن ادل ية  مجليكفي ألغراض إجراءات الرباءات أمام ماكتب الرباءات الو طن
نت أهنا تعرتف بآاثر املعاهدة  ية اليت أ تعاقدة وأمام ماكتب الرباءات اإل علا مي يل عن ا(قلمل ملصدرت إعالانت من ذكل ا كتب ادلويل لقب

ية الفكريةملاللرباءات و ية  ية األفر نظمة اإل يوية للرباءات وا للملكنظمة األوروية اآل يق مي مل سـ  ).قلب
يق اإلجراءات ا 6 شلكهتدف معاهدة قانون الرباءات إىل  لسـ بات الربيتن تعلق  ها فامي  بطلة و ي ية اتبسـيط يةطنءات والرباءات الو وفامي . قلميواإل

تعلق  ناء همم  يعدا ا ثت هاسـ تعاقد أن  تب الطرف ا رشوط اليت جيوز  نص املعاهدة عىل حد أقىص من ا بقرشوط اترخي اإليداع،  يطملك ملّ لت . ب
يدا نظور املودع أو املاكل ولكن ال جيوز أن تكون أكرث  رسا من  تعاقد هل حرية فرض رشوط أكرث  يومعىن ذكل أن الطرف ا تقمل م  .ي
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تفاوض ميكـن رفعـه أمـام حممكـة العـدل  "3" تعيص حهل اب يذها و سري تكل املعاهدات أو يف  تالف يف  لوأي ا سـ يتف نف تخ
شار إىل  وابملقارنة مع املعاهدة .7لادلوية بو،  متدة حتت مظةل الو يا ي سوية واحـد مـن أمه ملع تـاألحـاكم يف اتفـاق تـربس وهـو نظـام  ي

نازعات اذل يةملا تجارة العا نظمة ا شئ مبوجب اتفاق  ملي أ ل  .8من

ية ابريس )أ( تفاوت يف اتفا قأوجه ا  ل

بدلان األعضاء يف الاحتاد يعرف  .17 ية ابريس  ياسة العامة اذلي ترتكه اتفا للاكن حزي ا قسـ تفاوتبأوجه ل ، كام أشري إىل ذكل لا
ية ابريس. سلفا يذ اتفا قو متدتنف نه األعضاء  يد  ّ اذلي  مسـ م يـه يف املـادة يسـتف نـصوص  ية كـام هـو  بدأ املعامةل الو يق  عل من  ن مب طم تط

ية كام ييل) 1(2  :قمن الاتفا

بة محلاية ا" يع دول الاحتاد األخرى، اب سـتع رعااي لك دوةل من دول الاحتاد يف  مج لنمت هـا ي ية، ابملزااي الـيت  نا نحية ا متمللك ع لص
نصوص علهيا بـصفة خاصـة يف  نني، وذكل دون اإلخالل ابحلقوق ا بال قوانني تكل ادلول للموا ها  يا أو قد  ملحا ط تقل سـنح ممت

ية  ..".قهذه الاتفا

يهن .18 يـة ابريـس اليت ال تضع فهيـا ااجملاالت  يف انومعىن ذكل أن أعضاء الاحتاد هلم حرية حتديد املعايري يف قوا معـايري أيـة قتفا
يا ية د نإلزا ية ابريسيف جمال  و.م بـات 9قالرباءات، ال تضع اتفا ست فهيا أيـة إشـارة إىل  يل؛ و يار للحامية من ذكل ا تطل أي  ي ب ممع ل لق

ية املوضوع األهل للحاميـة أو غـري ذكل ثال أو إىل ما ية للحامية  هاأل يـار إقامـ.مهل يـة ابريـس ال ترتـب  خل وذلكل، فـإن اتفا ّ ة نظـام ق
بت يف نقاط10للرباءات توحا للحكومات يك  ّ، ولكن ترتك اجملال  ت ياسة العامة يف جمال الرباءاتمف  .لسـ هممة من ا

رسي أيـضا عـىل سـائر أعـضاء الاحتـاد .19 ية اليت  يهنا الو بدلان إذا حرية وضع معايريها محلاية الرباءات يف قوا توترتك  ن سلل ط ن ً .
بدل أية حامية لرعاايوإذا  نح ا لمل  بب مي بعاد بسه،  بـق عـىل رعـااي مـثال، مبوجب براءة محلاية من االاخرتاع ستا يـار ذاتـه  يطفـإن ا ملع

بدلان األخرى بدلان، فل. لا ية من امحلاية يف أحد ا تجات دوا بعاد  لوهكذا، ففي حال ا ئ من بدلست يع أي مواطن مـن ذكل ا لـن   يسـتط

                                                           
ية ابريس واملادة 28املادة  7 شأن الرباءات من59ق من اتفا تعاون  ب معاهدة ا  .ل
نازعات مبوجب اتفاق تربس للامدتني  8 شاورات وسوية ا يختضع ا مل ت ية الغات 23 و22مل تني عدا  (1994ق من اتفا ) ب(1عيالفقرتني الفر

شأن القواعد واإلجراءات ) 23من املادة ) ج(1و ية  تجارة العا نظمة ا تان مبوجب تفامه  تان و بكام هام  مل ل ممفصل مطّبق سوية ّ بتاخلاصة 
نازعات سحب كرد .ملا نوحة يف جمال جتاري آخر ميكن أن  يازات ا ّ ومعىن ذكل أن الا ُ ت ملم ثلمت ي يف حال خمالفة أحاكم اتفاق تربس ملاب

ثل املقابلوهو ما يعرف ( ملابلرد اب ّ.( 
يا محلاية العالمات  9 ية ابريس عىل عدد من املعايري ادل ننص اتفا يا(6مثل املادة (قت سا(6و) ناث  ).7واملادة ) سابعا(6و) مخا
رشيع الوطين 10 يذها مبوجب ا سموح  ية ابريس بعض القواعد العامة املطلوبة أو ا لتتريس اتفا نف تق تشمل تكل القواعد ويف جمال الرباءات، . بمل

ثا(4املادة (حق اخملرتع يف أن يذكر يف الرباءات  شموةل برب)) لاث ياء ا ترياد األ تعلقة اب سائل ا ملوا شـ سـ مل تغالل الاخرتاع احملمي مل سـاءة وعدم ا
بارية  يص اإل جمبوجب براءة والرتا هةل اخلاصة بدفع رسوم احملافظة ) أ-5املادة (خ يا(5املادة (ملوا يد حقوق الرباءة يف حال نقل ))ناث تقي و

تا الاخرتاع احملمي مبوجب براءة عىل وسائل نقل تدخل  ثا(5املادة (قاألرايض مؤ تجات لوحامية طريقة ا ))لاث ترياد  ننع يف حال ا سـ مص
تكل الطريقة  بنعة  سلع املعروضة يف املعارض ادلوية )) رابعا(5املادة (مص تة  لوامحلاية املؤ لل  ويرتك العديد من هذه األحاكم ).11املادة (ق

رشع الوطين توحة  للمعددا من القضااي  تيض املادة . مف سل11تقو تة  نح حامية مؤ ثال من ادلول األعضاء أن  لل  قمت ع اليت تعرض يف املعارض م
ية يذ تكل امحلاية مبوجب رشيعاهتا الو متدة  يار الوسائل ا نادلوية، ولكهنا ترتك لدلول األعضاء حرية ا ت طل ت تنف لخ  .ملع
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تجـات، ولـن يكـون يف ذكل أي تعـارض وال أي مواطن من أي بدل آخر أن حيصل عىل امحلاية الخرتاعاته نوع من ا ن يف ذكل ا ملل
ية ابريس  .11قمع أحاكم اتفا

 يمواطن املرونة يف اتفاق تربس )ب(

تلف إذ  .20 تمد يف اتفاق تربس مهنج  خما يع تجـارة يضعُ نظمـة ا يا للحامية اليت جيب عىل أعضاء  ية د ل الاتفاق معايري موضو ن مع
ها ية أن  تتيحالعا بدلان وجيمع اخلرباء عىل. مل يـه ا تقـدم اذلي اكنـت  توى ا لـ أن تكل املعايري وضعت بصورة عامة عىل أساس  عل ل ّسـ م

تفاوض يف جوةل أوروغواي ندما اكنت  تقدمة  تا ع يص ف؛ وذلكل 12مل ترصفجمال تقلإن  ّا ية ل يجة لوضع تكل املعـايري املوضـو ع جاء  نت
يا  .نادل

تحول إىل مر .21 يات هذا ا ية فقد أدركت تدا نا بدلان ا ّأما ا ل ع ل ياسة " يما بعد تربس"حةل مل يـه حـزي ا هد جديد تقلـص  لـسـو ف ّع

يـارات  تفادة من ا سقة والا يذ املعاهدة بطريقة  يع  هذه اجملموعة من القواعد يك  هم أمعق  سعى إىل  خلالعامة فصارت  سـ ت تط ّت م نفت ل تسـف
ياسة العامة الو ياراهتا يف ا يذ املعاهدة وفقا  تاحة واليت ميكن الاتفاع هبا يف  طا سـل خل ن هـوم .13نيةتنفمل يارات  مبف وحتدد تكل ا خل مـواطن َّ

 .املرونة

يذ املعاهـدات .22 متدة إذا من املامرسة العادية  لتنفومواطن املرونة  ً بدلان إماكيـة اختـاذ قـرارات . مسـ يح لك املعاهـدات  نو للـ تتـ
يذ ية ا يارات يف  نفو لتخ  .معل

ثا شأن الرباءات :لاث تعددة األطراف  بيذ املعاهدات  م تنف
 

يل املعاهـ .23 ياتفعجيب  رش تـرب مـصدرا  نظـام القـانوين الـوطين يك  يعدات ادلويـة يف ا تـ تع ل بدلان . ل بـارشة يف بعـض ا لـونفـذ  مت َّ
تــيض يف بــدلان أخــرى اعــامتد قــانون وطــين أو تــدابري قانويــة مقــابةل نو نظــرتني . تق يل يف ا تعمــق  سع هــذه الويقــة  يوال  ل تفــص لل ث بتــ ّ

يعـة العالقـة  شأن  ية  نا تني األحادية أو ا بالر بـ ئ طث ل يـةئيسـي نبـني القـوانني ادلويـة والو نا أن نركـز يف هـذا الـصدد عـىل . 14طل ّو حـسب
يقـة  يل قاعـدة د تعانة بأي صك آخر، من  رسة دون الا بارشة و بدل أو ذاك بطريقة  ها هذا ا رشوط اليت ميكن أن  قا م ببق سـ ي ل قل م ّيط ّ

ثل املادة  مومفصةل من القانون ادلويل  يا(6ّ ية ابريس اليت صارت املصد) ناث هرة يف قمن اتفا بارش محلايـة العالمـات شـائعة ا لـشر ا مل

                                                           
ية  11 ية الزرا يا تجات ا ية وا تجات ادلوا نص عىل توفري امحلاية مبوجب براءة  عتوي اتفاق تربس عىل أحاكم  ئ مي ن ئ ن ت لكحي مل للم  4.65 و27املواد (ي

يذ هذا الالزتام) 8.70و ية  تقا يح فرتات ا نفو لتت ل ن ية، سوى يف . ت لوقد انقضت تكل الفرتات الاتقا بدلان األقل منوا ن تفادت من اليت لا سـا
هةل حىت عام   .2016ملمتديد ا

يذ اتفاق تربس  12 يانظر مقال عن  ية جمةلبقمل بول فاندورن، يف  (The implementation of the TRIP Agreement)تنف مللك ا
ية   .27. ، ص2، اجملدل )1999 ((Journal of World IP)ملالفكرية العا

ية 13 ية الفكرية العا شاف مواطن املرونة يف معايري ا ملانظر مقال حول ا مللكتك  Exploring Flexibilities within the Global) سـ
IP Standards)ية الفكرية - بقمل إجني ية ا مللكلوي وي لون يف  انظر أيضا نونو . 164-162. ، ص2، العدد )2009 ((.I.P.Q)فصل
يس : "برييس دي كرفالو نه  يق املعايري  لاتفاق تربس صك يريم إىل  لك تنسـي بل األيدي بل يرتك يف العديد من اجملاالت والظروف ّ يكغال 

ية الفكرية  شأن حامية ا ية  يف معايريها الو ية إماكية  تجارة العا نظمة ا مللكألعضاء  بم ن ي ن مل طل يةيك تك ياساهتا العامة الو نتابع  سـ ، يف "طت
نغافورة  يذ أحاكم اتفاق تربس،  يوية حول املرونة يف  بدلان اآل ندوة لفائدة بعض ا سـحمارضة ألقاها  سـ ل يب  ).2008ليويو (تنف

سب  14 ترب القانون كوحدة واحدة مكونة من قواعد قانوية ملزمة وتفرع إىل نظامني املحو تذهب القانوين األحادي،  ن تصلني َّيع مقانويني  ن
يا تاج إىل أن يكو. مهر بدل ال  نظور، فإن الاتفاق ادلويل اذلي يربمه ا حيومن ذكل ا ل نظام القانوين الوطين نمل يل رصحي يف ا ل موضع  تفع

نظام نظامني ا. لألنه صار جزءا من ا ترب ا نايئ،  لأما املذهب القانوين ا يع فث تل تنيعدلويل والوطين مجمو تيض نيمنفصل  يث  تط،  يق بيق حب
يذي وطين بدل سن قانون  تنفاملعاهدة ادلوية يف ا ّ ل  .ل
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بدلان بـادئ عامـة فقـط وتـرتك لألطـراف يف املعاهـدة . لالعديد من ا توي املعاهدات ادلوية أيـضا عـىل قواعـد تـريس  مو ل جمـاال حت
ّترصف  يذهالل تنفند  ياسـاهت. ع ناسـب  يـارات الـيت  يـة ا يهنا الو سـوترتك لألعضاء يف تكل احلاةل حرية تضمني قوا ت خل طن يـةن . 15طنا الو

يذ  .لتنفوتكل القواعد يه اليت تعرف ابلقانون ادلويل غري ذايت ا

يذ .24 ية ا لتنفومنزي معوما بني نوعني من القواعد ادلوية غري ذا ت ل هـا : 16ّ تخو تفـي  يلاألوىل ال ترتب أيـة الزتامـات عـىل ادلوةل و بتك ّ
نفذهي ية ترتب علهيا الزتامات ولكن ال ميكن  ثا ترصف، وا ية ا تصال ن ل ّل ّ شأ بعـدلا ألن األهجـزة أو اآلح ومـن . تنـيـات الالزمـة ذلكل مل 

بارات غامضة أو غري  يذ تكل املصاغة  ية ا بعالقواعد غري ذا يقةلتنفت تقـرت إىل أيـة قد بـادئ وا تـوت عـىل إعـالانت  ف ال سـامي إذا ا م ح
يـة أهـداف عامـة أساسـا .ّقواعد حمددة ثل ادلسـاتري الو تعددة األطراف  توي املعاهدات  ن و طحت م هـام وافـرة حلـل م لويه مـصادر إ

تغرية تطور الالزم يف ظل الظروف ا يح ا نص و ها ا تو ملشالكت ملموسة مل  ل ل ي تم تقع تـرب بعـض أحـاكم اتفـاق . ّ يـني ا عوبعض األاكد مي
يذ ثةل عىل القانون ادلويل غري ذايت ا نفتربس من األ م  .17لتي

ية قادرةو .25 تجارة العا نظمة ا مليس من الواحض إن اكنت األعضاء يف  ل م بـارشة أو علهيـا أن ل يق أحاكم اتفاق تربس  م عىل  ي تطب
ية مبوجب نص رشيعي يهنا الو تتدرجه مضن قوا طن تـصة . ن سلطات ا يني ا ثل  سائل اإلدارية  خملوجيوز لألعضاء أن حتدد بعض ا ل تع ممل

سب ملالحقـة تـكل احلقـوق، وغـري ذكل سار األ يار ا نـنح احلقوق أو إنفاذها أو ا مل ت نوعـة مـن يف لوهـا احلـق أيـضا . خمب متيةل  شكتـ
س سائل  شأن  يارات  يا م ب شموةل تلخل  .18ملعاهدةابم 

رشيع الوطين لألعضاء،  .26 ياسة العامة مضن ا يارات ا ية إدماج  رشيعي، وابخلصوص  يل ا تويالحظ أن إجراء ا سـ ت لتفع ك لل خل يف
بـا.خيتلف من إقلمي إىل آخر وداخل اإلقلمي الواحد من بدل إىل آخر تخصصني قـةل اإل ق والحظ بعض ا يـذ مل لتنفل عـىل الالـزتام اب

رسوا ذكل  ّو يـث ئجزيا ف ها أثر سـليب مـن  يكون  ها اتفاق تربس  باع دلى األعضاء بأن معايري امحلاية األعىل اليت  حابال ل ي سـيضع نط
تدأ. 19تراجع الرفاه الاجامتعي بدلان األقل منوا ا ية وا نا بدلان ا بري من ا يذ اتفاق تربس يف عدد  بوشار إىل أن  ل ل ل ك مي ي بـل تنف دخـول ق 

يذ سب اجلدول الزمين . لتنفاملعاهدة حزي ا تمكلت ،يالتفاق تربس 2000حو يـذ 28سـ ا يـة إجـراءات ا نا بدلان ا نف عضوا من ا لتم ل لـ
متزية ونفذت 22وأبدت  ية  ية إصالحات رش نا بدلان ا ّ عضوا من ا ّ م يع ت ل ية 13مل رش بدلان األقـل منـوا اإلصـالحات ا يع بـدلا مـن ا تـ للـ

بل بلوغ املوعد ا قبقا أي  تصف مسـ ها يف  منألقىص احملدد  ية .2013ل رشيعات  يـة قـد وضـعت  نا بدلان ا شـ واكنـت بعـض ا تـ ل ممتـلـ م
بل أجل  قواتفاق تربس  يك وكوراي2000ي ييل وا ثل  ثري  سـ  ملكشـ م بدلان األقل منوا، يف أما . بك بـريلفالا بدلان : كتفاوت  لـإذ بعـض ا

متد ية مل  تفادة من املرحةل الاتقا ها الا تعاليت حيق  ل ن سـ بل ت بعد رشل بقا أي  يذية  بعض اآلخر سن رشيعات  يذية وا قيعات  نف سـنف ت مل ت ّت
نة  ية  سـانهتاء املرحةل الاتقا ل يـة الفكريـة  (2006لن ية  نظمة اإلفر ية األعضاء يف ا ناطقة ابلفر رشة ا بدلان الانىت  للملكثل ا يق ث ملم سـ ل ع نل

                                                           
ميي،  15 يد اإل قلعىل ا يه من خالل إصدار توجهيات لصع ية لدلول األعضاء  يق األنظمة القانوية الو فيعمل الاحتاد األورويب عىل  ن ن طسـ تن

ية األوروي ية للمفو رش ئات ا متدها ا بادئ العامة واألهداف اليت  بتوي عىل ا ض يع ي مل لتحت له مث ترتك لدلول األعضاء حرية تفعلهيا يف أنظمهتا . ةتع
يه  نة يف تو بادئ واألهداف ا ية مع مراعاة ا جالو بي مل ملن  .باألورويةامجلاعة ط

تو كونفوريت، 16 ند يانظر  يةيب ن القانون ادلويل ودور األنظمة القانوية الو  International Law and the Role of Domestic) طن
Legal Systems)) 1993(ية رش لكوور األاكد مي، دار ا  .لن

تجارة ادلوية 17 ية الفكرية وا سريه يف ا يق اتفاق تربس و يس،  نواكيو فون  لانظر أندريس  ل تف مللكب ي ه  The Application and (تطم
Interpretation of the TRIP in Intellectual Property and International Law( ،ته  عن بصفتعريف اتفاق تربس  ي

يذغري" قانون دويل  .اكرلوس كوراي وأبوالقوي يوسف: ، احملرر)1998(لكوير للقانون ادلويل ، "لتنف ذايت ا
ية الاخرتاعات 18 ية امحلاية مبوجب براءة والقواعد اليت تعرف  تعلق بأ تار معايريها اخلاصة فامي  ثال أن  ملكجيوز لدلول األعضاء  ّم هل ي  .خت
يه، مقال عن  19 يال جر فد تاكر،تنفيذ اتفا) إعادة(ن بق تربس حلفز الا  implementing the TRIP Agreement on(Re) (ي

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights to Foster Innovation( ، ية ية الفكرية العا مليف جمةل ا مللك
 .349.، ص5، العدد 12، اجملدل )2009(
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ّوامللزمة ابتفاق ابنغي املعدل  بوداي و)). 2000(َ نوجتدر اإلشارة إىل أن  بـل بلـوغ أجـل مك يق أحاكم اتفاق تربس  تا  قبال الزت ي م بتطبي
2013. 

ياسة العامة القامئة عىل مـواطن املرونـة  .27 يارات ا يذي ال يعين أن  سـوال بد من أن نوحض يف هذا املقام أن سن رشيع  لت خ تنف ّ ّ
يـة مـن ا نا بدلان ا نـت ا يـة  تاحة يف اتفاق تربس قد أدرجت يف القانون، ولكن هذه ا ما مك لي لـ لعمل . كتـساب جتربـة يف هـذا اجملـالّمل

ية نظمة الصحة العا ثال عىل ذكل دراسة أعدهتا  ملو ممك ها 20ّ تا نت  جئ و ني ّ تعمل مـواطن املرونـة اكبريأن عددا ب يـة  نا بدلان ا سـ من ا ل تـل م
بارية يص اإل جثل الرتا خ ترياد املوازي21م ناء 22سـ والا ية23ألغراض الفحص اإلداريسـتث والا ل واملراحل الاتقا نظمـ و.24ن ة محرصت 

بدلان اليت ال  باه إىل ا تاجئ، عىل الا ية، رمغ تكل ا تالصحة العا لل ن تاحةسـتعملنتمل يا مواطن املرونة ا مل   .25لك

ية الفكريـة .28 يذ أنظمهتا القانوية  بدلان عىل  ساعدة ا بو عىل  هر الو للملكو نف نس ل م تي تـوبر . ت تـدة مـن أ كوخـالل الفـرتة ا  2006ملم
مترب  شورة 2009سبحىت  نظمة ا مل، قدمت ا مل ند طلب سلطات ّ رشوعات القوانني نزوال  يقات و عالقانوية وا م تعل يف و. 26 بـدلا49لن
يـة الفكريـة يف الفرتة ذاهتا،  يـة بقـوانني ا تو شاور وا ثـات  مللكنظمـت  ع ل تـ سلطات  27 بـدلا15للبع باحـث مـع ا لـتـريم أساسـا إىل ا لت

شأن موضوعات حمددة شاور  رشيعات اجلديدة أو املعدةل وا ية حول ا ّاحلكو بّ ت لت ل ية الفكريةم بـو عـددا .مللك من قانون ا ي ونظمـت الو ّ
ياسات العامـة يف جمـال الـرباءات ية وادلوية حول مواطن املرونـة وا ية واإل ندوات وحلقات العمل الو سـمن ا ل مي ن لـل ، وأجـرت 28قلط

ية تجارة العا نظمة ا ثل  نظامت دوية  تعاون مع  ملذكل يف بعض احلاالت اب ل ل مل م ساعدة ا. م لوميكن القول إن ا بو مل يية اليت تقدهما الو تقن
تحـدايت  تـصدي  تت فائدهتا يف ا ية قد أ نا ية ا ساعدة ا ية فضال عن ا نظامت غري احلكو نظامت ادلوية وا للوغريها من ا ل ئ ث ن مل مل ل بمل ثم لتق ل

ية  شأن ا تعددة األطراف  يذ املعاهدات  ية يف  نا بدلان ا ها ا مللكاليت توا م نف م بهج ل  .29يعامة و اتفاق تربس خاصةالفكرية تل

                                                           
ية" 20 يذ اتفاق تربس يف أمرياك الال نهل أفىض  ي تينف ية الفكرية دامعة للصحة العامة؟ت للملك والاكرييب إىل رشيعات  نظمة الصحة نرشة، "ت م 

ية  يف11، العدد 82، اجملدل )2007نومفرب (ملالعا  .جن، 
بارية 21 يص اإل بدلان اليت مشلهتا ادلراسة فامي عدا بامن، أدرجت يف رشيعاهتا الرتا ية أن لك ا نظمة الصحة العا جبني دراسة  خ تم ل مل ب. ّت دلان لوا

رشة ية لعا ية وسعة مهنا يف حاالت الصاحل العام ومثا تخداهما يف حاالت الطوارئ الو ها اب سمح  بارية  يص اإل بقت الرتا ن اليت  ت ن سـ ت طط لك ج خ ّ
تابعة سة وسعة مهنا يف حاةل الرباءات ا نا ية  نا تعويض عن ممارسات  لمهنا  ت ف للم فلل  .م

هورية ادلو 22 بدلان األندية وا تني وا مسمح األر مجل ل ن يةجت نظمة الصحة العا سب ما جاء يف دراسة  ترياد املوازي،  ملية وبامن ابال ح مسـ  .ينيك
ية 23 تا أحاكما رصحية مضن رشيعاهتام الو ية أدر هورية ادلو ية أن الربازيل وا نظمة الصحة العا نتذكر دراسة  طمل ت ج يك مجل  .مينم
تعمل 24 نة سـا ية  تني املرحةل الاتقا سـت الربازيل واألر ل ن لن ن2005ج يةم ألغراض  تجات دوا ئح امحلاية مبوجب براءة   .ملن
ية  25 نظمة الصحة العا ملنت دراسة  م ّي ها اتفاق تربسب شموةل ابدلراسة مل تعمل عىل تضمني رشيعاهتا لك املزااي اليت  بدلان ا يأن ا تيح مل يل . ت

تخدم  بدلان ال  سـومعىن ذكل أن تكل ا هور، ال سـاميلكتل سن  ية اليت متكهنا من ضامن حصة أ للجميا اآل ح تعلق ابحلصول عىل األدويةل  .ي فامي 
تان  26 بوداي والاحتاد الاكرييب نسـأفغا هرسك وبوسواان وبروين و نة وا بو تني ونغالديش وبواتن وا مكوأندورا وأنغوال واألر ت سـ ل ب لن ج

(CARICOM)ية وإكوادور و هورية ادلو بويت وا تا رياك و يا وكو يا الوسطى والصني وكولو هورية أفر يك و مجل يق نمج ج ميم ي سـ يا ب سلفادور و ينا غل
ية  نظمة األفر بال وياكراغوا وا بل األسود و نان وجزر املدليف وجزر مارشال وا يا و ندوراس وإندو ية وغرنادا و توا يقالا ملي ن ن جل ب سـ ه ي ئ لسـ ني

ن(OAPI)للملكية الفكرية  ية  تان وبامن وابراغواي وبريو ورواندا وبدلان امجلاعة اإلمنا هادئ واب يط ا تدى ا للج وجزر  ئ سـ حمل كن ل وب األفريقي م
(SADC) يا واإلمارات العرية تان وأوكرا يداد وتوابغو وتركام ند وتر يا وات يا وسانت لو نوب أفر يل و نغال و ب وا ن سـ ي يل سـ شـ نسـ ي نل يق ج س

يت انم و تحدة وأوروغواي و يا  .بارجنزفمل
ند وجزر املدليف واب 27 ية وا هورية ادلو تا رياك وا يا وكو تان وبوسواان وكولو سـأفغا ه سـ ب ت كسـ لن ن يكم يا ميمجل با نتان وبامن وبريو ورواندا وإ سـ

يداد وتوابغو سورية وأوروغواي وتر هورية العرية ا نوا يمجل ل  .ب
توبر  28 توبر 2006كمن أ ية و8، نظمت 2009ك إىل أ ية الفكرية وقضااي 3طن ندوات و ية حول مواطن املرونة، ونظم مؤمتر حول ا مللك إ قلمي

ياسة العامة يف يويو  لا يف2009لسـ  .جبن 
تاج 29 بدلان حتقد  ياان أمام ا ية الفكرية وتطرح أ شمل قضااي ا تجارة احلرة اليت  يذ اتفاقات ا ية حول  ساعدة  بدلان أيضا إىل  ل ا ت ل ن م حل مللك تنف تق

تعددة األطراف تحدايت ذاهتا اليت تطرهحا املعاهدات  ية ا نا ما لم يا، احملافظة عىل حزي . ل نة  يفاس مع  يد  يدرو روف ود فانظر  ف يف جب
ية[ تا ية يف الصفحة ا لاتبع احلا ل  ]شـ
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ها :ابعار يفيف مواطن املرونة وتعر  تصن

برية مـن  .29 بو بدرجة  كتع ادلول األعضاء يف املعاهدات اليت تديرها الو ي تـرصفتمت بت لجمـال ا يـذ الزتاماهتـا، وقـد ا س يف  تـنف كت
يع تكل املعاهدات يذ  مجاخلربة من خالل  تفـا. تنف سار ا تاحـة تعـود إىل ا تقد بعض اخلـرباء أن أسـس مـواطن املرونـة ا لو ملـ مل ويض يع

تجـارة اتفاقـا  تفاوضـون يف ا يذ، إذ فـضل ا ياسة العامة يف ا ية ا تقال تفاظ اب لالتفاق تربس حني اتفق األعضاء عىل الا مل ّ سـ ل نفسـ ح لتي ل
ثـل الفقـرة " املرونة" ويضاف إىل ذكل أن مصطلح .30 درجة كربى من املرونةيشـمتل عىل موارد يف بعض أحاكم اتفاق تربس   6ي
باجة  :يمن ادل

يـا حتالا"[...]  ية  يذ القوانني واللواحئ ا يث املرونة القصوى يف  بدلان األعضاء منوا من  حملياجات اخلاصة ألقل ا مي لتنظل نف تح
يهنا من  متكية  مترارإبغ مية وقابةل لال ية  نولو سـشاء قاعدة  سل ج تك  ."ن

تايل ملعىن مفردة 1.66وتأيت املادة  .30 رشح ا ل من الاتفاق اب باجة" املرونة"ل  :يالواردة يف ادل

بدلان األعضاء منوا وانظ" بات اخلاصة ألقل ا ياجات وا لرا لال تطل ملت ية واإلح تصادية واملا لبات الا ق ، ارية اليت تعـاين مهنـادلعق
متراروحاجهتا للمرونة خللق  ية قابةل لال نولو سـقاعدة  ج بدلان األتك يق أحاكم الاتفاق احلايلل، ال تلزتم هذه ا ، فـامي تطبعضاء 

ية مدهتا  ، لفرتة5 و4و 3عدا املواد   ...".من ز

تفـاويض .31 سار ا نـاء ا لويرى اخلـرباء رمغ أن ذكل أنـه أ ملـ شأن اتفـاق تـربس والـصحة  اذل31ث يي أفـىض إىل إعـالن ادلوحـة  بـ
بارة  هدت  عالعامة،  تعامال" مواطن املرونة"ش بح سـا تجارة، وبعد هذا اإلعـالن أ تفاوضني يف ا بل ا نطاق ال سـامي من  صـ واسع ا ل مل قل
هوم جزءا من ية الفكريةسـتعململ الاصطالح املفهذا ا ية اب مللك دلى األوساط ا  .ملعن

ثري وذكر  .32 تب لكا تلفةُكو ثال أن نرى إشارات إىل مواطن . خملعن مواطن املرونة وطرحت العديد من اآلراء ا شائع  مومن ا ل
ثـريا . ي ابلزتامات واحضة مبوجب اتفاق تربسالوفاءاملرونة توصف عىل أهنا ذريعة لرفض  مـن اإلشـارات إىل مـواطن كونرى أيـضا 

يـة الفكريـة شالكت املطروحة يف جمـال ا يع ا مللكاملرونة عىل أهنا حل  مل يايس . مجل بعـد ا نـوع يف اآلراء إمنـا يـدل عـىل ا سـوهـذا ا ل لـت ل
 .مفهوم مواطن املرونةيطغى عىل اذلي 

                                                            

ية[ سابقةشـاتبع احلا  ]ل من الصفحة ا

ياسة العامة أل يةلسـا تدامة )Maintaining Policy Space for Development (لتمنغراض ا ية ا تجارة وا سـ، املركز ادلويل  من مللل لت
(ICTSD) ،سائل رمق  .19 مورقة 

ية  30 تاكر والصحة العمو ية الفكرية والا نة حقوق ا يا أوه، دراسة أعدت بطلب من  نوغو و مسويل مو بمللك جل سل سـ ّي تابعة (CIPIH)سيس ل ا
سطس ( العامة ملنظمة الصحة ية ملواطن املرونة يف اتفاق تربس) 2005غأ نا بدلان ا تخدام ا يحول ا م ل ل يه ميكهنا الهنوض بفرص : سـ

 .احلصول عىل األدوية؟
ياان: 5، الفقرة 2001ن يويو IP/C/W/296 ،29ثالويقة  31 تلفة أ سريات  باب أمام  حتح بعض األحاكم من اتفاق تربس ا ي خمتف تف واكن . ل

ترصفجمال "الغرض من  ناء املفاوضات حول الاتفاق" لا نة أ با ثهو مض مواقف األعضاء ا ي يس يف اتفاق . ملت تقاد قوي بأن  نا ا لودل ع ي
ية الهنوض ابلصحة العامة وحاميهتا، فضال عن سائر األهداف األمع  تاحة للحكومات  يارات ا ّتربس أي يشء حيد من نطاق ا بغ مل خل ّ ي

نةوجيب عىل جملس الاتفاق . للسـياسة العامة هم يف أقرب فرصة  نا هذا ا ممكأن يؤكد  لف ل ّ. 
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 تعريفلا )أ(

ّتعرف إحدى املؤلفات .33
تدابري32 يـارات الـيت ميكـن لألعـضاء يف ل مواطن املرونة عىل أهنا مجموعة من احلقوق وا ية وا خل الوقا ئ

يــذ اتفــاق تــربس نــد  ها  تغال يــة ا تجــارة العا ينظمــة ا نف ل تم ع ســـ مل نــود . ل شوب بعــض  رسها آخــرون يف ضــوء الغمــوض اذلي  بو يــ ّيفــ
تعلقة ابلرباءات يف إطار تفاق تربس واحملصورة يف قضااي الصحة كام يأخرى  34ةصف مؤلفت و.33املعاهدة يمواطن املرونة ا  :يلمل

ية بعضا من  تجارة العا نظمة ا بدلان األعضاء يف  ملنحت ا ل مل تـرصفُم ّجمـال ا متـىش ل شأن الـرباءات مبـا  يهنـا  يـف قوا ي و بـ ني تك
يـة ياجاهتـا اإلمنا ئوأنظمهتا القانوية اخلاصة وأوضاع الصحة العامة فهيا وا ت نوحـصل األعـضاء بـصورة خاصـة عـىل إماكيـة . حن

بديد  تدابري من أجل  تاعامتد بعض ا نفاذ إىل األدويةل سري ا سة و نا ثارية والهنوض اب لوقع احلقوق الا ي ف تمل توي اتفـاق . سـتئ حيو
يـة عـىل العديـد مـن مـواطن املرونـة ته احلا لتربس  بصيغ ية واتفـاق تـربس متكـن مـن خفـض . ي تـدابري ا يولك تـكل ا شـ ملمتـل

تطوير يف ا بحث وا شطة ا با يف أ تأثري  ملاألسعار وزايدة وفرة األدوية دون ا ل ل ن سل  .سـتقبلل

يـل الزتامـات اتفـاق تـربس يف القـانون " مواطن املرونة"ويدل مصطلح  .34 هـا  تلفة ميكن مـن خال يارات  يعىل وجود  ل تفعخ خم
يـة واحلـرص يف الوقـت ذاتـه عـىل الوفـاء بـأحاكم اتفـاق  سـىن مراعاة املصاحل الو نالوطين حىت  طت بادئـهي متـربس و ويـؤدي هـذا . ي

تعريف هوملا يةملف ابلفعل إىل حرص نطاق ا تا نارص ا ل من خالل ا ل  :لع

يذ؛ "1" يارات لوسائل ا نوع ا لتنفيزبر فكرة  خل  ت

تفادة مـن مـزااي واحـد مـن  "2" يذ، مما يدل عىل أن اخلطـوة األوىل يف الا ية يف ا رش ســوشري إىل اإلجراءات ا يع ت تنفي لل
 مواطن املرونة يه إدراجه يف القانون الوطين؛

ية؛زى من مواطن املرونة يوشري إىل املغ "3"  طنوهو مراعاة املصلحة الو

بادهئا "4"  .مويذكر رضورة متيش لك واحد من مواطن املرونة مع أحاكم املعاهدة و

يف )ب(  لتصنا

ــني هــام .35 ت ــني ا ت ــة يف  ــواطن املرون يف م ثنميكــن  ئف ــصن ــة : ت ــواطن املرون ــة، وم ي ــة ابملراحــل الاتقا تعلق ــة ا ــواطن املرون لم ن مل
ية" يل أكــرث كــام يــيلتــص وميكــن .35ييف اتفــاق تــربس" عاملوضــو بتفــصها  ونطــاق امحلايــة؛ " 2"املوضــوع األهــل للحاميــة؛ " 1: "نيف
ية الفكرية؛  "3" يب إنفاذ ا مللكوأسا سائل اإلدارية" 4"ل  .36ملوا

                                                           
يذ  32 بة ا لتنفاكرولني دير،  ية )The Implementation Game(لع رش أوسفرد اجلا مع، دار  ك  68. ، ص)2009(ن
هوم القانون ادلويل بصورة عامة،  33 نا  مفإذا  تاحة لألخذ سـبل لمن االقول إن أمكن طّبق ض يف ّتعمد الغمولابملرونة يف معاهدة دوية ملا

نازعات  سوية ا ملياغهتا مع احلرص عىل وضع نظام  ت بليلص سري تطويره يف ا ثغرات و تدراك ا نه ا هدف  يذه ملزما وا تقكون  م ل سـنف ت ملت ي ل  .سـ
ية  34 نا بدلان ا نفاذ إىل األدوية  نواتكس، ا نا  مإ ل لل ل غ ية الفكرية )Access to Medicines for Developing Countries(لي مللك، جمةل ا

ية   .14، العدد 7، اجملدل )2004(ملالعا
يا أوه،  35 نوغو و سلسويل مو سـ سيي ية ملواطن املرونة يف اتفاق تربسس نا بدلان ا تخدام ا يا م ل ل يه ميكهنا الهنوض بفرص احلصول عىل : سـ

 The Use of Flexibilities in TRIP by Developing Countries: Can They Promote Access to( األدوية؟
Medicines? ()2006(نوب  .جل، مركز ا

ية  36 ية الفكرية العا شاف مواطن املرونة يف معايري ا ملانظر مقال حول ا مللكتك  Exploring Flexibilities within the Global(سـ
IP Standards (ية الفكرية -بقمل إجني ية ا مللكلوي وي لون يف   .164-162. ، ص2، العدد )2009 ((.I.P.Q)فصل
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بـار الوقـت اذلي قـد تلجـأ يف األعـضاء إىل  .36 يف مواطن املرونة يه تـكل الـيت تأخـذ بعـني الا توربام أفضل طريقة  عن لتص ّ
تعام لا ساب احلق؛ لية معيف " 1: "37هاسـ ند إنفاذ احلق" 3"وحتديد نطاق احلق؛ " 2"كتا  .عو

ساب احلق "1" ية ا تمواطن املرونة يف   كمعل

مية مـن أجـل  .37 بة و نا ية الفكرية  ندات حقوق ا منوذج األول ملواطن املرونة إىل احلرص عىل أن تكون  سلسعى ا سـل سـ مي مللك
بات القـانوين ثرش نوع من ا رسي . لن يـة للحاميـة تـويف جمـال الـرباءات،  ية الـيت حتـدد األ رشوط ا هلمـواطن املرونـة عـىل ا شلك لـلـ

ثال والـيت ميكـن  شف  رشوط ا ممبوجب براءة  لك . ي مـن اتفـاق تـربس1.29تكـون أمكـل مـن احلـد األدىن الـيت تـضعه املـادة أن ك
تسـتعاملواب نع ا شرتط تقـدمي وصـف لطريقـة  بدل أن  ثال، ميكن  شف الاكيف  ية ا نـ املرونة يف  صـ يـ لل لك ملقض تـه أو حبج املطالـب م يام

يـة يف  ية الهنوض ابملزيد مـن الفعا بال  سائد يف بدل الا نولويج ا توى ا شف اب يف ا شرتط  نه، أو أن  لأجزاء  بغ ل سـ لك ي تقي تك سـم ل ملتك
نـافع؛  نفـاذ وتقـامس ا يفاء رشوط ا تحقق مـن ا ية ا ية  نفاذ إىل املوارد الورا شف عن ا شرتط ا يا؛ أو أن  نولو ملتعممي ا ل ل بغ ث ل لك تي ج سـتك ل

متويل العامأو شف عن مصادر ا شرتط ا ل أن  لك ثـل . ي ية  رشوط املوضو تعلقة اب ئة ذاهتا من مواطن املرونة، جند تكل ا مويف ا علف ل مل
يفـة (تعريف الاخرتاع  نات ا يـين؛ والاخـرتاع مقابـل ا سل ا نات أو ا ثل ا شاف  لطفالفرق بني الاخرتاع والا ي لتحـسم جل سلـ ي تت لجل ك

ثل األمالح اجلديدة وا تعددة األشاكل) اإلسرت(ألمالح العضوية مواملرتامكة   .38)مواملواد 

نطاق حق الرباءة "2" تعلقة  بمواطن املرونة ا  مل

ية  .38 ثا ئة ا نتضم ا ل بعـد املـالمئ مـع سلسةل لف نحـه ا ناسـب و ية إىل احلـرص عـىل وضـع احلـق يف اإلطـار ا تدابري الرا لمن ا مل مل م
ته ية والايه الرفاحتقيق: يمراعاة األهداف من حام بـاتةقامإ، وقتصاديةعة الاجامت شمل ). 7املـادة  (ج توازن بني احلقـوق والوا تـو

تعاملنهذه اجملموعة من مواطن املرونة إماكية  يـاانت سـا تجـارب أو للحـصول عـىل ا ية مبوجب براءة ألغراض ا ب الاخرتاعات ا ل لحملم
سوق مقـدما بـال ا سرب إ لـالالزمة  باريـة خلدمـة الـصاحل. قلـ يص اإل نح الرتا شمل أيـضا  جو خـ مـ ثـل ( العـام تـ به  ميف لك أسـا عـدم لي

سة نا ية  نا ية وا تغالل واملامرسات ا فالا للم مل فسـ ثار). لتعسف نفاد احلق الا ندرج أيضا ا ئو تت سـس  مبوجب بـراءة مضـن هـذه اجملموعـة يي
 .أيضا

تعلقة  "3" تعامل ملمواطن املرونة ا  حق الرباءة وإنفاذهسـاب

تفادة من لك مزااي حقـو .39 يع أحصاب احلقوق الا قيك  سـ ينبغـي أن يكونـوا واثقـني مـن الاعـامتد عـىل تـدابري هم اكمـةل، يسـتط
ها لك دوةل عضو تعـدي . تضعاإلنفاذ اليت  ية أمـر ا ية صـال سلطات القـضا ية وختويل ا ية مد ثال إاتحة إجراءات قضا ّوجيب  مل ئ ل ن حئ م

يه بب  ناع عن أعامهل وبدفع تعويضات مالمئة لقاء الرضر اذلي  فابال تس ئة مواطن. تم تعلقـة بإنفـاذ احلقـوقلفوتضم هذه ا . مل املرونـة ا
                                                           

يذ أحاكم اتفاق تربسن"نونو برييس دي كرفالو،  37 يوية حول املرونة يف  بدلان اآل يدوة لفائدة بعض ا تنف سـ نغافورة، يويو "ل ل،   .2008سـ
يةيويص تقرير  38 ية الفكرية ضمفو ية (CIPR)مللك حقوق ا ياسة العامة اإلمنا ية الفكرية وا ئ عن إدماج حقوق ا لسـ ) 2002لندن، (مللك

تخدام مواطن املرونة يك  ية اب نا بدلان ا سا سـ ل تل يةم تا لبعد من امحلاية مبوجب براءة املوضوعات ا ل يص : ت يب ا شخأسا يب واجلراحة لتل لتطبوا
يقة؛  يق للاكنات ادل يواانت، مع تعريف  بااتت وا يوان؛ وا قلعالج اإلسان وا ئ ض حل ن حل ّن تجات املعروفة؛ ول تخدام اجلديدة  نأوجه الا للمسـ

ية إن أمكن ية واملادة الورا با ناف ا ثواأل ت ن تاكر ويقرتح أيضا. لص شاط الا شأن اجلدة وا ية معايري صارمة  نا بدلان ا بق ا ب أن  ن ب ل ل لتط م
تفادي مطالب  شف  ية للحامية مبوجب براءة ورشوط ا شأن األ بات صارمة  تخدم  ناعي أو الفائدة وأن  يق ا لوا لك هل ب تطل سـ لص مب ت لتط

بات الرباءات بب يف  طلامحلاية العامة جدا وبال  تقدمة ب. س بدلان ا تقرير ا ملويويص ا ل يار مطلل بق  معأن  ترب قتط يث ميكن أن  يعا للجدة  حب
بات  ند حفص  يدية  سابقة؛ وأن تراعي أكرث املعارف ا ية ا نا ية ا شف يف أي ماكن يف العامل جزءا من حاةل ا طلأي  ع تقل ل ع لص ن لك لتق

يو تعلق ابملصدر اجلغرايف للمواد ا بات الرباءات فامي  شف عن املعلومات يف  شرتط ا بالرباءات، وأن  ي طل لك متد مهنا لت ية اليت  يُسـلو ج
 .الاخرتاع
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سة  نا يـة  نا ية وا نـع املامرسـات ا فـويف هذا الصدد، حيق لدلول األعضاء اختاذ اخلطوات الالزمـة  للم مل فمل بـة (لتعـسف قمبـا يف ذكل املرا
تعاقدية يص ا ية من تكل املامرسات يف الرتا لالوقا تعويضات يف احلاالت اليت يكون فهيا ا)خئ ّتعدي ل؛ وميكهنا أيضا حرص ا يعمل أو "مل

تعدي باب معقوةل جتعهل يعمل أنه قام بذكل ا ناك أ لاكنت  سـ  ".ه

ية والزتامـات اتفـاق تـربس  .40 نـد وضـع قواعـد  تاحة لدلول األعضاء  يارات ا نوع ا نا عىل  ثةل املذكورة  يوتدل األ شـم ع مل خل ت ممتـه

يـة ياجـات الو نواحلرص يف الوقت ذاته عىل مراعـاة الا طت سلمي بـني لك. ح يـق ا تو لـوا يـة فل نـه يف نظـام ا مللك جانـب رشط ال بـد  م ّ
بدلان تصادية يف ا ية الا سامه يف دمع ا لالفكرية عامة ويف نظام الرباءات خاصة، يك  من قي  .39لت

سا  ّ مواطن مرونة حمددةةمخس :مخا

يا .41 ناتفاق تربس اتفاق يضع املعايري ادل سمح لألعضاء بإاتحة حامية 40ي يـة الفكريـة إذا رغـب يف ذت اليت  للملكأشد  وقـد . كلّ
تـصار عـىل إاتحـة  بدلان يف إاتحة حامية تزيد عىل ما هو مطلوب يف اتفاق تـربس وقـد تفـضل بـدلان أخـرى الا قترغب بعض ا ّي ل

يا من امحلاية بدلان األقل منوا. ناملعايري ادل ية وا نا بدلان ا شغاالت ا بدو يف مقدمة ا لوسرنكز عىل مواطن املرونة اليت  ل ل ن مت ّ. 

تاحة يف إطار اتفاق تربس هتدف إىلنورشت مقاالت  .42 نـو. ملحتديد مواطن املرونة ا جلويف ويقة ملركز ا سأةل 41بث نـاول  مـ  تت
تعلق ابلـرباءات ية فامي  تا نفاذ إىل األدوية، تذكر مواطن املرونة ا يا ل ل تعلقـة : ل ترياد املـوازي واألحـاكم ا باريـة والا يص اإل ملالرتا ســ ج خـ

تعلقـة حبقـو تعلقـة ملابملوضوع األهل للحامية واألحاكم ا تعاململق الـرباءات واألحـاكم ا بـة ســابال سة ومرا نا سفي ابحلقـوق وا ق ا فـ مل لتعـ
سة نا ية  نا فاملامرسات ا للم يـةعـنويف مقال مماثـل . فمل نا بدلان ا نفـاذ إىل األدويـة  م ا ل للـ يص 42ل نح الرتا خـ، تـصف الاكبـة احلـق يف  مـ ت

ترياد املوازي و بارية والا سـاإل ثارج ناءات عىل احلقوق الا ئالا تث سـت  .يةسـ

سأةل مواطن بوأ .43 بريا  ية فعال اهامتما  مبدت األوساط األاكد ك تـاابت وافـرة حـول هـذا مي ية الفكرية وصـدرت  كاملرونة يف ا مللك
تعلـق ابلـرباءات43ّوحدد أحد املؤلفني. املوضوع يـة فـامي  تا ثال مواطن املرونة ا ي  ل ل ترياد املـوازي، : م نفاد احلقـوق والا ســا نطـاق وسـت

                                                           
تصاد العاملي 39 ية الفكرية يف الا قيث ماركس، حقوق ا مللك هد )Intellectual Property Rights in the Global Economy (ك مع، 

تصادية ادلوية  لادلراسات الا  .176. ، ص)2000(ق
تخداهم 40 ها وا شأن إاتحة حقوق الرباءات ونطا سـيضع اتفاق تربس معايري  قب شمل ما ييل. اي ية " 1: "تويه  شأن األ ية  هلمعايري أسا ب سـ

ناءات عىل املوضوعات األهل للحامية مبوجب براءة  تعلق بإاتحة " 2"؛ )27املادة (سـتثللحامية مبوجب براءة وقامئة حمدودة من الا يوفامي 
يا وماكن الاخرتاع وب نولو يزي عىل أساس جمال ا تع ابحلقوق، ال  جالرباءات وا لتك مت ّمت يا ل تجة  توردة وا تجات ا حملني ا ن سـ ملن مل ؛ )1.27املادة (مل

نوحة مبوجب براءة " 3" ناءات عىل احلقوق ) 28املادة (ملمواحلقوق ا شف عن الاخرتاع " 4"؛ )30املادة (سـتثوالا شأن ا رشوط  لكوا ب ل
بارية " 5"؛ )29املادة (يف طلب الرباءة  يص اإل جوالرتا نظر أمام القضاء يف أعادة إفرصة وإاتحة " 6"؛ )31املادة (خ لغاء إ قرار بيلا

هاإالرباءة أو  بت " 8"؛ )33املادة (ومدة امحلاية " 7"؛ )32املادة  (طسقا بات يف ا ّوعبء اإل ل نوعإن اكنث تج  مص ا  من خالل طريقة املن
ية مبوجب براءة أو ال  محمنع   ).34املادة (ص

يا أوه،  41 نوغو و سلسويل مو سـ سيي ية ملس نا بدلان ا تخدام ا ما ل ل يه ميكهنا الهنوض بفرص احلصول عىل : يواطن املرونة يف اتفاق تربسسـ
 The Use of Flexibilities in TRIP by Developing Countries:  Can They Promote Access to(األدوية؟ 

Medicines? ()2006(نوب  .جل، مركز ا
ية  42 نا بدلان ا نفاذ إىل األدوية  نواتكس، ا نا  مإ ل لل ل غ ية الفكرية )Access to Medicines for Developing Countries(لي مللك، جمةل ا

ية   .14، العدد 7، اجملدل )2004(ملالعا
يذ  43 بة ا لتنفاكرولني دير،  ية )The Implementation Game(لع رش أوسفرد اجلا مع، دار  ك  .75. ، ص)2009(ن
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ية للحامية مبوجب برا ناءات يف حقـوق الـرباءاتهلاأل يـاري، والا بعاد ا ثءة والا تت ســسـ  ويقـرتح املؤلـف أيـضا . وإنفـاذ احلقـوق44خل
ية ويه ياسات الو ها ميكن وضع ا سائل اليت ال يذكرها الاتفاق واليت من خال نبعض ا سـ طمل ل شأ : ل شف عـن  نفعـة وا نـمنـاذج ا لكـ ممل

بقة واملعارف ا نرية ا ية واملوافقة ا تقاملادة الورا سـ لث مل ثقايفإىل يوشري أيضا (ليدية ملسـت  ).لالفوللكور والرتاث ا

نــا  .44 شري العديــد مــن اإلصــدارات الــيت ا طلعو يــذ اتفــاق تــربسعلهيــا تــ يــة بــصفهتا مــواطن مرونــة يف  تا تــدابري ا يإىل ا تنف ل ل : ل
ناء  نفاد احلقوق؛ والا بارية؛ وا يص اإل ثالرتا ت ج تخ ناء ألغراض سـس بحث؛ والا سـتثا شا.45ألغراض الفحص اإلداريل ر أيـضا إىل يـ و

تاكر احمليل ياسة العامة للهنوض ابال نفعة كأداة هممة يف ا بنظام مناذج ا سـ تكون هذه اجملموعة من مواطن املرونة نقطـة بدايـة . لمل سـو
يدية هذه ادلراسة ا لمتهيدة  ل  .ج

نـارص الـيت متكـن مـن ا .45 بعض ا تطرق  هـوم األسـايس مث  بدأ اب سة،  تعلق مبواطن املرونة ا لعوفامي  لـ مخل ني ملف سـن نـاجه سـ معـامتد 
يذ لتنفتلفة يف ا هل عـىل القـارئ . خم تلفة يف القوانني املذكورة يف مرفقي هذه الويقة واملربة يف جداول يك  ناجه ا يسوندرج تكل ا ّ ت ث خمل مل ت

 .الرجوع إلهيا

بارية و )أ( يص اإل جالرتا ها خ تعام لا بل احلكوماتسـ  قمن 

ية أحاكمـا  .46 بدلان مضن رشيعاهتا الو بري من ا نوضع عدد  ت ل  محمـي مبوجـب اعخـرتســتعامل اأو الغـري اب/تـسمح للحكومـة وطك
ّبراءة دون ترصحي من صاحب احلق لكن حتت ظروف ورشوط حمددة ناءات األخـرى ألن ختتلف عـن وتكل األحاكم .ب ســتث الا

يق بني مصاحل أحصـاب احلقـوق وسـائر املـصاحل العامـة تو نرص همم يف ا فاحلق يف ماكفأة  ل باريـ. ع يص اإل جوتعـد الرتا خـ ة، بـصورة ّ
نع إساءة  عامة، تعاململأداة  متزي به حقوق الرباءةسـا ثاري اذلي  ّ الطابع الا ت ترب أيضا ضامانت للحكومات اليت حتـرص عـىل . سـتئ تعو

ية تجابة حلاالت الطوارئ الو ناألمن القوي وسعى إىل الا سـ  .طت

باريـة أداة هممـة .47 يص اإل شأن الرتا جويرى بعض املعلقني أن وضـع أحـاكم قانويـة  خـ بـ ضامن اإلنـصاف يف ممارسـة حقـوق لـ ن
سة نا رشوط معقـوةل أو احلفـز عـىل ا ية  يص طو يع عىل إبرام ترا ثل ا فـالرباءات،  مل بـ ع خشج شار أيـضا إىل دراسـة طلـب . 46لتم يـو

يـل  تح نـك ادلويل واألربـو  لإعدادها ا ل ي تعامل لب يـاســا نفـاذ إىل األدويـة يف أفر سني ا باريـة كـأداة  يص اإل يقالرتا ج لخـ وخلـصت . لتحـ
باريــة يف الواقــع ادلار يص اإل نح الرتا تــاج احملــيل، مل  جســة إىل أن مــن بــني أربعــة بــدلان الــيت جربــت اإل خــ متــ ن  يف حــاةل واحــدة إالّ

بابوي( يـة 47)مز يص طو ثالث األخـرى فـمت الاتفـاق عـىل تـرا ع؛ أما يف احلاالت ا يـا48كينيـا(خل نـوب أفر يق و  ويفـضل ).50 وغـاان49ج

                                                           
يهنا دراسة أ 44 ناءات يف حقوق بأعدت عدة دراسات حول هذا املوطن من املرونة حتديدا، من  توفر غارسن عن الا تثعدها  سـسـ كي

ية نا بدلان ا مالرباءات يف ا ل تاد)Exceptions to Patens in Developing Countries (ل ية /نك، األو تجارة وا مناملركز ادلويل  لتلل
تدامة  سائل رمق (ICTSD)ملسـا بعاد من املوضوعات األهل للح17م، ورقة  بو حول الا يقة صادرة عن الو ست؛ وو ي امية مبوجب براءة ث

يدات عىل احلقوق  ناءات وا يوالا لتقت ث  ).SCP/13/3ثالويقة (سـ
ياها يف  45 تني أ نان أيضا عىل القامئة ذاهتا من مواطن املرونة يف حمارضتهيام ا تور غوابالكر تاذ جوزيف اسرتاوس وادل بريان األ لقركز ا لل شـ ك سـ يخل ّ

ي شأن الرباءات اليت د تارة  بو حول قضااي  عندوة الو ب خم شاركة فهياي  .ملا إىل ا
ية 46 نا بدلان ا ية وا تجارة العا نظمة ا ية الفكرية يف  مجاايرشي وااتل، حقوق ا م لمللك ل مل  Intellectual Property Rights in the( ل

WTO and Developing Countries ()2001(328.، ص. 
نة  47 بابوي قانون الرباءات يف  سـعدلت ز م بارية  إلضافة العديد من مواطن املرون2002ّ يص اإل ثل الرتا تاحة يف اتفاق تربس  جة ا خ م ي مل

نفاذ إىل تكل األدوية). 34املادة ( ية للهنوض اب ية احلكو هقرية جزءا من الاسرتا تاج األدوية املضادة للفريوسات ا لواكن إ يج من ويف هذا . تلق
ية " فاريكمي"، رشكة 2003 أبريل 8ّالصدد، لكفت وزارة العدل، برساةل مؤرخة يف  تاج أدوية ملاكحفة الفريوسات حمللا نناعة األدوية بإ لص

هقرية أو فريوس  ناعيلقا رشيملالعوز ا ية ابمس 2003لويف يويو . لب ا نو تجاهتا ا سوق أول  ع، طرحت فاريكمي يف ا ل ن ملاكحفة " فاريفار"مل
هقرية يذ خطهتا . لقالفريوسات ا رشكة يف  يل اليت واهجهتا ا سب ادلراسة، اكنت أمه العرا بو نفح تق عدم احلصول عىل مصادقة : نجاح يهل

ية[ تا ية يف الصفحة ا لاتبع احلا ل  ]شـ



CDIP/5/4 

- 15 - 

يح كنإنه ال ميويقول الزتام احلذر مؤلف آخر  بارية يف تـر يص إ سامه الهتديد بفرض ترا توقع إىل أي حد  يس وال أن  ج أن  ج خ ينق ّن ّ
يص الطوعي متل من الرت يد ا خالكفة لصاحل ا حملتف  .51ملسـ

ثال للامدة  .48 ية الا تجارة العا نظمة ا تعني عىل األعضاء يف  تو مل ل مي يفاؤها 31م شأن رشوط الواجـب ا ت مـن اتفـاق تـربس  سـي بـ
باري يص اإل جنح الرتا خ نـة. ةمل بارية وال تمل بلك احلـاالت ا يص اإل ملمكوشري هذه الويقة إىل أسس الرتا ج ّخ ث  وجـاء إعـالن ادلوحـة .ت

يد كشأن اتفاق تربس والصحة العامة تأ باريةًايب يص اإل نح الرتا ج حلق لك عضو يف  خ  وحرية لك عضو يف حتديـد األسـس الـيت 52م
يص نح تكل الرتا خند إلهيا  ملت  .يس

يةتوشمل تكل األسس معو .49 تا نارص ا لما أحدا أو أكرث من ا ل تغالهل : لع تغالل الاخرتاع احملمي مبوجب بـراءة أو ا ســعدم ا سـ
رشوعة؛ والـصاحل العـام مبـا يف ذكل الـصحة العامـة واألمـن القـويم  سة غـري  نا سة أو  نا ية  نا مـبقدر غري اكف؛ وممارسات  ف ف مللم ف م

ية وغريها من حاالت الطوارئ القصوى؛  رشوط معقـوةل طنوحاالت الطوارئ الو يص طـوعي  بـواإلخفـاق يف احلـصول عـىل تـر خ
تابعةويف همةل معقوةل؛ والرباءات  تعلقة حبامية الاخرتاعاتلا ندات ا مل وسائر ا  .لسـ

سطس 30ّواألعضاء ملزمون أيضا بقرار اجمللس العام املـؤرخ يف  .50  مـن إعـالن ادلوحـة 6تنفيـذ الفقـرة حـول  200353غـ أ
يشأن اتفاق تربس والصحة العامة  يـذ ذكل ، ) من القرار6الفقرة (ب ية عىل أحاكم حمددة من أجـل  توي بعض القوانني الو تنفو ّ ن طحت

 .القرار

                                                            

ية[ سابقةشـاتبع احلا  ]ل من الصفحة ا

يولويج، وتلكفة املواد  تطابق ا تأكد من ا ية  بارات ا ية، وتلكفة الا نظمة الصحة العا ببقة من  ل لل حل ت مل لسـ خم ية (م يدال ناملكوانت ا لص
شطة  ).لنا

ب 48 ية  نو تاج األدوية ا تصة يف إ ية ا ثالثني ا رشاكت ا طلكومسوس واحدة من بني ا ع ل ن خمل حملل ل باري  احلصول عىل تتل يص إ جر مبوجب املادة (خ
نة 80 ية  نا ية ا سـ من قانون ا ع للص با احلقوق ). 2001مللك نح صا حو نغر(م تاج ) ييج إس يك وابور ية إل يض طو نرشكة كومسوس ترا ع خ ل

يا يا ورشق أفر ها يف  ها وسو يفودين ويفريابني وزيدوفودين و يقأدوية ال ن يق مجع يم ت  .كن
ية أمام  49 يةمفقضأبرزت ادلراسة أنه بعد رفع  يا ضد ضو نوب أفر سة يف  نا ّ ا يق ج ف ية مل نا نغر، بدعوى ممارسات  فيج إس يك وابور م ي

تني أخريني  ية ولفائدة رش يد بني احملدودة للرعاية ا ية أ رشكة ا يص طوعي لفائدة ا نح تر تان  رش سة، ابدرت ا كنا ل لص سـ حملل مب ك ف لللم خل
ية ألغراض متخصصتني يف نو تاج األدوية ا ع إ ل ية من أدوين يغ نو تاج  عإ ص هان يفودين وزيدوفودين و تابودين وفريايبني وال مجعة ا م . سـ

بني  بدو أن رشكة أ سب ادلراسة،  سـو ي متراريهتا ح تة وضامن ا ية اث يس رشكة  نجاح يف تأ يص الطوعي  تفادت فعال من الرت سـا ب حمل لل سسـ خ
هقرية تاج األدوية املضادة للفريوسات ا لقإل  .ن

ية لألد 50 ية مع أحصاب حقوق حمللجاء يف ادلراسة أن رشكة دااندامس ا يص الطو شأن الرتا سعى إىل احلصول عىل اتفاق  ية  نو عوية ا ب ت ع خل
تول نافذة يف غاان، عىل غرار اتفاق يضمن احلصانة من املقاضاة مع رشكة بر سـالرباءات ا ية دلوايئ -يل يغ نو تاج  عمايرز سكويب إل ص ن

تافودين وديدانوزين  .سـا
ية الفكرية 51 يو كرنش، ا مللكد تجارية واحلقوق املربطة هباالرباءات وح: بل تق املؤلف والعالمات ا  ,Intellectual Property:  Patents (ل

Copyright, Trade Marks and Allied Rights(بعة الرابعة، ص  .296-295.لط، ا
بارية، فامي  52 يص إ نح ترا ية عىل  يهنا الو ية يف قوا نا بدلان ا جنص ا خ م ن نم ل ل ناءاتعدا طت  .سـتثبعض الا
53

شالكت الصحة العامة املعرتف هبا يف الفقرة وضع الاتف  تصدي  ملاق من أجل ا شأن اتفاق تربس والصحة العامة 1ل ي من إعالن ادلوحة  ب
بدلان و شالكت الصحة العامة اليت تعاين مهنا العديد من ا ية يقرون خبطورة  تجارة العا نظمة ا لاليت يرد فهيا أن وزراء الصحة يف  م مل ّل م

بدلان األقل  ية وا نا لا رشيمل ناعي ا ناجتة عن فريوس العوز ا لبمنوا، السـامي تكل ا مل سل املالراي /ل ّاإليذز وا وجاء القرار . بوغريها من األوئةل
بارية إىل  يص إ تجات مبوجب ترا تصدير ا ية مبوجب براءة  تجات ا ية  يغا نو تج  بدلان اليت  سمح  نازل مؤقت  جشلك  خ نن ل حملم ن ع ص ت لل ي ت ملب للم

توردة اليت حيق  بدلان ا سـا ية الفكرية. لها ذكلملل شأن ا ية  تجارة العا نظمة ا نازل ساراي حىت يمت تعديل اتفاق  يظل ا مللكو بم مل ل ت يوشمل . لسـ
يديل، مبا يف ذكل  ية مبوجب براءة يف القطاع ا نع  تعامل طرائق  نوعة اب تجات ا ية مبوجب براءة أو ا تجات ا لصالقرار ا محم ص سـ ملص ن حملم ملن مل

يص  .لتشخاملكوانت الفاعةل وأدوات ا
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بدلان أحاكما رصحية  .51 تخويل احلكوملوأدرج عدد من ا ية  يهنا الو ليف قوا طن ية طرف اثلث ات أو ن حتـرصحي حكـويم صـال ب
تعامل  تـاح .54ّولكن يف ظـل ظـروف حمـددةالاخرتاع احملمي مبوجب براءة دون ترصحي من ماكل الرباءة سـا بدلان،  ي ويف بعـض ا لـ

تعامل ذكل  ثل األمن القويمسـالا تىض ذكل الصاحل العام  ماحلكويم إذا ا يويـة أخـرى 55ق تطـوير قطاعـات  تغذيـة والـصحة وا ح وا ل ل
هدف من  تصاد الوطين، أو إذا اكن ا لمن الا تعامل ق نسـالا ملاحلكويم الاتصاف ابلقدر املالمئ من املامرسات ا سة الـيت ن نا ية  فـا للم ف

يص ها ماكل الرباءة أو صاحب الرت خـميار تعامل  ويالحـظ أن رشوط .س بدلانســالا لـاحلكـويم أشـد يف بعـض ا أقـل رصامـة يف و ّ
بارية يص اإل نح الرتا ند إلهيا  شأن يف األسس اليت  جبدلان أخرى، كام هو ا خ ملت  .يُسل

تضح من خالل املرفق األول .52 ّو ثاين)1 (ي بـاين حـول أن ، )2 (ل واملرفق ا هةل نظرا إىل كـرثة ا يف مل تكن اب تية ا ن لمعل لستص ل
ية سأةل فامي بني القوانني الو نهذه ا يان . طمل هدف مهنا أساسا هو  بواكن ا ّإىل أي حد يكرث أو يقل الاعامتد عـىل هـذا األسـاس أو ل ّ

بارية يص اإل نح الرتا جذاك  خ باري القا. مل يص اإل هل رمس خطّ فاصل بني الرت جويس من ا خ س تعامل مئ عىل الـصاحل العـام لل ســوالا
يـاانت رصحيـة نا علهيا، فـامي عـدا احلـاالت الـيت تقـدم فهيـا  باحلكويم القامئ عىل الصاحل العام انطالقا من القوانني اليت ا وهـذه . ّطلع

بل  هاتفصيلنقطة ميكن  بملسـتقيف ا  . ادلول األعضاء يف ذكلتغإذا ر

نفاد احلقوق )ب(  ستا

يـةدة ختضع حقوق الرباءة لقاعـ .53 يـة الفكريـة، قلمياألرايض اإل ثـل سـائر حقـوق ا مللك،  هـا احلـق م نح ملا لكأي أن لك بـراءة  متـ
نحـت الـرباءة يـث  بدلان  بدل أو ا تغالل الاخرتاع يف حـدود ا ثاري يف ا مالا ح لـئ لـ سـ تـع الاخـرتاع الواحـد . سـت يمتومـن املمكـن أن 

تقةل مسـابمحلاية مبوجب براءة يف عدة بدلان وترتتب عىل ذكل حقوق  تصةل ّ يا(4املادة (م وغري  ية ابريس) ناث وتذكر املـادة ). قمن اتفا
نوحة(ي من اتفاق تربس 28 يهنـا . تكل احلقوق) ملماحلقوق ا ترياد"بويـذكر مـن  متد مـن " ســحـق الا ثاري ا ملـسـألن احلـق الا ســتئ

شمول برباءة من بدل آخر تج ا ترياد ا تأثر من جراء ا ملالرباءة قد  ن سـ  .ملي

نص عـىل مـا يـيل مصحوبة 28واملادة  .54 ترياد ويه  نع الا ية عن احلق يف  تحبا سـ ، 6خيـضع هـذا احلـق ألحـاكم املـادة : "مشـ
ها بأشاكل أخـرى سلع أو توز ترياد ا تخدام ويع وا تعلق اب ية فامي  نح مبوجب هذه الاتفا يعشأنه شأن اكفة احلقوق اليت  لق سـ ب سـ ي  .56"مت

ثارية للـرباءة ضـومعىن ذكل أن  ســتئإماكية إنفاذ احلقـوق الا نفاد ن توى ا تفـاوت  تفـاوت  رشوعة  تجـات ا ترياد ا سـتد ا سـ ب ت ملـ ن مـســ مل ّ
تجات يه ا تورد إ بدل اذلي  متده ا ناحلقوق اذلي  ل سـ ملل ُت  .57يع

                                                           
ت 54 ية، حيق ألي طرف اثلثمليف الوالايت ا يا مبوجب براءة يف إطار عقد مربم مع احلكومة أن حيصل عىل يكحدة األمر تخدم اخرتاعا  محم  يسـ

ية تعدي عىل الرباءة ا ناحلصانة من املقاضاة بدعوى ا باب ) أ(1498املادة ذكل إىل ند تسيو. ملعل تحدة 28لمن ا مل من مدونة الوالايت ا
ية  نص عىل ما ييل(USC §1498(a) 28)يكاألمر ية أو :ت اليت  تحدة األمر يك إذا اكن الاخرتاع املوصوف يف براءة للوالايت ا مل

تخدامه أو  رشوع ال تحدة أو لفائدهتا دون ترصحي من مالكه أو دون حق  بل الوالايت ا نعا من  تخدما أو  ها،  نطا شمول  سـا مل مص سـ ب ممل ق َّق م
تصف برفع  ينيعه، حق للامكل أن  ّن ية للحصول عىل تعويض معقول تص تحدة الفدرا تحدة أمام حممكة الوالايت ا لية ضد الوالايت ا مل مل ّقض
يع تخدام وا نواكمل لقاء ذكل الا  .لتصسـ

شمول لطلب براءة أو محمي مبوجب  55 تغالل اخرتاع  يص ال يا عىل تر ثال أن حتصل يف أوي وقت وتلقا مجيوز للحكومة يف فرسا  سـ ئ خن م
تج تغالل احلكومة ذاهتا أو نفذه طرف اثلث لفائدهتاسـبراءة، من أجل الا ية، سواء نفذت ذكل الا ياجاهتا ادلفا سـابة ال ع  .حت

شأن 6تسمح املادة  56 ية حتديد نظامه اخلاص  تجارة العا نظمة ا ب من اتفاق تربس للك عضو يف  مل ل م ميي أو (ستنفاد الاي قلالوطين أو اإل
شأن املع) ادلويل ية يف املادة بللحقوق، رشط مراعاة األحاكم   . من الاتفاق4 وادلوةل األكرث رعاية يف املادة 3طنامةل الو

رشيعه عىل  57 نص يف  بدل اذلي  سلع إىل ا ترياد املوازي  سمح ابال تمعىن ذكل أنه لن  ي ل لل سـ ُ نفاد الوطيني ترياد .ستالا سمح بذكل الا سـ ولن  يُ
تار  بدل اذلي ا خإال إىل ا نفادل يا لال ستنظاما إ سلع قد  رشط أن تكون قلمي تهلا بل ماكل الرباءة أو مبوا ها يف بدل من اإلقلمي من  فقمت رس ق حي . ت

ية[ تا ية يف الصفحة ا لاتبع احلا ل  ]شـ
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نفاد  .55 ترياد املوازي) رباءةحلقوق ال(ستونظام الا سأةل الا سـمربط  مب ـي حقـوق مـاكل الـرباءة يف . ت نظام،  تنهتـومبوجب هذا ا ل
شموةل برباءةملنأي ا(املوضوع احملمي مبوجب براءة  نع  نع بطريقة  شمول برباءة أو ا متج ا ص ملص بـل ) ّمل سوق مـن  قفـور طرحـه يف ا لـ

ته تجات. فقصاحب احلق أو مبوا يد هو ضامن حرية تداول ا هدف من هذا ا نوا ملي لتق  .ل

سلع الـيت تطـر .56 نفد حقوق ماكل الرباءة إال يف ا نفاد الوطين، ال  يهنا عىل الا نص قوا بدلان اليت  لويف ا ت تل ت سن ُس ح يف سـوق ت
ته بدل مبوا فقا ية الفكرية . 58ل ية حقوق ا مللكوأشارت مفو يـد 59 يف تقريرهيا(CIPR)ض هـا  يـة الـيت قـد يرت ية اإلجيا ي إىل اآلاثر ا ب تقلعمل ك

نفاذ إىل أدوية بأسعار  سري ا ترياد املوازي يف  لالا ي  :مه يف أمس احلاجة إلهيا  لفائدة منّخمفضةتسـ

بذ أن تفرض  بدأ، ال  يث ا تقمن  حي مل هاح بـل صـا سوق مـن  تجـات بعـد طرهحـا يف ا نعيدات عىل حرية حركـة ا ق لـ ن ويف . ملي
تجات بأسعار خمفـضة فقـط ملـن مه يف حاجـة إىل تـكل األسـعار اخملفـضة دون غـريمه،  ّالواقع وحرصا عىل ضامن إاتحة  ّ من

ّتعني  ياان ي بـدأ العـامحأ تعاد عن هـذا ا ملالا همـة يف إقامـة نظـا. ب نـارص ا ملوذلكل، فـإن مـن ا تفاوتـة رضورة ملاسـعار لألم لع
تجات ذات األسعار املرتفعة تجات اخملفضة أسعارها يف اإلرضار اب بب ا نسـمي األسواق حىت ال  ن ملتق ّمل وذلكل الغـرض، . تتس

ترياد املوازي لألدويةّبد ال  نع الا يات فعاةل  تقدمة أن تضع آ سـبدلان ا مل ل مل  .لل

رس .57 نفاد احلقوق فور  نص عىل ا نظام اذلي  تويف ا ي يـة أو ستل سلع مبوافقة ماكل الرباءة يف أي بدل عـضو يف سـوق إ ميحي ا قلل

ميي نفد حقوق ماكل الرباءة وجيوز 60قلاحتاد إ ميـي تُست،  يـة أو الاحتـاد اإل سوق اإل سلع إىل بدلان أخـرى يف تـكل ا ترياد ا قلا مي لـ ل قلسـ

تعدي عىل الرباءة سلع من أعامل ا ترب الاجتار يف تكل ا لوال  ل شأة نظام. يع ميي يف الاحتاد األورويب إىل أمر نوترجع  نفاد اإل قل الا ست
سـقضايئ ال سابق هل حملمكة العدل األوروية يف أوائل  يـة الفكريـة ب يـه بـني وجـود حقـوق ا مللكنات القـرن املـايض، إذ مـزيت  ف ّ بعي

تأثر هبا تكل نص املعاهدة اذلي حيظتوممارسة تكل احلقوق وال سـامي الطريقة اليت  يدات عـىل حريـة حركـة ر فرض أيةب املامرسة  تقي 
سلع ترب. 61لا يس هل ما يـربره سـوى احلـرص عـىل تعوا سلع  بدأ حرية حركة ا يد  ّ حممكة العدل األوروية أن  ل لم ي صـون احلقـوق تقب

ية شود من هذه ا هدف ا مللكوهو ا بة إىل الرباءات و. ملنل شود حتديدا لنسـاب هدف ا ملنثال، يكون ا ل  :كام ييلم

هـود اإلبـداعي للمخـرتع،، مكاكل الرباءةُأن يضمن مل تعامل ســتئثاري يف الاق احلـ جملاكفأة عـىل ا يع ســا يـة  نالاخـرتاع  تـصبغ
يص للغـري، واحلـق يف الاعـرتاض عـىل  نح تـرا بارشة أو من خالل  تداول ألول مرة، إما  ية وطرهحا  نا ختجات  مـ م لل ع ص من

تعدي  .62لأعامل ا

نفاد ادلويل للحقوق،  .58 سوست ويف نظام الا سلع يف ا ليؤدي طرح ا تـه يف أي مـاكن يف ل بـل مـاكل الـرباءة أو مبوا فقق مـن  ق

                                                            

ية[ سابقةشـاتبع احلا  ]ل من الصفحة ا

بق  بدل اذلي  يطويف ا نفاد ادلويلل بل ماكل الرباءة ستنظام الا سوق من  ية مبوجب براءة واملطروحة يف ا تجات ا ترياد ا ق، جيوز ا ل حملم ن ملسـ
تري ترب ذكل الا بدل دون أن  ته يف أي بدل، إىل ذكل ا سـأو مبوا يع ل  .اد تعداي عىل الرباءةفق

يق  58 شقر واملغرب وموز برياي ومد يهنا غاان و ية من  بدلان األفر بدو العديد من ا متده عىل ما  نفاد ا توى من الا بهذا ا غ ي ل ي س مسـ ل بمل يق عت
بني ثل ا يوية  بدلان اآل ندا، وعدد من ا يا وتونس وأو لفلوان سـ ل غ مب  .مي

يةتقرير  59 ية الفكرية ضمفو ية عن إدما(CIPR)مللك حقوق ا ياسة العامة اإلمنا ية الفكرية وا ئج حقوق ا لسـ  Integrating (مللك
Intellectual Property Rights and Development Policy( ،ندن : انظر أيضا. (2002ل، 

<http://www.iprcommission.org/graphic/documents/final_report.htm>.( 
ميي، 60 نفاد اإل ثال لال قلنظام الاحتاد األورويب  ت ند إىل املادتني سم سلع30 و28يست وهو  شأن حترير حركة ا ل من معاهدة روما   .ب
يرتو 61 تش غراموفون ضد رشكة  مية رشكة دو ّي ية رمق -إسـيب-قض  ].1971[، 78/70لقضغروسامركت، ا
ية رمق  62 لقضحممكة العدل األوروية، ا تريلني للعقاري]1974 [74-15ب بري ضد ا سـ، سرناتفارم يب يف وأدراين دي  ّ  .ريب
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بدل املعين نفاد حقوق ماكل الرباءة يف ا لالعامل إىل ا نفاد . ست بـق نظـام الا بدل اذلي  سلع إىل ا ترياد ا تـرب ا سـتوال ميكن أن  يط لـ لـ ســ ُيع
ته بل ماكل الرباءة أو مبوا سوق أصال من  فقادلويل للحقوق تعداي عىل احلقوق إذا طرحت يف ا ق  .63ل

بدلان اعامتد6ّوال حتدد املادة  .59 تعني عىل ا نفاذ اذلي  توى الا ل من اتفاق تربس  ي تسـ سي ميـي أو دويل(ه م ، )قلأي وطـين أو إ
ية وادلوةل األكرث رعاية شأن املعامةل الو نرشط مراعاة األحاكم  ن 64.طب توى الا شأن  ستوهذا القرار  سـ بدل أو فمب هـذا ا ناسب  لـاد ا لمل

ياسةذاك  سـندرج مضن حزي ا سوق، لي ند إىل بعـض أوضـاع ا ية الفكرية و نارص أخرى غري قضااي ا لـ العامة اذلي يغطي  تع يـسمللك
تاب ك  :65شرنككام جاء يف 

تـاج نّ بد أال سةل إ يص مـن مـاكل احلـق مضـن  تيض احلقول عـىل تـر ية الفكرية احللقة اليت  ن حيدد لك قانون  سلـ خ تق للملك ّ
ها سلع وتوز يعا يع ألول: ل يع أو ا بأي حلقة ا لن تـصدير أو لتص يع الالحق وغريه من املعامالت أو ا بل الصانع أو ا ل مرة من  لب ق
ترياد أو  تعاملسـالا يب علهيا. سـالا سأةل للمحامك يك  سابق عىل ترك ا رشعون يف ا جتودرج ا مل ل ويف العديد من احلاالت، . مل

بـل مـا" تُستنفد" يع ألول مرة مـن  قاحلقوق بعد ا تـه، يف القـانونلب يـة افقكل احلـق أو مبوا . جنبلربيطـاين كـام يف القـوانني األ
يع ألول مرة  ترص ذكل ا با ما  بوغا لل نـه إىل عىل يق نفاد الـوطين  تـايل إىل الا ها احلق، وهو أقرب اب ماألرايض اليت  ت سـشمل ل ي

نفاد ادلويل هـذا ا. ستالا يـة اخلاضـعة  ناد إىل احلقـوق الو نـوال الا يومـن املمكـن عـىل ذكل ا ن لتقمل ل طت نـع يـسـ مد مـن أجـل 
تري سلع اليت تأيت من رشكة سـا بل ماكل احلق املواطن أو ا يع يف اخلارج من  سلع املعروضة  لاد ا ب قل  .منتسـبةلل

ياابن .60 ثل ا لأما بدلان أخرى،  ية66م تحدة األمر يك والوالايت ا نفاد احلقـوق 67مل شأن ا ية رصحية  متد نصوصا رش سـت، فمل  بـ يع ت تع

تطـور يف هـذا  ّوفضلت أن ترتك للقضاء هممة حتديـد ا ل سأّ ناد . ةلملـا بدلان ذات نظـام الا ساوي يف عـدد ا يـا ا سـتويالحـظ حا لـ تـ لل
ميي وادلويل  ثاين ) 2(انظر املرفق األول (قلالوطين واإل  )).3(لواملرفق ا

                                                           
ناد ادلويل للحقوق 63 بق نظام الا بدلان اليت  ثةل عن ا تأ سم تط يا، مرص : ل ية الفكرية رمق ) 1(10املادة (يقيف أفر مللكمن قانون حامية حقوق ا

يا ) 82/2002 نوب أفر يقو يهنا ). ج من قانون األدوية15املادة (ج نفاد ادلويل من  ية نظام الا متدت عدة بدلان أمرياك الال بوا ت سن تي ع
نة ) ج من قانون الرباءات36املادة (نتني جاألر بدلان األعضاء يف اتفاق قرطا جوا تا رياك ) 486فقرة القرار (ل  من قانون 16املادة (سـوكو

تارخي 6867الرباءات رمق  ية). 25/04/1983ب  تا ثةل ا يا، تذكر األ لويف آ ل ند ومالزياي والصني : مسـ  من قانون 63يبدو أن املادة (لها
نة الرباءات املعدل  ناد ادلويل2009سـيف  نص عىل نظام الا ست   ).ّي

 .ّأكد إعالن ادلوحة بدوره عىل حرية لك عضو يف أن يضع نظامه اخلاص دون أي اعرتاض 64
ية الفكرية 65 يو كرنش، ا مللكد تجارية واحلقوق املربطة هبا: بل تالرباءات وحق املؤلف والعالمات ا  .ل
ياابن مؤخرا حمك عن احملمكة ا 66 لعصدر يف ا نفاد ل توى ادلويل لال ستيا يدل عىل توجه حنو ا سـ ملل ست احملدودة (ّ سية رشكة رسايلك أ قض

ساي  ياابن، ها يا  يضد رشكة اكنون، احملمكة ا لل لعل ّ18 (jyu) 826(. 
نة  67 نفاذ يف  ية، وضع نظام الا تحدة األمر سـيف الوالايت ا س تمل بدأ 1873يك يا ا ية آدم ضد بورك حني أصدرت احملمكة ا مل  لعل القايض ّبقض

بل أن ب سد الاخرتاع املطالب به من  تعلق ابليشء اذلي  ترصف ألول مرة فامي  يع ألول مرة أو ا ـي اب تاكر مبوجب براءة  قالا نهت ّح جي ي ل ب لي
نوح هل يص ا يص من صاحب الرباءة واذلي يعمل مضن نطاق الرت ملمصاحب الرباءة أو من حيصل عىل تر خ نظام عرب . خ لوظل هذا ا ّ

ها أك تارخي  ّتجا م نفاد ادلويل كام يف حمك احلمكة ل تاح حنو الا نفاد الوطين، ويالحظ رمغ ذكل بعض الا بدو حنو الا ترث عىل ما  نف ست س ي
تايش احملدودة  يات ضد رشكة  ية إل يج لإللكرتو تحدة يف  ية للوالايت ا ية الفدرا تدا يالا ن قض مل ل ئ هب ية رمق (ّ  CW, ND 6511-07لقضا

Cal ،13 2009 مارس.( 
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بحث )ج(  لاإلعفاء ألغراض ا

بحـث .61 بدلان عرب العامل ما يعرف ابإلعفـاء ألغـراض ا بري من ا ليح عدد  ل ك يـة 68يت يهنـا الو طن يف قوا ) 3(ل انظـر املرفـق األو(ن
ثاين  ناء من أحاكم احملامك)).3(لوا متدت بدلان أخرى هذا الا سـتث وا سوية .69سـ ئة احملمكني  تغرب أن  يس من ا تـ وذلكل،  ي لسـ ه مل فل

ية  ية أشارت يف  تجارة العا نظمة ا نازعات يف  قضا مل ل يـة احامية ممل ئتجات ادلوا نديـة ملن  إىل اإلعفـاء DS114(70رمق (كمبوجـب بـراءة 
بحث بوصفه  يوعا يف قوانني الرباءلألغراض ا ناءات األكرث  شـأحد الا  .30ية عىل غرار املادة طنات الوسـتث

ندية .62 ية مبوجب براءة  تجات ادلوا ية حامية ا ئة احملمكني يف  كوعرفت  ئ ن قض ملي ه ّ
بحث كام ييل70 ناء ألغراض ا ل الا  :سـتث

سمح  ناء اذلي  يالا تعاملسـتث يـة خـالل مـدة امحلايـة مبوجـب بـملن اسـاب تجارب ا لعلمتج احملمي مبوجب براءة ألغراض ا راءة ل
 .ّدون موافقة، ال يعد تعداي

بحث يف  .63 ناء اخلاص اب ند املدافعون عىل الا لو ث تت سـس ناء برهـاهنم ي يهنـا أن فكـرة الا نوعـة مـن  ثـرية و باب  ثإىل أ ســتب ت ك مســ
تعامل ألغراض  يا يف نظام سـالا شموةل  تجارب  نيف ا م رس الاهـامتم الرباءة القامئ عىل مضل بب آخـر  يفـاليشء وعوضه، وإال فال  سـ

شوف عهنـاللاذلي يويه نظام الرباءات  ية لالخرتاعات ا ملكـإلاتحة اجملا ثـل .71ن يـة  بـارات  م وتقـدم بـراهني أخـرى قامئـة عـىل ا معل عت َّ
تعددة يص براءات  شأن ترا تفاوض  بحث مما جيعل ا مالطابع الرتامكي ملعظم أعامل ا خ ب ل يـة ل بـالغ عا يص  تطلـب  ل وإبراهمام قـد  ختـص مي

بحث ذاته رشوع يف أعامل ا بل ا لتكل املعامالت  ل يص . 72قل تاكر حبجة أن  با يف الا ناء يؤثر  بعض أن هذا الا ختصويرى ا ب سل سـتثل
تخدموهنا، مبا يف ذكل املعارف اليتااملوارد بفع تلكفة الاكمةل لقاء أية معلومات  ثني دفع ا با تيض من ا سـية  ل ل يل ح ثـون يق ح يطورهـا اب ّ

شاري األسـرتايل  .73آخرون شاوري اذلي نظمه اجمللـس الا سار ا شاركني يف ا نحى من ا يقات يف ذكل ا تـوقدمت عدة  ت مل مل مل ستعل ل
تعامل حول الرباءات (ACIP)للملكية الفكرية  تجاربسـوالا  .74ل ألغراض ا

                                                           
يا وأر 68 با ميأ ن تا رياك وكوت ديفوار ل يا وكو ييل والصني وكولو بوداي واكمريون و يا و بحرين وبرابدوس وبلزي والربازيل وبو سـيا وا ب شـ مك ل من يفل

سلفادور وغ ية وإكوادور ومرص وا ناك وامجلوهورية ادلو يا وكواب وقربص ودو لوكروا ي نيكت ندوراس اميم يا و هبون وغرنادا وغواتاميال و ي ني غ
ندا  ند وإندويسلوإ نوا يك له يوس وا نان ومالزياي ومور تان و يا وكوراي وقرغزي تان و ياابن واألردن وكزا سـيا وجاماياك وا شـ ب سـ ي سـ ل ملكسـ ي ل ك خ ني

بني وقطر وسانت  يا اجلديدة وابراغواي وبريو وا تان وبامن واببوا  يا وياكراغوا والرنوجي واب نغويا واملغرب وان لفلومودلوفا و ي سـ ن ب نل غم ك مي
سعو يا واململكة العرية ا للو ب نغافورة ورسي النسـ بل األسود و يا وا سـدية ورص جل ند وتب يا وات يلاك وسوازند وتزنا ن يداد وتوابغو نوي ينغا وتر

تان وتريا وأوروغواي كوتونس وتركام ية واألعضاء يف اتفاق ابنغي . نسـ ناطقة ابلفر رشة ا تة  بدلان ا سـويضاف إلهيا ا ل سـ نل ويه بنن (عل
يا ا هورية أفر نا فاصو واكمريون و يقوبور مج يا يك تا ية ومايل ومور توا يا الا يا و ساو و يا  نلوسطى وكونغو وكوت ديفوار وغابون و ي ئ سـ ي ي ي ني ن غن غ بغ

يجر و تنغال وشاد وتوغولالنوا ية امجلاعة ). سـ بري اذلي أدته اتفا بحث مع ادلور ا ية بدلان الاحتاد األورويب إعفاءا ألغراض ا يح أ قو لك لت ب غلت
رشيع ا شأن الرباءات يف تطوير  تاألوروية  ب ية عىل ) ب(27تنص املادة (لرباءات يف ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب ب قمن الاتفا

بحث ناء اخلاص ا لالا ثت  ).سـ
يهنا  69 يةبجند من  تحدة األمر ندا والوالايت ا ندا ويوز يا و يكأسرتا مل يل ن ك  .ل
70 <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm> 
ياك أيزمرب 71 سار العلوميبر تجارب : مغ، الرباءات و تخدام ألغراض ا ثارية والا لاحلقوق الا سـ ئت  Patents and the Process of(سـ

Science: Exclusive rights and experimental use( . ياكغو للحقوق  .1017. ، ص56، اجملدل )1989(شـجمةل 
بحث 72 شموةل ابلرباءات ألغراض ا تخدام املعارف ا لا مل تعراض ع: سـ   :Research use of patented knowledge( امسـا

a review( . ناعة 2006/2ورثة معل رمق يا وا نولو لص ملديرية العلوم وا ج تصادي (STI)لتك يدان الا ية يف ا تعاون وا نظمة ا ق،  ملم من لتل
(OECD). 

ية الفكرية غ 73 ية للمامرسات املربطة اب نا مللكانس يج، اآلاثر ادل تم  The Dynamic Effects of Intellectual Property(ي
Practices( ية الفكرية بحث يف ا هد األسرتايل  مللك، ا بحث . ، ورمق معل)2005(للملع تخدام ألغراض ا ناء الا لوراو إي آي، ا سـ ثت سـ

ية[ تا ية يف الصفحة ا لاتبع احلا ل  ]شـ
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ئـة احملمكـني  .64 رشوح يف القرار الـصادر عـن  ناء  تـواملغزى من هذا الا ي لم ه يـة سـتث تجـارة العا نظمـة ا نازعـات يف  ملسوية ا ل ممل
ندية ية مبوجب براءة  تجات ادلوا ية حامية ا كشأن  ئ ن قض  :ملب

ناء ... ثند هذا الا تت سـس يل تعمـمي إي ياسة العامـة هـو  هوم مفاده أن قوانني الرباءات تقوم عىل هدف رييس  هىل  تـسسـ للـ ئ مف
نع سامح  ملاكل الرباءة  ية وتطويرها وأن ا مباملعارف ا ل تعامل  لتقن تجـارب خـالل مـدة الـرباءة سـالا ســيحول دون لألغراض ا

يعة الاخرتاع هور عن  شف  رشط القايض برضورة ا بيق جزء من ا لك طل للجم يـل إىل أن . حتق ـي هـذا ادل لويف املقابل،  ينهتـ
متـع والعـامل أن تكـون هلـام  يح اجملال للك مـن ا شأن قوانني الرباءات  ياسة العامة  جملا تت ب رشوعة’لسـ تعامل   يف‘مـمـصلحة  ســا

نولويج تقدم العلمي وا شف عن الرباءة دلمع ا لتكا ل  .75لك

شودة من اإلعفاء ألغـراض  .65 ياسة العامة ا بس أعاله إىل حد ما أهداف ا نويطابق الوصف ا ملسـ ل ّ تعامل ملقت  /للتجـاربســالا
ية بحث يف إطار القوانني الو نا تطابقة بدقة بل طل ها  ست  م، لكن نصوص تكل األحاكم  لك تلفلي سريخيو ها مـن بـدل إىل تف  ص نـصو

نـني مـن هـذا اإلعفـاء هـام. 76آخر نـرصين ا بغي إبراز  باين،  هم بعض اجلوانب من ذكل ا ثو ع نت يلف تعامل أوال املقـصود : ل تج ســاب ملنـا
شمول ية احلاجة إىل احلرص عىل أن ملا يا ما ية؛ واث تجارب ا ه برباءة ألغراض ا ن لعلم تعامل ل تعـدي سـا لالاخرتاع ال يعـد مـن أعـامل ا ّ
تخدم مل حيصل عىل موافقة من صاحب احلقرمغ أن  .ملسـ الرباءة ال تزال سارية وأن ا

بدلان إىل  .66 شري بعض ا نرص األول،  بة إىل ا لاب ت لع تعامل أفعـال ألغـراض "لنسـ تجـرييبســالا بـارش "أو " لا ُأفعـال  ألغـراض ت
ية تعلق مبوضوع الاخرتاعيبجتر علموشري بدلان أخرى إىل األحباث اليت جترى ألغراض ، 77"ت  بحـث أفعـال جتـرى "ية ت لألغـراض ا
تعامل " أو "العلمي بحث العلمي فقطالاخرتاع ألغراض سـا شمل القوانني الك من . 78"لا تجـرييب "تويف حاالت أخرى،  بحـث ا لا ل

شطة 79"والعلمي شري إىل أ بدلان اليت  ن، ابإلضافة إىل مجموعة من ا ت ية"ل جنولو  .80"تقنية"أو " تك

                                                            

ية[ سابقةشـاتبع احلا  ]ل من الصفحة ا

تعدي عىل الرباءات تحق اجلامعات معامةل خاصة؟ : لمن أعامل ا  The Experimental Use of Exception to Patent(تسـهل 
Infringement: Do Universities Deserve Special Treatment?( ،57 نغ للحقوق  ).2005(ست جمةل ها

ية الفكرية  74 شاري األسرتايل  للملكاجمللس الا تجارب، تقرير عن)ACIP(ست تخدام ألغراض ا ل الرباءات والا  Report on Patents (سـ
and Experimental Use( توبر  .2005ك، أ

يد عىل أن  75 تأ هال بد من ا ك ل نظور املادة ّ ناءات من  بت يف مدى حصة الا مئة احملمكني ال  ث تت سـي  .ي من اتفاق تربس30ّ
ية  76 تجارب الرا ثل ا تجارب اليت تودل معلومات جديدة فعال  ناء ال يغطي سوى ا بني حمك قضايئ أن الا ثال،  تحدة  ميف اململكة ا م ث لم ل ت ي ّمل سـ ّ

هول أو وضع نظرية عىل احملك أو حىت الا شاف ا ّإىل ا جمل بارهّء من املعروف أنه يعمل يف ظروف حمددة ونطالق من يشكت  ملعرفة إن ختا
تلفة أيضا يعمل يف ظروف  خماكن  يل .سـ ثال أو لإليان ابدل تحقق من املعارف املوجودة  ية إىل ا تجارب الرا شمل اإلعفاء ا ل وال  ت ل ل مي للغري م

نه تج يعمل كام هو معلن  ععىل أن ا يا . ملن تجارب ايف (نويف أملا لا ، خلصت احملمكة إىل أن نطاق )]R.P.C.623] 1997، 1طبية ل
بحث يف  شمول ابالخرتاع احملمي مبوجب براءة وا تخدام املوضوع ا تحقق من إماكية ا شمل ا تجارب  تخدام ألغراض ا لالا مل سـ ن ل ي ل سـ

تجارب إ بدأ لك ا يث ا بعد من  تجارب  تطويره ولكهنا رشحت أن اإلعفاء ألغراض ا لإماكيات أخرى  مل س ل ل حن ت ذا اكنت تريم إىل ي
ية إىل دمع الطلب املقدم إىل  شمل األعامل الرا تايل أن  ساب معلومات، وميكن اب ما ي ل سلطات كت  .اإلداريةلا

يداد وتوابغو وتونس وتريا 77 نوية وتر نغافورة وكوراي ا ييل وغواتاميال و كثل قوانني بلزي وبواتن و ي ب جل سـ نشـ  .م
يا  78 نثل قوانني برابدوس ومرص ومالزياي و يج العريةكيم تعاون دلول ا نظام براءات جملس ا يذية  نان والالحئة ا بو خلل ل ل لتنفب  .ل
نغويا 79 تا رياك و بدلان األندية وكو لثل قوانني بامن والصني وا سـ مل  .م
 . عىل ذكلمثالنيقانون الربازيل واتفاق ابنغي خري  80
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تيض .67 ثاين،  نرص ا بة إىل ا تقواب ل لع يـة لنسـ شطة ا بدلان أن تكون األ ن قوانني بعض ا نـ شطة (ملعل تجـارب أو األحبـاث أو األ نـا ل
ية نص رصاحـة عـىل أن اإلعفـاء ألغـراض . 81"دون هدف جتاري أو رحبـي) "لتقنا تعامل تـووضـعت بـدلان أخـرى أحاكمـا  ســالا

تغالال بق ا رسي عىل األفعال اليت  تجرييب  سـا سـ ي بلتل  .ملسـتق جتاراي يف ا

بة إىل أ .68 ناء تغطي معوما لنسـواب ياغة هذا الا بة، فإن  تجارب املر بحث أو ا ثعامل ا سـتتق ص ل تجارب"ل تعلقـة بــ/لا " ملاألحباث ا
شمول براءة وشري يف حاالت أخرى إىل  تاخرتاع  تجارب" م شمول بـرباءة" عىلاألحباث /لا ويـربز ذكل فرقـا همـام بـني . مـاخـرتاع 

تعامل  يعة الاخرتاع ذاته منسـا شاف  بالاخرتاع ال طتك تعامل  هجة، سـ نه من هجة أخرىسـوا شود  هدف ا بلوغ ا مالاخرتاع  نل  .82ملل

سب رأي بعـض املعلقـني إذ أن العديـد  .69 تاكر قد تغريت  يعة الا ية كربى ال سـامي وأن  ياان أ تيس هذا الفرق أ حـو ب ب ّمه ط ح يك
تكـون أهـال للحاميـة يـب  يص أو ا ثل أدوات ا بارشة  يقات جتارية  ها  بحث  فمن أدوات ا ب م م لتطل شخل ب تل  مبوجـب بـراءة دون أن تط

بل يهتا احلامسة يف أحباث ا ملسـتقتفقد من أ ثـدي . مه رسطان ا يـة  يعـة الورا باحـث اذلي يعـزتم دراسـة ا لوكام ذكر درايفوس، ا لـ ث ب لطل
تعامل حيتاج إىل  بار سـا بحـث وفوائـدها ال  ويضاف يف هذا .83]احملمي مبوجب براءة [BRCA 1ختا يـة أدوات ا لالصدد تزايد أ مه

يــاســـامي يف جمــا نولو يو ثــل ا جالت  تك هــذا .لبم ناســب  نطــاق ا يطــة ال ســـامي يف تعريــف ا ل وذلكل، يقــرتح بعــض اخلــرباء تــويخ ا مل ل حل
ناء تفاداي ألي تعارض مع أحاكم املادة  ناء إىل 30سـتثالا يـث ال يـؤدي أي ا ث من اتفاق تربس،  ســتي تـضارب غـري معقـول مـع "حب

تغالل العادي للرباءة  .84"سـالا

تقد العديد من اخل .70 يفـة نظـام يعو سني و تاكر و بحث همم يف الهنوض ابال تخصصني أن اإلعفاء العام ألغراض ا ظرباء وا حتـ ب ل مل
ية اليت تربهنويالحظ آخر. الرباءات بحث ذاهتالعلمون قةل األدةل ا ناء ألغراض أدوات ا ل عىل رضورة وضع ا  .سـتث

ناء ألغراض الفحص اإلداري )د(  سـتثالا

بدلان  .71 لــختــول معظــم ا نظــمي احلكــويمح صــاللــسلطاهتاّ تجــات اخلاضــعة  سويق بعــض ا تــرصحي  تية ا ن تــ للل مل رسي ذكل. ب  يــو
ترص عىل هذا القطاع دون غريه نه ال  ية، و تجات ادلوا تحديد عىل ا يقاب لك ئ ن ثـل . ملل نظمي حكويم صـارم  موختضع قطاعات أخرى  لت

يواانت واملوا يدات اآلفات وأعالف ا شاب و يدات األ ية و با ناف ا حلتجات األ ب ع ب ت ن ص من م يةلم هة واألهجزة ا لطبد ا  .ملنكِّ

بـاين مـن بـدل إىل أخـرى أو مـن قطـاع إىل آخـر أو  .72 ية اليت تزايدت مـؤخرا  يد يف اإلجراءات اإلدارية ا تودرجة ا تتعق ملعن ل
بب العديد من العوامل ترصحي بدواء . بسحىت داخل القطاع ذاته  يدا من ا تطلب إجراءات أكرث  ثال  ترصحي بدواء جديد  لفا ي تعقل م

 ."مماثل"

                                                           
يك 81 تني والصني وا سـثل قوانني األر ملكن ج  .م
بدلان ال 82 لبدو أن العديد من ا ياك عدلت ي شمول برباءة، مع أن  بحث عىل األحباث اليت جترى ابالخرتاع ا بق اإلعفاء ألغراض ا  ّ بلج مل ل تط

ية  بارش ألغراض  شمل األفعال اليت  يع نطاق اإلعفاء يك  تو شأن الرباءات  علممؤخرا قانوهنا  ت ي سـ ل شمول / وعىلّب ملأو مبوضوع الاخرتاع ا
ياك ) ب(1.28برباءة املادة  بمن قانون  نة بلج  .2005 أبريل 28، كام مت تعديهل مبوجب قانون 1984لسـشأن الرباءات 

تجارب؟: درايفوس، حامية املكل العام العلمي 83 تخدام ألغراض ا لهل حان وقت الا  Protecting the Public Domain of (سـ
Science:  Has the time of an experimental use defense arrived?( ،46ية أريزوان ل  .457، )2004(لحقوق جمل، 

بحث 84 بعد ادلويل لإلعفاء ألغراض ا يا يس، ا لكور ل ، )The International Dimension of the Research Exception( ي
ناير AAAS/SIPPI ورقة  .2004ي، 
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ترصحي من أجـهل،  .73 تج اذلي يطلب ا سويق مبوازاة مع إجراء طلب حامية اخرتاع ا ترصحي اب تابع معوما إجراء طلب ا لو ن ت ل ملي ل
تقل الواحد عن اآلخر تـرصحي. مسـوهام إجراءان  نح ا تأخر يف  بب ا توترات  لوذلكل، من املمكن أن حتدث بعض ا ل مـل بس  ويـذكر .ّ
ثال ال احل يل ا يان عىل  ملتوتران ر سبسـ ئي سطا مـن الوقـت الفعـيل مـن امحلايـة مبوجـب . رصّ نظور صاحب احلق، قد يفقـد  قـمفن  م

بارا من طلب الرباءة بدأ ا نة  رشين  تبراءة ألن مدة امحلاية  ت سـ بدلان إىل إاتحة متديد ملدة الرباءة من أجل . علع لوهذا ما دفع بعض ا
تأخر تعويض عىل ذكل ا لا بـارا مـن إيـداع طلـب الـرباءة، فـال جيـوز حرمـان سـ 20ولكن، رمغ أن مدة حامية الرباءة يه . ل عتنة ا

سني  نا تعني عـىل ا شموةل برباءة يف األسواق فور انقضاء الرباءة، ألنه  تجات غري  سـهتلكني من إماكية دخول  سني وا نا فـا مل ي م ن ن مل ف ممل
تجـاهتم، ممـا يـؤدي ابلـرضورة إىل متديـد فـرت سويق للك واحد من  تظروا احلصول عىل ترصحي اب نأن  مت ل سويقين ثار اب لتـة الا  .ســتئ

تـرصحي  تـدئ هـذا اإلجـراء اإلداري مـن أجـل ا يـد أن  تخدمني، مـن ا نظـور ا سني كـام مـن  نا نظـور ا لوذلكل، مفن  سـ فـ بمل ملف م يم ملـ
تظرا حىت انقضاء الرباءة سويق جيب أن  تاج وا ييت اإل سويق يف غضون مدة امحلاية مبوجب براءة علام بأن  تناب ت ن معل لت  .ل

ناقش هذا .74 ثريا ما  يو تـرصحي ك تظـر ا رسه مـاكل الـرباءة وهـو  تعويض عن الوقت اذلي  بان، أي متديد الرباءة  لن اجلا خيـ لل ينن
سويق،  تعامل لتاب تصة خالل مدة رساين الرباءة، ويطرحان معـا سـوا سلطة ا ترصحي دلى ا تقدمي طلب ا شمول برباءة  تج ا ُا خمل ل ل ل مل ملن

يق بني  تو ية إىل ا هود الرا فيف إطار ا م شأن ؛ 85ملتضاربةاملصاحل اهذه لجل بدلان يف العديد من احلـاالت اختـذت إجـراءات  بـولكن ا ل
ثاين  .86لاجلانب الواحد مبعزل عن ا

بارة  .75 ناء ألغراض الفحص اإلداري أيضا  بعويعرف هذا الا ناء بوالر"سـتث تحـدة " سـتثا هورة يف الـوالايت ا ية  ملابمس  مشقض
ية  ية ويه  قضاألمر نبوالر لألدويةرشكة ّضد روش رشكة يك ية بأن اإلعفاء .198487ة لسـ  ناف ادلائرة الفدرا ل وقضت حممكة ا سـتئ

شمل  بحث ال  يألغراض ا يـة اليت عامل األل سلطات ا تطابق من أجل احلـصول عـىل موافقـة ا بار ا ميأجرهتا رشكة بوالر ال لـ ل لتنظت خ
ها رشكة بوش ية اليت  بل انقضاء الرباءة ا ية  نو متلكعىل األدوية ا نق ع  .ملعل

ترب  .76 تعاميعومل  شموال ابإلعفاء ل سـالا بحث العام ماذلي قامت به رشكة بوالر  ية، ولكـن لألغراض ا رست ا لقـضوذلكل  خ
ية أمام الكونغرس األمـرييك بريا مما أدى إىل طرح ا ية أاثرت قلقا  لقضا ك تجـات .لقض نعي ا نـع  ناسـب  ن وقـرر أنـه مـن غـري ا مـص ململ م ّ

رشوع يف إعداد طلب للحصول عىل املوا ية من ا نو ية ا لادلوا ع ل ية ألن ذكل يـؤدي ئ سلطات ا ية من ا نو تجاهتا ا ميفقة عىل  ل ع ل لتنظن م
يـة فـامي بعـد مـدة الـرباءة سوق ملدة طويةل مما يؤدي إىل متديد مدة امحلايـة ا ية ا نو لفعلإىل تأخري دخول األدوية ا ل ع يجـة ذلكل، . ل نتو

شأن الا شأن الرباءات نص رصحي  ية  تحدة األمر يف يف قانون الوالايت ا ثأ سـتيك ب ب مل  .(U.S.C. 271(e)(1) 35)اء نّض

                                                           
سة عىل أسعار األدوية  85 نا تعلق بقانون ا ية فامي  تحدة األمر فحدث ذكل يف الوالايت ا مل ي ُاذلي يعرف أيضا بقانون  مدة الرباءة، وّورديكمل

سمن الذلين دافعا عن نص القانون-هاتش نائب الربملاين وا ناتور هاتش وا سمن ابمس ا كوا ل س يك بدلان . ل يل هام أيضا من ا يا وإرسا لوأسرتا ئ ل
نظمي املوضوعني معا ًاليت تعمل عىل   . ت

ناء  86 بل اعامتد ا شأن رد مدة الرباءة  متد الاحتاد األورويب رشيعا  ثا ق تّ سـب ت شأن الرباءات عىل . بوالرمن نوع ع ندا  نص قانون  ندا،  بويف  ك ي ك
شأن رد املدةبوالرسـتثناء من نوع ا توي عىل أي حمك  ّ لكن ال  ب  .حي

 .F.2d. 858 (Feb. Cir. 1984) 733، بوالر لألدويةرشكة ّروش ضد رشكة قضية  87
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ناء من نوع  .77 ناء ألغراض الفحص اإلداري أو الا بدلان الا ثوأضافت العديد من ا تث سـت سـ يـة بوالرل يهنـا الو طن يف قوا انظـر (ن
ثاين ) 4(املرفق األول  ترب يف بدلان أخرى أن88))3(لواملرفق ا ناء هُيع، و ّ، وتطـور يف 89بحـثلألغراض االعام سـتث يقع يف نطاق الا

 .90ت أخرى من خالل أحاكم احملامكحاال

يـة .78 ناء ألغراض الفحص اإلداري فامي بني القوانني الو تلف نطاق الا نو طخي ناء . سـتث شمل الا بدلان  ســتثأوال، يف بعـض ا يـ لـ
تجات احملددة ترص يف بدلان أخرى عىل بعض ا تجات و ناملوافقة اإلدارية عىل لك ا ملن بدلان جيـب أن يـمت . 91يقمل يا، يف بعـض ا لـواث ن

شمول بــرباءة داتعامل ســـا تج ا ملــا تج ملنــ يــه املوافقــة اإلداريــة، ويكفــي يف حــاالت أخــرى أن يكــون ا بــت  بدل اذلي  نــخــل ا طل مللــ ف
سويق يف . مسـتوردا تـصدير ويـضاف إىل ذكل يف تـكل احلـاةل إماكيـة طلـب تـرصحي ا شار إىل إماكيـة ا تـويف بدلان أخرى،  ن ل ن لي

بدلان األخـرى تـصدير. لا ترياد وا شار رصاحـة إىل الا يةل،  لويف حـاالت  ســ يـ سري، لواث. قلـ نـصوص حـزيا  تلـف ا يح  تفـثـا،  ل للخم تتـ
ثل  بارات  تعامل  ماك ع بارش "أو " املوافقة اإلداريةألغراض أفعال "سـ ُأفعال  تعامل  ألغراض أوجه فقطت ها عالقة معقـوةلسـالا  لاليت 

ية حرصااألفعال "أو " ابملوافقة اإلدارية  .92" إىل املوافقة اإلداريةمالرا

تابع 93الفريق اخلاص ىأجرو .79 ناء نظممل لا يـة دراسـة عـىل الا تجـارة العا ســتثة ا مل يـه يف قـانون بـوالر نـوع مـنل نـصوص  عل ا مل
شأن الرباءات  بندي  متىش وأحـاكم اتفـاق تـربس معومـا واملـادة )) 1(2.55املادة (ك يوخلص إىل أن هذه القاعدة   عـىل وجـه 30ت

ناء الفريق اخلاص ىورأ. اخلصوص ّيد"سـتث أن هذا الا ية" مق تا باب ا للأل ل  :سـ

نصوص علهيا يف املادة ...  يق احلقوق ا ملألنه حيرص يف نطاق  تـرصا عـىل األعـامل الالزمـة مـا دامو. 1.28ّض ناء  مق الا ســتث
سمح هبـا  بـل صـاحب احلـق و بات إجـراء املوافقـة اإلداريـة، فـإن نطـاق األفعـال غـري املـرصح هبـا مـن  يفاء  يـال قتطل مت س

يق يدة يف نطاق  تظل صغرية و ناء  ّالا ض ّسـ مق ّث تـاج وحىت و .سـت بـريا مـن اإل تضت إجراءات املوافقـة اإلداريـة قـدرا  نإن ا ك ق
بـارات  بب جحـم تـكل الا ساس  تعرض حقوق ماكل الرباءة ألي  يف، لن  ية ا متكن من  بات ا تجرييب إل تا م ت ن معل ث خل سب لتص ّ ل

ناجتة عهنا ألية أغر ية ا تجات الهنا تغل ا ها مضن إطار الفحص اإلداري وأال  لرشيطة أن يظل هد ئ ن ملسـ ت  ....اريةاض جتف

                                                           
هورية ادلو 88 تا رياك وا يا والربازيل والصني وكو يقوانني أسرتا مينمجل سـ ند ل ندا ويجرياي وات يا ومالزياي ويوز ند واألردن و يلية ومرص وا ن يل ن ي نه كك ل

بابوي يطرية ورمق EC/2001/82 رمق قلمينياإل توجهينيلاّوقرر الاحتاد األورويب اعامتد . موتونس وز شأن األدوية ا ب   EC/2001/83لب
توجهيني  لشأن األدوية لعالج اإلسان، كام عدال مبوجب ا ن توايل،EC/2004/28 وEC/2004/27ّب  .ل عىل ا

ناء  89 شأن ا بدلان عىل حمك حمدد  نص قوانني بعض ا تثال  ب ل سـت ّ ناء ، وميكن الافرتاض بأنه بوالرّ نظر إىل ارباط ا يا اب يه  ثنصوص  تم ت ل ن سـعل مض
تجرييببوالر بحث ا ل اب يمن قانون أوروغواين، وشري كور) د(39مثال املادة ] 7ورقة دراسة رمق [ويذكر ثورب . العلمي/ل يا يس ي
شأن الرباءات) ج(21إىل املادة ] 2005[ يا  بمن قانون كروا  .ت

ياابن أقرت هبذا  90 يا  ثاء ألغراض الفحص اإلداري، ولكن احملمكة ا شأن الا نص قانون الرباءات عىل حمك حمدد  ياابن، ال  ّيف ا لل لعل ت ب ي نل سـ ّ
ية رمق  ناء يف ا لقضالا ثت  ).1999 أبريل 153) 16 (ju) 1998سـ

ناء قضت احملمكة 91 تحدة أن ا يا للوالايت ا تث ا مل ية لألغذية بوالر سـلعل ها الواكةل األمر تجات اليت  ئات ا يع  يكبق أيضا عىل  نظم تف ن مج ملنط ي
ية والعقاقري ية واملضافات الغذا ثل األهجزة ا ئ،  لطب يةم يدترونكقضية رشكة . ئوامللوانت الغذا ييل ضد رشكة  مإييل  ّ  U.S.661 496 ،ل

)1990.( 
ية مريك 92 ياة، قضيف  يغرا علوم ا ية مريك يك يج أي ضد إ يغرا و حل ضد إ ت قض نن ّت ّ125 S. Ct. 2372, No. 03-1237) 2005( أكدت ،ّ

ناء  تحدة أن ا يا للوالايت ا تثاحملمكة ا مل ها عالقة معقوةل بوالرسـلعل شموةل برباءة اليت  تخدام الاخرتاعات ا يع أوجه ا بق عىل  ل  مل سـ مج ينط
ها يف ميتطوير أية معلومات وتقد شموةل برباءة اليت ب شأن املكوانت ا رسيرية  بل ا شمل ادلراسات  مل إطار واكةل األغذية والعقاقري، واليت  ب لت ق

سالمة اليت ال  تعلقة اب بارات  بار رسيري مقرتح، وا ياس اخملاطر واملزااي ال يال  ها إىل الواكةل، وادلراسات اليت جتري  لميكن تقد ت ت محتل لق خمي خ
ية إىل تويد ،اكةلتسـتويف ابلرضورة لواحئ الو ل وادلراسات الرا ية ولاصائص اخلم نيدال ية لدلواء عىل سّمية لاص يولو ية احلرية وا يد جوا ب ك ل للص

يوان ناء . حلا يا بأن ا تثورأت احملمكة ا تجارب عىل األدوية اليت لن تكون يف هناية املطاف موضع طلب بوالرسـلعل يا ال ا بعد  ل ال  لك تس ي
تخدام االواكةلمقدم إىل  تجارب اليت سـ وال ا شموةل برباءة يف ا لملكوانت ا  .ّلن تقدم يف هناية املطاف إىل الواكةلمل

 .WT/DS114/Rثانظر الويقة  93
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تعــارض مــع  .80 ناء ال  تحقــق مــن أن الا يا إىل ا تغالل العــادي  يوركـز الفريــق اخلـاص اهامتمــه عــىل املقـصود ابال ل سـع ســتثســـ ّ ّ

بب معقول تغالل العادي للرباءات دون  سالا  :وخلص يف هذا الصدد إىل ما ييل. سـ

ند إىل جحــة  نــدا  ّتــرب الفريــق اخلــاص أن  تــست ك ية يع فأقــوى بقوهــا إن الفــرتة اإلضــا ناجتــة ل سويق ا ثار حبــق ا لمــن الا لتــ ســـتئ
تعامل ابلرضورة عن  بات سـا نع تقدمي أية  طلحقوق الرباءة  تـرصحي اإلداري ال ميكـمل تـرب لللحـصول عـىل ا ". عاديـة"تعن أن 

ية أو عاد يجة  سويق يف هذه احلاةل  ثاري يف ا ية من احلق الا يعوال تعد الفرتة اإلضا طبت ت ئ نف لت سـ بـل . ة إلنفاذ حقوق الرباءةيّ
تجات، إذ يؤدي امجلـع بـني حقـوق يه سويق ا نظمي  تفاعل بني قوانني الرباءات وقوانني  يجة غري مقصودة انبعة من ا ن  ت ت ملل نت

سويق ثاري يف ا ترصحي إىل إاتحة مدة أطول مـن املـدة العاديـة للحـق الا تغرق يف إجراءات ا تـالرباءة والوقت ا ل لسـ ســتئ  مل
 . ...عند إنفاذ بعض حقوق الرباءات 

يه يف املادة نفريق اخلاص إىل أوخلص ال .81 نصوص  ناء ا عل الا مل شأن الرباءات ال يـؤدي إىل ) 1(2.55سـتث ندا  بمن قانون  ك
نظور أحاكم املادة  رشوعة ملاكل الرباءة من  ساس ابملصاحل ا ما مل يةمع ي من اتفاق تربس، 30مل تا بارات ا لمراعاة الا ل  :عت

تخلص الفريق اخلاص بأن املصا تقلص املـَحل املطالب هبا لصاحليسـويف هناية املطاف،  يـة تـ ماليك الـرباءات اذليـن  لفعلدة ا
تاحة هل ست الزمـة وال حتظـى مملا سويق  تـرصحي اب تـأخر يف احلـصول عـىل ا سويق مـن جـراء ا ثار حبـق ا يـ لال تـ ل ل لتـ ل ل ســتئ

ها من  نطاق ابلقدر اذلي  جيعلابعرتاف واسع ا رشوعة"ل نظـور أحـاكم املـادة " ملاملصاحل ا وأاي . يق تـربس مـن اتفـا30ممن 
ت يا  تجابت إجيا لاكن عدد احلكومات اليت ا ب تعويض عن ذكل مـن خـالل متديـد مـدة الـرباءة، كلسـ ل املصاحل املطالب هبا اب

يعة احلال آراؤها  هد واحلكومات ال تزال  ثة ا ية حد ية ذاهتا يه  بفإن ا ي قض بطلقض نة لع يبا  .... إزاء دوافع تكل املطالبمت

ّثريا ما شدد اخلرباء ووو .82 سةك نا يـة لـزايدة ا ناء اخلـاص ابلفحـص اإلداري كآ تعامل الا ياسات عـىل ا فـاضعو ا مل ل ســ ســتثسـ . لـ
ية الفكرية  ية حقوق ا مللكوذلكل، يويص تقرير مفو (CIPR)ض

ناء 94 يـة بـإدراج هـذا الا نا بدلان ا ياسات يف ا ث واضعي ا ســتم ل لـ لسـ
تقرير اهامتما خاص شأن الرباءات، ويويل ا يهنم  لمضن قوا ب هالبدلان اليتا ابن متل أن  ية أو من ا تج أدوية نو تج  نن تت حمل  .ع

نفعة )ه(  ملمناذج ا

سمى  .83 بدلان امحلاية ملا  ييح العديد من ا ل ّقل رصامة مـن أ، من خالل نظام للحامية يفرض رشوطا "الاخرتاعات الصغرية"تت
ن يــة ا تعلــق حبــاةل ا سني فــامي  يفاؤها للحــصول عــىل بــراءة ولكهنــا تــأيت  لــصتــكل الواجــب ا ن ي لتقتحــ ب سابقةســت ية ا لــا بة إىل .ع لنــسـ واب

رش متده ا ّالاصطالح اذلي  مل تعامال هو يع ند امحلاية، فإن املصطلح األكرث ا سـع الوطين  نفعـة"لسـ يعـة احلـال "ملمنوذج ا نـاك  ب، و بطه
ثل شارا  تعمةل لكهنا أقل ا ماصطالحات أخرى  ت نسـ تاكر : م تاكر وبـراءة اثنويـة وا بـبراءة قصرية األجل وبراءة صغرية وبراءة ا منفعـة ب

ية  .فقوبراءة توا

نـوع مـن امحلايـة .84 يذ هذا ا نطاق يف  ياسة العامة واسع ا بدلان حبزي  تع ا لو ل سـ ل تنفمت لل  5 و4 و1ورمغ أهنـا مـذكورة يف املـواد . ت
شأهنا يف املعاهـدة11و ية  ية الفكريـة، ال توجـد أيـة مـادة موضـو ية ابريس ومعرتف هبا كحق من حقوق ا بـ من اتفا ع مللك وتـرد  .95ّق

                                                           
ية الفكرية تقرير  94 ية حقوق ا مللكمفو  ].CIPR(] 2002(ض
ية ابريس ونص عىل أن 2 من املادة 2حتتوي الفقرة  95 ت من اتفاق تربس عىل إشارة إىل اتفا ق من األول وحىت الرابع من ليس يف األجزاء "ي

ية ابريس مهذا الاتفاق  ناء عىل اتفا بعض  ها جتاه ا قا حيد من الالزتامات القامئة اليت قد ترتتب عىل األعضاء  ببعض نص هذه .(...)"ل ت وال 
ية حرية وضع أنظمة  تجارة العا نظمة ا نفعة مما يرتك ألعضاء  يا محلاية مناذج ا لاملعاهدة عىل أية معايري د ملم ل مل ية ن ئة من حقوق ا مللكهذه ا لف

 .الفكرية
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تعددة األطراف نفعة أيضا يف معاهدات ملمناذج ا يف ادلويل للـرباءاتمأخرى  لتـصنثـل ا شأن الـرباءات96م تعـاون  بـ ومعاهـدة ا  97ل
ية للحامية يا موضو ها أية معايري د ية ابريس، دون أن توضع  عفضال عن اتفا ن ل  .ق

نوع .85 نظر إىل  تواب تنيل ها يف مجمـو يا يف هذا اجملال، ميكن  ع القوانني املعمول هبا حا تـنيتـصنيفل مثـل نظـام الـرباءات نظـام : ثن ا
سامت  ّونظام ا ثل نظـام الـرباءات، ميكـن للمـودع أن حيـصل عـىل حاميـة منـوذج ). ثثالية األبعاد(جمل متد نظاما  بدلان اليت  مويف ا تع ل

رشوط ذاهتا املفروضة يف نظام الرباءات يفاء ا نفعة اب لا نفعـة يف أن ئويكون الفرق الرييس بني نظام الرباءات ونظام منا. 98ستمل ملذج ا
ثـاين) ابملقارنة مع الفحـص املوضـوعي العـادي للـرباءات(وإجراء الفحص أرسع مدة امحلاية أقرص  نظـام ا ليف ا بدلان الـيت .ل لـ ويف ا

سدة يف شـلك ثـاليث األبعـاد  سامت، جيب لالخرتاعات املطلوب حاميهتا أن تكون  ّمتد نظام ا جمـّ جمل شاط .99)جمـّسم(تع لنـ ويكـون ا
تاكري ا شمل الاخرتاعات الـصغريةبالا متديد امحلاية  سمح  تملطلوب معوما أصغر ابملقارنة مع الرباءات مما  لي  ويالحـظ مـع ذكل .100ب

تعلـق ابلفحـص املوضـوعي بدلان فـامي  ية بـني ا ثا برية داخل هذه اجملموعة ا تالفات ا يبعض الا لـ ن ل لك  ويف القـانون األملـاين، لك .101خ
تقين واليت  تالاخرتاعات ذات الطابع ا تتع ابجلدة ونطوي عىل ل تاكريخطوة مت ناعي تعـد أهـال للحاميـة ةبا يق ا ّ وتكون قابةل  لـص للتطب

نفعة  رشوط املفروضة يف نظام الرباءات(ملمبوجب منوذج ا سـميويضع القانون أيضا رشط ، 102)لويه بصورة عامة ا  .103لتجا

بدلان كام ييل .86 يف رشيعات ا بة إىل موضوع امحلاية، ميكن  لواب ت ن تصسـ بعاد مطابقـة أوال،: لن يح حـاالت ا بدلان الـيت  ت ا سـتـ ت ل
يـة امحلايـة مبوجـب بـراءة  بعاد من أ شأن الرباءات، وتدرج يف تكل احلاةل إحاةل عامة إىل الا يهنا  نصوص علهيا يف قوا هلتكل ا ب مل تل سن

بق عـىل الـرباء بعاد ذاهتا اليت  توي أساسا عىل حاالت الا تطيف قانون الرباءات أو تدرج قامئة مفصةل  يـا. 104اتستحت بدلان نواث لـ، ا
شأن الـرباءات حـاالت حمـددة مـن  يهنا  بعدة من امحلاية مبوجب براءة يف قوا يف إىل احلاالت العامة من املوضوعات ا ّاليت  ب نتض ملست

                                                           
نفعة 96 هادات ا نفعة و هادات اخملرتعني ومناذج ا يف ادلويل للرباءات براءات الاخرتاع ابإلضافة إىل  ملشمل ا مل ن شي ش  .لتص
بات براءات الاخرتاع 97 شمل  رس لك إشارة إىل طلب حامية اخرتاع عىل أهنا  شأن الرباءات،  تعاون  طليف إطار معاهدة ا ت ب َّل هادات تف ش و

نفعة ية  هادات إضا ية للمخرتعني و للمإضا ف ش  .ف
نفعة  98 هادة ا نظام الفرنيس  ثال عىل ذكل هو ا ملخري  شل  .(certificat d’utilité)لم
ية 99 يا والعديد من بدلان أمرياك الال با يا وإ ثل إيطا نظام عدة بدلان ذات القانون املدين،  متدت هذا ا نا يم ن سـ ل تل  .ع
ساعدك 100 يف  تالكوس فوشل،  نفعة يف أورواب؟ ك ، عامل )?How Can Utility Models Help You in Europe(مل مناذج ا

 .48. ، ص100، العدد )1998(الرباءات 
ثال،  101 يا ميف الربازيل  يا وإيطا با نفعة الفحص املوضوعي، أما يف إ لشمل إجراءات احلصول عىل منوذج  ن سـ يشار (جيرى هذا الفحص فال مت

شرتط يا ال  تإىل أن إيطا بات الرباءاتل بة إىل  طل إجراء الفحص املوضوعي حىت اب  ).لنسـ
نفعة رشوط أقل رصامة؛  102 تاكرية ملتفرض عىل مناذج ا ته ابإلنلكزيية (efinderisher Schritt)بإذ أن رشط اخلطوة الا مج وتر

“inventive step” تاكري شاط الا نفعة أقل رصامة من رشط ا ب يف مناذج ا ن لمل ّ(erfinderishe Tatigkeit)ته اب إلنلكزيية مج وتر
“inventive activity”بس .  يف الرباءة نص الفرنيس واإلنلكزيي من قانون الرباءة ويف للوقد حيدث بعض ا تعمةل يف ا بارة ا لألن ا سـ مللع

ية ادلوية يه  لالاتفا تاكري”inventive step“ق شاط الا ب وترمجهتا ابلعرية يه ا ن  .لب
نفعمن اكن الغرض  103 نة ملنظام مناذج ا نذ مراحهل األوىل  يا  سـة يف أملا يد 1891من هرتقل الهنوض ابالخرتاعات الصغرية وتفادي   اخلاريج ملظا

ية واألهجزة املزنية، وذلكل ظلت  يدوية واآلالت الزرا لبعض األدوات ا ع ل سـمي رشوط "ل نظام األملاين)" ثثالية األبعاد(لتجا  .لجزءا من ا
نص القاعدة  104 بني،  تيف ا نفعة: ون الرباءات عىل ما ييل من قان2001لفل مبعد ما ييل من امحلاية كامنذج  نظرايت : يُست شافات وا لالا كت

ية؛  يب الراي ية واألسا ضا ل ية أو األلعاب أو األعامل والربامج احلاسوية؛ ) ب(لعلم يب أداء األعامل اذل بواخملططات والقواعد وأسا ن هل
يب  )ج( يوان ابجلراحمعاجلةلوأسا سم اإلسان أو ا حل  ن يوانج سم اإلسان أو ا يص اليت متارس عىل  يب ا يب وأسا حلة أو ا ن ج شخ لتل  .تطبل

يب؛  تعامل يف أي من تكل األسا بات املعدة لال تجات أو الرت بق هذا احلمك عىل ا لوال  سـ ي ن ّيط ك ناس ) د(مل ية أو األ با ناف ا جواأل ت ن لص
ي بااتت أو  تاج  ية إىل إ ية أساسا الرا يولو يات ا ية أو ا يوا حا م نج ن ب لعمل ن يات غري . واانتلحل يقة وا بق هذا احلمك عىل الاكنات ادل لعملوال  ئ قيط

ية؛ يولو يكرو ية وا يولو جا بج مل ية؛ ) ه(لب بادئ األخالقّولك ما خالف) و(لتجميلواإلبداعات ا نظام العام أو  م ا  .ل
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يـق  متدة مـن  نفعة، إما ألهنا  بعدة من امحلاية كامنذج  تطباملوضوعات ا مسـ م سـمي رشط "ملست   أو ألهنـا مـن105")ثـاليث األبعـاد(لتجـا
بقةحاال بعاد اخلاصة ا ملطت الا نفعةست  .106 فقطمل عىل مناذج ا

رشوط  .87 يفاء ا يـارا محلايـة الاخرتاعـات الـصغرية الـيت ال ترتقـي ال نفعـة  بار نظـام منـاذج ا تفامه العام حول ا لـورمغ ا مل ت تل سـخ ع
بقة أو حول م رشوط ا بدلان إزاء ا تالفات عديدة فامي بني ا ناك ا ملطالصارمة للحامية مبوجب براءة،  ل ل ّويعـد رشط اجلـدة . غزاهـاخه

هـوم اجلـدة يف  بدلان بطريقـة تـاكد تكـون مطابقـة  يـة ا بقه أ هوم  ملفثال يف أغلب احلاالت رشطا من رشوط امحلاية وهو  مف لـم ب غلتط ّ
ية(الرباءات  بقه بطريقة أقل رصامة، أي ال شرتط يف اجلـدة سـوى أن تكـون )ملأي اجلدة العا بدلان  ت، ورمغ ذكل فإن بعض ا تط ل

 .107حملية

رشوط املطلوبةلويس .88 تاكري من ا ل الطابع الا بـق 108ب تلف عـن ذاك ا بدلان لكن مبعىن  بق يف العديد من ا ملط، وهو  خم ل ّمط
نظام األسرتايل.109عىل الرباءات ثةل عىل ذكل ا ل ومن األ يـق 2001ففـي . م يا  ب، بـدأت أسـرتا تاكر"تطل ليحـل " بـنظـام بـراءات الا

سابق للرباءات الصغرية نظام ا لحمل ا يهنام هو رشوالف. ل برق الرييس  تجديدئ تاكري . لط ا شاط الا هدف هو وضع رشط أدىن  بوا للن ل
توسـطة، عـىل تطـوير  رشاكت الصغرية وا ية، وال سـامي ا رشاكت األسرتا يع ا ثاين من نظام الرباءات من أجل  توى ا مليف ا ل ل ل شج ل تسـ مل

بدل ها يف ا ية وسو لاخرتاعاهتا الرتا ت  .يقمك

نفعة سـامت هم .89 ملونظام مناذج ا بدلان ممـا يقلـص املـدة ل ثـل عـدم فـرض الفحـص املوضـوعي يف العديـد مـن ا ّمـة أخـرى  لـ م
تـايل الـرمس اإلداري ورمس احملافظـة بات وخيفـض اب تغرقة يف معاجلة ا لا لطل ّسـ نـاك حـاالت يكـون فهيـ. مل يـا ويف هو عا الفحـص طو

نازع  باراي يف حال  تأخرى إ الـيت تكـون أقـرص معومـا ابملقارنـة مـع نظـام  110وفرق آخر همم هو مـدة امحلايـة). نفاذإاعرتاض أو (ج
 .الرباءات

                                                           
تعلق ابالخرتاعات األهل للحامية  105 نص قانون الرباءات عىل ما ييل فامي  ثال،  ييف الاحتاد الرويس  ي نفعةم تعلق : مكامنذج  متع أي حل تقين  يمت

نفعة  ته منوذج  مهاز ابمحلاية  بصف نص القانون عىل ما ييلويف ب). 1351من املادة  1الفقرة (جب يوندا،  نفعة أي حل جديد : ل ميعد منوذج  ّ
به ادلامئ نائه أو تر يد ذي طابع تقين ويؤثر يف شلك اليشء أو  يو كب شأن مناذج ا. مف يك  بويف قانون ا تاح امحلاية ملا ييلملكسـ تنفعة،  : مل

تلفة يفة  يح و ياء واملاعون واألهجزة أو األدوات اليت  خماأل ظ ت يري تشـ يجة  تغ انطالقا من أجزاهئا ومكوانهتا أو مزااي انطالقا من فوائدها،  لن ت
ها،  يهتا أو  ها أو  شلكيف تريهبا أو  ن مي بت  . ...تنظ

بعدة من  106 ية ا يا يات أو مواد ا تثل ا سم ئ مي مللعمل بدلانلك  .لامحلاية يف فوانني بعض ا
نون 107 شأن ا نغاراي  لفقانون  ب  .ه
شأن الرباءات عىل ما ييل1351 من املادة 1تنص الفقرة  108 نفعة رشيطة أن : ب من قانون الاحتاد الرويس  منوذج ا ملنح امحلاية القانوية  ن لتم ُ

نا ألي رشط آخر ناعي؛ وال ذكر  يق ا هيكون جديدا وقابال  لص يا ا، كام هو للتطب سلفادور و يالروس وا ثل  نحلال يف بدلان أخرى  يم ل كب
يك  .ملكسـومالزياي وبامن وابراغواي وا

شأن الرباءات عىل ما ييل) 4(7تنص املادة  109 يا  بمن قانون أسرتا شاط : ل نطوي عىل  نألغراض هذا القانوين، يعد الاخرتاع عىل أنه  ي ّ
سابقة،  ية ا نا ية ا ندما يقارن حباةل ا تاكري  لا ع لص ن ع نة ويف ضوء املعرفة العامة لتقب نظور أي خشص من أهل ا ملهإال إذا اكن الاخرتاع، يف  م

شائعة تلف عن أنواع املعلومات احملددة يف الفقرة لا ية، ال  بل اترخي األولوية ملطالب امحلاية ا يق الرباءة  خي يف جمال  ن ملعب إال يف ) 5(قتط
ية يف  سامهة موضو ها  ست  عجوانب  م لي بق عىل الرباءة العادية، وا. الاخرتاعتنفيذ ل تاكري ا شاط الا تجديد وا ملطلفرق الرييس بني ا ب ن لل ئ

يذ الاخرتاع،  ية يف  سامهة موضو يان الاخرتاع  تنففامي عدا رضورة إ ع مب تجديد عىل املعرفة العامة حبد ذاهتات ّهو أال يقوم ا شرتط أن . ل يوال 
ـي سابقة يه. هييكون الاخرتاع غري بد ية ا لوحىت وإن اكنت ا بارها لتقن ها وا شرتط الاطالع عىل املعلومات و تني، ال  ت ذاهتا يف احلا ف ي عل هم

ية  لتقنيدة للعمل يف ا يةمف ية ا نا نا ع  .ملعلص
بدلان  110 نوات، لكهنا قد تطول أو تقرص10لمدة امحلاية يف العديد من ا تجديد مرة أو . سـ  يا للحامية قابةل  بدلان عىل مدة د للونص بعض ا ن ل ّت

تجديد ملدتني حتد لك . ّددّمرتني حبد أقىص حم نوات قابةل  ست  يا مدة أوىل للحامية  ند والربتغال وروما ثال، تضع ات يل ا ّوعىل  للّ سـ ل ن يل مل بس
تني تجديد ملدة . بسـنواحدة مهنام  نوات قابةل  تان ويالروس مدة حامية أوىل مخلس  تان وقرغزي يح اكزا للو سـ ب سـ سـ خت نوات3ت با ما . سـ  لوغا

تجاوز مجموع تكل املدد  نوات10لكها يال   .سـ 



CDIP/5/4 

- 27 - 

تصدي للقضااي الـيت  .90 ياسة العامة من أجل ا نفعة كأداة يف ا نظام مناذج ا تعانة  لوميكن الا سـ مل ب بدلان يف تلسـ هـا بعـض ا لـوا هج
شأن الرباءات يهنا  بياغة قوا سري رشوط نظـام الـرباءات قـد يـؤدي . نص تقد بعض املعلقني أن اإلفراط يف  يـو إىل كـرثة الـرباءات تيع

تالك املعارف بذة يف ا يطة وزايدة غري  ما ّ حم نـه أساسـا . لبسـ هـدف  تفكـري يف وضـع نظـام يمكـل نظـام الـرباءات يكـون ا موميكن ا ل ّ ل
رشوط الـرباءات توايت املالمئة  يص ا يني و تكرين ا ياجات ا تجابة ال لـالا سـ ختص حملل ب ت ملسـ مل ميـني مه اذليـن . ح تجـارب أن ا ملقوبـني ا ل ّت

هايسـتعملون  بدلان اليت  نفعة يف ا تتيححامية مناذج ا ل  .111مل

 ]ييل ذكل املرفقان[

                                                           
بات الرباءات 111 نفعة، عىل عكس  بات مناذج ا ميني مرتفعة يف العدد اإلجاميل ملودعي  بة ا طليالحظ أن  مل طل ملقسـ نة . ن سـوبني أرقام   2007ت

ميني بات ا ية  تا سب ا ملقا لطل ل ل يا % 98.4والربازيل % 98.6كوتريا % 99.3الصني : لن هورية كوراي % 98.2نوأوكرا والاحتاد % 97.9مجو
يا 95.2الرويس  يك % 91.8مب وكولو يا % 85.7ملكسـوا ياابن % 82نوأملا  %.81.4لوا


