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

  األمانةمن إعداد

ية  .1 تو شات حول ا نا ياق ا صيف  ل ق مل ية يف ا6ورة 14سـ سادسةلتمن من جدول أعامل ا ية لا ية وا ية  نة ا مللك  من ن لتللج ملع
نة(الفكرية  نعقدة يف الفرتة من ) للجا يف، 2011 نومفرب 26 إىل 22ملا ست جبن  بPانلمتا تب  األعضاء منلا ملك ا

ية  نظمة العا لا6ويل  مل بو(لملكية الفكرية للم يع )يالو سة مواطن مرونة DCIP/5/4ثنطاق الويقة سـ تو شمل  مخ  لت
 .جديدة

سةرونةامل مواطن ثتعاجل هذه الويقة .2 ية اليت امخل ا لمت اإلضا بPان األعضاءاهتسـف  .ل ا

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .3 للجإن ا
ها فقمبضمون هذه الويقة ومرا  .ث
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    معيلمعيلمعيلمعيلملخص ملخص ملخص ملخص     أوالأوالأوالأوال

ية الفكرية  .4 ية وا ية  نة ا ست ا مللكا من ن للج تمت لل نة(ملع نعقدة) للجا سادسة ا ملخالل دورهتا ا  30 إىل 26 يف الفرتة من ل
يف، من األمانة 2010أبريل  نواهنا  CDIP/5/4ثالويقة  مراجعةجبن  تعلقة لرباءات يف "عو ملمواطن املرونة ا

ش يذها ا تعدد األطراف و لتاإلطار القانوين  نفت مييـم يد الوطين واإل قلريعي عىل ا ثالويقة وقد مت تقدمي . "لصع
CDIP/5/4 Rev.، توي نعقدة تل ،ثاجعة من الويقة مرصيغةحت اليت  سادسة ا نة خالل دورهتا ا ملنظر فهيا ا ل للج

 .2010 نومفرب 26 إىل 22يف الفرتة من 

نة، الويقة و .5 سادسة  ثقدمت األمانة، خالل ا6ورة ا للج نواهنا CDIP/6/10ل شأن  "عو بل  ببر¼مج العمل ا ملق
ية الفكرية نون "أ"ثوتقرتح الويقة يف جزهئا . راجعهتا يك يقوموا مبلمندوبنيل، "مللكمواطن املرونة يف نظام ا  ملعا

تمت دراسـهتا"العمل يف جمال الرباءات" سائل اجلديد  ل، قامئة من ا  .مل

نة، أعدت األو .6 ّبعا اللÄس ا للج سة مواطن مرونة لمانة دراسـهتا األوية حول ت األخرى املذكورة، ويه عىل مخلا
توايل ية : لا لالفرتات |تقا نح الربان موإماكية  شف ن تعلقة  يعة ومواطن املرونة ا لكءات يف املواد املوجودة يف ا مل لطب

تعلقة لفحص املوضوعي وو يملاجلوانب ا نا تعاقدية ا نود ا ية من ماكتب الرباءات عىل ا تلقا فالرقابة ا مل ل ب ئ سة لل نا فة  للم
ش سابقة حول مواطن امل. ةوعرـملا متدت يف الويقة ا باع نفس املقاربة اليت ا لوقد مت إ ث عت رونة، ونقصد ّ

CDIP/5/4 ،Çنظر يف عدد غري حصـري يعينوذ ت أن الويقة  تصف ث ف من مواطن املرونة يف جمال الرباءات، 
هوم لك موطن، وتّطوت بPانال معرضمفر  ها يف عدد هام من ا لحق وجداول تعكس األحاكم القانوية اليت تقا  .بلن

تق و .7 سة أجزاء  سـسم هذه الويقة إىل  مخ ث منق  :ت

بPانعىل اّويركز ول اجلزء األ توفرة  ية ا لللفرتات |تقا مل ل يق ن ية من أجل  تجارة العا نظمة ا ب األعضاء يف  مل تطل م
تجارة من حقوق ا|تفاق  تص   مللكحول اتفاق اجلوانب ا ل  هذا اجلزء، ّويقدم). ياتفاق تربس(ية الفكرية مل

تلفة  ية ا يحا للفرتات |تقا خلصوص، تو© ل ن توى منوّأوال ،لتطبيق |تفاقض سب   ّ سـ بPان األعضاء،مح  مث ل ا
سب  يا  ح} توفر فهيا براءات يف زمن ل ةرباءباية امحلن تتجات يف قطاعات مل تكن  نظنفاذلمن ية  م اتفا تجارة ق لمة ا

ية  . ملالعا

ثاين و تعلقة بإماكية  ّقدمويلاجلزء ا سائل ا يحات حول ا نتو مل مل يعمنح الرباءات يف املواد املوجودة يف ض ة لطبا
بPان تخذه ا لواملوقف اØي  نح الرباءات يف املواد، اليت برمغ كوهنا ت تعلق األمر بإماكية  ندما  م األعضاء  ن ي ع

يهتا أو تريهبا ية من أجل عزها أو  ية  يعة، فإهنا ختضع  كموجودة يف ا ن لعمل نقب تل تق  .لط

ثالث و شف وإىل املزيات اليت يلعلPور اØي يوشري لاجلزء ا متدهتا لكبه ا انني الرباءات لضامن تأدية هذه قو عا
يفة شف عليس Øا .ظالو ل طلب احلصوخيضع à مودع  هو رشط بل ن اخرتاع يف حد ذاته موطن مرونة،لك ا

باع طريقة مرنة،  ، من ذÇ، ميكنلرمغلكن . ة اخرتاعهصل عىل براءعىل الرباءة، يك حي هوامش تنفيذتبإ اليت  لا
تعددة األطراف  متركهتا املعاهدات  نظامم ،فتوحةم ية لوصف رشط  األفضل ولثل رشط ا يق كآ لإيداع اكئن د ق

تق يكوناخرتاع  يق أو ا شـذÇ الاكئن ا6 نهاقاق ثل الم  بPان م، ويف الهناية،  بقت هبا بعض ا لطريقة اليت  ط
يني  ية  شفا بإجراءات ا لتف يةمنشأل  .ث املوارد الورا

يوعا معلومات حول حفص الرباءات، مع تّيقدماجلزء الرابع وو يوتضمن هذا اجلزء . شـقدمي موجز ألكرث األنظمة 
يقات بPانلتعلكذÇ عىل عدد من ا تاحة  تعاون ووسائí ا لل حول طرق ا مل بحث ،ل يام  ل اليت ترغب يف ا لق

ت تغلب عىل الصعوت اليت  تولفحص املوضوعي، قصد ا يقات حولل همة، وأيضا  ثل هذه ا تعلضمهنا  مل  الطريقة م
بPان األعضاء،نفيذتاليت مت هبا  يارات يف بعض ا ل هذه ا  خل

تطرق إىل وص نص عىلياجلزء اخلامس و ّف بعض قوانني الرباءات اليت  ية من ماكتب الرباءات  ت تلقا ئالرقابة ا ل
تعاقدية  نود ا لعىل ا رشوعةّاليت تعد لب سة ا نا ية  ملنا ف للم ف  .م



CDIP/7/3 

4  

ثاينأحلقو .8 ل هبذه الويقة املرفقان األول وا ية ذات فأما املرفق األول، ف. ث ية واإل ميتوي عىل أحاكم القوانني الو ن قليح ط
ن. الص  ثاين  ّوأما املرفق ا يص نارص ف فل نا من  ععددا  ّمواطن املرونة املذكورة أعاله واليت تعد نقطة بداية هذا معي
سائد عرب العامل فإّ أن القوانني موضوع ا6رسورمغ. العمل ثل الوضع ا ل  يع القنه مل يكن إلماكن ّمت مجمض  وانني عىل ّ

يف ألمانة  وميكن ل،اإلطالق بلتضأن  ها ا ملقتó املعلومات يف  بتمعل  . يف ذÇ األعضاءلبPان اغ، إذا ما ر

ية ُق .9 تو سابقة، يف إطار ا صدمت هذه الويقة، كام هو شأن الويقة ا ل ل ث ث ية 14ّ نصلتمنمن جدول أعامل ا ّ، اليت   عىل ت
بو أن  يةّعىل ذمةيتضع الو نا بPان ا م ا ل بPان األمهنو، ل شأن ً خاصة،منواّقل لا ا شورهتا  ب   مواطن املرونة يف نفيذتم

 . ان|تفاع هب وفهم مواطن املرونة املذكورةياتفاق تربس و
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يا يا} يا} يا} ية    نننن} يةالفرتات |تقا يةالفرتات |تقا يةالفرتات |تقا لالفرتات |تقا لن لن لن     ن

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة      - أ

بPان .10 نظمةلعىل ا يذم األعضاء يف  ية  تجارة العا تنف ا مل ته املعي األحاكم اليت حيوهيا اتفاق تربسل بل أجل  ضبط  اهدة ق
يوم اØي يوافق øرخي نفاذوهو  يةلا تجارة العا نظمة ا مل اتفاق  ل بار للصعوت اليت قد تعرتض عتوأخذا بعني |. 1م

بPان يذلا تعلق   ùتنف األعضاء ف يةنص |تفاق عىل هذه األحاكم، بي تقا ل مجموعيت فرتات ا ة أوىل، فرتة مجموع: ن
ية عامة تقا لا يزي  أساس عىلن توsلمت ا بPانمسـبني  تلفة  منو ا للت ا © يةل بق حصـرs عىل ن األعضاء، ومجموعة } تنط 

 .جمال الرباءات

تعدد األطراف     - ب رشيعي  تعدد األطرافاإلطار ا رشيعي  تعدد األطرافاإلطار ا رشيعي  تعدد األطرافاإلطار ا رشيعي  مممماإلطار ا     للللتتتت

زم أي من يل ، ال4 و3 و2عاة أحاكم الفقرات مع مرا: "يمن اتفاق تربس 65فقرة األوىل من املادة طبقا لل .11
يق أحاكم  ي|تفاقبتطباألعضاء  بل انهتاء فرتة ز من  تجارة ق نظمة ا نة واحدة تيل øرخي نفاذ اتفاق  لة عامة مدهتا  مسـ

ية تارخي " .ملالعا يذ  ية حزي ا تجارة العا نظمة ا بونظرا 6خول اتفاق  مل نفل ناير 1لتم تعلق  ،1995ي  ملفإن هذا احلمك ا
تارخي   íـى أج يذ اتفاق تربس قد ا ببفرتة  نهت ي ناير 1تنف  1996ي 

ية من  .12 ثا نغري أن الفقرة ا ية يحيق أل"ه ّ توحض أنةملذكور ااملادةل نا بPان ا م من ا ل يق األعضاء ل تطبتأخري øرخي 
سـ� هو حمدد يف الفقرة  يه". 1حأحاكم |تفاق احلايل،  يت ، علو يةحظفقد  نا بPان ا ما ل  نفيذتمتديد يف فرتة ب ل

ناير 1ياتفاق تربس إىل øرخي  ية و .2000ي  ية العيه فهذه الفرتة اإلضا لالفرتة |تقا ي|فرتة ال وأما. امةن لتقا  ةن
ية، لا ية بPانلامتتع هبا تفنثا نا ما نح وتكفل ،  عضاءاأل ل تج"متأخري  يا اليت " للمنحامية برباءة  نولو جيف جماالت ا لتك

يق اتفاق تربس،  يمل تكن جد قاب  للحامية عىل أراضهيا، يف زمن  تطب نوات لوطوهاّ ية سـ مخس  تايل (فإضا لو
يذ نطقة قد انهتت اتف حمكتنفتكون فرتة  ملاق تربس يف تó ا تارخي ي ناير 1ب  شمل يف و. 2)2005ي  ياحلاالت اليت 

ية،  ية الزرا يا تجات ا ية وا تجات ا6وا بعاد من امحلاية برباءة ا ع| ئ مي ن ئ ن لكس مل مل  موطن املرونة اليت توفرهرتافق يت
نح  ية قصد تأخري  مالفرتة |تقا ل تجاخرتاع براءات "ن بات 3وضع نظام إلزاماالت، بيف هذه ا�" ملنا طل إليداع 

 Çية، وبذ ثا ية ا ناء تó الفرتة |تقا ية، أ ية الزرا يا تجات ا ية وا تجات ا6وا نالرباءة  ل ل ن ث ع ئ مي ن ئ لكن مل رخي  øيبقىللم
بات وتريب أولويهتا تإيداع ا تايل ميكن ف؛  عىل حاàلطل ية للحامية برباءة ل بليق معايري القا نادا تطب تó إىل ستا

نظامو. توارخيلا ندوق الربيدي" امس  حيمللهذا ا نظام مواز وجيب . 4"لصنظام ا ندوق الربيدي  تكامل ا ٍا ب لص سـ
سويق احلرصيةخاص حبقوق   .5لتا

                                                           
ية عىل ا 1 تجارة العا نظمة ا بق øرخي نفاذ اتفاق   ،Çملناء عىل ذ مل ل نط مب هاي  .لنضمني اجلدد 
تجات"ينطبق هذا احلمك فقط عىل  2 بعاد "ملنبراءات ا بق عىل أي ا تعامالت، واليت  نع أو ال تعلقة بطرائق ا شمل أي براءات  ت، فال  سم نط سـ لص تي ّ

ية(يمن امحلاية برباءة اكن جيري به العمل يف نفاذ اتفاق تربس  تجارة العا نظمة ا ملويس اتفاق  ل م تاذ ). ل اجلامعي جوزيف سرتاوس، يف سـوقد ذكر األ
نوان  نة "مواطن املرونة يف نظام امحلاية برباءة"بعحمارضة  يف يف  سـ، خالل ندوة الوبو،  ن بعاد من امحلاية برباءة، أن يف 2007جبي تعلق ال  ùست، ف ي

بقت اتفاق تربس ومن مضن  يالفرتة اليت  ية ريس قامت 92سـ تجا49ق دو عضو يف اتفا بعاد   ن دو مس ية وت تجات 35ئت دوا بعاد   ن دو مس ت
ية و ية و22ئغذا يا تجات  بعاد   ئ دو مي ن كس م يقة9ت نات د بعاد اك ق دول  ئت  .س

تجارة ا6وية  3 نظمة ا ناف يف  ئة | لقرار  ل ت مي ئ سـ ية)1997(ه تجات الزرا ية وا تجات ا6وا ند  ية امحلاية برباءة يف ا ع، يف  ن ئ ن ه ملقض للم تقرير فريق . ل
تجارة ا لنظمة ا ية رمق م ية رمق WT/DS50/Rمللعا تجارة العا نظمة ا ناف يف  ئة | مل وتقرير  ل ت مي ئ سـ  .WT/DS50/AB/Rه

ّنص 4 ية ي من اتفاق تربس عىل أن 70املادة  من 8 الفقرة ت تقا تع بفرتة ا بPان اليت  لا ن مت تجات 2005سـنة (تل ية وا تجات ا6وا ن للحامية برباءة  ئ ملن للم
بة  ية  ية والزرا يا لا سـ ع ئ لنمي نة لك ية و نا سـبPان ا ل بPان األقل منوا2016مل بة  ية  تجات ا6وا  ّ لل سـ ئ نن عىل الرمغ من أحاكم اجلزء ) أ(: جيب علهيا) لللم

سادس، أن  بارا من øرخي ّتوفر،لا ً ا يةنفاذعت تجارة العا نظمة ا مل اتفاق  ل بات إيداع من املمكن  جتعلائل وس،م هذه |خرتاعات؛الربطل  أن ) ب( لاءات 
بات، يف øرخي طبق عىلت ية يل |تفاق احلانفاذلطل هذه ا نص علهيا |تفاق احلايل كام لو أن هذه املعايري اكنت امحلاية برباءةبل معايري قا سـ�  ي  ح

بP العضو، أو إيداعتطبق يف øرخي  بات يف ذÇ ا ل ا ية إيداعøرخي تطبيق لطل بقارباءبمنح امحلاية ) ج(  الطلب؛سـبقأ تداد  التفاق احلايلل طة  معىل ا
لية مدة رسsن مفعوها تداء بق سب ا ب، و بات وفق أحاكم املادة إيداعمن øرخي حي شئ مبوجب .  من |تفاق احلايل33لطل ا نظام اØي أ نوسمى ا ل ّي

ندوق الربيدي، نظرا ملا يف ذÇ من إشارة  بات براء" لصندوق بريدي"لصهذا احلمك، معوما، نظام ا تلقى  شاؤه  طلجمازي مت إ ي ّن ات |خرتاعات يف ل
]تابع احلاشية يف الصفحة التالية[  
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بPان من ا66  من املادة1ّوتقر الفقرة  .13 لتفاق تربس، فù خيص أقل ا ّ بات  "ّه أن،ّ منواي ياجات وا تطلنظرا لال ملت ح ً
ية واإلدارية اليت تعاين مهنا، وحاجهتا للمرونة خللق ّمنو اءلبPان األعضّ ألقل ااخلاصة تصادية واملا بات | لا وا ق لعق ً

مترار، ال ية قاب  لال نولو سـقاعدة  ج شرتط عىلتك يق أحاكم |تفاق احلايل، فù عدا ي  بPان األعضاء  ب هذه ا تطل
ية مدهتا 5 و4 و3املواد  بارا من øرخي ا10من، لفرتة ز نوات ا ب  ت تطسـ لع  ."65 من املادة 1يق احملدد يف الفقرة ً

بPانيتربس، من طرف   أحاكم اتفاقنفيذلتويعين ذÇ أن األجل األويل  تارخي  األعضاءًاّ منوّ األقللا ـى  ب قد ا نهت
متديد يف تó الفرتة إىل حدود . 2006يناير  1 ية اليت 2013ل يويو 1لوقد مت ا يدين بذÇ من الصال ح،  مسـتف

ية الفكريةاجلحيتفظ هبا جملس  تجارة من حقوق ا تص   مللكوانب ا ل بقا للفقرة األوىل من املادة مل  التفاق 66ط 
نح موجهبا ا�لس متد ميتربس، واليت  ية املذكورة ي ليدا للفرتة |تقا بPانبناء عىل طلب"ن يه يقدمه أحد ا ل و  ج

 ." األعضاءًاّمنو ّاألقل

بPانواكنت  .14 يني يف جمال األدوية  إضإجراءينّمنوا موضوع ّاألقل  لا نا أطول يفا لتيحان ز م  من 7 و5 الفقرتني نفيذت
نادا 2002ن، الصادر يف يويو يتربسقرار جملس فهو اإلجراء األول وأما . ياتفاق تربس فقرة األوىل من الىل إست، ا

ية، ال": ما ييلّي نص عىل  واØ،66املادة  تجات ا6وا ئفù خيص ا ملن شرتط عىلّ بPاني  ً منوا األعضاءّ األقلل ا ّ 
ثاين من اتفاق تربس أو  من 7 و5تطبيق الفقرتني  ياجلزء ا نة إنفاذل ها هذه الفقرøن إىل حدود  سـ احلقوق اليت  متنح

تعلق تفاق تربس والصحة 7تنفيذ الفقرة هو الغرض من هذا القرار و ".2016 ي من اإلعالن الوزاري ا ّ مل
ية، ا نةØي مت اعÄدهمالعمو بPانملعاجلة ا©، 2001 سـ 6وحة يف  لاوف اليت عربت عهنا هذه ا  األعضاء يف ما ّ

ية شالك الصحة العمو متعلق  مب تواه قرار ا�لس العام . ّي ثاين اØي ا حأما اإلجراء ا ل تارخي ّ بلرتبس  ل يويو 8ي
بPان األقل منوا من |لزتام لفقرة فهو ، 20026 ًإعفاء ا ّ تايل ال 70ملادة  من ا9ل بPان  عىلجيب ل؛  ّاألقل منوا لا ّ

بل سويق  قنح حقوق ا ّم ّسه احملدد يف تارخي لا لت سابق نف ناير 1(لاإلجراء ا سري عديد ). 2016ي  بقا  تفو لط
ندوق بريدي رشط إدراجاملؤلفني، ال جيب  شاء نظام  صإ ثاين املذكورن ب، وناء عىل ذÇ جيب 7ل مضن اإلعفاء ا

بP من ندوق بريدي إذا اكن ا شاء نظام  لإ ص ية ن تقا يدين من فرتة ا ل ا ن يةتملسـتف تجات ا6وا ئتعلق محلاية برباءة  للمن ّ. 

يد الوطين  - ج رشيعي عىل ا يذ ا يد الوطينا رشيعي عىل ا يذ ا يد الوطينا رشيعي عىل ا يذ ا يد الوطينا رشيعي عىل ا يذ ا لصعلصعلصعلصعا ت تت تت تت للللت نفنفنفنف  لللل

ية،  .15 نا بPان ا تقدمة وا بPان ا بة  م ل ل مل لل ناك حاجة إىل لنسـ بدو أن  هال   لكألن  هذا العمل، نظرا  يفتعمقلمزيد اي
تعت ية اليت  متالفرتات |تقا ل بPا هبان تايل .  قد انهتتنل تó ا بPانّميكن الرتكزي عىللو ً منواّ األقلل ا ّ. 

تحدة  .16 ّتضم قامئة األمم ا مل يهنا 48ّ ب بPا أقل منوا، من  ّ ية33ّ تجارة العا نظمة ا مل بPا عضوا يف  ّل ّ هام مهنا ، قام جانب8م
يهنإلشعار ب بقا بشأن انقوا ية الفكرية،  ل ا ط ّية اإلشعار اليت نصت علهيا مللك ّ ية من املادة عمل ثا ّالفقرة ا ن  من 63ل

فرتات  الخبصوصو. 9معل |تفاق خالل مراجعهتا يتربسمساعدة جملس اليت هتدف إىل ياتفاق تربس، 
                                                           

يام لفحص املوضوعي  ند ا بار  بات بعد حتديد øرخي إيداع الطلب اØي يمت أخذه بعني | ية، وحيفظ تó ا ياء الزرا لقجماالت األدوية وا ع ت لطل ع عمي لك
ية لبعد انهتاء الفرتة |تقا  .ن

ندوق الربيدي، حيصل صاحب ال 5 تعامل نظام ا لصندما يودع طلب حامية برباءة  سـ تج، ع سويق حرصية ÇØ ا نطلب عىل حقوق  ملدة مخس "ملت
بP العضو، اعÄدا عىل  ها يف ذÇ ا نح براءة اخرتاع أو رفض  بP العضو املعين أو إىل حني  سويق يف ا يص  لنوات بعد احلصول عىل تر م ل ت نحسـ م لخ

تج املعين،  ية، للمنأي األجلني أقرص، رشيطة أن يكون قد مت إيداع طلب امحلاية برباءة  تجارة العا نظمة ا مليف بP عضو آخر، بعد øرخي نفاذ اتفاق  ل م
بP العضو اآلخر سويقه يف ذÇ ا يص  تج واحلصول عىل تر نح براءة |خرتاع ÇØ ا لومت  ت بن خ  ).ي التفاق تربس70 من املادة 9الفقرة " (ملم

6 WT/L/478. 
تاد  7 ثال أو نكانظر  ت–م ية ا تجارة وا سـ املركز ا6ويل  من مللل ية"دامة، لت تاب املرجعي لرتبس وا لتمنا ي  "لك
)Resource Book on TRIPS and Development( ،720. ، ص2005، مطابع جامعة اكمربدج. 
ية  8 هورية الكونغو ا6ميقرا يا الوسطى وشاد و هورية أفر بودs والرأس األخرض و نافاسو وبورندي و نني وبور طأنغوال ونغالديش وا ت مك ي ب مجب يق مج ك ل

بويت وغ يجيو ساامبا يا  يا و ي و ي بي ن غن نغال وغ يجر ورواندا وا بال وا يامنار و يق و يا وموزا تا شقر ومالوي ومPيف ومور سوتو ومد سـ وهاييت و ن ن ب ن ي غ لي ل ي م م ل
يا ندا وز يا وتوغو وأو يوين وجزر سلùن وتزنا بوسريا غ ن  .   مل

ية  9 تجارة العا نظمة ا ملانظر ويقة  ل  .IP/C/W/543مث
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يف ية، ميكن  ن|تقا ل بPان تصن متدت "1": ّمنوا اكآليتاألقل ل ا ية اليت ا تجارة العا نظمة ا بPان األعضاء يف  ع ا مل ل مل
تعلقة هبا، اليت ناألحاكم القانوية حول امحلا سائل ا ّية برباءة وا مل ية تتالءممل بل أجل الفرتة |تقا ل مع اتفاق تربس،  ن ق ي

ية  "2"العامة؛  تجارة العا نظمة ا بPان األعضاء يف  ملوا ل ية العامة؛ اليت مل لتع لفرتة |تقا ن بPان  "3"ّمت األعضاء لوا
ية  تجات دوا ية  تفادت من الفرتة |تقا ئاليت ا ن ل ن سويق احلرصيةمبا(للمسـ  ).لت يف ذÇ اإلعفاء من حقوق ا

بعضفù خيص ا�موعة األوىل، و .17 نة بإن  ليقول ا بPان ّ، لك2006سـوصول أجل  ّمنوا األعضاء يف األقل ل ا
ية تجارة العا ملنظمة ا ل يا، قد سـتكون م نازلت 10"ملكية الفكريةلل أنظمة حامية ّنصت عىلمعل،  تكون هكذا قد  ت،  ف

ية و. لية العامةنعن الفرتة |تقا ية  نظمة اإلفر ية األعضاء يف ا بPان اإلفر للملكنذكر عىل وجه اخلصوص ا يق مليق ل
نخرطة يف الفكرية بقا  ية العامة، نظرا ألهنا قد اكنت  يا عن |تفاع من الفرتة |تقا نازلت  م واليت  سـ ل ن ن ن مت مض

ية  قلمينظومة إ بقا ملعايري ممأøحتم ية الفكرية،  ط رشوطا محلاية ا نص علهيا اتفاق تربسمللك تó اليت  ياث   ي ّأما . ل
يجدر Øكر أن بعضفù خيص ا�موعة ا ية  ّثا ف ن بPان ل ية بعد ّمنوا اليت انضمت إىل األقل ل ا تجارة العا ملنظمة ا ل م

ها، اكنت قد عربت رصاحة يف تقرير |نضامم  ملنفاذ اتفا ّ ية معوما، و|نضامم لق تجارة العا ملنظمة ا  وجه يرتبس عىلل
نوح بهتا يف |تفاع مبوطن املرونة ا ملماخلصوص، عن ر ن  .11غ

ثة، فقد اكنت  .18 ثا لوفù خيص ا�موعة ا بPانة مضنعديدبPان ل ية ل ا ، يف 25وعددها  ّمنوا األعضاء  األقليقاإلفر
متديد  يتربسقرار جملس اعÄد زمن  ية للحامية برباءة ّاألقل بPان للل لمنوا يف الفرتة |تقا ية ن ئتجات ا6وا  27(للمن
ثل تó امحلايةمسـبقا  أøحت، قد )2002نيويو  يد 12مقوانني توفر  تقرير اØي أعده ا سـ، كام هو مفصل يف ا لل ّ ّ

ية الفكرية نة حقوق ا مللكثورب  بPان اليت حتديد من الصعب لكن . 13للج يذ أحاكم تنص رصاحة عىللا تنف 
ية يف قوانني  تقا لا تع بفرتة األقل  بPانلا  من بني،الرباءاتن ية واليت  تجارة العا نظمة ا ّمنوا األعضاء يف  مت مل تل م ً ية ّ تقا لا ن

يةختص  تجات ا6وا ئا ي ،  إحدى 14مكبودs ّتعد ّيف هذا الصدد. ملن بPان األخرىمن عديد الفلقلتó احلاالت ا  لا
بPان مضن تجارة   قد عربتّمنواّاألقل ل ا نظمة ا لرصاحة يف تقريرها لالنضامم إىل  يةم نوي أن  عىل أهن،ملالعا تا ال 
ية ا حتميتضع  ّتجات ا6وا ئ نة برباءة حىتملن يوم إدراجّغري أن. 201615سـ  شائع ا له صار من ا نوع من قواعد ل ل هذا ا
نةمنتجاتنبعاد |تقايل محلاية ست| ية، ، ونعين هبا امعي  ئتجات ا6وا بPانشاريعميف ملن نظر فهيا ا ل القوانني اليت   ت

نظمةّ منوّاألقل تفاوض لالنضامم  ية أو تó اليت بصدد ا تجارة العا نظمة ا للما، سواء تó اليت انضمت إىل  ل مل ل م ً. 

ية،  .19 نا بPان ا مأما ا ل ل يةفقد ّ تجارة العا نظمة ا ية األعضاء يف  نا بPان ا ملبق وقامت لك ا ل ل ل مسـ ي تقربا، إلشعار ،م
ية الفكرية اخلاصة هبا، اليت نصت علهيا الف بار . 16ي من اتفاق تربس62 من املادة 3قرة مللكبقوانني ا عتوأخذا ال

تارخي ب ية قد انهتت  نا بPان ا ية  بأن الفرتة |تقا ل لل ل من ناير 1ّ بPان، 2000ي  رشيـعات تó ا لفقد متت مراجعة   ت
نيت  ي: 2001 و2000سخالل  بPان اليت انضمت  تسـمترب،  لمراجعة رشيـعات ا نظمة،ت ثا  للمحد سة ي جل يف 

                                                           
نغو وأوه،  10 تفادة "سـمو يةسـ| نا بPان ا ممن مواطن املرونة يف تربس من طرف ا لي  The Use of Flexibilities in TRIPS by" (ل

Developing Countries( سطس ية، أ تاكر والصحة العمو ية الفكرية و| نة حقوق ا غ،  ب مجل  .8. ، ص2005مللك
بال وتونغا 11 بودs والرأس األخرض و يثل  نم توايل الو}ئق : مك  WT/ACC/CPV/30 وWT/ACC/KH/21لانظر عىل ا
 .WT/ACC/TON/17 وWT/ACC/NPL/30و

يذ"اكرولني دير،  12 لتنفبة ا سفورد، )The Implementation Game" (لع  .71. ، ص2009ك، أ
ية"فيل ثورب،  13 نا بPان ا يذ اتفاق تربس من طرف ا مدراسة حول  ي لنف ل  Study on the implementation of the TRIPS" (ت

Agreement by Developing Countries( ،ية الفكرية نة حقوق ا مللك،   . 2001جل
ّنص املادة  14 بودي عىل أن137ت ّ من قانون الرباءات ا ية املذكورة يف املادة : "لمك تجات ا6وا ئا ّن ثىن من امحلاية برباءة إىل حدود 4مل ناير 1تسـت  ي 

بقا إلعالن املؤمتر الوزاري 6وحة حول اتفاق تربس والصحة ا2016 ي،  ية والصادر يف ط  ".2001 نومفرب 14ملعمو
بال وتونغا 15  .نيالرأس األخرض و
 .IP/C/W/543ثانظر الويقة  16
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يدةمراجعة  ية ّيف هذا الصدد، و. 17حو نا بPان ا بعض ا ية  تجارة العا نظمة ا مجاء رصاحة يف تقرير |نضامم  ل ل ل مل ل مل
ه ية، رمغ أن من  بPان ترغب يف عدم |تفاع من أي نوع من الفرتات |تقا ثة العضوية، أن هذه ا حقحد ل ن ن ل  اّي

Lيف زمن انضام Çيام بذ  .18القا

                                                           
 .IP/C/W/543ثانظر الويقة  17
يا واألردن و 18 سابقة وجور ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا تويا و يا وإ يا وكروا جأر ف لمج ل ن ن سـ ت هورية مو6وفا وعامن واململكة مين يا و تان وال مجقريغزي تف سـ
يت ¼مال يا و ية وأوكرا يه ا øسعودية و يعرية ا ن ي ي ل فب ن تó . لصب تعلقة  ية، ا تجارة العا نظمة ا توايل تقارير الفريق العامل املعين النضامم إىل  بانظر عىل ا مل مل ل مل

بPان  WT/ACC/GEO/31 وWT/ACC/807/27 وWT/ACC/EST/28 وWT/ACC/HRV/59 وWT/ACC/ARM/23: لا
 WT/ACC/OMN/26 وWT/ACC/MOL/37وWT/ACC/LVA/32  وWT/ACC/KGZ/26 وWT/ACC/JOR/33و
 .WT/ACC/VNM/48 وWT/ACC/UKR/152 وWT/ACC/TPKM/18 وWT/ACC/SAU/61و
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ثا ثا} ثا} ثا} نح الرباءات يف    لللل} نح الرباءات يفإماكية  نح الرباءات يفإماكية  نح الرباءات يفإماكية  ممممإماكية  يعةنننن يعة املواد املوجودة يف ا يعة املواد املوجودة يف ا يعة املواد املوجودة يف ا     لطلطلطلطبببب املواد املوجودة يف ا

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة  ----    أأأأ

ثريون بأن .20 لكسمل ا ّ يعة "ي بتجات ا لطن بارها موضوعات " م  للحامية مبوجب براءة، نظرا ألن تó أهالعتال ميكن ا
تعدى كوهنا جمرد  تجات ال  ّا ّ تمل يعة"ن نحيدث دون تدخل اإلسان "لطبمعل ا ّ . ،ÇØ سوابق ُأقر يفتبعا ل ا

ية يودا عىلطبيعةل بأن وجود مادة يف ا20نية واألحاكم القانو19ئالقضا نح براءة .  الرباءةهامنح ق يضع  مØا ال ميكن 
Çطن األرض، وكذشافه يف   خصائص جديدة ملعدن معروف أو ملادة ّةحال أي  هوكتملعدن جديد مت ا

يعة  تج ال(لطبمصدرها ا ية حتدث من عديد تنإذ  يولو يات  ية العضوية عن  يا ياملواد ا ب معل ئ طبمي ج بق ). عيالك ّو يط
ها  شا تة جديدة مت ا يقة أو  ثل الاكنات ا6 ية،  نظر مادة  ندما يكون موضوع ا نطقي  يل ا تح فنفس ا ب ق م تح ن ئ ل ع مل ل كل

يزي بني امجلاد لوحظوقد . ّيف الربية ية، وللمت أن ال حاجة  يق حلاملواد ا بة يف  بند الر غ يعة، قاعدةتطع تجات ا ب  لطن م
يعة اوضوعاتاملبل ألحرى بني  ن  ملب نع اإلسانوضوعاتشأ واملط ن من  ّوغين عن اØكر : ص أن يف هذا الصدد، ّ

ية امحلاية برباءة  ّأ ثاين من املتقتصـر هل نوع ا لعىل ا بول عىل نطاق واسع و. 21وضوعاتل  امحلاية برباءةتطبيق ملقمن ا
نع  يةصعىل طرائق  نات  ّتخدم اك ح ئ شـرط 22تسـ   عامة عىلتوتفق اآلراء، 23ّتوفر رشوط امحلاية برباءةتأن ب، 

يعةطرائقنإماكية حامية  ب عزل مادة موجودة يف ا تايل املقدمة الواردةوعىل ضوء . 24لطّ يق ا ل أعاله، سريكز ا لتعل ّ
نع حامية  من حامية املادة بدالعىل  .لصطريقة ا

باره أهال .21 عتإن احلد الفاصل بني ما جيب ا ّ ندرج مضن ّ ي للحامية لرباءة وبني ما جيب، عىل العكس، أن 
ية حامية |خرتاعات اجلديدة يف جمال | نظر يف  ند ا ية خاصة  سـي أ يفناء من امحلاية لرباءة،  كث ليك ع مه ت سـت

يا بيولا جنولو يه، رسيع ّتطورمن ال ا� يشهده هذا، ملا تك فتحدث  ي  تسـ تجات وخدمات جديدة  كحص  من
ية مكمجموعات معقدة وترا ياتّ هرية والتقن من ا ياء ا ثل عمل األ لكمي،  � ح نذ وقت م ية، و ندسة الورا يوية وا مياء ا ث ه لحل

يةيةتحديث، املعلوما يولو ج ا ه عىل|تفاقّويعم . لب ية جديدة و نات  تخدام اك ية يف ا يولو ثورة ا خلق أن ا ح ّج ئ سـ ب لل ا، ّ
نا، يف الوقت احلارض بل قرنني من الزمن، ،جممتعمتارس عىل  ية  نا ثورة ا تأثري اØي اكن  توى ا ق نفس  ع لص لل ل مسـ

ّندما غري تجات امجلادتó ت ع يع ا ثورة طريقة  نا ن ملل  .تص

                                                           
يا يف  19 يعة أمام احملمكة ا تجات ا ية، مت طرح قاعدة  تحدة األمر لعليف الوالsت ا ب ن لطمل م قضية رشكة بذور اإلخوة فونك ورشاكهئم ضد رشكة طعم يك

ية ضد مفوض . U.S. 127 (1948) 333، ؤهاكلو ورشاك بحوث الو ية رشكة تطوير ا ية يف  يا األسرتا ياق، قرار احملمكة ا ّويف نفس ا ن ل قض ل لعل طسـ ل
 . CLR 252 102) 1959(جلنة الرباءات 

ية وياكراغوا وأورو 20 هورية ا6و ييل وا تني والربازيل و ناسب أن نذكر قوانني األر نهبذا اخلصوص، من ا شـ ن يكمل نمجل نطقة األنديزميج  .مغواي وبPان 
يدين أ 21 تجارية  نة الرباءات والعالمات ا سـية مفوضة  ل جل     .U.S. 303 (1980) 447. 136-79شااكرريت وآخرين رمق . ّدsموند ضد أ¼ندا م. ّقض
ية الفكرية"رشمان، . بنتيل وب. ل 22 سفور)Intellectual Property Law" (مللكقانون ا ثة، أ ثا بعة ا ك، ا ل ل  .422. ، ص2009د، لط
ية الفكرية"جاكوبز، . شزيوم وم. د 23 مللكهم قانون ا ندير، )Understanding Intellectual Property Law" (ف يو  ب، ما -2. ، ص1992ث
23.  
تعلقة محلاية برباءة  24 ية  ميف  رشي"قض ية ريالسني ا توا ساخ جزيء ووصف ترمزي إضايف  بال ك ل مل لن  23ؤرخ يف  امل T 272/95القرار رمق " (سـت

توبر  سري القاعدة )2002كأ تب األورويب لرباءات |خرتاع فرصة  تف، اكن �لس الطعن 6ى ا ية األوروية لرباءات من  )2( )هـ( 23ملك ب|تفا ق
نص عىل أن  ّ|خرتاع، واليت  ية "ت توا تضمن  ية  ية  تخدام  تاجه  سان أو مت خالفا ÇØ إ سم اإل لنرصا مت عزà من  ت ن معل سـ ن ن ج مع نات أو تق جليأحد ا

يعة نرص يف ا نرص مطابقة  بة ذÇ ا ته برباءة، حىت ولو اكنت تر ثل اخرتاعا ميكن حام ته اجلزية، قد  بتوا للع لع ي ي مت ئ لطي ك ل وقد اكنت جحة طالب الطعن ". م
بقا للفقرة  تايل من امحلاية برباءة  بعد  شافا،  ية جني معني ا توا بار  طأنه البد من ا ل س ت ل تت تم فع ية األوروية لرباءات 53من املادة ) أ(ك ب من |تفا ق

ثل . |خرتاع سان،  سم اإل نرص مت عزà من  ية، خاصة  يولو سمح محلاية برباءة للمواد ا مغري أن ا�لس وحض أن القاعدة املذكورة أعاله  نج ج لع ب لت ّ
نات ية أحد ا يتوا جلل  .   م
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ناعة األغذية بيولتأثري ااكن وقد  .22 ئة و يوية وا ياء ا ثل الزراعة واألدوية وا تلفة  يا يف قطاعات  صنولو ب حل مي يخم م ج لتك لك
نوات األخريةملوا ترص عىل ا يد مل  سـشـروت وغريها، موضوع تويق  لث يق نذ بداية 25ج تد  سب، بل ا م  ّم حف
به نظام . 26ن املايضات القرينينمثا يل احلديث عن ا6ور اØي  نا لن  لعغري أ نط تاكر يف الرباءاتّن ب يف تعزيز |

نا عن موضوع هذا العمل27هذا القطاع يخرج   Çب، ألن ذ  .سـ

هم  .23 ّإنه ملن ا مل يزيبيولتعريف اعند ّ يا ، ا لمتنولو ج يديةبيولا"بني  تك يا ا لتقلنولو ج شلك `تعـرالـيت ، "تك يـق بـف  قغـري د
يقـة"ا عىل أهن نات د تخدام اك يدة  تجات  تاج  قإ ئمف سـ ن تـد جـذورهوهـو نـوع –" من يـا الـيت  نولو ّمـن ا مت ج  إىل التك

نـب ثـري لالهـÄم، واØي يعـرف عـادة مس عـصري ا تج ا تج هـذا ا تخمري اليت  ية ا شاف  لعا مل نـ ت ل معل ملت نـ ، ويه 28ك
نع  تعامصطريقة  يني ا با سومريني وا سـبق  بل ل لل نـذ حـوايل سـ مها  بـل4000ل نة  ق  يالدســ يـا بيولا"بـني و -ملـ ا جنولو تك

ثة تني يسـبعيناليت انطلقت يف  "ياحلد تطوير  تقنيات القرن املايض  تنيب يا امحلض اخللوي املؤتلف : سـيأسا جنولو تك
ية الهتجني يا  نولو خلو ج تاهام 29"تك يـريات عـىل جزئـات امحلـض اخللـوي لاكئـن cعىل  لكوتقوم  يإدخال  وقـد . تغ

لأدت هذه ا يا احلبيوّ جنولو يل اØكر ال احلصـرتك ثة إىل تطوير أدوية جديدة، مهنا عىل  سبد شـري ،ي ب األسولني ا لن
سكري و شـرعالجات لرسطان والواإلنرتفريون ولقاحات وعالجات 6اء ا يب ا لبألمراض أخرى   .تص

ّيضمو .24
يا بيولا" مصطلح 30 جنولو ية يف حد ذاهتا" "1": من املوادثالثة أنواع " تك يولو ّاملواد ا جل ّ تضم واليت" ب

ية" ية غري ا يولو حلاملواد ا جب نووية، واليت " ل نات وا6هون واألحامض ا يدات والربو ية وا لثل األحامض األ ت ب ين ت بم لي م
ثل سام املضادة، و متعرف خاصة مس األ شـرsت والكوسرتول ج يوية وا هرمو¼ت واألنزميات واملضادات ا ل ا لق حل ل

تلف عن ا(يوجزئات امحلض اخللوي  يايئ  خيمركب  ياء، كمي هوLا من وfة نظر عامل ا ية يف  يا ميملربات ا ئ مي لكك مفلك
ية يا¼ت  ثل جزءا من  حنظرا لكوهنا  ك ية"و) مت ية ا يولو حلاملواد ا جب ياة قادرة (ّواليت تضم اخلالs " ل حأصغر وحدة 

تاكثر يقة ) لعىل ا قوالاكنات ا6 ية واحدة أو (ئ تكون من  خلاليت  تع لقدر عقديةخالsمن ت ة عىل تمت، واليت 
يعة أو  يش مبفردها يف ا لطبا ترب أولع باøت كجزء من  ©فقط يف ظروف ا ثل ا  ،sتعددة اخلال سام عضوية  نأ لج مّ م

يوا¼ت تجات اوطرائق "2"؛ )حلأو ا نع  ل  ن ثل بيومص يا،  منولو ج تاج  طرائقتك يوا¼ت اليت يه  باøت وا تاج ا نإ حل ن لن
ية  بقرية اإلسا نا ن تخداماهتلوها أسامؤهالع هرمو¼ت اخل اسـ وا ثل ا  sتجات من اخلال نع ا  Çلاصة هبا، مبا يف ذ م ن ملص

ها،  تايلوهبواألنزميات وما شا ية من  ل ية نقل املعلومات الورا ثهم  يف نطرق |تفاع من  "3" ؛اكئن إىل آخركف
 .املذكورين سابقا "2" و"1"

                                                           
ية، ميكن |انظر  25 نا يا ، حقائق  نولو يو ناعات ا نظمة  عثال،  ص ب جص تك م نظمة  org.bio.www://http طالع علهيا عرب املوقعلم  Çم وانظر كذ

يات، عرب موقع ياسة واإلحصا ية، ا يولو يا ا نولو شأن ا تصادي  يدان | ية يف ا تعاون وا ئا سـ ب ب مل من لل جل ج تك لق : لت
html.,0037437_1_1_1_36428358_34537_2649_en,,33490/countrylist/org.oecd.www://http. 

ها  26 يد ا6ويل وآفا ية عىل ا يولو يا ا نولو قنزعات ا ج ج لصعتك لب نظمة )Biotechnology international trends and perspectives(ل م، 
ية يف تعاون وا منا تصادي، لتل يدان | ق ا  .64.  وص19. ، ص1982مل

ية"كورت، . ج 27 يولو يا ا نولو ية وا جياسة امحلاية برباءة األمر ج تك بيك لسـ تطور: ل شالك لكام زاد ا لتزايد ا  "مل
)US Patent Policy and Biotechnology: Growing Pains on the cutting Edge( ،)1995( نظمة براءات |خرتاع م، جم  

تجارية، الصفحات والعال  .174-77لمات ا
يا"غروب، . فيليب و 28 نولو يو يدان ا جبراءات |خرتاع يف  تك سورسية، )Patents in Biotechnology" (لبم ية ا يولو يا ا نولو ي، تقرير ا ل جب ج لتك ل

 P12. ، ص4ا� . 
تجات "غروب، . فيليب و 29 ية و تجات ا6وا ية وا يا تجات ا نبراءات |خرتاع  ئ ن ئ مي من مل يالكللم نولو يو جا تك  ,Patents for Chemicals" (لب

Pharmaceuticals and Biotechnology( ،سفورد بعة الرابعة، أ ك، ا  .246. ، ص2007لط
يا"رودلف، . انظر جون ر 30 نولو يو تعلقة محلاية برباءة ملوضوعات ا سائل ا جدراسة ا تك ب مل  A study of issues relating to the" (لمل

patentability of biotechnological subject matter( ،1996 ،ندا ناعة،  يدان ا ية الفكرية يف  ياسة ا ك، مت إعدادها إلدارة  لص مسـ مللك
 .7 .ص
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ية، تعترب و .25 حإماكية حامية مادة  يدن تأ ك ية اليت تقل باب الر سـ، أحد األ تطور املذهل لقطاع ئيسـ ّف وراء ا ل
يا ، خاصةبيولا جنولو يا  بعد قرار احملمك31تك يةلعلة ا ية شاكرايتيكاألمر اكن ، واØي )1980سـنة  (32قض يف 

ية ان وأøح إماكية حامية منعطفا حللاكنات ا يعة(ئ تجات ا ترب من  ببل ذÇ القرار، اكنت تó الاكنات  ن تع لطئ م ، )ق
ية، من  هوخاصة وأن هذا القطاع لتمننظور ا ناعة تدر ةقتصادي| م ّ، مصدر  يف بعض  اتوالرمليارات ا6لص

بPان شـراكت اجلديدةبتاكرفزت |حف، لا بل لكن اآلراءو. 33ل واكنت وراء ارتفاع مدهش لعدد ا سن ا سـ يف أ لح
يا نولو يو تفادة من ا جلال تك ب تقدمة .من بP آلخر تتباين لسـ بPان ا Øّا قام عدد هام من ا مل نا34ل يذ 35ميةل وا بتنف 

تحفزي ذÇ القطاع نوعة  لياسات  ت ياسة . مسـ هدت  سـوعىل نفس اخلط،  ّأيضا تطورا من وfة نظر الرباءات ش

                                                           
ثال رأي املدعي العام 6ى حممكة العدل  31 تحدة؛ يف هذا الصدد انظر  ية شااكرريت العرتاف حىت خارج الوالsت ا ّحيظى قرار احملمكة يف  م مل قض

ي قضاألوروية يف  يا والرنوجي(لة هوندا ب لساندة إيطا ية األوروية(ّضد الربملان األورويب وجملس |حتاد األورويب ) مب بساندة املفو ض  A ll [2002]، )مب
ER (EC) 97 ،) ية لقضحممكة العدل األوروية، ا  . 36، الفقرة )C-377/98ب

يدين أ 32 تجارية  نة الرباءات والعالمات ا سـية مفوضة  ل جل  .U.S. 303 (1980) 447. 136-79شااكرريت وآخرين رمق .  أ¼ندا مّدsموند ضد. ّقض
نجامني،  33 بثال، جازمني  يان"م تحدة وأورو وا ية يف الوالsت ا يولو يا ا نولو ية للحامية برباءة الخرتاعات ا لاأل مل ب جهل ج لتك ياسة براءات : ل سـهل أن 

ياسة براءات اخرتاع؟ سـ|خرتاع حقا  ّ) "Patent Eligibility of Biotechnological Inventions in the United States, Europe 
and Japan:  How much Patent Policy is Patent Policy( نطن ا6وية القانوية ن، رشة جورج وا ل شـ  224 و223، الصفحات 34ن

)202 .( 
مت 34 ية ما زالت  يولو يا ا نولو ندية  ساندة اليت توفرها احلكومة ا مسـإن ا ج ج تك بلك لمل لل ّ ناهز عقدينّ نذ ما  يرة  نة . م ، أطلقت احلكومة 1983سـففي 

رشية ية املوارد ا تطوير وعىل  بحث وا ية، واليت ركزت عىل ا يولو يا ا نولو ية  ية الو باإلسرتا من ل ل ب ن ليج تلل ج ج لتك ط شارية . ت نة | توقد مت تكوين ا سللج
تعلق سائل ا ناعة، حول ا نصح لوزير ا تقدمي ا ية  يولو يا ا ملنولو مل لص ل ل جب ج لتك يةلل نا ناعة والقدرة ا منو ا سـة  ت فلص ل نة . ب ، ونظرا لزتايد عدد 1990سـويف 

ية وغريها  ية واألخال Äسائل |ج سـهتلكني وا تعلقة  سائل ا تقل |هÄم إىل ا ندية، ا سوق ا ية يف ا يولو يا ا نولو قبات الرباءات  لك ج ج عتك مل مل مل مل ن ل ب لطل لل
سائل األخرى اليت هتم العموم تنيّومن بني عدة و. ملمن ا تا تني ا سائل، جند خلصوص الو بني الطريقة اليت متت هبا معاجلة هذه ا ي}ئق  ل مل لت ثيق ّ :

ية" يولو يا ا نولو يدان ا ية يف  تجارية الو ية ا ج|سرتا ج تك بم ن ل ليج ط ندا: لت ية لفائدة  نا تحمك يف مزية  كا سـ ت  " فل
)National Biotechnology Business Strategy: Capturing Competitive Advantage for Canada) ( تقرير اخلامس لا

نة ) 1991 ية  يولو يا ا نولو شأن ا ندية  ية ا سـو|سرتا ب ب ليج ل جت ج تك مترة : 1998للك مسـية جتديد   The 1998 Canadian Biotechnology(معل
Strategy: An Ongoing Renewal Process  .( 

35 sند وكور لهثال، الربازيل وكو وا ندففي . م يني، ترأسه د، أصدر فريق خربالها ّء  ناعة، تقريرا حول . تقن تجارة وا يالر، بطلب من وزارة ا لصرا ما ل شـ
تعلقة بقانون الرباءات  سائل ا ملعدد من ا يقة)2006(مل سأ حامية الاكنات ا6 ق، يعاجل  ئ تقرير أن . م نوع "لوذكر ا يث ا بPان الرثية من  ند أحد ا تا ل له ح ل

ن تايل فقد يكون من احلكمي  يولوr، و لا ل يدان لب ندية يف  ساعد األحباث ا يا ، نظرا ألن ذÇ قد  نولو يو ما أن حنمي اخرتاعات ا ج هتك ي لب ل
ناعة  يه، مما خيدم مصلحة  تطوير، وما إ بحث وا بارشة وعقود ا ية ا تtرات اخلار تعاون و| تجالب ا يا ال سة عا نا يا عىل ا نولو يو صا ل ل ل مل ل سـ مل ف مل جب س ج تك ل

تطوير  بحث وا شطة ا يا وأ نولو يو لا ل ن جب تك ندل يا ".لهيف ا نولو يو يدان ا ية يف  يهتا الو يا، فمل تقم، عرب اسرتا نوب أفر ج أما  تك م يق بج ن ليج ط ، )2001نيويو (ت
يدية  يا ا نولو يو يادين ا نافع من  بP قد أخذ العديد من ا ثة، رمغ أهنا تقر أن ا ية احلد يولو يا ا نولو يدان ا ثري يف  تقل ب مل ل ي لب ل جل تك م ج ج تك م ّلك إحدى أكرب (ل

تخمري بان وغريهالرشاكت ا يب اكجلنب واأل تجات ا نع  ية  نا ل، رشاكت  حلل ن لص سـ مت رسه ا)ف تعويض ما  ية  تايل أعدت |سرتا ل، و خ ل يج بP يف هذا تل
ية تدامة ا سان واألمن الغذايئ و| ثل حصة اإل ية،  منو يف قطاعات ذات أولوية و يدان وتحفزي ا ئا يم سـ ن ن ل بمل لط ية كوويف . ل يولو شاء اجلهبة ا ج، مت إ ب لن

نة من يا وحتديد األولوsت مهنا1981سـذ  نولو يو يدان ا شطة يف  يق األ ج  تك بم ن لسـ ها، . لتن بP و يا يف ا نولو يو يقوهيدف الرب¼مج إىل تطوير ا ج تطبتك ل لب
يا ومركز ا6راس نولو يو ية وا ندسة الورا ية ومركز ا يولو بحوث ا ثل مركز ا نذ ذÇ الوقت  سات  شاء العديد من املؤ جØا مت إ تك ج م بم ث ه ب ل س لن ات لل

توايئ  ية ومركز الطب | بحوث ا ية واملركز الوطين  نا سـا لعلم لل ع ية" بيدرو كوري"مل يا اإلشعا يولو هد الوطين لعمل الوجود وا عوا جب ّوتعد الربازيل . لملع َ ُ
يات القرن املايض، نذ بداية مثا يا  نولو يو ية  نا نافع ا  Pب نحا جديرة Øكر، فقد تزايد اإلدراك يف ا م ج يتك ب سـ ت مل نل لل ف متويل ل يام احلكومة  هدت  ب اليت  ق ش

ية للقدرات شاريع ا ية وا نولو شاريع ا ية وا شاريع ا منا مل مل لعلم ململ ج تطورا . لتك يا  يا رش بحت الربازيل متó إطارا قضا مويف الوقت احلارض أ يع ت ئ قانون (ص
تاكر رمق  ية رمق 10.973/2004ب| يولو) 11.196/2005لعين وقانون احلقوق ا سالمة ا جوقانون ا ب ياسة تطوير 11.105/2005ية رمق لل سـ و

يا واملرسوم رمق  نولو يو جا تك تاج املؤرخة يف 0416./2007لب ياسة تطوير اإل ن و ملزيد املعلومات انظر ). 2008\05\12سـ
html.6354/view/content/php.index/br.gov.mct.www://http . يا يف نولو يو جأما يف ما خيص كورs، فقد بدأت احلكومة تعزيز ا تك لب

نة  شأت يف  يات القرن املايض وأ سـمثا ن ني ية1994ن يولو يا ا نولو تعزيز ا ج الرب¼مج األسايس  ج بتك لل نة . ل  اعÄد الرب¼مج 2006سـومؤخرا مت يف 
سه اØي يا ، يف الوقت  نولو يو تعزيز ا ثاين  نفاإلطاري ا ب ل جل تك تطوير أحد ل بحث وا ية وعىل ا يولو يا ا نولو ثل معدل إنفاق احلكومة عىل ا ل  ل ب جمي ج لتك ل

تصادي يدان | ية يف ا تعاون وا نظمة ا بPان األعضاء  قأعىل املعدالت بني ا ملم من ل  .لتل
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تضمن اكن مصمام قد  براءات |خرتاعتقنية، نظرا ألن نظام  ي:  بداية لغرض |خرتاعات اجلامدة،  تيف ا بل
يةبيولموضوعات الرباءات يف جمال ا نات  يا اك حنولو ج ناخسزي أيضا بقدرهتاتمت ئتك  .لت عىل ا

نـا عـىل الطريقـة و .26 هيركز موطن املرونة موضوع ا6رس  ّ متـدة يفّ يـذ ملعا يعـةمنتجـات " قاعـدةتنف   يف قـوانني "لطبا
شافات الفصل بـني ستبعاد رصحي من امحلاية أو اللجوء إىل  يف ا6ول األعضاء، سواء اكن ذÇ الرباءات كتـ|

هامن قابل للحاميةو|خرتاعات  بط ب، أو ل وغري قابل  تضبين أحاكم أخرى  ّ يـةانإماكية حامية ت لـرباءةحلملـواد ا  ،
ية املوضوعات للحاميةمن وfة نظر  أو إىل رشط اجلـدة يف هـذه ا6راسـة إىل رشط نتطـرق  Øا لـن . بـرباءةهلأ

شاط  تاكري لنــا بداهــة(بــ| ناعي  أو رشط) لعــدم ا يــق ا لــصا نفعــة(لتطب بقــةلطريقــة ،)ملا منتجــات "عــىل  ملطا
يعة  ".لطبا

رشيعي ا6ويل  ----    بببب رشيعي ا6ويلاإلطار ا رشيعي ا6ويلاإلطار ا رشيعي ا6ويلاإلطار ا ّاإلطار ا ّل ّل ّل     تتتتل

شـريعي ا6ويل  .27 ّتكون اإلطار ا ت لي ّسأ موضوع ا6رس، أساسالّ معاهدة ومن ) 27ّاملادة (ي من اتفاق تربس ،لم
يقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة لرباءات شأن |عرتاف ا6ويل بإيداع الاكنات ا6 ست  قبودا ئ ب  .ب

سموح هبا،  مضن 36ين اتفاق تربس م27ّوال تذكر املادة  .28 ناءات من امحلاية ا ملقامئة | ثت منتجات  "أs منسـ
يعة شافات "أو" لطبا بني يف حملاكنت  ا، رمغ أهن"كت| شات كام هو  نا ناء ا نظر يف إدراfا مضن القامئة أ ّ ا م ق مل ث ل

رشوع آ¼ل2-4-1، الفقرة 5 اجلزء تو| 37م من  يد ملسـ، وا ساببعإىل حدد  بوال أجنزتهق اØي لمن العمل ا  يو
ية  داع مفا من ،ّومن وfة نظر بعض املؤلفني. 38 حول نفس املوضوع يعة هلØكر عدم أ بتجات ا لطن ن أل، للحاميةم

بت أن موضوع امحلاية برباءة يكون 27 من املادة 1الفقرة  ث من اتفاق تربس  رس عىل "اخرتاعا"تي ميكن أن   ،ّ تف ف
شافات و بعد { من | مأهنا  تك ّس ت يعةت بتجات ا بىن و .39لطن ّعالوة عىل ذÇ، ال  ّهوما حمددا ياتفاق تربس تي مف

يعةاملواد  حباميةلالخرتاع وال يلزم ا6ول األعضاء رصاحة  نع ح لرباءةلطباملوجودة يف ا  .ة تó املواداميمب، وال 

شافو .29 سمل به عىل نطاق واسع أنه ال ميكن امحلاية ا تمن ا كمل ّ ي: ميكن حامية �رد أنه، برباءة   حبتّ شاف،  ب ا كت
نا ال) رشوط امحلاية(ّ، رشط توفر ظروف أخرى فقط ّ، �رد كونه اخرتاعابرباءة  اخرتاع أحاكم حرتام هور

يارية من امحلاية  (3 و2الفقرتني  ناءات | ت| خت ث ساطة ). برباءةسـ ِذكرما بوبرمغ  يا، ُ يقه  ّ مفن الصعب  معل تطب
ألساس إىل صعوت حت Çهومديدويعود ذ ثريا عىل ف. ملف ا ية  تجارة العا نظمة ا متدت قرارات جملس  كلقد ا مل ل م ع

تفادة من تعريف املعجم، يف و،  من تعريف للمصطلح املعامجما جاء يف سـياق لاسـلكن لوحظت حمدودية |
 منكبري عدد نص ويف الواقع،  .40رباءاتحيمل معىن خاصا يف قانون ال" اخرتاع"، نظرا ألن مصطلح احلايل

                                                           
ت27من املادة ) ب (3ختضع الفقرة  36 نوات بعد نفاذ اتفاق تربس، وحماو حتديد  ية مراجعة بدأت أربع  ن  سـ ية يف الوقت الراهن، يلعمل لعملاجئ هذه ا

ند إىل القانون ساري املفعول. ال تعدو أن تكون نوعا من املضاربة  . يستØا، فإن لك اإلشارات إىل موطن املرونة املطروح لPرس 
 .MTN.GNG/NG11/W/76ثالويقة  37
بديل أ من الفقرة  38 لتضمن ا رشوع املعاهدة اليت عرض 10من املادة ) 3) (1(ي ية م من  قعىل املؤمتر ا6بلومايس حول إøحة معاهدة ممك  التفا

نة  تظمت يف الهاي يف  سـريس يف ما خيص براءات |خرتاع، واليت ا بقا"، 1991ن يعة  سـ|خرتاعات واملواد املوجودة يف ا مب ناء " لط سـتثاك
 .للحامية برباءة

هو، . انظر ن 39 ، لكوفر )The TRIPS Regime of Patents Rights" (ياق تربسنظام حقوق براءات |خرتاع يف اتف"لبرياس دي اكفا
يويورك،  نالقانوية ا6وية،  ل شري، 143. ، ص2002ن ناد  ب، وشا يقة"م ية وللاكنات ا6 قاحلد من حامية |خرتاعات ا6وا ئ ئ تعراض مدى : برباءة ّ سـا

ته لرتبس يمطا  Limiting the Patentability of Pharmaceutical Inventions and Microorganisms:  A TRIPS" (بق
compatibility review( ية الفكرية، نومفرب هد ا مللك،   .   24. ، ص2005مع

شري،  40 ناد  بشا يقة"م ية وللاكنات ا6 قاحلد من حامية |خرتاعات ا6وا ئ ئ ته لرتبس: برباءة ّ تعراض مدى مطا يا بق  "سـ
)Limiting the Patentability of Pharmaceutical Inventions and Microorganisms:  A TRIPS compatibility 

review( ية الفكرية، نومفرب هد ا مللك،   . 19. ، ص2005مع
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بPان عىل تعريف رصحي لالخرتاع تارت بPان أخرى هنجا 41لا ي: ا خ،  نب "سلبيا"ب بىن تعريفا جت، قصد  ّأن  تت
باره اخرتاعاّنصت فلالخرتاع،   .42عتعىل قامئة ما ال ميكن ا

يعة"قاعدة نطبق تو .30 بتجات ا لطن ية"م سـي األحاكم و. حل عىل املوضوعات اجلامدة وا نف األول،  تفù خيص ا تكلص
يةاملوادنإماكية حامية حول  ثل الفقرتني برباءة  حل ا ية ي من اتفاق تربس،27ب من املادة .3أ و.3 و2م،  مهّ أ
ّنب من املقرتح لكنو. خاصة نظام العام واألخالق جت تعلقة  يارية ا ناءات | ل | مل ت خت ث  من املادة 2الفقرة (سـ

ناءلتكون ) 27 بة لال شأن  نفصل، وكذÇ ا ثموضوع معل  تم سـ سـل باøت لن يوا¼ت وا ناف ا نات حول أ حل لص
ية  يولو يات ا جوا ب ناف ألللعمل تاج تó األ صساس إل ثتركز هذه الويقة عىل إذن ). 27أ من املادة .3الفقرة (ن ّ
نص العالقة بني |لزتام  يقةا"عىل حامية ل قلاكنات ا6 منتجات "قاعدة  وبني ييف اتفاق تربس،كام جاء ، برباءة "ئ

يعة يعة من امحلاية برباءةتاليت " لطبا بعاد معل ا بسمح  لطس  .ت

برياياملؤلفني عىل كون اتفاق تربس من عديد ال ّوقد أكد .31 شا  سح ها كإمنا  م بPان من يف ل من املرونة قصد متكني ا
ياسـهت تجاتاسـحتديد   سأ ن اخلاصة  يعةممب يقة، لوحظ أن . لطب ا تضمن تعريفا ياتفاق تربسحلقويف ا ي ال 

تايللالخرتاع بة اليتل، و بط ا ت ميكن لPول األعضاء  ناد إىل لعض شافات من |خرتاعات ال ست تفصل | كت
يري احلاصل للامدة إىل حد  ثل ا تلفة،  ّمعايري  تغل بقا يف جيعل مخم تلف عن املادة املوجودة  سـاملادة اجلديدة  مخت

يعة تحديد املادة و43لطبا ية املوظفة  ل، والوسائل ا نفعة مهنا، وتحديدللتقن شأ مل ا يعي ا تج غري  ندرجة نقاء ا ب ملن ط مل
تجة  يات ا تجابة ا ثل مدى ا شأ، أو  يعي ا تج  نمقارنة  لمك سـ ن ب ملن ط ممل يعةمل ياجات لطبمن املادة يف ا حت ال

تجارية تعامالت ا ل| يح . سـ ّاتفاق تربس أيضا حزييتو يقة، اي ية الاكنات ا6 تعريف ما ق  ئ ه هوم مثال  ميكنفّل مفبين  ّت
يقة  قيق للاكنات ا6 ئ ناتوضوعاتترك بعض املوض ية وا با ية وا يوا شـرية وا ي اكخلالs ا ت ن ن حل جلب ل نطاق  خارج 44ل

ي: يكون من املمكن ية،  بامحلاية برباءة،  حلبين تعريف واسع للاكنات ا ئ ّ هوم أي لت ية، مبا موضوعاتملفيضم ا يولو ج  ب
بق، وحىت الفريوسات، وضوعاتيف ذÇ امل  ùاملذكورة ف ّ ياتمتال  علام بأهناسـ بد ئتع  تعريف العلميإىلدا ستنا وام  ل ا
ية  ية هلأل تلقا ئا تاكثرللحامية برباءةل متد عىل اخلالs يك  ت، ألن الفريوسات   .45تع

                                                           
يا  41 يل اØكر ال احلرص، أسرتا لعىل  ندا ) 1املرفق (بس ية ) 2املادة (كو تحدة األمر يكوالوالsت ا يان ) 101املادة (مل ) 2 من املادة 1الفقرة (لوا

تني  ييل ) 4 املادة الفقرة أ(جنواألر ندوراس ) 1املادة (وغواتùال ) 106املادة (وسلفادور ) 31املادة (شـو يك ) 4 املادة 1الفقرة (هو املادة (ملكسـوا
ية حول |خرتاعات رمق ). 11املادة (وب: ) 15 نا بPان ا منوذr اخلاص  بو ا موكذÇ أحاكم قانون الو ل ل ية (A)840لي ية  نظمة العا للملك، ا مل مل

يف، الفكر  .112املادة ) 1(، الفقرة 1979جنية، 
يا  42 يل اØكر ال احلرص، أملا نعىل  سا ) 1 املادة 2الفقرة (بس يا ) 1املادة (لمنوا يا ) 3 املادة 1الفقرة (بلجيكو با نوا نوفرسا ) 4 املادة 2الفقرة (سـ
سطر 10 املادة 2 الفقرة( نغارs ) 611ل ا يا ) 1 املادة 2الفقرة (هو تحدة ) 2 املادة 1الفقرة (لوهوندا ) 12املادة (لوإيطا ) 1 املادة 2الفقرة (ملواململكة ا

سويد  شأن الرباءات ) 1املادة (لوا بواملعاهدة األوروية  تني ) 52 املادة 2الفقرة (ب ييل ) 10املادة (والربازيل ) 6املادة (جنواألر ) 37املادة (شـو
تارياك  ندوراس ) 2املادة (وغواتùال ) 107الفقرøن أ وب املادة (فادور وسل) 38املادة (وكو ) 1 املادة 3الفقرة (سـوكو يك ) 5املادة (هو ملكسـوا

ي15املادة ( الصادر عن جامعة دول األنديز 486والقرار رمق ) 27املادة (وبريو ) 14املادة (وب: ) 19املادة ( يا وكولو مب واليت تلزم بو  وإكوادور ايفل
 ).  وبريو

يفك . ك 43 يعةفهم ال"يسـبوز تقة من ا تجات ا يعة وا تجات ا بفرق بني  شـ ن ب لطن مل مل لط  " م
)Distinguishing products of nature from products derived from nature( ية براءات |خرتاع والعالمات مجع، جم  

تجارية، العدد   . 415. ، ص)1997 (69لا
يا"واسرتلوند، . ل 44 نولو يو جبراءات اخرتاعات ا تك نة يف قانون الرباءات األورويب واألمرييكاملعادالت: لب ناءات ا ي و| بث ملت  Biotech" (سـ

Patents: Equivalents and exclusions under European and US Patent Law( ،ن، لكوفر ا6وية القانوية  .2002ل
ية وامجلاد جند الفريوسات" 45 سـمي معد لغ الصغر. حليف ماكن ما بني املواد ا ٍوالفريوس  ُ ّ تكون من بروتني وأحامض خلويةج يه ... ي  هر  علوال  يظ

  sبح قادرا عىل احلركة وعىل غزو اخلال ندما يكون داخل اكئن،  نه،  ية، و ياء ا يات األ يصندما يكون خارج اكئن c أي من خصو ع حل شـ ص لكع
تاكثر ية وا ية للخ يع الورا يالء عىل جوانب ا لوعىل | ل ث ن لتصس يا دراسة ا"رودلف، . انظر جون ر". ت نولو يو يع ا تعلقة حبامية موا جسائل ا تك ب ض مل لمل

لرباءة" 
)A study of issues relating to the patentability of biotechnological subject matter( ،1996 ياسة سـ، مت إعدادها إلدارة 

ندا، ص ناعة،  يدان ا ية الفكرية يف  كا لص م  .10. مللك
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سملوما من .32 يق، رمغ أنه من ا تعريف اكئن د يد  ّ مصطلح و مل قل ية اليت ح ص به عىل نطاق واسع أن اخلا  يه ّتعرفهّ
هري ته لعني ا�ردةقالاكئن ا6فبعبارة أخرى، و ،�جحمه ا بارة عن يشء ال ميكن رؤ ييق  تلف طرق. 46ع هم ختو ف 

تالفا شديدااملصطلح يةخ ا ية من خالل  أو47علم، سواء من وfة نظر  سوابق القضا ئ ا إذ . 48يف قانون الرباءاتل
تعريفيرى بعض املؤلفني أن  تالف ا لا نع 49خ ناء احلاالت ال50يمعاجلة الزتامات اتفاق تربسمن مي ال  يت سـتث، 

نع امحلاية اليت نص علهيا اتفاق تربس، وهو  يكون متده بP معني أثر  تعريف اØي ا يفهيا  مي نفس الرأي الوارد، علل
تحالف من أجل  تقرير ، يفبوضوح ية الفكريةلا تحدة51(CIPR) مللكحقوق ا  .52مل وساندته حكومة اململكة ا

لأن اإىل  53 بعض املؤلفنييشريو يقةمتيزيّ ق بني الاكنات ا6 شأ، ئ ية ا يقة  يا وبني الاكنات ا6  ن املعد يع ئ ملن ب ي طّ ق ج
تعارض مع ما جاء يف اتفاق تربس ته، ال  ته برباءة وما ال ميكن حام يهبدف وضع حد فاصل بني ما ميكن حام ي ي ي ّ .

يس مدرجا 54 من وfة نظر مؤلف آخرلاإلشاكيات األخرى ذÇ قد خيلق بعض لكنو يزي  ل، نظرا ألن ذÇ ا لمت
 .يربسيف اتفاق ت

ية اليت ّأما  .33 ثا ناملعاهدة ا تعدد األطراف يف هذا ا�ال يه ل شـريعي  مجزء هام من اإلطار ا هـي معاهدة فلت
ست مية يف تمك 55ببودا تت فائدة  عظ، اليت أ توب\ثب بات 56ملكتعويض الوصف ا ية يف  طل للاكنات ا حل ، الرباءاتئ

                                                           
تب األور 46  .T 356/93 (OJ 1995, 545)ويب لرباءات |خرتاع، ملكقرار جملس الطعن املوسع، ا
يوالني،  47 تعريفات اليت قدLا مايك أدكوك ومارغريت  لمأخوذة من ا نة يف تربس"ل ها ا يارات اليت  يقة، تعريفاهتا وا يالاكنات ا6 ي ختص ّق ب خل ملئ ّ "
)Micro-organisms, definitions and options under TRIPS( ية غري ن، الورقة ا مث تب كويكر 6ى األمم 2تظمة الصدور لبح مك، 

يف، ص تحدة  نا تحدة، بأن 16. جبمل هد العلوم، ململكة ا ي: يرصح  بري من الفوارق،  يف  مل، من الواحض وجود  ب ك معط ّ تعددة اخلالs ال "ف ّالاكنات  م ئ
ناء امخلرية بة للفطرsت  يقة، وكذÇ احلال  ثنف كاكنات د تق سـ ئ سـتص لن يقة" آخر، يف ، يعرض بروك تعريفا"ّ يا الاكنات ا6 قيولو ئج  "ب

)Biology of Microorganisms ( شمل يقة  يه أن الاكنات ا6 تاØي جاء  قئ نقودية"ف تون "لعاخلالs واخلالs ا شمل تعريف إيفانس و ي:  نغ،  كيلي ب
 ".الفطرsت"

ية  48 سوابق القضا ئوحض قانون ا ل ّ)T 356/93 ( شمل للمكتب األورويب لرباءات |خرتاع أن يقة  تالاكنات ا6 تريs وامخلرية، بل وكذÇ "قئ لبكا
ية با ية وا يوا رشية وا تالفطرsت والطحالب والربوتوزوا واخلالs ا ن ن حل لب يد والفريوسات... ل بالز ممبا يف ذÇ ا  ".ل

يوالني  49 ثال مايك أدكوك ومارغريت  تعريفات، انظر  لللحصول عىل مجموعة واسعة من ا يقة، تع"مل قالاكنات ا6 نة ئ ها ا يارات اليت  يّريفاهتا وا بختص ملخل ّ
تظمة الصدور )Micro-organisms, definitions and options under TRIPS" (ييف تربس ية غري  ن، الورقة ا مث تب كويكر 2لبح مك، 

يف، الصفحات  تحدة  ن6ى األمم ا  .7-4جبمل
يوالني  50 ثال مايك أدكوك ومارغريت  لانظر  يقة، تعريفاهت"م قالاكنات ا6 نة يف تربسئ ها ا يارات اليت  يا وا ي ّختص ب ملخل ّ" 
)Micro-organisms, definitions and options under TRIPS( تظمة الصدور ية غري  ن، الورقة ا مث تب كويكر 6ى األمم 2لبح مك، 

يف، ص تحدة  نا شري، 10. جبمل ناد  ب، وشا يقة"م ية وللاكنات ا6 قاحلد من امحلاية برباءة لالخرتاعات ا6وا ئ ئ ته لرتبس:ّ تعراض مدى مطا ي ا بق " سـ
)Limiting the Patentability of Pharmaceutical Inventions and Microorganisms:  A TRIPS compatibility review( هد مع، 

ية الفكرية، نومفرب  رشي برباءة"ّ، وكورs اكرلوس، 54. ، ص2005مللكا يسمح هبا تربس؟ما يه مواطن املرونة اليت : لبحامية امحلض اخللوي ا " ي
)Patenting Human DNA: what flexibilities does the TRIPs Agreement allow?( Pية، ا� ية الفكرية العا مل، جم  ا ، 10مللك

 .426. ، ص2007، نومفرب 6العدد 
يث يرد66انظر الصفحة  51 تقرير  ح من ا ية : "ل يا ملا ياب تعريف معرتف به عا هويف ظل  مل يق"غ ية حرة يف اعÄد أي ت" قاكئن د نا بPان ا مبقى ا ل ل

ها املصطلح يشملتعريف معقول يقلص من املواد اليت  ّ." 
ية الفكرية  52 تحالف من أجل حقوق ا تحدة عن تقرير ا مللكإجابة حكومة اململكة ا ل سطس 13(مل  ).2005غ أ
ثال، اكرلوس م 53 ية"ّكورs، . مانظر  يل لرباءات |خرتاعات ا6وا ئد نويب، يويو 15. ، ص6الفصل ، 2، ا�P "ل ل، املركز ا  .2008جل
شري،  54 ناد  بشا يقة"م ية وللاكنات ا6 قاحلد من حامية |خرتاعات ا6وا ئ ئ ته لرتبس: برباءة ّ تعراض مدى مطا يا بق  "سـ
)Limiting the Patentability of Pharmaceutical Inventions and Microorganisms:  A TRIPS compatibility review( هد مع، 

ية الفكرية، نومفرب   .57. ، ص2005مللكا
يقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة لرباءات أو شرتط اإليداع، ال 55 نات د سمح بإيداع اك تعاقدة اليت  ية للمعاهدة يه أن ا6ول ا تاملزية الر ئ ت مل قسـ بد  ئي

يقة 6ى أية  ها، بإيداع الاكنات ا6 قأن تعرتف لألغراض  ئس سلطة عىل أرايض تó ا6و أو خارfا،"لسلطة إيداع دوية"نف  .ل سواء اكنت تó ا
توب 56 مكشف عن اخرتاع بوصف  نا، . يك توب  شف لوصف ا يق، ال يصري ا تخدام اكئن د يقا أو ا نا د تضمن اخرتاع ما اك ندما  ممكو ملك ق لكق سـ ئ ي ع
تصة فال سة  يق 6ى مؤ نة من الاكئن ا6 ندئذ من إيداع  خمبد  س ي قع  .ع
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ها 6ى سلطة إيداع دويةبفضل  لإيدا تعاقدة، أوال ألهنوتعطي املعاهدة حرية . 57ع ملبرية لPول ا  ال حتدد اك
بارها أهالا توي عىل تعريف عتملوضوعات اليت جيب ا يا، وهو األمه، ألن املعاهدة ال  حت للحامية برباءة، و} ن

تعاقدة تقدير ا6ول ا يق، øركة بذÇ القرار  ململصطلح اكئن د ل  .58ق

بق  - ج رشيعي ملواطن املرونة املذكورة يف ما  يذ ا بقا رشيعي ملواطن املرونة املذكورة يف ما  يذ ا بقا رشيعي ملواطن املرونة املذكورة يف ما  يذ ا بقا رشيعي ملواطن املرونة املذكورة يف ما  يذ ا سـسـسـسـا ت تت تت تت للللت نفنفنفنف  لللل

تعرف عىل نوعني من مي .34 ّكن ا يذ املرونةمناجهل ية  شـريع الو تنف ا لل ن بعاد عام : طت نص رصاحة عىل ا ستبPان   للموادّت
يعة  شافاتبرباءة من امحلاية لطباملوجودة يف ا ناء | تأو عىل ا كت ث تني معا أو سـ نص عىل لعىل احلا ت ؛ وبPان 

يع اليتا حامية تبيح أو حتظرأحاكم خاصة  شأ أو رة عنعبا  تكونضملوا ية ا ن مواد  مليع تقاقاطب يف ، برباءة  مهناشـا
 .ظروف حمددة

نص رصاحة  بPان اليت  تا بعاد عىل ل يعة لموادعام لستا شافات أو اية من امحللطب املوجودة يف ا ناء | تبرباءة أو عىل ا كت ث سـ
تني معا   .لعىل احلا

متد  .35 بPان أحاكمعا ثين العدد من ا تسـت قانوية  يعة"ن بتجات ا لطن ي: 59"م بPان حلل ّوصتب،  ّلت مجموعة أخرى من ا ل
بعاد من امحلاية برباءة بمشابه  ستيق | تني، و. 60"كتشافات|"عىل تطب تا احلا ليف  بادئ ّحددسـيلك يق  م  تطب
شودة  املوضوع ّ هل أنالرباءاتنظام  تجات املنا يعة، هو أحد  ته برباءة، وألنه موجود يف ا نحام ب مي لطبيعة أو لط

شاف بادئ اليت يدخل  لقوانني الرباءات وميكن. كتا رشوط أو ا ية أن تضع ا سوابق القضا ملأو  ئ املوضوع مبوجهبا للل
تحق املوضوع امحلاية برباءة، 61فئة |خرتاعات  رشي، ويف تó احلا تدخل ا يجة ا سـ  ل ين بل ت توفرحال يف  لكنوت

 .فقط اية برباءةرشوط امحل فيه

ية يف احملاو .36 سوابق القضا هرت ا ئثال، أ ل ظ بادئ العامة لقانون م بقت ا ية اليت  ملمك األمر ط نح  أن الرباءاتيك مرشوط 
بني يف رباءة كام يهال  ّ ثين 101املادة م ية واألفاكر ا�ردة"تسـت  sيعة والظواهر الفزي ئقوانني ا وخبصوص . 62"لطب
يعةع تجات ا بدم إماكية حامية  ن لطن يا ، برباءة  م ية رشكة بذور اإلخولعلحمكت احملمكة ا ة فونك ورشاكهئم قضيف 

تعلقة بدعوى 63ضد رشكة طعم اكلو ورشاكؤه تعدي عىل مل، ا ية بعض تنظر يف مدى الرباءة واليت اكنت لا عرش
 :، مبا ييل64ةمطالب الرباء

                                                           
يل، 38  مارس اكن1بتارخي  57 تحدة و7لقب سلطة من ذÇ ا هورية كورs، و3مل يف اململكة ا يا ويف  مج يف احتاد رو يا والصني 2سـ ل يف لك من أسرتا

ية و تحدة األمر يا والوالsت ا با يان وبوندا وإ يا وا يكوإيطا مل ن سـ ل ل نغارs 1ل يا و ية وفرسا وأملا هورية ا ندا وا يا وبلغارs و ه يف لك من  ن ن يكك مجل شـيك لتبلج
ياوال ند وهوندا وسلوفا كيا وا ل له  . تف
بارة  58 رس  عيا،  تف يق"ّمعل تعلق " قالاكئن ا6 ندما  شف، خاصة  ها بغرض ا ية اليت من الرضوري إيدا يولو شمل املواد ا تمبعىن واسع  ع لك ب عي ج ل

 .|خرتاعات مبجاالت األغذية أو األدوية
نص ا3تتضمن الفقرة ج من املادة  59 ندي ا ل من قانون الرباءات ا ل شأ: "...تايلله ية ا شاف اكئن c أو مواد جامدة  نأو ا يع ملت  ".طبك
نغافورة اخلاصة احملدودة،  60 ية رشكة مارك ورشاكؤه ضد رشكة رشكة فارمافوريت  ها يف  نغافورة يف  ناف يف  سـحممكة | قض سـ حمكت ئ  3 [2000]سـ

slr 717 at 734تاك ضد والكو ية  تان،  تان ر تحدة،  ّ، يف اململكة ا ن قض س ي يمل ي جقض يل أل RPC 147 ،262) r [1989]م، يئ ية )ستمو قض، و
يديفا،  ميوجني ضد  ّ يل (RPC 1 ،131 [1987]ب بحث ضد ريس ). ستاللورد مو تطوير ا ية  رشكة الو ية ا يا يف  يا، احملمكة ا ئيف أسرتا ّ ل ل ن ل قض لعل طل

 .CLR 252 102 [1959]جلنة براءات |خرتاع، 
ياسة" مارجز، . ر 61 تيش، )Patent Law and Policy" ( امحلاية برباءةسـقانون براءات |خرتاع و  . 124. ، ص1992مي، رشكة 
ّية يل روي ضد ø}م،  62  .How. 156,175,14 L.Ed.367 (1853) 14قض
 .U.S. 127 (1948) 333، رشكة بذور اإلخوة فونك ورشاكهئم ضد رشكة طعم اكلو ورشاكؤهقضية  63
تجت عن قرار ا 64 ية اليت  ية ا نهذه يه  لقض هواء : "حملمكةخلف نرتوجني من ا ية قادرة عىل أخذ ا باøت ا يات الغامضة، تكون ا لعرب بعض ا ل بقل ن للعمل ل

ية عضوية تحويí إىل مربات نرتو تة  ته يف ا نو ك ل ن يي ل جث ب ب تريs من نوع . ت هواء، عىل وجود  نرتوجني من ا يت ا باøت عىل  متد قدرة هذه ا بكو ل لب ث تن ل تع
يوم، اليت تعدي جذور ا نبالريزو ناس عىل األقل، ال . ّتة وتكون عقدا جذريةلب تة أ يوم إىل  تريs عقد اجلذور املذكورة من نوع الريزو سم  جو سـبك ب تنق

باøت نة من تó ا نس عىل أن يعدي مجموعات  ية، لكن يقدر لك  باøت ا ناس ا نتقدر أي مهنا عىل أن تعدي لك أ ي بقل لن مع ل جل بل ... ج قواكنت العادة 
]تابع احلاشية يف الصفحة التالية[  
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يعة، ) ا©رتع(مل خيلق بوند "...  تريs، مفمزياهتا تó من معل ا يط 6ى ا يط أو عدم   بحا ث لطث ت بكت ب لب
يد  شاف ظاهرة  أهالليستا أهنكويه ممزيات من األ كت للحامية برباءة، نظرا ألنه ال ميكن إصدار براءة ال

هرء أو ممزيات املعادن يه جزء من . طبيعية شمس أو ا ثل حرارة ا ها   sتري لكإن ممزيات هذه ا م ثل لبك م ل ّ
رش رش . لبخمزن معرفة لك ا توفرة للك ا يعة،  لبإهنا مظاهر لقوانني ا ملط ها أي مهنمب تفظ  حبقال  ّ إن من .حي

يع أن ي هو إىل حدود هذه اللحظة ال  ية اكنت  تطشف ظاهرة  يع سـت يب جمط حتاكرها بطريقة طالب يك
يؤدي إىل اخرتاع، فالبد أن جي.  هبا القانونقد يعرتف شاف  سـوإذا اكن هذا | يق ريكت تطب ذÇ عرب 

يد يعة لغرض جديد و مفقوانني ا شاف ... لطب نة ّأنه ميكنكتإن ا ناس تó معي مزج سالالت  جمن بعض أ
ّتريs دون أن يضـرلبا يط ك شاف ملمزيات عدم ا ناس، هو ا ب ذÇ خبصائص أي من تó األ ثج لتت ك

تجاوز كونه . اخلاصة هبا يس أهال للحامية برباءةمعل يد يذÇ ال  تايل  يعة، و فلا ل  ..." لطب

ية  .37 ية دsموند ضد شاكرارفونكقضوعىل عكس  يا، يف  نت احملمكة ا ّ، أ قض لعل ية املعد 65يتعل ّ، أن الاكنات ا حل ئ
 :جينيا أهل للحامية برباءة

يه،ئ الاكنات اّإن" يقة اخلاصة ملدعى  عل6 ّ به.  للحامية برباءةأهليه ّدون شك،  وبق مطلوإن  تعلق بظاهرة ّ ي ال 
شأ يعي ا تكوين للامدة غري  تاج أو  نية اكنت غري معروفة إىل حد اآلن، بل بإ ب ب ن مليع ط ّ بقر-طب تاج  للع  رشية ن à "لبية ا

ّنفعة حمددة] U.S. 303, 310 447] [و[ وصفات امس ياغامن،." م فهارترانفت ضد  ّ121 U.S. 609, 615 
(1887) . 

نا ه وعىل العكس، قام صاحب الرباءة، تريs متóلتيف حا تاج  بكذه بإ شلك واحض،ن تلفة عن أي ،ب  خم خصائص 
نة نفعة  تريs متó قدرة ذات  يعة،  يتريs أخرى موجودة يف ا معب ملط بك يس معل يد . بك يه  شاف املدعى  لإن ا عل ّت ك ّ

بني يف  هو موضوع أهل للحامية برباءة كام هو   Çهو، ومبوجب ذ íيعة، بل مع ما ف  ".  101املادة لطب

نف .38 يةبومعال  ية مؤخرا بإبطال حس |جتاه، قامت حممكة ¼ با15يك أمر تعلقة 7ه تضمنت مطل  ّ براءات  ينات جلم
يض برساّاملعرضة  ثدي وا بسـرطان ا ل يكون أهال للحامية برباءة و. 2 وبرسا1ملل لبني رأي احملمكة أن املوضوع  ّي

يعي تج  تلفا، شلك واحض، عن  بفالبد أن يكون  ن ب طخم ـي إىل خالصة،م شلك ينهت و ب أن وجود امحلض اخللوي 
توائه عىل م حمعزول ال يغري من املزية اجلوهرية للحمض اخللوي ونعين ا ها داخل ّ ية، يف نفس  يولو شلكعلومات  ج ب

نسم اإلسان، وال  ناف لكن و .66من املعلومات اليت تقوم برتمزيهاّيغري ج باه إىل أنه قد مت ا ئجيب لفت | تت سـن
ية  هذا القرار وما ناف منشورة أمام حممكة لقضزالت ا يةا6ائرة |حتادية سـتئا  .67يكاألمر

ية و .39 قضسلطت  ناكوّ ندي، بعض الضوء عىل إماكية امحلاية ، أمام68 ضد مراقب الرباءات أي rمييد ن القضاء ا له
ية|خرتاعات  تعمل املواد ا حلاليت  نح  رفض قدف. برباءة تسـ نع  اخرتاعبراءةممراقب الرباءات   لقاح صلطريقة 

ية، ضد  توي عىل مادة  تاج لقاح  ية إ حالهتاب اجلراب العدوايئ، عىل أساس أن  حي ن نعمعل ست طريقة  صو   واللي
                                                           

شالكةبراءة اخرتاع بوند أن يمت ها عىل تó ا سا واحد من بكرتs عقد اجلذور، وسو توي إال  يع طعم ال  ل  ت ن حت يقن ج تعامل . تص تايل مل يكن ميكن ا سـو ل
ها سو ناس اليت يمت  بادل احملددة اليت تقابل تó األ تطعمي ا باøت من مجموعة ا يقالطعم إال عىل ا تج ت ل ّن مل يل . ل صهكذا، إذا ما اكن 6ى أحد املزارعني حما

تلفةنف تخدم ثالثة تطعùت  يه أن  خمل وفصة وفول الصوs يكون  سـ يعل بقويات . ّ تلطة   sتري ناك يف املايض بعض حماوالت زرع  لوقد اكن  ل خم بكه
ها يف نفس ال. احلقول ند  بعض  ها ا بطا عىل  تلفة حتدث أثرا  يوم ا تريs الزيو ناس  ية ألن أ يعا غري مر ها  تا خلطلكن اكنت  بعض بك ج عجئ ل ث © ب ض مج من ّ قاعدة، ْ

بعض. ّمما يقلص من جناعهتا ها ا بط  تلفة  ناس ا تايل، مت افرتاض أن األ ل ت © بعضل ث تريs . ج نس من  شف وجود سالالت من لك  بكغري أن بوند ا ج كت
بعض ها ا بط عىل  ها أثر  يس  لعقد اجلذور،  بعضث ل  ." مل

ية  65 تارخي 136-79 رمق U.S. 303 447لقضا  .1980ن يويو 16ب 
يةمجعية عملقضية  66 تجارية األمرييكّ، ضد  وآخرين،يئ األمراض اجلز لتب براءات |خرتاع والعالمات ا  F. Supp.2d 702، رمقوآخرين، مك

181 (S.D.N.Y. 2010)121. ، ص. 
 .1406-2010الطعن رمق  67
ناكو أقضية  68 ية رمق ّضد مراقب براءات |خرتاع. ج. مييد يا باكلكوø، ا لقض، احملمكة ا ناير 15، 268/2002لعل  .2002ي 
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ندرج مضن مصطلح ّحىت ية ال  تعانة لاكنات ا يع، نظرا ألن | ت مادة ¼جتة عن  حل ئ سـ تعم  يف " تصنيع"تصن ملسـا
ناف، و. خرتاع|تعريف  يقسـتئيف طور | يا ب69تعلاكن  نح باكلكوø لعل احملمكة ا تب قد أخطأ برفضه  مأن ا ملك ّ

تج الهنايئ  ملنالرباءة �رد أن ا نع ّ ية؛ ولصلطريقة ا نات  توى عىل اك حا يه ّعلقت كذÇ بئح فأن |خرتاع توفرت 
نة يفرشوط امحلاية برباءة   .70من قانون الرباءات) أ( )1( 5والفقرة ) ط( )1( 2قرة ف الملبيا

نص عىل أحاكم خاصة تقاقا مهناتبيح تبPان  شأ أو ا ية ا بارة عن مواد  يع اليت تكون  شـ أو حتظر حامية املوا ن يع ع ملض  طب
 برباءة

شأ سلفا ال  .40 ية ا بPان رصاحة عىل أن وجود مادة  ننص بعض ا يع ل ملت ية امانعا أمام حامية يكون طب يولو جملادة ا لب
ية أو اليت مت عز ئهتا ا لطبيعها من  ي تجاليت بل تعاملنأ نع  سـت  نقى 71ةتقنيصطريقة  تجت يف شلك  ّ، أو أ م ن

بPان هذه امحلاية، أيضاّوتوس. 72ّومعدل سم اإلسان أو اليت مت تشمل ال، لع بعض ا ننارص اليت مت عزها من  ج للع
تاfا  تعاملنإ نع  سـ ية صطريقة  توا تضمن  لية قد  ت من نات تق تواجليأحد ا ليأو  شأن مثال وذÇ هو . 73ئزيةاجل تهم

نة حيث ورويب، 6ول األعضاء يف |حتاد األا ـي حول امحلاية القانوية 1998سـمت يف  ن اعÄد أمر تو جهي
ية  يولو يا ا نولو جالخرتاعات ا ج لبتك يات  5 من املادة 2 والفقرة 3 من املادة 2الفقرة (ل  20 و19 و16 و13حليثوا

 ).21و

ـي و .41 تو جهينص األمر ا ل ية ميكن أن تكـون موضـوع بـ) EC/98/44(ي يولو جرصاحة عىل أن املواد ا   اخـرتاعراءةلب
تعلــق هبــا رشوط امحلايــة بــرباءة)3الفقــرة األويل مــن املــادة ( يف األمــر . مل، إذا مــا تــوفرت يف |خــرتاع ا يــضو

ية  يولو ـي أن املواد ا تو جا بجهي ية"لل ئهتا ا لطبيعاليت مت عزها عن  ي تع"أو " بل تجت  سـاليت أ نع امل ن ، "تقنيةصطريقة 
شأطاخرتاعا، حىت ولو اكنت تكون ميكهنا أن  نية ا مليع بادئ ويف هذا ا�ال . ب تايل من ا نص ا سامه ا ملميكن أن  ل ل ي
ية ل تو جهيا تب األورويب لرباءات |خرتاع، يف تفاحيصل يحاتملك ا تو ضقدمي بعض ا  :ل

تعرف علهيا يف ) الرابع من الفصل 2 من املادة 1-3الفقرة "( شأ مل يمت ا ية ا ثور عىل مادة  لإن ا ن يع مللع طب
سابق هو أيضا جم شاف لا يعة حتدث أثرا أما إذاكترد ا بات أن مادة موجودة يف ا ب اكن من املمكن إ لطث

ث  من و. مكن أن تكون موضوع حامية برباءةإنه من املتقنيا، ف شأهذه احلا، مأ ية ا نمادة  مليع ثالطب  م 
ّبني يعة و .حيويأثرا مضاد لها  أن يت يق يف ا شاف وجود اكئن د بإذا ما مت ا لطت ق ّوبني ك نتج مضادا يأنه ت

يق يف حد ذاته برباءة، كأحد جوانب |خرتاع ميكن حامية الاكئن ا6  ،sقيو  ."فح

يبيولخرتاعات اجيوز حامية |) الرابعالفصل من  2 من املادة 3الفقرة "( جنولو   إذا اكنترباءةل ةتك
ية غري احلصيف املواد تتعلق بإحدى |خرتاعات  تا لالقامئة ا ية اليت مت عزها من لباملواد ا "1": ريةـل ليولو ج

                                                           
ندي، يف يويو  69 بل إدخال إصالحات عىل قانون براءات |خرتاع ا  øيا باكلكو نجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت اعÄد قرار احملمكة ا ه للعل  وأبريل 2002ق

2005 . 
متس امحلاية ملواد معدة يف حال" لقانون براءات |خرتاع، فإنه 5من املادة ) أ) (1( وللفقرة 2من املادة ) ي) (1(طبقا للفقرة  70 ّ اخرتاعات  تل

تعلق ملطالب اليت ختص املواد يف حد ذاهتا،  نح أي براءة اخرتاع  تخدم كذÇ، ال  تخدام كأغذية أو كأدوية أو كعقارات، أو ميكن أن  تلال مت سـ تسـ
نع أو نع هتدف للحصول عىل لقاح؛ وقصد نوعىل ضوء هذه القاعدة القانوية، ميكن حام." لصلكن ميكن حامية املطالب اليت ختص طرائق ا صية طريقة 

ترب  نع  تأكد من أن طريقة ا تعا لص يع"ل يه " تصنطريقة  علمبوجب قانون براءات |خرتاع، وحضت احملمكة أنه ميكن اللجوء إىل ما يطلق  بار "ّ ختا
يع ية  بالقا تاج مادة ما قاب  ". للبل بار فإنه يف حا أدى |خرتاع إىل إ سب هذا | للو ن ت يع حلالهتا القدمية، خح تعادة مادة قاب   بيع أو أدى إىل ا سـ للب ّ

تجا قابال  بارة أخرى فإن  يع؛ أو   ية  نا نكون بصدد  تلف، فإ يع وحتمهيا من ا نة قاب   تجات  نأو اكن لالخرتاع آ}ر حتافظ عىل  بع ن معل ن ل ب ي من تصم لل مع
يعه أو رشاؤه بيع هو يشء ميكن  نع بطريق. للب ّوهكذا فإن اللقاح ا يا مبوجب تó الرباءةملص ية برباءة اخرتاع يكون أيضا  يع  محم  محم ّن  .تص

ية الفكرية"رشمان، . بنتيل وب. ل 71 سفورد، )Intellectual Property Law" (مللكقانون ا ثة، أ ثا بعة ا ك، ا ل ل  . 422. ، ص2009لط
ية الفكرية"جاكوبز، . شزيوم وم. د 72 مللكهم قانون ا ندير، )Understanding Intellectual Property Law" (ف يو  ب، ما -2. ، ص1992ث
23. 
سون وآخرون، . مارك ج 73 ية الفكرية األسرتايل" يديفا  .417. ، ص2008، اكمربيدج، )The Australian IP Law" (مللكقانون ا
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تاfا  ية أو اليت مت إ نئهتا ا لطبيع تعاملبي نع  سـ شأصطريقة  ية ا نية حىت ولو اكنت  يع ملن بتق سابق طّ . ليف ا
ية أهال للحامية برباءة حىت ولو اكنتجيوز Øا، و يولو بار املواد ا ّا ل جع ب شأ ت ية ا ن  مليع سابق طب انظر (ليف ا

Çالرابعلفصل امن  2 من املادة 1-3 الفقرة كذ ."(  

ّبو .42 ـي يط تو جهيق األمر ا ية|ن نفس املعايري عىل إماكية حامية )EC/98/44(ل ويف الواقع، . برباءة جلينخرتاعات ا
ثين من امحلاية برباءة  تهو  شـري"يسـف سم ا با يات ... لجل توا نارصه، مبا يف ذÇ ا يطة ألحد  شافات ا لو| مل ع سـ لبت ك

نات ياجلزية ألحد ا ّنه يقررو، "جلئ تعامل " أن لك تاجه  شـري أو مت إ سم ا سـنصـرا مت عزà من ا ن ب جل ّع نع ل صبطريقة 
ته اجلزيةمبا يف ذÇ" برباءة، تهيحامكن مي"  أخرىتقنية توا نات أو  ية أحد ا توا ئ  ي ي لل مجل ـي وي."م تو جهيوفر األمر ا ل ّ 

 Çتحديد بأن ذ ّمزيد ا نصـر بنية ّحىت لو اكنت "ل يةلعذÇ ا ها  نيه  بس يعينف نرص  ب  تذكري بأن ". طع للوال حاجة 
بق أيضا عىل |خرتاعات اليت حتدث يف تó ا�االت، يفت إلهيا تنطرشوط امحلاية برباءة  بات صارمة ضوأ متطل 

رشط  تعلق  بيف ما  ناعيي يق ا لصا شف ففي الواقع، . 74لتطب ناعي يف طلب الرباءة لكالبد من ا يق ا لصعن ا لتطب
ته اجل توا نات أو  ية أحد ا يتوا مل ي ل لمل يفة، ال 75ئزيةجل ية محض خلوي، دون حتديد الو توا ظ، وهكذا فإن جمرد  ل م

تايل فال ميكن حاميهتا برباءةةحتتوي عىل أي ية و ل معلومات   .76تقن

بق حول حامية ّاملفص تتطابق املالحظات العامة و .43 ية اسـ يف ما  يولو جملواد ا تب األورويب برباءة لب ملك6ى ا
ياين تجاريةلرباءات والعالمات اللرييك األمكتب ملا مع ممارسات ،لرباءاتل تب ا ل وا يز|ن  الين ّ�لرباءات اللملك

ية77اتفاقاتمبوجب يتعاو¼ن  تعددة األطراف،مس غري ر يه املعاهدات  تعاون اØي نصت  تجاوز ا م  عل ل قد جرى و. ت
يدان ا ثافة، يف  لالعمل  م يا،بيوبك جنولو يد  تك حتو  .78راسات يف هذا ا�الا6من عديد الاملامرسات، اعÄدا عىل ل

هم مباكن أن نربز أن الرتكزي و .44 ناءات عىل أساس عىلملمن ا شمل | تث موطن املرونة موضوع ا6رس، ال  سـي
نظام العام واألخالق تو�  نالكنو. موضوعا 6راسات الحقةتكون ، واليت قد لا يح نإذ  تو ضا نذكر أن هيّمنا أن ل

هاأورو ـي ل ا، مبوجب األمرتسمح اليت نفس  شـريحب ،EU/98/44جهيتو سم ا نارص ا بامية  جل  ّمتإذا  ،برباءة  لع
تاfّ أو مت العزه تعامل انإ نع سـ  توا(تقنية صطريقة  نات أو  ية أحد ا توا  Çلمبا يف ذ مجل يم ئته اجلزيةل ت ، قد رفض)ي

سان تب األورويب  جملس الطعنلعىل  للمك املوسع  نح الرباءة الخرتاع لّ بات ب طالبملرباءات  ) مسـتنبتات(كيرت
شـرية ية ا ية ا بللخالs اجلذ ي لع ن بية األورويةتفا من |53من املادة ) أ(، عىل أساس الفقرة 79جلن شأن ق . رباءاتالب 

تعلق ":وقد جاء يف احلمك املذكور آنفا ما ييل  ùنح براءات |خرتاع األوروية ف يال  ب |خرتاعات ) أ: ( مبا ييلمت
تعارضااليت قد يكون ها  تغال م ا ل شـرط أن ال سـ نظام العام أو مع األخالق،  ب مع ا ها  |خرتاع يعتربل معتعارضا  م

نوع مبوجب  تغالل  مم�رد أن | تعاقدةاللواحئ  املعمول هبا يف بعض و قوانني أالبعض سـ هاملا6ول ا  ".لك أو 

                                                           
ـي،  74 تو جهياألمر ا ية Directive 98/44/ECل ناعي لطلب امحلاية برباءة، جي "24حليث، ا يار ا ثال  لصقصد | للمع ب، يف احلاالت اليت يمت فهيا مت

يفة اليت  تج وما يه الو تاج بروتني أو جزء من بروتني، حتديد الربوتني أو اجلزء من الربوتني ا ته اجلزية إل توا نات أو  ية أحد ا توا تعامل  ظا ن ن ئ ي ي ل ملسـ ل مجل م
 ".  ينجزها

بو  75 ييف هذا الصدد، انظر ويقة الو نص عىل ما ييلSCP/5/5ث ترص اخرت: "... ت واليت  نا ما، فال  تج برو نات اليت  ية أحد ا توا تعلق  يقاع  ي تن ت ي ل مب جلي
ناعي يق ا توفر رشط ا نه يك  نفعة  يفة الربوتني أو ا شف عن و تاجه، بل جيب أيضا ا شف عىل أي بروتني يمت إ لصا ب ي مل ظ لك ن لتطلك  ".م

ياس هريديغان،  76 سائل رزة يف قانون امل"تما سان،  سم اإل مبراءات اخرتاع ألجزاء من  ن يةج تجارة العا نظمة ا ية األوروية وقانون  ملفو ل ب  " مض
)on Parts of the Human Body, Salient Issues under EC and WTO Law( ،ية ية الفكرية العا مل، جم  ا ، 5، ا�P 2002مللك

 .148. ، ص2العدد 
ثالثة يف اقرتاح هنج تعاوين 77 يات القرن املايض، بدأت املاكتب ا ليف بداية مثا ني شرتكةن تحدsت ا مل حلل ا  .ل
يل اØكر ال احلرص، الفقرة  78 شأن 24 من املادة 1سبعىل  رشوع ثاليث األطراف  ب من ا ا6راسة املقارنة حول ممارسات براءات اخرتاع "مل

ية يولو يا ا نولو جا ج لبتك باب ب م3والفقرة ب من املادة ) Biotechnology Patent Practices Comparative Study" (ل رشوع ل من ا ملن ا
شأن  شظاs امحلض اخللوي"بثاليث األطراف  لإماكية امحلاية برباءة   ).Patentability of DNA Fragments" (ن

 .2008 نومفرب 25قرار ا�لس املوسع للطعن املؤرخ يف  79
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متدت وقد  .45 بPان أحاكمعا ية من ا لمجموعة } يان ثين من امحلاية برباءة املوا ية  شـر ض  يع  تكون يف حمكع اليت تسـتت
يل  شأ، ومهنا عىل  ية ا تجات  سبا ن يع ملن ب ثال طمل تني والربازيلملا ية شـييل  وجنال احلصـر، األر هورية ا6و يكوا مينمجل

نطقة األنديز وأوروغواي موياكراغوا وبPان  ية ورمغ وجود. ن شـر يع فوارق هامة بني األحاكم ا متع عىللت جتـي   فه
بار نتدخل اإلسان يف أن  عتا بقا، ، منتّ يعة  سـج موجود يف ا مب ته أو هبدفلط تاجه تنقي عزà أو  يا، ال نإ نا عا صط

تطويكفي جلعل  ّي  ا ل شـري حص ند. 80 للحامية برباءةأهاللبر ا بعاد بعض من عديد التفسري  يستو ستالقوانني ال
سابقة يع ا لاملوا نة، إىل ،  من امحلايةض ممفاهمي  يقثمعي ية الاكئن ا6 قل ما بة رصحي جيعنص  أو 81ه عتل 

سامهة اإلسان  ن|خرتاعات فوق  يعييف عزلم تج  ب  طن تهم  .تنقي أو 

ية |خرتاع، لتعريف ري أكرث رصامة اعÄد معاي أن  بعض املؤلفنيويرى .46 نقثين خاصة العزل وا تت لسـ من ت
تعارض مع املادة اعل موضوعاليت جتساهامت ملا يف وكن لو. 82ي من اتفاق تربس27ي ما أهال للحامية برباءة، ال 

سأ، فإنيف  رمسيغياب قرار  شكوك اليت عربّه من الواحض أنملا ّ ا بعض مال مائدة عىل مطروحة زالت  ل عهنا ا
نقاش  .83لا

                                                           
يين 7من املادة ) الفقرة ب 80 يحه مب24.481القانون رمق (جنت من قانون براءات |خرتاع األر ّ، يف هذا الصدد )25.859وجب القانون رمق تنق كام مت 

ية للفحص  تو بادئ ا جهينص فقرة ا ل مل باب رابعا من القرار  (2 من املادة 1.7.1ّت شأ "ّعىل أن ) 243/03لاجلزء ج، ا ية ا ية واملواد  ناملواد ا يع ملحل طب
تايل فال ميكن حاميهتا  شافات و ترب ا ها  يهتا أو عزها أو و لحىت ولو متت  ت كتع ت صفّ ل  من قانون براءات |خرتاع 10؛ الفقرة øسعا من املادة "برباءةنق

نطقة األنديز رمق 15من املادة ) الربازييل والفقرة ب  .486م من قرار بPان 
يا  81 يقة احملورة ورا ثسمح القانون الربازييل محلاية برباءة للاكنات ا6 ئ ثا من املادة (قي ها بأهنا ) 18لالفقرة } نات"يفواليت مت تعر سب، ... ئاك تكتاليت 

ية ناس يف الظروف ا ها تó األ نا ية ال ميكن عادة أن  ية، خا بهتا الورا سان يف تر يععن طريق تدخل اإل ت ص ث لطبن ج ل  ".كي
شري،  82 ناد  بشا يقة"م ية وللاكنات ا6 قاحلد من حامية |خرتاعات ا6وا ئ ئ ته لرتبس: برباءة ّ تعراض مدى مطا يا بق  " سـ
)Limiting the Patentability of Pharmaceutical Inventions and Microorganisms:  A TRIPS compatibility review( هد مع، 

ية الفكرية، نومفرب  رشي برباءة"ّكورs اكرلوس،   و58. ، ص2005مللكا سمح هبا تربس؟: لبحامية امحلض اخللوي ا يما يه مواطن املرونة اليت  " ي
)Patenting Human DNA: what flexibilities does the TRIPs Agreement allow?( Pية، ا� ية الفكرية العا مل، جم  ا ، 10مللك

 .424. ، ص2007، نومفرب 6العدد 
ها ج110-109، الصفحات )1998(انظر سرتاوس  83 ية"واøل، . قتبس اليت ا نا بPان ا ية ويف ا تجارة العا نظمة ا ية الفكرية يف  ما م لمللك ل مل " ل
)Intellectual Property in the WTO and Developing Countries( ،ياس هريديغان، . 133. ، ص2001، لكووار براءات "تما

ية تجارة العا نظمة ا ية األوروية وقانون  سائل رزة يف قانون املفو سم اإلسان،  ملاخرتاع ألجزاء من  ل ب ض م ن  " مج
)on Parts of the Human Body, Salient Issues under EC and WTO Law( ،ية ية الفكرية العا مل، جم  ا ، 5، ا�P 2002مللك

يد الوطين يك يرمسوا . 149. ، ص2العدد  سلطة بني يدي القضاة عىل ا توح غري إجيايب لالخرتاع ومن أجل مزيد من ا لصعمن أجل تعريف  ل مف
متع، انظر و بقا لقمي ا �خطوط تعريف املصطلح  يش ود. ط ية الفكرية وب"ليويلني، . نكور  " تراءات |خرتاع وحقوق املؤلف واحلقوق املربطة هبامللكا

)Intellectual Property, Patents, Copyright & allied rights( ،ندن سويل،  سادسة، سويت وما بعة ا ل، ا ك ل  .215. ، ص2007لط
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شف    رابعارابعارابعارابعا تعلقة  شفمواطن املرونة ا تعلقة  شفمواطن املرونة ا تعلقة  شفمواطن املرونة ا تعلقة  لكمواطن املرونة ا لكمل لكمل لكمل     مل

    مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة   ----    أأأأ

شف يف نظام اكنلقد  .47 تصادي  Lاممنعطفا 84اترباءاللك إدراج رشط ا ل يف ا6ور | تقل من كونه لق ننظام اØي ا
تجات لآ ية إىل كونه نظاما يركز يف املقام األول عىل املعرفة اليت يف األسواقملنية عززت إدخال ا ّ الر  حيملهائيسـ

سامهة تó املعرفة | يةيف ا�االتمخرتاع و  .85لتقن ا

توى اخرتاعهيشاركا©رتع ف .48 متع  حم ا نه يف الوصف� شف  ع من خالل ا ه تال بذÇ املعرفة اليت حتوهيا براء، جاعلك
يع من أجل حتفزي  للجمتاحة  تاكراتم تخدام |خرتاع تصبح أخرى fات هذا يعين أن . 86 الحقةبا سـقادرة عىل ا

ـي  تنهتندما  هات امحلاية، وأمه من ذÇ أن مدة ع نه تصبح األخرى جلا هم  تطور |خرتاع و م6هيا فرصة  تسـتل ّ ل
íهم طريقة مع تربه و تفأفاكرا و ـي 87خت بل أن  نهت، حىت   .ايةامحلمدة تق

شف وما برحت .49 يفة ا لك و باب اليت تربر وجود نظام تعترب ظ ّأحد األ ية  88الرباءاتسـ ئيسـأو أحد األغراض الر
نه شودة  ما شف 90غري أن بعض املؤلفني. 89ملن به ا تربون أن ا6ور اØي  لك  يلع بهيع نظام غلهو يف أ تج فرعي  ل  من

نظامّاØي يربر وجودّأن  والرباءات تاكرات ّاليت يقدLا وافز احلهو  يف املقام األول ل ا يات وا نولو بخللق  ج تك
ها يقجديدة وتطويرها وسو تفق و. ت تنا  ية91املؤلفنيمن عديد الوfة نظر ه ئات احلكو م وا ّترب أن، 92لهي يفة لتع ظ و

شف بعض العمل حب هلكنو، اترباء نظام ال يفجحر األساسيه  لكا ئيط هذا ا6ور الرييسمن أجل لاجة   .تنشـ

ّنت  وقد .50 شف هو احملور أنظمة احملامك، يف ن معديد التب يفة ا شلك علين، الرأي القائل بأن و تعددة،  ية  لكقضا ظ ب مئ
ياسة ال  àي تدور حوØهدف . 93رباءاتسـا ية يف قرارا إلجامع أن ا يا األمر لوقد رصحت احملمكة ا يك الهنايئ لعل

                                                           
سخ. كام أشار إىل ذÇ د 84 ثا، فقد ورد يف ا يس رشطا حد يين  نسوم، فإن ارشط القانوين لفحص  ي ل لي لش متك ة األوىل من قانون براءات |خرتاع ت

نة  سوم، 1790سـاألمرييك  يق"تشي،  متكني: لتعلا بداهة وا باق وا ل| ل ية اخلا6ة:تس Øهباجلدي  ا" 
)Comment: Anticipation, Obviousness, Enablement:  An Eternal Golden Braid(، 15 ية ية قانون ا ية  مللك ا�  ا مجلع لفصل

ية  ية، مت غرس قانون اشرتط أن يقوم طالب ). 1987 (57يكالفكرية األمر ية بريطا رش، بإحداث سابقة قضا ثامن  ياق، يف القرن ا نويف نفس ا ئ ع ل لسـ
يق الخرتاعه يف املواصفات   ).N.B. 173 (K.B.) 481 (1778)ناليرديت ضد جوسون، (قامحلاية برباءة بوصف اكمل ود

يس،  85 ياسة امحلاية برباءةقانون براءات |خرتا"جروبرت تريك مار تيش، )Patent Law and Policy" (سـع و . ، ص1992مي، رشكة 
513. 

شف يف براءة |خرتاع"فرومر، . جان س 86 رشية القانوية بأيوا، )Patent disclosure" (لكا ن، ا انظر أيضا اكرولني أبوت . 545. ، ص2009لن
يد بوتون،  ية لقانون براءات "فودا يفة ا تخدام الو ميا ظ تقينلتعلسـ تاكر ا ية | ية يف  يات  ل|خرتاع إلدراج أخال ب معل ئي  Using Patent Law’s" (بق

Teaching Function to Introduce an Environmental Ethic into the Process of Technical Innovation(23. ، ص ،
 .booton_david=context&1000=article?cgi.viewcontent/cgi/com.bepress.works://http: ميكن |طالع علهيا عىل املوقع

ثريا، من بP إىل آخر 87 بحث،  ناء ا ثí ا كتلف املالذ اآلمن اØي  ل ت مي ثخي ناء يف عدد معني : سـ يه هذا | نطاق اØي  تثتأكد من ا يغط ل من سـلل
بPان انظر الويقة  ثا  . CDIP/5/4 Revل

 .SCP/12/3 Revثالويقة  88
ية،  89 يات الو بحوث لألاكد نا�لس الوطين  مي ، A Patent System for the 21st Century( ،2004" (21نظام براءات اخرتاع للقرن "طلل

 .6. ص
نظام براءات |خرتاع "تميويث هولربوك 90 شف  يفة ا لو لك  The Disclosure function of the Patent System (or)" (أو انعداLا(ظ

lack Thereof)( P2027. ، ص2007، 118ن، رشية هارفارد للقانون، ا� . 
ية . جان س 91 ية86شـفرومر، احلا تا باب ا ل أعاله، واليت أشارت إىل األ ل يلكة و}ئق براءات |خرتاع ال متكن القراء ) 1: سـ ّالطريقة اليت تمت هبا  ه

يدة حقا من تó الو}ئقا"من  مفتقاط معلومات  بة يف قراءة و}ئق براءات |خرتاع خمافة ) 2و" ل بط الر غقاعدة اخلرق العمد  " أرضار مضاعفة"ثت
بة) 3إثر قضاs خرق امحلاية برباءة و نا شف ا سـ� من طرف ماكتب براءات |خرتاع ملعايري ا سـاإلنفاذ ا مل لك  .ل

بحوث لألاكد 92 ميا�لس الوطين  ية، لل  .A Patent System for the 21st Century( ،2004" (21نظام براءات اخرتاع للقرن "طنيات الو
ية  93 ثال  قضانظر  ياتم هر ئبفاف ضد رشكة والز  للك ّ ،525 U.S. 55, 63 (1998) ية رمق ميويث هولربوك يف احلا ها  شـ، اليت ا ت  . أعاله76قتبس
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ية  هو إثراء املó العام الرباءاتمن نظام  نا عبرسوم ومناذج  يات ص نولو جو  عن لكشفذÇ يكون جديدة، وتك
 .95ا6ائرة |حتاديةهو نفس الرأي اØي رصحت به ، و"94|خرتاعات

تعامل رشط مفروض عىل ا©رتع ويكون  .51 شف  يفة ا سـيذ و لك ظ فيه أودع  |خرتاع اØي  عنلكشفوهو اتنف
نح الرباءة براءةطلب نة جيب أن حيرتLا نانويةرشوط قعىل ، عرب العامل، قوانني الرباءاتتنص  Øا .م، مقابل  معي 

شدرس وقد . سلù|خرتاع عن كشف ليكون ارباءة ، يك  الصاحب ليعة هذه ا ن ونروط خرباء قانويـطب
ث تعددة األطرافواكنت أيضا حمل، 97 وحمامك96نوحو شات  نا م   .98قم

شف و .52 سهلكرشط ا يع أحناء العامل، نفهو  يل  علام بأنإىل حد ما، مج يف  هدة مرتوكة معينة صتفا شـرعيف  ّا ني عمل
يني، Øا قد تالحظ  شفيف ختالفات|بعض يف قوانني ا6ول األعضاء طنالو نة من ا لك جبوانب  ويف ما  .99معي

شفييل رشط ا ية  نارص الر لك ا سـ للع بري صف اخرتاعه مبا يكفي من الوضوحيعىل ا©رتع أن  "1": ئي متكني  خ  ل
نة العادييف ا�ال هم | من  مله أو رجل ا نهيفأن  يد  مخرتاع وأن  تجاربحاجة  دون يسـتف يام  بمفرطة  ، وهو للق

يار  سمى  مبعما  متكني"ي خرتاع، Øا جيب وصف |ب مطالب براءته وجيب عىل ا©رتع أن يوحض حدود "2"؛ "لا
به يه ةمستند"لوصف أو " ةمدعوم "لأن تكون مطا ب من املعاهدة األوروية 84 املادة هذا ما جاء أيضا يف" (لإ

توب"مبدأ أيضا يف لوصف واهذه العالقة بني املطالب توتجىل ؛ )رباءاتالبشأن   ات ممارسيف" ملكالوصف ا
تضمن الوصف حتديد وجوب  فإن ومن fة أخرى،. القانون األمرييك مودع  يعرفه  اليتاألفضلالطريقة يأن 

نترص عىل بعض األنظمة القانويةي اØي يطالب به،|خرتاع لتنفيذ رباءة طلب ال مهنا قانون الوالsت و، فقط ق
ية تحدة األمر يكا  .مل

متكني  لا
تفاوت100يرى بعض املؤلفني .53 متكني ال  ت أن قواعد ا يال من بP آلخر ل ّبني ذÇوقد . ،قلإال   من دراسة تقارن ت

تحدة ند والوالsت ا ملالقوانني يف أورو وا ثون آخرون إىل وجود فوارق . له توجه الفكري، أشار  حويف نفس ا ل

                                                           
ية  94 ثال  قضانظر  تو للمراكب ضد }ندرم  .U.S. 141 (1989) 489،  للمراكب الصغريةنيبو
ثل  95 بارات  تخدمت ا6ائرة |حتادية  ما ع ية و" تعويض"و" قطعة حمورية"سـ ثال  شف مضن نظام امحلاية برباءة،  به ا قضتعريف ا6ور اØي  لك لع . مل
ياء اF.2d 1540 ،1550 (Fed. Cir.1983) 721ّغور ضد رشكة غارلوك، . ل ية رشكة إيزنو  مي، و نربوب، للكقض ييوية ضد رشكة  جحل ّ323 F. 

3d 956 ،970 (Fed. Cir. 2002). 
ثال، إيراه ه 96 ية ضد براءات |خرتاع، القانون واملامرسات واإلجراءات"دو¼ر، . مانظر   ,Patent Prosecution, Law" (ئا6عاوى القضا

Practice and Procedure( Pسادسة، ا� بعة ا تب، ا ل، يب أن أي  لط  .2171. ، ص2للك
ية  97 ية لPائرة |حتادية يف  ناف األمر قضرصحت حممكة | يكت ئ سرت ضد جسـ ّجامعة رو يا ورشكة بفايزر، . د.تش سـسريل ورشاكؤه ورشكة فارما

249 F.Supp.2d 216 (W.D.N.Y. 2003) ، رشط قانوين "ّأن توب  تحدة أيضا قد اعرتفت مؤخرا لوصف ا يا يف الوالsت ا كاحملمكة ا مل ملكلعل
متكنيمنف نظام األفضل وكذÇ عن ا لصل عن رشط ا ية ". ل يا يف  قضورصحت احملمكة ا يولعل يزنوكو كو سو  تو ضد رشكة شو جرشكة  ك ت كسـ ّ  ف

ييك، تصدار براءة اخرتاع"ّ أن ،U.S. 722, 736 (2002) 535 شـاكبو بل أن ميكن ا توفر  بات القانوية جيب أن  سـعددا من ا ت ن قتطل وجيب أن . مل
ـيتيكون املوضوع، اØي  تكرا وغري بد يدا و هيتعلق به املطالب،  إلضافة إىل . U.S.C. 101-103 (1994 ed. And Supp. V) 35. مبمف

نه نه و نظام األفضل إلجناز |خرتاع وميكن  تضمن براءة |خرتاع وصف ا يذÇ، جيب أن  بم ل يي ّ ." 
نة ا6امئة لرباءات | 98 يل اØكر ال احلرص، العمل اØي أجنزته ا للجعىل  بو بس يخرتاع، انظر ويقة الو  .SCP/6/5ث
شف 99 يات ا سن اØي ارتآه ا©رتع وتدابري إنفاذ  نظام األ لكثال رشط حتديد ا تض ح مقل  .م

ية  100 يولو يا ا نولو بات براءات اخرتاع ا يق والاكمل يف  شف ا6 ثال أنريودا سان، ا جانظر  ج تك ق ّ بم طل للك تحدة وأورو –ل مل مقارنة قوانني الوالsت ا
ند  Clear and Complete Disclosure in Biotechnology Patent Applications – A Comparison of the Laws in(" لهوا

the USA; Europe and India( ،2006، القانون ا6ويل P93. ، ص1، رمق 2، ا�. 
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ية  األمرييك الرباءاتقانون  بنيفة، طفي شأن قو|تفا باألوروية  ية . 101مثال رباءات الب تضمن |تفا قإذ  باألوروية ت
تايل القريب من نصوص  نص ا لا  :تيف رشيعات أخرىكثرية ل

 .|خرتاععن كشف لا: 83املادة "

شف طلب  شلك الرباءة األورويبيكجيب أن  ّمتكنلواحض واكمل مبا يكفي ب عن |خرتاع  هارات ي تع  مب خشص  يمت
 ". من إجنازهيف ا�ال

تعلùو .54 متكني  لتعلق ا هارات عادية يف ا�ال من ّمتكوا©رتع يف املواصفات اليت يوردها  ة امللموستلي مبن خشصا 
تخدام بهاملطالبصنع |خرتاع  نرصين وهكذا .  ذÇ |خرتاعسـ ومن ا تكون من  متكني  عفإن ا ّي كيفية "عنرص ل

نع تخدام"عنرص و" لصا سـية | نرص األول، يكون خشص ماهر يف . 102"كيف بقا  للعو صنع  قادرا عىل إعادة ا�الط
نادا إىل طلب الرباءة  ي: بتطبيق Lارات ومعارف عاديةست|خرتاع ا نصـر ب،  بقا  ناك،  للعجيب أن يكون  ط ه

ثاين،  نفعة دامئدامئا من ذكر، والبد مطالب براءاتللك منفعة لا شلك رصحي، فال تذكر أبدا شلك مل تó ا با  ب
 .103مضين

ند وصف |خرتاع، و .55 هارات عادية يف أن يؤخذ عجيب  تع  بار أن املعلومة موfة إىل خشص  مببعني | مت يت ّ ع
ية، بل ويقة يفرتض أن يكون : "ت ذÇ ا6ائرة |حتاديةّ، كام وحضا�ال  ست مقا ثإن براءة اخرتاع  علم لي

 . 104"جمال |خرتاعّقراؤها ذوي Lارات يف 

يل ّيقدمطلب من ا©رتع أن ُال يو .56 يا من األخطاء،  أو|خرتاعص معلومات حول لك تفا  من فالقصدل وصفا خا
ش تطلب ـلا تجاربتنفيذ يرط هو أن ال  احملامك حتدد ويف العادة . 105ل|خرتاع أكرث من القدر العادي من ا

تجارب  نلوماكتب الرباءات مدى اإلفراط يف ا  .106عوامل اد إىل عدة ستال

توب  ملكالوصف ا
توب أن يكون |خرتاع ايضمن رشط .57 مل الوصف ا ناول العموم، يف املواصفاتبنيملك ، يف زمن إيداع مت يف 

شـرط جذوره املؤلفني، من عديد الوكام أشار إىل ذÇ .  |خرتاعبراءةطلب  تنيليأخذ هذا ا سأ لمن  أولوية : م
سأ 107الرباءاتطلبات  نه املّجدةم و شف  يريات يف ما مت ا عوضوع كحد فاصل  لك  .108للتغ

يةوقد  .58 يا األمر يكبت يف قرار للمحمكة ا نع |خرتاع : لمواصفات غرضنيلأن  109لعلث صاألول متكني احلريني من  ف
نه  تفادة  مو| ته الفقرة (سـ متكني كام  بينا ثاين ) الواردة أعاله)أ(ل   أنه اخرتاعهالطرف زمعا يّمتó العموم ملل، وا

تايل)كتوبملاكشف لا( نحو ا ل، عىل ا  :ل
                                                           

تاذ مارجز أن 101 متكني األورويب هو إرصاره ع"سـقال األ يدة الفارقة حقا ملذهب ا لاملزية الو ها يف ح شلكة اليت  حلىل أن حيدد ا©رتع رصاحة ا مل ّ
ياسة امحلاية برباءة"مارجز، . ، ر"مواصفاته تيش، )Patent Law and Policy" (سـقانون براءات |خرتاع و  .553. ، ص1992مي، رشكة 

ية  102 شـأنريودا سني، انظر احلا  . أعاله100ّ
بات براءا 103 يق والاكمل يف  شف ا6 طلأنريودا سان، ا قلك ية ّ يولو يا ا نولو جت اخرتاعات ا ج لبتك ند–ل تحدة وأورو وا ه مقارنة قوانني الوالsت ا " لمل

)Clear and Complete Disclosure in Biotechnology Patent Applications – A Comparison of the Laws in the 
USA; Europe and India( ،2006، القانون ا6ويل P94. ، ص1، رمق 2، ا�. 

نوموتو ضد آررشقضية  104 ّرشكة أ يالز-يج  .F.3d 1338 ،56 USPQ2d 1332 ،1336 (Fed. Circ. 2000) 228، ميدالند-ندا
تب األورويب لرباءات |خرتاع  105 تقين  ناف ا للمكيف هذا الصدد أنظر قرار جملس | لئ  ).T 931/91(سـت
ية رمق . انظر إيرا هـ 106 تجارب الرضورية و) 1: واملّ أعاله، واليت حتدد عدة ع96شـدو¼ر، احلا لمك ا توفر يف طلب ) 2ّ يه أو اإلرشاد ا تو ملقدر ا جل

ية و) 3امحلاية برباءة و ث   معلوجود أو انعدام أ سابقة و) 5طبيعة |خرتاع و) 4م يات ا ية األد لو ب تصني يف ا�ال و) 6ضع ية  هارات ا للمخا بس ) 7لنمل
بؤ و ية ا�ال  تنقا  .نرش |خرتاع املطالب به) 8للبل

يث،  107  .F. 2d 910 (C.C.P.A. 1973) 481مسمراجعة طلب 
 .F2d 1376 (C.C.P.A. 1962) .480قرار مراجعة ساميث،  108
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تعريف بطريقة – فإن للمواصفات هدفني وهكذا" ّبطريقة متكن )  |خرتاع آاكنإذا (اآل كتريب لأوهلام ا
تفادة الاكم  من |خرتاع بعد انهتاء  تايل إعطاء العموم إماكية | تفادة مهنا، و ها و| سـاحلريني من  ن ل سـ نع صف

ياق، ال يدعي أحد أن براءة اخرتاع املدعي ال تقديف هذاو. امحلايةمدة  ّ ا ّ يه سـل يقا مبا  بوطا ود فم وصفا  ق مض
يق احلايلليسلكن ذÇ والكفاية،  ثاين . لتحق موضوع ا هدف ا لأما ا ل هو من اّ ا يزمع ّمتó العموم ملفملواصفات 

تحقق  ته طالب حبما ي من أنللالطرف أنه اخرتاعه،  تخدام أو معرليس يام بقا، اوفسـشائع | ياط ومسـ  من حتلال
يا عطل أو أي  تقد، عن غري معد، أنه مل يكن  تخدام أحد األطراف لالخرتاع اØي ا نجم عن ا محمرضر قد  ع سـ ي

يح الرباءةØا فإن صاحب . برباءة تو ض مطالب   أو خشص يشرتملااخرتاعه يف املواصفات، قصد حتذير ّما ميزي ب
ميةآخر  سلته  تخدم |خرتاعني تغالل سذاجة  أيضاحرمان ا©رتعقصد ورباءة، ال يه عىلّتعد من ،يسـ  سـ من ا

تلف عن موضوعه  يقة أو  يه يف ا يا أن اخرتاعه أكرث مما هو  هم مد خماألشخاص اآلخرين أو خو عل حلقع . يف الظاهرّف
ها القانونو بارشة أكرث من اللكامت اليت ا سأ بطريقة  بري عن ا تعملال ميكن ا سـم مل واصفات ّفالبد أن تصف امل. لتع

ي"|خرتاع  بارات شام  وواحضة و تعامل  ّ جل ع يزي ة يك ميكنسـ ياء املعروفة يف |خرتاع مت  شـعن لك األ
سابق  ." لا

باريو .59 توب إ جالوصف ا وقد تكون .  دمع املطالب ملواصفاتًبد إدا من فال،  طلب براءةملا هو حمل ملك
ندما عاملواصفات عائقا إذا مل توفر ا6مع للمطالب، أي   قد اولكهن 110ّ حتدد املواصفات نطاقا مل تذكره املطالبّ

تخدامات 6فع طريقة تكون   .111هتا مضن املطالبلّياجتمل تذكر اليت سـبعض |

ية و .60 تو بادئ ا لتركز ا جهي ل مل تجاريةلّ لتب األمرييك لرباءات |خرتاع والعالمات ا توب، 112مك شأن الوصف ا ملك،  ب
مت "عىل ّا سلمي كتوبملاوصف ال، مبعىن أن "óل ي  ال هو لا ية إليصال سـو خشص ماهر يف إىل فمعلومات اك

 .113 |خرتاع اØي يطالب بههو ماÇأن ا©رتع ب تقنعه، ا�ال

 الفضىلالطريقة 

ند  .61 تارياك ومرص وا يا و الربازيل وكو تني وأسرتا نطقة األنديز واألر ثل بPان  بPان،  هشرتط عدد من ا سـ ل ن ل لي ج م م
يك شف عن ملكسـواألردن ومالزيs وا تحدة، ا ند والوالsت ا øندا و لك ويوز مل يل يل يذ ن لتنفالطريقة الفضىل 

ي: |خرتاع ية 114بPان أخرىتستبعد ب،  يهنا الو رشط من قوا طن هذا ا ن  يف تó تذكره، أو مل رباءاتلبشأن ال
ساطة، كام هو احلال   .115خرىاأل الرباءاتقوانني من عديد يف البالقوانني، بلك 

                                                           
تونقضية  109 يإيفاتس ضد إ ّ ،20 U.S. (7 Wheat.) 356 (1822). 
رش،  110 ناف للجامرك وبراءات |خرتاع قF.2d 883 (C.C.P.A. 1970) 427فيمراجعة طلب  رار فاحص براءات سـتئ، أكدت حممكة |

بلغ  هرمو¼ت  با ذكر أن قدرة أحد ا ترب أن  تا مطل لع يه أن قدرة 1ّ يغرام دون حد أكرب من ذÇ، ولكن الوصف مل يدمع ذÇ وورد  شاط  ف  ّ للمل ن
هرمون ترتاوح بني  يغرام2.30 و1.11لا شاط  للمل  رش عن. ن تخدامه 6ى ا يوا¼ت ومت ا هرمون من غدد أحد ا تخراج ا بوقد مت ا سـ حل لسـ  طريق احلقن، ل

نة اللهتاب املفاصل  . معيلعالج أنواع 
ية  111 يةقضمراجعة قرار  تجات ا يئرشكة أنرتلوب ضد رشكة ا بن لمل ناف رمق ّ ية 6ى | ية مد تئ،  ن  ,Fed. Circ., Sept. 15) 1059-99سـقض

نح الرباءة (1999  .U.S. 1108 (2000) 529م، مت رفض 
نقحة  112 تة ا ية املؤ تو بادئ ا ملا جهي ل سمرب  21(قمل  ).1999يد
ية  113 ية، انظر  يد عىل ا تأ قضوسلطت ا6ائرة |حتادية الضوء، عىل هذا ا ك مللكل  F.3d 424، ّرشكة لزاردøك ضد رشكة وضع خرائط موارد األرضّ

1336, 1345 (Fed Cir. 2005)سرت ضد ج، و ّجامعة رو يا ورشكة بفايزر، . د.تش  F.Supp.2d 216 249سـسريل ورشاكؤه ورشكة فارما
(W.D.N.Y. 2003). 

نة 32من املادة ) ح( )1(تشرتط الفقرة  114 يص عىل 1949لسـ من قانون براءات |خرتاع الربيطاين  نظام األفضل"لتنص، ا ل، لكن ذÇ ارشط "لا
نة  يغة القانون  سـمل يرد يف  نظام األفضل اØ"ويف هذا الصدد انظر ترييل . 1977لص يس من الرضوري وصف ا يه إىل أنه  لجيب ا لن ب ي يعرفه لت

سويل، )The Law of Patents" (قانون براءات |خرتاع"، "طالب امحلاية برباءة يش .  وو78. ، ص1994ك، سويت وما فاآلن لك ما "نكور
شف بطريقة واحضة واكم  يش ود. ، يف و"لكهو مطلوب هو ا ية الفكرية وبراءات |خرتاع وحقوق املؤلف واحلقوق املربطة"ليويلني، . نكور تا  مللك

]تابع احلاشية يف الصفحة التالية[  
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نطق وراء  .62 ية، حىت يشاركمثل هذه األحاكم هو إلزام ا©رتع بأن ملإن ا بقى  متع جزءا من املعرفة اليت قد  خمف ا ت �
شف عن |خرتاع يد"وكام رصحت بذÇ ا6ائرة |حتادية، فإن الغرض . لكلو مت ا الطريقة من رشط " حالو

بون، رباءات اخرتاعالطلبات  من إيداعا©رتعني منع " هو الفضىل تجحيجما داموا  ات املفض  لّيل عن العموم ا
نةا تالقوانني ال شرتط إىل أن أشريوقد ". 116مصموهاالخرتاعاهتم اليت  ث   يشف عن أ معلك  هو هشرتطت؛ مفا 117م

تضمن املواصفات  يف الفضىل شرتط حتديث الطريقة تكام ال  .118يراها مودع الطلب اليت الطريقة الفضىلتأن 
نيبأولويةسـياق طلب  مترة اليت طلبات لا أو 119ج أ تفاعملسـا تارخي إيداعنتطالب ال  .120 أقدمب 

بالطريقة الفضىلرشط لو .63 تأكد من ذايتاألول : نان جا يق ما بأفضل طريقةاكن عىل عمل   أن ا©رتعلوهو ا لتطب 
ند إيداع الطلببأنه اخرتاعهيزمع  ية. ع،  ثاين أكرث موضو عوا تأكد منل شف ل وهو ا مبا يكفي تك أن املواصفات 

هم جدا أن نوحض أن Lمة و. 121 طريقةا©رتع أفضل يراهام مع ّإنه ملن ا بت يفمل ثالا شـرط مت | الطريقة الفضىل لل 
بة يه Lمةمن عدمه  همةعدد من قوانني الرباءاتيضع Øا ، 122رباءاتالعىل ماكتب جدا صع  هدةمل هذه ا  ع يف 

نظر دعاوىحملامكا  .واإلنفاذاإلبطال  ت اليت 

ترب رشط  .64 يس بعد انهتاء ضىلالطريقة الفيعو سة،  نا تعزيز ا ل أداة  ف مل هافقط امحلاية مدة ل لبل حىت خال ÇØ ، وّ
ش ثريا ذكر توافق ذÇ ا لتكرر  ك يةـّ نا بPان ا مرط مع مصلحة ا ل ية اليت تدخل لضـرورة لكنو. 123ل ع انعدام املوضو

بعض، منازعات يسبب إيداع الطلب عند©رتع افكر ما يدور يف حتديد يف  تحدة لمما دفع ا مل يف الوالsت ا

                                                           

ندن، )Intellectual Property, Patents, Copyright & allied rights" (هبا سويل،  سادسة، سويت وما بعة ا ل، ا ك ل . ، ص2007لط
237. 
ها، 115من مضن  115 يا مت  حتليل قانو¼ و نظام األفضل84طن نت رشط ا ل فقط   .تضم
يةقضية  116 نا مياكست ضد رشكة أركو ا عرشكة  لص ّ  . F.2d 923, 926, 16 USPQ2d 1033, 1035 (Fed Cir. 1990) 913، شـ
 .F. 2d 768 (CCPA 1962) 309مراجعة طلب غاي،  117
ّأرسـهتاوزن ضد ¼اكsماقضية  118  .USPQ2d 1539 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985) 1، ن
سون احملدودةقضية  119 تاندرد أويل ضد رشكة موتد يرشكة  ن  .F. Supp. 370 (D.Del. 1980) 494، ّسـ
نية رشكة  120 نغ، مقض نس كونرتا سكو ضد رشكة رفور يتجات ترا تم كن ّ38 F. 3d 551 (Fed. Cir. 1994). 
ية رمق  121 شـأنريودا سني، احلا  . أعاله102ّ
تأكد  122 ها يك حيدد هل أن ا©رتع يعرف طريقة أفضل من أخرى، وإن اكن يعرف ذÇ فيك  يفù خيص املعايري اليت جيب عىل الفاحص أن  ّت بعي

شف مت  تب براءات |خرتاع لكمن أن ا ثال موقع  يق الطريقة األفضل، انظر  متكني خشص L àارات عادية يف ا�ال من  بة  نا مكلطريقة ا م ب سـ تطمل ل
تجارية األمرييك : لوالعالمات ا

.032165sect#htm.03_2165_2100/documents/mpep/pac/offices/web/gov.ouspt.www://httpيه أن ف اØي ذكر  طبقا : "ُ
ية،  نا مياكست ضد رشكة أركو ا ية رشكة  ته احملمكة يف  عللهنج اØي ا لص قض ّتعمل شـ ناك خطوøنF.2d 923 913سـ حتديد هل أن ا©رتع، ) أ: (ه، 

تقد أهنا طريقة أفضل من أية طريقة أخرىيف زمن إيداع طلب الرباءة، اكن يعرف طريقة يق |خرتاع اØي يطالب به ا©رتع و يع  إن هذه . لتطب
ند إيداع الطلب ية للمخرتع  Øا ساؤل غري موضوعي ألنه يركز عىل احلا بارة عن  عاخلطوة األوىل  ن ت هع ناء احلاالت اليت ميó فهيا الفاحص . ّ سـتثو

باø عىل أن ا©رتع اكن ميó مع بأن طريقة ما يه يف نظر ا©رتع أفضل من أية طريقة  )2(يف زمن إيداع طلب الرباءة |خرتاع ) 1: (لوماتثإ
ناد إىل الطريقة الفضىل با للرفض ال نا ية وال أساس  ثا تأخرى، فال موجب لالتقال إىل اخلطوة ا سم سـ ن ل ية للخطوة . ن فأما إذا ما توفرت حقائق اك

بدأ اخل يهنا فقط،  تاألوىل،  يةحف ثا نطوة ا تعرف علهيا خالل اخلطوة ) ب. (ل نه ) أ(لمقارنة املعلومات اليت مت ا شف  عمع ما مت ا شف  –لك كهل أن ما 
متد عىل  يا معوما  ساؤال موضو شف  يمي كفاية ا متكني خشص ماهر يف ا�ال من ممارسة الطريقة الفضىل؟ ويف هذا الصدد، يكون  يعنه اكف  عل ت لك تقع

هارة يف ا� ملتوى ا يق الطريقة الفضىل . المسـ متكني خشص ماهر يف ا�ال من  ية  شف املواصفات اك بهل أن املعلومات اليت تضمهنا  تطك ل ف
ساؤل  ساؤل األول إلجياب، مث جياب عن ا ندما ميكن اإلجابة عن ا يحا إال  ناد إىل الطريقة األفضل  تخداLا؟ وال يكون الرفض ال توا ت ع حص س لسـ ل ت

نفي، مع وجود  ثاين  لا يق الطريقة الفضىلل تاج القائل بأن املواصفات ال متكن من  باب تدمع | بأ ت تطسـ ّسـ  ." ن
ندن  123 ية الفكرية،  نة حقوق ا لانظر تقرير  يف 117. ، ص2002مللكجل ية حول الرباءات،  نا بPان ا منوذr اخلاص  بو ا ن قانون الو ل ل جي م ، 1979ل

نظام ... يقوم الوصف) "3 (123الفقرة  تحديد ا لخاصة،   ."األفضل اØي يعرفه طالب امحلاية برباءة إلجناز |خرتاعب
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ية شإىل  124يكاألمر تظر لقانون الـلاقرتاح إلغاء ذÇ ا هذا رباءاتمنرط، ومن املفروض أن يضع إصالح  ل حدا  ّ
رشط  .125لا

رشيعي ا6ويل  ----    بببب رشيعي ا6ويلاإلطار ا رشيعي ا6ويلاإلطار ا رشيعي ا6ويلاإلطار ا     للللتتتتاإلطار ا

بري مهناي من اتفاق تربس 29 املادة صيغت .65 نادا كيف جانب  شإست ا نا قىل ا بوال اليت جرت داخل اتمل انهتت و 126يو
يةتسـتمكل  بإبرام معاهدةاملعين  ا6بلومايسؤمتر بعقد امل تعلق قاتفا  ùريس ف، غري أنه مل يمت 127"رباءاتلي 

توصل إىل وفاق  .لا

ته برباءة 29املادة وأخذت  .66 شف عن |خرتاع املراد حام ي من اتفاق تربس ا لك رشطا ، "بشلك واحض واكمل"ي
مودع ّ، فإن وهكذا. |خرتاعيف ا�ال من إجناز ، قصد متكني خشص ماهر مفروضا عىل مودع طلب الرباءة

شف عن |خرتاع جمالطلب شف وشلكه عىل أن املادة مل حتدد، لكرب عىل ا توى ا لك  العالقة بني وال (حم
رشطعىل ، وال عقوبة )شف واملطالبلكا ثال ÇØ ا لعدم |  .تم

ية ملزمون و .67 تجارة العا نظمة ا تايل، فإن أعضاء  مل ل نص مل شعىل رشطل شف يف  ت ا تأكد ـلك ية،  للريعاهتم الو طن
يه يف رش املعرفةالرباءات نظام  أنمن ن يلعب ا6ور املولك إ  .ل

توي املادة  .68 بدأ  مرونة وردا عىل موطين29حتو ألعضاء أن جيوز ل، أوهلام أنه "جيوز"بلكمة ت عىل شلك أحاكم 
ألعضاء جيوز لإلجناز اخرتاعه، و}نهيام أنه  ا©رتع افيعرهطريقة ّأن حيدد أفضل  مودع طلب الرباءة عىل تشرتط

يةوبراءات طلبات عام 6يه يف املقابل من معلومات يقدم  أن املودعشرتط عىل تأن  فù خيص املوطن و. جنبأ
ساوئه أعاله¼ األول، فقد ذكر ثاين، فو. ممزياته و يدقد لأما املوطن ا بPان األعضاء الامفيكون  تضطلع يت لل 

بات لفحص املوضوعي بPان  سـù وال، براءاتلطل  ية لا ية واألقل منوا، نظرا لفائدة هذه املعلومة يف  نا معلا مل
 .الفحص

تعلقة تقدمي تقدمي تقدمي تقدمي رشط رشط رشط رشط   - ج تعلقة املعلومات ا تعلقة املعلومات ا تعلقة املعلومات ا ية والرباءاتوالرباءاتوالرباءاتوالرباءاتطلطلطلطلبات بات بات بات للللململململاملعلومات ا ية  األ ية  األ ية  األ  املقاب املقاب املقاب املقاب ججججننننبببب األ

بق، كام ذكر .69  ùشف عن رشط بياتفاق تربس أخذ سـ ف تعلقة علومات امللكا لا ية والرباءاتطلبات مل ، جنب األ
تاحة ليارات خلاكأحد  ثل هذ. ألعضاءملا يد أن اعÄد  مومن األ ساعد عىل ك توى الوطين قد  يا احلمك عىل ا ملسـ

بات  سرباءاتالطلحفص  يث ا ل، من  شوأs اكن احلال. رعة وا6قةـح يذ هذا ا ل، فإن  ية رط يف القواننيـتنف طن الو
بدأ بات القائل  األسايس مللن يؤثر عىل ا ية  طلتقال ل  .128ءاترباالسـ

                                                           
ية،  124 يات الو بحوث لألاكد نا�لس الوطين  مي  " 21نظام براءات اخرتاع للقرن "طلل

)A Patent System for the 21st Century( ،نطن  .2004شـ، وا
تارخي  125 يوخ األمرييك  بصوت جملس ا لشـ رشوع قانون إصالح براءات |خرتاع، 23 الفقرة ، لصاحل5 صوø مقابل 95 بـ2011 مارس 8ّ م من 

نظام األفضل كأساس  تضمن حكام يلغي ا لواليت  يهتا لإلنفاذ"براءة اخرتاع أو أي مطلب أو " إللغاء"ت يهتا أو بعدم قا بلترصحي بعدم صال ومن ". حلل
رشوع قانون آخر  بح قانو¼، إزا ع، صوت )H.R. 2795 109th Congress 2005-2006(مfة أخرى، اقرتح  نواب، ومل  يصيه جملس ا ل ل

نظام األفضل من الفقرة  باب 112لا  . براءات |خرتاع، من القانون األمرييك– 35ل من ا
نة  126 ية احتاد ريس، يف  سـقررت  بل إيداع طلب "، إحداث 1983مجع شف عن اخرتاع للعموم  شأن ا سامح  قنة خرباء حول فرتة ا لك ب ل جل

نة ، واليت بدأت "الرباءة سامح  ها كام يوc بذÇ |مس، خالل فرتة ا سـأعام ل نة . 1984ل ها مع تطور فريق اخلرباء، ويف  سـوقد توسع جدول أعام ّ ل
نة )|جÄع الرابع (1987 ناولهتا ا سائل األربعة اليت  شف مضن ا للج، اكن رشط ا ت مل  ).3املادة (لك

يف أن القاعدة  127 سات املؤمتر ا6بلومايس  كهر حمارض  جل تعددة عرب عهنا األعضاء، 3ن املادة  م2تظ شف اكنت موضوع وfات نظر  م اخلاصة  لك
تحدة يا وبني الوالsت ا يادة أملا  يه اآلراء بني أورو سمت  نظام األفضل ا يف أن رشط ا ملوخاصة  ن نق ل بقك  .ف

تاد  128 ثال أو نكانظر  تدامة، –م ية ا تجارة وا سـ املركز ا6ويل  من مللل تاب املرجعي لرتبس "لت يا يةلك  " لتمنوا
)Resource Book on TRIPS and Development( ،720. ، ص2005، مطابع جامعة اكمربدج. 
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ها، إذا ما اشرتطت ذÇ قوانني املعلوماتأن يقدمرباءة ال ملودع طلبوجيوز  .70  أو إذا ما  الرباءاتحفص اليت يمت 
تب براءات |خرتاع الÄسا ّقد يةذÇ بمكم   علوماتامل يقم املودعوإذا مل  .|لÄس حيف حال اكنت à صال

تعلقة ناسب اترباءوالطلبات ل ملا نا ومبا أن .  رفض الطلبازج، 129مليف الوقت ا متد حال  معياتفاق تربس مل  يع ي
سأ فقد مت ترك  ملهذه ا يار  بذÇل  .ألعضاءلخلا

ناوهلام اتفاق تربسآخران آخران آخران آخران أمران أمران أمران أمران   ----    دددد شف مل  ناوهلام اتفاق تربستعلقان  شف مل  ناوهلام اتفاق تربستعلقان  شف مل  ناوهلام اتفاق تربستعلقان  شف مل  يتعلقان  ت يم ت يم ت يم ت يم يلك يلك يلك     لك

شف يف نص املادة تدرجمل  .71 تعلقة  سائل األخرى ا لك بعض ا مل شف عن 29مل ثل ا لك من اتفاق تربس،  م ي
يقة  قالاكنات ا6 ها 6ى سلطة بئ ية منشأبويان ، 130إيداععإيدا يولو ج املادة ا  ترى بعض األعضاء يف اØيلب

شف توى ا ناسب مع  ية أهنا  تجارة العا لكنظمة ا حم ت مل تل  .131م

شف عن |خرتاع يقة  للكإيداع الاكنات ا6  قئ
ية قد  .72 يولو يقة وعن املواد ا شف عن الاكنات ا6 يد أن ا جمن األ بق ئ لك بةيبدو لك شلكةل وحل. صعLمة  ، ملهذه ا

يةأجاز  نظري للوصف الوارد يف املواصفات أو مكمكل àطنعدد من قوانني الرباءات الو ية  يولو ّ إيداع املواد ا ك جب . ل
تقاقا مهنا يكون |خرتاع اØي أن إذن جيوز اإلشارة إىل  ية مزروعة أو ا يقا أو  نا د شـاك خل  سلطة6ى مودع قئ

بار ذÇ اإليداع يف حمك ، إيداع   ".الواحض والاكمللوصف ا"عت

يقة حتوسم .73 ست بإيداع الاكنات ا6 ق معاهدة بودا ئ بقا إلجراءات ( إيداع ة سلط6ىب طمعرتف هبا دويا،  ل
يذيةاملعاهدة   .132)لتنفوالحئهتا ا

يةنشأمبيان  يولو ج املواد ا  لب
ية مراجعة الفقرة  .74 شف عن 27من املادة ) ب( 3معلمشلت  سأ ا م من اتفاق تربس،  لك م يوارد المل انشأي ة ثورا

rيولو نوع ا ية ا بمضن موضوع أوسع نطاقا، هو العالقة بني اتفاق تربس وبني اتفا لت ل ق ية و، 133ي قمضن هدف |تفا
بقة بوجه خاص وهو املذكورة  ملسـيق نظام يعىن ملوافقة ا نريةحتق تعلقة  ملسـتا نافع ا ملوتقامس ا مل نفاذ إىلب  املوارد ل

ها تغال ية وا يولو لا سـج نح براءّ ا�ال عربويف هذا. 134لب  الخرتاعات اتم بعض األعضاء عن قلقه من أنه قد يمت 
rيولو نوع ا ية ا ية دون احرتام اتفا يولو بتخدم املواد ا ت ب لسـ ل ل قت  .ج

ية  أعضاءّتقدم وقد  .75 تجارة العا ملنظمة ا ل شأن، من عديد لم يدمهنا ولاملقرتحات اليت هتم هذا ا قرتح ملرا ـي سوسيتأ
ش بو اليف املعاهدات اليت تديرها ريعي ـلتمراجعة اإلطار ا شأن الرباءات ومعاهدة قانون (يو تعاون  بمعاهدة ا ل

بPان اقرتاح ؛ و135)الرباءات نوع"لمجموعة من ا ييح اتفاق تربب 136"لتشديدة ا شرتط عىل تنق بيان  املودعليس 
                                                           

ياغة قانون براءات |خرتاع 129 صناك فرق يف طريقة  تعلقة لطلب . ه به ملعلومات ا ملميكن أن حيدد القانون أنه عىل مودع الطلب أن يرفق  طل ّ ف
نيب املقابل  نحه أو رفضه(جاأل تó املعلومات) مسواء مت  به  متس من مودع الطلب أن يرفق  تب الرباءات قد  نص  بأو ميكن أن  طل يلي مك وهذه . ّ

ية يه اليت وردت يف الفقرة  ثا ياغة ا نا ل ية لرباءات |خرتاع 128لص نا بPان ا منوذr اخلاص  م من القانون ا ل ل بناء ... ّويقوم يقدم مودع الطلب "ل
تب الرباءات  ...."مكعىل الÄس من 

ها عىل املؤمتر ا6بلومايس 3 من املادة 2القاعدة  130 رشوع املعاهدة اليت مت عر ض من  ية رمق (م حتتوي عىل أحاكم خاصة بإيداع ) 112شـانظر احلا
تاكثر" ية القادرة عىل ا يولو لاملواد ا جب  ".ل

يه امس  131 شف"علما يطلق  شأن ا لكمقرتح تربس  ب يل انظر الويقة "ي تفا ث، ملزيد ا ص  .28. ، صIP/C/W/368/Rev.1ل
 . أعاله33انظر الفقرة  132
ي تعلùت �لس تربس، 6راسة العالقة بني اتفاق تربس وبني 2001أعطى إعالن ا6وحة يف نومفرب  133 يولوrي نوع ا ية ا باتفا لت ل  يف إطار أعامà ق

 .27من املادة ) ب (3ملراجعة الفقرة 
تجارة ا 134 نظمة ا يل معمق انظر ويقة  لللحصول عىل  ث ية محتل  .IP/C/W/368/Rev.1مللعا
نعقدة يف  135 شأن الرباءات وا تعاون  يه خالل ا6ورة الرابعة للفريق العامل املعين مبراجعة معاهدة ا نظر  بدء  سورسي يف ا ملمت تقدمي املقرتح ا ب ل لل ل ي فل

بت يف ذÇ. 2003مايو  يذ ارشط إن ر سمح لPول األعضاء من  يل ألنه  ند تأ غومت وصف املقرتح  ل ي ه تنفب  .ك
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ش"  Pَمصدر املوارد وب بت " هئامن بقة "يثوتوفري ما  نريةملسـاملوافقة ا تقامسملسـتا  اح؛ واقرت"للمنافع العادل ل وا
ية إضافة فقرة  بPان اإلفر يقمجموعة ا شف29 جديدة للامدة 3ل |حتاد األورويب عنه  ّعربما و؛ 137لك حول رشط ا

يهاألعضاءوا6ول  تعداده عن ،ف  تعدد األطراف، يتربسيف إطار جملس ليناقش  سـا شف  م إدراج نظام  عىل ك
ية براءات |خرتاعيف  يؤثر أال  .138حصال

نف أحد املؤلفنيو .76 ية يف ثالث مجموعات139صقد  يفة: "طن القوانني الو شف  ضعتدابري  شف و  "140"ك كتدابري 
شف تدابريو  "141"متوسطة يك يف ّلكن مت . 142"قويةك  ساقلتشكا ي بعض هذه األحاكم مع اتفاق تربس، تا

نوحة كعقوبة لالرباءة خاصة تó األحاكم اليت تقرتح رفض طلب  رشطملمأو إبطال الرباءات ا ثال  للعدم |  .تم

بعض املؤلفني .77 بة  لو بات 143لنسـ ترب  تطل، ال  بقة بيان متع تعلق ملوافقة ا بات ا ية أو اإل يولو سـشأ املواد ا مل ث ب ملن جل م
نرية و نافع تقامس ملسـتا ية ملا بات املوضو عمن ا اءة أو طلب الرب" مبحتوى"تلرباءات |خرتاع، بل يه مربطة ملتطل

نا ن"بشلكه" شأن الرباءاتسـتعمل، إذا ما ا تعاون  بفس مصطلحات معاهدة ا يام . ل حبث لقØا فقد مت اقرتاح ا
تعدد األطراف، من خالل مراجعة الفقرنإماكية إدراج  نظام  بات يف ا مثل تó ا لم  "1" )أ( 1ات من ملتطل

يا(51من القاعدة  "5" )أ( 1 إىل نوان )ن} شأن الرباءات واليت حتمل  تعاون  ع من معاهدة ا ب طلبات ملتبعض ا"ل
ناء عىل املادة   بو ية ا بالو ملقن  ".27ط

شف وأنبيان  رشط أنإىل  بعض املؤلفني ويذهب .78 ية هو أحد مكو¼ت رشط ا يولو ّشأ املادة ا لك ب جن ل  أي م
يا تعدد األطراف تعين  رشيعي  مضنمراجعة لإلطار ا مل  .144ي من اتفاق تربس29 لامدةل  الحقةمراجعة ت

تحضار املذاهب امل .79 بعض ا سـوقد اقرتح ا تصل شجع عىل ا لوجودة اليت  تابعة العادل ملودع الطلبرف ـت ناء  م أ ث
ية  "مودع الطلبإىل أن  القضاء األمرييك أشارت بعض أحاكم،وهكذا .تهبراء سن ا نيه واجب  ح  والصدقلعل

تب عن لك شف  تضمن واجب ا تب الرباءات، مما  تعامل مع  للمكند ا لكمك ي ل ها  ع  وتؤثر يففاملعلومات اليت يعر
نه ويكون . 145" امحلايةمنح نإماكية تجت  نصف، يعرض أي براءة قد  عخرق هذا الواجب سلواك غري  ن ّ م

 .146للبطالن
                                                           

ند وفزنويال: ونعين 136 øند وبريو و ية وإكوادور وا هورية ا6و يا والربازيل وكو وا يلبو له ن يكل مجل  .  مييف
نص املقرتح كام ييل 137 شـهئا، وعن أية . 3: "لا نطقة  ية و يولو شأ أية موارد   Pشف عن ب بPان األعضاء عىل مودع الطلب ا نشرتط ا ب ن لك ل مت مم ج

تخدLا أو دخلت مض يدية ا سـمعارف  شأتقل نفاذ يف بP ا نن |خرتاع وأن يقدم تصديقا عىل احرتام لك قواعد ا ملل ّ ." 
رشط  138 تجاوز العقوت حدود " يف الواقع أو حبمك القانون"لØا ال جيب أن يعمل ا تيار شلكي إضايف أو موضوعي للحامية برباءة وجيب أن  مكع

 .قانون براءات |خرتاع
ناي،  139 شف "كمايلك بال نمقرتحات  بات براءات |خرتاعملك ية يف  طلشأ املوارد الورا  Proposals for the Disclosure of Origin" (ث

of genetic Resources in patent Applications( ،WIPO/IP/GR/05/01. 
سويد 140 ثال يف مرص و|حتاد األورويب وا لمت اعÄده   .م
ندا والرنوجي وسو 141 ثال يف ا6امنرك ويوز يمت اعÄده  يل ن  .  رسام
ند 142 تارياك وا نطقة األنديز ويف الربازيل وكو ثال يف جامعة  همت اعÄده  لسـ م  .م
بارغر،  143 ية"غيسـانظر مارتن  ية الفكرية العا ملجم  ا  .462. ، ص4، العدد 7، ا�P 2004، "مللك
شأ"ّكورs، . انظر كرالزس م 144 شف عن ا رشط ا ية  ية وا يا ناجلوانب ا لك ل لعمل سـ ملسـ  " ل

)The politics and practicalities of the disclosure of Origin Obligation( تظمة الصدور ية غري  ن، الورقة ا مث ، 2005، 16لبح
 org.quno.www://http: ، املوقع5. ص
ية 145 يةقض  سون حللول املعلومات ضد رشكة بريدج ا برشكة ما لطك ّ، 487 F.3d 897, 913 (Fed. Cir. 2007) . سلوك غري العادل لتطلب ا ي

نرصين نرصين يف لك حا من عىل حدة: عتوفر  ية، وقد رمس فقه القضاء األمرييك حدود هاذين ا ية وا ية ا لعاأل ن س لمه بن وقد أشري إىل أن املعلومة . ل
سامح ملودع الطلب"تعترب مادة  شأن القرار القايض  ية  لندما يرى فاحص عادي أهنا ذات أ ب مه سامح بذÇع تصدر براءة اخرتاع أو عدم ا ل بأن  " يسـ

تحدة، ( ية ا يب العا تاك ضد رشكة احلوا ملرشكة  مل سن ّ ية )F. 3d 1279, 1297 (Fed. Cir. 2008) 522سـمي  سأ تعلق   ùنظر احملامك، ف ي:  ن،  مب ي ت ب
تاج سلوك العام لطالب حامية برباءة ال يع احلقائق اليت أحاطت  تنغش الفاحص، يف  ل باهتا " أنه مذنب، وذÇ ألن سـمج ية ¼درا ما ميكن إ ثا لن

]تابع احلاشية يف الصفحة التالية[  
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باهوجيب لفت  .80 يدية نت| ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا6وية ا نة احلكو تقل إىل معل ا ث ن ل لللج مللكملع م
ية فù والفوللكور تا يارات ا نظر يف ا ل، واليت تواصل ا ل خل يةل شف  "1": ثخيص املوارد الورا ؛ اإللزايملكا

سأ؛ ومواص   "2" يات وإعداد "3"ملحبث هذه ا ية أو تو صبادئ تو جهي ثل إحداث  "4"م بدي ،  مواآليات ا ل ل
ية  سابقةثنظام معلومات دويل حول املوارد الورا ية ا نا ية ا لوحا ا ع لص شف عهنالتقن خالل و. 147لك اليت مت ا

يف،4 فرباير إىل 28ن ا6ورات، يف الفرتة مما بني لثالث مل اافريق العالاجÄع  توزيع مقرتحات مت  جبن مارس 
شـهتاملصادرة عن ا6ول األعضاء   .148قنا

                                                           

بارشة، وهو ما ال جيب أن يكون رشطا باøت  مبإ يل ضد رشكة اكنربا لألغذية احملدودة(" ث ّرشكة اكر  .F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir 476، ج
2007)( . 

س 146 نة، يف  ية  ترصف  ماقرتح بعض املؤلفني أن تقصري مودع طلب الرباءة يف أن  سـ ب حي ته ن تب، جيب معا ية للقرار املوضوعي  بائل ذات أ قمه للمك
ندما يصلح خطأه سرتجعه املودع  عبعدم نفاذ براءة |خرتاع، وهو حق  ثال نونو: ي شف عن "برياس دي اكرفالو، . ميف هذا ا�ال انظر  لكاشرتاط ا

بات براءة |خرتاع، د بقة عن عمل عىل  ية واملوافقة ا يولو طلشأ املوارد ا سـ ب ملن جل شلكة واحللول: يون أن خيرق ذÇ اتفاق تربسم نا�  القانوية ، "ملا
نطن  .371. ، ص2000، شـجلامعة وا

يل معمق، انظر  147 يدية"حتلللحصول عىل  ية واملعارف ا تعلق ملوارد الورا  ùشف يف أنظمة الرباءات ف ية عن رشوط ا تقلدراسة  ث ي لك لن " تق
)WIPO/GRTKF/IWG/3/14.( 

تني  148  .WIPO/GRTKF/IWG/3/4 وWIPO/GRTKF/IWG/3/2ثيقانظر الو
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سا ساخا ساخا ساخا     الفحص املوضوعيالفحص املوضوعيالفحص املوضوعيالفحص املوضوعي    ممممخا

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة  ----    أأأأ

ثا الجتري ا6ول األعضاء يف  .81 ية الفكرية  ية  بو أو املاكتب اإل حبو مي للملكي سابقةقل ية ا نا ية ا ليف حا ا ع لص  وحفصا لتقن
ياموض شعو ثال  بت من | ل قصد ا مت ثت بقةعلهيا القوانني تنص روط امحلاية اليت ـل بحث . 149ملطا تايل فإن ا لو ل

نان أن  نوحة براءات |تكون يضموالفحص  ية ملمخرتاع ا فتو رشيعاتتنص للمتطلبات اليت مسـ  .لتعلهيا ا

بحث والفحص اØو .82 ية ا لتيس نو ع برية تك ية  ك أ يقني يفمه ية القانوية، ات نظام الرباءللضامن ا نا ن من ا ثق حل  هفيليو
متع معوما يانة نظام حفص موضوعي اكمل يلكف ا. �ا لمن fة أخرى، فإن    أنكرث من ذÇاألو. كثري من املالص

بحث تطلبلا مترا ي  مسـتويقا  ية ث سابقةلتقنحلا ا ية ورشية هامة،ل ا تطلب موارد ما ب وذÇ بدوره أمر  ل  .ي

بحث والفحو .83 الهنج األفضل للك يكون  قد ال براءة اخرتاعلك طلب يف ص املوضوعي لهكذا فإن إجراء ا
يد Lامت. رباءاتالماكتب  يع يقر مبدى  تعقفا بحث والفحص املوضوعيمجل تاكيف املربطة ل إدارة ا ت ومدى ارتفاع ا ل ل

يص موارد حمدودة حتدsيطرح ، وهبا سن طريقة  ّإجياد أ تخصل ياراتلØا، جيب ا. ح ثل شـىتخنظر يف  جراء  إم، 
شلكي الفحص  لكن العÄد عىل ووضوعي أيضا، امل، أو إجراء الفحص شلكينيفقط أو إجراء حفص وحبث لا
Øنجزه اآلخرون عرب العمل ا  .تعاونلا اتفاقاتيي 

نظر يف إماكية إرساء تعاون مع ماكتب و .84 ية الفكرية ا بحث والفحص املوضوعي، ميكن ملاكتب ا تعلق   ùنف ل ل مللكي
هامتالالزمة ملهارات واملوارد أخرى متó ا نوعة. ملإلجناز تó ا تعاون بأشاكل  نوع من ا توميكن أن يمت هذا ا ل . مل

تب معني أن  ملكثال ميكن  ية، أو " يعمتد"مف تب آخر، عرب اتفاقات تعاون غري ر مسعىل العمل اØي أجنزه  مك
تب ملزما  ذات تب أخرى، مبوجب اتفاقات عىل العمل اØي أجنزته ماك" العÄد"ملكميكن أن يكون ذات ا

 .مثال  أعىلرمسيمسـتوى 

تلفة ©يارات الفحص ا  خ
تارت  .85 يات طلب خا يه فقط تفقد  بPان اعÄد نظام، يمت  شلكبعض ا بات براءة |خرتاعفل توفر ا تطل، وحاملا  ملت

ند . الرباءةنح متية يف الطلب، شلكلا يهتاأن يطعللمتعدي املزعوم ، ميكن االرباءة الحقإنفاذ عو من و. حن يف صال
تب  شلكيرباءاتالمكوfة نظر  يفل، فإن نظام الفحص ا تاك ل يؤدي إىل توفري هام يف ا توى ،ل  نفقات مسـعىل 

يص موارده �  Pب سمح  تخصاملوظفني، مما  لل يف ى، فإلكن من fة أخرو.  ذات أولويةاالت أخرىبي لن تاك
ية  تقل إىل مرح  الححفص صال تلف علهيا  تنرباءات ا نح © أحصاب و احملامك فتقع عىل عاتقرباءة، المما بعد 

  . واألطراف األخرىالرباءات

يار اآلخر وأما .86 تب براءات |خرتاع، حاملا فهوخل ا يه  مك نظام يقوم  يات،  رباءةال طلب يودعف لشلكوبعد تفقد ا
يةبإجراء حبث  نا ية ا عيف حا ا لص سابقة لتقن نوو. يصدر تقرير حبثّمث ل ا هذا ا لبقا   ُتمنحع من اإلجراءات لط

يفاء رشوطرباءة دون ال بت من ا تا سث بحث يف نفس الوقت مع براءة |خرتاع يو امحلاية برباءة، لت لرش تقرير ا ن

                                                           
بحث والفحص 149 بPان اليت جتري ا ثريا من بP إىل آخر، مضن ا ية الفحص  لتلف  ل ك معل ية الفكرية . خت نظمة ا بو براءات اخرتاع من  مللكثال طا م ل مف

يام اللÄس يف األجل بحث، ويف حا مل يمت ا يام  سون ا تحدة مه من  لقململكة ا للق مت ترب أنه قد مت حسب طلب امحلاية برباءةيلمل نمث وبعد رش . يع، 
بو امحلاية برباءة لÄس بإجناز الفحص املوضوعي ند إيداع طلب امحلاية برباءة . لطلب امحلاية برباءة، يقوم طا يا  بحث  يام  ترب الÄس ا عي:  ن ل مضيع لق ب

بل  يام به  تب األورويب لرباءات |خرتاع، ويمت ا ق6ى ا لق يام ملك رش، لكن جيب عىل طاليب امحلاية برباءة بعد رش طلب امحلاية برباءة، الÄس ا لقا ن لن
يام . لفحص املوضوعي ند ا بحث  نجز ا تب  بحث، فا يام  ياين لرباءات |خرتاع، فال حاجة اللÄس ا تب ا لقوكذÇ احلال 6ى ا ملك لق عملك ل ي ل ل

نجر إال إذا ته ال  يلفحص املوضوعي، اØي من  fس خبصوصه بعد رش طلب الرباءة اخلاص هبمÄلبو امحلاية  ن تقدم طا تب . ل ملكأما 6ى ا
يا مبجرد إيداع طلب امحلاية  بحث أو الفحص املوضوعي، فالÄس لكهيام يمت  تجارية فال حاجة اللÄس ا ناألمرييك لرباءات |خرتاع والعالمات ا ل مضل

يمت إجنازهام بعد رش طلب امحلا نبرباءة،   .ية برباءةف
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ية براءة |خرتاع، شلك أفضل يمي صال متكني األطراف األخرى من  ها،  باليت مت  حم تق ثل هذا . لنح ملوميكن 
متد عىل موظف أو فاحص، أو أن  نظام أن  يعا يام لعملل تب آخر  للقتعني  مبك  .يسـ

بPان تر .87 تعانة اتتيبلوقد اختذ عدد من ا ية  جبهاتسـ لال  اتتيبويف الواقع، فإن هذه الرت. الفحصللبحث وجخار
ية  نوع ا6ويل"تقارير حبث من  للإلدارات ا6وية اليت تصدرسـأسا نة يف "لا شأن  معاهدةملبي، ا تعاون  با ل

تخدرباءات، تقارير ميكن ال يةLاتسـأن  يل. طن املاكتب الو يد  بPان ذات املوارد احملدودة أن  سجكام ميكن  تع  150تلل
ها يف بP آخر، ال هامنحرباءات اليت مت  تفقد  بنفسبدال من أن  يات وت يةتضطلع لشلك ا ويكون . علفحوص املوضو

تب يودعروري، بصفة عامة، أن ـمن الض يل 6ى ا ملك طلب إعادة ا نح ديف غضون L  حمددة بعلتسج م øرخي 
يةال تايل . جنبرباءة األ ية  تظلل ، نظرا ألهنا قد خضعت للفحص املوضوعي يف إىل حد ما  مضمونةرباءة الحصال

شلك مرض إال إذا مت اختاذ و. بP آخر نظام ال ميكن أن يعمل  بلكن هذا ا باتل بP ماحن تيالرت ل اإلدارية بني ا
هاا يد  بP اØي  تسجيللرباءة وا يع  .ل

تعاون  بحث والفحصلا  ليف جماالت ا
بات  .88 بار الزتايد املطرد لعدد  طلإذا ما أخذ¼ بعني | ّت يد و}ئق 151اترباءالع ، عرباءات |خرتاالتعق وتزايد 

تعاون حال يتضح أن  ية واألقل منوامل مفيدلا نا بPان ا يس يف ا ية الفكرية،  ماكتب ا ل لمللك بPان ، بل فقط ل لا
تقدم بحث ة أيضا ملا تأخري يف إجراءات الفحصعن حلول يممن  لتدارك ا  .ل

سب دراسة أعد .89 ّو شاريهاح يكس | ندن إيكونو تب  ت  سل م تأخرة اليت زتايدي أن ّمن املقدر، 152مك مل مك األعامل ا ّ
ها ي تجاريةملاfوا لتب األمرييك لرباءات |خرتاع والعالمات ا تب األورويب  وك ياين لرباءات لملكا تب ا لوا ملك
ساوي معل نوات امخلس القادمة13ل يلرباءات، مبا  هرا خالل ا لسـ  ترب نفس ا6راسة أن بقاء األعامل معلقة . ش ّو تع

ساوي  يف  تصاد العاملي تاك نة يف تó املاكتب يفرض عىل | تملدة  ل نةمليار  7,6قسـ سـيه إسرتيين يف ا ل لن  .ج

يل الرباءات يف أعىل جدومتركزØا  .90 ية  سني  هادفة إىل  نظر يف املامرسات ا سج ا معل حت تل ، مبا يف ذÇ 153ل األعاملل
بادرات تقامس العمل154رسيعلالفحص ا  .155م و

                                                           
تب براءات |خرتاع هبونغ 150 يد  مكثال  ية -يعم هورية الصني ا تب احلكويم لرباءات |خرتاع  ها ا يل براءات |خرتاع اليت  بكونغ  م شعسج لت جبم ملك نح

تب األورويب للرباءات  تحدة لرباءات |خرتاع أو ا تب اململكة ا ملكو تحدة(ملمك شار إىل اململكة ا ملندما  ي ثال آخر وبروين دار ا). ع مسالم أيضا  ل
يل متدت نظام إعادة  سجبPان اليت ا تلل  .ع

نة  151 ية  ية الفكرية العا نوان مؤرشات ا بو اØي حيمل  تقرير الو سـبقا  مل ع ي ل لط ناهز 2010مللك يون طلب براءة ، عرب 1,19ي، فقد مت إيداع ما  مل 
نة  تواه. 2008سـالعامل يف  يا¼ت اليت ا سب ا حوشري الزنعة طوي  األمد  ب ح ها واصلت لت بات براءات |خرتاع اليت مت إيدا تقرير إىل أن عدد  عا ا طل ل

نة  نذ  سـها املزتايد  م نة 1995نسق ناء  سـ،  ثت يطا2002سـ هدت اخنفاضا  بسـ اليت  تعاون . ش بات براءات |خرتاع مضن معاهدة ا لوفù خيص  طل
شأن براءا تعاون  نوية ملعاهدة ا رشة ا هر ا بشأن براءات |خرتاع،  ل سـ ن لب ل نة تظ بات براءات |خرتاع ا6وية عرب 2009لسـت |خرتاع  ل أن  طل

ّاملعاهدة املذكورة، ظلت يف تزايد مطرد، مفرت من أقل من  ّ نة 5000ّ ناهز 1978سـ طلب  نة 175ي إىل ما  نة  (2008سـ ألفا يف  سـهدت   2009ش
بة  ها  بات اليت مت إيدا سـاخنفاض العدد امجليل  بنللطل  ).٪4,5ع

تصادية " 152 بادلقدراسة ا تعلقة برباءات |خرتاع ونظام |عرتاف ا تأخرة املرتامكة ا تحول األعامل ا مل ناير "ململ يكس،  ندن إيكونو ي،   .2010مل
نة  153 شريو كويزيويم يف  ثال خطاب ريس الوزراء جو سـانظر  ني ئ ياين يف دورته 2003م  156ل أمام الربملان ا

)htlm.e_sisei31/01/2003/koizumispeech/foreing/jp.go.kantei.www ( سارا يه  يدز اØي أعلن  يد اكمرون  موخطاب دا فبل ف
تارخي (رسيعا لطلب براءة |خرتاع  تحدة  ية الفكرية ململكة ا تب ا بشور  مل مللكن مك  ).2010 مارس 28م

ياين يف ماكتب براءا 154 تب ا تجارية وا تب األملاين لرباءات |خرتاع والعالمات ا ية الفكرية وا ندي  تب ا ثل ا نة،  لت اخرتاع  ل ملكي ملك للملك لك ملك م مع
تب احلكويم لرباءات  ية الفكرية وا تب الكوري  ية الفكرية وا يا  تب األورويب لرباءات |خرتاع وأسرتا ملكلرباءات |خرتاع وا للملك ملك للملك لملك

تجارية األمرييك، |خ تب األمرييك لرباءات |خرتاع والعالمات ا تحدة لرباءات |خرتاع وا تب اململكة ا ية و هورية الصني ا لرتاع  مل ملكب مك لشعجبم
بالغات. ميكن الÄس حفص رسيع لطلب امحلاية برباءة نص عىل هذه األ\لوعادة يرد هذا اإلجراء مضن ا بPان  ية، لكن بعض ا تالقواعد ا6ا ل حاكم خل

رشوط اليت متكن من اللجوء إىل .  من قانون الرباءات الكوري61يف قانون براءات |خرتاع اخلاص هبا، من ذÇ املادة  تلف األسس وا ّوقد  ل خت
رسيع، من بP إىل آخر لثل هذا اإلجراء ا تجارية . م تب األمرييك لرباءات |خرتاع والعالمات ا لثال، ميكن يف ا  برباءة ممزيا، جعل طلب امحلاية"ملكمف

]تابع احلاشية يف الصفحة التالية[  
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ند  .91 ية الفكرية تستو مللكبادرات تقامس العمل بني ماكتب ا تخدام املوارد إىل م تعددة يفسـ|عرتاف بأن ا م ماكتب 
بذير هو رضب من ا نفس الرباءة،  تعلق األمر  تندما  ب ي لع شأن . ل تعاون  ثريون أن معاهدة ا ترب ا بو ل  ،اءاترباللكيع

ياق ا6ويل يد املوارد يف ا تعلق برت  ùتلكفة ف يث ا ية من  سـأكرث األنظمة فعا شـ ي ل لل سب ما ج. ح عاهدة، املاء يف حو
بحث دويلخيضع طلب  بحث 156لا6ويل  تاجئ ا ل، مث ترسل  توب حول مع) ويلا6بحث لاتقرير (ن مك رأي 

ش. 157مودع الطلبنإماكية امحلاية ، إىل  تـلنوبعد ا يديفحص ال "املودع إجراءار خير، ميكن أن  يكون ، "لمتها
تقارير تóوترسل لك . 158"دويلمتهيدي تقرير حفص "موضوع  توب ا6بحث لاتقرير أي (ل ا ملكويل والرأي ا
يدي ا6فحص الوتقرير  رشهطلب النسخة من بمصحوبة ) ويللمتها بPان ناØي مت  ية يف ا ل، إىل املاكتب الو طن

تó املاكتب إعطاء رأهيا اخلاص يف  اخرتاعبراءةصل فهيا عىل أن حي  يف الطلبمودعاليت يرغب  ل، يك ميكن 
يو. نإماكية امحلاية ية حتقق فوائد  ّهذه ا جل يث تقامس العمل، لPول ة لعمل تعاقدة، من  حا ، يف رتكلكهنا أيضا تمل
ية فكرية نفس الوقت، تب  ملك القرار الهنايئ خبصوص إماكية امحلاية برباءة بني يدي لك  مك  .159عىل حدةن

ية الفكريةللرباءاتاملعجل يف إطار برامج الفحص و .92 ية لالعرتاف 160مللك، عقدت بعض ماكتب ا نا ئ اتفاقات  ث
يه امس  ثل |تفاق اØي يطلق  بني،  نجزه أي من ا بادل لعمل اØي  علا ت ي مت ملك س"مل  عاجلةريع ملـلالطريق ا

ّيقدم. 161"براءات ند الÄس حفص مودع الطلب ف ثاين، م 6ى رسيعع،  لتب اإليداع ا بحث والفحص تقريري ك لا

                                                           

ته حصبب سن طالب امحلاية برباءة أو  ّ نصوص علهيا لطلب براءة |خرتاع " بس رشوط األخرى ا ملأو إذا ما توفرت ا ية ملودعي (ل تو بادئ ا جهيانظر ا ل مل
رسيع سب اإلجراء اجلديد للفحص ا لبات الرباءات  ح توفر إماكية الفحص ). طل ياين لرباءات |خرتاع،  تب ا نو6ى ا ت ل رسيع ألربعة أنواع من ملك لا

تعلقة خرتاعات تعمل و) 1: (طلبات براءة اخرتاع ملبات الرباءة ا لبات براءة |خرتاع ا6وية و) 2(طل سات ) 3(طل تعلقة مبؤ سبراءة |خرتاع ا مل
توسطة) 4(علمية و رشاكت الصغرية وا تعلقة  ملبات براءات |خرتاع ا ل مل رسيع. طل نحت لوميكن أيضا الÄس الفحص ا بق و ندما يكون قد  م  سـ ع

متس صاحب الطلب  تب األسرتايل للرباءات أين ميكن أن  ثال 6ى ا يلبراءة اخرتاع يف بP آخر،  ملك ّطلب امحلاية هيم ) 1: (إذا اكن" ّحفصا معدال"م
ية و يا سـبراءة اخرتاع  تحدة ا) 2(ق نح براءة اخرتاع عىل األقل يف بP واحد من بني الوالsت ا ملبق ومت  مسـ ندا أو بP عضو ّ ندا ويوز ية و يلألمر ن ك يك

شأن براءات |خرتاع و ية األوروية  بيف |تفا ب ية للغة |جنلزيية و) 3(ق ية ختص نفس ) 4(جنباكنت براءة |خرتاع األ جنباكنت براءة |خرتاع األ
ها، بعد طلب ري) 5(|خرتاع و ية اليت مت  سخة من براءة |خرتاع األ ئمت إيداع  منح ب سخة مهناجنن نة الفحص احلصول عىل  نس  ومن اجلدير . جل

ئة  يات احملافظة عىل ا نولو ثل ا يات،  نولو نوع معني من ا رسيع أيضا ممكن يف حال تعلق طلب امحلاية برباءة  يØكر أن الفحص ا ج تك م ج بتك ب لل ل مكتب (ل
تحدة لرباءات |خرتاع ناعات ا6فاع أو بر) ملاململكة ا ثل تعزيز الصادرات أو صأو براءات اخرتاع �ال   ،تعزيز بعض أهداف ا6و تعلقة  ماءات  بم ّ

هادة جودة جديدة  يا جديدة أو تطوير  نولو تجارية أو تطوير  شتعزيز ارشاكت ا ج تك ل هورية 9املادة (ل يذي لقانون براءات |خرتاع  مجل من املرسوم ا لتنف
sكور.( 
يرت دراهوس املزية كام ييل 155 س: "بيصف  بادل  تغالل  يا ت تب آخر دون أن يكون ملزما بفعل ذÇمسـ تخدام معل  تب ما من ا مكمح  ، "سـملك

ية للمعرفة"  .191. ، ص2010، مطابع جامعة اكمربدج، )The Global Governance of Knowledge" (ملاحلومكة العا
يد ا6ويل واحد من  156 بحث عىل ا لصعيقوم بإجناز ا يل (ل سلطة حبث دوية 14ل ند وإرسا ئماكتب مرص وا تارة، لكهنا مل ترسل له ©مضن املاكتب ا

بحث ا6ويل ها كإدارة  تارخي بدء  للإىل حد اآلن إشعارا   ).معلب
شأن الرباءات44القاعدة  157 تعاون  ب من معاهدة ا  .ل
ثاين  158 يق الفصل ا نهيا وامللزمة  تعاقدة أو موا ميني يف إحدى ا6ول ا لترص هذا عىل ا ب ط بتطمل ملق تعاون 32من املادة ) أ( )2(الفقرة (يق ل من معاهدة ا

 ).بشأن الرباءات
نة  159 شأن الرباءات 2008سـيف  تعاون  ية ملعاهدة ا يالت املرح  الو ب، مضت  ل ن طسج ها يف ٪52ت بات براءات |خرتاع اليت مت إيدا ع من  طل

نوي (اخلارج  تعراض ا سـ| شأن براءات |خرتاع2009لسـ تعاون  ب ملعاهدة ا  ).ل
رسيع ملعاجلة  160 سار ا لشمل ا مل تب ي تب األمرييك لرباءات |خرتاع والعالمات أو ا ية  نا ملكبراءات |خرتاع أي واحدة من |تفاقات ا للمك ئ لث

تب األمرييك  بني مع ماكتب أخرى ونعين، ا بني يف حد ذاهتام واتفاقات لك من ا ياين لرباءات |خرتاع، مبا يف ذÇ |تفاق بني ا ملكا ت ت ملكل ملك
يا لرباءات |خرتاع والعال ندا وكورs وأسرتا تحدة و تب األورويب لرباءات |خرتاع وماكتب براءات |خرتاع ململكة ا تجارية مع ا لمات ا ك مل ملكل

تحدة لرباءات |خرتاع  تب اململكة ا ية الفكرية و تب الكوري  ياين لرباءات |خرتاع مع ا تب ا نغافورة، وأيضا ا ملوا6امنرك و ل مكسـ للملك ملك ملك
تب األمل تب ا6امنريك لرباءات |خرتاعملكوا تجارية وا ملكاين لرباءات |خرتاع والعالمات ا شأن . ل تعاون  ناك أيضا عديد اتفاقات معاهدة ا بو ل ه

يل انظر تفا رسيع ملعاجلة براءات |خرتاع؛ ملزيد ا سار ا تعلقة  صبراءات |خرتاع  ل ل مل : م
html.pph_pct/filing/en/pct/int.wipo.www://http . 

منوذج الرائد اØي أطلق يف يويو  161 لا ياين لرباءات |خرتاع2006ل تب ا تجارية وبني ا تب األمرييك لرباءات |خرتاع والعالمات ا ل بني ا ملكل  .ملك
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يد اامحصل علهيال�ين  تب اإليداع األول؛ وهكذا  ند  مل من  تف يسـمك ثاين من العمل اØي أجنز يف ع لتب ا ك
سابق ثل مت أيضا تطوير طرق وقد . لا شـروع الرائد"متعاون أخرى،  ي أو 162"نتفاع لالملا ة تيجبر¼مج اسرتا

ش سـلنا ش ا163 للمعلوماتريعـلر ا ياين للرباءات أو  تب ا مØي أطلقه ا ل  أو بعض 164 اجلديدسóملروع اـملك
شاريع األخرى شاريع . 165ملا شرتكةمن عديد لها الملورمغ أن هذه ا ها، نظرا 166ملاملالمح ا ها فريدة من نو ع، فإهنا  لك
يهنا  .بللفوارق اليت 

بPان األقل منوا اليتالماكتب وتواجه  .93 ية وا نا بPان ا لرباءات يف ا ل بحث والفحص املوضوعي، مل عقبات ل جتري ا
بات اليت تواجه ماكتب الرباءات األكرب لعقتلف عن ا نت أن .خت تجارب قد  بيغري أن ا يث ل بدائل الفعا من  ح ا ل

تلكفة  يعلا للجميدة  ثالمف  :م، 

بحث والفحص اليت أ - تخدام تقارير ا لا تعددةسـ ثل توشرتط ب. معدهتا ماكتب أخرى، بطرق  معض املاكتب، 
نح براءة |خرتاع، تماك بل  نغافورة، إجناز حبث وحفص  يا ومالزيs و مب أسرتا ق سـ سمح ل تعاضة تلكهنا  سـال

يا  بات أن معال معادال قد عن لآ ها مبجرد إ يد الوطين أو  بحث والفحص عىل ا يات ا ّاكمل  ث لصع ل ّمعل بعض
تب هأجنز بل)معمتد(مك  تقريمودع الطلب ّ ميد بأنقد يكون ذÇ و. ق من  تب  با تقرير حبث ملك بر حبث أو 

 .معادل لطلب ممنوحةراءة وحفص أو مبواصفة ب

بـات مودع الطلباشرتاط أن يرسل  - نح أو رفـض مـن  تعلقة ألحباث ومـا  طل املعلومات ا يف رباءات الـمـمل
يـة  ساعدة يف   Çا بعـد ذLتخد ية ميكـن للفـاحص أن  معلبPان أخرى، قصد توفري معلومـات إضـا للمـ يـسـ ف

بحث والفحص أو  حتا توهتا انظر(سيهنا ل شف اليت ا ح املالحظات حول ا  ).69 و68الفقرøن لك

سابقة وإجراء الفحص  - ية ا نا ية ا بحث يف حا ا ليف إىل ماكتب براءات أخرى  ع لص ن ل يف احلاالت لتقتلك
ثور يف بال اليت  بات لعميكن فهيا ا  .167عادة مبقابلويكون ذÇ ، مقاب طلPان أخرى عىل 

بحث |عÄد عىل تقارير  - يديويل وتقارير ا6لا نجزة يف نويل حول إماكية امحلاية برباءة، ا6 لمتهالفحص ا ملا
شأن إطار تعاون  ب معاهدة ا ثا . رباءاتالل يح  حبويه أدوات  ية ورأsميتاز جبتت شاط  لودة عا لنيف اجلدة وا

ناعي، ويه  يق ا تاكري وا لص| ب بقا أليبرباءةّأن |خرتاع أهل للحامية بّمل تصـرح وإن لتطب  قوانني ةط 
ية  يدة بعيهناطنو ثال ألمه جوانب قوانني عن ج، فإهنا تعطي عادة فكرة  ساعد يو. الرباءاتمتمدى احÄل |

                                                           
تب األورويب  162 تعاون بني ا يع ا بادرة إىل  ملكهتدف هذه ا ل شج ية لرباءات |خرتاعتمل تب . طنللرباءات واملاكتب الو تخدم فاحصو ا ملكو يسـ

ية الفكرية ية  للملكاألورويب للرباءات العمل اØي أجنزته املاكتب الو  .طن
ندما يمت 163 يع تقامس املعلومات،  ياين لرباءات |خرتاع إىل  تب ا ناها ا رسيع للمعلومات اليت  رش ا ية ا عهتدف اسرتا شج ل ت ل ن تيج ملكت ب  إيداع أول ل

ياين لرباءات |خرتاع تب ا لطلب حامية برباءة 6ى ا ياين لرباءات |خرتاع، هكذا . ملك تب ا تع طلب امحلاية برباءة ألولوية للفحص 6ى ا لو ملكمت ي
بدأ معاجلة الطلب يف املاكتب األخرى  تندما  ية ريس(ع نظام القدمي التفا قعرب ا بق وتلق) ل تب سـتكون تó املاكتب قد  تقارير اليت أعدها ا ملكت ا ل

ياين لرباءات |خرتاع   ). من احلاالت٪80يف (لا
يا 164 بني ال�ين مت فهيا اإليداع أوال و} ناد نفس øرخي إيداع طلب امحلاية برباءة، 6ى لك من ا تطلع فكرة إ رشوع رائد  ثل يف  نو ت سـ سـ م ملكمت ي  .ي
تب بأن " شاير"مثال،  165 ثل يف الزتام لك  مكاØي  بات براءات |خرتاع اليت مت إيداع طلهبا أول مرة يف ذÇ يمت طليعطي األولوية لفحص 

تب  .ملكا
ية 166 تا شاريع معوما عىل األقل عىل بعض املزيات ا لتوي هذه ا ل مل رسيع ) 1: (حت يه إيداع طلب امحلاية برباءة للمرة األوىل  تب اØي مت  بتيقوم ا ف ملك

بحث تاجئ ا توفر  ية قصد ضامن أن  لا ن ت شاركة األخرى؛ ولعمل شلك رسيع 6ى املاكتب ا مل أو الفحص  تقوم املاكتب اليت يمت فهيا إيداع طلب ) 2(ب
يه إيداع الطلب للمرة األوىل؛  تب اØي مت  ند ا بحث أو الفحص من  توفر تقرير ا تظار أن  تأخري معاجلة الطلب  فبراءة |خرتاع، فù بعد،  ملك ع ل ي ن ب

تخذ تر) 3(و تميكن للماكتب أن  ثاين ت تب ا ية أكرث جناعة  توفري  بحث والفحص اليت أجنزهتا ماكتب أخرى،  تقارير ا بارش  لبات للوصول ا معل ل ل ل للمكمل ي
يص ع° طاليب براءات |خرتاع بحث أو الفحص الالحقة اليت أعدهتا ماكتب . تقلو تقارير ا تب األول، أيضا، قادرا عىل الوصول  لوقد يكون ا ل ملك

توف) 4(أخرى؛ و شاركة األخرىيميكن أن  نح امحلاية برباءة للطلب من طرف املاكتب ا تقارير إىل أنه ميكن  ملر إجراء حفص رسيع يف حال إشارة ا  .مل
ثني  167 با بري من بني ا ية الفكرية قد يطلب آراء  تب الوطين  تني، عىل أن ا ثل األر نة،  حنص قوانني براءة |خرتاعات يف بPان  خ للملك ملك لم ن ي جت مع ّ

بP العاملني يف اجل ية، يف ذÇ ا نولو ية وا لامعات أو يف املعاهد ا جلعلم  ).24.481 من القانون رمق 27املادة (لتك
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سار  هذا ية طلبات لاا6ويل عىل حتديد ملا فميكن بذÇ |طالع عىل تقارير طناملعاد خالل املرح  الو
رشها  ندما  بحث والفحص الالحقة  تنا ع األرسة مضن رباءات |خرتاع الطلبات الربط بني تكون و. اكتباملل

باتالواحدة  شأن الرباءات،  املودعةللطلمعوما أجنع  تعاون  ب يف إطار معاهدة ا باتل  اليت لطلمقارنة بأرس ا
ئت  يل نشأ تخدام تفا ص ية ريساألولوية املذكورة يفسـ هم. ق اتفا ناملومن ا شري إىل أن ه  تب 41ن أن  مك 

ي3براءات وطين و يح املعلوةقلمي ماكتب براءات إ يةعام دخلمات تت  ركن   يفخدمة حبث، عرب طن مرحلهتا الو
يا¼ رو)®PATENTSCOPE (168الرباءات يحة أ ح،  ية مت بارشة ملواقع و طنابط  يل طلبم صتوي عىل تفا  حت

يةاملرح   دخل  .طنالو

تخدام  - بو البر¼مج سـا تعاون ا6ويل لفحص |خرتاعات، بشأنيو ندل ا عنوانه  أوسع مضن بر¼مجرج يوهو 
بو ال اتخدم" شأن يو ية  باإلعال بPان . (WPIS) الرباءاتم ساعدة ماكتب ا لوهيدف هذا الرب¼مج إىل  م

بات  بPان األقل منوا عىل حفص  ية وا نا طلا ل  هاعضيمواتكون فهيا للخربة أو تفتقد  يف جماالت الرباءاتمل
بو، مضن الوتلعب . معقدة تعاونبر¼مج يو ية  ا6ولا مللكيل لفحص الرباءات، دور الويل بني ماكتب ا ك

ساعدةالفكرية  متس ا ملاليت  بحث والفحص تل ية، واملاكتب املاحنة اليت توفر تقرير ا نا بPان ا ل يف ا ل   .اآلراءومل

نافع يتبني منوإجامال،  .94 يف وا تاك يل ا مل  ل ل بPان األعضاء أن حتل بحث من عديد الل6ى ا ية ا تصممي آ يارات  لا ل ل خل
يدها الوطينالرباءات أنظمة تالءمفحص اليت وال ميي أو صع عىل   .قلاإل

ية الرباءات اليت يمت  .95 ية بلوغ حد أعىل من نو شرتك بني لك ماكتب براءات |خرتاع هو  تحدي ا عإن ا مل كيفل
يان حمدودة يه املوارد يف معظم األ حها، يف الوقت اØي تكون  ف بق تطوير . منح  أشاكلمن عديد السـورمغ أنه قد 

تحديا6تعاون لا ية ملعاجلة هذا ا يات أكرث فا تطلع آل ّويل، فإن عددا من ماكتب براءات |خرتاع  ل عل ل  .ت

رشيعي ا6ويل  ----    بببب رشيعي ا6ويلاإلطار ا رشيعي ا6ويلاإلطار ا رشيعي ا6ويلاإلطار ا     للللتتتتاإلطار ا

رشيعي ا6ويل ملعاجلة براءات |خرتاع أي منوذج حفص .96 لتال حيدد اإلطار ا ترصف يفاتفاق تربس يرتك هامش . ّ
ّباه إىل حدين ÇØمن لفت |بد  لكن من fة أخرى فالو. ألعضاءلكبري  بني: نت ّاألول  من ) 1( الفقرة يف م

يات 62املادة  بدأ اإلجراءات وا لشلك اليت تقر  م ّ يهاملعقو ية الفكرية واحملافظة  ساب حق ا علال مللكت ثاين، . ك لوا
نح احلق أو  اليت62من املادة ) 2( الفقرةيف  ية بأن تضمن  تجارة العا نظمة ا س تلزم أعضاء  مل تل م جيí مضن مدة م
ساب احلق منية معقو،ز ية ال رشوط املوضو ت رشيطة أن تكون ا كع من غري  مدة امحلاية تقصريل  تفادsمتاحة،ل

ثاين، . مربر ناية خاصة للحد ا لوجيب إيالء  تد عىل إذ ع  20متأن مدة امحلاية اليت توفرها براءة |خرتاع واليت 
بدأ من øرخي إيداع طلب  تنة،   .اعبراءة |خرتسـ

                                                           
168 jsf.search/en/search/patentscope/int.wipo.www://http . 
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رشوعة يف    سادساسادساسادساسادسا سة ا نا ية  نا تعاقدية اليت تعد  نود ا ية من ماكتب الرباءات عىل ا تلقا رشوعة يفالرقابة ا سة ا نا ية  نا تعاقدية اليت تعد  نود ا ية من ماكتب الرباءات عىل ا تلقا رشوعة يفالرقابة ا سة ا نا ية  نا تعاقدية اليت تعد  نود ا ية من ماكتب الرباءات عىل ا تلقا رشوعة يفالرقابة ا سة ا نا ية  نا تعاقدية اليت تعد  نود ا ية من ماكتب الرباءات عىل ا تلقا ململململالرقابة ا ف للم ل ب ئ فل للم ل ب ئ فل للم ل ب ئ فل للم ل ب ئ فل فم فم فم م ّ ّل ّل ّل     ل
يص    اتفاقاتاتفاقاتاتفاقاتاتفاقات يصالرت يصالرت يصالرت     خخخخالرت

ياسات  .97 سـشوب العالقة بني  تاكر الرباءاتي تعزيز | سعى  توتر، فاألوىل  سة بعض ا نا ياسات ا ب و ل ت ل ف مل نح مبسـ
نب ية  ثا سعى ا ي:  تجحق حرصي،  ن ل لت سوق حواجب لنظامني هدفا لمن fة أخرى، فقد لوحظ أن و. 169لز ا

óسـهت ملشرتاك، ونعين زsدة رفاه ا سة. 170م نا ياسات ا ية و تداخل بني نظام ا ثل ا فو مل سـ ل رشوع مللكمي م موضوع 
نوان  ية الفكرية، حتت  ية وا ية  نة ا يعي  عموا من ن للج مللكض لت سةـمش"ملع نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا فروع  مل سـ " مللكب

 )..CDIP/4/4 Revث الويقة انظر(

يص الرباءات عىل قد و .98 ختوي ترا يود من عديد الحت يات و يود ا يود األسعار و ثل  يدية،  قاألحاكم ا ق ق لمكم لتقي
نطقة يةملا تخدام وف اجلغرا سـيود جمال | يه . ق ترب  فويف نفس الوقت اØي  ية مع  منعديدالتع Äنود م شـ هذه ا لب

ية الفكرية، فإن  بعيعة نظام ا مللك سةطب نا ياسة ا تعارض مع  فها اآلخر قد  مل سـ ي  .ض

شو .99 سة ا نا ية  نا ترب  نود اليت قد  ملمن بني ا ف للم تع فب م نة روعةـل نود ، جند معي، يف ظروف  يه امس  بما يطلق  عل
نح الرجعي" سب". ملا تخدم مصطلح ني املؤلف رأي أحدحو نح الرجعي"يسـ،  شرتطهلإلشارة إىل " ملا  يما 

 à ّاملرخص عىل املرخص يص من حقوقّ تعلقة لرت خ مبوجب الرباءات ا حقوق يف احلارض أو يف (مل
بل ناك أيضا  .171)ملسـتقا بادل"هو يص ا ملتالرت نة، أي " خ يا  نولو تخدام  يص ال يبادل الرتا سـ معت ج تك  حبيث تكونخ

تني أقل حدة سة بني رش نا ّا ك ف  .172مل

يص يف .100 رشوعة يف اتفاقات الرت سة ا نا ية  نا تجىل املامرسات ا خوميكن أن  ملف ف للم مل تعرف ت ل أشاكل عدة، ال يكون ا ّ
هال ثال، يف املادتني و. سعلهيا دامئا أمرا  ية األوروية،  ميف هذا ا�ال، قامت املفو ب يه من 5 و4ض تو جا  األورويب ل

نص EU/772/2004 رمق يال نولو تعلقة تفاقات نقل ا شددة ا يود ا ج عىل قامئة مفص   تك لللق ململ اختذت بي: . ت
ية  يا ية ا لاملفو ن ل ثريا لالهÄم، ض فّصتجارة العاد هنجا آخرا  يةمل تو بادهئا ا جهيته يف  ل ية. مل  ضوقد أقرت املفو

                                                           
ية الفكرية و"ّكورs، . اكرلوس م 169 سةمللكا نا فقانون ا ية )Intellectual Property and Competition Law" (مل تجارة وا من، املركز ا6ويل  لتلل

ية رمق  تدامة، الورقة ا ثا بحسـ توبر 21لمل  .1. ، ص2007ك، أ
ية رمق . انظر اكرلوس م 170 شـكورs، احلا يا واتفاق تربس" أعاله، أو تو }ن نغوين، 169ّ نولو سة ونقل ا نا يقانون ا ج لتك ف   "مل

)Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement( ،تخالص . 36. ، ص2010، إي إي سـال ميكن ا
ناك توافقا عاما، فإن ضامن شلك من أشاكل  سة، نظرا ألن  نا تضارب الظاهر بني قانون براءات |خرتاع وقانون ا نادا عىل ا تاجات ا ه| ف مل ل س تت ن سـ

تجات امحلاية أو املاكفأة للم تاكر وتؤدي يف الواقع إىل توفر  تطوير، وإىل مزيد | بحث وا يد، تؤدي إىل زsدة اإلنفاق عىل ا نخرتع، عىل املدى ا ب ل ل مبع ّ ل
سـهتلكني ية . للمأجود وأرخص  ية األمر تو بادئ ا سة، يف ا نا ية الفكرية وا شرتك للك من نظايم ا هدف ا ترصحي هبذا ا ثال، ا يكوقد مت،  مللك ل جهيم ل مل ف مل مل ل

نة مل ية الفكرية  يص ا تاكر ترا لسـقاومة ا مللك خ يق املادة 1995ح ية األوروية حول  ية للمفو تو بادئ ا ب، وكذÇ ا ب ض جهي ل  من اتفاقات |حتاد 81تطمل
نة  يا،  نولو نقل ا سـاألورويب  لل ج ن2004لتك تاكر اØي أ نع | بقا لقانون  ية الفكرية  شأن |تفاع من ا ية  تو بادئ ا عل، ويف ا ط ن ب جهي ل حمل م نه مللك عت 

نة  تجارة العاد يف  ية  يا نة ا سـا لل ن ل نة 2007للج متدهتا  سة اليت ا نا بقا لقانون ا ية الفكرية  ية حول معاجلة حقوق ا تو بادئ ا جل، وا ف مل ط جهي ل عمل مللك
نة  نغافورة يف  سة  نا سـا سـ ف  .2007بمل

يس ب. براsن ج 171 سفا6، ود ينبرو يدون، . أوراييل و د. ني  Drafting Patent" (خيص براءات |خرتاعصياغة اتفاقات ترا"سـبراsن اك
License Agreements( ،تب  .48. ، ص2008للك، أن يب أي 

بو واكثرين رواكت،  172 ييار ر سة"جيب نا ية الفكرية وقانون ا فالعالقة بني قانون ا مل تصادية: مللك  " قمقاربة ا
)The Relationship Between Intellectual Property Law and Competition Law: An Economic Approach( جامعة ،

ية،  يا تصادية وا ساكس ومركز األحباث | سـإ سـ لي  .36. ، ص2004ق
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ية يا نا يودبث يف تó الويقة ل ترب معقولقأن ا نرصين، تع  نادا  لع ا ثاين األثر عىل تس سوق وا لأوهلام جحم حصة ا ل
سة، وهكذا  نا فا ترب غري قانأمكن مل نود اليت  يص من قامئة ا تعا ب لتقل  .173نوية يف حد ذاهتال

يص الربا .101 ها، جيدر بخوقصد تفادي آ}ر ترا ية واحللوللءات اليت ال مربر  يح بعض األدوات الوقا ئلك بP أن  . تي
ياق أن اختاذ  باتلسـوقد لوحظ يف هذا ا ثلام هو احلال يف أورو، أو إعداتيتر نة،  ية  شـر م  ي يع بادئ معت مد 

ش سة ا نا ية  نا ية الفكرية واملامرسات ا يص ا ية لرتا ملتو ف للم مل فجهي مللك تحدة ـخ ثلام هو احلال يف الوالsت ا ملروعة،  م
يان،  ية وا لاألمر سأيكون قد يك تعامل مع ا يا يف ا ملهنجا إجيا ل سلطات من حتديد عدد من . ب لفذÇ قد ميكن ا ّ

تعاقدية اليت  نود ا لا نايف وايس يف العقد، ُير² أن ذكرها أسلب تأثريها ا تعاقدية غري املرغوب فهيا  نود ا ملحتديد ا ل ل لب
رشوعة سة ا ملنا ف  .174للم

سم .102 يص الرباءات اليت ريعات ـتشلا تنقو تعلق بعقود ترا  ùية الفكرية ف نجزها ماكتب ا ختعاجل األعامل اليت  يمللك ت
رشوعة سة ا نا ية  نا نودا  تضمن  بدو أهنا  ملاليت  ف للم ب ت في ئات إىل ثالثم ئة األوىلتنص و .ف   متارسأن  عىل لفا

ية الفكرية  بقة رقابةمللكماكتب ا يص عىل مسـ  يةلاخاتفاقات الرتا ية .175عطو ثا ئة ا نووفقا  ل ية حتيل ، للف مللكماكتب ا
سة، بعد حتديد نا بة ا فالفكرية امللف إىل سلطات مرا مل رشوعةلها ق سة ا نا يا  نا بدو  ملند اØي  ف للم ي فب م وعىل ما  .ل

يل العقد من عدمهيبدو فإن م تخذ قرار  سجن  ي: يكون ذÇ ، يف احلا األوىل،تي ية الفكرية،  ب يه ماكتب ا مللك
ية القرار  ثا نيف احلا ا يات من ل رشوعة حصال سة ا نا ية  نا يمي اآل}ر ا ياLا  سة، بعد  نا بة ا ملسلطات مرا فب للم مل ف فمل تق ق ق

ثة من تنص ختاما، و. بند املعينليف ا ثا ئة ا لا ل نة تكون ط براءات |خرتاعقوانني لف نودا  ي عىل أن   إذا معب
يا نولو جوردت يف اتفاقات نقل ا يل العقدلتك سهتسج، دون أن يؤثر ذÇ يف   .نف 

رشيعي ا6ويل  ----    أأأأ رشيعي ا6ويلاإلطار ا رشيعي ا6ويلاإلطار ا رشيعي ا6ويلاإلطار ا     للللتتتتاإلطار ا

ش8 من املادة 2تتضمن الفقرة  .103 سة ا نا ية  نا مل من اتفاق تربس قاعدة عامة ختص املامرسات ا ف للم فمل يف روعة، ـي
ها كام ييل. كية الفكريةملل اسـياق حقوق تدابري املالمئةاجة الختاذاحل تظهرقد : "نّصو سق مع ل ا تت، رشيطة أن 

نع هذا أحاكم  سفر أحصاب مل|تفاق،  نع اللجوء إىل ممارسات  تخداLا، أو  ية الفكرية من إساءة ا تحقوق ا مسـ مللك
با  تجارة أو تؤثر  يد غري معقول  سلعن  لل ياانقل يف تقي جنولو ّوهذه القاعدة عامة جدا . "عيد ا6ويللص عىل التك

بري شا  كوترتك ها يذا للرصفم ند ا لتنف  يق الفقرة . ع  إال عىل إساءة 8 من املادة 2تطبوهبذا الصدد، فال ميكن عامة 
تعامل واملامرسات ية الفكرسـ| تعلقة حبق ا مللك ا يا عىل املامرسات اليت يالية، مل ية الفكرية عر ضكون فهيا تأثري ا  مللك

 .176فقط

يتوي اتفاق تربسو .104 باتعىل  حي نهتا الفقرة تيتر  ،سأ يال ختص ا تضم أكرث  مل بPان 40 من املادة 2تفص ل اليت تعطي ا
ية  سة هلاألعضاء األ نا ية  نا شـروط ا ية عددا من القواعد اليت تعاجل املامرسات أو ا يهنا الو فبط يف قوا للم مل ل ن فتض طن ل

                                                           
يث،  173 توفر  هكر يان"يسـ ية الفكرية يف ا سة وا نا لقانون ا ف ية "، يف )Competition Law and IP in Japan" (مللكمل مللكواfة بني حقوق ا

سة نا ياسة ا فالفكرية و مل نس د)The Interface between IPRs and Competition Policy" (سـ ته  تيف، قام مبرا أندرمان، اكمربدج، . سجع
 . 263-261، الصفحات 2008

بو واكثرين رواكت،  174 174 ييار ر سة"جيب نا ية الفكرية وقانون ا فالعالقة بني قانون ا مل تصادية: مللك  The Relationship Between" (قمقاربة ا
Intellectual Property Law and Competition Law: An Economic Approach( تصادية ساكس ومركز األحباث | ق، جامعة إ ي

ية،  يا سـوا  .33. ، ص2004لسـ
نة 3054 من القانون براءات |خرتاع الغاين رمق 41مثال، الفقرة  175 يين رمق ) ب) (4 (68، والفقرة 1992لسـ  ية ا نا ية ا لكمن القانون ا عمللك  3لص

 .2001لسـنة 
ت 176 رشاكت ورشاؤها(ضمن ضوابط |ندماجات تØا، قد  يع ا لخاصة مهنا  تني ) ب سامح ندماج رش ية، وميكن ربط ا يص إضا كبادالت ترا ل ف خ م

ية ألمر يا ا نولو تعلق بوصول أطراف أخرى   ùيهنا أو ف  ùندجمة إما ف رشاكت ا يص، تقوم هبا ا شأن الرتا نة  ننازالت  ي مل ل ب ي ملعب جمع تك ب خ لكن ال . للت
ية الفكرية املذكورة8 من املادة 2 الفقرة تنطبق أحاكم بب آ}ر حقوق ا مللك عىل ضوابط |ندماج فقط  بق نفس عىل ضوابط |ندماج . بس ينطو

شرتكة شاريع  شاء  مإل م  .ن
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يص، واليت قد  رشوعة يف عقود الرتا خا نة" يفتكون مل ية الفكرية" معيحاالت  تعامل حلق ا مللكإساءة ا متتع يو. سـ
ية مبرونة العÄد  تجارة العا نظمة ا ملأعضاء  ل ، رشيطة أن "تراقهبا"هذه املامرسات أو " متنع"يك " مالمئةتدابري "م

تدابري مع األحاكم األخرى التفاق تربس يسق هذه ا ل  .تت

يوال حيدد اتفاق تربس أي نوع من املامرسات .105 نص فقط عىل ّ رشوعة، فاالتفاق  سة ا نا يا  نا باره  ي ميكن ا ف للم ملت ف م ع
ترب ـقامئة رشوط غري حص ناتعرية  فذات أثر عىل ا بادل احلصرشوط : "سة، ويهمل يص ا ملتنح الرت خ ري ـم
نع  رشوط اليت  متوا ية والطعن يفل يص القرشوط ح الصال واللواحئ رية، وذÇ يف ضوء القوانني ـصخحزمة الرتا

متدة  يه". ذÇ العضو6ى ملعا بار ، فإن ني املؤلف أحدلوكام أشار إ ث هذه عتا سة تللمامرسا ماأل نا ية  نا ف ا للم فمل
رشوعة،  رشوعة، ال من ب إساءة |، يف ظاهرهاملا سة ا نا ية  نا ملتخدام و ف للم فسـ تدابري حتديد عن  يغينم لا

تخذة يف لك حا عىل حدة   .   177"ملا

ية الفكريةلتقود املربطة العتسجيل  وقد درجت العادة عىل .106 يص 6ى ماكتب ا مللكرتا ، وتقوم بعض هذه 178خ
يص، مبا فهي نود عقود الرتا خاملاكتب بفحص  نود  اب شـروعةلبا سة ا نا ية  نا تعلقة ملامرسات ا ملا ف للم مل من fة و. فمل

بات املو8 من املادة 2أخرى، ال حتدد الفقرة  نة فù خيص ا تطل من اتفاق تربس رشوطا  ملي مع ية أو ي عضو
ية  سمح يف لشلكا يص الرباءات، مما  ياتفاقات ترا شـروطلخ تحديد تó ا لألعضاء  توجهأن عىل . ب بPان لا ل يف ا

ية يرنو  نا ما بدو، ل يا، يما  نولو تدرجيي عن حفص ا تخيل ا جحنو ا لتك ل متويلشأهنا يف ذÇ هو شأهنا يفل ، 179ل حفص ا
نا نود ا شمل ا فعىل الرمغ من أن هذه الزنعة ال  مل ب رشوعةلت سة ا نا ملية  ف  .للم

هامة اليت من ولرمغ  .107 تجارة ا6وية، يلدرجة املرونة ا نظمة ا لتع هبا األعضاء يف  ل تعاقدية لممت نود ا لتحديد أي ا لب
ناف   íند معني أو اتفاق بأمك يف  شائعة يه أن  رشوعة، فإن الفكرة ا سة ا نا ية  نا بارها  مكميكن ا ب ن ل ف للم تصت ملع ف م

رشوعة سة ا ملنا ف ية مفص"أن يكون ، بل األحرى ةبطريقة عامة وجمرديكون  أن  ال ميكنللم ّبطريقة ظر شلك ف ب  
يةالفعيل يف إىل تأثري ولرجوع معقول  متدة يف األسواق ا سة ا نا نشـروط ا ف ملعمل  .180"ملع

رشيعي الوطين  - ب رشيعي الوطيناإلطار ا رشيعي الوطيناإلطار ا رشيعي الوطيناإلطار ا  للللتتتتاإلطار ا

بحقوق درج األحاكم اليت تعاجل ُتكثريا ما  .108 يا، يف ا نولو ية الفكرية ونقل ا لا ج تك تقدمة، مضن أنظمة لمللك ملPان ا
سة، نظرا ألن  نا فقوانني ا بPانةراخستó القوانني مل بPانتó  جند أن إذ. 181ل يف تó ا هد إىللا  ماكتب تع مل 

ية الفكرية شتملامرساعىل ا سلطة الرقابة مللكا سة ا نا ية  نا مل ا ف للم ماكحفة  سلطة ّأن ّمرده أساساروعة، وذÇ ـفمل
سلطة القضا تاكر أو ا ل| مللكفية هام اح سةتئ نا فان بإنفاذ قانون ا  .مل

نصال قوانني ّولكن .109 ثريا ما  تقدمة  بPان ا ّرباءات يف ا ت ك مل تضمهنا ل شـروعة اليت  سة ا نا ية  نا نود ا ت عىل أن ا مل ف للم مل فب ل
يص  ترب ط الخترا ياتعرباءات  ثال يف أسرتا ل؛ وذÇ هو احلال  نص الفقرة. م رباءات ال من قانون 144 تإذ 

                                                           
يال جريس،  177 فدا يí"ن ياغة اتفاق تربس و حتلøرخي  بعة )The TRIPS Agreement Drafting History and Analysis" (يص لط، ا

ثة، ثا لا سويل، ل  .434. ، ص2008ك سويت و ما
يص28تنص املادة  178 نازل أو الرتا رشوط عقود ا تعلق  برية من املرونة يف ما  خ من اتفاق تربس عىل درجة  تي ب ي  .لك
يدوف،  179 ية الفكرية"فيف هذا |جتاه، انظر جويل دا يص ا تاكر ترا مللكحترير قواعد مقاومة ا خ  " ح

)Liberalization of Antitrust Rules for IP Licensing( ،ية الفكرية ية  للملكا�  العا  .500-491، الصفحات 7، ا�P 2004، مل
تاد  180 ثال أو نكانظر  تدامة، –م ية ا تجارة وا سـ املركز ا6ويل  من مللل ية"لت تاب املرجعي لرتبس وا لتمنا ي  " لك

)Resource Book on TRIPS and Development( ،559. ، ص2005، مطابع جامعة اكمربدج. 
يا واتفاق تربس"تو }ن نغوين،  181 نولو سة ونقل ا نا يقانون ا ج لتك ف  " مل

)Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement( ،166. ، ص2010، إي إي. 
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نة، 182رشوطعىل قامئة يل األسرتا نود  بب يف بطالن  ي  معب ستلكن وتست بهتا  ليعا يل العقد، بل إلغاء ق تسج عدم 
ش نصوص علهيا يف القانون املدينروط، ـلبعض ا ملباع الطريقة ا  .ت

تلفة جدا .110 ية  بPان األقل منوا، فالو ية وا نا بPان ا ّأما يف ا خم ضع ل ل مل سة أداة جديدة . ّ نا فياسة ا مل د وال جتمعوما فسـ
رشوعة سة ا نا ية  نا تعلقة ملامرسات ا سائل ا ئة قادرة عىل معاجلة ا ملدامئا  ف للم مل مل مل في بريا عددعىل أن. ه تó  من اك 

بPان  تفاد منلا  من اتفاق 40 من املادة 2 والفقرة 28 من املادة 2علهيا الفقرة تنص  موطن املرونة اليت سـا
متد قوانني عتربس وا شأني ية فكرية، ب  رشوعةتتضمن ملك  سة ا نا ية  نا يص ا نود الرتا ملقامئة  ف للم مل فب حتول  واليت 183خ

نود قادرة حيظربند عام تنص عىل خيص، أو تسجيل اتفاق الرتدون  توي عىل  يص اليت  يل عقود الرتا ب  حت خسج ت
سة نا يد ا فعىل  مل  .184تقي

تخدام و .111 تعاقدية اليت تعسـلقد صار ا نود ا ية من ماكتب الرباءات عىل ا تلقا لالرقابة ا ب ئ سة لل نا ية  نا فد  للم ف م ّ
ش يصـملا متدا يف قوانني خروعة يف اتفاقات الرت بقةرباءات المع،  تلفة، ونعين ملطا ناطق  خميف بPان من  يام  185يقأفر

يا ية186سـوآ  .187تين وأمرياك الال

للغة اإلنلكزييةييل ذÇ املرفقان[ [ 

  

                                                           
لثال آخر هو إيرندا 182  .م
 .مثال، قانون الرباءات الغاين 183
ّثال، حتدد الفقرة  184 ية أن مجل من قانون ا33من املادة ) 4(م نا ية ا ية  عهورية ا6و لص للملك نود جتارية "مينيك تضمن أي  يص ال جيب أن  بعقود الرتا ت خ

سة نا يد ا نولوr لصاحب الرخصة و تطور ا سويق ا فيدة تؤثر عىل اإلتاج وعىل  مل ل ت ّن تق تك نهتا ". لمق نود اليت  ث   نص عىل بعض األ يوتابع املادة  بم بف ت للت
سابقة  .لاألحاكم ا

يا و 185 جغا¼ و بابويكين يا وز تحدة وز يا ا هورية تزنا ندا و يا وأو منوب أفر مج بيق مل ن  .مغ
تحدة 186 نغافورة ورسي الناك واإلمارات العرية ا سعودية و بني واململكة العرية ا يا وا ملأندو ب سـ ل ب لفل  .نيسـ
ثال غواتùال وياكرغوا وراغواي وأوروغواي 187 نأنظر   .م


