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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرة التاسعة الدورة
 2011 ل يويو22 إىل 18جنيف، من 

بشأن امللكية الفكرية  املستقبل يفالعمل خيارات 
  وارد الوراثيةوامل

  األمانةمن إعداد

 مقدمة

متع  .1 ثالث ما بني ادلورات من جا يارات العمل يف  2011 مارس 4 فرباير إىل 28لالفريق العامل ا خوانقش 
ية ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا بل  ثا مللكب  WIPO/GRTKF/IWG/3/2وابلرجوع إىل الواثئق . ملسـتق

 WIPO/GRTKF/IWG/3/5 وWIPO/GRTKF/IWG/3/4 وWIPO/GRTKF/IWG/3/3و
 WIPO/GRTKF/IWG/3/14 وWIPO/GRTKF/IWG/3/12 وWIPO/GRTKF/IWG/3/11و
ثالث ما بني ادلورات  نظر ا،WIPO/GRTKF/IWG/3/15و ثالث موعات اجملللفريق العامل ا خلا يارات العمل ل

بل شأن  بيف ا ية ملسـتق ية الفكرية واملوارد الورا ثا ها  WIPO/GRTKF/IWG/3/6ث يف الويقة ةالواردمللك قشوان
تفاضة  .سـاب

ثالث  .2 ية، ما لكام انقش الفريق العامل ا ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب بادئ ا ثبني ادلورات األهداف وا مل مللكمل
بادئ يق تكل األهداف وا يةل  يارات ا ملوا تحقخل ثالث مضن صياغة لمجموعة ا كام أعدهتا بلكف بني ما لالفريق العامل ا

ية ـمش ("WIPO/GRTKF/IC/18/9ثدة يف الويقة ادلورات، والوار تعلقة اب بادئ ا مللكروع األهداف وا مل مل
ية ثالث ما بني ادلورات ثالفكرية واملوارد الورا  ").لاذلي أعد يف اجامتع الفريق العامل ا

يارات يف الويقة ُوطلب الفريق العامل أن جي .3 ته  نا ثمع ملخص عن اكمل  للخ قشـ  WIPO/GRTKF/IWG/3/18م
رشة دلورة اثال هذه الويقة إىل وأن حت نة  ثا عا ية ادلوية لمل لنة احلكو ية الفكرية واململج ية اب مللكا ية ملعن ثوارد الورا

يدية والفوللكور  ية ادلوية(لتقلواملعارف ا نة احلكو لا تعلقة . لتنظر فهيا) مللج يارات ا شة ا نا ملوانطالقا من  خل ق م
بغي  بادئ،  ينابألهداف وا بار عددا من مل تضمن هذه الويقة، إذا لزم األمر، مصفوفة تأخذ بعني الا تأن  ث عت

يب ذلكل الطلب يف الويقة قد  و.اقرتاحات اخلرباء ثا  .WIPO/GRTKF/IC/18/10سـتج
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رشة اليت انعقدت من و .4 نة  ثا عيف ادلورة ا يارات العمل يف "، 2011 مايو 22 إىل 18مل نة  شت ا خان للج ق
ية الفكرية واملوارد  شأن ا بل  مللكا بتق ناد إىل الويقة ملسـ ية ابال ثالورا  .WIPO/GRTKF/IC/18/10"1ستث

ية يه إصدار جديد للويقة ثالويقة و ثاحلا  .WIPO/GRTKF/IC/18/10ل

يهتثه الويقة وإعداد هذ  ابنحتديد 

 :ثاحلفاظ عىل إجياز الويقة وحداثهتا قدر اإلماكنسعيا إىل  .5

يت  ) أ ( يةبقأ يارات األ صليف املرفق ا ثالث ما بني ادلورات  كام خل ثيف مرفق الويقة لعرضت عىل الفريق العامل ا
WIPO/GRTKF/IWG/3/6 .يارات تكلتوتضمن ياغة خل ا ول األعضاء، دون  اليت قدمهتا ادللصاقرتاحات ا

 احلوايش؛

يارات  )ب( شأن ا خلتعكس املصفوفة الواردة يف امللحق بإجياز رؤى اخلرباء  بادئ أو األوثق ب ملارباطا ابألهداف وا اليت ت
هاتساعد قد  تقادهأن أحد اخلرباء عىل األقل " √"وتعين عالمة . حتقيقأكرث عىل   بوجود رابط بني عأعرب عن ا

يارمبدأهدف أو  ياغة عديدة للك هدف من األهداف الواردة يف و.  ماخ و يارات  صمثة  ثالويقة خ
WIPO/GRTKF/IC/18/9")  ية اذلي أعد ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب بادئ ا ثرشوع األهداف وا مل مل مللكم

ثالث ما بني ادلورات فئات ووقد ربط عدد من اخلرباء بني األهداف معوما "). ليف اجامتع الفريق العامل ا
لثال يف املصفوفة أمام ا" √"فتوضع عالمة . خلياراتا تقد أحد امية جفئم هدف ع، إذا ما ا ت مربط 1لخلرباء أن ا

ئمعوما  يارات الواردة يف الويقة . مية جلفاب ثوقد ربط بعض اخلرباء األهداف معوما بأحد ا خل
WIPO/GRTKF/IWG/3/6 . يار ب" √"فتوضع عالمة خلثال يف املصفوفة أمام ا تقد أحد ، إ1.م عذا ما ا

هدف اخلرباء أن  يار بمعوما ت مربط 1لا ئ1.خلاب يارات . ءة ابلف من ا تحديد أحد  خوقد ربط بعض اخلرباء اب ل
ياغة، ئات مضن األهدافاملذكور  لصا ياراتبف،  ئ" √"فتوضع عالمة . خلا لفثال يف املصفوفة أمام ا ، إذا ما مية جم

يار  تقد أحد اخلرباء أن ا خلا تحديد وقد ربط بعض اخلرباء. جمية لفئتمربط اب 1لهدف من ا 3ع يارات ل اب خأحد 
ياغة يارات الواردة يف الويقة ،مضن األهداف، املذكور لصا ث بأحد ا فتوضع . WIPO/GRTKF/IWG/3/6خل
يارمثال يف املصفوفة " √"عالمة  تقد أحد اخلرباء أن 2.ب خلحتت ا يار ع، إذا ما ا ت مربط 1لهدف من ا 3خلا
يار ئة ابء 2.ب خلاب  .لفمن ا

ثاملربطة هبذه الويقةالواثئق   ت

يحت  .6 ية خالل ثلويقة اتأ تا لا نةادلورة ل ية  للجاحلا بارشة ل  :ثالويقةذه هبم، ويه ذات عالقة 

WIPO/GRTKF/IC/19/6" :يةمبادهئامرشوع األهداف و ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ث ا  ".مللكمل

 

نةإن  .7  مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه للجا
ها فقالويقة ومر  .ث

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                           

1

نة مرشوع   رشة  نة  ثا للجتقرير ادلورة ا ع  )..WIPO/GRTKF/IC/18/11 Provثالويقة (مل
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 املرفق

 املرفق

 مقدمة

يقات تعلتفصل هذه الويقة ا لث ثالـث بـني ادلورات اذلي نظـر يف  اقدهم اليت ّ شاركون يف الفريـق العامـل ا لاخلرباء ا مل
بلخيارات  نة ا ملقمعل ا يةللج ية الفكرية واملوارد الورا شأن العالقة بني ا ث  ثالث مـا . مللكب لكام انقش الفريق العامل ا

بادئ اليت أعدهتا مجممسأةل بني ادلورات  يارات حتقق عىل األرحج األهداف وا ملأي ا ياغة مضـن الفريـق خل لـصوعة ا
ثالث ما بني ادلورات  .لالعامل ا

ثالث ما بني ادلورات،و ند الامتس الفريق العامل ا لنزوال  شات خبـصوص حيتوي هذا املرفق  ع نا قـعىل ملخـص ا مل
يارات يارات ابألهدافهبلحق املأدرجت يف و. خلا  .خلذا املرفق مصفوفة تربط ا

يارات  خلا

ئة يةامحلايةحول خيارات  : ألفا ية للموارد الورا ث ادلفا  ع

ياانت ومصادر املعلومات حول امل 1.أ يةلبجرد قواعد ا  ثوارد الورا
ية حتديدا[ شمل املوارد الورا ها يك  يع نطا متدة وتو يدية ا يات حامية املعارف ا ثاألخذ بآ ت سـ تقل قل ملع ، مبا يف ذكل ]ل

شف عهنا حول املوار بق ا تعراض مصادر أخرى من املعلومات اليت  لكا سـ ية وتعزيز الاعرتاف هباسـ . ثد الورا
نة جردا لدلور ياانت وغريها من مصادر املعلومات ت ايللجوميكن أن تضع ا شف عن اليت توثق لبوقواعد ا لكا

ية ثشأ املوارد الورا شوف عهنا[ من ية ا ملكاملوارد الورا نظر إدارات ]ث ية بأن  شة إماكية تقدمي تو نا ت، هبدف  ص ن ق م
بحث ادلويل يف إدماج بعض  ياانت ومصادر املعلومات مضن احلد األدىن جملموعة الواثئق لا ّادلورايت وقواعد ا لب

تعاون شأن الرباءاتليف إطار معاهدة ا تعاون مع ب  يلاب نفاذ إىل املوارد الورا سؤوةل عن ا ية ا ث اإلدارات الو ل مل  ةطن

ية ألغراض امحلاية ادلف 2.أ يةثأنظمة املعلومات عن املوارد الورا  عا
يع  شمل سـميكن تو ثة، يك  ثا نة يف دورهتا ا شأهتا ا ياانت اليت أ سجالت وقواعد ا ية  بوابة ا تنطاق ا ل ل للج ن ب لل لل لشـبك

نفاذ إىل املعلومات حول ية  ياانت وأنظمة املعلومات احلا للقواعد ا ل ية لب شأ املوارد الورا شف عن  ثا ن املوارد [ ملك
شوف عهنا ية ا ملكالورا ية (]ث يار موارد ما يذ هذا ا لتيض  خل نف تيق يةسـ تاسعة اقرتاح ). ف إضا لوقدم يف ادلورة ا

يل ويريم إىل  شأن نظام من ذكل ا بملموس  يح "لقب نافذة الواحدة أي أن  بدأ ا توضع نظام جديد قامئ عىل  يم ل
بدل اذلي  ياانت ا بحث لك مرة يف قاعدة  تيض ا ها مرة واحدة عوضا عن نظام  ية  بحث يف املوارد الورا لا ب ل ث يقل لك

شأها مبعزل عن قواع بدلان األخرىنأ ياانت ا لد  نافذة واحدة عىل أساس نظام . ب ياانت  شاء قاعدة ا بوميكن إ ب لن
رسة من خالل نقرة واحدة يفة حبث  تعددة لكن بو ّموحد وشامل أو عىل أساس أنظمة  ي مظ م بغي إجراء . ّ ينو

ن بل ا ية يف ا ياانت األكرث فعا شاء قاعدة ا ية إ تحديد  ية  شات اك ملنا ل ب ن ل تقق يف ف سـم ملك  ".ظورل

ي 3.أ جهيبادئ تو يةم شأن امحلاية ادلفا يات  عة وتو ب  ص

بات الرباءات تريم إىل ضامن األخذ بحث والفحص  ية إلجراءات ا بادئ تو يات أو  لطلتو ل جهي لكشف عن اب مص
ية ثشأ املوارد الورا شوف عهنا[ من ية ا ملكابملوارد الورا سن]ث نة إماكية وضع و. ح بطريقة أ ناقش ا نميكن أن  للج ت
بادئ يات أو  متو ية ص بات الرباءاتيك جهي تو ية  بحث والفحص احلا لطلتراعي إجراءات ا ل ل شأ ا ُ نشف عن  ملك

ية شوف عهنا[ ثاملوارد الورا ية ا ملكاملوارد الورا ث نح الرباءات ]َ سؤوةل عن  ية بأن شرتط اإلدارات ا م، وتو مل ت ص
ية إلجراءات حبث  تخدم املوارد الورا ية اليت  بات الو ثإخضاع ا سـ ن تلطل كام تصفه قواعد الالحئة ‘ دويل الطابع’ط

شأن تعاون  يذية ملعاهدة ا با ل  . الرباءاتلتنف
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  اخلرباءتعليقات

يد قدم .1 رشو انسويم معلومات  اكلسـا تن إ ياانت اذلي الاقرتاحعن ي شأن قاعدة ا ياابن  بقدمت به ا ب . وحدةاملت لل
بدلان العدي ورأى تخدم املوارال  ابخلطأتارباءلامنح مشلكة يف لد من ا ية وتسـخرتاعات  املعارف ثد الورا

يدية املربطة هبا تا تاكري،  تسـتويف، دون أن لتقل شاط الا ببات اجلدة وا ن لتطل ثةل منوّم نميم أ وقد . لذكل الكرمك وا
توصل إىل عىل ألهنم مل يكونوا قادرين  الرباءات هذهمنح الفاحصون  تقار تكل الاخرتاعات للجدة لا بت ا يل  ّد ف يث ل

تاكري/و شاط الا بأو ا ية واملعارف واكن . لن تعلق ابملوارد الورا ياانت  شاء قاعدة  ياابن القرتاح إ ثذكل ما دفع ا ت ب ن ل
يدية، ميكن للفاحصني من أي بدل نفاذ لتقلا نب ل ا تخدم اللرباءات امنح اخلطأ يف جتإلهيا، قصد  تسـخرتاعات 

يدية ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا يد. لث بحوثت انسويم أن الفاحصني جيرون لسـورأى ا ية يف لا لتقن حاةل ا
تعددة ياانت يف ماكتب براءات  تخدام قواعد  سابقة اب ية ا نا ّا م ب سـ ل ع ية يف إجراء حبث ف. لص نا ية ا عحاةل ا لص لتقن

سابقة تطلب لا ّ بأجنع الطرق  هةلي ياانت  شاء قاعدة  سإ ب نفاذن من الصعب للغاية أن يراجع الفاحصون لك  كام أن. ل ا
توفرة  تحدث عن املواملالواثئق ا يدية املربطة هباتاليت  ية وعن املعارف ا ترد الورا تقل . ال حرص هلها عددن نظرا أل لث

ناقةل فقط بعرف شفوي سابقة  ية ا نا ية ا تكام قد تكون حاةل ا ل ع لص من ياانت مفذلا . لتق شاء قاعدة  بن الرضوري إ ن
ّئة متكن الفاحصني من  لهتيئةتكل الواثئق ل سا يفحبوثإجراء بي ية ا نا ية ا ل حاةل ا ع لص شلك انجعلتقن  كام. ببقة 

ياانت اليت يتعني  تخدمة، نظرا ألن قواعد ا سأةل اللغات ا نظر يف  با سـ م لل هةل أ البد سـتنشأمل سن تكون 
تخدام  بدلانعىل اسـالا تيض. للفاحصني يف لك ا نجاعة أن جيمع لك بدل معلوماتتقو ية  عنل ا ث املوارد الورا

تضاف إىل قاعدة يدية اخلاصة به اليت  سـواملعارف ا ياانتلتقل بغي. لب ا تاحة ينو ياانت  م أن تكون قاعدة ا لب
تخدموهنا عىل أساس حبث  يع بدلان العامل،  سـللفاحصني من  نافذة امليمج ياابن  سلطتكام . وحدةلابعامتد ا لا

نع ويه الضوء عىل ثالث نقاط،  ية  نظام و ميلك ا كيف ل يه أطراف أخرىنفاذه ية ل إ يل الواثئق واملواد املر جع و تسج
يدّوذك. تشهد هباملساألخرى ا يةاةل حبسويم ت انلسـر ا ياابن لرااقرتا وردت يف ضافرتا تح ا ناعي أل ُنج ا نتج صط

زادت صالبة   أملورد الورايثعصارة ا إضافةواكن أثر الاخرتاع أن . لرد الورايث أ مع مادة أويةخبلط عصارة املو
شلك نج  بالرا يد ان.  ملحوظت باتلسـوقد لفت ا ية للموه إىل أن املمزينتسويم الا ، معوما،  أرد الورايثصات اخلصو

بدل اذلي تتغري  ال يهلهمام تغري ا يار املورد الورايث. فحصل عيل هذا املورد  شأ س ختفمل يكن ا ملن أ من بدل ا
تخدامه غري حمض صدفة، ومل يكن ذكل شأ س يأن املورد الورايث ىلإ  راجعاسـوا زيد صالبة ملن أ من بدل ا

نا ية ا نج بفعا ئالرا ل بق اليشء . يةسـتثت بدل اذلي  هنفسينطو نظر يف ا لند ا ل شأ املذكوراملورد يتيحع كام  .ملن بدل بدل ا
نافع ال  ا احلصول عىلأن نرية أو تقامس ا بقة ا ململوافقة ا ملسـتسـ ّ اجلدة أو احلمك عىل ت يربطوال. الاخرتاع يف انؤثريمل

يح بدل اذلي  شأ أو ا تاكري مبعلومات حول بدل ا شاط الا يتا ل ن ب ملن ية ول املعارف ث املوارد أو مصدر املوارد الورا
يدية املربطة هبا تا يلبتيربط  يكن وال، لتقل نفاذسـتنرية أو ملاسـبقة ملاوافقة عىل املصول  عىل احللد أو إىل املورد  لا

نافع يد وشدد . ملتقامس ا نح اخلاطئ  املمكنليس منويم عىل أنه تسانلسـا ي اللرباءات الخرتاع لمل تفادي ا فتوفر  ه ت
تاكري،  شاط الا ببات اجلدة وا ن لتطل شاط تسـتخدم معلومات مل مبجرد إاتحةّم شأن اجلدة وا ن إلصدار األحاكم  لب ّ

تاكري  .بالا

يد ّوعرب  .2 سون عن قلقه يبرلسـا يتون هارد ية مهناإزاء سـ ياانت ادلوية أو حىت الو نقواعد ا ل طب أنه ال وحض أو. ّل
ياانت  ئتلبيعارض قواعد ا نرية  ابعد احلصول عىل نشما أ بقة ا ملسـتملوافقة احلرة ا ية من املسـ صلشعوب األ ل

تفق علهيابولية، حملوامجلاعات ا تاحة ملاكتب الرباءات وبدا من الواحض أن. مرشوط  تطلب يم جعل املعلومات 
بادل يل ا تا ملشغ سمح خمل لت ياانت، بطريقة  تتلف أنظمة قواعد ا سارات انطالقا من نفس املاكن لب سـتفبإرسال الا

نةوبطريقة تفكري يف . م مزتا ياانت خضمة، ا تفكري يف قاعدة  تايل قد يكون من األجدى، عوض ا لواب ب ل تحداث ل سـا
ياانت بادل لقواعد ا يل  بمعايري  ت لشغ يا عمتدت والعمل عىل بروتوكوالت تضمن أن ،مت ياانت معايري د ن قواعد ا لب

نرية بقة ا ملسـتللموافقة احلرة ا  .ملسـ

يد  طرحو .3 يار أتساؤالت ستيفن ابييل لسـا خلشأن ا يةعن ،1.ب تعلقة ابملوارد الورا ث املعلومات ا تربها  اليتمل يع قد 
تقاده أن املعلومات أعرب عنو. وجهيةالفاحص  ناس والوجهيةع ا ثل أساسا يف أسامء األ ج  عيف توزخاصة تمت  هاّ
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نة، ويف داخل حدود بدل معني و ناس  هر املوروث أل معياملعلومات حول ا ج ثال عىل ذكلملظ علومات امل، مخري 
ثانويةعن  بات ا نة وا ناس  توهيا عادة أ ية اليت  يا لاملواد ا تقل ي حت ئ سـمي ملمع ج يق لك نافع قابةل  ها  للتطب اليت قد تكون  م ل

ناعي ثال ل. لصا مميكن  ية ف يا ياانت تربط املربات ا ئقاعدة  مي ك ية اليت توجد فهيا عادة ابلكب ناس أو املوارد الورا ثأل ج
يح كتكل املربات،  ية كربى يف  تكتيسوقد .  يف حبوهثملفاحصنيلساعدة ملبعض اتتأن  يف أيضا أ مهأدوات ا لتصن

ياانت تكلمثل  يا. لبقواعد ا يف ادلويل للرباءات، حا توي نظام ا لو ن ناس مضن،لتصحي ئةج عىل قامئة أ  لف ا
A61K 36/00 . يد توساءل ية وعن الطول اذلي عام إذا ابييل لسـا بلغه قايلزمفاكنت تكل القامئة اك مئة ت أن 

يدة تصري شامةل و ناس  مفاأل  .لج

يدةربتوع .4 ها لسـ ا يلفورت عن خماو يو  نا يا فريانندو إ ف لو ب سـ ي ياانتإزاءشـ يات . لب قواعد ا ست إدراج تو صوا لمت
ية، و ية وامجلاعات ا شعوب األ بدأ حرية تقرير املصري  حمللتضمن احرتام  صل لل ها يف املوارد تضمن م قاحرتام حقو

ية شعوب ف. ثالورا ية لا بدلان تصلاأل لتع يف بعض ا ثارايحبقوق مت سـتئلالتفاع ا ية، ن املوارد مبا فهيا لطبيع ابملوارد ا
ية يف إقلمي معني، و ثاراي ثالورا سـتئلالتفاع ا يديةن تعلقة ابملعارف ا ية ا تقلابملوارد الورا مل تت. لث يدةلفو بيلفورت  لسـ ا

ية شعوب األ باه إىل أن تكل ا صلالا ل تاجنت ية  حت وامجلاعات ا يقني ال من نوع حمدد  إىلحملل  وإىل رضورة ،قانوينلا
تني،  سأ لالرتكزي بصفة خاصة عىل  شف عهناوهام م ية ويف مت ا شف عن املوارد الورا لكمىت مت ا ك ث  .لك

يد  .5 يد  لمي مع يجهانغ لسـواتفق ا رشو انسويم لسـا تاكن إ شأ عىل ي بدل ا تعلقة  نأن املعلومات ا ب ملوافقة  ابوأململ
نرية أو ملا ملسـتبقة ا تاكريمس بتقاسـ شاط الا سأليت اجلدة أو ا ها أثر عىل  نافع لن يكون  با ن م لمل ّ من  ليسذلا . ل

ند املمكن شأ أو رشوطتست أن  شف عن ا ن ا باتمللك نرية إىل احلاجة ثإ بقة ا ملسـت املوافقة ا متكل منع وقوع  ىلإملسـ
رشوع تعنيبل، مغري  تلف متاماتأن  ي  بدأ  خمند إىل  م بدأ سابقاح ُاقرتوقد . ست تحيل ب اجبوم  ية لا لنصدق ا
يام بإجراءاتواإلخالص  لقند ا شفع يدوأشار. لك ا رباءة يف ال، خبصوص إجراءات طلب لمييج  هانغ لسـ ا

بدلان،  ندما يكون مودع الطلب خشصـروري ذكرمن الضإىل أنه لبعض ا ثةل ذكل، و.  آخراع امس اخملرتع  ممن أ
تكل عادة مااذليصاحب العمل عندما يكون اخملرتع هو   ه، يكون ذكر امس اخملرتع أحد حقوق الاخرتاعمي 

نوية ية، ايليبوهكذا . ملعا شأ املوارد الورا ث ذكر  بادئ مماثةلإدا ستنامن شأبدلتياجات حا  ذلكر الامس، جدامىل   ملن ا
نرية جزءا من يكون معرتفا بكونه ال بقة ا شأن املوافقة ا ملسـتبدل اذلي أاتح تكل املوارد، وتكون املعلومات  سـ ب ملل
يادي ا يديةلصاحب لسـحلق ا  .لتقلاملعارف ا

يد ّوذكر  .6 يغا هرييرا عيىسلسـا ية ادلويةبوالية ف  نة احلكو لا تقاده ،مللج ية ع وعرب عن ا شات، مهبأ نا قأن جترى  م
تحداث  رضورة  بني ادلورات، حول مدى ماداخل الفريق العامل ية دوية تضمن سـا شـر لأداة  يع  ناجعةلااية امحلت

ية،  يجرى وإثللموارد الورا تحدث هذه األداة  فذا مل  اليت  األدوات توناقش بوضوححتليل األدوات املوجودة تسـ
ها يتعني يةلااية امحل لضامن هيا علتعديالت إدخاهل من يلزم، وما يلتعد يد ولفت.ثناجعة للموارد الورا  هرييرا لسـ ا

باه إىل أنه  نظر يف اينبغي نتالا لا ية حامية  عىل حدة مهنا معا فال يمت عزل لكمي وجء وابلف أفئاتل بغ، وذكل 
ية ا يقة ثملوارد الورا ية ادلويةوالية  مثل ما هو مقرر يفحقحامية  نة احلكو لا يل . مللج تقاده بأن  حتلوعرب عن ا ع ّ

يارات  بار أن ينبغي خلقامئة ا تعلق لغواي ابالعالقة اليت تربط بروتوكول انعتيأخذ بعني الا بو، خاصة فامي  يو ي
نجراءات إلاب نفاذ صتاليت  يدية امل للعىل أن ا ية واملعارف ا تقللموارد الورا بقا ل جيب هبا تربطةلث لموافقة طأن يمت 

نرية، و بقة ا ملسـتا تعلق ابملسـ نص جراءات إليفامي  تفق علإبرام عىل تاليت  تلف هيامرشوط  تعلق  مبخ، وكذكل فامي  ي
بة ال تضمهنا مراحل يتقنقاط املرا بل بتاكر ومراحلالاتطوير ولاو بحثلات  تعلقة تسويقلواتسويق لاق ما  مل، ا

ية املذكورة يار أو .ثابملوارد الورا تدبريينبغي ، 1.خلخبصوص ا نظر يف ا لا هادف ل ل الوقايئ الوارد يف ما ييل وا
نح حقوق  ميلوةل دون  توفرة للعموم أو تدخلاللكية ملاللح ية  مفكرية ملوارد ورا تدبري:  مضن املكل العامث ثل ا لو  يمت

شاء يف  يات متكن من حفص قاعنإ يس آ ياانت مركزية أو تأ ّدة  ل نةسب ياانت الرا هقواعد ا توي عىل لب حت اليت 
شلك اكمل عىل  ية، مما ميكن الفاحصني من الاطالع  تعلق ابملوارد الورا ية  بمعلومات  ث ت ّن ية تق نا ية ا عحاةل ا لص لتقن

سابقة بغي وضع . لا يات ينو بحثمن متكن لآ ياانت احملدثةلا ثور  ،لب، داخل قواعد ا نة وا ية  لععن موارد ورا ي معث
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بغي . علهيا يات املذكورة من احلصول عىل األقل عىل ينو ياانت أو اآل لأن متكن قواعد ا لب ية تصنيف اّ ثملوارد الورا
شائعة  توز لتكل املواردلوعىل األسامء ا ية يلوعىل ا تكل املوارد الورا ثع اجلغرايف  شـهئا عىل وأل  .منبدل 

يدةواقرتحت .7 يالسـ ا يار بوزوفا، خبصوصل انات ييل إلعداد قامئة جرد الاضطالع، 1. أخل ا تمك بعمل إضايف أو 
يا نةانت وملوارد املعلومات األخرى اللبلقواعد ا يارأما خبصوص. هرا ح القائل قرتا، فقد اتفقت مع الا2. أخل ا

بوابة ا يع ا لتو ل سـ ياانت، وذكل خاصة عرب شـبكيةب سجالت وقواعد ا ب  تحداث للل يه أن ينظام جديد سـا فشرتط 
يايكون  نفرد أو حبث مركبملعا ية، سواء عىل أساس حبث  بحث حول املوارد الورا ّ وأن ميكن من إجراء ا م ث ل ّ .

يدةأيدتكام  يار ألسـ ا نع اخل. 3.خل بوزوفا ا بات العمل املذكورة حتقق هدف  موالحظت أن تر ّي منح طأ يف ت
تخدامإىل تستند خرتاعات لرباءات الا تاكمةل وميكن والحظت أن تكل الاقرتاحاتثية، للموارد الوراات سـا م 
بعضت ها ا توازي مع  ليذها اب بعضل  .نف

يدواعرتف  .8 تعلق األمر لسـا ندما  ياانت  مية قواعد ا نان  ي غوابالكر ع ب لشـ نة ربتحديد املعابقي يف جمال املوارد هف الرا
ية و يدية املربطة هباثالورا تاملعارف ا تقاده . لتقل ياانت بأن العوعغري أنه أعرب عن ا ية يه أن قواعد ا بائق الر لسـ ئي

يدية لتقلبب يف مجود املعارف ا ياانت تدرجحفاملا . تتس تطور لب واثئق يف قاعدة ا تقرة للمعارف اليت  بح  تفإهنا  مفتص
مترار، إال إذا  ياانتحدثتسـاب تظاملب قواعد ا هّل . ن اب ياانت  ثاين يف أن قواعد ا ثل العائق ا تسو ب ل لمت متكل غري ي لا

رشوع ياانت، يف فس. امدةاجلعارف تدمج مجموع املرا ألهنا  نظملا بسامه قواعد ا ية قوية، ظل لت بياب حامية إجيا غ
رشوع تفامق زايدة يف  متكل غري ا ملا تحول بدال منل يةإىل أداةت أن  ية . ع حامية دفا بدأ امحلاية اإلجيا ثل  بذلا  ممي ّ

يدية ولل ية املربطة هبالتقلللمعارف ا تموارد الورا تحداث بقا مسـ، رشطا ث بدأ سـال نة، وهو  ياانت  مقاعدة  ي معب
ياانتفرضت وقد . لمعرتف به دويا ية، ،لبقواعد ا ية ا نا لعملمن ا .  ماكتب الرباءاتهائةل من وهجة نظرقيودا  حل

يودا عىل قـي تفرض  شلك اذلي  معرفة فه سابقة، عىل ا ية ا نا ية ا لحاةل ا ل ع لص حتديد وعىل نظام الرباءات، يبينه لتقن
شاط الا يدية، من هجةلنا تضمهنا املعارف ا بب العلوم اليت  تقلتاكري،  ت لب تضمهنا بسبب  و،بس تاملعلومات اليت 

ثة ية  طلب براءة حديثوعادة ما يصاغ أي.  من هجة أخرى،ياملعارف احلد ية ولغة  يات  تخدام  علماب علم ن  تقسـ
ثة بتضمنت، يحد بريان جا يل الورايث ملكوانت املاك  تح ل من ا ية املل يديةتربطة ثوارد الورا لكن من هجة . لتقلابملعارف ا

ياانت،  واثئق امل تصغأخرى،  يدية، املوثقة يف قاعدة ا بملعارف ا لتقل ثة، بل يف العادة بل ية حد يلغة  لغة علوم بعلم
يدية تايل. لتقلتكل املعارف ا ياق، ،قورنت، فإذا لواب يدية، طلبات الرباءات لسـ يف هذا ا سـابملعارف ا يكون لتقل

بب ذكلو. ثبني الاننيهائال  فرقال يود  يف ، سابقا،تسقد  ند حتديده  ىلعكبرية قفرض  عفاحص الرباءات 
سابقة ية ا نا ية ا ية حاةل ا للو ع لص ن يخلص الفاحص إىل أن . لتقضع نه يف سـو شف  عما مت ا   طلب الرباءةاسـامترةلك

ّتلف معا  سابق، إال إذا قام الفاحص مبحاوةل دمج علوم املعارخي نه يف ا شف  لمت ا ع بادئ لك يدية وا ملف ا لتقل
ها ثة وحماوةل  ية احلد فهما ي تاكري،. لعلم شاط الا سأةل حفص ا تعلق  بأما فامي  ن مب يت فقد لي  أنظمة املعارف عرو

ند  ثة  عاحلد تاكريوضعي شاط الا هوم ا ب  لن ـيوهكذا فإن . مف بد هيا ياابلرضورة ليس  ،يف نظام ما ل يف نظام  هيبد
يكون من الرضوري إجياد . آخر تايل  سـواب بداهة يف لك من أنظمة املعارف فل يدة دلمج رشوط ا لطريقة  مف

ياانت ناك أي فائدة ترىج من قواعد ا ثة، وإال فلن تكون  يدية واألنظمة احلد با ه ي لتقل با ، ل نت أن  طلإال إذا  بي
ينا مل  شنطو عىل معي يديةـمأي متكل غري  متكل  قد أي مودعكون  أن ي يف الواقعغري أنه ميكن. تقلروع ملعارف 

رشوع أي يدية متلاك غري  مة معارف  متويه عىلتقل لنه قام اب تخدام مصطلحات  هذهلك تحوذ علهيا اب سـ املعارف ا ملسـ
ثة تعمةل يف العلوم احلد ثة  يحد سـ ياانت يف اتقيد ّروري جدا تقدير ـ من الضذلا. مي حلقواعد ا نح لب مليلوةل دون ا

ثلاخلاطئ للرباءات،  شف، يف هذا الصدد، متو سأةلام هم جزءالك رشوط ا  .ملمن تكل ا

يد ولفت  .9 سابقةلسـا ية ا نا ية ا باه إىل أن حاةل ا لتمي روبرتس الا ع لص لتقن ، من وهجة نظر براءات الاخرتاع، اكنت نت
سأةل بب يف بطالن الرباءاتملا با ا يؤول إىلمليس لك لكن . تتس اليت  براءات يف بطالن سب املكل العام 

ثالميكنف. الاخرتاع تحدة،  للمخرتع، يف الوالايم  يل  نرشيأن ملت ا   طلب الرباءةهإيداعقبل  اخرتاعه عنصتفا
نة نه أن يطالب ابالخرتاع اذلي ، سـبفرتة تصل إىل  يهلنرشميكومع ذكل   صارت املعرفة جزءا من وإن. ص تفا

نةهحيرمال  ، من وهجة نظر اخملرتع،املكل العام، فإن ذكل تفظ به ملدة  سـ من حقه اذلي  يد. حي  ملفوقد يكون من ا
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رشها جزءا من املكل العام أو  يدية اليت مت  بار املعارف ا نمعرفة مىت جيب ا تقل لت ية جزءا ع نا ية ا عمن حاةل ا لص لتقن
بب يف بطالن براءات الاخرتاع سابقة اليت قد  تتسا تخدم املعارف يف  ،ل بةمسـما يضع  ية  صعو ، من وهجة ضع

ناقل مرفقة مبلصقات تدل عىل أهننظره ، يف سـتخدمملوال يعرف ا. ا وردت من بدل معنيتت، مبا أن املعارف ال 
يان،من عديد ال شلكاذا يفعل من أراد مف.  مصدر تكل املعارفحاأل ترصف  بأن  يحي يسـتخدم معارف وأال  حص 

ية؟  محميدية  ترص تقل بدائل اليت توفرها تقوعادة ما  ية الفكريةلا ننيمللكأنظمة حامية ا كن اللجوء فمي. ث عىل بديلني ا
يار  يه تكل ياذلي  املؤلفحق خإىل  شلك اذلي جاءت  سخ األفاكر دون إعطاء احلق يف سخ ا فسمح  ل ن بن

بات انهتاك . األفاكر نفاذ إىل األصل، إل بات ا سخ، وكذكل إ بات حصول ا ثوجيب أوال إ ل ث ن أو ميكن . حق املؤلفلث
ثاين  بديل ا لاللجوء  تعاون معيتقدم نظام امحلاية برباءة وهو لل ليه صاحب الرباءة، اب تب الرباءات، ف طلب بمك 

يه الرباءةيرمس  سابقة إىل بطالن . حتمحدود الاخرتاع اذلي  ية ا نا ية ا تواء الطلب عىل حاةل ا لويؤدي ا ع لص لتقن ح
توت عىل إذا اكنت الرباءة صاحلة وف. براءة الاخرتاع يام به، يكون صاحب الرباءة قد انهتك ماحلكهنا ا بق ا لق  سـ

يدية من الواحض، فاميلويس.  املؤلفحق تعلق حبامية املعارف ا تقل  بع  إن اكن ،لي ، ق املؤلفحلهو نظام ملتا
سخ، وجبيسـت يام اب بات ا ن إ لث يديةأو أن لق ياانت املعارف ا تقلمعاجلي   قد حصلوا عىل حق مطلق، من نوع لب

ياانت املذكورة تخدام ا نع ا بما،  سـ سخ أو خالفهلمل  .لن، سواء عرب ا

ترب  .10 يد عوا يور أن قولسـا سـيكوالس  ياانت لين شلكة، حل معيل يهلباعد ا  الفكرة القائةل بأن نظام يعرب عنللم 
نحت يل لك الرباءات اليت  مالرباءات قد وضع  ياانت. لتسج بق ملاكتب الرباءات أن اعرتفت بقواعد ا بوقد   ،لسـ

ياق معني باه إىل اقرتاحيعترب و. سـبل ويه موجودة فعال مضن  ته الا ثريا لالهامتم،  ياابن  ت ا للف نم بادل إماكل تية  ن
تعددة ياانت  ميل قواعد  ب ياانتتشغ بحث يف العديد من قواعد ا يح ا ب، مبا  لل ترب . يت يد عوا ياق لسـا سـيور، يف  ليسـ

ثه عن  يد تعليقاتيحد نان، أن لسـا ياانت ابلضمشلكة عدم متايشيشـ غوابالكر ملعارف رورة مع اـلب قواعد ا
ست  يدية  يا لتقل يةيف الواقع ل سق تغري املعارف وتطورها فميكن أن جت. مهسوى معضةل و ياانت  ّاري قاعدة ا ن لب

يدية تطورات يف املعارف ا سار ا تقلو ل يدية .لم ياانت تامتىش مع املعارف ا تقلفقواعد ا لب ياانت تامتىش مع . ل لبفقواعد ا
يدية يدورصح. لتقلاملعارف ا يور لسـ ا شلكةبليسـ  ست  ياانت  مأن رسية قواعد ا ي لب  اقرتاحتضمن يثال، مف. ل

ياابن إ ياء أخرى تدخل مضن املكل العاملا رسية وإىل أ شـشارة إىل ا المئة املاية توفري امحل من املمكن وقال إن. ل
يدية ها جزء من إطار ينبغي وال . لتقلللمعارف ا ناقضة،  يدية كأهنا  ية واملعارف ا نظر إىل املوارد الورا فلكا ت تقل ث مل ل

يد  شددو. أمشل ية وللحتإعطاء تعريف واحض ورضورة ليسـيور عىل لسـا يفي للموارد الورا ثييل وتأ ل معارف ل
يدية املربطة هبا تا تقاده أعربو. لتقل ية بع عن ا ية الاجامت سؤو يارات، مربطة اب تعلقة اب شلكة، ا عأن ا ل مل ت خل مل مل

سـهتلكني وامجلاعاتومن الرضوري إقامة . راكتـللش ثال، . ملرشااكت بني القطاع وا باع مقاربة موميكن،   مماثةلتا
تجارة العادةل ةتبعملاللمقاربة  يدوعرب. ليف إطار ا شلسـ ا نوع من ا يس ذكل ا تقاده بأن تأ يور عن ا ل  ل ع سسـ رااكت ـلي
مثرا للغايةلك أحصاب املصلحة يف هذا اجملالوإرشاك  نارص من . م قد يكون  سأةل بضم  يق تقدم يف ا عوميكن  ّمل ّ حتق

تلفة معا خميارات  يارات عىل أهنا ينبغيفال . خ نظر إىل ا خل ا  .اربةمتضل

يدةأعربتو .11 هم  لسـ ا تقادها بأنه من ا يلامن عن ا يغا  ملأورورا أور ع ب شاء ت ية ونإ ياانت للموارد الورا ثقاعدة  املعارف ب
يدية املربطة هبا تا بار نضمنل، لتقل نح الرباءات قد أخذ يف الا عت أن  شأن ام توفرة  بملعلومات ا يدية مل لتقلاملعارف ا

ية وشأن الاتاملربطة  بابملوارد الورا باه إىل . هبانتفاع ث تت الا تو ياانت أدجمت فهيا فقط  دلهيأننلف بم يف بريو قاعدة 
ياانت األسامء اوقالت إن. املعارف املوجودة مضن املكل العام تضمن قاعدة ا هام جدا أن  لعلم من ا ب لت ية للموارد ل

تصـر  ية وأال  تقالورا شائعة، وث تضمن لعىل األسامء ا ية تأن  ية خعن تفصيلكذكل معلومات  ثصائص املوارد الورا
 .ابإلضافة إىل مصدر تكل املعلومات

يدة واقرتحت  .12 نديز رودريغاز أن لسـا نا  مينيماراي إ ية األخرية يف هناية ينظريلي تو يل ا صيف تفا ل يارص ، 3. أخل ا
تعلقة بإخضاع  يةملوا نه ذكل من خماطر حبث دويل الطابعىلإ ثاملوارد الورا  .يتضم، ملا 
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ترب  .13 يد عوا يس أن من الرضوريبيار دولسـا ية وس بال يزي بني مفاهمي املوارد الورا ث ا يدية املربطة لمت تاملعارف ا لتقل
توهبا يلوةل دون في حنيف. افق دامئات، ألهنا ال  يدة  ياانت أن تكون أداة  للح ميكن لقاعدة  اطئ اخلنح ملامفب
ها مبلرباءات رمغل ط اربا يديةت يديرال ، تقلعارف  يس فائدة ممالسـى ا شأن املوارد يف ثةل س دو بال ياانت  بقاعدة ا لب

يةالو باروإذا أخذان بعني . ثرا نرية  ،جيب أنه عتالا بقة ا ملسـتبقا لربوتوكول انغواي، احلصول عىل املوافقة ا سـ من ملط
شأ أو  بل أن يكون من حق أي من املنبدل ا ية،  سب املوارد الورا قبدل اذلي ا ث ت شأن لقاخشص كل بحث  بيام  ب
ي ية بدون ىلإ خشص ما  يف حال نفاذهإنف ،ةثاملوارد الورا نرية،  احلصول عىلثموارد ورا بقة  مسـت موافقة  لن فمسـ

ية، نظرا ألن نفاذه  تكل املوارد الورا ية فكرية  ثيكون من حقه إيداع مطالب  ل . نقانوياتكل املوارد مل يكن  ىلإملك
نظام كلذل شف، فاملوارد الورّيعوض بياانت أن لقواعد ال ال ميكن  تعدى كوهنا معلومات، ومن لكنظام ا ية ال  ّا ت ث

ية تكلالواحض أن املعلومات يه أمه جانب يف نق سخ تكل املعلومات بدون حبخشص يمتتع أي وال . ث املوارد الورا
بدل احلصول  شأ أو من ا نرية من بدل ا بقة ا لعىل املوافقة ا ن ملسـ تسـ مل رشوط مل ية وفقا  سب املوارد الورا لاذلي ا ث كت

نوع ا ية ا باتفا لت ل تخدمق ترب. للمسـيولويج مث أاتهحا  يدعوا يس لسـ ا ية الفكرية س دو بال ية ا مللكأن و تعلق ضع يفامي 
ية شرتك  تابملوارد الورا نارصحق املؤلفمع نظام ث ثال معينة  فميكن أن تكون موارد. لع يف بعض ا متاحة للعموم،  م

بات، دون أن تكون تكل املوارد مضن املكل  باع يف ا تاب  تعىل شالكة  ي يس من حق أي . العامملكك لكام أنه 
تخدام تكل املعلومات  بقة ا بلك حرية أو إدماهجسـخشص ا مسـيف اخرتاعات، دون احلصول عىل موافقة 

بغي. مسـتنرية يام بذكل لن ينو ية الفكرية ادلويل، ألن عدم ا يا يف نظام ا تا يدا وإدراجه  يح ذكل  لق تو مللك بج ك ض
يكون غري عاد سـنامغ مع بروتوكول انغواي و ثل، من وهجة نظر بعض القوانني عىل األقل، خمالفة يت سـميل للرباءة، و

تاكري واحض شاط ا بات  يعة، دون إ تجات ا نع خشصا ما من امحلاية برباءة  بللقاعدة اليت  ن ث ب ن لطمت  .مل

ترب  .14 يد عوا ياابن اقرتاح أن ابرنزرواندل لسـا   إىلا القانوينظاهم ن منيفرتض أن دوةل فقط ميكهنا إدخال معلوماتل ا
ياانت تعددة أو ةننظمة القانوياألإزاء  عن قلقه وأعرب. بقاعدة  ية اليت ختضع للعديد من األمل ا شعوب األ صلا  نظمةل

شعوب. نالقانوية ية دوية  شاء آ للواقرتح إ ل ل ية تعاجل هذا اجلانب من الان يار اقرتصل األ ياابين، وتضمن ا تح ا ت خل
ياان ية لوضع معلوماهتم يف قاعدة ا شعوب األ با صل هالل يالك مماثالالّيف حال أعدت جيب، و. ضعت أو عدم و بو  هو  ي

ياابن،  ية أنلملا أوصت به ا شعوب األ صل يكون   . املقاضاةلرصد أومسارها ادلويل للل

يد  أيدو .15 يان لسـا نو أ مسو ياابن اقرتاحسي شاء ل ا ياانت نبإ شاط شـبكيةبقاعدة  تعلقة ابجلدة واب يح املعلومات ا ن،  لمل تت
تاكري عىل ضوء ية وبالا يدية املربطة هباث املوارد الورا تاملعارف ا يد لو غري أنه  .لتقل ملفيكون من ا يح سـ تتأمكن أن 

ياانت نفاذ لبقاعدة ا ية ا ىلإل، يف ضوء ا هاواملعارف ثملوارد الورا نا يدية املربطة هبا، وتقامس  فعا م ت عن  معلومات لتقل
شاكوى ندلا نريتست اليت  بقة وا بادئ املوافقة ا ت إىل  ملسـم نوع ملسـ ية ا بني يف اتفا نافع، كام هو  تة وتقامس ا لمل ق م

يولويج ويف بروتوكول انغواي  .لبا

يد وأشار  .16 يديةلسـا ندية للمعارف ا ية ا بة الر تقليفن ابييل إىل ا ه مق لت ل ملك يدة وأن وحض أهنا أو. ست ياانت  جقاعدة  ب
تب الا تابعة. كثريةمنافع سرتايل للرباءات جيين مهنا ملكا نة احلكو ذكل من طرف موميكن  مسم من ا للج ية ق

سم من  قادلوية أو من طرف  يار أالل تعلق اب بو، فامي  خلو ي يد ّوقدر . 2.ي يقات متابعاابييل، لسـا يدلتعل   لسـا
يدية، أن  ية ولغة املعارف ا تالفات بني اللغة ا نان خبصوص الا ّغوابالكر تقل لعلم لشـ يد خي نان اكن لسـا يشـغوابالكر

تالفات بني املفاهمي يف خشري إىل الا نه علق أيضا ي ّ لك لغة،  تالفات واحضة يف املفردات عىل لك خوجود ا
تخدمة يدّوكام بني. ملسـا يغا هرييرا ولسـ ا يـىس  ف  يدة ع يلامن، فال لسـا يغا  بأورورا أور ترص قاعدة ينبغيت تق أن 

ناس، بل  ية عىل أسامء األ جياانت املوارد الورا ث تينبغيب شائعة واألسامء اليت  تضمن األسامء ا سـ أن  ل خدهما يت
يديةأحصاب  يدّوأيد. لتقلاملعارف ا يار ألسـ ا ية خبصوص 3.خل ابييل ا ية إضا بادئ تو يات و نه اقرتح تو ف،  م جهيلك ص

بحث والفحص، وكذكل خبصوص إجراءات  بات الرباءات لا طلياغة  بات بعني  لضامنص لطلأن تأخذ تكل ا
بار  ية اعتالا شوفثملوارد الورا لتالفات بني اللغة االا عهنا وملكا يديةخ تقلية ولغة املعارف ا مثال أال  فينبغي. لعلم

يف العلمي، بل أن يذكر كذكل اليقتصـر طلب  سب ا نرباءة عىل ذكر الامس  شعوب لتصح ته ا لالامس اذلي أ طلق
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سـساعد ذكل فاحص الرباءات اذلي و. األوىل عىل تكل املوارد ثه عىل يكون قادرا عىل سي ترص يف  حبأال  يق
ن ية لأل جاألسامء ا  .اسلتصنيف

تت .17 يدةلفو يلكريلسـ ا باه إىل أنه يف جاماياك، ليل  ياليم الا نت إيالن  توفر ابلضـرورة ب ياانت تال  يف حاةل بقواعد 
تة  ية  تخدام موارد ورا معا لنب ث ناتينة يف جمال األغذية أو الزراعة،سـ نوك  توفر  ي لكن يف املقابل  ب وقد جرى . جت

نات املذكورة، نوك ا يتقامس هذه املعلومات بني  يام بذكل، وأهنا هتدف، عىل جلب لق عىل أساس أنه من الرضوري ا
يةسبيل اذلكر ال احلرص،  ية، خاصة يف حال حدوث كوارث  تكل املوارد الورا تفاظ  يعلضامن الا ث طبب وقد . ح

ند وخبصوص جتربة  يدية يف ا ية للمعارف ا بة الر يحات اليت قدمت سابقا خبصوص ا تو هرت ا هأ تقل مق ت ض لل لملك ظ
يا،  أجنوب ية اكيف أنه من يقفر نفاذ مهأل نة، ابإلضافة إىل رصد ا ياانت آ تالك قاعدة  لمباكن ا مب القواعد إىل تكل م

تخدام املعلومات سـبقاء عىل عمل مبن هو بصدد ا يدة  أعربتو. لل نقطة اليت لسـا تقادها بأن ا لياليم عن ا ع  أاثرهاب
يد  ساسة، ألنلسـا تخحاجة مراعاة ه البد من حتمي روبرتس يه نقطة  وخبصوص تعريف . ليقني اىلإدمني ملسـا

ية"مصطلح  يدةالحظت، "ثاملوارد الورا ياليم أن الويقة لسـ ا ث  تWIPO/GRTKF/IWG/3/13ب ضمن ت 
نظر يف نص  ية واقرتحت ا متال للموارد الورا لتعريفا  ث يهثللويقة حم ية والاتفاق  علالهنا  .ئ

تت .18 يدةلفو باه إىل أنه ميكن يف بدل لسـ ا هانوفا الا ت آملا تويو نك شؤها بدل ل يدية  نح امحلاية برباءة ملعارف  نما  متقل م
ية . آخر مهوأكدت أ شاء ّ نح اخلاطئ للرباءاتنإ يلوةل دون ا ياانت  ملقاعدة  للح  .ب

يدوسلط .19 ية، ألن رضورة الضوء عىل   إميانويل سااكيلسـ ا ية امحلاية ادلفا هدف املراد آل عإعطاء تعريف واحض  ل لل
ياانت ية تطور قواعد  بامجلاعات ا تلفةّحملل ياانت خدتفتسـ. خم ألغراض  لم بعض امجلاعات قواعد ا ها  صونتلب فمعار

ية، ابإلضافة . من الزوال ياانت بغرض امحلاية اإلجيا تخدم جامعات أخرى قواعد ا بو ب لسـ ية إىل ت لتقنحبث حاةل ا
سابقة ية ا نا لا ع بعضو. لص هم ا لقد  ياانت قد تكون موهجة ف ياانت، أن قواعد ا ند تصفح فقرات ا ب،  ب لع حبوث  ىلإل

سابقة ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص سأةل ابلغة و. لتقن سابقة  ية ا نا ية ا سأةل تعريف حاةل ا بح  ميف تكل احلاةل،  ل ع لص ن م لتقتص
نة، نظرا  ية  للجاأل سابقةلعدم وجود مه ية ا نا ية ا يايس ملا هو مقصود حباةل ا لتعريف  ع لص لتقن يد ولفت . ق لسـا

باه إىل سااكي سأةل نت الا سابقة، واحض التعريف لامأن  ية ا نا ية ا لحلاةل ا ع لص سائل اليت جيري تلتقن ملندرج مضن ا
ية ب نة ادلامئة ا نظر فهيا من طرف ا نا للج ّالرباءات وأكد أن حاقانون ملعل سابقة ال تّ ية ا نا ية ا لةل ا ع لص عين لتقن

توبةهـي ف. رورة املكل العامـابلض ياء ا ية األ ملكتضمن يف بعض األنظمة القضا شـ ئ ترب  فقطت يامن  تع،  أنظمة أخرى ب
سابقةاأل ية ا نا ية ا ـي أيضا مضن حاةل ا لدب ا ع لص لتقن يدية واملترخستفإذا . لشفه ية لتقل املعارف ا ثوارد الورا

ناقةل تاملربطة هبا تعريف مهنا ملت، خاصة تكل ا تعلق  يخ أو وصفه، فامي  نظر يف ذكل الرت يف ميكن ا بيا،  ي سـ ل فكه شف
سابقة؟ ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص يدأيدو لتقن يد تعليقات سااكي  لسـ ا سون ويسـبرلسـا يد يتون هارد . ابرنزرواندل لسـا

نظر  تقاده بأنه جيب ا لوعرب عن ا سأةل معقا بطريقة أكرث ع ياانت تطويرميف  تعددة أو قاعدة  ياانت  ب قواعد  مب
هاوحدةمبنافذة  يف اإلداريةإىلتطرق كام . مجمل، يف  تاك سأةل ا ل  ل يدفع . م سـوساءل معن  يف ّت  تطوير قواعدلتاك

ياانت املذكورة يا، . لبا ثال يف أفر يدية،  يخ املعارف ا ية تر ساءل عن  يقكام  مفيف تقل سـ لت بري تنقل ك شلك  كتكل املعارف  ب
نظر . شفهيا تقاده بأنه البد من ا لوعرب عن ا ع ية عىلتاآلاثر املرتبة يف ّ ياابنمن اقرتاح ن املزيا أما خبصوص . لا

يد تعليقات نان و لسـا يد يشـغوابالكر متعن ميكن فييل، ستيفن ابلسـا لند ا تعلق ع يدية فامي  ييف نظام املعارف ا لتقل
يدي،  يدية  املعارف إدراكف اتشكالتقلابلطب ا نه لتقلا تة وإعداد عالجات  تحرض من  تخالص  مبه ا نب سـ سـ مشـ ي

ية أخرى يا ميكل  يودع طلب براءة منوذيجفيتضمن أي. ضحلاالت مر يلك مربا  هرية ّمعلامهك جمت وخصائص 
تعلق ابملعارفاملذكورة مجموعات األنظمة لكن. خاصة به تلفة فامي  ي  يد وأعرب . خم تقاده لسـا أن بعسااكي عن ا
ي ّملحذكل ما  يده لإ نان لسـا ثال خبفإذا أىت خشص ما . يشـغوابالكر تة ما،  مالصة  ّ، مث متكن خشص "هوداي"نب

تخراج  ثا، من ا سـآخر، قد يكون عاملا أو اب نصـرح يلكيلعا شلك ا شط، عىل ا ه ا ل لن يان ل يه  ك أو ما يطلق  عل
متزي أودع كمييايئ جديد، مث  تنييطلب براءة ملركب جديد  تخدامكيف ميكن ف: صوس  صابخلا ياانت سـا ب قاعدة 
ها  ندت بأ مكلا ية للخالصة؟ وساءل  إىلست يا بة ا ست قادرة عىل حتديد الرت يدية، و تنظام املعارف ا ئ مي ي ي لكتقل ك لل

تكل الصفات أن ياانت  بيف ميكن لقاعدة  ب توى حاةل ك سائل وكذكل عىل حتديد  هم تكل ا ساعد عىل  سـ  مل مت ف
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سابقة ية ا نا ية ا لا ع لص يدكام أشار. لتقن بوالمجموعة اخلدمات اليت طورهتا  سااكي إىل لسـ ا ترب أنه ميكن ، يو عوا
ية ا ية  ية األفر نظمة اإل ياانت، مبا يف ذكل ا بون يف تطوير قواعد  للملكتعزيزها أكرث لذلين قد ير يق مي مل ب لفكرية، قلغ

ية الفكرية ية  ية األفر نظمة اإل يدية  ية للمعارف ا بة الر يه امس ا للملكاليت متكل منوذجا يطلق  يق مي للم تقل مق ت قلعل ل كام . ملك
ساعد مجموعة اخلدمات يس بغرض حاةل  املذكورةتميكن أن  ها، لكن  ل امجلاعات اليت قد ترغب يف تويق معار ف ث

سابقة ية ا نا ية ا لا ع لص ها ميك تصون بل ،لتقن يع . فعار ية سـواقرتح تو يع قدرهتا ا يارات وتو لعملنطاق تكل ا سـ خل
تفاهامت تلف املفاهمي وا لشمل  خم تلف مجموعات املصاحل اليت قد ترغب يف لت سار امحلاية تباعاخم، ابإلضافة إىل  م 

ية ألغراض خاصة هبا  .عادلفا

يدةشددتو .20 يار ألسـ ا بين ا ية  بوم عىل أ خل مارغريت غرو مه ّن ت ترب. 2.يني يار انجع ومعيل جدا، كام عوا خت أنه 
يد وحض ذكل أسـبق و يدة ستيفن ابييل ولسـا يلامنلسـا يغا  بأورورا أور وقد يكون من الرضوري العمل أكرث . ت

نارص اليت  ها ينبغيلععىل ا ياانت ىلإّمض   .لبقواعد ا

يد وأشار  .21 ساعدة عىللسـا شاطات اليت يه بصدد اإلجناز هتدف إىل ا شاميخ إىل أن ا مليس ا ن لل شاء مخ  صكن إ
تاكر وّعززي ية وأحصاب مي مصاحل حيب الا يدية املربطة هباثاملوارد الورا تاملعارف ا تخدمة يف تطوير لتقل ملسـ، ا

تخدامتصالإقامة والبد من . الاخرتاع نفاذ والا سـ بني ا بت األطرافو. ل نور لو ر غسرتى تكل الصةل ا ية ل ملعن ا
يس ثقة سيف احلصول عىل أداة شفافة تؤدي إىل تأ تخدمنيّ ترب. ملسـ بني املالكني وا يدعوا شاميخ أنه من لسـ ا ل ا

ية مباكن وجود رشط  ية وإلزايم مهاأل ثشف عن مصدر املوارد الورا يدية املربطة هباللك تاملعارف ا  أو عن لتقل
نفاذ القانوين  تعزيز ا لشـهئا،  ل ية و اىلإمن يدية املربطة هباثملوارد الورا تاملعارف ا سأةل . لتقل مأما خبصوص  قواعد ّ

ياانت،  يدأعربفلبا تقاده لسـ ا شاميخ عن ا ع ا بغيأنبل يح اكتب الرباءات مل ينه  تغالل قواعد تتأن  سـإماكية ا ن
ية أو ياانت الو نا طب رشوع ل يلوةل دون الاتفاع غري ا ية  ياانت امجلاعات ا مل قواعد  ن للح حملل ية، رمغ أنه ابب ثملوارد الورا

يف ميكن ملاكتب الرباءات ا سـيس من الواحض  ك ياانت املذكورة فامي خيص الرباءاتل  والحظ. لبتخدام قواعد ا
يد نة، لسـا ناطق  نة يف  تو ناس  شاميخ أن بعض األ ي ا ط معل م م يام مبج بيهنا قارنة لقذلا ميكن ملاكتب الرباءات ا

ت يقلوا ية قد مت بطريقة قايف قد يدوشدد. ننويةث أن احلصول عىل املوارد الورا شاميخلسـ ا ، خبصوص املوارد ل ا
تع بالور ية للجراثمي اليت  متا ها قدراتتث سب مو سالالت،  يا، عىل أن بعض ا نولو يو برية يف قطاع ا قع  ج حتك ل ب لك

يا قد متكل أنزمياتاجلغرايف،  نولو يو تخدام يف قطاع ا تلفة قد تصلح لال ية  يا جوخصائص  تك ب سـ خم ئ لمي وهكذا فقد . ك
هم  ياانت املذكورة اليت ميكتاحتأن مليكون من ا هاب الرباءاتن ملاكتلب قواعد ا يق فهيا ومقارنة مرا تد جع ا ق  وإن مل .ل

ياانت يق قواعد ا ميكن عىل األقل تد ية معروفا،  شأ املوارد الورا بيكن  ث لن ق ف ياانت املعارف .م تعلق بقواعد  ب وفامي  ي
يدية،  يد لتقلا يا، لسـسلط ا نوب أفر ثال من  شاميخ الضوء عىل  يقا ج م ية تويق املعارف يعتربل ثاال رائعا  ث  يف لكم

شلك حمدود . تقليديةلا نفاذ ماكتب الرباءات  سامح  ثال أن من املمكن ا بوبني ذكل ا ب ل مل يدية، إىل اّ لتقلملعارف ا
نرية، وما إذا اكنت امجلاعات  بقة  يدية قد مت مبوافقة  مسـتهبدف حفص ما إذا اكن احلصول عىل املعارف ا سـ متقل ل

يدية تكل املعارف ا تفظ  ية مازالت  تقلا ب حت  .لحملل

ترب .22 ترييل يدلسـ اعوا ف ألربت د يدية، قد ال ي ية أو للمعارف ا ياانت، سواء اكنت للموارد الورا تقلأن قواعد ا ث لب ل
بدلان، بل قد تكون هممة أيضا ـقتصت يهتا عىل ا لر أ ل يةلمه ية وامجلاعات ا حمللشعوب األ يدأيدو. صل ترييل لسـ ا ف د ي

ية يدصتو شعوب ابرنز رواندل لسـ ا يابة عن ا شاء نظام دويل اب ل بإ ن يةلن ية وامجلاعات ا حمللاأل  تعليقات أيدكام . صل
يد  يسإميانويل سااكي خبصوص تلكفة لسـا ثل تكل الضخامةستأ ية ادلوية . مب أنظمة  نة احلكو تقوم ا لو للج مسـ

ية  تو باب ص يسل شعوب وامجلاعات يف ستأ بت تكل ا ية، إذا ما ر ية وامجلاعات ا شعوب األ ياانت  ل قواعد  غ حملل صل لل ب
شعوب األ. ذكل توى وطين أو للوميكن  ياانت اخلاصة هبا عىل  ية أن تؤسس قواعد ا سـية وامجلاعات ا ب حملل مصل ل

ميي، تكون فامي بعد مالمئة  توى دون إ ميي أو  لتوى إ سـ قلسـ مقل تفظ مبواردها درج يف تم ياانت دوية، و حتقاعدة  ل ب
يدية ها ا ية وكذكل مبعار تقلالورا لث  .ف



WIPO/GRTKF/IC/19/7 

Annex 

9 

يدةوأعربت .23 تقادها غ اكيث هودلسـ ا يث عن ا عسون  نظر عرب العامل ودمج أن بمس تلف وهجات ا لحتدايت دمج  خم
ية والقوانني ادلوية مع القانون العريف لالقوانني الو هاطن تصدي  ل جيري ا ساهامت . ل بت عىل  مو يدعقّ  لسـا

نان و يد يشـغوابالكر تونلسـا تفكري يسـبر سون، بأنه من الرضوري ا ل هارد ية معاجلة يفي ياانتقيود كيف  . لبقواعد ا
شعببط نظ رومعوما يطرح ية أو  بام الرباءات جبامعة  يد أهنحمل يس من األ ك أصيل ما،  سة ميكن مت ال سكل مؤ

تب الرباءات، ها  مبكر يدةوقالت . ّحتداي يف حد ذاته بط سون لسـا ية إذا اكنت دلى نه إغ هود شعوب األ صلا ل
سات، هم مع ماكتب ا فالبدسمؤ سات القدرة عىل إدارة ذكل احلوار ا مل من إعطاء تكل املؤ  شددتو. لرباءاتس

تص شمل كذكل تعزيز جناح ـيقعىل أن العمل ال  ية، بل  ئات  يدية مضن  يف املعارف ا ير عىل  علم تقل فن ل تص
ها و ية يف حامية معار ية وامجلاعات ا شعوب األ فا حملل صل نافع  جينيف ل ية يو. من تكل املعارفملا حمللبغي للجامعات ا ن

ية  شعوب األ صلوا ثريتأن ل ياانتمل من األعامل ااكنجز  ندرج تكل األعامل . لبهمة خبصوص تطوير قواعد ا تفال 
ها ية ماكتب الرباءات و سؤو ّختصصفقط حتت  ل  .م

يدوأيد .24 نقاط اليت قدهمالسـ ا تاماورو ا ل جون سا يدن شريو انسويملسـ ا ت اكن إ تقاده أن أعرب و،ي  اقرتاحع عن ا
ياانت  يديوحدة قد مبنافذة لبقاعدة ا مفبح  يقني ال.  جدااص تصف ا لإذ  ية ي ية، بأ نا مهقانوين، من وهجة نظر  ع ص

بدأ، قرتاقصوى، وميكن لال ثريا يف ذكل ا سامه  ياابين أن  ملح ا ك ي نح مما ل يلوةل دون  سامه يف ا مقد حيول أو  حل ي
تقر ال براءات الخرتاعات مزعومة  تفمتزي ابجلدة و ّ مثة فرص اآلخرون، فقد تكون ذكر وكام . بتاكريالالنشاط لت

يدوساند. لتحسني ذكل الاقرتاح تاماورو بصفة عامةلسـ ا يارين أن سا نه لن ي. 2. وأ1.خل ا  فكرة إضافة ؤيدلكو
تكل الفقرتنيمراجع  شـهئا،  ية أو  شف عن مصدر املوارد الورا لا ن ث يد  مع اتفقو. ملك شـرو انسويم لسـا تاكن إ ي

ية أو عنأن اعىل  ثشف عن مصدر املوارد الورا نلك يلوةل دون ا سامه يف ا شـهئا لن  مل  حل ي . ح اخلاطئ للرباءاتمن
تفقون معه يف جماالت أخرى هم مع ذكل الرأي، رمغ أهنم قد ال  يوأعرب عدد من اخلرباء اآلخرين عن اتفا . ق

يد ّوعرب  تامورو لسـا ية نسا يد عىل أ مهأن يف ذكل تأ توصل إىل ك بادئ وذكل لا ملإجامع جاد حول األهداف وا
شةلهيلكة  نا قا ية بطريقة ي العمل قدماـوليك ميض. مل يل عوا سائل املذكورة، حتل، فالبد من  سواء اكنت رشوط ملا

ساعد عىل  شف  تا يلوةل دونسلك تقر إىل اجلدة أحلا نح الرباءات الخرتاعات  تف   ساعدت عىل رصد  وسواء، المم
ش ثال  لالا نفاذ وتقامس ـمت نافع لروط ا ساعدملا شلك أفضل، مث و. تأم مل  بادئ  هم مباكن حتديد األهداف وا بمن ا مل مل

بادئاليت دلهيا ات قرتاحلنظر بعد ذكل يف الاا يق تكل األهداف وا ملفرصة أفضل   .لتحق

يدةوأشارت .25 يات اليت تضمن لسـ ا شري إىل مجموعة من الاسرتا ية  يج ديربا هاري إىل أن مصطلح امحلاية ادلفا ي تع
ها من الصحة، عىل  رشوعة أو ال أساس  ية فكرية، غري  ساب أطراف أخرى حلقوق  لعدم ا مملك معارف كت

ية  ثيدية أو موارد ورا ثري العديد من اخملاوف . تمربطة هباتقل ياانت كوسائل حامية،  سجالت وقواعد ا تغري أن ا ب لل ّ
ية شعوب األ صلدلى ا ياانتأمنمثال خبصوص ، ل يدةوعربت. لب ا ها من اطالع العموم عىل لسـ ا قلق هاري عن 

هاّودمعارف ال ت ية تقا شعوب األ مس ا صل همل سجالت إىل حمالت ت، أو من أن مع  ّتحول ا ّ ل وحدة لزتويد مبنافذة ّ
يةابنقبني ملا يولو جملوارد ا ياانت، . لب يدير قواعد ا ئةل حول من  ثري ذكل أيضا أ فو ب سـ سـ تتكفل بذكل ادلول سهل لي

ثل  ئات  مأو  بوالهي يان حديث ما حراسا . يو ية تكون فهيا دوةل ما أو  ية و شعوب األ بل ا ّفال ميكن أن  ك ضع صل ل تق
ها يةفملعار يدية ومواردها الورا ث ا ية احلق يف حتديد ما يهتعترب و. لتقل شعوب األ نح ا صلفكرة  ل تحديد م ل اب

سجالت، حامية  ياانت أو ا لاملعلومات اليت تود إدراهجا يف قواعد ا لب ية غري ّ  العديد اليت ال يرغبللمعلومات فاك
سامهة  ية يف ا شعوب األ ملمن ا صل يدةّوشددت .اهبل ها  هاري عىل أن السـ ا تعلق كذكل مبعارف  متلكسأةل  ت مل

سامهة هبا يان معني ا تصـر عىل املعارف اليت قد يود فرد أو  ملمجموعة، وال  ك ّ شاء . تق يال إ ها  نكام أعربت عن  ح قلق
ية عىل  يدية واملوارد الورا بعض املعارف ا يازات  ية، مما قد يؤدي إىل إعطاء ا ثسمل هريم للمعارف ا تقل ل ت لحملم م ّ

يازد أخرى، حساب معارف وموار متيكون الا ية ف يدية واملوارد الورا ساطة عىل أساس املعارف ا ث بلك  تقل لب
ياانت وتكل اليت مل  هذه اخملططات، . تدرجلباملدرجة يف قواعد ا بقا  لو باره حاةل ابمحلاية يمتتع سط بق ا تما  عسـ

سابقة،  ية ا نا ية ا لا ع لص ية وذكل لتقن سابقة ذات ا تة، لكن املعارف ا مللكألهنا اث ل يةب ية، فلن تكون  محمامجلا وقد . ع
ية أقام  ية وبني معارف جام ية جام ية ذات  ترب معارف اتر يت الفاصل بني ما  عا ع خي ملكيع ئت لتثب ثانشأ  ويه يحد
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يةمكل  شعوب األ صلا يهتا يك بأن ايقضـي  الافرتاضواكن . ل يدية جامدة وأنه ميكن  تثبملعارف ا ماكتب تالمئ لتقل
ها هذه املالرباءات ويك  تت . اكتبجعترا يدة لفو هذه لسـا باه إىل أنه نظرا  لهاري الا يودنت يام لقا لق فالبد من ا

نب إدراج أنظمة املعارف املذكورة  جتهود إضايف محلاية املعارف املعروفة سابقا مضن حق خاص هبا، والبد من  ّ مبج
سعنوة يف إطار احلقوق الفكرية أو  ية ا نا ية ا يل حاةل ا نة من  ئات  ليف  ع لص ن لتقي ب سف بقت أنظمة . ابقةمع سـفقد 

ية الفكريةوقت طويل، باملذكورةاملعارف  ناء عن . مللك، أي نظام حلقوق ا سـتغولن يكون من املمكن الا
نرية، لكام  بقة ا ية املوافقة احلرة ا يذ  تقامس اجملاين للمعلومات وعن  بارشة وعن ا شارة ا تالا سـنف ت ملس سـ معل ل مل ملت

يةلتق إحدى براءات الاخرتاع املعارف اتتضمن شعوب أ ية  صليدية أو املوارد الورا ل ث  .ل

يدوأشار  .26 تجارية هو أحد املوقعني عىل لسـ ا تب األمرييك للرباءات والعالمات ا نغ إىل أن ا يا يك  ّ دو ل ك ملكن تي مي
نفاذ  يدية اىلإلاتفاق ا ندية للمعارف ا ية ا تقلبة الر ه مق لت ل تخدم. ملك نة إىل حد سـوقد ا نجاح ملا يفوق  بة  سـ ا ب ملكت

ناعي وقد أ. اآلن بحث العلمي وا ية إىل جملس ا ية وا تب مؤخرا عاملني من مركز املعلومات ا لصرسل ا ل ن ّلعلم لتقّ ملك
بادل  آبغازي يام  يدية ومن أجل ا ية للمعارف ا بة الر تدرب عىل ا ند، من أجل ا تابد يف ا بلق تقل مق ت ل له ملك . تقنياتلاّل

تابعة، عىل نكيو تخدام اوضع ملب العاملان، يف إطار ا يل ال ملد سـ يدية، لصاحل ل ندية للمعارف ا ية ا تقلبة الر ه مق لت ل ك
تجارية تب األمرييك للرباءات والعالمات ا لا يد ّوعرب . ملك نوب لسـا بار عن تطوير  سامع أ نغ عن سعادته  جيا خ بي تك

يا  ياانت يقأفر نوك تبوبريو لقواعد  تخدام جاماياك  يدية، وعن ا ية واملعارف ا بتضمن املوارد الورا سـ تقل لث . يناتجلال
ثري  إذ لكميكن تعمل ا توى الوطينعندّ يدية عىل ا ياانت للمعارف ا ية أو قاعدة  بة ر يذ  سـ  تقل ب مق ملت ل مك ولفت . نفت

يد  يارات من ألسـا باه إىل أن ا نغ الا خليا تك ني يهنا ابلضـرورة3. إىل أ1.ت تضارب فامي  ناءة وال  ها  ب  تلك ّأما خبصوص . ّب
سؤال اذلي طرحه يد لا يفن ابييل حول ما لسـا تربيينبغست  ياانت، فقد ا ع إدراجه يف قاعدة ا يد لب نغ أن  لسـا تييا ك

ها فائدة خاصة،  تكون  ثانوية  بات ا ناس وا لأسامء األ سـج ل ية ا شأهنا يف ذكل شأنملسـتقل لتوا لموارد لة يينجلامل
ية أو  ية ثالورا لتوا يةم تكل املوارد الورا يهنا، ابإلضافة إىل أي خصائص معروفة  ثبرو ل سؤال اذلي وخبص. ت لوص ا

ته  لكربو حول ااألحطر ياانت هبا لق ميكن ية اليتيفي ساعدة، أشار أن تقدم لباعدة ا يد ملا تة لسـا نغ إىل حاةل  بيا ني ت ك
تة، يف حني  هذهاحلصول عىل خالصة من أحد جذورّهوداي، إذ مت  يةل سانأنلنب ا  متضغ جذور  اكنت دامئاقب 

يد ية وزايدة الطاقة خالل رحالت ا بت ا تة  لصا لشه لك ياانت املذكورة أن تقدم إف .لنب يف ميكن لقاعدة ا بذا  لك
ثانوي واكن مثة ما يربطاإلفادة؟ تقلب ا ياانت عىل ا توت قاعدة ا ل إذا ا سـ ملب ل ثانوي  هذاح تقلب ا ل ا ملوارد ابملسـ

ية، ا ية، ميكن ابمعرفة  مث توفرت كذكلثلورا بت ا يةل سان  تة من طرف  هتخدامات جذر ا ب شسـ لق لك للفاحص لنب
تج معروفسـأن يفحص مطلب ا يدا جدا يف هذا . ملنتخدام جديد  تج  ياانت عىل ا تواء قاعدة ا ّويكون ا مف نح ملب ل

 .الصدد

رس .27 ّو يدف يدية ت لسـ ا ياانت مل يكن وضع معارف  يا لقاعدة ا نوب أفر تقلوم سوشاانندان أن الغرض من تطوير  ب لت يق ج
شف عهنا مضن املكل العام، بل  تعددة ت هتدف إلاكنلكمل يمت ا مللكية الفكرية، أال ويه تتعلق ابمجناز أهداف 

ية و شلك امحلاية عامحلاية ادلفا تع هبا،  تحمك يف املعارف وا يدية يف ا ية وضامن حقوق ماليك املعارف ا باإلجيا مت ل تقل لب ل
تعد. متواصل ياانت كوهنا مجموعة أدوات ىتفال  يديةلتولب قاعدة ا تقليق املعارف ا وقد مت خالل تطوير قاعدة . لث

ياانت، ا لا يةلب تا لنظر يف اجلوانب ا توت عىل املعايري وعىل : ل توايت واملصدر واليت ا تعرف عىل ا حمعايري ا حمل ل
ياانت ا ملا ية، عياريةلب نولو يالك واملعايري ا ج وعىل ا لتك نقل اآلمن وكذكل عىلهل تعلق . لمعايري ا تعرف مبعايرييوفامي  ل ا

توى واملصدر،  تفحصحملعىل ا يدية وامللتفصيل املطريقة  أفضل بقاموا  ية املربطة هبالتقلعارف ا توارد الورا  يف ث
ياانت هم يف األمر،واكن . لبقاعدة ا يدية مه من ملا ّحددت املعايري وقد .  تكل املعايريواقررلتقل أن ماليك املعارف ا

يدية وامل ياانت واملعارف ا ية حفظ ا ية  نولو تقلا لب ل يف ج كتك ية املربطة هبال توارد الورا ياانتواعد يف قث مع األخذ ، لب ا
يديةبعني ية للمعارف ا ية والروحا ثقا يعة ا بار  تقل ابال ن ل ب لت للط نقل اآلمن . فع لوبني معايري ا يف ّت نة  كالرا تحمك ه لميكن ا

ياانت  يدية واملكويف لبيف قواعد ا تعلقة ابملعارف ا ياانت ا بادل ا تقلميكن  مل ب لت ية املربطة هبال توارد الورا ، بلك أمان، ث
ياانت و سجالتلببني قواعد ا تقليدية خارج لاّأما خبصوص املكل العام، فقد ترصفوا كام لو اكنت لك املعارف . لا

نادر جدا . املكل العام ية، ومن ا بعض األفراد أن ميلكوا املعارف فإن حتديد احلق يمت بصفة جام لورمغ أنه ميكن  ع ل
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يودابنأن ميكل األفراد احلق يف الاتفاع  ىل أن ما هو عام يف نطاق جامعة ّوأكد ع. قملعارف بلك حرية ودون 
رسية ية وا تع ابلقد لنة  سـ مت يي  . دلى أفراد امجلاعةمع

يد وأشار  .28 يدية اليت عرب عهنا لسـا ّيفن ابييل إىل أن حتدايت تويق املعارف ا تقل لث يد ست ست لسـا ليإميانويل سااكي 
يا ية يف أسرتا لغربة عن الو ضع يا منندوتهمفا . ي شعوب األوىل ألسرتا ل ا ها  ل  وعىل شلك  شفوييف معظمهخياتر

بريا من تكل املعارفوهيدد . رموز ياانت أو . كالانقراض جزءا  يدية يف قاعدة  يل املعارف ا يكون  بو تقل سج لسـ ت
ية  يدا ملاكتب الرباءات، أيضا ذا أ مهعرب طريقة أخرى، إىل جانب كونه  هددةمف ثقافات ا مللوقاية ا يد ولفت. ل  لسـا

ث باه إىل أنه ميكن ا لعابييل الا ية يف نت نوع اثور عىل بعض تعريفات املوارد الورا ية ا باتفا لت ل يولويج ويف بروتوكول ق
ياانت املذكورةأيضا ميكن و. انغواي ية موضوعا آخر لقواعد ا تقات املوارد الورا ثل  بأن  ث شـ لمت يد ذهب و. م لسـا

يد ابييل يف نفس اجتاه ثانوية لسـا بات ا ياانت ا نغ خبصوص قواعد  يا يك  ل دو تقل ب ك سـن ملي تي ية اليت م ثللموارد الورا
تكونة  بقا وا سابقة املوجودة  ية ا نا ية ا ية وحاةل ا يا ية ا ملمتكن فاحيص الرباءات من الربط بني ا سـ ل ع لص ن ئ ممي لتق لك لبن سـ

يدية  .لتقلمن املعارف ا

يد وعرب  .29 ياانت قد لسـا تقاده بأن إعداد قاعدة  ية، عن ا ية للموارد الورا بياهنوا سونغ، خبصوص امحلاية ادلفا ع ث ع ج
يداي ياانت، كام ذكر اخلرباء اآلخرون، حل حمدود. مفكون  ية ادلوية، . لبغري أن قاعدة ا نة احلكو تاج ا لو للج محت

نرية لواليهتانظرا  بقة ا ية الفكرية وعىل وضع املوافقة ا سني نظام ا ت، إىل الرتكزي عىل العمل عىل  ملسـمللك سـ ملحت
يق نافع موضع ا بوتقامس ا شاء رابط وا. لتطمل يولويج، نوالبد من إ نوع ا ية ا ية الفكرية واتفا بحض بني نظام ا لت ل ق مللك

تخدامقصد ضامن عدم  يةا سـسوء ا ئة اب. ثملوارد الورا يارات ا تعلق  لفأما فامي  خب ياتيحتال  فءي من ّوالبد . ف حال اك
بار يارات أخرى يف الا عتأخذ   .خ

يد وأشار  .30 ندية للمعارف السـا ية ا بة الر نان إىل ا تقغوابالكر ه مق ت لشـ لي يدةملك تربها جتربة  جيدية اليت ا ع غري أنه من . ل
هم  يودفالرضوري  يديةلقا ية للمعارف ا بة الر تقل اليت ال ختلو مهنا حىت ا مق لت تحويل أو . ملك بة جتربة  ثل هذه ا لو ت ملكمت

نة  شعيب األأال وهو،  معنينظام طيبمعارف مقر يدل الطب ا متد عىل ما يفيور ند  يدي يف ا يع، وهو نظام  ه لتقل
يةعكسـته ا سكر تاحة ابللغة ا يتنصوص املقدسة ا ن مل تاحة يف ومل. لسل ية لك املعلومات ا بة الر تضمن ا مل  مق ت ملكت

ند ية يف ا هاملامرسات ا لب ية وأاتحت،. لط نصوص األخرى بلغات  نصوص، العديد من ا حمل إىل جانب تكل ا ل  منل
ية خبصوص  يد  هلك والية، وكذكل تقا يديشفل شعيب األيور فالطب ا يع  ذلي مارسه ال ناس من  بري من ا مجعدد  ل ك

ند هر . لهأحناء ا بري للمعارفظاألمر اذلي أ ياانتما اعرتض و،لكالمك ا يع املعارف مضن قاعدة  ب  شالك جتم م من 
يل تقربا عىل أي بدل وضع نظام معارف، ولو صغري، . معلية يلقد اكن من ا  مضن قاعدة  اكمالانظاميكون ملسـتح

نةبياانت متكلللحيلوةل دون، معي  شل ا نح اخلاطئ للرباءاتـمل غري ا تكل املعارف أو ا ملروع  يد  بدىوقد أ. ل لسـا
يدا ملا اكن حياول أن يقوهل هام  جإميانويل سااكي  سري اذلي قدمه وبدا .  حول الفرق بني نظايم املعرفةف لتفأن ا

يد  هوةل عربإنه  ستيفن ابييل بقوهللسـا نقوةل عن ا إدراج بسميكن حل اإلشاكل  نة  ملكامت  يدية، معي لتقلللغة ا
شلك يطا مفرطا  للميس إال  تبسـ ّ تفاعل بني نظايم املعرفة، ونعين نظام العلوم . ل للمفا جتىل اكن يف الواقع انعاكسا  ّ

ش يا، . ريقـلالغريب ونظام العلوم ا بدو  جلوما  نظام الغريب حياولطلبات  خبصوصي ، إىل حد لالرباءات، هو أن ا
نظام اآلخر، دون احرتا ما، شملتقويض ا مية ماليك نظام املعارف ا ل  متكل غري حتديدا وميكن تعريف ذكل . ريقـق لاب

رشوع أو اخلاطئ للرباءا ياق، من و. تملا لسـالبد، يف هذا ا نظامنيتوازنإجياد ّ يلوةل دون فال ميكن . ل بني ا حلا
نح اخلاطئ رشوع أو دون ا متكل غري ا ملا مل شاء  مبجرد ل شانإ ثور عىل ا ياانت أو اب نقواعد  لع تاكري اليت لب بط الا

ها تفاعل مع نظايم فذكل . مؤخرااملعارف اجلديدة احملدثة تتضمهنا  ية  ية مؤ يد، آ لتطلب، عىل املدى ا سـ ل بع سي ل
يح توازن ا ثور عىل ا لصحاملعارف بغرض ا ل يدية جتربة متيش يف نفس . لع ية للمعارف ا بة الر ثل ا تقلو مق ت لمت ملك ّ

يد وأعرب . الاجتاه نان عن تقلسـا تحدة خلرباهئا من أجل يشـغوابالكر ملديره إلرسال بدلان من أورواب والوالايت ا
يدية ية معل نظام املعارف ا لتقلهم  يف يحكف شاء توازن  ها، من أجل إ ياته، وحملاوةل  نا ية د حص وما ن ي همه فم غري أن . ّ

رشوع متكل غري ا ملذكل مل يكن احلل الاكمل  يار أ. لل تعلق اب خلوفامي  يح أنه ال ميفينبغي، 1.ي ّ تو  وضع ميثلكن أن ض
ياانت، من طرف ادلول، رشطا رضوراي يدية يف قاعدة  بلك املعارف ا هائل املوجود من . لتقل لفال ميكن مجع المك ا
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ياانت ية ووضعه يف قاعدة  باملعارف ا نرية ت والبد أن .لشفه بقة ا ياانت املوافقة ا ملسـتبق أي إعداد لقاعدة  سـ ب ملسـ
مية املعارف اليتينبغي كون من الواحض جدا أنه ال  أن يينبغيكام . ملاليك أنظمة املعارف ها امجلاعات قتقويض  متلك 

ية نهينبغيو. حمللا نظر عن املاكن اذلي مجعت  ها يف نفس حرمهتا العادية، بغض ا يع املعلومات و م  لحفظ فالبد . جتم
رسية رسية، إن اكنت حمفوظة  ها  بثال من  ب حفظ يدا أن ا. م هم ماكتب الرباءات  جوالبد أن  تف سـتخداهما لقاعدة ّ

تاح فقط لغرض حمدود، فال  ياانت  ما ندما ميكنلب شاط آخر، إال  يام بأي  ها مع أطراف أخرى بغرض ا ع تقا ن لق مس
نفاذ وتقامس يسـتويف  نرية وا بقة ا لذكل رشوط املوافقة ا ملسـتسـ نافعمل ّ كام البد من الزتام ماكتب الرباءات .ملا

بحث وسلطات الفحص ب ية ماليك نظام ها من عتفانأن يكون الوسلطات ا ياانت يف ظل احرتام  ملكقاعدة ا لب
يد وأعرب . املعارف يار ألسـا نان، خبصوص ا خلغوابالكر تقاده بأن ، 2.يشـ  لن املوحدة شـبكيةلبوابة الاععن ا

تاحة  تعلقة بدمج أنظمة املعارف ا ية ا يا، نظرا للصعوبة ا ملتكون حال  مل لعمل ّثل ميو. اليت خترتق حدود بدل معنيمعل
ية عدم روري إدراج رشط إضايف، يقع عىل عاتق ـن الضمف. ةمليلع الكاشملأحد امل توفر الواثئق ابللغات العا

ية للرباءات يق مع املاكتب الو بحث، اب نسلطات ا سـ طل تاحة،لتن ياانت ا مل بغرض إجياد قواعد ا ّوالبد، حىت . لب ّ
ياانت  شاء قاعدة  بوإن مت إ سق أن شامةل، من ما مل تكن، موحدةبنافذة ن سلطات تن يوضع رشط إضايف يك 

شأ يلعب دورا هاما  شأ املعارف، نظرا ألن بدل ا تصاص يف  ية ذات الا بحث الو بحث مع سلطات ا نا ن ن ل ملل م خ ط
يه املعارف و شأت  فيف حتديد املاكن اذلي  بطحتديد ن تاحة اب لضما يه املعلومات ا يار أ. مل تعلق اب خلوفامي  ، 3.ي

يد أعرب  نان عن السـا عغوابالكر شأن الفحص، يشـ ية  تو بادئ ا ية، خاصة ا تو بادئ ا ية ا بتقاده بأ جهي ل مل جهي ل مل مه
تاكري شاط الا تعلقة اب بوشلك أدق تكل ا ن مل بداهةلب ياانت، لقيودونظرا . ل واب تفاعل ـن الضمفلب قواعد ا يروري أن 

ثة،  يدية مع خرباء ذوي اطالع يف العلوم احلد يخرباء ذوو اطالع يف املعارف ا  عىل نظام حلصولبقصد التقل
مثر هارة من بني وضع ّوالبد من . محفص  يار األشخاص ذوي ا يام بذكل، وهكذا ال يمت ا ية  ية مؤ ملآ تللق سـ خل س

يح بني  توازن ا ثور عىل ا يدية، وميكن بذكل ا ثة بل من بني اخلرباء ابملعارف ا لصحاخلرباء ابلعلوم احلد ل لع تقل لي
ثة وإيالونئينشـحامية مصاحل من   ويرى .نظام املعارف الراهنوضعوا ء الاحرتام الاكيف ملن ي نظام املعارف احلد

يد  نان أنه ميكن معاجلة لسـا شفقيوديشـغوابالكر ياانت عرب رشوط ا لك نظام قاعدة ا  .لب

يد ولفت .31 باه، لسـا يور الا يكوالس  ب  سـ نتن يا الاتصال شأنلي نولو ياانت، إىل أن بعض أنظمة  ج أمن قواعد ا تك لب
ي توى عا لتوفر  سامسـ بري، .ريةـل من ا شلك  ياانت  شلكة أمن قاعدة ا ك ولقد مت حل  ب ب لم نه فإّ سب  ظو ن حامية ح

ية امل يدية واملوارد الورا ثعلومات حول املعارف ا يكون أصعب من حامية أنواع أخرى من املعلومات اليت لن لتقل
ياانت تقاده بأن اعامتد . بوضعت يف قواعد  نجاحموحدةنافذة لمقاربة اعوأعرب عن ا ، إذا ما ل، قد يلكل اب

يحت  ياانتقاعدةتأ بات ودعيي ميكن ملب  تخداهمالطلا متلني ا سـ أو اخملرتعني ا توى مالمئ من ضامنوميكن . حمل مسـ 
شاألمن،  نفاذ غري ا يلوةل دون أي نوع من ا يه  ملوذكل أمر مرغوب  ل للح ياانتإىل روع ـف يد وأشار . لبقاعدة ا لسـا
تخدام ليسـيور تج عن ا نافع اليت قد  سـ، خبصوص ا بهتا عىل لاقاعدة تنمل شف تمت مرا ية ا قياانت، إىل أن  لك معل ب

توى أول من طرف مودع الطلب،  ياانت من طرف امجلاعات يف حني ميكنمسـاألقل يف  بة قاعدة  ب مرا املزودة ق
يةل تعمق يف دراسة ذكل. ثلموارد الورا لوالبد من ا ش. ّ تعلق  بأما فامي  شف، فلفتـي يد لكروط ا  ليسـيور لسـا

باه إىل أ شنتالا سابقةـلن تكل ا ية ا نا ية ا تامة حول حاةل ا لروط ال تضمن إاتحة املعلومات ا ع لص ن تايل . لتقل لواب
ناك، عىل األرحج، هتظل  ياانتإىل حاجة  فسـ نة بفضل رشوط . بقاعدة  معيفلو تلقى فاحص الرباءات معلومات 

تظل دليه حاجة  شف،  سـا نةإىل افلك ياانت  تخدام قواعد  يبحث عن املعلومات اب ب سـ يارين . معل خلأما خبصوص ا
يد أوحض، 3. وأ2.أ متعن يف ذكلليسـيور لسـا شف، وأنه البد من ا شريان إىل ا يارين  ل أن ا ّ لك ي شري بعض . خل تإذ 

يارات  ها إىل اخلا شري  يامن  بعضشف،  تب ياانتإىل قواعد لك  .لبا

يد ولفت .32 تارت وضع امللسـا ية قد ا شعوب األ باه إىل أن بعض ا سون الا تون هارد خ بر صلت ل ي نسـ علومات يف قواعد ي
متل  ية، وأنه من ا حملياانت و ن شعوب ترغبطب تقد أن مك.  يف تقامس بعض املعلوماتلأن هذه ا ّإال أنه ال  يع ّ 

يكون  يدية نظرا للقوانني العرية هائالسـاملعلومات املذكورة  يل املعارف ا تواء لك تفا ف جدا، ألنه ال ميكن ا تقلح لص
يديةـلوس ثري من املعارف ا لتقلرية ا شاء قواعد .  وقداسـهتالك ية إ ئةل حول مدى فا نومتحورت بعض األ عل سـ
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ياانت ادلوية املذكورة لا يد ّوشدد. لب سون عىل أنه يف حال لسـا ياانت مماثةل فالبد أن يمت ذكل ي هارد شاء قواعد  بإ ن
ية ية وامجلاعات ا شعوب األ نرية  بقة ا حمللابملوافقة ا صل لل ملسـتسـ تج. مل يا يف األمر،  بت  ند ا يو مل شلك لتثع ملىل أن ا

تعاديف يمتثل  يةبا ية وامجلاعات ا شعوب األ ياانت عن ا حملل قواعد ا صل ل بت ، فصار من األ أكرث فأكرثلب لتثصعب ا
بقةعىل صول احلمن  نريةملسـاملوافقة ا يقيتصل وفامي . ملسـت ا يد ات اليت أدىل هبا لتعلاب شأن لسـا بيفن ابييل،  ست

ياع اذلي هيدد  بريا من املعالضخطر ا يدية، أوحضكجزءا  يد لتقلرف ا ية قلقة لسـا شعوب األ سون أن ا صل هارد ل ي
يدها ها وتقا ليال بقاء معار ف يعة ح ياانت، ألن ذكل خارج  ب، لكهنا ال ترغب يف وضع أي يشء يف قواعد  طب

ياء هم . شـاأل يب أن معار بائل توال يوخ  فوقد أخرب العديد من  لق يةشـ همنفا ياع تكل ورمغ . مع  تربون أن  ضأهنم  يع
يكوناملعار ئا،  أمراسـف  تقادمه بأنفقدسي  بل ّ علهيم، بصفهتم حراس تكل املعارف،ع أعربوا عن ا ق الزتامات 

يال القادمة يوخ،. جمترير املعارف لآلخرين أو لأل يلهتم، ال  لشـمفن وهجة نظر هؤالء ا باب، داخل  بهم ا قشـ ل يف
تلقي تكل املعارف سوا جاهزين  لالزتاماهتم ومه  تقادمه يوخ لشـ هؤالء اأعربكام . لي أن تقامس تكل ععن ا

شلكة ترب  ماملعلومات مع الغرابء  تايل . يع هاليستلواب ياانت أو يف تو بة يف تدويهنا يف قاعدة  ثيق دلهيم ر ب أعربوا و. غ
تقادمه عن  نقرضملعارفبأن اعا يت املذكورة لن  بااتت، مع ماككون بإسـ، فإن لزم األمر،  تحدثوا مع ا نهنم أن  لي

تحدثو همياألجشار، أن  تجىل هلم يف أحالهممكام . فا مع أسال تكل املعارف أن  تميكن  ثري من الطرق . ل لكودلهيم ا
يد ّوشدد. اليت ميكهنم عربها اسرتداد تكل املعارف سون عىل لسـا بغيي هارد  املعارف أحصاب أخذ تطلعات ينأنه 

يدية بعني  بارلتقلا ياانت فذكل قرارمه، . عتالا ها يف قاعدة  بوا يف  بفإن ر  أن يعطوا موافقة حرة يلزملكن حفظغ
نرية مسـتبقة  ياانت املذكورةمسأةل عرض وأشار إىل أن . مسـ شلكة عويصةمتعلهيم  لبقواعد ا فال تقف . مثل 

ند  سأةل  عا بعض املعلومات، لامل يش عادة يف ثقافات األن لتقدمي الفعيل  ية  ية وامجلاعات ا تعشعوب األ حملل صل ل
شعوب وامجلاعات ال ت. شفهية لتكل ا شف بارش مع نظام ـلنقوم اب بات براءة، ويس دلهيا اتصال  مر أو بإيداع  ل طل

ية الفكرية نرية ّوالبد  .مللكا بقة ا تأكد من احلصول عىل املوافقة ا ملسـتللراغب يف ا سـ يام ملل ابلعديد من لقمن ا
 .اخلطوات

يد وأعرب .33 ية قاعدة السـا تعلقان  تني  سأ يح  ته يف تو رشو انسويم عن ر ل اكن إ ببنغ ت ل م ض ب ت بياانت اليت تقرتهحا ي
ياابن  رسيةلا ية، ف. لواب تعلق اب لبنفامي  هدي يد  ستشا ث من الويقة 1لرمس ابتانسويم لسـا

WIPO/GRTKF/IWG/3/5 تكون من موقع بوابة نظام  بني أن ا ي، اذلي  ل بو، والي لك الروابط إىل سـمتر يو
ياانت ادلول األعضاء يف  بو عربالبقواعد  ية  تكن فمل.  املوقع هذايو شاء لنا يدة، بل نإ ياانت خضمة و حقاعدة  ب

ياانت يف لك دوةل عضو يف  بواللبإاتحة واهجة لقواعد ا نة عىل . يو يغة حبث  يميكن لفاحص ما، عرب إدخال  معص ف
شالموقع بوابة  ياانت ادلول األعضاء األخرى من خالل الروابط ا نفاذ إىل قواعد  بو، ا نو ب ل بوابة، أملي لة عىل موقع ا

شاشة هر عىل ا لو ياانت سـتظ يجة حبث لك قواعد ا لب  يةنت يدرسية، ـلخبصوص او. ملعنا  3تانسويم املادة  لسـذكر ا
ثل. WIPO/GRTKF/IWG/3/5ثمن الويقة  ناوين يمتو تصديق عىل  ياابن يف إدراج نظام ا ع اقرتاح ا ل ل
نفاذ إىل موقع و. نرتنتاإلبروتوكول  نظام، ا لال ميكن، بفضل هذا ا يالبوابة ل تب  بو إال  ملكو ملك ة فكرية ميكل ي

ية الفكرية اليت متكل اّنرتنت حمدد إلوعنوان بروتوك ترص عىل ماكتب ا تخدام املوقع  مللك، مما يعين أن ا سـيق سـ
 . علهياإنرتنت مصدقعناوين بروتوكول 

ترب  .34 يد عوا يل لسـا يجونغ أن أجنع احللول، يف  سبسونغ  ّ نح اخلاطئ لرباءات اتفادي ك ية وملا املعارف ثملوارد الورا
يدية، تيدية املربطة هبالتقلا ية واملعارف ا ياانت مربطة ابملوارد الورا شاء قاعدة  ثل يف إ تقل،  ث ت ب ن لمت ي ـلفاحصتتاح ي

بدلان يصه إلشاء . لالرباءات يف لك ا هد والوقت واملال اذلي جيب  بدلان، ونظرا لمك ا نغري أن بعض ا ختص جلل
ياانت مماثةل، مازالت ترتدد يف اإلقرار برضورة إ نقاعدة  ياانت وجتادل ب يدية بلبشاء نظام قاعدة ا لتقلأن املعارف ا

نرية و بقة  ياانت دون موافقة  يد من نظام قاعدة ا بعض قد  تطور وأن ا تما كفت  سـتف مسـ سـي ب ل مت رشوط دون ل
يدية يه حقا يف تطور . متفق علهيا ياانت دوراي أمر ممكنطبيعهتابلتقلورمغ أن املعارف ا . لب، فإن حتديث قاعدة ا
نفاذ وإذا اكن يد إماكية ا تقر لألمان الاكيف، ميكن  ياانت  ل نظام قاعدة ا ن ي تقب يف شمل إال إىل ال رسية فال  تملعلومات ا ل

سابقة ية ا نا ية ا بحث حاةل ا تخدام املعلومات إال  لالفاحصني، فال ميكن ا ع لص ن ل يد وأعرب. لتقسـ يجونغ عن لسـا ك 
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تقاده بأنه من غري املالمئ حقا احلصول عىل موافقة حرة  ما يدية، ألنع نرية من لك ماكل للمعارف ا تقلبقة  لسـ  مسـت
تخداهما يدية ويس ا ية واملعارف ا ياانت هو حامية املوارد الورا شاء قاعدة  سـالغرض من إ تقل ث ب لن ذلا ال ميكن . ل

يديةحتاول اليت ماكتب الرباءات  غري رضوري عىلعبء فرض  ية واملعارف ا تقلأن حتمي املوارد الورا ّوالبد . لث
ياانتأحصاب أن يدمع  شاء نظام قاعدة  يدية إ ية واملعارف ا باملوارد الورا ن تقل  .لث

يدأيدو .35 تدخل األخري لسـ ا نانللسـيد ل ماركوس غويف ا يد ّويظن. يشـغوابالكر ثل لسـا ثهل  م غويف،  يد م لسـا
سون، أن تون هارد يبر سأةل قامليض قدما جيب هيسـ ياانتوم يف  ناية لباعد ا ب، عبلك  ة غمدراك أشد اإلدراك أن الر

ترب.  لك امجلاعاتوفر دلىتتيف الانطالق يف هذا الاجتاه قد ال  يد عوقد ا  غويف أنه من الضـروري يف حال لسـا
يدية  بحث إىل أي معارف  تقلمل يفض ا توفر رشط إضايف تمربطةل نقاط الاتصال أو ملراجعة ي ابملوضوع، أن 

ميي أو ادلويل، من توى الوطين أو اإل تصة عىل ا سلطات ا قلا سـ خمل تأكد من إجراء املزيد من  أجل ملل تحقق أو ا لا ل
يدية  نفاذ ألغراض .  ابملوضوع من عدمهتمربطةتقلوجود معارف  يد ا لوالبد من  الرباءات، يف حال ختص تقي
شف لويس. مسحت بذكل امجلاعات تعلقة اب هامة ا رشوط ا ياق عن ا هل فصل ذكل ا لك من ا مل ل لسـ لس اإللزايم ل

بح قاعد نافع اليت  تصوتقامس ا مل يةب ياانت بدوهنا غري اك فة ا يار أ. لب يد ، فأعرب 2.خلأما خبصوص ا غويف عن لسـا
ساعدة  يدة، وأن  يار نقطة بداية  تقاده بأن ا ما خل بريالجع تكون موضع تقدير  بو يف ذكل الصدد،  كو سـ وكذكل . ي

شأن  يار ألا بة  للخاب برية 3.لنسـ  .ماكتب الرباءاتإىل ك، اذلي ميكن أن يقدم إفادة 

تت .36 يدة لفو يةن شارولسـا تفظ مبعلوماهتا بلغاهتا األ ية  شعوب األ باه إىل أن ا يين الا صل  حت صل ل ت ونظرا ألن لغات . نف
متدة دلى  ست من اللغات ا ية  شعوب األ ملعا ي صل ساءلتاللل بو،  تو يدة ي يف لسـا يين  ك  تفاظف حيمت الا ياانت، س لب اب

ية ا شعوب األ شارك يف ترمجهتا ويف ميكن  ترتمج، ومن  صلوإن اكنت  لل ك ي لضامن أن ختزين  بياانتلإىل النفاذ سسـ
بة نا سـاملعارف قد مت ابلطريقة ا ياانت من ولن مير . مل شلكة دوةل 184بدمج قواعد   .مدون أن حيدث 

ترب  .37 يد عوا يارات من ألسـا بغي. متاكمةل 3. إىل أ1.خلمارتن غريسربغر أن ا ، مع األخذ هيا مواصةل العمل علينو
بار  تلف اخلرباء، مبا يف ذكل اخملاوف اليت عرب عهنا خملاوف اليت عرب عهناعتبعني الا يد خما  سـتون يبرلسـا
سون و يدة يهارد يينلسـا تخدم . فشارون  شوف عهنا"عبارة سـوقد ا يد ، من وهجة نظر "ملكا غريسربغر، يف لسـا

يارات من أ تلف عن 3. إىل أ1.خلا شلك  خم،  تخدامات ب شف"عبارة سـا تطرق إلهيا يف " لكرشوط ا لاليت مت ا
ئة  يارات أأن يواقرتح . ءابلفا يف  نص اذلي أ للخوضع ا ض  يف وقال إنه يرغب. قوسني مربعني بني 3. وأ2. وأ1.ل
بارةإضافة بارشة بعد " أو املصدر "ع  نص،  سطرة من ا ثالثة ا سام ا مإىل األ ل مل ل ش"ّق شف عن ا نا ، وذكل "أمللك

سابقة شات ا نا لناسق مع ا ق مل  .ليت

يد  يدأو .38 نغلسـا يا يك  تيدو ك يد  مين يور ونيكلسـا يد ليسـوالس  باه من أن لسـا يه الا تا إ شأن ما  تمارتن غريسربغر  نلف ل ب
يارات من أ شف 3. إىل أ1.خلاللغة اليت متت إضافهتا إىل ا رشوط ا لك واملربطة  ب . وضع بني قوسني أن تينبغيت

يد ويرى نغ رضورة لسـا يا تي  ئة اباقرتاوضع ذكل يف ك نفصل يدرج مضن ا لفح  شأءم يارات  شة ا نا ند  ب  خل ق ن مع
شف  .لكرشوط ا

يدة وأيدت  .39 ئة أبشلك اكمل اماراي سريوفا لسـا بذوةل يف ا لفهود ا ياانت يعد ، نظرا ألن لفملجل شاء قواعد ا ّإ ب لن
نيح إلماكية امحلاية مبلاتقيمي لارصا جوهراي من أجل ـعن مبقدور ه جيب أن يكون وأشارت إىل أن. براءةوجب صح

ياانت املذكورةأي اكن نفاذ إىل قواعد ا ب ا تصلل نفاذرـيق، فال  تخدام فقط عىل ماكتب الرباءات، ألنه ميكن ل ا سـ ا
نفاذ إلهيا يمي إماكية امحلاية مبلاملعلومات اليت ميكن معوما ا تعلق األمر  ندما  ن،  ي تص. براءةوجب بتقع نفاذ ـقفإذا ا لر ا

شأن يع اختاذ قرارات  ياانت املذكورة عىل ماكتب الرباءات، فلن ميكن  بإىل قواعد ا للجم بات الرباءات لب طل 
ياانت املذكورة ناد إىل قواعد ا لبابال ياانت . ست نحت براءة الخرتاع مذكور يف قاعدة  بفإذا  توحةم ، فلن مفنصف 

نح  ذكل القرار، نظرا ألن الطعن يفيكون من املمكن  تخدام املعلومات اليت مالطعن يف  شرتط ا سـبراءات  ي
شلك عام، دون غريها نفاذ إلهيا  بميكن ا يدة وأشارت. ل ثال اذلي قدمه لسـا يد مل سريوفا إىل ا إميانويل سااكي، لسـا

شف عن  يةمب امللخص والطلب اخلاصنيلكخبصوص ا يا ئادة  تربت . كمي نح الرباءةأنعوا  ، يف تكل احلاةل،م 
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نةامللخص املعارف حول سـيكون مربرا متاما، ألن  تاكري ملادة  شاط الا نفي اجلدة أو ا ية  يمل تكن اك ب ن معل ل ّ  بيد. ف
تخدام مطوري الاّأن ية سـه يف حال ا شعوب األ نة، فالبد من حصول ا ية ملعارف  نولو صلخرتاعات ا ل معي ج لتك

يدة وأعربت. وامجلاعات اليت أاتحت تكل املعارف عىل مقابل تقادها بأن اجلانب األسايس هو لسـا ع سريوفا عن ا
ته من .  اتفاقات خاصةوضع بت مبا  مسعور يد ح شعوبلسـا ليفن ابييل من أن ا همت ست يا قد  ية يف أسرتا ف األ ل صل

ية يد اإلسا تخدم يف اخرتاعات  ها  ية نظام الرباءات، وأهنا خفورة بأن معار نما ن سـ تفه فمل يكن القصد من نظام . تف
ية ية ألهنا موارد ورا نح براءات للموارد الورا ثالرباءات  ث يع املاديةفقانون الرباءات حيمي . م ها ضاملوا ع اليت أبد

ّاإلسان أو غري يعوسائل الا، ابإلضافة إىل  فهين يـر هبا تكل املوا ضاليت أبدع أو  تت.غ يدة لف و باه لسـا نت سريوفا الا
نة عن طلب الرباءة نفصةل بدرجة  ية  يإىل أن املوارد الورا معث تويف إذ جيب عىل مودع الطلب . م بلك يسـأن 

شف عن الاخرتاعات، يك حيصل عىل شأن ا بات الرباءات،  لكرصامة شـروط إيداع  ب والحظت .  الرباءاتطل
يهنا،  شف عن الاخرتاعات، من  تضمن رشوط مفصةل خبصوص ا بأن قوانني الرباءات يف معظم بدلان العامل  لك ت

ية يولو تطرق للمواد ا رشوط اليت  جا ب ت  .لل

تت  .40 يدة لفو يلفالسـا ناس فارغاس  سـالكرا إ شف كـام  ي هـوم ا بـاه إىل أن  لكـالا مف يـاران أنت خلنـه ا  قـد وقـع 2. وأ1.بي
تخدامات املكل العام، بـدال تأويهل  تخداماته املعروفة أو ا سـمضن حدود ا شمـن سـ نفـاذ ا بـق ا لـتـأويهل  ل  ىلإرعي ـط

يةا يـاران . ثملوارد الورا ثـل ا ئـة أ،  هام يف ا يا يـث  توى نطـاقهيام، وكـذكل مـن  تالف عىل  خلورمغ الا مي ســ لفسـ ق ح مخ
ند  سابقة  ية ا نا ية ا يمي حاةل ا عجزءا من  ل ع لص لتقن هـم مبـاكن  طلب براءة دراسةتق يـة، ومـن ا ملمربطة ابملـوارد الورا ث ت

يمي  شديد عىل أن هذا ا لتقا نفـاذ الال جيب أن يكون تل نظـر يف رشط ا ساب ا لعىل  ل يـة  اىلإ قـانوينح ثملـوارد الورا
شديد كذكل عىل و شلتا ثال ذلكل ا متةل لال لاآلاثر ا مت ثال هل عىل طلـب الـرباءةـحمل  أن ينبغـيوال . مترط أو عدم الا

تع نفـاذ الليعوض ا رشط ا ثال  سابقة احلاجة لال ية ا نا ية ا لاون بني الفاحصني خبصوص حاةل ا ل ت ل ع لص من  ىلإ قـانوينلتق
يةا نفـاذ ال. ثملوارد الورا سأةل ا لورمغ أن  ئـة ابقـانوينمـ لف تـربط أكـرث اب يـزي بـنيءت سأةللمت، فإنـه البـد مـن ا نح مـ  ملـ ا

ية، سأةل موضو ترب  ية الفكرية اليت  عاخلاطئ حلقوق ا م تع متكل غري مللك رشوع ل وبني ا يةملا  .ثللموارد الورا
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ئة  شف :ابءلفا لكيارات حول رشوط ا  خ

شف اإللزايم 1.ب  لكا

نة شف اإللزايم عىل غرار ما اقرتح يف ا للجوضع رشط ا  .ُلك

شف 2.ب رشوط ا تعلقة  لكمواصةل حبث القضااي ا ب  مل

ئةل املطروحة أو ثل األ شف  رشوط ا تعلقة  سـمواصةل حبث القضااي ا لك ب . ّ احملددة يف دراسات أو دعوات سابقةممل
ياق  نة يف  تخدام املعلومات املقدمة من أعضاء ا شف يف الرباءات اب يل اجملاور لقضااي ا تح سـوا للج سـ لك ل ّل

يان  ية يف نظام  (WIPO/GRTKF/Q.5سـتبالا يدية واملوارد الورا يان حول الاعرتاف ابملعارف ا ثا لتقل سـتب
نة يف). الرباءات نظر ا للجوميكن أن  ية(أحاكم  احلاجة إىل وضع ت ية أو مالمئة ) جمنوذ طنلقوانني الرباءات الو

ية وقانون  تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  نفاذ وتقامس ا تاكمل بني تدابري ا يل الاساق وا ية  ية  ثاإل ي مل ل ل ت ه بغ تسمي قل
 .هتالرباءات الوطين وادلويل واملامرسات املربطة ب

شأن ام 3.ب يات  ية وتو لكبادئ تو ب ص  شفجهي

نة يف وضع  نظر ا للجميكن أن  نفاذ ت شف يف الرباءات وا تفاعل بني أطر ا شأن ا يات  ية أو تو لبادئ تو لك ل ب ص جهي م
ية تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  ثوتقامس ا ي نة يف . مل نظر ا للجوميكن أن  شأن ت يات  ية أو تو بادئ تو بوضع  ص جهي م

شف يات ا تعلق ابالقرتاحات من أجل آ لكيق أهداف فامي  ل ي نفاذ حتق يات بديةل واتفاقات ا ل يف الرباءات أو آ ل
ناف  .عملوتقامس ا

يات بديةل 4.ب  لآ

نفـاذ  تاكمل بـني تـدابري ا يل الاساق وا ية  ية  ية أو اإل شأن أحاكم لقوانني الرباءات الو لأعامل أخرى  ل ت ه بغ مي ن تسب قل ط
ية وقانون الرباءات الوطين وادلويل تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  ثوتقامس ا ي نظـر . ت واملامرسات املربطة بهمل توميكن أن 

نة يف  شاء نظام دويل للمعلومات للجا يـةبـشأن نإ شأ املـوارد الورا شف عـن  ثا نـ شوف ا[ ملكـ يـة ا ملكـملـوارد الورا ث
ية عن خطأ]عهنا نح براءات عىل موارد ورا ية تفادي  سابقة  ية ا نا ية ا ث كحاةل ا بغ ل ع لص من وهـو اقـرتاح قـدم إىل . لتق

تاسعة  كادلورة ا ية الفكرية واملوارد الول تعامل مع العالقة بني ا مللكيار بديل  لل يةخ  .ثرا
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 تعليقات اخلرباء

يدة أيدت .41 ُماراي سريوفا الفكرة القائةل بأنه ال لسـ ا يام بأي تعديالت ي لقسن يف تكل املرحةل ا قانون  ىلعسـتح
بارشة  رشوط ال متكل أي صةل  شف، ألن تكل ا رشوط ا تعلق  بالرباءات فامي  م ل لك ب نيمي إماكية ي حامية تق

تعديالت تتسبب وميكن أن . براءةالاخرتاعات مبوجب   .تارباك وتعقد معل ماكتب الرباءاتيف لا

يدة وقامت .42 شأ لسـا شف عن  شأن ا سري اقرتاحات الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء  نا كوفاكس  ن كر لك ب متف ب يشـتي
يدية املربطة هبا أو عن م ية واملعارف ا تاملوارد الورا تقل بات الرباءاتلث وقد قدمت هذه املقرتحات . طلصدرها يف 

نةيفللجنة  نهتا الويقة 2005 سـ  ث و ث اكنت يف األصل الويقة  اليتWIPO/GRTKF/IWG/3/2تضم
WIPO/GRTKF/IC/8/11 .شف عن ووقد اقرتح الاحتاد األ للكرويب ودوهل األعضاء إدراج رشط إلزايم 

ية أو مصدرها يف  شأ املوارد الورا طبدل  ث بغي. لبات الرباءاتمن بقينو ّ أن  بات  هذايط شـرط عىل لك  طل ا ل
نة ية وادلوية، ويمت يف أول مرحةل  ية واإل ممكالرباءات الو ل مي قلن بغي . ط شأ أو، يعلن أن ينو ملنمودع الطلب عن بدل ا

ها ية احملددة اليت نفذ إلهيا اخملرتع واليت مازال يعر ههل، عن مصدر املوارد الورا فإن اكن  ن كذكل اشرتاط وميك. ثجي
ية، إذا ما اكن اخملرتع عىل عمل بأن اخرتاعه اإلعالن عن  يدية املربطة ابملوارد الورا ثاملصدر احملدد للمعارف ا ت لتقل

يدية ثل تكل املعارف ا بارشة إىل  لتقلند  م م بغي . يست هوم ينو شة املعمقة اجلارية خبصوص  نا يا يف ا نظر  مفا ق مل مل ل
يدية ، مث تواصل األمر اإلعالن عهنااملعلومات املطلوبة أو رفض عن مودع الطلب ن يعلفإذا مل . لتقلاملعارف ا

ند ذكل احلدينبغي فرمغ إعطائه الفرصة إلصالح تغافهل،  توقف عن معاجلة الطلب  عا وإذا اكنت املعلومات . ل
ئة أو انقصة  ها قاينبغي طاليت تضمهنا الطلب خا تجاوز نطا بة ورادعة  نا تفكري يف عقوابت  قا ي سـ ت . نون الرباءاتمل

بغي  يكون من املالمئ، خاصة، ينو يط، لكام تلقت ترصحيا، و تخدم ماكتب الرباءات إجراء إشعار  سـأن  سـ بسـ ت
يولويج، اليت  نوع ا ية ا بادل املعلومات مضن اتفا ية  بحتديد آ ت ت لل ل تاحةينبغيق . مل أن ترسل إلهيا املاكتب املعلومات ا

يدة وأشارت سأةل، وتضمن  كوفاكس إىل أن تكل الاقرتاحلسـا ياغة طريقة حتقق تقدما اب ملات حاولت  شاء ص نإ
يد العاملي توازن وواقعي، عىل ا لصعنظام انجع و بة أي . م بني، مرا شف، كام هو  هل إدراج رشوط ا قو م لكس سي

نافع بات تقامس  متر يدة وعربت. تي شة تكل الاقرتاحاتلسـا نا تعداد الاحتاد األورويب  ق كوفاكس عن ا مل  .سـ

يد وقدم .43 ئة القرتاحات سورسا خبصوص ن غريسربغر مارتلسـا ي تو ية واملعارف اإلعالن عن ط ثمصدر املوارد الورا
بات الرباءات يدية يف  طلا تعلق . لتقل نافع، فامي  نفاذ وتقامس ا ية ا شف املقرتح إىل زايدة شفا يوهيدف رشط ا مل ل فلك

يدية ية واملعارف ا تقلابملوارد الورا سمح أيضا . لث تخدامات املوارد الورّملوردي سيو بع ا يدية  ية واملعارف ا سـا تقل بتتث ل
تطوير، مما يؤدي الخرتاعات تكون  بحث وا هم يف ا لمواردمه ومعار ل تخدام . براءةوجب للحامية مبمؤهةل ف سـوقد مت ا

ية"مصطلحي  يدية املربطة هبا"و" ثاملوارد الورا تاملعارف ا نوع " لتقل ية ا ساق املقرتحات مع اتفا تلضامن ا لت ق
يولويج وبرو ثالثلبا ية ا نظمة األغذية والزراعة، ويه الصكوك ادلوية الر لتوكول انغواي واملعاهدة ادلوية  سـ ل مل  ةئيل

نافع ملنفاذ وتقامس ا ثالث. لل هوم املصدر الاساق مع الصكوك ا لويضمن  ت شاركة املذكورة، اليت توقعتةمف  عدد م 
ياانت  ية لكوفري من ا ثال، المعليف  نافع، من ذكل  نفاذ وتقامس ا ما مل ية ل تعاقد اذلي يوفر املوارد الورا ثطرف ا مل

نظمة األغذية والزراعة تعدد األطراف للمعاهدة ادلوية  نظام ا ية وا ية أو ا شعوب أو امجلاعات األ ملوا ل مل ل حملل صل . ل
بق  بحث، يك  يدية موضوع ا ية أو املعارف ا بارشة إىل املوارد الورا ند الاخرتاع بطريقة  يطوالبد أن  ل تقل لث م يست ّ

شـ ليه ا بات الرباءات ادلوية. رطعل شف عىل  بق رشط ا لواقرتحت سورسا أن  طل لك يط ومت كذكل اقرتاح أن . ي
شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات  تعاون  يا معاهدة ا نص علهيا حا ببق العقوابت اليت  ل ل ت ال عىل من تط

شف عن مصدر خاطئيكشف عن املصدر أو  ية ال تدخل مضن. يكمن   نظام فوميكن فرض عقوابت إضا
ية ورش قرار القايض نا نالرباءات، مبا يف ذكل العقوابت ا ئ شف لزايدة يواقرتحت سورسا، . جل ية رشط ا لكفا عل

شئ عىل  تصة يف تلقي املعلومات ابقامئة اإلنرتنت تنعن املصدر، أن  ية ا خمللواكالت احلكو عن  عن اإلعالنم
بات براء. املصدر تلقى  طلوهكذا تقوم ماكتب الرباءات، اليت  توي عىل ت املصدر، بإعالم الواكةل إعالن عن حتات 

ترصحي املعين شأن ا تصاص،  ية ذات الا لاحلكو ب خ يد ولفت. م ثور عىل لسـا باه إىل أنه ميكن ا لع غريسربغر الا نت
شأن هذه املقرتحات يف الويقة  منمزيد ث املعلومات  ويرى أن رشوط . WIPO/GRTKF/IWG/3/4ب
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ياق حقو تدابري يف  شف يه أحد ا سـا ل يةلك ية الفكرية واملوارد الورا ثق ا تقاده بوجوب أن . مللك عوأعرب عن ا
شف، عىل  ية ادلوية، ابإلضافة للعمل عىل رشوط ا نة احلكو لكيعمل الفريق العامل بني ادلورات وا ل مللج

ئات أ لفيارات ا ياق، . WIPO/GRTKF/IWG/3/6ث، اليت أوردهتا الويقة مي وجء وابلفخ لسـويف هذا ا
يد أشار ياابن،  غريسلسـا ته ا لربغر بلك اهامتم إىل الاقرتاح اذلي قد أشار كذكل إىل العمل عىل قاعدة وم

ياانت ا لا ية شـبكيةلب تو بادئ ا يولويج، وعىل ا نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا جهي  ل مل ب ت مل مل ل لب بشأن ل
ية الفكرية  لا تقامس العادل مللك لنفاذ وا  .WIPO/GRTKF/IWG/3/12ة ثكام وردت يف الويقللمنافع ل

يد ّوحدد .44 ست اليت لسـا ية ا سائل ا تابعا ألوصاف مقرتيح الاحتاد األورويب وسوسـرا، ا يفن ابييل،  ل  ن مل لتقي م ست
توى  ها الاقرتاحان واألثر القانوين لالقرتاحني و حمتربها ذات صةل ابملقرتحني، ويه الصك املعين اذلي تعرض  ليع

شف  شف أو مىت ورساينلكرشط ا شف لك رشط ا شف أو ا شف رضوراي وآاثر عدم ا لكبح ا لك لك يص
تكل املعلومات يعىن  شف عهنا ومن  باخلاطئ وما جيب فعهل ابملعلومات اليت مت ا سـ وقد أشارت ادلراسة . لك

سابقة اليت أجرهتا  ست اللا سائل ا يولويج، إىل مخس من بني تكل ا نوع ا ية ا بو بطلب من اتفا لو مل ب ت لي ل  يفق
سأةل األوىل . WIPO/GRTKF/IWG/3/14ث من الويقة 38الصفحة  ية أيضا إىل ا ملوتطرقت الورقة ا لبحث

يد اليت أاثرها  هدت ادلراسة مبقاالت وقواعد مضن معاهدة . غريسربغر، أال ويه الصك املعينلسـا ستشوقد ا
تب براء ها  شرت تا إىل الواثئق اليت قد  تني تطر شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات ا تعاون  مكا ط يق لل ب ات معني ل

يل براءة الاخرتاعيسـتويف امن مودع الطلب يك  ية  سجشـروط ا شلك تل والحظ أن اقرتايح الاحتاد . لل
شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتعىل تعديالت إدخال إىل أشارا ياألورويب وسوسـرا  تعاون  بمعاهدة ا  .ل

يد واقرتح .45 يار إضايف، ب تمي روبرتسلسـا نص عىل رضورة 5.خ زايدة  شف ي،  ناك أي رشط عام  للكأال يكون  ه
ية يف مواصفات الرباءة شأ املوارد الورا ثعن  ية، . من يولو نة ا نع القر ساعد عىل  شف  جفلو اكن رشط ا بم ص ي للك

شف لن يكون هل ذكل األثر. فميكن أن تكون هل بعض الفائدة تقاده بأن رشط ا لكنه أعرب عن ا ع ، ولن بتاات لك
يدا ذلكل الغرض هد. مفيكون  يد  ستشوا ية، ويه جشرة لسـا يولو نة ا يدية للقر ثالث حاالت  جروبرتس  ب ص تقل لب

ساميت سالةل من األرز ا ية للكرمك وحماوةل امحلاية برباءة  نمي والرباءة األمر با ل لل ثالثة . يك شأ املوارد املذكورة ا لويعود  من
ندية به القارة ا هإىل  ت. لشـ ية املذكورة  مواكنت املعلومات حول موارد املواد الورا احة للعموم، ألن املواد يف حد ث

تاحة للعموم برية يف الغرب. مذاهتا اكنت أيضا  تاجر ا باع يف لك ا لكفاكن الكرمك  مل يد ولفت . ي باه لسـا نتروبرتس الا
سامه بأي شلك من األشاكل يف املعرفةلك  أنإىل  شأ لن  يمن املصدر وا هامة . ملن ئةل ا لوتعلق بعض األ سـ ت

ية نظرية و بة، من ان معوا شف حلصع يكية، ابملعلومات اليت جيب أن  وما يقرتح أن يوضع . مودع الطلبعهنا ل
ثريا ما  تاحا للعموم و تعدى كونه  شف ال  كمضن ا ي يد ّوقدر .  هل صةل ابملوضوعال تكونملك % 1روبرتس بأن لسـا

شري إىل حاالت  تقاهتا،  ية أو  ها واليت تربط مبوارد ورا بات الرباءات اليت يمت إيدا تمن  شـ ث ت مبطل ية ع يولو نة  جقر ب ص
ثرية  يعة وحبث عن مواد اندرة متكل خصائص  يولويج، يكون فهيا خشص ما قد ذهب  شاف  مأو ا ب ب للطتك سـ

ية  نسـبةلاتوتعلق . لالهامتم بالغة ملتبقا يل % 99لا ثل احملا رشة عىل نطاق واسع،  تاحة و ية  صمبواد ورا ت مث منم
بطاط بطاطس نءة لالتفاع فال فائدة ترىج، يف لك مرة يودع فهيا طلب برا. سلوا سن من لاب نوع  حمأو  ب

بطاطس شف عن أن ، لا بطاطسلكمن ا لشأ ا بري هو بريو أو عن أن من تجر  كمصدرها هو  يد. م  لسـوسلط ا
ية  ها اإلسا يدة جملموع املعرفة اليت  نروبرتس الضوء عىل أنه يف لك تكل احلاالت مل يمت إضافة أية معلومات  ن متلك مف

تا نفع  نه ال  شف  بوأن ما  ي ع  .ات أاي اكنك

يد ورصح .46 رشو انسويم لسـا ت اكن إ بات بل وكذكل عىل بي يا عىل مودعي ا ئا إضا شف يضع  لطلأن رشط ا ب فلك ع
شف عن مصدر عىل ي الرباءات، ألن ـفاحص بعض اإلجراءات اإلدارية من أجل ا يام  بات ا لكمودعي ا ب لقلطل

تطرق الفاح يامن يفرتض أن  ية،  ياملوارد الورا بات منصون إىلبث شف لطل ا تعلق و. لكوهجة نظر رشط ا يفامي 
شف يام به يف نطاق رشط ا يقني القانوين، يطغى بعض الغموض عىل نوع طلب الرباءة اذلي جيب ا لكاب وقد . لقل

يان ع بات يف بعض األ حساءل مودعو ا لطل ثال جيباكن ام إذا يت شف أو اللمت الا فإذا ظن مودع . لكرشط ا
شف،  به خارج نطاق رشط ا لكالطلب أن  نح الرباءة أن فطل بب عدم يطعن فهيامميكن بعد  بس خشص ما 
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ش ها  ثا لا لت شف وميكن إبطال براءة الاخرتاع، مما ـم ثل هذا . شك قانوينإىل  يؤديلكرط ا تحب وجود  موال  يسـ
بات الرباءات واألطراف األخرى شك القانوين لفائدة لك من مودعي  طلا شف بعض . ل نت رشوط ا لكوإذا  تضم

ساسة،  بط ذكل مودع الطلب عن إيداع طلب براءة، مما حلاملعلومات ا رسية، ميكن أن  يل املعلومات ا يثمن  ل قب
تفع من حقوق الرباءة نح براءة اخرتاع ولن  نيعين أنه لن يمت  بدل . يم سامه ذكل يف يشء ال ملودع الطلب وا لولن  ي

بدل  تخدم وال  للا يط عن إيداع الطلب ال يعد إجيا. ّاملوردملسـ ثل ذكل ا ّألن  ب بدل لتثم تخدم وال  بدل ا لليا ال  سـ لل ملب
 .ّاملورد

ترب .47 يدعوا نغ أن لسـ ا يـا يك  تي دو ك شف رشط مين يـق هـدف ضـامن املوافقـة يف لكـا يس طريقـة فـاعةل  تحقالـرباءة  للـ
تفـق علهيـا رشوط ا نرية وا بقة ا ملا لـ ملسـتسـ يـة. مل باب عـدم فا علوجنـد مـن أ تجـات  رشطســ شف أن معظـم ا ن ا مللكـ

ية برباءات ا ست  سوقة  محما ي لمل يكون من الرضوري . خرتاعاتّ ية خـارج نطـاق نظـام امحلايـة تطويرسـو مبوجـب ل آ
نرية املالمئة وضامن احلصول عىللضامنالرباءات  بقة ا ملسـت املوافقة ا توصلملسـ بةإىل  ل ا نا سـرشوط  تفـق علهيـام ، م 

يدية ية أو املعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا تقلبل ا ث لل يـة ق تخداهماملعنا بـل ا ســ، أو  تـا. ق ّيل، حفـىت إن وجـد رشط لواب
نرية  بقة ا نفـصةل متامـا لـضامن املوافقـة ا ية  بقى احلاجة إىل آ شف،  تا م ملـسـت سـ ل ملـلك توصـل إىل فس تفـق رشوطلوا م 

يـة الـيت . علهيا يـة عـن املـوارد الورا شف احلا بـات بـأن رشوط ا ية أخرى، أي إ توفر، من ان ثوال  ل لكـ ث تتـضمهنا حي
شلك ملحــوظ  يــة، قــد زادت  بــالقــوانني الو نرية  مــنطن بقة ا تفــق علهيــا واملوافقــة ا ياسة ا ملــسـتأهــداف ا سـ مل ملــسـ لــ

تفق علهيـا شـروط ا ملوا يـف جديـدة وشـكواك  وضـعأضـف إىل ذكل أن. ل يف تاك شف جديـدة  ل رشوط  تـض سـكـ
نظام امحلاية مب رشوطوجب الرباءاتلجديدة  ثـال  للـ، خاصة إذا ما أدرج إبطال الرباءة مضن عقوابت عـدم الا . مت

ية، فإن ذكل وإذا مت إبطال براء ها عن املواد الورا ثة اخرتاع ما عىل أساس عدم  شك  عىل سيبعثكشف لنوع من ا
تاكرمبوجب الرباءات يقوض دور نظام امحلاية من شأنه أن  يع الا بـيف  تؤدي املعـايري . تشج باريـة ســو امللزمـة جاإل

ية، والـواردة مضـن نظـام امحلايـة  شف عن املوارد الورا ثاخلاصة اب يـد تمبوجـب الـرباءالك ياستقي، إىل  ة لـسـحـزي ا
يدوالحظ. لك بدلالعامة يف  تقدت لسـ ا ثريا ما ا نغ أن ادلول األعضاء  يا ن  ك ليناسـب لك املفـصل نظـام لمقاربـة اتيك

يح عن احلاجة .احلاالت شلك  فص وبه إىل أن العديد من ادلول األعضاء قد عرب  ب يـذ  ىلإن نـد  تنفمواطن مرونـة  ع
ية الفكرية يـارات مـن بلسـيد لميكن ذلا ال . مللكمعايري ا نغ دمع ا خليا يد وأعـرب. 3. إىل ب1.تيك نغ عـن لـسـا يـا تي  ك

يد اتفاقه مع  ئة ابينبغي تمي روبرتس أنه لسـا يار آخر  للفإضافة  شفعن  ءخ  .لكرشوط عدم ا

متت .48 يدةهوا ياسة املذكورة-  كمي كونويللسـ ا هدف األول  شف أن حيقق ا يار ا يف ميكن  تون مبعرفة  سـ  لك خل ك للسـ . ل
متت تؤثر هوا شف، ابألشاكل اليت  ياغات مقرتحات ا تعدد  ياسات، ونظرا  سـ كمي أساسا، حبمك كوهنا حملةل  لك ص ل سـ

تحوالت الطارئة يف بشلك أقل  تاكر وا تأثريات عىل الا ية الفكرية، مبا يف ذكل ا لنظام ا ب ل ممارسات عىل مللك
ن. الفحص ومعايريه ياسات عىل ا ية يف عامل ا بادئ األسا لونص أحد ا سـ سـ مل لي تدعي ّ يارات اليت  سـظر يف ا تخل

نظام، فامي  تخديم ا ية عىل  باء إضا يفة وعىل تفادي وضع أ لسات  سـ ع ممل ف ثابت فهيا عدا خف لاحلاالت اليت اكن من ا
نافع بوضوح أن  يفملا تاك لتفوق ا شف جيب أن . ل يارات ا شة  نا لكذلا فإن  خق شف تتناولم لك أوال رشوط ا

شف، وهو ما اقرتحه الاحتاد األورويب املوجودة أصال يف نظام الرباءات ورمبا ك شلكي  للكذكل عرب اجلانب ا ل
يدة وسألت. يوسوسـرا شف لسـا تون خرباء حفص الرباءات احلارضين يف القاعة، إن اكنت رشوط ا لك كونويل  سـ

ية متكن يتضمهنا اليت  بقا معلومات اك يح  فنظام الرباءات يف الوقت الراهن  مسـت ية واملعاّموردي ت رف ثاملوارد الورا
يدية املربطة هبا  تا تكل املوارد واملعارفوجب تتبع امحلاية مبمن لتقل يدة رتّوذك. لبراءة  تون حبدث لسـا سـ كونويل 

بحث  تاحة اليت ميكن ا ياانت ا بري من ا بت وجود مك  ية ادلوية األخرية أ نة احلكو لجانيب عىل هامش ا مل ب ك ل لللج ث فهيا م
تخدام القد بو سـإذا مت ا يار أن تقدم الو ية ادلوية  نة احلكو ية ا ميكن تو تايل  يحة، واب ية ا يرات ا خب ل للج ص ل لصح ّن م ف لتق

ية  ساعدة ا نا نةإىل التقمل ياانت الرا تخدام مجموعة ا هبدلان اليت ترغب يف ا ب سـ يدة وسألت. لل تون لسـا سـ كونويل 
هدف األول  شف الطوعي أن يعاجل ا شف إن اكن ميكن  سني لفكرة ا لا للك لك توى الاقرتاح . للسـياسةملتحم حوا

يح  شف الطوعي قد  ثرية لالهامتم مفادها أن ا سوسـري عىل فكرة  تا يم لك ي ية واملعارف ّملوردي ل ثاملوارد الورا
ية  نة ا شأن القواعد الرا بات واختاذ إجراءات  بع تكل ا يدية املربطة هبا ما يكفي من املعلومات  نا ه ب لطل ت ملعتقل لتتل
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نافعب شلكة ماتونجم عن ا. ملتقامس ا مشف الطوعي  يا دلى لك نا اك يوفر  شف  نوع من ا ف إذا اكن ذكل ا ي سـ لك يقل
شف. الفرصتاكفؤ مسـتخديم نظام الرباءات، فامي خيص  وال تعين . لكواكنت إحدى احللول مواءمة طريقة ا

شأن الرب تعاون  باملواءمة ابلضـرورة تعديل معاهدة ا بادئ اال لءات، إذ ميكن مواءمة اإلجراءات عرب ا ية أو مل جهيتو
شرتكة ياانت ا ملا يذية . لب تعديل صغري ألجزاء الالحئة ا يام  ندا ا يوز نفواقرتح بعض فاحيص الرباءات من  لتلق ب يل ن

شأن الرباءات  تعاون  بملعاهدة ا تطرق إىل اإلعالانت ل يةا عنعوضتاليت  شـروط ا شلك ا  وأشاروا إىل أنه ميكن ،لل
يه إضافة مربع  تايل ميكن إاتحة بناء عىلطلب لاالعالمات إىل اسـامترة فتوضع  شأن الرباءات واب تعاون  ل معاهدة ا ب ل

يا، يقدمون عربه لويسخيار ملودعي الطلب،  هم عىل موارد إعالان م رشطا إلزا توي اخرتا ندما  عمضن طلهبم،  حي ع
يدية ية أو معارف  تقلورا شأن الرباءات بإ. ث تعاون  بات، اليت حددهتا معاهدة ا سمل ا بتقوم ماكتب  ل لطل ت رسال ف

بات، كام  بات املودعة وفقا للمعاهدة واليت العادة، إىل درجت اللطلا بو اليت ميكهنا بعد ذكل الاطالع عىل ا لطلو ي
توت عىل يص جمال معني ذلكل .  إعالانتحوضعت فهيا عالمة يف املربع وا يح تكل املعلومة عرب  ختصوميكن تو ض

شأن الرب تعاون  نة ملعاهدة ا ياانت الرا بيف قاعدة ا ل ه ياانت جديدةلب يدةوألقت. باءات أو رمبا يف قاعدة   كونويل لسـ ا
بحث مضن قّملوردي سـتون الضوء عىل أنه ميكن  ية ا لاملوارد الورا ياانت املذكورة، وهذا الاقرتاحث شابه لبواعد ا م 

ب ية  ياانت مضن آ توي عىل نوع من قواعد ا ية القرتاح الاحتاد األورويب اذلي قد  ية ا نا تمن ا ل ب حي لعمل لل ادل ح
يولويج نوع ا ية ا باملعلومات التفا لت ل نه . ق ندا أن مزية هذا الاقرتاح هو  يوز يويرى فاحصو الرباءات يف  يل متكن

بات من توفري املال، فإذا قاموا  تاجوا إىل ذكل خالل املرحةل ابإلعالن لطلملودعي ا حيخالل املرحةل ادلوية، فلن  ل
ية يدة . طنالو تون سؤالا أخريالسـوطرحت ا يستند "عبارة  عىل خرباء الاحتاد األورويب حول معىن سـكونويل 
 ".مبارشة

تربت  .49 يدة عوا يلفا أن لسـا ناس فرغاس  سـالكرا إ يار ي ثل، لكن ال 1.بخلا بعاد العمل عىل ينبغي م هو األ ستا
ية وموازيةإجياد  بغي . تمكيلبدائل  ية رشطا رضوراي من ينو شأ القانوين للامدة الورا شف عن ا ثأن يكون ا ن مللك

هم مباكن عدم اخللط بني حتديد حاةل . فكريةاللكية ملاخرتاع أو حق الال احلفاظ عىل نزاهة براءة أج ملومن ا
ية شأ القانوين للامدة الورا سابقة وحتديد ا ية ا نا ية ا ثا ن ل ع لص ملن نح اخلاطئ حلقوق فينبغي . لتق يزي بني ا ملا لكية ملالمت

يةال رشوع للامدة الورا متكل غري ا ثفكرية وا مل ئة ابتدابري امحلايةأن حتاول نبغي يو. ل نهتا ا لف، اليت  شاء عالقة ءبي ن، إ
يدية املربطة هبا  ية واملعارف ا رشوع للموارد الورا متكل غري ا تية بني ا تقل ث لمل ل لكية ملمن حقوق اإبطال حق وسـبب

نح سابقاال  .مفكرية 

يدة ّورصحت  .50 يالسـا شف مازالت مطروحة من و لانات سأةل إدراج ا لكبوزوفا أن  يح . هجة نظرهام ضفالبد من تو ّ
نقاط برية يف هذا اجملال. لبعض ا ية  ية أ تجارب ماكتب الرباءات الو تكون  كو مه ن ل سابق و. طسـ بدو من ا لرمغ أنه  ي

بق إجراء  ئةل عىل ماكتب الرباءات اليت  تطألوانه طرح أ ية حول جناعة إدراج عن كشف لاسـ ثشأ املوارد الورا من
هم احل يكون من ا ملاإلجراء، لكن  سؤال حول ما عىل صول عىل إجاابت سـ يل ا ية، من  ئةل ا لبعض األ لعمل سبسـ
ها  يه الواثئق اليت يمت تقد ميتوي  عل تب إىل حت يف يقوم  ند إيداع طلب براءة الخرتاع ما؟  مكتب الرباءات  كمك ع

بت مهنا؟ هل جيب تقدمي الواثئق  تأكد من حصة تكل املعلومات إذا ما أراد ا لتثالرباءات اب وارد لك املعن ل
توى الطلب عىل أكرث من مورد ورايث؟ هل من الضـروري إاتحة  ية املذكورة يف طلب الرباءة إن ا حالورا ث

تذكري بأن نصوص  لسخة من اتفاق نقل املورد الورايث، أو إاتحة أي ويقة أخرى؟ والبد يف هذا الصدد من ا ث ن
ي توي عىل معلومات جتارية ذات  ببعض الاتفاقات طويةل وميكن أن  ية أخرى إن اكنت و. عة رسيةطحت حمن ان

ية، واكن بدل  با يعة دون تدخل اإلسان، لكن مت احلصول علهيا دلى حديقة  منو يف ا تة  ية  تاملوارد الورا ن ن ب لطث ت نب
يكون من الاكيف  هل  تلفة،  ئة  يجة زراعهتا يف  يات املورد الورايث قد تغريت  شأ معروفا، غري أن خا سـا خم ص فن ي بت ن مل

ية لذكر امس احلديقة ا تبا ية( تعلاميت وضعاتفاق مع احلديقة املذكورة؟ هل من الرضوري وإبرام ن جهيبادئ تو ) م
يمت  ية؟ ماذا  تو بادئ ا تعلاميت أو ا بات، ويف ميكن مراجعة تكل ا سخاصة لفاحيص الرباءات ومودعي ا جهي ل مل ل ك لطل

شأ املوارد الور رش براءة الاخرتاع، من مضن املعلومات اليت ختص  ند  نشـره  ن ع ية اليت قدهما مودع الطلب؟ من ثا
يط  ية؟ هل يمت ا شأ املوارد الورا شأن  تخدام املعلومات  بل ا يمت يف ا تخطيف  ث ن ب سـ لك م تقسـ قاعدة نإلشاء ملس
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بات؟ وأشارت بت من املعلومات اليت قدهما مودعو ا نة إذا ما مت ا لطلياانت  ي لتثب يدةمع  بوزوفا إىل أنه ميكن لسـ ا
ئةل، وأنه ميكن يع قامئة األ سـتو ئةل اليت أاثرهتا بطريقة مركزية، وكذكل إعدادها كويقة عىل  تلقي اإلجاابت سـ ثاأل سـ

تاحة للعموم متقةل  شـروط اليت ميكن أن تكون ذات ومن الرضوري. مسـ نطاق ا تعلقة  سائل ا شة ا نا ل أيضا  ب مل مل ق م
ية شأ أو يف القوانني األ يدية يف بدل ا ية واملعلومات ا بعالقة ابملوارد الورا ن تقل نث جل شـروط، مل ية تكل ا ل ومدة صال ح

شـروط  شة مدى تأثري تكل ا نا لوجيب كذكل  ق بليف م بات الرباءات يف ا تاكرية و ملسـتقاألشطة الا طل ب وأعربت . ن
يدة  ية ابلوضوح لضامن أن تعرف لسـا نا سام تكل ا ها مع اخلرباء اآلخرين خبصوص رضورة ا حبوزوفا عن اتفا لق ت

بات ومودعيه وماكتب الرباءات  ية أخرى، يك تعرف اهباوأحصلطل ا شف، ومن ان ح، موعد بدء نفاذ رشوط ا لك
شف  ية، فال يكون ا يفة جدا ودون أ يدية  ية واملعارف ا ية األ لكمىت تكون العالقة بني املوارد الورا مه ضع تقل صل لث

تربت. رضوراي يدة عوا سابق ألوانه لسـا بدو من ا ئةل الزالت دون إجابة، وأنه  ل بوزوفا أن العديد من األ ي سـ
تربت أنه البد من إد ئةل وتلقي إجاابت علهيا، وا شة تكل األ نا بل  شف  عراج رشط ا سـ ق ملك شة ذكل مواصةل ق قنا م

رشط  .لا

يد  يدوأ .51 يس لسـا سيار دو بال يقأعرب  و1.خليار باب تقاده بوجود أي بدائل أخرى قابةل  بعن عدم ا . للتطع
سأةل يف  ثل ذكل  مو ية الفكرية مصميمي نظام ادلويل  ية ا للملكمصدا شلك اثبت . لق هرت دراسات عديدة  بوقد أ ظ

ساب بدلان  بدلان عىل  يد بعض ا ية الفكرية  حأن نظام ا ل يف يار ب. أخرىمللك تعلق اب خلوفامي  تعرف عىل ، مت1.ي ل ا
ية نا بدلان ا ساعدة ا ية الفكرية  نظام ا ماملوقع اذلي ميكن عربه  لمللك ل م يار بكونه هذا وقد وصف بعض اخلرباء . ل خلا

تاكر وبأنه غري معيل وملكف جداعبئا وحاجزا أما ّم الا رس. ب ّو يدف ساءل ال دو بلسـ ا يف أنه قد بدأ  تيس  يك ام عس
ية الفكرية يدة مللكإذا اكن نظام ا ية، بأي شلك من األشاكل،مفأداة  نا بدلان ا م  ل ثه. لل  املوارد يوخص يف حد

تقاده بأنه يف ال نه أعرب أيضا عن ا ية،  عورا شك  حاللكث ية و نيف الاتقال حنلبدأ ا ثل األعامل اإلبدا ياء  عأ مشـ
نظر يف  يجدر ا ية،  نا ية ا لوا ع فلص شف، األخذ . عواقب ذكلمللك نظر يف رشط ا ند ا هم مباكن،  لككام أن من ا ل ع مل

بار  نفاذ كون عتبعني الا هدت تغريا جوهراي بعد بروتوكول انغوايإىل الا ها  نا ية وتقامس  شملوارد الورا فع م فمل يعد . ث
يةسلبطاطمن املمكن رشاء بعض ا تخداهما مكوارد ورا ث من حمل جتاري يف احلي وا وإذا ما أراد خشص ما . سـ

بطاط بت تكل سلالعمل عىل ا شأ أو من هجة ا نرية من بدل ا بقة  س، فالبد هل أن حيصل عىل موافقة  تت مل كسـ ن مسـ م
ية ا بقا التفا ية  لاملوارد الورا ق ط يولويجتث ئا . لبنوع ا يضع  بأما خبصوص املزامع بأن ذكل  عسـ يا عىل عاتق ّ فإضا

بات وفاحص بات ملئ ـلطلمودعي ا تجاوز العبء عىل عاتق مودعي ا لطلي الرباءات، فلن  لتحديد ماكن  إطاري
ية، ولن يلزم فاحيص مث إدخال هذا اإلطار ّ الرباءات أكرث من تفقد ما إذا مت ملئ ثحصوهلم عىل املوارد الورا

ياانتيف املعلومات  نا يكن املطلوإذا مل . لبقاعدة ا نظاصونبقصد هوب  ية الفكرية، مضن ل اكمل ا للملكم العاملي 
نطاق املعقول ساؤل لا نظام العاملي عنلت، مفن اجلدير ا تع به ا لمدى الاحرتام اذلي   القائةل نقطةلاأما خبصوص . يمت

بات الرباءات، ابب شف عن  ها مل تكن موضوع براءة اخرتاع، وأن ا سو تجات اليت يمت  طلأن معظم ا لك ت يقن لتايل، مل
نعدمة،  يطة أو رمبا  مخيدم أغراضا  يد فإنبسـ يسلسـا بب،  س دو بال هذا ا سيؤيد،  شف اإللل عن  لزايملكا

تجات، امل يل ا بات  ية الفكرية و بات ا شأ يف لك  نصدر أو ا سج طل طل ملن ت مللك بات الرباءاتومل ترص عىل  طلال  . يق
يد ّوقد عرب ثارية،لسـا نح أي حقوق ا بل  ته،  يس عن ر ئ دو بال م ق سـتس ية فكرية أو غب ملك سواء اكنت حقوق 

نرية  بقة ا سويق، يف معرفة أصل املوافقة ا ملسـتحقوق  سـ ست هل وملت تفق علهيا، أو عىل األقل، ما أ رشوط ا سا مل ل
تفق علهيا رشوط ا ملهذه ا يداتفقو. ل يس لسـ ا ثل ينبغيأنه فكرة  معحد ما إىل س دو بال شف مت أال  لكرشوط ا

شف عن م رسية، لكن ا لكخطرا عىل ا نرية ل بقة ا ملسـتصدر املوافقة ا الاتفاق عىل رشوط  واإلعالن عنملسـ
تجارية املذكورة رسية ا ثل خطرا عىل ا لبقة لن  ل مي ية إدارة املعلومات. مسـ تعلقة  يل ا تفا شة ا نا يفوميكن  بكم مل ص ل . ق

ية الفكرية هو إدراج تكل املعلومات يف املكل العام بعد مدة من ا ّوذكر بأن أحد أغراض نظام ا مللك وميكن . محلايةّ
شأ، لكن ذكل  بع بدل ا ساعدة عىل  ياانت املوجودة ا نبحث مضن مجموعات ا مل ب مللل تت يف الوقت الراهن  يتوقفل

ثل . عىل تدبري طوعي أو عريضأساسا  ّو باب إؤتاكف حةإاتمي يسـ الفرص أحد أ يكون ملزا شف،  فة رشط ا لك
شف،  يع ا لكعىل ا يومجل شغلني األخال تصـر األمر عىل ا قال  شغلني اذلين مل حيصلوا عىل موافقة مليق شمل ا ملني بل  ي
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تفق علهيا نرية أو رشوط  مبقة  مسـت يح هلم مسـ بقة يت، األمر اذلي  سعي للحصول عىل املوافقة ا سـفرصة ا ملل
بل إيداع طلب  تفق علهيا  نرية وإبرام رشوط  قا م ملشأن املسـت يار ب. فكريةاللكية ب ثل ا خلو  ّمتكن طريقة 1.مي

ية ا نا مبدلان ا ل ية و تعقبمنل يدية املربطة هباث ما حصل ملواردها الورا تاملعارف ا هور اخرتاعات لتقل ند  ظ،  ع
ية الفكرية، وذكل ال يغري بأي شلك من األشاكل املعايري ا لوحصوها عىل امحلاية عرب نظام ا مللك ية إلماكية ل نسا سـ

يؤدي إىل تاك. براءةوجب امحلاية مب يار املذكور  سأةل أن ا لأما خبصوص  سـ خل يف وشكوك جديدة، فلن يؤدي م
نوا أهن يار إىل شكوك جديدة إال دلى من  ظا تعون حبق مقدس مخل ثارية يف ايمت  ية ا ئحلصول عىل حقوق  سـتملك

نظام ادلويل يا . لوأن حيصلوا عىل حامية ا ئا إضا يار  ثل ا فولن  ب خل بقا لقواعد عىل عمي تعامل  تعدا  طمن اكن  لل ّسـ م
يولويجالوضوح واإلنصاف والعداةل، اليت مت نوع ا ية ا ب الاتفاق علهيا مضن اتفا لت ل ية . ق نا تخضع ادلول ا مو ل سـ

شف اإللزايم لكشـرط ا يه هو ما إذا اكنت ادلول ما وما جيب عىل الفريق العامل . ل علبني ادلورات اإلجابة 
يقه تعاون  شف أو أن العامل لكه  شرتط ا ية فقط من  نا با لك ي لتطل ي سم سؤال . س تكون لإلجابة عىل هذا ا نو ل تاجئ سـ

ترص عىل  يةةقشانملاجمرد تقهممة، لن   .ث حول املوارد الورا

ترب  .52 يد عوا تاج لسـا نة  ية وادلوية الرا يولويج وبروتوكول انغواي والقوانني الو نوع ا ية ا حترواندل ابرنز أن اتفا ه ل ن ب طت ل ل ق
ية شعوب األ تعلق اب صلإىل حفص أوجه القصور فامي  ل تقاده بأن. ي تفاعل بني إطا عوأعرب عن ا شف لا يف لكر ا

يا ترب تفا ية يف وضعه الراهن  نافع للموارد الورا نفاذ وتقامس ا ضلالرباءة وإطار ا يع ث مل سني ،ل  وضعحت وأنه البد من 
شف  تعلقة مبقرتحات ا يق األهداف ا شأن  يات  تو ية وا تو بادئ ا لكا مل ب ص ل جهي ل بديةل يف حتقمل يات ا لالرباءات أو اآل ل

نفاذ وتقامس  بات ا لوتر نافعتي تا. ملا ها، حتو ية يك حتمي أ شعوب األ نفسج ا صل نة إىل ل ّمن سد الطريق متكهنا معيلغة 
نهتا ية وقرا يولو بني عن املوارد ا صعىل ا جب لنق ية ادلويةذلا ، مل نة احلكو لتعني عىل ا للج لسامح ا ا يف حد ذاهتمي

بقا ساواة،  شاركة عىل قدم ا ية من ا شعوب األ ية عرب متكني ا شفا تاح وا طيق الا مل مل صل ل ل فب نف ساواة بتط مل حلق ا
شعوب يف تقرير املصري شـراكت. لوحق ا تقاده بوجوب تقومي ادلول وا لوأعرب عن ا ية . ع شعوب األ تاج ا صلو ل حت

ند إىل حق تقرير املصري يد ادلويل،  يستإىل إطار ملزم قانويا عىل ا لصع يد وأشار. ن شـروط لسـا ل ابرنز إىل أن ا
تفق علهيا  ند إىلينبغيملا تاكمل ع.  اإلطار هذاتست أن  هل الاساق وا لندئذ فقط من شأن قانون الرباءات أن  ت يس

نح اخلاطئ للرباءات نافع، ومن شأن ذكل أن حيول دون ا نفاذ وتقامس ا ملمع ا مل  .ل

يد وسأل  .53 شف، عىل بستيفن ابييل خرباء آخرين من العارفني لسـا تربون رشط ا لكنظام الرباءات إذا ما اكنوا  يع
شلك املقرتح مربطا بإماكية نا ت شاط ل يل اجلدة وا سائل من  ية، أو  ية املوضو نا ن امحلاية برباءة من ا مب ع لل ّ ب سح

يل امس مودع الطلب والوصف واملطالب، نظرا  ية، من  سائل  ناعي، أو أهنا  يق ا تاكري وا سبالا شلك م لص ب لتطب
توى توي الامتساحمألن  يدوتىل. حي طلب الرباءة  تعا27 من املادة 1 ابييل الفقرة لسـ ا شأن ل من معاهدة ا بون 

يث "الرباءات اليت نصت عىل أن  تويف الطلب ادلويل، من  نص يف أي رشيع وطين عىل أن  حال جيوز ا سـ ت يل
يذية أو أن  نصوص علهيا يف هذه املعاهدة والالحئة ا بات ا بات ختالف ا تنفشلكه أو مضمونه،  لم مل تطل ملتطل

ية بات إضا فتويف  تطل مسـ شف ". ي ترب أن رشط ا لكوا سوسـري بدون شك ابمليتعلق ع يوضوع، ألن الاقرتاح ا ل
شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات تعاون  يح معاهدة ا بفكر يف هذا الصدد يف  ل يدوطلب من. تنق  تمي لسـ ا

يلروبرتس توفري  تاحة للفريق العامل بني ادلوراتصتفا ها  يات اليت ذكرها و م اإلحصا جعل وسأل اخلرباء من . ئ
شف عن عدد بدلان اليت شرتط ا لكا ت شف اليت جرت ل يهنم وعدد لكحاالت ا بقا لقوا ن  . كشفلحاالت عدم اط

نظرون هبا كخرباء إىل عن كام سأهلم  شف املذكورةالعبء يالطريقة اليت  رشوط ا لكاإلداري   وعن رأي مودعي ،ل
بات  بات اذلين قدموا  طلا شفهؤالء ماكتب الرباءات اليت يعمل فهيا  ىلإلطل كام . لكاخلرباء، خبصوص رشوط ا

ثةل طلب شأ أو عىل ام أ شف عن ا ية إىل ا يولو نت مواد  تاج فهيا الاخرتاعات اليت  نحلاالت اليت ال  لك ب تضم ملحت ج
ثةل ،املصدر شـهئا اىلعم وطلب أ ية و يولو شف عن مصدر املواد ا نحلاالت اليت جيب فهيا ا ب ملك ج  وسأل. ل
يدة يا بوزوفا عام قصدته لسـا شـربل انات تعلق مبدى تأثري هذه ا ها ا لسؤا مل يةيف وط ل  .ملسـتقبلالاخرتاعات ا

يدةوسألت .54 يا وساءلت عن سلمى لسـ ا يا أو رشطا  شف اإللزايم رشطا موضو شري معا إذا اكن ا ت  شلك ع لك ّب
به  .قعوا
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تربت  .55 يدة عوا با ما لسـا شلكة غا ية يعد  شـروع للموارد الورا متكل غري ا نديز رودريغزي أن ا نا  لماراي إ م ث مل ّي ل ميني يل
ساب املادة يف ب تتضمن ا تخدام املادة املذكورة يف بدل آخركت مثة . سـدل معني وإيداع طلب براءة اب تايل،  فواب ل

شف إلزايم  ىلإحاجة  بات الرباءاتتلزتم به كرشط  طليع   .مج

يدوأشار .56 ئة ألسـ ا شات حول ا نا ياانت خالل ا يور إىل بروز نوع من املعارضة لقواعد ا يكوالس  لف  ق مل ب سـ لن . لفلي
بت فاحصو الرب يف  ثوساءل  ك نفذوا سـيتت تاحة دون أن  شف، من املعلومات ا ياءات، من خالل رشط ا مل إىل لك

يام به واملعلومات . شـبكة اكمةل من املعلومات ناقض بني ما يطلب من ماكتب الرباءات ا لقوأشار إىل وجود  ت
ية . تقدم إلهيااليت  نا ية ا شأن حاةل ا شف اإللزايم من معلومات  هم به رشط ا عوساءل عام  لص ن ب لك تقت لي س سابقة س لا

ته ساعد ذكل فاحص الرباءات دلى إجناز  يمي إماكية امحلاية برباءة الخرتاع معني ويف  سن  هممويف  ي ك ن يح سك تق . سـ
يل إاتحة معلومات  نة، من  تعلق مبامرسات الرباءات الرا شف اإللزايم فامي  سبوساءل كذكل عن مزية ا ه ي لك ت

ية، ويه معلومات البد من إاتحهتا عىل سـشأن املواد األسا نةب بقا للمامرسات الرا ه لك حال  باه . ط نتولفت الا
ند  شف  تستإىل أن اقرتاحات ا بدو لك ية وبني املوارد رإىل افرتاض مصادفة بني الاخرتاع واملوارد الويعىل ما  ثا

ية وبني  تقد أن هذه احلاةل ال حتدث دامئا.  ماسـتخداما و ماوبدل  ماوجامعة  ماإقلميثالورا وأضاف أن . يعوقال إنه 
تخداما يان عىل إقلمي أو جامعة أو بدل أو ا ست حكرا يف بعض األ ية  سـملوارد الورا ي حث يد وذكر . ل ليسـيور لسـا

ثال  يل ا ملعىل  يايئ ومبادة سب تخدمة يف العالج ا تني ا نكر ميا سـ سـ لكي مل ي تة حتمل امس لف تخرج من  نبا  نرتوساكاث"ملسـ
يوس ية م)Catharantus roseus ("سـرو نا ق معروفة دلى العموم  شقربع ذكل الامس يؤدي وميكن أن . غد

شقر إىل  تة من مد غبعض اخللط، ألنه أصل ا ثور علهيا يف أماكن أخرى، ومع ذكل لنب ، جاماياك مهنالعميكن ا
سكريحيث  ياهتا املضادة دلاء ا تخدمت يف األصل من أجل خا لا ص شاف . سـ تربات، ا تومت بعد ذكل، يف ا كخمل

رسطان ياهتا املضادة  للخا ثل تكلو. ص ية يف أماكن خارج أماكهنا املعروفةتوجد  احلاالت ميف   ولفت. ثاملوارد الورا
يد تة يف امجلاعة لسـا تخدام ا ساعد يف تكل احلاةل، خاصة أن ا شف لن  باه إىل أن رشط ا يور الا ب  نت لن سـ ي لك ليسـ

ية ال  تةيتطابق حمللا سويقه واملربط اب تخدام الاخرتاع اذلي يمت  لنبمع ا ت ت بدلي عنتوساءل. سـ ترب بدل ل أي ا يعن 
يعطي املوافقة، يف تكل احلاةل ابذلات شأ ومن  سـا  .ملن

يدورصح  .57 ياانت، ملا يوفره من لسـا يود قواعد ا تغلب عىل  شف اإللزايم  نان أن رشط ا ب غوابالكر لك لشـ قي سي
نة  تعرف عىل املعارف الرا همعلومات رضورية  ية الفكرية وأحصاهبالل يس ابألمر اجلديد ألن نظام ا مللك، وذكل  ل

ية الر يل حقوق ا شف عن تفا سابقة، وا ية ا نا ية ا شف عن حاةل ا شرتط، من هجة، ا مللكاهن  ص لك ل ع لص ن لك لتقي
سابقة ية الفكرية ا ندت الاخرتاعات اجلديدة إىل حقوق ا سابقة، من هجة أخرى، إذا ما ا لالفكرية ا مللكل إذ . ست

ية نظام الرباءات عرب يع مصدا بل لك يشء إىل تو شف أوال و قهيدف رشط ا سـق شلكة الرباءات لك م احلد من 
شكوك فهيا ية. ملا شأ املوارد الورا شف عن بدل  شف اإللزايم يف جزئه األول ا تضمن رشط ا ثو ن لك لك ،  ومصدرهامي

باحث املعلومات ها إىل اومثة حاجة . لاليت مجع فهيا ا سابقة اليت  مجعشف عن معلومات ختص املعارف ا ل لك
باحث واليت  بنا شف عن الطريقة اليت فصلت هبا . علهيا املعرفة اجلديدةيتل تضمن ذكل، من هجة، ا ّ و لك ي

شف عن  سابق، وا يدية ا لكاملعارف يف نظام املعارف ا ل نظام أحصاهبا ّوعن الطريقة اليت حدد هبا أحصاهبا لتقل
نظام املعارف  باحث  ها ا تاكرات اليت أضا تخداهمم هل، وعن أنواع الا نظام وا هم ذلكل ا لاملعارف وطريقة  ل ب سـ فل فهم

تاجئ اجلديدةلا بلوغ ا نسابق  تب الرباءات الفرق بني لك من نظايم يك رضوري لوهذا األمر. لل مك يعرف 
يد تاملعارف، وساءل  سابق من لسـا نظام ا شف عهنا يه ا نان عام إذا اكنت املعلومات اليت مت ا لغوابالكر ل لك يشـ

يدية لتقلهوم امجلاعات ا ية لفاحص الرباء. مف شف فائدة إضا يقدم رشط ا فو لك ية سـ ية حاةل ا نات يف حتديد و لتقضع
سابقة ية ا نا لا ع تاحة يف بدل . لص ياانت ا شأ، أن يعرف عرب قاعدة ا ملوميكن لفاحص الرباءات، إذا ما ذكر بدل ا ب لن مل

يحة أو إن وجب طلب معلومات أخرى من مودع طلب  شوف عهنا  شأ املذكور، إن اكنت املعلومات ا حصا ملك ملن
ميك. الرباءة ّو شف األطرسـ تاحة ملاكتب الرباءات خالل إجراء الاعرتاض لكن ا متة من زايدة املعلومات ا ملاف ا مله

نظايم املعارف هم  ية عىل كمت معلومات أو انعدام ا ية ومل تكن  نوحة  لتأكد من أن الرباءة ا ن ملم لفلل مبيق ميكن . حق سـو
تاكري عرب تعقب املعلومات وا شاط الا بار ا سني ا سـذكل فاحص الرباءات من  ب ن ت لتنحت ل يق مع ماكتب براءات خ
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ثال. أخرى رشط الا شف  ثاين من رشط ا تعلق اجلزء ا تو ب لك ل يدوذكر . مي شف عن لسـا ثال ا نان  لك غوابالكر مشـ ي
بدأ الاعرتاف  تعلق األمر برباءة اتبعة، مما حيقق  ندما  نة يف طلب الرباءة،  مبراءات الاخرتاع الرا ّ ي ع بأحصاب ه

نح براءة جديدة ويضع مه بل  سابقني  ماحلق ا ق سابقة وماليك املعارف عىل وجه ل لزة وصل بني ماليك املعارف ا
ها . اخلطأ وكذكل ماليك املعارف اجلديدة ئات جديدة  يدية املربطة هبا  ية واملعارف ا ثل املوارد الورا لو ف ت تقل ث لمت

بدأ يث ا بهية جدا من  ملممزياهتا اخلاصة، لكهنا  ح شكوك فهيا. ش نح براءات  شف عدم  مويضمن رشط ا  وأيد. ملك
يد يح هبدف الاحرتام بني لسـا توازن ا تفاعل وإىل ا ند إىل ا نان بروز نظام معارف جديدة  لصح غوابالكر ل ل يستشـ ي

سابق ونظام املعارف اجلديد شف أحد األدوات لضامن ذكل. لنظام املعارف ا ثل رشط ا لكو تعلق . مي يأما فامي 
باحث ابلعبء  شف أكرث من سؤال ا شك، فلن يعين رشط ا لاإلضايف وا لك ناء ل ها أ ثعن نوع املعلومات اليت  مجع

بارشة دلى  تقاة  بحث، وكذكل عن املعلومات ا ما سـ ية أحصاب ملل تعلق األمر ابملوارد الورا ندما  ثاملعارف،  ي ع
يدية املربطة هبا تواملعارف ا تقاده بأن. لتقل ية اليت ميكن هبا يتوقف يقني نظام الرباءة  عوأعرب عن ا لكيفعىل ا

ثق يشخص ما أن  ها الرب يفل يؤدي إصدار مزيد . منحاءات اليت مت  شكوك فهيا إىل وضع من سـو ملالرباءات ا
تصةالعبء  سلطات ا خملعىل عاتق اجلانب اآلخر، يك يطعن يف حصهتا أمام ا يعزز . ل سـيامن   عدد الرباءات خفضب
ئة  يفومن جناعة نظام الرباءات من لسيا تاك لا يذه اب. ل شف و نظام ا يح  هم ا يؤدي ا لو نف تلف لك ل لصح تنسـيق مع سـ

تلفة إىل  تعلق يقلل تقوية نظام الرباءات ادلويل، ولن زايدة خملماكتب الرباءات ا يمن إماكياته ونطاقه فامي  ن
تاكر  .بابال

يد واعرتف  .58 تاماورو لسـا شف ال تزال موضع خالفبنجون يب سا سأةل رشط ا لكأن  نني م . لسـبعد لك هذه ا
شف جديدة لل رشوط  كورأى أن الاقرتاحات املذكورة  ية لن حتقق األهداف ل تعلق ابملوارد الورا ثرباءات، فامي  ي

ية . اليت رصح هبا مؤيدو الاقرتاحات شأن نظام ا تؤدي هذه الاقرتاحات إىل خماطر وشكوك جادة  مللكو ب سـ
ية  سق مع قواعد اتفا تاكر وتويد فوائد  ياق براءات الاخرتاع، دور الرباءات يف الا تقوض، يف  قالفكرية، و ت ل ب سـ تسـ

نوع ا لا تكرة للخطرتل رشاكت ا يعرض كذكل ا بيولويج، و ل سـ شلك سليب وغري . ملب رشوط  بوميكن أن تؤثر هذه ا ل
تكرةيف متاكئف  توسطة ا رشاكت الصغرية وا با مل بق تكل . ملل شواغل تنطو نوعهيا الطوعي والرمسيلا شـروط  بعىل ا . ل

يد وال يرى  تاماورو، بعد لسـا يف ميكإطالعه نسا ن وضع أي مهنا عىل شلك كعىل الاقرتاحات اليت قدمت، 
بأ ئةليعإطار  بب وراء طرح لك هذه األ سـ، وذكل رمبا هو ا شف، ورمبا أيضا . لس لكوابإلضافة إىل اقرتاحات ا

شة مث جسلت يف نا يوب تكل الاقرتاحات، مثة بدائل عديدة اكنت موضوع  قبب لك  مع ياربس وأعرب . 4. بخل ا
تقاده  تغى بععن ا هم األهداف ا هم  حتأنه من ا ملب ف سائلللتقريب بنيقيقها مل نظر حول ا مل وهجات ا ، كام  املطروحةل
هم  يق األهداف املذكورةبيان ملأنه من ا تعددة  ية معل الاقرتاحات ا تحقتكل األهداف بوضوح مث حفص  ليف . ملك

تحول دون حامية  شف اجلديدة  بعض إىل أن رشوط ا سـثال، ملح ا لك ل تتصف ال خرتاعات املزعومة اليت الامف
تاكريتفتقر  ابجلدة أو بشاط الا يد واتفق .  مبوجب براءةللن تاماورو مع وهجة نظرلسـا يد نسا شـرو لسـا ي اكن إ
شـروط فهذه. تانسويم ية وجهيالن معوما و، انجعة ذلكل الغرضليست ل ا لنظر يف ل ملعنيكون نوع املعلومات ا

تاكري شاط الا بجانيب اجلدة وا يح . لن بغي ضوقد يكون من الرضوري تو هدف مناينأنه  لشة ذكل ا حفص وزايدة ق
ية نفاذ وتقامس . ضعتكل الو شـروط ا ثال  بة الا ساعد عىل مرا شف قد  لوذكر خرباء آخرون أن رشط ا ل ت ي ملك ق

نافع يد ويرى . ملا شف اجلديدة لن تكون لسـا تاماورو أن رشوط ا لكسا بةفعاةل ألغراضن تفحص . ق املرا للموميكن 
بة هتدف ذلكل الغرض، تكون مركزية، منلربوتوكول انغواي أن يرى أن الربوتوكول  قتح لفكرة تريب نقطة مرا ت ف

ية  تداخل ذكل مع نظام ا مللكولن  هوم . سلبايه فالفكرية ولن يؤثر ي ملفورمبا يكون من الضـروري حفص ذكل ا
ّشلك مفصل أكرث تمكل بروتوكول انغواي، بطريقة جمدية إجياد حل من بنيوميكن . ب بديةل اليت  ّ الاقرتاحات ا سـ ل

ية عىل نظام الرباءاتيف تحقق بذكل األهداف دون حدوث آاثر  ية الفكرية  تعلق اب ب ما  ت سلي ف  .مللك

يدةوأعربت .59 تقادها لسـ ا يانريا اكماشو تورال عن ا ع د بغيي تقدم ينبأنه  ية  ية الفكرية كآ نظر يف ا لا ل شعوب مللكل ل ا
ية تكلأن و بالغة، ينبغي أن تأخذ ل اآل نوعات ا بار ا لبعني الا ت لت يعيومهناع نوع ا ثقايف وا نوع ا ب ا ت ل لطت ل تربت. ل  عوا

يدة نوع لسـا ية بدل انم ابلغ ا تجابة لو شف وحده لن يكفي لال ت تورال أن رشط ا ضع سـ هم .  إكوادورمثلللك ملومن ا
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ية شأ املوارد الورا شف عن بدل  ثمباكن وضع رشط إلزايم  ن يدةواشرتكت. مللك يد تورال معلسـ ا يكوالس لسـ ا ن 
يد ليسـيور و ئةل اليت ستيفن ابلسـا يد واتفقت مع . طرحاهاسـييل يف بعض األ نغ لسـا يا يك  تيدو ك أن بعض عىل مين

سائل يف حاجة  ية الفكريةإىل ملا بدائل، . مللكحلول من خارج نظام ا لوقد بدؤوا يف إكوادور العمل عىل بعض ا
شف أي يق ا شة برضورة  نا شف، وطالب أحد تكل الاقرتاحات املطروحة  تعلقة اب لكا ب ق للم لك ضا عىل تطمل

ية سجالت ا لصحا ية الفكرية مادامت اإلشارة فقط إىل نظام الرباءات، ينبغي وال . ل أنظمة أخرى، تتضمن مللكا
يةمثل  با ناف ا تنظام حامية األ ن سجةل يف . لص شـراكت ا بات من بعض ا تهبا تلقى  باه إىل أن  تت الا ملو ل طل مك ت نلف

بات الرباءا سـي، لكن  طلبدل معني، أين يقع مقرها الر ية من ئي رشاكت تعلقت مبوارد ورا ثت اليت أودعهتا تكل ا ل
يا شـراكت طو سب ما رصحت به ا عبدل آخر،  ل يقني . ح ية يف نظام الرباءات إىل ا لورمغ وجود حاجة  حقيق

ته عىل أساس احلاالت العامة ويس من أجل حاالت  يا تحرك وأنه جيب  لالقانوين، فال ميكن نفي أن القانون  غم ص
يةمعينة نا ئ أو ا ست . سـتث يدة لمتوا ية، لسـا  احلاةل اليت ذكرها مثلمعلتورال من األمانة إجراء دراسة حاالت 

يد  تضمن تكل احلاالت جتارب ماكتب الرباءاتلسـا يور، رشيطة أن  تيكوالس  سـ ساعد ذكل عىل . لين سيو
يح ما هو عدد احلاالت  شف، وتو تب براءات معني مع رشط ا تعامل  يح مدى صعوبة أن  ضتو لك ي مكض

ثالسـتثالا ية،  منا باه إىل رضورة . ئ تت الا تو ية أنلف ية والاجامت تار ية ا نظر يف اجلوانب ا ترص ا عال  خي ل نطقل مليق
ية نوالقانوية، ية و شمل جوانب وا سائل القانوية، بل أن  نند معاجلة ا قع ي ن مل  .تقع

تربت .60 يدةعوا شف يف أداة دلسـ ا يو بلفورت أنه من الضـروري إدراج رشط ا نا يا فريانندا إ لك لو شـ ي تعامل شـ توية  ل
ية ئةل . ثمع املوارد الورا بعا أل سـرت،  سـو ت يد ف يادة ادلول تعود إىل ستيفن ابييل، أن احلاجة إىل ذكل لسـا سـكون 

ية ند حدودها الو ية تقف  نعىل مواردها الورا ع ية متكل وأشارت إىل أن الربازيل . طث نرشيعات و تتضمن طت
شأ شف عن ا نا تحف31تونص املادة . مللك تدبري ا ل من ا نة 2186-16ظي رمق ل ية 2001لسـ  مللك عىل أن حقوق ا
بقا  نح  ية  نا طا مت ع ثال لص تحفظيمتلال لتدبري ا تحفظي أيضا عىل وجوب أن يعمل مودع الطلب، . لل تدبري ا لونص ا ل ي

يدية املربطة هبا ية واملعارف ا شأ املادة الورا شلك املالمئ عن  تاب تقل ث ن لل  جملس إدارة الرتاث الورايثوأصدر . م
نة 34رمق لقرار الحقا ا يدية ي اذلي 2009لسـ  ية واملعارف ا شأ املادة الورا شف عن  تقلتضمن رشط ا ث ن للك م

نفاذ، ةماحنيه تضمن أيضا رشط أن تكون احلكومة يتاملربطة هبا، لكام دعت إىل ذكل احلاجة، و ل تصـرحي إاتحة ا
شعوب األ نرية من ا بقة ا تدعي ذكل احلصول عىل املوافقة احلرة ا لو سـ ملسـتسـ مل يةي حمللية وامجلاعات ا  رتّوذك. صل

يدة يقاتلسـا يد تعل بلفورت، ردا عىل  يفن ابييل، لسـا بت يف غابة األمازونمبست  وقد . تنثال الكوبواكو، وهو مثرة 
نة  سـهد العديد من أحناء العامل،  بات الرباءات ل1998ش ثل يف األصل لكوبواكوطل، إيداع العديد من  مت، اليت 

يداي  يا  لموردا غذا تقل نوع ئ ية ا تطابق مع القانون الوطين ورشوط اتفا تشعوب األمازون، وذكل أمر مل  لي ق
شأ شف عن ا ساحة ادلوية حتديدا رشط ا يولويج، ألنه مل يكن عىل ا نا لك ل ل ملب يدةوقدمت. ل ثال لسـ ا م بلفورت 

نذ  تخدهما  ية  شعوب األ باء اليت مل تزل ا ما سـ صل ل تي ياهتا املضادة لاللهتاب واملضاأعوام لكب سـرطانصخلا وقد . للدة 
نة  سـنحت  باء دون من عديد ال، 1993م ثال للكبيالرباءات  لالا شـريع مت نرية وا بقة ا ترشوط املوافقة ا لسـ تسـ مل مل

رشات . الوطين يد ا ثال  حلوذكرت  مب يد قد حصل عىل براءات يف عام " أنديرواب"م بب 1999ملبوقالت إن ا بس 
رشيع ا ثال  شأ وا شف عن ا تعدم وجود رشط ا ت ن لللك م رشيع الوطين . لوطينمل لتوشددت عىل أنه رمغ وجود ا

شف اإللزايموضع للحيلوةل دون هذه احلاالت، فإنه من الضـروري  تضمن رشط ا لكصك دويل ملزم،   .ي

يد وأيد  .61 يقات لسـا يد تعلهانغ غي لمي  يسربيالسـا يد واتفق متاما مع . س دو بال شـرو انسويم فامي لسـا تاكن إ ي
سؤال بتعلق  يدي يفن ابلسـ ا سأةل امحلاية مبعييل ست  شأ مربطا  شف عن بدل ا مبام إذا اكن ا ت ن براءة وجب مللك

ية ياري امحلاية مب. عاملوضو شأ و بدل ا تصل  شف ا معويس مثة عالقة بني رشط ا ن ب مل مللك براءة، وهام اجلدة وجب ل
تاكري شاط الا بوا يدوأعرب. لن تلفة، فاللسـ ا ند إىل قاعدة  شف  تقاده بأن رشط ا خم لمي عن ا لك بد أن يستع

ند إاتحة املعلومات يف اسـامترة طلب الرباءة ية واألمانة  سن ا شف إىل  عند ا ن ح للك يف وقد انعكس ذكل . يست
بدأ  هدف من  6ملا هام الاخرتاع. 1لا شأ اكعرتاف مبصدر إ لويعمل حتديد ا يد وأيد . ملن يار بلسـا ترب 1.خللمي ا ع وا

يدة، لك يح نقطة بداية  جأن اقرتاح الاحتاد األورويب  يتصل وفامي . تطوير ذكلمواصةل ن رمبا من األفضل يت
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تب الرباءات، فإن  شف املذكور مرهق جدا ملودع طلب الرباءة و ملكيقات اخلرباء اآلخرين بأن رشط ا لك بتعل
شأ أم ال شف عن ا بة ما إذا قد مت ا نحصـر أساسا يف مرا تب الرباءات  ندور  لك ملي ق تب الرباءات يلزمفال . مك مك 

سأةل ية يف وقت الحق بعد مادلخول يف  سأةل قد تصري ذات أ تكل  تاهنا،  مه صدق املعلومات املطلوبة أو  م فهب
بدلان، . منح براءة الاخرتاع تأىت من العديد من ا بااتت قد  شأ ألن ا لوقد يكون من الصعب حتديد بدل ا ت ن لن مل

با جدا ثل يف ذكر املصدر، وهو أمر قد ال يكون  بديل اذلي  توفر أيضا ا صعلكن  مت ل متس.يي يدل وا  لمي، لسـ ا
يحات للمقصود ا منخبصوص اقرتاح الاحتاد األورويب، مزيد تو ب ا ض شلك "عبارة ل ند الاخرتاع  بجيب أن  يست

ية احملددة ثبارش إىل املوارد الورا شف". م بق رشط ا لكوساءل عن مدى القرب املطلوب  نط واتفق، . ليت
ئة أو انقصة،  شاف أن املعلومات خا ند ا طخبصوص ما حيدث  ت  أن يؤدي إىل إبطال أو ينبغيأن ذكل ال كع

ية وال  تخدم املوارد الورا يد  ثإلغاء الرباءة، ألن الك القرارين لن  مسـ عقوابت عىل من فرض وميكن . ّموردهايف
شف، خارج إطار قانون الرباءات بارة عن واقرتح إضافة حمك خاص لقانون الرباءات، . لكخيرق رشط ا عيكون 

ية لضامن أن  ية تأد ميآ يب شف، وميكن أن يكون نصه كام ييلل شـروط ا بات  لكثل مودعو ا ل لطل نحت : "ت مإذا 
يحة أو انقصة أو مضلةل أو اكذبة، ال يمت إبطال  شف يف ما بعد أن املعلومات املقدمة غري  حصبراءة اخرتاع، وا كت

باب وحدها ية. سـبراءة الاخرتاع املذكورة عىل أساس هذه األ نص عىل أن  أنطنغري أنه ميكن للقوانني الو ت 
يةل ختضع  ها،  يف يعطى لفائدة احلكومة أو من  يص دون حقوق تأ ثل تكل احلاةل لرت طبراءة الاخرتاع يف  ثلل خ ميم

يد ولفت ". مدة الرباءة باه لسـا بق يف إىل نتلمي الا هوم  به  يه من  يس ابألمر اجلديد، ملا  ّأن ذكل  يط ملفشـ ف ل
تخدام الرب تحدة خبصوص مذهب إساءة ا سـالوالايت ا  .اءاتمل

يد توذكر  .62 باب احلاجة نوم سوشاانلسـا يا، اذلي شلك جحة دامغة توحض أ نوب أفر يالرغويوم يف  ثال ا سـدان  ن يقب ج لم
يد ولفت . لكشف اإللزايمإىل ا ية نسوشاانلسـا بدلان األفر يا، وكذكل بعض ا نوب أفر باه إىل أن  يقدان الا يق ج لت ن

نهتا األخرى، أيدت عىل نطاق واسع اقرتاحات مراجعة اتفاق تر شأ، اليت  شف عن ا شمل ا تضمبس يك  ن لك ملي ي
ند وبريو هبات من الربازيل وا يا. لطل شـرط إلزا يجعل ذكل ا شأ  شف عن ا يد ا مويرى أن  ل سـ ن لك ملسـ يؤدي . جت سـو

ية، مما  شفا يح ا ية الفكرية و ية حقوق ا سني نو ية إىل  شف عن املوارد الورا ففرض جانب إلزايم  ت لمللك ع حت ث يللك
هادفة  هود ا لهل ا جل يدهإىل يس سلوك غري العادل و ية الفكرية من ماكفأة ا ختلنع نظام ا ل مللك لبغي . م ني لمسـتخدمني ف

يةاإلعالن عن  تصةل ابملوارد الورا ية ا شعوب األ ثاملصدر احملدد ملعارف ا مل صل  .ل

ترب  .63 يد عوا شف هيدف أساسا سونلسـا يجونغ أن رشط ا لكغ  ية وضامن إىل ك نفاذ إىل املوارد الورا بة ا ثمرا ل ق
نافعمالا تقامس ا ملثال  ل بات الرباءات لن . ت ية يف  تعلقة ابملوارد الورا شف عن املعلومات ا طلغري أن ا ث مل ّكن ميلك

شلك اكمل ولنـفاحص بات الرباءات  بي الرباءات من حفص  نافع يطل نفاذ وتقامس ا ملضمن ا ولن حيول ذكل دون . ل
نح اخلاطئ للرباءات يه ا ملما يطلق  نا ون لكولن يك .عل شاء أنظمة ممك ذكل  شأن املوارد  قواعدنإال عرب إ بياانت  ب

يدية ية واملعارف ا تقلالورا بدل . لث ية مع ا سويق املوارد الورا ية من  تأ نافع ا شف ال يضمن تقامس ا لوقال إن ا ث ت ت مل مل لك
ها . املوردِّ سو ية اليت يمت  شف املوارد الورا يقوال ميكن أن يغطي ا ت ث ست لك  وميكن أن. موضوع طلب براءةليويه 
شالكيثري  شف بعض ا ملرشط ا يد وأعرب . لك ية لسـا شأ املوارد الورا تقاده ابنعدام العالقة بني  ثيجونغ عن ا ن ع مك

هاوجب نأو مصدرها وإماكية امحلاية مب لبراءة أو إماكية إبطا بغيوشدد عىل. ن بادئ ين أنه  تقويض  سامح  م عدم ا ب ل
ية الفكرية  .حتت أي نوع من الظروف مللكنظام ا

تت .64 يلفو يايس اذلي دةلسـ ا نظام ا ية الفكرية عكس ا باه إىل أن نظام ا يويت فورد الا سـ  ل لل مللك ت متد نف ففي . منهسـا
هم  هاجرون  تصادية اليت جلهبا ا ية الفكرية، مبا يف ذكل نظام الرباءات، إىل القمي الا ند نظام ا معندا، ا مل ق مللك ست ك

رش تاسع  ندا يف القرن ا عإىل  ل تحدايت اليت . ك ثل ذكل أحد ا لو بالداهجهتاوم ية يف ا شعوب األ ل ا صل ارت، وأش. ل
يقات ياق ردها عىل ا تعليف  تجربة يف العمل ب اخلاصة لسـ رباءات، مكحامني يف جمال النظام الرباءات أو مع لنقص ا

ية جدا تجربة مل تكن إجيا تعامل مع أنظمة الرباءات، رمغ أن تكل ا بإىل أهنم ميلكون جتربة يف ا ل تعني. ل نظر يف يو ل ا
يه وسيناري شف ممكن آخر، يودع  ف  به ال صاحب ك يدية طلب براءة ولكن  طلاملعارف ا لك يسـتويف لتقل

يدية تعلق ابملعارف ا شف اإللزايم ا تقاره  بب ا شـروط،  تقلا مل للك لل ف ثل . بس يف ميكن، يف  موساءلت  ك هذا ت
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ناريو، يقني القانلسيا نا، ا شلك املذكور  شف، عىل ا رشوط ا تقار الطلب  ساعد ا ل أن  ه ل لك ل ألحصاب وين في
ساءلت ية، كام  شعوب األ يدية و تاملعارف ا صل لل يقني القانوينهبا  ميكن  عن الطريقة اليتلتقل يس ا لتأ واقرتحت . س

ية يف تقرير املصري شعوب األ بل إىل أهداف حق ا شف إلزايم يف ا ند أي رشط  صلأن  ل تقك ملسـت  وأوصت. يس
يدة شعوبلسـا تجارب ا ل فورد األمانة جبمع دراسات إفرادية  ية مع نظام الرباءاتل  .صل األ

تربت  .65 يدة عوا ته بعدلسـا ية مل  يولو نة ا نديربا هاري أن عرص القر يج ب ياة يف . لص حلويس مثة أي شلك من أشاكل ا ل
ية يولو نة ا جنأى عن القر بم ثة يف العامل . لص تجات احلد ندت معظم ا يوقد ا ملن ية إىل ست شعوب األ تاكرات ا صلا ل ب

تصةل ابألدوية  ها واكنت  مومعار بغي. ومصادر الغذاءف نومة ينو يات إعادة األرابح ا نظر يف آ ملغ أوال ا ل  عن خطأل
شـروع، إىل أحصاهبا شلك غري  ها  يدية اليت مت  ية واملعارف ا ناجتة عن املوارد الورا موا ب تقل ث متلكل وميكن يف هذا . ل

شاء اجملال  ي. صندوق عاملينإ ية واملعارف ا تخدام للموارد الورا نجم عن لك ا تقلو ث سـ شعوب لي لدية، املأخوذة عن ا
ية  هاصلاأل يدةوكام أشارت إىل ذكل. مسـمترالزتام ، لميوأقا بات  لسـ ا يلفورت، تودع  يو  نا يا فريانندو إ طللو ب سـ ي شـ

يقراحلاالت ملوامن عديد الرباءات يف ال نذ زمن  ية،  شعوب األ شأهتا وطورهتا ا ية أ حسد ورا صل ل ن هدت، . مث شوقد 
نوات األخرية،  نوا شالك مع براءات تعلقت ملامن عديد اللسـا نوال واملااك وا نمي وفاصويا اإل يابآلايهواساك وا ي ل لكل

ياكون رشوع املذكورةاكنت ألو.  والعديد من أنواع األرزلوا متكل غري ا ملفعال ا شعوب ل يات كربى عىل ا ل تدا ع
ية يش فهيا. صلاأل ئة اليت  تكل األغذية واألدوية واب ية  شعوب األ تعمفا اكن يربط ا لبي ب صل ية ل ف اكن عالقة ثقا
ية نح . حورو يلوةل دون ا ملوالبد من ا شف ذكل الغرض.  للرباءاتاخلاطئحل وال متكل . لكوميكن أن خيدم رشط ا

ية القدرة أو الوسائل للطعن يف الرباءات  شعوب األ صلمعظم ا ئةل ساعدةطاخلا بط تكل . م دون  ضوالبد من 
ية ال شعوب األ يد ادلويل، ألن ا صلاملعايري عىل ا ل تع لصع يد الوطينمبا يكفي من أمنتمت  بغي. لصع عىل ا  أن ينو

نرية بقة ا ية يف املوافقة احلرة ا شعوب األ رشوط حق ا ملسـتتضمن تكل ا سـ صل ل  . ملل

يدةوأشارت .66 سأةل ت اكرمن أدرايان فراننديز أروزيغيلسـ ا وجب مباخرتاع ما حتليل رشوط حامية ما إذا اكن م إىل 
شف عن ا شمل ا يغري  نبراءة  لك ي ملسـ براءة يه اجلدة وجب ّوذكرت بأن رشوط امحلاية مب. شأ أو املصدرل

ية رشيعات الو بقا  ناعي،  يق ا تاكري وا شاط الا نوا ت ط لص ب ب طن للتط نح . لل شـروط، ميكن  ثال  مفإذا ما مت الا لل مت
سابقة. براءة اخرتاع ية ا نا ية ا تاكري إىل حاةل ا شاط الا يل اجلدة وا ند  لو ع لص ن ب ن تقحتل لل لتقنية ّوتعرف حاةل ا. يست

بل اترخي أولوية الطلب، إذا  بل اترخي إيداع الطلب أو  سابقة بأهنا مجموعة املعلومات اليت أعلن عهنا  ية ا نا قا ق ل ع لص
نقوةل شفواي أو . ألولويةاب طولبما  سابقة ا ية ا نا ية ا ية يف اعامتدها حلاةل ا شـريعات الو تلف ا ملو ل ع لص ن ن ت تقخت لل ط

توبة تت. ملكا يدةلفو شأ املوارد ت أروزيغي الالسـ ا شف عن  نباه إىل أنه يف حال صار ا ملك ية نت  هاأو مصدرثالورا
ند إيداع الطلب ولن  شف  يمت ا عرضوراي،  لك شف ثل ميس سابقة اليت لكهذا ا ية ا نا ية ا لجزءا من حاةل ا ع لص لتقن

يل طلب الرباءة حتلند إلهيا  ية أو مصدرها، إذا ما مت. سيست شأ املوارد الورا تايل، فلن يكون  ثواب ن شف ملل لك ا
تعلقني بذكل الطلب ابذلات تاكري ا شاط الا ملنه، أثر عىل اجلدة أو ا ب ن تت . لع يدة لفومع ذكل،  تأروزيغي لسـا

سامه ية الفكرية ميكهنا أن  باه إىل أن ماكتب ا تالا مللك نح ، نت يلوةل دون ا بارش، يف ا بارش أو غري  ملشلك  حل مب م
تضمن ية ومعار بطرق شـىتتاخلاطئ لرباءات  يدية مربطة هباث موارد ورا تف  يارات. تقل خلوشمل أحد ا   املطروحةي

سابقة ية ا نا ية ا يح ملاكتب الرباءات معلومات حول حاةل ا ياانت اليت ميكهنا أن  لقواعد ا ع لص ن لتقب تت وذكرت . ل
يدة  ية لسـا شـريعات الو نأروزيغي أيضا أن العديد من ا ت طت بااتت أو ينص ل نح الرباءات  نعىل عدم إماكية  للن م
يعةاملواد ا ها املوجود يف ا ية، عىل  بيولو لطب شلكل شاط . ج يمي ا ند  تخدام معايري أشد  نوميكن كذكل ا ع لسـ تق

يدية املربطة هبا، وتكل إماكية  ية واملعارف ا تضمن املوارد الورا بات الرباءات اليت  تاكري يف  نالا ت تقل ث ت طل يتيحها لب
بات الرباءات يف قطاع . ي تربساتفاق ثال، تودع  يل ا طلوعىل  مل بات سب يان لرت ثري من األ يناعة األدوية يف  ك كص ح

يةفعاةلمواد حتتوي عىل  بع من املوارد الورا ث  ثري . ين ناعة األدوية، يف  تاكري يف قطاع  شاط الا كوقد اربط ا ص ب ن لت
شاط  يان،  بنمن األ تضمن . ة املذكورالفعاةلاملواد ح سابقة واكنت  ية ا نا ية ا تعرف عىل حاةل ا تفإذا ما مت ا ل ع لص ن لتقل

تقارها امل نح الرباءة ال شاط ادلوايئ، فلن  ية، اليت دلهيا نفس ا تكل املوارد الورا يدية املربطة  فعارف ا مت ن ث ب ت لتقل ل
تاكري بشاط الا يدة وأشارت . للن سمل فقط لسـا تب أوروغواي للرباءات  تأروزيغي إىل أن  بات % 5مكت طلمن 
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بات الرباءات ا ية من مجموع  يولو يا ا نولو ميبراءات ا طل لكب ج ج لتك هم ل ية، ذلكل مل يعرت ناعة ادلوا ية يف قطاع ا ضيا ئ لص ئ
يدية املربطة هبا ية واملعارف ا تضمن املوارد الورا تإىل اآلن طلب براءة  تقل ث  .لي

يدواشرتك .67 شف اإللزايملسـ ا ية رشوط ا نظر اليت عرب علهيا اخلرباء خبصوص أ يان يف وهجات ا نو أ لك سو مه ل م . سي
تعلق ابقرتاح الاحتاد األورويب تاج مصطلح يوفامي  ية"حي،  تعريف واحض، ألن بروتوكول  ىلإ" ثمصدر املوارد الورا
يولويج ال  نوع ا ية ا بانغواي واتفا لت ل سن يف رشوط . عىل أي تعريف للمصطلححيتواين ق يكون من األ حو سـ

يولويج ومع بروتوكول انغواي نوع ا ية ا سق مع اتفا شأ، اذلي  تخدام مصطلح بدل ا شف ا با ت ت ن سـ للك ل ق ي  وأعرب. سـمل
يد تقاده لسـا يان كذكل عن ا ع أ بغي م بارش ينبأنه  بارش أو غري  شلك  تخدمت  ية، سواء ا محامية املوارد الورا م ب سـ ث

شـروط  نرية وا بقة ا شـروط املوافقة ا بقا  شف عهنا يف طلب الرباءة،  ليف اخرتاع ما، وكذكل ا سـ ل ط ملسـتلك مل
ية نافع، كام عرفهتا اتفا نفاذ وتقامس ا تفق علهيا ورشوط ا قا مل ل يولويج وبروتوكول انغوايمل نوع ا ب ا لت تعلق . ل يوفامي 

توقف  أنه "ابالقرتاح القائل بغي ا لإذا مل يعلن مودع الطلب عن املعلومات املطلوبة أو رفض اإلعالن عهنا،  فين
يد ، أعرب "عن معاجلة الطلب تقاده بأنه البد من لسـا يان عن ا عأ شةملامواصةل م تقرير ما إذا اكنت تكل قنا ل 

شـروط  شلكي لا لبق خالل مرحةل الفحص املوضوعي أو الفحص ا  . املودعلطلبلسـتط

يدّورد .68 سؤال لسـ ا يد  املعـني اذلي طرحـهلـ تمي روبرتس عـىل ا نـه لـسـا يات الـيت  ميكيفن ابيـيل حـول اإلحـصا ئت سـ
يــد املــزامع القــائةل بــأن  تأ يإاتحهتــا  بلــغ ل تبة  بــات الــرباءات % 1نــسـ شاف تتــصل طلفقــط مــن  يات ا تكــبو سـضــع

ند إىل جتربة تفوق هذا ووحض أن . بيولويج يمي خشيص،  تالرمق جمرد   يف بـراءات الاخـرتاع يف اجملـال عاما 40يستق
يولويج ية. لبا بحث عن الوقائع واألرقام ا لفعلوالبد من ا بحـثهـذا لكن أحد الصعوابت اليت قد تعـرتض . ل  هـو لا

ثأن  با حا يس اليت جيـب احرتيريدون  نيل يقة للمقا يل ادل تفا يمعرفة ا ق ص سم بعـدم الوضـوح مـااهمـا، لكهنـا دامئـال . تتـ 
يدتوساءل ثةل لسـ ا نة م روبرتس، خبصوص األ ثالثة اليت ملعيا يدةلا يو بلفـورت، لسـساقهتا ا نا يا فرياننـدا إ شــ لو ي شــ

شف  يقة، ألن من الواحض أنـه مل يـمت ا يه  شأت  شف عن أصل تكل املواد واملاكن اذلي  بق ومت ا لكـإن  ن لك حقسـ ف
تقاده بأن الكم. صدد يف هذا العن إذن رمسي يدعوأعرب عن ا نـد لسـ ا سوة  بعض ا سم  يس ا يار دو بال ع  لق ب ت سب

بحث  بـدو إيف لتعرضه لألشخاص اذلين يقومون اب يـة، إذ  يولو ياملواد ا جب تـرب أن أي حبـث مماثـل ل ال جيـري يعنـه 
رسقةب ثابة ا يكون  لإذن رمسي،  مب  .سـ

يدوأعرب .69 رشط اجلدلسـ ا تقاده بأن ا نغ عن ا يا يك  ل دو ع ك تين شف يف براءات الاخرتاع قد يؤدي إىل مي للكيد 
باء إدارية هامة  شـروط املذكورة عىل عأ تعلق اب ية، خاصة فامي  يف إضا يؤدي إىل تاك لماكتب الرباءات مما  ي ل فسـ

ية ثال للقوانني األ تطلب الا باليت  جنت م تب الرباءات، حبمك موقعه، حفص الواثئق اليت . ست يقدهما ملكفال ميكن 
بات،  شـروط املقرتحة خبصوص لطلمودعو ا تجابة  للا شأسـ نرية أو ملنمصدر ا بقة ا ملسـت، أو خبصوص املوافقة ا ملسـ
نافع بات تقامس ا ملإ يؤدي . ث نظور نظام الرباءات،سـو ميذ املعايري املالمئة من  سائل، إىل  تنف نظر يف تكل ا ملند ا ل ع

نظام ملاكتب  تدريب وتطوير ا برية، مهنا ا يف  باء إدارية هامة وتاك لأ ل ك ل وحىت إن توفرت املوارد . الرباءاتع
يقني  تصف بأي درجة من ا تخذ فاحصو الرباءات أي قرارات  بدو ابإلماكن أن  ية، ال  يف اإلضا تاك لوا ت ي ي ل فل

تحديد مدى  ية  تطلب تأويل القوانني األ لالقانوين، خاصة القرارات اليت  ب نرية أو حصة جنت بقة ا ملسـتاملوافقة ا ملسـ
نافع،  تقامس املالمئ  طا للم يةل نني عىل تكل املوارد الورا نظام القانوين للمؤ ثبقا  مت وأعرب بعض اخلرباء عن . لل

نح اخلاطئ للرباءات يلوةل دون ا ساعد عىل ا شف  تقادمه بأن رشوط ا ملا حل ت لك يدغري أن. سع نغ أعرب لسـ ا يا تي  ك
شف املقرتحة لن تكون  تقاده بأن رشوط ا لكعن ا هدف ولن جتلب إال مزيجمديةع يق ذكل ا ل  يد لتحق لتعقدا من ا

ثقل  منظام براءات  باءابلفعل ل ثال . عابأل شف عن الرباءات، ا شـروط اجلديدة  تولن تضمن أي من ا للك مل
رشوط ا بات  لمودعي ا ية للطل يل وجب لحامية مبهلأل شاط  وأ أو اجلدة أبوة الاخرتاعسببراءة، من  لنا

تاكري تعددة. بالا شف عن املصدر بطرق  بري عن ا موميكن ا لك سامه املعلومات املامثةل ولن. لتع شأ عن ت  ملنبدل ا
يعي،  بري يف ضامن وما إىل ذكللطبومواقع امجلع خارج املوقع ا شلك  ك،  شاط  وأالاخرتاع أو ضامن اجلدة أبوة ب لنا

شاطات  رشوط، فال تعاجل  بارات اليت تقف وراء تكل ا تاكري، ألن تكل املعلومات ال تعاجل عادة الا نالا ل ت عب
ية سابقة  ضعالاخرتاع وو ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص نمي والكرمك، اكن مصدر . الوجهيةلتقن ساميت وا ثةل ا لوكام يف أ لب م
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يح نح الرباءات عىل شلك غري  بقا لكن ذكل مل حيل دون  حصاملوارد معروفا  مسـ يدتوساءل. م نغ مك جيب لسـ ا يا تي  ك
ية ند تعقب املوارد الورا ثالعودة إىل الوراء يف الزمن  ناطق وتوادلت عرب فقد مت تداول امل. ع ية بني ا ملوارد الورا ث

يكون من الصعب جدا تعقب املصدر . سـنة 1 000العامل ملا يفوق  يقة من املايضسـو ّوقد يغمي . حسحىت فرتات 
با  ية عىل حقوق الرباءات ويؤثر  تفاء أثر املوارد الورا ية ا شك الاكمن يف  سلا ث معل بحث يف قل تامثر وا لالا س

تطوير  .لوا

يدةورصح .70 ية  سلسـت ا يدة محلاية املوارد الورا ية ادلوية قامت بأعامل جد  نة احلكو ياهنوا أن ا ثونغ  ل مفللج م ّج
شـر بل  ست  نذ أن تأ ية الفكرية  عوا قس م يدة أعوام  ةمللك سا  هود وضعت أ جوأن تكل ا بهل لك إلجياد سجل تقحل 

ساعد عىل . األطراف نه أن  شف  تقادها بأن رشط ا يوأعربت عن ا لك تواإجياد ميكع ية  مآ نوع ل ية ا لتزنة بني اتفا ق
نافع نفاذ وتقامس ا نرية وا بقة ا تعزيز املوافقة ا ية الفكرية  يولويج وأنظمة ا ملا ل سـ ل تب ملسـمللك مل يدة ذلا اقرتحت . ل لسـا

لبغي جياهنوا أنه  ية ادلويةين لنة احلكو يارات ب ملج ها عىل ا بل  خلأن تواصل يف ا معل ، عىل 3 وب2. وب1.ملسـتق
ية الو تلفةطنأساس القوانني الو بدلان ا خملجهية وعىل أساس الاقرتاحات اليت تقدمت هبا ا  .ل

يدة وأجابت  .71 ئةل اليت أاثرها لسـا سني عىل األ سـكرمية أمحد محمد  يد ح وحضت أن رشط أو. ستيفن ابييللسـا
شف  ثيربط ارباطا ويقالكا ت يلوجب ن بإماكية امحلاية مبت ثل جزءا من ا سجبراءة وأنه ال  بني . لتمي ي القانون املصـريو

يدوية أو  ناعات ا ية أو اب يدية أو ابملوارد الورا ياة أو ابملعارف ا لأنه يف حاةل تعلق طلب الرباءة بأشاكل ا لص ث تقل لحل
شلك قانوينابلرتاث بت أنه قد حصل علهيا  ب، فالبد أن حيدد اخملرتع املصدر والبد أن  بت اخملرتع . يث يثوإذا مل 

تربت أن رشط. ذكل، فلن حيصل عىل الرباءة يار بعوا يدها  يوي وأعربت عن تأ شف  للخ ا ي شأن 1.حلك ب 
شف اإللزايم  .لكا

يد وأيد  .72 يدية املربطة هبالسـا ية واملعارف ا شأ املوارد الورا شف اإللزايم عن  ترييل ا تألربت د تقل ث ن لك لي م وفامي . ف
ية اليت ذكرها نا تة ا قتعلق  لعب يدبني يور، لسـ ا يكوالس  سـ  تة بعض قال إن لين نانباإلدارات تربط  شقر، لعا غية مبد ق

ندا حتدث بيامن  كبري  ياقجاماياكعن خ شـر . لسـ يف ذكل ا نطقنبتة تنتو ية كذكل يف  نا ما ق بحر الاكرييبلع وقد . لة ا
رسطان مهنمت يف جاما تاللياك عزل عاملني مضادين  نكر سـ، وهام  يي تنينيف بال سـ و ناس يف يسـتخدم كام . فين لا

تة سانت  يا هذه ا لنبلو سعال ونزالسـ ثال آخر، إذ ويف . د الربتللعالج ا تخدامه ألغراض ال مالكرمك  سـترص ا يق
ند، بل  هية عىل ا لب بحر الاكرييبيط نطقة ا لشمل كذكل  ثل . م توازي"ميو تخدم " لا سـشلكة أخرى، و علامء يم

يا  بحر جاألنرثوبولو نطقة ا رسية لألفارقة إىل  هجرة ا لهذا املصطلح، خاصة لإلشارة إىل جهرة األفارقة أو ا ملق ل
يدية أو األدوية اخلاصة هبمالاكرييب هم املعارف ا لتقل، اليت محلوا فهيا  يدواقرتح. مع ترييل لسـ ا ف د لظروف ا مراعاةي

بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ية يف اجلزر الصغرية يف ا ية وامجلاعات ا شعوب األ ياجات اخلاصة  لوالا ل ل حملل صل لل مت ح
شاء عند  ياانت ادلويةنإ لقاعدة ا  .لب

يد ّورد  .73 ئةل اليت أاثرها ىلعنوس هاوغ غريكر غمالسـا يدسـبعض األ يفن ابييللسـ ا قد أدرجت الرنوجي و. ست 
نة  شف يف قانون الرباءات  سـرشط ا ش. 2004للك بق هذا ا لو تعلق اخرتاع ما مبادة ـّيط ندما  يرط  ية أو ع جيولو ب

ية يولو تخدم مادة  جندما يكون اخرتاع قد ا ب سـ نة وسع نطاق وقد . ع نذ  شـروط  سـهذه ا شمل كذكل 2009مل لت 
يدية شف الرنوجيي عىل معاجلة طلب الرباءة أو عىل . لتقلاملعارف ا ثال إىل رشط ا لكوال يؤثر عدم الا حصة مت

سابق نحت يف ا لبراءة قد  تعلقة . م بقا لألحاكم ا شف إىل عقوبة  مللكن من هجة أخرى يؤدي خرق رشط ا ط لك
ئابإلفادة  نةطاخلا بني يف القانون ا ية، ا سلطة معو جل  مل شف الرنوجيي فقط . ايئ املدين العاممل بق رشط ا لكو ينط

ية،  بات الرباءات الو نعىل  بات معاهدةوططل شمل  طلال  شأن الرباءاتي تعاون  ب ا تب الرنوجيي وقد تلقى. ل ملك ا
ن نة ذمللرباءات  شف17 إىل اآلن 2004سـ  بق علهيا رشط ا لك طلب براءة ا ثل . نط ابلفعل يف  نودعواملمتوقد ا
بات  شـرط يف . حاةل 17من أصل حاالت  8لكشف يف لرشط الطلا ثال  للومت الا  حاالت أخرى بعد أن 3مت

بات إاتحة املعلومات تب الرباءات من مودعي ا لطلطلب  ست االت احلأما . مك بت فهيا لا ية، فقد  حسا ملتبق
بكرة جدا بات أو رفضت يف مرحةل  ما يدويرى. لطل بات  غريكر أن لسـ ا ثال  نيعتربوال الرباءات طلمودعي  متالا



WIPO/GRTKF/IC/19/7 

Annex 

30 

ئا شف الرنوجيي  بشـرط ا لك هرت وإذا . عل شف خرقظأ ية ا لكآ تفق ال رشوط ا نرية أو  بقة ا مل للموافقة ا لل ملسـتسـ مل
نظام الرنوجيي،  بقا  للعلهيا،  يتضمن لكن من هجة أخرى، . الرباءةيف حصة طلب الرباءة أو يف يؤثر ذكل ال فط

يولويج بعض األحاكم اليت نوع ا بالقانون الرنوجيي  لت يةتعاجل  لل  .ضعتكل الو

ترب .74 يدعوا يار بلسـ ا يه ا نص  شف اإللزايم، كام  يو غربايل فرغاس أن رشط ا خل هورا عل ي لك تعلق 1.سـ مل، وا
ية تبطلب الرباءات املربطة ابملوارد  ية ابلغةثالورا تـيس أ يدية املربطة هبا،  مهواملعارف ا ت يكتقل فقد قوضت . ل

ية واملعا ية املوارد ا يولو نة ا يعالقر ب بص لطل تاكفل وشوهت، تاملربطة هبارف ج يعةلا ية وا شعوب األ ب بني ا صل . لطل
تداد و نوعة عىل ا ية  يا موارد ورا ميف بو تيف مث هال يدوشدد. قلميإ شأ املوارد لسـ ا شف عن  ن فرغاس عىل أن ا ملك

ية  ية ال يقل ثالورا شاء مهأ بدأ نعن إ شف و ية، حفىت مبامرسة رشط ا يولو نة ا يات حملاربة القر مآ لكج ب ص لل
يدية خالا ية ومعارف  بات براءات موارد ورا ية الفكرية وملاكتب الرباءات، أودعت  ميي  تقلتصاص اإل ث طل للملك قل

بات نحت تكل الرباءات ملودعي ا لطلمربطة هبا و  .مت

يد وأعرب  .75 تحقق أوال جأندرو لسـا ية اليت  ية أن تذكر أي لواحئ جديدة بلك وضوح ا تقاده بأ سـنري عن ا مه ع لكيفي
يةفرض عبء إىل األهداف ولن تؤدي  تاجئ  سـغري رضوري أو إىل  نقاش مزيدا من الضوء . عكن لوقد سلط ا

شفعىل  ها عرب ا تلفة اليت ميكن  لكاألهداف ا هدف الهنايئ، فال يزال . حتقيقخمل نافع هو ا لفإذا اكن تقامس ا يد مل لسـا
هدفجينري يق ذكل ا نع بأن نظام الرباءات مالمئ  ل غري  لتحق بارات . تمق تخدام األنظمة هممة عتومثة دامئا ا سـند ا ع

ها ها أو مل تكن معدة  نة ألهداف جديدة مل تصمم من أ لالرا جل ته فاحص براءات . ه تقاده،  بصفوأعرب عن ا ع
شأ أو املصدر، حتديد ما إذا  شف عن ا تعلق اب نسابق، بأن من الصعب جدا، فامي  لك  ذكل الالزتاماكن ملي

يد  ويزيد ،ساراي تعلق األمر ابملعلتعقا يندما  يديةع حتديد عىل  ا مالمئايتدربيتلقى الفاحص وقال إن . لتقلارف ا
تحديد ناعي وميكل الفاحصون األدوات الالزمة  يق ا تاكري وا شاط الا لاجلدة وا لص ب ب لتطن لكن ال .  هذه األمورل

شف ثال اللزتامات ا ية، أن حيدد هل مت الا تني القانوية وا نا لكميكن للفاحص، من ا ت لعمل ن ي مل يدواقرتح. ح  لسـ ا
نافع مع جينري هدف اإلجاميل، اذلي رمبا يكون تقامس ا يكون ا شة ماذا  نا مل  سـ لق يدية، ّموردي م لتقلاملعارف ا

ية ية ا نا يذ من ا رشط قابال  يكون ذكل ا شة هل  نا لعملو ل ل سـ حق نف ثل ألهداف  للتم رشاكت أن  توتود أغلب ا متل ّ
توهيا نظام الرباءا رشوط اليت  يولويج، لكن ا نوع ا ية ا حياتفا ل ب لت ل بب يف مك ق شك القانوين، مما كبري تتست  لمن ا

تا وقد . يثري العديد من اخملاوف يولويج Merckو Eli Lillyكوقعت رش نوع ا هد الوطين  ب اتفاقات مع ا لت لل ملع
ية متكل خصائص جتارية تارياك دلراسة ما إذا اكنت بعض املوارد الورا ثبكو يوشمل ذكل نقل املعرفة، لكن ال . سـ

تج نتعلق األمر  يد .  معنيمبي يدجينريالسـوسلط ا  واخملاطر اليت تدخل مضن اتلتعق الضوء عىل الصعوابت وا
ية تجات ا بحوث اخلاصة اب يعا ن بل ية. لطمل ئات ر سم اخملاطر إىل أربع  سـو ينق ئت تامثر األويل الضـروري :  يهف سالا
نة  ية  يبدء يف دراسة موارد ورا ث يع معلل تأكد قوتو يدالينمن وجودلالاتفاقات؛ وا نومن إماكية  مالمئ ص أثر 

يدا يف العديد من األنظمة بنالاتفاع  رسيرية اليت تزداد  تجارب ا يقة؛ وا تخدامه يف ا تعقذكل األثر أو ا لحلق ل سـ
نة ترغب يف رشاء تكل  ثور عىل سوق  شك؛ وا بب ا ية،  تجات ا تعلق اب يالقانوية، خصوصا فامي  لع ل يع ن ي معن ب بسمل لط

تجات شاء . ملنا تقاده بأن إ نوأعرب عن ا ية الفكرية اكن هيدف ع تطويرإىل مللكنظام ا بحث وا لحتفزي ا فإذا ما . ل
شف املذكورة شاك أوجدت  ّرشوط ا هدف الهنايئ، وخماطر لك تحقق ا لقانوية فلن  ي نافعوهو ن  .ملتقامس ا

يدةوأعربت .76 تقادها بأن الفريق العامل بني ادلورات لسـ ا ياري عن ا ع ترييزا أغويرو  تقدم يتيح ت لفرصة ملواصةل ا
شأ أو الرافض هلو شف عن ا يايس املوافق عىل ا يان ا نجتاوز حدود ما ميكن وصفه اب لك سـ ملب ل ثل ذكل فرصة ميو. ل

تقين والعميل  يذ ا شة طرائق ا لنا ق شلهذا لتنفمل يح كذكل رط، ـلا سابقة يتو متعن يف الصعوابت ا لفرصة  لل
يفه شف أو تاك نافع ا تاحة و لواإلماكيات ا لك مل يدةوأيدت. من ياري اقلسـ ا يدة رتاح ت  يانريا اكماشو تورال لسـا يد

 .خبصوص إعداد دراسة حول جتارب ماكتب الرباءات

يد وأيد  .77 بات الربلسـا يا  ثل رشطا أسا شف اإللزايم  نغي الفكرة القائةل بأن ا يين سامارا لطلغا سـ مي لك ي ءات ألنه اسم
نرية جي بقة ا شأ واحلصول عىل املوافقة ا بحث عن ا سـترب اخملرتع عىل ا ململ سـ ن نافع، اد وإجيملل تقامس ا يدة  ية  ملآ ل جل
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ية تخدام املوارد الورا ثبل ا سـ شف . ق بدل حمدد، فلن يكون من الصعب ا نة  تو بااتت  لكثال، إذا اكنت ا ب ط ن ممف ل
شأ بااتت جديدة لكن يف حال . ملنعن ا سائل نإدراج  تاج بعض ا ملفقد  يحمن مزيد إىل حت تو ضا  .ل

يدوأعرب .78 تقاده بأن ما لسـ ا يس عن ا يار دو بال ي  ع يجب عىل فاحص الرباءات أن سب بعض من أنه  سـنه ا ل ظ
هم يس إال سوء  شأ أو املصدر،  شف عن ا مية ا فحيمك عىل  ل ن مللك شف . ق لكفمل يكن ذكل القصد من رشط ا

يؤدي. اإللزايم شف سـو ية، إىل لك رشط ا ند تعقب ما جرى للموارد الورا ثإاتحة املعلومات الضـرورية  ع
نة  ياانت الرا تخدام قواعد ا لاب ه ب ية . لملكية الفكريةلسـ نا بدلان ا تخدهما ا شف اإللزايم أداة  بح ا مو ل ل سـ لك تيص سـ

يدية املربطة هبا ية واملعارف ا تخديم املوارد الورا شـهتا مع  تفق علهيا اليت ان رشوط ا تتأكد من ا تقل ث سـ ق مل ل للل فلن . م
شف . براءةوجب بأي حال من األحوال معايري امحلاية مبتتغري  تحجج بأن ا لكومن الزيف ا تح ل فهيدف إىل 

نح الرباءات  نح براءات اخرتاع أفضل أو إىل سد الطريق أمام  مالطريق  تقاده بأن . خطأعن مل عوأعرب عن ا
نح الرباءات  ياانت يه الصكوك اليت حتول دون  مقواعد ا هار حاةل عن خطألب ياانت تقدر عىل إ ظ، ألن قواعد ا لب

سابقة ية ا نا ية ا لا ع لص ئةل وطرح . لتقن ية اليت عن سـبعض اخلرباء أ ند تعقب املوارد ينبغيمنالفرتة الز نظر فهيا،  ع ا ل
ية،  تابعة ألكرث من نظام قانوين واحدوعام ثالورا ية ا يال املوارد الورا لجيب فعهل  ث ية . ح بق وأجابت اتفا قوقد  سـ

يولويج  نوع ا با لت ئةلعىل ل يه امل. سـهذه األ بدل اذلي يوجد  شأ عىل أنه ا ية بدل ا ففقد عرفت الاتفا لق ورد يف ملن
يعي شأ يف بدل معني ملا يكفي من الوقت . لطبموضعه ا يعي إذا ما  ترب املورد موجودا يف موضعه ا نو ب لطيع

يد . ليكتسب خصائص فريدة به بحث حول املواد لسـورأى ا سوة مباكن وصف ا لتمي روبرتس أنه من ا لق
رسقة ية دون إذن اب يولو لا جب تعلق أساسا اب. ل ية  تونظرا ألن املوارد الورا ية، فإن احلاةل ث نفسها ثملعلومات الورا

رشاء قرص مضغوط،  ببق إذا ما قام خشص ما  هاوأعد مهنا ستنط سخ  ليبيعآالف ا ذكل   أنوال خالف عىل. لن
تخدام اخلاص .  رسقة هوالفعل يس مثة أي رابط رضوري بني املصدر األصيل والا تقاده بأنه  سـوأعرب عن ا لع

يه املورد تغل  فاذلي  ثل ذكل . يسـ نوحةميو ية الرباءات ا سني نو شف عىل  ساعدة ا ملمبا آخر لعدم  ع حت لك م . سب
يدوأعرب تقاده بأن الالزتام لسـ ا يس أيضا عن ا ع دو بال ية فكرية ابخرتاع  سيرسيس ملكندما يطالب طلب  ع

يدية املربطة هبا ية أو من املعارف ا تتق من املوارد الورا تقل ث لشـ ند إويف هذه احلاةل يعرف. م ليه ست اخملرتع ما ا
هو عىل . اخرتاعه شف إلزايم،  هم أن ا ند قراءته لرباءة اخرتاع، قادرا عىل  فوإذا مل يكن فاحص براءات،  لكف ع

تقر يف املقام األول للكفاءة الالزمة شف . يفاألرحج  ند املزامع بأن رشط ا لكو لبعث عىل اف  مفا .قانوينالشك سي
شك القانوين هو عدم قدرة خشص ما عىل إيبعث عىل هذا  نرية لا بقة  مسـتبات أنه حصل عىل موافقة  سـ مث

ية الفكرية تفق علهيا ودون ذكل يف نظام ا مللكشلك قانوين وأنه تفاوض حول رشوط  م وقد اكنت الوالايت . ب
نوات عديدة، جتزي امحلاية مب ية، ملدة  تحدة األمر سـا يات امحلض وجب يكمل توا لبراءة  نووي مل ، إىل أن )DNA(لا

نذ وقت ق ثديريب مأسقطت احملمكة،  لية جلني رسطان ا نووي هو فامحلض . )Myriad( مريايد قض أحد لا
ته مب يعة، وال ميكن حام يتجات ا ب لطن تهوجب م  .تنقيبراءة همام متت 

يد ورصح  .79 تاكر، مبا يف من مزيد  ىلإستيفن ابييل أن مثة حاجة لسـا بة لال ية اب مية املوارد الورا بحث عن  با سـ ث لنل ق
ئوية  بة ا بحث عن ا ملذكل ا سـ نقدية وجب نألشطة امحلاية مبلنل مية ا ية، وعن ا تضمن املوارد الورا لبراءة اليت  ث لقت

ندرج مضن بعض الاقرتاحات نة اليت  يف ا تاك تاكر، وعن ا تصادية لال توالا ل ل ملمكب وال ميكل فاحصو الرباءات . ق
شلك املالمئ أم ال،  ثل عقدا ملزما قانويا اب يمي ما إذا اكن عقد معني  لالقدرة عىل  ن مي ويقدم مودع . وما املقصود بهتق

يا،  يمي . بأنه خمول لطلب براءة الخرتاعإعالان لالطلب، يف أسرتا تب الرباءة إىل  تاج فاحص الرباءة أو  تقوال  مك حي
ية ما إذا اكنت العقود اليت تؤيد  نظر يف ذكلوميكن للمحامك . ةأم غري صاحلصاحلة إليداع طلب براءة هلاأل ، إذا لا

بلهلية هذه األما طعن يف  تب . ملسـتقيف أي وقت يف ا تصة ميكهنا األسرتايل ملكويضم ا ساما  خمللرباءات أ ق
ند اللزوم ية العقد  بت من صال عا ح شف. لتث يدكو تعلق ابقرتاح الاحتاد األورويب خبصوص لسـ ا ي ابييل، فامي 

شرت يار ما إذا اكنت  بدلان من ا سوسـري خبصوص متكني ا شف اإللزايم والاقرتاح ا تا ت ل ي ل سلك شف، أنه خ لكط ا
بدلان . يفضل اقرتاح الاحتاد األورويب ية عىل ا سؤو هل إداراي أن تقع بعض ا يكون من األ للكن  ل مل ّاليت تورد سسـ

تخدم هبا تكل املوارد تحديد الطريقة اليت  ية  سـاملوارد الورا ل بحث مضن . تث بدلان قادرة عىل ا لفإذا اكنت ا يات ل بأد
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بدلان احملدد تابعةلالرباءات ومعرفة أسامء ا بدلان املذكورة  تكل املوارد، ميكن  مة  لل بات  حصولل لطل مودعي ا
ية يد وأعرب . ثللموارد الورا تخديم لسـا يقني دلى  نوع األنظمة عرب العامل، يقوض ا تقاده بأن  سـابييل عن ا ل ت مع
يةّوموردي نظام الرباءات   .ثاملوارد الورا

تت  .80 يدة لفو باه لسـا يو بلفورت الا نا يا فريانندا إ نتلو شـ ي هدت شـ ستشإىل أن بعض اخلرباء ذكروا أن الرباءات اليت ا
ية شأ املوارد الورا ثهبا سابقا، أشارت إىل  نوع . من ية ا يقة أودعت هذه الرباءات بعد نفاذ اتفا لتويف ا ق حلق

يادية لدلول شف فمل يمت احرتام احلقوق ا شـرط ا ثال  يولويج، ذلا حىت وإن مت الا سـا لك ل ت لب ومتكل الربازيل، . مل
نفاذ املالمئ مثلها  تحديد ا سلطة  لثل بدلان أخرى، ا ل ل شعوب إىل ام يكون علهيا حامية حقوق ا ية و لملوارد الورا سـ ث

يد الوطين ية عىل ا لصعاأل يدةوأعربت. صل ية لسـ ا ية  شأ آ شف عن ا تقادها بأن ا يل بلفورت عن ا ل ن لك تمكع مل
نص . تسهل تعقب املعلومات ثال،  يل ا يغري أن بروتوكول انغواي، عىل  مل ثال معرتف هبا سب هادة ا متعىل احلاجة  شل

بدل ةطيلدويا، رش ها ا ل أن  ية، وذكل ّاذلي يورد مينح يقني القانوينألغراض ثاملوارد الورا يدةوأاتحت. لا  لسـ ا
وهو ) htm.index/biopiracy/org.amazonlink.www://http(عىل اإلنرتنت موقع ا إىل بلفورت رابط

ية الفكرية ملواهجة الالزتامات ادلوية واحلقوق مثال سني نظام ا باب احلاجة إىل  يحي خبصوص أ ل تو حت سـ مللكض
نة اليت مل يمت احرتاهما  .هالرا

ترب .81 يدعوا يار بلسـ ا يغا هرييرا أن ا يىس  خل  ف تطلب 1.ع شةملامن زيد املي  ية ادلوية، قنا نة احلكو ل داخل ا نظرا مللج
نا ومن الرضوري . للموافقة مؤخرا عىل بروتوكول انغواي يوفر  شف اإللزايم  شة ما إذا اكن رشط ا ينا سـ لك يقق م

تعددة، خاصة مضن نظام  ية الفكرية ا ية يف أنظمة ا ملتخديم املوارد الورا ث مللكسـ شـرط الرباءاتمل ل، وهل أن ا
يامتىش مع بروتوكول انغواي بح وإذا . ساملذكور  شفصأ ية الفكرية، فالبد لكرشط ا مللك اإللزايم جزءا من نظام ا

شـرط املذكور  إجراء املزيد من من يات ا تحديد إجيا يل  تح لا ب ل ل ياته ل بادئ سلبو ية األهداف وا نظر يف ما ملو ه لل
شف هالكاليت سـهيدف رشط ا شة هذا املوضوع يف العديد من . حتقيق إىل  نا ند  نارص جديدة  قوقد برزت  ع مع

سأةلمهنااحملافل،  ية الضـرورية م  متل؛ واآل شف اإللزايم ا رشط ا تخدم  رسد اذلي  ل املصطلحات وا لك ل سـ حململ سي
ية الفكرية؛  نة  شـريعات الرا تدابري أو ا للملكإلدراج تكل املصطلحات مضن ا ه ت تخدام املصطلحات وعواقب لل سـا

شلكي أو املوضوعي لطلب  شف خالل الفحص ا شـرط ا تعلق  ية فامي  سائل ا ملوا ليق لك ب ي كية فكرية، خاصة لتطبمل
سأةل ما إذا اكن ومهنا مضن نظام الرباءات؛  نشف هيدف إىل حتديد إماكية حامية لرشوط وضع مأيضا  اخرتاع لك

ثال براءة، أو وجب مبما  ية الفكرية، متالا نة يف بروتوكول انغواي؛ ومهنامللكإىل تدابري خارج نظام ا شـروط ا ملبي ا ل
لوالصك أو الصكوك القانوية ادلوية  شف مضن إجراءاهتا؛ وما إذا ن نظر فهيا هبدف إدراج رشط ا لكاليت ميكن ا ل

يطا من  ية أو رمبا  ية أو  شف موضو خلتكون تدابري رشوط ا شلك ع لك تدابري القانوية اليت ثالاننيسـ ن؛ واملعايري وا ل
شف، سواء اكنت عقوابت مضن  بق رشط ا شف؛ والعقوابت يف حال مل  يق رشط ا لكتوجب  يط لك ب تطسـ ست

تعددة املربطة ملنظام ا تعلق ابإلجراءات ا شف وفوائده، فامي  يذ رشوط ا يف  تية الفكرية أم ال؛ وتاك مل ي لك نفل تلك
تلفة،  ية الفكرية ا خملحبقوق ا ية خاصة مهنا ومللك بات ا شف عهنا يف  مللكالرباءات؛ واملعلومات اليت جيب ا طل لك

تحقق أهداف رشوط بات الرباءات، من أجل أن  تالفكرية، وخاصة يف  شف، طل  مصدر املوارد مثللك ا
بدل اذلي  ية وا شأ املوارد الورا يدية املربطة هبا، وبدل  ية أو املعارف ا لالورا ث ن ت تقل مث نفاذ أاتح ل ية إىل الا ثملوارد الورا

تخدام  تفق علهيا، وا نرية وإقرار رشوط  بقة ا بت احلصول عىل املوافقة ا سـواملعارف املربطة هبا، وما  سـ مت ت سـث ملي مل
يدية اليت يطالب هبا طلب املوارد الور ية واملعارف ا تقلا املعلومات هذه فكرية، وما إذا مت احلصول عىل اللكية ملالث

ثال املعرتف هبا بإذن مبوجب  هادات الا نفاذ أو  تفق علهيا، وأذون ا شـروط ا نرية أو ا بقة ا تاملوافقة ا ل مل ل مسـ شسـ ت مل مل
ثا. لدويا شف تدمع تدابري الا توإذا ما تأكد أن رشوط ا يكون من الضـروري ملك نة يف بروتوكول انغواي،  سـل ا ملبي

ية تا ليل اجلوانب ا ل ية  حتل يات ذكل، وا بة و نقاط مرا ية الفكرية  بار ماكتب ا يات ا تعلق بإجيا يفاليت  ق لكمللك ب ك ت ب سلت ع
يدية املربطة هبا وتعزز شفهذه املاليت ميكن أن تراقب هبا  ية واملعارف ا تخدام املوارد الورا ّاكتب ا ت تقل ث ية لسـ فا

تخدام،  تخدم وتدمعسـذكل الا ثال يف بدل ا سـ تدابري الا ملت نصوص علهيا يفم نظر يف ملا أجنع ل بروتوكول انغواي، واب
يات  تعلقة بإجيا يق تكل األهداف، واجلوانب ا ساعدة عىل  بالطرق اليت متكن املاكتب املذكورة من ا مل وضع حتقمل
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يات ذكل؛ ومبا إذا ميكن أن  تدابري و بتكل ا نة يف تكون سلل ثال القانوية املعرتف هبا دويا، وا يهادة الا ملبش ل ن مت
يات  شف وإجيا ببروتوكول انغواي، جزءا من رشط ا ية اليت ميكن هبا وضع لك ياته، واب تدبري و لكيفذكل ا ب ربط السلل

نة يف بروتوكول انغواي بادل املعلومات ا ية  ية الفكرية وآ يبني ماكتب ا ملبمللك ت تكشف سـ وما يه املعلومات اليت ،ل
سلطات ادلوية اليت حددها بروتوكول  بادل املعلومات أو إىل ا ية  ها إىل آ ية الفكرية مث تر لعهنا ماكتب ا ل ت ل سل مللك

بادئ املطروحة من الضـروري أن تكون لك الاقرتاحات و. انغواي نقاش، مضن األهداف وا ملعىل طاوةل ا ل
متكن من  حتاملذكورة ومربطة هبا، مع حتديد ما إذا اكنت  ّ سـ بادئت مليق تكل األهداف وا من الضـروري أيضا و. ق

يدية  تعلقة ابملعارف ا ية ادلوية وا نة احلكو تفاوض يف ا نصوص املطروحة  تقلحتديد العالقة أو الرابط مع ا مل ل للج لل لل م
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يارات أل ئيت ا تعلقة  خل وا بغي. مي وجلفبفمل  بني ادلورات أنما لفريق العامل ل ينو

شف، خاصة  تعلقة حباالت ا ية، ا ية ادلوية مجع احلاالت ا نة احلكو ية واحضة يك تواصل ا لكيرسل تو مل لعمل ل للج مص
بدلان اليت  تاحة يف ا لتكل اليت توفر معلومات  تحديد املعلومات اليت ل ارشطدلهيا ابلفعل م لشف اإللزايم، واب لك

تعلقة بعواقب عدمي ملشف عهنا يف بدل معني، واملعلومات ا متةل اليت ك شالك ا نافع وا رشوط، واب ثال  حمل الا مل مل لل مت
تخدم لك منددهاحي ية الفكريةنيملسـ ا هم وماكتب ا مللك أ هانفس يمت نفس  س، ومعلومات حول ما إذا اكن ذكل 

ية الفحص املوضوعي أو يف  نححاالت معلخالل   . الرباءاتملالحقة 

يد وأيد  .82 يارين ألسـا  .1. وب1.خلعامد أبو فاخر ا

ية ب مارتن غريسربغر يدلسـ اورصح .83 شفا ية زايدة ا يع بأ فأن سوسـرا أرسلت الاقرتاحات نظرا العرتاف ا ل مه مجل ي
نافع نفاذ وتقامس ا تعلقة اب ملا ل شف عن لو. مل تعلقة اب سورسي للرباءات وا لكقد صارت األحاكم اجلديدة للقانون ا مل ي ل

نة  بق علهييت ال، ذلا مثة فقط عدد حمدود من احلاالت2008سـاملصدر، انفذة يف  شانط ا ورصح خرباء . ـرطل ا
ية لألحاكم املذكورةالرباءات يف سو شالك يف بدء املامرسة ا هم أية  لعملرسا بأنه مل تعرت م سامعه . ضي بلغ  مكام أنه مل  ت

بات ية من طرف مودعي ا لطلإىل حد اآلن أية ردة فعل  تعلق . سلب شفبرساين يوفامي  شف لكرشط ا لك، فإن ا
ندما يكون اخمل يديةعرضوري  ية أو إىل املعارف ا تقلرتع قد نفذ إىل املوارد الورا ية أخرى، لكن . لث حجيب، من ان

يدية ية أو املعارف ا بارشة إىل تكل املوارد الورا ند الاخرتاع  تقلأن  لث م هوم امل. يست  ىير الف، صدرمفأما خبصوص 
يد  بات الرباءاتعىل  غري رضوري ءغريسربغر يف ذكل أي عبلسـا هوم املصدر وهيد. طلمودعي  ياره  ملفف ا خت

نب أي عب تحديد، يف الواقع، إىل  جتاب بغي.  غري رضوريءل ناه الواسع، ينو هم املصدر  مبع  لك املصادر يك يضم ف
يدية ية واملعارف ا نة للموارد الورا تقلا لث تايل، لن . ملمك سارات أو إىل  مودع طلب الرباءة حيتاجلواب سـتفأي ا

يد ّوذكر . حبوث معقدة بة إىل 17 أن املادة غريسربغرلسـا ياق نقاط املرا ق من بروتوكول انغواي أشارت يف  سـ
ية . مفهوم املصدر بت من مصدا بق يف بدله، أن  بقا للحل ا تب الرباءات،  قوال جيب عىل  ث يتمك ملط  اإلعالنط

سلطات ا. عن املصدر شف عن املصدر  للوهيدف ا يةزايدة خملتصة إىل لك شففتعزيز شفا  وتعزيز لك رشط ا
ته  يةظيفو نا ما نافع، . ملت نفاذ وتقامس ا نامجة عن ا شالك ا تعاقدية كوسائل حلل ا ية وا تعلق ابملقاربة الو ملوفامي  ل ل مل ل ن طي
يد تساءل  نفاذ هبا سـتعاجل عن الطريقة اليت غريسربغر لسـا نامجة عن ا شالك ا تة ا ية وتعاقدية  لمقاربة و ل مل حب طن

نافع  تة احلاالت اليت مل هبا  سـتعاجلوعن الطريقة اليت ؛ عرب احلدودملوتقامس ا فهيا أي اتفاق  يربمحبمقاربة تعاقدية 
نافع بني  ملنفاذ وتقامس ا تخدم؛ و ّموردلل يدية وا ية واملعارف ا سـاملوارد الورا تقل ملث هبا سـتأخذ  عن الطريقة اليتل

ية، واليت ت شمل موارد ورا تطوير اليت  بحث وا شطة ا يعة أ بار  ثاملقاربة املقرتحة بعني الا ت ل ل ن ب طت كون عادة ع
تجابة لاللزتامات الهبا ميكن  والطريقة اليت .طويةل األمد تة ضامن الا سـملقاربة تعاقدية  نجمحب  عن العقد، حىت تيت 

بحث شطة ا نوات عديدة بني إبرام العقد املذكور وانهتاء أ لوإن فرقت  ن سـ  وحىت إن مل يعد األشخاص اذلين ،ّ
شاركني فهي بداية  مشاركوا يف تكل األشطة يف ا ل تحديد. ان لوساءل كذكل عن أي الاقرتاحات اب ، إىل يدزيس ت

ياانت، من  شاء قاعدة  بجانب إ نافعن نفاذ وتقامس ا ية ا ملشفا ل  .ف

يدةورصحت .84 يلكريلسـ ا شف اإللزايم، بأنه ليل  ياليم، خبصوص ا لك إيالن  نافع ينبغيب نظر يف ا مل ا بة ل ملكتسـا
يةسـتكتسب من وأيضا تكل اليت  تخدام املوارد الورا ثا تعلق . سـ بوفامي  ية، تعقبي هل معرفة ث املوارد الورا لسمن ا

ية ا يه احلصول عىل املوارد الورا ملاملاكن اذلي مت  ث نةتف ية اخلاصة. طو تعلق ابلو ضعفامي  بحر الاكرييب ي نطقة ا ل  مل
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ية ثشأن تقامس املوارد الورا شابهب تاجئ دامئا، تت، ال  نطقة، لن ا تلف يف ا ية  نا مفنظرا ألن الظروف ا مل خت تع خمل تمتثال 
ياك املزروعةنبتة  ياك املزروعة باألرا تلف عن طعم األرا هوة، بطعم  بال بلو ماوننت للحصول عىل ا سةل  ب يف  خم لقسل ج

ناطق نخفضةمليف ا يدة وأعربت . مل ا ها لسـا مجلياليم عن  باءالصعوابت املذكورة ويع اتفهمب ، لكهنا  املفروضةعأل
نافع نظر يف ا ملاقرتحت ا شف . ل يار بلكذلا أيدت ا ثلام هو احلال يف ا شأ  خلعن ا من  .1.مل

يدة ورصحت  .85 ثةل بتاكرمن أدرايان فراننديز أروزيغي لسـا نة مأن األ ية تللرباءات اليت ملعيا ثشمل موارد ورا
يدية مربطة هبا  تومعارف  شالك اليت يعاين مهنا بعض مفيدة جداتقل تعرف عىل ا مل  يكون من . املواردأحصاب لل سـو

هم مباكن احلصول  سن طريقة محلاية املواردملا سجةل من أجل معرفة أ يمي لعدد احلاالت ا حعىل  مل يمي . تق تقوالبد من 
سـهيا  ية اليت  تاأل شاء يكمه نظام نإ بح نظام حامية مواز  ياانت اليت ميكن أن  لقواعد ا تص وأعربت عن . الرباءاتلب

ية واملعارف شأ املوارد الورا شف عن  تقادها بأن من املمكن إجراء ا ثا ن لك يدية املربطة هبا أو عن مع ت ا لتقل
تعددة نفصةل عن الوصف املذكور يف طلب الرباءة، وميكن أيضا . ممصدرها بطرق  هادة  ثال، تقدمي  مميكن،  ش م ف

شف مضن وصف الاخرتاع يام اب لكا شلك اكف . لق تجابة  شف، يف احلاةل األخرية، يف الا سامه ا بو سـ لك سي
شف لكشـرط ا يمي ا. ل شف يف  تقولن يغري ذكل ا ناعيلك يق ا تاكري أو ا شاط الا لصجلدة أو ا ب ب لتطن ولن يعاجل . ل

شف رشط ا ثل  نقطة، إذا مل  لكطلب الرباءة بعد تكل ا ل ت  .ميل

يدوأعرب .86 به لسـ ا يور عن تر يكوالس  ي  سـ حن نصب لي يد للغاية أن  يبأن من ا سائل  الرتكزيملف ملأكرث فأكرث عىل ا
ية،  تالف رؤى اخل ،إحراز تقدموأن بإماكنه لتقنا شف اإللزايم يف خرمغ ا شأن ا لكرباء املصـرح هبا إىل حد اآلن  ب

متل حمياق صك دويل  شف، هممة وأشار عدد من اخلرباء إىل نقاط . سـ لكشأن رشوط ا خاصة إىل أن فأشاروا ب
هّل اختاذ القرار حول إماكية حصول اخرتاع ما عىل  ية الرباءات وال  سن نو شف ال  نتوفر نظام رشوط  ع حي يسك ّ

شـرط املذكور ،راءة من عدمهبوجب امحلاية مب ية من إدراج ا نفعة الر ل لكن يرى آخرون أن ذكل هو ا سـ ئيمل
سـي من وراءه بب الر ئيوا تاكري، . سل شاط الا شف يف حتديد اجلدة وال يف حفص ا سامه رشط ا بوإذا مل  ن لك لي ّ

نظام الرباءة  نافعه  لفال ميكن أن تكون  يةوحفص املعايري املذكورة م تقاده يد لسـاوأعرب . مشـإال ها عيور عن ا ليسـ
شـرط  يفة ا ساواة بني و شف، والحظ انعدام ا شـرط ا ية  يك يف احلجج الر بب ا لبأن ذكل هو  ظ مل لك ل ئيسـ شك لتس

متةل نافع ا حملوا يا، إذا ما نظران إىل الصعوابت. مل متل حال شا فومل يكن احلل ا تحاةل،  املطروحةحمل سـ، إن مل نقل الا
بة  يار وضع املوارد الوريف غوانعدام الر نب مع ا با إىل  ياانت  يدية املربطة هبا يف قاعدة  ية واملعارف ا خلا ن ب ت تقل جث ج ل

متل شف  ية  ثل يف  بقي ا حما ك معل مت ملت شف عن . مل متةل اب شف ا ية ا لكويقوم مودع طلب الرباءة، مضن  لك حملمعل
بب يف نزاعات قانوية يف حال تعددت مصادر املوارد نه دون ا شف  ناملصدر، إذا ما أمكن ا ع ية لتسلك ث الورا

يدية شعوب . لتقلواملعارف ا شاركة ا ية و تو ية وتعزيز ا شفا نظام املذكور هو تعزيز ا لونظرا ألن هدف ا م ع ل ل فل
تلفة ية  يات  نظر يف آ ية، فال ريب يف أن من الرضوري ا خماأل يل ل ل  .تمكصل

يدةوأكدت .87 نا كوفاكس أن اقرتاح الاحتاد  لسـ ا عن يح املعلومات تتدور أداة يؤدي سعى إىل أن ياألورويب يشـتيكر
يةا بة مدى احرتام أي . ثملوارد الورا هل ذكل مرا قو بات سيس نافعتيتر تقامس ا ملنة  ل إىل الاقرتاح وال يؤدي . معي

تعلق بإماكية امحلاية مبفرض  نأي رشوط جديدة فامي  ناك براءة وجب ي ست  هو نةلي يري املعايري الرا هية  تغ . لن
باء  نقطة رباءات، عىل عاتق ماكتب الامللقاة عوخبصوص األ لبني ا  من الاقرتاح األورويب بلك 2 الفقرة  من5ت

توى املعلومات املقدمةيلزموضوح أنه ال  شأن  يامي  بين  تصة للرباءات أن  سلطات ا حم ا ب خمل تقل  أن جترب ينبغيوال . ت
تطابق مع تقامس ية بطريقة  بع ما إذا حصل مودع طلب الرباءة عىل املادة ا تماكتب الرباءات عىل  ملعن نافع ومع تت مل ا

نرية بقة ا ملسـتاملوافقة ا تأكد يلزمو. ملسـ ية، خاصة ا شـروط ا تجابة  تأكد من مدى الا ل ماكتب الرباءات ا شلك لل سـ لل
بارشة  ند  ممما إذا اكن مودع الطلب قد رصح بأن اخرتاعه قد ا يدية مربطة إىل ست ية أو معارف  تموارد ورا تقل ث

يدة ذلا أعربت . هبا تقالسـا ئا غري رضوري عىل عاتق ماكتب عكوفاكس عن عدم ا يضع  بدها بأن ذكل  عسـ
شك القانوين، أعربت . الرباءات تعلق اب لوفامي  يدة ي شأن لسـا تقادها بأن اخملطط واحض جدا  بكوفاكس عن ا ع

تجابة  شفلسـعواقب عدم الا شلكي  للكشـرط ا ل ثل أي رشط شلكي يف قانون . ل شف  مويعمل رشط ا لك
يمت . الرباءات شـرط،  سفإذا وجب ا رشط اجلديدل يا من مدى تطابق طلب الرباءة مع ا تأكد  لا شلك يكون . ل سـو
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نا هو  ممكإصالح هذا ا طلب تتواصل معاجلة ، فلن اإلعالنوإذا ما واصل مودع طلب الرباءة تقصريه يف . لس
تفرض عقوابت من خارج جمال قانون الرباءات يف حال .  العقوبة العادية يف قانون الرباءاتويه ،الرباءة سـو

نقوصةعالن عن اإل ئة أو  ممعلومات خا نقوصة . ط ئة أو  مولن يؤثر تقدمي معلومات خا ية الرباءة أو يف ط حصال
نفاذ يهتا  للقا تحديدبل يقني القانوين اب ل، وذكل خلدمة ا تان . ل  اقرتاح الاحتاد األورويبمن  6 و5لنقطوقد عاجلت ا

بارشة "واكن املقصود مبصطلح . هذه املوضوعات مند  بارشة من املوارد أن الا" إىليست يد ابلضـرورة  مخرتاع  يسـتف
نة للمورد املذكور يات  متد عىل خا ية وأنه  يالورا ص معث تعلق . يع بات ابلعبء يوفامي  طلامللقى عىل عاتق مودعي 

نقطة تبني الرباءات،  عن يعلن ودع طلب الرباءة أن مل ينبغي من اقرتاح الاحتاد األورويب بلك وضوح أنه 3لا
ية إذا اكن عىل عمل بهمصدر املوارد ا يام بأي حبث إضايف. ثلورا نه ا شرتط  لقلكن ال  م يدةوأعربت. ي  كوفاكس لسـ ا

تعقب املوارد  تعني عىل مودع طلب الرباءة أن  شأ غري معروف،  تقادها بأنه، إذا اكن بدل ا يعن عدم ا ن فسيع مل
ية ئةل اليت أاثرها . ثالورا يدها لأل سـكام أعربت عن تأ يد ي  .رمارتن غريسربغلسـا

يد توم ورصح  .88 بدلان لسـا تكرر طوال املداخالت اليت قام هبا خرباء من ا لسوشاانندان بأن مثة موضوعا ظل  ي
تعلق ابحلاجة إىل  ية  نا يا شةمل قنا سائل تستند إىل الوقائع وت م تعلقة  ية ا تجربة الو يف ا يل تاك مبرتكز حول  مل ن ل ل طحتل

شف هوم من فقدان. لكا ية خوف  نا بدلان ا مفوقد ساور ا ع لص يلل يط . خ امحلاية واملدا حملوقد أجرى مركز حبوث ا
هادئ بب يف اخنفاض قدر  مؤخرا دراسة لا شك يف حامية الرباءة  سـيتسفهيا أن ا  ابملائة يف حبوث 27بنسـبة ل

ية واألدوية، وهذا يعين من  يولو يا ا نولو جا ج لبتك شأن .  دواء200إىل دواء  150ل بلكن البد من إجراء دراسة 
ية ية، تاملرتبة عىل  عاآلاثر الاجامت نا بدلان ا تقة من ا مالرباءات ا ل ل بدلان اليت وملشـ برية تتكبد لخاصة ا يف  كتاك ل

ناء  بدلاهناقتال ها  يد إدخا ية برباءة اليت أ تجات ا لا ع حملم لن يف اإلدارية، . مل تاك تعلق اب لوفامي  ل إجراء دراسة ينبغي ي
ئة أو اخملادعة نامجة عن املعلومات اخلا تلكفة ا طخبصوص ا ل تأكد قدمةامل ل نامجة عن ا تلكفة ا ل، وكذكل خبصوص ا ل ل

يد وأعرب . من الرباءات تدابري احلافزة، بدل لسـا تقاده برضورة إجراء دراسة حول ا لسوشاانندان كذكل عن ا ع
يف اليت ذكرها تاك يف اإلدارية وغريها من ا تاك لالرتكزي عىل ا ل ل يدل يفن ابييللسـ ا  .ست 

يد وأعرب  .89 تقاده لسـا ية أو بإعادة شواغل بأن أية عماركوس غويف عن ا يف اإلضا تاك باء أو اب فمربطة ابأل ل ل ع ت
سـيتتريب  هدف الر ية واثنوية مقارنة اب ياألنظمة واملاكتب ال تعدو كوهنا فر ئع يد وأيد . ل ديربا هاري الفكرة لسـا

هدف هو إصالح يقني ع.  يف املايضت حدثيتالظمل ال حاالت لالقائةل بأن ا يكون من املمكن بلوغ ا لو رب نظام سـ
يف واملوظفني إجابة مالمئة . يكون أكرث توازان ويعرتف حبقوق األمم تاك ثل جحة ا لوال  ل شف لمت لكالعرتاض عىل ا

يدوكام . اإللزايم  مارتن غريسربغر، ال ميكن للعقود اليت تديرها أطراف خاصة أن تكفل احلقوق وأن لسـأوحض ا
يدية  ية واملعارف ا تقلتصون املوارد الورا متمن لث رشوعلا شف مفادامذلا . ملكل غري ا للك معارضو الاقرتاح احلايل 

شلك فعال ومالمئ، تصون ضامانت بديةل ميكهنا أن ال يوفرون اإللزايم  يدية  ية واملعارف ا باملوارد الورا تقل  فينبغيلث
نه احلد من املصاريف وسعى إجياد  يق  يحل قابل  ميكب يق للتط تعلق حبامية املحتقإىل  شامل ا هدف ا ملا ل وارد ل

يدية ية واملعارف ا تقلالورا يديوخبصوص اقرتاحات الاحتاد األورويب وسوسـرا، أعرب. لث تقاده لسـ ا ع غويف عن ا
يارا ينبغيال مادام بأنه  شف  مع أن يكون رشط ا ية للك نح ينبغي فبراءة، وجب لحامية مبهللأل ملأن يكون رشطا 

ثل هل مو ها إن مل  ميتالرباءة ورشطا ميكن اعامتده إلبطا تكل . دع طلب الرباءةل ثل ذكل أفضل طريقة لالعرتاف  بو مي
يدية املربطة هبا ية واملعارف ا شـروع للموارد الورا متكل غري ا يلوةل دون ا يذها، قصد ا تاحلقوق و تقل ث مل لحل ل وفامي . تنف

بديةل،  لتعلق ابالقرتاحات ا  ح بعض ادلالئل امللموسة خبصوص تكل اخملاوف اخلطرية، اقرتفنظرا لعدم توفري
يد تخدام بدائل معقوةل ميكهنا أن لسـا هوة اب سد ا بحث عن طريقة  سـ غويف املضـي قدما وا ل  األهدافحتقق لل

شودة  .ملنا

يد وأشار  .90 ياانت املقرتحة، إىل يج هانغ لسـا شلكة رسية بعض املعلومات املوضوعة يف قاعدة ا بلمي، خبصوص  لم
تخدم إال  تايل تسـأن بعض اخلرباء رصحوا بأن تكل املعلومات لن  لمن طرف ماكتب الرباءات والفاحصني، واب

تاحة للعموم بح  مبقى املعلومات رسية ولن  تصت تقارها . فس فلكن إذا رفض فاحص ما طلب براءة عىل أساس ا
تب الرباءات  ياانت، مفن العدل أن يرسل  توى قاعدة ا بب  مكللجدة  بس لحم نسخة عن إىل مودع الطلب ب
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توهيا قا سابقة اليت  حتاملعلومات ا تابعة طلب الرباءة اذلي ل ناء  ية أ يع تقدمي جحج إضا ياانت، يك  معدة ا ثف تط سـب يل
يدتوساءل. أودعه نع مودع طلب الرباءة من الاتفاع لسـ ا ن لمي عام  ثملعلومات، بعد حصوهل عىل الويقة ابسـمي

رشاكت األخرى علهيا رسية عن احلاةل، هذه ويف . لاملذكورة، ومن إطالع زمالئه وا  .مات إىل األبداملعلولسزتول ا
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ئة جمي ية الفكرية يف  :لفا مللكيارات حول قضااي ا نف والعادلخ نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ملصا مل ب مل  ل

ش 1.ج تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا شأن أحاكم ا ية  ياانت  بقاعدة  مل ل ب مللكب نافعشـبك نفاذ وتقامس ا ملأن ا  ل

تخدام قاعد يع ا تو يارات  نظر يف  سـا سـ ل ها ل اةخل يع نطا ية الفكرية وتو شأن أحاكم ا ية  قياانت ا مللك سـبك ب لشـب
نافع نصف  تقامس ا نفاذ وا تفق علهيا  للموتوافرها يف إطار رشوط  مل ل لل ياانت و. م رش مضمون قاعدة ا بميكن أن  لن ي

سري  سمح توافرها عىل نطاق أوسع و ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  ية أ ية بأشاكل إضا يا ي تي مشـ م ف بك ل
تخداهم ينيسـا يع أحصاب املصاحل ا بل  نا من  ملعمج  .ق

ب 2.ج مرشوع  تعاقديةم ية للمامرسات ا لادئ تو  جهي

شأن املامرسات  ية ومواصةل تطويرها  تو بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  يارات  نظر يف  با جهي ل مل م مل خل
تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة  ثا يغهتا احملدثة يف الويWIPO/GRTKF/IC/7/9ل ث و قة ص

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12، ياانت تاحة واملدرجة يف قاعدة ا ية ا ناد إىل املعلومات اإلضا بابال لمل ف  ست
ية  .لشـبكا

ية 3.ج يص يف جمال املوارد الورا ثدراسة حول ممارسات الرت  خ

يـة الـيت تويف ّمجع املعلومات، ربام  يص يف جمـال املـوارد الورا ثشلك دراسات إفرادية، تـصف ممارسـات الرت ّسـع خـ
يص  ثـل الرت تفادة مـن جتـارب  توح املصدر من جمال حق املؤلف، ابال توزيعي أو  تاكر ا خـنطاق مفاهمي الا م سـمف ل ب

تجارب املامثةل يف جمال حق املؤل هور وغري ذكل من ا لالعام   فللجم
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 تعليقات اخلرباء

يدة لفتت  .91 يارات ج - كمي كونويللسـا باه إىل أن ا خلتون الا ش3. وج2. وج1.نتسـ ثل أ ن  يدة، وال بد مت ية و مفطة  معل
ها هدت . لمن إكام نذ عدد من التعوقد  تكل األشطة  بو  مو ن ب يدة وترى . األعوامي سـتون أن تكل  - كونويللسـا

ياء اليت ميكن  يارات من مضن األ شـا هالخل بو ولألمانة أن  حتققلو هدات هبا فعالإهنا بل ، ي ياء اليت  تعمن مضن األ . شـ
ية، لسـوال جيب ابلضـرورة أن تقرتن اب ية ابملوارد الورا ثياسة ا يةمادامتملعن تصف فقط اب يارات  لعمل هذه ا ت . خل

يار ج تعلق اب خلوفامي  يدة، أعربت3.ي توح - كونويللسـ ا توزيعي واملصدر ا تاكر ا ملفتون عن إجعاهبا بأفاكر الا ل ب سـ
ثريا لالهامتم تفحص تكل املفاهمي اجلديدة تربت أنه قد يكون  موا  .ع

يد وأيد  .92 يدة سيس بيار دو باللسـا سـيقات ا يارات واحضة. سـتون - كمي كونويللتعل ترب أن الفائدة من تكل ا خلوا . ع
يولويجل وألقرانه ادلراسات املذكورة أن تقدم إفادة مجة لنتاجئوميكن  نوع ا سويق ا بذلين ميارسون  ت لت وقال إنه . ل

ياء يف العق تعامل مع تكل األ ية ا شـيد حقا من توجهيات اخلرباء حول  ل يف كتف تفق علهياسيسـ شـروط ا ملود ويف ا . ل
يقات ّوذكر  يد هبا أدىل اليت لتعلا يارات بطريقة مشويةلسـا يور خبصوص دراسة ا ليكوالس  خل سـ يد ولفت . لين لسـا

ية الفكرية لن تعوض  نود ا ياانت  ية املذكورة وقواعد  تو بادئ ا باه إىل أن ادلراسات وا يس الا مللكدو بال ت بس ب جهي ل مل ن
شف يلكة العقود، إىل رشوط  احلصول عىلحاجة، حىت بعد فستبقى مثة . لكرشوط ا ية  يدة  هتوجهيات  يف لكج

ياانت دور ميكن أن بقى لقواعد ا يد ابلعقود، و بع مدى ا شف، قصد  با للك ي تق ست بحث .  تؤديهلت لوالبد من بدء ا
 .لعن حلول مشوية

ترب  .93 يد عوا يقات لسـا يور أن  تعليكوالس  سـ يدة لين يهثا حول املضـي قدما يف سـتون، يف مجمل حد - كمي كونويللسـا
ثرية لالهامتم يارات املذكورة، اكنت  مساندة األمانة  للخ بل . م شاف بعض ا تقاده بإماكية ا سـوأعرب عن ا تك ن لع سـ

يود وأي  سارات اكنت أفضل من غريها وماذا اكنت ا سابق وأي ا ثرية لالهامتم عرب تفحص ما جنح يف ا لقا مل ل مل
يات اكنت مالمئة أكرث نينبغيو. لاآل نظر إىل أن لك ع،  ية، ا بة للموارد الورا نا تخدامات ا شة الا نا لد  ث سـ مل سـ ق م

ترب فريدا من نوعه ية بطريقة . يعمورد ورايث قد  نفاذ إىل املوارد الورا سامح اب ية ا تفكري يف  ثوالبد من ا ل ل كيفل
متزي لك مهنا  .بتعرتف 

يد ولفت  .94 يار جلسـا باه إىل أن ا سون الا تون هارد خلبر ي نتسـ واحد من ممارسات إصدار  ركز عىل نوع 3.ي
يص ترب أن . خالرتا منوذجعوا منوذج لا نه عرب عن بعض اخملاوف، نظرا ألن ذكل ا ثري لالهامتم،  ل املذكور  لك م

شلك حرصي يف جمال حقوق  تخدم تقربا  با ي يةاملؤلف اخلاصة بسـ ية واألاكد ميأعامل احلاسوب واألعامل األد . ب
يد  سون لسـورصح ا يس يهارد بقفوائداكنت ا واثقا مما إذلبأنه  نوع  نط هذا ا ية وتل يود أنه ث عىل املوارد الورا

بت من ذكل عرب بعض ادلراسات يح ضوابط . لتثا توحة  يص ا تأكد من أن مناذج إصدار الرتا تفالبد من ا ملف تخ ل
شعوب  تأكد من أن تكل الامنذج متكن ا ية، وا ية وامجلاعات ا شعوب األ نه ا بحث  نوع اذلي  لمن ا ل حملل صل ل ع ت ل

سعى إلهياصليةاأل يه، وابلطريقة اليت  سعى إ نافع اذلي  ية من تقامس ا ت وامجلاعات ا ل ت مل من الضـروري وقال إن . حملل
يقات أخرى، يه مناذج انحجة توردة من ختصصات و ناية من أن تكل الامنذج ا تأكد  با سـ بع تطل ترب . مل يد عوا لسـا

سون أنه  يعينبغييهارد شمل لك أنواع ممارسا نطاقسـ تو ية، ت ادلراسة يك  يص للموارد الورا ثت إصدار الرتا خ
توحة شمل كذكل املصادر ا ملفوليك  يص والعقد. ت يص العام العاملي . خوشدد عىل الفرق بني الرت خيضع نظام الرت ف

تخدم" مقولب"قبول رشوط عقد عبء  نظام املذكور، . ملسـعىل عاتق ا يص يف ا ثري من تكل الرتا لوتعمل ا خ لك
ند وملا اكن العقد. بتكل الطريقة نرية وإىل ايست  بقة ا ملسـتملوافقة ا تفق علهيا، ميكن بلوغ إىل ملسـ تفامه مشـروط 

يةمفصل يدية واملوارد الورا ث مع أحصاب املعارف ا  .لتقل

يدوأيد .95 يقاتيج هانغ لسـ ا يدةتعل لمي  يذها قصد . سـتون -  كمي كونويللسـ ا يطة ميكن  ها أفاكرا  ثل  نفو تلك سـ بمت
تفاوض بني األطر ية ا لساعدة  معل ياء اليت ميكن أن تدخل مضن صك دويل . افم بارها من مضن األ شـوميكن ا عت

يدكام أشار. أن تدخل مضهناينبغي أو اليت  يار جلسـ ا ها ا ياانت اليت ان سأةل رسية قواعد ا خل لمي إىل  ب قشم  .1.ل
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يدة وأعربت  .96 ئة جلسـا يارات ا يدها ملا قاهل اخلرباء اآلخرون خبصوص كون  يا بوزوفا عن تأ لفانات خ ي ثرية ميل م 
بغيلالهامتم  هاينو  .لك حترهيا 

تحدثو .97 تلفة اليت  نرية وابللغات ا بقة ا ية املوافقة احلرة ا يذ  تعلق  تفامي  خمل سـ معل تي ملسـنف مل ية  هببت شعوب األ صلا ا ل
شعوب، تكل ا تلفة  يات ا لوالو ل خمل يدة ديربا هاريضع ساءلت ا سـ  تليب لت ية  تو بادئ ا ياغة ا ية  ل عن  جهي ل مل ص كيف

ية  نفاذ صاحلاجات اخلصو ند اقرتاح ا يدية أو  ها ا ية أو معار نفاذ إىل مواردها الورا ند ا ية  لشعوب األ ع تقل ث ل ع صل للل ف
تخداهما  .سـإلهيا وا

يد وأيد  .98 يدة داين إيدواردز لسـا سـيقات ا ئة ج - كمي كونويللتعل لفتون خبصوص ا يارين ج. ميسـ ترب أن ا خلوا  2.ع
يدين ميكن أن تركز علهيام األما1.وج شاطني  ثالن  مف  ن يار ج. نةمي تعلق اب خلوفامي  يح نطاق ادلراسة 3.ي ض، ميكن تو

يه  .علوالرتكزي 

يدوأعرب .99 ئة جلسـ ا ثالثة مضن ا يارات ا تقاده بأن ا نغ عن ا يا يك  لف دو لي خل ع ك تن بثرية جدا لالهامتم وناءة تبدو  ميمي م
ياراتعن أنه للغاية، و تكل ا خليود امليض قدما   .ب

يد  .100 شعوب رواندل ابرنز الضوء عىل رضولسـوسلط ا يدي  شلك املالمئ يف القانون العريف ا نظر اب للرة ا تقل ل لل
ية  .صلاأل

يدوأيد .101 يارات جلسـ ا ترييل ا خل ألربت د بار رؤى 3. وج2. وج1.في يارات بعني الا رشط أن تأخذ تكل ا ت  خل عب
ها شا ية و ية وامجلاعات ا شعوب األ غلا م حملل صل  .ل

يدولفت .102 نفات لسـ ا يص ا باه إىل أن ترا لوماس أالركون الا خ نوع القانوين، إىل اذ نت ثل أداة من ا ية  لملوارد الورا مت ث
بانبعة عن األنظمة القانوية الغرية يد ويرى . ن ية لسـا بذور جزء من كأهنا ثأالركون أن املوارد الورا لبذور، وا

يعة يطرة عىل م. لطبا ها وا يعة و يطرة عىل ا ترب أنه من الرضوري ا تفكري الغرية،  سـغري أن طريقة ا ب سـ تع ب لل لط ا متلكل
يعة ومتل ّتجه ا لطب ها وال . كهتن ية وال  بيعفال ميكن رشاء املوارد الورا ئجارهاث ، كام لو أهنا سلعة كغريها من ستا

سلع ية املوجودة يف . لا نفاذ إىل املوارد الورا يص يرغب يف ا ثوأي تر ل ية، جيب أن حيصل أقالمي خ شعوب األ صلا ل
ية ا شعوب األ نرية  بقة ا ملعىل املوافقة ا صلمل لل  .عنيةملسـتسـ

 ]ييل ذكل امللحق[
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ئة أ  ئة اب لفلفا ئة ج ءلفا  ميلفا
 3.ج 2.ج 1.ج 4.ب 3.ب 2.ب 1.ب 3.أ 2.أ 1.أ 

هدف  √ √   )معوما (1لا
   √       

يار  √    1خلا
      √    

يار    √  2خلا
          

يار  √    3خلا
   √ √ √   √ √ 

   

هدف   1لا

يار   4خلا
          

 

هدف   √ √  )معوما (2لا
√ √ √ √  √ √    

يار    √  1خلا
√  √ √    √   

يار   √ √  2خلا
  √ √  √   √ √ 

يار    √  3خلا
√ √ √ √    √   

هدف   2لا

يار     √ 4خلا
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√   √    √   
يار    √  5خلا

√  √ √  √   √ √ 
يار  √ √ √  6خلا

√   √  √   √ √ 
يار  √    7خلا

√   √ √ √   √  
 

هدف  √ √ √  )معوما (3لا
√ √  √ √ √ √ √   

يار    √  1خلا
   √  √     

يار  √  √  2خلا
   √ √ √     

يار      3خلا
  √  √ √ √    

يار    √  4خلا
   y  √     

يار    √  5خلا
  √ √       

√   

هدف   3لا

يار   6خلا
  √        

 

هدف  √ √   )معوما (4لا
   √ √   √   
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يار      1خلا
   √   √ √   

يار      2خلا
  √  √ √ √  √  

يار      3خلا
          

   

هدف   4لا

يار   4خلا
  √  √ √ √  √  

 

هدف  √ √ √  )معوما (5لا
√ √ √ √ √  √ √ √ √ 

يار   √   1خلا
 √ √ √     √ √ 

يار  √  √  2خلا
 √ √  √      

يار  √  √  3خلا
   √   √    

يار  √  √  4خلا
    √ √ √    

يار  √ √ √  5خلا
 √ √    √  √ √ 

يار  √  √  6خلا
   √   √    

يار  √ √ √  7خلا
 √ √ √   √  √ √ 

هدف   5لا

يار   √  √ 8خلا
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  √ √   √    
يار  √ √   9خلا

 √ √ √ √ √ √  √ √ 
يار  √ √   10خلا

 √ √ √   √  √ √ 
يار  √  √  11خلا

   √ √ √ √    
 

 ]ثهناية امللحق والويقة[

 

 


