
ية   عنتقندراسة 
شف رشوط   الرباءات أنظمةيف لكا

تعلق  يديةيفامي  ية واملعارف ا تقلابملوارد الورا  لث

 معيلموجز 

يولويج إىل  نوع ا ية ا بهتدف اتفا لت ل يولويج، "ق نوع ا باحملافظة عىل ا لت تدام ملكوانته، ل تعامل ا سـوالا تقامس وملسـ لا
نافع  نصف  للمالعادل وا تعاممل ئة عن ا نا سـا شـ يةل شأن و". ثل املوارد الورا يولويج أيضا أحاكما هممة  نوع ا ية ا بتضمن اتفا ب ت ًت ً ل ل ق

ية اليت " ية وا متعات األ تاكرات، وممارسات ا حمللاملعارف، والا صل يش  جتسدجملب يدية لعأمناط ا تصةل ابحملافظة عىل لتقلا ملا
تعامهل يولويج وا نوع ا سـا ب لت تدامل  ".ملسـ ا

شأن ا لكويدور جدل واسع  ية الفكرية أن ب نظام ا مللكية اليت ميكن هبا  يولويج يدمع ليف نوع ا ية ا بأهداف اتفا لت ل ق
نة ية  ممكبأكرب فعا تعلق  .ل ية الفكرية فامي  يويركز هذا اجلدل عىل دور ا نفاذ إمللك نه هيمت عىل وجه لاب ية، و لكىل املوارد الورا ث

ئة عن ا نا نافع ا تقامس العادل  لاخلصوص اب شـ ل للم نة ُّوقد اكن من الهنج .  املواردىل تكلإ نفاذل شات ملمكا نا ناولهتا ا قاليت  مل ت
يولويجتعزيز اليت تريم إىل و ،بتوسع نوع ا ية ا ية الفكرية واتفا بالعالقة بني نظام ا لت ل ق شف يف نظام الزتامات تعزيز ،مللك لك ا

يع نطاق هذه الالزتامات الرباءات يث تكون املعلومات مطلوبة بصفة خاصة سـأو تو تعلق ابفاميحب،  ية أو ي  ثملوارد الورا
تخدمة يف الاخرتاع  يدية ا سـاملعارف ا ملتقل سائل القانوية وتطرح . َاملطالب بهل نهذه الاقرتاحات العديد من ا تصةل مل ملوا

تعلق  ياسات اليت  تاب ياساتتفاعهل مع غريه من جماالت القانون ب وبنظام الرباءاتلسـ  .لسـوا

يت وقد  ِعد ية ُ نظمة العا للملكا مل بو(ية الفكرية مل َبل من ) يالو سادس ِق يولويج لمؤمتر األطراف ا نوع ا ية ا بالتفا لت ل ق
ية عن  نتعد دراسة  تخدم يف نظام الرباءات تقل يدية واملوارد اب إللزاملتُسـالطرق اليت  تعلق ابملعارف ا تقلشف فامي  ي للك

ية توي .ثالورا شور عىل حيو يةملن هذا ا نص الاكمل لدلراسة الهنا ئا بو إىل  ل ته الو ياذلي  يولويج أمانة نقل نوع ا ية ا باتفا لت ل ق
سابع يف فرباير  يه مؤمتر األطراف ا لنظر  في  .2004ل

يةالعميل ومل يكن هذا املوجز  صلنا يف ادلراسة األ ًتضم ترص. م سحا  باره  خمواب م ًت ية، ميّهد ًا ع ئيسـللموضوعات الر
تضمن  رشوحيفإنه ال  تهمة ملا لا يفات لوا ساعدة . نالقانوية الواردة يف ادلراسةصو يال غري رمسي  باره د بغي ا ملوذلكل،  ل ًت ع ين

هاالاطالع عىل القراء يف  تعام لادلراسة الاكمةل وا أي موقف عرض وكام هو احلال يف ادلراسة، ال يريم هذا املوجز إىل . سـ
بعاد أيإىل معني وال   .يةسـإىل تقدمي معلومات أسا وهجة نظر، وإمنا ةستا

ية سـمعلومات أسا
 

شف هتدف  تعلق َّاملعزز لكاقرتاحات ا يدية إىل يفامي  ية أو املعارف ا تقلابملوارد الورا سور لث نني من بني جلمد ا ثا
ياسأنظمة   :اتلسـالقانون ونظم ا

تخداهما، وتقامسنفاذ إللواحئ ا • يدية، وا ية واملعارف ا سـىل املوارد الورا تقل فعنا لث  ها؛م

نح حقوق الرباءات للمخرتعني املؤهلنيالقوانني اليت حت •  .ممك 

شف متتد  • تعلق لكاقرتاحات ا ياملعزز فامي  ية ابملوارد َّ يدية عىل ثالورا ساحة اجلامعة بني لتقلواملعارف ا هذين ملا
نظامني القانويني بطرق عديدة،  نا يح مهنا ل يع ، أو تعديهل قانون الرباءات احلايلضتو  قانون مبادئاق نطسـوتو

تغالل  جديدة يف قانون الرباءات، مبادئووضع الرباءات،  هزي توسخري سـوا جتية  يةل تالرباءامعل للعمل سـ كو
بارشة عىل إنفاذ  هانفاذ إللواحئ امبطريقة غري  نا فعىل املوارد واملعارف وتقامس  با عن . م نقاش غا ًويدور ا ل  رشوط"ل

شف َ املربطة ابالخرتاع املطالب به"لكا رشط  ت شف جديدة  كووضع رشوط  ية "ك ". عىل الرباءةاحلصول هلأل
متل  تد مدى قانون الرباءات اذلي  ُحيو يا مي ًأن يكون  كشف عن املعلومات، ويغطي لاإىل ما وراء رشوط معن

تعدى  تسائل قانوية  ن تيض  . الرباءةللحامية مبوجب ذاتهيف حد خرتاع الاية بلقام شف حتيقوقد  لكيل رشوط ا ل
نظر يف  ية لا نسائل   :مثلمضم

يقي لالخرتاع املطالب به؟من هو  • حلقاخملرتع ا
 

 ؟ ابلفعلعلهياأن حيصل  وةالرباءاحلصول عىل طلب يودع أن الطلب مودع من حق هل  •
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تاكري هل الاخرتاع املطالب به  • شاط ا نطوي عىل  بجديد فعال و ن ي ـي(ً نظر إىل املع)هيغري بد ارف ل اب
ية املعروفة؟ يدية واملوارد الورا ثا لتقل

 

شف  • ية املعروفة مودع كهل  يدية(سـالطلب عن لك املعارف األسا املؤيدة ) لتقلمبا فهيا املعارف ا
يفاء نح الاخرتاع ستال  رباءة؟ال مرشوط 

بغي اإلقرار هبا منهل  • ية يف مصاحل : الطلبمودع مصاحل ن فضال عين مصاحل  ثال عن (مللكا ئة  ًان م شـ
نافعالزتامات  متدة من دور صاحب خيص أو الضامن ا الرت يفأو مصاحل) ملتقامس ا مسـأو مصاحل 

يدية يف الاخرتاع؟ لتقلاملعارف ا
 

ثال للقوانني اليت حتمك  • تخدام نظام الرباءات لرصد الا تيف ميكن ا سـ يةاملواردىل نفاذ إلامك  ،ث الورا
ثال  يةمتوالا ية أ شأ هذه الالزتامات يف ظل والايت قضا ندما  تعاقدية، خاصة  بلاللزتامات ا ئ ن ع جنل ، ت

ثال  ؟متولفرض جزاءات يف حال عدم الا

شف يف   قانون الرباءاتظل لكا

شف  ذكل الاخرتاع  إال إذا اكن املفعولوال تكون براءة الاخرتاع سارية . الرباءاتيف قانون أسايس  ركنلكا
ًشوفا  ًياعنه مك يةمبا هو أكرث  قانون الرباءات ُويعىن. لك ، حىت وإن اكن حتديد  الرباءةللحامية مبوجب خرتاعالا بلمن قا

همة األاألمر ذكل  ية ملهو ا قد  وحيافظ علهيااملفعول عىل براءة سارية الطلب مودع حيصل وليك . لفاحص الرباءاتسـسا
ًيكون ملزما اب سه، َالاخرتاع املطالعن كشف لُ ية نفب به  يا ، )مبا يف ذكل أفضل الطرق املعروفة(تنفيذه كيفو نولو جوأي  تك

يات سابقة'(معروفة  تقدير )'بأد تصل  ب  يةت يقي، ،  الرباءةللحامية مبوجب به َ الاخرتاع املطالببلقا حلقوهوية اخملرتع ا
نارص . لحصول عىل الرباءةل يؤهلواألساس القانوين اذلي  لعوقد يربط لك من هذه ا شف عن ت ية أو امللكاب ثوارد ورا

يديةعارف امل نظام الرباءات .  الوجهيةلتقلا ييل الاكمل  ياق ا تح ا لو شغ تسـ لل تجاوز  جملموعةَاجملاليف ت من اإلماكيات اليت  ن
رشوط  يدي بني ا يزي ا لا تقل لمت يةل ية وعاملوضو ية للحصول عىل الرباءةتو، لشلكا ية ا نتجاوز القا ية للحصول 'ُوتعىن . لتقبل بلالقا

ٌقانوية ٌرشوطتوقد تربط . خبصائص الاخرتاع ذاته 'عىل الرباءة ية أخرى للحصول عىل براءة ساري موضن ة املفعول عو
تفا ثال ظ هبا حوالا شف والا تاب نافع  نفاذلبدأ اململك ية لقانون اذلي حيمك ا، وعىل وجه اخلصوص –ملوتقامس ا  إليداعهلاأل

شف وما من. ًحلصول عىل براءة واحلصول علهيا فعالاطلب  ناريو واحد  للك  شواغللك خياطب سي  القامئة حول املوارد لا
ت يدية ا ية واملعارف ا ملالورا تقل ية لث يف اجلدل اليت تدعو لصةل ابالخرتاعات احلاصةل عىل براءات، أو لك الاقرتاحات احلا

يح إحدى طرق و. للكشفَّمعززة شاكل ألاجلاري  شفضتو لكناريوهات ا ميه يه  سي نظر تنظو العالقة اليت جيب أن لا
ية ثتكون قامئة بني الاخرتاع املطالب به وموارد ورا نةمعا/َ يدية  يرف  شف عن املعلومات إلعامل معتقل للك رشط معني 

ثال،  .الوجهية يل ا ملوعىل  يعة سب تلف  بقد  شف طخت ًثريا  اهومدلكا تالفك يةخاب يدية /ث دور املوارد الورا أي لتقلاملعارف ا
يا يف أن يكون  يا أو أسا ًعر سـً ض َ تحداث َ يةأن تكونأو اع؛ الاخرتسـا يدية /ث املوارد الورا قد سامهت يف لتقلاملعارف ا

تاكرات اليت  سةل من الا بكرة يف  بخطوة  سل هور الاخرتاع، م ها مبرور الزمن إىل  ظأدى ترا بارشا يف مك ًأو اكنت مدخال  م ً
تاكرية طوة اخل نة أن تكون؛ أو اَاملطالب هببالا ية ألحد املوامعي صفات  هور ثرد الورا بت دورا رضوراي يف  ظقد  ً ً لع

نفصل؛ أو  تاكري  هوم ا مالاخرتاع، أو اكن املورد الورايث يف واقع األمر جمرد انقل  ية أن يكونبملف ث أحد املوارد الورا
ًتخدما  َ يد معني أو مسـ نه مل يكن رضوراي يف وصف الاخرتاع، مثال مذكورا جتسـيف  ًو ته الاخرتاع ىل يف الوصول إلك لحبا

بة به لند املطا  .)هنسخأو  (ع

تة رشوط لاوقد اكنت  ثا با َتخدمة قانون الرباءات يف ل ية أو املعارف مسـ شف عن املوارد الورا ثلإللزام اب لك
يدية  :لتقلا

ية نفاذ إليكون اعندما  • هارات ًرضوراي ثىل املوارد الورا تع  مبمتكني خشص  يمت أو (نفيذ الاخرتاع تمن املعين  يف اجملالل
بق فهيا ذكلتنفيذ أفضل طريقة من  ناول ذكل ، وال يكون املورد الورايث )ينطمعروفة يف احلاالت اليت  متيف 

شخص  ثني يف اجملال(لا با يدا  بايت معروف  نف  ثال،  يل ا حعىل  ج للب ن ص ًمل ًملزما الرباءة مودع طلب قد يكون ف؛ )س َ ُ
ّمتككشف مصدره ب يذ الاخرتاع الغري نيل  .تنفمن 
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يااملوتكون عندما  • ناول  ةثرد الورا نا ،  املعينمبهارات يف اجملالفعال يمتتع  خشص آخرمتيف  تكون قد ًأيضا هو
شف ملزمة  ِرشوط ا يةلك ثتقدمي وصف اكمل للموارد الورا  .ب

يدي • تقلندما تكون املعارف ا ًسامهةة لع يةم ً إبدا نا قد يكون لزاما عىل ع بة به، و ند املطا ته  ً يف الاخرتاع حبا ه ل ع ل
شف عن مودع  يداّمورد يكالطلب أن  باره خمرتعا رشياك أو و يدية اب ًاملعارف ا ح ً ً ت عتقل  .ل

يدية  • تقلندما تكون املعارف ا ها (لع يث يكون شديدة القرب من الاخرتاع امل) الطلبمودع فاليت يعر حبطالب به  َ
ًثال، يف تقدير (الطلب حصة تقدير يف لها تأثري  يه الاخرتاع ابلفعل جدةم بداهة  تفاء ا فوا ل يث تكون ، )ن حبأو 

تيض بعض قوانني الرباءات  نا  تاكري، و هوم الا هم ا تقرضورية  ملف هلف شف عهناب  .لكا

بق َّورمبا ال  تعارف علهيا تط شف ا مل رشوط ا يدية لك بقلتقلإذا اكنت املعارف ا تاكري  سـأبعد مما  هوم الا بعن ا ملف
يدية (َاملطالب به  ثال، إذا اكنت املعارف ا يل ا تقلعىل  لمل ية تقع سب ية دون أن تكون سـمضن املعلومات األسا مهها أ  تقيمييف ل
يث جدته الاخرتاع  تاكري أو حمن  شاط ا بانطوائه عىل  ية أو إذا ، )فائدتهأو ن ًبا ثمل يكن أحد املوارد الورا يف حد ذاته سب

تاكري يف  هوم ا بهور  مف نف معني من القمح  -ظ تاكري عىل  ندما يدخل تعديل ورايث ا صثلام حيدث  ب َع ُ نف(م لصهذا ا يف ، ف
يًامورديكون الواقع،  نف املعدلا صةلذً اث ورا ّ اب تد إىل أي نوع من القمح، لص ميلكن الاخرتاع املطالب به  ويف بعض . )َ

بدو أن  سأةليهذه احلاالت،  سأةلملا يديةنفاذ إلاون القانوية بني اخملرتع العالقة م تكون  ية أو املعارف ا تقلىل املوارد الورا  لث
سأةلأكرث  يديةالصةل بني الاخرت ممن  ية أو املعارف ا تقلاع ذاته واملوارد الورا ثري القلق هو عدم احلصول . لث يفقد يكون ما 

بقة  نريةملسـعىل املوافقة ا يدية، نفاذ إل وقت املسـتا ية أو املعارف ا تقلىل املوارد الورا نفاذ  علام بأنلث ته إىل لهذا ا قأدى يف و
ثالف .َالاخرتاع املطالب به يل ا ملعىل  بقة سب تضمن املوافقة ا سـ، قد  نريةملت ية  ملسـتا تقامس  ملكإلزاما تعاقداي  ب ً حقوق حق من ً

ئة عن لافكرية اللكية ملا يديةنفاذ إلاشـنا ية أو املعارف ا تقلىل املوارد الورا هامات غري  عىل غرار (لث تعلقة ابإل سالاتفاقات ا مل
ية  تاكرية يف  ثالا معل ثل يةحبب ية أو ام،  لساندة املا سائل القانوية تكون ويف هذه احلاةل، قد ؛ )وارد أخرىالزتويد مبمل نا مل

ية  سائل سـاألسا ثال ميه  متية الرباءة والا تعاقدية أكرث ملك ويف حاالت أخرى، . الاخرتاعحصة مسائل مما للاللزتامات ا
بقة  بعت املوافقة ا ملسـا نريةسـتت يةًاقداي ًاتفاقا تع ملسـتا بات يشمل قد و. ثلالعرتاف يف الرباءة مبصدر املوارد الورا تينوع تر ت

بقة   .بطرق عديدة يف ظل قوانني الرباءاتَّتدون خيص والضامن، اليت ميكن أن  مصاحل الرتملسـتنريةاملسـاملوافقة ا

ية و ية، والالزتامات وأبوة الاخرتاعطلب للحصول عىل براءة، إليداع هلاأل ئة عن مللك، وحقوق ا نا شـا ل
تعاقدية، والاعرتاف الرمسي مب تاكرية، وإنفاذ الالزتامات ا هامات غري الا لاإل ب ية صاحل س ها ومللكا يص والضامن،  لكالرت خ

تفاظ هبا وإنفاذها  ساب حقوق الرباءات والا ية قانوية يف ا حسائل ذات أ ت ن مه نفاذ إىل ًدورا يف ً إذاقد تلعب وك  –كم لا
يدية ية أو املعارف ا تقلاملوارد الورا نالث فع وتقامس  ية الاخرتاع ذاته للحصول عىل الرباءة مبعزليُنظر فهيا و .هام وهو (بل عن قا

يق ضهوم أ ها ذكل الاخرتاع، وحصة  ابملقارنة مع مف يةحيملبراءة  ته حق براءةمتالك ال هلاأل  ).سـوممار

ية وتالحظ ادلراسة أن  سائل األسا سـمن ا ُإماكية أن يعىن مل ية أو املعارف املقانوين الرشط لان ثربط ابملوارد الورا ت
يدية  شف لتقلا رشوطبعض تتحقق  فعال للحصول عىل براءة إذا مل كامنعأن يعمل أو ذاته، يف حد لكاب رشط إذا اكن ف. لا

ثاليضتيق بقة م  يل عىل املوافقة ا سـ تقدمي د نريةملل يةملسـتا بل أحصاب املوارد الورا ث من  َ يدية، فإن /ِق يه لتقلاملعارف ا يقتضما 
يةنفاذ إلتقدمي معلومات عن الظروف اليت مت فهيا اهو  يدية ا/ثىل املوارد الورا يةحرصا عىللتقلملعارف ا شفا ف ا قد أو ، ل

بقة  يكون إعامال لاللزتام نريةمسـابحلصول عىل موافقة  بل ملسـتا نح الرباءة إيداع ق   .ةحصيحمطلب احلصول عىل براءة أو 

ناوت ادلراسة يفركزقد و ل  شف أيضا عىل ل هات ًرشوط ا بارلك تإماكية ا شف عن يا"ًرشطا لك ا ًموضو يف قانون " ع
ًيا"ًالرباءات أم رشطا  ها يف حاةل عدم ، "شلك ية اجلزاءات الواجب تو قيعوما يفاء ه شفستا  تسـتعرضو. لكرشوط ا

سائل  ياق ملادلراسة هذه ا يح  سـبقصد تو شفض هالكرشوط ا با عىل . قع وو ًواكن الرتكزي  يفاء  عدم أن يؤديمنص ستا
شف يهتا،  جوازا، ، وجواب أولكرشوط ا شري إىل أن حإىل رفض الرباءة أو إبطال صال اإلدالء تلكن جتارب أخرى 

باب فقدان الرباءة سواء خطرية، يؤدي إىل آاثر  ميكن أن صادقةغري بترصحيات  يةسـاكنت أ بااب موضو يهتا أ عصال ًسـ  ح
ية للحصول عىل الرباءة أم ال بلتعلق ابلقا ثال، . ت يل ا ملفعىل  تلفة أنظمة  تفرضسب ية  خمقضا  عدمعقوابت صارمة يف حاةل ئ

يقي شف عن عدم أو )خمرتع رشيكإضافة أو  (حلقاإلعالن عن اخملرتع ا ية لك ا نا عية  ص بات عدمأو  سابقة معروفةتقن ث إ
نوح ية  ممأ ثل سداد عدمأما . من اخملرتعة هل ية،  رشوط ا بعض ا ثال  م الا شلك ل ل لت احملافظة عىل الرباءة أو األخطاء رسوم م
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بة عن ميكن معاجلهتا مبجرد الوقوف عىل  يف حتديد أسامء اخملرتعنينيةحسن  تكاملر تسلط ادلراسة الضوء و. وجه القصورف، 
تعامل  ية ا سأةل  لإذا عىل  كيفم هو ووعادل مع مالمئ  عىل حنوً ياقاخلطأ غري املقصود لسحاالت ا شف رشط سـيف   .لكا

ساؤالت عن الظروف اليت  ثري  شف قد  ناريوهات ا توتالحظ ادلراسة أن  ت لك اإللزام، واخلطوات اليت تقمي سي
ية لإلعفاء من الالزتام فترب اك منط املعقد . تع تخدم يف لمدخالت للفا يؤدي ي قد واذل ، عرب الزمنبرانمج حبيثتُسـاليت 

يهنامجموعة من الاخرتاعات إىل بدوره  بادةل فامي  بذات العالقات ا يقني فامي ، قد ملت لحيدث درجة من عدم ا ِ شف ُ لكبغي ا ين
يه ينبغي اذلي ساس واألرباءة، الطلب عنه يف  ند إ لأن  شفيست ناريوهني. لكا ساؤالت من خالل  سيوتضح هذه ا ت  :لت

نوعةخرتاعالاإىل اليت أدت دخالت املعندما تكون  • تة أو  مت  متد اخرتاع نكأ (متشت بايت عىل برانمج مثال يع  سـتنا
بة من واسع  تعا يال  قيقوم عىل أ م بغي ):  من مصادر عديدةمسـتنبتةسالالت ج حتديدها ينما يه املدخالت اليت 

يهتاواإلبالغ عهنا،   ؟مكوما يه 

تدة  • ممسةل مصدر  متد(سل ثالخرتاعالا يعكأن  شط م  تخدام جديد ملركب  ن عىل ا ية مت عزهل سـ يولو نة  جعن  ب قبل عي
بغي أن يرجع إىل أي ): عنه ومبعزل  الاخرتاع شفينمدى  سةل املصدر لكا شاط ًبدءا من ، سلعرب  تاكريلنا  بالا
ًحتديدا؟

 

بىن ادلراسة هنجا  ًو ًنظام تت َّ تعراض م يةنطاق سـال تا ئةل ا ناء عىل األ نة،  شف ا لرشوط ا ل سـ ب ًلك  :ملمك

يةما يه العالقة اليت ميكن أن تكون  "1" ثقامئة بني الاخرتاع املطالب به واملوارد الورا يدية؛ أو /َ لتقلاملعارف ا
ية إلعامل  فما يه الصةل بني الانني اليت ميكن أن تكون اك  لكشف؟اط ورشأحد ث

بدأ القانوين اذلي ميكن أن  "2" رشط؟يكون ملما هو ا لأساس ا
 

يعة الالزتام اذلي  "3"  الطلب؟ق مودع عىل عات  يقعطبما يه 

رشط؟عدمما يه العواقب اليت ميكن أن ترتتب عىل  "4" ثال  لل الا مت
 

نه أو رصده؟ "5" تحقق  رشط أو ا يذ ا ميف ميكن  لنف ل تك
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شفسبب إعامل "1"  لك رشط ا
ية ثالث وظائف تناولت ادلراسة  يةلي ئيسـر شف املربطة ابملوارد الورا ثطرق ا ت يديةاملع/لك  :لتقلارف ا

ية • شف عن أي موارد ورا ثا تخدمت ابلفعل يف /لك يدية ا ُمعارف  سـ تحداث تقل يفة وصف أو (الاخرتاع سـا ظو
ية،  يةفشفا ها وعالقهتا ابالخرتاع/ثختص املوارد الورا يدية  نفساملعارف ا  ؛)لتقل

ية • يقي للموارد الورا شف عن املصدر ا ثا يدية /حلقلك يفة(لتقلاملعارف ا شف عن ظو شأك  ىل نفاذ إلااكن مبت، تربط ملنا
ية يدية/ثاملوارد الورا شأ وقد يكون  –) لتقلاملعارف ا يح (ملنبدل ا ضتو نظام ل ية لا مت احلصول عىل املادة اذلي ئالقضا

ية يف ظهل ث(ً، أو موقع أكرث حتديدا )صلاأل لماكية اإل المضامان  ية، نفاذ إن  الاخرتاع أو ن سخلميكنثىل املوارد الورا
تاجه  ؛)نإعادة إ

هد أو  • بقة تعتقدمي  بات ابملوافقة ا سـإ نريةملث ية  (ملسـتا رش ثال، تربط  يفة ا عو ب ت ت ية أفعال مظ صلاحلصول عىل املادة األ
ية يدية/ثللموارد الورا بات ذكل يتطلب وقد  –) لتقلاملعارف ا يةثإ تخدمة /ثأن املوارد الورا يدية ا سـاملعارف ا ملتقل ل

شأ أو مب بقة يف بدل ا تفق مع القوانني ا تخداهما مبا  نيف الاخرتاع مت احلصول علهيا وا ملط ي تفق مع رشوط أيملسـ  يا 
بقة ينص عىل  اتفاق معني نريةملسـاملوافقة ا بات ؛ أو ملسـتا يتفق عىل حنو  قد أودعطلب احلصول عىل الرباءة أن ثإ

بقة  نريةملسـمع املوافقة ا  .ملسـتا

نة الصالت توشمل  با يف إعامل رشوطاليت قد ملمكا ًتكون  شفسب  :لك ا

بادئ قانون الرباءات القامئة ماعامتدا عىل  ً: 

ية رضوراينفاذ إلاأن يكون  • ًىل املوارد الورا يذث ته حبالاخرتاع  لتنف  بعند لا َاملطا سخه ة بهل  ؛نأو 

ية رضوراينفاذ إلاأن يكون  • ًىل املوارد الورا ثال آخر ث يد املفضل لالخرتاع أو  يذ ا م  َّنف لتجسـت يف وصف وارد ل
 الرباءة؛

يدية أن تكون  • سابقةلتقلاملعارف ا ية ا نا ية ا لجزءا من حاةل ا ع لص هايعاليت  لتقن يمي الطلب، مودع  فر تقوها وزهنا يف  ل
ته  بعند لالاخرتاع حبا َاملطا ته به ةل يث جدته وعدم بدا همن   ؛ح

يدية أن تكون  • يدية من ُقد قدمت لتقلاملعارف ا َتخدمة ولتقلصاحب املعارف ا تحداث  يف ةمبارشمسـ سـا
بار صاحهبالاخرتاع، يث ميكن ا ت  متال اعحب ًخمرتعا رشياك  حم ً ً. 

 :للصةلأشاكل أخرى 

تخدمت يف  • يدية قد ا ية أو املعارف ا ُأن تكون املوارد الورا سـ تقل بحث جمرى لث اذلي أدى إىل الاخرتاع، واكنت لا
ية   للتوصل إىل الاخرتاع؛سـأسا

ية أو املعارف • يدية ثأن تكون املوارد الورا تخدمت يف لتقل ا ُقد ا بحث اذلي جمرىسـ إىل الاخرتاع، ولكن أدى ل ا
يا؛ يق الاخرتاع اكن دورا عر ًدورها يف  ض َ َ ً حتق

 

بحث  • سه، أو املؤدي لأن يقع ا يق الاخرتاع  نفإىل الاخرتاع، أو  الرباءة، مضن جمال الزتام مفروض طلب إيداع حتق
 .نفاذت رشيع  أونفاذمبوجب اتفاق 

بدأ القانوين اذلي  "2" يهملا لند إ رشطيست  ل ا
شمل . نقانوية أخرىأنظمة لكشف من قانون براءة قامئ، أو يقوم عىل ارشط يُسـمتد قد  ئة األوىل،  تويف ا لف

 :الاحامتالت

متكني  • شف عن الاخرتاع مبا يكفي  لالالزتام اب نلك يامث يكون مالمئا عن  ة العاديملهلرجل ا شف  يذه، وا ًمن  ح لكنف ت
يذ الاخرتاع؛ نفأفضل طريقة يعرها اخملرتع  لتف

 

رشط القائل بأن تكون  • تقين يف الرباءة؛من الرباءة مدعومة مبا يكفي مطالب لا شف ا لا لك
 

سابقعن معلومات رشط تقدمي  • ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص يدة يف  املعروفة ةلتقن  الرباءة؛مطالب تقدير ملفوا

بات  • يةثرشط إ  ؛احلصول عىل الرباءة وأ رباءةالطلب إليداع  هلاأل
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رشوط  • يص مصاحل بتسجيل اخلاصة لا  ؛والضامنخالرتا

ًمتدا ً ارشط • بادئ ُمسـ تفاعل بني قانون الرباءات و ممن ا نظام العامل  . واألخالقلا

شفاليت يقوم علهيا بادئ ملاسـمتد توميكن أن  ية اب  خارج قانون الرباءاتلكالالزتام اب لمن قوانني  ىل نفاذ إمعن
ية يدية، والزتامات تقامس /ثاملوارد الورا  :مبا يف ذكل، نافع ملالتقلاملعارف ا

يولويجعىل وجه اخلصوص، ية، ولاملعايري ادلو • نوع ا ية ا باتفا لت ل يةق با ية ا شأن املوارد الورا ت واملعاهدة ادلوية  ن ث ب  لل
 ،لألغذية والزراعة

شأ،  • بقة يف بدل ا ية ا نالقوانني الو ملط ملن بحثط يه طلب الرباءة،/لأو بدل ا بدل املودع  فالاخرتاع، أو ا َ ل
 

تعاقد  ُقانونيكون قد  • ية  نوين القاَاألساسلا ندما تبقوته اذلا يص عأو  ية ختكون العقود أو الرتا لتخدمة كآ َسـ م
يذ  لتنفقانوية  نافعنفاذلاقواعد ن  .مل وتقامس ا

  الطلبالواقع عىل عاتق مودعطبيعة الالزتام  "3"
تد من وظائف عدة الطلب الواقع عىل عاتق مودعاللزتام ل يفة مت  يعظو نحلتشجاحلث أو ا أو الرباءة  م إىل رفض 

يةورشوط . إلغاهئا ية ابملوارد الورا شف ا ثا ن ية /ملعلك ية أو إجرا ها جوانب  يدية  ئاملعارف ا شلك لتقل شلك مثل (ل لرشوط ا
تويق ثوا ية ، )متثالالا وهمل، ل بارات موضو عوا تخدمة يف الاخرتاع عام يكفي ممثال كشف لاك(خت ية ا َن املوارد الورا سـ ملث

نة العادي ملهمتكن رجل ا ّ سخ يل شف ميكنومن مث، ). الاخرتاعن من  يل أحد رشوط ا لك  يا، وقد يحتل ًيا وموضو عً كون شلك
ية  .مهللكهيام أ

ثال ومع أن بري  تربزمتعواقب عدم الا شفممكن تع كأفضل  ية فليس بأقل مهنا، لكعن أثر الزتام ا يح ما مه أ ضتو
ثاليعنيه  تاحةمن ما هو أكرث ّيقدم الطلب أن مودع  جيب عىل هل: متالا َّجيد يف أن  يهعل جيب وهل، ملاملعلومات ا ِ تتبع ُ

يةمصادر  تقىص ظروف /ثاملوارد الورا يدية و ياملعارف ا ساهبالتقل ية و؟ كتا بارالطلب مودع نميكن أن تؤخذ  : ًأيضا عتيف الا
نة، أم اكن ةالوجهيعلومات املتقدمي  عدمهل اكن  ية  حسـ  تعمدا؟بن يا  يا ًسلواك ا م ً ل حت بات ً هل : ثوعىل من يقع عبء اإل

بات أن اًقطعا َالطلب ملزم  ودعم لبإ يةنفاذ إث يار معني، /ثىل املوارد الورا تفق مع  يدية اكن  معاملعارف ا ي ميكن أم لتقل
ية ا لافرتاض رش ياب ادلتكل ىل نفاذ إع  ليل عىل العكس؟غاملوارد أو املعارف يف 

ثال "4"  متعواقب عدم الا
ها ج شف عامة  لملا اكنت رشوط ا ً ثال عدم، فإن عواقب آخر موضوعي وانب شلكيلك بني ي من ألمت الا ناجلا

تلفةقد  ثال  عدمأن يؤدي احملمت لويس من . خمتكون  شلكي متالا يايل إىل عواقب خطرية، لللجانب ا حتما دام سلواك غري ا ً
َويعالج يف الوق ناسبُ ثال للجانب املوضوعي  عدمإال أن . ملت ا ية دلمع (متالا شف عن مادة اك فثل رشط ا مطالب لكم

نوحةجسـمية كون هل عواقب تقد ) الرباءة  .ملمعىل مصري طلب الرباءة أو الرباءة ا

بدأ،  يث ا ملومن  ثال اللزتام تنبع ميكن أن ح رشطكشف متعواقب عدم الا بب فرض ا لمعني من  دم فع. س
شف عن  يذ الاخرتاع قد يؤدي إىل موارد لكا ية الزمة  لتنفورا شفاملطالبرفض ث يهتا عىل ذكل ا متد يف رش لك اليت  ع  أو تع

ها ها أو إبطا ليق نطا ق ية وعدم تقدمي معلومات . تضي بات فاك يةثإل حلصول علهيا ابلفعل ميكن أن االرباءة أو طلب إليداع  هلاأل
 .الرباءةيف ق احليؤدي إىل فقدان 

شف ويف يقني مالك رشوط ا متدةعندما ل ال يرىق إىل ا رشوط  مسـال تكون تكل ا ية من  ل رشوط املوضو عا ل
ية الاخرتاع للحصول عىل براءة أو  تصةل بقا بلا ية مل تصل إذ . ىل براءةالطلب للحصول عمودع هلأ بعض رشوط تميكن أن 

تلفة، مبا فهيا تكل الواقعة يف  يات قانوية  شف بآ خما ن ل تلفة، وقد يكون الغرض مهنا هو رصد ظل أنظمة لك ية  خمقضا لواحئ ئ
نة ية نظام أو ياق ماسـف يف ِنصُمسلوك غري  بني صةلد مبوصف العالقة  وميكن. أو إنفاذها معيأو عقود  بني  وئقضا

ية مل ياق هلاأل شلك ما عن حيث يكون الاخرتاع حامل الرباءة ، آخر قضايئنظام أو سـامرسة حقوق الرباءة يف  بانجتا  ً
يح وميكن . نصفملاسلوك غري لا نظر إىل رفض  بطريقة أخرى يه صةلالضتو  قضايئ ظل نظاميف أو إبطاهل حق الرباءة لا

باره  ثال لقوانني أخرىًشالكعتاب شك ويلف يشء من . مت من أشاكل العقاب عىل عدم الا نوع ملا يات يف لهذا ا لن اآل
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ياسات رشُ ادلويل، وقد يكون من الرضوري إجراء دراسة أخرى لهنج لسـجدل ا نوط القانوية غري اخلاصة ابلرباءة لإنفاذ ا
 .من خالل نظام الرباءات

نة شف ا ملمكناريوهات ا لكي س
 

شف  ناريوهات ا تعرض ادلراسة العديد من  شات،  نا يل تقدمي أساس معيل إلجراء مزيد من ا لكيف  سـ ق يمل سب تس
نة سقة مع قانون الرباءات العام ومع ملمكا ثابت ادلويل طار اإلمت واليت ميكن أن تكون  بولا  :ييف معاهدات الو

يدية  • تقلندما تكون املعارف ا سابقةلع ية ا نا ية ا لجزءا وجهيا من حاةل ا ع لص  ؛لتقن

باره هو اخملرتع؛ • باره خمرتعا أو اب يدية اب نظر إىل صاحب املعارف ا تندما ميكن ا ت تقل ل عع ع ًل
 

يذمنشأ عندما يكون  • ية الزما ليك ميكن  تنفاملوارد الورا ً   الاخرتاع؛ث

متكني؛ • ية الزما من أجل ا ية ا شف عن املوارد الورا لندما يكون ا ً لفعل ث لك ع
 

نافع نفاذلاأو اتفاقات قوانني مبوجب عندما تؤثر الالزتامات  • ية عىل مل وتقامس ا  براءة؛طلب إليداع هلاأل

شف عن معلومات أخرى الزما مبوجب  • ًندما يكون ا لك ئة مبوجب عقود أو ة أخرىنالزتامات قانويع  لواحئشـ ان
لنظم ا  ؛نفاذت

يدية عىل وجه اخلصوص • ية واملعارف ا تعامل مع املوارد الورا نة موضوعة  شف  يات  تقلآ ث لل ي ك لل  .مع

نظر فهيا لسائل جيب ا م
 

شف  ية وا شفا لكجوهر نظام الرباءات هو ا هورالعرض مفهوم (فل اللغة يف ' براءة' هو أصل لكمة مجلالطالع ا
شوقد وضع قانون الرباءات ). اإلنلكزيية ها للكمجموعة من املعايري الصارمة  لها يف الف عن املعلومات، معايري   سـياساتمعق

ية حلقوق الرباءةمنح الرباءةإذ يقوم . نقانوية يف نظام الرباءاتالسس األو شف الاكيفلفعل واملامرسة ا بدأ ا لك عىل   كام ،م
بري من إاتحة نظام الرباءات عىل إعامل  يةكقدر  نولو جاملعلومات القانوية واإلدارية وا لتك هورن ، يف شلك للجم املفصةل 

رس َّناسق و ي مت شف بعض . م ية امرسةمن واقع املالرباءات، طلبات تكو تعلقة ابملوارد الورا ث، عن معلومات هممة  واملعارف م
يدية تخدام . لتقلا بات الرباءات لرصد ا شف يف  يات ا تخدم  سـو طل لك معل يدية تُسـ ية أو املعارف ا تقلاملوارد الورا واحامتل (لث

رشوع مها متلاك غري  ّ يفة الرصد يف نظام الرباءات ادلويل  ).ّمتلك نت و ظوقد  بحث عن بزايدةحتس ل إماكيات ا  علوماتاملن
تعلقة  .هذه املعلومات عىل اإلنرتنتوترد لرباءة اب ملا

ية توسلط ادلراسة الضوء عىل  شف و يفية معل ا كيف ية واملعارف تعزيز لكك تعلق ابملوارد الورا شف فامي  ثا ي لك
يدية نة يف القواحتاولويه ال . لتقلا ساق أحاكم  ناقد ملدى ا نظر بعني ا ي ا ت ل ية مع املعاهدات ادلوية، بل تركز نني المعل لو طن

ياساتِّوتفعل هبا تدمع ن قانون الرباءات أألنظمة عىل الطرق اليت ميكن  ية لسـمصاحل ا تفاعل بني املوارد الورا تصةل اب ث ا ل مل
يدية و  .َالاخرتاعات املطالب هبابني لتقلواملعارف ا

ية اجلوهرية يه  سأةل األسا كيوا سـ يدية من مل ية واملعارف ا تقلية وصف العالقة الرضورية بني املوارد الورا لث ف
ية األخرى نا ية، والاخرتاع املطالب به من ا حان لح نة . َ شف ا شة رشوط ا نا ملمكوقد غطت  لكم ثرية لوصف هذه ق كطرقا  ً

هذه الصةل أيضا نطاق أي وجيب أن يوحض . الصةل ًوصف أفضل  ،  ومدتهتتربط هبذه املوارد واملعارفالالزتامات اليت قد ل
شأ ويف  ية، وإىل أي حد ظل األنظمة ملنداخل بدل ا ية األ بالقضا تاكرية الالحقة ' خترتق'جنئ بهذه الالزتامات األشطة الا ن

بات الرباءات املرتبة علهيا تو بادئ العامة لقانون الرباءات طرقا أكرث حتديدا لوصف هذه الع. طل ًوتقدم ا ً مل القة، حىت وإن مل
رشط يدية تعرب عن الغرض من ا لتكن اصطالحات الرباءات ا ناد إىل قانون الرباءات و. لتقل يح أيضا ستميكن الا ضتو ل

شف  يذها أمعمبيَّنة بصورة كرشوط  شف عن املوارد : تنفأو  يا تعريف رشط عام  ثال، قد يصعب  يل ا للكفعىل  معل ًمل سب
تخدمة يف ية ا َالورا سـ ندما يكون اوميكن   الاخرتاعملث شف إال  تطلب ا بار أدق ال  ليذه من خالل ا ع لك ي خت ىل نفاذ إنفت

تاج الاخرتاع ناملوارد رضوراي إلعادة إ ً. 

سائل شف املعيناألوهرية اجل ملوإحدى ا رشط ا لكخرى يه األساس القانوين  ته ل اءات طلبات الرب مبعاجلةق وعال
نح الرباءات وممارسة حقوق الرباءات شف وجماالت ذكل ويطرح . مو تفاعل القانوين والعميل بني رشط ا لكأيضا موضوع ا ل ً
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ية األخرىاألنظمة القانون األخرى فامي وراء نظام الرباءات، مبا فهيا قانون  سائل القانوية وفامي ييل . ئالقضا نبعض ا مل
ية ا ياسا توا  : هذا الصددملطروحة يفلسـ

ته ادلور املمكن  • بإان بدلنظام ط ها يف جماالت القانون ل  الواحدلالرباءات يف ا يص واللواحئ و يلرصد العقود والرتا تفعخ
ية أخرى ظل أنظمةاألخرى ويف  يار القانون"ت وسوية قضااي القانون ادلويل اخلاص أو ،ئقضا شأ " ختا تناليت قد 

سري  ها تالالزتامات املرتبة عىل تفعن  ية  أنظمةظل عدة يف تطبيقالعقود والقوانني و نفاذ  يف للبتئقضا ية ا لرشو ع م
ية يدية /ثإىل املوارد الورا تخداهمالتقلاملعارف ا شـهئا سـوا  ؛َمنخارج 

ب • شف، وبصورة خاصة ا تيعة الالزتام اب لك عب ثال ًاره أساساط ساعدة عىل رصد الا ية ا ية  شفا ية لضامن ا ت آ مل بغ ل مل ف
تعلقة ابلرباءات أو رشطا ًللقوانني واللواحئ غري ا ثالمل تضمن الا ت   ؛مي

بل اليت  • ياقه من  بفضلهاتيراعي قانون الرباءات واإلجراءات املربطة به لسـا تاكري و شاط الا سـظروف ا ب ال  ممالن
ية مودع الطلب للحصول عىل براءة ميت بصةل إىل هليمي الاخرتاع ذاته وأ  ؛تق

ية أن تفرض  • يهنا طناحلاالت اليت ميكن فهيا لإلدارات الو ية أو نيف قوا يةئرشوطا إدارية أو إجرا ية عىل  عموضو فإضا
سارية عىل إجرا لبات الرباءات يف حدود املعايري القانوية ادلوية ا ل ن بادئ طل ملءات الرباءات، ودور القانون وا

ية الفكرية يف هذا املضامر تعلقة اب مللكالقانوية ادلوية غري ا مل ل  ؛ن

يزي القانوين والعميل  • ية للرباءات واملعايري ) يف حدود اإلماكن(لمتا رشوط اإلجرا ية أو ا ئبني اإلجراءات ا ل لشلك
بل ية احلصول عىل براءة و ية أل سـاملوضو هل يزيع مت حتديد الانعاكسات القانوية ذلكل ا  ؛لن

هوم  • ثل  يح انعاكسات قضااي  مفتو م شأ"ض تعدد" ملنبدل ا شموةل بأنظمة  ية ا تعلق ابملوارد الورا مفامي  مل ث  األطراف ةي
شف يف  ياق رشوط ا نافع وإنفاذها يف  نفاذ وتقامس ا ناجه إلرساء رشوط ا تلف ا نافع، و لكنفاذ وتقامس ا سـ مل ل مل خم مل لل

نفاذ ونظام الرباءاتالرباءا تعلق اب تويق فامي  تدوين أو ا يات رشوط ا ناسق بني آ لت، وا ي ث ل ل ل  .لت

يحمنأيضا وال بد  ميه من يه مسأةل أخرى  ض تو عن طلب الرباءة مودع أفعال اخملرتع أو تنظما جيب رصده أو 
شفطريق رشط  تخدام  – لكا يةالفعيلسـالا يدية /ث للموارد الورا تخداهما مبا فهيا (لتقلاملعارف ا تاكريةسـا ية الا بيف ا ، )لعمل

ياسة ُوقد يكون ما ت. الرباءة يف حد ذاتهطلب إيداع أو  بحيث أو هو يف هذا املضامر لسـعىن به ا سلوك ا ية ا لرش ل ع
تغ تجاري اذلي  سـا يةيل يدية /ثل املوارد الورا بقة (لتقلاملعارف ا نرية منملسـمبا يف ذكل املوافقة ا أحصاب املعارف  ملسـتا

ية يدية أو املوارد الورا ثا سلوك). لتقل ثل هذا ا يل عىل  لويف هذه احلاةل، يكون لطلب الرباءة دور اثنوي يف تقدمي ادل . مل
تفاظ ابلرباءة يف حد ذاته طلب الرباءة أوبإيداع توقد يربط األمر  بقة (ح الا سـندما تكون املوافقة ا نريةملع نوحة ملسـتا مم 

ية الفكرية، أو مثال للبحث  شمل املواللملكولكن بدون سعي  تندما  بقة ع نريةملسـفقة ا شرتكة ملسـتا ية  نازل أو  م اتفاق  ملكت
يب أو  ترصف يفلغري ذكل من أسا ية الفكرية لا  ).مللكا

ناوها جدل  ية املطروحة يه املوضوعات اليت  سائل الر تمت ادلراسة مبالحظة أن ا لو يت سـ مل ياساتئيخت  ادلويل لسـا
يا ًاجلاري حا نة. ل يارات  تضمن  يويه قد  معت ياساتخ ية أو للسـ  رشوط ا يزي بني ا ثل ا شلك،  ل لمت ل توايت'م شلك أو ا حملا ' ل

ية  بقة اكيفوقانون الرباءات املوضوعي و يه املوافقة ا سـتصديق عىل األساس اذلي قامت  عل نريةملل ية املسـتا ل أو رش ىل نفاذ إع
ية يدية/ثاملوارد الورا نوتالحظ ادلراسة أن بعض املفاهمي والهنج القانوية اجلوهرية . لتقلاملعارف ا نقاش مل ُّ لاملطروحة يف ا

بار يداتسـياس، أو أهنا موضوع ختختضع بعد لال تجريب العميل،  الرمسق  يذ وا بكرة  ل، أو أهنا ال تزال يف املراحل ا للتنفمل
ها  ًياحتليال حتليلوذلكل ال ميكن  متر، ويس  ،بوناء عىل ذكل. قطع نقاش ا سري ا لفإن ادلراسة مقدمة  ملسـ ل لتي ية بأي َّ صتو لل
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