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  العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة بالرباءات يف اإلطار القانوني متعدد األطراف

 مانة األمن إعداد

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

تعلقة لرباءات  .ملمواطن املرونة ا

نة من األمانة أن توفر معلومات عن تY املوضوعات األربعة، وأن تدعو ا`ول األعضاء إىل اإلدالء  .2 بت ا للجو طل
سطس 31بتعليقاهتا يف موعد أقصاه   .2012غ أ

توبر 3ويف  .3 يقات الواردة من ا`ول CDIP/10/11ث، صدرت الويقة 2012ك أ تضمن مجR أمور مهنا ا تعل اليت  لت
 .األعضاء

ندا وتلقت األم .4 ية من  يقات إضا كانة   .ثترد يف مرفق هذه الويقةوفتعل

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .5 للجإن ا
 .ثملعلومات الواردة يف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذu املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
هدف هدفا هدفا هدفا     للللا

ية الفكرية  ية وا ية  نة ا شت ا مللك5 من ن للج لتق نة(ملع تاسعة ) للجا شأن مواطن املرونة البر5مج ليف دورهتا ا ية بعمل  مللكيف نظام ا
نةاملقرتحةديدة اجلعنارص لا –الفكرية  نة  ثا للج يف ا`ورة ا تعلق لفقرة ). CDIP/9/11 ثالويقة (مل  Mج(2يوف ( Yمن ت
ية الفكرية  (ثالويقة شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكبر5مج معل  نارص جديدة –ب نةع  نة  ثا للجاقرتحت يف ا`ورة ا مل ُ( ،

نة عىل  ية عىل قامئة مواطن للجاتفقت ا تا يقات  بأن تدعو األمانة ا`ول األعضاء إىل تقدمي  ك تعلقة  األربعةاملرونةتعل مل ا
ب� يف جمال مواطن املرونة املذكورةمن عوة تY ا`وردا عىل . لرباءات شأن جتربة ا تايل  هام ا ندا اإل بو، تقدم  لالو ب ل ك وقد . سي

هام  يقات يف وقت الحقُدون اإلخالل مبا قد يقدمسأعد هذا اإل تجربة بني ا`ول األعضاء . تعل من  هدف هو تقامس هذه ا لوا ل
ية نظامت غري احلكو ية وا نظامت احلكو بو وا موأمانة الو ملم مل  .ي

يقات يقاتا يقاتا يقاتا     للللتعلتعلتعلتعلا

بعاد نطاق  .1 با�تستا ندية حمكت احمل: )ي من اتفاق تربس27 املادة (اترباءوجب ال من امحلاية مبلنا يا ا لكمكة ا لعل
ندا لكية هارقضية ( ندي(كفارد ضد  ياةبأن ) SCR 45 4 [2002]) الرباءاتلشؤون  لكاملفوض ا يا حلأشاكل ا ال تدخل لعل ا

شأن الرباءات ندا  بيف نطاق تعريف ªخرتاع مبوجب قانون  يا مبوجب . ك ياة ا نع حامية خال» أشاكل ا لعليد أن هذا ال  حل مي ب
ندا، ميكن حامية . الرباءات بكويف  ناف ا ناأل ية اجلديدة عرب قانون حقوق لص با�تتا نتو`ي ا لسـ  .م

تعلقة حب .2 بعادها منملمواطن املرونة ا ستامية ªخرتاعات املربطة لربامج احلاسوية مبوجب الرباءات أو ا ب  امحلاية  تYت
ية  ):ي من اتفاق تربس27املادة ( نا ست حبد ذاهتا موضوعا للحامية من ا ندا  حإن الربامج احلاسوية يف  ل ي ك ولكن إذا . نالقانويةلب

ي نولو شلكة  تاكري جديد  نولو± ا يل الرب5مج عىل حاسوب إىل حل  جأدى  تك ملتك ب نرصا مغريا ةتشغ ع، فإن الرب5مج يعد  ُ
ية  نولو جيعة ا لتك نفصال يف طلب حامية احلاسوب . للحاسوب كلكللطب نرصا  يس  مويف هذه احلاº، فالرب5مج  يل (عل لد

تب الرباءات  يس حبد ذاته أهال للحامية مبوجب الرباءة ). 16.03.02مكممارسات  ندا  يه، فإن بر5مج حاسوب يف  لوناء  ك عل ب
نرصا من اخرتاع أهل للحامية لرباءة ٍولكن ميكن أن يكون  ٍ  .ع

ية أو عدم  .3 نا يق العقوت ا ئاملرونة يف  جل بق ): ي من اتفاق تربس61املادة (تطبيقها يف إنفاذ قانون الرباءات تطب تطال 
ية يف إنفاذ قانون الرباءات حبد ذاتهكندا  نا ئالعقوت ا ية يف حاالت الغش . جل نا ندا العقوت ا بق  ئوال  جل ك  75املاد�ن (تط

ية مبوجب الرباءات )  من قانون الرباءات76و نظام األدوية ا ثال  ª حملمويف حاالت عدم ل  من 76.1املادة (مت
 ).الرباءات قانون

تعلقة ألمن اليت .4 تدابري ا ملا يد حقوق الرباءات ل يه (تقي قد تؤدي إىل  نناءات األª"علما يطلق  مت ث  73املادة ") (يةسـ
نووية ): يمن اتفاق تربس سالمة ا ندية  نة ا ندي للرباءات بإخطار ا ليقيض القانون ا لل لكللج تاج قبللك تعلقة بإ ن حفص براءة  م

تخداÈا  ها أو ا نووية أو  سـالطاقة ا شف العلين عن تتطبيقل بل ا لكأو  ووزير ).  من قانون الرباءات22املادة (Y الرباءة ق
سؤول عن قانون الطاقة ية، ا ملاملوارد ا نووية، خمول للحصول عىل حقوقلطبيع ٌ ا  .الرباءة املذكورة ل

ية  .5 تعلقة به، تكون Ï صR بأية آ يع الوÐئق ا يق، و لوجيوز للحامك العام أن يطلب اإلبقاء عىل رسية اخرتاع أو  مل مج تطب
 ). من قانون الرباءات20املادة (بر حرية أو ذخائ

 ]ثهناية املرفق والويقة[


