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  ملخص عملي -  2و1 العاموامللكرباءات الدراسة حول 
  األمانةمن إعداد

يا ثهذه الويقةيضم مرفق  .1 ًملخصا  رشوع ، العامواملكلرباءات الدلراسة حول  معلً ية الفكرية م أعدت يف إطار  مللكا
ً العام فضال عن واملكلرباءات لً وتضم عرضا لوأعد هذه ادلراسة مجموعة من اخلرباء). CDIP/4/3/REV( العام واملكل

ياانت عدد من ية وآرباءاتقانون ال العام واملكل فامي خيص العالقة بني  اخلاصة بلك بدل عىل حدةلبا ليات اسرتجاع طن الو
ية  .ملعناملعلومات ا

ية اب .1 نة ا نإن ا ية الفكرية ملعللج مللكية وا لتمن

يمدعوة إىل  ًط علام ابملعلومات الواردة يف حتأن 

تقريرمرفق  .ل هذا ا

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                 

بو أو ادلول األعضاء فهيا  1 يس ابلرضورة عن وهجات نظر األمانة العامة للو نظر الواردة يف هذه ادلراسة عن آراء أحصاهبا، و  يتعرب وهجات ا  .لل
تاذ حمارض   2 بس، وهو أ يد جريميي  سـأعد اجلزء اخلاص ابلرباءات واملكل العام من هذه ادلراسة ا فيليسـ ية الفكرية ل بحوث ا هد كوين ماري  مللكيف  لمع

تحدة ندن يف اململكة ا ملجبامعة  منوي. ل بعد ا لتأما اجلزء اخلاص اب ية واخلربات، فأعده لك من: ل  :طناملامرسات الو
يا  )أ (  نولو نة العلوم وا يذيني مبد بري املوظفني ا ندا،  يد ملكني  جا تك نف لب يت ك ي لسـ سـ جبيف برتوراي  The Innovation Hubل يا،ي  يقنوب أفر
ية الفكرية جبامعة حلوان واحملايم ابلقاهرة، مرص، )ب( ميي  هد اإل تجاري واملدير العام  تاذ القانون ا سام الصغري، أ يد  للملكوا قلللمع ل سـ ح  لسـ

يا أ )ج( يفو جار تو ر يد أر سـوا نج سـ يسـ ن يا،Universidad Externado de Colombia  سـتاذ جبامعةل  مبيف بوغوات بكولو

يدة )د ( يا، لسـوا يف بأوكرا ية الفكرية يف  ية وا بحوث ا هد ا يك مديرة  نا أور نا اب نأو ي لعلم ل ل ي كي فل مللكل  مع

يد اكًوأخريا )ه( ية K&S Partners كتب حماماةمب ئرييس، رشيك الب جابرايللسـ، ا ية الفكرية جبرجاون بإقلمي العامصة الو تخصص يف شؤون ا ن ا طمل مللك
ند  .لهاب
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 املرفق
 :معيلملخص 

ياان ً العام فضال عن عدد منواملكلرباءات لتتألف هذه ادلراسة من عرض ل  فامي خيص  اخلاصة بلك بدل عىل حدةتلبا
يات اسرتجاع املعلومات قانون الرباءات العام واملكلالعالقة بني  ية وآ ل الو يةطن  .ملعنا

سم األول ندرج هذه ادلراسة يف إ، اآليت ذكره2.1 لقوكام هو موحض يف ا يابة عن ت  تعددة اليت أطلقت  بادرات ا نطار ا مل مل
ية  نظمة العا ملا بو(ة لملكية الفكريلمل بادرات) يالو ها مبعزل عن هذه ا تعاطي  تعني ا نكني وال  ملعىل يد خرباء  ل ي  .معحم

تاجئ ادلراسة فامي ييل  :نوميكن رسد 

ياتعىل الرمغ من  يعة بتوفر األد ته القانوية يف املكلطب حول  ن العام وو ية الفكرية، إطارضعي  املوضوعهذا يعترب مللك ا
هد وشري يحديث ا تعلقة مل يف الغالب إىل الع قد هذه ادلراسة يف وقهتا ويه رضورية ألهنا  وتأيت .حبق املؤلفملسائل ا

تواها كأساس التعني تخدام  حمطاحمني يف ا يل اسـ شات و نا حتل للمزيد من ا ق تعددة مل ا عىل املعقدة املطروحة هبومللقضااي ا
بار أن ادلور اذلي يقوم به  تلفجمال العام يف املكلعتا نولويج  تاكر ا خي الا  ؛حق املؤلف عن نظريه يف جمال لتكب

ناك أية  بدو أن  هوال  شري إىل وجودي يات  تأد ية ب بوت سـبب عالقة  نفاذ بني القاطعللثقابةل  الرباءات  إىل املعلومات حول لا
تاكر العام و أي شلك من أشاكلاملكليف  سني  للعاقل يتجسدومع ذكل، .  أو اإلبداعب الا حتسالمة الافرتاض بأن 

تعرف ع نفاذاملكلىل املعلومات يف لوسائل ا نفع عىل اكفة  إلهيا من شأنه أن يل العام وا تاكر، ولو أوساط رشاحئلعود اب ب الا
ساعدة  سابقت الفاشةلالقضاء عىل احملاوالعىل ملاب ية ول يف ا شالكت ا ن حلل ا ية  تفاديعىللتقمل تاجئ ج ازدوا بحث يف ا نا لل

نفاذ ميكن الافرتاض بأن، ًفضال عن ذكلو.  العاماملكل اليت آلت ابلفعل إىل رس  لا عىل مزااي ينطوي  العام املكلإىل مليا
ية  توفر فإضا لنظرا  ية وياسلق اسـبلً شاهبة؛لتقن اليت حتل الصعوابت ا ها الحقا يف مواقف  مميكن  ً  تطبيق

سم املعلومات اليت  تجا ، العاماملكل آلت إىلتتو بارها  ً اب ن مت ائص جتعل من  نظام الرباءات، بعدد من اخلصيتفرع عنع
تعرف علهيا والوصول إ هل ا لا  :إىل اآليت ويرجع ذكل . يف العموم من املعلومات األخرىلهيا أكرثلس

ًق املربطة هبذه املعلومات رمزاحتمل الواثئ "1" يف ادلويل لرباءات الاخرتاعمرشوع مبوجب ت ها لتصن ا جيعل ما 
ها األسايس  ،عتقرتن مبوضو

مترار تزتايد و "2" بالغاتسـاب شأنن عن القواعد القانويةلا سريهاال معاين واثئق ب  ثرية للجدل و تفرباءات ا  تنرش كام مل
 ،نرتنتعىل اإل

مترس يف جمال يتسـىن  حىت الرباءة الاخرتاع بطلبمثة رشط قانوين يقيض ابجلودة يف وصف و "3" ملتخدم ا للمسـ
يهل شغيق الاخرتاع  تب  ،ً عىل األقل نظرايبتط

تعرف عىل واثئق ت رباءاال لفاحيص ميكنو "4" ند هب ورةذكامل الحقةيف الواثئق الالقدمية اءات رباللا عا، وذكل 
بت هوةل بني اخرتاع وآخر؛درتف الاخرتاع وجدة يف لا هور ابلربط  سمح  سه، ما  بللجم  يس

بة يف تصمميويزتايد الوعى  ية الرا نا غخصوصا دلى ادلول ا مل يانةً يل الوصول إىل ص و يةاللتسه نظام   األجل منهترباءات 
يس دلهيا  العاماملكلوغريها من املواد اليت تدخل يف  يف ابلرضورة ابع طويلل، ويه دول  تويق التصن يف  ثرباءات وا ل

ها؛ لالالزم 
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تعاون يف تطوير جمال براءات  يب أي إطار قانوين دويل يف الوقت الراهن  للو بارها يغ  يف حد ًاموردعتاملكل العام اب
متزي بهملشجع من ايبدو  ومع ذكل، .اذاهت تعاون بني ت ال منهذا اجمل يما  ليد راخس وهو ا يدين اإلداراتقل لصع املاحنة عىل ا

ميي تخدمنيد من شأنه أن يعم ابلفائبراءات املكل العامومبا أن هدف تعزيز . قلالوطين واإل نظام ملسـة عىل اكفة ا رباءات الل 
تاكر، األفراد يف أوساطاكفة و يقنه فإب الا يد  حتقيس  هدف ببعل ياب ل هذا ا هذه الغايةأي غحىت يف   .لإطار قانوين دويل 

ياجنوب أ  :يقفر

نوب أيبحث هذا ا تعامل رشيعات جبجلزء من ادلراسة يف الوضع  يف  يا وحتديدا،  تفر ت ك ً  املكل مع معلوماترباءات اليق
سجةل الرباءات تؤولالعام ومىت  تطرق ادلراسة ابإلضافة إىل ذكل،.  العامكل املإىلمل ا نقاشات املعارصة ت  لإىل بعض ا
بةرباءات الحول دور  بحوث املموةل ل لنسـاب لتاجئ ا يان ًحكو ية م ية و من وا تمن جنوب يف  الرباءات ينص قانونو.  العاماملكللت

يا لعام أ شأن رشادية واحضةعىل خطوط إ 1977يقفر سجةلالرباءاتب للغاية   ة أي إذ تؤول. العاماملكل اليت تؤول إىل مل ا
سج بت كل املإىلةل مبراءة  نقيض الرباءة يف حال عدم دفع. حصة الطعن يف تكل الرباءةث العام إذا  تجديد تكام  ل رسوم ا

ناع مراعاة احلق يف اسرتجاع الرباءة مع( ـي أجل )  غري مقصودادلفععن  متإذا اكن الا نصوص الية ا بهنالرباءةينهتأو  ملفرتة ا
رشون عاماعلهيا ً ويه  ياب أي مواضع متديدغ وذكل يف  بول هبا ن القانوية  الفرتة هذهلع   يف الرباءاتكفرتة محلاية ًعامة ملقا

نوب أ ياجقانون  نابع. يقفر ية الفكرية ا لونص اإلطار القانوين  نةللملكي ية يف  بحوث اليت متوها احلكومة وا ج من ا منل ب ولتل
يات أ يا عىل آ لفر يل إلجياديق توازن بني  سج ا هور إيل هذه الرباءات فاذن أو  العاماملكلأو رباءات التل نابعة من مجل ا لا

ية بحث وا منا نظام مثةًوعامة، . لتل نفة الب حاجة إىل تعزيز الوعي  ية العمل ابملعلومات ا ملصرباءات و  مع مضن الرباءاتكيف
 .قلمييةاإلبادئ ملاالرتكزي عىل 

 :مرص

ًويعين حتديدا . نية األخرىاألنظمة القانورباءات املرصي عن نظريه يف ال العام يف نظام املكلمصطلح خيتلف معىن  ال
شخص أو مجموع يس  ية والاخرتاعات اليت  ل األفاكر واملعارف والعلوم واملعلومات ا لن ية ملنظمة أيلتق . علهياملك حقوق 
يه يع احلصول عىل ،علو شـىت الطرقاملكلاليت آلت إىل  املوادللجم حيق  ها  تغال تخداهما حبرية وا ب العام ال سـ ية . لسـ بغو

ية الفكرية املرصية املكلسـيع دائرة تو ياسة احلامكة لقوانني ا مللك العام، الزتمت ا رباءات ابحلد األدىن من الصوص خبلسـ
ناءات  تغالل اكفة الا ية ا ية الرتبس  نصوص علهيا يف اتفا ثمعايري امحلاية ا ي سـتق سـ بغ يداتمل نصولتقيوا ص علهيا يف هذه مل ا

سريها ية و تفالاتفا نصوص علهيا يف املادتني مل يف ضوء األهداف واق ية8 و7ملبادئ ا يق مصاحل ادلوةل،ق من الاتفا  .لتحق 

بىن قانون  نظر الرمسي يف مناذج الرباءاتتوإذ  ية الفكرية رمق لالرباءات القدمي ا قد اكن  2002 للعام 82مللك، فإن قانون ا
نظر اجلوهري يف نص للمرة األ تعد.  هذه الامنذجشأنلوىل عىل ا تطلب هذا ا لو بريا يلي نا   ً ك ً يف همارات العاملني يف حتسي

بحثالتب مك يام اب سـىن ا يا حىت  نولو لرباءات وكذا تزويد املاكتب اب لقت ج يتك ية  حول املالمئل سابقةلتقن ا تلف لا خم يف 
ية نولو جاحلقول ا يه، . لتك نظر اجلوهري يف  يعدعلو ياالرباءات مناذجلا نولو نطوي عىل  ج اليت  تك يال تت ً جديدة محال  ثقً

تب ع يا حتدايت جديدةبيولتفرض حامية او. رباءاتالمكىل  جنولو ثال. تك هم  ًمفن ا م تب الرباءاتمل سخة وجود  ملك  ن 
يةإ ية،نلكرتو شوف ا سل  تأكد منحىت  لتسلللك لسـىن هل ا يةوجود يت ندسة الورا ية محلاية اخرتاعات ا ث الظروف املوا ه . لت

ية الفكرية  سخة إالطلب أن  مودع عىلمللكومع ذكل، ال تفرض قوانني ا نسمل  ية من ي  األحامض تسلسل كشوفنلكرتو
نووية  .لا

ية الفكرية املرصية أعىل مراتب وتكفل شفمللك قوانني ا شف طلب اللزم مودع ُ يف شؤون الرباءات إذ ت العلينلكا لكاب
تخدام الاخرتاع بأفضل الوسطريقةأفضل عن الاخرتاع ب بري يف هذا املضامر اب متكن ا سـ حىت  خل مكنة املعروفة ملائل اي

 .ملودعه
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نطوي الاخرتاع عىل اكئن  ندما  يو يقع توافق والقواعد قد شف عن هذا الاكئن بطريقة  تعني عىل مودع الطلب ا ت،  لك ي
ية تعرف عىل.  املعروفةلعلما للوشمل ذكل املعلومات الالزمة  شاء ي تخدامه وكذا إ نه وخصائصه وا ن تكو سـ قابةل مزرعة ي
بحث العلمياتعرتف هباليت  اتتربخملا خمترب من يف للحياة تعلمي العايل وا ل وزارة ا ست يذكر و. ل ية  تربات الو يأن ا ن لخمل ط

نات  يا املالمئة واملعدات الالزمة للحفاظ عىل الاك نولو ئهزة اب جل تك يقةلجم ندما يكون الاخرتاع . قادل عابإلضافة إىل ذكل، و
يقن ئعبارة عن اك تعلققد شف عن الاكئن القادم من اخلارج ت طور خارج مرص، ال توجد قواعد واحضة  دلى لك اب

متكن من  ياةوضع مزرعة تسلطات امجلارك حىت  هذا الاكئن يف أي مركز من املراكزللحقابةل  يةل  يةطن الو ويف . ملعن ا
بقى  باتتالهناية،   .  معلقة لردح طويل من الوقتلطلا

ية حماربة  نة بغو يةصالقر يولو جا نطوي عىل مزرعة لب نص القوانني املرصية عىل أنه يف حال أن الاخرتاع  ي،  يةت جيولو  أو ب
ية أ يوا نمادة  يدياملعارفو عىل ح ناع وأالزراعة  وأة يف جماالت الطب لتقل ا ييئ عىل يدوية، أو لا احلرفة أو لصا بمرياث 

تج أو املعرف هذايتعني عىل مودع الطلب احلصول عىل مصدر، أو ثقايف ية  املرياثة أوملن ا  . عبوسائل رش

سوق ال طلباتوتوفر  ية ا لرباءات املعلومات الالزمة لضامن شفا ية حيالف تال شلك اليت  رحتاكاخلاضعة لال الرباءاتضع و
شوراتوميكن احلصول عىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات من خالل .  العامًجزءا من املكل توفر .ملنا  يف  الواثئقتكام 

بحث عن  وجدير ابذلكر.الرباءاتمكتب  يل ا ياانت  شاء أية قواعد  ل أنه مل يمت إ ه ب بولتسن بات ا ملقا ةل وغريها من لطل
شودة تعلقة ابملناملعلومات ا ياانت تكل تتواصلومع ذكل، . رباءاتلمل ا شاء قاعدة ا هود إل ب ا لن تعاون مع جل تبلاب  ملكا

بواألورويب  شالكتملحوظ،ما لتأخري  Patent Gazette إصدار جمةل وتعرض. يللرباءات والو بب يف بعض ا مل   .تس

ية احلفاظ عىل  ية الفكرية املرصية عىل أنه حال املكلبغو نص قوانني ا مللك العام،  ها رشوط ت تنقصيل براءة اخرتاع  تسج
ية يب عهنا رشوط أ هلاجلدة أو  شطب الرباءة تغ ية  ل، مفن املمكن رفع  نظام القضايئ املرص. رباءةالهذه قض متزي ا لولكن  ي ي

ية نا ية وا تلف عن نظريهتا يف احملامك املد تصاص احملامك اإلدارية  يعة وا ية  ئابالزدوا جل ن خت خب ية . فطج يه، فإن  قضو تعديعل  لا
ية ال تعطل نا ئأمام احملامك ا بطالنجل ية ا ل  يح قض يعة املزدوجة . حصاملرفوعة أمام احملامك اإلدارية والعكس  لطبوخامتة القول إن ا

تلفةاي قد تؤدي إىل قرارللنظام القضايئ املرص ناسقة يف احملامك ا خملت غري   .مت

يا  :مبكولو

يادلراسة أثر نظام الرباءات واملكلحيلل هذا اجلزء من ا يا يف كولو نولو تاكر وا ب العام يف تطوير العلوم والا مب جل وقد . تك
ياسة عامة  شأنيفسـبدأت احلكومة بإعداد  ية وتعزيز  ألهنا هتدف إىل إضفاء امحلاية الفعاةلل هذا ا شطة اإلبدا ع عىل األ ن

تخداهما ية وا تطورات ا سـالوصول إىل ا ن تطورات  ،لتقل  وتمكن . العاماملكلاملوجودة يف واثئق الرباءات ادلاخةل يف لويه ا
ية يئيسـاألهداف الر ية الفكرية وتعزيزه كآ تخدام نظام ا تاكر واإلبداع من خالل ا يع الا بادرة يف  هذه ا لة  سـ ب شج مللكمل تل

 . األعامل وإجياد الوظائف يف ادلوةللتطوير

بلوغ هذه األهداف،  ياأحرزتلويف إطار هجودها  تعلقة برباءات إدارة يف جمالً تقدمامب كولو   العام املكلمل املعلومات ا
تخدام نوطة بذكل واب ية ا ياانت احلكو سـوتعزيزها، ابللجوء إىل ا مل م تدريب عىل وسائل  لك تخدام لا اءات بنوك الربسـا

بحث ف تقدموعىل الرمغ من . هيالوا بري اذلي تودل عن هذا العمل، اكن تعزيز لا ثل ملا يعرف ابألدوات لك ا تخدام األ مالا سـ
يا ية غري اك نولو فا ج هود إذاومن الرضوري .  ًلتك يد ا يات وتو جلتعزيز الاسرتا ح تخدام ا تيج متخض عن ا سـحىت  ملعلومات ي

يامودل نولو ج  يا جديدة أتتك نولو سني ا جو  لتك  .جودة ابلفعل املوتحت

ية كام  مههم قطاع األعامل والقطاع األاكدميي أ نفاذتف تخداهما لا ناعة واملعارف يف لصاحلسـ إىل املعلومات وا ية ا لص  تمن
يا تخدم هذا املصدر. مبكولو ثل يسـومع ذكل، مل  ثم من املعارف عىل الوجه األ سارة ميوهو ما  شك  خل مبا ال يدع جماال  لل ً

 .نايملمن دول العامل ادوةل يف 
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ـي هذه ادلراسة إىل أن عددا ملحوظا من الواثئق  ًو ً يا تنهت ية يف كولو با من يل املكل قد آلت إىللتق ل العام ولكن ال يوجد د
تخدام املعلومات الواردة فهيا  بت ا سـعلمي واحد  ها يث تغال لأو ا تية تطوير سـ يابغ جنولو  جديدة يف قطاع األعامل تك

رش  ،وذلا. طاعني األاكدميي والعلميالقو يات جديدة  متع وتطوير اسرتا ية يف ا تو مترار عىل طريق ا هم الا لنمن ا يج ع تل جمل سـ مل
ية  ية مهأ نولو تغالل هذه األداة ا جا لتك تصادية يف سـ تلف القطاعات الا تاحة  قا خمل  .ادلوةلمل

يا  :نأوكرا

تخدام مصطلح  بحوث اجلارية ال سـهتدف ا يالرباءات يف جمال"  العاماملكل"ل نا إىل  حتل يف أوكرا توى تطور ي  املكلمسـل 
رشيعالرباءات قانونالعام يف  يل ا لت و ياتحتل نظام تة املربطة هبذا األمرن األوكرا تداخةل  يع ا ل واملوا مل الوطين  الرباءاتض

تعلقة ابً  العام وأخرياوجماالت املكل تاحة للحصول عىل املعلومات ا تعرف عىل الوسائل واألدوات ا ملا مل  .رباءاتلل

رشيعات األ نقل مواد التتقيض ا ية  ية احلا ملوكرا ب ل ية إىل املكل العامن نا عية ا لص ين األوكراين د وخيضع هذا األمر للقانون امل.لك
رشيعات بحث قواعد عامة . قانون الرباءاتخاصة يف  لتو يةللوحيدد ا نا ية ا عنقل مواد ا لص من  ( إىل املكل العاممللك

يةالاخرتاع براءات  نا نفعة ومناذج  عومناذج ا ص ية، مبوجب وحدود) مل  . القانونلعملهذه ا

بحث  نظام لويضم ا ترصة  لخصائص  يلكه وأهدافه،رباءات الوطين يف أوكراالخم هيا و  الرباءات كام حيدد طرق تطوير نظام ن
نظام تاكر يف ادلوةللووقع هذا ا ية الا ب عىل   .تمن

هم مصطلح تالف  بحث إىل ا فوخيلص ا خ باره "  العاماملكل" ل يا اب تيف أوكرا تخدام ً حتديداعن تاحةسـفرصة ال . ملاملعلومات ا
تعلقة ملوشري املصطلح إىل املعلومات ا تاكر والعلوماطشنومصادر املعلومات يف رباءات ابل ي بقويف ضوء . بي الا ، سـما 

ـي يبدو من بد هيا بحثل يني يف ا ل الرتكزي عىل بعدين أسا تحديد املعاير للمواد اخلاضعة ل) 1: (سـ تعلقة  بالقضااي ا قانون مل
تعلقة مبو) 2 (، العامكليف املاملواد  دخول هذهن ورشوط امحلاية القانوية ورشوط اءاتالرب  الرباءاتعلومات ملالقضااي ا

تاحة جماان ية ا ًوغريها من املوارد املعلوما مل  .ت

تعلقة اب ية واملعلومات ا بحث عرضا للمصادر املعلوما يه، يوفر ا ملو ت ل باهتارباءات ولًعل ثبل إ تاحةسـ  للوصول مل والوسائل ا
يا ويوفر املعلومات اخلاصة اب. إلهيا يالك املوجودة يف أوكرا نكام يعرف ا تاحة ومصادر املعلومات األخرىلرباءاتله تعلقة مل ا مل ا

ية الفكرية  تاكري والعلميومللكاب شاطني الا باليت تؤثر يف ا تطالع للرأي حول . لن بحث الضوء عىل ا سـكام يلقي ا  ل
ية املرتامكة نظام الرباءات األوكراين،يف ه  بحتفاظالاو، مت إطالقه الرباءات املعلومات يف جمال ت وكذا املوارد املعلوما

هود لقلب العالقة بني. ابخلارج يص بعض ا جلومت  متع ونظام ختص الرباءات  دخول والسـامي يف جمال األوكراين الرباءاتجمل ا
 . العامإىل املكل

ند  :لها

 :ينظر هذا اجلزء من ادلراسة يف اآليت

يع اليت تواملصطلحات املربطة به"  العاماملكل"عرض ملصطلح  .1 تعرف عىل املوا ند وكذا ا ض يف ا ل قد تدخل يف له
 . العام املكلجمال

ندالرباءات نظام يف  العام املكلتأثري  .2 ندي الرباءات بعض األحاكم اخلاصة يف قانون -يلها  1970عام للها
تعلق ابملكل شف ملا  .العلينلك العام وا
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رشي .3 نواملكل بعض أبعاد حتمكاملقرتحة اليت عات القامئة ولتا يولويجع لت العام اك يدية وحلبا امية لتقل واملعارف ا
ية با ناف ا تاأل ن  . والفللكورلص

نداملكل فوائد توفر املعرفة عن .4  .له العام اب

يع واملعلومات .5 تاحة للوصول إىل املوا تعرف عىل الوسائل ا ضا مل تاحة عن املكلل  . العاممل ا

6. 

 . العام املكل إىلالرباءات موضوع دخولية كيف

ندالرباءاتبني نظام ي يربط ما اذلعنرص الرباءات اخلاص  .7 يولويجله ا نوع ا بي وا لت يدية اليت املعارف /ل لتقلا
رشيع و ها ا لتيفر رشيعكذكل ض ندة املقرتحاتلتا  .له يف ا

رشيع املقرتح  .8 ها عىل نظام حول لتا يدية وو قعاملعارف ا نديالرباءاتلتقل بذ.له ا يدية ةن  لتقل رسيعة عن املعارف ا
سجةل وغري ا ملا يةيه سجةل ومل نسم إما اب لعلت نديالرباءاتأثرها عىل نظام كذكل  و،رسيةلا أو ت  .له ا

منوي .9 بعد ا لت ا نظام ل نداملكلورباءات الل   .له العام يف ا

تعلقة ابملكلووادلراسات اإلفرادية األحاكم  .10 ية ا سائل ا ملا لعمل ندمل   .له العام يف ا

 ]ث والويقة املرفقهناية[

 

 

 

 

 


