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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :أأبريل 2020

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة الثانية والثالثون

جنيف ،من  7اإىل  10ديسمرب 2020
تقرير جلسة تشاركية حول التطورات واخلربات احلديثة فيما يتعلق بسرية التواصل بني مستشاري
ِّ
الرباءات وموكليهم

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1مع ًال ابلقرار اذلي اختذته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) يف دورهتا احلادية والثالثني ،اليت
عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  2اإىل  5ديسمرب  ،2019حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير جلسة تشاركية عُقدت يف  4ديسمرب
 2019بني املامرسني وادلول ا ألعضاء حول التطورات واخلربات احلديثة فامي يتعلق برسية التواصل بني مستشاري الرباءات
و ُم ل ِوّكهيم .والعروض التوضيحية اليت قُ ِلدمت خالل اجللسة التشاركية متاحة يف الصفحة اليت يُفيض اإلهيا الرابط التايل:
 .https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50453و أأما النصوص احلرفية ملداولت
اجللسة التشاركية الناجتة ألي ًا عن أأدوات الويبو لتحويل الالكم املنطوق اإىل نص مكتوب ،فهي متاحة عىل:
.https://www.wipo.int/s2t/SCP31/SCP_31_2019-12-04_PM_1_mp4.html

العروض التوضيحية

وفد كندا
 .2أأقرت كندا بأأن التواصل مع احملامني خيضع حلصانة العالقة بني احملايم و ُم ل ِوّكه .ويف عام  ،2016بد أأ نفاذ التعديالت
املُدخةل عىل قانوهنا اذلي مينح حصانة ترشيعية ألشاكل التواصل مع والكء امللكية الفكرية .وهيدف هذا الترشيع اإىل حامية
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املعلومات املتبادةل بني والكء الرباءات و ُم ل ِوّكهيم عىل غرار امحلاية املمنوحة مبوجب حصانة العالقة بني احملايم و ُم ل ِوّكه .واحلمك
املعين هو البند  16.1من قانون الرباءات.
 .3ول ترسي هذه احلصانة اإذا تنازل عهنا امل ُ ل ِوّك رصاح ًة أأو مضن ًا (البند  .))2(16.1أأضف اإىل ذكل أأن حالت
الاس تثناء من حصانة العالقة بني احملايم و ُم ل ِوّكه ،أأو من الرسية املهنية للمحامني واملُو لث ِقني يف القانون املدين ،ترسي عىل
التواصل اذلي يس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف البند  )1(16.1من ( أأ) اإىل (ج) .وينص البند  )4(16.1عىل أأن حصانة
رصح هل بأأن يعمل وكيل براءات مبوجب
التواصل مع والكء براءات أأجانب س ُي َ
عرتف هبا اإذا اكن التواصل "1" :بني خشص ُم َّ
قانون البدل و ُم ل ِوّكه "2" ،واكن من املزمع أأن يكون التواصل رس ًاي '' 3" ،واكن بغرض الامتس أأو اإسداء مشورة بشأأن أأي
أأمر يتعلق حبامية اخرتاع ما "4" ،واكن التواصل يمتتع ابحلصانة مبقتىض قانون البدل ا ألجنيب.
 .4و ُأجري التعديل املذكور للأس باب التالية "1" :ألن احلصانة تسمح لل ُم ل ِوّك بأأن ُُيري مناقشات اكمةل ورصحية مع
مستشاري الرباءات؛ " "2و ألهنا تؤدي اإىل زايدة الثقة بني امل ُ ل ِوّكني واملستشارين ،وهو أأمر ابلغ ا ألمهية للرشاكت الصغرية
واخملرتعني اذلين قد ل يكونون ابلرضورة عىل دراية بنظام الرباءات وغالب ًا ما يعمتدون عىل ا ألرسار التجارية؛ " "3و ألنه ّكام
زادت املعلومات اليت يُ ِلقدهما امل ُ ل ِوّك اإىل وكيل الرباءات ،اكنت املشورة اليت ميكنه احلصول علهيا أأفضل .ونتيج ًة ذلكل ،سزتداد
جودة الرباءات وجودة نظام الرباءات بأأمكهل.
 .5وإاضاف ًة اإىل ذكل ،أأ َّقرت كندا يف عام  2018قانون هيئة والكء الرباءات ووالكء العالمات التجارية .وعىل غرار
التنظمي القانوين للمحامني ،أأنشأأ هذا القانون هيئ ًة مس تق ًةل لتنظمي والكء الرباءات حتقيق ًا للمصلحة العامة .ويف صيف عام
 ،2019عُ ل ِني جملس لإدارة الهيئة ،ويتأألف هذا اجمللس من ثالثة أأعضاء ميثلون املصاحل العامة ووكييل ملكية فكرية .وسوف
يُ َّعني عضوان أخران حاملا تبد أأ الهيئة معلها .وسوف يُ َلزم مجيع والكء امللكية الفكرية الكنديني ابتباع قواعد الهيئة واستيفاء
معايري السلوك املهين والكفاءة .وميكن للهيئة معاقبة الوالكء اذلين يكشفون عن معلومات تمتتع ابحلصانة .وميكن أأن تشمل
العقوابت فرض غرامات عىل الوكيل ،أأو اإيقافه عن العمل مؤقت ًا ،أأو حسب ترخيصه.
 .6كام أأن قواعد السلوك املهين س ُتل لزم الوالكء ابلترصف عىل أأفضل وجه خيدم مصاحل ُم ل ِوّكهيم ،وابحلفاظ عىل رسية
معلومات امل ُ ل ِوّك .كام أأن قواعد تعارض املصاحل س تضمن أأن املعلومات املمتتعة ابحلصانة لن تُس تخدم عن غري قصد ملصلحة
ُم ل ِوّكني أخرين .وس يكون ابإماكن الهيئة التحقيق مع الوالكء املُشتبه يف خملفهتم قواعد السلوك ،وُيوز لها الاطالع عىل
معلومات ممتتعة ابحلصانة لغرض تنظمي املهنة ل غري .وذكل من شأأنه أأن يضمن عدم اس تغالل احلصانة لإخفاء حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،أأو للمشاركة يف الاحتيال ،أأو خلداع عامة الناس .اإل أأن أأي معلومات تُقدَّم اإىل الهيئة ل ُيوز اس تخداهما
اإل يف تنظمي املهنة ،وتظل تكل املعلومات ممتتعة ابحلصانة.

الس يد ستيفن ب .غارلند ،عضو اللجنة املعنية حبصانة العالقة بني احملايم و ُم ل ِوّكه ،امجلعية ادلولية محلاية امللكية
الفكرية
 .7هتدف امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية اإىل وضع هنج دويل ُم َّنسق محلاية املعلومات الرسية املتبادةل بني مستشار
الرباءات و ُم ل ِوّكه من الكشف القرسي ،يف أأثناء التقايض مث ًال ،عىل الك الصعيدين الوطين وادلويل .وتمكن املشلكة يف افتقار
هذا النوع من املعلومات اإىل امحلاية الوطنية يف بعض البدلان ،وافتقاره اإىل التغطية ادلولية يف السيناريوهات العابرة للحدود.
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 .8و أأما الغرض من حامية املعلومات الرسية املتبادةل بني ماكل الرباءة ومستشاره فيمتثل يف تشجيع التواصل الاكمل
والرصحي بيهنام ،مما يؤدي اإىل تعزيز املصلحة العامة ا ألوسع نطاق ًا يف الامتثال للقانون وتطبيقه .كام أأن املشورة السديدة بشأأن
امللكية الفكرية ،القامئة عىل الإفصاح الاكمل من لق َبل امل ُ ل ِوّك ،تؤدي يف هناية املطاف اإىل الانتفاع ا ألنسب بأأنظمة الرباءات
احمللية وادلولية ،ومن َّمث حتقيق الغرض من تكل ا ألنظمة عىل حنو أأفضل وحتقيق املنفعة العامة .ويشمل ذكل تقليل احامتلية
الامتس طرف ما حلقوق براءات فضفاضة للغاية أأو غامضة أأو غري مناس بة ،أأو تقليل احامتلية حصوهل عىل تكل احلقوق ،مما
يؤدي اإىل حتسني جودة الرباءات وتقليل عدد الرباءات الباطةل أأو اليت ل أأساس لها .كام أأنه يساعد أأحصاب الرباءات عىل
اختاذ قرارات أأنسب بشأأن الإنفاذ.
 .9وس تكون امحلاية املطلوبة شبهي ًة بنوع امحلاية املمنوحة حالي ًا للمعلومات املُتبادةل بني احملامني و ُم ل ِوّكهيم يف بدلان القانون
العام .وا ألمر املهم هو أأن "احلصانة" حتم الإفصاح عن املشورة اليت يقدهما والكء الرباءات ،ول يتأأثر الكشف عن الوقائع
أأو الواثئق اليت ألت اإىل املكل العام (حاةل التقنية الصناعية السابقة) ول الزتامات أأحصاب الرباءات ابلإفصاح ملاكتب
الرباءات عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل .ول تعمل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية أأي اإساءة اس تعامل يف
ش ىت الولايت القضائية حاول فهيا طرف ٍ
متقاض أأو ُمو لدع طلب أأن يتفادى الكشف عن حاةل التقنية الصناعية السابقة
ذات الصةل .وُيوز ،يف كثري من الولايت القضائية ،أأن يُط َعن يف املطالبة ابحلصانة خالل التقايض ،و أأن تعيد احملمكة اخملتصة
النظر فهيا.
 .10ول يكون مستشارو الرباءات من احملامني يف كثري من الولايت القضائية .وغالب ًا ما يكون التواصل احمليل أأو ا ألجنيب
أأو الكهام بني امل ُ ل ِوّكني ومستشاري الرباءات من غري احملامني غري محم من الكشف القرسي ،خالل التقايض مث ًال ،يف بعض
البدلان .وقد يؤدي ذكل اإىل الكشف القرسي للمنافسني عن تكل املعلومات الرسية املتبادةل وعن املعلومات الرسية ملاكل
الرباءة .وقد يؤدي ذكل بدوره اإىل امتناع ماليك الرباءات عن الكشف الاكمل عن املعلومات ملستشاري امللكية الفكرية،
وعدم حصول ماليك الرباءات عىل املشورة املناس بة بشأأن امللكية الفكرية.
 .11ومن أأجل تفادي تكل النتيجة ،اختذ عدد من البدلان خطوات استباقية محلاية هذه املعلومات املتبادةل .فف اململكة
املتحدة ،ينص القانون عىل حامية املعلومات املتبادةل بني امل ُ ل ِوّكني ووالكء الرباءات من غري احملامني يف اململكة املتحدة/الاحتاد
ا ألورويب .وهذه املعلومات اليت حتظى ابمحلاية يف اململكة املتحدة ل تكون ابلرضورة محمي ًة يف ولايت قضائية أأخرى .وليس
من املؤكد أأيض ًا هل امحلاية املمنوحة يف اململكة املتحدة ستشمل مستشاري امللكية الفكرية "ا ألجانب" من غري احملامني أأم لن
تشملهم.
 .12ويف أأسرتاليا ،ينص القانون عىل حامية املعلومات املتبادةل بني امل ُ ل ِوّكني ووالكء الرباءات ا ألسرتاليني من غري احملامني.
وقد ُحمك يف قضية رشكة اإييل لييل ورشاكؤه ضد رشكة فايزر أأيرلندا ل ألدوية ( Eli Lilly & Co v. Pfizer Ireland
 )573 FCR 137 )2004( Pharmaceuticalsبأأن احلصانة املمنوحة للتواصل مع "وكيل براءات ُمس َّجل" تقترص عىل
والكء الرباءات ا ألسرتاليني ،وذلكل فاإن املعلومات املتبادةل بني رشكة فايزر ووالكء براءات من اململكة املتحدة ل تعترب
رصح هلم ابإسداء
مشموةل ابحلصانة .ويف عام  ،2013اتسع نطاق احلصانة املستندة اإىل القانون لتشمل املامرسني ا ألجانب امل ُ َّ
املشورة بشأأن امللكية الفكرية مبوجب قانون بدل أأو اإقلمي أخر.
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نون املعلومات املتبادةل بني امل ُ ل ِوّكني ووالكء الرباءات النيوزيلنديني من غري احملامني .واتسع
 .13ويف نيوزيلندا ،حيم القا ُ
نطاق هذه امحلاية يف عام  2008لتشمل املامرسني ا ألجانب اذلين "تتطابق" هماهمم مع همام الوالكء النيوزيلنديني.
 .14و أأما يف كندا ،فاإن املعلومات املتبادةل بني امل ُ ل ِوّكني ووالكء الرباءات الكنديني من غري احملامني وكذكل مستشاري
امللكية الفكرية ا ألجانب من غري احملامني مل تكن محمي ًة يف البداية .ويف قضية رشكة  Lilly Icos LLCضد رشكة Pfizer
 ،Ireland Pharmaceuticals (2006) FC 1465مل تكن املعلومات املتبادةل مع والكء براءات من اململكة املتحدة تمتتع
ابحلصانة ،عىل الرمغ من أأهنا محمية يف ذكل البدل ،و ُحمك ابلإفصاح عهنا يف دعوى قضائية كندية .ونتيج ًة ذلكل ،اضطر
امل ُ ل ِوّكون اإىل التَّحايل عىل ذكل حبلول ُم للكِفة وتس تغرق وقت ًا طوي ًال ،مهنا الاس تعانة مبزيد من احملامني .ويف عام ،2016
ُأد لخلت تعديالت عىل قانون الرباءات ،كام أأوحض وفد كندا أأعاله.
 .15ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،حمكت عدة حمامك بأأن حصانة العالقة بني احملايم و ُم ل ِوّكه ترسي عىل التواصل مع
مستشاري امللكية الفكرية املُس َّجلني يف ذكل البدل من غري احملامني .ويف عدد من تكل القضاايُ ،حمك يف البداية بأأن هذا
التواصل ل يمتتع ابحلصانة ،ولكن ن ُقض ذكل احلمك عند الاس تئناف .وقد قامت حمامك يف الولايت املتحدة ا ألمريكية حبامية
حصنة" املتبادةل بني امل ُ ل ِوّكني ومستشاري امللكية الفكرية ا ألجانب من غري احملامني ،يف حاةل وجود حصانة من
املعلومات "امل ُ َّ
الكشف القرسي يف الولية القضائية ا ألجنبية املعنية .اإل أأن ذكل ليس أأمر ًا ُمطلَق ًا منصوص ًا عليه يف القانون ،اإذ ل تزال تُرفع
قضااي يف هذا الصدد .ويف عام  ،2017وضع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية قاعد ًة جديد ًة 1تقيض بأأن
حصانة العالقة بني احملايم و ُم ل ِوّكه ترسي عىل التواصل مع والكء/حمايم الرباءات ا ألمريكيني وا ألجانب ّكهيام يف القضااي
املرفوعة أأمام "جملس احملامكة والطعن يف جمال الرباءات" (.)PTAB
 .16وعقب دعوى قضائية ُرفعت يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يف عام  21992و ُحمك فهيا ابلكشف عن معلومات متبادةل
بني امل ُ َو ل ِّك ووكيل الرباءات الياابينَّ ،غريت الياابن ترشيعاهتا احمللية يف عام  1998لتسمح لوالكء الرباءات الياابنيني برفض
الإدلء بشهادهتم أأو تقدمي مستندات "رسية" يف ادلعاوى القضائية .ويف ضوء هذا التغيري ،حمكت لحق ًا عدة حمامك يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن املعلومات املتبادةل بني والكء الرباءات الياابنيني و ُم ل ِوّكهيم محمية من الكشف القرسي يف
ادلعاوى اليت تنظر فهيا.
 .17واس تجاب ًة حلمك صدر عن اإحدى حمامك الولايت املتحدة ا ألمريكية 3،عُ ِلدل كذكل القانون الفرنيس يف عام 2014
فأأصبح ينص عىل أأن والكء الرباءات الفرنس يني "ُيب أأن حيافظوا عىل ا ألرسار املهنية" .وقد ُروعيت هذه امحلاية يف عدد
من القضااي الالحقة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .18وقد اختذت عدة ولايت قضائية أأخرى 4،يف بدلان القانون العام والقانون املدين عىل حد سواء ،خطوات استباقية
لتوفري نوع من احلصانة عىل الصعيد احمليل عىل أأمل أأن تُراعى تكل احلصانة عند التقايض يف بدلان أأخرى .ووسعت السويد
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البند  42.57من قانون اللواحئ الفيدرالية.
Alpex Computer Corp v Nintendo Co Ltd, US Dist LEXIS 3129 (QL) (SD NY 1992).
Bristol-Myers Squibb Co v Rhone-Poulenc, 52 USPQ 2d 1897 (SD NY 1999).
مثل هولندا وبلجياك وادلامنرك وإاس بانيا وسويرسا.
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نطاق احلصانة لتشمل التواصل مع مستشاري الرباءات السويديني /ا ألوروبيني من غري احملامني .وتنص القواعد املقرتحة
للمحمكة ا ألوروبية املوحدة للرباءات عىل أأن املشورة اليت يقدهما احملامون أأو والكء الرباءات من غري احملامني تمتتع ابحلصانة
ول ُيوز الكشف عهنا يف أأي دعوى تنظر فهيا هذه احملمكة .والسؤال هنا هو :هل سيرسي ذكل عىل التواصل مع
مستشاري الرباءات يف البدلان غري ا ألعضاء يف هذه احملمكة؟
 .19وخلص الس يد غارلند اإىل أأنه يف ضوء اخلطوات احمللية اليت اختذهتا بدلان كثرية ،قد أن ا ألوان لوضع حل دويل
ُم َّنسق تعرتف مبوجبه ادلول ابمحلاية املوجودة يف دول أأخرى لتجنب الكشف القرسي عن املشورة الرسية.

كمي فينيال ،املقرر العام املساعد ،جلنة ادلراسة والعمل التابعة لالحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية ()FICPI
 .20نظر ًا ألن التجارة العاملية حتتاج اإىل حقوق امللكية الفكرية وتس متد مهنا ادلمعُ ،يب أأن يكون ابإماكن امل ُ ل ِوّكني احلصول
عىل مشورة قانونية همنية رصحية واكمةل وحماطة ابلرسية من مستشاري امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل.
وذلكل فاإن املعلومات املتبادةل مع مستشاري امللكية الفكرية ،ومهنا الواثئق والسجالت ا ألخرى ذات الصةل اليت لصيغَت من
أأجل ذكلُ ،يب أأن تكون محمية من الكشف القرسي عهنا ألطراف أأخرى .فتوفري هذه امحلاية يدمع املصاحل العامة واخلاصة
عىل حد سواء من حيث توافق املشورة مع القانون وإاقامة العدل.
 .21وقد يكون همنيو امللكية الفكرية من احملامني ،ولكهنم ليسوا كذكل يف أأغلب ا ألحيان .اإل أأن بعض الولايت القضائية
ت لُِنظم معل املهنيني العاملني يف جمال امللكية الفكرية وتشرتط قيدمه يف جسالت متاحة لعامة الناس .وخيضع ،بوجه عام ،همنيو
امللكية الفكرية املُس َّجلون ملدونة قواعد سلوكية ،ويُ َلزمون ابحلفاظ عىل ا ألرسار املهنية.
 .22وما ينبغ حاميته هو املعلومات املتبادةل اليت تشمل املشورة املهنية الشفهية واملكتوبة املتعلقة ابمللكية الفكرية،
والواثئق اليت تُوضَ ع ألغراض هذه املشورة ،والسجالت ا ألخرى املتعلقة هبذه املشورة املتبادةل بني مستشاري امللكية الفكرية
واملتلقني للمشورة .واملشورة املهنية املتعلقة ابمللكية الفكرية يه مشورة قانونية ميكن أأن تش متل ،يف حاةل الرباءات ،عىل أأمور
تقنية .ول يشمل مصطلح "املشورة" واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة ،أأو دفاتر اخملتربات ،أأو الواثئق ا ألخرى اليت
حتتوي عىل بياانت ،أأو ما شابه ذكل مما يتعلق بتقيمي حصة الرباءة.
 .23كام أأن ً
الك من "احلصانة" يف بدلان القانون العام و"وجوب احلفاظ الرسية املهنية" يف بدلان القانون املدين ل
يرساين ،يف الغالب ،اإل عىل الصعيد الوطين .ويف ضوء الطابع العامل حلقوق امللكية الفكرية ،عىل ادلول دمع رسية هذا
التواصل واحلفاظ علهيا ،وتوس يع نطاق امحلاية لتشمل املشورة املهنية املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت يقدهما مستشارو امللكية
الفكرية يف دول أأخرى .وهذا المتديد لنطاق امحلاية يتفادى التسبب يف نرش املشورة الرسية أأو السامح بنرشها ف ُيفقَد الطابع
الرسي لتكل املشورة القانونية يف ّك ماكن .وإاذا فُ لقدَ الطابع الرسي للمشورة القانونية يف دوةل معينة ،فقد ي ُس تخدم ذكل
ضد الشخص عىل الصعيدين احمليل وادلويل.
 .24واختمت الس يد فينيال بقوهل اإن املطلوب هو معيار أأدىن يقيض مبا ييل "1" :أأن تكون املشورة املهنية املتعلقة ابمللكية
الفكرية اليت يقدهما مستشارو امللكية الفكرية رسية ومحمية من الكشف القرسي يف أأي دعوى قضائية عىل املس توى الوطين؛
" "2و أأن تُعا َمل املشورة املهنية املتعلقة ابمللكية الفكرية خارج ادلوةل بنفس الطريقة اليت تُعا َمل هبا عىل الصعيد الوطين؛ ""3
و أأنه ُيب حتقيق توازن بني القانون العام والقانون املدين حبيث ل ي ُشرتط أأن تعمتد بدلان القانون املدين أأي مفهوم من مفاهمي
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القانون العام والعكس ابلعكس .وينبغ أأن يقدم هذا املعيار ا ألدىن تعريفات للمصطلحات التالية" :مستشار امللكية الفكرية"
و"التواصل" و"املشورة".

بياانت أأدىل هبا احلضور

وفد امجلهورية التش يكية
 .25ينص قانون والكء الرباءات رمق  2004/417من مجموعة القوانني ،بصيغته املعدةل ،عىل أأنه ل ي ُسمح لغري والكء
الرباءات املُس َّجلني بتقدمي خدمات والكء الرباءات عىل أأرايض امجلهورية التش يكية .و أأما رسية املعلومات املتبادةل بني والكء
الرباءات و ُم ل ِوّكهيم فينص البند  36من القانون عىل أأهنا أأحد واجبات والكء الرباءات .ول يرد يف القانون أأي حمك بشأأن
اجلانب ادلويل لهذه املسأأةل .ول توجد يف احملامك قضااي يف هذه الشأأن .وميكن الاطالع عىل مزيد من التفاصيل املتعلقة
ابلقانون الوطين بشأأن هذه املسأأةل عرب الصفحة ذات الصةل عىل موقع الويبو الإلكرتوين5.

وفد أأيرلندا
 .26توجد يف أأيرلندا منذ أأمد بعيد حصانة ملستشاري الرباءات الوطنيني .ويف عام  ،2006اتسع نطاق هذه احلصانة
لتشمل مستشاري الرباءات يف الاحتاد ا ألورويب والبدلان ا ألعضاء يف املنطقة الاقتصادية ا ألوروبية للتعامل مع ادلعاوى
املتعلقة ابلرباءات ا ألوروبية .ويتوىل اجمللس النظر يف طلبات تسجيل والكء الرباءات يف أأيرلندا ،وتُنرش أأسامء والكء
الرباءات املُس َّجلني عىل املوقع الإلكرتوين للمجلس .ومكتب الرباءات هو املسؤول عن اإجراء اختبارات لوالكء الرباءات
بشأأن قانون امللكية الفكرية وممارس هتا.

وفد ش ييل
 .27يف ش ييل ،ختضع املعلومات املتبادةل بني مستشاري الرباءات و ُم ل ِوّكهيم للرشوط التعاقدية اليت يتفق علهيا الطرفان
حبرية فامي بيهنام .و أأما احملامون ،فترسي علهيم الزتامات أأخالقية معينة منصوص علهيا يف مدونة ا ألخالقيات املهنية لنقابة
احملامني.
 .28وتعكف ش ييل حالي ًا عىل اإجراء اإصالحني ترشيعيني رئيس يني يتعلقان برسية التواصل ،أأوهلام هو اإصالح ُيري
اإدخاهل عىل القانون رمق  19628بشأأن حامية البياانت الشخصية ويتناول قواعد هتدف اإىل ضامن نزاهة ورسية العمليات
وتسجيلها .ويتعلق الإصالح الخر ابلقانون رمق  19223بشأأن اجلرامئ احلاسوبية ،ويقرتح تعديالت موضوعية وإاجرائية
للتعامل مع ا ألعامل الإجرامية املتعلقة ابإسقاط املعلومات والانتفاع هبا دون ترصحي ابس تخدام وسائل حاسوبية .وس يكون
لالك الإصالحني تأأثري عىل مسائل امللكية الفكرية ،ألهنام يضعان معيار ًا أأعىل للحامية مىت نشأأ أأي نزاع بشأأن رسية املعلومات
املتبادةل عىل املس توى الوطين .و أأشار الوفد اإىل ا ألمهية الأكرب اليت تُمنَح للرشوط التعاقدية اليت حتمك مسأأةل رسية املعلومات
املتبادةل يف بدله ،و أأعرب عن اعتقاده أأن جلنة الرباءات ينبغ أأن تواصل تبادل اخلربات وينبغ أأل تسعى اإىل وضع قواعد
موحدة بشأأن هذه املسأأةل.

https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html
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وفد تركيا
 .29ينص قانون امللكية الفكرية املُعدَّل يف عام  2017عىل أأن مجيع والكء الرباءات والعالمات التجارية ،سواء أأاكنوا
حمامني أأم ل ،خيضعون للقواعد السلوكية املوحدة عند ممارسة نشاطهم املهين .وتنص املادة  5من مدونة قواعد السلوك
والانضباط اخلاصة بوالكء الرباءات والعالمات التجارية عىل وجوب احلفاظ عىل رسية املعلومات املتبادةل ،فال تسمح تكل
املادة لوالكء الرباءات ،سواء أأاكنوا حمامني أأم ل ،ابلكشف عن املعلومات وا ألرسار اليت يأأمتهنم علهيا ُم ل ِوّكومه .ويُعتقد أأن
الترشيع الوطين يوفر اليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ فامي يتعلق برسية املعلومات املتبادةل بني مستشاري الرباءات و ُم ل ِوّكهيم
عىل الصعيد الوطين.

وفد فرنسا
 .30يُل لزم قانون امللكية الفكرية يف فرنسا والكء امللكية الفكرية ابحلفاظ عىل الرسية املهنية .ف ُتل لزم املادة  L.422-11وكي َل
امللكية الفكرية ابحلفاظ عىل الرسية املهنية يف أأي أأمر ويف مجيع اخلدمات املذكورة يف املادة  .L.422-1كام أأن الاستشارات
املُقدَّمة اإىل امل ُ ل ِوّكني أأو املُعدة من أأجلهم ،واملراسالت املهنية املتبادةل مع امل ُ ل ِوّكني أأو الزمالء أأو احملامني ،وحمارض الاجامتعات،
ومجيع واثئق امللف بوجه عام ُيب أأن ختضع للرسية املهنية.
 .31وحتدث الوفد أأيض ًا عن اعامتد والكء امللكية الفكرية يف فرنسا ،وواجباهتم ا ألخالقية ،وا ألحاكم القضائية اليت صدرت
مؤخر ًا بشأأن هذا املوضوع ،وحتدث كذكل عن وجود منظمة همنية وطنية متثل مجيع والكء الرباءات وتس تطيع فرض
السلوك .ور أأى الوفد أأن هذا املوضوع ينبغ أأن يظل مدرج ًا يف جدول أأعامل جلنة الرباءات.
عقوابت علهيم يف حاةل سوء ُّ

وفد غامبيا
 .32اقرتح الوفد تنظمي جلسة خمصصة ملواصةل مناقشة املسأأةل يف جلنة الرباءات .ور أأى أأنه من أأجل حتقيق قدر من
الاتساق أأو َّالرتابُط بني بدلان القانون املدين وبدلان القانون العام ،فاإن العمل عىل وضع هنج مرن ،ل س امي فامي يتعلق
ابجلوانب ادلولية ،س يكون أأمر ًا ُمح َّبذ ًا مجليع ادلول ا ألعضاء تقريب ًا.

وفد سويرسا
 .33ذكر الوفد أأن العرض العام املُقدَّم والتطورات املتعلقة برسية التواصل يف ش ىت الولايت القضائية يُظهران أأن الوضع
احلايل بشأأن هذه املسأأةل عىل املس توى ادلويل يفتقر اإىل اللواحئ التنظميية املناس بة ،خصوص ًا فامي يتعلق ابجلوانب العابرة
للحدود .أأضف اإىل ذكل أأنه يف حاةل وجود لواحئ تنظميية ،فاإن امحلاية ل ترسي دامئ ًا عىل احملامني ا ألجانب أأو ل ترسي علهيم
ابلقدر نفسه مقا نر ًة ابملهنيني احملليني .وهذا وضع غري ُم ٍ
رض فامي خيص اليقني والقدرة عىل التنبؤ ،وحامية املعلومات احلساسة،
والثقة يف عالقة حمايم الرباءات مبوّكه .ويتعذر يف ظل هذه الظروف تبادل معلومات اكمةل ورصحية بني والكء الرباءات
و ُم ل ِوّكهيم ،مما خي ِل جبودة املشورة القانونية فيؤثر عىل معاجلة الرباءات وجودهتا ،وهو موضوع يثري قلق مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .34وقد وضعت سويرسا القانون الفيدرايل لوالكء الرباءات ،اذلي دخل حزي النفاذ يف يوليو  ،2011من أأجل عدة أأمور،
مهنا تلبية الطلب املرتفع عىل املشورة اجليدة والمتثيل اجليد يف الإجراءات العابرة للحدود لس تصدار الرباءة وإانفاذها .وتدرك
سويرسا أأمهية وجود حامية قوية لرسية املعلومات املتبادةل بني مستشاري الرباءات و ُم ل ِوّكهيم .وقد أأدى قانون والكء الرباءات
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اإىل حتسن كبري يف ماكنة والكء الرباءات يف سويرسا وخارهجا عن طريق تنظمي اس تخدام اللقب املهين "وكيل براءات" ومنح
حصانة قانونية للعالقة بني وكيل الرباءات و ُم ل ِوّكه.
 .35وذكَّر الوفد مبا أأعرب عنه املامرسون من احلاجة اإىل اإُياد حل مشرتك عىل املس توى ادلويل ،و أأشار اإىل اقرتاحه
بشأأن اتباع هنج قانوين غري ُمل لزم كحل للجانب العابر للحدود من مسأأةل حصانة العالقة بني الوكيل و ُم ل ِوّكه .وقال اإن هذا
الإطار قد يكون مبثابة منوذج للقوانني الوطنية ،فهو يوفر للك دوةل عضو هنج ًا مر ًان لتكييف ترشيعاهتا الوطنية وفق ًا خللفيهتا
القانونية واحتياجاهتاَّ .
وحث الوفدُ ادلو َل ا ألعضاء عىل املشاركة يف مناقشات حول مضمون هذا الإطار غري املُل لزم .واقرتح
الوفدُ أأن جتري ا ألمان ُة دراس ًة عن هذه ا ُلطر ،اكملبادئ التوجهيية والتوصيات .وقال اإن ادلراسة ينبغ أأن تستند اإىل
املؤلفات القانونية اليت تصف ش ىت اخليارات وتتضمن معلومات عن املزااي والعيوب ،دون املساس ابلنتيجة اليت تتوصل اإلهيا
ادلراسة.

مداخالت أأخرى
 .36عقب مداخةل وفد سويرسا ،أأعرب وفدُ كرواتيا ،نياب ًة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ووفدا أأسرتاليا
وكندا ،وكذكل ُممثال برانمج الصحة والبيئة والرابطة ا ألملانية للملكية الصناعية وحق املؤلف ،عن تأأييدمه لالقرتاح اذلي
تقدم به وفد سويرسا .وطلب وفد ش ييل مزيد ًا من املعلومات عن العنارص احملددة لالقرتاح اذلي تقدم به وفد سويرسا قبل
التحرك يف ذكل الاجتاه.
 .37واعرتض ممثل ش بكة العامل الثالث عىل فكرة وضع صك قانوين عىل املس توى ادلويل فامي يتعلق ابجلوانب العابرة
للحدود ،ألن ذكل من شأأنه أأن يقلل احلزي الس ياسايت املتاح لدلول ا ألعضاء .ويف املقابل ،أأشار ممثل امجلعية الس يوية لوالكء
الرباءات اإىل تزايد عدد طلبات الرباءات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املنطقة الس يوية ،وإاىل
احامتلية تورط الرشاكت الس يوية يف منازعات بشأأن الرباءات يف ش ىت الولايت القضائية ،و أأيَّد بشدة أأن تتخذ جلنة
الرباءات مزيد ًا من اخلطوات يف دراسة جدوى وضع حد أأدىن من املعايري ادلولية بشأأن هذه املسأأةل عىل وجه الرسعة.

جلسة ا ألس ئةل وا ألجوبة
 .38فامي ييل املسائل اليت ن ُوقشت خالل جلسة ا ألس ئةل وا ألجوبة :كيفية توس يع نطاق الواجبات ا ألخالقية للمحامني
لتشمل مستشاري الرباءات من غري احملامني ومؤهالت مستشار الرباءات؛ وما اإذا اكن مستشار الرباءات ينبغ أأن يو لقِع
عىل اتفاقات عدم اإفصاح قبل مناقشة ا ألمور املتعلقة ابلرباءة؛ وما هو ا ألثر العميل لتقدمي املشورة عند وجود نزاع قضايئ.
[هناية الوثيقة]

