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ية، خبصوص  .1 تعلق ابملوارد الورا ثند جدول األعامل ا مل يب ية ادلوية ا نة احلكو نبت ا ل للج ملعطل ية الفكرية واملوارد م مللكة اب
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلالورا نة"(لث سمرب 8 نومفرب إىل 30من ( من األمانة خالل دورهتا العارشة )"للجا  )2006ي د

رشة" بل، مبا" 1": عأن ترفع إلهيا خالل ادلورة احلادية  يارات ملواصةل العمل أو مزيد من العمل يف ا ملسـتقويقة بقامئة ا خل   يفث
ية، والصةل  ية الفكرية واملوارد الورا تعامل مع العالقة بني ا بديةل  شف والاقرتاحات ا ثذكل العمل يف جماالت رشط ا لل ل مللكلك

نافع؛  نفاذ وتقامس ا ية الفكرية يف عقود ا ية، وجوانب ا ملبني نظام الرباءات واملوارد الورا ل شطة " 2"مللكث بار عن األ نوآخر األ خ
تطورات ا ية الوارد يف جدول األعاملللالوجهية  ند املوارد الورا تصةل  ثدلوية ا مل   ".ببل

رشة .2 ية خالل دورهتا احلادية  نة حول املوارد الورا شات ا نا سامهة يف  عوتقدم سورسا هذه الويقة  ي ثُ للج ق للم . مث
تعرض هذه الويقة اقرتاحات سورسا خبصوص  يو ث يدية تسـ ية واملعارف ا تقلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا بات لث طليف 

ّوقدمت هذه الاقرتاحات إىل . الرباءات بواجامتع فريقُ شأن الرباءات يف ي الو تعاون  ب العامل املعين بإصالح معاهدة ا ل
 .2003 مايو
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ية الفكريةوطلب  .3 سورسي  هد الفدرايل ا للملكا يملع تارخي ل يه  تعممي 2007ن يويو 5ب يف رساةل  يغ املرفق  طا لتبل
نة عىل  .للجا

رش نص  .4 تلمتثالويقينو ُة كام ا  .ث هذه الويقةرفق يف مسـ

ية  .5 نة احلكو مإن ا إىل مدعوة لادلوية للج
 .رفقاملمضمون إلحاطة علام ا

 ]رفقييل ذكل امل[
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يدية ية واملعارف ا تقلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا  لث

بات الرباءات  يقرتاحات من سورساا: طليف 

 ة حملة عام-أوال 

شأن .1 بقدمت سورسا اقرتاحاهتا  بات الرباءات اإلي يدية يف  ية واملعارف ا طلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل  فريق إىل لث
بو شأن الرباءات يف مايو يالو تعاون  ب العامل املعين بإصالح معاهدة ا   .20031ل

نص رصاحة عىل متكني يففي اجململ، تقرتح سورسا  .2 شأن الرباءات  تعاون  يذية ملعاهدة ا تتعديل الالحئة ا ب لل لتنف
ية من اترشيعات  بات الرباءات إذا اكن شرتاططنالرباءات الو يدية يف  ية واملعارف ا طل اإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل لث
نوع من املوارد أو املعارف عىل ةمبارشقامئا الاخرتاع  يا(51انظر القاعدة  (لذكل ا تقرتح كام . )جلديدة املقرتحة ا)ز(1-)ناث
بات الرباءات إماكمنحيسورسا  ناء طل مودعي  بات الرباءات ادلوية أو بعد ذكل أ ند إيداع  رشط  يفاء ذكل ا ثية ا ل طل ع لن ست

ية يدرج هذا اإل" 10)"أ(2-48 القاعدةفمبوجب . )اجلديدة املقرتحة" 6"17-4انظر القاعدة  (طناملرحةل الو ية،  سـاحلا عالن ل
رش ادلويل لطلب الرباءة ياق ا لنعن املصدر يف    املعينسـ

شات  .3 نا تقدم يف ا قو مل تني أخريني إىل لل ثيقشأن هذه الاقرتاحات، قدمت سورسا و ي بوفريقب  العامل املعين ي الو
شأن الرباءات تعاون  ببإصالح معاهدة ا نان رشوحات مفصةل حول اقرتاحاهتا2005 وأبريل 2004 يف أبريل ل 2تتضم 

ناول .  تتو
هوم  تخدمة، و تان املصطلحات ا مفالو ملسـيق ية واملعارف"مصدر"ث يديةث املوارد الورا ، ونطاق رشط اإلعالن عن هذا لتقل ا

نه،  رشوع  نة يف حال عدم اإلعالن عن املصدر أو اإلعالن غري ا بات الرباءات، واجلزاءات القانوية ا عاملصدر يف  ن ملطل ملمك
توى الوطين ياري أو اإللزايم عىل ا سـواعامتده الا ملت  .خ

ية ادلوييوللعمل، قدمت سورسا اقرتاحاهتا إىل  .4 نة احلكو لا ية واملعارف مللج ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ثة ا مللكن ملع
يدية والفوللكور شفاخملويل ادلكويم احلجامتع الاو ،3لتقلا بات ا ية و شأن املوارد الورا لكصص  تطل ث ن يويو 3 اذلي عقد يف مب

يةيتربس جملس اتفاق، و20054 تجارة العا نظمة ا تابع  مل ا ل مل ثة والرابعة 5ل ثا ل، وادلورتني ا توح للفريل مفق العامل اخملصص 
نافعنفاذ لالعضوية املعين اب سام ا ملوا ية قت تابع التفا ق ا يولويجل نوع ا با لت  .6ل

                                                 

بو 1 ي انظر ويقة الو توايت PCT/R/WG/5/11/Revث والويقة PCT/R/WG/4/13ث نفس ا حمل  تايل(ب نوان ا لعىل ا : لع
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_5/pct_r_wg_5_11_rev.doc>.( 

 
بو 2 يانظر ويقيت الو تايل (PCT/R/WG/6/11ث نوان ا لعىل ا : لع

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_6/pct_r_wg_6_11.doc> (و PCT/R/WG/7/9)تايل نوان ا لعىل ا : لع
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_7/pct_r_wg_7_9.doc>).(  

بو 3 ي انظر ويقة الو تايل (WIPO/GRTKF/IC/7/INF/5ث نوان ا لعىل ا : لع
<www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_7/wipo_grtkf_ic_7_inf_5.pdf>.( 

بو 4 ي انظر ويقة الو تايل (WIPO/IP/GR/05/INF/4ث نوان ا لعىل ا : لع
<www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_ip_gr_05/wipo_ip_gr_05_inf_4.doc>.( 

بو 5 تايل ( IP/C/W/400/Rev.1ي انظر واثئق الو نوان ا لعىل ا ) <www.ige.ch/E/jurinfo/documents/IP-C-W-400.pdf>: لع
تايل (IP/C/W/423و نوان ا لعىل ا عىل  (IP/C/W/433 و) <http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/IP/C/W423.doc>: لع

تايل نوان ا لا  ). <www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j110114e.pdf>: لع
يولويج 6 نوع ا ية ا ب انظر ويقيت اتفا ت لث ل تايل (UNEP/CBD/WG-ABS/3/INF/7ق نوان ا لعىل ا : لع

<www.biodiv.org/doc/meetings/abs/abswg-03/information/abswg-03-inf-07-en.pdf>(و ، 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/12 )تايل نوان ا لعىل ا : لع
<www.biodiv.org/doc/meetings/abs/abswg-04/information/abswg-04-inf-12-en.doc>  .( 
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شأن  .5 بوتقدم هذه الويقة بإجياز اقرتاحات سورسا  بات يث يدية يف  ية واملعارف ا طلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل لث
موتضمن الويقة يف . الرباءات ث تعديالت امللحقها ت شأنلاألول ا يذية بقرتحة  شأن الرباءاتمللتنف الالحئة ا تعاون  بعاهدة ا أما . ل

شأن اقرتاحاهتالحق امل تضمن الواثئق اليت قدمهتا سورسا  ثاين  با ي يل تطابق مضمون هذه الويقة مع مضمون . ف ثو ي
 . PCT/R/WG/8/7ث والويقة  PCT/R/WG/9/5ثالويقة

يا  ية-ناث  سـ معلومات أسا

يا .6 ية سـتربز قضااي عديدة يف  نفاذ إىل املوارد الورا ثق ا يدية املل تجارية وغريهالتقلواملعارف ا نافع ا سام ا لقرتنة هبا وا مل  قت
ناملرتبة عن الاتفاع هبا ناول هذه القضااي، مبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص ُفقد أ. ت تتبرمت العديد من الصكوك ادلوية اليت  ل

ي يولويج، وةقالاتفا نوع ا تعلقة اب ب ا ت لمل يةخطوط بون ال جهيتو نظمة األغذية والزراعةل مل، واملعاهدة ادلوية  ية  .ل قويف ما خيص اتفا
يولويج، اختذ القرار بإعداد نظام دويل  نوع ا با لت نافعل نفاذ وتقامس ا ملشأن ا ل شأنهب تفاوض  ب وا  .ل

شة ت .7 نا تجري أيضا  نافع،  نفاذ وتقامس ا ياق ا قأما يف  مل ل مسـ يدين دابري مبوجب قانون ف ادلويل لصعالرباءات عىل ا
رشوط املفروضة عىل والوطين، مبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص  شف عن بعض املعلومات ودعنيامللا طلبات يف للك 

نع . الرباءات نافع هبدف  سام ا نفاذ وا ية عىل ا شفا تدابري األخرى إىل إضفاء مزيد من ا تدابري وغريها من ا موهتدف هذه ا ملف ت ل ل ل قل
ئة"الرباءات  ن"لسيا نافع املرتبة عن الاتفاعمل، وضامن تقامس ا ية  ت يدية املثابملوارد الورا قرتنة هبا، ومتكني موردي لتقلواملعارف ا

ية شعوب األ متعات ا ية و نا بدلان ا يدية، وخصوصا ا ية واملعارف ا صلاملوارد الورا ل ل ل تقل جمث م شلك اكمل من ل تفادة  ب، من الا سـ
 .نظام الرباءات

بة .8 حومبا أن سورسا مل تكن صا تدابري،ي سامهة يف هذه ل هذه ا شف عن املصدر  شأن ا للم فقد قدمت اقرتاحاهتا  لك ب
يوية يا ا نولو توازنة للرباءات يف اخرتاعات ا ية ولضامن حامية  حلا جلعمل تك شف املقرتح هو أن يكون . لم لكوالغرض من رشط ا

نافع سام ا نفاذ وا ية عىل ا شفا ملإجراء مبوجب قانون الرباءات إلضفاء ا ت ل قل  .ف

ية احلامسة مراعاة  ميوترى سورسا أنه .9 تعلقة ابلرباءات يف حد ذاهتا مهن األ سائل لك حلل ملعدم كفاية اإلجراءات ا ملا
يث  نافع  نفاذ وتقامس ا ئة يف جمال ا نا حا مل ل شـ تعني  إالشلكتال ل نرصا واحدا  ي  ًع ية دجمه يف ً بغة أكرث عا ملهنج ذي  تناول يص

س ية ا ملبصورة  نافعائل لك نفاذ وتقامس ا تعلقة اب ملا ل تعني. مل ية خارج نطاق نظام الرباءات يف جماالت أخرى يكام  ف اختاذ تدابري إضا
يولويج و. من القوانني نوع ا ية ا يذ أحاكم اتفا بوعالوة عىل ذكل، جيب  لت ل ق يةتنف تو جهيخطوط بون ا ل واملعاهدة ادلوية عىل ل

نفاذ وتقامس ا تعلقة اب يد الوطين، واختاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة ا ملا ل مل تصةلصع ية ا سلطات الو يني ا خملنافع، و ن ل  .طتع

تطلب بوجه خاص مراعاة  .10 ية  تفاظ جبودة الرباءات العا يوترى سورسا أن الا ل ح بقةي ية للرباءة ا ملطرشوط األ  وحفص هل
شلك سلمي ببات الرباءات  نح لالخرتاعات اليت اكنت تقوم . طل سابق، اكنت العديد من الرباءات اليت  تمففي ا عىل املعارف ُل

تويف معايريلتا تخدهما وال  سـيدية أو  سـ تقل شاط أو/اجلدة و ت تاكريلنا نح . ُتكشف للعموم ب الا سري  موشلك عام، ميكن  تف ب
ئة"الرباءات  يل " لسيا نح الرباءاتنماكية نفاذعدم إبلقبمن هذا ا ية  سلطات ا مب ا ن سابقةملعل ية ا نا ية ا ل إىل حاةل ا ع لص تعلقة لتقن مل ا

توب؛ واحلال أنه من لتقلفاملعارف ا. هبذه املعارف شلك  ـي ال توثق  ية ومن مث  نقل يف الغالب إال بطريقة  مكيدية ال  به ه فت شف
سلطات هذه ا تاحة بأي حال من األحوال  ية  لاملمكن أال تكون املعلومات ا له م شلك . لشف بوحىت إذا اكنت هذه املعارف موثقة 

سلطات ها هذه ا لتوب، مفن املمكن أن تكون موثقة بلغات ال تعر ف بذل . مك سلطات  تايل، عىل الرمغ من أن هذه ا تواب ل ل
باب  يدية أل سابقة اخلاصة ابملعارف ا ية ا نا ية ا نفاذ إىل حاةل ا سـقصارى هجودها، مفن املمكن أال تكون قادرة عىل ا تقل ل ع لص ن لل لتق

 .خارجة عن إرادهتا
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يدية يف قوا .11 يد مجع املعارف ا شلك  سني هذا الوضع  تقلومن الطرق اليت ميكن هبا  ب لحت يث ميكن ج ياانت  حعد  ب
ية  يدية يف حاةل ا تعلقة ابملعارف ا سائل  ثري  بات الرباءات اليت  ند معاجلة  بحث فهيا  نح الرباءات ا نسلطات  تقل م ت طل ع ل لتقل ل م م

سابقة ية ا نا لا ع ياانت . لص ية يف وضع قواعد  نظامت غري احلكو ية وا شعوب األ متعات ا بوشطت العديد من احلكومات و مل صل ل من جم
ي يةلقبمن هذا ا ية والو ية واإل نل عىل األصعدة ا مي طحملل بل. قل ياانت هاته يف ا توقع أن يزيد عدد قواعد ا ملسـتقومن ا ب ومن . لمل

تلفة وأن ختز يات  ياانت هاته  ِّاملرحج أن تكون لقواعد ا خم بنب تلفةل ساق  يدية يف أشاكل وأ خمن املعارف ا ن باين . لتقل لتلكن ا
ياانت هاته و ية قواعد ا بري يف  حما لب ن بحث عن بلك شلك فعال وا نح الرباءات إلهيا  بري نفاذ سلطات  شلك  يق  لتواها  ب ك ب ميع سـ
شلك انجع سابقة  ية ا نا باحلاةل ا ل ع ياانت هاته . لص ية قواعد ا تعني عىل األقل إجراء مالءمة  شالكت،  بوتفادي هذه ا ي مل لل بن

تواها يف حدها األدىن ية . حمو ياانت ا ميكن ذكل أيضا من إاتحة قواعد ا حمللو لب ية من خالل بوابة دوية سـ ية والو لواإل ن طمي قل
بو، كام اقرتحت ذكل سورسا يف جملس اتفاق تربس يدية تديرها الو يللمعارف ا ي ي  .7لتقل

بات الرباءات فاحيص الرباءات والقضاة عىل  .12 يدية يف  ية واملعارف ا شف عن مصدر املوارد الورا ساعد ا طلو تقل ث لك لي س
شأن الا سابقة  ية ا نا بات احلاةل ا بإ ل ع لص شلك من األشاكل هبذه املوارد أو ث بخرتاعات اليت تربط  وميكن أن . ذه املعارفهبت

بات  ثهل بوجه خاص إ سابقيس لالاتفاع العام ا تاكرين شاط الا نرصي اجلدة أو ا تفاء  بات ا ب وإ ن ع ن بق ذكل بوجه . لث ينطو
شف عن يدية ما دام ا تعلقة ابملعارف ا سابقة ا ية ا نا لكخاص عىل احلاةل ا تقل مل ل ع بحث يف قواعد للص سط ا ل املصدر  ّب سـي

يدية ياانت عن املعارف ا تقلا لب  .ل

ثا    ملخص الاقرتاحات-لاث

ياسات  لسـأهداف ا

ياسات ويه  .13 يق أربعة أهداف  يح  شف املقرتح عن املصدر  سـترى سورسا أن ا لللك حتق سـيت ية، وإماكية : ي شفا نا فل
بع سابقةلتتا ية ا ل، وحاةل ا بادةللتقن ثقة ا ت، وا   :ملل

يا )أ( فشفا يضفي نظام الرباءات : ةل ية وادلوية،  بات الرباءات الو شف عن املصدر يف  تلزام رشط ا سـاب ل ن طل لك طسـ
يدية ية واملعارف ا شأن املوارد الورا نافع  نفاذ وتقامس ا ية عىل ا شفا تقلاملزيد من ا ث ب مل ل لل   .ف

بع )ب( لتتإماكية ا بات الرباءات: ن شف عن املصدر يف  طلميكن ا لك سـ
ي  يديةثموردي املوارد الورا  لتقلة واملعارف ا

ت بحث وا شطة ا تخدام مواردمه أو معارهم يف أ بع ا لمن  ل ن فسـ  .نتج عهنا اخرتاعات مؤهةل للرباءةتاليت طوير تت

سابقة )ج( ية ا لحاةل ا بات الرباءات :لتقن يدية يف  ية واملعارف ا شف عن مصدر املوارد الورا ساعد ا طل  تقل ث لك لي س
بات حاةلعىلفاحيص الرباءات والقضاة  شلك من األشاكل هبذه ث إ شأن الاخرتاعات اليت تربط  سابقة  ية ا نا ية ا ب ا ت ب ل ع لص لتقن

يدية ما دام . ذه املعارفهباملوارد أو  تعلقة ابملعارف ا سابقة ا ية ا نا ية ا بق ذكل بوجه خاص عىل حاةل ا تقلو مل ل ع لص ن لنط لتقي
يدية  ياانت عن املعارف ا بحث يف قواعد ا سط ا شف عن املصدر  تقلا ب ل ب للك ل شلك مزتايد عىل األصعدة سـي تحدث  باليت  تسـ

ية ية والو ية واإل نا مي طحملل  .قل

بادةل )د( ثقة ا تا نفاذ وتقامس : ملل يني اب تلف أحصاب املصلحة ا بادةل بني  ثقة ا شف عن املصدر ا ليعزز ا ن خم ت ل لك ملعسـ مل
رشاكت ا ية وا شعوب األ متعات ا تقدمة و ية وا نا بدلان ا نافع، مبا يف ذكل بني ا لا صل ل مل ل ل جممل بحثم سات ا لخلاصة ومؤ مفن . س

يدية وأحصاب املصلحة املمكن أن يكون  ية واملعارف ا تقلموردين للموارد الورا تفعني هبا/لث شف  .منأو  بين ا تايل،  لكواب سـيل

                                                 

بو  7 يانظر ويقيت الو تايل (IP/C/W/284ث نوان ا لعىل ا ، 19-16، الفقرات )<www.ige.ch/E/jurinfo/documents/IP_C-W-284.pdf>: لع
تايل  (IP/C/W/400/Rev.1و نوان ا لعىل ا   .32-30، الفقرات )<www.ige.ch/E/jurinfo/documents/IP-C-W-400.pdf>: لع
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نوب شامل وا بادةل يف العالقات بني ا ثقة ا جلعن املصدر ا ل ت نفاذ وتقامس . ملل بادل بني نظام ا يعزز ادلمع ا لوفضال عن ذكل،  ت ملسـ
 .   نافع ونظام الرباءاتملا

شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتتعديل معاهدة  تعاون  با  ل

نص رصاحة عىل متكني   .14 شأن الرباءات  تعاون  يذية ملعاهدة ا تتقرتح سورسا تعديل الالحئة ا ب لل لتنف تعاقدة ي ملاألطراف ا
شأن الرباءات  تعاون  بيف معاهدة ا بات إلعالن عن مصدر إلزام املودعني ابمن ل يدية يف  ية واملعارف ا طلاملوارد الورا تقل لث

شأن الرباءات أو بعد ذكل،الرباءات تعاون  ية من إجراءات معاهدة ا ند دخول الطلب ادلويل إىل املرحةل الو ب  ل ن  إذا اكن طع
بارشة قامئاالاخرتاع  نوع من املوارد أو املعارفعىلم  بات الرباءمنحيوتقرتح سورسا أيضا . ل ذكل ا نات إماكية طل مودعي 

ناء املرحةل ال بات الرباءات ادلوية أو بعد ذكل أ ند إيداع  رشط  يفاء ذكل ا ثا ل طل ع ل يةست " 10)"أ(2-48 القاعدةفمبوجب . طنو
يدرج هذا اإل ية،  سـاحلا رش ادلويل لطلب الرباءةل ياق ا لنعالن عن املصدر يف   ويف حال اكن طلب الرباءة ادلويل ال . املعينسـ
يةيتضمن اإلعالن املطلو نص عىل عدم مواصةل معاجلة الطلب خالل املرحةل الو نب، ميكن للقانون الوطين أن   حىت يقدم طي

 .املودع اإلعالن املطلوب

نة يف املادة  .15 شأن الرباءات ا تعاون  ملضموناء عىل اإلحاةل إىل معاهدة ا ب ل بق 1-6ب ينط من معاهدة قانون الرباءات، 
شأن ال تعاون  تعديل املقرتح ملعاهدة ا با ل تمك. رباءات أيضا عىل معاهدة قانون الرباءاتل َّومن مث،  ُ تعاقدة يف سـ ملن األطراف ا

شلك رصحي من أن  يهنتشرتطبمعاهدة قانون الرباءات  ية يف جمال الرباءاتان يف قوا  إعالن املودعني عن مصدر  رضورةطن الو
ية و ية/ثاملوارد الورا بات الرباءات الو يدية يق  نأو املعارف ا طل طتقل  .ل

 تخدام املصطلحاتسـا

سورسية مصطلحي تسـتخدم الاقرتاحات  .16 يا ية"ل ية"و" ثاملوارد الورا يدية املقرتنة ابملوارد الورا ثاملعارف ا  لضامن" لتقل
يولويج، و نوع ا بالاساق مع معاهدة ا ت لت نصفل تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو ملخطوط بون ا ل ل ب جهي  جلينل

ئة عن ا نا شـنافع ا ل هللم لتعام ية(ا سـ تو جهيخطوط بون ا ية لألغذية والزراعة ، و)ل با ية ا تعلقة ابملوارد الورا تاملعاهدة ادلوية ا ن ث مل لل
تابعة تحدة  ملنظمة لا بعا ألحد ). الفاو(ملاألغذية والزراعة لألمم ا تدابري تويركز الاهامتم  مبوجب قانون الرباءات عىل املعارف لا

تج عهنا يدية اليت ميكن أن  ينا   . اخرتاع تقينلتقل

يدية" مصدر"مفهوم  ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا  لث

بات الرباءة ابإلعالن عن   .17 طلتقرتح سورسا إلزام مودعي  يدية" مصدر"ي ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا هم . لث تعني  فو ي
يه أعاله   نظرا ألنهاإلماكن مبعناه األمع قدر "املصدر"مصطلح  شار إ لمبوجب الصك ادلويل ا شرتك مل العديد تمن املمكن أن 

نفاذ وتقامس ئات يف ا لمن ا نافع لهي  .ملا

ية .18 ها مصدر املوارد الورا ئات اليت جيب اإلعالن عهنا بو يعة ا ثويف  ي صفطل تصة  واله ئات ا يدية، ا خململعارف ا ي هتقل ) 1(لل
ية و نفاذ إىل املوارد الورا ثبإاتحة ا يدية أو  أو/ل ناابالشرتاك يف تقامس ) 2(لتقلاملعارف ا نافع ا لا تشـئة مل هسـعن ا  .العام

نا .19 ًور ية  ه تفرقة بنيوثابملوارد الورا ية، ميكن ا يدية ا لاملعارف ا ن ملعتقل  :ل

تعاقدة اليت توفر املوارد ل األويةاملصادر )أ( ية، ومهنا عىل وجه اخلصوص األطراف ا ملمن ان ية ح  ثالورا
نظام 8 لوا

9لادلوية معاهدة الفاو متعدد األطراف املذكور يف
يةجملوا  ية وا حمللمتعات األ  ،10صل

                                                 

8

يولويجق من اتفا19 و16 و15انظر املواد    نوع ا بية ا لت  .ل
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ثانوية واملصادر )ب( ية أخرىل ا يات ، حمن ان يعي واألد بومهنا عىل وجه اخلصوص اجملموعات خارج الوضع ا لطب
ية   .لعلما

ناك  .20 نة" تدرج"هومن مث،  ثانوية ا يث املصادر األوية وا ملمكمن  لح بات الرباءات اإلعالن عن : ل طلتعني عىل مودعي  في
رشط ساملصدر األويل ال ليفاء ا يحت هلميف حال ت هذا املصدر األويل، يف حني ال ميكن اإلعالن عن املصدر  معلومات عن تأ

بات الرباءات أي معلومات عن املصدر األويل تح ملودعي  ثانوي إال إذا مل  طلا ت ثال . ل يل ا تايل، إذا اكن املودع عىل  ملواب سبل
تعاقد اذلي يو باره مليعرف أن مصدر مورد ورايث هو الطرف ا تعاقد اب شف عن هذا الطرف ا تعني ا تفر هذا املورد،  مل لك عي ف

تعاقد اذلي يوفر املورد الورايث، . مصدرا نه ال يعرف الطرف ا بااتت  تمل املودع املورد الورايث من حديقة  مللكن، إذا ا ن لكسـ
ها مصدرا بااتت بو شف عن حديقة ا صفتعني ا ن لك لي   .ف

 نطاق رشط اإلعالن عن املصدر

ية، توحضيف ما خيص ا .21 تعاون " 1)"ز(1-)انياث( 51القاعدة  ثملوارد الورا يذية ملعاهدة ا لاجلديدة املقرتحة من الالحئة ا لتنف
  بشأن الرباءات أنه

هذا  )أ( نة  ند إىل اخلصائص ا بارشا، أي أنه  تخداما  تخدم الاخرتاع املورد الورايث ا لجيب أن  ت يم سـ ملعسـ يسي
 املورد؛

ته أو عىل األقلوجيب أن يكون للمخرتع نفاذ  )ب( يا  اتصاهل به ملكيمادي إىل هذا املورد، أي  فيث يكون اك حب
تعلقة ابالخرتاع ملتحديد خصائص املورد الورايث ا      .ل

توحض القاعدة   .22 يدية،  فأما يف ما خيص املعارف ا يذية ملعاهدة " 2)"ز(1-)انياث( 51لتقل لتنفاجلديدة املقرتحة من الالحئة ا
شأن الرباءات تعاون  با تعني عىل اخملرتع أن يعرف أن الاخرتاع ل بارشة عىل ي أنه  متد مقامئ  يسـهذه املعارف، أي جيب أن 

نوع من املعارف شلك واع من هذا ا لاخملرتع اخرتاعه   . ب

ياري يد الوطين/ختالاعامتد الا رشط عىل ا لصعاإللزايم   لل

شأن الرباءيتقرتح سورسا   .23 تعاون  يذية ملعاهدة ا بتعديل الالحئة ا ل تمتكني رشيعات الرباءات لتنص رصاحة عىل ات لتنف
ية من  تضاء طنالو بات الرباءاتقا يدية يف  ية واملعارف ا طلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل تايل، ترتك الاقرتاحات .لث ل واب

رشع الوطين يد ا رشط مضن القانون الوطين للرباءات  تعني إدراج هذا ا ملأمر تقرير ما إذا اكن  بل  . ي

ية والغرض م .24 يازات أسا ياري اذلي تقرتحه سورسا إاتحة أربعة ا سـن الهنج الا ت مت  :يخ

ية )أ( تاجئ هنا شات اجلارية إىل أي  نا ية، ومل تصل ا شفا تعارضة حول تدابري ا ئناك يف الوقت احلايل آراء  ن ق مل ل فه . م
ياري اذلي تقرتحه سورسا بوترية أرسع مما ميكن  يلكن ميكن توقع إحراز تقدم من الهنج الا  .قتربه من اعامتد هنج إلزايمخت

يل )ب( متة بذكل من إدراج رشط من ذكل ا ياري ادلول ا شلك ا شف  بميكن اعامتد رشط ا ت ب لقلك هخ وعالوة . ملسـ
هود ادلوية شف دون اإلرضار اب شأن رشط ا سب جتربة  متع ادلويل من  ية وا ميكن احلكومات الو لعىل ذكل،  لك ب ك جلن جمل  . طسـ

                                                 

9

 .لمعاهدة الفاو ادلوية من 13-10 انظر املواد  
10

يولويج) ي(8 انظر املادة   نوع ا ية ا بمن اتفا لت ل  . ق
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ها وإدراج اإلعالن عن املصدر يف رش طلب سـيأيت وضع قامئة ابلواكال )ج( ييل و تصة اليت  ية ا نت احلكو صف سـم خمل
يأيت به الهنج اإللزايم تاجئ مطابقة تقربا ملا  سـالرباءة  ي 11يوجتدر اإلشارة إىل أن سورسا. بن

بدلان األوروية ختطط   ية ا بوغا ل لب
شأن الرباءات ية  يهنا الو شف يف قوا بالعامتد رشط ا ن طلك ميكن ذكل من . ن بة جوهرية من اخلرباءسـو شف خنتكوين  لك جلعل ا

 .املقرتح عن املصدر تدبريا فعاال

بدلان األقل منوا، ابعامتد رشط )د( ية، والسـامي ا نا بدلان ا للن يلزم الهنج املقرتح من سورسا ا ل مل َ شف يف  يُ لكا
ية يهنا الو طنقوا يل ما دام من امل. ن بدلان صعوابت مع رشط من هذا ا بفقد تواجه هذه ا تقر سلطاهتا إىل القدرات لقل تفرحج أن 

رشط يق ذكل ا ية الالزمة  لالقانوية وا ب ن لتطن بات . لتق ية  طلوفضال عن ذكل، تقدم غا ية لب نولو يو جالرباءات ا تك بدلان لب ليف ا
تقدمة رش. ملا ها  ثقل اك بدلان، لكن  يةل عىل هذه ا يازات  رشط بصفة عامة إال اب بومن مث، لن يعود اعامتد هذا ا هلل سي ل قل ط مت

شأن . دويل إضايف ية  يهنا الو رشط يف قوا بدلان بإدراج هذا ا يع ا يلزم الهنج اإللزايم  بوعىل العكس من ذكل،  ن ل مج طسـ ن ل ُ
 . الرباءات

بانُن األسايس أن ي وم .25 توى الوطين، حلسـؤخذ يف ا ته سورسا عىل ا شف كام اقرت بق رشط ا ندما  سـ أنه  لك يط ملع ي ح
شف عن املصجي بات الرباءاتلكب عىل مودع طلب الرباءة ا يرتتب عن عدم ا. طلدر يف  شف اخلاطئ لكشفسـو لك أو ا

نة أدانه ية ا ملبياجلزاءات القا ية. سـ ية ال طو بغة إلزا سورسية  تيس الاقرتاحات ا عويف هذا اإلطار،  ص مل    .يتك

 اجلزاءات

شأن الرباء .26 تعاون  يا مبوجب معاهدة ا سموح هبا حا بق اجلزاءات ا تعني أن  بترى سورسا أنه  ل ل مل تط ُي ات ومعاهدة قانون ي
بات الرباءات يدية يف  ية واملعارف ا طلالرباءات عىل عدم اإلعالن أو اإلعالن اخلاطئ عن مصدر املوارد الورا تقل   .لث

تايل، إذا اكن  .27 تب املعنيلواب بق يف ا ّالقانون الوطين ا ملك ية واملعارف ملط شرتط اإلعالن عن مصدر املوارد الورا ث  ي
يدية، فإن  شأن الرباءات شرتط عىل ) أ(3-)انياث( 51القاعدة لتقلا تعاون  يذية ملعاهدة ا تاجلديدة املقرتحة من الالحئة ا ب ل لتنف

هرين من اترخي ادلعوة رشط خالل همةل ال تقل عن  ية إىل الالزتام هبذا ا تب املعني دعوة املودع يف بداية املرحةل الو شا لملك . طن
ثل املودع لدلعوة خالل وإذا مل هةل احملددة،ميت  بب عدم ملا سحواب  تربه  تب املعني أن يرفض الطلب أو  س ميكن  بللمك م يع

رشط يفاء هذا ا لا للكن إذا قدم املودع مع الطلب ادلويل أو يف وقت الحق خالل املرحةل ادلوية اإلعالن املقرتح اذلي . ست
تب املعني وفق  تعني عىل ا تعلقة ابإلعالن عن املصدر،  يارية ا ياغة ا ملكتضمن ا ي مل ملع لص اجلديدة ) د(2-)انياث( 51اعدة القفي

نه، ما مل  شأن املصدر املعلن  ية  تضاء أي واثئق أو أدةل إضا نه ا بول هذا اإلعالن وال  عاملقرتحة  ب ف ق ميك يكن من املمكن أن ق
 . اإلعالن املعينيكون دليه شك معقول يف حصة

نح إحدى الرباءات أن املودع .28 بني بعد  موإضافة إىل ذكل، إذا  يقة،  مل يعلن عن املت للحقصدر أو قدم معلومات خمالفة  ّ
بار فال جيوز  رشط عتا يفاء ا لعدم ا نوحة ست بوت الغش العمدإال ملمأساسا إلبطال الرباءة ا  من معاهدة 10املادة  (ثيف حال 

يق ). قانون الرباءات ثل دفع غراتطبلكن ميكن  ية  نا نص علهيا القانون الوطين مبا فهيا العقوابت ا مجزاءات أخرى  ئ جل   .مةّي

شأن اإلعالن عن املصدر سمل املعلومات  تصة  ية ا بوضع قامئة ابلواكالت احلكو ت بخمل  م

بات الرباءات اليت  .29 شأن  سمل املعلومات  تصة  ية ا ية املقرتح بوضع قامئة ابلواكالت احلكو شفا طلميكن تعزيز تدبري ا ب ت خمل بل م ف
ية وعالتتضمن إ يدية/ثان عن مصدر املوارد الورا يل الرجوع إلهيا. لتقلأو املعارف ا تعني إاتحة هذه القامئة عىل اإلنرتنت  هو . لتسي

تصة  ية ا بلغ الواكةل احلكو يل أن  توي عىل إعالن من هذا ا بات الرباءات اليت  سمل  خملوميكن ملاكتب الرباءات اليت  ت ب حت طل مت لق ت

                                                 

11

رشوع مراجعة   سورسيم للمزيد من املعلومات حول  يقانون الرباءات ا بات الرباءات،ل يدية يف  ية واملعارف ا شأن اإلعالن عن مصدر املوارد الورا طل  تقل ث  لب
 .  عىل وجه اخلصوص<www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j10017e.pdf>و<www.ige.ch/E/jurinfo/j100.shtm> انظر بصفة عامة 
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نت مكصدر ية أ علبأن ادلوةل ا ية وميكن تقدمي هذه املعلومات يف رساةل ذات شلك موحد ت. ملعن مرسل إىل الواكةل احلكو
تصة تعاون الويق . خملا تصة اب ية ا يل للواكالت احلكو بو دلراسة إماكية وضع قامئة من هذا ا تايل، تدعو سورسا الو ثواب ل خمل ب ن ي مل لق ي

يولويج نوع ا ية ا بمع اتفا لت ل  .ق

تاجات–رابعا   سـتن ا

شأن الرباءات تق .30 تعاون  تعديالت املقرتحة ملعاهدة ا بترى سورسا أن ا ل ل ئة يف ي نا سائل ا يا  يطا و شـدم حال  ل للم معل بسـ
يدية ية واملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا تقلياق ا ث ل نصلسـ تقامس العادل وا مل وا هف ل تعام ئة عن ا نا لنافع ا سـ شـ ل وميكن إدراج . اللم

يات ادلوية ذات الصةل يريات واسعة ألحاكم الاتفا تطلب  ناسب وال  تعديالت يف وقت  لهذه ا تغ ت قل  .م

با .31 ثابة عتوميكن ا شف عن املصدر  مبر ا نافع يف نظام الرباءات" مدخل"لك نفاذ وتقامس ا ملإىل ا ساعد . ل سيوبذكل، 
نوب شامل وا بادةل يف العالقة بني ا ثقة ا ناء ا شف عن املصدر عىل  جلا ل ت ل ب بادل بني . مللك يعزز ادلمع ا توفضال عن ذكل،  ملسـ

نافع ونظام الرباءات نفاذ وتقامس ا ملنظام ا  .ل

يح اإلعال .32 بات الرباءات لدلول األطراف يف عقد سـيتو يدية يف  ية واملعارف ا طلن املقرتح عن مصدر املوارد الورا تقل لث
تعاقدية تعاقد اآلخر حيرتم الزتاماته ا تأكد مما إذا اكن الطرف ا نافع ا نفاذ وتقامس ا لشأن ا مل ل مل ل ية هذا . ب شفا ساعد تدبري ا فولن  ل ي

سب، ها  حفعىل إنفاذ هذه الالزتامات و نريةتبسـيط بقة وا تأكد من حصول املوافقة ا يح أيضا ا ت بل  ملسـت سـ ملل للبدل اذلي يوفر  سـي
تقامس ال املوارد ية وما إذا وضعت أحاكم  للالورا نافعث نصف  للمعادل وا  .مل

يات ادلوية ذات الصةل، مبا يف ذكل  .33 تعاقدة يف الاتفا متكن الاقرتاحات املقدمة من سورسا األطراف ا لومن مث،  قمل ي سـ
ية ا يولويج وقاتفا بنوع ا لت شان الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات واتفاق تربس، من لاملعاهدة ادلوية ل تعاون  يللفاو ومعاهدة ا ب ل

بق ذكل بوجه خاص عىل املواد . الوفاء ابلزتاماهتا ذات الصةل نوع 5.16 و7.15 و5.15 و4.15و) ي(8ينطو ية ا لت من اتفا ق
يولويج متكن الا. لبا يذ سـوابإلضافة إىل ذكل،  يولويج من  نوع ا ية ا تعاقدة يف اتفا سورسية األطراف ا نفقرتاحات ا تق ب ت مل لل ل ي

ية، والسـامي الفقرة  تو جهيأحاكم خطوط بون ا متدها )د(16ل شأن ع، والعديد من القرارات اليت ا ية  بمؤمتر األطراف يف الاتفا ق
يولويج نوع ا با لت تضاء اإلعالن عن املصدر حتدي. ل تدمع إماكية ا قوأخريا،  ن يدية سـ تعلقة ابملعارف ا سابقة ا ية ا تقلد حاةل ا مل ل لن لتق

ية  ية واإل شلك مزتايد عىل األصعدة ا تحدث  يدية اليت  ياانت املعارف ا بحث يف قواعد  هل ا مييث  حملل ب سـ تقل ب قلل ُ ت ل س ستح
ية  . طنوالو

 ] األوللحقييل ذكل امل[
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 امللحق األول

  

 األولق لحامل

تعا يذية ملعاهدة ا تعديالت املقرتحة لالحئة ا لا شأن الرباءاتلتنفل  1:بون 

 

يدية ية واملعارف ا تقلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا  لث

بات الرباءات  طليف 

  

توايت  حملا

  

 2......................................................................................................................................)حمتوايهتا(العريضة :4اعدة الق

يري [16-4 إىل 4-1  2..................................................................................................................................]تغبدون 

شار إلهيا يف القاعدة 4-17 ية ا بات الو تعلقة اب مل اإلعالانت ا ن تطل طمل يا(51مل يا(51 والقاعدة "5"إىل " 1)"أ(1-)ناث  2..................)ز(1-)ناث

يري [19-4 إىل 4-18  2................................................................................................................................]تغبدون 

ثا(26دة القاع ناء عىل القاعدة ): لاث بيح اإلعالانت املقدمة   3......................................................................... أو إضافهتا17-4تصح

26)
ثا لاث

 3...............................................................................................................تصحيح اإلعالانت أو إضافهتا     1-)

26)
ثا لاث

 3..............................................................................................................................معاجلة اإلعالانت     2-)

رش ادلويل: 48دة القاع  4..........................................................................................................................................لنا

يري [48-1  4.............................................................................................................................................]تغبدون 

يري [48-2 توايت] تغبدون   4.................................................................................................................................حملا

يري [6-48 إىل 48-3  4................................................................................................................................]تغبدون 

يا(51اعدة الق ناء عىل املادة ): ناث بوةل  ية ا بات الو ببعض ا ن ملقتطل ط  5.....................................................................................27مل

51)
يا ناث

بوةل    1-) ية ا بات الو ملقبعض ا ن طتطل  5.............................................................................................................مل

51)
يا ناث

بة بواثئق أو أدةل    2-)  6................................................................................لبعض الظروف اليت ال جيوز فهيا املطا

51)
يا ناث

ية   3-) بات الو يفاء ا ن إماكية ا تطل س طن مل  7..........................................................................................................ت

  

  

                                                 

1

نصيُشار إىل لك من اقرتاحات اإلضافة ب  نص املعينلوضع خط حتت ا شطب ا ل املعين واقرتاحات احلذف  ها . ب يلوميكن إدراج بعض األحاكم اليت مل يقرتح تعد
 . الرجوع إلهيالتيسري
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 4القاعدة 

 )حمتوايهتا(العريضة 

 

يري [16-4 إىل 4-1  ]تغبدون 

 

شار إلهيا يفاإلعالانت  4-17 ية ا بات الو تعلقة اب ملا ن تطل طمل يا(51والقاعدة  "5"إىل " 1")أ(1-)انياث(51 القاعدة مل  )ز(1-)ناث
  

ية اب تا توي العريضة عىل إعالن واحد أو أكرث من اإلعالانت ا لجيوز أن  ل تعلاميت اإلدارية، ألغراض حت لياغة املقررة يف ا لص
نة بق يف دوةل أو أكرث من ادلول ا يالقانون الوطين ا  : ملعملط

 

يري" [4"إىل " 1"  ]تغبدون 

 

يه يف القاعدة  "5" شار إ ناءات لعدم توفر اجلدة، كام هو  شف غري الضارة والا لإعالن حباالت ا م َّلك ِسـ يا(51تث   .؛"5)"أ(1-)ناث

  

ية احملددة وإعالن مب" 6" يدية املقرتنة ابملوارد /ثصدر أحد املوارد الورا ية، لتقلأو إحدى املعارف ا يه يفثالورا شار إ لكام هو   م

يا(51القاعدة    .)ز(1-)ناث

  

يري [19-4 إىل 4-18  ]تغبدون 
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)الثاث(26القاعدة 
  

ناء عىل القاعدة ت بيح اإلعالانت املقدمة     أو إضافهتا17-4صح

  

صحيح اإلعالانت أو إضافهتات 1-)الثاث(26
  

 

يري[ يه يف القاعدة ] تغبدون  شار إ لجيوز ملودع الطلب أن يصحح أي إعالن  يفه إىل العريضة مبوجب 17-4م يض أو أن 
تب ادلويل يف غضون  تب ادلويل 16ملكإشعار يوجه إىل ا سلمه ا ترب أي إشعار  هرا من اترخي األولوية، رشيطة أن  ملك  ّش ت ييع ً

رش ادلويل من بعد انقضاء تكل  بل الانهتاء من إعداد ا هةل إذا بلغه  يوم األخري من تكل ا سلام يف ا هةل كام لو اكن  لنا ق مل لمل ًت َّ م
ية ية ا نا نا لتقل  .ح

 

  معاجلة اإلعالانت 2-)الثاث(26

 

يه)أ( شار إ تب ادلويل أن أي إعالن  بات أو ا سمل ا تب  لإذا رأى  م لطل ملكت ّمك
 17-4 ةالقاعد "5"إىل " 1" 17-4 القاعدة يف 

يه يف القاعدة  شار إ يع املطلوب يف حال إعالن األبوة ا تو ياغة املطلوبة أو ال حيمل ا لال يفي اب مل ل ّلص تب "4"17-4ق ملك، جاز 
يح اإلعالن يف غضون  سب احلال، أن يدعو مودع الطلب إىل  تب ادلويل،  بات أو ا تصحسمل ا ح لطل ملكت هرا من اترخي 16ّ  ً ش

  .األولوية

يري[)ب( ناء عىل القاعدة  إذ]تغبدون  يح  تب ادلويل أي إعالن أو  سمل ا با  تصح ملكت نصوص 1-)الثاث(26ّ هةل ا مل بعد انقضاء ا مل
نصوص علهيا يف 1-)الثاث(26علهيا يف القاعدة  بارش اإلجراءات ا تب ادلويل أن خيطر مودع الطلب بذكل وأن  مل، تعني عىل ا ي ملك ّ
تعلاميت اإلدارية   .لا
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 48القاعدة 

رش ادلويل   لنا
 

يري[ 48-1   ]تغبدون 

  

يري[ 48-2 توايت] تغبدون   حملا

 

يري[ )أ( شمل رش الطلب ادلويل ما يأيت]تغبدون  ن   :ي

 

يري" [9"إىل " 1"  ]تغبدون 

 

يري" [10" يه يف القاعدة ] تغبدون  شار إ لأي إعالن  ناء عىل القاعدة17-4م يح هل  ب، وأي  تب 1-)الثاث(26 تصح سلمه ا ملك،  َّ ت
نصوص علهيا يف القاعدةادلو هةل ا بل انقضاء ا مليل  مل   ؛1-)الثاث(26 ق

 

يري" [11"  ]تغبدون 

 

يري) [ك(إىل  )ب(  ]تغبدون 

 

يري [6-48 إىل 48-3  ]تغبدون 
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)انياث(51القاعدة 
  

بوةل ية ا بات الو ملقبعض ا ن طتطل  27بناء عىل املادة  مل

  

  

بوةل1-)انياث(51 ية ا بات الو ملق بعض ا ن طتطل مل
  

  

يري) [و( إىل) أ(  ]تغبدون 

 

بقا للامدة ، جيوز2-)انياث(51دة  القاعمع مراعاة) ز( تيض من املودع  تب املعين أن  بقه ا ط للقانون الوطين اذلي  يقيط  27ملك
  :تقدمي

  

ية احملددة اليت حصل علهيا اخملرتعإعالن مبصدر " 1" بارشة عىل هذا املورد؛ثأحد املوارد الورا  م إذا اكن الاخرتاع قامئا 

 

بارشة عىل هذا " 2" ية إذا اكن اخملرتع يعرف أن الاخرتاع قامئ  يدية املقرتنة ابملوارد الورا مإعالن مبصدر املعارف ا ث لتقل
نوع من املعارف؛  لا

 

يه يف " 3" شار إ لإعالن بأن املصدر ا  . إذا اكنت هذه يه احلاةلغري معروف دلى اخملرتع أو املودع " 2"أو " 1"مل
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بة بواثئق أو أدةل2-)انياث(51 ل بعض الظروف اليت ال جيوز فهيا املطا
  

 

يري) [ج( إىل )أ(  ]تغبدون 

 

تيض أن يقدم املودع إعالان ابملصدر ) د( بق  يقإذا اكن القانون الوطين ا تب املعني ، ))ز(1-)انياث(51القاعدة (ملط للمكال جيوز 
 :يه شك معقول يف حصة اإلعالن املعين دل من املمكن أن يكونأن يطالب بأي واثئق أو أدةل، ما مل يكن

 

ية احملددة " 1" ثشأن مصدر أحد املوارد الورا بقا للقاعدة ")3" و"1)"ز(1-)انياث(51القاعدة (ب ط، إذا اكن هذا اإلعالن 
تب املعين؛ " 6 "4-17 بارشة  للمكقد مضن يف العريضة أو قدم  م ّ ُ

  

  

يدية املقرتنة ابملوارد" 2" تقلشأن مصدر املعارف ا ية، لب ، إذا اكن هذا ")3"و" 2)"ز(1-)انياث(51القاعدة (ث الورا

بقا للقاعدة ُقد مضن يف العريضة أو ق" 6 "17-4 طاإلعالن  ّ تب املعينّدُ بارشة  للمكم    .م
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ية3-)انياث(51 بات الو يفاء ا ن إماكية ا تطل طن مل ست
  

 

شار إلهيا يف)أ( بات ا توف أي من ا ملإذا مل  تطل ملسـ ُ  أو أي من )ز(و )ه(إىل ) ج(و" 4"إىل " 1)"أ(1-)انياث(51  القاعدةي
تب وفقا للامدة  بقه ذكل ا تب املعني مما قد  بقه ا يات األخرى يف القانون الوطين اذلي  ملكا يطملك يط ّتض ، )2(أو ) 1(27ملق

يات املادة ثال  تعني فهيا الا تضخالل الفرتة ذاهتا اليت  ت ملقي م تب املعني أن 22 ّ ّ، تعني عىل ا تكل ملكّ ثال  ليدعو املودع إىل الا مت
بارا من اترخي ادلعوة هرين ا يات خالل همةل ال تقل عن  تا عتض ش تب املعني أن يطالب املودع بدفع رمس مقابل . ملق ّوجيوز  للمك

ناء عىل ادلعوة ية  يات الو ثال  بالا ن تض طت للمق   .م

  

يري) [ج(و) ب(  ]تغبدون 

 

  

ثاينلحق ييل ذكل امل[  ]لا
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ثاين لامللحق ا  

  

ثاينلحق امل  لا

شأن اقرتاحاالو باثئق اليت قدمهتا سورسا   هتاي

 

ية تا شأن اقرتاحاهتا الواثئق ا بو  لقدمت سورسا للو ل ب ي   1:ي

1. English:  Proposals by Switzerland Regarding the Declaration of the Source of Genetic 

Resources and Traditional Knowledge in Patent Applications, WIPO documents 

PCT/R/WG/4/13 and, with identical contents, PCT/R/WG/5/11 Rev. 

 <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_5/pct_r_wg_5_11_rev.pdf> 

 

Français:  Propositions de la Suisse en ce qui concerne la déclaration de la source des 

ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet, OMPI 

document PCT/R/WG/5/11 

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/fr/pct_r_wg_5/pct_r_wg_5_11.pdf> 

بات الرباءات، الويقة : بعرية يدية يف  ية واملعارف ا شأن اإلعالن عن مصدر املوارد الورا ثاقرتاحات سورسا  طل تقل ث لب ي
PCT/R/WG/4/13 توايت حملونفس ا  .PCT/R/WG/5/11 Revث الويقة ب

 

2. English:  Additional Comments by Switzerland on Its Proposals Regarding the Declaration 

of the Source of Genetic Resources and Traditional Knowledge in Patent Applications, 

WIPO document PCT/R/WG/6/11 

 <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_6/pct_r_wg_6_11.pdf> 

 

Français:  Observations supplémentaires de la Suisse portant sur les propositions 

concernant la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels 

dans les demandes de brevet, document OMPI PCT/R/WG/6/11 

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/fr/pct_r_wg_6/pct_r_wg_6_11.pdf> 

شأن اقرت: ب عرية ية من سورسا  بيقات إضا يتعل يدية يف ف ية واملعارف ا تعلقة ابإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقلاحاهتا ا ث لمل
بو  يبات الرباءات، ويقة الو ث  PCT/R/WG/6/11طل

                                                 

1

شأن اقرتاحاهتا إىل ال  بقدمت سورسا ثالث واثئق  شأن الرباءاتي تعاون  بفريق العامل املعين بإصالح معاهدة ا يوللعمل، قدمت سورسا هذه الواثئق إىل . ل
يةيجملس اتفاق تربس تجارة العا نظمة ا تابع  مل ا ل مل ية الفكرية واملو ل ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكا نم ل يدية والفوللكوملعللج ية واملعارف ا تقلوارد الورا فريق وواثئق ال. رلث

شأن الرباءات تعاون  بالعامل املعين بإصالح معاهدة ا ية فقطل تاحة ابإلجنلزيية والفر نسـ  ية فضال عن اإلجنلزيية . م با تاحة ابإل ـي  نأما واثئق جملس تربس،  سـ مف ه ي
ية تعني ا. نسـوالفر يل قامئة الواثئق اليت  تومن مث،  ي ية حت نفاذ إىل الواثئق ابللغات اإلجنلزيية والفر ية من أجل إاتحة ا تجارة العا نظمة ا بو و ها عىل واثئق الو سـبا ل مل ل ني م ع
ية با نواإل ها. سـ توايت  شار إلهيا ا نفسلكن، للك الواثئق ا حمل     .مل
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3. English:  Further Observations by Switzerland on Its Proposals Regarding the Declaration 

of the Source of Genetic Resources and Traditional Knowledge in Patent Applications, 

WIPO document PCT/R/WG/7/9 

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_7/pct_r_wg_7_9.doc>  

 

Français:  Observations supplémentaires de la Suisse portant sur les propositions 

concernant la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels 

dans les demandes de brevet, document OMPI PCT/R/WG/7/9 

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/fr/pct_r_wg_7/pct_r_wg_7_9.doc> 

يديـة يف : بعرية يـة واملعـارف ا تعلقة ابإلعالن عـن مـصدر املـوارد الورا شأن اقرتاحاهتا ا ية من سورسا  تقلمالحظات إضا ث مل لب ي ف
بو  يبات الرباءات، ويقة الو ث  PCT/R/WG/7/9 طل

  

 ]ث والويقةرفقية املهنا[


