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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة العشرون

 2012 فرباير 22 إىل 14جنيف، من 

 
 

ما يتصل بها من املعارف املوارد الوراثية والكشف عن منشأ 
  مصدرها يف طلبات الرباءاتعن التقليدية أو 

 من إعداد األمانةثويقة 

1. 

ثهذه الويقة عىل الويقة رفقتوي محي شف عن (" WIPO/GRTKF/IC/8/11ث ية وما لكا شأ املوارد الورا ث  من
يدية أو  تقلتصل هبا من املعارف ا بات الرباءاتعن لي باألصل امجلاعة األوروية وادلول اليت قدمهتا يف ") طلمصدرها يف 

  .األعضاء فهيا

نة مدعوة  .2 إلحاطة علام هبذه إىل اللجإن ا
 .هافقرثالويقة وم

  ]رفقييل ذكل امل[
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ية األوروية  .1 بقدم الوفد ادلامئ للمفو نظامت ض يف يف رساةل مؤرخة يف ملدلى ا نادلوية يف   وموقعة 2005 مايو 11جل
يةمن سفريي  سمربغ ويقةب األورويةضاملفو ث و نةابمس لك للج امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا إىل ا ية ادلوية ب ل احلكو م

ية الفكري ية اب مللكا يدية والفوللكورملعن ية واملعارف ا تقلة واملوارد الورا نة ("لث   ").للجا

ية .2 تا شار إلهيا أعاله الفقرة ا نت الرساةل ا لو ل مل سامهة امجلاعة األوروية وادلول : "تضم نمك تعممي  نطلب  بتب لمك  م مل نك
ش يولويج  نوع ا ية ا بو من مؤمتر األطراف يف اتفا باألعضاء فهيا يف ادلعوة املوهجة للو ب ت لي ل شف عنأن ق شأ املوارد لكا من 

بات الرباءات يدية أو مصدرها يف  تصل هبا من املعارف ا ية وما  طلالورا تقل ي بارها اقرتاحا إىل  ... لث نةعتاب ية ادلوية للجا ل احلكو م
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن سخة أخرى من. مللكملع نا  يل اإلحاةل، أر نو فقه  الاقرتاح لتس

 ".ثهبذه الويقة

تمل به يف ميُو .3 شلك اذلي ا ُرش الاقرتاح اب سـ ل  .ث هذه الويقةرفقن

توايت  .4 نة مدعوة لإلحاطة علام  مبحإن ا للج
 . رفقهذا امل

 ]رفق امل ذكلييل[
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عن  منشأ املوارد الوراثية وما يتصل بها من املعارف التقليدية أو الكشف عن
 مصدرها يف طلبات الرباءات

بوبامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهي من اقرتاح  يا إىل الو

 مقدمة .1

شف عن شأن ا توازن وفعال  ية القرتاح  سامت األسا لكتعرض هذه الويقة ا ب سـ ل ث مسـ ية ت تصل هبا من ث املوارد الورا يوما 
بات الرباءات يدية يف  طلاملعارف ا  .لتقل

ته يف  قد اتفقت يفبامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهياواكنت  يغ اذلي و هج ا ي إىل جملس تربس عىل حبث 2002لتبل
ية  شأن املوارد الورا بات الرباءات  بع لك  سمح لدلول  يث  شف قامئ بذاته  رشط  شة إماكية اعامتد نظام  نا ثو ب طل ي حب ك ن تق بتم ك

توى العاملي نة . 1ملسـعىل ا نذ  سـو تجار2002م نظمة ا بو و هدهتا الو تجدات  شة عدة  نا ل، سامهت يف ا ي سـ ق ممل ش ية م ملة العا
تدايت األخرى  يولويج وا نوع ا ية ا نظمة األغذية والزراعة واتفا نو ب ملت ل ل ق يةم نوع . ملعنا ية ا لتودعا مؤمتر األطراف يف اتفا ق

تعلقة  سائل ا بو مؤخرا إىل حبث ا يولويج الو ملا مل ي ية ورشوطلب نفاذ إىل املوارد الورا بادةل بني رشوط ا ثابلعالقة ا ل ملت
شف   لكا

بات  ثل مللكية الفكرية،احقوق طليف  شف املقرتحةم  شأن رشوط ا ية  منوذ لكيارات من األحاكم ا ب ج ية . 2لخ مجلعوقررت ا
بو يف  بو الرد ابإلجياب عىل هذه ادلعوة2004يالعامة للو تعني عىل الو ي أنه  وتعكس هذه الاقرتاحات موقف امجلاعة . ي

سأةل شأن هذه ا ملاألوروية وادلول األعضاء فهيا  ب   . ب

ش .2 بات الرباءاتلكرشط ا يع  يقه عىل  بغي  طلف امللزم اذلي  مج تطب  ين

ته يف  يغ اذلي و هجأعربت امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا يف ا بل رشط2002لتب ها  ل إىل جملس تربس عن  يل  تفضي
بات الرباءات يع  يقه عىل  طلبغي  مج تطب شف بكام ترى امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا أنه جيب أن يكون . ين لكرشط ا

يا شلك موحد وملزم قانويا. مإلزا شف  يق رشط ا تعني  نوهو ما يعين أنه  ب لك ب مفن شأن وضع نظام عاملي وإلزايم أن . تطي
رس اإلماكانت مبوجب املادة  تجاري للرباءات، و تغالل ا ناعة والا ساواي  يييريس أساسا  ل سـ للص نوع ) 7(15مت ية ا لتمن اتفا ق

تأ نافع ا تقامس ا يولويج  تا مل مل ل يةلب تخدام املوارد الورا ثية من ا  .سـ

يد  شلك فعال ومالمئ وأن يربط بإطار الرباءات القانوين القامئ عىل ا يل  متد نظام من هذا ا تعني أن  لصعو ت ب ب لقي ُيع
شأن الرباءات . ادلويل تعاون  شف امللزم، من الرضوري تعديل معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة ا يق رشط ا بو ل لك لتحق

سب احلالقلوالاتفاقات اإل شأن الرباءات،  ية األوروية  ثل الاتفا حية  ب ب قمي شف ع. م بق رشط ا لكومن مث،  يع يط مجىل 
ية يف أ ية والو نبات الرباءات ادلوية واإل مي ل ططل نة من اإلجراءقرب قل  . ممكمرحةل 

                                                 

1

شأن مراجعة املادة   ته امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا إىل جملس تربس  يغ اذلي و با ب هج يبل ين اتفاق تربس، والعالقة بني اتفاق تربس م) ب (3.27لت ي
يدية والفوللكور  يولويج وحامية املعارف ا نوع ا ية ا تقلواتفا ب لت ل ل ية (ق تجارة العا نظمة ا ملويقة  ل   ).IP/C/W/383مث

2

 . WIPO/GRTKF/IC/6/13ثانظر الويقة  



WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8 

Annex 

3 

ية، وإذا مل يكن معروفا، مفصدرها احملدد .3 شأ املوارد الورا شف عن بدل  ثبغي ا ن ملك  .ين

تخدم املصطلحات من أجل تزويد شفه، اقرتح أن  تعني  بات الرباءات بفكرة واحضة عام  سـ مودعي  ك ي ُطل ت  هانفسُ
ية ية واملادة الورا شأ واملوارد الورا شأن بدل ا يولويج  نوع ا ية ا تعريفات اليت توردها اتفا تخدمة يف ا ثا ث ن ب ب ت ل ملسـ ل ل  .3قمل

تكون  شفموضوعسـأوال، املادة اليت  يق هديف من ات) 7(15تنص املادة : لك ا يولويج عىل رضورة  نوع ا ية ا حتقفا بق لت ل
شأن  نافع  نفاذ وتقامس ا با مل ية"ل بوةل ". ثاملوارد الورا يولويج ا نوع ا ية ا تخدام مصطلحات اتفا نطقي ا تايل، من ا ملقواب بق ت سـ مل لل ل

يا يو2فاملادة . ملعا نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل ية"ّلويج تعرف ق ية  "بأهنا" ثاملوارد الورا متةلجليناملوارد ا ية أو ا مية ا حملذات ا كام ". لفعللق
ية"عىل أن نفسها تنص املادة  يواين أو جرثويم أو غريها من األصول "تشمل " ثاملادة الورا بايت أو  حأية مواد من أصل  ن

ية". حتتوي عىل وحدات عامةل للوراثة سا ية اإل تعريف املوارد الورا ثىن من هذا ا ياق،  نويف هذا ا ن ث ل يُسـتسـ تعني أن 4ل ي، و
ناء نظام املقرتح عىل هذا الا سـتثحيافظ ا  .ل

يا،  بة :  املورد الورايثمنشأناث ية عىل مرا نفاذ إىل املوارد الورا بدلان اليت توفر ا شأ ا شف عن ا قساعد رشط ا ث ل ل ن لك ملي س
نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا ية  ثال للقواعد الو بع الا ملو ل ب ن طت م بة املودع ابإلعالن. تت تعني مطا لوعىل هذا األساس،  شأ ي من عن بدل 

ية إذا اكن يعرفه به. ثاملوارد الورا نوال يطالب بأي حبث إضايف من جا َ ّه. ُ شأ هو اذلي  ميشف بدل ا ن بة ملفك قد الطريق ملرا
نافع يف حال وجودها نفاذ وتقامس ا ملاحرتام قواعد ا  . ل

يولويج  نوع ا ية ا بوتعرف اتفا لت ل ق ّ شأ"ُ تكل تكل املوارد اب" ملنبدل ا ميبدل اذلي  ية الول يعيثرا ها ا لطبيف و وتعين . ضع
يعي" ية" لطبالظروف يف الوضع ا ية  الظروف اليت توجد فهيا املوارد القمبوجب الاتفا نظم اإلثورا ية واملوائل لداخل ا جيكولو

ية، ويف حاةل  يطات اليت تطور فهيا ج املداألنواعلطبيعا تة، يف ا حملنة أو ا هملسـتنب  .5 املمزيةائصخصا

شأومن الواحض أن املود يع دامئا اإلشارة إىل بدل ا نع ال  ملتط هوم الواسع . يسـ تخدام ا ملفويف هذه الظروف، يقرتح ا سـ ُ
شأ غري معروف، تعني". املصدر"ملصطلح  ّفإذا اكن بدل ا ّمصدر املورد الورايث احملدد اذلي اكن  عىل املودع اإلعالن عن ملن

يه وال يزال يعرفه نه املودع املورد " صدرامل"ويعىن مصطلح . لللمخرتع نفاذ مادي إ متد  شأ ا ملك مصدر من غري بدل ا سـ ملن
بحوث أو  بااتتلالورايث مكراكز ا نات أو حدائق ا ننوك ا ي لب   .6جل

ثا،  ية يف : رباءةالمي مبوجب  بني املادة والاخرتاع احملالعالقةلاث تخدم املوارد الورا ثجيب أن يكون املودع قد ا سـ
ته تعني . يالاخرتاع املطلوب حام بو ناسب دون أن تطي شلك  تخدمة يف الاخرتاع  شف املادة ا يح للمودع  ميق نظام  بت سـ ملك ي

تب الرباء شأ املورد، مع مراعاة مصاحل املودع و شأن  ية  يام بأحباث إضا مكيكون ملزما اب ف نلق مب .  وأحصاب املصلحة اآلخريناتُ
يد من خالل اشرتاط أن يكون الاخرتاع  بارشة عىل"جوميكن إقامة توازن  ية احملددة" مقامئا  مثل هذه ففي . ثاملوارد الورا

متد عىل الظروف، جيب أن بارشا، أي أن  تخداما  يعتخدم الاخرتاع املورد الورايث ا م سـ هذا املورديسـ كام  .ل اخلصائص احملددة 

                                                 

بات الرباءات القامئة عىل املوار3 شف عن املصدر يف  شمل هذا الاقرتاح ا طل ال  لك يولويج ي نوع ا ية ا بل دخول اتفا بة  يدية ا ية أو املعارف ا بد الورا ت سـ تقل لث ل ت قل ق ملك
نفاذ  . لحزي ا

ية من قرار مؤمتر األطراف 4 ثا ن كام وحضت ذكل الفقرة ا   .2/11ل
 .2 املادة 5
شمل املصدر اآلخر 6 تعدد األطراف"ي ميكن أن  نظام  ما متي إىل " ل ية اليت  باره مصدر املوارد الورا تناب ث سوانت املدرجة يف املرفق عت تا كا لاملعاهدة ادلوية  من 1ل

ية لألغذية والزراعة با ية ا تشأن املوارد الورا ن ث رسعة وبدون احلاجة حمنيُ"لمن هذه املعاهدة ادلوية، ) ب (3-12فمبوجب املادة . لب بع انضامم إىلب احلصول  تت 
هة ية وا". جلا تعدد األطراف هو مصدر املوارد الورا نظام  ملفا ث هامل سو ية من  تأ يقيد من تقامس األرابح ا تتف ت مل  . سـ
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تالكه أو عىل األ يث يكوناتصاهل قلمجيب أن يكون للمخرتع نفاذ مادي إىل املورد الورايث، أي ا يحب به  تحداف اك يد ل 
 . 7تخصائص املورد الورايث املربطة ابالخرتاع

شف عن  .4 يدية لكا يةتاملربطة لتقلاملعارف ا  ثابملوارد الورا

شف عن  باب وجهية لفرض رشط ا ناك أ لكيف هذه احلاةل احملددة،  سـ بارشة عىل املعارف ا الاخرتاع قامئكونه م 
يدية يةتاملربطة  لتقلا تخدام املوارد الورا ثاب ية) ي(8م مبوجب املادة فهناك الزتا. سـ يولويج  اقمن اتفا بنوع ا لت  ابحرتام املعارفل
يدية  .8وصوهنا  واحلفاظ علهيالتقلا

يدية يه ذات  نفاذ املاديطابع غري ملموسلتقلفاملعارف ا شف ال ميكن أن يقوم عىل ا ل ورشط ا ومن مث، ميكن . لك
يدية  بارشة تملربطةالتقلاقرتاح أن يعلن املودع عن املصدر احملدد للمعارف ا ية إذا اكن يعرف أن الاخرتاع قامئ  م ابملوارد الورا ث

يدية ياق،ويف هذا . لتقلعىل هذه املعارف ا نوع ) ي(8بامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا إىل املادة  تشري لسـا ية ا لتمن اتفا ق
بارة  تخدم فهيا  يولويج اليت  عا سـ تب تاكرات واملامرسات"ل  ".باملعارف والا

نطاق غري الواحض ملصطلح هلكن،  شأن ا لناك قلق  يدية"ب يقني القانوين الرضوري، ". لتقلاملعارف ا لمفن أجل ضامن ا
يدية هوم املعارف ا يضة حول  شة  نا تقلتعني إجراء  ق لي مف تف  . مسـم

ياري وشلكي .5  معرشط 

يد الطريقة اليت تقدم هبا املعلومات ذات الصةل من مودع طلب الرباءة إىل ماكتب  الرباءات من أجل ضامن حجيب تو
ية تلكفة. لالفعا يث ا ية وفعاةل من  نظمي ذكل بطريقة غري بريوقرا تعني  لو ط ت بات الرباءة ال . حي ية العظمى من مودعي  طلفالغا لب

ية و ثميون اخرتاعاهتم عىل املوارد الورا يدية /يق باء عهنم يف ،وذلكل.  هباتاملربطةلتقلأو املعارف ا يف األ تعني  ع  ختفي
 .نياادل احلدود

شرتط عىل  ية ابلرباءاتيوال  سلطات ا نا توى املعلومات املقدمةملعل يمي  حم، وخاصة ماكتب الرباءات،  تعني أال . تق يكام 
نافع نفاذ وتقامس ا تعلقة اب ية بطريقة تراعي األحاكم ا بع ما إذا اكن مودع طلب الرباءة قد حصل عىل املادة ا ملتلزم  ل مل ملعن بتت ُ .

بت مما إذا قام املودع اذلي يعلن لتوميكن حرص دورها يف ا يت، وخاصة ا تو ية قد ا رشوط ا ثبت مما إذا اكنت ا ف لتث سـ لشلك ل
ية و بارشة عىل املوارد الورا ثأن الاخرتاع قامئ  يدية /م شف املعلومات يف وقت الحقتاملربطةلتقلأو املعارف ا  . بك هبا 

نظ َّوتقرتح امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا أن  ي شفب تعني اإلجابة عهنا يف لكم ا ئةل  ي عن املعلومات بإدراج أ سـ
ية لطلب الرباءة منوذ جالاسـامترة ا نفي أو . ل يب اب لومن مث، ميكن للمودع أن  تعلق مبا إذا اكن ابجي سؤال ا ملإلجياب عن ا ل

ية و بارشة عىل املوارد الورا ثالاخرتاع قامئا  يدية /م تاج املودع إىل فإذا اكن اجلواب . هباتاملربطة لتقلأو املعارف ا نفي، ال  حياب ل
سأةل شأن هذه ا يفاء أي رشط إداري آخر  ملا ب شأ أو . ست شف عن بدل ا يفاء رشط ا تلزم ا نأما اجلواب ابإلجياب  لك ملسـ ست في

ية اليت ال يعرف فهيا. املصدر نا ئأما يف احلاةل الا شأ و اسـتث يجب اإلعالن عن ذكلال ملنملودع بدل ا  . فاملصدر، 

شأ أو املصدر أو رفض وإذا مل يقدم املود شأن بدل ا شف عن املعلومات  نفي، أو إذا مل  نع ردا ال ابإلجياب وال اب ب يك ملل
ية و بارشة عىل املوارد الورا شف عن ذكل يف احلاالت اليت يزمع فهيا بأن الاخرتاع قامئ  ثا يدية /ملك تاملربطة لتقلأو املعارف ا

                                                 

بات الرباءات، الفقرة 7 يدية يف  ية واملعارف ا شف عن مصدر املوارد الورا تعلقة اب شأن اقرتاحاهتا ا ية  يقات سورسا اإلضا طل انظر كذكل  تقل ث لك مل ب ي لتعل  من 27ف
 .PCT/R/WG/6/11ثالويقة 

متدهتا اتفا8 ية اليت ا تو ق هتم خطوط بون ا ع جهي يق مادتهيا ل يولويج  نوع ا بية ا ب تطت ل يدية املقرتنة هبا) ي(8 و15لل ية واملعارف ا تقلشلك خاص لك املوارد الورا ث  . لب
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ية اب رشوط ا تويف ا شلكهبا، فإن طلب الرباءة ال  لسـ شأ واملصدر اسـتثناءلي . ملنحلاالت اليت يعلن فهيا املودع أنه ال يعرف بدل ا
يح ذكل نح املودع إماكية  تصحيجب أن  ن ُيم ية حمددة مبوجب قانون الرباءات خالل همةل ف أما إذا ظل عىل حاهل ومل يقدم . منز

بغي  توقف عن معاجلة الطلبفينأي إعالن،  يجةلا بار املودع هبذه ا ت وإ  .لنخ

يحة أو غري اكمةل؟ما يه .6 تاجئ املرتبة عن تقدمي معلومات غري  حص ا ت  لن

يحة أو غري اكمةلُجيب أن ت ية عىل تقدمي معلومات غري  ية و حصفرض جزاءات  معل بت فهيا أن . فعل يثففي احلاالت اليت 
يحة أو  شف عن معلومات غري  حصمودع طلب الرباءة  يه جزاءات ك تعني أن تفرض  علغري اكمةل،  ية مفعاةل وُي بة ورد عنا سـ

يجب أال يؤثر ذكل عىل مواصةل . خارج نطاق قانون الرباءات ية خالل معاجلة الطلب،  فأما إذا قدم املودع معلومات إضا ف
نوحة . معاجلة الطلب يحة أو غري اكمةل عىل حصة الرباءة ا يقني القانوين، جيب أال يؤثر تقدمي معلومات غري  ملموألغراض ا حص ل

تعدين عىل الرباءاتنأو عىل إماكية إنفاذه  . ملا ضد ا

يعة هذه اجل تعني ترك حتديد  بو ية ومع زاءات طي تعاقدة عىل حدة وفق املامرسات القانوية ا تواها للك دوةل  حمللو ن مسـ م
بادئ العامة للقانون شة وسائل وضع هذه اجل. ملاحرتام ا نا قوميكن  تدايت دوية أخرىزاءات م بو أو يف  لسواء داخل الو ن  . مي

 ملعلوماتتبادل ا .7

سابقة حافزا فعاال  شف اذلي ورد ذكره يف الفقرات ا تدابري الرضورية اليت من شأهنا أن جتعل من رشط ا لمن ا لك ل
باعه تعني عىل ماكتب الرباءات ا يط لإلخطار  نافع اعامتد إجراء  نفاذ وتقامس ا ثال لقاعديت ا تلال ي سـ مل ل بت سلمت هذه . م تفلكام 

ش شف عن بدل  ناملاكتب إعالان اب ية وملك يدية /ثأ املوارد الورا يغ هذه تاملربطةلتقلأو املعارف ا تبل هبا أو مصدرها، وجب علهيا 
ثال. املعلومات إىل هجاز مركزي يل ا ية عىل  يام بذكل من خالل اسـامترة منوذ ملوميكن ا ب ج هل ذكل . سلق  عىل بدلان -سيسو

يدية شأ وأحصاب املعارف ا تقلا لن بات اخت- مل بة احرتام أي تر ي مرا نافعتق شأن تقامس ا ملذت  تعني إاتحة املعلومات ذات . ب يو
بات شأن رسية ا ية  لطلالصةل وفق القواعد احلا ب  . ل

باء إدارية غري رضورية عىل ماكتب الرباءات نة وأال يفيض إىل فرض أ سط طريقة  عوجيب أن يكون اإلخطار بأ . ممكب
تلكفة ودون يث ا شلك فعال من  بادل املعلومات  لكام جيب إدارة  ب بات حت ية غري رضورية عىل مودعي  يف إضا طل فرض تاك فل

ثال. الرباءة ية  تخدام الوسائل اإللكرتو يق ذكل اب موميكن  نحتق  . سـ

ئة املركزية اليت يولويج بصفهتا ا نوع ا ية ا بادل املعلومات التفا ية  ناسب حتديد آ يومن ا ب ت ت ل همل ل لل تعني عىل ق ماكتب ي 
تاحةإرسال الرباءات  شف إلهيا مملاملعلومات ا  .لكن إعالانت ا

 خالصة .8

بق، تقرتح امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا ما ييل بيصا ملا  سـ  :تلخ

بات الرباءات؛ )أ( ية يف  شأ أو مصدر املوارد الورا شف عن بدل ا يق رشط إلزايم  طلبغي  ث ن للك ملب تط ين
 

ية وا )ب( بات الرباءات ادلوية واإل يع  رشط عىل  بق ا بغي أن  ميو ل طل مج قلنط ل ي ية يف أين نة؛قربطنلو  ممك مرحةل 
شأ، أو إن مل يكن معروفا مفصدر املورد الورايث احملدد اذلي اكن للمخرتع  )ج( بغي أن يعلن املودع عن بدل ا ّو ملن ين

يه وال يزال يعرفه؛  لنفاذ مادي إ
ية احملددة؛ )د( بارشة عىل املوارد الورا ّوجيب أن يكون الاخرتاع قامئا  ث  م
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يدية يُوميكن أيضا أن  )ه( لتقلشرتط عىل املودع اإلعالن عن املصدر احملدد للمعارف ا ية، إذا تاملربطة ّ ثابملوارد الورا
هوم  يضة  شة  نا ياق من  يدية؛ وال بد يف هذا ا بارشة عىل تكل املعارف ا ملفاكن عىل عمل بأن الاخرتاع قامئ  تف م مسـم ق سـ لتقل ل

يدية"  ؛"لتقلاملعارف ا
 يف اإلعالن عن املعلومات املطلوبة أو رفض اإلعالن عهنا، وظل عىل ويف حال أخفق مودع طلب الرباءة )و(

توقف عن معاجلة الطلب؛ بغي ا يح ذكل، فإنه  يحت هل  لذكل احلال رمغ الفرصة اليت أ تصح ينت  ل
بة  )ز( نا تفكري يف فرض جزاءات فعاةل و بغي ا يحة أو غري اكمةل،  سـويف حال اكنت املعلومات املقدمة غري  ل محص ين

ية خار  ج نطاق قانون الرباءات؛عورد
بعه ماك )ح( يط لإلخطار  يق إجراء  بغي  ّو ت تن سـي بب تلمت إعالانتط ية ؛سـتب الرباءات لكام ا ناسب حتديد آ ل ومن ا مل

ئة املركزية اليت  يولويج بصفهتا ا نوع ا ية ا يبادل املعلومات التفا ب ت هت ل لل  املعلومات  أن ترسل إلهياماكتب الرباءاتيتعني عىل ق
تاحة  .ملا

يا توسع توازان ووا توى العاملي نظاما فعاال و يل إىل األمام مبا يضمن عىل ا قعى هذه الاقرتاحات إىل شق ا مسـ ملب لس ّ
بات الرباءات طلشف يف   .للك

  

 ]ث والويقةرفقهناية امل[

 

 


