A

CDIP/13/10 REV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 72 :مارس 7102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  72مايو 7102
مواطن املرونة املتعلقة بالرباءات يف اإلطار القانوني املتعدد األطراف وتنفيذها التشريعي على
الصعيد الوطني واإلقليمي – اجلزء الثالث

من اإعداد ا ألمانة
 .0يف س ياق املناقشات اخلاصة ابلتوصية  02من توصيات جدول أأعامل التمنية ،قدمت بعض الوفود ،يف ادلورة الثالثة
عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) اليت انعقدت يف الفرتة من  01اإىل  72مايو  7102يف جنيف ،تعليقات
عىل الوثيقة اليت أأعدها املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) بشأأن "مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف
الإطار القانوين املتعدد ا ألطرا وتنفيهها الشرشيع عىل الععيد الوط ي وا إلقليم – اجلزء الثالث".
.7

وترد تكل التعليقات يف ههه الوثيقة املعدةل .CDIP/13/10 Rev

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعو ٌة اإىل الإحاطة عل ًام مبحتوايت ههه الوثيقة
ومرفقهيا.
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أأو ًل .ملخص معيل
ِ
املناقشات اخلاصة ابلعمل املقبل
 .2واصلت اللجن ُة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا احلادية عرشة
بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد ا ألطرا ( CDIP/10/11و.)CDIP/10/11 Add.
ويف هها الإطار ،طلبت اللجن ُة من ا ألمانة أأن ت ِ
ُباِش العمل بشأأن موط ي املرونة التاليني:
أأ)

نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع (املادة  72من اتفاق تريبس)؛

ب) ومواطن املرونة فامي خيص قابلية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو اس تثناهئا من ذكل (املادة 72
من اتفاق تريبس).
 .1واملهنجية املُتلبعة يف اإعداد ههه الوثيقة  ي ذات املهنجية اليت اعدمدهتا اللجنة فامي يتعل ابلعمل الساب بشأأن مواطن
املرونة املتعلقة ابلرباءات ،أأ ْي  CDIP/5/4 Rev.و .CDIP/7/3 Rev.وتشناول الوثيقة عدد ًا غري شامل من مواطن
تطور مفهوم ك موطن ،وتضم مرفقني ،أأي اجلداول اليت تُع ِنلف ش ىت جوانب
املرونة يف جمال براءات الاخرتاع ،فتعف ل
مواطن املرونة املدروسة وا ألحاكم القانونية ذات العةل يف عدد من الولايت القضائية.
.6

وتنقسم ههه الوثيقة اإىل جز أأين:
أأ)

يُر ِكلز اجلزء ا ألول عىل نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع .ويُق لِدم ،عىل وجه اخلعوص،
توضيح ًا لش ىت طرق تنفيه الالزتامات املنعوص علهيا يف املادة  72.2من اتفاق تريبس فامي يتعل ابلنبااتت،
مما يع ي أأن ههه ادلراسة ل تشمل احليواانت وا ألصنا النباتية؛

ب) ويُ لِقدم اجلزء الثاين توضيح ًا للمسائل املتعلقة بقابلية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة ،والهنُ ُج اخملتلفة
اليت اع ُت ِمدت عىل املس تويني الوط ي وا إلقليم .
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اثني ًا .نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع
أأ ِلف مقدمة
 .2مثة فهم مشرتك مفاده أأن النبااتت املوجودة ابلفعل يف الطبيعة ،ل متكن حاميهتا برباءة اخرتاع ،نظر ًا ألاهنا تشل
اكششاف ًا حبت ًا 1.اإل أأن التكنولوجيا البيولوجية – أأي اس تخدام تقنيات علمية لتعديل النبااتت واحليواانت والاكئنات ادلقيقة
وحتسيهنا أأو تعزيز قيمهتا – قادر ٌة عىل التدخل يف النبااتت وا ألصنا النباتية وتقدمي نشيجة ختتلف عن تكل املوجودة يف
الطبيعة .ويف هها العدد ،عىل سبيل املثال ،عاد ًة ما يَعترب كثريٌ من ماكتب الرباءات أأن " أأي كيان بيولويج قد يكون قاب ًال
2
للحامية مبوجب براءة اإذا أأسفر التدخل التق ي ل إالنسان ( أأ ْي العنع) عن وضع ٍّ اصطناع ل حيدث يف الطبيعة".
 .8وحتظى حامية ا ألصنا النباتية ابلعرتا عىل نطاق واسع (املادة (72.2ب) من اتفاق تريبس) ،اإما من خالل نظام
براءات أأو من خالل نظام فريد من نوعه أأو مبزجي من الثنني ،يف حني أأن أأهلية النبااتت للحامية مبوجب براءة  ي أأكرث
مدعا ًة للشك يف بعض الولايت القضائية .ومن املهم يف هها العدد تسليط الضوء عىل الفرق بني النبااتت وا ألصنا
النباتية.
" .1النبات" مفهو ٌم أأوسع من العنف النبايت .ويشري هها املعطلح بوجه عام اإىل " أأي اكئن يح يندم اإىل اململكة
النباتية 3".وقد اع ُت ِمدت عىل املس توى الوط ي مفاهمي متنوعة .فف العني ،عىل سبيل املثال ،ي ُشري مفهوم النبااتت – يف
س ياق قانون براءات الاخرتاع – اإىل اليشء احل اذلي حيافظ عىل حياته عن طري اإنتاج كربوهيدرات وبروتني من مواد
4
غري عضوية ،مثل املاء واثين أأكس يد الكربون وامللح غري العضوي ،من خالل الدمثيل الضويئ ،وعادة ما يكون غري ُمتن ِقلل" .
وتنص مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة مبكتب الرباءات الياابين عىل أأن معطلح "النبااتت" يُقعد به اإحدى اجملموعات
الثالث اليت تعنف فهيا الاكئنات احلية ،أأل و ي الاكئنات احلية ادلقيقة والنبااتت واحليواانت .وتُعا َمل اخلالاي النباتية غري
املامتيزة ،وكهكل ا ألنسجة النباتية املس تنبتة ،عىل أأاهنا اكئنات حية دقيقة من وهجة نظر قانون براءات الاخرتاع يف عدة
5
ولايت قضائية.
 .01وع لُر "العنف النبايت" 6يف التفاقية ادلولية محلاية ا ألصنا النباتية اجلديدة (ا ألوبو ) لس نة  0110مكجموعة
نباتية تندرج يف اتكسون نبايت واحد من أأدىن املرتبات املعروفة ،وميكن "0" :تعريفها ابخلعائص النامجة عن تركيب ورايث
 1للدميزي بني الاكششافات غري القابةل للحامية مبوجب براءة والاخرتاعات القابةل للحامية برباءة ،انظر العفحة الثامنة من وثيقة الويبو  CDIP/7/3املتاحة عىل
الرابط الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_7/cdip_7_3-main1.pdf :
 2مكتب الرباءات ا ألسرتايل – دليل املامرسات والإجراءات( 7.1.7.02 ،حسب أأحدث تعديل جرى يف  2يونيو .)7102
" 3كتاب مرجع عن اتفاق تريبس والتمنية" ،مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ،7111 ،مطبعة جامعة
اكمربيدج ،صفحة رمق  .281ومع ذكل ،قد توجد يف عمل النبااتت تعريفات أأخرى للنبات :مفث ًال ينص أأحد التعريفات عىل أأن النبات هو " أأي اكئن من ش ىت
الاكئنات الضوئية التخلي  ،احلقيقية النواة ،املتعددة اخلالاي يف اململكة النباتية اليت تدمزي ابإنتاج ا ألجنة ،وحتتوي عىل صانعات ال َيخْ ضور ،وهبا جدران خلوية من
السليلوز ،وتفتقر اإىل القدرة عىل التنقل" ،وهها التعريف متاح عىل  http://www.thefreedictionary.com/plantويوحض تعريف أخر أأن النبات يدمثل
يف " أأي اكئن يح عاد ًة ما يُنتج طعامه من مواد غري عضوية ،وميتكل جدرا ًان خلوية من السليلوز ،ويس تجيب ببطء وبشل دامئ غالب ًا ملثري ما ،ويفتقر اإىل
أأعضاء احلس املتخععة واجلهاز الععيب ،وليست دليه القدرة عىل التنقل" ،وهها التعريف املقتبس من Life Sciences & Allied Applications /
 Botanyمتاح أأيض ًا عىل .http://www.thefreedictionary.com/plant
 4املبادئ التوجهيية العينية لفحص الرباءات  ،7101الفعل  ،0املادة .)2(71.0
 5اجلزء السابع ،الفعل الثاين من مبادئ مكتب الرباءات الياابين التوجهيية بشأأن الفحص فامي خيص الاخرتاعات يف جمالت ددددة :الاخرتاعات البيولوجية.
املادة  ( 2أأبريل  .)7107وتنص ههه املادة ،عىل وجه اخلعوص ،عىل أأن "معطلح "الاكئنات ادلقيقة" يع ي اخلَامئر ،والفطرايت العفنية ،وعيش الغراب،
والبكترياي ،والفطرايت الشعاعية ،والطحالب الوحيدة اخللية ،والفريوسات ،واحليواانت الوحيدة اخل ِليَّة ،وغريها ،ويشمل أأيض ًا اخلالاي احليوانية أأو النباتية غري
املامتيزة وكهكل ا ألنسجة احليوانية أأو النباتية املس تنبتة".
 6املادة  )6(0من وثيقة  0110لتفاقية ا ألوبو .
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معني أأو مجموعة معينة من الرتاكيب الوراثية "7" ،ومتيزيها عن أأي مجموعة نباتية أأخرى ابإحدى اخلعائص املهكورة عىل
ا ألقل "2" ،واعتبارها وحدة نظر ًا اإىل قدرهتا عىل التاكثر دون أأي تغيري.
 .00وهها الدميزي همم ألنه يشل ،يف العديد من الولايت القضائية ،احلد الفاصل اذلي يُ ِ لقسم أليات امحلاية املتوفرة
جملس الطعون التابع للمكتب ا ألورويب للرباءات ألول مرة معطلح
لخرتاع معني .فعىل املس توى ا ألورويبَّ ،عر
ُ
"ا ألصنا النباتية" بأأنه عدد وافر من النبااتت اليت اكنت مامتثةل اإىل حد كبري يف خعائعها وظلت مامتثةل يف نطاق تفاواتت
اجمللس يف القرار رمق ( T 320/87اجلريدة الرمسية  )20 ,0111اإىل
ددددة بعد ك دورة تاكثر 7.وانطالق ًا من ذكل ،خلص ُ
أأن البهور والنبااتت الهجينة ،اليت تفتقر اإىل الثبات يف مسة ما من سامت اجليل الاكمل ،ل ميكن أأن تُعنَّف عىل أأاهنا
اجمللس أأن ههه اخلالاي
أأصنا نباتية يف اإطار معىن املادة (12ب) من اتفاقية الرباءات ا ألوروبية لس نة  .0122ور أأى ُ
النباتية – اليت ميكن ابلتكنولوجيا احلديثة اس تنباهتا مثلام هو احلال ابلنس بة للبكترياي وامخلائر – ل ميكن اعتبار أأاهنا تندرج
حتت تعريف النبات أأو العنف النبايت .وهها ما أأكده القرار رمق  ،G 1/98اذلي َّنص عىل أأن اخلالاي النباتية ينبغ أأن
تُعا َمل معامةل الاكئنات احلية ادلقيقة 8.ومن الناحية ا ألخرى ،أأخهت الالحئة التنفيهية لتفاقية الرباءات ا ألوروبية مبفهوم
العنف النبايت الوارد يف اتفاقية الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصنا النباتية اجلديدة.9
 .07و أأولئك اذلين يفضلون اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع يلفتون الانشباه اإىل قضااي أأخالقية بشأأن منح
براءات لالخرتاعات اجلينية ،10وكهكل احلعول عىل الغهاء 11.وفامي يتعل اب ألمر الثاين ،يوجد يف احلقيقة افرتاض مفاده أأن
منح براءات اخرتاع للنبااتت وبهورها يسمح ابلس يطرة عىل توزيعها وعىل الإنتاج الالح للغهاء.12
 .02ومن الناحية ا ألخرى ،يقول أأولئك اذلين يؤيدون حامية النبااتت برباءات اخرتاع اإن الاسشامثر املطلوب من أأجل
احلعول عىل نبات جديد ذي خعائص معينة ينبغ أأن يُاكفأأ من خالل منح ح اس تئثاري ،مع مراعاة أأن النبااتت املُعدَّةل
وراثي ًا قادر ٌة عىل حتسني جودة احملعول ومكيتهُ .وذكر أأيض ًا يف هها العدد أأنه رمغ أأن تطوير العفات الوراثية ،مثل حتمل
مبيدات ا ألعشاب ،اكن قامئ ًا يف املقام ا ألول عىل البحث عن مزية جتارية ،فاإن مسامهته وتأأثريه ل يقترصان عىل ا ألسواق
13
املتقدمة؛ بل اإن البدلان النامية أأيض ًا ترى فهيا فائدة دددمةل.
 .02وقد اش ت َّد هها النقاش اإىل ح لٍّد كبري يف الس بعينيات مع تطور الهندسة الوراثية ،أأي "تعديل جينوم اكئن يح
بتقنيات معملية ،ل س امي عن طري اإدراج جني أأو تعديهل أأو إازالته ،أأو – بشل أأمع – التقنيات املس تخدمة يف ههه
العملية .14وقد ازدادت يف الواقع الفائدة الاقتعادية اليت تنطوي علهيا التكنولوجيا البيولوجية املتعلقة ابلنبااتت ،كام يتضح من
ً 16
الاسشامثرات الكبرية اليت ل تقوم هبا الرشاكت اخلاصة حفسب ،بل وحكومات البدلان املتقدمة 15والنامية أأيضا.
( T 49/83 7اجلريدة الرمسية .)007 ,0182
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clr_i_b_3_1_1.htm 8
 9القاعدة  )2(76من اتفاقية الرباءات ا ألوروبية.
 10الاخرتاعات اجلينية ،وحقوق امللكية الفكرية ،وممارسات الرتخيص ،منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتعادي ،7117 ،ص .00
 11منظمة ا ألغهية والزراعة .حاةل ا ألغهية والزراعة :دروس من الس نوات امخلسني املاضية .منظمة ا ألغهية والزراعة :روما.7111 ،
 12جواناثن هيبورن .براءات الاخرتاع والتجارة والغهاء :مدى قوة تأأثري براءات الاخرتاع وحامية ا ألصنا النباتية يف ا ألمن الغهايئ .مكتب كويكر دلى الأمم
املتحدة (جنيف) وبرانمج كويكر للشؤون ادلولية ،أأواتوا.7112 .
ُ
ُ
 13عىل سبيل املثال :جني عع لية ثورينغينسيس اذلي مينح القدرة عىل مقاومة احلرشات .و ُيزرع الن القطن املعدَّ ل وراثي ًا واذلرة املعدَّ ةل وراثي ًا يف ةسسة بدلان
انمية عىل ا ألقل ،ورمبا تكون هناك بدلان أأخرى همدمة بهكل .تقرير جلنة حقوق امللكية الفكرية ( ،)CIPRدمج حقوق امللكية الفكرية وس ياسة التمنية ،لندن،
.7117
أ
أ
 14لالطالع عىل تعريفات أخرى ،انظر موسوعة ماغروهل للعلوم" :الهندسة الوراثية  ي التوليف الاصطناع جلزيئات امحلض النووي يف أنبوب الاختبار،
بكتريي أأو نظام انقل أخر ،والإدماج الالح للجزيئات املُعطنَعة يف اكئن عائل تكون فيه قادر ًة عىل التاكثر املس دمر .وقد ُأطل
وإادخالها يف فريوس أأو بالزميد
ل
ك
ُ
ُ
أ
أأيض ًا عىل تركيب ههه اجلزيئات ُمسمى املعاجلة اجلينية لنه عادة ما ينطوي عىل اإنتاج تركيبات وراثية جديدة بوسائل بيو يميائية .ومتنح الهندسة الوراثية القدر َة
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 .01وهها النوع من التكنولوجيا وثي العةل يف قطاع الزراعة ،فعىل سبيل املثال ،حتسني نوع معني من ا ألرز ابإكسابه
نوع ًا ما من املناعة قد يساعد يف توفري سبيل رزق جملدمعات بأأمكلها يف املناط النامية ذات الظرو الزراعية الععبة جد ًا.
والاثر احملدمةل ا ألخرى للهندسة الوراثية يف الزراعة مرتبطة بزايدة اإنتاجية احملاصيل ،وتعزيز حامية احملاصيل ،والتحسينات يف
حتضري ا ألغهية ،وحتسني القيمة الغهائية ،وحتسني النكهة ،وبعض الفوائد البيئية مثل التقليل من اس تخدام املبيدات اإذا اكن
17
احملعول مقاوم ًا للطفيل َّيات العنيدة.
 .06ومن َّمث فاإن التقدم يف حبوث التكنولوجيا البيولوجية ونتاجئها – عىل سبيل املثال :جعل نبات ما أأكرث حتم ًال للجفا
أأو احلرشات الضارة ،أأو اإماكنية اإعادة اإنتاج نبات ما بأأسلوب بيوتكنولويج – يتطلب اإجياد توازن بني معلحتني خمتلفتني:
معلحة الشخص اذلي يتوصل اإىل حل مبتكر يعدمد عىل البحث والاسشامثر من هجة ،ونفاذ املزارعني اإىل تكل التكنولوجيات
اجلديدة من هجة أأخرى.
نسب ٍّ ل
حل
 .02وفامي يتعل هبها املوضوع ،يوفر الإطار القانوين ادلويل مواطن مرونة من أأجل متكني البدلان من ا ألخه بأأ ِ
ملعاحلها الوطنية.

ابء .الإطار القانوين ادلويل
 .08ي ُشري اتفاق تريبس (املادة (72.2ب)) – اذلي يضع املعايري ادلنيا للحامية فامي يتعل ابلخرتاعات – اإىل أأنه جيوز
أأيض ًا لدلول ا ألعضاء أأن تس تث ي النبااتت واحليواانت والعمليات البيولوجية ا ألساس ية لإنتاهجا من اإماكنية امحلاية برباءة
اخرتاع .وبعفة خاصة ،تُس تثىن من هها الاسشبعاد الاكئنات احلية ادلقيقة ،والعمليات غري البيولوجية والبيولوجية ادلقيقة
املس تخدمة يف اإنتاج النبااتت واحليواانت؛ فيجب أأن تكون قابةل للحامية مبوجب براءة اخرتاع .ومن انحية أأخرى ،ينص ذكل
احلمك عىل أأنه جيب عىل ا ألعضاء منح امحلاية ل ألصنا النباتية – اإما عن طري براءات الاخرتاع أأو نظام فعال فريد أأو بأأي
مزجي مهنام.
املولَّف اصطناعيل ًا .وذلكل حيدمل أأن تكون أأي قطعة
عىل اإكثار وإانبات ُسالةل من الاكئنات املتطابقة وراثي ًا بمكيات كبرية ،حتتوي مجيعها عىل نفس اجلزيء ُ
وراثية ،وكهكل الناجت اجلي ي املُشفَّر هباْ ،
قابلني للتضخمي.
 15يف كندا مث ًال ،أأنشأأت ِشك ٌة عاملية رائدة يف قطاع ا ألغهية الزراعية برانمج الهنوض الكندي ابلزراعة وا ألغهية الزراعية ( ،)ACAAFوهو برانمج مدته
ةسس س نوات بتلكفة  721مليون دولر كندي وهيد اإىل وضع قطاع الزراعة وا ألغهية الزراعية الكندي يف موقع العدارة لغتنام الفرص اجلديدة.
ويف هها العدد ،جتدر الإشارة أأيض ًا اإىل أأنه يوجد يف كندا العديد من مراكز البحوث املتعلقة ابلتكنولوجيا البيولوجية الزراعية ،مثل املركز املرجع للزراعة
وا ألغهية الزراعية ،ومركز "س ينتك أأجرواليمينري" ( ،)Cintech Agroalimentaireومعهد املغهايت ﺍلتكميلية وا ألغهية الوظيفية ،ومعهد كيبيك لتكنولوجيا
ا ألغهية الزراعية ،ومعهد البيئة الزراعية للبحوث والتمنية .انظر .http://investincanada.gc.ca/eng/industry-sectors/ag-biotech.aspx
 16عىل سبيل املثال ،اعدمدت العني س ياسة للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية تدمثل يف أأمور مهنا بدء مشاريع رئيس ية للتقدم الرسيع يف العلوم والتكنولوجيا؛
واعامتد خمطط س ياسة وطنية لتمنية التكنولوجيا البيولوجية؛ وإانشاء اخملتربات الوطنية الرئيس ية املعنية ابلتكنولوجيا البيولوجية؛ ووضع خطة للبحث والتطوير يف
التكنولوجيا املتقدمة (اخلطة )862؛ وإانشاء املؤسسة العينية للعلوم الطبيعية ،واعامتد لحئة السالمة البيولوجية والسالمة البيولوجية الزراعية؛ واعامتد ما ي ُسمى
"اخلطة "122؛ وإاطالق برانمج مدته ةسس س نوات يف عام  0111لتعزيز البحث يف النبااتت املُعدَّ ةل وراثي ًا وتسويقها يف العني (مؤسسة خاصة للبحث يف
حورة جيني ًا وتسويقها) ،وقد بلغت مزيانيته  111مليون يوان صي ي.
النبااتت امل ُ َّ
والهند من البدلان ا ألخرى املتحمسة للتكنولوجيا البيولوجية النباتية ،فقد دمعت اإدار ُة التكنولوجيا البيولوجية اإنشاء س بعة مراكز للبيولوجيا اجلزيئية النباتية يف
مجيع أأحناء الهند ،ويوجد يف الوقت احلايل حنو  11وحدة حبوث عامة يف الهند تس تخدم أأدوات التكنولوجيا البيولوجية احلديثة يف الزراعة ،ول س امي تقنيات
اخلالاي وزراعة الأنسجة .انظر مقال "التكنولوجيا البيولوجية النباتية يف أس يا" ،بقمل راندي أأ .هويت ومارغريتا اإساكلر ،وهو متاح عىل الرابط التايل:
.http://www.agbioforum.org/v7n12/v7n12a01-hautea.htm
وتوجد أأيض ًا مبادرات إاقليمية تشناول التكنولوجيا البيولوجية الزراعية فامي بني البدلان النامية :انظر عىل سبيل املثال ش بكة اباباي للتكنولوجيا البيولوجية يف جنوب
ِشق أس يا اليت أأنشأأهتا اإندونيس يا ومالزياي والفلبني واتيلند وفييت انم لتطوير وتسوي فاكهة البااباي املُعدَّةل وراثي ًا املقاومة لفريوس البقعة احللقية أأو املؤخر
نضجها لزايدة معرها التخزي ي.
 17أأنيا فيشسوريك" ،اس تخدام التكنولوجيا البيولوجية يف الزراعة – الفوائد واخملاطر" ،7112 ،ص  ،7متاح عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3349
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 .01و ُأو ِد َع ْت للاكئنات احلية ادلقيقة براءات أأكرث مقا نر ًة ابلنبااتت؛ ألن تقنيات الهندسة الوراثية ُط لبِقت أأو ًل عىل
الاكئنات احلية الوحيدة اخللية .ومع تقدم التكنولوجيا ،سو يظهر مزيد من الاخرتاعات املتعلقة ابلاكئنات احلية املتعددة
ً 18
اخلالاي والنبااتت املُعدَّةل وراثيا.
 .71ورمغ أأن بدلا ًان عديدة تس تث ي النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع؛ يتفاوت نطاق الاس تثناء يف الولايت القضائية
الوطنية اخملتلفة .ومع أأن النبااتت بوصفها منتج ًا جيوز اس تثناؤها من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع ،فاإن اجلينات واخلالاي النباتية
قد تكون مؤه ًةل للحامية مبوجب براءة اخرتاع .ومن َّمث فاإن الشاغل املتعل بقابلية حامية النبااتت مبوجب براءة اخرتاع ل
يقترص عىل النبااتت ذاهتا حفسب ،بل يشري أأيض ًا اإىل ا ألجزاء ش به اخللوية من النبااتت مبا يف ذكل اخلالاي واجلينات،
وكهكل طرق اإنتاج النبااتت.
 .70وفامي يتعل حبامية طرق اإنتاج النبااتت واحليواانت ،ل ينطب الاس تثناء اإل عىل "الطرق البيولوجية يف معظمها
لإنتاج النبااتت واحليواانت" .ويشري هها عىل وجه اخلعوص اإىل النبااتت اليت تُنتَج بأأساليب الإنبات التقليدية 19.ول ينطب
الاس تثناء عىل الطرق غري البيولوجية والطرق امليكروبيولوجية ،اليت تشري اإىل ا ألصنا النباتية املس تنبتة ابس تخدام
أأساليب التكنولوجيا البيولوجية مثل اإدخال جني معني ،وا ألشاكل ا ألخرى للمعاجلة اجلينية .ويف هها العدد ،ل ُحي لِدد اتفاق
تريبس معىن عبارة "البيولوجية يف معظمها" .وهها مثال عىل أأحد مواطن املرونة املنعوص علهيا يف معاهدة متعددة
20
ا ألطرا تُنفَّه عىل الععيدين الوط ي وا إلقليم مبقتىض ا ألحاكم القانونية.

جمي .التنفيه الوط ي وا إلقليم
 .77للحكومات احلرية يف أأن ت ل ُِقرر منح براءات اخرتاع للنبااتت من عدمه يف الولية القضائية اخلاصة بل حكومة ،وذكل
مبقتىض الشرشيع ادلويل احلايل .ولكن جيب أأن تكون الاكئنات احلية ادلقيقة مؤه ًةل للحامية مبوجب براءة ،وجيب أأن ُحتمى
ا ألصنا النباتية اجلديدة اإما من خاللِ نظا ٍّم فريد فعال ،أأو نظام براءات الاخرتاع ،أأو مبزجي مهنام.
 .72ويُر ِكلز موطن املرونة موضوع ادلل رس هنا عىل طريقة تطبي املادة (72.2ب) من اتفاق تريبس – اليت تتعل مبوضوع
قابلية حعول النبااتت عىل براءات اخرتاع – يف قانون براءات الاخرتاع يف ادلول ا ألعضاء 21.وميكن حتديد خيارات خمتلفة:
أأ) اس تثناء النبااتت من امحلاية برباءة اخرتاع؛ ب) واس تثناء ا ألصنا النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع؛ ج) واس تثناء ٍّل
ك من
النبااتت وا ألصنا النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع؛ د) والسامح ابإماكنية حعول النبااتت عىل براءة اخرتاع؛ ه) واس تثناء
الطريقة البيولوجية يف معظمها لإنتاج النبااتت من قابلية امحلاية مبوجب براءة أأو عدم اس تثناهئا.
 18طلبات الرباءات ادلولية املُودعة عرب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تؤكد ذكل الاجتاه .وفامي خيص الاكئنات احلية ادلقيقة (العنف  C12N 1/00من
التعنيف ادلويل للرباءات – اذلي يشمل أأيض ًا املُركلبات؛ وطرق تاكثر الاكئنات احلية ادلقيقة أأو تعهدها أأو احلفاظ علهيا ،وطرق اإعداد أأو عزل مركَّب حيتوي
عىل اكئن دقي ) ،بلغ عدد طلبات الرباءات  7671طلب ًا يف عام  ،0111يف حني أأن عدد الطلبات بلغ  1160طلب ًا يف عام  .7102العنف ( A01Hالتعنيف
ادلويل للرباءات) ،خبعوص النبااتت اجلديدة أأو طرق احلعول علهيا وتاكثر النبااتت من خالل تقنيات زراعة الأنسجة :اكن عدد طلبات الرباءات  611طلب ًا يف
عام  ،0111يف حني أأن عدد الطلبات بلغ  2216طلب ًا يف عام  .7102وازدادت أأيض ًا الإيداعات املتعلقة ابخلالاي أأو الأنسجة النباتية :فقد زاد عدد طلبات
الرباءات يف العنف  CN 12 5/04من  010يف عام  0111اإىل  206يف عام .7102
 19يؤكد سشيفن كريس يب أأن هها الدميزي مفيد اإىل حد ما فقط ،فهو يوحض أأن مريب النبااتت التقليدية قد يزمعون أأن أأساليهبم تقنية .سشيفن كريس يب" .أفاق
التعاون ادلويل" يف براءات احليواانت :القضااي القانونية والاقتعادية والاجامتعية( .حترير :ويليام ليسري) اململكة املتحدةِ :شكة مامكيالن للنرش ،0181 ،ص
.21
ً
أ
أ
أ
أ
 20عىل سبيل املثال ،أي طريقة لإنتاج النبااتت أو احليواانت تعتربها القاعد ُة  )1(76من اتفاقية الرباءات الوروبية بيولوجية يف معظمها اإذا اكنت تتألف ابلاكمل
من ظواهر طبيعية مثل الهتَّ ْجني أأو الانتخاب .ولكن مل يكن واحض ًا يف الساب اإىل أأي مدى ميكن لطريقة حتتوي عىل خطويت الهتجني والانتخاب أأن تتفادى
الاس تثناء من امحلاية برباءة اخرتاع عن طري اش امتلها عىل أأي مزية أأخرى ذات طابع تق ي حىت صدر مؤخر ًا قراران يوحضان ذكل ( G1/08و.)G 0002/07
 21ومن َّمث يتضح أأن نطاق ههه الوثيقة ل يشمل حامية ا ألصنا النباتية أأو قابلية حعول الاكئنات احلية ادلقيقة عىل براءة اخرتاع ،وكهكل ما خيص احليواانت
والساللت /ا ألصنا احليوانية.
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أأ) اس تثناء النبااتت من امحلاية مبوجب براءة اخرتاع
 .72اعدمد عد ٌد من البدلان أأحاكم ًا قانونية تس تث ي النبااتت من امحلاية برباءة اخرتاع ،مثل بدلان ا ألنديز (الفقرة (ج) من
املادة  71من القرار  286لس نة  22،)7111يف حني أأن ترشيعات براءات الاخرتاع يف بدلان أأخرى ل تنص رصاح ًة عىل
اس تثناء ُمحدَّد من امحلاية برباءة اخرتاع .ويف حاةل عدم وجود نص ُمحدَّد يف القانون ،تُدعى احملامك اإىل اإلقاء الضوء عىل
املوضوع .فعىل سبيل املثال ،قضت احملمكة الكندية العليا يف نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع (قضية
لكية هارفارد ضد كندا (مفوض براءات الاخرتاع) [ )21 SCR 2 ]7117حفمكت بأأن الاكئنات احلية العليا ل تقع مضن
نطاق تعريف الاخرتاع الوارد يف قانون براءات الاخرتاع الكندي .بيد أأن احملمكة الكندية العليا يف قضية ِشكة مونسانتو
23
كندا ضد شاميسري قضت بأأن اجلينات واخلالاي املُعدَّةل وراثي ًا ٍّ
لنبات ما ميكن أأن حتعل عىل براءة اخرتاع.

ب) اس تثناء ا ألصنا النباتية من امحلاية مبوجب براءة اخرتاع
 .71اس تثىن عد ٌد من البدلان ا ألصنا َ النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع مبقتىض أأحاكم قانونية ،مهنا العني 24وكينيا.
و أأصدر مكتب الرباءات العي ي مبادئ توجهيية تنص عىل أأن النبااتت املُعدَّةل وراثي ًا 26اليت ُحيعل علهيا بأأساليب بيولوجية
النووي العبغ تندم اإىل فئة "ا ألصنا النباتية" .وذلكل ل يُمنَح لها أأي ح من
مثل هندسة تكنولوجيا توليف امحلض
ل
27
حقوق الرباءات ،وفق ًا ألحاكم املادة .)2(71.0
25

 .76ويف ولايت قضائية أأخرى ،ل يع ي اس تثناء ا ألصنا النباتية أأن النبااتت مس تثناة أأيض ًا .بل عىل العكس من ذكل،
فرس أأي اس تثناء ل ألصنا النباتية عىل أأنه يوفر اإماكنية حامية النبااتت مبوجب براءات اخرتاع .وهها هو احلال يف معظم
يُ َّ
28
البدلان ا ألوروبية؛ فتنص ُّ
ك من اتفاقية الرباءات ا ألوروبية وتوجهيات الاحتاد ا ألورويب بشأأن الاخرتاعات البيوتكنولوجية
عىل أأنه جيوز منح النبااتت براءات اخرتاع اإذا اكنت اجلدوى التقنية لالخرتاع ل تقترص عىل صنف نبايت معني .وبعبارة
وسع
أأخرى ،جيوز منح براءة اإذا اكن الاخرتاع ميكن تنفيهه يف عدد من النبااتت .ويف هها العدد ،قىض جملس الطعون امل ُ َّ
للمكتب ا ألورويب للرباءات يف قراره رمق  G 1/98بأأن النبااتت قابةل ،من حيث املبد أأ ،للحامية برباءة اخرتاع اإذا اكن التعلمي
29
التق ي لالخرتاع ل يقترص عىل صنف نبايت معني أأو أأصنا نباتية معينة.
 .72ويف جمال النبااتت ،ترتبط معظم طلبات الرباءات ابلنبااتت املُهندسة وراثي ًا ،وعاد ًة ما تتعل خبعائص مثل حتسني
احملاصيل ،أأو ارتفاع القيمة الغهائية ،أأو مقاومة اجلفا والفات .ولكن ل حيتوي قانون براءات الاخرتاع عىل أأي نص
يشرتط تعديل النبات بتقنيات الهندسة الوراثية ليك حيعل عىل براءة اخرتاع .وقد تلقى املكتب ا ألورويب للرباءات يف
 22اتفاق التاكمل دون ا إلقليم (اتفاق قرطاجنة) القرار  – 286أأحاكم مشرتكة بشأأن امللكية العناعية (املؤرخ  02سبدمرب )7111
.http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9451
أ
املادة  .71ل جيوز منح براءة اخرتاع ملا ييل( :ج) النبااتت ،واحليواانت ،والطرق البيولوجية يف معظمها لإنتاج النبااتت أو احليواانت خبال الطرق غري
البيولوجية وامليكروبيولوجية".
ِ 23شكة مونسانتو كندا ضد شاميزر [.22 SCC 7112 ،117 S.C.R. 0 ]7112
 24تنص املادة  )2(71من قانون براءات الاخرتاع املؤرخ  7118/07/78عىل أأنه :ل جيوز منح حقوق الرباءات ألي مما ييل )2( :ا ألصنا احليوانية أأو النباتية.
 25القسم  (76أأ) من قانون امللكية العناعية :7110 ،ل جيوز منح براءة اخرتاع ملا ييل ( :أأ) ا ألصنا النباتية عىل النحو املنعوص عليه يف قانون البهور
وا ألصنا النباتية ،ولكن ليس أأجزاء مهنا أأو منتجات طريقة بيوتكنولوجية.
أ
أ
 26يُ َّعر "النبات" بأأنه يشء "حيافظ عىل حياته عن طري اإنتاج كربوهيدرات وبروتني من مواد غري عضوية ،مثل املاء واثين أكس يد الكربون والمالح غري
العضوية ،من خالل الدمثيل الضويئ ،وعادة ما يكون غري مُتن ِقلل( .القسم  ،1.0.7.2الفعل  ،01اجلزء الثاين من املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف PCR
(.))7101
 27القسم  ،1.0.7.2الفعل  ،01اجلزء الثاين من املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف .)7101( PCR
 28عىل سبيل املثال ،أأصدر مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة مبادئ توجهيية لفحص طلبات براءات الاخرتاع املتعلقة ابلخرتاعات البيوتكنولوجية يف
مكتب امللكية الفكرية ،بتارخي أأبريل  7100حسب أأحدث تعديل بتارخي يوليو .7107
http://www.epo.org/news-issues/issues/melon.html 29
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الس نوات ا ألخرية عدد ًا من طلبات الرباءات املتعلقة ابلنبااتت اليت مت احلعول علهيا بتقنيات اس تنبات جديدة ،مثل
الاس تنبات مبساعدة الواسامت 30.ويف غضون ذكل ،اعدمد الربملان ا ألورويب قرار ًا 31يدعو املكتب ا ألورويب للرباءات أأيض ًا اإىل
اس تثناء املنتجات الناجتة عن الرتبية التقليدية ومجيع وسائل الرتبية التقليدية ،مبا يف ذكل الرتبية (وسائل الرتبية) اذلكية
( )SMARTواملواد املس تخدمة يف الرتبية التقليدية.

ج) اس تثناء ٍّل
ك من النبااتت وا ألصنا النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع
 .78يف عدد معني من البدلان ،ي ُس تثىن رصاح ًة ٌّ
ك من النبااتت وا ألصنا النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع 32.وميثل هها
اخليار اختيار ًا س ياس ي ًا للتأأكيد عىل اس تثناء لكهيام من امحلاية برباءة اخرتاع ،ولكنه من الناحية التقنية ل يُضيف أأي يشء اإىل
اس تثناء النبااتت من امحلاية برباءة اخرتاع؛ حيث اإن من الواحض أأنه ابس تثناء النبااتت ،تُس تثىن أأيض ًا ا ألصنا النباتية (انظر
التعاريف الواردة يف الفقرتني  1و.)01

د) السامح مبنح براءات اخرتاع للنبااتت أأو ا ألصنا النباتية أأو للكهيام
 .71اختار بعض البدلان اعتبار النبااتت مؤه ًةل للحامية برباءة اخرتاع ،كام هو احلال يف أأورواب كام ن ُوقش يف الفقرة ( أأ) أنف ًا.
ول يوجد يف الولايت املتحدة ا ألمريكية اس تثنا ٌء رصحيٌ ملوضوعات مؤهةل للحامية مبوجب براءة فامي يتعل ابلاكئنات احلية.
وتوجد ،عىل وجه التحديد ،يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأشاك ٌل خمتلف ٌة محلاية النبااتت .وتُمنح براءات الاخرتاع للمخرتعني
اذلين خيرتعون أأو يكششفون أأي صنف نبايت جديد وممزي – خبال النبااتت اليت تتاكثر ابدلرانت أأو النبااتت الربية –
وجيعلون هها العنف يتاكثر ل جنس ي ًا .ومتكن حاميهتم من خالل براءة منفعة ( )010§ U.S.C. 21أأو براءة نبااتت (21
 )060§ U.S.C.أأو شهادة حامية صنف نبايت (.)7270§ U.S.C. 2
فرس مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية لكمة "نبات" مبعناها العادي ،وذلكل يسشبعد
 .21ويُ ِ ل
34
33
البكترياي وا ألش ياء اليت تتاكثر ل جنس ي ًا ،يف حد ذاهتا .وامتثا ًل لقرار احملمكة العليا يف قضية داميوند ضد شاكراابريت ،تنص
املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات اخلاصة مبكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية عىل ما ييل:
"يتضح من قرار احملمكة العليا ور أأهيا أأن مسأأةل احتواء اخرتاع ما عىل مادة حية من عدمه ل ميت بعةل اإىل قضية ا ألهلية
للحامية مبوجب براءة .والاختبار اذلي وضعته احملمكة للحمك عىل أأهلية املوضوع للحامية مبوجب براءة يف هها اجملال هو كون
35
املادة احلية انجتة عن تدخل برشي أأم ل".
 .20وتضمنت املبادئ التوجهيية أأيض ًا حكامً قضائي ًا أخر ًا ،أأل وهو حمك قضية ِشكة  J.E.M. Ag Supplyضد ِشكة
 .Pioneer Hi-Bred Intlوبهكل تشري املبادئ التوجهيية اإىل أأنه "فامي خيص موضوع النبااتت ،ر أأت احملمكة العليا أأن
املوضوع القابل للحعول عىل براءة اخرتاع مبوجب املادة  010 U.S.C. 21يشمل الساللت النباتية املس تنبتة حديث ًا ،رمغ
أأن حامية النبااتت متاح ٌة أأيض ًا مبوجب قانون براءات النبااتت وقانون حامية ا ألصنا النباتية ( 7270 U.S.C. 2وما بعدها)
ُ 30منحت يف عام  7102براءة اخرتاع لمثرة خيار ذات معر ختزي ي طويل ُحعل علهيا عن طري الاس تنبات مبساعدة الواسامت .EP 1931193 .انظر أأيض ًا
املوقع ا إللكرتوين للمكتب ا ألورويب للرباءات .http://www.epo.org/news-issues/issues/melon.html
 P7_TA(2012)0202 31متاح عىل http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-
.TA-2012-0202+0+DOC+PDF+V0//EN
 32أأنشيغوا وبربودا ،وبوروندي ،ومكبوداي ،وش ييل ،وكواب ،وغاان ،والهند ،وموريش يوس ،وموزامبي  ،وبامن ،ورواندا.
 33مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،دليل اإجراءات حفص الرباءات (الطبعة الثامنة ،مراجعة أأغسطس  )7107الفعل ،0611
القسم .0610
 34قضية داميوند ضد شاكراابريت.)0181( 212 U.S. 222 ،
 35مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،دليل اإجراءات حفص الرباءات (الطبعة الثامنة ،مراجعة أأغسطس  )7107الفعل ،7011
القسم .7011
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 ...وعند حتليل اترخي قانون براءات النبااتت لس نة  ،0121ذكرت احملمكة ما ييل :تناول الكونغرس ههين الشاغلني عند
اإصدار قانون براءات النبااتت [الشاغل اخلاص بأأن النبااتت ،حىت تكل النبااتت املس تنبتة اصطناعي ًا  ،ي منتجات طبيعية
ظن أأاهنا ل ميكن وصفها كتاب ًة] .و أأوحض ابلتفعيل اعتقاده
ألغراض قانون براءات الاخرتاع ،والشاغل اخلاص بأأن النبااتت يُ ل
بأأن معل مريب النبااتت ’ملساعدة الطبيعة‘ اخرتاع أأهل للحامية مبوجب براءة".
 .27وتعد الياابن مثا ًل أخر ًا للولايت القضائية اليت تسمح مبنح براءات اخرتاع للنبااتت .فال حيتوي الشرشيع الوط ي
الياابين عىل أأي حمك قانوين يتعل ابلنبااتت أأو ا ألصنا النباتية؛ ومن َّمث فاإاهنا مؤهةل للحامية برباءة اخرتاع ،برشط أأن
يس تويف الاخرتا ُع معايري اجلدة ،وإاماكنية التطبي العناع  36،واخلطوة الابتاكرية 37،و أأن يُ َفعح عنه بشل حصيح ،يف حني
أأن ا ألصنا النباتية محمية مبوجب نظام فريد .وقد اعدمد مكتب الرباءات الياابين مبادئ توجهيية لالخرتاعات يف جمالت
38
ددددة مثل الهندسة الوراثية و أأنواع معينة من الاخرتاعات البيولوجية.

ه) اس تثناء الطرق البيولوجية يف معظمها إلنتاج النبااتت
 .22ا ألساس املنطق وراء اس تثناء "الطرق البيولوجية يف معظمها لإنتاج النبااتت واحليواانت" من امحلاية برباءة اخرتاع
39
هو منع الس يطرة الاحتاكرية عىل طرق التاكثر الطبيعية أأو الطرق غري التقنية ( أأي ممارسات الرتبية).
 .22ول يسمح بعض البدلان مبنح براءات اخرتاع للطرق البيولوجية يف معظمها لإنتاج النبااتت واحليواانت .عىل سبيل
املثال ،ل تعتربها الربازيل اخرتاع ًا .ويُ َّعر مفهوم "العملية البيولوجية الطبيعية" يف املبادئ التوجهيية للمعهد الوط ي الربازييل
للملكية العناعية ( )INPIبأأنه " أأي معلية ل تس تخدم وسائل اصطناعية للحعول عىل منتجات عضوية أأو ُحيدمَل ،رمغ
اس تخدام وسط اصطناع  ،أأن حتدث يف الطبيعة دون تدخل برشي ،وتتأألف ابلاكمل من ظواهر طبيعية؛ مثل معلية
التلقيح اليت تس تخدم قطعة من القطن لنقل اللقاح من نبات اإىل أخر .ويف ههه احلاةل ،يقترص دور الوس يط الاصطناع
40
(قطعة القطن) عىل ترسيع أأو تقييد ما قد حيدث بشل طبيع ".
 .21وفامي خيص أأورواب ،تُس تثىن الطرق البيولوجية يف معظمها ،والطرق غري امليكروبيولوجية اليت تكون بيولوجي ًة يف
معظمها لإنتاج احليواانت أأو النبااتت ،من امحلاية برباءة اخرتاع ،وذكل مبوجب املادة (12ب) من اتفاقية الرباءات ا ألوروبية.
والقراران الذلان اختههام مؤخر ًا جملس الطعون امل ُ
وسع التابع للمكتب ا ألورويب للرباءات بشأأن منح براءات اخرتاع عن الطرق
َّ
البيولوجية يف معظمها لإنتاج النبااتت واحليواانت يف القضيتني  41G 0002/07و 42G1/08أألقيا بعض الضوء عىل هها
 36فامي خيص اإماكنية التطبي العناع  ،ترضب املبادئ التوجهيية مثا ًل ابخرتاع ل يوجد وصف ملنفعته ول ميكن اس تنتاهجا .اجلزء السابع ،الفعل الثاين من
"تطبي املبادئ التوجهيية لخرتاعات يف جمالت ددددة :الاخرتاعات البيولوجية .مكتب الرباءات الياابين ( أأبريل .)7107
 www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdfاترخي زايرة املوقع 72 :أأكتوبر  .7102القاعدة .2.7.0
 37فامي يتعل ابخلطوة الابتاكرية ،تنص املبادئ التوجهيية عىل ما ييل" :اإن اس تحداث أأي نبات ل ينطوي يف حد ذاته عىل أأي خطوة ابتاكرية اإذا اكنت
خعائص النبات املُس تحدَ ث ميكن التنبؤ هبا بسهوةل من خعائص نبااتت يعرفها عامة الناس مضن النوع اذلي يندم اإليه النبات ،وإاذا اكن هها الاس تحداث
ليست هل أاثر مفيدة ل يس تطيع رجل املهنة أأن يتنبأأ هبا" .اجلزء السابع ،الفعل الثاين من "تطبي املبادئ التوجهيية لخرتاعات يف جمالت ددددة :الاخرتاعات
البيولوجية .مكتب الرباءات الياابين ( أأبريل  www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf .)7107اترخي زايرة املوقع72 :
أأكتوبر  .7102القاعدة .2.7.7
 38اجلزء السابع ،الفعل الثاين من "تطبي املبادئ التوجهيية لخرتاعات يف جمالت ددددة :الاخرتاعات البيولوجية .مكتب الرباءات الياابين ( أأبريل )7107
 www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdfاترخي زايرة املوقع 72 :أأكتوبر .7102
 39أأدكوك مايك وويلني مارغريت" ،تريبس و أأهلية حامية الاكئنات احلية ادلقيقة مبوجب براءة اخرتاع" ،يف مراجعة قانون العلوم البيولوجية .اجملدل  ،2العدد .2
 .7110/7111ص .10
 40املبادئ التوجهيية الربازيلية لفحص طلبات الرباءات يف جمايل البيوتكنولوجيا واملواد العيدلنية املودعة بعد  20ديسمرب  ،0112واملنشورة يف جريدة امللكية
العناعية رمق  0628بتارخي  6أأغسطس  ،7117القاعدة .7.78.7
 41القضية رمق ( G 0002/07قرنبيط الربولك ِ /شكة بالنت بيوسيينس) املؤرخة .7101/07/1
 42متتكل وزارة الزراعة يف دوةل إارسائيل براءة الاخرتاع رمق  EP 1211926اخلاصة ابلطامطم اجملعدة.
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املوضوع ،وميكن تلخيعهام عىل النحو اليت .ل ترىق أأساليب الاس تنبات التقليدي للنبااتت اإىل أأن تكون معلية تقنية،
وذلكل فاإاهنا غري قابةل للحامية مبوجب براءة اخرتاع؛ واملطالبات املوهجة اإىل أأي طرق غري ميكروبيولوجية للهتجني اجلنيس
جلينوم النبااتت بـأأمكهل تُعترب "بيولوجية يف معظمها"؛ ول حيول دون الاس تثناء من امحلاية برباءة اخرتاع وجو ُد خطوة اإضافية
ذات طابع تق ي تعمل عىل الدمكني من أأداء خطوات الهتجني اجلنيس للنبااتت أأو انتخاب السالةل لحق ًا ،أأو تساعد عىل أأداء
تكل اخلطوات .ويف املقابل ،ميكن أأن تكون الطريقة قابةل للحامية برباءة اخرتاع يف حاةل وجود خطوة تقنية واحدة عىل ا ألقل
ألداهئا ابلإضافة اإىل خطوات الهتجني والانتخاب اجلنيس.
 .26وت ِ ل
الفرق بني الطريقة البيولوجية يف
ُوحض مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا ألورويب للرباءات (يونيو َ 43)7107
45
معظمها غري القابةل للحامية برباءة اخرتاع (لإنتاج النبااتت) 44والطريقة امليكروبيولوجية القابةل للحامية برباءة اخرتاع.
 .22والهند من البدلان ا ألخرى اليت تس تث ي الطرق البيولوجية يف معظمها لإنتاج النبااتت من امحلاية برباءة اخرتاع.
ولكن ل يوجد أأي حمك قانوين يُ ل ِعر معطلح "الطريقة البيولوجية يف معظمها" .وميكن اس تخالص بعض التوجهيات من
قر ٍّار حملمكة اكلكوات العليا يف قضية دمييناكو أأي يج ضد مراقب الرباءات والتعاممي ( 47.)7117فقد قضت ددمكة اكلكوات
48
العليا جبواز منح براءة اخرتاع لطريقة لإعداد لقاح يح ملاكحفة مرض الهتاب ا ِجلراب ،وهو ٌ
مرض ُم ْع ٍّد يعيب ادلواجن.
وتمكن أأمهية هها الاجهتاد القضايئ يف أأنه اكن " أأول مرة يف اترخي نظام الرباءات الهندي ي ُس َمح مبنح براءة اخرتاع لطريقة
49
لإنتاج منتج حيتوي عىل اكئنات حية".
46

 .28ويامتىش هها القرار مع موقف الولايت املتحدة ا ألمريكية وادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،والياابن وغريها،
حيث ميكن ،عىل العموم ،منح براءة اخرتاع للطرق البيوتكنولوجية ،بغض النظر عن كون املنتج الهنايئ حي ًا أأم غري يح.

 43اجلزء زين – الفعل الثاين –  ،06القسم  .1.2.7مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا ألورويب للرباءات (يونيو .)7107
 44ترسد املبادئ التوجهيية أأمث ًةل عىل ما يعلح ألن يكون طريقة بيولوجية يف معظمها لإنتاج النبااتت :أأي أأسلوب ختَالُط أأو هتجني أأو تناسل انتقايئ ،خليول
مث ًال ،ينطوي عىل الاختيار البحت من أأجل تاكثر احليواانت ( أأو أأمشاهجا) وتربيهتا اإضاف ًة اإىل اكشساب سامت معينة قد يعلح ألن يكون طريقة بيولوجية يف
معظمها ،ومن مث يكون غري قابل للحعول عىل براءة اخرتاع .ويظل هها ا ألسلوب بيولوجي ًا يف معظمه وغري قابل للحامية مبوجب براءة اخرتاع حىت اإذا اكن
حيتوي عىل مزية اإضافية ذات طابع تق ي ،مثل اس تخدام الواسامت اجلزيئية اجلينية لنتقاء ا ألصل أأو النسل .ومن الناحية ا ألخرى ،فاإن أأي طريقة تنطوي عىل
اإدخال جني أأو مسة يف نبات ما عن طري الهندسة الوراثية ل تعدمد عىل توليف اجلينومات بأأمكلها ،وعىل املزج الطبيع للجينات النباتية ،ومن َّمث تكون قابةل
للحامية مبوجب براءة.
 45ميكن منح براءة اخرتاع ألي طريقة لعالج نبات أأو حيوان لتحسني خعائعه أأو لزايدة الإنتاجية أأو لتحفزي منوه أأو اإيقافه .عىل سبيل املثال ،ل يُعترب أأسلوب
تقلمي جشرة ما طريق ًة بيولوجية يف معظمها لإنتاج نبااتت أأو حيواانت ألاهنا ل تعدمد عىل الهتجني اجلنيس للجينومات بأأمكلها والانتخاب الالح للنبات واحليواانت.
وكهكل فاإن أأي أأسلوب ملعاجلة نبات يدمزي مبعاجلة مبادة ددفزة عىل المنو أأو اس تخدام الإشعاع ل يُعدل أأيض ًا طريق ًة بيولوجي ًة يف معظمها لإنتاج نبااتت أأو حيواانت.
وهكها فاإن معاجلة الرتبة عن طري وس يةل تقنية ملنع منو النبات أأو تعزيزه ل تُس تثىن أأيض ًا من قابلية امحلاية مبوجب براءة اخرتاع.
 46القسم ( 2ي) من قانون براءات الاخرتاع رمق  21لس نة  0121بعيغته املعدةل ابلقانون رمق  01لس نة .7111
 47دمييناكو أأي يج ضد مراقب الرباءات والتعاممي .ددمكة اكلكوات العليا ،القضية رمق  01 ،7117/768يناير .7117
48
طلب احلعول عىل الرباءة عىل أأساس أأن أأي طريقة لإنتاج لقاح حيتوي عىل اكئن يح ل تعترب طريقة تعنيع أأو مادة
لقد س ب ملراقب الرباءات أأن رفض َ
مُنتجة ابلتعنيع ،نظر ًا ألن معطلح "التعنيع" الوارد يف تعريف الاخرتاع ل يشمل الاكئنات احلية .ولكن يف الاس تئنا  ،قضت ددمكة اكلكوات العليا بأأن مراقب
الرباءات قد أأخطأأ عندما رفض منح الرباءت جملرد احتواء املنتج الهنايئ للعملية عىل اكئن يح .وذكرت احملمكة أأن الاكئنات احلية ادلقيقة اليت تُنتَج يف بيئة خاضعة
للتحمك يف اخملتربات ل يس تثنهيا ترشيع الرباءات الهندي من قابلية امحلاية مبوجب براءة اخرتاع .وكون الطريقة املُخرتعَة لس تحداث لقاح تُسفر عن منتج اهنايئ يح
ل جيعلها غري قابةل للحامية مبوجب براءة اخرتاع .ور أأت احملمكة أأن طريقة اس تحداث اللقاح ما دامت جديدة ،وقابةل للتطبي العناع  ،وتنطوي عىل خطوة
ابتاكرية ،وتُسفر عن منتج ُمعنَّع قابل للبيع ،فاإاهنا اخرتاع أأهل للحامية مبوجب براءة.
 49سواروب كومار" .قابلية اس تعدار براءة اخرتاع للامدة ( أأو املواد) البيولوجية – خاص ًة ا ألجسام املضادة العالجية – يف الهند" يف جمةل  .SCRIPT-edاجملدل
 ،1العدد  ،2ديسمرب  .7118ص .181
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اثلث ًا .مواطن املرونة فامي خيص قابلية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو اس تثناهئا من ذكل
أأ ِلف .مقدمة
 .21اكنت اإماكنية حامية الاخرتاع املتعل ابلربجميات – اذلي ميكن تعريفه بأأنه اخرتاع يتكونُ ،لك لي ًا أأو جزئ لي ًا من "برامج
حاسوبية" أأو "برجميات" – 50برباءة من عدهما موضع اهامتم ِ
وحظ َ ٍّ
بنقاش س ياسايت يف مجيع أأحناء العامل 51.وتواجه
الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات بعض التحدايت ،ويرجع ذكل جزئي ًا اإىل أأ َّن الربانمج احلاسويب شديد الش به اب ألسلوب
الراييض أأو اخلوارزميات ،بل وميكن اعتباره معلي ًة عقلي ًة أأو مفهوم ًا جمرد ًا :ولكها مواضيع تُس تثىن عاد ًة من امحلاية برباءة
اخرتاع 52.وهناك سبب أخر طرحه واضعو الس ياسات مرار ًا وتكرار ًا ،وهو أأن الربانمج احلاسويب ليس "اخرتاع ًا" ابملعىن
54
املقعود يف القوانني ،ألنه ل يندرج مضن أأي فئة قانونية من فئات الاخرتاعات 53أأو ألنه يفتقر اإىل ا ل ِلعفة التلقن لية.
 .21ومع ذكل َّ
تغري هها الوضع تدرجيي ًا حيث تطورت تكنولوجيا احلاسوب ومنت صناعة الربجميات .وبسبب ازدايد القيمة
الاقتعادية للربامج احلاسوبية وسع صناعة الربجميات حنو حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات مبوجب براءات اخرتاع،
قامت بدلان عديدة بتوس يع نطاق املوضوعات القابةل للحعول عىل براءة ،عن طري توضيح أأو تغيري الرشوط الالزمة ليك
يكون الاخرتاع املتعل ابلربجميات "اخرتاع ًا" .وقد ُو ِضعت ههه الرشوط من خالل السواب القضائية أأو املبادئ التوجهيية
56
الإدارية يف ك بدل عىل حدة ،55وذلكل فهي ختتلف من بدل لخر.
 .20ويرى املؤيدون محلاية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات مبوجب براءة اخرتاع أأن حامية ح املؤلف أأو ا ألرسار التجارية
لربامج احلاسوب غري اكفية ،و أأنه ينبغ منح امحلاية مبوجب براءة لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات من أأجل تعزيز التقدم يف
صناعة الربجميات 57.ويرى أخرون أأيض ًا أأن منح براءات لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات قد يُم ِكلن الرشاكت العغرية واملتوسطة
 50تُس تخدم معطلحات وتعاريف ختتلف من بدل اإىل أخر ل إالشارة اإىل هها النوع من الاخرتاع .فعىل سبيل املثال ،ي ُس تخدم معطلح "اخرتاع ُمنفَّه ابحلاسوب"
يف عُر املكتب ا ألورويب للرباءات "ليشمل املطالبات اليت تنطوي عىل أأهجزة حاسوب أأو ش باكت حاسوبية أأو غريها من ا ألهجزة القابةل للربجمة حيث تتحق
ظاهر ًاي مسة واحدة أأو أأكرث من سامت الاخرتاع املطالب حباميته عن طري برانمج أأو أأكرث" (انظر :مبادئ الفحص التوجهيية للمكتب ا ألورويب للرباءات
(الوضع يف شهر أأبريل ( )7101ي ُشار اإلهيا فامي ييل ابمس "توجهيات املكتب ا ألورويب للرباءات") ،اجلزء جمي ،الفعل الرابع) .ومن انحية أأخرى ،يس تخدم
مكتب الرباءات الياابين معطلح "الاخرتاع احلاسويب املتعل ابلربجميات ( أأو الاخرتاع املتعل ابلربجميات)" فامي خيص أأي اخرتاع حيتاج اإىل برجميات لس تغالهل
(املبادئ التوجهيية ملكتب الرباءات الياابين بشأأن حفص براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة يف الياابن ،اجلزء السابع ،الفعل الأول) .ويُ ل ِعر بعض الكتاب "اخرتاع
الربجميات" بأأنه "اخرتاع داخل طائفة من الاخرتاعات اليت تُنفَّه عن طري إاِشاك أأو اإضافة حاسوب ُمرب َمج" (انظر :الربوفيسور ديفيد بينربيدج ،امحلاية القانونية
لربجميات احلاسوب ،الطبعة اخلامسة (.)782 ،)7118
 51انظر املؤلفات التالية وغريها :ابميال سامويلسون ،دراسة اإفرادية عن برامج احلاسوب ،ا ألبعاد العاملية حلقوق امللكية الفكرية يف العمل والتكنولوجيا782 ،
()0112؛ جون ابرتون ،تكييف نظام امللكية الفكرية مع التكنولوجيا اجلديدة ،ا ألبعاد العاملية حلقوق امللكية الفكرية يف العمل والتكنولوجيا)0112( 716 ،؛
ماساكو كيكوتيش ،أأهلية الرباءات وقابلية اس تعدار براءات عن برجميات احلاسوب يف الولايت املتحدة و أأورواب والياابن ،النرشة الإخبارية ملركز ادلراسات
املتقدمة وا ألحباث بشأأن امللكية الفكرية ( ،)CASRIPصيف  ،7111اجملدل  ،06العدد  .2انظر الفعل الثاين؛ وطلعت اكاي ،حتليل مقارن لقابلية اس تعدار
براءات عن برجميات احلاسوب مبوجب اتفاق تريبس :الولايت املتحدة والاحتاد ا ألورويب وتركيا 2 ،جمةل أأنقرة القانونية (،22 ،0 )Ankara Law Review
.)7112( 62
 52اإلويس غراتون ،هل ينبغ النظر يف حامية الاخرتاعات املتعلقة بربجميات احلاسوب مبوجب براءة اخرتاع؟ 2 ،جمةل قانون احلواسيب ().Comp. L. Rev
ودورية التكنولوجيا (.)7112( 772 ،772 )Tech. J.
 53ابرتون ،احلاش ية  18أأعاله يف .761
 54ملزيد من التفاصيل ،انظر كيكوتيش ،احلاش ية  18أأعاله يف الفعل الثالث والفقرة  61من ههه الوثيقة.
 55ليست الولايت املتحدة ا ألمريكية وحدها  ي اليت منحت الكثري والكثري من الرباءات لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات بناء عىل بعض الرشوط ،بل شاركها
يف ذكل أأيض ًا الياابن واملكتب ا ألورويب للرباءات .انظر سامويلسون وكيكوتيش ،احلاش ية  18أأعاله؛ س يغريد س تريكس وجوليان كوكبني ،قابلية اس تعدار
حسن للامدتني  )7(17و( )2من اتفاقية الرباءات ا ألوروبية ،الفعل  ،10يناير  ،7101اجملدل  ،02رمق ،2
براءات عن برجميات احلاسوب يف أأورواب :تفسري ُم َّ
ص217-266 :؛ الربوفيسور ديفيد بينربيدج ،امحلاية القانونية لربجميات احلاسوب.)7118( 711 ،
 56ترد التفاصيل يف "الفعل الثالث" من ههه الوثيقة واملرفقني ا ألول والثاين.
 57كيكوتيش واكاي ،احلاش ية  18أأعاله.

CDIP/13/01 REV.
13

من منع منافس هيا الكبار مبزي ٍّد من الف لعالية من الاس تفادة من ابتاكراهتم املشموةل برباءة اخرتاع أأو جهب الدمويل بر أأس مال
58
اجملازفة.
 .27أأما املعارضون فريون أأن صناعة الربجميات – اليت يظهر فهيا وجود أأثر ش بيك قوي – دلهيا ميل طبيع حنو
الاحتاكرات نشيج ًة للحاجة اإىل التوحيد ،و أأن براءات الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات قد تُض ِلخم ههه الاثر الش بكية ،مما يقلل
أأو خيفض املنافسة 59.ولكن يُ لقر بعض املعارضني بأأن اخملرتعني قد ُحيجمون عن تسجيل براءات الاخرتاع يف مثل ههه
احلالت ،حيث اإن الرباءات قد تعرقل تطوير ههه "الش باكت" املُر ِحبة .ويرى أخرون أأن حامية الاخرتاعات املتعلقة
ابلربجميات مبوجب براءة اخرتاع قد يكون لها أأثر سليب عىل الرشاكت العغرية واملتوسطة ومطوري الربجميات املفتوحة
املعدر اذلين غالب ًا ما يس تحدثون منتجات مبتكرة بطريقة قد تكون فهيا العملية الإدارية امللكفة واليت تس تغرق وقت ًا طوي ًال
مبثابة حواجز أأمام دخول ا ألسواق 60.ومما ُذكر أأيض ًا من اجلوانب السلبية ملنح براءات اخرتاع للربجميات عدم كفاية ما متتلكه
ماكتب الرباءات من موارد لفحص الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات ودددودية توافر حاةل التقنية العناعية السابقة (اليت قد
61
تأأخه شل منتجات أأو برامج ل ميكن العثور علهيا يف معليات البحث التقليدية عن حاةل التقنية العناعية السابقة).

ابء .الإطار القانوين ادلويل
 .22ل حيتوي اتفاق تريبس عىل أأي حمك خيص أأهلية حعول الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات عىل براءة اخرتاع ،يف حني
أأن املادة  01.0من اتفاق تريبس تنص عىل الزتام ا ألعضاء حبامية برامج احلاسوب مبوجب قانون ح املؤلف 62.وتنص املادة
 72.0من اتفاق تريبس عىل املبد أأ العام اخلاص بأأهلية حامية الاخرتاعات مبوجب براءة ،وحتدد املاداتن  72.7و 72.2بعض
الاس تثناءات املمكنة من ا ألهلية للحامية مبوجب براءة.
 .22وجرت بعض املناقشات بشأأن ما اإذا اكن اس تثناء الربامج احلاسوبية من امحلاية مبوجب براءة خيالف املادة  72من
اتفاق تريبس أأم ل .ويرى البعض أأن ك عضو جيب أأن مينح امحلاية مبوجب براءة لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات ألن املادة
 72.0من اتفاق تريبس تُل ِزم ادلول ا ألعضاء بضامن أأن براءات الاخرتاع ميكن أأن تُمنَح " ألي اخرتاع يف اكفة ميادين
التكنولوجيا" ،يف حني أأن الربجميات تُعدل من الناحية اجلدلية "اخرتاع ًا" يف أأحد "ميادين التكنولوجيا" ول تُس تثىن من قابلية
اب أخرون 64،وزمعوا أأن اتفاق تريبس ل جييب عن مسأأةل
امحلاية برباءة اخرتاع يف املادة  72.7أأو  63.72.2وعارض ذكل كتل ٌ
براءات "الربجميات اخلالعة" ،مما يسمح ل ألعضاء ابعامتد الشرشيع اذلي يرونه مناس ب ًا يف هها الشأأن 65.وخلص أخرون أأيض ًا
– يف تفسري املادة  72.0فامي يتعل بأأحاكم اتفاق تريبس ا ألخرى يف اإطار اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات – اإىل أأنه ل يوجد

 58الربملان ا ألورويب ،ورقة معل املديرية العامة للبحوث ،أأهلية برامج احلاسوب للحامية مبوجب براءة :مناقشة الشرشيعات عىل املس توى ا ألورويب يف جمال
براءات الاخرتاع للربجميات ،يف .)7117( 71
 59املرجع الساب نفسه ،يف .77
 60املرجع املهكور أنف ًا يف  71و .76وانظر أأيض ًا سامويلسون ،احلاش ية  18أأعاله ،يف .217
 61سامويلسون ،احلاش ية  18أأعاله ،يف  210و217؛ اكاي ،احلاش ية  18السابقة ،يف .66
 62تنص املادة  01.0من اتفاق تريبس عىل ما ييل .0" :تدمتع برامج احلاسب اليل (المكبيوتر) ،سواء أأاكنت بلغة املعدر أأو بلغة الةل ،ابمحلاية ابعتبارها أأعاملً
أأدبية مبوجب معاهدة برن (.")0120
ً
أ
أ
 63دانيال اإسكيوما ،تريبس واس تثناء الربجميات "يف حد ذاهتا" من امحلاية مبوجب براءة اخرتاع .)7111( ،26 ،IIC 2000-01 ،ويرى الاكتب أيضا أن هها
التفسري للامدة  72ينبغ أأن يؤيده هد اتفاق تريبس ،أأي "ختفيض الششوهات والعراقيل اليت تعوق التجارة ادلولية" و"تشجيع امحلاية الفعاةل واملالمئة حلقوق
امللكية الفكرية" ،مبقتىض املادة  20من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (ص .)22
 64فري معل مؤسسة دمع البنية التحتية للمعلومات اجملانية (" )FFIIاإسكيوما  :7111تريبس واس تثناء الربجميات "يف حد ذاهتا" من امحلاية مبوجب براءة
اخرتاع ،7112 ،وهو متاح عىل.http://swpat.ffii.org/papri/iic-schiuma00/index.en.html :
 65هارون د .شارفوس ،اإىل أأي مدى وصلنا ،وإاىل أأين نتجه من هنا :حاةل امحلاية العاملية للربامج احلاسوبية مبوجب اتفاق تريبسNw. J. Int’l L. & 77 ،
 .)7117( 760 Bus.انظر الفعل السابع.
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أأساس واحض و ُمحدَّد للجزم بأأن املادة  72.0من اتفاق تريبس تُق ليِد حرية ترص ا ألعضاء بشأأن مس توايت امحلاية فامي خيص
66
الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات ،وذلكل فاإن القوانني الوطنية ليست ُمقيَّد ًة ابتفاق تريبس يف هها العدد.
 .21ومع وضع املناقشات السالف ذكرها يف الاعتبار ومع مراعاة أأنه مل تكن هناك أأي نزاعات يف منظمة التجارة العاملية
بشأأن ههه النقطة – رمغ أأن عدد ًا من ادلول ا ألعضاء دلهيا ترشيعات تس تث ي الربامج احلاسوبية من أأهلية امحلاية مبوجب
براءة – يبدو لعدد من البدلان أأن اس تثناء الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات من ا ألهلية للحامية مبوجب براءة يشلس مع املادة
 72من اتفاق تريبس.

جمي .التنفيه عىل الععيد الوط ي
 .26ميكن ،عىل وجه التقريب ،تعنيف القوانني الوطنية لدلول ا ألعضاء اإىل اإحدى الفئات الثالث التالية ( :أأ) قوانني
تس تث ي رصاح ًة برامج احلاسوب من ا ألهلية للحامية مبوجب براءة( 67،ب) وقوانني تسمح رصاح ًة حبامية برامج احلاسوب
69
مبوجب براءة( 68،ج) وقوانني ل يوجد هبا أأي حمك ُمحدَّد بشأأن أأهلية حامية برامج احلاسوب مبوجب براءة.
 .22ومللا اكنت احملامك وماكتب امللكية الفكرية  ي املعنية غالب ًا بتوضيح املعايري املُحدَّدة لتقيمي أأهلية امحلاية مبوجب براءة ،فاإن
الاجهتاد القضايئ واملبادئ التوجهيية الإدارية اليت تعكس الاجهتاد القضايئ اكن هلام دور همم يف تقيمي أأهلية الاخرتاعات
املتعلقة ابلربجميات للحامية مبوجب براءة اخرتاع .ويف الواقع ،قد يكون للبدلان ذات القوانني املامثةل معايري خمتلفة لتقيمي أأهلية
70
الاخرتاع املتعل ابلربجميات للحامية مبوجب براءة اخرتاع.

أأ) الاس تثناء الرصحي
 .28ميكن أأيض ًا تعنيف بياانت الاس تثناء الشرشيعية عىل أأساس تقيدها أأو عدم تقيدها بعبارة "يف حد ذاته" ( أأو
" ِب ُم َفرده").72،71
 66د .اكرل فريدريش ليزن ،تريبس والشرشيعات ا ألوروبية لرباءات الربجميات ،جمةل أأوايما القانونية ،اجملدل ،22 .رمق .)7111( 0 ,0
 67أألبانيا ،اجلزائر ،أأندورا ،ا ألرجنتني ،المنسا ،بلجياك ،البوس نة والهرسك ،بوتسواان ،الربازيل ،بلغاراي ،كوس تارياك ،كرواتيا ،كواب ،قربص ،امجلهورية الشش يكية،
مجهورية الكونغو ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،امجلهورية ادلومينيكية ،اإكوادور ،اإس تونيا ،اإثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،غواتاميل ،هندوراس،
هنغاراي ،أيسلندا ،الهند ،أيرلندا ،اإيطاليا ،لتفيا ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالطة ،املكس يك ،منغوليا ،اجلبل ا ألسود ،املغرب ،موزامبي  ،هولندا ،نيوزيلندا،
نياكراغوا ،الرنوجي ،بامن ،ابراغواي ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،سانت لوس يا ،سان مارينو ،رصبيا ،سلوفاكيا،
جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،السويد ،طاجيكس تان ،اتيلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تونس ،تركيا ،اململكة املتحدة ،أأوروغواي ،فانواتو ،فييت انم.
وعىل املس توى ا إلقليم  ،تنص جامعة دول ا ألنديز ،واتفاقية الرباءات ا ألوروبية ،وجملس التعاون اخلليج  ،واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،عىل اس تثناء
رصحي للربجميات من ا ألهلية للحامية مبوجب براءة.
 68الياابن ،وبوروندي ،وعامن ،ورواندا.
 69أأنغول ،أأنشيغوا وبربودا ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،جزر الهباما ،البحرين ،برابدوس ،بلزي ،بواتن ،بروين دار السالم ،مكبوداي ،كندا ،الر أأس ا ألخرض ،ش ييل ،العني،
مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،دومينياك ،مرص ،السلفادور ،فيج  ،غامبيا ،غاان ،غينيا  -بيساو ،غياان ،اإندونيس يا ،اإيران ،العراق ،إارسائيل ،جاماياك،
ا ألردن ،كينيا ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليرباي ،ليبيا ،مدغشقر ،مالوي ،مالزياي ،موريش يوس ،نيبال ،نيجرياي ،ابكس تان ،اببوا غينيا
اجلديدة ،مجهورية كوراي ،سانت فنسنت ونيفس ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان تويم وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،سيش يل،
س نغافورة ،سلوفينيا ،رسي لناك ،السودان ،سوازيلند ،سويرسا ،تونغا ،ترينيداد وتوابغو ،أأوغندا ،الإمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي .وعىل املس توى ا إلقليم  ،ل تنص املنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) عىل اس تثناء أأو اإدراج رصحيني
بشأأن أأهلية حامية الربجميات مبوجب براءة اخرتاع.
ً
أ
أ
 70من ا ألمثةل المنوذجية عىل ذكل الفرق بني ممارسات املكتب الورويب للرباءات واململكة املتحدة (انظر الفقرتني  10و 17من ههه الوثيقة) وانظر أيضا راش يل
فري وبول ليفز ،الرمال املتحركة يف أأهل ل لية الربجميات للحامية مبوجب براءة اخرتاع ،عامل براءات الاخرتاع ،العدد .01 ،771
 71حتظر البدلان التية منح براءات لخرتاعات الربجميات "يف حد ذاهتا" :أألبانيا ،أأندورا ،المنسا ،بلجياك ،البوس نة والهرسك ،الربازيل ،بلغاراي ،كوس تارياك،
امجلهورية الشش يكية ،ادلامنرك ،امجلهورية ادلومينيكية ،اإكوادور ،فنلندا ،فرنسا ،أأملانيا ،غواتاميل ،هندوراس ،هنغاراي ،الهند ،أيرلندا ،اإيطاليا ،لتفيا ،لكسمربغ،
مالطة ،اجلبل ا ألسود ،املغرب ،هولندا ،نيوزيلندا ،نياكراغوا ،بامن ،ابراغواي ،الربتغال ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،سان مارينو ،رصبيا ،سلوفاكيا ،جنوب
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 .21ومبقتىض النوع ا ألول من الشرشيعات ،يُعترب الربانمج احلاسويب فقط يف حد ذاته ( ِب ُم َفرده ،وحده) من املوضوعات غري
املؤهةل للحامية مبوجب براءة ،وميكن منح امحلاية مبوجب براءة ألي اخرتاع يتعل ابلربجميات ل يكون ُبر َّمته برانجم ًا حاسوبي ًا يف
حد ذاته .وذلكل فاإن تفسري العبارة القانونية "يف حد ذاته" أأمر حامس لتحديد هل الاخرتاع املطالب حباميته من املوضوعات
املؤهةل للحامية مبوجب براءة أأم ل.
امج احلاسوبية يف حد ذاهتا من املوضوعات املس تثناة من امحلاية
 .11ومبوجب اتفاقية الرباءات ا ألوروبية – اليت تَعترب الرب َ
مبوجب براءة اخرتاع –ُ 73حتدَّد أأهلية حعول الاخرتاع املطالب حباميته عىل براءة اخرتاع عىل أأساس وجود أأو غياب طابع
تق ي يف املوضوع – كل – املُطالَب حباميته 74.ويُ َّقمي أأيض ًا ابلطريقة نفسها الاخرتا ُع املتعل ابلربجميات ،ويُعترب أأه ًال للحامية
مبوجب براءة اإذا اكن هل طابع تق ي 75.ووفق ًا لقرار قضية هيتايش ( 76،)T 258/03أأي موضوع ُمطالَب حباميته يُ لعر أأو
يس تخدم وسائل تقنية يُعد اخرتاع ًا ابملعىن املقعود يف املادة  77،)0(17ومن َّمث ف إان اإدراج حاسوب أأو ش بكة حاسوبية أأو
وس يط مقروء حيمل برانجم ًا يف مطالبة يُضف طابع ًا تقني ًا عىل املوضوع املطالب حباميته 78.ويبدو أأن ههه املامرسات قد أأكدها
79
وسع التابع للمكتب ا ألورويب للرباءات يف عام .7101
اإىل حد بعيد القرار  G3/08العادر عن جملس الطعون امل ُ َّ
 .10ومن الناحية ا ألخرى ،اعدمدت اململكة املتحدة – اليت تاكد أأحاكهما القانونية بشأأن أأهلية الاخرتاعات املتعلقة
80
ابلربجميات للحامية مبوجب براءة تتطاب مع أأحاكم اتفاقية الرباءات ا ألوروبية – اهنج ًا خمتلف ًا :ي ُس لمى اهنج "املسامهة التقنية".
83
وقد أأكدت السواب القضائية "اختبار اخلطوات ا ألربع" 81لتطبي اهنج املسامهة يف قراراي  82،Aerotelو.Symbiian
وذلكل فاإن أأي برانمج جيعل احلاسوب يعمل عىل حنو أأرسع أأو يزيد الثقة به قد يُعترب أأنه يُق لِدم مسامهة تقنية (وميكن أأن
84
حيعل عىل براءة اخرتاع) ،حىت لو اكن الاخرتاع ل يعاجل سوى مشلكة واحدة يف الربجمة.

أأفريقيا ،اإس بانيا ،اململكة املتحدة ،أأوروغواي .وعىل املس توى ا إلقليم  ،تنص جامعة دول ا ألنديز واتفاقية الرباءات ا ألوروبية عىل اس تثناء الربجميات "يف حد
ذاهتا" من ا ألهلية للحامية مبوجب براءة.
72
أ
البدلان التية عبارة "يف حد ذاهتا" عند حظر منح الربجميات براءات اخرتاع :الرجنتني ،بوتسواان ،كرواتيا ،كواب ،قربص ،مجهورية الكونغو
ل تُد ِرج ُ
ادلميقراطية ،جيبويت ،امجلهورية ادلومينيكية ،اإس تونيا ،اإثيوبيا ،جورجيا ،أيسلندا ،ليتوانيا ،املكس يك ،منغوليا ،موزامبي  ،الرنوجي ،الفلبني ،بولندا ،قطر،
الاحتاد الرويس ،سانت لوس يا ،السويد ،طاجيكس تان ،اتيلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تونس ،تركيا ،فانواتو ،فييت انم .وعىل املس توى
ا إلقليم  ،يس تث ي جملس التعاون اخلليج واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية الربجميات من ا ألهلية للحامية مبوجب براءة دون ذكر عبارة "يف حد ذاته".
 73املادة ()7(17ج) و( )2من اتفاقية الرباءات ا ألوروبية.
 74توجهيات املكتب ا ألورويب للرباءات ،اجلزء زين ،الفعل الثاين ،1-القاعدة  .2.6ويرد ذكر الطابع التق ي يف التوجهييات بوصفه "ِشط ًا مضني ًا" جيب توفره
ليكون املوضوع اخرتاع ًا ابملعىن املقعود يف املادة .)0(17
 75املرجع الساب نفسه ،انظر احلاش ية أأعاله.
 76القضية  ،T 258/03اإن ري هيتايش ،اجلريدة الرمسية للمكتب الأورويب للرباءات .)7112( 121
 77توجهيات املكتب ا ألورويب للرباءات ،اجلزء زين ،الفعل الثاين ،1-القاعدة .2.6
 78توجهيات املكتب ا ألورويب للرباءات ،اجلزء زين ،الفعل الثاين ،1-القاعدة .2.6
 79املرجع الساب نفسه .ولالطالع عىل تفاصيل سلسةل قرارات جملس الطعون التابع للمكتب ا ألورويب للرباءات ،انظر أأيضا كيكوتيش ،احلاش ية  18أأعاله ،يف
الفعل الثالث ،ابء؛ س تريكس وكوكبني ،احلاش ية  67أأعاله؛ بينربيدج ،احلاش ية  12أأعاله ،يف .711
 80فوجيشسو .)0112( 618 RPC .انظر أأيض ًا :دليل ممارسات الرباءات (ي ُشار اإليه فامي بعد ابمس "توجهيات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية") ،مكتب
اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،اجلزء ا ألول.0.11 ،
ي
 81وفق ًا للسواب القضائية (طلب ِشكة فوجيشسو احملدودة [ ،)618 RPC ]0112دمثل اختبار اخلطوات ا ألربع يف العنارص التالية )0 :تفسري املطالبة تفسري ًا
حصيح ًا؛ ( )7وحتديد املسامهة الفعلية؛ ( )2والشساؤل :هل تقع فقط يف اإطار املوضوعات املس تثناة؛ ( )2والتأأكد من أأن املسامهة الفعلية أأو املزعومة ذات طابع
تق ي حقل ًا.
ً
أ
أ
 .)7112( 2 RPC Aerotel. 82انظر أيضا :توجهيات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،اجلزء الول.0.01 ،
 .Symbian 83احملمكة العليا لإنلكرتا وويلز ( 108الرباءات) (.)7118
 84توجهيات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،اجلزء ا ألول.0.71.2 ،
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 .17ويف املقابل ،يبدو أأن الهند – اليت يس تث ي ترشيعها أأيض ًا برامج احلاسوب يف حد ذاهتا من ا ألهلية للحامية مبوجب
براءة – تشرتط وجود عتاد حاسويب ما مع الربانمج ليكون أأه ًال للحعول عىل براءة اخرتاع 85.ووفق ًا للمبادئ التوجهيية
الهندية ،ينبغ أأن تتضمن مطالبة ا ألسلوب تقييد ًا للعتاد أأو ا ألهجزة 86،وقد ي ُس َمح ابملطالبات اليت تس هتد برانجم ًا حاسوبي ًا
مقرو ًان جبهاز مادي ،ويُم ِكلن اجلهاز من أأداء وظيفة معينة 87.وقد جيوز أأيض ًا منح براءة لالخرتاع اذلي يتأألف من عتاد اإىل
جانب برجميات أأو برانمج حاسويب ،كنظام مدموج مث ًال 88،يف حني أأن أأي مطالبة خاصة بربانمج حاسويب يف حد ذاته أأو
89
منتج برانمج حاسويب ل تكون مؤه ًةل للحامية مبوجب براءة.
 .12و أأ َّقرت نيوزيلندا مؤخر ًا قانو ًان جديد ًا لرباءات الاخرتاع 90،ول تُعترب الربجميات يف حد ذاهتا اخرتاع ًا يف هها القانون
اجلديد .وقد ورد التوضيح اليت" :بد ًل من اس تثناء أأي برانمج حاسويب من كونه اخرتاع ًا أأه ًال للحامية مبوجب براءة ،يوحض
البند 01أأ ِلف اجلديد أأن الربانمج احلاسويب ليس اخرتاع ًا ول طريقة تعنيع ألغراض القانون (و أأن هها ل مينع أأي يشء من
91
أأن يكون اخرتاع ًا أأو طريقة تعنيع اإل بقدر ارتباط الرباءة أأو الطلب بربانمج حاسويب يف حد ذاته)".
 .12ول يشري عىل وجه التحديد قانون براءات الاخرتاع يف الفلبني اإىل تقييد عبارة "يف حد ذاته" فامي يتعل ابلربامج
احلاسوبية .ولكن تنص املبادئ التوجهيية 92عىل أأن أأي اس تثناء من أأهلية امحلاية مبوجب براءة ،مبا يف ذكل الربامج احلاسوبية،
لن ينطب  ،بوجه عام ،اإل بقدر عالقة الطلب ابملوضوع املُس تثىن يف حد ذاته 93.وهها اإىل حد كبري هو نفس ممارسات
البدلان اليت دلهيا قوانني تس تث ي برجميات احلاسوب يف حد ذاهتا.

ب) الإدراج الرصحي
 .11يشري قانون الرباءات الياابين رصاح ًة اإىل الربامج احلاسوبية عىل أأاهنا موضوع قابل للحعول عىل براءة اخرتاع.
نون الرباءات الياابين الاخرتا َع بأأنه "ابتاكر متقدم للغاية ل ألفاكر التقنية اليت تس تفيد من قوانني الطبيعة" .وهها
ويُ ل ِعر قا ُ
يع ي أأنه ل جيوز منح امحلاية مبوجب براءة اإل للربانمج احلاسويب اذلي ميكن اعتباره "ابتاكر ًا ألفاكر تقنية تس تفيد من قوانني
الطبيعة" .ويرد أأيض ًا يف املبادئ التوجهيية ملكتب الرباءات الياابين 96أأنه اإذا اكنت "معاجلة الربجميات للمعلومات حتدث بعورة
ِح ِ لس لية ابس تخدام مكوانت مادية" فاإن الربجميات تُعترب "ابتاكر ًا ألفاكر تقنية تس تفيد من أأحد قوانني الطبيعة" 97.وبعبارة
أأخرى ،ل جيوز أأن حيعل الاخرتاع املتعل ابلربجميات عىل براءة اخرتاع اإذا اكنت معاجلة املعلومات بواسطة الربجميات ( أأو
الربانمج احلاسويب) ل حتدث بعورة ِح ِ لس لية ابس تخدام مكوانت مادية .ويبدو أأن موقف املبادئ التوجهيية ملكتب الرباءات
98
الياابين قد حظ بتأأييد احملمكة كام يتضح من القرارات الالحقة.
94

95

 85القاعدة  18.12.16.01من دليل ممارسات وإاجراءات ماكتب الرباءات الهندية.7101 ،
 86املرجع الساب نفسه ،يف .2.00.6
 87املرجع الساب نفسه ،يف .2.00.2
 88املرجع الساب نفسه ،يف .2.00.8
 89املرجع الساب نفسه .وتَعترب التوجهيات الهندية أأن أأي منتج برانمج حاسويب ليس سوى برانمج حاسويب يف حد ذاته.
 90القانون رمق  68املؤرخ  02سبدمرب .7102
 91ورقة أأعامل تمكيلية رمق  722بتارخي  02مايو .7102
 92دليل اإجراءات الفحص املوضوع  ،مكتب الفلبني للملكية الفكرية.
 93املرجع الساب نفسه ،يف .7.7
 94تنص املادة  "0")2(7من قانون الرباءات الياابين عىل أأن الربانمج احلاسويب هو أأحد أأشاكل اخرتاع منتج.
 95قانون الرباءات الياابين ،املادة .)0(7
 96املبادئ التوجهيية ملكتب الرباءات الياابين ،احلاش ية  18أأعاله.
 97املرجع الساب نفسه ،يف اجلزء  ،VIIالفعل ا ألول.)0(7.7.0 ،
 98برانمج ) ،kanren hatsumei no chizai kousai hanketsu bunseki (hatsumei seiritsuseiبراءة اخرتاع ،اجملدل  .)7101( 07أأما ابلنس بة
للسواب القضائية ذات العةل ،انظر أأيض ًا ماساكو كيكوتيش ،احلاش ية  18أأعاله ،يف الثالث.جمي.7.

CDIP/13/01 REV.
17

 .16و أأقرت بدلان أأخرى يف الونة ا ألخرية أأحاكم ًا ُمحدَّدة تسمح مبنح براءة اخرتاع للربجميات ،و ي عامن ،ورواندا،
وبوروندي .ولكن ل توجد معلومات متوفرة بشأأن التنفيه العميل لههه القوانني ،نظر ًا حلداثة اإقرارها.

ج) ل يوجد أأي حمك ُمحدَّد
 .12ل تضع الولايت املتحدة ا ألمريكية يف قوانيهنا تعريف ًا رصحي ًا لالخرتاع ،ول تنص رصاح ًة عىل اس تثناءات من قابلية
امحلاية مبوجب براءة اخرتاع .ويف السواب القضائية ثالثة اس تثناءات قضائية للموضوعات القابةل للحعول عىل براءة  ،ي:
جردة ،99وإان اكن من املمكن منح براءة اخرتاع لتطبي معيل معني لههه
قوانني الطبيعة100،والظواهر املادية ،وا ألفاكر امل ُ َّ
الاس تثناءات.
مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية براءات اخرتاع عن اخرتاعات متعلقة
 .18وقد منح ُ
ابلربجميات ،يف حال اسشيفاء ِشوط معينةُ .وحي لِدد دليل اإجراءات حفص الرباءات (املُشار إاليه فامي ييل ابمس "دليل
الفحص") 101و ُمهكلراتن مؤقتتان بشأأن قابلية اس تعدار براءة اخرتاع 103،102اسشناد ًا اإىل قرارات قضائية طريق ًة مهنجي ًة لتقيمي
قابلية اس تعدار براءة اخرتاع لل الاخرتاعات دون متيزي الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات .وهناك أأمران عا لمان جيب وضعهام
يف الاعتبار ،أأوهلام هو أأن املوضوع املطالب حباميته جيب أأن يقع مضن اإحدى الفئات الواردة يف الشرشيعات للمواضيع ا ألربع
املؤهةل للحعول عىل براءة اخرتاع – أأل و ي :معلية ،أأو أةل ،أأو منتج ،أأو مادة مركبة – 104واثنهيام هو أأنه يف حاةل احتواء
جردة أأو قوانني الطبيعة أأو الظواهر الطبيعية (املادية) ،فاإن
املطالبة عىل اس تثناء ُم َ
عرت به قضائي ًا ،مبا يف ذكل ا ألفاكر امل ُ َّ
املطالبة جيب أأن تكون تطبيق ًا معلي ًا معين ًا هل وجيب أأل تش دمل عليه ابلاكمل .وابلنس بة ملطالبات طرائ العنعُ ،جيرى اختبار
"متعدد العوامل" عىل نسخة ُمعدَّةل من اختبار "التعنيع أأو التحويل" الساب  105.وقد اع ُتمدت مبادئ توجهيية ُو ِضعت
خعيع ًا لفحص الاخرتاعات املتعلقة ابحلاسوب .106وفهيا يُ َّفرق بني املواد الوصفية الوظيفية ،107من انحية ،واملواد الوصفية
غري الوظيفية ،108من انحية أأخرى.
 99اإن ري بيلسيك.
 100بنسون U.S. 211 ،يف  021 ،20اجملةل ا ألمريكية الفعلية لرباءات الاخرتاع ( )USPQيف 626؛ قضية "دير" ( U.S. 211،)Diehrيف 711 ،082
 USPQيف  .8وي ُشار اإلهيا أأيض ًا يف دليل اإجراءات حفص الرباءات (املُشار اإليه فامي ييل ابمس "دليل الفحص") ،يف .00-7011
 101توجد أأحدث نسخة بتارخي أأغسطس  7107عىل املوقع الإلكرتوين اليت.http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/ :
 102مهكرة بشأأن التعلاميت املؤقتة اجلديدة اخلاصة بفحص أأهلية مواضيع الرباءات (املُشار اإلهيا فامي ييل ابمس "تعلاميت بيلسيك املؤقتة") 72 ،أأغسطس 7111
(نُرشت بعد قرار بيلسيك العادر عن ددمكة الاس تئنا ا ألمريكية لدلائرة الفيدرالية) .و ي متاحة عىل الرابط التايل:
.http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf
 103مهكرة بشأأن الإرشادات املؤقتة لتحديد أأهلية املواضيع ملطالبات طرائ العنع يف ضوء قضية بيلسيك ضد اكبوس (املُشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اإرشادات
بيلسيك املؤقتة") 72 ،يوليو ( 7101نُرشت بعد قرار بيلسيك العادر عن احملمكة العليا) .و ي متاحة عىل الرابط التايل:
.http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf
 104ههه الفئات ُمحدَّدة يف .010 U.S.C. 21
ُ 105ذكر ،عىل وجه اخلعوص ،يف الونة ا ألخرية ،يف قضية بيلسيك – اليت اكن الزناع فهيا بشأأن حصة طلب تسجيل براءة يتعل بطريقة للتحوط للمخاطر يف
جمال جتارة السلع – أأنه من أأجل التحق من قابلية منح براءة لخرتاع يتعل بعملية ما فاإن الاختبار الواجب اإجراؤه هو ما ي ُسمى اختبار "أةل أأم حتويل".
وبعبارة أأخرى ،ميكن أأن تكون العملية مؤه ًةل للحعول عىل براءة اخرتاع )0 :اإذا اكنت مرتبطة بأةل معينة أأو هجاز ُمحدَّ د )7 ،أأو اكنت ُحت لِول ماد ًة معينة اإىل وضع
خمتلف( .القايض ميشال ،اإن ري بيلسيك).
 106املبادئ التوجهيية لفحص الاخرتاعات املتعلقة ابحلاسوب ،رابع ًا.ابء.0.
 107تتكون "املواد الوصفية الوظيفية" من هياك بياانت وبرامج حاسوبية تودي وظائف ما عند حتويلها اإىل صيغة ُم َر َّم َزة عىل وسط قابل للقراءة حاسوبي ًا،
وذلكل فاإن أأي وسط قابل للقراءة حاسوبي ًا عليه رموز برانمج حاسويب ُحي لِدد العالقات الهيلكية والوظيفية املتبادةل بني الربانمج احلاسويب والوسط اذلي يسمح
بأأداء وظائف الربانمج احلاسويب ،ومن مثَّ فاإنه موضوع قانوين .واملواد الوصفية الوظيفية ليست يف حد ذاهتا قابةل للحعول عىل براءة اإل اإذا ُج ِ لسدت يف
حاسوب يُم ِكلهنا من أأداء وظائفها املتعلقة ابحلاسوب.
أ
أ
أ
" 108املواد الوصفية غري الوظيفية" تشمل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،املوس يقى ،والعامل الدبية ،ومجموعة بياانت أو جمرد ترتيب لههه البياانت .و ي ليست
قابةل للحعول عىل براءة جملرد أأاهنا مسجةل عىل وسط ما قابل للقراءة حاسوبي ًا ،فف حاةل وجود أأغنية مث ًال خمزنة يف حاسوب ،فهها ل جيعل ا ألغنية قابةل
للحعول عىل براءة اخرتاع.
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 .11كام ت لُقر السواب القضائية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية بقابلية اس تعدار براءة اخرتاع للربجميات برشط أأل تكون
جمرد مبد أأ علم أأو نظرية جمردة .وهكها فاإن اخلوارزمية الرايضية رمغ أأاهنا موجودة ابلفعل يف الطبيعة وذلكل  ي غري قابةل
للحعول عىل براءة اخرتاع ،فاإن تطبيقها معلي ًا يف ظر معني قد يُ َ
عترب اخرتاع ًا .ويف قضية "دير" ( ،)Diehrعىل وجه
اخلعوص ،مت الدميزي بني ا ألفاكر اجملردة مثل املعادلت الرايضية وتطبيقها يف معلية معينة لغرض ُمحدَّد ،وا ألمر الثاين – أأي
تطبي املعادلت الرايضية يف معلية معينة لغرض دددد – هو القابل للحعول عىل براءة اخرتاع .ومت التأأكيد عىل هها الدميزي
يف قضية أألابت ( .109)Alappatوانعبَّت مطالبات أألابت عىل ما يسمى "هجاز الشسامت" ( ،)rasterizerاذلي
ي ُس تخدم يف هجاز رمس اذلبهابت الرمق لدمهيد بياانت شل املوجات قبل عرض الشل املويج عىل شاشة هجاز رمس
اذلبهابت .ويمكن الاخرتاع يف البنية العامة وتشغيل هجاز الشسامت للتخلص اإىل حد بعيد من ظهور ثغرات يف الشل
املويج عن طري تغيري كثافة ك بيكسل حسب قرب البكسل من انقل الشل املويج .وقد نقضت ددمكة الاس تئنا
حمك رفض منح براءة اخرتاع ،وقضت بأأن اخرتاع أألابت هو يف الواقع "أةل" ،و ي اإحدى الفئات ا ألربع للموضوعات القابةل
للحعول عىل براءة اخرتاع مبوجب املادة  .010وذكرت احملمكة أأن "اخلوارزمية الرايضية ليست من املوضوعات غري القابةل
للحعول عىل براءة اخرتاع اإل اإذا اكنت يف جوهرها ليست سوى قانو ًان من قوانني الطبيعة أأو ظاهرة طبيعية أأو فكرة
جمردة" ،ومع وضع هها الافرتاض يف الاعتبار ،حمكت احملمكة بأأن املطالبة ،عند النظر اإلهيا كل" ،ليست مفهوم ًا رايضي ًا
110
جسد ميكن وصفه بأأنه فكرة جمردة ،وإامنا  ي أةل ُمحدَّدة لإحراز نشيجة مفيدة وددددة وملموسة".
غري ُم َّ
 .61ول توجد دلى بدلان القانون العام ا ألخرى ،مثل كندا و أأسرتاليا ،أأي ترشيعات ُمحدَّدة بشأأن قابلية اس تعدار براءة
اخرتاع للربجميات .وقد أأ َّقرت احملمكة الكندية ،يف القضية املهمة اخلاصة برشكة شلمربجري احملدودة ضد كندا (مدير مكتب
تسجيل الرباءات) 111،بقابلية اس تعدار براءات اخرتاع للربامج احلاسوبية مبقتىض التفسري نفسه املنعوص عليه يف املبادئ
التوجهيية العادرة عن مكتب براءات الاخرتاع 112.ويُ ِ ل
وحض دليل ممارسات مكتب براءات الاخرتاع أأن "الربانمج احلاسويب
ليس ،يف حد ذاته ،موضوع ًا قانوني ًا .ولكن اإذا اكنت نشيجة تشغيل الربانمج عىل حاسوب  ي تقدمي حل تكنولويج جديد
113
ومبتكر ملشلكة تكنولوجية ،حفينئه يُعترب الربانمج ُم لِعد ًل لطبيعة احلاسوب التكنولوجية كل".
 .60وقد أأ َّقرت السواب القضائية يف أأسرتاليا بقابلية اس تعدار براءة اخرتاع للربجميات منه أأكرث من  71عام ًا 114.وذكرت
احملمكة ا ألسرتالية الاحتادية مؤخر ًا أأنه "ليك تكون طريقة ما قاب ًةل للحعول عىل براءة اخرتاع ،جيب أأن تُسفر عن منتج يكون
هل تأأثري جديد ومفيد .ومن الرضوري يف حاةل الربامج احلاسوبية التلطلع اإىل تطبي الربانمج تطبيق ًا معلي ًا لإحراز نشيجة معلية
115
ومفيدة ،حبيث ل يقترص عىل جمرد املعلومات".

 109يف قضية "اإن ري كورايبان ب .أألابت ،اإدوارد أأفريل وجيمس لرسن( 0176 F.3d 22 ،ادلائرة الفيدرالية.)0112 ،
 110أألابت ،يف .0122
111
الطلب معلية تُس َّجل
ِشكة شلمربجري احملدودة ضد كندا (مدير مكتب تسجيل الرباءات) .)C.A.( 821 F.C. 0 ]0187[ ،ويف قضية شلمربجري ،تض َّمن ُ
هبا عىل أأِشطة ممغنطة القياسات اليت ُحي َعل علهيا يف أابر احلفر يف التكوينات اجليولوجية ،مث تُن َقل تكل القياسات اإىل حاسوب ُمرب َمج وفق ًا للمعادلت الرايضية
املنعوص علهيا يف املواصفات ،مث ختضع لتحليل الظرو الزلزالية ،مث ُحت َّول اإىل تقرير مزود خبرائط ورسوم بيانية وجداول .وقد ُرفضت مطالب الرباءة يف ههه
القضية ألن احملمكة قضت بأأن اجلانب اجلديد الوحيد يف الاخرتاع املُطالَب حباميته هو املعادةل الرايضية ،و أأن املعادةل املُرب َمجة يف حاسوب ل تكف جلعل
املطالبات قاب ًةل للحعول عىل براءة.
 112انظر .http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html
 113القاعدة  06.12.17من دليل ممارسات مكتب براءات الاخرتاع.
 114مقال بقمل ديفيد ويرب" ،براءات اخرتاع الربجميات يف أأسرتاليا :احملمكة ت ِل
ُفضل املنحنيات عىل مؤِش ا ألصول ،وهو متاح عىل الرابط التايل:
.http://www.davies.com.au/pub/detail/693/software-patents-in-australia-court-prefers-curves-to-asset-index
 115قضية ِشكة ريسريش أأفيليشس ذات املسؤولية احملدودة ضد مدير مكتب تسجيل الرباءات ،احملمكة ا ألسرتالية الفيدرالية 02 ،فرباير  .77§ ،7102ويف
ههه القضية ،عىل وجه اخلعوصُ ،أم ِعن النظر يف جواز دخول الربانمج احلاسويب مضن تعريف الاخرتاع ابملعىن املقعود يف عبارة "صنع جديد" الواردة يف
املادة  6من قانون الاحتاكرات.
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 .67ورمغ أأن مجهورية كوراي ليس دلهيا أأي قانون يشناول قابلية اس تعدار براءة لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات ،فاإن
مكتب براءات الاخرتاع يَعترب معاجلة البياانت ابس تخدام برانمج حاسويب يُنفَّه خعيع ًا ابس تخدام عتاد ما اخرتاع ًا 116.ولكن
الربانمج احلاسويب نفسه ل يعترب اخرتاع ًا قانوني ًا ،ول جيوز مبقتىض العر املُتبع يف مجهورية كوراي اس تعدار براءة اخرتاع اإل
117
للمطالبات املوهجة حنو أأسلوب أأو وحدة معاجلة بياانت (أةل) أأو وسط قابل للقراءة حاسوبي ًا حيمل الربانمج احلاسويب.
فرس
 .62وت َُّعر الاخرتاعات يف العني بأأاهنا حلول تقنية جديدة ُم َ
قرتحة ملنتج أأو معلية أأو لتحسني منتج أأو معلية 118.ويُ َّ
119
احلل التق ي بأأنه مجموعة من الوسائل التقنية اليت تُط ِ لب قوانني الطبيعة من أأجل حل مشلكة تقنية .وذلكل فاإن أأي حل ل
يأأخه بوسائل تقنية حلل "مشلكة تقنية" ،ومن َّمث ل ُحي ِقل أأي "تأأثري تق ي" امتثا ًل لقوانني الطبيعة ،ل يكون موضوع ًا
قانوني ًا 120.وت َُّقمي ابملعايري نفسها قابلية اس تعدار براءة لخرتاع متعل ابلربجميات .وذلا فاإن الاخرتاع املتعل ابلربجميات ليك
يكون موضوع ًا قاب ًال للحعول عىل براءة جيب أأن يُ لِقدم ح ًال ينطوي عىل تنفيه برامج حاسوبية حلل "مشاك تقنية" ،وبهكل
121
ميكن احلعول عىل تأأثريات تقنية.

دال .عنارص اإضافية للنظر فهيا
 .62جيب كام ات لضح أنف ًا يف عديد من البدلان أأن تتوفر "صفة تقنية" 122ما ،رصاح ًة أأو مضن ًا ،ليك يكون املوضوع املُطالَب
ُدرج رصاح ًة صف ًة تقني ًة ما يف تعريف "الاخرتاع" 123،وتُضيف بدلان أأخرى
حباميته قاب ًال للحعول عىل براءة .وبعض البدلان ت ِ
124
فرتض ( أأو
هها الرشط بتقييد نطاق الاخرتاع ا ألهل للحامية مبوجب براءة .وتتعامل بدلان أأخرى معها عىل أأاهنا ِشط ُم َ
مفهوم مضن ًا) دون وجود اإشارة ترشيعية رصحية 125.وميكن لالخرتاع املتعل ابلربجميات أأن يكون ،مبقتىض ك ههه القوانني،
قاب ًال للحعول عىل براءة اخرتاع ما دام قد ثبُت أأن هل طابع ًا تقني ًا.
 .61ومن انحية أأخرى ،ل يوجد ِشط العفة التقنية يف بعض البدلان 126.ويبدو أأن نطاق املوضوع القابل للحعول عىل
براءة يف هها النوع من الولايت القضائية يكون أأوسع من نطاق امحلاية يف الولايت القضائية ا ألخرى اليت تشرتط وجود
صفة تقنية ليك يكون الاخرتاع قاب ًال للحعول عىل براءة.
 .66و أأخري ًا ،يكون لشل املطالبة دور ابرز يف بعض الولايت القضائية .فف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،عىل سبيل
املثال ،ل يكون الربانمج احلاسويب ،يف حد ذاته ،قاب ًال للحعول عىل براءة 127،وت َُّقمي مطالبات املنتج وا ألسلوب عىل حنو
 116املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات (ِشوط قابلية اس تعدار براءة اخرتاع) (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "التوجهيات الكورية") ،املكتب الكوري للملكية
الفكرية .انظر .2.0.8
 117املرجع الساب نفسه.
 118القانون العي ي لرباءات الاخرتاع ،املادة .)7(7
 119املبادئ التوجهيية لفحص براءات الاخرتاع ،املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية العني الشعبية (املُشار اإلهيا فامي بعد ابمس "التوجهيات العينية").
انظر اجلزء الثاين ،الفعل ..7 ،0
 120املرجع الساب نفسه.
 121املرجع الساب نفسه ،يف اجلزء الثاين ،الفعل .7 ،1
" 122طابع تق ي"" ،مسامهة تقنية"" ،فكرة تقنية"" ،حل تق ي"" ،مشلكة تقنية"" ،تأأثري تق ي"" ،ميدان تكنولويج" ،وغريها من العبارات املاكفئة.
 123مثل :أأنغول ،و أأنشيغوا وبربودا ،و أأرمينيا ،وبلزي ،وبواتن ،وبوتسواان ،ومكبوداي ،وش ييل ،والعني ،ودومينياك ،وإاثيوبيا ،وغاان ،وإايران ،والياابن ،وا ألردن،
ومالزياي ،والفلبني ،ومجهورية كوراي ،والاحتاد الرويس ،وفييت انم .لالطالع عىل ا ألحاكم الفعلية ،انظر املرف ا ألول.
 124مثل :أألبانيا ،وبلغاراي ،وكرواتيا ،و أأملانيا ،وهنغاراي ،وأيسلندا ،وأيرلندا ،ومكتب الرباءات ا ألورويب .لالطالع عىل ا ألحاكم الفعلية ،انظر املرف ا ألول.
 125تشرتط اململكة املتحدة مبقتىض السواب القضائية وجود "مسامهة تقنية" (انظر احلاش ية  .)82وتنص كندا والهند أأيض ًا عىل ِشط العفة التقنية يف مبادهئام
التوجهيية ،رمغ عدم ذكره يف أأحاكم القانون (انظر احلاش يشني  071و 17عىل التوايل).
ً
ل
 126عىل سبيل املثال ،يبدو أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية تشرتط وجود "منفعة" بدل من العفة ا تقنية.
 127تعلاميت بيلسيك املؤقتة ،يف الفعل ا ألول .0 ،وذكل ألن الربانمج احلاسويب يف حد ذاته ل يقع مضن أأي فئة من الفئات القانونية املنعوص علهيا يف البند
.010
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خمتلف 128.والربانمج احلاسويب يف حد ذاته ليس اخرتاع ًا قانوني ًا يف مجهورية كوراي ،يف حني أأن أأشاك ًل أأخرى من املطالبات
تكون قاب ًةل للحعول عىل براءة 129.ويف الهند والعني ،قد تكون مطالبات املنتج ومطالبات ا ألسلوب مواضيع مالمئة
لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات ،ولكن املطالبة بشسجيل برانمج حاسويب نفسه أأو وس يط مقروء حاسوبي ًا حيمل برانجم ًا
حاسوبي ًا ل تكون قاب ًةل للحعول عىل براءة 130.كام يُق لِدم دليل ممارسات مكتب براءات الاخرتاع (التوجهيات الكندية)
131
توجهيات ُم ل
فعةل لعياغة املطالبات اخلاصة ابلخرتاعات املتعلقة ابلربجميات فئ ًة تلو ا ألخرى.
 .62ويف املقابل ،يُر ِ لكز بعض البدلان بد ًل من ذكل عىل احملتوى اجلوهري للموضوع املطالب حباميته 132.عىل سبيل املثال،
ينبغ يف عُر مكتب الرباءات ا ألورويب أأن يُ َّقمي كل املوضوع املُطالَب حباميته بغض النظر عن شل املطالبة 133وجيوز أأن
تكون املطالبة أأ ل ًاي اكن شلكها قاب ًةل للحعول عىل براءة ما دام لها طابع تق ي .وكهكل يف اململكة املتحدة ل ِعربة بشل
135
املطالبة ،134والربانمج احلاسويب نفسه يكون قاب ًال للحعول عىل براءة يف حاةل تقدميه ملسامهة تقنية ما.
[ييل ذكل املرفقان ابللغة الإنلكزيية]

 128تعلاميت بيلسيك املؤقتة ،يف الفعل الثاين؛ وتوجهيات بيلسيك املؤقتة.
 129التوجهيات الكورية ،احلاش ية  072أأعاله ،يف .2.0.8
 130التوجهيات الهندية ،احلاش ية  17أأعاله ،يف الفعل الرابع 2.00.8–2.00.1؛ والتوجهيات العينية ،احلاش ية  076أأعاله ،يف اجلزء الثاين ،الفعل .1.7 ،1
 131التوجهيات الكندية ،احلاش ية  001أأعاله ،الفعل .)06.18( 06
 132من ا ألمثةل غري الشامةل عىل هها النوع :مكتب الرباءات ا ألورويب ،واململكة املتحدة ،و أأملانيا.
 133توجهيات املكتب ا ألورويب للرباءات ،احلاش ية  11أأعاله ،يف .7.7
 134توجهيات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،احلاش ية  82أأعاله ،يف .0.78
 135املرجع الساب نفسه ،يف .0.71.2

