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  اقرتاح وفد إسبانيا لتحسني فهم الشرط اخلاص بالنشاط االبتكاري

  األمانةإعدادمن ثويقة 

تاكري، يك حيتوي مرفق هذه ال .1 شاط الا رشط اخلاص اب هم ا سني  يا خبصوص  با بويقة عىل اقرتاح قدمه وفد إ ن حت ن سـ لث ل ف
ند فيه يُنظر   .جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض:  من جدول األعامل6لبمضن ا

ية بقانون  .2 نة ادلامئة ا نإن أعضاء ا ملعللج
نة(الرباءات  نظر يف ) للجا لمدعوون إىل ا

 .املرفق حمتوى

]ييل ذكل املرفق[



SCP/19/5 

ANNEX 

 املرفق
تاكري شاط الا هم ارشط اخلاص اب سني  يا  با باقرتاح وفد إ ن ل تح ن لسـ ف  ل

 مقدمة

ية بقانون الرباءات  .1 نة ادلامئة ا رشة  سادسة  ننذ عقد ادلورة ا للج ملعل ع نة(م جودة الرباءات، مبا يف "ّ، ظل موضوع )للجا
نة"ذكل أنظمة الاعرتاض  .للج، مطروحا عىل جدول أعامل ا

تحدة ُوقدم أول اقرت .2 ندا واململكة ا بل وفدي  ملاح خبصوص هذا املوضوع من  ك  ).SCP/16/5(ق

ند الفرعي مبقتىضُويقدم هذا الاقرتاح  .3 نون لب ا ، وحتديدا يف SCP/17/8ثوالوارد يف الويقة " حتسني اإلجراءات"ملعا
 .ث من تكل الويقة17الفقرة 

شأن إجراء مجموعة من ادلراسثوموضوع هذه الويقة هو  .4 تعاون مع اخلرباء باقرتاح  بو واب يق من الو لات،  ي يف اجملال بتنسـ
ية امحلاية برباءة أو/واملعين  تاكري بوصفه رشطا لقا شاط الا هم ا سني  نة، يكون الغرض مهنا  بلادلول األعضاء يف ا ب ن حت لللج  .ف

ثل أكرث .5 تاكري  شاط الا يمي ا ية ابلرباءات عىل أن  يني يف األوساط ا تفق معظم ا ّو مي ب ن ن ن لي تق ّ ملع ثرية للجدل مله مل اجلوانب ا
ية امحلاية برباءة يمي رشوط قا ية  بلوأكرثها صعوبة مضن   .تقمعل

رشيعات اخلاصة ابلرباءات .6 بري من ادلول األعضاء اعرتاضه عىل مواءمة ا نة أبدى عدد  توى هذه ا لتوعىل  ك للج غري . مسـ
شاهبا  يفة،  تالفات ا ناء بعض الا ناك، اب تأن  لطفه خ سـتث رشطيف تعريف  كبرياّ تاكري لا شاط الا ب اخلاص اب يف معظم لن

رشيعات ية واإل. لتا رشيعات الو بدو أن مثة حاجة ملحة إىل مواءمة ا يه ال  قلوناء  ن ي عل طب لت ّ يث ذكل ّ حية اخلاصة ابلرباءات من  مي
شأن أي جانب من جوانب . اجلانب يق املواءمة  بوال يعد هذا الاقرتاح، بأي شلك من األشاكل، حماوةل  لتحق شاط ُ لنا

ثل الا ميه،  نارص اليت تدخل مضن  سه أو عدد ا رشط  شأن تعريف ا متاكري، سواء اكن ذكل  تقي لع نف ب شخص اذلي ’لب ميتكل لا
هارات  يةملا ية’أو ‘  الالزمةلتقنا نا ية ا عحاةل ا لص تلف ‘ لتقن تخدمة يف  يمي ا تاكري أو وسائل ا شاط الا توى ا خمأو  سـ ب ن ملُسـ لتقم ل

سني معرفة ّ إن الغرض من الاقرتابل. ادلول األعضاء تاكريحتح هو  شاط الا با  .لن

ية .7 تا لوسرتكز هذه الويقة عىل اجلوانب ا ل ث ّ: 

ميه. أوال تاكري و شاط الا هوم ا تعريف  تقيا ب ن لل  .مبف
يا تاكري. ناث شاط الا توايت ا يث  تالفات القامئة من  بالا ن لسـ م ح  .خ
ثا  .اقرتاح بإجراء دراسات. لاث

ميه .أوال تاكري و شاط الا هوم ا تعريف  تقيا ب ن لل  مبف

ية ادلول  .8 تخدهما غا ية امحلاية برباءة واليت  ثالثة اليت حتدد قا رشوط ا تاكري هو أحد ا شاط الا با سـ بل ل ب لن ت ّ ل  فامي خيصل
متس أحصاهبا براءات محلايهتا تاكري مبصطلح . يلالاخرتاعات اليت  شاط الا ية يعرف ا تحدة األمر بويف الوالايت ا ن لمل ُ يك

بداهة عدم"  ".لا

رشوط األخرى  .9 ية امحلايللوعىل عكس ا تاكري’ة برباءة مل يكن بلقا شاط الا با رشيعات دوما واردا ‘لن تلف ا لتيف  خم
رشين ية اخلاصة ابلرباءات، بل مت إدراجه فهيا خالل القرن ا لعالو  .طن
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ية امحلاية برباءة .10 يدا من مضن رشوط قا رشوط  تاكري أكرث ا شاط الا بلويعد ا ب تعقن ل ل رشط يف . ُ يعة ا بب  لوذكل  طب بس
بة إىل خشص مب: حد ذاهتا يا اب نطوي عىل حماوةل حتديد ما إذا اكن اخرتاع ما بد تاكري  شاط الا يمي ا ميعين أن  سـ هي ي ب لنن ل تق تكل ّ

ية الالزمة مب هارات ا لتقنا ية واترخي إيداع طلب الرباءة املعينمل نا ية ا عراعاة حاةل ا لص  .لتقن

رشط اخلاص .11 يمي ا لويمت  تاكري من خالل تعريفتق شاط الا ب اب شخص ا’لن يةميي ذللا هارات ا لتقنتكل ا ية ’و‘ مل لتقنحاةل ا
ية نا عا تخدم . ‘لص ية’تُسـو نا ية ا عحاةل ا لص نا‘ لتقن رشط اخلاص ابجلدة، ولو أن  هأيضا دلى حتديد ا ّ ، يف بعض ادلول، كل

رشطني املذكورين ميه من مضن ا رشط اذلي جيري  سب ا نرص  توى ذكل ا تالفا يف  لا تقيل ح لع حم ثل يف ّغري أن. خ نرص ا ّ ا مت مللع
ية’ هارات ا تكل ا شخص اذلي  نا مي لتقل شاط عتربيُ قد ‘ الالزمةمل رشط اخلاص اب شلك حرصي تقربا اب نرص املربط  ن ا ي ب ت للع ل

رشط يمي ا ثل عامال حمددا  تاكري وتعريفه  لالا لتق ّ مي ية الالزمة ال . ب هارات ا تكل ا شخص اذلي  ترب بعض ادلول أن ا نو مي ل لتقتع مل ّ
تاكرية من أي نوع ترب رشيعات بدلان أخرى أن دليه بعضا من تكل القدراتبميكل أية قدرات ا ّ، يف حني  ت  .تع

تاكري عىل تعريف  .12 شاط الا يمي ا يجة  متد  بو لن تق نت نرصتع ثل يف   الافرتاضييلعا ّا ية ا’ملمت هارات ا تكل ا نشخص اذلي  مي لتقل مل
تلف ادلول األعضاء من تعاريف ملصطلح . ‘الالزمة تخدمه  شأن ما  ناك حاجة إىل إجراء دراسة  تايل  خمواب سـ ب ه شخص ’تل لا

ية الالزمة هارات ا تكل ا ناذلي  لتقمي ية‘مل ية أو سوابق قضا بادئ تو تعاريف واردة يف رشيعات أو  ئ، سواء اكنت تكل ا جهي مل  .ت

يةوقد مت .13 تاكري بأكرب قدر ممكن من املوضو شاط الا رشط اخلاص اب يمي ا تلفة  يب  ع وضع أسا ب ن خم لل لل ثةل . تق مومن األ
يب  شلكة واحلل’لعىل تكل األسا تب األورويب للرباءات، وما يدعى ‘ ملهنج ا ُاذلي وضعه ا ّ، املعرفة يف ‘عوامل غراهام’ملك ُ

تحدة األمر ية للوالايت ا سوابق القضا يكقانون ا مل ئ ية اخلاصة ابلفحص ل تو بادئ ا نة يف ا جهيية، وعدد من األنظمة األخرى ا ل مل ملبيّ
تلفة خمواألحاكم القانوية الصادرة عن بدلان   .ن

ثرية لالهامتم  .14 يب املومن األمور ا تلف األسا يل مفصل  ملُالاطالع عىل  ل خمل تاكريحتل شاط الا يمي ا بتخدمة يف  ن لسـ . تق
ساوئ لك أسلوبلقبدراسة من هذا اينبغي الاضطالع  وال يان مزااي و يل  ميل بغرض املواءمة بل يف  ب ميكن ذكل . سبب ّو سـ

يطة بلك اخرتاع تخدامه، وفق الظروف ا بغي ا ية للرباءات من حتديد األسلوب اذلي  حملتلف املاكتب الو سـ ن ينخم تايل . ط لواب
يا إىل ضامن  نح الرباءات، وذكل  ها املاكتب  يب اليت  سني األسا سعميكن  مل ل بة من اجلودةمسـتتنهتجحت نا سـوايت   .م

يا تاكري .ناث شاط الا توايت ا يث  تالفات القامئة من  بالا ن لسـ م ح  خ

ثالثة  .15 رشوط ا تاكري، من مضن ا شاط الا ليعد ا ب لن ل ية امحلاية برباءة ّاليت حتدد ُ بقبلقا بت ُتطو ُطل عىل الاخرتاعات اليت 
ية اب ية ا يح لدلول وماكتهبا الو رشط اذلي  شأهنا، ا نبراءات  ن ملعب ط يت ترصفل ّلرباءات أكرب جمال  هل إجراءات  قدوابلفعل. لل تس 

يب ااحلصول عىل براءة أ نارص املؤثرة، واألسا رشط، وا سب تعريف ا ملُو تصعب  ل لع يمي، سواء من لح لتقتخدمة إلجراء ا سـ
ية اخلاصة ابلفحص تو بادئ ا رشيعات أو ا جهيخالل ا ل مل  .لت

شا .16 توى ا نواخنفاض  لسـ تاكري يعين إماكية احلم نط الا ثارية محلاية صوب ، واحامتل حتسينات صغريةسـتئل عىل حقوق ا
شطة الغ  .ري يف جمال األعامل املعينناحلد من أ

يعين  .17 شلك ابلغ  تاكري  شاط الا توى ا فأما ارتفاع  ب ب ن لسـ م ثارية محلاية اخرتاعات قد ّ نح حقوق ا ئاحامتل عدم  سـتم
ثارية حمدودة للغاي نح حقوق ا ئتحق تكل امحلاية، أو إماكية  سـتم ن بحثتسـ تامثر وا سد الطريق أمام الا لة، مما  سي ّ ّ. 

متد بعض  .18 تاكري تعو شاط الا ناك شك خبصوص ا نح الرباءات حىت إذا اكن  ثل يف  ية الهنج ا باملاكتب الو ن ه ّ مت لن م مل ط
تقدمي شكوى لالعرتاض علهيا يام الغري  شلك هنايئ يف حصة الرباءات يف حال  بت  بوترك األمر للمحامك يك  قب  .ّت



SCP/19/5 

Annex 

3 

يكون من ا .19 ملو تاكريسـ شاط الا توايت ا تلف  بيد إجراء دراسة ملقارنة  ن سـ لخم م بغي إجراء تكل ادلراسة بغرض . ف ينوال 
ثةل وحاالت الفحص اليت  بري من األ هاد فهيا بعدد  ية للغاية، والا بغي أن يمت الرتكزي فهيا عىل أمور  ماملواءمة، بل  ش كن ستمعل ي

نة يف  با تاجئ  تاكري إىل  شاط الا خمأدى فهيا ا ي ت ن ب من  .عضاءتلف ادلول األل

ثا   اقرتاح بإجراء دراسات .لاث

تجارية  .20 باين للرباءات والعالمات ا تب اإل ليرى ا سـ تواها اإلمنايئ، ) OEPM(ملك يع ادلول األعضاء، همام اكن  سـأن  ممجل ّ
سني املعارف  رشط اخليف جمال حتمصلحة يف  تاكري، لا شاط الا باص اب بق أيضا عىل لن متعينطوذكل  تخدمني وا جملا  . معوماملسـ

نح إال محلاية الاخرتاعات اليت  .21 بغي أن  ها وال  رشوط احملددة  يهتا، ا تويف الرباءات، لضامن فعا بغي أن  ّو تم ل ُسـ ن نح ين ملي ّ ل ت
 .تسـتحق تكل امحلاية

سني املعارف يف جمال  .22 يل  حتويف  شاط سب رشط اخلاص اب لنا تب ل توى ادلول األعضاء، يقرتح ا تاكري عىل  ملكالا سـ مب
باين للرباءات تجارية سـاإل تعاون مع ادلول األعضاء ) OEPM(ل والعالمات ا بو واب يق من أمانة الو لأن جترى دراسات  ي بتنسـ ُ

ناول تكل ادلراسات ما ييل/و يني، عىل أن  تتأو اخلرباء ا  :ملعن

باره  - ية الالزمة اب هارات ا تكل ا شخص اذلي  تتعريف ا ن مي عل لتق نرص الرييسمل ئا تاكري؛لع شاط الا يمي ا ب يف  لن  تق
تاكري؛األ - شاط الا تقمي ا تخدمة  يب ا بسا ن ل سـ لل ُ  مل
تاكري املطلوب - شاط الا توى ا يث  تالفات القامئة من  بالا ن لسـ م ح  .خ

تلف اجلوانب تضاء، تويخ إجراء دراسة واحدة تغطي  سب الا خمومن املمكن،  وميكن، يف إطار تكل ادلراسة، اعامتد . قح
يان يرد  ّا ثلوسـتب مميه  تلف ادلول األعضاء ف ئخم  سائل يف بدلاهنمسـعىل أ تعلق ابلطريقة اليت تعاجل هبا هذه ا ملةل   .ُت

 ]ثهناية املرفق والويقة[


