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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة التاسعة عشرة

جنيف ،من  15اىل  12فرباير 1023
اقرتاح وفد إسبانيا ودول أخرى أعضاء يف االحتاد األوروبي لتحسني فهم
الشرط اخلاص بالنشاط االبتكاري

وثيقة من اعداد ا ألمانة
 .2حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح قدمه وفد اس بانيا فضال عن وفود المنسا وبلجياك وبلغاراي وكرواتيا وقربص
وامجلهورية التش يكية وادلامنرك واس تونيا وفنلندا وفرنسا و أأملانيا واليوانن وهنغاراي وايرلندا وايطاليا ولتفيا وليتوانيا ولكسمربغ
ومالطا وهولندا وبولندا والربتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد واململكة املتحدة خبصوص حتسني فهم الرشط اخلاص
ابلنشاط الابتاكري.

 .1ان أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات (اللجنة) مدعوون اىل النظر يف
حمتوى املرفق.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اقرتاح بشأأن لتحسني فهم الرشط اخلاص ابلنشاط الابتاكري
مقدمة
 .2منذ عقد ادلورة السادسة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) ،ظ ّل موضوع "جودة الرباءات ،مبا يف
ذكل أأنظمة الاعرتاض" ،مطروحا عىل جدول أأعامل اللجنة.
.1

وقُدم أأول اقرتاح خبصوص هذا املوضوع من قبل وفدي كندا واململكة املتحدة (.)SCP/16/5

 .3ويُقدم هذا الاقرتاح مبقتىض البند الفرعي املعنون "حتسني الجراءات" والوارد يف الوثيقة  ،SCP/17/8وحتديدا يف
الفقرة  21من تكل الوثيقة.
 .4وموضوع هذه الوثيقة هو اقرتاح بشأأن اجراء مجموعة من ادلراسات ،بتنس يق من الويبو وابلتعاون مع اخلرباء يف اجملال
املعين و /أأو ادلول ا ألعضاء يف اللجنة ،يكون الغرض مهنا حتسني فهم النشاط الابتاكري بوصفه رشطا لقابلية امحلاية برباءة.
 .5ويتفق معظم املهنيني يف ا ألوساط املعنية ابلرباءات عىل أأ ّن تقيمي النشاط الابتاكري ميث ّل أأكرث اجلوانب املثرية للجدل
و أأكرثها صعوبة مضن علية تقيمي رشوط قابلية امحلاية برباءة.
 .6وعىل مس توى هذه اللجنة أأبدى عدد كبري من ادلول ا ألعضاء اعرتاضه عىل مواءمة الترشيعات اخلاصة ابلرباءات .غري
أأ ّن هناك ،ابس تثناء بعض الاختالفات الطفيفة ،تشاهبا كبريا يف تعريف الرشط اخلاص ابلنشاط الابتاكري يف معظم
الترشيعات .وبناء عليه ل يبدو أأ ّن مثة حاجة مل ّحة اىل مواءمة الترشيعات الوطنية والقلميية اخلاصة ابلرباءات من حيث ذكل
اجلانب .ول يُعد هذا الاقرتاح ،بأأي شلك من ا ألشاكل ،حماوةل لتحقيق املواءمة بشأأن أأي جانب من جوانب النشاط
الابتاكري ،سواء اكن ذكل بشأأن تعريف الرشط نفسه أأو عدد العنارص اليت تدخل مضن تقيميه ،مثل ’الشخص اذلي ميتكل
املهارات التقنية الالزمة‘ أأو ’حاةل التقنية الصناعية‘ أأو مس توى النشاط الابتاكري أأو وسائل التقيمي املُس تخدمة يف خمتلف
ادلول ا ألعضاء .بل ا ّن الغرض من الاقرتاح هو حتسني معرفة النشاط الابتاكري.
 .1وسرتكّز هذه الوثيقة عىل اجلوانب التالية:
أأول .التعريف مبفهوم النشاط الابتاكري وتقيميه.
اثنيا .الاختالفات القامئة من حيث مس توايت النشاط الابتاكري.
اثلثا .اقرتاح ابجراء دراسات.

أأول .التعريف مبفهوم النشاط الابتاكري وتقيميه
 .2النشاط الابتاكري هو أأحد الرشوط الثالثة اليت حتدّد قابلية امحلاية برباءة واليت تس تخدهما غالبية ادلول فامي خيص
الاخرتاعات اليت يلمتس أأحصاهبا براءات محلايهتا .ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية يُعرف النشاط الابتاكري مبصطلح
"عدم البداهة".
 .9وعىل عكس الرشوط ا ألخرى لقابلية امحلاية برباءة مل يكن ’النشاط الابتاكري‘واردا دوما يف خمتلف الترشيعات
الوطنية اخلاصة ابلرباءات ،بل مت ادراجه فهيا خالل القرن العرشين.
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 .20ويُعد النشاط الابتاكري أأكرث الرشوط تعقيدا من مضن رشوط قابلية امحلاية برباءة .وذكل بسبب طبيعة الرشط يف
حد ذاهتا :مبعين أأ ّن تقيمي النشاط الابتاكري ينطوي عىل حماوةل حتديد ما اذا اكن اخرتاع ما بدهييا ابلنس بة اىل خشص ميتكل
املهارات التقنية الالزمة مبراعاة حاةل التقنية الصناعية ورارخي ايداع طلب الرباءة املعين.

 .22ويمت تقيمي الرشط اخلاص ابلنشاط الابتاكري من خالل تعريف’الشخص اذلي ميتكل املهارات التقنية‘ و’حاةل التقنية
الصناعية‘ .وتُس تخدم ’حاةل التقنية الصناعية‘ أأيضا دلى حتديد الرشط اخلاص ابجلدة ،ولو أأ ّن هناك ،يف بعض ادلول،
اختالفا يف حمتوى ذكل العنرص حسب الرشط اذلي جيري تقيميه من مضن الرشطني املذكورين .غري أأ ّن العنرص املمتث ّل يف
’الشخص اذلي ميتكل املهارات التقنية الالزمة‘ قد يُعترب العنرص املرتبط بشلك حرصي تقريبا ابلرشط اخلاص ابلنشاط
الابتاكري وتعريفه ميث ّل عامال حمددا لتقيمي الرشط .وتعترب بعض ادلول أأ ّن الشخص اذلي ميتكل املهارات التقنية الالزمة ل
ميكل أأية قدرات ابتاكرية من أأي نوع ،يف حني تعترب ترشيعات بدلان أأخرى أأ ّن دليه بعضا من تكل القدرات.
 .21وتعمتد نتيجة تقيمي النشاط الابتاكري عىل تعريف العنرص الافرتاضيي املمتث ّل يف ’الشخص اذلي ميتكل املهارات
التقنية الالزمة‘ .وابلتايل هناك حاجة اىل اجراء دراسة بشأأن ما تس تخدمه خمتلف ادلول ا ألعضاء من تعاريف ملصطلح
’الشخص اذلي ميتكل املهارات التقنية الالزمة‘ ،سواء اكنت تكل التعاريف واردة يف ترشيعات أأو مبادئ توجهيية أأو سوابق
قضائية.
 .23وقد مت وضع أأساليب خمتلفة لتقيمي الرشط اخلاص ابلنشاط الابتاكري بأأكرب قدر ممكن من املوضوعية .ومن ا ألمثةل
عىل تكل ا ألساليب ’هنج املشلكة واحلل‘ اذلي وضعه املكتب ا ألورويب للرباءات ،وما يُدعى ’عوامل غراهام‘ ،امل ُ ّعرفة يف
قانون السوابق القضائية للولايت املتحدة ا ألمريكية ،وعدد من ا ألنظمة ا ألخرى املبيّنة يف املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلفحص
وا ألحاكم القانونية الصادرة عن بدلان خمتلفة.
 .24ومن ا ألمور املثرية لالهامتم الاطالع عىل حتليل مفصل خملتلف ا ألساليب امل ُس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري.
ول ينبغي الاضطالع بدراسة من هذا القبيل بغرض املواءمة بل يف سبيل بيان مزااي ومساوئ لك أأسلوب .وس ميكّن ذكل
خمتلف املاكتب الوطنية للرباءات من حتديد ا ألسلوب اذلي ينبغي اس تخدامه ،وفق الظروف احمليطة بلك اخرتاع .وابلتايل
ميكن حتسني ا ألساليب اليت تنهتجها املاكتب ملنح الرباءات ،وذكل سعيا اىل ضامن مس توايت مناس بة من اجلودة.

اثنيا .الاختالفات القامئة من حيث مس توايت النشاط الابتاكري
 .25يُعد النشاط الابتاكري ،من مضن الرشوط الثالثة اليت حتدّد قابلية امحلاية برباءة وتُطبق عىل الاخرتاعات اليت
للترصف .وابلفعل قد تسهل
ُطلبت براءات بشأأهنا ،الرشط اذلي يتيح لدلول وماكتهبا الوطنية املعنية ابلرباءات أأكرب جمال ّ
اجراءات احلصول عىل براءة أأو تصعب حسب تعريف الرشط ،والعنارص املؤثرة ،وا ألساليب امل ُس تخدمة لجراء التقيمي،
سواء من خالل الترشيعات أأو املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلفحص.
 .26واخنفاض مس توى النشاط الابتاكري يعين اماكنية احلصول عىل حقوق اس تئثارية محلاية حتسينات صغرية ،واحامتل
احلد من أأنشطة الغري يف جمال ا ألعامل املعين.
 .21أأ ّما ارتفاع مس توى النشاط الابتاكري بشلك ابلغ فيعين احامتل عدم منح حقوق اس تئثارية محلاية اخرتاعات قد
تس تحق تكل امحلاية ،أأو اماكنية منح حقوق اس تئثارية حمدودة للغاية ،ممّا يسدّ الطريق أأمام الاستامثر والبحث.
 .22وتعمتد بعض املاكتب الوطنية الهنج املمتث ّل يف منح الرباءات حىت اذا اكن هناك شك خبصوص النشاط الابتاكري
وترك ا ألمر للمحامك يك ّ
تبت بشلك هنايئ يف حصة الرباءات يف حال قيام الغري بتقدمي شكوى لالعرتاض علهيا.
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 .29وس يكون من املفيد اجراء دراسة ملقارنة خمتلف مس توايت النشاط الابتاكري .ول ينبغي اجراء تكل ادلراسة بغرض
املواءمة ،بل ينبغي أأن يمت الرتك ز فهيا عىل أأمور علية للغاية ،والاستشهاد فهيا بعدد كبري من ا ألمثةل وحالت الفحص اليت
أأدى فهيا النشاط الابتاكري اىل نتاجئ متباينة يف خمتلف ادلول ا ألعضاء.

اثلثا .اقرتاح ابجراء دراسات
 .10يرى املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية ( )OEPMأأ ّن مجليع ادلول ا ألعضاء ،همام اكن مس تواها المنايئ،
مصلحة يف حتسني املعارف يف جمال الرشط اخلاص ابلنشاط الابتاكري ،وذكل ينطبق أأيضا عىل املس تخدمني واجملمتع عوما.
 .12وينبغي أأن تس تويف الرباءات ،لضامن فعاليهتا ،الرشوط احملدّدة ملنحها ول ينبغي أأن تُمنح ا ّل محلاية الاخرتاعات اليت
تس تحق تكل امحلاية.
 .11ويف سبيل حتسني املعارف يف جمال الرشط اخلاص ابلنشاط الابتاكري عىل مس توى ادلول ا ألعضاء ،يقرتح املكتب
الس باين للرباءات والعالمات التجارية ( )OEPMأأن ُُترى دراسات بتنس يق من أأمانة الويبو وابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء
و /أأو اخلرباء املعنيني ،عىل أأن تتناول تكل ادلراسات ما ييل:
-

تعريف الشخص اذلي ميتكل املهارات التقنية الالزمة ابعتباره العنرص الرئييس يف تقيمي النشاط الابتاكري؛
ا ألساليب املُس تخدمة لتقمي النشاط الابتاكري؛
الاختالفات القامئة من حيث مس توى النشاط الابتاكري املطلوب.

ومن املمكن ،حسب الاقتضاء ،تويخ اجراء دراسة واحدة تغطي خمتلف اجلوانب .وميكن ،يف اطار تكل ادلراسة ،اعامتد
اس تبيان ير ّد فيه ممثلو خمتلف ادلول ا ألعضاء عىل أأس ئةل تتعلق ابلطريقة اليت تُعاجل هبا هذه املسائل يف بدلاهنم.
[هناية املرفق والوثيقة]

