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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  11اإىل  15ديسمرب 2017
ّ

ردود حمدثة على االستبيان بشأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني مكاتب الرباءات يف جمايل
البحث والفحص (اجلزء األول)

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ("اللجنة") يف دورهتا الرابعة والعرشين املعقودة يف جنيف يف الفرتة من
 27اإىل  30يونيو  2016عىل أأن تعد ا ألمانة ،ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية،
جتميعا للمعلومات اليت مجعها الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث
والفحص ،واذلي تضمن العنارص التالية:


طريقة فهم لك دوةل عضو ملفهوم "جودة الرباءات"؛

 وتنفيذ أأنشطة التعاون والتأزر بني ماكتب الرباءات ف ام صخص البحث يف طلبات الرباءات وصحصها ،اما يف لك
التجارب ،وأاثرها ،وتبادل اسرتاتيجيات البحث ،و أأدوات تقامس املعلومات ،والاحتياجات من بناء القدرات يف جمال
أأنشطة التعاون والتأزر املذكورة( .انظر الوثيقة  ،SCP/24/5الفقرة .)17
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 .2ومعال ابلقرار املذكور أأعاله ،دعيت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية ،من خالل املذكرتني C.8625
و C.8626املؤرختني  16يناير  ،2017اإىل الرد عىل الاس تبيان اذلي تضمن س تة أأس ئةل تتعلق ابملوضوع املذكور أأعاله.
ورد عىل الاس تبيان ما مجموعه  60دوةل عضو ومكتبا براءات إاقلمييان 1قبل انعقاد ادلورة السادسة والعرشين للجنة ،اليت
عقدت يف جنيف يف الفرتة من  3اإىل  6يوليو  .2017و أأعدت ا ألمانة وثيقتني ،مجعت فهيام الردود عىل الاس تبيان
(الوثيقتان SCP/26/3و ،)SCP/26/4وقدمهتام اإىل اللجنة يف دورهتا السادسة والعرشين .وعقب مناقش هتام يف اللجنة،
تقرر أأن تضطلع ا ألمانة بتحديث الواثئق املذكورة لإدراج الردود الإضافية اليت س تقدهما ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات
ا إلقلميية ،و أأن تقدم وثيقة التجميع احملدثة اإىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة.
 .3وبناء عىل لك ،دعيت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية ،من خالل املذكرتني  C. 8687و C. 8690
2
املؤرختني يف  21أأغسطس  ،2017اإىل الرد عىل الاس تبيان ،اإن مل يس بق لها الرد .وقدمت  20دوةل عضوا اإضافية
ردودها (حبلول  9نومفرب  .)2017وتتوفر لك الردود ا ألصلية من  80دوةل عضو ومكتبني إاقلمييني للرباءات عىل موقع
املنتدى الإلكرتوين للجنة عرب الرابط التايل:
http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html.
 .4وهذه الوثيقة يه اجلزء ا ألول من وثيقة التجميع احملدثة املذكورة ،حيث حتتوي عىل ملخص للردود عىل السؤال .1
أأما الردود عىل ا ألس ئةل من  2اإىل  6فريد ملخص لها يف اجلزء الثاين من التجميع احملدث ،وهو مضمون
الوثيقة .SCP/27/5

السؤال 1
مثة جوانب عديدة قد تكون متصةل امفهوم "جودة الرباءات" .فعىل سبيل املثال ،قد يتعلق ا ألمر جبودة اإجراءات الرباءات
و إادارهتا يف املكتب ،أأو جودة البحث والفحص ،أأو جودة الرباءات املمنوحة ،أأو جودة نظام براءات .فض ًال عن لك ،قد
يُفهم تعبري "جودة الرباءات" بطريقة خمتلفة اعامتد ًا عىل مناظري خمتلف أأحصاب املصلحة ،عىل سبيل املثال ،منظور مكتب
براءات ،منظور مودع طلب اإىل غري لك.
كيف يفهم مكتبمك مصطلح "جودة الرباءات"؟
 .5كام أأوحض بعض البدلان رصاحة ،ل يبدو أأنه يوجد تعريف قانوين للمصطلح .غري أأن الغرض من السؤال  1هو مجع
املعلومات بشأأن كيف يفهم لك مكتب ملكية فكرية هذا املصطلح .وبوجه عام ،برز مفهومان رئيس يان من الردود .املفهوم
ا ألول هو أأن "جودة الرباءات" تتعلق جبودة الرباءة نفسها ،أأما املفهوم الثاين فهو أأن املصطلح يُفهم يف س ياق معلية منح
الرباءة داخل ماكتب امللكية الفكرية .وقد أأشار بعض الردود اإىل املفهوم ا ألول فقط ،3والبعض الخر تطرق اإىل املفهوم الثاين
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ا ألرجنتني والمنسا والبحرين وبيالروس والبوس نة والهرسك وكندا والر أأس ا ألخرض وش ييل والصني وكوس تارياك وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وإاكوادور
والسلفادور وإاس تونيا وفنلندا وفرنسا وغابون وغامبيا وجورجيا و أأملانيا وغوات امل وهندوراس وهنغاراي و أأيسلندا وإايطاليا وكوت ديفوار والياابن
واكزاخس تان وكينيا والكويت ولتفيا وليختنش تاين واملكس يك ومودلوفا واملغرب وانميبيا والرنوجي وعامن وبامن والفلبني وبولندا والربتغال وقطر ورومانيا
والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية وس نغافورة وسلوفاكيا وإاس بانيا وسويرسا وطاجيكس تان واتيلند وتركيا وتركامنس تان و أأوكرانيا واململكة
املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوزبكس تان وزامبيا واملكتب ا ألورويب الس يوي للرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات.
أألبانيا واجلزائر و أألربيجان وبنن وبواتن والربازيل ومكبوداي وكولومبيا وكرواتيا وامجلهورية ادلومينيكية واليوانن وإايران (مجهورية  -الإسالمية) والأردن
ومجهورية قريغزيس تان وليتوانيا واجلبل الأسود وابكس تان ومجهورية كوراي وجنوب أأفريقيا والسويد .وإاضافة اإىل لك ،قدمت مودلوفا وسلوفاكيا واتيلند
و أأوكرانيا ردين جديدين نتيجة تغري معلومات التصال.
أ
أ
ردود أألبانيا وبيالروس وبنن وبواتن وامجلهورية ادلومينيكية وغابون وغوات امل وأيسلندا وساحل العاج والياابن ولتفيا وأوكرانيا وأأوزبكس تان.
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فقط .4غري أأن العديد من البدلان أأورد املفهومني يف ردوده .5وكام سيتضح أأدانه ،هذان املفهومان مرتبطان ببعضهام البعض
ارتباط ًا وثيق ًا.
 .6ومن بني الردود اليت اكن مفهوم جودة الرباءات فهيا يُفهم عىل حنو متعلق جبودة الرباءة نفسها ،لكرت الغالبية أأن الرباءة
العالية اجلودة يه اليت تس تويف املتطلبات القانونية املنصوص علهيا يف القانون املُطبق .وقد أأشارت الردود أأكرث ما أأشارت اإىل
الامتثال ملعايري اس تحقاق الرباءة ،ويه قابلية احلصول عىل براءة واجلدة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي وكفاية
الكشف والرشوط املتعلقة ابملطالبات .ووفق ًا لهذه الردود ،فاإن الرباءة اليت تس تويف الرشوط القانونية يكون لها افرتاض عالٍ
من الصحة ،ومن املرحج أأهنا لن تُبطل اإلا ُطعن فهيا .وهذا صخلق يقين ًا قانوني ًا لصاحب الرباءة والغري .ويف بعض الردود ،يُطلق
عىل هذه الرباءات براءات "قوية" .6ولكر الرد الوارد من س نغافورة أأن الرباءات القوية ترفع مس توى الثقة دلى أأحصاب
املصلحة واملستمثرين يف نظام الرباءات اخلاص هبا .و أأشارت جنوب أأفريقيا يف ردها اإىل أأن فهمها ملصطلح "جودة الرباءات"
هو مدى اجلهد اذلي سيبذهل املكتب لضامن مس توى من اليقني لصاحب الرباءة بأأن الرباءة املمنوحة هل انفذة قانوان.
 .7ورمغ أأن بعض البدلان يربط مسأأةل جودة الرباءات ابلرباءات اليت متتثل للرشوط املوضوعية لس تحقاق الرباءة ،اإل
أأن بعض الردود ا ألخرى أأشار اإىل مجيع املتطلبات القانونية أأو أأشار اإىل صحص الرشوط الشلكية والفحص املوضوعي ،مما قد
يعين مضن ًا أأن الامتثال ليس فقط ملعايري اس تحقاق الرباءة ولكن أأيض ًا ألي رشوط أأخرى اموجب القانون املطبق هو أأمر
مرتبط جبودة الرباءات.7
 .8ويف س ياق منح مكتب ملكية فكرية ما لرباءات عالية اجلودة يف ظل املفهوم املذكور أأعاله ،تكون جودة الرباءات
مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا جبودة معلية منح الرباءة يف لك املكتب ،ألن ا ألوىل يه "النتيجة" املرغوبة (الرباءات) ،بيامن ا ألخرية
يه العملية اليت تؤدي اإىل النتيجة .ومن هذا املنظور ،ليس من املس تغرب أأن جند أأن العديد من الردود أأشار لك من جودة
الرباءة نفسها وجودة معلية منح الرباءة كعنرصين يشالكن فهم مصطلح "جودة الرباءات" .فعىل سبيل املثال ،يذكر املكتب
ا ألورويب للرباءات أأن "معلية منح الرباءة نفسها جيب أأن توفر أأعىل مس توى ممكن من اليقني القانوين" .وابملثل ،أأشار رد
فرنسا اإىل أأمهية عدم اإغفال الرتابط بني "اإدارة اجلودة الإجرائية" و"تطبيق رشط ا ألهلية للرباءة" .و أأشار رد اجلزائر اإىل أأن
مصطلح "جودة الرباءات" يعين ،يف ر أأي مكتهبا ،جودة نظام الرباءات اذلي حيقق درجة عالية من اليقني القانوين للمخرتعني،
ف ام يتصل ابإجراءات الرباءات وإادارهتا يف املكتب.
 .9وقدم العديد من الردود املزيد من التوضيح بشأأن كيفية فهم العملية العالية اجلودة ملنح الرباءة.
" "1معلية البحث والفحص
اعترب العديد من املاكتب أأن معلية البحث والفحص جيب أأن تكون اكمةل وشامةل وممتثةل للقانون املطبق واملعيار
املتبع .فعىل سبيل املثال ،لكر الرد الوارد من س نغافورة أأن العملية جيب أأن تقدم منتجات وخدمات حبث وصحص
4
5

6
7

ردود هندوراس وإايطاليا والأردن واكزاخس تان والكويت وهجورية قرغزيس تان ومودلوفا وابكس تان والفلبني واململكة العربية السعودية واتيلند
وتركامنس تان.
ل
قل
أ
أ
أأشارت الردود الواردة من ادلول العضاء وماكتب الرباءات ا إل ميية التالية اإىل الك املفهومني :ا منسا وألربيجان والبوس نة والهرسك والربازيل ومكبوداي
وكندا والصني وكولومبيا وكوس تارياك وكرواتيا وادلامنرك وإاكوادور والسلفادور وإاس تونيا وفنلندا وفرنسا وغامبيا وجورجيا و أأملانيا وهنغاراي وإايران (مجهورية
 الإسالمية) وكينيا وليتوانيا واملكس يك واجلبل ا ألسود واملغرب وانميبيا والرنوجي وبامن وبولندا والربتغال وقطر ومجهورية كوراي ورومانيا والاحتادالرويس وس نغافورة وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا والسويد وسويرسا وتركيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية وزامبيا واملكتب
ا ألورويب الس يوي للرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات.
عىل سبيل املثال ،ردي الصني وس نغافورة.
أ
عىل سبيل املثال ،ردود البوس نة والهرسك وكوس تارياك والردن والسويد واململكة املتحدة.
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صاحلة وموثوقة ومتسقة .8ولكر املكتب ا ألورويب للرباءات أأن التعرف عىل حاةل التقنية الصناعية السابقة ومربرات
القرارات جيب أأن يكونوا متصلني ابملوضوع وشاملني .و أأوحض بعض الردود 9أأنه لضامن البحث الاكمل يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة خالل اإجراءات منح الرباءة ،يتعني عىل الفاحصني الاس تعانة بأأدوات وقواعد بياانت مناس بة
للبحث .ونظرت بعض املاكتب أأيضا يف اتساق قرارات البحث والفحص اليت يتخذها فاحصو الرباءات كعنرص من
عنارص جودة الرباءات.10
" "2التوقيت املناسب
أأشار العديد من البدلان أأيض ًا اإىل التوقيت املناسب لإجراءات املكتب وقراراته .11وما فئت املعهد الوطين للملكية
الصناعية يف الربازيل ينفذ سلسةل من التدابري بغرض احلد من عدد الطلبات املرتامكة واملهةل الزمنية لختال قرار هنايئ،
ومهنا اس تخدام منصة اإلكرتونية وانتداب فاحصني جدد وإاجراء صحص معجل لطلبات الرباءات يف جمالت تقنية
حمددة والطلبات املودعة يف اإطار الربامج الرائدة املندرجة مضن املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات.
" "3املوظفون املاهرون
سلط بعض الردود الضوء عىل أأمهية وجود موظفني مدربني جيد ًا ودلهيم همارات اكفية لإمتام هماهمم .12ولضامن وجود
املوظفني املهرةُ ،جتري ماكتب ملكية فكرية عديدة تدريبات منتظمة ملوظفهيا .13ويف هذا الصدد ،أأشار الرد الوارد من
كرواتيا ،عىل سبيل املثال ،اإىل نظام اإدارة ا ألداء واملوارد البرشية بوجه عام ،و أأشار رد اململكة املتحدة اإىل أأمهية وجود
اإدارة وقيادة جيدتني.
" "4التواصل والشفافية
ابلإضافة اإىل ما س بق ،أأشار بعض املاكتب اإىل جانب الشفافية يف نظام الرباءات والتواصل بني املاكتب و أأحصاب
املصلحة .14عىل سبيل املثال ،أأشار ردا فرنسا واملكتب ا ألوريب للرباءات اإىل املعلومات املتاحة للجمهور من خالل
قواعد البياانت والسجالت الوطنية وتوفري نتا ج البحث والفحص للجمهور ،عىل التوايل .وف ام يتعلق جبودة التواصل
بني مكتب الرباءات ومس تخدميه ،و أأشار رد الرنوجي اإىل التواصل واحلوار اجليدين مع املس تخدمني .ولكر رد السويد
أأن أأي قرار يتخذه مكتب الرباءات السويدي ينبغي أأن يفرس للمرسل إاليه ليك يفهم متاما أأساس هذا القرار وعواقبه.
 .10ووفقا لرد كولومبيا ،ترتبط جودة الرباءات بتوفري الليات املناس بة لضامن "الإجراءات القانونية الواجبة"؛ امعىن أأن
يس تويف الطلب الرشوط املنصوص علهيا قانوان ،و أأن يس تفيد الغري من خطوة اإدارية ملامرسة حقهم يف الاعرتاض أأو طلب
بطالن براءة ممنوحة .و أأشار ردا ليتوانيا وجنوب أأفريقيا أأيضا اإىل أليات اس تعراض معل املكتب أكحد عنارص
جودة الرباءات.15
8
9
10
11
12
13
14
15

انظر أأيضا الردين الواردين من اإكوادور وفرنسا ،الذلين أأشارا اإىل جودة املعلومات الواردة يف تقارير البحث.
أ
عىل سبيل املثال ،ردود فنلندا واليوانن وهندوراس واكزاخس تان وغوات امل واملكس يك ومودلوفا واملغرب وس نغافورة وجنوب أفريقيا.
عىل سبيل املثال ،ردي فرنسا واليوانن.
م
عىل سبيل املثال ،ردود كندا وش ييل وادلامنرك والسلفادور وفرنسا وغامبيا وهنغاراي وإايطاليا واملكس يك وان يبيا والرنوجي والربتغال والاحتاد الرويس
وسلوفاكيا وإاس بانيا والسويد واتيلند وتركيا واملكتب ا ألورويب الس يوي للرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات.
أ
عىل سبيل املثال ،ردود الر أأس ا ألخرض و أأملانيا وا ألردن واكزاخس تان واملكس يك وبامن وس نغافورة والولايت املتحدة المريكية.
عىل سبيل املثال ،ردود فنلندا واليوانن واملكس يك وجنوب أأفريقيا والولايت املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب للرباءات.
عىل سبيل املثال ،ردود كرواتيا وفرنسا وإايطاليا والرنوجي والربتغال والسويد والولايت املتحدة ا ألمريكية وزامبيا واملكتب الأورويب للرباءات.
أأشارت ابكس تان يف ردها أأن توفري اإجراء عادل وملموس ،اكلعرتاض عىل براءة وإانفالها والتقايض بشأأهنا ،هو عنرص من العنارص اليت تضمن
جودة الرباءات.
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 .11و أأشار رد الربتغال اإىل أأن "جودة الرباءات" ل ينبغي أأن تقي ابلنتيجة الهنائية فقط ،بل ينبغي أأيضا تقيي مجيع
اخلطوات املؤدية اإىل املنتج الهنايئ .و إاكجراء لرصد معلية منح الرباءات واملنتج وضبطها ،أأشار بعض البدلان اإىل أأنظمة اإدارة
اجلودة اليت اس تحدثت داخل ماكتب امللكية الفكرية فهيا .16فعىل سبيل املثال ،لطاملا طبق مكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات مبادرة تعزيز جودة الرباءات واليت تركز عىل حتسني أليات اإدارة اجلودة يف املكتب من خالل اإضفاء الطابع
املؤسيس عىل أأفضل املامرسات وتعزيز منتجات املكتب ومعلياته وخدماته يف مجيع مراحل معلية منح الرباءة .ويف الربازيل
أأعد الفريق املعين ابجلودة التابع ملديرية الرباءات ،اذلي أأنشئ يف املعهد الوطين للملكية الصناعية" ،قامئة مرجعية للتثبت من
جودة تقارير الفحص" .و أأورد مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة يف رده أأنه يطبق نظام ًا للمراجعة والتدقيق ف ام صخص
أأعامل البحث والفحص .واموجب هذا النظام ،يراجع كبار املوظفني بشلك عشوايئ عينة من أأعامل الرباءات املنهتية .ولكر
بعض الردود 17أأيض ًا أأن ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان موضوع الردود حصلت عىل شهادة ضامن اجلودة .ISO 9001
 .12فض ًال عن لك ،ورد يف بعض الردود لكر اإطار قانوين واحض وصارم ،اما يتضمنه لك من متطلبات قانونية واحضة.

18

 .13كام لكر بعض الردود رصاحة أأنه ليست فقط معلية البحث والفحص ولكن اإجراءات التقايض دلى املكتب برمهتا
ترتبط أأيض ًا جبودة العملية .19فعىل سبيل املثال ،لكر رد اململكة املتحدة أأن نظام اإدارة اجلودة به يرتبط بعمليات أأخرى
تتجاوز البحث والفحص يف مكتبه .وعىل حنو مشابه ،يدرج مكتب كندا للملكية الفكرية معليات التصنيف والتشغيل
(ادلمع) يف نظام اإدارة اجلودة هبا.
 .14وبعض املاكتب يفهم أأن جودة الرباءات تشمل أأو تكون متأأثرة ابلعنارص اليت تتجاوز التقايض بشأأن الرباءة ومنحها.
فعىل سبيل املثال ،لكر رد سويرسا أأن جودة الرباءات تتأأثر "ببيئهتا" الشامةل ،اما يف لك معليات الإنفال والعمليات القضائية
يف احملامك .و أأوردت س نغافورة أأن بعض العوامل اليت تشلك ماهية جودة الرباءات مييل اإىل أأن يكون مرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا
ابلنضج التكنولويج لالخرتاع أأو اسرتاتيجية الرباءة ملودع الطلب أأو لك من ا ألمرين .وإاضافة اإىل ما س بق ،أأشارت بعض
البدلان اإىل جودة صياغة طلبات الرباءات ابعتبارها أأحد جوانب جودة الرباءات.20
 .15و أأشار رد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأن مفهوم "جودة الرباءات" ميكن أأن يرتبط بعوامل خمتلفة مثل اإجراءات
الرباءات والبحث الاكمل وادلقيق يف احلاةل التقنية الصناعية السابقة وجودة تقارير البحث وحيازة أأدوات البحث املناس بة
وجودة صياغة طلبات الرباءات والإفصاح الاكمل عن الاخرتاع املعين .ولكر الرد أأن اإماكنية النظر يف جودة الرباءات من
حيث الإنتاجية والإبداع وسهوةل اس تخدام الاخرتاع ،ومن حيث احتياجات اجملمتع التكنولوجية.
 .16وابلإضافة اإىل العوامل املذكورة أأعاله ،حدد بعض الردود جوانب أأخرى ألخذها يف الاعتبار عند تعريف مصطلح
"جودة الرباءات" .فذكر رد الصني مث ًال أأنه بيامن يعد تعريف جودة الرباءات عىل ا ألصعدة الوطنية وا إلقلميية والعاملية يعد
مسأأةل معقدة بوجه عام ،اإل أأن اجلوانب التالية ميكن أأخذها يف الاعتبار :مدى الإبداع التكنولويج؛ وصياغة واثئق
الرباءات؛ واس تقرار حقوق الرباءات؛ وفرتة صالحية الرباءات؛ والانتفاع ابلرباءات .واعترب مكتب براءات الياابن أأن جودة
الرباءة تعترب عالية اإلا اس توىف مودع الطلب العنارص الثالثة التالية "1" :الرباءة لن تُبطل لحق ًا؛ و" "2نطاق الرباءة يامتىش
مع الكشف عن الابتاكر ومس تواه التكنولويج؛ و" "3الرباءة معرتف هبا حول العامل .و أأشار رد اجلبل ا ألسود ،إاىل أأن
املعايري احلامسة لتحديد جودة الرباءات يه "1" :التوازن ا ألمثل بني نطاق امحلاية واليقني القانوين؛ " "2ومدى الابتاكر
16
17
18
19
20

عىل سبيل املثال ،ردود المنسا والربازيل وكرواتيا وادلامنرك والسلفادور وفنلندا و أأملانيا ومجهورية قريغزيس تان وليتوانيا وبولندا والربتغال وس نغافورة
وإاس بانيا وتركيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية.
عىل سبيل املثال ،ردود امجلهورية التش يكية وإاس تونيا وفنلندا وفرنسا واليوانن ومودلوفا وبولندا ورومانيا وس نغافورة واململكة املتحدة.
عىل سبيل املثال ردود اإيطاليا واملكس يك وزامبيا.
عىل سبيل املثال ،ردود كندا والأردن والسويد واململكة املتحدة.
عىل سبيل املثال ،ردود أألربيجان وكرواتيا واليوانن وإايران (مجهورية  -ا إلسالمية) وليتوانيا واجلبل ا ألسود وابكس تان والربتغال.
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التكنولويج؛ " "3وصياغة طلبات الرباءات؛ " "4واس تقرار حقوق الرباءات؛ " "5واملوظفون املهرة؛ " "6وفرتة صالحية
الرباءات؛ " "7والانتفاع ابلرباءات.
 .17ولكر الرد الوارد من املكتب ا ألورويب الس يوي للرباءات أأن جودة الرباءات تعين أأمر ًا خمتلف ًا للك صاحب مصلحة يف
الس ياقات اخملتلفة .21فصاحب الرباءة قد يعترب أأن جودة الرباءات تعين وجود براءة موثوقة من وهجة نظر الإنفال والتقايض
والاس تغالل التجاري (عىل سبيل املثال ،تراخيص املنح) .فقد ينشد املودع طلبات الرباءات اليت تكشف املعلومات التقنية
فقط اإىل احلد املطلوب اموجب القانون ،اما يسمح هل أأن يطلب أأوسع حامية ممكنة .أأما املس تفيدون من نقل التكنولوجيا،
فريون أأن الرباءة اجليدة يه اليت تكشف اكفة جوانب الابتاكر احملمي ابلرباءة .ومع لك ،من وهجة نظر املصلحة الاجامتعية،
قد تعين جودة الرباءات أأن احلق املمنوح اموجب براءة اخرتاع ما ينبغي أأن يتناسب مع اإسهام الاخرتاع يف حاةل التقنية
الصناعية الراهنة.
 .18وتطرق بعض الردود اإىل معاجلة القضااي من جانب جودة نظام الرباءات كلك .فذكر رد رومانيا أأن الرباءة اجليدة تعين
أأن نطاق امحلاية حيقق التوازن الصحيح بني منح حقوق اكفية ملاك الرباءة واحلفاظ عىل حق امجلهور يف اس تغالل املكل
العام .و أأشار الردان الواردان من انميبيا وغابون اإىل منظور مس تخديم نظام الرباءات والفوائد الاقتصادية للرباءات ابلرتتيب.
و أأشار رد بنن اإىل أأن جودة الرباءات قد ترتبط بس ياسة التمنية الوطنية والقمية السوقية أأو الاقتصادية للرباءات.
 .19وفض ًال عن لك ،سلط بعض الردود الضوء عىل الفوائد الاجامتعية العديدة اليت تقدهما الرباءات العالية اجلودة.
فأأشار رد املكس يك اإىل أأن الرباءات العالية اجلودة تعد رضورية للهنوض ابلبتاكر ونقل التكنولوجيات اجلديدة والتمنية
الاقتصادية والتنافس ية .وابملثل ،نوه رد ا ألرجنتني اإىل أأن الرباءات العالية اجلودة تدمع هدف الس ياسة العامة املتعلق برفاهية
الشعوب والنفال اإىل اخلدمات الصحية ،اإىل جانب أأهداف الس ياسة العامة ا ألخرى .و أأشار رد اإكوادور اإىل أأن منح براءات
لات جودة عالية يعين ،من بني أأمور أأخرى ،تشجيع الابتاكر احلقيقي وجتنب منح براءات غري جمدية بغية حفز املنافسة.
[هناية الوثيقة]
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انظر أأيض ًا رد الولايت املتحدة ا ألمريكية.

