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مواطن املرونة املتعلقة بالرباءات يف اإلطار القانوني املتعدد األطراف وتنفيذها التشريعي على 
 اجلزء الثالث –الصعيد الوطني واإلقليمي 

عدادمن  مانة اإ  الأ

يف ادلورة  –من توصيات جدول أأعامل التمنية، طلبت ادلول الأعضاء  02يف س ياق املناقشات اخلاصة ابلتوصية   .0
ىل  02عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة(، اليت انعقدت يف الفرتة من احلادية  يف جنيف  7102مايو  02اإ

عداد وثيقة تتناول َموطنني جديدين من مواطن املرونة  – من املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( اإ
 املتعلقة ابلرباءات.

 يقُة موطين املرونة الإضافيني املطلوبني املُتعلّقني ابلرباءات.وتتناول هذه الوث  .7

منية وامللكية الفكرية  .2 واللجنة املعنية ابلت
ىل الإحاطة علاًم مبحتوايت هذه الوثيقة  مدعوٌة اإ

 ومرفقهيا.
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 ملخص واف   أأوًل.

واصلت اللجنُة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف دورهتا احلادية عرشة املناقشاِت اخلاصة ابلعمل املقبل  .2
(. .CDIP/10/11 Addو CDIP/10/11املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف )بشأأن مواطن 

 ويف هذا الإطار، طلبت اللجنُة من الأمانة أأن تُباِِش العمل بشأأن موطين املرونة التاليني:

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

من  72ب( ومواطن املرونة فامي خيص قابلية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو اس تثناهئا من ذكل )املادة 
 اتفاق تريبس(.

عداد هذه الوثيقة يه ذات املهنجية اليت اعمتدهتا اللجنة فامي يتعلق ابلعمل السابق بشأأن مواطن  .1 واملهنجية املُتّبعة يف اإ
. وتتناول الوثيقة عددًا غري شامل من مواطن .CDIP/7/3 Revو .CDIP/5/4 Revاملرونة املتعلقة ابلرباءات، أأْي 

ّور مفهوم ك موطن، وتضم مرفقني، أأي اجلداول اليت تُصنِّف ش ىت جوانب املرونة يف جمال براءات الاخرتاع، فتصف تط
 مواطن املرونة املدروسة والأحاكم القانونية ذات الصةل يف عدد من الولايت القضائية.

ىل جزأأين: .6  وتنقسم هذه الوثيقة اإ

م، عىل وجه اخلصوص، توضيحًا أأ( يُركِّز اجلزء الأول عىل نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتا ع. ويُقّدِ
من اتفاق تريبس فامي يتعلق ابلنبااتت، مما يعين أأن هذه  72.2لش ىت طرق تنفيذ الالزتامات املنصوص علهيا يف املادة 

 ادلراسة ل تشمل احليواانت والأصناف النباتية؛

م اجلزء الثاين توضيحًا للمسائل املتعلقة بقابلية حامية الا خرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة، وانهُنُ  اتخمتلفة ب( ويُقّدِ
 اليت اعُتِمدت عىل املس تويني الوطين والإقلميي.
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 نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع اثنيًا.

 مقدمة أأِلف

برباءة اخرتاع، نظرًا لأهنا تشلك مثة فهم مشرتك مفاده أأن النبااتت املوجودة ابلفعل يف الطبيعة، ل متكن حاميهتا  .2
ل أأن التكنولوجيا البيولوجية  1اكتشافًا حبتًا. أأي اس تخدام تقنيات علمية لتعديل النبااتت واحليواانت والاكئنات ادلقيقة  –اإ

ودة يف قادرٌة عىل التدخل يف النبااتت والأصناف النباتية وتقدمي نتيجة ختتلف عن تكل املوج –وحتسيهنا أأو تعزيز قميهتا 
الطبيعة. ويف هذا الصدد، عىل سبيل املثال، عادًة ما يَعترب كثرٌي من ماكتب الرباءات أأن "أأي كيان بيولويج قد يكون قاباًل 

نسان )أأْي الصنع( عن وضع  اصطناعي ل حيدث يف الطبيعة." ذا أأسفر التدخل التقين لالإ  2للحامية مبوجب براءة اإ

ما من خالل نظام 72.2عرتاف عىل نطاق واسع )املادة وحتظى حامية الأصناف النباتية ابل .8 )ب( من اتفاق تريبس(، اإ
براءات أأو من خالل نظام فريد من نوعه أأو مبزجي من الثنني، يف حني أأن أأهلية النبااتت للحامية مبوجب براءة يه أأكرث 

 الفرق بني النبااتت والأصناف مدعاًة للشك يف بعض الولايت القضائية. ومن املهم يف هذا الصدد تسليط الضوء عىل
 النباتية.

ىل "أأي اكئن  .1 ىل اململكة "النبات" مفهوٌم أأوسع من الصنف النبايت. ويشري هذا املصطلح بوجه عام اإ يح ينمتي اإ
يف  –وقد اعُتِمدت عىل املس توى الوطين مفاهمي متنوعة. ففي الصني، عىل سبيل املثال، يُشري مفهوم النبااتت  3النباتية."

نتاج كربوهيدرات وبروتني من مواد  –ق قانون براءات الاخرتاع س يا ىل اليشء احلي اذلي حيافظ عىل حياته عن طريق اإ اإ
. 4غري عضوية، مثل املاء واثين أأكس يد الكربون وامللح غري العضوي، من خالل انمتثيل الضويئ، وعادة ما يكون غري ُمتنقِّل"

حدى اجملموعات  وتنص مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة مبكتب الرباءات الياابين عىل أأن مصطلح "النبااتت" يُقصد به اإ
الثالث اليت تصنف فهيا الاكئنات احلية، أأل ويه الاكئنات احلية ادلقيقة والنبااتت واحليواانت. وتُعاَمل اخلالاي النباتية غري 

قة من وهجة نظر قانون براءات الاخرتاع يف عدة املامتيزة، وكذكل الأنسجة النباتية املس تنبتة، عىل أأهنا اكئنات حية دقي
 5ولايت قضائية.

 6ومن الناحية الأخرى، ميثل "الصنف النبايت" مجموعًة حمددًة بشلك أأدّق من نبااتت تشرتك يف مجموعة من اخلصائص .01
هناك تعريف أأكرث و  7النبااتت داخل اململكة النباتية.ومنتقاة من نوع ما؛ ومصطلح "النوع" هو وحدة مأألوفة يف تصنيف 

ليه يف بعض الوجوه اليت تكون طفيفة  حتديدًا هو: "أأي نبات أأو حيوان خيتلف عن نبااتت أأو حيواانت النوع اذلي ينمتي اإ
                                                

1
املتاحة عىل  CDIP/7/3و للمتيزي بني الاكتشافات غري القابةل للحامية مبوجب براءة والاخرتاعات القابةل للحامية برباءة، انظر الصفحة الثامنة من وثيقة الويب 

 .main1.pdf-http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_7/cdip_7_3الرابط الإلكرتوين التايل: 
2

 (.7102يونيو  2)حسب أأحدث تعديل جرى يف  7.1.7.02دليل املامرسات والإجراءات،  –مكتب الرباءات الأسرتايل  
3

، مطبعة جامعة 7111اد( واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة، "كتاب مرجعي عن اتفاق تريبس والتمنية"، مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكت 
. ومع ذكل، قد توجد يف عمل النبااتت تعريفات أأخرى للنبات: مفثاًل ينص أأحد التعريفات عىل أأن النبات هو "أأي اكئن من ش ىت 281اكمربيدج، صفحة رمق 

نتاج الأجنة، وحتتوي عىل صانعات الَيْخضور، وهبا جدران خلوية من الاكئنات الضوئية التخليق، احلقيقية النواة، املتعددة اخل الاي يف اململكة النباتية اليت تمتزي ابإ
ىل القدرة عىل التنقل"، وهذا التعريف متاح عىل  ويوحض تعريف أ خر أأن النبات يمتثل  http://www.thefreedictionary.com/plantالسليلوز، وتفتقر اإ

ىل  يف "أأي اكئن يح عادًة ما يُنت  طعامه من مواد غري عضوية، وميتكل جدرااًن خلوية من السليلوز، ويس تجيب ببطء وبشلك دامئ غالبًا ملثري ما، ويفتقر اإ
 / Life Sciences & Allied Applicationsقتبس من أأعضاء احلس املتخصصة واجلهاز العصيب، وليست دليه القدرة عىل التنقل"، وهذا التعريف امل 

Botany  متاح أأيضًا عىلhttp://www.thefreedictionary.com/plant. 
4

 (.2)71.0، املادة 0، الفصل 7101املبادئ التوجهيية الصينية لفحص الرباءات  
5

(. وتنص هذه 7107)أأبريل  2اجلزء السابع، الفصل الثاين من "تطبيق املبادئ التوجهيية لالخرتاعات يف جمالت حمددة: الاخرتاعات البيولوجية". القاعدة  
والفطرايت الشعاعية،  القاعدة، عىل وجه اخلصوص، عىل أأن "مصطلح "الاكئنات ادلقيقة" يعين اخلاَمئر، والفطرايت العفنية، وعيش الغراب، والبكترياي،

يزة وكذكل الأنسجة احليوانية أأو والطحالب الوحيدة اخللية، والفريوسات، واحليواانت الوحيدة اخلِليَّة، وغريها، ويشمل أأيضًا اخلالاي احليوانية أأو النباتية غري املامت
 النباتية املس تنبتة".

6
 http://www.upov.int/overview/en/variety.html 
7

 انظر احلاش ية السفلية السابقة. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_7/cdip_7_3-main1.pdf
http://www.thefreedictionary.com/plant
http://www.thefreedictionary.com/plant
http://www.upov.int/overview/en/variety.html
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ولكهنا دامئة أأو قابةل لالنتقال؛ وتشلك مجموعة من هؤلء الأفراد نوعًا فرعيًا أأو شعبة أأخرى من نوع ما؛ وهو أأيضًا أأي نبات 
 8يف بعض الوجوه الطفيفة عن أأصهل املباِش أأو نوعه". أأو حيوان خيتلف

م أ ليات امحلاية املتوفرة  .00 وهذا انمتيزي همم لأنه يشلك، يف العديد من الولايت القضائية، احلد الفاصل اذلي يُقّسِ
ف جملُس الطعون التابع للمكتب الأورويب للرباءات لأول مرة م صطلح لخرتاع معني. فعىل املس توى الأورويب، عرَّ

ىل حد كبري يف خصائصها وظلت مامتثةل يف نطاق تف اواتت "الأصناف النباتية" بأأنه عدد وافر من النبااتت اليت اكنت مامتثةل اإ
ىل 20, 0111)اجلريدة الرمسية  T 320/87وانطالقًا من ذكل، خلص اجمللُس يف القرار رمق  9حمددة بعد ك دورة تاكثر. ( اإ
ىل الثبات يف مسة ما من سامت اجليل الاكمل، ل ميكن أأن تُصنَّف عىل أأهنا أأن البذور والنبااتت الهجين ة، اليت تفتقر اإ

طار معىن املادة  . ورأأى اجمللُس أأن هذه اخلالاي 0122)ب( من اتفاقية الرباءات الأوروبية لس نة 12أأصناف نباتية يف اإ
ل ميكن اعتبار أأهنا تندرج  –ال ابلنس بة للبكترياي واامخائر اليت ميكن ابلتكنولوجيا احلديثة اس تنباهتا مثلام هو احل –النباتية 

، اذلي نصَّ عىل أأن اخلالاي النباتية ينبغي أأن G 1/98حتت تعريف النبات أأو الصنف النبايت. وهذا ما أأكده القرار رمق 
اقية الرباءات الأوروبية مبفهوم ومن الناحية الأخرى، أأخذت الالحئة التنفيذية لتف 10معامةل الاكئنات احلية ادلقيقة.تُعاَمل 

الصنف النبايت الوارد يف اتفاقية الاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة، وهو "أأي مجموعة نباتية تندرج يف تصنيف 
يفها نبايت واحد من أأدىن املرتبات املعروفة، وتس تويف أأو ل تس تويف متامًا ِشوط منح حق مس تودل النبااتت، ميكن: )أأ( تعر 

ابخلصائص النامجة عن تركيب ورايث معني أأو مجموعة معينة من الرتاكيب الوراثية، )ب( ومتيزيها عن أأي مجموعة نباتية أأخرى 
ىل قدرهتا عىل التاكثر دون أأي تغيري" حدى اخلصائص املذكورة عىل الأقل، )ج( واعتبارها وحدة نظرًا اإ  11.ابإ

ىل قضااي أأخالقية بشأأن منح وأأولئك اذلين يفضلون اس تثناء النبااتت من  .07 قابلية امحلاية برباءة اخرتاع يلفتون الانتباه اإ
وفامي يتعلق ابلأمر الثاين، يوجد يف احلقيقة افرتاض مفاده أأن  13، وكذكل احلصول عىل الغذاء.12رتاعات اجلينيةبراءات لالخ

نت  .14اج الالحق للغذاءمنح براءات اخرتاع للنبااتت وبذورها يسمح ابلس يطرة عىل توزيعها وعىل الإ

ن الاستامثر املطلوب من أأجل  .02 ومن الناحية الأخرى، يقول أأولئك اذلين يؤيدون حامية النبااتت برباءات اخرتاع اإ
ةل  احلصول عىل نبات جديد ذي خصائص معينة ينبغي أأن ياُكفأأ من خالل منح حق اس تئثاري، مع مراعاة أأن النبااتت املُعدَّ

جودة احملصول ومكيته. وُذكر أأيضًا يف هذا الصدد أأنه رمغ أأن تطوير الصفات الوراثية، مثل حتمل وراثيًا قادرٌة عىل حتسني 
ن مسامهته وتأأثريه ل يقترصان عىل الأسواق  مبيدات الأعشاب، اكن قامئًا يف املقام الأول عىل البحث عن مزية جتارية، فاإ

ن البدلان النامية أأيضًا ترى فهيا فائدة حم   15متةل.املتقدمة؛ بل اإ

ىل حّد  كبري يف الس بعينيات مع تطور الهندسة الوراثية، أأي "تعديل جينوم اكئن يح  .02 وقد اش تدَّ هذا النقاش اإ
زالته، أأو  دراج جني أأو تعديهل أأو اإ التقنيات املس تخدمة يف هذه  –بشلك أأمع  –بتقنيات معملية، ل س امي عن طريق اإ

                                                
8

 كسفورد الإنلكزيي.أأ قاموس  
9

 T 49/83  (.007, 0182)اجلريدة الرمسية 
10

 texts/html/caselaw/2013/e/clr_i_b_3_1_1.htm-practice/legal-/www.epo.org/lawhttp:/ 
11

 ( من اتفاقية الرباءات الأوروبية.2)76القاعدة  
12

 .00 ص، 7117الاخرتاعات اجلينية، وحقوق امللكية الفكرية، وممارسات الرتخيص، منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي،  
13

 .7111ية والزراعة. حاةل الأغذية والزراعة: دروس من الس نوات اامخسني املاضية. منظمة الأغذية والزراعة: روما، منظمة الأغذ 
14

دلى الأمم  ب كويكرجواناثن هيبورن. براءات الاخرتاع والتجارة والغذاء: مدى قوة تأأثري براءات الاخرتاع وحامية الأصناف النباتية يف الأمن الغذايئ. مكت 
 .7112املتحدة )جنيف( وبرانم  كويكر للشؤون ادلولية، أأواتوا. 

15
ةل وراثيًا يف مخسة بدلان  عىل سبيل املثال: جني عصيّة ثورينغينسيس  ل وراثيًا واذلرة املُعدَّ اذلي مينح القدرة عىل مقاومة احلرشات. ويُزرع ال ن القطن املُعدَّ

 ، دم  حقوق امللكية الفكرية وس ياسة التمنية، لندن،(CIPR)انمية عىل الأقل، ورمبا تكون هناك بدلان أأخرى هممتة بذكل. تقرير جلنة حقوق امللكية الفكرية 
7117. 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clr_i_b_3_1_1.htm
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صادية اليت تنطوي علهيا التكنولوجيا البيولوجية املتعلقة ابلنبااتت، كام يتضح من . وقد ازدادت يف الواقع الفائدة الاقت16العملية
 18والنامية أأيضًا. 17الاستامثرات الكبرية اليت ل تقوم هبا الرشاكت اخلاصة حفسب، بل وحكومات البدلان املتقدمة

كسابه عىل سبيل املثال، حت فوهذا النوع من التكنولوجيا وثيق الصةل يف قطاع الزراعة،  .01 سني نوع معني من الأرز ابإ
نوعًا ما من املناعة قد يساعد يف توفري سبيل رزق جملمتعات بأأمكلها يف املناطق النامية ذات الظروف الزراعية الصعبة جدًا. 

نتاجية احملاصيل، وتعزيز حامية احملاصيل، وال  تحسينات يف وال اثر احملمتةل الأخرى للهندسة الوراثية يف الزراعة مرتبطة بزايدة اإ
ذا اكن  حتضري الأغذية، وحتسني القمية الغذائية، وحتسني النكهة، وبعض الفوائد البيئية مثل التقليل من اس تخدام املبيدات اإ

 19احملصول مقاومًا للطفيليَّات العنيدة.

ن التقدم يف حبوث التكنولوجيا البيولوجية ونتاجئها  .06 كرث حتماًل للجفاف عىل سبيل املثال: جعل نبات ما أأ  –ومن مثَّ فاإ
نتاج نبات ما بأأسلوب بيوتكنولويج  عادة اإ ماكنية اإ جياد توازن بني مصلحتني خمتلفتني:  –أأو احلرشات الضارة، أأو اإ يتطلب اإ

ىل تكل التكنولوجيات  ىل حل مبتكر يعمتد عىل البحث والاستامثر من هجة، ونفاذ املزارعني اإ مصلحة الشخص اذلي يتوصل اإ
 .اجلديدة من هجة أأخرى

02.  ّ وفامي يتعلق هبذا املوضوع، يوفر الإطار القانوين ادلويل مواطن مرونة من أأجل متكني البدلان من الأخذ بأأنسِب حل 
 ملصاحلها الوطنية.

 الإطار القانوين ادلويل ابء.

ىل أأنه جيوز  –اذلي يضع املعايري ادلنيا للحامية فامي يتعلق ابلخرتاعات  –)ب(( 72.2يُشري اتفاق تريبس )املادة  .08 اإ
ماكنية امحلاية برباءة  نتاهجا من اإ أأيضًا لدلول الأعضاء أأن تس تثين النبااتت واحليواانت والعمليات البيولوجية الأساس ية لإ
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ختبار، لالطالع عىل تعريفات أأخرى، انظر موسوعة ماغروهل للعلوم: "الهندسة الوراثية يه التوليف الاصطناعي جلزيئات امحلض النووي يف أأنبوب الا 
دخالها يف فريوس أأو بالزميد بكتريّي أأو نظام انقل أ خر، والإدماج الالحق للجزيئات املُصطنَعة يف اكئن عائل تكون فيه ق ادرًة عىل التاكثر املس متر. وقد ُأطلق واإ

نتاج تركيبات وراثية جديدة بوسائل بيوكمييائية. ومت  نح الهندسُة الوراثيُة القدرَة أأيضًا عىل تركيب هذه اجلزيئات ُمسمى املعاجلة اجلينية لأنه عادة ما ينطوي عىل اإ
نبات ُسالةل من الاكئنات املتطابقة وراثيًا بمكيات كبري  كثار واإ َّف اصطناعيًّا. وذلكل حيمتل أأن تكون أأي قطعة عىل اإ ة، حتتوي مجيعها عىل نفس اجلزيء املُول

 وراثية، وكذكل الناجت اجليين املُشفَّر هبا، قابلنْي للتضخمي.
17

(، وهو برانم  مدته ACAAF) يف كندا مثاًل، أأنشأأت ِشكٌة عاملية رائدة يف قطاع الأغذية الزراعية برانم  انهنوض الكندي ابلزراعة والأغذية الزراعية 
 مليون دولر كندي وهيدف اإىل وضع قطاع الزراعة والأغذية الزراعية الكندي يف موقع الصدارة لغتنام الفرص اجلديدة. 721مخس س نوات بتلكفة 

لبيولوجية الزراعية، مثل املركز املرجعي للزراعة ويف هذا الصدد، جتدر الإشارة أأيضًا اإىل أأنه يوجد يف كندا العديد من مراكز البحوث املتعلقة ابلتكنولوجيا ا
 كنولوجياوالأغذية الوظيفية، ومعهد كيبيك لت  لتكميليةا، ومعهد املغذايت (Cintech Agroalimentaire"س ينتك أأجروانميينري" ) والأغذية الزراعية، ومركز

 .biotech.aspx-sectors/ag-http://investincanada.gc.ca/eng/industryالأغذية الزراعية، ومعهد البيئة الزراعية للبحوث والتمنية. انظر 
18

رسيع يف العلوم والتكنولوجيا؛ عىل سبيل املثال، اعمتدت الصني س ياسة للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية تمتثل يف أأمور مهنا بدء مشاريع رئيس ية للتقدم ال  
نشاء اتخمتربات الوطنية الرئيس ية املعنية ابلتكنولوجيا البيولوجية؛ وو ضع خطة للبحث والتطوير يف واعامتد خمطط س ياسة وطنية لتمنية التكنولوجيا البيولوجية؛ واإ

نشاء املؤسسة الصينية للعلوم الطبيعية، 862 طةاخلالتكنولوجيا املتقدمة ) واعامتد لحئة السالمة البيولوجية والسالمة البيولوجية الزراعية؛ واعامتد ما يُسمى (؛ واإ
طالق برانم  مدته مخس س نوات يف عام 122"اخلطة  ةل وراثيًا وتسويقها يف الصني )مؤسسة خاصة للبحث يف  0111"؛ واإ لتعزيز البحث يف النبااتت املُعدَّ

رة جينيًا وتسويقها(، و   مليون يوان صيين. 111قد بلغت مزيانيته النبااتت املُحوَّ
نشاء س بعة مراكز للبيولوجيا اجلزيئية النباتية يف فقد  ،الهند من البدلان الأخرى املتحمسة للتكنولوجيا البيولوجية النباتيةو  دارُة التكنولوجيا البيولوجية اإ دمعت اإ

 الهند تس تخدم أأدوات التكنولوجيا البيولوجية احلديثة يف الزراعة، ول س امي تقنيات وحدة حبوث عامة يف 11مجيع أأحناء الهند، ويوجد يف الوقت احلايل حنو 
ساكلر، وهو متاح عىل  الرابط التايل: اخلالاي وزراعة الأنسجة. انظر مقال "التكنولوجيا البيولوجية النباتية يف أ س يا"، بقمل راندي أأ. هويت ومارغريتا اإ

hautea.htm-http://www.agbioforum.org/v7n12/v7n12a01. 
قلميية تتناول التكنولوجيا البيولوجية الزراعية فامي بني البدلان النامية: انظر عىل سبيل املثال ش بكة اباباي و  للتكنولوجيا البيولوجية يف جنوب توجد أأيضًا مبادرات اإ

ةل وراثيًا املقاومة لفريوس البقعِشق أ س يا اليت ندونيس يا ومالزياي والفلبني واتيلند وفييت انم لتطوير وتسويق فاههة البااباي املُعدَّ ة احللقية أأو املؤخر  أأنشأأهتا اإ
 نضجها لزايدة معرها التخزيين.

19
، متاح عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 7، ص 7112واتخماطر"،  الفوائد –أأنيا فيتسوريك، "اس تخدام التكنولوجيا البيولوجية يف الزراعة  

http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3349. 

http://investincanada.gc.ca/eng/industry-sectors/ag-biotech.aspx
http://www.agbioforum.org/v7n12/v7n12a01-hautea.htm
http://www.agbioforum.org/v7n12/v7n12a01-hautea.htm
http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3349
http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3349
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اخرتاع. وبصفة خاصة، تُس تثىن من هذا الاستبعاد الاكئنات احلية ادلقيقة، والعمليات غري البيولوجية والبيولوجية ادلقيقة 
نتاج النبااتت واحليواانت؛ فيجب أأن تكون قابةل للحامية مبوجب براءة اخرتاع. ومن انحية أأخرى، ينص ذكل املس تخدمة يف  اإ

ما عن طريق براءات الاخرتاع أأو نظام فعال فريد أأو بأأي  –احلمك عىل أأنه جيب عىل الأعضاء منح امحلاية للأصناف النباتية  اإ
 مزجي مهنام.

قت أأوًل عىل وُأوِدَعْت للاكئنات احلية ادلقيق .01 ة براءات أأكرث مقارنًة ابلنبااتت؛ لأن تقنيات الهندسة الوراثية ُطبِّ
الاكئنات احلية الوحيدة اخللية. ومع تقدم التكنولوجيا، سوف يظهر مزيد من الاخرتاعات املتعلقة ابلاكئنات احلية املتعددة 

ةل وراثيًا.  20اخلالاي والنبااتت املُعدَّ

س تثين النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع؛ يتفاوت نطاق الاس تثناء يف الولايت القضائية ورمغ أأن بدلااًن عديدة ت  .71
ن اجلينات واخلالاي النباتية  الوطنية اتخمتلفة. ومع أأن النبااتت بوصفها منتجًا جيوز اس تثناؤها من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع، فاإ

ن الشاغل املتعلق بقابلية حامية النبااتت مبوجب براءة اخرتاع ل قد تكون مؤهةًل للحامية مبوجب براءة اخرت  اع. ومن مثَّ فاإ
ىل الأجزاء ش به اخللوية من النبااتت مبا يف ذكل اخلالاي واجلينات،  يقترص عىل النبااتت ذاهتا حفسب، بل يشري أأيضًا اإ

نتاج النبااتت.  وكذكل طرق اإ

نتاج النبااتت  .70 ل عىل "الطرق البيولوجية يف معظمها وفامي يتعلق حبامية طرق اإ واحليواانت، ل ينطبق الاس تثناء اإ
ىل النبااتت اليت تُ  نتاج النبااتت واحليواانت". ويشري هذا عىل وجه اخلصوص اإ نبات التقليدية.لإ ول ينطبق  21نتَ  بأأساليب الإ

ىل ابس تخدام  املس تنبتةالأصناف النباتية  الاس تثناء عىل الطرق غري البيولوجية والطرق امليكروبيولوجية، اليت تشري اإ
د اتفاق  دخال جني معني، والأشاكل الأخرى للمعاجلة اجلينية. ويف هذا الصدد، ل حُيّدِ أأساليب التكنولوجيا البيولوجية مثل اإ

 تريبس معىن عبارة "البيولوجية يف معظمها". وهذا مثال عىل أأحد مواطن املرونة املنصوص علهيا يف معاهدة متعددة
 22الأطراف تُنفَّذ عىل الصعيدين الوطين والإقلميي مبقتىض الأحاكم القانونية.

 التنفيذ الوطين والإقلميي جمي.

ر منح براءات اخرتاع للنبااتت من عدمه يف الولية القضائية اخلاصة بلك حكومة، وذكل  .77 للحكومات احلرية يف أأن تُقّرِ
ون الاكئنات احلية ادلقيقة مؤهةًل للحامية مبوجب براءة، وجيب أأن حُتمى مبقتىض الترشيع ادلويل احلايل. ولكن جيب أأن تك

ما من خالِل نظام  فريد، أأو نظام براءات الاخرتاع، أأو مبزجي مهنام.  الأصناف النباتية اجلديدة اإ
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من  C12N 1/00جتاه. وفامي خيص الاكئنات احلية ادلقيقة )الصنف طلبات الرباءات ادلولية املُودعة عرب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تؤكد ذكل الا 
عداد أأو عزل مركَّب حيتوي  –التصنيف ادلويل للرباءات  اذلي يشمل أأيضًا املُركّبات؛ وطرق تاكثر الاكئنات احلية ادلقيقة أأو تعهدها أأو احلفاظ علهيا، وطرق اإ

)التصنيف  A01H. الصنف 7102طلبًا يف عام  1160، يف حني أأن عدد الطلبات بلغ 0111 عام طلبًا يف 7671عىل اكئن دقيق(، بلغ عدد طلبات الرباءات 
طلبًا يف  611اءات ادلويل للرباءات(، خبصوص النبااتت اجلديدة أأو طرق احلصول علهيا وتاكثر النبااتت من خالل تقنيات زراعة الأنسجة: اكن عدد طلبات الرب 

. وازدادت أأيضًا الإيداعات املتعلقة ابخلالاي أأو الأنسجة النباتية: فقد زاد عدد طلبات 7102طلبًا يف عام  2216بلغ  ، يف حني أأن عدد الطلبات0111عام 
ىل  0111يف عام  010من  CN 12 5/04الرباءات يف الصنف   .7102يف عام  206اإ

21
ىل حد ما فقط، فهو يوحض أأن مريب النبا  اتت التقليدية قد يزمعون أأن أأساليهبم تقنية. ستيفن كريس يب. "أ فاق يؤكد ستيفن كريس يب أأن هذا انمتيزي مفيد اإ

، ص 0181امكيالن للنرش، التعاون ادلويل" يف براءات احليواانت: القضااي القانونية والاقتصادية والاجامتعية. )حترير: ويليام ليسري( اململكة املتحدة: ِشكة م
21. 
22

نتاج   ذا اكنت تتأألف ابلاكمل 1)76النبااتت أأو احليواانت تعتربها القاعدُة عىل سبيل املثال، أأي طريقة لإ ( من اتفاقية الرباءات الأوروبية بيولوجيًة يف معظمها اإ
ىل أأي مدى ميكن لطريقة حتتوي عىل خطويت انهتجني والان  ْجني أأو الانتخاب. ولكن مل يكن واحضًا يف السابق اإ ى تخاب أأن تتفادمن ظواهر طبيعية مثل انهتَّ

 (.G 0002/07و G1/08الاس تثناء من امحلاية برباءة اخرتاع عن طريق اش امتلها عىل أأي مزية أأخرى ذات طابع تقين حىت صدر مؤخرًا قراران يوحضان ذكل )
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مبوضوع  اليت تتعلق –)ب( من اتفاق تريبس 72.2ويُركِّز موطن املرونة موضوع ادّلرس هنا عىل طريقة تطبيق املادة  .72
وميكن حتديد خيارات خمتلفة:  23ءات الاخرتاع يف ادلول الأعضاء.يف قانون برا –قابلية حصول النبااتت عىل براءات اخرتاع 

أأ( اس تثناء النبااتت من امحلاية برباءة اخرتاع؛ ب( واس تثناء الأصناف النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع؛ ج( واس تثناء ّك  من 
ماكنية حصول النبااتت عىل براءة اخرتاع؛ ه( واس تثناء النبااتت والأصن اف النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع؛ د( والسامح ابإ

نتاج النبااتت من قابلية امحلاية مبوجب براءة أأو عدم اس تثناهئا.  الطريقة البيولوجية يف معظمها لإ

 اس تثناء النبااتت من امحلاية مبوجب براءة اخرتاع أأ(

من البدلان أأحاكمًا قانونية تس تثين النبااتت من امحلاية برباءة اخرتاع، مثل بدلان الأنديز )الفقرة )ج( من اعمتد عدٌد  .72
يف حني أأن ترشيعات براءات الاخرتاع يف بدلان أأخرى ل تنص رصاحًة عىل  24(،7111لس نة  286من القرار  71دة املا

د من امحلاية برباءة اخرتاع. ويف حاةل  لقاء الضوء عىل اس تثناء ُمحدَّ ىل اإ د يف القانون، تُدعى احملامك اإ عدم وجود نص ُمحدَّ
عىل سبيل املثال، قضت احملمكة الكندية العليا يف نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع )قضية فاملوضوع. 

الاكئنات احلية العليا ل تقع مضن ( حفمكت بأأن SCR 21 2[ 7117لكية هارفارد ضد كندا )مفوض براءات الاخرتاع( ]
ة ِشكة مونسانتو نطاق تعريف الاخرتاع الوارد يف قانون براءات الاخرتاع الكندي. بيد أأن احملمكة الكندية العليا يف قضي

ةل وراثيًا لنبات  ما ميكن أأن حتصل عىل براءة اخرتاع. 25كندا ضد شاميسري  26قضت بأأن اجلينات واخلالاي املُعدَّ

 اء الأصناف النباتية من امحلاية مبوجب براءة اخرتاعاس تثن ب(

 28وكينيا. 27قتىض أأحاكم قانونية، مهنا الصنياس تثىن عدٌد من البدلان الأصناَف النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع مب  .71
ةل وراثياً عىل أأن النبااتت وأأصدر مكتب الرباءات الصيين مبادئ توجهيية تنص  بأأساليب بيولوجية  اليت حُيصل علهيا 29املُعدَّ

ىل فئة "الأصناف النباتية". وذلكل ل يُمنَح لها أأي حق من  مثل هندسة تكنولوجيا توليف امحلض النووّي الصبغي تنمتي اإ
 30(.2)71.0حقوق الرباءات، وفقًا لأحاكم املادة 

بل عىل العكس من ذكل،  ويف ولايت قضائية أأخرى، ل يعين اس تثناء الأصناف النباتية أأن النبااتت مس تثناة أأيضًا. .76
ماكنية حامية النبااتت مبوجب براءات اخرتاع. وهذا هو ا حلال يف معظم يُفرسَّ أأي اس تثناء للأصناف النباتية عىل أأنه يوفر اإ

تنص كُّ من اتفاقية الرباءات الأوروبية وتوجهيات الاحتاد الأورويب بشأأن الاخرتاعات البيوتكنولوجية ف  31البدلان الأوروبية؛
ذا اكنت اجلدوى التقنية لالخرتاع ل تقترص عىل صنف نبايت معني. وبعبارة عىل  أأنه جيوز منح النبااتت براءات اخرتاع اإ

                                                
23

اع، وكذكل ما خيص احليواانت ومن مثَّ يتضح أأن نطاق هذه الوثيقة ل يشمل حامية الأصناف النباتية أأو قابلية حصول الاكئنات احلية ادلقيقة عىل براءة اخرت  
 والساللت/ الأصناف احليوانية.

24
 (7111سبمترب  02مشرتكة بشأأن امللكية الصناعية )املؤرخ  أأحاكم – 286اتفاق التاكمل دون الإقلميي )اتفاق قرطاجنة( القرار  

o.int/wipolex/en/details.jsp?id=9451http://www.wip. 
نتاج النبااتت أأو احليواانت خبالف 71املادة  الطرق غري . ل جيوز منح براءة اخرتاع ملا ييل: )ج( النبااتت، واحليواانت، والطرق البيولوجية يف معظمها لإ

 البيولوجية وامليكروبيولوجية."
25

 .S.C.R. 117 ،7112 SCC 22 0[ 7112] شاميزرِشكة مونسانتو كندا ضد  
26

 .S.C.R. 117 ،7112 SCC 22 0[ 7112] شاميزرِشكة مونسانتو كندا ضد  
27

 ( الأصناف احليوانية أأو النباتية.2عىل أأنه: ل جيوز منح حقوق الرباءات لأي مما ييل: ) 78/07/7118( من قانون براءات الاخرتاع املؤرخ 2)71تنص املادة  
28

: ل جيوز منح براءة اخرتاع ملا ييل: )أأ( الأصناف النباتية عىل النحو املنصوص عليه يف قانون البذور 7110لكية الصناعية، )أأ( من قانون امل 76القسم  
 والأصناف النباتية، ولكن ليس أأجزاء مهنا أأو منتجات طريقة بيوتكنولوجية.

29
نتاج كربوهيدرات و   ف "النبات" بأأنه يشء "حيافظ عىل حياته عن طريق اإ بروتني من مواد غري عضوية، مثل املاء واثين أأكس يد الكربون والأمالح غري يُعرَّ

 PCR، اجلزء الثاين من املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف 01، الفصل 1.0.7.2العضوية، من خالل انمتثيل الضويئ، وعادة ما يكون غري ُمتنقِّل. )القسم 
(7101.)) 

30
 PCR (7101.)، اجلزء الثاين من املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف 01، الفصل 1.0.7.2القسم  
31

لبيوتكنولوجية يف عىل سبيل املثال، أأصدر مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة مبادئ توجهيية لفحص طلبات براءات الاخرتاع املتعلقة ابلخرتاعات ا 
 .7107حسب أأحدث تعديل بتارخي يوليو  7100ارخي أأبريل مكتب امللكية الفكرية، بت

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9451
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9451
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ع  ذا اكن الاخرتاع ميكن تنفيذه يف عدد من النبااتت. ويف هذا الصدد، قىض جملس الطعون املُوسَّ أأخرى، جيوز منح براءة اإ
ذا اكن التعلمي  G 1/98 للمكتب الأورويب للرباءات يف قراره رمق بأأن النبااتت قابةل، من حيث املبدأأ، للحامية برباءة اخرتاع اإ

 32التقين لالخرتاع ل يقترص عىل صنف نبايت معني أأو أأصناف نباتية معينة.

ويف جمال النبااتت، ترتبط معظم طلبات الرباءات ابلنبااتت املُهندسة وراثيًا، وعادًة ما تتعلق خبصائص مثل حتسني  .72
احملاصيل، أأو ارتفاع القمية الغذائية، أأو مقاومة اجلفاف وال فات. ولكن ل حيتوي قانون براءات الاخرتاع عىل أأي نص 

يشرتط تعديل النبات بتقنيات الهندسة الوراثية ليك حيصل عىل براءة اخرتاع. وقد تلقى املكتب الأورويب للرباءات يف 
ثل املتعلقة ابلنبااتت اليت مت احلصول علهيا بتقنيات اس تنبات جديدة، م  الس نوات الأخرية عددًا من طلبات الرباءات

ىل  34اعمتد الربملان الأورويب قراراً  ويف غضون ذكل، 33الاس تنبات مبساعدة الواسامت. يدعو املكتب الأورويب للرباءات أأيضًا اإ
ية، مبا يف ذكل الرتبية )وسائل الرتبية( اذلكية اس تثناء املنتجات الناجتة عن الرتبية التقليدية ومجيع وسائل الرتبية التقليد

(SMART.واملواد املس تخدمة يف الرتبية التقليدية ) 

وتعد الياابن مثاًل أ خرًا للولايت القضائية اليت تسمح مبنح براءات اخرتاع للنبااتت. فال حيتوي الترشيع الوطين  .78
هنا مؤهةل للحامية برباءة اخرتاع، برشط أأن الياابين عىل أأي حمك قانوين يتعلق ابلنبااتت أأو الأصناف  النباتية؛ ومن مثَّ فاإ

ماكنية التطبيق الصناعي،يس تويف الاخرتاُع معايري ا وأأن يُفَصح عنه بشلك حصيح. وقد  36واخلطوة الابتاكرية، 35جلدة، واإ
اعمتد مكتب الرباءات الياابين مبادئ توجهيية لالخرتاعات يف جمالت حمددة مثل الهندسة الوراثية وأأنواع معينة من 

 37الاخرتاعات البيولوجية.

 اس تثناء ّك  من النبااتت والأصناف النباتية من امحلاية برباءة اخرتاع ج(

وميثل هذا  38اتية من امحلاية برباءة اخرتاع.يُس تثىن رصاحًة كٌّ من النبااتت والأصناف النب يف عدد معني من البدلان، .71
ىل  اخليار اختيارًا س ياس يًا للتأأكيد عىل اس تثناء لكهيام من امحلاية برباءة اخرتاع، ولكنه من الناحية التقنية ل يُضيف أأي يشء اإ

ن من الواحض أأنه ابس تثناء النبااتت، تُس تثىن أأيضًا الأصناف النباتية )انظر  اس تثناء النبااتت من امحلاية برباءة اخرتاع؛ حيث اإ
 (.01و 1التعاريف الواردة يف الفقرتني 

                                                
32

 issues/issues/melon.html-http://www.epo.org/news 
33

. انظر أأيضًا EP 1931193ات مبساعدة الواسامت. براءة اخرتاع نمثرة خيار ذات معر ختزيين طويل ُحصل علهيا عن طريق الاس تنب 7102ُمنحت يف عام  
 .issues/issues/melon.html-http://www.epo.org/newsاملوقع الإلكرتوين للمكتب الأورويب للرباءات 

34
 P7_TA(2012)0202  متاح عىل-//EP//NONSGML+TA+P7-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=

0202+0+DOC+PDF+V0//EN-2012-TA. 
35

ماكنية التطبيق الصناعي، ترضب املبادئ التوجهيية  مثاًل ابخرتاع ل يوجد وصف ملنفعته ول ميكن اس تنتاهجا. اجلزء السابع، الفصل الثاين من  فامي خيص اإ
 (.7107"تطبيق املبادئ التوجهيية لخرتاعات يف جمالت حمددة: الاخرتاعات البيولوجية. مكتب الرباءات الياابين )أأبريل 

www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf  :2.7.0. القاعدة 7102أأكتوبر  72اترخي زايرة املوقع. 
36

ن اس تحداث أأي نبات ل ينطوي يف حد ذاته عىل أأي خطوة ابتاكرية  ذا اكنت  فامي يتعلق ابخلطوة الابتاكرية، تنص املبادئ التوجهيية عىل ما ييل: "اإ اإ
ذا اكن ه ليه النبات، واإ ذا الاس تحداث خصائص النبات املُس تحَدث ميكن التنبؤ هبا بسهوةل من خصائص نبااتت يعرفها عامة الناس مضن النوع اذلي ينمتي اإ

ت يف جمالت حمددة: الاخرتاعات ليست هل أ اثر مفيدة ل يس تطيع رجل املهنة أأن يتنبأأ هبا". اجلزء السابع، الفصل الثاين من "تطبيق املبادئ التوجهيية لخرتاعا
 72اترخي زايرة املوقع:  www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf(. 7107البيولوجية. مكتب الرباءات الياابين )أأبريل 

 .2.7.7. القاعدة 7102أأكتوبر 
37

( 7107ين )أأبريل اجلزء السابع، الفصل الثاين من "تطبيق املبادئ التوجهيية لخرتاعات يف جمالت حمددة: الاخرتاعات البيولوجية. مكتب الرباءات اليااب 
www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf  :7102أأكتوبر  72اترخي زايرة املوقع. 

38
 أأنتيغوا وبربودا، وبوروندي، ومكبوداي، وش ييل، وكواب، وغاان، والهند، وموريش يوس، وموزامبيق، وبامن، ورواندا. 

http://www.epo.org/news-issues/issues/melon.html
http://www.epo.org/news-issues/issues/melon.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+PDF+V0//EN
www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf
www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf
www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf
www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf
www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf
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 السامح مبنح براءات اخرتاع للنبااتت أأو الأصناف النباتية أأو للكهيام د(

أأ( أ نفًا. الفقرة )اختار بعض البدلان اعتبار النبااتت مؤهةًل للحامية برباءة اخرتاع، كام هو احلال يف أأورواب كام نُوقش يف  .21
ول يوجد يف الولايت املتحدة الأمريكية اس تثناٌء رصحيٌ ملوضوعات مؤهةل للحامية مبوجب براءة فامي يتعلق ابلاكئنات احلية. 

د، يف الولايت املتحدة الأمريكية أأشاكٌل خمتلفٌة محلاية النبااتت. وتُمنح براءات الاخرتاع للمخرتعني وتوجد، عىل وجه التحدي
 –خبالف النبااتت اليت تتاكثر ابدلرانت أأو النبااتت الربية  –اذلين خيرتعون أأو يكتشفون أأي صنف نبايت جديد وممزي 

 21( أأو براءة نبااتت )U.S.C. §010 21من خالل براءة منفعة )وجيعلون هذا الصنف يتاكثر ل جنس يًا. ومتكن حاميهتم 
U.S.C. §060( أأو شهادة حامية صنف نبايت )2 U.S.C. §7270.) 

يُفرّسِ مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية لكمة "نبات" مبعناها العادي، وذلكل يستبعد و  .20
تنص  40يف قضية داميوند ضد شاكراابريت، امتثاًل لقرار احملمكة العلياو  39ًا، يف حد ذاهتا.جنس ي البكترياي والأش ياء اليت تتاكثر ل

املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات اخلاصة مبكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية عىل ما ييل: 
ىل قضية الأهلية  "يتضح من قرار احملمكة العليا ورأأهيا أأن مسأأةل احتواء اخرتاع ما عىل مادة حية من عدمه ل ميت بصةل اإ

بار اذلي وضعته احملمكة للحمك عىل أأهلية املوضوع للحامية مبوجب براءة يف هذا اجملال هو كون للحامية مبوجب براءة. والاخت 
 41.املادة احلية انجتة عن تدخل برشي أأم ل"

ضد ِشكة  J.E.M. Ag Supplyوتضمنت املبادئ التوجهيية أأيضًا حكامً قضائيًا أ خرًا، أأل وهو حمك قضية ِشكة  .27
Pioneer Hi-Bred Intl ىل أأنه "فامي خيص موضوع النبااتت، رأأت احملمكة العليا أأن . وبذكل تشري املبادئ التوجهيية اإ

يشمل الساللت النباتية املس تنبتة حديثًا، رمغ  U.S.C. 010 21 املادة املوضوع القابل للحصول عىل براءة اخرتاع مبوجب
وما بعدها(  U.S.C. 7270 2حامية الأصناف النباتية )أأن حامية النبااتت متاحٌة أأيضًا مبوجب قانون براءات النبااتت وقانون 

، ذكرت احملمكة ما ييل: تناول الكونغرس هذين الشاغلني عند 0121... وعند حتليل اترخي قانون براءات النبااتت لس نة 
صدار قانون براءات النبااتت ]الشاغل اخلاص بأأن النبااتت، حىت تكل النبااتت املس تنبتة اصطناعيًا، يه من  تجات طبيعية اإ

لأغراض قانون براءات الاخرتاع، والشاغل اخلاص بأأن النبااتت يُظّن أأهنا ل ميكن وصفها كتابًة[. وأأوحض ابلتفصيل اعتقاده 
 .اخرتاع أأهل للحامية مبوجب براءة" ‘ملساعدة الطبيعة’ بأأن معل مريب النبااتت

 لإنتاج النبااتت يف معظمهااس تثناء الطرق البيولوجية  ه(

نتاج النبااتت واحليواانت" من امحلاية برباءة اخرتاع الأ  .22 ساس املنطقي وراء اس تثناء "الطرق البيولوجية يف معظمها لإ
 42هو منع الس يطرة الاحتاكرية عىل طرق التاكثر الطبيعية أأو الطرق غري التقنية )أأي ممارسات الرتبية(.

نتاج النبااتت واحليواانت. عىل سبيل ول يسمح بعض البدلان مبنح براءات اخرتاع للطرق البيولوجي .22 ة يف معظمها لإ
ف مفهوم "العملية البيولوجية الطبيعية" يف املبادئ التوجهيية للمعهد الوطين الربازي يل املثال، ل تعتربها الربازيل اخرتاعًا. ويُعرَّ

ات عضوية أأو حُيمتَل، رمغ ( بأأنه "أأي معلية ل تس تخدم وسائل اصطناعية للحصول عىل منتجINPIللملكية الصناعية )
اس تخدام وسط اصطناعي، أأن حتدث يف الطبيعة دون تدخل برشي، وتتأألف ابلاكمل من ظواهر طبيعية؛ مثل معلية 

                                                
39

، 0611( الفصل 7107ية، دليل اإجراءات حفص الرباءات )الطبعة الثامنة، مراجعة أأغسطس مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجار  
 .0610القسم 

40
 U.S. 212 (0181.) 222قضية داميوند ضد شاكراابريت،  
41

، 7011( الفصل 7107سطس مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، دليل اإجراءات حفص الرباءات )الطبعة الثامنة، مراجعة أأغ  
 .7011القسم 

42
. 2، العدد 2اجملدل  أأدكوك مايك وويلني مارغريت، "تريبس وأأهلية حامية الاكئنات احلية ادلقيقة مبوجب براءة اخرتاع"، يف مراجعة قانون العلوم البيولوجية. 

 .10. ص 7111/7110
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ىل أ خر. ويف هذه احلاةل، يقترص دور الوس يط الاصطناعي  التلقيح اليت تس تخدم قطعة من القطن لنقل اللقاح من نبات اإ
 43.ييد ما قد حيدث بشلك طبيعي")قطعة القطن( عىل ترسيع أأو تق 

وفامي خيص أأورواب، تُس تثىن الطرق البيولوجية يف معظمها، والطرق غري امليكروبيولوجية اليت تكون بيولوجيًة يف  .21
نتاج احليواانت أأو النبااتت، من امحلاية برباءة اخرتاع، وذكل مبوجب املادة  )ب( من اتفاقية الرباءات الأوروبية. 12معظمها لإ

ع التابع للمكتب الأورويب للرباءات بشأأن منح براءات اخرتاع عن الطرق والقر  اران الذلان اختذهام مؤخرًا جملس الطعون املُوسَّ
نتاج النبااتت واحليواانت يف القضيتني  أألقيا بعض الضوء عىل هذا  G1/0845و G 0002/0744البيولوجية يف معظمها لإ

ىل أأن تكون معلية تقنية،  املوضوع، وميكن تلخيصهام عىل النحو ال يت. ل ترىق أأساليب الاس تنبات التقليدي للنبااتت اإ
ىل أأي طرق غري ميكروبيولوجية للهتجني اجلنيس  هنا غري قابةل للحامية مبوجب براءة اخرتاع؛ واملطالبات املوهجة اإ وذلكل فاإ

ضافية جلينوم ال  نبااتت بـأأمكهل تُعترب "بيولوجية يف معظمها"؛ ول حيول دون الاس تثناء من امحلاية برباءة اخرتاع وجوُد خطوة اإ
ذات طابع تقين تعمل عىل انمتكني من أأداء خطوات انهتجني اجلنيس للنبااتت أأو انتخاب السالةل لحقًا، أأو تساعد عىل أأداء 

تكون الطريقة قابةل للحامية برباءة اخرتاع يف حاةل وجود خطوة تقنية واحدة عىل الأقل  تكل اخلطوات. ويف املقابل، ميكن أأن
ىل خطوات انهتجني والانتخاب اجلنيس.  لأداهئا ابلإضافة اإ

ورويب للرباءاتوتُوحّضِ  .26 الفرَق بني الطريقة البيولوجية يف  46(7107)يونيو  مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب الأ
نتاج النبااتت(بةل للحامية معظمها غري القا  48والطريقة امليكروبيولوجية القابةل للحامية برباءة اخرتاع. 47برباءة اخرتاع )لإ

نتاج الن  .22   49بااتت من امحلاية برباءة اخرتاع.والهند من البدلان الأخرى اليت تس تثين الطرق البيولوجية يف معظمها لإ
يقة البيولوجية يف معظمها". وميكن اس تخالص بعض التوجهيات من ولكن ل يوجد أأي حمك قانوين يُعّرِف مصطلح "الطر 

فقد قضت حممكة اكلكوات  50(.7117اقب الرباءات والتصاممي )قرار  حملمكة اكلكوات العليا يف قضية دمييناكو أأي يج ضد مر 
 51ُمْعد  يصيب ادلواجن. ، وهو مرٌض العليا جبواز منح براءة اخرتاع لطريقة لإعداد لقاح يح ملاكحفة مرض انهتاب اجِلراب

                                                
43

 .7117. ديسمرب 7.78.7املبادئ التوجهيية الربازيلية لفحص براءات الاخرتاع،  
44

 .1/07/7101)قرنبيط الربولكي/ ِشكة بالنت بيوسيينس( املؤرخة  G 0002/07القضية رمق  
45

رسائيل براءة الاخرتاع رمق    اخلاصة ابلطامطم اجملعدة. EP 1211926متتكل وزارة الزراعة يف دوةل اإ
46

 (.7107)يونيو  التوجهيية يف املكتب الأورويب للرباءاتمبادئ الفحص . 1.2.7، القسم 06 –الفصل الثاين  –اجلزء زين  
47

نتاج النبااتت: أأي أأسلوب خَتالُط أأو هتجني أأو تنا  سل انتقايئ، خليول ترسد املبادئ التوجهيية أأمثةًل عىل ما يصلح لأن يكون طريقة بيولوجية يف معظمها لإ
ىل اكتساب سامت معينة قد يصلح لأن يكون طريقة بيولوجية يف مثاًل، ينطوي عىل الاختيار البحت من أأجل تاكثر احليواانت )أأو  ضافًة اإ أأمشاهجا( وتربيهتا اإ

ذا اكن معظمها، ومن مث يكون غري قابل للحصول عىل براءة اخرتاع. ويظل هذا الأسلوب بيولوجيًا يف معظمه وغري قابل للحامية مبوجب براءة اخرتا ع حىت اإ
، مثل اس تخدام الواسامت اجلزيئية اجلينية لنتقاء الأصل أأو النسل. ومن الناحية الأخرى، فاإن أأي طريقة تنطوي عىل حيتوي عىل مزية اإضافية ذات طابع تقين

دخال جني أأو مسة يف نبات ما عن طريق الهندسة الوراثية ل تعمتد عىل توليف اجلينومات بأأمكلها، وعىل املزج الطبيعي للجينات النباتي ة، ومن مثَّ تكون قابةل اإ
 لحامية مبوجب براءة.ل

48
يقافه. عىل سبيل املث  ال، ل يُعترب أأسلوب ميكن منح براءة اخرتاع لأي طريقة لعالج نبات أأو حيوان لتحسني خصائصه أأو لزايدة الإنتاجية أأو لتحفزي منوه أأو اإ

نتاج نبااتت أأو حيواانت لأهنا ل تعمتد عىل انهتج ني اجلنيس للجينومات بأأمكلها والانتخاب الالحق للنبات واحليواانت. تقلمي جشرة ما طريقًة بيولوجية يف معظمها لإ
نتاج نبااتت أأو حيواانت. وكذكل فاإن أأي أأسلوب ملعاجلة نبات يمتزي مبعاجلة مبادة حمفزة عىل انمنو أأو اس تخدام الإشعاع ل يُعّد أأيضًا طريقًة بيولوجيًة يف معظ  مها لإ

 تقنية ملنع منو النبات أأو تعزيزه ل تُس تثىن أأيضًا من قابلية امحلاية مبوجب براءة اخرتاع. وهكذا فاإن معاجلة الرتبة عن طريق وس يةل
49

 .7111لس نة  01بصيغته املعدةل ابلقانون رمق  0121لس نة  21)ي( من قانون براءات الاخرتاع رمق  2القسم  
50

 .7117يناير  01، 768/7117قضية رمق دمييناكو أأي يج ضد مراقب الرباءات والتصاممي. حممكة اكلكوات العليا، ال  
51

نتاج لقاح حيتوي عىل اكئن يح ل تعترب طريقة تصني  ع أأو مادة لقد س بق ملراقب الرباءات أأن رفض طلَب احلصول عىل الرباءة عىل أأساس أأن أأي طريقة لإ
احلية. ولكن يف الاس تئناف، قضت حممكة اكلكوات العليا بأأن مراقب ُمنتجة ابلتصنيع، نظرًا لأن مصطلح "التصنيع" الوارد يف تعريف الاخرتاع ل يشمل الاكئنات 

قة اليت تُنتَ  يف بيئة خاضعة الرباءات قد أأخطأأ عندما رفض منح الرباءت جملرد احتواء املنت  انهنايئ للعملية عىل اكئن يح. وذكرت احملمكة أأن الاكئنات احلية ادلقي
اءات الهندي من قابلية امحلاية مبوجب براءة اخرتاع. وكون الطريقة املُخرتعَة لس تحداث لقاح تُسفر عن منت  هنايئ يح للتحمك يف اتخمتربات ل يس تثنهيا ترشيع الرب 

تنطوي عىل خطوة ل جيعلها غري قابةل للحامية مبوجب براءة اخرتاع. ورأأت احملمكة أأن طريقة اس تحداث اللقاح ما دامت جديدة، وقابةل للتطبيق الصناعي، و 
 رية، وتُسفر عن منت  ُمصنَّع قابل للبيع، فاإهنا اخرتاع أأهل للحامية مبوجب براءة.ابتاك
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وتمكن أأمهية هذا الاجهتاد القضايئ يف أأنه اكن "أأول مرة يف اترخي نظام الرباءات الهندي يُسَمح مبنح براءة اخرتاع لطريقة 
نتاج منت  حيتوي عىل اكئنات حية".  52لإ

ورويب، والياابن وغريها، ويامتىش هذا القرار مع موقف الولايت املتحدة الأمريكية وادلول الأعضاء يف الاحتاد الأ  .28
 حيث ميكن، عىل العموم، منح براءة اخرتاع للطرق البيوتكنولوجية، بغض النظر عن كون املنت  انهنايئ حيًا أأم غري يح.

  

                                                
52

. اجملدل SCRIPT-edيف الهند" يف جمةل  –خاصًة الأجسام املضادة العالجية  –سواروب كومار. "قابلية اس تصدار براءة اخرتاع للامدة )أأو املواد( البيولوجية  
 .181. ص 7118، ديسمرب 2، العدد 1



CDIP/13/01 
13 
 

 مواطن املرونة فامي خيص قابلية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو اس تثناهئا من ذكل  اثلثًا.

 مقدمة أأِلف.

ماكنية حامية الاخرتاع املتعلق ابلربجميات اكنت  .21 "برام   اذلي ميكن تعريفه بأأنه اخرتاع يتكون، لُكّيًا أأو جزئّيًا من –اإ
وتواجه  54س ياسايت يف مجيع أأحناء العامل. برباءة من عدهما موضع اهامتم وحِظَي بنقاش   53–حاسوبية" أأو "برجميات" 

ىل أأنَّ الربانم  احلاسويب شديد الش به ابلأسلوب الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات بعض التحداي ت، ويرجع ذكل جزئيًا اإ
ادًة من امحلاية برباءة الراييض أأو اخلوارزميات، بل وميكن اعتباره معليًة عقليًة أأو مفهومًا جمردًا: ولكها مواضيع تُس تثىن ع

وهناك سبب أ خر طرحه واضعو الس ياسات مرارًا وتكرارًا، وهو أأن الربانم  احلاسويب ليس "اخرتاعًا" ابملعىن  55اخرتاع.
فة التّقنّية. 56فئة قانونية من فئات الاخرتاعاتاملقصود يف القوانني، لأنه ل يندرج مضن أأي  ىل الّصِ  57أأو لأنه يفتقر اإ

تكنولوجيا احلاسوب ومنت صناعة الربجميات. وبسبب ازدايد القمية ومع ذكل تغريَّ هذا الوضع تدرجييًا حيث تطورت  .21
الاقتصادية للربام  احلاسوبية وسعي صناعة الربجميات حنو حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات مبوجب براءات اخرتاع، 

يري الرشوط الالزمة ليك قامت بدلان عديدة بتوس يع نطاق املوضوعات القابةل للحصول عىل براءة، عن طريق توضيح أأو تغ 
هيية يكون الاخرتاع املتعلق ابلربجميات "اخرتاعًا". وقد ُوِضعت هذه الرشوط من خالل السوابق القضائية أأو املبادئ التوج 

 59، وذلكل فهيي ختتلف من بدل ل خر.58الإدارية يف ك بدل عىل حدة

ءة اخرتاع أأن حامية حق املؤلف أأو الأرسار التجارية ويرى املؤيدون محلاية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات مبوجب برا .20
عزيز التقدم يف لربام  احلاسوب غري اكفية، وأأنه ينبغي منح امحلاية مبوجب براءة لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات من أأجل ت

لرشاكت الصغرية واملتوسطة ويرى أ خرون أأيضًا أأن منح براءات لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات قد يُمكِّن ا 60صناعة الربجميات.

                                                
53

ىل هذا النوع من الاخرتاع. فعىل سبيل املثال، يُس تخدم مصطلح "اخرتاع ُمنفَّ   شارة اإ ىل أ خر لالإ ذ ابحلاسوب" تُس تخدم مصطلحات وتعاريف ختتلف من بدل اإ
لقابةل للربجمة حيث تتحقق يف ُعرف املكتب الأورويب للرباءات "ليشمل املطالبات اليت تنطوي عىل أأهجزة حاسوب أأو ش باكت حاسوبية أأو غريها من الأهجزة ا

يب للرباءات ظاهراًي مسة واحدة أأو أأكرث من سامت الاخرتاع املطالب حباميته عن طريق برانم  أأو أأكرث" )انظر: مبادئ الفحص التوجهيية للمكتب الأورو
نهيا فامي ييل ابمس "توجهيات املكتب الأورويب للرباءات"(، اجلز 7101)الوضع يف شهر أأبريل  ء جمي، الفصل الرابع(. ومن انحية أأخرى، يُس تخدم ( )يُشار اإ

ىل برجميات لس تغال ىل أأي اخرتاع حيتاج اإ شارة اإ هل يف مبادئ الفحص مصطلح "الاخرتاع احلاسويب املتعلق ابلربجميات )أأو الاخرتاع املتعلق ابلربجميات(" لالإ
نهيا ف امي ييل ابمس "التوجهيات الياابنية"( )انظر: اجلزء السابع، الفصل الأول(. وتُعّرِف بعض املقالت التوجهيية لرباءات الاخرتاع ومناذج املنفعة يف الياابن )يُشار اإ

ضافة حاسوب ُمربَم " )انظر: الربوفيسور ِشاك أأو اإ ديفيد بينربيدج،  "اخرتاع الربجميات" بأأنه "اخرتاع داخل طائفة من الاخرتاعات اليت تُنفَّذ عن طريق اإ
 (.782(، 7118جميات احلاسوب، الطبعة اخلامسة )امحلاية القانونية لرب 

54
فرادية عن برام  احلاسوب، الأبعاد العاملية حلقوق امللكية الفكرية يف الع   782مل والتكنولوجيا، انظر املؤلفات التالية وغريها: ابميال سامويلسون، دراسة اإ

(؛ 0112) 716ديدة، الأبعاد العاملية حلقوق امللكية الفكرية يف العمل والتكنولوجيا، (؛ جون ابرتون، تكييف نظام امللكية الفكرية مع التكنولوجيا اجل0112)
، النرشة الإخبارية ملركز ادلراسات ولايت املتحدة وأأورواب والياابنماساكو كيكوتيش، أأهلية الرباءات وقابلية اس تصدار براءات عن برجميات احلاسوب يف ال

. انظر الفصل الثاين؛ وطلعت اكاي، حتليل مقارن لقابلية اس تصدار 2، العدد 06، اجملدل 7111(، صيف CASRIPلفكرية )املتقدمة والأحباث بشأأن امللكية ا
، 0 ،22( Ankara Law Reviewجمةل أأنقرة القانونية ) 2براءات عن برجميات احلاسوب مبوجب اتفاق تريبس: الولايت املتحدة والاحتاد الأورويب وتركيا، 

62 (7112.) 
55

لويس غراتون، هل ينبغي النظر يف حامية الاخرتاعات املتعلقة بربجميات احلاسوب مبوجب براءة اخرتاع؟،   .( Comp. L. Revجمةل قانون احلواسيب ) 2اإ
 772 ،772 (7112.)( .Tech. Jودورية التكنولوجيا )

56
 .761أأعاله يف  12ابرتون، احلاش ية  
57

 من هذه الوثيقة. 61أأعاله يف الفصل الثالث والفقرة  12احلاش ية ملزيد من التفاصيل، انظر كيكوتيش،  
58

وط، بل شارهها ليست الولايت املتحدة الأمريكية وحدها يه اليت منحت الكثري والكثري من الرباءات لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات بناء عىل بعض الرش  
أأعاله؛ س يغريد س تريكس وجوليان كوكبني، قابلية اس تصدار  11سامويلسون وكيكوتيش، احلاش ية يف ذكل أأيضًا الياابن واملكتب الأورويب للرباءات. انظر 

ن للامدتني  ، 2، رمق 02، اجملدل 7101، يناير 10( من اتفاقية الرباءات الأوروبية، الفصل 2( و)7)17براءات عن برجميات احلاسوب يف أأورواب: تفسري ُمحسَّ
 (.7118) 711نربيدج، امحلاية القانونية لربجميات احلاسوب، ؛ الربوفيسور ديفيد بي 217-266ص: 

59
 ترد التفاصيل يف "الفصل الثالث" من هذه الوثيقة واملرفقني الأول والثاين. 
60

 أأعاله. 12كيكوتيش واكاي، احلاش ية  
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من منع منافس هيا الكبار مبزيد  من الفّعالية من الاس تفادة من ابتاكراهتم املشموةل برباءة اخرتاع أأو جذب انمتويل برأأس مال 
 61اجملازفة.

دلهيا ميل طبيعي حنو  –قوي  أأثر ش بيكاليت يظهر فهيا وجود  –أأما املعارضون فريون أأن صناعة الربجميات  .27
م هذه ال اثر الش بك الاحتاك ىل التوحيد، وأأن براءات الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات قد تُضّخِ ية، مما يقلل رات نتيجًة للحاجة اإ

ولكن يُقّر بعض املعارضني بأأن اتخمرتعني قد حُيجمون عن تسجيل براءات الاخرتاع يف مثل هذه  62أأو خيفض املنافسة.
ن الرباءات قد تعرقل تطوي ر هذه "الش باكت" املُرحِبة. ويرى أ خرون أأن حامية الاخرتاعات املتعلقة احلالت، حيث اإ

ابلربجميات مبوجب براءة اخرتاع قد يكون لها أأثر سليب عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومطوري الربجميات املفتوحة 
امللكفة واليت تس تغرق وقتًا طوياًل  املصدر اذلين غالبًا ما يس تحدثون منتجات مبتكرة بطريقة قد تكون فهيا العملية الإدارية

ومما ُذكر أأيضًا من اجلوانب السلبية ملنح براءات اخرتاع للربجميات عدم كفاية ما متتلكه  63مبثابة حواجز أأمام دخول الأسواق.
)اليت قد  ماكتب الرباءات من موارد لفحص الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات وحمدودية توافر حاةل التقنية الصناعية السابقة

 64تأأخذ شلك منتجات أأو برام  ل ميكن العثور علهيا يف معليات البحث التقليدية عن حاةل التقنية الصناعية السابقة(.

 الإطار القانوين ادلويل ابء.

ل حيتوي اتفاق تريبس عىل أأي حمك خيص أأهلية حصول الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات عىل براءة اخرتاع، يف حني  .22
وتنص املادة  65احلاسوب مبوجب قانون حق املؤلف.من اتفاق تريبس تنص عىل الزتام الأعضاء حبامية برام   01.0أأن املادة 

بعض  72.2و 72.7بأأهلية حامية الاخرتاعات مبوجب براءة، وحتدد املاداتن من اتفاق تريبس عىل املبدأأ العام اخلاص  72.0
 الاس تثناءات املمكنة من الأهلية للحامية مبوجب براءة.

ذا اكن اس تثناء الربام  احلاسوبية من امحلاية مبوجب براءة خيالف املادة  .22 من  72وجرت بعض املناقشات بشأأن ما اإ
 عضو جيب أأن مينح امحلاية مبوجب براءة لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات لأن املادة اتفاق تريبس أأم ل. ويرى البعض أأن ك

من اتفاق تريبس تُلزِم ادلول الأعضاء بضامن أأن براءات الاخرتاع ميكن أأن تُمنَح "لأي اخرتاع يف اكفة ميادين  72.0
" يف أأحد "ميادين التكنولوجيا" ول تُس تثىن من قابلية التكنولوجيا"، يف حني أأن الربجميات تُعّد من الناحية اجلدلية "اخرتاعاً 

وزمعوا أأن اتفاق تريبس ل جييب عن مسأأةل  67وعارض ذكل كتّاٌب أ خرون، 72.2.66أأو  72.7دة امحلاية برباءة اخرتاع يف املا
وخلص أ خرون أأيضًا  68ي يرونه مناس بًا يف هذا الشأأن.براءات "الربجميات اخلالصة"، مما يسمح للأعضاء ابعامتد الترشيع اذل

طار اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  72.0يف تفسري املادة  – ىل أأنه ل يوجد  –فامي يتعلق بأأحاكم اتفاق تريبس الأخرى يف اإ اإ

                                                
61

ة: مناقشة الترشيعات عىل املس توى الأورويب يف جمال الربملان الأورويب، ورقة معل املديرية العامة للبحوث، أأهلية برام  احلاسوب للحامية مبوجب براء 
 (.7117) 71براءات الاخرتاع للربجميات، يف 

62
 .77املرجع السابق نفسه، يف  
63

 .217أأعاله، يف  12. وانظر أأيضًا سامويلسون، احلاش ية 76و 71املرجع املذكور أ نفًا يف  
64

 .66السابقة، يف  12ش ية ؛ اكاي، احلا217و 210أأعاله، يف  10سامويلسون، احلاش ية  
65

. تمتتع برام  احلاسب ال يل )المكبيوتر(، سواء أأاكنت بلغة املصدر أأو بلغة ال ةل، ابمحلاية ابعتبارها أأعاملً 0من اتفاق تريبس عىل ما ييل: " 01.0تنص املادة  
 (".0120أأدبية مبوجب معاهدة برن )

66
سكيوما، تريبس واس تثناء الربجميات "يف حد  (. ويرى الاكتب أأيضًا أأن هذا 7111) ،IIC 2000-01، 26ذاهتا" من امحلاية مبوجب براءة اخرتاع،  دانيال اإ

وق ينبغي أأن يؤيده هدف اتفاق تريبس، أأي "ختفيض التشوهات والعراقيل اليت تعوق التجارة ادلولية" و"تشجيع امحلاية الفعاةل واملالمئة حلق 72التفسري للامدة 
 (.22من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )ص  20تىض املادة امللكية الفكرية"، مبق 

67
سكيوما    (.7112: تريبس واس تثناء الربجميات "يف حد ذاهتا" من امحلاية مبوجب براءة اخرتاع، )7111اإ
68

ىل أأين نتجه من هنا: حاةل امحلاية العاملية للربام  احلاسوبية مبوجب اسهارون د. شارفو    & .Nw. J. Int’l L 77تفاق تريبس، ، اإىل أأي مدى وصلنا، واإ
Bus. 760 (7117.انظر الفصل السابع .) 
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د للجزم بأأن املادة  د حرية ترصف الأعضاء بشأأن مس توايت امحلاية فامي خيص  72.0أأساس واحض وُمحدَّ من اتفاق تريبس تُقيِّ
ن القوانني الوطنية ليست ُمقيَّدًة ابتفاق تريبس يف هذا الصدد.الاخرتاع  69ات املتعلقة ابلربجميات، وذلكل فاإ

ومع وضع املناقشات السالف ذكرها يف الاعتبار ومع مراعاة أأنه مل تكن هناك أأي نزاعات يف منظمة التجارة العاملية  .21
يعات تس تثين الربام  احلاسوبية من أأهلية امحلاية مبوجب رمغ أأن عددًا من ادلول الأعضاء دلهيا ترش  –بشأأن هذه النقطة 

يبدو لعدد من الأعضاء أأن اس تثناء الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات من الأهلية للحامية مبوجب براءة يتّسق مع املادة  –براءة 
 من اتفاق تريبس. 72

 معليات التنفيذ عىل الصعيد الوطين جمي.

حدى الفئات الثالث التالية: )أأ( قوانني  .26 ىل اإ ميكن، عىل وجه التقريب، تصنيف القوانني الوطنية لدلول الأعضاء اإ
امية برام  احلاسوب )ب( وقوانني تسمح رصاحًة حب 70من الأهلية للحامية مبوجب براءة،تس تثين رصاحًة برام  احلاسوب 

د بشأأن أأهلية حامية برام  احلاسوب مبوجب براءة.)ج( وقوانني ل يوجد هبا أأي حمك مُ  71مبوجب براءة،  72حدَّ

ن  .22 دة لتقيمي أأهلية امحلاية مبوجب براءة، فاإ وملّا اكنت احملامك وماكتب امللكية الفكرية يه املعنية غالبًا بتوضيح املعايري املُحدَّ
دور همم يف تقيمي أأهلية الاخرتاعات  الاجهتاد القضايئ واملبادئ التوجهيية الإدارية اليت تعكس الاجهتاد القضايئ اكن هلام

املتعلقة ابلربجميات للحامية مبوجب براءة اخرتاع. ويف الواقع، قد يكون للبدلان ذات القوانني املامثةل معايري خمتلفة لتقيمي أأهلية 
 73الاخرتاع املتعلق ابلربجميات للحامية مبوجب براءة اخرتاع.

 الاس تثناء الرصحيأأ( 

ة "يف حد ذاته" )أأو اانت الاس تثناء الترشيعية عىل أأساس تقيدها أأو عدم تقيدها بعبار ميكن أأيضًا تصنيف بي .28
 .74،75"ِبُمفَرده"(

                                                
69

 (.7111) 0, 0، رمق 22د. اكرل فريدريش ليزن، تريبس والترشيعات الأوروبية لرباءات الربجميات، جمةل أأوايما القانونية، اجملدل.  
70

قربص، امجلهورية التش يكية، أألبانيا، اجلزائر، أأندورا، الأرجنتني، انمنسا، بلجياك، البوس نة والهرسك، بوتسواان، الربازيل، بلغاراي، كوس تارياك، كرواتيا، كواب،  
ثيوبيا، فنلندا،  س تونيا، اإ كوادور، اإ فرنسا، جورجيا، أأملانيا، غواتاميل، هندوراس، مجهورية الكونغو ادلميقراطية، ادلامنرك، جيبويت، امجلهورية ادلومينيكية، اإ

يطاليا، لتفيا، ليتوانيا، لكسمربغ، مالطة، املكس يك، منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق ، هولندا، نيوزيلندا، هنغاراي، أ يسلندا، الهند، أ يرلندا، اإ
، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، سانت لوس يا، سان مارينو، رصبيا، سلوفاكيا، نياكراغوا، الرنوجي، بامن، ابراغواي، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر

س بانيا، السويد، طاجيكس تان، اتيلند، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تونس، تركيا، اململكة املتحدة، أأوروغوا ي، فانواتو، فييت انم. جنوب أأفريقيا، اإ
نص جامعة دول الأنديز، واتفاقية الرباءات الأوروبية، وجملس التعاون اخلليجي، واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، عىل اس تثناء وعىل املس توى الإقلميي، ت 

 رصحي للربجميات من الأهلية للحامية مبوجب براءة.
71

 الياابن، وبوروندي، وعامن، ورواندا. 
72

انهباما، البحرين، برابدوس، بلزي، بواتن، بروين دار السالم، مكبوداي، كندا، الرأأس الأخرض، ش ييل، الصني، أأنغول، أأنتيغوا وبربودا، أأرمينيا، أأسرتاليا، جزر  
رسائيل، جاماياك،  -مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، دومينياك، مرص، السلفادور، فيجي، غامبيا، غاان، غينيا  يران، العراق، اإ ندونيس يا، اإ بيساو، غياان، اإ

ن، اببوا غينيا ينيا، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو، ليرباي، ليبيا، مدغشقر، مالوي، مالزياي، موريش يوس، نيبال، نيجرياي، ابكس تاالأردن، ك 
دية، سيش يل، اجلديدة، مجهورية كوراي، سانت فنسنت ونيفس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان تويم وبرينسييب، اململكة العربية السعو 
تزنانيا املتحدة، الولايت س نغافورة، سلوفينيا، رسي لناك، السودان، سوازيلند، سويرسا، تونغا، ترينيداد وتوابغو، أأوغندا، الإمارات العربية املتحدة، مجهورية 

دراج رصحيني املتحدة الأمريكية، انمين، زامبيا، زمبابوي. وعىل املس توى الإقلميي، ل تنص املنظمة الإقلميية الأ  فريقية للملكية الفكرية )الأريبو( عىل اس تثناء أأو اإ
 بشأأن أأهلية حامية الربجميات مبوجب براءة اخرتاع.

73
من هذه الوثيقة( وانظر أأيضًا راش يل  17و 10من الأمثةل انمنوذجية عىل ذكل الفرق بني ممارسات املكتب الأورويب للرباءات واململكة املتحدة )انظر الفقرتني  

 .01، 771فري وبول ليفز، الرمال املتحركة يف أأهلّيّة الربجميات للحامية مبوجب براءة اخرتاع، عامل براءات الاخرتاع، العدد 
74

س تارياك، بلغاراي، كو  حتظر البدلان ال تية منح براءات لخرتاعات الربجميات "يف حد ذاهتا": أألبانيا، أأندورا، انمنسا، بلجياك، البوس نة والهرسك، الربازيل، 
كوادور، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، غواتاميل، هندوراس، هنغاراي، الهند، أ ير  يطاليا، لتفيا، لكسمربغ، امجلهورية التش يكية، ادلامنرك، امجلهورية ادلومينيكية، اإ لندا، اإ

ية مودلوفا، رومانيا، سان مارينو، رصبيا، سلوفاكيا، جنوب مالطة، اجلبل الأسود، املغرب، هولندا، نيوزيلندا، نياكراغوا، بامن، ابراغواي، الربتغال، مجهور
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ومبقتىض النوع الأول من الترشيعات، يُعترب الربانم  احلاسويب فقط يف حد ذاته )ِبُمفَرده، وحده( من املوضوعات غري  .21
ته برانجمًا حاسوبيًا يف املؤهةل للحامية مبوجب براءة، وميكن منح امحلاية مبوج ب براءة لأي اخرتاع يتعلق ابلربجميات ل يكون بُرمَّ

ن تفسري العبارة القانونية "يف حد ذاته" أأمر حامس لتحديد هل الاخرتاع املطالب حباميته من املوضوعات  حد ذاته. وذلكل فاإ
 املؤهةل للحامية مبوجب براءة أأم ل.

من امحلاية اليت تَعترب الربامَ  احلاسوبية يف حد ذاهتا من املوضوعات املس تثناة  –ومبوجب اتفاقية الرباءات الأوروبية  .11
د أأهلية حصول الاخرتاع املطالب حباميته عىل براءة اخرتاع عىل أأساس وجود أأو غياب طابع  76–مبوجب براءة اخرتاع  حُتدَّ

نفسها الاخرتاُع املتعلق ابلربجميات، ويُعترب أأهاًل للحامية  ويُقميَّ أأيضًا ابلطريقة 77حباميته.املُطالَب  –هلك  –تقين يف املوضوع 
ذا اكن هل طابع تقين.مب أأي موضوع ُمطالَب حباميته يُعّرف أأو  79،(T 258/03ووفقًا لقرار قضية هيتايش ) 78وجب براءة اإ

ن أأي موضوع ُمطالَب حباميته يُعّرف أأو  80(،0)17ملعىن املقصود يف املادة يس تخدم وسائل تقنية يُعد اخرتاعًا اب ومن مثَّ فاإ
، وهو ما أأكده القرار T 258/03و T 424/03( )انظر 0)17يس تخدم وسائل تقنية يُعد اخرتاعًا ابملعىن املقصود يف املادة 

G 3/08دراج حاسوب أأو ش بكة حاسوبية أأو وس يط مقروء حيمل برانجمًا يف مطالبة يُضفي طاب ًا عًا تقني(. عالوة عىل أأن اإ
ىل حد بعيد القرار  81عىل املوضوع املطالب حباميته. الصادر عن جملس الطعون  G3/08ويبدو أأن هذه املامرسات قد أأكدها اإ

ع التابع للمكتب الأورويب للرباءات يف عام   7101.82املُوسَّ

لية الاخرتاعات املتعلقة اليت تاكد أأحاكهما القانونية بشأأن أأه  –ومن الناحية الأخرى، اعمتدت اململكة املتحدة  .10
 83.هنجًا خمتلفًا: يُسّمى هن  "املسامهة التقنية" –ابلربجميات للحامية مبوجب براءة تتطابق مع أأحاكم اتفاقية الرباءات الأوروبية 

 Symbiian.86و Aerotel،85لتطبيق هن  املسامهة يف قراراي  84لقضائية "اختبار اخلطوات الأربع"وقد أأكدت السوابق ا
م مسامهة تقنية )وميكن أأن وذلكل  ن أأي برانم  جيعل احلاسوب يعمل عىل حنو أأرسع أأو يزيد الثقة به قد يُعترب أأنه يُقّدِ فاإ

 87حيصل عىل براءة اخرتاع(، حىت لو اكن الاخرتاع ل يعاجل سوى مشلكة واحدة يف الربجمة.

                                                

س بانيا، اململكة املتحدة، أأوروغواي. وعىل املس توى الإقلميي، تنص جامعة دول الأنديز واتفاقية الرباءات الأوروبية عىل اس ت  ثناء الربجميات "يف حد أأفريقيا، اإ
 ذاهتا" من الأهلية للحامية مبوجب براءة.

75
غو دلاُن ال تية عبارة "يف حد ذاهتا" عند حظر منح الربجميات براءات اخرتاع: الأرجنتني، بوتسواان، كرواتيا، كواب، قربص، مجهورية الكونل تُدِرج الب 

ثيوبيا، جورجيا، أ يسلندا، ليتوانيا، املكس يك، منغوليا، موزامبيق، الرنوجي، س تونيا، اإ فلبني، بولندا، قطر، ال  ادلميقراطية، جيبويت، امجلهورية ادلومينيكية، اإ
وعىل املس توى الاحتاد الرويس، سانت لوس يا، السويد، طاجيكس تان، اتيلند، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تونس، تركيا، فانواتو، فييت انم. 

 ية مبوجب براءة دون ذكر عبارة "يف حد ذاته".الإقلميي، يس تثين جملس التعاون اخلليجي واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية الربجميات من الأهلية للحام
76

 ( من اتفاقية الرباءات الأوروبية.2()ج( و)7)17املادة  
77

. ويرد ذكر الطابع التقين يف التوجهييات بوصفه "ِشطًا مضنيًا" جيب توفره 7.7أأعاله، يف الفصل الرابع،  2توجهيات املكتب الأورويب للرباءات، احلاش ية  
 (.7.0" و7"0.7( )انظر أأيضًا الفصل الرابع، 0)17خرتاعًا ابملعىن املقصود يف املادة ليكون املوضوع ا

78
 .7.2.6املرجع السابق نفسه، الفصل الرابع،  
79

ن ري هيتايش، اجلريدة الرمسية للمكتب الأورويب للرباءات T 258/03القضية    (.7112) 121، اإ
80

 .7.2.6عاله، يف الفصل الرابع، أأ  2توجهيات املكتب الأورويب للرباءات، احلاش ية  
81

 .2.6، القاعدة 1-توجهيات املكتب الأورويب للرباءات، اجلزء زين، الفصل الثاين 
82

أأعاله، يف  8املرجع السابق نفسه. ولالطالع عىل تفاصيل سلسةل قرارات جملس الطعون التابع للمكتب الأورويب للرباءات، انظر أأيضا كيكوتيش، احلاش ية  
 .711أأعاله، يف  06أأعاله؛ بينربيدج، احلاش ية  06ث، ابء؛ س تريكس وكوكبني، احلاش ية الفصل الثال

83
ليه فامي بعد ابمس "توجهيات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية"(، مكتب 0112) RPC 618فوجيتسو.   (. انظر أأيضًا: دليل ممارسات الرباءات )يُشار اإ

 .0.11اجلزء الأول، اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 
84

( تفسري املطالبة تفسريًا 0(، يمتثل اختبار اخلطوات الأربع يف العنارص التالية: RPC 618[ 0112وفقًا للسوابق القضائية )طلب ِشكة فوجيتسو احملدودة ] 
طار املوضوعات املس تثناة؛ )2( وحتديد املسامهة الفعلية؛ )7حصيحًا؛ ) والتأأكد من أأن املسامهة الفعلية أأو املزعومة ذات طابع  (2( والتساؤل: هل تقع فقط يف اإ
 تقين حقًّا.

85
 Aerotel. RPC 2 (7112 انظر أأيضًا: توجهيات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، احلاش ية .)0.01أأعاله، اجلزء الأول،  82. 
86

 Symbian (.7118)الرباءات( ) 108. احملمكة العليا لإنلكرتا وويلز 
87

 .0.71.2أأعاله، اجلزء الأول،  82ات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، احلاش ية توجهي 
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لية للحامية مبوجب ب يف حد ذاهتا من الأه يس تثين ترشيعها أأيضًا برام  احلاسو  اليت –ويف املقابل، يبدو أأن الهند  .17
ووفقًا للمبادئ التوجهيية  88أأهاًل للحصول عىل براءة اخرتاع.وجود عتاد حاسويب ما مع الربانم  ليكون  تشرتط –براءة 

حاسوبيًا  وقد يُسَمح ابملطالبات اليت تس هتدف برانجماً  89سلوب تقييدًا للعتاد أأو الأهجزة،الهندية، ينبغي أأن تتضمن مطالبة الأ 
ىل  90ن اجلهاز من أأداء وظيفة معينة.مقرواًن جبهاز مادي، ويُمكِّ  وقد جيوز أأيضًا منح براءة لالخرتاع اذلي يتأألف من عتاد اإ

يف حني أأن أأي مطالبة خاصة بربانم  حاسويب يف حد ذاته أأو  91انم  حاسويب، كنظام مدموج مثاًل،جانب برجميات أأو بر
 92منت  برانم  حاسويب ل تكون مؤهةًل للحامية مبوجب براءة.

ت نيوزيلندا مؤخرًا قانواًن جديدًا لرباءات الاخرتاع، .12 ول تُعترب الربجميات يف حد ذاهتا اخرتاعًا يف هذا القانون  93وأأقرَّ
: "بدًل من اس تثناء أأي برانم  حاسويب من كونه اخرتاعًا أأهاًل للحامية مبوجب براءة، يوحض ورد التوضيح ال يتقد اجلديد. و 

ف اجلديد أأن الربانم  احلاسويب ليس اخرتاعًا ول طريقة تصنيع لأغراض القانون )وأأن هذا ل مينع أأي يشء من أألِ 01البند 
ل بقدر ارتباط الرباءة أأو  94.الطلب بربانم  حاسويب يف حد ذاته(" أأن يكون اخرتاعًا أأو طريقة تصنيع اإ

ىل تقييد عبارة "يف حد ذاته" فامي يتعلق ابلربام   .12 ول يشري عىل وجه التحديد قانون براءات الاخرتاع يف الفلبني اإ
بية، عىل أأن أأي اس تثناء من أأهلية امحلاية مبوجب براءة، مبا يف ذكل الربام  احلاسو  95بية. ولكن تنص املبادئ التوجهييةاحلاسو 

ل بقدر عالقة الطلب ىل حد كبري هو نفس ممارسات  96ابملوضوع املُس تثىن يف حد ذاته. لن ينطبق، بوجه عام، اإ وهذا اإ
 البدلان اليت دلهيا قوانني تس تثين برجميات احلاسوب يف حد ذاهتا.

 الإدراج الرصحي ب(

ىل الربام  احلاسوبية عىل أأهنا .11  97قابل للحصول عىل براءة اخرتاع. موضوع يشري قانون الرباءات الياابين رصاحًة اإ
وهذا  98ليت تس تفيد من قوانني الطبيعة".ويُعّرِف قانوُن الرباءات الياابين الاخرتاَع بأأنه "ابتاكر متقدم للغاية للأفاكر التقنية ا

ل للربانم  احلاسويب اذلي ميكن اعتباره "ابتاكرًا لأف اكر تقنية تس تفيد من قوانني يعين أأنه ل جيوز منح امحلاية مبوجب براءة اإ
ذا اكنت "معاجلة الربجميات للمعلومات حتدث بصورة  99توجهيية ملكتب الرباءات الياابينالطبيعة". ويرد أأيضًا يف املبادئ ال  أأنه اإ

ن الربجميات تُعترب "ابتاكرًا لأفاكر تقنية تس تفيد من أأ  ّية ابس تخدام مكوانت مادية" فاإ عبارة وب  100حد قوانني الطبيعة".ِحس ِّ
ذا اكنت معاجلة املعلومات بواسطة الربجميات )أأو  أأخرى، ل جيوز أأن حيصل الاخرتاع املتعلق ابلربجميات عىل براءة اخرتاع اإ

ّية ابس تخدام مكوانت مادية. ويبدو أأن موقف املبادئ التوجهيية ملكتب الرباءات  الربانم  احلاسويب( ل حتدث بصورة ِحس ِّ
 101حملمكة كام يتضح من القرارات الالحقة.الياابين قد حظي بتأأييد ا

                                                
88

جراءات ماكتب الرباءات الهندية،  18.12.16.01القاعدة    .7101من دليل ممارسات واإ
89

 .2.00.6املرجع السابق نفسه، يف  
90

 .2.00.2املرجع السابق نفسه، يف  
91

 .2.00.8املرجع السابق نفسه، يف  
92

 املرجع السابق نفسه. وتَعترب التوجهيات الهندية أأن أأي منت  برانم  حاسويب ليس سوى برانم  حاسويب يف حد ذاته. 
93

 .7102سبمترب  02املؤرخ  68القانون رمق  
94

 .7102مايو  02بتارخي  722ورقة أأعامل تمكيلية رمق  
95

 .دليل اإجراءات الفحص املوضوعي، مكتب الفلبني للملكية الفكرية 
96

 .7.7املرجع السابق نفسه، يف  
97

 " من قانون الرباءات الياابين عىل أأن الربانم  احلاسويب هو أأحد أأشاكل اخرتاع منت .0("2)7تنص املادة  
98

 (.0)7قانون الرباءات الياابين، املادة  
99

 أأعاله. 12املبادئ التوجهيية ملكتب الرباءات الياابين، احلاش ية  
100

 (.0)7.7.0، الفصل الأول، IIVاملرجع السابق نفسه، يف اجلزء  
101

(. أأما ابلنس بة 7101) 07، براءة اخرتاع، اجملدل kanren hatsumei no chizai kousai hanketsu bunseki (hatsumei seiritsusei)برانم   
 .7يف الثالث.جمي. أأعاله، 12للسوابق القضائية ذات الصةل، انظر أأيضًا ماساكو كيكوتيش، احلاش ية 
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دة تسمح مبنح براءة اخرتاع للربجميات، ويه عامن، ورواندا،  .16 وأأقرت بدلان أأخرى يف ال ونة الأخرية أأحاكمًا ُمحدَّ
قرارها.  وبوروندي. ولكن ل توجد معلومات متوفرة بشأأن التنفيذ العميل لهذه القوانني، نظرًا حلداثة اإ

دل يوجد أأي حمك  ج(  ُمحدَّ

ل تضع الولايت املتحدة الأمريكية يف قوانيهنا تعريفًا رصحيًا لالخرتاع، ول تنص رصاحًة عىل اس تثناءات من قابلية  .12
امحلاية مبوجب براءة اخرتاع. ويف السوابق القضائية ثالثة اس تثناءات قضائية للموضوعات القابةل للحصول عىل براءة، يه: 

دةهر اقوانني الطبيعة، والظوا ن اكن من املمكن منح براءة اخرتاع لتطبيق معيل معني لهذه 102ملادية، والأفاكر املُجرَّ ، واإ
 103الاس تثناءات.

وقد منح مكتُب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية براءات اخرتاع عن اخرتاعات متعلقة  .18
د دليل  جراءات حفص الرباءات )املُشار اإ ابلربجميات، يف حال استيفاء ِشوط معينة. وحُيّدِ ليه فامي ييل ابمس "دليل اإ

ىل قرارات قضائية طريقًة مهنجيًة لتقيمي  105،106أأن قابلية اس تصدار براءة اخرتاعوُمذكّراتن مؤقتتان بش 104الفحص"( استنادًا اإ
ب وضعهام اك أأمران عاّمان جيقابلية اس تصدار براءة اخرتاع للك الاخرتاعات دون متيزي الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات. وهن

حدى الفئات الواردة يف الترشيعات للمواضيع الأربع  يف الاعتبار، أأوهلام هو أأن املوضوع املطالب حباميته جيب أأن يقع مضن اإ
واثنهيام هو أأنه يف حاةل احتواء  – 107أأل ويه: معلية، أأو أ ةل، أأو منت ، أأو مادة مركبة – املؤهةل للحصول عىل براءة اخرتاع

دة أأو قوانني الطبيعة أأو الظواهر الطبيعية )املادية(، فاإن  املطالبة عىل اس تثناء ُمعرَتف به قضائيًا، مبا يف ذكل الأفاكر املُجرَّ
املطالبة جيب أأن تكون تطبيقًا معليًا معينًا هل وجيب أأل تش متل عليه ابلاكمل. وابلنس بة ملطالبات طرائق الصنع، جُيرى اختبار 

ةل من اختب"متعدد العوام  وقد اعُتمدت مبادئ توجهيية ُوِضعت 108ار "التصنيع أأو التحويل" السابق.ل" عىل نسخة ُمعدَّ
ق بني املواد الوصفية 109حص الاخرتاعات املتعلقة ابحلاسوبخصيصًا لف ة، واملواد الوصفية ، من انحي110الوظيفية. وفهيا يُفرَّ

 ، من انحية أأخرى.111غري الوظيفية

                                                
102

ن ري بيلسيك.   اإ
103

 711، 082يف  .211 U.S،(Diehr؛ قضية "دير" )626( يف USPQاجملةل الأمريكية الفصلية لرباءات الاخرتاع ) 021، 20يف  .U.S 211بنسون،  
USPQ  ليه فامي ييل ابمس "دليل الف8يف جراءات حفص الرباءات )املُشار اإ نهيا أأيضًا يف دليل اإ  .00-7011حص"(، يف . ويُشار اإ

104
 ./http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpepعىل املوقع الإلكرتوين ال يت:  7107توجد أأحدث نسخة بتارخي أأغسطس  
105

نهيا فامي ييل ابمس "تعلاميت بيلسيك املؤقتة"(   7111أأغسطس  72، مذكرة بشأأن التعلاميت املؤقتة اجلديدة اخلاصة بفحص أأهلية مواضيع الرباءات )املُشار اإ
)نرُشت بعد قرار بيلسيك الصادر عن حممكة الاس تئناف الأمريكية لدلائرة الفيدرالية(. ويه متاحة عىل الرابط التايل: 

25_interim_101_instructions.pdf-08-http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009. 
106

نهيا فامي ييل اب  رشادات مذكرة بشأأن الإرشادات املؤقتة لتحديد أأهلية املواضيع ملطالبات طرائق الصنع يف ضوء قضية بيلسيك ضد اكبوس )املُشار اإ مس "اإ
)نرُشت بعد قرار بيلسيك الصادر عن احملمكة العليا(. ويه متاحة عىل الرابط التايل:  7101يوليو  72بيلسيك املؤقتة"(، 

http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf. 
107

دة يف    .U.S.C. 010 21هذه الفئات ُمحدَّ
108

لزناع فهيا بشأأن حصة طلب تسجيل براءة يتعلق بطريقة للتحوط للمخاطر يف اليت اكن ا –ُذكر، عىل وجه اخلصوص، يف ال ونة الأخرية، يف قضية بيلسيك  
من أأجل التحقق من قابلية منح براءة لخرتاع يتعلق بعملية ما فاإن الاختبار الواجب اإجراؤه هو ما يُسمى اختبار "أ ةل أأم حتويل".  أأنه –جمال جتارة السلع 

د، 0ول عىل براءة اخرتاع: وبعبارة أأخرى، ميكن أأن تكون العملية مؤهةًل للحص ذا اكنت مرتبطة بأ ةل معينة أأو هجاز ُمحدَّ ىل وضع 7( اإ ( أأو اكنت حُتّوِل مادًة معينة اإ
 خمتلف. )القايض ميشال، اإن ري بيلسيك(.

109
 .0املبادئ التوجهيية لفحص الاخرتاعات املتعلقة ابحلاسوب، رابعًا.ابء. 
110

َزة عىل وسط قابل للقراءة حاسوبيًا، تتكون "املواد الوصفية الوظيفية" من هياك   ىل صيغة ُمَرمَّ بياانت وبرام  حاسوبية تودي وظائف ما عند حتويلها اإ
د العالقات الهيلكية والوظيفية املتبادةل بني الربانم  احل اسويب والوسط اذلي يسمح وذلكل فاإن أأي وسط قابل للقراءة حاسوبيًا عليه رموز برانم  حاسويب حُيّدِ

ذا جُ بأأداء وظا نه موضوع قانوين. واملواد الوصفية الوظيفية ليست يف حد ذاهتا قابةل للحصول عىل براءة اإل اإ دت يف ئف الربانم  احلاسويب، ومن مثَّ فاإ ّسِ
 حاسوب يُمكِّهنا من أأداء وظائفها املتعلقة ابحلاسوب.

111
ى، والأعامل الأدبية، ومجموعة بياانت أأو جمرد ترتيب لهذه البياانت. ويه ليست "املواد الوصفية غري الوظيفية" تشمل، عىل سبيل املثال ل احلرص، املوس يق 

عل الأغنية قابةل قابةل للحصول عىل براءة جملرد أأهنا مسجةل عىل وسط ما قابل للقراءة حاسوبيًا، ففي حاةل وجود أأغنية مثاًل خمزنة يف حاسوب، فهذا ل جي
 للحصول عىل براءة اخرتاع.

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/
http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf
http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf
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لقضائية يف الولايت املتحدة الأمريكية بقابلية اس تصدار براءة اخرتاع للربجميات برشط أأل تكون كام تُقّر السوابق ا .11
ن اخلوارزمية الرايضية رمغ أأهنا موجودة ابلفعل يف الطبيعة وذلكل يه غري قابةل  جمرد مبدأأ علمي أأو نظرية جمردة. وهكذا فاإ

ن تطبيقها معليًا يف ظرف  (، عىل وجه Diehrمعني قد يُعترَب اخرتاعًا. ويف قضية "دير" )للحصول عىل براءة اخرتاع، فاإ
د، والأمر الثاين  أأي  –اخلصوص، مت انمتيزي بني الأفاكر اجملردة مثل املعادلت الرايضية وتطبيقها يف معلية معينة لغرض ُمحدَّ

اخرتاع. ومت التأأكيد عىل هذا انمتيزي القابل للحصول عىل براءة  هو –تطبيق املعادلت الرايضية يف معلية معينة لغرض حمدد 
(، اذلي rasterizer. وانصبَّت مطالبات أألابت عىل ما يسمى "هجاز التسامت" )112(Alappatيف قضية أألابت )

يُس تخدم يف هجاز رمس اذلبذابت الرمقي نمتهيد بياانت شلك املوجات قبل عرض الشلك املويج عىل شاشة هجاز رمس 
ىل حد بعيد من ظهور ثغرات يف الشلك  اذلبذابت. ويمكن الاخرتاع يف البنية العامة وتشغيل هجاز التسامت للتخلص اإ

البكسل من انقل الشلك املويج. وقد نقضت حممكة الاس تئناف  املويج عن طريق تغيري كثافة ك بيكسل حسب قرب
حدى الفئات الأربع للموضوعات القابةل  حمك رفض منح براءة اخرتاع، وقضت بأأن اخرتاع أألابت هو يف الواقع "أ ةل"، ويه اإ

وضوعات غري القابةل . وذكرت احملمكة أأن "اخلوارزمية الرايضية ليست من امل010للحصول عىل براءة اخرتاع مبوجب املادة 
ذا اكنت يف جوهرها ليست سوى قانواًن من قوانني الطبيعة أأو ظاهرة طبيعية أأو فكرة  ل اإ للحصول عىل براءة اخرتاع اإ

نهيا هلك، "ليست مفهومًا رايضيًا  جمردة"، ومع وضع هذا الافرتاض يف الاعتبار، حمكت احملمكة بأأن املطالبة، عند النظر اإ
د ميكن وص دة لإحراز نتيجة مفيدة وحمددة وملموسة".غري ُمجسَّ منا يه أ ةل ُمحدَّ  113فه بأأنه فكرة جمردة، واإ

دة بشأأن قابلية اس تصدار براءة  .61 ول توجد دلى بدلان القانون العام الأخرى، مثل كندا وأأسرتاليا، أأي ترشيعات ُمحدَّ
ت احملمكة الكندية، يف القضية املهمة اخلاصة  برشكة شلمربجري احملدودة ضد كندا )مدير مكتب اخرتاع للربجميات. وقد أأقرَّ

بقابلية اس تصدار براءات اخرتاع للربام  احلاسوبية مبقتىض التفسري نفسه املنصوص عليه يف املبادئ  114الرباءات(، تسجيل
اسويب ويُوحّضِ دليل ممارسات مكتب براءات الاخرتاع أأن "الربانم  احل 115لصادرة عن مكتب براءات الاخرتاع.التوجهيية ا

ذا اكنت نتيجة تشغيل الربانم  عىل حاسوب يه تقدمي حل تكنولويج جديد  ليس، يف حد ذاته، موضوعًا قانونيًا. ولكن اإ
ًل لطبيعة احلاسوب التكنولوجية هلك"  116.ومبتكر ملشلكة تكنولوجية، حفينئذ يُعترب الربانم  ُمعّدِ

ت السوابق القضائية يف أأسرتاليا بقابلية اس تص .60 وذكرت  117عامًا. 71للربجميات منذ أأكرث من دار براءة اخرتاع وقد أأقرَّ
احملمكة الأسرتالية الاحتادية مؤخرًا أأنه "ليك تكون طريقة ما قابةًل للحصول عىل براءة اخرتاع، جيب أأن تُسفر عن منت  يكون 

ىل تطبيق الربان م  تطبيقًا معليًا لإحراز نتيجة معلية هل تأأثري جديد ومفيد. ومن الرضوري يف حاةل الربام  احلاسوبية التّطلع اإ
 118ومفيدة، حبيث ل يقترص عىل جمرد املعلومات".
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دوارد أأفريل وجميس لرسن،   ن ري كورايبان ب. أألابت، اإ  (.0112)ادلائرة الفيدرالية،  F.3d 0176 22يف قضية "اإ
113

 .0122أألابت، يف  
114

ل .F.C. 821 (C.A 0[ 0187ِشكة شلمربجري احملدودة ضد كندا )مدير مكتب تسجيل الرباءات(، ]  ن الطلُب معلية تُسجَّ (. ويف قضية شلمربجري، تضمَّ
ىل حاسوب ُمربمَ هب   وفقًا للمعادلت الرايضية ا عىل أأِشطة ممغنطة القياسات اليت حُيَصل علهيا يف أ ابر احلفر يف التكوينات اجليولوجية، مث تُنَقل تكل القياسات اإ

ىل تقرير مزود خبرائط ورسوم بيان  ل اإ ية وجداول. وقد ُرفضت مطالب الرباءة يف هذه املنصوص علهيا يف املواصفات، مث ختضع لتحليل الظروف الزلزالية، مث حُتوَّ
 حاسوب ل تكفي جلعل القضية لأن احملمكة قضت بأأن اجلانب اجلديد الوحيد يف الاخرتاع املُطالَب حباميته هو املعادةل الرايضية، وأأن املعادةل املرُبَمجة يف

 املطالبات قابةًل للحصول عىل براءة.
115

 .internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html-http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernetانظر  
116

 من دليل ممارسات مكتب براءات الاخرتاع. 06.12.17القاعدة  
117

ل املنحنيات عىل مؤِش الأصول، وهو متاح عىل الرابط التايل: مقال بقمل ديفيد ويرب، "براءات اخرتاع الرب   جميات يف أأسرتاليا: احملمكة تُفّضِ
index-asset-to-curves-prefers-court-australia-in-patents-twarehttp://www.davies.com.au/pub/detail/693/sof. 

118
. ويف 77§، 7102فرباير  02قضية ِشكة ريسريش أأفيليتس ذات املسؤولية احملدودة ضد مدير مكتب تسجيل الرباءات، احملمكة الأسرتالية الفيدرالية،  

يف انم  احلاسويب مضن تعريف الاخرتاع ابملعىن املقصود يف عبارة "صنع جديد" الواردة هذه القضية، عىل وجه اخلصوص، ُأمِعن النظر يف جواز دخول الرب
 .من قانون الاحتاكرات 6املادة 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html
http://www.davies.com.au/pub/detail/693/software-patents-in-australia-court-prefers-curves-to-asset-index
http://www.davies.com.au/pub/detail/693/software-patents-in-australia-court-prefers-curves-to-asset-index
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ن  .67 ورمغ أأن مجهورية كوراي ليس دلهيا أأي قانون يتناول قابلية اس تصدار براءة لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات، فاإ
ولكن  119صًا ابس تخدام عتاد ما اخرتاعًا.فَّذ خصيمكتب براءات الاخرتاع يَعترب معاجلة البياانت ابس تخدام برانم  حاسويب يُن

ل  الربانم  احلاسويب نفسه ل يعترب اخرتاعًا قانونيًا، ول جيوز مبقتىض العرف املُتبع يف مجهورية كوراي اس تصدار براءة اخرتاع اإ
 120ل الربانم  احلاسويب.للمطالبات املوهجة حنو أأسلوب أأو وحدة معاجلة بياانت )أ ةل( أأو وسط قابل للقراءة حاسوبيًا حيم

ف الاخرتاعات يف الصني بأأهنا حلول تقنية جديدة ُمقرَتحة ملنت  أأو  .62 ويُفرسَّ  121معلية أأو لتحسني منت  أأو معلية.وتُعرَّ
ق قوانني  ن أأي حل ل  122الطبيعة من أأجل حل مشلكة تقنية.احلل التقين بأأنه مجموعة من الوسائل التقنية اليت تُطّبِ وذلكل فاإ

يعة، ل يكون موضوعًا ئل تقنية حلل "مشلكة تقنية"، ومن مثَّ ل حُيقِّق أأي "تأأثري تقين" امتثاًل لقوانني الطب يأأخذ بوسا
ن الاخرتاع املتعلق ابلربجميات ليك  123قانونيًا. وتُقميَّ ابملعايري نفسها قابلية اس تصدار براءة لخرتاع متعلق ابلربجميات. وذلا فاإ

م حاًل ينطوي عىل تنفيذ برام  حاسوبية حلل "مشاك تقنية"، وبذكل  يكون موضوعًا قاباًل للحصول عىل براءة جيب أأن يُقّدِ
 124ميكن احلصول عىل تأأثريات تقنية.

ضافية للنظر فهيا دال.  عنارص اإ

ما، رصاحًة أأو مضنًا، ليك يكون املوضوع املُطالَب  125من البدلان أأن تتوفر "صفة تقنية"جيب كام اتّضح أ نفًا يف عديد  .62
وتُضيف بدلان أأخرى  126تقنيًة ما يف تعريف "الاخرتاع"، حباميته قاباًل للحصول عىل براءة. وبعض البدلان تُدِرج رصاحًة صفةً 

ِشط ُمفرَتض )أأو وتتعامل بدلان أأخرى معها عىل أأهنا  127اع الأهل للحامية مبوجب براءة.هذا الرشط بتقييد نطاق الاخرت 
شارة ترشيعية رصحية. مفهوم مضنًا( وميكن لالخرتاع املتعلق ابلربجميات أأن يكون، مبقتىض ك هذه القوانني،  128دون وجود اإ

 قاباًل للحصول عىل براءة اخرتاع ما دام قد ثبُت أأن هل طابعًا تقنيًا.

دو أأن نطاق امحلاية يف هذا النوع من ويب 129الصفة التقنية يف بعض البدلان. ومن انحية أأخرى، ل يوجد ِشط .61
الولايت القضائية يكون أأوسع من نطاق امحلاية يف الولايت القضائية الأخرى اليت تشرتط وجود صفة تقنية ليك يكون 

 الاخرتاع قاباًل للحصول عىل براءة.

حدة الأمريكية، عىل سبيل وأأخريًا، يكون لشلك املطالبة دور ابرز يف بعض الولايت القضائية. ففي الولايت املت .66
املنت  والأسلوب عىل حنو  وتُقميَّ مطالبات 130ذاته، قاباًل للحصول عىل براءة، املثال، ل يكون الربانم  احلاسويب، يف حد
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نهيا فامي ييل ابمس "التوجهيات الكورية"(، املكتب ا  لكوري للملكية املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات )ِشوط قابلية اس تصدار براءة اخرتاع( )املشار اإ
 .2.0.8الفكرية. انظر 

120
 املرجع السابق نفسه. 
121

 (.7)7القانون الصيين لرباءات الاخرتاع، املادة  
122

نهيا فامي بعد ابمس   "التوجهيات الصينية"(. املبادئ التوجهيية لفحص براءات الاخرتاع، املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية )املُشار اإ
 ..7، 0، الفصل انظر اجلزء الثاين

123
 املرجع السابق نفسه. 
124

 .7، 1املرجع السابق نفسه، يف اجلزء الثاين، الفصل  
125

 فئة."طابع تقين"، "مسامهة تقنية"، "فكرة تقنية"، "حل تقين"، "مشلكة تقنية"، "تأأثري تقين"، "ميدان تكنولويج"، وغريها من العبارات املاك 
126

يران، والياابن، والأردن، مثل: أأنغول، وأأنتيغوا وبربودا، وأأ   ثيوبيا، وغاان، واإ رمينيا، وبلزي، وبواتن، وبوتسواان، ومكبوداي، وش ييل، والصني، ودومينياك، واإ
 .ومالزياي، والفلبني، ومجهورية كوراي، والاحتاد الرويس، وفييت انم. لالطالع عىل الأحاكم الفعلية، انظر املرفق الأول

127
 اتيا، وأأملانيا، وهنغاراي، وأ يسلندا، وأ يرلندا، ومكتب الرباءات الأورويب. لالطالع عىل الأحاكم الفعلية، انظر املرفق الأول.مثل: أألبانيا، وبلغاراي، وكرو 
128

ادهئام (. وتنص كندا والهند أأيضًا عىل ِشط الصفة التقنية يف مب22تشرتط اململكة املتحدة مبقتىض السوابق القضائية وجود "مسامهة تقنية" )انظر احلاش ية  
 عىل التوايل(. 28و 62التوجهيية، رمغ عدم ذكره يف أأحاكم القانون )انظر احلاش يتني 

129
 عىل سبيل املثال، يبدو أأن الولايت املتحدة الأمريكية تشرتط وجود "منفعة" بدًل من الصفة التقنية. 
130

حد ذاته ل يقع مضن أأي فئة من الفئات القانونية املنصوص علهيا يف البند  . وذكل لأن الربانم  احلاسويب يف0تعلاميت بيلسيك املؤقتة، يف الفصل الأول،  
010. 
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 والربانم  احلاسويب يف حد ذاته ليس اخرتاعًا قانونيًا يف مجهورية كوراي، يف حني أأن أأشاكًل أأخرى من املطالبات 131خمتلف.
ويف الهند والصني، قد تكون مطالبات املنت  ومطالبات الأسلوب مواضيع مالمئة  132قابةًل للحصول عىل براءة. تكون

لالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات، ولكن املطالبة بتسجيل برانم  حاسويب نفسه أأو وس يط مقروء حاسوبيًا حيمل برانجمًا 
م دليل ممارسات مكتب براءات الاخرتاع )التوجهيات الكندية( كام يُ  133تكون قابةًل للحصول عىل براءة. حاسوبيًا ل قّدِ

 134توجهيات ُمفصةّل لصياغة املطالبات اخلاصة ابلخرتاعات املتعلقة ابلربجميات فئًة تلو الأخرى.

ال، عىل سبيل املث 135وهري للموضوع املطالب حباميته.ويف املقابل، يُركِّز بعض البدلان بدًل من ذكل عىل احملتوى اجل .62
وجيوز أأن  136املطالبةينبغي يف ُعرف مكتب الرباءات الأورويب أأن يُقميَّ هلك املوضوع املُطالَب حباميته بغض النظر عن شلك 

املتحدة ل ِعربة بشلك  تكون املطالبة أأاّيً اكن شلكها قابةًل للحصول عىل براءة ما دام لها طابع تقين. وكذكل يف اململكة
 138اسويب نفسه يكون قاباًل للحصول عىل براءة يف حاةل تقدميه ملسامهة تقنية ما.والربانم  احل ،137املطالبة

 

 ]ييل ذكل املرفقان ابللغة الإنلكزيية[
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 تعلاميت بيلسيك املؤقتة، يف الفصل الثاين؛ وتوجهيات بيلسيك املؤقتة. 
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