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تمهيد
اس�تجابت أمانة الويبو قبل أربعة أعوام إىل طلبات الدول األعضاء فرشعت يف ما يرتتب عىل االفتقار للمختصني يف تحرير الرباءات
م�ن وق�ع عميل عىل ق�درة املخرتعني يف البلدان النامية على االنتفاع بنظام امللكية الفكرية واملش�اركة بذل�ك يف الفوائد االقتصادية
املتأتي�ة من امللكية الفكرية .وقد أثبتت الدراس�ات الحاجة إىل تكوين الكفاءات يف ه�ذا املجال ،وهي حاجة أقرتها الدول األعضاء إذ
تزايدت طلباتها عىل أن تنظم الويبو برامج لتكوين الكفاءات يف تحرير الرباءات .وقد أعد هذا الدليل “دليل الويبو لتحرير الرباءات”
اس�تجابة لتلك الحاجة .وقد توىل إعداده خرباء متخصصني واختربنا جدواه يف برامج تدريبية قبل نرشه .والغرض منه هذا الدليل
مس�اعدة املخرتعين ومَ ن يقدم لهم الخدمات عىل اكتس�اب املهارات الفنية الرضورية إلعداد طلبات البراءات وإيداعها ،بما يف ذلك
تمكينهم من صياغة املطالبات بالنظر إىل أهميتها يف تحديد نطاق الحماية املمنوحة بموجب الرباءة.
وت�ود الويبو أن تعرب ع�ن امتنانها ملؤلف هذا العمل الرئييس ،توماس إيوينغ (الواليات املتحدة األمريكية) إذ ش�اركنا خربته وهو
وكيل للرباءات،وإذ لم يدخر جهدا يف التدريس وإعداد املواد التدريبية للدورات باالس�تناد إىل هذا الدليل .ونش�كر أيضا اإلس�هامات
القيمة لكارلس أوالرته (كولومبيا) وكانيكا رضاكريش�نان (الهند والواليات املتحدة األمريكية) وماركس إنغلهارت (أملانيا) ووندي
هربي (الواليات املتحدة األمريكية) واألستاذ كارونا جايني (الهند) وإيمانويل يلش (سويرسا) وصورين شنيتري (سوسريا) ودغلس
واينش�تاين (الواليات املتحدة األمريكية) وتاكاجي فوجيتا (اليابان) وكارل راكت (أملانيا) وصاموئيل لو كاش�و (فرنس�ا) وفالريي
غالوا (فرنس�ا) وألربت دجاكبس (الواليات املتحدة األمريكية) فضال عن كثريين من موظفي الويبو .وتش�كر الويبو أيضا ش�بكة
جنيف األكاديمية الدولية ( )GIANدعمها املايل يف إعداد هذا املنشور واملواد التدريبية املستمدة منه واختباره.
ونقدّر أيضا حق التقدير الدول األعضاء التي افتتحت لنا أبوبها الختبار الدليل واملواد التدريبية :سنغافورة والكامريون وكولومبيا
واملغرب والهند.
ونعق�د األم�ل عىل أن يك�ون هذا الدليل أداة فعالة بيَد ال�دول األعضاء الراغبة يف تعزيز قدرتها عىل مس�اعدة املخرتعني عىل حماية
حقوقهم املتأتية من امللكية الفكرية بصياغة دقيقة لطلبات براءاتهم ويف صقل تلك القدرات والنهوض بها.

دليل الويبو لتحرير الرباءات

3

قائمة املحتويات
أوال.

امللكية الفكرية  -مقدمة

6

ثانيا .الرباءات

11

ألف .نظرة مستفيضة عن الرباءات
ما هي الرباءة؟
.1
ما هو موضوع الرباءة؟
.2
اآلالت امليكانيكية واملنتجات الصناعية
أ.
العمليات/املناهج
ب.
ُ
الرتكيبات/املركبات الكيميائية
ج.
الجزيئات املكرسة والجزيئات املعزولة
د.
الجسيمات الجينية/الرتاتبات الجينية
ه.
برامج الحاسوب
و.
الرتقيات
ز.
ملاذا تكتيس الرباءات كل هذه األهمية؟
.3
مصدر للعائدات
أ.
الفائدة التسويقية
ب.
سهم املساومة
ج.
مراقبة/تأثري الصناعة
د.
االستخدامات الدفاعية
ه.
باء .الرشوط القانونية ألهلية الرباءة
الجدية
.1
التطبيقات النفعية/الصناعية
.2
النشاط غري البديهي/االبتكاري
.3
جيم .استرشاف أهلية الرباءة من خالل بحوث التقنية الصناعية السابقة
ما هي التقنية الصناعية السابقة؟
.1
أهمية بحوث التقنية الصناعية السابقة
.2
كيفية البحث يف التقنية الصناعية السابقة
.3
أنظمة التصنيف
.4
أين ينبغي البحث؟
.5

11
13
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
20
20
21
22
25
25
25
26
26
27

إعداد طلب الرباءة وإيداعه

29

ألف .إعداد طلبات الرباءة
الحصول عىل الكشف عن االخرتاع من املستثمرين
.1
تحديد االخرتاعات األهل للحماية
.2
استيعاب االخرتاع
.3
باء .أجزاء نموذجية من طلبات الرباءة
املطالبات
.1
املواصفات/املكونات التفصيلية
.2
الرسوم
.3
املعلومات األساسية
.4
تمهيد
.5
ملخص
.6

29
31
32
32
33
34
35
38
39
41
41

11

ثالثا.

4

جيم .إيداع طلبات الرباءة
اإليداعات املحلية/ذات األولوية
.1
اإليداعات األجنبية
.2
رسوم إيداع الطلب واالعتبارات املالية الخاصة بذلك
.3
متطلبات إيداع الطلب يف واليات قضائية معينة
.4
إيداع طلبات االتفاقية األوروبية بشأن الرباءات
أ.
املكتب األمريكي إليداع الرباءات والعالمات التجارية
ب.
إيداع معاهدة التعاون بشأن الرباءات
ج.
القوانني املقارنة ومتطلباتها
.5

رابعا .أعداد طلبات الرباءة
ألف .االستجابة إلجراءات املكتب
باء .تحرير الردود
جيم .قبول املطالبات
دال .إجراءات االعرتاض
هاء .إصدار الرباءة

خامسا .تحرير مطلب الرباءة
ألف .نظرية مطلب الرباءة
باء .شكل مطلب الرباءة
أجزاء املطلب :الديباجة والتمهيد واملتن
.1
املطالبات من جزأين أو مطالبات التحسني
.2
مطالبات الوسيلة زائد الوظيفة
.3
ترقيم املطلب
.4
أساس التواتر السليم
.5
أرقام املراجع والتعبريات بني قوسني
.6
جُ مل املطلب
.7
العنارص املتعددة
.8
العنارص البديلة
.9
جيم .مجموعات املطلب
املطالبات املستقلة
.1
املطالبات التابعة للحماية
.2
املطالبات املتعددة التابعة للحماية
.3

سادساً .أنواع معينة من املطالبات
ألف.
باء.
جيم.
دال.
هاء.
واو.
زاي.
حاء.

مطالبات اآللة أو الجهاز
مطالبات املنهج أو مطالبات العملية
مطالبات املنتج عرب العملية
النتيجة املنشودة ومعايري املطالبات
مطالبات التصميم
مطالبات براءة النبات
مطالبات الرتكيب
مطالبات التكنولوجيا األحيائية

43
43
44
45
47
47
48
49
54
59
60
61
61
64
64
66
66
67
67
71
72
73
73
74
75
75
76
77
77
79
82
84
84
85
86
86
87
87
87
88

دليل الويبو لتحرير الرباءات

طاء .مطالبات االنتفاع
ياء .مطالبات الربمجيات
كاف .املطالبات املتكررة

سابعا .تصميم مطلب الرباءة
ألف.
باء.
جيم.
دال.
هـاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ياء.
كاف.
الم.
ميم.
نون.
سني.
فاء.
عني.

إعداد املطالبات أوال
املطالبات الواسعة والضيقة
الوضوح واختيار مفردات املطلب واالختالفات
تنوع املطلب وتغيريات االخرتاع
اجتناب القيود غري الرضورية
القيود السالبة والتحذيرات
املطالبات واملنتجات املتنافسة
املطالبات تستوجب تجاوز التقنية الصناعية السابقة
استخدام أنواع مطالبات متعددة لنفس االخرتاع
التأكد من أن املواصفات تؤيد املطالبات
وحدة االخرتاع
وجهة نظر املطلب
تضييق نطاق مطلب الرباءة خالل املتابعة
املواضيع املستبعدة من أهلية الرباءة
رشوط الطلبات الصناعية
“قراءة” مطلب إحدى الرباءات
املرافعة بشأن املطلب أمام املحاكم

ثامنا .اسرتاتيجية الرباءة
ألف .الرباءات الهجومية تصديا للمنافسني
باء .الحماية الدفاعية لدرء عمليات التعدي
جيم .تقنيات التصاميم ا ُملستلهمة

تاسعا .تنظيم الفريق التقني وتثقيفه وتحفيزه
ألف .تدريب املوظفني اإلداريني وموظفي التسويق عىل استيعاب قيمة بناء محفظة من الرباءات
باء .تدريب العلماء/التقنيني عىل استيعاب األشياء التي تكون أهال للرباءة
ومن يكون رشيك املخرتع ،وكيفية إعداد كشف االخرتاع
جيم .إنشاء لجنة داخلية الستعراض الرباءات تُعنى باستعراض الكشف الدوري
عن االخرتاعات وتويص بما له أهلية الرباءة
دال .برامج تحفيز املبدعني من أجل تشجيعهم عىل االخرتاع والكشف
هاء .األخالقيات املهنية

5

89
89
90
92
92
92
95
98
99
100
100
100
101
101
103
104
107
108
111
113
113
116
117
118
119
121
121
123
124
124
125

املرفق ألف .تعليمات بشأن البحث يف قواعد بيانات الرباءات

128

املرفق باء .نموذج استمارة خاصة باملبدعني للكشف عن اخرتاعهم

130

مرسد املصطلحات

133

6

أوال .امللكية الفكرية  -مقدمة
امللكية الفكرية هي التسمية التي تنعت بها الرباءات والعالمات التجارية وحقوق املؤلف والرسوم الصناعية وأنواع أخرى من امللكية
غري امللموسة التي تنشأ عن إبداعات الفكر وليس لها أي شكل مادي بمعناه الواسع.
امللكية
عقارية
شخصية
رأسمالية
فكرية

نشاط إنشاء القيمة
منتج
استثمار
تحسني
بيع
إيجار أو ترخيص

نتائج
عائدات/أرباح
تحسني فرص
العمل
تثمني
وفاء بالحاجيات

وعلى غرار جمي�ع أنواع امللكية ،فامللكية الفكرية ِمل ٌك يُدر دخالً عىل صاحبه .ولهذا الس�بب ،تُعترب امللكية الفكرية رصيدا .وهي يف
الغالب ثمرة اس�تثمار يرمي إىل الحصول عىل عائدات من نوع أو آخر .وتختلف امللكية الفكرية عن أنواع امللكيات األخرى بأنها ال
تأخذ شكال ماديا ،وتنشأ بفضل ذكاء اإلنسان وإبداعه وخياله.
وثم�ة أن�واع مختلفة من امللكية الفكرية لكل واحدة منها قوانينها الفريدة الخاصة بها .وتنقس�م امللكي�ة الفكرية أحيانا إىل فئتني
عامتين هما فئ�ة “امللكية الصناعية” وفئة “حق املؤلف” .وتشير امللكي�ة الصناعية إىل األرصدة التي تُخرتع أساس�ا ً دعما لتقدم
التكنولوجيا والصناعة والتجارة من قبيل الرباءات (االخرتاعات) ،والرسوم الصناعية والعالمات التجارية وعالمات الخدمة واألرسار
التجارية واملؤرشات الجغرافية للمنشأ .1وهذه أكثر أشكال امللكية الفكرية شيوعا:
البراءات :الرباءة وثيقة قانونية تمنح حاملها حقا حرصيا ملراقبة اس�تخدام اخرتاعه حس�ب ما تن�ص عليه مطالبات الرباءة ضمن
نطاق ووقت محددين وذلك بمنع الغري ،بني جملة أمور ،من تصنيع أو استعمال أو بيع االخرتاع من دون ترصيح .وعىل سبيل املثال،
يمكن منح براءة عن بطارية تُخزن الطاقة الشمسية بفعالية إىل ما النهاية ودون أي ترسب ،أو لقاح مضاد للمالريا أو مُركب جديد
يسمح بتحويل أشواك السمك إىل سماد زراعي.
الرسوم الصناعية :تسمح حماية الرسوم الصناعية ملالكها بمراقبة استغالل األشكال التزيينية املرتبطة باملنتجات من قبيل سيارة
سبورتس ( )Sportsجديدة أنيقة الشكل ،أو صندوق بالستيكي متميز لنوع معني من الحواسيب أو شكل قنينة مرشوب غازي.
العالمات التجارية :تس�مح العالمة التجارية ملالكها بتأكيد منشأ س�لعه للجمهور .وتتضمن بعض أمثلة العالمات التجارية أسماء
مميزة ملنتجات مثل ناندو  ®Nando’sأو كوكاكوال  Coca Colaأو شعا ًرا مثل رمز مرسيدس بينتس ® Mercedes Benzالثالثي.
عالمات الخدمة :عالمة الخدمة نوع من العالمات التجارية التي تس�مح ملالكها بالتأكد من منش�أ خدمة يستفيد منها الجمهور مثل
خدمة “تشيكس فور تو” .®Cheques for Two
حق املؤلف :يشري حق املؤلف إىل العبارات األصلية وإىل “املصنفات” .ويُسمى الشخص الذي ينشئ مصنفا محميا مؤ ِّلفا .وتتضمن
املصنفات املحمية ما ييل :اللوحات والصور واملوسيقى والرقصات واألشعار والروايات وغريها .وإضافة إىل ذلك ،ينطبق حق املؤلف
عىل بعض األمور التقنية التي تنطوي عىل عنرص أصيل مثل برامج الحاسوب واملواصفات التقنية والوثائق ذات الصلة.

 1تنص املادة  )2(1من اتفاقية باريس لحماية امللكية الصناعية (قانون ستوكهولم )1967 ،عىل ما ييل« :تشمل حماية امللكية الصناعية براءات االخرتاع ونماذج املنفعة
والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات الصناعية أو التجارية وعالمات الخدمة واالسم التجاري وبيانات املصدر أو تسميات املنشأ وكذلك قمع املنافسة غري املرشوعة».
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ويكمن أحد الفروق بني حقوق املؤلف وامللكية الصناعية يف أن حقوق املؤلف ال تحتاج عموما تس�جيال لدى س�لطة حكومية كرشط
لحمايته�ا ضد االس�تعمال غري املصرح به .أما حقوق امللكية الصناعي�ة يف املقابل ،فيتعني الحصول عىل هذه الحقوق وتس�جيلها
رصاحة لدى هيئة حكومية قبل أن يُعرتف بها وتُصبح نافذة .يمكن ألي شخص نظريا أن يحرر طلب براءة أو عالمة تجارية لكن
األشخاص املهنيني يف واقع األمر ،بمن فيهم املحامني (محامو براءات االخرتاع) واملهنيني التقنيني املعروفني باسم “وكالء الرباءات”
أو “منهدسو الرباءات” ،هم الذين يحررون طلبات الرباءة ويودعونها لدى الهيئات الحكومية نظرا لكون هذه الطلبات معقدة تقنيا
وإجرائيا.

يعالج هذا الدليل موضوع الرباءات وكيف يمكن طلبها وتس�جيلها .ويرمي هذا الدليل أيضا إىل مس�اعدة القارئ عىل الخروج بفهم
ع�ام عن امله�ارات الرضورية لتحرير طلب ب�راءة وإيداعه وكيفية التعامل م�ع هيئات الرباءة من أجل قبول طلب�ا من هذا القبيل
وإصدار براءة بش�أنه .وملا كانت القوانني واملمارس�ات املحلية/الوطنية تختلف اختالفا كبريا ،فإنه يتعني عىل القارئ اس�تعراض
واس�تيعاب الشروط الخاصة الت�ي تتطلبها األنظمة القانوني�ة التي تخص وكيله .تجدر اإلش�ارة إىل أننا نس�تخدم يف هذا الدليل
مصطلح «وكيل الرباءة» أحيانا؛ بيد أننا ال نس�تخدم هذا املصطلح بمعناه التقني الذي تصدق بموجبه الهيئات الوطنية عىل املهني
املعن�ي بتمثي�ل املبدعني ضمن ظروف محددة ،ولكننا نس�تخدم هذا املصطلح باألحرى ضمن إطار معن�اه العام الذي يتضمن أي
شخص يحرر طلب براءة (بمن فيهم املبدعون ومحرضو الرباءات ووكالء الرباءات ومحامو براءات االخرتاع).

أمور أساسية إضافية بشأن الرباءات
بالجدة وتنطوي عىل نش�اط ابت�كاري ولها تطبيق صناعي .2وينبغي أن تكون الرباءة
تمُن�ح براءات حماية لالخرتاعات التي تتميز ِ
ع�ن اخرتاع يعم�ل أو كما ي رَّ
ُعب عن ذلك يف بعض البلدان بالقول :يتعني أن يكون االخرتاع “قابال للتحقيق” .ومن هذا املنطلق ،فإنه
ال يمكن منح براءة ملفهوم ذكي غري قادر عىل العمل حاليا (مثل آلة تحديد الوقت) .وتختلف البلدان يف مناهجها للتعبري عن املعايري
الخاص�ة بالبراءات .فعىل س�بيل املثال ،يتعني أن تكون الرباءة ذات طبيعة تقنية .ومع ذل�ك ،ال تتفق جميع الواليات القضائية عىل
تعريف موحد ملا هو “تقني” وما هو غري ذلك.
وتمت�د م�دة صالحية الرباءة عموما على مدى عرشين عاما من تاريخ إي�داع طلبها .وتعطي مالكها حق من�ع الغري من تصنيع أو
اس�تخدام أو عرض االخرتاع املحمي للبيع أو بيعه أو اس�ترياده إىل البلد حيث مُنحت الرباءة .وبتعبري آخر ،تمنح الرباءة حق ملكية
يسمح ملالكها بتحديد من ليس له الحق يف االنتفاع باالخرتاع املحمي .وكل شخص يصنع أو يستخدم أو يستورد أو يعرض االخرتاع
املحمي للبيع أو يبيعه وال يملك الرباءة أو لم يرخص له مالك الرباءة بذلك يس�مى “املتعدي” .ويمكن رفع دعوى ضد املتعدي أمام
املحكمة إلجباره عىل وقف تعديه ودفع تعويضات للمالك.
والبراءات حق�وق “إقليمية” حيث ينحرص تأثريها يف البل�دان التي ُقدمت فيها طلبات براءة ومُنحته�ا واليشء آخر .ولكل بلد حق
سيادي لقبول طلبات الرباءة أو رفضها .ويف بعض الحاالت مثلما هو الحال يف املكتب األوروبي للرباءات ،تعتمد مجموعة من البلدان
بموجب معاهدات فحصا مشتركا لطلبات الرباءات .واتفقت بل�دان أخرى بموجب معاهدات عىل قبول الرباءات التي تمنحها بلدان
أخرى .3فعىل س�بيل املثال ،تقبل بعض املستعمرات الربيطانية السابقة بالرباءات التي يوافق عليها مكتب اململكة املتحدة للرباءات،
واملكتب األوروبي للرباءات أو كليهما عندما يشار إىل اململكة املتحدة بلدا بالتحديد يف الطلب املقدم إىل املكتب األوروبي للرباءات.
وي�رد أدن�اه نموذج ب�راءة منحه املكت�ب األوروبي للبراءات يف  29س�بتمرب  2005البراءة  .EP 1 242 397 B1وتحمل الرباءة
عنوان “منش�طات ترانس أوليفين�ك غلوكوكين�ازي” ( .)Trans Olefinic Glucokinase Activatorsوعىل الرغم من أن الطلب
 2يوجد هذا التعريف يف املادة  1.27من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة (تريبس) .ويفضل بعض البلدان استخدام مصطلح «بديهي» عوض
«نشاط صناعي» ويستبدل مصطلح «مفيد» بمصطلح «تطبيق صناعي» .وترتادف هذه املصطلحات غري أنها تختلف عن بعضها بعضا كما سنناقش ذلك الحقا.
 3تختلف اإلجراءات يف دقتها حسب كل حالة ،فقد يحتاج مقدم الطلب التخاذ بعض الخطوات اإلجرائية بينما ال يزال طلبه األصيل معلقا .وعندما يختار عميل وكيل الرباءة
سلك هذا املسلك للحصول عىل حماية لرباءته ،فيتعني عىل وكيل الرباءة أن يفهم يف وقت مبكر من عملية الطلب الخطوات اإلجرائية املطلوبة.
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أودع ل�دى املكتب األوروبي للرباءات عرب معاهدة التعاون بش�أن الرباءات ،إال أن الطلب س�عى للحصول على تاريخ إيداع األولوية
بموج�ب اتفاقي�ة باريس للطلب األمريكي املؤقت رق�م  170,783 /60الذي أودع يف  15ديس�مرب  .1999وبهذه الطريقة ،يكون
تاريخ التقنية الصناعية الس�ابقة مقابل هذه الرباءة هو  15ديس�مرب  .1999وتضمن طلب معاهدة التعاون بش�أن الرباءات رقم
 WO2001/044216لالخرتاع الذي يمثله طلب الرباءة امللخص التايل:
الربوبيوناميدات الرتانسوليفينيكية  2.3املستبدلة ثنائيا للربوييوناميدات املتعدد األروم أو بروبيوناميد اليوريدو
بصيغتها طاء) ،حيث عملية االس�تبدال عىل املس�توى  2تمثل مجموعة الفينيل املس�تبدل ،وتستبدل نواة حلقية
هذه الربوبيوناميدات عىل املستوى  ،3حيث تحتوي عىل منشطات الغلوكوكيناز التي تزيد يف إفراز األنسولني عند
معالجة مرض السكري من النوع الثاني.
وتشري ديباجة املطلب املستقل الرئييس لدى املكتب األوروبي للرباءات إىل ما ييل“ :مر َّكب اختري من مجموعة تتكون من صيغة األميد
األوليفينيكي ( ”...)olefinic amideوتُظهر بعد ذلك رسما كيميائيا يتبعه وصف مفصل للغاية للمر َّكب الجديد.

دليل الويبو لتحرير الرباءات
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املصطلحات األساسية الواردة يف الفصل األول:
>> براءة >> ،ملكية صناعية >> ،عالمة تجارية >> ،عالمة خدمة >> ،مدة الرباءة >> ،اخرتاع،
>> رصيدِ >> ،جدة >> ،منفعة >> ،قابل التحقيق >> ،إقليمي >> ،تعدِ.

اخترب نفسك:

.1

ما هي امللكية الفكرية؟

.2

ملاذا تعترب امللكية الفكرية رصيدا؟

.3

ما الفرق بني امللكية الصناعية وامللكية الفكرية؟

.4

هل يمكن حماية شفرة برامج الحاسوب بحق املؤلف؟

.5

كم تدوم الحماية التي تقدمها الرباءة عموما؟

.6

ينبغي أن تكون الرباءة جدية ومفيدة وغري بديهية :صحيح أم خطأ؟

.7

تمنح الرباءة مالكها حق منع الغري من تصنيع أو استخدام أو بيع االخرتاع الوارد يف مطالبات الرباءة :صحيح أم
خطأ؟

.8

ارسد مثاال عن كل نوع من أنواع امللكية الفكرية التي تراها يف الغرفة التي توجد فيها اآلن.

.9

عندما تمنح براءة يف بلد ما ،فإنها باقي بلدان العالم تعرتف بها :صحيح أم خطأ؟

.10

يستطيع أي شخص تحرير طلبات الرباءة لكن من األفضل أن ترتك مهمة تحريرها لشخص يستوعب هذه األمور:
صحيح أم خطأ؟

دليل الويبو لتحرير الرباءات
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ثانيا .الرباءات
ألف .نظرة مستفيضة عن الرباءات
البراءة ق�رار باالحتكار املح�دود تمنحه حكومة ما الخرتاع ما .وقد كانت الحكومات يف الس�ابق تمنح براءات ألي س�لعة أو خدمة
تقريب�ا ،س�واء أكانت اخرتاعا أم ال .وعىل س�بيل املثال ،كان املل�ك يمنح براءة امللح ألحد حلفائه املوثوق به�م .أما يف الوقت الراهن،
فقد قلصت الحكومات نطاق الرباءات وحرصتها عىل حماية االخرتاعات ال غري .وقد أنش�أت جمهورية البندقية أوىل أنظمة الرباءات
للعرص الحديث ،وحددت عمر الرباءة يف البداية يف  14عاما ،وهي ضعف املدة املتوسطة للتدريب عىل مهنة .ومُددت هذه املدة الحقا
إىل  17عاما بعد منح الرباءة .أما يف الوقت الراهن ،فقد حددت مدة أغلب الرباءات تقريبا يف  20عاما من تاريخ إيداع الطلب.
 .1ما هي الرباءة؟
تمَنح الرباءة مالكها عموما حق االستئثار بمراقبة من يصنع أو يستخدم أو يبيع أو يعرض للبيع أو يستورد أي منتج أو تكنولوجيا
محمية بموجب مطالبات الرباءة .ومطالبات الرباءة مجموعة من الجمل ،تظهر عادة يف نهاية نص الرباءة وتصف االخرتاع موضوع
الحماي�ة .وم�ن أج�ل الحصول عىل براءة ،يتعني أن تشير مطالب�ات الرباءة إىل أن االخترا َع جدي ومفيد وغري بديهي قياس�ا عىل
“التقنية الصناعية الس�ابقة” .ومصطلح التقنية الصناعية الس�ابقة مصطلح تقني يشير عموما إىل جمي�ع املعارف واالخرتاعات
العامة املوجودة قبل إيداع طلب الرباءة.

أغلب الرباءات يف الوقت الراهن تنتجها “أنظمة الفحوص املوضوعية” حيث يستعرض فاحص الرباءات الذي توظفه الحكومة طلب
البراءة اس�تعراضا دقيقا .ويقارن فاحص الرباءات بني جملة أمور أخرى تقنية صناعية س�ابقة للطل�ب املعلق بمطالبات الطلب،
وذلك بغرض تحديد ما إذا كان االخرتاع ينطوي عىل سبق قانوني كاف قياسا عىل تقنية صناعية سابقة .وال يزال القليل من البلدان
يحافظ عىل “أنظمة تسجيل” يستلم بموجبها مودع الطلب براءة عند الوفاء ببعض الرشوط الشكلية دون الحاجة ألن يخضع طلب
براءته لفحص مفصل .ويف مثل هذه األنظمة ،وما لم يُطعن يف الرباءة أمام املحكمة يف وقت الحق ،فإنه ال يُنظر يف مسألة ما إذا كانت
الرباءة باطلة بسبب تقنية صناعية سابقة.

 4تس�تثني املادة  11من اتفاقية باريس مثال القاعدة العامة املتعلقة بالكش�ف عن االخرتاع للجمهور .ويتعني عىل وكيل الرباءة اس�تيعاب اإلجراءات الخاصة والرشوط
املوضوعية يف جميع الواليات القضائية التي تهم عميله.

ملحوظة مفيدة:

ويتعين أن تف�ي الرباءة أيضا بمتطلب�ات قانونية أخرى مثل مواعيد زمني�ة محددة ترتبط بالفرتات التي ع�رض خاللها االخرتاع
على الجمه�ور ،إن كان ق�د عرض فعال ،قبل إيداع طلب براءت�ه .وعموما ،ال تُمنح الرباءة إذا كان االختراع قد عُ رض عىل الجمهور
قب�ل إيداع طلب بش�أن براءته ،باس�تثناء أي مهلة يكون معمول بها .ويف بعض البلدان مثل الوالي�ات املتحدة ،ثمة مهلة عام واحد
يمك�ن خالله�ا إي�داع طلب الرباءة؛ ويف أغلبي�ة البلدان األخرى ،فقد يُرفض طل�ب الرباءة ملجرد عرض االختراع عىل الجمهور قبل
تقدي�م طل�ب براءة بش�أنه .4ويف بعض واليات االختص�اص ،ال يمكن الحصول عىل البراءة الخرتاع يتناىف مع “النظ�ام العام” أو
“غير أخالقي” .فاالخرتاع�ات التي ترتبط بجهاز
يساعد عىل استنشاق مادة مخدرة (غليون األفيون
يتعين تقديم طلب الرباءة قبل الكش�ف عن أي من نتائ�ج البحث الهامة
الت�ي من ش�أنها أن تفيض إىل تصني�ع منتج معتبر أو تكنولوجيا قيمة.
مثال) لن تُمنح براءتها ألسباب أخالقية .ومع ذلك،
ويسري هذا التحذير خاصة عىل مؤسس�ات البح�وث ،ولو أنه من املمكن
فقد يتعلق األمر يف بعض األحيان بمس�ألة ش�كل
تس�هيل عملية نرش البحوث األكاديمية اس�تنادا إىل إج�راء ترصيح النرش
مطل�ب الرباءة أكثر من كون�ه محظورا باملرة .وال
الذي يس�تعرض االقرتاحات املقدمة للمجالت املحكمة واملؤتمرات من أجل
تعتم�د جميع الواليات القضائي�ة نفس التعاريف
الحصول عىل براءة الجدة.
بشأن قضايا األخالق حيث إن بعضها ال يستند يف
قوانينه الخاصة بالرباءات إىل األخالق.
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وتعتبر البراءة صالحة بعد منحها ،وما ل�م ينجح أحد بالطعن فيها أم�ام املحكمة أو أمام مكتب الرباءات املعن�ي .وتُعترب الرباءة
باطلة عندما تُرفض أو تُلغى عندما يكون االخرتاع غري جدي (التقنية الصناعية السابقة) أو ألسباب أخرى .وأغلب أنظمة الرباءات
عبر العال�م يعترب الرباءات صالحة ،ويتعني بالتايل تقديم دليل قانون�ي عىل غري ذلك .وهذا األمر ينطبق حقيقة عىل أنظمة الفحص
حيث يوجد مس�ؤول حكومي محايد يس�تعرض طلب الرباءة والتقنية الصناعية الس�ابقة قبل منح الرباءة .وتعرتف قوانني الرباءة
عرب العالم بحماية الرباءات ملختلف أنواع االخرتاعات .ويرمي الكثري منها أساسا إىل إتاحة معاملة موحدة لجميع االخرتاعات بغض
النظر عن نوع االخرتاع .فعندما يتحدث املرء عن الرباءات فإنه يعني عادة “براءات االخرتاع” التي تعرف أحيانا “براءات املنفعة”.
وتحم�ي ه�ذه الرباءات اآلالت والعمليات والرتكيب�ات الكيميائية وأنواع أخرى من االخرتاعات التي تع�د معتربة ألنها مفيدة .وأغلب
محتويات هذا الدليل يرتبط برباءات االخرتاع أو براءات املنفعة.
يتيح بعض البلدان أيضا صكوكا قانونية للرباءات أو ما شابهها تخص أنواعا أخرى من االخرتاعات .فعىل سبيل املثال ،يحمي بعض
البلدان الرس�وم باعتبارها “براءات رس�وم ونماذج” (يف الواليات املتحدة مثال) .بينما تحمي بلدان أخرى الرس�وم بموجب أنظمة
تس�جيل الرس�وم والنماذج الصناعية (بلجيكا مثال) .ويف كال الحالتني ،تنحرص الحماية عىل رس�م التزيني الجدي واألصيل للمنتج
الصناعي وليس عىل وظيفته.
وتختلف أحيانا مدة حماية براءة الرسوم والنماذج عن تلك التي ترسي عىل براءة املنفعة .ففي الواليات املتحدة حُ ددت مدة حماية براءة
املنفعة يف  20عاما من أول تاريخ إيداع طلب مقدمه ،يف حني حُ ددت مدة حماية الرسوم والنماذج يف  14عاما من تاريخ منح الرباءة.
وتشبه براءات الرسوم والنماذج عادة براءات العالمات التجارية وبراءات املنفعة .فقد ينتج أحد الصانعني مثال إنا َء قهوة بشكل فريد،
فيرتتب عن طلب براءة املنفعة إلناء القهوة هذا ،علما أنه قد يحتوي وقد ال يحتوي يف حد ذاته عىل عنارص مبتكرة .لكن ،ربما يس�عى
الصانع إىل حماية الش�كل الفريد إلنائه ،وربما يكون يف واقع األمر عىل علم بأن الجمهور ال يفرق بني ش�كل إناء القهوة الذي صنعه
واسم رشكته .وتبعا لذلك ،قد يصبح قادرا عىل منع صانعني غريه من تقليد األشكال الفريدة التي منحت حمايتها إلنائه بكل حرية.
وال يحتاج طالب الرباءة االختيار بني إيداع براءة املنفعة والس�عي إىل الحصول عىل حماية تصميم فريد .وربما س�عى طالب الرباءة
إىل حماية العنارص االبتكارية لرباءته وتصاميمها .وإذا افرتضنا مثال أن الصانع املذكور أعاله قد طور شكال إلنائه يستند إىل بحوثه
بش�أن فقدان الحرارة .عندها فقط يس�تطيع أن يودع طلب براءة املنفعة لحماية اخرتاعه ذي الصلة بمنع فقدان الحرارة يف أواني
القهوة ،وأن يودع يف الوقت نفسه طلب براءة رسوم ونماذج يف شكلها الفريد.
يمن�ح بعض البلدان الحماية لالخرتاعات بواس�طة “تس�جيالت نموذج املنفعة” التي تُع َرف أيضا باس�م “البراءات الصغرية” أو
“ابتكارات املنفعة” .وعادة ما تكون رشوط تسجيل نماذج املنفعة أقل رصامة من املطلوب للحصول عىل براءة االخرتاع .وعىل عكس
ذلك ،تكون الحماية املمنوحة لنموذج املنفعة يف الغالب أقل وزنا من تلك املمنوحة لرباءة االخرتاع.
وعمليا ،تخص حماية نماذج املنفعة عادة االخرتاعات التي تسمح بإضافات تدريجية قد ال تفي بها معايري براءات االخرتاعات مثل
ع�دم قدرة طلب الرباءة عىل أن يثبت أن الرباءة نش�اط ابتكاري .وتكون مدة الحماي�ة لنماذج املنفعة أقرص بكثري من تلك املمنوحة
للبراءات .وال يفح�ص بعض مكاتب البراءات طلبات نم�وذج املنفعة فحصا دقيقا قبل تس�جيلها .وبطبيعة الح�ال يظل الطابع
الحقيقي للرباءة املمنوحة محل شك إىل أن ينشب نزاع بني مالك الرباءة وطرف آخر .وينحرص الحصول عىل حماية لنموذج املنفعة
يف بعض البلدان عىل بعض حقول التكنولوجيا وعىل املنتجات دون العمليات.
وعلى غرار ذل�ك ،يمنح بعض البل�دان حماية براءات للنبات�ات التي تُنتَج بطريقة معين�ة .5وباملثل ،ففي الوالي�ات املتحدة يمكن
الحص�ول على براءات النبات عن “أي نوع من النب�ات يكون مختلفا وجديدا ،بما يف ذلك الطفري�ات املزروعة واألصناف الطفرية
واألصناف الهجينة والبذور املستكش�فة حديثا وأصناف أخرى والنباتات املس�تولدة أنبوبيا أو النباتات املكتشفة من دون زراعة”.
والكثري من البلدان ال تسمح بحماية النباتات بغض النظر عن طريقة تكاثرها.
 5فعىل سبيل املثال ،تتضمن «النباتات املستولدة ال تزاوجيا» التي تحميها قوانني الواليات املتحدة نباتات مستولدة بوسائل أخرى غري البذور مثل جذور اإلزدراع ،الرتقيد،
التطعيم ،التطعيم الربعمي ،أو التطعيم باإلدناء.
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 .2ما هو موضوع الرباءة؟
يشري موضوع الرباءة إىل ما يمكن حمايته .ففي بعض البلدان يمكن حماية أي اخرتاع تقريبا .ويف بلدان أخرى ،ثمة تعاريف أكثر
رصامة بشأن موضوعات حماية الرباءات .ويف الحالتني ،يمكن حماية أصناف مختلفة كثرية طاملا أنها جدية ومفيدة وغري بديهية.6
لق إذن نظرة عىل براءة ممنوحة أخرى :الرباءة رقم  6,434,955التي أصدرتها الواليات املتحدة يف  20أغس�طس  2002وتحمل
لن ُ ِ
عن�وان “مربد كهرومتزازي :دورة تربيد مصغرة لها تطبيقات من اإللكرتوني�ات الدقيقة عىل تكنولوجيا تكييف الهواء التقليدية”.
وفيما ييل ملخص هذه الرباءة:
مربد جدي دائري ومصغر يجمع بشكل تكافيل بني الرشف وأجهزة التربيد الكهروحرارية .وأدخل جميع الدورات
يف بعض�ه بعضا لتجاوز ضعف فعالية كل دورة عىل حدة .ويس�تند هذا املبرد الكهرومتزازي إىل تكنولوجيات
موج�ودة ال غري .ويس�تطيع تحقيق كثافة تربيد عالية بفعالي�ة مرتفعة يف حني ال يتضمن أي أجزاء متحركة وال
يحت�وي على مواد غري مرضة .والعمليات املادية املتحكمة لها أساس�ا آثار عىل الس�طح ع�وض الداخل أو أنها
تنط�وي على تدفق إلكرتوني عوض تدفق الس�وائل .وعدم التأثر بالرتاكم له تطبيق�ات واعدة يف مجاالت تتنوع
بدءا بتربيد الحواسيب الشخصية واألجهزة اإللكرتونية الدقيقة األخرى وانتهاء باملحركات وتكييف هواء املباني.
ويف حين أن فاح�ص الرباءة املكلف بمراجعة ه�ذا الطلب قد منحه الحماية يف آخر املطاف ،إال أنه اس�تعرض  15قطعة من تقنية
صناعية س�ابقة واس�تند إىل قطعتين اثنتني لرفض مطالبات الطل�ب يف صيغته األصلية .وكان للرباءة الت�ي صدرت  19مطلبا يف
مجموعتني ،تتكون املجموعة األوىل من  11مطلب جهاز وتتبعها مجموعة ثانية من سبع مطالبات املنهج.

 6تنص الحاشية  5من املادة  1.27من اتفاق تريبس أن «مفيد» و «غري بديهي» مرادفان ملصطلحي «تطبيق صناعي» و»نشاط ابتكاري» .بيد أن املصطلحني ليسا
مرتادفني تماما.
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ومن املفيد استعراض بعض فئات املوضوعات التي تشرتك يف الرباءة لكي تتصدى املناقشة الالحقة مختلف أنواع املوضوعات األهل
بحماية الرباءة.
أ .اآلالت امليكانيكية واملنتجات الصناعية
تحم�ي قوانني البراءات اآلالت امليكانيكية واملنتج�ات الصناعية .وهذه هي االخرتاع�ات التقليدية التي يُعنى قان�ون الرباءات بها.
فالتقنية الصناعية الس�ابقة املتوافرة للجمهور يف هذه امليادين ترجع إىل عصور بداية ظهور هذه التقنية .وعىل س�بيل املثال ،فقد
يفاجأ مقدم طلب براءة مزالق الهوكي يف الوقت الراهن أن فاحص طلبه اكتش�ف أن براءة صدرت يف س�تينيات القرن التاسع عرش
تظهر أن اخرتاعه يقرأ من تقنية صناعية س�ابقة .وتجدر اإلش�ارة يف هذا الس�ياق إىل أننا عندما نقول إن الطلب “يقرأ من” تقنية
صناعية سابقة ،فإننا نعني بذلك أن ثمة تقنية صناعية سابقة تخص مطالبات طلب الرباءة هذا.
ب .العمليات/املناهج
تُعن�ى البراءات بالعمليات واملناهج .ويرتب�ط الكثري من العمليات واملناه�ج أصال بجهاز مادي ملموس .ومال�ك الرباءة غري مقيد
باس�تخدام نوع واحد من املطالبات من أجل حماية اخرتاعه ،لكن ينبغي أن يتضمن طلبه مطالبات اآللة واملنهج معا .ولهذا ،فإنه
يمكن للمخرتع أن يطلب براءة اخرتاع آللته الجديدة التي تصفي ،وتنقي مستخرجات النباتات إضافة إىل منهجها للتصفية.
ج .الرتكيبات/املركبات الكيميائية
قد يس�عى املخرتع�ون إىل حماية ب�راءة تركيبات كيميائية من قبيل تلك التي تنش�أ يف قط�اع املنتجات الصيدالني�ة والتكنولوجيا
األحيائية واملواد العلمية والبيرتوكيماويات .ومن املحتمل أيضا أن تكون قد صدرت منذ فرتة طويلة براءة األس�بريين وهي تركيبة
كيميائي�ة لتخفي�ف أوجاع الرأس .وتُعترب الرباءات التي تُعنى باملنتج�ات الصيدالنية من بني أكثر الرباءات الفردية ربحية .وملا كان
من الواجب إيداع طلب الرباءة قبل الكشف عنها للجمهور ،وملا كان من الواجب اختبار األدوية الجديدة اختبارا صارما ،فإن رشكات
املنتجات الصيدالنية عادة ما تودع الكثري من الطلبات بش�أن أنواع مختلفة من األدوية وهي ال تزال يف مراحل مبكرة من االختبار.
ويرتتب عن ذلك أن يُس�تغنى عن الكثري من هذه الطلبات قبل إصدار براءات تحميها ألن الصانع اس�تنتج يف فرتة الحقة أن الدواء
ليس فعاال أو أنه خطري .كما يتضمن الكثري من قوانني الرباءات عرب العالم موادا تحظر حماية براءات ترتبط بعالج الجسم البرشي.
وقد يحتاج هذا األمر تركيزا خاصا عند تحرير مطالبات منتجات صيدالنية معروفة تكون لها اس�تخدامات جديدة ومناهج لعالج
حاالت مرض مختلفة بمُركبات جديدة.
د .الجزيئات املكرسة والجزيئات املعزولة
يُس�مح يف الكثير من البلدان (مثل الوالي�ات املتحدة ومجموع أوروبا تقريبا ) بتقديم طلب لبراءة الجزيئات املعزولة التي ُ
صنفت
حسب وظيفتها وفائدتها املحتملة.
ه .الجسيمات الجينية/الرتاتبات الجينية
يتي�ح بعض البلدان حماية براءات الجس�يمات الجيني�ة .وعندما تكون هذه االخرتاعات أهال للحماي�ة فإنها تضفي غرضا وظيفيا
عىل الرتاتبات الجينية  .ومن جهة ثانية ،ال يعترب تراتب الحمض النووي بمفرده من دون إش�ارة إىل وظيفته اخرتاعا أهال للحماية.
ويف الحاالت التي يُس�تخدم فيها تراتب جيني أو تراتب جيني جزئي إلنتاج بروتني أو جزء من بروتني ،فإنه من الرضوري تحديد
الربوتني أو جزء الربوتني قيد اإلنتاج ،وما هي الوظيفية التي يؤديها هذا الربوتني أو جزء منه.
وتوجد مسألة أهلية براءة املواد الجينية محل نقاش؛ كما ال تُعترب هذه املواد يف بعض البلدان موضوعا أهال بالحماية؛ وترفض هذه
البلدان منح براءة للرتاتبات الجينية معتربة إياها جزءا من الطبيعة.
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و .برامج الحاسوب
دار الكثري من النقاش بشأن مدى رضورة حماية برامج الحاسوب .فقد سنت بلدان عدة قواعد مختلفة يف هذا الصدد .ففي بعض
البلدان مثال ،تعترب برامج الحاسوب الجديدة واملفيدة نظاما أو منهجا أو آلة تمكن من تحقيق هدف ما ،وهي بذلك أهل بالحماية.
ويمك�ن أن يك�ون الربنامج الحاس�وبي أيضا أهال بالحماية لكونه ي�ؤدي بفضل تعليماته وظائف مفي�دة بطريقة جديدة (يجعل
معالجة البيانات أكثر فعالية ورسعة مثال) .ويفرتض هذا الدليل أن الربنامج الحاسوبي أهل بالحماية لكن خوارزمياته أو معادالته
الرياضية ليسا أهال بذلك.
ز .الرتقيات
أغلب الرباءات اخرتاعات تكون يف حد ذاتها ترقيات الخرتاعات سابقة .لكن مصطلح “براءة ترقية” مصطلح يشري إىل براءة جديدة
له�ا أثر أفضل أو معزز مقارنة بالرباءة التي س�بقتها .فمثال ،يملك املخرتع ألف براءة آلة تُس�تخدم مل�لء قارورات األدوية .بعدها
يحص�ل املخترع باء عىل براءة عن آلة م�لء تمثل ترقية لجهاز املخرتع ألف .وقد يكون اخرتاع ب�اء مثال قادرا عىل ملء القارورات
تكون أرسع وبانهمار أقل حس�ب منهج جديد .وعىل الرغم من أن املخرتع باء يملك براءة عىل أس�اس جهاز ترقية ،فإنه قد يكون
ق�ادرا على تنفي�ذ براءته من دون قب�ول املخرتع ألف ألنه اخرتاع يف ملك ه�ذا األخري .وعادة ما يتفاوض بش�أن طلب القبول بغية
الحص�ول على ترخيص يعرتف بموجبه املخرتع ألف واملخرتع باء باملزايا التجارية/املالية التي ينطوي عليها تعاونهما  -ويتوقف
التوصل يف آخر املطاف إىل اتفاق بشأن الرتخيص ،وتحديد الطرف الذي يدفع أعىل سعر عىل مهارات كل طرف يف التفاوض ،وكذا
السمات الفريدة لظروف كل منهما.
 .3ملاذا تكتيس الرباءات كل هذه األهمية؟
البراءات أرص�دة تجارية معتربة .وامللكي�ة الفكرية أحيانا إحدى العنارص األكثر تكلفة التي تدخ�ل يف تكوين الكثري من املنتجات.
فمجموع�ة خبراء الصور املتحركة  )MPEG-2( 2مثال هي معي�ار تقني لتكنولوجيا الفيديو ملنتجات اس�تهالكية متنوعة .وتبلغ
إتاوات ترخيص هذه التقنية عن كل جهاز أرشطة الفيديو الرقمية  2.50دوالر أمريكي ،وهي الرسوم التي وافقت رشكات صناعة
ه�ذه األجهزة دفعه�ا لكي تكون أجهزتها موائمة لهذا املعي�ار .وإضافة إىل ذلك ،ترخص مجموعات م�ن مالكي الرباءات براءاتهم
املرتبط�ة بتكنولوجي�ا أرشطة الفيديو الرقمية كل عىل حدة .وتبلغ إتاواتها مجتمعة ما قدره  8.50دوالرا أمريكيا .وبهذه الطريقة،
تبل�غ إتاوات ترخيص امللكية الفكرية املرتبطة بأرشط�ة الفيديو الرقمية ما يقارب  11دوالرا أمريكيا .ومن هنا ،فإن جهاز أرشطة
الفيديو الرقمية الذي يباع بالتقسيط بمبلغ  44دوالرا أمريكيا يرتبط ربع سعره تقريبا بامللكية الفكرية.
وقد يكون إلحدى الرشكات س�بق طرح منتج يف الس�وق لكن منافس�يها ق�د يتداركون األمر بدورهم وينجح�ون يف تصنيع املنتج
وتسويقه بعد فرتة وجيزة .كما يستطيع منافس واحد عىل األقل الحقا معرفة كيفية تصنيع نفس املنتج األصيل بتكلفة أرخص .وما
لم تستطع الرشكة التي كان لها سبق طرح املنتج الحصول عىل حقوق امللكية الفكرية ،فإنها قد تكتشف الحقا أن عائداتها تقلصت
بعد أن دخل العبون أكرب حلبة الس�وق .ويمكن للرشكة من خالل توظيف حقوق ملكيتها الفكرية منع اآلخرين من تصنيع املنتج،
كما يمكنها االستفادة من عائدات ترخيصها املنتج وتحقق أرباحا ال بأس بها قياسا عىل ما ستجنيه إن هي باعت املنتج بنفسها.
أ .مصدر للعائدات
مخرتع واحد يحصل عىل براءة ملنتج رائد ويس�تفيد فيما بع�د من إتاوات ترخيص
يتمث�ل النم�وذج التقليدي الس�تغالل الرباءة يف
ِ
براءته لآلخرين ،أو اس�تغاللها لبناء صناعة حول املنتج املحمي (مثل رشكة بيل ()Bellوالهاتف) .وال يزال هذا األمر قائما بالرغم
من أن الرباءة التي تعود ملخرتع واحد والتي تدر أرباحا طائلة قد أصبحت نادرة إىل حد ما .فقد أصبح من املعتاد اآلن أن تستطيع
رشكة ناجحة وذات موارد إنفاذ حقوق براءتها ضد الغري .وبينما تس�تطيع الرشكات الصغرية دون ش�ك أن تجني عائدات معتربة
من ترخيص حقوق براءتها ،إال أن الكثري من الرشكات يجني عائدات ضخمة من ترخيص محفظة براءاتها (مثل رشكة آي بي إيم
( )IBMالتي تستلم  2مليار دوالر أمريكي تقريبا يف السنة من عائدات تراخيصها).
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وعموما ،ينبغي أن تكون تطلعات املخرتع واقعية (متواضعة) بشأن الدخل الذي قد يجنيه من ترخيص براءته حيث ال توجد بداية
سوق لتداول حقوق الرباءات ،ولو أنه أجري بعض البحوث إلنشاء سوق عىل غرار سوق السلع لتداول الرباءات ،لكن هذه السوق لم
يشتد عودها بعد .وثانيا ،يوجد عدد من الرباءات اليوم أكثر بكثري مقارنة باملايض .ففي الوقت الحارض ،قد يجد رجل األعمال نفسه
أمام مئات الرباءات املرتابطة فيما بينها ،فيس�تعيص عليه تحديد الرتخيص الذي يحتاجه أصال بس�بب تعقد األمور .ثم ثالثا ،أصبح
فض النزاعات الخاصة بالرباءات باهظ التكاليف عرب العالم ،والكثري من مالكي الرباءات ال يستطيعون بكل بساطة إنفاذ حقوقهم
ضد املتعدين .ولهذا ،ينبغي لوكيل الرباءة إدراك أن إنفاذ الرباءات واستغاللها ليس من األمور السهلة يف بعض الحاالت .فهذا األمر
وإن كان غري مستحيل ،إال أنه يتوقف عىل السياق العام يف الكثري من األحيان.
ب .الفائدة التسويقية
ينطوي الكثري من قوانني الرباءات عىل رضورة وضع عالمة تشير إىل أن املنتج محمي برباءة .فبعض املنتجات ،خصوصا املعدنية،
يوضع عليها ختم برقم الرباءة .ويرمي رشط وسم العالمة إىل تنبيه الجمهور (منافسو الصانع مثال) إىل أن تقليد املنتج ممنوع ألنه
محمي برباءة .وبمرور الوقت ،اكتش�ف الكثري من الرشكات أن وس�م العالمة أداة تسويقية فعالة بني عموم الجمهور .وقد اعتادت
الشركات نرش بيان�ات صحفية ودعائية تُع ِّرف بـ “تكنولوجيته�ا املحمية” .ويذهب بعض الرشكات إىل ح�د إتاحة معلومات عن
محفظات براءاتها ضمن نرشاتها االس�تثمارية .ويش�جع قانون الرباءات مالكي الرباءات عىل التعريف بمحفظات براءاتهم ألن هذا
التوجه ينسجم تماما مع ما يجنونه من فوائد تسويقية.
ج .سهم املساومة
تتعدى استخدامات الرباءات مجرد الحصول عىل إنذار قضائي ضد املنافسني وتحقيق السبق أمامهم وجمع إتاوات ترخيص الرباءات.
فالكثري من الرشكات ومؤسسات البحوث يوظف محفظات براءاته أداة لتحقيق سبق تنافيس أو اسرتاتيجي .فعىل سبيل املثال ،يمكن
ملالك براءات توظيف براءاته للحصول عىل ترخيص لرباءة أحد منافسيه يرى أن فيها منفعة لرشكته .ويمكن ملالك براءة آخر توظيف
مواط�ن القوة يف محفظ�ة براءاته إلقناع منافس بأن من فائدة رشكتيهما تبادل ترخيص براءتيهما والتخلص من إمكانية اندالع نزاع
بينهما (الذي يمكن أن يرض بمصالح منافس ثالث قد يجد نفسه عاجزا عن ترخيص محفظة براءات أي من الطرفني).
د .مراقبة/تأثري الصناعة
يكمن أول اس�تخدام مبارش للرباءة يف قدرة مالكها عىل الحصول عىل إنذار قضائي ضد تعدي منافس يصنع أو يس�تخدم أو يبيع
أو يس�تورد منتج�ا أو خدمة تنطوي عليها مطالبات الرباءة .ويف بع�ض الظروف ،تمَ نح “الرباءة املانعة” مالكها القدرة عىل مراقبة
صنعت�ه ،أو عملي�ات تصنيع منتجه املحمي .وبطبيعة الحال ،ليس أغلب مطالبات الرباءات واس�عا بما يكفي ملراقبة تصنيع جميع
املنتجات يف أية فئة من املنتجات (براءة تشمل جميع الحواسيب مثال) .وبطريقة مماثلة ،يمكن أن تنطوي محفظة براءات بالكامل
أحيانا ،أي مجموعة براءات من حقل واحد ،عىل أهمية بالغة بحيث تؤثر تأثريا هائال عىل القطاع بأرسه.
وقد تشرتط قوانني املنافسة يف بعض البلدان أن يقبل مالك الرباءة املانعة برتخيص براءته للغري برشوط معقولة .ويف بلدان أخرى،
يمكن أن تحد قوانني املنافس�ة من قدرة مالك الرباءة من اس�تخدامها ملراقبة بيع منتجات ال ترتبط برباءته .وال يس�مح نطاق هذا
الدليل الستعراض تفاصيل قوانني املنافسة ومكافحة االحتكار.
ه .االستخدامات الدفاعية
يتك�رر مصطلح “الحماي�ة الدفاعية” بني وكالء الرباءات .وينطوي ه�ذا املصطلح عىل ثالثة معان .أوله�ا أن الرباءة (أو الرباءات)
تُس�تخدم “للدف�اع” عن منتج ترى الرشكة أنه أكثر منتجاتها قدرة عىل منع منافس�يها من تقلي�ده .وثانيها أن الرباءات توظف لـ
“الدفاع” عن الرشكة عموما ضد دعاوى املنافسني بالتعدي عىل براءاتهم .وثالثها هو أن الجملة تعكس واقع برنامج غري مناسب أو
ينقصه التمويل .وينبغي ملودع الطلب أن ينتبه إىل أن برنامج حماية هجومي أكثر تكلفة يف واقع األمر من برنامج حماية دفاعي.
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يملك بعض الرشكات براءات مربحة للغاية ال ترغب يف ترخيصها أو تقايض مقابل مايل عنها أبدا .وتوظف هذه الرشكات براءاتها يف
املقابل بغية الدفاع عن مراقبة منتجات املنافسني ومنعهم من تقليد السمات التنافسية األساسية لرباءتهم املحمية .ثم إن بيع منتج
غالب�ا م�ا يدر عىل صاحبه أرباحا تفوق ما قد يتقاضاه عن ترخيص ملكيته الفكرية التي تعد رضورية لتصنيع املنتج .والكثري من
مالكي الرباءات الذين يصنعون منتجاتهم أيضا يوظفون براءاتهم إلجبار منافسيهم إما عىل الخروج من السوق أو استلهام تصميم
براءاتهم ( إذ يأمل هؤالء أن يكون املنتج املستلهم من نوعية أقل).
وللبراءات أيض�ا تطبيق محتمل نوعا ما يف الدفاع عن الرشكة نفس�ها ضد دعاوى التعدي عىل الرباءة التي قد يرفعها منافس�وها.
فعندما تلجأ رشكة ما إىل االس�تخدام الدفاعي ،فإنها تأمل أن تش�كل براءاتها درعا ضد املنافسني مالكي الرباءات ودفعهم إىل الكف
ع�ن مالحق�ة الرشكة بتهمة التعدي ،خوفا من أن هذه الرشكة سترفع بدورها دعوى مضادة ضدهم بتهم�ة التعدي عىل براءاتها.
فالرباءات “سيوف” وليست “دروعا” ،بمعنى أن الرباءة ال تمنح مالكها حق تصنيع منتج محمي .فالرباءة تمنح حقا سالبا ملالكها
لتحدي�د م�ن ال يحق ل�ه تصنيع االخرتاع املحمي .وم�ع ذلك ،يمكن أن تتيح ب�راءة أو مجموعة براءات درعا واقي�ا ملالك براءة ضد
منافسيه .ولنفرتض أن الرشكة ألف تملك  5000براءة ترتبط بمنتجات يف حقل سني ،ولنفرتض أن املنافسني الثالثة األشد قوة يملك
كل واحد منهم  1500براءة يف نفس الحقل .يمكن عندها ملنافيس الرشكة ألف رفع دعوى ضدها لتحقيق هدف تجاري معني ،ولو
أنه من املحتمل جدا أن يتواروا عن ذلك بس�بب خوفهم من أن الرشكة ألف سترفع بدورها دعوى تعد مضادة ضدهم ،مستعينة يف
ذلك بمحفظتها األكرب من الرباءات .وتتوقف مسألة ما إذا كانت رشكة ما ستستفيد إىل حد ما من ملكيتها لعدد أكرب من الرباءات يف
القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه ،ومن مميزاتها التقنية واسرتاتيجيتها التجارية .وال ينبغي عادة للرشكة الحصول عىل براءات يف
غياب هدف تجاري يستند إليه .ولالستزادة يف هذا املوضوع ،يمكن الرجوع إىل املناقشة الكاملة بشأن اسرتاتيجية الحماية الدفاعية
والهجومية التي ترد يف الفصل الثامن.
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املصطلحات األساسية الواردة يف هذا الجزء:
>> تقنية صناعية سابقة >> ،مالك الرباءة >> ،تبادل الرتخيص“ >> ،براءة مانعة” >> ،مصدر عائدات،
>> أهلية الرباءة.

اخترب نفسك:

.1

ما هي التقنية الصناعية السابقة؟

.2

يف الوقت الراهن ،ما هي مدة أو عمر الرباءة يف أغلب البلدان؟

.3
.4

مطالبات الرباءة مجموعة من الجمل تظهر عادة يف نهاية نص الرباءة وتصف االخرتاع بالتفصيل .صحيح أم خطأ؟
ما الفرق بني “أنظمة الفحص” و“أنظمة التسجيل” لطلب براءة؟

.5

ما نوع الرباءة التي توظف عموما لحماية العمليات أو الرتكيبات الكيميائية؟ أ) براءات املنفعة ،ب) براءات التصميم
أو ج) براءات النباتات؟

.6

يمكن أن يتضمن طلب الرباءة مطالبات اآللة واملنهج (العملية) معا .صحيح أم خطأ؟

.7

أعط أربعة أسباب عن أهمية الرباءات.

.8

ما هي “الرباءة املانعة” وما سبب أهميتها؟
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باء.

املتطلبات القانونية ألهلية الحماية

يتيح الفصل األول بعض الحقائق األساس�ية بش�أن الرباءات .ويوسع هذا الجزء نطاق ما جاء يف املقدمة من خالل إتاحة املزيد من
التفاصي�ل لفه�م قوانني الرباءات ومتطلباتها .فلكي يصبح االخرتاع محميا ،يتعني أن يس�تويف طلب حمايته متطلبات عدة .ويمكن
الجدة والفائدة (تطبيق صناعي) ،وعدم البداهة (النشاط البتكاري) .وعالوة عىل ذلك ،ال يمكن
تصنيف هذه املتطلبات عموما حسب ِ
حماية اخرتاع ما إال إذا كان منسجما مع إحدى فئات القوانني موضوع االخرتاع املحمي بموجب قوانني وطنية .كما توجد متطلبات
قانونية أخرى مثل رضورة إتاحة الكشف املمَ ِّكن.
 .1الجدية
تُعتبر الج�دة أحد أكثر متطلبات أهلية الحماية أهمية .فهي تقع يف صلب نظام الرباءات .ويجب أن يكون االخرتاع جديا ،أو بعبارة
أخ�رى ،ال يج�ب أن يكون الجمهور قد اس�تخدم االخرتاع أو اطلع عليه الغري .ويقيض أغلب البل�دان بأن يكون االخرتاع جديدا عند
إيداع طلب براءة بشأنه ،يف حني يقيض البعض اآلخر ،مثل الواليات املتحدة ،بأن يكون االخرتاع جديدا عند وقت إنشائه .وأي براءة
س�ابقة أو منش�ور س�ابق لنفس االخرتاع يقضيان عىل عنرص الجدة (أي يمنعان إصدار براءة أو يبطلها الحقا) .وإذا كان االخرتاع
غري جديد ،فال يمنح براءة بكل بس�اطة .ويف حني أن الجدة متطلب أس�ايس ألهلية الحماية ،إال أن معايريها تختلف من بلد إىل آخر.
ولهذا السبب ،ال ينبغي إغفال أن الجدة ال تعني الطفرة النوعية ،إذ أن األشياء الصغرية يمكن أن تنطوي عىل أمور جديدة ومفيدة.
يأخ�ذ الكثير من البل�دان بمتطلب “الجدة املطلقة” .ويمكن الق�ول يف هذا الصدد بأن متطلب الجدة املطلق�ة مثل متطلب “الجدة
العاملية” ،بمعنى أن اإلبالغ يف أي مكان من العالم يمثل تقنية صناعية سابقة تصلح لتوظفيها ضد طلبات الرباءة .وإضافة إىل ذلك،
يمكن أن يشكل نشاط مالك االخرتاع تقنية صناعية سابقة .وتبعا لذلك ،يتعني عىل مودع الطلب إيداع طلب براءته قبل الكشف عن
اخرتاعه للجمهور .وعىل س�بيل املثال ،يمكن أن يقيض نرش املخرتع لنتائج بحثه قبل إيداع طلب براءة عىل عنرص الجدة .ويف أغلب
البلدان ،من ش�أن الكش�ف عن نتائج بحث جديدة ومفيدة (عندما يتعلق األمر باإلفصاح عن اخرتاع ما) أن يلغي إمكانية الحصول
على ب�راءة لالخرتاع عند طلبها الحقا .ويف بلدان أخرى مثل الواليات املتحدة ،يمكن أن يفي مودع الطلب بمتطلب الجدة وذلك بملء
طل�ب براءة يف ظرف مهلة عام واحد بعد الكش�ف عن االخرتاع للجمهور ،أو طرح�ه للبيع أول مرة .وتحمي فرتة املهلة هذه من أن
املخرتع اخرتاعه بنفسه تقنية صناعية سابقة تقيض عىل طلبه الحماية لفرتة محدودة (عاما واحدا من تاريخ الكشف
يصبح كشف
ِ
يف ح�ال الواليات املتحدة مثال) .وبطبيعة الحال ،فكش�ف املخرتع اخرتاعه وإيداع طلب حماية بش�أنه الحق�ا يف بلد يأخذ باملهلة ال
يعني أن طلبا مماثال يف بلد آخر ال يأخذ باملهلة سيحظى بالقبول .وملا كانت األنشطة التي ينطوي عليها الكشف للجمهور والتقنية
الصناعية السابقة يتنوعان من بلد إىل آخر ،فيتعني عىل وكيل الرباءة مراجعة القوانني املعمول بها واستيعابها.
مثال:
يقدم املخرتع ألف الذي يقيم يف الواليات املتحدة ورقة يف البلد سني يف  30أبريل  .2004ويرجع بعدها إىل الواليات املتحدة وينشغل
بأعم�ال أخ�رى .يف نوفمبر  ،2004يتذكر املخرتع ألف أن�ه ينبغي إيداع طلب حماي�ة الخرتاعه ،فيرسع للقاء وكي�ل براءته قصد
استشارته.
فه�ل ف�ات األوان لكي يحصل عىل حماية لرباءته؟ الجواب عىل هذا الس�ؤال هو ال يف الواليات املتحدة ،وذلك ألن هذا البلد يتيح مهلة
عام واحد .وقد مىض أقل من عام منذ الكش�ف األول ،وال يزال عنرص الجدة قائما .لكن يف أغلب البلدان األخرى التي تأخذ بمتطلب
الجدة املطلقة (أي أنها ال تأخذ باملهلة) أو تأخذ بمهلة أقل من ستة أشهر ،فإن إبالغ املخرتع ألف باخرتاعه للجمهور يجعل اخرتاعه
غري أهل للرباءة يف البلدان التي تأخذ بمتطلب الجدة املطلقة.
وبالنس�بة ملتابعة الرباءات ،يُع َرف انعدام الجدة أيضا بمُس�مى “االس�ترشاف” .فإذا وردت إشارة اس�ترشافية مثل مقال يف إحدى
املجالت التقنية املحكمة ،أو إذا احتوت براءة س�ابقة جميع قيود أو س�مات االخرتاع موضوع طلب الحماية ،فإنه يقال بأن اإلشارة
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استرشفت االخرتاع يف شكله كطلب حماية .ويرد رشح إضايف لهذا املفهوم يف املثال الوارد أدناه .وتُظهر إشارة تقنية صناعية سابقة
كرس�يا ل�ه مقعد وأربعة أرجل ويمكن صنعه من الخش�ب أو املع�دن .ولنفرتض أن املخرتع ألف ابتكر كرس�يا متأرجحا له مقعد
وأربعة أرجل مصنوعة من الخش�ب؛ ولنفرتض أيضا أن مطالبات املخرتع املعلقة ال تشير س�وى إىل مقعد وأربعة أرجل ،وال تشري
إىل الجزء الذي يسمح بتأرجح الكريس.
هل تسترشف إشارة التقنية الصناعية السابقة هذا االخرتاع؟ نعم ،ألن من املمكن استجالء جميع قيود االخرتاع املطالب به يف إشارة
التقنية الصناعية الس�ابقة .فاإلش�ارة تس�ترشف االخرتاع املطالب به .وال يعني هذا أن من غري املمكن تعديل املطالبات لتشير إىل
االخرتاع الذي يتحاىش التقنية الصناعية الس�ابقة ،بإضافة جزء التأرجح إىل املطالبات ،وإنما يعني أنه ينبغي لوكيل الرباءة تعديل
صياغة نص مطالبه الراهن.
وينبغي االنتباه أيضا إىل أنه لكي تس�ترشف إش�ارة واحدة اخرتاعا ما ،يتعني أن تتوافر جميع القيود يف تلك اإلش�ارة الواحدة .وال
يجوز لفاحص الرباءة تركيب إش�ارات متعددة للقول بأن مجموعة اإلش�ارات تس�ترشف االخرتاع .غري أنه يمكن تجميع العديد من
اإلشارات إلظهار أن االخرتاع بديهي وغري أهل للرباءة ،كما ستجري مناقشة ذلك بشأن النشاط غري البديهي واالبتكاري يف هذا الجزء
الحقا.
 .2التطبيقات النفعية/الصناعية
يتعني عىل االخرتاع أن يكون مفيدا لكي يصبح أهال للحماية .ويس�مى هذا يف لغة الرباءات “منفعة” يف بعض الواليات القضائية أو
“تطبيق�ا صناعي�ا” يف واليات قضائية أخرى .7وهذان املصطلحان مرتادفان لكنهما ليس�ا مثيالن .كما أن الرباءة ال تمنح ما لم يؤد
االختراع وظيفته املذكورة .ويرمي إىل التربير التاريخي ملتطلب املنفعة إىل ضمان اس�تفادة املجتمع أوال قبل أن يمنح حق حرصي
لصاح�ب الطل�ب أو املخرتع .وتراعي قوانني الرباءات يف بعض البلدان الجوان�ب األخالقية أيضا ،إذ ترفض منح حماية لالخرتاعات
التي تنطوي عىل أنشطة مرضة.
ال يحتاج االخرتاع إظهار تفوق عىل املنتجات أو العمليات املوجودة لكي يفي بمتطلب املنفعة .فعادة ال تشترط املنفعة س�وى أداء
االخرتاع الوظائف املذكورة ،ويحقق نتائج نفعية دنيا .وقد يُطلب إىل مودع الطلب يف بعض الواليات القضائية أن يُظهر أن اخرتاعه
يف�ي بمتطل�ب التطبيق الصناعي ،وهو مفهوم يعني املنفعة كما جاء أعلاه .كما أن لبعض الواليات القضائية األخرى منظور أكثر
ضيقا وتركيزا فيما يرتبط بمكان إيداع طلب حماية االخرتاع ،الفاعلون التجاريون مقارنة باملستهلكني النهائيني مثال.
ويمكن يف بعض الحاالت الوفاء باملتطلب الصناعي للرباءة من خالل جعل املطالبات متجانس�ة مع ش�كل معني .فعىل سبيل املثال،
لنفرتض أن فاحص براءة ما وجد أن جهازا يعطي نصائح بشأن املوضة لكن ليس له تطبيق صناعي طبقا لقوانني البلد .فقد يرى
وكي�ل الرباءة يف ه�ذه الحالة أن من املمكن إيجاد تطبيق صناعي بإعادة صياغة املطالبات من زاوية مختلفة ،وتقديم االخرتاع مثال
كجهاز للحفاظ عىل مستويات الجرد يف مخزن للمالبس .وسيجري مناقشة املواصفات اإلضافية للتطبيق الصناعي الحقا يف الجزء
سني من الفصل السابع.
وال يحتاج االخرتاع عادة ألن يُظهر قدرته عىل البقاء تجاريا لكي يفي بمتطلب املنفعة أو التطبيق الصناعي .ولنفرتض عىل س�بيل
املثال أن مخرتعا اكتشف أن معدن البالتني له خاصية فريدة تمكن من منع املاء من التجمد والتحول إىل ثلج ليكتشف بعدها أن من
املمكن تطبيق هذه الخاصة عىل صناعة الس�باكة من خالل عملية مبتكرة ترص أنابيب املياه بمعدن البالتينوم ملنعها من االنفجار
يف طق�س البرد القارص .وعىل الرغم من أنه ربما كان تطبيق االخرتاع عمليا باهظ التكاليف ،إال أن اس�تخدام البالتينوم يف أنابيب
املياه يفي بمتطلب املنفعة.

 7تعترب املادة  27.1من اتفاقية تريبس هذين املصطلحني مثيلني ،لكنهما ال يعنيان نفس اليشء.
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ملحوظة مفيدة:

ويتعني يف بعض البلدان أن يكون االخرتاع رشعيا أو أخالقيا أو ال يخالف السياس�ات العامة .ويس�هل الوفاء بهذا املطلب بالنس�بة
لألجهزة والعمليات امليكانيكية ،لكنه يضع أحيانا مش�اكل بالنس�بة للرتكيبات واملركبات الكيميائية .ففي مجال علوم الحياة مثال،
يمك�ن أن يكتش�ف مخرتع ما مركبا جديدا أو عملية جديدة لتصنيع مركب دون أن يج�د له غرضا عمليا معينا لتطبيقه .وقد رأت
املحاكم يف بعض البلدان أن ثمة منفعة كافية إذا ترتبت عن مركب كيميائي آثار داخل مخترب الحيوانات من قبيل تقليص الورم عند
فرئان املخترب ،أو كان وسيطا إلنتاج مركبات أخرى
لها منفعة معروفة .وعىل غرار املركبات والعمليات
يتعني عىل وكيل الرباءة التس�اؤل عن احتمال أهلية الحماية ألن “املنفعة”
الكيميائية ،يصع�ب أحيانا الوفاء بمتطلب املنفعة
س�ؤال هام .وعند استعراض نتائج البحث والتفكر والتدبر يف ما إذا كانت
بالنسبة لالخرتاعات يف حقل التكنولوجيا األحيائية.
أهال للحماية ،يمكن وضع السؤال التايل عىل املخرتع“ :هل تعتقد أن النتائج
فعىل س�بيل املثال ،ربما اس�تطاع أح�د املخرتعني
مفي�دة؟” فإذا كانت مفيدة لحل مش�كلة عملية ولو كانت صغرية ،عندها
عزل ش�ذرات من الحمض الن�ووي لكنه لن يكون
يتعين اتخاذ خطوات لتحديد م�ا إذا كانت قادرة عىل الوف�اء باملتطلبات
ق�ادرا عىل الوفاء بمتطلب املنفع�ة ما لم يُظهر أن
األخرى للرباءة.
لهذه الشذرات استخداما مناسبا.
 .3النشاط غري البديهي/االبتكاري
يُعترب النشاط غري البديهي املتطلب الثالث ألهلية الحماية .ويشار إىل هذا املتطلب يف بعض البلدان بـ”النشاط االبتكاري” .ويتطلب
النش�اط غري البديهي بأال يكون االخرتاع بديهيا بالنس�بة إلحدى املهارات العادية “يف الصنعة” (الحقل العلمي/التقني لالخرتاع).
والبداهة تعني ببساطة أن اليشء غري أهل للحماية عندما يستطيع أي شخص ذي مهارة متوسطة يف الحقل العلمي/التقني املعني
تجميع أجزاء مختلفة من معلومات معروفة ويتوصل بواسطتها إىل نفس النتيجة .وتختلف فرتة النشاطني البديهي واالبتكاري عرب
الواليات القضائية ،لكنهما عادة ما يكونا إما يف وقت إيداع الطلب أو يف وقت االخرتاع.
ك�م يختلف النش�اط البديهي عن الجدة بمعنى أنه م�ن املمكن أن يكون االخرتاع بديهيا عىل الرغم من أنه لم يكش�ف عن االخرتاع
تحديدا يف التقنية الصناعية الس�ابقة .أو بعبارة أخرى ،قد يرى فاحص الرباءة أن االخرتاع نش�اط بديهي من خالل دمج منشورات
عديدة تُظهر كل واحدة منها جزءا من االخرتاع بأكمله عىل الرغم أن االخرتاع جدي (غري مسترشف يف مرجع واحد مثال) .إن الهدف
وراء متطلب النش�اط غري البديهي هو نفس�ه الذي يوجد وراء متطلب الجدة ،أي أنه ال ينبغي منح الرباءة إال إذا كان االخرتاع يمثل
تطورا مهما مقارنة بتقنية صناعية سابقة.
مثال:
ألغ�ت إح�دى املحاكم براءة دواء فوس�اماك ( )Fosamaxلعالج ترق�ق العظام (الذي يتناول مرة يف األس�بوع) تنتجه رشكة مريك
( )Merckألنه كانت ثمة تقنية صناعية سابقة جعلت االخرتاع نشاطا بديهيا .وقبل أن تودع رشكة مريك طلبها للحماية بعام واحد،
نُرش مقاالن عن موضوع ترقق العظام يف مجلة صيدالنية محكمة .واقرتح هاذان املقاالن تناول جرعة واحدة من البيسفوس�فانات
( )Bisphosphonateأس�بوعيا ع�وض جرعة واحدة يوميا للعالج من هذا الداء .وقد س�اعد تناول جرعة أس�بوعيا عىل التخفيف
من مضاعفات عىل املعدة واملصارين التي س�ببها تناول أقراص الدواء يوميا .عندها حاولت رشكة مريك حماية براءة جرعة الدواء
األسبوعية هذه التي تمثل الجرعة اليومية سبع مرات .ومنذ أن كشف املقاالن أعاله مفهوم الجرعة األسبوعية ،ظهر أن براءتها باطلة
ألنها “نشاط بديهي” عىل ضوء تقنية صناعية سابقة.
ومن املرجح أن يراعي فاحص الرباءة ثالثة أمور عندما ينظر يف مسألة النشاط غري البديهي ،وذلك كما ييل:
.1
.2
.3

نطاق مراجع التقنية الصناعية السابقة ومحتوياتها؛
االختالفات بني التقنية الصناعية السابقة ومطالبات الرباءة؛
مستوى شخص بمهارات صناعية عادية يف الصنعة.
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وعندما ينظر فاحص الرباءة يف نطاق ومراجع التقنية الصناعية السابقة ومحتوياتها ،فإنه يف الواقع يبحث باألساس عن التقنية الصناعية
السابقة يف نفس حقل االخرتاع ،األمر الذي أن الفاحص ال يبحث عادة يف حقول الصنعة التي ال ترتبط باالخرتاع موضوع الفحص.
ويتطلب التمييز بني التقنية الصناعية الس�ابقة واالخرتاع املطلوب حمايته مقارنة التقنية الصناعية الس�ابقة باالخرتاع املطالب به
مقارنة دقيقة الستجالء أوجه الشبه واالختالف التامة بني االثنني .وباملثل ،إذا كان االخرتاع املطالب به والتقنية الصناعية السابقة ال
يكشفان منهجا أو عملية إنجاز يشء ما ،يقارن فاحص الرباءة مختلف خطوات املناهج لتحديد ما إذا كانت مختلفة .وإذا تعلق األمر
باخرتاع مركب كيميائي ذي بنية معينة ،فإن فاحص الرباءة يقارن البنية الكيميائية بمركبات أخرى يف التقنية الصناعية الس�ابقة
بغية تحديد كيف تختلف عنارصها الفردية عن بعضها بعضا .وإذا اكتش�ف فاحص الرباءة أن إش�ارة إىل تقنية صناعية س�ابقة
تكشف بالكامل اخرتاع مودع الطلب (املطالب به) ،فإنه يدرك حينها أن جدية الرباءة ا ُملطالب بها قد بطلت .وإذا اكتشف الفاحص
أن إش�ارة التقنية الصناعية الس�ابقة هذه تكش�ف أغلب ما جاء يف االخرتاع (املطالب به) ،فإنه قد يرى أن مطالبات براءة صاحب
الطلب “بديهية” بالنس�بة إلش�ارة التقنية الصناعية السابقة ،وال سيما إذا اكتشف إش�ارات أخرى للتقنية الصناعية السابقة التي
تكش�ف بالكامل االخرتاع املطالب به عند جمعها يف بعضها بعضا .ويُع َرف “النشاط البديهي” أيضا بـ”غياب النشاط االبتكاري”
يف بعض الواليات القضائية( .انظر الفصل الرابع “متابعة طلبات الرباءات” ملزيد من التفاصيل بشأن آليات رفض املطالبات خالل
متابعة طلبات الرباءة).
وعند تحديد عنرص عدم البداهة ،يقارن فاحص الرباءات االخرتاع املطالبات به بجميع س�مات إش�ارات التقنية الصناعية الس�ابقة
الخاصة به .لكن إذا اس�تثنت إش�ارة التقنية الصناعية السابقة عنرصا من عنارص االخرتاع رصاحة ،فال يجوز توظيف هذه اإلشارة
إلظهار عنرص البداهة .ويسمى هذا “إظهارا بالتوظيف”.
ولنفرتض مثال أن إش�ارة التقنية الصناعية الس�ابقة سني تكش�ف سائال نحاس�يا اليكرتوبالتينيا ( )electroplatingيتكون من
 )1س�ائل األلكلني من س�ولفات النحاس )2 ،أي حمض الكربيتيك من  50-30غراما يف اللرت الواحد (باس�تثناء حمض الكربيتيك)
و )3سائل مائي بي هيتش املحولة ملادة تحتية (  )pH-modifying substrateبكمية كافية لتكييف مادة بي هيتش إىل قيمة من
 3.5إىل .5.0
اكتشف املخرتع ألف اخرتاعا مشابها للسائل النحايس أعاله يتكون من  )1سائل األلكني من سولفات النحاس ،و )2حمض الكربيتيك
من  30-10غراما يف اللرت الواحد ،و  )3س�ائل مائي بي هيتش املحولة ملادة تحتية (  )pH-modifying substrateبكمية كافية
لتكييف مادة بي هيتش إىل قيمة من  3.5إىل .5.0
ويكون االخرتاع يف هذه الحالة قد اس�توىف متطلب عدم البداهة ألن التقنية الصناعية الس�ابقة تشير رصاحة إىل االس�تثناء،أي أنه
يس�تثني حمض الكربيتيك من االخرتاع املطالب به .وتنص إش�ارة التقنية الصناعية الس�ابقة رصاحة إىل أن حمض الكربيتيك لن
يتفاعل ،يف حني أن االخرتاع املطالب به يشري إىل إمكانية استخدام حمض الكربيتيك.
والعنرص الثالث الذي ينبغي مراعاته عند تحديد عدم البداهة هو مس�توى مهارة ش�خص بمهارات عادية يف الصنعة ذات الصلة.
وه�ذا ليس مس�توى مهارة املخرتع بل هو ش�خص افرتايض يُزعم أنه عىل علم بالصنعة املعني�ة .وينبغي أن ينتبه وكيل الرباءة إىل
أن املخترع غالب�ا ما يكون ش�خصا بمهارات “خارقة للعادة” يف مجال تخصصه ،وأنه إذا م�ا نظر إىل عنرص عدم البداهة من هذا
املستوى العايل للمهارات ،فإنه قد يكون من الصعب جدا إظهار أهلية الحماية.
وإضافة إىل العنارص املذكورة آنفا ،ينظر فاحصو الرباءات وكذا املحاكم أحيانا يف العنارص الثانوية عند تقرير مسألة عدم البداهة.
وتنظر هذه العنارص الثانوية يف ما إذا كان االخرتاع يحل مشكلة قائمة منذ فرتة طويلة ،وما إذا كان االخرتاع قد نجح يف ما فشل فيه
الغري ،وما إذا كان قد حقق نجاحا تجاريا .ومن شأن وجود أي من هذه العنارص أن يظهر عدم بداهة االخرتاع املطالب به .ويمكن
القول بطريقة أخرى إن هذه العنارص الثانوية تس�اعد عىل إظهار أنه وإن كان االخرتاع يبدو بديهيا ،إال أنه يف واقع األمر غري ذلك
ألن أطرافا أخرى فش�لت يف محاوالتها حل مش�كلة قائمة منذ وقت بعيد .وإذا حقق االخرتاع نجاحا تجاريا فإن ذلك يعكس إىل حد
ما أنه اخرتاع غري بديهي.
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املصطلحات األساسية الواردة يف هذا الجزء:
>> جدة >> ،عدم بداهة >> ،منفعة >> ،جدة مطلقة >> ،استرشاف >> ،سياسة عامة >> ،استثناء

اخترب نفسك:

.1

ما هي الجدة؟

.2

من شأن نرش نتائج تكنولوجيا أو بحث جديدين أن يقيض عىل الجدة .صحيح أم خطأ؟

.3

“الجدة املطلقة” أن يودع طلبه بعد الكشف عن اخرتاعه للجمهور.
يتعني عىل مقدم طلب براءة يف بلد يأخذ بـمتطلب ِ
صحيح أم خطأ؟

.4

ارسد مثاال إلشارة استرشافية.

.5

ما هي املنفعة؟ ملاذا تُعترب مطلبا ألهلية الرباءة؟

.6

يتعني عىل االخرتاع أن يكون أفضل من املنتجات املوجودة والعمليات القائمة حتى يتماىش مع متطلب املنفعة .صحيح
أم خطأ؟

.7

ملاذا يُنظر أحيانا إىل الوفاء بمتطلب املنفعة أنها مشكلة للمركبات والعمليات الكيميائية؟

.8

ما هو عدم البداهة؟

.9

ما الفرق بني عدم البداهة والجدة؟

.10

عىل خالف االسترشاف ،يمكن جمع إشارات التقنية الصناعية السابقة يف بعضها بعضا للقضاء عىل أهلية الحماية.
وذلك من خالل إظهار أن مطالبات طلب معلق مطالبات بديهية بالنظر إىل التقنية الصناعية السابقة .صحيح أم
خطأ؟
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جيم .استرشاف أهلية الرباءة من خالل بحوث التقنية الصناعية السابقة
 .1ما هي التقنية الصناعية السابقة؟
تشير التقنية الصناعية الس�ابقة إىل معلوم�ات علمية وتقنية موجودة قبل تاري�خ طلب الرباءة الفعيل .وتوج�د التقنية الصناعية
الس�ابقة يف أي وثيقة عامة مثل الرباءات واملنش�ورات التقنية ووثائق املؤتمرات والكتيبات التسويقية واملنتجات واألجهزة واملعدات
والعمليات واملواد .ويُحدد “التاريخ الفعيل” لطلب الرباءة عادة بتاريخ أول إيداع لطلب الرباءة التي يطالب بها الطلب املعلق .فعىل
سبيل املثال ،إذا كان الطلب الحايل جزءا من طلب رئييس أودع يف  6مايو  ،1996فإن التاريخ الفعيل للطلب الحايل هو  6مايو 1996
عىل الرغم من أن الطلب لم يودع إال يف تاريخ الحق.
ويشري بحث التقنية الصناعية السابقة إىل استعراض منظم لهذه التقنية املوجودة يف الوثائق العامة .وتنقسم بحوث التقنية الصناعية
املخرتع قبل إيداع طلب براءته؛ والبحوث املبطلة يف النزاعات التي يجريها
الس�ابقة إىل عدة أنواع :بحوث أهلية الرباءة التي يجريها
ِ
املتهم بالتعدي؛ وبحوث فحص الرباءة التي يجريها الفاحص الحكومي لتحديد ما إذا كان س�يمنح الرباءة أم يرفضها؛ وبحوث آخر
مس�تجدات املعلومات يف املي�دان التقني .ويف جميع الحاالت ،تجري البحوث باس�تخدام أنواع مختلفة من قواع�د البيانات ،وقواعد
بيان�ات البراءات املمنوحة املتوافرة عىل الش�بكة ،وأكرب عدد ممكن م�ن قواعد البيانات بما يف ذلك املراج�ع التقنية .ويضطلع بهذه
البحوث رجال القانون والعلماء والباحثون .وتمنح أطراف نزاعات الرباءات أحيانا مكافآت مقابل إبطال التقنية الصناعية السابقة.
 .2أهمية بحوث التقنية الصناعية السابقة
ال يُطل�ب إىل وكي�ل البراءة أو املخرتع إجراء بحوث يف التقنية الصناعية الس�ابقة .لكن قد ينطوي هذا اإلج�راء عىل مزايا يف بعض
الح�االت حي�ث يمكن من البحث يف أهلية براءة تقنية صناعية س�ابقة قبل إي�داع طلب براءة الختبار م�دى إمكانية الحصول عىل
مطلب يغطي نطاقا واس�عا .ويرمي هذا البحث إىل استكشاف اإلشارات املرتبطة باالخرتاع املطالب به وذلك بغية تقييم مدى أهلية
الرباءة .وثمة آراء مختلفة بشأن مدى نطاق البحث .فالكثري من وكالء ومحاميي الرباءات ال يجري سوى بحث قصري لتحديد التقنية
الصناعية السابقة التي توجد يف متناول الجميع .وعادة ما تكون هذه البحوث رسيعة ورخيصة الثمن ألن عمالء وكالء الرباءات غالبا
ما يتحاش�ون البحوث األوس�ع التي تكلف أكثر .كما يسود االعتقاد غالبا أن املخرتع نفسه له حس ثاقب بالجدة استنادا إىل قراءاته
أدبي�ات حق�ل بحوثه والتواصل مع أقرانه .ويف بعض الحاالت ،ثمة ما يربر بحثا أكثر رصامة قبل االس�تثمار يف طلب براءة أجنبية
باهظ التكاليف .ويف هذا السياق ،يتيح تقديم طلب براءة بموجب معاهدة الويبو للتعاون بشأن الرباءات فرصة استالم تقرير بحث
دويل أعده فاحص محرتف .ويف الكثري من الحاالت ،يمثل بحث تقرير معاهدة التعاون بشأن الرباءات أو عمل رسمي يبدأه أي مكتب
براءة بما يف ذلك املكتب الذي استلم مطلب األولوية .وبهذه الطريقة ،يتيح تقرير بحث معاهدة التعاون بشأن الرباءات لوكيل الرباءة
منظورا ثاقبا يف مرحلة مبكرة (انظر الفصل الثالث للمزيد من الرشوح بشأن معاهدة التعاون بشأن الرباءات).
وتُعتبر بحوث التقنية الصناعية الس�ابقة طريقة جيدة لجمع املعلومات ع�ن التطورات التي طرأت يف حقل من حقول االخرتاعات،
ويمكنها يف بعض األحيان أن تكش�ف للمنافسين االخرتاعات التي تس�تحق الحماية .كما أن من نتائج البحوث أن تش�كل عنرصا
حاسما يف تقرير ما إذا كان من املجدي إيداع طلب الحماية أصال .فإذا كشفت بحوث التقنية الصناعية السابقة إشارات إىل االخرتاع
املطال�ب ب�ه ،ينبغي حينها للمخرتع ووكيل الرباءة النظ�ر يف كيفية “تحايش التقنية الصناعية الس�ابقة” ،وذلك بتحرير مطالبات
تتجاوزها .وإذا اس�تعىص األمر ،فيمكنهما النظر إذا كان تقديم طلب الرباءة مناس�با أصال .ويف بعض الحاالت ،يكش�ف البحث يف
التقنية الصناعية الس�ابقة تلك اإلش�ارات التي تنطوي عىل مش�اكل .ثم إن مجرد استجالء إشارة تشبه االخرتاع ال يعني بالرضورة
أنه ينبغي التخيل عن الطلب املقرتح .فقد تتطلب التقنية الصناعية السابقة يف املقابل “استلهام التصميم” ملعرفة كيف يمكن تغيري
مطالبات الطلب الجديد بغية تحاشيها (انظر الفصل الثامن الخاص باسرتاتيجية الرباءات).
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مثال:
يخ�رج املخترع ألف باخرتاع قلم رص�اص بمصباح .ولنفرتض إذن أنه يف الوقت الذي كان فيه وكي�ل الرباءة يجري بحثه يف أهلية
براءة االخرتاع ،اكتشف أن ثمة براءة ال تزال صالحة يف البلد ألف حيث ثمة مخطط لتصنيع واستخدام وبيع قلم الرصاص .وتتكون
الرباءة من قلم رصاص بمصباح .ويف هذه الحالة ،يلفت البحث يف التقنية الصناعية السابقة نظر املخرتع ألف (ورشكته) إىل وجود
براءة؛ عندها يستطيع املخرتع إما استلهام تصميم الرباءة أو التخيل عن الدخول يف سوق األقالم بمصباح.
 .3كيفية البحث يف التقنية الصناعية السابقة
يمكن للباحث يف التقنية الصناعية الس�ابقة مراجعة املكتبة والقيام ببحوثه مثلما يفعل بالنس�بة ملوضوعات أخرى .ويمكنه أيضا
استعراض الرباءات املوجودة إما عىل الشابكة (عرب قواعد البيانات العامة املنشورة عىل الشابكة) ،أو يف مكتبة براءات عامة.
ويمكن البحث أيضا يف التقنية الصناعية الس�ابقة عىل الش�ابكة بإدخال كلمة أساس�ية أو بحث يف حقل من الحقول عرب محركات
البحث.
)1

البحث بكلمة أساسية :قبل البدء يف البحث الجاري عىل كلمات أساسية ،يُستحسن البدء بتدوين قائمة بالكلمات
الت�ي ستس�تعني بها لوصف اخرتاعك ،ثم تدبر جمي�ع األبعاد املمكنة الخرتاعك ،واخرت الكلمات األساس�ية التي
تصف كل بعد من أبعاده .وتقترص نوعية البحث بالكلمات األساسية إىل حد كبري عىل تناسب الكلمات األساسية
املستخدمة.

)2

البحث بالحقل :يمكن استخدام البحث بالحقل لتحسني نتائج البحث بالكلمة األساسية .وبعد أن ينتهي البحث
بالكلمة األساس�ية ،يمكن االنتقال إىل البحث بالحقل لتضييق نطاق النتائج وحرصها يف الحقل الذي ينتمي إليه
االخرتاع.
 .4أنظمة التصنيف

ال شك أن مكاتب الرباءات عرب العالم تستلم آالف الطلبات التي ينبغي فرزها وتوكيلها إىل فريق مناسب من فاحيص الرباءات .ويتوزع
فاحصو الرباءات عادة ضمن هيكل هرمي بحس�ب نوع التكنولوجيا الواردة يف طلبات الرباءات التي يراجعون .وعىل س�بيل املثال ،قد
تفحص دائرة طلبات براءات كهربائية وتفحص أقسامها يف :أ) أنظمة الطاقة ،ب) اإللكرتونيات الدقيقة ،ج) الدورات املتخصصة .غري
أن هذا التنظيم ال يحل سوى جزء من املشكلة ،إذ أنه يتعني تحويل طلبات الرباءات الفردية إىل األقسام املعنية بفحصها.
وعادة ما تحل مكاتب الرباءات هذه املشكلة باستخدام أنظمة التصنيف .فعندما يصل طلب براءة جديد ،يُراجع برسعة ويُفرز طبقا
لنوع التكنولوجيا التي ينتمي إليها ،ويُحول بعدها إىل فريق الفحص املناسب .ويشبه فرز طلب الرباءات إىل حد كبري فرز الرسائل
يف مركز الربيد .وعملية الفرز هذه قائمة عىل نظام التصنيف.
وباملث�ل ،عندما ين�وي أحد فاحيص الرباءات النظر يف طلب حماية ،فيتعني عليه تصنيف الطل�ب وإجراء بحث يف التقنية الصناعية
الس�ابقة الت�ي تخصه .وثمة نظام دويل للتصني�ف ،كما لبعض البلدان مث�ل الواليات املتحدة أنظمة تصني�ف خاصة بها .وطبقا
للمقايي�س الدولي�ة ،يحمل التصنيف الدويل للرباءات املمنوحة أو املنش�ورة الرمز “ ”51يف حني يظه�ر التصنيف املحيل ،إن وجد،
بالرمز “.8”52
 8للحصول عىل قائمة كاملة بالرموز ،انظر مقاس الويبو إي تي( 9.التوصية بشأن البيانات البيبلوغرافية شهادة حماية إضافية) عىل العنوان:
<>http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-09-01.pdf
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وتعتم�د الويب�و التصنيف ال�دويل للرباءات ومعاه�دة ذات الصلة 9تنتمي إىل تصني�ف املحتويات التقنية لوثائ�ق الرباءات .وتتغري
التصنيفات بني الفينة واألخرى لكن التصنيف الذي يرد يف وثيقة الرباءة عادة ما يكون صالحا يف وقت إصدار الطلب.
ويتكون التصنيف الدويل للرباءات من حرف يشير إىل قس�م التصنيف الدويل للرباءات ،وهو أعىل مستوى من التجريد (مثل الحرف
“ب�اء” لقس�م “تنفيذ العمليات والنقل”) .ويتبع هذا القس�م رقم الدرج�ة والذي يعطي تصنيفا أكرب (مث�ل رقم التصنيف “”60
بالنس�بة “للعرب�ات عموما”) .ويف بعض الح�االت ،ويتبع رقم تصنيف فرعي هذا القس�م وأرقام التصنيف لتوس�يع نطاقه (مثل
“صاد” بالنس�بة لـ”عربات ،معدات العربة ،أجزاء العربة ،نثريات”) .ويتبع هذا الرقم “رقم املجموعة األساس�ية للتصنيف الدويل
للبراءات” (مثل “ ”1بالنس�بة لـ”ترتيبات املش�اهدة البرصية”) .وأخريا ،خط مائل يتبعه رقم يمث�ل املجموعة الفرعية للتصنيف
ال�دويل للبراءات (مثل “ ”10الذي يخص “ترتيبات مرآة العدس�ة األمامي�ة”) .وعليه ،فإن الرمز الكامل حس�ب التصنيف الدويل
للرباءات يف هذا املثال هو .B60R1/10 :وملا كان ضبط االخرتاعات ضمن رمز واحد من التصنيف الدويل للرباءات أمرا مستعصيا،
فإن فاحيص الرباءات غالبا ما يضطرون إىل األخذ بتصنيفات إضافية أو ثانوية من التصنيف الدويل للرباءات خاصة بطلب الرباءة.
ويدي�ر مكت�ب الواليات املتح�دة األمريكية للرباءات والعالم�ات أيضا دليال بتصنيف البراءات ،ويتيح قاعدة بيانات عىل الش�ابكة
للمساعدة عىل تحديد تصنيف االخرتاعات .ويمكن النفاذ إىل النظام عىل العنوان التايل:
<>http://www.uspto.gov/web/patents/classification
وبالبح�ث يف مختل�ف قواعد البيانات املتاح�ة ،يمكن تحديد أن مصيدة الفئران توجد تحت الصنف الفرع�ي  58من الصنف 43
واستنادا إىل مزيد من مميزات املصيدة ،ربما إىل أقسام فرعية أخرى أيضا .وعىل سبيل املثال ،تدخل مصيدة فرئان بباب ينغلق عندما
يقضم الفأر الطعم يف الصنف الفرعي  62من الصنف  43أو “( ”Fishing, Trapping, and Vermin Destroyingالصنف )43
أو ( ”Trap Falling Encaging Memberالصن�ف الفرع�ي  .)62وعند البحث يف معلومات من هذا الصنف والصنف الفرعي يف
قاع�دة بيانات مكتب الواليات املتحدة للرباءات املش�ار إليها أعاله ،واس�تخدام البارامتر “  ”ccl/43/62يتضح أن  16براءة بما
فيها الرباءة األمريكية  4,638,590املعنونة “ ”Humane Animal Trapالتي تظهر رس�ومها آلة يف غاية البساطة لحبس حيوان
صغري.
وعند البحث يف التقنية الصناعية السابقة ،يمكن للباحث إدراج رمز من رموز نظام التصنيف .ومن ثم ،فعوض أن ينحرص بحثه يف
كلمة “فخوخ” ( )trapsالتي يمكن أن تظهر يف اآلالف من طلبات الرباءة ال عالقة لها باملرة بفخوخ الحيوانات ،لكن يمكن للفاحص
يف املقابل إدراج عبارة “ ”trapsيف بحثه إضافة إىل التصنيف “ ”43/62املشار إليه أعاله .ويف بعض األحيان ،يكون عدد الرباءات
املوكلة إىل صنف معني صغريا للغاية إىل درجة أن الباحث يمكنه ببساطة استعراض جميع الرباءات يف الصنف .ومن ثم ،فإنه ينبغي
لوكيل الرباءة إذن أن يكون عىل علم بأن ثمة تشابه طفيف يف الطلبات من شأنه أن يفيض إىل تصنيفات مختلفة بعض اليشء.
 .5أين ينبغي البحث
وتوج�د ع�دة قواعد بيانات جيدة يمكن البحث فيها عن التقنية الصناعية الس�ابقة والحصول عىل نتائج بحوث ش�املة .وتتضمن
قواعد البيانات قواعد بيانات وطنية وأخرى دولية ،وال يحتاج باحث الرباءات بالرضورة ألن يدفع أي رسوم من أجل استخدام قواعد
البيانات هذه ألن أغلبها مجاني ومفتوح للعموم ويمكن للكثريين النفاذ إليه عن طريق الشابكة .ويمكن الرجوع إىل املرفق ألف من
هذا الدليل للحصول عىل مزيد من املعلومات املحددة عن مكان قواعد البيانات وكيف البحث فيها.

 9اتفاقية سرتاسبورغ.
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املصطلحات األساسية الواردة يف هذا الجزء:
>> تقنية صناعية سابقة >> ،بحث أهلية الرباءة >> ،تصميم مستلهم

اخترب نفسك:

.1

ما هو البحث يف أهلية براءة التقنية الصناعية السابقة؟

.2

ارسد ثالثة كيانات /أشخاص يجرون عادة بحوثا يف أهلية براءة التقنية الصناعية السابقة؟

.3

يتعني عليك إجراء بحث يف أهلية براءة التقنية الصناعية السابقة قبل إيداع طلبك؟ صحيح أم خطأ؟

.4

ارسد ثالثة أمثلة حيث يمكن إجراء بحث يف أهلية براءة التقنية الصناعية السابقة؟

.5

تحتوي قاعدة املكتب األوروبي للرباءات براءات من مختلف أرجاء العالم .صحيح أم خطأ؟

.6

يتعني عليك إجراء نفس البحث قبل إيداع طلب براءة مثلما يفعل ذلك الفاحص يف عملية بحث وفحص طلب الرباءة.
صحيح أم خطأ؟

.7

ماذا تفعل لو وجدت تقنية صناعية سابقة ترتبط باالخرتاع الذي تخطط إليداع براءة بشأنه؟
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ثالثا .إعداد طلب الرباءة وإيداعه
يُس�جل طلب الرباءة اتفاقا بني املخرتع واملكتب الحكومي يرتتب عنه إصدار الرباءة .وطبقا لذلك ،يش�به طلب الرباءة يف الكثري من
جوانب�ه العق�د .ومن األهمية بمكان تحرير طلب الرباءة بدقة متناهية ألن ذلك يحدد بش�كل واضح الرشوط التي تلزم مالك الرباءة
والغري .وبهذا املعنى ،يختلف تحرير طلب الرباءة عن كتابة دراسة علمية .وكما أن وثيقة الرباءة تحتوي عىل موضوع تقني ،فإنها
تحمل أيضا جوانب تش�به وثيقة علمية أو تقنية ،ولو أنها ال تحتاج عادة ألن تكون يف مس�توى الرسوم الزرقاء لتصنيع االخرتاعات
املحمية .ويراجع املسؤولون الحكوميون من قبيل فاحيص الرباءات والقضاة والرشكات التجاريني طوال سنوات الرباءات الصادرة.
وتتضمن أجزاء طلب الرباءة عادة معلومات أساسية ،وملخصا ،ووصفا تفصيليا ،ورسوما ونماذج ،ومطالبات ،وخالصة .ومن غري
املحتم�ل أن يح�رر وكيل الرباءة طلب الرباءة بهذا التسلس�ل إذ ينبغي عليه عادة تحرير املطالب�ات أوال ،وذلك ألن املطالبات تقع يف
صلب الرباءة .ويظهر عند قراءة طلب الرباءة أن:
جزء املعلومات األساسية يهيئ املنصة ملا هو آت؛
•
•
•
•

جزء امللخص يعكس املطالبات؛
االستعراض التفصييل والرسوم والنماذج يمكن املطالبات ،وذلك بإتاحة كشف تقني كاف عن االخرتاع؛
املطالبات تحدد نطاق الحماية الحرصية؛
ُ
الخالصة تساعد أساسا باحثي الرباءات لكنها عادة ما تقرأ قراءة رسيعة.

ويرد رشح تفصييل لجميع هذه األجزاء الحقا.

ألف .إعداد طلبات الرباءة
أول سؤال يتعني عىل وكيل الرباءة معرفة الجواب عليه عند استالم طلب بإعداد طلب براءة هو كالتايل :متى ينبغي إيداع هذا الطلب؟

)1
)2
)3

إىل أين يسعى عمييل إىل حماية اخرتاعه؟
هل حدث أي يشء من شأنه أن يعطل قدرة عمييل عىل حماية اخرتاعه يف البلدان
املنشودة؟
مت�ى ينوي عمييل التحرك لكي ال يع ِّرض للخط�ر قدرته عىل حماية اخرتاعه يف
البلدان املنشودة؟

اس�أل دائم�ا العمي�ل
واملخترع مت�ى ينبغ�ي
إي�داع طلب البراءة؛ وال
تس�تند إىل التأويل الذي
ق�د يعطي�ه العمي�ل أو
املخترع للقان�ون ،تأكد
من الحقائق بنفسك.

وحت�ى ل�و لم تكن ثمة حواجز عىل طري�ق وكيل الرباءة ،إال أنه يتعني عليه بذل قصارى جه�وده لالنتهاء من طلب الرباءة يف أقرب
فرصة ممكنة ،حس�ب ما هو متوقع من ش�خص محرتف .وقد يسعى طرف ثالث إىل إيداع طلب بشأن اخرتاع العميل يف أي لحظة،
فيكون وكيل الرباءة املسؤول الرئييس يف عدم حصول عميله عىل براءته .وقد تصبح التقنية الصناعية السابقة متوافرة (نرش مقال
بش�أنها مثلا) وتحول دون طلب العميل لو كان ق�د أودع براءته يف وقت مبكر .وينبغي لوكيل البراءة االنتباه إىل أن ضغط عمله
يعود إىل رضورة التزامه بمواعيد ال يتحكم فيها ،وأنه يتعني عليه تغيري برنامجه الزمني باستمرار للوفاء بما لم يكن يف حسبانه.

ملحوظة مفيدة:

تأخ�ذ جميع قوانني البراءات يف العالم بمتطلبات صارمة تخص موعد إيداع طلب الحماية حس�ب
مختلف الحاالت .وتتنوع هذه الحاالت تنوعا كبريا من حيث أول تاريخ الس�تغالل االخرتاع تجاريا،
وأول تاريخ تصديره ،وأول تاريخ كشفه للجمهور .ومن ثم ،يتعني عىل وكيل الرباءة وضع األسئلة
التالية عىل نفسه:
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مثال:
يتصل املهندس سني بك بصفتك وكيل براءات ليسأل عن كيفية الحصول عىل براءة الخرتاعه يف الواليات املتحدة .عندها تضع عليه
بعض األسئلة األولية ،لكن ضيق الوقت يحول دون إعطائه تفاصيل إضافية فتتفقان عىل مقابلته بعد يومني .وحني تلتقيان ،يسلمك
ملف�ا كبيرا يعرض اخرتاعه بكل تفاصيله .بعدها تحاول جمع معلومات بش�أن العقبات املحتملة على طريق طلب الرباءة ،فتضع
عليه األسئلة التالية:
)1
)2
)3
)4
)5

َ
أطلعت ش�خصا آخر عىل هذا االخرتاع من دون اتفاق عدم اإلفش�اء؟ (اتفاق عدم اإلفش�اء اتفاق رسي ينص
هل
عىل أن األطراف تتفق عىل عدم استخدام أو إبالغ الغري بما دار بينها).
ه�ل باع�ت الرشكة أو حاولت أن تبيع هذا االخرتاع؟ (هذا الحدث يح�ول دون طلب الرباءة يف بعض البلدان مثل
الواليات املتحدة).
َ
نرشت أو نرشت رشكتك أي يشء عن هذا االخرتاع؟
هل
هل أخربت شخصا خارج رشكتك أو مؤسستك بهذا االخرتاع؟
هل عرضت االخرتاع عىل منتدى للجمهور مثل معرض تجاري أو مؤتمر؟

يف بداية األمر يجيب املهندس سني بالنفي عىل جميع أسئلتك حيث ال يدري متى تنوي رشكته بيع االخرتاع .وبما أنك ال ترى أن ثمة أي
سابقة من شأنها أن تمنع طلب الرباءة ،فإنك تستمر يف وضع أسئلتك بشأن اخرتاعه .عند نهاية املقابلة ،يتذكر املهندس سني أن أحد
زمالئه عرض االخرتاع يف لقاء علمي “قبل شهرين تقريبا” .وعندما ترص عىل معرفة تاريخ ذلك الحادث بالضبط ،يرجع املهندس إىل
مفكرته ويهتف قائال“ :تبا له من أمر ،لقد كان ذلك يف ش�هر أكتوبر املايض ،أي س�نة واحدة تقريبا!” .وبما أنك تعلم أنه يجب تقديم
طلب الرباءة قبل س�نة واحدة من أول كش�ف االخرتاع للجمهور ،فإنك تسارع إىل تأكيد تاريخ ذلك بالضبط .وبعد أن يتصل املهندس
بزميله يف العمل ،يؤكد لك بأن ذلك اليوم هو الذكرى األوىل عىل عرض االخرتاع عىل الجمهور ،علما أنه من املستحيل أن تُع َّد طلب براءة
مفصل وكامل بش�أن هذا االخرتاع قبل منتصف الليل .لكن ولحس�ن الحظ ،تكتش�ف أن قانون الواليات املتحدة يقبل طلب الرباءات
املؤقتة .ويف هذه الحالة ،يتعني عليك الكشف عن االخرتاع ،بما أنه ال داع ألن يتضمن االخرتاع مطالبات الرباءة ،علما بأن صالحية الرباءة
املؤقتة تنتهي بعد عام واحد من تاريخ إيداعها حيث تُوظف يف واقع األمر حجزا حتى يودَع طلب براءة منفعة عادي.
وتدرك أيضا أنه ال داع لرصف رسوم قانونية من دون قبول مسبق .عند هذه املرحلة بالذات ،تتصل برئيس الرشكة (نقطة االتصال
املعنية بعمل الرباءة) لرشح ما آلت إليه األمور .فيأذن لك بامليض قدما.
ولحس�ن الحظ أيضا ،عمد املهندس سين إىل تزويدك بكشف جيد عن االخرتاع ووثيقة تقنية ترشح االخرتاع خالل مقابلتكما ،األمر
الذي مكنك من فهم االخرتاع فهما جيدا .وتطلب يف هذه اللحظة إىل املهندس نسخة إلكرتونية من الوثيقة ،وتخرب زمالءك أن ما تبقى
من جدول زمنك لذلك اليوم يحتم عليك بعض التغيريات لكي تتمكن من تحرير طلب الرباءة املؤقتة برسعة .وتقيض بعد ذلك بقية
اليوم يف تحرير أفضل طلب مؤقت يسمح به وقتك الضيق.
وبعد إيداع الطلب ،10تنش�ئ ملفا لطلب الرباءة املؤقتة يحتوي عىل نس�خة من كل الوثائق التي أرس�لتها إىل مكتب الرباءات بما يف
ذلك جميع النماذج ،ونس�خ من أي ش�يك استخدم لدفع الرسوم .ويتضمن امللف أيضا وصل اإليداع الربيدي األصيل من مركز الربيد
يحمل تاريخ اإليداع .ويف حال عدم تسليم مكتب الرباءات طلبك للرباءة وبه وصل يحمل التاريخ الصحيح ،يكون عندك كل ما تحتاج
إلتاح�ة التاري�خ الصحيح لإليداع إىل مكتب الرباءة  -وهذا التاريخ مس�ألة حاس�مة للغاية يف الحفاظ على حقوق عميلك للحصول
عىل حماية لرباءته .ومن األهمية بمكان اإلش�ارة إىل أن التأخر بيوم واحد عن املوعد يقيض عىل حظوظ عميلك إىل األبد .ويتعني عىل
وكي�ل البراءة بذل قصارى جهوده من أج�ل حماية حقوق عميله حيث تتطلب حماية هذه الحقوق أحيانا التأكد بكل بس�اطة من
االلتزام ببعض املواعيد املصريية .فإذا نيس وكيل الرباءة االستفسار عن مواعيد املنع النهائية أو لم يرص عىل املهندس للحصول عىل
معلومات دقيقة ،فقد يرجع إىل مكتبه لينهمك أسبوعني يف تحرير وثيقة قانونية جميلة الخرتاع فات أوان طلب براءته.
 10ترد القواعد اإلدارية إليداع طلب الرباءة يف الجزء الثالث باء.

دليل الويبو لتحرير الرباءات
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وأخريا ،يتعني عىل وكيل الرباءة اس�تيعاب أن عميله ربما يس�عى إىل إيداع طلبه يف بلدان أجنبية .وبالنسبة للدول األعضاء يف اتفاقية
باريس ،يمنح أصحاب الطلب عاما واحدا إليداع طلب براءتهم يف الخارج بعد إيداعها محليا (أو موعد األولوية) .11ويأخذ إيداع طلب
معاهدة التعاون بشأن الرباءات بمهلة عام واحد الواردة يف اتفاقية باريس .وينبغي لوكيل الرباءة تسجيل تاريخ أولوية إيداع الطلب
وإخطار صاحبه مس�بقا بالتواريخ النهائية .وحتى عندما يشير صاحب الطلب بداية إىل أنه ال يس�عى إىل إيداع طلبه يف الخارج،
فق�د يغير رأيه بعد عام .كم�ا ال ينبغي أن ينىس وكيل الرباءة أنه ال يحتاج االنتظار عاما كاملا إليداع طلب الرباءة .وينبغي لوكيل
البراءة أيض�ا تحديد ما إذا كان صاحب الطلب يرغب يف الحصول عىل حماية براءت�ه يف بلد غري عضو يف اتفاقية باريس قبل إيداع
طلب األولوية .وإذا كان األمر كذلك ،فينبغي له اإلملام بقواعد األولوية الخاصة بذلك البلد .فقد يكون للبلدان غري األعضاء يف اتفاقية
باريس قواعد فريدة للغاية تخص الطلبات التي تصل من الخارج .ويف بعض الحاالت ،ربما احتاج وكيل الرباءة إىل إيداع الطلب يف
بلد غري عضو يف اتفاقية باريس ،ويف بلد املخرتع يف آن واحد وذلك بغية ضمان أهلية الرباءة.
وم�ن املحتمل أال يُس�مح لوكيل البراءة تمثيل عميله مبارشة أمام مكاتب البراءات يف الخارج ،غري أنه يمكن االس�تعانة باملحامني
الشركاء األجانب لتمثي�ل العميل يف الخارج .وثمة العديد م�ن النماذج للتفاعل مع املحامني الشركاء األجانب .ففي نموذج “الحد
األدن�ى” ،تنحصر مهم�ة املحامي الرشيك األجنبي مثال يف إرس�ال الوثائق الرس�مية وإتاحة املعلومات لكن�ه ال يتدخل يف القضية
إال ن�ادرا .فف�ي هذه الحال�ة ،يكون وكيل الرباءة الذي أودع طل�ب األولية األصيل هو من يتخذ جميع القرارات الهامة .أما بالنس�بة
لنموذج “الحد األقىص” ،فإن الرشيك األجنبي يحرر الردود املقرتحة للتعامل مع املكتب ويرس�لها إىل وكيل الرباءة للموافقة عليها.
وقد يس�تخدم وكيل الرباءة نماذج مختلفة مع محامني رشكاء أجانب ،مثل نموذج “الحد األدنى” يف بعض البلدان ،ونموذج “الحد
األقىص ” يف أخرى.
 .1الحصول عىل كشف االخرتاع من املستثمرين

ملحوظة مفيدة:

م�ن املرجح أن يكون عمالء وكي�ل الرباءات عىل درجات متباينة من الخربة والحنكة يف قدرته�م عىل معالجة وثائق الرباءة .فبعض
العمالء له تجربة إدارية جيدة ،ويس�تطيع تقديم كش�ف كامل عن اخرتاعه إىل وكالء الرباءات الذين يقومون بدورهم باس�تعراض
املتابعات حس�ب الضرورة .ويوجد يف الح�د اآلخر وكالء ال يفقهون ش�يئا ع�ن امللكية الفكرية
ويحتاجون إىل وكيل الرباءات لتوجيههم بالكامل تقريبا.
ينبغ�ي لوكي�ل البراءة
التف�اوض م�ع عميل�ه
بشأن رسوم أتعابه قبل
يس�توعب وكيل الرباءة مع مرور الوقت أي املناهج تتيح أفضل النتائج قياس�ا عىل مختلف أنواع
البدء يف دفع مرصوفات
العمالء .فبالنس�بة للبعض ،قد يسعى وكيل الرباءة إىل عرض استمارة كشف االخرتاع عىل بياض
الطل�ب ،وخاصة عندما
ويطلب إىل املخرتع أو املخرتعني مألها بنفس�ه أو بأنفس�هم .وبالنس�بة للبع�ض اآلخر ،فينبغي
يتعل�ق األم�ر بطل�ب
لوكيل الرباءة الحصول عىل جميع املعلومات بش�أن االخرتاع من خالل مقابلة أو أكثر مع املخرتع
فردي.
أو املخرتعين .ويف كل األح�وال ،ينبغي لوكيل الرباءة إجراء مقابلة واحدة عىل األقل مع املخرتعني،
إما شخصيا أو بالهاتف .ومن غري املحتمل جدًا أن يستطيع املخرتع تزويد وكيل براءته بما يكفي
م�ن املواد ليكون للوكيل فهم ال لب�س فيه عن االخرتاع ودون الحاجة إىل عقد لقاء يجمعه “وجها
لوجه” مع املخرتع .وباملثل ،فمن غري املحتمل أن يستوعب املخرتع املعلومات القانونية واألساسية التي تخص اخرتاعه دون مقابلة
وكيل الرباءة.

وأمث�ل وض�ع هو أن يتي�ح املخرتع لوكيل براءته نموذج الكش�ف عن االختراع والوثائق التي تدعمه قبل االجتم�اع به عىل انفراد.
ويس�تعرض وكيل الرباءة مواد الكش�ف ويسجل أي تساؤالت بشأنها ويضيف ما يراه كش�فا رضوريا مساعدا .وخالل لقاء وكيل
البراءة واملخترع ،يعمل الوكي�ل عىل فهم االخرتاع فهما كامال ،ويتأك�د أنه ال توجد ثمة معلومات إضافي�ة يحتاجها (أو معلومات
إضافية بش�أن الكش�ف) ،ويحدد أغلب الجوانب التجارية الهامة يف االخرتاع ،ويؤكد بالتايل إما أنه ال توجد مواعيد املنع النهائية ،أو
يتأكد من تواريخها بالضبط.
 11تنص املادة  1.2من اتفاقية تريبس عىل أن يفي املوقعون من غري املوقعني عىل اتفاقية باريس الوفاء ببعض أحكام اتفاقية باريس مثل مهلة عام واحد الخاصة بمطلب
األولوية .وكما كانت اإلشارة إليه يف مكان آخر من هذا الدليل ،ينبغي لوكيل الرباءة التأكد من املمارسات الفعلية واملتطلبات اإلجرائية املتبعة يف البلدان التي يهتم بها عميله.
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وينبغي لوكيل الرباءة استعراض كشف االخرتاع قبل وقت طويل من مقابلة املخرتع .ويضمن هذا األجراء لوكيل الرباءة متسعا من
الوقت الستيعاب جميع أجزاء كشف االخرتاع التي قد تثري تساؤالت  -تقنية (“كيف يعمل ألف مع باء”؟ مثال) وأخرى قانونية (من
يستطيع أن يكون مخرتعا أيضا؟)
ويوج�د نموذج الس�تمارة كش�ف االخرتاع يف املرفق ب�اء من هذا الدليل .وينبغ�ي لجميع وكالء الرباءات اس�تعراض أو تعديل هذه
االس�تمارة للتأكد من أنها تتماىش مع املتطلبات القانونية لواليته القضائية .وقد يضطر وكيل الرباءة إلجراء تغيريات رضورية عىل
االس�تمارة من أجل إتاحة كش�ف كامل وشامل للواليات القضائية التي تهم عمالءه .ويمكنه أيضا أن يتيح نسخا لعمالئه يملؤونها
ويعيدونها إليه قبل فرتة من انعقاد لقاء الكشف.
 .2تحديد االخرتاعات األهل للحماية
يتعين على وكيل الرباءة عند اس�تعراض كش�ف االختراع أو الحديث م�ع املخترع أو يف كال الحالتني أن يركز على أي أو جميع
االخرتاعات األهل بالحماية .فأغلب ما يرد يف نص كش�ف االخرتاع أو املناقش�ات التي تدور بشأنه مع املخرتع ال يتطرق ملا هو جدة
رصف أهل للحماية فحس�ب ،بل يتضمن تفاصيل تقنية غري أهل بالحماية .وقد يُفاجأ وكيل الرباءة حني يكتش�ف أن املخرتعني ال
يعرفون يف الغالب ما اخرتعوه بالضبط ،وذلك عىل األقل يف ما يتعلق “بأهليته للحماية” ،ألنهم غالبا ما ينظرون إىل األمور من زاوية
“االكتشافات” .وبهذه الطريقة ،فوكيل الرباءة هو الذي يصوغ يف الغالب ما يراه اخرتاعا أهال للحماية.

ملحوظة مفيدة:

ولنتصور مثال أن مخرتعا أخذ جزء ألف املعروف جيدا وأدخله يف الجزء باء ولحّ م حدود طوقهما املشرتكة ملدة  5أو  10دقائق قبل أن
يستخدم مادة البولييبوكسيد ( )epoxyلربطها بالطرف جيم إىل الطوق املشرتك بني الجزأين ألف وباء .لكن وكيل الرباءة يكتشف
يف ما بعد أنه لم يسمع أبدا بجزء ألف وجزء باء مرتبطان بالجزء جيم .وبعدما يستشعر بأنه أمام اخرتاع جديد وجدي وغري بديهي،
يس�أل املخرتع إن كان س�مع ب�أي أحد جمع هذه
األجزاء .عندها يشري املخرتع أن غريه حاول طوال
ال تفترض أب�دا أن املخرتع يعرف ما هو اخرتاع وم�ا هو غري ذلك .فعادة
سنوات تركيب هذه األطراف وأن البعض نجح إىل
ما يفكر املخرتعون يف املنتجات أو االكتشافات أو نتائج البحوث وال يرون
حد ما ،لك�ن الطرف جي�م كان دائما ينفصل عن
األم�ور بمنظ�ور االخرتاع أو طلب الرباءة .فاس�تيعاب االختراع يأتي من
الطرفني ألف وباء بعد حني .ويس�أله وكيل الرباءة
وضعك أسئلة بشأنه.
بعدها إن كان الحل يكمن يف تلحيم الطوق املجمع،
ملحوظ�ة مفيدة إضافية :ال تكن وكيل براءات متغطرس؛ فأنت لس�ت
فيجيبه أن األمر كذلك .وبهذه الطريقة يدرك وكيل
املخترع ألن دورك ينحصر يف مس�اعدة العميل عىل وص�ف اخرتاعه ثم
البراءة أن االختراع ال�ذي ينبغي ل�ه تقديم طلب
حمايته.
بشأنه هو جمع الطرف ألف بالطرف باء ،وتلحيم
الطرفني قبل ربطهما بالطرف جيم.
 .3استيعاب االخرتاع
ال ينبغي لوكيل الرباءة أن يحل محل املخرتع وعليه أن يبذل قصارى جهوده الس�تيعاب االخرتاع أفضل اس�تيعاب حتى يحصل عىل
أكرب عدد من مطالبات الرباءة التي يس�مح بها القانون .ويعني هذا األمر أنه يتعني عىل وكيل الرباءة فهم االخرتاع جيدا لكي يحرر
املطالبات التي تصف االخرتاع بأقل عدد ممكن من الحدود .وبعبارة أخرى ،يجب عىل وكيل الرباءة اس�تيعاب االخرتاع جيدا ملعرفة
أي عنارص االخرتاع ينبغي عدم رسدها يف أوسع مطلب ممكن لالخرتاع.
ويعني اس�تيعاب االختراع أيضا أن وكيل الرباءة أحاط باالختراع بما يكفي إلعداد مواصفات طلب براءة يكش�ف جميع الجوانب
املمكنة األهل للحماية ،وبما يكفي من املعلومات التي تمكن شخصا بمهارات عادية يف الحقل التقني املعني من استيعابها لتصنيع
االخرتاع .كما يعني اس�تيعابُ االخرتاع أن وكيل الرباءة يس�تطيع استالم وصف للتقنية الصناعية السابقة من قبيل تلك املستخدمة
أساس�ا لرفض مكتب الرباءات طلبا من الطلبات ،ويكون قادرا مع ذلك عىل رشح الفروق بني االخرتاع والتقنية الصناعية الس�ابقة،
وعىل تعديل املطالبات املعلقة لتسليط الضوء عىل االختالفات بطريقة تُضيق مدى نطاقها.
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ولنفترض اس�تنادا إىل املثال أعلاه أن وكيل الرباءة يدرك أن االخرتاع يتضمن الطرف ألف والطرف باء والطرف جيم .فقد كش�ف
ل�ه املخرتع أن الطوق املشترك للطرفني ألف وباء لم يصبح ممكن�ا إال بعد تلحيمهما أوال ،ثم ربطهما بالطرف جيم .ويمكن لوكيل
الرباءة وضع املزيد من األس�ئلة عىل املخرتع ملعرفة ما إذا كان من املمكن تحضري س�طح األجزاء دون حاجة إىل تلحيمها .وإذا كان
ذلك ممكنا ،فإن االخرتاع أوس�ع من تلحيم س�طح األجزاء .وقد يضطر وكيل الرباءة وضع مزيد من األسئلة عىل املخرتع إذا كان من
املمكن تلحيم س�طح األجزاء قبل ربط الطرف ألف بالطرف باء ،أو أنه يتعني ربطهما أوال .ويس�تطيع وكيل الرباءة وضع املزيد من
األسئلة من هذا القبيل ،يف حني أن جميع األجوبة التي ترد إليه تساعده عىل استيعاب االخرتاع ،وتمكنه من تحرير أفضل املطالبات
املمكنة ومواصفاتها.
وقد يكتش�ف وكيل الرباءة أن املخرتع ال يس�تطيع الرد عىل جميع أس�ئلته .فقد يكون هذا األخري قادرا عىل تخمني بعض البدائل،
ويجري يف بعض األحيان بحثا إضافيا لهذا الغرض .لكن يتعني عىل وكيل الرباءة التأكد من أن املواصفات تكشف عن اخرتاع قابل
للتحقيق .وإذا كان املخرتع غري متأكد من أجوبته عىل أي من أس�ئلة وكيل الرباءة ،فيتعني عليه تحكيم حس�ه املهني للتصدي لحالة
الشك هذه.
وقد تكون ثمة أيضا ثغرات يف الكشف التقني يمكن لوكيل الرباءة ملؤها ،لكن يتعني عليه يف الوقت نفسه الرجوع دائما إىل املخرتع،
وإدراك أن أي بديل ألي مادة مفقودة يجب أن يكون بديال س�ليما وضمن روح االخرتاع .ويس�تطيع وكيل الرباءة مساعدة املخرتع
عىل النظر يف بدائل أخرى لتحقيق اخرتاعه .فغالبا ما ينشئ املخرتع اخرتاعه لهدف جد محدد ،وال ينظر إىل ما إذا كان يستطيع يف
واقع األمر تطبيقه عىل مجاالت أخرى.

باء .أجزاء نموذجية من طلبات الرباءة
بعدما يس�توعب وكيل الرباءة االخرتاع ،يس�تطيع حينها الب�دء يف إعداد طلب براءة عملية .وتتكون أج�زاء الرباءة عموما من األمور
التالية:
•
•
•
•
•
•

املطالبات
املواصفات/املكونات التفصيلية
الرسوم
املعلومات األساسية
التمهيد
امللخص

وينبغي لوكيل الرباءة التفكري يف مرحلة مبكرة يف العنوان الذي س�يضعه عىل ظهر طلب الرباءة .فهذا العنوان يعطي وصفا موس�عا
ع�ن االخرتاع ،ولو أن العنوان ال يُفحص عموما .وق�د يرى وكيل الرباءة بني الفينة واألخرى أن العنوان ال يعكس مضمون االخرتاع.
ومن األفضل عدم اختصار عنوان االخرتاع أكثر مما يلزم ولو أنه ينبغي أن يشري إىل مضمون االخرتاع بما يكفي.
وينبغ�ي أن يتضمن طلب الرباءة أيضا أس�ماء املخرتعني ،وتس�ميتهم مب�ارشة بعد العنوان ،عىل ظهر الطل�ب مثال .كما ينبغي أن
يحتوي طلب الرباءة نفس�ه عىل جميع معلومات األولوية مثل تحديد الطلبات ذات الصلة به .ففي الواليات املتحدة مثال ،ينبغي أن
تأتي معلومات األولوية يف الجملة األوىل من الطلب .ولربما يكون يف حوزة وكيل الرباءة طرق أخرى يذكر من خاللها اس�م املخرتع
ومعلومات األولوية ،لكن ليس ثمة طريقة أفضل وأكثر وثوقا من جعل هذه املعلومات طرفا من الطلب نفسه.
وينبغ�ي عليك أن تتذكر دائما الجهات املقصودة بطلب االخرتاع .وتتضمن هذه الجهات أساس�ا القضاة وفاحيص الرباءات .ووكيل
الرباءة واملخرتع هما أيضا جزء من هذه الجهات إذ يتعني عىل الوكيل التأكد من أن عميله يس�توعب طلب براءته جيدا .وثمة أيضا
جهات محتملة أخرى مثل املنافسين واملتعدين واملس�تثمرين .فالكثري من املس�تثمرين غالبا ما يدقق يف محفظة براءات تكنولوجيا
الرشكة قبل أي استثمار.
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 .1املطالبات

ملحوظة مفيدة:

من بني أولويات العمل إعداد مطالبات االخرتاع .ويمكن لوكيل الرباءة يف واقع األمر رس�م خطوط املطالبات خالل مقابلة الكش�ف
الت�ي تجمع�ه باملخرتع .وغالبا ما يؤكد ه�ذا األمر لوكيل الرباءة أنه اس�توعب بالفعل ماهية االخرتاع .وقد يعم�ل وكيل الرباءة عىل
اس�تخدام ن�وع من “املطل�ب التفصييل” (راجع أدناه) يف بداي�ة املقابلة مع املخرتع ألن املخرتعني غالبا م�ا يجهلون لغة مطالبات
الرباءة .ولهذا الس�بب ،ينبغي لوكيل الرباءة تحايش استخدام لغة يف غاية التجريد لوصف االخرتاع
والكشف عنه خالل مقابلته املخرتع.
يحت�اج املخرتع�ون
أحيان�ا للمس�اعدة
الستيعاب املصطلحات
املج�ردة املس�تخدمة
يف مطالب�ات البراءة
الخرتاعاتهم.

ويُعِ � ُّد أغلب وكالء الرباءات مس�ودات عدي�دة ملطالبات الرباءة كخط�وة أوىل لتحرير طلب الرباءة.
واملطالبات هي الجزء العميل القانوني من طلب الرباءة ،وكل يشء آخر يدور حولها .وقد خصصنا
الفصول الثالثة الكاملة من هذا الدليل ،أي الفصل الخامس والسادس والسابع ،لتحرير املطالبات؛
لكننا نبدأ هنا بإعطاء نظرة عامة عن هذا الجزء الهام من الطلب .وإذا كانت املطالبات قد أعدت قبل
تحرير املواصفات (انظر أدناه) ،فس�يدرك وكيل الرباءة تلك املصطلحات التي ينبغي اس�تجالؤها
يف املواصفات.

ويف حني أن من األفضل تحرير املطالبات أوال ،إال أن بعض الحاالت ال يسمح لوكيل الرباءة بمثل هذا الرتف .ولنفرتض مثال أن وكيل
براءات اس�تلم دراس�ة تقنية من مخرتع يشير فيها إىل رضورة عدم ملء طلب براءته فورا ألنه سيجري كشف االخرتاع للجمهور.
ولربما لن يكون لوكيل الرباءة ما يكفي من الوقت لتحرير املواصفات الخاصة بالرباءة ،فيعمد يف املقابل إىل استخدام دراسة املخرتع
التقني�ة أساس�ا لهذه املواصفات .ومع ذلك وضمن هذه الظروف ذاتها ،يس�تطيع وكيل البراءة تحرير بعض املطالبات قبل امليض
قدما يف إعادة صياغة الدراسة التقنية وتحويلها إىل مواصفات براءة .كما يمكنه النظر يف إمكانية إعداد مطلب “تفصييل” لالخرتاع.
واملطلب التفصييل مطلب يعطي صورة مفصلة عن االخرتاع .ونادرا ما يلجأ وكيل الرباءة إىل إيداع مطلب تفصييل عىل الرغم من أن
مثل هذه املطالبات مفيدة يف املس�اعدة عىل اس�تيعاب االخرتاع وتحديد ،بتعاون مع املخرتع ،جميع نقاط الجدة الكامنة فيه .وغالبا
م�ا تحت�وي هذه املطالبات عىل حدود ال تتيح الجدة بالرضورة ،لكنها مع ذلك جزء من منتج يتضمن االخرتاع .فقد يتضمن املطلب
التفصييل مثال سيارة لها شكل إيروديناميكي جديد لعجالت العربة عىل الرغم من أن العجالت ليست جزءا من الشكل الجديد .وقد
يس�اعد إدراج العجالت يف املطلب التفصييل يف واقع األمر محرر الطلب عىل إدراك أن العجالت ليس�ت جزءا من االخرتاع ،وال داع ألن
تدرج ضمن املطالبات .وبهذه الطريقة ،تس�اعد املطالبات التفصيلية محرر طلب الرباءة ،ولو أنها ال تتيح مطالبات أوس�ع بالنسبة
لالخرتاع.
ونظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها املطالبات ،ينبغي لوكيل الرباءة مراجعتها بدقة بعد تحرير مواصفاتها .فمن املرجح جدا أن
يستوعب االخرتاع استيعابا أفضل بعد أن يحرر مواصفاتها ،فيكون بالتايل يف موقع أفضل الستجالء الحدود الخارجية يف املطالبات
التي من ش�أنها أن تحول مثال دون حصول املطلب عىل أوس�ع تغطية ممكنة .وباملثل ،ربما اكتش�ف وكيل الرباءة أن املطالبات ال
تصف االخرتاع بالدقة املطلوبة بعد أن ينتهي من إعداد املواصفات الخاصة بها.
وبع�د أن يح�رر الوكي�ل املطالبات ،ينبغي له أن يتأكد من الرس�وم واملواصف�ات والتحقق من أن مصطلح�ات املطلب قد وُصفت
و ُكش�فت كم�ا ينبغي .ولنفرتض مثال أن وكيل الرباءة اس�تخدم مصطلحات يف غاية التجريد من قبي�ل “طرف يلتصق باألرضية”
للتعبير ع�ن “رجل الكريس” .وم�ع ذلك ،يمكنه يف ما بعد أن يُ�درج هذا املصطلح املجرد يف مواصفات طلب�ه .كما يمكن أن تنص
برجل الكريس األوىل ،وهذا مثال واحد فقط لطرف يلتصق باألرضية وله استخدام
املواصفات مثال عىل ما ييل“ :طرف املقعد مربوط ِ
مناسب يف تحقيق االخرتاع”.
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 .2املواصفات/املكونات التفصيلية
يبعث جزء املواصفات التفصيلية الذي يعرف أحيانا بجزء “التحقيق املفضل لالخرتاع” أو “التحقيق املكشوف لالخرتاع” روحا يف
املطالبات ويتيح رشحا كافيا لالخرتاع بالنس�بة لشخص بمهارات صناعية عادية لتصنيع االخرتاع واستيعابه .ويستخدم مصطلح
“مواصف�ات” يف بع�ض الواليات القضائية لإلش�ارة إىل الوصف اإلضايف لجزئي امللخص واملعلومات األساس�ية من الطلب؛ وال داع
للتذكري عند تحرير الرباءة أن “االستعراض التفصييل” و “املواصفات” يرميان إىل نفس الهدف.
ويتعني أن يرتبط جزء االستعراض التفصييل ارتباطا وثيقا بالرسوم ،وال يُسمح بتعديل هذا الجزء تعديال جوهريا بعد إيداع طلب
الرباءة .وبهذا ،يتعني عىل وكيل الرباءة التأكد من أن جزء االستعراض التفصييل يحتوي عىل كشف تفصييل عىل مستوى مناسب عند
تاريخ إيداع الطلب ،ألنه لن تكون ثمة فرصة ثانية لتعديل هذا الجزء من الطلب .كما ال يستطيع وكيل الرباءة تعديل طلبه ليتضمن
كشفا تقنيا جديدا خالل فرتة املتابعة.
ويف ح�ال اس�تعان وكيل البراءة يف مطالبات�ه بمصطلح يف غاية التجري�د ،فينبغي له أن يراعي اس�تخدام ه�ذا املصطلح يف جزء
االس�تعراض التفصييل ،لكن بطريقة تربط املصطلح املجرد بتجس�يد معني لالخرتاع .فلو اس�تخدم الوكي�ل يف مطالباته مصطلح
“جهاز إنذار” لوصف بوق السيارة مثال ،فيمكن صياغة ذلك يف املواصفات إما بالقول“ :بوق السيارة مثال لجهاز اإلنذار .12 102
ويجوز اس�تخدام أجهزة إنذار أخرى تتماىش مع روح االخرتاع” أو “يمثل بوق الس�يارة  102جهاز إنذار .ويمكن استخدام الكثري
من أجهزة اإلنذار األخرى استخداما يتماىش مع روح االخرتاع”.
وكما ذكرنا أعاله ،ال يمكن تعديل هذا الجزء تعديال جوهريا بعد إيداع طلب الرباءة .ولهذا الس�بب ،ينبغي لوكيل الرباءة أن يراعي
أن طل�ب الرباءة  )1يعكس املواد التي كش�ف عنها املخترع )2 ،ويتيح معلومات كافية تمكن حِ رفي�ا عاديا من تصنيع االخرتاع و
 )3ويتيح عمقا كافيا لتضييق نطاق املطالبات خالل فرتة متابعتها حتى ال تقرتب من أي تقنية صناعية س�ابقة .وتجري مناقش�ة
االعتبارات بشأن نطاق وأهمية جزء االستعراض التفصييل أدناه حيث يمكن استجالؤهما حسب املثال التايل:
مثال:
لنفترض أن املخترع كان يعتقد أن مقاربته يف منتهى الجدة وأهل للرباءة إىل ح�د كبري .فصاغ بفضل ذلك نموذجا عامال الخرتاعه
قبل أن يودع طلبا برباءته ،ليصبح هذا النموذج فيما بعد نموذجا لجيل كامل من املنتجات الناجحة ،بحيث إنه عمد إىل ربط الطرف
ألف بالطرف باء بخيوط نحاسية .فمن وجهة نظر مجردة ،يُعترب ربط الجزأين مثاال للعنرص الفرعي سني .أما العنرصان املجردان
من االخرتاع ،فيمثالن العنرصين الفرعيني شني وعني .وترد املطالبات املودعة كما ييل:
جهاز يتكون من:
عنرص فرعي واحد سني؛
عنرص فرعي واحد سني مربوط بالعنرصين الفرعي شني وعني.
عنرص فرعي واحد سني مربوط بالعنرصين الفرعيني شني وعني.
وقد أقنع املخرتع وكيل الرباءة بأن ربط سني وشني وعني رب ٌ
ط جدي للغاية إىل درجة أنه ال داع إىل رسد تفاصيل إضافية عن االخرتاع
غير ما هو رضوري تحقيقا ألوس�ع دعم ممكن للمطالبات ،علما أن املخرتع كان يس�عى إىل تقلي�ص حجم التكاليف وإيداع طلب
براءته يف أقرب اآلجال .وبهذه الطريقة ،ال يشير الطلب إىل الطرف ألف أو الطرف باء .وعندما يس�تعرض فاحص الرباءات الطلب
يرى أن ثمة تقنية صناعية سابقة وما يكشف عن العنارص الفرعية شني وسني وعني يف براءة “الدكتور كيو” من رشكة أكمي كور.
وهذه التقنية الصناعية السابقة تسترشف يف الواقع االخرتاع املطالب به يف الطلب .كما يكتشف وكيل الرباءة بعد استعراض اإلجراء
 12يف املثال « ،»102يشري الرقم إىل جزء يظهر يف رسم واحد أو أكثر من رسوم طلب الرباءة؛ ويمكن أن يظهر جهاز اإلنذار  102عىل الصورة  1مثال .ويرد رشح مفصل
لخطة األرقام املرجعية الخاصة بطلبات الرباءة الحقا.
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الرس�مي والتقنية الصناعية الس�ابقة آنفة الذكر أن جميع التفاصيل الواردة يف اخرتاع عميله س�بق أن كش�فتها التقنية الصناعية
للدكت�ور كي�و  -يف ما عدا أن التقنية الصناعية لهذا األخري كش�فت أنه يتعني تصنيع العنرص الفرعي شين من الجزأين عني وغني
إذ يشير الدكتور كيو يف الس�ياق نفسه (مثل الكثري غريه) إىل أن هذه هي الطريقة الوحيدة املعروفة لتصنيع العنرص الفرعي شني
تصنيعا مقبوال .ويف هذه الحالة ،يمكن لوكيل الرباءة أن يتجاوز التقنية الصناعية السابقة التي ذكرها الفاحص ويحصل عىل براءة
لعميله إن هو استطاع تعديل مطالباته لكي تتضمن:
جهاز يتكون من:
عنرص فرعي شني يتكون من ربط الطرف ألف بالطرف باء.
عنرص فرعي واحد سني مربوط بالعنرصين الفرعيني شني وعني.
عنرص فرعي واحد سني مربوط بالعنرصين الفرعيني شني وعني.
وق�د ي�رى وكيل البراءة أيضا أن هذا املطلب ليس الوحي�د األهل للحماية ،بل إن املطلب الذي يخص تركيب العنرص الفرعي سين
لوحده من العنرصين ألف وباء هو أيضا أهل للحماية ومن ش�أنه أن يكون االخرتاع الحقيقي لعميله .لكن العميل أرص مع األس�ف
عىل أال يكش�ف طلب الرباءة أن من املمكن إنش�اء العنرص الفرعي سين من العنرصين ألف وباء؛ األمر الذي يحول دون قدرة وكيل
الرباءة عىل أن يُعدل املطالبات لتجاوز اإلش�ارة إىل التقنية الصناعية الس�ابقة أو أن يُعدلها لرسد مجموعة جديدة للغاية تصورها
عميله .ومن ثم ،فإنه ُمن املحتمل أال يُنظر يف طلب الرباءة ما لم يخرج وكيل الرباءة بطريقة أخرى لتعديل مطالباته .ويمكن ملحامي
الرباءات تحرير طلب براءة جديد سبق كشفه تقنيا بطريقة سليمة برشط أال يكون الطلب الجديد ،بني جملة أمور ،موضع اعرتاض
بسبب نشاطات املخرتع.
ويتعني عىل وكيل الرباءة التزام موقف حصيف ومراعاة التوازن عند تحرير جزء املواصفات وذلك بعدم التقصري يف وضع املواصفات
أو اإلف�راط يف موض�وع املطالبات الواردة يف طلب�ه .ففي الكثري من األنظمة ،تعترب املوضوعات غير املطالب بها يف طلب الرباءة أن
املخترع قدمها “هدية للجمهور” .فاملوضوعات الت�ي تكرس للجمهور ال تعترب أهال للحماية .يتميز الكثري من أنظمة الرباءات مثل
معاهدة التعاون بشأن الرباءات (انظر الفصل الثالث باء) بقاعدة من نوع “وحدة االخرتاع” 13تسمح فقط باستعراض طلب اخرتاع
واح�د أو “مفه�وم اختراع” واحد ال غري .ومن ثم ،ففي حال تضم�ن طلب الرباءة مطالبات باخرتاع�ات مختلفة ،فإن وكيل الرباءة
سيجد نفسه مجربا عىل اختيار مجموعة مطالبات يقدمها لفاحص الرباءات.
وباملث�ل ،إذا تضمن كش�ف طلب البراءة اخرتاعا غري مطالب به ،فيمكن لوكيل الرباءة أن يُحضرِّ مطالبات بش�أن هذا االخرتاع .كما
يمكنه أن يدرج املطالبات بش�أن أي اخرتاع غري مطالب به ،س�واء يف طلب فرعي أو طلب متابعة بحس�ب مقتىض الحال .وينبغي
لوكيل الرباءة أن يتأكد من أن عميله موافق عىل إيداع أي طلب فرعي أو طلب متابعة .وكقاعدة عامة ،ينبغي لوكيل الرباءة استشارة
عميله بشأن أي قضية هامة تتعلق بطلب براءته املعلق.
وعن�د تحري�ر جزء املواصف�ات التفصيلية ،ينبغي لوكيل الرباءة العمل على إدارج أكرب عدد من املطالبات لألس�باب الواردة أعاله.
وينبغ�ي ل�ه أيضا أن يراعي رشط “الطريقة الفضىل” ال�ذي تأخذ به بعض الواليات القضائية من قبي�ل تلك املوجودة يف الواليات
املتحدة والهند .وينبغي أن يكشف طلب الرباءة الطريقة الفضىل لتنفيذ االخرتاع املعروف لدى املخرتعني .وال يجب أن يحجب طلب
الرباءة أصال الجوانب القصوى لالخرتاع عن أي ش�خص يحاول تصنيع االخرتاع أو اس�تخدامه كما يرد وصفه يف الرباءة .فإذا كان
ِ
املرتس�ب يتكون بني درجتي  115و  140مئوية ،وكانوا يدركون يف الوقت نفس�ه أن أكرب
املخرتعون عىل س�بيل املثال عىل علم بأن
حجم للمرتس�ب يتكون عند  120.5درجة مئوية ،فيتعني عليهم الكش�ف عن هذه املعلومة أيضا .ومع ذلك ،ال يأخذ جميع البلدان
برشط “الطريقة الفضىل” يف طلبات الرباءة.
وينبغي لوكيل الرباءة عند تحرير املواصفات أن يتحاىش استخدام جمل من قبيل “االخرتاع هو .”....وينبغي له استخدام جمل مثل
“يف تجسيد لالخرتاع” .وبهذه الطريقة تستطيع مطالبات الرباءة الحصول عىل أوسع تأويل ممكن .وما لم يكن ثمة ما يشري إىل غري
 13انظر القاعدة  1.13من الئحة معاهدة التعاون بشأن الرباءات .وللمزيد من املعلومات بشأن مسألة وحدة االخرتاع ،يمكن مراجعة الصفحة .105
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ذلك ،فإنه يُفرتض عموما أن املواصفات التفصيلية تكشف “تجسيد” االخرتاع عوض االخرتاع نفسه .ومع ذلك ،إذا عمد وكيل الرباءة
إىل إغالق هذه القراءة األوسع ،فإن نطاق االخرتاع الذي يطالب به سيضيق عىل حد سواء.
وال يحت�اج وكي�ل الرباءة أن يدرج طل�ب براءة مادة معروفة جدا تكون رضورية لتصنيع منت�ج يرتبط باالخرتاع .وال داع أيضا أن
يكون طلب الرباءة مخططا أوليا حيث إن محكمة واحدة عىل األقل قضت بأنه يفضل أن “تتغاىض” الرباءة عن أمور معروفة جيدا
يف التقنية الصناعية .وعىل س�بيل املثال ،إذا كان من الرضوري معالجة كل بوليمر ( )Polymerشين ملدة  5ساعات وبحرارة 200
درج�ة مئوي�ة ،وهذا أمر معروف يف التقنية الصناعية ،فإنه ال داع إلدراج البوليمر شين يف طلب الرباءة ما لم يكن االخرتاع يس�مح
بتعديل هذا اإلجراء بطريقة أو أخرى .ويستطيع وكيل الرباءة عموما إدراج املادة باإلشارة إىل طلب الرباءة ،يف دليل املواد الكيميائية
مثال ،ولو أنه ينبغي أن يكون اإلدراج باإلش�ارة اس�تثناء وليس قاعدة .ويستطيع وكيل الرباءة أيضا إدراج مادة من مصادر أخرى
ُدرج الطلب أي مادة يشار إليها يف املطالبات.
يف طلب براءته؛ وال ينبغي أبدا أن ي ِ
ويتعين على مواصفات الرباءة التي ت�ودع يف الواليات املتحدة مثال أن تف�ي باملتطلبات الثالثة التالي�ة :التمكني والوصف املكتوب
والطريقة الفضىل .وأغلب قوانني الرباءات عرب العالم ينطوي عىل نفس املتطلبات أو متطلبات مشابهة إىل حد كبري للتمكني والوصف
املكتوب .فقانون الرباءات يف الواليات املتحدة يشرتط بالتحديد ما ييل:
تتضمن املواصفات وصفا مكتوبا لالخرتاع ،والطريقة والعملية الالزمتني لتصنيعه واس�تخدامه عىل نحو كامل
وواضح ووجيز وبمصطلحات دقيقة حتى يتمكن أي ش�خص بمه�ارة صناعية من نفس الصنعة ،أو تلك التي
ترتب�ط بها ارتباطا وثيقا ،من تصنيعه واس�تخدامه؛ وتضع الطريقة الفضىل الت�ي يراها املخرتع أهال بتصنيع
اخرتاعه .رمز الواليات املتحدة  ،35املادة ،1الفقرة .)1st ,112 § U.S.C 35( 112
وقد سبق أن ناقشنا متطلب الطريقة الفضىل أعاله .ويعني مطلب “التمكني” أنه يتعني تدريب األشخاص بمهارات صناعية عادية
عىل كيفية تصنيع االخرتاع واستخدامه .وينظر عادة إىل أن التمكني هو تاريخ إيداع طلب الرباءة .وال يجوز الحقا تمكني طلب الرباءة
غري املم َّكن يف تاريخ إيداعه عرب تحسينات تقنية .ويشري متطلب “الوصف املكتوب” عىل الجمهور بأن املخرتعني يملكون اخرتاعهم،
وأن العبارات التي تصف االخرتاع لم تأت هكذا عرضا .ويمكن أن يصبح متطلب الوصف املكتوب أمرا مفيدا عندما تشري مطالبات
طلب الرباءة (أو يف متطلبات طلب االستمرار) إىل اخرتاع يقرأ مبارشة من جهاز حديث العهد ألحد املنافسني ،حيث من شأن فاحص
الرباءة أن يتساءل عما إذا كان املخرتعون قد استوعبوا بالفعل أنهم أنشأوا اخرتاعهم ذاته عند إيداع طلبهم األصيل.
وي َّ
ُفضل أن تتبع مواصفات الرباءة التي تودع لدى املكتب األوروبي للرباءات مقاربة “املش�كلة وحلها” .وبهذا ،فإن الصيغة العامة
للطلب هي طرح املش�كلة أوال ووصف حلها فيما بعد .وتبدأ مناقش�ة املشكلة يف جزء املعلومات األساسية (انظر الجزء  .4د أدناه).
ويرى بعض وكالء الرباءات أن مقاربة املش�كلة وحلها تس�اعدهم عىل تحرير طلباتهم وأن هذه التقنية مناس�بة للطلبات املودعة يف
أغلب الواليات القضائية .ومع ذلك ،ينبغي لوكيل الرباءات التزام الحذر الش�ديد عند تش�خيص املشكلة .فالجانب الحاسم يف بعض
االخرتاعات يكمن يف إدراك املش�كلة وتش�خيصها وإعادة تمثيلها؛ فعندما يصوغ املخرتع املش�كلة صياغة مفردة ،فإن حلها يتيرس
بشكل كبري فيما بعد .وإذا ما وصف وكيل الرباءة املشكلة بطريقة توحي أن استيعابا كامال للمشكلة سبق أن ورد يف تقنية صناعية
سابقة (يف حني أن األمر كان خالف ذلك) ،فربما عمد بذلك وعن غري قصد إىل جعل الحصول عىل حماية اخرتاع عميله أكثر تعقيدا.
وخالفا لهذا التحذير ،تتجانس مقاربة املشكلة وحلها مع الكثري من الطلبات ،والسيما تلك املودعة لدى املكتب األوروبي للرباءات.
وإضافة إىل وصف املكونات املس�تخدمة يف تجس�يد االخرتاع والطريقة التي تعمل بها تلك املكون�ات ،يمكن لوكيل الرباءة النظر يف
إدراج رس�وم يف طلب براءة واحد أو أكثر ويف الكش�وف ذات الصلة التي تتيح سياقا لالخرتاع وتصف عمل االخرتاع .ويمكن لوكيل
الرباءة أن يضع رشوطا عىل هذه املناقشة حتى ال يصبح السياق بالرضورة جزءا من االخرتاع ،أي يصبح “محددا” مثال.
ويتعين على وكيل الرباءة أن يتوخى حذرا ش�ديدا عند تحرير طلب براءته .فاختيار مفردات لغ�ة التحرير ليس أمرا حيويا خالل
متابع�ة الرباءة فحس�ب ،بل عندما تتعرض الرباءة للطع�ن أيضا .وينبغي لوكيل الرباءة أن يُظهر عىل وجه الخصوص اس�تخدامه
للمف�ردات الت�ي تنطوي عىل أبعاد مطلق�ة من أي نوع كان .وينبغي له أيضا التأكد من أن طلب براءته يس�تخدم كلمات من قبيل
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“يتعني” و “دائما” ،فهاتان الكلمتان تعربان تعبريا دقيقا للغاية عن الحالة ذات الصلة .وبعبارة أخرى ،إذا أشار كشف االخرتاع إىل
أن كلم�ة “دائم�ا” ،فينبغي لوكيل الرباءة التأكد من أن هذا األمر “دائم” ،مثل لن يعمل االخرتاع ما لم يكن ذلك صحيحا دائما .وإذا
اس�تند وكيل الرباءة يف إعداد طلباته إىل حاس�وب ،فينبغي له البحث يف مس�ودة الطلب عن هذه الكلمات املطلقة عندما يكاد ينتهي
من تحرير طلب براءته.
لكن كيف لوكيل الرباءة تحرير جزء الوصف التفصييل؟ يظل اإلمالء يف هذه الحالة أفضل طريقة إذا كان لوكيل الرباءة مساعد يعينه
عىل رقن نصه .وإذا كان وكيل الرباءة قد أعد مسودة رسومه وملخص جزء وصفه التفصييل ،فيمكنه عندها رشح رسومه بسهولة.
ويرى أغلب وكالء الرباءات أن هذه املقاربة تمكنه من زيادة إنتاجيته إىل الضعف.
ويتعني عىل وكيل الرباءة دائما البحث واستعراض القوانني والقواعد ذات الصلة بالبلد الذي يطلب فيه حماية لرباءة عميله .ويمكن
االطالع عىل الكثري من قوانني الرباءات وقواعدها يف الش�ابكة .وعىل س�بيل املثال ،يتيح موقع الويبو عىل الش�ابكة 14معلومات بشأن
معاهدة التعاون بش�أن الرباءات ،ومعلومات عملية أخرى تتعلق بإيداع طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،يف حني يتيح موقع
مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات معلومات عن قوانني الرباءات يف الواليات املتحدة وإيداع الطلبات يف الواليات املتحدة.
 .3الرسوم
يتعني عىل وكيل الرباءة إعداد عرض مرئي يصف االخرتاع .ويف واقع األمر ،يرى الكثري من وكالء الرباءات أن الرس�وم هي أهم جزء
يف طلب الرباءة بعد املطالبات .ويشرتط بعض قوانني الرباءة أن يظهر كل عنرص مطالب به يف الرسوم .وينبغي أن ترشح الرسوم،
كلم�ا كان ذل�ك ممكنا ،االخرتاع بما يكفي من التفاصيل حيث إن قراءة جزء وصفها التفصيلي يؤكد كتابيا املعلومات التي تتيحها
الرسوم .ومع ذلك ،يستحيل هذا األمر مع جميع االخرتاعات.
وينبغي لوكيل الرباءة عند إعداد الرسوم التفكري يف وقائع طلبه وكيف ينوي رسدها .وينبغي له أيضا التفكري يف مستوى التفاصيل
الرضوري�ة إلتاحة كش�ف تمكيني لرباءته .فصندوق أس�ود مثال بجذاذة “قطعة محرك” دون مكون�ات فرعية يعطي رشوحا غري
كافي�ة بش�أن طلب براءة يدعي أنه كش�ف “قطعة محرك” .وعىل العك�س من ذلك ،ينبغي لوكيل الرباءة تح�ايش إتاحة الكثري من
التفاصيل يف رس�ومه ما لم يرش الرشح املرفق يف جزء الوصف التفصييل إىل أن التفاصيل اإلضافية تنتمي إىل تجس�يد معني واحد
من االخرتاع فقط .وإال فإنه قد يظهر أحد املنافسين فيما بعد للقول (ولربما خالل نش�وء نزاع) بأن التفاصيل اإلضافية رضورية
لالخرتاع .ويؤخذ بهذا األمر بوضوح السيما يف الكثري من البلدان إذا كان وكيل الرباءة يستعني يف الوقت نفسه بمطلب الوسيلة زائد
الوظيفة (انظر الفصل السابع :تحرير املطلب) حيث إن املدعى عليهم يف قضية تعد عىل الرباءة قد يشريون إىل أن جميع التفاصيل
غري الرضورية التي كشفت عنها الرسوم بنيات رضورية ألداء الوظيفة املذكورة.
وع�ادة ما تكون الرس�وم التي تظه�ر يف الرباءة مرفقة بوصف كتابي وجيز ورقم مرجعي مث�ل “كلوك  .)clock 102(”102هذا،
ويتوق�ع الق�ارئ أن يرى كلمة كلوك  102يف النص املرفق لج�زء الوصف التفصييل .وينبغي لوكيل الرباءة اس�تخدام نظام ترقيم
متناسق لألرقام املرجعية .ففي أحد األنظمة ،يعطى الرقم املرجعي الذي يذكر ألول مرة رقما رياديا موات لرقم الرسم يتبعه رقمان
فريدان .ولنفرتض عىل س�بيل املثال أن يف “الرس�م الثاني” وكيل الرباءة س�بق أن وضع جذاذة عىل عنرصين اثنني سابقني .عندها،
يمكن إعطاء ذاكرة الحاسوب ،أي العنرص الثالث ،الرقم املرجعي “ .”203ويكون جميع اإلشارات املرجعية املستقبلية التي تخص
ذاكرة الحاس�وب يف رس�وم ومواصفات طلب الرباءة عىل الش�كلني التاليني“ :ذاكرة الحاسوب  ”203أو “ذاكرة  ”203ال غري .وإذا
جرت مناقشة ذاكرة حاسوب أخرى ،فيتعني إعطاؤها رقما مرجعيا آخر  -وإال فإن القارئ سيعتقد أنه ال يوجد فرق بينها .ويكمن
الن�وع اآلخر لنظام الرتقيم هذا يف اس�تخدام األعداد الش�فعية مثل  105 ،103 ،101يف املس�ودات األولي�ة .وهذا األمر ييرس عملية
إضافة عنارص رس�وم جديدة يف املس�ودات الحقا .ويف نظام الرتقيم الثاني ،يمنح العنرص الرئييس رقما مرجعيا برقم واحد وتمنح
العنارص الفرعية أرقاما إضافية تبدأ بالرقم املرجعي للعنرص .وعىل س�بيل املثال ،قد يكون “حاس�وب  ”8له عنرص فرعي “ذاكرة
 ”82حيث إن “ ”8يف “ ”82تشير إىل الحاس�وب  .8ومهما كان النظام املرجعي الذي يتبعه وكيل الرباءة ،فيتعني عليه اس�تخدامه
 14انظر مثال مجموعة قوانني الويبو للنفاذ اإللكرتوني ( )CLEAعىل العنوان التايل.>http://www.wipo.int/cfdiplaw/en/laws_section/clea.htm< :
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استخداما منتظما .وباملثل ،إذا كانت رسوم التجسيد الواردة يف االخرتاع تختلف عن تلك التي تظهر يف رسوم أخرى ،فينبغي لجزء
الوصف التفصييل أن يشري إىل ذلك بوضوح”،يظهر الرسم  5تجسيدا آخر لالخرتاع.”...
وينبغي أن يتضمن طلب الرباءة نفس�ه قائمة بالرس�وم بني امللخص وجزء االخرتاع وجزء الوصف التفصييل .وينبغي أن يبدأ جزء
الرسوم بجملة تشري إىل أن الرسوم تصور تجسيدا أو أكثر لالخرتاع (وأنه ال يصور االخرتاع ) من قبيل:
وصف مقتضب للرسوم
يظهر تجس�يد نموذجي لتجسيد االخرتاع الحايل يف املثال املرفق طي الرسوم حيث إن األرقام املرجعية املتشابهة
تشري إىل نفس العنارص أو ما شابهها حيث إن:
الشكل  1عرض شكل بياني لجزء نموذجي يمكن استخدامها يف هذا االخرتاع؛
الشكل ... 2
وينبغي لوكيل الرباءة التأكد من أن الرسوم كاملة ،وأنه لم يغفل أي تفصيالت حساسة .وإذا كان له رسم يصف تدفق العملية مثال،
فينبغي له أن يتأكد من أن س�نانه موصوفة وصفا مناس�با .وإذا كان للخط سنان واحد يف حني كان من الالزم أن يكون له سنانني
اثنني ،فقد يواجه وكيل الرباءة الحقا صعوبات إلقناع مكتب الرباءات أن التدفق بني العنرصين لم يكن يف اتجاه واحد فقط كما يشري
الرسم إىل ذلك .ويمكن للوكيل أيضا إتاحة رشوح كتابية كافية يف جزء الوصف التفصييل لتجاوز مواطن الخلل يف رسومه ،ولو أنه
ينبغي له أال يستند إىل وصف أكثر تفصيال يعوض عن مواطن الضعف يف رسومه.

غالب�ا ما يكون يف حوزة العميل أو املخرتع رس�وم ترتب�ط باالخرتاع .وتكون هذه
الرس�وم يف بعض األحيان مفيدة للغاية بالنس�بة لوكيل البراءة ،لكن ال ينبغي له
استخدامها إال إذا كانت تساعد عىل استجالء ما طرحه يف طلب براءته .وتتضمن يف
الغالب تلك الرسوم املهنية التي يتيحها العميل سمات أخرى غري رضورية لكشف
ينبغ�ي لوكيل البراءة تخصي�ص وقته
االخرتاع .ولهذا السبب ،فقد يرى وكيل الرباءة أن من الرضوري إعادة صياغة هذه
ومهاراته إلنش�اء رس�وم أصلي�ة ،وليس
الرس�وم أو تكييفها باستخدام مقص أو مصحح أو غري ذلك .كما يمكن االستعانة
للسعي من أجل جعلها تبدو جميلة.
بصور مأخوذة من عىل شاشة الحاسوب تُظهر عمل االخرتاع ،يف حني يمكن لوكيل
الرباءة النظر يف كيف ستظهر هذه الصور يف طلب الرباءة .وعندما ينتهي من رسم
هذه الصور ضمن رسوم براءة مقبولة ،تستعيص قراءتها ،ويصبح نقلها من لدن رسام مهني عملية مكلفة للغاية.
وينبغي لوكيل الرباءة أن يحرض رس�ومه مبارشة بعد إعداد مطالبات براءته .وإذا ما س�عى وكيل الرباءة إىل إمالء جزء املواصفات
املس�تفيضة لالختراع ،فإن وضع مجموعة الرس�وم أمامه تس�اعده يف عمله إىل حد كبير وتزيد يف فعاليته .فهذه الرس�وم تمكنه
ب�كل بس�اطة من إضافة معلومات مهمة عند الرضورة .كما يمكن اس�تخدام هذه املقاربة بنج�اح لتحضري فعال لجزء املواصفات
املستفيضة الخاصة باالخرتاع.
 .4املعلومات األساسية
يختل�ف اس�تخدام أجزاء املعلومات األساس�ية يف أنظمة البراءات عرب العالم .ففي بع�ض أنظمة الرباءات يوظ�ف جزء املعلومات
األساس�ية للكش�ف للجمهور عن التقنية الصناعية الس�ابقة األقرب املطبقة عىل طلب الرباءة عند فحصه .وهذا هو الحال السائد يف
أغلب األنظمة األوروبية.

ملحوظة مفيدة:

وال ينبغي لوكيل الرباءة هدر وقته بأن يحاول جعل رس�ومه يف غاية اإلتقان .فهو
غري ملزم بأن يكون رس�اما ولو أنه قد يحتاج إىل رس�ام مؤهل .ويمكن االستعانة
يف بعض األحيان برسوم برامج الحاسوب ألنها مفيدة ،لكن من األفضل واألرخص
وضع وكيل الرباءة رسوما بسيطة باستخدام قلم رصاص وورقة.

ال تح�اول بصفتك وكيل ب�راءات تعديل
طلب�ات الرباءة بع�د إيداعه�ا وال ينبغي
أن يصبح هذا الس�لوك عادة من عاداتك؛
فمن املرجح أنك سرتتكب أخطاء ال يمكن
تداركها من دون إعادة إيداع طلب جديد
بالكام�ل يضيع عىل عميلك تاريخ اإليداع
األصيل.
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ويف بلدان مثل الواليات املتحدة ،تُطبع التقنية الصناعية السابقة التي يتيحها مقدم طلب الرباءة وكذا التقنية الصناعية السابقة التي
يكتشفها الفاحص عىل ظهر الرباءة نفسها .وتوحي أجزاء املعلومات األساسية يف الكثري من البلدان برضورة توخي الحذر .فالكثري
م�ن وكالء البراءات يحاول تحرير أجزاء املعلومات هذه بأوجز العبارات خوفا من أن يحرم عمالءه ولو عن غري قصد أو س�هو من
حماية الرباءة كاملة ،إن هو حرر أكثر مما ينبغي بشأن التقنية الصناعية السابقة .فعىل سبيل املثال ،قد يأتي طلب الرباءة املطبوعة
عىل رقيقة الحاسوب عىل النحو التايل“ :الحواسيب األرسع هي األفضل دائما” .فجزء املعلومات الوجيز هذا قد ال يستقطب اهتمام
الجمهور ،لكنه لن يرض بالعميل أو يُغلق نطاق حماية مطلب العميل.
ويُعترب جزء املعلومات األساس�ية عادة أنه التقنية الصناعية الس�ابقة التي يكش�فها املخرتع .وإذا ما ترسب كشف مودع الطلب إىل
جزء املعلومات ،فإن فاحص الرباءة قد يستش�هد بهذا الجزء لتربي�ر رفضه مطالبات مقدمها .ويتخذ بعض مكاتب الرباءات موقفا
صارما بش�أن الكش�ف عن أجزاء املعلومات األساسية من االخرتاع؛ وهذا س�بب من األسباب التي ينبغي أن تدفع وكالء الرباءات إىل
تحرير طلباتهم بحذر ش�ديد .وإذا ما أصبحت الرباءة محل نزاع الحقا ،فإن هذه األجزاء س�تخضع ال محالة ملزيد من التدقيق عىل
خالف ما مرت به يف بداية املتابعة.
وأخريا ،فإن ما ينبغي االنتباه إليه بش�أن أجزاء املعلومات األساس�ية هو أن االخرتاع نفسه يرتبط ارتباطا وثيقا بـ “الفهم الجديد”
للتقنية الصناعية السابقة .فلو اُستُعرض هذا الفهم الجديد يف جزء املعلومات األساسية ،فمن املحتمل جدا أن يكون قد أعطى وصفا
للجزء األكثر جدة من االخرتاع ،علما بأن هذا الجزء ليس املكان حيث ينبغي وصف جدة االخرتاع.

ملحوظة مفيدة:

وم�ن ثم ،فإنه ينبغي تحرير جزء املعلومات األساس�ية بإيجاز نس�بيا وجعله منصة إلتاحة الكش�ف التقني يف جزء االس�تعراض
التفصييل .ويمكن لجزء املعلومات األساس�ية اس�تعراض التقنية الصناعية السابقة عىل مستوى أعىل بكثري .ومن األفضل يف بعض
الواليات القضائية عموما عدم اإلش�ارة إىل أي تقنية صناعية س�ابقة معينة .ويمكن اختتام جزء املعلومات األساسية بجملة قصرية
ومقتضب�ة بش�أن مواط�ن الضع�ف يف التقني�ة
الصناعي�ة الس�ابقة ،لك�ن ينبغ�ي تحري�ر ذل�ك
ينبغي لوكيل الرباءة إدراك أنه بينما يحتوي طلبه عىل أجزاء مميزة وبرتتيب
بطريقة ال تكش�ف الحل الذي يُستعرض الحقا يف
محدد ،ال ينبغي له أن يعتقد بأن فاحص الطلب سوف يقرأه حسب نفس
الطل�ب .وينبغي يف املقابل تحريره بطريقة تجعل
الرتتي�ب .ففي الكثري من مكاتب الرباءات عرب العالم ،ال يس�تطيع فاحص
القارئ العادي يتأمل“ :يا للعجب! لم أكن أظن أن
البراءات قراءة جميع طلبات الرباءة من بدايتها إىل نهايتها بس�بب ضغط
أحدا سيكون قادرا عىل حل هذه املشكلة!”
العم�ل املرتاكم .ويعمد الكثري م�ن وكالء الرباءات إىل اس�تعراض مطالب
ورس�وم االخرتاع ،وربما بعض األج�زاء املختارة األخرى من الطلب ،وذلك
بعد اس�تيعاب االخرتاع بما يكفي ،وإعداد إجراء رس�مي تمهيدي بشأنه.
يتضم�ن بعض طلب�ات البراءة العتيق�ة فقرات
ومن هنا ،فإن فاحص الرباءات قد يعزف عن قراءة أي جزء من املعلومات
“عنارص االخرتاع” إما يف جزء املعلومات األساسية
األساسية التي تتسم باإلطناب والتفاصيل.
أو يف امللخ�ص .وعلي�ه ،يُنص�ح بتحاش�يها ما لم
ين�ص عليه�ا القان�ون يف الوالية القضائي�ة التي
تن�وون إيداع طلبك�م فيها .فالخط�ر يكمن يف أن
ال تخصص كثريا من وقتك إلعداد املعلومات األساس�ية .فالقاعدة الذهبية
ه�ذه التعابري تنحو إىل وضع حدود لالخرتاع ،مثل
يف هذه الحالة هي عدم كتابة أكثر من صفحتني كحد أقىص ،أو بنس�بة ال
“يرم�ي االختراع إىل إتاح�ة املزيد من السلامة”
تتعدى  10يف املائة من مجموع محتوى الطلب.
إضاف�ة إىل تحقيق تكلفة منخفضة يف هذا الصدد.
ومن بني املخاطر األخرى أن هذه التعابري تنحو إىل
القول بأمور “فاس�دة” من قبيل “يهدف االخرتاع
إىل علاج الرسط�ان” يف حني أن تخفي�ف أعراض نوع من أنواع الرسطان تعبري أكثر دقة .ويف بعض البلدان ،دفعت اس�تعراضات
ح�االت ب�راءات متنوعة خالل  15-10س�نة املاضية وكالء البراءات إىل التوقف عن تحرير عبارات “العن�ارص” يف جميع الطلبات
املودعة يف والياتهم القضائية.
ومن األفضل أيضا أال يحرر وكيل الرباءة يف البداية جزء املعلومات األساس�ية .فثمة دائما نزعة لكتابة هذا الجزء قبل أي يشء آخر.
فهي كما يقال تأتي دائما يف املقدمة ،ولكن إذا عمد وكيل الرباءة إىل تحرير جزء املعلومات األساسية أوال ،فإن ذلك ينطوي عىل خطر
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كونه س�وف يخصص لذلك وقتا طويال ،فيصبح هذا الجزء مفصال وأطول مما هو رضوري ،خصوصا أنه من األجزاء األقل أهمية
يف الطلب .وعليه ،يتعني عىل وكيل الرباءة أن ينتهي أوال من جزء االستعراض التفصييل ،ثم يبدأ حينها بجزء املعلومات األساسية.
 .5الخالصة
ينبغي أن تعرض الخالصة االستعراض بكل وضوح وبأقل الكلمات املمكنة .ويمكن لوكيل الرباءة توظيف الفقرة األوىل من ملخص
جزء االخرتاع خالصة لطلبه.
فف�ي الكثري من أنظمة الرباءات عرب العالم ،ينحرص اس�تعراض الخالصات يف التأكد من أنه�ا التزمت بعدد معني من الكلمات ،وال
يجري التدقيق يف تفاصيلها إال نادرا .ويف أغلب األحيان ،ال تنظر املحاكم إىل الخالصة عندما تبحث عن سبب االخرتاع .لكن هذا األمر
ال يعني بطبيعة الحال أنه ال داع لالهتمام بالخالصة ،أو أنه يمكن تحريرها بأي طريقة أو أنها تنطوي عىل مغالطات.
والخطر الكامن يف الخالصات أنها ربما كش�فت بعض س�مات االخرتاع األهل للحماية ال ترد يف املواصفات .فهذا الخطأ ش�ائع بني
وكالء الرباءات املبتدئني الذين يعملون عىل تحرير خالصاتهم يف وقت مبكر ،وال يراجعونها مرة ثانية عند االنتهاء من طلب الرباءة.
فعن�د مراجع�ة وكيل الرباءة خالصته ،ينبغي له دائما التس�اؤل عما ييل“ :ه�ل ترد جميع هذه األش�ياء يف املواصفات؟” وإذا كان
الجواب هو “نعم” واضحة ،عندها ينبغي له إما إضافة املواصفات أو تغيري الخالصة.
 .6امللخص
كم�ا الحظن�ا آنفا ،ال يطلب جميع الوالي�ات القضائية ملخصا يف جزء االخرتاع .لكن جرت العادة على أن تعد هذه األجزاء يف الكثري
من الواليات القضائية حتى ولو كانت القوانني الوطنية ال تنص عىل ذلك رصاحة .وقد يفاجأ وكيل الرباءة بذلك حني يكتش�ف وهو
يس�تعرض أج�زاء امللخصات التي أعدها وكالء الرباءات األجانب يف طلبات براءة نظيرة لطلب عميله .وينبغي لوكيل الرباءة بالتايل
استيعاب املتطلبات واملمارسات التي جرت عليها العادة يف ما يتصل بأجزاء ملخص االخرتاع يف الواليات القضائية التي تهم عميله.
وغالب�ا م�ا يرتكب وكالء الرباءات أخط�اء فادحة عند تحرير أجزاء امللخص ألنهم يس�كنون إىل اعتقاد خاط�ئ بأن أهمية امللخص
تظهر يف عنوانه .ويف واقع األمر ،هذا الجزء من الطلب غري مهم عادة ويمكن تجاوز الكثري من األخطاء بكتابة جزء امللخص استنادا
إىل املطالب�ات .ويحِّض�رِّ بعض وكالء الرباءات ملخص االخرتاع يأخذ كل مطلب من املطالبات املس�تقلة يف طلب الرباءة ويحولها إىل
فقرات .ولهذه املقاربة ميزة أن املفردات املستخدمة يف املطالبات سوف تجد طريقها بالتأكيد إىل نص املواصفات .كما يحرر الكثري
من وكالء الرباءات ملخص االخرتاع بطريقة تركز عىل الجوانب املهمة فيه ويستعني يف ذلك بمفردات ترد يف مطالبات الطلب.
وينبغي أن يأتي ملخص االخرتاع ضمن آخر األجزاء التي يحررها وكيل الرباءة يف طلب براءته .وقد تستهوي األمور وكيل الرباءة إىل
تحرير امللخص يف فرتة مبكرة ،أي يف بداية نص الطلب تقريبا ،يف محاولة الختبار معرفته باالخرتاع .والحقيقة هي أنه ينبغي له يف
املقابل أن يتحاىش هذا اإلغراء ،وأن يؤخر كتابة جزء امللخص بعد أن ينتهي من تحرير املواصفات التفصيلية.
وعند إعداد ملخص االخرتاع ،ينبغي العمل بأي حال من األحوال عىل تحايش كتابة ملخص”الصورة العامة” الذي يتعدى مطالبات
الطلب .فإتاحة هذا النوع من امللخصات ينطوي عىل مخاطر كثرية .أولها ،أن ملخصا واسعا من نوع “ميتا” سوف يضيف إىل حد
ما إىل التقنية الصناعية السابقة التي قد تستخدم ضد االخرتاع نفسه .فمن خالل ربط االخرتاع ربطا كتابيا رصيحا بموضوع أوسع،
يكون من الصعوبة بمكان ،بل من املس�تحيل ،القول الحقا خالل املتابعة بأن التقنية الصناعية الس�ابقة ال تنطبق عىل هذه الحالة.
وثانيها ،يتضمن امللخص الواسع ذي الصورة العامة بطريقة بسيطة يف الغالب مفهوما آخر ال يكون مرشوحا بما يكفي يف الطلب.
وهذا اإلجراء يس�مح للغري باس�تخدام مربرات ضد الرباءة ،خصوصا عندما ينش�ب نزاع ،والقول بأن املخرتع لم يتح كش�فا كامال
ألن “امللخص” ذكر موضوعات ال ترد يف الطلب .وثالثها ،يوحي امللخص الواس�ع “ميتا” إىل حد ما بأن املطالبات ال تش�مل االخرتاع
بالكامل .وقد يشعر العميل بالغبن إذا رأى أن وكيل براءته لم يس َع إىل حماية كشف اخرتاعه بالكامل.
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املصطلحات األساسية يف الجزأين الثالث ألف والثالث باء:
>> معلومات أساسية >> ،ملخص >> ،مواصفات تفصيلية >> ،رسوم >> ،مطالبات >> ،خالصة،
>> مواصفات >> ،حدث مانع >> ،اتفاق عدم اإلفشاء >> ،طلب مؤقت >> ،استمارة كشف االخرتاع،
>> تحقيق >> ،مكاتب أجنبية للرباءات >> ،اتفاقية باريس >> ،شخص بمهارات صناعية عادية،
>> مخصصة للجمهور >> ،وحدة االخرتاع >> ،الطريقة الفضىل >> ،تمكني >> ،وصف كتابي.
اخترب نفسك يف الجزأين الثالث ألف والثالث باء:

.1

ارسد أجزاء طلب الرباءة.

.2

ارسد أمثلة عن األسئلة التي يمكن لوكيل الرباءة وضعها عىل املخرتع عند االجتماع به ألول مرة.

.3

ما هي املهلة املمنوحة ملودع الطلب الذي سبق أن أودع طلب براءته يف بلده ويسعى إليداعه يف بلد متعاقد يف اتفاقية
باريس؟ ويف بلد غري متعاقد يف اتفاقية باريس؟

.4

ما هي استمارة كشف االخرتاع؟ متى ينبغي للمخرتع استخدامها؟

.5

املخرتع يدرك دائما ما ينطوي عليه اخرتاعه .صحيح أم خطأ؟

.6

عندما يساعد وكيل الرباءة عىل تحديد االخرتاع أو يتيح اقرتاحاته ،فهل يعني ذلك أن وكيل الرباءة أصبح رشيكا يف
االخرتاع؟

.7

ما السبب الكامن يف أن استيعاب وكيل براءة االخرتاع قبل تحرير طلب براءته أمر هام؟

.8

يجب أن تكشف املواصفات تحقيقا عامال لالخرتاع .صحيح أم خطأ؟

.9

ما هو جزء طلب الرباءة الذي ينبغي لوكيل الرباءة تحريره أوال؟

.10

يجب أن يرد يف املواصفات التفصيلية تحقيق عامل لالخرتاع .صحيح أم خطأ؟

.11

االخرتاعات التي تكشف للجمهور أهل للحماية .صحيح أم خطأ؟

.12

ما هي “وحدة االخرتاع”؟

.13

ما هو رشط “الطريقة الفضىل”؟ هل يأخذ جميع البلدان بهذا الرشط؟

.14

ينبغي لوكالء الرباءات تحايش استخدام كلمات تفيد املطلق من قبيل “يتعني” و “دائما” يف طلب الرباءة .صحيح أم
خطأ؟

دليل الويبو لتحرير الرباءات
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جيم .إيداع طلبات الرباءة
قب�ل أن ي�ودع وكيل الرباءة طلب براءته ،ينبغي له التأكد من أن املخرتع اس�تعرض طلب الرباءة واس�توعبه ووافق عليه .فاملخرتع
العادي ال يستوعب املتطلبات القانونية ذات الصلة بطلبات الرباءة ،وقلة من املخرتعني تفهم وتدرك حق اللغة الخاصة بهذه الطلبات
عادة .ويتعني عىل وكيل الرباءة أن يقدم رشوحا عن األس�ئلة التي قد يطرحها املخرتع بش�أن أي جزء من أجزاء الطلب .وال ينبغي
لوكيل الرباءة تغيري صيغة لغة طلب الرباءة بغية جعله أيرس فهما عىل األش�خاص الذين ال يفقهون كثريا يف أمور تحرير الرباءات،
لكن يتعني عليه يف املقابل العمل عىل استخدام صيغة لغوية سليمة .فاملطالبات التي تكون غاية يف التجريد ال يستوعبها املخرتعون
بس�هولة أحيانا .ويتعني عىل وكيل الرباءة رشح املطالبات لعميله وما تس�توجبه من إجراءات تحرير سليمة؛ كما ال ينبغي له شطب
جوانب التجريد من املطالبات لجعلها أيرس فهما عىل املخرتع ،فقد جاء نطاق هذه املطالبات أقل سعة مما تسمح به القوانني.

قد يذه�ب كل جهدك
س�دى إن أغفل�ت
رشط�ا بس�يطا يف
طلبك يمكن�ك تداركه
بسهولة ومعالجته.

يتعين عادة على وكيل الرباءة إيداع إعالن وتوكيل ودفع رس�وم حكومية مختلفة إضافة إىل طلب براءت�ه .واعتمادا عىل املتطلبات
القانونية املعمول بها يف واليته القضائية ،يمكنه إيداع وثيقة توكيل االخرتاع أو تس�جيل ملكية طلب الرباءة .ويس�مح بعض مكاتب
الرباءات الوطنية بإيداع هذه الوثائق الرس�مية بعد إيداع طلب الرباءة األويل ،ويس�مح يف الوقت نفس�ه بأن يحتفظ الطلب بتاريخ
إيداع�ه .أم�ا اإلعالن فه�و وثيقة يعلن املخرتع من خاللها أنه اضطلع عىل الطلب واس�توعبه ،وأنه يرى نفس�ه مخرتعا (أو املخرتع
الوحيد) لالخرتاع الوارد وصفه يف طلب الرباءة .ويمنح التوكيل وكيل الرباءة سلطة تمثيل املخرتع مودع الطلب يف إجراءات التعامل
مع مكتب الرباءات .ووثيقة التوكيل هذه عقد بني املخرتع وطرف آخر (عادة ما يكون صاحب العمل) تشير إىل أن حقوق املخرتع
انتقلت إىل طرف آخر .وينبغي لوكيل الرباءة يف هذا الصدد التأكد من هوية عميله ،وما إذا كان له الحق يف تمثيل ذلك الطرف بشأن
املوضوع املوكل إليه أمام مكتب الرباءات املعني.
وتتضمن الوثائق الرسمية األخرى التي قد يحتاجها وكيل الرباءة إليداع طلب الرباءة وثائق ترتبط بالدفاع الوطني .ولبعض الدول
مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة والهند وفرنس�ا متطلبات ترتب�ط بإيداع طلبات الرباءة يف بلدان أخرى .ففي الواليات املتحدة
مثال ،يتعني عىل املخرتع الذي يقطن هذا البلد من أجل الحصول عىل إذن من الحكومة قبل إيداع أي طلب براءة يف الخارج .وباملثل،
َّ
سن الكثري من البلدان قواعد تتعلق بتصدير البيانات التقنية .ومن املفيد أن يستأنس وكيل الرباءة بهذه القواعد املعمول بها يف بلده
حتى ال يشارك عن غري قصد يف أي تحويل غري قانوني للبيانات التقنية عرب الحدود الدولية.
 .1اإليداعات املحلية/ذات األولوية
وعادة ما يطلب العميل إىل وكيل براءته القيام باإليداع األول لطلب الرباءة يف البلد الذي يسكنه املخرتع .وينشئ اإليداع األول لطلب
الرباءة تاريخ األولوية بالنس�بة ملجموعة طلبات الرباءة بش�أن االخرتاع الذي يمكن إيداعه عبر العالم .ويمثل تاريخ األولوية املوعد
الذي ال تنطبق بعده التقنية الصناعية الس�ابقة ،س�واء يف البلد الذي يأخذ بمبدأ املخرتع األول أو بمبدأ املودع األول .15وعليه ،فإن
مودع الطلب عادة ما يرغب يف الحصول عىل أول تاريخ أولوية ممكن ،وهذا س�بب إضايف يلزم وكالء الرباءات بالعمل جاهدين عىل
 15بطبيعة الحال ،يمكن االستشهاد بطلب الرباءات التي لم تنرش قبل إيداع الطلب كتقنية صناعية سابقة ،وذلك طبقا للقواعد املعمول بها يف الكثري من الواليات القضائية.
بيد أنه يف الكثري من هذه الواليات القضائية ،ال يستشهد بالطلبات املودعة يف وقت مبكر إال يف الرباءات املرفوضة بسبب عدم جدتها .ويف حال أودع املخرتع طلبه يف والية
قضائية تأخذ بمبدأ املخرتع األول ،فإن ذلك ال يعفيه من أن يدخل يف نزاع لتحديد «أولوية االخرتاع» ،ولو أن هذا األمر يختلف كثريا عن رفض التقنية الصناعية السابقة.

ملحوظة مفيدة:

ويتعني عىل وكيل الرباءة أيضا استيعاب متطلبات إيداع طلبات الرباءة يف جميع البلدان التي تهم عميله.
وينبغي له أن يستوعب ،بني جملة أمور ،القواعد املرتبطة بمقاسات طلبه ورسومه ونماذجه .ويف واقع
األم�ر ،يمكن لوكيل الرباءة النظ�ر يف إعداد قائمة مرجعية بمختلف امل�واد ،مثل األجزاء الرضورية يف
طلب الرباءات ،ومقارنة طلبه بتلك القائمة .وباملثل ،يمكن لوكيل الرباءة إعداد قائمة مرجعية بمختلف
األش�كال تتعلق بإيداع طلب الرباءة يف الوالي�ات القضائية املعنية .ومن املمكن أن ترتبط قوائم مفيدة
أخرى باس�تعراض الطلب قبل إيداعه يف الربي�د أو إلكرتونيا لدى مكتب الرباءات ،وكذا قوائم تتضمن
مواد ينبغي معالجتها قبل إيداع الرد عىل أي إجراء رسمي.
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إنهاء توكيالتهم يف أقرب فرصة ممكنة .وعىل املقابل ،غالبا ما يسعى املخرتعون وأصحاب عملهم إىل الحصول عىل حماية لرباءتهم
يف البلد الذي يعملون فيه؛ ولهذا الس�بب أيضا ،ثمة توجه إىل إيداع أول طلب يف البلد الذي يقطنه املخرتع .وقد يس�عى املخرتع أو
صاح�ب عمل�ه إىل إيداع طلبات براءته يف بل�دان أخرى تمنح ميزة تاريخ األولوية لإليداع املحيل طبق�ا التفاقية باريس ،وهي امليزة
التي س�تجري مناقش�تها حاال يف الفقرات أدناه .وتختلف متطلبات اإليداع بالنسبة لطلبات الرباءة اختالفا كبريا حول العالم ،األمر
الذي يعني أنه يتعني عىل وكيل الرباءة أن يكون عارفا بكل خبايا املتطلبات يف واليته القضائية .وغالبا ما تتوافر هذه املعلومات عىل
الشابكة ويف موارد عامة أخرى مثل املكتبات.
 .2اإليداعات األجنبية
ينبغي لوكيل الرباءة أن يسأل عميله عن البلدان التي يرغب إيداع طلب براءته فيها .وينبغي له أيضا أن يشري إىل التكاليف التقديرية
إلي�داع طلب الرباءة يف تلك الواليات القضائية بعد أن يس�تعرض متطلبات إي�داع طلب الرباءة يف جميع الواليات القضائية التي تهم
عميله .وعىل سبيل املثال ،يتعني عىل وكيل الرباءة تحديد ما إذا كان أي من بلدان هذه الواليات القضائية أعضاء يف اتفاقية باريس.
وتتيح هذه املعاهدة حق األولوية لطلبات الرباءة .وحتى  23أبريل  ،2007كان ثمة  171دولة متعاقدة يف اتفاقية باريس .وتسمح
هذه االتفاقية ملودع الطلب من دولة متعاقدة اس�تخدام أول تاريخ لإليداع تاريخا فعليا لإليداع يف دولة متعاقدة أخرى ،طاملا أُودع
الطلب يف غضون  12شهرا من تاريخ أول إيداع .فإذا كان طلب الرباءة قد أودع يف اليابان مثال قبل أقل من  12شهرا بعد إيداع طلب
الرباءة األويل يف كندا ،فيمكن األخذ بتاريخ اإليداع الكندي كتاريخ فعيل لإليداع بالنس�بة للطلب الياباني .وبموجب اتفاقية باريس،
يتعني أن يكون الطلب األويل هو أول طلب يودع بش�أن االخرتاع .ومن املمكن أيضا أن تطلب نس�خة مصادق عليها للطلب األويل يف
كل بلد يودع فيه مطلب األولوية .ومعاهدة التعاون بش�أن الرباءات اتفاقية خاصة بموجب املادة  19من اتفاقية باريس ،وتتضمن
مهلة األولوية التي تستغرق  12شهرا .وترد تفاصيل إضافية عن معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف مكان آخر من هذا الفصل.
وإذا افرتضنا أن وكيل الرباءة أودع طلب األولوية يف بلد عضو يف اتفاقية باريس وأن البلدان األجنبية التي تهم عميله أعضاء يف هذه
االتفاقية أيضا ،فإن الوكيل ال يمنح س�وى  12ش�هرا بعد إيداع طلب األولوية إليداع طلبات أجنبية نظرية يف تلك البلدان األعضاء يف
االتفاقية التي تهم عميله أو إيداع طلب لدى معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
مثال:
لنفترض أن وكي�ل براءات أودع طلبه يف بل�د إيريهوون (( )Erehwonبلد وهمي) بتاريخ  8مارس  .2005وبلد إيريهوون س�بق
أن ص�ادق على اتفاقية باريس ،بينما يرغب العميل إيداع طلبات نظرية يف اليابان وفرنس�ا وكندا .وملا كانت هذه البلدان قد وقعت
بدورها عىل اتفاقية باريس ،فيس�تطيع وكيل الرباءة االنتظار حتى  8مارس  2006إليداع طلبات نظرية يف اليابان وفرنس�ا وكندا
لالس�تفادة من طلب األولوية املؤرخ يف  8مارس  ،2005تاريخ اإليداع .مالحظة :ال يعني هذا يف املقابل أنه س�يُتنازل عن املتطلبات
الخاصة حس�ب مختلف القوانني الوطنية .لنفرتض مثال أن بلد إيريهوون يأخذ بمهلة س�تة أشهر من الكشف العام األول قبل منع
إيداع طلب الرباءة ،يف حني أن فرنس�ا تأخذ يف املقابل بالجدة املطلقة .ولنفرتض أن املخرتع كش�ف جميع جوانب اخرتاعه للجمهور
قبل أسبوعني من إيداع طلب بشأنه يف بلد إيريهوون يف  8مارس  .2005فبهذه الطريقة ،يفي طلب الرباءة املودع يف بلد إيريهوون
متطلب�ات قانون الكش�ف فيه ،لكن�ه ال يفي بمتطلبات الجدة املطلقة املعم�ول به يف القانون الفرنيس ،ولو أن الطلب يس�تفيد من
تاريخ اإليداع يف  8مارس  2005الذي تنص عليه اتفاقية باريس .ولنفرتض اآلن أن املخرتع كشف اخرتاعه للجمهور ألول مرة بعد
أسبوعني من إيداع طلب بشأنه يف بلد إيريهوون .فبفضل اتفاقية باريس ،سيعترب الطلب الفرنيس املؤرخ يف  8مارس  2005تاريخ
إيداع أولوي ،ولن يتقوض نظرا لهذه الجدة املطلقة ،وذلك ألن الكشف للجمهور كان قبل إيداع الطلب يف فرنسا يف  8مارس .2006
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وبالنس�بة لكل والية قضائية غري عضو يف اتفاقية باريس ،فيتعني عىل وكيل الرباءة تحديد املتطلبات الخاصة بطلبات اإليداع يف كل
بل�د عىل ح�دة .وتتنوع متطلبات اإليداع يف البلدان غير األعضاء يف اتفاقية باريس تنوعا هائلا .وإذا أراد عميل وكيل الرباءة إيداع
طل�ب براءت�ه يف بلد غري عضو يف اتفاقية باريس ،فينبغي لوكيل براءت�ه إذن إدراك متطلبات اإليداع يف ذلك البلد قبل إيداع طلب يف
بلد عميله ،ويتيح له املشورة يف هذا الصدد.
وال ي�درك الكثير من العمالء يف وقت إيداع طلبات األولوية الخاصة بهم ما إذا كانوا يرغبون أصال يف إيداع طلبات يف الخارج ،أو ما
هي البلدان التي قد يقع عليها اختيارهم .وبالنس�بة لهؤالء العمالء ،ينبغي لوكيل الرباءة إتاحة املش�ورة املناسبة ويحيطهم علما أن
إيداعات اتفاقية باريس مفتوحة طوال  12ش�هرا بعد إيداع طلباتهم محليا ،غري أن الطلبات النظرية قد ال تكون متوافرة يف بعض
البلدان غري األعضاء يف اتفاقية باريس .وينبغي لوكيل الرباءة أيضا تقديم رشوح عن فوائد إيداع طلب لدى معاهدة التعاون بشأن
الرباءات يف غضون فرتة  12ش�هرا األوىل التي تنص عليها اتفاقية باريس .كما يرد وصف ملعاهدة التعاون بش�أن الرباءات يف الجزء
باء  4أدناه ،فللمعاهدة ميزة تأجيل التكاليف األساسية املرتبطة بحماية الرباءة يف بلدان مختلفة إىل أن يصبح مودع الطلب عىل بينة
أفضل باحتمال أهلية اخرتاعه للحماية (عىل شكل تقرير البحث الدويل بناء عىل املعاهدة ،ورأي مكتوب بشأن أهلية الحماية) تمنح
مودع الطلب وقتا إضافيا لتحديد مجموعة البلدان التي تتيح أفضل استغالل تجاري الخرتاعه .
كم�ا ينبغي لوكيل الرباءة بعدها متابعة تواريخ جميع القرارات بش�أن طلبات اإليداع يف الخ�ارج ،ويذ ِّكر عمالءه بفرتة طويلة قبل
أي موع�د نهائي .ويمكن لوكيل الرباءة أيضا إنش�اء عالقات مع محامني رشكاء أجان�ب يف البلدان التي يعتقد أن عميله ينوي إيداع
طلباته فيها.
 .3رسوم إيداع الطلب واالعتبارات املالية الخاصة بذلك
ينبغي لوكيل الرباءة إعطاء عميله معلومات كافية عن الرسوم والتكاليف حتى يتمكن من صياغة اسرتاتيجية جيدة لطلبه ال تتعدى
حدود ميزانيته .وينبغي لوكيل الرباءة أيضا إحاطة عميله علما بتاريخ تقييم هذه الرس�وم والتكاليف املرتتبة عن ذلك .فعىل س�بيل
املثال ،قد يكون من املفيد اإلش�ارة عىل العميل بأن إيداع طلبات براءة يف خمس�ة بلدان ،والحفاظ عىل الرباءات املمنوحة حتى آخر
مدده�ا ،يمك�ن أن يكلفا مبالغ هائلة من املال تقدر بما يقارب  150 000يورو .ولربما يكون من األفضل أن يدرك العميل أيضا أن
جزءا من التكاليف اإلجمالية سوف يقيم خالل السنوات الخمس األوىل بعد إيداع طلب األولوية ،عىل أن توزع باقي التكاليف املتنوعة
األخرى عىل فرتة  20سنة.
ويمنح بعض الواليات القضائية تخفيضات عىل الرسوم للطلبات التي تودعها بعض األطراف مثل املخرتعني الفرادى ،أو الجامعات،
أو مؤسسات البحوث أو الرشكات الصغرية .فالواليات املتحدة مثال تتيح تخفيضا بنسبة  50%عىل الرسوم التي يدفعها املخرتعون
الفرادى ،والرشكات الصغرية واملؤسس�ات التي ال تس�عى للربحية .وينبغي لوكيل الرباءة اس�تيعاب الس�بل التي تمكن عميله من
خفض الرسوم الحكومية وتتيح له مثل هذه املعلومات.
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ويتيح الرسم البياني التايل نظرة عامة عن عملية اإليداع والرسوم املرتبطة بذلك .وتبدأ العملية بإعداد إيداع طلب األولوية.

تعط�ي خان�ة “دورة عمر الطلب” ( )Application Life Cycleيف العمود األيمن من الرس�م نظرة ع�ن املراحل العادية املرتبطة
بمتابع�ة البراءة من منظ�ور التكلفة .فهذه هي املراحل التي يمر بها طلب األولوية يف بلد اإليداع األصيل .وكما ناقش�نا أعاله ،يودع
طلب األولوية غالبا يف بلد إقامة املخرتع ،عىل الرغم من أن ثمة إمكانيات أخرى مثل بلد رشكة املخرتع.
وتتضمن الرس�وم التي ترتبط بدورة عمر الطلب ما ييل :رس�وم اإليداع ،ورس�وم النرش ،ورس�وم طلب الفحص ،ورس�وم البحث،
ورس�وم ذات صلة باملتابعة ،ورس�وم اإلصدار ،ورس�وم الصيانة .ويرتبط كل من هذه الرس�وم بتكاليف رس�وم الخدمات املهنية
(رسوم وكيل الرباءة مثال) .وتكون يف بعض الحاالت رسوم الخدمات املهنية أعىل من رسوم اإليداع الحكومية .وال يستخلص بعض
هذه الرسوم ،مثل رسوم طلب الفحص ،يف كل والية قضائية .ففي الكثري من الواليات القضائية ال توجد أي رسوم حكومية محددة
للمتابعة املس�تحقة .غري أنه يمكن أن ترتتب عن املتابعة املس�تحقة مبالغ هامة من الرس�وم املهنية ألن هذه املرحلة هي التي يؤدي
خاللها وكيل الرباءة مهامه من قبيل اس�تعراض التقنية الصناعية الس�ابقة الواردة يف رأي فاح�ص الرباءة ،ويجري تعديالته عىل
املطالبات من أجل تجاوز هذه التقنية الصناعية .ويُقيِّم أغلب الواليات القضائية رسوم اإلصدار بغية إنفاذ الرباءات يف حني أن أغلب
هذه الواليات يفرض رسوم صيانة للحفاظ عىل الرباءة النافذة.
ويمكن اس�تخدام طلب األولوية أساس�ا لإليداع�ات الوطنية واإلقليمية وإيداعات معاهدة التعاون بش�أن البراءات .وإذا ما اختار
العمي�ل إيداع معاهدة التعاون بش�أن الرباءات يف غضون اثني عرش ش�هرا م�ن إيداع األولوية ،فإنه يس�تطيع إيداع طلب معاهدة
التعاون بش�أن الرباءات يطالب فيه بتاريخ اإليداع لطلب األولوية .وقد تدعو الحاجة إىل ترجمة طلب األولوية إذا كان قد حُ رر بلغة
غري الصينية أو اإلنكليزية أو الفرنس�ية أو األملانية أو اليابانية أو الروس�ية أو اإلس�بانية .ومن ش�أن ترجمة وثائق تقنية وقانونية
معقدة مثل الرباءات أن يكون باهظة التكاليف.
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وبم�ا أنه ال يوجد أي يشء اس�مه “براءة معاهدة التعاون بش�أن البراءات” أو “براءة عاملية” ،فإن مقدم�ي الطلب الذين يودعون
طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات سيضطرون فيما بعد إىل “دخول املرحلة الوطنية” أمام مكاتب الرباءات الوطنية واإلقليمية
حي�ث ينوون الحصول عىل حماية لرباءتهم .ومع ذلك ،فإن معاهدة التعاون بش�أن البراءات عىل املقابل آلية فعالة لتأجيل قرارات
اإليداع األجنبية ،األمر الذي يتيح لوكيل الرباءة توفري أموال عمالئه ويس�مح له باتخاذ قرارات إيداع طلباتهم اس�تنادا إىل معلومات
مستفيضة يف فرتة الحقة.
ويمك�ن للعمي�ل أيضا إي�داع طلب براءته مب�ارشة يف أي بلد أو مكتب وطني للبراءات عوض إيداع طلب معاهدة التعاون بش�أن
الرباءات .وبالنسبة لبلدان اتفاقية باريس واملكاتب اإلقليمية ،فينبغي أن تكون هذه اإليداعات يف غضون عام واحد من تاريخ إيداع
طلب األولوية لكي تتمكن الطلبات التي يقدمها نظراءهم الحقا من املطالبة بتاريخ إيداع طلب األولوية .وثمة تنوع كبري بني البلدان
غري األعضاء يف اتفاقية باريس؛ وعليه ،يتعني عىل وكيل الرباءة التأكد من أن البلد الذي يهمه يأخذ بتاريخ إيداع طلب األولوية وضمن
أي رشوط.
وتشبه عملية املراحل الوطنية يف أغلب البلدان إىل حد كبري عملية “دورة عمر الطلب” التي يخضع لها طلب األولوية يف بلده األصل.
وق�د يحت�اج العميل إىل إتاحة ترجمة لطل�ب األولوية يف تلك البلدان التي ال تقبل بالطلبات التي تك�ون محررة بلغة طلب األولوية.
ويتن�وع الج�دول الزمني إلتاحة هذه الرتجمات من بلد إىل آخر .وكما ذكرنا أعاله ،فإن تكاليف إتاحة ترجمة وثيقة تقنية وقانونية
معق�دة مث�ل الرباءات قد تكون باهظة .وإذا رغب العميل يف إيداع طلبات نظرية يف خمس�ة بلدان غري إيداع طلب األولوية ،ولم يكن
أي م�ن ه�ذه البلدان يقبل بالطلبات املحررة يف لغة طلب األولوية ،فيتعني عىل العميل إتاحة خمس ترجمات (األمر الذي ترتتب عنه
تكاليف باهظة).
وتتب�ع عملي�ة املراح�ل اإلقليمية من قبيل الطلبات املودع�ة لدى املكتب األوروبي للرباءات عملية مش�ابهة نوعا م�ا لـ “دورة عمر
الطلب” .وباإلضافة إىل ذلك ،قد تأخذ املكاتب اإلقليمية بنفس متطلبات الرتجمة عىل غرار ما تفعله معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
فاملكتب األوروبي للرباءات مثال يقبل الطلبات باإلنكليزية والفرنس�ية واألملانية ويس�مح بأن تكون متابعة الطلبات يف هذه اللغات
الثالث .ومع ذلك ،فعندما يقبل املكتب اإلقليمي بالطلب ،ينبغي ملقدمه متابعة عدة إجراءات تصديق عىل مس�توى املكاتب الوطنية
للرباءات ترتبط باملكتب اإلقليمي للرباءات .وقد تتطلب هذه العملية أيضا ترجمة الطلب إىل لغة أخرى.
ولنفترض مثال أن طلبا مكتوبا باإلنكليزية أودع لدى املكتب األوروبي للرباءات ،ولنفرتض أيضا أن مودع الطلب عَ يَّ خمس بلدان:
إس�بانيا ،وإيطاليا ،والنمس�ا ،وفرنسا ،والربتغال يف طلب املكتب األوروبي للرباءات .وبعد نجاح متابعة الطلب لدى املكتب األوروبي
للرباءات ،يتعني عىل مودع الطلب تسديد رسوم التصديق يف هذه البلدان ويتيح يف الوقت نفسه ترجمة لطلبه من اللغة اإلنكليزية إىل
اإلس�بانية واإليطالية واألملانية والفرنسية والربتغالية .وتكون تكاليف رسوم التصديق باهظة أحيانا .ومع ذلك ،يمكن ملودع الطلب
التعامل مع ذلك بمعيار تجاري خالل مختلف نقاط عملية اإليداع يف الخارج .وينبغي لوكيل الرباءة بالتايل أن يكون قادرا عىل إتاحة
مشورة سليمة لعميله عن الرسوم والتكاليف وموعدها.
 .4متطلبات إيداع الطلب يف واليات قضائية معينة
تختل�ف متطلب�ات إيداع الطلب من بلد آلخر .وترمي املعلومات التالية إىل إتاحة معلومات ال أكثر وهي ليس�ت بالتايل دليال مفصال
إليداع الطلبات يف هذه الواليات القضائية.
أ .إيداع طلبات االتفاقية األوروبية بشأن الرباءات
االتفاقية األوروبية بشأن الرباءات هي املعاهدة التي أنشأت املكتب األوروبي للرباءات .وتتيح االتفاقية األوروبية إطارا ملنح الرباءات
األوروبية عرب إجراء منس�جم وموحد لدى املكتب األوروبي للرباءات الذي يضطلع أيضا بدور مكتب فحص مشترك لطلبات الرباءة
املودعة بموجب االتفاقية .ويمنح املكتب بعد قبوله الطلب براءة يف كل البلدان املتعاقدة التي أش�ار إليها مودع الطلب .وجميع هذه
البلدان املتعاقدة مسؤولة عىل أي حال عن منح الرباءات املودعة مبارشة يف مختلف البلدان أو رفضها.
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ويتعين أن تتضمن الطلبات املودعة لدى املكتب األوروبي للرباءات بعض اإلش�ارات إىل البل�دان املتعاقدة التي يرغب مودع الطلب
الحصول عىل حماية لرباءته فيها .ويمكن ملودع الطلب تعيني دولة واحدة أو جميع الدول األعضاء أو بعض منها .ويف فرباير ،2005
أُجري تعديل عىل بنية رس�وم املكتب األوروبي للرباءات فأصبحت رس�وم اإلشارة إىل س�بع بلدان تساوي رسوم جميع البلدان 30
األخ�رى .وعليه ،إذا أراد مودع الطلب حماية براءته يف س�بع دول عىل األقل من ال�دول املتعاقدة ،فيمكنه تعيني جميع الدول ويرتك
لعميله حرية اختيار الدول التي تهمه الحقا بعدما تُمنح الرباءة .وبعد أن يفحص املكتب األوروبي للرباءات الطلب بالكامل ويقبله،
وبع�د أن تنقضي فرتة الطعن دون أي اعرتاض ،ينتق�ل اإلجراء إىل البلدان املعينة .وعند هذه النقط�ة ،يمكن ملودع الطلب أن يقرر
البلدان املعينة أصال التي يس�عى الحصول فيها عىل تصديق لطلبه .فعىل س�بيل املثال ،قد يعني مودع الطلب س�تة بلدان يف األصل
لك�ن عندم�ا يصدر طلبه ،يكتفي بالتصديق عىل براءته يف ثالثة بلدان فقط .وليس لنا أن ندخل يف تفاصيل األبعاد االقتصادية التي
تنطوي عليها املتابعة ألنها خارج نطاق هذا الدليل .ومع ذلك ،ينبغي لوكيل الرباءة إسداء النصيحة لعميله عن كل ما يتعلق بتكاليف
حماية براءاته عرب العالم والتصدي ملسألة وضع سقف للتكاليف وذلك بإيداع طلبه حيث تكون حماية الرباءة أمرا رضوريا لتحقيق
أهداف عميله التجارية .فعىل س�بيل املثال ،يتطلب التصديق عىل طلب براءة يف الكثري من البلدان األوروبية ترجمة الطلب إىل اللغة
الوطنية يف كل بلد ودفع رس�وم إصدار الرباءة فيه .ولكي تبقى الرباءة نافذة يف البلدان التي صدقت عليها ،يتعني عىل مالك الرباءة
أيضا تسديد رسوم سنوية متنوعة طوال عمر الرباءة .ويف حني أن التكاليف السنوية وتكاليف الرتجمة تختلف من بلد إىل آخر ،فال
ش�ك أن وكيل الرباءة قد يفاجأ بأن إجمايل تكاليف عمر أي مجموعة من خمس�ة بلدان أوروبية قد يفوق  200 000يورو .ويف مثل
ه�ذه الحال�ة ،يكون من األهمية بمكان النظر استراتيجيا يف كيفية حرص عدد بلدان اإلي�داع يف تلك التي تكون رضورية؛ ففي هذه
البلدان يقوم العميل بتصنيع واستخدام وبيع منتجات براءته.
ب .املكتب األمريكي إليداع الرباءات والعالمات التجارية
املكت�ب األمريكي إليداع الرباءات والعالمات وكالة مس�ؤولة عن اس�تالم طلبات الرباءة وفحصه�ا يف الواليات املتحدة ،واملكتب الذي
يق�رر يف آخر املطاف إصدار الرباءة أو رفضها .وقد ينط�وي تحضري طلب الرباءة والوثائق املرتبطة بذلك عىل تحد ،وينبغي لوكيل
الرباءة بالتايل استيعاب اإلجراءات الرضورية الخاصة باملكتب األمريكي قبل العمل عىل إيداع طلب عميله يف الواليات املتحدة.
ويتعني يف الواليات املتحدة تقديم طلب الرباءة غري املؤقتة مش�فوعا باملطالبات والخالصة واملواصفات والرس�وم والقسم أو اإلعالن.
وطل�ب املنفع�ة “غري املؤقت” طلب يتضمن املطالبات يف حني أن الطلب “املؤقت” ال يتطلب تضمينه مطالبات بالرضورة إذ يوظف
إلنشاء تاريخ األولوية .وينبغي أن يكون الطلب باللغة اإلنكليزية أو برتجمته اإلنكليزية وببيان يشري إىل أن الرتجمة دقيقة .وينبغي
تحرير جميع الوثائق باآللة الكاتبة أو بآلة طابعة.
كما ينبغي إيداع “استمارة إرسال طلب براءة املنفعة” أو مذكرة إرسال عن كل طلب براءة .فالهدف من هذه االستمارة أو الرسالة
هو إحاطة مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات علما بنوع الوثائق املودعة (مثل مواصفات الطلب ومطالبه ورسومه وإعالنه
وبيان معلومات الكشف مثال) .ويوظف اإلرسال أيضا لتحديد اسم مودع الطلب ،ونوع الطلب ،وعنوان االخرتاع ،ومحتويات الطلب
وأي وثائق مرفقة.
وتستخدم “استمارة إرسال الرسوم” الحتساب رسوم اإليداع وتظهر طريقة التسديد ،إما بالشيك أو ببطاقة االئتمان .ويتوقف مبلغ
الرسوم عىل عدد املطالبات املقدمة ونوعها وما إذا كان ثمة إعالن مكتوب يشري إىل وضع الكيان الصغري .فوضع الكيان الصغري مثل
املخرتعني الصغار عادة يخصم الرس�وم الحكومية إىل النصف .ويف بعض البلدان ،تحتس�ب الرس�وم قياسا عىل عنارص أخرى مثل
عدد صفحات الطلب وعدد الرسوم الواردة فيه.
وينبغي تقديم اإليداع والبحوث ورسوم فحص طلب الرباءة ضمن الطلب ،ويتعني اإلشارة إىل أن الرسوم تسدد لفائدة “مدير مكتب
الواليات املتحدة للرباءات والعالمات” يف حال التس�ديد بالش�يك .وإذا ما أودع الطلب دون الرسوم ،فيحاط مودع الطلب علما بذلك
ويطلب إليه بدفع الرس�وم حس�ب املواعيد املذكورة يف اإلشعار .ويف حال عدم تس�ديد الرسوم يف وقت إيداع الطلب ،تُحتسب رسوم
إضافية بسبب تأخر تسديد رسوم اإليداع األساسية.
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وتحتوي قائمة بيانات الطلب عىل بيانات مرجعية من قبيل معلومات عن مودع الطلب ،وعنوانه ،وطلبه ،وممثله ،وأولويته املحلية،
واألولوية األجنبية ،والتوكيل.
وينبغي أن يتضمن طلب الرباءة قس�ما أو إعالنا يوقعه كل مخرتع يعلن فيه أنه املخرتع األصيل واألول للموضوع الوارد يف الطلب.
ويتعني أن يكون القس�م أو اإلعالن بلغة يس�توعبها املخرتع .وإذا كان القس�م أو اإلعالن بلغة غري اإلنكليزية وال يرد بالش�كل الذي
يتيحه مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات ،فيتعني تقديم ترجمة باإلنكليزية وبيان يوضح أن الرتجمة دقيقة.
ج .إيداعات معاهدة التعاون بشأن الرباءات
معاه�دة التعاون بش�أن البراءات معاهدة متعددة األطراف دخلت حي�ز النفاذ يف عام  .1978ويدير املكت�ب الدويل للويبو ومقره
جنيف بس�ويرسا معاهدة التعاون بش�أن الرباءات .وتس�مى البلدان األعضاء يف املعاهدة الدول املتعاقدة يف معاهدة التعاون بشأن
الرباءات .وحتى  1أغسطس  ،2006انضمت  133دولة إىل هذه املعاهدة.
تمك�ن معاهدة التعاون بش�أن البراءات مودع الطلب من إي�داع طلب “دويل” لرباءت�ه بغية حمايتها يف أي دول�ة أو جميع الدول
املتعاق�دة يف املعاه�دة .ويتمخض عن طلب الرباءة “الدويل” إيداع عادي لطلب البراءة “الوطني” يف كل دولة معينة 16ومن األهمية
بمكان فهم أن الويبو ال تُ ْ
صدر “براءة معاهدة التعاون بشأن الرباءات” أو “براءة دولية” تتيح الحماية يف جميع الدول املتعاقدة.
وتمن�ح كل دول�ة متعاق�دة يف املعاهدة أو مكتب إقليمي كل ب�راءة عىل حدة ،وذلك بموجب قوانينها الخاص�ة بالرباءات .ومع ذلك،
يتعني عىل مودع الطلب متابعة طلب براءته يف كل بلد أو مكتب إقليمي حيث يس�عى إىل حماية براءته ،ويس�دد الرسوم الوطنية أو
اإلقليمية ذات الصلة.
وتنطوي امليزة األساسية إليداع طلب معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف أنها تتيح وقتا إضافيا قبل البدء يف متابعة الطلبات يف بلدان
أخرى بعد اإليداع األويل .وملودع الطلب من غري معاهدة التعاون بشأن الرباءات عموما  12شهرا إليداع طلباته يف بلدان أخرى أعضاء
يف اتفاقية باريس بعد إيداع طلبه األويل .وعىل املقابل ،يملك مودع الطلب من خالل معاهدة التعاون بش�أن الرباءات  30ش�هرا عىل
األقل (وأكثر من ذلك يف الكثري من البلدان) من تاريخ اإليداع األويل لبدء متابعته طلبه يف بلدان أخرى ،األمر الذي يس�مح له بتوفري
 18ش�هرا .وتتيح هذه املهلة بعض الوقت للحصول عىل املعلومات الكافية بش�أن أهلية الحماية ومس�تقبل االخرتاع تجاريا .وتتيح
أيضا تأجيل أغلب تكاليف تدويل طلب الرباءة مثل تس�ديد الرس�وم الوطنية/اإلقليمية ،وترجمة طلبات الرباءة وتس�ديد الرس�وم
لوكالء الرباءات املحليني يف مختلف البلدان.
وإضافة إىل الوقت املكتسب هذا ،تتيح معاهدة التعاون بشأن الرباءات ملقدمي الطلبات معلومات ذات قيمة مضافة يستندون إليها
عند اتخاذ قراراتهم .ويمنح تقرير البحث الدويل والرأي املكتوب إلدارة البحث الدويل مقدمي الطلبات نوعية عالية ومنظورا واقعيا
عن حظوظ أهلية براءة اخرتاعاتهم.

 16يشري مصطلح «الدول املعينة» إىل البلدان التي يرغب مقدم الطلب الحصول فيها عىل حماية الخرتاعه .ويمثل طلب اإليداع تعيينا لجميع الدول املتعاقدة التي تلزمها
املعاهدة بتاريخ اإليداع الدويل.
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يتكون إجراء معاهدة التعاون بش�أن الرباءات من مرحلتني رئيس�يتني“ :املرحلة الدولية” و”املرحلة الوطنية” .17وتتكون املرحلة
الدولية من:
()1
()2
()3
()4

إيداع الطلب الدويل لدى “مكتب االستالم” الوطني/اإلقليمي أو املكتب الدويل للويبو.18
بحث الجدة بشأن أهلية براءة االخرتاع (بما يف ذلك تقرير البحث الدويل والرأي املكتوب بشأن احتمال األهلية).
نرش الويبو لطلب معاهدة التعاون بشأن الرباءات وتقرير البحث الدويل؛و
طلب (نشاط اختياري) من أجل فحص دويل تمهيدي للطلب الدويل.

وبعد املرحلة الدولية ،يدخل الطلب املرحلة “الوطنية” التي تتكون من معالجة الطلب الدويل يف كل دولة متعاقدة التي يشير إليها
الطل�ب ويرغ�ب مودع الطلب متابعة حماية براءته فيها .ويتعني الوفاء ببع�ض املتطلبات لكي تدخل يف املرحلة الوطنية .وتتضمن
هذه املتطلبات تس�ديد الرس�وم الوطنية وعند الرضورة تقديم ترجمة للطلب (يف ش�كل إيداعها أو تعديلها) .وتجدر اإلشارة إىل أن
إيداع معاهدة التعاون بش�أن الرباءات إضافة إىل الطلب يش�كالن تعيينا لجميع الدول املتعاقدة التي تلزمها املعاهدة بتاريخ اإليداع
الدويل .وخالل الفرتة الوطنية ،يختار مودع الطلب تلك الدول املعينة التي يرغب الحصول عىل حماية الخرتاعه فيها.
ويتعين أن يحت�وي طل�ب معاهدة التعاون بش�أن الرباءات على العنارص التالية :طلب واس�تعراض ،ومطلب أو أكثر ،ورس�م أو
أكثر (حيث تكون الرس�وم رضورية الس�تيعاب االخرتاع) وخالصة .ويأخذ الطلب ش�كل اس�تمارة تُعبَّأ إضافة إىل الطلب الدويل.
وتتواف�ر ه�ذه االس�تمارة بجميع اللغ�ات ويمكن تنزيله�ا مجانا من موقع معاه�دة التعاون بش�أن الرباءات عىل العن�وان التايل:
< >http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htmباللغة اإلنكليزية والفرنسية واألملانية والروسية واإلسبانية .ويمكن
ألي مقدم طلب الحصول عىل نسخ مطبوعة لالستمارة مجانا من مكتب تسلم الطلبات أو من الويبو.
كما يمكن ألي شخص من رعايا دولة متعاقدة يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات أو يقطنها إيداع طلب براءة دويل .وعندما يتعلق
األمر بأكثر من مقدمني اثنني أو أكثر ،يتعني أن يكون واحد منهما عىل األقل من رعايا الدولة املتعاقدة أو يقطنها .ويمكن الرجوع
إىل آخ�ر قائم�ة للدول املتعاقدة يف مجلة معاهدة التعاون بش�أن البراءات “نيوزليتير” ( ،19)Newsletterوعىل موقع الوييو عىل
الشابكة.20
ويمك�ن إي�داع طلب براءة دويل لدى مكتب البراءات الوطني أو لدى الويبو يف جنيف ،س�ويرسا .ويضطلع املكتب يف أغلب الحاالت
بدور “مكتب االس�تالم معاهدة التعاون بش�أن الرباءات” .وإذا كان مودع الطلب يقطن أو من رعايا بلد طرف يف بعض معاهدات
الرباءات اإلقليمية (املنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية (األريبو) ،اتفاقية هراري ،االتفاقية األوروبية بشأن الرباءات ،املنظمة
األفريقية للملكية الفكرية ،اتفاقية بانغي ،االتفاقية األوروبية اآلس�يوية ،أو االتفاقية األوروبية بش�أن الرباءات) ،فإنه يستطيع عىل
املقابل إيداع طلب براءة دويل لدى املكتب اإلقليمي املعني إذا كان القانون املعمول به يسمح بذلك .ومع ذلك ،فمن شأن أحكام األمن
القوم�ي ومتطلباته أن تجرب مودع الطل�ب عىل إيداع طلب براءة وطني أوال أو أن يطلب ترخيصا من مكتب الرباءات الوطني التابع
له قبل إيداع طلبه يف الخارج.
وعموما ،يمكن إيداع طلب براءة دويل بأية لغة يكون مكتب االستالم مستعدا لقبولها .وال بد أن تقبل إدارة البحث الدويل أيضا لغة
واح�دة عىل األق�ل من اللغات املقبولة وكذا لغة النرش ،أي العربية والصينية واإلنكليزية والفرنس�ية واألملانية واليابانية والروس�ية
واإلسبانية .ويف حال أودع الطلب بلغة ال تقبلها إدارة البحث الدويل ،فإنه يتعني إتاحة اإلدارة ترجمة للطلب.

17
18
19
20

ال يرد التعبريان «مرحلة وطنية» و «مرحلة دولية» يف الواقع يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات لكنهما تعبريان وجيزان ومناسبان واعتاد الجميع عليهما.
يشار إىل املكتب الدويل للويبو يف جنيف من اآلن فصاعدا بـ»الويبو» بكل بساطة.
انظر املوقع عىل العنوان التايل.>http://www.wipo.int/pct/en/newslett/< :
انظر املوقع عىل العنوان التايل.>http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf <:
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وعند البحث عن الحماية من خالل معاهدة التعاون بش�أن الرباءات ،يتعني عىل مودع الطلب تس�ديد مجموعتني من الرس�وم خالل
املرحلة الدولية .وتغطي املجموعة األوىل من الرسوم إيداع الطلب لدى مكتب االستالم ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات أو مبارشة لدى
املكتب الدويل كمكتب اس�تالم تابع للمعاهدة ،والبحث الدويل والنرش الدويل .21وتس�دد تلك الرسوم مبارشة ملكتب االستالم ملعاهدة
التعاون بش�أن الرباءات .وإذا اختار مودع الطلب فحصا دوليا تمهيديا ،فيتعني عليه دفع رس�وم إضافية إلدارة الفحص التمهيدي
الدويل .ويحبذ كثريا أن يس�تخدم مودع الطلب ورقة احتس�اب إجمايل مبلغ الرس�وم التي يتعني تسديدها ملكتب االستالم عند إيداع
طلب دويل.
وتتكون املجموعة الثانية من رس�وم وطنية أو إقليمية تس�دد لحساب الدول املتعاقدة التي ينوي مودع الطلب الحصول عىل حماية
الخرتاعه فيها .وعموما ،فإن الرسوم املرتبطة باملرحلة الوطنية هي أغىل األجزاء تكلفة يف عملية متابعة طلب معاهدة التعاون بشأن
الرباءات ألنها تحتوي عىل رس�وم الرتجمة والرس�وم والتسديدات الرسمية عن خدمات وكالء الرباءات املحليني .وتسدد هذه الرسوم
مبارشة للمكاتب املعنية قبل دخول املرحلة الوطنية .وملا كانت الرس�وم الوطنية تختلف من دولة إىل أخرى ،فينبغي لوكيل الرباءة
مراجعة الفصول الوطنية لدليل مقدم طلب معاهدة التعاون بشأن الرباءات ملعرفة املبالغ الصحيحة .ويتعني دفع الرسوم الوطنية
بالعملات املذك�ورة يف دليل مودع الطلب ويف حدود املواعيد الواردة فيه .وإذا تزامن تاريخ دفع الرس�وم الس�نوية أو تجديدها مع
تاري�خ بداية املرحلة الوطنية ،فيتعني تس�ديدها قبل انته�اء املهلة النهائية املعمول بها عند دخ�ول املرحلة الوطنية .ويمكن ملودع
الطلب النظر يف كيف يؤثر عدد املطالبات التي قدمها يف طلب الرباءة يف الرسوم السنوية ورسوم الفحص التي يتعني عليه تسديدها
وم�ا إىل ذلك .ولربما يكون من األفضل بالنس�بة ملودع الطلب أحيان�ا إلغاء بعض املطالبات عوض دفع ثمن باهظ من أجل الحفاظ
عىل مجموعة مطالبات ضخمة لها قيمة اسرتاتيجية محدودة.
وتسمح معاهدة التعاون بشأن الرباءات تسديد رسوم منخفضة لبعض مقدمي الطلبات .فمودع الطلب الذي يكون شخصا طبيعيا
ويكون من رعايا أو يقطن دولة نس�بة دخلها الفردي أقل من  3 000دوالر له الحق يف تخفيض نس�بته  75%من رس�وم اإليداع
الدويل ،كما يعطي بعض مكاتب الرباءات تخفيضات مثيلة .وينطبق تخفيض  75%نفس�ه عىل أي ش�خص ،س�واء أكان ش�خصا
طبيعي�ا أم ال ،يك�ون م�ن رعايا بلد تصنفه األمم املتحدة م�ن “البلدان األقل نموا” أو يقطن في�ه .وإذا كان ثمة العديد من مقدمي
الطلبات ،فيتعني عىل كل واحد منهم الوفاء بتلك املعايري .أما بالنسبة للمرحلة الوطنية ،فيمكن ملختلف مكاتب الرباءات املعينة منح
اإلعف�اءات والتخفيضات وإعادة الرس�وم الوطنية إىل أصحابه�ا .وتحتوي الفصول الوطنية يف دليل مق�دم طلب معاهدة التعاون
بشأن الرباءات عىل املعلومات عن متى يمكن طلب اإلعفاء من الرسوم والتخفيضات وإعادة املال ويف أي ظروف وبأي مبالغ.
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وثم�ة أيضا فرصة لتخفيض رس�وم إيداع الطلب الدويل إلكرتونيا أو باس�تخدام برنامج بي يس ت�ي إيزي (( )PCT-EASYالذي
يمثل جزءا من برنامج بي يس تي سيف ( .))PCT-SAFEويتيح برنامج الويبو لإليداع اإللكرتوني ،بي يس تي إيزي ،للمستخدمني
وسيلة لتحضري طلباتهم الدولية يف شكل إلكرتوني وإيداعها بطريقة آمنة إما عرب الشابكة أو باستخدام األقراص املدمجة أو أقراص
الفيدي�و املدمجة .وتتيح بعض املكاتب برنامجا لإليداع يوائم معاهدة التعاون بش�أن الرباءات .ويس�مح ع�دد محدود من مكاتب
االستالم واملكتب الدويل باإليداع اإللكرتوني الكامل .ويستخدم  50%من مقدمي الطلبات إىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات اإليداع
اإللكرتون�ي جزئي�ا أو بالكامل .وللمزيد من املعلومات بش�أن برنامج بي يس تي س�يف ،يمكن الرجوع إىل العنوان عىل الش�ابكة:
<>http://www.wipo.int/pct-safe/en

 21تتطلب الطلبات الدولية رسوما جزافية أساسية .وفيما مىض ،كانت الرسوم تحدد بعدد الدول التي «يعينها» مقدم الطلب لحماية اخرتاعه .لكن ابتداء من  1يناير
 ،2004يعني إيداع طلب معاهدة التعاون بشأن الرباءات تلقائيا جميع الدول املتعاقدة.
 22يعني الشخص الطبيعي شخصا وليس رشكة أو رشاكة.
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الجدول الزمني إليداع طلب معاهدة التعاون بشأن الرباءات
يشري الجدول الزمني أدناه الخطوات األساسية إليداع طلب معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
مرحلة
دولية
(شهر)
0

إيداع
الطلب املحيل
تاريخ األولوية

12

16

إيداع معاهدة
التعاون بشأن
الرباءات

تقرير البحث
الدويل والرأي
املكتوب

دويل

18

30

22

28

(اختياري)
إيداع طلب فحص
مرحيل دويل

(اختياري)
تقرير مرحيل دويل
بشأن أهلية الرباءة

 - 0شهرا ً
يب�دأ الجدول الزمني لطلب معاهدة التعاون بش�أن الرباءات ع�ادة عندما يودع مودع الطلب طلب ب�راءة وطني يف بلده .ويف طلب
معاهدة التعاون بش�أن البراءات التايل ،يمكن ملودع الطلب املطالب�ة بتاريخ إيداع الطلب املحيل كتاري�خ “أولوية” .ويعني تاريخ
األولوية تاريخ إيداع أول طلب موضوع املطلب .وبالنس�بة لكل أولوية مطالب بها ،يتعني إرفاق نس�خة طبق األصل لطلب س�ابق
قبل نهاية الشهر السادس عرش من تاريخ األولوية .وإذا لم يطالب بأي طلب أولوية ،فيستخدم تاريخ إيداع معاهدة التعاون بشأن
الرباءات تاريخ أولوية.
 - 12شهرا ً
بموجب اتفاقية باريس ،ملودع الطلب  12شهرا من تاريخ إيداع أول طلب أن يودع طلبا دوليا ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات لنفس
االختراع .وي�ودع ه�ذا الطلب عادة يف نفس مكتب الرباءات الوطني�ة عىل غرار الطلبات املحلية لكن يمك�ن أيضا إيداعه عند مكتب
االستالم أو املكتب الدويل.
 - 16شهرا ً
بع�د إيداع طلب معاهدة التعاون بش�أن البراءات ،تجري إدارة البحث ال�دويل (التي أصبحت مؤهلة للتعيين إدارة البحث الدويل
ملعاهدة التعاون بش�أن الرباءات واختارها مودع الطلب لتنفيذ البحث) بحثا دوليا عن الجدة والنش�اط االبتكاري ،وتصدر املعاهدة
تقرير البحث الدويل والرأي املكتوب بش�أن أهلية الحماية .وعندما يتوافر خيار إدارة البحث الدويل ،يتعني حينها عىل وكيل الرباءة
اإلش�ارة إىل إنه يرغب يف هذا الخيار يف اس�تمارة الطلب ( )PCT/RO/101التي يودعها مع طلبه الدويل .وينبغي أن يتاح التقرير
ملودع الطلب أربعة أو خمس�ة أش�هر بعد إيداع الطلب الدويل .23وال يحتوى تقرير البحث الدويل عىل أي تعليق بشأن قيمة االخرتاع،
لكنه يرسد وثائق التقنية الصناعية الس�ابقة املرتبطة باملطالبات الواردة يف الطلب والتي تشير عىل التوايل إىل معايري األهلية التي
تطاب�ق وثائ�ق التقنية الصناعية الس�ابقة .ويتيح الرأي املكتوب أساس�ا رأيا تمهيديا ع�ن أهلية الرباءة اس�تنادا إىل نتائج تقرير
البحث .وينطوي تقرير البحث والرأي املكتوب عىل قيمة ألنهما يمكنان مودع الطلب من تقييم حظوظه يف الحصول عىل براءات يف
البلدان التي يس�عى حماية اخرتاعه فيها .ويمكن لتقرير بحث إيجابي أن يس�اعد مودع الطلب عىل متابعاته الالحقة لطلبه خالل
 23تمثل البلدان التالية إدارات البحث الدويل :املكاتب الوطنية ألسرتاليا ،النمسا ،كندا ،الصني ،فنلندا (لم تبدأ بعد) ،اليابان ،جمهورية كوريا ،االتحاد الرويس ،إسبانيا،
السويد ،الواليات املتحدة واملكتب األوروبي للرباءات .وأسست جمعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات معهد الرباءات لبلدان الشمال (وهو هيئة حكومية دولية أنشأتها
حكومات الدانمرك وأيسلندا والنرويج) ،وسوف يبدأ نشاطه إدار ًة للبحث الدويل وإدارة الفحص التمهيدي الدويل يف القريب العاجل.
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املرحلة الوطنية .لكن عندما يكون تقرير البحث س�لبيا (أي يرسد وثائق التقنية الصناعية الس�ابقة التي تطعن يف جدة االخرتاع أو
نشاطه االبتكاري) يستطع مودع الطلب تعديل مطالباته خالل جدول زمني محدد (من أجل التمييز جيدا بني االخرتاع عن التقنية
الصناعية السابقة) .وتنرش املطالبات التي تُعدل عند هذه النقطة مع الطلب الدويل.
 - 18شهرا ً
تنرش الويبو الطلب الدويل إذا لم يس�حب ،إضافة إىل تقرير البحث الدويل وأي مطالبات معدلة بعد  18ش�هرا من تاريخ األولوية.
وتكشف النرشة محتويات الطلب الدويل للعالم بطريقة موحدة .ومع ذلك ،ال يُنرش الرأي املكتوب إلدارة البحث الدويل.
 - 22شهرا ً
ويف الخط�وة الالحق�ة ،يمكن ملودع الطل�ب طلب فحص تمهيدي دويل لطلبه وذلك بإيداع اس�تمارة طل�ب ()PCT/IPEA/401
وتس�ديد الرسوم الرضورية .ويستند الفحص التمهيدي إىل الجدة والنشاط االبتكاري (عدم البداهة) والتطبيق الصناعي (املنفعة)
وتنفذه إدارة الفحص التمهيدي الدويل (جميع املكاتب التي تضطلع بدور إدارات البحث الدولية) .وبالنسبة للطلبات التي تودع يف
 1يناير  2004أو بعده ،يكون التاريخ النهائي إليداع طلب فحص تمهيدي دويل هو (أ) ثالثة أشهر بعد إصدار إدارة البحث الدويل
تقريرها/رأيها املكتوب( ،ب) ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالن طبقا للمادة ()2(17أ) التي تنص عىل عدم تنفيذ أي بحث أو (ج) 22
شهرا من تاريخ األولوية.
 - 28شهرا ً
وينبغ�ي إتاح�ة تقرير الفحص التمهيدي الدويل قبل الش�هر  28بعد تاريخ األولوية .وعىل الرغم م�ن أن التقرير غري ملزم للمكاتب
الوطنية واإلقليمية ،إال أنه مفيد بالنسبة ملقدمي الطلب كونه يتيح قاعدة صلبة تمكن من تقييم حظوظ الحصول عىل الرباءات .ويتيح
إج�راء الفحص التمهيدي الدويل ملقدمي الطلب فرصة تعديل طلبهم بالكامل إذ يمكن إيداع تعديل املواصفات واملطالبات والرس�وم
مجتمعة مع الطلب .ويطلب مقدمو الطلب يف الغالب األعم فحصا تمهيديا دوليا عندما يس�عون إىل اس�تعراض طلبهم بالطريق التي
عُ دل بها .ومن األهمية بمكان عدم اإلغفال عن أن منح الرباءة يف كل دولة متعاقدة يرجع إىل كل مكتب وطني أو إقليمي.
 - 30شهرا ً
ويتعني عىل مقدمي الطلب الدخول يف املرحلة الوطنية قبل انتهاء املوعد النهائي الذي تنص عليه املادة  )1(39من معاهدة التعاون
بشأن الرباءات .واملوعد النهائي  30شهرا من تاريخ األولوية لكن الكثري من الدول املتعاقدة تمدد هذا املوعد إىل  31شهرا أو أكثر.24
وال تص�در املكاتب املعينة دائما أي تذكري ملقدمي الطلبات يشير إىل أن املوعد النهائ�ي للدخول يف املرحلة الوطنية يكاد ينتهي (أو
انتهى للتو) .فمودع الطلب مس�ؤول عن رصد املوعد أو املواعيد النهائية املعمول بها وذلك حتى ال يفقد الطلب تأثريه أمام املكاتب
املعينة .وإذا ما فش�ل مودع الطلب يف اس�تكمال جميع اإلجراءات الرضورية للدخول يف املرحلة الوطنية قبل انتهاء املوعد النهائي،
يفق�د الطل�ب الدويل تأثير الطلب الوطني وينتهي اإلج�راء أمام كل مكتب لم تت�م فيه اإلجراءات .وتنص معاهدة التعاون بش�أن
الرباءات وبعض القوانني الوطنية عىل إعادة الحقوق يف حال فشل مودع الطلب االلتزام باملوعد النهائي للدخول يف املرحلة الوطنية.
ويتعني عىل مودع الطلب عند الدخول يف املرحلة الوطنية الوفاء ببعض املتطلبات الوطنية .وتتضمن هذه املتطلبات تسديد الرسوم
الوطني�ة وعند الرضورة تقديم ترجمة للطلب حس�ب الش�كل ال�ذي أودعت أو عدلت به .الكثري من البلدان تشترط إنهاء إجراءات
 24منذ أغسطس  ،2006ال تطبق املكاتب الوطنية للدول التالية املوعد النهائي املحدد يف  30شهرا لدخول املرحلة الوطنية طبقا للفصل األول كما يرد يف املادة  )1(22من
معاهدة التعاون بشأن الرباءات CH :سويرسا LU ،لكسمربغ SE،السويد TZ ،جمهورية تنزانيا املتحدة UG ،أوغندا [كما أعلن يف نرشة معاهدة التعاون بشأن الرباءات
يف عددها لشهر نوفمرب  .)]2005ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن التعيني اإلقليمي لجميع هذه الدول ،واملوعد النهائي املحدد يف  31شهرا هو الذي ينطبق بموجب املادة
 )3(22من معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
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إضافي�ة عن�د الدخول يف املرحلة الوطنية من قبيل تعيني وكالء محليين .وللمزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل الفصل الوطني
املرتبط بكل مكتب معني يف دليل مقدم طلب معاهدة التعاون بشأن الرباءات.25
وللحص�ول على معلوم�ات كاملة عن إي�داع طلب معاهدة التعاون بش�أن البراءات ،يرجى الرج�وع إىل نرشة دلي�ل مقدم طلب
معاه�دة التعاون بش�أن البراءات .26وتوجد كميات هائلة من املعلومات عىل موقع معاهدة التعاون بش�أن الرباءات عىل الش�ابكة:
<.>www.wipo.int/pct/en/
 .5القوانني املقارنة ومتطلباتها
يتعني عىل وكيل الرباءة أن يكون قادرا عىل البحث واس�تيعاب مختلف الطلبات ومتطلبات اإليداع التي تنش�أ من والية قضائية إىل
أخ�رى .ويوضح الجدول التايل بعض االختالفات بني ثلاث واليات قضائية  -املكتب األوروبي للرباءات ،والواليات املتحدة  ،والهند.
وال ينبغي االعتقاد بأن املعلومات الواردة هنا معلومات شاملة لكنها تمثل االختالفات بني هذه الواليات القضائية الثالث.
مقارنة متطلبات إيداع الرباءة وقضاياها يف املكتب الهندي للرباءات ،واملكتب األوروبي للرباءات ،ومكتب الواليات املتحدة
للرباءات
املوضوع
مكتب الرباءات
رشوط اإليداع
من هو املخرتع
جدول زمني

منع البيع
طلب

إيداع دويل يف غياب إيداع
وطني تمهيدي

املكتب األوروبي للرباءات
املكتب األوروبي للرباءات

الهند
مكتب امللكية الفكرية

الواليات املتحدة
مكتب الواليات املتحدة األمريكية
للرباءات والعالمات

املودع األول
بالنسبة للجدة املطلقة ،يوجد بعض
التنوع يف القوانني أساس أنها إلزامية
تفاديا لتبديد جدة أو املمارسات
الوطنية لبلدان االتفاقية.
ال

املخرتع األول
مهلة عام واحد

املودع األول
جدة مطلقة ،انظر الجزء 29-32

نعم ،مهلة عام واحد

ال

مثل اإليداع املبارش للربملان األوروبي؛

مثل إيداع الواليات املتحدة املبارش؛

مثل إيداع الهند املبارش؛

مثل اإليداع اإلقليمي من اتفاقية باريس مثل اإليداع الوطني للواليات املتحدة
من اتفاقية باريس واتفاقية التعاون
واتفاقية التعاون بشأن الرباءات
بشأن الرباءات
اليشء يف حد ذاته لكن اململكة املتحدة رضورة استعراض اإليداع األجنبي
وفرنسا (وربما بلدان أخرى) تأخذ
بهذه املتطلبات

مثل اإليداع الوطني للهند من اتفاقية
باريس واتفاقية التعاون بشأن
الرباءات
رضورة الحصول عىل إذن من املراقب
لجميع الطلبات ،انظر الجزء8

أنواع الطلبات
مؤقت

ال

نعم ،لكن يمكن للمؤقت أال يطالب
بأولوية طلب مؤقت ثان

منفعة

نعم

نعم

نعم ،يُسمح باإليداعات املؤقتة املتعددة
لكن يمكن للمؤقت أال يطالب بأولوية
طلب مؤقت ثان
نعم

يمكن طلب تاريخ أولوية إليداع مؤقت

يمكن طلب تاريخ أولوية إليداع مؤقت

 25يوجد هذا الدليل باملجان عىل الشابكة عىل العنوان التايل>http://www.wipo.int/pct/guide/en< :
 26انظر املوقع عىل العنوان التايل>http://www.wipo.int/pct/en/newslett/ <:
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الواليات املتحدة
مكتب الواليات املتحدة األمريكية
للرباءات والعالمات
نعم

متابعة جزئية

ال

تصميم

ال ،لكن ثمة حق التصميم للمجموعة
األوروبية
نعم ،موجود يف النمسا وأملانيا وإيطاليا ال
وفرنسا؛ ال يمنحه املكتب األوروبي
للرباءات لكن يمنح وطنيا

نموذج املنفعة

تاريخ اإليداع

النرش
محتويات الطلب
اللغة
معلومات أساسية
مواد االخرتاع
هل كشف «الطريقة
الفضىل» رضوري؟
شكل املشكلة/الحل
ملخص االخرتاع
والخالصات

القضايا املوضوعاتية

نعم

تاريخ تقديم املواصفات واملطالبات
تاريخ تقديم املواصفات واملطالبات
وطلب الرباءة لدى املكتب األوروبي
وطلب الرباءة؛ مالحظة :رسوم غري
للرباءات؛ مالحظة :رسوم غري رضورية رضورية للحصول عىل تاريخ اإليداع
للحصول عىل تاريخ اإليداع
 18شهرا ،ينرش عادة مع تقرير البحث  18شهرا ما لم يكن ثمة طلب بعدم
النرش (وال يكون الطلب أودع يف
الخارج)
اإلنكليزية ،الفرنسية ،أو األملانية
وصف قصري
ينبغي صياغة «املشكلة التي يحلها
االخرتاع»
ال
نعم
وجيز إىل أبعد الحدود ،وال ينبغي أن
يتجاوز  150كلمة عىل أي حال

نشاط ابتكاري إن لم يكن بديهي
املقياس :مقاربة “يستطيع  -سوف”؛
إشارات ثانوية إىل وجود نشاط
ابتكاري من قبيل التأثري املفاجئ،
والوفاء بحاجة طال أجلها ،وتجاوز
األحكام املسبقة بشأن التقنية
الصناعية السابقة.

نعم ،براءات اإلضافات تحسني للرباءات
املوجودة
نعم ،تسجيل التصميم الصناعي
نعم

تاريخ تقديم املواصفات واملطالبات
وطلب الرباءة
 18شهرا ،تيسري النرش املبكر عند
تسديد الرسوم

اإلنكليزية ،الهندية
اإلنكليزية
ال يبدو أنه رضوري حسب القانون أو
أوجز كلما أمكن
القواعد؛ إذا كان األمر غري ذلك ،اكتب
بإيجاز
ال يبدو أنه رضوري حسب القانون أو
من األفضل تجنبها
القواعد؛
 )4(10يتطلب الكشف بالطريقة
نعم ،الطريقة الفضىل يف وقت اإليداع
الفضىل ألداء االخرتاع
غري رضوري حسب القانون أو القواعد
غري رضوري
غري رضوري بحسب القانون أو
ينبغي أن يوازي نطاق املطالبات
املنشودة ،ال ينبغي أن تتجاوز الخالصة القواعد ،وال ينبغي أن يتجاوز نطاق
 150كلمة
املطالبات

االستثناء من أهلية الحماية ،من قبيل ال يوجد استثناء رصيح لالخرتاعات
منهج املعالجة/التشخيص ،الربمجيات ضد «النظام العام”
يف حد ذاتها ،االخرتاعات ضد «النظام
العام” أو األخالق العامة.
االستخدام الجديد للمادة املعروفة
األهل بالحماية

الهند
مكتب امللكية الفكرية

ينبغي أن تخلص الخالصة االخرتاع
تتضمن استثناءات أهلية الرباءة
بموجب املادة  3من الفصل  2مناهج
عالج الجسم البرشي ،ومناهج التجارة،
وبرامج الحاسوب «يف حد ذاتها” (تُقبل
برامج الحاسوب التي تشكل جزءا من
املعدات) ،والنباتات والحيوانات (تقبل
األحياء املجهرية والتسلسل الجيني)،
واالخرتاعات التي يرفضها “النظام
العام” ،ومناهج الزراعة أو البستنة.

الكريات البيضاء ،األيضات ،األمالح،
البداهة من وجهة نظر شخص
األستري ،األثري ،الشكل الخالص،
بمهارة صناعية عادية؛ تتضمن
السمات الثانوية لعدم البداهة النجاح حجم الجسيم ،أيسومريات ،خلطات
االقتصادي والحاجة املنشودة منذ فرتة اإليسومري ،املركبات ،الرتكيبات
واملشتقات األخرى ملواد معروفة تعترب
طويلة وغريها.
جميعها مواد واحدة ،ما لم تختلف
اختالفا كبريا يف خصائص فعاليتها.

56

املوضوع
مكتب الرباءات
املطالبات
األنواع املتوافرة

املكتب األوروبي للرباءات
املكتب األوروبي للرباءات

آلة ،منهج ،تركيب ،استخدام ،منتج
بالعملية ،شكل النوع السويرسي

الشكل

يفضل الشكل من جزأين؛ عادة
مطلب واحد عن كل فئة؛ شيوع تكاثر
املطالبات التابعة للحماية

العدد

تتيح رسوم اإليداع  10مطالبات،
ويمكن رشاء مطالبات إضافية مقابل
تسديد رسوم

الكشوف
كشف التقنية الصناعية
السابقة
متطلب املقدم
الفحص
كيف يجري الفحص
مدة الرد عىل اإلجراء
اإلداري
االعرتاض
الحقوق املمنوحة

رسوم املحافظة
قبل اإلصدار
ما بعد اإلصدار

الواليات املتحدة
مكتب الواليات املتحدة األمريكية
للرباءات والعالمات
آلة ،نظام ،منهج ،تركيب ،منتج
بالعملية ،هيكل البيانات ،وسيلة
القراءة بالحاسوب
ال يفضل مكتب الواليات املتحدة
للرباءات والعالمات أي شكل ،لكن
الوكالء يفضلون عدم استخدام الشكل
من جزأين
تتيح رسوم اإليداع  20مطلبا 3 -
مطالبات مستقلة و  17تابعة للحماية،
ويمكن رشاء مطالبات إضافية

الهند
مكتب امللكية الفكرية

آلة ،منهج ،منتج ،عملية (استخدام
جديد ملادة معروفة غري متوافر)
ال تحدد القوانني والقواعد أي شكل

تتيح رسوم اإليداع  10مطالبات،
ويمكن رشاء مطالبات إضافية مقابل
تسديد رسوم

الكشف غري رضوري

الكشف رضوري

الكشف غري رضوري

نعم

نعم

نعم

عند الطلب؛ ينبغي إيداع الطلب يف
غضون ستة أشهر من نرش تقرير
البحث
عادة أربعة أشهر ،ويمكن تمديدها
بشهرين؛ ال يكون التمديد اإلضايف إال يف
الظروف االستثنائية
ما بعد املنح
يتعني الحصول عىل التصديق يف بلدان
أعضاء معينة؛ التصديق بإيداع ترجمة
الرباءة املمنوحة يف مكتب الرباءات
الوطني؛ بعد الحصول عىل تصديق يف
أحد البلدان ،تعطي الرباءة األوروبية
نفس الحقوق مثل الرباءة الوطنية يف
هذا البلد  -تمنح  20سنة من الحماية
من تاريخ إيداع أول طلب أويل  -وال
يمكن تنفيذ هذه الحقوق قبل منح
الرباءة.

يف أقرب مناسبة بعد اإليداع

عند الطلب؛ ينبغي إيداع الطلب يف
غضون  48شهرا من إيداع الطلب

تسدد الرسوم السنوية األوىل ثالث
سنوات بعد تاريخ اإليداع؛ وتدفع هذه
الرسوم للمكتب األوروبي للرباءات.
التسديدات السنوية للمكاتب الوطنية
املعنية

ستة أشهر ،زائد ثالثة مع تسديد
عادة يف غضون ثالثة أشهر تمدد
رسوم خاصة بذلك؛ يتعني تقديم طلب
إىل ستة ،ويمنح التمديد بعد تقديم
التمديد قبل املوعد النهائي
الحقائق
قبل املنح وبعده
ال ،لكن يمكن إعادة الفحص
حماية يف الواليات املتحدة وأقاليمها
حماية يف الهند ملدة  20عاما من
ملدة  20عاما من تاريخ إيداع أول طلب تاريخ إيداع أول طلب أولوية  -غري أن
أولوية  -غري أن الحقوق ال تنفذ ما لم الحقوق ال تنفذ ما لم تمنح الرباءة
تمنح الرباءة

ال يشء

ال يشء يف حد ذاته

تدفع ثالث مرات طوال عمر الرباءة

رسوم سنوية تسدد قبل بداية السنة
ويمكن تمديدها بدفع رسوم إضافية
عن تأخر التسديد ترتاكم شهرا بعد
شهر.

دليل الويبو لتحرير الرباءات

املوضوع
مكتب الرباءات
القوانني واللوائح

املكتب األوروبي للرباءات
املكتب األوروبي للرباءات
قانون= االتفاقية األوروبية بشأن
الرباءات
قواعد/إدارة= توجيهات الفحص،
اللوائح الجانبية لالتفاقية األوروبية
بشأن الرباءات
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الواليات املتحدة
مكتب الواليات املتحدة األمريكية
للرباءات والعالمات
قانون=رمز الواليات املتحدة 35
قواعد= قانون الرباءات 37
إدارة= دليل فحص اإلجراءات الخاصة
بالرباءات

الهند
مكتب امللكية الفكرية
قانون= قانون الرباءات لعام ،1970
واملعدل يف  2002 ،1999و 2005
القواعد= قواعد الرباءات لعام 2003
إداري= دليل فحص اإلجراءات الخاصة
بالرباءات

إضاف�ة إىل إعداد وكيل الرباءة طلب براءة عايل الج�ودة والعمل عىل إيداعه ،يتعني عليه الدفاع عن أهلية براءة اخرتاع عميله بمهارة
وأسلوب بديع أمام مكتب الرباءات الذي ينظر يف طلبه .وتسمى هذه العملية “متابعة الرباءة” .وبعد أن يستعرض فاحص الرباءات
طلب الرباءة املعلق ويحرض إجرا ًء إداريا بش�أنه ،يتعني عىل وكيل الرباءة إعداد ردود محرتمة عىل اعرتاضات فاحص الرباءة ،وتلك
الواردة يف اإلجراء اإلداري .ويتعني عىل وكيل الرباءة تفسري االختالفات بني االخرتاع والتقنية الصناعية السابقة التي أوردها فاحص
الرباءة.
وتس�تغرق الفرتة الفاصلة بني إيداع طلب الرباءة يف الكثري من مكاتب الرباءات ،واس�تالم أول إجراء إداري بشأنه سنتني عىل األقل.
وبالنس�بة ألغل�ب طلبات الرباءات يف أغلب مكاتب الرباءات ،فثمة عادة فرتة طويلة من الفت�ور تعقب انتهاء مودع الطلب من اتخاذ
اإلج�راءات الرضوري�ة لإليداع ،ولو أن فاحص الرباءة سيراجعها الحقا .وينظر فاحص الرباءة يف ما إذا أش�ار مودع الطلب إىل أي
تقنية صناعية سابقة ،ويجري عادة بحثه الخاص عن التقنية الصناعية السابقة ويقارنها باملطالبات الواردة يف طلب الرباءة املعلق.
ويعينِّ أغلب مكاتب الرباءات فاحصيه ضمن مجموعات تهتم بموضوعات تقنية خاصة .ويستعرض الفاحصون يف هذه املجموعات
ع�ددا هائلا من طلبات الرباءة لها عالقة وثيقة باالخرتاعات .فال عجب إذن أن يكون هؤالء الفاحصون عىل بينة من أمرهم يف مجال
اهتماماتهم بالتقنية الصناعية الس�ابقة .ويذهب بعض مكاتب الرباءات إىل حد الس�ماح لفاحصيهم بالنفاذ إىل مجموعات مراجع
التقنية الصناعية الس�ابقة التي تهتم بمجال خربتهم التقنية .وبطبيعة الحال ،يحمل فاحصو الرباءات عادة ش�هادات يف الهندس�ة
تتصل باملجال التكنولوجي للطلبات التي يراجعون .ويحمل الكثري من فاحيص الرباءات ش�هادات عالية يف العلوم والهندس�ة ،كما
خضع البعض منهم لتدريب يف مجال القانون.
وال داع أن تكون التقنية الصناعية السابقة التي يشري إليها فاحص الرباءات الكشف التقني األول أو األفضل أو األكثر أصالة .فليس
من مهمات فاحص الرباءات البحث عن أول مفهوم بش�أن موضوع تقني معني .فكل ما عليه عمله هو البحث عن كش�ف لالخرتاع
س�ابق للتاريخ الفعيل لطلب براءة مودع الطلب .فقد اعتاد فاحص الرباءات أن يكتش�ف مقطعا خاصا من تقنية صناعية س�ابقة
يستش�هد به مرات ومرات يف الطلبات التي يراجعها .وغالبا ما يستش�هد فاحصو الرباءات برباءات س�ابقة وطلبات منشورة كأمور
تتعلق بهذه التقنية السابقة عىل الرغم من أنهم يشريون أيضا إىل مقاالت وكتب ودالئل تقنية وغريها كذلك.
ويختلف التاريخ الفعيل للتقنية الصناعية السابقة التي يمكن تطبيقها عىل طلب معلق من بلد إىل آخر .فأغلب البلدان تأخذ بأنظمة
“املودع األول” .ففي هذه البلدان ،يُعترب أي كش�ف تقني للجمهور بيوم واحد قبل إيداع طلب الرباءة تقنية صناعية س�ابقة  -بما
يف ذلك كش�ف مودع الطلب الخرتاعه بنفس�ه .ويُعرف بُعد “عدم الكش�ف قبل اإليداع” يف هذه األنظمة بما يس�مى متطلب “الجدة
املطلقة” .وبعبارة أخرى ،ينبغي ملودع الطلب أن يكشف (ما لم يكن ثمة اتفاق عدم اإلفشاء) اخرتاعه ملكتب الرباءات املعني ،ليصبح
طلبه أهال للحماية.
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املصطلحات األساسية الواردة يف هذا الفصل:
>> إعالن >> ،توكيل >> ،تكليف >> ،اتفاقية باريس >> ،مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات،
>> االتفاقية األوروبية بشأن الرباءات >> ،دولة متعاقدة >> ،معاهدة التعاون بشأن الرباءات،
>> تاريخ األولوية.
اخترب نفسك:

.1

ما هي الرباءة؟

.2

وثيقة التوكيل عقد بني املخرتع وطرف آخر يشري إىل أن حقوق املخرتع انتقلت إىل الطرف اآلخر .صحيح أم خطأ؟

.3

ما هو تأثري اتفاقية باريس عىل تاريخ أولوية الطلب؟

.4

يعمل املكتب األوروبي بشأن الرباءات مكتبا مشرتكا للفحص ،وكل دولة متعاقدة مسؤولة يف آخر املطاف عن منح
الرباءات .صحيح أم خطأ؟

.5

ما هي وظائف مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات؟

.6

كيف تميز بني طلب املنفعة غري املؤقت وطلب املنفعة املؤقت؟

.7

ما هي مزايا إيداع طلب براءة معاهدة التعاون بشأن الرباءات؟

.8

إذا مُنحت براءة بموجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،فإن الويبو تصدر “براءة معاهدة التعاون بشأن الرباءات”
تكون نافذة يف جميع الدول املتعاقدة .صحيح أم خطأ؟

.9

إذا استخدم مقدم طلب الرباءة معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،فهل يتعني عليه متابعة طلبه يف كل بلد يرغب
الحصول فيه عىل حماية الخرتاعه؟

.10

ما هي مكاتب االستالم حسب معاهدة التعاون بشأن الرباءات؟

دليل الويبو لتحرير الرباءات
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رابعا :متابعة طلبات الرباءة
وتختلف متطلبات “الجدة املطلقة” من بلد إىل آخر؛ وحتى عندما يعلم وكيل الرباءة أن عميله س�بق أن كش�ف عن اخرتاعه لطرف
لم يوقع عىل اتفاق عدم اإلفشاء ،فينبغي له أن يتأكد من أن عنارص الكشف تدخل ضمن متطلب استثناءات “الجدة املطلقة” .ففي
بعض البلدان التي تأخذ بمتطلب الجدة املطلقة مثال ،فإن االخرتاعات التي ال يمكن تمييز عمليتها عن كشف للجمهور تمثل استثناء
ملتطلب الجدة املطلقة ،ويمكن الحصول عىل حماية لرباءتها .وال يمكننا التطرق يف هذا الدليل إىل تفاصيل املتطلبات املعمول بها يف
كل بلد بشأن “الجدة املطلقة”.
ويتب�ع بع�ض البلدان األخرى ،خاصة الواليات املتح�دة ،أنظمة “املودع األول” .ففي نظام “امل�ودع األول” ،يعرف املخرتع قانونيا
بأن�ه أول ش�خص تص�ور فكرة االخرتاع وحققها .ففي هذا النظام ،يصبح الكش�ف املس�بق لالخرتاع قبل إي�داع طلب براءته أقل
أهمي�ة (بم�ا أن التاريخ تصور االخرتاع هو األمر املهم) ،يف حني أن أنظمة “املخرتع األول” ال تشترط ع�ادة “الجدة املطلقة” قبل
إيداع طلب الرباءة ،بل تعطي مهلة للمخرتع (الذي تصور االخرتاع قبل كش�فه للجمهور) .وطبقا لذلك ،يمكن للمخرتع أن يكش�ف
اخرتاعه للجمهور ،وأن ينتظر بعض الوقت قبل إيداع طلب براءته .ويف مثل هذه البلدان ،يمكن اإلش�ارة إىل أي كش�ف تقني يسبق
إيداع الطلب كتقنية صناعية سابقة  -ولو أن املخرتع يُمنح مهلة إلظهار أنه انتهى من اخرتاعه قبل كشفه للجمهور .وتأخذ أنظمة
“املخرتع األول” عادة بموعد الرفض املطلق إليداع طلب الرباءة بعد كشف االخرتاع للجمهور .ففي الواليات املتحدة مثال ،حُ دد موعد
الرف�ض املطلق إليداع طلب الرباءة بعد كش�ف االخرتاع للجمهور يف عام واح�د .ويمنع هذا املوعد املخرتع من إيداع طلب براءة بعد
ميض سنوات عديدة عىل ابتكار اخرتاعه .وباملثل ،ألنظمة براءات املخرتع األول للرباءة موعد رفض مطلق ينبغي للمخرتع أن يظهر
أنه انتهى من اخرتاعه قبل كشف التقنية الصناعية السابقة .وقد حُ دد موعد رفض الحالتني يف الواليات املتحدة يف عام واحد .ويكمن
أحد األس�باب يف مس�توى الجهد الرضوري إلدارة نظام من هذا القبيل .وتجدر اإلش�ارة يف هذا الصدد إىل أن أنظمة املودع األول ال
تعطي عادة أي مهلة ،عىل عكس أنظمة املخرتع األول؛ ومن ثم ،فيمكن ألي منش�ور أو طلب براءة يس�بق موعد إيداعه ،بما يف ذلك
منشورات املخرتع نفسه ،أن تمنع اخرتاعا من الحصول عىل براءة.
مثال:
لنفترض أن مهندس�ا ابتك�ر اخرتاعا يف  1م�ارس  2005وانتهى من تصنيع نم�وذج يعمل ثالثة أيام بعد ذلك .27بعدها ،يش�ارك
يف مع�رض تجاري محيل ويكش�ف للجمهور عن اخرتاعه يف  5مايو  .2005ويس�جل طلبات تخ�ص اخرتاعه يف املعرض التجاري
ويس�تغرق وقتا طويال لتطوير هيكل تجاري لبيع اخرتاعه .ويف أكتوبر  2005يتس�اءل املهندس إن كان ينبغي له أن يطلب براءة
الخرتاع�ه .فيتكل�م يف بداية األمر مع وكيل الرباءة الذي يخربه بدوره أن�ه ال زال يف إمكانه إيداع طلب براءة لدى نظام املخرتع األول
للرباءة مثل ذاك املعمول به يف الواليات املتحدة .وملا كان املخرتع قد كشف اخرتاعه للجمهور أوال يف  5مايو  ،2005فإن له مهلة حتى
 5ماي�و  2006إلي�داع طلب براءته يف الواليات املتحدة .وتبعا لذلك ،يطلب املهندس إىل وكيل الرباءة إعداد طلب براءة وإيداعه .وهو
ما يقوم به يف الواليات املتحدة يف  1ديسمرب  . 2005ومع ذلك ،فإن املهندس ال يستطيع إيداع طلب براءته يف أي بلد يأخذ بمتطلب
الجدة املطلقة ألن املهندس سبق له أن كشف عن براءته يف معرض تجاري يف مايو .2005
ويكتش�ف فاحص الرباءات الذي يس�تعرض طلب الرباءة أن ثمة تقنية صناعية س�ابقة تُظهر أن املهندس قد كش�ف عن اخرتاعه
بالكامل .فقد نُرشت هذه التقنية يف  1أبريل  .2005وبغية تجاوز رفضها ،يودع وكيل الرباءة إعالنا يوقعه املهندس ويشري فيه إىل
أنه انتهى من االخرتاع قبل  1أبريل  .2005حينها ،يعمد فاحص الرباءة إىل رفع رفضه عنها.
ولنفرتض أيضا أن فاحص الرباءة أجرى بحثا آخر بش�أن أهلية الحماية ،فاكتش�ف أن ثمة تقنية صناعية س�ابقة تكشف االخرتاع
املطال�ب ب�ه .ولنفرتض أيضا أن هذه التقنية الصناعية الس�ابقة نشرت يف  31نوفمرب  ،2004أي أكثر من س�نة قبل تاريخ إيداع
املهن�دس طلب�ه .عندها ،ال يمكن لوكيل الرباءة القول بأن هذه التقنية الصناعية الس�ابقة (املنش�ورة يف  31نوفمرب  )2004جاءت
 27تنص املادة  11من اتفاقية باريس عىل استثناء «املعارض الدولية» .وتبعا لذلك ،ينبغي لوكيل الرباءة التحري عما إذا كان املخرتع قد أظهر اخرتاعه يف أي معرض
يمكن أن يكون معرضا «دوليا» .وإذا كان األمر كذلك ،ينبغي لوكيل الرباءة استيعاب اإلجراءات الدقيقة وأهم املتطلبات التي ينبغي له أن يفي بها إلظهار أن الكشف جرى
يف معرض «دويل» ،وذلك ما يخص كل مكتب من مكاتب الرباءات الوطنية التي تخص عميله.
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بعد تاريخ االخرتاع ( 1مارس  .)2005وال يمكن لوكيل الرباءة إيداع إعالن اخرتاع س�ابق بالنس�بة ألي تقنية صناعية سابقة تكون
قد نرشت قبل تاريخ اخرتاع املهندس يف  1مارس  .2005ومع ذلك ،يس�تطيع وكيل الرباءة القول بأن االخرتاع يختلف عن التقنية
الصناعية السابقة ،ويستطيع تعديل املطالبات املعلقة توضيحا لهذه االختالفات.
وعموما ،يصبح طلب براءة أودع قبل طلب براءة العميل تقنية صناعية سابقة عند نرشه ،أو إصدار براءته .وال يعترب تاريخ النرش
أو اإلصدار التاريخ الفعيل لهذه الطلبات/الرباءات وكتاريخ للتقنية الصناعية السابقة ،ولكن باألحرى تاريخ إيداع الطلب حتى ولو
لم يكش�ف املخرتع اخرتاعه للجمهور إال بعد إيداع الطلب املعلق .وفيما ييل مثال عىل ذلك :الطلب ألف طلب براءة أودع يف  1يناير
 2005ل�دى املكت�ب األوروبي للرباءات .والطلب باء طلب براءة أودع يف  1نوفمبر  .2005نُرش طلب الرباءة ألف يف  7يوليو 2006
طبقا لقواعد املكتب األوروبي للرباءات .ويُعترب طلب الرباءة ألف املنش�ور تقنية صناعية س�ابقة بالنس�بة لطلب الرباءة باء بالرغم
من أن طلب الرباءة ألف لم يُنرش إال بعد إيداع طلب الرباءة باء .وبعبارة أخرى ،يُحتس�ب التاريخ الفعيل للطلب ألف بتاريخ إيداعه
وليس بتاريخ نرشه .ومع ذلك واستنادا إىل قواعد املكتب األوروبي للرباءات ،فإنه ال يمكن اإلشارة إىل الطلب ألف املنشور يف ما عدا
ألغراض القضاء عىل الجدة يف الطلب باء( .مالحظة :يف حال كان للطلب ألف وللطلب باء مطالبات متش�ابهة ،فإنه يشير إىل طلب
الرباءة ألف كتقنية صناعية سابقة مقارنة بالطلب باء ،وهو منفصل بالكامل ويرتبط بـ “أولوية االخرتاع” .وتنشأ أولوية االخرتاع
يف أنظمة املخرتع األول عندما يصبح رضوريا تحديد أي مخرتع من بني مخرتعني اثنني أو مخرتعني كان أول من تصور اخرتاعاته،
علما أن واحدا منهم فقط هو من سيتس�لم براءة اخرتاعه .وكما ناقش�ناه أعاله ،فاملكتب األوروبي للرباءات ليس والية قضائية تأخذ
بنظام املخرتع األول.

ألف .االستجابة إلجراءات املكتب
يس�جل أغلب مكاتب البراءات عرب العالم تأخرا يف معالجة طلب�ات الرباءات املودعة لديها والتي تنتظ�ر أن تجري مراجعتها .وقد
يستغرق الوقت بضع سنني بالنسبة لبعض مكاتب الرباءات وبعض املجاالت التقنية .وإضافة إىل ذلك ،يسمح بعض أنظمة الرباءات
ملقدم�ي الطلبات بتأجيل فحص طلباتهم لفرتة معينة .ومع ذلك ،يس�تعرض فاحص البراءات طلبا معلقا ويصدر “إجراء إداريا”
يعرف أيضا بـ “اإلجراء الرسمي” أو “االتصال الرسمي” أو “تقرير الفحص”.
ويمث�ل اإلجراء اإلداري املوقف الحكومي الرس�مي من طلب الرباءة املعلق .ويتص�دى اإلجراء اإلداري ألي جانب من جوانب الطلب،
ابتداء من عنوان الطلب وانتهاء بطول خالصته .وترتبط أهم أجزاء اإلجراء اإلداري بأس�ئلة بس�يطة تخص أهلية املطالبات املعلقة.
وينبغي لوكيل الرباءة أن يحيط عميله فورا عندما يستلم إجرا ًء إداريا ،وأن يرشح له نتائج بحث مكتب الرباءات.
وق�د يتس�اءل فاحص البراءة عما إذا كانت مواصفات تتيح كش�فا كافيا لش�خص بمهارات صناعية عادية أن يس�توعب االخرتاع
ويصنعه كما يرد يف املطلب – وتُعرف هذه األسئلة برفض “التمكني” .ومن شأن الفاحص أن يسأل عما إذا كانت املواصفات تتيح
كش�فا كافيا لس�مة معينة ترد يف املطالبات .ويس�تطيع وكيل الرباءة عىل املقابل دحض هذه االعرتاضات وذلك بإظهار أين تكشف
املواصفات يف الواقع املوضوع الذي يُزعم أنه غري وارد فيها ،وأن يقول بأن هذا املوضوع كان معروفا بما يكفي يف التقنية الصناعية
السابقة ،وبأن كشفه لم يكن رضوريا لتمكني املطالبات املعلقة أو تعديلها حتى تشري إىل هذا املوضوع بعد ذلك.
ومن املحتمل جدا أن يكون الفاحص قد اس�تعرض التقنية الصناعية الس�ابقة واكتشف كما هي العادة تقنية صناعية سابقة تقرأ
من املطالبات( .ويعني هذا املصطلح أن التقنية الصناعية السابقة تدخل يف نطاق املطالبات كما ترد يف الطلب حاليا) .وإذا اكتشف
فاحص الرباءة جزءا واحدا من التقنية الصناعية السابقة يقرأ من مطلب من املطالبات ،فإنه يرفض املطلب املعلق بدعوى أن التقنية
الصناعية “تس�ترشفه” .وإذا اكتشف فاحص الرباءة أن مجموعة من املراجع يف التقنية الصناعية السابقة تكشف االخرتاع املطالب
به وأن شخصا بمهارات صناعية عادية قادر عىل تجميع هذه املراجع ،فإنه يرفض املطلب املعلق ويعتربه “بديهيا” بالنسبة للتقنية
الصناعية الس�ابقة .ويُع َرف “النشاط البديهي” بـ”غياب النشاط االبتكاري” يف بعض الواليات القضائية .ويستطيع وكيل الرباءة
أن يدحض هذه االعرتاضات بالقول إن:

دليل الويبو لتحرير الرباءات

•
•
•
•
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الفاحص لم يفهم املرجع أو املراجع الواردة يف الطلب؛
الفاحص لم يفهم االخرتاع الوارد يف الطلب أو يف املطالبات املعلقة؛
املراجع التي ذكرها الفاحص ال يمكن تجميعها تجميعا قانونيا سليما؛
املطالبات املعلقة تحتاج تعديال لكي تشري إىل اخرتاع لم يكشف يف املراجع املذكورة.

باء .تحرير الردود
يُعرف جواب وكيل الرباءة عىل اإلجراء اإلداري بأنه “رد” .ويتعني عىل وكيل الرباءة يف رده أن يجيب إجابة كاملة (أي الرد عىل) عىل
جمي�ع تعليق�ات الفاحص ذات الصلة بالطلب الوارد يف اإلجراء اإلداري .ويف حال لم ي ُرد وكيل الرباءة عىل جميع اعرتاضات فاحص
البراءات ،فم�ن املحتمل أن يُعترب رده “ردا غري كاف” ،ويطرحه فاحص الرباءة جانبا .ويتعني عىل وكيل الرباءة دائما بذل قصارى
جهوده إليداع رد كامل عىل اإلجراء اإلداري ،وذلك ألن ردا غري كاف عىل مثل هذا اإلجراء يقوض إىل حد كبري حقوق عميله.
ويض�ع أغلب مكاتب البراءات عرب العالم قيودا زمنية عىل الردود التي يمكن إيداعها بش�أن إجراءاته اإلدارية .ففي بعض البلدان،
يُمنح مودع الطلب عدد شين من األش�هر للرد عىل اإلجراءات اإلدارية من دون تس�ديد أي رسوم تمديد ،وعدد سني من األشهر للرد
عىل اإلجراءات اإلدارية لكن بتس�ديد رس�وم تمديد يف هذه الحالة .وبحسب اإلجراء اإلداري النموذجي املعمول به يف الواليات املتحدة
مثال ،تمثل شني ثالثة أشهر وسني ثالثة أشهر ،يف حني يُسمح ملودع الطلب يف بعض البلدان األخرى بتمديد زمني واحد طوال الفرتة
األوىل التي يجري فيها اس�تعراض طلبه .وبالنظر إىل مجموع مكاتب الرباءات عرب العالم ،يبدو أنها تختلف يف منحها مودع الطلب
فرتات زمنية ،أو قبولها ردوده عىل إجراءاتها اإلدارية؛ ولهذا السبب ،ينبغي لوكيل الرباءة أن يستوعب القواعد املحلية يف كل بلد أودع
عميله طلبات براءات معلقة فيها .كما ينبغي له أن يتحرى عما إذا كان “تاريخ اإلرس�ال” أو تاريخ اإلجراء اإلداري هو تاريخ الرد
عىل اإلجراء؛ فقد يختلف هذا األمر من بلد إىل آخر.
وينبغي لوكيل الرباءة أن يتيح لعميله مس�ودة رده عىل اإلجراء اإلداري ،ويقدم له رشوحا بش�أنه .وقد يكون وكيل الرباءة عىل إملام
واس�ع بمجال االخرتاع ويس�تطيع أن يستجيل االختالفات بني التقنية الصناعية السابقة التي يشير إليها فاحص الرباءة واالخرتاع
الذي ترد مواصفاته يف طلب الرباءة املعلق أو املطالبات املعلقة .وغالبا ما تكون ثمة خيارات عند تعديل املطالبات – وهي التعديالت
التي عادة ما تزيد يف تضييق الحدود  -حيث ينبغي لوكيل الرباءة أن يفسح املجال لعميله الختيار ما يراه مناسبا .فقد يكون العميل
عىل دراية أفضل من وكيل الرباءة بالخيار الذي يسمح مع ذلك بأن تحتفظ املطالبات بأهميتها التجارية.

جيم .قبول املطالب
يستعرض فاحص الرباءة رد وكيل الرباءة بشأن اإلجراء اإلداري ،ويجري مرارا وتكرارا بحثا إضافيا عن التقنية الصناعية السابقة
ذات الصلة .وغالبا ما يرد وكيل الرباءة عىل اإلجراء اإلداري األول لفاحص الرباءة باإلشارة إما إىل التقنية الصناعية السابقة التي يربر
بها الفاحص أن الطلب غري مناسب نظرا ملجموعة من األسباب املعينة ،أو إىل أن وكيل الرباءة يؤكد أن فاحص الرباءة أغفل سمة من
س�مات مطالبات الرباءة األهل للحماية ،أو أنه لم يعطها حقها كما ترد يف املطالبات املودعة أصال .ويمكن لوكيل الرباءة تبعا لذلك
أن يجري بحثا إضافيا عن تقنية صناعية سابقة ذات الصلة عند إعداد اإلجراء اإلداري الالحق.
وقد يرى فاحص الرباءات أن رد وكيل الرباءة ليس مقنعا يف ضوء ما طرأ من تحول حديثا عىل تقنية صناعية سابقة ،أو بالنظر إىل
التقنية الصناعية السابقة املشار إليها أصال .وعادة ما يخضع فاحصو الرباءات للتدريب للقدرة عىل قراءة مطالبات الرباءة املعلقة
يف أوسع نطاقها املعقول .وإذا لم يقتنع الفاحص بأن املطالبات أهل للحماية ،بعد أن يعطي املطالبات أوسع نطاقها املعقول بالنظر
إىل التقنية الصناعية الس�ابقة ،فإنه يصدر إجرا ًء إداريا آخر يرشح األس�باب التي دفعته إىل رفض املطلب أو املطالبات يف ش�كلها
املودع.
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املقابلة :يسمح الكثري من مكاتب الرباءات لوكالء الرباءات واملخرتعني االتصال بفاحص الرباءة لالستفسار عن الطلب .وتسمى هذه
العملية “مقابلة” مع فاحص الرباءات .وملا كان األمر يتعلق بمناقش�ة أمور رس�مية ،فمن الرضوري أن يقدم الطرفان مواصفات
مكتوب�ة كاملة ودقيقة عن املقابلة حيث تصبح هذه الس�جالت ج�زءا من تاريخ إيداع طلب الرباءة .وقب�ل تحضري مقابلة فاحص
الرباءة ،ينبغي لوكيل الرباءة أن يس�تعرض اإلجراء اإلداري بالكامل والتقنية الصناعية الس�ابقة املش�ار إليها ،وأن يكون مس�تعدا
لتقدي�م رشوح واضحة ووجيزة ومقنعة لوكيل الرباءة عما يراه مطالب�ات معلقة األهل للحماية ،وذلك بالقياس عىل تقنية صناعية
س�ابقة .وقد يكون من الرضوري أن يُعد وكيل الرباءة بعض التعديالت اإلضافية ملطالباته ويطلع فاحص الرباءة عليها .وإذا اتفق
فاحص الرباءة ووكيل الرباءة عىل تعديالت املطالبات خالل املقابلة مثال ،فعندها يمكن استعراض العملية بنجاح.
وقد يظهر لوكيل الرباءة خالل املقابلة أن فاحص الرباءة لم يُحس�ن تأويل التقنية الصناعية الس�ابقة الواردة يف طلبه أو أنه حول
معناه�ا بع�ض اليشء عما كان يقصده وكيل الرباءة وعميله .وعندما يس�توعب وكيل الرباءة بالكام�ل كيف يُقيِّم فاحص الرباءة إىل
التقنية الصناعية السابقة ،فإنه يكون يف موقع مريح لكي )1 :يُوَضح ماهية التقنية الصناعية السابقة لفاحص الرباءة (إذا كان هذا
األخري لم يفهم هذه التقنية) أو  )2يستجيل تعديالت املطلب التي من شأنها أن تجعل الطلب أهال للقبول .ويُسمح يف بعض البلدان
لوكي�ل الرباءة بمرافقة عميله لحض�ور املقابلة؛ ويرى الكثري من فاحيص الرباءات أن التعليق�ات والرشوح التي يتيحها املخرتعون
مقنعة للغاية .وبطبيعة الحال ،ينبغي لوكيل الرباءة إسداء النصيحة لعميله قبل املقابلة .وال يسمح لفاحيص الرباءات عادة بإجراء
مقابالت قبل إصدار اإلجراء اإلداري األول ،لكنهم يستطيعون إجراء مقابالت فيما بعد.
ال�رد على اإلجراء اإلداري الثاني :يمكن الرد عىل اإلداري الثاني لفاحص البراءة كما ذكرنا أعاله بإصدار إجراء إداري ثان .عندها،
ينبغي لوكيل الرباءة إعداد رد عىل اإلجراء اإلداري الثاني وإيداعه .وينبغي أن ينطوي اإلجراء الثاني وما يلحقه من إجراءات إدارية
عىل مجموعة أضيق من القضايا مقارنة باإلجراء اإلداري األول .وإضافة إىل ذلك ،وإذا كان اإلجراء اإلداري الثاني ينطوي عىل بعض
م�ن التقنية الصناعية الس�ابقة الواردة يف اإلجراء اإلداري األول ،فينبغ�ي حينها لوكيل الرباءة أن ينتهي من تحرير رده عىل اإلجراء
اإلداري الثاني بطريقة أرسع مقارنة برده عىل اإلجراء اإلداري األول.
وق�د تتك�رر عملية اإلجراء اإلداري والرد علي�ه إىل أن يوافق فاحص الرباءة عىل مطالبات مودع الطل�ب املعلقة أو حتى يقرر مودع
الطلب أنه ال يمكن الحصول عىل أي حماية تس�تحق هذه التس�مية ،فيس�حب طلبه .وال يس�مح الكثري من مكاتب الرباءات ألسباب
مالية/إدارية بأن يتكرر مسلسل اإلجراء اإلداري والرد عليه دون فرض رسوم عىل ذلك.
اإلج�راء اإلداري النهائي :يش�ار إىل اإلجراء اإلداري النهائي أحيانا إىل أن ثمة احتمال بفرض رس�وم إضافية بإصدار إجراء إداري
“نهائ�ي” .وكما س�بقت اإلش�ارة إليه ،تعم�ل مكاتب الرباءات عبر العالم يف الغالب بط�رق مختلفة عندما يتعل�ق األمر بالجوانب
اإلجرائية الخاصة بمتابعة الرباءة .ففي التقليد األمريكي مثال ،يُقبل الرد عىل إجراء إداري نهائي أو يُس�تأنف أو يُس�حب .وعادة ما
يرفض فاحص الرباءة التواصل مع وكيل الرباءة مجددا بعد أن يصدر إجراءه اإلداري النهائي عىل رد وكيل الرباءة .وينبغي تعديل
املطالب�ات املعلقة اس�تنادا إىل تعليقات فاحص الرباءة حتى تصبح مقبول�ة .وإذا رأى مودع الطلب أن توصيف فاحص الرباءة غري
سليم أو أن التقنية الصناعية السابقة غري واردة ،أو أن تأويل فاحص الرباءة يف غري محله ،فيمكنه استئناف رأي فاحص الرباءة.
ومن ش�أن فاحص الرباءة أن يقبل بعض املطالبات أحيانا ويرفض أخرى .كما يمكنه االعرتاض عىل بعض املطالبات ألنها تس�تند
إىل قاع�دة مطل�ب مرفوض .ويف ه�ذه الحاالت يمكن لوكيل الرباءة الحصول عىل براءة أن يلغ�ي املطالبات املرفوضة وييرس إصدار
براءة بش�أن املطالبات غري املرفوضة .ويمكن لوكيل الرباءة إيداع طلب اس�تمرار (أو طلب فرعي) يحتوى عىل املطالبات املرفوضة،
ويس�تمر يف القول بأنها أهل للحماية يف طلب الحق .ويُعترب قرار االكتفاء باملطالبات التي قبلها فاحص الرباءة عوض االس�تمرار يف
الدفاع عنها قرار اسرتاتيجي يتخذه العميل بعد أن يستشري وكيل براءته.
املواعيد النهائية :يشير اإلج�راء اإلداري النهائي إىل موعد الرد النهائي .وتختلف املتطلب�ات اإلجرائية بني مختلف مكاتب الرباءات
عرب العالم .ففي الواليات املتحدة مثال ،يشترط مكتب الرباءة موعدا نهائيا بس�تة أشهر ،ال تدفع أي رسوم عن األشهر الثالثة األوىل.
ويس�تطيع وكي�ل الرباءة إي�داع رد عىل اإلجراء اإلداري النهائي .ويس�تعرض فاحص الرباءة الرد ويصدر إما “إش�عار القبول” أو
“إجراء استش�اريا” الذي يكون عادة يف صفحة واحدة يحرر فاحص الرباءة اعرتاضاته عىل الطلب .ويس�تطيع وكيل الرباءة إعداد
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وتقديم رد أو ردود إضافية إىل فاحص الرباءة بشأن العمل االستشاري .لكن يتعني عىل وكيل الرباءة أن يستوعب أن الطلب يصبح
الغيا عند موعد معني وأنه يتعني االنتهاء من جميع املتابعات قبل ذلك املوعد.
فإذا قدم وكيل الرباءة يف الواليات املتحدة مثال رده عىل مكتب نهائي يف ظرف قريب جدا من املوعد النهائي لستة أشهر (يف آخر يوم
مثال) ،فمن غري املستبعد كثريا أن يستعرضه فاحص الرباءة قبل انقضاء فرتة الستة أشهر ،األمر الذي يعني أن طلب الرباءة سيلغى.
ويرجع الس�بب يف ذلك كما ذكرنا أعاله إىل أنه عىل خالف الرد عىل إجراء إداري غري نهائي ،فإن إيداع الرد عىل إجراء إداري نهائي
ال يفي يف حد ذاته بمتطلبات املوعد النهائي .واإلجراءات الوحيدة التي تلغي املوعد النهائي يف واقع األمر هي:
)1
)2
)3
)4
)5

أن يصدر فاحص الرباءة إشعار القبول؛
أن يصدر فاحص الرباءة إجراء إداريا غري نهائي؛
أن يلغى الطلب؛
أن يعاد إيداع الطلب يف شكل من أشكال الطلبات املستمرة؛
أن يودع إشعار االستئناف.

ويتعين عىل وكيل البراءة مراقبة التواريخ املرتبطة باإلجراءات اإلدارية النهائية مراقبة ش�ديدة .وحت�ى عندما يودع وكيل الرباءة
ردا عىل إجراء إداري نهائي يف موعده (خالل ثالثة أش�هر مثال) فمن املمكن أن يُلغى الطلب إذا تعلق األمر بأحد اإلجراءات األربعة
الواردة أعاله .وبهذا ،فقد يحتاج وكيل الرباءة يف بعض الحاالت ألن يتخذ خطوات إضافية للحفاظ عىل طلب الرباءة املعلق ملجرد أنه
لم يستلم ردا من مكتب الرباءات (حتى عندما يكون من شأن رده املودع عند استعراضه أن يهيئ رشوط قبوله).
االس�تئناف :عند الرد عىل اإلجراء اإلداري النهائي ،يُعد وكيل الرباءة عادة ردا رس�ميا وإذا ما رأى فاحص الرباءة أن رد غري مقنع،
عندها يمكن لوكيل الرباءة أن يودع اس�تئنافا أو ش�كل من أشكال الطلب املس�تمر (يعرف عادة بالطلب “الفرعي” خارج الواليات
املتحدة) .ويتضمن االس�تئناف عادة اس�تعراضا لطلب الرباءة تجريه هيئة تضم بعض كبار فاحيص الرباءات .ويتيح أغلب مكاتب
الرباءات عرب العالم ش�كال من أشكال اس�تئناف قرارات فاحيص براءات األفراد .وتختلف اإلجراءات يف حاالت االستئناف من بلد إىل
آخ�ر .يف الوالي�ات املتحدة ،يقدم وكيل الرباءة أوال وثيقة تعرف بـ “موجز االس�تئناف” ،ويودع فاحص البراءة موجزه فيما بعد.
وينبغي أن يوافق املرشف عىل فاحص الرباءة عىل موجز الفاحص ،يف حني يستلم وكيل الرباءة إشعار القبول .ويمكن لوكيل الرباءة
طلب جلسة شفهية عند تقديم طلب استئنافه .وتجدر اإلشارة إىل أن إجراء االستئناف ينطوي عادة عىل تسديد رسوم مختلفة.
الطلب الفرعي :كما ذكرنا أعاله ،يوجد بديل إليداع اس�تئناف يف الكثري من الواليات القضائية ،ويكمن هذا البديل يف إيداع نوع من
أنواع “الطلب الفرعي” .ويستخدم مصطلح الطلب الفرعي دوليا لإلشارة إىل حاالت متنوعة .ويف الكثري من البلدان ،يعترب أي طلب
مودع بعد طلب األولوية طلبا فرعيا .ويختلف تعريف الطلب الفرعي من بلد إىل آخر .ففي الواليات املتحدة ،يُحرص مصطلح الطلب
الفرعي عادة يف وصف الطلب الذي ُس�حبت مطالباته من طلب الرباءة ألن فاحص الرباءة لم يكتش�ف “وحدة االخرتاع” يف الطلب
املعل�ق (أش�ارت املطالبات إىل أكثر من اخرتاع مثال) .وعندما يس�تلم مودع الطلب إجراء إداري�ا نهائيا ولم يعد ثمة وقت كاف للرد
عليه ،فإن وكيل الرباءة يودع عادة طلب “االستمرار” بشكل من األشكال .وتتيح الواليات املتحدة أنواعا عديدة من طلب االستمرار،
يُعرف أش�هرها بما يس�مى “طلب اس�تمرار الفحص” ( .)Request for Continued Examinationويحتفظ طلب االستمرار
بنفس الرقم التسلسلي الذي يحمله الطلب الرئييس  -وطلب اس�تمرار الفحص هو يف الواقع آلية تس�مح باالستمرار يف استعراض
طل�ب البراءة حتى بعد صدور اإلجراء اإلداري النهائي .وثمة أيضا ش�كل آخر من الطلبات هو “الطلب املس�تمر” .وهذا النوع من
الطلب يمنح رقما تسلس�ليا يختلف عن الطلب الرئييس ويُس�تخدم عادة عندما يس�عى مودع الطلب إىل الحصول عىل أهلية حماية
تختلف اختالفا تاما عن مجموعة املطالبات الواردة يف الطلب الرئييس.
ويودع الكثري من وكالء الرباءات طلب استمرار الفحص أو أكثر يف طلب واحد قبل أن يرفع أي استئناف بشأنه .وينطوي إجراء إيداع
طلب واحد من طلبات استمرار الفحص قبل إيداع استئناف بشأنه عىل ميزة مفادها أنه عندما يصبح الطلب نفسه مرفوضا نهائيا،
يكون فاحص الرباءة ووكيله قد وصال إىل باب مس�دود يف مناقش�اتهما ولم يبق خيار آخر غري االس�تئناف .ويمكن الوصول إىل هذه
النقطة من املناقشات يف املراحل األوىل أو األخرية وذلك استنادا إىل التقنية الصناعية السابقة ،واملطالبات املعلقة واألطراف املعنية.
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دال .إجراءات االعرتاض
تتيح قوانني الرباءات يف الكثري من البلدان فرصة للجمهور لالعرتاض عىل منح براءة من الرباءات .فبعض املكاتب اإلقليمية للرباءات،
مث�ل املكت�ب األوروبي للرباءات ،يس�مح بإجراءات االعرتاض .وبحس�ب قوانني كل بل�د ،يمكن االعرتاض عىل طل�ب الرباءة قبل أن
يستعرضها فاحص الرباءة (اعرتاض قبل املنح) أو بعد أن يوافق عليه (اعرتاض بعد املنح)
مثال االعرتاض قبل املنح
لنفرتض أن بلدا ما يأخذ بإجراء االعرتاض قبل املنح .يُرس�ل فاحص الرباءة إش�عارا إىل مودع الطلب يفيد بأنه وافق عىل مطالباته
وينشر املطل�ب النهائي واملقبول حتى يتمكن الجمه�ور من االعرتاض عليه .ولنفرتض أن ال أحد اعترض عىل الطلب خالل الفرتة
املح�ددة لذل�ك ،وصدرت البراءة .وإذا قام طرف بإي�داع اعرتاض عىل الرباءة ،فيتعين عليه أيضا تربير اعرتاض�ه هذا .وقد يقول
املعارض إن الفاحص لم يراع جزءا أساسيا من التقنية الصناعية السابقة ويتيح مربراته عما يراه مطالبات باطلة بالنظر إىل تقنية
صناعية س�ابقة .ويُس�مح عادة لوكيل الرباءة بدحض مربرات الطرف املعارض .ويس�تمع فاحص الرباءة املعني بالطلب أو فرقة
خاصة من الفاحصني إىل الطرف املعارض .ويمكن للطرف الخارس اس�تئناف نتائج االعرتاض عادة ،ويف الكثري من الحاالت تحسم
املحاكم يف آخر املطاف يف حاالت االستئناف ذات الصلة.
وتعترب حاالت االعرتاض أمرا عاديا يف بعض الواليات القضائية .وينبغي لوكيل الرباءة أن يكون عىل علم بأن بعض الرشكات تستعني
به�ذه اآللية لتأخير إصدار براءات منافس�يهم أو تضييق نطاق املطالب�ات املمنوحة لهم .وقد اعتادت بع�ض مجموعات املصالح
االعرتاض عىل إصدار براءات املجاالت التقنية عىل الخصوص .ويُعِ د وكالء الرباءات عادة وثائق االعرتاض وبالنس�بة للكثريين منهم
فإن االحتفاظ بوثائق من هذا القبيل تدخل ضمن عملهم اليومي .وينبغي لوكيل الرباءة بالتايل شد انتباه عميله إىل أن مجرد استالم
منح الرباءة من مكتب الرباءات ال يعني بالرضورة أن العميل سوف يستلم براءته دون أي تأخري إضايف.

هاء .إصدار الرباءة
عندم�ا يصدر فاحص الرباءة “إش�عار القب�ول” أو وثيقة مماثلة ،ينبغي لوكيل الرباءة الوفاء بمختل�ف اإلجراءات املتصلة بإصدار
براءته .وينبغي لوكيل الرباءة أن يسأل عميله إن كان يفضل نوعا معينا من طلب االستمرار .فهذا النوع من الطلبات يحتفظ بتاريخ
إيداع الطلب الرئييس .وألس�باب استراتيجيةَّ ،
يفض�ل يف الغالب أن يكون ثمة طلب معلق يم ِّكن وكي�ل الرباءة من إضافة مطالبات
جديدة تتكيف مع كل تعد .وكبديل لذلك ،يسمح طلب االستمرار للمخرتع بمتابعة أهلية الحماية عن مطالبات ُرفضت خالل الطلب
األول.
ويف الكثري من مكاتب الرباءات ،تصدر الطلبات عىل شكل براءات أشهرا عديدة بعد أن يدفع وكيل الرباءة جميع الرسوم الحكومية.
(فقد يس�تغرق إصدار الرباءة وقتا أطول إذا كانت الوالية القضائية تس�مح باالعرتاض) .ولسوء الحظ ،ال يوجد ثمة طريقة لترسيع
نرش الرباءة وإصدارها .وعندما تصدر الرباءة ،فال يحتاج وكيل الرباءة عادة اتخاذ أي إجراء عدا تسديد الرسوم املوسمية أو السنوية
الرضورية .ويستطيع وكيل الرباءة تسجيل مواعيد تسديد هذه الرسوم يف تكاليف خدماته لعميله.
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املصطلحات األساسية الواردة يف هذا الفصل:
>> متابعة >> ،إجراء إداري >> ،جدة مطلقة >> ،نظام املودع األول للرباءة >> ،نظام املخرتع األول للرباءة،
>> وحدة االخرتاع >> ،طلب الفحص املستمر.

اخترب نفسك:

.1

ما هي املتابعة؟

.2

إذا ُكشف أو عُ رض االخرتاع يف مؤتمر ما ،فإن من املحتمل جدا أن يُرفض طلب براءته يف بلد يأخذ برشط الجدة
املطلقة .صحيح أم خطأ؟

.3
.4

“املخرتع األول”؟ ما هو النظام الذي يتطلب عموما جدة مطلقة؟
ما وجه االختالف بني نظام “املودع األول” ونظام
ِ
ما هو اإلجراء اإلداري؟

.5

ماذا يعني أن املطلب رفض ألن التقنية الصناعية السابقة “استرشفته”؟

.6

عند تحرير رد عىل إجراء إداري ،ال يحتاج وكيل الرباءة سوى الرد عىل أكثر ردود الرفض أهمية ،وليس جميعها.
صحيح أم خطأ؟

.7

ينبغي لوكيل الرباءة رشح اإلجراء اإلداري لعميله/للمخرتع .صحيح أم خطأ؟

.8

هل يمكن لوكيل الرباءة االتصال بفاحص الرباءة خالل متابعة الرباءة؟ وإذا األمر كذلك ،فماذا تسمى هذه العملية؟
صحيح أم خطأ؟

.9

متى ينبغي لوكيل الرباءة إيداع طلب املتابعة؟

.10

قد يحتاج وكيل الرباءة إىل تسديد تكاليف الصيانة الدورية والرسوم السنوية لكي تبقى الرباءة نافذة بعد صدورها.
صحيح أم خطأ؟
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خامسا .أساسيات تحرير املطلب
عندما يشري أحد املخرتعني عىل وكيل براءته إىل أنه يرغب يف إيداع طلب براءة ،فإن األسئلة األوىل التي يضعها عىل نفسه هي :ما هو
اليشء املخرتع؟ ما هي مطالبات هذا االخرتاع؟ هل يدري املخرتع ما يرغب يف حمايته؟ كيف يبتغي لنا املطالبة باالخرتاع؟

ألف .نظرية مطلب الرباءة
تشير املطالبات إىل حدود الحماية التي تتيحها الرباءة ،مثلما هو الحال بالنس�بة لحد مادي مثل الحاجز الذي يشري إىل حدود بقعة
عق�ارات مثال .ومن هن�ا ،تكون املطالبات تقريبا كتابيا ملفهوم اخرتاع مجرد ينش�ئه املخرتع .ويحدد املطل�ب نطاق الحماية الذي
تتيح�ه البراءة .ويف حني تطبق الوالي�ات القضائية حول العالم مب�ادئ قانونية مختلفة لتأويل املطالبات ،إال أن النظرية الس�ائدة
بشأنها تضع حدود حماية الرباءة الخارجية .وبهذا يشري مودع الطلب إىل مطالبات اخرتاعه ويوضحها بإيجاز للجميع عرب العالم.
وينبغ�ي لوكي�ل الرباءة أن يس�توعب االختالفات املوجودة بين البنيات القانونية الثلاث املرتبطة بالرباءات :االختراع ،والتحقيق،
واملطالبات .و”االخرتاع” إنش�اء ذهني غري مادي داخل عقل املخرتع يف حني أن تحقيق االخرتاع هو وضع االخرتاع يف ش�كل مادي
ملم�وس يف العال�م الحقيق�ي .ويتعني أن تحم�ي “املطالبات” “تحقيق” االخرتاع على األقل -لكن أفضل مطالب�ات الرباءة تحمي
“االخرتاع نفسه من أي تحقيق مادي له أو تصنيعه أو استخدامه أو بيعه إىل أي كان ،دون التعدي عىل املطالبات”.
ولنفرتض أن مخرتعا ابتكر أول كوب بقبضة .وبعدها حقق اخرتاعَ ه ماديا عىل شكل كوب بقبضة من الفخار األحمر .يف هذه الفرتة
يمك�ن لوكيل املخرتع املطالبة بكل بس�اطة بالتحقيق املادي فقط ،لكن هذا األمر يس�مح للغري بصن�ع أكواب ال تتعدى عىل براءته،
مثل األكواب البالس�تيكية بمقبض .فإذا اس�توعب وكيل الرباءة اخرتاع موكله ،س�عى إىل املطالبة بـ “اختراع” الكوب بمقبض يف
مطلبه الواس�ع ،ويطالب بالتايل بكوب الفخار األحمر ضمن مطلب أضيق .وسنس�تعرض مفهومي املطالبات الضيقة والواسعة يف
الصفحات التالية.
لم تنطو الرباءات األوىل عىل براءات ،وكانت اإلجراءات القضائية هي التي تحدد نطاقها عند اندالع نزاع بشأن تعد عىل الرباءة ،وذلك
باستعراض املواصفات التي أودعها املخرتع .فال عجب إذن أن تصبح هذه العملية غري مجدية الحقا ،فتولدت عن ذلك عملية املطالبة
بالرباءة كوس�يلة لتوسيع نطاق اإلش�ارة إىل حدود الرباءة .وإضافة إىل ذلك ،عندما يتعلق األمر بنظام الفحص الشامل للرباءة ،فإن
فاحص الرباءات يس�تعرض املطالبات ،األمر الذي يدفع املحاكم والجمهور للش�عور ببعض االرتياح كون مطلب الرباءة النموذجي
ال يتعدى حدود نطاق الحماية التي تمنح للمخرتع .وقد كانت املطالبات تس�تند يف األصل إىل مفهوم أنها تمثل توجيهات ترشح ما
تص�وره املخرتع عند إنش�ائه اخرتاعه وأودع طلبا برباءته .أما اليوم ،فاملطالبات هي الت�ي تحمي الرباءة وتقع يف صلب أي اخرتاع.
واملطالبات يف واقع األمر تكون عادة الجزء األول من طلب الرباءة الذي يستعرضه ويدققه فاحص الرباءات أو أي شخص يدرسها.
وإذا كان دور فاح�ص البراءات هو منع تجاوز املطلب النموذجي نطاق براءته (الح�د النظري األقىص للمطلب) ،فمن يتعني عليه
التأكد من أن املطالبات تقرتب من حدها النظري األقىص؟ جواب :وكيل الرباءة ،وليس من املس�تغرب أن تكون اسرتاتيجية املطالبة
مهم�ة معقدة ،وأن نتطرق إليها بالتفصيل يف الفصل الس�ابع .لكن الجواب األقرب على أي حال هو أن وكيل الرباءة يبذل قصارى
جهوده لتحقيق أوس�ع مجموعة م�ن املطالبات تتضمن جوانب متنوعة من االخرتاع عىل مس�تويات وبتفاصيل مختلفة .وال ينبغي
لوكيل الرباءة تقديم جميع املطالبات للوفاء بالحد النظري األقىص من الحماية ،فقد تنشأ نزاعات الحقا وتُقدم دعاوى بإبطالها لم
تكن تخطر عىل بال فاحص الرباءات .ومن ثم ،ينبغي لوكيل الرباءة تحرير نطاق أضيق ملطالباته يف حال أصبحت املطالبات األوسع
عرضة للنزاع .فمجموعة أضيق من املطالبات غالبا ما تنجح يف حال نش�وب نزاع ،وتكون “واس�عة بما يكفي” للتصدي ألي دعوى
بالتعدي الحقا.
وكم�ا أرشن�ا إىل ذلك عرب هذا الدليل ،يتعني أن تدعم مواصفات طلب الرباءة ما ي�رد يف مطالباتها .وبالتايل ،عند االنتهاء من تحرير
املطالبات واملواصفات ،يتعني عىل وكيل الرباءة إعادة قراءتها للتأكد من أن كل مطلب عىل حدة له ما يسنده يف املواصفات .وينبغي أن
يرتبط اختيار العبارات واملصطلحات الواردة يف املطالبات باملواصفات وذلك من أجل التأكد من أن املواصفات واملطالبات متجانسة
وأن املصطلحات املستخدمة مصطلحات موحدة .فمن السهل رفض مطلب ال تدعمه مواصفاته .فعىل سبيل املثال ،إذا طالب وكيل
الرباءة طاولة زجاجية بأربعة أرجل ،فيتعني عليه التأكد من أن ثمة ما يدعم طاولة زجاجية بأربعة أرجل يف مواصفاتها.
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ويمك�ن تعدي�ل مطالب�ات الرباءة خالل متابعتها .ويض�ع بعض الواليات القضائية ح�دودا عىل املطالبات الت�ي يمكن تعديلها أو
ش�طبها أو االس�تعاضة عنها بمطالبات جديدة .ومع ذلك ،يملك وكيل الرباءة عادة بعض املرونة عند تكييف املطالبات املعلقة من
أجل اجتناب أي تقنية صناعية س�ابقة قد تظهر الحقا ،أو الوفاء بمتطلبات قانونية أخرى .وبالنظر إىل املايض مثال ،يظهر للعميل
أو وكي�ل الرباءة أحيانا أن بإمكانه توس�يع نطاق املطالبات الت�ي أودعها يف البداية .وطبقا لذلك ،يمكن أن يعدل وكيل الرباءة أيضا
املطالبات لجعلها أكثر عمقا.
ومل�ا كانت الواليات القضائية تختلف بش�أن ش�كل وتأويل القضايا املرتبطة بمطالبات الرباءة ،ف�إن النظرية التي تحدد ما ينبغي
للمطل�ب الجي�د للرباءة أن يحققه ال تختلف وهي نفس�ها عرب العال�م .فمثال ،ترجع النصيحة التالية الت�ي انبثقت إىل حد كبري من
توجيهات متابعة املطالبات إىل املكتب األوروبي للرباءات:
يتعني أن يتضمن الطلب “مطلبا واحدا أو أكثر” ويتعني عىل هذه املطالبات أن:
.1
.2
.3

“تُحدد املوضوع الذي تنشده الحماية”؛
“تكون واضحة ووجيزة”؛
“تدعمها املواصفات”.

وملا كان مدى الحماية املمنوحة للرباءة تحدده املصطلحات الواردة يف مطالباتها (التي تؤول بمس�اعدة املواصفات والرس�وم) ،فإن
وضوح املطالبات أمر يف غاية األهمية.
وي�ويص املكت�ب األوروبي للرباءات بأن يجري تحرير املطالبات حس�ب “الس�مات التقنية لالخرتاع” .وه�ذه النصيحة تعني أنه ال
ينبغ�ي أن تتضم�ن املطالبات بيانات تتصل مثلا بمزايا تجارية أو موضوعات غري تقنية أخرى عىل الرغم من أنه يس�مح ببيانات
الغرض عندما تساعد عىل تحديد االخرتاع .وهذه النصيحة سليمة بالنسبة ملحرري املطالبات يف أي والية قضائية.

باء .شكل مطلب الرباءة
يُح َّرر مطلب الرباءة عادة يف جملة واحدة يف أغلب الواليات القضائية .ويسبق كل واحدة من هذه “الجمل” رقم يصبح رمزا للمطلب
مثل “مطلب  .”1وعىل الرغم من أن مطلب الرباءة يكون يف جملة واحدة ،إال أنها جملة يغلب عليها الرتقيم .وتظهر مطالبات الرباءة
عادة يف جزء منفصل يف نهاية الطلب والرباءة املمنوحة.
 .1أجزاء املطلب :الديباجة ،والجملة االنتقالية واملتن
يتكون مطلب الرباءة من ثالثة أجزاء هي :الديباجة والجملة االنتقالية واملتن.
الديباجة :جملة تمهيدية يف طلب الرباءة تحدد فئة االخرتاع املحمي بموجب ذلك الطلب .فعىل سبيل املثال ،يمكن أن يكون االخرتاع
جهازا أو مادة أو تركيبة أو منهجا أو عملية .ومن األفضل الحفاظ عىل تناسق بني الديباجة وعنوان االخرتاع .ويمكن للمطلب أيضا
أن يسرد غرضا من أغراض االخرتاع يف الديباجة ،لكن ولنفس األس�باب الواردة يف جزء املواصفات الخاصة بتحرير الطلب ،يتعني
عىل وكيل الرباءة توخي الحذر لكي ال يضيق نطاق االخرتاع عن غري قصد.
ولننظر إىل هذه األمثلة:
مثال  :1اخرتع طالب الرباءة قدر طبخ األرز .وملا كان الغرض من هذا القدر هو طبخ األرز ،فيمكن تحرير الديباجة والعنوان عىل
النحو التايل:
جهاز لطبخ األرز.
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لكن لنفرتض أن مقدم طلب الرباءة يعرف أنه يمكن استخدام اخرتاعه لطبخ كل أنواع الحبوب ،عندها يمكن تحرير ديباجة أوسع
عىل النحو التايل:
جهاز لطبخ الحبوب.
ولنفترض م�رة أخرى أن مق�دم طلب الرباءة يعرف أنه يمكن اس�تخدام اخرتاعه لطبخ الخرضاوات ،أو ربم�ا لتذويب جبنة طبق
الفوندو ( ،)Fondueعندها يمكن تحرير ديباجة أوسع عىل النحو التايل:
جهاز للطبخ.
مثال  :2يسعى مقدم طلب الرباءة إىل املطالبة بحماية منهج فريد لتهيئ الشاي .وفيما ييل ديباجة الطلب:
منهجية لتهيئ الشاي.
ولنفرتض مرة أخرى أن مودع الطلب يعتقد أن منهجه ينطبق عىل أي مرشوب مستخرج من مادة نباتية ،عندها يكون املطلب أوسع
عىل النحو التايل:
منهج لتهيئ مرشوب من النبات.
ولنفرتض مرة أخرى أن مودع الطلب يعتقد أن منهجه ينطبق عىل أي مرشوب ساخن ،عندها يكون املطلب أوسع من املطلب األول
عىل النحو التايل:
منهج لتهيئ املرشوبات الساخنة.
وينبغي االنتباه هنا إىل أن الديباجتني الثانية والثالثة واس�عتان عىل حد س�واء  -تنطبق الديباجة الثانية عىل أي مرشوب مستخرج
من النبات سواء أكان ساخنا أم باردا ،يف حني أن الديباجة الثالثة تنطبق عىل أي مرشوع ساخن سواء أكان مستخرجا من نبات أم
ال .ويمك�ن لوكيل الرباءة إضافة مطالبات إىل طلب البراءة بإدراج أي من هاتني الديباجتني أو جميعها  -إذا كانت تعكس االخرتاع
بدقة .وإذا افرتضنا أن هاتني الديباجتني دقيقتني ،فإن أس�وأ نتيجة قد ترتتب عنها هو أن يجد مكتب الرباءات عددا من االخرتاعات
يف الطل�ب ،ويطل�ب أن يُحول بع�ض املطالبات إىل طلب فرعي ،األمر الذي يزيد بطبيعة الحال يف تكاليف الرس�وم املدفوعة( .انظر
“وحدة االخرتاع” الواردة يف الفصل السابع أدناه ،الجزء كاف).
مثال  :3اخرتع مودع الطلب تركيبة ملعالجة املالريا؛ عندها يمكن تحرير الديباجة عىل النحو التايل:
تركيبة ملعالجة املالريا.
ويمكن أن يتضمن طلب الرباءة أيضا مطالبات املنهج ،ومطالبات الجهاز وغريها.
ويتعني أن يربط وكيل الرباءة الديباجة باالخرتاع .وال يغري هذا األمر هدف وكيل الرباءة لتحرير نطاق واسع للمطالبات ،وإنما يعني
بكل بس�اطة أنه عندما يتعلق األمر برباءة تتضمن “دراجات هوائية” ،ويعتقد املخرتع أن اخرتاعه ينطبق عىل جميع أنواع العربات
ب�دون مح�رك ،فإن من املفي�د االحتفاظ بديباجة واس�عة تكفي لتحتوي عىل جميع أش�كال العربات الربية ب�دون محرك ،ولربما
العربات الطائرة بدون محرك أيضا.
ومقارنة بمتن الرباءة ،فقد ال تنطوي الديباجة بالرضورة عىل نفس الوزن من والية قضائية إىل أخرى عند اندالع نزاع بشأن الرباءة.
فف�ي بع�ض الواليات القضائية ،تنظر املحاكم يف ما إذا كانت الديباجة “تبعث الروح” يف املطلب عموما ،وإذا كان األمر كذلك ،فإنه
يكون للديباجة وزن يس�اعد عىل الحصول عىل الحماية .لنفرتض مثال أن اخرتاعا يتضمن جهازا لرتكيب الهاتف عىل الجدار .ففي
هذه الحالة ،لن يطلب وكيل الرباءة بحماية الهاتف كجزء من االخرتاع ألن من شأن ذلك أن يضيق نطاق املتعدين املحتملني فينحرص
على بائع�ي الهواتف والتعدي عىل جه�از الرتكيب ،عوض أن يتعلق األمر بهذه األجهزة فقط .ويمك�ن بعدها تحرير ديباجة جهاز
الرتكيب عىل النحو التايل:
جهاز لرتكيب الهاتف.
وبهذه الطريقة ،ال يعد تصنيع أو استخدام أو بيع الهواتف بالرضورة يف أغلب الحاالت تعديا عىل الطلب.
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الجمل االنتقالية
ثمة نوعان من الجمل االنتقالية :الجمل املفتوحة والجمل املغلوقة .وال تستثني الجمل املفتوحة أي إضافات أو عنارص غري واردة أو
نش�اطات ابتكارية .أو بعبارة أخرى ،الجمل املفتوحة ليس�ت حرصية .ففي الواليات املتحدة مثال ،تتضمن الجمل املفتوحة عبارات
مثل “تتضمن”“ ،تتكون”“ ،تحتوي عىل” ،و “تتميز بكذا” .وتؤول هذه العبارات وتفهم أنها تعني “تتضمن العنارص التالية دون
أن تستثني عنارص أخرى” .والعبارات من قبيل “تتضمن” و “تتكون من” هي أكثر الجمل االنتقالية تداوال يف الواليات املتحدة.
ولنُلق نظرة عىل نموذج طلب يس�تخدم الجملة “يتكون من” .ويتصل االخرتاع يف هذه الحالة بقلم رصاص بممحاة ومصباح .وقد
حرر املطلب عىل النحو التايل:
.1

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بطرف قلم الرصاص؛
ومصباح مربوط بوسط قلم الرصاص.

ففي هذا املطلب ،وسعنا نطاق الطلب ليسمح بعنارص أو حدود أخرى وذلك باستخدام الجملة املفتوحة “يتكون من” .فهذا املطلب
مثلا يترك الباب مفتوحا إلضافة غطاء لقلم الرصاص .أو بعبارة أخرى ،ال يس�تطيع املتعدي عىل الرباءة القول بأن منتجه يتكون
أيضا من غطاء .ويف حني أن اللغة املتداولة يوميا تنطوي عبارة “يتكون من” عىل معنى “يتضمن” أو “يحتوي عىل” أو “يشمل” أو
“يحوي” ،إال أنه عند تحرير مطالبات الرباءة ،تفرض رضورة الوضوح القانوني يف أن تؤول هذه العبارات بمعناها الواسع لتشمل
“يتضمن” و”تحتوي عىل” و”يحوي”.
ولهذا فإن الجمل املغلوقة نقيض الجمل املفتوحة .فالجمل املغلوقة مثل “تتكون من” تحرص املطلب يف العنارص الواردة تحديدا ال
غري .ويشمل املطلب تلك العنارص املذكورة وال يشء آخر.
ويمكن إعادة تحرير املثال املفتوح أعاله بشكل مغلوق عىل النحو التايل:
.1

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص؛
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص.

فباس�تخدام جمل�ة “يتكون م�ن” ،أصبح هذا املطلب مطلب�ا مغلوقا ال يتضمن س�وى ثالثة عنارص هي قل�م الرصاص ،وممحاة
,مصباح وال يشء آخر.
ويمك�ن لوكي�ل الرباءة أحيانا تحرير مطلب لرتكيب كيميائي يشير إىل أنه “يتضمن املكونات ألف ،باء وجيم” وذلك برسد نس�بها
املئوية .وهذه املطالبات مقبولة يف أغلب الواليات القضائية .ومع ذلك ،يس�تثنى أي مكون إضايف ،وينبغي أن تكون النس�بة املئوية
جراء ذلك  .100%وعند تحرير هذا املطلب ،يتعني عىل وكيل الرباءة التأكد من أنه ال يمكن اجتناب التعدي بإدراج تركيب كيميائي
آخر مهما كانت نسبته املئوية صغرية .كما يمكن لوكيل الرباءة بدال من ذلك التأكد من أن إحدى العبارات املدرجة يف النسبة املئوية
واسعة بما يكفي لكي تعطى معان كثرية ،أو يمكن تحرير جزء من الرتكيب الذي يشكل جزءا من سائل أوسع.
وم�ن الن�ادر أن يحرر وكيل الرباءة مطلبا مغلوقا  -ألن املتعدين عندها يصبحون قادرين عىل اجتناب التعدي بمجرد إضافة عنرص
آخ�ر إىل االختراع .ويتعين عىل وكيل الرباءة يف الواقع أن يتدبر أموره برتيث وأن يتوخى حذرا ش�ديدا قبل إيداع طلبه .ففي بعض
الواليات القضائية ،يستطيع وكيل الرباءة استخدام جملة مغلوقة عندما يكون االخرتاع صيغة مبسطة لجهاز سبق استخدامه .وبما
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أن التبس�يط ينط�وي عىل عنارص أقل مقارنة باألص�ل ،فإن بعض الواليات القضائية قد ترى بأن الجمل�ة املغلوقة تتجاوز التقنية
الصناعية الس�ابقة لألصل وذلك ألغراض االس�ترشاف (الج�دة مثال) .لكن يمكن ملكتب الرباءات أن ي�رى بأن املرجع األصيل يلغي
التقنية الصناعية الس�ابقة ألغراض البديهية (النش�اط االبتكاري مثال) .ويتعني عىل وكيل الرباءة االستفسار عما إذا كانت القوانني
املعمول بها يف الوالية القضائية التي تهمه تدعم تأويال مغلقا للجمل االنتقالية التي تس�اعد عميله عىل تحقيق أهدافه .وباختصار،
يخ�دم وكيل الرباءة عميله بش�كل جيد عندما يع�دل مطالباته الجتناب التقنية الصناعية الس�ابقة لكن بطريقة تجعل املنافسين
اآلخري�ن غري قادرين عىل اجتناب املطلب بس�هولة؛ وأفضل طريقة لتحقيق هذا األمر ه�ي إضافة تعديالت توضيحية إىل املطالبات
عوض استخدام جملة انتقالية مغلوقة .ومن املحتمل أن تكون ثمة حاالت تظهر فيها جمل مغلوقة مثل ما هو الحال عندما يرتبط
االخرتاع بتكنولوجيا معينة (التكنولوجيا األحيائية مثال) .وعند تحرير املطالبات ،يتعني عىل وكيل الرباءة أن يستوعب أي من الجمل
االنتقالي�ة تعتبر جمال مفتوحة أو جملا مغلوقة يف الواليات القضائية التي تهمه .ويمكن أن يس�اعده على ذلك رشكاؤه األجانب
مس�اعدة جمة بإحاطته علما بالقواعد املحلية ذات الصلة .ففي أستراليا مثال ،تؤول العبارة “يتكون من” يف بعض األحيان بأنها
جمل�ة انتقالي�ة ضيقة مغلوقة  -وهذا يخالف تأويله�ا يف الكثري من البلدان .وبهذه الطريقة ،يمكن أن يس�تخدم مطلب مفتوح يف
اململكة املتحدة الجملة االنتقالية “يتكون من” يف حني أن مطلبا من نفس النطاق يف أسرتاليا قد يستخدم “يتضمن” جملة انتقالية.
ومن األهمية بمكان أن يس�توعب وكالء الرباءات أي العبارات مفتوحة وأيها مغلوقة بموجب قوانني بلدانهم وممارساتها .فمن شأن
استخدام جملة مغلوطة أن يحد بشكل كبري نطاق الحماية التي يتيحها وكيل الرباءة.
متن املطلب
مت�ن املطل�ب هو الجزء الذي يتبع الجملة االنتقالية .ويرسد متن املطلب عن�ارص املطلب وحدوده .ويرشح املتن أيضا كيف تتداخل
مختل�ف العنارص يف بعضها بعضا .ويرسد متن املطلب يف األس�اس جميع عنارص املطلب ويربط بينها جميعا .فعىل س�بيل املثال،
يمكن تحرير متن مطلب جهاز يتكون من طاولة عىل النحو التايل:
.1

جهاز لجمع املواد يتكون من:
رجل واحدة عىل األقل؛
جل واحدة عىل األقل.
سطح مُعد لدعم ِر ٍ

“رجل واحدة عىل األقل” ،و “س�طح” يس�تند إىل رجل واحدة .ويرتبط متن املطلب أيضا
يف هذا املثال ،يرسد متن املطلب عنرصين ِ
برج�ل س�طح الطاولة .لكن مطلب البراءة ال يقترص عىل رسد بقائم�ة ألجزائه :فيتعني إذن أن ترتبط ه�ذه األجزاء بعضها بعضا
بطريق�ة م�ا ألن أغلب مكاتب الرباءات ال يقب�ل بمطالبات بالرباءة التي تكون مجرد قائمة باألج�زاء .ومن ثم ،فمن املحتمل جدا أن
يُرفض املطلب إن هو صيغ عىل النحو التايل:
.1

جهاز لجمع املواد يتكون من:
أربعة أرجل؛
 16مسمارا؛
وسطحا.

ملحوظة مفيدة:

تأخ�ذ أغل�ب البلدان بمب�دأ “املطالب�ة الطرفية” حيث توض�ح املطالبات
الح�دود الخارجي�ة لنطاق حماي�ة الرباءة .وما لم يس�بق ل�ك أن أودعت
املطالب�ات يف والية قضائية تأخذ بـمبدأ “املطالب�ة املركزية” حيث تحدد
املطالبات “مركز” االخرتاع املحمي برباءة ،فإن من األهمية بمكان توظيف
املطالبات لوضع حدود لنطاق الحماية

دليل الويبو لتحرير الرباءات
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 .2املطالبات من جزأين أو مطالبات التحسني
فيم�ا يتعل�ق باملطلب من جزأين (املعروف بمطلب التحسين أو مطلب دجيبس�ن ( )Jepsonتضع ديباج�ة املطلب أكثر التقنيات
الصناعية السابقة املعنية ،يف حني يشري املتن إىل التحسني الذي ينطوي عليه االخرتاع .وترتبط الديباجة باملتن بجمل انتقالية معينة
تشري إىل أن املطلب من جزأين أو مطلب دجيبسن .ومن ثم ،فإن للمطالبات من جزأين ديباجة ،وجمال انتقالية ،ومتنا ،كما ناقشنا
يف “أجزاء املطلب” أعاله .ففي املطالبات من جزأين ،تكون الديباجة بيانا للتقنية الصناعية السابقة ،والجملة االنتقالية مثل “تتميز
بـ” ،واملتن يشري إىل الجدة.
يف أوروب�ا مثلا تتبع الجملة االنتقالية “تميزه�ا” أو “تتميز بـ” الديباجة .أم�ا يف الواليات املتحدة ،فتتب�ع الديباجة عادة الجملة
االنتقالية “حيث يتكون التحسني من” .وينبغي أن تشري الديباجة إىل قطعة واحدة من التقنية الصناعية السابقة فقط ألن الديباجة
اعرتاف ضمني بأنها تقنية صناعية سابقة.
وفيما ييل مثال ملطلب من جزأين أو مطلب دجيبسن:
 .1قلم رصاص بممحاة حيث يتكون التحسني من مصباح مربوط بقلم الرصاص.
وبهذا ،فقلم الرصاص بممحاة هو املطلب املتصل بالتقنية الصناعية الس�ابقة املعروفة ،والتحسين املطالب به هو املصباح املربوط
بقلم الرصاص.
وتُفض�ل بعض الوالي�ات القضائية مثل املكتب األوروبي للبراءات املطالب من جزأين .وينصح املكت�ب األوروبي للرباءات مقدمي
الطل�ب باتب�اع صيغ�ة املطلب من جزأي�ن حيث يظهر بوض�وح أن االخرتاع يكمن يف تحسين واضح مقارنة بأج�زاء مدمجة من
الخطوات الس�ابقة .وكما هو الحال بالنس�بة للكثري من القواعد املنش�أة لدعم الفعالية اإلدارية ،فإن هذا “التفضيل” مرن بعض
اليشء( .يُظهر اس�تعراض رسيع للرباءات التي منحها املكتب األوروبي للرباءات أن الكثري منها ليس مطالب من جزأين) .ومن ثم،
ينبغ�ي ل�وكالء الرباءات النظر يف ما إذا كان خيار املطالبات بجزأين تخدم مصال�ح عميله أفضل خدمة علما أن هذا الخيار يعرتف
ٌ
تقنية صناعية س�ابقة واضحة .وينبغي لبع�ض وكالء الرباءات رسد مطالباتهم يف
اعرتاف�ا ال لب�س فيه بأن بعض أجزاء املطالبات
البداية بش�كل تقليدي والنظر يف ما بعد ما إذا كان فاحص الرباءات يشترط اس�تمارة من جزأين ،وهل هو بالفعل عاقد العزم عىل
ذلك وكيف .ويف مناس�بات أخرى ،فمن األفضل كثريا أن يكون تحرير مطالبات العميل من جزأين من البداية ،وذلك بس�بب طبيعة
االخرتاع والتقنية الصناعية السابقة.
ويويص املكتب األوروبي للرباءات بأن يحتوي الجزء األول من هذه املطالبات عىل بيان يشري إىل “تعيني موضوع االخرتاع” ،أي الفئة
التقني�ة العامة لآللة ،وعمليته�ا وغري ذلك من األمور التي يرتبط بها االخرتاع ،ثم يتبعه بيان “للس�مات التقنية الرضورية لتحديد
موضع املوضوع املطالب به ،لكنه يشكل جزءا من التقنية الصناعية السابقة عند تجميعه” .وينطبق بيان سمات التقنية الصناعية
السابقة عىل املطالبات املستقلة فقط ،وليس عىل املطالبات التابعة للحماية .وهذه البيانات رضورية فقط لإلشارة إىل سمات التقنية
الصناعية السابقة املتصلة باالخرتاع.
وعلى س�بيل املث�ال ،إذا كان االخرتاع يرتبط بآلة تصوير فوتوغرافية لكن النش�اط االبتكاري يتعلق بكامله بمغالق العدس�ة ،فإنه
يكف�ي أن يك�ون الجزء األول للمطلب عىل النحو التايل“ :آلة تصوير فوتوغرافية تتضمن مغالقا” وليس ثمة ما يربر اإلش�ارة أيضا
إىل السمات املعروفة األخرى آللة التصوير مثل العدسة أو البؤرة .وينبغي أن ينص الجزء الثاني أو “جزء التشخيص” عىل سمات
االخرتاع التي تزيد يف التقنية الصناعية السابقة ،أي السمات التقنية التي تكون إضافة إىل السمات املذكورة يف الجزء األول الحماية
التي يسعى إليها مودع الطلب.
ويف حين أن املكت�ب األوروبي للرباءات يفضل املطالب�ات بجزأين إال أنه يعرتف بأن هذه املطالبات غري مناس�بة يف بعض الحاالت.
ويمكن أن تكون طبيعة االخرتاع عىل نحو يجعل ش�كل املطالبة به غري مناس�ب ،ألنه يعطي صورة مشوهة أو مغلوطة لالخرتاع أو
التقنية الصناعية السابقة .وفيما ييل أمثلة من نوع االخرتاع الذي قد يتطلب عرضا مختلفا:
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.1
.2
.3

تجميع األعداد الصحيحة املتساوية يف حني ينحرص النشاط االبتكاري يف هذا التجميع فقط؛
تغيري وليس إضافة عملية كيميائية معروفة ،بحذف مادة أو استبدالها بأخرى؛
نظام معقد من أجزاء وظيفية متداخلة حيث يتعلق النشاط االبتكاري بتغيريها أو بعالقاتها البينية.

ففي األمثلة ( )1و( ،)2قد تكون استمارة املطلب من جزأين مصطنعة أو غري مناسبة يف حني أنها قد تفيض يف املثال ( )3إىل مطلب
طويل وبأس�لوب غري س�ليم .وثمة مثال آخر حيث يمكن أن يكون املطلب من جزأين غري مناس�ب وهو عندما يكون االخرتاع مركبا
كيميائيا أو مجموعة مركبات جديدة .وينبه املكتب األوروبي للرباءات أيضا بأن ثمة حاالت أخرى قد تظهر يكون فيها مودع الطلب
قادرا عىل إتاحة أسباب مقنعة لصياغته مطلبا بشكل غري شكل املطلب من جزأين.
 .3مطالبات الوسيلة زائد الوظيفة
تشير مطالبات الوس�يلة زائد الوظيفة إىل عنارص ليس�ت لها بنيات محددة لكنها تشير يف املقابل إىل وظائف البنيات كما ترد يف
املواصفات .ويختلف تأويل مطالبات الوسيلة زائد الوظيفة من والية قضائية إىل أخرى وتتنوع داخل الواليات أنفسها .وعىل سبيل
املثال ،فقد تؤول والية قضائية معينة مطلب الوس�يلة زائد الوظيفة بأنه وسيلة تكشفها مواصفات الرباءة لتأدية الوظيفة املذكورة
زائد مكافئات معقولة لتلك الوس�ائل .ويمكن أن تؤول مطالبات الوس�يلة زائد الوظيفة تأويال واسعا أو ضيقا يف والية قضائية من
الوالي�ات طامل�ا لم تحدد البنية املطالبات تحديدا معينا .ويُه�دِر املتنازعون يف حاالت التعدي عىل الرباءة أحيانا طاقات هائلة للجدل
بشأن ما إذا كان املطلب يشدد عىل مطالبات الوسيلة زائد الوظيفة.
وتع�د كلمة “وس�يلة” التي تتبعه�ا كلمة وظيفة من املطالبات التقليدية ملطلب الوس�يلة زائد الوظيفة .وعىل س�بيل املثال ،إذا كان
االخرتاع هو قِ در طبخ األرز ،فإن مطلب الوسيلة زائد الوظيفة يكون عىل النحو التايل:

.1

آلة لطبخ األرز تتكون من:
وسيلة تحوي األرز؛
سخان معد لتسخني الوسيلة التي تحوي األرز.

وتجدر اإلش�ارة يف هذا املثال إىل أنه عوض رسد وتس�مية هيكل الحتواء األرز (س�لطانية مثال) ،فإننا أرشنا إىل جهاز يؤدي وظيفة
احتواء األرز .وبهذه الطريقة تحاشينا استخدام تسمية معينة واستعضنا عنها بالوظيفة التي تؤديها اآللة.
ومع ذلك ،فليس من الرضوري أن تكون جميع عنارص مطلب الوسائل زائد الوظيفة عنارص وسيلة .أو بعبارة أخرى ،كل عنرص من
عنارص املطلب تُعالج بطريقة مختلفة .لنفرتض مثال أن مطلبا يتضمن ثالثة عنارص ،اثنان يف شكل الوسيلة زائد الوظيفة والثالث
يشري إىل عنرص البنية (من قبيل “السخان” املذكور أعاله) .وعادة ما يؤول عنرص البنية طبقا ملعناه العادي يف الصنعة .ويؤول كل
من عنرصي الوسيلة زائد الوظيفة باإلشارة إىل الوظيفة أوال ثم بعدها العمل عىل تحديد البنية كما ترد يف مواصفات أداء الوظيفة.
ومطالبات الوس�يلة زائد الوظيفة مفيدة يف الواليات القضائية حيث تؤول هذه املطالبات تأويال أوس�ع من املطالبات التي تشري إىل
عنرص البنية بالتحديد .وتعترب مطالبات الوس�يلة زائد الوظيفة مفيدة يف الواليات القضائية التي ال تأخذ بالتأويل الواس�ع النطاق
لهذه املطالبات لكنها تؤولها تأويال مختلفا مقارنة باملطالبات التي ترد فيها حدود بنيوية رصيحة .ويسمح “االختالف” كيفما كان
بتغطي�ة ش�املة للمطلب  -إذا افرتضنا أن مالك الرباءة أدرج نوعي املطالبات يف طلبه .كم�ا يتغري تأويل املحاكم للمطالبات بمرور
الزمن .وعليه ،فخالل  20سنة التي تشكل عمر الرباءة ،فإن املحكمة التي سبق أن أولت مطالبات الوسيلة زائد الوظيفة تأويال ضيقا
يف سنتها األوىل قد توسع نطاق هذا التأويل يف السنة الحادية عرشة من عمر الرباءة (عندما تتعرض الرباءة للطعن للمرة األوىل).
وم�ع ذل�ك ،يتعني عىل وكيل الرباءة عندما يحرر فقرات الوس�يلة زائد الوظيفة أن يدرج ضمن مطلبه وصفا مناس�با يف املواصفات
يحدد بوضوح البنية التي تؤدي الوظيفة املذكورة .ويتعني عليه دائما وضع بنية كافية يف طلب الرباءة بغض النظر عن نوع املطلب
املس�تخدم .ويكمن أحد الش�واغل الهامة بالنسبة لوكيل الرباءة عند اس�تخدام مطالبات الوسيلة زائد الوظيفة يف العمل عىل تحايش
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اإلش�ارة إىل بنية غري رضورية أو عدم توضيحها يف املواصفات بدقة ،األمر الذي يعطي املدعى عليه يف النزاع بش�أن الرباءة فرصة
املطالبة بتأويل املطلب تأويال ضيقا.
وعىل س�بيل املثال ،إذا وردت يف املطلب جملة “وس�يلة الشبك” فإنه ينبغي أن تحدد املواصفات بوضوح ما هي وسائل الشبك هذه،
هل هي رشائط أو مواد الزقة ،براش�م ،أو أي واحد من هذه األبازيم .وعىل العكس من ذلك ،إذا كان املطلب موضع نزاع يف محكمة،
فقد يكون مالك الرباءة تحت رحمة املحكمة (وخصمه) عند تأويل مصطلح “وسيلة الشبك” لينتهي به األمر إىل استالم تأويل أكثر
ضيقا مما يتصوره املخرتع يف واقع األمر.
 .4ترقيم املطلب
قد تبدو ألي مبتدئ يف هذا امليدان مسألة مناقشة أمور أساسية من قبيل كيف ينبغي ترقيم مطلب الرباءة أمرا غري منطقي ومحري،
إن لم يكن مهينا .والكثري من املوضوعات ذات الصلة بمطالبات الرباءة من دون شك أكثر إثارة من الرتقيم .لكن كل مكاتب الرباءات
تقريب�ا تض�ع متطلبات صارمة لكيفية ترقيم مطالبات الرباءة وال تمنح طلب الرباءة ما يُلت�زم حرفيا بهذه القواعد املعيارية .ومن
ثم ،فإذا حرص وكيل الرباءة اهتمامه يف قضايا مثل تكييف مطالبات الرباءة باحتياجات عميله التجارية ،ولم يس�توعب جديا ش�كل
مطل�ب البراءة ،فإنه سيكتش�ف أن مطالبات براءته التي ب�ذل جهدا كبريا لتحريرها لن تحصل عىل حماي�ة أبدا من أي مكتب من
مكاتب الرباءة عرب العالم.
وع�ادة م�ا توضع فاصل�ة بني الديباجة والجملة االنتقالية ونقطتين لفصل هذه الجملة عن املتن .وعادة م�ا يوزع املتن إىل فقرات
قصرية تحدد العنارص املنطقية للمطلب .وال تتوافر للكثري من الواليات القضائية قوانني معينة تتطلب هذا الرتقيم لكن ينبغي لوكيل
الرباءة بذل كل جهوده من أجل التأكد من املطلب سيؤول بالطريقة التي ينشدها .وباملثل ،فقد ال ينطوي “عنرص” املطلب يف الكثري
م�ن الوالي�ات القضائية عىل معنى قانوني دقيق ،ويكون جميع عبارات املطلب بكل بس�اطة “حدودا” له .ويتعني عىل وكيل الرباءة
تحرير املطلب بطريقة تسمح لفاحص الرباءة ،والحقا للمحاكم واملرخص لهم املحتملني بتأويله تأويال أقل تعقيدا .وبهذه الطريقة،
يجري فصل “عنارص” املطلب عادة باستخدام نقطة بفاصلة وينتهي العنرص األخري بـ “؛ و”.
مثال  :1ديباجة ،جملة انتقالية:
عنرص ()#1؛
عنرص()#2؛
عنرص (.)#3
مثال  :2جهاز يتكون من:
مجموعة من الصفحات املطبوعة؛
جلدة لتثبيت الصفحات املطبوعة؛ و
غالف مربوط بالجلدة.
 .5أساس التواتر السليم
ينبغ�ي أن تحت�وي عنارص مطلب الرباءة عىل أس�اس التواتر الس�ليم .ويعني هذا أن�ه عندما يقدم العنرص ألول م�رة ،فال ينبغي
استخدام أداة التعريف الشمسية أو القمرية .وعند اإلشارة الحقا إىل العنارص املقدمة مسبقا ،ينبغي عندها استخدام أداة التعريف
الشمسية والقمرية .فأساس التواتر السليم ليس فكرة جيدة ،وإنما قاعدة قانونية مثل قانون الجاذبية .وتساعد األمثلة التالية عىل
رشح هذا األساس:
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.1
.2
.3

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛ و
مصباح مربوط بقلم الرصاص.
الجهاز الوارد يف املطلب  1حيث املصباح مربوط بقلم الرصاص ويمكن تفكيكه.
الجهاز الوارد يف املطلب  2حيث إن قلم الرصاص أحمر اللون.

وتجدر اإلشارة إىل أننا يف املطلب  1قدمنا “القلم” ألول مرة وأرشنا إليه بـ “قلم” .ويف نفس املطلب ،قدمنا أيضا املصباح ألول مرة
كـ “مصباح” .ومع ذلك ،عندما أردنا تحديد أن املصباح مربوط بالقلم ،أرشنا إىل “القلم” .واستخدام أداة “ال” للتعريف تشري إىل
أن القل�م ه�و القلم الذي أرشنا إليه يف بداية املطلب ،وإال وقعنا يف اللبس يف ما إذا كنا نشير إىل نفس القلم أو قلم آخر .وتدخل أداة
التعري�ف هذه ضمن تحرير املطالبات (وأداة التعريف اإلنكليزية “س�يد” ( )saidمصطلح قانوني عتيق يف حني أن أداة التعريف
“ال” محاولة لجعل اللغة يف متناول الجمهور من غري املحامني).
وإذا أردنا تحرير مطلب آخر تابع للحماية مع مطلب يشري إىل قلم آخر ،عندها نحتاج إىل التمييز بني القلم الوارد يف البداية والقلم
الثان�ي الوارد بع�د ذلك .ويكون ذلك دائما باإلش�ارة إىل العنرص “األول” ثم العنرص “الثاني” وهك�ذا دواليك .وثمة طريقة بديلة
تتجىل يف إشارة عدد صغري من العنارص إىل األول كعنرص “غري معرف” والثاني كعنرص “آخر” .وفيما ييل بعض األمثلة عىل ذلك:

جزء أول مربوط بجزء ثان ،حيث إن الجزء األول....
جهاز مربوط بجهاز آخر ،حيث إن لجهاز آخر بسعة أكرب من الجهاز...
ويتعني أن يعاد من جديد إنشاء أساس التواتر يف كل مجموعة مطالبات .ومن ثم ،ينبغي لوكيل الرباءة يف مجموعة مطالبات أخرى
أن يتيح أساس تواتر سليم للعنرص “قلم” مرة أخرى.
ويف الحقيقة ،ينبغي تحرير كل مطلب تابع للحماية عىل نحو مس�تقل وعىل أس�اس التواتر الس�ليم .وإذا أراد وكيل الرباءة تحرير
املطلب الجديد مثال كمطلب مستقل بالنسبة لالخرتاع أعاله ،فيمكنه عمل ذلك كالتايل:

.4

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛

مصباح مربوط بقلم ،حيث إن المصباح مربوط الوارد يف املطلب  1وحيث المصباح مربوط بقلم الرصاص ويمكن تفكيكه.
 .6أرقام املراجع والتعابري بني قوسني
يويص بعض الواليات القضائية أو يشترط أحيانا بأن تتضمن املطالبات األرقام املرجعية ملختلف العنارص عىل ظهر رس�وم طلب
البراءة .وم�ن ثم فإن الصورة  1للرباءة توضح ذاكرة حاس�وب بجذاذة تحمل رقم “ ”123مثال؛ وإذا أش�ارت املطالبات إىل ذاكرة
الحاسوب هذه بالذات ،فإن الرقم املرجعي “ ”123يتبع عنرص ذاكرة الحاسوب.
مثال .1 :جهاز يتكون من:
مجموعة من الصفحات املطبوعة ()11؛
جلدة ( )14لتثبيت الصفحات املطبوعة( )11بعضها ؛ و
غالف ( )21مربوط بالجلدة (.)14
واألرقام الواردة بني قوسني أرقام مرجعية من رسوم طلب الرباءة.
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وإذا كان الطل�ب يتضم�ن رس�وما وكان�ت تزيد يف توضيح املطالبات من خالل إنش�اء وصلة بني الس�مات املذك�ورة يف املطالبات
ورموزها املرجعية املناسبة ،فإنه ينبغي وضع الرموز املرجعية املناسبة بني قوسني بعد السمات املذكورة يف املطلب .وإذا كان ثمة
عدد كبري من التجسيدات املختلفة ،فينبغي إدراج الرموز املرجعية وحدها يف املطلب/املطالبات املستقلة.
وعندم�ا يتعل�ق األمر باملطالبات من جزأين ،فإنه ال ينبغي إدراج الرموز املرجعية يف جزء التمييز فحس�ب ،بل يف ديباجة املطالبات
أيضا ،وذلك طبقا لتوصيات املكتب األوروبي للرباءات .وقد ال تنطبق هذه النصيحة عىل جميع الواليات القضائية.
وال ينظ�ر إىل الرم�وز املرجعية عادة عىل أنها تضع حدودا عىل م�دى املوضوع الذي تحميه املطالبات؛ فوظيفتها الوحيدة هي جعل
املطالبات أسهل استيعابا .ويمكن لوكيل الرباءة أن يحرر تعليقا يف املواصفات يخص هذا األمر.
وإذا ما أضاف وكيل الرباءات النص إىل الرموز املرجعية بني قوسين يف املطالبات ،فقد ينش�أ عن ذلك بعض اللبس .فالعبارات من
قبي�ل “أدوات التثبيت (برغي  ،13مس�مار  ”)14أو “تجميع الصمام (موضع الصم�ام  ،23عنرص الصمام  27و موضع الصمام
 ”)28ال تعتبر مج�رد رموز مرجعية لكنها “س�مات خاصة” .ومن غير الواضح بالتايل ما إذا كانت الس�مات املضافة إىل الرموز
املرجعية مقيدة أم ال .وطبقا لذلك ،ال يسمح عموما بوضع السمات بني معقوفتني أو ال يوىص بذلك .ومع ذلك ،توجد مراجع تضاف
إىل تلك األرقام حيث الرموز املرجعية مثل (-13الرسم 3؛  -14الرسم  ”)4لكنها غري مقبولة يف الكثري من الواليات القضائية.
ويمك�ن أن ينت�اب الغم�وض هذا األمر يف بع�ض الواليات القضائية إذا جاءت العبارات بني قوسين ولم تتضم�ن رموزا مرجعية،
“قالب طوب (اس�منت)” .وعىل العكس من ذلك ،يُس�مح بالتعبريات بني قوسين الت�ي لها معنى عام مقب�ول(“ ،ميت)اكريليت”
“ ”)meth)acrylateاملعروف كمخترص لـ “أكريليت و ميتاكريليت” .وبهذه الطريقة ،ال يسمح عادة باستخدام قوسني يف معادلة
كيميائية أو رياضية.
 .7جُ مل املطلب
رأين�ا أن للكلمات من قبيل “تتكون من” معن�ى خاص عند تطبيقها عىل املطالبات .وباملثل ،تحمل كلمات أخرى معان خاصة عند
تطبيقه�ا عىل مطالبات الرباءة .ويُس�تخدم بعض الكلمات لتحدي�د بنية أو وظيفة ترتبط ببنية معين�ة .وبعض هذه الكلمات هي
“حيث”“ ،أنى” و “لكي” .ويتعني عىل وكيل الرباءة أن يدرك كيف تُؤول املحاكم يف الواليات القضائية التي تهمه هذه الكلمات ،ثم
يستخدمها استخداما مناسبا يف تأويلها القانوني.
فعىل سبيل املثال ،تستخدم “فقرة حيث” عموما لوصف وظيفة أو عملية أو نتيجة ترتتب عن بنية أو وظيفة للمطلب وردت سابقا.
ومن ثم ،ينبغي استخدام “فقرات حيث” عندما تتبع النتيجة بالرضورة البنية أو الوظيفة .وإذا أردنا مثال أن نطالب بملف لحفظ
الوثائق ،فيمكن أن يكون شكل املطلب عىل النحو التايل:

.1

ملف لحفظ الوثائق حيث إن امللف معد لحفظ الوثائق...
 .8العنارص املتعددة

يشترط الكثري من مكاتب الرباءة إيراد عنرصين اثنني عىل األقل .فطلب الرباءة الذي ال يتضمن الكثري من الحدود قد يكون واس�عا
أكثر مما يحتمل .ويمكن بسهولة معاينة رضورة هذه القاعدة وذلك بمقارنة املطلبني التاليني:
مثال  :1حاسوب يتكون من:
معالج.
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مثال  :2حاسوب يتكون من:
معالج ()processor؛
ذاكرة ()memory؛
حافلة ( )busمعدة لنقل البيانات بني الذاكرة واملعالج.
ال يوض�ح املطلب من املثال األول أعاله للقارئ اليشء الكثري بش�أن الحاس�وب غري أنه يحتوى عىل معال�ج .وبطبيعة الحال ،تحدد
مواصف�ات املعال�ج ويمكننا أيضا أن نفرتض أن املعالج طور قبل التقنية الصناعية الس�ابقة .وبه�ذا يبدو أن مودع الطلب يطالب
بأي يشء يتضمن معالجا وخاصة إذا كانت الديباجة تعترب غري مقيدة .وهذا املطلب واسع أكثر مما يحتمل -حيث يقرأ من صندوق
يوج�د داخل�ه معالج ال نعرف عنه اليشء الكثري عن الحواس�يب عدا أنها بنيات تتضمن معالجات .ويتي�ح املطلب الثاني بنية أكرب
وتعريفا للحواسيب.
 .9العنارص البديلة
يس�مح العديد من الواليات القضائية بمطلب براءة واحد يحتوي عىل عنارص بديلة .ويش�ار عادة إىل هذه العنارص بـ “تجميعات
مارك�وش”( .)Markush groupsوتس�مح هذه املطالبات بتيسير عمل وكيل الرباءة عن�د إعداده املجموع�ة الكاملة للمطالبات.
ونناقش “مجموعات املطالبات” و “املطالبات التابعة للحماية” أدناه .ويمكن أن يشري املطلب ،سواء أكان مستقال أم تابعا للحماية،
إىل بدائ�ل بشرط أال يجع�ل عددها وعرضها ضمن مطلب واح�د داخل املطلب ذاته غامضا أو صعب االس�تيعاب ،وبرشط أن يفي
بمتطلبات وحدة االخرتاع (انظر الجزء كاف من الفصل الس�ابع أدناه) .وعندما يُحدد مطلب واحد (كيميائيا كان أو غري كيميائي)
البدائل ،أي ما يس�مى “تجميعات ماركوش” ،فينبغي اعتبار وحدة االخرتاع موجودة إذا كانت البدائل من طبيعة متش�ابهة ويمكن
أن تعوض بعضها بعضا بسهولة.
ولنفترض مثال أنه يمك�ن إجراء عملية كيميائية إما بـ “النح�اس” أو “الرصاص” أو “الذهب” .فيمكن لوكيل الرباءة اس�تخدام
مصطل�ح أكث�ر تجريدا يوح�د الخيارات الثالثة مثل “املعدن” .لك�ن وكيل الرباءة (واملخرتع) قد ال يك�ون متأكدا إن كانت العملية
س�تنجح مع أي معدن أم ال .ففي واقع األمر ،يمكن أن يتأكد املخرتع من أن العملية س�تنجح باس�تخدام معدن الزئبق .لكن وكيل
الرباءة ال يس�تطيع اس�تخدام مصطلح أكثر تجري�دا مثل “معدن” يف مطلبه .وقد ال يعلم وكيل البراءة واملخرتع مصطلحا مجردا
أفضل للمعادن الثالثة التي تس�تخدم يف االخرتاع .ويمكن لوكيل الرباءة أن يحرر ثالثة مطالب مس�تقلة  -يخص األول “النحاس”
والثان�ي “الرص�اص” والثالث “الذهب” .لكن وبفضل تجميع ماركوش ،يس�تطيع وكيل الرباءة ببس�اطة تحرير مطلب مس�تقل
بالصيغة التالية“ :معدن مختار من مجموعة معادن النحاس والرصاص والذهب” .وال يقترص اس�تخدام تجميعات ماركوش عىل
االخرتاع�ات الكيميائية عىل الرغم من أن هذه التقنية نش�أت ضمن الرباءات الكيميائية ،وقد تس�تخدم أكثر يف العمليات الكيميائية
عوض مجاالت تكنولوجية أخرى.
ويج�ب أن تك�ون تجميع�ات مارك�وش واضحة ودون أي لب�س .وإضافة إىل ذلك ،يتعني على وكيل الرباءة أن يتأك�د من أن هذه
التجميعات هي أكثر املناهج مناس�بة للمطالبة باالخرتاع قبل اس�تخدامه .ويف املثال أعاله مثال ،لنفرتض اس�تخدام الحديد يف هذا
االختراع؛ يف هذه الحالة لن تحمي تجميعات ماركوش مبارشة تجس�يدات االخرتاع التي تس�تخدم الحدي�د .ومن ثم ،ينبغي لوكيل
الرباءة بذل قصارى جهوده من أجل تحرير مطالبات تشمل جميع تجسيدات حماية االخرتاع.
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جيم .مجموعات املطالبات
تتضمن مجموعة املطالبات التي ترد عادة يف مواصفات الرباءة مطلبا مستقال أو أكثر أو مطالبات (رئيسية) أو عددا من املطالبات
التابع�ة للحماي�ة أو مطالب�ات فرعية تتبع أحد املطالبات املس�تقلة الس�ابقة .ويتعني أن تحتوي جميع طلب�ات الرباءة عىل مطلب
“مس�تقل” واحد عىل األقل يخص الس�مات األساس�ية لالخرتاع ،أي تلك الس�مات الرضوري�ة للوفاء باملتطلب�ات القانونية للجدة
والنش�اط االبتكاري .ويمكن أن يتبع املطلب املس�تقل مطالبات أخ�رى تابعة للحماية تتعلق بتجس�يدات معينة لالخرتاع يرسدها
املطلب املستقل .ويتضمن أي مطلب يتعلق بتجسيد معني أيضا السمات األساسية لالخرتاع الوارد يف املطلب املستقل الخاص بذلك.
ويتضمن كل مطلب يشري إىل مطلب آخر جميع سمات املطلب اآلخر ،حتى ولو لم ترد بوضوح .وتسمى املطالبات التي تحتوى عىل
إش�ارات مرجعية إىل مطالبات أخرى “مطالبات تابعة للحماية” .وملا كان املطلب التابع للحماية ال يحدد يف حد ذاته جميع س�مات
املوضوع التي يطالب بها ،فإن عبارات من قبيل “تتميز بأنها” أو “تميزها” ليس�ت رضورية يف هذا املطلب ولو أنه مس�موح بها.
ويمكن ملطلب يحدد سمات معينة يف االخرتاع أن يتضمن جميع سمات مطلب تابع للحماية آخر ،لكن ينبغي له بعدها أن يشري مرة
ثانية إىل ذلك املطلب .ويمكن يف بعض الحاالت أن يحدد املطلب التابع للحماية س�مة أو س�مات خاصة تكون إضافتها مناس�بة إىل
مطلب سابق أو أكثر (مستقل أو تابع للحماية) .ويتبع ذلك أن ثمة إمكانيات عديدة :يمكن أن يشري مطلب تابع للحماية إىل مطلب
مستقل أو أكثر ،وإىل مطلب تابع للحماية أو أكثر ،أو إىل مطلب مستقل وآخر تابع للحماية.
 .1املطالبات املستقلة
تمثل املطالبات املس�تقلة يف الرباءة أوس�ع املطالبات نطاقا .فبعض املطالبات املس�تقلة أوس�ع نطاقا من بعض املطالبات املستقلة
األخرى ،لكن املطلب املس�تقل يكون دائما أوس�ع من أي مطلب يستند إليه .واملطلب املستقل مطلب يستند إىل نفسه وال يحتاج ألي
حدود من مطلب آخر ليكون مكتمال .وتبدأ كل مجموعة مطالبات بمطلب مستقل.
ويمك�ن أن ينطوي طلب الرباءة عىل أكثر من مطلب مس�تقل واحد .فعىل س�بيل املثال ،يمكن أن ينط�وي اخرتاع واحد عىل العديد
م�ن املفاهي�م االبتكارية املختلفة ،ويف هذه الحال�ة قد يكون من غري املمكن الحصول عىل مطلب واس�ع يحتوي عىل جميع املفاهيم
االبتكارية املختلفة .وعموما ،فمن األفضل الحصول عىل متطلبات مستقلة عديدة ،تتضمن كل واحدة منها مفهوما ابتكاريا مختلفا.
ويتباي�ن مختل�ف أنواع املطالبات الذي نناقش�ه أدناه بش�أن قضية عمق املطلب .وم�ن ثم ،فإنه يمكن لوكيل البراءة تحرير عدة
مطالب�ات اآللة تكون مس�تقلة ،وتتضمن كل واح�دة منها مفهوما ابتكاريا مختلفا ،بما يف ذلك للمفه�وم االبتكاري الواحد؛ ويمكن
لوكيل الرباءة أيضا تحرير عدة مطالبات حسب نطاق وعمق مختلفني.
ِّ
يفضل بعض الواليات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات تحديد عدد املطالبات املس�تقلة يف مطلب مس�تقل واحد يف كل فئة.
ومع ذلك ،يتيح املكتب األوروبي للرباءات استثناءات متنوعة لتفضيله هذا مثلما هو الحال بالنسبة للحاالت التالية حيث يمكن قبول
تحايش هذا املبدأ:

()1

أمثلة منتجات متعددة تتداخل يف بعضها بعضا:
صمة ووصلة؛
(أ)
جهاز إرسال  -جهاز استقبال؛
(ب)
منتج كيميائي متوسط ونهائي؛
(ج)
جينات -بنية جينية  -مضيف  -بروتني  -دواء.
(د)
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()2

أمثلة من تعددية االستخدامات االبتكارية املختلفة ملنتج أو جهاز:
استخدامات طبية إضافية يف شكل مطلب “استخدام طبي ثان”  -نوع املطلب.
(أ)

()3

أمثلة الحلول البديلة ملشكلة معينة
مجموعة مركبات كيميائية؛
(أ)
عمليتان أو أكثر لتصنيع هذه املركبات الكيميائية؛
(ب)

وكما ذكرنا أعاله ،ثمة بعض “القواعد” التي تخص الفعالية البريوقراطية .فالكثري من وكالء الرباءات يرون أن قواعد تحديد املطلب
ال تنفذ برصامة أو أن من السهل استجالء استثناءات بشأنها .وكقاعدة عامة من بني مكاتب الرباءات الثالث األكثر أهمية يف العالم،
ينح�و مكت�ب األمم املتح�دة إىل إتاحة أكرب عدد من الرباءات يف حني أن براءات املكتب الياباني يتي�ح أقل عدد منها .وكما هو الحال
بالنسبة لجميع قضايا الرباءات ،ينبغي لوكيل الرباءة أن يتأكد من أن عميله حصل بالفعل عىل العدد املناسب من املطالبات لرباءته.
وس�وف يعرف متى يكون إلضافة مطالبات لن يكون لها س�وى فوائد ترتاجع قيمتها مقارنة بالرسوم اإلضافية والرسوم السنوية
وغريها املطلوبة.
ويتيح تغيري عمق املطالبات دعما قويا ضد القول بأن جميع املطالبات يف الرباءة باطلة عىل أساس التقنية الصناعية السابقة .وحتى
بع�د أن يقب�ل فاحص الرباءات بطلب منح الرباءة ،فإن طرفا ثالثا قد يح�اول إبطالها يف وقت الحق .ومن ثم ،فإن تحرير مطالبات
بنطاق متنوع يتيح ضمانة ضد إمكانية نش�وء القول ببطالنها عىل أس�اس تقنية صناعية سابقة ال يعرفها املخرتع أو وكيل الرباءة
أو فاحصها خالل متابع الرباءة .ويف الواقع ،ليس من املس�تغرب أن يكتش�ف املدعى عليه أفضل تقنية صناعية سابقة خالل اندالع
نزاع بشأن الرباءة موضوع التعدي.
وينبغي عادة أن يحدد املطلب املستقل السمات األساسية الرضورية لتحديد االخرتاع باستثناء تلك التي تكون ضمنية يف املصطلحات
املس�تخدمة ،فاملطالبة بدراجة هوائية ال يحتاج عادة اإلش�ارة إىل أن للدراجة عجالت .وعندما تستند أهلية الرباءة إىل أثر تقني ،فإنه
ينبغي تحرير املطالبات عادة لتتضمن جميع الس�مات التقنية لالخرتاع التي تعد أساس�ية لألثر التقني .أو بعبارة أخرى ،يتعني أن
تكون املطالبات واضحة وتخص صلب االخرتاع.
وإذا تعل�ق األم�ر بمطلب عملية من أج�ل تصنيع منتج االخرتاع ،وعندم�ا تجري العملية بطريقة تبدو معقولة لش�خص بمهارات
صناعي�ة عادي�ة ،فحينها ينبغي أن تفضي العملية املطالب بها إىل ذلك املنتج بعينه ،وإال س�يعاني املطلب م�ن اختالفات داخلية،
ويفتق�ر إىل الوضوح املطلوب .وفيما يتعلق بمطل�ب املنتج ،وإذا كان املنتج نوعا معروفا جدا وينطوي االخرتاع عىل تغيري يف بعض
جوانب�ه ،فإنه يكفي عادة أن يحدد املطلب املنتج بوضوح ويشير إىل النهج املتبع لتغييره .وتنطبق اعتبارات مماثلة عىل مطالبات
تخص جهاز ما.
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 .2املطالبات التابعة للحماية
املطلب التابع للحماية مطلب يستند إىل مطلب آخر  -سواء أكان مطلبا مستقال أم مطلبا آخر تابعا للحماية .ويحدد املطلب الرئييس
هذه التبعية .فعىل سبيل املثال .2“ :يتكون جهاز املطلب  1أيضا  ”...يظهر أن املطلب  2تابع للمطلب .1
وال يتيح شكل املطلب التابع للحماية يف الواقع شيئا آخر غري آلية لتوفري بعض الوقت واملال .ويشري املطلب التابع للحماية عرب رسد
مطلب آخر إىل أنه يتضمن كل يشء من املطلب الرئييس زائد أي يشء يرد حديثا يف املطلب التابع للحماية نفس�ه .وتنحو املطالبات
التابعة للحماية إىل كونها أقرص من املطالبات املس�تقلة ،ولهذا فإن وكالء الرباءات املبتدئني يعتقدون عن خطأ أحيانا أن املطالبات
التابعة للحماية أوسع نطاقا من املطالبات املستقلة يف حني أن العكس هو الصحيح.
لنفرتض أن املطلب التابع للحماية  2يشري إىل:

.1

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص.

ولنفرتض أن املطلب التابع للحماية  2يشري إىل:

.2

يتكون املطلب  1من اآللة وأيضا مما ييل:
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص.

ولنفرتض أن املطلب التابع للحماية  3يشري إىل:
.3

يتكون املطلب  2من اآللة أيضا مما ييل:
زر يسمح باستخدام رصاص قلم الرصاص مربوط بقلم الرصاص.

ويتضمن مجموع املطلب  2كل النص الوارد يف املطلب  2زائد كل النص يف املطلب  .1وعليه ،يشري املطلب  2إىل ما ييل:

.2

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص؛
مصباح مربوط بقلم الرصاص.

وباملثل ،يُقرأ املطلب  3التابع للمطلب 1واملطلب  2عىل النحو التايل:

.3

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص؛
مصباح مربوط بقلم الرصاص؛
زر فك رصاص قلم الرصاص مربوط بقلم الرصاص.
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وينبغ�ي تجمي�ع املطالبات التابعة للحماية بأفضل طريقة ممكنة .ويتعني أن تكون الرتتيبات جراء ذلك ترتيبات تمكن من تجميع
مطالبات مرتابطة يس�هل تحديدها واس�تيعاب معناها بس�هولة .وال يمكن أن يمتد نطاق املطلب التابع للحماية لالخرتاع كما يرد
تحديده يف املطلب التابع للحماية ذي الصلة.
ويسمح فاحص الرباءات أحيانا بأن يعلو الطلب التابع للحماية التقنية الصناعية السابقة ويعرتض فقط عىل املطلب التابع للحماية
من مطلب مس�تقل مرفوض .وهذا يعني أن مودع الطلب يس�تطيع الحصول عىل براءة بمجرد إلغاء طلب مس�تقل مرفوض (وأي
مطالب�ات أخ�رى تابعة للحماية) ،وأن يضيف الحدود امللغاة إىل املطلب املقب�ول التابع للحماية .ويمكن لوكيل الرباءة أيضا تعديل
مطالبات أخرى يف طلبه لتصبح تابعة للمطلب املس�تقل حديثا (الذي كان مطلبا تابعا للحماية س�ابقا) .وبطبيعة الحال ،يستطيع
وكيل الرباءة وعميله أن يرفضا ما يسمح به املطلب التابع للحماية وأن يستمرا يف الدفاع عن أهلية املطلب الرئييس.
مثال:
لنفرتض أن املطالبات  1-3أعاله ترتبط بطلب يحتوي عىل  10مطالبات جهاز تابعة للحماية تس�تند يف آخر املطاف إىل املطلب 1
(م�ن أص�ل  11مطلبا) .ولنفرتض أيضا أن فاحص الرباءات رفض املطلب  1لكنه قبل باملطلب  2ولم يرفض املطلب  2إال ألنه يتبع
لحماي�ة املطل�ب  1املرفوض .ولنفرتض أن العميل وافق عىل ذلك ،فيس�تطيع عندها وكيل الرباءة إعادة تحرير املطلب  2ليشير إىل
جميع حدود املطلب ( 1كما فعلنا أعاله) .ويتبع املطلب  3لحماية املطلب  ،2وبذلك فال داع لتعديل املطلب  .3لكن املطالبات 4-11
تتب�ع حماي�ة املطلب  ،1ولهذا فلا داع أن يجري تعديلها لتكون تابعة لحماية املطلب ( .2يمك�ن يف املقابل إعادة تحرير املطلب 1
ليدرج حدود املطلب  2ويلغيه بعد ذلك) .وبعد أن يودع وكيل الرباءة تعديله ،يقبل فاحص الرباءة طلبه فيمنح العميل بعدها براءة
بعرش مطالبات حيث يعد املطلب  2مطلبا مستقال (مالحظة :جميع الرباءات املمنوحة تبدأ باملطلب  1بعد أن تنتهي متابعة الرباءة،
عنده�ا تعي�د مكاتب الرباءات عرب العالم ترقيم املطالبات لتبدأ باملطلب  ،1واملطلب  2الذي ذكرناه يف هذا املثال ليصبح املطلب  1يف
الرباءة املمنوحة).
ويف حني أن األش�كال تتنوع من والية قضائية إىل أخرى ،فقد يأتي طلب تعديل املطلب  2للحصول عىل ش�كل مس�تقل عىل النحو
التايل:

.2

(معدل) جهاز [ملطلب  ،1إضافة] يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص؛
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص.

تشير عبارة “معدل” إىل تغيري يف املطلب ،يف حني تشير املعقوفات إىل العبارات املش�طوبة ،وتشير العبارات التي تحتها سطر إىل
عبارات أضيفت حديثا.
وتك�ون املطالب�ات التابعة للحماية أضيق مقارنة باملطلب الذي تتبع إليه .فأقالم رصاص املنافسين الت�ي ال تتضمن أي نوع من
املصابيح لن تتعدى عىل املطلب  .2ومع ذلك ،فأقالم الرصاص هذه تتعدى عىل املطلب  1الذي يُعترب مطلبا أوسعا.
وال يمكن ملطلب تابع للحماية سوى إضافة عنارص أو حدود للمطلب التي تشري إليه .وال يمكنه شطب أي من العنارص أو الحدود.
وبعبارة أخرى ،ال يس�تطيع املطلب التابع للحماية س�وى تضييق نطاق املطلب ذي الصلة .وعىل سبيل املثال ،تكون صياغة املطلب
التابع للحماية  4عىل النحو التايل:

.4

جهاز املطلب  2حيث املصباح غري مربوط بقلم الرصاص.
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وهذا املطلب غري صحيح ألنه يخصم عنرصا من املطلب املستقل ،أي النور .ومرة أخرى ،ال يمكن للمطالبات التابعة للحماية خصم
أي عن�ارص أو ح�دود من املطلب الذي تتبعه .ومن األهمية بمكان االنتباه إىل أنه إذا وافق فاحص الرباءة عىل أن املطالبات املس�تقلة
قياسا عىل تقنية صناعية سابقة ،فإن املطالبات التابعة للحماية تصبح بدورها مقبولة.
ويمكن االس�تعانة باملطالبات التابعة للحماية لجعل املطالبات املس�تقلة أوسع نطاقا .فإذا أورد املطلب  1مثال “صندوقا” واملطلب
“ 2حي�ث إن الصن�دوق من الخش�ب” ،عندها يظهر بكل وض�وح أنه من املمكن صنع املطلب  1من أي م�ادة ،بما يف ذلك تلك غري
املصنوعة من الخش�ب .وبطبيعة الحال ،يمكن القول بأن الصندوق يف املطلب  1يمكن صنعه من مادة غري خش�بية .لكن يمكن أن
يقول الخصم بدوره إن املواصفات لم تتح أي س�ند لصندوق غري خش�بي .وباإلشارة إىل “الصندوق الخشبي” يف املطلب  ،2يظهر
بوضوح أن املطلب  1يشير إىل أي نوع من الصناديق .ومع ذلك ،يمكن أن يقول الخصم إنه ال يوجد أي س�ند يف املواصفات للقول
بالصناديق غري الخشبية ،لكن يستطيع مالك الرباءة القول مرة ثانية إنه كان يتعني عىل فاحص الرباءة نفسه مراعاة عنرص التمكني
عندما وافق عىل املطلب .1
ويمكن يف بعض الواليات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات أن يتضمن املطلب أيضا إشارة إىل مطلب آخر حتى ولو كان مطلبا
غري تابع للحماية .ويف واليات قضائية أخرى مثل الواليات املتحدة ،ال يمكن تضمني مطلب مستقل إشارة إىل أي مطلب آخر .وكمثال
عىل املطالبات التي وافق عليها املكتب األوروبي للرباءات مطلب يشير إىل مطلب من فئة مختلفة (“جهاز ألداء عملية املطلب ”...1
أو “عملية تصنيع منتج املطلب  .)”...1وباملثل ،ففي الحاالت التي تشبه مثال الصمة والوصلة ،فإن مطلب الطرف األول الذي يشري
إىل الط�رف اآلخ�ر (“عمل الصمة والوصلة للمطلب  )”...1ال يُعد مطلب�ا تابعا للحماية .وينبغي يف جميع هذه األمثلة توخي الحذر
ومراعاة إىل أي مدى ينطوي املطلب الذي يتضمن إش�ارة مرجعية س�مات املطلب املشار إليه أو ال يتضمنها .وينبغي لوكيل الرباءة
التأكد من أن هذه املقاربة تسمح بها الوالية القضائية/الواليات القضائية التي تهم عميله قبل استخدامها.
ويف بعض الواليات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات ،وعندما يتعلق األمر بمطلب العملية الذي يفيض إىل منتج ،فإنه من غري
الرضوري إجراء فحص للجدة أو النش�اط االبتكاري للتأكد من أن املطلب أهل للحماية ،لكن برشط أن يفيض جميع س�مات املنتج
كما ترد يف مطلبه إىل العملية املطالب بها .وينطبق هذا األمر أيضا عىل حالة مطلب استخدام منتج أهل للحماية ويستخدم بسماته
املطالب بها .ويف جميع الحاالت ،فإن أهلية حماية املطلب املش�ار إليه ال تعني بالرضورة أهلية حماية املطلب املس�تقل الذي يحوي
اإلشارة( .انظر الجزء الفرعي الم من الفصل السابع من “مطلب وجهة النظر” أدناه).
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 .3املطالبات املتعددة التابعة للحماية
تتي�ح املطالبات املتعددة التابعة للحماية ش�كال آخر للمطالبات التابعة للحماية .فديباجة املطلب املتعدد التابع للحماية تشير إىل
أكث�ر م�ن مطلب كبديل .ويمكن أن تُحرر ديباجة الطلب املتعدد التابع للحماية عىل نحو “جهاز املطلب  1أو املطلب  ”2أو “جهاز
املطلبني  1و .”2ويش�ار هنا إىل املطلبني  1و  2كبديل  -أي أن املطلب يس�تند إىل املطلب  1أو املطلب  2لكن ليس إليهما معا .وعىل
غ�رار املطالب�ات التابعة للحماية ،يتعين أن يضيق متن املطلب املتعدد التابع للحماية املطلب ال�ذي يتبعه إليه .ويف بعض الواليات
القضائي�ة ال يمكن للمطالبات املتعددة التابعة للحماي�ة أن تتبع ملطلب آخر متعدد تابع للحماية .ومثل الكثري من جوانب إجراءات
البراءة ،ف�إن متطلبات الواليات القضائية تختلف فيما يتعلق باملطالبات املتع�ددة التابعة للحماية ويتعني بالتايل عىل وكيل الرباءة
العمل عىل أن توائم مطالباته بالرشوط الدقيقة يف الواليات القضائية التي تخص عميله.
ولنسرتجع مثال قلم الرصاص الذي ذكرناه أعاله:

.1
.2

آلة تتكون من :قلم رصاص ومصباح مربوط بقلم الرصاص.
جهاز املطلب  1حيث املصباح مربوط بقلم الرصاص ويمكن تفكيكه.

ففي هذه الحالة ،يمكن تحرير املطلب املتعدد التابع للحماية عىل نحو:

.3

قلم رصاص يرد يف املطلب  1واملطلب  2ويتكون أيضا من ممحاة.

فهذا املطلب املتعدد التابع للحماية يتضمن قلم رصاص يتكون إما من:

أ.
ب.

مصباح مربوط بقلم رصاص بممحاة؛أو
مصباح يمكن تفكيكه مربوط بقلم رصاص وممحاة.

وبه�ذه الطريق�ة ،يتعني أن يتضمن قل�م الرصاص إما حدودا عىل (أ) أو (ب) أعاله حتى يكون م�ن املمكن التعدي عىل مطلب قلم
الرصاص.
وفيما ييل صيغ أمثلة أخرى ملطالبات متعددة تابعة للحماية:
•
•
•
•
•

قلم رصاص كما يف أي من املطالبات السابقة حيث...
قلم رصاص إما يف املطلب  1أو املطلب  2ويتكون أيضا....
قلم رصاص كما يف أي من املطالبات  3 ،1أو بما فيها  ،9-13حيث...
قلم رصاص كما يف أي من املطالبات  5-7 ،4 ،1حيث...
قلم رصاص كما يف أي من املطالبات  2أو  3يتكون أيضا من...
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املصطلحات األساسية الواردة يف الفصل الخامس:
>> اخرتاع >> ،تجسيد >> ،ديباجة >> ،جملة انتقالية >> ،متن >> ،عنرص >> ،حد >> ،أساس سابق،
>> مطلب مستقل >> ،مطلب تابع للحماية >> ،مطلب متعدد تابع للحماية >> ،مطلب التحسني،
>> مطلب وسيلة زائد وظيفة.
اخترب نفسك:

.1

ميز بني االخرتاع وتحقيق (االخرتاع).

.2

ما هو جزء الرباءة الذي يحدد نطاق الحماية الذي تتيحه الرباءة؟.

.3

ما هي األشياء التي يرغب وكيل الرباءة إدراجها يف املطالب الواسعة والضيقة يف الرباءة؟

.4

ارسد أسماء األجزاء الثالثة للرباءة .ارشح كل جزء.

.5

ما الفرق بني جملة انتقالية مفتوحة وجملة انتقالية مغلقة؟

.6

مطلب الرباءة ال يعدو كونه قائمة من أجزاء (االخرتاع) التي ليس لها أي عالقة ظاهرة مع بعضها بعضا .صحيح أم
خطأ؟

.7

ارشح مما يتكون أساس التواتر السليم يف عالقته باحرتام مطلب الرباءة.

.8

يمكن ملطلب تابع للحماية أن يستند إىل مطلب آخر ،سواء مطلبا مستقال أو مطلب تابعا للحماية آخر .صحيح أم
خطأ؟

.9

ما هو املطلب املتعدد التابع للحماية؟ ما هو مطلب التحسني؟ ما هو مطلب الوسيلة زائد الوظيفة؟
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سادساً .أنواع معينة من املطالب
بالنس�بة للكثير م�ن االخرتاعات ،ثمة الحاجة ملطالبات يف أكثر م�ن فئة للحصول عىل حماية كاملة .ويس�تعرض الجزء بعضا من
األنواع املتنوعة أو فئات املطالبات التي يمكن لوكيل الرباءة تحريرها تمكينا لعمالئه من نطاق كامل لحماية املطلب .ويمكن القول
بأن ثمة نوعني أساس�يني من املطالب :املطالب املرتبطة بكيان مادي (منتج ،آليات) واملطالبات بنش�اط (عملية ،انتفاع) .ويتضمن
الن�وع األول من املطالبات األساس�ية (مطلب املنتج) مادة أو مركبات (مركب كيميائ�ي أو خليط من املركبات مثال) وكذا أي كيان
مادي (هدف ،مادة ،جهاز ،آلة أو نظام) تنتجه مهارة الشخص التقنية .وفيما ييل بعض األمثلة عىل ذلك:

.1
.2
.3
.4

“آلة قيادة تتضمن وصلة تلقائية معلومات”...؛
“لباس منسوج يتكون من”...؛
“مبيد حرشات يتكون من سني ،شني ،عني”؛
“نظام اتصال يتكون من مجموعة من محطات البث واالستقبال”.

والنوع الثاني من املطالبات األساس�ية (مطلب املنهج) ينطبق عىل جميع أنواع النش�اطات التي يكون الستخدام مادة يف العملية له
تأثري ضمني؛ ويمكن أن ينطبق هذا النش�اط عىل مواد املنتجات ،أو الطاقة ،أو عمليات أخرى (مثلما هو الحال يف عمليات املراقبة)
أو الكائنات الحية.
وإذا بدأت صيغة املطلب عىل النحو التايل“ :جهاز لتنفيذ العملية وما إىل ذلك ”...فإن هذا يُفرس يف الكثري من الواليات القضائية بأنه
مجرد جهاز مناسب لتنفيذ العملية .وطبقا لذلك ،ويف هذه الواليات القضائية حيث يملك الجهاز جميع السمات املعينة يف املطالبات
لكنه غري مناس�ب لغرضه املذكور أو يتطلب تعديال ليصبح صالحا لالس�تخدام ،فال يعترب الجهاز عادة استرشافا للمطلب أو تعديا
عليه.
وتنطبق نفس االعتبارات عىل املطلب الذي يخص املنتج أو يكون الستخدام معني .فعىل سبيل املثال ،إذا كان املطلب يشري إىل “قالب
الحديد املسال” ،فإن ذلك يعني ضمنيا أن ثمة حدودا عىل القالب .ولهذا السبب ،فإن صينية بالستيكية لقطع الثلج لها نقطة ذوبان
أسفل من مستوى الحديد ال يدخل ضمن هذا املطلب .وباملثل ،ينبغي تفسري مطلب مادة أو تركيبة الستخدام معني بأنه يعني مادة
أو تركيبة مناسبة يف واقع األمر لالستخدام املشار إليه؛ ثم إنه ينبغي إضفاء صفة الجدة عىل مطلب ملنتج معروف مبدئيا بأنه نفسه
مادة أو تركيبة محددة يف املطلب لكنه يف ش�كل يجعله غري مناس�ب لالس�تخدام املذكور .ومع ذلك ،إذا كان املنتج املعروف يف شكل
يناس�ب اس�تخدامه املذكور ،ولو أنه لم يوصف أبدا بذلك ،فإن الكثري من الواليات القضائية ترفض مطلب الجدة هذا .واالس�تثناء
لهذا املبدأ العام للتأويل هو عندما يتعلق األمر بمادة أو تركيبة معروفة تُستخدم ألغراض جراحية أو عالجية أو تشخيصية يف تلك
الواليات القضائية التي لها قواعد خاصة تتصل باالخرتاعات يف هذه املجاالت.
وعلى العك�س من مطلب اآلل�ة أو املنتج ،وعندما يتعلق األمر بمطلب املنهج وتكون بداية صياغت�ه عىل النحو التايل“ :منهج إلعادة
تذويب الطبقات الجلفانية” فإنه ال ينبغي فهم جزء “إلعادة تذويب” أن العملية ال تنحرص يف أنها مناس�بة إلعادة تذويب الطبقات
الجلفانية فحس�ب ،بل هي باألحرى س�مة وظيفية تتصل بإعادة تذويب الطبقات الجلفانية ،ومن ثم ،فهي تحدد خطوة من مطلب
املنهج هذا.

ألف .مطالبات اآللة أو الجهاز
يحمي مطلب اآللة أو الجهاز تجسيدات االخرتاع يف شكل آلة أو نظام أو جهاز .فاملطلب الذي يخص منصب كامريا أو مرفق النافذة
مثال هو مطلب آلة .وعند تحرير مطلب اآللة ،يمكن لوكيل الرباءة اإلشارة يف ديباجته ما هي اآللة وماذا تفعل .بعدها ،يمكن لوكيل
البراءة رسد قائمة بالعنارص األساس�ية لالخرتاع .والعنارص األساس�ية ه�ي تلك التي تكون رضورية لكي يعم�ل االخرتاع يف أكثر
أشكاله األساسية ،جوهر االخرتاع مثال .وتكمن جدة االخرتاع يف مكوناته األساسية.
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آلة لدعم كامريا تتكون من:
منصب مُعد لتثبيت الكامريا؛
مجموعة أرجل لتثبيت املِنصب املحوري.

عندما يتأكد وكيل الرباءة أن مطلبه يعكس جوهر االخرتاع،
عندها ينبغي له اس�تعراض مطلب أكثر من مرة للنظر يف
ما يمكن شطبه من نص الطلب دون املساس بجوهره.

تشير الديباج�ة يف هذا املثال إىل أن اآللة تثبت الكامريا .ويرسد متن املطلب أن العنارص األساس�ية له�ذه اآللة هي منصب الكامريا
واألرج�ل الت�ي تثبت املنصب املحوري .وتجدر اإلش�ارة هنا إىل أنه ينبغي لوكيل الرباءة أن يبح�ث دائما عن تلك العبارات التي ترد
يف املطلب وينبغي ش�طبها؛ وكما هو الحال بالنس�بة للمثال أعاله ،ينبغي لوكيل الرباءة النظر فيما إذا كان من الرضوري االحتفاظ
بعبارة “محوري” يف “املنصب املحوري”.

باء .مطالبات املنهج أو املطالبات العملية
مطالبات املنهج مطالبات ترسد ترتيب الخطوات التي تس�تكمل مهمة من املهمات مثل تصنيع منتج من املنتجات .وفيما ييل مثال
ملطلب املنهج:

 .1منهجية لتهيئ الشاي تتكون من:
غيل املاء؛
إضافة السكر إىل املاء املغيل؛
إضافة وريقات الشاي إىل املاء املغىل وخلطها؛
إضافة الحليب إىل الخلطة؛
تصفية الخلطة.
وينطوي هذا املثال عىل خطوات تهيئ الشاي بطريقة تسلسلية واحدة تلو األخرى .لكن ينبغي اإلشارة إىل أن يف الكثري من الواليات
القضائية ،فإنه يس�لم بأن خطوات مطلب املنهج يمكنها أن تكون يف أي ترتيب ما لم يُرش إىل غري ذلك بالنس�بة للتقنية الصناعية
الس�ابقة وأه�داف التعدي .وكما جاء يف املثال أعلاه ،فإن خطوة غيل املاء يجب أن تأتي قبل خطوة إضافة الس�كر إىل املاء .بيد أن
خطوة إضافة السكر إىل املاء يمكنها أن تكون يف أي مرحلة من مراحل التهيئ ،بعد إضافة الحليب مثال .وتجدر اإلشارة مرة أخرى
إىل أن وكيل الرباءات يس�عى دائما إىل الوقوف عىل املفردات والحدود التي يمكن ش�طبها من املطالبات .ويف املطلب أعاله ،قد ينظر
وكيل الرباءة يف ما إذا كانت إضافة الحليب والسكر رضورية دائما لتهييء الشاي طبقا الخرتاع عميله.
ويف بعض الواليات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات ،يعامل مطلب “االستخدام” يف صيغة مثل “استخدام املادة سني كمبيد
للحرشات” مكافئا ملطلب “العملية” يف صيغة “عملية قتل الحرشات باس�تخدام املادة سين” .ومن ثم ،فإن املطلب بالصيغة املشار
إليه�ا ال ينبغ�ي أن يؤول بأنه يخص املادة سين (بمزيد من اإلضافات) بل يرمي إىل اس�تخدامها مبيدا للحرشات .وباملثل ،فمطلب
“اس�تخدام ترانزس�تور يف دائرة كهربائية مضخمة” تس�اوي عملية مطلب العملية لتضخيم اس�تخدام دائ�رة كهربائية تتضمن
الرتانزس�تور( ،)transistorوال ينبغي تأويلها بأنها تخص مبارشة “دائرة كهربائية يس�تخدم فيها الرتانزستور” أو بأنها “عملية
استخدام الرتانزستور لبناء هذه الدائرة الكهربائية.
وال تسمح جميع الواليات القضائية بمطالب “االستخدام” هذه .واألهم ،أنه ينبغي لوكيل الرباءة النظر يف درجة الحماية التي تتيحها
صيغة املطلب هذه لعميله .وعىل س�بيل املثال ،وحتى يف حالة املوافقة عىل الطلب ،فهل س�يكون من الس�هل بالنسبة ملنافيس عميله
إفش�ال مطلبه بالرجوع إىل تقنية صناعية س�ابقة لم تكن معروفة يف وقت املتابعة؟ مرة أخرى يحتاج وكيل الرباءة النظر يف أفضل
طريق�ة تمكن�ه من حماية اخرتاع عميله وتحقيق أهدافه التجارية؛ وهذان هدفان أكثر صعوبة يف الغالب قياس�ا عىل ش�كل املطلب
املقبول يف حده األدنى يف والية قضائية من الواليات .ويرد أدناه املزيد من املعلومات بشأن مطالبات “االستخدام”.

ملحوظة مفيدة:

ولننظر اآلن يف نموذج مطلب اآللة:
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جيم .مطالبات املنتج عرب العملية
يُس�مح بمطالبات املنتج التي ترتبط بعمليات التصنيع يف بعض الواليات القضائية برشط أن تفي املنتجات يف حد ذاتها بمتطلبات
أهلي�ة البراءة ،أي أنها تفي بالجدة واالبت�كار .وال يصبح املنتج عادة جديا ملجرد أنه يُصنع بواس�طة عملية جديدة .فاملطلب الذي
يحدد منتجا اس�تنادا إىل عملية ي رَّ
ُفس بأنه مطلب للمنتج يف حد ذاته يف الكثري من الواليات القضائية .وقد يأخذ املطلب مثال صيغة
“يتحقق املنتج سين بالعملية شين” .وال يهم إن كان املصطلح املس�تخدم هو “يتحقق” أو “تحقق” أو “يتحقق مبارشة” أو أي
صيغة مكافئة لذلك استخدمت يف مطلب املنتج عرب العملية ،فهي موجهة إىل املنتج يف حد ذاته وتمنح املنتج حماية مطلقة.
وإذا كان�ت البراءة عملي�ة ،فإن الحماية املمنوحة تمتد مب�ارشة إىل املنتجات التي تحققت بهذه العملية ،حس�ب ما تأخذ به بعض
الواليات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات .ويطبق الكثري من الواليات القضائية اختبارات مثيلة ملطالبات املنتج عرب العملية
كم�ا يرد أعاله .بعض الواليات القضائي�ة األخرى تعترب مطالب املنتج عرب العملية مطالبات ش�به مطالبات املنهج .وينبغي لوكيل
البراءة م�ن ثم التأكد أن مطلب املنتج عرب العملية أفضل مقاربة لحماية اختراع عميله قبل توظيف مطلب من هذا القبيل .ويمكن
استخدام هذه املطالبات جزءا من تركيبة من املطالبات.

دال .النتيجة املنشودة ومعايري املطالبات
يتعني أن يكون مجال املطلب محددا إىل أبعد حد من الدقة الذي يسمح بها االخرتاع .وكقاعدة عامة ،ال تقبل املطالبات التي تحاول
تحديد االخرتاع عىل أس�اس ما س�يحققه االخرتاع ،الس�يما إذا كانت هذه املطالبات تنطوي عىل قدر من املطالبات باملشكلة التقنية
الكامنة يف االخرتاع ال غري .وال يس�مح الكثري من الواليات القضائية يف واقع األمر بهذه املطالبات تحت أي ظروف كانت .إضافة إىل
ذلك ،يتعني عىل وكيل الرباءة بذل قصارى جهوده لعرض صلب اخرتاع عميله ،علما أن تمييز معايري املنتج يفيض بسهولة إىل مطلب
أضيق بكثري من اخرتاع العميل.
ويس�مح بعض الواليات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات باملطالبات التي يستطيع االخرتاع املرتبط بها تحديد املطالبات إما
بهذه الطريقة أو ال يس�تطيع تحديدها بدقة أكرب دون فرض قيود عىل نطاقها ،أو إذا كانت نتائج التجارب أو اإلجراءات املناس�بة
ال�واردة يف املواصفات أو معروفة لش�خص بمهارة صناعية ق�د أكدتها بطريقة مبارشة وإيجابية ،ول�م تعد الحاجة إىل إخضاعها
للمزيد من التجارب.
فقد يرتبط االخرتاع مثال بمرمدة تطفئ عقب الس�جائر تلقائيا بفضل ش�كل املرمدة ومقاس�اتها النس�بية .وقد تتنوع هذه األخرية
بش�كل كبري يجعل تحديدها صعبا عىل رغم أنها تتيح األثر املنش�ود .وطاملا أن املطلب يحدد طريقة تصنيع املرمدة وش�كلها بكل
وضوح ،فإن من املمكن تحديد نس�بة األحجام باإلش�ارة إىل النتيجة املنشودة ،وطاملا تضمنت املواصفات توجيهات مناسبة لتمكني
القارئ من تحديد املقاسات املنشودة استنادا إىل إجراءات االختبار املعتادة.
وباملثل ،عندما يتعلق األمر بمنتج ،فيمكن تحديده يف املطلب بطرق شتى ،كاعتباره منتجا كيميائيا استنادا إىل تركيبته الكيميائية،
أو كمنتج عملية (إذا لم يكن ثمة تعريف أفضل) أو  ،كما الحال يف الحاالت االستثنائية ،استنادا إىل بارامرتاته .ومع ذلك ،من األفضل
لوكيل الرباءة توخي الحذر عند تحرير هذه املطالبات ألنها قد تُرفض أو تصبح موضوع سوء تأويل يف فرتة الحقة.
والبارامرتات قيم مميزة تنطوي عىل قيم لها مواصفات قابلة للتقييس (مثل نقطة الذوبان ملادة من املواد ،صالبة الحديد االنتنائية،
مقاومة موصل كهربائي) أو يمكن تعريفها كرتكيبات من متغريات يف شكل صيغ.
ويسمح املكتب األوروبي للرباءات مثال بتشخيص املنتج استنادا إىل بارامرتاته فقط عندما ال يمكن تعريف االخرتاع تعريفا مناسبا
بطريقة أخرى ،وطاملا كانت هذه البارامرتات واضحة توثقها اإلشارات الواردة يف املواصفات أو اإلجراءات املوضوعية املعمول بها يف
التقنية الصناعية .وينطبق نفس هذه األمور عىل عنرص مرتبط بالعملية كما تحدده البارامرتات .ويوحي املكتب األوروبي للرباءات
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إىل أن ه�ذه املطالب�ات تخفي يف واقع األمر انعدام الجدة .وطبقا لذلك ،يمكن أن يتوقع وكيل الرباءة أن فاحص الرباءات س�يدقق يف
هذه املطالبات قبل قبولها.

هاء .مطالبات التصميم
وال تس�مح الواليات القضائية التي تأخذ برباءات التصميم عموما بأكثر من مطلب واحد .وتُعترب الرس�وم عادة العنرص الحاس�م يف
براءة التصميم ألن الحماية املمنوحة تنتمي إىل رس�وم التزيني .فإذا كان مطلب االخرتاع يتعلق برس�م مظلة جديد مثال ،فقد يأتي
طلب االخرتاع عىل النحو التايل:

.1

رسم التزيني ملظلة حسب مظهره ووصفه.

واو .مطالبات براءة النباتات
كما س�بقت اإلش�ارة إىل ذلك ،يَس�مح بعض الواليات القضائية بحماية براءة أنواع جديدة من النباتات .لكن بعضها اآلخر ال يسمح
بهذه الرباءات .ويس�مح بعض الواليات القضائية بحماية نباتات جديدة اس�تنادا أساس�ا إىل نفس أنواع املطالبات التي تستخدم يف
طلبات االخرتاعات التكنولوجية األحيائية مثل اإليداع بموجب معاهدة بودابست التي ترد مناقشة بشأنها يف الجزء طاء أدناه.
بعض الواليات القضائية األخرى تسمح بحماية براءة النباتات ضمن رشوط معينة مثل التكاثر ال جنيس .وإذا كان مطلب االخرتاع
نوع جديد من نبات األقحوان مثال ،فقد يأتي طلب االخرتاع بالصيغة التالية:

.1

نقوة جديدة ومميزة لنبتة األقحوان تس�مى “نوروودس�توك األبيض”( ،)White Norwoodstockكما هي يرد
رسمها ووصفها.

زاي .مطالبات الرتكيب
تُس�تخدم املطالبات املرتبط�ة بالرتكيبات عندما يتعلق األمر بالطبيعة الكيميائية للمواد أو الرتكيبات املس�تخدمة .فمثال ،قد يحرر
الطلب الذي يرتبط بمحلول طالء الزنك الكهربائي حسب الصيغة التالية:

.1

محلول طالء زنك كهربائي يتكون من:
محلول األلكلني لكربيتات النحاس بحجم  50-30غرام يف اللرت الواحد؛
أ.
حمض كربيتات من  4-2مرات محلول أسيتات النحاس؛و
ب.
محلول ال مائي من طبقة تحتية محولة للحمض بكمية كافية لتعديل نسبة الحمض إىل .5.0-3.5
ج.
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وعند تحرير وكيل الرباءة مطالباته ،فينبغي له أن يطالب بكل عنرص يف نطاقه الضيق أو األوس�ع حس�ب الحاجة قياسا عىل التقنية
الصناعية السابقة ،ونطاق االخرتاع وعنارص أخرى ذات الصلة .وبالنسبة للمثال أعاله ،يمكن أن يكون العنرصان (أ) و(ب) أضيق
من العنرص (ج) طاملا حدد املطلب بكل وضوح االسم الصحيح لرتكيب العنرصين (أ) و(ب) ،يف حني يشري العنرص (ج) إىل الرتكيب
بطريقة اعتيادية .وبهذه الطريقة ،فكل طبقة تحتية محولة للحمض تؤدي وظيفة تعديل حمض املحلول إىل نسبة  5.0 - 3.0تقع
ضمن الحدود الوارد يف (ج).

حاء .مطالبات التكنولوجيا األحيائية
ترتب�ط التكنولوجي�ا األحيائي�ة عموم�ا باالس�تخدامات العملي�ة للجس�يمات الحي�ة .فف�ي ع�ام  ،1873اس�تلم لوي باس�تور
( )Louis Pasteurالبراءة األمريكي�ة  141,072الت�ي تطال�ب بحماية “خمرية خالية م�ن الجراثيم العضوي�ة املرضية ،كمادة
مصنعة” .وتعترب هذه الرباءة أحيانا أول براءة تخص الكائنات الدقيقة .وتنقس�م اس�تخدامات اخرتاع�ات العلوم األحيائية/علوم
الحي�اة إىل اس�تخدامات تجارية أو عالجي�ة .وبهذه الطريقة ،يمكن أن تتضم�ن اخرتاعات التكنولوجيا األحيائية نس�خة الحمض
الن�ووي ،والحمض النووي الريبي املنزوع األكس�جني ،وجزئي�ات الحمض النووي ،والربوتني ،ومضادات حيوية وحيدة النس�يلة،
والحامض النووي الريبوزي ،والنواقل املأشوبة ،ونواقل التعبري.
وق�د تغطي صيغة مجموعة نم�اذج من طلبات التكنولوجيا األحيائية اخرتاعا يتعلق باألحماض األمينية ،والربوتينات املش�فرة عىل
النحو التايل:

.1

نويدة متعددة معزولة تتكون من عنرص مختار من مجموعة تتكون من:
( أ ) نوي�دة متع�ددة برم�ز الببتيد املتعدد تتكون م�ن الحمض األميني  1إىل الحم�ض األميني  255كما ترد يف
التسلسل املعرف رقم 2؛ و
(ب) نويدة متعددة تقبل التهجني وهي بنسبة  95%عىل األقل مكملة للنويدة املتعددة الواردة يف (أ).

.2

النويدة املتعددة للمطلب  1تتكون من النويدة  1إىل النويدة  1080كما ترد يف التسلسل املعرف رقم.1 :

ففي املثال املذكور أعاله ،يالحظ أنه يشار إىل ترتيب الجينات يف املطلب وال يوصف املطلب بالكامل .وللكثري من الواليات القضائية
رشوطا خاصة بالنسبة لالخرتاعات املرتبطة بالتكنولوجيا األحيائية ،وكشوف التسلسل ،وقواعد اإليداع( .انظر أيضا الجزء نون من
الفصل السابع بشأن االستثناءات من أهلية الرباءة والجزء سني بشأن متطلب التطبيق الصناعي أدناه).
وعندما ينطوي االخرتاع عىل مواد أحيائية وال تس�تطيع اللغة أن تصف بما يكفي كيف يُصنع االخرتاع ويُس�تخدم ويستنسخ ،فإن
النف�اذ إىل املواد األحيائية يصبح رضوريا للوفاء بالرشوط القانوني�ة ألهلية الرباءة .وهذا املتطلب يتيح فرصا لتحرير مطالبات من
قبيل:

.1

بذرة من نقوة القطن فيتوجني  78أكاال ( )PHY 78 Acalaحيث أودعت عينة من بذرة النقوة طبقا لالنضمام
إىل مجموعة أنواع البذور األمريكية ( )ATCCرقم .PTA-5666

وأنش�ئت معاهدة بودابس�ت بش�أن االعرتاف الدويل بتس�جيل األحياء املجهرية ألغراض اإلجراءات يف مجال الرباءات يف عام 1977
لتسهيل االعرتاف باملواد األحيائية املودعة يف طلبات الرباءات عرب العالم .وتشرتط املعاهدة عىل البلدان املوقعة االعرتاف باإليداع الذي
يكون يف أي مكتب إيداع تصادق عليه الويبو.
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طاء .مطالبات االنتفاع
تس�مح بعض الواليات القضائية باس�تخدامات جديدة ملواد معروفة ،ال سيما االستخدامات الطبية الثانوية أو الالحقة أو اإلشارات
إىل مواد وتركيبات معروفة .وتُع َرف مطالبات االنتفاع هذه أيضا بمطالبات النوع السويرسي ألن سويرسا كان أول بلد يقبل بها.
ولنفرتض أن تركيبا كيميائيا يحوي العنارص الثالثة سين شين عني املعروف واملس�تخدم يف عالج السكري .ولنفرتض أن املخرتع
ألف اكتشف أن الرتكيب سني شني عني دواء فعال لعالج املالريا .عندها ،يمكن لوكيل الرباءة ألف تحرير مطلبه عىل النحو التايل:

.1

استخدام تركيب سني شني عني يف صنع عالج للمالريا.

وال تقبل جميع الواليات القضائية بمطالبات االستخدام .فهذه املطالبات يسمح بها املكتب األوروبي للرباءات ،عىل الرغم من أن هذا
املكتب ال يقبل عموما املطالبات املبارشة لطريقة عالج الجس�م البرشي .ومع ذلك ،فإن هذه املطالبات غري مس�موح بها يف الواليات
املتحدة أو الهند مثال.

ياء .مطالبات برامج الحاسوب
طلب�ات البراءة املرتبطة بربامج الحاس�وب ومعداته التي تطب�ق خوارزميات متخصصة عادة ما تتضم�ن مطالبات اآللة واملنهج.
وتحت�وي ه�ذه الربامج يف الغالب عىل أش�كال مطلب متخص�ص الخرتاعات برامج الحاس�وب .وتتنوع أش�كال املطالبات املقبولة
بالنس�بة له�ذه الربامج من بلد إىل آخر .فالبعض يقبل أش�كاال تتضمن مطالبات مقروءة بالحاس�وب ،ومطالب�ات هيكل البيانات،
ومطالبات اإلش�ارة املنترشة .وللتقنية الصناعية لربامج الحاس�وب أنواع مطالبات متخصصة أخ�رى لكن هذه التعديالت عادة ما
تكون من نوع املطالبات البسيطة ومن األفضل الخوض فيها يف دليل أكثر تفصيال.
ويح�اول املطلب املقروء بالحاس�وب املعروف أيض�ا يف الواليات املتحدة بمطلب بوروغ�ارد ( )Beauregardبحماية اخرتاع عندما
يكون محققا بوس�يلة معينة مثل جهاز تش�غيل األقراص املدمجة .وهذه املطالبات التي تأخذ عدة أش�كال ال تس�مح ملالك الرباءة
املطالبة بتعويضات من األش�خاص الذين تعدوا عىل الربنامج وكذا األشخاص الذين انتفعوا بهذه الربمجيات فحسب ،بل تسمح له
أيضا بالسعي للحصول عىل تعويضات من بائعي هذه الربامج ،بمن فيهم بائعو التقسيط والجملة .ومن بني األشكال األكثر شيوعا
هو أخذ متن مطلب املنهج الخرتاع من االخرتاعات وإضافة ديباجة “وسيلة قراءة بالحاسوب” .فعىل سبيل املثال:

.1

نهج ذاكرة لتخرين البيانات يقرأها برنامج تطبيقي للحاس�وب تجعله يؤدي نهج اس�تخدام نظام الحاس�وب
[ألداء وظيفة معينة]؛ ويتكون هذا النهج من:

مطلب هيكل البيانات ،املعروف يف الواليات املتحدة باس�م مطلب الوري ( ،)Lowryيحاول إتاحة الحماية لهياكل بيانات الحاسوب
الجدي�دة .وبطبيعة الحال ،ال يتضمن كل اخرتاع محوس�ب هيكل بيانات فريد إال أن بع�ض االخرتاعات تحتوي عىل هياكل بيانات
جديدة .ويف حني أن العديد من األشكال ممكن ،إال أن أحد األشكال األكثر شيوعا هو:
.1

برنامج للنفاذ إىل ذاكرة تخزين البيانات عىل نظام ملعالجتها يتضمن ما ييل:
هي�كل بيانات مخزنة يف الذاك�رة ،ويتضمن هيكل البيانات هذا معلومات موجودة يف قاعدة بيانات يس�تخدمها
الربنامج وتتضمن:
عنرص بيانات أول صمم لـ ...
عنرص بيانات ثان صمم لـ  ،...و
عنرص بيانات ثالث صمم لـ ...
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كاف .املطالبات املتكررة
تتضمن املطالبات “املتكررة” إشارة إىل املواصفات أو الرسوم دون إتاحة أي حدود معينة .وتحرير املطالبات املتكررة سهل بعض
اليشء:
.1
.2

آلة لحصد الذرة كما توصف يف املواصفات.
آلة عصري كما تظهر يف الشكل .4

ال يقب�ل جمي�ع مكاتب الرباءات باملطالبات املتك�ررة .فمكتب الواليات املتح�دة للرباءات والعالمات ال يس�مح باملطالبات املتكررة،
بينما يسمح املكتب األوروبي للرباءات بهذه املطالبات عندما تكون ثمة رضورة ملحة لذلك .لكن مكاتب الرباءات يف اململكة املتحدة
وأسرتاليا والهند مثال تقبل املطالبات املتكررة.
وقبل أن يدرج وكيل الرباءة مطلبا متكررا ،ينبغي له أن يس�توعب كيف س�تُ َؤوَّل هذه املطالبات يف الوالية القضائية التي يودع فيها
طلب�ه .وعندم�ا تكون قوانني الواليات القضائية تتيح تأويالت تدعم املطالبات املتكررة ،يمكن لوكيل الرباءة النظر يف إمكانية إدارج
مطلب واحد عىل األقل يف الطلب .لكن يف املقابل ،إذا كانت الوالية القضائية املعنية ال تأخذ بهذه املطالبات أو إذا كانت س�ترتتب عن
تأويالتها آثار سلبية عىل مطالبات أخرى يف طلب الرباءة ،فيمكن لوكيل الرباءة عدم إدراجها باملرة يف هذا الطلب.
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املصطلحات األساسية الواردة يف الفصل السادس:
>> مطالبات اآلالت أو األجهزة >> ،مطالبات املنهج أو مطالبات العملية >> ،مطالبات املنتج بالعملية،
>> مطالبات التصميم >> ،مطالبات الرتكيب >> ،مطالبات التكنولوجيا األحيائية،
>> مطالبات االنتفاع أو من النوع السويرسي >> ،مطالبات مقروءة بالحاسوب،
>> مطالبات هيكل البيانات >> ،مطالبات متكررة.
اخترب نفسك:
.1

ما هي مميزات مطلب اآللة ومطلب املنهج/العملية

.2

م َّر عىل براءات التكنولوجيا األحيائية  20عاما تقريبا .صحيح أم خطأ؟

.3

يمكن تحرير طلبات النتيجة املنشودة/بارامرت الطلب بسهولة وإتاحة حماية جيدة لها .صحيح أم خطأ؟

.4

كيف يمكن للمطلب املقروء بالحاسوب أن يشبه مطلب املنهج؟

.5

ماذا تتيحه معاهدة بودابست يف مجال براءات التكنولوجيا األحيائية؟

.6

تقبل جميع الواليات القضائية بمطلب يأخذ شكل “استخدام املادة ألف باء جيم كـ  .”...صحيح أم خطأ؟

.7

هل ثمة خطأ يف شكل املطلب التايل؟
تتكون آلة حصاد الذرة من:
.1
د َّراسة لقطع الذرة؛
تدخل الذرة املقطوعة يف وعاء قمعي؛
محور دوار مربوط بالد َّراسة.

.8

ما هو املطلب املتكرر؟
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سابعا.

تصميم مطلب الرباءة
ألف .إعداد املطالبات أوال

ينبغي لوكيل الرباءة عند إعداد طلب براءة البدء بتحرير املطالب أوال ألن ذلك يساعده واملخرتع عىل استخالص فكرة االخرتاع بدقة
يف ذهنيهما .وعندما يصبح االخرتاع واضحا لهما ،سينسكب تحرير املواصفات بصورة طبيعية.

باء .املطالبات الواسعة واملطالبات الضيقة
ينبغي لوكيل الرباءة تحرير تركيبة من املطالبات الواس�عة والضيقة التي تسمح فعال بضبط نطاق جدة االخرتاع بالكامل .وأفضل
مقاربة لتحقيق ذلك هو تحرير مجموعة من املطالبات تمتد من األوسع إىل األضيق نطاقا .ومن وجهة نظر عملية ،فمن األسهل البدء
بمطلب ضيق أوال ،ثم تغيري حدوده أو وضع مصطلحاته األوسع محل املصطلحات األضيق للوصول إىل أوسع مطلب ممكن .وبعد
هذا ،يمكن لوكيل الرباءة تحرير مجموعة من املطالبات التابعة للحماية.
مثال:
لنفرتض أن عميال اخرتع آلة جديدة تحول الرصاص إىل ذهب .ويشبه التحقيق املادي الخرتاع العميل إطارا معدنيا بشكل صندوق،
يتكون من محرك كهربائي ،وطاسة لجمع نفايات الرصاص ،وعنرص تحكم من الرصاص والذهب لتحويل املادة .فالتحقيق املادي
لالخرتاع هو ما كشفه العميل لوكيل الرباءة وهو أيضا الذي استخدمه الوكيل كتابيا يف مواصفات طلب الرباءة .كما أن وكيل الرباءة
ي�درك أن “االختراع” مفهوم مجرد للغاية وأوس�ع مما يمثله التحقيق املادي لعميله .لكن وكيل الرباءة يقرر أن يصف يف املس�ودة
األوىل للمطلب اليشء الذي يعرفه أحق معرفة ،أي التحقيق املادي الخرتاع عميله .ولهذا فإنه يحرر املطلب التايل:
.1

آلة تحول الرصاص إىل ذهب وتتكون من:
إطار معدني بشكل صندوق؛
محرك كهربائي مركب داخل اإلطار املعدني بشكل صندوق؛
طاسة لجمع نفايات الرصاص عىل سطح اإلطار املعدني بشكل صندوق؛
عنصر تحكم من الرصاص والذه�ب مربوط بحاوية معدني�ة ،ومُربمج لتغذيه الطاق�ة الكهربائية من املحرك
الكهربائي.

يراجع وكيل الرباءة مس�ودته األوىل ،فريى أنها تصف وصفا واسعا ودقيقا جوانب النشاط االبتكاري لتحقيق اخرتاع عميله .وحتى
عند تحرير مس�ودة الطلب األوىل ،يكتش�ف وكيل الرباءة أنه تغاىض عن بعض الس�مات يف هذا االخرتاع ال تشكل جدة أهل للحماية،
مثل لون الصندوق .لكنه يراجع املطلب مراجعة متأنية للتأكد من إمكانية توس�يع نطاقه .يس�جل وكيل الرباءة أوال أن رسد “إطار
معدني بش�كل صندوق” ال يش�كل جدة أهل للحماية ،وبما أنه اس�تخدم الجملة االنتقالية “يتكون من” ،فيمكنه ش�طب العنرص
بكامله ألن منافس�ا يس�تطيع وضع جه�ازه يف يشء آخر غري “إطار معدني بش�كل صندوق” دون أن يتهم بأن�ه تعدى عىل براءة
العميل .وعليه ،يعيد وكيل الرباءة صياغة املطلب عىل النحو التايل:
.1

آلة تحول الرصاص إىل ذهب وتتكون من:
محرك كهربايئ؛
طاسة لجمع نفايات الرصاص؛
عنرص تحكم من الرصاص والذهب مربوط بالطاسة ومربمج ليغذيه املحرك الكهربائي بالطاقة الكهربائية.

ويراجع وكيل الرباءة املطلب أيضا  -يف محاولة لصياغة أوسع نطاق للمطلب بغية جمع عنارص االخرتاع كاملة .ويسجل الوكيل أن
“محرك كهربائي” صيغة محددة .ويقرر وكيل الرباءة اس�تخدام صيغة أوس�ع .فيفكر يف جميع املصطلحات الواسعة املمكنة ،مثل
“محرك” ،و “مصدر الطاقة” ،ومصدر الطاقة الكهربائية” .وألس�باب عدة يق�رر توظيف املصطلح “مصدر الطاقة” .ولهذا فإنه
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يعيد تحرير مطلبه عىل النحو التايل:
.1

آلة تحول الرصاص إىل ذهب وتتكون من:
مصدر للطاقة؛
طاسة لجمع نفايات الرصاص؛
عنرص تحكم من الرصاص والذهب مربوط بالطاسة ومربمج لتغذيه الطاقة من مصدر الطاقة.

ويراجع وكيل الرباءة هذه الصيغة مرة أخرى .فيالحظ أنه ال داع أن يكون عنرص “الطاسة” طاسة ليحتفظ االخرتاع بسبقه السليم،
ويالحظ أيضا أنه أشار إىل “الرصاص” بأنه “نفايات الرصاص” عوض “الرصاص” .وملا كان وكيل الرباءة يدرك أن االخرتاع يعمل
مع أي نوع من الرصاص ،يقرر ش�طب مصطلح “نفايات” ألنها تحدد نطاق املطلب دون فائدة .أما بالنس�بة ملصطلح “طاس�ة”،
يكتش�ف أن أي حاوية من أي ش�كل س�تعمل أيضا بش�كل س�ليم .عندها ،يقرر وكيل الرباءة اس�تخدام املصطلح املجرد “حاوية
رصاص” ليشمل أي حاوية تتجمع فيها نفايات الرصاص .وبعد ذلك ،يعيد وكيل الرباءة صياغة املطلب عىل النحو التايل:
.1

آلة تحول الرصاص إىل ذهب وتتكون من:
مصدر للطاقة؛
حاوية رصاص؛
عنرص تحكم من الرصاص والذهب مربوط بحاوية رصاص ومربمج لتغذيه الطاقة من مصدر الطاقة.

ويس�تمر وكي�ل البراءة يف مراجعة املطلب .ويكتش�ف مرة أخ�رى أن “مصدر الطاقة” لي�س جديدا وال يعم�ل يف واقع األمر عند
تجميعه مع عنارص أخرى إلنش�اء آلة جديدة .وعند هذه النقطة ،يقرر وكيل الرباءة ش�طب هذا العنرص من نطاق مطلبه األوس�ع.
كم�ا ي�رى أن نفس األمر ينطبق عىل مصطلح “حاوية الرصاص” وذلك مهما بذل من جه�ود يف اختيار أكثر املصطلحات تجريدا.
لك�ن إذا ش�طب وكيل الرباءة مصطلح “مص�در الطاقة” و “حاوية الرصاص” من مطلبه ،فلن يبقى له س�وى عنرص “تحكم من
الرصاص والذهب” ،علما أنه يدرك أن يف الواليات القضائية التي تهم عميله ،يتعني عىل مطالبات الرباءة رسد أكثر من عنرص .عند
هذه النقطة ،يبدأ وكيل الرباءة بدراس�ة “تحكم من الرصاص والذهب” بمزيد من الدقة فيكتش�ف أن هذه العنارص نفسها ال توجد
يف التقني�ة الصناعية الس�ابقة أصال .عندها يقرر وكيل الرباءة االحتفاظ بمطل�ب اآللة بثالثة عنارص أعاله يف مطلب براءته ألهداف
اسرتاتيجية ،وألهداف أكثر أهمية ألنه اكتشف أن املطالبات الرئيسية تسلط الضوء بالكامل عىل العنارص الجديدة التي يتكون منها
عنرص التحكم من الرصاص والذهب.
ولنفرتض أنه بعد أن حرر وكيل الرباءة مطالبات عنرص “التحكم من الرصاص والذهب” ،يقرر االحتفاظ بمطلب اآللة ليش�مل آلة
بالكامل تحتوي عىل التحكم من الرصاص والذهب .ويمكن لهذه املطالبات أن تساعد يف تحقيق أهداف اسرتاتيجية .وتجدر اإلشارة
إىل أن هذا املطلب صيغ عىل النحو التايل:
.1

آلة تحول الرصاص إىل ذهب وتتكون من:
مصدر للطاقة؛
حاوية رصاص؛
عنرص تحكم من الرصاص والذهب مربوط بحاوية رصاص ومربمج لتغذيه الطاقة من مصدر الطاقة.

ويمك�ن لوكي�ل الرباءة أن يضيف بكل س�هولة املطالبات التابع�ة للحماية لهذه اآللة بالرتكيز عىل التغييرات التي أجراها من أجل
التوصل إىل أوس�ع مطلب ممكن .غري أن الحدود التي تش�طب من مس�ودة املطلب ليس�ت كلها غري صالحة .ومن ش�أن مجموعة
املطالبات التابعة للحماية التي يشطبها أو يعدلها وكيل الرباءة أن تفيض إىل مجموعة من املطالبات التابعة للحماية التالية:
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.2
.3
.4
.5

يتكون املطلب  1من اآللة أيضا مما ييل:
إط�ار معدني بش�كل صندوق حيث مص�در الطاقة والتحكم م�ن الرصاص والذهب محفوظ�ان داخل اإلطار
املعدني بشكل صندوق.
وحيث آلة املطلب  1مصدر الطاقة محرك كهربائي.
وآلة املطلب  1طاسة حاوية الرصاص.
وآلة املطلب  4حاوية الرصاص لتجميع نفايات الرصاص.

وعن�د هذه املرحل�ة ،يكون وكيل الرباءة املذكور يف املثال أعاله قد حرر مس�ودة مجموعة مطالبات كامل�ة آللة تحول الرصاص إىل
ذهب ،واكتشف أنه ينبغي له تحرير مجموعة مطالبات تركز عىل عنرص التحكم من الرصاص والذهب (مثل “تحكم من الرصاص
والذه�ب يتك�ون من .)”...ويتي�ح وكيل الرباءة به�ذه الطريقة مجموعتني من املطالبات املس�تقلة .ويمكن إضاف�ة مجموعة ثالثة
بتحرير سلس�لة من مطالبات املنهج تغطي عمليات عنرص التحكم من الرصاص والذهب ،وربما سلس�لة أخرى من املطالبات التي
تغطي بالكامل عملية تحويل الرصاص إىل ذهب (مطلب مثيل ملطلب اآللة مثال) .ويعطي جميع هذه املجموعات طلب الرباءة أربع
مجموعات مطالبات مستقلة.
ويستطيع وكيل الرباءة يف املثال أعاله أن يقرر تحويل مجموعة مطالباته مثل مطلب اآللة إىل مجموعتني اثنتني من املطالبات تركز
كل واحدة منهما عىل نقطة الجدة يف هذا املطلب أو ذاك .فمثال ،يمكن لهذا الوكيل إعادة النظر يف املطلب املستقل  1ويعيد تحريره
ليتضمن حدود املطلب املستقل  .3ثم بعدها ،يمكنه إعادة تحرير املطلب املستقل  1ليتضمن حدود املطلب املستقل  .4وهذا يعطي
وكي�ل البراءة مجموعتني من املطالبات ،تختلف األوىل ع�ن الثانية يف الرتكيز عىل بعض األمور املختلف�ة قليال .وتوضيحا لكل هذا،
تحرر املطالبات الجديدة عىل النحو التايل:
.1

آلة تحول الرصاص إىل ذهب وتتكون من:
محرك كهربائي؛
حاوية رصاص؛
عنرص تحكم من الرصاص والذهب مربوط بحاوية الرصاص ويغذيه محرك كهربائي بالطاقة.

.1

آلة تحول الرصاص إىل ذهب وتتكون من:
مصدر للطاقة؛
حاوية رصاص؛
عنرص تحكم من الرصاص والذهب مربوط بطاسة حاوية رصاص ويغذيه مصدر من الطاقة.

وينبغ�ي لوكي�ل الرباءة يف واقع األمر التزام خطني بديلني من قبيل الخطوط املش�ار إليها أعاله ،حيث إن كل خط اختياري يمثل يف
الحقيقة جدة مستقلة لها قيمة تجارية ،أو عندما تكون التقنية الصناعية السابقة غري واضحة أو ملتبسة.

ملحوظة مفيدة:

وعن�د تحري�ر وكيل الرباءة أوس�ع املطالبات املمكنة ،ينبغي له التأكد من أن نطاق االخرتاع ال�ذي يتصوره املخرتع ليس أضيق من
نط�اق املطالب�ات ال�ذي حرره وكيل الرباءة .وعىل س�بيل املثال ،إذا ابتكر املخرتع س�يارة بثالث عجالت وال ي�رى باملرة أنه يتمكن
تطبيق اخرتاعه عىل أي نوع آخر من العربات ،فمن األفضل لوكيل الرباءة الحفاظ عىل نطاق مطالبات ضيق ومحدد يف الس�يارات،
وال داع لتوس�يعه ليتضم�ن جمي�ع العرب�ات أو
يتعني عىل وكيل الرباءات دائما وضع األس�ئلة التالي�ة :ما هي أهداف هذا
األش�ياء املتحركة .ويف املقابل ،إذا رأى املخرتع أن
االخرتاع؟ ماذا يحاول املخرتع حمايته؟ من املتعدي املحتمل وماذا سيطال
اخرتاعه يقبل التكييف أو أن وكيل الرباءة يستطيع
تعديه؟ من يستطيع ترخيص الرباءة وكيف؟ هل لوكيل الرباءات أن يحمي
استرشاف متعدين محتملني يكيفون هذا االخرتاع
بالفع�ل االخرتاع بما يكفي بتحرير الطلب به�ذه الطريقة ،أم ثمة طريقة
الس�تخدامه يف أجهزة أخرى ،فيلزمه حينها الحذر
أخ�رى؟ وينبغي لوكيل الرباءات أيض�ا أن يكون مبدعا ويحاول الحصول
والحف�اظ عىل مطالبات واس�عة تتضمن أي عربة
عىل أوسع حماية ممكنة لالخرتاع.
وليس أي سيارة .وقد يحتاج وكيل الرباءة يف بعض
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األحيان مس�اعدة املخرتع نفس�ه كي يس�توعب اإلمكانيات الكامنة يف اخرتاعه .والكثري من املخرتعني يركزون بالكامل عىل مش�كلة
بعينه�ا ،فيغفلون النطاق الكامل الخرتاعهم .فاالتصاالت باالنتش�ار الطيفي مثال هي إح�دى تكنولوجيا االتصاالت األكثر تطورا يف
القرن العرشين ابتكرت أصال كطريقة الجتناب إش�ارات التش�ويش عىل التوربيدات بتحكم السلكي .واستخدمت هذه التكنولوجيا
الحقا لتطوير نظام الهواتف الخلوية التي تعتمد تكنولوجيا االستخدام املتعدد بتقسيم الشفرة ( ،)CDMAوهي تكنولوجيا تختلف
عن التوربيدات إىل حد كبري.
ينبغ�ي لوكيل البراءة مراعاة أن بعض الواليات القضائية لها متطلبات تتصل بمس�ألة «اإليجاز» يف عدد م�ن املطالبات ،من بينها
أنه يتعني أن تكون املطالبات وجيزة ،وتشير إىل كامل املطالبات ،وكذا املطالبات الفردية .ومن ثم ،يتعني مراعاة عدد املطالبات يف
عالقتها بطبيعة االخرتاع الذي يسعى مودع الطلب حمايته يف هذه الواليات القضائية .وعىل سبيل املثال ،ال داع لتكرار الكلمات بني
مطلب وآخر ،واستخدام استمارة الطلب التابع للحماية
وبالنس�بة للمطالب�ات التابعة للحماية ،فال تمانع أغل�ب الواليات القضائية يف أن يكون عدد معقول م�ن هذه املطالبات موجها إىل
س�مات مفضلة محددة من االخرتاع ،ولو أن بعض فاحيص الرباءات قد يعرتضون عىل ما يرون مطالبات متعددة تافهة .والحقائق
والظروف هي التي تحدد ما هو العدد املعقول من املطالبات بالنس�بة لكل حالة عىل حدة .وقد يرى فاحص الرباءة إضافة إىل ذلك
أنه مسؤول عن املحافظة عىل مصالح الجمهور العريض .وطبقا لذلك ،ال ينبغي أن يتسم عرض املطالبات باإلطناب حتى ال يغطي
عىل املوضوع الذي تنشده الحماية .وقد يعرتض فاحص الرباءة أيضا عندما تتكرر البدائل داخل املطلب الواحد فتحول دون تحديد
املوضوع الذي تنشده الحماية.
ومع ذلك ،ينبغي لوكيل الرباءة االنتباه إىل أن القواعد الخاصة بالحدود عىل عدد من املطالب إنما صيغت إىل حد كبري من أجل ضمان
فعالية البريوقراطية داخل مختلف مكاتب الرباءات .وينبغي لوكيل الرباءة أن يكون مس�تعدا دائما للدفاع عن أوس�ع نطاق مناسب
من الحماية لعميله .وال توجد يف كل الواليات القضائية حدود لعدد املطالبات .وبطبيعة الحال ،يدرك وكيل الرباءة يف الغالب النقطة
التي يمكن عندها إضافة مطالبات أخرى (تحقيقا للتوازن) من أجل مس�اعدة عميله يف إحدى الواليات القضائية .وقد يس�تهدي يف
هذا بعزمه عىل تطوير وعيه عن كيف تكون املطالبات عادة مناسبة يف والية قضائية من الواليات .فالرباءات يف الواليات املتحدة مثال
تنحو إىل االحتواء عىل عدد أكرب من املطالبات مقارنة بتلك التي يمنحها املكتب األوروبي للرباءات ،وهو املكتب الذي ينحو بدوره إىل
منح مطالبات أكثر مما يمنحه املكتب الياباني للرباءات.

جيم .الوضوح واختيار عبارات املطلب واالختالفات
يتعني عىل وكيل الرباءة أن يكون حذرا للغاية عند اختيار عباراته لوصف االخرتاع .ويتعني أيضا أال تعكس عباراته صلب االخرتاع يف
أكثر أشكاله تحديدا فحسب ،بل تعكس أيضا جميع التغيريات التي من شأن املنافسني استغاللها الستلهام الرباءة واالنتفاع ببعض
فوائد االخرتاع من دون التعدي عىل الرباءة أو دفع تكاليف ترخيصها .ويحتاج وكيل الرباءة بطرق شتى استرشاف املستقبل ومعرفة
كيف يفكر املتعدون املحتملون الذين قد يتحايلون عىل مطالبات هذه الرباءة بالذات.
ووضوح صياغة مطالبات الرباءة أمر يف غاية األهمية فيما يرتبط بتحديد أهداف الحماية املنش�ودة .ولهذا ،ينبغي أن تكون معاني
مصطلحات املطلب واضحة يستطيع أي شخص بمهارة صناعية عادية استيعابها  -أو عىل األقل ينبغي أال تبدو مصطلحات املطلب
غريبة لحريف ماهر .وبالنظر إىل االختالفات بشأن نطاق الحماية التي يمكن ربطها بمختلف فئات املطالبات ،فينبغي لوكيل الرباءة
أن يتأكد من أن عبارات املطلب ال ترتك أي مجال للبس فيما يتصل بفئته وإتاحة عميله يف الوقت نفسه نطاقا مناسبا للحماية.
كم�ا ينبغ�ي لوكيل الرباءة أن يقرأ كل مطلب ويعطي كل عبارة فيه معناها ويح�دد نطاقها الذي تحمله عادة يف املجال ذي الصلة،
وذلك ألن هذه هي الطريقة التي سيؤول بها املطلب يف أغلب الحاالت .وإذا ما كان للعبارات معان خاصة يف حاالت معينة عىل نحو
رصيح أو غريه ،فينبغي لوكيل الرباءة التأكد من أن تعاريفه الجديدة أو البديلة واضحة تماما .كما ينبغي أن تحمل صياغة املطلب
أسلوبا تقنيا مفهوما .ويعمل وكيل الرباءة عىل االبتعاد بني الفينة واألخرى بعض اليشء عن أن يعطي معنى حرفيا للعبارات الواردة
يف املطالبات.
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وعندما يرمي الطلب إىل توس�يع نطاق تطبيق عالجي ألحد األدوية وتكون الحاالت التي يعنيها الدواء محددة بمصطلحات وظيفية
مثل “أي حالة يمكن تحس�ينها أو منعها باختيار مُس�تق ِبل معني” ،فيمكن اعتبار املطلب واضحا يف الكثري من الواليات القضائية
(مثل املكتب األوروبي للرباءات) برشط أن تكون إتاحة التعليمات يف شكل اختبارات نموذجية أو معايري تقبل االختبار ضمن وثائق
الرباءة أو من املعلومات العامة املتوافرة للجمهور ،األمر الذي يسمح لشخص بمهارات صناعية بأن يدرك الرشوط التي يقع ضمنها
التعريف الوظيفي للمطلب وضمن نطاقه.
ومن هنا ،يتعني عىل وكيل الرباءة أن يحرر مطالباته بوضوح وأن يتجنب العبارات النس�بية .وينبغي له أيضا اجتناب مفردات من
قبيل “رسيع”“ ،بطيء”“ ،طويل القامة””،واسع”“ ،كامل” أو غريها .فهذه املفردات ال تتيح يف الغالب حدودا واضحة ما لم يكن
اس�تخدامها يشير إىل عنرص مطلب آخر .فعىل س�بيل املثال ،ال ينبغي أبدا كتابة “قطع خش�بية طويلة” يف املطلب .لكن يف املقابل،
يمكن لوكيل الرباءة كتابة ما ييل:
قطعة أوىل من الخشب؛
قطعة ثانية من الخشب ،حيث إن القطعة األوىل من الخشب أطول من القطعة الخشبية الثانية.
وإذا لم يس�تخدم وكيل الرباءة مصطلحات مطلقة بطريقة أحادية ،فمن املحتمل أن يتغاىض فاحص الرباءات الطرف عنها ،أي أن
فاحص الرباءات سيعتربها “قطعة طويلة من الخشب” ال تختلف عن “قطعة من الخشب” وقد ال تختلف أيضا عن “قطعة صغرية
م�ن الخش�ب” .واألدهى أنه إذا ما صدر هذا املطلب يف براءة من الرباءات ،فبإم�كان املتعدي عىل الرباءة القول هربا من التهمة بأن:
“نحن عندما نس�تخدم الخش�ب ،ال نستخدم القطع الطويلة” .ويف املثال الواقعي التايل ،أشار متهم بالتعدي مرة إىل املطلب املذكور
يف الرباءة بأنه نص عىل أن عنرصين كانا “متوازيني بالكامل” ،فر َّد باملناسبة عىل مالك الرباءة بأنه عندما وازى العنرصين ،لم يعمد
ألن يكونا متوازيني “بالكامل”.
وباملثل ،من األفضل عدم اس�تخدام مصطلح نس�بي أو ش�بيه بمصطلح مثل “نحيف”“ ،واس�ع” أو “قوي”يف مطلب ما لم يكن
ِّ
املضخم ،فاملعنى هنا واحد .وعندما
للمصطلح معنى راسخ وثابت يف الصنعة املعنية ،مثل مصطلح “الرتدد العايل” عند الحديث عن
ال يكون ملصطلح معنى ثابتا وراسخا ،ينبغي ،كلما كان ذلك ممكنا ،تعويضه بمصطلح أكثر دقة يوجد يف وثيقة الكشف األصلية.
وإذا لم يكن ثمة تعريف واضح يف نص الكش�ف ،وال يعترب املصطلح أساس�يا فيما يتصل باالخرتاع ،يمكن لوكيل الرباءة االحتفاظ
باملصطلح يف املطلب ألن ش�طبه قد يفيض إىل توس�يع املوضوع إىل حد أبعد من محتويات الطلب املودع غري مس�موح به .ومع ذلك
ال يس�مح باس�تخدام مصطلح غري واضح يف الطلب إذا كان املصطلح أساس�يا بالنس�بة لالخرتاع .وباملثل ،ال يس�مح ملودع الطلب
باستخدام مصطلح غري واضح لتمييز اخرتاعه عن التقنية الصناعية السابقة.
وينبغ�ي توخي الحذر الش�ديد كلما اس�تخدمت العبارة “يناهز” أو أي مصطلحات مش�ابهة مثل “يق�ارب” .ويمكن تطبيق هذه
العبارات مثال عىل قيمة معينة (مثل “يقارب  200درجة مئوية”) أو عىل نطاق (مثل “يناهز سين و شين”) .وال يس�مح فاحصو
الرباءات يف الغالب بهذه العبارات إال إذا كانت تسمح بأن يكون االخرتاع ال لبس فيه ومميزا عن التقنية الصناعية السابقة فيما يتعلق
بالنش�اط االبتكاري وغري البديهي .وحتى عندما يقبل فاحص الرباءات بمثل هذا املصطلح ،ينبغي لوكيل الرباءة تنويع اس�تخدامه
علما أن املحكمة قد ترى الحقا أن املصطلح غري واضح عىل أي حال.
وينبغي أيضا التدقيق يف العبارات املتصلة بـ “الس�مات االختيارية” مثل العبارات “يفضل”“ ،مثال”“ ،مثل” أو “ال س�يما” وذلك
للتأكد من أنها ال تطرح لبسا .فعبارات من هذا القبيل ليس لها أي أثر للحد من نطاق الطلبات املقدمة إىل بعض الواليات القضائية
مث�ل املكت�ب األوروب�ي للرباءات ،أي أن الس�مات التي تتبع أيا من هذه العب�ارات تعترب اختيارية بالكامل .غير أن وكيل الرباءة ال
يس�تطيع التأك�د من هذا التأويل ألن بعض الوالي�ات القضائية قد تكون أكثر رصامة من املكتب األوروب�ي للرباءات يف قبوله بهذه
العبارات .واألهم أن من مصلحة وكيل الرباءة تحايش هذه العبارات ألن أي متهم يف أي نزاع بشأن الرباءة الحقا سوف يقول بأن هذه
العبارات ال تتضمن أثرا محدِّدا ،وإال ملا جاءت يف املطلب .وقد يكس�ب مالك الرباءة يف آخر املطاف املعركة لكن ينبغي لوكيل براءته
العمل عىل تضييق نطاق املشاكل التي قد تعرتض عميله عند نشوب أي نزاع يف املستقبل.
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ويس�تطيع وكيل الرباءة يف الكثري من الواليات القضائية انتهاج حذر شديد عند تحرير املطالبات التي تستخدم عبارة “يف” لتحديد
العالقة القائمة بني الكيانات املادية (منتج ،آلة) أو بني كيانات ونش�اطات (عملية ،اس�تخدام) أو بني مختلف النشاطات .ومن بني
األمثلة التي ترد فيها هذه العبارة ما ييل:
.1
.2
.3
.4

رأس أسطوانة “يف” محرك رباعي األشواط؛
“يف” آلة هاتف بمتصل آيل ،كاشف رنني املتصل ،وعنرص مراقبة ،ويتكون كاشف الرنني من ....؛
“يف” عملية تستخدم إلكرتود وسيلة تغذية قلم رصاص؛
«يف» عملية/نظام/آلة أو غريها...يتكون التحسني من...

يف األمثلة من ( )1إىل ( ،)3يقع التش�ديد عىل الوحدات الفرعية التي تعمل كاملة (رأس األس�طوانة ،كاش�ف رنني املتصل ،طريقة
مراقب�ة تيار اللحام بالقوس والفلطية) ع�وض الوحدة كاملة التي توجد الوحدة الفرعية داخلها (محرك رباعي األش�واط ،هاتف،
عملية).
الكثير م�ن الواليات القضائية لن يكون قادرا عىل تحديد هل مطلب الحماية املنش�ود محدود يف الوحدة الفرعية يف حد ذاتها أم أنه
يط�ال الوحدة بكامله�ا .ومن أجل توضيح هذا األمر ،تكون املطالبات من هذا النوع ع�ادة موجهة إما إىل “وحدة بها (تتكون من)
وح�دة فرعي�ة” (مثل “محرك رباعي األش�واط برأس أس�طواني”) أو إىل وحدة فرعية يف حد ذاتها ،وذل�ك بتحديد هدفها (“رأس
أسطواني ملحرك رباعي األشواط”).
ويف املطالبات من النوع املش�ار إليه يف املثال أعاله ( ،)4يؤدي اس�تخدام الحرف “يف” أحيانا إىل بعض اللبس ما إذا كانت الحماية
املنش�ودة للتحسين فقط أم لجميع الس�مات الواردة يف املطلب .ومن األهمية بمكان يف هذه النقطة التأكد من أن صياغة املطالبات
واضحة .ومع ذلك ،فمطالبات من قبيل “استخدام مادة ...من املكونات املانعة التآكل ضمن تركيبة دهن أو برنيق” قد تكون مقبولة
عىل أساس استخدام غري طبي ثان يف واليات قضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات.
وينبغي لوكيل الرباءة بذل كل جهوده دائما من أجل تحرير مطالبات براءة واضحة .ويمكن القول إن مطالبات “يف” املش�ار إليها
أعاله تحد من نطاق حماية العميل من دون مربر ،ولنضع السؤال هل كان وكيل الرباءة مثال متأكدا من أن مطلب “رأس األسطوانة”
ل�ن يعم�ل إال يف محرك رباعي األش�واط؟ ومن ثم ،ينبغي لوكيل البراءة التفكري جديا فيما إذا كانت العب�ارة “يف” رضورية أصال
لحماية اخرتاع عميله قبل استخدامها.
وعن�د اس�تخدام مصطلح له معنى راس�خ يف الصنعة ،يتعني عىل وكي�ل الرباءة التأكد من أن املعنى يناس�ب الظروف املعينة حيث
يس�عى اس�تخدامه .وينبغي له أيضا أن يتأكد من أن العبارات التي اختارها تعطي املعنى الذي ينشد وأنها تغطي االخرتاع تغطية
كافية.
فق�د يخت�ار وكيل الرباءة مثال عبارة “لوح�ة” يف مطالباته .يف حني أن لهذه العبارة معان مختلفة .ف�إذا اختار وكيل الرباءة عبارة
“لوحة” دون أن يوضح ما إذا كان يعني “لوحة دائرة” أو “لوحة خش�بية” ،يكون ثمة لبس .ولهذا الس�بب ،فمن األفضل اختيار
مصطلح واضح املعالم وارسد معناه يف املواصفات حتى ال ترتك مجاال للبس؛ لكن يتعني أن يكون املصطلح الذي وقع عليه االختيار
واسعا بما يكفي إلتاحة حماية مناسبة للمطلب.
ويجوز أن يصبح وكيل الرباءة معجميا ويحدد مصطلحاته بنفسه .لكن يتعني عليه أن يرشح بوضوح معنى املصطلح الذي حدده
يف املواصف�ات حت�ى ال يكون ثمة أي لبس ويكون املصطلح الذي جاء به واضحا بالنس�بة لفاحص الرباءة واملحاكم التي يمكن أن
تنظر فيها يف حال نشوب نزاع بشأنها.
وينبغي تحايش أي تباين بني املواصفات واملطالبات .فاالختالفات تزرع الش�ك بش�أن نطاق الحماية وتجعل املطلب تبعا لذلك غري
واضح أو غري مدعوم ،أو تجعل املطلب عوض ذلك مرفوضا .فقد تربز االختالفات بالطرق التالية:
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.1

اختالف بسيط يف استخدام الفعل.
ثمة مثال جملة يف املواصفات توحي بأن االخرتاع محدود يف سمة معينة غري أن املطالبات ليست محدودة؛ كما ال
تضع املواصفات أي تشديد عىل هذه السمة وال يوجد سبب لالعتقاد بأن هذه السمة أساسية لكي يؤدي االخرتاع
عمل�ه .ففي هذه الحالة ،يمكن تجاوز االختالفات إما بتوس�يع املواصف�ات أو بوضع حدود للمطالبات .وباملثل،
إذا كانت املطالبات أكثر تقييدا من املواصفات ،فيمكن توس�يع نطاقها أو وضع حدود ملواصفاتها[ .مالحظة :ال
يمكن توسيع مواصفات إال بعد إيداع الطلب يف الكثري من الواليات القضائية  -عىل الرغم من أن “توسيع” تعني
شطب مواد من املواصفات].

.2

اختالفات تتصل بما يبدو سمات أساسية.
ق�د يب�دو مثال من وجهة املعرفة التقنية العامة أو ما سرُ ِ د رصاحة أو ضمنا يف املواصفات أن س�مة تقنية معينة
لم ترد يف مطلب مس�تقل سمة أساس�ية لكي يعمل االخرتاع أو بعبارة أخرى ،رضوري لحل املشكلة التي يتصل
بها االخرتاع .أما الحالة خالف ذلك التي يتضمن فيها املطلب املستقل سمات ال تبدو أساسية لكي يؤدي االخرتاع
عمل�ه ،فتعتبر مقبولة .وهذا األمر يتعلق بخيار مودع الطلب .ولهذا الس�بب ،فإن الفاحص لن يقرتح أن يجري
توس�يع املطلب من خالل التغايض عن س�مات تبدو غري أساس�ية[ .مالحظة :هذا التعليق األخري يضع يف الواقع
صلب مس�ؤولية وكيل الرباءة الرامية إىل الحصول عىل أوس�ع حماية للمطلب يف الواجهة  .وتنحرص مس�ؤولية
الفاح�ص الحكومي يف القول بأن املطلب “واس�ع أكثر من اللازم” ،وال يجوز له القول بأن املطلب “ضيق أكثر
من الالزم”].

.3

ال تتضمن املطالبات جزء موضوع املواصفات/الرسوم.
جميع املطالبات تحدد دائرة كهربائية تعمل بأجهزة ش�به املوصل لكن أحد التحقيقات يف املواصفات والرس�وم
تعمل يف املقابل بأنابيب إلكرتونية .ويف مثل هذا الحال ،يمكن ببس�اطة ش�طب االختالفات إما بتوسيع املطالبات
(برشط أن تتيح املواصفات والرسوم جميعها دعما كافيا لهذا التوسيع) أو بشطب أجزاء املوضوع “املضطردة”
من املواصفات والرسوم .لكن إذا قدمت األمثلة التي ترد يف املواصفات/الرسوم وال تتضمنها املطالبات كمعلومات
أساس�ية لتقنية س�ابقة أو أمثلة مفيدة الس�تيعاب االخرتاع ،وليس كتحقيق له ،فإنه يس�مح بالحفاظ عىل هذه
األمثلة.

وتسلط هذه األمثلة الضوء عىل متطلب (طاملا تكرر مرات كثرية) أنه يتعني عىل املوصفات دعم املتطلبات.

دال .تنوع املطلب وتغيريات االخرتاع
عند تحرير املطالبات ،ينبغي االهتمام اهتماما كبريا بالتفكري دائما يف التغيريات التي قد تطرأ عىل االخرتاع .فمن الناحية القانونية،
تعرف هذه التغيريات بأنها “تحقيق” .وينبغي لوكيل الرباءة التفكري بنفس تفكري منافس�يه املحتملني الذين يس�عون إىل التحايل
عىل مطالباته .كما ينبغي له التفكري يف أي تغيريات عىل املطالبات تس�مح ألي ش�خص بأن يجتنب التعدي وأن يدرج هذه املتغريات
أو التحقيقات البديلة يف املواصفات ،ويحرر مطالبات تغطي كل هذه التحقيقات .ومن األهمية بمكان أيضا عدم إغفال التحقيقات
البديلة التي تستطيع أداء نفس الوظيفة .فاملطالبات التي ترتبط بهذه التحقيقات البديلة حاسمة يف إتاحة نطاق واسع من الحماية.
ويتعني عىل وكيل الرباءة أيضا مراعاة عدم تجاوز ميزانية عميله لتطوير بدائل ،وأال يتجاوز نطاق اخرتاع عميله.
ف�إذا طور املخرتع مثال جهازا يغطي قلم الرصاص ويربطه بممح�اة؛ عندها يمكن تحرير املطالبات املوجهة للتحقيق الرئييس أو
املفضل عىل النحو التايل:
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جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بقلم الرصاص.
جهاز املطلب  1حيث املمحاة مربوطة بقلم الرصاص ويمكن تفكيكها.
جهاز املطلب  2حيث إن قلم الرصاص أحمر اللون.

وبالنسبة للمطالبات املوجهة لتحقيق بديل بالنسبة لنفس االخرتاع ،فيمكن تحريرها عىل النحو التايل:

.1
.2
.3

جهاز يتكون من:
قلم؛
ممحاة مربوطة بالقلم.
جهاز املطلب  1حيث املمحاة مربوطة بالقلم ويمكن تفكيكها.
جهاز املطلب  2حيث إن القلم أحمر اللون.

توحي املقارنة بني مجموعة مطالب “قلم” ومجموعة مطالب “قلم الرصاص” أن وكيل الرباءة يس�تطيع تحرير مجموعة مطالبات
أوسع تخص “آلة كتابة” ويحرر بعدها مطالبات تابعة للحماية تخص القلم وقلم الرصاص.

هـاء .اجتناب الحدود غري الرضورية
يمثل االستعراض املستمر للمطالبات وشطب الحدود غري الرضورية ،كما ناقشنا آنفا ،قاعدة أساسية لتحرير املطلب .وتكمن إحدى
التقنيات التي ناقش�نا أعاله أيضا يف تحرير مطلب يف ش�كل فقرة وإدراج جميع الحدود املعقولة يف تحقيق االخرتاع الوارد يف هذه
املواصفات .وبعد أن يعكس وكيل الرباءة االخرتاع يف كليته ،يس�تعرض الفقرة ويش�طب جميع الحدود التي تحول دون مواصفات
االخرتاع يف أكثر أش�كاله توس�عا .وبذلك يكون وكيل الرباءة قادرا عىل صياغة مطلب يعكس االخرتاع يف شكله األوسع وال تعرتيه أي
حدود غري رضورية .ويتبع ذلك تحرير مجموعات إضافية من املطالبات بنطاق مختلف من نطاق املجموعة األوىل .ومن ش�أن هذه
التقنية أن تفيض إىل مجموعة واسعة من املطالبات تخص االخرتاع.
وباملثل ،ال يجب بالنسبة للسمات التقنية لالخرتاع أن تستند مطالباته إىل اإلشارات املرجعية يف املواصفات أو الرسوم فيما عدا تلك
الحاالت التي يكون ذلك رضوريا وال مفر منه .فاس�تنادا إىل قواعد املكتب األوروبي للرباءات مثال ،ال يجب أن تس�تند املطالبات إىل
هذه اإلشارات املرجعية “كما جرى وصفها يف الجزء ...من املواصفات” أو “كما ترد يف الرسم البياني  2من الرسوم” .وينبغي هنا
تسجيل التشديد الذي تتسم به صياغة االستثناء .وبهذه الطريقة ،يكون مودع الطلب مسؤوال عن إظهار أنه من “رضوري للغاية”
االستناد إىل اإلشارات املرجعية يف املواصفات أو الرسوم يف الحاالت التي تقتيض ذلك .ومن بني األمثلة عىل االستثناءات املقبولة يمكن
اإلش�ارة إىل االخرتاع الذي ينطوي عىل ش�كل معني يظهر يف الرسوم لكن ال يمكن تحديده بسهولة إما بالكلمات أو بعملية رياضية.
وتكم�ن حالة االس�تثناء اآلخر يف االختراع الذي يتصل باملنتجات الكيميائية ،حيث ال يمكن تحديد بعض س�ماتها إال بالرس�وم أو
األشكال البيانية.
مالحظة :ال يشير التحذير الوارد هنا بش�أن األرقام والرس�وم إىل اس�تخدام الرموز املرجعية فقط يف املطالبات الواردة يف الفصل
الخامس ،الجزء جيم ( )6أعاله.
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واو .الحدود السالبة والتحذيرات
يُع َّرف موضوع املطلب عادة اس�تنادا إىل س�ماته اإليجابية التي تشير إىل وجود بعض العنارص التقنية .ويستطيع وكيل الرباءة يف
مناس�بات نادرة تقييد املوضوع وذلك باس�تخدام حد س�الب ينص رصاحة عىل أن سمة من الس�مات غري موجودة“ ،غري خشبية”
مثال .ويمكن اس�تخدام هذه الحدود الس�البة عىل سبيل املثال لشطب تجسيدات غري أهل للرباءة ُكشف عنها يف الطلب املودع ،أو إذا
كان من املمكن سحب سمة غري موجودة من الطلب املودع.
وعلاوة على ذل�ك ،يمكن يف بعض الوالي�ات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات اس�تبعاد كش�ف التقنية الصناعية الس�ابقة
باس�تخدام “تنبيه” إلعادة الجدة ملفهوم بديهي يحول عن غري قصد دون كش�ف االخرتاع .وال يس�مح التنبيه غري الوارد يف الطلب
امل�ودع إال بإع�ادة الجدة ،وال يمكنه أن يجعل املفهوم بديهيا .ومن هنا يتعني توخ�ي الحذر للتأكد من أن صياغة التنبيه ال تتجاوز
حدود محتوى الطلب املودع.
وال تستخدم الحدود السالبة أو التنبيهات إال إذا كانت إضافة سمات إيجابية إىل املطلب إما ألنها لن تُع ّرف املوضوع املحمي تعريفا
أكثر وضوحا وإيجازا أو إما أنها س�تحد من نطاقه .وينبغي لوكيل الرباءة بذل قصارى جهوده للحد من اس�تخدام الحدود السالبة
والتنبيه�ات يف الح�االت الت�ي يصعب رشحها رشحا إيجابي�ا ،مثل العمليات الكيميائية التي تس�تخدم املعادن املعروفة باس�تثناء
“النحاس” (يف حني أن املخرتع نفسه ال يعرف يف واقع األمر ملاذا ال يمكن استخدام النحاس) الذي يمكن التعبري عنه بطريقة مثل
“معدن ،عدا النحاس .”...ومع ذلك ،يتمكن وكيل الرباءة عموما بعد جهد جهيد وتفكر عميق من العثور عىل العبارة التي تُعرب عن
الحدود تعبريا إيجابيا .وينبغي تحايش الحدود السالبة والتنبيهات عموما ألنها ال تتيح استخدام أسلوب جميل وبديع لتحرير مطلب
يتيح أفضل حماية لالخرتاع.

زاي .املطالبات واملنتجات املتنافسة
ينبغي لوكيل الرباءة االستفسار من عميله عن املنتجات املنافسة .وبينما تجري متابعة طلب الرباءة (التي قد تدوم سنوات عديدة)،
ينبغي لوكيل الرباءة أن يكون عىل علم مسبق باملنتجات املنافسة يف مجال االخرتاعات .وعند تحرير املطالبات ،ينبغي استغالل هذه
املعلومات األساس�ية بتحرير مطالبات تتضمن تلك املنتجات املنافس�ة املوجودة يف الس�وق  -برشط أال تكون هذه املنتجات تقنية
صناعية س�ابقة .وإضافة إىل ذلك ،إذا علم وكيل الرباءة بمنتجات منافس�ة جديدة وطلب الرباءة ال يزال معلقا ،فيس�تطيع تعديل
املطالبات املعلقة وجعل اخرتاع عميله واملنتَج املنافس أكثر مقروئية (إن افرتضنا أن هذا املنتج ليس تقنية صناعية سابقة باملرة).
وبهذه الطريقة ،يمكن أن تكون مطالبات الرباءة املمنوحة أشد قرابة من منتج املنافس ،األمر الذي ال يرتك خيارا للمنافس غري أخذ
ترخيص من العميل عندما تصدر الرباءة.

نون .رضورة تجاوز املطالبات التقنية الصناعية السابقة
يتعين على وكيل الرباءة تحري�ر مطالبات قادرة عىل تج�اوز التقنية الصناعية الس�ابقة ذات الصلة باخرتاع يعرف�ه الوكيل ،وإال
تكون الرباءة باطلة .وتكمن أمثل اسرتاتيجية يف تحرير مطلب أضيق من التقنية الصناعية السابقة املعروفة حاليا لكنها أوسع من
املنتجات املنافس�ة .وينبغي أيضا مراعاة أن بعض الواليات القضائية مثلما هو الحال يف الواليات املتحدة تشترط عىل وكيل الرباءة
واملخرتع واألطراف األخرى املشرتكة يف طلب الرباءة الكشف ملكتب الرباءات عن كل التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة؛ ومن شأن
أي فشل يف االلتزام بذلك أن يفيض يف بعض األحيان إىل إلغاء ترخيص املمارسة املمنوح لوكيل الرباءة.
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طاء .استخدام أنواع مطالبات متعددة لنفس االخرتاع
إذا كان م�ن املمك�ن املطالبة بنفس االخرتاع كمنهج وآلة ،فال ينبغي الرتدد يف ذلك .وال ينبغي انتهاج مقاربة مقيدة تعكس االخرتاع
بش�كل واحد ال غري .ومن أجل الحصول عىل أوس�ع حماية ممكنة لالخرتاع ،فمن األفضل يف واقع األمر املطالبة باالخرتاع يف أكثر من
شكل واحد .وفيما ييل بعض نماذج املطالبات.
لنفرتض مثال أن االخرتاع يتعلق بربنامج حاسوبي للبحث يف الشابكة؛ عندها يمكن أن يأخذ مطلب النظام لالخرتاع الصيغة التالية:

.1

نظام للبحث يف الشابكة يتكون من:
وحدة برنامج حاسوبي معد ألداء بحث؛
قاعدة بيانات معدة لتخزين نتائج البحث؛و
واجهة املستخدم معدة لتقديم نتائج البحث للمستخدم؛

وينبغي االنتباه إىل أننا عددنا يف املطلب  1مختلف مكونات االخرتاع وطريقة تفاعلها مع بعضها بعضا .وأرشنا إىل العنارص الثالثة
ورسدنا وظيفة كل واحد منها .وأرشنا مثال إىل أن وحدة الربنامج تبحث ،وقاعدة البيانات تخزن نتائج البحث ،وواجهة املس�تخدم
تتيح نتائج البحث للمستخدم.
ويف ما ييل صيغة نموذجية ملطلب املنهج لنفس االخرتاع:

.2

طريقة البحث يف الشابكة ،تتكون منهجيتها من:
تحويل طلب بحث عرب الشابكة انطالقا من وحدة برنامج حاسوبي؛
استالم نتائج البحث عرب الشابكة بعيد طلب وحدة برنامج البحث؛
تخزين نتائج البحث يف قاعدة بيانات؛
تقديم نتائج البحث إىل املستخدم عرب واجهة.

وينبغي االنتباه إىل أننا عرضنا يف املطلب  2مختلف الخطوات الخاصة بهذا البحث وقدمنا يف الوقت نفسه تلك العنارص التي يؤدي
كل واحد منها الوظائف املذكورة .ومن ثم فإنه يشار إىل الخطوة األوىل مثال بأنها أداء للبحث عرب وحدة الربنامج الحاسوبي.

ياء .التأكد من أن املواصفات تؤيد املطالبات
يتعني أن تدعم املواصفات والرسوم املطالبات كما دأبنا عىل اإلشارة إىل ذلك يف هذا الدليل .ويعني هذا أنه يجب أن تكون ثمة قاعدة
يف املواصفات تخص موضوع كل مطلب .وال يُؤول عادة نطاق املطالبات تأويال موس�عا أكثر مما تتطلبه اعتبارات من قبيل حدود
املواصفات والرسوم ،ويف بعض الواليات القضائية ،املساهمة يف التقنية الصناعية.
وأغلب املطالبات تعميمات من مثال أو أمثلة معينة .ويتعني عىل فاحص الرباءة رس�م حدود التعميم املس�موح به يف كل حالة عىل
ح�دة ويف ض�وء التقنية الصناعية الس�ابقة ذات الصلة .وم�ن ثم ،فإن االخرتاع الذي يفتح حقال جديدا ع�ادة ما يمنح بعدا عاما يف
املطالبات مقارنة باملطلب الذي يتصل بتطورات تتصل بتكنولوجيا معروفة .وينبغي أن يكون بيان املطلب واس�عا بما يكفي لكن
دون أن يتجاوز االخرتاع ،وضيقا بما يكفي لكن دون أن يحرم مودع الطلب من االنتفاع انتفاعا عادال عن كش�فه اخرتاعه .ويُس�مح
ملودع الطلب عموما بإدراج جميع التعديالت البديهية ،واملعادالت واالستخدامات الواردة يف مواصفاتها .وإذا كان من املعقول توقع
أن جميع املتغريات التي تصفها املطالبات لها السمات واالستخدامات التي أشار إليها مودع الطلب ،فإنه ينبغي السماح له بتحرير
مطالباته طبقا لذلك.
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وينبغ�ي أن يغي�ب ع�ن وكيل الرباءة أن القيد الوحيد عىل م�دى املطالبات التي يمكن ملودع الطلب الحص�ول عليها تتصل بالتقنية
الصناعية السابقة (النشاط االبتكاري غري البديهي) وليس بـ “بديهة” فاحص الرباءات بشأن أهمية اخرتاع العميل .ويمكن لوكيل
الرباءة استئناف حاالت رفض فاحص الرباءات التي يرى أنها ال تستند يف الواقع إىل تقنية صناعية سابقة ومتطلبات قانونية معينة
ألهلية الحماية.
ويجب أن يكون وكيل الرباءة العبا يتفاعل مع عملية أهلية حماية االخرتاع .فقد يجد بني الفينة واألخرى أن فاحص الرباءات ،برفضه
هذا ،قد تعدى س�لطته القانونية .كما ينبغي أن يكون مس�تعدا إلس�داء النصيحة لعميله بش�أن رفع استئناف يف هذه الحالة .ومع
م�رور الوقت ،يس�تطيع وكيل الرباءة التمييز بني ما ه�و قاعدة قانونية وما هو غري ذلك ،ومتى ينبغ�ي له التصدي لضمان حماية
أفضل لعميله .وبالنس�بة لرشكاء وكيل الرباءة من املحامني األجانب ،فينبغي لهم باملثل أن يراعوا ما إذا كانوا يبذلون كل جهودهم
خدم�ة ملصالح عميله�م ،أو أنهم يمتثلون فقط القرتاحات تفي بمقتضيات بريوقراطية معينة (وتنطبق “امللحوظتان” الواردتان يف
الجملتني األخريتني أيضا عىل كل طلب براءة ويف كل والية قضائية عرب العالم).
واألمثلة التالية نماذج للصيغ اللغوية التي تدعم املطلب أو تفشل يف ذلك:
.1

يتعلق املطلب بعملية معالجة جميع أنواع “البذور املستكشفة” بإخضاعها لدرجات برد تحقيقا لنتائج محددة،
يف حين أن املواصفات تكش�ف أن هذه العملية طبق�ت عىل نوع واحد فقط .وملا كان م�ن املعروف أن للنباتات
خصائص مختلفة ،فإن ثمة ما يدفع إىل االعتقاد بأن العملية ال تنطبق عىل جميع البذور املستكشفة .وما لم يُتح
مودع الطلب أدلة مقنعة بأنه يمكن تطبيق العملية عموما ،فيتعني عليه تقييد مطلبه يف نوع النبات الذي يشير
إليه يف املواصفات .ثم إن القول فقط بأن العملية تنطبق عىل جميع البذور املستكشفة أمر ال يكفي.

.2

يرتب�ط املطلب بمنهج معني ملعالجة “قوالب الراتين�ج االصطناعي” ( )synthetic resin moldingsللحصول
عىل تغيريات يف خصائصها املادية .وجميع األمثلة الواردة تتصل بالراتينج البالستيكوحراري (thermoplastic
 )resinsحي�ث يظه�ر أن املنهج ال يصلح لهذه املادة .وما لم يعرض مودع الطلب أدلة توضح أنه يمكن تطبيق
املنهج عىل الرتاتينج ،فيتعني عليه تقييد مطلبه لهذه املادة.

.3

َّ
املحس�ن التي لها خاصية معينة .وتتي�ح املواصفات دعما ملنهج واحد من
يتعل�ق مطلب تركيبات زيوت الوقود
املناه�ج للحصول عىل زيوت الوق�ود بهذه الخاصة التي تحدد بوجود كميات مح�ددة من إحدى اإلضافات .وال
يكشف عن أي طريقة أخرى للحصول عىل زيوت الوقود بالخاصة املنشودة .وال يشري املطلب إىل أي إضافة من
اإلضافات .وليس ثمة ما يدعم املطلب من حيث مجموع مطالباته ،ومن ثم جاء االعرتاض عليه.

وال ينبغ�ي لوكي�ل الرباءة أبدا أن يح�اول املطالبة بيشء ال يكون متأكدا من أنه يقع ضمن نط�اق االخرتاع .ويتعني عليه البحث عن
ب�راءات صالحة لعمالئ�ه .وترمي هذه القاعدة إىل حماية الجمهور (وهذا أمر معقول) ،لك�ن أي محاولة لحماية أي يشء ال تدعمه
مواصفات مودع الطلب كارثة يف حق مودع الطلب أيضا.
وتُعزز املناقشة الواردة أعاله موضوعا تكرر بانتظام عرب هذا الدليل .ويتعني عىل وكيل الرباءة دائما إتاحة الدعم املناسب ملطالبات
عميله الواردة يف مواصفات طلبه .كما ينبغي لوكيل الرباءة اس�ترشاف حدود أضيق حتى يتمكن من إضافة مطالبات أخرى خالل
متابعة الطلب والتأكد من تقديم الدعم لتلك الحدود إذا اقتىض األمر ذلك.

دليل الويبو لتحرير الرباءات
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كاف .وحدة االخرتاع
يج�ب عادة أن يتص�ل طلب براءة أحد االخرتاعات فقط بمجموعة من االخرتاعات ترتبط فيما بينها لتش�كل مفهوما ابتكاريا عاما.
وم�ن ش�أن العنرص الثان�ي يف هذه البدائل ،أي مجموعة املفه�وم الواحد املرتابطة ،أن يفيض إىل تعددية املطالب املس�تقلة يف نفس
الصنف بالرغم من أن الحالة تعكس عادة تعددية املطالب املستقلة يف فئات مختلفة.
وق�د جرت مناقش�ة مفهوم وحدة االخرتاع عرب هذا الدلي�ل .وإذا رأى فاحص الرباءة أن املطالبات ال�واردة يف طلب الرباءة تفتقر إىل
وحدة االخرتاع ،فيتعني عىل وكيل الرباءة اختيار بعض املطالبات وإلغاء أو شطب املطالبات األخرى .غري أنه يسمح عادة لوكيل الرباءة
بإيداع طلب براءة آخر باملطالبات غري املختارة يف الطلب األول .وقاعدة وحدة االخرتاع أساسا آلية لتنظيم الرسوم هدفها درء مكاتب
الرباءات من فحص فيض من االخرتاعات املستقلة تخص مقدم طلب واحد لم يسدد سوى رسوم اخرتاع واحد ال غري .وال يقيض عادة
غياب وحدة االخرتاع يف حد ذاته عىل حظوظ طلب الرباءة ولكن من شأنه أن يزيد يف حجم الرسوم التي يدفعها العميل ويتأخر النظر
يف طلبه .وطبقا لذلك ،ترمي املناقش�ة التالية إىل مس�اعدة وكيل الرباءة عىل اس�تجالء أين يكمن غياب وحدة االخرتاع .وتنتمي األمثلة
التالية أساسا إىل االخرتاعات الكيميائية ،ولو أنه يمكن توسيع نطاق املفاهيم الواردة فيها إىل طلبات جميع املجاالت التقنية.
يف بعض الواليات القضائية مثل املكتب األوروبي ،تُعترب وحدة االخرتاع للرباءات موجودة يف سياق املنتجات املتوسطة والنهائية:
.1

تتك�ون املنتجات املتوس�طة والنهائية من عنرص بنيوي واحد ،أي أن بنياتها الكيميائية األساس�ية واحدة أو أن
بنياتها الكيميائية تتداخل تقنيا يف بعضها بعضا ،يف حني أن املنتج املتوسط عنرص بنيوي أسايس يدخل يف املنتج
النهائي؛

.2

تتداخ�ل املنتجات املتوس�طة والنهائية تقنيا يف بعضه�ا بعضا ،أي أن املنتج النهائي يصن�ع مبارشة من املنتج
املتوسط أو منفصل عنه بعدد ضئيل من العنارص املتوسطة التي تحتوي كلها نفس العنرص البنيوي األسايس.

وتوجد وحدة االخرتاع أيضا بني منتجات متوس�طة ونهائية بنياتها مجهولة  -مثلما هو الحال بني منتج متوس�ط لهيكل معروف
ومنت�ج نهائ�ي ببنية مجهولة ،أو بني منتج ببنية مجهولة ومنتج نهائي ببنية مجهولة أيضا .ويف هذه الحاالت ،ينبغي أن يكون ثمة
بني�ة كافية تفيض إىل اس�تنتاج أن املنتجات املتوس�طة والنهائية تتداخل يف بعضها بعضا تقنيا كم�ا هو الحال عندما يتكون منتج
متوسط من نفس العنرص األسايس املوجود يف املنتج النهائي أو يتكون من عنرص أسايس يف املنتج النهائي.
ويمكن املطالبة بمنتجات متوسطة مختلفة مستخدمة يف شتى عمليات تحضري املنتج النهائي برشط أن لها نفس العنرص البنيوي
األس�ايس .وال ينبغي فصل املنتجات املتوس�طة والنهائية يف العملية التي تفيض من منتج إىل آخر عرب منتج متوسط غري جديد .كما
ال ينبغي اعتبار وحدة االخرتاع موجودة بني منتجني متوسطني حني تكون املطالبة بمنتجات متوسطة تختلف عن األجزاء البنيوية
الكامنة يف املنتج النهائي .وإذا كانت املنتجات املتوس�طة والنهائية من نفس املركبات ،فينبغي لكل مركب متوس�ط أن يوائم مركبا
مطالب به يف املنتجات النهائية .غري أن بعض املنتجات النهائية قد ال توائم مركبا من املنتجات النهائية ،ولذلك فليس من الرضوري
أن يكون املركبان متوائمني بالكامل .وكون املنتجات املتوسطة تُستخدم لتصنيع املنتجات النهائية وتظهر تأثريا أو نشاطات أخرى
ال ينبغي أن يؤثر يف حظوظ وحدة االخرتاع.
وعندما يُحدد مطلب واحد (كيميائيا كان أو غري كيميائي) البدائل ،أي بحسب ما يسمى “تجميعات ماركوش” ،ينبغي اعتبار وحدة
االخرتاع موجودة إذا كانت البدائل من طبيعة متشابهة .وعندما تكون تجميعات ماركوش من أجل بدائل املركبات الكيميائية ،فإنه
ينبغي اعتبارها من طبيعة متشابهة حني تكون:
.1
.2

جميع البدائل لها خصيصة أو نشاط مشرتك؛
ثم�ة بنية مشتركة ،أي عنرص بنيوي تتقاس�مه جميع البدائ�ل ،أو أن جميع البدائل تنتم�ي إىل فئة معروفة من
املركبات الكيميائية يف التقنية الصناعية التي ينتمي إليها االخرتاع.
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ويتقاس�م “جميع البدائل عنرصا بنيويا هاما” عندما يكون للمركبات بنية كيميائية مشتركة تستحوذ عىل جزء كبري أو صغري من
بنياتها؛ وتتكون البنية املشتركة من جزء بنيوي متميز بالنظر إىل التقنية الصناعية الس�ابقة .ومن شأن العنرص البنيوي أن يكون
عنرصا وحيدا أو مجموعة من املركبات املفردة يرتبط بعضها ببعض .وتنتمي البدائل إىل “فئة معروفة من املركبات الكيميائية” لو
كان ثمة ما يشري يف التقنية السابقة إىل أن أعضاء هذه الفئة يترصف بنفس الطريقة يف سياق االخرتاع املطالب به ،أي أن كل عضو
يستطيع أن يحل محل عضو آخر ،وتتحقق مع ذلك نفس النتيجة املنشودة .وإذا كان من املمكن استجالء بديل واحد غري جدي عىل
األقل من تجميعات ماركوش ،فعندها ينبغي النظر يف وحدة االخرتاع.
ويف بع�ض الوالي�ات القضائية مث�ل املكتب األوروبي للبراءات ،يمكن أال تظهر مب�ارشة وحدة االخرتاع مس�بقا ،أي قبل النظر يف
املطالبات وعالقتها بالتقنية الصناعية الس�ابقة ،أو أن تنجيل فيما بعد ،أي بعد مراعاة التقنية الصناعية الس�ابقة ،مثلما هو الحال
بالنسبة لوثيقة تكون ضمن التقنية الصناعية السابقة ويظهر أنه ال يوجد ثمة جدة أو نشاط ابتكاري يف مطلب مستقل ،األمر الذي
يجعل املطلب تابعا لحماية أو أكثر دون مفهوم اخرتاع مشرتك.
وكما ذكرنا أعاله ،س�بق أن ناقش�نا “مفهوم وحدة االخرتاع” عرب هذا الدليل( .انظر أيضا املناقش�ات التي دارت بش�أن مصطلح
“متطل�ب الحدود” الذي يعد مصطلحا أمريكيا يتصل باكتش�اف غياب الوح�دة) .وال ينبغي أن يغفل وكيل الرباءة أن غياب وحدة
االخرتاع ليست عيبا قاتال ،بل هي آلية تسمح للحكومة باستخالص املزيد من الرسوم .ومن ثم ،فإن الوكيل عادة ما يودع طلبا فرعيا
مع املطالبات غري املدرجة يف الطلب بسبب غياب وحدة االخرتاع.

الم .وجهة نظر املطلب
ينبغ�ي أن تكون”وجه�ة نظر” طلب الرباءة منتظمة .فهي تشير إىل مجموعة من األطراف التي من ش�أنها أن تعتدي مبارشة عىل
مطلب الرباءة .ويتعني عىل وكيل الرباءة أن يتوخى الحذر بما يف ذلك إدراج حدود/عنارص يف مطلب واحد تعكس وجهة نظر أخرى.
ويف حني تدخل هذه األمور يف إطار املنطق السليم ،إال أن األمور من حيث املمارسة أصعب بكثري عندما تكون طبيعة االخرتاع معقدة،
فتصبح مكوناته موزعة عىل عدد من املكونات أو النش�اطات البدنية .ومن األهمية بمكان جراء ذلك التوصل إىل وجهة نظر واحدة
عندما تكون النشاطات التجارية املرتبطة باالخرتاع موزعة عىل أطراف متعددة.
مثال  :1لنفرتض أن اخرتاعا يتصل بعلبة جديدة تحوي بطاريات تستخدم ملد حاشدة بالتيار .ولنفرتض أيضا أن املخرتع اكتشف
قطعة من النحاس بشكل نبات اآلس لها وصلة إيجابية مربوطة ببطارية تقليدية من نوع دال؛ وعندما تدخل هذه الوحدة املجمعة
يف الحاش�دة التي بها قطعة نحاس�ية صغرية بش�كل ناب اآلس ،وبوصلة س�البة ،يتزايد عمر البطارية من نوع دال ثالثة أضعاف
عمرها؛ حينها يستطيع وكيل الرباءة تحرير املطلب التايل:
.1

آلة تزيد يف عمر بطارية الحاشدة تتكون من:
قطعة نحاسية بشكل نبات اآلس ( )periwinkleبها وصلة إيجابية ومجهزة لربطها ببطارية؛
حاشدة بأسالك كهربائية تعمل ببطارية؛
قطعة نحاس�ية بشكل نبات اآلس بوصلة س�البة ،حيث إن القطعة مربوطة باألسالك الكهربائية للحاشدة التي
تعمل بالبطارية ،وحيث إن الوصلة اإليجابية مكيفة للعمل عند ربطها بالوصلة السالبة.

ويف حني يصف املطلب املذكور أعاله االخرتاع وصفا مناسبا ،غري أنه تسهل مالحظة أنه وصف يفتقر لوجهة نظر متناسقة .فبعض
أجزاء املطلب تنتمي إىل مكونات تتصل بالبطارية ،والبعض اآلخر يتعلق باملكونات ذات الصلة بالحاشدة( .فلو كان عمر البطارية
بعمر الحاشدة ،لكانت وجهة نظر املطلب مقبولة إىل حد كبري)
لكن ماذا لو كان الش�خص/الكيان املس�ؤول عن البطارية غري الشخص/الكيان الذي أتاح الحاشدة؟ فماذا لو كانت رشكة واحدة
هي التي باعت البطاريات ورشكة أخرى باعت الحاشدة؟ فهذا يعني أن الشخص املسؤول عن البطارية وكذا الشخص املسؤول عن
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الحاش�دة لم يتعديا عىل املطلب .وغالبا ما يكون التعدي املبارش رضوريا لتس�جيل أي نوع من أنواع التعدي من قبيل املساعدة عىل
التعدي أو التحريض عليه حيث إن الكثري من الواليات القضائية تشرتط أن يكون كيان واحد مسؤوال عن التعدي املبارش .وبطبيعة
الحال ،يمكن ألصحاب الدعوى املحنكني القول بالتعدي املبارش يف بعض الواليات القضائية حتى بالنسبة للمطالبات من قبيل تلك
ال�واردة أعلاه ،غري أنه ينبغي لوكيل الرباءة تحرير مطالباته بمهارة حتى ال يحتاج عميله البحث عن محامي النزاعات لرفع دعوى
تعد عادية أو رصف مبالغ باهظة من أموال عميله لتحديد الطريقة القانونية األنسب الكفيلة بالتصدي للتعدي.
وبغ�ض النظر عن ش�واغل النزاعات ،يتعين عىل وكيل الرباءة أيضا تحري�ر مطالباته لكي يتيرس ترخيصها .وقياس�ا عىل املطلب
املذكور أعاله املتصل بعالم التجارة ،لنفرتض مثال أن رشكة تبيع حاش�دات ورشكة أخرى تبيع بطاريات  .يف هذه الحالة ،لن يجد
أي م�ن الطرفين أدنى حاف�ز لطلب ترخيص للمطلب أعاله حيث إن كل طرف يعتقد جازما أن ل�ه ما يكفي من املربرات القانونية
لتجاوز أي تعد ألنه ال يمارس سوى جزء من املطلب.
ولنفترض اآلن أن وكي�ل الرباءة حرر أيضا ثالث مجموعات من املطالبات  -تخص األوىل جزء الحاش�دة من النظام ال غري ،والثانية
جزء البطارية ال غري ،والثالثة ربط األجزاء النحاسية ذات شكل نبات اآلس( .ومع ذلك فمن األفضل بالنسبة لوكيل الرباءة االحتفاظ
باملطلب األصيل أعاله) .ويمكن تحرير هذه املطالبات الثالث عىل النحو التايل:

مطلب الحاشدة
.2

آلة تمدد مدة بطارية الحاشدة تتكون من:
حاشدة بأسالك كهربائية تعمل ببطارية؛
قطعة نحاسية بشكل نبات اآلس بوصلة سالبة ،حيث إن القطعة النحاسية بشكل نبات اآلس مربوطة باألسالك
الكهربائية للحاشدة التي تعمل بالبطارية ،وحيث إن الوصلة السالبة مكيفة للعمل عند ربطها بالوصلة اإليجابية
وربطهما بالبطارية.

مطلب البطارية
.3

آلة تزيد يف عمر بطارية الحاشدة تتكون من:
بطارية؛ و
قطعة نحاسية بشكل نبات اآلس بها وصلة إيجابية ومجهزة لربطها ببطارية؛
حيث إن قطع النحاس بشكل نبات اآلس بها وصلة إيجابية ،وحيث إن الوصلة السالبة مكيفة للعمل عند ربطها
بالوصلة اإليجابية وربطهما باألسالك الكهربائية يف الحاشدة.

أجزاء الرابط
.4

آلة تزيد يف عمر بطارية الحاشدة تتكون من:
قطعة نحاسية بشكل نبات اآلس بها وصلة إيجابية ومجهزة لربطها ببطارية؛ و
قطعة نحاس�ية بشكل نبات اآلس بها وصلة سالبة ،وقطعة نحاسية بشكل نبات اآلس مكيفة للعمل عند ربطها
باألسالك الكهربائية لحاشدة تعمل ببطارية.
وحي�ث إن قطعة النحاس بش�كل نبات اآلس بها وصل�ة إيجابية ،وحيث إن الوصلة الس�البة مكيفة للعمل عند
ربطها بالوصلة اإليجابية.

ويمكن مالحظة أنه يف حني يشري املطلبان  2-3إىل البطارية الحاشدة ،فإن “وجهة النظر” يف كل مطلب انتقلت حرصيا إىل البطارية
أو الحاشدة أو إىل قطعة الوصلتني .ومن هنا ،يكون من السهل ترخيص املطلب  2أو تأكيده يف دعوى التعدي ضد مزود من مزودي
الحاشدات قياسا عىل ما يرد يف املطلب 1؛ كما يسهل أكثر ترخيص املطلب  3أو تأكيده ضد مزود من مزودي البطاريات قياسا عىل
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املطلب  .1ويركز املطلب  4عىل القطعتني بش�كل نبات اآلس يف حد ذاتها ،ويمكن اس�تخدامها ضد الرشكة التي صنعت القطعتني
لرتكيبهما فيما بعد من لدن مصنعي الحاشدات أو البطاريات.
مثال  :2لنفرتض أن اخرتاعا يرتبط بنظام حاس�وبي يجمع حاس�وبا عميال بحاس�وب خادوم من قبيل اإلنرتنت .ولنفرتض أيضا
أن االخرتاع طريقة جدية لرشاء الحلوى عرب الش�ابكة حيث يمكن للعميل اس�تخدام كامريا وأيدي اصطناعية مللء كيس بالحلوى،
وإرساله إىل عنوانه فيما بعد .ويقدم الحاسوب العميل (مثل الحاسوب الشخيص يف املنزل) إىل الحاسوب الخادوم (نظام الحاسوب
مل�زود خدم�ة اإلنرتنت مثال) طل�ب بحث؛ بعدها يقوم الحاس�وب الخادوم بالبحث على املعلومات ويعالجها ويرس�ل نتائجها إىل
الحاسوب العميل .ويستطيع وكيل الرباءة حينها تحرير املطلب التايل:
.1

طريقة لتوزيع الحلوى تتكون من:
إرسال طلب من الحاسوب العميل إىل الحاسوب الخادوم خاص بالحلوى موجود يف محل للحلوى؛
إرسال بيانات محل الحلوى من الحاسوب الخادوم إىل الحاسوب العميل؛
إظه�ار بيان�ات فيديو محل الحلوى عىل الحاس�وب العمي�ل ،حيث إن هذه البيانات تتي�ح تمثيال برصيا للمحل
لتمكني مستخدم الحاسوب العميل من إتاحة التعليمات لدراع أتوماتيكية توجد داخل محل الحلوى؛
إرسال بيانات محل الحلوى من الحاسوب العميل إىل الحاسوب الخادوم؛
تحوي�ل تعليمات الذراع األتوماتيكية إىل تعليمات مكنة ال�ذراع األوتوماتيكية األصلية يف محل الحلوى ،حيث إن
تعليمات مكنة الذراع األصلية تشري عىل الذراع األوتوماتيكية بملء كيس الحلوى؛
إرسال تعليمات شحن الحلوى من الحاسوب العميل إىل الحاسوب الخادوم؛ و
تحويل تعليمات الشحن إىل مكنة الذراع األوتوماتيكية األصلية حيث إن تعليمات مكنة الذراع األوتوماتيكية تشري
عىل الذراع األوتوماتيكية بوضع كيس الحلوى يف صندوق مفتوح وإغالقه قبل شحنه.

ويف حني أن املطلب املذكور أعاله يصف االخرتاع وصفا مناس�با ،إال أنه تس�هل مالحظة أنه يفتقر لوجهة نظر متناس�قة .ويضطلع
الحاسوب العميل ببعض الخطوات يف حني يضطلع الحاسوب الخادوم ببعض الخطوات األخرى .وهذا يعني أن الشخص املسؤول
عن الحاسوب العميل وكذا الشخص املسؤول عن الحاسوب الخادوم لم يتعديا مبارشة عىل املطلب .وغالبا ما يكون التعدي املبارش
رضوريا لتسجيل أي نوع من أنواع التعدي من قبيل املساعدة عىل التعدي ،أو التحريض عليه ،علما بأن الكثري من الواليات القضائية
يشرتط أن يكون كيان واحد مسؤوال عن التعدي املبارش .وكما ذكرنا أعاله ،ينبغي لوكيل الرباءة تحرير املطالبات باستخدام حنكة
كافية حتى ال يحتاج عميله إىل البحث عن أفضل محامي النزاعات من أجل رفع دعوى تعد عادية أو رصف مبالغ باهظة من أموال
عميله لتحديد الطريقة القانونية األنسب من أجل التصدي للتعدي.
وبغض النظر عن شواغل النزاعات ،يتعني عىل وكيل الرباءة أيضا تحرير مطالباته لكي يتيرس ترخيصها .ولنفرتض مثال أن رشكة
تعم�ل يف املج�ال التجاري املرتبط بمطلب محل الحلوى املذكور أعاله ت ُموِّن محل الحلوى واملكنة األتوماتيكية ،وت ُموِّن رشكة أخرى
الحاسوب الخادوم ،وثالثة تتيح برنامج الحاسوب العميل .ولنفرتض أيضا أنه يف حني أن محل الحلوى ورشكة الحاسوب الخادوم
يرتبطان بعالقات تجارية ،فإن رشكة الحاسوب العميل ال ترتبط بأي عقد مع أي من الطرفني حيث إن الحاسوب الخادوم مفتوح
عىل أي ش�خص له بطاقة ائتمان لتس�ديد تكاليف الخدمات .ويف هذه الحالة ،لن يجد أي من الطرفني أدنى حافز لطلب ترخيص
للمطل�ب أعلاه ألن كل طرف يعتق�د جازما أن له ما يكفي من املبررات القانونية لتجاوز أي تعد كونه ال يمارس س�وى جزء من
املطلب.
ولنفرتض اآلن أن وكيل الرباءات حرر أيضا مجموعتني أو أكثر من املطالبات  -تخص األوىل جزء العميل من النظام والثانية تخص
ج�زء الخ�ادوم من النظام ال غري( .ومع ذلك فمن األفضل بالنس�بة لوكيل الرباءة االحتفاظ باملطلب األصلي أعاله) .ويمكن تحرير
هذين املطلبني عىل النحو التايل:
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مطلب الحاسوب العميل
.2

طريقة لتوزيع الحلوى تتكون من:
استالم بيانات فيديو من الحاسوب العميل ملحل الحلوى؛
إظهار بيانات فيديو محل الحلوى عىل حاسوب العميل ،حيث إن هذه البيانات تتيح تمثيال برصيا للمحل لتمكني
مستخدم حاسوب العميل من إتاحة التعليمات لدراع أتوماتيكية توجد داخل محل الحلوى؛
إرسال تعليمات الذراع األتوماتيكي من الحاسوب العميل حيث إن تعليمات الذراع األوتوماتيكي تشري عىل الذراع
األوتوماتيكي يف محل الحلوى بملء الكيس بالحلوى؛ و
إرسال تعليمات الشحن من الحاسوب العميل حيث تشري تعليمات الشحن عىل الذراع األوتوماتيكي بوضع كيس
الحلوى يف صندوق مفتوح وإغالقه قبل شحنه.

مطلب الحاسوب الخادوم
.3

طريقة لتوزيع الحلوى تتكون من:
إرس�ال بيان�ات فيديو محل الحلوى من الحاس�وب الخادوم ،حيث إن هذه البيان�ات تتيح تمثيال برصيا للمحل
لتمكني مستخدم حاسوب العميل من إتاحة التعليمات لدراع أتوماتيكية توجد داخل محل الحلوى؛
استالم تعليمات الذراع األتوماتيكية من الحاسوب العميل إىل الحاسوب الخادوم؛
تحوي�ل تعليمات الذراع األتوماتيكية إىل تعليمات مكنة ال�ذراع األوتوماتيكية األصلية يف محل الحلوى ،حيث إن
تعليمات مكنة الذراع األصلية تشري عىل الذراع األوتوماتيكية بملء كيس الحلوى؛
استالم تعليمات الشحن من الحاسوب العميل إىل الحاسوب الخادوم؛ و
تحويل تعليمات الشحن إىل مكنة الذراع األوتوماتيكية األصلية حيث إن تعليمات مكنة الذراع األوتوماتيكية تشري
عىل الذراع األوتوماتيكية بوضع كيس الحلوى يف صندوق مفتوح وإغالقه قبل شحنه.

ويمكن مالحظة أن يف حني يشير املطلبان  2و  3إىل الحاس�وب الخادوم والحاس�وب العميل ،فإن رد الفعل يف كل مطلب تحولت
حرصي�ا إم�ا إىل العميل أو إىل الخادوم .ومن هنا ،يكون من الس�هل ترخيص املطل�ب  2أو تأكيده يف دعوى بالتعدي ضد مزود من
مزودي برامج الحاسوب العميل قياسا عىل ما يرد يف املطلب  ،1كما يسهل أكثر ترخيص املطلب  3أو تأكيده ضد مزود من مزودي
برامج الحاسوب الخادوم قياسا عىل املطلب .1
وكم�ا ناقش�نا أعاله ،يتطل�ب تحرير متطلبات الرباءة الكثري من عمليات االس�تعراض .ومن النادر أن يح�رر وكيل الرباءات مطلبه
تحريرا جيدا يف أول مرة ،ولو كان ذي تجربة طويلة يف هذا املجال .وما يتعلمه وكيل الرباءة املحنك هو إجراء الس�تعراض وتنقيح
مطالبات الرباءة التي ترتتب عنها مطالبات صلبة تعكس نطاق اخرتاع العميل بالكامل.

ميم .تضييق نطاق مطلب الرباءة خالل املتابعة
يمكن تضييق نطاق مطلب عىل النحو التايل )1 :زيادة عنارص جديدة )2 ،زيادة حدود عىل عنرص مذكور سابقا )3 ،تحديد عنارص
تعمل مع بعضها بعضا مذكورة سابقا( .تجدر اإلشارة إىل أن “العنارص” مجموعات فرعية من “الحدود” وهي تنطوي يف الغالب
عىل طبيعة فكرية عملية أكثر من كونها تمييزا قانونيا حقيقيا).
ويمكن تضييق مثال قلم الرصاص أعاله بزيادة عنرص آخر ،مثل غطاء لقلم الرصاص .وقد يكون تحرير املطلب عىل النحو التايل:
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.1

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بطرف قلم الرصاص؛
ومصباح مربوط بوسط قلم الرصاص؛
وغطاء يمكن تفكيكه مربوط بطرف قلم الرصاص؛

ويُضيِّ�ق العنرص اإلضايف ،أي الغطاء ،نط�اق املطلب .وبهذا ،لم يعد املطلب يقرأ من قلم الرصاص بمصباح وبممحاة فقط .ويجب
أن تكون هذه العنارص الثالثة موجودة يف الجهاز موضوع التعدي لكي يقرأ منه املطلب.
ويشرتط أغلب مكاتب الرباءات أن يُظهر وكيل الرباءة بوضوح التغيريات التي أجريت لتعديل املطلب .ومن ثم ،واستنادا إىل القواعد
املحلية بشأن الرباءات ،يمكن تقديم تعديل املطلب أعاله إىل مكتب الرباءة كما ييل:
.1

(معدل) جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بطرف قلم الرصاص؛[[و]]
مصباح مربوط بوسط قلم الرصاص؛
وغطاء يمكن تفكيكه مربوط بطرف قلم الرصاص.

وتشير عبارة “معدل” إىل تغيري يف املطلب ،يف حني تشير املعقوفات إىل العبارات املش�طوبة ،وتشري العبارات التي تحتها سطر إىل
عبارات أضيفت حديثا.
وعند تضييق مطلب بإضافة حد جديد ،ينبغي للحد الجديد أن يحدد إما عنرصا إضافيا أو عالقة بني عنارص .ويتعني أن يُدرج الحد
يف املواصفات ،إذ ال يجوز لوكيل الرباءة إنش�اء عالقات جديدة بني األجزاء التي لم يُكش�ف عنها يف املواصفات .وإضافة إىل ذلك ،ال
ينبغي لوكيل الرباءة إضافة حدود من ش�أنها تقليص عمق املطلب بش�كل كبري دون النظر أوال يف بدائل التعديالت املمكنة واإلشارة
على عميله بش�أن التأثري املحتمل ملثل ه�ذه التعديالت .وبطبيعة الحال ،من الرضوري أحيانا تعدي�ل املطالبات تعديال عميقا لكي
تصبح أهال للحماية.
ويمك�ن للمطلب الرئييس تجاوز التقنية الصناعية الس�ابقة يف كثري من األحي�ان دون إضافة حد جديد إىل املطلب ،وإنما من خالل
تحديد عنارص س�بق ذكرها  -أو بربط العنارص املذكورة س�ابقا بعضها بعضا مثل تعديل املطلب إلضافة أن “ألف يس�تلهم نتائج
باء” .وبالنسبة للمثال السابق ،يمكن تضييق نطاق املطلب أكثر بتحديد عنرص النور.

.1

جهاز يتكون من:
قلم رصاص؛
ممحاة مربوطة بطرف قلم الرصاص؛
مصباح مربوط بوسط قلم الرصاص حيث يخرج النور مبارشة يف طرف وقلم الرصاص يف الطرف اآلخر.

فهنا ،يحدد توجه النور العنرص أكثر.

نون .املواضيع املستبعدة من أهلية الرباءة
أغلب الواليات القضائية تس�تثني بعض املوضوعات من حماية الرباءات .والبعض اآلخر له قوائم اس�تثناءات أطول بكثري من غريه.
فالوالي�ات املتحدة مثال تس�تثني ع�ددا قليال من املوضوعات من قبي�ل النظريات العلمية .وبني الفينة واألخ�رى ،تُرفض مطالبات
وكيل الرباءة عىل أساس االستثناء من أهلية الحماية .ومع ذلك ،يمكن لوكيل الرباءة يف بعض األحيان الحصول عىل حماية لالخرتاع
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موضوع الرباءة وذلك بإعادة رسم مطالبات الرباءة ترد الشكل املقبول .وهذا مثال آخر حيث يتعني عىل وكيل الرباءة توخي الحذر
وإظهار براعته من أجل حماية اخرتاعات عميله القيمة.
وعلى س�بيل املثال ،ال تح�دد االتفاقية األوروبية بش�أن الرباءات ،املعاهدة التي أنش�أت املكتب األوروبي للبراءات ،ما تعنيه عبارة
“االختراع” لكنها تحتوي عىل قائمة غري ش�املة من األش�ياء التي ال تُعد اخرتاعات .واملواد ال�واردة يف هذه القائمة إما أنها مجردة
(اكتش�افات ،نظريات علمية وغريها) أو أنها مواد غري تقنية (اإلبداعات الفنية أو عروض املعلومات مثال) .وعىل عكس ذلك ،يتعني
أن يك�ون “االختراع” ذي طابع ملموس وتقن�ي .ويمكن أن يكون االخرتاع يف أي مجال من املج�االت التكنولوجية .ويويص املكتب
األوروبي للرباءات أيضا بأن:
()1

تمنح براءات أوروبية ألي اخرتاع قابل للتطبيق الصناعي تكون جديدة وتنطوي عىل نشاط ابتكاري.

()2

ال تعترب عىل الخصوص األمور التالية اخرتاعات:
( أ ) االكتشافات والنظريات العلمية واملناهج الرياضية؛
(ب) اإلبداعات الفنية؛
(ج) الخطط ،القواعد واملناهج ألداء النشاطات الذهنية ،واأللعاب ،واإلتجار ،وبرامج الحاسوب؛
(د) عروض املعلومات.

()3

تس�تثني أحكام الفقرة ( )2أهلية الحماية للموضوع أو النش�اطات املش�ار إليها يف ذلك الحكم فقط وإىل حدود
ارتباط طلب الرباءة األوروبية أو الرباءة األوروبية باملوضوع أو بالنشاطات كما هي.
[مالحظة :يف أوروبا ،تتمتع برامج الحاسوب بالحماية لكن ليس “كما هي” .ويعني هذا بكل بساطة
أن وكي�ل البراءة يحتاج لتعديل صيغ�ة مطلبه بعض الشيء .ومن املحتمل أن نجد ب�راءات أصدرها
املكتب األوروبي للرباءات بشأن جميع املواد الواردة ضمن ( )2أعاله ،لكن ال يطالب بها “كما هي”].

()4

مناهج معالجة الجس�م البرشي وجسم الحيوان بالعمليات الجراحية أو مناهج العالج والتشخيص املطبقة عىل
جسم اإلنسان والحيوان ال تعترب اخرتاعات قابلة للتطبيق الصناعي .وال تنطبق هذه املادة عىل املنتجات ،وخاصة
املواد واملركبات ،الستخدامها يف أي مناهج.

ويضع الكثري من الواليات القضائية ،كما ناقشنا أعاله ،حدودا عىل أنواع االخرتاعات األهل بالحماية .وتراعي بعض الواليات قضايا
“األخالق” عند تحديد ما إذا كان االخرتاع أهال للحماية .وأخريا ،ترتبط بعض املحظورات بأمور “الش�كل عىل حس�اب املضمون”.
وينبغ�ي لوكي�ل الرباءات أن يدرك أحيانا أنه يتعني عليه صياغة (أو إع�ادة صياغة) مطالباته بطريقة خاصة لتحايش رفض أهلية
الحماية  -عىل الرغم من أن االخرتاع و ُِصف يف آخر املطاف بصيغة غري مقبولة.
ويجد وكيل الرباءة نفسه أحيانا مضطرا لتوخي الحذر فيما يتعلق باخرتاعات التكنولوجيا األحيائية .وقد ينشأ بعض القضايا بشأن
هذه االخرتاعات وذلك ألن بعض اخرتاعات التكنولوجيا األحيائية يبدو اكتش�افات علمية غري أهل للحماية ،وألن البعض اآلخر يثري
شواغل أخالقية عند بعض الجمهور.
وتُع َّرف “االخرتاعات األحيائية” عادة بأنها اخرتاعات ترتبط بمنتج يتكون من أو يحتوي عىل مادة أحيائية ،أو عملية تنتج أو تحول
أن تس�تخدم مادة أحيائية .ويعني مصطلح “مادة أحيائية” أي مادة تحتوي عىل معلومات جينية قادرة عىل استنس�اخ نفس�ها أو
تُستنسخ حسب نظام أحيائي.
واخرتاع�ات التكنولوجي�ا األحيائي�ة أهل للحماية من حي�ث املبدأ وذلك بموجب االتفاقية األوروبية بش�أن البراءات .ففي الواليات
املتحدة ويف اليابان مثال .ال تستثنى االتفاقية األوروبية بشأن الرباءات اخرتاعات التكنولوجيا األحيائية إذا كانت ترتبط بإحدى املواد
املوجودة يف القائمة غري الكاملة التالية:
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()1

املادة األحيائية املعزولة عن محيطها الطبيعي أو صنعت حسب عملية تقنية حتى ولو أنها موجودة يف الطبيعة
سابقا( .ومن هنا ،يمكن اعتبار املادة األحيائية أهال للحماية حتى ولو أنها موجودة يف الطبيعة).
وعىل الرغم من أن الجس�م البرشي عرب مراحل تكونه ونموه املختلفة واكتشاف أحد عنارصه ،بما يف ذلك تسلسل
الجينات كليا أو جزئيا ،ال تشكل اخرتاعات أهل للرباءة ،كما أن عنرصا معزوال عن الجسم البرشي أو يصنع بحسب
عملية تقنية ،أي له قابلية للتطبيق الصناعي ،بما يف ذلك تسلسل الجينات كليا أو جزئيا ،من شأنه أيضا أن يشكل
اخرتاعا أهال للرباءة ،حتى ولو كانت بنية ذلك العنرص تشبه بنية عنرص طبيعي .وال يستثنى هذا العنرص مسبقا
من أهلية الحماية ألنه مثال نتيجة عمليات تقنية اس�تخدمت لتحديده وتصفيته وتصنيفه وإنتاجه خارج الجسم
البرشي ،وهذه تقنيات يستطيع اإلنسان لوحده ممارستها يف حني أن ال تستطيع الطبيعة تحقيقها بنفسها.
وينبغي إخضاع فحص طلب الرباءة أو طلب براءة بش�أن تسلسل الجينات الكيل أو الجزئي لنفس معايري أهلية
الرباءة كما هو الحال بالنس�بة لجميع املجاالت األخرى للتكنولوجيا .ويتعني كش�ف التطبيق الصناعي لتسلسل
الجينات الكيل أو الجزئي يف طلب الرباءة املودع.

()2

النباتات أو الحيوانات عندما ال ينحرص التحقيق التقني لالخرتاع يف نبات معني أو فصيلة حيوان معينة؛
إن االخرتاعات التي ترتبط بالنباتات أو الحيوانات أهل للرباءة برشط أال ينحرص االخرتاع تقنيا يف نبات واحد أو
فصيلة واحدة من الحيوانات .وال يستثنى املطلب الذي يخص أنواع نباتية معينة تكون مجتمعة من أهلية الرباءة
حتى ولو تضمن أنواعا مختلفة من النباتات.
وموض�وع مطلب يخص أن�واع النباتات وال يحددها ليس مطلبا لنوع أو أنواع م�ن النباتات .ويف غياب تعريف
محدد لنوع من النباتات يف مطلب منتج ،ال يكون موضوع االخرتاع املطالب به محدودا وال يخص نوعا أو أنواعا.

()3

عملي�ة ميكروبيولوجي�ة أو تقني�ة أخرى أو منتج بواس�طة هذه العملية غير نوع من النبات�ات أو فصيلة من
الحيوانات.
تعني “العملية امليكروبيولوجية” أي عملية تتضمن مادة ميكروبيولوجية أو تجرى عليها أو تنتج عنها.

ويف مج�ال االخرتاع�ات التكنولوجية األحيائية ،يتي�ح املكتب األوروبي للرباءات قائمة االس�تثناءات التالية .وه�ي قائمة توضيحية
غري كاملة تتيح ش�كال ملموس�ا ملفهوم “النظام العام” و “األخالق” يف هذا املجال التقني .وال تتبع جميع الواليات القضائية نفس
االس�تثناءات؛ ويتعني عىل وكيل الرباءة بالتايل اس�تيعاب القواعد ذات الصلة بالواليات القضائية التي يودع فيها طلب براءته .ففي
املكتب األوروبي للرباءات مثال ال تُمنح براءات اخرتاعات التكنولوجيا األحيائية ذات الصلة بـ:
()1

عمليات استنساخ البرش؛
وألغراض هذا االستثناء ،تُع َّرف عملية استنساخ البرش بأنها أي عملية ،بما يف ذلك تقنيات تقسيم الجنني ،يكون
هدفها إنشاء كائن برشي من نفس املعلومات النووية الجينية ككائن حي ثان أو كائن برشي ميت؛

()2

عمليات تحوير الخصائص الوراثية للكائنات البرشية؛

()3

استخدامات األجنة البرشية ألغراض صناعية أو تجارية؛
ال يؤثر اس�تثناء استخدامات األجنة البرشية ألغراض صناعية أو تجارية يف االخرتاعات العالجية أو التشخيصية
التي تطبق عىل الجنني البرشي وتعد مفيدة له.
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عمليات تحوير الخصائص الوراثية للحيوانات التي من شأنها أن تؤذيهم دون أن تكون يف ذلك منفعة لإلنسان
أو الحيوان ،وكذا الحيوانات التي تتولد عن هذه العمليات.

وتتضمن املنفعة الطبية الكبرية املشار إليها أعاله أي منفعة تتعلق بالبحث أو الوقاية أو التشخيص أو العالج .وإضافة إىل ذلك ،فإن
الجس�م البرشي يف مختلف مراحل تكونه وتطوره ،وكذا االكتش�اف البس�يط ألحد عنارصه ،بما يف ذلك التسلسل الكامل أو الجزئي
للجينات ال تش�كل اخرتاعات أهال للرباءة .وتحتوي مراحل تكون الجس�م البرشي وتطوره عىل خاليا جرثومية .وتستثنى أيضا من
أهلية الرباءة عمليات تصنيع مشبهات ( )chimerasمن الخاليا الجرثومية أو خاليا بويضة ( )totipotentبرشية أو حيوانية.
ويس�تثني املكتب األوروبي للرباءات من أهلية الرباءة أيضا“ :األنواع النباتي�ة والحيوانية أو العمليات البيولوجية إلنتاج النباتات أو
الحيوان�ات أساس�ا” .ومن ثم ،ال يمنح املكتب األوروبي للرباءات الرباءة إذا كان موض�وع املطلب يخص نوعا نباتيا معينا أو أنواعا
نباتية معينة .ومع ذلك ،تمُنح الرباءة إذا كان االخرتاع يرتبط بالنباتات أو الحيوانات ،وإذا كان التحقيق التقني لالخرتاع ال ينحرص
يف نبات معني أو فصيلة حيوان معينة.
ومن ثم ،ال تستثنى عملية املطلب الخاصة بنوع من النباتات (أو أنواع من النباتات) مسبقا من أهلية الرباءة ملجرد أنها نتاج يتكون
أو يمكن أن يتكون من نوع من أنواع النباتات .ويمنح بعض الواليات القضائية براءة األنواع النباتية الجديدة التي تنتج عن اخرتاع
التكنولوجي�ا األحيائي�ة .ويمكن مقارنة ذل�ك بما يرد يف “براءات النبات�ات” (الفصل  ،2الجزء الفرعي أل�ف(()2ج) الذي يناقش
متطلبات الواليات املتحدة لصنف خاص من الرباءات يخص “التكاثر النباتي الالجنيس”.
وعىل الرغم من الحظر العام أعاله ،تعترب عملية إنتاج النباتات أو الحيوانات أصال عملية بيولوجية ،أو عىل األقل هي كذلك بالنسبة
للمكت�ب األوروبي للرباءات إذا كان�ت العملية بالكامل ظاهرة طبيعية مثل التهجني أو االنتقاء .وتتيح هذه الحالة أمثلة حيث يمكن
لوكي�ل الرباءة إعادة صياغة مطالباته من أجل الحصول على حماية لرباءته .ولنأخذ بعض األمثلة عىل ذلك؛ يعترب املكتب األوروبي
للبراءات تهجين وتوليد الخيول من خالل اختي�ار تلك الحيوانات التي لها بعض الخصائص مثلا منتجات بيولوجية وال يمنحها
براءة جراء ذلك .وعىل املقابل ،فإن العملية التي ترمي إىل تحسني خصائص النبات أو الحيوان أو تحصيل نموه أو تعزيزه أو الحد
من�ه ،كما هو الحال بالنس�بة لطريقة تقليم األش�جار ،ال تعترب عملية بيولوجية ولو أنها تنطوي على عملية بيولوجية ،إذ أن روح
االختراع روح تقني�ة؛ وينطبق نفس األمر عىل منهجية تخص النباتات تتميز بتطبيق مادة منش�طة للنمو أو اإلش�عاع .وباملثل ،ال
تستثنى معالجة الرتبة بوسائل تقنية للحد من نمو النباتات أو تعزيزها من أهلية الرباءة.

سني .رشوط الطلبات الصناعية
تشترط بعض الواليات القضائية أن يكون للرباءة تطبيقا صناعيا .يف حني تأخذ بعض الواليات القضائية األخرى مثل يف الواليات
املتحدة برشط املنفعة ،ولو أنه يفرتض أن االخرتاعات األكثر أهال للرباءة لها بعض املنفعة .وكما ذكرنا عرب هذا الدليل ،يُعد مفهوما
املنفعة والتطبيق الصناعي مرتادفني لكنهما ليسا مثيلني .وتجرب الحاجة إىل “التطبيق الصناعي” من أجل الحصول عىل الرباءة بني
الفينة واألخرى وكيل الرباءة عىل إعادة صياغة مطالبات عميله ،وتغيري شكلها بغية الوفاء بمتطلب التطبيق الصناعي.
وعىل سبيل املثال ،ينص متطلب التطبيق الصناعي يف املكتب األوروبي للرباءات عىل أنه “يعترب االخرتاع ذي قابلية للتطبيق الصناعي
إذا كان من املمكن تصنيعه أو اس�تخدامه يف أي نوع من الصناعة بما يف ذلك الزراعة” .وينبغي فهم مصطلح “صناعة” يف معناه
الواسع الذي يتضمن أي نشاط عضيل له “خصيصة تقنية” ،أي نشاط ينتمي إىل تقنية مفيدة أو عملية تتميز عن التقنية الفنية .وال
ينطوي مصطلح “صناعة” بالرضورة عىل استخدام آلة أو إنتاج منتج ويمكن أن يتضمن مثال عملية استطارة الضباب أو تحويل
الطاقة من ش�كل إىل آخر .ومن بني األنواع األخرى من “االخرتاعات” التي يمكن أن تس�تثنى ،ثمة مواد أو عمليات يزعم أنها تعمل
بطريقة تخالف قوانني فيزيائية راسخة ،مثل آلة الحركة الدائمة.
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ويجع�ل متطلب “التطبيق الصناعي” املرتبط بربامج الحاس�وب هذه الربامج أقل أهال للبراءة يف أوروبا مقارنة بالواليات املتحدة
وبعض الواليات القضائية األخرى .وقد يحدد فاحص املكتب األوروبي للرباءات مثال أن اخرتاع برنامج حاسوب ال يتضمن “تطبيقا
صناعي�ا” .وال ينطب�ق هذا الرفض عىل جميع (أو حتى أغلب) اخرتاعات برامج الحاس�وب؛ ويف الكثري من الحاالت يس�تطيع وكيل
الرباءة تجاوز الرفض بمجرد مراجعة شكل متطلباته أو تقديم رشح لفاحص الطلب عن كيف أصبح االخرتاع ،كما يرد يف املطالبات
املراجعة ،يفي باالختبارات الخاصة بالتطبيق الصناعي.
وكما هو الحال بالنس�بة للمكت�ب األوروبي للرباءات وواليات قضائية كثرية ،فإن مناهج عالج الجس�م البرشي والحيواني بمناهج
الجراح�ة أو العالج أو التش�خيص التي تمارس عىل الجس�م البشري أو الحيواني ال تعترب اخرتاعات أه�ل للتطبيق الصناعي .وال
تنطبق هذه املادة عىل املنتجات ،وخاصة املواد أو املركبات ،الستخدامها يف أي من هذه املناهج .ومن ثم ،يمكن الحصول عىل الحماية
بالنسبة آلالت أو أجهزة الجراحة والعالج والتشخيص الستخدمها حسب هذا النهج .مالحظة :ال تأخذ الواليات املتحدة وبعض
الواليات القضائية األخرى بهذا االستثناء املعني.
ويمكن حماية براءة تصنيع األطراف الصناعية بالرغم من االس�تثناء العام الذي ينص عليه املكتب األوروبي للرباءات .فعىل س�بيل
الرجل أو منهج لتصنيع طرف صناعي أهال لحماية براءته .ويف الحالتني،
املثال ،يُعترب منهج تصنيع ضبان الحذاء لتصحيح وضع ِ
ال ينطوي أخذ رس�م أو قالب أو القطعة التي يثبت عليها الطرف الصناعي بكل وضوح عىل أي طبيعة جراحية وال يتطلب حضور
شخص مؤهل طبيا لتثبيته .وعالوة عىل ذلك ،فإن ضبان الحذاء وكذا الطرف الصناعي مصنوعان خارج الجسم البرشي .لكن منهج
تصنيع جهاز إضافة طرف صناعي خارج الجسم البرشي الذي يتطلب عملية جراحية من أجل أخذ املقاسات يستثنى من الحماية.
وعلى الرغم من االس�تثناء العام للمكتب األوروبي للرباءات املش�ار إليه أعلاه ،يمكن الحصول عىل حماية لبراءة منتجات جديدة
تستخدم هذه املناهج من املعالجة والتشخيص ،وال سيما املواد واملركبات .لكن املادة أو الرتكيبة التي تكون معروفة ال يمكن حماية
براءتها إال إذا لم تكش�ف يف الس�ابق عن منهج اس�تخدامها يف مناهج الجراحة أو العالج أو تشخيص الجسم البرشي أو الحيواني
(“االستخدام الطبي األول”) .وال يمكن حماية براءة نفس املادة أو الرتكيبة الحقا يف أي استخدام كان .وينبغي تحرير مطلب ملادة
أو تركيب�ة معروفة باس�تخدامها األول يف مناهج الجراحة أو العالج أو التش�خيص بحس�ب طلبات املكت�ب األوروبي للرباءات عىل
الشكل التايل:
“مادة أو تركيبة سين” تتبعها إشارة إىل االس�تخدام ،مثال “...الستخدامها كدواء”...“ ،عامل مضاد للبكترييا”
أو “...يعالج املرض شني”.
وعىل خالف ذلك ،تُحرص هذه األنواع من املطالبات يف املادة أو الرتكيبة عند تقديمها لالستخدام كمجموعة .وال تقبل مطالبات املنتج
سوى املنتجات الجديدة .ولكن هذا ال يعني أن ال داع ألن تفي مطالبات املنتج لالستخدام الطبي األول بمتطلبات أخرى تخص أهلية
الرباءة ،وال سيما ما يرتبط بالنشاط االبتكاري.
ويعترب املكتب األوروبي للرباءات املطلب الذي يكون يف صيغة “اس�تخدام مادة أو تركيبة سني لعالج املرض شني ”...مطلبا يرتبط
بمنه�ج معالجة يُس�تثنى تمام�ا من أهلية الرباءة ،وال يمكن بالتايل قبوله .وإذا كش�ف الطلب ألول مرة عن عدد من االس�تخدامات
الخاص�ة بالجراح�ة أو العالج أو التش�خيص ملادة أو تركيبة معروفة ،فيمكن قبول مطالبات مس�تقلة ع�ن كل مادة أو تركيبة يف
استخداماتها املختلفة إذا كان من املمكن حمايتها بطريقة أخرى.
أما يف بعض الواليات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات ،فيُس�مح باملطلب الذي يصاغ عىل نحو “يس�مح باس�تخدام مادة أو
تركيبة سين لتصنيع دواء يخص التطبيق العالجي شني” إما الستخدام أول أو تطبيق “الحق” (استخدام ثان أو أكثر) (استخدام
طبي ثان” من نوع املطلب من “النوع الس�ويرسي”) إذا كان الطلب جديدا وابتكاريا .وينطبق نفس األمر عىل املطالبات التي ترد
يف صيغة “منهج لتصنيع دواء للتطبيق العالجي عني ،يتميز باس�تخدام املادة سين” أو ما يعادل ذلك .ويف الحاالت التي يكش�ف
مودع الطلب أكثر من استخدام عالجي “الحق” واحد يف نفس الوقت ،تقبل املطالبات من النوع الوارد أعاله الخاصة باستخدامات
مختلف�ة يف تطبي�ق واحد لك�ن برشط أن تكون مفهوما ابتكاريا عام�ا .وفيما يتعلق بمنهج املطالبات من النوع املش�ار إليه أعاله،
فتج�در اإلش�ارة إىل أن التأثري الصيدالن�ي ال ينطوي بالرضورة عىل التطبيق العالجي .فعىل س�بيل املثال ،وكم�ا ورد أعاله يف هذا
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الدليل ،يُستثني العديد من الواليات القضائية املناهج التي تعالج الجسم البرشي من أهلية حماية االخرتاع .لكن بالنسبة للكثري من
االخرتاعات ،يمكن الحصول عىل حماية الرباءة بمجرد مراجعة املطالبات وتغيري صياغتها تغيريا طفيفا.
وينبغ�ي اعتبار مناهج االختبار عموما اخرتاعات قابلة للتطبيق الصناعي ،فذلك ما يقول به املكتب األوروبي للرباءات ،وهي بالتايل
أه�ل للحماي�ة إذا كان االختبار ينطبق عىل تحسين أو ضبط منتج أو جهاز أو عملية تكون هي بدوره�ا قابلة للتطبيق الصناعي.
ويس�مح عىل األخص بحماية براءة استخدام حيوانات االختبار ألغراض الصناعة ،مثل اختبار منتجات صناعية (مثل التأكد من أن
ليس ثمة مولدات الحمى أو حساسية) أو ظاهرة من الظواهر (مثل تحديد مدى تلوث املاء أو الهواء).
وعموما ،يشرتط املكتب األوروبي للرباءات أن تشري مواصفات طلب الرباءة ،حيثما لم تكن واضحة من ذاتها ،إىل املنهج الذي يسمح
باس�تغالل االخرتاع اس�تغالال صناعيا .وفيما يتعلق بالتسلس�ل الكامل أو الجزئي للجينات ،يأخذ هذا املتطلب العام ش�كال معينا،
بمعنى أنه يتعني كش�ف التطبيق الصناعي للتسلس�ل الكامل أو الجزئي للجينات يف طلب الرباءة .وال يعترب مجرد تراتب الحمض
النووي من دون إشارة إىل وظيفته اخرتاعا أهال للحماية .ويف الحاالت التي يستخدم فيها الرتاتب الجيني أو الرتاتب الجيني جزئي
إلنت�اج بروتين أو جزء من بروتني ،فإنه من الرضوري تحديد الربوتني أو جزء الربوتين قيد اإلنتاج وما هي الوظيفية التي يؤديها
هذا الربوتني .ويف املقابل ،عندما ال يس�تخدم تراتب النويدات لتصنيع الربوتني أو جزء من الربوتني ،يمكن اإلش�ارة إىل أن الوظيفة
تظهر نشاطا تراتبيا من نوع ما.

فاء“ .قراءة” من مطلب الرباءة
يمكن للمطلب أن “يقرأ من” تقنية صناعية س�ابقة أو منتج أو عملية .وتقرأ املطالبات من التقنية الصناعية الس�ابقة بغية تقييم
أهلية براءتها أو رشعيتها .وعند نشوب نزاع ،يجري قراءة املطالبات من املنتج موضع النزاع أو من عملية تقييم التعدي.
ولكي يقرأ املطلب من تقنية صناعية سابقة أو املنتج موضع النزاع ،يتعني وجود كل عنرص من عنارص املطلب يف التقنية الصناعية
السابقة أو املنتج موضع النزاع .ويقرأ أحد املطالبات من العنارص ألف وباء وجيم لتقنية صناعية سابقة تكشف عنارص ألف وباء
وجيم ودال .ويف هذه الحالة ،تتضمن التقنية الصناعية السابقة جميع عنارص املطلب ،أي ألف وباء وجيم.
وينبغ�ي لوكي�ل الرباءة أن يتأكد من أن مطلبا واحدا عىل األقل يف طلب الرباءة ،وربما جميع املطالبات ،يقرأ من تجس�يدات االخرتاع
الذي يصنعه العميل ويس�تخدمه ويبيعه .وإذا لم تقرأ املطالبات ،بني جملة أمور ،من تجس�يدات اخرتاع العميل ،فإن وكيل الرباءة
يكون قد أخطأ فهم االخرتاع .إضافة إىل ذلك ،وبعد أن تمنح الرباءة ،ال يمكن للعميل يف الواقع توظيف قوانني التس�جيل لإلعالن أن
منتجه محمي برباءة .واألدهى أن العميل ربما واجه صعوبات يف جمع دالئل عىل الرضر الذي ألحقه منافس برباءته ،عىل الرغم من
أنه قد يستطيع جمع إتاوات معقولة ،ولو أن الفرق بني اإلتاوات املعقولة واألرباح الضائعة قد يصل إىل مبالغ مالية هامة.

عني .املرافعة بشأن املطلب أمام املحاكم
لعل أكرب اختبار قد تخضع له مطالبات وكيل الرباءة يكون أمام املحاكم يف حال نش�وء نزاع بش�أنها ،وليس أمام فاحص الرباءات.
ففي النزاعات املرتبطة بالرباءات ،يكون تأويل املطالبات عادة أكثر العنارص حس�ما يف تحديد ما إذا تعرضت الرباءة لتعد ،أو أنها
صالحة قياس�ا عىل تقنية صناعية س�ابقة .وتس�مى عملية تأويل املطالبات “متابعة املطالبات” .ويُحدد نط�اق الحماية املمنوحة
للرباءة يف الغالب باملعنى الذي يأخذه بعض املصطلحات املعينة الوارد يف املطلب.
وما فتئت املحاكم ،خصوصا يف الواليات املتحدة ،تس�تعني باملعاجم أكثر فأكثر عند تفسير املطالبات .لكن محاكم الواليات املتحدة
تبدأ عادة بقراءة املطالبات ،وتعطيها معنى عاديا ،ثم تستعرض مواصفاتها وتتابع تاريخها لتتأكد إن كانت املطالبات تنطوي فعال
عىل معان مختلفة أو خاصة .وبالنسبة للعبارات التي ال تحمل معان خاصة ،تستخدم املحاكم غالبا معجما عاما لتحديد العبارات.

114

وعىل املقابل ،يمكن اس�تخدام املعاجم التقنية واملوس�وعات والدالئل إلنشاء املعاني الخاصة للمصطلحات يف حقل خاص من حقول
االخرتاع.
وتعط�ي املحكمة عادة مصطلح املطلب معناه العادي الكامل قياس�ا عىل اس�تيعابه من لدن ش�خص بمه�ارات صناعية عادية يف
حقل االخرتاع .فمثال ،إذا كان االخرتاع اخرتاعا كيميائيا وينبغي تحديد معنى “الش�كيل” ،فإن املحكمة تراعي من دون ش�ك املعنى
العادي لهذا املصطلح حس�ب ما يفهمه الكيميائي العادي .وباملثل ،إذا كان االخرتاع مرتبطا بربنامج حاس�وب وكان املصطلح الذي
تسعى املحكمة استجالءه هو “كاش” ( ،)cacheفقد تراعي املحكمة املعنى العادي لهذا املصطلح ،وحسبما يفهمه املربمج العادي
للربنامج الحاسوبي.
ومن املعروف أن العبارات املس�تخدمة يف املطالبات لها معان عديدة يف املعاجم .فبعض املعاني ال عالقة لها البتة بمطلب االخرتاع.
وإذا كان ملصطل�ح م�ن املصطلحات أكثر من معنى واحد ،ويف غي�اب أي من العنارص األخرى ،فقد تراعي املحكمة تأويل املصطلح
بمعناه العريف الوارد يف التقنية الصناعية الس�ابقة عوض معناه العادي .وقد تلجأ املحكمة عند تفسير املطالبات إىل فحص الدالئل
الجوهرية بدقة للتأكد من أن معنى املصطلح يتناس�ق تناس�قا جيدا مع اختيار العبارات التي اس�تخدمها وكيل الرباءة عند تحرير
مواصفات طلب الرباءة ومتابعتها .ويعني الدليل الجوهري البينة الخاصة بالرباءة .ومن بني أمثلة الدالئل الجوهرية يمكن اإلشارة
إىل الرباءة نفس�ها (املطالبات ،واملواصفات ،والرس�وم وغريها) أو ملف املتابعة أو تاريخ الرباءة .وبهذه الطريقة ،يتعني عىل وكيل
الرباءة دائما توخي الحذر الشديد بشأن ما يحرره يف طلب الرباءة وردوده عىل مكتب الرباءات خالل متابعة الرباءة.
وتتيح قوانني بعض الواليات القضائية حماية قانونية تتعدى النطاق الحريف للمصطلحات املستخدمة يف مطلب الرباءة .وتسمى هذه
الحماية اإلضافية “مبدأ التكافؤ” .وال يتيح هذا املبدأ بالرضورة نفس نطاق الحماية يف كل والية قضائية.
مثال:
ي�رد يف مطلب براءة أن “املس�مار” يثب�ت الطرف ألف إىل الطرف باء .بعدها يتعدى أحد املنافسين حرفيا عىل مطلب الرباءة حيث
يس�تخدم “لولبا” عوض املسمار لتثبيت الطرف ألف بالطرف باء .وبموجب مبدأ التكافؤ ،يمكن لصاحب الرباءة القول بأن اللولب
مرادف للمسمار دفاعا عن براءته .وإذا قبلت املحكمة بأقوال مالك الرباءة ،فإن تهمة التعدي تصبح ثابتة.
ويرى بعض البلدان أن األمر يعود بالكامل إىل صاحب االخرتاع عند تقديم مطالباته بشأن ما يراه اخرتاعا خاصا به وباحرتام مبدأ
التكافؤ .وعند اس�تعراض املثال أعاله ،س�يجد القضاة يف هذه البلدان إن كان بإمكان صاحب الرباءة بكل بساطة تحرير مطالباته
باستخدام مصطلح يحتوي عىل مسمار ولولب من قبيل “إبزيم معدني”.
ويف حني يرى بعض البلدان األخرى أنه من املس�تحيل أو يكاد اس�تخدام مصطلحات تص�ف بالكامل نطاق اخرتاع معقد واحرتام
مبدأ التكافؤ يف الوقت نفس�ه .ففي نظام واس�ع يأخذ بمبدأ التكافؤ ،يمكن لصاحب الرباءة القول بأن “غراء” مكافئ ملسمار خدمة
ألغراض اخرتاعه.
ومب�دأ التكاف�ؤ موضوع قانوني يف غاية التعقي�د إذ تتنوع رشوطه من بلد إىل آخر .وينبغي بالتايل لوكيل الرباءة أن يس�توعب هذا
املبدأ وأن يدرك ما تشرتطه املحاكم يف الواليات القضائية التي تعنى بطلبات براءته .ففي الكثري من الواليات القضائية مثال ،يمكن
استخدام مراسالت وكيل الرباءة خالل فرتة متابعة الرباءة إلغالق طلب مبدأ التكافؤ .فلو كان وكيل الرباءة يف املثال أعاله قد حرر يف
رده عىل إجراء إداري أن املسامري هي “الوحيدة” املستخدمة يف االخرتاع ،لكان من الصعب عىل مالك الرباءة القول الحقا بأن “غراء”
أو “لوالب” مكافئة ملسامري.
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املصطلحات األساسية الواردة يف الفصل السابع:
>> مجموعة املطلب >> ،وجهة نظر“ >> ،يقرأ من” >> ،متابعة املطلب.

اخترب نفسك:

.1

ملاذا ينبغي لوكيل الرباءة إعداد املطالبات أوال؟

.2

ارسد أمثلة عن كيف يمكن لوكيل الرباءة توسيع مطلب الرباءة.

.3

عند تحرير املطالبات ،ينبغي لوكيل الرباءة تحايش استخدام عبارات نسبية مثل “رسيع”“ ،بطيء”“ ،طويل القامة”
و”كامل” .صحيح أم خطأ؟

.4

يمكن لوكيل الرباءة تحديد عبارات الرباءة .صحيح أم خطأ؟

.5

ما أهمية اجتناب الحدود غري الرضورية عند تحرير املطالبات؟

.6

ارشح كيف يمكن للمطلب أن “يقرأ من” التقنية الصناعية السابقة.

.7

ما هي متابعة املطلب؟ ما هي وجهة النظر أو النقطة املرجعية يف متابعة املطلب؟

.8

ما أهمية أن يكون للمطلب وجهة نظر واحدة؟
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ثامنا .اسرتاتيجية الرباءة
لنفرتض أن مكتب براءات حكومي وافق عىل براءة وكيل الرباءات .ماذا يحدث بعد ذلك؟ ماذا يمكن الوكيل عمله برباءته؟ يف بعض
الح�االت النادرة قد تُحدث براءة واحدة ثورة وحدث س�بق إىل درجة أن مالكها يس�تطيع الس�يطرة عىل صناع�ة بحالها أو قطاع
صناعي طوال عمر براءته .لكن مثل هذا األمر نادرا ما يحدث.
وغالبا ما تكون األس�باب الش�ائعة وراء فش�ل براءة م�ن الرباءات يف ضعف مطالباته�ا وتوافقها مع تقنية صناعية س�ابقة .ففي
الواقع ،بعض الرباءات “املش�هورة” كادت أن تفش�ل يف تجاوز محنة الس�وق عىل عكس ما يعتقد كثريون .فتوماس إيديسون مثال
استلم براءات عديدة ترتبط باللمبات .لكن مخرتعا يحمل اسم جوزيف سوان حصل عىل أول براءة عن ملبة وبمرور السنني اضطر
إيديس�ون دفع إتاوات لس�وان للحصول عىل حق استخدام هذه الرباءة .ويجدر التذكري يف هذه النقطة أننا أرشنا يف الفصل األول أن
الرباءات ال تعطي مالكها حق تصنيع اخرتاعه لكن تعطيه باألحرى الحق يف منع الغري من تصنيع واستخدام وعرض اخرتاعه للبيع
أو بيعه دون ترخيص .ومن ثم ،اضطر إيديسون إىل الحصول عىل ترخيص من سوان الستخدام براءته.
وإليك هذه املالحظة :ثمة سوء فهم شائع بشأن الرباءات وهو أن مكتب الرباءات ينظر يف قضايا التعدي عند منح الرباءات .ويف واقع
األمر ،ال تنظر مكاتب الرباءات س�وى يف التقنية الصناعية الس�ابقة ذات الصلة بطلب الرباءة املعلق .وقد ينبغي لوكيل الرباءة تذكري
عمالئه بهذا األمر بني الفينة واألخرى.
وتصبح اسرتاتيجية الرباءة أكثر تعقيدا وربحية بتزايد عدد الرباءات يف محفظة العميل .فامتالك براءة واحدة ال يحمل نفس الوزن
واملرونة اللذين توفرهما محفظة بمئات الرباءات.
لنتصور مثال أن الرشكة ألف تملك براءة واحدة سين ترتبط باملنتج شين .فإذا كانت الرباءة سين قد حررت بطريقة جيدة ،فإنها
س�وف تغطي العديد من تجس�يدات املنتج شني وكذا العديد من الس�مات/املكونات األساسية ملنتج شني ،بما يف ذلك االنتفاع بهذه
الس�مات واملكون�ات يف منتجات مختلفة أو منتجات غري موصولة .ولنفرتض مثال أن املنتج شين مفي�د للغاية لكنه ليس األول من
نوعه ،حيث إن املنتج شني ليس أول سيارة أو هاتف أو حاسوب مثال .فإن كان الحال كذلك ،فإن املنافس باء يستطيع تصنيع منتج
يش�به غاية الش�به املنتج شني دون أن يتعدى عىل الرباءة سين .وبعبارة أخرى ،يستطيع املنافس باء أن “يستلهم تصميم” الرباءة
سني لتصنيع املنتج شني( .مالحظة :ال يعني هذا أن التصميم املستلهم للمنافس باء سيلقى رواجا تجاريا).
ولنتص�ور اآلن أن الرشك�ة ألف لها عرش براءات تتصل باملنتج شين والرباءة سين .عندها يمكن للبراءات األخرى أن تتيح تغطية
لسمات ومكونات إضافية يف املنتج شني تتجاوز تلك التي تغطيها الرباءة سني .وإضافة إىل ذلك ،تتيح الرباءات األخرى التي تملكها
الرشكة ألف تغطية تتصل باستخدام املنتج سني ،واملحيط التجاري املتصل باملنتج شني وبدائله األخرى وما شابهها .عندها يصعب
عىل املنافس باء أن يس�تلهم تصميمه ملحفظة براءات الرشكة ألف لتصنيع املنتج شين من دون تعد .ويف الحقيقة ،تصبح التكاليف
املرتبطة بدراسة محفظة براءات الرشكة ألف دراسة مستوفية الستيعاب مطالبات الرشكة ألف باهظة للغاية ويستحيل عىل الكثري
من املنافسني الوفاء بها.
وملا كانت محفظة الرشكة ألف تنمو باضطراد ،فإن حجمها سينمو نموا كبريا بما يكفي لتجرب منافسيها عىل طلب ترخيص بإتاوات
لرباءاتها أو تخرجهم من الس�وق باملرة ،وذلك برفع دعاوى ضدهم بتهمة التعدي عىل براءاتها .ويف حالة كان ملنافيس الرشكة ألف
محفظ�ات براءات ضخمة أيضا ،فإنه يمكن للرشكة ألف ومنافس�يها تبادل ترخي�ص براءاتها مع بعضها بعضا .ويمكن أن يكون
تبادل الرباءات هذا مجانا أو مقابل إتاوات بحس�ب الرباءات وس�وق املنافس�ة .ويس�مح تبادل الرشكة ألف لرباءاتها مع منافسيها
بتصنيع منتجاتها من دون الخوف من أن يرفع أحد منافس�يها الرئيس�يني دعوى ضدها .وبطبيعة الحال ،تس�تطيع الرشكة ألف
استخدام محفظة براءاتها ضد منافس جديد يدخل السوق ،وليست له براءات ذات الصلة.
وكم�ا ذكرن�ا أعاله ،فمن املمكن أن تتيح براءات الرشكة ألف تغطية للس�مات/املكونات للمنتج شين حت�ى عندما ال تكون أجزاء
مس�تخدمة في�ه .ويمكن أن تنش�أ هذه الحالة عندما تكون س�مة خاصة أو مك�ون خاص جدي للغاية فطل�ب صاحبه أال تقترص
حمايته عىل نطاق املنتج شين .وإضافة إىل اس�تخدام الرشكة ألف لرباءاتها ضد منافس�يها ،يمكنها أيضا استخدامها ضد أطراف
أخرى تصنع منتجات تتضمن س�مات أو مكونات تحميها براءات الرشكة .ومن ش�أن ترخيص الرشكة ألف لرباءاتها خارج “مجال
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ألف .الرباءات الهجومية تصديا للمنافسني
يمكن ملالك الرباءة توظيف براءاته مبارشة ضد جميع منافسيه املتعدين .فالرباءة ال تمنح مالكها عادة أي حق لتصنيع ،أو استخدام
أو بيع االخرتاع املحمي .ففي واقع األمر ،يمكن الحصول عىل براءة الخرتاع ال يمكن تصنيعه أو استخدامه أو بيعه بسبب تعديه عىل
براءة غريه ،أو دون موافقة وكالة تنظيمية حكومية .ولحسن الحظ ،ال تتعدى براءة عىل أخرى.
وغالب�ا ما يدر بيع منتج عىل صاحب�ه أرباحا تفوق ما قد يتقاضاه عن ترخيص ملكيته الفكرية التي تعد رضورية لتصنيع املنتج.
والكثير م�ن مالكي الرباءات الذي�ن يصنعون منتجاتهم يوظفون يف الوقت نفس�ه براءاتهم إلجبار منافس�يهم عىل انتهاج تصميم
مستلهم ال يضاهي براءاتهم (أمال يف أن يصنعوا منتجا من نوع أسوأ) أو ترخيص براءاتهم.
ويتبع بعض الرشكات سياسة تخصيص إتاوات براءاتها لدوائر البحوث داخلها .وهذا أمر معقول ألن دائرة البحوث والتطوير ربما
هي التي أنشأت االخرتاع الذي ترتبت عنه الرباءة املستخدمة لتوليد اإلتاوات  -ومن خالل ضخ الرشكة هذه األموال “اإلضافية” التي
جنتها من ترخيص براءتها يف هذه الدائرة ،فهي تعزز بذلك حظوظها البتكار منتجات وخدمات جديدة.
وعندما ال تأ ُل الرشكة جهدًا يف ترخيص براءاتها ملنافس�يها ،فإنها تعمد بذلك إىل حرمانهم من أموال كانوا س�يوظفونها يف برامج
دوائره�م الخاصة بالبحوث والتطوير .وتس�مى هذه الحالة ع�ادة “الدوالران املتأرجحان” بمعن�ى أن كل دوالر يدفعه منافس يف
حس�اب الرشكة هو يف الواقع دوالر يخرسه املنافس ،ودوالر زيادة يف حس�اب برامج مالك الرباءة  -األمر الذي ينش�أ عنه ما يس�مى
فرق الدوالرين بني الرشكتني ،أي املرخِ صة واملرخص لها.
وال ينبغ�ي أب�دا ملال�ك الرباءة الذي يعتمد استراتيجية هجومية أن يغفل طبيعة التعدي التي يس�عى إىل درئه�ا .فقد تثبت يف حق
املتعدي تهمة التعدي ،أو املس�اعدة عىل التعدي ،أو التحريض عىل التعدي .ويمكن أن تتنوع أيضا طبيعة األرضار اس�تنادا إىل نوع
التكنولوجيا املس�تخدمة يف التعدي .فاملتعدون املبارشون ال يحدثون بالرضورة أرضارا أكرب من تلك التي يحدثها املس�اعدون عىل
التع�دي .وتعترف قوانني الرباءة يف بعض البلدان بالتعدي ضم�ن ما يعرف بمبدأ التكافؤ .ومن هنا ،ف�إن املتعدي الذي ال يتعدى
مبارشة عىل مطلب براءة يُعترب عىل الرغم من ذلك متعد بموجب استخدامه عنرص شبيه إىل حد كبري ما استُخدم بطريقة متشابهة.

ملحوظة مفيدة:

استخدامها” أن يدر عليها أرباحا ال بأس بها .وتتطلب تكاليف ترخيص الرشكة ألف براءاتها يف مجاالت استخدام جديدة االستعانة
بخدم�ات املحامني أو املرخصني التنفيذيني لفرتات قصرية ،وقد تنش�أ أحيانا نزاعات بش�أنها .وقد تتردد الرشكة ألف أيضا برفع
دعوى ضد أطراف ثالثة خوفا من أن تعلن الرباءة
غري صالحة (إبط�ال الرباءة مثال)؛ وعندما تصبح
م�ن غري املج�دي يف أي حملة ترخيص البراءات التص�دي ألكرب الالعبني
البراءة باطلة ،ل�ن يكون يف مق�دور الرشكة ألف
يف أي قط�اع صناع�ي .فحمالت الرتخيص تتوافر له�ا فرص النجاح أكثر
تنفيذها ضد أي كان ،بمن يف ذلك منافسوها.
عندما يجري التصدي للمنافسين الصغار واملتوس�طني يف قطاع صناعي
من القطاعات ،وعندما يكون الهدف األخري هو العمل عىل تراكم الزخم من
وتقييم الرباءة موضوع معقد يتصل باسرتاتيجية
أجل التصدي للمنافسني الكبار الحقا.
الرباءات .وال يتس�ع هذا الدليل ملناقشة مستفيضة
للحديث ع�ن تقييم الرباءات .لك�ن يمكن للدارس
أن يستفيد مما يس�مى مجازا «امللكية العقارية».
فامللكية الفكرية تشبه إىل حد كبري امللكية العقارية .وتقنية التقنية الصناعية السابقة مرادفة لألرايض العامة (التقنية الصناعية غري
املحمية) واألرايض التي يطالب بها اآلخرون (الرباءات املمنوحة التي ال تزال نافذة) .والجملة الراس�خة يف قطاع املمتلكات العقارية
ه�ي «اإليجار ،ثم اإليجار ،ثم اإليجار» تنطبق عىل حد س�واء عىل الرباءات .والرباءة التي تُعن�ى مطالباتها باخرتاع معترب أكثر قيمة
من الرباءة التي ترتبط مطالباتها بنطاق أقل ربحية .وتش�به الرباءة كونها صكا قانونيا يدقق يف مدى نوعية بنية املنزل  -فالرباءة
التي تُعنى باخرتاع معترب قد تكون باطلة إن كانت قد بُنيت بش�كل غري س�ليم .وتشبه التعويضات القانونية املرتبطة بالتعدي عىل
الرباءات تلك املرتبطة بالتعدي عىل امللكية العقارية لطرف ثالث.
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والتحليل بموجب مبدأ التكافؤ أمر معقد بعض اليشء؛ ومع ذلك ،فإن أحد عنارصه األساس�ية يدور حول ما إذا كان تاريخ متابعة
البراءة يتضمن بيانات تشير نوعا م�ا إىل أن مالك الرباءة تخىل عن تغطية مطلبه لفائدة عنرص ش�بيه خالل متابعة الرباءة .وبهذا
تظهر رضورة تحرير الردود عىل اإلجراءات اإلدارية بدقة وإيجاز.

باء .الحماية الدفاعية لدرء عمليات التعدي
توصف الرباءات بأنها “سيوف” وليست “دروعا” ،بمعنى أن الرباءة ال تمنح مالكها حق تصنيع منتج محمي برباءة .فالرباءة تمنح
حقا سالبا يسمح ملالكه بتحديد من ال يحق له تصنيع االخرتاع املحمي برباءته .كما أن الرباءة ال تحمي مالكها أو تكاد من أن تصنيع
منتج محمي لن يعتدي عىل براءة أخرى يملكها طرف آخر .ومع ذلك ،تكون الرباءات أحيانا دروعا فعالة ضد املنافسين وتجربهم
عىل عدم رفع دعوى بتهمة التعدي خوفا من أن ترفع دعوى مضادة ضدهم بتهمة التعدي عىل الرباءة .وعند دفاع املتهم عن نفس�ه
ض�د دع�اوى التعدي عىل الرباءة ،فمن غري املجدي الق�ول بأنه يملك براءة وأن منتجاته تقع ضمن نف�س نطاق الحماية املمنوحة،
ما لم تكن براءته مختلفة بش�كل كبري عن براءة املدعي إىل درجة أن مس�ؤوال لتقيص الحقائق القانونية (القايض أو املحلفني مثال)
يس�تطيع اس�تجالء هذه االختالفات بني الرباءتني بكل سهولة .ومع ذلك ،ففي هذه الحاالت يستطيع املتهم أن يرشح بسهولة أنه لم
يتعد عىل الرباءة موضوع املقاضاة.
كما يمكن يف حاالت أخرى أن تتيح براءة أو مجموعة براءات مالكها درعا واقيا ضد منافسيه .ولنفرتض أن الرشكة ألف تملك 5000
براءة ترتبط بمنتج سني ،ولنفرتض أن كل واحد من املنافسني الثالثة األشد قوة يملك  1500براءة .ويستطيع منافسو الرشكة ألف
رفع دعوى ضدها لتحقيق هدف تجاري معني ،لكن من املحتمل جدا أن يتواروا عن ذلك لخوفهم من أن الرشكة ألف سرتفع بدورها
دعوى تعد مضادة ضدهم مستعينة يف ذلك بمحفظتها األكرب من الرباءات .وتتوقف بالتأكيد مسألة ما إذا كانت رشكة ما ستستفيد
من ملكيتها لعدد أكرب من الرباءات إىل حد ما يف القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه ،ومن مميزاتها التقنية واسرتاتيجيتها التجارية.
وال تقتني الرشكات عادة براءات دون هدف تجاري محدد.
ففي الكثري من الصناعات حيث تملك الرشكات الرائدة عددا كبريا من الرباءات ،يُالحظ عادة أن هؤالء املتنافسني يعمدون إىل ترخيص
محفظ�ة الرباءات يف ما بينهم .وقد يكون تبادل الرتاخيص هذا عىل ش�كل إت�اوات أو مجانيا بالكامل .وإضافة إىل ذلك ،قد يتضمن
تبادل الرباءات حدودا هامة مثل حدود االس�تخدام التي قد تس�مح مع ذلك باس�تخدامها خارج مجالها يف حال اندالع نزاع بشأنها.
ولنفرتض مثال أن الرشكة ألف ومنافسيها الرئيسيني تبادلوا محفظات براءاتهم بموجب ترخيص دون إتاوات يتصل بتصنيع املنتج
سين واس�تخدامه .ولهذا ال تس�تطيع الرشكة ألف رفع دعوى ضد منافس�يها بدعوى التعدي عىل النشاطات املتعلقة باملنتج سني،
لكن إذا ما أنتج أحد املنافسين منتجا جديدا ،لنقل منتج عني ،فعندها يجوز للرشكة ألف رفع دعوى ضد منافس�ها بتهمة التعدي
تتعلق باملنتج عني .ويف واقع األمر ،ويف حال كانت براءات الرشكة ألف قوية ،وكان املنتج عني يدر أرباحا ،يمكن حينها للرشكة ألف
استخدام براءاتها إلجبار منافسها عىل وقف تصنيع املنتج عني واالنتفاع به ،وتبدأ يف تصنيع منتج عني الخاص بها .وبهذا تستطيع
الرشكة ألف استخدام براءاتها ملنع منافسها من دخول السوق .كما يمكن للرشكة ألف منح ترخيص مقابل إتاوات ألحد منافسيها
لتصنيع املنتج عني واس�تخدامه ،وتحدد الرشكة ألف معدل اإلتاوات يف مبلغ يعادل ما كانت س�تجنيه من أرباح خاصة بها إن هي
قامت بتصنيع املنتج عني وباعته؛ تسعة يف املائة عىل سبيل املثال من إجمايل عائدات مبيعات املنافس مقابل ترخيص املنتج عني.
ويس�تطيع مالك الرباءة اس�تخدام الكثري من األدوات ضمن جهوده الرامية إىل تحديد أفضل الس�بل لالنتفاع برباءاته .ومن املحتمل
أن يحتاج لصياغة س�يناريوهات اقتصادية متنوعة قبل تقرير كيف يس�تغل براءاته .ولعل مصفوفة بس�يطة تساعده يف مثل هذه
الحاالت .ويمكن للرشكة مثال أن تضع قائمة ملنتجاتها وتقرر عىل أس�اس كل منتج عىل حدة كيف تس�تغل امللكية الفكرية املرتبطة
بكل واحد منها .وبالنس�بة لبعض املنتجات ،يمكن أن تقرر الرشكة اس�تخدام الرباءات املعنية بطريقة دفاعية رصف لسد الطريق
أمام منافس�يها ،يف حني ترى أن من األفضل اعتماد استراتيجية ترخيص بالنسبة للمنتجات األخرى .وعىل مستوى أعىل ،تستطيع
الرشك�ة تقدي�ر احتمال نجاح كل خيار ،وكذا احتم�ال قبول كبار مديري الرشكة باتباع هذا الخي�ار أو ذاك .ويمكن بعدها تحليل
الخيار الذي حظي بأعىل درجة للوصول إىل اسرتاتيجية ترى الرشكة أنها األفضل بالنسبة ملنتجها وملكيتها الفكرية .وهذا التحليل
سيتطلب ال محالة تحليال ملواطن القوة والضعف يف الرباءات املعنية وكذا قيم األسواق نسبيا .ويف آخر املطاف ،تركز محفظة الرباءات
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املتطورة عىل نش�اطات الرشكة األساسية ،وتحمي عىل األخص سماتها ووظائفها التي تعلو عىل أي منتج معني تتيحه الرشكة .كما
أن محفظة براءات متطورة تنشئ يف الغالب حواجز عىل طريق دخول املنافسني املحتملني السوق أو تحقيق نجاح فيها.

جيم .تقنيات التصاميم ا ُملستلهمة
كما ذكرنا أعاله ،ينطوي التصميم املستلهم لرباءة أو أكثر عىل تحديد نطاق املطلب الوارد يف الرباءة .فالتصميم املستلهم يتطلب عادة
اس�تعراضا ملواصف�ات الرباءة ،والتقنية الصناعية الس�ابقة املنصوص عليها واملطبقة خالل املتابعة ،وك�ذا التحليل الدقيق لتاريخ
طلب الرباءة ملعرفة إن كان مودع الطلب قد كشف أي يشء يرض بمصالحه بشأن االخرتاع خالل املتابعة (مثل “هذا االخرتاع ينتمي
إىل فئة سوط العربة املحسن وال يشء آخر إطالقا!”).
ويمك�ن للمحام�ي الذي يضطلع بتحليل التصميم املس�تلهم تحديد املعان�ي الدقيقة للمصطلحات املس�تخدمة يف مطالبات الرباءة
بتطبي�ق قوانين تخص متابعة مطلب البراءة ،أو تأويله يف والية قضائية م�ن الواليات .ويتعني مراع�اة أن املطالبات تُحدد نطاق
الحماي�ة .وتختلف القواعد الت�ي تُحدد نطاق املطلب من والية قضائية إىل أخرى .ففي الكثري م�ن الواليات القضائية ،تؤول حدود
املطلب يف البداية يف “املعنى العادي” للمصطلحات الواردة ،لكن يمكن تأويلها بعض اليشء يف ضوء استخدامها يف مواصفات الرباءة
ومتابعة تاريخها .وإذا استخدم مطلب الوسيلة زائد الوظيفة ،فينبغي عندها للمحامي مراعاة كيف يمكن لهذه املطالبات أن تؤول
يف والية قضائية.
ومن املحتمل جدا أن يعد املحامي مذكرة تحليلية يف شكل “رأي” .ويف بعض الحاالت ،يكون الرأي قصريا بعض اليشء ،ويف حاالت
أخ�رى ،يأت�ي الرأي بتفاصيل عريضة .ويمكن أن تس�اعد “مذكرات الرأي” يف الواليات القضائي�ة التي تعرتف بنوع من “التعدي
العمد” .وينشأ التعدي العمد عندما يكون املتعدي عىل علم برباءة طرف آخر ويتعدى عليها عمدا ،أو عندما ال يبذل املتعدي أي جهد
لتحدي�د م�ا إذا كان يتعدى عىل الرباءة .ث�م إن الحصول عىل رأي بعدم التعدي أو البطالن من مح�ام محايد قد يتيح للمدعى عليه
فرص�ة التعدي “العمد” يف الكثري م�ن الواليات القضائية التي تأخذ بالتعدي العمد .وتك�ون األرضار املتصلة بالتعدي العمد عادة
أضع�اف األرضار املتعددة أو املبارشة بس�بب التعدي عىل الرباءة .ومن ش�أن الحصول عىل رأي بع�دم التعدي أو البطالن مفيدا يف
والية قضائية ال تعرتف بالتعدي العمد -بما أن الرشكة تستهدي بهذه اآلراء عىل أساس السؤال العام الرامي إىل معرفة ما إذا كانت
قد تعدت بالفعل إىل براءة أحد املنافسني.
وال يس�مح ل�وكالء الرباءات بإع�داد اآلراء يف الكثري من الواليات القضائية يف بلد مثل الواليات املتح�دة .فهذه اآلراء يحررها املحامي
ع�ادة ،وغالب�ا ما يك�ون محامي براءات .والعديد من مكات�ب املحاماة واملحامني ال يحررون هذه اآلراء بس�بب ما تنطوي عليه من
مطالبات مكلفة بسوء الترصف يف حال تبني الحقا أن الرأي لم يكن محررا كما يجب( .ال ينبغي إغفال أنه لن تكون ثمة الحاجة أبدا
للرأي عند اندالع نزاع إذا كان العميل عىل يقني أنه لم يتعد عىل الرباءة) .ومن ثم ،فإن اس�تنتاجات الرأي تكون دائما غري صحيحة
عندما تكون الحاجة ماسة إليها يف املحكمة ،وحني يتعني عىل هذه املحكمة أن تقرر ما إذا كان الرأي قد حرر كما يجب) .وبطبيعة
الح�ال ،لن يحرر محام رأيا لعميل�ه إذا رأى املحامي أن عميله يتعدى بالفعل عىل براءة صالحة .ففي هذه الحاالت ،يُعرب املحامي
عادة عن قلقه بوس�يلة غري دائمة (ش�فهيا مثال) وغري مكتوبة .وملا كان لوكيل الرباءة عادة معرفة عميقة بتكنولوجيا معينة ،فإنه
يستطيع مساعدة املحامي عىل إعداد الرأي.
وع�ادة ما تحتفظ اآلراء االستش�ارية بني املحامي وعميل�ه بالرسية يف الكثري من البلدان .وغالبا ما يس�عى املدعي إىل الحصول عىل
إذن خاص من املحكمة إلجبار املدعى عليه تقديم رأي .وطبقا لذلك ،كلما كان للرشكة رأيا أعده مستش�اروها ،فينبغي لألش�خاص
املعنيني بهذا األمر يف الرشكة فرض رسية تامة عىل الرأي ،وعدم تقاسمه مع أي كان عدا رؤساءهم التنفيذيني الرئيسيني ،وذلك عىل
أس�اس مبدأ الحاجة للمعرفة .وإضافة إىل ذلك ،ال ينبغي إتاحة الرأي لعمالء الرشكة .وتجدر اإلش�ارة إىل أنه قد ترتتب عن االعتماد
على رأي املستش�ارين رفع العمل بمبدأ امتياز املحامي/العميل ،وذلك بالنس�بة لجميع اآلراء املتعلق�ة بموضوع الرأي .ويف بعض
الحاالت ،يمكن للرشكة أن تتقاس�م آراءها مع أطراف أخرى ،وذلك باس�تخدام وس�يلة تسمى «اتفاق املصلحة املشرتكة» أو «اتفاق
الدفاع املشرتك» .ويخرج إعداد هذه االتفاقات عن نطاق هذا الدليل.
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املصطلحات األساسية الواردة يف هذا الفصل:
>> تصميم مستلهم >> ،تعد >> ،براءة مانعة

اخترب نفسك:

.1

ينظر مكتب الرباءات يف قضايا التعدي عند منح الرباءات .صحيح أم خطأ؟

.2

ما هي الرباءات الهجومية تصديا للمنافسني؟

.3

تعطي الرباءة مالكها حق تصنيع اخرتاعه .صحيح أم خطأ؟

.4

ارشح كيف يمكن للرباءة أن تكون بالفعل”درعا”.

.5

ماذا نعني باملصطلح “تصميم مستلهم” عندما نتحدث عن الرباءات؟
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تاسعا .تنظيم الفريق التقني وتثقيفه وتحفيزه
م�ن املحتم�ل جدا أن يختلف جميع عمالء وكيل الرباءة عن بعضهم بعض�ا .فبعضهم يطلب الحصول عىل طلب براءة أو براءتني يف
حني أن اآلخرين يسعون إىل إنشاء أهلية الرباءة كربنامج جار وعادي .وينبغي أن يكون وكيل الرباءة مستعدا دائما لتثقيف عمالئه
بشأن فوائد الحصول عىل براءات ،ويساعدهم عىل تطوير “ثقافة الرباءة”.
وبعد ترسيخ ثقافة الرباءة داخل منظمة أو رشكة ،يراعي الباحثون واملهندسون واملديرون الرباءات وحقوق امللكية الفكرية األخرى
يف عملية اتخاذ الرشكة قراراتها .ولن تكون امللكية الفكرية مبتغى “عابرا” بل تصبح جزءا عاديا ضمن عملياتها التجارية.
ومن املحتمل جدا أن يس�عى وكيل الرباءة إىل تحديد بعض األعضاء األساس�يني يف منظمة عميله .فباإلضافة إىل تعرف وكيل الرباءة
عىل صناع القرارات األساسيني ،ينبغي له أيضا التعرف عىل “الحرس” التقني يف املنظمة .فالحرس التقني يف املنظمة هم املسؤولون
الذي�ن يكون�ون عىل دراية عالي�ة باعتماد تكنولوجي�ات جديدة يف الرشكة .وم�ن املحتمل جدا أنهم مخرتعون أساس�يون ملنتجات
وخدمات جديدة وهم عادة من يتحدث إليهم الباحثون واملهندسون اآلخرون ،ويناقشوهم ويتدارسون معهم أفكارهم الجديدة.
ويس�تطيع وكيل الرباءة مس�اعدة عمالئه عىل إنش�اء برنامج بنية تحتية لرباءة داخلية .وتتضمن املكونات األساس�ية لهذه البنية
التحتي�ة “لجنة اس�تعراض الرباءات” ترشف على تطوير محفظة براءات املنظم�ة .ومن بني املكونات األساس�ية األخرى برنامج
تحفيزي لتشجيع املخرتعني عىل الكشف عن اخرتاعاتهم إىل وكالء الرباءات.
ويستطيع وكيل الرباءة أيضا مساعدة عمالئه عىل تطوير إجراءاتهم الداخلية لتداول الوثائق املتعلقة بالرباءات من قبيل استمارات
كشف االخرتاع ،وطلبات الرباءة ،ومجموعات التقنية الصناعية السابقة ،والرباءات الصادرة .ويستطيع وكيل الرباءة مساعدة عمالئه
عىل إنش�اء نظام ملتابعة الرباءات واإلجراءات لكي ال تذهب التواريخ واملواعيد الحاسمة سدى .ويسعى أيضا إىل إنشاء نظام متابعة
خ�اص بملفاته .ونظام املتابعة أساس�ا برنام�ج جدول زمني يتيح معلومات بش�أن الرباءات من قبيل متى يتعين إيداع الرد عىل
إجراءات املكتب ،ومتى يتعني اتخاذ قرارات بشأن اإليداعات يف الخارج ،ومتى يتعني تسديد الرسوم السنوية وغري ذلك.
وينبغي لوكيل الرباءة عموما عدم إنشاء اخرتاعات لعمالئه ألن يف ذلك نزاع مصالح .لكن يمكنه مع ذلك بالتأكيد مساعدة عمالئه عىل
إنش�اء مناخ يسمح بازدهار إنش�اء االخرتاعات .وتنطوي أجزاء هامة من هذه املهمة عىل تثقيف وتحفيز مخرتعي عميله املحتملني
عىل أن يكونوا “مدافعني عن الرباءة” ،والتأكد من أن العميل يتوافر عىل البنية التحتية املناسبة لتنظيم ورصد آليات كشف اخرتاعات
املنظمة حتى يكون بمقدورها إيداع طلبات الرباءات يف وقت مبكر قبل املواعيد النهائية املحددة لذلك.

ألف .تدريب املوظفني اإلداريني وموظفي التسويق عىل استيعاب قيمة بناء 		
محفظة من الرباءات
قد يرى وكيل الرباءة أنه من األفضل عرض برامج تعليمية عىل فريق اإلدارة العليا لعمالئه .وإذا ما فاز العرض بالقبول ،فسيكون
لوكيل الرباءة فرصة لتثقيف عميله بشأن فوائد حماية اخرتاعه ،وفرصة للتخلص من أي سوء فهم بشأن براءاته .ومع ذلك ،فالكثري
من األفرقة اإلدارية مشغولة للغاية ،وليس من املؤكد أن تنتهز هذه الفرصة.
وكبديل لذلك ،يمكن لوكيل الرباءة اتخاذ مبادرات مناقش�ة فوائد حماية االخرتاع مع مديرين فرديني يف املنظمة حس�ب االحتياجات
التي تظهر .ويستطيع وكيل الرباءات أيضا البحث عن فرص للتصدي لجمهور أوسع يف املجتمع كوسيلة إلشاعة االهتمام بالرباءات.
وباملثل ،ينبغي لوكيل الرباءة البحث عن فرص لتثقيف أفرقة عميله من املهندسني والباحثني واإلداريني بشأن فوائد حماية االخرتاع.
فاملهندس�ون والباحثون غالبا ما ال يعرفون اإلجراءات الواجب اتباعها لكش�ف اخرتاعاتهم ،والكثري منهم ال يستوعب بالكامل كيف
تس�اهم البراءات يف دعم نج�اح منظماتهم ومعاهد بحوثهم .واملس�ؤولون عن عمليات التس�ويق ال يفقهون القيمة االستراتيجية
للرباءات ،وال يُعت ُّد يف أحيان كثرية بخربتهم ومعلوماتهم عند اتخاذ القرارات عما ينبغي حمايته .وغالبا ما تتوافر اخرتاعات محتملة
تفوق موارد املنظمة املتاحة لحمايتها.
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ويكتش�ف الكثري من وكالء الرباءات أحيانا أن بعض كبار املس�ؤولني داخل منظمة عميلهم ال يفقهون ش�يئا باملرة عن قيمة أهلية
الرباءة ،أو أنهم يعارضون مفهوم الرباءة بالكامل .وينبغي االعرتاف فعال بأن بعض املنظمات هي التي تستفيد من الرباءات وليس
جميعه�ا .وم�ع ذلك ،فإن رشكات من رشكات املرشوبات ،مثل كوكا كوال ،لها محفظة ضخمة من الرباءات عىل الرغم من أن منتجها
الرئييس غري محمي برباءة.
ويمكن لوكيل الرباءة أيضا تزويد عمالئه باستمارات كشف االخرتاع .كما أن الباحثني واملهندسني يعبئون هذه االستمارات ويعطون
وصفا وجيزا عن اخرتاعهم األهل بالحماية (يوجد نموذج الستمارة كشف االخرتاع يف املرفق باء طي هذا الدليل) .وقد يكتشف وكيل
البراءة مع مرور الوقت أن ثمة أس�ئلة إضافية تخص اس�تمارات كش�ف االخرتاع ينبغي توزيعها عىل عملاء معينني أو عمالء من
صناعات معينة .فقد يرغب يف تكييف هذه االستمارات بحسب عمالئه لتتضمن شعار الرشكة أو معلومات معينة تخصها مثل أرقام
تسجيالتها الداخلية للرباءات وطلباتها.
وقد يكتش�ف وكيل الرباءة أيضا مع مرور الوقت كيف ينبغي معالجة اس�تمارات كش�ف عمالء معينني الخرتاعهم (بالنسبة لبعض
العمالء ،تجري هذه العملية قبل أن يستلم وكيل الرباءة هذه االستمارات) .وملا كان ثمة خطر موعد الرفض (أي الكشف للجمهور)،
فينبغ�ي قب�ول هذه العملية منذ البداية يف ظروفها كما هي .وينبغي لوكيل الرباءة التأكد أوال من أن ثمة موعدا مانعا واتخاذ إجراء
بشأنه.
وينبغي تشجيع املخرتع عىل حضور اجتماع لجنة استعراض الرباءات الستعراض اخرتاعه .وإذا تعذر عليه ذلك ،يحرض من يدافع
عن االخرتاع ألن لجنة االستعراض قد ال تستوعب أهمية/فحوى االخرتاع ،وقد ترغب يف وضع بعض األسئلة بشأنه .وإذا كان العميل
قد طور هذه األداة ،فيتعني حينها أن تكون كشوف االخرتاعات مميزة يف ما يرتبط باملخطط االسرتاتيجي للعميل .وبطبيعة الحال،
ليس للكثري من العمالء مثل هذا املخطط االسرتاتيجي
وتتي�ح اس�تمارات كش�ف االخرتاع الدليل عىل عملية االخرتاع ،ال س�يما عندما يتعلق األمر باخرتاع مشترك .وق�د تختلف املميزات
الرضوري�ة للتدلي�ل عىل أبوة االخرتاع من بلد إىل آخر .ففي بعض البلدان التي تعتمد مبدأ “املودع األول” ،يكون تحديد أولوية أبوة
االخرتاع دون أهمية خارج االعتبارات املتعلقة بالرسقة .وباملثل ،تس�مح اس�تمارات كشف االخرتاع بتقديم البينة عىل تواريخ تصور
االختراع و تحقيق�ه .ومن ش�أن هذه البينة أن تصبح يف غاية األهمي�ة يف نظام “املخرتع األول” مثل ما ه�و معمول به يف الواليات
املتحدة .وتس�مح اس�تمارات كش�ف االخرتاع أيضا بدالئل ثانوية تمكن املخرتع من أن يوكل حقوق اخرتاعه لطرف ثالث من قبيل
صاحب عمله.
وتشترط بعض أنظمة الرباءات أن تكش�ف طلبات الرباءة أفضل طريقة يعرفها املخرتعون لتحقيق االخرتاع .ومن شأن استمارات
كشف االخرتاع أن تكون مفيدة يف هذا الصدد أيضا.
وقد تنطوي اس�تمارات كش�ف االخرتاع عىل مخاطر بالنس�بة للرشكة .فثمة مثال مسألة كيف سيوظف املدعى عليه استمارة كشف
االخرتاع يف حال اندالع نزاع .ويمكن لهذا األخري القول انطالقا من هذه االس�تمارة إن مطالباته من نوع خاص وتس�تند إىل عبارات
محددة ترد يف االس�تمارة .وباملثل ،يمكنه القول إن املخرتع اس�تند إىل س�لوك غري أخالقي يف الحصول عىل براءته حيث لم يكش�ف
ملكتب الرباءات عن تقنية صناعية س�ابقة – هذا إذا افرتضنا مثال أن اس�تمارة كش�ف االخرتاع األصلية تشير إىل التقنية الصناعية
السابقة لكنها تكشفها الحقا ملكتب الرباءات .ولهذا السبب أيضا ،ينبغي لوكيل الرباءة تدريب عميله عىل كيفية تعبئة استمارة كشف
االخرتاع بطريقة سليمة .وباملثل ،ينبغي للوكيل أيضا التأكد من أن البنود ،مثل قضايا معلومات الكشف ،قد عولجت بطريقة سليمة
ومهنية.
وينبغي للرشكة أن تختار تلك االخرتاعات التي ترى أنها أهل للحماية وستُذر عائدات عىل استثماراتها  -سواء عن طريق ترخيصها
أو بفضل مبيعات أكثر ألحد املنتجات املحمية .ولنفرتض أن املهندس شين أنش�أ اخرتاعني ألف وباء .االخرتاع ألف حل رائع للغاية
ملش�كلة بس�يطة تتعلق بأقل منتجات الرشكة نجاحا .أما االخرتاع باء فهو منتج عادي بعض اليشء لكنه أهل للحماية وي ِّ
ُحسن أكثر
منتج�ات الرشك�ة نجاحا .ويف هذه املرحلة عىل األقل ،ال تس�تطيع الرشك�ة تقديم طلب براءة واحدة ال غري .ومل�ا كان االخرتاع ألف
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اخرتاعا رائعا للغاية ،فإن املهندس شين يدعو إىل حمايته .وعند هذه النقطة ،يفتح وكيل براءة االخرتاع نقاش�ا مع مدير التس�ويق
عين ال�ذي يحيط وكي�ل الرباءة علما بأن التحسين الذي جاء به االخرتاع باء س�يعزز مبيعات منتجات الرشكة بما نس�بته .75%
واس�تنادا إىل املعلومات الهامة التي أتاحتها دائرة التس�ويق ،يختار مديرو الرشكة إيداع براءة بش�أن االخرتاع باء .ويف واقع األمر،
يطرح هذا الس�يناريو عنارص معقدة أخرى مثل الس�هولة التي سيجدها منافس آخر للتصميم املستلهم لالخرتاع باء ومدى نطاقه
األهل للحماية .وإذا ظهر أن االخرتاع باء غري أهل للحماية باملعنى الصحيح ،فإن من األفضل للرشكة طلب حماية لالخرتاع ألف.
وينبغ�ي لوكي�ل الرباءة ،كلما كان ذلك ممكنا ،العمل دائما عىل اس�تيعاب كيف س�يخدم طلب الرباءة الذي يع�ده حاجيات عميله.
ويساعد هذا األمر وكيل الرباءة عىل تحرير مطالباته ،واتخاذ قراراته بشأن حدود مطالباته اإلضافية خالل متابعة الرباءة .ويكتشف
وكي�ل البراءة أيضا أن اختيار أفضل االخرتاع�ات للحماية ينطوي أحيانا عىل مهارات تبادلية أوس�ع داخل املنظمة أكثر بكثري من
فريق الباحثني واملهندسين الذين ينش�ئون االخرتاعات األهل للحماية .وينبغي لوكيل الرباءة آنذاك أن يدرك أن بعض األش�خاص
داخل املنظمة قد يعارضون مسألة الرباءة إما ألسباب فلسفية ،أو ألن نظام حماية الرباءة يرض بمصالحهم ،سواء أكان ذلك حقيقة
أم من باب الخيال.

باء.

تدريب العلماء/التقنيني عىل استيعاب ما له أهلية الرباءة ومن يكون رشيك
املخرتع وإعداد كشوف االخرتاعات

إضاف�ة إىل الثقاف�ة العامة املرتبطة بقيمة الرباءات ،ينبغي لوكيل الرباءة التأكد من أن الباحثني واملهندسين الرئيس�يني يف املنظمة
يس�توعبون بعض النقاط األساس�ية عن عملية الرباءات .وينبغي لوكيل الرباءة بذل قصارى جهوده إلنشاء “مدافع براءات” داخل
منظمة عميله .فاملدافعون الجيدون عن الرباءات يكونون عادة مخرتعني أساسيني يتمتعون باحرتام زمالئهم ،مثل الحراس التقنيني.
والشك أن وكيل الرباءة لن يزور مخترب عميله كل يوم ،ومن هنا يظهر دور مدافع الرباءات كمصدر ال يقدر بثمن.
وينبغي لوكيل الرباءة أن يتأكد من أن لعميله ش�خصا يستطيع تزويد الباحثني واملهندسني باستمارات كشف االخرتاع .وعىل الرغم
من أن هذه االس�تمارات غري رضورية إال أنها قد تس�اعد يف التأكد من أن املعلومات األساس�ية املرتبطة باخرتاع من االخرتاعات قد
سجلت بالفعل .ويمكن للوكيل توزيع هذه االستمارات بنفسه عىل عمالئه إن طلبوا ذلك .وإضافة إىل ذلك ،قد يرى بعض العمالء أن
من األفضل أن يقوم وكيل الرباءة بمقابلة املخرتع/املخرتعني للحصول عىل جميع املعلومات الكامنة يف استمارة الكشف النموذجية.
وتمتاز استمارة كشف الرباءة مع ذلك بأنها تسمح لوكيل الرباءة بتحديد إن كان ثمة تواريخ ومواعيد حاسمة قد مرت أو هي قادمة.
ولنفترض عىل س�بيل املثال أن عميال يرغب يف الحصول عىل ب�راءة اخرتاع ينتمي إىل املنتج غني وأن العميل س�يعرض املنتج غني
يف معرض يف غضون أس�بوعني .وما لم يودع الوكيل طلبا للرباءة خالل هذين األس�بوعني ،فإن العميل س�يخرس جميع حقوق براءة
منتج�ه يف أغل�ب البلدان التي تأخذ بمبدأ الجدة املطلقة .وهذه بطبيع�ة الحال معلومة هامة يحتاج وكيل الرباءة معرفتها فورا .فلو
كان وكيل الرباءة قد أنش�أ مدافع براءة داخل الرشكة ،لكان قد علم بأمر كش�ف املنتج بفرتة قبل املوعد النهائي من أس�بوعني .ولو
كان وكيل الرباءة قد عينَّ مدافعا داخليا عن الرباءة ،لكان املدافع هو من يعلم بكشف املنتج القادم ،ويحيط وكيل الرباءة بذلك قبل
موعده .وبهذا تظل الرشكة أو املؤسسة قادرة عىل إيداع طلب الرباءة قبل موعده النهائي ،فال يحتاج وكيل الرباءة اإلشارة عىل عميله
أن أهلية حماية اخرتاع أسايس لم تعد ممكنة.
وقد يكتشف وكيل الرباءة أن عمالءه أصبحوا أكثر تأييدا للرباءات بعدما تحققوا من أنهم أضاعوا فرصة إيداع طلب براءة عن اخرتاع
أس�ايس ،أو بعدما أصبحوا متهمين بالتعدي عىل براءة الغري ،أو هددهم منافس برفع دعوى ضدهم .وتس�اعد كال الحالتان وكيل
الرباءة يف عمله عىل حماية اخرتاعات عميله القيمة.
وسواء اسرتشد وكيل الرباءة باستمارة كشف االخرتاع أو بإجراء مقابلة مع عميله ،ينبغي له التأكد من أنه يملك املعلومات األساسية
عن االخرتاع قبل البدء يف تحضري طلب براءته .ويحتاج وكيل الرباءة أيضا معرفة املواعيد األساس�ية املرتبطة باالخرتاع للتحقق من
أن االخرتاع ال يزال أهال للحماية .وينبغي له أيضا معرفة أس�ماء املخرتعني .ويف حني لن يكون وكيل الرباءة قادرا عىل معرفة فريق
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املخرتعين بالكامل حتى ينتهي من تحرير املطالبات ،إال أنه يس�تطيع تحديد عالم أبوة االختراع الخاص بطلبه .وقد يحتاج وكيل
الرباءة أن يعتمد أس�لوبا مبارشا للحصول عىل معلومات أبوة االخرتاع؛ فقد اعتاد كبار املس�ؤولني عىل القول بأنهم ساهموا مساهمة
تحفيزية برعاية فريق املخرتعني أو اإلرشاف عليهم .ومع ذلك ،قليل من قوانني الرباءات عرب العالم ترى يف”اإلرشاف” عىل املخرتعني
مساهمة يف االخرتاع( .فتسمية املخرتعني الرشعيني يف طلب للرباءة يختلف كثريا عن تقاليد تسمية مؤلفي الدراسات العلمية) .وعىل
العك�س من ذلك ،ثمة من يس�اهم يف اخرتاع ويطلب عدم ذكر اس�مه .فبعض الناس متواضعين للغاية يف حني أن البعض اآلخر ال
يأبهون بذلك أصال لسبب من األسباب .وعىل الرغم من ذلك ،يعترب الطلب غري كامل إن استثنى اسم مخرتع أسايس ،وستظل الرباءة
باطلة ما لم يُصحَّ ح هذا الخطأ.
فوكيل الرباءة الذي يعبئ طلب براءة غري صحيح ال يساعد عميله أصال ،وربما ع َّرض نفسه لدعاوى سوء الترصف إن هو فعل ذلك
عمدا .وقد يجد وكيل الرباءة نفسه بسبب ذلك مضطرا إىل إجراء تحريات بشأن أبوة االخرتاع لكي يتمكن من شطب أسماء الذين لم
يس�اهموا يف االخرتاع أو يزيد أس�ماء املخرتعني املتقاعسني .وبطبيعة الحال ،قد يستعني وكيل الرباءة نفسه باملديرين داخل منظمة
عميله بني الفينة واألخرى .وال ينبغي للوكيل أبدا أن يودع طلب براءة يعرف مسبقا أنه طلب مزور.

جيم .إنشاء لجنة داخلية الستعراض الرباءات تُعنى باستعراض الكشف الدوري
عن االخرتاعات وتويص بما له أهلية الرباءة
ينبغي لوكيل الرباءة تشجيع عمالئه عىل إنشاء لجنة استعراض الرباءات تجتمع دوريا ملراجعة كشوف االخرتاعات وتقدم توصيات
بشأن تلك التي تراها أهال للحماية .كما ينبغي لوكيل الرباءة أن ينضم إىل اللجنة ،ويسدي لها النصيحة بشأن أهلية الرباءة والقضايا
األخ�رى ذات الصل�ة .غري أن�ه ال ينبغي لوكيل الرباءة أن يعطي لنفس�ه حق تحديد ب�راءات عميله .وينبغي أن يش�ارك الباحثون
واملهندس�ون واملخرتعون الرئيس�يون يف لجنة االس�تعراض .وكما ذكرناه آنفا ،يستطيع موظف التس�ويق اإلسهام أيضا إىل جانب
عضو رئييس من فريق اإلدارة العليا.
ولك�ي تك�ون اللجنة فعالة ،يتعني عىل أعضائها عقد اجتماعات منتظمة .وإذا لم تفعل ،فس�يكون الكثير من قرارات أهلية الرباءة
مؤقتة تسعى إىل التصدي ملنع أهلية الرباءة.

دال .برامج تحفيز املبدعني من أجل تشجيعهم عىل االخرتاع والكشف
يبادر الشخص املوهوب عادة من تلقاء نفسه إىل تصور اخرتاعات أهل للرباءة .بيد أنه عندما ال يكرتث أحد بمساهمات املخرتعني أو
ال يعرتف بها ،يتوقف هؤالء عن نشاطهم أو يتوقفون عن الكشف عن اخرتاعاتهم .وتخرس املنظمة بالتايل فرصة االستفادة من عمل
مخرتعيها املحنكني .وبهدف تحفيز فريق االخرتاعات ،يمنح الكثري من الرشكات مكافآت ملخرتعيهم عىل اخرتاعاتهم األهل للحماية.
تتنوع املكافأة املقدمة للمخرتع .فبعض الرشكات يشري إىل حوافز معينة يف عقود العمل التي تربمها مع مخرتعني بارزين .وتتضمن
خطط املكافآت هذه( :أ) دفع مبلغ بس�يط عند االنتهاء من الكش�ف عن اخرتاع؛ (ب) دفع مبلغ أكرب بعض اليشء عندما يُقبل طلب
البراءة أو يودع لدى مكتب البراءات؛ (ج) دفع مبلغ أكرب عندما تصدر الرباءة .وقليلة هي الرشكات التي تدفع للمخرتعني املكافآت
املشار إليها أعاله ،وتعمد إىل منح (أ) و(ج) أو (ب) و(ج) مثال.
بعض الرشكات األخرى تمنح مكافآت ملخرتعيها كلما نجحت يف ترخيص إحدى براءاتها .وتنترش هذه املقاربة أكثر بني الجامعات.
فعىل سبيل املثال ،قد تقرتح الجامعة عىل مخرتعيها أحد الخيارات التالية :نسبة مئوية صغرية ثابتة من اإلتاوات مقابل اخرتاعهم،
أو نس�بة مئوي�ة أكرب برشط أن توظف ه�ذه األموال يف مخترب املخرتع .ويعرف عن بعض املخرتعين البارزين أنهم يدفعون أجور
مس�اعديهم من إتاوات الرباءات .ويضاف تعويض الرتخيص يف الغالب إىل أي مبالغ تحفيزية أخرى يس�تلمها املخرتع مثل مبالغ
نقدية بعدما يودَع طلب الرباءة .وهذه فكرة جيدة ألن من غري املؤكد أن ينجح املخرتع يف ترخيص براءته.
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وإضافة إىل خطط املكافآت العامة هذه ،يقرتح الكثري من املنظمات برامج ألشخاص معينني .فبعضها يمنح املخرتعني أطرا تحمل
نس�خا من براءاتهم أو لوحات تحمل معلومات عن الرباءة .والبعض اآلخر يوزع مالبس خاصة عىل املخرتعني مثل سترات تحمل
رقم الرباءة مط َّرزا عىل جيب صدر السرتة .والكثري منها يعقد حفل عشاء سنوي اعرتافا بدور املخرتعني .ويحرض حفل العشاء هذا
ع�ادة كبار املس�وؤلني اإلداريني يف الرشكة مث�ل املدير العام أو املدير التنفيذي ،وينتهزون الفرصة للتعبري عن ش�كرهم وامتنانهم
للمخرتعني عىل إبداعاتهم وجهودهم .وتعطي هذه الربامج بعدا عاطفيا ملخطط املكافآت يفتخر به بعض املخرتعني ويعطيهم مزيدا
من الحماس ويحفزهم عىل املساهمة أكثر باخرتاعاتهم.
وإذا استشار العميل وكيل الرباءة بشأن برامج املكافآت الخاص باملخرتعني ،فينبغي لوكيل الرباءة تذكريه أن هذه الربامج من شأنها
أن تطال مجاالت أخرى من القانون مثل قانون األوراق املالية وقانون العمل .وقد يكون من مصلحة الرشكة يف هذه الحالة توضيح
سياس�تها الخاص�ة بمكاف�أة املخرتعني وااللتزام به�ا حرفيا .فإن كان ه�ذا الربنامج مجرد هدية تقدمه�ا الرشكة للمخرتع ضمن
إج�راء مؤقت ،فقد يكون من الصعب تربيرها يف فرتة الحقة للمس�ؤولني الحكوميين .وباملثل ،تضع قوانني بعض البلدان متطلبات
محددة للتعويض يتعني تس�ديدها للمخرتعني .وينبغي لوكيل الرباءة استيعاب القوانني املرتبطة بملكية االخرتاعات املعمول بها يف
بل�ده .ففي الوالي�ات املتحدة مثال ،يملك املخرتع اخرتاعه بحكم القانون ،لكن قوانني العمل األمريكية عىل خالف ذلك تس�مح عادة
بعق�ود عمل تتضمن رشوطا تنص عىل أن جميع االخرتاعات التي تنش�أ خالل فرتة عم�ل املخرتع ملك للرشكة ،وليس لهذه األخرية
أن تدف�ع أي مكاف�أة مقاب�ل ذلك .وعىل العكس من ذل�ك ،بعض قوانني العمل مثل تلك املعمول بها يف أملانيا تشترط عىل الرشكات
دفع تعويضات إضافية ملخرتعيها عن كل اخرتاع أهل بالحماية يبتكرونه .وال يسدي وكيل الرباءة عادة النصح لعمالئه فيما يخص
قضاي�ا قوانين العمل ،لكن ينبغي له أن يعرف من هو مالك االخرتاعات الذي ين�وي حمايتها .وينبغي له أيضا أن يمتنع عن إعداد
طلب براءة لشخص يعلم الوكيل أنه ليس مالك االخرتاع.

هاء .األخالقيات املهنية
يلت�زم الكثير من الواليات القضائية بمدونة أخالق املهنة التي يتعني عىل جمي�ع املحامني ووكالء الرباءات االلتزام بها إن هم أرادوا
الحف�اظ عىل مزاولة مهنه�م .وقد صيغت هذه املدونة يف بعض الواليات القضائية عىل أس�اس مدونة أخالق املهنة الخاصة بجميع
املهنيني القانونيني .وتس�جل بعض الواليات القضائية األخرى الش�كاوى التي تصلها من مكتب الرباءات مبارشة من العمالء أو تلك
الت�ي تحولها هيئات قانوني�ة أخرى مثل نقابات املحامني .فمحام�ي الرباءات الذي يخرس ترخيصه ملمارس�ة مهنته يخرس بالتايل
رخصته لتمثيل عمالئه أمام مكتب الرباءات.
ولهذا يتعني عىل وكيل الرباءة معرفة واس�تيعاب مدونة أخالق املهنة املعمول بها يف واليته القضائية .وهذه املدونة عادة ما تنطوي
عىل منطق س�ليم .فعندما يس�أل وكيل الرباءة نفسه“ :هل هذا األمر سليم أو عادل؟” فيجيب “ال” ،فعندها ينبغي له التدبر جليا يف
هذه املسألة (حتى بالنسبة لتلك الحاالت التي تدخل يف إطار القضايا األخالقية ،فقد يعتربها البعض سوء ترصف).
وتختل�ف القواع�د األخالقية من والية قضائية إىل أخرى ،ويتعني عىل وكيل البراءة بالتايل مراعاة اختالف هذه القواعد عندما يودع
طلباته يف واليات قضائية أخرى .وفيما ييل بعض القضايا التي تتطلب عادة منطقا سليما لكنها تصاغ بصيغة مدونة األخالق:
 .1ال ينبغ�ي لوكي�ل الرباءة أن يتعمد إيداع طلب باطل ( اخرتاع لم يودع يف وقته ،مواصفات غري تمكينية وغريها) يحتاج وكيل
البراءة بين الفينة واألخرى إيداع طلب يتحدى به الحكومة ،األمر الذي قد يس�فر عن رفض الرباءة .فعىل س�بيل املثال ،كان الكثري
م�ن االخرتاع�ات األوىل يف الواليات املتحدة يف مجال التكنولوجيا األحيائية عن إيداعه ال يرقى يف الحقيقة إىل مس�توى أهلية الحماية.
وكان�ت املحكم�ة العليا األمريكية وليس املكتب األمريكي للرباءات والعالم�ات هي التي تفصل يف هذا األمر يف آخر املطاف .وقد كان
وكيل الرباءة عىل صواب تماما عندما أودع طلبه الذي أفىض إىل هذا التحدي؛ لكن وألسباب أخالقية ،ينبغي له أن يحيط وكيله علما
منذ البداية أن ثمة جهات ستعرتض عىل طلبه هذا.
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 .2يتعين عىل وكيل الرباءة أن يحيط عميله علما بمس�تجدات طلباته وبراءاته .ينبغ�ي لوكيل الرباءة مثال أن يحيط عميله
علم�ا بأنه اس�تلم إجرا ًء إداريا ً من مكتب البراءات قبل فرتة طويلة من املوعد املحدد للرد عليه .وينبغي له أن يس�مح لعميله أيضا
بمراجعة رده عىل اإلجراء اإلداري قبل إيداعه لدى مكتب الرباءات.
 .3يتعني عىل وكيل الرباءة أن يظل يف مقدمة التغيريات التي تطرأ عىل القواعد واإلجراءات التي تنطبق عىل مجال عمله.
وينبغي لوكيل الرباءة أيضا إحاطة عميله علما بهذه التغيريات عندما يكون لها أثر عىل طلبه املعلق.
 .4يتعين على وكيل الرباءة أن يتحلى بالصدق يف تواصله مع مكتب البراءة ومع عمالئه .ال يعني ه�ذا عىل املقابل أنه ال
ينبغ�ي لوكيل الرباءة العمل عىل حماية براءة اخرتاع عميله ،ولو كانت تس�اوره ش�كوك بش�أن ذلك .ولنق�ارن الحالتني التاليتني:
( )1يشير فاحص الرباءة إىل أن مطالبات العميل املعلقة تظهر كاملة يف الش�كل  1من مرجع للتقنية الصناعية الس�ابقة .ويوافقه
وكيل الرباءة الرأي ،لكنه يودع ردًا يقول إن املطالبات املعلقة ال تظهر يف مرجع التقنية الصناعية الس�ابقة ،وذلك بتش�ويه املرجع
عمدا )2( .ويشير فاحص الرباءة إىل أن مطالبات العميل تظهر كاملة يف الش�كل  1ملرجع تقنية صناعية س�ابقة .ويكتش�ف وكيل
البراءة أن اللغة املس�تخدمة يف املرجع تنطوي عىل لبس ويرى أن فاح�ص الرباءة فهم املرجع بطريقة لم تكن ممكنة ويف غري ضوء
املعلومات التي استجمعها من الطلب املعلق لوكيله (الرفض “الالحق” مثال) .ومن املرجح أن الحالة  1غري أخالقية يف أغلب الواليات
القضائية؛ وكذلك األمر بالنسبة للحالة .2
 .5ينبغ�ي لوكي�ل الرباءة أن يؤدي العمل الذي وافق عىل أدائه وأن يؤديه يف موعده ال ينبغي لوكيل الرباءة أن يعطي وعدا
لعميله بأنه س�يحرض طلب براءة ثم ال يفي بوعده .وإذا كان وكيل الرباءة يدرك أنه لن يس�تطيع أداء مهمته يف موعدها ،فال
ينبغ�ي ل�ه أن يقبلها .وإذا كان وكي�ل الرباءة قد قبل املهمة ولم يعُ د قادرا عىل الوفاء بها ،فينبغ�ي له أن يحيط عميله علما بذلك يف
أقرب فرصة حتى يتمكن هذا األخري من البحث عىل وكيل براءات آخر .وبكل بساطة ،ال ينبغي أن يكون وكيل الرباءة السبب الرئييس
لفشل العميل يف الحصول عىل حماية الخرتاعه.
 .6يتعني عىل وكيل الرباءة أن يدافع عن مصالح عميله يرفض مكتب الرباءات أغلب طلبات الرباءات يف البداية .وال ينبغي
لوكيل الرباءة أن يكتفي بإحاطة عميله علما بأن طلبه رفض ،بل إبالغه أيضا أنه يُحضرِّ ردًا عىل ذلك .والش�ك أن ثمة حاالت تكون
حجة التقنية الصناعية الس�ابقة التي يشير إليها مكتب الرباءات حجة دامغة يس�تحيل أو يكاد معه�ا حصول العميل عىل حماية
تستحق الذكر ،لكن هذا األمر استثناء وليس قاعدة.
وال ينبغ�ي لوكيل الرباءة أن يقترص عىل تحرير مطالبات ضيقة ما لم يطلب عميله ذلك بالتحديد .فلطلب املطالبات الضيق حظوظ
أوف�ر للحص�ول عىل الحماية مقارنة بطلب بمطالبات واس�عة .لك�ن طلب الرباءة الذي يقترص عىل مطالبات ضيقة فقط س�يحرم
صاحب�ه م�ن حماية كاملة مرشوعة .فكما ذكرنا س�ابقا يف هذا الدليل ،فإن مكتب الرباءات غري ملزم باإلش�ارة عىل وكيل الرباءة أو
املخرتع أن بإمكانهما إيداع مطالبات واس�عة .فمكتب الرباءات ال يمنح س�وى الطلبات التي يس�تلمها ،وال يعرتض عىل املطالبات
الضيقة.
وباملث�ل ،ال ينبغ�ي لوكيل الرباءة االنصياع لنزوات فاحص الرباءة رغب�ة يف تعجيل األمور والحصول عىل براءته ما لم يكن قد أحاط
عميله علما بذلك واستلم موافقته عىل تغطية أضيق نطاقا مما هو مسموح به .وباختصار ،يتعني عىل وكيل الرباءة أن يكون مستعدا
دائما للدفاع عن مصالح عميله.
مهنة وكيل الرباءة أكرب من أن تنحرص يف تعبئة استمارات وتحرير وثائق تقنية .فمهمة الوكيل تتثمل أصال يف متابعة طلبات العميل
بكل عناية إىل درجة أن ال فرق بني الوكيل وعميله .فهذا األخري يضع ثقة تكاد تكون عمياء يف وكيل براءاته  -وينبغي بالتايل لوكيل
الرباءة أن يكون أهال ملثل هذه الثقة.
 .7يتعين على وكيل الرباءة أن يراعي نزاع املصالح .ال يجوز لوكيل الرباءة تغلي�ب مصلحة عميل عىل آخر .ولننظر مثال حالة
وكي�ل الرباءة الذي يودع طلبني لهما مطالبات متش�ابهة لعميلني مختلفني .ولنفترض أن الطلبني ال يزاالن معلقني يف نفس الوقت،
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وأن فاحص الرباءات رأى أن الطلب األول يمثل تقنية صناعية سابقة قياسا عىل الطلب الثاني .عند هذه النقطة ،يحتاج وكيل الرباءة
إم�ا أن يُع�دل مطالبات أحد الطلبني للحصول عىل الحماية عىل حس�اب الطلب اآلخر ،أو القول ب�أن الطلبني ال يجتمعان عىل يشء
واحد  -لكن كيف يس�تطيع وكيل الرباءة أن يدافع دفاعا مس�تميتا عن مصالح كال الطرفني؟ الكثري من مدونات األخالق يعرتف أنه
يستحيل يف هذه الظروف لوكيل الرباءة أن يؤدي مهمته بنزاهة .ومن ثم ،يتعني عليه تدقيق املهمة التي يستلمها من عمالئه اجتنابا
ألي تعارض مصالح بني طرفني أو أكثر .وإذا اندلع نزاع من هذا القبيل بني عميلني عىل الرغم من جهود وكيل الرباءة الجتناب ذلك،
فإن مدونة األخالق يف الكثري من الواليات القضائية تشرتط أن يحول الوكيل الطلبات موضع النزاع إىل مستشار جديد .ويتعني عىل
الوكيل أن يعمل عىل تحايش تلك الحاالت التي يجد نفسه فيها مجربا عىل االختيار بني عميليه.

املصطلحات األساسية الواردة يف هذا الفصل:
>> استمارة كشف االخرتاع >> ،نظام متابعة الرباءة >> ،مخرتع رشيك >> ،برنامج تحفيزي،
>> حرس تقني >> ،لجنة استعراض الرباءات.

اخترب نفسك:

.1

من هو الحارس التقني؟

.2

ارسد قائمة باألشخاص الذين ينبغي أن يكونوا أعضاء يف لجنة استعراض الرباءات.

.3

كيف يمكن لوكيل الرباءة إنشاء مناخ موات للرباءة يف املنظمة؟

.4

ما هي استمارة كشف االخرتاع؟ وكيف ينبغي استخدامها؟

.5

يُنظر إىل الشخص الذي يرعى أو يرشف عىل عمل يفيض إىل اخرتاع عموما بأنه مخرتع وينبغي أن يظهر اسمه عىل
طلب الرباءة كمخرتع .صحيح أم خطأ؟
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املرفق ألف
)1

املكت�ب األوروبي للرباءات :من املحتمل أن يكون ملكتب الرباءات املحلي قواعد بيانات ورقية أو إلكرتونية .وهذه
القواع�د تكون عادة متاح�ة للجمهور ويمكن لوكيل الرباءة أو املخرتع اس�تخدامها للبحث يف الرباءات املمنوحة
يف بل�د العميل .وينبغي االنتب�اه إىل أن طلبات الرباءات املعلقة قد تكون مدرج�ة يف قواعد البيانات يف الكثري من
البلدان.

)2

معاهدة التعاون بش�أن البراءات :تنرش الويبو طلبات جديدة ملعاهدة التعاون بش�أن الرباءات كل يوم خميس.
وتتضم�ن قاع�دة بيانات املعاهدة طلبات تعود إىل عام  .1978ويف حاالت كثرية ،يتوافر تقرير البحث الدويل عن
طلبات معاهدة التعاون بش�أن الرباءات ،األمر الذي يس�اعد عىل البحث عن التقنية الصناعية الس�ابقة وتحديد
تقني�ة صناعة س�ابقة أخرى .ويرد أدناه وصف للخطوات التدريجية للبح�ث يف قاعدة بيانات معاهدة التعاون
بشأن الرباءات.
انظر صفحة قاعدة بيانات معاهدة التعاون بشأن الرباءات (باإلنكليزية) :
أ.
(<)>http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp
ب .قم باالختيار الذي يناسبك باستخدام األزرار املوجودة بحسب تاريخ “جميع” املواد املتوافرة أو بالنسبة
ألسبوع معني واحد.
ج .أدخ�ل أمر البحث الذي يناس�بك .ويمكن تلقيم س�ؤال البحث برموز حقول متنوع�ة ترد يف قائمة رابط
عىل صفحة البحث .فعىل سبيل املثال ،إذا أردت أن تبحث عن الطلبات املنشورة التي تحمل اسم املخرتع
“سميث” ( )Smithمن “دبلن” ( ،)Dublinفما عليك سوى كتابة ما ييل:
“.”IN/Smith and IAD/Dublin

)3

مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات :يتيح مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات قاعدة بيانات ضخمة
وسهلة االستخدام يمكن أن ُ
ينفذ إليها مجانا أي شخص يرتبط بالشابكة .وتتضمن هذه القاعدة براءات أمريكية
ص�درت وطلبات نرشت من عام  ،1790وبراءات صدرت منذ ع�ام  1976يمكن البحث فيها بحثا نصيا كامال.
مالحظة :تصدر الرباءات األمريكية الجديدة يوم الثالثاء وتظهر عادة يف قاعدة البيانات يف نفس اليوم .وفيما ييل
وصف للخطوات التدريجية للبحث يف قاعدة بيانات مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات.
انظر موقع مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات عىل العنوان التايل>www.uspto.gov< :
أ.
ب .ابحث عن براءات ( )Patentsمن القائمة واخرت ابحث ()Search
ج .ابحث عن الرباءات املمنوحة بإحدى الطرق التالية:
 .1بحث رسيع :يس�مح بالبحث بحثا نصيا كامال يف قاعدة بيان�ات مكتب الواليات املتحدة للرباءات
والعالمات باستخدام أسئلة “بولني” (( )Booleanبحث يستخدم عوامل منطقية and/or not
بني عبارات البحث) .ويمكنك أيضا أن تحرص بحثك يف خالصة أو ملخص الرباءة دون غريها.
 .2بحث رسيع :وهذا يسمح بتعديل البحث باستخدام إشارة خط البحث الرتكيبي.
 .3بح�ث برق�م الرباءة أو رقم عدده�ا :يمكنك أيضا البحث عن املراجع بإدخ�ال رقم الرباءة أو رقم
عددها.
ابحث عن الرباءات املنشورة بإحدى الطرق التالية:
د.
		 بحث رسيع :يس�مح هذا النوع بالبحث بحثا نصيا كامال يف قاعدة بيانات مكتب الواليات املتحدة
.1
للرباءات والعالمات باستخدام أسئلة “بولني”.
 .2بحث متقدم :يسمح بتعديل البحث باستخدام خيار أمر البحث الرتكيبي.
 .3البحث برقم الرباءة أو رقم عددها :يس�مح هذا النوع من البحث عن املراجع بإدخال رقم الرباءة
أو رقم عددها.
يتي�ح مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات قاعدة بيانات طلبات الرباءة املعلقة التي س�بق نرشها.
ه.
وتتيح قاعدة بيانات “استرجاع معلومات طلبات الرباءة” ( )PAIRإجراءات إدارية ،وردودا ومعلومات
ع�ن الح�االت ذات الصل�ة ومعلومات عن تاري�خ ملفات الرباءات وطلب�ات الرباءات .وق�د ُفتح جزء من
ه�ذه القاع�دة للجمهور ،بينما أتيح جزء آخ�ر للمهنيني فقط حتى يتمكنوا م�ن متابعة تطور طلباتهم.
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ولالستزادة يف هذا املوضوع ،يمكن الرجوع إىل املوقع التايل:
<>http://portal.uspto.gov/external/portal/pair
يتي�ح مكت�ب الواليات املتحدة للبراءات والعالمات أيضا س�جالت بتوكيالت البراءات وطلبات الرباءات
املنش�ورة .وإذا أردت أن تعرف آخر املعلومات بش�أن امللكيات املسجلة ،فيمكن الرجوع إىل املوقع التايل:
< .>http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=patويمك�ن البح�ث يف قاع�دة
البيانات هذه إما باسم البائع أو املشرتي أو رقم الرباءة أو رقم طلبها.

)4

املكتب األوروبي للرباءات :يمكن البحث يف قاعدة بيانات املكتب األوروبي للرباءات عن أي تقنية صناعية س�ابقة
يف املوق�ع التايل >www.espacenet.com< :تحتوي قاعدة البيانات هذه عىل براءات من مختلف أرجاء العالم.
وتسمح بالبحث فيها عرب أنواع مختلفة من البحوث.
بحث رسيع :اخرت قاعدة البيانات التي ترغب البحث فيها .أدخل الكلمات األساسية التي تريد استخدامها
أ.
يف البحث.
ب .بحث متطور :اخرت قاعدة البيانات التي ترغب البحث فيها .أدخل كلمات البحث التي ترغب يف استعمالها.
يمكن أن تتضمن كلمات البحث كلمات أساس�ية يف العنوان أو الخالصة أو رقم العدد ،أو رقم الطلب ،أو
رقم األولوية ،أو تاريخ العدد ،أو اسم مودع الطلب ،أو اسم املخرتع/أسماء املخرتعني ،أو رقم التصنيف
األوروبي أو رقم التصنيف الدويل للرباءات.
ج .بحث رسيع :اخرت قاعدة البيانات التي ترغب البحث فيها ثم رقم الطلب ،ورقم التصديق ،أو رقم العدد،
أو رقم األولوية.
بحث رسيع :يس�مح بح�ث التصنيف البحث يف تصنيف االخرتاع محط االهتم�ام .وتتضمن التصنيفات:
د.
الرضورات اإلنس�انية ،تنفيذ العمليات ،النقل ،الكيمياء ،علم املعادن ،النس�يج ،ال�ورق ،البنايات املثبتة،
الهندسة امليكانيكية ،اإلنارة ،التدفئة ،األسلحة ،املحركات أو املضخات الحاصبة ،الفيزياء والكهرباء.
ويدي�ر املكتب األوروبي للبراءات أيضا قاعدة بيانات للحاالت املعلقة تش�به نظام استرجاع معلومات
ه.
طلب�ات البراءة ( )PAIRالتابع ملكت�ب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات املش�ار إلي�ه أعاله .ويمكن
االس�تزادة بش�أن قاعدة البيان�ات ،املعروفة باس�م “إيبوالي�ن” ( )EPOlineهذه عىل العن�وان التايل:
<>http://my.epoline.org/portal/public
 .1اضغط عىل زر “ ”file inspectionبالقرب من الجانب األعىل من الصفحة.
 .2ادخل إما رقم الطلب أو رقم العدد يف الخانة التي تظهر أمامك.

)5

قاع�دة بيان�ات علمي�ة :ثمة قواعد بيان�ات علمية وتقنية محددة يف حق�ول تكنولوجية مختلف�ة .ومن املفيد أن
يس�تأنس وكي�ل الرباءة بقواعد البيان�ات هذه ألنها تحتوي عىل مق�االت تناقش التط�ورات التكنولوجية يف هذا
املجال .بما أن التقنية الصناعية السابقة ال تنحرص يف الرباءات ،فإن مسحا لقواعد البيانات العملية هذه أمر هام
عند البحث عن أهلية الرباءة.
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املرفق باء
رسي
كشف رقم:
ترتيب:
استمارة كشف االخرتاع
االسم:
رقم هاتف املكتب:
رقم الفاكس:
.1

العنوان املقرتح:

 .2حقل االخرتاع:
ألف .يرتبط هذا االخرتاع أساسا بما ييل:

.3

املعلومات األساسية والتقنية الصناعية السابقة املتصلة بها
ألف .املشكلة التقنية التي يتصدى لها االخرتاع كما ييل:

باء.

يرد وصف أقرب التقنيات الصناعية السابقة كما ييل:

جيم .املزايا التي يتيحها االخرتاع كما ييل:

 .4الرسم/الرسوم
رسوم هذا االخرتاع موجودة/غري موجودة إذا كان الجواب بنعم ،يرجى إرفاق ما يثبت ذلك.
تعليقات بشأن الرسوم املتاحة:

 .5املواصفات املكتوبة
فيما ييل مواصفات االخرتاع:

املالحظة  :1يرجى إرفاق صفحات إضافية حسب الرضورة.
املالحظة  :2إذا كانت لديك وثائق أخرى أو رسوم ترتبط باالخرتاع ،فريجى إرفاق نسخ.
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 .6تصور االخرتاع
تاريخ التصور:
تاريخ أول وصف مكتوب:
 .7قابلية التحقيق
هل أصبح االخرتاع قابال للتحقيق (هل يعمل)؟
ما هي تعليقاتك بشأن تصور االخرتاع والوصف املكتوب األول:

 .8مخرتع(ون) (يتعني ملء هذا الجزء بالكامل)
املخرتع :1
االسم:
عنوان السكن:
الجنسية:
املخرتع :2
االسم:
عنوان السكن:
الجنسية:
تعليقات عىل املخرتعني أو القدرة عىل االخرتاع (يرجى تسجيل ما إذا كان املخرتعون يعيشون خارج البلد).

 .9تواريخ أو اختبار املنتج وطرحه
اختبار ألفا:
اختبار بيتا:
إصدار أو بيع عام:
عروض البيع:
تعليقات بشأن اختبار املنتج وطرحه:

 .10الكشف عن االخرتاع
هل كان ثمة أي كشف للجمهور أو استخدام لالخرتاع؟ متى وإىل من؟
هل ذلك بموجب اتفاق عدم اإلفشاء؟

يرجى إرفاق نسخة من الكشف.

131

132

 .11الكشف/الكشوف الداخلية
أول تاريخ للكشف الداخيل:
اسم الشخص األول الذي اضطلع عىل االخرتاع:
تعليقات بشأن أو كشف داخيل:

 .12املقال /املقاالت
هل نرشت أي مقاالت؟
تفاصيل نرش املقال/املقاالت:
يرجى إرفاق نسخة من أي مقالة منشورة.

 .13اإلعالن والبيانات الصحفية وإعالنات املنتجات
هل ثمة أي بيانات صحفية أو إعالنات ملنتجات؟
تفاصيل أي إعالنات أو بيانات صحفية أو إعالنات ملنتجات:
يرجى إرفاق أي إعالنات أو بيانات صحفية أو إعالنات ملنتجات.

 .14الكشف/الكشوف الخارجية
هل جرى أي كشف خارج الرشكة؟
هل كان جميع الكشوف الخارجية ضمن اتفاق عدم اإلفشاء؟
تفاصيل أي حدث كشف خارج الرشكة:
يرجى إرفاق نسخ من أي معلومات كشف عنها.

 .15املعارض التجارية واملؤتمرات
هل ثمة معارض تجارية أو مؤتمرات قادمة؟
تفاصيل املعارض التجارية/املؤتمرات القادمة:
تعليقات إضافية للمخرتع:

وقعه:

شهد عليه واستوعبه:

التاريخ:

التاريخ:

دليل الويبو لتحرير الرباءات
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عارشا .املرسد
الج�دة املطلق�ة  -يتطلب رشط أهلية الرباءة يف بع�ض الواليات القضائية أن ال أحد يف أي مكان من العالم كش�ف االخرتاع الوارد
يف طل�ب البراءة قبل تاريخ إيداع الطلب .وقد ت�ؤدي أفعال املخرتع ذاتها إىل إبطال الج�دة املطلقة .ولكي يحتفظ االخرتاع
بجدته املطلقة ،يتعني إيداع طلب الرباءة قبل كشف املخرتع اخرتاعه للجمهور أو زمالئه أو غريهم .فالكثري من البلدان تأخذ
بمتطلب “الجدة املطلقة” .انظر ثانيا (باء) (أ) ،ثالثا(باء)( ،)2ثالثا(باء)( ،)5رابعا(مقدمة) ،و تاسعا(باء).
االس�ترشاف – يج�وز رفض مطل�ب الرباءة لغياب الجدة عىل أس�اس أن جميع ح�دود املطلب موجودة يف إش�ارة واحدة للتقنية
الصناعية السابقة .انظر ثانيا (باء) (أ) ،رابعا وخامسا(جيم)(()1ب).
طلب  -طلب براءة يتكون من كشف تقني ورسوم ونماذج ومطالب ومواد أخرى تودع لدى مكتب الرباءات .ويصبح الطلب براءة
عندما يقبله املكتب .انظر ثانيا (باء)(أ) ،ثالثا ورابعا.
طريقة فضىل  -تشترط بعض الواليات القضائية أن يكشف طالبو الرباءة طلبهم بأفضل طريقة يملكون لتنفيذ اخرتاعهم .وهذا
الرشط ال يجرب أصحاب الطلب عىل الكشف عن الطريقة الفضىل لتنفيذ االخرتاع ،لكن يشرتط فقط أال تبقى جوانب االخرتاع
األساسية رسية .انظر ثالثا(ألف)(()4ب) ،ثالثا(باء)( ،)5وتاسعا(ألف).
براءة مانعة  -براءة مطالبات اخرتاعها واسعة أو دقيقة للغاية أو كليهما إىل درجة أن يمكن استخدامها ملنع صناعة أو منتج من
التصنيع .أغلب مطالبات الرباءات واسع بما يكفي لرصد تصنيع جميع املنتجات يف أية فئة من املنتجات (براءة تشمل جميع
الحواسيب مثال) .وباملثل ،يمكن أحيانا أن تنطوي بالكامل محفظة الرباءات ،أي مجموعة براءات يف حقل واحد ،عىل أهمية
بالغة بحيث تؤثر تأثريا هائال عىل القطاع بأرسه .انظر ثانيا(ألف)(()3د) ،وثامنا(ألف).
مت�ن -ج�زء مطلب الرباءة الذي يرسد عن�ارص املطلب وحدوده .ويتبع املتن جملة املطل�ب االنتقالية ويرشح كيف يتداخل مختلف
العنارص مع بعضها بعضا .كما يرسد متن املطلب عادة جميع عنارص املطلب ويربط بينها جميعا .انظر خامسا(جيم) ()1
(أ)(ج) ،وخامسا(جيم)(.)4
مطلب  -يحدد املطلب نطاق الحماية الذي تتيحه الرباءة .واملطالبات تقريب كتابي للمفهوم املجرد لالخرتاع ينشئها املخرتع وتحدد
ع�ادة حدود حماية الرباءة .وتكت�ب املطالبات دائما كمجموعات جمل وتظهر عادة يف نهاي�ة الرباءة .وتتكون أجزاء مطلب
الرباءة من الديباجة والتمهيد واملتن .انظر ثالثا(ألف)(()4أ) ،خامسا ،سادسا وسابعا.
مطالبات متكررة  -انظر سادسا(كاف).
متابع�ة املطل�ب  -عملية تأويل املعنى القانون�ي للمطالبات تُحدد نطاق الحماية املمنوحة للبراءة يف الغالب باملعنى الذي يأخذه
بعض املصطلحات املعينة الذي يرد يف املطلب .انظر سابعا(عني).
مجموعة املطالبات  -مجموعة من املطالبات التي تبدأ بمطلب مستقل .ويجب أن تحتوي جميع طلبات الرباءة عىل مطلب مستقل
واحد عىل األقل .ويمكن أن يتبع املطلب املس�تقل مطالبات مس�تقلة أخرى تتعلق بتحقيقات معينة لالخرتاع ترد يف املطلب
املس�تقل .وق�د ينطوي طلب الرباءة عىل مجموعة م�ن املطالبات املتعددة من قبيل مجموعة م�ن مطالبات اآلالت ومجموعة
مطالبات املنهج وكذا مجموعة من مطالبات متنوعة .انظر خامسا(جيم)( ،)5خامسا(جيم) ،سابعا(باء) وسابعا(جيم).
نظ�ام التصني�ف  -نظام منتظم لتصني�ف طلبات الرباءة والرباءات املمنوحة .ويتيح البح�ث يف تصنيف واحد أو أكثر من التقنية
الصناعية السابقة أحيانا تقنية صناعية سابقة ذات صلة بالطلب العالق .انظر ثانيا(جيم)(.)4
مطلب مس�تقل  -مطلب براءة يكون مرجعا لطلب براءة آخر .ويتضمن املطلب املس�تقل جميع حدود املطلب الذي تستند إليه يف
آخر املطاف .انظر خامسا(جيم) ،خامسا(جيم) ،وسابعا(باء).
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تصميم محاذ  -محاولة تجنب التعدي عىل براءة من خالل دراسة حدود مطالبات املنافس مالك الرباءة والعمل بعدها عىل تطوير
منتج/خدمة ال تتعدى حدود مطالبات براءة املنافس .انظر ثانيا(ألف)( ،)3ثانيا(جيم)( ،)2وثامنا.
طل�ب فرع�ي  -طل�ب براءة يتبع إيداع طل�ب رئييس يف نفس الوالية القضائي�ة .ويمكن إيداع الطلب الفرعي بس�بب غياب وحدة
االخرتاع يف الطلب الرئييس أو ألن مودع الطلب يسعى إىل الحصول عىل مزيد من املطالبات .ففي ممارسات الواليات املتحدة،
يُع�رف الطل�ب الذي يتبع طلبا بس�بب غياب وحدة االخرتاع بأنه “مطلب فرعي” يف حني يُش�ار إىل الطلب الذي يس�عى إىل
الحص�ول على مطالبات إضافية بمطلب “املتابعة” .ويف بقية العالم ،يعرف هذين النوعني من الطلبات باملطالبات الفرعية.
انظر ثانيا(باء) (أ) ،ثالثا(باء)( ،)2ثالثا(باء)( ،)5رابعا(مقدمة) ،وتاسعا(باء).
تحقي�ق  -تحقي�ق االخرتاع هو وضع االخرتاع يف ش�كل م�ادي ملموس يف العال�م الحقيقي .ويتعني أن تحم�ي املطالبات تحقيق
االخرتاع عىل األقل .انظر ثالثا(ألف)( .)3انظر ثالثا(ألف)( ،)4ثالثا(ألف)(()4ج) ،خامسا(باء) ،سابعا(باء) ،سابعا(جيم)
وسابعا(فاء).
تمكين  -يتعين أن تتضمن املواصفات وصفا كتابيا عن االخرتاع ومنهج وعملية تصنيعه بالكامل وبوضوح واختصار ودقة حتى
يتمكن أي ش�خص بمهارة صناعية يف نفس الحقل من تصنيع االخرتاع واالنتفاع به .ويعني مطلب التمكني يف طلب الرباءة
أنه يتعني تدريب األشخاص بمهارات صناعية عادية عىل كيفية تصنيع االخرتاع واالنتفاع به .انظر ثالثا(ألف)(()4ب).
مهلة  -بعض الواليات القضائية تعطي مقدمي الرباءة فرتة محدودة يمكنهم خالل إيداع طلب براءة بعد كشف االخرتاع للجمهور.
انظر ثانيا(ألف)( ،)1ثانيا(باء)(()1ألف) ،ثالثا(باء)( ،)5ورابعا(املقدمة).
مطل�ب مس�تقل  -يكون املطلب املس�تقبل قائما بنفس�ه وال يكون مرجعا ملطلب آخ�ر .وتتكون مجموعة املطالبات املس�تقلة يف
طلب الرباءة من أوس�ع املطالبات يف الطلب .ويمكن أن يكون بعض املطالبات أوس�ع من املطالبات املس�تقلة األخرى .انظر
ثالثا(ألف) (()4و) ،ثالثا(باء)( ،)5خامس�ا(باء)( ،)2خامس�ا(جيم)( ،)2خامس�ا(جيم)( ،)5خامسا(دال) ،خامسا(دال)
( ،)1سابعا(باء) ،سابعا(دال) وسابعا(الم).
تع�د  -ه�و االنتف�اع باخرتاع محمي ببراءة أو تصنيعه أو بيعه أو عرض�ه للبيع .ولكي يصبح طرف من األط�راف متعد ،فيتعني
علي�ه تعدي جميع الحدود ملطلب واحد على األقل .انظر أوال ،ثانيا(أل�ف)(()3دال) ،ثانيا(ألف)(()3هاء) ،خامس�ا(باء)،
خامسا(جيم)(()1ب) ،سابعا(باء) ،سابعا(هاء) ،سابعا(زاي) ،سابعا(طاء) ،سابعا(الم) ،سابعا(عني) وثامنا.
اخرتاع  -إنش�اء ذهني داخل عقل املخرتع وال ش�كل مادي له .وأفضل مطالبات الرباءة تحمي االخرتاع نفسه ملنع أي تجسيد مادي
لالخرتاع لتصنيعه أو االنتفاع به أو بيعه من دون التعدي عىل املطالبات .انظر ثانيا (باء) (()1أ)(-ج) ،ثالثا(ألف)()3(-)2
وخامسا(باء).
اس�تمارة كشف االخرتاع -وثيقة يس�تخدمها بعض وكالء الرباءات أو الرشكات أو كليهما بغية جمع معلومات أولية عن االخرتاع
لدى املخرتعني .ويمكن اس�تخدام هذه االس�تمارات للكش�ف عن اخرتاعات جديدة لوكيل الرباءات ويمكن أن تكون أس�اس
طلب الرباءة .انظر ثالثا(ألف)( )1وتاسعا.
حد/عنرص  -التعابري املستخدمة يف مطلب الرباءة لتمييزه عن اخرتاع سابق للتقنية الصناعية السابقة .وجميع العبارات التي ترد
يف مطلب الرباءة حدود بش�أن املطلب .ومن فهم أيرس لهذا األمر ،يمكن تجميع بعض هذه الحدود يف ش�كل عنرص .يف الكثري
م�ن الوالي�ات القضائي�ة ال يوجد أي تمييز قانوني بني الح�دود والعنارص ،غري أنه من املمكن أحيانا أن يكون من األنس�ب
الرجوع إىل عنرص معني يف املطلب .انظر ثانيا(باء)(()1أ) ،ثالثا(ألف) ( ،)3خامس�ا(جيم)(()1ج) ،خامس�ا(جيم(()1ج)،
خامسا(جيم)( ،)4خامسا(دال) ،سابعا(باء) ،سابعا(هاء) وسابعا(واو).
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اتفاق عدم اإلفشاء  -اتفاق بني طرفني أو أكثر للحفاظ عىل رسية املعلومات من قبيل املواصفات التقنية لالخرتاع .ويسمح اتفاق
عدم اإلفشاء للطرفني بتبادل املعلومات من دون الكشف عنها للجمهور ،األمر الذي قد يبطل حقوق الرباءة يف بعض الواليات
القضائية .انظر ثالثا(ألف) وثالثا(ألف)(.)1
نش�اط غير بديهي/ابتكاري  -يتعني أن يكون االخرتاع غري بديهي أو ينطوي عىل نش�اط ابتكاري لك�ي يصبح أهال للحماية.
يتطلب النش�اط غري البديهي بأال يكون االخرتاع بديهيا بالنسبة إلحدى املهارات العادية يف الصنعة (الحقل العلمي/التقني
لالخرتاع) يف وقت االخرتاع .وتعني البداهة ببس�اطة أن اليشء غري أهل للرباءة عندما يس�تطيع أي ش�خص بمهارة صناعية
عادية يف الحقل العلمي/التقني املعني تجميع أجزاء مختلفة من معلومات معروفة ويتوصل بواس�طتها إىل نفس النتيجة.
كم�ا يختلف النش�اط البديهي عن الجدة بمعنى أنه م�ن املمكن أن يكون االخرتاع بديهيا عىل الرغم من أنه لم يكش�ف عن
االختراع تحدي�دا يف التقنية الصناعية الس�ابقة .وتأخذ بعض الوالي�ات القضائية مثل املكتب األوروبي للرباءات بأس�لوب
اإلسناد»يستطيع/س�وف» مقاربة لتحديد النشاط االبتكاري بمعنى أن «سوف» يتمكن الحريف العادي من االخرتاع املطالب
به استنادا إىل مراجعة للتقنية الصناعية السابقة ،وذلك خالفا لفعل «يستطيع» الحريف العادي التمكن من االخرتاع املطالب
به .انظر ثانيا (باء) (أ)(ج) ،ثالثا(ألف)( ،)5رابعا ،خامسا(باء) وسادسا(باء)..
ِجدة  -يجب أن يكون االخرتاع جديدا .أو بعبارة أخرى ،ال يجب أن يكون االخرتاع قد استخدمه الجمهور أو اطلع عليه الغري .تقيض
أغلب البلدان بأن يكون االخرتاع جديدا عند إيداع طلب براءة بش�أنه ،يف حني يقيض البعض اآلخر مثل الواليات املتحدة بأن
يكون االخرتاع جديدا عند وقت إنش�ائه .وأية براءة س�ابقة أو منش�ور س�ابق لنفس االخرتاع يقيض عىل عنرص الجدة (أي
يمنع�ان إص�دار براءة أو يبطلها الحقا) .وإذا كان االختراع غري جديد ،فال يُمنح براءة بكل بس�اطة .انظر ثانيا (باء) (أ)،
ثانيا(جيم)( ،)2ثالثا(ألف)( ،)2ثالثا(باء)( ،)5رابعا ،خامسا(باء) ،سابعا(باء) وسابعا(حاء).
إجراء إداري  -اتصال رسمي من مكتب براءات بشأن مزايا طلب براءة عالق ،يُعرف أيضا إجراء أو اتصاال رسميا أو تقرير فحص.
انظر ثالثا(ألف)(()4ب) ،رابعا ،سابعا(ميم) وتاسعا(هاء).
اتفاقية باريس  -معاهدة تتيح حق األولوية لطلبات الرباءة .وتس�مح هذه االتفاقية ملودع الطلب من دولة متعاقدة اس�تخدام أول
تاري�خ لإلي�داع تاريخا فعليا لإلي�داع يف دولة متعاقدة أخرى ،طاملا أودع الطلب يف غضون  12ش�هرا من تاريخ أول إيداع.
انظر ثالثا(ألف) وثالثا(باء)(.)5(-)2
براءة  -وثيقة قانونية تمنح صاحبها حقا حرصيا ملراقبة اس�تخدام االخرتاع كما يرد يف مطالبات براءته يف نطاق ووقت محددين
وذل�ك بمنع الغري بني جملة أمور من تصنيع أو اس�تخدام أو بيع االختراع من دون ترخيص .انظر ثانيا(ألف) ،ثانيا(باء)،
خامسا(باء) ،سابعا(فاء) (-عني) ،ثامنا وتاسعا(هاء).
معاه�دة التعاون بش�أن الرباءات  -معاهدة متعددة األطراف لتمكني طالب الرباءة من إي�داع طلب حماية براءة دويل يف أي من
الدول املتعاقدة يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات أو يف جميعها .ويرتتب عن طلب الرباءة الدويل هذا إيداع طلب براءة وطنية
عادي يف الدولة املعينة .ويدير املكتب الدويل للويبو ومقره جنيف بسويرسا معاهدة التعاون بشأن الرباءات .وحتى أغسطس
 ،2005انضمت  133دولة إىل هذه املعاهدة .انظر ثانيا (جيم) ( ،)5ثانيا(جيم)( ،)2ثالثا(ألف) ،ثالثا(باء)( ،)2ثالثا(باء)
( ،)3ثالثا(باء)(()4ج) وثالثا(باء)(.)5
نظام متابعة الرباءات  -نظام محوسب عادة لتسجيل التواريخ األساسية ذات الصلة بطلب براءة أو براءة صدرت بالفعل أو كليهما.
وقد تتضمن املعلومات تواريخ نهائية من قبيل تاريخ الرد عىل إجراء إداري أو تاريخ التسديد السنوي .انظر عارشا (املقدمة).
فاحص الرباءات  -مس�ؤول حكومي يس�تعرض طل�ب الرباءة العالق ويحدد م�ا إذا كان ينبغي منح البراءة .وأغلب الفاحصني
خضع�وا لتدريب تقني يف مجال االخرتاعات التي يس�تعرضونها .وخضع بعض فاحيص الرباءات لدورات يف القانون .انظر
ثانيا(ألف)( ،)1ثانيا(باء)( ،)1رابعا ،خامسا(باء) ،سابعا(باء) وتاسعا(هاء).
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لجنة استعراض الرباءة  -لجنة داخلية يف بعض املنظمات تقرر متى ينبغي إيداع طلب براءة اخرتاع ،وتستعرض تقدم الطلبات
العالقة وتحدد ما إذا كان ينبغي تس�ديد أي مبالغ س�نويا ليظل طلب الرباءة نافذا .انظر تاس�عا(املقدمة) ،تاس�عا(ألف)
وتاسعا(جيم).
ش�خص بمهارات صناعية عادية “ -الش�خص العادي” يف عالم الرباءات .وقد يتغري إىل حد كبري مس�توى املهارات العادية أو
املتوسطة يف حقل تقني معني .فعىل سبيل املثال ،قد يعترب عام واحد من التدريب التقني أمرا عاديا يف بعض حقول املعرفة،
بينم�ا تعترب ش�هادة جامعية أمرا عاديا .وينبغي تحرير طلب الرباءات من أجل مس�اعدة الحرفيين العاديني يف مجال من
املجاالت فهم االخرتاع الوارد يف الرباءة وممارسته .فالنشاط البديهي واالبتكاري يقيم عادة يف عالقته بما يمكن لشخص ذي
مهارات عادية التأكد منه بسهولة .انظر ثانيا (باء) (أ)(ج) ،ثالثا(ألف)( ،)5رابعا ،خامسا(باء) وسادسا(باء)..
مطلب تفصييل  -مطلب براءة يعطي معلومات مفصلة عن االخرتاع .ينطوي مطلب الصورة عادة حدودا يتعني شطبها من املطلب
للنه�وض ببالغته�ا .ومع ذلك ،تفيد ب�راءات الصورة وكيل البراءات يف فهم االخرتاع أو إعداد مس�ودة أولية بمطالب طلب
الرباءة .انظر “مطلب” أعاله وثالثا(ألف)(()4أ) ،خامسا ،سادسا وسابعا.
وجه�ة نظ�ر  -لكل مطل�ب براءة منظ�ورا أو وجهة نظر ،مثل من يت�وىل تنفيذ خطوات مطل�ب املنهج .وينبغ�ي أن يبذل وكيل
الرباءة قصارى جهوده إلعطاء كل مطلب وجهة نظر منتظمة .وقد تتباين وجهات نظر مختلف مجموعات املطالبات .انظر
سابعا(الم).
ديباجة  -جملة تمهيدية يف طلب الرباءة تحدد فئة االخرتاع املحمي بموجب ذلك الطلب .انظر خامسا(جيم) (()1أ) ،وخامسا(جيم)
(.)2
تقنية صناعية سابقة  -جميع املعلومات املتوافرة للجمهور قبل التاريخ الفعيل لطلب براءة .والتاريخ الفعيل ألغلب طلبات الرباءة
هو تاريخ إيداع الطلب .وقد يكون يف بعض الواليات القضائية التاريخ الفعيل هو تاريخ إنشاء االخرتاع ضمن ظروف معينة.
وتتضمن التقنية الصناعية السابقة دراسات تقنية ومعاهدات علمية ومقررات دراسية وبراءات صادرة ومواد أخرى شبيهة
بذلك .انظر ثانيا(ألف)( ،)1ثانيا(باء)( ،)1رابعا ،خامسا(باء) ،سابعا(باء) وتاسعا(هاء).
تاريخ األولوية  -تاريخ أولوية طلب الرباءة هو تاريخ أول إيداع يمكن املطالبة به .وبالنسبة للطلب األصيل ،يكون تاريخ األولوية
هو تاريخ إيداع الطلب .وبالنس�بة للطلبات الالحقة التي تودع يف حني أن الطلب الرئييس ال يزال عالقا ،فإن تاريخ األولوية
ه�و تاريخ إيداع الطلب الرئيسي .انظر أيضا اتفاقية باريس .انظر ثانيا (جي�م)( ،)5ثالثا(ألف)(مقدمة) ،ثالثا(باء)(-)1
( ،)3رابعا و تاسعا(هاء)..
متابع�ة  -عملي�ة إقناع مكتب الرباءة القبول بإصدار براءة طلب .وقد تتضمن املتابعة اإلش�ارة على فاحص الرباءات الفروق بني
االخرتاع املطلوب والتقنية الصناعية الس�ابقة وكذا العمل عىل تعديل املطالبات العالقة يف الطلب إلبراز الفروق أكثر قياس�ا
عىل التقنية الصناعية السابقة .انظر ثانيا (باء) (أ) ،ثالثا(ألف)(()4ب) ،رابعا وسابعا(ميم)..
طل�ب مؤقت  -تس�مح بع�ض الواليات القضائية ملقدم�ي الطلبات بإيداع طلبات بس�يطة ال تحتاج طلبات ب�راءة أو تتماىش مع
متطلب�ات ش�كل طلبات أخرى .وه�ذه الطلبات عادة ما تكون حج�زا للطلبات املودعة الحقا التي يمكنه�ا املطالبة بتاريخ
األولوي�ة للطل�ب املؤقت .ويتعني عىل مودع الطلب ع�ادة تحويل طلبه املؤقت إىل طلب كامل لبراءة املنفعة يف غضون مهلة
معينة وهي سنة واحدة عموما من تاريخ إيداع الطلب املؤقت .وال يرسي تاريخ إيداع الطلب املؤقت عىل املواد الجديدة التي
تضاف الحقا إىل الطلب املودع .انظر ثالثا(ألف)(مقدمة) وثالثا(باء)(.)5
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قابلي�ة التحقي�ق  -يتعين عىل االخرتاع عموم�ا أن يعمل فعال قبل إيداعه كطلب ب�راءة .وتتضمن قابلي�ة التحقيق عادة نموذجا
قابال للتحقيق ومجموعة من التعليمات التي يمكن اس�تخدامها لصنع اخرتاع من دون الحاجة ملزيد من التجارب .وينش�ئ
ً
قابلية للتحقيق بناءة تفي بالطلب ،طاملا ال توجد حاجة للمزيد من التجارب
إي�داع طلب الرباءة يف بعض الواليات القضائية
لتحقيق الرباءة الواردة يف الطلب .انظر أوال ،ثالثا(ألف)(أ) ،رابعا(مقدمة)( ،)5وتاسعا(ألف).
موعد الرفض  -ينش�أ رفض منح براءة الخرتاع ما عن مجموعة من الس�لوك ترتبط عادة بالكشف عن االخرتاع .وعىل سبيل املثال،
ينش�أ موع�د الرفض يف والية قضائية ال تأخذ باملهلة عندما يتم الكش�ف عن اخرتاع للجمهور .انظ�ر ثالثا(ألف) (مقدمة)،
ثالثا(ألف)( ،)1ثالثا(باء)( ،)2رابعا(مقدمة) ،وتاسعا(ألف).
جمل�ة انتقالي�ة  -جملة تربط ديباجة طلب براءة بمتنه .ويمكن أن تكون الجمل�ة مفتوحة أو مغلقة .والجملة املفتوحة االنتقالية
تعني أن حدود متن الطلب ال تس�تثني من التعدي منتجا/خدمة يتضمنان عنارص أخرى يف حني تش�مل الجملة االنتقالية
مجموع االخرتاع املحمي .انظر خامسا(جيم)(()1ب).
وحدة االخرتاع -ويكون طلب الرباءة عادة الخرتاع واحد .ويف بعض الحاالت يجد فاحص الرباءة اخرتاعات عدة واردة يف مطالبات
طل�ب الرباءة فيشترط عىل م�ودع الطلب تحديد طل�ب أو أكثر للمتابعة .ويس�تطيع مودع الطلب عادة إي�داع طلب فرعي
ويسعى للحصول عىل حماية للمطالب غري املقبولة .انظر ثالثا(ألف)(()4ب) ،ثالثا(باء)( ،)5رابعا(جيم) ،وسابعا(كاف).
منفعة  -يتعني أن يكون االخرتاع نافعا لكي يصبح أهال للحماية .ويسمى هذا يف لغة الرباءات “منفعة” يف بعض الواليات القضائية
أو “تطبيقا صناعيا” يف واليات قضائية أخرى .وال تمنح الرباءة ما لم ينجز االخرتاع وظيفته املذكورة .انظر ثانيا (باء) ()1
(ب) ،وسابعا(سني).
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