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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  27اإىل  31يوليو 2015
دراسة عن النشاط االبتكاري :ملخص

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1وفقا للقرار ال متخذ يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة العنية بقانون الرباءات اليت معقدت يف جنيف يف الفرتة
من  3اإىل  7نومفرب  ،2014حتتوي الوثيقة  SCP/22/3عىل دراسة أأعدهتا ا ألمانة بشأأن النشاط الابتراري .وتتضمن
الوثيقة ،عىل وجه اخلصوص ،العنارص الثالثة التالية "1" :تعريف الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة "2" ،والهنجيات
التبعة يف تقيمي النشاط الابتراري "3" ،ومس توى النشاط الابتراري (البداهة).

النشاط الابتراري – وصف عام واترخي
 .2يستند اإدراج رشط النشاط الابتراري مضن معايري ا ألهلية للرباءة اإىل أأن امحلاية مبوجب الرباءة ينبغي أأل تممنح اإىل
أأي يشء يس تطيع خشص دليه همارة عادية أأن يس تنبطه كنتيجة بدهيية لا هو معروف ابلفعل للعامة .1فأأي اخرتاع يكون
ببساطة بدهييا فامي يتعلق ابلتقنية الصناعية احلالية س ميفيد اجملمتع بقدر ضئيل جدا ،اإن أأفاده عىل الإطالق .وقد يكون النشاط
الابتراري أأو عدم البداهة يف بعض النوايح جوهر ا ألهلية للرباءة.
 .3ويف أأوائل القرن التاسع عرش ،اكنت قوانني الرباءات الوطنية تشرتط بوجه عام أأن تكون الاخرتاعات القابةل
للحصول عىل براءة جديدة ومفيدة ( أأو قابةل للتطبيق الصناعي) .ورمبا يرجع أأصل الفهوم احلديث للنشاط الابتراري أأو عدم
البداهة اإىل حك ورد يف قانون الرباءات الفرنيس الؤرخ  25مايو  ،1791اذلي نص يف جوهره عىل أأن جمرد اإجراء تغيري
من أأي نوع للشلك أأو الاعتبارات ل يعد اخرتاعا يس تحق امحلاية مبوجب قانون الرباءات.
 1دليل الويبو بشأأن اللكية الفكرية :الس ياسة والقانون والانتفاع ،الفقرة .2.25
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 .4وأدرج حك مشابه يف قانون الولايت التحدة ا ألمريكية لس نة  .1793وطورت احملامك يف الولايت التحدة ا ألمريكية
ابلتدرجي القاعدة القانونية اخلاصة ابلشلك أأو الاعتبارات ،وطورت بعد ذكل قاعدة أأمع و أأكرث تعقيدا بكثري .ويف قضية
هوتشكيس ضد غرينوود ،قضت احملمكة العليا ا ألمريكية بأأن "لك اخرتاع" جيب أأن يكون نتاج "براعة وهمارة [ ]...أأكرب مما
يمتتع به همين عادي عىل دراية ابلعمل" 2.ومع ذكل ظهرت صعوابت معلية ،ألن احملامك ادلنيا ّفست عبارة "براعة وهمارة أأكرب"
الغامضة يف قضية هوتشكيس تفسريات خمتلفة .و أأخريا ،سن الكونغرس ا ألمرييك حكم قانونيا بشأأن عدم البداهة يف
عام .1952
 .5ويف اإنلكرتا ،يف أأوارر القرن التاسع عرش ،رشعت بعض احملامك يف تطبيق مفهوم أأوسع اإىل حد ما لرشط "اجلدة"
عىل قضااي تتعلق بها معروف ي مس تخدم بطريقة خمتلفة ولكن مشاهبة .وحبلول عام  ،1890اكنت احملامك قد وضعت قاعدة
عامة مفادها أأن أأي اخرتاع قابل للحصول عىل براءة ينبغي أأل يكون بدهييا اإىل درجة أأنه قد خيطر فورا ببال أأي خشص عىل
دراية ابلوضوع .و أأسفرت تكل التطورات عن تقنني مفهوم البداهة كرشط للنشاط الابتراري يف قانون الرباءات والتصاممي
لس نة  .1932وبعد سلسةل مشاهبة من التطورات القانونية ،مت تقنني رشط النشاط الابتراري يف بدلان أأررى أأيضا.
 .6وا ألحرام التعلقة ابلنشاط الابتراري يف قوانني الرباءات الوطنية أأو ا إلقلميية ل تمريس ،بوجه عام ،سوى مبد أأ عام
ينطبق عىل لك حاةل عىل حدة .وقد يكون هذا الهنج مناس با لتطبيق معايري ا ألهلية للرباءة عىل لك اخرتاع مبوضوعية حبتة،
واستيعاب التطورات التكنولوجية الالحقة اليت ل ميكن التنبؤ هبا .اإل أأنه يطرح حتداي خاصا يف حتديد النشاط الابتراري.
فعىل خالف مقياس الواقع عند القارنة بني اخرتاع مطلوب حميته والتقنية الصناعية السابقة عند حتديد اجلدة ،ي مس تخدم
نوعي أأكرث مغوضا عند تقيمي النشاط الابتراري 3.وذلكل فاإن التفسري القضايئ والتوضيح الإداري للحك القانوين خارج
مقياس ّ
نطاق العىن احلريف لنص القانون يف لك ولية قضائية يمغذاين التطوير الس متر لرشط النشاط الابتراري.

تعريف الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة
 .7يعمتد عامة وجود نشاط ابتراري عىل التقيمي اذلي يقوم به "خشص من أأهل الهنة" .وتنص بعض القوانني الوطنية
رصاحة عىل أأن هذا الشخص دليه همارة "متوسطة" أأو "عادية" .وي مشار اإىل هذا الشخص يف قانون إاقلميي واحد عىل أأنه
"خشص دليه معرفة وهمارة عاديتني يف التقنية الصناعية" .ويف الوثيقة  ،SCP/22/3ي مس تخدم مصطلح "خشص من أأهل
الهنة" لتحقيق الاتساق يف الوثيقة .والرشح اخلاص هبذا الصطلح يف البادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الفقرة  11.13يسد عددا من العنارص الشرتكة يف تفسري هذا الصطلح
يف كثري من الولايت القضائية الوطنية وا إلقلميية.
 .8والشخص اذلي يكون من أأهل الهنة هو خشص افرتايض يعتدّ مبعرفته وهمارته أأساسا لتقيمي انطواء الاخرتاع الطلوب
حميته عىل نشاط ابتراري من عدمه .وم ْن يتوىل حفص الطلب ليس خمرتع الاخرتاع أأو فاحص الرباءة ،ول أأحد العمالء
احملمتلني .ول بد من حتديد مس توى العرفة والهارة اللتني تمتتع هبم هذه الشخصية الومهية حتديدا دقيقا يف لك حاةل بعيهنا،
بعيين هذا الشخص الافرتايض يسمح بتحليل
وحسب طبيعة الاخرتاع الطلوبة حميته .وتقيمي الاخرتاع الطلوبة حميته ْ
الاخرتاع حتليال موضوعيا.
 .9وبوجه عام ،يمتتع الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة مبهارة عادية أأو متوسطة يف التقنية الصناعية العنية يف التارخي
العين .والتارخي العين هو اترخي اإيداع طلب الرباءة العين ،أأو اترخي ا ألولوية يف حاةل الطالبة اب ألولوية .ويطبق عدد من
البدلان بعض العنارص اليت متزي مس توى الهارة العادية أأو التوسطة اليت يمتتع هبا هذا الشخص ،عىل سبيل الثال:
52 U.S. 248 (1851), 267 2
 3وليام رودولف كورنيش ،اللكية الفكرية :براءات الاخرتاع وحق الؤلف والعالمات التجارية واحلقوق اجملاورة ،سويت أند ماكسويل ،لندن (،)1999
ص .192
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" "1يمفرتض يف الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة أأن يكون قادرا عىل النفاذ اإىل لك العلومات التاحة لعامة
الناس عن التقنية الصناعية.
" "2يس تطيع الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة أأن يس توعب لك ا ألمور التقنية اليت تندرج يف التقنية الصناعية
العنية .والتقنية الصناعية العنية تشمل التقنية الصناعية اجملاورة ،مثل ا ألمور التقنية يف اجملال الوثيق الصةل ابلشالك
اليت حتلها الاخرتاعات.
" "3ميتكل الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة معرفة عادية أأو معتادة ابلتكنولوجيا العنية .ويكون هذا الشخص
ممارسا ماهرا يف اجملال التكنولويج العين ،وميتكل العرفة والقدرة التوسطة يف التقنية الصناعية يف التارخي العين.
" "4ميتكل الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة همارة عادية يف اجملال التقين العين ،مثل أأسلوب التطبيق العميل
العادي أأو الهارات العملية العادية.
" "5ميتكل الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة معرفة عامة وشائعة يف التقنية الصناعية العنية .ول يمعترب يشء ما
جزءا من العرفة العامة الشائعة جملرد وجوده يف الكل العام.
" "6يمتتع الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة ابلهارة التوسطة والقدرة عىل اس تخدام التقنية الصناعية السابقة
عىل النحو العتاد يف اجملال التقين العين .ويس تطيع هذا الشخص أأن يس تخدم الوسائل التقنية العادية.
" "7دلى الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة الإمرانية والقدرة العادية عىل اإجراء التجارب العتادة ليس توحض
مثال نقاط غامضة يف التكنولوجيا العروفة.
" "9اإذا اكنت الشلكة تتطلب اإجراء حبث عن حلول يف جمال تقين أرر ،فاإن الشخص اذلي يكون من أأهل
الهنة يف ذكل اجملال هو الشخص الؤهل حلل الشلكة.
" "10قدرات الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة ومعارفه ميكن – حيامث اكن ذكل مناس با – أأن تتطابق مع
قدرات ومعارف فريق من ا ألشخاص اذلين يعملون يف ش ىت اجملالت العنية ،مثل فريق حبث أأو اإنتاج.
 .10ويف كثري من البدلان ،ليس الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة اإنسان أليا ،وليست هل قدرة اإبداعية أأو همارة
اإبداعية .بل يمنظر اإىل هذا الشخص غالبا عىل أأنه خشص ل ميارس اخليال الإبداعي ،ولكنه ماهر وقادر عادة عىل ممارسة
ملرات النطق والاس تدلل العتادة بناء عىل معرفته .وليس من السهل دامئا اإدراك الس توى الضبوط وادلللت ادلقيقة
لقدرات هذا الشخص الإبداعية أأو الاس تدللية يف لك ولية قضائية .ففي أأحد البدلان مثال ،يكون هذا الشخص قادرا
عىل ممارسة الإبداع العادي يف ارتيار الواد الناس بة ،و ايدة النطاق العددي لالخرتاع اإىل أأقىص قدر ممكن ،واستبدال
الاخرتاع مبا يوا هيا ،اإخل .ويف بدل أرر ،يمتتع الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة مبلرات النطق العتادة ولكنه ل ميتكل
احلدس أأو همارات الاس تنتاج .ولكنه يف قضاء أرر ،يمتتع ابلقدرة الإبداعية العادية اليت تسمح هل بأأن جيمع بني تعالمي التقنية
الصناعية السابقة فتدفعه اإىل أأن حير تقدما ،دون اإضافة معرفة اإىل ما اكن معروفا عند تصممي الاخرتاع .ويف بدل أرر ،ل
يمفرتض يف الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة أأن يمتتع بطاقة اإبداعية.
 .11ومما س بق ميكن اس تنتاج أأن همارة هذا الشخص التوسطة أأو العادية ليست متوسط همارات أأحد عامة الناس
وهمارات أأحد كبار الارتصاص ّيني ،بل يه الهارة اليت يتوقع أأن ميتلكها ممارس عادي يف اجملال العين .وذلكل يعمتد مس توى
الهارة العادية للشخص اذلي يكون من أأهل الهنة عىل اجملال التقين وطبيعة الاخرتاع.
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الهنجيات التبعة يف تقيمي النشاط الابتراري
 .12تضع بعض الراتب مهنجية مموحدة لتقيمي النشاط الابتراري من أأجل دمع موضوعية هذا التقيمي واتساقه بني
الفاحصني ومودعي الطلبات وا ألطراف ا ألررى .وتعاجل تكل الهنجيات حتداي خاصا بتجنب اس تخدام الإدراك الؤرر أأو
التحليل رجعي ا ألثر عند حتديد النشاط الابتراري ،ألن قمراء طلبات الرباءات دلهيم لك من الشلكة واحلل يف متناول
أأيدهيم .ويبدو أأنه ل توجد أأية ولية قضائية تفرض مهنجية واحدة؛ ألن لك اخرتاع يكون فريدا من نوعه .ويكون اس تخدام
هذه الهنجيات يف كثري من ا ألحيان "توصية" أأو "دليال" أأو " أأداة مفيدة" وليس اإلزاما .وينبغي يف بعض الراتب أأن يكون
اخلروج عن الهنجية الوضوعة حاةل شاذة .وتس تعني مراتب كثرية مبا يسم "جهج الشلكة واحلل" ،رمغ وجود ارتالفات
طفيفة يف هذا الهنج بني الراتب .وتوجد أأيضا مهنجيات أأررى يف بدلان أأررى .ولغرض هذه الوثيقة اخملترصة ،ترد أأدنه هذه
الهنجيات مملخصة و ممصنفة عىل وجه التقريب 4.و أأ ّاي اكنت الهنجية التبعة ،من الهم أأن نضع يف الاعتبار أأنه يف حني أأنه ميكن
وضع مهنجيات متطورة ،فاإن السؤال ا ألسايس ،يف جهاية الطاف ،هو بشلك عام" :هل اكن الاخرتاع بدهييا؟".
 .13ويعمتد تقيمي النشاط الابتراري عىل حاةل التقنية الصناعية ،والشخص اذلي يكون من أأهل الهنة ،وعدم البداهة.
ففي أألانيا ،قبل اختاذ قرار بشأأن انطواء الاخرتاع عىل نشاط ابتراري من عدمه ،جيب حتديد ما ييل :حاةل التقنية الصناعية
العنية يف اترخي الإيداع (اترخي ا ألولوية) ،والشخص الاهر الكفؤ ،وقدرة الشخص الاهر أأو مس توى معرفته .وت مس تمد نقطة
(نقاط) البداية لتقيمي بداهة موضوع ما من اجلهود اليت يبذلها الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة إلجياد حل أأفضل من
جمرد اإجياد حل أرر) .ول تطبق أألانيا معايري واحدة يف لك ا ألحوال لتحديد النشاط الابتراري .وقد
احللول العروفة ( أأو ّ
تشري بعض الاعتبارات اإىل وجود نشاط ابتراري ،مهنا مثال التغلب عىل عائق تقين أأو تلبية حاجة قامئة منذ وقت طويل.
ويف الولايت التحدة ا ألمريكية ،طرحت قضية غراهام ضد جون دير احملاور ا ألساس ية الس متدة من الوقائع لتحديد
البداهة ،ويه "1" :حتديد نطاق التقنية الصناعية السابقة ومضموجها "2" ،والتأأكد من الارتالفات الوجودة بني التقنية
الصناعية السابقة والاخرتاع الطلوبة حميته "3" ،وحتديد مس توى الهارة العادية يف التقنية الصناعية العنية .وتمس تخدم
مهنجية مشاهبة يف غواتاميل .ويف س نغافورة ،يسرتشد عىل نطاق واسع مببادئ "جهج ركوب ا ألمواج" ابعتبارها دليال مفيدا،
ويه تتأألف من "1" :حتديد الفهوم الطلوبة حميته ،والشخص اذلي يكون من أأهل الهنة ،والارتالفات الوجودة بني
الاخرتاع الطلوبة حميته والتقنية الصناعية السابقة؛ " "2وحتليل هذه الارتالفات للبت يف بداههتا بعني الشخص اذلي
يكون من أأهل الهنة.
 .14ويف أأسرتاليا ،يدمع ارتبار "الرتحيب" اس تخدام جهج "الشلكة واحلل" ،حيامث اكن ذكل مناس با .ويقوم الارتبار عىل
البت يف وصول خشص افرتايض واجه الشلكة نفسها اإىل الاخرتاع لو أأنه اختذ رطوات روتينية مس تعينا ابلتقنية الصناعية
السابقة ،سواء أأاكنت هذه اخلطوات يه رطوات اخملرتع أأم ل.
 .15ويف بعض البدلان ،يضع ما ي مسم جهج الشلكة واحلل هذه العنارص أأو ا ألس ئةل امخلسة التالية يف الاعتبار:
" "1حتديد التقنية الصناعية السابقة ا ألقرب اإىل الاخرتاع الطلوبة حميته (ما أأقرب تقنية صناعية سابقة؟)،
" "2وحتديد الارتالفات بني الاخرتاع الطلوبة حميته و أأقرب تقنية صناعية سابقة (ما الفرق بني الاخرتاع
الطلوبة حميته و أأقرب تقنية صناعية سابقة من حيث السمت التقنية الطلوبة حميهتا؟)،
" "3وتعريف التأأثري التقين الناجت عن العنرص التفاضيل واذلي يمعزى اإليه (ما التأأثري التقين الس مت ّد من هذا
الارتالف؟)،
 4تمقدّ م هذه الوثيقة اخملترصة أأوصافا اإرشادية لبعض الهنجيات .وللحصول عىل الوصف الرامل لهنجيات بعيهنا ،ينبغي الرجوع اإىل الوثيقة  SCP/22/3ا ألصلية.
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" "4واس تنباط الشلكة التقنية الوضوعية (ما الشلكة التقنية الوضوعية اليت يقوم علهيا الاخرتاع الطلوبة
حميته؟)،
" "5وتقيمي بداهة الاخرتاع الطلوبة حميته بعني الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة ،انطالقا من أأقرب تقنية
صناعية سابقة والشلكة التقنية الوضوعية (هل ميكن للشخص اذلي يكون من أأهل الهنة ،بفضل لك العارف
الوجودة يف حاةل التقنية الصناعية ومن دون اس تخدام أأية همارة ابترارية عىل الإطالق ،أأن يتعرف عىل الشلكة
وحيلها ابلطريقة الذكورة؟).
 .16ويف بعض الولايت القضائية ،تمدمج النقاط " "2و" "3و" "4الواردة أأعاله يف مرحةل واحدة ،فيأأيت جهج الشلكة
واحلل يف الراحل الثالثة .عىل سبيل الثال:
" "1حتديد أأقرب تقنية صناعية سابقة تكشف ،يف اإشارة واحدة ،مزجي السمت اذلي يشلك نقطة البداية الواعدة
لتطوير يؤدي اإىل الاخرتاع،
" "2وحتديد الشلكة التقنية الوضوعية اليت يتعني حلها من خالل دراسة الطلب ( أأو براءة الاخرتاع) ،و أأقرب
تقنية صناعية سابقة ،والارتالفات الوجودة بني الاخرتاع الطلوبة حميته و أأقرب تقنية صناعية سابقة (وتسم أأيضا
"السمة ( أأو السمت) المزية" لالخرتاع الطلوبة حميته) من حيث السمت الهيلكية أأو الوظيفية ،وحتديد التأأثري
التقين الناجت عن السمت المزية ،مث صياغة الشلكة التقنية،
" "3والنظر يف بداهة الاخرتاع الطلوبة حميته بعني الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة من عدهما ،انطالقا من
أأقرب تقنية صناعية سابقة والشلكة التقنية الوضوعية .وبعبارة أأررى ،هل الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة اكن
ليتوصل (وليس هل اكن ابإمرانه أأن يتوصل) اإىل الاخرتاع الطلوبة حميته بتكييف أأو تعديل أأقرب تقنية صناعية
سابقة أأم ل ،ألن التقنية الصناعية السابقة دفعته اإىل ذكل أأمال يف حل الشلكة التقنية الوضوعية أأو توقعا لقدر من
التحسني أأو الاس تفادة.
 .17ويمتّبع جهج مشابه يف بعض الولايت القضائية ا ألررى ،ولكن ينصب الرتكزي عىل السمت المزية لالخرتاع الطلوبة
حميته اليت تؤدي اإىل نتاجئه التقنية .عىل سبيل الثال:
" "1حتديد أأقرب نظري لالخرتاع الطلوبة حميته (منوذج أأو ّيل)،
" "2وحتديد السمت اليت تم ّمزي الاخرتاع الطلوبة حميته عن المنوذج ا ألويل،
" "3وحتديد حلول التقنية الصناعية السابقة اليت تتطابق مع السمت المزية لالخرتاع الطلوبة حميته،
" "4وحتليل هذه احللول من أأجل حتديد مدى تأأثر النتيجة التقنية اليت حددها ممود مع الطلب ابلسمت التطابقة مع
السمت المزية لالخرتاع الطلوبة حميته.
 .18ووفقا للممرسة التبعة يف مكتب براءات الاحتاد الرويس ،جيو للفاحصني ارتيار جهج الشلكة واحلل أأو جهج السمت
المزية الوارد أأعاله ،حسب ما يرونه مناس با ،يف لك حاةل.
 .19أأما العيار احلامك لرشط النشاط الابتراري يف الصني فهو أأن تكون لالخرتاع ،مقارنة ابلتقنية الصناعية السابقة،
سمت موضوعية ابر ة و أأن يممث ّل تقدما ملحوظا .وتمتّخذ عادة اخلطوات الثالث التالية للبت يف احتواء الاخرتاع الطلوبة
حميته عىل سمت موضوعية ابر ة أأم ل "1" :حتديد أأقرب تقنية صناعية سابقة "2" ،وحتديد السمت المزية لالخرتاع
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الطلوبة حميته والشلكة التقنية اليت حلها الاخرتا مع ابلفعل عىل أأساس التأأثري التقين للسمت المتزية "3" ،والبت يف بداهة
الاخرتاع الطلوبة حميته بعني الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة أأم ل ،انطالقا من أأقرب تقنية صناعية سابقة والشلكة
التقنية .والسؤال هو هل يوجد يف التقنية الصناعية السابقة دافع تقين حي ّث الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة ،حيامن
يواجه الشلكة التقنية ،عىل حتسني أأقرب تقنية صناعية سابقة والتوصل اإىل الاخرتاع الطلوبة حميته .ويمقصد ابلخرتاع
اذلي يممث ّل تقدما ملحوظا أأن الاخرتاع ميكن أأن محيدث تأأثريات تقنية مفيدة مقارنة ابلتقنية الصناعية السابقة.
 .20وينص قانون الياابن ومجهورية كوراي عىل أأن الاخرتاع الطلوبة حميته يفتقر اإىل نشاط ابتراري اإذا اكن ابإمران أأي
خشص من أأهل الهنة ،قبل اترخي ا إليداع (اترخي ا ألولوية) ،أأن يصنع بسهوةل الاخرتاع الطلوبة حميته مس تعينا ابلتقنية
الصناعية السابقة العنية .وقد جاء يف مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابلكتب الكوري للملكية الفكرية أأنه جيو اختاذ
اخلطوات التالية عند البت يف وجود نشاط ابتراري "1" :حتديد الاخرتاع الطلوبة حميته "2" ،وحتديد التقنية الصناعية
السابقة ذات الصةل ابلخرتاع الطلوبة حميته "3" ،وارتيار التقنية الصناعية السابقة ا ألقرب اإىل الاخرتاع الطلوبة حميته،
وعقد مقارنة بني الاخرتاع الطلوبة حميته و أأقرب تقنية صناعية سابقة ،وحتديد الارتالفات "4" ،والبت يف اإمرانية خشص
من أأهل الهنة أأن يصنع بسهوةل الاخرتاع الطلوبة حميته يف ضوء التقنية الصناعية السابقة العنية والعرفة العامة الشائعة.
وتنص مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابلكتب الياابين للرباءات عىل مهنجية مشاهبة .ويمكن أأحد الفروق يف أأن البادئ
التوجهيية للمكتب الياابين تويص بتحديد ّ
لك من أأوجه التشابه و أأوجه الارتالف بني الاخرتاع الطلوبة حميته والتقنية
الصناعية السابقة اخملتارة يف س ياق البند " "3أأعاله.

مس توى النشاط الابترار (البداهة)
 .21قد يكون عنوان هذا الفصل ممضل ّال ،ألن مسأأةل انطواء الاخرتاع عىل نشاط ابتراري من عدمه ( أأو كونه غري بدهييي)
ليست مسأأةل مكّ .ففاحص الرباءة ل يفحص مس توى الابترار يف الاخرتاع العين ،بل يفحص وجود ( أأو عدم وجود) نشاط
ابتراري .وعالوة عىل ذكل ،ل تتطرق الوثيقة  SCP/22/3اإىل مسأأةل التقنية الصناعية السابقة الوثيقة الوجهية لتحديد
النشاط الابتراري ،علم بأأن البداهة تمقمي يف ضوء حاةل التقنية الصناعية.
 .22ويف كثري من البدلان ،ل يكون الاخرتاع منطواي عىل نشاط ابتراري اإذا اكن بدهييا بعني خشص من أأهل الهنة
ابلنظر اإىل التقنية الصناعية السابقة ،أأو اإذا ر أأى الشخص اذلي يكون من أأهل الهنة أأن الاخرتاع نتج عن التقنية الصناعية
السابقة بطريقة واحضة أأو بدهيية .وذلكل قد يكون السؤال الناسب هو :ما القصود بلكمة "بدهييي" بعني خشص يكون من
أأهل الهنة؟ فبعض القوانني الوطنية ل تس تخدم مصطلح "بدهييي" مقرتن برشط النشاط الابتراري ،وتسكل بدلان كثرية
مساكل مشاهبة من الاس تدلل والنطق للبت يف وجود النشاط الابتراري.
 .23وعىل مس توى عال جدا ،يشمل مفهوم "البداهة" يف كثري من البدلان فكرة أأن الاخرتاع الطلوبة حميته ل يتجاو
التقدم الطبيعي للتكنولوجيا اذلي من شأأنه أأن يقوم به خشص من أأهل الهنة ،و أأنه نجت فقط عن التقنية الصناعية السابقة
منطقي .وبعبارة أأررى ،ل ينطوي التقدم الوجود يف الاخرتاع الطلوبة حميته عىل ممارسة أأية همارة أأو
عىل حنو واحض أأو ّ
قدرة تتجاو ان الهارة أأو القدرة التوقعتني من خشص من أأهل الهنة .وفامي يتعلق بهنج الشلكة واحلل ،غالبا ما تموصف
البداهة عىل غرار ما ييل :يكون الاخرتاع الطلوبة حميته بدهييا اإذا اكن يف التقنية الصناعية السابقة كلك من التعالمي ما من
شأأنه أأن يدفع أأو محيفّز خشصا من أأهل الهنة ،واجه الشلكة التقنية ،عىل تعديل أأقرب تقنية صناعية سابقة أأو تكييفها ،ومن
مث التوصل اإىل يشء يقع مضن بنود الطالبة وحتقيق ما حققه الاخرتاع.
 .24وعند النظر يف البداهة ،ليس السؤال الطروح هو هل الفرق بني التقنية الصناعية السابقة والاخرتاع الطلوبة
حميته بدهييا أأم ل ،بل هل الاخرتاع الطلوبة حميته كلك اكن من شأأنه أأن يكون بدهييا أأم ل .وعالوة عىل ذكل ،جيب أأن
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تموضع يف الاعتبار مراجع التقنية الصناعية السابقة كلك ،مبا يف ذكل مجيع العارف التوفرة معوما لشخص من أأهل الهنة مثل
أأساليب العمل الشهورة والعرفة العامة الشائعة .والبساطة احملضة لالخرتاع ل مُت ّرده من السمة الابترارية.
 .25وبوجه عام ،يعترب الاخرتاع الطلوبة حميته بدهييا إاذا موجد عنرص أأو أأكرث من عنارص التقنية الصناعية السابقة كلك
اكن من شأأنه أأن محيفّز أأو يدفع الشخص اذلي من أأهل الهنة يف التارخي العين اإىل التوصل اإىل الاخرتاع الطلوبة حميته
ابستبدال تعالمي عنرص واحد أأو أأكرث من عنارص التقنية الصناعية السابقة أأو امجلع بني هذه التعالمي أأو ارتيارها أأو تعديلها مع
وجود احامتل معقول للنجاح .ول يثبت احتواء الاخرتاع الطلوبة حميته عىل سمت منفصةل معروفة أأو بدهيية بداهة
الاخرتاع الطلوب حميته اذلي جيمع بني تكل السمت اليت يدمع بعضها بعضا يف أاثرها .فاإذا مل تكن بني السمت النفصةل يف
الاخرتاع الطلوبة حميته عالقة وظيفية ،فاإن جمرد وضع السمت جنبا اإىل جنب جيعل الاخرتاع الطلوبة حميته بدهييا ،ما مل
توجد أأس باب أأررى تؤيد انعدام البداهة.
 .26وجيو عند تقيمي البداهة امجلع بني تعالمي اثنني أأو أأكرث من أأجزاء التقنية الصناعية السابقة ،ولكن ل جيو ذكل اإل
عندما يكون من الرحج أأن تؤدي حمتوايت هذه ا ألجزاء ابلشخص اذلي يكون من أأهل الهنة اإىل امجلع بيهنا :كم يف حاةل
وجود أأساس معقول ألن جيمع بيهنا خشص من أأهل الهنة ،أأو اإذا اكنت وثيقة الصةل عىل حنو معقول ابلشلكة اليت يتعلق هبا
الاخرتاع .ورمبا يموضع أأيضا يف الاعتبار أأن تكون أأجزاء التقنية الصناعية السابقة مأأروذة من جمالت تقنية مشاهبة جملال
الاخرتاع الطلوبة حميته أأو من جمالت جماورة.
 .27وتقدم بدلان كثرية يف مبادهئا التوجهيية الإدارية أأس بااب أأو أسسا منطقية منوذجية قد تؤيد أأو تنفي وجود البداهة .اإل
أأن تكل ا ألمثةل تكون ألغراض توضيحية ،والقصد مهنا هو أأن تكون جمرد اإرشادات للفاحصني أأو خلرباء الرباءات بوجه عام.
وحتتوي بعض البادئ التوجهيية عىل احلالت التالية أكمثةل عىل عدم وجود نشاط ابتراري "1" :الاستبدال البس يط لعنرص
معروف بأرر للحصول عىل نتاجئ ميكن التنبؤ هبا "2" ،والاستبدال بوس يةل موا ية "3" ،والاس تقراء البس يط والبارش
حلقائق معروفة ،مثل تغيري احلجم أأو الشلك أأو التناسب ،من دون أأي تأأثري غري متوقع "4" ،وتطبيق أأسلوب معروف أأو
معيل عىل منتج معروف ممهيأأ للتحسني لتحقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا "5" ،والارتيار من بني عدد من الاحامتلت
تعديل ّ
البديةل دون أأي تأأثري غري متوقع .وعالوة عىل ذكل ،تموضع أأيضا يف الاعتبار بوجه عام الزااي التقنية اليت يتفوق هبا الاخرتاع
الطلوبة حميته عىل التقنية الصناعية السابقة .وتش متل البادئ التوجهيية الإدارية يف بعض البدلان عىل أأمثةل وتوضيحات
للبت يف البداهة يف جمال تقين ممحدد.
 .28وإاضافة اإىل ذكل ،وضعت بدلان كثرية عددا من الؤرشات ا ألررى اليت ميكن أأن تؤخذ يف الاعتبار من أأجل التقيمي
ا إلجياي للبداهة .ومن هذه الؤرشات ا ألررى الطبقة يف أأكرث من بدل ما ييل:
-

ّلب الاخرتا مع الطلوبة حميته حاجة طالا افْ متقدت،

-

حاول خمرتعون أررون حل الشلكة ،ولكن مل ينجحوا يف ذكل ،أأو تغلب الاخرتاع الطلوبة حميته عىل
صعوابت تقنية ل ميكن حلها بوسائل أأررى،

-

حقق الاخرتاع الطلوبة حميته جناحا ُتاراي معينا (تشري بعض البدلان اإىل أأن النجاح التجاري ،ليك يكون
مؤرشا عىل وجود نشاط ابتراري ،جيب أأن يكون نبعا عن السمت التقنية لالخرتاع الطلوبة حميته)،

-

التقنية الصناعية السابقة "رصفت ذهن" خشص من أأهل الهنة عن الاخرتاع الطلوبة حميته ،أأو تغلب
اخملرتع عىل عائق تقين،

-

أأىت الاخرتاع الطلوبة حميته حب ّل أأصيل حييد عن الطريق الأألوف ويسكل طريقا جديدا،
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-

أأسفر الاخرتاع الطلوب حميته عن نتاجئ أأو أاثر تقنية غري متوقعة،

-

يمقدّ م الاخرتاع الطلوب حميته حال بس يطا يبعث عىل ادلهشة،

-

مىض وقت طويل بني الإقرار ابلشلكة وإاجنا الاخرتاع اذلي حل الشلكة،
الاخرتاع الطلوب حميته ممعقد للغاية ومل يمنفذ بسهوةل،

-

اس تنسخ أررون الاخرتاع الطلوب حميته ممفضّ لني اإايه عىل التقنية الصناعية السابقة.

-

 .29وعالوة عىل ذكل ،تتطرق الوثيقة  SCP/22/3ابإجيا اإىل كيفية مراعاة العلومات ا إلثبات ّية والبيانت الإضافية ال مقدمة
من ممودع الطلب دعم للنشاط الابتراري الزعوم وجوده يف الاخرتاع الطلوبة حميته عند البت يف النشاط الابتراري.
[جهاية الوثيقة]

