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 : ملخصاالبتكاري النشاطدراسة عن 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 مقدمة

يف جنيف يف الفرتة  تقدعم  يتادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة العنية بقانون الرباءات الذ يف خ  ت  للقرار الم  وفقا   .1
ىل  3من   وتتضمنبتراري. الا النشاطبشأأن  أأعدهتا الأمانة دراسة  عىل  SCP/22/3الوثيقة حتتوي ، 2014نومفرب  7اإ

والهنجيات  "2" ،من أأهل الهنةيكون اذلي شخص ال تعريف  "1"عىل وجه اخلصوص، العنارص الثالثة التالية: ، الوثيقة
 )البداهة(. يبترار الا النشاطومس توى  "3، "يالابترار  النشاطالتبعة يف تقيمي 

 وصف عام واترخي – الابتراري النشاط

دراج رشط  .2 ىلمعايري الأهلية للرباءة  مضن الابتراري النشاطيستند اإ ىل  تممن حي أأل ينبغرباءة المبوجب اية امحل أأن اإ اإ
 يكوناخرتاع أأي ف. 1لعامةلا هو معروف ابلفعل ل بدهييةكنتيجة  يس تنبطهعادية أأن  ةخشص دليه همار يس تطيع أأي يشء 
ن ، جدا   ضئيلبقدر يمفيد اجملمتع س  ابلتقنية الصناعية احلالية فامي يتعلق بدهييا  ببساطة   النشاطكون يقد و  الإطالق.عىل أأفاده اإ

 .الأهلية للرباءة جوهر  يف بعض النوايح الابتراري أأو عدم البداهة 

القابةل الاخرتاعات  تشرتط بوجه عام أأن تكونرباءات الوطنية القوانني اكنت  التاسع عرش،يف أأوائل القرن و .3
عدم أأو الابتراري  للنشاطاحلديث فهوم ال أأصل يرجع  ورمبالتطبيق الصناعي(. ل  )أأو قابةل   ومفيدة   براءة جديدة  للحصول عىل 

جراء جمرد  أأن  عىل يف جوهره  ، اذلي نص  1791مايو  25الؤرخ رباءات الفرنيس الورد يف قانون  البداهة اإىل حك    تغيرياإ
 رباءات.القانون يس تحق امحلاية مبوجب  ا  اخرتاع يعدل  الاعتباراتشلك أأو ل ل  من أأي نوع

                                                
1
 .2.25، الفقرة الويبو بشأأن اللكية الفكرية: الس ياسة والقانون والانتفاع دليل 
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احملامك يف الولايت التحدة الأمريكية وطورت . 1793لس نة  لتحدة الأمريكيةيف قانون الولايت ا مشابهج حك در  أ  و  .4
 قضية يفو. بكثري أأكرث تعقيدا  أأمع و  بعد ذكل قاعدة  طورت ، و الاعتباراتشلك أأو القاعدة القانونية اخلاصة ابل  جيتدرابل 

مما أأكرب "براعة وهمارة ]...[ نتاج أأن "لك اخرتاع" جيب أأن يكون الأمريكية برينوود، قضت احملمكة العليا غهوتشكيس ضد 
" أأكرب "براعة وهمارةعبارة  تصعوابت معلية، لأن احملامك ادلنيا فّس  ظهرتومع ذكل  2لعمل".دراية ابعىل  يعاد همينيمتتع به 
بشأأن عدم البداهة يف  ا  قانوني حكم  الأمرييك الكونغرس  ، سن  أأخريا  و . خمتلفة تفسريات   هوتشكيسقضية يف الغامضة 

 .1952 عام

ن .5 جلدة" ا"لرشط تطبيق مفهوم أأوسع اإىل حد ما يف بعض احملامك  رشعت، التاسع عرشرتا، يف أأوارر القرن لكويف اإ
 قاعدة  قد وضعت ، اكنت احملامك 1890عام لول وحب. مشاهبةبطريقة خمتلفة ولكن معروف يمس تخدم ها  ب  تتعلقعىل قضااي 

ىل  بدهييا  يكون  لينبغي أأ قابل للحصول عىل براءة اخرتاع أأن أأي ادها مف عامة   أأي خشص عىل ببال فورا  أأنه قد خيطر  درجةاإ
والتصاممي رباءات قانون ال يف تراريب الا للنشاطمفهوم البداهة كرشط  تقنني عن التطورات تكلوأأسفرت لوضوع. دراية اب
 .أأيضا   الابتراري يف بدلان أأررى النشاطرشط تقنني  ، متةالقانوني اتمن التطورمشاهبة  سلسةل. وبعد 1932 لس نة

قلميية أأو  الوطنيةرباءات اليف قوانني  نشاط الابتراريابل لأحرام التعلقة او  .6 مبدأأ عام ، سوى عاموجه بل تمريس، الإ
، مبوضوعية حبتةلك اخرتاع الأهلية للرباءة عىل لتطبيق معايري  ا  قد يكون هذا الهنج مناس بو ينطبق عىل لك حاةل عىل حدة. 

ل أأنه . اهب ل ميكن التنبؤ يتال الالحقة ةالتكنولوجي اتواستيعاب التطور الابتراري.  النشاطيف حتديد  خاصا   حتداي   يطرحاإ
م اجلدة، حتديد عندوالتقنية الصناعية السابقة  حميتهب و بني اخرتاع مطل قارنةالمقياس الواقع عند  خالفعىل ف  يمس تخد 

 خارجقانوين التوضيح الإداري للحك ال و  التفسري القضايئفاإن  ذلكلو 3.الابترارينشاط ال تقيمي  عند أأكرث مغوضا  مقياس نوعّي 
 .الابتراري نشاطرشط ال ل  الس متر تطويرال  يمغذاينولية قضائية يف لك  العىن احلريف لنص القانون نطاق

 أأهل الهنةمن يكون اذلي شخص ال تعريف 

القوانني الوطنية ص بعض نوت ن أأهل الهنة". م خشصم به "و قيعىل التقيمي اذلي ابتراري نشاط  وجود ةعام عمتدي  .7
ىل هذا الشخص يم و " أأو "عادية". ة"متوسط همارة أأن هذا الشخص دليه عىل رصاحة   قلميي واحد عىل أأنه شار اإ يف قانون اإ

خشص من أأهل مصطلح "يمس تخدم ، SCP/22/3يف الوثيقة و". التقنية الصناعيةيف  تنيعادي وهمارة "خشص دليه معرفة 
البادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي يف  اخلاص هبذا الصطلحرشح وال تساق يف الوثيقة. الا تحقيقل  "الهنة

 هذا الصطلحمن العنارص الشرتكة يف تفسري  عددا   سدي  11.13يف الفقرة ادلويل بناء  عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
قلميية.و من الولايت القضائية الوطنية  كثرييف   الإ

الطلوب الاخرتاع  انطواءلتقيمي  أأساسا   تهوهمار  تهعرف مب يعتدّ هو خشص افرتايض  من أأهل الهنةيكون اذلي شخص ال و  .8
ْن يتوىل حفص الطلب ليس . من عدمهنشاط ابتراري عىل  حميته ، ول أأحد العمالء خمرتع الاخرتاع أأو فاحص الرباءةوم 
، بعيهنالك حاةل يف حتديدا دقيقا هذه الشخصية الومهية  متمتتع هب العرفة والهارة اللتني مس توىحتديد ل بد من ومتلني. احمل 
ْ حميته  ةبو تقيمي الاخرتاع الطلو . حميته ةبو طبيعة الاخرتاع الطلحسب و  تحليل يسمح ب فرتايض الاهذا الشخص  بعيين 
 .ا  موضوعي حتليال   خرتاعالا

 تارخيال  يف العنيةالتقنية الصناعية  يف ةهارة عادية أأو متوسطمب من أأهل الهنة يكون اذلي  الشخصيمتتع ام، وجه عبو  .9
يداع اترخي هو العين تارخيوال . العين عدد من  ويطبق. لأولويةيف حاةل الطالبة اب الأولوية اترخي أأو ،العين الرباءة طلب اإ

 ، عىل سبيل الثال:هذا الشخصاليت يمتتع هبا  ةتوسطال أأو  العادية الهارة مس توى متزي اليت العنارص بعضالبدلان 
                                                

2
 52 U.S. 248 (1851), 267 
3
(، 1999، سويت أ ند ماكسويل، لندن )اجملاورةوليام رودولف كورنيش، اللكية الفكرية: براءات الاخرتاع وحق الؤلف والعالمات التجارية واحلقوق  
 .192 ص
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ىل يكون أأن من أأهل الهنة يكون اذلي شخص ال يف فرتض يم  "1" عامة ل تاحةال  العلومات لكقادرا عىل  النفاذ اإ
 .الناس عن التقنية الصناعية

التقنية الصناعية يف اليت تندرج تقنية مور ال الأ أأن يس توعب لك من أأهل الهنة يكون اذلي شخص ال يس تطيع  "2"
لشالك الوثيق الصةل ابالتقنية يف اجملال الأمور ، مثل ةاجملاورالتقنية الصناعية شمل ت  العنيةالتقنية الصناعية . و العنية
 الاخرتاعات.حتلها  اليت

 هذا الشخصيكون . و العنيةلتكنولوجيا أأو معتادة ابعادية معرفة من أأهل الهنة يكون اذلي شخص ال ميتكل  "3"
 .العين تارخيال  يفالتقنية الصناعية  يف التوسطة والقدرة العرفةكل تمي و ، العينالتكنولويج ال اجمل يف ا  هر ام ا  ممارس

 العميلأأسلوب التطبيق ، مثل العينعادية يف اجملال التقين  ةار هممن أأهل الهنة يكون اذلي شخص ال ميتكل  "4"
 .العادية أأو الهارات العملية العادي

 يشء ما عترب  ول يم  .العنية لتقنية الصناعيةايف  شائعةو معرفة عامة  من أأهل الهنةيكون اذلي شخص ال  ميتكل "5"
 .العامجملرد وجوده يف الكل الشائعة جزءا  من العرفة العامة 

 التقنية الصناعية السابقة اس تخدامابلهارة التوسطة والقدرة عىل من أأهل الهنة يكون اذلي شخص ال يمتتع  "6"
 الوسائل التقنية العادية.أأن يس تخدم  هذا الشخصيس تطيع . و عىل النحو العتاد يف اجملال التقين العين

جراءعىل العادية القدرة و  الإمرانية من أأهل الهنةيكون اذلي شخص ال دلى  "7" العتادة ليس توحض  لتجاربا اإ
 نقاط غامضة يف التكنولوجيا العروفة. مثال

ذا اكنت الشلكة  "9" جراء اإ نأ رر، تقين حبث عن حلول يف جمال تتطلب اإ  من أأهليكون الشخص اذلي  فاإ
 حلل الشلكة.الهنة يف ذكل اجملال هو الشخص الؤهل 

 تتطابق مع أأن – حيامث اكن ذكل مناس با   – ومعارفه ميكنمن أأهل الهنة ن يكواذلي شخص ال  قدرات "10"
نتاج.العنيةاجملالت ش ىت فريق من الأشخاص اذلين يعملون يف  قدرات ومعارف  ، مثل فريق حبث أأو اإ

نسان  من أأهل الهنة يكون اذلي شخص ال ، ليس يف كثري من البدلانو .10 بداعية أأو همارة هل  وليست،  أ ليا  اإ قدرة اإ
بداعية.  ىل يم بل اإ عىل ممارسة عادة هر وقادر ام هخشص ل ميارس اخليال الإبداعي، ولكنعىل أأنه غالبا الشخص هذا نظر اإ
دراكوليس من السهل دامئا   بناء عىل معرفته. العتادةس تدلل والالنطق ا ملرات ادلقيقة  وادلللت الضبوطالس توى  اإ
قادرا  يكون هذا الشخص  مثال، أأحد البدلانفي فيف لك ولية قضائية. الإبداعية أأو الاس تدللية هذا الشخص لقدرات 
ىل أأقىص  لالخرتاع العددينطاق ال  و ايدةارسة الإبداع العادي يف ارتيار الواد الناس بة، عىل مم ، واستبدال ممكن قدراإ
خل. ،مبا يوا هيا خرتاعالا تكل مي ل  هولكنمبلرات النطق العتادة من أأهل الهنة يكون اذلي الشخص  يمتتعيف بدل أ رر، و اإ

تعالمي التقنية بني جيمع أأن بسمح هل ت  يتال ةالعادي يةالإبداع لقدرة يمتتع اب، قضاء أ رريف  هولكن. الاس تنتاجاحلدس أأو همارات 
ىل أأن فتدفعه  الصناعية السابقة ىل ما اكن حير  تقدما  اإ ضافة معرفة اإ يف بدل أ رر، ل والاخرتاع.  عند تصممي معروفا  ، دون اإ

بداعيةالهنة أأن  من أأهليكون الشخص اذلي يف فرتض يم   .يمتتع بطاقة اإ

 أأحد عامة الناسهمارات ليست متوسط  ةعاديال أأو ةتوسطال  هذا الشخصهمارة ومما س بق ميكن اس تنتاج أأن  .11
 مس توى يعمتد وذلكل. العين اجملال يف عادي ممارسبل يه الهارة اليت يتوقع أأن ميتلكها  ،ّينيالارتصاص  كبار أأحد وهمارات

 وطبيعة الاخرتاع.تقين عىل اجملال ال من أأهل الهنة يكون العادية للشخص اذلي  هارةال 
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 الابترارينشاط الهنجيات التبعة يف تقيمي ال 

 بني هواتساقذا التقيمي همن أأجل دمع موضوعية بتراري الانشاط ال  لتقيمي دة  وح  مم  بعض الراتب مهنجية  تضع  .12
ر الإدراكتجنب اس تخدام ب  خاصا   داي  حتالهنجيات تكل  وتعاجل. ررىالأطراف الأ ومودعي الطلبات و  فاحصنيال أأو  الؤر 
يف متناول الشلكة واحلل دلهيم لك من رباءات الراء طلبات قم لأن بتراري، الانشاط ال  ديدحت رجعي الأثر عند تحليلال 
 اس تخدامويكون . من نوعه ا  فريديكون  لأن لك اخرتاع  ؛ مهنجية واحدةولية قضائية تفرض  ةه ل توجد أأييبدو أأنو . مهييدأأ 

لزاما  " مفيدة   " أأو "أأداة  "دليال  أأو " يف كثري من الأحيان "توصية   هذه الهنجيات أأن يكون  يف بعض الراتب ينبغيو . وليس اإ
"، رمغ وجود ارتالفات الشلكة واحللا يسم  "جهج وتس تعني مراتب كثرية مب. حاةل شاذة الوضوعة الهنجيةاخلروج عن 

ترد أأدنه هذه  ،اخملترصةلغرض هذه الوثيقة و مهنجيات أأررى يف بدلان أأررى. وتوجد أأيضا  طفيفة يف هذا الهنج بني الراتب. 
لخ   صن فة   صة  الهنجيات مم أأنه ميكن ، من الهم أأن نضع يف الاعتبار أأنه يف حني تبعةالهنجية ال وأأاّي اكنت  4.بيوجه التقر عىل  ومم

ن السؤال الأسايس،مهنجيات متطورةوضع   ؟".بدهييا  خرتاع الااكن هل " :يف جهاية الطاف، هو بشلك عام ، فاإ

وعدم البداهة.  ،من أأهل الهنةيكون ي الشخص اذل، و حاةل التقنية الصناعيةعىل بتراري الانشاط ال يعمتد تقيمي و  .13
الصناعية حاةل التقنية ، جيب حتديد ما ييل: من عدمهنشاط ابتراري الاخرتاع عىل اختاذ قرار بشأأن انطواء في أألانيا، قبل ف

نقطة  مدس ت  تم . و الشخص الاهر أأو مس توى معرفته وقدرة الاهر الكفؤ،الشخص و  ،)اترخي الأولوية( الإيداع اترخي يف العنية
أأفضل من  حل جيادلإ  من أأهل الهنةيكون الشخص اذلي  ايبذلهمن اجلهود اليت ما وضوع مالبداية لتقيمي بداهة ط( ا)نق

جياد حل أ رر) احللول العروفة وقد . بتراريالانشاط لتحديد ال  يف لك الأحوالمعايري واحدة  أألانيا تطبقل و. (أأو جمّرد اإ
منذ وقت طويل. قامئة أأو تلبية حاجة  تقين عائقالتغلب عىل  مثالمهنا  ،ابترارينشاط اإىل وجود  بعض الاعتبارات تشري

تحديد الس متدة من الوقائع ل  الأساس ية احملاورراهام ضد جون دير غ طرحت قضية الولايت التحدة الأمريكية، يفو
بني التقنية الوجودة رتالفات الاالتأأكد من و  "2" ا،ومضموجه حتديد نطاق التقنية الصناعية السابقة "1": ، ويهالبداهة

وتمس تخدم . العنيةالتقنية الصناعية مس توى الهارة العادية يف  وحتديد "3" ،حميته ةبو الصناعية السابقة والاخرتاع الطل
 ،مفيدا   بارها دليال  " ابعت ركوب الأمواججهج بادئ "مب عىل نطاق واسع  يسرتشديف س نغافورة، ويف غواتاميل. شاهبة مهنجية م 

بني ات الوجودة والارتالفالهنة، من أأهل  يكون الشخص اذليو ، حميته ةالطلوب فهومال حتديد  "1"من:  تتأألفيه و
لشخص اذلي ا يف بداههتا بعني للبتحتليل هذه الارتالفات و  "2؛ "والتقنية الصناعية السابقةحميته  ةبو الاخرتاع الطل

 .الهنةمن أأهل يكون 

عىل الارتبار  ويقوم. حيامث اكن ذكل مناس با  ، الشلكة واحلل"" جهجاس تخدام  "الرتحيب" ارتبار يدمعأأسرتاليا،  يفو .14
ىل  نفسها لشلكةاواجه  افرتايضخشص  وصوليف  البت لتقنية الصناعية مس تعينا اب لو أأنه اختذ رطوات روتينية الاخرتاعاإ

 .رطوات اخملرتع أأم لأأاكنت هذه اخلطوات يه ، سواء السابقة

 :يف الاعتبار امخلسة التالية أأو الأس ئةل العنارصالشلكة واحلل هذه ما يمسم  جهج  ضعييف بعض البدلان، و .15

 ،)ما أأقرب تقنية صناعية سابقة؟( حميته ةبو حتديد التقنية الصناعية السابقة الأقرب اإىل الاخرتاع الطل "1"

وأأقرب تقنية صناعية سابقة )ما الفرق بني الاخرتاع  حميته ةبو الطل بني الاخرتاعالارتالفات حتديد و  "2"
 ،؟(الطلوبة حميهتاالتقنية  السمتمن حيث  سابقةوأأقرب تقنية صناعية حميته  ةبو الطل

ليه  ىعز يم واذلي  العنرص التفاضيل عنالتقين الناجت تأأثري ال  وتعريف "3" من هذا  س متدّ ال تأأثري التقين ال )ما اإ
 ،الارتالف؟(

                                                
4
 الأصلية. SCP/22/3 وع اإىل الوثيقة، ينبغي الرجبعيهنا للحصول عىل الوصف الرامل لهنجياتو هنجيات. لبعض ال  اإرشادية   اخملترصة أأوصافا   م هذه الوثيقةقّد  تم  
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 ةالطلوب الاخرتاعاليت يقوم علهيا وضوعية التقنية الوضوعية )ما الشلكة التقنية ال شلكةنباط ال اس ت و  "4"
 ،؟(حميته

من أأقرب تقنية الهنة، انطالقا  من أأهل يكون اذلي لشخص ا بعني حميته ةبو الاخرتاع الطل بداهةتقيمي و  "5"
لك العارف  بفضلالهنة،  من أأهليكون اذلي هل ميكن للشخص ) وضوعيةالتقنية ال شلكةال صناعية سابقة و 

الشلكة  تعرف عىلأأن ي الإطالق،  عىل يةابترار همارة  ةأأيدون اس تخدام من و الوجودة يف حاةل التقنية الصناعية 
 ؟(.الذكورةلها ابلطريقة حي و 

ج يف بعض الولايت القضائية، و .16  شلكةال جهج  فيأأيت، يف مرحةل واحدةالواردة أأعاله  "4و" "3" و"2"النقاط تمدم 
 . عىل سبيل الثال:الثالثة راحلالل يف واحل

شارة واحدة، مزجي  "1" شلك نقطة البداية الواعدة ي ي اذل السمتحتديد أأقرب تقنية صناعية سابقة تكشف، يف اإ
ىل يلتطوير   ،خرتاعالاؤدي اإ

الاخرتاع(، وأأقرب  ةب )أأو براءلطالمن خالل دراسة اليت يتعني حلها  وضوعيةالتقنية ال شلكةال حتديد و  "2"
 وأأقرب تقنية صناعية سابقة )وتسم  أأيضا   حميته ةبو الاخرتاع الطلالارتالفات الوجودة بني و ،تقنية صناعية سابقة

تأأثري ال أأو الوظيفية، وحتديد الهيلكية السمت ( من حيث حميته ةالطلوب خرتاعلالالمزية" السمة )أأو السمت( "
 التقنية،شلكة ال التقين الناجت عن السمت المزية، مث صياغة 

، انطالقا  من من عدهماالهنة من أأهل يكون اذلي لشخص ا بعنيحميته  ةالطلوب خرتاعالا بداهة النظر يفو  "3"
اكن الهنة  من أأهليكون اذلي هل الشخص وضوعية. وبعبارة أأررى، التقنية ال شلكةال أأقرب تقنية صناعية سابقة و 

ل(ل  مرانه أأن يتوص  ل )وليس هل اكن ابإ تكييف أأو تعديل أأقرب تقنية صناعية ب حميته  ةاإىل الاخرتاع الطلوب يتوص 
ىل ، لأن أأم ل سابقة قدر من ل وضوعية أأو توقعا  ال التقنيةشلكة ال يف حل  ذكل أأمال  التقنية الصناعية السابقة دفعته اإ

  أأو الاس تفادة.نيتحسال 

 ةبو الرتكزي عىل السمت المزية لالخرتاع الطلينصب ، ولكن ررىالأ قضائية الولايت اليف بعض  يمتّبع جهج مشابهو  .17
ىل نتاجئاليت تؤدي ه حميت  التقنية. عىل سبيل الثال: هاإ

يلّ  )منوذج حميته ةبو خرتاع الطللال نظريحتديد أأقرب  "1"  ،(أأو 

 ،المنوذج الأويلعن  حميته ةبو  الاخرتاع الطلمزّي  السمت اليت تم حتديد و  "2"

 حميته، ةبو مع السمت المزية لالخرتاع الطل تتطابقحتديد حلول التقنية الصناعية السابقة اليت و  "3"

الطلب ابلسمت التطابقة مع  عم ود  النتيجة التقنية اليت حددها مم  تأأثرمدى حتليل هذه احللول من أأجل حتديد و  "4"
 ه.حميت ةبو الخرتاع الطلالسمت المزية ل

جهج السمت الشلكة واحلل أأو  جهججيو  للفاحصني ارتيار ، حتاد الرويسالاللممرسة التبعة يف مكتب براءات  ووفقا   .18
 ، يف لك حاةل.ه مناس با  ونر يما  حسب أأعاله، المزية الوارد

لتقنية الصناعية السابقة، اب ، مقارنة  تكون لالخرتاع هو أأنف  يف الصنيبتراري الانشاط ال  احلامك لرشطالعيار  أأما .19
ّ  يم أأن ابر ة و  موضوعية سمت  ةبو خرتاع الطلالا للبت يف احتواءاخلطوات الثالث التالية  عادة تمتّخذو . ملحوظا   ل تقدما  مث
حتديد السمت المزية لالخرتاع " و 2، "حتديد أأقرب تقنية صناعية سابقة "1": أأم لابر ة موضوعية سمت عىل حميته 
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 والبت يف بداهة "3، "لسمت المتزيةل تأأثري التقين ال ابلفعل عىل أأساس  التقنية اليت حل ها الاخرتاعم شلكة ال و  حميته ةبلو الط
من أأقرب تقنية صناعية سابقة والشلكة نطالقا  االهنة أأم ل،  من أأهليكون اذلي لشخص ا بعنيه حميت ةبو الاخرتاع الطل

حيامن ، الهنة من أأهليكون اذلي ّث الشخص حي تقينوجد يف التقنية الصناعية السابقة دافع ي هلوالسؤال هو  .نيةتق ال 
 خرتاعابلويمقصد . حميته ةبو وصل اإىل الاخرتاع الطلتحتسني أأقرب تقنية صناعية سابقة وال عىل نية، التق  شلكةيواجه ال 
ثالاخرتاع ميكن أأن  أأن   ملحوظا   ل تقدما  مثّ  اذلي يم  د   لتقنية الصناعية السابقة.اب نية مفيدة مقارنة  تق تأأثريات  حيم

ىل يفتقر حميته  ةبو الياابن ومجهورية كوراي عىل أأن الاخرتاع الطل ونقانوينص  .20 ذاابتراري نشاط اإ مران أأي  اإ اكن ابإ
لتقنية اب مس تعيناحميته  ةبو الطل الاخرتاع   بسهوةلأأن يصنع يداع )اترخي الأولوية(، الإ خي قبل اتر الهنة، من أأهلخشص 

أأنه جيو  اختاذ لملكية الفكرية الكوري ل كتب اخلاصة ابل التوجهيية الفحص مبادئ وقد جاء يف . العنيةالصناعية السابقة 
حتديد التقنية الصناعية " و 2" حميته، ةبو الاخرتاع الطلحتديد " 1"ابتراري: نشاط وجود  البت يف عنداخلطوات التالية 

، حميته ةبو التقنية الصناعية السابقة الأقرب اإىل الاخرتاع الطل" وارتيار 3" حميته، ةالطلوب السابقة ذات الصةل ابلخرتاع
مرانية "4" ،توحتديد الارتالفا ،وأأقرب تقنية صناعية سابقة حميته ةبلو الاخرتاع الطبني مقارنة وعقد  خشص  والبت يف اإ

. الشائعةوالعرفة العامة  العنيةالتقنية الصناعية السابقة يف ضوء  حميته ةبو الطل الاخرتاع  الهنة أأن يصنع بسهوةل  من أأهل
أأن البادئ يف أأحد الفروق ويمكن . مشاهبةمهنجية عىل رباءات للالياابين كتب اخلاصة ابل التوجهيية الفحص مبادئ وتنص 

التقنية حميته و  ةبو الارتالف بني الاخرتاع الطلأأوجه أأوجه التشابه و من  لّك  تحديد ب  ويصللمكتب الياابين تالتوجهيية 
 أأعاله. "3" س ياق البنداخملتارة يف الصناعية السابقة 

 الابترار )البداهة(النشاط مس توى 

( بدهييي غريكونه )أأو  من عدمهنشاط ابتراري  الاخرتاع عىلانطواء ، لأن مسأأةل ال  ضلّ  قد يكون عنوان هذا الفصل مم  .21
نشاط ( وجود وجود )أأو عدمبل يفحص الاخرتاع العين، يف مس توى الابترار ل يفحص  ءةرباالفاحص ف. مكّ  ت مسأأةلليس

ىل SCP/22/3الوثيقة ل تتطرق ابتراري. وعالوة عىل ذكل،  لتحديد  الوجهيةيقة الوث  التقنية الصناعية السابقةمسأأةل  اإ
 .حاةل التقنية الصناعيةيف ضوء تمقمي  البداهة أأن ب علم، بتراريالانشاط ال 

ذانشاط ابتراري منطواي  عىل  خرتاعل يكون الايف كثري من البدلان، و .22 الهنة  من أأهلخشص  بعنيبدهييا   اكن اإ
ىل التقنية الصناعية السابقة، أأو ذا رأأى  ابلنظر اإ نتج عن التقنية الصناعية الهنة أأن الاخرتاع من أأهل يكون اذلي شخص ال اإ

ن ميكون خشص  بعني "بدهييي" بلكمة: ما القصود هو ذلكل قد يكون السؤال الناسبو. بدهييةالسابقة بطريقة واحضة أأو 
كثرية  بدلانتسكل و ، الابترارينشاط رشط ال ب  مقرتن بدهييي"بعض القوانني الوطنية ل تس تخدم مصطلح "ف ؟ الهنة أأهل

 .بتراريالانشاط ال  للبت يف وجودوالنطق  الاس تدللمن مساكل مشاهبة 

ل يتجاو   حميته ةبو البدلان فكرة أأن الاخرتاع الطلكثري من " يف البداهة، يشمل مفهوم "جدا   عىل مس توى عال  و  .23
 التقنية الصناعية السابقةعن  فقطنجت وأأنه الهنة،  من أأهليقوم به خشص من شأأنه أأن اذلي التقدم الطبيعي للتكنولوجيا 
همارة أأو  ةعىل ممارسة أأيحميته  ةبلو يف الاخرتاع الطالوجود نطوي التقدم ي . وبعبارة أأررى، ل عىل حنو واحض أأو منطقيّ 

ف وص  تم ما  با  ، غال الشلكة واحلل بهنج. وفامي يتعلق الهنة من أأهلالهارة أأو القدرة التوقعتني من خشص  انتتجاو  قدرة
ذا اكن يف  بدهييا   حميته ةبو الاخرتاع الطليكون ما ييل: عىل غرار البداهة  من من التعالمي ما كلك  التقنية الصناعية السابقةاإ
من ، و هاأأو تكييف  تعديل أأقرب تقنية صناعية سابقة عىلنية، التق شلكة ال ، واجه الهنة من أأهلخشصا   زفّ  حيم دفع أأو يشأأنه أأن 

 الاخرتاع. هقيق ما حققحت الطالبة و  بنودقع مضن يوصل اإىل يشء تال مث  

 ةبو الفرق بني التقنية الصناعية السابقة والاخرتاع الطل ليس السؤال الطروح هو هلوعند النظر يف البداهة،  .24
جيب أأن  . وعالوة عىل ذكل،أأم ل بدهييا  من شأأنه أأن يكون اكن كلك  حميته ةبو الاخرتاع الطل هلبل ، بدهييا  أأم ل حميته
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مثل  الهنة من أأهللشخص   يف ذكل مجيع العارف التوفرة معوما  ، مبا مراجع التقنية الصناعية السابقة كلكتموضع يف الاعتبار 
ّرده من الخرتاع ل احملضة ل البساطةو . الشائعةوالعرفة العامة  أأساليب العمل الشهورة  .يةالابترار السمة ُتم

د عنرص أأو أأكرث من عنارص اإ بدهييا   حميته ةبلو عام، يعترب الاخرتاع الطوجه بو  .25 ج  التقنية الصناعية السابقة كلك ذا وم
فّ ز أأو يدفع الشخص اكن  ىل التوصل  العينتارخي ال يف  الهنة اذلي من أأهلمن شأأنه أأن حيم  حميته ةبو اإىل الاخرتاع الطلاإ
مع  هاأأو تعديل  هاارتيار بني هذه التعالمي أأو  امجلعمن عنارص التقنية الصناعية السابقة أأو  تعالمي عنرص واحد أأو أأكرث ستبدالاب

بدهيية بداهة معروفة أأو  منفصةلعىل سمت حميته  ةبو خرتاع الطلول يثبت احتواء الاوجود احامتل معقول للنجاح. 
ذا فيف أ اثرها.  ا  ا بعضدمع بعضهياليت السمت تكل الاخرتاع الطلوب حميته اذلي جيمع بني  يف نفصةل السمت ال كن بني ت ملاإ

، ما مل بدهييا  ه حميت ةبو عل الاخرتاع الطلوضع السمت جنبا  اإىل جنب جيجمرد فاإن ، عالقة وظيفية هحميت ةبو خرتاع الطلالا
 .البداهة ؤيد انعدامأأس باب أأررى تتوجد 

ل ، ولكن ةبقاسال  التقنية الصناعية أأجزاءامجلع بني تعالمي اثنني أأو أأكرث من  تقيمي البداهةعند جيو  و  .26 ل جيو  ذكل اإ
ىل امجلع بيهنا:  الهنة من أأهليكون اذلي هذه الأجزاء ابلشخص حمتوايت عندما يكون من الرحج أأن تؤدي  يف حاةل  كماإ

ذا اكنت و ، أأ الهنة من أأهلجيمع بيهنا خشص لأن أأساس معقول وجود  يتعلق هبا  لشلكة اليتابمعقول عىل حنو وثيقة الصةل اإ
مشاهبة جملال  تقنية أأجزاء التقنية الصناعية السابقة مأأروذة من جمالت أأن تكونورمبا يموضع أأيضا  يف الاعتبار . الاخرتاع

 .جماورةحميته أأو من جمالت  ةالاخرتاع الطلوب

ل وجود البداهة.  ينفت أأو ؤيد قد تمنوذجية  أأس بااب  أأو أ سسا  منطقية ية الإداريةالتوجهي  ايف مبادهئوتقدم بدلان كثرية  .27 اإ
رشادات للفاحصني أأو خلرباء الوالقصد مهنا هو أأن تكون جمرد  ،لأغراض توضيحية تكون تكل الأمثةلأأن  عام.  وجهرباءات باإ
عنرص ل بس يط الاستبدال ال  "1": ريابترانشاط د احلالت التالية كأمثةل عىل عدم وجو البادئ التوجهيية عىل بعض توي وحت 

بارش ال بس يط و ال  س تقراءوالا "3" ،موا ية ةليوس  بستبدال " والا2، "أ رر للحصول عىل نتاجئ ميكن التنبؤ هبابمعروف 
أأو  أأسلوب معروفتطبيق و  "4" ،، من دون أأي تأأثري غري متوقعالتناسبشلك أأو م أأو ال جاحلحلقائق معروفة، مثل تغيري 

هيأأ منتج معروف معيّل عىل تعديل  عدد من الاحامتلت بني رتيار من والا "5" ،نتاجئ ميكن التنبؤ هباتحقيق لتحسني ل ل  مم
ع أأيضا  يف الاعتبار بوجه عام البديةل دون أأي تأأثري غري متوقع. وعالوة عىل ذكل،   خرتاعالا يتفوق هبااليت الزااي التقنية تموض 

أأمثةل وتوضيحات عىل  يف بعض البدلانل البادئ التوجهيية الإدارية متتش  و  التقنية الصناعية السابقة.عىل  حميته ةالطلوب
 د.حد  البداهة يف جمال تقين مم  للبت يف

لتقيمي من أأجل امن الؤرشات الأررى اليت ميكن أأن تؤخذ يف الاعتبار  عددا  بدلان كثرية اإىل ذكل، وضعت  ضافة  اإ و  .28
 يف أأكرث من بدل ما ييل: الطبقةلؤرشات الأررى من هذه البداهة. و ل جياي الإ 

 ،طالا افْتمق دت حاجة   حميته ةبو الطل الاخرتاعم  لّب  -

 عىله حميت ةبو الاخرتاع الطلتغل ب ، أأو ينجحوا يف ذكلالشلكة، ولكن مل حل  ن ون أ رر وخمرتعحاول  -
 ،ل ميكن حلها بوسائل أأررىتقنية صعوابت 

ىل أأن النجاح التجاري، ليك يكون بعض البدلان تشري ) ا  معين ُتاراي   ا  جناح حميته ةبو لطلالاخرتاع احقق  - اإ
 ،(حميته ةبو التقنية لالخرتاع الطليكون نبعا  عن السمت ، جيب أأن ابترارينشاط وجود عىل  مؤرشا  

تغل ب ، أأو حميته ةبو الاخرتاع الطلعن من أأهل الهنة " خشص رصفت ذهن" التقنية الصناعية السابقة -
 ،تقين عائقرتع عىل اخمل

 ،جديدا   طريقا  سكل وي لوف الأأ الطريق حميته حبّل  أأصيل حييد عن  ةأأىت الاخرتاع الطلوب -
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 ،نية غري متوقعةتق أ اثر عن نتاجئ أأو  حميتهب و الاخرتاع الطل سفرأأ  -

م  -  يبعث عىل ادلهشة، بس يطا   حال  الطلوب حميته الاخرتاع يمقّد 

جنا  و الإقرار ابلشلكة  بني طويلمىض وقت  -  ،الشلكة الاخرتاع اذلي حل  اإ

 ،بسهوةل  يمنف ذد للغاية وملعق  مم  حميتهب و الاخرتاع الطل -

ايه عىل التقنية الصناعية السابقة.ب و خرتاع الطلاس تنسخ أ ررون الا - لني اإ فّض   حميته مم

ىل كيفية مراعاة  SCP/22/3لوثيقة تتطرق اوعالوة عىل ذكل،  .29 جيا  اإ م الإضافية البيانت ة و باتيّ ث الإ العلومات ابإ مة قد  ال
ع من  ود   .بتراريالانشاط ال  البت يفعند حميته  ةبو خرتاع الطلالا وجوده يف الزعوم يالابترار  للنشاط دعمالطلب مم

 

 ]جهاية الوثيقة[


