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 : ملخصالكشف الكايفدراسة عن 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

اليت ُعقدت يف جنيف يف يف دورهتا احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات اذلي اختذته اوفقًا للقرار  .1
ىل 3الفرتة من  . وتتضمن الكشف الاكيفدراسة أأعدهتا الأمانة بشأأن عىل  SCP/22/4 الوثيقة تويت ، 2014 نومفرب 7 اإ

 الوصف الكتايب.رشط  "3ادلمع؛ " رشط "2؛ "المتكيينرشط الكشف  "1، العنارص الثالثة التالية: "بوجه خاصالوثيقة، 

 رشط الكشف المتكيين

ذ اس توحت من تشاهبًا كبرياً غالبية القوانني  منتتشابه صياغة الأحاكم املعنية بوجه عام،  .2 اتفاق من  (1)29 املادة اإ
 )اتفاق تريبس( اليت تنص عىل ما ييل: جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة

متكني أأي  واكمةل ةواحض طريقةالاخرتاع ب مودع طلب الرباءة عن كشفعىل البدلان الأعضاء اشرتاط " تكفي ل
 .]...["خشص من أأهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع 

ادلمع، لوحظ تشابه كبري بني القوانني وممارسات رشط عية لرشط الكشف المتكيين أأو وفامي خيص العنارص املوضو  .3
ىل ذكل، توجد تفسريات وأأمثةل مشاهبة باملاكتب يف تطبيق  ضافة اإ  ني املبادئ التوجهيية للبحثاملبادئ التوجهيية للفحص. واإ

يف بعض  عةاملتب  بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبادئ التوجهيية للفحص  نيوالفحص المتهيدي ادلولي
 الرباءات. ماكتب
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يُمنح أأحصاب الرباءات حقوقًا حرصية ملنع الآخرين من الانتفاع  ف،وبوجه عام وفامي خيص الغرض من اشرتاط الكش .4
جتاراًي من الاخرتاعات احملمية مبوجب براءة؛ ويف مقابل هذه احلقوق، يُلزم أأحصاب الرباءات ابلكشف عن معلومات تتعلق 

حدى راكئز ترب  أأسس قيامابلخرتاع. وتعّد وظيفة الكشف العام هذه من أأمه  من خالل رشط و . قيامهير نظام الرباءات واإ
ىل تذكل يؤدي ف  .يف طلب الرباءة التكنولوجية الواردة ارفاملعاملعلومات و  رشن  ييرس نظام الرباءاتالكشف،  يع قاعدة وس  اإ

ىل زايدة املنافع الاجامتعية الشامةل كحفز نقل التكنولوجيا وجتنيب الازدواجية يف أأنشطة  املعارف التكنولوجية العامة واإ
 .البحث والتطوير

 رشوط الوصف

آخر. ولكن بوجه عام وفامي يتعلق بطريقة  .5 ىل أ قد ختتلف الرشوط اخلاصة بطريقة وترتيب صياغة الوصف من بدل اإ
عىل أأن يكون مضمون الوصف واحضًا وحمددًا وأأل ينطوي عىل أأي السارية صياغة الوصف، تنص العديد من القوانني 

ىل عدوقد يؤدي أأي خطء يف هذا الباب مغوض أأو لبس أأو تناقض.   متثال لمجةل رشوط ماها الرشط المتكيين.الام اإ

 الرشط المتكيينتقق اختبار 

 رشط الكشف المتكيين يف أأن يقدم "الطلب" و"الوصف" و"مواصفاتلبدلان، يمكن اختبار تقق يف العديد من ا .6
ىل املعلومات اليت ُكشف عاها يستند" معلومات اكفية لمتكني أأي خشص من أأهل املهنة الاخرتاع ىل الطلب املودع و يف  اإ اإ

هجد ابتاكري" و/أأو "جتارب أأي " و/أأو "مفرطاملعارف العامة املشرتكة يف هذا اجملال من تنفيذ الاخرتاع دون "عبء 
 مفرطة".

العامة املشرتكة  تنفيذ الاخرتاع ابس تخدام املعارف من أأن يمتكَّنأأهل املهنة ي خشص من ومع ذكل ورمغ أأنه ينبغي لأ  .7
ن غالبية البدلان تقبل  دون أأي عبء املعين اجملاليف  أأن جيري هذا الشخص عددًا من التجارب لالمتثال مفرط، فاإ

 .المتكيين رشطل ل 

 العبء املفرط

، ابختالف الولايت القضائية"عبء مفرط" أأو "أأي هجد ابتاكري" أأو "جتارب مفرطة"  مصطلحقد خيتلف تفسري  .8
جراء جتارب مفرطة لتنفيذ الاخرتاع املطلوب حاميته تشمل ما ييل:العوامل الواجب مراعاهتا يف تديد رضورة لكن   اإ

 اتساع نطاق املطالب؛ "1"

 طبيعة الاخرتاع؛ "2"

 ؛هل املهنةلأ املعرفة العامة  "3"

 ؛ال املعينلتنبؤ يف اجملامس توى  "4"

ىل ح يةك  "5"  ؛السابقةاةل التقنية الصناعية الإرشادات املقدمة يف الطلب واليت تشمل الإحالت اإ

 .املعلومات املكشوف عاهاالتجارب الالزمة لتنفيذ الاخرتاع املطالب به عىل أأساس  يةك  "6"

ذ جيب أأن يكون أأي خشص من أأهل املهنة قادرًا عىل و  .9 ن اتساع نطاق املطالب هام لتحديد وجود جتارب مفرطة اإ اإ
ودع الطلب أأن يطالب بلك ما يشمهل نطاق الاخرتاع ل حيق ملتنفيذ اكمل نطاق الاخرتاع املطالب به. فعىل سبيل املثال، 
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ذا مل يكشف ا ل عن تنفيذ جزء من الاخرتاع املطالب به. ولكن حىت يف اجملالت اليت ل ميكن لاإ  غري نمف هبا،التنبؤ طلب اإ
م أأمثةل تشمل مجيع الاس تخداماتالرضوري  ن تقدمي أأمثةل منوذجية يفاملمكنة  أأن تقدَّ ذ اإ مشفوعة برشح  نطاق املطالبة. اإ

ذا متكن خشص من أأهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع املطالب به ل  س بل تطبيقها عىل نطاق املطالبة كلك س يكون عادة اكفيًا اإ
ىل دون   جتارب مفرطة.اللجوء اإ

واملوضوع اذلي يتعلق به الاخرتاع املطالب به أأسايس لتحديد املعارف العامة اليت ميتلكها أأي خشص من أأهل املهنة  .10
ذا اكن تديد قمي معايري خمتلفة مسأأةل روتينية لشخص من أأهل املهنة، حاةل التقنية الصناعية الراهنةو  . فعىل سبيل املثال، اإ

 فلن يعّد ذكل جتربة مفرطة.

ىل املعلومات الرصحية أأو الضمنية الواردة يف الوصف وامل رشادات املقدمة يف الطلب"ة الإ "كيوتشري  .11  طالباإ
ىل طلبات أأو واثئق أأخرى. ولكام اكنت طبيعة الاخرتاع مأألوفة دلى أأهل واليت  الرسوماتو  حالت اإ تشمل أأمثةل معلية واإ

يف الطلب نفسه لتنفيذ الاخرتاع املطالب به. فعىل سبيل  ااكن اجملال قاباًل للتنبؤ، اخنفض مك املعلومات الواجب ذكرهاملهنة و 
ذا اكن خش  ص من أأهل املهنة قادرًا عىل تنبؤ أأرر ةمة من سامت الاخرتاع املطالب به.املثال، يتحقق التنبؤ يف اجملال املعين اإ

ىل الوقت والنفقات الالزمة لتنفيذ التجربة، يُنظر كذكل .12 ضافة اإ ىل واإ معل روتيين أأو يه هل مثال:  .هذه التجربةةمة  اإ
 تتعداه.هل 

تقق رشط قدم السوابق القضائية واملبادئ التوجهيية للفحص يف بعض البدلان املزيد من التوضيحات بشأأن اختبار تو  .13
تفسري مصطلحات "عبء مفرط" أأو "أأي هجد ابتاكري" أأو  هبا الكشف المتكيين املطبَّق وبشأأن الطرائق اليت ينبغي

 1يف هذه البدلان. "جتارب مفرطة"

 عروفةملاالسامت الأساس ية و  كشف

الوصف يف ذكر يف العديد من ماكتب الرباءات، يتطلب تقيق رشط الكشف المتكيين أأن يُ  ةوفقًا للمامرسات املعمتد .14
ىل اب ، وذكلأأهل املهنة الاخرتاعلتنفيذ ما ل يقل عن طريقة  ن وجدت.  الرسوماتس تخدام أأمثةل عند الاقتضاء وابلإشارة اإ اإ

ه ىل أأن الطلب موجَّ ىل خش ونظرًا اإ ص من أأهل املهنة، فليس من الرضوري ول من احملبذ أأن تقدم تفاصيل سامت اثنوية اإ
أأي خشص من أأهل  متكِّّنأأي سامت أأساس ية لتنفيذ الاخرتاع بتفاصيل اكفية عن الوصف  كشفمعروفة، ولكن جيب أأن ي 

 ودون بذل أأي هجد ابتاكري. مفرط أأو جتارب مفرطةاملهنة من تطبيق الاخرتاع دون عبء 

 تقدمي أأمثةل

قد يكفي تقدمي مثال واحد لستيفاء رشوط الكشف يف العديد من ماكتب الرباءات،  ةوفقًا للمامرسات املعمتد .15
صف تعددًا من الأمثةل أأو أأن تقّدم مواصفات الاخرتاع يرحج أأن واسعًا،  طالبما يكون نطاق املالمتكيين. ولكن عند

الوقائع والأدةل يف مواصفات الاخرتاع  راعىت. ومع ذكل، جيب أأن طالبامل تطبيقات أأو اس تخدامات بديةل تغطي اكمل نطاق
ثبات ولك حاةل.   من خالل عدد حمدود من الأمثةل.النطاق واسعة  مطالبيف بعض احلالت، ميكن اإ

 كلكالطلب مواصفات التقيمي عىل أأساس الطلب/

ض القوانني عىل أأنه جيب تقيمي رشط الكشف جبزء الطلب اخلاص بتقيمي رشط الكشف المتكيين، تنص بعفامي يتعلق  .16
ىل "الطلب كلك" أأي مبا يشمل الوصف وامل ىل "الرسوماتو  طالبالمتكيين استنادًا اإ مواصفات ، بيامن تشري قوانني أأخرى اإ

 .الرسوماتو  طالبكلك" أأي الوصف وامل الاخرتاع
                                                

1
 .SCP/22/4للمزيد من التفاصيل، انظر الوثيقة  
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 اعتبارًا من اترخي الإيداع ةيمتكين  مواصفات الاخرتاع

ن رشط كشف  .17 بطريقة واحضة واكمةل تكفي لمتكني أأي خشص من أأهل املهنة من تنفيذ  الاخرتاعواصفات عن املاإ
. فبعبارة أأخرى، جيب أأن ميكِّّن الكشف أأي خشص من أأهل مواصفات الاخرتاعالاخرتاع جيب أأن يكون مس توفيًا يف اترخي 

ذا وُ املهنة من تنفيذ الاخرتاع يف اترخي الإيداع وليس يف اترخي لحق مثل اترخي جد أأن  الفحص أأو البحث. وبوجه عام، اإ
ىل اس تحاةل تعديل طلب براءة حبيث  ضافة أأمثةل أأو سامت نظرًا اإ الكشف غري اكٍف، فال ميكن اس تكامهل بعدئذ من خالل اإ

 2يتجاوز الكشف الوارد يف الطلب بصيغته املودعة. اً يتضمن موضوع

الاخرتاع  ةعطبي تبارًا من اترخي الإيداع النظر يفاع الاخرتاع ملواصفات وبوجه عام، يتطلب تديد السمة المتكينية  .18
التقدم يف اجملال املعين. فُينظر أأوًل يف طبيعة الاخرتاع أأي يف املوضوع اذلي يتعلق الصناعية السابقة ومس توى حاةل التقنية و 

نة ومس توى املعارف اليت ميتلكها أأي الصناعية الراه حاةل التقنية به الاخرتاع املطالب به. وتتيح طبيعة الاخرتاع تديد 
 املهنة. خشص من أأهل

يداع حاةل التقنية وتمكن  .19 الصناعية السابقة يف مس توى املعارف اليت ميتلكها أأي خشص من أأهل املهنة يف اترخي اإ
شلكة اليت الطلب بشأأن املوضوع اذلي يتعلق به الاخرتاع املطالب به. وبوجه عام، ينبغي تديد اجملال املعين من حيث امل 

 الاخرتاع. اعي أأو التجاري اذلي يُس تخدم فيهجيب حلها عوضًا عن اجملال التكنولويج أأو الصن

ن  .20 يداع لك طلب. حاةل التقنية واإ الصناعية لأي تكنولوجيا ليست اثبتة. وعليه، ينبغي تقيمي هذه احلاةل يف اترخي اإ
 ن خالل أأي تطورات تطرأأ يف ذكل اجملال.وقت الإيداع م الاكفيةغري مواصفات الطلب ميكن اس تكامل  ول

 عام، ل ينبغي للفاحص أأن يس تخدم مراجع تلت اترخي الإيداع لإثبات أأن الرباءة غري متكينية. وبوجه .21

 خشص من أأهل املهنةي لأ  ةمتكيني مواصفات الاخرتاع

ينص علهيا القانون الاخرتاع ابلطريقة اليت عن الطلب أأن يكشف  ملودعمبوجب رشط الكشف المتكيين، ينبغي  .22
الساري حبيث يمتكن أأي خشص من أأهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع. فبعبارة أأخرى، يقميَّ هذا الرشط وفقًا لأي خشص من 

 أأهل املهنة.

ىل خشص متوسط ميتكل معارف وخربات جيدة يف اجملال امل .23 ين عوبوجه عام، يشري مصطلح "خشص من أأهل املهنة" اإ
 اً مطلع اً صياغة وصف مبسط لأنه يُفرتض أأن القارئ س يكون قارئيف ذكل اجملال. ويتيح ذكل  اً ة خبري ولكنه ل يُعترب ابلرضور 

ىل ميتكل اخللفية املعرفية الالزمة   الاخرتاع. تفاصيل من بس يطانعدام رضورة توضيح لك تفصيل ما يؤدي اإ

ن الشخص من أأهل املهنة اذلي يُس تخدم كرجع لتق  .24 يمي كفاية الكشف هو الشخص ويف العديد من البدلان، فاإ
الافرتايض ذاته اذلي خُيتار لتقيمي رشط النشاط الابتاكري. ومع ذكل، أأوحضت بعض املاكتب أأنه لأغراض الكشف الاكيف، 

ىل تطبيقهاينبغي توفري للشخص من أأهل املهنة  ىل ذكل، أأوحض بدل واحد أأنه، مقارنة مواصفات الرباءة وأأن يسعى اإ ضافة اإ . واإ
ليه وجَّ تيُعّد الشخص اذلي  بتاكري، ففي س ياق الرشط المتكيينهل املهنة الالزم لأغراض النشاط الاابلشخص من أأ  ه اإ

 خشصًا ميتكل "معارف وهمارات متوسطة".مواصفات الاخرتاع 

                                                
2

ذا اكن النقص خيص جزءاً من تطبيقات الاخرتاع فقط، فميكن معا  تطابق مع يك ت  طالبجلته من خالل تقييد املمن مث، يُرفض الطلب عادة. ولكن اإ
 التطبيقات املوصوفة مبا يكفي وحذف التطبيقات الأخرى.
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ىل التعلاميت الواردة يف الوصف و  .25 فضاًل عن  الرسوماتوينبغي للشخص من أأهل املهنة أأن ينفذ الاخرتاع استنادًا اإ
ىل الشخص من أأهل املهنة وأأن معارف ه العامة يف اترخي الإيداع. وينبغي للوصف أأن يكون واحضًا واكماًل مبا يكفي ابلنس بة اإ

 يتضمن مجيع املعلومات الالزمة لتنفيذ الاخرتاع.

 توافر املواد الأولية

حدى .26 ن اإ هو توافر املواد أأو الأهجزة الالزمة ملواصفات الاخرتاع املسائل اليت قد تثار يف تديد الطابع المتكيين  اإ
 املواد الأولية الالزمة لتنفيذ الاخرتاع املطالب به عىل حنو مالمئ.عن كشف ال لتنفيذ الاخرتاع. وبوجه عام، جيب 

 العالمات التجارية والأسامء التجارية

ىل أأي لبس يتعلق بأأداء  .27 ذا أأدى اس تخدام عالمات جتارية أأو أأسامء جتارية اإ الاخرتاع، فلن يتحقق رشط بوجه عام، اإ
فحص بعدم اس تخدام العالمات التجارية أأو الأسامء املبادئ التوجهيية لليوىص يف الكشف المتكيين. ويف بعض البدلان، 

ىل أأن هذه املسميات تدل فقط عىل  ىل مواد أأو أأهجزة نظرًا اإ شارة اإ نشأأ أأو تتعلق مبجموعة امل التجارية أأو املسميات املشاهبة لالإ
ىل أأن تديد ةمة لزمة لتنفيذ اخرتاع مطالب به، من خالل عالمة جتارية أأو امس جتاري، قد ل سلع خمت لفة. ويعزى ذكل اإ

ذ قد تتغري مكوانت السلعة احملمية مبوجب عالمة جتارية مع الوقت أأو قد يتوقف  يكون اكفيًا لتحقيق رشط متكيين لالخرتاع اإ
 ع عن تصنيعها.املصنِّّ 

 يةاملواد البيولوج  كشف

ذ .28 ىل مواد بيولوجية ل ميكن  ااإ ا بصورة اكفية يف الطلب الكتايب لستيفاء رشط الكشف عاه كشفال أأشار الطلب اإ
يداع هذه املواد دلى مؤسسة مرخص لها يراعى يف تديد  ن اإ المتكيين، عىل النحو املنصوص عليه يف القانون الساري، فاإ

 بقدر ما ل ميكن استيفاء متطلبات كفاية الكشف بطريقة أأخرى. استيفاء هذا الرشط. ويعد الإيداع جزءًا من الوصف

ىل أأي مؤسسة معرتف هبا مبوجب وفامي يتعلق  .29 معاهدة مبؤسسة الإيداع، تشري بعض القوانني السارية تديداً اإ
يداع الاكئنات ادلقيقة لأ  ات الصادرة يف غراض الإجراءات اخلاصة ابلرباءبودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل ابإ

يداع أأخرى معرتف هبا. 1977 أأبريل 28  و/أأو أأي مؤسسة اإ

جراء الإيداع يف ، الإيداعوفامي يتعلق بتوقيت  .30 يداع الطلب، أأوتقيض غالبية البدلان بأأنه ينبغي اإ يف  موعد أأقصاه اترخي اإ
يداع طلب الأولوية ذا طولب حبق يف الأولوية اترخي اإ  .اإ

 رشط ادلمع

ن اجلانب الهام من رشط الكشف يف  .31 ، اليت تدد املوضوع اذلي يطالب طالبقانون الرباءات هو أأن تُدمع املاإ
 حباميته، دعامً اكماًل يف الوصف.

تعين هذه  ،دعامً اكماًل يف الوصف" يف غالبية الولايت القضائية. وبوجه عام طالبويتشابه معىن عبارة "تُدمع امل .32
أأوسع مما يدمعه الوصف  طالبجيب أأل يكون نطاق املأأنه جيب توضيح أأساس موضوع لك مطالبة يف الوصف و  ةالعبار 

سهام الاخرتاع يف اجملال. الرسوماتو   واإ

خرتاعات املطالب هبا وأأوحضت بعض الكتاابت الغرض من هذا الرشط عىل النحو التايل: "ينبغي أأل تتجاوز الا .33
ن ذكر اخرتاع يف مطالبة دون ذكر يف الرشح املفصل لالخرتاع. و  النطاق املبنيَّ  ه يف الرشح املفصل لالخرتاع يعين الامتس اإ

ىل منع حدوث ذكل" أأو "] [ التعاريف يف …امحلاية مبوجب براءة لخرتاع مل يُكشف للجمهور. وهيدف ]رشط ادلمع[ اإ
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يف الوصف. فبعبارة أأخرى، عنه ]أأي الاخرتاع املطالب به[ ينبغي أأن تتطابق أأساسًا مع نطاق الاخرتاع كام ُكشف  طالبامل
 موضوعات تتجاوز، بعد قراءة الوصف، خربات الشخص من أأهل املهنة". طالبنبغي أأل تشمل امل[ ي …]

ذا ات لمامرسًا لووفق .34 ل اإ املعمتدة يف العديد من ماكتب الرباءات، تُعترب املطالبة، كقاعدة عامة، مدعومة ابلوصف اإ
ىل املعل ومات الواردة يف الطلب املودع، عن توس يع نطاق توفرت أأس باب حممكة تربر جعز الشخص من أأهل املهنة، استنادًا اإ

التعلاميت الواردة يف الوصف ليشمل اجملال املطالب به كلك ابس تخدام أأساليب روتينية من التجربة أأو التحليل. ومع ذكل، 
د تقين أأو ليت ل تتضمن أأي بعة اي أأن الإعالانت أأو العبارات الغامضجيب أأن يتعلق ادلمع بسامت الاخرتاع املطالب به: أأ 

ذا توافرت جمدٍ  ل اإ ذا  دليه ل تعّد أأساسًا لدلمع. ول يبدي الفاحص عادة اعرتاضه عىل وجود دمع اكٍف اإ أأس باب حممكة. واإ
ن أأمكن.هذه دمع  تعنيأأبدي اعرتاض،   الأس باب بوثيقة منشورة اإ

ابملوضوع  طالبدمع نطاق املالتطبيقات احملددة املوصوفة، ولكن جيب  عىل همطالببتقييد  مودع الطلبم لز  ول ي .35
 عىل النحو الواجب. منت املواصفاتيف  عنه املكشوف

 التعممي ومداه

ركز عىل مفهوم التعممي. ترشح العديد من املاكتب، يف مبادئ الفحص، رشط ادلمع وفقًا ملا ينص عليه القانون و ت  .36
مثال أأو أأكرث ورد يف الوصف. وبوجه عام، يعّد  ختص التعممي انطالقًا من تطبيق أأو طالبوحض، بوجه خاص، أأن غالبية املتو 

ن حاةل التقنية مدى التعممي املسموح به مسأأةل جيب تديدها للك حاةل يف ضوء  اذلي خرتاع الاالصناعية السابقة. وعليه فاإ
يف تكنولوجيا  اً خيص تقدماذلي خرتاع له مقارنة ابمطالبيفتتح جماًل جديدًا متامًا مؤهل للحصول عىل مزيد من التعممي يف 

ن املطا لبة املالمئة يه مطالبة ل يتسع نطاقها حبيث يتجاوز الاخرتاع ويه مطالبة ليس ضيقة النطاق حبيث ترم معروفة. واإ
أأن يطالب جبميع التغيريات  ودع الطلبالاخرتاع. وينبغي السامح مل من احلصول عىل ماكفأأة لقاء كشفه عن مودع الطلب

ذا اكن من املعقول التنبؤ بأأن مجيع البدائل اليت تشملها املوالبدائل والاس تخدامات   طالبالبدهيية ملا وصفه. وبوجه خاص، اإ
لهيا  د مطالبه عىل هذا  مودع الطلبتتسم خبصائص أأو اس تخدامات يشري اإ يف الوصف، فينبغي أأن يُسمح هل بأأن يُعِّ

 الأساس.

ذا تعلقت بفئة اك عامة،جيوز قبول أأي مطالبة رباءات، الالعديد من ماكتب  ات املعمتدة يفلمامرسل ووفقاً  .37 مةل من أأي اإ
ن اكنت واسعة النطاق، رشيطة يف الوصف وأأن تنعدم أأس باب افرتاض اس تحاةل  أأن يوفر دمع اكف املواد أأو الأهجزة مثاًل، واإ

 تنفيذ الاخرتاع يف اجملال املطالب به كلك.

 لكشفاب طالباملعالقة 

ل ابملوضوع  مودع الطلبما س يبنّيِّ أأن ، الرسوماتب به دعامً اكماًل ابلوصف و جيب دمع الاخرتاع املطال .38 ل يطالب اإ
يداع. حددهاذلي   ووصفه يف اترخي الإ

ذا قرأأ خشص من أأهل املهنة طلب الرباءة ومل  الرسوماتل تتوافق ول تتناسب مع الوصف و  طالبوبوجه عام، امل .39 اإ
ىل غياب عنرص أأسايس لتشغيل أأو تطبيق الاخرتاع من حيصل عىل املعرفة الاكفية لتنفيذ الاخرت  اع املطالب به نظرًا اإ

ذكل من  بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نيوالفحص المتهيدي ادلولي املبادئ التوجهيية للبحثاملطالبة. وأأوحضت 
 خالل الأمثةل التالية الواردة أأيضًا يف غريها من املبادئ التوجهيية للفحص:

نت لُتمنح خاصية مرغوبة معينة. ويتيح الوصف دعامً لإحدى وسائل  ة تتعلقلباطم "1" برتكيبات زيوت وقود حّسِّ
حدى الإضافات. ول  د بوجود كيات حمددة من اإ احلصول عىل زيوت الوقود اليت متتكل هبذه اخلاصية اليت تدَّ
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ذا مل  املطالبةكشف ت  رش ت عن أأي وس يةل أأخرى للحصول عىل زيوت وقود متتكل اخلاصية املرغوبة املكشوفة. واإ
ن الوصف مل يدمعه دعامً اكماًل. ةلبااملط ضافة من الإضافات، فاإ ىل أأي اإ  اإ

ىل وجود تناقضات بني العنارص الواردة يف امل "2"  والوصف مثاًل؛ طالبمطالبة ل تتفق مع الكشف نظرًا اإ

مثل تكهنات عن احامتلت  مودع الطلب، يغطي نطاق املطالبة جماًل مل حيدده الرسوماتخيص الوصف و  فامي "3"
 مل تُبحث بعد.

 بغية تديد دمع الوصف للمطالبة. الرسوماتوبوجه عام، ينبغي مراعاة احملتوايت الاكمةل للوصف و  .40

 المتكيين ورشط ادلمعرشط الكشف 

د الامتثال لرشط الكشف المتكيين بصورة مس تقةل عن الامتثال لرشط ادلمع. ويف بعض احلالت،  .41 بوجه عام، حيدَّ
ذا اكنت املطالبة واسعة للغاية حبيث ل ميكن للوصف و  دمعها، قد يكون الكشف غري اكف كذكل لمتكني خشص  الرسوماتاإ

ل الواسع املطالب به كلك. ومن مث، قد ل متتثل املطالبة للك من من أأهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع املطالب به يف اجملا
 والكشف وبني رشط الكشف المتكيين. طالبالرشط املتعلق ابلعالقة بني امل

 رشط الوصف الكتايب

ن رشط الوصف الكتايب هو رشط تنص عليه قوانني الولايت املتحدة الأمريكية. و  .42 )أأ( من 112املادة نص ت اإ
تناول ت [". و …وصفًا كتابيًا لالخرتاع ] مواصفات الاخرتاعتضمن ت ون الولايت املتحدة الأمريكية عىل أأن "من قان 35 الباب 

ذ يعترب رشط الوصف الكتايب منفصاًل ومس تقاًل عن الرشط المتكيين.112 املادة  )أأ( أأيضًا رشط الكشف المتكيين اإ

ىل تقيق عدة أأهداف س ياس ية. وكام .43 )أأوًل( من دليل 2163ورد يف الفصل  وهيدف رشط الوصف الكتايب اإ
ن الهدف الأسايس من هذا الرشط  جراءات حفص الرباءات يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، فاإ اإ

ع آخر يف توفري الاخرتاع …ع املوضوع اذلي يطالب به". ]قد اخرت  مودع الطلبالن بوضوح أأن هو "الإ [ ويمكن هدف أ
ىل ذكل، يعزز رشط الوصف الكتايب تقدم اجملال املعين من خالل ضامن وصف املطالب به للجم  ضافة اإ مودعي هور. واإ

بصورة مالمئة لقاء منحهم احلق يف منع الآخرين من تنفيذ الاخرتاع خالل مواصفات الاخرتاع الطلبات اخرتاعاهتم يف 
 الرباءة. مدة

وحض تفاصيل الاخرتاع املطالب به مبا يكفي يك تأأن ملواصفات الاخرتاع واستيفاء لرشط الوصف الكتايب، جيب  .44
ىل خيلص الشخص من أأهل املهنة  ظهار هذه امللكية الافتقار أأن اخملرتع ميتكل الاخرتاع املطالب به. ولكن ل اإ يعوض اإ

 لوصف كتايب.

كشف الطلب  وصفًا كتابيًا مالمئًا يف س ياق مطالبة أأصلية ل يدمعهامواصفات الاخرتاع وقد تثار مسأأةل توفري  .45
ىل ذكل، تتناول العديد من السوابق القضائية اخلاصة ابلوصف الكتايب مسأأةل دمع  ضافة اإ مواصفات بصيغته املودعة. واإ

عامً اليت مل تدرج فيه. ويف هذه احلاةل، تُطرح غالبًا مسأأةل تقدمي الطلب الأصيل د طالباملودعة أأصاًل امل ابصيغهتالاخرتاع 
ذا اكنة أأ املعني مطالبمالمئًا لل من  35 من املادة 132 " انهتااكً للقسماً جديد اً يتضمن "موضوعمواصفات الاخرتاع تعديل  و اإ

مواصفات الاخرتاع تُطرح مسأأةل تقدمي حيث  تالقانون الأمرييك. وتُطرح مسأأةل "الوصف الكتايب" أأيضًا يف س ياق التداخال
ىل عدد منطالبة دعامً مل  التداخالت. تشري اإ
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وتديدًا ملالءمة رشط الوصف الكتايب، يتبع فاحصو مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اخلطوات  .46
ادلمع لالخرتاع  مودع الطلباس تعراض الطلب اكماًل لفهم س بل توفري  "2تديد نطاق املطالبة يف لك حاةل؛ " "1التالية: "

تديد كفاية الوصف الكتايب لمتكني الشخص من أأهل املهنة من التأأكد  "3"املطالب به، مبا يشمل لك عنرص و/أأو خطوة؛ 
يداعه طلب الرباءة. مودع الطلبمن أأن   اكن ميتكل الاخرتاع املطالب به اكماًل وقت اإ

 ]هناية الوثيقة[


