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 اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

 
 والعشرون الثامنةالدورة 

ىل  9جنيف، من   2018 يوليو 12اإ
 
 

 )الجزء األول( يدراسة أخرى عن النشاط االبتكار

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

الفرتة من  جنيف يف يفاليت ُعقدت (، جلنة الرباءاتادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ) يف .1
ىل  27 عداد الابتاكري نشاط ، انقشت اللجنة دراسة عن ال 2015يوليو  31اإ تناولت و (. SCP/22/3الأمانة )الوثيقة من اإ

نشاط ومس توى ال  ،ير الابتاكالنشاط تقيمي تبعة يف ، واملهنجيات امل ملهنةاذلي يكون من أأهل اادلراسة تعريف الشخص 
ىل  11جنيف يف الفرتة من  يف ، اليت ُعقدتوافقت جلنة الرباءات يف دورهتا السابعة والعرشينو الابتاكري.  ديسمرب  15اإ

يالء النشاط عن  أأخرى الأمانة دراسةِعدَّ عىل أأن تُ  ،2017  8للموضوعات املقرتحة يف الفقرة  ةخاص عنايةالابتاكري، مع اإ
س بانيا(.  SCP/24/3من الوثيقة  املوضوعات التالية اليت ميكن  SCP/24/3من الوثيقة  8ترسد الفقرة و )اقرتاح من وفد اإ

دراهجا يف دراسة  "2" حاةل التقنية الصناعية؛مع توليفها  شرتكة:امل عامة الرف اعامل "1"الأمانة: واحدة أأو أأكرث تقوم هبا  اإ
آزرية؛ الآاثر مقابل اجملاورة : التوليفو  ؛ نتقاءاخرتاعات الاو  "5"الثانوية؛ البياانت و " 4"؛ الالحقتحليل ال خطر و  "3"التآ
آتيةماركوش)مطالب  يئايقطاع الكي الالابتاكري يف نشاط تقيمي ال و  "7"؛ تاملشالك اتاخرتاعو  "6" ، ، املتصاوغات املرأ

خل  (.اإ

قليية، من خالل مذكرهتا رمق الرباءات ادلول الأعضاء وماكتب وبناء عىل ذكل، دعت الأمانة  .2  9املؤرخة  C.8728الإ
ىل 2018فرباير  مداد املكتب ادلويل ابملبادئ التوجهيية والأ ، اإ ىل ملخصات لأمه الإرشادية اخلاصة ابلفحص دةلاإ ، ابلإضافة اإ

عداد هذه ادلراسة.من أأجل املقرتحة  اتعو التفسريية املتعلقة ابملوضالقرارات أأو القضائية سوابق ال   اإ
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قليية اس تجابة للمذكرة الرباءات املعلومات املقدمة من ادلول الأعضاء وماكتب ومع مراعاة  .3 أأعدت  C.8728،1الإ
ىل ادلورة الثامنة الأخرى ادلراسة هذه الواردة يف هذه الوثيقة. وتركز  ،الابتاكرينشاط الأمانة دراسة أأخرى عن ال  املقدمة اإ

ىل  "1"من  اتعو عىل املوضالرباءات لعرشين للجنة وا لهيا يف الفقرة  "3"اإ أأو واحدة م دراسة قدَّ تُ وف سو أأعاله.  1املشار اإ
ىل ادلأأكرث عن   .رباءاتادلورات( الالحقة للجنة الأأو )ورة املوضوعات املتبقية اإ

ىل هذه ادلراسة الأ وتستند  .4  ا. معامينبغي قراءهتذلكل ، وSCP/22/3ادلراسة السابقة الواردة يف الوثيقة خرى اإ

 حاةل التقنية الصناعيةمع توليفها  شرتكة:امل عامة الرف اعامل

 شرتكةامل عامة الرف اعالتقنية الصناعية السابقة، واملالشخص اذلي يكون من أأهل املهنة، و 

ذانشاط منطواي عىل  املطلوب حاميتهعترب الاخرتاع يُ  .5 من شخص بدهييا ل  ،ذي الصةليف التارخي مل يكن،  ابتاكري اإ
ىل  ،أأهل املهنة اذلي يكون من أأهل املهنة هو أأن الشخص افرتاض  عام،بوجه  ي،ينبغو . التقنية الصناعية السابقةابلنظر اإ

 2.ذي الصةليف التارخي ال رف عامة مشرتكة يف اجملاعدليه م، وعىل قدر عادي من املهارة يف التقنية الصناعية خشص افرتايض
، عىل سبيل املثال، اذلي يكون من أأهل املهنةللك ما هو مطلوب من الشخص أأمرا حموراي  املشرتكةالعامة  فر املعتعترب او 

 3.هاوالتفاعل مع التقنية الصناعية السابقة املُستشهد هبا يف فهم  أأو هوفهمرباءة الب ليف قراءة ط

يف املعارف العامة املشرتكة ذات الصةل، اليت ل تمكن التقنية الصناعية السابقة الولايت القضائية، قد كثري من  يفو .6
ىل  ول حتتاج ،ابلرضورة أأن تكون مكتوبة يلزم قامة ادلليل علهيا اإ ذا طُ اإ ل اإ  ةالسابقلتقنية الصناعية ن مراجع الأ و 4ا.فهيعن اإ

، مبا يف ذكل مجيع املعارف املتاحة النشاط الابتاكري الاعتبار لغرض تقيميوضع يف أأن تُ ذي الصةل ينبغي لتارخي قبل اكلك 
ن املع5لشخص من أأهل املهنةعام وجه ب  يتالسابقة ذات الصةل الالتقنية الصناعية رف العامة املشرتكة جزء همم من ا، فاإ
رف اعىل وجوب مراعاة املع تنص القوانني يف أأسرتاليا واببوا غينيا اجلديدة رصاحة  و  6الابتاكري.نشاط شلك أأساس تقيمي ال ت 

 7.نشاط الابتاكريتقيمي ال عند العامة املشرتكة 

 بو الاخرتاع املطل انطواء يفالتقنية الصناعية السابقة عند النظر اثنني أأو أأكرث من مراجع  لمياتعجيوز امجلع بني لأنه و .7
وثيقة واحدة أأو تعالمي و  تقنية الصناعية ال يف شرتكةرف العامة امل ا، ميكن امجلع بني املعحاميته عىل نشاط ابتاكري من عدمه

آزريةالآاثر مقابل اجملاورة : التوليفالابتاكري )انظر قسم "النشاط أأكرث لغرض تقيمي  اذلي لشخص يس تطيع او "، أأدانه(. التآ
آخر )أأو أأجزاء أأخرى( رف العامة املشرتكة و ابني املعجيمع يكون من أأهل املهنة أأن  عن  ةالسابقتقنية الصناعية من ال جزء أ

 .ذي الصةل يف التارخي ةاملعني التقنية الصناعية همارته العادية أأو املتوسطة يفاس تخدام طريق 

                                                
1

العنوان التايل: عىل الإنرتنت يف ملنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات ااملعلومات املقدمة من ادلول الأعضاء واملاكتب الإقليية متاحة ابلاكمل عىل موقع  
http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html. 

2
 .SCP/22/3، انظر الوثيقة اذلي يكون من أأهل املهنةلالطالع عىل تعريف الشخص  
3

رباءات يف الطلبات لفحص توجهيية بادئ ال يف هذا الصدد، توحض امل . و29-3 بندكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، ال اخلاص مب الرباءات  اتدليل ممارس 
الافرتايض اذلي يكون من أأهل الشخص سامت من أأمه تقنية الصناعية املعارف العامة املشرتكة يف ال  امتالك 24-2: "أأنمكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة 

ىل حد وميكن . املهنة املعرفة يه ما يس تخدمه الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة،  وهذه. اذلي يكون من أأهل املهنةما ميزي الشخص هو هذا بعيد القول بآأن اإ
من املبادئ  25-2. )انظر القسم هاء، ةالسابق التقنية الصناعيةالشخص هذا ، لتفسري املواصفات، ومن خالل هذه اخللفية والس ياق، يقرأأ أأي تفسري غريضيف 

 ورة(.رباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغاففحص طلبات الالتوجهيية ل
4

التوجهيية يف املكتب الإقليي الأفريقي للملكية الفحص مبادئ  انظر أأيضاو . T 939/92 رمق لرباءاتل الأورويب لمكتبالطعون التابعة ل انظر قرار جمالس  
 .2-7-3 بند(، ال الأريبوالفكرية )

5
 SCP/22/3 99، الفقرة. 
6

مبادئ من  2-2 بند، ال 2واجلزء الثاين، الفصل  ،صة ابملكتب الكوري للملكية الفكريةالتوجهيية اخلامبادئ الفحص من  5، 4 بند، ال 3، الفصل 3اجلزء مثل  
 كتب الرباءات الياابين.الفحص التوجهيية مل 

7
مينيسوات للتعدين والتصنيع قضية رشكة رف العامة املشرتكة وحدها )اابتاكري يف ضوء املعنشاط عدم وجود احلمك بالقانون الأسرتايل، ، مبقتىض من املمكن 

 (.CLR 253 144( 1980) )أأسرتاليا( احملدودة ابيرسدورفضد رشكة 
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 ؟املشرتكةما يه املعارف العامة 

–يه و 8احملدد.تقين ال  يف جماهلالشخص اذلي يكون من أأهل املهنة رف اليت ميتلكها ااملع يهشرتكة رف العامة امل ااملع .8
ذو خربة يف  خشصاليت من املفرتض أأن ميتلكها  رفااملع –اءاتالأورويب للرب لمكتب الطعون التابعة ل  لقرار جمالسطبقا 

لهيا. ابحث عهنأأن ي يس تطيع يعرف أأنه أأنه دلرجة  أأو يكون عىل دراية هبا عىل الأقل، ،جماهل ذا اكن حباجة اإ  9اإ

دة يف اترخي حدَّ عمتد ابلرضورة عىل نرش وثيقة مُ ل ت يه و ،رف العامة املشرتكة من مصادر خمتلفةااملع ميكن أأن تآأيتو  .9
مستندي )كتاب  بدليلا مدعومشرتكة من املعارف العامة امل ما ا شيئآأن اجلزم بأأن يكون كام ُذكر أأعاله، ل يلزم، د. وحدَّ مُ 

ل ( مثال دراسي  ذا اإ  معينة معلومات آأنأأن يكون أأي جزم بيف معظم احلالت، ينبغي، ف يف س نغافورة، أأما  10.ُطِعن يف ذكلاإ
 11مستندي.دليل ب ارف العامة املشرتكة مدعوماا من املعتشلك جزء

ادلراسات املتخصصة س ية و االأساس ية والكتب ادلر الإرشادية الكتيبات  مثل–املعلومات املكتوبة ميكن اعتبار و  .10
لغة ل تكون ل، الأورويب للرباءات املكتبيف و 12،13رف عامة مشرتكة.امع مبثابة –املتعلقة ابملوضوع املعينالأحادية املوضوع 

 14عام.ككتاب مرجعي  حبالتهعالقة أأي الكتاب 

ذا رف عامة مشرتكة، و ال ميكن عادة اعتبار حمتوايت واثئق الرباءات معو .11 براءة معينة معروفة جيدا توجد اكنت لكن اإ
نطبق وي  15رف العامة املشرتكة.امن املع جزءاكون يف صناعة معينة، فاإهنا قد ت براءة ينظر فهيا بشلك روتيين أأهل املهنةأأو 

منشورات علمية يف  الواردةاملعلومات اعتبار  ،يف حالت خاصةومع ذكل، جيوز أأيضا،  16 العلمية. البحوثعىل ذكل أأيضا 
ذاامل عامة من املعارف الالرباءات منشورات أأو  رف التقنية ان املعدلرجة أأ  للغاية جديد ال حبيينمتي جملالاخرتاع  اكن شرتكة اإ

                                                
8

رف ااملعفاإن يف أأسرتاليا، أأما . T932/92 رمقلمكتب الأورويب للرباءات الطعون التابعة ل وقرار جمالس  ،من أأسرتالياالبيان املقدم عىل سبيل املثال،  ،انظر 
عند النظر يف أأهل املهنة املعارف واخلربات الأساس ية املتاحة مجليع  ذات الصةل. ويهأأهل املهنة  هأأو يس تخدم هس تخدام ما يعرف اتنطوي عىل"شرتكة العامة امل 

دخالصنع منتجات جديدة، أأو   ،يف هذا الصددوعامة"؛ بوصفها مجموعة معارف  قدمية، وجيب التعامل معها عىل أأن الفرد يس تخدهماعىل منتجات حتسينات  اإ
"]...[ يف كثري من احلالت، ستشمل املعارف العامة عىل ما ييل:  ،29-3 بند، ال اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية الرباءات اتنص دليل ممارسي 

)انظر  ا"فهيمعلومات أأساس ية موثوق من املتوقع أأن تكون يف متناول رجل املهنة وأأن يعتربها املتاحة بسهوةل اليت ستتجىل يف، املؤلفات املهنية أأو  ،املشرتكة
ِف (؛ CLR 253 144( 1980) بريسدورف )أأسرتاليا( احملدودة ضد رشكةلتعدين والتصنيع ل مينيسوات قضية رشكة أأيضا  بادئ امل من  25-2هاء،  بندال ويُعري

 .شخص من أأهل املهنةتقنية ل ال لفية بآأهنا اخل ة رف العامة املشرتكااملعرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة الطلبات لفحص التوجهيية 
9

 .T766/91رمق لمكتب الأورويب للرباءات طعون التابعة ل انظر قرار جمالس ال 
10

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنةالبياانت املقدمة من انظر    اخلاصةالتوجهيية الفحص من مبادئ  1-3، 3، واجلزء زاي، الفصل السابع الرباءات، الرنوجي اإ
يا اكن من املفرتض "أأنه س بانيا اإ املقدم من ، يوحض البيان يف هذا الصددوملكتب الأورويب للرباءات. اب تقنية ال عرفة اذلي من أأهل املهنة املأأن ميتكل الشخص مل
دراج أأي استشهادات أأل يطلبلفاحص لاخرتاع يف اجملال التقين املعين، فينبغي صنع ساس ية الالزمة ل الأ عامة ال نشورات غريها من امل أأو دراس ية من كتب  اإ

 ."بطريقة أأخرى. معروفة جيداحتتوي عىل مواد توضيحية اليت شاهبة امل 
11

 .مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورةرباءات يف البات ل ط فحص بادئ التوجهيية لامل من  32-2هاء،  البند 
12

البياانت املقدمة من ، و يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورةرباءات البات ل التوجهيية لفحص ط من املبادئ  25-2هاء،  بندعىل سبيل املثال، ال  ،انظر 
وحض وت(. T 171/84لمكتب الأورويب للرباءات )الطعون التابعة ل وقرار جمالس  ،س بانيا واململكة املتحدة اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءاتاإ الرنوجي و 

صبح كذكل لأنه ي ال فابلفعل؛ شرتكة ثل هذه الكتب لأنه من املعارف العامة امل م يف رد أأن املوضوع يمبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابملكتب الأورويب للرباءات 
 (1-3، 3)اجلزء زاي، الفصل السابع، قبيل يف كتب من هذا ال ورد 

13
واد امل ، بل يشمل أأيضاعن ظهر قلب ميكن حفظهااملواد اليت أأنه "قد ثبت أأن هذا ل يقترص عىل املقدم من أأسرتاليا عىل بيان ويف هذا الصدد، ينص ال  

لهيا بشلك روتيين، مثل النصوص امل  ICI Chemicalsوادلورايت اخلاصة ابجملال ) ،مصادر املعلومات من ادلرجة الثالثةو  املرجعيةعروف وجودها واليت يشار اإ
& Polymers Ltd v Lubrizol Corp 45 IPR 577.)." 

14
 .T426/88 رمق لمكتب الأورويب للرباءاتتابعة ل ال طعون انظر قرار جمالس ال 
15

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الاإ أأسرتاليا والرنوجي و البياانت املقدمة من عىل سبيل املثال،  ،انظر  ممارسات الرباءات  من دليل 32-3 بند، ال رباءاتس بانيا اإ
-2هاء،  بندملكتب الأورويب للرباءات وال يف االتوجهيية الفحص من مبادئ  1-3، 3، ، اجلزء زاي، الفصل السابعاخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية

 .مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة رباءات يفالبات ل ط فحص من املبادئ التوجهيية ل 25
16

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنةاإ الرنوجي و بيانني املقدمني من بيل املثال، ال عىل س  ،انظر  من مبادئ  1-3، 3، ، الفصل السابعزايواجلزء الرباءات  س بانيا اإ
 ملكتب الأورويب للرباءات.اخلاصة ابالتوجهيية الفحص 
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ا من مجموعة من املعايري الصناعية جزءعالوة عىل ذكل، ميكن اعتبار و  17س ية.ار ليست متاحة بعد يف الكتب ادلذات الصةل 
 18رف العامة املشرتكة.ااملع

ىل قضية اخلاصة ب  التوجهيية الفحص عام، تشري مبادئوجه العلمية ببحوث فامي يتعلق ابل و  .12 رشكة بعض املاكتب اإ
 قد حدث معني كشفيكون شرتكة أأن امل عامة الرف اعاملثبات لإ "]...[ ل يكفي أأنه فهيا ُذكر اليت " تك فيلمزريتش اكوس  ب"

ي دليل عىل أأن مع عدم وجود أأ تكل اجملةل،  عن مدى انتشاريف مقاةل، أأو سلسةل مقالت، يف جمةل علمية، بغض النظر 
فاملعلومات اليت يُفصح عهنا يف حبث . الكشف اتعلق هباليت ي تقنية الصناعية يف ال  نياملنخرطمقبول معوما دلى الكشف 

تصبح هذه ل وعىل نطاق واسع. وانتشارها ]...[  علمي ل تصبح من املعارف العامة املشرتكة جملرد قراءهتا عىل نطاق واسع
ل حيامن تكون معروفة معوما ومقبوةل بال شك دلى الغالبية العظعامة من املعارف اللومات املع يف تقنية  مى من املنخرطنياإ

 19".تقنية الصناعيةاملشرتك املتعلق ابل  املعريف ا من خمزوهنمجزء حيامن تصبح ، بعبارة أأخرى،صناعية معينة، أأي  

اذلي يكون من " للشخص يالواع الإدراك مضنرف العامة املشرتكة ل جيب أأن تكون "اأأن املع أأيضا املسَّلَّ بهمن و  .13
ذ ت، أأهل املهنة لهيا ب منشورات وجد اإ رف ااملعمن  ، ولكهنا تظل جزءاحُتفظ عن ظهر قلبشلك معتاد، ولكن ل يُرَجع اإ

ليه قد ما "بيد أأن  20.ةاملشرتك ةالعام جيب أأن يكون . و 21رف العامة املشرتكة"ا"املعخيتلف عن ابحث دؤوب يتوصل اإ
( من الكتاب املرجعي دون أأن يتطلب املناس بة الأقسامأأو )قسم املناسب عىل حتديد ال  قادرااذلي من أأهل املهنة الشخص 

 22ا ل داعي هل.هجدتناول حاةل التقنية الصناعية بآأمكلها تقريبا فُيعترب البحث عن املؤلفات اليت ت أأما أأي هجد كبري. منه ذكل 
مبارشة دون شك و واحضة وقابةل لالس تخدام بطريقة يُعرث علهيا غري مهبمة املعلومات اليت ن تكون جيب أأ وعالوة عىل ذكل، 

 23.الاس تقصاءأأو مزيد من 

ل تقترص عىل املعارف املتاحة يف ذكل البدل. ومع عىل أأن املعارف العامة املشرتكة  رباءات الأسرتايلالقانون وينص  .14
من كون يرف عامة مشرتكة جيب أأن امعيه بوصفه مد عل عتَ يُ ي اذلالأمر آأن بيف اململكة املتحدة،  حمكت احملمكة، ذكل،

 24شرتكة يف اململكة املتحدة.امل عامة الرف اعامل

ىل  تشري املعارف العامة املشرتكة، يف الياابن ومجهورية كورايو .15 من أأهل لشخص  بوجه عامتكنولوجيا معروفة /مسآأةلاإ
" املشهورةتقنية الصناعية شري "ال وت  25الاس تخدام. ةالشائع التقنية الصناعية املشهورة والتقنية الصناعية، مبا يف ذكل املهنة

                                                
17

 املرجع السابق نفسه. 
18

طلبات فحص من املبادئ التوجهيية ل 32-2، اءه بندوال  ،للملكية الفكريةاململكة املتحدة كتب مب  اخلاص الرباءات اتمن دليل ممارس 1-30-3 البندانظر  
 .مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورةالرباءات يف 

19
ُ RPC 221 at 250 53" )بريتش اكوس تك فيلمزانظر قضية رشكة "  ص مبكتب اململكة اخلاالرباءات  اتمن دليل ممارس 32-3 بنديف ال ستشهد هبا ( امل

 البيان املقدم من ، وكذكل يفمكتب امللكية الفكرية يف س نغافورةرباءات يف البات ل من املبادئ التوجهيية لفحص ط  25-2هاء،  بندال و ، املتحدة للملكية الفكرية
 أأسرتاليا.

20
الرباءات  اتدليل ممارسمن  32-3 بندال و ، الفكرية يف س نغافورةمكتب امللكية يف بات الرباءات ل من املبادئ التوجهيية لفحص ط  25-2هاء،  بندانظر ال  

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الالبيان املقدم من ، و اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  .رباءاتأأسرتاليا اإ
21

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءاتالبيان املقدم من انظر    Aktiebolaget Hassle and Astra ستشهد بقضيةاذلي ي  أأسرتاليا اإ
Pharmaceuticals Pty Limited v Alphapharm Pty Ltd 51 IPR 375 at [72]-[73]. 

22
 .T171/84 رمق لمكتب الأورويب للرباءاتالطعون التابعة ل انظر قرار جمالس  
23

 .T149/07رمق لمكتب الأورويب للرباءات طعون التابعة ل انظر قرار جمالس ال 
24

نه معين بصحة براءة أأوروبية )اململكة املتحدة( أأو براءة يف اململكة املتحدة، أأن املرء، سواء اكن معنيا : "السبب يف ذكل هو أأن كر عىل وجه اخلصوصذُ   فاإ
ُ تكون قد  التقنية الصناعية السابقة رمباحبق يتعلق ابململكة املتحدة. حصيح أأن  أأن ينظر رضورة يغري من ذكل أأن ظن يف أأي ماكن يف العامل، لكنين ل أأ  ترش ن

ىل هذ يف الصني املشرتكة عامة الرف اعما من املأأن تكون حقيقة ول هيم، يف رأأيي، يف اململكة املتحدة.  ينموجود واكام لو اكن ه التقنية الصناعيةالفريق املاهر اإ
ذا مل تكن )مثال ذا اكن مجيع قد يكون الوضع خمتلفو هنا. شرتكة امل عامة الرف اعمن امل(، اإ يف الصني". انظر وضع  اململكة املتحدة عىل عَّل ابليفأأهل همنة معينة ا اإ

ُ  Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) v Warner-Lambert Company LLC [2015] EWHCقضية  املقدم من اململكة بيان يف ال ستشهد هبا امل
 املتحدة.

25
 أأساليبرف العامة املشرتكة عىل اتش متل املعذلكل، : "ملكتب الرباءات الياابين ما ييلالتوجهيية الفحص من مبادئ  2-2 بند، ال 2الفصل  يوحض أأيضا 

ىل ذكل، ابما نظرايت تكنولوجياو لتجريب والتحليل والتصنيع؛ ا وكون الأمر التقين معروفا بوجه عام . من أأهل املهنةشخص ل عروف معوما املقدر ل، وما اإ
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ىل  ُ تقين ال مر الأ  "1" عىل سبيل املثال،شمل، ت و ذي الصةل. تقين ا يف اجملال ال معوم تقين معروفأأمر اإ كثري من  يف وحضَّ امل
 أأحناءاملعروف عىل نطاق واسع يف مجيع الأمر التقين و  "2"السابقة؛  أأو صفحات الويب اخلاصة ابلتقنية الصناعية واثئقال

تقنية الصناعية الشائعة "ال أأن . يف حني دلرجة أأنه ل يتطلب رضب أأمثةل عليه شهورامل لتقين مر االأ و  "3"الصناعة؛ 
ىل ال شري ت " الاس تخدام  26عىل نطاق واسع.شهورة اليت تُس تخدم امل الصناعية تقنية اإ

 27رف العامة املشرتكة.اا من املعرف غري التقليدية جزءااملعأأيضا عترب يف بعض البدلان، تُ و .16

ل رف ااملع ، أأي  املعارف املسجةل امللكية واملعارف املتخصصةمنو يؤدي ومع مرور الوقت،  .17 داخل غري املعروفة اإ
ىل تزايد صعوبة ل يعرفها سوى عدد قليل من اخلرباء، اليت منظامت أأو رشاكت معينة أأو  من متيزي املعارف العامة املشرتكة اإ

نه ا لعدد قليل، يكون معروفرمبا العنرص أأو املفهوم أأو سمة أأن ال رمغ و . حاةل التقنية الصناعية رف اا من املعجزء يكون لفاإ
ثبات أأنه ما مل شرتكة العامة امل  تكون  رمبالكن و  28.أأهل املهنةومقبول دلى الغالبية العظمى من  معروفيكن من املمكن اإ

 29.طبيعة التكنولوجيا، وذكل حسب أأخرى عدد قليل نسبيا من املامرسني املهرة يف حالتدلى رف العامة املشرتكة ااملع

العام ل جيعهل املكل جمرد وجود يشء ما يف  لأن –رف العامة ارف العامة املشرتكة واملعامتيزي بني املعال ومن املهم أأيضا  .18
 30رف العامة املشرتكة.اجزءا من املع

آزرية  التوليف: اجملاورة مقابل الآاثر التآ

 النشاط الابتاكري والتوليفمبدأأ 

ذا  ،من حيث املبدأأ ، بدهييايكون الاخرتاع كلك  .19 التقنية الصناعية السابقة  أأو أأكرث من عنارصواحد عنرص أأي ُوِجد اإ
دفع ذكل الشخص يف اترخي الإيداع )أأو اترخي ُُيفيِز أأو يمن شآأنه أأن اكن اذلي من أأهل املهنة رف العامة للشخص اأأو املع

ىل التوصل  (، حسب مقتىض احلالالأولوية تقنية واحد أأو أأكرث من عنارص ال عنرص ستبدال حاميته ابب و ىل الاخرتاع املطلاإ اإ
 31احامتل معقول للنجاح.وجود مع  أأو تعديهل ذكل العنرص دمج أأوالصناعية السابقة 

ذا اكناميعند النظر فو  .20 بني تعالمي مرجعني أأو أأكرث من مراجع  التوليفابتاكري ممتزي عن اجلدة، جيوز يوجد نشاط   اإ
للشخص بدهييا  توليفرشيطة أأن يكون هذا ال مثل براءات أأو طلبات براءات منشورة خمتلفة، السابقة، الصناعية نية تق ال 

                                                

وليه هذا يمدى الاهامتم اذلي بل أأيضا بناء عىل ، مر التقين سحسبعدد الواثئق اليت توحض الأ ل بناء عىل د دَّ لشخص من أأهل املهنة من عدمه ينبغي أأن ُُي 
 التقين.".مر الشخص للأ 

26
يف التوجهيية الفحص من مبادئ  2-2بند ، ال 2صل ، والففحص الرباءات يف املكتب الكوري للملكية الفكريةمن املبادئ التوجهيية ل 1-2-4 بندانظر ال  

 .مكتب الرباءات الياابين
27

تتعلق بضامدات اكنت الرباءة  ،Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd [2011] EWPCC 2, [2011] RPC 16قضية  يف 
يف جمال رعاية اجلروح عاملني سوى عدد قليل من الأشخاص ال، الأولوية يف اترخييوجد، احملمكة أأنه رمبا مل يكن رأأت . و عامل هتَّلُ عسل و حتتوي عىل جراحية 

 32-3 بندرف العامة املشرتكة. انظر ال اا من املعجزءالفكرة  كون حتل دونلكن هذه احلقيقة مل و  يف عالج اجلروح ابلعسل، مس تقبال رسيرايون اذلين اكنوا سري 
مكتب امللكية الفكرية يف رباءات يف البات ل بادئ التوجهيية لفحص ط امل من  30-2، وتحدة للملكية الفكريةممارسات الرباءات اخلاص مبكتب اململكة امل  من دليل

 .س نغافورة
28

ممارسات الرباءات اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية  دليليف  املُستشهد هبا .Beloit v Valmet (No.2) [1997] RPC 489 Aldous L.Jقضية  
 .33-3 بندال الفكرية، 

29
املنشور الواحد ل ميكن عادة اعتبار ، T 475/88 رمقلمكتب الأورويب للرباءات طعون التابعة ل لقرار جمالس ال فقالكن، و س نغافورة. و  املقدم من البيانانظر  

 عامة مشرتكة.معارف 
30

 .يف س نغافورةمكتب امللكية الفكرية رباءات يف البات ل ط فحص من املبادئ التوجهيية ل 26-2هاء،  بندال  
31

 .09-13، الرباءاتالتعاون بشآأن بناء عىل معاهدة  عىل سبيل املثال، املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،انظر 
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، مثل كتاب واحد ةالسابقالتقنية الصناعية تعالمي واردة يف نفس مرجع عدة  بنيتوليف ا ال جيوز أأيضو . اذلي من أأهل املهنة
ذا اكن   32بعض.ب هذه الأجزاء بعضها ذلي من أأهل املهنة يربط بني يوجد سبب وجيه جيعل الشخص ابعينه، اإ

ىل ال ما يُ  ، كثريابعض الولايت القضائية يفو .21 صورة آأنه "ب ةالسابقتقنية الصناعية بني معلومات ال  توليفشار اإ
، قضت ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltd  قضيةيفو". فس يفسائية

ذا اكن  من "ئيةفس يفساصورة "صنع ، ُيق للمرء أأن ي بداهةالتعامل مع ال آأنه "عند باحملمكة  ميكن جتميعها الواثئق ذات الصةل اإ
 Technograph v Mills & Rockely [1972] RPC قضية قدرة ابتاكرية )انظرول ميكل اخليال  فقريرجل عىل يد 

ما ييل:  J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anr قضية يفُذكر كذكل و  33(".346
ثبات أأن سابقةأأو اس تخدامات تكوين صورة فس يفسائية من واثئق فردية  . ]...[ ل جيوز97" ، ما مل يكن من املمكن اإ

ىل معيناواجه استشهادا حيامن ي، اذلي من أأهل املهنةالشخص  آخر لس تكامل املعلومات استشهاد ، سيتحول اإ من املس تقاة أ
" من الواثئق ذات الصةل، ولكن ئيةفس يفساصورة "صنع ، عىل عكس اجلدة، جيوز اهةعند التعامل مع البدو الأول. ]...[ 

 34".قدرة ابتاكريةول ميكل اخليال  فقريرجل يس تطيع أأن جيمعها  ئيةفس يفساصورة جيب أأن تكون 

 توليفرف العامة املشرتكة وال ااملع

رف امعو وثيقة واحدة أأو أأكرث تعالمي ني بمن أأهل املهنة خشص ، أأن جيمع الابتاكرينشاط لغرض تقيمي ال من املمكن،  .22
حدى واثئق تقنية صناعية  بني التوليفس يكون من البدهييي عادة . عىل سبيل املثال، التقنية الصناعيةعامة مشرتكة يف  اإ

 رف العامة املشرتكةااملع كون دامئاتس  اذلي من أأهل املهنة الشخص لأن و 35.منوذيج معجمأأو شهور م  ساكتاب در و  سابقة
يف بوجه عام املتاحة هل  رفايف ضوء املعوثيقة من واثئق التقنية الصناعية السابقة يفرس أأي فسوف ، حارضة يف ذهنه

يداع )أأو اترخي أأولوية( التارخي املعين، أأي   قانون الرباءات من  (2)7الفرعي  البندويف هذا الصدد، ينص  36الاخرتاع. اترخي اإ
ابتاكري عند مقارنته بقاعدة التقنية الصناعية السابقة، ما مل منطواي عىل نشاط  يُعتربرصاحة  عىل أأن "الاخرتاع  الأسرتايل

أأو خارجه(  ةرف العامة املشرتكة املوجودة )سواء يف جمال الرباءايف ضوء املعمن أأهل املهنة لشخص بدهييا يكن الاخرتاع 
ُ ملطالبة ذات الصةل، ساقبل اترخي أأولوية  الفرعي  بندمع املعلومات املذكورة يف ال  وظر يف هذه املعرفة بشلك منفصل أأ واء ن

أأو ؛ السابقة الصناعية نيةتق من معلومات ال أأي معلومة  "1"( عىل أأن هذه املعلومات يه: 3)7الفرعي بند ينص ال و (." 3)
يكون من املتوقع يف حدود املعقول أأن جيمع السابقة اليت تقنية الصناعية من أأي معلومتني أأو أأكرث من معلومات ال توليفة  "2"

 ملطالبة ذات الصةل.اأأولوية  قبل اترخيمن أأهل املهنة خشص بيهنا 

 كلك امُلجمَّع الاخرتاع

ا عىل هذا املبدأأ أأيضويرسي كلك. عادة أأن يُنظر يف الاخرتاع املطلوب حاميته الابتاكري، جيب نشاط عند حتديد ال  .23
ذلكل، حىت لو اكن و. أأو أأكرث من تعالمي التقنية الصناعية السابقة اثننيبتاكري لالخرتاعات اليت جتمع بني الانشاط تقيمي ال 

ن رشط ال من أأهل املهنةلشخص عىل حدة، بدهييا ، فردي من تعالمي التقنية الصناعية السابقةلك تعلمي  الابتاكري  نشاط، فاإ
ذا مل يكن هذا التوليف من تعالمي  اذلي يكون من أأهل ا من الشخص السابقة املتعددة متوقعالتقنية الصناعية سيتحقق اإ

 37.املهنة

                                                
32

وسحص طلبات براءات ودليل تنظمي  6، 16- املكتب الأورويب للرباءات، اجلزء زاي، الفصل السابعيفالتوجهيية الفحص انظر، عىل سبيل املثال، مبادئ  
 .6-7الاخرتاع ملاكتب امللكية الصناعية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية، 

33
 .ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltd [2009] SGHC 206قضية  
34

 .(حممكة دلهيي العليا) 2008فرباير  22 يف .J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anrقضية  
35

 .13-13، بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءاتعىل سبيل املثال، املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  ،انظر 
36

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنةالبيان امل   .الرباءات قدم من الأرجنتني اإ
37

ودليل تنظمي وسحص  13-13، بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءاتال، املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل انظر، عىل سبيل املث 
 .1-2-7اكتب امللكية الصناعية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية، ملطلبات براءات الاخرتاع 
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عىل أأساس استبعاد السامت  حاميته بو ، جيب احلرص عىل عدم حتديد جوهر الاخرتاع املطلناء عىل ذكلوب  .24
القامئة  للمكوانت ةاخلاصوليفة يمكن يف التقد حاميته ب و الاخرتاع املطللأن جوهر ، سحسبيف املطالبة  الواردة املعروفة

مسة لك بداهة من خالل تُثبَت ل متعددة الاخرتاع اذلي جيمع بني سامت بداهة احملامك يف أأملانيا بآأن كذكل قضت و  38.بذاهتا
جراء الفحص يف ضوء و 39فردية يف حد ذاهتا. عىل تقيمي الفحص وجيب أأل يقترص  ،املقرتحة بداهة التوليفةذلكل جيب اإ

 40الفرعية.توليفات الفردية أأو ال السامت 

 السابقة تقنية الصناعيةجيمع بني مراجع ال أأن اكن ميكن  اذلي يكون من أأهل املهنة الشخصهل 

ن  .25 ذا اكن الشخص  يفقد تمتثل التوليفية الخرتاعات لالابتاكري نشاط بتحديد ال فامي يتعلق  ةورياحملسآأةل امل اإ تقيمي ما اإ
ينبغي التآأكيد عىل أأن و . أأجزاء التقنية الصناعية السابقةأأو أأكرث من اثنني جيمع بني أأن كن اكن مياذلي يكون من أأهل املهنة 

ذا اكن مسآأةل   يه التقنية الصناعية السابقةمجلع بني معلومات ن أأهل املهنة ابمخشص ميكن يف حدود املعقول توقع قيام ما اإ
ذا اكن الاخرتاع املطل الشامةل النظرةجزء من  ا املبادئ العامة ، تنطبق أأيضمن هذا املنطلقأأم ل. و حاميته بدهييا ب و ملا اإ

 .التوليفيةالابتاكري لالخرتاعات نشاط عىل حتديد ال بداهة الابتاكري أأو ال نشاط تقيمي ال واختبارات 

ذا اكن الشخص عند و  .26 من أأو أأكرث معلومتني ممتزيتني جيمع بني أأن اكن ميكن  اذلي يكون من أأهل املهنةحتديد ما اإ
ىل أأن يركزوا ع ينبغي نيأأن الفاحصيف أأحد ماكتب الرباءات اليت يتبعها امرسة تمتثل املالسابقة، الصناعية تقنية معلومات ال 

ذا اكن ياذلي من أأهل املهنة، املشلكة اليت يواهجها الشخص  ( حافز ما)أأو  سبب وجيهيف ضوء هذه املشلكة،  وجد،وما اإ
 41هذه املعلومات.ىل امجلع بني اذلي من أأهل املهنة اإ  لشخصيدفع ا

يف س ياق هنج حل جيوز، لمكتب الأورويب للرباءات، عىل سبيل املثال، عىل أأنه ل التوجهيية الفحص تنص مبادئ و  .27
تقنية الصناعية أأخرى من ال أأجزاء أأو  ،أأو أأجزاء من الواثئق ،أأو أأكرثواحدة بني الكشف عن وثيقة التوليف ، تاملشالك

ل أأن رضورة سابقة. صناعية  تقنيةأأقرب وبني عامة غري مكتوبة( تقنية اس تخدام عام مس بق أأو معرفة مثل ) ةالسابق اإ
ىل من أأجل اسابقة تقنية صناعية أأقرب و أأكرث من كشف واحد بني  التوليف  كون مؤرشاتقد توليفة من السامت لوصول اإ

ذا اكن الاخرتاع املطلنشاط عىل وجود   42.سامتيس جمرد جتميع لل ل  حاميته مثالب و ابتاكري، اإ

ىل الفاحصون  يُرَشديف بعض ماكتب الرباءات، و .28 ذا اكن االبت فامي سائل عندامل ش ىت مراعاة اإ بني تعالمي  لتوليف اإ
 سائل ما ييل:هذه امل وتشمل . أأمرا بدهييا ةالسابقتقنية الصناعية أأو أأكرث من ال جزأأين ممتزيين 

ذا اكنت طبيعة التعالمي  "1" اذلي من أأهل املهنة الشخص  يقوممن احملمتل أأو غري احملمتل أأن  نعالجيا ومضموهنما اإ
 .بيهناتوليف ابل 

                                                
38

جراءات الرباءات يف دليل ممارسات و    .2-2-9-2 بند، ال مكتب أأسرتاليا للملكية الفكريةاإ
39

 ,BGH, X ZR 87/65 (1968) – Betondosierer, GRUR 1969, 182;  BGH, X ZR 62/79 (1981) – Kautschukrohlingeانظر  
GRUR 1981, 736;  BGH, X ZR 115/96 (1998) – Stoßwellen-Lithotripter, GRUR 1999, 145. 

40
 BGH, X ZB 9/79 (1980) – Tomograph, GRUR 1980, 984;  BGH, X ZR 46/78 (1981) – piezoelektrisches 

Feuerzeug, GRUR 1981, 341;  BGH, X ZR 19/79 (1981) – First- und Gratabdeckung, GRUR 1981, 732. 
41

جراءات الرباءات يف دليل ممارسات و    .أألف5-5-2-5-2بند ، ال مكتب أأسرتاليا للملكية الفكريةاإ
42

بادئ التوجهيية امل ، و 6-7، اكتب امللكية الصناعية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكيةملدليل تنظمي وسحص طلبات براءات الاخرتاع  انظر أأيضا 
-3 بند، ال (الأريبو)املنظمة الإقليية الأفريقية للملكية الفكرية يف التوجهيية الفحص ومبادئ  ،7بند ، ال ملكتب الكوري للملكية الفكريةالرباءات اخلاصة ابفحص ل

7-9. 
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ذا اكنت التعالمي يعىل سبيل املثال أأن فينبغي  ىل ؤخذ يف احلس بان ما اإ جمالت تقنية مماثةل أأو جماورة أأو بعيدة تنمتي اإ
 43.توليفيةفامي يتعلق ابلخرتاعات ال نشاط الابتاكري لتقيمي ال 

حداه توليفا ال أأيضبدهييي ، س يكون من ال عامجه بو و  شارة  عىل امبني تعالمي وثيقتني حتتوي اإ ىل  ال لبس فهي ةواحضاإ اإ
ل أأن  44.الوثيقة الأخرى حاةل مرجعية" ل يتطلب ابلرضورة وجود البدهييي التوليفمفهوم "اإ ليك رصُية يف الواثئق  اإ

 45.النشاط الابتاكريطرح جحة تُ 

 46املواد الواثئقية احمليطة.عن  الإفصاحاتلفصل املطلوب  نتقاءمقدار الا "2"

عام، لكام زاد وبوجه الابتاكري.  عىل النشاط عرتاضالا من أأجل بيهناالتوليف  وزاملعلومات اليت جيل يوجد حد لعدد 
عةعدد السامت  تقنية ال مراجع من العدد الكبري وجوب الاعامتد عىل و  47ابتاكري.نشاط زادت فرصة وجود ، املُجمَّ

ماكنية حدوث قد ي السابقة الصناعية  ىل اإ دراك متآأخرشري اإ  48.غري حصيح اإ

ذا اكن  "3" ىل مت  واحدة توجد معلومةما اإ ش ىت معلومات بني  التوليفعن  الأذهان (رصفأأو تش تيت )يل اإ
 49.التقنية الصناعية السابقة

ذا  لهيام بني بسهوةل  توليفتعذر من الناحية العملية ال اكن ي عىل سبيل املثال، اإ لتوافق كلك بسبب عدم اكشفني يُنظر اإ
ن الرضورية لالخرتاع، ف كشوفةاملتآأصل يف السامت امل  ين الكشفني من قبل خشص من أأهل املهنة بني هذ توليفال اإ

 50.بدهيياتوليفا  يُعترب عادةلن 

ىل ين تقلمجال ال لالعامة تقنية ال  تاملشالك "4"  واملتطلبات يف الصناعة.ين تقال لتوجه اابلإضافة اإ

التقنيات ش ىت بني  توليفالابتاكري ابل نشاط ال يف الفاحص يبت حيامن رباءات، ال ات أأحد ماكتبملامرس وفقا
لمجال لالتقنية العامة  ت، املشالكأأخرىأأمور مضن لفاحصني أأن يآأخذوا يف الاعتبار، الصناعية السابقة، جيوز ل

 51ات يف الصناعة.التقين وكذكل املتطلبتوجه التقين وال 

 معر الواثئق. "5"

ن املواصفات القدمية اليت  ِ اإ ىل التغلب علهيا حىت يمتكن  ف عىل وجه التحديدتُعري حل املشلكة اليت يسعى الاخرتاع اإ
لكن كون الوثيقة و  52.اخلاص ابلبداهةعرتاض اللكون سببا وجهيا الشخص املاهر من تقدير أأمهيته بسهوةل ميكن أأن ت

                                                
43

يف مكتب الرباءات  اتدليل ممارسو ، 6، 16-، الفصل السابعالتوجهيية يف املكتب الأورويب للرباءات، اجلزء زايالفحص انظر، عىل سبيل املثال، مبادئ  
ادلويل والفحص المتهيدي لبحث ادلويل املبادئ التوجهيية ل و  ،9-7-3البند التوجهيية يف الأريبو، الفحص ئ بادوم ، 43-3 بند، ال للملكية الفكريةململكة املتحدة ا

 .12-13معاهدة التعاون بشآأن الرباءات، بناء عىل 
44

 .9-7-3 بندال التوجهيية يف الأريبو، الفحص مبادئ و ؛ 43-3 بند، ال للملكية الفكريةململكة املتحدة ممارسات الرباءات يف مكتب ا دليل 
45

 .42-4، حاء بند، ال مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورةرباءات يف الطلبات املبادئ التوجهيية لفحص  
46

 .43-3دليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، البند  
47

 .46-4حاء،  بندورة، ال مكتب امللكية الفكرية يف س نغافرباءات يف الطلبات املبادئ التوجهيية لفحص  
48

 .. وانظر أأيضا املناقشات اخلاصة ابلإدراك املتآأخر يف هذه الوثيقة7 تب الكوري للملكية الفكرية، البنداملبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف املك  
49

جراءات الرباءات يف دليل ممارسات و انظر، عىل سبيل املثال،   للملكية ململكة املتحدة ممارسات الرباءات يف مكتب ا دليلو  ،مكتب أأسرتاليا للملكية الفكريةاإ
 .الفكرية

50
ململكة ممارسات الرباءات يف مكتب ا دليلو  ،6، 16-، الفصل السابعاجلزء زاي ،لرباءاتللمكتب الأورويب لانظر، عىل سبيل املثال، املبادئ التوجهيية  

 .43-3 بند، ال للملكية الفكريةاملتحدة 
51

 .7فحص الرباءات يف املكتب الكوري للملكية الفكرية، القسم املبادئ التوجهيية ل 
52

ىل 38-3 بند، ال للملكية الفكريةململكة املتحدة ممارسات الرباءات يف مكتب ا دليل   Jamesigns (Leeds) Limited [1983]طلب رشكة ، اذلي يشري اإ
RPC 68. 
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جزء من أأجزاء جيب تقيمي لك و  53.بشآأن البداهةأأساسا لهجوم تُتَّخذ ل ميكن أأن  ا، يف حد ذاته، أأهنل يعينقدمية 
 .ذي الصةل نظر فيه من جديد يف اترخي الإيداع )أأو اترخي الأولوية(يُ سابقة كام لو اكن التقنية الصناعية ال 

 التآأثريات املفيدة. "6"

ن التآأثريات  لبعض ماكتب مبادئ الفحص التوجهيية السابقة مذكورة يف  تقنية الصناعيةال لالخرتاع عىل مراجع  املفيدةاإ
ابتاكري. عىل سبيل املثال، عندما تس تويف التآأثريات املفيدة عىل التقنية نشاط الرباءات كأحد العوامل املؤيدة لوجود 

ىل حاةل ال  اتتجاوز ما ميكن التنبؤ به استنادو  "2"أأو  "1"  رمقالصناعية السابقة الرشط التايل تقنية الصناعية اإ
تآأثري ذو طابع خمتلف حاميته ب لو لالخرتاع املط "1"بتاكري: نشاط اوجود ؤيد يجب اعتبارها عوامل تف ، السابقة

عىل حاميته ب و توقع تآأثري الاخرتاع املطلمن أأهل املهنة ، ول يس تطيع خشص التقنية الصناعية السابقة عن طابع
يفوق ولكنه ابع هل نفس الط حاميته تآأثريب و الخرتاع املطلل "2"أأو  الإيداع؛ يف وقتالصناعية أأساس حاةل التقنية 

عىل  حاميتهب و توقع تآأثري الاخرتاع املطلالتقنية الصناعية السابقة ول يس تطيع خشص من أأهل املهنة  تآأثري بدرجة كبرية
 54يداع.يف وقت الإ تقنية الصناعية أأساس حاةل ال 

ذا اكن "7" أأو اجملاورة  مقابل التوليف)انظر قسم "لسامت أأو جمرد جتميع ل سامت من ال توليفة  الاخرتاع ما اإ
 التجميع" أأدانه(.

ىل أأنه يف الرباءاتفحص تشري املبادئ التوجهيية لكذكل و  .29 ، مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية اإ
ذا  "1"العوامل التالية يف الاعتبار: وضع عادة  ما يلزم ، لتوليفالابتاكري لخرتاع عن طريق انشاط ال البت يف عند  ما اإ

ُ  اكنت تكل السامت عةالتقنية امل أأي دافع و  "3"؛ تهأأو سهول توليف صعوبة ال و  "2"؛ من الناحية الوظيفية ابعضها بعضدمع ي جمَّ
خل.يف، تول التآأثري التقين لل و  "4"؛ ةالسابقللقيام ابلتوليف يف التقنية الصناعية ين تق  55اإ

ىل الاخرتاع املطليتوصل ميكن أأن اذلي يكون من أأهل املهنة الشخص من أأن وفامي يتعلق مبس توى التَّآأكُد  .30 ب و اإ
ذا اكن رمغ عدم وجود نشاط آأنه باحملمكة يف أأملانيا  قضت، حاميته ماكن ابتاكري اإ  بني يؤلفأأن من أأهل املهنة عادي  خشصابإ

ن السامت، ذا ط الابتاكري يكون موجودا االنش فاإ ىل اذلي من أأهل املهنة الشخصأأن يتوصل  اكن من احملمتل فقطاإ  اإ
، عىل أأرض الواقعمن حلني خمتلفني، ثبتت فعاليهتا توليفة حت اقرتُ حيامن  نشاط الابتاكريال  تآأكيد مت وهكذا 56.الاخرتاع

ذا اكن الاخرتاع يتط وجود نشا. ومع ذكل، ل ميكن افرتاض امزية خاصة من خالله توحتقق ضافة فقط من آألف ابتاكري اإ اإ
 57.سامتخبري لتآأثريات ال 

ىل أأن يكون ادلافع  الابتاكري،نشاط لغرض تقيمي ال لزم، ل يعالوة عىل ذكل، و  .31 تقنية الصناعية تعديل تعالمي ال اإ
ىل الاخرتاع املطتالطلب لل ودع هو نفسه دافع مُ  ةالسابق من اثنني أأو أأكرث بني " التوليفبداهة ن "حاميته، لأ ب لو وصل اإ

ىل ذكل، ليس من الرضوري أأن تشري مراجع ال و . من أأهل املهنةد من وهجة نظر خشص دَّ حتُ التعالمي  ضافة اإ الصناعية نية تق اإ
ىل   تقنية الصناعيةشري ال ت قد و الطلب. ودع اليت من شآأهنا أأن حتقق نفس املزية أأو النتيجة اليت اكتشفها مُ التوليفة السابقة اإ

ىل الاخرتاع املطل ةالسابق  58غرض خمتلف أأو حلل مشلكة خمتلفة.ل، ولكن حاميتهب و اإ

                                                
53

ىل قضية 39-3كتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، البند يف م  الرباءات اتدليل ممارس   Brugger and others v Medic-Aid Ltd، اذلي يشري اإ
([1996] RPC 635. 

54
 .2-3، 2 بند، ال 2، الفصل ، اجلزء الثالثمبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة مبكتب الرباءات الياابينانظر، عىل سبيل املثال،  
55

 .2-4، 4، الفصل ، اجلزء الثاينمكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبيةيف الرباءات فحص لاملبادئ التوجهيية  
56

 BGH, I ZR 117/54 (1956) – Wasch- und Bleichmittel, GRUR 1956, 317.  
57

 .الرباءات دلورة الثامنة والعرشين للجنةالبيان املقدم من أأملانيا اإىل ا 
58

 .13-13، بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءاتاملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  
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س أآر ادلولية احملدودة قضية يف ويف الولايت املتحدة الأمريكية،  .32 احملمكة أأكدت  ،رشكة تليفليكسضد رشكة يك اإ
ىل سابقهتا استنادا املبادئ  جمددا عىلالعليا  معروفة ساليب لأ  وفقابني عنارص مآألوفة  توليفال ىل أأن "القانونية اليت تنص عاإ

من عنارص معروفة، بداهة توليفة يف نظر عند ال و  59."حتقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا بدهييا حيامن يقترص عىل من املرحج أأن يكون
ن السؤال   60."قررةلوظائفها املا وفق ةالسابقتقنية الصناعية الاس تخدام املتوقع لعنارص ال يتجاوز  نيالتحسهل " هو الأمهفاإ

ن املتبعة يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية،  اتللمامرسوطبقا  .33  الأسس املنطقيةأأحد فاإ
معروفة ساليب لأ  وفقا ةالسابقتقنية الصناعية بني عنارص ال  توليفال عىل يش متل  البداهةاس تنتاج ؤيد المنوذجية اليت قد ت

 تطبيق هذا الأساس املنطقي، جيب عىل الفاحصني توضيح ما ييل:وعند  61ؤ هبا.نتاجئ ميكن التنب تحقيقل 

ن مل يكن ُمطالَب حباميتهالسابقة تضمنت لك عنرص الصناعية اس تنتاج مفاده أأن التقنية  "1" ابلرضورة يف ذكل ، واإ
ىل أأن الا، واحد من مراجع التقنية الصناعية السابقةمرجع  ضافة اإ حاميته ب و رتاع املطلختالف الوحيد بني الاخاإ

التقنية الصناعية مرجع واحد من مراجع يف عدم وجود توليفة فعلية للعنارص يف يمتثل السابقة التقنية الصناعية و 
 السابقة؛

 املطلوب حاميهتا بني العنارص يؤلفميكن أأن تقنية الصناعية اكن همارة عادية يف ال خشصا ذا اس تنتاج مفاده أأن و  "2"
 بشلك منفصل؛نفسها اليت يؤدهيا لوظيفة ؤدي سوى ايل ، التوليفةيف لك عنرص،  وأأنمعروفة، بآأساليب 

 ميكن التنبؤ هبا؛التوليفة أأن نتاجئ س يدرك التقنية الصناعية اكن عادية يف خشصا ذا همارة واس تنتاج مفاده أأن  "3"

ضافية  "4" حماور غراهام املس متدة من الوقائع، يف ضوء وقائع القضية قيد بناء عىل  قد تكون رضوريةوأأي نتاجئ اإ
 62.البداهةالنظر، لتوضيح اس تنتاج 

، تقدمي أأدةل أأو جحج لإثبات ما ييل: امية توليفة ماالطلبات، يف حاةل املطالبة حبودعي وعىل العكس من ذكل، جيوز مل .34
آأساليب باميهتا بني العنارص املطالب حب يس تطيع التوليفمل يكن التقنية الصناعية املهارة العادية يف الشخص ذا أأن  "1"

الوظيفة اليت يؤدهيا سب سح ل تؤدي التوليفة عنارص أأن  " أأو2"(؛ عىل سبيل املثال معروفة )بسبب صعوابت تكنولوجية
 63غري متوقعة.وليفة املطلوب حاميهتا نتاجئ الت أأنأأو " 3"لك عنرص عىل حدة؛ 

  رة أأو التجميعاجملاو  مقابل التوليف

، معروفة عىل حدةمهنا لك ، توليفةن السامت املنفصةل لل بآأ القول  ،حبامية توليفة ما طالبةامل، يف حاةل بوجه عام ل يصح .35
ن املوضوع ذلكل ، وبدهييةأأو  ذا اكنت . و برمتهاملطلوب حاميته بدهييي فاإ للسامت أأو وضعها جنبا املطالبة جمرد "جتميع لكن اإ

ىل جنب ثبات أأن جتميع ا يكفيف  ،حصيحا توليفا ت" وليساإ أأن توضيح ابتاكري نشاط ل ينطوي عىل لسامت من أأجل اإ
 64.من أأهل املهنةشخص بدهيية ل ، لك مهنا عىل حدةالسامت الفردية، 

ذا اكن التفاعل الوظيفي بني ال تُعترب توليفة حصيحة للسامت التقنية سامت مجموعة من ال وأأي  .36 تقنيا ا ُيقق تآأثري سامت اإ
وبعبارة  .مجموع التآأثريات عىل سبيل املثال أأكرب منيكون كأن الفردية،  للسامتمجموع التآأثريات التقنية عن  خيتلف رتاكمش

                                                
59

 KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 415-16, 82 USPQ2d at 1395. 
60

 .USPQ2d at 1396 82 ,417املرجع السابق نفسه يف  
61

 . 2141دليل اإجراءات سحص الرباءات، البند  
62

 .2143 دليل اإجراءات سحص الرباءات، البند 
63

 .2141دليل اإجراءات سحص الرباءات، البند  
64

لمكتب التوجهيية ل واملبادئ ، 05-13معاهدة التعاون بشآأن الرباءات، بناء عىل عىل سبيل املثال، املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي انظر،  
اكتب امللكية الصناعية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ملدليل تنظمي وسحص طلبات براءات الاخرتاع و ، 7، 16-، الفصل السابعاجلزء زاي ،الأورويب للرباءات

 .1-2-17-7-3 بندالتوجهيية يف الأريبو، ال الفحص ومبادئ  ،1-2-7 ،ادلومينيكية
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آزري. عن الفردية سامت تفاعالت ال سفر جيب أأن ت أأخرى،  ذا ملو تآأثري تآ آزري، فال يوجد أأكرث من  يوجد اإ هذا التآأثري التآ
تقارير ذات الصةل ابلقضية، ال : "بعد حتليل مبا ييل احملمكة العليا الإس بانية قضتويف هذا الصدد،  65.سامتجمرد جتميع لل 

يست جمرد املطالبة الرئيس ية، اليت اش تقت مهنا املطالبات الالحقة( ل  بآأن املطالبة الأولية للرباءة اجلديدة )أأي  حمكت احملمكة 
 انوعييشء خمتلف ، ولكهنا ةالسابقلتقنية الصناعية عن ا رب، اليت تعD3و D2و D1املوجودة يف الواثئق خصائص لل جتاور

 66.ينطوي عىل جدة ونشاط ابتاكري"و 

ُ فامي الولايت القضائية، ميثل "التفاعل" أأو "الرتابط" كثري من  يفو .37 عةبني السامت امل آزرية" ال  جمَّ ناش ئة و"الآاثر التآ
"العنارص اليت تتعاون لتحقيق  عبارةيف فكرة مماثةل وتوجد حقيقي.  توليفي اخرتاعأأي  مفاهمي أأساس ية لتعريفعن التوليف 

آزر"، ذكرت اجملالس ال  67.ات أأحد البدلانيف ممارسالواردة نتيجة موحدة"  تقنية للمكتب وفامي يتعلق مبعىن مصطلح "التآ
ضايف السمتني تتفاعالن " الأورويب للرباءات أأن: ىل تآأثري اإ ذا اكنت وظائفهام مرتابطة وتؤدي اإ آزري اإ يتجاوز مجموع بشلك تآ

آاثر لك مسة  آاثرها تكون املشلكة التقنية أأو أأن سامت نفس ل يكفي أأن حتل ال و. عىل حدةأ ىل تآأثري فيض ن نفس النوع وتمأ اإ
اثثضد  رشكة ساابفقضية  ، يفالقايضكذكل حمك و  68مزتايد ولكن مل يتغري." ف أآي ملراكز الأ م اإ قبل املرء آأن ب، رشكة اإ

ذا اكن الاخرت آأل سي أأن  أأول ما هو الاخرتاع. وعىل وجه دد أأن ُيجيب ، أأم لابتاكري نشاط اع ينطوي عىل عام اإ
ذا اكن املديد اخلصوص، تمتثل اخلطوة الأوىل يف حت مع الابتاكري، نشاط يتعامل مع اخرتاع واحد أأو، لأغراض تقيمي ال رء ما اإ

ذا تفاعلف أأو أأكرث. نياخرتاع ذا اكن  ، أأي  أأحدهام مع الآخر مكوانن اإ هنيوجد اإ آزر بيهنام، فاإ اخرتاعا واحدا هل تآأثري  نشالكي  امتآ
جيب تقدمي دليل عىل هذا التآأثري و  69بيهنام.التوليف بتاكري عىل فكرة اخلاص ابلنشاط الاق احلمك القانوين طبَّ يُ مشرتك و 

آزري يف وقت  يف هذه  يالابتاكر الطابع م بعد الإيداع لإثبات قدَّ . وبعبارة أأخرى، ل ميكن اس تخدام أأي دليل يُ الإيداعالتآ
 احلاةل.

آزري،  .38 ذا أأ  RPC 43 [2004غروب" ] غالكسوبراءة رشكة " يفُذكر وعالوة عىل ذكل، فامي يتعلق ابلتآأثري التآ نه: "اإ
آزري، فيجب أأن  تآأثريالاعامتد عىل ُأريد  وصف يف يُ مل و، وجيب وصفه يف املواصفات. تشمهل املطالبةيشء لك يتسم به تآ

 ".عنرصي التوليفمن خصائص  اطبيعي اتوقعليس أأي تآأثري املواصفات احلالية 

قامة ادلليل و  .39 آزر غري متوقع بني العنارص املطوجود عىل اإ ذا اكن هذا مبتكرالوب حاميهتا ل جتعل التوليف تآ التوليف ، اإ
ذا اكن من املعروف أأنه جيمع بني فئتني من الع من أأهل املهنة.لشخص بدهييا  ، مفن الفعاةلامل و وعىل وجه اخلصوص، اإ

 70ابتاكري. أأمرالتحضري املشرتك مبثابة  عندفئة أأو أأخرى من عترب الاس تعاضة عن عامل أأحدث وأأكرث فاعلية تُ أأن املستبعد 

ذا  .40 ىل ذكل، اإ ضافة اإ ُ اكن واإ آزر املكوانت امل عةتآ آزر  التقنية الصناعية السابقةل يتجاوز توليف  جمَّ ن هذا التآ املاكفئة، فاإ
للعامل  أأفضلية، ُذكر أأنه ل يوجد أأي T 492/99 NIPRO القرار يفو. لهذا التوليف يبتاكر عىل الطابع الا دليالميثل ل 

ُ املدمج  َ اطاملضاد لاللهتاب امل ن املطالبة املعنية ل تنطوي فاإ ذلكل ، وحاةل التقنية الصناعيةالرئييس عىل لامتس يف الاحباميته ب ل
 71ابتاكري.نشاط عىل 

أأو  ع لأهجزةجتمُ جَتاُور أأو حاميته سوى ب و الاخرتاع املطلل يكون ، الصحيحةالاخرتاعات التوليفية  وعىل النقيض من .41
ذا اكنت تعمل بطريق ،معروفةأأساليب  آةل بدهييةغري  تشغيلية ترابطاتول تنتج أأي هتا العادية اإ نتاج لإ : عىل سبيل املثال، أ

                                                
65

 املرجع السابق نفسه. 
66

 ECLI: ES:TS:2010:1365 : ،1444/2009الطعن رمق ، 25/3/2010، التارخي: 3مدريد  قسماملنازعات،  شعبةاحملمكة العليا 
67

 .04-02-15، يكندال رباءات المكتب  اتدليل ممارس 
68

 لمكتب الأورويب للرباءات.الطعون التقنية التابعة ل جمالس الصادر عن  T 1054/05القرار رمق  
69

 SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd [2005] RPC 10. 
70

 Glaxo Group’s Patent [2004] RPC 43 and Richardson-Vicks’ Patent [1995] RPC 568. 
71

 .167-8يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة. رباءات البات ل ط فحص املبادئ التوجهيية ل 
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آةل حشو معروفة حلم  مفرمةمن تتآألف الُسجق  س بانيا بآأن "رشح  72بشلك تسلسيل. نيتمدجم  معروفةوأ وقضت احملمكة يف اإ
آزر أأو  يوجد وليؤدي وظيفته الأصلية من هذين العنرصين عنرص أأن لك وحض اخلبري نفسه أأ  أأن رمغ بيهنام،  للفئاتتوليف تآ

من ُُصم من اخلصائص اليت خاصية لك  يُظهِروالتآأكد من أأنه للمنتج  لتحقيق العملية اللكية منطقيامل أأو مرتابط لكهيام متاك
حساق نفسه أأنه جمرد جتميع بعبارة . أأو أأجلها ىل جنبأأخرى: يؤكد دون اإ  73".للعنارص أأو وضعها جنبا اإ

ذا اكن لك عنرص يؤدي وظيفته الفردية  اتللمامرس ، وفقايعترب موضوع املطالبةكذكل و  .42 املتبعة يف كندا، جمرد جتميع اإ
ذا أأزيل أأي عنرص،  لأجزاء أأو أأهجزة جتميع يكون الاخرتاع جمرد وحيامن فردية. اللعنارص املتبقية أأداء وظيفهتا س تواصل اواإ

ذا اس تُ عىل النحو امل معروفة، ولك جزء أأو هجاز يعمل فقط  ن توقع اإ ولكنه جمرد  ياحقيق توليفا  يكون ل كيبالرت خدم مبفرده، فاإ
 74.للحصول عىل براءة ا لخرتاع قابلقدمية أأساسجتميع أأجزاء كون ل ميكن أأن يوجتميع. 

يف  احملمكة العلياذكرت ، بدهيييالاخرتاع  البت يف أأنمناقشة الظروف اليت ميكن فهيا  عند، نفسهوعىل املنوال  .43
س أآرحمكها اخلاص بقضية  لولايت املتحدة يفا ن العنارص املعروفة مسابقتني توحضان توليفة أأن هناك قضيتني  رشكة كيه اإ

قالت ، سالفيج بيفمنت بالك روك ضد رشكة-أأندرسونزرشكة يف قضية ونتاجئ ميكن التنبؤ هبا.  ىل حتقيقل تزيد عاليت 
قضية  يفو 75معلية منفصةل ومتسلسةل.مما يفعالن يف رث أأكل يفعالن سلفا يف التوليفة  نيوجوداملن العنرصين اإ احملمكة 

تقوم ببساطة برتتيب عنارص قدمية الرباءة حيامن أأن ا مفاده احملمكة اس تنتاج اس تخلصت، رشكة ايه يج برو ضدساكرايدا 
يكون ؤدهيا ول ينتج عهنا أأكرث مما يتوقعه املرء من هذا الرتتيب، ينفس الوظيفة اليت اكن من املعروف أأنه يؤدي لك مهنا 
 76.التوليف بدهييا

ابملعىن املقصود يف قانون  معروفة اخرتاعاأأو جمرد جتميع اخرتاعات  التجاور عام، وجه، بل يعترب ،بعض البدلان يفو .44
عادة  رباءات يف الهند عىل أأن جمردال)و( من قانون 3 بند، ينص ال . عىل سبيل املثاليف هذه البدلانرباءات ال ترتيب أأو اإ

ا. عىل سبيل املثال، الآخر بطريقة معروفة ليس اخرتاع أأهجزة معروفة يعمل لك مهنا بشلك مس تقل عناس تنساخ ترتيب أأو 
ىل جنب حبيث يؤدي لك مهنا وظيفته اخلاصة بشلك مس تقل عن املقدمية جنبمكوانت جمرد وضع  ل يعد كوانت الأخرى ا اإ

جنبا مث تُوضع السمتان ، تنيمعروف أأو هجاز سامت ماكينة أأو أأكرث من مستان كون وحيامن ت 77براءة.ليفا قابال للحصول عىل تو 
ىل جنب دون أأي ترابط  ذا اكن يوجد ترابط يف معل مكوانت و  78ابلفعل. تانمعروف فينبغي أأن ُُيمَك بآأهنام ، اممعلهيف اإ لكن اإ

براءة يف للحصول عىل موضوع صاحل وجد ميكن أأن يسحينئذ عن نتيجة جديدة أأو حمس نة، سفر ، مما ي قدمية حيامن جُتمع معا
، قضت شامادلاس ساناكلشاند شاهضد  للوهباي تشاكوابيقضية  يفو. امجلع بني املكوانتي نشآأ عن اذلالرتابط التشغييل 

يف حد ذاته قدمي، لأن املادة التوليفة تكون موضوع براءة رمغ أأن لك جزء من  جيوز أأنتوليفة جديدة هناك احملمكة بآأن 
 .احملققةعىل النتيجة  اكبري اعامتدا ومزية التوليفة اجلديدة تعمتد ا. ومعلها مع الأجزاءركيب اجلديدة ليست الأجزاء نفسها ولكن ت

نه  ةعمليمن الناحية ال ما اكن عدمي الفائدة ل ويِ ُُي تغيري طفيف  ويف حاةل وجود ىل ما هو مفيد وهمم، فاإ يكون موضوعا مناس با اإ
 79راءة.للحصول عىل ب

أأو معروفة وهندوراس واملكس يك عىل أأن جتاور اخرتاعات  كيةهورية ادلوميني امجل تنص قوانني كوس تارياك و كذكل و  .45
ذللحصول عىل خماليط ملنتجات معروفة أأو تغيري شلكها أأو أأبعادها أأو موادها غري قابل  ل اإ أأو عة جمَّ مُ  يف الواقع ا اكنتبراءة، اإ
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 ECLI: ES:APM:2012:22629 : ييةحممكة مدريد  .720/2012 طعن، رمق ال17/12/2012، اترخي احلمك 392/2012مك رمق احل، 28 بند، ال الإقل
74
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ذا اكنت حبيث ل ميكهنا العمل بشلك منفصل، أأو مدجمة  نتيجة قد خضعت للتعديل لتحقيق  خصائصها أأو وظائفها اخلاصةاإ
ىل ، يةهورية ادلومينيك امجل . عىل سبيل املثال، يف من أأهل املهنةلشخص بدهيية صناعية غري  تعترب الاخرتاعات اليت تشري اإ

ميكن وصف و معروفة.  ، لأهنا تعترب مبثابة جتاور لخرتاعاتالأهلية للرباءة منتجات معروفة مضن الاس تثناءات من خماليط من
آزراسحسبخصائص لك مادة  جموعهذا اخلليط مب أأو ل التقنية الصناعية كشف عهنا يف حاةل أأو منفعة مل يُ  ، ول يُظهر تآ

ن الااملهنةبدهيية لشخص من أأهل ُيقق نتيجة صناعية غري  ىل توليفات خرتاعات . وعىل العكس من ذكل، فاإ اليت تشري اإ
عة عندما تنتج العنارص ابتاكرية سوف تعترب مادتني فعالتني معروفتني من  جمرد مجموع يتجاوز  ،اجديدتقنيا ا تآأثري املُجمَّ

 80من املكوانت النشطة.مكون التآأثريات الفردية للك 

 بند، ال 1990قانون الرباءات لعام ينص و . خالئطجمرد تكود الخرتاعات اليت ل ةل جيوز منح براء أأسرتاليا، يفو .46
ذا اكن الاخرتاع عىل أأن ، ()ب(1)50 سواء أأاكن مادة ميكن اس تخداهما كغذاء أأو دواء )سواء للبرش أأو للحيواانت و اإ

ز للمفوض ازج، جامل مبجردادة هذه املتُنتج جمرد مزجي من مكوانت معروفة، أأو معلية اكن خاريج( و  مداخيل أأ الاس تخدام 
مجموع سوى يظهر ل أأنه خليط  "د مزجي من مكوانت معروفةجمر عبارة "ويُقصد ب رباءة. النح أأن مي رفض قبول الطلب أأو أأن ي

جمرد قصد بعبارة "، قد يُ املكوانتحممتةل بني  مشرتكة بغض النظر عن أأي عالقة تشغيليةو اخلواص املعروفة للمكوانت. 
ذا اكن من ال نشاط وجد يأأنه ل  "مزجي "الاس تخدام املتوقع هو ببساطة  توليفال واكن  املكوانت بني توليفال بدهييي ابتاكري اإ

آزري. وعىل العكس أأي دون  81"قررةوفقا لوظائفها امل ةالسابقتقنية الصناعية لعنارص ال  آزر، من ذكلتآأثري تآ ذا اكن هناك تآ ، اإ
 82.بدهييااملزجي لن يكون ، فكوانتبني امل توليفيف ال غري بدهيية ة أأخرى زي محممتل أأو  ترابط تشغييلأأو 

 الإدراك املتآأخر خطر حتليل

 عامالإدراك املتآأخر بوجه  مشلكة

ذا اكن ماضية تقيمي قرارات أأو أأحداث يوجد عند ذهين  حتزيبآأنه املتآأخر الإدراك ميكن وصف حتزي  .47 نتاجئ  عرفي املقمييِ اإ
ماكنيةماض وقوع حدث  تكل القرارات أأو الأحداث، خاصة عند احلمك عىل احامتل منظور سابق من  به أأو التنبؤ توقعه أأو اإ

من جمالت القانون، حيث يتعني عىل املقييمني، كثري حتزي الإدراك املتآأخر موجود يف أأفادت التقارير أأن و  83لوقوع احلدث.
ىل املابلزمن مثل القضاة وهيئات احمللفني، الرجوع  مبا يف ذكل الإهامل وسوء  84ذت يف املايض،واحلمك عىل قرارات اّتُ  ايضاإ

 الترصف وقانون الرشاكت وقانون الرباءات.

 رباءاتاليف قانون املتآأخر حتزي الإدراك 

من ابتاكري نشاط  عىلالاخرتاع البت يف انطواء يف قانون الرباءات، يعترب حتزي الإدراك املتآأخر مسآأةل هممة عند  .48
حتليل عند املتآأخر الإدراك ينشآأ حتزي و ميكن أأن يتآأثر بتصورات املقميي عن املايض. و  خشيص بدرجة كبرية، لأنه حمك عدمه

د الاخرتاع قأأن يكون بعد حاميته ب و قضاة يقومون بفحص الاخرتاع املطلالابتاكري، لأن فاحيص الرباءات واللنشاط ا
املقمي معلومات حول اخرتاع تكون دلى ، حاميتهب و يف طلب براءة. وبعبارة أأخرى، عند تقيمي الاخرتاع املطلُكشف عنه 

                                                
80

ىل ا يةومينيك ادلهورية امجل قدم من البيان امل   .رباءاتدلورة الثامنة والعرشين للجنة الاإ
81

 KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417. 
82

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.   البيان املقدم من أأسرتاليا اإ
83

( واملكتب USPTOحدة للرباءات والعالمات التجارية )حتزي الإدراك املتآأخر يف قانون الرباءات: مقارنة بني مكتب الولايت املتانظر زااكري كوينالن،  
 .3، املقال 2014، 6، العدد 37، جمةل فوردهام للقانون ادلويل، اجملدل (EPOالأورويب للرباءات )

84
 Hal R. Arkes & Cindy A. Schpani, Medical Malpractice v. the Business Judgment Rule: Differences in مقال انظر 

Hindsight Bias, 73 OR. L. REV. 587, 589–90 (1994) ( قاعدة احلمك بانتشار حتزي الإدراك املتآأخر يف قرارات سوء املامرسة الطبية اذلي يقارن
 LaBine & LaBine, Determinations of Negligence and theومقال  ؛(املتآأخرك االإدر الرشاكت من حتزي مديري ، اليت حتمي عىل املرشوع

Hindsight Bias, 20 LAW. HUM. BEHAV. 501, 510 (1996), at 506–10 ( كيف أأن وجود طرف مترضر جيعل احمللفني اذلي يناقش
هامل همين(،أأي لإهامل يف للحمك اب احملمتلني أأكرث عرضة  .السابق، املرجع زااكري كوينالنيف استُشهد به و  قضية اإ
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ن الفاحصني، اذلين عرفوا ابلفعل من مثَّ (. و حاةل التقنية الصناعية هجزة وأأساليب معروفة )أأي  بآأ مقارنة معهل  يةجديد وكيف  فاإ
 الابتاكري.النشاط  ون من شآأنويقللبدهييي حمتوى الاخرتاع، من املرحج أأن يظنوا أأن الاخرتاع 

تبدو هذه التطورات الهامش ية  فقدخطوات تدرجيية حنو احلل،  دث من خاللحتغالبا ما  ةالتقنيولأن التطورات  .49
عادة النظر فاميعند  عادة تتبعخادع، خاصة عند عىل حنو بس يطة وواحضة  مىض اإ من اخملرتع ابلفعل. و اختطه  اذلي الطريق اإ

ُ ينخدع ميكن أأن مثَّ  من املشلكة املذكورة يف سلسةل من انطالقا العمل نطوي عىل ي  ابجتاه اس تدليلمون بسهوةل قييِ امل
 حلل املطلوب.حيامن يكونون عىل عَّل اباخلطوات السهةل 

غري مسموح به يف معظم  حاميته بو الاخرتاع املطلبداهة تقيمي  عندالتحليل بآأثر رجعي  املتآأخر أأوالإدراك هذا و  .50
عن السوابق  ، فضاللفحص الرباءات يف ش ىت املاكتبر املبادئ التوجهيية ذيِ أأنظمة الرباءات. وعىل وجه اخلصوص، حتُ 

حاىش يتطلب التحليل السلمي أأن يتو  85،86.الابتاكرينشاط تقيمي ال ثر عند رجعي الأ من اتباع هنج حتذيرا رصُيا القضائية، 
يضع نفسه ُياول أأن أأن لمرء لوينبغي رباءة أأو طلب الرباءة املعين: الحتت تآأثري التقنية الصناعية السابقة املرء النظر يف مرجع 

ل أأن الاخرتاع غري معروف. من أأهل املهنة حيامن اكن يف املوقف اذلي واهجه خشص  بسبب  ضع مصطنع،هذا ابلرضورة و اإ
 87طلب الرباءة.الرباءة أأو وجود لكيٍّ من احلل )الاخرتاع( واملشلكة يف 

ولوية( مس توى املعرفة يف اترخي الإ   سحسب هو املهميداع )اترخي الأ

يداع  من أأهل املهنة يفالابتاكري يه أأنه ينبغي تقييه من منظور خشص نشاط القاعدة العامة يف تقيمي رشط ال  .51 وقت اإ
نشاط تقيمي ال عند همة أأحد الاعتبارات امل من مثَّ، يمتثل طلب الرباءة )أأو اترخي الأولوية(، دون معرفة كيفية معل الاخرتاع. و 

أأن قبل  من أأهل املهنةاليت تواجه خشص تقنية الصناعية ر احلاةل العامة لل تصوي أأن ُياول أأن ي لفاحص لأأنه ينبغي يف الابتاكري 
ىل الشخص  يُنسبول جيوز أأن  88خرتاع يف طلب براءة.عن الاالطلب ودع مُ يكشف  مس توى سوى  اذلي من أأهل املهنةاإ

وعند  89بعد ذكل التارخي.نشآأت مجيع املعارف املتخصصة اليت وجيب التغايض عن املعرفة يف اترخي الإيداع )اترخي الأولوية(. 
 .حاةل التقنية الصناعيةجزء من عىل أأهنا عرفة املكتس بة من الاخرتاع  املفرسَّ ، جيب أأل تُ حباةل التقنية الصناعيةقارنة امل

جراءات سحص الرباءات ) .52 كتب الولايت املتحدة اص مب ( اخلMPEPويف هذا الصدد، عىل سبيل املثال، ينص دليل اإ
ىل تفادي فيه الاخرتاع" ُصنع "يف الوقت اذلي  عبارةللرباءات والعالمات التجارية عىل أأن  الإدراك املتآأخر غري هتدف اإ

ىلعقل الفاحص الرجوع ببصعوبة اجلهد الفكري اذلي ينطوي عليه ويقر ادلليل املسموح به.  فيه ُصنع الوقت اذلي  اإ
 الاخرتاع:

                                                
85

من املبادئ التوجهيية بشآأن سحص  2-6 بند، ال 4، الفصل اجلزء الثاينو ؛ يكندال رباءات ال دليل ممارسات مكتبمن  15انظر، عىل سبيل املثال، الفصل  
اجلزء و من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف كولومبيا؛  3-6-13-2 بندال و  ؛مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبيةيف رباءات ال

رباءات البات ل من املبادئ التوجهيية لفحص ط  جمي4 بندال و يف الياابن؛ الرباءات ومناذج املنفعة من املبادئ التوجهيية لفحص  3-3، 2 بند، ال 2الثالث، الفصل 
من املبادئ  5-3-5-6لبند او ؛ مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكريةالرباءات يف  اتمن دليل ممارس 10-3بند ال و ؛ مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة يف

( 8؛ والفصل السابع)(MPEPمن دليل اإجراءات سحص الرباءات ) 2141والبند املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية؛ يف الرباءات فحص التوجهيية ل
 .يف املكتب الأورويب للرباءاتالتوجهيية الفحص من مبادئ 

86
 .184 رمق صفحةال، 2016التابعة للمكتب الأورويب للرباءات، الطبعة الثامنة، يوليو لطعون الس اجملانظر، عىل سبيل املثال، السوابق القضائية  
87

 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكريةالرباءات يف  اتمن دليل ممارس 10-3 البند 
88

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة البيان املقدم انظر ال    .رباءاتمن الرنوجي اإ
89

 .رباءاتأأملانيا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الالبيان املقدم من  انظر 
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يعود ابذلاكرة  وأأن حاميته بو الاخرتاع املطلعن القرار ما علمه ... ُمتخذ "من الصعب ولكن من الرضوري أأن ينىس 
ىل  يفكر (، ل هناكام هو احلال  يف كثري من الأحيان س نوات عديدةذكل يكون و فيه الاخرتاع ) ُصنعالوقت اذلي اإ

 90،91...". خشص من أأهل املهنةعقل ب

بناء   ةالسابقالتقنية الصناعية  قد قميَّ فيه ، يبدو أأن احلمك املطعون أأول: "ما ييل احملمكة العليا الإس بانيةذكرت كذكل و  .53
بناء  عىل التارخي اذلي  أأي   –الوقت اخلطآأ  يفمن أأهل املهنة رف العامة لشخص ااحلالية واملعالتقنية الصناعية عىل حاةل 

صدار احلمك يداع من اترخي  ، بدلجرت فيه احملامكة أأو اترخي اإ  رجعي حتليل تورط يفطلب الرباءة. وبناء عىل ذكل، اإ
مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني يف  رباءاتالتنص املبادئ التوجهيية بشآأن سحص  ،هذا الصدديف و 92.ر"ثالأ 

فرتض أأن ، يُ عدم املوضوعيةتآأثري  وتفاديمن أأجل تقليل  ها أأنضع يف الاعتبار دامئأأن يجيب "]...[ الفاحص عىل أأن الشعبية 
يداع  ةالسابقتقنية الصناعية عىل أأساس املقارنة بني الاخرتاع وال من أأهل املهنة لتقيمي خشص قوم ابي  ".الطلبقبل اترخي اإ

 تقليل خماطر الإدراك املتآأخر

، "ركوب الأمواج"الابتاكري، مثل هنج حل املشالكت أأو هنج نشاط تضع بعض املاكتب مهنجيات موحدة لتقيمي ال  .54
 ُ  هذا التقيمي واتساقالابتاكري نشاط موضوعية تقيمي ال وهذه املهنجيات ل تدمع . SCP/22/3 يف الوثيقة وحضَّ عىل النحو امل
الابتاكري. فعىل سبيل النشاط  أأو التحليل بآأثر رجعي عند البت يفتآأخر امل الإدراك ا من خماطر أأيضتقلل سحسب، بل 

هنج حل الصحيح لتطبيق ال لمكتب الأورويب للرباءات يف مناس بات عديدة أأن طعون التابعة ل املثال، ذكرت جمالس ال
جراء حتليل فادى تي  تاملشالك ىل معرفة رجعي الأ اإ ينبغي اتباع مبادئ ف يف س نغافورة،  ماأأ  93لخرتاع.ابثر غري مقبول يستند اإ

ىل أأدىن حد سحص الرباءة لتقليل خطر الإدراك املتآأخر عند" ركوب الأمواجهنج بما يسمى "  94،95.اإ

                                                
90

تاح عىل: امل ، U.S.C. 103 [R-08.2017] 35البداهة مبوجب قانون الولايت املتحدة رمق لتحديد مبادي الفحص التوجهيية  2141 
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html. 

91
دراك متآأخرودعي ج مُ دحض جحمناقشة   ىل اإ جراءات سحص الرباءات )من  2145ترد يف البند رمق  الطلبات بآأن الرفض يستند اإ نص ي ي اذل( MPEPدليل اإ

ىل اس تدلل متآأخر غري حصيح. و بشآأن البداهة الطلبات بآأن اس تنتاج الفاحص مودعو  ُيتجعىل ما ييل: "قد  هو بشآأن البداهة حمك أأي "لكن يستند اإ
ىل حد ما عادة بناءابلرضورة اإ  تقنية رف اليت اكنت مضن مس توى املهارة العادية يف ال املعسوى االاعتبار ه ما دام ل يضع يف عىل أأساس تفكري متآأخر، ولكن اإ

ل ملرف اليت اول يشمل املعحاميته ب و فيه الاخرتاع املطلُصنع  الوقت اذلي الصناعية يف ل من  حُتصَّ عادة البناء يف ، عن الاخرتاعالطلب مودع كشف اإ فاإن اإ
، 2145 البند واستُشهد هبا يف، reMcLaughlin, 443 F.2d 1392, 1395, 170 USPQ 209, 212 (CCPA 1971) يف ."ةحصيحهذه احلاةل تكون 

 .دليل اإجراءات سحص الرباءات يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية من X.Aبند الفرعي ال 
92

س بانيا  البيانانظر   ىل احلمك رمق املقدم من اإ رمق الطعن ، 10/5/2017. 1 بند. القسم املدين. ال : احملمكة العلياECLI: ES: TS: 2017: 4251اذلي يشري اإ
699/2015. 

93
(، الطبعة T 24/81, OJ 1983, 133; T 564/89, T 645/92, T 795/93لمكتب الأورويب للرباءات )الطعون التابعة ل الس جملانظر السوابق القضائية  

 .2016الثامنة، يوليو 
94

حمكت ، قضيةال  تكليف و .Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd. 4.18[1985] RPC 59القضية  
 اكنفامي هو معروف الآن وما لإدراك املتآأخر الاس تفادة من ا بعدلنظر اب، ليس يُردي علهيا"جيب أأن  بداهةحممكة الاس تئناف يف اململكة املتحدة بآأن مسآأةل ال 

ذا يف اترخي الأولوية و  امعروف اكن من ، ولكن ابفرتاض ما ا اكن معروفا يف اترخي الأولويةمعي بشلك طبيعي وواحض ما هو معروف الآن يمتخض  اكنالتساؤل عام اإ
 .".هبا الرباءة املنظورة يف هذه القضيةمن أأهل املهنة اليت تتعلق اترخي الأولوية لشخص  يفا يشآأنه أأن يكون بدهي 

95
 First Currency Choice Pte Ltd v Main-Line Corporate Holdings Ltd [2008] 1 SLR(R)، يف قضية ومع ذكل، أأقرت احملمكة 

اختبار ركوب الأمواج ... تقس مي من الصعب، من الناحية العملية،  ا ما يكونكثري "]…[ تطبيق هنج أأبسط:  قضاايد يكون من املناسب يف بعض ال، أأنه ق335
ىل الأجزاء املكونة هل. و  رشاداي  ليالل يزال درمغ أأنه اختبار ركوب الأمواج من مثَّ فاإن اإ  لك يشء، ينبغي أأل يغيب عنقبل ، فهو ليس أأكرث من ذكل. و مفيدااإ

من القانون بطريقة معلية. "انظر  15 بندبتاكر القضايئ بشآأن أأفضل الس بل لتفسري ورشح متطلبات ال الا صورة من صوراختبار ركوب الأمواج جمرد  البال أأن
 .مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورةبات الرباءات يف ل جمي من املبادئ التوجهيية لفحص ط 4 بندال 
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عىل يدخل  فقدبتاكري يف مراحل خمتلفة من الفحص، النشاط الاميكن لتحزي الإدراك املتآأخر أأن يدخل يف حتليل و  .55
ومع  97يتعني حلها. " اليتاملشلكة التقنية املوضوعية"اس تنباط و  96"ةابقتقنية صناعية سسبيل املثال يف مرحةل حتديد "أأقرب 

يالء   .التقنية الصناعية السابقة بني توليفال لإدراك املتآأخر يف مرحةل ابخاص عناية ذكل، ينبغي اإ

مسآأةل التحليل بآأثر  تبعض املاكتب اليت تطبق هنج حل املشالك يفالرباءات فحص تتناول املبادئ التوجهيية لو  .56
ا بشلك معرض يكونة السابقتقنية الصناعية بني ال  لتوليفافالسابقة.  التقنية الصناعية مراجعبني  التوليفرجعي يف س ياق 

سابقة ن التقنية الصناعية ال عا معلية حبث عهن السابقة اليت كشفت الصناعية نيةتق لإدراك املتآأخر، لأن مراجع ال طر اخاص خل
ر املبادئ التوجهيية لسامتهبطبيعة الاخرتاع و  تسرتشد املكتب الأورويب للرباءات يف فحص ل. فعىل سبيل املثال، حتِذي

شلك ي ي اذللأمر ابقد مت احلصول علهيا، حبمك الرضورة، مبعرفة مس بقة يآأيت هبا البحث اليت واثئق ال"]…[ الفاحصني من أأن 
 من أأهل املهنة خشصتواجه  للتقنية الصناعية اليتالعامة اةل أأن ُياولوا تصور احلنبغي الفاحصني[ ي أأن املزعوم ]و الاخرتاع 

جراء تقيمي "واقعي" ل  واسعي م[ أأن هل]ينبغي الطلب، و  ودعقبل مسامهة م ىل اإ  98والعوامل الأخرى ذات الصةل".هذه احلاةل اإ
الصناعية نية تق عدد الكبري من مراجع ال ورضورة الاعامتد عىل ال 99.ةلرنوجييالتوجهيية االفحص يوجد نص مماثل يف مبادئ و 

ماكنية حدوثقد تدل عىل السابقة  دراك متآأخر غ اإ ىل يفتقر احامتل أأن عىل ري حصيح أأو اإ  100.مسوغ حصيحالرفض اإ

 الاس تئناف الأمريكيةحممكة قدمت  101،ديزت أآند واتسونضد رشكة  مينزت، يف قضية ويف الولايت املتحدة الأمريكية .57
س أآر ادلولية مزيدا من التوضيح لقضية  دلائرة الفيدراليةيف ا اخلطوات  احملمكة ، وذكرت102رشكة تليفليكسضد رشكة يك اإ

عن "احلس  بوضوح التعبرياشرتاط  "1": ، أأل ويهصحيحال  غريالإدراك املتآأخر جيب اّتاذها لتجنب حتليل اليت ثالث ال 
ادللئل التآأكيد عىل رضورة حتليل و  "3"جتنب اس تخدام الرباءة نفسها يف حتديد املشلكة اليت ُيلها الاخرتاع؛ و  "2" ؛"العام

 .البداهةعدم  املوضوعية عىل

 أأنه" لس تنتاج العاماحلس اعمتدت عىل "هنج قد حممكة املقاطعة اكنت أأعاله، املذكورة ، "1رمق "فامي يتعلق ابخلطوة و  .58
الأمر آأن بادلائرة الفيدرالية حمكت  ورمغ ذكل ،حاميتهب و الاخرتاع املطلعنارص أأحد " جتربةهييي بدمن "ال س يكون  اكن

مع أأهنا ل تاكد  يف فصلها يف البداهةحممكة املقاطعة ابلغت ": "عام"احلس العبارة قول وعدم الاكتفاء بيتطلب القيام ابملزيد 
 من شآأهنا أأندون أأي جسل يدل عىل أأن هذه املعرفة من ) السلمي"عبارة" احلس تكون قد قامت بآأكرث من الاحتجاج ب 

ادلائرة الفيدرالية أأن حممكة املقاطعة رأأت ، "2رمق " وفامي يتعلق ابخلطوة ."ة(يعادذي املهارة ال ةصاحب احلرفتكون دلى 
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 ( )"من أأجل جتنب2007يوليو  12) 51و 50الصفحتني  ءات، يفلمكتب الأورويب للرباالتابعة ل  التقنيةالطعون جملالس  T 0246/04القضية انظر  
حلل املشلكة  اليت ُُصمت ظاهري، بلالأأوجه التشابه بوجه عام يه اليت تُظهر سحسب ليست حاةل تقنية صناعية  أأقربذات الأثر الرجعي، فاإن  عتباراتالا

لس السوابق القضائية جملالتعديالت الهيلكية والوظيفية"(؛ أأدىن حد من  طلبتتو يته حامب و خرتاع املطلبلوغ نفس غاية الا اإىلاليت هتدف الرئيس ية نفسها أأو 
 يتصدى سابقة لأنه لصناعية  أأقرب تقنية مرجع عىل أأنهالقضااي اليت تعذر فهيا اس تخدام )مراجعة  169يف الصفحة رمق (، 2013، الطبعة السابعة)الطعون 

 سابقة(.تقنية  خدم لتحديد هذه املراجع كأقرب حاةلاس تُ اس تنتاج أأنه ل بد أأن الإدراك املتآأخر قد الاخرتاع، و تصدى لها اليت ي  نفس املشلكةل 
97

عىل حنو خيلو خرتاع جيب أأن تصاغ التقنية اليت تصدى لها الاشلكة امل لمكتب الأورويب للرباءات )التابعة ل التقنية الطعون جملالس  T 0229/85القضية انظر  
دراج عنارص الاخرتاع يف املشلكة لأن ل، اإىل احلأأي اإشارات من   تآأخر(.امل دراك الإ عن ابلرضورة يسفر اإ

98
البند و  ،التوجهيية الرنوجييةالفحص والعالمات التجارية، ومبادئ الإس باين للرباءات  كتبيف امل رباءات لفحص المن املبادئ التوجهيية  5-3-5-6 بندانظر ال  

: يف املكتب الأورويب للرباءات عىل ما ييل التوجهيية الفحص مبادئوتنص أأيضا املكتب الأورويب للرباءات. يف التوجهيية الفحص ( من مبادئ 8)سابعا-زاي
ذا ذا اكن يوفر مزية تقنية جديدل س امي ، تقنية كبريةية أأن اخرتاعا ما هل ق ، عىل سبيل املثال، تبني "اإ ضايف  رد أأثروليست جمومدهشة  ةاإ أأحادي " ليف حاإ

ىل عىل حنو مقنع هذه املزية التقنية تُعزى (، وميكن أأن 2-10، اسابع-البند زاي " )انظرجتاهالا دة املضمنة يف املطالبةالسامت أأو أأكرث من  ةواحدمسة اإ  املُحديِ
ىل نشاط ابتاكرياعرتاض  أأيالنظر يف يمتهل يف لفاحص أأن فينبغي لالخرتاع، ل  ".عىل أأن هذه املطالبة تفتقر اإ

99
 البيان املقدم من الرنوجي.انظر  
100

ذا اكن من ال  يف املكتب الكوري للملكية الفكريةالرباءات لفحص  املبادئ التوجهييةأأيضا توحض   عنرصين أأو أأكرث من بني  بدهييي التوليفأأنه عند حتديد ما اإ
ماكن يكون  أأناحامتل كبري يوجد  "1"الفاحص يف اعتباره ما ييل: ضع ينبغي أأن يعنارص التقنية الصناعية السابقة الأخرى،  التقنية  عادية يف همارة يذخشص ابإ

ذا اكنتو  "2"، أأن يؤلف بيهنام الصناعية ذا اكن هناك و  "3"تآأيت من جمالت تقنية مماثةل أأو جماورة، التقنية الصناعية السابقة  ما اإ أأحدهام لربط سبب وجيه ما اإ
 ".ابلآخر من أأجل التوليف بيهنام

101
 Mintz v. Dietz & Watson, Inc. (Fed. Cir. 2012), pp.9 -12. 
102

 KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007). 
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لأن املشلكة نفسها الكت، عىل مش هذا الهنجوينطوي اس تخدام الاخرتاع لتحديد املشلكة اليت ُيلها الاخرتاع. يف أأخطآأت 
ن تُعرف  بتاكرية ن "املسامهة الااإ ادلائرة الفيدرالية وقالت املشلكة، قد يكون احلل ش به مؤكد. قد تكون غري بدهيية، وما اإ

لهاكثريا ما تمكن  عىل ، "3رمق "ذلكل أأكدت ادلائرة الفيدرالية، فامي يتعلق ابخلطوة وية جديدة". م يف تعريف املشلكة بطريقة اإ
تفادي اعامتد العقل الباطن عىل  املمتثةل يف صعبةال همة امل الإرشادية املوضوعية أأدوات قوية للمحامك اليت تواجه  املعامل"هذه أأن 

 الإدراك املتآأخر".بداهة من حتصني حتليل ال تساعد عىل "ا وأأهن الإدراك املتآأخر"

 ]هناية الوثيقة[

 

 


