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  أمثلة وجتارب: الرباءات ونقل التكنولوجيا
  األمانةمن إعدادثويقة 

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ية بقان .1 نة ا.امئة ا ناتفقت ا نعقدة يف الفرتة منملعللج رشة ا سابعة  ملون الرباءات يف دورهتا ا سمرب 10 إىل 5 عل  2011 يد
ّيف عىل أن توس شأن احلوافز املربطة جبن تع األمانة دراسـهتا  يل أمام نقل ب قلرباءات والعرا

يا نولو جا ية ) SCP/14/4Rev 2 ثالويقة( لتك ثd وجتارب  معلعن طريق تقدمي أ ن م" 2)"ه(25 انظر الفقرة(م
ثوتضمن هذه الويقة املعلومات املطلوبة). SCP/17/12 ثالويقة  .ت

2.  dست شام ية الواردة يف هذه الويقة  ثd ا يواأل ث للعمل بني بصورة اكمd احلوافز املربطة لرباءات م توال تريم إىل أن  ت
يا نولو يل أمام نقل ا جوالعرا تك ثd ال تعرب عن موافقة األمانة عىل أية. لق يات أو اقرتاحات مكام أن تz األ تاجات أو تو ص ا نت سـ

ثdهذه ترد يف  نت تz األ ية اليت  شورات األ مالويقة أو يف ا تضم صل ن  .ملث

ية تجارب ا ثd وا يةاأل تجارب ا ثd وا يةاأل تجارب ا ثd وا يةاأل تجارب ا ثd وا لعملاأل لعملل لعملل لعملل ل     مممم

بو .ألف يا�ت الو ثd يف قاعدة  يأ ب  IP ADVANTAGE م

بو تقدم  .3 يا�ت الو يقاعدة  نظمةIP ADVANTAGEب تاحة عىل موقع ا مل ا  تادية رسد جتارب بوابة إىل دراسات إفر1مل
ثنيا با بدعني واملقاولني وا ح�رتعني وا ل يع أحناء العاململ ية الفكرية مج من  كيفوبني ا.راسات اإلفرادية . مللكيف جمال ا  معل يةت

ية الفكرية عىل أرض الواقع ند مللكا ية  سامهة يف ا ع ويف ميكهنا ا من مل نجاح يف لتك هالا تغال لا يص . سـ ية  تا تلخويرد يف الفقرات ا ل ل
يا نولو نطوي عىل نقل  جألربع دراسات إفرادية  تك ية برباءةتت   .محم 

                                                
1 http://www.wipo.int/ipadvantage/en/. 
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يا  جنولو  2يئكهرسـتخدام ³از القرش مسك  إبعادتك

³از حامية الغواصني من القرش  –  عن الغواصنيإلبعاد مسك القرشخاص من نوع كهريئ ألول مرة ³از ع ُاخرت .4
)Shark POD( –رشين من طرف يات القرن ا لع يف  القرش واÄي اكن مركزا سمك ب جملس كوازولو احمليل املعين تسعين

يا نوب أفر نويب  شاطئ ا بحث يف ا يقياحة وا جل جل ل ل نارص. للسـ هاز من ثالثة  تألف ا عو تضمن بطارية : جلي ينرص رييس  ئع
باحةفولت، و 12 بقوة نة األوسجني وقطب آخر يوضع عىل زعانف ا سـقطب يوضع عىل  ك لي ه. قن بان جماال  كوخيلق ا يا لقط ئر

سمك نظام احليس والعضيل العصيب  شويش ا نه بعد  بعد مسك القرش  للحول الغواص، مما  ل ت ع ّوسوق جملس كوازولو احمليل . ي
dنفص ته ا هاز عرب رش ملا ك نةShark POD Holdings Ltd جل يا . 1996 سـ  نولو يق هذه ا برية  جورمغ اإلماك�ت ا تك للك لتطب

يا وتو يال وغا بريا و هاز  لفقد اكن ا ثقك نةجل  .2001 سـقف توزيعه 

يص عاملي  .5 يا وأبرم اتفاق تر نولو خوأدرك غواص ومقاول أسرتايل يدعى مايك وسكومب داون إماك�ت جناح ا ج لتك ي
هاز يس رشكة. جلمع جملس كوازولو احمليل من أجل تطوير ا يد وسكومب داون يف تأ سوشارك ا ي  يف Sea Change لسـ

ي نة. الأسرتا ته³ازا رشكةلا أطلقت 2002 سـويف  تعاون مع رشاكء آخرين يف جمال " SharkSHIELD" مس جديدا أ ل
هاز صغري احلجم  يا واكن ا نولو جلا ج يةلتك شطة الغطس الرت تعامì يف أ فهيوميكن ا ن رشكة املذكورة . سـ تجت ا يجة أن أ لواكنت ا ن تن ل

ها  يع أنواع مسك القرش املفرتس وغريت ا تجات اليت حتمي من  برية من ا مسمجموعة  مج ن  بحلتصملك
"Shark Shield Pty Ltd." 

بة من جملس كوازولو احمليل يف  .6 يغوفõ خيص الرباءات، ور نولو نازل هذا األخري عن براءة  جتطوير اخرتاعه  تك  ³از ات
سامه فهيا جملس " Shark POD Holdings Ltd" بحامية الغواصني من القرش ملا اكن يعرف آنذاك رشكة يويه رشكة 

رشكة األخرية بدورها ورخصت ه. كوازولو احمليل رشكةلذه ا ليهتا الفكرية  من أجل " Sea Change Technologies" ملك
تج جديد للغواصني ها إىل" Sea Change" وغريت رشكة. منتطوير  برية" Shark Shield" مسا كوسوق úخرتاع رسعة  ب ّ .

رشف  ييد أن جملس كوازولو احمليل ال يزال  باراتب ته الفكرية وجيري ا تعىل  خي يقات اجلديدة ملك يع ا ب ويوافق عىل  لتطمج
نة. للجهاز ية الفكرية .ى " Shark Shield"  أودعت رشكة2002 سـويف  تب األسرتايل  للملكا تحمي ³از ملك لطلب براءة 

ثري من الوقت هدلكإبعاد مسك القرش بعد أن خسرت ا هاجل وا ناء عىل . ع يف تطوير اخرتا بات دوية  تة  رشكة  بوأودعت ا ل طل سـ ل
شأن الرباءاتمعاهدة  تعاون  با تجاهتا عرب العاملل سويق  ن هبدف   .مت

تأخر أعضاء هذا األخري يف تر .7 يا مل  نولو سويق هذه ا بعد أن خطط جملس كوازولو احمليل  يصوهكذا،  ج تك خف ي لت  هال
تج بل ا ملنملقاول اكنت ì نظرة واحضة عن   رواد "Shark SHIELD"  ³از من نوع17 000 وحيمي أكرث من. مسـتق

يط ياحملا نولو تخدمون هذه ا ب�ان  شواطئ يف عدد من ا يش وحراس ا يا كام أن أفراد ا جات يف أسرتا تك لجل سـ ل ل  .يل

ياهتعقمي ل³از  يةملا تخدام األشعة فوق ا سج   3لبنفسـ

هري  .8 بحث عن طريقة  ندي املو.، ا يل، وهو فز�يئ  تور أشوك غاد لتطبدأ ا. ل ه غ ياهك ب�ان ملا يطة يف ا تلكفة  ل  سـ بب
ية بعد  نا ما هرت ل ية"ظأن  نغا لالكولريا ا ند1993 سـنة" لب تصممي ³از معقم للامء يكون . له يف شامل ا  dي بحث عن و لواكن  سـ ي

مثن يص ا يطا ور لنا وفعاال و خ سـ بي ية عىل القضاء . مت رشين قدرة األشعة فوق ا نذ أوائل القرن ا لبنفسجوقد أدرك العلامء  لع م
تري� والفريوسات نجح أح. لبكعىل ا توريورمغ ذ� مل  بل ا. كد  يل يف اخرتاع ³از ملعاجلة  ق ياهغغاد تخدام األشعة ملا سـ 

ية  باح وبسبب لبنفسجفوق ا تكرر  للمصالعطل ا يانة املرتفعةمل يف ا يقه وتاك لصتعقد  ل نة. تعل تور 1996 سـويف  ك، اخرتع ا.
يل ³از ياهلتعقمي " UV Waterworks"غغاد يجد بذ�ملا ية،  تخدام األشعة فوق ا ل  سج باح فوق لبنفسـ يق ا ملص حال  بتعل

يو باح ممنسطح املاء ووضع مادة من األلو هاز أن يعاجل ما يقارب. لتعكس الضوء عىل سطح املاءملص فوق ا  لرتا 15 للجوميكن 
                                                

2 http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2695. 
3 http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2564. 
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يني  بلغ دوالرين أمر نوية  رشب مقابل تلكفة  يقة وأن يزود قرية من ألفي خشص ملاء الصاحل  يكمن املاء يف ا. تق سـ لل
سـهتلكةلاذ� للشخص، مبا يف  ية ا يف الرأسام ملتاك ل  .ل

يع .9 نه ا يد  بداية أن يضع اخرتاعه عىل اإلنرتنت ليك  يل يف ا تور غاد مجلوفكر ا. ل غ مك تبولكن . يسـتف نقل ملكا ب املعين 
يا يفور يا يف جامعة اك نولو نا ل ج ترب الوطين الورنس بريلكي اليت /لتك ته يعمل�ا ك أنه رمغ وأدر. برباءة.ه حامية اخرتاعمبنافعقنع هبا أ

توى  نع لن تكون عىل  ئة ا هور أ³زة  تفادي  سمح  ته يف úتفاع خرتاعه، فإن حامية úخرتاع  سـعدم ر لص س ب ي ن مب يغ ظ س
هاز األصيل ت. جلجودة ا يحة و�ء الرباءات يف ا �ومعال  ناء عىل ُ الوطين الورنس بريلكي، قرببنص تعاون بدم طلب  لمعاهدة ا

يا. خرتاع يف اخلارج هبدف حامية úبشأن الرباءات يفور تz جامعة اك نو ل هاز/مت ترب الوطين الورنس بريلكي حقوق براءة ا جلا � 
يل تور غاد غوفقا لعقد معل ا.  .ك

نظام تعقمي  .10 يد  لونظرا إىل األداء ا ياهجل تخدامه العميل، سارع ما ملا ية وإماكيات ا سـ ألشعة فوق ا ن  12 يناهزلبنفسج
يا يفور تطلب من جامعة اك نرشكة  ل يص /ل ترب الوطين الورنس بريلكي احلصول عىل تر خا ثاري� إجراء مفاوضات وبعد . سـتئا

يامنح، تعاقدية يفور يا يف جامعة اك نولو نقل ا تب املعين  ن ا ل جب تك ترب الوطين الورنس بريلكي /لملك يص �ا خالرت
يا أنظمة تعقمي . WaterHealth International لرشكة تخدم حا لو ياهتُسـ ئات يف ألشعة فوق ملا ية  ملا   ب�ا15 لبنفسج
بني عرب يتقربا يك وا ند وا لفلالعامل ومهنا ا سـ ملكه رشكة املذكورة . ل ميكن مؤلفةلومبا أن األنظمة اليت طورهتا ا  dنفص ف من أجزاء  م

باكت  تلفة يف  تخدا&ا بطرق  شـها وا خم سـ ية جتميع نا ئتزويد القرى ا نازل أو ملياه أو ل ياه أو يف ا ليف خزا�ت ا مل ياه مل ملتوفري ا
 .للمستشفيات أو املدارس

ياف الكربونجحر   4لأ

يد كويا ك .11 لفكر ا نع موقدا من احلجر املصقول لسـ تاج الطاقة يف جامعة أخن أن  تخصص يف إ هريئ  ندس  يصوز،  ن م& ك
ندما تصل حرارته إىل د.  حتت املوقدرىُت ال ٍبوضع ملفات حث شقق  متدد دامئا و نجح ألن احلجر  نه مل  عو ت يي ي نةلك . معيرجة 

يت  ياف الكربون وغطى الغرا تخصص يف أ تعان  تعرض للحرارة، ا ندما  نمكش طوال  ياف الكربون  نوبعد أن عمل أن أ ل مب سـ ت ع ت ل
ياف شقق بعد ذ�. لهبذه األ يجة أن مصد احلجر للحرارة ومل  تواكنت ا ين ت  مزيدا من TechnoCarbon وأجرت رشكة. ل
ياف الكربون وطورتهاألحباث عىل  ياف الكربون ، لجحر أ يقة من أ يحة ر يت ومغطى  تكون احلجر من جزء من الغرا لو قي بصف ن

بني أو لكهيام متدد . نعىل أحد اجلا ته  للومتزي هذا احلجر بقا ته بليي تآلك وميكن معا ية  سم مبقاومة عا ته وخفة وزنه و تا جلو لل ل ت ين م
ناعة األجحار يدية يف  يب واألدوات ا تخدام األسا صهو3  تقل ل لسـ  .بس

تجارية من أجل حامية úخرتاع دويا وبعد إ .12 تب األملاين للرباءات والعالمات ا ليداع طلب براءة وطين .ى ا ل ملك
ناء عىل 1995 سـنة يد كوز طلب براءة دويل  ب، أودع ا شأن الرباءاتلسـ تعاون  بمعاهدة ا اخرتاعه األول القامئ عىل  محلاية ل

ياف الكربون ي: لجحر أ يت وأ نوع من الغرا لاملوقد ا ناء عىل 2010 لويف يويو. اف الكربوننملص بات املودعة  ب وصل مجموع ا لطل
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا با12  إىلل يل TechnoCarbon وأدركت رشكة. طل  يهتا هو أفضل  نولو يص  ب أن تر ج تك سخ

ها والوصول إىل أكرب عدد من الزئن يقسو ناعات . لت تخدام يف  ياف الكربون قابل لال صومبا أن جحر أ سـ يس فهيا ل لنوعة  مت
رشكة احلصول عىل إ8وات من ³ة، وة أو جتربةللرشكة أي خرب ية يضمن  يا ا نولو يص ا لل، فإن تر حململ ج تك رشاكت خ لميكن ا ّ

ناد إىل ما .هيا من خربات ناعهتا ال يا يف  نولو هذه ا تعامالت أخرى  ها من ³ة أخرى من تطوير ا تاملرخص  ج تك ل سل ص  .لسـ

نظمة غري  TechnoCarbon توبحث رشكة .13 يا عن طريق إقامة رشاكة مع ا نولو ملأيضا فرص نقل ا ج لتك
ية نة برلنيGranidus ماحلكو ت>ر . ي اليت يوجد مقرها خارج مد تجاري سوتعزتم ا يص ا ية من صفقات الرت تأ لاألرح ا ت خمل

ية، وتطلع إىل  نا ب�ان ا ياف الكربون إىل ا يا جحر أ نولو ت.مع نقل  ل ل مل ج بادل  الرتاتفاقات إبرامتك ملتيص ا  رشاكت معخ

                                                
4 http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2593. 
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ية نا ب�ان ا يا يف ا نولو ما ج لتك ل بة. ل ية هو ل لنسـواحلل األفضل  نظمة غري احلكو شجرشكة وا تمل م ب�ان يل رشاكت يف تz ا لع ا ل
ية و ياجات ا ú ية ياف الكربون  يقاهتا اجلديدة حلجر أ حمللعىل تطوير  ت ب ل حب تل  .مساعدهتا عىل احلصول عىل الرباءاتلتط

ناء بريةدام سـتخ لبا ياس الرمل ا لكأ  5ك

يل اكن .14 يد نذير  خل ا ناء) 2008–1936(لسـ بندسا ومعلام وخمرتعا لطريقة  ياس الرملتعمتد عىل & بريةك أ ونظرا إىل . لك ا
ندس تشـبع رش، جالل ا.ين الرويمبفلسفة مله هذا ا ثالث  هور اÄي عاش يف القرن ا شاعر الصويف ا ع ا لمل  بطرق هتأثروشل

ناء القدمية يف  ندما جاب لبا رشق األوسط  عا نوات ب�ه إيران عىل ل ناريةسـملدة مخس  ته ا لدرا ، ونظرا أيضا إىل ما ì من ج
ية ثة فقد  عن معلخربة ودراية  ناء احلد يات ا ينولو لب ج ناء هذه تك نظام الطوب ة املعروف–لبتوصل إىل اخرتاع طريقة ا ب كذ� 

بري يهنا شلك آمن بواسطة أسالك شائكة ُ وتري يف شلك دائبعضها فوق بعضكياس األوضع حبيث ت – لكا  õبربط ف إىل أن ب
شلكتصبح  لية ا تانة . قب ناء أكرث  موليك يكون ا ياس ُتلب تخدام(كربط األ نوع من الصلصال أو من الرتبةسـ ) مص طوب 

نت أو اجلري أو اإلسفلت تحلبمسبواسطة اإل ناء لقوة والقدرة عىل مقاومة. ملسـ ا نوع من ا سم هذا ا بو ل لت يضا�ت ي لف ا
رسعة يده  باب  ساء وا بواحلرائق واألعاصري والزالزل ويقي من احلر والربد عىل حد سواء وميكن للرجال وا شيل شـ تن  .ل

يق،  .15 رشوعا قابال  للتطبوليك تصري الفكرة  يل جلأم ندس  خل ا ية للحصول عىل دمع يف جمال إىل مله يكواك3 �سا األمر
تطوير بحث وا لا ناء. ل متة  ببواكنت �سا  نة عىل القمر وكوكب مارس& يطة وآ ساكن  م  سـ نة. بم ندس 1986 سـويف  مله، واصل ا

سة شأ مؤ تطوير وأ بحث وا سيل ³وده يف ا ن ل ل ساكن من اخلزف عىل األرضGeltaftan خل ناء  م اليت هتدف إىل  ويف . ب
ها1991 سـنة ية ا نظمة خريية غري ر سة يف  ندس املؤ مس، دمج ا حبم س نولوCal-Earth مله ج درس فهيا  تك تخدام ية ّ ناء  سـا لب

برية ياس الرمل ا لكأ شاعر ك سفة ا ها من  ل اليت ا فل همتل تازت . جالل ا.ين الرويمسـ ية اليت ا يدت مناذج من هذه األ جو بن ُش
بارات و úناء توفرت فهيا خت يا املعمول هبا لبمعايري ا يفور نيف اك برية ). منطقة معروفة لزالزل(ل ياس الرمل ا ية أ لكوملا اكنت أ كن ب

dنةسه ناهئا وآ م يف  ية ويف مالجئ الطوارئ، والب نا ب�ان ا تخدمت يف ا يف مع احلرارة والربودة فقد ا م و لتك ل سـ سـõ لفائدة  ت
ية بب الزناعات أو الكوارث ا رشدين  لطبيعاألشخاص ا بس  .مل

ت .16 تضعفني عرب العامل، سعى إىل حام ساعدة الفقراء وا يل إماك�ت اخرتاعه يف  ندس  يوملا أدرك ا سـ م خل مله ه من مل
نه تفادة  ú ي قد حيرم من مه يف أمس احلاجة منÄتجاري ا تغالل ا úم سـ ل يصه . سـ ته للفقراء جما� وتر نه يف إ8 بة  خور ح م غ

نة تجارية1998 سـجتار�، أودع  تب األمرييك للرباءات والعالمات ا ل طلب براءة .ى ا نومن أجل رش úخرتاع عرب . ملك
ناء عىل ، أللمسـتغلنييالعامل دون تركه فرسة  شأن الرباءاتبودع أيضا طلب براءة دويل  تعاون  بمعاهدة ا نةل . 1999 سـ 

ته وسويقه لفائدة الفقراء، مما يدل عىل أن احلصول عىل ماكفأة مادية  تومحى ا�رتع اخرتاعه مبوجب براءة ليك يضمن إ8 ح
يد اÄي يدفع ا�رتعني إىل حامية اخرتاعاهتم مبوجب حقوق ا بب الو ملست ا ح لس  .لكية الفكريةيل

ية  .ء تقصا ملدراسة ا ئ تصاديسـ ú يدان ية يف ا تعاون وا قنظمة ا مل من شأن لتل  الرباءاتخيص اترمنح ب 

تصاديأعدت  .17 ú يدان ية يف ا تعاون وا قنظمة ا ملم من تب األورويب للرباءات وجامعة طويو دراسة لتل تعاون مع ا ك  ملكل
نة يص الرباءات  نح ترا شأن  ية  تقصا سـا ب ئ خسـ ية1640ب رشكة أوروية و612 ت عىل تz ا.راسةّورد. 2007 م . ن رشكة �

يةُوأ ية ا نا يص من ا ية عىل صفقات الرت لمكجنزت ا.راسة هبدف مجع أد3 إحصا ل حئ بحث . خ ها ا لواكن من أهدا  وثرية يفف
رشاكت  يص  للالرت بةخ بة وغري ملنتسـا بة يفملنتسـا رشاكت الرا غ، ومدى تطور تz الوترية وما تالحظه ا يص من ل نح الرتا خ  م

يل األويل ُوقد مج. ممزيات ودوافع وما توا³ه من صعوت تح ية حول ا.راسة وطريقة إعدادها وا لعت املعلومات األسا ل سـ
ناعة يا وا نولو لصللردود علهيا يف ويقة معل إلدارة العمل وا جث نوان DSTI/DOC(2009)5  حتمل الرمزلتك نح "بع  ميمن 

                                                
5 http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2716. 
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يص الرباءات وملاذا؟ عرب يةخترا تقصا تخلصة من دراسة ا ئ  سـ تصادينوقد رشت " مسـ ú يدان ية يف ا تعاون وا قنظمة ا ملم من  لتل
 6").تقرير ا.راسة"يوشار إلهيا فõ ييل (ثتz الويقة 

يهوتوصل تقرير ا.راس .18 بغي أن تكون  يص أقل تطورا مما  علة إىل أن أسواق الرت ني رشاكت املالكة  خ بة ا لنظرا إىل ر غ
نح ت يص مللرباءات يف  نداهتاحافظأكرث من خرا نورمغ إماكية اللجوء إىل حلول األسواق أو حلول احلكومات فقد . سـات 

شل األسواق يف جمال  سوية  ساعد عىل  يمي سلمي لآليات اخلاصة والعامة اليت ميكهنا أن  تقرير إىل رضورة إجراء  فأشار ا ت ت ل تقل
تقرير. الرباءات تاجات ا ية أبرز ا تا لوتقدم الفقرات ا ت ل نل تعلقة لرباءات سـ مل مع الرتكزي شلك خاص عىل احلوافز ا يلب  أمام قوالعرا

يا نولو جنقل ا  .لتك

يص  شطة الرت خأ يةن يا ية وا رشاكت األور نيف ا ل ب  ل

نح  .19 رشاكت املالكة للرباءات  بري من ا مبقام عدد  يصلك رشاكت% 35 :خالرتا تجوبةلمن ا من % 59 يف أورو وملسـ ا
يان تجوبة يف ا رشاكت ا لا ملسـ يص الرباءات . ل نح ترا خولرتكزي عىل  بة غري لألطرافم تقرير إىل أنملنتسـا % 20 ل، توصل ا

يص براءات إىل  نحت ترا نت أهنا  رشاكت األوروية أ خمن ا م عل ب يان  غري أطرافل لبة فõ وصل ذ� العدد يف ا منتسـ
رشاك%. 27 إىل رشاكت  ها ا لوعادة ما تكون احلصة من حافظة الرباءات اليت تر ل يةخص بني عا لء غري  حيث يرخص ما : منتسـ

رشاكت األورويةيزيد عىل  بنصف ا بة ل يان  رشاكت اليت تقوم بذ� يف ا يص الرباءات وثالثة أرع ا نح ترا سـ اليت  ل نمت ل خ
 .من حافظات براءاهتا% 100إىل % 80 ترتاوح ما بني

يص  .20 نح الرتا رشكة واحRالت  سم العالقة بني جحم ا خو م ل رشاكت: يةبكوهنا نصف دائرتت أكرث  الصغرى والكربى لفا
تعدادا ل يةسـا يص اخرتاعاهتا ا حملمرت تاج . خ ú رس تقرير ا.راسة هذا سـتنو رشاكت الصغرىعادة" 1: "مبا ييليف تقد ا ل ما    إىلتف

ها؛  ها  تغال يص اخرتاعاهتا عوضا عن ا ها إىل تر تجارية، مما يد ية أو ا نا ساملرافق ا ل خ بنففع سـ ل ع با" 2"لص رشاكت  جتمع ما لوغا لا
يالكربى نولو ج  تعددة يف اخرتاع واحد، مما حيهثا عىل إبرااتك يص ممت  بادل(خ اتفاقات الرت يص ا ملتمبا يف ذ� الرت  لتضمن) خ

يا نولو يع ا جاحلصول عىل  لتك تجاهتامج رس. ملنت الالزمة  يص فو نح ترا رشاكت الكربى اليت  بة ا خ تقرير ا.راسة ارتفاع  مت لسـ ن
يةتتعلق بدوافع  ابراءاهت سوق تيجسرتا  .واحلصول عىل اإليراداتل ا

يص، توصل تقرير ا.راسة إىل أن .21 نح الرتا رشاكت اليت  بة  يص خارج احلدود  بة الرت خوفõ خيص  متخ سـ للسـ ن % 64 لن
نح أقل منمن   رشاكت يف أورو متهذه ا ها % 20 ل ية، فõ أنخيصمن ترا جنبيا�ت يف ب�ان أ رشاكت % 85 لك لمن هذه ا

يان  بة% 20 متنح أقل منليف ا ية ا رشاكت األ يص براءاهتا  سـمن ترا تب نن ملج لل  7.خ

ية  .22 نقل ا.راية ا ندا خاصا  ثريا ما تدرج  بة  رشاكت غري  يص الرباءات  نح ترا رشاكت اليت  بدو أن ا لعملو ب ب ك سـ مت منتي ل خل
ند يف أكرث من% 41 أعلن( رشاكت أهنا أدرجت هذا ا لبمن ا ية الفكرية اليت أ% 20 ل  ).برمهتامللكمن عقود ا

يص الرباءات نح ترا خدوافع   م

يةا.افع األولأن  ه ما من شك يفخلص تقرير ا.راسة إىل أن .23 يا رشاكت األوروية وا بة  ن  ل ب للسـ يص لن نح ترا خ  مل
رشاكت الصغرى ". احلصول عىل إيرادات"هو الرباءات للغري  رشاكت الكربىأقوىلوا.افع املايل .ى ا  يف أورو، ل مقارنة 

يانيف حني رشاكت الكربى يف ا رشاكت الصغرى وا ثريا بني ا تلف  ل أن ذ� األمر ال  ك لخي  .ل

                                                
تايلDSTI/DOC(2009)5 ثالويقة 6 تاحة عىل املوقع ا ل ويه   .http://www.oecd.org/dataoecd/47/16/42477187.pdf: م
يان امل 7 ú ية سـتبيف يا�ت أ يص  نح الرتا سؤال حول  تعلق ا تب األورويب للرباءات  بوجه إىل ا ل جني لك خ م ميني يف اخلارج"ملك رشاكء ا ملق شري "ل  õي، ف

بة ية ا رشاكت األ يان إىل ا يان املوجه إىل ا ú سؤال يف سـا ب ل ل ت تل ن نسـ ملج  .ب
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يان هو  .24 رشاكت يف أورو وا بة  ثاين  لوا.افع ا سـ للل بادل"لن يص ا ملتا.خول يف عقود الرت ية أكرب " خ تيس أ مهاÄي  يك
رشاكت الصغرى رشاكت الكربى مقارنة  بة  ل لل  .لنسـ

رشاكت  .25 ثالث  للوا.افع ا تعدي عىل براءاهتا"يف أورو هو ل لنع الغري من ا يان املوجه " (م ú سـتبمل يدرج هذا األمر يف
يان ثارية )لإىل ا ú يص الرباءاتسـتئ، وهذا يعين أن احلقوق نح ترا رشاكت إىل  ثقة عن الرباءات تدفع ا خا م لب وترى . ملن

رشاكت الكربى والصغرى عىل حد سواء أن هذا أمر &م ياراوأما ا.. لا يا ا�رتع  نولو هو جعل   معافع الرابع يف أورو ج تك  .ف

يان،  .26 بة يف لويف ا يارا"غتأيت الر يا ا�رتع  نولو معجعل  ج يع"و" تك ية  نيف ³ات خار لتصتلك ثة، فõ " ج ثا ليف املربة ا ل ت
برية يف أوروأن هذا ا.افع  ية  ست ì أ كاألخري  مه  .لي

يل يص الرباءاتقالعرا نح ترا خ أمام   م

ها ولكهن% 24 كرذ .27 رشاكت األوروية أن .هيا براءات تود تر خيصمن ا ب متكن من ذ� ال رشاكت يف % 53(ت مل  لمن ا
يان يص الرباءات وعدد الرباءات ). لا نح ترا شطة يف  رشكة  ية بني أن تكون ا شف تقرير ا.راسة عن عالقة إجيا خو م ن ب لك

ها رشاكت تر خيصاليت تود ا شري إىل رض. ل تقرير  ييد أن ا ل سد فقط و³ة نظر املرخص ب ّورة تأويل تz األرقام حبذر ألهنا  جت
متل متل ويس و³ة نظر املرخص ì ا حملا ّحمل ند انعدام الطلب. ل يص  شطة الرت يام بأ عوال ميكن ا خن  .لق

ياهتا هو صعوبة إجياد رشاكء .28 نولو يص  ندما حتاول تر رشاكت  جوال شك يف أن العائق الرييس اÄي توا³ه ا تك خ عئ . ل
ت رشاكت األوروية و% 25رب عوا بمن ا ية% 18ل نرص يف غاية األ ية أن هذا ا يا مهمن نظرياهتا ا لع ن رشاكت املذكورة . ل لوأولت ا

يف هظة، وكون úخرتاع غري  به ذ� من تاك شأهنا وما  تفاوض  ياغة العقود وا يل تعقد  يل من  ية أقل للعرا لأ تطل ب ل ص ب يمه ق ق
يص  يا (خجاهز للرت نولو جعدم تطوير ا هالتك متلون)خيصمبا يكفي لرت حمل، وتدين األسعار اليت يقد&ا املرخص هلم ا ّ . ،ويف أورو

يل &مة يع العرا رشاكت الكربى أن  رشاكت الصغرى أكرث من ا قترى ا مج ل رشاكت % 30 بوشلك خاص، شدد. ل لمن ا
يص برية للرت  dبارها عرق خاألوروية الصغرى عىل صعوبة إجياد رشاكء  ك ت ية الصغرية وملقابل،. عب يا رشاكت ا ن ذكرت ا ل ل

رشاكت الكربى  توسطة صعوبة أقل يف إجياد رشاكء مقارنة  لوا توايل% 23و% 13(مل ملركز اوأفاد تقرير ا.راسة أن ). لعىل ا
ية نا ية ا تدريب يف جمال ا عالوطين للمعلومات وا لص ية يضطلع بدور حامس يف توفري املعلومات ومللكل يا تابع للحكومة ا ن ا ل تيسري ل
توسطة رشاكت الصغرية وا يص الرباءات لفائدة ا ملتر ل ية خ يا نا  .ل

ية ونقل  .جمي شرتكة ا مللكالرباءات ا يامل نولو جا  لتك

تاكر .29 تغري لال نرص &م يف الوجه ا تاكرية  ú ية رشاكت يف ا بإن وجود تعاون أكرب بني ا مل ع ب لعمل  وإلضافة إىل ذ�، 8.ل
تاكر وس ú dتيا إىل ا.فع بعج ب ياسفسع بحوث املمو3 من القطاع العام، بدأ واضعو ا تاجئ ا سـويق  ل ل  تفاعحبث العامة يف ةلن

بحث العام  بحث العام(لأفضل بني القطاع اخلاص وقطاع ا سات ا لاجلامعات ومؤ ية ). س تأ ية الرباءات ا ندما تصري  تو مل ملكع
تغال ú تغالل هذه الرباءات عرب بح ا شرتكة فقد  بحث هذه  شطة ا سـمن أ سـ يص م ل ية أمرا ن يص أو نقل ا مللكل اÄايت أو الرت خ

تخدام الرباءاتللرشاكءمعقدا إذا اكن  تلفة يف ا ية مصاحل  سـ يف ا خم شرتك بني . مللك بحث ا ثال يف حا3 ا ملوقد حيدث ذ�  ل م
كيان خاص ويان عام و يع يف املرك بحث يف املراحل األوىل لالخرتاع ورشكة أخرى تقوم  نكذ� بني رشكة تقوم  احل لتصل

ية لالخرتاع  .ئالهنا

تالف القوانني .30 شرتكة، خورمغ ا ية ا تعلقة  ية ا مل الو مل مللكن ية يسعى ط بات  معلأحصاب املصاحل إىل إجياد حلول وتر يت
ية الرباءات لالتفاق عىل حل للك  رشاكء يف  يح معوما املرونة  ية  ب�اهنم ألن القوانني الو ملكمبوجب األنظمة القانوية  للت ت ن ل طن

                                                
نة 8 ية الفكرية  شأن ا سـتقرير الوبو  ب لي ت– 2011 مللك تغري لال ب الوجه ا  :اكرمل

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr. 
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ية.حدةحا3 عىل  تجاوز احلدود الو بحوث اليت  تعاون ا.ويل يف ا ية قد يؤثر يف ا تالف القوانني الو يد أن ا ن  ت ل ل ن طب ط . خ
تلفة ية وفقا لألطر القانوية ا ثهتا األطراف ا ية اليت  ية واحللول ا ثd للقوانني الو ية أ تا �وتضمن الفقرات ا ن ن حب لعمل ن ل ل ملعت ط  .م

توشلك عام، رسي أربعة أنواع من القو .31 نازل عن ب تغالل أو ا ية الرباءة يف ا رشاكء يف  تاعد فõ خيص حق ا لسـ ملك ل
هم معبراءهتم ) جزء من(  :ملكية الرباءةيف ) أو أكرث(رشيك آخر  مليف تعا

ية أن حيق "1" رشيك اآلخر اخرتاعه لوحده دون موافقة يسـتغلمللك للك رشيك يف ا ولكن ال جيوز ). أو أكرث(لا
ية أن  ميألي رشيك يف ا ته فهيا دون موافقة مللك نازل عن  شرتكة أو أن  يصا لرباءة ا حصنح تر ي تمل رشيكخ أو ( اآلخر لا

رشاكءمجيع  ثال هذه القاعدةو. ) اآلخرينلا تحدة  يان واململكة ا مبق ا مل ل  .تط

ية أن  "2" تهيسـتغلمللكحيق للك رشيك يف ا نازل عن  حص اخرتاعه لوحده وأن  شرتكة   يفتي دون موافقة ملالرباءة ا
رشيك اآلخر يصا ). أو أكرث(لا نح تر ية أن  خولكن ال جيوز ألي رشيك يف ا شرتكة ميمللك رشيكدون موافقة مللرباءة ا  لا

يع (اآلخر  رشاكءمجأو  ثال. ) اآلخرينلا يا  بق هذه القاعدة يف أملا مو ن  .تط

ية أن  "3" شرتيسـتغلمللكحيق للك رشيك يف ا يصا لرباءة ا نح تر مل اخرتاعه لوحده وأن  نازل عن خمي يتكة وأن 
رشيك اآلخر شرتكة دون موافقة ا لته يف الرباءة ا مل ية ). أو أكرث(حص تحدة األمر بق هذه القاعدة يف الوال�ت ا يكو مل تط

 .مثال

ية أن  "4" ته اخلاصة رشيطة أن يقدم تعويضا عاداليسـتغلمللكحيق للك رشيك يف ا لرشاكء اآلخرين ل ملنفع اخرتاعه 
ية اÄين ال  يصاونتغليسـمللكيف ا نحوا تر يا úخرتاع أو اÄين مل  خ  مي رشاكءوإذا رغب أحد . خشص نح لا ية يف  م يف ا مللك

تغلون  ية اÄين ال  رشاكء اآلخرين يف ا ثاري للغري، جيوز ì ذ� رشيطة تقدمي تعويض عادل  يص غري ا سـتر يت مللكسـ ئ للخ
يصا نحوا تر خيا úخرتاع أو اÄين مل  مي نح رشيك يف ا. خشص مللكوال  يع مي ثار� دون موافقة  يصا ا مجية تر ئت رشاكءسـخ  لا

ية أو بعد احلصول عىل إذن م شرتكة، .  احملمكةنمللكيف ا ته يف الرباءة ا نازل عن  ية ا ملوإذا رغب رشيك يف ا حص لت مللك
ية يف رشاء تz احلصة رشاكء اآلخرين األ سـبقيكون  ثال . لل بق فرسا  مو ن  9.هذه القاعدةتط

بق القواعد ياب أي اتفاقتطوبصورة عامة،  رشاكء بني  خمالفغ الواردة أعاله يف  يةلا  .مللك يف ا

يس  .32 شرتك، ما دام  ية  يدوا عن القواعد املذكورة أعاله بواسطة اتفاق  شرتكني ميكهنم أن  لورمغ أن املالكني ا مملك حي مل
بحث رشوع يف ا بل ا بال  نة  شرتك ا بحث ا تاجئ ا شأن  هل دامئا إبرام اتفاق  لمن ا مل ل ن لب سـ قل تق ملمك شرتك، مس تطرح شـىت مل ا

تلفةنالقواعد القانوية   .خمحتد�ت 

شرتك بني  .33 بحث ا شطة ا يع عىل أ شرتكة للرباءات اقرتا�  ية ا تعلقة  سائل ا شت ا يان، نو ملويف ا ل ن شج مل مل مل ق لتل مللك
تاكر القطاعني العام واخلاص ú ية بية اإلرساع  بعمل ية الفكرية لعام . بغ يوتو ، 2008للملكومعال خبطة العمل  كأصدر مركز 

تغالل úخرتاعات احلاصd عىل الرباءات  تعلق  سـللقانون املقارن تقريرا مفصال  شرتك اÄي أجنزته وي بحث ا ثقة عن ا ملا ل بن مل
يضة ية  تقصا تاجئ دراسة ا مسـتفجامعات و³ات من القطاع اخلاص ومض  ئ سـ تقرير مردها 10.ن ناوها ا تعددة اليت  سائل ا ل وا ت مل لمل

يع هذه إىل أن اجلامعات رشاكت و نجز مع ا شرتك ا بحث ا تاجئ ا تجات املطورة انطالقا من  سويق ا ها يف  ن ال خربة  مل مل ل ن ن تصت لمل ل
ها تجات و بيعا يدة . ملن تغالل"حوالطريقة الو يص للغري أو " سـال ية الفكرية هو إما الرت خيهبا يف ا مللك همتعينينص لكن إذا . ق حقو

بت اجلامعات يف ذ�، علهيا احلصول عىل م نص عىل خالف ذ�غر بقا  يوافقة رشاكهئا إال إذا قد أبرمت اتفاقا  ومن . مسـ
                                                

ند  9 بنص أيضا ا ثاري للغري، جيب L613-29لي يصا غري ا نح تر ية أن  رشاكء يف ا ية الفكرية عىل أنه إذا رغب أحد ا ية  ئ من املدونة الفر خ مللك تللملك مي ل سـسـ ن
ية  يص إىل ارشاكء اآلخرين يف ا رشوع اتفاق الرت مللكإرسال  لخ سعر حمدد مرفقام نقل احلصة  ببعرض  ثالث اليت تيل إرسال ذ� اإلشعار، جيوز . ل هور ا ناء ا لوأ لشث

يص نح الرت رشيك اÄي يرغب يف  شرتي حصة ا يص رشيطة أن  نح الرت ية úعرتاض عىل  خألي من ارشاكء يف ا م خ م لمللك ي  .ل
10 .pdf.all200500/zaisanken/pdf/chousa/toushin/shiryou/jp.go.jpo.www://http 
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ياب اتفاق خمالف  شرتكني اآلخرين يف  سأ3 ما إذا اكن رشط احلصول عىل موافقة املالكني ا ية املطروحة  سائل الر غا مل م سـ ئيمل
تخدام الرباءات  تخداما فعاالملاسـÄ� يعرقل أم ال ا  .سـشرتكة ا

تاجئ ا.راسة .34 هر  نو يل جدا للحاالت اليت رفضت فهيا تظ يا  تقرير عددا إجام ية الواردة يف ا تقصا ú ئ ل ل ئ  من هيئةضسـ
يص احلقوق أو  شرتكني تر خاملالكني ا شرتكني تكون قد سعت إلهياتعييهنامل بدو . مل إىل جامعة من املالكني ا سه،  يويف الوقت  نف

متس فهيا جام يال أيضا فõ خيص احلاالت اليت  تلالعدد  يصعاتقل شرتكني تر خ من املالكني ا يهنمل  .اتعي حصهتا يف الرباءات أو 
يق بعض اجلامعات أنه إذا قررت  ية تعلوجاء يف  شرتكة بصفة دفا تخدام الرباءة ا عرشكة ما ا مل تخدام (سـ سـنع الغري من ا م

تخدامه يف حد ذاته تعرقل)سـúخرتاع احلاصل عىل الرباءة دون ا تجديد عىل ú  إضفاءسي،  نامج عن لمزيد من ا لخرتاع ا
شرتك بحث ا ملا يقن ممن يكون املالكون . ل ها  سمح  بدأ احلايل مؤات ألنه  ية أخرى رأت بعض اجلامعات أن ا تومن � ي لمل ل سح

شرتكون شرتكون اآلخرون وملن ميكن أن يرخص املالكون ا ملا نبغي يحدة من أصل مخس جامعات ردت بأنه وحنو جامعة وا. مل
شرتكني مراجعة أحاك&ا القامئة  يص املالكني ا ملشأن ترا  .تونازالهتمخب

شرتكة  .35 رشاكت املالكة ا ها، لكن ا شرتكة غري قادرة عىل العمل وسويق úخرتاع  ملونظرا ألن اجلامعات املالكة ا ت لمل سنف ب
شرتكة مبوجب  ياريةملقد تفعل ذ� دون موافقة هذه اجلامعات املالكة ا رشومعقاعدة  ند ا سعى اجلامعات،  يا  ل،  ع ت ع يف معل

تاجئ  تأىت من  نافع اليت ميكن أن  شأن تقامس ا متلني  رشاكء ا تفاوض مع رشكة من ا شرتك، إىل ا بحث ا نشاط خاص  ت مل ب ل مل ل حملن ل
بال شرتكة  بحوث ا مسـتقا مل ية أن . ل تقصا ú هر ا.راسة ئو سـ تقامس % 60تظ تعلق  بذ إدراج حمك قانوين  بمن اجلامعات  ي حت

شرتكني نافع هذا بني املالكني ا ملا  . العاملني وغري العاملنيمل

ناعي وتقامس املعارف، أعد  .36 تعاون ا يع اجلامعات وا ية  تحدة و لصويف اململكة ا ل شج بغ ية تمل ية  مللكمجموعة العمل ا ملعن
سة المربت تابعة ملؤ سالفكرية وا بحوث .  مجموعة أدوات المربت11ل تعاون يف جمال ا ية  سة اتفاقات منوذ لويه مجموعة من  لل جمخ

يةاتو) طرفان(  اخلاصة مبجموعة املعلومات اإلرشاديةويويص أعضاء مجموعة العمل المربت يف ). عدة أطراف (عفاقات جام
تضاءاألدوات  ú ند شرتكة،  ية ا قنب ا عمللك مل هم وجود أكرث من طرف ميz . بتج ية الفكرية، قسطا منملوإن اكن من ا مللك ا

سط واحد مفرمبا تكون ية  نظر يف  سن طريقة يه ا ق أ ل ية الفكرية ملكح ية الفكرية ميلكه طرف واحد وأن تكون ا مللكن ا مللك
بحوث إما عىل .األخرى ملاك للطرف اآلخر تعاون يف جمال ا ية  منوذ ل وÄ�، تقوم úتفاقات ا لل ج ية ملكية ل للملكطرف واحد 

ية منوذi . ملكية الفكريةلل لك طرف عىل حدة ملكالفكرية وإما عىل  تضمن úتفاق امجلاعي ا لو ية ي ندا عن ا مللكألف  ب
شرتكة  ند) 5.4(ملا بق إال  عاليت ال  شرتك تنط بحث ا تاجئ ا تعددة يف  سامهة األطراف ا يزي بني  ملتعذر ا ل ن مل م ند . لمت  جيزي 5.7لبوا

ية الفكرية مجليع املالكني  تعامل مع ا شرتكني أن ا مللكا ل يد دون أن يربروا للملامل ها كام لو اكنوا املا� الو تغال حشرتكة وا ل املكني سـ
شرتكني اآلخرين أي أموال جتىن ُا تقص من أي حق ألي ما� لكن،. مل نح الغري أي حقوق   ì شرتك جيوز ن ما من ما�  تم م

ناسب سب ما هو  شرتكة،  ية فكرة  شرتكني يف تداول أي  مآخر من املالكني ا حملك م  . مل

بحوث املمو3 من القطاع العام بواس .37 رشوعات ا نجز  با ما  لويف فرسا، غا ت ل نظامت واجلامعاتمن . ملطة تعاون عدد من ا
شرتكة بحوث ا تاجئ ا يص  نح الرتا شطة  شرتكة للرباءات ال رسع لرضورة وترية أ ية ا ملوالقواعد املعقدة اليت حتمك ا ل ن ن لمل خ م ّمللك . ت

تخصص لك طر ية وفقا  سـمي ا ية الفكرية بطريقة أفضل، حاولت بعض األ³زة العامة  يا إىل إدارة ا لو تق مللكسع ف يف مللك
ية الفكرية يص ا نح ترا سؤوال عن  تري أحد األطراف مديرا  شرتك اÄي أدى إىل úخرتاع وقد ا رشوع ا مللكا خ م مخ مل لكن، . مل

يع األ³زة  ست  توصل إىل اتفاق ألن لك طرف مرتدد يف متكني الطرف اآلخر متاما و مجما زال يصعب يف معظم احلاالت ا ي لل
تاكر كلكالعامة مزودة خلرباء القادرين عىل úية الفكرية و تعامل مع ا ب ا  .مللكل

رشوع إلشاء أ³زة جديدة  .38 ية يف  ياق، رشعت احلكومة الفر نادا إىل هذا ا نوا سـ سـ مس ن ل ترشكة رسيع نقل (ت
يات نولو جا بحوث العامة)لتك يا أل³زة ا نولو نقل ا تلكف  ل اليت  ب جسـ بادرة أطلق علهيا امس . لتك اسـRرات "موهذا جزء من 

                                                
11 .htm.lambert/research/whyuse/uk.ipo.www://http 
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ية قدرها مكرس" للمسـتقبل بل مبزيا تاكر من أجل ا نة لال يار يورو35ملسـتقب يات يه . مل  نولو رسيع نقل ا جورشاكت  لتك ت
رشاكت الصغرية  ية وا تعاون تعاو� ويقا بوجه خاص مع اجلامعات ا ية  بح ³ات فاعd إ لرشاكت خاصة يفرتض أن  حملل ث ت مي قلتص

توسطة شطة ú. ملوا تدمع إدارة أ ية  شطهتا الر تأيت أ نو ل سـ ن يصئيسـ نح الرتا ثل  ية الفكرية،  ختاكر اخلاصة  م م مللك ويفرتض أن . ب
تفاء اÄايت بعد  ú نوات من خالل 10كتصل إىل يالتسـ  تاكر تسهأحد  ú شاء وب يص ودمع إ نح الرتا يا و نولو ننقل ا خ م ج لتك

ئة بادرة  وبعد إطالق هذه .وما إىل ذ� شـرشاكت � ئت إىل حد اآلن مخس رشاكت من رشاكت ملا ت، أ رسيع نقل شن
يا نولو جا  .لتك

بحوث املمو3 من  .39 ية الفكرية يف ا ية األوروية فريق خرباء معين بقضا� ا توى األورويب، شلكت املفو لوعىل ا ب ض مللكسـ مل
سd من األشطة ا.امعة ألشطة العامالقطاع  ياق  ن يف  ن سل بحث األورويبسـ  أصدره فريق اخلرباء عام 12توناول تقرير. لجمال ا
بحوث العامةمللك ا قضا�2004 نظامت ا شرتكة  لية ا مل ية . مل نا ية األوروية فهيا، من ا يع األنظمة األسا حوأشار إىل أن  ل ب سـ مج

ية  نا شرتكة برتايض األطراف، إال أنه يصعب جدا، من ا ية ا تعلقة  يري األحاكم ا يح  نظرية، مواطن مرونة  حا مللك لت مل مل تغ ت ل
تفاوض يف هذه األحاكم حىت بني  ية، ا لا بحوث العامةمنظامت لعمل يةواقرتح الفريق . لا تو بادئ ا جهيا ل يةمل تا ل ا يقتيض "1: "ل

نح مقابل إ8وات أو أي شلك آخر  بغي أن  يع األطراف و شرتكني موافقة  ثاري من أحد املالكني ا ú تخدام úمي ي مج مل ت نسـ ئ سـ
بارشة،  "2"؛ املاكفأةمن أشاكل  بارشة أو غري  تخدم، بصفة  شرتك أن  بغي أن جيوز للك ما�  مو م سـن م ية يي مللكحقوق ا

ثاري الفكرية ú يار األول للطابع ثارية، رشيطة أن يقرتح ا ú يص غري نح الرتا شرتكة، مبا يف ذ� احلق يف  ئ ا ئ خ تم خل ت سـمل سـ
يني؛  نا شرتكني ا ععىل املالكني ا لص تخدام ملويف حال حصل املالكون ا" 3"مل برية من ا نافع  سـشرتكون عىل  ك ية م مللكحقوق ا

نافعالفكرية نصفة من هذه ا بغي أن حتصل األطراف األخرى عىل حصة  ثارية،  ú مل غري ي مت ن ئ  . سـ

يارية  .40 ية وألن القاعدة ا تحدة األمر ملعويف الوال�ت ا بدأ، أن يعمل يكمل يث ا شرتك، من  مليه أنه جيوز للك ما�  حم
ته يف حبرية عىل اخرتاعه ا يصا للغري أو يعني  نح تر سه و حصشرتك  مي نف خمل شرتكةب ند ملالرباءة ا ع، جند حافزا قو�، خصوصا 

يص  نح الرتا تغالل اÄايت و رشاكت، لالتفاق عىل قواعد واحضة لال خا م سـ نازلل ثال، أعدت جامعة . لتوا يل ا ملوعىل  بس
يا نولو نص عىل أن ا بحوث املمو3  يا  جتانفورد اتفاقا منوذ تك لج ي لل شرتكة موظفو اجلامعات وموظفو سـ م اليت يطورها بصفة 

شرتكة تكون  ناعة  متويل يف جمال ا ما سـ لص ثار� . ل يصا ا يني أن يرخص تر نا ئز�دة عىل ذ�، جيوز ملمول من املمولني ا تخ ع سـلص
شرتكة يا ا نولو ملحقوق اجلامعة يف ا ج ثاري . لتك ú يص منوذi عىل أن هذا الرت نص úتفاق ا ئو تخ سـي يص آخر خوأي تر(ل

ها اجلامعة يا اليت  نولو ثاري  ثاري أو غري ا متلكا ج تك ئ للئ ت سـت يه األطراف وتوقع ا�فذ انطالق) سـ تفاوض  تارخي اÄي  ف من ا ت اتفاق ل
نفصل يص  متر يص ال ميكن أن تكون حمددة . خ نح الرت يح يقول إن رشوط  خوقد رش عىل موقع اجلامعة اإللكرتوين تو م ض ن

بحوث املمو3  يص الخرتاع غري موجود، مث " 1"ألن لسلفا يف اتفاق ا نح الرتا خيصعب جدا حتديد رشوط  وفقا  " 2"م
شأن ا.خل، ية  باملدونة والالحئة األمر ية الفكرية غري موجودة بعد  يك بحوث ممو3 يف جمال ا نح احلقوق  مللكترب  لم يع

تخداما جتار� خاصا" ندات معفاة من الرضائب" سـا سـيالت ممو3  به ناعي ميكن أن ولك اتفاق بني. لتس ص جامعة وممول 
ية ياسة العامة للجامعة ا ية عن ا منوذ رشوط املمزية للك حا3 وميكن أن تعرب úتفاقات ا نيصاغ بطريقة تعرب عن ا ملعسـ ل ج ل  .ل

سحا� .دال لرشوع لقاح الهتاب ا  13م

سحا� اÄي وضع عام  .41 لرشوع لقاح الهتاب ا يا  يعد رشاكة بني 2001م نولو جبر�مج اعRد ا  املالمئة يف جمال الصحةلتك
ية نظمة الصحة العا ملو سحا� الويئ . م ته يه القضاء عىل الهتاب ا لو يب ا.ماغ –&م ية  تص عدوى جرثو نوب –م يا  ج يف أفر يق

تخدا&ا عىل نطاق واسع بواسطة تطوير  الكربىالصحراء ية املقرتنة وجتريهبا وإدرا³ا ورش ا سحا سـلقاحات املكورات ا ئ  .نل
                                                

12 pdf.report-iprmanagementguidelines/pdf/era/research/eu.europa.ec://http.  
ية للصحة يف  13 ية واملعاهد الو نظمة الصحة العا سحا� و رشوع لقاح الهتاب ا ية  يت من املواقع اإللكرتو رشوع ا تعلقة هبذا ا ناملعلومات ا مل ل مل ن مل طمل م سـتق

يةالوال تحدة األمر يك�ت ا  org.mwningvax.www://http. مل
html.index/en/rspartne_menafrivac/events/newsroom/immunization/int.who.www://http  

http://www.ott.nih.gov/. 
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ناول وفعال ركز ولوضع لقاح  .42 سحا�ملتيف ا لرشوع لقاح الهتاب ا هم الصعوت اليت حالت دون إدراج م ف أوال عىل 
يا يني عن الصحة العامة اÄين أشاروا إىل أن لكفة تفوق . يقلقاحات جديدة يف أفر سؤولني األفر شاور مع ا يقوبعد ا مل  0,50لت

سعر هذا أ تدامة، وسقف ا لدوالر أمرييك للجرعة لن تكون  ئبح احملور الرييس يف املفاوضاتمسـ مرشوع لقاح وقد حلل . ص
سحا� ية لالهتاب ا رسيرية وا تحضاره واألشطة ا تحضار اللقاح وتطوير طريقة ا يف تكوين الكفاءات يف جمال ا مي تاك ن سـ سـ لتنظل ل

يص  ية املقرتنة خالالزمة لرت سحا ئلقاحات املكورات ا يال رشوع مهنجني. يقألف يف أفر يع لقاح يف دمع" 1: "ملوطرح ا تصن 
تحدة يةملالوال�ت ا نخفض يك األمر تطوير يف مقابل احلق يف رشاء لقاح  م أو أورو من أجل لكفة ا سعرل رشاء " 2" أو لا

يا إىل طريقةمواد خام وتطوير  نولو ج úقرتان ونقل ا تحرض اللقاحلتك تاج اللقاح عىل نطاق تسـ³ة  ن يف ب� �م من أجل إ
نخفض سعر  مواسع ويعه  ب   .ب

بح واحضا أن سعر  .43 ندما أ صو نا يف إطار الهنج األول، ركز 0,50ع مرشوع لقاح ممك دوالر أمرييك للجرعة لن يكون 
سحا� ثاينلالهتاب ا منوذج امجلاعي: ل عىل الهنج ا ترب حبوث راغب يف . لا ية للقاح املقرتن و خموحدد موردان للمكو�ت الر ئيسـ ُ

ها  يا úقرتان و نولو نقلتطوير  ج تابع إلدارة لمركز ا(تك ياء ا بحث يف جمال األ ليمي وا حل يةاألغذية والعقاقريتق وأحد ) يك األمر
ته عن  تحضار لقاح مقرتن تقل  يا ويرغب يف ا نولو نقل ا بل  تلكفتحرضي اللقاحات  ج تك سـيق ب لسـ  دوالر أمرييك للجرعة 0,50م

ند( تحضار اللقاحات يف ا ههد سريوم ال لسـ نخفضة، أ8ح  و).Serum Institute of India Ltd - مع ملعدا تلكفة اللقاح ا
يا ياجات اخلاصة ألفر ú سب يفة  منوذج امجلاعي تطوير لقاح خبصائص حمددة  يقا تمك حح  .ل

يا úقرتان اليت طورها د .44 نولو جوإن  ية األغذية والعقاقرياكرل فراش من إدارة . هونغ روبرت يل مع د-تيش. تك يك األمر
ية لل ية األمر يكقد رخصهتا املعاهد الو سمرب طن تحضار اللقاحات يف د هد سريوم ال يصحة  سـ تعاون . 2003ملع لوشمل اتفاق ا ي

ند ية احلاصd عىل الرباءة يف ا يا ا نولو هنقل ا لن ملعل ج يق من . تك رسيرية  تجارب ا سـوبدأت ا بتنل سحا�ل لرشوع لقاح الهتاب ا  مع م
رشاكء عام  برية من ا لمجموعة  ناير . 2005ك نح املراقب العام  وبعد مراجعة دمعهتا وز2010يويف  ندية،  ية ا مارة الصحة الفدرا لك ل

سحا�  تخدم لقاح الهتاب ا سويق ليك يصدر و يصا  هد سريوم تر ند  لللعقاقري يف ا سـ ت يه ّ ل خل وأطلقت . MenAfriVac™ملع
نذ هناية  نوب الصحراء  يا  ثفة يف أقالمي أفر يح  ممحالت  ج يق مك يون خشص اللقاح اجلديد إىل55وتلقى حنو . 2010تلق  حد مل 

سحا�ويأمل . اآلن لرشوع لقاح الهتاب ا يح م يني عرب 265تلق  يون خشص إضا ف  سحا�"مل يا حبلول " لحزام الهتاب ا يقيف أفر
2016. 

ناحج يف تطوير لقاح  .45 تعاون ا تعلق   õلوف ل هد سريوم قوì عىل MenAfriVac™ي يذي  سان مدير  ملع جاء عىل  تنف ل
تطوير  بكة العمل وا لموقع  يا من  "SciDev.Netشـ نولو جاحلل هو نقل ا ية للصحةلتك ية األمر يكاملعاهد الو هر قامئة ". طن تظو

سحا�برشاكء  لرشوع لقاح الهتاب ا يدالين م تطوير ا شاركة شـىت األ³زة العامة واخلاصة عرب العامل خلربة يف ا لص  ل م
بة األمراض ية ومرا سائل ا رسيري وا�ربي وا تحضار اللقاحات والعمل ا قوا مي مل لتنظسـ .  وإدراج اللقاح وتوريده وغري ذ�ل

ية للامحنني ساهامت املا يك عن ا ل� مل نذ أن اسـهتل . ه سحا�مو لرشوع لقاح الهتاب ا ته ترتكز عىل 2001 عام م تيجي واسرتا
ية تا بادئ ا لا ل  :مل

ترص عىل توفري اللقاحات - يق أثر دامئ يف الصحة العامة وال  رشوع يريم  إىل  يقا حتق  ،مل
شأن - يةبوالقرارات  يات إدراجه وعىل األرحج لصعوت املا ل تطوير اللقاح تربط سرتا يج  ،تت
شاركة ويقة يف  - شاركون  يون عن الصحة العامة وغريمه من أحصاب املصلحة  سؤولون األفر ثوا م ي مرشوع يقمل

سحا�  .للقاح الهتاب ا
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wا .هاء dتص يا ا نولو يا ونقل ا ية  يدال تحرضات ا تاج ا ملإ حمل ن لص سـ جن لتك يةمل نا ب�ان ا مل إىل ا ل  ل

ية نا ب�ان ا wال إىل ا dتص يا ا نولو يا ونقل ا ية  يدال تحرضات ا تاج ا مدراسات حا3 عن إ ج لتك ل مل حمل ن لص سـ لن  مل

يةتوىل .46 تجارة وا تحدة  من مؤمتر األمم ا لل تاد( لتمل ية )نكاألو نظمة الصحة العا شرتك مع  رشوع  مل يف إطار  مم واملركز ا.ويل م
ية ا ملتجارة وا من سd من دراسات احلا3 عن اإل سـتدامةلتلل wال احمليلنتاج سلإجراء  dتص يا ا نولو مل ونقل ا ج تني لتك جنيف األر

ندا، ورشت هذه ا.راسات عام  ند وأو يا واألردن و8 يويا وإندو يا وإ نونغالديش وكولو غم يل سـ ب ث ب  وتعطي دراسات 2011.14نيب
يا ا نولو ثd لإلتاج احمليل ونقل ا ملاحلا3 أ جن تك يه لم تج  ب� اÄي  wال ما حصل عىل الرباءة وما مل حيصل علهيا يف ا dفتص تن ل

يا ية  يدال تحرضات ا حملا ن لص ها لرباءات، فقد . ملسـ يا واربا نولو طورمغ أن هذه ا.راسات مل تركز لرضورة عىل نقل ا ج تتك ل
يون عىل القدرة  تجون ا ثd وافرة عن الطريقة اليت حصل هبا ا حمللأعطت أ ملن تحرضوا األدوية م ية وطوروها ليك  نولو يسـا ج لتك

ب�ان تلف ا ليف  ب�ان األقل منواوقد أدرجت يف هذه ا.راسات ثالثة من . خم تلف لا ندا واليت  يويا وأو نغالديش وإ خت يه  غ ب ث ب
ية للرباءة يدال ية úخرتاعات ا تعلق بأ  õها ف نرشو لص هل ي تو. ط تاج لقاح حميل  رشوع إ ند  توبني حا3 من 8 ن يل شأة مت منىل إجنازه 

ية نظمة الصحة العا ية بدمع اكمل من  ملحكو م يا واألردن . م تني وكولو بوعرضت حاالت أخرى يف هذه ا.راسة من األر من ج
ية ية ا يدال تحرضات ا شآت ا حملليث تعمل  ن لص سـ ملن م   .ح

تني "1"  جناألر

يا عام  .47 ترب إ يلأسس  ها مجم1939خم تني  ية يف األر ية ر ية  يدال ل وهو رشكة  ن سـ حمل ن جص نوعةئي تجات  توعة  من وقدرهتا . م
ية مع  ية وحتالفات اسرتا رشاكت األ يص مع ا تطوير ا.اخيل واتفاقات الرت بحث وا ية تأيت أساسا من ا نولو يجا ب ل تل جن ل خل ج تك

تني وكو بحوث يف األر نجامعات ومراكز عامة  تاكره . جلل بات براءة وحصل عىل براءات عن ا ترب املذكور قد أودع  بوا طل �
توى العامليليس عىل  سب، بل أيضا عىل ا تني  سـيد األر حف ن ملصع ية واللغوية . ج يالت أن العالقات اجلغرا تح نت ا فو لي ل ب

ية ناعة األر يد ا نرص &م  ية  ية مع ب�ان أمرياك الال ثقا نوا لص ع ي تيل جنت يف ن ية . ف نولو نت دراسة احلا3 أن القدرة ا جو تك لي يةب  لالعا
ست لرضو ية  ية ا.ا يدال يناعة ا خل ن لص تاج امللللص تفاء ذايت يف إ يدالين  ية إلرساء أسس قطاع  نرة اك ك ص ية لاكو�ت ف نيدال ص

تربات . نشطةلا نافس مع ا ية يف ا رشاكت ا هل إماكية ا تني اÄي مل  ية يه جحم سوق األر بة الر ترب ا �و ت حملل ن ن سـ لتع لي ي سج ئلعق
ية ندية وا ية ا يدال ينا ه ن لصلص  .ل

 بنغالديش "2"

نغالديش .48 يع املؤهd للرباءة رمغ أن طريقة úخرتاع بقانون الرباءات يف  ية من املوا يدال تحرضات ا ثين ا ض  ن لص ملسـ يسـت
رشوط الالزمة قانو� يف هذا  يع ا يفاء  ية قد يكون حاصال عىل الرباءة، رشيطة ا يدال تحرضات ا تعلق هبذه ا لا مج س ن لص سـ تمل مل

ية . الصدد يدال تحرضات ا ميكو  تان، هام رشكة  نوقد حفصت رش لص سـ للمك ) Beximco Pharmaceuticals Ltd(بيكسـ
ية  يدال تحرضات ا نورشكة سكوير  لص بكرة بفضل )Square Pharmaceutical Ltd(للمسـ  dم، كوتا كفاءهتام يف مرح ن

يع  تحضار وا úيص و تا إىل اتفاقات الرت نغالديش، مث ا يات العامd يف  تعددة ا رشاكت ا تقين مع ا تعاون ا با سـ ت ب سـ مل ل لل خن تف لل جل
تعاقد من أجل  رشكة . تمنية كفاءهتام بقدر أكربل ند وعزت جناح ا ياهتا خربة من ا بت رشكة سكوير يف بدا�ت  لوقد ا ل هت معل س ك

ية تعددة ا رشاكت ا يص األوية مع ا سـإىل اتفاقات الرت مل جلنل ل ية لألدوية لعام . خ ياسة الو يذ ا نوبعد  طسـ ل  اليت وضعت 1982تنف
ية يف جمال اإل تعددة ا رشاكت ا سـيودا عىل ا جلنمل ل ميكو يف طرح أسامءها ق بيكسـتاج احمليل للعقاقري، رشعت لك من سكوير و ن

سة تجارية ا يا تحضار . جلنل تقدمة من أجل صقل قدراهتام عىل ا ب�ان ا ساب خربة رشاكت من ا تان ا رش سـوواصلت ا مل ل ت كك ل
ب�ان تحضار مراعاة ملعايري ا يالت واملامرسات املربطة ال لعقاقري جديدة وúرتقاء  سـ ت ًه هالتس ية ولوج أسوا تقدمة  ق ا بغ . مل

يا2010 ويف ú يه نغالديش خطا إىل جملس تربس حددت  ت، قدمت حكومة  حب ف تقين ي تعاون ا لجات ذات األولوية  لل

                                                
14 pdf.Studies_Case_Production_Local/publications/phi/int.who.www://http  
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يذ اتفاق تربسواملايل ي من أجل  بارية، . تنف يص اإل تجة مبوجب الرتا ية ا يدال تحرضات ا تصدير ا تعلق   õجوف خ ن ن لص سـ ب ملي أشار مل
باري يف قانوهنا الوطين ليك يRىش مع الربوتوكول املعدل التفاق  إىل تعديل حلاخلطاب املذكور يص اإل جمك من أحاكم الرت خ

سمرب 5يتربس املؤرخ يف   .2005ي د

يا  " 3"  مبكولو

ياكس  .49 نو كميرشكة  مية ) .Tecnoquímicas S.A(تيك يث  سوق الكولوميب من  يدالين يف ا ترب  قيه أكرب  ح ل ص خم
يعات ست . ملبا ية1934عام سوقد أ ناية ا تجات ا شخص ورشعت يف توزيع املواد اخلام واألدوية و لع لن نات . م مخلسيويف ا

يا  نولو ساب  ها ا يات، مما أ8ح  تعددة ا ية ا يدال رشاكت ا ها للعدد من ا ياكس ³ة مرخصا  نو بحت  جأ تك ل ل تيك سـ مل ن لص مي كص ل جلنت ك
رشاكت تz ا ية  لودراية  ل ي. معل نو نات، فقدت رشكة  ميويف ا كي تيك تربات لتسع يل  بب العوملة ور يص &مة  خماكس ترا ح س بخ

ية كربى جلنسـتعددة ا تجارية اخلاصة هبا . م ت>ر يف عالمهتا ا úتا³ا و نويع خط إ ية مشلت  رشكة اسرتا لووضعت ا ن ت سيج ت ل
سة وز�دة الصادرات تحرضاهتا ا يوتعزيز  جلنسـ رشكة منوا بقدر . م توسـمي، حققت ا ساب وا ú ية لومن خالل اسرتا لك ت منو تيج

يا سوق يف كولو با  .مل

يا يف  .50 تطوير دا بحث وا ترب ا شئ  خل وأ ل ل خم تطوير . 1995ن بحث وا تخدمة .مع ا ية للمعلومات ا لواملصادر الر ل سـ ملسـ ئي
تحرضي امل" 1"يه  ية لاكو�ت مسـاملعلومات الواردة من  نيدال يا�ت املدفوعة؛ " 2"؛ نشطةلاص ومعلومات " 3"لبوقواعد ا

رشكة . الرباءات يا وناء عىل معاهدة لوأودعت ا ببات للرباءة و ن شأن الرباءاتططل تعاون  با تاكرها ا.اخيلل شأن ا ب  وقدمت . ب
بحث يا إىل اجلامعات ومراكز ا لأيضا دعام ما ياسويه مرتكزة ع. ل شأن سـىل  رشكة  بات ا شـراكتل ية  Rجú ية سؤو للا ع ل ، إال مل

سات وتدريب نارص من تz املؤ يف  ها أوفر فõ خيص تو سأن  ع ظ تقينحظ تعاون ا توىل ا ل موظفهيا فهيا ويه  ل وحىت إن اكن . ت
تع مبزا�  رشكة  يا، فا سة يف كولو تحرضات ا نافس مع ³ات فاعd دوية أخرى يف سوق ا تد ا متل أن  متمن ا ب ي سـ ل ت تشـ ل م جلن مل ل ي حمل

يني وا سـهتلكني ا ياجات ا هم ا ها وقدرهتا عىل  توزيع الواسعة اليت  بكة ا ثل  ية  حمللنا مل ت ل شـ سـ حت ف متلك م هاف معيف  واكنت . لتك
ية ا.وية الكربى  يدال رشاكت ا سوق الصغرية ألمرياك الوسطى أفضل أفق عىل املدى القصري ألن اهRم ا ترب ا رشكة  لا ن لص ل لتع ل

هل من  توسع يف تz األسواق أ ثقايف من شأنه أن جيعل ا شابه ا برية وا ثل اهR&ا ألسواق ا يس  ستل األسواق  لك م لل ل ت لب
 .غريها

ية يف وقد عززت  .51 يدال تحرضات ا نحامية براءات ا لص نات، أوال مبوجب القرار منطقة اإلنديزملسـ نذ ا لتسعي   311م
نظمة الصحة 1991 لعام ناء ما هو مدرج يف قامئة  ية  يدال تجات ا نح الرباءة  بدأ،  يث ا م اÄي أجاز، من  ث م تح ن لص ن سـمل للم

ية يف نومفرب  ية لألدوية األسا سـالعا يا، مبوجب ال. 1991مل يدالين 2000 لعام 486قرار نو� تج  ص اÄي جعل من أي  من
ية خالل . موضوعا مؤهال للحامية لرباءة تعددة ا رشاكت ا يل ا نع إغالق املصانع ور يا  سـلكن هذا مل يكن اك مل جلنمل ل ح ف

نات وما بعد بدو أن . لتسعيا ت>رات األأيوأشارت دراسة احلا3 إىل أنه  ú جمه العوامل اليت أدت إىل تراجع نبية اكنت عدم س
يd وز�دة معايري  تاج يف أماكن  يات إىل تركزي اإل تعددة ا رشاكت ا سائد يف ا يايس وúجتاه ا نف ا قلاألمان وا ن سـ مل ل سـ نلع جلل ل

يف أعىل تيض تاك يد اليت  تحضار احمليل ا ú لممارسة جل  .تقسـ

يويا "4" بإ  ث

يس علهيا أي .52  �Ä ،ية تجارة العا نظمة ا ست عضوا يف  يويا  لإ ملم ل ي ب ثال التفاق تربسلث ي الزتام ال لكن الرباءات . مت
ية ملدة  يدال تجات ا نتاحة  لص للمن نوات من امحلاية15م نة مع إماكية إضافة مخس  سـ  ن لكن دراسة احلا3 أوردت أن العدد . سـ

تدن جدا نافذة  ماإلجاميل للرباءات ا يوية . ل ية اإل رشكة ا شورة حا3 ا بوقد ذكرت ا.راسة ا ث ي نن لص ل يا(مل . اخلاصة احملدودة) يقأفر
ته عام  شرتك أ رشوع  رشكة  سـوهذه ا سم م سوالت 2001ل يع ا تان ويه تعمل حرصا يف  تان  يوية ورش ب رشكة إ ن ن ك ب لكث تص يي ص

تخد&ا  ية اليت  هزيات اآل تجان املعدات وا تان  تان ا رش ها، واكنت ا بة الفارغة وسو ية ا هال سـا ل ت ن ت تلصل تجي ن ي يك يق م لل رشكة لصل لا
يوية  ية اإل با ث ني تلص تاج امهوسا ية واخلربة يف جمال إ لا .راية ا ن ية لاكبسوالت لعمل ها دوياصلبةلامهال ل الفارغة وسو وسامه . يقت
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رشكة يات ا يا وإدارة  تج  سويق ا يويب يف  رشيك اإل لا معلل حمل ن ت بعون يف . ملث بة الفارغة من ةاملائسـو ية ا هال سوالت ا لصلا مب ل  لك
يوية ية اإل يدال رشاكت ا تاعهتا ا تجة ا با ث ن لص ب لن ية األخرىمل ب�ان األفر ية أساسا حنو ا ية ا يق وصدرت  لبق نافس . لمك رشكة تتو لا

يوية  ية اإل با ث ني نعي لص بار  نطقة مع  يدة يف ا مصبصفة  ك مل بة الفارغةج ية ا هال سوالت ا لصلا مب ل ند والصني يف ظل لك له يف ا
dسافات طوي نوع عىل مدى  تازة من هذا ا سوالت  تلكفة نقل  سـيب  مúرتفاع ا ل مم ب ل كن بذل ³دا . ل يويا  ئت حكومة إ توما  ب ث فت
يدالين نيب يف القطاع ا ت>ر األ ú تقطب ية،  لصثا، من ب úسرتا سـ يج جي س ت ت لث  .ح

يا "5"  نيسـإندو

يار عىل رشكة  .53 ú يا وقع تومن إندو خسـ تاد) PT Eisai Indonesia) PTEIني . نك.راسة احلا3 اليت أجنزها األو
ية يدال تجات ا نوا لص تحضار ملن ú يد دراسة احلا3 . ن يه موضوع مؤهل للرباءة مبوجب قانون الرباءات اإلندوييسسـوطرق تفو

تطوير بصفة عامة إىل حامية الرباءات  بحث وا ية القامئة عىل ا يدال رشاكت ا سعى ا يقة،  لبأنه رمغ عدم وجود أرقام د ل ن لص لت ق
نة لألسواق  بب القدرات الاك يا  ية اجلديدة يف إندو يا ميا�ت ا س بللك سـ ئ نيمي ية الكربىلك رشكة فرع PTEIورشكة . خلا.ا ل 

EISAI Co. Ltd) Eisai(تطوير بحث وا همة القامئة عىل ا ية ا يا ية ا يدال رشاكت ا ل، ويه إحدى ا ل ن ل ن مللص وقد نقلت . ل
رشكة األم  يا من ا نولو لا جل ها Eisaiتك بات اسرتشادية وتدريب PTEIع إىل فر يع اجلوانب، مبا يف ذ� رش  تي يف  كمج ن

تني الفرع واألماملوظفني  رش تظم بني ا تواصل ا كوا ن لل رشكة رمغ أن ا.راسة . مل يا داخل ا نولو تفاظ  لوبذلت ³ود لال جل تك ح
ها Eisaiذكرت أن  شأت فروعا  ية األخرى اليت أ يا رشاكت ا ية، بل أيضا ا ناعة ا ل مل تكن وحدها، من ساعد يف منو ا ن ن ل حملل للص

رش يا، من خالل تدفق املوارد ا لبيف إندو سـي يص من املا�ن تني الفرع واألم أن . خية املاهرة والرت رش ترب موظفو ا كوا لع
يون املغرتبون يعملون يف رشكة  يا نجاح ومل يعد املوظفون ا يا أجنزت متاما  نولو نرشوعات نقل ا ل ب ج لتك تج رشكة . PTEIم تنو

PTEI رشكة ها  تجات  برية من ا ل مجموعة  معظم ن تصدير ومو³ة إىل úسـهتالك احمليلEISAIملك تجات خارجة . ل وا ملنومعظم ا
تج أيضا ية لرباءة  تحرضات ا تنعن نطاق امحلاية لرباءة رمغ أن عددا ا حملم يل الوارد يف دراسة احلا3، .  ملسـ تح سب ا لو ل ح

من سوق وقدرته عىل ا بب جحم ا يا أساسا  شاء فرع يف إندو يات تقرر إ تعددة ا ية ا يدال رشاكت ا لبدو أن ا ل سـ ن سـ مل ن لص بسي يل نن و جل
 .أكرث

 األردن "6"

يا .54 رشق األوسط وشامل أفر تازة يف ا ية ا يدال تجات ا يا  ية يف األردن موردا ر رشاكت ا بحت ا يقأ ل ململ ن لص ن سـ حملل للمص . ئي
ية  ية األرد يدال تحرضات ا نوقد عرضت ا.راسة حا3 رشكة ا ن لص برية من  )Co. PLC JPM(ملسـ تجت مجموعة  كاليت أ ن

سة بأسامء جتارية  تحرضات ا يا جلنسـ رشكةمل توى العايل . لخاصة  برية من ا تفادة  رشكة ا تفادت هذه ا سـوا ك سـ ملسـ لتعلمي يف لل
سوق . األردن تازة وتزويد ا تجات  يات وطرح  نولو يعاب ا ها بإرساء أساس تقين ì قدرة عىل ا لوهذا مسح  مم ن مس جل تك ت ل

ية وسوق الصادرات سلع ا2009وعام . خلا.ا ية من ا يدال تحرضات ا بة ا ل بلغت  ن لص سـ ملسـ ية املصدرة ن ندما %. 8,2نألرد عو
ية عام  تجارة العا نظمة ا ملانضم األردن إىل  ل ية2000م يدال تجات ا ن، اتفق عىل إ8حة الرباءات  لص تجارة . للمن نايئ  للوأبرم اتفاق  ث

ية يف  تحدة األمر يكاحلرة مع الوال�ت ا تعلقة حب2001مل يه عدد من األحاكم ا مل حدد  ية الفكريةف .راسة وأشارت ا. مللكقوق ا
تجارة  نايئ  يا�ت املامرسات احلرصية اليت أدرجت مبوجب اتفاق  شلكهتم مع  يني تطرقوا إىل  يدال تحرضين ا للإىل أن ا ث ب م ن لص ملسـ

ية تحدة األمر يكاحلرة املربم بني األردن والوال�ت ا تجارة اÄي . مل ياسة ا لز�دة عىل ذ�، أشارت ا.راسة إىل تقرير مراجعة  سـ
ته األردن إىل  ية عام مقد تجارة العا ملنظمة ا ل يد بأن 2008م ب� % 7يف واÄي  تجة يف ا ية ا يدال تحرضات ا يع ا لمن  ن ن لص سـ ملمج مل

يص تجت مبوجب تر ية لرباءات أ تجات  خيه  ن محم ية . من ها ا.ا ية املذكورة وفرو رشكة األرد هرت ا.راسة أيضا أن ا خلوأ عن لظ
بات الرباءة لالخرتاعات ا نسعت هبمة إىل إيداع  ملطل رشكة ّ تطوير داخل ا بحث وا لثقة عن ا ل ل ًتركزيا  مؤخرا لوأوته إدارهتاب

ي  ً.اتيجاسرتا



SCP/18/8 

14 

 

ند  "7"  يل8

تاج احمليل للقاحات األنفلونزا .55 رشوع خيص اإل تعلق  ند  ننت ا.راسة حا3 أخرى من 8 ت يل ية . مبتضم يدال نظمة ا نا لص مل
يدالين احلكويم  ترب ا ند يه مزجي من ا تا ية  لصاحلكو � يل ل شأ (م يدالين للحد من úعRد عىل 1942عام ملنا نع  ص ويعمل  مص

ية تاج أدوية للطوارئ الو توردة وإ ناألدوية ا ن طسـ سؤو3 عن رشاء ) مل ية للحكومة ملوإدارة اإليداع الطيب ا تجات ا با لطن مل
ندية  تا يلا شأ(ل ية عام ). 1901 عام ةملنا ية احلكو يدال نظمة ا رشوع لقاح األنفلونزا  موبدأ  ن لص للم يون دوالر 1,9نح مب 2007م مل 

ية ألغراض  نظمة الصحة العا ملأمرييك من  يةوضع مرافقم ية والو تاج لقاحات لألنفلونزا املو ئ رائدة إل مس رشوع . ن بل هذا ا ملو ق
تاج حميل للقاح األنفلونزا يل . نمل يكن أي إ ية  نظمة الصحة العا ته  شاري اÄي قد úتقين و هوقد ساعد ا.مع ا مل ت سل لتس م م

ن ساب  تكا تحد�تكت سائل وا تصدي للعديد من ا تاج لقاح األنفلونزا عىل ا يا إ لولو مل ل ن يا من أجل تطوير . ج نولو جواكن نقل ا لتك
تازة للقاح األنفلونزا يا  نولو تأمني احلصول ا.امئ عىل  ترب الطريق األجنع  تاجه  مملقاح األنفلونزا وإ ل يع جن بارات . تك ú عتومن

تعامل  ياق هو ا ية يف هذا ا لالر سـ لسـ تعلقة حبئي سائل ا ملمع ا ية الفكريةمل  .مللكقوق ا

تاج لقاحات .56 ية من أجل إ تطوير فõ خيص تطوير ذرية فريو بحث وا رشوع  نوبدأت املرحd األوىل من ا سـ ل ل وقدم . مل
هوندي للقاحات بدمع من  هد ا يا اÄي وضعه ا نولو ية وتوىل الرب�مج ا.ويل  ساعدة ا شار اخلارi ا ما ل ملع ج لتك ن مل للت تق لس نظمة مل

تاج تعلقة بطرق اإل ية ا ية ا ية نقل ا.راية ا نالصحة العا مل ن لعمل ية يف . لتقمل ية احلكو يدال نظمة ا ية، رشعت ا ثا مويف املرحd ا ن لص مل ن ل
ية اخلاصة بوء األنفلونزا . لقاح األنفلونزا احلي املوّهن تقدم احملرز يف خطة العمل العا شأن ا ية  نظمة الصحة العا ملويف تقرير  ل ب مل م

تحرضي لز رشوع لقاح األنفلونزا يمكن يف إجياد رشاكء من  مسـ�دة الزتويد للقاحات، حتدثت عن حاجز رييس يف  م ئ
يا نولو نقل ا جاللقاحات  لتك  .ل

تحديد  .57 ية اخلاصة بوء األنفلونزا  سحا ألمناط الرباءات مبوجب إطار خطة العمل العا ية  نظمة الصحة العا لوأجرت  مل م مل م
تقين والقانوين أكرث املقارت جدوى  نظور ا لتطوير اللقاح من ا مل ية الفكرية(ل تحضار ). مللكا يا ا نولو سـوتوصلت إىل أن  ج تك

 dثة املدخ نات احلد تعلقة  يض اكن موجودا لفرتة طويd، رمغ أن عددا من الرباءات ا يلقاحات معطd قامئة عىل ا س مل يب تح لل
بة اكنت معروفة تحضار والرت ú يعىل طريقة تاج اللقاحات وخلصت إ. كسـ بريا إل نىل أن الرباءات لن تضع، عىل األرحج، عائقا  ك

نة . بواسطة تz الطريقة املعروفة جدا يغراد املو ية  يا لقاح األنفلونزا احلي املوّهن واÄرية الفريو نولو بحت  ّهوقد أ ي سـ نص ج لتك
ية مع رشكة نو نظمة الصحة العا شأنه  يص اÄي تفاوضت  بنة بفضل اتفاق الرت مل مب خ  Nobilon(ليلون ا.وية ممك

International BV ( يصا غري حرصي ليك تطور لقاح . 2008عام ية تر نظمة الصحة العا رشكة  نحت هذه ا خو م ملم ل
يعه تخدمه و تحرضه و يض ا.جاج املضغي وسج� و تحرض من  تباألنفلونزا احلي املوّهن ا سـ سـ ت ب تسـ ت هد . مل ملعومسحت أيضا 

يا بزتويد  ية يف رو تجر سـاألدوية ا ي يين معاد من لقاح األنفلونزا احلي املوّهنبل يل  ية  جنظمة الصحة العا شك بتم وقد مسح . مل
نظمة الصحة  ية العاملني يف إطار  نا ب�ان ا تحرضي اللقاحات يف ا باطن  يص من ا نح تر ية  منظمة الصحة العا م لخ ل سـ ل مب مل ململ

ية ية اخلاصة بوء األنفلونزا/ملالعا تحرض. ملخطة العمل العا تحضار لقاحات األنفلونزا ملسـوهؤالء ا يعون ا سـون  سيسـتط
ية نا ب�ان ا ها بال إ8وة إىل القطاع العام يف ا موتوز ليع  .ل

يةوأشارت  .58 ملنظمة الصحة العا تحرضون اÄين م رشاكء ا رشوع لقاح األنفلونزا هو ا ملسـ إىل أن وجود عائق رييس يف  ل م ئ
تحضار يف هذا اwال و ية اخلاصة ال سـنقلون ا.راية ا لعمل يةيس ويف دراسة احلا3، أشري إىل أنه . لتنظمياملعلومات يف امللفات ا

نفاذ إىل امللفات ا تحضاره وا ية ال تاج لقاح األنفلونزا وا.راية ا لتنظإ ل سـ لعمل . قضا� الرباءاتميية قد يفيض إىل حتد�ت أمه من ن
شرتكة بني  بادرة  موجاء احلديث أيضا عن  ية م ية احلكو يدال نظمة ا ما ن لص تور وسانويفمل تريم إىل ) Sanofi Pasteur(سـ 

نجز لاكمل، ويعزى ذ� جزيا إىل عدم الوضوح  ية مل  يا وا.راية ا نولو يا بواسطة نقل ا ئتعزيز تطوير اللقاحات دا ت لعمل جخل لتك
ية واألولو�ت اخلاصة  نولو ياجات ا ú جيف لتك يةتح ية احلكو يدال منظمة ا ن لص  .مل
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ندا "8"  غأو

ب�ان ا  .59 ندا من ا لأو ثين غ ية، إال أن قانوهنا اخلاص لرباءات ال  تجارة العا نظمة ا تألقل منوا األعضاء يف  يسـم مل ل
يع املؤهd للرباءة ية من املوا يدال ضúخرتاعات ا ن ية وطرق . لص يدال تحرضات ا بارة أخرى، جيوز للك من ا نو لص سـ ملبع

رش يع ا تويف  ندا، رشيطة أن  تحضارها أن حتصل عىل الرباءة يف أو لا مج سـ غ وعرضت . وط املفروضة مبوجب القانونتسـ
يدة  ية ا يا تحرضات ا شورة حا3 رشكة ا جلا.راسة ا ئ مي سـ لكن مل وهذه ). Quality Chemicals Industries Limited(مل

بال  سة  تحرضات ا ندية  رشكة ا شرتك بني ا رشوع  بارة عن  رشكة  سيا ي سـ ه م نع ل ل م جلل ية، ) Cipla(للم ندية ا رشكة األو حمللوا غ ل
تحرضات توردةملسـرشكة ا يا للعقاقري ا يدة، اليت اكنت موزعا  ية ا يا سـ ا حمل جل ئ ملمي شرتك يف . لك رشوع ا ملوقد بدأ هذا ا  2007مل

تج وتورد عقاقري  ندية املذكورة  رشكة األو تنواكنت ا غ رشيلل ناعة ا لبفريوس نقص ا ندا  واملالر�يدزألا/مل غ لألسواق يف أو
ب�ان اwاورة ت. لوا ندا حوافز ا سوقدمت حكومة أو ية غ ناء املصانع وإقامة ا ية  ثل األرايض اwا بال،   ن>رية إىل رشكة  م بي ب ن لس ل

يني شطهتم يف جمال تدريب املوظفني ا بال عىل أ يني من رشكة  يدال ية لاكمل جما� وماكفأة اخلرباء ا حمللا ن س ن لص يت وز�دة . لتح
نع رشاء من ا بال عىل ا ندية مع رشكة  ملصعىل ذ�، اتفقت احلكومة األو س لغ باال األدوية املضادة للفريوسات ي مك اجلديد يف 

هقرية مبا قدره  نوات30لقا بع  نة ملدة  يون دوالر أمرييك يف ا سـ  سـ سـ ية . لمل نولو هزيات ا بال بدورها ا جوقدمت رشكة  تك تج لي ل س
ها بة اجلودة وا نع، وشمل ذ� مرا يري ا تعلقة  ية ا ية ا يع ا.راية ا ملاملطلوبة لإلتاج و ق ي ملص سـ مل ن لعمل مج تن يةبلضم . لتنظميرات ا

يني وعن  تاج والعاملني ا نع اإل يل  متويل  سؤو3 عن توفري رأس املال  يدة  ية ا يا تحرضات ا حمللورشكة ا ن مص شغ م جل ئ مي تسـ لمل لك
سويق ية وا تاإلدارة úسرتا ليج  .ت

ية منشور يدال تحرضات ا ن úحتاد ا.ويل للمصانع والرابطات يف جمال ا لص نولو"ملسـ جنقل ا سني نمقاربة تعاوي: ايلتك لتحة 
ية  "ملالصحة العا

ية أصدر  .60 يدال تحرضات ا نúحتاد ا.ويل للمصانع والرابطات يف جمال ا لص نوانه ملسـ شورا  ع  يا"من نولو جنقل ا مقاربة : لتك
ية سني الصحة العا ملتعاوية  تح ية املدير العام لالحتاد. 2011 عام 15"لن تا ú حوجاء يف اللكمة  :فت

هد عوملة مزتايدة، يعد " ب�ان سواء أاكنت من يشيف عامل  يع ا يا  بارا أسا يا ا نولو نقل ا لالوعد  مجل سـ ت عب ج لتك
تعددة األطراف، مبا فهيا األمم  نظامت ا توسط أو العايل والعديد من ا نخفض أو ا ب�ان ذات ا.خل ا ملا مل مل مل ل

من ئة الظروف الالزمة  ها دور يف  بو  ية والو تجارة العا نظمة ا نك ا.ويل و تحدة وا للا ي ي مل ل ب هتمل لل و العاملي واحلد من م
بة إىل . الفقر يةلنسـو ملنظمة الصحة العا ياسات الصحة العامة بصفة أمع، فإن م سـ ومجموعة القامئني عىل وضع 

ية قصوى ألنه خيص األدوية واللقاحات يا ì أ نولو مهنقل ا ج ية إثراء . لتك شات و نا سامهة يف هذه ا بغو ق مل للم
شور  نا يف هذا ا نقاش ملعلومات،  نا مجع يا 50أكرث من ملل نولو ثاال عىل حاالت نقل ا ج  تك ية لالم نيدال ص

ناحجة  ." لا

بقني  .61 يادة القانون رشطني  يايس و تقرار ا ú تربون مثرين  يع ا شور úحتاد املذكور إىل أن  سـوأشار  سـ سـ سـ يع مج من ل ملست م
ية يدال يات ا نولو ننقل ا لص جل سعى. لتك ية اليت  تا ية ال>ية ا شور العوامل األسا توحدد ا ل ل ن سـ ية القامئة ملن يدال ن إلهيا ارشاكت ا لص ل
ية  ب�ان ا بحث يف ا ملتلقعىل ا ل باللل يا  تقنولو ج سـتك  :مل

يث احلجم وإماكية ولو³ا - نسوق واعدة من   ،ح
شفافةو - يدة وا يايس واإلدارة ا تقرار ا úل جل سـ  ،لسـ
بةو - نا سـأسواق رؤوس األموال ا  ،مل
ية الفكو - تاكر مع وجود حامية  ية لال للملكئة مرا بي ع  ،ونفاذ هذه امحلاية عىل حنو سلمي ريةب
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نفاذ املالمئ إىل املعلوماتو -  ،لا
يةو -  ،لتنظميمراعاة املعايري ا
 ،وجود عاملني &رةو -
تصاديةو - ú ية قالRيش مع األولو�ت اإلمنا  . ئ

ثd امللموسة عىل نقل املعارف من أعضاء úحتاد املذكور، ومشل ذ شور عددا من األ موقد ذكر ا نقل طريقة " 1"� ملن
ية،  تحضار وا.راية ا úلعمل تعاون العلمي وتقامس املعارف، " 2"سـ  .وتكوين الكفاءات" 3"لوا

 ]ثهناية الويقة[

 


