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 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

لنظام الرباءات مستخدمة لدعم جهود البحث والتطوير، مما يتضمن  ملخص لدراسة عن بدائل
آليات كلٍ من الدفع والسحب، مع تركيز خاص على جوائز تشجيع االبتكار ومناذج تطوير املصدر 

 املفتوح

مانة  بتلكيف من الأ

د البحث " دلراسة عن بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجو 0حيتوي مرفقا هذه الوثيقة عىل ملخٍص " .0
والتطوير، مما يتضمن آ ليات لٍك من ادلفع والسحب، مع تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر 

بناء  –املفتوح، واليت آأجريت يف س ياق املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  "حتدايت مشرتكة 
نرتانش يوانل ابلعامصة CDIP/6/4 Revاحللول") يكولويج اإ عداد الس يد جميس اباكرد لف املدير مبؤسسة نودلج اإ (، من اإ

عداد ادلكتور دومينيك فوراي ابللكية الاحتادية التقنية 4الأمريكية واش نطن، و" " اس تعراض آأقران لدلراسة آ نفة اذلكر من اإ
 املتعددة مبدينة لوزان السويرسية.

ن اللجنة .4 منية اإ  وامللكية الفكرية املعنية ابلت
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفقي هذه الوثيقة.

 [ان]ييل ذكل املرفق

 

مالحظة: متثل ال راء املعرب عهنا يف هذه ادلراسة آ راء املؤلف ول تعكس ابلرضورة آ راء آأمانة الويبو ول آأٍي من ادلول 
 الأعضاء يف املنظمة.
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 املرفق الأول

بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير، مما يتضمن آ ليات لٍك من ادلفع والسحب، مع 
 تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح

نرتان يكولويج اإ عداد الس يد جميس ابكرد لف املدير مبؤسسة نودلج اإ  ش يوانل ابلعامصة الأمريكية واش نطندراسة من اإ

 ملخص تنفيذي

ميثل منح احلقوق الاس تئثارية لس تخدام الاخرتاعات احملمية برباءات واحدًا من عدة آ ليات هممة للتحفزي عىل  .0
الاستامثر يف التكنولوجيات الابتاكرية. وتتناول هذه الورقة عدة بدائل عن منح احتاكرات براءات مهنا المتويل احلكويم 

نشاء اح  صدار تلكيفات بمتويل الأحباث بناًء عىل نس بة من املبارش للأحباث والس ياسات الرضيبية واإ تاكرات بدون براءات واإ
 مبيعات املنتجات وجوائز تشجيع الابتاكر.   

 .  منافع، كام آأن لها تاكليف وقيوديف الابتاكر  وادلمع والتشجيع عىل استامثرات الغريمتويل ال وللٍك من آ ليات  .4

القرار بشلك غري مركزي وبنظام ماكفآ ت من شآأنه تعبئة املوارد بشلك دينامييك من ويتسم نظام الرباءات مبزية اختاذ  .3
املس تخدمني املنتفعني ابلخرتاع مبارشة والكشف عن الاخرتاعات. وآأما فاتورة تاكليف نظام الرباءات فتتضمن ارتفاع آأسعار 

نفاذها. كام املنتجات ووضع عوائق قانونية يف طريق اس تخدام الاخرتاعات ابلتبعية والت اكليف املعتربة املقرتنة بتقيمي الرباءات واإ
ىل بعض آأنشطة البحث والتطوير، مبا يف ذكل ما اكن لتطوير منتجات ليس لها من  آأن قمية نظام الرباءات حمدودة ابلنس بة اإ

ل النذر اليسري، والبحث والتطوير السابق عىل التسويق، ونتاجئ الأحباث اليت ل مي عامل الاحتاكر احلظ التسويقي اإ كن اإ
ل سوقًا لبعض آأوجه  والانتفاع النقدي فهيا بنجاح، وخاصًة مرشوعات التطوير اليت تنطوي عىل خماطرة، وما ذكل لكه اإ

 حمدودية نظام الرباءات املعلومة عىل نطاق واسع. 

تع واضعو الس ياسات وعىل نفس املنوال، ينطوي لٌك من بدائل نظام الرباءات عىل مزااي وعىل تاكليف وقيود. ويمت  .2
حالًل لنظام الرباءات آأو تمكياًل هل.  ما اإ حبرية اس تخدام مجموعة متنوعة من آ ليات تشجيع الابتاكر لتحقيق آأهداف معينة، اإ

جراء حتليالت اقتصادية لتاكليف خمتلف ال ليات ومنافعها ومالءمهتا لتحقيق آأهداف حمددة للك س ياق يف  وحري ابملعنيني اإ
 ر. كام ميكن آأن يكون توظيف آ ليات متعددة معًا مفيدًا للتغلب عىل آأوجه القصور البارزة يف آ لية معينة.ميدان الابتاك

وكام هو شآأن نظام الرباءات، فاإن لل ليات الأخرى دلمع الابتاكر جوانب متعلقة ابلتجارة وآأنظمة تنظميية عاملية انش ئة  .5
 آأو حممتةل.  

مي لكهنا حظيت مؤخرًا ابهامتم طائفة جديدة ابعتبارها ممكةل لحتاكرات ول لية جوائز تشجيع الابتاكر اترخي قد .6
املنتجات املْنفذة برباءات آأو بديةل عهنا. وتندرج مضن هذه ال لية مسابقات الأنظمة اخلاصة ذات اجلوائز املمنوحة مرة واحدة 

لتنافس بشلك آأكرث مبارشة مع احتاكرات بقواعد خمصصة، ومقرتحات آأكرث طموحًا بوضع آأنظمة جلوائز الابتاكر من شآأهنا ا
الرباءات لتشجيع الاستامثرات اخلاصة يف البحث والتطوير، آأو آأنظمة مِلنح آأو عقود حبثية. وجتري هذه الورقة مقارنة بني 

اليت  المنطيةجوائز تشجيع الابتاكر وبني احتاكرات الرباءات، وبيهنا وبني املنح آأو العقود البحثية، يف سلسةل من الامنذج 
 بعيهنا.  توحض العوامل ادلافعة حنو توظيف آ ليات 

وختتمت الورقة بتحليل ملقرتحات متنافسة للتشجيع عىل ابتاكر عقاقري مضادات حيوية جديدة، وهو جمال برزت فيه  .7
خفاقات سوقية معتربة.  اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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الثايناملرفق   
 

اس تعراض لدلراسة )واو(:  جميس ابكرد لف، "بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير، 
ير املصدر مما يتضمن آ ليات لٍك من ادلفع والسحب، مع تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطو 

 املفتوح

 آأجرى الاس تعراض:  الأس تاذ دومينيك فوراي، اللكية الاحتادية التقنية املتعددة مبدينة لوزان السويرسية

 الهيلكية

بداع والاخرتاع والابتاكر. والبدائل  وضعت ادلراسة مسحًا وتصنيفًا ملاكفآ ت تشجيع الابتاكر وآأوجه امحلاية املتاحة لالإ
 الأربعة املطروحة واملقيَّمة يه:

 املنح والعقود البحثية؛ 

 الس ياسات الرضيبية؛ 

 آ ليات بدون براءات تعمتد عىل الاحتاكرات والأسعار املرتفعة؛ 

 .اجلوائز 

حيث يطرح املرفق آألف مقارانت بني املنح واجلوائز والرباءات، ويقدم  ولدلراسة ثالثة مرفقات تقدم جوانب تمكيلية مفيدة،
املرفق ابء عددًا من مناذج جوائز تشجيع الابتاكر، بيامن يطرح املرفق جمي هنجًا لتحفزي الابتاكر يف حقل عقاقري املضادات 

 احليوية اجلديدة.

وقد وجدت الهيلكية واحضة ومتسقة. وقد يكون من املفيد وضع مقدمة آأقوى، خاصة لتوضيح املعايري املس تخدمة للمقارنة 
ن ادلراسة ختلو من آأي بيان مهنجي لهذه املعايري )انظر بني البدائل، حيث   (. اليت مل تشملها ادلراسة" العنارص" آأدانهاإ

هنا من  ىل ذكل،  بل اإ ويتضمن املرفق آألف مواضيع ابلغة الأمهية مثل املقارنة بني اجلوائز والرباءات وتصممي اجلوائز وما اإ
ىل صلب منطق ادلراسة مبا جيعل من الصعب فهم سبب  وضع هذه املواضيع يف مرفق بدًل من طرهحا يف الأمهية ابلنس بة اإ

 املنت.

ورمبا يكون املرفق ابء آأطول مما اكن ينبغي، حيث يكتظ بعدد مبالغ فيه من مناذج اجلوائز، بيامن جيعل عدم جتانس احلالت 
كبديل عن الرباءات آأمرًا املطروحة )من حيث فرتاهتا الزمنية والقطاعات املتعلقة هبا( من تكوين صورة اكمةل عن قمية اجلوائز 

 صعبًا.

 وآأما املرفق جمي فال غبار عليه ابعتباره حاةل حمددة طبقت فهيا جل البدائل. 

وآأخريًا، فقد برشت املقدمة بتناول الابتاكر املفتوح لكن القارئ يعجز عن العثور عىل ذكل )يف قسم آأو مرفق مس تقل عىل 
 الأقل(.
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 لكية الفكريةاملساهامت الرئيس ية يف جمال حقوق امل 

 قارنةم رعاية الابتاكر تفوق عن غريها يفت مثل اجلوائز  آ ليةآأية الظروف اليت جتعل ن عهذه ادلراسة بشلك جيد  كشفت 
لرباءات من وهجة نظر اجامتعية.  فعىل سبيل املثال، متثل املقارنة بني المتيزي السعري الاكمل والمتيزي السعري الناقص اب

ىل اجلوائز مسامهًة ممتازة. مكحدد همم لقمية الرباءات نس بةً   اإ

ىل تعلق املساهامت الرئيس ية للورقة ابختيارات البدائل املتاحة لواضعي  نصاف ادلراسة آأن يشار اإ ويلزم من ابب اإ
 ة ذاهتا.يالس ياسات، ل حبقوق امللكية الفكر 

 ليت مل تشملها ادلراسةاالعنارص 

ىل آأحد العنارص املفتقدة يف ادلراسة، وهو ما تعلق بوض ىل حٍد س بقت الإشارة اإ ع مجموعة املعايري املس تخدمة )بشلك مضين اإ
ىل املعرفة ميثل آأحد هذه املعايري ومعه كذكل القدرة عىل  النفاذما( ملقارنة البدائل وتقيميها وتوضيح تكل املعايري. ول شك آأن  اإ

اتحة  ضفاء مزيٍد من الشفافي حوافزاإ ة عىل بعض املعايري الأخرى اكفية، وهذان املعياران مذكوران رصاحًة، غري آأنه ينبغي اإ
 لأن هذه املعايري ينبغي آأن تشلك يف لكيهتا جزءًا من آأي مقارنة وتقياميت وافية للبدائل. ومن ذكل:

القدرة عىل التآأثري يف اجتاه الاخرتاع والابتاكر آأيضًا، ل عىل معدل ذكل حفسب )تمكن هذه القدرة يف  الاجتاه:
ىل الس ياسات اليت تتصدى للتحدايت العظمى. اجلوائز دون الرباءات(. وهذا معيار  ابلغ الأمهية ابلنس بة اإ

ىل آأي مدى تعزز ال لية املنافسة آأو تدحضها؟ املنافسة:  اإ

ىل املنت ل جلزء واحد  :جادلمع الاكمل يف اكفة جوانب العملية بدءًا من الفكرة اإ ل تكون بعض ال ليات مفيدة وفعاةل اإ
ىل املنتج. ومن النادر للغاية آأن توجد آ لية توفر دعامً اكماًل خالل مراحل العملية  من العملية خالل انتقالها من الفكرة اإ

ىل املنتج.  اكفة، مما يوجب يف معظم احلالت توظيف آ ليات خمتلفة لالنتقال من الفكرة اإ

يثري عدم التناظر يف املعلومات واخلطر املعنوي يف حقل البحث مشالك جس مية تتعلق ابلرصد. ومن  :رصد التاكليف
 شآأن بعض ال ليات آأن تقللها، بيامن جتعلها آ ليات آأخرى ابهظة التلكفة. 

 للك آ لية مزااي وآأوجه قصور، ويكون من املفيد الإحاطة بذكل علامً.  التنفيذ:

نه  ،عنرصًا آ خر هنا مل تشملآأ وقد آأدركت من خالل قراءيت لدلراسة  غري آأن الأنفع هو  بني الأدوات، مانع من املقارنة لحيث اإ
 الأهداف الاسرتاتيجية. آأمثةل:  عضباملقارنة بني الأدوات مقرتنًة مبؤسسة معينة لها 

 نسانيًا للمرخص هل وبراءة ممنوحة لرشكة  ختتلف القمية الاجامتعية لرباءة ممنوحة جلامعة تفرض مبقتضاها ترخيصًا اإ
 آأدوية كربى؛

 الرباءات خاضعة للبيع والرشاء )م. كرمير(؛ 

  طار رشاكة لتطوير منتج اختالفًا ابلغًا )من حيث تعظمي النفاذ( عن براءة ممنوحة خيتلف اس تخدام براءة تنتج يف اإ
 لرشكة آأدوية.

الكيفية اليت ميكن للمؤسسات اس تخدام الرباءة )وال ليات الأخرى( هبا وفقًا لأهدافها احلقيقة عىل ومعىن ذكل آأن املدار يف 
ىل آأي مدى تنطوي آ ليٌة ما )مثل الرباءات(  الاسرتاتيجية ىل ذكل( واإ )من حيث الرحب )آأو عدم حتقيق الرحب( والنفاذ وما اإ
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تالفات جذرية. ورمبا تكون هذه قضية رئيس ية يف عامل متثل فيه عىل مرونة اكفية لستيعاب آأهدافًا اسرتاتيجية خمتلفة اخ 
كسابه القدرة عىل  لغاء النظام بل يف زايدة فاعليته، مبعىن اإ الرباءات آأداة س ياسات مركزية، مما يعين آأن املشلكة ل تمكن يف اإ

 الاس تجابة لأنواع خمتلفة من الأهداف تضعها آأنواع خمتلفة من املؤسسات.

، بيامن تمكن بشلك منعزلشدد عليه يف هذا املقام هو آأنه كثريًا ما جيرى التحليل الاقتصادي لإصدار الرباءات وما آأريد آأن آأ 
شاسع بني براءة ممنوحة لرشكة آأدوية كربى  الفرقففائدة مجة يف حتليل الرباءات مقرتنًة بآأنواع خمتلفة من املؤسسات.  

نسانية، وهذا مما جيب مراعاته يف التحليل.تس هتدف تعظمي الأرابح وبراءة ممنوحة جلامعة تس ىل فرض رشوط ترخيص اإ  عى اإ

ىل ورقة حبث نرشت مؤخرًا ) شارة مبارشة اإ  Murray et al., Researchوآأشري يف تعليقي الأخري بشآأن العنارص املفتقد اإ
Policy, 41, 2012  يطة ول آأداة سهةل (.  وهذه الورقة مثرية لالهامتم من حيث توضيحها آأن اجلوائز ليست آ لية بس

كام تبني هذه الورقة آأن هناك مجموعة يمي. لتشجيع الابتاكر، بل تنطوي عىل قضااي معقدة تتعلق ابلإدارة والتنس يق والتق 
متنوعة من ال اثر احملفزة، خالف اجلوائز، هتم املشاركني بنفس القدر )ادلعاية وجذب الانتباه واملصداقية وتكوين اجملمتعات(. 

 ن تؤخذ هذه النتاجئ يف احلس بان يف معلية املقارنة بني خمتلف آ ليات التحفزي.وينبغي آأ 

 توجهيات تتعلق حبقوق امللكية الفكرية لواضعي الس ياسات

آأعتقد آأن املرفق آألف باكمهل يقدم توجهيات كثرية مفيدة )آأعود فآأعرب عن عدم فهمي سبب وضع احلجج والأمثةل الواردة يف 
شاكًل ول ضعفًا، فالتوجهيات لواضعي الس ياسات تقع عىل  املرفق يف منت البحث(، ومع ذكل، رمغ آأين ل آأجد يف ذكل اإ

دارهتا.  املس توى الأعىل للخيارات بني البدائل ل عىل مس توى تصممي حقوق امللكية الفكرية واإ

 التقيمي اللكي/التوصيات

لقضااي غري املعروفة بشلك اكٍف لالقتصاديني وواضعي هذه دراسة مثرية لالهامتم تقدم معلومات مفيدة عن بعض املشالك وا
 الس ياسات وتبرصمه هبا. 

ىل بعض الإضافات اليت ميكن آأن  بقامئة العنارص املفتقدة.وترتبط التوصيات  شارات اإ ومتثل النقاط الثالث املذكورة آأعاله اإ
ن مضمون امللحق آألف آأمه من امللحق ابء آأن يوضع يف ملحق، بيامن  تكون مفيدة. وتتعلق توصية آأخرى ابلهيلكية: حيث اإ

 .قليةل فائدةطول مبالغ فيه ورمبا 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


