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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  11اإىل  15أأبريل 2016

ملخص عن مناذج عقود امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث املمولة من القطاع العام

من اإعداد توماس ل .بورويرت ،امللؤلف الرئييس ،ورئيس جملس اإدارة فال أأي يب اإي يو(  ،)val»IP e.Uواملدير السابق
ملكتب اس تغالل التكنولوجيا ،جامعة غراتس للتكنولوجيا ،فيينا ،ال منسا ،ودافيد جريوليتش ،مركز تكنولوجيا املسطحات
الإلكرتوك مييائية ( )CESTابحث ،فيرن نويش تات ،ال منسا ،وبيرت ج هاميرل ،جامعة فيينا للتكنولوجيا،الرئيس السابق ملكتب
نقل التكنولوجيا ،فيينا ،ال منسا.
 .1تتضمن هذه الوثيقة ملخصا عن مناذج عقود امللكية الفكرية للجامعات وملؤسسات البحث املموةل من القطاع العام،
و ُأعدت ادلراسة يف س ياق مرشوع بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا للملؤسسات الوطنية (الوثيقة .)CDIP/3/INF/2
و أأعد هذه الوثيقة توماس ل .بورويرت ،امللؤلف الرئييس ،ورئيس جملس اإدارة فال أأي يب اإي يو(  ،)val»IP e.Uواملدير
السابق ملكتب اس تغالل التكنولوجيا ،جامعة غراتس للتكنولوجيا ،فيينا ،المنسا ،ودافيد جريوليتش ،مركز تكنولوجيا
املسطحات الإلكرتوكمييائية ( )CESTابحث ،فيرن نويش تات ،المنسا ،وبيرت ج هاميرل ،جامعة فيينا للتكنولوجيا،الرئيس
1
السابق ملكتب نقل التكنولوجيا ،فيينا ،المنسا.

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف
هذه الوثيقة.

 1تعرب الآراء الواردة يف هذه الوثيقة عن أأراء امللؤلفني ،ول تعرب ابلرضورة عن أآراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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تعاون منظامت البحث املموةل من القطاع العام مع الرشاكت
موجز
نقل التكنولوجيا عىل حنو فعال وانجع من خالل البحث والتطوير التعاوين بني اجلامعات أأو املنظامت ا ألخرى اليت
ميولها القطاع العام والرشاكت جم ٍز ورضوري ،ولكنه ل خيلو من حتدايت .فكثريا ما يعوق اختالف الثقافات واملهامت،
وتضارب املصاحل ،واملتطلبات القانونية و اختالف املنظور حول قمية امللكية الفكرية ،التفاوض عىل رشوط التعاون .وتلؤدي
املدوانت الطوعية للمامرسات واملبادئ الإرشادية بشأأن ملكية حقوق امللكية الفكرية والاس تغالل فوق الوطين والوطين،
دورا هاما يف مواهجة التحدايت سالفة اذلكر من خالل توفري أأرضية مشرتكة ألحصاب املصلحة يف جمال البحث والتطوير
التعاوين.وفضال عن ذكل ،تقدم معظم املدوانت املنشورة توصيات ملواكبة التدابري ومهنا اإذاكء الوعي والتعلمي والتدريب،
وتقامس أأفضل املامرسات ،ووضع الس ياسات ،والإجراءات ،والتفاقات المنوذجية ،واخلدمات بشأأن حقوق امللكية الفكرية
والإدارة التعاونية يف منظامت البحث اليت ميولها القطاع العام.
وتدمع املفوضية ا ألوروبية والربملان ا ألورويب تكل التوصيات .2ووفرت املفوضية دليل القرارات التعاونية العابرة
للحدود التابع جملموعة كريست ( 3)CRESTملساعدة الرشاكت واملنظامت املذكورة عىل تدبر أأفضل الطرق لتنظمي ا ألمور يف
اتفاقهم التعاوين .فأأول ُحتدد القضااي ا ألساس ية و أأمهيهتا النسبية يف العقد من خالل طائفة من ا ألس ئةل التفاعلية .واثنيا ُحتدد
اجلوانب العابرة للحدود ،وهنا ،توحض مجموعة كريست أأن اإبرام التفاقات المنوذجية ابس تخدام اس امترة أأوروبية قد يتعذر ،ألن
التفاقات قد تزداد تعقيدا فال جتدي يف الاس تخدام العميل .وعوضا عن ذكل ،يوىص بتوفري التفاقات المنوذجية هذه عىل
املس توى الوطين.
ول يوىص ابس تخدام العقود املعيارية املبسطة اإل يف الاس تعامل عرب الوطين واسع النطاق .و أأعدت منظامت مهنا
مجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات ( 4)AUTMوصياغة اتفاق احتاد الرشاكت املبسط ( 5)DESCAاتفاقات لنقل
املواد .ولكن ينبغي أأن تغطي معظم عقود التعاون هذه ،جوانب تتحول فهيا الاختالفات الوطنية ادلقيقة اإىل حتدايت .وحىت
اإن تشاهبت النظم القانونية ،كام هو احلال يف أأملانيا والمنسا ،الاختالفات "ادلقيقة" جس مية .مفثال يف أأملانيا ،للمخرتع احلق يف
احلصول عىل ماكفأأة يرتبط مبا جنته منظمة البحث اليت ميولها القطاع العام من هذا الاخرتاع .وتندرج الآلية القامئة حلساب
ا ألجر يف القانون ا ألملاين لخرتاعات املوففني واملبادئ الإرشادية املصاحبة لها .أأما يف المنسا ،لبد أأن يتناسب أأجر اخملرتع مع
قمية الاخرتاع ،بغض النظر عن فعالية املوفف يف حتقيق النتاجئ التجارية .ويف أأملانيا ،يمتتع العلامء يف اجلامعات مبا يطلق عليه
حق النرش السليب ،وعليه ،يسمح هلم ابلنرش بدل من الكشف عن الاخرتاع محلايته برباءة قبل النرش .وهلم كذكل احلق يف
اإيداع طبات الرباءات ابمسهم يف دول ل يودع فهيا رب العمل .هذه الاختالفات يف ا ألنظمة القانونية تقتيض مراعاة لواحئ لك
نظام قانوين لإبرام العقود.
ولتلبية هذه الاحتياجات ،أأعدت اتفاقات منوذجية للبحث والتطوير التعاوين بني اجلامعات أأو منظامت البحث اليت
ميولها القطاع العام والرشاكت ،وتتضمن غالبا اتفاقات منوذجية ل ألحباث امللكف هبا من خالل منصات عىل الصعيد الوطين أأو
عرب مبادرات فردية .وتسعى هذه املبادرات عامة اإىل تيسري التفاوض عىل الرشوط حىت يتس ىن للرشاكء اإقامة عالقات
 2حوار بني اجلامعات يف جمال ا ألعامل :رشاكة جديدة لتحديث جامعات أأورواب 20 ،مايو  ،2010سرتاس بورغ ،الوثيقة P7_TA-PROV(2010)0187,
 ،A7-0108/2010والرابط www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0187+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_5
ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm 3
 ،www.autm.net 4فضاء الأعضاء مقصور عىل ا ألعضاء ،ولكن العضوية مفتوحة أأمام مجيع املهمتني يف العامل
www.desca-fp7.eu/fileadmin/content/Documents/Model_for_Material_Transfer_Agreement_2008_09_18.doc 5
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تضمن نقل التكنولوجيا عىل حنو فعال وانجع .ومبا أأن هذه املبادرات تُربم عىل أأساس وطين ،تأأخذ صيغة العقود بطبيعة
ا ألنظمة القانونية الوطنية املعنية.
وتعرض ادلراسة اتفاقات منوذجية من الولايت املتحدة وكندا و أأسرتاليا واململكة املتحدة و أأملانيا والمنسا وفرنسا
وادلامنرك والسويد وإايطاليا .وتركز ادلراسة عىل العقود المنوذجية اخملتارة ،وحتلل حتليال مهنجيا خمتلف جوانب العالقة بني
الرشاكت الهادفة للرحب ،ومنظامت البحث اليت ميولها القطاع العام املوهجة حنو املعارف .وميكن مقارنة أأكرث من  500صفحة
من العقود المنوذجية يف مصفوفة فتتجىل فهيا أأوجه التشابه والتباين حسب املقارابت احملددة .وتكل املبادرات هممة ،ل يف
الاس تخدام الوطين حفسب ،بل يف تعزيز التعاون العابر للحدود أأيضا.
وانطالقا من هذا التحليل ،تقدم مجموعة من الاس تنتاجات لتيرس وضع مبادرات مقبةل ولتسهل املفاوضات التعاونية
للمنفعة املشرتكة.وختاما يوىص أأحصاب املصلحة ابتباع لملية تتكون من س بع خطوات لتعظمي الآاثر الإجيابية ل ألنشطة اليت
تدور حول هذه املبادرات.
[هناية الوثيقة]

