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 القطاع العاماملمولة من جامعات ومؤسسات البحث امللكية الفكرية للمناذج عقود عن ملخص 

عدادمن  ي يو) و ، الرئييسلؤلف املتوماس ل. بورويرت،  اإ دارة فال أأي يب اإ (، واملدير السابق val»IP e.Uرئيس جملس اإ
منسا، ودافيد جريوليتش ، مركز تكنولوجيا املسطحات ملكتب اس تغالل التكنولوجيا، جامعة غراتس للتكنولوجيا، فيينا، ال

مييائية ) منسا،فيرن نويش تات ( ابحث،CESTالإلكرتوك ،الرئيس السابق ملكتب وبيرت ج هاميرل، جامعة فيينا للتكنولوجيا ، ال
منسا.ي في نقل التكنولوجيا،   نا، ال

، مناذج عقود امللكية الفكرية للجامعات وملؤسسات البحث املموةل من القطاع العامتتضمن هذه الوثيقة ملخصا عن  .1
 (.CDIP/3/INF/2)الوثيقة  جيا للملؤسسات الوطنيةمرشوع بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولو يف س ياق ادلراسة  توُأعد  

ي يو) و  ،امللؤلف الرئييستوماس ل. بورويرت، وأأعد هذه الوثيقة  دارة فال أأي يب اإ (، واملدير val»IP e.Uرئيس جملس اإ
 السابق ملكتب اس تغالل التكنولوجيا، جامعة غراتس للتكنولوجيا، فيينا، المنسا، ودافيد جريوليتش، مركز تكنولوجيا

، المنسا، وبيرت ج هاميرل، جامعة فيينا للتكنولوجيا،الرئيس فيرن نويش تات ( ابحث،CESTاملسطحات الإلكرتوكمييائية )
 1.السابق ملكتب نقل التكنولوجيا، فيينا، المنسا

منية وامللكية الفكرية  .2 ن اللجنة املعنية ابلت اإ
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 الوثيقة. هذه

  

                                                
1

آراءتعرب   آراء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. ال  الواردة يف هذه الوثيقة عن أأراء امللؤلفني، ول تعرب ابلرضورة عن أ
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 الرشاكتمع القطاع العام املموةل من البحث  منظامتتعاون 

 موجز
نقل التكنولوجيا عىل حنو فعال وانجع من خالل البحث والتطوير التعاوين بني اجلامعات أأو املنظامت الأخرى اليت 

لثقافات واملهامت، عوق اختالف اي. فكثريا ما ه ل خيلو من حتدايتميولها القطاع العام والرشاكت جمٍز ورضوري، ولكن
التعاون. وتلؤدي  رشوطالفكرية، التفاوض عىل قمية امللكية  حولوتضارب املصاحل، واملتطلبات القانونية و اختالف املنظور 

الوطين، و  الوطين فوقوالاس تغالل  ملكية حقوق امللكية الفكرية بشأأنالإرشادية  واملبادئاملدوانت الطوعية للمامرسات 
البحث والتطوير اب املصلحة يف جمال ر من خالل توفري أأرضية مشرتكة لأحصالتحدايت سالفة اذلك ةمواهجيف دورا هاما 

ذاكء الوعي والتعلمي والتدريب، و .التعاوين فضال عن ذكل، تقدم معظم املدوانت املنشورة توصيات ملواكبة التدابري ومهنا اإ
، واخلدمات بشأأن حقوق امللكية الفكرية يةذج و المنالس ياسات، والإجراءات، والتفاقات  وتقامس أأفضل املامرسات، ووضع

 .البحث اليت ميولها القطاع العام يف منظامتوالإدارة التعاونية 

املفوضية دليل القرارات التعاونية العابرة  ووفرت. 2وتدمع املفوضية الأوروبية والربملان الأورويب تكل التوصيات
رة عىل تدبر أأفضل الطرق لتنظمي الأمور يف املذكو  واملنظامتملساعدة الرشاكت  3(CRESTتابع جملموعة كريست )للحدود ال 

د د  واثنيا حتُ  .طائفة من الأس ئةل التفاعلية من خالل ساس ية وأأمهيهتا النسبية يف العقدد القضااي الأ د  اتفاقهم التعاوين. فأأول حتُ 
برام التفاقات  حضتو، ، وهنااجلوانب العابرة للحدود المنوذجية ابس تخدام اس امترة أأوروبية قد يتعذر، لأن مجموعة كريست أأن اإ

عىل هذه منوذجية ال تفاقات البتوفري  وعوضا عن ذكل، يوىص العميل.س تخدام يف الا جتديقد تزداد تعقيدا فال التفاقات 
 املس توى الوطين.

ل يف  املبسطةالعقود املعيارية س تخدام ول يوىص اب . وأأعدت منظامت مهنا واسع النطاق عرب الوطين   الاس تعاملاإ
طو  4(AUTMمجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات ) نقل ل اتفاقات  5(DESCA) صياغة اتفاق احتاد الرشاكت املبس 

ىلفهيا الاختالفات الوطنية ادلقيقة  تتحولجوانب هذه، املواد. ولكن ينبغي أأن تغطي معظم عقود التعاون  وحىت حتدايت.  اإ
ن تشاهبت النظم القانونية، كام هو احلال يف أأملانيا والمنسا، الاختالفات "ادلقيقة" جس مية. مفثال يف أأملانيا، للمخرتع احلق يف  اإ

من هذا الاخرتاع. وتندرج الآلية القامئة حلساب  البحث اليت ميولها القطاع العام منظمةيرتبط مبا جنته  ماكفأأةاحلصول عىل 
لبد أأن يتناسب أأجر اخملرتع مع خرتاعات املوففني واملبادئ الإرشادية املصاحبة لها. أأما يف المنسا، الأملاين ل القانونجر يف الأ 

حتقيق النتاجئ التجارية. ويف أأملانيا، يمتتع العلامء يف اجلامعات مبا يطلق عليه  يفقمية الاخرتاع، بغض النظر عن فعالية املوفف 
 يفق احل وهلم كذكل قبل النرش. برباءة محلايتهيب، وعليه، يسمح هلم ابلنرش بدل من الكشف عن الاخرتاع حق النرش السل

يداع  مراعاة لواحئ لك  تقتيضالقانونية  الأنظمةالاختالفات يف هذه . العمل رب  ل يودع فهيا  دولرباءات ابمسهم يف الطبات اإ
برام نظام قانوين  العقود. لإ

البحث اليت  منظامتبني اجلامعات أأو عاوين ت، أأعدت اتفاقات منوذجية للبحث والتطوير ال الاحتياجاتهذه  ولتلبية
و عىل الصعيد الوطين أأ من خالل منصات  امللكف هبااتفاقات منوذجية للأحباث  غالباوالرشاكت، وتتضمن  ميولها القطاع العام

ىل تيسري قامة لرشاكء يتس ىن ل الرشوط حىت   التفاوض عىلعرب مبادرات فردية. وتسعى هذه املبادرات عامة اإ عالقات اإ
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 ,P7_TA-PROV(2010)0187، سرتاس بورغ، الوثيقة 2010مايو  20: رشاكة جديدة لتحديث جامعات أأورواب، جمال الأعامل يف حوار بني اجلامعات 
A7-0108/2010 والرابط ،www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-

0187+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_5 
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 ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm 
4

 www.autm.netفضاء الأعضاء مقصور عىل الأعضاء، ولكن العضوية مفتوحة أأمام مجيع املهمتني يف العامل ، 
5

 www.desca-fp7.eu/fileadmin/content/Documents/Model_for_Material_Transfer_Agreement_2008_09_18.doc 
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طبيعة ب صيغة العقود تأأخذ ربم عىل أأساس وطين، تضمن نقل التكنولوجيا عىل حنو فعال وانجع. ومبا أأن هذه املبادرات تُ 
 القانونية الوطنية املعنية. الأنظمة

اليا واململكة املتحدة وأأملانيا والمنسا وفرنسا وأأسرت وكندا وتعرض ادلراسة اتفاقات منوذجية من الولايت املتحدة 
خمتلف جوانب العالقة بني  امهنجي حتليال . وتركز ادلراسة عىل العقود المنوذجية اخملتارة، وحتلليطاليااإ و  والسويد ادلامنركو 

صفحة  500 أأكرث من نةاملوهجة حنو املعارف. وميكن مقار  البحث اليت ميولها القطاع العام ومنظامتالرشاكت الهادفة للرحب، 
هممة، ل يف  وتكل املبادراتأأوجه التشابه والتباين حسب املقارابت احملددة.  فهيا جىلفتتمن العقود المنوذجية يف مصفوفة 

 التعاون العابر للحدود أأيضا.تعزيز الاس تخدام الوطين حفسب، بل يف 

ل املفاوضات التعاونية لتسهوضع مبادرات مقبةل و  لتيرس الاس تنتاجاتمن  مجموعةوانطالقا من هذا التحليل، تقدم 
آاثر الإجيابية للأنشطة اليت ل اب املصلحة ابتباع لملية تتكون من س بع خطوات وختاما يوىص أأحصللمنفعة املشرتكة. تعظمي ال

 تدور حول هذه املبادرات.

 [هناية الوثيقة]


