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SCP/29/6 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018نومفرب  13 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2018 ديسمرب 6إىل  3جنيف، من 

 النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذلك كفاية الكشفأحكام قانون الرباءات التي تسهم يف 
 وثيقة من إعداد األمانة

 9اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة(، يف دورهتا الثامنة والعرشين املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  .1

رى من مناقشا2018يوليو  12إىل  ت عىل صعيد جلنة الرباءات، مبا يف ذكل تكل ، عىل أن تقوم األمانة، استنادا إىل ما ُيج

اليت تمت خالل اجللسات التشاركية، بتجميع املعلومات عن أحاكم قانون الرباءات اليت تسهم يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا 

تني السابعة يف ذكل كفاية الكشف. وهبذا الشأن، تبادلت ادلول األعضاء ما دلهيا من معلومات وخربات، خاصة أثناء ادلور

، عىل التوايل. وتتضمن هذه الوثيقة 2018ويوليو  2017والعرشين والثامنة والعرشين للجنة املعقودتني يف شهري ديسمرب 

 جتميعاً لتكل املعلومات، استناداً إىل املناقشات اليت جترى يف إطار اللجنة.

ة يف خمتلف األنظمة القضائية، فإن أحاكم قانون رمغ أن املبادئ اليت يرتكز إلهيا قانون الرباءات قد تكون متشاهبو  .2

الرباءات الوطين قد ختتلف من بدل آلخر. لكن، من املتوقع أن يسهم لك حمك من أحاكم قانون الرباءات، حني ينفذ يف 

الاقتصادي  مجمهل، يف الهدف الس يايس العام لنظام الرباءات الوطين، مبا يف ذكل نرش التكنولوجيا ونقلها من أجل حتقيق المنو

للمجمتعات ورفاهها. ذلا، فإن هذه الوثيقة تقدم معلومات بشأن لك بدل عىل حدة، حبيث يتس ىن فهمها يف س ياق اإلطار 

 الشامل لقانون الرباءات الوطين للك بدل.
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مل تتناول  واملناقشات اليت أجريت يف إطار اللجنة بشأن أحاكم قانون الرباءات اليت تسهم يف النقل الفعال للتكنولوجيا .3

حفسب األحاكم القانونية احملددة مبوجب قانون الرباءات، بل أيضاً األدوات والربامج واملبادرات العملية، اليت تستند إىل هذه 

اللجنة.  يفاألحاكم القانونية أو تعزز اس تخداهما. ذلا، فإن هذه الوثيقة تتناول هذين اجلانبني الذلين تناولهتام ادلول األعضاء 

؛ وحمتوايت 1يتعلق ابألحاكم القانونية لقانون الرباءات يف حد ذاهتا، نوقشت األحاكم التالية يف اللجنة: كفاية الكشفوفامي 

طلبات الرباءات؛ ونرش طلبات الرباءات والرباءات؛ وترخيص احلقوق )حتفزي عروض الرتخيص الطوعي(؛ ومتكل حقوق 

رشاكت املتفرعة؛ وخفض الرسوم للجامعات والكياانت الصغرية أو املتناهية امللكية الفكرية وترخيصها من جانب اجلامعات وال 

الصغر؛ وتقدمي مشورة عالية اجلودة من والكء الرباءات. ويشار أيضاً يف هذا الصدد إىل القسم السابع من 

 .2. )نقل التكنولوجيا(SCP/14/4 Rev.الوثيقة 

 كندا

دة للملكية الفكرية من أجل مساعدة أحصاب األعامل عىل فهم ، أطلقت كندا اسرتاتيجية جدي2018أبريل  26يف  .4

امللكية الفكرية وتسويقها واس تخداهما وحاميهتا عىل حنو أفضل. ويجنظر إىل التسويق ابعتباره عنرصاً أساس ياً يف نقل 

الاس تفادة بفعالية من التكنولوجيا، نظراً ألنه يشلك عاماًل همامً يف نرش التكنولوجيا اجلديدة لضامن متكني اجملمتع من 

الابتاكرات التكنولوجية. وتتضمن اسرتاتيجية كندا للملكية الفكرية تغيريات ترشيعية ومبادرات بشأن الربامج عىل حد سواء. 

وفامي خيص اجلانب الترشيعي، س تؤدي اسرتاتيجية امللكية الفكرية إىل تعديل القوانني الرئيس ية للملكية الفكرية لتوضيح 

احلد من العوائق أمام الابتاكر، وس تعمل عىل إنشاء نظام إداري جديد لوالكء الرباءات يف إطار لكية جديدة التوقعات و 

لوالكء الرباءات والعالمات التجارية، األمر اذلي س يكفل احلفاظ عىل املعايري املهنية واألخالقية، ودمع تقدمي مشورة عالية 

 ة.اجلودة من املهنيني يف جمال امللكية الفكري

وفامي خيص الربامج، اقرتح عدد من املبادرات لتحسني قدرة كندا عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية دلمع الابتاكر  .5

" تعزيز التعلمي وإذاكء الوعي والتوعية؛ 1وملساعدة الرشاكت عىل حفز المنو. وتنقسم املبادرات إىل فئتني وهام: "

للملكية الفكرية أدوات وموارد التعمل الس تحداث  ال املثال، س يعزز مكتب كندواألدوات الاسرتاتيجية للمنو. فعىل سبي "2"

موارد تعلميية جديدة لتعزيز فهم الرشاكت للملكية الفكرية. وسيتضمن هذا الربانمج أدةل ومجموعات أدوات من أجل التعاون 

ق للملكية الفكرية، ليشلك مركزاً جامعاً يتيح مع الباحثني األاكدمييني. وتتضمن أيضاً اسرتاتيجية امللكية الفكرية إنشاء سو 

للرشاكت حتديد ماكن امللكية الفكرية للقطاع العام والوصول إلهيا واكتساهبا واحلصول عىل ادلراية الالزمة بفضل مجموعات 

 الوصول األدوات والامنذج، للمساعدة عىل التعاون وترخيص املعارف وتبادلها. ومن شأن هذا السوق أن يساعد عىل حتسني

إىل الرباءات اليت متتلكها احلكومات واجلامعات الكندية واليت ميكن رشاؤها أو ترخيصها. كام أن اسرتاتيجية امللكية الفكرية 

تتضمن تقدمي ادلمع إىل املراكز القانونية اخملتصة ابمللكية الفكرية يف لكيات احلقوق حبيث متكن طالب القانون من تعمل املزيد 

                                         
موضوع نقل التكنولوجيا من حيث كفاية الكشف. ووفود  2015جنيف يف شهر نومفرب انقشت اللجنة خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املعقودة يف  1

ت ورشط لكسمربغ، متحدثة ابلنيابة عن الاحتاد األورويب، والصني والهند ورومانيا وجنوب أفريقيا، الحظت بوجه عام دور مضامني خصوصيات الرباءا

 .SCP/23/6ورة الثالثة والعرشين للجنة )الوثيقة )الكشف يف نقل التكنولوجيا. انظر التقرير الصادر عن ادل
)الرباءات ونقل التكنولوجيا، أمثةل وجتارب(،  SCP/18/8 كذكل فامي خيص األمثةل العملية لنقل التكنولوجيا املرتبط ابلرباءات، يشار إىل الواثئق 2

)الرباءات ونقل التكنولوجيا: مزيد من  SCP/21/10عملية والتجارب(، والوثيقة )براءات الاخرتاع ونقل التكنولوجيا: مزيد من األمثةل ال   SCP/20/10والوثيقة

 األمثةل والتجارب العملية(.
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ة الفكرية، وتساعد الرشاكت وتسهل الوصول إىل املهنة. وهذه املراكز القانونية توفر لألفراد والرشاكت الصغرية بشأن امللكي

املشورة األساس ية يف جمال امللكية الفكرية جمااًن، ويه قادرة عىل مساعدهتم عىل البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة. 

فكرية فريقاً خمصصاً من املستشارين يف جمال امللكية الفكرية لكفاةل أن يكون دلى وأخرياً، س تنشئ اسرتاتيجية امللكية ال

املسؤولني احلكوميني عن الربامج املعارف والقدرات الالزمة ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية. وس يقدم فريق اخلرباء يف جمال 

درالية اذلين يعملون مع الرشاكت واملبدعني وغريمه من امللكية الفكرية املشورة إىل املسؤولني عن الربامج يف احلكومة الفي

 املسؤولني احلكومني وذكل من أجل تعزيز الالزتام ابمللكية الفكرية.

 ش ييل

عىل اعتبار أن نظام الرباءات هو عبارة عن مس تودع للمعارف املرتامكة، وأن من الرضوري نقل هذه املعلومات  .6

ا، هناك عدد من األحاكم القانونية اليت تشجع عىل نقل التكنولوجيا يف ش ييل. ويه تتضمن املرتامكة إىل ابيق اجملمتع لالنتفاع هب

مثاًل نرش مقتطف من طلب الرباءة، مبجرد خضوعه للفحص الرمسي ملدى قبوهل. ومن شأن تقدمي وصف لالخرتاع املشمول 

 تشلك أمثةل لالخرتاع املطالب به، أن يتيح ابلرباءة وللرسومات )إذا لزم األمر(، حيث يرد وصف لتطبيقات الاخرتاع اليت

ألي خشص من أهل املهنة تنفيذ الاخرتاع املطالب به دون احلاجة إىل احلصول عىل أي معلومات تقنية أساس ية أخرى. 

ومثال الوصف هو عبارة عن تقدمي رشح مفصل لطريقة واحدة عىل األقل لتنفيذ الاخرتاع املطالب به، ويكون من 

يحه أو دمعه ابس تخدام رسومات، إذا اقتىض األمر ذكل. وينبغي إرفاق طلب الرباءة مبلخص، حيتوي عىل الرضوري توض 

موجز لالخرتاع، وإشارة إىل القطاع التقين واجملاالت الصناعية للطلب. وينبغي تقدميه يف نسق مقدم من مكتب الرباءات 

وتطبيقها، وميكن أن يتضمن أيضاً شالًك متثيلياً لالخرتاع.  كمنوذج. ويتناول امللخص بشلك رئييس املشلكة التقنية وحلها

وينبغي تقدمي الرسومات، إن لزم األمر، بشلك منفصل وابلتفاصيل الاكفية إلعادة اس تخدام الاخرتاعات. كام ينبغي أن 

رئيس ية املكونة للعنوان يتضمن طلب الرباءة بعض احلقائق الببليوغرافية، مبا يسمح ابلبحث عن الرباءات ابس تخدام اللكامت ال

 أو اخملرتع أو صاحب الرباءة.

ومن واجب املعهد الوطين للملكية الفكرية نرش املعلومات املتعلقة ابمللكية الصناعية اليت أنتجها، عىل حنو ما ورد يف  .7

لفعال للتكنولوجيا، القانون املنشئ للمعهد. وعليه، فقد وضع املعهد سلسةل من املبادرات اليت ترتبط بشلك مبارش ابلنقل ا

" والنرش ادلوري للنرشات اليت تتناول التكنولوجيات الواقعة 2دورات التعمل عن بعد بشأن امللكية الصناعية؛ " "1مثل: "

" وفتح مكتبني إقلمييني أقامي يف مراكز صناعية هممة يف البدل من أجل تلبية احتياجات مس تخدمهيام عىل 3يف املكل العام، "

" واملنصات اإللكرتونية. وفامي يتعلق ابملنصة اإللكرتونية، تتناول منصة املعهد الوطين للملكية الصناعية 4" ؛رثحنو مبارش أك

"INAPI Proyecta نقل التكنولوجيا ونرش املعلومات، مبا يتيح الفرص لالبتاكر واإلبداع من خالل اس تخدام امللكية "

عىل الصعيد الوطين أن ُيدوا يف منصة أخرى معلومات عن امللكية  الصناعية وإدارهتا. وميكن للمؤسسات واملبتكرين

الصناعية، حيث يمت توصيلهم مبن هيمتون ابس تخدام الاخرتاعات من الناحية التجارية. وتعترب هذه األدوات مشجعة عىل نقل 

 املشموةل ابلرباءات. التكنولوجيا، ألهنا تزيد من الوعي بسجل الرباءات، بل وأيضاً تزيد من جدوى هذه الاخرتاعات

 الصني

تويل حكومة الصني أمهية كبرية إىل اس تخدام التكنولوجيات وإىل ادلور ادلامع اذلي يضطلع به نظام الرباءات حتقيقاً  .8

لهذه الغاية. وقد سنت الصني القانون املتعلق بتعزيز حتويل اإلجنازات العلمية والتكنولوجية، اذلي يتضمن أحاكماً فامي خيص 
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ام التكنولوجيا وامللكية الفكرية وإدارهتام يف املؤسسات البحثية واجلامعات اململوكة لدلوةل. ويتضمن أيضاً قانون امللكية اس تخد

الفكرية يف الصني أحاكما فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا والرتاخيص. وتشمل املراجعة الرابعة لقانون الرباءات يف الصني بعض 

لصدد. وإحدى هذه التوصيات تتعلق "ابلرتاخيص املفتوحة" وإطارها األسايس هو اآليت: أواًل، التوصيات اجلديدة يف هذا ا

إذا رغب صاحب حق يف أن يس تخدم اآلخرون تكنولوجيته املشموةل ابلرباءة، فبإماكنه أن يس تخدم إحدى املنصات حيث 

قبل الشخص املهمت هبذه التكنولوجيا املشموةل يعلن عن اس تعداده لرتخيص براءته مبوجب رسوم اإلاتوة املعلن عهنا. وإذا 

ابلرباءة ابلرسوم املطلوبة للرتخيص وابلرشوط األخرى، فإنه يتعني عىل هذا الشخص أن خيطر صاحب احلق بذكل كتابياً. 

تس ىن وميكن هبذه الطريقة خفض تاكليف الرتخيص وتعزيز الروابط بني التكنولوجيا املشموةل ابلرباءة واس تخداهما، حبيث ي 

 أن يضطلع نظام الرباءات بدور إُيايب يف نقل التكنولوجيا.

 كولومبيا

، املسمى ابلقانون املتفرع إىل تعزيز البحث يف اجلامعات العامة، وإىل 2017لعام  1838هيدف القانون رمق  .9

البيئة األاكدميية. ووفقاً اس تحداث تكنولوجيات ذات نفع جتاري مس متدة من نتاجئ البحوث العلمية األساس ية أو التطبيقية يف 

لهذا القانون، ميكن للرشاكت املنبثقة عن مؤسسات التعلمي العايل أن متتكل حقوقاً للملكية الفكرية لضامن حامية مس تجداهتا 

من خالل مثاًل الرباءات أو األرسار التجارية. وميكن أن يشلك األساتذة أو الباحثون يف هذه املؤسسات التعلميية جزءاً من 

ذه الرشاكت، دون حدوث أي تضارب يف املصاحل دلى احلصول عىل ماكفآت من الرشاكت، وهو ما مل يكن ممكناً يف ه

 كولومبيا يف ظل القانون السابق.

 امجلهورية التش يكية

ابإلضافة إىل النقل غري التجاري للتكنولوجيا، مثل نرش نتاجئ البحوث، هناك طرق أخرى لنقل التكنولوجيا من  .10

ويق نتاجئ البحوث احملمية مبوجب امللكية الفكرية، ومن ذكل مثاًل الرتخيص أو إنشاء رشاكت متفرعة. وينظم قانون خالل تس

الرباءات التش ييك اس تغالل الاخرتاع احملمي مبوجب براءة استناداً إىل اتفاق ترخيص بني صاحب الرباءة واملرخص هل. 

ن يصبح فعااًل ضد أطرف اثلثة عن طريق إدراجه يف جسل الرباءات. وينبغي أن يكون اتفاق الرتخيص يف شلك مكتوب وأ

ووفقاً لقانون الرباءات التش ييك، ميكن أن يعرض مودع طلب أو صاحب براءة ترخيصاً، أي حقوق اس تغالل الاخرتاع ألي 

غري قابل خشص. وإذا أعلن عن هذا العرض، يدرج املكتب عرض الرتخيص يف جسل الرباءات. ورمغ أن هذا اإلعالن 

 لإللغاء، فإنه ميكن لصاحب الرباءة أن يس تفيد من خفض رسوم التجديد إىل النصف، إذا ما مت الاحتفاظ ابلرباءة.

ومثة حمك آخر يعترب همامً ابلنس بة إىل نقل التكنولوجيا وهو الكشف عن الاخرتاع. فوفقاً لقانون الرباءات التش ييك،  .11

ءة بطريقة واحضة ومس توفاة ابلقدر الاكيف يك ينفذه أي خشص من أهل املهنة. ينبغي الكشف عن الاخرتاع يف طلب الربا

وإذا اكن الاخرتاع يتعلق بإحدى الاكئنات ادلقيقة، فإنه يتعني إيداعه مع مجموعة متاحة للجمهور، قبل اترخي بدء حق األولوية 

 ملودع الطلب.

رية التش يكية، أنشأت معظم اجلامعات ومراكز ومن أجل دمع الباحثني يف اجلامعات ومراكز البحوث يف امجلهو  .12

مكتباً لنقل التكنولوجيا يف منصة فنية موحدة تسمى  18البحوث فريقها اخلاص املعين بنقل التكنولوجيا. ومت جتميع 

(Transfera) نصة اليت أنشئت يف شهر نومفرب امل ، محلاية مصاحل دوائر نقل التكنولوجيا يف امجلهورية التش يكية. وهتدف

، إىل امليض قدماً بنقل التكنولوجيا واملعارف وتعزيزها. ونرشت املنصة نبذة عن ماكتب نقل التكنولوجيا يف امجلهورية 2014
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 2016التش يكية، تصف أداءها يف الرباءات، ومناذج املنفعة والرتاخيص املربمة: حيث بلغ إجاميل الرتاخيص املربمة يف عام 

 ترخيصاً. 74

 فرنسا

يف ، أنشأها مكتب الرباءات الفرنيس الوطين (bourse brevets) بورصة الرباءات""تتيح منصة إلكرتونية، تسمى  .13

الربط بني املرخصني واملرخص هلم احملمتلني. فإذا رغب صاحب براءة يف اس تغالل الرباءة من خالل ترخيص  ،2017عام 

عثور عىل مرخص هلم حممتلني. كذكل، ميكن لهذه األداة يف حال نقل تكنولوجيا، ميكن لبورصة الرباءات أن تساعده يف ال 

 مجةل أمور املتاحة للرتخيص. كام أهنا تتضمنالبحث عن تكنولوجيا مبتكرة، أن تساعد عىل العثور عىل هذه التكنولوجيات 

لرشاكت ل ة جديدة بشأن منح الرتاخيص ومنوذج اتفاق الرسية. والهدف من هذا النظام هو إعطاء دفع عنرص تعلميي مهنا

 .الصغرية واملتوسطة

 أوغندا

عىل نرش الرباءات املمنوحة حبيث يتس ىن نقل املعارف إىل  2014ينص قانون أوغندا املتعلق ابمللكية الصناعية لعام  .14

أخرى  ابيق اجملمتع من أجل الانتفاع هبا. ونرى أن أكرث الطرق معلية لتحسني وحتديث القدرات التكنولوجية لبدلان يف مرحةل

من مراحل التمنية التكنولوجية مثل أوغندا، هو اس تخراج املعلومات التكنولوجية من طلبات الرباءات. ويقتيض قانون 

الكشف عن الاخرتاع جبميع الطرق املمكنة، ومن ذكل حتديد الطريقة األفضل لتنفيذ الاخرتاع  2014امللكية الصناعية لعام 

يداع )أو اترخي األولوية( بعبارات اكمةل وواحضة ومقتضبة ودقيقة، لمتكني أي خشص عادي اليت يعرفها اخملرتع عند اترخي اإل

 من أهل املهنة من اس تخدام الاخرتاع املطالب به وتقيميه. وينظر إىل هذه األحاكم عىل أهنا سهلت قيام رشكة سيبال

(CIPLA) مع رشكة تصنيع حملية حمدودة ، ويه رشكة هندية للمس تحرضات الصيدالنية ابدلخول يف مرشوع مشرتك

. ويجعتقد دالهتاب الكبمتخصصة يف املواد الكمييائية عالية اجلودة، تنتج حملياً أدوية مضادة للفريوسات ولعالج املالراي وعالج 

صول أن الصيادةل واملهندسني والتقنيني اكتس بوا املهارات املس تخدمة يف إنتاج تكل األدوية، ابإلضافة إىل اتساع نطاق احل

إىل إقامة روابط فعاةل بني إدارهتا للملكية الفكرية  اأوغندعىل األدوية األساس ية املنقذة للحياة يف أوغندا. كام تسعى حكومة 

 واملؤسسات العلمية والتكنولوجية يف بدلها.

 اململكة املتحدة

عىل كفاةل نقل  1977ت لعام يساعد النص املتعلق بكفاية الكشف يف طلبات الرباءات الوارد يف يف قانون الرباءا .15

. ويس تخدم الفاحصون يف اململكة 3التطورات اجلديدة عىل نطاق واسع التكنولوجيا عن طريق إاتحة معلومات قمية عن

املتحدة الكفاية كأداة لضامن أن يتوافق نطاق امحلاية املمنوحة مع إسهام أحصاب الرباءات يف اجملال. وترد إرشادات الفحص يف 

ات الرباءات وغريها من املبادئ التوجهيية. كام توسعت خدمة املراقبة من جانب الغري يف اململكة املتحدة لتشمل دليل ممارس

مسأةل الكفاية، حيث يتاح للغري يف اململكة املتحدة اختاذ سبيل أقل تلكفة لالعرتاض عىل براءة، إذا اعتقدوا أن الرباءة ال 

 ترشح الاخرتاع بوضوح وابلقدر الاكيف.

                                         
 .SCP/22/4يرد موجز لتفاصيل قانون اململكة املتحدة وممارساهتا فامي يتعلق برشط الكشف يف الوثيقة  3
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. 4لها ويه تمكن يف ترخيص الرباءاتومثة آلية أخرى للتشجيع عىل تبادل التكنولوجيات املشموةل ابلرباءات واس تغال .16

من قانون اململكة املتحدة بشأن الرباءات،  46ويشلك نظام ترخيص احلقوق يف اململكة املتحدة املنصوص عليه يف املادة 

حلقوق عىل الرتخيص الطوعي للتكنولوجيا وتبادل املعارف، حيث يس تفيد سبياًل همامً دلمع ذكل الهدف. ويشجع ترخيص ا

أحصاب الرباءات من ختفيض كبري لرسوم التجديد. ويصبح بإماكن الغري البحث عن معلومات بشأن الرباءات بفضل هذه 

مراقبة زايدة . وبفضل اس تحداث هذه القاعدة للبياانت، متت (UKIPO)العروض للرتخيص الطوعي عىل املوقع الش بيك 

يف املائة من الرباءات السارية يف اململكة املتحدة يتاح حالياً لغرض ترخيص  2عدد طلبات ترخيص احلقوق املودعة. وحنو 

 براءة. 8200احلقوق. وُيري حالياً الاطالع هبذه الطريقة عىل املعلومات بشأن ما يزيد عىل 

فعال للملكية الفكرية لتبادل املعارف بني الرشاكت واجلامعات، وانطالقاً من فهم مؤداه أن من الرضوري وجود نظام  .17

مجموعة  (UKIPO)وأن من شأن الرباءات أن تساعد اجلامعات عىل تأمني الرشاكء التجاريني والمتويل، يقدم املوقع الش بيك 

وتسويق اخرتاعاهتا. فعىل  الراغبة يف حتقيق الاس تفادة القصوى من ملكيهتا الفكرية عة من األدوات للجامعات والرشاكتواس

اليت اس تحدثت من خالل عدد من الرشااكت الثنائية بني البدلان، توجهيات  (Lambert)سبيل املثال، تقدم مجموعة أدوات 

 واتفاقات منوذجية للملكية الفكرية الناش ئة يف إطار التبادل التعاوين.

 الوالايت املتحدة األمريكية

والايت املتحدة األمريكية مليارات ادلوالرات لك عام لمتويل البحث والتطوير اذلي تنفق احلكومة الفيدرالية يف ال .18

يف املائة من  50تضطلع به اجلامعات ومؤسسات البحث احلكومية والرشاكت اخلاصة واألفراد. ومتول احلكومة الفيدرالية حنو 

 قدماً ابلعمل، وتوس يع نطاق الرصيد املعريف وتعزيز البحوث األاكدميية، نظراً ألن البحوث اجلامعية تكتيس أمهية كبرية للميض

الاقتصاد األمرييك. ويعد النقل الطوعي للتكنولوجيا من اجلامعات وغريها من املؤسسات البحثية إىل قطاع الصناعة برشوط 

امعية جترى عادة يف متفق علهيا، وأخرياً إىل امجلهور، أمراً حيواًي لتعظمي الاس تفادة من البحوث. ونظراً ألن البحوث اجل

املراحل األوىل لتطوير التكنولوجيا، فإنه بدون نقل تكل البحوث من املؤسسات البحثية العامة وتشكيل رشااكت مع 

الرشاكت اخلاصة ملزيد من التطوير والتسويق، لن يمتكن امجلهور رمبا من الاس تفادة من البحوث. ذلا، فإن نقل التكنولوجياً 

تصاد الوالايت املتحدة األمريكية، حيث يساعد عىل توفري وظائف جديدة واس تحداث منتجات جديدة يعد أمراً جيداً الق 

وإنشاء رشاكت جديدة، مبا يعزز المنو الاقتصادي عىل املس توى احمليل وعىل مس توى ادلوةل، ويشجع عىل املشاركة القصوى 

اليت متولها احلكومة الفيدرالية؛ ويشجع عىل الابتاكر  للرشاكت الصغرية واملؤسسات غري الرحبية يف هجود البحث والتطوير

ويساعد الوالايت املتحدة األمريكية عىل احلفاظ عىل مزاايها التنافس ية. وقد اس تحدثت يف الوالايت املتحدة األمريكية مئات 

وطرحت يف األسواق من املنتجات والتكنولوجيات اجلديدة، مبا يف ذكل األدوية املنقذة للحياة، الناجتة عن حبوث عامة، 

 خالل رشااكت عامة وخاصة.

وقد أعترب أن نقل التكنولوجيا عىل هذا النحو أصبح ممكناً بقدر كبري بفضل الترشيع القانوين املعروف معوماً ابمس  .19

 1980من قانون الوالايت املتحدة األمريكية. وصدر يف عام  35، اذلي مت تدوينه يف الباب (Bayh-Dole)قانون يب دول 

. وهو ميثل تغيرياً جذراًي يف س ياسة الابتاكر للحكومة األمريكية، حيث مينح السلطة 1981وأصبحا فعااًل يف أول يوليو 

للجامعات والرشاكت الصغرية يك متتكل اخرتاعات اس تحدثهتا بمتويل فيدرايل، ومتنح تراخيص اس تئثارية عن تكل 

                                         
 .SCP/14/4من الوثيقة  117إىل  115يرد رشح عام بشأن ترخيص احلقوق يف الفقرات من  4
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قطاع الصناعة لرتمجة نتاجئ حبوهثا إىل منتجات يس تفيد مهنا امجلهور. وكثرياً  الاخرتاعات، مما يشجع اجلامعات عىل التعاون مع

ما حتصل اجلامعات عىل إيرادات ترخيص من الاخرتاعات، وهو ما يستمثر عادة يف املزيد من البحوث، ويف ماكفأة علامء 

ريكيني، فإن س ياسة احلكومة تقوم عىل اجلامعات، ودمع دورة الابتاكر. ونظراً ألن المتويل يأيت من دافعي الرضائب األم

إعطاء األفضلية إىل الرشاكت الصغرية. ويتضمن القانون عدداً من الضامانت احملددة محلاية املصاحل العامة، مبا يف ذكل الالزتام 

ام حتتفظ ابلكشف عن لك اخرتاع جديد لواكةل المتويل الفيدرالية وبإيداع طلب براءة أويل يف غضون فرتة زمنية معينة. ك

احلكومة يف ظل ظروف حمددة للغاية، خبيار يلزم صاحب الرباءة مبنح ترخيص ألطراف اثلثة، أو قد حتصل احلكومة عىل 

امللكية ومتنح بنفسها تراخيص، وهو ما يسمى حبق التدخل. غري أن هذا احلق مل يس تخدم أبداً من جانب أي واكةل فيدرالية 

صة مقرتنة ابلبيئة القانونية املؤاتية اليت أنشأها قانون يب دول عىل اس تحداث صناعات أمريكية. وقد ساعدت البحوث اخملص

 جديدة متاماً مثل البيوتكنولوجيا.

واكنت احلكومة الفيدرالية، قبل صدور قانون يب دول، حتتفظ عادة حبق ملكية الاخرتاعات املس تحدثة بمتويل  .20

ت اخلاصة غري اس تئثارية، حيث مل تكن احلكومة الفيدرالية ذاهتا تسوق فيدرايل، واكنت عادة الرتاخيص املمنوحة للرشاك

براءة، أقل من  28000متتكل حنو ، اكنت احلكومة الفيدرالية األمريكية 1980الاخرتاعات. ووقت صدور القانون يف عام 

لرضائب األمريكيني مل مهنا اكنت مرخصة لقطاع الصناعة من أجل تطوير منتجات جتارية. وقد يعين ذكل أن دافعي ا% 5

 11يكونوا يس تفيدون اس تفادة اكمةل من الاستامثر يف البحوث. وخالل امخلس وعرشين س نة املاضية، أنشئ ما يزيد عىل 

ألف رشكة مبتدئة، استناداً إىل نتاجئ البحوث اجلامعية. وأقمي معظمها عىل مقربة وثيقة من اجلامعات، مبا يسهم يف الاقتصاد 

رشكة مبتدئة، وطرحت رشاكت  1024وحده، أنشئت  2016املس توى احمليل وعىل مس توى ادلوةل. ويف عام والتمنية عىل 

دواء ولقاح من  200منتج جديد انجت عن البحوث اجلامعية. كام اس تحدث ما يزيد عىل  800من القطاع اخلاص يف األسواق 

. ويعد املثال الناحج املقدم من الوالايت املتحدة خالل التعاون بني القطاعني العام واخلاص منذ صدور قانون يب دول

اتية لنقل األمريكية مبثابة دليل عىل أمهية وجود نظام فعال للرباءات وقوانني واحضة للملكية الفكرية، ومو 

 وتسويقها. التكنولوجيا

يف الوالايت املتحدة وابإلضافة إىل أحاكم قانون يب دول، ينص قانون الرباءات وتنص اللواحئ املتعلقة ابلرباءات  .21

ر، وهو ما يشجع هذه الكياانت األمريكية عىل خفض رسوم الرباءات للجامعات والكياانت الصغرية أو املتناهية الصغ

 الرتخيص. عىل

 ]هناية الوثيقة[


