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 1(2ملخص دراسة عن الرباءات وامللك العام )

عدادمن  ميس اإ لكينييّك يف ج. الربوفيسور ج  التننولوجيا، مرك  كيووج لوحوو  يف اجا  التننولوجيا كونيل، أأس تاذ اإ
فانس تون، والابتاكر، لينوي، الولايت املتحدة الأمرينية؛ والس يد بيرتولية  لكية كيووج للإدارة، جامعة نورثويسرتن، اإ  م. اإ

دارةبياكن، املرحش لنيل درجة ادلكتوراه، رئيس   للإدارة، WHU – Otto Beisheimلكية  التننولوجيا والابتاكر، اإ
اي  بريسور ورشاك رسائيلا، رمؤهفالندر، أأملانيا؛ وادلكتور نيل ويونوف، رشكة اإ  .ت غان، اإ

طار مرشوع الرباءات 1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل موخص دلراسة عن الرباءات واملكل العام ) .2 ت يف اإ ( ُأِعدَّ
وِّل ادلراسةح العلقَة ا(.CDIP/7/5/Rev)واملكل العام  س تو  ازج  ي ب ن ناام الرباءات واملكل العام، امل لقامئة عىل . وُتح

لهيا دراسة عن الرباءات واملكل العام )  (CDIP/4/3 Rev./STUDY/INF/2) (2وذكل بناًء عىل النتاجئ اليت توصوت اإ
طار مرشوع املونية الفنرية واملكل العام  ت يف اإ ىل ثلثة (.CDIP/4/3/Rev)ُأِعدَّ أأج اء. يف ازج ء . وتنقسم ادلراسةح اإ

ىل رشح العلقة ب ن الرباءات واملكل العام خل  تعويق حق الرباءة  الأو ، تقدم ادلراسة منوذجًا تاكمويًا تصوراًي يسعى اإ
ةل وبعد انهتاء أأجَ  حسجَّ ى النياانت غري املنتجة امل ل احلق عىل حد سواء؛ ويف ازج ء الثاين، تحركِّ  ادلراسةح اهامتهما عىل ما يحسمَّ

ثراء مناذج الأعام  التجارية اخلاصة بلك مهنا لومكل العام؛ ويف ازج ء الثالث، تصف ادلراسةح عىل نطاق أأوسع ممارسات  وكيفية اإ
 النياانت فامي خيص الرباءات، وتنار يف الأثر احملمتل لإدارة الرباءات عىل املكل العام.
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آراء أأمانة الويحو أأو ادلو  الأعضاء يف الويحو.  آراء املؤلف ن، وليست ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه ادلراسة يه أ
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لكينييّك يف : الربوفيسور وأأعدَّ هذه ادلراسة مجموعٌة من اخلرباء الحارزين، أأل ومه .1 جميس ج. كونيل، أأس تاذ اإ

فانس تون،  دارة، جامعة نورثويسرتن، اإ التننولوجيا، مرك  كيووج لوحوو  يف اجا  التننولوجيا والابتاكر، لكية كيووج للإ
دارة التننولوج  لينوي، الولايت املتحدة الأمرينية؛ والس يد بيرت م. بياكن، املرحش لنيل درجة ادلكتوراه، رئيس اإ يا ولية اإ

اي  بريسور  WHU – Otto Beisheimوالابتاكر، لكية  دارة، فالندر، أأملانيا؛ وادلكتور نيل ويونوف، رشكة اإ للإ
رسائيل  .ورشاكؤه، رمات غان، اإ

منية واملونية الفنرية   .3 والوجنة املعنية ابلت
ىل الإحاطة عواًم ابملعوومات الواردة يف مرفق  مدعوٌة اإ

 .هذه الوثيقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 (1لرباءات واملكل العام )اخلاصة ابراسة ادلموخص 

ِقدت يف الفرتة من  –ابلتمنية واملونية الفنرية وافقت الوجنة املعنية  ىل  1يف دورهتا السابعة اليت عح يف  1022مايو  6اإ
جراء دراسة عىل  – جنيف لهيا فامي ييل بلكمة اادلراسةا( امل عىل التلكيف ابإ س تو  ازج  ي عن الرباءات واملكل العام )ياار اإ

ح  طار مرشوع الرباءات واملكل العام، عىل النوو امل . ويرد الهدف العام لومرشوع يف CDIP/7/5 Revوَّضَّ يف الوثيقة يف اإ
لهيا  10و 26التوصيت ن  ىل النتاجئ اليت توصوت اإ اخلاصة  راسةادلزجدو  أأعام  الويحو باأأن التمنية. واستندت ادلراسة اإ

طار مرشوع الوجنة ااملونية الفنرية واملكل  اليت (2لرباءات واملكل العام )اب ت يف اإ . (DA_16_20_1)العاما ُأِعدَّ
ىل تع ي  فهم أأثر بعض املامرسات املؤسس ية يف اجا  الرباءات عىل املكل العام وعىل ادلور املهم لومكل العام   الرثيوتسعى اإ

واملتاح دون قيود. ول يرك  النقاش عىل ازجوانب القانونية والترشيعية لورباءات واملكل العام، بل عىل كيفية تأأثري تقاطع 
 ءات مع اجملا  العام عىل ممارسات الرباءات واس تخداهما لأغراض جتارية.الربا

ىل رشح العلقة ب ن الرباءات واملكل  ىل ثلثة أأج اء. يقدم ازج ء الأو  منوذجًا تاكمويًا تصوراًي يسعى اإ وتنقسم ادلراسةح اإ
ةل وبعد انهتاء أأجَ  العام حسجَّ ويف ازج ء الثاين، تحركِّ  ادلراسةح اهامتهما عىل  ل احلق عىل حد سواء.خل  تعويق حق الرباءة امل

ثراء مناذج الأعام  التجارية اخلاصة بلك مهنا لومكل العام. ويصف ازج ء الثالث عىل  ما ى النياانت غري املنتجة وكيفية اإ يحسمَّ
 املكل العام. نطاق أأوسع ممارسات النياانت فامي خيص الرباءات، وينار يف الأثر احملمتل لإدارة الرباءات عىل

 ازج ء الأو : املكل العام والرباءات

كِّل 2تقدم ادلراسة يف الحداية منوذجًا أأصويًا لفهم املكل العام ، وذكل اس تنامًل لتحويل عن الرباءات واملكل العام عىل حنو مح
والاعحية عىل حد سواء اليت تقدم لّك  ل يس هتان به من املؤلفات الأاكدميية  فهم  لدلراسة الأوىل. ويرتن  هذا المنوذج عىل 

 ابلأنامة املتعددة حلقوق املونية الفنرية. املكل العام رؤ  متعددة عن املكل العام وكيف مينن أأن يتأأثر

 ( عامل املعوومات املتاحة دون قيود2 

حقرَتح لفهم املكل العام هو أأنه يوجد عاملٌ من املعووما ن الافرتاض اذلي يقوم عويه المنوذج امل ت املتاحة دون قيود اليت مينن اإ
نع طًا ثنا ي الأبعاد لعامل املعوومات املذكور اذلي صح بسَّ يف  من حيث املحدأأ قياسها كِّّيًا عىل وجه الإجام . وتقدم ادلراسةح وصفًا مح

ون قيود. والإاتحة دون حماوةل لربط لك الفئات القانونية املعروفة حلقوق املعوومات اخلاصة ابلهيلك الأكرب لومعوومات املتاحة د
قيود يف س ياق هذا المنوذج ل تعين حرية اس تخدام حقوق املونية الفنرية اخلاصة املقابةل لوناف أأو الاس تخدام أأو لكهيام. 

ىل  ليه من قبل أأولئك اذلين يس تطيعون النفاذ اإ فهذا العامل من املعوومات املتاحة دون قيود مينن، وفقًا لومنوذج، النفاذ اإ
ملعوومات العامة أأو مرافق مثل املنتحات العامة املتصةل ابلا حاكت أأو لكهيام. وبسبب الاس تخدام والمنو الرسيع ن ش حاكت ا

مجلع الحياانت عىل نطاق واسع وفعالية التوزيع، ت داد مبعد  هائل كية املعوومات اليت تحس تحد  يف هذا العامل. والنياانت 
قامٌة أأساسًا من أأجل الارتقاء اخملصصة لوحوث، مثل ازجامعات، أأو هيئا ت مثل املنامة الأوروبية لوحوو  النووية، مح

 والهنوض حبدود املعوومات املتاحة دون قيود واملعرفة الإنسانية عىل حنو فعا .

ىل أأن وراء عامل املعوومات املتاحة دون قيود يكن عامل فرعي من املعوومات اخلاصة غري املناوف عهنا أأي  ،وتاري ادلراسة اإ
لهيا حبك طحيعهتا. وخري مثا  عىل ذكل الأرسار التجارية، فهيي تتنون من معووم ات ذات قمية جتارية اليت ل مينن النفاذ اإ

الناس وحيتفظ هبا مالنها بوصفها رّسًا. ومل تحرََس حدود عامل املعوومات املتاحة دون  ، ويف الغالب ل تعرفها عامةقمية أأخر  أأو
ر المنوذج ج رًا من املعوومات يف حميط عامل املعوومات املتاحة دون قيود، اذلي أأصحح قيود عىل حنو اثبت.  ومن مثَّ، يحصّوِ

 متاحًا دون قيود، بيامن ل ي ا  الحعض الآخر رّساً )ومن مث خارج حدود ذكل العامل(. ئهبعض أأج ا

                                                
2

 .20: املونية الفنرية واملكل العام، ص: 2الالك  
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ن املوضوع ينون أأهًل لورباءة يف املس تقبل. علوة عىل القابل لووصو  عىل براءة يف وقت ما قد ل  وخبصوص الرباءات، فاإ
أأنه مع مرور الوقت، سوف تنهتيي صلحية احلقوق الاس تئثارية احملدودة، مثل براءات الاخرتاع وحقوق املؤلف، عن طريق 

ن املعوومات اليت ختضع حلق براءة خاصة سوف تصري  بووغ الأجل، أأو الإبطا ، أأو التناز ، أأو ما شابه ذكل. ومن مثَّ فاإ
ىل ذكل، ختضع مجيع حقوق املونية الفنرية، مبا فهيا حقوق براءات  متاحة لوجميع للس تخدامتدرجييًا  ضافة اإ دون قيود. واإ

ن ما قد ينون محمّيًا يف ولية قضائية ما، قد ينون من حق امجليع اس تخدامه وتطحيقه  الاخرتاع، لوولية القضائية. وذلكل فاإ
حد  ج ر املونية الفنريةيف ولية قضائية أأخر . وهنذا  ن ما يوجد داخل اإ يتوقف عىل الأقل عىل ال مان  اأأو خارهج فاإ

 والولية القضائية ازجغرافية.

آنفًا والرشح النيص لومعوومات املتاحة دون قيود ولأنامة حقوق املونية الفنرية اخلاصة  ومن خل  التصوير املر ي املذكور أ
 راسةح وجود علقة متزي املكل العام يف س ياق حقوق املونية الفنرية اخلاصة:اليت يف متناو  أأيدينا، تحح ّنِ ادل

3+ س خ –رن  –عل  –م  –ب  –ز( = ع  املكل العام )ج،
 

ن العلقة السالفة اذلكر قد تد  عىل طريق التقدير الكي املحد ي ملا يوجد  ومع أأن هذا التصوير لومكل العام يعد تبس يطًا، فاإ
 معوومات يف ولية قانونية أأو دوةل أأو منطقة مونية فنرية معينة يف وقت مع ن.يف املكل العام من 

 ( حدود املكل العام غري املتقطعة من اجملا  العام1 

 حالت الناف عنمن التأأثريات اليت مينن قياسها حلق الرباءة عىل املكل العام، كام نوقش يف ادلراسة الأوىل، هو عدد 
ىل املكل العام. ووفقًا لحياانت الويحو، ُأوِدَع حنو الرباءات اليت ُتد  مع مر  آن اإ آلت ال مويون طوب  241ور الوقت، واليت أ

ما معوقًا أأو أأصحح 2113براءة يف مجيع أأحناء العامل منذ عام  . ويف الوقت احلايل، يوجد حنو مثانية ملي ن من تكل الطوحات اإ
ج املكل العام. واملعوومات اليت وردت يف مجيع الاخرتاعات الأخر  اليت ، ومن مثَّ يالك حقًا خاصًا يقع خار ايً حق براءة سار

بطالها. وبصورة  2113ُأوِدعت منذ عام  ىل املكل العام عن طريق انهتاء صلحية الرباءات، أأو التناز  عهنا أأو اإ آلت اإ قد أ
ىل 2113من طوحات الرباءات اليت جرت متابعهتا منذ عام  ابملائة 59مطوقة، أأد  حنو  ثراءزايدة  اإ  املكل العام. اإ

م  ىل املكل العام تتطوب م يدًا من الإسهاب. ومن أأجل ذكل تحقّدِ جراءات انتقا  براءة اخرتاع من املونية اخلاصة اإ وتفاصيل اإ
جياز دورة حياة الناف عن الربا ءة، ادلراسةح رشحًا أأكرث تفصيًل لطحيعة احلدود املتغرية لناام حقوق الرباءات، كام تحوَّّضِ ابإ

م رشحًا أأكرث تفصيًل لطحيعة احلدود املتغ رية لناام حقوق الرباءات املذكوروتحقّدِ
4

. 

 اأأسطورة اخملرتع الأوحدا واملكل العام –أأ( الاخرتاع   

ىل أأهنا اتاكد تنون قد ابتحنرت مجيعها يف وقت واحد أأو يف  خوص الحوث اذلي يس تعرض العديد من التننولوجيات املهمة اإ
ربة عىل يد فريق ن أأو أأكرث يعمل لك فريق مبع   عن الآخرا. وتؤدي املعرفة املتاحة دون قيود دورًا حموراًي يف أأوقات متقا

ىل حد كحري ظاهرٌة اجامتعية، وليست فردية. فاخملرتعون يعمتدون عىل الأعام   معوية ابتاكر املعارف هذه: ايحدو أأن الاخرتاع اإ
ما االيت قام هبا َمْن جاؤوا قبوهم، وغال  ا أأو نتيجة لتغريات يف الطوب السويق من ويح الحيئةحًا ما تنون الأفاكر ازجديدة اإ

ولول الأعام  السابقة، اليت تنون يف بعض الأحيان مناورة ومينن الاطلع عوهيا  .اتوافر مواد أأولّية جديدة أأو أأرخص أأو
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عل =  حقوق املؤلف؛م =  حقوق براءات الاخرتاع؛ب =  عامل املعوومات املعروفة واملتاحة دون قيود؛= ع  ال مان؛ز =  ازجغرافيا؛: ج = حيث 
احلقوق الأخر  )مثل الحياانت ازجغرافية، وحقوق مس تودلي النحااتت، وقوالب التصنيع، خ =  حقوق الرسوم والامنذج؛رن =  حقوق العلمات؛

 معوومات اكنت رسية سابقًا.س =  ارف التقويدية الرصحية(؛ومناذج املنفعة، وقواعد الحياانت، واملع
4

ىل امنطقة رمبا 26: ازج ء اخلاص حبقوق الرباءات يف املكل العام، ص: 4الالك   . يوَّض الالك عىل وجه اخلصوص أأن حق الرباءة قد هياجر اإ
تنازعًا عوهي نفاذ أأو لكهياما بسبب املتغريات القانونية اخلاصة مبا يصوح لووصو  عىل بر اينون مح  .اءة أأو ما هو قابل للإ
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الها سيتأأخر عىل الأقل. ويحدو أأنه اندرًا ما حيد  أأن   املعارف، أأو اكن انتقاانتقأأمنن عن طريق براءات كحِاف عهنا، ملا 
آخرين. ىل حل  مبع   عن مسامه ن أ ن اكن ماهورًا، اإ  يتوصل خمرتع ما، واإ

 ب( املوضوع الأهل لورباءة والحداهة  

ل ( موضوع قاب2لينون الاخرتاع أأهًل لورباءة جيب عادًة أأن يس تويف بعض الرشوط اخلاصة ابلولية القضائية، مثل: )
ة، )و ( 1لووصو  عىل براءة، ) ( 4)ت املتحدة الأمرينية(؛ ينطوي عىل خطوة ابتاكرية )اعدم الحداهةا يف الولايو ( 3ازجدَّ

د من حيث و  ة ختضع لختحار موضوعي؛ ليححدَّ قابل لوتطحيق الصناعي )اازجدو ا يف الولايت املتحدة(. ويحذَكر عادًة أأن ازجدَّ
ن اكن الاخرتاع جدي ل أأنه فامي يتعوق بعدم  أأم ل، مع مراعاة حاةل واحدة من حالتدًا املحدأأ اإ التقنية الصناعية السابقة. اإ

. َمْن هو الاخص الافرتايض اذلي يمتتع مبهارات عادية يف يراعي اعتحارات أأبعد عن املوضوعيةالحداهة، فاإن الاختحار 
ت الصناعية السابقة، وكيف ينون الاخرتاع االحدهيييا بدهييًا؟ اجملا ؟ وما اذلي يحسَمح به يف امجلع ب ن العديد من التقنيا

آخر حىت داخل ولية قضائية واحدة، بناء عىل  ىل أ ن اختحار عدم الحداهة، أأو أأاّيً اكن امسه، قد خيتوف من بدل اإ وذلكل فاإ
 تغيريات الوضع الإداري والقضا ي.

آر ادلولية احملدودة ورشكة تويفوينس ]وترضب ادلراسة مثاًل حبك احملكة الأمرينية العويا يف ق  س أ  550ضية رشكة يك اإ
U.S. 398 (2007) ] اليت رأأت أأن حمكة الاس تئناف الأمرينية يف ادلائرة الاُتادية قد طحَّقت معيارًا ابلغ القسوة عند

د من صعوبة احلصو  عىل ُتديد الحداهة. وخلصة احلك يه أأن اختحار ُتديد عدم الحداهة رمبا اكن أأكرث ُتداًي، أأي لعهل زا
ن النتيجة حيح  ق نطاق الاخرتاعات اليت س تنون ضيّ متل أأن تح براءة اخرتاع يف الولايت املتحدة. وفامي يتعوق ابملكل العام، فاإ

مؤهةل لووامية مبوجب براءات الاخرتاع، واكنت النتيجة املرتتحة عىل ذكل يه أأن املكل العام فامي يتعوق مبوضوع الاخرتاع مت 
ث ىل أأن احلد الفاصل ب ن حق الرباءة اخلاص واملكل العام متغري  راؤهاإ من الحداية. ونارًا للك ما س حق، ختوص ادلراسة اإ
 منفصل. غريو 

حتناَز  عهنا وقميهتا ابلنس حة لومكل العام    ج( الرباءات امل

ىل املكل العام. والنارايت يحقَصد مبدة الرباءة الإطار ال مين اذلي ينون خلهل حق الرباءة مموواكً مونية خاص ة قبل أأن يؤو  اإ
ل املدة القانونية اليت تنون  عامًا يف معام الولايت القضائية. بيد أأن صاحب  10اليت تتناو  مدد الرباءات ل تراعي عادًة اإ

، ومن هنا جاء مفهوم املدة الرباءة يقرر أأحيااًن أأن يتناز  عن حقوقه الاس تئثارية يف الرباءة قبل انهتاء املدة القانونية لورباءة
الرباءة ابمحلاية مبوجب الرباءة(. ويف حاةل عدم تسديد رسوم احملافاة  الفعوية لورباءة )أأي الفرتة اليت حيتفظ فهيا ابلفعل ماكلح 

ىل املكل العام.  عىل الرباءة يف حيهنا، يحوغى حق الرباءة رمسيًا، ومن مثَّ تنتقل الرباءة من املكل اخلاص اإ

نفاذ أأو اتحقى قامئةا حىت هناية مدة املنح القانونية، وتاري  ىل أأن أأغوحية الرباءات املمنوحة ل ُتتفظ حبق قابل للإ ادلراسة اإ
أأي تحرتك مبنرًا لومكل العام. وعىل نقيض مسأأةل الحداهة أأو التغيريات ذات الصةل فامي ينون قابًل لووصو  عىل براءة، يمتتع 

حبرية اختاذ القرار الهنا ي يف التناز  عن حق مونيته اخلاصة ويف التناز  الفعيل عن حق  صاحب الرباءة يف هذه احلاةل
ىل املكل العام.  اس تخدام املعوومات الواردة يف مطالحات الرباءة اإ

آاثر اش حه الحديلا عىل الرباءات –د( الأرسار التجارية     أ

 املكل العام. ويف ح ن أأن الأرسار التجارية مينن أأن تال، من يتناو  هذا ازج ء من ادلراسة الأرساَر التجاريَة ودورها يف
ىل أأجل   غري مسمى، ومن مثَّ ل تحرثي املكل العام قطّ، يوجد من الناحية العموية عدد من  الناحية النارية، طي النامتن اإ

حوتفظ هبا  ن املكل العام، ومن مثَّ مينن أأرسار جتارية خاصة ج ءًا معىل أأهنا الاروف اليت س تصحح فهيا بعض املعوومات امل
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بداع الأرسار التجارية وحاميهتا  ىل أأن القو  احملركة اليت متزي اإ ىل ذكل، توصوت ادلراسة اإ ضافة اإ لهيا دون قيود. واإ النفاذ اإ
 واس تخداهما ختتوف اختلفًا كحرياً عن تكل اليت يتصف هبا نااط الرباءات.

 "العاملية لورباءات ااملراحجة –ه( حق حميل   

ىل أأن الحدلان النامية عىل وجه اخلصوص مينن أأن تس تفيد من املكل العام. وبالك أأكرث ُتديدًا، ياري  تاري ادلراسة اإ
ىل لّك    :تربز مراحجة عاملية لورباءاتمن الوقت وازجغرافيا بوصفهام متغريين مس تقو ن.  تصوير ادلراسة لومكل العام اإ

صدارات، يف أأي وقت مع ن، ترتك  عىل الأرحج يف ا2ا  ادلو  املتقدمة طوحات الرباءات وما يرتتب عوهيا من اإ
اليت تغذي املكل اخلاص وتعيد ُتديده. ومن مثَّ تنون هذه الاخرتاعات متاحة لومكل العام يف بدلان أأخر  ل تحوَجد 

 ماكفئة؛ أأو تحامَرس فهيا حقوق اخرتاع

ىل املكل العام لوحدل ومع مرور الوقت، تؤو  الاخرتاعات املمووكة مونية خا ا1ا صة يف أأي وقت يف هناية املطاف اإ
حق الرباءة اخلاصة )بعد انقضاء صلحية الرباءة مثًل(. وهذه النياانت املوجودة يف الحدلان اليت  فيهاذلي يوجد 

ىل تصد ل ير هذه املعارف ترسي فهيا الرباءات مينن أأن تس تفيد يف اخلارج من خرباهتا ومعارفها احملوية املرتاكة، سعيًا اإ
ىل أأسواق العامل املتقّدم اليت مل تعد  اتوات( اإ واخلربات )بعد اس تخدام هذه الاخرتاعات يف وطهنا دون احلصو  عىل اإ

 توجد فهيا حقوق الرباءات املسجةل ذات الصةل، وبذكل تتنافس بادة عىل أأساس السعر؛

ن لونياانت املوجودة يف هذه الحدلان أأن تنجح يف وبعد اكتساب خربة اكفية يف اجا  الابتاكر والتطوير، مين ا3ا
ُتقيق تقدم يف املنوىن التعوميي لوقدرة الابتاكرية. والهدف هو أأن تبتنر وتطور حوولها السوقية الامتلكية املاموةل 

ىل أأسواق العامل املتقدم ابلقدر املناسب من امحلاية املمنوحة مبوجب الرباءات،  اذلي ابلرباءات من أأجل الوصو  اإ
 ينفي لمتيزي املنتجات، وأأن ترحب من استامثراهتا يف اجا  الابتاكر.

 "و( املكل العام االواقعي  

ىل عامل املعوومات املعروفة.  حس تخَدم يف هذه ادلراسة، نوعًا خمتوفًا من االنفاذا اإ يطرح املكل العام الواقعي، عىل النوو امل
ىل الرباءة، ولنهنا ليست متاحة للس تخدام دون قيود. وفامي يتعوق وقامئ. وبذكل يوج فيفرتض أأن حق الرباءة سار   د نفاذ اإ

نفاذ ليست متاحة دون قيود خل  فرتة تعويق  ن الرباءات السارية والقابةل للإ بمنوذج ادلراسة لعامل القابوية لونفاذ احلر، فاإ

ن قيود. ومع ذكل، نارًا لأن حقوق الرباءات هذه الرباءات، وذلكل فهيي ليست ج ءًا من عامل املعوومات املعروفة واملتاحة دو 
معروفٌة علنيًة من خل  الناف، فمينن القو  بأأن هذه احلقوق تصحح ج ءًا من املكل العام الواقعي، لأن ماليك الرباءات 

نفاذ حقوقهم. ويف ح ن أأن حقوق الرباءات غري صاحلة للس تخدام من الناحية القا حاةل نونية يف قد ل يلكفون أأنفسهم عناء اإ
هنا حبك الواقع متاحة  عدم هنا تصحح واقعية. ونتيجة ذلكل، وحىت لو مل تنن الرباءات ج ءًا قانونيًا من املكل العام، فاإ نفاذها، فاإ اإ

ل يف حاةل تناو   للس تخدام دون قيود، أأي أأهنا ج ء من املكل العام الواقعي. وي مع املؤلفون أأن املكل العام ل مينن فهمه اإ
 ملنوانت القانونية والواقعية عىل حد سواء.ا

آنفًا لتحديد املكل العام يف ضوء املكل العام الواقعي تتوسعومن مثَّ   :ادلراسةح يف املذكور أ

5خ + س + و -رن  -عل  -م  -ب  -ز( = ع  املكل العام )ج،
 

                                                
5

نفاذ: و = حيث   .املكل العام االواقعيا أأو اخرتاعات ماموةل برباءات مينن اس تخداهما دون قيود لأهنا ليست حمل اإ
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 ز( املكل العام بعد انهتاء الأجل  

آخر، أأن متد امل ااي السوقية الامتلكية شاك  الأخر  للس تئثارية القامئة عىل الأ  كر يف موضع أ غري املونية الفنرية مينن، كام ذح
 لبتاكر ما رمغ انهتاء أأجل حق الرباءة سابقًا.

 ازج ء الثاين: أأحصاب الرباءات والنياانت غري املنتجة

 ( مقدمة2 

انت وُتويل من املؤلفات الأاكدميية واملهنية. وبناًء يف ازج ء الثاين، يحوَصف يف الحداية اجمتع أأحصاب الرباءات عىل أأساس بيا
احملمتل عىل املكل العام. ول مينن  وتأأثريهاعىل هذا الأساس، تس تعرض ادلراسةح مصطوح النياانت غري املنتجة، وممارساهتا 

دلراسةح مونية احلقوق لوماارك ن يف السوق املعنية اس تغل  حقوق الرباءات دون اكتساب املونية. ويف خطوة اثنية، تربط ا
بتوصيف النياانت غري املنتجة. وحيتوي ازج ء الثاين عىل معوومات متنوعة وتعاريف ومصادر أأولية واثنوية لتوضيح ش ىت 

صًا لونياانت الراغحة يف ممارسة حقوق املونية بناء عىل طوحات معاهدة  وخَّ أأشاك  النياانت غري املنتجة وأأناطهتا. ويقدم مح
عىل مس تو  و أأكرب املودع ن بناًء عىل املعاهدة حسب نوع النيان  رتيبالرباءات يف لك بدل عىل حدة، وت التعاون باأأن

ىل أأن الرشاكت الصغرية والنبرية يف املقام الأو  تسامه يف الإثراء املس متر لومكل العام من خل  العامل . وتاري ادلراسة اإ
ىل تسجيل ال داري مضين لإثراء املكل العام يف هناية املطاف الناف عن معوومات الرباءات. والسعي اإ رباءة هو قرار اإ

 يتعوق ابملعوومات الواردة يف الطوب. فامي

 ازجهات الفاعةل –( اس تغل  الرباءات 1 

هبٌَم جملموعة فرعية من أأحصاب الرباءات. وهذا املصطوح يامل ابلفعل مجيع  مصطوح اكيان غري منتجا هو وصٌف منترٌش ومح
ىل جانب التعريف اذلي  االيت متتكل حقوق اخرتاع ولنهنالنياانت  تقرر لأي سبب من الأس حاب أأل تس تغل الاخرتاع. واإ

ىل القدرات، أأي اكيان ليس دليه القدرة عىل  تيمترك  حو  التقايض، مينن أأيضًا لونياانت غري املنتجة أأن تحوَصف ابفتقارها اإ
 ا.هاأأو توزيع  هاتصنيع  أأو تصممي منتجات ذات ممزيات محمية مبوجب براءة

 الوصف التايل لونياانت غري املنتجة يف املؤلفات: ردوي

عام كياانت  )أأ( صدار تراخيص )والاحتاكم لوقضاء يف بعض (PAE) الرباءات اإ : ُتصل عىل الرباءات هبدف اإ
نااء سوق مل تنن غري املس تخدمة اس تخدامًا اكفيًا عن طري الرباءاِت  الأحيان(، وغالحًا ما تس تغل هذه النياانتح  ق اإ

ىل عىل الأرحجموجودة من قبل، وأأحيااًن عن طريق اس تخدام الرباءات املانوك ) ( يف جودهتا. ول مينن الوجوء اإ
ل عند الرضورة القصو ، وذكل يتوقف عىل منوذج الأعام  املس تخدم؛  التقايض اإ

فاعية عىل حد سواء، وتقوم أأحيااًن الرباءات: رشاكت ُتصل عىل براءات لأغراض جهومية ودرشاكت جتميع و )ب(
عام كياانت  دورب  الرباءات عىل نطاق أأوسع؛ اإ

 ووسطاء الرباءات: كياانت وس يطة تعمل ب ن حدود النياانت السالفة اذلكر. ول ُتتك لوقضاء عادًة؛ )ج(

 وازجامعات واملؤسسات الحوثية؛ )د(

 ن من الأفراد؛وواخملرتع )ه(
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حنافِ  )و(  : ارشاكت عامةل جتمع براءات خارج نطاق اجا  منتجاهتا أأو خدماهتاا.(NCE) سةوالنياانت غري امل

النياانت ُتت املسميات فئات فرعية متنوعة من الوسطاء، وصنفوا هذه  عىل حدة  ن القانوني نالاختصاصيلك من وأأورد 
نفاذها  ض ن؛(PLECs)التالية: مناذج أأعام  املونية الفنرية )مثل رشاكت ترخيص الرباءات واإ حفوَّ ملؤسسات وا ؛ والقراصنة امل

وِّل ادلراسةح النياانت التننولوجيا/صناديق الاقتناء؛ ورشاكت تطوير ازجامعة لومونية الفنرية/ املونية الفنرية؛ وغريها(. وُتح
آاثرها عىل املكل العام، ل س امي يف س ياق الولايت املتحدة اليت تناط فهي ا هذه النياانت غري املنتجة، ومنوذج أأعاملها، وأ

 نااطًا كحريًا.

حناِفسة3   ( النياانت غري امل

من احلقائق اليت يغفل عهنا كثريون أأنه حىت النياانت اليت تاارك بنثافة يف أأناطة الحوث والتطوير مينن أأن تسكل سووك 
عام كياانت   جة حافاة الرباءات اخلاصة هباهذه النياانت املنت تحعِملوعندما الرباءات، أأو تأأيت عىل الأقل بأأعام  مااهبة.  اإ

هنا  )وغالحاً  س تغةَلَّ اس تغلًل اكفيًا أأو براءات تقع خارج نطاق أأعاملها الأساس ية(، فاإ ما ينون ذكل عن طريق براءات غري مح
حناِفسةا أأو ا ى االنياانت غري امل خيص ويحوَّّضِ هذا القسم أأن مصدر ادلخل الناجت عن أأناطة الرت  الرشاكت املتصيدةا.تحسمَّ

م  آي يب اإ خيتوف من رشكة لأخر ، ويرضب أأمثةل عىل ذكل مبامرسات الرتخيص لرشاكت متعددة ازجنس يات مثل رشكة أ
 ورشكة كوالنوم.

 ( ازجامعات واملؤسسات الحوثية العامة4 

ةل من القطاع العام وجتري حبواًث( والهيئات الحوثية العامة مثل مؤسسة فراوهنوفرازجامعات )عىل الأقل ازجا حموَّ -معات امل
نرسة معومًا لإثراء املكل العام من املعرفة عىل حنو   أأو لكتهيام أأو املنامة الأوروبية لوحوو  النووية غيسواافت تنون مح

يداع طوحات  ن من الوضع الإنساين. ويه تاارك يف اإ ّسِ الرباءات. وتقدم ادلراسة معوومات عن دخل ازجامعات اليت تقع يف حيح
وِّل أأيضًا النس حة املئوية دلخل املونية الفنرية من نفقات 1022الولايت املتحدة من الرتخيص يف الس نة التقوميية  . وُتح

دة، وتناقش تأأثري قانون اابيه حدَّ وق ابلنقطة الأخرية عىل وجه عىل املكل العام. وفامي يتع 6دو ا-الحوو  يف بدلان مح
ن القانون ل ي ا  هل  خوصتاخلصوص،  ل عند انهتاء صلحية الرباءة، فاإ ىل أأنه حىت يف حاةل عدم توفر الاخرتاع اإ ادلراسة اإ

ثراء املكل العام. جيايب عىل اإ  تأأثري اإ

 ( الصناديق الس يادية لومونية الفنرية9 

آليات الامتلك الأخر ، ير  كثريون أأ  ن مونية الرباءات متنح فوائد تنافس ية لوامكل سواء أأاكن فردًا أأم رشكة. من ب ن أ
ومينن تيسري مونية الرباءات عن طريق اس تخدام الأموا  العامة عىل حنو  مينح مزيًة لأحصاب الرباءات أأو ازجهات الفاعةل يف 

 و لكهيام عىل أأسواق أأصو  الرباءات. وغالحاً دوةل قومية معينة. وي داد يومًا بعد يوم تأأثري املؤسسات أأو السوطات العامة أأ 
عىل الصناديق الاستامثرية املمووكة لدلوةل اليت تضم أأصوًل مالية )مثل  (SWF)يحطوق اَس صناديق الرثوة الس يادية  ما

 الأسهم أأو الس ندات أأو املمتواكت أأو غريها من الصنوك(. وتناقش ادلراسة الاختلفات ب ن صناديق الرثوة الس يادية
ىل اسرتاتيجية اس توواذ صناديق الرثوة الس يادية الهادف عىل أأصو   ضافًة اإ وغريها من الأدوات الاستامثرية املمووكة لدلوةل، اإ

جياز معويات اس توواذ صندوق افرانس بريفىا، وابنك الرباءات التايوانيةا  ص ادلراسةح ابإ اتيوان  –املونية الفنرية. وتحوّخِ
ن   مجهورية كوراي، وُتاو  ُتويل أأثر هذه الصناديق عىل املكل العام. –تويناوا  ديسنفريا )مقاطعة صينية(، ورشكة ااإ

                                                
6

تتبعها ش ىت  ( يضع س ياسة موحدة لرباءات الاخرتاع2510ديسمرب  21دو ا )اذلي صدر يف الولايت املتحدة الأمرينية بتارخي -قانون اابيه
 الواكلت الاُتادية اليت متو  الحوو .
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 ( التقايض باأأن الرباءات كمنوذج أأعام ؟6 

ن هذه الصعوبة ت داد عند  رمغ أأنه يصعب تعممي تأأثري النياانت غري املنتجة مثل صناديق الرثوة الس يادية عىل املكل العام، فاإ
ن النياانت غري املنتجة اليت تس تغل خطر التقايض احملمتل باأأن الرباءات للإجبار عىل التسوايت. ومن تقيمي أأنواع أأخر  م

يف منوذج  هو مرك ية التقايض باأأن الرباءات كحند مرصوفاتالقواَس املارتكة ب ن هذه الأنواع من النياانت غري املنتجة 
 الرباءات العدائية.رشاكت جتميع صف النياانت غري املنتجة والأعام  التجارية. ويسرتسل هذا ازج ء من ادلراسة يف و 

عام أأ( كياانت     الرباءات اإ

عام يحقصد بنياانت  أأي خشص يس تخدم اخرتاعات ماموةل برباءات ل من أأجل الانتفاع هبا ماليًا عن  (PAEs) الرباءات اإ
نفاذتسويق منتج أأو معوية طريق نفاذا يف هذا الس ياق ل يعين ابلرضورة الزتامًا حقوق الرباءات. ا ما هل من ، بل جملرد اإ والإ

ليه أأيضًا عىل أأنه شلك  قرَتح قد يحنار اإ قانونيًا. فالهتديد ابلعواقب القانونية اليت قد تنتج عن عدم ادلخو  يف اتفاق ترخيص مح
نفاذا حق الرباءة. وتذكر ادلراسةح أأن منوذج أأعام  كيان  عام من أأشاك  ااإ احلصو  عىل الرباءات يحامرسان يف الرباءات ومنوذج  اإ

ىل أأن هذ النياانت قد تنون من املاارك ن الناط ن يف سوق تحاد   230الولايت املتحدة منذ أأكرث من  عامًا، وتاري اإ
التننولوجيا، سواء يف جانب الحيع أأو الرشاء يف السوق. وكاف العوامء عن ثل  خصائص ت يد من احامت  بيع الرباءة لأحد 

عام  كياانت ا وكثافة الرباءات يف اجملا  التننولويج 1ا نطاق الرباءة، أأي احامت  التعدي؛ ا2الرباءات وليس لنيان منتج: ا اإ
آليات امحلاية من خل  تسجيل براءات مااهبة مثًل؛ ااملعين، أأي هجود  جودة الرباءة، و ا 3وتاكليف الابتاكرات الحديةل وأ

 أأي احامت  الإقرار يف احملكة.

عام  ادلراسة أأن تأأثري أأناطة كياانت وتوَّض يحقوِّص فامي يحدو املكل العام الواقعي، لأن هذه الأناطة تقول من الرباءات  اإ
ماكنية اعامتد ازجهات الفاعةل عىل احامتلية جراء عدم اإ عام ضدمه، رمغ أأن كياانت  اختاذ أأي اإ الرباءات ليست ماغوةل يف  اإ

جراء الحوث   والتطوير بنفسها(، ومن مثَّ ل توجد علقة تنافس ية ب ن الطرف ن.تطحيق الاخرتاع )أأو يف اإ

 الرباءات رشاكت جتميعب(   

من مصادر خمتوفة، مهنا اخملرتعون، هبدف احلصو  عىل القمية النقدية مهنا يف هناية  االرباءات عىل براءاهترشاكت جتميع صل ُت
نتون رشكة املطاف. وتحوث ادلراسةح  ىل ازدايد رشاكت جتميع فها خري مثا  عىل فنترشزا بوص   اوَ ت ااإ الرباءات، وتاري اإ

عام  الرباءات اليت تقوم هبا  نتون رشكة أأناطة اإ عاملها   اوَ ت ااإ فنترشزا، وتذكر ادلراسة أأن مسأأةل جتميع الرباءات من أأجل اإ
بطا  مفعو  هذا ا حد  طرائق اإ لتأأثري يف حسب الرباءات من يؤثر يف املقام الأو  عىل نطاق املكل العام الواقعي. وتمتثل اإ

حيرم هذه النياانت مما يعد مبثابة العملت السوق قبل احلصو  عوهيا. واجتفيفا السوق عىل هذا النوو من شأأنه أأن 
 .اأأعامله يف

 ( وسطاء الرباءات1 

س يتا امقدِّ أأ( مح    آيه اإ كسا واأ آر يب اإ  حوو  خماطر الرباءات: رشكتا اأ

آر يب كس كوربوريانتقارن ادلراسة ب ن رشكة اأ كس) " اإ آر يب اإ س يت(  "سنيوريت ترست ورشكة اأأليد( أ آيه اإ بوصفهام )أ
الرباءات ادلفاعية( اليت ُتصل عىل براءات ذات فائدة لوحد من  رشاكت جتميع من النياانت غري املنتجة )وتسمى أأيضاً 

كس( لوتقايض بسبب التعدي. وخو آر يب اإ ىل أأن هذه تعرض الأعضاء أأو املارتك ن )معلء رشكة أ صت ادلراسةح معومًا اإ
 الرشاكت قد وضعت هذه الرباءات عىل حنو فعا  يف املكل العام الواقعي.
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 ب( الرباءات كسوع جتارية يف سوق ناطة  

مة تنااميً خاصًا )مثل:  حناَّ أأو الحورصة ادلولية لومونية الفنرية(،  Yet2.com أأو Tynax.comوفامي يتعوق ابلحورصات امل
سة أأنه ل يحدو أأن هذه املنصات، بناء عىل أأشاك  أأناطهتا احلالية، تؤثر تأأثريًا مبارشًا يف املكل العام الواقعي ذكرت ادلرا

ل أأنه  أأو نفاذ هذه احلقوق. اإ ىل اإ ىل الاحتفاظ حبقوق الرباءات اليت قد تنون يف أأي شلك من أأشاك  املكل العام أأو اإ تؤدي اإ
ثراء املكل العام، وذكل عىل من الواَّض أأن هذه النياانت نفسها ل ت  س تحد  دامئًا معارف قابةل لووصو  عىل براءة ل ايدة اإ

نتون  رشاكت جتميع الرباءاتعنس   فنترشزا.  اوَ ت مثل رشكة ااإ

 ج( اجامع الرباءات  

جياز اجامع الرباءات ومد  انتاارها عىل مدار القرن املايض حسب املناطق وداخل الصناعات. وتا ىل تناقش ادلراسةح ابإ ري اإ
أأنه ل مينن تقدمي أأي اس تنتاجات قابةل لوتعممي خبصوص تأأثري اجامع الرباءات عىل املكل العام. وعىل نقيض جتميع الرباءات 

ن اجامع الرباءات رمبا  ادلفاعية اذلي يسمح بسووك االانتفاع اجملاينا احملمتل ولنن ل يقيد هذا السووك بأأي طريقة أأخر ، فاإ
 نافسة.تسمح بترصف مناف لوم 

آخرون    د( وسطاء براءات أ

ىل أأنه عن طريق تقدمي وس يةل أأخر  لورشاكت لوطعن يف الرباءات ذات النوعية املانوك فهيا، قد ينون  تاري ادلراسة اإ
جيايٌب عىل املكل العام. ول يتعوق هذا بتوس ن نوعية الرباءات حفسب، ولنن  أأيضًا لمنوذج التعهيد امجلاعي الوس يط تأأثرٌي اإ

جراءات املقاضاة. أأيضاً  يداع الرباءات واإ  بتوس ن اإ

 تفاعل النياانت غري املنتجة وتأأثريها عىل املكل العام( 1 

ص ادلراسة ما ورد يف ازج ء الثاين من تصنيف لونياانت. وابس تخدام متثيلت خطية يف شلك متسوسوت ن بيانيت ن،  تحوّخِ
ىل ُتاو  ادلراسة أأن توَّض وتقارن ب ن مسامهة لك نوع م ن النياانت يف املكل العام، ون وع لك كيان بوصفه صاحب الرباءة اإ

نفاذ احلقوق.  اإ

ثراء املكل العام  .مسامهة النياانت غري املنتجة يف اإ

 
نتون رشاكت جتميع قد يتساء  املرء عن سبب قةل مسامهة  قوم رشاكت ت ويه –فنترشزا   اوَ ت الرباءات مثل رشكة ااإ

يف املكل العام عن وسطاء الرباءات مثل رشكة  – ااارك أأيضًا يف تسجيل براءات اخرتاعاهتت و  ابأأعام  حبث وتطوير خاصة هب
كسا ل تحْنِفذ حقوق الرباءات اخلاصة هبا، وبذكل تحمنِّن أأيضًا الرشاكت  آر يب اإ ىل أأن رشكة اأ كسا. ويرجع ذكل اإ آر يب اإ اأ

كسا من مواصةل اس تغل  حافاة بتنتتب اليت مل  آر يب اإ راءاهتا كام لو اكنت هذه الرباءات قد سامهت يف يف رشكة اأ
 العام. املكل
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نفاذ احلق اخلاص ىل اس تخدام الرباءات كعنرص من عنارص اإ  .ن وع النياانت غري املنتجة اإ

ىل ذكل، خيتوف ترتيب النياانت عىل طو  املتسوسةل، كام يتب ن من الالك الوارد أأعله، ويتوقف ذكل عىل  ضافة اإ واإ
ثراء املكل العام ل متيلجانب املكل ال  عام املوصوف. ويغوب بوجه عام وجود علقة عنس ية: فالنياانت اليت تسامه أأكرث يف اإ

نفاذ احلقوق اخلاصة، ومن مث تغوب عوهيا املسامهة الأكرب يف املكل العام االواقعيا. كثرياً  ىل اس تخدام الرباءات كعنارص لإ  اإ

دارة الرباءات   والتأأثري يف املكل العام التفاعل –ازج ء الثالث: اإ

 ( منح الرباءات ومعوية الابتاكر2 

 أأ( التوعية ابلرباءات  

ىل الإجابة  هل براءات الاخرتاع ُتثُّ عىل الابتاكر؟ تسعى ادلراسة، من خل  النار يف صناعة املس تورضات الصيدلنية اإ
طريق احلد من تقدمي تعويض عن التعدي مثًل، من عن السؤا  التايل: هل ختفيض سعر الرباءات أأو قميهتا الاقتصادية، عن 

م حّلً؟  شأأنه أأن يحقّدِ

 وجشرة الإفراج عن املعارف اللحقةالزتايدية توسينات ال ب(   

ذا فتح منتٌج جديٌد الحاَب أأمام فئة جديدة من اجِّ تح  ع الاخرتاعات الناحجة املاموةل برباءات عىل م يد من الابتاكر. فاإ
نه مين ذات  منتجات   ن يف كثري من الأحيان القو  بأأن هذا املنتج ازجديد يوفر حواف  لرشاكت أأخر  لإعدادِ املنتجات، فاإ

قدرات تساوي قدرات املنتج ازجديد أأو تفوقها من أأجل الاس تفادة من السوق املس تقرة. وترضب ادلراسة مثاًل عىل ذكل 
ى ابريووسكا يف الولايت املتحدة الأ  دارةابدلواء الوس يكا )يحسمَّ  الأغذية مرينية، املركب: أأوميربازو ، حصل عىل موافقة اإ

. فقد عاجل حرقة الفؤاد 1000( اخلاص برشكة أأسرتازينياك اذلي أأصحح أأكرث الأدوية مبيعًا يف العامل عام 2515والعقاقري عام 
ى فئة مثحطات مضخة الربوتون ىل الفئة نفسها . وبعد فرتة و (PPI) علجًا أأجنع، وفتح السوق أأمام ما يحسمَّ جزية، انضمت اإ

دارة الأغذية والعقاقري عام  ( أأو بروتونينس 2559أأدوية أأخر  مثل بريفاس يد )املركب: لنسوبرازو ، حصل عىل موافقة اإ
دارة الأغذية والعقاقري عام  (. وهذه الاخرتاعات ازجديدة الإضافية 1002)املركب: ابنتوبرازو  الصوديوم، حصل عىل موافقة اإ

عادة اخرتاع منتجات )جديدة(، بل اكن لها أأيضًا  مل ينن بداع أأو اإ لها التأأثري املوصوف عىل املس تو  ازج  ي حفسب، أأي اإ
ىل قاعدة املعارف، فأأثْ  ت املكل العام وع زته رَ تأأثري عىل املس تو  اللكي: اكنت تحس تحد  معارف جديدة وانتقوت فامي بعد اإ

والربيفاس يد،  والربوتونينس انهتت صلحية الرباءات اخلاصة مبركحات الربيووسكيف هناية املطاف. وهنذا، مع مرور الوقت، 
آلت ىل املكل العام. فأ  اإ

ىل فئة مثحطات مضخة الربوتون، تقدم ادلراسةح حملًة عامًة عن  ب بدواء الربيووسك اذلي ينمتي اإ وبناًء عىل املثا  اذلي ُضح
فراج عن املعارف اللحقة. وتذكر ادلراسة  حبيث حديث عن مؤرش نوعية خيترب  أأيضًا أأنه قد صدر مؤخرًا مناورٌ جشرة للإ

تأأثري جودة معوية منح الرباءات يف سووك مودعي طوحات الرباءات من عدمه، وأأن هذا املناور اكتاف أأن سووك مودعي 



CDIP/12/INF/2 
Annex 
10 
 

 

ة وحدها ل تقدم الطوحات كيَّف نفسه حسب معيار نوعية الرباءات الواسع اخلاص بلك ناام براءات. بيد أأن هذه النتيج
ح أأن ياجع عىل الناف عن الرباءات،  ادليًل اكفيًا لس تنتاج أأن ناام الرباءات ذ املرتحة الأعىل يف مؤرش الرباءات يحرجَّ

ىل أأن وجود ناام صارم ملنح الرباءات قد ل يح  ثراء املكل العام. ومع ذكل، أأشارت ادلراسة اإ  الابتاكري. ع النااَط اجِّ ومن مث اإ

 ة العملج( حري  

ا هتران ابَس تسجيل الرباءات ادلفاعية والهجومية. ويحقصد بتسجيل ت ترتحط حرية العمل ابسرتاتيجيت ن تقوم هبام الرشاكت، 
الرباءات ادلفاعية معوية تسجيل الرباءات أأو احلصو  عوهيا هبدف أأسايس هو قطع الطريق أأمام احامت  التعرض لومقاضاة. 

ىل زايدة تلكفة الأعام  التجارية زايدًة رسيعًة. ومن انحية أأخر ، يرك  وقد تؤدي هذه الاسرتاتيجية يف  هناية املطاف اإ
يرادات، عن طريق الرتخيص مثًل. وتاري ادلراسة  تسجيل الرباءات الهجومية عىل اس تغل  املونية الفنرية لووصو  عىل اإ

ىل أأن اسرتاتيجيات تسجيل الرباءات ادلفاعية مينن أأيضًا الالتفاف  عوهيا ابسرتاتيجيات الناف الاسرتاتيجي، املعروفة اإ
أأيضًا ابَس النرش ادلفاعي أأو النرش الاستبايق. وأأثر الناف الاسرتاتيجي عىل حرية العمل يا حه أأثر التسجيل 

طارها أأو ادلخو  يف  الاسرتاتيجي ادلفاعي لورباءات، وهو أأن املنافس ن ينونون غري قادرين عىل بناء حواج  لوعمل يف اإ
ىل أأن الناف الاسرتاتيجي  ينون هل الأثر الأكرب عىل  قداجملا  عن طريق تسجيل الاخرتاع نفسه. ومن مثَّ تاري ادلراسة اإ

دارة الرباءات، وقد يا حه منحَ ل  املتنوعة امرساتاملمن ب ن  املكل العام الرباءات اجااًن أأو الابتاكر املفتوح )انار  ورشاكت يف اإ
 املكل العام. أأدانه( من حيث تأأثريه عىل

 د( الطوحات اخملفية  

ن اكن هذا  ذا رفضه الفاحص أأو حسحه مودع الطوب( قبل أأن يحنرَش توقائيًا، واإ خفاؤه )اإ من أأساليب متويه الاخرتاع اإ
 من القدرة عىل توس يع نطاق طوب الرباءة الأصوية ليامل بدلاانً  الأسووب غري شائع الاس تخدام يف الواقع العميل لأنه حيدّ 

وهذه التدابري قد ينون لها أأثر سويب عىل املكل العام، نارًا لأن الاخرتاع لن يحنَاف عنه علنيًة، ومن مثَّ لن  .7 أأخر 
ليه. ومثل هذه املامرسات ت يد الغموض  براءات الاخرتاع الأخر  يف السوق، سواء ابلنس حة ملاكتب يتيرس الوصو  اإ

ديد حاةل التقنية الصناعية السابقة وتطوير م يد من الاخرتاعات بناًء عىل اخملرتع ن الآخرين، حيث تقل قدرهتام عىل ُت أأو
لهيا.  املعارف املناورة اليت مينن الوصو  اإ

 ه( الرباءات الغائصة  

م هذا التأأثري  سويب عىل املكل العام والنااط الابتاكري هو اسرتاتيجيات االرباءات الغائصةا. والهدف هنا هو ال ما يحضّخِ
ىل براءة ما معوقًة )غري مناورة، ومن مث اخمفيةا( لإخفاء وجودها عن املنافس ن، كغواصة غري ظاهرة. ومبجرد منح الإبقاء ع

نفاذ حقوق الرباءة  فوقالرباءة، أأي مبجرد أأن تطفو الغواصة  سطح املاء، هتامج أأعداءها فورًا، وحيد  هذا هنا من خل  اإ
حطالَ  يمتعديًة عىل الاخرتاع ذضد املنافس ن أأو ضد أأي رشكة أأخر  تحعترَب  ىل التأأثري الأولوية املحنرة امل ضافة اإ ب حباميته. واإ

ىل املكل العام، يثبط هذا الإجراء مهة الأطراف الأخر  العامةل يف السوق عن  وهوالناجت  قةل املعارف اليت تدخل اإ
نفاذ  الاستامثر يف الابتاكر، لأهنا رمبا ختىش أأن تحرفَع عوهيا دعو  قضائية بسبب انهتاك حاةل تقنية صناعية سابقة قابةل للإ

ىل التخفيف من تطحيق هذه  تاهر ىل سطح املاء. وهتدف التغيريات الأخرية يف قوان ن الرباءات اإ جفأأة من الأعامق اإ
 الاسرتاتيجيات الغائصة.

                                                
7

ىل ماتثيس دي سانت جورج وبرونو فان بوتوسربغ دي ل بوتري الذلين استاهدا ابملامرسة اليت يتبعها منتب الولايت املتحدة الأم  حاار اإ رينية ي
ذا مل ينن موضوع الاخرتاع، ولن ينون، هو موضوع طوب جيوز ملودع الطوب أأن يطوب عدم نرش الطو لورباءات والعلمات التجارية: ا... ل ل اإ ب اإ

وَدع يف بدل أأجنيب يو م نرشه بعد   شهرًا من الإيداع )أأو اترخي أأولوية مطووبة سابق( أأو مبوجب معاهدة التعاون باأأن الرباءات ... ا. 21مح
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 و( ُتسينات نطاق الرباءات  

ودعي الطوحات يف أأناطة ُتس ن نطاق الرباءات من أأجل توس يع نطاق امحلاية املنتس حة مبنح براءة. ومن  ياارك بعض مح
ضافيةا، )3( وطوحات الاس مترار ازج  ي، )1( طوحات الاس مترار، )2أأمثةل هذه الأناطة: ) يداع ابراءات اإ ( 4( واإ

مة. وتصف ادلراسة لك نااط من هذه الأناطة،  حقسَّ وِدع طوب امينن اس تخداهم وتذكر أأنهوالطوحات امل  لإخفاء نوااي مح
ىل زايدة تاكليف ممارسة الأعام  التجارية عىل املنافس ن. وقد  الرباءة ول ايدة درجة الغموض داخل ناام الرباءات، مما يؤدي اإ

دَ  ع الأطراف الأخر  اليت تحوث عن تقنية صناعية سابقة ول تس تطيع العثور عىل التقنية الصناعية السابقة املناس حة يف ختح
خفاء قواعد بياانت منتب الرباءا ِجم الرشاكت عن مواصةل الابتاكر أأو جتد ما ياجعها عىل اإ ت. ونتيجة ذلكل، رمبا ُتح

. ع نَّ  اخرتاعاهتا أأيضًا عن املكل العام، مما ي يد من تناقص املعارف املتاحة يف املكل العام يف وقت مح

 ( الرباءات اجملانية والابتاكر املفتوح1 

بتاكر املفتوح قد ينون بديًل لسرتاتيجيات الأعام  احلالية، وأأن أأمهية املونية الفنرية توَّض ادلراسة يف الأقسام التالية أأن الا
 ل ت ا  قامئة أأيضًا يف س ياقات الابتاكر املفتوح.

 املننوزةأأ( املعرفة   

ل أأن تأأ  نيحدو أأن الابتاكر املفتوح طريقٌة واعدٌة حلق نِعاة يف عروق الرشاكت التقويدية. اإ ثريه عىل املكل العام دماء جديدة مح
قد ل ينون، يف معام احلالت، واعدًا ابلقدر اذلي قد يتوقعه املرء. فالخرتاعات ازجديدة املاموةل برباءات مينن أأن تؤدي 

ل أأن مبادرات الابتاكر اليت تأأيت ُتت مسمى الابتاكر املفتوح  ىل ابتاكرات راجئة ت يد املكل العام عىل املد  الحعيد. اإ اإ
اتحة هذه الابتاكرات لوجميع دون قيود، فالبتاكر املفتوح ل يساوي املونية تؤد ل ىل اإ ي ابلرضورة، عىل املد  القريب، اإ

الفنرية املفتوحة. وعىل العنس من ذكل، تؤدي حقوق املونية، ل س امي الرباءات، دورًا حاسامً ابلنس حة لورشاكت يف ُتصيل 
 ُأعدت من خل  الابتاكر املفتوح.عوائد الابتاكرات الناجتة عن اخرتاعات 

 قيد الاس تخدام(اليت  ب( الرباءات اجملانية والرباءات غري املس تخدمة )أأو  

دفاع الس ياج اخلا يب هو اسرتاتيجية تحوَضع فهيا الرباءات طوعًا يف املكل العام. ونتيجة ذلكل، يصحح الاخرتاع تقنية صناعية 
ىل حد ما، لأهنمر براءات لتطويراهتم الإضافية ذات الصةلسابقة، وقد يحرَصف املنافسون عن اس تصدا قد خياون  . وهذا اإ

ىل التنافس مع  التعدي عىل براءات أأخر  ذات صةل ل ت ا  ماموةل ابمحلاية مبوجب براءة، أأو ببساطة لأهنم ل يسعون اإ
ية السابقة. وخفض احلواج  اليت ُتو  دون يعمتد عىل املعارف املتاحة علنيًة، ومن مث يعمتد عىل حاةل التقنية الصناع  منتج  

ثراء املكل العام. ومنامة  الاس تخدام العام للخرتاعات املاموةل برباءات هو طريقة مقرتحة تسامه هبا ازجامعات يف اإ
ز زايدة ش يوع اس تخدام معارف الرباءات ازجامعية. (UAEM) ازجامعات املتحدة من أأجل الأدوية الأساس ية  يه مبادرة تحعّ ِ

ىل  ُتقيق أأهدافها، تقرتح منامة ازجامعات املتحدة ا... أأن متنح ازجامعةح يف الوقت نفسه ترخيص ادلواء لرشاكت وسعيًا اإ
عىل تصنيع ادلواء للأشخاص اذلين يعياون يف الحدلان املنخفضة ادلخل والحدلان املتوسطة ادلخل  القادرة الأدوية ازجنيسة

يرادات رشاكت الأدوية يف الحدلان ذات ادلخل املرتفع.بسعر أأقل وأأيرس ...ا، وت مع أأن ذكل   لن يرض ابإ

 ج( العمل امجلاعي  

ِجدت التننولوجيات املتقدمة حفسب. فهناك صناعات  ىل حد ما ل تحس تخدم أأناطة الابتاكر املفتوح حيامث وح أأخر  تسعى اإ
ىل تع ي  قدراهتا الابتاكرية. وعادة ما تنون تلكفة الحوث والتطوير، و  ناعات الأدوية من مث الابتاكر، مرتفعة يف ص اإ

ا صدمة انفتاحوالتننولوجيا احليوية. ويف س ياق صناعة الأدوية، رصد العوامء ردود الفعل عىل الابتاكر املفتوح عن طريق ا
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ثراء املعارف املتاحة يف املكل العام ) ىل زايدة اإ ْن  ح ن يحفَرج عهنا يف الهنايةمينن أأن تؤدي يف هناية املطاف اإ لوجمهور، اإ
 (.ذكل حد 

 ( ُتدايت الرباءات والتجدد املس متر3 

وِّل قانون  دارة الرباءات اليت يطوق عوهيا االتجدد املس متر لورباءاتا، وُتح حد  ممارسات اإ يناقش هذا ازج ء من ادلراسة اإ
ازن ب ن مصاحل رشاكت كأداة من أأدوات س ياسة أأمرينية يف حماوةل لتوقيق التو  2514واكسامن اذلي صدر عام  - هاتش

الأدوية ازجنيسة ورشاكت الأدوية احلامةل لعلمات جتارية يف صناعة املس تورضات الصيدلنية، ولتع ي  املنافسة يف أأسعار 
ىل زايدة اس تخدام الأدوية ازجنيسة وخفض تاكليف الرعاية الصوية.  الأدوية مما يؤدي اإ

 اخلامتة

ىل أأن العلق ليه دون يف اخلتام، تاري ادلراسة اإ ة ب ن براءات الاخرتاع، والابتاكر، ووجود مكل عام ثري مينن الوصو  اإ
عقَّدة ودقيقة. ورمغ عدم ظهور أأي تعممي لهذه العلقة، من املمنن وضع تصور  لمنوذج اكتاايف جترييب مينن أأن  قيود علقٌة مح

عتحار اختلفات الأفق ال مين قيد النار، والولايت يسامه بدرجة كحرية يف فهمنا لهذه القضية املهمة. ويضع المنوذجح يف الا
القضائية املناس حة املعنية، والأهداف التجارية وغريها لا ىت ازجهات الفاعةل وقدرهتا عىل تنفيذ خططها. وياري املؤلفون عند 

ىل س ح  اءات يف املكل العام ل الحوث املس تقبيل اذلي مينن أأن ي يد من وضوح الطرائق اليت يسامه هبا نااط الرب حح الو وم اإ
ثراءه.  ويواصل اإ

 

 الوثيقة[املرفق و ]هناية 

 


