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SCP/31/7 ADD 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  12 التارخي:

 البراءات بقانون المعنية الدائمة اللجنة

 الثلاثونالحادية و الدورة
ىل  2جنيف، من   2019 ديسمرب 5اإ

أحكام قانون البراءات التي تسهم في النقل الفعال بشأن  SCP/31/7إضافة إلى الوثيقة 

 للتكنولوجيا، بما في ذلك كفاية الكشف

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل تبليغ اس ُتمل بتارخي  .1 من وفد الفلبني بشأأن أأحاكم قانون الرباءات اليت تسهم يف النقل  2019أأكتوبر  9استنادا اإ

دراج الفقرات التالية بني الفقرتني الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشف،   .SCP/31/7 من الوثيقة 30و 29ينبغي اإ

 الفلبني"

ُ ُسّن  .30 س تحدثة من أأنشطة البحث املموةل من احلكومة قانون لتوفري الإطار ونظام ادلمع حليازة امللكية الفكرية امل

دارة تكل امللكية الفكرية واس تخداهما وتسويقها، ولأغراض أأخرى ) يُعرف ابمس ذكل القانون . و (RA 10055واإ

بشأأن نقل التكنولوجيا وحيتوي عىل أأحاكم فريدة من شأأهنا التصدي بفعالية للقيود اليت  2009قانون الفلبني لعام 

 1.تعرقل نقل التكنولوجيا

ا من من البحوث املموةل لكيا أأو جزئي الناش ئةالقانون عىل الإبقاء عىل حقوق امللكية الفكرية  ذكلوينص  .31

فعليا بتنفيذ البحث.  ت قامة اليتاملتعاقداجلهات أأو  ملعاهد البحث والتطوير ملاك واكلت المتويل احلكومية

خيص تقامس الإيرادات، فاإن القاعدة املُطبقة تلقائيا يه أأن تعود لك الإيرادات اجملنية من تسويق حقوق امللكية  فاميو 
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ىل معاهد البحث والتطويرالنابعة من أأنشطة البحث والتطوير الفكرية   ، يف حنياملموةل من الواكلت املذكورة اإ

غفال والباحث كل املعاهدخيضع تقامس الإيرادات بني ت اتوات 40احلصة البالغة ني العاملني فهيا لتفاق، دون اإ % يف اإ

)امليثاق اخلاص ابلعلامء واملهندسني  RA 8439)ب( من القانون 7العلامء واملهندسني والباحثني مبوجب البند 

 .والباحثني وغريمه من موظفي العلوم والتكنولوجيا يف احلكومة.(

وفامي يتعلق ابس تخدام الإيرادات، تكون ملعاهد البحث والتطوير العامة اليت تضطلع بنقل التكنولوجيا سلطة  .32

رية الناش ئة عن أأنشطة البحث والتطوير املموةل اس تخدام حصهتا من الإيرادات املس متدة من تسويق امللكية الفك

يف صندوق متجدد لأغراض حمّددة، تسويق ذكل ال وُُتمع لك الإيرادات املس متدة من من واكلت المتويل احلكومية. 

مبا يف ذكل لتغطية التاكليف املرتبطة بنقل التكنولوجيا وحامية امللكية الفكرية. والقانون مشفوع حبمك خاص ينص 

الإنصاف يف حال عدم اس تفادة معاهد البحث والتطوير من مناقصة عامة. وذكل احلمك  درجةقدمي تقرير عن عىل ت

ماكنية   درجةتقرير  الاس تفادة منيتيح ملعاهد البحث والتطوير أأو أأية هجات متعاقدة تضطلع بعملية التسويق اإ

 حقوق امللكية الفكرية. ن معلية الرشاء احلكومية املعقدة بغرض تعجيل تسويقبدل مالإنصاف 

دارة العلوم والتكنولوجيا مبهمة الإرشاف عىل تزويد معاهد البحث وفامي خيص تكوين الكفاءات،  .33 ىل اإ ُعهد اإ

اتحةوالتطوير ابلكفاءات الالزمة لإدارة وتسويق حقوق ملكيهتا الفكرية بكفاءة. وابملثل، ينص القانون عىل   اإ

نشاء ماكتب ترخيص التكنولوجيا وماكتب تطوير الأعامل اليت متكّن من الآليات املؤسس ية  ترسيع التسويق، مثل اإ

 التكنولوجية. كام لُكّفت ماكتب البحث والتطوير بوضع أأطرها اخلاصة يف جمال س ياسة امللكية الفكرية طبقا للقانون.

و الاس تخدام لأغراض ويش متل القانون كذكل عىل حمك من أأحاكم الضامن ميكّن احلكومة من تويل احليازة أأ  .34

ففي حال عدم قيام معاهد البحث  ظروف امللّحة للغاية.الالاس تغالل يف حالت الطوارئ الوطنية أأو غريها من 

ماكن واكلت المتويل  يداع طلب محلايهتا، فاإ والتطوير بتسويق حقوق امللكية الفكرية احملمتةل املموةل من احلكومة، أأو اإ

ىل املعاهد املذكورة احلكومية أأخذ ملكية التكنولو  جيا املعنية. غري أأن حقوق امللكية الفكرية ذات الصةل س تعود اإ

 مبجّرد انهتاء تكل احلالت أأو عندما ختتار تكل املعاهد اسرتجاع امللكية عىل حنو ما تقّرره السلطة املعّينة.

لزوم أأن متكّن معاهد البحث ويف احلالت الوجهية وللمساعدة عىل ضامن جناح التسويق، ينص القانون عىل  .35

والتطوير الباحثني العاملني فهيا عىل تسويق أأو متابعة تسويق حقوق امللكية الفكرية الناش ئة عن أأنشطة البحث 

نشاء رشكة أأو رشكة متفرعة تقوم ابلتسويق، أأو امتالكها  والتطوير املموةل من واكلت المتويل احلكومية من خالل اإ

دارهتا،  أأو قبول منصب معل يف رشكة متفرعة تقوم بذكل التسويق. أأو مراقبهتا أأو اإ

آليات تسهم يف تعزيز البيئة املساعدة عىل نرش التكنولوجيات املشموةل  .36 ولضامن التسويق، ينص القانون عىل أ

ىل املعلومات التكنولوجية و/أأو ماكتب حبقوق امللكية الفكرية.  نشاء مرفق نفاذ اإ وينص القانون عىل التلكيف ابإ

 لرتخيص التكنولوجيا و/أأو ماكتب لتطوير الأعامل التكنولوجية، وصوغ س ياسات داخلية يف جمال امللكية الفكرية.

جيايب عىل الباحثني ومعاهد البحث والتطوير وامجلهور عامة، وحىت عىل موارد  .37 وس يكون ملضمون القانون أأثر اإ

نفاذه بفعالية. فس ميكّ  ن من ترسيع نرش نتاجئ البحوث القيّمة، ويضمن ابلتايل البدل الرئيس ية والتقليدية، رشط اإ

اتحة التكنولوجيات املهمة أأو املنتجات الفرعية )الأدوية، واملدخالت الزراعية ماكنية اإ وغري ذكل( للجمهور.  ،اإ

نشاء رشاكت متفرعة عن خلق املزيد من فرص العمل لصاحل مواطين الفلبني.  وميكن أأن يسفر اإ
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ني، سيسهم القانون يف هتيئة بيئة جمزية ماليا مبوجب حصهتم من الإاتوات املنصوص علهيا فيه وابلنس بة للباحث .38

% عىل الأقل. ومن املتوقّع أأيضا أأن يواصل العاملون يف جمال البحث والتطوير مساراهتم املهنية حمليا، 40والبالغة 

ىل وظائف غري علمية.  ومن ويسهموا ابلتايل يف خفض مس توايت جهرة الأدمغة يف أأوساطهم أأو مس تواي ت انتقاهلم اإ

ىلشأأن املزيد من الباحثني الاشرتاك يف مرشوعات ع  اس تحداث املزيد  لمية وتكنولوجية/حبثية، مما ميكن أأن يؤدي اإ

 من الابتاكرات والإجنازات التكنولوجية اخلارقة.

لإيرادات املتأأتية من الرتخيص والإاتوات أأما ابلنس بة ملعاهد البحث والتكنولوجيا، فس ميكّن القانون من زايدة ا .39

ىل التنازل عن حقوق امللكية الفكرية لصاحلها. وسيشّجع ذكل أأيضا عىل زايدة أأنشطة البحث والتطوير  ابلنظر اإ

ذا اس متر، الطريق لتحسني  وزايدة التعاون املمثر بني لكيات رايدة الأعامل وقطاع الصناعة. وس ميهّد ذكل الاُتاه، اإ

 والتقريب بني القطاع العام واخلاص. وثنوعية البح

نظمة نوع البيولويج والأ حامية حقوق امللكية الفكرية الناش ئة عن الت  وفامي خيص املوارد التقليدية، فاإن .40

اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية واملعارف الأصلية، عىل النحو املعّرف يف قانون حقوق امرسات املو 

جراءات الكشف أأثناء طلب حامية حقوق امللكية الفكرية.الشعوب   الأصلية، ستمت الآن من خالل اإ

( الكشف عن الاخرتاع RA 8293من قانون امللكية الفكرية ) 35وفامي يتصل بكفاية الكشف، يغطي البند  .41

من أأهل املهنة من ليك يمتكَّن أأي خشص ووصفه. فيتعنّي الكشف عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا يكفي 

. ويف حال تعلّق الطلب بعملية من معليات البيولوجية ادلقيقة أأو أأحد منتجاهتا ومشل اس تخدام اكئن دقيق ل تنفيذه

الاخرتاع، واكنت تكل املادة غري متاحة  ميكن الكشف عنه بطريقة اكفية متكّن أأي خشص من أأهل املهنة تنفيذ

يداع  حدى مؤسسات الإيداع ادلولية.للجمهور، وجب أأن يُشفع الطلب ابإ  تكل املادة دلى اإ

ىل ذكل، توفر الالحئة التنفيذية اخلاصة ابلقانون  .42 املزيد من الإرشادات حول الكشف  RA 8293وابلإضافة اإ

يمكن يف مدى متكّن  الطبيقيحتديدا عىل أأن اختبار الكشف  406. وتنص القاعدة 406و 405يف القاعدتني 

 هأأن 1.406 ف، ابتباع التوجهيات الواردة فيه، من تطبيق الاخرتاع. ويرد يف نص القاعدةالشخص املقصود ابلكش

عىل وصف واحض ومفّصل ملا ل يقّل عن طريقة واحدة لتنفيذ الاخرتاع  التطبيقيالكشف يتعنّي أأن يش متل "

ة، مبا يف ذكل طريقة . ويتعنّي أأن يش متل عىل كشف اكف وواحض عن سامت الاخرتاع التقنيمعليةابس تخدام أأمثةل 

للتخمني. ويف حال تعلّق الأمر مبادة كمييائية  جمالأأو معلية صنع الاخرتاع نفسه وأأدائه واس تخدامه، دون ترك أأي 

جناز متثيلية واحدة أأوأأو موضوع صيدلين، فال بّد أأن يش متل الكشف  ، وعن أأكرث أأو أأمثةل معلية عىل طريقة اإ

 ، وجيب أأن تش متل لك املركبات عىل نشاطها املطالب حباميته."ارماكولويجلنتيجة الاختبار الف وصف

عادة ترقمي الفقرات اعتبارا من الفقرة  .2  .SCP/31/7 يف الوثيقة 30وبناء عليه، ينبغي اإ

 ]هناية الوثيقة[


