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WIPO/GRTKF/IC/37/15 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  6 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون السابعة الدورة
 2018أأغسطس  31اإىل  27جنيف، من 

األثر االقتصادي لتأخر الرباءات وعدم اليقني بشأنها: خماوف الواليات املتحدة بشأن املقرتحات املتعلقة 
 مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات

 مقدمة من وفد الولايت املتحدة الأمريكيةوثيقة 

 مقدمة

لولايت ل البعثة ادلامئةتلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( طلًبا من ، 2018أأغسطس  3يف  .1

"الأثر الاقتصادي لتأأخر الرباءات وعدم اليقني  المتست فيه أأن تقدم من جديد ،دلى منظمة التجارة العاملية املتحدة الأمريكية

ت املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات" كام جاء يف الوثيقة بشأأهنا: خماوف الولايت املتحدة بشأأن املقرتحا

WIPO/GRTKF/IC/36/10ن للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية ووالثالث السابعةادلورة  ، يك تناقشها

 واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(.

  كل الطلب، تحتوي مرف  ذه  الوثيقة ع ى املساةمة املهوورة.واس تجابة ذل .2

ىل الإحاطة علام  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ

 .هالوارد يف مرف  ذه  الوثيقة والنظر في قرتا ابل

ييل ذ كل املرف []
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 خر الرباءات وعدم اليقني بشأأهنا:الأثر الاقتصادي لتأأ 

 الولايت املتحدة بشأأن املقرتحاتخماوف 

 املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات

 تبليغ من الولايت املتحدة الأمريكية|

 ساس يةالأ علومات امل

دية والفوللكور يف املنظمة العاملية للملكية دلى اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقلي

وأأورد عدد من  الفكرية )الويبو( ولية تشمل اإجراء مفاوضات قامئة ع ى النصوص بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية.

ص املُطالبني خالل ذها املنتدى مقرتحات يف الوثيقة املوحدة بشأأن متطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات فامي خي

الاخرتاعات القامئة ع ى املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
1
وسيتطلب العديد من ذه  املقرتحات من املودعني  .

 الكشف يف طلباهتم عام ييل:

 املعين؛خرتاع املواد الوراثية أأو البيولوجية املس تخدمة لتطوير الا ومنشأأ مصدر  (1)
 الوراثية؛لس تخدام املوارد  من امجليعوالرشوط املتف  علهيا  املس تنريةدليل ع ى املوافقة املس بقة و  (2)
.بعدل عدليل ع ى تقامس منافع الاخرتاو  (3)

2
 

وتشمل العقوابت املقرتحة اليت سيتكبدذا مودعو الرباءات ومالكوذا اذلين ل يس توفون ذه  املتطلبات رفض طلب الرباءة 

لغاؤ . غري املس تويف للرشوط أأو اإ
3
 

ابلتفصيل أأدان ، ميكن أأن يكون لهه  املتطلبات أأثر مدمر ع ى البحث والتطوير يف جمال البيوتكنولوجيا  وكام نوقش

 واملس تحرضات الصيدلنية بسبب حالت عدم اليقني اليت قد تطرهحا يف جمال حامية الرباءات.

موافقة السلطات التنظميية ع ى تسويقها  وتزداد قمية الاخرتاعات البيوتكنولوجية والصيدلنية بشلك عام مع مرور الوقت بعد

دراك العاملني يف اجملال الطيب لقميهتا. واإ
4
ونتيجة ذل كل، أأصبح دلى املنافسني ميل اإىل الاعرتاض ع ى الاخرتاعات  

البيوتكنولوجية والصيدلنية بعد احلصول ع ى املوافقة التنظميية والرباءة.
5
 

                                         
1

(، 2018) 11–10،الصفحتني WIPO/GRTKF/IC/36/4الوراثية، الوثيقة املوحدة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد  الفكرية،املنظمة العاملية للملكية  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_36/wipo_grtkf_ic_36_4.pdf ( ليه يف  (.2018يونيو  19نُفه اإ
2

 نفس املرجع الساب . 
3

 .12نفس املرجع الساب ، يف الصفحة  
4

حامية املعارف التقليدية: اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد  بشأأناللجنة احلكومية ادلولية للويبو: وهجة نظر أأمريكية دومينيك ويتنغ،  

  (2016يف عام يف وأأمحد عبد اللطيف، وبيدرو روو دانييل روبنسون، حرر  لك من ) 270، الصفحة يف الويبوالوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 
5

 نفس املرجع الساب . 
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ىل تأأخري وبري يف معلية حفص الرباءات.وقد تؤدي حالت عدم اليقني اليت تنشأأ عن م  كام ميكن أأن تؤثر  تطلبات الكشف اإ

سلبا ع ى معلية تطوير الأدوية اليت تتطلب موارد كثيفة من خالل تقليل تقيمي الرباءة وجعل الاستامثرات يف البحث 

والتطوير جمرد هتور.
6
متطلبات الكشف اجلديدة والآاثر  وتوحض البنود التالية ابلتفصيل مصادر عدم اليقني ذه  النامجة عن 

 الاقتصادية املرتبطة هبا.

 حالت عدم اليقني النامجة عن متطلبات الكشف اجلديدة

من شأأن املقرتحات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلديدة الواردة يف الوثيقة املوحدة أأن ترُّسب عدم اليقني
7
ىل نظام الرباءات   اإ

ىل أأي ح  من حقوق الرباءات املمنوحة.سواء فامي يتعل  ابلطلبات أأو معلية   الفحص أأو اإ

ىل الطلبات أأو معلية الفحصفس تدخل ذه   ، ففامي خيص املودعني. ابلنس بة للمودعني والفاحصني املقرتحات عدم اليقني اإ

ذا اكن وس ُيطلب احلسم. املطلوب كون ذناك أأس ئةل حول وقت الكشفتس   مطلواب يف مجيع طلبات  الكشف ما اإ

قد يكون ذناك  ذ كل،عالوة ع ى و مطلوب.  غري، حىت ابلنس بة لتكل الطلبات اليت تقرر يف الهناية أأن الكشف عهنا الرباءات

اخملرتع اذلي حصل فيه اكن عن امل اذلي قد خيتلفبيولوجية، وذو ال عينة ال نقص يف املعلومات حول املاكن اذلي نشأأت منه 

.اعلهي
8
لعديد من التجارب ع ى اعتبار أأنه قد يكون لالكشف،  مبتطلباتفية الالزتام غري متأأكد أأيضا من وي  املودعقد يكون و  

.تلقائيا منشأأ الناحجة 
9
جراء مزيد من الأحباث قبل  املودعقد يضطر  ذل كل،ونتيجة   ىل اإ أأو  الطلب،للتأأكد من دقة  الكشفاإ

الطلب  بشأأنمنوحة امل  اءاتالرب حقوق  ح  من أأيع ى مس تقبيل  اعرتاض، أأو أأي لطلبه مواهجة احامتل رفض الفاحص

اجلديدة وقابليهتا  الكشف متطلباتنطاق  تبيانل يزال يتعني  ذ كل،عقوابت. وعالوة ع ى من الاملعين، أأو غري ذ كل 

ع ى حد سواء. ملودعي الطلبات ومالكهيايزيد من مس توى عدم اليقني  لأن ذها الغموضللتطبي ، 
10
عندما تكون درجة و  

ومن املرحج أأن  ةرباءاللسعي للحصول ع ى حامية اب ل يتشجعوناخملرتعني  فاإنرباءات عالية، العدم اليقني بشأأن قمية حقوق 

 .والأرسار التجارية محلاية استامثراهتم الكشفعدم  اتفاقاتيعمتدوا ع ى 

يداع الطلباتيف حاةل و  وعدم الكفاءة يف معلية ريتسقة، مما يزيد من التأأخغري م  الكشف، من املرحج أأن تكون طلبات اإ

 طلباتحول املوارد الوراثية يف  2012 س نةاملكتب الكوري للملكية الفكرية اذا دراسة أأجر  وتوصلتحفص الرباءات. 

ىل الرباءات يف جمال  حات أأنه مت الكشف عن املوارد الوراثية بطرق عديدة خمتلفة، مبا يف ذ كل املصطلالبيوتكنولوجيا اإ

                                         
6

 .271السابقة، الصفحة  4احلاش ية رمق  اإىل، ارجع ويتنغ 
7

("، "نقص املعرفة املس بقة ذات الصةل ابختاذ منخفضة-ةعدم اليقني "انعدام الثقة يف املعتقد بدرجات خمتلفة )مرتفعبتتضمن التعاريف الاقتصادية ذات الصةل  

، أأطروحة ، التعامل مع عدم اليقنياخلاصة ابلرباءاترباءات والأسواق المعامالت القرارات"، و"نقص املعلومات ذات الصةل ابختاذ القرارات". ايرين تروي، 

 (.2012) 80و 18 الصفحتني ادلكتورا ، جامعة أأوترخيت
8

 ملفوضيةيف ا ، املديرية العامة للتجارةرباءات للمفوضية الأوروبيةالعن املنشأأ يف طلبات  الكشف بشأأنتقرير  الفكرية،معهد ووين ماري لأحباث امللكية  

ليه) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/june/tradoc_123533. pdf  (.2004) 61، الصفحة الأوروبية ( 2018يونيو  19يف  نُفه اإ

ليه فامي بعد]  [.2004تقرير املفوضية الأوروبية  يُشار اإ
9

 68نفس املرجع الساب ، الصفحة  
10

، لكام اكنت املتطلبات فضفاضة ومعقدة" ،76يف الصفحة  2004 لس نةانظر تقرير املفوضية الأوروبية  ؛46 ، الصفحة8، ارجع اإىل احلاش ية رمق 2005الويبو  

 لكام زاد عدم اليقني".
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وحىت املصطلحات اليت تس تخدهما اجملمتعات احمللية. المنوذجية،لالتينية، والأسامء ابالأاكدميية 
11
ىل توصلت ادلراسة وذكها،   اإ

ىل البحث  اكنوا أأن "فاحيص الرباءات لتوضيح أأي مورد ورايث  الآخرمورد ورايث واحد تلو  5000أأكرث من  يفحباجة اإ

معني مت اس تخدامه"
12

ىل أأن "مصادر املوارد الوراثية املس تخدمة عادة ما تكون غري واحة. كام خلصت ادل ، حيث راسة اإ

"الاعتيادية.قادم من الأسواق التقليدية أأو اجلبال أأو الرشاكت  بعضها أأن
13

ىل الواقع،. ويف  وقت  س تكون ذناك حاجة اإ

ضايف لإجراء مما يضع أأعباء مالية وبرشية  اجلديد،الكشف  متطلبمبوجب  الطلباتحفص  والاس تعراض بغرضالبحث  اإ

ضافية ع ى ماكتب الرباءات.  ىلاإ غري الواحة وغري املتسقة، فضاًل عن  عند مواهجهتا لعمليات الكشف ذ كل، وابلإضافة اإ

ذا اكن البحث القارصة أأدوات املوارد الوراثية  كشف طلب، قد ل تكون بعض ماكتب الرباءات جمهزة حىت لتحديد ما اإ

.كرث من جمرد حفص شلكيحصيًحا ودقيقًا أأ 
14
 

ثر الاقتصادي للتأأخري يف معاجلة طلبات الرباءات  الأ

ىل تأأخري منح  ضافية ل  سنمن خالل  اترباءالقد تؤدي أأوجه القصور املهوورة أأعال  اإ  يتقيد هبا املودعونمتطلبات اإ

للرباءات والعالمات التجارية  ذا مؤخرًا جوان فار مينسا ونرشذا مكتب الولايت املتحدةادراسة أأجر  وخلصت. والفاحصون

ىل  ، والابتاكر، حىت عندما فرص العامةلاإىل حد وبري منو الرشاكت، وخل   حتدأأن "التأأخريات يف معلية حفص الرباءات اإ

".الرشكة اذلي تقدمت بهطلب الرباءة  يَُواف  يف هناية املطاف ع ى
15
أأودعته طلب براءة  45 819نظرت ادلراسة يف و  

 احليوية الكمييائيةالصناعات و  جمال املس تحرضات الصيدلنيةالرشاكت الأمريكية الناش ئة يف  2001 نةس  لأول مرة منه 

مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. دلى وغريذا
16
ابلنس بة للبياانت، اس تخدمت ادلراسة قواعد البياانت و 

يع مفصل عن الاس تعراضات فامي خيص مج كتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، واليت لها رارخي مل ادلاخلية 

بشأأن المنو و ، ومجموعة متنوعة من قواعد البياانت املالية اليت حتتوي ع ى بياانت التوظيف واملبيعات والمتويل الرباءاتطلبات 

                                         
11

، التقرير مرشوع، اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

WIPO/GRTKF/IC/23/8 PROV ،2 ،26 (2013 ،)

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_25/wipo_grtkf_ic_25_ref_grtkf_23_8_prov_2.pdf  نُفه(

ليه يف  ليه فامي ب2018يونيو  19اإ  [. 2013عد الويبو ( ]يُشار اإ
12

 نفس املرجع الساب .  
13

 جع الساب .نفس املر  
14

أأس ئةل رئيس ية ، املنظمة العاملية  - عن الرباءات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية الكشفمتطلبات  وضعنظر الكوديو ويارول وبوروو ويليتش، ا 

ليه) https://ssrn.com/abstract=2987820(، 2017) 89-88، 24للملكية الفكرية  احلاش ية ، 2005لويبو ا(؛ انظر أأيضا 2018يونيو  19يف  نُفه اإ

، قد يواجه فاحصو الرباءات صعوبة يف الكشفتقدمي ومعاجلة فامي خيص لتنبؤ ل  وقابةل، مما يويح بأأنه بدون اإجراءات موحدة 51 السابقة، الصفحة 13 رمق

 .املودعنيالتحق  من املعلومات املقدمة من 
15

كتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات مل   5-2015ورقة العمل الاقتصادية رمق ملخص ، رباءاتالاجلانب املرشق من جوان فار مينسا وأآخرون ،  

ليه) https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents%20030216%20USPTO%20Cover.pdf، التجارية( يف  نُفه اإ

، 54اجملدل ، يف سوق الأفاكر: دليل من تأأخريات منح الرباءة املتيقن بشأأهنارية غري أأثر حقوق امللكية الفك(؛ انظر أأيضا جوشوا غانس وأآخرون، 2018يونيو  19

ذا تأأخروا يف التسوي  يف عن الفرص الضائعة تاكليف وبرية  املبتكرون، "يواجه 984 ، الصفحةManagement Scienceجمةل  ،5العدد  الوقت اذلي تكون اإ

 الطلبات معلقة". فيه
16

 .2السابقة، الصفحة  15اإىل احلاش ية رمق ، ارجع جوان فار مينسا 
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.الرشكة املعنية
17
رباءات ع ى منو ال اس تعراضحللت دراسة فار مينسا تأأثري تأأخريات  دار،الاحنابس تخدام حتليل و 

الرشكة.
18
 

 الوارد أأدان  واذلي أأعد  فار مينسا توضيح ما س ب : 4ويرد يف الشلك 

 19تأأثري تأأخريات اس تعراض الرباءات ع ى منو الرشكة. .4الشلك 

لأول مرة  الرباءة اذلي تتقدم به رشكة انش ئةعراض طلب ملدة س نة يف اس ت التأأخري جحم التأأثري الناجت عن الشلكذها  يرصد

ابء( ع ى مدى الس نوات امخلس التالية لقرار الإجراء الأول بشأأن  اجملموعةأألف( ومنو املبيعات ) اجملموعة) فهيامنو العامةل  ع ى

الطلب.
20
أأف  س نة واحدة اإىل مخس يف  جحم التأأثري الناجت عن تأأخري الاس تعراض املتصل اخلطع ى وجه التحديد، يعرض و  

يف املائة. 95 بنس بة س نوات بعد رارخي الإجراء الأول، بيامن تظهر اخلطوط املتقطعة فواصل الثقة
21
 

 منو العامةل. اجملموعة أألف.

 
  

                                         
17

 . 10، والصفحة 4-3املرجع الساب ، الصفحات نفس  
18

 .40و 20املرجع الساب ، الصفحتني نفس  
19

 .40املرجع الساب ، الصفحة س نف 
20

 .40السابقة، الصفحة  18، ارجع اإىل احلاش ية رمق جوان فار مينسا 
21

 .20س املرجع الساب ، الصفحة نف 
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 اجملموعة ابء: منو املبيعات.

 

 طلبات الرباءات، اخنفض منو العامةل بنس بة معاجلةأأنه ابلنس بة للك س نة من التأأخري يف  أألف، اجملموعة، 4ويبني الشلك 

ع ى  س نوات،ع ى مدى ثالث س نوات ومخس  19.3%و 12.7%يف الس نة الأوىل بعد منح الرباءة، وبنس بة  %2.4

التوايل.
22
لك س نة  حيث تتسببيظهر اجتاذًا سلبيًا مماثاًل بعد القرار"،  منو املبيعات، أأن "ابء اجملموعة، 4يوحض الشلك و  

الإجراء بعد قرار ومخس س نوات  مدى س نة واحدةع ى  28.4%و 12.8%و 3.6%تأأخري يف تراجع منو املبيعات بنس بة 

.الأول املتخه بشأأن الرباءة
23

 

ىل ذه  ادلراسة أأيضا  وخلصت ضافي س نةأأن لك اإ مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية  ايس تغرقه ةاإ

ىل النصف طلب ما يق لس تعراض .أأن تصبح الرشكة الناش ئة عامة لحقا احامتليةمن لل اإ
24
جوان فار  الواقع، حسبيف و 

نه "من انحية اقتصادية مينسا  القاطعالرفض عند الناش ئة  ةنفس الأثر السليب ع ى منو وجنا  الرشك س نتنيلتأأخري ملدة ل ، فاإ

".لطلب الرباءة
25

 

ثر الاقتصادي لعدم اليقني ع ى حقوق   الرباءاتالأ

ىل عدم اليقني ليس فقط عند معاجلة طلبات الرباءات ولكن أأيضا يف جمال حقوق  قد يؤدي متطلب الكشف اجلديد اإ

ويدرس ذها البند الآاثر الاقتصادية لعدم اليقني  الرباءات، وذو ما من شأأنه أأن يؤثر ع ى القدرة التنافس ية الإجاملية للرشكة.

 تفاقات ترخيص الرشكة، والاستامثر يف البحث والتطوير، والتقاي.ع ى حقوق الرباءات فامي يتعل  اب

                                         
22

 .22والصفحة  20نفس املرجع الساب ، الصفحة  
23

 .23و 22تني فس املرجع الساب ، الصفح ن 
24

 (.7)اجلدول  47و 23و 3السابقة، الصفحات  18، ارجع اإىل احلاش ية رمق جوان فار مينسا 
25

 .3الصفحة نفس املرجع الساب ،  
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ن الفكرة القائةل بأأن حامية  رباءات تزيد من قدرة الرشكة ع ى تلبية العوائد من ابتاكراهتا أأمر شائع يف الأدبيات".ال"اإ
26
 

 ويه مس متدةة أأعدذا جوشوا غانس دراسذو موضوع  الرباءاتالأةمية الاقتصادية والقمية السوقية املتصورة محلاية وتوضيح 

ورشاكت التكرير يف  يف الرشاكت الناش ئةبني املبتكرين جرت لتكنولوجيا اترخيص صفقة بشأأن  200من عينة من حوايل 

أأربعة قطاعات صناعية.
27
عالن رارخي الرتخيص  صفقة،للك و   موقع و  اذلي متت فيه الصفقة الصناعيقطاع والمجعت ادلراسة اإ

الرشكة ومعرذا.
28
ملف بياانت  خاللمعلومات تفصيلية عن الرباءات من  مُجعترباءات، الللك زوج من تراخيص و  

ىل واكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية الرباءات اخلاص مب  ملكتب الوطين للبحوث الاقتصادية، ابلإضافة اإ

.الاقتصادية املشاريعقاعدة بياانت  الاستامثري منمعلومات متويل رأأس املال 
29
 

بني توقيت  وبري "رابط اإىل وجود ادلراسة توصلت هبا،لرباءات املرتبطة اب الترصحيومبقارنة توارخي تراخيص الرباءات مع 

"لرباءات واتفاقات الرتخيص.اب الترصحي
30
 

 الوارد أأدان  واذلي أأعد  غانس توضيح ما س ب : 2ويرد يف الشلك 

 

ىلوالتأأخر يف الرتخيص. وترتبط البياانت  ابلرباءات الترصحيتوزيع الفرق بني تأأخر  2الشلك  ويوحض يسار الصفر بصفقات  اإ

لهيا قبل احلصول ع ى  ىل الرتخيص ابلرباءات الترصحيالرتخيص اليت مت التوصل اإ بعد ، بيامن تشري البياانت اإىل ميني الصفر اإ

.احلصول ع ى الترصحي ابلرباءات
31

 

                                         
26

، جمةل الاقتصاد 1، العدد 93، اجملدل والاستامثر يف البحث والتطوير السوقوالتيقن من ثبات وضع رباءات الحامية ، أأندرو تولو ديرك تشارنتسيك  

 (. 2011) 147والإحصاء، الصفحة 
27

 .989السابقة، الصفحة  18، ارجع اإىل احلاش ية رمق غانس 
28

 .نفس املرجع الساب  
29

 .نفس املرجع الساب  
30

 .990، الصفحة نفس املرجع الساب  
31

 .990السابقة، الصفحة  18 ، ارجع اإىل احلاش ية رمقغانس 
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.رُص  فيه ابلرباءةزايدة ملحوظة يف مس توى الرتخيص يف الوقت اذلي  2 من ذ كل، يبني الشلك الأمهو 
32
ذا مت تبين و   اإ

اجلديدة قد تتأأخر، مما  الكشفاجلديدة، فاإن طلبات الرباءات وبراءات الاخرتاع اليت ختضع ملتطلبات  الكشفمتطلبات 

رباءات وبراءات الاخرتاع ذه  قمية سوقية أأقل بسبب خطر الرفض اليقلل من احامتل الرتخيص. كام ميكن أأن تكون لطلبات 

يه أأكرث  الناش ئةأأن الرشاكت  غانسذا ادراسة سابقة أأجر  توصلت، وابلفعلالالح  للمنح.  والاعرتاض الكشفالقامئ ع ى 

ذا قميت حامية  ذا اكن دلهيا براءة أأو أأكرث أأو اإ . . . . ولكننسبيًا""بأأهنا فعاةل  فهيارباءات العرضة للرتخيص )أأو احلصول عليه( اإ

نفاذ غري ال. . . لأن  غري فعاةل ][ الرباءاتعندما تكون حامية   تاحامتل، ومن مث فاإن متيقن منهرباءات غري الواحة جتعل الإ

".تعترب قليةلالرتخيص احلصول ع ى 
33

 

نتاج املعرفة ما مل من القطاع اخلاصلن مييل املستمثرون و " من  مالمئكسب عائد ل . . .  فرصةال يروا اإىل الاستامثر يف اإ

الاستامثر."
34
وابلتايل، فاإن عدم اليقني بشأأن عوائد السوق املس تقبلية يلعب دورًا حاسامً يف قرار الاستامثر يف البحث  

والتطوير.
35
 بعدما ارتفعت تراجعديرك تشارنتسيك أأن مس توى الاستامثر احلايل يف البحث والتطوير  قادذاتظهر دراسة و  

الابتاكر. الآيت مندرجة عدم اليقني بشأأن العائد 
36
نتاجيةرشكة  566قام تشارنتسيك مبسح و   ع ى مدى عدة س نوات  اإ

)دراسة اس تقصائية ( Mannheim Innovation Panelلالبتاكر )ماهنامي مجموعة ابس تخدام، من بني مصادر أأخرى، 

من املكتب الأملاين للرباءات والعالمات املتحصل علهيا  رباءات ع ى مس توى الرشاكتالأأوروبية طويةل الأمد( وبياانت 

التجارية.
37
أأن عدم اليقني يف أأسواق املنتجات اجلديدة يقلل  تشارنتسيك الآاثر اجملمعة والعشوائية، وجد منوذيجيف لك من و 

بحث والتطوير ع ى مس توى الرشكة.يف ال وبري من الاستامثر احلايل  اإىل حد
38
المنوذج  ُاس تخدمع ى سبيل املثال، عندما ف 

ىل اخنفاض الاستامثر يف البحث والتطوير  يف املائة 10زايدة بنس بة  تشارنتسيك ، وجدابء التجميعي يف عدم اليقني أأدت اإ

23%بنس بة 
39
. 

البحث  بشأأنختفف من تأأثري عدم اليقني ع ى قرار الرشكة  الرباءاتوجد أأيضا أأن حامية  تشارنتسيك ع ى الرمغ من أأنو 

هنا ل تس تطيع التخفيف من تأأثري عدم اليقني يف سوق  الرباءة"عندما ل تكون  والتطوير، وس يةل فعاةل للحامية، فاإ

".املنتجات
40
ن الرباءة اليت تكون قميهتا غري  أأخرى،وبعبارة   من  -مثال بسبب متطلبات الكشف اجلديدة – متيقن مهنافاإ

 .بشأأن البحث والتطوير رشكةال اليقني ع ى قرار  املرحج أأل خيفف ذ كل من تأأثري عدم

                                         
32

 نفس املرجع الساب .  
33

، جامعة برنس تون. )185، الصفحة واحملامون اخملرتعني للخطر نفشل احلصول ع ى الرباءات، ويف يعرض القضاة والبريوقراطيو، جميس بيسن ومايلك مريور 

راند ، جمةل 4، العدد 33اجملدل  هالك الإبداعي؟الباب ع ى ال  الناش ئةيف الرشاكت الابتاكر  يفتحمىت (، نقال عن غانس وذسو وس تورن، 2008طبعة 

 (. 2002) 586-571، الصفحات لالقتصاد
34

 (. 2008) 9، الصفحة MPlFG 08/2ورقة معل ، معهد ماوس بالنك دلراسة اجملمتعات، عدم اليقني وسوق براءات الاخرتاع ايرين تروي ورميوند فريل، 
35

 .148، الصفحة السابقة 29حلاش ية رمق ، ارجع اإىل اتشارنتسيك 
36

 نفس املرجع الساب .  
37

 . 149نفس املرجع الساب ، الصفحة  
38

 .152نفس املرجع الساب ، الصفحة  
39

 .153السابقة، الصفحة  29شارنتسيك، ارجع اإىل احلاش ية رمق ت  
40

 .155نفس املرجع الساب ، الصفحة  
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ىل أأنه يف مواهجة  تشارنتسيك تشري دراسةو  ، من املرحج أأن تتخ ى الرشاكت عن البحث والتطوير ذه  عدم اليقنيحاةل اإ

فامي  غري مكشوف عهنا قد تضطر الرشاكت اإىل الاعامتد ع ى أأشاكل أأضعف ذل كل،الالزم لخرتاع وتأأمني الرباءات. ونتيجة 

وبدل من  بنسب أأقل،أأن الرشاكت قد تقرر الابتاكر  ذ كل،امية امللكية الفكرية، مثل الأرسار التجارية. والأسوأأ من ح خيص

ذ كل تعمتد ع ى حبوث الآخرين، ع ى حساب التمنية العلمية والصناعية.
41
" متطلبات سابقًا فاإنوكام ذورت الولايت املتحدة  

رباءات وما الواس تخدام نظام  والتطوير،ثبط البحث ي  وذو مارباءات اليف نظام  دم اليقنيختل  جوا من ع الكشف اجلديدة

حمل رسية."يف عدا ذ كل اليت قد تبقى و الخرتاعات ليقابهل من نرش 
42

 

نفاذذا. لب ومبا أأن عقوابت عدم الامتثال ملتط وأأخرًيا، يُعترب افرتاض حصة الرباءة أأمرًا ابلغ الأةمية لرتخيص الرباءات واإ

بطال الرباءة، فميكن ذل كل أأن خيل  "حسابة" من عدم اليقني بشأأن ح  الرباءة من خالل  الكشف عن الرباءة اجلديد تشمل اإ

 فتح طري  جديد للتقاي، مما يقلل من قمية الرباءة.

 خامتة

الرباءات واليت يه قيد  دلى الولايت املتحدة شواغل اقتصادية هممة حول املقرتحات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلديدة عن

ىل عدم اليقني يف نظام الرباءات اذلي سزييد، يف أأحسن  النظر يف اللجنة احلكومية ادلولية للويبو. وس تؤدي ذه  املتطلبات اإ

الأحوال، يف التاكليف املفروضة ع ى املبتكرين وماكتب امللكية الفكرية وامجلهور، ويف أأسوأأ الأحوال، سوف يثبط ويعرقل 

ول تزال  والكشف العام عن الاخرتاعات، مما يرض ابلتمنية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية يف مجيع أأحناء العامل. الابتاكر

الولايت املتحدة غري مقتنعة بأأن أأي مزااي مزعومة فامي خيص متطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات اليت جيري النظر فهيا 

ويوجد ذناك نقص يف الأدةل اليت تدمع املزااي  الرضر احلقيقي والكبري اذلي قد ختلفه. يف اللجنة احلكومية ادلولية قد تفوق

ىل أأن متطلبات الكشف اجلديدة  الاقتصادية أأو قمية متطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات. وبدًل من ذ كل، تشري الأدةل اإ

س نني يف أأجزاء كثرية من العامل لصاحل اجملمتعات عن الرباءات قد تؤثر سلبا ع ى نظام الرباءات، اذلي ُوظف منه مئات ال 

وبناء ع ى ذ كل،  ونتيجة ذل كل، س يكون ملتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات تأأثري سليب ع ى التمنية الاقتصادية. كلك.

 حتث الولايت املتحدة ع ى تويخ احلهر عند اس تكشاف ذه  املقرتحات.

 هناية املرف  والوثيقة[]

                                         
41

، يف املوارد الربازيل من املس تخلصة : بعض ادلروسومثال عن حالتني من املأآيس والبيولوجيةاملوارد الثقافية  امللكية،حقوق راجع ايدسون بيس رودريغز،  

ي ريتشارد جولحرر  ) 150-148، الصفحات اةل ومصاحل الازاعاحلالوراثية واملعارف التقليدية، دراسات  )مع مالحظة أأن القوانني  (2012س نة  رانيا بوبيال واإ

نتاجية والعلمية للبحث  الاذامتم وأأضعفتاليت هتدف اإىل حامية املوارد البيولوجية يف البدلان النامية قد أأعاقت القيام بأأنشطة علمية   (.فهياابلقطاعات الإ
42

 .40، الصفحة 8، ارجع اإىل احلاش ية رمق 2005الويبو  
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