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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 ایوم 24 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 ألربعونا الدورة
 2019 ونیوی 21ٕاىل  17 جنیف، من

األثر االقتصادي لتأخر الرباءات وعدم اليقني بشأنها: خماوف الواليات املتحدة بشأن املقرتحات املتعلقة 

 مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات

 وثیقة قد�ا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 مقدمة
لوال�ت البعثة ا�امئة لمن طلبا ا�ويل للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) تلقى املكتب ، 2019 ایوم 23 يف .1

أ��ر �قتصادي لتأٔخر الرباءات " الوثیقة املعنونةتقدمي ٕا�ادة ا�متست فيه  �ى منظمة الت�اریة العاملیة املت�دة أ�مر�كية
يف  ةالوارد"، املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات و�دم الیقني �شأٔهنا: خماوف الوال�ت املت�دة �شأٔن املقرت�ات

احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف  ، ٕاىل اللجنةWIPO/GRTKF/IC/39/10 الوثیقة
 .ربعونا�ٔ  يف دورهتا ايك تناقشه )عارفالتقلیدیة والفو�لكور (جلنة امل

 .ةاملذ�ور املسامهةحيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل ، الطلباس�ت�ابة �� و  .2

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام  .3
 �القرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثیقة والنظر فيه.

[یيل ذ� املرفق]
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 لتأٔخر الرباءات و�دم الیقني �شأٔهنا:أ��ر �قتصادي 
 خماوف الوال�ت املت�دة �شأٔن املقرت�ات

 املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات
 تبلیغ من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 املعلومات أ�ساس�یة

التقلیدیة والفو�لكور يف املنظمة العاملیة للملكية �ى اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف 
ؤأورد �دد من  الفكریة (الویبو) والیة �شمل ٕاجراء مفاوضات قامئة �ىل النصوص �شأٔن امللكية الفكریة واملوارد الوراثیة.

� خيص املُطالبني �الل هذا املنتدى مقرت�ات يف الوثیقة املو�دة �شأٔن متطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات ف
وسيتطلب العدید من هذه املقرت�ات من املود�ني  .1��رتا�ات القامئة �ىل املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا

 الكشف يف طلباهتم عام یيل:

 املعين؛�رتاع املواد الوراثیة ٔأو البیولوجية املس�ت�دمة لتطو�ر � ومنشأٔ مصدر  )1(
 الوراثیة؛الس�ت�دام املوارد  من امجلیعوالرشوط املتفق �لهيا  س�تنريةامل دلیل �ىل املوافقة املس�بقة و  )2(
 2.بعدل عدلیل �ىل تقامس منافع ��رتاو  )3(

و�شمل العقو�ت املقرت�ة اليت سيتكبدها مودعو الرباءات ومالكوها ا��ن ال �س�توفون هذه املتطلبات رفض طلب الرباءة 
 3�ري املس�تويف للرشوط ٔأو ٕالغاؤه.

لتفصیل ٔأد�ه، ميكن ٔأن �كون لهذه املتطلبات ٔأ�ر مدمر �ىل البحث والتطو�ر يف جمال البیو�كنولوجيا وكام نوقش �
 واملس�تحرضات الصیدالنیة �سبب �االت �دم الیقني اليت قد تطر�ا يف جمال حامیة الرباءات.

وافقة السلطات التنظميیة �ىل �سویقها و�زداد قمية ��رتا�ات البیو�كنولوجية والصیدالنیة �شلك �ام مع مرور الوقت بعد م
ونتي�ة ��، ٔأصبح �ى املنافسني ميل ٕاىل ��رتاض �ىل ��رتا�ات  4وٕادراك العاملني يف ا�ال الطيب لقميهتا.

 5البیو�كنولوجية والصیدالنیة بعد احلصول �ىل املوافقة التنظميیة والرباءة.

كام ميكن ٔأن تؤ�ر  لبات الكشف ٕاىل تأٔ�ري �بري يف معلیة حفص الرباءات.وقد تؤدي �االت �دم الیقني اليت تنشأٔ عن متط 
سلبا �ىل معلیة تطو�ر أ�دویة اليت تتطلب موارد كثیفة من �الل تقلیل تقيمي الرباءة وجعل �ست�رات يف البحث 

                                         
)، 2018( 11–10،الصفحتني WIPO/GRTKF/IC/36/4الوراثیة، الوثیقة املو�دة املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد  الفكریة،املنظمة العاملیة للملكية  1

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_36/wipo_grtkf_ic_36_4.pdf  2018یونیو  19(نُفذ ٕالیه يف.( 
 نفس املرجع السابق. 2
 .12نفس املرجع السابق، يف الصف�ة  3
حامیة املعارف التقلیدیة: اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد  �شأٔناللجنة احلكومية ا�ولیة للویبو: و�ة نظر ٔأمر�كية دومينیك �یتنغ،  4

  )2016يف �ام يف ؤأمحد عبد اللطیف، وبیدرو روو دانييل روبنسون، حرره لك من ( 270، الصف�ة يف الویبوالوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور 
 نفس املرجع السابق. 5

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_36/wipo_grtkf_ic_36_4.pdf
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تطلبات الكشف اجلدیدة وا�ٓ�ر وتوحض البنود التالیة �لتفصیل مصادر �دم الیقني هذه النامجة عن م  6والتطو�ر جمرد هتور.
 �قتصادیة املرتبطة هبا.

 �االت �دم الیقني النامجة عن متطلبات الكشف اجلدیدة

ٕاىل نظام الرباءات  7من شأٔن املقرت�ات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلدیدة الواردة يف الوثیقة املو�دة ٔأن �ُّرسب �دم الیقني
 سواء ف� یتعلق �لطلبات ٔأو معلیة الفحص ٔأو ٕاىل ٔأي حق من حقوق الرباءات املمنو�ة.

، فف� خيص املود�ني. �لنس�بة للمود�ني والفاحصني املقرت�ات �دم الیقني ٕاىل الطلبات ٔأو معلیة الفحصفس�تد�ل هذه 
مطلو� يف مجیع طلبات  الكشف ما ٕاذا اكن سموس�ُیطلب احل . املطلوب كون هناك ٔأس�ئ� حول وقت الكشفتس� 

قد �كون هناك  ذ�،�الوة �ىل و مطلوب.  �ري، حىت �لنس�بة لت� الطلبات اليت تقرر يف ا�هنایة ٔأن الكشف عهنا الرباءات
رتع ا�ا�ي حصل فيه اكن عن امل ا�ي قد خيتلفبیولوجية، وهو ال عینة ال نقص يف املعلومات حول املاكن ا�ي �شأٔت منه 

لعدید من الت�ارب �ىل اعتبار ٔأنه قد �كون لالكشف،  مبتطلبات�ري متأٔكد ٔأیضا من �یفية �لزتام  املودعقد �كون و  8.ا�لهي
ٔأو  الطلب،للتأٔكد من دقة  الكشفٕاىل ٕاجراء مزید من أ�حباث قبل  املودعقد یضطر  ��،ونتي�ة  9.تلقائیا منشأٔ الناحجة 

الطلب  �شأٔنمنو�ة امل  الرباءاتحقوق  حق من ٔأي�ىل مس�تقبيل  ا�رتاض، ٔأو ٔأي لطلبه موا�ة اح�ل رفض الفاحص
اجلدیدة وقابلیهتا  الكشف متطلباتنطاق  تبيانال �زال یتعني  ذ�،عقو�ت. و�الوة �ىل من الاملعين، ٔأو �ري ذ� 

عندما �كون در�ة و  10 �د سواء.�ىل ملودعي الطلبات ومالكهيا�زید من مس�توى �دم الیقني  ٔ�ن هذا الغموضللتطبیق، 
ومن املرحج ٔأن  ةرباءاللسعي للحصول �ىل حامیة � ال یتشجعونا�رت�ني  فٕانرباءات �الیة، ال�دم الیقني �شأٔن قمية حقوق 

 .وأ�رسار الت�اریة محلایة است�راهتم الكشف�دم  اتفاقاتیعمتدوا �ىل 

 و�دم الكفاءة يف معلیة ري�ري متسقة، مما �زید من التأٔ� الكشفت ، من املرحج ٔأن �كون طلبإایداع الطلباتيف �ا� و
 طلباتحول املوارد الوراثیة يف  2012 س�نةاملكتب الكوري للملكية الفكریة اها دراسة ٔأجر  وتوصلتحفص الرباءات. 

يف ذ� املصطل�ات ٔأنه مت الكشف عن املوارد الوراثیة بطرق �دیدة خمتلفة، مبا البیو�كنولوجيا ٕاىل الرباءات يف جمال 
 ٕاىل توصلت ا�راسة وهكذا، 11وحىت املصطل�ات اليت �س�ت�د�ا ا�متعات احمللیة. ا�منوذجية،لالتینية، وأ�سامء �ا�ٔاكدميیة 

                                         
 .271السابقة، الصف�ة  4ٕاىل احلاش�یة رمق ، ارجع �یتنغ 6
)"، "نقص املعرفة املس�بقة ذات الص� �ختاذ منخفضة-ةعدم الیقني "انعدام الثقة يف املعتقد بدر�ات خمتلفة (مرتفعبتتضمن التعاریف �قتصادیة ذات الص�  7

، ٔأطرو�ة ، التعامل مع �دم الیقنياخلاصة �لرباءاترباءات وأ�سواق المعامالت القرارات"، و"نقص املعلومات ذات الص� �ختاذ القرارات". ا�ر�ن �روي، 
 ).2012( 80و 18 الصفحتني ا�كتوراه، �امعة ٔأو�رخيت

ملفوضیة يف ا ، املد�ریة العامة للت�ارةرباءات للمفوضیة أ�وروبیةالعن املنشأٔ يف طلبات  الكشف �شأٔنتقر�ر  الفكریة،امللكية معهد �و�ن ماري ٔ�حباث  8
) 2018یونیو  19يف  نُفذ ٕالیه( http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/june/tradoc_123533.pdf  ).2004( 61، الصف�ة أ�وروبیة

 ].2004تقر�ر املفوضیة أ�وروبیة  �ُشار ٕالیه ف� بعد[
 68نفس املرجع السابق، الصف�ة  9

، لكام اكنت املتطلبات فضفاضة ومعقدة" ،76يف الصف�ة  2004 لس�نةیة انظر تقر�ر املفوضیة أ�وروب  ؛46، الصف�ة 8، ارجع ٕاىل احلاش�یة رمق 2005الویبو  10
 لكام زاد �دم الیقني".

، مرشوع التقر�ر، اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور، املنظمة العاملیة للملكية الفكریة 11
WIPO/GRTKF/IC/23/8 PROV ،2 ،26 )2013 ،(

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/june/tradoc_123533.pdf
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لتوضیح ٔأي مورد ورايث  ا�ٓخرمورد ورايث وا�د تلو  5000ٔأكرث من  يفحبا�ة ٕاىل البحث  اكنوا ٔأن "فاحيص الرباءات
، حيث . كام �لصت ا�راسة ٕاىل ٔأن "مصادر املوارد الوراثیة املس�ت�دمة �ادة ما �كون �ري واحضة12معني مت اس�ت�دامه"

وقت  س�تكون هناك �ا�ة ٕاىل الواقع،. ويف 13"�عتیادیة.قادم من أ�سواق التقلیدیة ٔأو اجلبال ٔأو الرشاكت  بعضها ٔأن
مما یضع ٔأعباء مالیة و�رشیة  اجلدید،كشف ال  متطلبمبوجب  الطلباتحفص  و�س�تعراض بغرضالبحث  ٕاضايف ٕالجراء

�ري الواحضة و�ري املتسقة، فضًال عن  عند موا�هتا لعملیات الكشف ذ�، و�ٕالضافة ٕاىلٕاضافية �ىل ماكتب الرباءات. 
املوارد الوراثیة  كشف طلب، قد ال �كون بعض ماكتب الرباءات جمهزة حىت لت�دید ما ٕاذا اكن البحث القارصة ٔأدوات
 14.ا ودقيقًا ٔأكرث من جمرد حفص شلكيحصی�ً 

 أ��ر �قتصادي للتأٔ�ري يف معاجلة طلبات الرباءات

 یتقيد هبا املودعونمتطلبات ٕاضافية ل  سنمن �الل  اترباءالقد تؤدي ٔأو�ه القصور املذ�ورة ٔأ�اله ٕاىل تأٔ�ري منح 
و�رشها مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة  ها مؤخرًا جوان فار مينساادراسة ٔأجر  و�لصت. والفاحصون

، و�بتاكر، حىت عندما فرص العام�ٕاىل �د �بري منو الرشاكت، و�لق  حتدٔأن "التأٔ�ريات يف معلیة حفص الرباءات ٕاىل 
ٔأودعته ب �راءة طل 819 45نظرت ا�راسة يف و  15".الرشكة ا�ي تقدمت بهطلب الرباءة  یَُوافق يف هنایة املطاف �ىل

 احلیویة الكميیائیةالصنا�ات و  جمال املس�تحرضات الصیدالنیةالرشاكت أ�مر�كية الناش�ئة يف  2001 س�نةٔ�ول مرة منذ 
�لنس�بة للبیا�ت، اس�ت�دمت ا�راسة قوا�د البیا�ت و 16مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة. �ى و�ريها

یع مفصل عن �س�تعراضات ف� خيص مج ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة، واليت لها �رخي كتب الوال�مل ا�ا�لیة 
�شأٔن ا�منو و ، ومجمو�ة متنو�ة من قوا�د البیا�ت املالیة اليت حتتوي �ىل بیا�ت التوظیف واملبیعات وا�متویل الرباءاتطلبات 

رباءات �ىل منو ال اس�تعراضدراسة فار مينسا تأٔثري تأٔ�ريات �للت  �حندار،�س�ت�دام حتلیل و 17.الرشكة املعنیة
 18الرشكة.

                                         
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_25/wipo_grtkf_ic_25_ref_grtkf_23_8_prov_2.pdf نُفذ ٕالیه)

 ]. 2013عد الویبو [�ُشار ٕالیه ف� ب )2018یونیو  19يف 
 نفس املرجع السابق.  12
 جع السابق.نفس املر  13
ٔأس�ئ� رئيس�یة ، املنظمة العاملیة  - عن الرباءات املتعلقة �ملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة الكشفمتطلبات  وضعنظر �ودیو �یاروال وبور�و �یلیتش، ا 14

احلاش�یة ، 2005الویبو )؛ انظر ٔأیضا 2018یونیو  19يف  نُفذ ٕالیه( https://ssrn.com/abstract=2987820)، 2017( 89-88، 24للملكية الفكریة 
، قد یوا�ه فاحصو الرباءات صعوبة يف الكشفتقدمي ومعاجلة ف� خيص لتنبؤ ل  وقاب�دون ٕاجراءات مو�دة ، مما یو� بأٔنه ب51 السابقة، الصف�ة 13 رمق

 .املود�نيالتحقق من املعلومات املقدمة من 
ءات والعالمات كتب الوال�ت املت�دة للربامل   5-2015ورقة العمل �قتصادیة رمق ملخص ، رباءاتالاجلانب املرشق من جوان فار مينسا وأٓخرون ،  15

یونیو  19يف  نُفذ ٕالیه( https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents 030216 USPTO Cover.pdf، الت�اریة)
 ،5، العدد 54ا�� ، يف سوق أ�فاكر: دلیل من تأٔ�ريات منح الرباءة املتیقن �شأٔهنأأ�ر حقوق امللكية الفكریة �ري )؛ انظر ٔأیضا جوشوا �ا�س وأٓخرون، 2018
 الوقت ا�ي �كون فيهالتسویق يف ٕاذا تأٔخروا يف عن الفرص الضائعة �اكلیف �برية  املبتكرون، "یوا�ه 984 ، الصف�ةManagement Scienceجم� 

 الطلبات معلقة".
 .2السابقة، الصف�ة  15، ارجع ٕاىل احلاش�یة رمق جوان فار مينسا 16
 . 10، والصف�ة 4-3املرجع السابق، الصف�ات نفس  17
 .40و 20املرجع السابق، الصفحتني نفس  18

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_25/wipo_grtkf_ic_25_ref_grtkf_23_8_prov_2.pdf
https://ssrn.com/abstract=2987820
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents%20030216%20USPTO%20Cover.pdf
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 الوارد ٔأد�ه وا�ي ٔأ�ده فار مينسا توضیح ما س�بق: 4و�رد يف الشلك 

 19تأٔثري تأٔ�ريات اس�تعراض الرباءات �ىل منو الرشكة. .4الشلك 

ٔ�ول مرة  الرباءة ا�ي تتقدم به رشكة �ش�ئةملدة س�نة يف اس�تعراض طلب  التأٔ�ري جحم التأٔثري الناجت عن الشلكهذا  �رصد
�ء) �ىل مدى الس�نوات امخلس التالیة لقرار إالجراء أ�ول �شأٔن  ا�مو�ةٔألف) ومنو املبیعات ( ا�مو�ة( فهيامنو العام�  �ىل

�دة ٕاىل مخس ٔأفق س�نة وايف  جحم التأٔثري الناجت عن تأٔ�ري �س�تعراض املتصل اخلط�ىل و�ه الت�دید، یعرض و  20الطلب.
 21يف املائة. 95 بنس�بة س�نوات بعد �رخي إالجراء أ�ول، بي� تظهر اخلطوط املتقطعة فواصل الثقة

 منو العام�. ا�مو�ة أٔلف.

 
  

                                         
 .40املرجع السابق، الصف�ة س نف 19
 .40السابقة، الصف�ة  18احلاش�یة رمق ، ارجع ٕاىل جوان فار مينسا 20
 .20س املرجع السابق، الصف�ة نف 21
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 ا�مو�ة �ء: منو املبیعات.

 
 طلبات الرباءات، اخنفض منو العام� بنس�بة معاجلةٔأنه �لنس�بة �لك س�نة من التأٔ�ري يف  ٔألف، ا�مو�ة، 4ویبني الشلك 

�ىل  س�نوات،�ىل مدى ثالث س�نوات ومخس  19.3%و 12.7%يف الس�نة أ�وىل بعد منح الرباءة، وبنس�بة  %2.4
لك س�نة  حيث تتسببیظهر اجتاهًا سلبیًا مماثًال بعد القرار"،  منو املبیعات، ٔأن "�ء ا�مو�ة، 4یوحض الشلك و  22التوايل.

إالجراء بعد قرار ومخس س�نوات  مدى س�نة وا�دة�ىل  28.4%و 12.8%و 3.6%�راجع منو املبیعات بنس�بة  تأٔ�ري يف
 .23أ�ول املت�ذ �شأٔن الرباءة

مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة  ا�س�تغرقه ةٕاضافي س�نةٔأن لك ٕاىل هذه ا�راسة ٔأیضا  و�لصت
جوان فار  الواقع، حسبيف و 24.ٔأن تصبح الرشكة الناش�ئة �امة الحقا اح�لیةمن طلب ما یقلل ٕاىل النصف  الس�تعراض

 القاطعالرفض عند الناش�ئة  ةنفس أ��ر السليب �ىل منو وجناح الرشك س�نتنيلتأٔ�ري ملدة ل ، فٕانه "من �حية اقتصادیة مينسا
 ".25لطلب الرباءة

لرباءات اخلاصة �البتاكرات القامئة �ىل و�لص التقر�ر عن أ��ر �قتصادي ملتطلبات الكشف يف طلبات ا
، ا�ي ٔأِ�د مؤخرا بطلب من �حتاد ا�ويل لرابطات صانعي املس�تحرضات الصیدالنیة ومجعیة ‘التقلیدیة املعارف’

الیف" ا�ولیة وُعرض �ىل هامش ا�ورة السادسة والثالثني للجنة املعارف، ٕاىل ٔأن متطلب الكشف ٔأسفر يف لك  "�روب
ومن شأٔن ذ� الكشف، �ٕالضافة ٕاىل التأّٔخر املذ�ور، ٔأن  26والربازیل عن تأّٔخر �بري يف معلیة حفص الرباءات.من الهند 

 27یؤ�ّر سلبا �ىل �اكلیف البحث والتطو�ر و�زید من �س�بة �دم الیقني يف نظام الرباءات.

                                         
 .22والصف�ة  20نفس املرجع السابق، الصف�ة  22
 .23و 22تني فس املرجع السابق، الصفح ن 23
 ).7(اجلدول  47و 23و 3السابقة، الصف�ات  18، ارجع ٕاىل احلاش�یة رمق جوان فار مينسا 24
 .3 الصف�ةنفس املرجع السابق،  25
26 report_June2018.pdf-final-GRs-for-DRs-impact-content/uploads/2018/06/Economic-https://www.ifpma.org/wp. 
 .12 نفس املرجع السابق، الصف�ة 27

https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report_June2018.pdf
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 أ��ر �قتصادي لعدم الیقني �ىل حقوق الرباءات

 �دم الیقني ليس فقط عند معاجلة طلبات الرباءات ولكن ٔأیضا يف جمال حقوق قد یؤدي متطلب الكشف اجلدید ٕاىل
ویدرس هذا البند ا�ٓ�ر �قتصادیة لعدم الیقني  الرباءات، وهو ما من شأٔنه ٔأن یؤ�ر �ىل القدرة التنافس�یة إالجاملیة للرشكة.
 بحث والتطو�ر، والتقايض.�ىل حقوق الرباءات ف� یتعلق �تفاقات �رخيص الرشكة، و�ست�ر يف ال 

 28رباءات �زید من قدرة الرشكة �ىل تلبیة العوائد من ابتاكراهتا ٔأمر شائع يف أ�دبیات".ال"ٕان الفكرة القائ� بأٔن حامیة 
 ويه مس�متدةدراسة ٔأ�دها جوشوا �ا�س هو موضوع  الرباءاتأ�مهیة �قتصادیة والقمية السوقية املتصورة محلایة وتوضیح 

ورشاكت التكر�ر يف  يف الرشاكت الناش�ئةبني املبتكر�ن جرت لتكنولوجيا ا�رخيص صفقة �شأٔن  200من عینة من حوايل 
موقع و  ا�ي متت فيه الصفقة الصناعيقطاع والمجعت ا�راسة ٕا�الن �رخي الرتخيص  صفقة،�لك و  29ٔأربعة قطا�ات صناعیة.

ملف بیا�ت  �اللمعلومات تفصیلیة عن الرباءات من  ُمجعت، رباءاتال�لك زوج من �راخيص و  30الرشكة ومعرها.
ملكتب الوطين للبحوث �قتصادیة، �ٕالضافة ٕاىل واكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة الرباءات اخلاص مب 

 31.املشاریع �قتصادیةقا�دة بیا�ت  �ست�ري منمعلومات متویل رٔأس املال 

بني توقيت  �بري "رابط ٕاىل وجود ا�راسة توصلت هبا،لرباءات املرتبطة � الترصحي�راخيص الرباءات مع  ومبقارنة توارخي
 32"لرباءات واتفاقات الرتخيص.� الترصحي

 الوارد ٔأد�ه وا�ي ٔأ�ده �ا�س توضیح ما س�بق: 2و�رد يف الشلك 

                                         
، جم� �قتصاد 1، العدد 93، ا�� و�ست�ر يف البحث والتطو�ر والتیقن من ثبات وضع السوقرباءات الحامیة ، ٔأندرو تولو د�رك �شارنتسيك  28

 ). 2011( 147وإالحصاء، الصف�ة 
 .989السابقة، الصف�ة  18، ارجع ٕاىل احلاش�یة رمق �ا�س 29
 .نفس املرجع السابق 30
 .السابقنفس املرجع  31
 .990، الصف�ة نفس املرجع السابق 32
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�سار الصفر بصفقات  ٕاىلوالتأٔخر يف الرتخيص. و�رتبط البیا�ت  �لرباءات الترصحيتوزیع الفرق بني تأٔخر  2الشلك  ویوحض

بعد ، بي� �شري البیا�ت ٕاىل ميني الصفر ٕاىل الرتخيص �لرباءات الترصحيالرتخيص اليت مت التوصل ٕا�هيا قبل احلصول �ىل 
 .33احلصول �ىل الترصحي �لرباءات

ٕاذا مت تبين و  34.ُرصح فيه �لرباءةرتخيص يف الوقت ا�ي ز�دة ملحوظة يف مس�توى ال 2أ�مه من ذ�، یبني الشلك و 
اجلدیدة قد تتأٔخر، مما  الكشفاجلدیدة، فٕان طلبات الرباءات و�راءات ��رتاع اليت ختضع ملتطلبات  الكشفمتطلبات 

خطر الرفض  رباءات و�راءات ��رتاع هذه قمية سوقية ٔأقل �سببالیقلل من اح�ل الرتخيص. كام ميكن ٔأن �كون لطلبات 
يه ٔأكرث  الناش�ئةٔأن الرشاكت  �ا�سها ادراسة سابقة ٔأجر  توصلت، و�لفعلالالحق للمنح.  و��رتاض الكشفالقامئ �ىل 

. . . . ولكن�سبيًا""بأٔهنا فعا�  فهيارباءات العرضة للرتخيص (ٔأو احلصول �لیه) ٕاذا اكن �هيا �راءة ٔأو ٔأكرث ٔأو ٕاذا قميت حامیة 
 تاح�ال، ومن مث فٕان متیقن منهرباءات �ري الواحضة جتعل إالنفاذ �ري ال. . . ٔ�ن  �ري فعا� [] الرباءات عندما �كون حامیة

 35تعترب قلی�."الرتخيص احلصول �ىل 

من  مالمئكسب �ائد ل . . .  فرصةال �روإاىل �ست�ر يف ٕانتاج املعرفة ما مل  من القطاع اخلاصلن ميیل املستمثرون "و 
و�لتايل، فٕان �دم الیقني �شأٔن عوائد السوق املس�تقبلیة یلعب دورًا �اسامً يف قرار �ست�ر يف البحث  36�ست�ر."
 بعدما ارتفعت �راجعد�رك �شارنتسيك ٔأن مس�توى �ست�ر احلايل يف البحث والتطو�ر  قادهاتظهر دراسة و  37والتطو�ر.

                                         
 .990السابقة، الصف�ة  18، ارجع ٕاىل احلاش�یة رمق �ا�س 33
 نفس املرجع السابق.  34
، �امعة �ر�س�تون. (185، الصف�ة واحملامون ا�رت�ني للخطر نفشل احلصول �ىل الرباءات، �یف یعرض القضاة والبريوقراطیو، جميس بيسن وما�لك مريور 35

راند ، جم� 4، العدد 33ا��  هالك إالبداعي؟الباب �ىل ال  يف الرشاكت الناش�ئة�بتاكر  یفتحمىت )، نقال عن �ا�س وهسو وس�تورن، 2008طبعة 
 ). 2002( 586-571، الصف�ات لالقتصاد

 ). 2008( 9، الصف�ة MPlFG 08/2ورقة معل ، متعاتمعهد ما�س بالنك �راسة ا� ، �دم الیقني وسوق �راءات ��رتاع ا�ر�ن �روي ورميوند فريل، 36
 .148، الصف�ة السابقة 29، ارجع ٕاىل احلاش�یة رمق �شارنتسيك 37



WIPO/GRTKF/IC/ 04 /11 
Annex 
8 
 

�ىل مدى �دة س�نوات  ٕانتاجيةرشكة  566قام �شارنتسيك مبسح و  38بتاكر.� ا�ٓيت مندر�ة �دم الیقني �شأٔن العائد 
(دراسة اس�تقصائیة ) Mannheim Innovation Panelلالبتاكر (ماهنامي مجمو�ة �س�ت�دام، من بني مصادر ٔأخرى، 

اءات والعالمات من املكتب أ�ملاين للرب املتحصل �لهيا رباءات �ىل مس�توى الرشاكت الٔأوروبیة طوی� أ�مد) وبیا�ت 
ٔأن �دم الیقني يف ٔأسواق املنت�ات اجلدیدة یقلل  �شارنتسيك ا�ٓ�ر ا�معة والعشوائیة، و�د منوذ�يف لك من و 39الت�اریة.
ا�منوذج  ُاس�ت�دمعىل سبيل املثال، عندما ف 40بحث والتطو�ر �ىل مس�توى الرشكة.يف ال �بري من �ست�ر احلايل  ٕاىل �د

يف �دم الیقني ٔأدت ٕاىل اخنفاض �ست�ر يف البحث والتطو�ر  يف املائة 10ز�دة بنس�بة  �شارنتسيك ، و�د�ء التجمیعي
 .2341%بنس�بة 

البحث  �شأٔنختفف من تأٔثري �دم الیقني �ىل قرار الرشكة  الرباءاتو�د ٔأیضا ٔأن حامیة  �شارنتسيك �ىل الرمغ من ٔأنو 
وس�ی� فعا� للحامیة، فٕاهنا ال �س�تطیع التخفيف من تأٔثري �دم الیقني يف سوق  الرباءة"عندما ال �كون  والتطو�ر،
من  -مثال �سبب متطلبات الكشف اجلدیدة – متیقن مهنافٕان الرباءة اليت �كون قميهتا �ري  ٔأخرى،وبعبارة  42".املنت�ات

 .�شأٔن البحث والتطو�ر رشكةال املرحج ٔأال خيفف ذ� من تأٔثري �دم الیقني �ىل قرار 

، من املرحج ٔأن تت�ىل الرشاكت عن البحث والتطو�ر هذه �دم الیقني�ا� ٕاىل ٔأنه يف موا�ة  �شارنتسيك �شري دراسةو 
ف�  �ري مكشوف عهنا قد تضطر الرشاكت ٕاىل �ع�د �ىل ٔأشاكل ٔأضعف ��،الالزم ال�رتاع وتأٔمني الرباءات. ونتي�ة 

وبدال من  بنسب ٔأقل،ٔأن الرشاكت قد تقرر �بتاكر  ذ�،الت�اریة. وأ�سؤأ من امیة امللكية الفكریة، مثل أ�رسار ح خيص
" متطلبات سابقًا فٕانوكام ذ�رت الوال�ت املت�دة  43ذ� تعمتد �ىل حبوث ا�ٓخر�ن، �ىل حساب التمنیة العلمیة والصناعیة.

رباءات وما الواس�ت�دام نظام  والتطو�ر، ثبط البحثی  وهو مارباءات اليف نظام  ختلق جوا من �دم الیقني الكشف اجلدیدة
 44حمل رسیة."يف �دا ذ� اليت قد تبقى و ال�رتا�ات لیقاب� من �رش 

ومبا ٔأن عقو�ت �دم �متثال ملتطلب  ؤأ�ًريا، یُعترب افرتاض حصة الرباءة ٔأمرًا �لغ أ�مهیة لرتخيص الرباءات وٕانفاذها.
الرباءة، فميكن �� ٔأن خيلق "حسابة" من �دم الیقني �شأٔن حق الرباءة من �الل الكشف عن الرباءة اجلدید �شمل ٕابطال 

 فتح طریق �دید للتقايض، مما یقلل من قمية الرباءة.

 �امتة

�ى الوال�ت املت�دة شوا�ل اقتصادیة �مة حول املقرت�ات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات واليت يه قيد 
وس�تؤدي هذه املتطلبات ٕاىل �دم الیقني يف نظام الرباءات ا�ي سزيید، يف ٔأحسن  احلكومية ا�ولیة للویبو. النظر يف اللجنة

                                         
 نفس املرجع السابق.  38
 . 149نفس املرجع السابق، الصف�ة  39
 .152نفس املرجع السابق، الصف�ة  40
 .153السابقة، الصف�ة  29شارنتسيك، ارجع ٕاىل احلاش�یة رمق �  41
 .155املرجع السابق، الصف�ة  نفس 42
، يف املوارد الربازیل من املس�ت�لصة : بعض ا�روسومثال عن �التني من املأٓيس والبیولوجيةاملوارد الثقافية  امللكية،حقوق راجع ایدسون بيس رودریغز،  43

(مع مالحظة ٔأن القوانني  )2012س�نة  بوبیال وٕاي ریتشارد جول�نیا حرره ( 150-148، الصف�ات ا� ومصاحل الزناعاحلالوراثیة واملعارف التقلیدیة، دراسات 
 ).فهيا�لقطا�ات إالنتاجية والعلمیة للبحث  �ه�م ؤأضعفتاليت هتدف ٕاىل حامیة املوارد البیولوجية يف الب�ان النامية قد ٔأ�اقت القيام بأٔ�شطة �لمیة 

 .40، الصف�ة 8، ارجع ٕاىل احلاش�یة رمق 2005الویبو  44
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أ�حوال، يف التاكلیف املفروضة �ىل املبتكر�ن وماكتب امللكية الفكریة وامجلهور، ويف ٔأسؤأ أ�حوال، سوف یثبط ویعرقل 

وال �زال  لتمنیة العلمیة والتكنولوجية و�قتصادیة يف مجیع ٔأحناء العامل.�بتاكر والكشف العام عن ��رتا�ات، مما یرض �
الوال�ت املت�دة �ري مقتنعة بأٔن ٔأي مزا� مزعومة ف� خيص متطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات اليت جيري النظر فهيا 

ویو�د هناك نقص يف أ�د� اليت تدمع املزا�  يف اللجنة احلكومية ا�ولیة قد تفوق الرضر احلقيقي والكبري ا�ي قد ختلفه.
وبدًال من ذ�، �شري أ�د� ٕاىل ٔأن متطلبات الكشف اجلدیدة  �قتصادیة ٔأو قمية متطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات.

متعات عن الرباءات قد تؤ�ر سلبا �ىل نظام الرباءات، ا�ي ُوظف منذ مئات الس�نني يف ٔأجزاء كثرية من العامل لصاحل ا� 
وبناء �ىل ذ�،  ونتي�ة ��، س�یكون ملتطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات تأٔثري سليب �ىل التمنیة �قتصادیة. كلك.

 حتث الوال�ت املت�دة �ىل تو� احلذر عند اس�تكشاف هذه املقرت�ات.

 هنایة املرفق والوثیقة][
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