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ة دور   والتطوير والبحث اإلبداع تحفيز في االختراع براء

  .، جامعة املسيلةسعد لقليب. أ        
 .1، جامعة باتنة شعبان السعيد. أ

   :ملخص
محاية براءة االخرتاع دورا بارزا يف دعم اإلبداع والبحث والتطوير، حبيث  يشعر املخرتعني بان تلعب 

م حممية مبوجب هذه القوانني اليت تنظم امللكية الصناعية بصفة عامة وبراءة االخرتاع بصفة خاصة ،كما أن  اخرتاعا
وعليه سوف .على البحث وتطوير القدرات الصناعية العائدات املالية تكون حمفوظة وعليه املطلوب منهم فقط الرتكيز 

  . حناول أن نبني مدى تأثري احلماية القانونية املفروضة على دعم البحث العلمي وتطوره 
Résumé:  
 la protection des brevets joue un rôle  primordial dans le soutien de l'innovation,  

la recherche et le développement,ou les inventeurs sentent que leurs inventions sont 
protégées en vertu de ces lois qui régissent la propriété industrielle en général, et les 
brevets en particulier,ainsi que les rendements financiers sont réservés.De ce fait,les 
inventeurs sont tenus de se concentrer uniquement sur la recherche et le 
développement de l'industrie .Dans notre article Nous allons essayer de montrer 
l'impact de la protection juridique sur le soutien  et le développement de la recherche  
scientifique. 

  :مـقـدمــة
تلعب الصناعة دورا حموريا يف ثراء الشعوب 
وازدهارها وذلك بفضل ارتفاع القيمة املضافة، وتأتى 
القيمة املضافة العالية من قيمة األفكار اإلبداعية اليت 

 ، تفضي إىل منتجات أو خدمات جديدة ومتطورة
وتتأتى أيضا من تطوير منتجات قائمة لتحسني 
ا وختفيض أسعارها ورفع تنافسيتها، كما أن  جود
اجلهود املبذولة يف البحث والتطوير والتصميم هلا صلة 

إن البحث العلمي يولد بنكا  ،وثيقة مع القيمة املضافة
للمعرفة واملعلومات لتغذية التطوير يف جمال تصميم 

ة وخدمات فنية جديدة وصناعة منتجات وأنظم
من هنا  ،منافسة على الصعيد الوطين والصعيد العاملي

فإنه يتوجب علينا تشجيع ودعم البحث العلمي 
  .بشقيه األكادميي والصناعي ليصبح جزءا من ثقافتنا

تزود حقوق امللكية الفكرية املخرتعني كما 
واملبدعني والفنانني واألدباء حبقوق قانونية حلماية 

تنظم وحتمي الشعارات واألمساء والصور ،و إنتاجهم
 ، والتصاميم املستخدمة يف قطاع االقتصاد واألعمال

ولكن غالبية املؤسسات العلمية والبحثية تفتقر لوجود 

سياسات للملكية الفكرية تنظم العالقة بني املؤسسات 
  .والباحثني والعاملني فيها

قد أصبح من املعروف أن تنظيم ومحاية لو 
لكية الفكرية له مردود اجيايب على حتفيز حقوق امل

الباحثني وتشجيع القدرات اإلبداعية لدى األفراد مما 
على تطوير ودعم االقتصاد الوطين إجيابا ينعكس 

  .للحاق بركب التكنولوجيا احلديثةالدفع و 
  :اإلشكالية  

ودون شك انه عندما نتحدث عن دور براءة  االخرتاع    
انه  تربز لنا اإلشكالية يف حتفيز البحث العلمي ف

كل من ما مدى تأثري محاية براءة االخرتاع على  ؛التالية
  .؟اإلبداع والبحث والتطوير

وعة من التساؤالت وتندرج حتت هذه اإلشكالية جمم
    :  الفرعية مفادها

  هل احلماية تدفع البحث والتطوير ومن مث
 اإلبداع ؟ 

 حلماية أم انه توجد أهداف أخرى هلذه ا
 ؟خاصة بعد عوملة معايريها 
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  كما يثور تساؤل حول إمكانية وجود محاية
وحبث علمي وتطوير يف غياب احلماية أو 

 ظل وجود محاية ضعيفة ؟
  وإن كان والبد من وجود احلماية من خالل

براءة االخرتاع لتحفيز البحث والتطوير 
 واإلبداع فهل تعترب كافية وحدها ؟

  : حماولة منا الجناز هذا البحث ارتأينا أن نقسمه إىل 

ول براءة مفاهيم أساسية ح: المبحث األول   
  .االخرتاع والبحث العلمي

االخرتاع  اثر محاية براءة: المبحث الثاني 
  .على البحث والتطوير

  المبحث األول
مفاهيم أساسية حول براءة االختراع والبحث 

  .العلمي
  

سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل 
مفهوم براءة االخرتاع يف املطلب األول ، أما املطلب 
الثاين فنتطرق فيه اىل تعريف البحث العلمي ومتطلباته 

      .  
  .مفهوم براءة االختراع: طلب األولالم

جتدر اإلشارة إىل أن أول قانون تناول حقوق 
آذار  19املخرتع ، هو القانون الذي صدر يف 

بايطاليا، و الذي جاء ) البندقية(يف فينيسيا  1474
إن كل من يقوم بأي عمل جديد : "فيه ما مفاده

حيتاج إىل احلذق و املهارة يكون ملزمًا بتسجيله مبجرد 
بصورة ميكن االنتهاء من إعداده على الوجه األكمل 

على أي شخص  أن حيظر، و معها االستفادة منه
من غري موافقة اثل أو مشابه آخر القيام بعمل مم

، و ذلك ملدة عشر سنوات، و إذا املخرتع و ترخيصه
قام أي شخص آخر بعمل مماثل أو مشابه فيكون 
للمخرتع حق طلب احلكم على املعتدي بدفع تعويض 

  ".مع إتالف ما عمله

يتضح من النص السابق، مبدأ املوازنة بني احلقني، 
منحه امتيازًا (ملخرتع و يتمثل هذا املبدأ يف محاية حق ا

تمع يف أن واحد ) خاصًا الستغال اخرتاعه و حق ا
تمع من فائدة ذلك االخرتاع(   .)1()عدم حرمان ا

يف هذا املطلب سنتطرق إىل تعريف كل من 
االخرتاع  وتعريف براءة االخرتاع مث الشروط الواجبة 

ذه الرباءة    .لالعرتاف 
  . تعريف االختراع: الفرع األول 
  : االختراع لغة

هو كشف القناع عن شيء مل يكن معروفًا بذاته أو 
اخرتع مبعىن أبدع شيئاً مل يكن له وجود ( بالوسيلة إليه 

، فاالخرتاع إذن هو جهد بشري عقلي و )فعلي قائم
عملي، يثمر يف النهاية إجنازًا جديدًا مفيدًا لإلنسانية 

  .)2(بإضافة تسد حاجة و حتقق أمل
االخرتاع غري االكتشاف، فاألول  و عليه فإن

،  يكن موجودا من قبليؤدي إىل إجياد شيء جديد مل
أما الثاين ، فيؤدي إىل الكشف عن شيء مل يكن 

  .معلوما من قبل، إال أن كالمها ينتج عنه شيء جديد
عرفت املادة الثانية من األمر : االختراع اصطالحا 

  : االخرتاع كما يلي 03-07
فكرة ملخرتع، تسمح عمليا بإجياد حل : االخرتاع -

  . )3(جمال التقنيةملشكل حمدد يف 
كما يقول الدكتور صالح الدين الناهي، أن االخرتاع 

 قابلكل اكتشاف أو ابتكار جديد "قانونًا هو 
، سواء كان ذلك االكتشاف أو لالستغالل الصناعي

 االبتكار متعلقا مبنتجات صناعية جديدة أم بطرق
ما معاً    .)4(ووسائل مستحدثة أو 

                                                             
صــالح زيــن الـــدين، امللكيــة الصـــناعية و التجاريــة، دار الثقافـــة  1

  .20، ص 2010األردن، ط الثانية  -للنشر و التوزيع، عمان
  .22املرجع نفسه، ص  2
، املتعلــــق 2003يوليــــو  19املــــؤرخ يف  07-03األمــــر رقــــم  3

  .28، ص 44 مسية عدد ر ريدة برباءة االخرتاع، ج
  .23زين الدين، املرجع السابق، ص  صالح 4
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  تعريف براءة االختراع : الفرع الثاني 
لرباءة  التشريعيقبل التطرق إىل التعريف 

لرباءة  جيب التعرض للتعريف الفقهي االخرتاع
  .االخرتاع

  .الختراعلبراءة االتعريف الفقهي : أوال
قدم الفقه تعريفات عديدة و متنوعة لرباءة 

  :منها على سبيل املثال ال احلصراالخرتاع ، نذكر 
ا '' :  عرفها الدكتور عبد اللطيف هداية اهللا بأ

الرخصة أو اإلجازة اليت مينحها القانون لصاحب 
ابتكار، إلنتاج صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل 
جديدة على إنتاج صناعي قائم، و نتيجة صناعية 
موجودة أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول 

  )1(.'' يجة أو إنتاج صناعي على نت
ااملغريب و عرفها الدكتور   عز الدين بنسين بأ

الشهادة اليت متنحها الدولة جمسدة يف شخص '' : 
املكتب املغريب للملكية الصناعية ملن توصل إىل اخرتاع 

جديد أو الكتشاف طريقة جديدة  ملنتججديد 
  )2(. ''للحصول على إنتاج قدمي

 A. Chavane et J-J Bust و عرفها -03
ا وثيقة تسلم من طرف الدولة ، ختول صاحبها ''بأ

  )3(. '' حق استغالل اخرتاعه الذي هو موضوع الرباءة 
ا -04 هي شهادة متنحها الدولة "  و عرفت على أ

للمخرتع ، ختول له احلق يف منع الغري من صنع أو 

                                                             
نســــرين شـــــريقي ،حقـــــوق امللكيـــــة الفكريـــــة ، حقـــــوق املؤلـــــف  1

اورة وحقـوق امللكيـة الصـناعية ، دار بلقـيس للنشـر ،  واحلقوق ا
 . 79، اجلزائر ، ص  2014طبعة 

ـــدين بنســـيب ، دراســـات يف القـــانون التجـــاري املغـــريب ، عـــز  2  ال
، مطبعــة النجــاح ، الطبعــة األوىل  اجلـزء الثــاين ، األصــل التجـاري

 . 93 ص ، املغرب ، 2001
  . 80، املرجع نفسه ، ص  نسرين شريقي3 

استعمال أو بيع  منتوج معني أو طريقة مرباة خالل 
  )4(" . مدة زمنية حمددة 

ا -05 سند أو  الرباءة يقصد ب:" و عرفت أيضا بأ
وثيقة تصدر عن سلطة عمومية ملودع الطلب املرفق 
بوصف تقين وبياين لالخرتاع من ديوان الرباءات أو 
االخرتاع أو معهد امللكية الصناعية حسب نظام كل 

  )5(. "ولة د
  .الختراعالتشريعيلبراءة االتعريف : ثانيا

نذكر بعض التعريفات التشريعية لرباءة االخرتاع على 
  : سبيل املثال

  :تعريف القانون الجزائري
مل يعرف املشرع اجلزائري يف املرسوم التشريعي رقم 

ءة غري أنه و املتعلق حبماية االخرتاع الربا 93-17
و عرفها )6(    07- 03ر استدرك الوضع يف األم

وثيقة تسلم :االخرتاع  براءاتالرباءة أو '' :  بقوله 
. " حلماية االخرتاع 

  :تعريف القانون الفرنسي
ينص القانون الفرنسي على أن كل اخرتاع 
ميكن أن يكون موضوع لسند ملكية صناعية متنح من 
طرف اهليئة الرمسية، واليت متنح لصاحبه حق االستغالل 

من قانون امللكية  L611-1 االستثنائي، ففي املادة
حددت االخرتاعات اجلديدة  1999الفكرية سنة 

املستحقة للرباءة بتلك اليت تتضمن نشاط اخرتاعي 
من  L611-10 وقابل للتطبيق الصناعي، أما املادة

براءة االخرتاع سند مللكية "نفس القانون فتعرف 

                                                             
ســــلطاين محيــــد ، عقـــــد الرتخــــيص باســـــتغالل بــــراءة االخـــــرتاع  4

واملعرفـــة الفنيـــة ، مــــذكرة لنيـــل املاجســـتري ، كليــــة احلقـــوق ، فــــرع 
 2000العقـــود واملســـؤولية ، جامعـــة اجلزائـــر ، املوســـم اجلـــامعي 

 .  28، ص  2001/
عجة اجليالين ، أزمات حقوق امللكية الفكريـة ، دار اخللدونيـة  5

 . 265، ص  2012للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، 
املـــــــــؤرخ يف  03/07مـــــــــن األمـــــــــر رقـــــــــم  02انظــــــــر املـــــــــادة   6

 .املتعلق برباءة االخرتاع  19/07/2003
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ة تسمح صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومي
ملالكها احتكار االستغالل املؤقت، وهي سالح 
هجومي ودفاعي حتت تصرف املبدعني واملؤسسات، 
ميكن بيعها أو متنح كرتخيص استثنائي أو ال و تعطى 

عنها بدون مقابل، تنقل إىل كرهن حيازة، التنازل 
  .. "الورث

  :تعريف المشرع العراقي
الشهادة الدالة على تسجيل  –الرباءة '' 

هذا التعريف اعترب الرباءة كدليل أي قرينة '' .الخرتاعا
دون اإلشارة إىل دورها  االخرتاعقاطعة على تسجيل 

  . يف احلماية
الشهادة املمنوحة '' :عرفها بقوله :أما المشرع األردني

  '' حلماية االخرتاع
  : تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الفكريةتعرف املنظمة العاملية للملكية 
OMPI أو WIPO  ا حق "الرباءة على أ

مينح نظري اخرتاع يكون منتج أو عملية تتيح " استئثاري
طريقة جديدة إلجناز عمل ما، أو تقدم حًال جديدا 
ملشكلة ما، وهي تكفل بذلك ملالكها محاية اخرتاعه 

، وتتمثل )سنة على العموم 20(ومتنح لفرتة حمدودة 
ءة يف أنه ال ميكن صنع أو هذه احلماية مبوجب الربا

االنتفاع من االخرتاع، أو توزيعه، أو بيعه ألغراض 
   .جتارية دون موافقة مالك الرباءة

الشروط الالزمة لبراءة االختراع : الفرع الثالث 
  .لالستفادة من نظم الحماية

نص املشرع اجلزائري على مجلة من الشروط حلصول 
يتعلق باالخرتاع يف  املخرتع على براءة االخرتاع منها ما

حد ذاته وهي ما اصطلح عليها بالشروط املوضوعية 
وهي شروط متفق عليها يف معظم التشريعات العاملية 
ومنها يتعلق مبا يقوم به املخرتع من إجراءات طلب 

  احلصول على براءة االخرتاع
   .الشروط الموضوعية:أوال

على  03 -07من األمر  03:نصت املادة
وميكن أن حتمى بواسطة براءة '' :وهلاهذه الشروط بق

االخرتاع االخرتاعات اجلديدة والناجتة عن نشاط 
  .''  اخرتاعي و القابلة للتطبيق الصناعي

شروط ملنح براءة ثالثة نستنتج وجوب توفر ومنه 
 :االخرتاع أال وهي

 أن يكون مثة اخرتاع أو ابتكار. 
 أن يكون االخرتاع جديدا. 
 يكون هذا االخرتاع قابال لالستغالل الصناعي أن. 

إضافة إىل هذه الشروط الثالثة جيب أن ال تتوفر 
 قي االخرتاع حالة من احلاالت املنصوص عليها باملادة

  .)1( 03/07من األمر 08
  .االختراعوجود :  -/01

سبق لنا يف الفقرات السابقة تعريف 
التشريعية وحىت االخرتاع،سواء من الناحية الفقهية أو 

، لذلك نكتفي يف جمال التعريف باإلحالة إىل القضائية
  .ما سبق

فيجب أن ينطوي االخرتاع على خطوة 
إبداعية تتجاوز املستوي املألوف يف التطور الصناعي 
مبعين أنه يشرتط ملنح الرباءة أال يكون االخرتاع بديهيا 
ال التكنولوجي  لرجل الصناعة املختص يف ا

  .علالخرتا 
                                                             

  03/07 األمـــرمـــن  08حيـــث أن املشـــرع اجلزائـــري يف املـــادة  1
استثىن ثالثة حاالت ال ميكن منح بـراءات االخـرتاع مراعـاة لعـدة 

و محايـة للمصـلحة العامـة و ) أخالقية،اجتماعية ،أمنية ( ظروف
  :هذه احلاالت هي

ـــــــة و كـــــــذلك الطـــــــرق  -أ ـــــــاس احليواني ـــــــة أو األجن األنـــــــواع النباتي
  . البيولوجية احملضة للحصول على نباتات أو حيوانات

اليت يكـون تطبيقهـا علـى اإلقلـيم اجلزائـري خمـال  االخرتاعات -ب
  .بالنظام العام أو اآلداب العامة

االخرتاعــــات الــــيت يكــــون اســــتغالهلا علــــى اإلقلــــيم اجلزائــــري  -ج
مضـــرا بصـــحة و حيـــاة األشـــخاص و احليوانـــات أو مضـــرا حبفـــظ 

  .النباتات أو يشكل خطرا على محاية البيئة
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واملقصود باخلطوة اإلبداعية، أن متثل الفكرة 
اليت يقوم عليها االخرتاع تقدما ملموسا يف الفن 
الصناعي ال يتوقع أن يصل إليه اخلبري املعتاد يف جمال 
التخصص الذي ينتمي إليه االخرتاع، وهذا يعين أن 
الفكرة االبتكارية جيبأن متثل درجة من التقدم يف تطوير 

جتاوز ما يصل إليه التطور العادي الفن الصناعي 
املألوف يف الصناعة ونوضح فكرة وجود االخرتاع أي 
احتواء على خطوة إبداعية باالستشهاد بالقضاء العريب 

   .فقطة واحدة ونقصر الذكر هنا على قضي
و قضت احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها 

يف قضية تتعلق برباءة  1965إبريل  3الصادر يف 
دد ، بدال من اخرتاع  حملها استعمال الزيت املعدين ا

وقالت . الزيت املعدين اجلديد، يف تركيبة حرب الطباعة
احملكمة حبق أن صاحب الرباءة ال يكون قد ابتدع أو 
ابتكر ما يضيف جديدا إىل الفن الصناعي القائم، وما 
يعد اخرتاعا باملعىن الذي تقررت محاية القانون له، إذ 

تغيريا على الرتكيب الكيميائي حلرب هو مل يدخل 
الطباعة، الذي أساس صناعته فعال هو الزيت املعدين 

وهدا هو  .، وقد بقيت هذه املادةاألساسية على حاهلا
موقف معظم التشريعات العاملية حيث قررت على 
سبيل املثال احملكمة العليا األمريكية أنه كل ما هو 

دخل البشري يف مصنوع من يد اإلنسان ابتداء من الت
هذا الشيء جعله اخرتاعا يكون قابال للحصول على 

  .الرباءة 
  . جديدا االختراعأن يكون  - /2

ال يكفي أن يكون االخرتاع جديدا يف 
موضوعه أو وسيلته بل البد أن يكون جديدا أيضا 

وان  )1(عند اإلفصاح عنه لدى اجلهة املختصة ، 
يكون املخرتع قد احتفظ بسر اخرتاعه قبل طلب 

                                                             
املعهـد الــوطين اجلزائـري للملكيــة يف اجلزائـر اجلهــة املختصـة هــي  1

املــؤرخ  98/68الصــناعية املنشــأ مبوجــب املرســوم التنفيــذي رقــم 
ـــــــــم  21/02/1998يف   ـــــــــدة الرمسيـــــــــة رق بتـــــــــاريخ  11، اجلري
01/03/1998 . 

ويعترب االخرتاع جديدا إذا مل يسبق نشره . الرباءة عنه 
أو استعماله أو إعطاء براءة عنه أو إذاعة أمره بني 

  )2(.الناس بأي وسيلة من الوسائل 
-03من األمر 4هذا و قد حددت املادة 

 يعترب: " مىت يكون االخرتاع جديدا بقوهلا 07
االخرتاع جديدا إذا مل يكن مدرجا يف حالة التقنية و 
تتضمن هذه احلالة كل ما وضع يف متناول اجلمهور 
عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو استعمال أو أي 
وسيلة أخرى عرب العامل و ذلك قبل يوم إيداع طلب 

ا و بالتايل جند أن ". احلماية أو تاريخ مطالبة األولوية 
اعتربت أن يوم إيداع طلب احلماية ،أو هذه املادة قد 

ا هو الذي حيدد فيما إذا كان  يوم مطالبة األولوية 
  .االخرتاع جديدا أم ال

فإذا وقع االخرتاع يف متناول اجلمهور قبل 
هذين التارخيني مل يعترب االخرتاع جديدا غري أن الفقرة 

ال يعترب االخرتاع يف :"الثانية من نفس املادة أضافت 
ول اجلمهور مبجرد ما تعرف عليه اجلمهور خالل متنا
شهرا اليت تسبق تارخيإيداع الرباءة أو تاريخ  12

أدناه أو إجراء  14األولوية أثر الفعل طبقا للمادة 
  "تعسف من الغري إزاء املودع أو إزاء سابقه يف احلق

فهذه الفقرة وضعت حاالت ال يعترب فيها 
اءت باستثناء عن االخرتاع يف متناول اجلمهور، أي ج

  :الفقرة األوىل و هذه احلاالت هي
أي (على اثر الفعل الذي قام به املودع  •

  ).ليس صاحب االخرتاع
على اثر الفعل الذي قام به من سابقه  •

  .الخرتاع و لكن عن حسن نية 
على اثر تعسف من الغري سواء إزاء املودع  •

  .أو إزاء سابقه يف احلق
باملفهوم الضيق ملعىن  وأخذت اتفاقية الرتيبس

اجلدة بشقيها املوضوعي والشكلي ، إذ تشرتط أن 

                                                             
 . 36صالح زين الدين ، نفس املرجع ، ص  2
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تكون اجلدة مطلقة وليست جدة نسبية ، فمن الناحية 
املوضوعية جيب أن ينطوي االخرتاع على خطوة 
ابتكارية مل يتطرق إليها احد وأن يكون غري معروف 
إذا قورن حباالت الفن الصناعي السائدة يف ذلك 

ومن الناحية الشكلية جيب أال يسبق النشر .)1(الوقت 
عنه أو استعماله يف أي مكان البلد العضو يف منظمة 

  )2(.التجارة العاملية أو خارجه 

ويعترب اشرتاط اجلدة املطلقة لالخرتاع كما يف 
اتفاقية الرتيبس انتصارا للشركات الكربى يف الدول 

شور الصناعية املتقدمة اليت تستعمل االبتكارات املن
ودون أن يعد تعديا عنها أو املستعملة يف أي مكان 

ا  على احلقوق االستئثارية ألي شخص بفضل إمكانيا
الضخمة ، ويف نفس الوقت ستحرم الدول النامية من 

  )3(.إصدار الرباءات اليت تتمتع باجلدة النسبية 
   .قابلية االختراع للتطبيق الصناعي - /3

يكون قابال  يشرتط ملنح براءة االخرتاع أن
للتطبيق الصناعي، وهذا يعين أن الرباءة ال متنح إال 

. لالخرتاعات القابلة لالستغالل يف جمال الصناعة
  .اخرتاع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة :مثل

مىت  ويعترب االخرتاع قابال للتطبيق الصناعي، 
أمكن تطبيقه عمليا برتمجته إىل شيء مادي ملموس 

معها االستفادة منه عمليا عن طريق بصورة ميكن 
استعماله أو استغالله أو استثماره يف أي جمال من 
االت الصناعية املتعددة ، سواء كان ذلك يف  ا
الصناعات الزراعية أو الصناعات االستخراجية أو 

                                                             
ــــة  1 ــــة حلقــــوق امللكي ــــي اللهــــيب ، احلمايــــة القانوني محيــــد حممــــد عل

ار منظمــــــة التجـــــــارة العامليــــــة ، املركـــــــز القـــــــومي الفكريــــــة يف إطـــــــ
ـــــة ، الطبعـــــة األوىل   ، األردن ، ص 2011لإلصـــــدارات القانوني

318  . 
رقيق ليندة ، براءة االخرتاع يف القانون اجلزائـري واتفاقيـة تـريبس  2

، مـذكرة ماجسـتري يف العلـوم القانونيــة ، ختصـص ملكيـة فكريــة ، 
،  2014/2015اجلـامعي  جامعة احلـاج خلضـر باتنـة ، املوسـم

 .  23ص 
 . 23املرجع نفسه ، ص  3

ردة والنظريات )  4(.الصناعات اإلنتاجية  أما األفكار ا
ا عن طريق الرباءة ة فهي ال حتمي يف ذتالعلمية البح ا

االكتشافات املتعلقة بالطبيعة وقوانينها  وكذلك
واملعادالت احلسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة 

، العلمية هلذه األفكار والنظريات العلمية اجلديدة 
ل يف سبيل التوصل إليها من جمهودات ذومهما ب

وأحباث إذ يلزم لكي يكون االخرتاع مؤهال للحماية 
أن يتضمن تطبيقا هلذه األفكار أو النظريات العلمية 
عن طريق تصنيع منتح جديد أو طريقة صناعية 

  .جديدة 
ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل املثال واقعة 

ال حيمى  اكتشاف اينشتني لقانونالطاقةهذا االكتشاف
عن طريق براءة االخرتاع ألنه جمرد اكتشاف لقانون من 

أما من يبتكر طريقة صناعية جديدة . قوانني الطبيعة
لتوليد الطاقة الذرية أو لقياسها لتطبيق قانون اينشتني 

  .فإن اخرتاعه يكون قابال للحماية عن طريق الرباءة
وهذا يعىن أن الرباءة متنح للمنتج الصناعي 

طريقة تصنيعه وال متنح عن الفكرة النظرية أو  ذاته أو
   . املبدأ العلمي

-07من األمر 7وهذا فعال ما أكدته املادة 
ذلك أننا :حيث أحرجت جمموعة من فئة االخرتاع 03

لو تأملناها جيدا لوجدناها غري قابلة للتطبيق 
  .الصناعي

وما نالحظه أن املشرع اجلزائري وضح فكرة 
االتطبيق الصناعي يف  إذا كان موضوع االخرتاع : أ

قابال للصنع أو االستخدام يف أي نوع من الصناعة  
كما سبق ذكر ذلك أي انه أخرج من فكرة التطبيق 
الصناعي قابلية االخرتاع للتطبيق على جماالت الفالحة 

-17من املرسوم التشريعي 4وهذا ما ذكره يف املادة 
السابق  يعدالغيا املرسوم 07-03ومبا إن األمر  93

                                                             
 . 39صالح زين الدين ، املرجع نفسه ، ص  4
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الذكر، نستنتج مبفهوم املخالفة ضرورة إخراج فكرة 
  .التطبيق الصناعي على الفالحة

تعترب هذه الشروط املوضوعية سالفة الذكر 
   .شروط يكاد يكون متفقا عليها عامليا

إجراءات طلب الحصول (الشروط الشكلية: ثانيا 
  ) . على البراءة

دقيقة  القيام بإجراءاتيتوجب على كل خمرتع 
طالب احلصول حيث يتقدم للحصول على الرباءة، 
اهليئة املكلفة حبماية امللكية  ىعلى براءة االخرتاع لد

ا ذءات االخرتاع يف كل دولة ،وهاالصناعية وهيئة بر 
من اتفاقية باريس أين التزمت 1ف 12طبقا للمادة 

كل الدول املوقعة على إنشاء مصلحة أو هيئة خاصة 
ية ومكتب يسمح للجمهور باالطالع بامللكية الصناع

على براءات االخرتاع والنماذج الصناعية والعالمات 
ه املهام يف اجلزائر ذالتجارية والصناعية ، ويقوم 
  )1(.املعهد الوطين للملكيةالصناعية

وتشمل اجلهة اليت تقوم بإيداع الطلب املخرتع 
 03/07من األمر 20نفسه وهذا ما تنص عليه املادة 

ت أوجبت على كل من يرغب يف احلصول على حي، 
براءة اخرتاع أن يقوم بتقدمي طلب كتايب صريح إىل 

  .املصلحة املختصة
شخص طبيعي، ( ويتوجب على املخرتع

الذي يريد محاية اخرتاعه يف اجلزائر ) تنظيم، مؤسسة
املختصةوهو يأخذ شكل صلحة إيداع طلبه لدى امل

، مطبوعة مكتوبة حسب املقاييس تفرضها هذه اهليئة 
  )2(.مرفقا بكل الوثائق الالزمة 

طلب الرباءة ومنحها فرتة  إيداعتفصل عملية 
يتم خالهلا دراسة الطالب على ) شهرا 18عادة (

آراءهم فيه ، هؤالء  إلبداءعدة ممتحنني  أواملمتحن 
                                                             

املــــــؤرخ يف  98/68املنشـــــأ مبوجــــــب الرســـــوم التنفيــــــذي رقـــــم  1
21/02/1998 . 

للمزيد مـن املعلومـات حـول اإلجـراءات والوثـائق املطلوبـة ارجـع  2
 . 03/07إىل األمر رقم 

جماالت التكنولوجيا اليت املمتحنني هم خمتصون يف 
يتبعها االخرتاع وخضعوا لتكوين يف جمال براءة 
االخرتاع ، ودور املمتحن يقتصر يف احلكم علىجدة 

على توفر ميزة االخرتاعية يف االخرتاع ،  االخرتاع
ومبقارنة موضوع ادعاءات صاحب الطلب مع احلالة 

نح التقنية للمنشور إىل انه يوم اإليداع يتم بعد ذالك م
  .رموز لالخرتاع كما يف املقدمة

 (مما سبق نستنتج أن الشروط الشكلية
معقدة للغاية ) ءات طلب احلصول على الرباءةاجر إ

لذلك ينصح باللجوء إىل حمامي خمتص يف جمال حقوق 
 االخرتاعامللكية الفكرية بصفة عامة ، و يف جمال براءة

بصفة خاصة ، لذلك عمدت خمتلف التشريعات 
إىل إنشاء معاهد خاصة ) ومنها املشرع الوطين (الدولية

ال    )3(.ذا ا
  براءة االختراع في اتفاقية تريبس :الفرع الثالث 

تتضمن هذه االتفاقية أحكام تقيد البحث 
العلمي والتطوير أو جتعله يف وضع أصعب من ذي 

  :قبل سواء أحكاما موضوعية أو إجرائية منها
  20براءات االخرتاع لـ مد نطاق احلماية الزمين يف 

 )4(. عاما على األقل
  مد نطاق الرباءة لتشمل املنتجات باإلضافة إىل

 .أساليب اإلنتاج 

  توسيع نطاق احلماية لتشمل السلع املستوردة املربأة
 .، وليس فقط املنتجة يف الداخل 

  ،عكس عبء اإلثبات وجعله على املدعى عليه
انية الوقوف مما يثبط مهة الباحثني لشعورهم بإمك

عاجزين عن إثبات أن ما ينتجونه أنتج بأسلوب 
 )5(.يغاير ملا هو مربأ

                                                             
واملعرب عنه  الصناعية للملكيةاجلزائري الوطين وهو املعهد  3

ــ  . INAPIاختصارا بـــ
  .من اتفاقية تريبس  33انظر املادة  4
 .من اتفاقية تريبس  34انظر املادة  5
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  مشول احلقوق املمنوحة لصاحب الرباءة حني يكون
موضوعها منتجا ماديا يف منع الغري من صنع أو 

وإذا  . استخدام أو بيع أو عرض للبيع أو االسترياد
كان موضوعها أسلوب إنتاج فله احلق يف منع 

من االستخدام الفعلي للطريقة ومنها الغري 
االستخدام، العرض للبيع أو البيع أو االسترياد 
ذه  املنتج الذي يتم احلصول عليه مباشرة 

 )1(.الطريقة
 مشول احلماية وتغطيتها لكافة ميادين التكنولوجيا. 
  تشمل القواعد العاملية كذلك ما يعرف مببدأ

يودا على حقوق التسويق االستئثارية اليت تفرض ق
 .البحث العلمي واالبتكار يف الدول النامية 

ا اتفاقية تريبس فضفاضة  إن تركيبة اللغة اليت كتبت 
حتتمل أكثر من تأويل وبالطبع سيكون األقوى هو 
صاحب الكلمة العليا ، أي الدول املتقدمة وشركائها 
لذا جند أن شركات هذه الدول متيل الن تفسر 

وط اجلدة واالستخدام الشروط لصاحلها مثل شر 
  .الصناعي 

  .تعريف البحث العلمي ومتطلباته : المطلب الثاني

سوف نعاجل يف هذا املطلب تعريف البحث 
العلمي يف الفرع األول مث يف الفرع الثاين نرى أنواع 
البحوث العلمية  لنخلص يف الفرع الثالث اىل 

  .  متطلبات البحث العلمي
  تعريف البحث العلمي : الفرع األول 

 إىل للوصول حموري مرتكز العلمي البحث ميثل
 أو قوانني أو قواعد إطار يف العلمية،ووضعها احلقائق
 العلم وأن للعلوم ، خاصة كجوهر علمية نظريات
 كتصديق مطلق، عليها ومربهن مؤكدة يقينية مدركات

 مناهج وفق البحث طريق عن احلقائق إىل التوصل ويتم
 أدوات واستخدام ومنظمة، ودقيقة علمية هادفة

                                                             
 .من اتفاقية تريبس  28/01انظر املادة 1

 العلمي، للبحث تعريفات عدة كهناحبثية ،و  ووسائل
 :ومن مجلتها معناه، هو مفهوم حتديد حتاول

 املنظم واالستقصاء لالستعالم وسيلة هو"  -1
 بغرض به الباحث، يقوم الذي والدقيق،
 باإلضافة جديدة، أوعالقات معلومات اكتشاف

 املعلومات حتقيق أو تصحيح أو تطويرإىل 
 الفحص هذا يتبع يف أن على فعال، املوجودة

 )2(" العلمي  املنهج الدقيق،خطوات واالستعالم
 النظامي البحث هو العلمي البحث" -2

 املقوالت يف التجرييب، اخلربي واملضبوط
 بيناحلوادث املتصورة لعالقات عن االفرتاضية

  .)3("  الطبيعية
 التفاعل لوصف وعملية هادف فن هو" -3

 احلصول أجل من النظريات واحلقائق، بني املستمر
 قوى نظريات ذات معىن،وعلى ذات حقائق على

 .)4("تنبؤية 
 عنها والتنقيب املعرفة الكتشاف حماولة هو" -4

 ونقد دقيق، بتقص وفحصها وحتقيقها وتنميتها،
 بذكاء وإدراك، مكتمال عرضا عرضها مث عميق،
 إسهاما فيه ويسهم العاملية، احلضارة ركب يف يسري

 . )5("شامال  إنسانيا حيا
  
  

                                                             
ـــة الكويـــت، ومناهجـــه، العلمـــي البحـــث أمحدبدر،أصـــول 2  وكال

 18 ص1973.املطبوعات، 
 الســلوكية،ط العلــوم يف العلمــي البحــث عاقل،أســس فــاخر 3
 . 3،ص 1982 للماليني، .دارالعلم  ،بريوت،2
 جنيـــــب، حممــــد ترمجـــــة العلمــــي، البحـــــث أوجنــــل،مفهوم أركــــان4

 باململكــة العامــة اإلدارة معهــد يصــدرها الــيت العامــة، جملــةاإلدارة،
 .148 ،ص 1984 السعودية،جانفي العربية

ــــد ريــــا5  للطــــالب العلميــــة البحــــوث مــــنهج ،سملحــــ الفتــــاح عب
 اللبنــاين، الكتــاب ودار املدرســة مكتبــة .بــريوت،  اجلــامعيني،
 . 24،ص 1960
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  :يلبحث العلمالتعريف الراجح ل
هو طريقة منظمة وموضوعية يف مجع البيانات 

وتطوير املعلومات من  الستخالصوتسجيلها وحتليلها 
أجل التوصل إىل احلقائق واخلالصات اجلديدة 

القرارات، وميكن أن  اختاذيف عملية  الستخدامها
يكون البحث العلمي ذو طابع أساسي أو نظري أو 

 Fundamental( أن يكون ذا طابع تطبيقي 
or Applied Research.(  

  .أنواع البحوث العلمية: الفرع الثاني 
  :هناك نوعني من البحوث 

نوع من أنواع :البحث العلمي األكاديمي - 01
البحث العلمي يتولد من الفضول العلمي 
ويهدف إىل إحداث إضافة علمية معرفية مع 

( ) 1(إظهار بوادر واضحة لألصالة 
Significant Contribution to 
Knowledge with Clear 

Evidence of Originality.( 
 

نوع من أنواع :البحث العلمي الصناعي - 02
البحث العلمي يولد خمزونا من املعرفة 
واملعلومات لتغذية التطوير اهلندسي املستقبلي 
وعادة ما يتأتى كتلبية حلاجة ويهدف إىل دعم 

 & Design( التصميم واإلبداع 
Innovation(وهو من أجل زيادة الرحبية،

على املستوى  واالهتمامحباجة إىل العناية 
 .)2(الوطين

                                                             
ـــــة  1 غـــــازي اخلضـــــريي ، دور البحـــــث والتطـــــوير يف جمـــــال امللكي

جتربة األردن ، ندوة الويبو الوطنية حول امللكيـة الفكريـة : الفكرية
ـــــــــدة أعضـــــــــاء غرفـــــــــة التجـــــــــارة والصـــــــــناعة ، عّمـــــــــان،   14لفائ

 . 02،ص  2007شباط /فرباير

 .02املرجع نفسه ، ص 2

  .متطلبات البحث العلمي : الثالث الفرع 
إن البحث العلمي ضرورة ملحة لتطوير العلوم 

نقل لوالتكنولوجيا، كما يعترب البحث العلمي رديفا 
 )3(املعرفة والتكنولوجيا، أما متطلبات البحث العلمي

  :  فهي
وجود سياسة صناعية داعمة ومشجعة للبحث العلمي من .أ

  .وطنية للبحث العلمي إسرتاتيجيةخالل 
توفر بيئة ومناخ مالئمني للبحث العلمي مع توفر .ب

  .التشريعات الالزمة لذلك
وجود باحثون علميون متمرسون يتمتعون بالصرب .ج

والتواضع والصدق واألمانة واحليادية واملوضوعية 
والتحلي باملعرفة األكادميية واألمانة العلمية ولديهم 

  .ث العلميالرغبة الذاتية يف البح
وفر األدوات الالزمة للبحث العلمي مثل ت .د

هزة باألجهزة واملعدات والفنيني  املختربات العلمية ا
  .الالزمني لعملية البحث العلمي

وجود قضايا ومشاكل حبثية حتتاج إىل حلول .هـ
  .باستخدام البحث العلمي

استخدام نواتج ومستخرجات البحث . و
  .وتطوير منتجاتناالعلمي يف حل مشاكلنا 

  . التكيف االجتماعي لدعم وحفز البحث العلمي.ز
  المبحث الثاني

  ثر حماية براءة االختراع على البحث والتطويرأ
نتطرق يف هذا املبحث إىل براءة االخرتاع  
كمحفز للبحث والتطوير يف املطلب األول ، مث 
نتطرق يف املطلب الثاين إىل براءة االخرتاع ُمَعِوْق 

  . للبحث والتطوير
براءة االختراع محفز للبحث : المطلب األول

    والتطوير
اآلراء املؤيدة لدور احلماية يف حتفيز اإلبداع والبحث 

  :وير والتط

                                                             
  .03املرجع نفسه ، ص  3
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يرى أصحاب هذا االجتاه أن احلماية القوية حلقوق  
، تؤدي إىل زيادة العائد )براءة االخرتاع(امللكية الفكرية 

وهذا يقود بدوره إىل زيادة أنشطة البحث ) األرباح( 
والتطوير، مبا يؤدي إىل زيادة ابتكار املنتجات أو طرق 

  .)1(إنتاجية جديدة
ضرورية حلفز ويري البعض أن احلماية تعد 

البحث العلمي وتشجيع االبتكار العلمي الذي يعد 
األساس إلكساب االقتصاديات املتقدمة الديناميكية و 
القدرة على التطور والتفوق، حيث يرى شومبيرت أن 
االقتصاد الرأمسايل يستطيع أن حيقق التقدم ويدخل 
منتجات وأساليب جديدة، إذا استطاع أن خيلق البيئة 

على تشجيع ختصيص املوارد حنو جمال  اليت تعمل
البحث العلمي والتطوير، وعليه حيتاج خلق مثل هذه 

احتكاري للشركات اليت تتجه حنو  البيئة إىل خلق وضع
ال ليمكنها من حتقيق أرباح عالية، إال أن  هذا ا
شومبيرت خيشي أن ال تستمر األرباح لفرتة طويلة 

  .بسبب املقلدين و املبتكرين اآلخرين
كما تقدم كل من نظرية احلافز و نظرية 
املكافأة تربيرًا لنظام براءة االخرتاع إذ تذهبان إىل أن 
عدم وجود الرباءة خيلق ما يعرف بفشل السوق، حيث 
لن يتوافر للمبتكرين الدافع لالستثمار يف البحث 
العلمي والتطوير نظرا ألن الغري يستطيع أن حيقق ميزة 

بتكر ذاته بسبب انتهازيته، ومن مث نسبية وتفوقا على امل
  .عن ابتكاره) اإلفصاح(حيجم  املبتكر عن التصريح 

تمع مما   وهذا األمر يرتتب عليه حرمات ا
توصل إليه املبتكر، كما ال يستطيع اآلخرون أن يبنوا 
على املعرفة اليت توصل إليها غريهم، والنتيجة اليت 

أنه جيب  ترتتب وفق هاتني النظريتني على ذلك هي

                                                             
عبـد الـرحيم عنــرت عبـد الــرمحن، حقـوق امللكيــة الفكريـة و أثرهــا  1

اإلســـكندرية، الطبعـــة األوىل  -االقتصـــادي، دار الفكـــر اجلـــامعي
  .444، ص2009

تمع السماح للمبتكرين باحلصول على جزء  على ا
م   .)2(من القيمة االجتماعية البتكارا

كما توجد دراسة أخرى رأت أنه توجد عالقة 
موجبة بني اإلنفاق عل البحوث والتطوير يف الدول 
املقدمة، والتقدم التقين يف الدول النامية املستوردة 

  .ملنتجات تلك الدول
من ذلك هناك من نادى بأن بل األكثر 

ا  استرياد السلع النهائية اجلديدة اليت حتمل يف طيا
نتائج البحوث والتطوير من الدول املتقدمة قد يسهم 
يف توصل املنشآت احمللية إىل أسرار مواصفات اإلنتاج 
يف املنشآت األجنبية ويساعد يف النهاية على حماكاة 

على منافسة املنتج إنتاجها، ورمبا اخرتاع بدائل قادرة 
  .)3(األصلي

ويؤكد هؤالء على أنه بدون توفري احلماية 
القوية فإن كتساب التكنولوجيا قد ال يكلف كثريا إال 
ا يف الدول ذات  ا ستكون قدمية، بالنظر لنظري أ

  .احلماية القوية
كما يرون أن الدول املستوردة للتكنولوجيا 

تنتقم أو تثأر  جيب أن توفر احلماية الالزمة خشية أن
منها الدول املنتجة هلا خاصة الواليات املتحدة 

  .)4(األمريكية
براءة االختراع ُمَعِوْق للبحث : المطلب الثاني

  والتطوير
ينادي هذا االجتاه بعدم وجود عالقة بني زيادة 
مستويات محاية حقوق امللكية الفكرية واإلنفاق على 

ألنه ال ) اإلبداع(البحث العلمي والتطوير واالبتكار 
يوجد دليل قاطع يوضح أن إنفاذ املعايري اليت جاءت 
ا اتفاقية الرتيبس سوف حتفز أو تشجع على زيادة 

                                                             
السيد أمحد عبـد اخلـالق، محايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة يف ظـل  2

ـــة الرت  بس والتشـــريعات االقتصـــادية، دار الفكـــر والقـــانون، يـــاتفاقي
  .60،61، ص 2011مصر، الطبعة األوىل . -اإلسكندرية

  .446عبد الرحيم عنرت عبد الرمحن، املرجع السابق ، ص  3
  .63 ، صنفسه املرجع السيد أمحد عبد اخلالق،  4
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النشر الدويل للتكنولوجيا االبتكار، وتسهم يف 
إذ أنه يف دراسة على املشروعات اليابانية .واملنتجات

أظهرت أن املنافسة بني املشروعات كانت أكثر تأثريًا 
وحتفيزًا ألنشطة االبتكار من احلماية اليت توفرها براءات 

  .)1(االخرتاع
ويرى البعض أن براءة االخرتاع ليست الوسيلة 

رات وحتقيق اهلدف والدافع املثلى حلماية االبتكا
من االبتكارات  % 60لالستمرار فيها، إذ أن 

  .املربأة يتم تقليدها خالل فرتة قصرية تبلغ أربع سنوات
ويرى البعض األخر أن املنافسة ومن خالل ما 
تسمح به من حرية الدخول واخلروج إىل السوق، ومن 
خالل تبدد وتآكل األرباح اليت يتم احلصول عليها 

البحث والتطوير يدفع املشروعات ملزيد من  بفضل
البحث والتطوير املستمر ومن مث االبتكار ليحافظ 
على التفرد والتميز والسبق ومن مث استمرار احلصول 
على عوائد غري عادية، وبالتايل تتدافع املشروعات 

ذه الوسيلة   .)2(للحد من تآكل األرباح 
ويضيف البعض األخر أن الدول الصناعية 

حلالية اعتمدت يف املاضي على التقليد والتطوير يف ا
ا العلمية والتكنولوجية األوىل، ومن مث إذا   بناء قاعد
كانت مثل القواعد احلالية موجودة ألصبح ما توصلت 

  .)3(إليه اآلن حمل شك
كما توجد دراسة أخرى توصلت إىل أن تقوية احلماية 

ا أدى إىل تأثري سليب، حيث أضع ف احلافر وزيادة مد
  .)4(على االبتكار مما أدى إىل تناقص معدالته

كما يعترب اتساع نطاق براءة االخرتاع 
واستخدامها االسرتاتيجي من طرف املؤسسات، 
يعوقان االبتكار وانتشار التقنيات وحيوالن املعرفة 

مثل قضية الكركم، (التقليدية إىل امللكية اخلاصة 
                                                             

  .447، ص نفسه م عنرت عبد الرمحن، املرجع عبد الرحي 1
  .67السيد أمحد عبد اخلالق، املرجع السابق، ص  2
  .69، ص نفسه املرجع  3
  .448عبد الرحيم عنرت عبد الرمحن، املرجع السابق، ص  4

اءة االخرتاع ليست ، فرب ...)والنيم، ونبتة أياهواسكا
فقط جمرد نتائج البحث، بل هي أيضا مدخالته، 
وعليه فعندما يفرط يف استخدامها فإن الباحثني 
جيازفون بإهدار الوقت والوسائل يف جماالت ابتكار 
تقنيات قد تكون مملوكة بالفعل، أو بقائهم معزولني 

  .)5(عن طرق وسبل حبثية بأكملها
ر احلماية يقول ويف إطار االعرتاض على تقري 

البعض إذا كانت نشأة امللكية الفكرية ال تبدأ من 
الصفر وإمنا تعتمد على غريها من األفكار والتجارب 
ا من طبيعة إضافية يثور التساؤل  السابقة أي أ
املصحوب باالستغراب،مل يستأثر طرف واحد بتملكها 
واحلصول على مثارها وال يتم فعل الشيء نفسه بالنسبة 

فة السابقة عليها، أو مل ال يشرتكان سويا يف هذه للمعر 
  .)6(امليزة؟

وعليه فإن املعرفة تتطور تدرجييا عن طريق 
عقول عديدة، وبالتايل تبىن على أعمال اآلخرين، 
حيث كتب السري إزاك نيوتن بتواضع منذ زمن طويل 

إذا كنت قد رأيت أبعد من اآلخرين فألنين : "بقوله
  .)7("أكتاف العمالقةمتكنت من الوقوف على 

مث يثري املعرتضون على احلماية تساؤالت أخرى 
مفادها أنه إذا كان التقدم اإلنساين على مدار التاريخ 
قد وضعته األفكار واملعرفة اجلديدة، دون أن يصاحب 
ذلك محاية قوية، فلم اإلصرار اآلن على توفري مثل 

  هذه احلماية القوية؟

                                                             
 TRIPSعلــي مهــال، اتفاقيــة محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة  5

ــــوم أي إســــرتاتيجية للتعامــــل معهــــا لالبتكــــار وال ــــة العل ــــة، جمل تنمي
اجلزائـــر، -علــوم التســيري، جامعــة احلــاج خلضــر باتنــةاالقتصــادية و 

  .4، ص 2010، 10العدد 
  .70، ص نفسه  د أمحد عبد اخلالق، املرجعالسي 6
جلنــة حقــوق امللكيــة الفكريــة، دمــج حقــوق امللكيــة الفكريــة يف  7

. 112، ص 2003سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
www.iprcommission.orgـــــــــــــاريخ االطـــــــــــــالع : ، ت

01/11/2013.  
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ؤل أن املسألة ال تعدو وجييب هؤالء على هذا التسا 
أن تكون سوى الرغبة يف خلق ندرة ظاهرة من قبل 
املؤسسات الرأمسالية لكي تستأثر بتملك هذه احلقوق 

  .  )1(ومثارها
  : مما سبق نستخلص أنه

إذا كان االجتاه األول يرى أن تقوية احلماية له أثر 
إجيايب، حيث أنه يؤدي إىل زيادة معدل االبتكار، 

والتطوير، فإنه االجتاه الثاين يرى أنه ال وحفر البحث 
توجد عالقة مباشرة أو واضحة بني أثر محاية حقوق 
امللكية الفكرية على البحث والتطوير ومعدالت 
االبتكار، وأن املنافسة بني املشروعات كانت هي 

ذه األنشطة   .الدافع األساسي للقيام 
اع قد واحلقيقة اليت يساندها الواقع، أن براءة االخرت 

  :تكون ُمَعِوقًا للبحث واإلبداع، وذلك بـ
معايري منح براءة االخرتاع خاصة يف أمريكا، قد 
هبطت للغاية حيث جيري تسجيل عدد كبري من 
براءات االخرتاع ال تثبت صالحيتها يف احملاكم، حيث 
جيري الطعن فيها، ألن تسجيلها مت بواسطة 

  .)2(الضغوطات املمارسة على فاحصي الطلبات
من حماية  األهداف المرجوة: المطلب الثالث
  .الملكية الفكرية
من وضع سياسات  رجوةف املاألهداإن من أهم 

  :هي امللكية الفكرية للمؤسسات العلمية والبحثية
اإلبداع  حفزخلق بيئة مناسبة تساعد على  -

وتشجيع االخرتاع ودعم كافة اجلهود اإلبداعية اليت 
  .تؤدي بالنتيجة خللق حقوق ملكية فكرية

التأكد من أن كافة االخرتاعات واإلعمال  -
عن نشاطات املؤسسات العلمية  النامجةاإلبداعية 

  .والبحثية حتظى باحلماية الالزمة

                                                             
  .70، ص نفسه د أمحد عبد اخلالق، املرجع السي 1
  .448املرجع السابق، ص عبد الرحيم عنرت عبد الرمحن،  2

توفري إطار مؤسسي يشتمل على اإلجراءات -
مات والنماذج اخلاصة اليت يتم إتباعها والتعلي

  .واستخدامها لإلفصاح عن أية حقوق للملكية الفكرية
 العائدةتفعيل منظومة خاصة للحقوق والواجبات 

ا يتعلق حبقوق امللكية مفيفيها للمؤسسة وللعاملني 
  .الفكرية

وضع نظام يساعد ويدعم وجود بنية حتتية تسهل -
ا من املؤسسات عمليات تسويق ونقل التكنولوجي

 .العلمية والبحثية إىل اجلهات املستفيدة
وضع دليل وإجراءات  لعمليات اإلفصاح عن أي -

عن نشاطات  النامجةحقوق للملكية الفكرية 
املؤسسات العلمية والبحثية وطريقة محاية هذه احلقوق 

  .وتسويقها
 .زيادة عدد الرباءات املسجلة-
ع املؤسسات زيادة العائدات املادية وحتسني وض-

 .العلمية والبحثية املايل وزيادة دخل الباحثني املتميزين
زيادة إقبال املؤهلني علميا وفنيا على قطاع البحث -

  )3(.العلمي كأحد القطاعات ذات املردود املادي اجليد
متتني العالقة بني املؤسسات العلمية والبحثية والقطاع -

 .الصناعي
مشرتكة مع اجلامعات الدخول يف مشاريع حبثية -

ومؤسسات البحث العلمي اإلقليمية والدولية على 
  )4(.أسس واضحة

  :خاتمة
راسة توصلنا إىل عدة من خالل هذه الد  

  : النتائج وهي
إن براءة االخرتاع متنح املخرتع حق  -1

االحتكار يف السوق خالل فرتة صالحية براءتهّ ،وهذا 
االحتكار املؤقت يعلل على أساس انه ضروري لتحفيز 

                                                             
 . 07، املرجع نفسه ، ص  غازي اخلضريي 3

 . 08املرجع نفسه ، ص 4 
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االستثمار يف البحث وتطبيق االبتكارات وبالتايل توفري 
 .منتجات جديدة استجابة حلاجيات السوق 

ذي إن االحتكار املؤقت أو حق االستئثار ال -2
متنحه براءة االخرتاع حيول االبتكار من سلعة عمومية 
إىل امللكية اخلاصة ، وبالتايل يعوق عملية انتشار فوائده 
، وعليه فان النظام األمثل حلقوق امللكية الفردية 
يستوجب أن يقوم على أساس مبدأ التوازن بني التحفيز 

 . لالبتكار من جهة ونقله ونشره من جهة أخرى 
من  27ريا هذا املبدأ ينص عليه البند ونظ     

، واملادة  1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 
من اتفاقية تريبس ، إال انه يف الواقع العملي بقي  07

حربا على ورق حيث  حتولت معظم التدابري املنصوص 
عليها يف االتفاقيات الدولية لنقل التكنولوجيا إىل 

مباشرة بعد االنتهاء من الدول النامية جمرد وعود 
  .املفاوضات 

إن لب مشكلة التكنولوجيا يكمن يف انه  -3
ا وسيلة ضرورية  بينما تنظر إليها الدولة النامية على أ
للتنمية االقتصادية والبشرية تنظر إليها الدول املصنعة 
ا وسيلة للميزة التنافسية يف االقتصاد العاملي ،  على أ

 -صاحل املتعارضة واملتبادل  املوعليه فان التوافق بني

ثنائي أو إقليمي  مثال عن طريق متويل عمومي وطين ،
هو الذي يضمن التطبيق املتكافئ  -أو دويل مناسب 

التفاقيات الدولية يف هذا التفاقية تريبس  وغريها من ا
ال  .ا
إن السعي إىل ختفيف اآلثار السلبية احملتملة  -4

بتجاوز املشكلة التفاقية تريبس ال يتأتى ذلك ال 
املتمثلة أساسا يف التخلف العلمي والتكنولوجي 
للدول النامية ، الذي يتطلب تدعيم القاعدة العلمية 
االبتكارية يف هذه البلدان وذلك عن طريق إعطاء 
األولوية القصوى للتكوين والبحث واالبتكار ، وهذا 
ما يسمح هلا بان تكون منتجا وليس فقط مستهلكا 

ث العلمي والتكنولوجي كما هي عليه يف لنتائج البح
  .معظمها يف الوقت احلايل 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


