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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةفريق الخبراء 
 الدورة الخامسة عشرة

 2016تشرين األول/أكتوبر  21-19جنيف، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 

المشاورات والمناقشات المتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قوانين 
الدراساااات و  عوسياساااات المنافساااةع واساااتعرا  القاااانون النماااو  ي

 تصلة بأحكام مجموعة المبادئ والقواعدالم

 بحث في الصلة بين أهداف سياسة المنافسة والملكية الفكرية  
 مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
اهلدف الرئيسي لقانون امللكية الفكرية هو تشجيع االبتكار وتقدد  اودوا ز مدن أجد   

 دددع ر هددددف سياسدددة املنا سدددة   دددو  أمدددا للمخرتعددد  االبتكدددار مدددن فدددال تدددو    ايدددة مؤقتدددة 
مستوى الكفاءة االقتصادية وضمان س  عم  األسواق بفعالية لفائدة املست لك  من فال 
تصددد يخ اففاقددداا األسدددواق  واهلددددف الن دددائي لكددد  مدددن سياسدددة امللكيدددة الفكريدددة وسياسدددة 
املنا سددة هددو تعزيددز النمددو االقتصددادي ور دداي املسددت لة  بيددد أن ةارسددة ةقددوق امللكيددة الفكريددة 

يف ظروف معينة شدوال  تتصد  باملنا سدة  ولدذلة  دبن االبتكدار و ايدة املنا سدة ميكن أن تث  
 يف األسواق يتطلبان األفذ بن ج متوازن 

يف العاقدة بد  ةقدوق امللكيدة الفكريدة واملنا سدة، وتتنداول ةارسداا  (1)وتنظدر هدذي املدذكرة 
  وال  تتصدد  باملنا سدددة،مؤسسدداا األعمددال يف سدددياق ةارسددة ةقددوق امللكيدددة الفكريددة الدد  تثددد  شدد

 الفكرية  تتناول سب  التعام  مع املمارساا املانعة للمنا سة  يما يتص  حبقوق امللكية كما
 

__________ 

 رمسياً هذي الوثيقة مل حترر  (1)
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 مقدمة -أولا  
اهلدددف الرئيسددي لقددانون امللكيددة الفكريددة هددو تشددجيع االبتكددار وتقددد  اوددوا ز مددن أجدد   -1

اسددتثمروي يف أنشددطة  مددا مددن اسددتعادة االبتكددار مددن فددال تددو    ايددة مؤقتددة للمخرتعدد   كددن م
هددف قدانون املنا سدة   دو  أمدا الب ث والتطوير وجد  ادار افرتاعدالم لفدرتة ةددودة مدن الوقدت 

ر ددددع مسددددتوى الكفدددداءة وتعزيددددز النمددددو االقتصددددادي ور دددداي املسددددت لة  ويددددؤدي التنددددا    يمددددا بدددد  
ة وحتس  جدودة املنتجداا وبالتدا  الشركاا اىل ليئة بيئة مواتية لابتكار وانتاج منتجاا جديد

 تعزيز القدرة التنا سية 
وتب دددث هدددذي املدددذكرة يف الصدددلة بددد  أهدددداف سياسدددة املنا سدددة وأهدددداف قدددانون ةقدددوق  -2

امللكية الفكرية، وهي تنظر يف ةارسة ةقدوق امللكيدة الفكريدة مدن قبد  مؤسسداا األعمدال بطدرق 
ملذكرة أيضاً يف السب  ال  ميكن هبدا للسدلطاا تؤدي اىل تعارض ا مع سياسة املنا سة  وتب ث ا

املعنيددة باملنا سددة التعامدد  مددع هددذي اودداالا  وتتضددمن املددذكرة أمثلددة ةدداالا تتصدد  بالعاقددة بدد  
 ةارسة ةقوق امللكية الفكرية وتبعالا بالنسبة للمنا سة واالبتكار يف األسواق 

الددددتاءاا، والعامدددداا التجاريددددة  هددددذي املددددذكرة، تشدددد  ةقددددوق امللكيددددة الفكريددددة اىل ويف -3
املسدددجلة، وةقدددوق املؤلدددف، والتصددداميم املسدددجلة ولددد  املسدددجلة، والدرايدددة العمليدددة، واملعلومددداا 

 العملياا التجارية العملية ل  املشمولة بتاءاا  أو التجارية السرية، ول  ذلة من املعلوماا
عمدال يعطيدان هلدذي املؤسسدة ةقداً من  ا ملؤسسة أ أو واالعرتاف حبقوق امللكية الفكرية -4

درايدة  أو بديي عمليدة يتعلد   يمداةارسدة ةقدوق امللكيدة  أو ةصرياً يف انتداج سدلعة مشدمولة بدتاءة
سنة مثًا ملنتج مشدمول بدتاءة(  وهدذا  20عملية تقنية مشمولة باوماية لفرتة معينة من الوقت )

درجدددة مدددن اوصدددانة مدددن  أو اةتكدددار،يكدددن سدددلطة  مل يُعطدددي املؤسسدددة التجاريدددة قدددوة سدددوقية، ان
املزا ة يف السوق  وميكن ملمارسدة ةقدوق امللكيدة الفكريدة واومايدة الد  تو رهدا تشدريعاا امللكيدة 

ينددزإ اىل   أو الفكريددة أن تيسددر تصددرف ملدداة  امللكيددة الفكريددة تصددر اً يعتددت أندد  مددانع للمنا سددة
 أن قدددوان  وسياسددداا املنا سدددة، كب  دددا ور دددع األسدددعار وففدددت ا نتددداج ومسدددتوى ا دددودة  بيدددد

سددديما يف العدددامل الندددامي، تسدددعو اىل جعددد  األسدددواق تنا سدددية توفيددداً لت قيددد  اهلددددف الن دددائي  وال
 املتمث  يف حتس  ر اي املست لة 

ومبددا أن امللكيددة الفكريددة تعطددي املبتكددرين قددوة سددوقية، بينمددا لدددف سياسددة املنا سددة، يف  -5
اىل اهنائ ددددا يف ةددددال  أو ءة اسددددتخداك مركددددز القددددوة السددددوقية،مجلددددة أهددددداف أفددددرى، اىل منددددع اسددددا

اخنددرأ أملدد ا   مددا ةدددوث ا،  ددبن األهددداف السياسدداتية يف كددا اوددال  قددد تكددون متعارضددة اذا
ةقوق امللكية الفكرية يف ةارساا جتارية تسيء استخداك تلة اوقوق من ةيث تقييد املنا سدة 

يدددد أن سياسدددة امللكيدددة الفكريدددة وسياسدددة املنا سدددة لدددد ان  ومنددع املزا دددة والددددفول اىل األسدددواق  ب
كلتامهدددا اىل تعزيدددز النمددددو االقتصدددادي وحتسددد  ر دددداي املسدددت لة مدددن فددددال االبتكدددار والتنددددا    

تنشي شوال  يف ةال تيثر االبتكار واملنا سة بالطريقة ال   دار  هبدا ةقدوق امللكيدة الفكريدة  وقد
 ية ةتملة    املست لك  اذا كانت هلذي املمارسة تبعاا سلب
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ويضاف اىل ذلة أن  قد يوجد يف البلدان النامية نقص يف معر ة أندواإ التكنولوجيدا الد   -6
العامدددداا  أو ميكددددن أن ُ ددددنخ اومايددددة نفسدددد ا الدددد  ُ ددددنخ مبوجدددد  التشددددريعاا املتعلقددددة بددددالتاءاا

ديددها، و/أو الدرايدة العمليدة التجارية  ومن ذلة مثًا أن بعت العمليداا التجاريدة الد  ميكدن حت
دان الناميددة قددد لددلدد  ذلددة مددن أشددكال املعر ددة التقليديددة املسددتخدمة يف الب أو يف القطدداإ الزراعددي

 تكدددون مؤهلدددة لل صدددول علدددو نفددد  الندددوإ مدددن  ايدددة امللكيدددة الفكريدددة الددد  حتظدددو هبدددا الدددتاءاا
ايدددة العمليدددة، مثددد  أسدددالي  العامددداا التجاريدددة املسدددجلة  ولدددذلة  دددبن هدددذي األندددواإ مدددن الدر  أو

االستنباا وانتاج السلع الزراعيدة يف املدزارإ، ينب دي أن حتظدو باومايدة الد  تدو ر للملكيدة الفكريدة 
 وينب ي أن تكون فاضعة للتنظيم من قب  السلطاا املعنية باملنا سة 

 العالقة بين حقوق الملكية الفكرية وقوانين وسياسات المنافسة -ثانياا  
لصددددلة بدددد  ةقددددوق امللكيددددة الفكريددددة وقددددانون املنا سددددة قددددد تفضددددي اىل نتيجتدددد  وهددددذي ا -7

خمتلفتددد ، ومدددن الضدددروري أن تسدددعو السدددلطاا املعنيدددة باملنا سدددة اىل اقامدددة التدددوازن املناسددد  بددد  
 هات  النتيجت  علو الن و الوارد أدناي 

ية بددددرجاا  ددديواًل، ميكدددن أن تسدددفر ةارسدددة ةقدددوق امللكيدددة الفكريدددة عدددن ملكيدددة ةصدددر  -8
خمتلفة   قد يقرر ملاة  التاءة أن ينتج ويبيع منتجاً مشمواًل بالتاءة علو حنو ةصري يسدتبعد  

اطدار سديناريو رفدر، قدد يلجدي ملداة   ويف ك  من عداي، األمر الذي يؤدي اىل ةالة اةتكدار 
ر رفر )ا  ة تاج أو التاءة بسب  ا تقاري للموارد الازمة لإلنتاج، اىل منخ مؤسسة جتارية أفرى

املدددرفص هلدددا( ةددد  انتددداج وبيدددع املندددتج بشدددروأ وأةكددداك ميكدددن أن تسدددفر عدددن تقييدددد املنا سدددة يف 
ُدرفصص، لددى مدنخ تدرفيص مدا، علدو  أو السوق   علو سدبي  املثدال، قدد يوا د  ملداة  الدتاءة

امل
ندتج اىل عدك بيع املندتج املشدمول بدالتاءة يف اقلديم املدرفصص لد ، وقدد يفدرع ةظدراً علدو تصددير امل

مناط  أفرى ويشرتأ التقيد حبدود قصوى لإلنتاج وةددود دنيدا ألسدعار البيدع، وقدد يددرج شدرطاً 
قدددد يشدددرتأ علدددو املدددرفصص لددد  أن يوا ددد  علدددو أن  أو جزائيددداً هبددددف ففدددت الطلددد  مدددن منا سدددي 

تكددددون هلددددا ملددددلة بدددداملنتج املشددددمول بددددالرتفيص   ال منتجدددداا اضددددا ية أو يشددددرتي مندددد  تكنولوجيددددا
 ذلددة أن القددوة التفاوضددية قددد تكددون يف يددد املددرفصص لدد  الددذي قددد يكددون شددركة قويددة ويضدداف اىل

قدد ددديف يف اطدار سديناريو يشدم   مدا واةدة بينما قد يكون ملاة  التاءة خمرتعاً واةداً، وهو
 شددركة مايكروسددو ت بفددرع شددروأ ملددارمة علددو مؤلددف برا يدداا ةاسددوبية أو قيدداك شددركة لولدد 

وجية جديدة يتفاوع مع ا من مركز تفاوضي ضعيف  وهذي الرتتيبداا مبتكر تطبيقاا تكنول أو
ميكدن أن تنشدي شدوال   كمدا  اوصرية ميكن أن تفضي اىل ةاالا الاق للسدوق واالسدتئثار هبدا 

اطدددار سددديناريوهاا أفدددرى، قدددد يسددديء أملددد ا  ةقدددوق  ويف تتصددد  باملنا سدددة يف هدددذا الصددددد 
ل ةارسدداا لدددف اىل اطالددة  ددرتة اومايددة الدد  امللكيددة الفكريددة اسددتخداك هددذي اوقددوق مددن فددا

ُمن ت هلم يف البداية مبوجد  الدتاءة  وقدد ُتسدفر اوداالا الد  يدؤدي  ي دا وجدود ةقدوق امللكيدة 
ميكدن تدذليل ا عدن نشدوء  ال ةواجز أماك الددفول اىل األسدواق أو الفكرية ذات  اىل ظ ور عقباا
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مارسداا ميكدن أن تعدوصق املنا سدة يف السدوق وحتددول شدوال  ازاء امللكيدة الفكريدة نفسد ا،   دذي امل
دون الدفول الي ا من قب  الوا ددين ا ددد الدذين قدد يكوندون قدادرين علدو االبتكدار لكدن ةجدم 

يسددتطيعون التعامدد  مددع أملدد ا  الددتاءاا مددن الشددركاا  ال عمليددالم يكددون مددن الصدد ر حبيددث
كية الفكرية ةارسة تسيء استخداك هذي الكتى املتعددة ا نسياا  وتتعارع ةارسة ةقوق املل

اوقددوق تعارضدداً تامدداً مددع اهلدددف األكثددر بداهددة لقددوان  وسياسدداا املنا سددة الدد  ترمددي اىل تعزيددز 
 املنا سة والوملول اىل األسواق، واالستخداك املفتوح، واألسواق املفتوةة 

ليددداا ومنتجددداا ثانيددداً، ميكدددن أن تدددؤدي ةارسدددة ةقدددوق امللكيدددة الفكريدددة اىل نشدددوء عم -9
ابتكاريددة تفضددي بعددد ذلددة اىل ظ ددور منتجدداا جديدددة و ددتخ أسددواق جديدددة  وميكددن أن يفضددي 
ج  األرباح نتيجة ملنخ ةقوق امللكيدة الفكريدة وةارسدة هدذي اوقدوق اىل مزيدد مدن االسدتثمار يف 

ن مكملددة بدد  اىل مزيددد مددن االبتكدداراا وتوليددد كفدداءاا ديناميددة  ومدد أو أسددواق منتجدداا جديدددة
األمثلددة علددو ذلددة أن ابتكددار التكنولوجيددا اكليويددة وشددبكة ا نرتنددت قددد أ ضددو اىل  ددو منتجدداا 

( يف كينيدددا  وتدددؤدي M-Pesaوفددددماا اسدددت اكية متنوعدددة، مثددد  نظددداك اكددددماا املاليدددة املتنقلدددة )
ةارسدة ةقدوق امللكيددة الفكريدة هبددذي الطريقدة اىل حتسد  ر دداي املسدت لة، ةيددث  دري اسددت دايف 

 تجاا جديددة لتوسديع تشدكيلة املنتجداا املتاةدة للمسدت لك  بيسدعار وكميداا معقولدة، وهدومن
يددو ر هلددم منتجدداا وفدددماا جديدددة ويزيددد امكانيددة اوصددول علي ددا ويوسددع نطدداق اكيدداراا  مددا

 املتصلة بينواإ املنتجاا وأسعارها 
ا املنا سددة وأثددري علددو وال ميكددن التقليدد  مددن أمهيددة التصددادك بدد  امللكيددة الفكريددة وسياسددا -10

 يلي: ما (2016التنمية االقتصادية   قد جاء يف تقرير للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )
توجددد ملددلة وثيقددة بدد  اوقددوق املشددمولة بددتاءاا واملنا سددة، وهددي ملددلة ميكددن  

القول، ببساطة، اهنا توملف بعامل  اثن :  من ج ة، لددف قدوان  الدتاءاا اىل مندع 
تقليد السدلع املشدمولة بدتاءاا ومدن ن  دبن هدذي القدوان  تكمد  سياسداا  أو ساخاستن

املنا سة من ةيث اهنا تس م يف جعد  السدلوا السدوقي سدلوكاً نزي داً  ومدن ج دة ثانيدة، 
قد تؤدي قوان  املنا سة اىل تقييد اوقوق املشمولة بدتاءاا ألن أملد ا  الدتاءاا قدد 

ةقددوق م  وفاملددة القددول ان التجربددة تدددل علددو أن  ددرأ مُينعددون مددن اسدداءة اسددتخداك 
تدين مستوياا اوماية ال  تو رهدا قدوان  الدتاءاا واملنا سدة ميكدن أن يفضدي  أو ارتفاإ

اىل تشددوي  التجددارة  ولددذلة  دد  حتقيدد  تددوازن بدد  سياسددة املنا سددة واوقددوق املشددمولة 
تخداك تلة اوقوق مدن دون بتاءاا، و   أن دق  هذا التوازن هدف منع اساءة اس

 ال اء املزايا ال  يو رها نظاك التاءاا عندما يستخدك علو الن و الص يخ 
ومن امل م حتقي  التوازن الصد يخ بد   ايدة امللكيدة الفكريدة واملنا سدة مدن أجد  ضدمان  

تشددجيع االبتكددار ونزاهددة عمدد  األسددواق  ولكددي يت قدد  ذلددة، ينب ددي لكدد  مددن اهليئدداا املعنيددة 
امللكيدددة الفكريدددة واهليئددداا املعنيددددة باملنا سدددة أن تعتمدددد هنجددداً متوازندددداً ازاء  ايدددة امللكيدددة الفكريددددة ب

 اطار انفاذ القوان  ذاا الصلة  ويف واملنا سة ضمن أطرها التشريعية
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 ممارسات حقوق الملكية الفكرية التي تثير شواغل تتصل بالمنافسة -ثالثاا  
 حبيددددازة يتعلدددد   يمددددايب ددددث هددددذا الفصدددد  يف ةارسدددداا مؤسسدددداا األعمددددال التجاريددددة  -11
اسددتخداك ةقددوق امللكيددة الفكريددة، ويركددز علددو الددتاءاا وةارسدداا الرتفدديص الدد  تثدد  شددوال   أو

يف ذلة القيود ال  تُفرع داف  قطاإ ملناعة التكنولوجيدا، والتسدوياا بد   مبا تتص  باملنا سة،
تددديف  دفدددول العقددداق  ا نيسدددة اىل  أو ا الصددديدالنية الددد  لددددف اىل مندددعمنتجدددي املست ضدددرا

األسدددواق، والسدددلوا املدددانع للمنا سدددة فدددال عمليددداا وضدددع معددداي  الشدددركاا الددد  هدددي ملددداةبة 
الددتاءاا الدد   دد  اسددتخدام ا  نتدداج منتجدداا مسددتو ية للمعدداي  )الددتاءاا الضددرورية السددتيفاء 

االندددماج واالسددت واذ الدد  تشددم  شددركاا كبدد ة يف قطاعدداا كثيفددة أن عمليدداا  كمددا  املعدداي ( 
االسدددتخداك وقدددوق امللكيدددة الفكريدددة، مثددد  قطاعددداا املست ضدددراا الصددديدالنية والطددد ان، واملدددواد 
الكيميائيددة، وبرا يدداا اواسددو ، قددد تثدد  أيضدداً شددوال  تتصدد  باملنا سددة وتتطلدد  سددب  عدداج 

 مناسبة 

 ناعة التكنولو ياالقيود داخل قطاع ص -ألف 
ُمددرفصص يف  أو تُفددرع القيددود دافدد  قطدداإ ملددناعة التكنولوجيددا مددن قبدد  ملدداة  بددراءة -12

االنتفدداإ اودداين   أو اطددار اتفدداق تددرفيص، وهددي لدددف اىل التقليدد  اىل أقصددو ةددد مددن التنددا  
تكبدددوي مدن تكدداليف  مدا ويسدعو أملد ا  الددتاءاا، مدن فددال  درع هددذي القيدود، اىل اسددتعادة

ث وتطددوير مرتفعددة،  يفرضددون شددروطاً ميكددن أن تُقيصددد تنا سددية مؤسسدداا األعمددال الدد  يكددون حبدد
يوا   املرفصص هلدم علدو هدذي القيدود ألن سدعر اوصدول علدو  ما مركزها التفاوضي ضعيفاً  وعادة

ُتكفدد  للرتفدديص اومايددة مددن املنا سددة دافدد  قطدداإ ملددناعة  مل مددا يسددت   أن يُددد ع ال تددرفيص
، أي مدددن املنا سدددة مدددن قبددد  ج ددداا أفدددرى مدددرفصص هلدددا  وقدددد يدددؤدي بعدددت القيدددود التكنولوجيدددا

تضدديي  نطدداق عمدد  املددرفصص لدد   أو املفروضددة دافدد  قطدداإ ملددناعة التكنولوجيددا اىل تقييددد التجددارة
القيود ال   أما علو افتيار مورد واةد  أو علو  موعة من الزبائن أو ليقتصر علو منطقة معينة
 حتددد مددن املنا سددة يف السددوق ال علددو ملدداة  بددراءة ولكن ددا أو فصص لدد تفددرع شددروطاً علددو مددر 

 ثدد  شددالًا للسددلطة املعنيددة باملنا سددة، يف ةدد  أن القيددود الدد  تثدد  شددوال  تتصدد  باملنا سددة   ددا
 أكثر من الشروأ التالية يف عقد الرتفيص: أو ميكن أن تشم   رع شرأ واةد

يددث أن الدددفول يف ترتيبدداا بديلددة مددع اشددرتاأ االلتددزاك بعقددد طويدد  األجدد  حب )أ( 
 مرفص  منا س  يف  ال التكنولوجيا يصبخ أمراً ل   ٍد عملياً من الناةية املالية؛

التعامدد  مبنتجدداا  أو مينددع املددرفصص لدد  مددن التنددا  "عدددك تنددا  " وجددود شددرأ  ) ( 
 تتنا   مع منتجاا ملاة  التاءة؛

ي ميندع املدرفصص لد  مدن بيدع املنتجداا يف اقليمد أو ةظدر ج درايف أو  رع تقييد )ج( 
 ا قليم الذي يصدر  ي  الرتفيص؛ أو البلد أو املنطقة ا  را ية
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ادراج شدددرأ يتعلددد  حبددددود الكميددداا القصدددوى ودصدددر الكميدددة الددد  سدددينتج ا  )د( 
 اقليم؛ أو بلد أو املرفصص ل  ضمن ةدود الطل  املتوقع يف منطقة ج را ية

بعدد  مدا  ديدد  درتة د دع ا تداواا اىل أو قب  بددء ا نتداج، اشرتاأ د ع اتاواا )ه( 
 تتص  بالرتفيص وباملنتج؛ ال  رع د ع اتاواا أو تاريخ انقضاء أج  التاءة،

ادراج شرأ يتعل  بتقييد االستخداك ويقصر استخداك التاءة علو  دال علمدي  )و( 
 عمليدداا انتدداج أدويددة أو معدد ، مددثًا، ةيددث ُيسددمخ للمددرفص لدد  باسددت دايف منتجدداا جديدددة

 العملياا الصناعية؛ أو مست ضراا مليدالنية مع استبعاد املنتجاا أو
 ددرع سددعر جتزئددة أدو، وشددروأ وأةكدداك ميكددن أن تددؤثر تدديث اً مباشددراً يف سددعر  )ز( 
 اكدمة؛ أو بيع املنتج
مبددنخ الرتافدديص للمددرفص لدد   يتعلدد   يمددامددنخ ملدداةياا ةارسددة ةدد  الددنقت  )ح( 

 ستقب ؛يف امل
املدرفص لد   أو  رع شرأ د دع ال رامداا، ةيدث يُفدرع علدو ملداة  الدتاءة )أ( 

 تكبد تكاليف اذا دف  يف عاقة عم  جتاري مع شركة أفرى؛
 ددرع شددرأ "الرتفدديص الرجعددي"، ةيددث يكددون املددرفص لدد  مطالبدداً بددين يُعطددي  )ي( 

دفلدد  علددو االبتكددار املددرفص ةدد  اسددتخداك أي حتسدد  مشددمول بددالتاءة يكددون املددرفص لدد  قددد أ
 األمللي املشمول بالتاءة؛

 رع شرأ "الرتفديص الرجعدي" اوصدري الدذي يعطدي للمدرفص ةقداً ةصدرياً  )ا( 
الرتفددديص   دددة أفدددرى باسدددتخدام ، بينمدددا يعطدددو  أو يف اسدددتخداك أي حتسددد  مشدددمول بدددالتاءة

 للمرفص ل  ةقاً ل  ةصري يف استخداك هذا الت س ؛
دتدداج  مددا وملدزك يكددون املدرفص لدد  مطالبدداً مبوجبد  بشددراء كد ادراج شدرأ ُمقيددد  )ل( 

يف ذلة املواد ل  املشمولة بالتاءة  مبا منتجاا من ملاة  التاءة وةدي، أو الي  من تكنولوجيا
 تنص علي  رزمة شروأ الرتفيص  ةا ل  ذلة أو وذلة كجزء من شرأ تقييد

مددن اتفدداق منظمددة  40ي، تشدد  املددادة بالشددرط  )ا( و)ل( الددواردين أعددا يتعلدد   يمدداو  -13
التجارة العاملية املتعل  جبوان  ةقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة اىل شرأ الرتفيص الرجعي 
اوصري والرتفيص علو أسا  رزمة شروأ الزامية كمثال  علو املمارساا ال  ميكن أن تكدون 

د تكدون لرتتيبداا الرتفديص الرجعدي اوصدري هلا رثار مانعة للمنا سدة يف السدوق ذاا الصدلة  وقد
رثددار مانعددة للمنا سددة ألن الت سدديناا الدد  يدددفل ا املددرفص لدد  علددو تكنولوجيددا معينددة ميكددن أن 

 يولد لدي  قوة سوقية قد ُيساء استخدام ا  ما ترتاكم لدى املالة األمللي للتاءة، وهو



TD/B/C.I/CLP/36 

7 GE.16-14247 

 رفض الترخيص -باء 
ين يلددددزك أملدددد ا  ةقددددوق امللكيددددة الفكريددددة علددددو الددددرلم مددددن عدددددك وجددددود واجدددد  قددددانو  -14

بددالرتفيص السددتخداك بددراءالم،  ددبن ر ددت املدددار الرتافدديص املتعلقددة حبقددوق امللكيددة الفكريددة قددد 
يشدددك  اسددداءة اسدددتخداك وقدددوق امللكيدددة الفكريدددة اذا كاندددت ةارسدددة هدددذي اوقدددوق تنطدددوي علدددو 

ذ قددانون االحتدداد األورو   فددي اطددار انفددا  تصددر اا مسدديئة مثدد  ر ددت التعامدد  يف ةالددة منا سددة
املتعلدد  باملنا سددة، علددو سددبي  املثددال، يعتددت ر ددت الرتفدديص مددن جاندد  واةددد اسدداءة اسددتخداك 

لددع عندد  ويددؤدي  ي ددا  ال للسددلطة يف ظددروف اسددتثنائية يكددون  ي ددا اوصددول علددو الرتفدديص أمددراً 
ن قبدددد  ر ددددت الرتفدددديص اىل اويلولددددة دون ظ ددددور منددددتج جديددددد دتمدددد  أن يوجددددد طلدددد  عليدددد  مدددد

(  ضددًا عدددن أن هدددذا الدددر ت مينددع كددد  منا سدددة يف األسدددواق Magillاملسددت لك  )كمدددا يف قضدددية 
قضايا ةديثة، اشدتملت السدواب  القضدائية يف االحتداد األورو  علدو النظدر يف عامد   ويف الثانوية 

رفددر هددو الضددرر الددذي ميكددن أن يل دد  باملسددت لك  بسددب  ر ددت الرتفدديص   فددي قضددية تتصدد  
مايكروسددو ت، اعتددتا املفوضددية األوروبيددة أن ر ددت الشددركة تزويددد منا سددي ا باملعلومدداا بشددركة 

الضرورية املتعلقة ببمكانية التش ي  املتبادل تنطوي علو أثر تقليص اووا ز الد  تشدجع منا سدي ا 
يدؤدي اىل اودد مدن افتيداراا املسدت لك   وقدد أقدرا ابكمدة االبتدائيدة  مدا علو االبتكار، وهدو

 ، ةيث فلصت اىل أن ا ضرار باملست لك  ميكن أن ينشي2007 عاك رنذاا قرار املفوضية يف
عندما يكون تصنيع منتجاا جديددة مقيدداً   سد ، بد  عنددما تكدون عمليدة التطدوير التقد   ال

مقيدددددة أيضدددداً  و سددددرا ابكمددددة ا ضددددرار باملسددددت لك  تفسدددد اً واسددددعاً والةظددددت أن افتيدددداراا 
يكدددن مدددن املمكدددن للمنتجددداا املنا سدددة أن تتندددا   علدددو قددددك  مل ميكدددن أن تتددديثر اذااملسدددت لك  

( Dreyfuss( )2013( ودريفددو  )Lianosاملسدداواة يف األسددواق  وتشدد  دراسددة أجراهددا ليددانو  )
اىل أن قدانون الواليداا املت ددة األمريكيددة املتعلد  مبكا  دة االةتكدار  يددز السدلوا الدذي ينطددوي 

مدددن جانددد  واةدددد ةددديت يف اوددداالا الددد  يكدددون  ي دددا ملالدددة الدددتاءة مركدددز  علدددو ر دددت الرتفددديص
 م يمن يف السوق ذاا الصلة 

 البراءات، ووضع المعايير والمنافسة - يم 
املتطلبددداا املسدددتقرة ألي نظددداك يرسدددي أسددد  املعددداي   أو املعيدددار التقددد  هدددو مدددن القواعدددد -15

ارسداا املوةددة  ولدي  ادة شدة يف  وائدد املعداي  التقنية واألسالي  والعمليداا واملم أو اهلندسية
سدددديما بالنسددددبة للمسددددت لك    تطبيدددد  املعدددداي  ميكددددن أن يددددؤدي اىل زيددددادة الكفدددداءة  ال التقنيددددة،

أن املعدداي  تتدديخ  كمددا  واالبتكددار وفيدداراا املسددت لك  وحتسدد  الصدد ة العامددة والسددامة العامددة 
 عل ددا أكثددر قيمددة يف نظددر املسددت لك    مددا اا، وهددوامكانيددة التشدد ي  املتبددادل  يمددا بدد  املنتجدد

وميكن ملؤسساا األعمال التجارية أن تتعاون لوضع معاي  الصناعة من فدال املنظمداا املعنيدة 
بوضددع املعدداي   وقددد تنشددي شددوال  تتعلدد  باملنا سددة اذا كانددت املعدداي  املتفدد  علي ددا تنطددوي علددو 

 ث  التاءاا مسائ  تتعل  حبقوق امللكية الفكرية، م
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تسدتويف ضدرورية وترل  الشركاا عموماً يف أن توملف تكنولوجيالا بيهنا تكنولوجيداا  -16
املعاي ، ةيث ان وملف ا علو هذا الن دو ميكدن أن يدؤدي اىل زيدادة الطلد  علي دا  لكدن اكطدر 

 أسددعارالتنا سددي هنددا يكمددن يف أن الرتافدديص املتعلقددة هبددذي التكنولوجيدداا ميكددن أن ُ ددنخ مقابدد  
تعكددد  قيمت دددا السدددوقية، ذلدددة ألهندددا تسدددتفيد مدددن كوهندددا تكنولوجيددداا يُعدددرتف بيهندددا ضدددرورية  ال

ومسددتو ية للمعدداي   وقددد يرلدد  مالددة بددراءة تتعلدد  هبددذي التكنولوجيددا يف أن يسددت   هددذا الوضددع 
 رع شروأ ترفيص أ ض  )لصاو  هدو( علدو الشدركاا الد   أو  يعمد اىل طل  اتاواا أعلو

كان ميكن أن يكدون عليد  اودال قبد  ادراج الدتاءة يف اطدار معيدار  مبا طبي  املعيار، مقارنةتعتزك ت
يسدددمو، يف مصدددطل اا املنا سدددة، بعمليدددة الدددت كم  وقدددد يدددؤدي حتكدددم مالدددة  مدددا معتمدددد؛ وهدددو

الدددتاءة اىل اويلولددددة دون انتشددددار معدددداي  قيمددددة، وتقدددويت عمليددددة وضددددع املعدددداي ، وتشددددوي  ةددددوا ز 
ضددددًا عددددن ارتفدددداإ األسددددعار واوددددد مددددن املنتجدددداا املتاةددددة للمسددددت لك   وملنددددع هددددذا االبتكددددار،  

التعسصددف، يشددرتأ العديددد مددن منظمدداا وضددع املعدداي  أن يكشددف املشدداركون يف السددوق عمددا اذا  
كاندددت هنددداا ةقدددوق ملكيدددة  كريدددة ميكدددن أن تتضدددرر مدددن جدددراء االمتثدددال ملعيدددار مدددا، وأن يلتزمدددوا 

أدنداي مثدال  1شروأ عادلة ومعقولة ولد   ييزيدة  ويدرد يف ا طدار  ببملدار الرتافيص علو أسا 
 علو سيناريو لعملية حتكم 

  1ا طار  
 (Qualcommقرار اللجنة الوطنية الصينية للتنمية واإلصالح في قضية شركة كواليكوم )

، نشرا اللجنة الوطنية الصدينية للتنميدة وا ملداح قرارهدا يف قضدية 2015يف رذار/مار   
مليدددون دوالر علدددو شدددركة كواليكددددوك  975شدددركة كواليكدددوك الدددذي أسدددفر عدددن  دددرع لرامدددة قددددرها 

يتعلدد  مبمارسدداا  النت اك ددا املزعددوك لقددانون مكا  ددة االةتكددار  ويبدد  هددذا القددرار رراء اللجنددة  يمددا
  ضرورية الستيفاء املعاي ص براءاا امللكية الفكرية ال  تنطوي علو براءاا منخ ترافي
الددتاءاا املتعلقددة وقددد رأا اللجنددة أن لشددركة كواليكددوك مركددزاً سددوقياً م يمندداً  يمددا  ددص  

واالتصددداالا بالنفددداذ املتعددددد بتقسددديم الشدددفرة، والنفددداذ املتعددددد الواسدددع النطددداق بتقسددديم الشدددفرة، 
 يتعلدد   يمدداتطددورة علددو املدددى الطويدد   واضددا ة اىل املركددز السددوقي امل دديمن للشددركة الاسددلكية امل

تتعلدد  ةدواجز  ي ددا  مبدا بتاءالدا، كاندت هندداا ةدواجز تعددرتع دفدول أطددراف أفدرى اىل السددوق،
اسددتنتجت اللجنددة أن لشددركة كواليكددوك أيضدداً مركددزاً سددوقياً م يمندداً يف ثددايف بتكدداليف ا بدددال  و 

بتقسدديم املتعدددد األساسددي للنفدداذ سددوق شددرائخ النطدداق وهددي النطدداق األساسددي، أسددواق لشددرائخ 
سددوق و  ؛النطدداق العددريتشددفرة تقسدديم باملتعدددد للنفدداذ وسددوق شددرائخ النطدداق األساسددي  الشددفرة؛

وفلصت اللجندة اىل أن شدركة كواليكدوك قدد   علو املدى الطوي للتطور شرائخ النطاق األساسي 
السددوقية يف تلددة األسددواق مددن جددراء اخنراط ددا يف بعددت املمارسدداا مركددز قولددا اسددتخداك أسدداءا 

بفددرع اتدداواا  مددثًا، ( مددن هددذي املددذكرة وذلددة نتيجددة لقيام ددا،ألددفاملددذكورة يف الفصدد  الثالددث )
مشلدددت  يعمجدددا مفرطدددة  ويضددداف اىل ذلدددة أن شدددركة كواليكدددوك قدددد مارسدددت عمليددداا تدددرفيص

املددار قد اشرتطت علدو بعدت املدرفص هلدم  براءاا انقضت رجاهلا،  ضًا عن أن هذي الشركة
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بددتاءاا االتصدداالا الاسددلكية ذاا الصددلة  يتعلدد   يمدداتددرافيص رجعيددة مددن دون  ددرع اتدداواا 
الرتافديص شرأ املدار   والةظت اللجنة أن الضرورية الستيفاء املعاي تاءاا الال  ليست من 

التقد  وأن يدؤدي اىل تقييدد املنا سدة ميكن أن يثد  املدرفص هلدم عدن السدعي اىل االبتكدار الرجعية 
القضدداء علي ددا  وأفدد اً، كانددت شددركة كواليكددوك قددد أدرجددت يف ةا ظددة ترافيصدد ا  أو يف السددوق

يرلبدددون يف  ال وكدددان بعدددت املدددرفص هلدددمالضدددرورية السدددتيفاء املعددداي ، تاءاا الدددبدددراءاا مدددن لددد  
ورية السددتيفاء املعدداي  مددع الددتاءاا الضددر ترفيصدد ا  وقددد فلطددت الشددركة علددو حنددو لدد  معقددول 

بسددعر تددرفيص ثابددت  ورأا اللجنددة أن مثدد  هددذا اكلدد  الددتاءاا لدد  الضددرورية يف رزمددة واةدددة 
أن الشركة قد  رضت اشرتاأ  كما  يقيد املنا سة يف السوق، ويعوق االبتكار ويضر باملست لك  

ي هدددذي الشدددرائخ مشدددرتطة علدددو مشدددرت  ،ببيدددع شدددرائخ النطددداق األساسدددي يتعلددد   يمددداالطعدددن عددددك 
 يطعنوا يف اتفاق الرتفيص  لن الدفول يف اتفاق ينص علو أن املشرتين

 وقددررا اللجنددة أن تكددف شددركة كواليكددوك عددن ةارسددالا تلددة وأن تقدددك قددوائم للددتاءاا 
يف رزمة واةددة مدن دون الضرورية الستيفاء املعاي  مع التاءاا ل   الضروريةختل  التاءاا  وأال

ببملددددار تطالددد   أو تشدددرتأ د دددع اتددداواا عدددن الدددتاءاا الددد  انقضدددو أجل دددا وأال سدددب  معقدددول
كشددروأ لتوريددد شددرائخ النطدداق العددريت  الطعددن  تطالدد  بعدددك  أو مددن دون مددتر تددرفيص رجعددي

 يف املائدددة مدددن ايدددراداا شدددركة كواليكدددوك يف الصددد  يف 8نسدددبت   مدددا و رضدددت اللجندددة لرامدددة تعدددادل
 ( (يون دوالر أمريكيمل 975يوان ) 6.088) 2013 عاك

  Mondaq (2015) املصدر:
 

تنتدد  قددد تفضدددي  مل أو ن ان مددد وعاا ا تدداواا عددن الدددتاءاا الدد  انت ددت ملددداةيت ا -17
داعي ل  اىل زيادة تكاليف ا نتاج ال  تؤدي بدورها اىل ارتفاإ األسعار ال  يد ع ا  ال علو حنو

، واسدتطاعت Motorolaاملست لكون  ومن ذلدة، مدثًا، أند  يف اةددى القضدايا، التمسدت شدركة 
تتخلدو عدن ةقوق دا املشدروعة يف الطعدن يف ملداةية بدراءاا  Appleانفاذ، أمر زجر جع  شدركة 

بالتمدا  وانفداذ أمدر زجدر ضدد  Motorolaاعتتا املفوضية األوروبية أن قياك شركة موتوروال  وقد 
علددو أسددا  بددراءة مددن الددتاءاا الضددرورية السددتيفاء  Appleوهددو شددركة  -مددرفص لدد  لدد  ةددانع 

فلصدددت املفوضدددية اىل  كمدددا  املعددداي  يشدددك  انت اكددداً لقواعدددد االحتددداد األورو  املتعلقدددة باملنا سدددة 
كلتددددا القضدددديت ، اسددددتنتجت  ويف طر دددداً  ي ددددا  Samsungيف قضددددية كانددددت شددددركة  اسددددتنتاج ةاثدددد 

املفوضددية أندد  اذا كددان أملدد ا  الددتاءاا قددد التزمددوا ببملدددار تددرافيص تتعلدد  بددتاءالم هددذي، واذا  
كدانوا قددد  علددوا ذلددة علددو أسددا  عددادل ومعقدول ولدد   ييددزي،  مددن التصددر اا املانعددة للمنا سددة 

 سددد  مدددن السدددوق مدددن فدددال التمدددا  أوامدددر زجدددر علدددو أسدددا  الدددتاءاا السدددعي السدددتبعاد املنا
الضددرورية السددتيفاء املعدداي  اذا كددان املددرفص لدد  مسددتعداً لل صددول علددو تددرفيص بشددروأ عادلددة 

هددذي اودداالا، قددد يددؤدي التمددا  أوامددر الزجددر اىل تشددوي  مفاوضدداا  ويف  ومعقولددة ولدد   ييزيددة
جدائرة، األمدر الدذي يدؤثر تديث اً سدلبياً علدو افتيداراا الرتفيص ويفضي اىل  رع شروأ ترفيص 

  أ(2014املست لك  وعلو األسعار )املفوضية األوروبية، 
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اال أن الب ويف اوديثة تش  اىل أن سلوا املرفص هلم ابتمل  ميكن أن يكون سلوكاً  -18
 الدددت كم بصددداة  انت ازيددداً   فدددي ةالدددة عددددك تدددوا ر البيانددداا، قدددد يلجدددي املدددرفص لددد  ابتمددد  اىل

ر ددت الرتفدديص مددن دون أن ينت ددة  وال التمددا  أمددر زجددر ال يسددتطيع ال الددتاءة ألن هددذا األفدد 
قانون املنا سة، وهذي ظاهرة تعرف باسدم "الدت كم العكسدي"، ةيدث يكدون املدرفص لد  ابتمد  

نت سدُتفرع دون قيمة هذي ا تاوة ال  كا ما قادراً علو ففت معدل ا تاوة املتفاوع علي  اىل
 علي  لو كانت الشروأ عادلة ومعقولة ول   ييزية 

 توحيد المعايير وتجميع البراءات، والمنافسة -دال 
 يسددددتند العديددددد مددددن املعدددداي  اىل اسددددتخداك تكنولوجيددددا تكميليددددة، وهددددي تكنولوجيددددا كثدددد اً  -19
مرتابطددان   املعدداي   تطورهددا شددركاا خمتلفددة ولددذلة  ددبن توةيددد املعدداي  وجتميددع الددتاءاا أمددران مدا

ميكددن أن تكددون م مددة مددن أجدد  اعتمدداد التكنولوجيدداا ا ديدددة علددو نطدداق واسددع يف السددوق، 
لكن ددا ميكددن أن تقدديم أيضدداً ةددواجز تعددرتع الدددفول اىل السددوق ذاا الصددلة، ةيددث ان الت ددول 

يدددع يكدددون ةكنددداً، واذا كدددان ةكنددداً  بكلفدددة لددد  معقولدددة  ومدددن شدددين جتم ال عدددن معيدددار اىل رفدددر
ةلوكدة ألكثدر  ما التاءاا أن يليب اواجة اىل توةيد املعاي  اذا كانت التاءاا ذاا الصلة مبعيار

من كيان واةدد  وجتميدع الدتاءاا ميكصدن املشدارك  مدن أملد ا  الدتاءاا مدن اسدتخداك الدتاءاا 
عضدداء يف  مددع اومعددة، ويددو ر ترفيصدداً موةددداً للددتاءاا اومعددة لفائدددة املددرفص هلددم مددن لدد  األ

التاءاا و صص لك  عضو من أعضاء اومع جزءاً من رسوك الرتفيص و قاً لشدروأ االتفداق  
وقد كان العديد من ةاالا توةيد املعاي  موضع حتقيقاا من قبد  السدلطاا املعنيدة باملنا سدة، 

ريكيدة، ينطدوي وتب  يف معظم اواالا ةدويف انت داا لقواعدد املنا سدة  وو قداً لدوزارة العددل األم
 حتلي   معاا التاءاا، مبوج  قانون املنا سة، علو املعاي  التالية:

 حتديد التاءاا حتديداً واض اً واتاةت ا أللدراع ترفيصد ا علدو أسدا   دردي )أ( 
 يف رزمة ةسبما  تاري املرفص ل ؛ أو

 يكون قد انقضو أجل ا؛ وأال أن تكون التاءاا ملاوة ) ( 
الددددددتاءاا الضددددددرورية مددددددن الناةيددددددة التقنيددددددة ولدددددد  املتنا سددددددة بطبيعت ددددددا، ةصددددددر  )ج( 

 ضرورية؛ ما اذا كانت براءة ما واالستعانة خبب  مستق  لتقييم
 أن يكون ومع التاءاا أج  ةدود؛ )د( 
 أن تكون ا تاواا املقرتةة يف الرتتيباا معقولة؛ )ه( 
 امل؛توا ر الرتافيص ل  اوصرية علو نطاق الع )و( 
 ةرية املرفص هلم يف است دايف واستخداك براءاا بديلة؛ )ز( 
اشرتاأ قياك املرفص هلم ببملدار ترافيص ل  ةصرية ولد   ييزيدة السدتخداك  )ح( 

 التاءاا الضرورية لامتثال ملعاي  التكنولوجيا؛
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اشرتاأ عدك تواطؤ املشارك  يف  مع براءاا للدت كم باألسدعار فدارج نطداق  )أ( 
 ومع؛ مث  حتديد أسعار املنتجاا التالية لعملياا التصنيع الرئيسية ا

 علدددو سدددبي  املثدددال أجدددرا املفوضدددية األوروبيدددة حتقيقددداً يف قضدددية توةيدددد للمعددداي  تتصددد   -20
بدديقراا الفيددديو الرقميددة ةيددث اسددتنتجت أن  مددع الددتاءاا قددد عددزز التقدددك التقدد  واالقتصددادي 

لوجيا واستخدام ا بكفاءة  ولقد أفذا املفوضدية يف االعتبدار، يف ببتاةة است دايف هذي التكنو 
حتليل ا، أن  تمع التاءاا كان مكوناً من براءاا ضرورية وأن اتفاق الرتفيص قد نص علدو أن 

 يكون الرتفيص ل  ةصري ول   ييزي 

 تسويات الدفع مقابل التأخير، والمنافسة -هاء 
يف  ةارسددة شددائعة يف ملددناعة املست ضددراا الصدديدالنية  ثدد  تسددوياا الددد ع مقابدد  التدد -21

ال  تنطوي علو قدر كب  مدن املنا سدة، ةيدث تشدك  املزا دة مدن قبد  منتجدي العقداق  ا نيسدة 
دققدد  املنتجددون مددن أملدد ا  العامددة التجاريددة األملددلية مددن أربدداح هائلددة  وتسددوياا  ملددا لديددداً 

علدو أن يدد ع مصدنعو العقداق  ذاا العامداا التجاريدة الد ع مقاب  التيف  هي اتفاقداا تدنص 
ملنتجدي العقدداق  ا نيسدة الددذين ي ددددون بدراءالم مددن أجد  تدديف  اسددت دايف عقداق  جنيسددة أقدد   
 كلفة  وهذي الصفقاا  دد  رتة اوماية املمنوةة للمنتج  أمل ا  العامدة التجاريدة األملدلية،

باملسدت لك  مدن فدال  درع أسدعار أعلدو للعقداق  ذاا يؤدي اىل تديف  املنا سدة وا ضدرار  ما
العامدة التجاريدة لفددرتة أطدول  وددداول العديدد مددن السدلطاا املعنيددة باملنا سدة اهندداء هدذي املمارسددة 

، 2013 عددداك املانعدددة للمنا سدددة  وقدددد أدى قدددرار أملددددرت  ابكمدددة العليدددا يف الواليددداا املت ددددة يف
الصدد، اىل   يدد الطريد  أمداك التددقي  يف اتفاقداا الدد ع مقابد  وكان مبثابة عامة  ارقة يف هذا 

التيف  يف ملناعة املست ضراا الصيدالنية يف الوالياا املت دة، وهو قرار يشك  مثدااًل يسدتفاد 
 ( 2من  يف والياا قضائية أفرى )انظر ا طار 

  2ا طار  
تحاديااة ضااد شااركة أكتااافيس المحكمااة العليااا للوليااات المتحاادةج قضااية لجنااة التجااارة ال

(Actavis) ،2013 

، قدددمت  نددة التجددارة االحتاديددة يف الواليدداا املت دددة شددكوى تتضددمن 2009 عدداك يف 
( للمست ضددددراا الصدددديدالنية وشددددركت  لصددددناعة Solvayطعندددداً يف اتفدددداق بدددد  شددددركة سددددولفاي )

العقدداق  ا نيسددة د عددت شددركة سددولفاي مبوجبدد  للشددركت  األفددري  تدديف  طددرح عقدداق  جنيسدددة 
من عقاق ها ذاا العامدة التجاريدة  وذكدرا اللجندة أن شدركة سدولفاي قدد د عدت لعقار مكا ئة 

ق مها ا نيسدة املتنا سدة مدع عقدار شدركة اىل الشركت  ملنع ما من اوصول علو براءاا تتعل  بعقا
  وقددد ردا 2015 عدداك سددنواا ةدديت 9سددولفاي لتدديف  دفددول هددذي العقدداق  اىل السددوق ملدددة 

ةكمددة الطعددون يف الدددائرة اواديددة عشددرة هددذي الشددكوى واعتددتا أن ااثددار املانعددة للمنا سددة الدد  
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ونيددددة مبقتضددددو قددددوان  مكا  ددددة تدددددف  يف نطدددداق  ايددددة الددددتاءاا هددددي، يف ةددددد ذالددددا، رثددددار قان
، 2013 عداك ويف طعنت اللجنة يف هدذا القدرار أمداك ابكمدة العليدا؛ 2012 عاك ويف االةتكار 

نقضت ابكمة العليا قرار ةكمة الطعدون واعتدتا أن اتفاقداا الدد ع مقابد  التديف  املتمدة بد  
ن ختضددع للتدددقي  مبوجدد  قددانون الشددركة ذاا العامددة التجاريددة وشددرك  العقدداق  ا نيسددة  دد  أ

 مكا  ة االةتكار 
بقدرار ابكمدة العليدا، ملدرصح رئدي  اللجندة بدين هدذا القدرار هدو "انتصدار كبد   يتعل   يماو  

للمسدت لك  ودا عددي الضددرائ  األمددريكي  ولحلسددواق اوددرة  وقددد أوضدد ت ابكمددة أن اتفاقدداا 
جتاريدة وشدرك  عقداق  جنيسدة  د  أن ختضدع الد ع مقاب  التيف  املتمة ب  شركة ذاا عامدة 

للتدددقي  مبوجدد  قددانون مكا  ددة االةتكددار، وقددد ر ضددت ابكمددة ةدداوالا الشددركة ذاا العامددة 
التجاريدددة وشدددرك  العقددداق  ا نيسدددة الراميدددة اىل الت صددد  الفعلدددي هلدددذي االتفاقددداا مدددن اكضدددوإ 

مة العليا قد فطت فطوة كب ة يف اجتاي لقوان  مكا  ة االةتكار  وهبذا االستنتاج تكون ابك
بايددد  دوالر يف السدددنة مدددن جدددراء د دددع أسدددعار أعلدددو  3.5معا دددة مشدددكلة كلفدددت األمدددريكي  

 لل صول علو العقاق " 
  (  2013أ(؛ و نة التجارة االحتادية )2013 نة التجارة االحتادية ) املصدر:

 

 والمنافسةتسويات البراءات غير النقدية،  -واو 
لطاملددا كانددت تسددوياا الددتاءاا لدد  النقديددة املعرو ددة أيضدداً باسددم املددد وعاا العكسددية  -22

سدديما منددذ سددن قددانون املنا سددة بشددين أسددعار  وال موضددوعاً للمناقشددة يف الدددوائر املعنيددة باملنا سددة،
أيضددداً باسدددم ، املعدددروف 1984 عددداك العقددداق  واملددداح رجدددار الدددتاءاا يف الواليددداا املت ددددة يف

واكسددمان  ويُعدددص هددذا القددانون منصددة قانونيددة  دارة األلذيددة والعقدداق  مددن أجدد   -قددانون هددات  
 التعجي  باعتماد األدوية ا نيسة 

سددابقًة   ددد لنشددوء قددانون سددواب  قضددائية  (Actavis)وقددد شددكلت قضددية شددركة أكتددا    -23
و مدددددر الدددددزمن، اىل توسددددديع شددددد  يف هدددددذا اودددددال ةيدددددث أدا مسددددديلة املدددددد وعاا العكسدددددية، علددددد

االفددتاف بدد  الدددوائر القضددائية االسددتئنا ية، بيددد أن ةكددم ابكمددة العليددا قددد أنفددذ مبدددأ اللجددوء 
اىل قاعدددة التعليدد  املنطقددي يف هددذي القضددايا  وطبقددت ابكمددة العليددا يف كاليفورنيددا هددذا املبدددأ يف 

شدًة يف ذلة بيسالي  الت لي  اكاملة هبا  األوىل والثانية مسرت  (Cipro)قراري ا يف قضي  سيتو 
 قددد أقددرا ابكمددة افضدداإ التسددوياا املتعلقددة بددالتاءاا للتدددقي  والتم دديص مددن منظددور  ايددة 
املنا سة لتجن  املمارساا التواطئية ب  مصنعي العقاق  األمللية ومصنعي العقاق  ا نيسة ب ية 

و املنا سددة يف السددوق  و صصددلت ابكمددة هيكدد  اتاةددة اجددراء حتلددياا اثددار هددذي املمارسدداا علدد
قاعددددة التعليددد  املنطقدددي مدددن ةيدددث انطباق دددا علدددو التسدددوياا املتعلقدددة بدددالتاءاا، وعدددددا أربعدددة 
عناملدددر يلدددزك توا رهدددا للطعدددن يف اتفاقددداا املدددد وعاا العكسدددية، وهدددذي العناملدددر هدددي: أن تشدددم  

نا سدة اىل السدوق؛ وأن تتضدمن التسدوية امل لو ةٍد زم  لدفول العقار ا ني التسوية االتفاق ع
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ملندا   مقابد  مدا  رفدر مدن املصدنع ملداة  العامدة التجاريدة اىل املصدنع ا أو تد   مبالغ نقدية
املقابددد  املدددا  قيمدددة السدددلع واكددددماا، عددددا عدددن  أو ؛ وأن يتجددداوز املبلدددغ النقدددديللعقدددار ا ندددي 

سددوق والدد  يو رهددا ُمصددنصع العقددار ا نددي  اكدمددة الدد  ينطددوي علي ددا أي تدديف  يف الدددفول اىل ال
املنا   اىل املصنع ملاة  العامة التجارية،  ضًا عن تكداليف التقاضدي املتبقيدة الد  يُتوقدع أن 
يتكبدها ملاة  العامة التجاريدة يف ةدال عددك التوملد  اىل تسدوية  وقدد الةظدت ابكمدة، يف 

دراج اعتبددداراا املنا سدددة يف القضدددايا املتصدددلة  ي دددا حتليددد  مددددى اواجدددة اىل ا مبدددا اطدددار حتليالدددا،
باملددد وعاا العكسدددية، أن املدددد وعاا ليسددت  دددرد حتدددوياا نقديددة بددد  اهندددا تتجدداوز ذلدددة وقدددد 
تتخذ أشكال تبادل أفرى تشم  أملواًل ذاا قيم ل  قابلدة للت ديدد الكمدي قدد تكدون موج دة 

ذر لدددى تقيدديم مثدد  هددذي التسددوياا حندو القضدداء علددو املنا سددة وبالتددا   بهنددا تسددتدعي تدوفي اودد
(Wallace, 2015)  

عمليااات الناادماال والسااتحوا  التااي تنطااوي علااق بحعاادا يتعلااق بحقااوق الملكيااة  -زاي 
 الفكرية

 ث  عملياا االندماج واالست واذ  ااًل من  االا انفاذ قدوان  املنا سدة الد  تدؤثر يف  -24
أن التطدددددوراا الددددد  شددددد دها قطددددداإ  كمدددددا  تجاريدددددة العديدددددد مدددددن ا وانددددد  املتصدددددلة باملعددددداماا ال

التكنولوجيا قد أ ضدت اىل ةددويف عمليداا انددماج واسدت واذ تنطدوي علدو بُعدٍد يتعلد  بامللكيدة 
حتتددد   مدددا سددديما يف قطددداإ التكنولوجيدددا، لالبددداً  وال عمليددداا االنددددماج واالسدددت واذ، ويف الفكريدددة 

 لانددماج مدع شدركٍة أفدرى مدا الد  تتخدذها شدركة قضايا امللكية الفكرية مكانًة بدارزًة يف القدراراا
لاسددت واذ علددو مصدداو ا  ولددذلة  ددبن مددن الضددروري للطددرف املسددت وذ أن يف ددص بددراءاا  أو

يعددود الي ددا مددن ةقددوق املؤلددف والرتافدديص والعامدداا التجاريددة وأي ةقددوق  ومددا الشددركة البائعددة
 ملكية  كرية أفرى قد تتص  بالصفقة 

 دد  علددو الوكدداالا املعنيددة باملنا سددة أن تقددر با واندد  ذاا الصددلة  ومددن ج ددة ثانيددة، -25
اسددت واذ، ومدن املتوقددع يف الوقددت نفسدد  أن  أو بامللكيدة الفكريددة الدد  ينطددوي علي دا طلدد  اندددماجٍ 

يف م اكتاء القانونيون قضايا ةقدوق امللكيدة الفكريدة الد  تنطدوي علي دا كد  ةالدة مدن اوداالا  
سددديما يف الوكددداالا الصددد  ة املعنيدددة  وال د مدددن التددددري  لتيهيددد  ابدددام ،وهدددذا قدددد يتطلددد  املزيددد

تكون قادرًة علو االستعانة مبوارد فارجيدة مدن فددماا ابدام   ال وهي وكاالا قد -باملنا سة 
لتمكيددن م مددن التعامدد  بعنايددٍة و عاليددٍة مددع اودداالا ذاا الصددلة بامللكيددة  -امل ددرة يف هددذا اوددال 

نشدديا يف هددذا اوددال مددن  دداالا انفدداذ قددوان  املنا سددة بعددت القضددايا اهلامددة يف  الفكريددة  وقددد
موتدوروال الد  تناولت دا املفوضدية  -االقتصاداا املتقدمة والناشدئة علدو السدواء، مثد  قضدية لولد  

 أدناي  3األوروبية وال  يرد حبث ا يف االطار 
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  3ا طار  
 2012موتورول،  - قرار المفوضية األوروبية في قضية غوغل

() ( مدددن الئ دددة  لددد  أوروبدددا التنظيميدددة 1)6اسدددتندا هدددذي القضدددية، مبقتضدددو املدددادة  
، اىل افطدددددداٍر وج تدددددد  شددددددركة لولدددددد  اىل املفوضددددددية األوروبيددددددة  يمددددددا يتصدددددد  139/2004 رقددددددم

عددن طريدد  شددراء أسدد م ا   Motorola Mobilityباسددت واذها علددو السدديطرة اوصددرية علددو شددركة 
ا فطددددار بددددالنظر اىل الوجددددود اهلدددداك لطددددريف الصددددفقة املقرتةددددة يف سددددوق االحتدددداد وقددددد ملدددددر هددددذا 

مليدون يدورو  وتدو ر شدركة لولد   250األورو ، ةيث يتجاوز ةجم مبيعاا كٍ  مدن الشدركت  
نرتنت وفدماا ا عان علو الشبكة ولد  ذلدة مدن اكددماا فدماا الب ث علو شبكة ا 

تقدمددد  مدددن فددددماا  مدددا ايرادالدددا الرئيسدددية مدددن فدددال ومنتجددداا الت يددداا، وهدددي حتصددد  علدددو
أن  كمددا  ا عددان علددو الشددبكة وفدددماا اسددتخداك اهلواتددف النقالددة عددت الشددبكة، هبددذا الرتتيدد  

شركة لول  تطور وتتيخ للمصنع  األمللي  ألج زة اهلواتف النقالة الذكيدة نظداك تشد ي  مفتدوح 
شدددركة موتدددوروال  تدددورد أج دددزة االسدددتقبال الرقمدددي  أمدددا  (Android)املصددددر يُعدددرف باسدددم أندرويدددد 

للبددث التلفزيددوين، وتددو ر ةلددول الفيددديو الكاملددة، وةلددول اتاةددة اسددتقبال البددث بواسددطة الكابدد ، 
  ي ا اهلواتف الذكية  مبا وأج زة اهلواتف النقالة،

يف ذلددة تعريددف السددوق ذاا  مبددا وقددد ةلصلددت املفوضددية هددذي الصددفقة مددن زوايددا خمتلفددة، 
يتب  هلا وجود أي أسواق متضررة أ قياً، بينمدا ُةدددا كمجداالا للت ليد  عاقداا  ومل الصلة 

كمورد لنظاك أندرويد التش يلي املفتوح املصدر ومقددٍك للخددماا عدت  -رأسية ب  شركة لول  
وشددركة موتددوروال كمددورزد ألج ددزة اهلواتددف النقصددال وملدداةبة ةقددوق ملكيددة  كريددة بال ددة  -الشددبكة 

بدددالتاءاا الضدددرورية السدددتيفاء املعددداي   يتعلددد   يمدددابددديج زة اهلواتدددف النقصدددال  و  يتعلددد   يمددداألمهيدددة ا
بدديج زة اهلواتددف النقالددة الذكيددة  يتعلدد   يمدداالتقنيددة، رأا املفوضددية أن هددذي الددتاءاا املسددتخدمة 

 لدددددة ميكدددددن اسدددددتبعادها أللدددددراع اسدددددتيفاء متطلبددددداا املعيدددددار املطلدددددو  يف هدددددذي اوا وال ضدددددرورية
اواالا الد  اسدُتخدمت  ي دا الدتاءاا لد  الضدرورية السدتيفاء املعداي  والد  ميكدن أن حتقد   ويف

 ي ددا قيمددة اضددا ية، تبدد  أن هددذي الددتاءاا ليسددت ضددرورية السددتيفاء متطلبدداا املعيددار املطلددو  
 وبالتدا  ميكددن النظددر  ي ددا علددو أسددا  كدد  ةالدة علددو ةدددة  وفلصددت املفوضددية اىل عدددك وجددود

بدبلاق السدوق واالسدتئثار هبدا، ذلدة ألن السدوق تنا سدية ومتطدورة  تعل تأي شوال  ذاا شين 
وألن اة بدائ  ستكون متاةدة ملصدنعي املعدداا األملدلية املتنا سدة  والةظدت املفوضدية أن شدركة 

رجعد   وال لول  قد وج ت اىل خمتلف منظماا وضع املعاي  فطاباً ملزماً من الناةيدة القانونيدة
باالسددت واذ علددو الددتاءاا الضددرورية املسددتو ية للمعدداي  التقنيددة واكاملددة بشددركة  يتعلدد   يمدداعندد  

 موتوروال 
وقد  ث  االلتزاك املطلو  يف تطبي  شروٍأ عادلٍة ومعقولدٍة ولد   ييزيدة يف سدياق توةيدد  
رافيص براءالددا الضددرورية اةددرتاك شددركة موتددوروال اللتزام ددا القددائم مددن قبدد  ببملدددار تدد ويف املعدداي ،

يف املائددة مددن ملددايف سددعر البيددع  2.25بتطبيدد  معدددل اتدداوٍة لكدد  وةدددٍة يصدد  ةدددي األقصددو اىل 
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لدد  ذلددة  أو "التعددويت عددن أي تددرفيص متبددادل  بدداملنتج الن ددائي ذي الصددلة، رهندداً ب يتعلدد   يمددا
ءاا الضدرورية لشدركة من االعتباراا"  واستبعدا املفوضية قدرة شركة لول  علو استخداك الدتا

موتوروال استخداماً يؤدي اىل تعويٍ  كبٍ  للمنا سة يف السوق وذلة بالنظر اىل وجود العديد من 
أن قددانون  كمددا  املشددارك  اافددرين يف السددوق اوددائزين علددو تددرافيص متبادلددة مددع شددركة موتددوروال 

وأ الدواردة يف تدرافيص العقود دظر أي تدفٍ  يف السوق من ِقب  شركة لول  علو أسا  الشدر 
 يتعلدد   يمدداتثدد  شددكوكاً جديددًة  شددركة موتددوروال  وأفدد اً، اعتددتا املفوضددية أن هددذي الصددفقة "ال

بتوا ق ا مع األسواق الدافلية  يما يتص  بنظم تش ي  اهلواتف النقالة ال  ُتستخدك كمددفاا 
 أساسية يف أج زة اهلواتف النقالة الذكية" 

   ( 2012)وروبية املفوضية األ :املصدر
 

معالجة مسألة األساعار المانعاة للمنافساة و ات الصالة بحقاوق الملكياة  -رابعاا  
 الفكرية

لدددوةن رنفددداً، ةاجدددة  قامدددة التدددوازن الصددد يخ بددد   ايدددة ةقدددوق امللكيدددة  كمدددا  توجدددد، -26
لت قيدد  الفكريددة واملنا سددة مددن أجدد  تعزيددز املنا سددة واالبتكددار علددو ةددٍد سددواء، واددة ُسددُب  قليلددة 

تصددلخ، تشددريعاا ةقددوق امللكيددة الفكريددة  أو ذلددة   دديمكن لل كومدداا أن تضددع مددن البدايددة،
ونظددم الددتاءاا لكددي تقلدد  اىل أقصددو ةددٍد مددن امكانيددة اسدداءة اسددتخداك هددذي اوقددوق مددن ِقبدد  
  أمل اهبا علو حنٍو يؤدي اىل االستئثار باألسواق ومنع الوملول الي ا من ِقبد  الشدركاا املنا سدة،

يدددددؤدي يف هنايدددددة املطددددداف اىل تثبدددددي  االبتكدددددار وا ضدددددرار باملسدددددت لك   وعلدددددو املسدددددتوى  كمدددددا
املؤسسددي، ختضددع ةقددوق امللكيددة الفكريددة التفدداق منظمددة التجددارة العامليددة املتعلدد  جبواندد  ةقددوق 

شددروأ  أو مند  علدو أن "بعدت ةارسداا 40امللكيدة الفكريدة املتصدلة بالتجدارة الدذي تددنص املدادة 
ال  تتص  حبقوق امللكية الفكريدة والد   ندع املنا سدة قدد تدؤثر تديث اً سدلبياً علدو التجدارة الرتفيص 

وميكددددن أن تعيدددد  نقدددد  التكنولوجيددددا ونشددددرها"  وهددددذا اوكددددم يسددددمخ لحلعضدددداء بددددين دددددددوا يف 
شددروأ الرتفدديص الدد  ميكددن أن تشددك  اسدداءة اسددتخداك وقددوق امللكيددة  أو التشددريعاا ةارسدداا

  علي ا رثاٌر ضدارٌة باملنا سدة يف السدوق ذاا الصدلة  وبالتدا  ميكدن لل كومداا أن الفكرية ترتت
 كب  ا  أو تعتمد تداب  مناسبة ملنع هذي املمارساا

 الملكية الفكرية وسياسات المنافسة -ألف 
ميكددددن للبلدددددان الناميددددة أن تعتمددددد سياسدددداا تقددددوك علددددو األفددددذ بددددن ٍج متددددوازٍن يسددددمخ  -27

تكبدتد  مددن تكدداليف تتعلدد  بينشدطة الب ددث والتطددوير، وتضددمن  مددا اسددرتدادملؤسسداا األعمددال ب
يف الوقددت نفسدد  اوفدداا علددو املنا سددة يف السددوق  ومددن السياسدداا ذاا األولويددة سياسددة تتمثدد  
 يف ضمان عدك ةارسة ةقوق امللكيدة الفكريدة بطريقدٍة ُيسداء هبدا اسدتخداك هدذي اوقدوق، وضدمان

بديلدة  وعداوة علدو ذلدة، ينب دي  أو طدوير أسدواق منتجداا مكملدةتؤدي ةارست ا اىل مندع ت أال
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تدرتا  دااًل لاسدت واذ السدوقي  وال للبلدان أن تضمن أن تكون نُظم ا اكاملدة بدالتاءاا متوازندةً 
بعدد الفدرتاا املشدروعة  مدا لتمديدد  درتة  ايدة الدتاءاا اىل أو الذي ُيسيء استخداك هذي اوقدوق

 يشك  أيضاً اساءة استخداك لتلة اوقوق  ما واالقتصادية، وهو من الناةيت  القانونية

 تشريعات المنافسة التي تحنظم ممارسة حقوق الملكية الفكرية -باء 
اة سبي  رفر للتصدي واالا ةارسة ةقوق امللكية الفكرية ةارسًة ُتسيء اسدتخدام ا،  -28

ويتمثدد  يف ادراج أةكدداٍك اضددا ية  وهددو سددبي  رمبددا يوجدد  رسددالة أوضددخ اىل أملدد ا  هددذي اوقددوق،
تشريعاا املنا سة تنص ملراةًة علو تنظيم ةارسدة هدذي اوقدوق  وميكدن تفصدي  هدذي األةكداك  يف

 يلي: ما يف لوائخ تنظيمية متفرعة عن ، وميكن أن تشم  أو يف قانون املنا سة
 النطدددداق: ميكددددن أن يددددنص قددددانون املنا سددددة ملددددراةًة علددددو أن قواعددددد املنا سددددة، )أ( 
 ينص علي ا القانون، تنطب  بيكمل ا علو ةارسة ةقوق امللكية الفكرية؛ ما ةس 

التعريف: ميكن أن يوسدع قدانون املنا سدة نطداق تعريدف ةقدوق امللكيدة الفكريدة  ) ( 
أللراع اتاةة تطبي  القانون نفس  ليشدم  الدرايدة العمليدة وبعدت عمليداا مؤسسداا األعمدال 

يتصدد  هبددا مددن ةقددوٍق، والعامدداا التجاريددة،  ومددا قددوق املؤلددفيقتصددر علددو ة وال لدد  املسددجلة
ميكددن أن يُدددرج القددانون، يف نطدداق  كمددا  واملعلومدداا ا  را يددة، والتصدداميم الصددناعية، والددتاءاا 

هددي ةددددة يف القددانون، ينب ددي أن تشددم  أي  كمددا  التعريددف، نصدداً ملددرداً مفددادي أن االتفاقدداا،
د الشروأ ال  مبوجب ا ميكن لصداة  ةقدوق امللكيدة الفكريدة أن ل  رمسية حُتد أو ترتيباا رمسية

لدد  ذلددة مددن أشددكال  أو عمليددة مسددجلة، أو تصددميٍم مسددج ٍ  أو ُيصدددر ترفيصدداً يتعلدد  بددتاءٍة،
 الدراية العملية؛

ابظدددددوراا: ميكدددددن أن تُددددددرج يف قدددددانون املنا سدددددة، علدددددو حندددددٍو ملدددددريٍخ، قائمدددددة  )ج( 
دافدد   مددا اسددتو يت، أن تفضددي اىل اسددتنتاج مفددادي أن تقييددداً  مددا بالشددروأ الدد  مددن شدديهنا، اذا

قطاإ التكنولوجيا قد جتاوز ةدود اوماية القانونية  وكبددي  لدذلة، ميكدن أن دددد التشدريع مديت 
يُرجخ أن يكون لرتتي  الرتفيص أثر سليب علو مدفاا ا نتاج وا مداد واملنتجداا واألسدعار 

الدددتاءاا ولددد هم مدددن أملددد ا  ةقدددوق امللكيدددة الفكريدددة نشددديا لددددى أملددد ا   والنوعيدددة  وقدددد
أسا  هلا تتعلد  بالتعددي علدو بدراءالم مدن  ال دعاوى أو ةارسة تتمث  يف اقامة دعاوى اةتيالية

أج  منع ل هم من الدفول اىل السوق وتيس  عملياا التواطدؤ بشدين ةقدوق امللكيدة الفكريدة، 
وميكدددن اسدددتخداك تشدددريعاا املنا سدددة لفدددرع ةظدددٍر  يمدددا بددد  أملددد ا  التكنولوجيدددا املتنا سددد   

مطلددٍ  علددو اسددتخداك اتفاقدداا الرتفدديص املتعلقددة بامللكيددة الفكريددة  يمددا بدد  املتنا سدد  كوسدديلة 
 اويلولة دون الدفول اىل األسواق  أو لتسوية الدعاوى القضائية

املنا سدة الد  وميكن للسلطاا املعنية باملنا سة أن تضدع مبدادت توجي يدة بشدين ةداالا  -29
تنطوي علو ملكية  كرية، وميكن أن تتناول هذي املبادت التوجي ية بالتفصي  الظروف ال  ميكن 

ميكن أن  كما  أن تُعتت  ي ا القيود القائمة داف  قطاإ ملناعة التكنولوجيا قيوداً مانعًة للمنا سة 
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تشدك  حبدد  ال ارسدًة مشدروعةً توضخ هذي املبادت من البداية أن ةارسدة ةقدوق امللكيدة الفكريدة ة
ذالددا اسددداءة اسدددتخدام ا ملركدددز هيمندددة يف السدددوق  بيدددد أنددد  اذا سدددعو ملددداة  الدددتاءة اىل توسددديع 

يتجدداوز ةدددود اومايددة الدد  يو رهددا القددانون، باسددتخداك وسددائ   مددا نطدداق مركددز اهليمنددة هددذا اىل
اوى قدد تقيم دا السدلطة مانعة للمنا سة،  دبن مثد  هدذي املمارسدة يُدرجخ أن ختضدع  جدراءاا دعد

املعنية باملنا سة  ومن ذلة، مثًا، أن املبادت التوجي ية ميكن أن توضخ الظروف ال  قد ُيشك  
 ي ا التقييد استئثاراً بالقدرة علو الوملول اىل مدفاا ا نتاج، ويؤدي اىل زيادة التكاليف الد  

ل اىل السددوق مددن قبدد  املسددتثمرين يت مل ددا املنا سددون، ويُفضددي اىل ففددت الندداتج، ومينددع الوملددو 
ميكددن أن تبدد   كمددا  ير ددع األسددعار  أو البديلدة، أو ابتملد  يف منتجدداا امللكيددة الفكريددة املوجددودة

 املبادت التوجي ية بالتفصي  ميت تعتت القيود داف  قطاإ ملناعة التكنولوجيا مواتيًة للمنا سة 
ميكدددن حتقيق دددا مدددن فدددال مدددنخ ةقدددوق وبدددالنظر اىل أن هنددداا كفددداءاا ديناميدددة معيندددة  -30

امللكيدددة الفكريدددة، مثددد  كفددداءاا االبتكدددار والتقددددك التكنولدددوجي،  دددبن أي مبدددادت توجي يدددة توضدددع 
وا علددددددو ؤ ينب ددددددي أن تعددددددرتف حبدددددد  املسددددددتثمرين يف التكنولوجيددددددا ومددددددالكي الددددددتاءاا يف أن ُيكددددددا 

والتطددوير  وميكددن أن ينب ددي أن تعددرتف بضددرورة زيددادة تشددجيع أنشددطة الب ددث  كمددا  اسددتثمارالم،
توضخ املبادت التوجي ية كذلة الشدروأ الد  مبوجب دا ميكدن اعتبدار اتفداق الرتفديص اتفاقداً يُدرجخ 
أن يددؤدي اىل تشددجيع االسددتثمار يف  ددال االبتكددار والوملددول اىل التكنولوجيددا واسددتخدام ا علددو 

ةالدة عددك التديقن ددد مدن  أو الددفول الي دا؛ أو نطاق واسع؛ وأن يشجع انشداء أسدواق جديددة
ميكددن للمبددادت التوجي يددة أن تبدد  بالتفصددي  اودداالا الدد  يُعتددت  ي ددا  كمددا  مددن مسددتوى الطلدد  

ترتيبداا الرتفديص املتبدادل مدن دون  أو الرتفيص الرجعدي، وجتميدع الدتاءاا، والرتفديص املتبدادل،
 اتاواٍا، ةارساا ترو ية 

ا سة ميكن أن تضع لوائخ تنظيمية تتضدمن قائمدًة وُيضاف اىل ذلة أن السلطة املعنية باملن -31
التصدددرف األةدددادي  أو لددد  ةصدددرية باالسدددتثناءاا مدددن بعدددت االتفاقددداا املتعلقدددة بامللكيدددة الفكريدددة
 بالرتتيبداا يتعلد   يمداا ان    علو سبي  املثال، ميكن أن تنص اللوائخ التنظيمية علو اسدتثناءاا 

تنطددوي علددو فطددر  ال قدد  ةقددوق امللكيددة الفكريددة ولكن ددان أو االتفاقدداا الدد  تنطددوي علددو بيددع أو
علو فطر اويلولدة دون تطدور  أو تعزيزي، أو اوفاا علو هذا املركز أو نشوء مركز هيمنة يف السوق

املنا س  ابتمل  والتكنولوجيا ا ديدة  ومن شين هدذي اللدوائخ التنظيميدة أن تُلقدي عد ء ا ثبداا 
يثبتدا أهنمدا اسدتو يا  أو رفص ل  )أي علو طريف االتفاق( لكدي يتهنداعلو كاه  ملاة  التاءة وامل

ا عفدداء مددن قبدد  السددلطة  أو معيددار فلددوص االتفدداق مددن اكطددر لكددي يتسددع هلمددا املطالبددة باالسددتثناء
برتتيبداا الرتفديص املتصدلة حبقدوق امللكيدة  يتعلد   يمااملعنية باملنا سة  وميكن أيضاً منخ ا عفاءاا 

لدد  تشددجع االبتكددار وتعددزز الكفدداءاا الديناميددة والتطددور التقدد  واالقتصددادي؛ وينب ددي أن الفكريددة ا
يكون ع ء اثبداا تدو ر هدذي السدماا يف االتفداق ملقدو علدو عدات  املطدالب  باالسدتثناء  ويدرد يف 

 أدناي مثال علو تنظيم الرتفيص  4ا طار 
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   4ا طار  
 وفحص عمليات الترخيصالقانون الياباني لمكافحة الحتكار، 

 اعتمدددددددا اليابددددددان قانوهنددددددا املتعلدددددد  باملنا سددددددة، وهددددددو قددددددانون مكا  ددددددة االةتكددددددار، يف 
 مددن هددذا القددانون علددو أندد  " دد  علددو مؤسسددة األعمددال التجاريددة 6وتددنص املددادة  1947 عدداك
عقددد دو  يتضددمن مسددائ  تقددع ضددمن نطدداق التقييددد لدد   أو تدددف  طر دداً يف أي اتفدداق دو  أال

نطداق املمارسداا التجاريدة ا دائرة"  وقدد اسدتند تنظديم عمليداا الرتفديص يف  أو املعقول للتجدارة
اليابدددان اىل هدددذا اوكدددم، وظلدددت اللجندددة اليابانيدددة للتجدددارة املنصدددفة تتدددوىل   دددص وتنظددديم عقدددود 

معتمددددة هنجددداً  1997 عددداك الرتفددديص الدوليدددة املتمدددة بددد  شدددركاا أجنبيدددة وشدددركاا ةليدددة ةددديت
اً بدد  ةارسددة الرقابددة املسددبقة واجددراء املراجعددة الاةقددة  وكانددت اللجنددة تركددز بصددورة رئيسددية متفاوتدد

علدددو مراقبدددة شدددروأ الرتفددديص الرجعدددي مدددن أجددد  تشدددجيع االبتكدددار ابلدددي  وكدددان مدددن أهدددداف 
السياسددة العامددة ةدديت عقددد التسددعينياا مددن القددرن املاضددي هدددف اسددتخداك قددانون املنا سددة لتعزيددز 

اوضددي املددرفص هلددم يف تفاوضدد م مددع الشددركاا املرفصددة، وتشددجيع االبتكددار وحتسدد  املركددز التف
 املنتجاا علو املستوى ابلي من قب  الشركاا اليابانية باالستناد اىل التكنولوجيا األمللية 

   Hiroko (2015) املصدر:

 إنفا  قانون المنافسة - يم 
ةارسددة ةقددوق امللكيددة الفكريددة ةارسددًة تسدديء ميكددن للسددلطاا املعنيددة باملنا سددة أن  نددع  -32

اسدتخدام ا مددن فددال انفدداذ قواعددد املنا سددة مدن أجدد  جعدد  األسددواق تنا سددية  واذا  رضددت مددن 
جاندد  واةددد، مددن قبدد  مؤسسددة أعمددال جتاريددة ذاا مركددز م دديمن يف السددوق، قيددود دافدد  قطدداإ 

ا رثددار مانعددة للمناقصدددة يف اذا  رضددت هددذي القيددود مددن فددال اتفدداق وكانددت هلدد أو التكنولوجيددا،
ميكدن للسدلطة املعنيدة باملنا سدة انفداذ أةكداك قدانون املنا سدة الد  حتظدر اسداءة اسدتخداك  مدا سوق

التعام  مع اتفاقاا مانعة للمنا سدة  وينطبد  علدو هدذي اوداالا املتصدلة حبقدوق  أو مركز اهليمنة
علدددو التصدددرف األةدددادي ا انددد  امللكيدددة الفكريدددة معيدددار التقيددديم والت ليددد  نفسددد  الدددذي ينطبددد  

 والتصرف املنس  
وميكن للسلطاا املعنية باملنا سة أن تؤدي دوراً ي دف، أواًل، اىل التقليد  اىل أدو ةدد  -33

من أوج  التنازإ ابتملة ب  ةقوق امللكية الفكرية وقانون املنا سة من أج  ضمان عددك الداق 
ع املسددت لك  ألي ضددرر يدددنجم عددن ةارسددة ةقدددوق االسددتئثار هبدددا كليدداً وعدددك تعدددر  أو األسددواق

 هددددذا الصدددددد، ينب ددددي للسددددلطاا املعنيددددة باملنا سددددة أن تركددددز علددددو ضددددمان ويف امللكيددددة الفكريددددة 
املرفص ل ،  أو تؤدي القيود املفروضة داف  قطاإ التكنولوجيا، سواء من قب  ملاة  التاءة أال

تراجددع مسددتوياا ر دداي  أو األهددم اىل ركددود أن تفضددي، وهددذا هددو أو اىل تقييددد املنا سددة يف السددوق
أن بعت املمارساا مث  ةارسة ر ت الرتفيص قد تتطل    يصاً دقيقداً مدن  كما  املست لك  
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أمكدددن  مدددا منظدددور املنا سدددة لل يلولدددة دون أن تكدددون هلدددذي املمارسددداا رثدددار مانعدددة للمنا سدددة، اذا
 أن حتقد  يف تسدوياا الدد ع مقابد  التديف تفادي ا  ثانياً،    علدو السدلطاا املعنيدة باملنا سدة 

التسدددوياا لددد  النقديدددة املتعلقدددة بدددالتاءاا مدددن أجددد  تثبدددي  الرتتيبددداا التواطئيدددة بددد  شدددركاا  أو
املست ضراا الصيدالنية ذاا العامة التجارية وشركاا املست ضراا الصيدالنية ا نيسدة وهدي 

األرفدص انداً اىل األسدواق، األمدر  ا نيسدة ترتيباا تعوق املنا سة من جراء تيف  دفول العقاق 
الدددذي يسدددفر عدددن د دددع املسدددت لك  ودا عدددي الضدددرائ  أسدددعاراً أعلدددو لل صدددول علدددو أدويدددة ذاا 
عامة جتارية  ثالثاً،    علو السلطاا املعنية باملنا سة أن حتل  ااثار ابتملة املانعة للمنا سة 

االست واذ ال  تنطدوي علدو ةقدوق ملكيدة  كريدة  ال  ميكن أن ترتت  علو عملياا االندماج و 
وأف اً، ينب ي للسلطاا املعنية باملنا سة أن تصمم سب  عداج مناسدبة، األمدر الدذي قدد يتطلد  

 التقلي  من ا  أو العاماا التجارية من أج  جتن  منع املنا سة أو ترفيص التاءاا
أن تعتمد هنجداً متوازنداً ازاء انفداذ قدانون وعلو العموك، ينب ي للسلطاا املعنية باملنا سة  -34

ي يددد  عددن بدددال هددذي السدددلطاا أندد  ةددديت لدددو أدا  أال املنا سددة و ايدددة امللكيددة الفكريدددة  وينب ددي
ةارسددة ملدداة  الددتاءة وقددوق امللكيددة الفكريددة اىل نشددوء وضددع اةتكدداري، تظدد  هندداا امكانيددة 

  را لابتكار  أو منتجاا جديدة أو الست دايف أسواق

 تنظيم الدراية العملية -لدا 
با ضا ة اىل تنظيم ةقوق امللكيدة الفكريدة مبوجد  القدانون، قدد ختتدار السدلطاا املعنيدة  -35

يسدددت ان بددد  مدددن املعدددارف  ال باملنا سدددة أن تعدددرتف بينددد  يوجدددد، فصوملددداً يف العدددامل الندددامي قددددر
االستنباا لحللراع الطبيدة واملمارساا ل  املعلنة وان كانت قابلة للت ديد يف  االا الزراعة و 

واألنشطة املتصلة بقطاإ املزارإ، وهي معارف وةارساا ميكدن أن تكدون مشدمولة حبمايدة امللكيدة 
الدرايددة العمليددة  أو أن هددذي املعددارف كمددا  الفكريددة وينب ددي ادفاهلددا ضددمن نطدداق قددانون املنا سددة 

 يمدا بد  مؤسسداا األعمددال  التقليديدة ميكدن أن تكدون أيضدداً فاضدعة للشدروأ والقيدود التعاقديددة
مثدد  هدددذي  ويف التجاريددة ةدديت ولدددو  رضددت هددذي الشدددروأ والقيددود مددن فدددال ترتيبدداا لدد  رمسيدددة
املددزارع  هددم  أو السددياقاا، قددد يكددون  ددرادى املمارسدد  الطبيدد  والعددامل  يف  ددال االسددتنباا

شدركاا تفدرع علدي م مالكي هذي الدراية العمليدة ولكدن م ميكدن أن يعملدوا يف اطدار  أو مبتكري
ابددراك عقدددود طويلدددة األجددد  تتضددمن بندددوداً شدددديدة الكدددبخ والتقييدددد  وقددد يكدددون هلدددذي القيدددود، مدددن 
الناةية العملية، نف  األثر الذي فلفت ، مدثًا، عقدود شدركة مايكروسدو ت علدو  درادى مبتكدري 

نيدة باملنا سدة  برا ياا اواسو ، ومن ن  بهنا تتطل  افضاع ا للتدقي  من قب  السدلطاا املع
وقددد يددؤدي االسددتخداك االسددتبعادي واوصددري للدرايددة العمليددة اىل اوددد مددن املنا سددة يف السددوق  
ولدذلة  ددبن اسدتخداك الدرايددة العمليدة يف مثدد  هدذي اودداالا ميكدن أن يُقدديهم بالطريقدة نفسدد ا الدد  

عنية باملنا سدة أن تف دص يُقيهم هبا استخداك ةقوق امللكية الفكرية األفرى  وينب ي للسلطاا امل
ترفيصدد ا لل دد  بطريقددة تفضددي اىل اوددد مددن  أو نقل ددا أو الرتتيبدداا الدد  تقيددد بيددع الدرايددة العمليددة

املنا سددة يف السددوق  ولددذلة  ددبن تشددريعاا املنا سددة يف البلدددان الناميددة ينب ددي أن تُعددرهف الدرايددة 
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اعتبارهددا ملكيددة مشددمولة حبمايددة امللكيددة العمليددة ول هددا مددن أشددكال امللكيددة الفكريددة لدد  العادلددة ب
الفكرية وينب ي من ن من  ا ةقوق امللكية الفكرية، وبالتا  اعتبارها ملكية تدف  ضمن نطاق 

 قانون املنا سة 

 التدابير التشريعية األخرى -هاء 
ميكددن لل كومدداا أيضدداً أن تعتمددد قددوان  وأنظمددة أفددرى مناسددبة اضددا ة اىل تشددريعاا  -36

ة من أج  حتقي  التوازن ب   اية ةقدوق امللكيدة الفكريدة و ايدة املنا سدة   فدي الواليداا املنا س
واكسددمان مددن أجدد  ضددمان مراعدداة هددذا التددوازن  ومددن األمثلددة  -املت دددة، اعتمددد قددانون هددات  

األفرى علو تشريعاا الوالياا املت دة يف هدذا الصددد مشدروإ القدانون الدذي ي ددف اىل اهنداء 
د ع مقابدد  التدديف  يف قطدداإ ملددناعة املست ضددراا الصدديدالنية )وهددي تسددوياا تددؤفر تسددوياا الدد

دفول العقاق  ا نيسة األرفص اناً اىل السوق لكي تتنا   مع العقداق  ذاا العامدة التجاريدة 
األللدددو سدددعراً(  وسددديؤدي مشدددروإ القدددانون هدددذا، عندددد اقدددراري، اىل ةظدددر هدددذي التسدددوياا )انظدددر 

 أدناي(  5ا طار 
  5ا طار  

مشروع قانون الوليات المتحدة الرامي إلق إنهاء تساويات الادفع مقابال التاأخير فاي قطااع 
 صناعة المستحضرات الصيدلنية

 2014 عددددداك ةددددددد تقريدددددر للجندددددة التجدددددارة االحتاديدددددة يف الواليددددداا املت ددددددة ملددددددر يف 
عقداراً مدن العقداق  ذاا  21تسوية ةتملدة مدن تسدوياا الدد ع مقابد  التديف  تشدم   29 وجود

بايد  دوالر   4.3العامة التجارية يص  اوجم املشرتا ملبيعالا يف الواليداا املت ددة اىل قرابدة 
واسددتنتج التقريددر أن تسددوياا الددتاءاا الدد  اشددتملت علددو عمليدداا د ددع مقابدد  التدديف  قددد أدا 

شد راً مقارندة باوداالا  17توسدط  م مبدا اىل تيف  دفول العقاق  ا نيسة اىل السوق ملدة أطول
تشدددتم  علدددو عمليددداا د دددع مقابددد  التددديف  واعتدددتا اللجندددة أن ملدددفقاا الدددد ع مقابددد   مل الددد 

بايدد  دوالر يف السددنة بسددب   3.5التدديف  تكلددف املسددت لك  األمددريكي  مبل دداً اضددا ياً قدددري 
الصددفقاا تزيددد العجددز املددا  تدديف  دفددول العقدداق  ا نيسددة األرفددص اندداً اىل السددوق، وأن هددذي 

االحتادي  واعتت مكت  امليزانية التابع ول  النوا  )الكدون ر ( أن مدن شدين سدن تشدريع يقيدد 
 باي  دوالر علو مدى العقد التا   5مث  هذي االتفاقاا أن  فت ةجم الدين بن و 

 ومدددددن أجددددد  ال ددددداء ملدددددفقاا الدددددد ع مقابددددد  التددددديف  يف قطددددداإ ملدددددناعة املست ضدددددراا 
الصدديدالنية أعيددد عددرع قددانون اتاةددة الوملددول اىل العقدداق  ا نيسددة الرفيصددة علددو الكددون ر  يف 

   وكدددددددان مشدددددددروإ القدددددددانون األملدددددددلي قدددددددد عدددددددرع علدددددددو الكدددددددون ر  يف2015أيلول/سدددددددبتمت 
  وسددددي ظر هددددذا القددددانون علددددو شددددركاا املست ضددددراا الصدددديدالنية ذاا العامددددة 2009 عدددداك

ع املانعة للمنا سدة لتديف  دفدول العقداق  ا نيسدة اىل السدوق التجارية أن تستخدك عملياا الد 
وسيسمخ هذا التشريع ملنتجي العقاق  ببثباا أن الصفقاا ال  يتموهنا ليست مانعدة للمنا سدة 
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 وسدديخول  نددة التجددارة االحتاديددة اختدداذ اجددراءاا قضددائية ضددد األطددراف يف أي اتفدداق علددو اهندداء
علو التاءاا  يما يتص  ببيع العقاق   وستشدم  ا دزاءاا الد   دعوى تتعل  بالتعديتسوية  أو

 يتعلدد   يمدايومدداً  180تفدرع يف هدذي اودداالا د دع لرامدداا نقديدة و قدددان اود  اوصددري ملددة 
 بتسوي  العقاق  ا نيسة 

  Federal Trade Commission (2012); Generics and Biosimilars Initiative (2015) املصدر:
 

 إسهام الوكالت الحكومية في تنظيم حقوق الملكية الفكرية -واو 
ينب ي للسلطاا املعنية باملنا سة أن تدعو اىل حتقي  التدوازن املناسد  بد   ايدة ةقدوق  -37

امللكيدة الفكريدة و ايددة املنا سدة مدن فددال الدرتويج لدذلة لدددى الوكداالا اوكوميدة ذاا الصددلة  
التنسي  والتعاون  يما ب  الوكداالا باالسدتناد، مدثًا، اىل ترتيبداا وميكن القياك بذلة عن طري  

مدع ا داراا املسدؤولة عدن تنظديم  أو تشم  مذكراا التفاهم مع هيئاا تنظيمية ةكومية أفدرى
ةقوق امللكية الفكرية مث  مكات  التاءاا، والوكداالا املعنيدة بوضدع املعداي ، ووكداالا اعتمداد 

لعقدداق  وميكدددن هلددذي الوكدداالا، اىل جانددد  السددلطاا املعنيددة باملنا سدددة، أن املنتجدداا ال ذائيددة وا
تضددع املزيددد مددن السياسدداا والتشددريعاا واملبددادت التوجي يددة بشددين تنظدديم وانفدداذ ةقددوق امللكيددة 

 العامددة علددو حنددو مفدددرأ أو االةتياليددة أو الفكريددة مددن أجدد  منددع تسددجي  الددتاءاا لدد  املسددولة
 تسجي  التصاميم بصورة ل  نزي ة  أو أفرى ل  املترة ألسبا  أو

 خاتمة -خامساا  
مدن أجد  حتقيدد  أهدداف االبتكدار، وجعدد  األسدواق تنا سدية، وحتقيدد  النمدو االقتصددادي  -38

يف هنايدددة املطددداف  ادددة ةاجدددة لحلفدددذ بدددن ج متدددوازن ازاء  ايدددة امللكيدددة الفكريدددة و ايدددة املنا سدددة  
 دك ةارسدة ةقدوق امللكيدة الفكريدة بطريقدة تعدوق االبتكدار،وينب ي لل يئاا التنظيمية أن تكفد  عد

 تؤدي اىل تراجع مستوياا ر اي املست لك   أو تقيد املنا سة يف األسواق أو
تنطدوي ةارسدة ةقدوق امللكيدة  أال وللسلطاا املعنية باملنا سة دور هاك تؤديد  يف ضدمان -39

ا تبعداا مانعدة للمنا سدة  وتوجدد سددب  تكددون هلد وأال الفكريدة علدو اسداءة اسدتخداك هلدذي اوقدوق
خمتلفدددة ميكددددن هبدددا للسددددلطاا أن تتعامددد  مددددع املمارسدددداا الددد  تسدددديء اسدددتخداك ةقددددوق امللكيددددة 
الفكريددة   دديواًل، ميكددن تندداول مسدديلة ةارسددة ةقددوق امللكيددة الفكريددة يف اطددار تشددريعاا املنا سددة  

ا  وينب دي أن يدنص القدانون علدو وهذا يتطلد  تطبيد  قدانون املنا سدة علدو هدذي املمارسداا برمت د
ذلة ملراةة يف سياق أةكام  املتعلقة بنطاق انطباق   ثانياً، ميكن التعام  مدع ةداالا املنا سدة 
املتصددلة حبقددوق امللكيددة الفكريددة مددن فددال أةكدداك اوظددر واالسددتثناء الددواردة يف بعددت االتفاقدداا 

ن للسلطاا أن تضع مبادت توجي ية تكميليدة و/أو الرتتيباا املتعلقة بامللكية الفكرية  ثالثاً، ميك
توضخ الظروف ال  ميكن أن تكون  ي ا اتفاقاا الرتفيص اتفاقاا مانعدة للمنا سدة  وميكدن أن 
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يشك  انفاذ قانون املنا سة أداة قوية يف التعام  مع ةارسة ةقوق امللكية الفكريدة ةارسدًة تسديء 
سددوياا الددد ع مقابدد  التدديف ، والشددروأ اسددتخداك هددذي اوقددوق، وةدداالا ر ددت الرتفدديص، وت

املددرفص هلددم يف اتفاقدداا الرتفدديص  وأفدد اً  أو املانعددة للمنا سددة الدد  تفرضدد ا أملدد ا  الددتاءاا
ولدددي  رفدددراً، ميكدددن للسدددلطاا أيضددداً أن تدددروج للسياسددداا املتعلقدددة حبقدددوق امللكيدددة الفكريدددة وأن 

لي  ل  متر من اوقوق املتصلة  ام تنسق ا مع الوكاالا األفرى ذاا الصلة من أج  منع منخ
 بامللكية الفكرية 
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