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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4141 نومفرب 41التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
 4141 نومفرب 41اإىل  41جنيف، من 

 
 

)التوصيات  بناء احللول –ورقة مفاهيم ملشروع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات املشرتكة 
 (52و 52و 52و 91

عدادمن  مانة اإ  الأ

وافقت عليه اللجنة  اذلي –احللول"  بناء –ع مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "التحدايت املشرتكة تطل   .4
عداد ورقة مفاهمي عن  – 4141املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف دورهتا السادسة اليت ُعقدت يف شهر نومفرب  ىل اإ اإ

بناء احللول كأساس للمناقشة يف منتدى اخلرباء الرفيع املس توى بشأأن النقل ادلويل للتكنولوجيا، املتوقع عقده يف هناية 
ر مبدئيًا عقده يف شهر يناير املرشوع   (.4142)تقر 

 ومن مث  حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ورقة املفاهمي املذكورة آ نفًا. .4

. وتش متل النسخة املراجعة CDIP/14/8 وتتضمن هذه الوثيقة نسخة مراجعة من ورقة املفاهمي الواردة يف الوثيقة .3
حاطة دلول الأعضاء خالل جلس يتاةمة لالبعثات ادلعىل التعليقات اليت قدهما ممثلو  بشأأن النسخة  ُعقداترمسيتني غري  اإ

التعليقات اليت قدهما املشاركون يف اجامتع ُعقد يف و  ،4141آأكتوبر  44و 4141سبمترب  4الأصلية لورقة املفاهمي يف 
 قدهمااليت  التعقيباتخمتارين، و همنية وخرباء  عياتنظامت حكومية دولية وج م و حكومية منظامت غري مع  4141 آأكتوبر 42

حاطةجلسة املنسقون الإقلمييون خالل  التعليقات كام تش متل الوثيقة املراجعة عىل  .4141آأكتوبر  41غري رمسية ُعقدت يف  اإ
 اليت قدمهتا ادلول الأعضاء خالل ادلورة الرابعة عرشة للجنة.

واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .1
ىل النظر يف ورقة املفاهمي الواردة يف مرفق  مدعوٌة اإ

 هذه الوثيقة واملوافقة علهيا.

 املرفق[]ييل ذكل 
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 املرفق

 معلومات آأساس ية عن املرشوع  آأوًل.

ص الإجنازات الرئيس ية  .4 ُُتل ِّل ورقة املفاهمي احلالية مصدر التحدي اذلي يواجه النقل ادلويل للتكنولوجيا، وتُلخ ِّ
اذلي  1(42و 42و 42و 41بناء احللول" )التوصيات:  –ملرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "التحدايت املشرتكة 

 4141ية الفكرية )اللجنة( يف دورهتا السادسة اليت ُعقدت يف شهر نومفرب وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللك 
)"املرشوع"(، وتقرتح الورقُة الاشرتاَك يف بناء حلول ملواهجة التحدايت املشرتكة اليت يواهجها العامل آأجع، عىل آأساس النقل 

 ادلويل العادل واملنصف للتكنولوجيا.

ضافًة اإىل ذكل، هتدف ورقة املفاهمي .4 ىل تقدمي الأساس اذلي تقوم عليه املناقشة يف منتد واإ ى اخلرباء ادلويل الرفيع اإ
ر مبدئيًا آأن يُعاملس توى  .4142يناير  قد يف جنيف يف هناية املرشوع، يف، واملُقر 

 تعريف "نقل التكنولوجيا"

مصطلح "نقل التكنولوجيا". ومت   تعريف   المتك ن، لأغراض املرشوع، مناكن آأحد الإجنازات الأوىل لهذا املرشوع هو  .3
 2للجنة عىل النحو التايل: التاسعةخالل ادلورة وضع الصيغة املُت فق علهيا للتعريف 

عرفة عامًة مجموعة من التدابري اليت تُمك ِّن من تدفق املهارات وامل لغرض هذه الوثيقة، يعين نقل التكنولوجيا" )آأ(
والأفاكر وادلراية العملية والتكنولوجيا وتسه هل بني خمتلف آأحصاب املصاحل اكجلامعات ومعاهد البحث واملنظامت 

ادلولية واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وهيئات القطاع اخلاص والأفراد، وكذكل نقل التكنولوجيا 
 عىل الصعيد ادلويل بني البدلان."

منا يعترب آأحيااًن " )ب( ويعتقد آأن نقل التكنولوجيا اذلي كثريًا ما يعترب آأنه يشمل استيعاب التكنولوجيا اجلديدة، اإ
آأيضًا آأنه يشمل نقل التكنولوجيا املادية لصنع املنتجات وتطبيق طرائق صنع آأو تأأدية اخلدمات مما يؤدي اإىل ُتسني 

 ولية يف اقصصاد السو.."القدرة التنافس ية ادلاخلية والقدرة التنافس ية ادل

جياد حلول لتحدايت النقل ادلويل املُت   ومبقصىض التعريف .1 ن اإ فق عليه ملصطلح "نقل التكنولوجيا" املُبني  آ نفًا، فاإ
فساح اجملال لدليناميات الصحيحة لتدفق املعرفة  ، مع دمج مفهوم "املعرفة املادية" املهم.3للتكنولوجيا يرتبط يف حد ذاته ابإ

اكر ونرش التكنولوجيا، ل س امي يف جمال الابتاكر البييئ. وُآجريت حبوٌث كثريٌة لتحليل التحدايت اليت تواجه الابت .2
ووفقًا لتكل البحوث، تتسم املعامالت يف جمال التكنولوجيا بثالث مشالك رئيس ية: آأ( املعلومات غري املامتثةل: الصعوبة اليت 

                                                
1
"الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اخصصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا  )الفئة ابء(: 41التوصية رمق  

 اإىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإطار الويبو."
اف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية "اس تكش )الفئة جمي(: 42التوصية رمق 

ب ما يكون مهنا بأأكرب قدر، حس واختاذ التدابري املالةمة لمتكني البدلان املذكورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة
 ."مناس باً 

"حث  ادلول الأعضاء، ول س امي البدلان املتقدمة، عىل تشجيع مؤسسات البحث العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات  )الفئة جمي(: 42التوصية رمق 
 البحث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً عىل وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها."

"تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلان املتقدمة، اعامتده من الس ياسات والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف سبيل  )الفئة جمي(: 42وصية رمق الت
 تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف البدلان النامية."

2
 .CDIP/9/INF/4الوثيقة من  41و 1الفقرتني انظر  
3
م الأطلس يف شلكه الهنايئ يوم CSF، آأعدت مؤسسة الأنظمة اجملمتعية )32بناًء عىل التوصية   ليو يو  44( يف نيويورك "آأطلسًا للتدفقات املعرفية العاملية"، وقُد ِّ

4141. 
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ىل السو.، والوعي حبقو. امللكية جيدها املشرتون املُتوق عون يف تقيمي قمية املعلومات؛ ب( والقوة السوقية: فرتة الوصول اإ 
طار مؤسيس. ىل اإ ضة والافصقار اإ ىل رآأس املال؛ ج( وال اثر اخلارجية: العواقب غري املَُعو  اتحة الوصول اإ  الفكرية، واإ

ِّ يُ و  .2 خيارات ميكن الأخذ هبا لتعزيز النقل ادلويل  ثالثة –يعمل يف جامعة كولورادو  اذلي –م كيث ماسكوس قد 
خفاقات السو.؛ ب( وُتديد الإجراءات اليت تقوم هبا بدلان للتكنولوجيا: آأ(  حامية "احلزي الس ياسايت" الوطين ملعاجلة اإ

املصدر لتشجيع النقل ادلويل للتكنولوجيا؛ ج( واملبادرات املتعددة الأطراف للتصدي للعوامل اخلارجية املرتبطة بأأسوا. 
 4التكنولوجيا آأو ابلس ياسات الوطنية آأو بلكهيام.

دي للتحدايت املذكورة آ نفًا، ينبغي البدء بتحديد القنوات الرمسية لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل. وتوجد وللتص .7
ا يف ثالث قنوات رئيس ية: آأ( التجارة يف السلع واخلدمات؛ ب( والاستامثر الأجنيب املبارش؛ ج( وترخيص امللكية الفكرية، مب

 .5ذكل ترخيص الأرسار التجارية

 وتُسه ِّل تقليص الفجوة املعرفية. ،مللكيُة الفكريُة القميَة الاقصصاديَة للتمنيةسد اوتُ  .2

ولأن املؤسسات يف عامل التجارة يزداد يومًا بعد يوم اعامتدها عىل الأصول غري امللموسة آأو القاةمة عىل املعرفة بدًل من  .1
جياد قدرة تنافس ية لها يف الس جياد الأصول امللموسة آأو املادية من آأجل اإ و. واحلفاظ عىل هذه القدرة، تصبح قدرهتا عىل اإ

دارهتا اسرتاتيجيًا عاماًل حاسامً يف جناح املؤسسة.  هذه الأصول املُسج ةل امللكية ونرشها واإ

 وثيقة املرشوع اليت وافقت علهيا اللجنة  اثنيًا.

(. CDIP/9/INF/4رشوع )الوثيقة عىل وثيقة هذا امل  4144وافقت اللجنة يف دورهتا التاسعة اليت ُعقدت يف مايو  .41
م وثيقُة املرشوع رؤيَة املرشوع واسرتاتيجيته وآأهدافه الهنائية، وصورة مصاكمةل وشامةل للمرشوع.  6وتُقد ِّ

ضافًة اإىل ذكل، ُتتوي وثيقة املرشوع عىل معلومات ووصف تفصييل للمراحل ومجليع الأنشطة املقرتحة للمرشوع.  .44 واإ
م آأيضًا حملًة عامةً  ُج احلالية اليت تت بعها كياانت خمتلفة لنقل التكنولوجيا. وتُقد ِّ  عن ش ىت الهنه

 ملخص آأهداف املرشوع املراد ُتقيقها  اثلثًا.

 فامي ييل آأهداف هذا املرشوع املراد ُتقيقها، وفقًا لوثيقة املرشوع اليت وافقت علهيا اللجنة: .44

قلميية بشأأن نقل  )آأ( ىل  31 التكنولوجيا )انظر الفقرات منتنظمي مخسة اجامتعات تشاورية اإ  آأدانه(؛ 31اإ

عداد ست دراسات ُتليلية ُمراَجعة من قبل نظراء )انظر الفقرتني  )ب(  آأدانه(؛ 42و 31واإ

وصياغة ورقة مفاهمي )الوثيقة احلالية( بشأأن بناء حلول كأساس للمناقشة يف منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع  )ج(
ىل اللجنة للموافقة علهيا )انظر الفقرات من  ىل  92املس توى، وهذه الورقة ُمقدمٌة اإ  آأدانه(؛ 13اإ

ىل  32 قرات منالفوتنظمي منتدى خرباء دويل رفيع املس توى يف شلك مؤمتر دويل )انظر  )د(  آأدانه(. 42اإ

                                                
4
ف"، ورقة معل كامل ساغي، وكيث ماسكوس، وبرانرد هوكامن، "نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية: خيارات الس ياسات الأحادية الطرف واملتعددة الأطرا 

 .4111، يونيو 3334خاصة ببحوث س ياسات البنك ادلويل رمق 
5
 ة مثل النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات واملعارض ادلولية.تشري املؤلفات السابقة اإىل عدد من القنوات غري الرمسي 
6
 CDIP/9/INF/4 ،http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624انظر الوثيقة  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624
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عداد وتوفري مواد ووحدات وآأدوات تدريس وغريها من الوسائل املس متدة من التوصيات املعمتدة يف منتدى  )ه( واإ
 آأدانه(؛ 91اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى )انظر الفقرة 

لكرتوين )انظر الفقرة  )و( نشاء منتدى اإ  آأدانه(؛ 91واإ

دراج آأي نتاجئ تمتخض  )ز( عن الأنشطة السالفة اذلكر يف برامج الويبو، بعد آأن تنظر فهيا اللجنة وتُصدر بشأأهنا واإ
 آأدانه(. 92آأي توصيات ممكنة للجمعية العامة )انظر الفقرة 

قلميية  رابعًا.  الاجامتعات التشاورية الإ

قلميية بشأأن امللكية الفكري .43 طار املرشوع ما مجموعه مخسة اجامتعات تشاورية اإ م يف اإ ة ونقل التكنولوجيا، ابلتشاور نُظ ِّ
عىل الاخصصاصات ومعايري التشكيل اخلاصة ابلجامتعات  7املس بق مع ادلول الأعضاء اليت وافقت يف ادلورة الثامنة للجنة
عداد ادلراسات اخملتلفة. قلميية واخلرباء امللُك فني ابإ  التشاورية الإ

 تنظمي مخسة اجامتعات )آأ(

مت الاجامتعات التشاور .41 قلميية امخلسة يف املناطق التالية:نُظ ِّ  ية الإ

قلميي  )آأ( امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، مدينة  بشأأناملنطقة ال س يوية )"س نغافورة"(: اجامتع تشاوري اإ
 4144،8يوليو  47-42رة، س نغافورة، س نغافو 

قلميي  )ب( لكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، امل  بشأأنواملنطقصني الأفريقية والعربية )"اجلزائر"(: اجامتع تشاوري اإ
 4143،9يناير  31-41ائر، اجلزائر، مدينة اجلز 

سطنبولواملنطقة الانتقالية )" )ج( قلميي اإ سطنبولامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،  بشأأن"(: اجامتع تشاوري اإ ، اإ
 4143،10آأكتوبر  42-41تركيا، 

قلميي  )د( نيف، امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ج  بشأأنواملنطقة املتقدمة )"جنيف"(: اجامتع تشاوري اإ
 4143،11نومفرب  42-42سويرسا، 

قلميي  )ه( امللكية الفكرية ونقل  بشأأنومنطقة آأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب )"مونتريي"(: اجامتع تشاوري اإ
 4143.12ديسمرب  2-2 التكنولوجيا، مونتريي، املكس يك،

 ُتليل الاجامتعات )ب(

م امللحق الأول سلسةًل من الرسوم املعلوماتية بشأأن اإجاميل عدد ممثيل البدلان املُشارِّكة )الشلك  .42 جاميل عدد 4يُقد ِّ (، واإ
جاميل عدد الأفاكر اليت ُطرحت يف لك حدث )الشلك 4املشاركني يف لك حدث )الشلك  (، وعدد الأفاكر يف 3(، واإ

(، وادلمع يف البنية التحتية لالبتاكر 2(، وادلمع يف الإطار املؤسيس )الشلك 1لت مثل تكوين الكفاءات )الشلك جما
                                                

7
 CDIP/8/7 ،http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786انظر الوثيقة  
8
 ails.jsp?meeting_id=28643http://www.wipo.int/meetings/en/det 
9
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263 
10
 wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703http://www. 
11
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242 
12
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
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(، 1(، والتعاون العاملي )الشلك 2(، وادلمع يف آ ليات التقيمي )الشلك 7(، وادلمع يف آ ليات المتويل )الشلك 2)الشلك 
(، وانامتء اخلرباء ادلوليني يف لك حدث 41و 43و 44و 44و 41)الأشاكل  واملنشأأ اجلغرايف للخرباء ادلوليني يف لك حدث

 (.42)الشلك 

 ملخص نتاجئ الاجامتعات )ج(

قلميية، ُطلب من جيع املشاركني من املنطقة تقدمي آ راء وتعقيبات  .42 يف هناية لك اجامتع من الاجامتعات التشاورية الإ
م امللحق الثاين ويل للتكنولوجياتعزيز النقل ادل كيفيةيف شلك "آأفاكر" بشأأن حرة  لك ن ع الصادرة" الأفاكر" تكل قوامئ. ويُقد ِّ
 .ة امخلسةقلمييالإ  اتجامتعمن الا

 املُراَجعة من قبل نظراءالتحليلية ادلراسات   خامسًا.

جراهئا )آأ(  ادلراسات التحليلية امللُك ف ابإ

جراء ما  .47 طار املرشوع ابإ ة ُمراَجعة يف جمالت معل خمتلفة تشمل القضااي يمجموعه ست دراسات ُتليل مت التلكيف يف اإ
" والس ياسات املتعلقة حبقو. امللكية 4" دراسات اقصصادية عن العقبات اليت تعرتض النقل ادلويل للتكنولوجيا؛ "4التالية: "

" 2احلوافز املالةمة للرشاكة التجارية؛ "" و 1" والتعاون بني مؤسسات البحث والتطوير؛ "3الفكرية يف البدلان املتقدمة؛ "
ىل جانب براءات 2وقضااي نقل التكنولوجيا من منظور البدلان النامية؛ " " وبدائل جلهود البحث والتطوير دلمع الابتاكر اإ

 الاخرتاع.

جناز ادلراسات )ب(  خرباء ادلراسات، والاخصصاصات، واإ

م الشلك  .42 عداد ادلراسات وانامتهئم. وترد يف امللحق الوارد يف امللحق الأول املنشأأ  42يُقد ِّ اجلغرايف للخرباء امللُك فني ابإ
الثالث حملة موجزة عن ادلراسات. وقد خضعت هذه ادلراسات للمراجعة من قبل نظراء. وسوف يُوَضع النُص الهنايئه 

وفامي ييل عناوين ادلراسات وآأسامء مؤلفهيا ومواعيد  13لدلراسات وكذكل مراجعات النظراء عىل موقع اللجنة الإلكرتوين.
 الانهتاء مهنا:

عداد الربوفيسور آأ. داموداران، اقصصادايت امللكية الفكرية والنقل ادلويل للتكنولوجياادلراسة )آأ(:  )آأ( ، من اإ
، الربوفيسور النُص الهنايئه اذلي يتضمن تعليقات النظري املراجع 4141يوليو  31بنغالور، الهند )ورد يوم 

يطاليا(؛  فرانشيسكو ليسوين، من جامعة بوكوين ابإ

، الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجياادلراسة )ب(:  )ب(
عداد الس يد سيسول موسونغو، نريويب، كينيا )ورد يوم  من تعليقات النُص الهنايئه اذلي يتض 4141سبمترب  2من اإ

 النظري املراجع، الربوفيسور والرت ابرك، اجلامعة الأمريكية، الولايت املتحدة الأمريكية(؛

فرادية عن التعاون وتبادل املعلومات بني مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان ادلراسة )ج(:  )ج( دراسات اإ
عداد الربوفيسور بومان هيدن، غوتنربغ، املتقدمة والنامية النُص الهنايئه  4141سبمترب  44السويد )ورد يوم ، من اإ

اذلي يتضمن تعليقات النظري املراجع، ادلكتور نيكولوس توم، مركز البحوث املشرتك التابع للمفوضية الأوروبية، 
س بانيا(؛  اإ
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عة عىل مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجياادلراسة )د(:  )د( عداد الس يد فيليبالس ياسات امُلشج ِّ  ، من اإ
ع، ادلكتور  4141سبمترب  2مندس، بريس بان، آأسرتاليا )ورد يوم  النُص الهنايئه اذلي يتضمن تعليقات النظري املُراجِّ

س بانيا(؛  نيكولوس توم، مركز البحوث املشرتك التابع للمفوضية الأوروبية، اإ

عداد الربوفيسور كيث ، مالنقل ادلويل للتكنولوجيا: ُتليٌل من منظور البدلان الناميةادلراسة )ه(:  )ه( ن اإ
ماسكوس، بودلر، كولورادو، الولايت املتحدة الأمريكية، والربوفيسور كامل ساغي، انشفيل، تينييس، الولايت 

ع، الربوفيسور والرت  4141يوليو  34املتحدة الأمريكية )ورد يوم  النُص الهنايئه اذلي يتضمن تعليقات النظري املُراجِّ
 ية، الولايت املتحدة الأمريكية(؛ ابرك، اجلامعة الأمريك 

بدائل لنظام براءات الاخرتاع تُس تخدم دلمع هجود البحث والتطوير، مبا يف ذكل آ ليات ادلفع ادلراسة )و(:  )و(
عداد والسحب، مع الرتكزي بشلك خاص عىل اجلوائز احملفزة عىل الابتاكر ومناذج تطوير املصادر املفصوحة ، من اإ

النُص الهنايئه  4141سبمترب  1وف، واش نطن العامصة، الولايت املتحدة الأمريكية )ورد يوم الس يد جميس اباكرد ل
ع، الربوفيسور دومينيك فورى، املعهد الفدرايل التقين بلوزان ) (، EPFLاذلي يتضمن تعليقات النظري املُراجِّ

 سويرسا(.

 منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى  سادسًا.

ر مبدئيًا  .41 منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى املتوقع تنظميه يف  4142الويبو يف جنيف يف يناير  يف مقر   ن يُعقَدآأ تقر 
طار املرشوع. وسوف يكون منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى   – CDIP/9/INF/4 عىل النحو املُبني  يف الوثيقة –اإ

ىل بدء مناقشات بشأأن  يف كيفية امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اإىل شلك مؤمتر دويل هيدف اإ
طار ولية الويبو، مبا يف ذكل اجملالت اجلديدة واجملالت الأخرى ذات الأمهية اخلاصة للبدلان  املعارف والتكنولوجيا، يف اإ

ىل )الغذاء، والزراعة، وتغري املنا 42و 42و 42و 41النامية، مع مراعاة التوصيات  نتاجئ جةل آأمور مهنا خ(. واستنادًا اإ
قلميية امخلسة بشأأن نقل التكنولوجيا، وادلراسات الس تة املُراَجعة من قبل نظراء، وخربة خرباء  الاجامتعات التشاورية الإ

طارًا لإجراء حوار مفصوح  م املنتدى اإ عامليني يف جمال نقل حقو. امللكية الفكرية يف الأوساط الأاكدميية والصناعة، سوف يُقد ِّ
ني خرباء من لك ِّ من البدلان املتقدمة والنامية عىل دراية واسعة بنقل التكنولوجيا يف القطاعني العام واخلاص، ولإجراء ب

 مناقشات بشأأن ما تت بعه البدلان املتقدمة من س ياسات مصعلقة ابمللكية الفكرية ودامعة لنقل التكنولوجيا.

لهيم ادلعوة حلضور املنتدى وكذكل اخصصاصات هؤلء اخلرباء، تنص وفامي يتعلق ابخصيار اخلرباء اذلين سوف تُوج   .41 ه اإ
 ( عىل ما ييل:21يف هناية الفقرة ) CDIP/9/INF/4الوثيقة 

"ينبغي آأيضًا آأن يس تفيد منتدى اخلرباء الرفيع املس توى من املشاورات مع ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق بأأعضاء 
ملعايري  نصقي آأبرز اخلرباء يف العامل من اخملتصني مبختلف جوانب املوضوع وفقاً املنتدى املذكور، ل بد للويبو من آأن ت 

م املرشوع. وفامي يتعلق ابجامتع اخلرباء، ينبغي دعوة اخلرباء من لك  منصفة توافق علهيا ادلول الأعضاء مبا يضمن تقد 
 الأعضاء." من القطاعني العام واخلاص. وجيب ُتديد اخصصاصات اخلرباء ابلتشاور مع ادلول

وللامتس توجهيات بشأأن وضع آ لية ممكنة للحصول عىل موافقة ادلول الأعضاء عىل مجموعة من املعايري العادةل لخصيار  .44
ىل املنتدى وللتشاور مع ادلول الأعضاء حول اخصصاصات هؤلء اخلرباء، دعت الأمانة منسقي لك  اخلرباء املزمع دعوهتم اإ

قلميية اإىل حضور  .4141آأكتوبر  41اجامتع غري رمسي ُعقد يف جنيف يف  اجملموعات الإ

قلميية عىل الامتس موافقة ادلول الأعضاء عىل املعايري املقرتحة التالية  .44 ويف الاجامتع، اتفق منسقو لك اجملموعات الإ
ىل املعايري اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف ىل املنتدى )استنادا اإ س يا. اخصيار مستشارين  لخصيار اخلرباء املزمع دعوهتم اإ
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طار املرشوع؛ انظر الفقرة  قلميية املعقودة يف اإ من امللحق الأول من  44لأغراض الاجامتعات التشاورية الإ
 (:CDIP/9/INF/4 الوثيقة

جيب آأن تريم معايري اخصيار اخلرباء الاستشاريني اإىل ُتقيق التوازن من حيث متثيلهم اجلغرايف )من البدلان "
بدلان النامية(، وانامتءاهتم )القطاع العام والقطاع اخلاص(، ومركزمه فامي يتعلق بدور امللكية الفكرية يف نقل املتقدمة وال 
 "التكنولوجيا.

كام اتفق لك منسقي اجملموعات الإقلميية يف الاجامتع عىل التشاور مع ادلول الأعضاء حول الاخصصاصات املقرتحة  .43
ىل   منتدى اخلرباء الرفيع املس توى:التالية للخرباء املزمع دعوهتم اإ

بأأهداف املرشوع املراد ُتقيقها. وعند ُتديد الأفاكر لإدراهجا يف قاةمة "ينبغي آأن يكون اخلرباء عىل اطالع 
ابلقرتاحات والتدابري املمكنة لتعزيز نقل التكنولويج، لعرضها عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يك تنظر 

ىل عنارص واقعية يقبلها فهيا، ينبغي  س ناد تكل الأفاكر اإ للخرباء البدء بأأدىن القوامس املشرتكة بني لك وهجات النظر واإ
 امجليع وتعود بفائدة عىل لك طرف كنقطة انطال. لبناء حلول مشرتكة."

 .ثالثة آأايم املس توى طيةلمنتدى اخلرباء الرفيع  عقدس يُ  ،كام اكن مصوخيا آأصالو  وآأخريا .41

ىل منتدى اخلرباء الرفيع  .42 وابلتايل تُلمتس موافقة ادلول الأعضاء عىل املعايري املقرتحة لخصيار اخلرباء املزمع دعوهتم اإ
صصاصات املقرتحة لهؤلء اخلرباء الاخ ادلول الأعضاء حول من  تعقيباتآأعاله. كام تُلمتس  44املس توى، واملبي نة يف الفقرة 

 آأعاله. 43واملبي نة يف الفقرة 

 والوحدات وآأدوات التدريساملواد   .سابعاً 

طار وثيقة املرشوع ية ات باعًا لأ  .42 توصيات صادرة عن منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى، عىل النحو املتوىخ يف اإ
طار الويبو اليت وافقت علهيا اللجنة، سوف تُعد  مواد ووحدات  وآأدوات تدريس وغريها من الوسائل، وسوف تُدَرج يف اإ

 الشامل لتكوين الكفاءات.

 املنتدى الإلكرتوين  اثمنًا.

طار البوابة  .47 طار وثيقة املرشوع اليت وافقت علهيا اللجنة سوف يُدَرج مضن اإ املنتدى الإلكرتوين املتوىخ يف اإ
تكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية، وقد ُآنشت البوابة يف س يا. املرشوع الإلكرتونية اخلاصة ببنية دمع الابتاكر ونقل ال 

 41.14بناء عىل التوصية 

دراج النتاجئ يف برامج الويبو  اتسعًا.  اإ

طار وثيقة املرشوع اليت  كام هو مصوىخ توصيات صادرة عن منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى،ية ات باعًا لأ  .42 يف اإ
سوف تدرج آأي نتاجئ تمتخض عن الأنشطة السالفة اذلكر يف معل املنظمة، بعد آأن تنظر فهيا اللجنة  ،وافقت علهيا اللجنة

 وتصدر بشأأهنا آأي توصيات ممكنة للجمعية العامة.وتعمتدها املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 
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 تقدمي ورقة مفاهمي لُيعل ِّق علهيا اخلرباء ادلوليون  .عارشاً 

مت مسودة لورقة املفاهمي .41 ىل اخلبريين ادلوليني التاليني، وذكل عىل النحو املُبني  يف  4141مارس  47احلالية يوم  قُد ِّ اإ
: الس يد بيدرو روف، كبري املُعاونني، والس يد آأمحد عبد اللطيف، CDIP/6/4 Revاجلدول الزمين للتنفيذ الوارد يف الوثيقة 

ما ICTSD املركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )كبري مديري برانمج الابتاكر والتكنولوجيا وامللكية الفكرية يف (. وقد قد 
قلميية، وعىل ادلراسات  الأفاكرتعقيبات عىل حمتوى الرسوم املعلوماتية، وعىل  الصادرة عن الاجامتعات التشاورية الإ

 عليقات.التحليلية، وعىل عرضهام يف ورقة املفاهمي احلالية. وتش متل ورقة املفاهمي هذه عىل تكل الت 

 تقدمي ورقة املفاهمي اإىل البعثات ادلاةمة يف جنيف  حادي عرش.

ىل البع  .31 مت ورقُة املفاهمي احلالية اإ حاطة غري  يتثات ادلاةمة يف جنيف يف جلس قُد ِّ  يفالويبو  قر  ميف  ُعقدات رمسيتنياإ
للتنفيذ الوارد يف لزمين ، وذكل عىل النحو املُبني  يف اجلدول ا4141آأكتوبر  44و 4141سبمترب  4

وآأدرجت التعليقات اليت آأدلت هبا ادلول الأعضاء خالل اجللس تني املذكورتني يف هذه النسخة  .CDIP/6/4 Rev الوثيقة
 الهنائية لورقة املفاهمي.

اجامتع ملدة يوم واحد مع منظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية وجعيات همنية وخرباء  اثين عرش.
 ُمختارين

ىل منظامت غري حكومية ومنظامت حكومية دولية وجعيات همنية وخرباء ُمختارين يف  متقُد   .34 ورقة املفاهمي احلالية اإ
. وقدم املتحدثون آأمثةل عىل فوائد املشاركة يف نقل التكنولوجيا يف البدلان 4141.15آأكتوبر  42الويبو يف مقر  يف  ُعقداجامتع 
 املعينممثلو القطاع الصناعي واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية عىل آأمهية مرشوع الويبو واتفق  النامية.

ىل  ماكانت نقل التكنولوجيا ومالءمصه من حيث التوقيت، وآأشاروا اإ ماكنه املساعدة عىل ُتقيق اإ خدمة ملصاحل امجليع، آأن ابإ
لأس ئةل املطروحة خالل الاجامتع اس تفسارات حول جوانب املرشوع س امي من حيث فرص السو. املس تقبلية. ومشلت ا ل

ليه امسه: "ي هذا املرشوع )كام  عن طريقنتاجئ جمدية ‘ بناء’ضامن لالإجرائية  بناء احللول"(.  –التحدايت املشرتكة شري اإ
 لية من خالل نقل التكنولوجيا:واقرتح املتحدثون واملشاركون يف الاجامتع الأفاكر التالية الرامية اإىل دمع املبادرات احمل 

 بناء رآأس مال برشي؛ )آأ(

 وتوس يع آأنظمة الابتاكر الوطنية؛ )ب(

 واس تحداث نظام مصوازن للملكية الفكرية. )ج(

 خامتة اثلث عرش.

بناء  –اس تخدم مرشوع جدول آأعامل الويبو للتمنية بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "التحدايت املشرتكة  .34
قامة تعاون دويل بشأأن 42و 42و 42و 41)التوصيات:  احللول" ( هنجًا تَدرهجي ًا ثنايئ التفرع لس تكشاف س بل جديدة لإ

ىل توافق يف ال راء بشأأن مبادرات آأو س ياسات امللكية الفكرية املمكنة لتعزيز نقل  امللكية الفكرية، ولتعزيز التفامه والتوصل اإ
ىل مراح جراء  مخسةل خمتلفة، مهنا تنظمي التكنولوجيا. وانقسم املرشوع اإ قلميية، والتلكيف ابإ  ستاجامتعات تشاورية اإ

لكرتوين. عداد منتدى اإ  دراسات ُتليلية، وعقد منتدى خرباء دويل رفيع املس توى، واإ

                                                
15
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34205. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34205
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ر .33  يف مقر   – اذلي سوف يكون يف شلك مؤمتر دويل –آأن يُعقد منتدى اخلرباء الرفيع املس توى  ، مبدئيًا،ومن املُقر 
قلميية امخلسة بشأأن نقل 4142يناير  41و 41 يويمالويبو يف جنيف  ىل نتاجئ الاجامتعات التشاورية الإ . واستنادًا اإ

التكنولوجيا، وادلراسات الس تة املُراَجعة من قبل نظراء، وخربة خرباء عامليني يف جمال نقل حقو. امللكية الفكرية يف الأوساط 
طارًا لإجراء حوار مفصوح بني خرباء من لك ِّ من البدلان املتقدمة والنامية عىل الأاكدميية والصناعة، سوف يُقد ِّ  م املنتدى اإ

دراية واسعة بنقل التكنولوجيا يف القطاعني العام واخلاص، ولإجراء مناقشات بشأأن ما تت بعه البدلان املتقدمة من س ياسات 
 مصعلقة ابمللكية الفكرية ودامعة لنقل التكنولوجيا.

يج  املُت بع يف مرشوع جدول آأعامل التمنية بشأأن نقل التكنولوجيا يُبرش ِّ ابخلري اإىل حد ما.  والهنج .31 الاس تكشايف والت دره
م فرصًة لإعادة التفكري واخصبار الافرتاضات والنظر يف اجملالت اجلديدة اليت لقت اهامتمًا قلياًل يف آأعامل سابقة.  فهو يُقد ِّ

ليه عىل آأنه مرحةل آأوىل، وآأن هناك مرحةل اثنية حممتةل تشمل واكن هذا املرشوع منذ بدا يته يف ادلورة الرابعة للجنة يُنَظر اإ
 مرشوعًا آأكرث واقعية يتضمن بدلااًن رائدة.

والهدف من املرشوع يف خصام منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى هو دمج آأي نتيجة يف برامج الويبو بعد آأن تنظر  .32
 ر بشأأهنا آأي توصيات ممكنة للجمعية العامة.فهيا اللجنة وتصد

 ابللغة الإنلكزيية[ تيل ذكل امللحقات]
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Figure 1. Participating Country Representatives to Regional Consultation Meetings. 
 
 

 
 

 
Figure 2. Number of Participants to Regional Consultation Meetings. 
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Figure 3. Total Number of Thoughts at Regional Consultation Meetings.  
 
 
 
 
 

 
 
Figure 4. Number of Thoughts in Capacity Building at Regional Consultation Meetings. 
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Figure 5. Number of Thoughts for Support in Institutional Framework at Regional Consultation 
Meetings.  
 
 

 

 
Figure 6. Number of Thoughts for Support in Innovation Infrastructure at Regional Consultation 
Meetings. 
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Figure 7. Number of Thoughts for Support in Funding Mechanisms at Regional Consultation 
Meetings. 
 

 

 

Figure 8. Number of Thoughts for Support in Evaluation Mechanisms at Regional Consultation 
Meetings. 
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Figure 9. Number of Thoughts for Global Collaboration Incentives at Regional Consultation 
Meetings. 
 
 

 
 
Figure 10. Geographical Origin for International Experts at the Regional Consultation Meeting 
in Singapore.  
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Figure 11. Geographical Origin for International Experts at the Regional Consultation Meeting 
in Algiers. 
 

 
 
Figure 12. Geographical Origin for International Experts at the Regional Consultation Meeting 
in Istanbul. 
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Figure 13. Geographical Origin for International Experts at the Regional Consultation Meeting 
in Geneva.  
 

 
 
Figure 14. Geographical Origin for International Experts at the Regional Consultation Meeting 
in Monterrey. 
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Figure 15. Affiliation for International Experts at the 5 Regional Consultation Meetings.  
 
 

 
 
Figure 16. Affiliation of Experts for 6 Technology Transfer Studies. 
 
 

[Appendix II follows] 
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APPENDIX II 

(A)    THE FIRST REGIONAL CONSULTATION 

1. The first Regional Consultation Meeting on Intellectual Property and Technology Transfer 
which took place in Singapore, Singapore, July 16-17, 2012, achieved some important 
milestones for the project.  It obtained important information about the current status of 
technology transfer in this rapidly emerging Asian region and shared valuable experts’ opinions.  
The outcome of this Regional Consultation helped shape the next regional consultation in the 
African and Arab regions. 33 representatives attended from the following 19 Asian countries (2 
from each country except Maldives, which was represented by only one representative):  
Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Fiji, Indonesia, Lao People’s Democratic 
Republic, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Republic of 
Korea, Singapore, Sri Lanka, Thailand and Vietnam. 

2. Some of the main actionable thoughts from this first Regional Consultation in the Asian 
region, which focused mainly on capacity building, included the following: 

 provide IP awareness building and especially on economic benefits of IP; 

 encourage governments for national innovation and in updating IP protection laws; 

 provide more training on IP and technology evaluation through patent information 
search, as well as, more assistance in capacity building on technology transfer and 
innovation; 

 assist in the establishment of national technology transfer mechanisms; 

 assist in developing a national IP policy and innovation infrastructure, technology 
transfer infrastructure in universities and R&D institutions, and innovation-based human 
resources development; 

 assist in the creation of collective technology transfer offices and in the creation of 
links between developing countries and centers of excellence in developed countries; 

 provide institutions with capacity building including in R&D planning, technology 
evaluation, industrial design, patents, valuation, and patent information search, 
encouragement of know-how and trade secret; 

 assist governments to provide concrete encouragement and incentive programs to 
commercialize IP; 

 create regional IP open forums for the exploitation of IP valuation models in different 
industry sectors; 

 foster university-industry collaboration, through government partial financing (50%) 
of research projects when industry collaborates with universities and IP donation/low 
royalty licensing of IP in developed countries to developing countries; and 

 encourage increased membership to the PCT system. 
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(B)    THE SECOND REGIONAL CONSULTATION 

3. The second Regional Consultation Meeting on Intellectual Property and Technology 
Transfer, Algiers, Algeria, January 29-30, 2013, built on the achievements of the first regional 
consultation and discussed a list of thoughts for the African and Arab regions, which focused on 
capacity building, innovation infrastructure, institutional infrastructure, university-industry 
collaboration, funding, regional and South-South cooperation, recognition for young inventors, 
and the markets.  23 representatives attended from the following 23 African and Arab countries 
(1 representative from each country):  Algeria, South Africa, Saudi Arabia, Djibouti, Egypt, 
Ethiopia, Gabon, Ghana, Jordan, Kenya, Lebanon, Mali, Mauritania, Morocco, Namibia, Nigeria, 
Palestine, Sudan, Syria, Tanzania, Tunisia, Zambia and Zimbabwe. 

4. Some of the main actionable thoughts from this second Regional Consultation in the 
African and Arab region included the following: 

 provide additional capacity building for the development of human resources and 
skills in innovation commercialization with tailored workshops (particularly in the areas of 
patent search, examination, IP and entrepreneurship, and IP awareness), Academy 
trainings, training of trainers programs, as well as to participate in the elaboration of IP 
curricula at school, undergraduate and graduate-level programs (while taking into account 
the local language requirements and promoting a mixture of North-South participation);  

 organize regional workshops to share best practices for the development of efficient 
innovation infrastructures and the promotion of regional-based networking of TISCs; 

 assist universities and R&D institutions in elaborating their institutional 
infrastructures and help them to adopt intellectual property policies that encourage, 
through a system of recognition, the filing of patents and other intellectual property rights, 
as well as to launch a regional training center for the commercialization of intellectual 
property and the transfer of technology;  

 design and develop workshops for improving the communication between 
universities and enterprises, including adopting the cluster models that have gained 
widespread success in some countries, as well as to develop regional competitions and 
awards for best collaborations among universities, enterprises and individual inventors; 

 develop mechanisms for providing funding to innovation projects, through the 
potential creation of a Global Fund or an Angel Investor Program for intellectual property 
commercialization and technology transfer, which could be used by SMEs as well as 
individuals;   

 promote regional and South-South cooperation for the promotion of intellectual 
property commercialization and technology transfer; 

 design programs for the encouragement of publications and recognition to young 
inventors; and 

 provide a better understanding of the market for technology, such as identifying 
needs in particular technology areas and conducting patent landscapes in emerging areas 
of technology; 

 call for the launch of a “United Nations Decade for Innovation and Youth 
Employment” from 2014-2023, similar to other international decades such as the United 
Nations Decade for the Eradication of Poverty. 
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(C)    THE THIRD REGIONAL CONSULTATION  

5. The Third WIPO Regional Consultation Meeting on Intellectual Property and Technology 
Transfer, Istanbul, Turkey, October 24-25, 2013.  22 representatives attended from the following 
22 countries in transition: Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Georgia, Greece, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Latvia, Republic of Macedonia, 
Malta, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Republic of Tajikistan, Turkey, Ukraine and 
Republic of Uzbekistan.  

6. Some of the main actionable thoughts from this third Regional Consultation in the 
Transition region included the following: 

In the area of institutional framework: 

 provide IP Offices with guidelines on data mining and the visualization of statistical 
intellectual property data and evidence; 

 assist Member States in the development, monitoring and evaluation of national 
intellectual property, innovation and technology transfer strategies;  and 

 revitalize the WIPO University Initiative. 

In the area of Innovation infrastructure: 

 assist in the setup of benchmarking platforms for best practices in technology 
transfer; 

 develop a Guide on success stories for successful business environments to 
promote technology transfer; 

 develop a platform for enhancing the regional collaboration and the sharing of 
experiences of TTOs;  and 

 identify the role and lessons learned from national innovation funds. 

In the area of capacity building and the development of human resources with innovation 
commercialization skills: 

 develop and fund a Mentors Program to connect leaders in a particular field to TTOs 
around the world;  and 

 design and develop a practical Workshop and Guide for the licensing of trade 
secrets. 

In the area of private funding facilitation and evaluation mechanisms: 

 commission a Survey of available Venture Capitalists, angel investors and 
philanthropist donors, for funding technology transfer;  and 

 provide a matchmaking platform. 

In the area of repatriation incentives and global collaboration: 

 commission a Study on the incentives for the repatriation of international 
professionals;  and 

 promote the exchange of expertise in the area of TTOs. 
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(D)   THE FOURTH REGIONAL CONSULTATION 

7. The Fourth WIPO Regional Consultation Meeting on Intellectual Property and Technology 
Transfer, Geneva, Switzerland, November 25-26, 2013.  16 representatives attended from the 
following 8 Permanent Missions: Ireland, Austria, Holy See, Italy, Portugal, Spain, Switzerland, 
and the United States of America.    

8. Some of the main actionable thoughts from this fourth Regional Consultation in the 
Developed Country region included the following: 

The first area of work concerned the people exchange: 

 create a program for people exchange to share experience and knowledge for long-
term sustainability; 

 analyze existing programs such as those of the Licensing Executives Society 
International (LESI) and the Association of University Technology Managers (AUTM) for 
the networking of technology transfer officials; 

 scope out what an effective Technology Transfer Office looks like; 

 create a subgroup of technology transfer officials from developed countries; 

 enable a network of technology centers around the world; 

 create a database of technology transfer opportunities; 

 increase awareness for the potential of technology transfer; 

 identify effective technology transfer activities and apply lessons from those to future 
WIPO programs; 

 advertise effective technology transfer activities through the media so they become 
models to follow; 

 map of incentives for technology transfer and landscape certain initiatives such as 
the EU twinning practices between different institutions for the exchange of know-how; 

 expand on the EU twinning scheme and apply it between developed and developing 
countries;  and 

 benchmark experiences and best practice relevant to the transfer of technology to 
inform the future and ensure that experience permeates everything; 

Regarding the enabling infrastructure: 

 build networks of innovation infrastructures and encourage the twinning of 
technology transfer agents;  and 

 create a Global Observatory providing technical assistance in technology transfer to 
ensure a regional strategy rather than a piecemeal approach; 

Finally, with reference to the innovation policy: 

 evaluate the impact of investment in technology transfer on economic and social 
development; 

 commission a Study on incentives for technology transfer;  and 
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 commission a landscaping Report on successful technology transfer between 
developed and developing countries. 

(E)    THE FIFTH REGIONAL CONSULTATION 

9. The Fifth WIPO Regional Consultation Meeting on Intellectual Property and Technology 
Transfer, Monterrey, Mexico, December 5-6, 2013.  25 representatives attended from the 
following 21 Latin American and Caribbean countries: Argentina, Bahamas, Barbados, Brazil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, 
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the 
Grenadines, Uruguay, and Trinidad and Tobago.   

10. Some of the main actionable thoughts from this fifth Regional Consultation in the Latin 
American and Caribbean region included the following: 

In the area of capacity-building and the development of human resources with innovation 
commercialization skills: 

 develop a workshop for the training of TTO staff and the exchange of experiences 
between TTOs at a regional level;  

 conduct workshops on IP awareness for SMEs in the LAC region; 

 incorporate IP awareness and initiatives for schoolchildren/teachers and IP curricula 
at all education levels;  

 design and develop a workshop on the licensing of trade secrets and knowhow;  

 enable the dissemination of existing capacity-building tools through one-stop shops;  
and 

 provide patent examiners with access to proprietary databases. 

Concerning institutional framework: 

 promote among the Member States of the PCT system its better use in the LAC 
region;  and  

 support the development of university and research institute’s appropriate IP 
policies. 

As to innovation infrastructure: 

 assist in the development of innovation networks;  and 

 share best practices and business models from innovation infrastructures in the LAC 
region. 

Regarding the regulatory framework: 

 assist in the development of guidelines and rules for institutions to promote 
technology transfer; 

 establish a forum to debate on trade and innovation and use the expertise of the 
WTO; 

 explore multilateral frameworks to improve access to technology that meets public 
needs including the promotion of WIPO platforms such as WIPO Re: Search and WIPO 
Green;  and 
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 promote the use of flexibilities of the TRIPs Agreement in order to increase access 
to technology. 

On the subject of funding mechanisms: 

 commission a Study on the impact of funding mechanisms and best practices for 
innovation and technology transfer; 

 assist in the design of cost-effective projects on technology transfer;  and 

 commission a Study on the impact of funding mechanisms such as proof-of-concept 
centers which provide seed funding and the tailoring of this model to countries in the LAC 
region; 

As regards to the evaluation mechanisms: 

 assist in the development of national score cards with respect to the performance in 
IP management and technology transfer; 

 evaluate the extension of the Global Innovation Index parameters to include the 
patent applications in offices such as USPTO and EPO and look at the impact of 
specifying the multiple citizenships for inventors;  and 

 improve awareness of the use of the WIPO databases and on the feedback from the 
users; 

Finally, in the area of global collaboration: 

 develop and strengthen networks of TISCs at the regional level; 

 examine mechanisms for the repatriation of international talents and exchange 
experiences in this area; 

 design and launch a Web Forum to exchange experiences and best practices in 
international technology transfer;  and 

 develop a global compendium of incentives for international technology transfer. 

 

[Appendix III follows]  
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APPENDIX III 

(A)    THE FIRST STUDY 

 
1. The first of the six peer-reviewed analytical studies to be carried out under the project was 
to be (see document CDIP/9/INF/4, Annex, page 12):  “(a)  a series of economic studies on IP 
and international technology transfer.  These studies would focus on areas that have received 
less attention in the available economic literature and on identifying possible obstacles and 
suggesting possible ways in which technology transfer could be enhanced.  These studies 
should not be redundant with existing internal (in other WIPO committees such as the Standing 
Committee on the Law of Patents) or external (from other organizations) studies on technology 
transfer”. 

2. This first study entitled “Economics of IP and International Technology Transfer” was 
conducted by Prof. A. Damodaran, Indian Institute of Management, Bangalore, India.  The study 
focuses on key compartments of international macroeconomic policy.  It was peer-reviewed by 
Prof. Francesco Lissoni, Bocconi University, Italy. 

(B)    THE SECOND STUDY 

3. The second of the six peer-reviewed analytical studies to be carried out under the project 
was to be (see document CDIP/9/INF/4, Annex, page 12):  “(b):  a study that will provide 
information on existing intellectual property right (IPR) related policies and initiatives found in 
the public and private sector of developed countries to promote technology transfer and R&D 
capacity in developing countries, including international IP standards pertaining to technology 
transfer, such as the use of flexibilities in international IP agreements.  This new study should 
avoid duplication of work and constitute an addition to work already undertaken in WIPO”. 

4. This second study, entitled “Intellectual Property-Related Policies and Initiatives in 
Developed Countries to Promote Technology Transfer”, was conducted by Mr. Sisule Musungu, 
Partner, Sisule Munyi Kilonzo & Associates, Nairobi, Kenya.  This study analyses and reviews 
the potential and performance of identified policies and initiatives in developed countries to 
determine which are most favorable to promoting technology transfer.  It was peer-reviewed by 
Prof. Walter Park, American University, USA. 

(C)    THE THIRD STUDY 

5. The third of the six peer-reviewed analytical studies to be carried out under the project 
was to be (see document CDIP/9/INF/4, Annex, page 12):  “(c):  a series of case studies of 
cooperation and exchange between R&D institutions in developed countries and R&D 
institutions in developing countries as well as a database of links to national institutions that 
already offer technology transfer opportunities or may offer such possibilities”. 

6. This third study, entitled “Case Studies on Cooperation and Exchange between R&D 
Institutions in Developed and Developing Countries”, was conducted by Mr. Bowman Heiden, 
Professor, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.  This work generates eight case 
studies gathering different insights on international cooperation from the viewpoint of the 
different investigators on the nature of technology transfer in the different developing country 
contexts.  It was peer-reviewed by Dr. Nikolaus Thumm, European Commission Joint Research 
Centre, Spain. 

(D)    THE FOURTH STUDY 

7. The fourth of the six peer-reviewed analytical studies to be carried out under the project 
was to be (see document CDIP/9/INF/4, Annex, page 12):  “(d):  a study on Favorable Incentive 
Policies for businesses to become partners in technology transfer processes at the national and 
international level”. 
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8. This fourth study, entitled “Policies Fostering the Participation of Businesses in 
Technology Transfer”, was conducted by Mr. Philip Mendes, Principal, Opteon, Inc., Brisbane, 
Australia.  The study focuses on the many factors influencing the underutilization of technology 
transfer processes.  It was peer-reviewed by Dr. Nikolaus Thumm, European Commission Joint 
Research Centre, Spain. 

(E)    THE FIFTH STUDY 

9. The fifth of the six peer-reviewed analytical studies to be carried out under the project was 
to be (see document CDIP/9/INF/4, Annex, page 12):  “(e):  an analysis of transfer of 
technologies issues relating to existing and emerging issues of concern to DCs and LDCs in 
order to identify their needs in certain specific regions or sub-regions”. 

10. This fifth study, entitled “International Technology Transfer:  An Analysis from the 
Perspective of Developing Countries”, was conducted by Mr. Keith Maskus, Professor, 
University of Colorado, Boulder, Colorado, USA and Mr. Kamal Saggi, Professor, Vanderbilt 
University, Nashville, Tennessee, USA.  The study focuses on international technology transfer, 
with a particular emphasis on the concerns of developing countries in gaining greater access to 
global technology.  It was peer-reviewed by Prof. Walter Park, American University, USA. 

(F)    THE SIXTH STUDY 

11. The sixth of the six peer-reviewed analytical studies to be carried out under the project 
was to be (see document CDIP/9/INF/4, Annex, page 12):  “(f):  a series of studies looking at 
alternatives for R&D efforts and support to innovation aside from the currently existing patent 
system”. 

12. This sixth study, entitled “Alternatives to the Patent System that are Used to Support R&D 
Efforts, including both Push and Pull Mechanisms, with a Special Focus on Innovation 
Inducement Prizes and Open Source Development Models”, was conducted by Mr. James 
Packard Love, Director, KEI, Washington, DC, USA.  The study focuses on several alternatives 
to the patent system including direct government funding of research, tax policy, mandates to 
fund research-based upon a percentage of product sales, and innovation inducement prizes.  It 
was peer-reviewed by Prof. Dominique Foray, EPFL, Switzerland. 

 

 [هناية املرفق والوثيقة]


