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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

 لتشجيعاملتعلقة بامللكية الفكرية يف البلدان املتقدمة واملبادرات  السياسات بشأنملخص الدراسة 
 التكنولوجيا نقل

مانة بطلب  من الأ

املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان واملبادرات الس ياسات  بشأأن( ملخص ادلراسة 0هذه الوثيقة عىل ) احيتوي مرفق .0
طار اليت جرت  ،ادلراسة عدأأ  .املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجيا : ورشو  بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجياامل يف اإ

سيسول موين ، رشكة  ، الس يد سيسول موسونغو، رشيك(.CDIP/6/4 Rev)بناء احللول"و ايت املشرتكة  "التحد
والرت ابرك، اجلامعة  ادلكتور رقام به أ نفة اذلكررقران لدلراسة للأ ( اس تعراض 4، نريويب، كينيا و) للمحاماة ونزو ورشاكهليك 

 الأمريكية.، الولايت املتحدة واش نطن العامصةالأمريكية، 

ن اللجنة .4 منية وامللكية الفكرية   اإ املعنية والت
ىل الإحاطة ع لام ابملعلومات الواردة يف مدعوة اإ

 .هذه الوثيقة مرفقي

 [ن]ييل ذكل املرفقا

 

 

 

 .ملحوظة: متثل ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة أ راء املؤلف وليست ابلرضورة أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو
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الأولفق ر امل  

  املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجياواملبادرات الس ياسات 

 ملخص معيل

والوارقع أأن الرتكزي فرتة طويةل. ل ةوليادل للمنارقشاتمادة  العالرقة بني حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا شلكت .0
صياغة التفاق بني الأمم املتحدة واملنظمة العاملية حلقوق  عىلاكن هل تأأثري مبارش  حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل

  ذكلمن  1مبوجب املادة و . 0791)الويبو( عندما أأصبحت الويبو واكةل متخصصة للأمم املتحدة يف عام  امللكية الفكرية
فالتفاق،  العالرقة بني امللكية الفكرية  كام شغلت .نقل التكنولوجيا تيسري ولياهتامسؤ  تتضمنلويبو كواكةل متخصصة اب اعرتر

 اليت 41التوصية لس امي ، جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية )جدول أأعامل التمنية( توصياتيف ا ابرز ماكانونقل التكنولوجيا 
الرضورية لتشجيع نقل مللكية الفكرية اب املرتبطةاس تكشاف الس ياسات واملبادرات ختول الويبو، من بني أأمور أأخرى، 

 .التكنولوجيا ونورشها

 عن الراهنة املنشورات ، فضال عن تارخيوال  ،التمنية أأعاملدول من توصيات ج 41التوصية  عتباريف الا ومع الأخذ .4
ىل تقدمي معلومات عن الس ياسات واملبادرات تسعى هذه ادلراسة موضو  امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،   املرتبطة القامئةاإ

البحث والتطوير يف البدلان رقدرات و نقل التكنولوجيا  لتشجيعحبقوق امللكية يف القطاعني العام واخلاص يف البدلان املتقدمة 
 أأعاملدول جمورشو  " . ُأعدت ادلراسة يف س ياقذات الصةلاملرونة أأوجه و النامية، مبا يف ذكل معايري امللكية الفكرية ادلولية 

ليه فامي ييل ابمس "لولاحل بناءو  التحدايت املشرتكة ونقل التكنولوجيا:بشأأن امللكية الفكرية  التمنية مورشو  نقل " )يرشار اإ
نقل مورشو   وثيقةلويبو يف هذا اجملال، مبا يف ذكل ل السابقعمل الأأخذ يف الاعتبار تأأو / عىل وادلراسة  بينت  .("التكنولوجيا
طار امل  اليت ُأجنزت عاملالأ وغريها من  (CDIP/9/INF/4 الوثيقة) التكنولوجيا  جلدول الأعامل. الأخرى شاريعيف اإ

 :ادلراسةحماور  .3

  مثل  الرليس يةوالعبارات ملصطلحات من ا لتعاريف، وبوجه خاص املقصوداملتعلقة ابسالل ادلراسة امل تتناول
 ،"نقل التكنولوجيا" والس ياسات واملبادرات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية

  اليت يف البدلان املتقدمة  املتعلقة حبقوق امللكية الفكريةالقامئة الس ياسات واملبادرات  تقدم نظرة عامة عىلو
الأغذية  ذكل رقطا  الصحة ورقطا ، ويشمل يف البدلان النامية نقل التكنولوجيا يف رقطاعات التمنية الرليس ية تشجع

 ،والزراعة ورقطاعات البيئة والطارقة

  ماكنيت و  حتللو نقل  لتشجيع أأكرث مالءمةأأهيا  ، لتحديد احملددةوأأداء الس ياسات واملبادرات  اتس تعرض اإ
 ،التكنولوجيا

  نقل التكنولوجيا لتعزيزيف جمال امللكية الفكرية  به أأن تقومدلول املتقدمة لميكن  توصيات بشأأن ماتقدم و، 
 .يف الويبو حول هذا املوضو  املقبلعمل ال بشأأنو 

 ية كيف ال عىل املوضو ،  عنالعديد من ادلراسات والكتاابت السابقة  خبالف، ا تركزأأهن لوحظ ،رقراءة ادلراسةودلى  .2
ىل البدلان النامية  يفحقوق امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة س ياسات و بيئات هبا  أأو تغريتؤثر  اليت نقل التكنولوجيا اإ

ىل نتاجئ ادلراسة  تشريو  .الأرقل منواالبدلان و  يف البدلان  اليت رقد تكتيس أأمهيةالعامة  ةعدد من جمالت الس ياسوجود اإ
  .نقل التكنولوجيالتشجيع يف اجلهود املبذوةل  تناولهااملتقدمة ميكن 

ىل  .1 ادلراسات اليت تركز عىل  ندرة اليت تأأخذ يف اعتبارها الأوليةعدد من التوصيات  رقردم ،نتاجئ ادلراسةواستنادا اإ
ىل البدلان النامية لتعزيزس ياسات امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة   :التوصيات يههذه   .نقل التكنولوجيا اإ
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 :املتقدمةلإفصا  يف البدلان اب املتعلقةحقوق امللكية الفكرية رقوانني  /س ياسات :0 توصيةال 

ماكنية تيسري و عن الاخرتاعات  الإفصا لتشجيع  من اجلهد امزيد تبذلينبغي للبدلان املتقدمة أأن  .6 البدلان النامية  نفاذاإ
 سلوبالأ طريقة أأو العن  فصا لإ ا وأأيضا، عن الاخرتاعات الإفصا  بدرجة أأكرباشرتاط  ذكل مبا يف رباءات، الىل بياانت اإ 

اليت ل  ادلول نرتنت ولإ عىل ا متاحة مس تودعات دلهيا ل يوجدادلول املتقدمة اليت  عىل جيب كام. الأمثل لتنفيذ الاخرتا 
عىل ش بكة الإنرتنت ومن  ارباءات اخلاصة هبالبياانت لإاتحة التدابري الالزمة  أأن تتخذتسهم يف رقواعد بياانت الرباءات ادلولية 

 .PATENTSCOPE الرباءاتركن خالل رقواعد البياانت العاملية مثل 

 :العابرة املعدة للتصدير والسلع لسلعاب املتعلقةرقوانني حقوق امللكية الفكرية /س ياسات :4التوصية 

لاليت البدلان املتقدمة  عىل جيب .9 النظر  أأن تعيدأأو السلع العابرة / املعدة للتصدير و ابلسلع املرتبطةالرباءة حقوق  ترفع ِّ
ىل انقل التكنولوجيا  ضوء احتياجاتين يف القانو هاهنج /يف س ياس هتا  .منوارقل الأ البدلان و لبدلان النامية اإ

جباريةتراخيص  مبوجباملنتجة  السلعبتصدير  املتعلقةرقوانني حقوق امللكية الفكرية /س ياسات  :3التوصية   :اإ

املنتجة  السلعهنج أأكرث نشاطا فامي يتعلق بتصدير تويخ س ياسات و ال يف توضيح  أأن تنظرلبدلان املتقدمة ل ينبغي  .8
 .نقل التكنولوجيا لتعزيزالرتاخيص الإجبارية  مبوجب

 :لرتخيص واملنافسةاب املتعلقةحقوق امللكية الفكرية  رقوانني/س ياسات  :2 التوصية

 قأأن ترطب ،املتقدمةيف البدلان  نورشهاو يف تطوير التكنولوجيات  ةكبري  بصورةيسهم عام يوجد رقطا   عندما ،ينبغي .7
 .ابلخرتاعات اليت تدمعها احلكومة املتعلقةنقل التكنولوجيا  تيسريل قوق امللكية الفكرية حب تتعلقحمددة س ياسات 

  : العمل املقبل1 التوصية

جراء حبوث ذكل  يف مبا ،زيد من العملاملبذل  ينبغي .01  هبااليت تؤثر كيفية ال فهم  لتعزيزرعاية الويبو حتت   جتريبيةاإ
ذا اكن ميكن ل و  ،نقل التكنولوجياعىل  لبدلان املتقدمةايف  حقوق امللكية الفكرية س ياسات حقوق  اليت تطرأأ عىللتغيريات ما اإ

ىل البدلان النامية  أأن تعززامللكية الفكرية يف هذه البدلان  ىل و  .رقل منواالأ البدلان و نقل التكنولوجيا اإ ضافة اإ املسالل اإ
 س ياساتال جمالت أأخرى، مثل ال اثر املرتتبة عىل  يفالنظر  ميكن أأيضا، ذه ادلراسةهبالقانونية املشموةل و  يةالس ياس  

 .ابلأرسار التجارية املتعلقة واملامرسات والقوانني

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان واملبادرات الس ياسات "موسونغو، سيسول  (: الس يدء)اب راسةادلاس تعراض 
 "تشجيع نقل التكنولوجيال املتقدمة 

 والرت ابرك، اجلامعة الأمريكية، واش نطن العامصة، الولايت املتحدة الأمريكية.خبري الاس تعراض: الربوفسور 

 .البدلان املتقدمةلفكرية من منظور لعالرقة بني نقل التكنولوجيا وحقوق امللكية ال جتديدية وهجة نظرقدم ادلكتور موسونغو ي
أأنوا  الس ياسات واملبادرات اليت عىل والبحث الأاكدميي  ةلس ياساب املتعلقةنارقشات امل يف  ،حىت ال ن انصب الاهامتم،ورقد 

جدير و  التحول يف املنظور مفيد ، ول شك أأن هذامن اخلارج التكنولوجياتالارقتصادات النامية جلذب  تضطلع هباميكن أأن 
طار الزتامه مب، مس تقةل بصورة، (التمنية مركز)مركز التمنية العاملية  رقام كام. لتأأييداب بتتبع  ، 4113منذ عام  ؤرش التمنيةيف اإ

مع  مؤخرا شاركتر  . ورقدالتطور التكنولويج فهيا، مبا يف العامل النايم الأوضا عىل س ياسات يف العامل املتقدم اليت تؤثر ال مسار 
عداديف  التمنية مركزفريق من  قوق امللكية املتعلقة حبس ياسات العامل املتقدم ل هبا ميكن  بشأأن الكيفية اليتوررقة منارقشة  اإ

ىل اجلنوب تأأو تعوق نورش التكنولوجيا تيرسالبحث والتطوير أأن و الفكرية  س وررقتنا وهكذا، تمكل  .1من الشامل اإ مات اهاإ
مسؤولية  يلادلوعىل الصعيد نقل التكنولوجيا  تشجيع ادلراس تني أأن جيب أأن تؤكد الكو  يف هذا اجملال، ادلكتور موسونغو 

  .مشرتكة بني الارقتصادات املتقدمة والنامية

ىل و  حقوق يف جمال   البدلان املتقدمةس ياسات  اليت تنطوي عىلالرليس ية التالية  اجملالتيلفت ادلكتور موسونغو الانتباه اإ
فكرية تؤثر عىل اللكية امل قوق حلمناس بة س ياسات  ؛رباءاتالمن خالل  هوحتسين ارفاملععن  الإفصا زايدة  :امللكية الفكرية

 الأساس يةالرتخيص الإجباري لأغراض تصدير التكنولوجيات  ؛العابرة املوهجة للبدلان النامية والسلع الصادرات من السلع 
أأن هذه  ومع. ةالعام املزيانيةلتشجيع تسويق الاخرتاعات املموةل من  الأمرييك (دولأ ند  ابي)رقانون أأحاكم للبدلان النامية؛ 

ىل البدلان النامية، عىل  من خاللهاس ياسات البدلان املتقدمة تؤثر  اليت اجملالتلك ليست  هنا نقل التكنولوجيا اإ  تضمفاإ
ىل  بعض هذه التوصيات حتتاجرقد و . فهيا لنظرمن أأجل ا الرليس يةالعنارص   تشريعىل سبيل املثال،  .حتديداتفاصيل أأكرث اإ
ىل ادلراسة  عادة ) معايرةاإ اليت ينبغي التدابري ما يه العابرة، الصادرات والسلع  مرور لتسهيلية دوداحلتدابري ال  (معايرةأأو اإ

أأن نتعامل مع املنتجات الرمقية  جيبذكل، كيف  الأكرث من؟ احلجز يف امجلارك( أأممعلية التفتيش ) التحديدعىل وجه  هاتعديل 
 مبدأأ ينطبق  )أأين السلع اململوكةمقابل  املرخصةالإنرتنت، حيث احلركة املادية للسلع غري رضورية؟ أأو السلع عرب والتجارة 

نظمةالعابرة اليت رقد ل متتثل  السلعكيف جيب أأن نتعامل مع و ؟ (ولالأ  بيعال   احمللية أأو الإرقلميية؟ للأ

ضافية،مكو  عىل سبيل )يف اجملالت الرليس ية املذكورة أأعاله  ادلوةل ادلراسة ثروة من املعلومات حول س ياسات تقدم زية اإ
جبارايا  ة ترخيصااملرخص السلعتصدير و  ،عن الرباءات الإفصا يف جمال املثال،  قدم ادلكتور يو  .(الرتخيص الطوعيو ، اإ

 الس ياسة بشأأن داولتيف توجيه املساعد ي ينبغي أأن  ماهذه الس ياسات، ل  للك بدل عىل حدة تفصيليةموسونغو جداول 
ىل ادلراسة  تشريو   .أأفضلعىل حنو  العامة ىل كام تشري  ،نقل التكنولوجيال  "الفنية ادلراية" مدى أأمهية نقلاإ أأن نقل اإ

 يةالتجار املعامالت رسية رقوانني تكتيس يف هذا الصدد، . وفالدةال حمدودعىل الأرحج،  ،كونيس  رباءة ب احملميةالتكنولوجيا 
ة يف اتفارقات نقل يالتجار  املعامالت رسيةأأحاكم  م أأنأأ الفنية معليات نقل ادلراية  تيسري يف هذه القوانني تساعد هلف  ، أأمهية

 رقفمواابلتفصيل،  ،نظمة التعاون والتمنية يف امليدان الارقتصاديم أأجرهتا  حديثةدراسة  تعرض أأيضا ؟يةالتكنولوجيا تقييد
  2.هذه تنادراس مكل ينبغي أأن تر اليت  ادلراسة ويه، التجاريةاملعامالت رسية  جتاه بدلالس ياسة العامة للك 

                                                
1

اإىل ادلول  رفاسامهة أأورواب يف نقل التكنولوجيا واملعمل (، أأورواب ما بعد املعونة: تقيمي 4102لزيا رينودلز، وأأوين ابردر ) وكريلوفا، بيرتا  ، ووالرت ابركانظر  
 .ولندن، اململكة املتحدة العامصة.النامية، مركز التمنية العاملية، واش نطن 

2
ج"، (2014) ليبولت شولزت ودوغالس ماركبقمل:   منظمة التعاون والتمنية  " ،معلومات أأساس يةوررقة  :(الأرسار التجارية)علومات غري املفصح عهنا محلاية امل هنر

 .نظمة التعاون والتمنية يف امليدان الارقتصاديمنشورات م ،  064رمق  ،ةيس ياسة التجار ال بشأأن وررقات  ،يف امليدان الارقتصادي
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تمت ىل ابلتأأكيد  هناك  ناإ  وغين عن القول  .العمل التجرييبالعمل، ل س امي  واصةلملبعض التوصيات ب هذه ادلراسة  ختر حاجة اإ
عادة التفكري يف الافرتاضات واختبار " جياد  وكذكل ، "هااإ تقيمي الس ياسات واس تخالص معايري لقياس جنا  أأفضل ل س بل اإ

 .الس ياسة

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

 


