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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 اخلامسة عشرةالدورة 
 2025أأبريل  22اإىل  20جنيف، من 

 
 

 نقل التكنولوجيا على الصعيد الدويل بشأنمنتدى خرباء الويبو  عن تقرير

عدادمن  مانة اإ  الأ

، اذلي عقد نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل بشأأنمنتدى خرباء الويبو هذه الوثيقة عىل تقرير عن  مرفقحيتوي  .2
ىل  21يف جنيف يف الفرتة من  ة ونقل ، كجزء من مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكري2025فرباير  21اإ

 (.CDIP/6/4 Rev1الوثيقة ) التحدايت املشرتكة وبناء احللولالتكنولوجيا: 

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .2
 مدعوة للنظر يف حمتوى هذه الوثيقة واملوافقة عليه.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 أأساس يةعلومات م
، اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية التحدايت املشرتكة وبناء احللولمرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  يريم .2

ىل  ،2020املنعقدة يف نومفرب  ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا السادسة  حتقيق النتاجئ التالية:اإ

قلميية بشأأن نقل التكنولوجيا؛ )أأ(  تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية اإ

عداد ست دراسات حتليلية ُمراَجعة من قبل نظراءو  )ب(  ؛اإ

وى، وهذه صياغة ورقة مفاهمي بشأأن بناء حلول كأساس للمناقشة يف منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس تو  )ج(
ىل اللجنة للموافقة علهيا  ؛الورقة ُمقدمٌة اإ

 ؛تنظمي منتدى خرباء دويل رفيع املس توى يف شلك مؤمتر دويلو  )د(

عداد وتوفري مواد ووحدات وأأدوات تدريس وغريها من الوسائل املس متدة من التوصيات املعمتدة يف منتدى و  )ه( اإ
 ؛اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى

نشاء  )و( لكرتوينواإ  ؛منتدى اإ

دراج أأي نتاجئ تمتخض عن الأنشطة السالفة اذلكر يف برامج الويبو، بعد أأن تنظر فهيا اللجنة وتُصدر بشأأهنا  )ز( واإ
 أأي توصيات ممكنة للجمعية العامة

عداد ست دراسات حتليلية مراجعة من قبل  .2 قلميية بشأأن نقل التكنولوجيا واإ وعقب تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية اإ
املتوىخ يف املرشوع  عىل الصعيد ادلويل منتدى اخلرباء بشأأن نقل التكنولوجيا عقدراء وموافقة اللجنة عىل ورقة املفاهمي، نظ

ىل  21يف مقر الويبو جبنيف يف الفرتة من   .2025فرباير  21اإ

اء" اليت دعيت اللجنة ويلخص هذا التقرير عن الوقائع املناقشات اليت دارت يف املنتدى، كام حيتوى عىل "أأفاكر اخلرب  .3
ىل النظر فهيا واملوافقة علهيا بغية تضمني برامج معل الويبو أأعامل ىل تنفيذ "أأفاكر اخلرباء" املذكورة. اإ  تريم اإ

 تقرير عن الوقائع
فقد عقد منتدى اخلرباء بشأأن نقل (، CDIP/14/8 Rev.22وافقت اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة )الوثيقة كام  .2

ىل اس هتالل املناقشات حول طريقة مواصةل تيسري حصول عىل الصعيد ادلويل التكنولوجيا  يف شلك مؤمتر دويل يريم اإ
النامية والبدلان الأقل منوا عىل املعارف والتكنولوجيا، مبا يف ذكل يف املناطق املس تجدة ويف سائر املناطق اليت هتمت  نالبدلا
طار ولية الويبوا البدلان النامية اهامتما خاصا، وذكل هب )الغذاء والزراعة وتغري  21و 21و 25و 29راعاة التوصيات ومب يف اإ

قلميية امخلسة بشأأن نقل التكنولوجيا وادلراسات الست املناخ(.  وابلستناد مثال اإىل حصائل الاجامتعات التشاورية الإ
ىل جتارب  اخلرباء من ش ىت أأرجاء العامل يف جمال نقل حقوق امللكية الفكرية يف ادلوائر الأاكدميية املراجعة من قبل نظراء واإ

طارا لإقامة حوار مفتوح بني اخلرباء من ذوي  بنقل التكنولوجيا يف القطاعني العام واخلاص  املعرفةوالصناعية، أأاتح املنتدى اإ
ة نقاشات عن الس ياسات املرتبطة ابمللكية الفكرية اليت تعدها البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل حد سواء، ولإقام يف

 املتقدمة دعام لنقل التكنولوجيا.البدلان 
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وعالوة عىل ذكل ميكن  3وميكن الاطالع عىل مجيع العروض اليت قدمت خالل احلدث عىل املوقع الإلكرتوين للمؤمتر. .5
 4الويبو للبث الش بيك. عىل موقعأأفالم فيديو حسب الطلب عن الأايم الثالثة  مشاهدة

 املناقشات عىل موقع الويبو للبث الش بيك. عرضتوخالل الأايم الثالثة لكها  5مشاراك. 230وقد حرض هذا احلدث  .1

 العرضان الرئيس يان
دلء  عقب .7 خبطاب ترحيب، اس هتل احلدث  ،جون ساندجي، انئب املدير العام، قطاع الرباءات والتكنولوجياالس يد اإ

 6بشأأن نقل التكنولوجيا.البدلان املتقدمة والبدان النامية عىل حد سواء  منظورقدما بعرضني رئيس يني 

الس يدة شريي نولس، رئيسة رشكة نولس احملدودة لسرتاتيجيات امللكية الفكرية الاكئنة يف أأتالنتا التابعة ركزت و  .1
من منظور ، يف عرضها الرئييس بعنوان "نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: جيا ابلولايت املتحدة الأمريكيةلولية جور

" عىل الإجراءات اليت ميكن اختاذها، مبا فهيا الإجراءات اليت ميكن أأن تتخذها الويبو والقطاع اخلاص، الرفيع البدلان املتقدمة
غرفة عرب " املعينةاذلايت" أأي حتديد الاحتياجات  لترسيع وترية نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل. وجشعت عىل "التحديد

مقديم الطلبات والرشاكت من خالل قاعدة بياانت توجهيية، وذكل كأساس لضامن نقل التكنولوجيا نقال تربط بني  "مقاصة
لنية فعال عىل الصعيد ادلويل. وفضال عن ذكل تفيد الأدةل املس تخلصة من أأحدث التجارب اليت مرت هبا الرشاكت الصيد

، وذلكل فاإن تطوير مجموعة أأدوات لتكوين الكفاءات مجموعات الرباءاتمن أأكرث لبدلان النامية جتذب ا املعارفمجموعات بأأن 
. وحرحت أأيضا بأأن الرشاكت الكربى، اليت تسع  اذلي تقوم به الويبو هل قمية هائةليف جمال الرتخيص  العملية بشأأن ادلراية

ىل توس يع نطاق تقارير  ىل البدلان النامية يف هذه التقارير، سؤولية الاجامتعية للرشاكتامل اإ ، ينبغي أأن تدرج نقل التكنولوجيا اإ
، املسؤولية الاجامتعية للرشاكتتقارير مثالية عن  عهنا للرشاكت المنوذجية اليت تصدرواقرتحت أأن تقدم الويبو جوائز 
 تشجيعا لختاذ تكل الإجراءات.

الرئييس  يف عرضه ا، املسؤول التنفيذي الأول ملركز الابتاكر يف بريتوراي جبنوب أأفريقيا،مالكني سيباندوركز الس يد  .9
عىل دور الويبو يف رأأب الهوة يف جمال نقل  الرفيع" الناميةبعنوان "نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: من منظور البدلان 

ىل مقاربة من ثالثة حماور تتبعها البدلان النامية ويه: تكوين رأأس املايل البرشي؛ وتوس يع نطاق  التكنولوجيا. وأأشار خاصة اإ
ىل مثال أأفريقيا اليت تنتج ما دون الابتاكر الوطنية؛ وتطوير نظام متوازن يف جمال امللكية الفكرية.  نظم يف املائة من  2وأأشار اإ

ال امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي التفاوت يف حصة الإبداع وامللكية والتسويق يف جم ورأأى أأنحصيةل الرباءات عامليا، 
ضعيف، وابلتايل يلزم أأن تستمثر الويبو يف تطوير رأأس املال البرشي املوّجه حنو تعزيز نقل التكنولوجيا. وابلس تعانة مبثال 

هنا يف عام  بفضلتفرة حتولية شهدت كوراي اجلنوبية )اليت  منطقة أأفرقيا اكنت أأفقر من أأي بدل يف  2910نقل التكنولوجيا؛ فاإ
دولر أأمرييك منذ نصف قرن خال، مقارنة بدخل الفرد اليوم اذلي يبلغ  200جنوب الصحراء الكربى، واكن دخل الفرد فهيا 

ن الويبو  22 000 أأن تساعد عىل تطوير نظم العلوم  ينبغي لهادولر أأمرييك(، ومىض الس يد سيباندا يعرب عن رأأيه قائال اإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا. وأأضاف أأن الويبو ميكن أأن تساعد عىل تطوير والتكنولوجيا والابتاكر ا لإيكولوجية من خالل اإ

 نظام متوازن للملكية الفكرية رشيطة أأن يليب هذا النظام احتياجات البدلان عىل مجيع مس توايت التمنية.

                                                
3
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 اجللسات الرئيس ية
ىل ثالث جلسات يه: .20  انقسم اجلزء الرئييس من منتدى اخلرباء اإ

نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل"، واحتوت هذه اجللسة عىل عروض  عنبعنوان "دراسات حتليلية  2اجللسة  )أأ(
طار امل من مؤلفي ست دراسات بشأأن نقل التكنولوجيا   رشوع، وأأعقب  ل واحدة مهنا عروضأأجراها اخلرباء ادلوليون يف اإ

 من النظراء لهذه ادلراسات وجلسة أأس ئةل وأأجوبة فتح خاللها الباب أأمام مجيع املشاركني لطرح الأس ئةل.

ىل تعزيز نقل التكنولوجيا: التحدايت واحللول"، انقشت 2اجللسة  )ب( خرباء  1من هيئة  خاللها بعنوان "التدابري الرامية اإ
التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل فامي خيص س تة مواضيع خمتلفة يه:  ، التحدايت واحللول احملمتةل بشأأن نقلميرسيوهجها 

آليات المتويل/التقيمي،  تكوين الكفاءات؛ والتعاون العاملي؛ والإطار املؤسيس؛ والإطار القانوين؛ والبنية التحتية لالبتاكر؛ وأ
 للك موضوع. الهيئةوعقدت دورات لالس تفاضة يف الأس ئةل والأجوبة عقب مناقشات 

"، وافق لتمنية وامللكية الفكريةاملعنية ابأأفاكر تعرض عىل نظر جلنة الويبو املراجعة واختتام ادلورة: بعنوان " 3اجللسة  )ج(
، عىل قامئة من "أأفاكر اخلرباء" لتنظر فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بغية ميرسخاللها الأعضاء، بتوجيه من 
ىل تنفيذ "أأفاكر اخلرباء" املذكورةتضمني برامج معل الويبو   .أأعامل تريم اإ

 : دراسات حتليلية عن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل2اجللسة 

طار  .22 احتوت هذه اجللسة عىل عروض من مؤلفي ست دراسات بشأأن نقل التكنولوجيا أأجراها اخلرباء ادلوليون يف اإ
ه ادلراسات وجلسة أأس ئةل وأأجوبة فتح خاللها الباب أأمام مجيع من النظراء لهذ رشوع، وأأعقب  ل واحدة مهنا عروضامل 

 املشاركني يف املنتدى لطرح الأس ئةل.

 "نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: حتليل من منظور البدلان النامية" دراسة بعنوان

كيث الس يد  7"الناميةنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: حتليل من منظور البدلان أألف ادلراسة املعنونة " .22
وحدد الس يد ساغي يف عرضه القنوات الرمسية لنقل والس يد اكمال ساغي، وقام بعرضها الس يد اكمال ساغي.  ماسكوس

التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل من أأجل التصدي للتحدايت املطروحة يف معامالت التكنولوجيا. وحبسب الس يد ساغي مثة 
جتارة السلع واخلدمات؛ )ب( والاستامثر الأجنيب املبارش؛ )ج( والرتخيص مبوجب امللكية ثالث قنوات تقليدية ويه: )أأ( 

ن قنوات جديدة ظهرت مؤخرا يف جمال نقل  الفكرية، مبا يف ذكل ترخيص الأرسار التجارية. وقال الس يد ساغي أأيضا اإ
وتساءلت اكت الابتاكر العاملية. ؛ )و( وش بفتوح؛ )ه( والهجرةالتكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل من خالل: )د( الابتاكر امل 

ذا اكن ظهور هذه العناحر اجلديدة لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل يسلزتم  عداد ادلراسة عام اإ مجموعة جديدة من اإ
 الس ياسات.

ن نقل التكنولوجيا عىل الص أأنه الس يد ساغي  ورأأى .23 عيد نتيجة ذلكل، وعالوة عىل الس ياسات املتعددة الأطراف، فاإ
ادلويل ميكن تعزيزه من خالل تكل القنوات اجلديدة عن طريق )أأ( حتسني فرص املشاركة امللموسة يف ش باكت البحث 

حركة العامل من املهرة واملقاولني مؤقتا؛ )ج( واملطالبة بوضع معاهدة دولية بشأأن والابتاكر املفتوح؛ )ب( وتشجيع زايدة 
ىل العلوم والتكنولوجيا الأساس    ية، مبا يتيح وضع مجموعات مشرتكة، مثل مجموعات ادلراية العملية.النفاذ اإ

ية و وأأعقب عرض ادلراسة عرض من مراجعها الس يد والرت ابرك. وركز املراجع يف عرضه عىل التوزيع العاملي لأول .22
ىل البدلان النامية )ابستبعاد الصني وكوراي اجلنوبية واتيوان  يداع الرباءات ابلنس بة اإ ية(( اذلي تدىن، حبسب )مقاطعة صين اإ
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 ورأأى. 2009يف املائة يف عام  2.1 نس بة اإىل 2995يف املائة يف عام  2.2بياانت مكتب الرباءات الأورويب، من نس بة 
ىل العلوم كة يف ش باكت الابتاكر العاملية، كام ينبغي التشجيع عىل املشار  أأنهاملراجع  ميكن لوضع معاهدة دولية بشأأن النفاذ اإ

 لتكنولوجيا ووضع مجموعات مشرتكة.الأساس ية أأن ييرس نرش العلوم وا والتكنولوجيا

 "اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل" دراسة بعنوان

مؤلفها الس يد أأ. دامودران.  8"اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل"عرض ادلراسة عن  .25
 الناش ئة عنيف عرضه عىل ثالثة مواضيع يه: )أأ( دور الرتخيص يف نقل التكنولوجيا؛ )ب( ودور الرباءات وركز املؤلف 

نه يرى أأ  ن ترخيص البحوث املموةل من الأموال العامة؛ )ج( وأأمهية القدرة الاستيعابية ودور الهجرة الفكرية. وقال املؤلف اإ
آخذ يف امللكية الفكرية جيب أأن ي  عترب أأداة أأساس ية لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل. وأأضاف أأن سوق التكنولوجيا أ

ل أأن  ل البدلان ل تس تفيد من هذه التكنولوجياالازدهار  ، وخاصة أأقل البدلان منوا والعديد من البدلان النامية. وتشمل اإ
 لرباءات اخلاصة ابلتكنولوجيا اخلرضاء.قنوات الرتخيص الأخرى الرتخيص الإلزايم ابلأدوية أأو جتميع ا

وأأعقب عرض ادلراسة عرض من مراجعها الس يد فرانسيسكو ليسوين. وركز املراجع يف عرضه عىل الرباءات  .21
ن انتباه الرأأي العام وتأأثري احلكومة يف اتفاقات التفاوض التجاري  الناش ئة عن  يس تفيدانالبحوث املموةل بأأموال عامة، وقال اإ
ىل البحوث العامة املوجودة من قبل أأو المتويل املبارش من املعلوما ت الشفافة املتاحة عن مدى استناد بعض الاخرتاعات اإ

ىل تزايد  من الأموال العامة )"مبدأأ التتبع"(. وأأخريا رد املراجع عىل سؤال عن القدرة الاستيعابية والهجرة الفكرية، وأأشار اإ
ماكنية تتبع دور اخملرتعني املهدور اخملرتعني املهاجرين يف جمال العلوم  جرين يف اوالتكنولوجيا يف البدلان املتقدمة. واقرتح اإ

الرباءات عن طريق املعلومات املتاحة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن اجلنس ية وعن طريق حتليل الاسامء والربط بني 
 البياانت.

 "لفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجياالس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية ا" بعنواندراسة 

الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل عرض ادلراسة املعنونة: " .27
سيسول موسونغو. وقدم املؤلف يف عرضه عددا من التوصيات بشأأن الكشف عن الرباءات مؤلفها الس يد  9"التكنولوجيا

)معايري أأوحض( والتدابري احلدودية )ينبغي أأل تقيد حقوق امللكية الفكرية الصادرات، مبا يف ذكل السلع العابرة( وتصدير السلع 
املنتجة مبوجب الرتخيص الإلزايم وأأحاكم الرتخيص الإلزايم لتيسري فرض القيود عىل ماكن الاس تخدام، وخاصة الابتاكرات 

ن حتسني نوعية الرباءات ميكن أأن يزيد من خالل املموةل بأأموال عامة. وحتدث  املؤلف عن دور الكشف عن الرباءات وقال اإ
دراج اس تعراضات بني الأطراف بعد املنح. اتحة قواعد البياانت وأأدوات البحث واإ  وضع معايري أأفضل للكشف وزايدة اإ

عىل دور الكشف عن  وأأعقب عرض ادلراسة عرض من مراجعها الس يد والرت ابرك. وركز املراجع يف عرضه .21
ن أأنواعا  الرباءات. ووافق عىل اختالف نوعية الرباءات، وجادل املراجع بأأن الرباءات ل متثل املنتج برمته. ومىض يقول اإ

ن وضع معايري  أأخرى من حقوق امللكية الفكرية مثل الأرسار التجارية وادلراية العملية تكتيس أأمهية أأيضا. وقال يف الواقع اإ
 ارية هل أأثر يف نقل التكنولوجيا.الأرسار التجأأرفع محلاية 

 "دراسات احلاةل عن التعاون والتبادل بني مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة والناميةدراسة بعنوان "

دراسات احلاةل عن التعاون والتبادل بني مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة عرض ادلراسة املعنونة: " .29
ن حتليل  وساق. بومان هيدنمؤلفها الس يد  10"ميةوالنا املؤلف يف عرضه أأمثةل معلية من خالل مثاين دراسات حاةل. وقال اإ

                                                
8
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مناذج القمية ودور حقوق امللكية الفكرية يف خمتلف دراسات احلاةل قد كشف يف رأأيه عن الاس تنتاجات التالية: استندت 
ىل املعارف املنشورة لالس تخدام دراس تا حاةل )مرشوع البحث يف رسطان املعدة وبر انمج ماكحفة الإسهال دلى الأطفال( اإ

 يف الإطار العام؛ ودارت دراس تا حاةل )مرشوع احلصول عىل العقار املضاد لفريوس العوز املناعي البرشي مرة يف اليوم
الاس تخدام يف الأسواق التجارية  الس يطرة المتلكية عىل املعارف لتيسري( حول ومرشوع البطاطا املقاومة للآفات املتأأخرة

حتقيق الأغراض الإنسانية؛ واستندت ثالث دراسات حاةل )مرشوع اس تخراج حامض الفينول وبرانمج الرتخيص بغية 
ىل الس يطرة المتلكية عىل املعارف لأغراض الرتخيص العناحر املتناهية الصغر يف اخلاص ابلفراوةل ومرشوع  املطاط( اإ

نشاء الرشاك  ت.التجاري واإ

. وأأثىن املراجع أأيضا عىل عرض مؤلف ادلراسة وذكر نيكولس توموأأعقب عرض ادلراسة عرض من مراجعها الس يد  .20
طار مرشوع البح براءة أأوروبية 7 000أأدةل مّجعت من  ىل ، مشريا (PATVALث الأوروبية يف قمية الرباءات )و يف اإ أأن اإ

يف املائة ل أأمهية  10وأأن نس بة  أأقل أأمهيةيف املائة  25ع وأأن نس بة يف املائة فقط من الرباءات يه املهمة يف الواق 5نس بة 
ماكنية الا ضافية تربر اإ  تعزيز الانفتاح ونقل التكنولوجيا.س تعانة ابمللكية الفكرية يف لها. ومن مث من شأأن ذكل أأن يكون جحة اإ

 "الس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيادراسة بعنوان "

فيليب  مؤلفها الس يد 11"الس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيادلراسة املعنونة: "عرض ا .22
. وقدم املؤلف يف عرضه حملة شامةل عن الس ياسات املتاحة دلوائر الأعامل، مبا يف ذكل الس ياسات الرضيبية ومنح مينديس
زاةل اخلطر عن أأنشطة جانب الطلب والس ياسات امليرّسة للحصول عىل المت يفالبحوث  ويل والس ياسات املساعدة عىل اإ

البحث والتطوير وس ياسات الرشاء احلكومية والس ياسات املشجعة عىل اإرشاك اجلامعات مع دوائر الأعامل والس ياسات 
 . املعززة لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل والس ياسات املساعدة عىل التفاوض بني اجلامعات ودوائر الأعامل

ن ادلراسة حتتوي عىل العديد من نيكولس تومأأعقب عرض ادلراسة عرض من مراجعها الس يد و  .22 . وقال املراجع اإ
آليات نقل التكنولوجيا عىل وجه التحديد. وأأعرب  الأمثةل عىل احلوافز احلكومية عىل الاستامثر يف البحث والتطوير وليس أ

ن زايدة البحث والتطوير من شأأهنا أأن ت زيد من نقل التكنولوجيا لكن ذكل ل حيدث ابلرضورة لأن معلية عن رأأيه قائال اإ
 الابتاكر ل ترتبط فهيا املدخالت ابخملرجات بعالقة خطية.

بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير، مما يتضمن أآليات  ٍل من ادلفع والسحب، مع دراسة بعنوان "
 "ومناذج تطوير املصدر املفتوح تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر

آليات  ٍل من عرض ادلراسة املعنونة: " .23 بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير، مما يتضمن أ
. مجيس لفمؤلفها الس يد  12"ادلفع والسحب، مع تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح

ة شامةل عن بدائل نظام الرباءات، مبا يف ذكل المتويل احلكويم املبارش للبحوث، والس ياسات وقدم املؤلف يف عرضه حمل
ىل نس بة مبيعات املنتج وجوائز لتحفزي الابتاكر.  الرضيبيةالرضيبية والتسهيالت  والتلكيفات بمتويل البحوث ابلستناد اإ

آليات الابتاكر غري املرتبطة ابلرباءات، مبا  ىل الويبو: )أأ( تعميق فهم اجلوانب التجارية يف أ وتوجه املؤلف ابلقرتاحات التالية اإ
آليات المتويل غري املرتبطة ابلرباءات يف تناول يف ذكل املنح والرضائب وجوائز حتفزي الابتاكر؛ )ب( وا س تطالع اس تخدام أ

شؤون البحث والتطوير، عندما تؤدي حقوق الرباءات القوية اإىل حصائل غري مقبوةل اجامتعيا فامي يتعلق ابلنفاذ والقدرة عىل 
لنس بة اإىل الآليات املرتبطة ابلرباءات حتمل التاكليف؛ )ج( والتشجيع عىل زايدة الشفافية يف التاكليف والفوائد )وتوزيعها( اب

جراء حتليالت أأكرث دقة لقمية املال/الفعالية من حيث التاكليف يف خمتلف  وغري املرتبطة ابلرباءات عىل حد سواء؛ )د( واإ
 الآليات.
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أأنه . وركز املراجع عىل التعليقات التالية: )أأ( دومينيك فورايوأأعقب عرض ادلراسة عرض من مراجعها الس يد  .22
ىل املقارنة بني الرباءات واجلوائز لنظراب ىل أأقىص ، اإ فال يكفي قرص التقيمي عىل التوتر الواحض بني تقدمي احلوافز والوصول اإ

ضافية مثل توجيه الأنشطة الابتاكرية وتعزيز املنافسة وتأأمني معلية و قدر من املعارف فورما تنتج؛  لو اس تعني مبعايري اإ
جراء تقيمي مقارن اكمل الابتاكر برمهتا وتقليل تاكليف ىل أأدىن حد لس تفادت ادلراسة يف اإ ؛ )ب( وأأن املقارنة بني الرصد اإ

املراجع بأأن  الرباءات واجلوائز مبعزل عن حتليالت املؤسسات اليت تنتجها وتديرها يبدو من قبيل التحديد اذلايت. ودفع
ىل الطبيعة املؤسس ية لصاحب ن أأن تؤدي وظائف عديدة وتليب اهكالرباءات تمتزي مبرونة كبرية ومي امتمات خمتلفة استنادا اإ

وذكر املراجع أأيضا أأن وضع جدول أأعامل كبري للبحث ينبغي أأن يراعي التحليالت الاقتصادية للرباءات كام يه متجذرة الرباءة. 
ملقارنة بني خمتلف ، ما من شأأنه أأن يقدم أأفاكرا جديدة عن الرباءات يف جمال الابتاكر، وكذكل عن ابعيهنايف  ل مؤسسة 

 أأنواع الآليات من قبيل الرباءات واجلوائز.

ىل تعزيز نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: التحدايت واحللول: 2اجللسة   التدابري الرامية اإ

ىل تعزيز نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: التحدايت واحللولاملعنونة " 2خالل اجللسة  .25 "، التدابري الرامية اإ
، التحدايت واحللول املمكنة لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل فامي ةمن اثمنية خرباء، بتوجيه من ميرس  هيئةشت انق 

يتعلق بس تة مواضيع خمتلفة ويه: تكوين الكفاءات؛ والتعاون العاملي؛ والإطار املؤسيس؛ والإطار القانوين؛ والبنية التحتية 
آليات المتويل/التقيمي،   الهيئةعقب مناقشات علهيا والأجوبة  جلسات مس تفيضة لتساؤلت املشاركني وعقدتلالبتاكر؛ وأ

 .للك موضوع

وفقا ملعايري الاختيار اليت وافقت علهيا ادلول  ةوقد اختري اخلرباء ادلوليون املشاركون يف هذه املناقشات مه وامليرس  .21
زن يف متثيلهم اجلغرايف )البدلان املتقدمة والبدلان (، وذكل خاصة هبدف حتقيق التواCDIP/14/8 Rev213الأعضاء )الوثيقة 

النامية(، وانامتءاهتم )القطاعان العام واخلاص( ومواقفهم حيال دور امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا. وطبقا لالختصاصات 
مللكية الفكرية )الوثيقة اليت مت التشاور علهيا مع ادلول الأعضاء خالل ادلورة الرابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وا

CDIP/14/8 Rev2" ىل أأن يكونوا عىل اطالع بأأهداف املرشوع املراد حتقيقها. وعند حتديد الأفاكر (، ُدعي اخلرباء اإ
 لإدراهجا يف قامئة ابلقرتاحات والتدابري املمكنة لتعزيز نقل التكنولويج، لعرضها عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يك
ىل عناحر واقعية يقبلها  س ناد تكل الأفاكر اإ تنظر فهيا، ينبغي للخرباء البدء بأأدىن القوامس املشرتكة بني  ل وهجات النظر واإ

 ".امجليع وتعود بفائدة عىل  ل طرف كنقطة انطالق لبناء حلول مشرتكة

 التالية أأسامؤمه يف مناقشات اللجنة: اخلرباءوشارك  .27

مدير مركز التكنولوجيا والابتاكر، اجلامعة التش يكية التقنية، براغ، امجلهورية الس يد جاروسالف بورش يك،  )أأ(
 التش يكية؛

دارة مدير  ،والس يد فرانسسكو رافائل اكنو بتانكور )ب( التخطيط والتقيمي والتطوير، اجمللس الوطين للعلوم اإ
 والتكنولوجيا، غواتاميل سييت، غواتاميل؛

ولية جورجيا ، أأتالنتا، دة لسرتاتيجيات امللكية الفكريةكة نولس احملدو الس يدة شريي نولس، رئيسة رش و  )ج(
 ؛ابلولايت املتحدة الأمريكية

، وزارة تكنولوجيات نقل التكنولوجيالإبداع و اث و البحو التكوين مدير مديرية  ،العابدوالس يد س يف ادلين  )د(
 الإعالم والتصال، اجلزائر العامصة، اجلزائر؛
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املشرتايت والس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية، رشكة  قسم يسون ماجيدز، مستشارة رئيس ية يفأأل والس يدة  )ه(
لكرتك ) (، وممثةل من مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية، واش نطن العامصة، الولايت General Electricجرنال اإ

 املتحدة الأمريكية؛

 ؛ل ملركز الابتاكر يف بريتوراي جبنوب أأفريقيامالكني سيباندا، املسؤول التنفيذي الأو والس يد  )و(

دارة تطوير دوائر الأعامل، مجموعة امللكية الفكرية عرب احمليط الهادئ احملدودة،  )ز( كس يا، مدير اإ والس يد وهنوان اإ
 بيجني، الصني؛

 ة.والس يدة أأودري ايب، رشيكة مؤسسة ورئيسة شعبة امللكية الفكرية، رشكة يوسارن أأودري، س نغافور )ح(

الس يدة أأليسون برملو، رئيسة مركز حق  2 اجللسةوتولت منصب امليرسة يف مجيع املناقشات اليت دارت خالل  .21
املؤلف ومناذج الأعامل اجلديدة يف الاقتصاد القامئ عىل الإبداع، اجمللس الاستشاري للربامج التباع جملالس البحوث يف 

 ة املتحدة.اململكة املتحدة، جامعة غالسغون، غالسغو، اململك

 )أأ(: تكوين الكفاءات2اجللسة 

اجلنوب بدلان  دلىأأن أأكرب أأوجه العجز ركزت اجللسة الفرعية الأوىل عىل مسأأةل تكوين الكفاءات. وأأوحض اخلرباء  .29
وقال  ا.بيهن اجلنوب واتساع الفجوة التكنولوجيةبدلان الشامل و  بدلان الانقسام بنييف س ياق  ، وذكلةالبرشي القاعدة يمتثل يف

ن الناس مه مصمي نقل التكنولوجيا، ذلا مفن الرضوري تعزيز الكفاءات البرشية من خالل برامج التدريب املهنجية اليت  اإ
قلميية اليت يشارك فهيا صانعو الس ياسات وادلوائر  ىل التسويق، وحلقات العمل الإ تنسحب عىل مجيع اجلوانب من الأفاكر اإ

كفاءات موظفي ماكتب نقل التكنولوجيا. واقرتح بعض اخلرباء تنظمي مؤمترات س نوية عن  الأاكدميية والقطاع اخلاص، وتكوين
 البدلان الواحدة تلو الأخرى ويشجع فهيا الربط بني دوائر الأعامل.نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل تس تضيفها 

 )ب(: التعاون العاملي2اجللسة 

اون العاملي. وسلط اخلرباء الضوء عىل ما تبذهل الويبو من هجود يف ركزت اجللسة الفرعية الثانية عىل مسأأةل التع .30
قامة منصة تعزز تبادل املعلومات عن  القامئةالوقت الراهن عرب املنصات  ابلفعل. واستنادا اإىل تكل الأمثةل، ميكن للويبو اإ

التبادل بني همنيي نقل  ، وتساعد عىل وضع برامج لنقل التكنولوجيا من خاللوأأوجه قصورهافرص نقل التكنولوجيا 
قلميية. وابمليض قدما بفهوم املنصة  –عزيز التعاون جنوب تصل بيهنم، و او تالتكنولوجيا وتوجهيهم وال  جنوب عرب الربامج الإ

" التكنولوجيا الالزمةحرح أأحد اخلرباء بأأن هذه املنصات ميكن أأن تتطور اإىل "غرف مقاصة" من قبيل سوق يبلور "
 ".املمنوحة التكنولوجياوكذكل "

 )ج(: الإطار املؤسيس2اجللسة 

ل أأنه مثل حىت الآن  .32 ركزت اجللسة الفرعية الثالثة عىل الإطار املؤسيس. ورأأى اخلرباء أأن الإطار املؤسيس حامس اإ
ىلاحللقة الضعيفة يف نقل التكنولوجيا  أأفضل البدلان النامية. وسعيا اإىل التخفيف من وقع هذه املسأأةل، اقرتح اخلرباء نرش  اإ

املامرسات، مع الإقرار بعناحر الس ياق من خالل املساعدة عىل تطوير الس ياسات املؤسس ية يف ماكتب نقل التكنولوجيا مع 
وضع مبادئ توجهيية واس تغالل البياانت، فضال عن تصممي برامج لتعزيز التواصل بني اجلامعات ومراكز البحث والتطوير 

نشاء مكتب مساعدة لنقل التكنولوجيا وتعزيز برامج التبادل واقرتح والرشاكت الصغرية واملتوسطة.  بعض اخلرباء عىل الويبو اإ
قرارا بوقع "املضاهاة" الكبري يف الاقتصادات القامئة عىل املعارف والاقتصادات القامئة عىل  بني همنيي نقل التكنولوجيا. واإ

عداد مقاربة للتشجيع  عداد الابتاكر، اقرتح اخلرباء أأيضا عىل الويبو اإ عىل التفكري يف هذا الاجتاه. ومن املقارابت املقرتحة اإ
 الأفضل يف نقل التكنولوجيا.  حبسب "مؤرش عاملي لنقل التكنولوجيا" يصنف البدلان
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 )د(: الإطار القانوين2اجللسة 

الفرعية الرابعة عىل مسأأةل الإطار القانوين. واتفق اخلرباء عىل أأن وضع نظام متني ميكن التنبؤ به  اجللسةركزت  .32
للملكية الفكرية هو أأساس نقل التكنولوجيا ويؤدي دورا همام يف تيسريه. ذلكل ينبغي للويبو مساعدة احلكومات عىل حتديث 

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهديت مدريد ولهاي. عها عىل الاي قوانني ولواحئ امللكية الفكرية دلهيا، وتشج  نضامم اإ
القانون للجامعات أأو دوائر  هذا أأاتح 2910وسلط أأحد اخلرباء الضوء عىل جناح قانون ابيه دول املنقطع النظري، مفنذ عام 

ىل احلكومة يف ملكية اخرتاع. وحىت  الأولوية عىل احلصول عىل الأعامل الصغرية أأو املؤسسات غري الرحبية اختيار السعي اإ
ىل اقتصاد الولايت املتحدة الأمريكية. ويف  131الآن حقق هذا القانون جناحا ابهرا حبيث أأضيف مبلغ  مليار دولر أأمرييك اإ

رشكة انش ئة. وسلط بعض املشاركني الضوء عىل رضورة  179منتجا دوائيا جديدا وأأسست  592مثال سّوق  2022عام 
طار منوذيجمراعاة الوقا   جملوب من اخلارج. ئع احمللية دامئا ووضع الاحتياجات الواقعية يف س ياقها قبل حماوةل زرع اإ

 )ه(: البنية التحتية لالبتاكر2جللسة ا

ركزت ادلورة الفرعية اخلامسة عىل مساةل البنية التحتية لالبتاكر. ورضب اخلرباء أأمثةل عىل برامج من قبيل  .33
ثالث دعامئ يه: المتكني والإمداد والارتقاء.  اإىلاذلي يعين "البناء" ابللغة السواحيلية ويستند  GE’s Kuchenga برانمج

نشاء ماكتب  وتقدم هذه الربامج جتارب معلية يف العديد من بدلان أأفريفيا. واقرتح اخلرباء عىل الويبو تقدمي املساعدة عىل اإ
قامة ش باكت امتياز. ووصف أأحد اخل رباء الوقع املذهل حلاضنات الأعامل واحلدائق التكنولوجية لنقل التكنولوجيا واإ

نه بأأخذ هذا النجاح بعني الاعتبار، ميكن للويبو أأن ومرسّ  تنجز أأعامل عات املقاولت يف الصني، وأأعرب عن رأأيه قائال اإ
 نولوجيا.ائق واملرسعات من أأجل نقل التك عىل الاس تعانة ابمللكية الفكرية يف هذه احلاضنات واحلد جتريبية

 )و(: أآليات المتويل/التقيمي2اجللسة 

آليات المتويل والتقيمي يه مصمي نقل  .32 آليات المتويل/التقيمي. ورأأى اخلرباء أأن أ ركزت ادلورة الفرعية السادسة عىل أ
آليات وطنية ل  ماكهنا املساعدة عىل وضع أ لتقيمي من التكنولوجيا. وتشمل الاقرتاحات املقدمة يف هذا الس ياق رأأي بأأن الويبو ابإ

اتحة قاعدة بياانت ملصادر المتويل ومساعدة احلكومات عىل  خالل أأدوات التدقيق اخلاصة ابمللكية الفكرية. وميكهنا أأيضا اإ
موجودة يف العامل النايم، وهو وضع احلوافز عىل متويل مبادرات نقل التكنولوجيا. واتفق اخلرباء أأيضا عىل أأن أأسواق املس تقبل 

آخر لتعزيز ن  قل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل.دافع أ

 املراجعة واختتام ادلورة: أأفاكر تعرض عىل نظر جلنة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية: 3اجللسة 

ن  .35 اخلرباء مجعت عددا من "الأفاكر" لكهنا مل تعد برانجما، وذكل ابلستناد اإىل الاعتبارين  هيئةيف البداية قال امليرس اإ
 التاليني:

 أأن املفهوم هو أأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل فعال لكنه جيري عىل مس توى منخفض؛  "2"

من حيث رأأس املال البرشي لأن الناس مه مصمي الأفاكر ومه من يتيحون نقل التكنولوجيا عىل  اوأأن مثة جعز  "2"
 الصعيد ادلويل.

علهيا مجيع أأعضاء هيئة اخلرباء يك تعرض عىل اللجنة املعنية ابلتمنية اليت وافق  التالية "أأفاكر اخلرباء" ةامليرس  توعرض .31
ىل تنفيذ "أأفاكر اخلرباء" املذكورة.  وامللكية الفكرية لتنظر فهيا وتوافق علهيا بغية تضمني برانمج معل الويبو الأعامل الرامية اإ

)"التكنولوجيا املمنوحة"( والتكنولوجيا معلومات عن التكنولوجيا املتاحة  تقدمتصممي منصة لنقل التكنولوجيا  )أأ(
ىل منصة ربط لنقل التكنولوجيا.  الالزمة )"التكنولوجية الالزمة"(. وميكن أأن تتحول هذه املنصة بعد ذكل اإ
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تعممي أأفضل املامرسات اليت تبني حالت فعاةل لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل، ابس تخدام مثال منصات  )ب(
قلميية ادلورية.الويبو القامئة وح  الت النجاح من مؤرش الابتاكر العاملي، من خالل الأحداث الإ

قامة مكتب مساعدة لنقل التكنولوجيا دلى الويبو يليب احتياجات ادلول الأعضاء، من أأجل تعزيز تبادل  )ج( اإ
ىل "غرفة م قاصة" للمعلومات املعلومات عن فرص نقل التكنولوجيا وأأوجه قصورها، حبيث تتطور يف هناية املطاف اإ

 والتكنولوجيا.

جناز أأعامل جتريبية عن حدائق العلوم واحلاضنات واملرسّ  )د( عات واس تخدام امللكية الفكرية اس تخداما فعال يف اإ
 نقل التكنولوجيا.

 تطوير مواد تدريب تقوم عىل احلالت الإفرادية لإاتحة نقل التكنولوجيا مبزيد من الفعالية. )ه(

ذاكء الوعي )و( ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم  اإ طار امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الانضامم اإ بأأمهية اإ
 مدريد ولهاي، وهو رشط رضوري لكنه غري اكف لنقل التكنولوجيا بفعالية.

 حتديد س بل اس تخدام حقوق امللكية الفكرية الناش ئة عن البحوث املموةل ابلأموال العامة لتحقيق التمنية )ز(
"ل يوجد سبيل واحد يناسب جات احمللية احملددة، ابلنظر لأنه الاجامتعية والاقتصادية وتنفيذها مبراعاة الاحتيا

 .امجليع"

مواصةل العكوف عىل نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل، وهو أأمر مفيد وينبغي أأن تؤيده اللجنة املعنية  )ح(
 ابلتمنية وامللكية الفكرية. 

بني املشاركني يف املنتدى، أأثين عىل الويبو لتنظمي ما يعتقد أأنه حدث همم  دارت بعد ذكلشات اليت وخالل املناق  .37
تعمل خالهل املشاركون الكثري عن املسائل احمليطة بنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل. وأأثين عىل مجيع املتحدثني، مبن فهيم 

سهاهمم املمتا ىل امليرسة عىل أأعضاء هيئة اخلرباء وامليرسة عىل اإ ىل "أأفاكر اخلرباء" توجه املشاركون ابلشكر اإ ز. وابلنظر اإ
 ملخصها املقتضب؛ فمل تقدم أأية طلبات لتعديهل. 

ىل دور الويبو يف تعزيز نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل، رأأى املشاركون أأن الويبو ينبغي لها أأن تضطلع  .31 وابلنظر اإ
ذاكء الوعي ولتقد مي معلومات عن كيفية حتديد مصادر املساعدة وطلهبا ولتعممي أأفضل املامرسات وللبناء عىل ابملزيد من أأجل اإ

مقاصة"( تربط بني "اجلهات امللتسمة"  غرفةمنصة جديدة قامئة عىل الطلب )" وضعجناحات منصات الويبو القامئة من أأجل 
الطلبات حمددة جدا. ويف هذا الس ياق حث ودوائر الصناعة والرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات برشط أأن تكون 

 املشاركون الويبو عىل الإرساع يف العمل مع القطاع اخلاص.

عىل أأن الويبو ينبغي أأن تواصل العكوف عىل موضوع نقل التكنولوجيا من خالل صك مناسب،  التشديدوأأخريا مت  .39
ادلويل، مبا يف ذكل الويبو واحلكومات بل وأأيضا طائفة  كام ينبغي اتباع مقاربة أأمع وأأمشل لتعزيز نقل التكنولوجيا عىل الصعيد

 من أأحصاب املصاحل املعنيني.ضة يعر 

 .، قطاع التمنيةالس يد ماريو ماتوس، انئب املدير العاموعقب اس تعراض احلدث، انهتى  املنتدى خبطاب ختايم أألقاه  .20

 الآراء
ىل تقيمي احلدث ابلرد عىل اس تبيان سمل اإىل مجيع املشاركني يف بداية املنتدى.  .22 عقب انهتاء املنتدى، دعي املشاركون اإ

 ورد أأربعة وعرشون مشاراك عىل الاس تبيان.
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 ومن بني من رد: .22

 يف املائة تنظمي احلدث عىل أأنه "ممتاز" أأو "جيد"؛ 11صنفت نس بة  )أأ(

 برانمج العمل الهنايئ للحدث عىل أأنه "همم جدا" أأو "همم"؛يف املائة  97وصنفت نس بة  )ب(

 يف املائة جودة املتحدثني والعروض عىل أأهنا "ممتازة" أأو "جيدة"؛ 91وصنفت نس بة  )ج(

 يف املائة جودة الواثئق عىل أأهنا "ممتازة" أأو "جيدة"؛ 10وصنفت نس بة  )د(

 " توقعاهتم. كثريايف املائة احلدث عىل أأنه "يليب ابلاكمل" أأو "يليب  200وصنفت نس بة  )ه(

 ]هناية املرفق والوثيقة[


