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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 71 :فرباير 1074

اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة التاسعة

جنيف ،من  3اإىل  5مارس 1074
اعتبارات البحث التكنولوجي واتفاقات التسويق وتسوية المنازعات
النموذجية

من اإعداد سابني فهيرينغري ،حمام ،ووكيل قضااي مع متد ،فيينا ،ال منسا

*

 .7يعترب دليل اتفاقات امللكية الفكرية ( )IPAGمرشوع ًا منساو ًاي صادر ًا عن رابطة اجلامعات المنساوية
( )Universitätenkonferenzومدعوم ًا من قبل املنسق الوطين للملكية الفكرية ( )ncp.ipيف الوزارة الاحتادية للعلوم
والبحوث ( ،)Bundesministerium für Wissenschaft und Forschungومبشاركة الوزارة الاحتادية لالقتصاد
وا ألرسة والش باب ( ،)Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugendوالوزارة الاحتادية للنقل
والابتاكر والتكنولوجيا ( ،)Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologieو أأيضا
ابملشاركة مع بنك اخلدمات الاقتصادية المنساوية ( ،)Austria Wirtschaftsserviceوهو بنك احتادي يعمل عىل تعزيز
ومتويل الرشاكت بغرض التمنية .وهيدف املرشوع اإىل رفع مس توى التعاون وتعزيز وتشجيع نقل املعارف بني اجلهات العلمية
وقطاع الصناعة.
 .1ويتطلب تبادل املعارف والتكنولوجيا بني اجلامعات والقطاع الصناعي ،يف الغالب ،عالقات تعاقدية معقدة .وابلتايل،
ومن أأجل اإجياد أأساس لعملية ف َّعاةل لنقل التكنولوجيا مع الرتكزي أأيضا عىل الرشوط التعاقدية املعمتدة قانوان ،أأع َّد ممثلون عن
اجلامعات المنساوية ،جنبا اإىل جنب مع خرباء من القطاع الصناعي ومؤسسات البحث العامة والوزارات المنساوية "دليل
اتفاقات امللكية الفكرية" .ويعترب هذا ادلليل كتيب إالكرتوين متوفر عىل ش بكة الإنرتنت ،يتضمن التفاقات المنوذجية ذات
الصةل وخمتلف الرشوط التعاقدية المنوذجية مع طرح خيارات أأو بدائل ،فضال عن احتوائه عىل العديد من التعليقات املفيدة
املتاحة للجمهور العام جما ًان .وتعترب التفاقات المنوذجية الواردة يف هذا ادلليل أأمثةل عن كيفية صياغة اتفاقيات نقل التكنولوجيا
* ل تُ َع ر ِرب الآراء الواردة يف هذه الوثيقة اإل عن ر أأي اكتهبا فقط ول تُ َع ر ِرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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مبا يعكس أأيضا الاحتياجات اخلاصة للعالقات التعاقدية بني مؤسسات البحث املموةل من القطاع العام والرشاكء من القطاع
الصناعي .وميكن الاطالع عىل هذه التفاقات المنوذجية عىل الرابط.www.ipag.at :
 .3وصيغت التفاقات والرشوط المنوذجية ابللغتني ا ألملانية والإنلكزيية ،مع صياغة التعليقات ابللغة ا ألملانية فقط .ومن
أأجل تلبية الاحتياجات املتلفة يف قطاعات العلوم و /أأو الصناعةُ ،أتيحت التفاقات المنوذجية يف ثالث بدائل خمتلفة ،مبعىن،
اس تعراض اتفاقية منوذجية خمترصة اإىل حد ما ،واتفاقيتني منوذجيتني قياس يتني عىل حنو ُم َّطول :تعكس أأحداهام تعليقات ممثيل
اجلامعات ،وتعكس ا ألخرى تعليقات الرشاكء من القطاع الصناعي .وبطبيعة احلال ،يُرتك ألحصاب املصلحة املعنيني حرية
اختيار اس تخدام جزء من تكل التفاقيات المنوذجية أأو اس تخداهما اكم ًةل ،كام جيوز تطويع تكل التفاقات لتتوافق مع
الاحتياجات اخلاصة.
وميكن الإطالع عىل التفاقات المنوذجية التالية يف مرشوع "دليل اتفاقات امللكية الفكرية":
-

اتفاقية للبحث والتطوير مقابل أأتعاب؛

-

واتفاقية للتعاون يف جمال ا ألحباث؛

-

واتفاقية رسية املعلومات؛

-

واتفاقية نقل املواد؛

-

واتفاقية الرتخيص ابس تخدام ملكية فكرية؛

-

واتفاقية رشاء ملكية فكرية.

 .4ومت اإيالء اهامتم كبري بتسوية املنازعات .و ُأدجمت نفس بدائل تسوية املنازعات يف لك اتفاقية منوذجية .والتايل بعد بيان
البدائل اليت ُأدجمت:
-

الاختصاص احلرصي حملمكة البدل واختيار الاحتاكم اإىل نص قانوين؛

-

ومركز الويبو للتحكمي (نظام الويبو بشأأن التحكمي املع َّجل)؛

-

والتحكمي والوساطة يف الويبو (نظام الويبو بشأأن التحكمي املع َّجل).

 .5ولحظ مجيع أأحصاب املصلحة أأثناء اإعداد التفاقيات المنوذجية عدم كفاية البديل اخلاص ابلولية احلرصية حملمكة
من حمامك ادلوةل ،وقصوره عن تلبية احتياجاهتم بشلك قاطع .وتعلقت أأس باب هذا الرفض عىل وجه التحديد ابلتعامالت
عرب احلدود ،واكنت اخليارات املطروحة يه التفاق عىل بند التحكمي و /أأو قبول وساطة مشرتكة  -واتفق عىل تفضيل
بند التحكمي عيل حساب احملامك الوطنية .وفضَّ ل أأحصاب املصلحة التفاق عىل حممكة وطنية فقط يف حالت الزناعات
الوطنية اخلالصة.
.6

ويتأأسس قرار اختيار البدائل لتسوية املنازعات عىل الاعتبارات التالية:
 الرسعة :يف مرحةل البحث والتطوير ،ل يتيرس الوقت الاكيف أأمام ا ألطراف حلل املنازعات ،واذلي قد يصلاإىل س نوات .وابلتايل ،يكون اخليار اذلي يوفر تسوية رسيعة عىل جانب كبري جد ًا من ا ألمهية واحلسم.
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 الرسية :يف معظم احلالت ،تش متل مشاريع البحوث والتطوير عىل العديد من الإجراءات الرسية اليت ل ينبغيتقامسها مع امجلهور  -كام تظهر أأمهية رسية املعلومات أأيضا ابلنظر اإىل رشط ا رجلدِة اذلي يتعني الوفاء به يف اإيداع
طلبات تسجيل الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات اليت تُقدَّم خالل املرشوع املعين.
 احليادية :ينبغي ر ِحتىل الوس يط أأو امل ُ َح رِّك بوهجة نظر حمايدة متام ًا بشأأن أأي جانب من جوانب املنازعات يف
س ياق املرشوع.
 حنكة اخلرباء :تُمنح ا ألطراف فرصة لتعيني وس يط أأو ُم َح رِّك دليه معارف حمددة بشأأن مشاريع البحوث،و أأيضا فامي يتعلق مبوضوع البحث ذاته .ول يس تدعي ا ألمر أأن يكون الوس يط أأو امل ُ َح رِّك حمامي ًا أأو قاضي ًا.
 .1وعىل وجه التحديد ،انل بند الوساطة اس تحسا ًان كبري ًا حيث إانه يوفر ل ألطراف الفرصة إلرشاك وس يط ذو حنكة
ودراية يتفهم أأبعاد العالقات واملسائل اليت تتصف يف غالب ا ألمر ابلتعقيد الشديد ،ويساعد ا ألطراف عىل حل نزاعاهتم
برسعة كبرية وبتاكليف معقوةل .وحتديد ًا ،اكن خيار اإجراءات التحكمي املع َّجل واحضا أأيض ًا فامي يتعلق ابلف َّعالية والتلكفة
والرسية .كام يوفر هذا اخليار أأيضا مزية كبرية من انحية الرتكزي عىل املنازعات املتعلقة مبختلف الولايت القضائية يف اإجراءات
حتكمي واحدة ،وهو ما يعد فرصة لتجنب تباين القرارات يف خمتلف البدلان .وعىل هذا النحو ،تتحقق مزية كبرية بفضل حقيقة
قدرة ا ألطراف عىل التأأثري يف اإجراءات اختيار وس يط أأو ُم َح رِّك ،و أأيضا لقدرهتا عىل التأأثري يف الإجراءات مجيعها.
[هناية الوثيقة]

