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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 18 :سبمترب 4102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  02نومفرب 4102
ملخص دراسة عن السياسات التي تنمي مشاركة الشركات يف نقل التكنولوجيا

بتلكيف من ا ألمانة
 .0حيتوي مرفقا هذه الوثيقة عىل ٍ
ملخص " "0دلراسة عن الس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيا،
واليت أأجريت يف س ياق املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" :حتدايت مشرتكة – بناء احللول
) ،"(CDIP/6/4 Revمن اإعداد الس يد فيليب مينديس مدير رشكة أأوبتيون بربيس بني ،أأسرتاليا ،و" "4اس تعراض أأقران
لدلراسة أنفة اذلكر من اإعداد الس يد نيكولوس ثوم ،مركز ا ألحباث املشرتكة التابع للمفوضية ا ألوربية ،اإشبيليا ،اإس بانيا .

 .4اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف
مرفقي هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفقان]

مالحظة :متثل الراء املعرب عهنا يف هذه ادلراسة أراء املؤلف ول تعكس ابلرضورة أراء أأمانة الويبو ول أأ ٍي من ادلول
ا ألعضاء يف املنظمة.
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املرفق ا ألول

الس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيا
دراسة من اإعداد الس يد فيليب مينديس مدير رشكة أأوبتيون بربيس بني ،أأسرتاليا
ملخص تنفيذي
 .0هتمين الرشاكت اليت حتركها املعرفة عىل اقتصادات اليوم ،كام تس بق الرشاكت اليت تبتكر وتنشئ معارف جديدة
منافس هيا .وتواجه الرشاكت اليت تنشد الابتاكر ،خاصة الصغرية واملتوسطة مهنا ،حتدايت أأو عقبات كثرية من بيهنا الافتقار
اإىل همارات خاصة وإاىل موارد مالية وإاىل جتهزيات البحث والتطوير التخصصية( .ملخص الفقرات من  01اإىل .)40
 .4وتعني أليات نقل التكنولوجيات الرشاكت اليت تفتقر اإىل هذه املهارات واملوارد عىل اس متدادها من جامعات
ومؤسسات حبثية ،كام تعيهنا عىل تلقي خمرجات البحث والتطوير الناجتة( .ملخص الفقرة  )44ويتخذ نقل التكنولوجيا الناجت
عدة أأشاكل حممتةل ،مبا يف ذكل تأأسيس رشاكت منبثقة والتنازل عن ملكية فكرية أأو ترخيصها والبحث التعاقدي أأو البحث
التعاوين ،عالو ًة عىل تقدمي خدمات تعاقدية .ومن املمكن أأن حيفز ذكل املزيد من هذا النشاط( .ملخص الفقرات من 42
اإىل .)42
 .2ومعليات نقل التكنولوجيا هذه الرامية اإىل الابتاكر وإاىل التغلب عىل العوائق التقنية معروفة جيد ًا ،غري أأهنا ليست
ابلرضورة موظفة بشلك ٍ
اكف .ولهذا القصور يف التوظيف عوامل كثرية مهنا عدم وجود اإطار لنقل التكنولوجيا ،وتاكليف
البحث والتطوير التعاقدي ،واخلطر املتصور يف تقامس املعلومات وما قد ينتج عنه من فقد الرسية والمتزي التناف،ي ،وعدم
العمل بسبيل النفاذ اإىل اخلربات ،والتجارب السلبية السابقة ،وعدم التناظر يف املعلومات ،وببساطة تدخل قوى السوق.
(ملخص الفقرات من  41اإىل .)42
.2

ومن شأأن التغلب عىل هذه العقبات أأن جيلب عىل املؤسسة منافع كثرية مهنا ما ييل:
أأ)

تطوير منتجات ومعليات جديدة أأو خدمات جديدة؛

ب) وحل املشالك التقنية وحتسني اجلودة والقدرة عىل الإحاةل املرجعية؛
ج) وحتسني معليات ا ألعامل وترابط اخلدمات؛
د)

واختصار زمن الوصول اإىل السوق وتقليل زمن الاستيفاء الطويل وتلكفة البحث والتطوير ادلاخيل؛

ه) وتدفق امللكية الفكرية من منشئ التكنولوجيا اإىل الرشكة ،أكن يكون ذكل عن طريق ترخيص ،مما يتيح
للرشكة طرح تكل امللكية الفكرية تسويقي ًا؛
و) وتدفق املعرفة بشلك أأوسع من منشئ التكنولوجيا اإىل الرشكة ،ومهنا معارف قد تفيد الرشكة يف زايدة كفاءهتا
أأو زايدة رحبيهتا أأو خفض تاكليفها أأو غري ذكل؛
ز)

والوصول اإىل أأفاكر جديدة مل يكن لها أأن تصل اإىل الرشكة لول ذكل؛

ح) والوصول اإىل همارات خاصة رمبا ل تكون متاحة للرشكة؛
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ط) والوصول اإىل جتهزيات وبنية حتتية ختصصية رمبا ل تكون موجودة دلى الرشكة؛
ي) والتواصل مع املبتكرين ومنش يئ التكنولوجيا ،ممن ميكن اس تدعاؤمه مع ظهور حاجات جديدة يف املس تقبل،
سواء اكن ذكل بصفة استشارية أأو يف تفاعل حبيث وتطويري؛
ك) وزايدة الاس تفادة من نفقات البحث والتطوير عن طريق الوصول اإىل مصادر متويل عام اإضافية أأو عن طريق
توظيف احلوافز الرضيبية ،وابلتايل المتكن من تقدمي املزيد من ادلمع للبحث والتطوير؛
ل) والتعرف عىل طالب ميكن ترش يحهم لوظائف لحق ًا( .ملخص الفقرة .)21
 .5ومتثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة نس بة كبرية للغاية من الرشاكت و أأماكن التوظيف يف أأي بدل ،كام أأهنا تسهم حبصة
معتربة من الناجت احمليل الإجاميل للبالد .غري أأن مشاركة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف معليات نقل التكنولوجيا قد ترتاوح
من العارضة اإىل املنعدمة .وترى معظم الرشاكت ،خاصة الصغرية واملتوسطة مهنا ،أأن الاستامثر اجملازف يف البحث والتطوير
ل ميثل نفقة ميكن تربيرها أأو حتملها بسهوةل .ومن مؤدايت الضأةل النسبية ملقياس ا ألرابح يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة،
وابلتايل الزايدة يف حمدودية مواردها املالية ،أأن املشاركة يف البحث والتطوير والتعاون ،وابلتايل يف معليات نقل التكنولوجيا،
ترهق الرشاكت الصغرية واملتوسطة .ومن مؤدايت ذكل املؤسفة أأيض ًا أأن اجلامعات واملؤسسات البحثية ل تتحمس أأحيا ًان
لختاذ الرشاكت الصغرية واملتوسطة رشاكء جتاريني( .ملخص الفقرات من  20اإىل .)22
 .2وميكن معاجلة القصور يف توظيف معليات نقل التكنولوجيا عن طريق التدخل بس ياسات ،وذكل هو موضوع هذه
الورقة( .ملخص الفقرات من  25اإىل .)22
 .1وتتدخل الس ياسات الرضيبية يف بدلان كثرية لتشجيع البحث والتطوير ،وابلتايل نقل التكنولوجيا نتيج ًة ذلكل .وقد
ترتاوح هذه الس ياسات من التخفيضات الرضيبية اخلاصة اإىل اخلصومات الرضيبية والإعفاء الرضييب لدلخل املتعلق بنقل
التكنولوجيا .ويتناول القسم  4هذه ا ألوجه ابلوصف.
 .8ويلقي القسم  2الضوء عىل دور املنح البحثية عىل جانب الطلب ،أأي املنح من أأجل البحث والتطوير اليت حتركها
احامتلت توظيف نتاجئ البحث املمول صناعي ًا.
.2

ومن شأأن العجز عن النفاذ اإىل المتويل أأن يعوق هجود نقل التكنولوجيا ،ويصف القسم  2س ياسات تعاجل هذا ا ألمر.

 .01ويلقي القسم  5الضوء عىل س ياسات تس هتدف نزع اخملاطر من البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا ،مثل هتيئة متويل
لإثبات النظرايت.
 .00ويتناول القسم  2ابلوصف ادلور املهم اذلي ميكن أأن تؤديه برامج املشرتايت احلكومية يف تعزيز البحث والتطوير
ونقل التكنولوجيا.
 .04ويعاجل القسم  1الس ياسات اليت تس هتدف تعزيز الروابط بني اجلامعات والرشاكت وتفاعلها وتشجيعها ،مما من شأأنه
أأن ييرس اإجراء املزيد من البحث والتطوير ،وابلتايل املزيد من نقل التكنولوجيا.
 .02وقد تفيض املفاوضات اليت تعقد بني اجلامعات والرشاكت أأحيا ًان اإىل نتيجة سلبية تمتثل يف قطع أأي تفاعالت اتلية.
وقد حيدث ذكل اإذا افتقد لك طرف التقدير الاكيف لحتياجات الطرف الخر .ويصف القسم  8بعض املبادرات اليت
تس هتدف معاجلة ذكل.
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 .02ويركز القسم  2عىل نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل واملادة  4.22من اتفاق تريبس.
 .05وخيتمت القسم  01ابلتعليق عىل تطبيق بعض هذه الس ياسات عىل أأقل البدلان منو ًا والبدلان النامية ،ويطرح بعض
الاقرتاحات والتوصيات ،مبا يف ذكل ما يتعلق بتدابري الس ياسات اليت من شأأهنا أأن تعني عىل تنفيذ أأهداف املادة .4.22
 .02ويصف لك قسم أأهداف التدخل بس ياسات ،ويتابع بطرح أأمثةل خمتارة من بدلان خمتلفة للتنفيذ الناحج ألدوار
الس ياسة العامة الوارد وصفها يف ادلراسة.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

اس تعراض ادلراسة (دال) :فيليب مينديس" ،الس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيا"
أأجرى الاس تعراض :ادلكتور نيكولوس ثوم ،مركز ا ألحباث املشرتكة التابع للمفوضية ا ألوربية،
اإشبيليا ،اإس بانيا
الهيلكية
هيلكية التقرير واحضة وتتيح درجة جيدة من سهوةل القراءة .ومن املفضل التوسع يف امللخص التنفيذي ،حيث اإن امللخص
التنفيذي حبالته الراهنة أأقرب اإىل كونه مقدمة .وقد أأىت العرض العام لس بل نقل التكنولوجيا بشلك عام جيد ًا جد ًا.

املسامهة الرئيس ية يف جمال حقوق امللكية الفكرية
ركزت ادلراسة عىل نقل التكنولوجيا .فاإذا أأرادت الويبو الرتكزي بشلك أأكرث حتديد ًا عىل دور حقوق امللكية الفكرية يف نقل
التكنولوجيا ،فسيتطلب ذكل مزيد ًا من العمل.

العنارص اليت مل تشملها ادلراسة
تناولت معظم ا ألمثةل احلوافز احلكومية لالستامثر يف البحث والتطوير ،ل أليات نقل التكنولوجيا حتديد ًا .وقد يفيض املزيد
من البحث والتطوير اإىل مزيد من نقل التكنولوجيا ،لكن ذكل ليس من املقتضيات الالزمة ألن معلية الابتاكر ليست معلية
اإدخال/اإخراج خطية ،بل ينطوي ا ألمر عىل هيلكيات أأكرث تعقيد ًا .وهذا مثال دقيق للمواضع اليت يناسب فهيا اإدخال دور
حلقوق امللكية الفكرية .ويفضل زايدة هذه العنارص تفصي ًال.

توجهيات تتعلق حبقوق امللكية الفكرية لواضعي الس ياسات
املزيد من الرتكزي عىل حقوق امللكية الفكرية اإن اكن ذكل مرغو ًاب للويبو ،انظر أأعاله.

التقيمي اللكي/التوصيات
اتسم العرض العام والعينات القطرية ابجلودة.
رجاء مراجعة امللخص التنفيذي وتضمني النتاجئ الرئيس ية للتقرير.
رجاء زايدة ادلور احملدد حلقوق امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا اإن اكن ذكل مرغو ًاب للويبو.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

