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 دراسة عن نقل التكنولوجيا على الصعيد الدويل: حتليل من منظور البلدان النامية ملخص

مانة  بتلكيف من الأ

" دراسة عن نقل التكنلوجيا عىل الصعيد ادلويل: حتليل من منظور البدلان 9حيتوي مرفقا هذه الوثيقة عىل ملخص " .9
يا: "التحدايت املشرتكة وبناء احللول" )الوثيقة النامية، أأجريت يف س ياق مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوج 

CDIP/6/4 Rev. بودلر، كولورادو، الولايت املتحدة كيث ماسكوس من جامعة كولورادو الأس تاذ(، وقد أأعدها ،
" واس تعراض 4؛ "الولايت املتحدة الأمريكية ، انشفيل، تنييس،اكمال ساغي من جامعة فانديربلت والأس تاذ الأمريكية

 لدلراسة املذكورة أأعاله من الأس تاذ والرت ابرك، من اجلامعة الأمريكية، واش نطن العامصة، الولايت املتحدة الأمريكية. أأقران

ىل  منية وامللكية الفكرية مدعوة اإ اللجنة املعنية ابلت
الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف مرفقي هذه 

 الوثيقة

 ]ييل ذكل املرفقان[

 

 

آراء أأمانة الويبو أأو أأي من مالحظة: ل تعرب  ل عن رأأي اكتهبا فقط ول تعرب ابلرضورة عن أ آراء الواردة يف هذه ادلراسة اإ ال
 ادلول الأعضاء فهيا.
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الأول املرفق  

 لناميةنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: حتليل من منظور البدلان ا

عداد  الأس تاذ كيث ماسكوس من جامعة كولورادو، بودلر، كولورادو، الولايت املتحدة الأمريكية والأس تاذ دراسة من اإ
 اكمال ساغي من جامعة فانديربلت، انشفيل، تنييس، الولايت املتحدة الأمريكية

 ملخص معيل

زاءتشديد خصوصا عىل شواغل البدلان النامية تركز هذه الورقة عىل نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل، مع ال  .9  اإ
ىل التكنولوجيا العاملية. وأأول مسأأةل تتناولها ادلراسة يه الفوائد املكتس بة من نقل اكتساب  املزيد من فرص النفاذ اإ

 عىل الصعيد ادلويل وما يعرقهل من عقبات.بفعالية التكنولوجيا 

 ىل أأقىص  من الرضوري أأن جتين البدلان النامية اكمل الفوائد من نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل للوصول اإ
نتاجية غري  هدار مواردها النادرة عىل تكنولوجيا اإ  .جمديةقدرة عىل التعلمي وضامن عدم اإ

 ىل أأن الفوارق بني البدلان يف توقيت اعامتد التكنولوجيا اجلديدة ميكن أأن يكون هل نصيب كبري يف  وتشري الأدةل اإ
 التفاوت املالحظ بني البدلان يف ادلخل للك فرد.

 ىل ضافة اإ نتاجية وزايدة مس توايت ادلخل يف البدلان املتلقية، يتيح نقل التكنولوجيا من ساكسب جين املتيسري  واإ الإ
 هجات خارجية. تتيحهاة عىل الصعيد ادلويل أأيضا الس بل للتصدي ملشالك اجامتعية وبيئية معينة حبلول تقني

  يه: مشالك املعلومات اليت عيد ادلويل عن عوامل عامة عديدة وتنجم العقبات اليت تعرقل نقل التكنولوجيا عىل الص
جراء املعامالت التكنولوجية، والقوة السوقية املرتبطة ابلتكنولوجيا املتقدمة وامليرسة جزئيا بفضل  حتول دون اإ

ف احلومكة والظروف الاقتصادية غري املواتية يف البدلان املتلقية، وعدم قدرة العلامء حقوق امللكية الفكرية، وظرو
قامة روابط ملموسة مع ش بساكت البحث والابتساكر العاملية.  والتقنيني يف تكل البدلان عىل اإ

ىل نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادل ةالسائد ةادلولي اتالتوتر  توقد أأثر  .4 ويل والس يطرة حيال املفاضالت يف النفاذ اإ
برام اتفاق يف منظمة التجارة العاملية  ل أأن أأحدث التوهجات، وخاصة اإ بشـأأن عليه يف حقوق امللكية الفكرية عىل مدى قرون اإ

آن.  ش يوعا، يه الأكرث جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(  والأمه حىت ال

صالحات هممة عىل الرباءات وسائر أأنواع حقوق امللكية الفكرية اس تجابة وأأجرت الاقتصادات الناش ئة والنامية اإ  .3
 لتفاق تريبس وسائر الضغوط املفروضة علهيا.

  التجارة ابلتكنولوجيا املتقدمة والاستامثر الأجنيب املبارش والرتخيص التقين تدفق زايدة حفزت هذه الإصالحات
ة بأأنشطة موهجة حنو املتعددة اجلنس يات يف البدلان الناش ئة الرئيس يعرب احلدود، كام يرست قيام فروع الرشاكت 

 التكنولوجيا.

  .ىل البياانت املتعلقة ابلبدلان النامية املرتفعة واملتوسطة ادلخل ومع ذكل تستند هذه الأدةل الإجيابية لكها تقريبا اإ
آاثر عىل البدلان ىل  وحىت الآن مل تكتشف ادلراسات الاقتصادية القياس ية أأية أ الأفقر والأصغر، وقد يعزى ذكل اإ

ل أأن حقوق امللكية الفكرية تؤدي دورا متواضعا عىل أأفضل التقديرات يف  الصعوابت يف قياس املتغريات الوجهية، اإ
البدلان الأفقر. وحتدد قدرة هذه البدلان عىل جذب التكنولوجيا ادلولية طائفة متنوعة من العوامل الأخرى اليت تقيد 

دماهجا.استيعاب التكنولوجيا الأجنبية  قدرهتا عىل  واإ
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من  جبزء كبري تقوموتؤدي الرشاكت املتعددة اجلنس يات دورا رئيس يا يف نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل لأهنا  .2
ىل الرشاكت التابعة لها. ويف هذا الصدد من املشجع أأ  ن أأنشطة البحث والتطوير يف العامل وعادة ما تنقل هذه التكنولوجيا اإ

ىل  42حصة الاستامثر الأجنيب املبارش يف اخملزون العاملي يف البدلان النامية قد ارتفع من نس بة  يف املائة خالل  33يف املائة اإ
ىل عام  9111الفرتة من عام   .4194اإ

 مثة دليل يف حني تنعدم الأدةل ادلامغة عىل الآاثر الإجيابية الأفقية لالستامثر الأجنيب املبارش يف الرشاكت احمللية ،
ىل موردهيا احملليني. وابلتايل ميكن عن  دامغ عىل أأن الرشاكت املتعددة اجلنس يات ل تتواىن  للبدلاننقل التكنولوجيا اإ

النامية الاس تفادة من تنفيذ الس ياسات اليت تساعد الرشاكت احمللية عىل الصمود يف ش بساكت الإنتاج والابتساكر 
 العاملية.

  وجيب أأن تراعي التدخالت الس ياس ية يف جمال نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل حوافز املشاركني من القطاع
نتاج العاملية وش بساكت الابتساكر العاملية يه القوى  اخلاص. وملا اكنت الرشاكت املتعددة اجلنس يات وسالسل الإ

يتعني أأن تامتىش س ياسات احلكومات يف البدلان النامية مع ادلافعة لالبتساكر ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد العاملي، ف 
 .احلوافز اليت تتيحها

  ول حتظى رشوط نقل التكنولوجيا اليت تفرضها الصني وبعض البدلان الأخرى عىل الاستامثر الأجنيب املبارش سوى
مرشوعات خول يف حبصة صغرية يف هذه احلوافز، وعليه قد حتتفظ الرشاكت املتعددة اجلنس يات املضطرة لدل

جراءات تعرقل تعمل الوالكء احملليني لهذه  تتخذمع رشاكء حمليني لالحتفاظ ابلتكنولوجيا الرئيس ية أأو  مشرتكة اإ
 التكنولوجيا.

  ىل البدلان النامية الصغرية، ميكن للس ياسات اليت جترب الرشاكت املتعددة اجلنس يات عىل تقامس وابلنس بة اإ
ن مل التكنولوجيا مع الرشاكت احمل  كن السوق احمللية كبرية مبا يكفي، فتنسحب تلية أأن تأأيت بنتيجة عكس ية، اإ

نتاج الرشاكت املتعددة اجلنس يات مهنا أأو متتنع عن الاستامثر فهيا.  وابلتايل جيد البدل نفسه قد حاد عن سالسل الإ
 والابتساكر الأساس ية.

قامة الروابط مع النظام العاملي.وميكن للبدلان النامية أأن تتخذ مبادرات هممة للتشجيع عىل د .2 لهيا واإ  خول التكنولوجيا اإ

  قامة أأنظمة رضائب شفافة وتنافس ية وحتسني احلومكة العامة لفائدة من املهم الاستامثر يف حتسني البنية التحتية واإ
نتاج وحبث وتطوير. ويه ممكالت هممة لالستامثر يف رأأس ا قامة مرافق اإ ىل اإ ملال الرشاكت العاملية الساعية اإ

البرشي والتدريب والقدرات عىل البحث يف اجلامعات ومعامل البحث، تدمع الروابط مع ش بساكت الابتساكر العاملية 
 أأشساكل الابتساكر املفتوح الناش ئة.و 

  من هذه وميكن للحوافز الرضيبية املوضوعة لفائدة الرشاكت احمللية يك تنفذ برامج حبث وتطوير ملموسة أأن جتعل
 ذابة أأو رشاكء يف عقود التكنولوجيا.الرشاكت فروعا ج

قامةومن املهم  .6 نفاذه محلاية امللكية الفكرية، حبيث يكون مصمام خصيصا للبدلان عىل  اإ نظام شفاف وموثوق وميكن اإ
 اختالف مراحل التمنية، وذكل لعدة أأس باب.

 فرص قيام الرشاكت  عن طريق حل مشالك املعلومات وتقليص تساكليف التعاقد، تزيد حقوق امللكية الفكرية من
 املتعددة اجلنس يات بنقل التكنولوجيا املتقدمة وما يرتبط هبا من دراية.
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  بأأن املدخالت اليت حتصل علهيا يف خمتلف مراحل سلسةل عرضها وحتتاج الرشاكت املتعددة اجلنس يات لضامانت
 منتجة عىل حنو قانوين وموثوقة، وهو الأمر الأكيد مع وجود نظام شفاف.

 حلقوق امللكية الفكرية أأن تساعد عىل توزيع احلقوق والواجبات بني الرشاكء يف ش بساكت البحث. وميكن 

من أأجل تيسري  املرشوعاتومن احلامس زايدة الانفتاح العاملي عىل جهرة اليد العامةل التقنية املاهرة القادرة عىل تنظمي  .7
 تدفق التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل.

 أأن جتين املساكسب من التحرر الأحادي يف هذا الصدد لكن ميكهنا أأن تدمج وزهنا يف دفعة  ميكن للبدلان النامية
 دولية لتقليص العراقيل املفروضة أأمام هذه الهجرة.

  اتفاق غات( اذلي أأبرمته منظمة التجارة  التفاق العام بشأأن التجارة يف اخلدماتومثة نطاق لس تخدام مبادئ(
غري الفعاةل أأمام تقدمي خدمات البحث وللتشجيع عىل تطوير "مناطق ابتساكر" تدمع العاملية للحد من العراقيل 

 تأأشريات ادلخول الطويةل الأجل مبا يتيح حرية احلركة أأمام املوظفني املهرة والتقنيني.

ىل معاهدة العل .8 وم وقدم اقرتاح فيه املزيد من الطموح ببدء املداولت بشأأن التفاوض عىل شلك من أأشساكل النفاذ اإ
آخر.  والتكنولوجيا الأساس ية، سواء يف منظمة التجارة ادلولية أأو يف الويبو أأو يف أأي حمفل أ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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الثاين املرفق  

نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: حتليل من منظور البدلان ، "اكمال ساغيو  كيث ماسكوس (:هادلراسة )اس تعراض 
 "النامية

 والرت ابرك، من اجلامعة الأمريكية، واش نطن العامصة، الولايت املتحدة الأمريكيةاس تعراض: الأس تاذ 

ىل  تنسحب هذه ادلراسة عىل مجيع مسائل نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل فامي يتعلق ابلبدلان النامية. وتتطرق ادلراسة اإ
طار لتحليل تق رير الس ياسة والبحث الأاكدميية السابقة وتقدمي تعليقات حامسة بشأأهنا، ااملسائل التصورية، كام حتتوي عىل اإ

ىل حتسني معلية نقل التكنولوجي  البيئة احمليطة هبا.و ا عىل الصعيد ادلويل وتناقش التوصيات الس ياس ية الرامية اإ

ىل  نتاجية القطاع اخلاص بل وأأيضا ابلنس بة اإ ىل اإ وتشدد ادلراسة عىل أأمهية نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل ابلنس بة اإ
ان الأقل قدرة البدليه حتقيق الأهداف الاجامتعية، مثل الأهداف الصحية والبيئية. ويف الوقت الراهن تعد العقبة احلامسة 

ىل التكنولوجيا العاملية برشوط معقوةل.  ىل مدى النجاح احملقق يف نقل التكنولوجيا عىل وتوحض ادلراسة منوا عىل النفاذ اإ أأنه اإ
الصعيد ادلويل بفضل الإصالحات الس ياس ية، مثل حقوق امللكية الفكرية )تريبس(، فمل يشعر ابلأثر الكبري سوى البدلان 

أأما ابلنس بة لالقتصادات الفقرية فمثة عراقيل كربى أأمام التكنولوجيا املنقوةل املرتفع وادلخل املتوسط. النامية صاحبة ادلخل 
ىل أأن تكون هيلكية، مثل مشالك احلومكة وعدم التصال بش بساكت  ىل ادلاخل، ومتيل هذه العراقيل اإ عىل الصعيد العاملي اإ

ا يكفي، بسبب مس توايت رأأس املال البرشي والبىن التحتية غري الابتساكر العاملية، وقدرات الاستيعاب غري املطورة مب
ىل عوامل أأخرى. ضافة اإ  املناس بة اإ

، مثل الاستامثر الأجنيب املبارش والرتخيص ادلويلوتناقش ادلراسة املصادر التقليدية لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد 
وات اجلديدة، مثل الابتساكر املفتوح وش بساكت الابتساكر ابلسلع الرأأساملية، فضال عن القنوالتجارة  املشرتكة واملرشوعات

آخر بتأأشرية معل خاصة. وميكن  ىل أ قامة منطقة ابتساكرية يس تطيع الباحثون والعلامء الانتقال داخلها بسهوةل من بدل اإ العاملية، واإ
ز ش بساكت الابتساكر ز املشاركة يف مرشوعات البحث، وتعحلركة رأأس املال البرشي تكل أأن تيرس نقل املعارف وتقامسها و 

وهجة نظري قد تتيح هذه القنوات )الابتساكر املفتوح  منالعاملية بني الرشاكت واجلامعات ومراكز البحث. وعالوة عىل ذكل 
وش بساكت الابتساكر العاملية والهجرة( لالقتصادات الفقرية تطوير قدراهتا الابتساكرية والاستيعابية الأصلية بشلك أأفضل من 

ويف حني ميكن لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل ابلطريقة التقليدية التقليدية.  ادلويلولوجيا عىل الصعيد أأنشطة نقل التكن
آاثرا تكنولوجية، عن طريق تواتر  تعمل هذه القنوات اجلديدة عىل ما يبدو بشلك القوى العامةل والتقليد احمليل، أأن خيلف أ

اتحة الفرص لتكوين الكفاءات.  ىل املعارف واإ اتحة النفاذ اإ آخر ينبغي اعتبار نقل التكنولوجيا عىل مبارش عىل اإ وبشلك أأو بأ
 سد بعض الصعيد ادلويل وس يةل وليست غاية فامي يتعلق ابلتمنية التكنلوجية. ويساعد امتالك القدرات احمللية القوية عىل

الثغرات يف نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل، فعىل سبيل املثال يزود نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل الاقتصادات 
آخر ابلفعل، لكن يف العديد من احلالت حتتاج اقتصادات حملية ملنتجات معينة، تتعلق  احمللية مبنتجات موجودة يف مساكن أ

واملناخ وامجلارك. وميكن للقدرات احمللية عىل الابتساكر واملشاركة يف الابتساكر املفتوح وش بساكت  واملوقع اجلغرايفابلصحة 
الابتساكر العاملية أأن تساعد عىل مواءمة البحث مع الاحتياجات احمللية. وميكن أأيضا لنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل أأن 

اض تدفقات الاستامثر الأجنيب املبارش من الولايت املتحدة خيضع دلورات نشاط الأعامل يف بدلان املصدر؛ مثل اخنف
. وتساعد القدرات الأصلية القوية عىل ضامن أأن الاقتصادات 4117/18وأأورواب عقب الأزمة املالية اليت وقعت يف الفرتة 

 تقلبات السوق العاملية.  بسبببأأقل انقطاع احمللية تليب الاحتياجات التكنولوجية 

ايم، تشدد ادلراسة عىل أأمهية خمزون رأأس املال البرشي احمليل ابلنس بة لقدرة الاقتصادات الناش ئة عىل ويف اجلزء اخلت
استيعاب التكنولوجيا الأجنبية، وتويص بشدة حكومات الاقتصادات النامية بتحسني أأنظمهتا التعلميية وهو "رشط مس بق 

لع حقوق امللكية الفكرية، وخاصة حق املؤلف، بدور همم يف لنقل التكنولوجيا بفعالية عىل الصعيد ادلويل". وتضط يرضور 
ل أأن هذا اجملال س يكون همام  امليض قدما هبذا الأمر. وقد عاجلت ادلراسة بوضوح هذا اجملال من حقوق امللكية الفكرية، اإ
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مي اخلاصة به، مثل الكتب لتعلمي الاقتصادات الفقرية. ويف الوقت الراهن ل يضع العديد من الاقتصادات النامية مواد التعل
وتعمتد هذه الاقتصادات كثريا عىل صناعات النرش دلى البدلان املتقدمة.  1س بة للتعلمي الابتدايئ والثانوي،املدرس ية، ابلن 

ىل الرشاكت الأمريكية والربيط مثة أأيضا ممارسات و . انية للعمل كوسطاء لتسويق أأعامهلموحىت النارشين احملليني يلجؤون اإ
ىل املعارف )الكتب واجلرائد  اننيو وق قلميية معقدة، كام ميكن للتسعري أأن حيول دون نفاذ الاقتصادات الفقرية اإ ترخيص اإ

وينبغي أأن تدرج مواضيع موارد التعلمي املفتوح والاس ترياد املوازي للمصنفات احملمية حبق  2والربجميات وقواعد البياانت(.
صالحات الرتخيص امجلاعي، مضن امل النظر يف طرق تعزيز تطوير رأأس  دواضيع اليت ضخضع ملزيد من النقا  عناملؤلف واإ

 برشي يف بدلان العامل الأقل تقدما.ل املال ا

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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