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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :سبمترب 4102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  02نومفرب 4102

ملخص الدراسة بشأن السياسات واملبادرات املتعلقة بامللكية الفكرية يف البلدان املتقدمة لتشجيع
نقل التكنولوجيا

بطلب من ا ألمانة
 .0حيتوي مرفقا هذه الوثيقة عىل ( )0ملخص ادلراسة بشأأن الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان
املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجيا .أأعد ادلراسة ،اليت جرت يف اإطار املورشو بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
"التحدايت املشرتكة وبناء احللول") ،(CDIP/6/4 Rev.الس يد سيسول موسونغو ،رشيك  ،رشكة سيسول موين
كيلونزو ورشاكه للمحاماة  ،نريويب ،كينيا و( )4اس تعراض ل ألرقران لدلراسة أنفة اذلكر رقام به ادلكتور والرت ابرك ،اجلامعة
ا ألمريكية ،واش نطن العامصة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.

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

ملحوظة :متثل الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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املرفق ا ألول

الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجيا
ملخص معيل
 .0شلكت العالرقة بني حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا مادة للمنارقشات ادلولية لفرتة طويةل .والوارقع أأن الرتكزي
عىل حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا اكن هل تأأثري مبارش عىل صياغة التفاق بني ا ألمم املتحدة واملنظمة العاملية حلقوق
امللكية الفكرية (الويبو) عندما أأصبحت الويبو واكةل متخصصة ل ألمم املتحدة يف عام  .0791ومبوجب املادة  1من ذكل
التفاق ،ر
اعرتف ابلويبو كواكةل متخصصة تتضمن مسؤولياهتا تيسري نقل التكنولوجيا .كام شغلت العالرقة بني امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا ماكان ابرزا يف توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية (جدول أأعامل التمنية) ،لس امي التوصية  41اليت
ختول الويبو ،من بني أأمور أأخرى ،اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية الرضورية لتشجيع نقل

التكنولوجيا ونورشها.

 .4ومع ا ألخذ يف الاعتبار التوصية  41من توصيات جدول أأعامل التمنية ،والتارخي  ،فضال عن املنشورات الراهنة عن
موضو امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ،تسعى هذه ادلراسة اإىل تقدمي معلومات عن الس ياسات واملبادرات القامئة املرتبطة
حبقوق امللكية يف القطاعني العام واخلاص يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجيا ورقدرات البحث والتطوير يف البدلان
النامية ،مبا يف ذكل معايري امللكية الفكرية ادلولية و أأوجه املرونة ذات الصةلُ .أعدت ادلراسة يف س ياق "مورشو جدول أأعامل
التمنية بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" (ي رشار اإليه فامي ييل ابمس "مورشو نقل
التكنولوجيا") .تبين ادلراسة عىل و /أأو تأأخذ يف الاعتبار العمل السابق للويبو يف هذا اجملال ،مبا يف ذكل وثيقة مورشو نقل
التكنولوجيا (الوثيقة  )CDIP/9/INF/4وغريها من ا ألعامل اليت ُأجنزت يف اإطار املشاريع ا ألخرى جلدول ا ألعامل.
.3

حماور ادلراسة:
 تتناول ادلراسة املسالل املتعلقة ابلتعاريف ،وبوجه خاص املقصود من املصطلحات والعبارات الرليس ية مثل
"نقل التكنولوجيا" والس ياسات واملبادرات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية،
 وتقدم نظرة عامة عىل الس ياسات واملبادرات القامئة املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة اليت
تشجع نقل التكنولوجيا يف رقطاعات التمنية الرليس ية يف البدلان النامية ،ويشمل ذكل رقطا الصحة ورقطا ا ألغذية
والزراعة ورقطاعات البيئة والطارقة،
 وحتلل وتس تعرض اإماكنيات و أأداء الس ياسات واملبادرات احملددة ،لتحديد أأهيا أأكرث مالءمة لتشجيع نقل
التكنولوجيا،
 وتقدم توصيات بشأأن ما ميكن لدلول املتقدمة أأن تقوم به يف جمال امللكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا،
وبشأأن العمل املقبل يف الويبو حول هذا املوضو .

 .2ودلى رقراءة ادلراسة ،لوحظ أأهنا تركز ،خبالف العديد من ادلراسات والكتاابت السابقة عن املوضو  ،عىل الكيفية
اليت تؤثر أأو تغري هبا بيئات وس ياسات حقوق امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة يف نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية
والبدلان ا ألرقل منوا .وتشري نتاجئ ادلراسة اإىل وجود عدد من جمالت الس ياسة العامة اليت رقد تكتيس أأمهية يف البدلان
املتقدمة ميكن تناولها يف اجلهود املبذوةل لتشجيع نقل التكنولوجيا.
 .1واستنادا اإىل نتاجئ ادلراسة ،رقردم عدد من التوصيات ا ألولية اليت تأأخذ يف اعتبارها ندرة ادلراسات اليت تركز عىل
س ياسات امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتعزيز نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية  .هذه التوصيات يه:
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التوصية  :0س ياسات /رقوانني حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلإفصا يف البدلان املتقدمة:
 .6ينبغي للبدلان املتقدمة أأن تبذل مزيدا من اجلهد لتشجيع الإفصا عن الاخرتاعات وتيسري اإماكنية نفاذ البدلان النامية
إاىل بياانت الرباءات ،مبا يف ذكل اشرتاط الإفصا بدرجة أأكرب عن الاخرتاعات ،و أأيضا ا إلفصا عن الطريقة أأو ا ألسلوب
ا ألمثل لتنفيذ الاخرتا  .كام جيب عىل ادلول املتقدمة اليت ل يوجد دلهيا مس تودعات متاحة عىل ا إلنرتنت و ادلول اليت ل
تسهم يف رقواعد بياانت الرباءات ادلولية أأن تتخذ التدابري الالزمة لإاتحة بياانت الرباءات اخلاصة هبا عىل ش بكة الإنرتنت ومن
خالل رقواعد البياانت العاملية مثل ركن الرباءات .PATENTSCOPE

التوصية : 4س ياسات/رقوانني حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلسلع املعدة للتصدير والسلع العابرة:
 .9جيب عىل البدلان املتقدمة اليت ت ِّرفعل حقوق الرباءة املرتبطة ابلسلع املعدة للتصدير و /أأو السلع العابرة أأن تعيد النظر
يف س ياس هتا/هنجها القانوين يف ضوء احتياجات نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألرقل منوا.

التوصية  : 3س ياسات/رقوانني حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بتصدير السلع املنتجة مبوجب تراخيص اإجبارية:
 .8ينبغي للبدلان املتقدمة أأن تنظر يف توضيح الس ياسات وتويخ هنج أأكرث نشاطا فامي يتعلق بتصدير السلع املنتجة
مبوجب الرتاخيص الإجبارية لتعزيز نقل التكنولوجيا.

التوصية  :2س ياسات/رقوانني حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلرتخيص واملنافسة:
 .7ينبغي ،عندما يوجد رقطا عام يسهم بصورة كبرية يف تطوير التكنولوجيات ونورشها يف البدلان املتقدمة ،أأن ترطبق
س ياسات حمددة تتعلق حبقوق امللكية الفكرية لتيسري نقل التكنولوجيا املتعلقة ابلخرتاعات اليت تدمعها احلكومة.

التوصية  :1العمل املقبل
 .01ينبغي بذل املزيد من العمل ،مبا يف ذكل اإجراء حبوث جتريبية حتت رعاية الويبو لتعزيز فهم الكيفية اليت تؤثر هبا
س ياسات حقوق امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة عىل نقل التكنولوجيا ،وما اإذا اكن ميكن للتغيريات اليت تطر أأ عىل حقوق
امللكية الفكرية يف هذه البدلان أأن تعزز نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألرقل منوا .وإاضافة اإىل املسالل
الس ياس ية والقانونية املشموةل هبذه ادلراسة ،ميكن أأيضا النظر يف جمالت أأخرى ،مثل الاثر املرتتبة عىل الس ياسات
واملامرسات والقوانني املتعلقة اب ألرسار التجارية.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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اس تعراض ادلراسة (ابء) :الس يد سيسول موسونغو" ،الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان
املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجيا"
خبري الاس تعراض :الربوفسور والرت ابرك ،اجلامعة ا ألمريكية ،واش نطن العامصة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.
يقدم ادلكتور موسونغو وهجة نظر جتديدية للعالرقة بني نقل التكنولوجيا وحقوق امللكية الفكرية من منظور البدلان املتقدمة.
ورقد انصب الاهامتم ،حىت الن ،يف املنارقشات املتعلقة ابلس ياسة والبحث الأاكدميي عىل أأنوا الس ياسات واملبادرات اليت
ميكن أأن تضطلع هبا الارقتصادات النامية جلذب التكنولوجيات من اخلارج ،ول شك أأن هذا التحول يف املنظور مفيد وجدير
ابلتأأييد .كام رقام مركز التمنية العاملية (مركز التمنية) ،بصورة مس تقةل ،يف اإطار الزتامه مبؤرش التمنية منذ عام  ،4113بتتبع
مسار الس ياسات يف العامل املتقدم اليت تؤثر عىل ا ألوضا يف العامل النايم ،مبا فهيا التطور التكنولويج .ورقد شار ر
كت مؤخرا مع
فريق من مركز التمنية يف اإعداد وررقة منارقشة بشأأن الكيفية اليت ميكن هبا لس ياسات العامل املتقدم املتعلقة حبقوق امللكية
الفكرية والبحث والتطوير أأن تيرس أأو تعوق نورش التكنولوجيات من الشامل اإىل اجلنوب .1وهكذا ،تمكل وررقتنا اإسهامات
ادلكتور موسونغو يف هذا اجملال ،وجيب أأن تؤكد الك ادلراس تني أأن تشجيع نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل مسؤولية
مشرتكة بني الارقتصادات املتقدمة والنامية.
ويلفت ادلكتور موسونغو الانتباه اإىل اجملالت الرليس ية التالية اليت تنطوي عىل س ياسات البدلان املتقدمة يف جمال حقوق
امللكية الفكرية :زايدة الإفصا عن املعارف وحتسينه من خالل الرباءات؛ س ياسات مناس بة حلقوق امللكية الفكرية تؤثر عىل
الصادرات من السلع والسلع العابرة املوهجة للبدلان النامية؛ الرتخيص الإجباري ألغراض تصدير التكنولوجيات ا ألساس ية
للبدلان النامية؛ أأحاكم رقانون (ابي أند دول) ا ألمرييك لتشجيع تسويق الاخرتاعات املموةل من املزيانية العامة .ومع أأن هذه
ليست لك اجملالت اليت تؤثر س ياسات البدلان املتقدمة من خاللها عىل نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية ،فاإهنا تضم
العنارص الرليس ية من أأجل النظر فهيا .ورقد حتتاج بعض هذه التوصيات اإىل تفاصيل أأكرث حتديدا .عىل سبيل املثال ،تشري
ادلراسة اإىل معايرة ( أأو اإعادة معايرة) التدابري احلدودية لتسهيل مرور الصادرات والسلع العابرة ،ما يه التدابري اليت ينبغي
تعديلها عىل وجه التحديد (معلية التفتيش أأم احلجز يف امجلارك)؟ الأكرث من ذكل ،كيف جيب أأن نتعامل مع املنتجات الرمقية
والتجارة عرب الإنرتنت ،حيث احلركة املادية للسلع غري رضورية؟ أأو السلع املرخصة مقابل السلع اململوكة ( أأين ينطبق مبد أأ
البيع ا ألول)؟ وكيف جيب أأن نتعامل مع السلع العابرة اليت رقد ل متتثل ل ألنظمة احمللية أأو ا إلرقلميية؟
ومكزية اإضافية ،تقدم ادلراسة ثروة من املعلومات حول س ياسات ادلوةل يف اجملالت الرليس ية املذكورة أأعاله (عىل سبيل
املثال ،يف جمال الإفصا عن الرباءات ،وتصدير السلع املرخصة ترخيصا اإجبار ااي ،والرتخيص الطوعي) .ويقدم ادلكتور
موسونغو جداول تفصيلية للك بدل عىل حدة لهذه الس ياسات ،ما ينبغي أأن يساعد يف توجيه املداولت بشأأن الس ياسة
العامة عىل حنو أأفضل  .وتشري ادلراسة اإىل مدى أأمهية نقل" ادلراية الفنية "لنقل التكنولوجيا ،كام تشري اإىل أأن نقل
التكنولوجيا احملمية برباءة س يكون ،عىل ا ألرحج ،حمدود الفالدة .ويف هذا الصدد ،تكتيس رقوانني رسية املعامالت التجارية
أأمهية ،فهل تساعد هذه القوانني يف تيسري معليات نقل ادلراية الفنية أأم أأن أأحاكم رسية املعامالت التجارية يف اتفارقات نقل
التكنولوجيا تقييدية؟ أأيضا تعرض دراسة حديثة أأجرهتا منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الارقتصادي ،ابلتفصيل ،موارقف
الس ياسة العامة للك بدل جتاه رسية املعامالت التجارية ،ويه ادلراسة اليت ينبغي أأن ترمكل دراستنا هذه.2

 1انظر والرت ابرك ،و بيرتا كريلوفا،و لزيا رينودلز ،و أأوين ابردر ( ،)4102أأورواب ما بعد املعونة :تقيمي ملسامهة أأورواب يف نقل التكنولوجيا واملعارف اإىل ادلول
النامية ،مركز التمنية العاملية ،واش نطن العامصة .ولندن ،اململكة املتحدة.
 2بقمل :مارك شولزت ودوغالس ليبولت )" ،(2014هنر ج محلاية املعلومات غري املفصح عهنا (ا ألرسار التجارية) :وررقة معلومات أأساس ية " ،منظمة التعاون والتمنية
يف امليدان الارقتصادي ،وررقات بشأأن الس ياسة التجارية ،رمق  ، 064منشورات منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الارقتصادي.
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رختتمت هذه ادلراسة ببعض التوصيات ملواصةل العمل ،ل س امي العمل التجرييب  .وغين عن القول إان هناك ابلتأأكيد حاجة اإىل
"اإعادة التفكري يف الافرتاضات واختبارها " ،وكذكل اإجياد س بل أأفضل لتقيمي الس ياسات واس تخالص معايري لقياس جنا
الس ياسة.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

