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 عشرة السابعةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2016 أأبريل 15اإ

 
 

القدرة التقنية على  جيا والبحث والتطوير من أجل تعزيزالتكنولونقل أنشطة مشروع رائد لتسريع 
 اإلنتاج على الصعيد احمللي ها جامعات وقطاعتاستيعاب العلوم والتكنولوجيا التي ولد

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

كوادور ادلامئ دلى منظمة التجارة العال  2016أأبريل  5تلقت الأمانة رساةل مؤرخة يف  .1 والنظامت ية اقرتح فهيا وفد اإ
مرشوع رائد لترسيع أأنشطة نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير من أأجل مرشوعًا بعنوان " الاقتصادية الأخرى يف جنيف

نتاج عىل الصعيد احمليل " يك تناقشه تعزيز القدرة التقنية عىل استيعاب العلوم والتكنولوجيا اليت ودلهتا جامعات وقطاع الإ
 ة واللكية الفكرية يف دورهتا السابعة عرشة.اللجنة العنية ابلتمني

 وترد يف مرفق هذه الوثيقة الرساةل الذكورة ومرفقاهتا. .2

ىل النظر يف مرفق  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل الرفق[
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كوادور  مجهورية اإ

كوادور ادلامئوفد   اإ

 دلى منظمة التجارة العالية

 يف جنيف الأخرى النظامت الاقتصاديةو 

 وزارة العالقات اخلارجية والتجارة والاندامج

 0039/2016-7-4الذكرة رمق 
 2016أأبريل  5جنيف، 

 الس يد ماريو ماتوس
 انئب الدير العام

 قطاع التمنية
 جنيف –النظمة العالية للملكية الفكرية )الويبو( 

 الس يد انئب الدير العام،

ليمك ، 2016مارس  17الؤرخة يف  023-7-4لذكرتنا رمق  متابعةً  ل والعنون "طيه نرسل اإ مرشوع رائد مرشوع الوثيقة العدَّ
نية عىل استيعاب العلوم والتكنولوجيا اليت ودلهتا لترسيع أأنشطة نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير من أأجل تعزيز القدرة التق 

نتاج عىل الصعيد احمليل لت هذه الوثيقة بناء عىل تعليقات الويبو اليت تلقاها الوفد ادلامئ يف جامعات وقطاع الإ أأبريل  1". وعد ِّ
2016. 

كوادور مرشوع  أأعدتوكام تعلمون،  ىل اللجنة العنية  يُعزتم، واكن للكية الفكريةالوثيقة عن طريق معهد احكومة اإ تقدميها اإ
ىل  11يف الفرتة المتدة من  اليت س ُتعقدابلتمنية واللكية الفكرية يف دورهتا السابعة عرشة  . وعليه، نطلب 2016أأبريل  15اإ

ىل اللغات الرمسية للويبو وتوزيعها عىل ادلول الأعضاء. وفضاًل عن ذكل،  و تفضلمت ل سأأكون ممتناً منمك ترمجة هذه الوثيقة اإ
طاره هذا الرشوعاذلبند جدول الأعامل مبوافاتنا برمق  م يف اإ  .ي س يقدَّ

 وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،

 ادلكتور خوان فالكوين بويغ

كوا  يف جنيفالأخرى الاقتصادية دور دلى منظمة التجارة العالية والنظامت السفري الندوب ادلامئ مجلهورية اإ

يرفان ا :نسخة  ش، مدير شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية يف الويبوابلو لس يد اإ
 يف شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية يف الويبو عن الربامج مسؤول رئييسالس يد جورج غندور، 

mailto:omcginebra@mmrree.gob.ec
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مرشوع رائد لترسيع أأنشطة نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير من أأجل تعزيز القدرة التقنية عىل استيعاب 
نتاج عىل الصعيد احمليلالعلوم   والتكنولوجيا اليت ودلهتا جامعات وقطاع الإ

 ملخص الرشوع .1

  رمز الرشوع

مرشوع رائد لترسيع أأنشطة نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير من أأجل تعزيز القدرة  العنوان
نتاج عىل  التقنية عىل استيعاب العلوم والتكنولوجيا اليت ودلهتا جامعات وقطاع الإ

 الصعيد احمليل

جدول أأعامل  اتتوصي
 التمنية

أأهنا  ،جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال الساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا :1التوصية 
موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية، وتأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت 
والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال 

دراج الأنشطة يف  مراعاة عن تفاوت مس توايت التمنية احملققة يف ادلول الأعضاء. وينبغي اإ
ة لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج الساعدة أأطر زمني

 لك بدل.ل خمصصةومعليات تقيميها  تنفيذهاالتقنية وأ ليات 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا الؤسس ية الوطنية يف جمال  :10التوصية 
لتحتية وغريها من الرافق اللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل اليض يف تطوير البىن ا

هبدف جعل مؤسسات اللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 
اللكية الفكرية والصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه الساعدة التقنية أأيضا عىل 

قلميية العنية ابللكية الفكرية. قلميية ودون الإ  النظامت الإ

ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع  مساعدة :11التوصية 
والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال 

 العلوم والتكنولوجيا لك ام اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

وضع القواعد والعايري يف س ياق  أأخذ حامية الكل العام بعني الاعتبار عند :16التوصية 
 الويبو والتعمق يف حتليل العواقب والنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

أأخذ حامية الكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد والعايري يف س ياق  :19التوصية 
 ح.الويبو والتعمق يف حتليل العواقب والنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتو 

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد والعايري الرتبطة ابللكية الفكرية وادلامعة  :20التوصية 
عداد مبادئ توجهيية  ماكنية اإ لكل عام متني يف ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

ىل الكل  ماكهنا أأن تساعد ادلول الأعضاء الهمتة ابلوضوع عىل حتديد الواد اليت أ لت اإ ابإ
 .العام وفقا لأنظمهتا القانونية
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النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات الرتخيص يف جمال اللكية  :23التوصية 
الفكرية مبا يعزز القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض ابلنشاط الإبداعي 

ىل البدلان الهمتة، ول س امي البدلان النامية  والبدلان الأقل والابتاكري ونقل التكنولوجيا اإ
 .منوا وتعمميها يف تكل البدلان

اس تكشاف الس ياسات والبادرات الرتبطة ابللكية الفكرية والرضورية  :25التوصية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري الالمئة لمتكني 

التفاقات ادلولية العنية هبا ومن البدلان الذكورة من فهم جوانب الرونة اليت تتيحها 
 الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، حسب ما يكون مناس با.

تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلان التقدمة، اعامتده من  :28التوصية 
الس ياسات والتدابري الرتبطة ابللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف 

 مية.البدلان النا

ىل  :31التوصية  اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل العلومات العلنية  ن اإ ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمس  البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ

 الواردة يف س ندات الرباءات.

وصف موجز 
 للمرشوع

عىل استيعاب  هتاوقدر فهيا لبرشية الواهب ا لرضوري للبدلان النامية أأن تعززمن ا
ىل العلومات العلمية والتكنولوجية الواردة يف واثئق ويساعد النفاذ التكنولوجيا.  اإ

احلاةل اس تخدام ويتيح البحث والتطوير  أأنشطةالازدواجية يف تفادي الرباءات عىل 
ة يف البدلان وعليه، جيب أأن تقوم البنية الابتاكري. توفرةالتقنية الصناعية السابقة ال 

ىل  ىل بغيةالابتاكرات  ثعن أأحدمعلومات النامية عىل النفاذ اإ حلول  التوصل اإ
 تكنولوجية جديدة.

ىل العلومات، ومهنا العلومات التعلقة ابلرباءات،  الابتاكر. ويقوم هذا  جعةلويدفع النفاذ اإ
ىل مراكز للمعلومات الرشوع عىل حتويل  عىل حيث يتعني ، الرباءات نسخو اجلامعات اإ

براءات  نسخ وتطبيق( 1: )تهلك طالب حتقيق ما ييل من أأجل احلصول عىل شهاد
اقرتاح اس تخدام بديل أأو ( 2) ؛ا س السابقةالس نوات امخل عىل مدىممنوحة يف اخلارج 

اجملال العلمي اذلي يتخصص  مراعاةمع  عىل الصعيد احمليلالمنوحة للرباءات أأو حتسني 
. وحتقيقًا لهذا الرشوع، جيب تدريب العلمني والطالب عىل ما شئفيه الطالب مكهين ان

( أأدوات البحث يف 2معل نظام امحلاية العالي مبوجب الرباءات؛ )طريقة  (1ييل: )
( قراءة الرباءات وحتليلها. وفضاًل عن ذكل، 4البحث يف الرباءات؛ ) (3الرباءات؛ )

ىل الصا ( مراكز دمع التكنولوجيا 1در التالية: )جيب أأن يمتتع الطرفان بنفاذ مبارش اإ
والابتاكر التابعة للمنظمة العالية للملكية الفكرية )الويبو( وما توفره من أأدوات 

أأو نسخها  تنفيذهاالرباءات أأو اخرتاعات  ( خمتربات جاهزة لتطبيق2تكنولوجية؛ )
نتاج.3لأغراض أأاكدميية؛ )  ( ربط الابتاكرات ابحتياجات قطاع الإ
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ن البدل النايم  يه أأن الرتقبةجة النتي اجلامعي وأأن يعزز اس تخدام النظام  هنظامحيس ِّ
العالي للملكية الفكرية فضاًل عن وضع منوذج لالبتاكر اذلايت يتكيف مع الاحتياجات 

ست رار احمليل والأجنا  البارش بغية حتويل والوقائع حبيث يتيح فرصًا جتذب الا
طار نتاج. اإ  الإ

النبااتت  يمس تودلومن الهم لهذا الرشوع أأن يدمج الابتاكرات احملمية مبوجب حقوق 
نتاج  ىل أأنه ميكن للجامعات وقطاع الإ أأصناف نباتية ويس تودلا  معارفهام أأن يوسعانظرًا اإ

 التمنية. جعةلجديدة ما س يدفع أأيضًا 

  اجلدول الزمين للتنفيذ

الصةل بربامج أأو 
مرشوعات أأخرى من 

 أأعامل التمنية جدول

DA_10_01; DA_10_02; DA_10_03; DA_10_04; DA_10_05; 

DA_16_20_01; DA_16_20_02; DA_16_20_03; 

DA_19_30_31_01; DA_19_30_31_02; DA_19_30_31_03; 

DA_19_25_26_28_01; DA_16_20_02 

الصةل ابلنتاجئ الرتقبة 
 يف الربانمج والزيانية

سرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر واللكية الفكرية ا :1.3الهدف الاسرتاتيجي 
منائية الوطنية  .تامتىش مع الأهداف الإ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة : 2.3الهدف الاسرتاتيجي  كفاءات معزَّ
والبدلان  من التطلبات لتسخري اللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية

ىل اقتصاد السوق احلر  الأقل منوا والبدلان النتقةل اإ

ىل العلومات التعلقة ابللكية الفكرية واس تخداهما  :2.4الهدف الاسرتاتيجي  ن اإ نفاذ حمس 
بداع  .من قبل مؤسسات اللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

لفكرية لنقل العارف وتطويع منصات وأأدوات اللكية ا :2.7الهدف الاسرتاتيجي 
ىل البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا،  التكنولوجيا ونرشها من البدلان التقدمة اإ

 .لواهجة التحدايت العالية

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن اللكية الفكرية  :1.8الهدف الاسرتاتيجي 
 .ودور الويبو

 شهراً  36 مدة الرشوع

 1 522 800 مزيانية الرشوع

 رهنًا ابعامتد جلنة الربانمج والزيانية* 
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 وصف الرشوع .2

 خلفية الرشوع وجدواه 1.2

  مل تمتتع العديد من البدلان بنظم وثقافات فردية تراعي أأمهية حقوق اللكية الفكرية ومسوغاهتا النطقة قبل

 التصديق عىل اتفاق تريبا س.

  تنفذ العديد من البدلان النامية ذ أأن دخل اتفاق تريبا س حزي النفاذ مذ ما يزيد عىل عرشين عامًا، مل نوم

لتكنولوجيا من البدلان التقدمة أأو النشأ ت التعددة القوميات بغية حتقيق أأنشطة كربى يف جمال نقل 

نتاج فهيا.  ابتاكر علمي وتكنولويج وحميل اكٍف لتحويل أأنظمة الإ

 أأن احلق عىل الرباءة مس متد مما النظام ادلويل للرباءاتبعض البدلان النامية، اليت ل تدرك مزااي  وتعتقد ،

ىل أأن  استمثره اخملرتع من وقت وموارد يف تنفيذ اخرتاعه. وأأدت هذه الرؤية الاقتصادية البحتة للرباءات اإ

ىل أأن دون انتفاع الغري من العلومات الواردة فهياحيول احتاكر الرباءات  . وأأفىض ذكل، يف هناية الطاف، اإ

ىل "خصخصة  العرفة". تس تخدم بعض البدلان النامية الرباءات كأدوات هتدف اإ

  .وتتجىل "خصخصة العرفة" يف عدد طلبات الرباءات الأجنبية مقابل الابتاكر الطفيف عىل الصعيد احمليل

كوادور ن ثالثة ابلئة من مجموع طلبات الرباءات يف اإ ذ اإ  .ةحبث وطني يه مثار معليةمثاًل  اإ

  نتاجية لإهناء اعامتدها عىل تصدير الواد اخلام و  أأن تغري ِّ من الرضوري للبدلان النامية و لتصبح هيالكها الإ

 عالية. مضافةالهنائية اليت تتسم بقمية للمعرفة واخلدمات والنتجات  مصدراً 

  ظم الاقتصادية لرتس يخ النأأساس ية  أأمهيةبناء القدرات وتعزيز الواهب اجلامعية يف البدلان النامية ويكتيس

 التضامين والاجامتعي.عىل أأساس الابتاكر 

  رات يف جمال العلوم لمحارضين والطالب مواكبة أأحدث التطو لالرباءات يف  لواردةالعلومات ا تتيحو

يف  ُوجدت لها حلولالتقنية اليت  يف أأنشطة البحث التعلقة ابلشالكت تفادي الازدواجية مع والتكنولوجيا

ىلبه ل  موثوقاً  دليالً وفضاًل عن ذكل، تعدُّ هذه العلومات . التاحة ةاةل التقنية الصناعية السابقاحل  لتوصل اإ

نتاجحنو  اً ه اسرتاتيجيابتاكرات جديدة ينبغي أأن توجَّ   .احتياجاته وأأن تتكيف مع قطاع الإ

 الأهداف 2.2

الهدف العام هو حتسني نظام التعلمي العايل والبحث احمليل من خالل استيعاب أأحدث التطورات يف جمال العلوم 

نتاج الوطين و بغية أأحناء العامل،  ش ىتوالتكنولوجيا الواردة يف واثئق الرباءات من  اتحة الزيد من حتويل قطاع الإ اإ

 معل. فرص
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 :أأهداف أأخرى

ىل  - اتحة نفاذ البدلان النامية اإ أأحدث التطورات يف جمال العلوم والتكنولوجيا الواردة يف واثئق الرباءات اإ

 ؛الس نوات القليةل الاضية الصادرة خالل

الوطنية  اتالرباءات لتحسني اجلامعاخرتاعات أأو نسخ  تطبيق أأو تنفيذ تشجيع أأساتذة اجلامعات عىل -

نتاجمع مراعاة احتياجات  ونظام البحوث  بغية حتويهل. نظام الإ

نتاج ابلنظام ادلويل للملكية الفكرية وابس تخدامه - زاكء وعي اجلامعات وقطاع الإ الاسرتاتيجي لتعزيز  اإ

 اذلاتية. التمنية

 اسرتاتيجية التنفيذ 2.3

  البحث والتطوير يف خمتلف اجلامعات أأنشطة لترسيعرائدًا  اً مرشوعالنظام اجلامعي يف البدل النايم سينف ِّذ. 

 اية دورهتم وحصوهلم عىل شهادهتمحبلول هنأأحد الرشطني التاليني استيفاء الطالب  هدف الرشوع هو: 

براءات ممنوحة يف اخلارج عىل مدى الس نوات اخرتاعات محمية مبوجب أأو نسخ  تطبيق أأو تنفيذ )أأ(

 ؛ممنوحة حملياً عىل أأل تكون هذه الرباءات امخلا س السابقة، 

اذلي يتخصص  العلمياجملال  يف – المنوحة حملياً لرباءات لاقرتاح اس تخدام بديل أأو منوذج منفعة  )ب(

 .الطالب مكهين انشئفيه 

 السوق يف متطلبات الاحتياجات التقنية و  تنفيذمه للرباءات معربط  عىل الطالب ذكل، جيب وفضاًل عن

نتاج احمليل  .قطاع الإ

 أأنشطة الرشوع 1.3.2

  ىل حتقيق أأفضل النتاجئ من هذا الرشوع، جيب أأن يتفاعل أأحصاب الصلحة يف النظام الوطين سعيًا اإ

 عىل النحو التايل:  - من جامعات وقطاع عام وسوق –لالبتاكر 

 اجلامعات )أأ(

  ىل أأن العديد من الطالب نظرًا ىل اإ ىل النفاذ اإ تنفيذ الرباءات ل الواردة يف العلومات س يحتاجون اإ

ىل هذا الرشوع الشاركة يف تنفيذ اجلامعات  س تحتاجف ، مشاريعهم لمعلومات شامل لمركز اإ

وعليه، جيب أأن تعمتد لك جامعة عىل أأحد مراكز . عىل النحو الواجب يعملالرباءات الواردة يف 

ىل قو   اعد البياانت.الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر ولك ما توفره من أأدوات مثل النفاذ اإ
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  ذ سيبدأأ الطالب واحملارضون بقراءة الرباءات لوصف احلاةل التقنية الصناعية السابقة من الواثئق واإ

مة، جيب أأن ينتفعوا بتدريب مس متر عن بعد ميكهنم من الإلام بنطاق احلقوق اليت تشمل  القدَّ

ىل الاخرتاعات اليت   نسخها.يسعون اإ

  ذ سيسعى و ىل تنفيذ أأحدث ن والطالب واحملارض اإ ، جيب أأن تزود اخملتربات ومراكز الاخرتاعاتاإ

 النسخ ابلعدات الالزمة لتنفيذ الاخرتاعات.

  س يطرحون أأس ئةل عن الاخرتاعات اةل التقنية الصناعية السابقة، ابحلالطالب خمتلف  بعد أأن يملو

رشادًا اجلديدة اليت ميكن احلصول علهيا. وعليه، جيب أأن يوفر هلم الكتب الوطين  للملكية الفكرية اإ

 أأهلية حامية مشاريعهم مبوجب براءة.شكوك بشأأن أأي لتبديد عن بعد 

 القطاع اخلاص )ب(

  يكون متصاًل اتصاًل مبارشًا عىل احتياجات السوق، ينبغي أأن  مطلعمبا أأن القطاع اخلاص

ة يف اخلارج وغري نسخ منتجات الرباءات المنوح تطبيق أأو تنفيذ أأويك يتس ىن لها  جلامعاتاب

 احملمية حمليًا.

 القطاع العام )ج(

  ذ ميتكل هؤلء الهنيون الهارات الالزمة لإدخال حتسينات كبرية عىل التقنية الصناعية يف اإ

ق الس تقبل، ينبغي أأن تقدَّ  ِّ  وتنف ِّذ الرشوعات اليت عرضهام حوافز للرشاكت اخلاصة اليت تسو 

 الهنيون يف هناية ادلورة.

  ىل أأن اجلامعات  اً ظر نو لاماإ تركز ينبغي أأن ف  ،التقنية الصناعية السابقةابحلاةل  س تكون عىل اإ

طلبات سزتداد . ونتيجة ذلكل، سابقاً البحوث الوطنية عىل الشالكت اليت مل توجد لها حلول 

ل ميكن لبذور الابتاكر مضاعفة. ومع ذكل،  أأضعافاً  نولياحمل طلبات ال اليت يودعها مقدمو رباءات ال

لال اخملاطر رأأس اأأن تنتظر س نوات عدة قبل أأن يرفض تسجيلها لأن التسجيل لزم لتعبئة  هذه

 وعليه، ينبغي الاضطالع ابلهام التالية:. الاخرتاعات أأو متويل

البت يف أأهلية امحلاية مبوجب براءة ابس تخدام خمتلف ترسيع تتيح أ ليات  وضع "1"

 احمللية والتعاون ادلويل؛الاسرتاتيجيات 

 يف أأرسع وقت ممكن يف الس تقبل؛رباءات بغية اس تكامل التدريب فاحيص الرباءات  "2"

جراءات معاجلة الرباءة "3"  عىل أأفضل وجه. حتسني اإ
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  هناك حاجة ف يف اخلارج،  محمية مبوجب براءةالاخرتاعات ه من الرحج أأن تكون العديد من مبا أأنو

ىل ا قامة حلصول عىل متويل أأو اإ رباءات يف التسجيل  تسهم يفحتالفات مع الؤسسات اليت اإ

 .الولايت التحدة والصني وأأوروابومهنا الأسواق الرئيس ية 

 ذا توصلت جامعات أأو مؤسسات  يف هذا الاقرتاح الهنج البنيَّ  ه ينبغي اتباعومن اجلدير ابذلكر أأن اإ

ىل أأي اب   نباتية.اس تولد الأصناف ال تاكر يف جمال حبوث اإ

 اخملاطر وتدابري احلد من أ اثرها 4.2

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر العلومات الواردة يف واثئق الرباءات فهامً واحضًا وعليه  عدم فهم موظفي اخملاطر:
 اس تخداهما اس تخدامًا فعاًل لفائدة الطالب واحملارضين. جعزمه عن

عداد  :تدابري احلد من أ اثرها يف مراكز دمع لتقدمي دمع تفاعيل بشأأن مسائل اللكية الفكرية  مس تعدينقامئة خرباء اإ
 .التكنولوجيا والابتاكر القامئة يف اجلامعات

دفع جعةل اس تخدام الابتاكرات الناجتة عن اجلامعات أأو الؤسسات البحثية بعدم اهامتم القطاع اخلاص : اخملاطر
 ا.واحتياجاهت الكهتامشلعاجلة  لتطبيقها يف أأنشطهتا كوس يةل

نتاج والاقتصاد احمليل والرشاكت الصغرية والتوسطة  :تدابري احلد من أ اثرها حرص أأحصاب الصلحة يف قطاع الإ
نتاجيع العرض يف اس تخدام الابتاكرات؛ و لتنو  نشاء بنوك لالبتاكر أأو الرباءات ميكن للرشاكت يف قطاع الإ أأن  اإ

نتاج تلبيهتا وللمشالكت اليت تبحث فهيا عن حلول لشالكهتا؛ و  عداد جسالت لالحتياجات اليت يود قطاع الإ اإ
 يك يتس ىن للجامعات الاس تجابة لها و/أأو معاجلهتا عن طريق ابتاكراهتا. معاجلهتا يود

وجب براءة قد يؤدي ببعض الاعامتد الزتايد عىل التعاون ادلويل يف ترسيع حفص أأهلية امحلاية مب اخملاطر:
ىل اعتقاد أأن بالدمه تفقد س يادهتا.  الس تخدمني اإ

ليتولوا  فاحيص الرباءات الوطنينيمتكني و  الرشوع؛حدود هذا فهم ل كني الس تخدمني مت :تدابري احلد من أ اثرها
 ح حقوق اللكية الفكرية.من عىل تأأكيد عدم الساس بس يادة ادلوةلو  ب براءة؛محلاية مبوجاأأهلية قريبًا هممة البت يف 

ةل والصاحلة لأن أأحصاهبا مل يفصحوا عن مجيع  منتجات تنفيذ أأو نسخ بعض اس تحاةل اخملاطر: الرباءات السجَّ
 مكوانت الاخرتاع حبيث يتس ىن لشخص من أأهل الهنة تنفيذ الاخرتاع ابس تخدام وثيقة الرباءات حرصًا.

بالغ مكتب اللكية الفكرية العين  :تدابري احلد من أ اثرها ماكنية الإجراء الالزم  يك يتخذاإ لسحب الرباءة لعدم اإ
 من اتفاق تريبا س. 1.29وفقًا للامدة  تنفيذ اخرتاعها
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 الرصد والتقيمي .3

 اجلدول الزمين لس تعراض الرشوع 1.3

ىل اللجنة  م تقرير مرحيل اإ  العنية ابلتمنية واللكية الفكرية.يُس تعرض هذا الرشوع لك تسعة أأشهر ويقدَّ

ىل اللجنة العنية ابلتمنية واللكية الفكرية. م تقرير التقيمي اإ  ويقميَّ الرشوع بعد اس تكامهل ويقدَّ

 التقيمي اذلايت للمرشوع 2.3

ىل التقيمي اذلايت للمرشوع.جُيرى  ضافة اإ  تقيمي مس تقل اإ

 مؤرشات النجاح نواجت الرشوع

لرباءات فامي صخص التعلقة ابترسيع اس تخدام العلومات 

ىل  أأحدث التطورات يف العلوم والتكنولوجيا للوصول اإ

نتاج  ابتاكرات حملية والإسهام يف حتويل قطاع الإ

يدا حصاءات تبني ِّ الإ عداد تقرير عن النتاجئ يضم اإ ع اإ

نفيذ هذا الرشوع يف ت احمليل لطلبات الرباءات بعد 

 اجلامعات

 مؤرشات النجاح أأهداف الرشوع

حتديد أأي توضيح الأسا س النطقية لقانون الرباءات 

اجلهات الاجامتعية الإجيابية اليت تسهم يف حل 

اح الشالكت العامة اليت تواجه الرباءات وتشجع الإفص

 العام عن اكمل عنارص الاخرتاع

اجلامعات والواطنني من اس تخدام فرادى متكني 

 رية عرب قواعد البياانت اجملانيةا حبالرباءات ودراس هت

ىل أأحدث التطورات يف العلوم والتكنولوجيا  النفاذ اإ

الواردة يف واثئق الرباءات الصادرة يف الس نوات الاضية 

بغية تفادي الازدواجية يف العمل وتقليص الوقت الالزم 

ىل احللول التكنولوجية القامئة من أأجل  للباحثني للنفاذ اإ

 مواصةل البحث عن حلول جديدة

طلبات براءات وطنية تضم عدة اقتباسات من واثئق 

 لا أأجراه أأحصاهبا من حبوثالرباءات التاحة نتيجة 

ذ  الارتقاء ابلس تويني الأاكدميي والبحيث يف اجلامعات اإ

بأأحدث  عملس ينتظر الطالب من معلمهيم أأن يكونوا عىل 

 وجيايف العلوم والتكنول التطورات

زايدة مضاعفة يف عدد البحوث الأاكدميية اليت حتاول 

 النف ِّذة للمرشوع الرائد نرشها اجلامعات

ثر  زايدة الاست رار الأجنا  البارش ونقل التكنولوجيا اإ

تعزيز القدرة التقنية للجهات الاقتصادية الفاعةل عىل 

نفاذ ح قوق اللكية استيعاب العلوم والتكنولوجيا واإ

 الفكرية

جنا  البارش بعد تنفيذ بلوغ مؤرش الاست رار الأ 

 الرشوع

زايدة الاست رار الوطين يف النتجات غري اللموسة وذات 

قنية عىل مراعاة القمية الضافة نتيجة تعزيز القدرة الت 

 العوامل احمللية

زايدة الصادرات غري النفطية للرشاكت احمللية نتيجة 

 لرشوعتنفيذ ا
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الرباءات الأجنبية الودعة حمليًا نتيجة  زايدة عدد طلبات

  استيعاب التكنولوجيات الأجنبيةتعزيز القدرة عىل

ب مقارنة زايدة عدد طلبات الرباءات اليت يودعها أأجان

 ابلس نوات العرش السابقة

زايدة عدد طلبات الرباءات ومناذج النفعة اليت يودعها 

 ن عىل الس توى احمليلمقدمو طلبات وطنيو

عدد طلبات الرباءات ومناذج النفعة اليت يودعها  زايدة

 مقارنة مقدمو طلبات وطنيون عىل الصعيد احمليل

 ابلس نوات العرش السابقة

ن يطورون الابتاكرات زايدة فرص العمل للش باب اذلي

 يف اجلامعات

التخرج من اجلامعات اليت نفذت  عدد الش باب

معل بعد اس تكامل  حصلوا عىل الرشوع الرائد واذلين

 هذا الرشوع

بسبب امحلاية الطعن يف الرباءات اليت ل تس تحق 

اس تحاةل تطبيق أأو تنفيذ أأو نسخ خشص من أأهل الهنة 

 لخرتاعها

جراءات حسب الرباءات السجَّ  ةل يف اخلارج عدد اإ

بسبب اس تحاةل تطبيق أأو تنفيذ أأو نسخ خشص من 

 أأهل الهنة لخرتاعها

اتحة الانتفاع الوطين ابلرباءات غري السجةل حمليًا  اإ

 الق اخرتاعاهتا يف السوق احملليةلإط

 من النتجات احملمية مبوجب براءةتقليص الواردات 

اتحة الانتفاع الوطين من  النباتية غري السجةل  الأصنافاإ

يف الاكتفاء  لية والإسهامحمليًا لإطالقها يف السوق احمل 

 اذلايت الغذايئ

تقليص واردات النتجات احملمية مبوجب شهادات 

 أأجنبية لس تودلي النبااتت
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .4

 النشاط

 الفصل

2016 

2017 2018 2019 

1 2 
1 2 3 4 1 2 3 

4 
1 

2 

           x x تدريب مؤسسات التعلمي العايل الس تعدة لتنفيذ الرشوع وتوقيع اتفاقات معها

نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف اجلامعات اليت وافقت عىل تنفيذ الرشوع          x x x  اإ

 x x x x x x x x x x x  تدريب الطالب واحملارضين عىل اللكية الفكرية

 x x x x x x x x x    تدريب الطالب واحملارضين عىل معل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

نشاء مراكز نسخ يف اجلامعات جتديد      x x x      اخملتربات أأو اإ

قامة صالت مع اجلامعات         x x x   تدريب غرف التجارة والصناعة يك يرشحوا الرشوع للقطاع اخلاص، واإ

 x x x x x X x x x    طالبالتنفيذ أأو نسخ الرباءات اليت يعدها 

     x x x x     ترسيع حفص أأهلية امحلاية مبوجب براءة من خالل التعاون ادلويلوضع أ ليات تسهم يف 

   x x x x x x     تدريب فاحيص الرباءات احملليني يك يتولوا يف أأرسع وقت هممة منح الرباءات أأو رفضها
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 مجموع الوارد حبسب النتاجئ .5
 الزيانية )ابلفرناكت السويرسية(

 اجملموع 2019 2018 2017 2016 النتاجئ الرتقبة

تاكليف  

 *الوظفني

غري تاكليف 

 الوظفني

تاكليف 

 *الوظفني

غري تاكليف 

 الوظفني

تاكليف 

 الوظفني

غري تاكليف 

 الوظفني

تاكليف 

 الوظفني

غري تاكليف 

 الوظفني

تاكليف 

 الوظفني

غري تاكليف 

 الوظفني

 رسوم اخلرباء

 تدريب اجلامعات؛ 

  ن عىل اللكية الفكرية؛يالطالب واحملارض تدريب 

  ن عىل معل مراكز دمع يتدريب الطالب واحملارض

 التكنولوجيا والابتاكر؛

 .توفري التدريب يف القطاع اخلاص 

 35,400  70,800  70,800  70,800  247,800 

 اللوازم والعدات

  نشار مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اإ

 اجلامعات؛

 .نشاء مراكز للنسخ يف اجلامعات  جتديد اخملتربات أأو اإ

  20,000 195,000 40,000 390,000   60,000 585,000 

 السفر

  اتفاقات لوضع أ ليات تعاون دولية تسهم يف ترسيع

 حفص أأهلية امحلاية مبوجب براءة عىل الصعيد ادلويل؛

   30,000  30,000    60,000 

 أأشهر( 6لدة فاحصني  8النح ادلراس ية )

 تدريب فاحيص الرباءات 

   190,000  380000    570,000 

 اجملموع الفرعي

 

        60,000 1.462.800 
 1,522,800          اجملموع

 ]هناية الرفق والوثيقة[


