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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :مارس 2016

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  11اإىل  15أأبريل 2016
مسح األنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،يف دورهتا السادسة عرشة اليت عُقدت من  9اإىل  13نومفرب  ،2015يف
"التقرير التقيميي بشأأن مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" وطلبت من أأمانة الويبو
"مسح أأنشطة الويبو القامئة يف جمال نقل التكنولوجيا".
.2

وعليه ،حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل املسح املذكور ل ألنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو خالل الثانية .2014/15

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة عل ام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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أأو ال .خدمات و أأنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا لفائدة اجلامعات ومؤسسات البحوث
 .1قدمت ا ألمانة معلومات عن اخلدمات القامئة يف جمال نقل التكنولوجيا حبسب نوع الآاثر املتوقعة عىل راكئز نظم متكني
اجلهات الرئيس ية املودلة للمعرفة وامللكية الفكرية يف البدلان النامية (اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير) .وفض اال عن
ذكل ،ترد فامي ييل معلومات عن أأنشطة الويبو املتعلقة ابلتعاون وتبادل املعلومات مع املنظمت ادلولية وا إلقلميية املعنية
ا ألخرى اليت ميكهنا أأن توفر خدمات يف جمال نقل املعرفة مبا يتجاوز ولية الويبو ،مع عرض معلومات حمددة عن ا ألحداث
و /أأو البدلان اليت ِّقدمت اإلهيا هذه اخلدمات يف الثنائية ِّ .2014/15
وقسمت اخلدمات وفق اا للفصول املواضيعية التالية:
( أأ) اخلدمات الاستشارية والربامج املتعلقة بوضع اإطار قانوين متكيين يف جمال نقل املعارف والتكنولوجيا؛
(ب) وضع هيالك تنظميية يف جمال نقل املعارف والتكنولوجيا؛
(ج) تمنية املوارد البرشية عن طريق برامج بناء القدرات؛
(د) وضع أأدوات و أأدةل ومواد تدريبية؛
(ه) جلان الويبو ادلامئة املعنية مبعاجلة قضااي نقل التكنولوجيا؛
(و) عالقات التعاون اليت يرسهتا الويبو يف جمالت حمددة لنقل املعارف والتكنولوجيا؛
(ز) مشاركة الويبو يف منتدايت تبادل املعارف املعنية؛
(ح) البحوث وادلراسات الاقتصادية اخلاصة ابلس ياسات والنتاجئ يف جمال نقل التكنولوجيا.

اثني اا .اخلدمات الاستشارية والربامج املتعلقة بوضع اإطار قانوين متكيين يف جمال نقل املعارف والتكنولوجيا
 .2س ياسات الابتاكر – اضطلع القسم املعين بس ياسات الابتاكر والتابع لشعبة دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة
وا ألعمل التجارية ،خالل عايم  2014و ،2015مبجموعة من املشاريع دلمع ادلول ا ألعضاء يف دمج اعتبارات امللكية الفكرية
يف س ياسات الابتاكرِّ .
وقدمت توصيات يف هذا الصدد اإىل الاكمريون ورسي لناك ورواندا وجاماياك وترينيداد وتوابغو
والبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو اا اليت اس تفادت من هذه املساعدات ،ومشلت توصيات حمددة عن س بل اعامتد س ياسات
الابتاكر عىل نظام امللكية الفكرية لوضع الإطار الالزم لنقل التكنولوجيا.
 .3ومشلت التوصيات املقدَّمة اإىل رسي لناك النواجت التالية يف اإطار النتيجة املتوقعة اخلاصة بتحقيق الفعالية يف
اإدارة البحوث:
( أأ) اعامتد س ياسة تقيض بأأن تكون امللكية الفكرية املنبثقة عن حبوث مولهتا احلكومة ملاكا للجامعة أأو املؤسسة
اليت ودلت هذه امللكية الفكرية؛
(ب) تعديل قانون اجلامعات لعام  1978لينص رصاحة عىل أأن البحث والتسويق يندرجان يف همام اجلامعات؛
(ج) اإعداد مبادئ توجهيية بشأأن مزااي وعيوب مسارات تسويق حمددة (الانتفاع والرتخيص والتنازل) ملساعدة
منظمت البحوث؛
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(د) اإنشاء ماكتب لإدارة التكنولوجيا تُعىن ابلحتياجات امجلاعية للجامعات واملؤسسات البحثية الكبرية ،وإانشاء
أأحد هذه املاكتب يف اجلامعات واملنظمت البحثية الصغرية؛
(ه) تيسري اإنشاء اجلامعات لرشاكت انش ئة يف جمال التكنولوجيا؛
(و) وضع س ياسات لإدارة امللكية الفكرية يف اجلامعات واملؤسسات البحثية العامة.
 .4وابملثلُ ،أدرجت النواجت التالية يف اإطار النتيجة املتوقعة اخلاصة إابدراج امارسة البحث يف قواعد بياانت الرباءات يف
املمرسات البحثية يف لك اجلامعات واملؤسسات البحثية:
( أأ) اعامتد املنظمت البحثية مسار اا بشأأن حبث ا ألدبيات والرباءات يف مرحةل ختطيط املشاريع؛
(ب) حتديد التكنولوجيات احملمية مبوجب براءات يف بدلان غري رسي لناك واليت ميكن تكييفها لتلبية احتياجات
رسي لناك وظروفها.
 .5وقدمت توصيات اماثةل بشأأن الاحتياجات احملددة لرسي لناك فامي يتعلق ابلبدلان ا ألخرى اليت اس تفادت من هذه
املشاريع .وتتوفر بعض هذه التقارير عىل املوقع التايل.http://www.wipo.int/ipstrategies/ar/ :
 .6الس ياسات املؤسس ية يف جمال امللكية الفكرية – شددت ا ألنشطة املتعلقة بوضع س ياسات مؤسس ية يف جمال امللكية
الفكرية يف اجلامعات عىل ادلور الهام لنقل التكنولوجيا ونرش نتاجئ البحوث لفائدة اجملمتع .والغرض من ذكل هو اإرساء يقني
قانوين يهنض ابلبحث العلمي وبعالقات معل متنامغة بني الصناعات وا ألوساط الأاكدميية .وهيدف معل الويبو اإىل وضع
الإطار اذلي ميكن للمؤسسات أأن تتعامل من خالهل مع مسائل امللكية والإدارة يف جمال امللكية الفكرية مع تقامس مزاايها
تقاسما عاد ال يشمل نرش نتاجئ البحوث عىل أأوسع نطاق امكن .ويمكن الهدف العام يف تعزيز قدرة اجلامعات ومؤسسات
البحوث عىل تعظمي الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية.
 .7وسعي اا اإىل دمع اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير يف وضع س ياسات مؤسس ية مالمئة يف جمال امللكية الفكرية،
اضطلعت الويبو بعدة أأنشطة كجزء من مشاريعها ا ألوسع نطاق اا مثل "اإنشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا يف تونس" .ففي هذا
املرشوع ،وفرت الويبو تدريب اا عىل الس ياسات املؤسس ية يف جمال امللكية الفكرية (تونس ،أأبريل  )2015تلته ثالثة مؤمترات
عرب الفيديو و أأسهمت يف موافقة أأربع مؤسسات عىل س ياسات مؤسس ية يف جمال امللكية الفكرية يه املركز التقين للكميياء
()CTC؛ وتكنوابرك الغزاةل (املعين بتكنولوجيات املعلومات)؛ وتكنوابرك س يدي اثبت (مركز للتكنولوجيا احليوية)؛ واملركز
التقين للتعبئة (.)PACKTEC
 .8وفض اال عن ذكل ،نظمت الويبو الربامج التالية لبناء القدرات بغية التوعية بأأمهية وضع اإطار معل مالمئ يف جمال
امللكية الفكرية عىل مس توى املؤسسات ولتيسري حتديد هذا املسار:
( أأ) ندوة وطنية بشأأن س ياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات (بيالروس ،أأبريل )2015؛
(ب) ندوة وطنية بشأأن س ياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحوث (قريغزيس تان ،يونيو )2015؛
(ج) مؤمتر وطين بشأأن س ياسات امللكية الفكرية من أأجل اجلامعات والابتاكر (بلغاراي ،نومفرب )2015؛
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(د) مرشوع قطري لتقدمي املساعدة التقنية اإىل مؤسسات البحوث واجلامعات اليت متولها حكومة بوتسواان يف دمع
الابتاكر وتعممي بُعد امللكية الفكرية يف الاسرتاتيجيات املؤسس ية (بوتسواان ،نومفرب .)2015

اثلث اا .وضع هيالك تنظميية يف جمال نقل املعارف والتكنولوجيا
 .9ما انفكت الويبو تكثف معلها عىل التوعية والهنوض بعمليات وإاجراءات اإدارة حقوق امللكية الفكرية ونقل املعرفة يف
البدلان ا ألقل منو اا والبدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية منذ أأوائل عام 2000؛ ما أأسفر عن عدد من ادلراسات
والربامج املتعلقة بأأمهية س ياسات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين ،وبرامج بناء القدرات ،واملشاريع
املواضيعية والقطرية الرامية اإىل تعزيز قدرات املبدعني ومس تخديم املعارف وامللكية الفكرية ملواصةل تطويرها وإادارهتا يف
ا ألسواق التنافس ية .و أأوليت أأمهية خاصة ،يف هذا الصدد ،اإىل اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير بوصفها اإحدى
اجلهات الرئيس ية لتوليد امللكية الفكرية يف البدلان النامية.
 .10ونتيجة للعديد من برامج الويبو لبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية لفائدة املهنيني الأاكدمييني ،مثة وعي عام يف تكل
املؤسسات بأأن نتاجئ البحوث يه أأصول فكرية حممتةل و أأنه هناك توقعات مرشوعة للمجمتعات الوطنية بأأن تدير اجلامعات
املعرفة وامللكية الفكرية لتحويلها اإىل أأصول ميكن نقلها وتسويقها عند الاقتضاء .ومع ذكل ،فاإن معظم اجلامعات يف البدلان
املس تفيدة ل تزال تفتقر اإىل املعرفة العملية بشأأن س بل اإنشاء الهيالك التنظميية – مثل وحدات همنية لإدارة التكنولوجيا من
شأأهنا أأن تتوىل معلية اإدارة حقوق امللكية الفكرية استناد اا اإىل القوانني الوطنية والس ياسات املؤسس ية للملكية الفكرية.
 .11وعليه ،وف َّر خرباء الويبو املشورة ،من خالل برامج خمصصة لبناء القدرات أأو مشاريع حمددة تقوم عىل دراسات
اس تقصائية لتقيمي الاحتياجات ،مشلت تقدمي خطط معل اإىل املؤسسات املس تفيدة بشأأن س بل اإنشاء ماكتب همنية لإدارة
امللكية الفكرية ،وس بل حتديد وتعيني املوظفني لصاحل مقديم خدمات امللكية الفكرية ،وس بل توفري التعلمي للمهنيني ،وس بل
وضع حوافز للباحثني من أأجل املشاركة مشاركة اكمةل يف مسارات اإدارة املعرفة .فعىل سبيل املثالُ ،وضعت خطة معل يف
عايم  2014-2013لفائدة مركز جورجيا لنقل التكنولوجيا مع اعامتد هنج "خطوة خبطوة" يف اإنشاء الهيالك القانونية والتنظميية
للمركز .فض اال عن ذكلِّ ،نظمت حلقات معل ملتابعة نقل التكنولوجيا ومعاجلة املشالكت اليت واهجت اإنشاء الهيالك التنظميية
الالزمة.
( أأ) "العمل مع اا من أأجل تعزيز نقل املعرفة وتسويق امللكية الفكرية يف جورجيا" 10 ،و 11مارس ،2014
تبلييس ،جورجيا؛
(ب) "حلقة معل وطنية بشأأن اإدارة التكنولوجيا يف اجلامعات" 12 ،و 13مايو  ،2014بروين دار السالم؛
(ج) "حلقة معل الويبو دون ا إلقلميية بشأأن ماكتب نقل التكنولوجيا" 20 ،و 21مايو  ،2014سكوبيه ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابق اا؛
(د) "حلقة معل الويبو دون ا إلقلميية بشأأن تسويق امللكية الفكرية بعنوان "العمل مع اا من أأجل ماكتب نقل
التكنولوجيا يف املنطقة 15 ،و 16سبمترب  ،2014بلغراد ،رصبيا؛
(ه) "حلقة معل الويبو بشأأن اإدارة حقوق امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحوث والتمنية يف البدلان
النامية" ،أأعضاء منصة الويبو للبحوث ( 4 ،)Re:Searchو 5نومفرب  ،2014نيويورك ،الولايت املتحدة ا ألمريكية؛
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(و) "ندوة الويبو دون ا إلقلميية بشأأن نقل التكنولوجيا وتوس يع الابتاكر عىل الصعيد ادلويل"19-17 ،
نومفرب  ،2014اكمتاندو ،نيبال؛
(ز) حلقة معل الويبو دون ا إلقلميية بشأأن مرشوع الويبو الرائد للجامعات ومراكز البحوث يف دول أأمرياك
الوسطى 26-24 ،نومفرب  ،2015مدينة بامن للمعرفة ،بامن.
 .12ووضعت الويبو أأيض اا مشاريع رائدة لإنشاء ماكتب تقنية لنقل التكنولوجيا يف البدلان النامية ابعتبارها وس يةل
لس تحداث منوذج بنية ألغراض العرض ،حبيث يتس ىن مواصةل توزيع املعارف املكتس بة خالل تنفيذ هذه املشاريع الرائدة
يف البدل واملنطقة .واس هتُ ل املرشوع يف تونس يف عام  ،2014وركزت أأنشطة عام  2015عىل اإرساء اإطار قانوين "من
الصفر" لفائدة املاكتب التقنية لنقل التكنولوجيا من أأجل اس تكمل خطة العمل وإانشاء ماكتب تقنية لنقل التكنولوجيا تؤدي
وظائفها عىل حنو اكمل يف املؤسسات املرحشة يف تونس يف عام  .2016و َّنظمت الويبو أأيض اا يف عام  2014بعثة لتقيص
احلقائق يف اجلزائر بغية تقيمي الوضع الراهن املتعلق بنقل التكنولوجيا وحتديد خطة معل لإنشاء مكتب تقين منوذيج
لنقل التكنولوجيا.
رابع اا .مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
 .13وتدمع الويبو ،ابلتعاون مع ماكتب امللكية الصناعية الوطنية وا إلقلميية ،اإنشاء وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
اليت هتدف اإىل متكني املبدعني يف البدلان النامية من النفاذ اإىل خدمات حملية عالية اجلودة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
وغريها من اخلدمات .وتوجد حىت الآن  50دوةل عضو اا يف الويبو تنفذ مرشوع اا وطني اا لتطوير ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر؛ ويوجد أأكرث من  350مركز اا من هذه املراكز يف هذه الش باكت .وللمزيد من املعلومات ،يرىج الاطالع عىل
املوقع الإلكرتوين ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر (.)http://www.wipo.int/tisc/ar/
 .14وسعي اا اإىل دمع اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وإازاكء الوعي ابمللكية الفكرية واملعلومات اخلاصة ابلتكنولوجيا
يف صفوف ا ألطراف احمللية املعنية خالل الثنائية ِّ ،2014/15نظمت  50فعالية وطنية للتخطيط والتدريب يف املوقع ركزت
عىل النفاذ اإىل قواعد البياانت اخلاصة ابلرباءات واجملالت العلمية والتقنية واس تخداهما اس تخدام اا فعا ال ،و ِّنظمت 10
اجامتعات دون إاقلميية لرتوجي تبادل أأفضل املمرسات واخلربات عىل املس توى ا إلقلميي.
 .15وسعي اا اإىل مواصةل تعزيز التدريب الش بيك وتشجيع تبادل اخلربات ،توفر منصة تبادل املعارف اخلاصة مبراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر الإلكرتونية ( )eTISCأأدوات اإعالمية اجامتعية وتدمج خدمات جديدة هتدف اإىل تعزيز أأنشطة الويبو
الرامية اإىل دمع تطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ش ىت أأحناء العامل ،ول س امي من خالل وحدات تعّل عن بعد
ودروس وندوات ش بكية خمصصة .وميكن الانضمم اإىل جممتع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اذلي يتأألف من حنو 1500
خشص عرب املوقع التايل.http://etisc.wipo.org :
 .16وفض اال عن ذكلُ ،أطلقت خدمات جتريبية جديدة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ابلتعاون مع برانمج مساعدة
اخملرتعني يف عام  2015يف اإطار مشاريع رائدة يف كولومبيا واملغرب تقدم مساعدة قانونية جمانية للمؤهلني من اخملرتعني
والرشاكت الصغرية حمدودة املوارد.

النفاذ اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر ()aRDI
 .17وييرس برانجما رشاكة بني القطاعني العام واخلاص النفاذ اإىل قواعد البياانت عىل أأساس اشرتاك .ويوفر برانمج النفاذ
اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر النفاذ اإىل معلومات علمية وتقنية يف البدلان النامية .ومن خالل حتسني النفاذ اإىل
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ا ألدبيات الأاكدميية من خمتلف جمالت العلوم والتكنولوجيا ،يسعى الربانمج اإىل تعزيز قدرة البدلان النامية عىل املشاركة يف
اقتصاد املعرفة العاملي ودمع الباحثني يف البدلان النامية يف اإجياد وتطوير حلول جديدة للتحدايت التقنية املواهجة عىل
الصعيدين احمليل والعاملي .ويوفر الربانمج النفاذ اإىل أأكرث من  25 000جمةل وكتاب اإلكرتوين علمي وتقين يقوم عىل اس تعراض
ا ألقران مع تسجيل أأكرث من  550مؤسسة عضو اا يف هناية عام  .2015وللمزيد من املعلومات ،ميكن الاطالع عىل موقع
الربانمج الإلكرتوين ( .)http://www.wipo.int/ardi/وقد أأصبح الربانمج املذكور عضو اا ،منذ عام  ،2011يف برانمج
رشاكة البحوث من أأجل احلياة ( )R4Lاذلي يشمل مبادرة اإاتحة الوصول اإىل البحوث الصحية عرب ش بكة الإنرتنت
( )HINARIالتابعة ملنظمة الصحة العاملية واليت تركز عىل اجملالت اخلاصة ابلطب احليوي والصحة ،وبرانمج اإاتحة ا ألحباث
الزراعية العاملية عىل الإنرتنت ( )AGORAاخلاص ابجملالت الزراعية والتابع ملنظمة ا ألمم املتحدة ل ألغذية والزراعة (الفاو)،
وبرانمج اإاتحة البحوث البيئية عرب الإنرتنت ( )OAREاخلاص ابلقضااي البيئية والتابع لربانمج ا ألمم املتحدة للبيئة.

النفاذ اإىل برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ()ASPI
 .18هذا الربانمج هو أأيضا عبارة عن رشاكة بني القطاعني العام واخلاص مع أأكرب مقديم قواعد بياانت للرباءات التجارية،
ويوفر النفاذ اإىل أأدوات حبث وحتليل أأكرث تقدم اا وتعقيد اا تس تخدهما املؤسسات يف البدلان ا ألقل منو اا .ويزداد أأيض اا عدد
املس تخدمني املؤسس يني تدرجيي اا اإىل أأكرث من  50مس تخدم اا .وللمزيد من املعلومات ،يرىج الاطالع عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/aspi/
 .19وتوفر تقارير واقع الرباءات نظرة وحتلي اال شاملَني لنشاط الابتاكر والرباءات يف جمال تكنولويج حمدد عىل الصعيد
تصور من خالل رسوم بيانية وإاحصاءات بفضل
العاملي أأو يف منطقة جغرافية حمددة .وتعرض النتاجئ وحتللها بطريقة شامةل ،و َّ
أأدوات حتليلية خمتلفة .ونُرشت تقارير جديدة عن واقع الرباءات يف عام  2014بشأأن املوارد الوراثية احليوانية ،و أأمراض هممةل
ميرس ل ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة
خمتارة ،وا ألهجزة املساعدة ملعايق البرص؛ ونُرش التقرير عن ا ألهجزة املساعدة بنسق َّ
املطبوعاتِّ .
وقدمت التقارير اإىل ادلول ا ألعضاء يف الفعاليات الرتوجيية مشفوعة برسوم بيانية اإضافية تلخص النتاجئ الرئيس ية
لهذه التقارير .و أأعد تقريران جديدان عن واقع الرباءات يف عام  2015بشأأن تكنولوجيات اإنتاج زيت النخيل ومعاجلة نفاايته
واس تغالهل ،وبشأأن تكنولوجيات الطحالب ادلقيقة ،تلبي اة للطلبات والاحتياجات احملددة لدلول ا ألعضاء العامةل يف هذه
التكنولوجيات .وفض اال عن ذكل ،نُرشت مبادئ توجهيية لإعداد تقارير واقع الرباءات يف أأغسطس  ،2015واس ُتمكل دليل
عن ا ألدوات املفتوحة املصدر واجملانية اخلاصة بتحليل الرباءات ُوسنرش يف أأوائل عام  .2016وللمزيد من املعلومات عن مجيع
جوانب تقارير واقع الرباءات ،يرىج الاطالع عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://www.wipo.int/patentscope/ar/programs/patent_landscapes/index.html
 .20وإاضافة اإىل اإنشاء الهيالك التنظميية اليت توفر خدمات دمع وبناء قدرات تروج نقل التكنولوجيا ،توفر الويبو لدلول
ا ألعضاء ،بناء عىل طلهبا ،بياانت حمددة وتدمع القرارات املتعلقة بنقل التكنولوجيا .وتقدم تقارير واقع الرباءات عرض اا عام اا
لتوهجات الابتاكر ونشاط الرباءات واجلهات الفاعةل الرئيس ية والتوزيع اجلغرايف للحمية مبوجب براءة يف جمال تكنولويج حمدد
عىل الصعيد العاملي أأو يف منطقة جغرافية حمددة .وفض اال عن ذكل ،يشمل التحليل الوارد يف التقرير معلومات عن
الاجتاهات الناش ئة يف جمال التكنولوجيا ،واجلهات الفاعةل الرئيس ية والناش ئة يف هذا اجملال ،وتوزيع اإيداعات الرباءات بني
ا ألوساط الأاكدميية ومعاهد البحوث ،فض اال عن ش باكت التعاون بني مودعي الطلبات واخملرتعني وبني القطاعني العام
ميرسة وغري معقدة وتوضها من خالل رسوم بيانية وإاحصاءات بفضل أأدوات
واخلاص .وتعرض نتاجئ التقارير وحتللها بطريقة َّ
حمل
حتليلية خمتلفة .وتسهم املعلومات الواردة يف التقارير ،ول س امي تكل املتعلقة ابلتكنولوجيات الناش ئة وا ألسواق ا متةل والرشاكء
احملمتلني ،يف معلية صنع القرار يف َ
جمايل اقتناء التكنولوجيات ونقل التكنولوجيا.
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 .21وتشمل أأمثةل تقارير واقع الرباءات اليت أأعدهتا الويبو و أأسهمت يف املناقشات املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف الفرتة
 ،2015-2014تقرير واقع الرباءات اخلاص ابإعادة تدوير النفاايت الإلكرتونية واس تعادة املواد اذلي مت اإعداده ابلتعاون مع
أأمانة اتفاقية ابزل .واس ُتخدمت نتاجئ التقرير يف اإطار املناقشات املشرتكة بني واكلت ا ألمم املتحدة بشأأن اإدارة اإعادة تدوير
النفاايت الإلكرتونية يف أأمرياك الالتينية واليت تلكلت ابإصدار مطبوع مشرتك بني واكلت ا ألمم املتحدة يف مايو 2015
(الاحتاد ادلويل لالتصالت ،و أأمانة اتفاقية ابزل ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعّل والثقافة
(اليونسكو) ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية (اليونيدو) ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،وجامعة ا ألمم
املتحدة ،واملراكز التنس يقية وا إلقلميية التابعة لتفاقية ابزل – يف أأمرياك اجلنوبية ،واللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية
والاكرييب ،ومنظمة الصحة العاملية) .ويتضمن هذا املنشور خمتلف جوانب هذا املوضوع ومهنا توافر التكنولوجيات والفرص
املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،وهو متاح ابللغتني الإس بانية والإنلكزيية (التقرير متاح ابلإس بانية عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.)http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/11/T0B110000273301PDFS.pdf
 .22ومن ا ألمثةل ا ألخرى تقرير واقع الرباءات اخلاص ابملوارد الوراثية احليوانية ل ألغذية والزراعة اذلي ُأعد ابلتعاون مع
الفاو .وحبث التقرير جمالت الرتكزي البحثية املتعلقة ابملوارد الوراثية احليوانية ل ألغذية والزراعة .وبيَّنت نتاجئ تقرير واقع
الرباءات أأن التكنولوجيات ا ألساس ية احملددة تركز عىل قطاع الطب وا ألدوية .و أأثرت نتاجئ التقرير التقيمي العاملي الثاين للفاو
بشأأن املوارد الوراثية احليوانية (املتاح عىل  .)http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdfومن بني النتاجئ الرئيس ية لهذا
التقرير أأن "التكنولوجيات الناش ئة تتيح فرص اا جديدة لإدارة املوارد الوراثية احليوانية".
 .23ومن تقارير واقع الرباءات ا ألخرى اليت نُرشت يف الفرتة  ،2015-2014تقرير واقع الرباءات اخلاص اب ألهجزة املساعدة
ميرس ذلوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات .ويريم هذا التقرير اإىل تيسري حتديد ا ألهجزة
ملعايق البرص واذلي صدر بنسق َّ
والتكنولوجيات املساعدة املتاحة اليت ميكهنا أأن تزود ا ألطراف املعنية اخملتلفة مبعارف عن احللول املتاحة ،ما س يتيح اإجراء
مفاوضات أأفضل عن اقتناء التكنولوجيات وإاثراء املناقشات بشأأن التكنولوجيات وادلراية هباِّ .
وقدمت مجيع التقارير املذكورة
اإىل ادلول ا ألعضاء يف الفعاليات الرتوجيية مشفوعة برسوم بيانية اإضافية تلخص النتاجئ الرئيس ية لهذه التقارير .و أأعد تقريران
جديدان عن واقع الرباءات يف عام  2015بشأأن تكنولوجيات اإنتاج زيت النخيل ومعاجلة نفاايته واس تغالهل ،وبشأأن
تكنولوجيات الطحالب ادلقيقة ،تلبي اة للطلبات والاحتياجات احملددة لدلول ا ألعضاء العامةل يف هذه التكنولوجيات .وفض اال
عن ذكل ،نُرشت مبادئ توجهيية لإعداد تقارير واقع الرباءات يف أأغسطس  2015عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf؛ واس ُتمكل دليل عن ا ألدوات املفتوحة
املصدر واجملانية اخلاصة بتحليل الرباءات ُوسنرش يف أأوائل عام  .2016وللمزيد من املعلومات عن مجيع جوانب تقارير واقع
الرباءات ،يرىج الاطالع عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://www.wipo.int/patentscope/ar/programs/patent_landscapes/index.html

خامسا.

تمنية املوارد البرشية عن طريق برامج تكوين الكفاءات

 .24تبني أأن الافتقار لر أأسمل برشي ميتكل املهارات املهنية واملتعددة التخصصات الالزمة دلمع نظم الابتاكر ونقل املعارف
يقمي جفوة كبرية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية ،مبا يتناسب مع نواجت ونتاجئ الابتاكر فهيا.
 .25وتلبية لهذه احلاجة ،وضعت الويبو برامج لتكوين الكفاءات بناء عىل التجربة للعلمء والباحثني ومديري التكنولوجيا
والطالب وغريمه من اجلهات املشاركة يف مسارات الابتاكر أأو أأعضاء املنظمت واخلدمات اليت من شأأهنا أأن تدمع هذه
املسارات – مثل واضعي الس ياسات واملمولني أأو العاملني كوسطاء – واملهنيني يف جمال املكية الفكرية املشاركني يف
مسارات نقل املعرفة.
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 .26واكن الهنج املعمتد أأن الهدف ليس اإعداد خرباء قانونيني يف جمال امللكية الفكرية وإامنا اإعداد همنيني متعددي
التخصصات يمتتعون خبلفيات خمتلفة ويكونوا قادرين عىل حتديد فرص وخماطر نقل التكنولوجيا ،واقرتاح خيارات وإاجراءات
مالمئة لإدارة املعرفة وامللكية الفكرية ،وا إلقرار برضورة إارشاك خرباء أآخرين – مثل حمايم الرباءات وامللكية الفكرية –
يف أأنشطة اإحدى دورات الابتاكر.
 .27وتقوم برامج التدريب غالب اا عىل أأدةل حمددة ومنشورات الويبو وواثئقها اليت تع ُّد حبيث تتاح وتر َّخص للبدلان النامية
املهمتة ألغراض تعلميية ابلستناد اإىل مبد أأ "املصدر املفتوح" – مع الالزتام "ابإعادة منح" الويبو احلق عىل مجيع التحسينات
املدخةل عىل املواد.
 .28ويف اإعداد الربامج ا ألساس ية اليت أأتيحت بعدئذ بأأشاكل خمتلفة تتكيف مع امجلهور وا ألطراف املعنية الهدف ،توبع
مسار الفكرة من تصمميها اإىل السوق ووضعت احللقات التدريبية ا ألساس ية التالية لتعلمي اإدارة املعرفة يف اجلامعات:
( أأ) دورات تدريبية بش أأن حترير الرباءات – تركز عىل تعزيز املهارات والتقنيات اخلاصة بصياغة طلبات الرباءات
من أأجل دمع اخملرتعني احملليني يف اس تخدام نظام الرباءات .واكن احلارضون الرئيس يون لهذه ادلورات التدريبية من
العاملني يف ماكتب نقل التكنولوجيا ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ومديري التكنولوجيا فض اال عن امارسني يف
جمال امللكية الفكرية من البدلان النامية هبدف اإسداء مشورة حممكة للمخرتعني احملليني بشأأن حمية اخرتاعاهتم.
و ِّنظمت دورات تدريبية وهج اا لوجه ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والربتغالية ،عىل املس تويني ا ألسايس
واملتقدم ،مع متابعة هذه ادلورات وتوفري ا إلرشاد عرب الإنرتنت .وإان املرجع النظري لهذا الربانمج هو دليل حترير
الرباءات (منشور الويبو رمق  )867واملرشوع الاسرتاتيجي لكتاب متارين حترير الرباءات .ويف عايم ،2015-2014
َّنظمت الويبو دورات تدريبية عىل حترير الرباءات يف تسعة بدلان (الربازيل وش ييل وكولومبيا وإاكوادور وإاندونيس يا
ورسي لناك واتيالند وتونس وفييت انم) ولفائدة ادلول ا ألعضاء واملراقبني يف املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية
الفكرية؛
(ب) الرتخيص الناحج للتكنولوجيا – أأنشئ الربانمج ملساعدة البدلان ا ألقل منو اا والبدلان النامية والبدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية لتمنية ر أأس املال البرشي من خالل تزويده ابلكفاءات الالزمة يف اجملالت املتصةل بنقل املعرفة
والتكنولوجيا – مثل اس تخدام اتفاقية ترخيص أكداة للتعاون يف جمال امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ،وفهم
املصطلحات ا ألساس ية لتفاقات الرتخيص وتقنيات التفاوض فض اال عن تعّل س بل صياغة التفاق (دورة متقدمة يف
جمال الرتخيص الناحج للتكنولوجيا) .و ألغراض التدريب عىل الرتخيص الناحج للتكنولوجياُ ،وضعت مجموعة أأدوات
تدريبية مهنا دليل الرتخيص الناحج للتكنولوجيا (منشور الويبو رمق  – 903Eاذلي صدر نسخة جديدة ومراجعة منه
يف عام  2015ابإضافة فصل خامس جديد عن "فهم بعض شواغل الاحتاكر املتعلقة برتخيص التكنولوجيا") ومنوذج
معياري للربانمج ألغراض دورة أأساس ية ومتقدمة ،وعروض منوذجية ،ومجموعة من احلالت الافرتاضية .وتتوفر
مجموعة ا ألدوات التدريبية للرتخيص للجامعات ومؤسسات البحث العامة استناد اا اإىل مبد أأ "املصدر املفتوح" .وخالل
الثنائية املاضيةِّ ،نظمت دوراتن أأساس ية ومتقدمة بشأأن الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف اإطار فعاليات وطنية وإاقلميية
يف البدلان التالية :الربازيل ،وإايطاليا (دورة ماجس تري يف قانون امللكية الفكرية ،مع مشاركني متوهلم البدلان النامية)،
وإاندونيس يا ،واملكس يك ،والفلبني ،وس نغافورة (مؤمتر فيديو جلامعة س نغافورة الوطنية) وتركيا ،ويف فرنسا حيث
أأعدت أأاكدميية الويبو ،ابلتعاون مع مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( )CEIPIيف سرتاس بورغ واملكتب
الفرنيس للملكية الفكرية ،دورة تدريبية متقدمة جديدة بعنوان "نقل التكنولوجيا والرتخيص والتمنية" ُأطلقت يف مقر
مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( )CEIPIيف سرتاس بورغ من  22اإىل  27يونيو  2014وحرضها 22
مشاراكا من بدلان انمية .وفض اال عن ذكلِّ ،نظم عدد من "ادلورات التدريبية الصغرية للرتخيص الناحج للتكنولوجيا"
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ليوم واحد يف جنيف ابلتعاون مع الويبو ومنظمة التجارة العاملية لفائدة واضعي الس ياسات واملعلمني يف جمال امللكية
الفكرية.
(ج) تقيمي امللكية الفكرية – يع ُّد حتديد قمية نتاجئ البحوث يف مسار تسويق امللكية الفكرية أأحد أأكرب التحدايت
اليت تواجه العلمء ومديري التكنولوجيا يف معظم البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .ويف اإطار تنفيذ
التوصية  10من جدول أأعمل التمنية ،أأعدت الويبو دليلَني تمكيليني هم "ادلليل العميل لتقيمي ا ألصول غري امللموسة يف
مؤسسات البحث والتطوير" اذلي يركز عىل ا ألساليب المكية للتقيمي يف مرحةل ما قبل التسويق ،و"مجموعة أأدوات
تدريبية لتقيمي امللكية الفكرية يف املؤسسات الأاكدميية" اليت تعاجل قضااي تتعلق بتقيمي امللكية الفكرية يف اإطار تسويق
نتاجئ البحوث – من خالل الرتخيص أأو تأأسيس رشاكت انش ئة استناد اا اإىل تكنولوجيا اس ُتحدثت يف جامعة .وإاضافة
اإىل ذكل ،أأنشئ برانمج منوذيج ينطوي عىل يراعي مبرونته ابلحتياجات اخلاصة للجمهري الهدف ويسرتشد برؤية
عامة مفادها أأنه ينبغي ملا نسبته  30اإىل  50ابملئة من مضمون ادلورة أأن يكرس لامترين مراقبة ومعلية تقوم عىل
تكنولوجيات فعلية أأو افرتاضية اس ُتحدثت يف مؤسسات حبث حملية .ويف الثنائية  ،2015-2014قدَّمت الويبو
ادلورات التالية يف جمال تقيمي امللكية الفكرية:
" "1دورة تقيمي امللكية الفكرية يف اإطار أأاكدميية الرتخيص التابعة جلامعة اكليفورنيا – ديفيس ،ن ُظمت
ابلتعاون مع مبادرة املوارد العامة للملكية الفكرية ألغراض الزراعة ( )PIPRAومديري التكنولوجيا يف جامعة
اكليفورنيا – ديفيس ومهنم مديرون من بدلان انمية 4 ،اإىل  10يونيو  ،2014جامعة اكليفورنيا – ديفيس،
الولايت املتحدة ا ألمريكية؛
" "2حلقة معل مشرتكة بني الويبو والصناديق الاستامئنية يف أأسرتاليا بشأأن تقيمي امللكية الفكرية 9 ،إاىل
 12يونيو  ،2014جاكرات ،اإندونيس يا؛
" "3ندوة الويبو اجلواةل بشأأن تقيمي امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا للجامعات 2 ،اإىل  4ديسمرب ،2014
الكيبيدا واكوانس ،ليتوانيا؛
" "4دورة تقيمي امللكية الفكرية املشرتكة بني الويبو ومبادرة املوارد العامة للملكية الفكرية ألغراض الزراعة
( )PIPRAوجامعة اكليفورنيا – ديفيس 29 ،يونيو  ،2015جامعة اكليفورنيا – ديفيس ،اكليفورنيا،
الولايت املتحدة ا ألمريكية؛
" "5حلقة معل الويبو دون ا إلقلميية بشأأن تقيمي امللكية الفكرية 21 ،اإىل  23أأكتوبر ،2015
س يبيو ،رومانيا.
(د) تسويق وتقيمي امللكية الفكرية – أأنشئ هذا الربانمج حديث اا يف عام  2015اس تجابة لطلبات العديد من
املؤسسات البحثية اليت تواجه صعوابت يف تسويق التكنولوجيات يف مراحلها املبكرة ،وس بل حتديد أأنسب الرشاكء
التعاونيني أأو التجاريني ،وس بل نرش املعلومات املتعلقة ابلتكنولوجيات ذات القمية التجارية واملتاحة للتسويق .ويوفَّر
هذا التدريب حالي اا يف اإطار برامج مدهتا ثالثة أأو أأربعة أأايم حيث تع ُّد أأمثةل ومتارين ختص تكنولوجيات فعلية
اس ُتحدثت يف جامعات أأو مؤسسات حبث حملية .و ِّنظم هذا التدريب يف عام  2015يف الربازيل (يف س ياق دورة
متقدمة عن الرتخيص الناحج للتكنولوجيا) والفلبني ورصبيا.
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 .29ونظمت أأيض اا برامج لبناء القدرات خمصصة مجلاهري علمية حمددة اإذ تتناول جمالت علمية دقيقة ونقل املعرفة مثل نقل
وتسويق نتاجئ البحوث املتعلقة اب ألمراض املهمةل والصحة العامة:
 دورة الويبو التدريبية عن اإدارة امللكية الفكرية لفائدة كبار الباحثني والعلمء من مؤسسات البدلان النامية
وا ألعضاء يف منصة الويبو للبحوث ) 4 ،(Re:Searchنومفرب  ،2014نيويورك ،الولايت املتحدة ا ألمريكية؛
 الندوة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن "الابتاكر والنفاذ اإىل
التكنولوجيات الطبية – التحدايت والفرص للبدلان املتوسطة ادلخل" 5 ،نومفرب  ،2014جنيف ،سويرسا؛
 املنتدى العاملي للبحوث والابتاكر يف جمال الصحة لعام  ،2015اذلي َّنظمه جملس البحوث الطبية ألغراض
التمنية ) 24 ،(COHREDاإىل  27أأغسطس  ،2015مانيال ،الفلبني؛
 الندوة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن "الصحة العامة وامللكية
الفكرية بعد مرور  20عام اا عىل اتفاق تريبس :الابتاكر والنفاذ اإىل ا ألدوية؛ التعّل من املايض وتوجيه
املس تقبل" 27 ،أأكتوبر  ،2015جنيف ،سويرسا.
 .30ووضعت أأاكدميية الويبو برانجم اا خاص اا عن نقل التكنولوجيا يف اإطار مدرسة الويبو الصيفية يف جنوب أأفريقيا اليت
َّ
تنظم س نو ااي يف ديرابن جبنوب أأفريقيا يف شهر نومفرب ( 2014و )2015وتتوجه يف املقام ا ألول اإىل املهنيني يف البدلان النامية.
و أأدجمت ادلورة التدريبية ليوم واحد بشأأن نقل وترخيص التكنولوجيا يف الندوة املشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية
للمعلمني يف جمال امللكية الفكرية واليت َّ
تنظم س نو ااي يف جنيف (يونيو  2014ويونيو  .)2015و أأما ابلنس بة اإىل املسؤولني
احلكوميني وواضعي الس ياسات من البدلان النامية ،فقد أأدمج هذا الربانمج يف اإطار ادلورة املتقدمة املشرتكة بني الويبو
ومنظمة التجارة العاملية بشأأن س ياسات التجارة يف جنيف واليت َّ
تنظم عاد اة مرتني أأو ثالث يف الس نة ( ِّنظمت ادلورات
التدريبية يف فرباير وأأكتوبر  ،2014ويف فرباير ويوليو ونومفرب .)2015
 .31ومن خالل تعاون أأاكدميية الويبو مع خمتلف املؤسسات الأاكدميية ،أأصبحت الويبو رشيكة أأيض اا يف وضع دورات
ماجس تري بشأأن امللكية الفكرية ،حيث شارك طالب من بدلان انمية مولهتم الويبو يف املقام ا ألول .و أأدرجت قضااي تتعلق
بنقل املعرفة والتكنولوجيا يف مناجه دورات املاجس تري بأأشاكل خمتلفة جتمع بني اجلان َبني النظري والعميل فامي يتعلق ابس تخدام
امللكية الفكرية يف هذا الس ياق .و أأعدت هذه الربامج ابلتعاون بني جامعة تورين (تورين ،اإيطاليا) ،وجامعة أأفريقيا (مواتري،
زميبابوي) ،وجامعة كويزنلند للتكنولوجيا (بريس بان ،أأسرتاليا) وجامعة أأوسرتال (بوينس أآيرس ،ا ألرجنتني)؛ وتوفر هذه
ادلورات س نو ااي مع تقدمي منح دراس ية للمشاركني من البدلان ا ألقل منو اا والبدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية.

سادس اا.

وضع أأدوات و أأدةل ومواد تدريبية

 .32تع ُّد غالبية أأدةل الويبو وكتيباهتا لتُس تخدم يف برامج تدريبية حمددة وفق اا ملا ُذكر يف الفصل عن برامج تكوين الكفاءات.
و أأعدت الويبو ا ألدةل التالية:
 مجموعة ا ألدوات التدريبية للويبو بشأأن حترير الرباءات – حتتوي عىل دليل الويبو لتحرير الرباءات
(املنشور رمق - 867
 ،)http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/patents/867/wipo_pub_867.pdfومنوذج
لربانمج معياري ومجموعة عروض متوامئة مع مضمون ادلليل .واملواد متاحة ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية
والإس بانية؛
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كتاب الامترين اخلاصة بتحرير الرباءات – أأعدت املواد استناد اا اإىل التوصية  10من جدول أأعمل التمنية،
ومرشوع الكتاب متاح حالي اا وخيضع للمراجعة ويُتوقع أأن يُنرش قريب اا عىل صفحة الويبو الإلكرتونية اخملصصة
لنقل املعرفة؛
مجموعة ا ألدوات التدريبية اخلاصة ابلرتخيص الناحج للتكنولوجيا – ُُصمت مجموعة ا ألدوات تصماميا اسرتاتيجي اا
من خالل امجلع بني ادلليل النظري اخلاص ابلرتخيص الناحج للتكنولوجيا والربامج املعيارية دلوريت تدريب
املدربني ا ألساس ية واملتقدمة .و ُأعد ادلليل أأو ال يف عام  2007و أأصدر ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف اإطار
منشوري الويبو  903Eو )903Fقبل أأن يرتمج اإىل  8لغات أأخرى (الإس بانية والعربية والروس ية والصينية
والربتغالية والرصبية والفيتنامية والرومانية) ،وروجع يف عام  2014بغية الإشارة اإىل قانون املنافسة ومنح
الرتاخيص .وادلليل متاح حالي اا كنسخة جديدة من منشور الويبو رمق  903Eمع اإضافة فصل خامس جديد
بشأأن فهم بعض شواغل الاحتاكر املتعلقة برتخيص التكنولوجيا
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf؛
مجموعة أأدوات اإدارة حقوق امللكية الفكرية يف اجلامعات – بدمع من الصناديق الاستامئنية حلكومة أأسرتاليا،
وضعت الويبو يف عام " 2014مجموعة أأدوات" للجامعات حتتوي عىل مناذج للس ياسات املؤسس ية اخلاصة
ابمللكية الفكرية وعقود نقل التكنولوجيا اليت تتفاوض علهيا غالب اا مؤسسات البحث وتوقعها .وي ُشفع لك منوذج
بدليل وتعلاميت عن حمتوايت العقد ومسار التفاوض عليه وصياغته .وستتاح قريب اا عىل صفحة الويبو
الإلكرتونية اخلاصة بنقل املعرفة؛
دليل معيل لتقيمي ا ألصول غري امللموسة يف املؤسسات البحثية والإمنائية (وثيقة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية)؛
مجموعة أأدوات تدريبية بشأأن تقيمي امللكية الفكرية يف املؤسسات الأاكدميية (وثيقة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية)؛
أأداة التدقيق يف امللكية الفكرية – منشور الويبو رمق  927بشأأن القضااي اليت تتناولها معلية التدقيق يف امللكية
الفكرية عىل املس توى الوطين واملؤسيس عند وضع اسرتاتيجية للملكية الفكرية
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/927/wipo_pub_927.pdf؛
تمنية وإادارة أأصول امللكية الفكرية :اسرتاتيجية رئيس ية لتحقيق المنو الاقتصادي ،منشور الويبو رمق 896
بشأأن العنارص ا ألساس ية لإدارة حقوق امللكية الفكرية
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/896/wipo_pub_896.pdf؛
قمية التبادل – اتفاقيات التفاوض عىل ترخيص التكنولوجيا – مواد تدريبية معلية ،متاحة يف منشور الويبو
رمق 906E
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf؛
دراسة اإفرادية بشأأن مبادرة الويبو البيئية :نرش التكنولوجيا اخلرضاء :حاةل مراحيض اإيكوسان اخلالية من املياه
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_951_6.pdf؛
دراسة اإفرادية بشأأن مبادرة الويبو البيئية :نرش التكنولوجيا اخلرضاء :حاةل مواقد أأريفي للطهيي ابلربافني
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_951_5.pdf؛
تقرير التحدايت العاملية عن "تكنولوجيا الطاقة املتجددة :تطور س ياسة والآاثر  -أأدةل من أأدبيات الرباءات"
بقّل اس هيّل وكيو اتنوك وأآي لييف2014 ،
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http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/ccmt_rep
ort.pdf؛
تقرير التحدايت العاملية عن "الابتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء :دور امللكية الفكرية وعوامل المتكني
ا ألخرى" بقّل كريس تينا اإم ليبيكري وسيباستيان لوزي2015 ،
https://webaccess.wipo.int/wipogreen/en/pdf/global_challenges_report_lybecke
r_lohse.pdf؛
موجز التحدايت العاملية :عندما تلتقي الس ياسة ابلقرائن :ماذا بعد يف مناقشة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
والبيئة؟
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_c
hallenges_brief.pdf؛
موجز التحدايت العاملية :تسارع تغري املناخ وتكنولوجيات التخفيف من أآاثره :توهجات امللكية الفكرية يف جمال
الطاقة املتجددة
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/ccmt_bri
ef.pdf؛
موجز التحدايت العاملية :حتفزي اعامتد التكنولوجيا اخلرضاء عىل الصعيد العاملي
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/wipo_loh
se_brief.pdf؛

وفض اال عن ا ألدةل القامئة ،أأعدت الويبو للك برانمج تدريب موارد تدريبية خمصصة تركز عىل احلالت الإفرادية
والامترين العملية عىل الصعيد احمليل وتُرمجت غالب اا اإىل لغة البدل املضيف وتتناول قضااي امللكية الفكرية املتعلقة مبواضيع
أأو جمالت حمددة وفق اا ملا يرد يف الربامج اخملتلفة مثل التفاوض عىل اتفاق ترخيص تكنولوجيات تطبق عىل
علوم احلياة.

سابعا .جلان الويبو ادلامئة املعنية مبعاجلة قضااي نقل التكنولوجيا
 .33يُدرج يف جدول أأعمل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،منذ دورهتا الرابعة عرشة اليت عُقدت يف
شهر يناير  ،2010بند اا بعنوان "نقل التكنولوجيا" .ويف اإطار هذا البند ،نوقشت ادلراسة ا ألولية اخلاصة بنقل التكنولوجيا
(الوثيقتان  SCP/14/4و ،)SCP/14/4 Revوتتبادل ادلول ا ألعضاء منذ شهر مايو  2012معلومات عن أأمثةل وجتارب
معلية بشأأن احلوافز اخلاصة ابلرباءات والعوائق اليت حتول دون نقل التكنولوجيا.
 .34وفض اال عن ذكلَّ ،نظم كبري الاقتصاديني يف الويبو ندوة خاصة عن الرباءات ونقل التكنولوجيا عىل هامش ادلورة
السابعة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات اليت عُقدت يف ديسمرب .2011

اثمن اا .عالقات التعاون اليت يرسهتا الويبو يف جمالت حمددة لنقل املعارف والتكنولوجيا WIPO Re:Search -
 .35أأقامت منصة الويبو للبحوث ( )Re:Searchأأكرث من  50عالقة تعاون خالل عا َمي  2014و 2015مشلت نقل
التكنولوجيات من رشاكت أأو جامعات لتطوير عقاقري ولقاحات و أأساليب تشخيص تتعلق اب ألمراض الاس توائية املهمةل
واملالراي والسل .ومشل عدد من هذه العالقات التعاونية مؤسسات يف بدلان انمية.
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 .36ومن ا ألمثةل عىل التعاون بني املؤسسات الأاكدميية والتجارية يف البدلان النامية واملتقدمة التعاون بني جامعة لغوس
ورشكة  NIPD Geneticsاحملدودة املسؤولية ،ويه رشكة خاصة اتبعة ملعهد قربص لعّل ا ألعصاب وعّل الوراثة معنية
مبجال امحلض النووي اخلارج عن اخلالاي والاختبارات اجلينية غري اجلائرة .وستس تضيف رشكة  NIPDابحث اا من جامعة
لغوس لكشف املقاومة للعقاقري املضادة للمالراي ابس تخدام بقع دم جاف من مرىض ابملالراي يف نيجرياي عوجلوا بأأدوية
مضادة للمالراي .وفض اال عن ذكل ،سيس متر التعاون بني جامعة لغوس ونوفارتيس عىل تقيمي جدوى اس تخدام عينات بقع
ادلم اجلاف وحتليل اجليل اجلديد ملتوالية املتصورة املنجلية دلى مرىض املالراي يف نيجرياي.
 .37وفامي ييل أأمثةل أأخرى:
( أأ) تعاون بني جامعة بريتيش كولومبيا (كندا) وجامعة لغوس .اإذ زود ابحث من اجلامعة الكندية ابحثا
من جامعة لغوس بضد لربوتني برشي ُمضيف .وسيس تخدم الباحث يف جامعة لغوس الضد املذكور يف حفص ا ألثر
املرتتب عىل خفض مس توى الربوتني املضيف يف حالت املالراي احلادة .ويف نفس الوقت ،زود ابحث من جامعة
لغوس ابحثا من من اجلامعة الكندية بعينات من ا ألمصال والبالزما والبول من مرىض مصابني ابملالراي احلادة
واملالراي خفية ا ألعراض ،كم زوده بعينات سلمية .وسيس تخدم الباحث من اجلامعة الكندية عّل الربوتينات الوراثية
لريى ما إاذا اكنت لهذه العينات خصائص بروتينية خمتلفة ميكن اس تخداهما للتحديد الواسمت البيولوجية الالزمة
لتشخيص املالراي؛
(ب) زود مركز ابس تور ابلاكمريون ،جامع َة س تانفورد بنحو  250عينة من مرىض من الاكمريون مصابني
ابمحلى غري املرتبطة ابملالراي .واس تخدمت جامعة س تانفورد العينات لإعداد وس يةل متعددة ا ألشاكل لتشخيص امحلى
تتناسب متاما مع طبيعة الاكمريون؛
(ج) سيس تخدم ابحثون من مؤسسة تونس للملكية الفكرية برانمج للخدمات قبل الرسيرية اتبع للمعهد
الوطين للحساس ية وا ألمراض املعدية (الولايت املتحدة ا ألمريكية) لزايدة ُصود احلرارة يف لقاح داء اللكب.
 .38ويف اإطار قضااي امللكية الفكرية والتحدايت العاملية ،أأقامت الويبو رشاكة أأيض اا مع مؤسسات عامة وخاصة
ومؤسسات جتارية و أأاكدميية ،يف تنظمي وإاثراء املنتدايت اليت هتدف موضوعي اا اإىل تيسري التوفيق بني مزودي التكنولوجيات
والباحثني عهنا ول س امي فامي يتعلق ابلتكنولوجيات النظيفة عىل غرار املنتدايت التالية:
 املعرض الرابع للصناعات الإبداعية والتكنولوجيات الناش ئة ومؤمترات التصممي ادلولية ،اإسطنبول ،تركيا19 ،
اإىل  21فرباير  200 .2015مشاراكا .وشاركت الويبو فيه كجزء من جملس رايدة ا ألعمل والاستامثر واكن دلهيا
جناح يف املعرض لرتوجي قاعدة بياانت مبادرة الويبو البيئية ()WIPO GREEN؛
 ندوة إاقلميية وفعالية توفيقية :تيسري نقل ونرش التكنولوجيات النظيفة :الفرص اليت أأاتهحا مرشوع رائد بشأأن
معاجلة مياه الرصف الصحي يف جنوب رشق أآس يا ،مانيال ،الفلبني 24-23 ،أأبريل  100 .2015مشارك.
وس بق هذه الفعالية تقيمي لالحتياجات يف اإندونيس يا والفلبني وفييت انم بشأأن تقنيات معاجلة مياه الرصف
الصحي .وقد تلكلت الفعالية بتوقيع  16خطاب نوااي بني مزودي التكنولوجيا والباحثني عهنا للتفاوض عىل
نقل التكنولوجيا؛
 املعرض العاملي للتمنية فامي بني بدلان اجلنوب ( ،)GSSDواش نطن العاُصة 20-17 ،نومفرب .2014
 120مشاراكا .وتولت الويبو رئاسة اإحدى اجللسات الامثنية لتوس يع نطاق املبادرة ،و أأبرزت فهيا رشااكت
وحلول انحجة يف جمال التكنولوجيات اخلرضاء ،وحرضها أأعضاء من ش بكة WIPO GREEN؛
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ما اخلطوة املقبةل يف الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف جمال نرش التكنولوجيا اخلرضاء؟ نظمه املعهد
الوطين للملكية الصناعية يف فرنسا ابلتعاون مع الويبو يف  9ديسمرب  30 .2015مشاراكا .وعُقدت الفعالية،
اليت تلقت اإقبا ال جيد اا ،عىل هامش ادلورة احلادية والعرشين ملؤمتر ا ألطراف يف اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية
بشأأن تغري املناخ وشاركت فهيا  50رشكة ( 30من البدلان النامية و 30من البدلان املتقدمة).

اتسع اا .مشاركة الويبو يف املنتدايت املعنية لتبادل املعارف
 .39أأظهرت مجيع اجلهود الرامية اإىل حتديد أأجنح منوذج لالبتاكر ونقل املعرفة لصاحل اجملمتع ،مبا يف ذكل تقارير مؤرش
الابتاكر العاملي للويبو ،ا ألمهية والتأأثري البالغَني للرشوط املس بقة (املدخالت) يف جمالت خمتلفة مثل املؤسسات والبىن
التحتية ور أأس املال البرشي وتطور املنشأآت التجارية وا ألسواق وغريها بغية المتكن من التوصل اإىل نتاجئ جيدة يف
التكنولوجيات القامئة عىل الابتاكر أأو الصناعات الإبداعية.
 .40وعليه ،أأقامت الويبو ش بكة من الرشاكء قادرة عىل توفري خدمات تمكيلية تتعلق بنقل املعرفة وتتجاوز مسائل امللكية
الفكرية مثل ش بكة للرشاكء مع ا ألمم املتحدة واملنظمت احلكومية ادلولية وا إلقلميية (ومهنا اللجنة الاقتصادية ألورواب التابعة
ل ألمم املتحدة ،ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) ،واتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ ،واملنظمة
ا ألوروبية للبحوث النووية ،والبنك ادلويل ،ومركز البحوث املشرتك التابع للجنة ا ألوروبية ،والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية،
وغريها) وامجلعيات املهنية (امجلعية ادلولية ملديري الرتخيص ،ورابطة مديري التكنولوجيات اجلامعية ،وبرانمج النظم
والتكنولوجيا املتقدمة ،والرابطة ا ألوروبية لنقل املعرفة  )ASTP-PROTONومؤسسات أأاكدميية يف البدلان النامية
واملتقدمة (مركز امللكية الفكرية التابع جلامعة شاملرز ،ومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية يف سرتاس بورغ ،وجامعة
البسفور يف اإسطنبول برتكيا).
 .41وشاركت الويبو أأيض اا يف عدد من الاجامتعات ادلولية وا إلقلميية للجامعات وامجلعيات يف جمال اإدارة التكنولوجيا مثل:
 اجامتعات س نوية دلائرة ماكتب نقل التكنولوجيا ،ويه ش بكة مؤلفة من وحدات اإدارة التكنولوجيا يف أأكرب
 25مؤسس ية حبوث يف أأورواب ،نظمها مركز البحوث املشرتكة التابع للمفوضية ا ألوروبية لتقيمي التأأثري عىل
الس ياسات ا ألوروبية ( 20و 21يناير  ،2014رحوفوت ،إارسائيل)؛
 املؤمتر ادلويل عن امللكية الفكرية يف اجلامعات ،نظمته جامعة البوسفور ،اإسطنبول ،تركيا ( 2014و)2015؛
 املؤمتر الثالث لش بكة املاكتب املكس يكية لنقل التكنولوجيا 16 ،و 17نومفرب  ،2014كويريتارو ،املكس يك؛
 ندوة عن التحدايت العاملية ،وإاطالق موجز التحدايت العاملية ،وتقرير رشكة اكمربيدج للملكية الفكرية عن
توهجات امللكية الفكرية يف جمال الطاقة املتجددة ( 11يونيو )2014؛
 املدرسة الصيفية ملبادرة ادلانوب ،اليت نظمها مركز البحوث املشرتكة والويبو لفائدة مديري التكنولوجيا من
دول منطقة ادلانوب (بلغراد  2014وبودابست .)2015
 .42وفض اال عن ذكل ،قدَّمت الويبو من خالل أأنشطة العالقات اخلارجية مساهمت أأو شاركت يف العديد من
الاجامتعات مع منظمت حكومية أأو غري حكومية أأخرى عىل غرار الاجامتعات التالية:
 فعالية جانبية مشرتكة بشأأن تغري املناخ والتكنولوجيا – امجلعية اخلامسة ملرفق البيئة العاملي 27 ،مايو 2014؛
 ادلورة احلادية والعرشون للمجلس ادلويل احلكويم للربانمج الهيدرولويج ادلويل ،اليونسكو ،ابريس18 ،
اإىل  20يونيو 2014؛
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املؤمتر ادلويل الثالث بشأأن اإدارة املوارد املائية والبيئة ( ،)2014أأنطاليا 15-13 ،مايو 2014؛
فعالية الويبو اجلانبية مع الربانمج الهيدرولويج ادلويل التابع لليونسكو خالل ا ألس بوع العاملي للمياه،
اس تكهومل 31 ،أأغسطس اإىل  6سبمترب 2014؛
الفعالية املشرتكة بني جامعة ا ألمم املتحدة والاحتاد ادلويل لالتصالت واليونيدو واللجنة الاقتصادية ألمرياك
الالتينية والاكرييب والويبو وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة و أأمانة اتفاقية ابزل بشأأن أأول مراقب عاملي للنفاايت
الإلكرتونية والوضع اخلاص يف أأمرياك الالتينية اذلي عُقد يف جنيف يف  11مايو  2015خالل اجامتعات
مؤمترات ا ألطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واس تكهومل (املؤمتر الثاين عرش ل ألطراف يف اتفاقية ابزل،
واملؤمتر السابع ل ألطراف يف اتفاقية روتردام ،واملؤمتر السابع ل ألطراف يف اتفاقية اس تكهومل)؛
فعالية الويبو اجلانبية بشأأن الس ياسات وا ألدةل دلمع نقل التكنولوجيا والابتاكر يف جمال تغري املناخ – مؤمتر
بون عن تغري املناخ يف س ياق اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ 8 ،يونيو 2015؛
مشاركة الويبو يف الفعالية اجلانبية للواكةل ادلولية للطاقة املتجددة بشأأن أأداة الويب التفاعلية اخلاصة ابملعايري
والرباءات ادلولية يف جمال الطاقة املتجددة – مؤمتر بون عن تغري املناخ يف س ياق اتفاقية ا ألمم املتحدة
الإطارية بشأأن تغري املناخ 5 ،يونيو 2015؛
مشاركة الويبو يف حلقة معل عن "تعزيز نظم الابتاكر الوطنية يف البدلان النامية حبيث تغطي اكمل دورة
التكنولوجيا اخلاصة بتكنولوجيات املناخ" – حلقة معل اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا يف س ياق اتفاقية
ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ 13 ،و 14أأكتوبر 2014؛
الفعالية اجلانبية املشرتكة بني الويبو والواكةل ادلولية للطاقة املتجددة بشأأن "تكنولوجيات الطاقة املتجددة:
التوهجات التكنولوجية والرباءات والآاثر عىل الس ياسات" – مؤمتر بون عن تغري املناخ يف س ياق اتفاقية ا ألمم
املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ 13 ،يونيو .2014

عارش اا .البحوث وادلراسات الاقتصادية اخلاصة ابلس ياسات والنتاجئ يف جمال نقل التكنولوجيا
 .43من خالل املنشورات الاقتصادية الرايدية مثل مؤرش الابتاكر العاملي أأو التقرير العاملي للملكية الفكرية ،تسعى
شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات اإىل دراسة نطاق ونواجت ا ألنشطة والس ياسات اخلاصة بنقل املعرفة.
ويف عام ُ ،2011كرس الفصل  4من التقرير العاملي للملكية الفكرية لهذا املوضوع .ويقمي مؤرش الابتاكر العاملي لك س نة
نطاق و أأمهية روابط الابتاكر اإذ اإن الابتاكر من راكئز مؤرش الابتاكرُ .وطلب من شعبة الشؤون الاقتصادية
والإحصاءات ،خالل الثنائية  ،2016/17أأن جتري حبث اا مقار اان بني س تة بدلان لتقيمي س ياسات ونواجت نقل املعرفة .وتمكن
أأحد ا ألجزاء اجلوهرية من هذا املرشوع يف اإصدار مجموعة من املقاييس الرئيس ية ومناذج دراسات اس تقصائية ميكن للبدلان
اس تخداهما لرصد ا ألنشطة والنواجت يف هذا اجملال.
[هناية املرفق والوثيقة]

