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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 الثامنة عشرةالدورة 
 2016نومفرب  4أٔكتو�ر ٕاىل  31جنيف، من 

 
 

 األعضاء بشأن األنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجياجمموعة مساهمات الدول 

 أ�مانة ٕا�دادمن 

قّررت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة)، ٔأثناء دورهتا السابعة عرشة و�ى مناقشة  .1
 يك تُناقش�ات اقرت اا�ول أ�عضاء املهمتة تقّدم ، ٔأن "مسح أ��شطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا�شأٔن  CDIP/17/9 الوثيقة

دة للعمل دّ احمل�ات اقرت و�سائل الس�ياسة العامة �قرتا�ات اخلاصة مب  الفصل بني وينبغييف ا�ورة الثامنة عرشة للجنة. 
 .2016 يوليو 10 يف مو�د ٔأقصاهٕاىل أ�مانة  اءعضا�ٔ ول ا� ٔأن تصل اقرتا�ات نبغيي و مكن. امل

�قرتا�ات املقدمة من ا�ول أ�عضاء يف الويبو �شأٔن املوضوع املذ�ور وبناء �ليه، حيتوي مرفقا هذه الوثيقة �ىل  .2
 ٔأ�اله.

ظر يف املعلومات ٕان اللجنة مطالبة �لن .3
 هذه الوثيقة. الواردة يف مرفقي

[ييل ذ� املرفقان]
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 عن املت�دة وأٔسرتاليا وكندا �شأٔن بند �دول أ�عامل اخلاص �لتقر�راقرتاح مشرتك من وفود الوال�ت 
 ، وخريطةCDIP/15/5 الوثيقة يف الوارد ا�ويل الصعيد �ىل التكنولوجيا �شأٔن نقل الويبو �رباء منتدى

 .CDIP/17/9 الوثيقة يف التكنولوجيا الواردة بنقل املرتبطة أ��شطة

 والطريق ٕاىل أ�ماماقرتاح �اص مبسائل الس�ياسة العامة 

�سامه الويبو بنشاط يف طائفة واسعة من أ��شطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت تفيد ٔأقل الب�ان منوا والب�ان النامية 
اليت حتتوي �ىل معلومات �شأٔن  CDIP/17/9 والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية كام هو موحض يف الوثيقة

 .2014/2015 اخلدمات وأ��شطة القامئة املرتبطة بنقل التكنولوجيا اليت قدمهتا الويبو يف الثنائية

الفكرية (اللجنة) ٔأن تقدم ا�ول أ�عضاء املهمتة  وامللكية �لتمنية املعنية واقرتح الرئيس يف ا�ورة السابعة عرشة للجنة
يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة �شأٔن املسائل العامة واحملددة  2016 يوليو 10نة قبل اقرتا�ات ٕاىل أ�ما

 املتعلقة �لطريق ٕاىل أ�مام لت�ديد اخلطوات القادمة ودور الويبو يف نقل التكنولوجيا.

اس�تدامة املنافع ) وضامن CDIP/17/9 وبغية �س�تفادة من العمل الطيب ا�ي حققته ٔأ�شطة املسح (الوثيقة
 :احللول املشرتكة وبناء الت�د�ت: التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية مرشوعالناش�ئة عن املرشوع املعنون "

0Fنقرتح ٔأن �س�تعرض أ�مانة الصف�ة إاللكرتونية للويبو القامئة واملتعلقة بنقل التكنولوجيا .1

ؤأن حتد�ا من  1
�الل ٕاضافة روابط ملا اس�ت�د من مواد وو�ئق ؤأ�شطة واردة يف وثيقة اخلريطة ومهنا �ىل سبيل 

ر�رس�ش  ويبو و�ر�مج )WIPO GREEN( غر�ن ويبو املثال روابط ملبادرة
)WIPO Re:Searchوموفق الويبو ( )WIPO Match الوة �ىل ٕارشادات التسويق والتقيمي� (

 أ��دت بناء �ىل طلب من الويبو. و�ىل أ�مانة ٔأن تنظر يف س�بل تبس�يط هذه الصف�ة والرتخيص اليت
 إاللكرتونية وتيسري اس�ت�دا�ا.

ونقرتح ٔأن تعد أ�مانة �ارطة طريق حول س�بل اس�مترار الويبو يف الرتوجي ملوارد الويبو القامئة يف جمال  .2
سات البحث لتوس�يع نطاق فهم نقل التكنولوجيا لصاحل واضعي الس�ياسات واملامرسني ومؤس 

 املسائل. هذه

1Fونقرتح ٔأن تواصل أ�مانة مشاركهتا الفعا� يف املنتد�ت واملؤمترات ا�ولية لنقل التكنولوجيا. .3

و�ىل   2
ٔأن �رمس خريطة �شمل املبادرات وأ��شطة اجلارية يف  CDIP/19/7 أ�مانة ٔأيضا بناء �ىل الوثيقة

�ت ا�ولية أ�خرى يك تطلع اللجنة �ىل املس�ت�دات يف املنتد�ت جمال نقل التكنولوجيا يف املنتد
واملؤمترات ا�ولية اليت تناقش �اليا مسأٔ� نقل التكنولوجيا وطبيعة دور الويبو يف هذا الشأٔن 

 املس�تقبل. يف

 ونقل الفكرية امللكية ونقرتح ٔأن �روج أ�مانة الس�ت�دام املنتدى إاللكرتوين املقام مبوجب "مرشوع .4
احللول" ٔ�نه ٔأداة مفيدة للرد �ىل ٔأس�ئ� ا�ول أ�عضاء واملسائل  وبناء املشرتكة الت�د�ت: التكنولوجيا

                                                
 ).CDIP/16/3 احللول (الوثيقة وبناء املشرتكة الت�د�ت: التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية بتقيمي مرشوع(ز) من التقر�ر اخلاص 2 معال �لتوصية 1
 ).CDIP/16/3 من التقر�ر اخلاص �لتقيمي (الوثيقة 3 معال �لتوصية 2
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املرتبطة بنقل التكنولوجيا. و�ىل أ�مانة ٔأيضا ٔأن تضيف رابطا للمنتدى إاللكرتوين �ىل صف�ة الويبو 
 ).1 إاللكرتونية املتعلقة بنقل التكنولوجيا (املذ�ورة يف البند

قرتح ٔأن تنظر الويبو يف اع�د مقاربة قامئة �ىل السوق لتسهيل �بتاكر والتسويق عن طريق �زويد ون .5
ٔأحصاب الرباءات يف القطاع العام بوسائل لٕال�الن عن نيهتم يف الرتخيص والرتوجي �االت التكنولوجيا 

هذا ا�ال �ىل الويبو  الرئيس�ية اخلاصة هبم وذ� �س�ت�دام منصة وا�دة. ويف ٕاطار ٔأ�شطة البحث يف
ٔأن تفكر يف اس�ت�دام املنصات القامئة �لفعل ؤأن تتعاون مع ا�ول أ�عضاء اليت �س�ت�دم نظام مماث� 

). https://sourceip.ipaustralia.gov.au/#/aboutمثل منصة ٔأسرتاليا ملوارد امللكية الفكرية (
وينبغي �ىل ٔأن تدعو أ�مانة ت� ا�ول أ�عضاء سبيل املثال ٕاىل تبادل املامرسات والت�ارب الوطنية 

�شأٔن ٕا�داد مقار�ت ومنصات عن نقل التكنولوجيا �كون قامئة �ىل السوق يك �سرتشد هبا الويبو يف 
 معلها يف هذا ا�ال.

 ومس�تدامة �مثر عن منافع ٔأوسع نطاقا، نويص مبا ييل:ويك تصبح خمر�ات املرشوع نتاجئ ملموسة 

معال بقرار اللجنة الوارد يف ملخص الرئيس ل�ورة السادسة عرشة للجنة ا�ي د�ا ا�ول أ�عضاء ٕاىل  .6
تقدمي �قرتا�ات ملناقش�هتا يف ا�ورة الثامنة عرشة للجنة، نقرتح ٔأن تعمتد اللجنة يف معلها املقبل 

�دول أ�عامل �ىل مرشو�ات معلية وملموسة تفيض ٕاىل نتاجئ ملموسة ل�ول مبوجب هذا البند من 
أ�عضاء هبدف الرتوجي لنقل التكنولوجيا �ىل الصعيد ا�ويل و�كو�ن الكفاءات يف ٔأقل الب�ان منوا 

والب�ان النامية والب�ان اليت متر مبر�� انتقالية مبا �سمح بنقل التكنولوجيا �ل حنو ٔأكرث فعالية 
ا�هنوض �لتعاون بني املشاركني يف نقل التكنولوجيا. وانطالقا من العمل القمي ا�ي حققته ٔأ�شطة و 

، ينبغي �ىل أ�مانة كخطوة ٔأوىل ٔأن جتري حتليال CDIP/17/9 املسح أ��رية الواردة يف الوثيقة
�ىل توصيات "الفئة ٔ�و�ه القصور يف �دمات ؤأ�شطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء 

جمي" الواردة يف �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنية بغية املسا�دة �ىل دراسة وتقيمي املقرت�ات وجماالت 
 أ�ولوية وامليض قدما.

 و�رد اس�تعراض لٔ��شطة اليت ٔأجرهتا اللجنة �لفعل يف جمال نقل التكنولوجيا يف مرفق هذه الوثيقة.

https://sourceip.ipaustralia.gov.au/%23/about
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 املرفق أٔلف

 يف جمال نقل التكنولوجيا )اللجنة( الفكرية وامللكية �لتمنية املعنية معلومات أٔساس�ية عن أ��شطة اليت ٔأجرهتا اللجنة

) واعمتدته مع ٕاد�ال بعض 2009 (نومفرب ا�ورة الرابعة للجنة�قشت اللجنة مرشوع نقل التكنولوجيا للمرة أ�وىل يف 
 ).2010 (نومفربدورهتا السادسة التعديالت يف 

متدها ومشلت وثيقة اع�د املرشوع ا�هنائية ٕا�داد ورقة للمرشوع كخطوة ٔأوىل �شمل وصفا تفصيليا ملكو�ت املرشوع يك تع 
) ورقة املرشوع اليت تتضمن الرشوط املرجعية ملرشوع نقل 2011 (نومفرب دورهتا الثامنةاللجنة. واعمتدت اللجنة يف 

 التكنولوجيا مبا يف ذ� النسق والرب�مج ا�منوذ� لعقد مخسة اج��ات �شاورية ٕاقلميية خمطط لها.

احللول" من املرا�ل التالية  وبناء الت�د�ت املشرتكة: التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية وتأٔلفت النس�ة املعد� من "مرشوع
 ونقل الفكرية امللكية ملرشوع معد� وثيقة - CDIP/9/INF/4 (انظر إالطار العام واجلدول الزمين املقرتح الوارد يف الوثيقة

 احللول): وبناء الت�د�ت املشرتكة: التكنولوجيا

 :1املر�� 

 ورقة املرشوع:

وُعرضت �ىل اللجنة يف دورهتا الثامنة يك تعمتدها ا�ول أ�عضاء. واعمتدت  2011 ٔأ�دت الورقة يف ٔأكتو�ر •
 اللجنة الرشوط املرجعية وو�ئق ٔأخرى.

 :2املر�� 

ُعقدت مخس اج��ات �شاورية ٕاقلميية يف مناطق خمتلفة من العامل �لتشاور املس�بق مع ا�ول أ�عضاء يف جنيف ومجعت 
 ٔأحصاب املصل�ة ا�تلفني العاملني يف جمال نقل التكنولوجيا مبا يف ذ� منظامت أ�مم املت�دة أ�خرى ذات الص�.بني 

 2013الربع الثالث من  - 2012الربع الثالث من  •

 :3املر�� 

 يا.ٕا�داد ا�راسات واحلاالت إالفرادية وأ�وراق يف جمال امللكية الفكرية واملعلومات عن نقل التكنولوج 

 2013الربع أ�ول من  - 2012الربع الثاين من  •

 :4املر�� 

 املس�توى ملدة ثالثة ٔأ�م الرفيع اخلرباء منتدى
 2013الربع الثاين من  -ورقة مفاهمي  •
 2013الربع الثاين من  -تقدمي مرشوع ورقة املفاهمي ٕاىل اخلرباء ا�وليني ٕالبداء الرٔأي  •
 2013الربع الثاين من  -مئة يف جنيف عرض وثيقة املفاهمي �ىل البعثات ا�ا •
اج�ع ملدة يوم وا�د مع املنظامت احلكومية ا�ولية واملنظامت �ري احلكومية وامجلعيات املهنية واخلرباء ا�تار�ن  •

 2013الربع الثاين من  -
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 2013الربع الثالث من  - املس�توى الرفيع اخلرباء منتدى •

 :5املر�� 

 نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية والت�ديث ٕا�شاء منتدى ٕالكرتوين �شأٔن
 2013الربع أ��ري من  -الربع أ�ول  •
 :6املر�� 

ٕادراج ٔأية نتاجئ �ش�ئة عن أ��شطة املذ�ورة ٔأ�اله يف �رامج الويبو بعد نظر اللجنة فهيا وميكن ٔأن �رفع اللجنة ٔأية توصيات 
 ٕاىل امجلعية العامة

 .2013الربع أ��ري من  •

موجزا عن وضع املرشوع حىت هذا التارخي واكن هتدف ٕاىل توفري ٔأسس ) CDIP/14/8 املفاهمي (الوثيقة ورقةوعرضت 
 يف جنيف يف هناية أ�مر. 2015فربا�ر  18ٕاىل  16املس�توى ا�ي انعقد من  الرفيع ا�ويل اخلرباء للمناقشات يف منتدى

 اكلتايل: كنولوجيامخسة اج��ات ٕاقلميية عن امللكية الفكرية ونقل الت وُعقدت 

 )2012 منطقة أٓس�يا (س�نغافورة، يوليو )أٔ  (
 )2013 واملنطقة العربية ؤأفريقيا (اجلزا�ر العامصة، ينا�ر )ب (
 )2013 ومنطقة الب�ان اليت متر مبر�� انتقالية (ٕاسطنبول، ٔأكتو�ر )ج (
 )2013 ومنطقة ا�ول املتقدمة (جنيف، نومفرب )د (
 )2013 د�سمربمنطقة ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب (مونرتي،  )ه (

وطرح املشار�ون "أ�فاكر" ٔأو التوصيات يف هناية لك اج�ع. وخلصت ورقة املفاهمي هذه "أ�فاكر" اليت يتعلق معظمها 
 �لتدريب و�كو�ن الكفاءات واملسا�دة التقنية يف جمال نقل التكنولوجيا وحتسني التعاون بني املشاركني يف نقل التكنولوجيا.

 املس�تمك�:اليت راجعها النظراء و  ا�راسات الت�ليلية

ا�ويل  الصعيد �ىل التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية اقتصاد�ت )أٔ  (
 )CDIP/14/INF/7 (الوثيقة

 لتشجيع نقل املتقدمة الب�ان يف الفكرية �مللكية املتعلقة واملبادرات الس�ياسات )ب (
 )CDIP/14/INF/8( التكنولوجيا

املتقدمة  الب�ان يف والتطو�ر البحث مؤسسات بني والتبادل التعاون عن احلا� دراسات )ج (
 )CDIP/14/INF/9 والنامية (الوثيقة

 )CDIP/14/INF/10 التكنولوجيا (الوثيقة نقل يف الرشاكت مشاركة �مني اليت الس�ياسات )د (

النامية  الب�ان منظور من حتليل: ا�ويل الصعيد �ىل التكنولوجيا نقل )ه (
 )CDIP/14/INF/11 (الوثيقة
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 ا�فع من لكٍ  يتضمن أٓليات مما والتطو�ر، البحث �ود �مع مس�ت�دمة الرباءات لنظام بدائل )و (
املصدر املفتوح  تطو�ر ومناذج �بتاكر �شجيع جوا�ز �ىل �اص �ركزي مع والسحب،

 )CDIP/14/INF/12 (الوثيقة

 16ولكنه انعقد يف ا�هناية من يف جنيف  2015 املس�توى ا�ي اكن مزمعا عقده يف ينا�ر الرفيع ا�ويل اخلرباء منتدى
 :2015 فربا�ر 18ٕاىل 

اكن املنتدى مصمام حبيث �س�تفيد من نتاجئ �ج��ات إالقلميية امخلس وا�راسات الست  )أٔ  (
 اليت راجعها النظراء.

واكن الغرض من املنتدى تيسري احلوار بني اخلرباء القادمني من الب�ان املتقدمة والنامية �شأٔن  )ب (
 رفة والتكنولوجيا وس�ياسات امللكية الفكرية ا�امعة لنقل التكنولوجيا.النفاذ ٕاىل املع

واختيار �رباء املنتدى �لتشاور مع ا�ول أ�عضاء كام هو وارد يف وثيقة  )ج (
 .CDIP/9/INF/4 املرشوع

 املواد وال�ذج ؤأدوات التدر�س

 الكفاءات.س�تَعد بناء �ىل نتاجئ املنتدى وس�تدرج يف ٕاطار الويبو الشامل لتكو�ن  )أٔ  (

 املنتدى إاللكرتوين

 س�يضاف ٕاىل البوابة بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية. )أٔ  (

 ٕاضافة النتاجئ ٕاىل �رامج الويبو

ستنظر اللجنة يف نتاجئ املنتدى وميكن ٔأن �رفعها كتوصيات ٕاىل امجلعية العامة ٕالدما�ا يف  )أٔ  (
 الويبو. معل

مت ورقة املفاهمي  ٕالبداء الرأٔي �لهيا من �انب اخلرباء ا�وليني يف �ر�مج �بتاكر والتكنولوجيا وامللكية الفكرية يف وقُّدِ
. كام ُمعمت الوثيقة يف البعثات ا�امئة يف جنيف واملنظامت احلكومية )ICTSD(املركز ا�ويل للت�ارة والتمنية املس�تدامة 

 املهنية واخلرباء ا�تار�ن يف مؤمتر مدته يوم وا�د.ا�ولية واملنظامت �ري احلكومية وامجلعيات 

) �لتفصيل. و�لق �دد من الوفود �ىل ورقة CDIP/14/8 ورقة املفاهمي (الوثيقةالرابعة عرشة  دورهتاو�قشت اللجنة يف 
ج ؤأدوات التدر�س وٕا�شاء املفاهمي وطلبوا توضيح اجلدول الزمين لٕالجنازات املتبقية من املرشوع، مبا فهيا ٕا�داد املواد وال�ذ

منتدى ٕالكرتوين، واقرتحوا ٔأن يقترص تعريف "نقل التكنولوجيا" الوارد يف وثيقة املفاهمي �ىل هذا املرشوع فقط، 
املس�توى. وراجعت أ�مانة ورقة املفاهمي ٕالضافة بعض من  الرفيع اخلرباء واس�تفرسوا عن معلية اختيار �رباء منتدى

وبعد مناقشة جرت يف ا�ورة الرابعة عرشة للجنة اعُتمدت وثيقة املفاهمي مع االتفاق �ىل ٕارسال  اقرتا�ات ا�ول أ�عضاء.
ٕاىل اللجنة "للنظر فهيا واع�دها" فقط ٕاذا اتفق مجيع اخلرباء يف ٔأي جلنة �ىل هذه  املس�توى الرفيع اخلرباء توصيات منتدى

 التوصيات.

املس�توى  الرفيع ا�ويل اخلرباء قائع �شأٔن املناقشات اليت جرت ٔأثناء منتدى�ىل تقر�ر عن الو  CDIP/15/5 وحتتوى الوثيقة
 . 2015 فربا�ر 18ٕاىل  16ا�ي انعقد يف الفرتة من 
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سيباندا (جنوب ٔأفريقيا) عرضني رئيسني مث ُعقدت ثالث  (الوال�ت املت�دة) والس�يد مالكني شريي نولسؤألقت الس�يدة 
املؤلفون واملراجعون ا�راسات الت�ليلية الست الناش�ئة عن املر�� السابقة من ، عرض 1�لسات رئيس�ية. يف اجللسة 

، �قش فريق يضم س�تة �رباء دوليني يف جمال نقل التكنولوجيا 2املرشوع (انظر ٔأ�اله) مث �قشها املشار�ون. ويف اجللسة 
 اء التالية ٔأسامؤمه يف مناقشات الفريق:مع امليرس تدابري الرتوجي لنقل التكنولوجيا �ىل الصعيد ا�ويل. وشارك اخلرب 

الس�يد �اروسالف بورش�يك، مد�ر مركز التكنولوجيا و�بتاكر، اجلامعة التش�يكية التقنية، �راغ،  •
 التش�يكية؛ امجلهورية

والس�يد فرا�سسكو رافائل اكنو بتانكور، مد�ر ٕادارة التخطيط والتقيمي والتطو�ر، ا�لس الوطين للعلوم  •
 غوات�ال سييت، غوات�ال؛ والتكنولوجيا،

والس�يدة شريي نولس، رئيسة رشكة نولس احملدودة السرتاتيجيات امللكية الفكرية، ٔأتالنتا، والية جورجيا  •
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية؛

والس�يد س�يف ا��ن لعبيد، مد�ر مد�رية التكو�ن والبحث وإالبداع ونقل التكنولوجيا، وزارة �كنولوجيات  •
 االتصال، اجلزا�ر العامصة، اجلزا�ر؛إال�الم و 

والس�يدة ٔأليسون ماجيدز، مستشارة رئيس�ية يف قسم املشرت�ت والس�ياسات املتعلقة �مللكية الفكرية، رشكة  •
)، وممث� من مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية، واش�نطن العامصة، General Electric�رنال ٕالكرتك (

 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية؛
 س�يد مالكني سيباندا، املسؤول التنفيذي أ�ول ملركز �بتاكر يف �ريتور� جنوب ٔأفريقيا؛وال  •
والس�يد وهنوان ٕا�س�يا، مد�ر ٕادارة تطو�ر دوا�ر أ�عامل، مجمو�ة امللكية الفكرية �رب احمليط الهادئ احملدودة،  •

 بي�ني، الصني؛
 كرية، رشكة يوسارن ٔأودري، س�نغافورة.والس�يدة ٔأودري �ب، رش�كة مؤسسة ورئيسة شعبة امللكية الف •
إالبداع  �ىل القامئ �قتصاد يف اجلديدة أ�عامل ومناذج املؤلف حق مركز رئيسة �رملو، والس�يدة ٔأليسون •

)CREATe(، السغو، �امعة املت�دة، اململكة يف البحوث �الس التابع للربامج �ستشاري ا�لس� 
 .2مناقشات الفريق يف اجللسة  مجيع يف امليرسة منصب املت�دة، وتولت اململكة �السغو،

ٕاىل ست �لسات فرعية ويه اكلتايل: (ٔأ) �كو�ن الكفاءات؛ (ب) والتعاون العاملي؛ و(ج) وإالطار  2وانقسمت اجللسة 
سات الفرعية، املؤسيس؛ (د) وإالطار التنظميي؛ (ه) والبنية التحتية لالبتاكر؛ (و) وأٓليات ا�متويل/التقيمي. ويف لك من اجلل 

، ٔأوجز امليرس "�عتبارات" و"أ�فاكر" اليت اتفق 3�قش لك خبري الت�د�ت واحللول املقرت�ة �ختصار. ٔأما يف اجللسة 
 �لهيا مجيع ٔأعضاء الفريق وقدمت التوصيات ٕاىل اللجنة للنظر فهيا.

 التاليني: �عتبار�نوذ� �الستناد ٕاىل 

 ولوجيا �ىل الصعيد ا�ويل فعال لكنه جيري �ىل مس�توى منخفض؛ٔأن املفهوم هو ٔأن نقل التكن "1"

ؤأن مثة جعزا من حيث رٔأس املال البرشي ٔ�ن الناس مه مصمي أ�فاكر ومه من يتيحون نقل  "2"
 التكنولوجيا �ىل الصعيد ا�ويل.
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 " التالية:أ�فاكر�ىل "اخلرباء  فريق واتفق

تصممي منصة لنقل التكنولوجيا تقدم معلومات عن التكنولوجيا املتا�ة ("التكنولوجيا املمنو�ة")  (ٔأ)
والتكنولوجيا الالزمة ("التكنولوجية الالزمة"). وميكن ٔأن تتحول هذه املنصة بعد ذ� ٕاىل منصة 

 لنقل التكنولوجيا. توفيق
تكنولوجيا �ىل الصعيد ا�ويل، �س�ت�دام مثال تعممي ٔأفضل املامرسات اليت تبني �االت فعا� لنقل ال  (ب)

منصات الويبو القامئة و�االت الن�اح من مؤرش �بتاكر العاملي، من �الل أ��داث إالقلميية 
 ا�ورية.

ٕاقامة مكتب مسا�دة لنقل التكنولوجيا �ى الويبو يليب احتيا�ات ا�ول أ�عضاء، من ٔأ�ل تعز�ز  (ج)
ل التكنولوجيا ؤأو�ه قصورها، حبيث تتطور يف هناية املطاف ٕاىل "غرفة تبادل املعلومات عن فرص نق

 مقاصة" للمعلومات والتكنولوجيا.
ٕاجناز ٔأعامل جتريبية عن �دائق العلوم واحلاضنات واملّرس�ات واس�ت�دام امللكية الفكرية اس�ت�داما  (د)

 التكنولوجيا. فعاال يف نقل
 ٕالفرادية ٕال��ة نقل التكنولوجيا مبزيد من الفعالية.تطو�ر مواد تدريب تقوم �ىل احلاالت ا (ه)
ٕاذاكء الوعي بأٔمهية ٕاطار امللكية الفكرية، مبا يف ذ� �نضامم ٕاىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  (و)

 ونظايم مدريد والهاي، وهو رشط رضوري لكنه �ري اكف لنقل التكنولوجيا بفعالية.
ة الفكرية الناش�ئة عن البحوث املمو� �ٔ�موال العامة لتحقيق حتديد س�بل اس�ت�دام حقوق امللكي (ز)

التمنية �ج�عية و�قتصادية وتنفيذها مبرا�اة �حتيا�ات احمللية احملددة، �لنظر ٔ�نه "ال يو�د 
 سبيل وا�د يناسب امجليع".

ي ٔأن تؤيده اللجنة مواص� العكوف �ىل نقل التكنولوجيا �ىل الصعيد ا�ويل، وهو ٔأمر مفيد وينبغ (ح)
 املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية.

هذه الوثيقة يف البداية. وملا جعز احلارضون عن االتفاق، تواصلت املناقشات يف اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة و�قشت 
 ا�ورة السادسة عرشة للجنة.

 الت�د�ت: التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية مرشوع �شأٔن التقيميي التقر�ر�قشت اللجنة ا�ورة السادسة عرشة ويف 
ؤأ�د مق�ن �ارجيان التقر�ر وقدما بعض التوصيات امللموسة من مضهنا ). CDIP/16/3 احللول (الوثيقة وبناء املشرتكة

 ٕا�داد خريطة عن ٔأ�شطة الويبو القامئة يف جمال نقل التكنولوجيا.

أ�مانة وثيقة اخلريطة كخطوة ٔأوىل يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة.  ، اتفقت اللجنة ٔأن تعدا�ورة السادسة عرشةويف 
وبعد مناقشة وثيقة اخلريطة، ستمتكن ا�ول أ�عضاء من تقدمي �قرتا�ات يف حيهنا �شأٔن ٔأ�شطة ٕاضافية يف جمال نقل 

 التكنولوجيا لتنظر فهيا اللجنة يف دروهتا الثامنة عرشة.

 اللجنة يف دورهتا السابعة عرشةاليت قُدمت ٕاىل التكنولوجيا  بنقل املتعلقة أ��شطة : مسح CDIP/17/9 واحتوت وثيقة
 .2014/2015 �ىل معلومات �شأٔن �دمات ؤأ�شطة نقل التكنولوجيا القامئة اليت ٔأجرهتا الويبو يف الثنائية

 وتصنف اخلدمات/أ��شطة حسب املواضيع التالية:

 املتعلقة ٕ��شاء ٕاطار قانوين دامعة للمعرفة/نقل التكنولوجيا؛اخلدمات �ستشارية والربامج  )أٔ  (
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 ٕا�شاء بىن لنقل املعرفة/التكنولوجيا �ىل مس�توى املنظمة؛ )ب (

 تطو�ر رٔأس املال البرشي و�رامج �كو�ن الكفاءات؛ )ج (

 ٕا�داد أ�دوات والكتيبات ومواد التدريب؛ )د (

 تناول مسائل نقل التكنولوجيا يف جلان الويبو ا�امئة؛ )ه (

 ن بتيسري من الويبو يف جماالت حمددة من املعرفة/نقل التكنولوجيا؛التعاو  )و (

 مشاركة الويبو يف منتد�ت نقل التكنولوجيا ذات الص�؛ )ز (

 أ�حباث �قتصادية وا�راسات اخلاصة �لس�ياسات ونتاجئ نقل التكنولوجيا. )ح (

املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت تفيد ٔأقل الب�ان منوا و�رهنت الوثيقة �ىل مشاركة الويبو الفعا� يف طائفة واسعة من أ��شطة 
 والب�ان النامية والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية.

الثاين][ييل ذ� املرفق 
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 اقرتاح من وفد جنوب أٔفريقيا

 ٔأ�شطة الويبو املقرت�ة يف جمال نقل التكنولوجيا

 ذات الص� توصيات �دول أٔعامل التمنية
 40و 31و 25و 23و 12و 10و 1

 ملخص .1

الرتوجي الس�ت�دام امللكية الفكرية �ىل حنو فعال : ونقل التكنولوجياامللكية الفكرية ٕادارة  العنوان
 الناميةالب�ان يف 

جيب ٔأن �متزي ٔأ�شطة الويبو يف جمال املسا�دة التقنية بعدة مزيات ومهنا  :1التوصية  توصيات �دول ٔأعامل التمنية
ٔأهنا مو�ة حنو التمنية وقامئة �ىل الطلب وشفافة ويه تأٔ�ذ بعني �عتبار أ�ولو�ت 

�ىل و�ه اخلصوص فضال عن  ٔأقل الب�ان منواو�حتيا�ات اخلاصة �لب�ان النامية و 
خمتلف مس�تو�ت التمنية املدركة يف ا�ول أ�عضاء، وينبغي ٕادراج أ��شطة يف ٔأطر 

زمنية الس�تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي ٔأن �كون تصممي �رامج املسا�دة التقنية 
 وأٓليات �سلميها ومعليات تقيميها �اصة �لك ب�.

ضاء �ىل تطو�ر كفاءاهتا املؤسس�ية الوطنية يف جمال مسا�دة ا�ول أ�ع :10التوصية 
امللكية الفكرية وحتسيهنا من �الل امليض يف تطو�ر البىن التحتية و�ريها من املرافق 
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية ٔأكرث فعالية وا�هنوض بتوازن �ادل بني حامية 

ملسا�دة التقنية أٔيضا �ىل امللكية الفكرية واملصل�ة العامة. وينبغي ٔأن تنسحب هذه ا
 املنظامت إالقلميية ودون إالقلميية املعنية �مللكية الفكرية.

امليض يف ٕادماج �عتبارات إالمنائية يف ٔأ�شطة الويبو ومناقشاهتا  :12التوصية 
 املوضوعية والتقنية، وفقًا الختصاصها.

جمال امللكية النظر يف ٔأفضل الس�بل للهنوض مبامرسات الرتخيص يف  :23التوصية 
الفكرية مبا يعزز القدرات التنافس�ية وال س�� هبدف ا�هنوض �لنشاط إالبداعي 

ٔأقل الب�ان و�بتاكري ونقل التكنولوجيا ٕاىل الب�ان املهمتة، وال س�� الب�ان النامية و 
 وتعمميها يف ت� الب�ان. منوا

لكية الفكرية والرضورية اس�تكشاف الس�ياسات واملبادرات املرتبطة �مل  :25التوصية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا و�رشها لفائدة الب�ان النامية واختاذ التدابري املالمئة �متكني 
الب�ان املذ�ورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها االتفاقات ا�ولية املعنية هبا ومن 

 �س�تفادة مهنا بأٔكرب قدر، حسب ما �كون مناس�با.

مبادرات تتفق �لهيا ا�ول أ�عضاء و�سهم يف نقل التكنولوجيا ٕاىل  اختاذ  :31التوصية 
الب�ان النامية، كتوجيه ال�س ٕاىل الويبو بتسهيل نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات العلنية 



CDIP/18/6 Rev. 
Annex II 
2 
 

 

 الواردة يف س�ندات الرباءات.

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكالت أ�مم املت�دة �شأٔن مسائل  :40التوصية 
الفكرية وفقا لتو�ه ا�ول أ�عضاء، و�ٔ�خص مهنا أ�ونكتاد و�ر�مج أ�مم املت�دة امللكية 

للبيئة ومنظمة الص�ة العاملية واليونيدو واليو�سكو وسا�ر املنظامت ا�ولية املعنية، و�ىل 
و�ه اخلصوص منظمة الت�ارة العاملية لتعز�ز التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ 

 ية.�رامج التمن 

�رشيعات لضامن ز�دة العائدات �ج�عية  �لفعلب�ان العامل لقد سنّت العديد من  وصف مقتضب للمرشوع
و�قتصادية الناش�ئة عن �ست�رات العامة يف البحث و/ٔأو التطو�ر. و�س�توجب هذه 
املقاربة التنازلية (املصممة من ٔأ�ىل ٕاىل ٔأسفل) اس�ت�ابة تصا�دية (من ٔأسفل ٕاىل ٔأ�ىل) 

مللكية الفكرية ونقل �ىل صعيد التوعية والتدريب وتطو�ر املهارات يف جمال ٕادارة ا
 التكنولوجيا لصاحل ا�مو�ة التالية:

 (مبا يف ذ� املوظفون يف واكالت ا�متويل احلكويم)؛ أ�حباث ممولو )أٔ  (
 (مبا يف ذ� الباحثون)؛ امللكية الفكرية مطوروو )ب (
 (مبا يف ذ� أ�فراد دا�ل ماكتب نقل التكنولوجيا)؛ امللكية الفكرية مد�روو )ج (
املؤسسات الصغرية واملتوسطة (مبا يف ذ� مس�ت�دمو امللكية الفكرية و )د (

 ).واملتناهية الصغر

وتُثبط �بتاكَر عناُرص �دة مهنا نقص املهارات املطلوبة يف ٕادارة امللكية الفكرية ونقل 
التكنولوجيا �ى املمولني واملطور�ن واملدر�ر�ن واملس�ت�دمني يف سلسة قمية �بتاكر. �ا 

هذا املرشوع ٕاىل توفري فرص التدريب املو�ه وإالرشادات وو�ئق املامرسات  هيدف
 الفضىل (ا�ٔاكدميية مهنا والعملية) لصاحل طائفة من أ�طراف يف سلس� القمية.

 لتكو�ن كفاءاتخمتارة مهنا جنوب ٔأفريقيا حيث سيسعى  ب�ان رائدةوسينفذ املرشوع يف 
املمولني واملطور�ن وصال ٕاىل املد�ر�ن ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�يني (بدءا من 

 واملس�ت�دمني).

كام ستسامه املامرسات الفضىل املوثقة وأ�دوات وإالرشادات اليت حتققت ٔأثناء املرشوع 
يف توجيه قرارات الس�ياسة وٕاذاكء الوعي العام �شأٔن اس�ت�دام امللكية الفكرية ؤأمهية 

ة لنقل التكنولوجيا �ىل حنو فعال. ٔأما إالدارة و�سرتاتيجيات الفعا� للملكية الفكري
الهدف أ�مسى فهو الربهنة �ىل ٔأن امللكية الفكرية ٔأداة فعا� تعزز التمنية �ج�عية 

 و�قتصادية يف �قتصادات املتقدمة والناش�ئة والنامية.

 يتقرر الحقا �ر�مج التنفيذ

الص� برب�مج (بربامج)/ 
مرشوع (مشاريع) ٔأخرى 

 يتقرر الحقا
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 جبدول ٔأعامل التمنيةمعنية 

الص� �لنتاجئ املرتقبة يف 
 ةالرب�مج واملزياني

 يتقرر الحقا

 شهرا 36 مدة املرشوع

 يتقرر الحقامجموع التاكليف �ري املتعلقة �ملوظفني:  مزيانية املرشوع

 وصف املرشوع .2

 مقدمة املوضوع .1.2

وتفا�لهم مبا وتواصلهم م طرق اتصاهلمنط حياة البرش و   يفالعلوم والتكنولوجيا يغري �ذر� تطور"من املعرتف به �امليا ٔأن 
�بتاكر هو احملرك الرئييس للمنو التكنولو� وهو القادر �ىل رفع مس�تو�ت  ٕاذ أٔن"يةديؤ�ر �شدة �ىل التمنية �قتصا

امسة لتحقيق �بتاكر وا�منو �قتصادي وف� ييل وصفهام من العنارص احل املعيشة". وامللكية الفكرية واحلقوق املرتبطة هبا
�شمل امللكية الفكرية �راءات ��رتاع، حقوق النرش، املاراكت الت�ارية، وأ�رسار الت�ارية اليت �ىل النحو املالمئ: "

ص الفوائد العامة من ختضع لك مهنا ٕاىل قوانني منفص� يف لك ب�. تطورت امللكية الفكرية �رب القرون ٔ�داة الس�ت�ال
حتمل  يف ٔأحيان كثرية) املرتبطة هبا(واحلقوق دورة �بتاكر. ولكوهنا مرتبطة ٕ�حاكم شديد �البتاكر، فٕان امللكية الفكرية 

 .2F3"املفتاح ملس�تقبلنا

الفكرية يف �امضة �هيك عن ٕاماكنية ضامن تطبيق امللكية  واحلقوق املرتبطة هبا ٔأداةومع ذ� ال�زال امللكية الفكرية 
سلس� قمية �بتاكر للتأٔكد من وصول املنت�ات والعمليات واخلدمات اليت �س�ت�دم امللكية الفكرية ٕاىل املس�ت�دم 

 ا�هنايئ. و�رسي ذ� �ىل مجيع الس�ياقات املتقدمة والناش�ئة والنامية وحتديدا يف الب�ان النامية.

 وا املنتَج يف السوق ومهنم:وبعض أ�طراف يف سلس� قمية �بتاكر �لهيم ٔأن يطرح

 أ�حباث (مبا يف ذ� املوظفون يف واكالت ا�متويل احلكويم)؛ ممولو )أٔ  (
 (مبا يف ذ� الباحثون)؛ امللكية الفكرية مطوروو )ب (
 امللكية الفكرية (مبا يف ذ� أ�فراد دا�ل ماكتب نقل التكنولوجيا)؛ مد�روو )ج (
 ).الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغراملؤسسات (مبا يف ذ� امللكية الفكرية  مس�ت�دموو )د (

 وال بد من توفري معلومات واحضة لٔ�طراف املذ�ور�ن عن املسائل التالية:
 امللكية الفكرية و�سرتاتيجيات املرتبطة هبا محلاية امللكية الفكرية املتعلقة مبختلف ٔأنواع التكنولوجيا؛ •

�االت التعدي مع التأٔ�يد حتديدا �ىل متكني الب�ان النامية  ٕادارة امللكية الفكرية �ىل حنو فعال مبا يف ذ� رصد •
 من ضامن �دم تعدي الغري �ىل احلقوق �قصائية املمنو�ة.

 �س�يوق امللكية الفكرية وس�بل التعاون مع الرشاكء يف قطاع الصنا�ة؛ •

هبا، وس�بل ٕاقامة ٕاجراء معامالت ٔ�غراض التسويق مبا يتضمن اسرتاجييات التفاوض ؤأو�ه القصور الواجب جتن •
                                                

3 http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/11/20091117153353snmassabla0.6987879.html#axzz4H6yKD9Vo 
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 منشأٔة �ش�ئة لتتوسع ويصبح لها فروع ف� بعد؛

 إالملام �لتسويق يف السوق العاملية؛ •

اس�ت�دام ٔأدوات امللكية الفكرية ومهنا ٔأو�ه املرونة للنفاذ ٕاىل التكنولوجيا اليت �س�تجيب لالحتيا�ات  •
 التكنولوجية يف ب�اهنم؛

وسيتأٔلف من �ا سريكز املرشوع �ىل �كو�ن الكفاءات يف جمال ٕادارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بفهو�ام اللكي 
 :املرا�ل التالية

بتطو�ر الكفاءات يف ٕادارة امللكية الفكرية ونقل حتديد ٔأدوات امللكية الفكرية القامئة ٔأو احملمت� املتعلقة  .1
 ؛إالفرادية ذات الص� يف طائفة من التكنولوجياتالتكنولوجيا و�شمل احلاالت 

فئات ممويل امللكية الفكرية ومطورهيا وحشد و�كو�ن كفاءات ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�يني يف  .2
 ؛ومس�ت�دمهيا ومد�رهيا

وحتليل ا�راسات إالفرادية حملية ٕال�داد ٕارشادات اسرتاتيجية وو�ئق حملية تنظر يف س�بل الرتوجي  .3
 وحقوقها لتحقيق التمنية �ج�عية و�قتصادية.للملكية الفكرية 

و�كتيس هذا املرشوع ٔأمهية �اصة يف س�ياق �دول ٔأعامل التمنية حيث �سعى ٕاىل ٕاثبات س�بل اس�تفادة الب�ان النامية 
 دةالرائمن تطو�ر الكفاءات يف ٕادارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وٕاذ �ركز املرشوع �ىل �ربات بعض الب�ان 

لتمنية �ج�عية و�قتصادية بفضل افرص من ٔأ�ل  ٕا�شاءالضوء �ىل س�بل  �سلطو ا�تارة ومهنا جنوب ٔأفريقيا، 

 .�س�ت�دام �سرتاتيجي ٔ�دوات امللكية الفكرية

 أ�هداف .2.2

 هدف �امهيدف املرشوع ٕاىل حتقيق من �دول ٔأعامل التمنية،  40و 31و 25و 23و 12و 10و 1للتوصيات  اتنفيذ
 :�ىل النحو التايل ؤأهداف ٔأكرث حتديدا

 :الهدف العام

الرتوجي الس�ت�دام امللكية الفكرية واحلقوق املرتبطة هبا �ىل حنو فعال ٔ�داة للتمنية �ج�عية و�قتصادية يف الب�ان 
 التطو�ر.النامية الس�� اس�ت�دام امللكية الفكرية الناش�ئة عن �ست�رات العامة يف البحث و/ٔأو 

 :ددةاحملهداف ا�ٔ 

يف فئات  �ى ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�ينييف ٕادارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا �كو�ن الكفاءات  .1
 ممويل امللكية الفكرية ومطورهيا ومد�رهيا ومس�ت�دمهيا؛

حنو فعال من �الل ٕا�داد دراسات ٕافرادية حملية عن س�بل اس�ت�دام امللكية الفكرية �ىل اكء الوعي ذوإ  .2
  ٔ�داة لتحقيق التمنية �ج�عية و�قتصادية.
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 اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع .3.2

حتديد ٔأدوات امللكية الفكرية القامئة ٔأو احملمت� املتعلقة بتطو�ر " 1ستتحقق ٔأهداف املرشوع من �الل مزجي مما ييل: "
 ت إالفرادية ذات الص� يف طائفة من التكنولوجيات؛دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا و�شمل احلاالالٕ  القدرات

 و�كو�ن كفاءات ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�يني يف فئات ممويل امللكية الفكرية ومطورهيا ومد�رهيا ومس�ت�دمهيا؛ "2"
الفكرية لملكية ل رتوجي الٕال�داد ٕارشادات اسرتاتيجية وو�ئق حملية تنظر يف س�بل  ةلياحمل حتليل ا�راسات إالفرادية و  "3"

 .لتمنية �ج�عية و�قتصاديةتحقيق اوحقوقها ل 

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]


	اقتراح مشترك من وفود الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بشأن بند جدول الأعمال الخاص بالتقرير عن منتدى خبراء الويبو بشأن نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي الوارد في الوثيقة CDIP/15/5، وخريطة الأنشطة المرتبطة بنقل التكنولوجيا الواردة في الوثيقة CDIP/17/9.
	اقتراح خاص بمسائل السياسة العامة والطريق إلى الأمام

	المرفق ألف
	معلومات أساسية عن الأنشطة التي أجرتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (اللجنة) في مجال نقل التكنولوجيا


