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 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 العشرونالدورة 
 1024يناير  32اإىل  12جنيف، من 

 
 

 األمثلة العملية والتجارببراءات االخرتاع ونقل التكنولوجيا: مزيد من 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

فرباير  12اإىل  12وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، يف دورهتا التاسعة عرشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  .2
ضافة مزيد   SCP/18/8يف جنيف، عىل أأن تُراِجع الأمانُة الوثيقَة  1023 بشأأن احلوافز  الأمثةل العملية والتجاربمن  ابإ

ُ املتعلقة ابلرباءات والعراقيل اليت حت مة من الأعضاء واملراقبني س تلَ ول دون نقل التكنولوجيا، وذكل عىل أأساس الإسهامات امل
 (.SCP/19/7" من الوثيقة 2)ه("13يف اللجنة، مع مراعاة أأبعاد القدرة الاستيعابية يف نقل التكنولوجيا )انظر الفقرة 

اإىل  اللجنة ومراقبهيا ، أأعضاءC.8262و C.8261ومعاًل ابلقرار املذكور أأعاله، دعت الأمانُة، من خالل املذكرتني  .1
مت دوُل أأعضاء، فجتارب بشأأن احلوافز املتعلقة ابلرباءات والعراقيل اليت حتول دون نقل التكنولوجيا. أأمثةل معلية و تقدمي  قدَّ

س تارياك، : كو ، وهذه ادلول واملنظامت يهمعلومات عن نقل التكنولوجيا حكوميّتنيغري  انومنظمة حكومية دولية، ومنظمت
رسائيل، وليتوانيا وفنلندا، وأأملانيا، واإ

، وموانكو، وبولندا، ومجهورية كوراي، واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية، 1
 (، واحتاد امللكية الفكرية.ICC(، وغرفة التجارة ادلولية )WTOوزامبيا، ومنظمة التجارة العاملية )

مة متا وملا اكنت .3 برمهتا عىل املنتدى الإلكرتوين للجنة، فاإن هذه الوثيقة تلخص املعلومات الواردة من  حةً الواثئق املُقدَّ
ضافًة اإىل ذكل، حتتوي الوثيقة عىل مالحظة عامة من الأمانة بشأأن هذه اإ الأعضاء واملراقبني يف اللجنة املذكورين أأعاله. و 

 املسأأةل.

                                                 
1
ىل املادتني فامي قدمته من واثئق  ليتوانياأأشارت    تسجيل نقل امللكية وتسجيل اتفاقات  بشأأن( من قانون براءات الاخرتاع يف ليتوانيا 2)42و 41اإ

 ا.الرتخيص، وذكرت أأن املكتب احلكويم لرباءات الاخرتاع مل يس تطع تقدمي أأي مثال أأو جتربة، أأو تقيمي ممارسة نقل التكنولوجيا يف ليتواني
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 اً قل البدلان منو وهجة نظر أأحد أأ 

م وثيقًة بشأأن هذا املوضوع. وقد أأوحضت ش ىت العوامل اليت زامبيا يه البدل  .4 الوحيد من أأقل البدلان منوًا اذلي قدَّ
ميكن اعتبارها حوافزًا تتعلق ابلرباءات وعراقيل حتول دون نقل التكنولوجيا، ورسدت حتدايهتا. وكحافز لنقل التكنولوجيا، 

ترخيص أأصول امللكية الفكرية واس تخداهما يف الأغراض التجارية طبَّقت زامبيا س ياسًة وطنيًة للملكية الفكرية تنص عىل 
 2وتسويقها.

ويُعترب توافر معلومات عن احتياجات ماليك التكنولوجيا ومتلقهيا وكذكل قدرة املتلقني عىل استيعاب التكنولوجيا  .2
: اإىل احلاجة اإىلمن الناحية العملية،  ،يرُتَجامرشطني من الرشوط الأساس ية الالزمة لنقل التكنولوجيا نقاًل فعاًل. وميكن أأن 

رشاك املؤسسات البحثية اإ " و 1وخرباء ملكية فكرية للتفاوض بشأأن تراخيص نقل التكنولوجيا، " همرة " وجود حمامني2"
ةل من الأموال العامة، واجلامعات، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة  احلجم، وأأحصاب املعارف التقليدية يف املعامالت املُموَّ

 املعرفية.

 ومع ذكل، جيب أأل يُنَظر يف لك عامل من العاملني املذكورين أأعاله مبعزل عن الآخر. وتشمل التحدايُت العملية: .6

 الصناعة؛قطاع ضعف الروابط بني قطاع البحث والتطوير و " 2"

 وعدم قدرة املتلقني عىل استيعاب التكنولوجيا وتطويعها لتناسب احتياجاهتم؛" 1"

 ؛غاللها جتارايً اخملرتعني اإىل املوارد الالزمة لتطوير تكنولوجياهتم واس توافتقار " 3"

والافتقار اإىل الكفاءات أأو اخلرباء ملساعدة اخملرتعني يف صياغة طلبات براءات الاخرتاع، مما جيعل معلية نقل " 4"
 ؛صعبةً  هتا معليةً التكنولوجيا برمّ 

عىل نّصًا رصحيًا الاستامثر املبارش الأجنيب  صفقاُت  ، يف الأغلب،تنص لوفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا الأجنبية، " 2"
 اتفاقات الرتخيص أأو البحوث؛

 والافتقار اإىل املعرفة حبامية امللكية الفكرية وبفوائدها اليت تعود عىل الاقتصاد الوطين." 6"

آليًة  ،مس توى التمنية اختالف مع مراعاة، عترب زامبياتَ و  .2 مرنًة مبا يكفي لقيام تكون أأن نظام الرباءات ينبغي أأن يوفر أ
جراء الهندسة العكس ية  أأقل البدلان منوًا والبدلان لتكنولوجيات املشموةل برباءات اخرتاع دون التعدي ابلرضورة ل النامية ابإ

براءات الاخرتاع عائق أأمام نقل  تُوّّضِ الفهم اخلاطئ بأأنعىل حقوق براءات الاخرتاع. وهذه الآلية، يف رأأهيا، سوف 
ضافًة اإىل ذكل، تَ  من  1-66عترب زامبيا أأن البدلان املتقدمة تأأخرت كثريًا يف الوفاء ابلزتاماهتا مبوجب املادة التكنولوجيا. واإ

 اتفاق تريبس.

 الصناعةقطاع نقل التكنولوجيا من املؤسسات البحثية اإىل 

اكدميية يف   اإرسائيلنقل التكنولوجيا من الأوساط الأ

طارًا قانونيًا 2824-2244قانون تشجيع البحث والتطوير الصناعي،  يضع .2 دمع البحث والتطوير اليت ترعاها  لأوجه، اإ
من املشاريع الصناعية التعاونية للبحث  أأمور أأخرى مهنا عدد متّت متابعةوقد احلكومة يف قطاع الصناعة الإرسائيلية. 

                                                 
2
ىلالأهجزة اليت جُتلَب خبصوص ضافًة اإىل ذكل، تنص أأيضًا عىل حوافز رضيبية اإ و     زامبيا. اإ
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وتش متل أأنشطة ادلمع املتنوعة عىل املساعدة يف  3من املس تويني احلكويم واملؤسيس. والتطوير مع كياانت أأجنبية، عىل لك
عداد طلبات براءات الاخرتاع. وعندما يُسفر مرشوع البحث والتطوير اذلي تساعده احلكومة عن منتج انحج جتاراًي، جيب  اإ

اتوات ملكتب كبري العلامء. وترتاوح الإاتوات اليت تُ  % من اإجاميل 3.2% و3دفَع، بوجه عام، بني عىل الرشكة أأن تدفع اإ
. وتمتتع اإرسائيل بنس بة عالية من الأنشطة يف جمال نقل التكنولوجيا من املُعدّ الإيرادات الس نوية املُكتس بة من مبيعات املنتج 

 4يا ذات الصةل.الأوساط الأاكدميية. وتوجد أأحاكم ورشوط نقل التكنولوجيا عىل املواقع الإلكرتونية ملاكتب نقل التكنولوج 

ىل قطاع الصناعة" يف بولندا املرشوع التجرييب  "نقل التكنولوجيا من اجلامعة اإ

(، ومكتب الرباءات الأورويب TULللتكنولوجيا ) وودج، املكتب البولندي للرباءات، وجامعة 1002وقَّع، يف عام  .8
قطاع الصناعة". واكنت أأهداف ذكل املرشوع خطة معل لتنفيذ مرشوع جترييب بعنوان "نقل التكنولوجيا من اجلامعة اإىل 

" وحتسني الانتفاع بنتاجئ حبوث 1جامعة وودج للتكنولوجيا، " موّظفي " زايدة الوعي ابمللكية الفكرية بني2التجرييب يه: "
" وتوفري ادلمع طوال معلية تسجيل براءات 3، "وسد الفجوة املوجودة بني العمل النظري والتطبيق التجارياجلامعة 

ويتكون املرشوع من  " واس تحداث أأدوات تسويق مفيدة.2" ونرش معلومات عن حامية امللكية الفكرية، "4الاخرتاع، "
ثالث مراحل. خالل مرحةل الإعداد، ُوِضعت خطة العمل التفصيلية، وجرى تدريب أأعضاء هيئة التدريس املعنيني. ويف 

م عدٌد من حلقات العمل التدريبية مرحةل الاختبار براءة حامية اجلامعة. وتتضمن موضوعات حلقات العمل  ملوّظفي، نُّظِ
اس متر املس توى املتقدم من ، والبحث عن معلومات الرباءات، والعقود املتعلقة بنقل التكنولوجيا. و الاخرتاع وادلراية العملية

عادة كتابة القيام ابل  خالل مرحةل التوطيد. واس تطاع املشاركون التدريب بحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة، واإ
املطالبات لتتوافق مع متطلبات الأهلية للحامية مبوجب براءة. واكتس بوا أأيضًا معرفًة ابلقوانني احمللية وادلولية للملكية الفكرية، 

 جلامعة.وتقيمي امللكية الفكرية، ولواحئ امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا داخل ا

ض .20 مت اجلامعة يومًا مفتوحًا للرشاكت الصغرية واملتوسطة. واإ أأنشأأت قاعدة بياانت تضم بياانت  كامافًة اإىل ذكل، نظَّ
ذو املرشوع أأن الاجامتعات اليت جرت وهجًا الأعامل، ومراكز نقل التكنولوجيا، وحمايم الرباءات. ورأأى منفّ  التصال بأأحصاب

من خرباء من مكتب الرباءات الوطين، منحت اجلامعَة فرصًة كبريًة لتعريف  ل التجارية، بدمعممثيل العمل والأعاملوجه بني 
 عامل "املوجودين يف منطقهتا" بتكنولوجيهتا.الأ أأحصاب 

" زايدة وعي العلامء وأأحصاب الأعامل 2وأأثبت تنفيذ املرشوع التجرييب أأن ادلوافع الرئيس ية لنقل التكنولوجيا يه: " .22
" وتثقيف العلامء بشأأن فوائد التعاون مع أأحصاب الأعامل، 1ونقل التكنولوجيا، " جتارايً  هاامللكية الفكرية واس تغالل  مبزااي حامية

" ومجع 2" وزايدة القدرة التجارية للجامعة، "4" وتعزيز العالقات وتكثيف نقل املعرفة بني اجلامعة وقطاع الأعامل، "3"
، واجملمعات التكنولوجية، ومراكز نقل والتكتالتات، وحمايم الرباءات، ونرش معلومات عن احللول، والتكنولوجي

" ونرش معلومات 2، "" وتشجيع العلامء عىل الانتفاع التجاري بنتاجئ أأحباهثم لس تغاللها عىل حنو أأكرث فعاليةً 6التكنولوجيا، "
 الاس تغالل التجاري. جناحاتعن املامرسات اجليدة و 

مريكية "دول-ابيه"جتارب بشأأن قانون   والربامج الفدرالية يف الولايت املتحدة الأ

اإىل ترسيع وترية ازدايد تسجيل اجلامعات لرباءات الاخرتاع  2820اذلي صدر يف عام  "دول-ابيه"أأدى قانون  .21
سامح وازدايد نقل التكنولوجيا من اجلامعات اإىل قطاع الصناعة يف الولايت املتحدة الأمريكية. واكن ذكل يرجع اإىل ال 

                                                 
3
يوجد عىل املوقع الإلكرتوين ملكتب كبري العلامء مزيد من املعلومات بشأأن البحث والتطوير املدعومني من احلكومة:   

lish.htmlhttp://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/MadaanEnglish/MadaanEng. 
4
[، وجامعة تل أأبيب /http://www.yedarnd.com[، ومعهد وايزمان للعلوم ]www.yissum.co.ilاجلامعة العربية يف القدس ] مثل:  

[http://www.ramot.org/[ وجامعة بن غوريون ،]http://cmsprod.bgu.ac.il/eng/BGN1 والتخنيون ،]–  معهد اإرسائيل للتقنية
[nion.ac.il/http://t3.tech.] 

http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/MadaanEnglish/MadaanEnglish.html
http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/MadaanEnglish/MadaanEnglish.html
file://psf/Home/Desktop/Muhammad_Atallah_12_24/www.yissum.co.il
http://www.yedarnd.com/
http://www.ramot.org/
http://cmsprod.bgu.ac.il/eng/BGN1
http://t3.technion.ac.il/
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ىل تبس يطللجامعات  اإجراءات هذا الاختيار. فقد ُمنح أأقل  بأأن ختتار امتالك الاخرتاعات املموةل من املزيانية الفيدرالية واإ
براءة  4200. وُمنح أأعضاء مجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات 2820قبل عام  جلامعات أأمريكية براءة اخرتاع 120من 

ع1022اخرتاع يف عام  رشكة انش ئة فامي يتعلق ابلبحوث  622اتفاق ترخيص جديد، وتأأسست  4288يف العام نفسه  . وُوقِّ
 5اجلامعية.

ضافًة اإىل ذكل، توفر الربامج الفدرالية حوافز كثرية لنقل التكنولوجيا يف الولايت املتحدة الأمريكية. وتُظهر أأنشطة  .23 واإ
ابلرباءات فامي يتعلق ابلتكنولوجيا الصحية. فقد اكن املعهد الوطين  ( مثاًل عىل احلوافز املتعلقةNIHاملعهد الوطين للصحة )

( يف ترخيص ما متتلكه احلكومة الأمريكية من براءات اخرتاع MPPللصحة أأول مسامه يف مجمع براءات اخرتاع الأدوية )
. وعالوة عىل ذكل، املناعة البرشيةفريوس نقص  لعالج املثبطة لأنزمي الربوتيازو  املضادة للفريوسات الرجعيةعقاقري لابتتعلق 

سًا لقاعدة بياانت الويبو للبحث ) 1022أأصبح املعهد يف عام  مللكية الفكرية اب سامهو  (.WIPO Re:Searchمساهامً مؤّسِ
ة الرئايس بشأأن التمني الس ياسايت مع التوجيه املعهدمشاركة تتوافق و تكنولوجيا.  20أأكرث من  يف من براجمه البحثية ادلاخلية

 .الأمراضحتسني عالج يف دعو اإىل بذل مزيد من اجلهود لالس تفادة من البحث والتطوير يي العاملية، اذل

 وعي أأفضل ابس تخدام نظام الرباءات

قدم مكتب كوس تارياك الوطين تقريرًا عن مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر. وذكر أأنه هيدف اإىل تعزيز المنو يف أأنشطة  .24
وتشجيع أأحصاب املصلحة عىل التعرف عىل املزااي اليت يقدهما نظام براءات الاخرتاع، والتشجيع عىل نقل براءات الاخرتاع، 

 التكنولوجيا، وحتسني نوعية براءات الاخرتاع.

لكرتونيًا ُمخصصًا للملكية الصناعية. ويمتثل أأحد أأهدافه يف  .22 د شعبة موانكو للملكية الفكرية حاليًا موقعًا اإ  تروجيوتُش ّيِ
 لرشاكت الوطنية.ايف ءات الاخرتاع برا

 اس تخدام معلومات الرباءات لتلبية الاحتياجات احمللية

للتحدايت الأساس ية اليت تواجه  يللتصد مناس بةً تكون قد حتتوي واثئق الرباءات عىل معلومات تقنية وعلمية  .26
من البدلان النامية )"التكنولوجيا املناس بة"(. وما فئت املكتب الكوري للملكية الفكرية يضطلع بتطوير تكنولوجيا مناس بة 

لبدلان النامية. ويتكون املرشوع من مخس خطوات. أأوًل، جُيري املكتب الكوري دراسات اس تقصائية عن أأجل ا
احمللية. اثنيًا، جُيرى البحث عن حاةل  ، واملتطلبات، والظروف، والثقافاتتقيص املشالكية من خالل الاحتياجات احملل 

التقنية الصناعية السابقة، من أأجل حتديد س بل حل املشالك احمللية، وذكل ابس تخدام قاعدة بياانت براءات اخرتاع تشمل 
الثالثة، يتعاون املكتب الكوري مع خرباء التكنولوجيا لتكييف  مليون تكنولوجيا حاصةل عىل براءة اخرتاع. ويف اخلطوة 220

ع النسخَة الهنائية من التكنولوجيات املُكيَّفة عىل اجملمتع احمليل التكنولوجيات املُختارة مع املناخ والبيئة والظروف احمللية. مث يُ  وّزِ
العمليات  ومساندةلمساعدة عىل اس تغالل املنتج جتاراًي املُس هتَدف. ويف الهناية، يدخل يف رشاكة مع املنظامت غري احلكومية ل 

 التجارية املس تدامة.

( DPMAالتكنولوجيا مع ماكتب وطنية معينة، فاإن املكتب الأملاين لرباءات الاخرتاع ) وعند الاشرتاك يف نقل .22
اتحة بصدد تقيمي  ماكنية اإ  .ان عدهمم قاعدة البياانت اخلاصة به لالس تخدام املُقيَّد يف س ياق تمنوياإ

                                                 
5
 .http://www.autm.net/FAQs.htmانظر   
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 من أأجل الإنسانية" اخرتاع "براءات :الربانمج التجرييب ملكتب الولايت املتحدة

الربانمج التجرييب "براءات  1021أأطلق مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية يف فرباير  .22
نقاذ ب  العامل اليت تعاين من نقص يف اخلدمات شعوَب متدُّ "؛ ملاكفأأة الرشاكت اليت الإنسانيةاخرتاع من أأجل  تكنولوجيات اإ

م الربانمج حوافز جتارية لأحصاب  6احلياة. رباءات والُرخص لس تخدام تكنولوجيهتم احلاصةل عىل براءة اخرتاع من أأجل الويُقّدِ
ائزون عىل شهادة من أأجل وحيصل الف .ويكون الربانمج يف صورة مسابقة طوعية ذات جوائز الإنسانية.تلبية الاحتياجات 

عادة حفص غري حضوري أأمام مكتب اإجراءأأو الامتس،  وأأ ترسيع معاجلة طلب الرباءة،  الولايت املتحدة الامريكية بشأأن  اإ
من حكومة الولايت املتحدة يف  تقديرشهادة أأي عنرص واحد يف احلافظة التكنولوجية اخلاصة ابلفائز. وحيصلون أأيضًا عىل 

عالمية جلهودمه.حيظون باجلوائز و  حفل عام لتسلمي  دعاية اإ

 دور القطاع اخلاص ومناخ الاستامثر

مة اإىل أأمهية دور القطاع اخلاص يف  .28 ىل املناخ الاستامثري  ،نقل التكنولوجيا منمتكني ال أأشارت بعض الواثئق املُقدَّ واإ
عادًة مزجيًا من اللواحئ املناسب للمؤسسات التجارية املس تدامة. وترى حكومة اململكة املتحدة أأن مناخ الاستامثر هذا يعين 

مثَّ فاإن  ، ونظام الرضائب، والبريوقراطية الشفافة. ومنالنفاذ اإىل الأسواقاملعقوةل، والبنية التحتية، وحقوق امللكية، و 
كومات تؤدي دورًا رئيسًا يف توفري ذكل املناخ الاستامثري، وكذكل اجملمتع املدين يف ضامن أأن تكون الس ياسات انعاكسًا احل

عىل سبيل ف 7وحتسينه. املس هتدفلتكنولوجيا اوتسعى اململكة املتحدة اإىل هتيئة الظروف لزايدة نقل  صادقًا للمصلحة العامة.
دارة التمنية ادلولية امثر الاجامتعي املؤثرالاست اإىل فكرةاملثال، استنادًا  مليون جنيه  22بقمية  اً خاص "مؤثراً  اً صندوق"، تدير اإ

برانمج "فينبارترنشب" هو برانمج ابملثل، فاإن و 8اليت تس هتدف أأشد احملتاجني. الإمنائيةملشاريع القطاع اخلاص اإسرتليين 
من أأجل خدمات استشارية قدم الربانمج فنلندا والبدلان النامية. ويرشاكة جتارية فنلندية لزايدة التعاون التجاري بني 

ضافة اإىل ذكل، فاإن رشكة "الصندوق ا لأنشطة التجارية للرشاكت الفنلندية يف البدلان النامية، ويقدم ادلمع املايل ملشاريعها. واإ
منايئالفنلندي للتعاون الصناعي" احملدودة يه رشكة متويل  رة الطويل الأجل للمشاريع اخلاصة يف توفر رأأس مال اخملاط اإ

 البدلان النامية والاحتاد الرويس.

اليت تعمتد كثريًا عىل التكنولوجيا وتشارك يف نقلها بش ىت اذلي ميثل الرشاكت الربيطانية  –ويرى احتاد امللكية الفكرية  .10
أأفراد أأو خمرتعني من اجلامعات، مما ل  تتعلق بتجارب خمرتعني SCP/18/8الأمثةل العملية الواردة يف الوثيقة  أأن – الطرق

ل أأنه ذكر أأن كثريًا من جتارهب يعكس جتارب الرشاكت الكبرية املتعددة اجلنس يات، مثل أأعضاء احتاد امللكية الفكرية.  ماإ
. وذلكل أأبدى مالحظات عامة وقلام متكنوا من اإعالن جتارهبم احلديثة عىل امللأ  جتاراًي، حساسةٌ العملية لنقل التكنولوجيا 

عداد 2مسلطًا الضوء عىل ما ييل: " " نقل التكنولوجيا وس يةٌل لتعزيز عالقة جتارية جديدة مع رشيك حايل أأو جديد يس تطيع اإ
طار لنقل بشلك سوق جديدة  أأفضل من ماكل الرباءة. ويف مثل هذه احلالت، تساعد براءُة الاخرتاع عىل وضع اإ
ما  " وغالباً 3نقل الفعال لدلراية العملية، اإىل جانب التدريب، يساعد عىل توطيد العالقة بني الرشاكء، "" وال 1التكنولوجيا، "

 جُيرى نقل التكنولوجيا عىل مراحل مع ازدايد مقدار التكنولوجيا املنقوةل ابزدايد ثقة لك طرف يف قدرات الطرف الآخر.

أأحادي بس يط  اس تنشاقببخاخ ترخيص براءة اخرتاع تتعلق ا فهي جرى ( حاةلً ICCالتجارة ادلولية ) غرفةُ وأأوردت  .12
طوتكييفها مع ما تنتجه من أأدوية  التكنولوجيا واصلت تطوير تكلموعة من الرشاكت اليت الاس تخدام جمل ات ُمثَّبِ

نفلونزا. ل اس تنشايقيه عالج (، وLANIاملفعول ) طويةلال ُنورامينيدازال  يه أأخرى  حاةلً وعرضت غرفُة التجارة ادلولية لأ

                                                 
6
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7
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ُ رتمييس ينني مرشوع أأدوية الأ  قامئًا عىل أأساس منوذج تعاون متعدد ي اكن اذل ،ال للمالرايعالج فعّ خلَّقة من أأجل ش به امل
هيئة تنس يق، ومؤسسة خريية، رشاكة تطوير مس تحرضات بوصفها عىل  ىنطو وا. الأطراف لرشاكة تطوير مس تحرضات

ما اكتُسب خالل  ومجَّعت رشاكة تطوير املس تحرضات ورشكة أأدوية متعددة اجلنس يات. ،منفصةلرشكة انش ئة وجامعة، و
 امللكية الفكريةرشوط ترخيص ا اتفاقات التعاون، مبا فهيوقد صيغت بعناية صةل. الفكرية ذات اللكية امل حقوق التعاون من 

جياد لتحقيق هدف و الأجل.  الطويلالقريب و ر عائد الاستامث وكذكل البحث والتطويربني الأطراف، مع مراعاة خماطر فامي  اإ
مع ذكل، اس تفادت و يف جمال املالراي.  حقوق اخرتاععوائد  يتوقعون نواملتعاونمل يكن أأسعار معقوةل، ذات و أأدوية متيرسة 
ناش ئة ما ال  اس تغلت الرشكةُ و  البحثية، اجئعىل سبيل املثال، اس تفادت اجلامعة من زايدة النتفالتعاون. من مجيع الأطراف 

دخالعىل  قادرةً الأدوية رشكة صارت مشاريع جتارية، و  لبدء رحبيالرشوع غري من امل  معرفة وأأدواتحصلت عليه من   اإ
 .العالج املركب املكون أأساسًا من مادة أأرتمييس يننياملس تحرض التخليقي يف 

مة من  .11 نقل حيّث عىل حامية براءات الاخرتاع  اش تدادالولايت املتحدة الأمريكية أأن وجاء يف الوثيقة املُقدَّ
جيابيًا يف لأن ، بناء عىل أأدةل جتريبية وذكلالتكنولوجيا،  الأجنيب والواردات. وأأشارت اإىل وهجة املبارش الاستامثر امحلاية تؤثر اإ

قوق امللكية الفكرية حب رباءات الاخرتاع أأو تتعلق بنقل التكنولوجيا لأأمام قيقية احل العقبات كثري من املؤلفني مفادها أأن نظر 
ولكهنا تعترب أأن بعض العوائق اليت حتول دون الابتاكر ونرش التكنولوجيا يه القوانني واللواحئ واملامرسات احمللية يف حد ذاهتا. 

نفاذ براءا ،املرتفعة، وعدم كفاية نطاق حامية براءات الاخرتاع والرسوم ،واحضةالغري غري الاكفية أأو الضعيفة أأو  ت وضعف اإ
 .مثالً  الرتاخيص الإجبارية من خالل ،حقوق براءات الاخرتاععىل " الاستيالءالاخرتاع، و"

 من اتفاق تريبس 1-66املادة  تنفيذ

مة من  .13 ت الوثيقُة املُقدَّ ىل التقارير الس نوية عنايَة منظمة التجارة العاملية وهجَّ من  تريبس جملساليت تلقاها اللجنة اإ
اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق  من 1-66تنفيذ املادة  خبصوصالبدلان املتقدمة الأعضاء 

مت تكل التقارير . تريبس( اإىل  ربامج نقل التكنولوجيا. وأأشار عدد من هذه التقارير أأيضاً لتفاصيل أأمثةل عديدة فقد قدَّ
مة وأأوحضعام.  وجهجيا بترخيص التكنولو  تكنولوجيا  ترخيص، مثل 9بعض الأمثةل املس متدة من التقارير الأخريةت الوثيقُة املُقدَّ
برانمج للتعاون و والقطاعني العام واخلاص يف بدل انم، بدل متقدم يف حبيث عام مشرتك بني مركز حبث وتطوير و/أأو برانمج 
 ،تقدمة والبدلان النامية، واتفاقات الرشاكة بني الرشاكتمن لك من البدلان امل  العلامء البحثية احتاداتبني ادلويل جيمع 

دارة لل  أأقل البدلان منواً من أأجل  يف حاةل التقنية الصناعية السابقة والبحث اجملاين  ،بدل متقدم يففكرية الملكية من ِقبل اإ
 .مجمع براءات اخرتاع الأدويةيف عام  ومسامهة مركز حبيث

 مالحظة من الأمانة

نقل ل  دامعةً  اعتبارها العنارص اليت ميكن SCP/14/4 Rev.2تصف الوثيقُة والتحليل النظري،  املنشوراتبناًء عىل  .14
عىل  اً خاص اً تركزي التحديد، عىل وجه  ،الفصل احلادي عرش من تكل الوثيقةويركز . سبيهلالتكنولوجيا والعقبات اليت تعرتض 

ن ، حيث العراقيل يف حتديد اجملالت  لعراقيلواّض لالفهم ال ساعد ي وقد  ، لعمةل واحدةنيوهج عراقيل تكون عادةً لاحلوافز وااإ
العديد  – SCP/14/4 Rev.2لوثيقة ل امتداداً اليت تعد  – SCP/18/8ويرد يف الوثيقة مزيد من التحسني. اليت حتتاج اإىل 

 املتعلقة بنقل التكنولوجيا.التجارب الأمثةل العملية و من 

، 1023فرباير  12اإىل  12يف الفرتة من  ، اليت ُعقدتيف ادلورة التاسعة عرشة للجنةخالل املناقشات اليت دارت و  .12
رباءات الاخرتاع ميكن ل مدىاإىل أأي  تس تقصمل  SCP/18/8ة يف الوثيقة التجارب املوحضَّ و بعض الوفود أأن الأمثةل  تذكر 
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ذكر عالوة عىل ذكل، و  10نقل التكنولوجيا.سبيل تعرتض اليت مل تعكس ش ىت العوائق أأمام نقل التكنولوجيا، و عائقاً أأن تكواًن 
الأمثةل مزيد من من أأجل مجع و تحليل الس ياسات. ل  11النجاح" حالتعن  تقل أأمهيةً  لأأحد الوفود أأن "حالت الفشل 

اللجنة اإىل أأعضاء  رسل تعمميٌ ، أ  والعراقيل اليت حتول دون نقل التكنولوجيابشأأن احلوافز املتعلقة ابلرباءات التجارب العملية و 
عداد هذه الوثيقة.  ومراقبهيا من أأجل  اذلي جتريد املوضوع تعقُّ  نظرة اثقبة قيّمًة عىل تمقدَّ يت وردت الساهامت أأن امل ورمغ اإ

مة ، تهمناقش   . ةلً قلياملتعلقة ابلرباءات، ابلعراقيل اليت حتتوي عىل أأمثةل معلية ملموسة، ل س امي فامي يتعلق اكنت الواثئق املُقدَّ
أأس باب  منهذا وقد يكون . جتارايً  نقل التكنولوجيا حساسةٌ جتاريٌة واحدٌة يف وثيقهتا أأن كثريًا من جتارب  منظمةٌ ذكرت و 

ظهارصعوابت   أأس باب أأخرى.قد توجد أأيضًا "حالت الفشل"، ولكن  اإ

العراقيل اليت حتول دون ابلرباءات و احلوافز املتعلقة بشأأن أأمثةل معلية عراض جتارب و ذا اكنت اللجنة س تواصل اس تواإ  .16
ضافةً  ، بدلً يه عقد جلسة تبادل خربات خالل دورة اللجنة اإحدى طرائق القيام بذكلفاإن نقل التكنولوجيا،  اإىل(  من )أأو اإ
ولوجيا ربات معلية يف نقل التكنميكن توجيه ادلعوة ملُحارِضين خارجيني يمتتعون خب. و بونراق واملعضاء الأ  الواثئق اليت يقدهما

 .ابني أأعضاء اللجنة ومراقبهياملوجودة عىل أأرض الواقع تحدايت ميكن تشارك ال حبيث 

شارًة داةًل عىل ما يدور خبدل بعض الوفود بشأأنيف ادلورة الأخرية للجنة  هبا املُدىلوأأظهرت بعض البياانت  .12 راقيل عال اإ
املامرسات املضادة للتنافس اليت قد اإىل "أأشار التمنية، و  فد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعاملحتدث و ابلرباءات. و املتعلقة 
ما يعرتض سبيل اتفاقات الرتخيص من عراقيل متعلقة بنقل "اإىل وفد الهند  أأشار، و 12"الرتخيص عقودتوجد يف 
نقل ال عىل أأمهية الضوء الولايت املتحدة الأمريكية  وفدُ سلَّط اإىل حد ما، بياانت كل ال ويف انعاكس لت. 13"التكنولوجيا
وأأساس ية لنقل التكنولوجيا. هممة الرتخيص الطوعي أأدوات  اتفاقاتأأن بوقد يُفرسَّ ذكل البيان الأخري لتكنولوجيا. الطوعي ل 

عىل الأقل بني تكل الوفود اليت  ،ذات الاهامتم املشرتك من املوضوعاتاتفاقات الرتخيص الطوعي  من مثَّ يبدو أأن تيسريو 
الوطنية/ مجع معلومات عن الأنظمة  قد يكون من املفيدوضوع، فالقضااي يف هذا املاس تقصاء ت اللجنة ذا قررواإ . تحتدث

الإقلميية واملبادئ التوجهيية واملامرسات والسوابق القضائية بشأأن اتفاقات الرتخيص الطوعي، مبا يف ذكل ممارسات ترخيص 
تنفيذ القواعد واللواحئ يف حالت كيفية ادلامئة يف تعمل  احملامك اللجنةَ  قراراُت وقد تساعد براءات الاخرتاع املنافية للمنافسة. 

 .هذا التنفيذحتليل يف وملموسة 

تتأأثر بعوامل  معقدةٌ  نقل التكنولوجيا قضيةٌ تفق عىل أأن اليت جرت يف اللجنة أأن ادلول الأعضاء ت  وأأظهرت املناقشاُت  .12
مة  14املتلقي. الطرفوطنية و القدرة الاستيعابية للصناعات ال هياخمتلفة، مبا ف  أأمهيةمن زامبيا تشري اإىل ويبدو أأن الوثيقة املُقدَّ

 تنعكسوينبغي أأن اس تخدام نظام براءات.  فامي خيصخل اإ  ،حمرتيف امللكية الفكريةو  ،والرشاكت ،القدرة الاستيعابية للمخرتعني
رشاكيف الويبو، تكوين الكفاءات عىل برامج انعاكسًا فعاًل تكل الاحتياجات   .القطاعات ذات الصةل يف املنظمة وذكل ابإ

ظلت ، هداخل نظام الرباءات وخارجمتنوعة عوامل  نقل التكنولوجيا ينطوي عىلعىل أأن ادلول الأعضاء تتفق ورمغ أأن 
آراؤها  15مه.وجوب تصدي اللجنة للعوامل املتعلقة بغري الرباءات من عدبشأأن  يف ادلورة الأخرية للجنة متضاربةً  أ

                                                 
10
 .SCP/19/8 Prov.2من الوثيقة  218و 212و 216انظر الفقرات   
11
 .SCP/19/8 Prov.2من الوثيقة  212انظر الفقرة   
12
 .SCP/19/8 Prov.2من الوثيقة  212انظر الفقرة   
13
 .SCP/19/8 Prov.2من الوثيقة  218انظر الفقرة   
14
نومفرب  12يف جنيف يف أ قميت ، اليت (WIPO Green) اإطالق برانمج الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء فعاليةيف مناقشات املائدة املس تديرة خالل   

ىل أأن احتياجات 1023 ة الاستيعابية والقدر  ،الاحتياجات احمللية يك تليبنولوجيا تطويع التك و التكنولوجيا واملتلقي، ماكل ، أأشار عدد من املتحدثني اإ
 لتكنولوجيا.الفعال ل نقل ال يف  هممةللمتلقي يه عنارص 

15
 .SCP/19/8 Prov.2من الوثيقة  231و 230و 212و 216انظر الفقرات    
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، 16وتكراراً  ثريت مراراً قد أ   اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةلزدواج احملمتل مع مشاريع املتعلقة اباخملاوف وملّا اكنت  .18
امللكية مرشوع بشأأن " املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املعنون لوضع احلايل ملرشوع اللجنةالإفادة ابفقد يكون من املفيد 

 18يمت الانهتاء من مجيع ادلراسات التحليليةوسوف  17".احللول بناء –الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 
 ميهاورقة مفالتصديق عىل . ومن املتوقع 1023حبلول هناية عام  قلميية للتشاور خبصوص نقل التكنولوجياالإ  جامتعاتوالا

رفيع المنتدى اخلرباء ادلويل . وس يعقب ذكل 1024مايو يف  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للجنة قبل انعقاد ادلورة املقبةل
عداد املوايف نتاجئ املنتدى وسوف تصب . 1024 من عام يونيوشهر عقد يف ، اذلي س يُ املس توى حدات وأأدوات الو و  داإ

نشاء منتدى الأخرى التدريس والصكوك لكرتوين، واإ  لربامج الويبو. ، والأنشطة املس تقبليةاإ

 

 ]هناية الوثيقة[

                                                 
16
نقل تكون ذات صةل مبارشة ب اليت قد و  ية الفكريةللجنة املعنية ابلتمنية وامللك املكمتةل  مشاريعلل وصف لالطالع عىل  SCP/18/7انظر الوثيقة   

 التكنولوجيا.
17
 ملرشوع.عن ا أأحدث تقرير مرحيل لالطالع عىل CDIP/12/2لوثيقة ل . انظر املرفق السادسCDIP/9/INF/4املرشوع يف الوثيقة  ورقة توجد  
18
دراسة اقتصادية  "2": 1024مايو يف عقد تُ وامللكية الفكرية، اذلي س   نرش ادلراسات الست التالية قبل ادلورة القادمة للجنة املعنية ابلتمنيةسوف تُ   

س ياسات ومبادرات  نبشأأن ما يوجد يف القطاعني العام واخلاص يف البدلان املتقدمة مدراسة و  "1"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ادلولية،  عن
فرادية عن ادراسات و  "3"، ةقوق امللكية الفكريحالية تتعلق حب  "4"يف البدلان املتقدمة والنامية، البحث والتطوير مؤسسات  لتعاون والتبادل بنياإ
وحتليل ملسائل نقل التكنولوجيا املتصةل ابملسائل احلالية والطارئة اليت هتم البدلان النامية  "2" ،لرشاكتا س ياسات املواتية لتحفزيال ودراسة عن 

جياد ودراسة عن "6"، والبدلان الأقل منواً   .هود البحث والتطوير ودمع الابتاكر بعيدًا عن نظام الرباءات احلايلجل بدائل  اإ


