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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 03 :سبمترب 1324

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  0اإىل  7نومفرب 1324

الرباءات ونقل التكنولوجيا :مزيد من األمثلة والتجارب العملية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .2وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،يف دورهتا العرشين اليت عُقدت يف الفرتة من  17اإىل  02يناير 1324
يف جنيف ،عىل أأن جتمع ا ألمانة مزيد ًا من ا ألمثةل والتجارب العملية بشأأن احلوافز املتعلقة ابلرباءات وعوائق نقل التكنولوجيا
من أأعضاء اللجنة واملراقبني فهيا ،وخباصة من أأقل البدلان منو ًا ،مع مراعاة البعد اخلاص ابلقدرة سالسييعابية يف نقل
التكنولوجيا (انظر الفقرة  "2")5(1.13من الوثيقة .)SCP/20/12
 .1ومع ًل ابلقرار املذكور أأعله ،دعت ا ألمانة ،من خلل املذكرات  C.8342و 8343و ،8344أأعضاء اللجنة واملراقبني
فهيا بتقدمي ما دلاهيا من أأمثةل وجتارب معلية عىل ما س بق .وييل بيان ادلول ا ألعضاء واملنظمة احلكومية ادلولية واملنظمة غري
احلكومية اليت قدمت مزيد ًا من املعلومات بشأأن نقل التكنولوجيا :بوليفيا وش ييل والصني وكوس تارياك وجورجيا و أأملانيا
وهنغاراي وليتوانيا ورصبيا وسلوفاكيا وإاس بانيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب الآس يوي
للرباءات وش بكة العامل الثالث.
 .0وإاذ اإن املعلومات املقدمة متاحة ابلاكمل عىل منتدى اللجنة الإلكرتوين ،1فاإن هذه الوثيقة تلخص املعلومات الواردة
من أأعضاء اللجنة واملراقبني فهيا املذكورين أأعله .وإان أأقل البدلان منو ًا مدعوة ،بوجه خاص ،اإىل مشاطرة ما دلاهيا من أأمثةل
وجتارب معلية يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة اإذ مل تقدم أأي مهنا أأية معلومات عن تكل ا ألمثةل والتجارب.
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 .4وييناول اجلزء ا ألول من الوثيقة حوافز نقل التكنولوجيا بيامن يتعلق اجلزء الثاين بعوائق نقل التكنولوجيا .ولكن قد
يكون اجلزءان مرتبطني بطبيعهتام ،كام ورد عن كوس تارياك (انظر الفقرة  ،)17ألن بعض عنارص نظام الرباءات اليت تعوق نقل
التكنولوجيا قد تصبح عنارص ذات أآاثر اإجيابية عىل نقل التكنولوجيا بعد اس تعراضها وحتسيهنا عىل النحو الواجب.

احلوافز املتعلقة ابلرباءات واخلاصة بنقل التكنولوجيا
الآلية العامة لنظام الرباءات وحوافز نقل التكنولوجيا
 .5أأوحضت أأملانيا س بل هنوض قانون الرباءات بنقل التكنولوجيا رمغ التأأثري احلرصي حلقوق الرباءات .اإذ يييح منح
صاحب الرباءة موقف ًا قانوني ًا ملموس ًا لتنظمي نقل املعارف .فلن خيىش صاحب الرباءة أأن يس تخدم رشيك متعاقد حممتل املعرفة
التكنولوجية احملمية مبوجب براءة سواء أأاكن ذكل خلل مفاوضات الرتخيص قبل اإبرام العقد أأو حىت اإذا مل يربم أأي عقد يف
هناية املطاف .ومن مث فاإن نظام الرباءات حيفز التفاوض عىل العقود .كام ييرس نظام الرباءات اس تغلل خشص أآخر اس تغل ًل
ملموس ًا للخرتاعات احملمية مبوجب براءة من خلل متكني صاحب الرباءة من منح غريه حقوق اس تخدام سالخرتاعُ .وحت َول
التكنولوجيات احلديثة اإىل سلع قابةل لليسويق ومنتجات قابةل للنقل يف اإطار معاملت قانونية مبوجب نظام الرباءات.
 .6وإاضافة اإىل ذكل ،تعد اإماكنية اس تغلل املنتجات جتار ًاي من خلل منح تراخيص حافز ًا لس تحداث تكنولوجيات
جديدة ،وخباصة ملن ل يمتتعون ابلنية أأو القدرة عىل تسويق اخرتاعاهتم بأأنفسهم .ويف هذه احلالت ،يصبح نقل التكنولوجيا
يسوق
هو الهدف املنشود من البحث منذ البداية .كام توفر اإماكنية ترخيص براءات أأو منحها حافز ًا لصاحب الرباءة ،اذلي ِّ
منتجاته يف منطقة بعيهنا ،يك ينقل التكنولوجيا اإىل البدلان اليت ل تعزتم تسويق سالخرتاع بأأنفسها.
 .7ولن يدفع اخملرتع أأو ًل لتحمل تاكليف التطوير العالية اإل رحب جتاري مناسب وموثوق به وحمسوب .ول ميكن ضامن
هذا الرحب اإل اإذا ن ُِّظم نقل املعرفة التكنولوجية ،أأيض ًا ،عىل حنو جذاب وموثوق به يف اإطار نظام الرباءات.
أأمثةل وجتارب معلية

نقل التكنولوجيا من قطاع البحث اإىل قطاع ا ألعامل
 .8حصل مركز نقل التكنولوجيا يف جامعة بلغراد برصبيا عىل اإفصاحات اخرتاع من الباحثني ،و أأودع طلبات براءات،
وتفاوض عىل الرتاخيص ،و أأنشأأ رشاكت متفرعة ،و أأدار برامج حاضنات ا ألعامل وحدائق العلوم .كام معل املركز عىل التوفيق
بني اجلامعة وقطاع الصناعة من خلل تنظمي أأحداث ووضع قواعد بياانت.
 .9واتبع تنظمي املبادرات املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف هنغاراي أأساس ًا هنج ًا منطلق ًا من القاعدة .ويعترب منتدى نقل
التكنولوجيا يف التعلمي العايل حتالف ًا حر ًا ملاكتب نقل التكنولوجيا يف هنغاراي .وشاطر هذا التحالف أأفضل املامرسات واعمتد
توصيات موهجة اإىل غري ا ألعضاء فيه أأو اإىل احلكومة.
 .23وإادرااكً ألمهية تقدمي ادلمع لنقل املعرفة والتكنولوجيا بني اجلامعات وقطاع ا ألعامل ،اضطلع مكتب اململكة املتحدة
للملكية الفكرية بعدد من ا ألنشطة .فقد ُأطلقت مث ًل ،يف عام  ،1335مجموعة أأدوات لمربت 2ملساعدة ا ألطراف املتعاونة
عىل فهم ومعاجلة القضااي املتعلقة بمتكل واس تغلل حقوق امللكية الفكرية اليت ُوضعت ابلتعاون بني ا ألوساط الأاكدميية وقطاع
ا ألعامل .ومعل املكتب عىل حتديث مجموعة ا ألدوات .وإاضافة اإىل ذكل ،نرش املكتب يف  1322نسخة حمدَثة من دليل اإدارة
ا ألصول الفكرية .3ويريم ادلليل اإىل مساعدة الإدارة العليا يف اجلامعات عىل وضع اسرتاتيجيات لتعظمي سالس تفادة من امللكية
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الفكرية اليت ابتكرها موظفو اجلامعات وطلهبا .ويساعد يف وضع مزجي اسرتاتيجي من الهنوج املتعلقة ابمللكية الفكرية واخلاصة
بقوة لك مؤسسة فردية ورسالهتا .وإاضافة اإىل ذكل ،اس تحدث املكتب ،ابلتعاون مع منظامت رشيكة ،أأدوات تساعد التعاون
عرب احلدود بني ا ألوساط الأاكدميية وقطاع ا ألعامل ،مثل مجموعة أأدوات امللكية الفكرية املشرتكة بني اململكة املتحدة وكوراي،4
ومجموعة أأدوات التعاون البحيث املشرتكة بني الهند واململكة املتحدة ،5و أأفضل املامرسات اليت وضعهتا اململكة املتحدة والصني
ليسويق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .كام عقد املكتب مسابقة "قفزة اإىل ا ألمام" ليشجيع اجلامعات عىل العمل مع
الرشاكت واجملمتعات احمللية لس تحداث ممارسات لنقل املعارف سالبتاكرية حبيث تكون أأساس ًا ألفضل املامرسات يف اإدارة
6
ومولت املسابقة مشاريع عديدة مبا يف ذكل منوذج النفاذ امليرس اإىل امللكية
امللكية الفكرية يف اإطار العلقات التعاونية َ .
الفكرية اذلي اس تحدثته جامعة غلسكو.
 .22أأما يف اإس بانيا ،فاإن أأشهر أأمثةل الرباءات كحافز لنقل التكنولوجيا يه احلالت اليت تكون فهيا نتاجئ البحث يف
اجلامعات أأو مؤسسات البحث العامة حمية مبوجب براءات قامت عىل أأساسها رشكة ("متفرعة").
 .21ونفذت واكةل العلوم وسالبتاكر والتكنولوجيا يف ليتوانيا عدة مشاريع لنقل التكنولوجيا .فيشجع مرشوع
" "Technostartتأأسيس رشاكت انش ئة من خلل تقليص تاكليفها ا ألولية ومساعدهتا عىل الولوج اإىل ا ألسواق احمللية
واخلارجية .ويهنض مرشوع أآخر وهو " "Inoveksبتأأسيس وتطوير رشاكت قامئة عىل التكنولوجيا مبساعدة الطلب
واملتقدمني دلرجة ادلكتوراه والباحثني الش باب عىل توليد أأفاكر جتارية وبلورهتا واس تحداث مناذج من املنتجات .وإاضافة اإىل
ذكل وتعزيز ًا لنقل التكنولوجيا من املؤسسات البحثية اإىل قطاع ا ألعامل ،أأطلقت الواكةل مبادرة لتوفري المتويل لإنشاء رشاكت
متفرعة.

اإجياد فرص لتبادل املعرفة ودمع الرشاكت
ُ .20وجد عدد من ا ألمثةل وا ألدوات اليت تيرس التوفيق بني مزودي التكنولوجيا ومس تخدمهيا يف املعلومات اليت قدمهتا
الصني و أأملانيا وجورجيا وليتوانيا وسلوفاكيا .وينص الباب  10من قانون الرباءات ا ألملاين عىل خيار للمودعني بتقدمي عرض
ملزم مبنح ترخيص ألي خشص وفق ًا لرشوط معقوةل ("اإعلن سالس تعداد للرتخيص") .وإاذا أأصدر هذا الإعلن ،اخنفضت
الرسوم الس نوية اإىل نصفها .كام جيوز ألحصاب الرباءات اإبداء اإعلن اهامتم برتخيص سالخرتاع ميكن حسبه يف أأي وقت ول
يؤثر يف الرمس الس نوي ("اإعلن سالهامتم ابلرتخيص") .وابملثل ،نرش مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية قامئة بعروض
ترخيص الرباءات عىل موقعه الإلكرتوين.
 .24وساعدت ش بكة الرشاكت ا ألوروبية ،بتنس يق مركز ليتوانيا للبتاكر ،أأحصاب الرباءات يف ليتوانيا عىل العثور عىل
رشاكء لتكييف اخرتاعاهتم وتنفيذها .كام اضطلع املركز مبشاريع أأخرى تركز عىل تدريب أأخصائيني يف نقل التكنولوجيا وإاقامة
ش بكة بيهنم .ويف جورجياَ ،تبني أأنه رمغ حاجة قطاع ا ألعامل اإىل سالبتاكر وحلول جديدة ملعاجلة املشالكت ،فاإن عدم التفامه
بشأأن أأمهية البحث والتطوير احمليل مس متر .فل توجد أأية ثقة يف املعارف احمللية ،واملؤسسات احمللية وقدراهتا ،ول يوجد
اتصال بني قطاع ا ألعامل وا ألوساط الأاكدميية .وعليه اس هتل مركز نقل التكنولوجيا يف جورجيا التوفيق بني الرشاكت
والباحثني من خلل وضع مشاريع خطط أأعامل وتنظمي اجامتعات مع قطاع ا ألعامل .وإان مكتب امللكية الفكرية يف الصني قد
نفذ برامج "عرض الرباءات ومنصة التداول" خلدمة نقل التكنولوجيا وتسويقها .ووفر  42مركز عرض وتداول التكنولوجيا
احملمية مبوجب براءة مواقع عرض وتداول دامئة ملزودي التكنولوجيات احملمية مبوجب براءات ومس تخدمهيا وخباصة للمخرتعني
ا ألفراد والرشاكت الصغرية واملتوسطة .وإاضافة اإىل ذكل ،تُعقد أأكرث من عرشة معارض للتكنولوجيا س نو ًاي يف ش ىت أأحناء
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الصني لتعزيز نرش وحامية ونقل حقوق امللكية الفكرية فض ًل عن توفري منصة خدمات لنقل التكنولوجيات احملمية مبوجب
براءات.
 .25وقدمت بعض ادلول ا ألعضاء دعامً مالي ًا اإىل اخملرتعني احملليني حلصوهلم عىل براءات .وقدمت وزارة سالقتصاد يف
ليتوانيا دعامً مالي ًا اإىل رشاكت ومنظامت حبثية للحصول عىل براءات وتصاممي صناعية عىل الصعيدين ا ألورويب وادلويل.
وابملثل ،فاإن جلنة سالبتاكر والتكنولوجيا التابعة جمللس هونغ كونغ ل إلنتاجية قد وضعت خطة متويل حميل تريم اإىل مساعدة
الرشاكت احمللية وا ألفراد عىل تطبيق الرباءات وسالس تفادة من معلها الفكري عرب تسجيل براءات.
 .26و أأصدر مكتب سالبتاكر الوطين يف هنغاراي طلبات عطاءات حلاضنات تكنولوجية بغية توفري توجيه مهنجي للرشاكت
الناش ئة اخملتارة يك تصبح ملمئة دلخول ا ألسواق العاملية وجذب ر أأس املال للسيامثر .ومساعد ًة للرشاكت الصغرية
واملتوسطة ،أأجرى مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية تشخيص ًا مس بق ًا للملكية الفكرية.
 .27ووفرت حكومة ا ألرجنتني حوافز رضيبية عىل هيئة ختفيضات يف رضيبة ادلخل للمعاملت ادلولية اليت أأجريت
هبدف تعيني حقوق للملكية الصناعية أأو ترخيصها.

اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات لتلبية سالحتياجات احمللية
 .28واس تعرض مركز نقل التكنولوجيا يف جورجيا ،عىل غرار اإدارة سالبتاكر ونقل التكنولوجيا التابعة ملكتب جورجيا
للرباءات ،قاعدة البياانت الوطنية اخلاصة ابلرباءات و أأعاد تصنيف البياانت وفق ًا لعوامل عديدة (مثل وضع الرباءة أأو وضع
التكنولوجيا وغريهام) .كام تُرمجت امللخصات اإىل اللغة الإنلكزيية ُورفعت عىل املوقع الإلكرتوين وفيس بوك ألغراض الرتوجي.
 .29و أأطلق مكتب امللكية الفكرية يف الصني املرشوع التجرييب لتصفح الرباءات يف أأبريل  1320وهو مرشوع يسيند اإىل
اس تخدام موارد املعلومات املتعلقة ابلرباءات وحتليل الرباءات .واهيدف اإىل تعزيز نظام سوق للرباءات الصناعية وقيادة
التطور التكنولويج للصناعات ودمعه.

مسائل أأخرى
 .13اس تخدم معهد ش ييل الوطين للملكية الصناعية أأداة " 7"INAPI Proyectaاليت تبلغ قصص جناح بشأأن نقل
التكنولوجيا والرباءات.
 .12و أأفاد املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات بأأن عقود الرتخيص املتعلقة ابلرباءات ا ألوروبية الآس يوية سيس َجل وفق ًا
لقوانني ادلول املتعاقدة املعنية .وتس َجل هذه املعلومات بعدئذ يف جسل الرباءات ا ألوروبية الآس يوية وتُنرش يف جريدة
املكتب.
 .11وورد عن الولايت املتحدة ا ألمريكية معلومات حمدَثة عن برانمج "الرباءات من أأجل الإنسانية" 8اذلي اضطلع به
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعلمات التجارية .وس يو َاصل هذا الربانمج كحدث س نوي .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشارت
الولايت املتحدة اإىل تقرير تنفيذ املادة  1.66من اتفاق تريبس ،وهو تقرير س نوي ملنظمة التجارة العاملية بشأأن حوافز نقل
9
التكنولوجيا.
7
8
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العوائق املتعلقة ابلرباءات واخلاصة بنقل التكنولوجيا
الآليات العامة لنظام الرباءات وعوائق نقل التكنولوجيا
 .10قدمت ش بكة العامل الثالث معلومات عن مجةل أأمور مهنا املنشورات العامة اليت تناولت العوائق املتعلقة ابلرباءات
واخلاصة بنقل التكنولوجيا .و أأظهر كمي ( 10)1331أأن حامية حقوق امللكية الفكرية س تعرقل ولن تيرس نقل التكنولوجيا اإىل
املس تفيدين احملمتلني يف املرحةل املبكرة من التصنيع .ولن تصبح حقوق امللكية الفكرية عنرص ًا هام ًا يف نقل التكنولوجيا اإل
بعدما جتمع البدلان قدرات اكفية تتعلق ابلبنية التحتية التكنولوجية لإجراء تقليد اإبداعي يف مرحةل لحقة.
 .14حلل كومر ( 11)1332حمددات موقع نشاط البحث والتطوير اخلاريج للرشاكت ا ألمريكية والياابنية املتعددة
اجلنس يات .فاإن السوق احمللية الواسعة ،ووفرة القوى العامةل املنخفضة التلكفة للبحث والتطوير ،وجحم اجلهود التكنولوجية
الوطنية ترحج موقع البحث والتطوير يف بدل ما .ول يؤثر سالفتقار محلاية براءات ملمئة أأو نظام جتارة تقييدي يف جاذبية أأي
بدل قد يكون ملمئ ًا لنشاط البحث والتطوير.
 .15و أأشار نيكولسون ( 12)1331اإىل أأن اس تخدام منوذج منو ذايت عىل أأساس اقتصاد مفتوح يقوم عىل حامية امللكية
الفكرية يشري اإىل حتول دينايم حنو زايدة تركزي البحث والتطوير يف البدلان النامية .ورمغ أأن اإنتاج سلع اس ُتحدثت كنييجة
ألنشطة البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة قد يتحول اإىل البدلان النامية من خلل ترصفات الرشاكت املتعددة
اجلنس يات ،فاإن ا ألدةل التجريبية تشري اإىل أأن هذا النقل للتكنولوجيا لن يؤدي عىل ا ألرحج اإىل مزااي مثل منو الإنتاجية يف
البدل املضيف.
 .16ووجد غلس 13أأن حامية امللكية الفكرية قد تنجح يف جذب سالسيامثر ا ألجنيب املبارش عن طريق احلد من مدى
اس تخدام الرشاكت املضيفة قانو ًان للآاثر التكنولوجية .ولكن َ
يوظف سالسيامثر ا ألجنيب املبارش يف الصناعات اليت تودل أأقل
فوائد ابلنس بة اإىل البدل املضيف ويه :صناعات ذات ثغرات تكنولوجية أأصغر ،وأآاثر أأقل من خلل سالسيامثر ا ألجنيب
املبارش املتعلق ابلصادرات ،واسييعاب أأقل ،وعدد أأقل من منافيس املضيف ،وخفض أأكرب لتاكليف الرشاكت املتعددة
اجلنس يات.
أأمثةل وجتارب معلية
 .17قدم مكتب كوس تارياك للرباءات التعليقات التالية اليت تلقاها من مس تخديم نظام الرباءات فامي خيص احلوافز املتعلقة
ابلرباءات وعوائق نقل التكنولوجيا:
 املادة  4من قانون الرباءات ،اليت تنص عىل أأن يتقامس املوظف اخملرتع  %53من حق الرباءة مع صاحبالعمل ،ل تشجع الرشاكت عىل سالسيامثر يف سالبتاكر يف كوس تارياك اإذ اإن القانون جيربمه عىل معامةل املوظفني
كرشاكء؛
10
11
12
13

لينسو كمي" ،نقل التكنولوجيا وحقوق امللكية الفكرية :دروس مس تفادة من جتربة كوراي" ،ورقة معل ا ألونكتاد/املركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة
(جنيف :ا ألونكتاد/املركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة).1331 ،
انغش كومر" ،حمددات موقع نشاط البحث والتطوير اخلاريج للرشاكت املتعددة اجلنس يات :حاةل الرشاكت ا ألمريكية والياابنية" ،س ياسة حبث،
ص  ،03الفقرات .)1332( 274-259
ً
ُ
مايلك نيكولسون ،جلنة التجارة الفدرالية ،حقوق امللكية الفكرية ونرش التكنولوجيا ادلولية ،وثيقة أعدت ردا عىل مؤمتر "سالس تجابة للعوملة" يف بودلر،
كولورادو.1331 ،
آ
س
اإميي جوسلني غلس ،س ياسة امللكية الفكرية ونرش التكنولوجيا ادلولية ،اإدارة ادلراسات سالقتصادية ،جامعة تكساس اإيه أند اإم ،كوليج تيشن.
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 بعض اجلامعات تطبق قاعدة تكون امللكية الفكرية مبوجهبا ملاكً للجامعة اإذا اكنت اجلامعة يه اليت تضعمرشوع الرباءة .وإان هذه القاعدة مفرطة وترصف اخملرتعني عن العمل مع اجلامعات؛
 وفامي خيص متويل برانمج دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ( ،)PROPYMEيُفرض رمس ابلساعة يف حاةلامللكية الفكرية رمغ وجود مرسوم بشأأن التعريفات حيدد املبالغ ادلنيا للرسوم؛
 معظم الصناديق القامئة مل تُصمم لمتويل معليات امللكية الفكرية .ويف هذا الصددُ ،أدخلت قيود هذا العام يفاإطار برانمج PROPYME؛
 جيب عىل مكتب براءات سالخرتاع اإعلم املس تخدمني بوضوح بأأنه ل ميكهنم صياغة براءات بأأنفسهم وإامنا علهيمسالس تعانة بوكيل براءات ذي التدريب املناسب .وتُفقد العديد من سالخرتاعات هبذه الطريقة .اإذ ل يوجد والكء
معرتف هبم ومن مث ل ميكن فرض رشط كهذا .ودعيت ا ألطراف املعنية مؤخر ًا اإىل اإضافة نفسها يف قاعدة بياانت
لوالكء الرباءات وتقدمي تفاصيل التصال هبا اإىل مكتب الرباءات يك يييح تكل املعلومات للمس تخدمني عىل موقع
اليسجيل الوطين؛
 العديد من سالخرتاعات الوطنية تتأألف من أأساليب جتارية و أألعاب وهام جمالن مسيبعدان من امحلاية مبوجببراءة يف كوس تارياك .وذلكل ينبغي العمل عىل النظر يف اإماكنية اإدخال تعديلت ترشيعية يف هذا الصدد؛
-

نظام الرباءات الوطين ل يتضمن أأحاكم ًا بشأأن براءات مؤقتة.

 .18وتضمنت معلومات ش بكة العامل الثالث أأيض ًا حالت وجتارب خمتارة تنطوي عىل عوائق متعلقة ابلرباءات وخاصة
بنقل التكنولوجيا يف جمال التكنولوجيات السلمية بيئي ًا والزراعة والتكنولوجيا احليوية والتكنولوجيات الصيدلنية/الطبية وغريها
من التكنولوجيات.
 .19وتتعلق العديد من ا ألمثةل عىل العوائق اخلاصة ابلرباءات واليت قدمهتا ش بكة العامل الثالث برتاخيص طوعية .ونظر
معهد الطاقة واملوارد ( 14)1339يف نقل التكنولوجيا املتعلقة بتغري املناخ يف مخسة بدلان أآس يوية واسيشهد حباةل حمطات
الكهرابء القامئة عىل ادلورة اخملتلطة للتغويز املتاكمل يف اينتاي ابلصني اليت جعزت فهيا الرشاكت الصينية عن احلصول عىل
التكنولوجيا من الرشاكت ا ألجنبية "بسبب التلكفة العالية وإاجحام أأحصاب الرباءات عن نقل التكنولوجيات الرئيس ية" .وبعد
مفاوضات مطوةلُ ،أوقف املرشوع .كام أأشارت ادلراسة اإىل احلاةل اليت متكنت فهيا رشكة مالزيية ويه رشكة  Solartifمن
النفاذ اإىل تكنولوجيا أأجنبية رشيطة رشاء أآلت من صاحب التكنولوجيا .وابملثل ،تقدم دراسة أأجرهتا الواكةل الكورية لرتوجي
التجارة ،15بوجه خاص ،جتربة املنتجني الكوريني فامي يتعلق ابملواد املسين ِّفدة ل ألوزون واليت أأظهرت أأن معدلت اإاتوات
عالية وظروف غري مواتية ترتبط ابتفاقات الرتخيص.

14
15

تقرير مرشوع معهد الطاقة واملوارد رمق  ،2008RS09اإسهامات أآس يا الناش ئة يف قضااي التكنولوجيا يف كوبهناغن ،نيو دلهيي.1339 ،
الواكةل الكورية لرتوجي التجارة" ،مجهورية كوراي وبروتوكول مونرتايل" ،يف فينا هجا و أأولريش هومفان (حمرران) ،حتقيق أأهداف التفاقات البيئية املتعددة
ا ألطراف :حزمة من التدابري التجارية والتدابري الإجيابيةَ .
موحضة بنتاجئ ادلراسات الإفرادية للبدلان النامية ،UNCTAD/ITCD/TED/6 ،جنيف.
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 .03وييل بيان ا ألمثةل ا ألخرى الواردة عن ش بكة العامل الثالث:
 أأبرز واي ( 16)1322التحدايت املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تواهجها الرشاكت الصينية يف جمال طاقة الرايح،واليت تشمل احلاجة اإىل رشاء تكنولوجيا أأساس ية من رشاكت أأجنبية ،وزايدة رسوم الإاتوات املفروضة عىل تصدير
املنتجات الهنائية ،وصعوبة احلصوص عىل التكنولوجيات الأكرث تقدم ًا ،واكيساب قدرات تكنولوجية حقيقية.
 ذكر وااتل ( 17)1332حاةل رشكة هندية تسعى اإىل الوصول اإىل مادة مسين ِّفدة ل ألوزون .فاقرتح صاحبالرباءة اإما أأن تسمح الرشكة الهندية للمزود متكل غالبية رشكة مشرتكة تُنشأأ أأو أأن توافق عىل فرض قيود عىل تصدير
املادة املنتجة يف الهند.
 أأفاد هاتشيسون ( 18)1336بأأنه ،وفق ًا لرشاكت ومؤسسات حبث وتطوير من مجهورية كوراي ،مثة حالترفضت فهيا الرشاكت اخلاصة واملؤسسات العامة يف البدلان النامية أأن ترخص تكنولوجيات سلمية بيئي ًا .وخلص اإىل
أأن خش ية التنافس أأدت اإىل رفض بعض أأحصاب الرباءات ترخيص تكنولوجيات لرشاكت يف بعض البدلان النامية.
كام وجد ابرتون ( 19)1337أأنه فامي خيص بعض التكنولوجيات املتعلقة بتغري البيئة ،يرتدد القادة الصناعيني احلاليني يف
مشاطرة تكنولوجياهتم خش ي ًة من املنافسة.
 نظر أأوكويل ( 20)1338يف احلواجز الرئيس ية اليت واهجت الهند يف نقل تكنولوجيا الصامم الثنايئ الباعثللضوء وخلص اإىل أأن حامية لك مسار من مسارات صناعة الصامم مبوجب براءة أأدت اإىل أأن تكون تلكفة سالسيامثر
يف صناعة الرشاحئ ومعاجلة قضااي حقوق امللكية الفكرية أأعىل بكثري مقارنة ابس ترياد الرشاحئ.
 .02ويف جمال الزراعة والتكنولوجيا احليوية ،ذكرت ش بكة العامل الثالث ورقتني :تتعلق اإحداهام بس ياسة الولايت املتحدة
يف هذا اجملال وا ألخرى برباءات البذور .وفامي خيص التكنولوجيات الصيدلنية والطبية ،أأشارت الش بكة اإىل قرار اإدارة
املنافسة الإيطالية ،الصادر بتارخي  12مارس  ،1337بأأن تلزم مجموعة مريك مبنح تراخيص جمانية لمتكني صناعة املادة الفاعةل
يف فيناس ترييد وبيعه يف اإيطاليا .و أأحيلت القضية اإىل الهيئة بعد رفض مريك منح بعض الرشاكت تراخيص اإنتاج عنارص
أأدويهتا يك تبيعها يف بدلان ل توجد هبا براءات ذات صةل .وذكرت الش بكة حالتني أأخريني حيث وجدت هيئة املنافسة
الإيطالية أأن صاحب الرباءة يس تغل وضعه املهمين برفض منح الغري ترخيص ابإنتاج املادة الفعاةل احملمية برباءة يك تُصدر
لتصنيع أأدوية جنيسة يف ادلول ا ألعضاء يف سالحتاد ا ألورويب اليت ل تشملها الرباءة.
 .01كام قدمت ش بكة العامل الثالث بعض ا ألمثةل املتعلقة ابس تخدام احلكومة والرتاخيص الإلزامية بوصفها تدابري اختذهتا
بدلان ملعاجلة قضية اس تغلل الوضع املهمين .و أأشارت اإىل مجةل أأمور مهنا حالت يف اتيلند مثل ترخيص ابلس تخدام
احلكويم ملدة مخس س نوات صدر يف  1336لس ترياد وتصنيع مادة "اإفافرينز" املس تخدمة يف علج فريوس نقص املناعة
16
17

18
19

20

واي تشوانغ" ،حقوق امللكية الفكرية ونقل تكنولوجيات الطاقة النظيفة" ،اجلريدة ادلولية ،القانون العام والس ياسات ،اجملدل ا ألول ،العدد .1322 ،4
جاايرشي وااتل" ،قضية نقل التكنولوجيا يف س ياق بروتوكول مونرتايل :دراسة اإفرادية للهند ،يف فينا هجا و أأولريش هومفان (حمرران) ،يف فينا هجا
و أأولريش هومفان (حمرران) ،حتقيق أأهداف التفاقات البيئية املتعددة ا ألطراف :حزمة من التدابري التجارية والتدابري الإجيابية .توضيح حبسب نتاجئ
ادلراسات الإفرادية للبدلان النامية ،UNCTAD/ITCD/TED/6 ،1332 ،جنيف.
اكمريون هاتشيسون ،هل ييرس أأو يعرس اتفاق تريبس نقل تكنولوجيا تغري املناخ اإىل البدلان النامية؟ جريدة جامعة أأواتوا للقانون والتكنولوجيا ،اجملدل
الثالث ،ص .1336 ،507-527
جون ابرتون" ،امللكية الفكرية والنفاذ اإىل تكنولوجيا الطاقة النظيفة يف البدلان النامية :حتليل للتكنولوجيات الكهرضوئية والوقود احليوي والرحي".
سلسةل التجارة والطاقة املس تدامة للمركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ،العدد  ،1337 ،1جنيف ،سويرسا :املركز ادلويل للتجارة والتمنية
املس تدامة.
ديفيد أأوكويل ،التعاون بني اململكة املتحدة والهند للتغلب عىل احلواجز لنقل تكنولوجيا الطاقة املنخفضة الكربون :املرحةل  :1حقوق امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا املنخفضة الكربون اإىل البدلان النامية – اس تعراض الأدةل حىت الآن ،1338 ،مجموعة ساسكس اإنريج للطاقة ،مركز فرميان ،جامعة
ساسكس ،برايتون؛ مركز الهند للمساكن التابع ملعهد الطاقة واملوارد؛ معهد دراسات التمنية ،جامعة ساسكس ،اململكة املتحدة.
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البرشية/الإيدز ،وتراخيص اإلزامية بشأأن براءات خاصة بدواء أآخر ل إليدز ،ودواء لعلج أأمراض القلب و أأربعة أأدوية
للرسطان ،وحاةل الرتخيص الإجباري ملادة "اإفافرينز" يف الربازيل .ووفق ًا لعرض قدمه مسؤول من وزارة الصحة الربازيلية ،
فنظر ًا اإىل سالفتقار للمزيد من املعلومات التقنية ،اس تخدمت رشكة فارمانغينوس (رشكة أأدوية متفرعة من مؤسسة أأوسفادلو
كروز) مواصفات الرباءة يف معلية النسخ .فقد ُوجد أأن الإفصاح عن سالخرتاع احملمي مبوجب الرباءة غري ٍ
اكف ومل ميكن من
اإنتاج نسخة جنيسة من ادلواء .واضطرت فارمانغينوس لإجراء أأنشطهتا البحثية اخلاصة بغية اإجراء هندسة عكس ية للمنتج
واس ترياد مكيات ضئيةل من مادة "اإفافرينز" من الهند.
21

 .00و أأعلنت ش بكة العامل الثالث أأنه رمغ أأن الرتاخيص الطوعية يه ا ألسلوب املفضل دلى رشاكت ا ألدوية املس تح ِّدثة
لتوس يع العمليات مع الرشاكت املصنعة ل ألدوية اجلنيسة وبيع ا ألدوية ،فاإن سالفتقار للشفافية فامي يتعلق مبحتوايت الرتاخيص
الطوعية وا ألحاكم التقييدية املدرجة يف هذه الرتاخيص يعرقل النفاذ اإىل هذه التكنولوجيات احملمية مبوجب براءات
واس تخداهما .وهناك اجتاه مقلق يف الرتاخيص الطوعية يف قطاع ا ألدوية وهو أأهنا متيل عامة اإىل صاحل البدلان ا ألقل منو ًا
وبدلان أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وتس تثين البدلان املتوسطة ادلخل كام شوهد يف الرتاخيص الطوعية املتفاوض علهيا يف
اإطار مجموعة براءات ا ألدوية.
 .04ومن احلالت ا ألخرى املوحضة يف معلومات ش بكة العامل الثالث حاةل إاريكسون – مايكروماكس اليت أأحيلت اإىل جلنة
املنافسة يف الهند .اكن ُم ِّ
صنع هواتف ،مايكروماكس ،قد اش تىك بأأن إاريكسون تطالب ابإاتوات غري عادةل ومتيزيية وابهظة
لرباءاهتا املعيارية ا ألساس ية اليت اكن ينبغي أأن تُر َخص وفق ًا لرشوط ترخيص عادةل ومعقوةل وغري متيزيية .ويف نومفرب ،1320
أأمرت جلنة املنافسة يف الهند ابإجراء حتقيق معمق يف القضية.
[هناية الوثيقة]
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.http://www.accesstopharmaceuticals.org/case-studies-in-global-health/efavirenz-brazil/

