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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 25 :مايو 2019

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
الدورة الثلاثون

جنيف ،من  24اإىل  27يونيو 2019
تجارب الويبو في أنشطة تكوين الكفاءات المتعلقة بالتفاوض في اتفاقات الترخيص

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

املقدمة
 .1اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) ،يف دورهتا التاسعة والعرشين املعقودة يف جنيف يف
الفرتة من  3اإىل  6ديسمرب  ،2018فامي يتعلق ابلبند "الرباءات والصحة" من جدول ا ألعامل ،عىل أأن تتبادل ا ألمانة
واملؤسسات املعنية املدعوة جتارهبا يف أأنشطة تكوين الكفاءات املتعلقة ابلتفاوض يف اتفاقات الرتخيص ،خالل ادلورة
الثالثني للجنة الرباءات .وتوحض هذه الوثيقة جتارب املكتب ادلويل للويبو يف أأنشطه لبناء الكفاءات يف هذا اجملال.

الرتخيص الناحج للتكنولوجيا
بناء عىل دليل الويبو بشأأن الرتخيص الناحج للتكنولوجيا ،1تُنظم برامج بناء كفاءات الرتخيص حتت عنوان "الرتخيص
.2
ً
ميّس ،جانبني من جوانب الرتخيص ،وهام املصطلحات ا ألساس ية وتقنيات
الناحج للتكنولوجيا" .ويتناول ادلليل ،بأأسلوب َ
املعزز للقدرات التنافس ية ،وإاضافة القضااي
التفاوض .وصدرت يف عام  2010نسخة جديدة تتضمن اجلزء اخلاص ابلرتخيص ّ
املتعلقة بقانون املنافسة والرتخيص.
 .3وترتاوح مدة برانمج الرتخيص الناحج للتكنولوجيا من أأربعة اإىل مخسة أأايم ،اإذ يركز نصف احملتوى عىل التفسريات
كرس النصف الخر حملأاكة املفاوضات ،ومعظمها بشأأن التقنيات املطورة حملي ًا .وتتاح دورات أأساس ية ومتقدمة،
النظرية ويُ ّ
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ونظر ًا ألن الكفاءات املتعلقة ابلرتخيص مفيدة لفهم اسرتاتيجيات تسويق امللكية الفكرية ،فاإن الربانمج يُقدم غالب ًا كجزء من
برامج أأخرى ،من قبيل اإدارة حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وتسويق امللكية الفكرية.
 .4ويكون أأغلب املشاركني يف ادلورات من مؤسسات أأاكدميية وطنية وإاقلميية ،وكثريا ما حيرض مشاركون من رشاكت،
مبا فهيا الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ولس امي عندما يغطي الربانمج جمالت التكنولوجيا احليوية والصيدةل والصحة.
 .5وسامهت ادلورات ا ألساس ية لربانمج الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف رفع مس توى املتدربني لفهم فوائد ترخيص
امللكية الفكرية وخماطره .وتعزز ادلورات املتقدمة قدرة املشاركني عىل املسامهة يف مفاوضات الرتخيص اليت جتري يف
مؤسساهتم واملساعدة يف صياغة العقود.
 .6وعُقدت ،خالل الس نوات امخلس املاضية ،مثاين دورات تدريبية بشأأن الرتخيص الناحج للتكنولوجيا :فنظمت مخس
دورات عىل املس توى ا إلقلميي ،وواحدة عىل املس توى دون ا إلقلميي ،ودوراتن عىل املس توى الوطين .وقد عُقدت يف
الربازيل وجورجيا وإاندونيس يا واملكس يك والفلبني والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم .واكنت مواضيع ثالثة من
ادلورات ذات الصةل بقطاعي التكنولوجيا احليوية والصيدةل :دورة تدريبية لفائدة مؤسسات البحث والتطوير يف قطاع
الصحة يف املكس يك ،ودورة تدريبية لفائدة أأعضاء برانمج الويبو ( Re: Searchاملؤسسات العامةل يف جمال ا ألمراض
املهمةل) يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ودورة تدريبية لفائدة القطاع الزراعي يف الربازيل.

أأاكدميية الويبو
 .7رمغ أأن حمفظة دورات الأاكدميية ل تتضمن دورة حمددة خمصصة حرص ًاي لرتخيص الرباءات ،فاإهنا تقدم عدد ًا من
دورات التعلمي عن بعد وادلورات التدريبية املبارشة بشأأن امللكية الصناعية ،واليت تغطي املوضوع عىل مس توايت عديدة.
 .8وتركز بعض دورات التطوير املهين ،اليت تعقد ابنتظام مع املنظامت الرشيكة ،عىل امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
والرتخيص .وتتناول بعض ادلورات ا ألخرى قضااي الرتخيص ذات الصةل ابإ دارة امللكية الفكرية وتسويقها واسرتاتيجياهتا.
 .9وتشرتك الويبو ومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( )CEIPIواملعهد الوطين الفرنيس للملكية الصناعية
( ،)INPIمنذ عدة س نوات يف تنظمي دورات تدريبية س نوية متقدمة بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والرتخيص ،يف
مدينة اسرتاس بورغ ،فرنسا .وهتدف ادلورات اإىل تعزيز همارات ومعارف مديري التكنولوجيا والعلامء من مؤسسات البحث
والتطوير واجلامعات يف البدلان النامية يف التعامل مع نقل التكنولوجيا.
 .10ومنذ  ،2016تُ ّنظم س نو ًاي يف الصني دورة تدريبية تدوم أأس بوع ًا واحد ًا بشأأن اإدارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها،
وتشرتك يف تنظميها الويبو ومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( .)CEIPIوهتدف هذه ادلورة التدريبية اإىل تعزيز
همارات املسؤولني املعنيني ابإدارة امللكية الفكرية يف مؤسسات البحث والتطوير والهيئات العامة ذات الصةل يف فهم اخلطوات
اخملتلفة اليت تؤدي اإىل تسويق أأصول امللكية الفكرية بصورة ف ّعاةل.
 .11وتُعقد ،يف جنوب أأفريقيا منذ  ،2016حلقة معل مشرتكة للويبو واملكتب الوطين لإدارة امللكية الفكرية لتعزيز همارات
ومعارف املسؤولني من املؤسسات العامة اليت تتناول س ياسات الابتاكر واسرتاتيجيات امللكية الفكرية .وتُعىن حلقة العمل
بقضااي الرتخيص يف س ياق اإدارة امللكية الفكرية والتعاون بني اجلامعات وقطاع الصناعة.
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 .12ورمغ انعدام دورات تدريبية تركز فقط عىل ترخيص الرباءات ،فاإن دورات التعمل عن بعد بشأأن اإدارة امللكية الفكرية
( )DL-450وادلورة ادلولية حول اإدارة أأصول امللكية الفكرية ،تتناول مسائل الرتخيص مع الرتكزي بشلك خاص عىل أأنواع
اتفاقات الرتخيص و أأحاكمه واسرتاتيجيات التفاوض بشأأنه.
 .13وتركز دورات التعمل عن بُعد  DL-450عىل اإدارة امللكية الفكرية ،فتتناول موضوع اإدارة امللكية الفكرية بشلك عام
وموضوع الرباءات وترخيص التكنولوجيا ابلتفصيل .وتبين هذه ادلورات أأسس املعارف الالزمة قبل ترخيص التكنولوجيا من
ابتداء من ُُ ،2019صمت دورة DL-450
خالل حتديد أأشاكل نقل التكنولوجيا والرشوط الهامة يف اتفاقة الرتخيص .و ً
خصيص ًا ملنطقة املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،)OAPIل ُتليب الاحتياجات احملددة للمنطقة.
 .14ودورة نيل شهادة دولية متقدمة يف اإدارة أأصول امللكية الفكرية اليت تتبع ادلورة التدريبية ابنوراما امللكية الفكرية
وادلورة التدريبية املتقدمة يف اإدارة امللكية الفكرية  ،DL-450تس تجيب لنقص ادلورات التدريبية عالية اجلودة خلدمة
الطلب العاملي املزتايد عىل ادلورات العملية بشأأن الإدارة الفعاةل ألصول امللكية الفكرية من أأجل جناح ا ألعامل .وهتدف
ادلورة اإىل تعزيز معارف وهمارات وكفاءة ا ألشخاص يف املؤسسات التعلميية/التدريبية ومؤسسات البحوث ،و أأحصاب
املشاريع ،واملديرين واملستشارين يف املشاريع الصغرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة وما اإىل ذكل .وتشمل ادلورة "1" :لعبة
تفاوض عىل الرتخيص؛ و" "2حاةل معلية ل إالدارة الاسرتاتيجية للملكية الفكرية.
 .15وتشمل مجيع برامج املدرسة الصيفية للويبو دورات حول نقل التكنولوجيا والرتخيص وكذكل متارين حمأاكة معلية
للتفاوض يف الرتخيص .ويركز عىل تكل املواضيع لك من املدرسة الصيفية املتقدمة بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
املشرتكة بني الويبو وجنوب اإفريقيا ،واملدرسة الصيفية املشرتكة بني الويبو والولايت املتحدة ا ألمريكية واملدرسة الصيفية
بشأأن امللكية الفكرية املشرتكة بني الويبو وجامعة جنيف .وابلإضافة اإىل ذكل ،فقد دمعت أأاكدميية الويبو ،يف الس نوات
ا ألخرية ،ادلورات التدريبية بشأأن تكل املواضيع واليت قدمهتا املؤسسات التعلميية ا ألخرى ،مثل أأاكدميية الرتخيص التابعة
جلامعة اكليفورنيا -ديفيس ،والربانمج الصيفي ملعامالت امللكية الفكرية املقدم من لكية احلقوق بوسرييوس .وعالوة عىل ذكل،
تش متل مجيع برامج الويبو املشرتكة للامجس تري عىل مسأأةل ترخيص الرباءات مكوضوع منتظم يف مناجهها ادلراس ية.
[هناية الوثيقة]

