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SCP/30/8 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019أٔ�ریل  17 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثونالث الدورة
 2019 یونیو 27ٕاىل  24جنیف، من 

 الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذلك كفاية الكشفأحكام قانون الرباءات التي تسهم يف النقل 

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

والعرش�ن املعقودة يف جنیف يف الفرتة  تاسعةاتفقت اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات (اللجنة)، يف دورهتا ال  .1
يف النقل  ٔأسهمتءات اليت جتمیع املعلومات عن ٔأحاكم قانون الربا أ�مانة تواصل، �ىل ٔأن 2018 د�سمرب 6ٕاىل  3 من

 ال س��وهبذا الشأٔن، تبادلت ا�ول أ�عضاء ما �هيا من معلومات و�ربات،  الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذ� كفایة الكشف.
، ، �ىل التوايل2018ویولیو  2017ٔأثناء ا�ورتني السابعة والعرش�ن والثامنة والعرش�ن للجنة املعقودتني يف شهري د�سمرب 

اليت تتضمن جتمیعًا لت� املعلومات ٕاىل  SCP/29/6املناقشات اليت أ�جریت �ىل صعید اللجنة، أ�حيلت الوثیقة وعقب 
 1ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة.

                                         
(الرباءات ونقل التكنولوجيا: ٔأمث� وجتارب)، والوثیقة  SCP/18/8ف� یتعلق �ٔ�مث� العملیة عن نقل التكنولوجيا املرتبطة �مللكية الفكریة، انظر ٔأیضا الوثیقة  1

SCP/20/10  (الرباءات ونقل التكنولوجيا: مزید من أ�مث� العملیة والت�ارب)، والوثیقةSCP/21/10  نقل التكنولوجيا: مزید من أ�مث� العملیة (الرباءات و
، موضوع نقل التكنولوجيا من �انب كفایة 2015والت�ارب). و�الوة �ىل ذ�، �قشت اللجنة �الل دورهتا الثالثة والعرش�ن، املعقودة يف جنیف يف نومفرب 

 الكشف.
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، موجزًا للمعلومات الواردة من �ىل ٔأساس لك ب� �ىل �دة، تٌقّدم هذه الوثیقة، SCP/29/6و�ىل غرار الوثیقة  .2
ن هذه الوثیقة أ�حاكم القانونیة اخلاصة متتضال و 2019.2ینا�ر  7املؤرخ يف  C. 8828للتعممي رمق  ا�ول أ�عضاء، اس�ت�ابة

ٔ�دوات والربامج واملبادرات العملیة، اليت �ستند ٕاىل اقانون نقل التكنولوجيا ٔأیضا، فضًال عن لقانون الرباءات حفسب، بل ل
 أ�حاكم القانونیة ٔأو تعزز اس�ت�دا�ا. ت�

: ءا�ول أ�عضا تبلیغاتأ�حاكم التالیة يف  وردتوف� یتعلق �ٔ�حاكم القانونیة لقانون الرباءات يف �د ذاهتا،  .3
حقوق الرباءات ونقلها، مبا يف ذ� ؛ وحمتو�ت طلبات الرباءات؛ و�رش طلبات الرباءات والرباءات؛ و�رخيص فالكش كفایة
آلیات اجلامعات والرشاكت املتفر�ة؛  قبلقوق امللكية الفكریة و�رخيصها من  حومتّ�  حتفزي عروض الرتخيص الطوعي أ

 وخفض الرسوم لل�امعات والكيا�ت الصغرية ٔأو املتناهیة الصغر؛ وتقدمي مشورة �الیة اجلودة من و�ء الرباءات.

 أ�رجنتني

ّعال للتكنولوجيا، و�شمل ذ� یت�ذ املعهد الوطين للملكية الصناعیة سلس� من املبادرات تتعلق مبارشة �لنقل الف .4
" توفر مبادرة "الرباءات املفتو�ة للرتخيص الطوعي" منصة ٔ�حصاب الرباءات لٕالعراب عن نيّهتم يف �رخيص 1یيل: " ما

�ى املعهد الوطين للملكية الصناعیة " وميكن للمرخصني حبقوق امللكية الفكریة �سجیل عقد الرتخيص 2�راءاهتم؛ "
" ومطلب الكشف يف قانون الرباءات يف أ�رجنتني هو �امل �م أٓخر لنقل 3يضات رضیبية؛ "و�س�تفادة من ختف 

" ویُعاد تصممي 5�س�تفيد اجلامعات والرشاكت الصغرية ومتناهیة الصغر من ختفيضات يف الرسوم؛ "و " 4التكنولوجيا؛ "
 مبولكي الرباءات بغیة حتسني جودهتا.اخلاصة ا�ورات التدریبية 

 ٔأسرتالیا

�دول أ�عامل  ومبوجبيف �دول أ�عامل الوطين لالبتاكر والعلوم. �بري رتكزي بالتعاون بني اجلامعات والصنا�ة حيظى  .5
العلوم  �شأٔنللنظام بأٔمك� قانونیة مس�تق� لتقدمي املشورة  �بتاكر والعلوم يف ٔأسرتالیا، ويه هیئة هیئةأ��ِشئت ، هذا

هتدف جلعل ٔأسرتالیا يف : �زدهار من �الل �بتاكر" رؤیة 2030"ٔأسرتالیا  2030�ام  تضع خطةو والبحث و�بتاكر. 
"�ر�مج �رسیع التسویق"  �ىل غرارتنفيذ �رامج �الًیا  ٕاذ جيري. 2030�بتاكر حبلول �ام  مصاف أ�مم يف جمال

 دمع احلاضنة" من �الل هذا اخلطة. و"مبادرة

. ليت �سامه بفعالیة يف نقل التكنولوجيا �ر�مج مراكز البحوث التعاونیة�رامج احلكومة أ�سرتالیة أ�خرى ا ومن بني .6
الصنا�ة والباحثني  قطاع بني ، واليت جتمعالصنا�ةمبادرات التعاون اليتُ رشف �لهيا قطاع  و�سامه هذا الرب�مج يف دمع

�ىل �ّد  قصرية أ��ل وٕاجناز مرشو�اتطوی� أ��ل  تقدمي منح الرب�مج یتيحٕاذ وا�متع �ىل الصعید�ن الوطين وا�ويل. 
 �ر�مج احلوافز الرضیبية يف جمال البحث والتطو�ر، وهو ٔأكرب �ر�مج حلكومة أ�سرتالیةا ٔأطلقت، و�الوة �ىل ذ� سواء.

لرشاكت مبختلف أ�جحام ويف وهو متاح ل  ،كه السوقرّ حتُ �ر�مج  وهوالبحث والتطو�ر.  جمال �ست�ر يفز�دة لتشجیع 
 .اليت �س�تويف املتطلبات احملّددةلنفقات البحث والتطو�ر یضمن ٕاعفاءات رضیبية ، و الصناعیةقطا�ات المجیع 

                                         
 نوان التايل:تتاح النس�ة ا�اكم� من التبلیغات اليت ٔأرسلهتا ا�ول أ�عضاء �ىل الع  2

https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html. 
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ٔأربع �امعات رئيس�یة من  "ش�بكة اجلامعات أ�سرتالیة" تتكون ،الصنا�ةقطاع ف� یتعلق �لتعاون بني اجلامعات و و  .7
 الصنا�ة. من قطاع رشاكءال  واس�تقطابلتعاون بغیة ا الفكریة يف جمال امللكية يف ٔأسرتالیا اعمتدت س�یاسة �سویق مشرتكة

مبسا�دة وزارة الصنا�ة والعلوم والتكنولوجيا، مت تطو�ر "مجمو�ة ٔأدوات امللكية و ، يف مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریةو .8
قامئة  "1"أ�دوات ما یيل: تتضمن مجمو�ة و الفكریة" لتبس�یط ٕادارة امللكية الفكریة �لتعاون بني الباحثني وقطاع أ�عامل. 

الرشوط؛ مناذج جلدول العقد واتفاق الرسیة و و  "2"؛ النظر فهياالقضا� الرئيس�یة اليت جيب  �شملتعاون يف جمال ال تدقيق 
، ةومنصة �س�تعانة مبصادر امللكية الفكری�ىل ٕادارة ملكيهتا الفكریة. التوجيه واملعلومات ملسا�دة أ�طراف املتعاونة و  "3"
�ربط الرشاكت مع طّورها مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریة، ويه منصة  مبادرة ٔأخرى ، يه2015يف نومفرب  ليت أ�طلقتا

هذه املنصة  ئتوأ��ِش متا�ة للرتخيص. محمیة مبوجب �راءة و اليت �هيا �كنولوجيا  يف ٔأسرتالیامنظامت البحث يف القطاع العام 
يف �ش�ئة بني رشكة ٔأسرتالیة صغرية  القامئ التعاونو وهیئات البحث يف القطاع العام. التعاون احملمتل بني الرشاكت  يسريلت 

الناحجة للتعاون هو مثال من أ�مث�  ،�امعة نیو ساوث ویلزو  ،Forcite Helmet Systemsتدعى  ،جمال التكنولوجيا
 .�س�تعانة مبصادر امللكية الفكریة �س�ت�دام منصة

و�ُس�ت�دم ٔأو حتالف اسرتاتیجي.  ٕاقامة رشاكةٔأو  متفر�ةرباءات عند ٕا�شاء رشكة ال �راخيص �ُس�ت�دم�البًا ما و  .9
ال حيدد قانون وواتفاقات التصنیع والتورید.  البحث املُمّولواتفاقات  و�حتادرباءات ٔأیًضا يف �رتيبات التعاون ال�راخيص 

ولكن . صاحلا وقابال لٕالنفاذ �كون �رخيص الرباءة يك(الكومنولث) ٔأي ٕاجراءات شلكیة جيب الوفاء هبا  1990الرباءات لعام 
 �ادة يف وثیقة مكتوبة ُحتّررها ٔأطراف االتفاق. ُحتّدد رشوط �رخيص الرباءةاملامرسة الت�اریة،  من قبیل

 الربازیل

)، 1958نومفرب  28( 3470مبوجب القانون رمق  ٕاجراءات النقل ا�ويل للتكنولوجيا يف الربازیل ُم�ّددة .10
إال�وات.  املتأٔتیة من �لا�رضیبة  �شأٔن) 1964نومفرب  30( 4506)، والقانون رمق 1958د�سمرب  30( 436 واملرسوم

 املرصف، مبا يف ذ� دور �واتحتویل رٔأس املال أ�جنيب واالٕ  اتطلب) 1962( 4131، ینظم القانون رمق و�الوة �ىل ذ�
واملسا�دة رباءات واس�ت�دام العالمات الت�اریة الاس�تغالل ٕال�وات املتأٔتیة من املركزي والتخفيضات الرضیبية املتعلقة �

"التصنیع من �الل  ظاهرة امخلس�ینيات ٕاىل ٔأواخر ال�نینيات وشهدت س�نواتوالعلمیة وإالداریة ٔأو ما شاهبها.  التقنیة
تطو�ر س�یاسة الحقة  ولكن مت. ة يف الربازیل وتطو�رهامالصناعی واحلظريةلتكنولوجيا ا استيعاب هبدفاستبدال الواردات"، 

املؤهالت  ، وتعز�زيف الربازیلٕاىل الرشاكت الفرعیة اليت �زاول معلها التكنولوجيا  تدفقيف س�یاق احلا�ة ٕاىل ز�دة 
�زاول �شاطها �لفعل يف الربازیل نيات ٔأو اكنت التكنولوجية للرشاكت اليت اختذت مقرًا لها يف الربازیل �الل س�نوات التسعی 

 قبل ذ�.

نفسها، ا�مو�ة �قتصادیة  الشقيقة، ومضن بني الرشاكتات رباءالس�تغالل التكنولوجيا ٔأو الاحلصول �ىل �رخيص و  .11
كة الفرعیة الرش  معلیة تطو�ر التكنولوجيا من قبلیقلل من در�ة �دم التناسق التكنولو� ونفقات البحث والتطو�ر وخطر 

مبوجب حق �كنولوجيا ٔأو �رخيص  �كتساببني رشاكت �ري مرتبطة  حتویل إال�واتقيود �ىل  ةٔأیوليست هناك  الربازیلیة.
إال�وات وال خيضع حتویل ). 1958( 436للتخفيض ا�ي ینص �لیه املرسوم  فقطس�تخضع ، ولكن املعام� امللكية الصناعیة
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س�ت�دام �المة جتاریة ختضع ال�رازیلیة ورشكهتا أ�م أ�جنبیة للحصول �ىل �رخيص �راءة ا�رتاع و�رخيص  فرعیةبني رشكة 
 4يف املعهد الوطين للملكية الصناعیة. وحفظها�سجیل العقود  جيبلهذا الغرض، و  3ٔ�سعار التحویل.

یولیو  1اعتباًرا من ، طين للملكية الصناعیة)، الصادرة عن املعهد الو 2017ٔأ�ریل  11( 70ووفقا للتعلمية املعیاریة رمق  .12
ال یلزتم بتحویالت فهو ال حيلل املعهد العقود اليت مت �سجیلها يف املعهد الوطين للملكية الصناعیة، و�لتايل، ، 2017

وق امللكية نطاق موضوع العقد املتعلق بنقل التكنولوجيا، و�رخيص حق املعهددد وحيو�ريها من املعایري الرضیبية.  إال�وات
رباءة يف الربازیل؛ المنح و  رباءةالجيب تقدمي طلب  "1" 6رباءات ملا یيل:الخيضع �سجیل طلبات و  5�متیاز.حق الصناعیة و 

، جيب تقدمي ترصحي من الرباءةٕاذا مل �كن املرخص هو صاحب و جيب ٔأن �كون مرخص الرباءة هو صاحب الرباءة. و  "2"
رباءات لٕاذا اكنت طبیعة اتفاق الرتخيص حرصیة، ال جيوز للمرخص تقدمي عقد أٓخر و  "3"لرتخيص؛ انح صاحب الرباءة مل 

. ومبجرد منح رباءاتالطلبات  �ى تقدميوال ميكن دفع ماكفأٔة  "4"ٕاىل املعهد الوطين للملكية الصناعیة؛ نفسها ��رتاع 
�رخي بدایة  ٔأ�ر رجعي انطالقا منویصبح للماكفأٔة " تصدیقل التعدیل "شهادة  عریضة املُلمتسیقدم الرباءات، 

واملدة القصوى لرس�ن مفعول �رخيص اس�تغالل الرباءة يه نفسها مدة صالحية الرباءة يف  "5"" أ�وىل؛ لتصدیقا "شهادة
رخصة یومًا من �رخي إالشعار � 30�شأٔن طلب �سجیل اتفاق �رخيص الرباءة يف غضون  ویمت ٕاصدار قرار" 6" الربازیل؛

مدة صالحية الرباءة يف الربازیل ؛ و (سادسا) الوقت الالزم ٕالصدار قرار �شأٔن طلب �سجیل  ءة ��رتاع يهاس�تغالل �را
 جم� امللكية الفكریة الربازیلیة یوما من إالخطار يف 30اتفاقية �رخيص �راءة ��رتاع و�ل�سات ٕاىل العملیة هو 

"Revista Propriedade Industrial".7 

 �ولومبیا

ٕاىل  486يف قرار جام�ة دول أ�ند�ز رمق  �ُشار 8،رشاكت الفرعیة�شأٔن ال  1838/2017ضافة ٕاىل القانون رمق �الٕ  .13
 :أ�حاكم التالیة

جيب و . �ملرياثبني ٔأش�اص ٔأحياء ٔأو  بعد من �الل معام�مل یُبت فهيا نو�ة ٔأو مم . جيوز نقل �راءة 56"املادة 
لٕالنفاذ حبق  یصبح النقل �ري قابل ،التسجیلوٕاذا مل یمت �ى املكتب الوطين ا�تص.  ممنو�ة�سجیل ٔأي نقل لرباءة 

 .نقلجيوز ٔ�ي طرف �مت طلب �سجیل ال و ٔ�غراض التسجیل، جيب ٕاثبات النقل كتابًة. و. الغري

لث ٔأو ٔأكرث. ��رتاع املعين لطرف � بتشغیلٔأن �رخص مل یُبت فهيا بعد جيوز ملا� �راءة ممنو�ة ٔأو . 57املادة 
یصبح النقل  ،التسجیلوٕاذا مل یمت جيب �سجیل ٔأي �رخيص لتشغیل �راءة ممنو�ة �ى املكتب الوطين ا�تص. و 

 "ٔ�غراض التسجیل، جيب ٕاثبات النقل كتابًة.و. لٕالنفاذ حبق الغري �ري قابل
                                         

)، 2018( 9580من املرسوم رمق  10، الفقرة 242)، واملادة 1996( 9430من القانون رمق  9، الفقرة 18)، واملادة 1964( 4506من القانون رمق  22املادة  3
 ).2012( 1312ة لٔ�مانة �حتادیة لٕال�رادات العامة من التعلمية املعیاری 55واملادة 

 ).1991( 8383من القانون رمق  50املادة  4
 ).2017( 199) وقرار املعهد الوطين للملكية الصناعیة رمق 2017( 70رمق املعیاریة التعلمية  5
 ).INPI/PR 199 )2017قرار املعهد الوطين للملكية الصناعیة  6
7 /http://revistas.inpi.gov.br/rpi 
 .9، الفقرة SCP/29/6انظر الوثیقة  8
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من �الل ٔأصول امللكية الفكریة: يف املامرسة العملیة، �ُس�ت�دم �سرتاتیجیات التالیة معوًما لنقل التكنولوجيا  .14
املرشو�ات املشرتكة ٔأو اتفاقيات و  "3"�رخيص ٔأصول امللكية الفكریة؛ و  "2"بیع احلقوق يف ٔأصول امللكية الفكریة؛  "1"

البحث والتطو�ر، مصمم لتولید تقنیات ٔأو منت�ات ٔأو معلیات يف جمال التعاون (الت�الفات �سرتاتیجیة) يف ٕاطار مرشوع 
تقدمي املشورة الفنیة " و 5"الناش�ئة)؛ و  الرشاكت الفرعیة�شكيل رشاكت �دیدة قامئة �ىل التكنولوجيا (و  "4"�دیدة؛ 

والهندسة وا�راسات وا�مع  ةتخصصة �ارج نطاق حقوق امللكية ٔأو الرسیة الصناعیة، مبا يف ذ� �ستشار م �دمات  و/ٔأو
ٕا�شاء و  "7"والتكنولوجية والعلمیة؛  التقنیةملوضو�ات ني املُلّمني �يف ذ� املهنیتنقل املوظفني، مبا " و 6"التكنولو�؛ 

؛ ٔأو حيازهتادمج الرشاكت القامئة �ىل التكنولوجيا واملعرفة " و 8"؛ ةرشاكت لالس�تغالل الت�اري لتكنولوجيا حمدد
 �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت. نتاجية يف جمالورشاء السلع االٕ  بیعو  "9"

 �وس�تار�اك

التابع للمعهد التكنولو� يف �وس�تار�اك: ميكن ٕادارة نقل التكنولوجيا من �الل املفاوضات حول  �رتباط ملركز وفقًا .15
رباءات ٔأدوات مناس�بة �ًدا لعملیات �بتاكر، ولكهنا ليست الطریقة التعترب و ا�رتاع محمي برباءة ٔأو بأٔي وس�ی� ٔأخرى. 

نظام الرباءات �ائقًا ٔأو عقبة فهيا  شّلك معلیة، �ىل أ�قل يف �وس�تار�اك،  جتربةاك مل �كن هنوالوحيدة ٕالدارة نقل التكنولوجيا. 
 املتعلقة للمفاوضات إالماكنیاتالعدید من  یتيح�ىل العكس من ذ�، نعتقد ٔأنه بل ٔأمام ٕادارة أ�صول �ري امللموسة. 

يف احلقيقة ٔأداة وا�دة فقط  فهييیات النقل هذه. عقبة ٔأمام معل يه أ�خرى  اتثل الترشیعمت يف �وس�تار�اك. وال  التكنولوجي�
 من �دة عوامل تد�ل يف نقل التكنولوجيا.

امللكية الفكریة ٔأداة �مة لنقل (�امعة �وس�تار�اك) ٔأن  PROINNOVAمنظمة  �رى، نفسهو�ىل املنوال  .16
�سجیل �راءات ��رتاع محلایة ٔأن الغرض من قانون الرباءات هو تنظمي معلیة ٕاذ ٔأشارت ٕاىل التكنولوجيا من �امعة �امة. 

لقد و هو "�سهیل معلیات تطبیق نتاجئ البحوث يف ا�متع".  9نقل التكنولوجيا قانون ��رتا�ات، يف �ني ٔأن الغرض من
 وأٔ أ�سايس ، سواء املراكز الرئيس�یة للبحث العلمي العامةذ�رت ٔأیًضا ما یيل: "يف الب�ان النامية مثلنا، تعد اجلامعات 

یقوم فهيا الباحثون  فضاءات فهييتكيیفها مع �حتیا�ات احمللیة. ل  وس�ی�و مصدر للتكنولوجيات  ، كام ٔأهناالتطبیقي
حقوق امللكية الفكریة، مبا يف ذ� �راءات ��رتاع.  مبوجبميكن حام�هتا  قدلك یوم  معارفواملدرسون والطالب بتولید 

 حتسني، ومن ّمث هتم إالضافية يف ٕا�شاء ٔأعامل ٔأو ا�رتا�ات، وتقدميها ٕاىل ا�متعٕاىل ا�رتاف ا�ٓخر�ن مبساهام وأ�ش�اص حبا�ة
ٔأن ويف اخلتام، �رى هذه املنظمة  .معلیة التحفزي هذهیعد ��رتاف حبقوق امللكية الفكریة جزًءا �ًما من و إال�سانیة.  رفاه

مع مرا�اة ٔأن حامیة امللكية الفكریة ليست �ایة يف "اجلامعات العامة جيب ٔأن تتأٔكد من اس�ت�دام املوارد �شلك مناسب، 
 .�د ذاهتا بل وس�ی� ٔأو ٔأداة لتحقيق الغرض العام للمؤسسة"

 ٕا�وادور

ٔأداة معیاریة تعمل �ىل حتویل فهم امللكية الفكریة و�رقية املكتب  وه العضوي لالقتصاد �ج�عي للمعرفةالقانون  .17
هو:  من هذا القانون هدفوال �سامه يف ٕادارة امللكية الفكریة.  �یانجرد جسل ٕاىل مكالوطين للملكية الفكریة من �یان یعمل 

تغیري منشأٓت إالنتاج يف الب� من �الل �كو�ن ش�باكت و تولید العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر؛ و �شجیع نقل التكنولوجيا؛ 

                                         
 �شأٔن تعز�ز التطو�ر العلمي والتكنولو�. 7169القانون رمق  9
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ل والتضامن وكذ� من �الل ا�آلیات اليت �بتاكر والبحث والش�باكت ا�ٔاكدميیة؛ وتعز�ز هذه الش�باكت من �الل التاكم
، 84ٕاىل  74و 23و 8املواد وتتناول  10تعزز تولید البحوث والتطو�ر التكنولو� و�بتاكر بدر�ة �الیة من املكون الوطين.

 نقل املعرفة والتكنولوجيا. مسأٔ� من بني مواد ٔأخرى،

) ٔأ�شطة SENESCYTم والتكنولوجيا و�بتاكر (، �شمل وظائف ٔأمانة التعلمي العايل والعلو راهنويف الوقت ال .18
تعممي وفقًا لوالیته، يف أ��شطة ذات الص� من �الل  ،نقل التكنولوجيا. ومع ذ�، �شارك املكتب الوطين للملكية الفكریةل 

 والتكنولوجيا.ٔأ�داث لتعز�ز إالدارة السلمية للملكية الفكریة واس�ت�دام املعلومات التكنولوجية ٔ�داة لنقل املعرفة 

 اكزاخس�تان

ٔأ�شطة  مظنتُ ٕاذ تبني جتربة اكزاخس�تان ٔأن املسامهة الرئيس�یة يف �نتشار الفعال للتكنولوجيا يه دمع التسویق.  .19
حيدد القانون و التسویق مبوجب قانون مجهوریة اكزاخس�تان "�شأٔن �سویق نتاجئ أ��شطة العلمیة و/ٔأو العلمیة والتقنیة". 

، وتولید ا��ل، واحلوافز ومصاحلهميف هذا ا�ال، مثل الشفافية، وضامن حقوق ٔأحصاب املصل�ة  مبادئ س�یاسة ا�و�
التعلمي  مؤسسات �قتصادیة لتسویق أ��شطة العلمیة و/ٔأو العلمیة والتقنیة يف قطا�ات �قتصاد ذات أ�ولویة، ودمج

 �ر البنية التحتیة بصالحية مراقبة تنفيذ س�یاسة ا�و��متتع وزارة الصنا�ة وتطو و �بتاكر. تطو�ر العلوم وإالنتاج و و 
الت�اریة  أ�عامل نطاق موضو�ات التسویق واسع للغایة، مبا يف ذ�، �ىل سبيل املثال ال احلرص، �یا�تو . وإالرشاف �لهيا

 مات ومجمعات التكنولوجيا.واملؤسسات التعلميیة العلیا أ�جنبیة املعمتدة واملنظامت العلمیة والرشاكت الناش�ئة ورشاكت اخلد

یمت تطو�رها من قبل الواكالت اليت  �مكن مسامهة ا�و� يف �رش التكنولوجيا يف تنفيذ "�رامج مسا�دة التسویق"و  .20
عقًدا لتقدمي منح  355، مت ٕا�رام 2018ٕاىل  2011يف الفرتة من واحلكومية ومؤسسات التعلمي العايل واملنظامت العلمیة. 

وظیفة وبلغ ٕاجاميل جحم  375، مت ٕا�شاء فقط 2018النصف أ�ول من �ام و�الل ملیون دوالر.  50مبتكرة �زید قميهتا �ىل 
 ملیون دوالر ٔأمر�يك. 85إالنتاج 

 قري�زيس�تان

، ٕاىل ز�دة مس�توى 1999نومفرب  26ط �بتاكر" املؤرخ �شأٔن "�شا 128رمق  دف قانون مجهوریة قري�زيس�تانهي .21
نقل ، و الرفاه �قتصادي والبييئ و�ج�عي للساكن ؤأمن ا�و� من �الل تعز�ز إالدارة الفعا� ٔ��شطة �بتاكر و�ست�ر

ٕانتاج �لول �كنولوجية يف الغرض من �بتاكر هو و ٕانتاج السلع واخلدمات يف الب�.  �كنولوجيات �سبإالجنازات العلمیة و 
دمات) ذات �من ٔأ�ل احلصول �ىل منت�ات ٔأو سلع �دیدة ( هؤأسالیبعدات تنظمي إالنتاج مو�كنولوجيا و  معارفشلك 
 .كربجودة أٔ 

 مالزي�

عنوان  إال�الن عنمضمون الوصف ( مطلب�ىل  1983من قانون �راءات ��رتاع لعام  12 التعلميةنص ت  .22
واكمل كفایة، واحض  �ىل حنو؛ والكشف عن ��رتاع بعبارات ميكن فهمها التقنیة الصناعیة السابقةحتدید �ا� ��رتاع؛ و 

تأٔثريات مفيدة لال�رتاع  ةٔأی إال�الن عن، و تقيمي ��رتاع وٕاجنازه �ختصاص الجمشخص �یه �ارة �ادیة يف فميكن ل 

                                         
10 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf. 
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مقدم  ٔأسلوب اتّبعهوصف ٔأفضل و يف الرمس؛  املوجودة شاكل�ٔ ل موجزصف وتقدمي و ؛ ا� التقنیة الصناعیة السابقةحب مقارنة
 ��رتاع صناعًیا).قابلیة تطبیق  السبيل ا�ي یتيحالطلب لتنفيذ ��رتاع؛ وبیان 

شهرًا من �رخي أ�ولویة (ٔأو �رخي  18رباءة بعد الطلب يف العام  البحثمن قانون الرباءات  34 القسم ویتيح .23
ٕایداع �رخي و ؛رمق الطلب؛ و وعنوانه امس و�ی�و  ،لومات التالیة: امس مقدم الطلب وعنوانه ووصفهإالیداع) ف� یتعلق �ملع

تفاصیل الطلب مبا يف ذ� الوصف، واملطالبة (املطالبات)، والرمس (الرسوم) و �ٔ�ولویة؛  الطلب و�رخي أ�ولویة ٕان طالب
 ىل عقد �رخيص.ؤأي ٕاشارة إ  الطلبٕان و�دت، وامللخص؛ ؤأي تغیري يف ملكية 

 رباءات عقود الرتخيص وحقوق املرخص واملرخص �.ال�ٕالضافة ٕاىل ذ�، حيدد اجلزء التاسع من قانون و .24

 الربتغال

تقدم الربتغال س�بعة مناذج من اتفاقات البحث والتطو�ر يف جمال نقل التكنولوجيا لتيسري ٕاقامة رشأاكت بني اجلامعات  .25
س�تغالل ال حرصي اتفاق �رخيصو ؛ الطرفنياتفاق الرسیة الثنائیة و ؛ ٔأ�ادي الطرف: اتفاق الرسیة ويه اكلتايلوالرشاكت. 

عقد التطو�ر و تنظمي ملكية نتاجئ البحث والتطو�ر؛ و رباءات؛ الس�تغالل ال �ري حرصي اتفاق �رخيصو ؛ اترباءال
 نتاجئ البحوث. تبادل التكنولو�؛ واتفاق

�س�یطة ومرشو�ة، حتتوي �ىل مبادئ  �سخملعهد الوطين للملكية الصناعیة يف �ىل موقع اوهذه االتفاقات متا�ة  .26
. ويه �ستند ٕاىل ثالثة مبادئ: يف جمال البحثورشوط تفاوضیة ميكن تطبیقها �ىل ٔأنواع خمتلفة من مشاریع التعاون 

كيف االتفاقات مع الظروف جيب ٔأن تت و قوا�د �س�تغالل.  دیدحتو  "3"ملكية نتاجئ البحوث؛ و  "2"تبادل املعلومات؛  "1"
 .املهنیني مشاورة �س�تثينال أٔ عاون، و معلیة ت�لك  العملیة

 مجهوریة مو�وفا

العلامء والسلطات  ا بنيالتكنولوجي وتطو�رواك� �بتاكر ونقل التكنولوجيا اليت ٔأ�شأٔها ا�لس أ��ىل للعلوم جتمع  .27
 :الواك� ما یيل�شمل واجبات و  11العامة ور�ال أ�عامل لتعز�ز نقل التكنولوجيا.

مقرت�ات لتحسني إالطار القانوين لالبتاكر ونقل  وتقدمي "2"تنفيذ س�یاسة ا�و� يف جمال �بتاكر ونقل التكنولوجيا؛  "1"
املشاركة يف الرشاكة بني و  "4"حتدید �جتاهات �سرتاتیجیة ٔ��شطة �بتاكر ونقل التكنولوجيا؛ و  "3" التكنولوجيا؛

حتدید جحم ا�صصات املالیة �مع و  "5"ظامت يف جمال العلوم و�بتاكر ومؤسسات التعلمي العايل ومؤسسات إالنتاج؛ املن
 احلكويم واحملاس�بة العامة تسجیلال  تنظميو  "6"�رامج ومشاریع �بتاكر ونقل التكنولوجيا، لیوافق �لهيا ا�لس أ��ىل؛ 

تقدمي و  "8"تنس�یق معلیة ٕا�شاء البنية التحتیة لالبتاكر ونقل التكنولوجيا؛ و  "7"وجيا؛ ربامج ومشاریع �بتاكر ونقل التكنولل
واجبات ٔأخرى حيددها ب و�ضطالع "10"؛ املعينإالجنازات يف ا�ال  وعرض "9"؛ املعيناملسا�دة املتخصصة يف ا�ال 

 القانون.

                                         
11 http://www.aitt.asm.md/node/29. 
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�بتاكر، اليت  اتالتكنولوجية و�اضنو ا�معات العلمیة �الشرتاك مع ٔأاكدميیة العلوم يف مو�وفا،  الواك�، ٔأ�شأٔتو  .28
�كنولوجية و �لمیة مجمعات  ةثالث، مثّة �الیاو �زود الرشاكت املو�وفية بعدد من اخلدمات �سرتاتیجیة واللوجستية لتطو�رها. 

 .ةو�اضنة ابتاكر وا�د

 رومانیا

ینفذ مكتب و يف رومانیا، ميثل نقل التكنولوجيا ٔأولویة مجلیع اجلهات الفا�� يف جمال التعلمي والبحث و�بتاكر.  .29
. 2020-2014إالسرتاتیجیة الوطنیة للبحث والتطو�ر و�بتاكر  ،التابع لوزارة البحث و�بتاكر ،�بتاكر ونقل التكنولوجيا

�شلك رئييس من �الل ٕاجراءات التوعیة  معلیة �رسیع نقل التكنولوجيا مات الت�اریةمكتب ا�و� لال�رتا�ات والعالیدمع و 
 .اليت یُصدرهامللكية الصناعیة جم� اوالندوات يف اجلامعات ومعاهد البحوث و�رش مقاالت يف 

 ٕاس�بانیا

والتطو�ر و�بتاكر، مع املعرفة ونتاجئ البحث  من�ادة ما �كون نقل التكنولوجيا مو�ًا حنو احلصول �ىل �ائد جتاري  .30
یكون من س� مبجرد �دوث النقل،  ٕاذاخلاصة لنقل املعرفة،  ٕاىل املزيات�عتبار  یويلجيب أٔن و ٕاقامة �القات تعاقدیة. 

وهذا یعين ٔأن مرسل املعلومات ٔأو املعرفة جيب ٔأن یت�ذ لك �حتیاطات لتجنب  الصعب للغایة العودة ٕاىل احلا� أ�ولیة.
يف املس�تقبل. و�لتايل، جيب صیا�ة العقود اليت حتمك نقل التكنولوجيا بعنایة، مع مرا�اة مجیع التداعیات  املواقف املعقدة

جلامعات وهیئات البحث العامة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ا ٕاىل �ا�ةالقانونیة واملالیة املمكنة. وبناًء �ىل ذ�، ونظرًا 
ترصفها، فقد مت ٕا�شاء وتنس�یق مجمو�ة معل متعددة �ختصاصات ملكفة حتت �كون  عقود منوذجية من هذا النوعٕاىل 

تتأٔلف مجمو�ة العمل هذه و بصیا�ة العقود ا�منوذجية ا�تلفة وتنس�یقها من قبل املكتب إالس�باين للرباءات والعالمات الت�اریة. 
، ووزارة �قتصاد س�بانیا والربتغاليف إ  مجعیة مد�ري الرتاخيص ا�ولیةمن ممثلني من ا�لس أ��ىل للبحث العلمي، و 

حىت ا�ٓن، مت ٕا�داد العقود ا�منوذجية و والویبو.  املكتب إالس�باين للرباءات والعالمات الت�اریةوالصنا�ة والقدرة التنافس�یة، و 
�ىل �اریة. املكتب إالس�باين للرباءات والعالمات التالتالیة، ٕاىل �انب ٔأد� املس�ت�دمني اخلاصة هبا، ويه متا�ة �ىل موقع 

الرتخيص (�یان/مؤسسة �امة)؛ و  "3"نقل املواد؛ و  "2"الرسیة؛  "1"�للغتني إالس�بانیة وإالجنلزيیة:  إالنرتنت
 12البحث والتطو�ر.و  "5"الرتخيص (رشكة/املؤسسة)؛ و  "4"

 ملكة املت�دةامل

 التالیة: إاللكرتونیةصف�ات ال �ىل �طالع، �ر� SCP/29/6�ٕالضافة ٕاىل املعلومات الواردة يف الوثیقة  .31

 معلومات �امة �شأٔن الرتخيص و�راخيص احلقوق −
)www.gov.uk/guidance/licensing-intellectual-property#patents-and-licences-of-right( 

 اتأ�عامل واجلامع يف قطاع دواتا�ٔ  −

 مجمو�ة ٔأدوات المربت: "1"

                                         
12 https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html. 
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)www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-
lambert-toolkit#overview( 

 :امللكية الفكریة يف جمال البحث "2"
)https://crackingideas.com/third_party/IP+for+Research( 

 دلیل ٕادارة أ�صول الفكریة لل�امعات −
)www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities( 

 قطاع أ�عاملٔأدوات  −
)www.gov.uk/government/collections/ip-for-business-events-guidance-tools-and-case-

studies( 

 ]هنایة الوثیقة[
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