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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019سبمترب  24 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثونو احلادية الدورة
 2019 د�سمرب 5ٕاىل  2جنیف، من 

ات املتصلة بالتفاوض على بشأن أنشطة تكوين الكفاء عن جلسة تبادل التجارب واخلرباتتقرير 

 الرتخيص اتفاقات

 أ�مانة من ٕا�داد

، اليت ُعقدت يف جنیف يف الفرتة ثالثنينة الرباءات) يف دورهتا ال معال بقرار اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات (جل  .1
عن �لسة تبادل الت�ارب واخلربات �شأٔن ٔأ�شطة �كو�ن  قر�رت�ىل حيتوي مرفق هذه الوثیقة  ،2019 یون یو  24ٕاىل  24من 

، 2019یونیو  24يف  �الل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءاتاليت ُعقدت ، الكفاءات املتص� �لتفاوض �ىل اتفاقات الرتخيص
من �دول أ�عامل: الرباءات والص�ة. ومجیع العروض متا�ة �ىل الصف�ة:  8يف ٕاطار البند 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=50419 . 

 ]یيل ذ� املرفق[
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 الرتخيص ات املتص� �لتفاوض �ىل اتفاقات�شأٔن ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءعن �لسة تبادل الت�ارب واخلربات تقر�ر 
 )2019یونیو  24(ا�ورة الثالثون للجنة الرباءات، 

  مجعیة مد�ري التكنولوجيا يف اجلامعات يف الرتخيص املتص� �لتفاوض �ىل اتفاقات ات�كو�ن الكفاء ٔأ�شطة
 لتكنولوجيا يف اجلامعاتعیة مد�ري االس�ید مارك س�یدام، الرئيس املنتخب مجل 

يف العاملني  تعلمي) يه عبارة عن مؤسسة دولیة �ري رحبیة هتدف ٕاىل AUTM( عیة مد�ري التكنولوجيا يف اجلامعاتمج 
و�شجیعهم وٕالها�م، جلعل العامل ماكً� ٔأفضل، وذ� من �الل �سویق أ�حباث ا�ٔاكدميیة.  جمال نقل التكنولوجيا وتدر�هبم

عضو من اجلامعات ومؤسسات  800عضو یُمثلون قطاع أ�عامل واملنظامت احلكومية، ؤأكرث من  3,000وتضّم امجلعیة زهاء 
ٕا�شاء امجلعیة يف  وعندالبحث واملستشفيات. وتضطلع امجلعیة مبهمة دمع معلیة نقل التكنولوجيا وتطو�رها يف مجیع ٔأحناء العامل. 

یعرفون سبيًال لالنتفاع مبلكيهتم الفكریة، �امعات الوال�ت املت�دة أ�مر�كية يف  مل �كن معظم أ�ش�اص، 1976�ام 
�رخيص. فكریة مّولته احلكومة الفدرالیة �ىل مرشو�ًا يف جمال امللكية ال 28,000 ٔأصل فقط من% 5حوايل  أٓنذاك وحصل

 ت املت�دة أ�مر�كية.من ٔأعضاهئا �ارج الوال� يف املئة 20ب�ًا، ویو�د  65وتُمثل امجلعیة �الیًا 

" حتلیل أ�سواق، وٕا�داد خطط 1ومبا ٔأّن نقل التكنولوجيا یت�اوز جمرد منح الرتاخيص، �شمل ٔأ�شطة امجلعیة ما یيل: "
السعي و " 3" وتقدمي املسا�دة يف طلبات الرباءات؛ "2ة �لرباءات/الرتاخيص؛ "وفهم القضا� املتعلقأ�عامل الت�اریة، 

 احلاضناتو  املّرس�اتحتفزي الرشاكت الناش�ئة من �الل و " 4من املستمثر�ن املال�كة؛ "املال ا�اطر/للحصول �ىل رٔأس 
" وٕاقامة ص� بني الباحثني والرشاكت اليت تبحث عن �رخيص �كنولوجيات 5و�رامج ٕاثبات ّحصة املفهوم يف اجلامعات؛ "

 ." ومسا�دة اجلامعات �ىل تطو�ر قدراهتا التكنولوجية6�دیدة؛ "

" توفري ا�متویل الوافر واملس�تدام للبحوث 1مع نقل التكنولوجيا ف� یيل: "�الس�یاسات  ا�ي یضطلع به واضعو ورا�و�مكن 
" وتوفري امحلایة حلقوق الرباءات اخلاصة �جلامعات والباحثني واحلكومات؛ 2أ�ساس�یة لضامن التوصل ٕاىل ٔأفاكر مبتكرة؛ "

" ودمع القوانني اليت تعّزز نقل 4شأٔهنا ٔأن �س�تقطب دمع ٔأحصاب رٔأس املال املُ�اطر؛ "" و�شجیع الس�یاسات اليت من 3"
التكنولوجيا. و�لرمغ من ٔأن الرتخيص إالجباري �سامه مسامهة �برية يف �سرتاتیجیة العامة للملكية الفكریة، فٕانّه خيار یُتّ�ذ 

مل �ُستشف �الل ا�ة لتطبیق ذ� احلمك احل ولكنباري، یتضّمن حكامً �لرتخيص إالج " �یه دولقانون "فمكالذ ٔأ�ري. 
 س�نة مضت. 45

" وجود فریق مكّرس لنقل 1العوامل الرئيس�یة اليت تضمن الرتخيص الناحج للملكية الفكریة ما یيل: "خمتلف ومن بني 
" وٕاقامة �القات بني 3" احمليل وإالقلميي؛ �ىل الصعید�ن " وإالملام �لسوق و�قتصاد2؛ "� التكنولوجيا وتوفري ا�مع

" وسّد الفجوة القامئة بني ��رتاع 4لبحوث؛ "جراء ااجلامعات والقطاع اخلاص، مما قد یتيح احلصول �ىل متویل ٕاضايف الٕ 
 " وضامن الزتام مايل طویل أ��ل.7" ووجود �حثني ممّزي�ن جيرون ٔأحباً� ممتازة؛ "6" ووجود �راءات صاحلة؛ "5و�سویقه؛ "
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دوالر  �ریلیون 1.7�زهاء س�نة مضت  22علق ٕ�حصاءات نقل التكنولوجيا، سامه �رخيص الرباءات ا�ٔاكدميیة �الل وف� یت
سامه يف  للوال�ت املت�دة، كامملیار دوالر ٔأمر�يك يف الناجت احمليل إالجاميل  865ٔأمر�يك يف �قتصاد أ�مر�يك، وحبوايل 

رشكة �ش�ئة  6,050مالیني منصب معل. و�الوة �ىل ذ�، ٔأفىض نقل التكنولوجيا ٕاىل ظهور  5.9 توفري
 �دیدًا. منت�اً  755و

�امًا يف جمال التطو�ر املهين، تُقّدم امجلعیة التدریب يف ا�االت الس�بعة أ�ساس�یة التالیة:  30جتر�هتا اليت تناهز  لوبفض
ارة امللكية الفكریة؛ والتسویق؛ والرتخيص؛ والرشاكت الناش�ئة؛ والعملیات؛ والقيادة. الكشف عن ��رتا�ات وتقيميها؛ وٕاد

وتوفر امجلعیة تطو�رًا �نیًا �ايل اجلودة للجمهور �رب العامل، �ىل غرار ٔأعضاء امجلعیة، والعاملني، وواضعي الس�یاسات، وقطاع 
 الصنا�ة، واملنظامت املتعاونة.

�رامج تدریب لفائدة مجهور �املي، وميكن �كيیف ت� الربامج وفقًا حلا�ات الرشاكء املتعاونني. وتقوم امجلعیة ٔأیضًا بتطو�ر 
منظمة التعاون �قتصادي �ٓس�یا واحملیط  مبا يف ذ�العدید من أ�طراف، فعىل سبيل املثال، تتعاون امجلعیة مع 

یط الهادئ يف جمال نقل التكنولوجيا و�رخيص واحمل  ا). و�ريم هذا التعاون ٕاىل تعز�ز قدرة منطقة أٓس�یAPEC( الهادئ
�بتاكرات يف جمال �لوم احلیاة والر�ایة الصحیة. وینصب الرتكزي �ىل التدریب والتعلمي هبدف ضامن وجود �نیني معمتد�ن 

دورة  20 . وبعد مخس س�نوات، أ�جریت حوايل2014يف جمال نقل التكنولوجيا يف ّلك ب�. وبدٔأت التدریبات العادیة يف �ام 
تدریبية لفائدة ا�آالف من املشاركني. وحيظى الرب�مج �لتقد�ر �ىل و�ه اخلصوص يف �یلند، حيث ال ینفك جحم الرتخيص 

 وقميته �سّ�الن ز�دة.

، و�ج��ات العادیة، و�ج��ات الس�نویة ا�وراتوتُقّدم امجلعیة �رامج التطو�ر املهين بأٔ�ساق خمتلفة، �ىل غرار 
القصرية، والندوات إاللكرتونیة. وميكن تقدمي التدریب يف املوقع، و�كسب الطالب و�دات متكّهنم من  لميیة، وا�وراتإالق 

�لب مدربني �متتعون خبربة دولیة �برية من ش�ىت اجلامعات ومؤسسات البحث ذات الص�.  متّ وی شهادة �نیة.احلصول �ىل 
معلیات " و 2" ٔأساس�یات نقل التكنولوجيا يف املیدان ا�ٔاكدميي؛ "1كام یيل: " العادیة اليت تقرت�ا امجلعیة يه وا�ورات

" وتطو�ر 6" والتسویق؛ "5" والتفاوض؛ "4" وتقيمي التكنولوجيا؛ "3التكنولوجيا و�ارات منح الرتاخيص للمنظامت؛ "
خبري معمتد يف جمال نولوجيا وهام: " والربجمیات. ومثّة شهاد�ن للمهنیني يف جمال نقل التك 7ٔأعامل الرشاكت الناش�ئة؛ "

 ). www.attp.info( خبري مس�ل يف جمال نقل التكنولوجيا) و www.licensingcertification.org( الرتخيص

مكّیة ؤأمث� من العامل احلقيقي عن ٔأ�شطة الرتخيص يف اجلامعات، واملستشفيات، بیا�ت و�الوة �ىل ذ�، توفر امجلعیة 
ومؤسسات البحث. والُتمس من امجلعیة مسا�دة دول ٔأخرى �ىل جتمیع مثل ت� البیا�ت. كام توفّر امجلعیة ٔأیضا قا�دة 

ٔأحاك�ا ورشوطها، ٕاضافة ٕاىل "، ويه قا�دة بیا�ت ميكن البحث فهيا عن خمتلف املعامالت وعن TransActبیا�ت "
س�نة من البیا�ت إالحصائیة املتعلقة بأٔ�شطة الرتخيص، �ىل غرار ا�متویل،  25"، اليت حتتوي �ىل STATTقا�دة بیا�ت "

 و�دد املوظفني، والرسوم القانونیة، وطلبات الرباءات املود�ة، وإال�وات احملّص�، و�ريها من املعلومات.

 

 

 

http://www.licensingcertification.org/
http://www.attp.info/
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 امجلعیة ا�ولیة ملد�ري الرتخيص، الرتخيص املتص� �لتفاوض �ىل اتفاقات اتء�كو�ن الكفا ٔأ�شطة
 ملد�ري الرتخيص السو�رسیةامجلعیة الس�ید ستيفان �وهلر، 

. ويه منظمة �امعة تضّم 1972يه منظمة �نیة �ري رحبیة، أ�ّسست يف �ام  )LESI( الرتخيصامجلعیة ا�ولیة ملد�ري 
امجلعیات الوطنیة وإالقلميیة ملد�ري الرتخيص. واملهامت اليت تضطلع هبا امجلعیة اك�ٓيت: ٕا�شاء مجعیات وطنیة ملد�ري الرتخيص 

يف جمال الرتخيص، والرتوجي لها �ىل صعید وجلان فوق وطنیة، واحلفاظ �لهيا؛ ووضع معایري �نیة متّسقة و�الیة اجلودة 
ذات جودة وتيسري تبادلها؛ يف جمال الرتخيص؛ وتوفري حمتو�ت تثقيفية  العاملني�املي؛ وتيسري ٕاقامة ش�باكت �نیة بني 

لوجيا وٕاطالع املنظامت واملنتد�ت الس�یاس�یة العاملیة والتفا�ل معها ف� یتعلق ��ال� �قتصادیة لرتخيص نقل التكنو 
وامجلعیات الوطنیة وإالقلميیة ملد�ري الرتخيص يه: جام�ة أ�ند�ز، والب�ان العربیة،  .، ؤأمهّیتهوحقوق امللكية الفكریة
، و�یبيه الصینية، والربازیل، و�ریطانیا وٕا�رلندا، وش�یيل، والصني، بنيلو�س، وا�منسا، و نیوزیلنداوأ�رجنتني، ؤأسرتالیا و 

وسلوفا�یا، وفر�سا، ؤأملانیا، وهنغار�، والهند، وٕارسائیل، وٕایطالیا، والیا�ن، و�ور�، ومالزي�، ة امجلهوریة التش�یكيو 
، وٕاس�بانیا والربتغال، ٔأفریقيا، وس�نغافورة، وجنوب اسكندینافياوبولندا، و�حتاد الرويس، و واملكس�یك، والفلبني، 

كندا. ؤأقامت مجعیات مد�ري الرتخيص ٔأیضا ٔأ�شطة ٕاقلميیة يف وسو�رسا، و�یلند، و�ر�یا، والوال�ت املت�دة أ�مر�كية و 
 منطقة أٓس�یا واحملیط الهادئ، ؤأورو�.يف القارتني أ�مر�كيتني، و

تدریبية يف الرتخيص.  ودوراتتنظم امجلعیة ا�ولیة ملد�ري الرتخيص مؤمترات وبغیة �كو�ن الكفاءات يف جمال الرتخيص، 
املؤمترات الس�نویة ا�ولیة للجمعیة، ومؤمتراهتا إالقلميیة والوطنیة، وكذ� �الل املنتدى ونُوقشت موضو�ات الرتخيص �الل 

�شأٔن ٔأ�ر التكنولوجيا. وهذا املنتدى مكّرس لتحسني املعرفة �شأٔن الرتخيص يف الب�ان ا�ويل مجلعیات مد�ري الرتخيص 
 النامية �ىل و�ه اخلصوص.

"، ويه عبارة عن دورة LES100امجلعیة ا�ولیة ملد�ري الرتخيص ا�ورة التدریبية " وف� یتعلق ��ورات التدریبية، تُنّظم
دراس�یة متهیدیة ملّدة یوم وا�د، لفائدة املبتدئني يف جمال الرتخيص. و�س�هتدف هذه ا�ورة خصیصًا ٔأولئك أ�ش�اص ا��ن 

 وو�ء الرباءات والعالمات الت�اریة ممن �رغبون يف نياحملامو یعزتمون مزاو� �نة يف جمال الرتخيص ونقل التكنولوجيا، 
صقل معارفهم �شأٔن �رخيص امللكية الفكریة، والرشاكت الصغرية واملتوسطة املُلزمة بتقدمي دورة متهیدیة ملوظفهيا يف جمال 

قسم هذه ا�ورة الرتخيص، والطلبة املهمتون بتعّمل ٔأساس�یات امللكية الفكریة وطریقة �سویقها من �الل الرتخيص. وتن 
" ٔأساس�یات �سویق امللكية الفكریة و�رخيصها؛ 2" مقدمة ؤأساس�یات امللكية الفكریة؛ "1التدریبية ٕاىل مخس و�دات يه: "

" �لقات معل منوذجية عن التفاوض ُحتايك 5" ٕادارة ا�اطر؛ "4املعقو�؛ " و�سب إال�وات حتدید رسوم الرتخيص" 3"
، تتعاون امجلعیة مع املكتب أ�ورويب للرباءات، ٕاذ اشرتاك يف تطو�ر دورة تدریبية ملدة �االت حقيقية. و�الوة �ىل ذ�

. و�س�هتدف هذا التدریب �ىل و�ه اخلصوص یومني لفائدة أ�ش�اص ا��ن ميلكون معارف متقدمة يف جمال الرتخيص
ت متعددة اجلنس�یات، ومنظامت مشاركني من املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والرشاكت والكيا�ت الناش�ئة، والرشاك

لتنفيذ امللكية الفكریة البحث ونقل التكنولوجيا. وتتيح هذه ا�ورة املشرتكة مجمو�ة من أ�دوات والتقنیات الشام� واملهنیة 
جيا، و�س�تفادة مهنا يف اسرتاتیجیة أ�عامل، ٕاضافة ٕاىل منصة ٕالقامة ش�بكة بني العاملني يف جمال الرتخيص و�سویق التكنولو 

 دا�ل ٔأورو� و�ار�ا.
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عضو من ٔأعضاهئا.  10,000مو�ة ٕاىل ٔأكرث من ، ويه "Les Nouvelles" ربع س�نویة عنواهنا وتُصدر امجلعیة جم�
يف جمايل الرتخيص وحامیة امللكية الفكریة. وجتري امجلعیة و�اراهتم وُمصّمت ا�� من ٔأ�ل حتسني معارف ٔأولئك أ�عضاء 

"�لوم احلیاة" �شأٔن �سب إال�وات  2016�س�تبيان العاملي لعام صائیة. فعىل سبيل املثال، قّدم ٔأیضًا دراسات اس�تق
 اتفاق �رخيص. 117 ؤأحاكم املعامالت، معلومات عن

ٕاذ یقتيض حتدید الفرص وا�اطر اتفاقات الرتخيص يف جمال �لوم احلیاة �لغة التعقيد.  تعتربوف� یتعلق �لت�د�ت، 
�ٔ�سواق املس�هتدفة، يف جمال التكنولوجيا، ٕاضافة ٕاىل �ربة ف� یتعلق  وافيةمعارف �لمیة  املیدانيف هذا  �قتصادیة

والقوا�د إالداریة، والقضا� املتعلقة �مللكية الفكریة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان املسائل القانونیة يف هذا ا�ال، �ىل غرار ت� 
متعددة اجلوانب. ومن ّمث، فٕان إالملام العمیق جبمیع ت� يه مسائل قضا� التنظميیة ٕاخل، املتعلقة �لوضع �رب احلدود، وال

�افل �لت�د�ت. ومع إالشارة ٕاىل ٔأن خمتلف أ�نظمة وبناء قدرة �ىل صیا�ة مثل ت� االتفاقات املعقّدة هو ٔأمر اجلوانب، 
اقات الرتخيص، فٕان اختیار القانون والوالیة القضائیة املعمول القانونیة والثقافية جيب أٔن تؤ�ذ يف �عتبار ٔأثناء صیا�ة اتف

الب�ان اليت مت� ٔأنظمة قانونیة متطورة ومس�تقرة. و�لتايل، �شمل �كو�ن الكفاءات يف جمال هبام، �البًا ما �كون يف صاحل 
یة والتدریب يف أ�قسام القانونیة " واخلربة املهن 2" إالملام العمیق يف ا�ال القانوين؛ "1الرتخيص عنارص خمتلفة مثل: "

 " والتعلمي والتدریب املتواصالن.3ؤأقسام امللكية الفكریة؛ "

 ملد�ري �بتاكر ونقل التكنولوجياجتارب املنتدى الربازیيل 
 ملد�ري �بتاكر ونقل التكنولوجيااملنتدى الربازیيل  ،یرت، مد�رةاالس�یدة ٕالزيابيث ر 

مل �حتادیة،  ریو غراندي دو سولعندما ُطلب من الس�یدة رایرت ٕا�شاء مكتب لنقل التكنولوجيا يف �امعة ، 1997يف �ام 
�كن الترشیعات اليت تدمع ٔأ�شطة نقل التكنولوجيا موجودة، شأٔهنا يف ذ� شأٔن التعاون املأٔلوف بني اجلامعات واملؤسسات. 

. و�ت ذ� 2004اء الب�، ُسّن قانون �بتاكر التكنولو� يف �ام وبعد فرتة طوی� من املناقشات اليت دارت يف اكفة ٔأحن
القانون معلامً �رزًا هتتدي به اجلامعات يف نقل التكنولوجيا وٕادارة امللكية الفكریة. ؤأقّر ذ� القانون ��ور ا�ي تضطلع به 

معات والرشاكت، بغرض حتقيق التطور التقين املؤسسات ا�ٔاكدميیة يف معلیة �بتاكر، كام عّزز ٔأمهیة التعاون بني اجلا
رشطًا ٕالزاميًا ُجيرب لك مؤسسة ٔأاكدميیة �ىل ٕا�شاء مكتب لنقل الب�. ومل �ُزح القانون بعض العقبات حفسب، بل فرض  يف

یدًا من ، أ�د�لت تعدیالت �ىل هذا القانون، فأٔحضى ُجيزي مج� ٔأمور من بيهنا منح اجلامعات مز 2016التكنولوجيا. ويف �ام 
 �س�تقاللیة واملرونة للتفاوض �ىل اتفاقات البحث والتطو�ر والرتخيص.

النور منطلقًا من مبدٔأ حتسني  )FORTECH( ملد�ري �بتاكر ونقل التكنولوجيااملنتدى الربازیيل ، رٔأى 2006ويف �ام 
ٔأ�شطة نقل التكنولوجيا، وتوفري ا�مع ملد�ري ماكتب نقل التكنولوجيا من حيث تعّمل املامرسات الفضىل وتبادلها. ویضطلع 

لتعاون املنتدى بدور �لغ أ�مهیة يف ٔأ�شطة نقل التكنولوجيا يف الربازیل. و�زامنًا مع ٔأ�شطة التدریب اليت یُطّبقها املنتدى، و�
، دّرب 2006. ومنذ �ام رتخيص التكنولوجيا بن�احاملعهد الوطين للملكية الصناعیة والویبو، �رش املنتدى �ر�مج الویبو لمع 

املاجس�تري وا�كتوراه  ي�ين �ىل �ارات التفاوض و�رخيص امللكية الفكریة. و�الوة �ىل �ر�جم 400املنتدى ٔأكرث من 
�اص ، یُقّدم املنتدى بدوره �ر�مج ماجس�تري مللكية الفكریة التابعة للمعهد الوطين للملكية الصناعیةٔأاكدميیة ا امتقرت� ن��ال

، 2015وٕاىل �ایة �ام  2006به، �ستند ٕاىل مزجي من ش�ىت مهنجیات التعلمي، مشل ذ� التعّمل عن بعد. واعتبارًا من �ام 
نُّظمت العدید من التظاهرات التعلميیة، ليس من قبل املنتدى  ونظرا ٕاىل الز�دة املس�� يف ا�متویل ا�صص للتعلمي،
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عیة مد�ري مج حفسب، بل مؤسسات ٔأخرى يف الربازیل، مبا يف ذ� مجعیة الرشاكت املبتكرة. كام ٔأن املواد اليت حبوزة 
�ىل نطاق واسع يف الربازیل. يف جمال نقل التكنولوجيا، واليت �ُرمجت ٕاىل اللغة الربتغالیة، �ُس�ت�دم  التكنولوجيا يف اجلامعات

 .2010فعىل سبيل املثال، أ�تیحت ت� املواد �اكفة املشاركني يف �ج�ع الس�نوي للمنتدى يف �ام 

نًا يف البنية التحتیة ٕالجراء  و�لرمغ من ٔأّن نتاجئ اجلهود املذ�ورة أٓنفًا مرهونة �لكفاءات احمللیة، فٕان الربازیل شهدت حتس�ّ
تنفيذ قانون �بتاكر أ�عامل، وكذ� ز�دة يف ٔأ�شطة نقل التكنولوجيا. وبغیة تقيمي النتاجئ املرتتبة عن البحوث، ويف بيئة 

التكنولو�، ٔأجریت اس�تقصاءات س�نویة. و�ىل و�ه اخلصوص، فٕان ّلك �امعة ٔأو مؤسسة ٔأاكدميیة جمربة �ىل ٕاطالع 
ٕاىل  2000ات نقل التكنولوجيا، واتفاقات البحث والتطو�ر. ومن �ام الوزارة بأٔ�شطهتا املتعلقة حبامیة امللكية الفكریة، واتفاق

اكنت ٔأربع �امعات فقط يف الربازیل توفر امحلایة لنتاجئ حبو�ا، ولكن بعد تنفيذ القانون، ٔأبلغت ، 2004�ایة �ام 
ا مؤسسات حبثیة وكذ� مؤسسة عن ٔأ�شطهتا يف ت� ا�االت. كام ُجسّلت ز�دة يف �دد طلبات الرباءات اليت ٔأودعهت 177

بو�ه �اص، ٔأودع ٔأكرث من  2016. ويف �ام 2016ٕاىل  2012يف �دد الرباءات املمنو�ة لها، وذ� �الل الفرتة من 
�راءة لت� املؤسسات. و�الوة �ىل ذ�، تضاعف �دد االتفاقات يف جمال التكنولوجيا  800طلب �راءة، وُمنحت  2,000

تلف املؤسسات الربازیلیة �ددًا من املشاریع ذات الص� بنقل التكنولوجيا، من بيهنا . وُجتري خم 2016و 2012بني �ايم 
) لصنا�ة Embraerرشكة ()، وINPA( أ�مازون ٔ�حباثالوطين  واملعهد، )Fiocruzمؤسسة ٔأوزوا�و �روز (

ٕاىل مضاعفة هذا أ��ر هبدف امليض ّسن ٔأ�شطة نقل التكنولوجيا يف الربازیل، مثة �ا�ة . ورمغ حت �امعة اكمبیناز، و الطا�رات
 قدما يف تعز�ز ت� أ��شطة.

 وامللكية الفكریة للرشاكتاملعهد أ�ورويب جتارب من 
 وامللكية الفكریة للرشاكتاملعهد أ�ورويب الس�ید ٔأنطوان دینرت�ش، املد�ر العام، 

قبل وزارة الصنا�ة الفر�س�یة، واملعهد الفر�يس من  2004يف �ام  )IEEPI( الفكریةوامللكية  للرشاكتاملعهد أ�ورويب أ��شئ 
" ٕاذاكء الوعي 1للملكية الصناعیة، اس�ت�ابًة لنقص التدریب يف جمال امللكية الفكریة يف فر�سا. ویضطلع املعهد مبهمتني هام: "

 دورات تدریبية " وٕاقامة وتنظمي2�مللكية الفكریة يف الرشاكت، مع ٕایالء �ركزي �اص ٕاىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة؛ "
 للملكية الفكریة. ى�شأٔن اجلوانب أ�خر 

املواضیع التالیة: ٕادارة حقوق امللكية الفكریة؛ و�بتاكر املفتوح  �شأٔننظم املعهد دورات تدریبية "، 2ويف ٕاطار املهمة "
والبحث التعاوين؛ وعقود الرتخيص ونقل التكنولوجيا؛ وتقيمي حقوق امللكية الفكریة؛ واسرتاتیجیة التقايض. ویُقّدم املعهد 

رات التدریبية وا�ورات التدریبية ا�صصة؛ طائفة �برية من ا�ورات التدریبية يف جمال امللكية الفكریة: �قة خمتارة من ا�و 
و�ر�مج ماجس�تري يف "امللكية الفكریة و�بتاكر" ونقل التكنولوجيا؛ ودورات لنقل التكنولوجيا يف املس�توى املتقدم؛ 

عهد يف املواضیع املذ�ورة أٓنفًا. و�ُشارك امل  �شأٔن س�نو�ً من التدریب  خشص 2,000ودورات للتعمل عن بعد. و�س�تفيد حوايل 
شهادة  مشاریع ٔأوروبیة، و� رشأاكت مع الصني، وبلجیاك، واملغرب، وسو�رسا، وب�ان ٔأخرى. كام ٔأنّه حصل �ىل

 .ISO 9001اجلودة  ضامن

ؤأصبحت احلا�ة ٕاىل دورات تدریبية �دیدة و�ارات �دیدة لتطو�ر امللكية الفكریة ملّ�ة نظرًا ٕاىل العدد املزتاید من 
ر س�نوً�، وز�دة ا�ور ا�ي تضطلع به الب�ان الناش�ئة (ٔأي الربازیل، والصني، والهند، الرباءات اليت تُصد

�ور�)، والعدد املزتاید حلاالت التقايض �رب العامل. و�الوة �ىل ذ�، یقتيض تطو�ر حقوق امللكية الفكریة، ٕاضافة  ومجهوریة
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ومثّة �ا�ة ٕاىل دورات تدریبية �ىل و�ه اخلصوص يف جماالت أ��ر املزتاید لالقتصاد الرمقي، وظائف و�ارات �دیدة. ٕاىل 
تقيمي امللكية الفكریة، ونقل التكنولوجيا، والربجمیات والتكنولوجية الرمقیة. ومن اجلد�ر تدریب مزید من أ�ش�اص �شأٔن 

 قضا� امللكية الفكریة يف جماالت البحث والتطو�ر، والتسویق، واملشرت�ت.

ر�ون يف ا�ورات التدریبية عن �اجهتم ٕاىل ��رتاف املهين (اكتساب �ارات �دیدة)، و��رتاف و�البا ما یعرب املشا
من �الل الشهادات وا�ر�ات العلمیة)، وٕاماكنیة التنقل (ٔأي قابلیة نقل املهارات بني بيئات خمتلفة �اراهتم  صقلمبهاراهتم (

حيتا�ا مدراء نقل التكنولوجيا يه �ارات تقنیة، ٔأي استيعاب القضا� (العامة/اخلاصة، الوطنیة/ا�ولیة)). واملهارات اليت 
العلمیة، وقوانني العقود، وقوانني امللكية الفكریة، والقضا� املالیة. وفضال عن ذ�، مثّة �ا�ة ٕاىل �ارات خشصیة، مثل 

هذه الطائفة الواسعة من املهارات املطلوبة، �البًا �ارات التفاوض، وٕادارة املشاریع، وفهم البيئات الثقافية ا�تلفة. ونظرًا ٕاىل 
 ما �كون التدریب ا�صص رضورً�.

مجعیة مد�ري الرتخيص، يه �لتعاون مع  اليت نُّظمتللمعهد يف جمال الرتخيص،  املتقدمة فعىل سبيل املثال، ا�ورة التدریبية
تدر�سها يف ٕاطار هذه ا�ورة يه �ات الرئيس�یة اليت یّمت عبارة عن �ر�مج تدریب رفيع املس�توى ملّدة عرشة ٔأ�م. واملوضو 

حتدید الرباءات؛ وتقيمي امللكية الفكریة؛ والعقود؛ والتفاوض يف جمال الرتخيص. واس�تفاد حوايل اك�ٓيت: تصنیف الرباءات / 
ٔأ�م  5ٕاىل  3یع (من خبري من التدریب منذ ٕا�شاء ا�ورة. ٔأّما دورة املاجس�تري املذ�ورة أٓنفا، مفّدهتا س�تة ٔأساب  200

" وٕادارة املشاریع 2" حملة �امة عن ٕادارة أ�صول الفكریة و�بتاكر املفتوح؛ "1الشهر)، وتغطي الو�دات امخلس التالیة: " يف
" وتطو�ر 5" وٕادارة االتصاالت والتسویق؛ "4" وتقنیات نقل التكنولوجيا والرتخيص؛ "3وحتلیل املعلومات؛ "

 والتفاوض. أ�عامل

وتت�ىل حتد�ت ا�ورات التدریبية يف جمال نقل التكنولوجيا يف صعوبة العثور �ىل مدربني �متتعون خبربات تقنیة و�ارات 
 حمددة، و�ىل اس�تعداد لتقايض ٔأجور معقو�.

و�الصة القول ٕان سوق حقوق امللكية الفكریة ال تنفك حتقّق منوًا متسار�ًا، ويه حبا�ة ٕاىل �نیني من جمال امللكية الفكریة 
ومن �ار�ه �ىل �ّد سواء. و�لتايل، مثّة �ا�ة ٕاىل تصممي دورات تدریبية متقدمة �شأٔن خمتلف املواضیع املرتبطة بنقل 

ة ٔأن حتقّق ذ� مبفردها. فهناك �ا�ة ٕاىل تعز�ز التعاون بني مقديم ا�ورات التدریبية التكنولوجيا. وال ميكن ٔ�یة مؤسس
والویبو واملكتب أ�ورويب  مجعیة مد�ري التكنولوجيا يف اجلامعاتوامجلعیات املهنیة، ال س�� ٔأن مؤسسات �ىل غرار 

 مر ا�ي یقتيض يف الغالب كثريًا من �ست�ر.من شأٔهنا ٔأن �سا�د �ىل ٕا�شاء �سق معني ل�ورات التدریبية، ا�ٔ للرباءات، 

 مؤسسات منظومة أ�مم املت�دةجتارب 

، قُّدم عرض لتجربة املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) �شأٔن ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات SCP/30/6استنادًا ٕاىل الوثیقة 
، �لتعاون مع مؤسسات ٔأخرى، �ددًا من ا�ورات . ونّظمت ٔأاكدميیة الویبوتص� �لتفاوض �ىل اتفاقات الرتخيصامل 

تتناول مسأٔ� �رخيص امللكية الفكریة، ٕاضافة ٕاىل بعض ا�ورات للتعمل عن  التدریبية و�لقات العمل واملدارس الصیفية، اليت
رك حوايل ، شا2018ٕاىل  2014بعد، مبا يف ذ� دورة عن املسائل املرتبطة برتخيص امللكية الفكریة. و�الل الفرتة من 

من ٔأولئك املشاركني من  يف املئة 50م ٔأكرث من . وقدِ �لتفاوض �ىل اتفاقات الرتخيصخشص يف ا�ورات املتعلقة  20,000
، یتبعهم مشار�ون من املنطقة العربیة وبعض ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيبمن منطقة  يف املئة 18منطقة أٓس�یا واحملیط الهادئ، و
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يف املئة) وأ�وساط  25، واحلكومات ()يف املئة 26س�یویة. واكن معظم املشاركني من القطاع اخلاص (الب�ان أ�وروبیة وا�ٓ 
 يف املئة). 21ا�ٔاكدميیة (

. ویتناول دلیل الویبو �شأٔن الرتخيص الناحج للتكنولوجياتد�ر الویبو �راجمًا لتكو�ن الكفاءات �ستند ٕاىل و�الوة �ىل ذ�، 
�س�ة  2010جوانب الرتخيص، وهام املصطل�ات أ�ساس�یة وتقنیات التفاوض. وصدرت يف �ام �انبني من هذا ا�لیل 

 �دیدة تتضمن اجلزء اخلاص �لرتخيص املعّزز للقدرات التنافس�یة، وٕاضافة القضا� املتعلقة بقانون املنافسة والرتخيص.
وكثريا ما حيرض مشار�ون من رشاكت، مبا فهيا و�كون ٔأ�لب املشاركني يف ا�ورات من مؤسسات ٔأاكدميیة وطنیة وٕاقلميیة، 

 .الرشاكت الصغرية واملتوسطة

، حتقيق التغطیة الصحیة الشام�منظمة الص�ة العاملیة عرضا عن العمل احلايل ملنظمة الص�ة العاملیة الرايم ٕاىل  ممث� توقّدم
�ىل مج�  . وانصّب �ركزي املمث�نولوجيات الص�ةمع الرتكزي بو�ه �اص �ىل �رخيص امللكية الفكریة والنفاذ ٕاىل أ�دویة و�ك 

الُفضىل  ترش�ًا للمامرسا تيف الرتاخيص الطوعیة، كام قّدم املو�ة حنو الص�ة العامةٔأمور من بيهنا أ�حاكم والرشوط 
ن الرتخيص من ٔأ�ل ٕا��ة النفاذ الفعيل ٕاىل منت�ات الص�ة. و�الوة �ىل ذ�، حتّدثت املمث� عاملتعلقة �رشوط الرتخيص 

 .اجلامعات ومؤسسات البحث العامة�ج�عیة من قبل  ا�ي �راعي املسؤولیة

وقّدم ممثل منظمة الت�ارة العاملیة عرضًا �شأٔن ٔأ�شطة منظمة الت�ارة العاملیة يف جمال �كو�ن الكفاءات ذات الص� �تفاق 
و�ه �اص يف ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة اليت تقّد�ا �ىل �ریبس والص�ة العامة. ومبا ٔأن منظمة الت�ارة العاملیة ال �ركّز ب

االتفاق املتعلق �جلوانب اليت ّمت �ضطالع هبا يف ٕاطار  قد أ�درج مضن أ��شطةاملوضوع هذا �رخيص الرباءات، فٕان 
نافسة، وكذ� يف ، وامللكية الفكریة وقانون امل �ریبس) والص�ة العامة من حقوق امللكية الفكریة (اتفاق املتص� �لت�ارة

من اتفاق �ریبس اليت �ُركّز �ىل نقل التكنولوجيا. و�الل الس�نوات امخلس املاضیة،  2.66س�یاق املناقشات �شأٔن املادة 
دورة تدریبية يف جنیف، ؤأربع �لقات معل ٕاقلميیة، وس�بع �لقات معل وطنیة. واكفة  18نّظمت ٔأمانة منظمة الت�ارة العاملیة 

اليت تنظمها منظمة الت�ارة العاملیة مفتو�ة للمسؤولني من وزارات الت�ارة، ويف جمال امللكية الفكریة ا�ورات التدریبية 
 والص�ة، ٕاضافة ٕاىل ممثلني عن ا�متع املدين وقطاع الصنا�ة.

عرضًا عن ٔأ�شطة املؤمتر لتكو�ن الكفاءات يف جمال نقل  مؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة والتمنیة (أ�ونكتاد)كام قّدم ممثل 
ث املمثل عن مج� من القضا�، من بيهنا الت�ارب أ��رية اليت �اضها التعاون �ىل البحث والتطو�ر. وحتدّ التكنولوجيا، و 

فاوضات ذات الص� أ�ونكتاد �شأٔن التدریب يف جمال امللكية الفكریة، وٕانتاج أ�دویة والص�ة العامة، مبا يف ذ� امل
�لرتخيص ونقل التكنولوجيا. وف� یتعلق ��روس املس�ت�لصة من ت� الت�ارب، ٔأشار املمثل ٕاىل ٔأن �ارات التفاوض يه 

شّق وا�د من النقل الناحج للتكنولوجيا والتعاون، وشّدد �ىل ٔأمهیة الس�یاسات العامة والتنس�یق املؤسيس بني خمتلف 
ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأطلع املمثل اللجنة �ىل أ��شطة أ��رية، �ىل غرار املشاورات العامة مع منتجي الفا�لني الرئيس�یني. و�

أ�دویة يف ٔأفریقيا، واليت �ُشارك فهيا �رباء يف جمال �رخيص امللكية الفكریة، وممثلون عن قطاع الصنا�ة وأ�وساط 
 .2019�شأٔن نقل التكنولوجيا، والبحث والتطو�ر يف �ام ا�ٔاكدميیة، ٕاضافة ٕاىل ٕاقامة �القيت تعاون يف جمال التدریب 

 



SCP/31/6 
Annex 
9 
 

 1ةلٔ�س�ئ� وأ�جوبة �لس

" الوارد حق التد�لمج� ٔأمور من بيهنا: اس�ت�دام حمك " ٔ�س�ئ� وأ�جوبةا�لسة مشلت القضا� اليت نوقشت �الل  .2
الواردة يف اتفاقات الرتخيص وبنود "منع التقايض" ؛ من مدونة قوانني الوال�ت املت�دة 35الباب من  203يف الفصل 

رشوط الرتخيص �لفعل ٕاىل حتسني املصاحل العامة  اتفاقات الرتخيص وٕاىل ٔأي مدى ٔأفضت رشوطا�منوذجية؛ وتفاصیل 
؛ وتعریف مصطلحي "�رخيص التكنولوجيا" و"نقل التكنولوجيا"؛ والبنود املقيدة يف العقود اليت ٕاىل التكنولوجيا النفاذوتعز�ز 

 يف �رش ��رتا�ات. كفایة الكشفز مدة رس�هنا املدة اليت ختضع فهيا الرباءة للحامیة؛ ؤأمهیة رشط من قد تت�او 

 [هنایة املرفق والوثیقة]

                                         
 ).SCP/30/11 Prov.�رد املناقشات اليت أ�جریت �الل �لسة أ�س�ئ� وأ�جوبة يف مرشوع تقر�ر ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات (الوثیقة  1
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