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SCP/32/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 أأبريل 17 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثونو الثانية الدورة
 2020 ديسمرب 10اإىل  7جنيف، من 

 النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذلك كفاية الكشفأحكام قانون الرباءات التي تسهم يف 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  الثالثنياحلادية و فقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة(، يف دورهتا ات .1

ىل  2 ن الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال ، عىل أأن تواصل الأمانة جتميع املعلومات عن أأحاكم قانو2019 ديسمرب 5اإ

وهبذا الشأأن، تبادلت ادلول الأعضاء ما دلهيا من معلومات وخربات، ل س امي أأثناء  للتكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشف.

، ، عىل التوايل2018ويوليو  2017ادلورتني السابعة والعرشين والثامنة والعرشين للجنة املعقودتني يف شهري ديسمرب 

ضافة اإىل ذكل، ضافية عن  علوماتملجتميعًا  تتضمن اليتSCP/31/7 و SCP/30/8و SCP/29/6 الواثئقُأحيلت  واإ اإ

ىل  هذا املوضوع  2019ويونيو  2018 يف ديسمرب املعقودة، للجنة واحلادية والثالثني والثالثني التاسعة والعرشين ادلوراتاإ

 عىل التوايل. 2019وديسمرب 

عىل هذه الوثيقة . وتُقّدم من حيث الأسلوب الواثئق السابقة اليت تناولت هذا املوضوع حذوهذه الوثيقة  وحتذو .2

املؤرخ يف  C. 8940أأساس لك بدل عىل حدة، موجزاً للمعلومات الواردة من ادلول الأعضاء، اس تجابة للتعممي رمق 

خلاصة لقانون الرباءات حفسب، بل لقانون نقل التكنولوجيا ول تتضمن هذه الوثيقة الأحاكم القانونية ا 2020.1 يناير 10

 أأيضا، فضاًل عن الأدوات والربامج واملبادرات العملية، اليت تستند اإىل تكل الأحاكم القانونية أأو تعزز اس تخداهما.

                                         
 . https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html املعلومات الواردة من ادلول الأعضاء عىل:تتاح لك  1

https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html
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ول الأعضاء: كفاية وفامي يتعلق ابلأحاكم القانونية لقانون الرباءات يف حد ذاهتا، وردت الأحاكم التالية يف تبليغات ادل .3

ابعتبارها وتنظمي والكء الرباءات، وحقوق امللكية الفكرية  الرسوم، ختفيضو  ؛وترخيص حقوق الرباءات ونقلهاالكشف؛ 

 .)عىل سبيل املثال ترخيص احلقوق( أ ليات حتفزي الرتخيص الطوعيو  ضامانت

 اجلزائر

ىل نتاجئ البحث العلمي. أ ليات مؤسس ية وتنظميية عىل املس توى الوطين  ُوضعت .4 ضافة قمية اإ وُُشع يف من أأجل اإ

ابلإضافة اإىل ذكل، سامه ودور الواكةل الوطنية لتعزيز البحث العلمي.  متتني، ومت 2009حاضنات الأعامل يف عام  اس تخدام

 لوضع العام.يف حتسني ا 2015الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف عام بشأأن سن قوانني جديدة بشأأن اجتاه البحث العلمي و 

ذاكءال ليات من خالل  تكليف  حاسامً  اً  اجلزائري للملكية الصناعية دورويلعب املعهد الوطين .5 الوعي برضورة احرتام  اإ

حقوق امللكية الفكرية. ويف هذا الس ياق، تشلك الش بكة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر منصة لتبادل املعلومات 

نشاء حىت الآن، قام املعهد الوطين اجلزائري و تعزيز الابتاكر. واملساعدة التقنية هبدف  دلمع  اً مركز  78للملكية الصناعية ابإ

 .واللكيات ومعهد ترسيع الرشاكت الناش ئة بحثالتكنولوجيا والابتاكر يف اجلامعات والرشاكت واحلاضنات ومراكز ال 

 الأرجنتني

عىل النحو ينفذ املعهد الوطين للملكية الصناعية سلسةل من الإجراءات اليت تسامه يف نقل التكنولوجيا بشلك فعال،  .6

 أأدانه. املبني

 .ملتسجيل رغبهتم يف ترخيص براءاهتاملعهد الوطين للملكية الصناعية جيوز لأحصاب الرباءات اس تخدام منصة  (أأ )

خاضعة من ذكل سجيل العقد املعين واحلصول عىل أأرابح جيوز لأي خشص يرخص حق امللكية الفكرية ت  (ب)

 لتكنولوجيا.ل  الفعال نقلال الطوعي و  الرتخيصطريقة لتحفزي  ويشلك ذكلللرضيبة. 

الرباءة عن الاخرتاع بشلك واحض واكمل مبا يكفي ليمتكّن خشص  اتكشف طلبت ب أأن جيللقانون الأرجنتيين،  اً وفق (ج)

جنازه ذا مل يُس توف. يمتتع مبهارات يف اجملال من اإ  براءة.وجب الرشط، فلن يكون الاخرتاع قاباًل للحامية مب ذكل واإ

قلميية واملنظامت غ (د) ري الرحبية بتخفيض ستمتتع الرشاكت الصغرية واملتوسطة والأفراد واجلامعات العامة الوطنية أأو الإ

 .املفروضةمن الرسوم  يف املائة 50بنس بة 

املعهد ويقدم خرباء . املعينلتحسني جودة والكء الرباءات، متت مراجعة التدريب الالزم للحصول عىل الرتخيص  (ه)

 يف مقر حضوريةادلورة يف جزأأين: جلسات عن بعد عرب منصة أأاكدميية الويبو وجلسات  الوطين للملكية الصناعية

 معل لوالكء امللكية الصناعية ملواكبة تطورات القانون املعمول به. وحلقاتدورات  تتاحاملعهد. كام 

كوادور  اإ

تتوىخ املدونة الأساس ية لالقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر العديد من اجلوانب املتعلقة ابلأحاكم  .7

تعزيز تطوير العلوم من أأجل القانونية اليت تعزز نقل التكنولوجيا والاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية 
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عزز تدفق املعلومات ونقل التكنولوجيا بني اجلهات الفاعةل ت اكوادور. كام أأهناإ يف والتكنولوجيا والابتاكر وحتويل أأنظمة الإنتاج 

 .ومعارف الأسالفيف النظام الوطين للعمل والتكنولوجيا والابتاكر 

عىل  24و 23"مراكز نقل التكنولوجيا" و"مؤسسات البحث العامة" يف املادتني  يرد تعريفا، وعىل وجه اخلصوص .8

العامة جيب أأن يكون لها هيلك ولواحئ متكهنا من العمل بشلك  بحثعىل أأن مجيع معاهد ال  24ادة التوايل. كام تنص امل

 مناسب فامي يتعلق ابلبحث والتطوير التكنولويج ونقل التكنولوجيا.

التكنولوجية اليت متكن من العمليات و  والتقنياتعىل أأن نقل التكنولوجيا يشمل أأنشطة نقل املعارف  81وتنص املادة  .9

كام يشمل اتفاقات تعاقدية من قبيل تأأكيد حصة املفهوم، والتحقق من حصة  .أأو العمليات أأو اخلدمات تطوير املنتجات

التكنولوجيا، ونقل حقوق امللكية الفكرية، وترخيص امللكية الفكرية، وعقود املعرفة العملية، وتدرب اليد العامةل الوطنية 

ط يف جمال املشرتايت العامة للسلع، واملصنفات، واخلدمات، مبا يف ذكل املشورة، ويُدرج نقل التكنولوجيا كرش  وتوظيفها.

والعقود الاستامثرية، وغريها من أأصناف املشرتايت اليت جترهيا ادلوةل، ابس تثناء الطلبات املربرة حسب الأصول، بناًء عىل 

ات ومعايري تأأهيل خاصة ملقديم العروض ويف معليات من هذا القبيل، قد توضع مؤُش الس ياسة املوضوعة ذلكل الغرض.

 اذلين يعزتمون قطع الزتامات أأكرب لنقل التكنولوجيا بناًء عىل املهنجية اليت حتّددها احلكومة ذلكل الغرض.

 ميكن أأن تنطويالوطنية عىل نقل التكنولوجيا،  بشأأن تكوين الكفاءات 28ابلإضافة اإىل ذكل، وفقًا للحمك العام و .10

نتاج الاخرتاعات احملمية برباءات أأو  ادلورات ادلراس ية عادة اإ أأو الربامج الأاكدميية اليت تقدهما مؤسسات التعلمي العايل عىل اإ

 اس تخداهما مرة أأخرى.

املدونة من  280الكشف الاكيف عن الاخرتاع يف طلب الرباءة همم لنقل التكنولوجيا )املادة  يُعدعالوة عىل ذكل، و  .11

جناز الاخرتاع من قبليضمن و (. للمعرفة والإبداع والابتاكرالأساس ية لالقتصاد الاجامتعي  ماكنية اإ خشص  ذكل الكشف اإ

 يف اجملال. يمتتع مبهارات

كوادور بنقل التكنولوجيا عىل أأنه أ لية لتعزيز البحث  .12 اتحة الفرصوتعرتف اللواحئ التنظميية يف اإ لتطوير النظم  واإ

 وتتوىل الإيكولوجية للمعارف والابتاكر، ويه مسؤولية تقع عىل عاتق وزارة التعلمي العايل والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر.

الوضوح وكفاية الكشف يف طلبات الرباءات  وتشرتطنظام الرباءات،  مسؤولية تعزيزادلائرة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية 

 سامهة يف نقل التكنولوجيا عىل الصعيد الوطين.اليت تُس تمل ك 

 فرنسا

يداع املواد البيولوجية.  الكشفمن قانون امللكية الفكرية عىل ُشط  L.612-5تنص املادة  .13 الاكيف، مبا يف ذكل اإ

ىل الكشف الاكيفيؤدي و  بطال الرباءة )راجع الافتقار اإ ىل اإ  (.L.613-25 املادة اإ

جراءات  وضعصناعية عىل يعمل املعهد الوطين للملكية ال و  .14 اتحة ادلمع املس متر لضامن وتقدمي هميلكةاإ  همين تدريب اإ

ىل أأهداف التوعية والتدريب ادلامئة ولجهات الفاعةل يف جمال البحث والابتاكر. ل  ، يدمع املعهد الوطين للملكية تكلابلإضافة اإ

ادة ما يمت التعامل مع القضااي املتعلقة بنقل ع. و الصناعية بشلك خاص الرشاكت الناش ئة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة

للرشاكت الناش ئة والرشاكت  ادلمع املايلالتكنولوجيا كجزء من زايرات الرشاكت، والتقياميت الأولية للملكية الفكرية، وبرانمج 
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وخدمات البحث يف  ،الرئيس ية وادلورات التدريبية"(، Pass PIيف جمال امللكية الفكرية )املعروف ابلفرنس ية ابمس برانمج "

 التعاونية. والنقل بحثال عملية ونرش املواد املتعلقة ب  بصياغةرباءات. كام قام املعهد الوطين للملكية الصناعية الواثئق 

حراز تقدم يف مشاريعهم،  وروادهبدف مساعدة اخملرتعني  (أأ ) اجامتعات خشصية ورسية مع خرباء  نُظمتالأعامل عىل اإ

ىل استشارات قانونية جمانية مع مستشاري امللكية الفكرية أأو احملامني املتخصصني.  هتدف و من املعهد ابلإضافة اإ

 سايس من املعلومات.الأ س توى امل  تقدمياجللسات، اجملانية واملتاحة عند التعيني، اإىل  تكل

احلس بان مجيع أأدوات امللكية الصناعية اليت ميكن حشدها داخل الرشكة  يأأخذ التقيمي الأويل للملكية الفكرية يف (ب)

يتيح التقيمي و . الأدوات التكنولوجيةمن خالل تضمني العقود والرتاخيص والبحث عن املستندات وُشاء/بيع 

. املتوخاة يةالأويل للملكية الفكرية حتديد مسارات العمل وحتديد اخلربات داخل الرشكة لتنفيذ س ياسة امللكية الفكر 

 يف هذا اجملال.املتكبدة للجهات الفاعةل والتاكليف  اً توضيح ويتيح ذكل التقيمي

من خرباء املعهد ملدة ل تقل عن عامني، مثل تقدمي خطط العمل وقياس  اً جماني دعامً  الرشاكت الناش ئةيقدم برانمج  (ج)

املساعدة املالية للرشاكت الناش ئة والرشاكت يف برانمج بصمة  املسامة داةالأ فعالية اسرتاتيجية الرشكة من خالل 

ماكنية احلصول  اً الربانمج أأيض ذكليتضمن و املعهد.  أأحدهثااليت  "(IP FOOTPRINT)" جمال امللكية الفكرية اإ

 ".Pass PI" التابع لربانمج برانمج املساعدة املالية خالل منعىل مساعدة مالية من املعهد 

يتضمن س تة أأايم تدريب عىل هو برانمج منخفض التلكفة مللكية الفكرية ئيس ية يف ابرانمج ادلورة التدريبية الر  (د)

يداع الرباءات.  مدى س تة أأشهر لإرساء ممارسات جيدة يف جمال امللكية الصناعية، ول س امي فامي يتعلق ابسرتاتيجية اإ

للموارد  اً ليت تتكيف مع أأهداف املشارك ووفقاسرتاتيجيات الإيداع والإرشاد ا وضع: وهو برانمج ميكنك مما ييل

زايدة الاس تقاللية يف تأأمني معلية و هيلكة معليات الإدارة ادلاخلية لالبتاكرات وامللكية الصناعية؛ و املتاحة؛ 

التصال " 1"مبا ييل:  اً الربانمج للمشاركني أأيض ذكليسمح و الابتاكر؛ وحتسني معلية صنع القرار الاسرتاتيجي. 

خرباء  اليت تضماإىل ش بكة املعهد  النفاذو  "2"لحتياجات الرشكة املس تفيدة؛  مكرس لالس تجابةاملعهد  من خببري

أأن يكون دليك مرشد متخصص يف امللكية الفكرية يف و  "3"معرتف هبم يف جمال امللكية الفكرية والابتاكر؛

من  املموةل Business France الواكةل احلكومية ادلمع من وتلقي( 4؛ )الرشاكت والاس تفادة من خربته /خربهتا

ذا حدد التقيمي احلاجة اإىل   ادلويل. التطويراملعهد، اإ

اإىل خدمات مستشار  ابلنفاذالية تسمح للرشاكت الصغرية واملتوسطة املمساعدة لل هو أ لية " Pass PI"برانمج  (ه)

التوصيات وابلتايل حتسني  تنفيذهد الرشاكت املس تفيدة عىل الربانمج، يشجع املع  ذكلمن خالل و الرباءات. 

الربانمج للرشاكت الناش ئة املبتكرة والرشاكت  وُُيصص ذكلاسرتاتيجية الابتاكر يف جمال امللكية الصناعية. 

وبعدها  امتت زايرهتملعهد أأو اليت جيرهيا االصغرية واملتوسطة اليت خضعت لواحد من تقياميت امللكية الفكرية الأولية 

جراءات جديدة.  أأويص بتنفيذ اإ

رباءات املقرتحة ال البحث عنتتيح  2"( عبارة عن منصة عىل الإنرتنتBourse Brevet)"سوق الرباءات  (و)

جراء اتصالت مع أأحصاب  عىل واثئق  اً املنصة أأيض تكلحتتوي و رباءات واقرتاح براءات للرتخيص. الللرتخيص واإ

                                         
2 /?/brevets.inpi.fr-https://bourse.   

https://bourse-brevets.inpi.fr/?/
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اتفاقية منوذجية بشأأن " و 3"العقود؛  ومناذج عن "2"لتفاوض بشأأن اتفاقية الرتخيص؛ ا حتضريات "1"تعلميية حول: 

 الرسية والزتامات ما بعد التوقيع مبوجب العقد.

العديد من ادلورات التدريبية املفتوحة للجمهور، مبا يف ذكل موضوع تغطية اتفاقيات الرتخيص،  اً يقدم املعهد أأيض (ز)

 عند الاقتضاء.

 الياابن

ويبو غرين بنشاط والرتوجي لتوس يع نطاق اس تخدام التكنولوجيات  منصة كتب الياابن للرباءات بدمع أأنشطةيلزتم م  .15

)املرتبة الثانية من حيث ويبو غرين  منصةشاركت العديد من الرشاكت الياابنية بنشاط يف و السلمية بيئيًا يف مجيع أأحناء العامل. 

ليه فامي ييل  صندوق الياابندمع من املسجةل(. وب والتكنولوجياتعدد املس تخدمني  الاستامئين للملكية الصناعية )املشار اإ

ابلإضافة و، مثل الأنشطة الرتوجيية للرشاكت الياابنية. منصة ويبو غرينمع دل خمتلفةأأنشطة  نُظمت عدة"(، الصندوق"عبارة بـ 

ىل  ،2020يف فرباير ويبو غرين لـ ُشياكً  مكتب الياابن للرباءاتاإىل ذكل، أأصبح   .19مما رفع عدد الرشاكء الياابنيني اإ

ىل البدلان النامية من خالل تطوير أأنظمة امللكية الفكرية وحتسيهنا. و  .16 ميكن تعزيز نقل التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإ

ء العامل. وقد بعدد من أأنشطة التعاون لتحسني أأنظمة امللكية الفكرية يف مجيع أأحنا مكتب الياابن للرباءاتيف ضوء ذكل، قام و

، ودمع مبادرات الويبو لتطوير أأنظمة امللكية اً عام 32ملدة  للصندوقمليون فرنك سويرسي يف اجملموع  80 حبوايل اً تربع طوع

مليون فرنك سويرسي. وقد ساعد  5.78مكتب الياابن للرباءات مسامهة  2019يف عام بلغت و الفكرية يف البدلان النامية. 

يفاد اخلرباء ودمع الويبو عىل الهنوض مب  بادرات لتعزيز البىن التحتية التقنية واملعرفية، مبا يف ذكل ادلورات التدريبية واإ

ىل  403أأرسل املكتب و احلوس بة.  آس يا واحمليط الهادئ و  منطقيتيف  بدلا 38خرباء اإ  بدلا 65من  اً خشص 1862فريقيا، ودعا أأ أ

ىل الياابن من عام  ىل عام  1996اإ  .2019اإ

عىل سبيل املثال، عقد دورة تدريبية حول التعاون فبأأنشطة التعاون اخلاصة به.  تب الياابن للرباءاتمك كام يقوم  .17

ىل للمشاركة فهيا ادلعوةووهجت ، 2019الأاكدميي والصناعة ونقل التكنولوجيا يف أأغسطس  دارة امللكية  ميارس اً فرد 24 اإ اإ

التعاون  تقدمحول كيفية  املمتحورة من خالل احملارضات ،دلورةقدمت او . بدلا 11من  بحثالفكرية يف اجلامعات ومعاهد ال 

ونقل التكنولوجيا يف الياابن، طرق ومبادرات تتسم ابلكفاءة والفعالية لإدارة امللكية الفكرية.  اجملالني الصناعي والأاكدمييبني 

 كام أأجرى املتدربون مناقشات حول حلول للتحدايت اليت تواهجها مؤسساهتم.

قدمت اجلامعات ومعاهد  عندما يف املايض علق بتطوير الإطار القانوين الوطين املتعلق بنقل التكنولوجيافامي يتو  .18

ن الصناعات مل تقم بتطويرهااملمتزية،  بحثالبحث الأاكدميي العديد من نتاجئ ال  وتسويقها بشلك اكمل. كام مل يكن دلى  فاإ

نظامت ترخيص التكنولوجيا يف خللق م اكنت هناك حاجة مزتايدة و اجلامعات أأقسام متخصصة يف قضااي امللكية الفكرية. 

ىل الصناعات، أأي حبامية رباءات ال مسأأةل قياماجلامعات لتعزيز  اتفاقيات  توقيعنتاجئ أأحباهثا ونقل تكل الإجنازات الناحجة اإ

غيل الأعامل اخلاصة يف مايو ترخيص مع الرشاكت. ونتيجة ذلكل، مت سن قانون تعزيز نقل التكنولوجيا من اجلامعات اإىل مش

نشاء  1998  يف اجلامعات.منظامت ترخيص التكنولوجيا من أأجل دمع اإ

اكنت تُمنح حقوق امللكية الفكرية عىل نتاجئ أأنشطة البحث اليت تدمعها صناديق  عندماعالوة عىل ذكل، يف املايض، و  .19

الأفراد )اخملرتعني(  أأمام وافزاحلمن أأجل زايدة و لوطنية. مملوكة للحكومة ا تكلاحلكومة الوطنية، اكنت حقوق امللكية الفكرية 
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، قررت بصورة أأوسع املشاركني يف أأنشطة البحث والتطوير وتعزيز اس تخدام نتاجئ البحث الناش ئة عن المتويل احلكويم

فراد ابلحتفاظ حبقوق امللكية الفكرية اخلاصة 1999احلكومة الياابنية يف عام  ذكل،  وعقبهبم.  اإطالق مبادرة للسامح للأ

 من قانون تعزيز القدرة التنافس ية الصناعية احلايل(. 17)املادة  (Bayh-Doleدول )-ابيهسنت النسخة الياابنية من قانون 

حدى اجلامعات واليت تطورت لحقًا اإىل ُشكة جتارية وتمتثل  .20 نشاؤها يف اإ أأحد الأمثةل اجليدة عىل التكنولوجيا اليت مت اإ

يسامو الأس تاذ جبامعة انغواي يف  1986جنح يف عام و  (.LEDالباعثة للضوء الأزرق ) الثنائياتهو تطوير  الس يد أأاكسايك اإ

جياد تقنيات لرتكيب نيرتيد الغاليوم البلوري الأحادي عايل اجلودة ) ومساعدوه ذكل الوقت ، 1987يف عام و(. GaNيف اإ

مرشوع حبث وتطوير بعنوان "تصنيع  بتويل( حاليالوم والتكنولوجيا لعالياابنية لواكةل القامت مؤسسة تطوير الأحباث الياابنية )

مبوجبه الس يد قام "، واذلي (GaN) نيرتيد الغاليوم البلوري الأحادي عايل اجلودة الثنائيات الباعثة للضوء الأزرق من

نيرتيد الغاليوم يف العامل ابس تخدام  (LEDالثنائيات الباعثة للضوء الأزرق )أأول  بتحقيق Toyoda Goseiوُشكة أأاكسايك 

الزرقاء.  LEDمصابيح بتسويق  Toyoda Gosei قامت ُشكة، 1995يف عام و. (GaNالبلوري الأحادي عايل اجلودة )

يف جمالت التصالت  اً س فقط يف أأهجزة الإضاءة ولكن أأيضعىل نطاق واسع لي حاليا الزرقاء LEDتُس تخدم مصابيح و 

 .الطاقة يف مجيع أأحناء العامل ودمع املزيد من الابتاكر احلفاظ عىلا يسامه يف والرعاية الصحية، مم

ىل عام  1987أأنه من عام الواكةل الياابنية للعلوم والتكنولوجيا تقرير ادلراسة الصادر عن  ويشري .21 ، خصصت 1990اإ

جاميل و . الزرقاء LEDابيح مصمليون فرنك سويرسي( لتطوير تكنولوجيا تصنيع  4.86مليون ين )حوايل  550الواكةل  بلغ اإ

ىل هناية عام  1997الزرقاء من عام  LEDمبيعات املنتجات اليت تس تخدم مصابيح   31.8تريليون ين ) 3.6حوايل  2005اإ

 LEDخلقت منتجات و مليار فرنك سويرسي(، مبا يف ذكل مبيعات الهواتف احملموةل وشاشات العرض امللونة الكبرية احلجم. 

أألف  32مليار فرنك سويرسي( يف الصناعات الياابنية الإجاملية وحوايل  3.10مليار ين ) 350الزرقاء قمية مضافة تقارب 

ىل عام  1995من عام و وظيفة.  مليون فرنك  40.7مليار ين ) 4.6حوايل الواكةل الياابنية للعلوم والتكنولوجيا ، تلقت 2005اإ

 سويرسي( كرسوم ترخيص.

ادرات احمللية لتعزيز نقل التكنولوجيا، يقوم مكتب الياابن للملكية الفكرية واملركز الوطين ملعلومات املب بني منو  .22

رسال مستشار  جراء "خدمة اإ " منذ عام اتوالصناع اتاجلامع بني تعاونل امللكية الفكرية ل  يامللكية الصناعية والتدريب ابإ

يقدم املستشارون، و تسويق "بذور التكنولوجيا". بغرض الفكرية دمع اجلامعات لإدارة وترخيص امللكية  خدمة ت. ويه2016

اكتشاف وتقيمي  "1"، ادلمع املتعلق مبا ييل: اتوالصناع اتابلتفاق مع مسؤويل اجلامعة املسؤولني عن التعاون بني اجلامع

طالق مشاريع تعاون بني اجلامع يكة احملمتةل؛ البحث عن الرشاكت الرش و  "2"؛ اتوالصناع اتبذور التكنولوجيا واإ

رباءات الاس تخراج الاخرتاعات ومنحها و  "4"صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، مع مراعاة مناذج الأعامل املناس بة؛ و  "3"

برام العقود مع الرشاكت الرشيكة، و  "5"حمفظة براءات؛  واس تحداثنتاجئ البحث والتطوير  خالل من  .وغري ذكلاإ

  نيجرياي

لكشف اب املودعنيمجيع يلزم النيجريي عىل ُشط الكشف، مما  والتصاممي()أأ( من قانون الرباءات 1)3حيتوي القسم  .23

، اً عام 20 املمتثةل يف ،مدة الرباءاتميكن أأن تشجع و يتيح نقل التكنولوجيا.  وهو ماالاكمل عن التكنولوجيا وراء اخرتاعهم، 

ابلإضافة اإىل ذكل، وات الأجنبية املباُشة، واليت بدورها تعزز نقل التكنولوجيا. (، الاستامثر 1)7املنصوص علهيا يف القسم 
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نقل املزيد من  ةيف املطالبة ابلأولوية الأجنبية املزيد من الإيداع الأجنيب مع مضاعف املودعنيالاعرتاف حبق  يشجع

 التكنولوجيا.

 الفلبني

ثالثة قوانني جديدة ملساعدة الرشاكت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة والرشاكت الناش ئة.  اً أأقرت الفلبني مؤخر  .24

 أأن الابتاكر هو حمور س ياسات التمنية يف البالد. من خالل ذكل تثبتويه 

أأبريل  17يف  ليصبح قانوانً ابمس قانون الابتاكر الفلبيين،  اً ، املعروف أأيض11293مجلهورية رمق قانون ا وصودق عىل .25

نشاء وتوس يع نطاق الإجراءات يف مجيع مس توايت وجمالت التعلمي 2019 ىل اإ . وهيدف هذا القانون بشلك أأسايس اإ

 ذكلمبوجب و متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.  الرشاكتتعزيز الابتاكر وتدويل  بغية والتطويروالتدريب والبحث 

أأهدافها واسرتاتيجياهتا اخلاصة ابلبتاكر، حبيث تغطي مجيع أأنواع ومصادر  وضعالقانون، تتبىن احلكومة نظرة أأمشل يف 

 أأهداف لوضعاجمللس الوطين لالبتاكر، ويه جلنة مشرتكة بني الواكلت، قانون الابتاكر الفلبيين  أأنشأأ و الابتاكر احملمتةل. 

وثيقة اسرتاتيجية وأأجندة  صياغةت والاسرتاتيجية الوطنية طويةل الأجل، مبا يف ذكل الابتاكر والأولواي ادلوةل يف جمال

بئة تع ب الصغرية واملتوسطة  الرشاكتمن خالل برانمج تطوير الابتاكر يف  املتوىخ أأن تقوم احلكومةمن و الابتاكر الوطنية. 

رواد  للتدريب اخلاص بتطويرو/أأو املايل  التقينرامج ادلمع ب لتقدمياإىل جنب مع املنظامت اخلاصة  اً واكلهتا اخملتلفة للعمل جنب

طار و . همنيا الأعامل  لرواد الأعاملاملنح  س ُتقدم، حيث قانون الابتاكر الفلبيينيعد صندوق الابتاكر أأحد الربامج البارزة يف اإ

جيادوالرشاكت املؤهةل اليت تعمل عىل  فرض يامللكية الفكرية،  وفامي ُيص. حلول مبتكرة تعود ابلنفع عىل الفقراء واملهمشني اإ

نفاذ قانون امللكية الفكرية قانون الابتاكر الفلبيين  ، ابلإضافة اإىل ترشيعات امللكية الفكرية الأخرى ذات الصةل )مثل الفلبييناإ

لامء واخملرتعني للع الاس تئثاريةقانون التجارة الإلكرتونية، وقانون نقل التكنولوجيا، وما اإىل ذكل(، من أأجل حامية احلقوق 

بداعاهتم.  جراء اإصالحات تسعى  يتوىلعالوة عىل ذكل، و واملبتكرين يف ملكيهتم الفكرية واإ مكتب الفلبني للملكية الفكرية اإ

ىل تعزيز وتبس يط وترش يد تسجيل  اجلغرافية  واملؤُشاتالصناعية  والتصاممي وحق املؤلفرباءات والعالمات التجارية الاإ

 من المتكل غري املرشوع. لضامن حامية الابتاكر

أأغسطس  6يف  النفاذ، املعروف ابمس قانون الرشاكت الناش ئة املبتكرة، حزي 11337دخل القانون امجلهوري رمق و  .26

ىل تبس يط املبادرات احلكومية وغري احلكومية يف اجملالني احمليل وادلويل من أأجل خلق فرص معل وفرص 2019 . وهيدف اإ

نتاج وتعزيز الابتاكر والتجارة يف الفلبني.  ىل توفري مزااي رضيبية مجليع الرشاكت  ذكليسعى و جديدة وحتسني الإ القانون اإ

عاانت  تقدمي ستشمل الواكلت احلكومية امللكفة بتنفيذ الربامج واملزااي واحلوافزو . الناش ئة املسجةل يف الفلبني جزئية  مةل أأواكاإ

 واس تغالل "3"معاجلة املطالبات مع الواكلت احلكومية الأخرى؛ و  "2"تاكليف معاجلة واثئق الأعامل؛  "1"ما ييل:تغطية ل 

الأماكن واملرافق احلكومية  واس تغاللملؤسسات احلكومية أأو اخلاصة، املرافق واملاكتب واملعدات واخلدمات اليت تقدهما ا

 مشاريع البحث والتطوير والتدريب والتوسع. يف نح املساعدةم  و  "4"املعاد اس تخداهما؛ 

ابس تخدام املمتلاكت  ،، املعروف ابمس قانون أأمن املمتلاكت الشخصية11057يسمح القانون امجلهوري رمق و  .27

  حقوق امللكية الفكرية( كضامن يف تأأمني الزتامات القروض.الشخصية )مبا يف ذكل
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 س نغافورة

ىل الرشاكت  2018نفذت س نغافورة بروتوكول امللكية الفكرية الوطين يف  .28 لتسهيل نقل التكنولوجيا من احلكومة اإ

 الربوتوكول الفوائد التالية: وحيققالتجارية والرشاكت الناش ئة. 

ممارسات امللكية الفكرية  اتباع من خالل عىل حنو فعال لرشاكتاصة اباخلمللكية الفكرية ا تسويقترسيع  "1"

 واجلامعات والواكلت العامة؛ بحثاملبسطة يف معاهد ال 

 ؛ الرشكةُشوط امللكية الفكرية اليت تليب احتياجات يف خلق قدر أأكرب من املرونة و  "2"

املصاحل التجارية للرشاكت واملصلحة الوطنية املمتثةل يف خلق أأقىص قمية من البحث  حتقيق التوازن بنيو  "3"

 من القطاع العام. نيوالتطوير املمول

، بهنج معياري ومبسط لإدارة امللكية الفكرية يف س نغافورةبروتوكول امللكية الفكرية الوطين  وتمتتع الواكلت العامة بفضل

أأو غري  الاس تئثاريةمنح الرتاخيص  وجود مرونة يفمن القطاع العام، مع  نيمولالبحث والتطوير امل املس متدة من

س ناد، وحىت الاس تئثارية ىل اامللكية الفكرية  اإ  امللكية الفكرية. تكل لتشجيع تسويق اتلصناعاإ

من  53ادة تنص املو ترخيص الرباءات.  ة يفخرى لتشجيع تقامس واس تغالل التكنولوجيا احملمية برباءالأ لية وتمتثل ال   .29

راءات يف س نغافورة عىل ترخيص خمطط احلقوق اذلي يشجع الرتخيص الطوعي للتكنولوجيا وتبادل املعرفة، حيث القانون 

رباءات من اللأطراف اثلثة البحث عن معلومات حول وحيق يف رسوم التجديد.  اً كبري  اً الرباءات ختفيض أأحصابيُعرض عىل 

 ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية.IP2SG منصة   موقععىل تكلخالل عروض الرتخيص الطوعية 

 زمبابوي

جنازهالخرتاع والطريقة اليت يمت هبا ل اكمةل مواصفات يقدم نص الرباءة( من قانون الرباءات أأن 3)9املادة  تشرتط .30 . اإ

. كام ينص املواصفاتالاخرتاع املعروف هلم يف وقت تقدمي  لإجنازالكشف عن أأفضل طريقة  اً أأيض املودعنيجيب عىل و 

 (، مما يسامه يف نقل التكنولوجيا بشلك فعال.29القانون عىل ترخيص احلقوق )املادة 

نشاء نظام لإدارة  .31 وابلإضافة اإىل ذكل، تنص الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية واسرتاتيجية التنفيذ يف زمبابوي عىل اإ

ضفاء الطابع املؤسيس عىل أ لية ملراقبة الرتاخيص، امللكية الفكرية يف مؤسسات التعلمي العايل والقطاع اخل اص، من أأجل اإ

نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرغراض لأ  نشاء نظام ترخيص وطين منوذيج، واإ  .اإ

 ]هناية الوثيقة[ 


