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اءات بقانونالمعن�ة الدائمة اللجنة   ال�ب

 ة والثالثونرابعالالدورة 
 2022 م�ب بتس 30إ�  26جن�ف، من 

اح من وفد كندا عن تبادل  اءات األساس�ة المع�ار�ةاق�ت  المعلومات �شأن ال�ب

 من إعداد األمانةوث�قة 

اءات األساس�ة المع�ار�ة، �ي تنظر ف�ه اللجنة  .1 احا قدمه وفد كندا عن تبادل المعلومات �شأن ال�ب يتضمن مرفق هذە الوث�قة اق�ت
ي إطار البند 

وع  8�ف  جدول األعمال: نقل التكنولوج�ا. من م�ش

الدائمة المعن�ة بقانون إن أعضاء اللجنة  .2
ي مضمون 

اءات) مدعوون إ� النظر �ف اءات (لجنة ال�ب ال�ب
 المرفق. 

[��ي ذلك المرفق]
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اءات األساس�ة المع�ار�ة اح من وفد كندا عن تبادل المعلومات �شأن ال�ب  اق�ت

 مقدمة

ا�د التعق�د  .1 ف ي مشهد االبتكار العال�ي الم�ت
. و�ف ف ي معني اءة األساس�ة المع�ار�ة �ي براءة ع� تكنولوج�ا أساس�ة لتنف�ذ مع�ار تقىف ال�ب

ف طائفة واسعة من المنتجات  ابط وقابل�ة التشغ�ل المتبادل بني ي ت�س�ي ال�ت
ة والمتوسطة بدور هام �ف كات الصغ�ي ابط، تضطلع ال�ش وال�ت

والتطور الط��ل  5و 4و 3ع� سب�ل المثال، �ستخدم شبكات االتصاالت الالسل��ة والمحمولة، مثل شبكات الج�ل والخدمات. ف
ي تعتمد بدورها ع� آالف التكنولوج�ات المحم�ة  األجل وتقن�ة البلوتوث وشبكات الواي فاي، بروتوكوالت موحدة للتشغ�ل البيىف

اءة للتشغ�ل اءة األساس�وقد أصبحت . ب�ب نت األش�اء الناشئة، ال�ب ي �ستخدم تقن�ات إن�ت ي القطاعات الىت
ا�د �ف ف ة المع�ار�ة شائعة �شكل م�ت

ف مجموعة و مثل الطاقة والشبكة ال�ه��ائ�ة والرعا�ة الصح�ة وقطاعات الس�ارات.  ابط بني ي دفع ال�ت
نت األش�اء �ف ا الستمرار إن�ت نظر�

ل�ة، فمن المتوقع أن تأوسع من المنتجات والخدمات، مثل األجهزة "الذك�ة" وا ف اءات األساس�ة ال�ة و تقنالمعاي�ي الؤدي ألجهزة الم�ف �ب
ورة لال ي السوق العالم�ة�ف

ا �ف ا بارز�  . تنف�ذها دور�

ا باسم "منظمات التط��ر الق�اس�ة"، تأث�ي مهم و  .2 �مكن أن �كون لتط��ر المعاي�ي من خالل المنظمات الرسم�ة، المعروفة أ�ض�
وتع��ز نفاذ مع�ار�ة و�مكان�ة الوصول إليها، عن ط��ق خفض تكال�ف اإلنتاج وز�ادة ال�فاءة وتقل�ل الحواجز أمام الع� توافر التقن�ات ال

ي واالبتكار.  ي مع�ار، و قابل�ة التشغ�ل البيىف
ا ما تطلب فعند دمج تقن�ة حاصلة ع� براءة �ف أصحاب من  منظمات التط��ر الق�اس�ةغالب�

ي تغ�ي أجزاءً ال اءات الىت ور�ة لتنف�ذ المن المع�ار اإلفصاح عن  �ب اءات ال�ف وط عادلة ال�ب اءات ��ش خ�ص هذە ال�ب ام ب�ت ف مع�ار، واالل�ت
� ف اءة األساس�ة المع�ار�ة. �مكن أن �سهل التفاوض ع� تراخ�ص )FRAND( ةومعقولة وغ�ي تمي�ي وط ال�ب االنتشار ، FRAND ��ش

، مع تزو�د أصحاب  ف اءات بعائد ع� االستثمار �الالواسع للتكنولوج�ا للمستخدمني ي إنفاقه ع� البحث والتط��ر جري �ب
هذە �ف

اءة األساس�ة المع�ار�ة �مكن أن �كون ترخ�صو التكنولوج�ا.  وط  ال�ب  حاسم عام�ً  FRAND��ش
�
 أ�ض ا

�
ة والمتوسطة ا كات الصغ�ي  لل�ش

كات الناشئة، لتسه�ل التوسع والدخول إ� أسواق جد�دة، وكذلك لدعم اال  ي �متل�ها هؤالء وال�ش نتشار الواسع للتكنولوج�ا الىت
ي األسواق الناشئة. ناشطون ال

 �ف

اءو ومع ذلك،  .3 خ�ص ال�ب ف  األساس�ة المع�ار�ةات رغم هذە األهداف، �مكن أن تنشأ تحد�ات ف�ما يتعلق ب�ت اءات أصحاب بني ال�ب
اءة أساس�ة فومنفذيها.  خ�ص من  مع�ار�ةع� سب�ل المثال، قد �س� المرخصون المحتملون لـ�ب إ� "االنتظار" عن ط��ق تأخ�ي إبرام ال�ت

اءة أجل الضغط ع�  خ�صال"تعط�ل" مفاوضات  �دً� من ذلك، �جوز لمالك براءة أساس�ة مع�ار�ةو لقبول إتاوة أقل. صاحب ال�ب  �ت
وط  ها، و للحصول ع� إتاوة أع�.  FRAND��ش ي الأصحاب مع �ي تشارك جهات وضع المعايتلمواجهة هذە التحد�ات وغ�ي

اءات �ف �ب
وط المجموعة من الممارسات المتعلقة بتحد�د معدالت  خ�ص ��ش ف FRAND�ت اخ�ص بني اءأصحاب ال، والتفاوض ع� ال�ت ات �ب

ف والمنفذين، والتأ�د من أن  مع�ار�ةالساس�ة األ  وطالطرفني  . FRAND قبلون �ش

اءال�اإلضافة إ� التط��ر المستمر لس�اسات و  .4 ي  مع�ار�ةلاساس�ة ات األ �ب
اءات، تتبع الدول األعضاء �ف ف المنفذين وأصحاب ال�ب بني

ا قضا�ا  اءال ال��بو أ�ض� وطو  مع�ار�ةالساس�ة ات األ �ب ي الس�اقات المحل�ة والدول�ة.  FRAND �ش
ف قد ورغم �ف أن األعضاء المختلفني

اءاليتعاملون بالطبع مع قضا�ا ترخ�ص  وطو  مع�ار�ةالساس�ة ات األ �ب ن وجهات نظر س�اس�ة مختلفة، بناًء ع� م FRAND �ش
ي التقن�ات الموحدة، 

قد �كون لدى الدول فالتقال�د القانون�ة الخاصة بكل منهم ومست��ات التنم�ة االقتصاد�ة والمصالح االقتصاد�ة �ف
ي هذە الموضوعات. 

ات مهمة للمشاركة �ف ي ال��بو خ�ب
 األعضاء �ف

اح لتبادل المعلومات  اء�شأن الاق�ت  مع�ار�ةالساس�ة ات األ �ب

نامج .5 ح أن  من أجل فهم أفضل للمناهج المختلفة ألعضاء ال��بو �شأن القضا�ا ذات الصلة ب�ب اءات األساس�ة المع�ار�ة، ُ�ق�ت ال�ب
اءات ( اءات�ستكشف لجنة ال��بو الدائمة المعن�ة بقانون ال�ب ي هذا المجال. لجنة ال�ب

ات المختلفة ألعضاء ال��بو �ف سنكون و ) الخ�ب
ات المتعلقة مه ي �مكن أن �شمل الخ�ب ف باالستماع إ� تجارب الدول األعضاء �شأن ممارساتها الحال�ة �شأن هذە الموضوعات، والىت تمني

 :  بما ��ي
ي ترتيبات ترخ�ص  •

 ؛FRANDالشفاف�ة والقدرة ع� التنبؤ �ف

 ؛FRANDكفاءة مفاوضات و  •

ف مصالح و  • اءأصحاب الالموازنة بني  ها؛منفذينو  مع�ار�ةالساس�ة ات األ �ب

 توف�ي أطر إنفاذ وحل نزاعات متوازنة و�مكن التنبؤ بها وفعالة؛و  •

ات و  • ة والمتوسطةFRAND�شجيع تط��ر خ�ب كات الصغ�ي ي ذلك لل�ش
كات الناشئة. وا ، بما �ف  ل�ش
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ي  .6 ا باالستماع إ� تجارب مراقىب ف أ�ض� اءات األساس�ة المع�ار�ة سنكون مهتمني ي ال�ب
وأصحاب المصلحة اآلخ��ن ذوي الصلة، بما �ف

اءأصحاب ال، والمنفذين، و منظمات التط��ر الق�اس�ةذلك  ي ذلك ما يتعلق بالس�اسات والممارسات مع�ار�ةالساس�ة ات األ �ب
، بما �ف

ي المعاي�ي �شأن الناشئة 
اخ�ص دمج التقن�ات الحاصلة ع� براءات �ف وط ، والتفاوض ع� ال�ت  . FRAND��ش

ي مجال الس�اسات العامة �شأن نق�ت و  .7
ات �ف ي جلسة لتبادل الخ�ب

اءباللمسائل ذات الصلة اح أن ينخرط أعضاء ال��بو �ف ات �ب
وط  مع�ار�ةالساس�ة األ  ي الدورة الس FRANDو�ش

اءاتادس�ف ف للجنة ال�ب اءات/  ة والثالثني ها جلسة قبس، ع� أن �)36(لجنة ال�ب
اءات وأص ي لجنة ال�ب ي الدورة �شارك�ة من قبل مراقىب

ف �ف ف خامسالحاب المصلحة اآلخ��ن المعنيني اءات/ ة والثالثني  . )35(لجنة ال�ب

 [نها�ة المرفق والوث�قة]
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