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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

 دراسة بشأن اقتصاديات امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدويل ملخص

مانة  بطلب من الأ

 الصعيد عىل التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية اقتصادايت ( ملخص دراسة بشأأن0) الوثيقة عىل هذه مرفقات حتتوي .0
طار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "حت ، من (CDIP/6/4 Rev)بناء احللول" –دايت عامة ادلويل أأجريت يف اإ

عداد ادلكتور أأ. دامودران الأس تاذ مبعهد الإدارة، بنجلور، الهند و) عداد ادلكتور 4اإ ( اس تعراض أأقران لدلراسة أ نفة اذلكر من اإ
يطاليا.وفرانسسكو ليسوين، جامعة بوكوين، ميالن  ، اإ

منية املعنية واللجنة .4  الفكرية وامللكية ابلت
مدعوة لالإحاطة علام ابملعلومات الواردة  (نةاللج )

 يف مرفقات هذه الوثيقة.

 

 ]ييل ذكل املرفقات[

 

 مانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبوملحوظة: متثل ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة أ راء املؤلف وليست ابلرضورة أ راء الأ 
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الأول املرفق  

 اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا

 معلومات أأساس ية وملخص معيل

ثت  .0 يف يف جنيف  املنعقدة لملكية الفكريةل ابملنظمة العاملية  للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةالثامنة  ةورادليف  ،ُبح
ىل  02من الفرتة  (. وأأشارت 4100امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا )الويبو، بشأأن رشوعامل  حولورقة  ،4100نومفرب  01اإ

التكنولوجيا ونقلها بني خمتلف الأطراف الفاعةل عىل  ابحلصول عىلالشواغل املتعلقة  مراعاة، بعد املذكور ورقة املرشوع
قلميي ةالوطني ايتاملس تو ىل أأمهية ة/ ادلوليةوالإ ورقة ال كام نوهت. دقيقةمن خالل خطة معل املسائل املطروحة  معاجلة، اإ

ىل رضورة  قرار رشعية س ياسات حملية " من خالل مدونة الأونكتاد لقواعد السلوك يف نقل التكنولوجيا مواصةل مرشوعاإ اإ
ظر يف أأخريا الن، و "القواعد احلامكة للرشوط التعاقدية يف معليات نقل التكنولوجيا"و "،هاونرش  معينة لتعزيز نقل التكنولوجيا

)الويبو، املرجع  ز التعاون ادلويليالتدابري اخلاصة بشأأن املعامةل التفاضلية للبدلان النامية، والتدابري اليت من شأأهنا تعز "
 .(6السابق، الفقرة 

حتضريي وأأنشطة تتضمن  القيام بعملاقرتحت ورقة املرشوع  اجدول الأعامل بشأأن نقل التكنولوجي وملتابعة .4
عدادوالتلكيف  ،الويبو ويف منظامت أأخرى عن العمل املنجز يف منشورات اس تعراض فرادية  ابإ دراسات ودراسات اإ

ح أأن كام . س تعرضها الأقراني  ىل أأن تتضمنادلراسات ُباقرتح ية حول امللكية الفكرية قتصاد"سلسةل من ادلراسات الا اجة اإ
 املنشوراتعىل اجملالت اليت حظيت ابهامتم أأقل يف  ادلراسات الاقتصاديةسرتكز . "ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل

 .أأمام نقل التكنولوجيا واقرتاح الس بل اليت من شأأهنا أأن تهنض بهاحملمتةل وعىل حتديد العقبات  املتاحةالاقتصادية 

ىل مؤلف هذو  .3 ىل أأناجملدل اُأس ند العمل املتعلق ابدلراسات الاقتصادية اإ  حتدد ملاختصاصات تكل ادلراسات  . ونظرا اإ
ىل ويل الويبو املعنيني جبدول الأعامل. مناقشات مفصةل مع مسؤ  أأجرى املؤلف فقد (4100وثيقة الويبو )بوضوح يف  ونظرا اإ

يف جدول  من الأمهية مباكن حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجياوأأن الس ياسة ادلولية يه حمور تركزي أأنشطة الويبو،  أأن
ترص ساد اعتقاد بأأن هذه ،أأعامل الويبو بشأأن التمنية ىل ادلراسات ميكن أأن ُتح من شأأهنا لكية دولية س ياسة ل  أأجزاء رئيس ية اإ

 تالتكنولوجيا المتويل املس تدامة اليت حتفز نقلأأنظمة وتعد  جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية يف الس نوات التالية.  توجهأأن 
أأدوية فعاةل وميسورة التلكفة للفقراء يف البدلان النامية اليت تعاين من الأمراض املعدية اخلطرية، وتوفر  املنخفضة الكربون

ومن مّث ؛ يف املس تقبلجدول أأعامل الويبو لتطور ساي الأ عنرص ال معيش ية مس تدامة للمجمتعات الأكرث فقرا يه  ةنظمأأ تعزز و 
يئ  فقد وعليه حتددت  ،جلدول أأعامل الويبوة العامة س تقدم دعام كبريا للس ياسأأن ادلراسات اليت تركز عىل هذه اجلوانب رح

 املوضوعات امخلسة التالية للتوسع:

 والتوقعات. العوائقاحلاةل التقنية، : اتفاق تريبس التابع ملنظمة التجارة العامليةمن  7املادة  تفعيل 

 .الابتاكر، أ ليات المتويل ونقل التكنولوجيا 

  ىل البدلان النامية. مبتكرة هتيئة ظروف مواتيةل وضع اسرتاتيجية  لنقل التكنولوجيا اإ

  جراء فرادية اإ  .ةالصيدلنياملس تحرضات و  لأدويةلقطاع ادراسة اإ

  فرادية للتكنولوجيات املتعلقة بتغري املناخ  .دراسة اإ

 :هذه الورقات الثالث كام ييل . ملخصأأساس يةموضوعات أأول ثالثة أأوراقا بشأأن  احلايل اجملدل يتضمن .2

 اتفاق تريبس التابع ملنظمة العمل ادلولية: احلاةل التقنية، العوائق والتوقعات من 7تفعيل املادة  .أأ  
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مسأأةل نقل  املثرية للجدل يف جملس الويبو ويف منتدايت التجارة والبيئة ذات الصةلو املسائل الرئيس ية  منو  .5
ىل اليت تكتيس أأمهية اجامتعية وجممتعية و السلع أأ البدلان النامية فامي يتعلق ابلسلع العامة  التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإ

مهية الأ  ذاتتناقش هذه الورقة العالقة املتبادةل بني حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا فامي يتعلق ابلسلع العامة و  .كبرية
ىل هذه املسأأةل عامة. ال ىل رضورة النظر اإ يف و واملس توى غري املعياري. مس تويني: املس توى املعياري عىلوتذهب الورقة اإ

 .حني ميثل املس توى الأول النظام املثايل ملا "جيب أأن يكون"، ميثل املس توى الثاين "احلاةل الفعلية القامئة "

ىل أأن منط العالقة املتبادةل )بني  .6 للسلع العامة العاملية مثل  حامية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا(وأأشارت الورقة اإ
 الأدوية املنقذة للحياة خيتلف عن منط العالقة مع السلع البيئية العاملية )مثل املناخ والتنوع البيولويج(.

حقوق امللكية الفكرية اتفاق تريبس التابع ملنظمة العمل ادلولية اذلي يؤكد الرتابط بني تبدأأ الورقة مبناقشة رشوط و  .7
حامية حقوق امللكية الفكرية رضورة أأن تسهم عىل أأن  من اتفاق تريبس 7املادة  تشددنرش التكنولوجيا.  /والابتاكر ونقل

مبا حيقق املنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف واملنتفعني هبا. توحض  نفاذها يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ويف نرش التكنولوجيااإ و 
الأدوية واملس تحرضات الصيدلنية والتنوع البيولويج وتكنولوجيات املناخ اذلكية، ويه سلع عامة بني قة العالقة املتبادةل الور

 دول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.ابلنس بة جل تواصل الورقة مناقشة أأمهية نقل التكنولوجياو للبدلان النامية.  ذات أأمهية ابلغة

ىل ادلراسات الاقتصادية الورقة نطاق نقل  ونوقش يف .1 التكنولوجيا وطريقته وخطواته العملية وتأأثريه مع الإشارة اإ
الاس تحواذ يف تيسري نقل التكنولوجيا. معليات و  توالاندماجا (FDI)الأجنيب املبارش دور الاستامثر التجريبية اليت ُبثت

لإعطاء  متعددة الأطراف للتغلب عىل هذه العوائقتلخص الورقة العوائق الرئيس ية أأمام نقل التكنولوجيا وتقرتح تدابري 
 تريبس التابع ملنظمة العمل ادلولية. ( من اتفاق4)66واملادة  7للامدة أأكرب مصداقية 

 الابتاكر، أ ليات المتويل ونقل التكنولوجيات .ب 

بصورة  هاكزي تر عدم "الابتاكرات وحقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا"  عن املنشورات أأوجه النقص يف أأحد .9
المتويل  أأشاكلأأنه من املقبول عىل نطاق واسع أأن  حقيقةعىل العنارص الثالثة. هذا رمغ  المتويلأأنظمة أ ليات و  وقععىل وافية 

جعل التكنولوجيات متاحة وأأيضا أأمام  ،R&Dالبحث والتطوير الرئيس ية أأمام تعزيز الابتاكر من خالل  املعوقاتأأحد تحعد 
ىلنقل  يف حاةلحىت و  الهنائيني.لمس تخدمني ل  ما قامئة،  استيعاب التكنولوجيا، تظل مسأأةل  املس تخدم الهنايئ التكنولوجيا اإ

نشاء يس تلزم بدوره  متويل جيدة أأنظمة الورقة أأن تصممي  يف يقال، تتطلب مصادر مالية. ويف واقع الأمر مواتيةبنية حتتية اإ
 بنجاح يف البدلان النامية.وتطبيقها  نولوجيا املنقوةلالتك هيئي بيئة مواتية لالبتاكرات ولتخصيص 

وتواصل اس تكشاف أأمناط العالقة املتبادةل بني  ،تبحث الورقة الأساس املنطقي لمتويل الابتاكرات ونقل التكنولوجياو  .01
وجدول أأعامل  " فامي يتعلق ابتفاق تريبساملس توى ادلويل"المتويل والابتاكرات ونقل التكنولوجيات عىل مس تويني: أأنظمة 

ىل  العالقة املتبادةل يف حاةل صناعة الأدوية  تس متر هباالكيفية اليت الويبو بشأأن التمنية وعىل "مس توى القطاع" مع الإشارة اإ
الورقة أأولوايت رئيس ية لمتويل ابتاكرات ونقل التكنولوجيا  وتطرح وأأسواق تكنولوجيا املناخ. واملس تحرضات الصيدلنية

 .الكربونوهام الأدوية واملس تحرضات الصيدلنية والتكنولوجيات املنخفضة  ؛حمل الرتكزي الهامتنيللسلعتني 

ىل البدلان النامية هتيئة ظروف مواتيةوضع اسرتاتيجية ل  .ج   مبتكرة لنقل التكنولوجيا اإ

ىل تقدمي  .00 مناقشة اسرتاتيجيات الس ياسة العامة  من خاللملسأأةل نقل التكنولوجيا تشغييل  تركزي حمور تسعى الورقة اإ
ىل جانب توليف عربالسلمية  واملنتجات ميرسة لنرش التكنولوجيات ام رشوطالابتاكر وتقداليت ميكن أأن حتفز   ةاجملمتع. واإ

ىل البدلا الورقة ، تقدمنييتوصيات من الورقتني الأول  ن اسرتاتيجيات شامةل تيرس نقل التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإ
ىل جانب. ويرى املؤلفون أأنه النامية ن ، املس تنرية التنظمييةالقواعد  اإ املؤسسات الصغرية  الابتاكر اليت تقودها ةاسرتاتيجيفاإ
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ىل اإ  جامتعيالا النفاذقطع شوطا طويال لضامن تميكن أأن واملتوسطة احلجم يف القطاعات اليت تتطلب معارف كثيفة 
تطوير ل  بني احلكومات يةبادرات التعاون امل الس ياسات احلكومية و  تكتيس التكنولوجية. ىل املنتجاتالواعدة واإ التكنولوجيات 

. وكذكل س ياسات التسعري اليت حترتم قدرة خمتلف رشاحئ اجملمتع ابلغةأأمهية  ذات الصةل ابلسلع العامة التكنولوجياتونرش 
الأدوية املنقذة للحياة واملواد الغذائية. وأأخريا تشري الورقة لرشب و مثل املياه الصاحلة ل  عىل ادلفع مقابل الأنظمة ادلامعة للحياة

ىل  ىل احلاجة اإ نشاءاإ رساء أ ليات متويل متعددة اإ تاكليف الابتاكر والبحث والتطوير و  خلفضأأنظمة لتبادل املعلومات  اإ
 ابلسلع العامة.الصةل  احلرجة ذاتالبحث والتطوير والابتاكرات ونقل التكنولوجيات يف القطاعات  الأطراف لتشجيع

حت  .04  البتاكرات ونقل التكنولوجيا:ل لهتيئة بيئة مناس بة املواتية التالية الس بلاقرتح

 وحقوق امللكية الفكرية ذات الصةل. لرباءاتابالاسرتاتيجي  والانتفاعثىل تنافس ية مح  حتفزيية بيئة هتيئة .أأ  

 .تمكيليةأأهجزة تنظميية فعاةل وبناء قدرات  اس تحداثو  .ب 

 نقل التكنولوجيا. مفاوضاتتيسري و  .ج 

للأعامل التجارية  (NEMs)س ياسة الاستامثر الأجنيب املبارش وأأشاكل املشاركة غري السهمية  تيسريو  .د 
 اخلارجية املنشأأ.

 وضع أأنظمة مشرتكة للبحث والتطوير من خالل رشااكت القطاعني العام واخلاص.و  .ه 

نشاءو  .و   .املناسبربط املشرتي املناسب ابلبائع اق: سو وظائف تودلها الأ  اإ

جراء تقيمي مشرتك لالحتياجات من الأدوية والتكنولوجيات البيئية لتيسري برامج البحث والتطوير.و  .ز   تشجيع اإ

 أ لية متويل فعاةل متعددة الأطراف لتيسري نقل التكنولوجيا. وضعو  .ح 

عن  ل منواتشجيع املؤسسات العامة يف البدلان املتقدمة عىل رشاء الأدوية الأساس ية لإمداد البدلان الأقو  .ط 
  من ادلرجة الثانية. المتيزي السعري طريق تطبيق مبدأأ 

لهيا يف الفقرات السابقة مسائل ميكن أأن تساعد الويبو يف تنفيذ جدول أأعاملها للتمنية.  .03 تتضمن الورقات الثالث املشار اإ
ىل جانب مل تناقش من قبل يف براهني من دراسات  كذكلمنشورات الويبو حول هذا املوضوع، تطرح  الورقات تغطية   اإ

ىل السوق والأدوات ال دوات الأ من  امزجيالورقات تويص هبا  احللول اليتتؤيد الويبو.  طار اتفاق اليت تستند اإ تنظميية يف اإ

 ".و"مس تدام"فعال"  عىل حنونقل التكنولوجيا  بغيةتريبس 

( 0ية وصناعة الأدوية" )املرفق والأدو : وهام "حقوق امللكية الفكرية منفصةلمثة مرفقان يصحبان هذه الورقات بصورة  .02
( اذلي يتضمن حتليل قطاعي مفصل ملسائل نقل التكنولوجيا ذات الصةل ُبقوق 4"نقل تكنولوجيات املناخ اذلكية" )املرفق و

 .ةات الثالثورقات املوضوعيف  احلجج الواردة  الورقات هذهامللكية الفكرية. تدمع 

 توليف التوصيات .د 

 والتوقعات قالعوائمن اتفاق تريبس: احلاةل التقنية،  7: تفعيل املادة 0الورقة 
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صدار  قدر كبري جارة العامليةتمنظمة ال ، يحتاح لدلول الأعضاء يف اتفاق تريبسمبوجب : ةالإجباريخيص االرت  من املرونة بشأأن اإ
 .الإجباريةالرتاخيص 

 مبا يف ذكل الإعفاء من أأهلية الاخرتاع للرباءة. ،تريبسأأخرى للمرونة يف اتفاق  مبواطن مرونةالانتفاع  (أأ  )

 .هنج جامعي ابتباعجتميع التكنولوجيا و  (ب )

 عاملية لتقامس ادلراية الفنية والأرسار التجارية.أأنظمة و  (ج )

 عامة.ال املزيانيةتفهم املبادرات بشأأن التكنولوجيات املموةل من و  (د )

 الإعفاءات والسلوك التنافيس.و  الاس ترياد املوازيو (ه )

جراءاتو  (و )  الرباءات. التغلب عىل قوانني واإ

لمس تحرضات ل لطلبات الرباءة  والنشاط الابتاكريمعايري صارمة لتقيمي جدة الاخرتاع ينبغي تطبيق و  (ز )
 يف قوانني الرباءة. تنص عىل الرباءات "املتجددة تلقائيا" الأحاكم اليت حذف كام ينبغي ،الصيدلنية

عن برامج ُبوث وتطوير مشرتكة مع البدلان املتقدمة  لإقامةدلان النامية يف البفامي بني احلكومات زتام لالاو (ح )
 /تكنولوجيات.مبتكرة املؤسسات العامة لتطوير منتجات توأأمةطريق 

 الأسواق: ربط املشرتي املناسب ابلبائع املناسب. تودلهاوظائف و  (ط )

جراء تقيمي مشرتك لحتياجات الصحة العامة اليت س تصبح أأساسا لوضع (ي ) برامج ُبث وتطوير مشرتكة  تشجيع اإ
نتاج  .النوعية دويةالأ  لإ

تشجيع املؤسسات العامة يف البدلان املتقدمة عىل رشاء الأدوية الأساس ية لإمداد البدلان الأقل منوا عن و  (ك )
 طريق تطبيق مبدأأ المتيزي السعري من ادلرجة الثانية.  

نشاءو  (ل )  أألف وابء للأدوية واملس تحرضات الصيدلنية. التوصيتني صندوق متعدد الأطراف لتفعيل اإ

ىل رؤية متاكمةل4الورقة   : الابتاكر وأ ليات المتويل ونقل التكنولوجيات: احلاجة اإ

 ة لتعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا.العام املزيانيةوضع أ لية متويل عاملية مموةل من  (أأ  )

 التمنيةبشأأن الويبو أأعامل متويل تنفيذ جدول و  (ب )

 .(NEMs)س بل أأخرى لدلمع مثل تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملشاركة غري السهمية  توفريو  (ج )

 .التبادل التكنولويج معلياتمتويل و  (د )

نشاء قاعدة معلومات/بياانت و  (ه )  يك تركز لتنبيه جممتعات البحث االتكنولوجي خفاق يف جمالالإ  خماطر عنمتويل اإ
 نطوي عل أأدىن درجات اخلطر.اليت ت  البحث والتطويرأأنشطة مواردها عىل 
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ىل البدلان النامية :3الورقة   وضع اسرتاتيجية لهتيئة ظروف مواتية مبتكرة لنقل التكنولوجيا اإ

 .من خالل س ياسات المتكنيهتيئة بيئة حتفزيية تنافس ية مثىل  (أأ  )

 حتفزي الانتفاع الاسرتاتيجي ابلرباءات وحقوق امللكية ذات الصةل.و  (ب )

 اس تخدام أأهجزة تنظميية سلمية وفعاةل.و  (ج )

 دمع البحث والتطوير.أأنظمة بناء قدرات تمكيلية من حيث القدرات و و  (د )

ىل النتاجئ ةيبكفاءة وفعال نقلها  مبا يضمننقل التكنولوجيا ل فاوضات املتيسري و  (ه )  .واستنادا اإ

السهمية للأعامل التجارية جنيب املبارش و املشاركة غري الأ س ياسات تيرسية فامي يتعلق ابلستامثر وضع و  (و )
 اخلارجية املنشأأ.

ُبث وتطوير مشرتكة من خالل أأنظمة يف لك من البدلان النامية واملتقدمة لوضع  حكومية تتقدمي الزتاماو  (ز )
 رشااكت القطاعني العام واخلاص.

نشاء وظائف و  (ح ) تكنولوجيا  سوقوابلتايل تشجع  ،تربط املشرتي املناسب ابلبائع املناسب :قاسو ودلها الأ تاإ
 فعال.

جراء تقيمي مشرتك لالحتياجات من الأدوية و و  (ط ) تكنولوجيات البيئية لتيسري برامج البحث والتطوير ال تشجيع اإ
 اليت تضم رشاكء من الشامل واجلنوب.املشرتكة 

نشاءو  (ي )  املرتبطة بنقل التكنولوجيا.أ لية متويل فعاةل متعددة الأطراف لتيسري الصفقات املالية  اإ

نشاءو  (ك )  .االتكنولوجي الإخفاق يف جمالدة معلومات للحيلوةل دون وقوع خماطر قاع اإ

تشجيع املؤسسات العامة يف البدلان املتقدمة عىل رشاء الأدوية الأساس ية لإمداد البدلان الأقل منوا عن و  (ل )
 طريق تطبيق مبدأأ المتيزي السعري من ادلرجة الثانية.  

 املس تحرضات الصيدلنيةو الأدوية وصناعة  اونقل التكنولوجيحقوق امللكية الفكرية  عن حاةل: 0امللحق 

، (Markush)ماركوش طالبات مبعرف ما يح ، لس امي يف حاةل ضامن الإفصاح بصورة اكفية يف طلبات الرباءة (أأ  )
أأو تقييدا غري رضوري  عن مركبات جديدةذه املطالبات عائقا أأمام البحث كل لضامن أأل يصبح منح الرباءات هبوذ

 سة.للمناف 

غري  ية للمنتجات الصيدلنية اليت تعادل وسائل املعاجلةاملطالبات بشأأن املؤرشات الثان اعتبار  ينبغيوابملثل،  (ب )
ماكنية التطبيق الصناعي. لحامية مبوجب الرباءةل مؤهةل  لنعدام اجلدة واإ

لزامية، الإفصاح ينبغيات، وبغية حتسني شفافية نظام الرباء (ج ) الأسامء عن يف عنوان ادلواء وملخصه ، بصورة اإ
رفت،  (INN)للأدوية   ادلولية غري مسجةل  امللكية ذا عح يداع طلب الرباءة وذكل اإ   .وقت اإ
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بل ينبغي للحكومات أأن تس تخدهما عندما  ،الرتاخيص الإجبارية والانتفاع احلكويم أأدوات هممة ميكنو  (د )
 الأمر لضامن احلصول عىل الأدوية ميسورة التلكفة. يقتيض

  أأمالح الربوم ثنايئ الفينيل واسرتاتهو ابلرتكيبات ابملس تحرضات أأو  فامي يتعلقطالبات الرباءة ينبغي السامح مبو  (ه )
 الأيزومريو  Polymorphs لمفصصاتلبيامن ل ينبغي . ت اس تثنائية وحمددة عىل نطاق ضيقيف حال والرتكيبات

isomers ذا مت  (.racemic mixtureعن اخلليط الراس مييابلفعل الافصاح  أأن تمتتع ابمحلاية مبوجب براءة ) اإ

ىل أأنه من غري املرحج أأن تعزز الرباءات الابتاكر احمليل يف و  (و ) املس تحرضات الصيدلنية، ينبغي  قطاعنظرا اإ
اليت تؤثر بشلك  خباصة فامي يتعلق ابلأمراض، و أأخرى خبالف نظام الرباءاتنظر يف خيارات تشجيعه ابل للحكومات 

 غري متناسب يف ساكن البدلان النامية.

نتاج للتصدير من أأسواق و  (ز )  للمس تحرضات الصيدلنيةبراءات لدلول اليت ل متنح براءات متنح حل مشلكة الإ
جبارية(.  )وابلتايل ل متنح تراخيص اإ

جياد س بل لت و  (ح ) عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبسنفيذ اإ  عىل املس تويني الإقلميي والوطين. والصحة العامة اإ

عالن ادلوحة  بصورة اكمةلنتفاع ينبغي تشجيع البدلان عىل الاو  (ط ) الوطنية قوانني ال تعديلمعلية  أأثناءمن اإ
من مؤسسات  مشورة خضمة ومساعدة تقنيةاحلصول عىل . ويتطلب ذكل مع اتفاق تريبس لتتوافق لملكية الفكريةل 

ن ،مة التجارة العامليةمثل الويبو ومنظ ذ اإ عالن ادلوحة يه تفصيل قوانني امللكية الفكرية عىل حنو يليب  اإ روح اإ
 الاحتياجات الوطنية.

ىل  وأأخريا، (ي ) جراء ُبوث جتريبية مفصةل  للأسعار املتفاوتةوضع نظام مناسب احلاجة اإ الطريقة  عنمن خالل اإ
لرشاكت الأدوية اليت اخرتعت  القدرات احلاليةمن  الاس تفادةظل ديناميات هذا الأمر يف  هبا ميكن أأن يتحقق اليت

 الأدوية يف املقام الأول.

فرادية: نقل التكنولوجيات املواتية للمناخ: املسائل والاجتاهات والاقرتاحات4 املرفق  : دراسة اإ

عداد واقع الرباءات  (أأ  ) وحتديد أأوجه التداخل يف  ،مطالبات امللكية بشأأن الرباءات املمنوحة لتوضيحاإ
 مللكية.املتعلقة اب تفاصيلال التكنولوجيات التمكيلية وتقدمي 

نشاء "مجموعات و  (ب ) الرشاكت واجلامعات  ذكل يف االرباءات مبو حيث يودع مالك طوعية"الرباءات التاإ
 .تخفيفال ف و يتك ل اب تتعلقحمددة  حتياجاتلالفكرية  ملكيهتمومؤسسات البحث 

احمللية حتياجات التكنولوجية لتلبية الا عامةال املزيانيةدمع مايل ممول من تقدمي  تدابري عامة مثل اُتاذو  (ج )
تاكليف اس تخدام مصادر الطاقة القامئة عىل الكربون عىل الصعيد العاملي وحتسني رفع  ويف الوقت نفسه، .والتكيف

 عرب احلدود. (ESTs)حتسني تدفق التكنولوجيات املس تدامة بيئيا بغية املناخ لالستامثر يف البدلان الفقرية، 

؛ وذكل لمتكني عىل الأقل للرباءات الناجتة ةجيب أأن يحسفر المتويل احلكويم للبحث والتطوير عن ملكية جزئيو  (د )
ىل البدلان النامية.  احلكومات املعنية من التأأثري عىل تدفق التكنولوجيا اإ
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 اس تعراض ادلراسة )أأ(: أأ. داموداران، "اقتصادايت امللكية الفكرية  ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد العاملي"

يطاليا الربوفسورخبري الاس تعراض:   فرانسيسكو يسوين، جامعة بوكوين، ميالنو، اإ

 هيلك ادلراسة

ذا اكن املؤلف  ورقات ثالث،ادلراسة يف شلك  احعدت . من بصورة منفصةل مقراءهتا معا أأ يقصد لكن من غري الواحض ما اإ
كورقة تمكيلية. ومن انحية أأخرى مثة  ،ٍدواح معيل مع ملخصوقحدمت،  انحية، لحخصت الورقات الثالث يف ورقة واحدة

ذ تح  ؛حرفيا يف بعض احلالتيكون التداخل ياكد و ، بني حمتوايت الورقات الثالثتداخل كبري  س تخدم امجلل نفسها أأو اإ
 076 - 065ابلفقرات  3يف الورقة  322 - 347 )قارن، عىل سبيل املثال، الفقراتيف أأكرث من ورقة تسلسل امجلل نفسه 

عل جي ومن شأأن ذكل أأن ،يف الورقة( 410و 413و 414ابلفقرات  0يف الورقة  49و 47و 45الفقرات أأو  ،0يف الورقة 
ىل أأهداف واحضة ممزية مطولها أأ لأأمرا شاقا للغاية سواء قراءة الورقات الثالث معا  ىل  لفتقارها اإ )مرارا وتكرارا ،يحعاد القارئ اإ

 (ابلفعلس بق تقدميها العامة لس ياسة ل ، وتحعرض عليه توصيات مسائل نوقشت ابلفعل

وينطبق  .فكريةاللكية امل قوق ُبل تتعلق عامة س ياسة مسائل دلراسة أأهنا تناقش ابس تفاضة لالأخرى رئيس ية ال ومن املسائل
مبسائل صةل واحضة  هناك يف حني أأن: 3هذا عىل وجه اخلصوص عىل متويل الاستامثر يف التكنولوجيات النظيفة يف الورقة 

ن لكية الفكريةامل   الفاشةل.هذا يضيع يف خضم التفاصيل املفرطة املقدمة عن املسائل املالية ووصف خطط المتويل الناحجة/  فاإ

ذ ) أأخطاء يف اس تخدام اللغة الإجنلزيية، وبعدم وجود قامئة ابلختصارات يف هناية ادلراسة عدةبقراءة الورقات أأيضا  تتأأثر و  اإ
ما يرشح معناها عقب اس تخداهما مبارشة، أأو ل يرشهحا عىل الإطالق(. وسعا يف اس تخداهما، وغالبا املؤلف  مل يدخر

صص املواد اليت ميكن للمرء أأن جيدها يف النصعىل نفس ، أأو حتتوي وأأخريا، تتسم بعض الأطر ابلطول املفرط . ينبغي أأن ُتح
ما لعرض موجز لدلراسات الإفرادية )كام يف الإطا  .تقنية تس تطرادال( أأو 6.3ر الإطارات اإ

رشادات حقوق امللكية الفكرية لرامسي الس ياسات الإسهام الرئييس  حلقوق امللكية الفكرية واإ

طار اتفاق تريبس كأداة لنقل التكنولوجيا عىل  لس تخدام الرباءات ،تمكن قوة ادلراسة يف حتليل الهوامش القانونية القامئة يف اإ
، حيث تحقدم التوصيات بشأأن اس تخدام الرتاخيص 0من ادلراسة  03 البند ،جه التحديدعىل و  ،الصعيد ادلويل. انظر

ماكنية مجع الربامج ادلولية ،طابعها غري الاس تثنايئ( والنقاش بشأأنالإجبارية ) ملاكحفة تغري املناخ مبجموعات  وبشأأن اإ
ن الرباءات.  دخال بدل من اقرتاح  الإرصار عىل البحث عن جمال للمناورة يف اتفاق تريبساإ صالحات عليه )وهو هدف اإ اإ

 .عىل حد سواء جتعل التوصيات معقوةل ومعلية (أأصعب منال بكثري

 عنارص مفقودة

نفسها دراسات اس تقصائية هذه املصادر يه شهد هبا مرار وتكرار، و قليةل استح عىل مصادر  بشدةبصفة عامة، تعمتد ادلراسة 
ىل عدد لأوراق ُبث أأصلية جياز يف ادلراسة الاس تقصائية  لأنهمهنا  )أأشري اإ  وبصفة خاصة ،(بارشةم  قحرأأ  لأنه وليسورد ابإ

ىل ىل معهل وأأيضا اإ شارة املؤلف اإ )لالطالع عىل املراجع اكمةل، انظر  أأ(4119)، والويبو (2011)، كوراي (2009)أأرورا  اإ
عدد قليل من املصادر مفقود أأو وهناك  –لحظ أأنه غري مكمتل أأو غري دقيق يف بعض الأحيان واملراجع يف ادلراسة،  قسم

كر يف  غري املدرجةبعض املوضوعات  عدم تغطية، كام أأنه حيتوي عىل العديد من التكرارات(. وهذا يعين بصورة غري دقيقة ذح
ة اجلامعبني تكنولوجيا ال اع ابمللكية الفكرية يف نقل هذه املصادر. عىل سبيل املثال، عندما يتعلق الأمر مبناقشة الانتف
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عفاء أأنشطة البحث ابجلامعات للخطر ضلتعر ول ،  1لحقوق التوفيقيةلأ اثر  حدوث  لإماكنيةمناقشة توجد والصناعة ل  ، 2اإ
الفكرية مكصدر لعدم حقوق ملكية )حقوق امللكية كسوء أأداء حقوق امللكية الفكرية  ادلائر بشأأن للنقاشكام ل يوجد أأثر 

ليس لها أأمهية تذكر فامي يتعلق بتطوير نقل التكنولوجيا عىل  اليت بعض املوضوعات غحطيتويف الوقت ذاته، . 3التيقن(
 الصعيد العاملي )مثال، التصيد ابلرباءات(. 

 التقيمي العام/ التوصية

ىل حد ،ميكن لتشمل بعض املوضوعات  ادلراسة متتد أأن نفسه، ، يف الوقتكام ميكناختصار هذه ادلراسة وصقلها،  ،كبري اإ
ة هبا، لس امي قو النقاط  مزيد من التفاصيل عنتقدمي ميكن أأيضا حتسني الورقة من خالل و . يف النسخة احلاليةُأغفلت  اليت

طار اتفاق تريبس لس تخدام الرباءات كأداة لنقل التكنولوجيامناقشة  جراء مناقش ، كام أأنهوامش املرونة يف اإ  أأكرث تنظامية اإ
جراء  كذكل ساعد يف هذا الصدد،ي أأن من شأأنه  عىل هذا  لرباءاتا س تخداماالكيفية اليت حيد هبا  حولعض املناقشات باإ
 .)كام قد حيدث يف غياب التنس يق العام( عدم اليقني النامج عن الإفراط يف التقايض النحو من

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

                                                
1

يزنربغ )  يه هيللر، اإ م. اإ  Can Patents Deter“(، " هل تردع الرباءات الابتاكر؟ احلقوق التوفيقية يف البحوث الطبية احليوية"0991انظر: اإ
Innovation? The Anticommons in Biomedical Research” .س. سرتن )710-691: 411، جمةل ساينس ف. موراي، اإ ( "هل تعوق 4117؛ اإ

 Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific“حقوق امللكية الفكرية الرمسية التدفق احلر للمعارف العلمية
knowledge يكون ؟: اختبار جترييب لفرضية احل م. 617-621، ص Behav. & Org. 63/2قوق التوفيقية". غيه أأوف اإ ف. موراي، يب أأجيون، اإ ، اإ

س. سرتن )  Of Mice and Academics: Examining“( "من الفرئان والأاكدمييني: دراسة أأثر الانفتاح عىل الابتاكر"4119ديواتربونت، غيه كوليف، اإ
the Effect of Openness on Innovation” ، ورقة معل املكتب القويم للبحوث الاقتصادية (NBER )02109.اكمربيدج ، ماساتشوستس ، 

2
يزنربغ )   0109-0101، 499. جمةل ساينس، Patent Swords and Shields (، س يوف الرباءات ودروعها 4113انظر: أ ر. اإس. اإ
3

م ميور )   Patent failure: How لبريوقراطيون واحملامون املبتكرين  للخطر( فشل الرباءات: كيف يعرض القضاة وا4111انظر جيه بيسن، جيه اإ
judges, bureaucrats, and lawyers put innovators at risk.مطبعة جامعة برينس تون  . 


