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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   3102 نومفرب 02اإ

 
 

دراسات احلالة عن التعاون والتبادل بني مؤسسات البحث والتطوير يف البلدان املتقدمة  ملخص
 والنامية

مانة  بتلكيف من الأ

يف  مؤسسات البحث والتطوير التعاون والتبادل بني احلاةل عندلراسات  ملخصعىل  "0"الوثيقة  هذه حيتوي مرفقا .0
احللول  امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء مضن س ياق ،اواليت اضطلع فهيالنامية، البدلان املتقدمة و 

(CDIP/6/4 Rev.)،  ادلكتور.بومان هيدن انئب مدير مركز امللكية الفكرية وادلكتور أأولف بيرتوسون مدير مركز امللكية
 الس يد املذكورة أأعاله من قبل لدلراسةن س تعراض الأقراا "3"،غ، السويد. وز للتكنولوجيا غوتنرب جامعة شاملي يف الفكرية 

س بانيا.الأوروبية البحوث املشرتكة للمفوضيةتوم، مركز  نيكولس شبيلية، اإ  ، اإ

منية وامللكية الفكرية اللجنة .3  املعنية ابلت
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفقات هذه الوثيقة.

 []ييل ذكل املرفقان

 

آراء : مالحظة آراء الاكتب يه يف هذه ادلراسة الواردةال آراء ول تعكس أ  أأي دوةل من ادلول أأو أأمانة الويبو ابلرضورة أ
 .الأعضاء يف املنظمة



CDIP/14/INF/9 
ANNEX I 

 املرفق الأول

 

 الناميةيف البدلان املتقدمة و  مؤسسات البحث والتطوير التعاون والتبادل بني دراسات احلاةل عن ملخص

 ملخص تنفيذي 

 عرض عام

نشا يةكيف  حتمك املؤسس ية اليتالبنية التحتية وذلا أأصبحت  يف العامل، الأكرث قمية املورد املعرفة يه .0 ، املعرفة ءاإ
رجاع لك ما  ويف .املس تدامة للأمم للرثوة احملدد الرئييسالعامل ، يف اجملمتع والاس تفادة مهنا، ونقلها، وامتالكها احلقيقة، ميكن اإ

ىل املعرفة واملؤسسات اليت تدمع اس تخداهما الفعال والكفء. ويف وقتنا احلارض  حيدد الفجوة بني ادلول املتقدمة والنامية اإ
الرثوة  وفرو  ،ما بعد الصناعة جممتع والأحباث والابتاكر، علمييس تخدم مصطلح اقتصاد املعرفة لوصف كيف أأنشأأ التقدم يف الت

، صعبا، ل يزال نقل املعرفة اليوم املتصل يف عامل ولكن، حىترأأس املال )املادي(. و ، والعمل، الأرضو  القيود خارجالرفاه و 
ن  واملؤسس ية. وعىل سبيل املثال، الضمنية طبيعهتال  نتيجةالنامية  البدلان املتقدمة والبدلان خصوصا بني قواعد بياانت فاإ

 بشلك حصيح وتنفذ حىت تس توعب للتطبيققابةل  معرفة هذه املعلومات ل تصبح، ولكن قنيةملعلومات الت اب مليئة الرباءات
ن وبعبارة أأخرى. القمية لتكوين ىل املعرفة املعلومات نتقال منالاحتدي ، فاإ ىل، ومن مث اإ  الابتاكر، ل ينبغي أأن من املعرفة اإ
ىل ول س امي يف البيئات كأمر مسمل بهيؤخذ   هذه العمليات.القدرة عىل دمع القوية و  احلوافز املؤسس ية اليت تفتقر اإ

ن بعض .3  فكريةأأنظمة امللكية ال يهحول العامل،  املعرفة التمنية والاس تفادة من اليت حتمك املؤسساتمجموعات  أأمه واإ
 رباءاتال، مبا يف ذكل التنفيذية واللواحئ امللكية الفكرية حقوق دحتد العاملية الأطر املؤسس ية تضم عددا من تلفة، واليتامل 

وابلرمغ من  وغيها.الأرسار التجارية و ، مريب النبااتت، وحقوق حقوق املؤلفو ، ممياوحقوق التصحقوق العالمات التجارية و 
سبيل  ذكل تلعب حقوق امللكية الفكرية و اللواحئ التنفيذية أأدوارا متنوعة حسب املناطق اجلغرافية وجمالت املعرفة. وعىل

المكبيوتر بطرق مغايرة يف اجلوانب التقنية ونطاق امحلاية، تبعا ادلوائية وبرامج  اءات عىل الاخرتاعاتطبق نظام الرب املثال، ي 
الفكرية يف  نقل املعرفة حبقوق امللكية، وبرمغ ارتباط . ولهذادللمنطقة مثل الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب والهن

ن ادلكثي من الأحيان ، احملدد والاقتصادي التقين والاجامتعي عىل الس ياق يعمتد حقوق امللكية الفكريةور اذلي تلعبه ، فاإ
 قانونيةأأعراف وثقافات و ، وينطوي عىل لغات البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء يشمل عندما أأكرث تعقيداواذلي يكون 

وبناء عىل ما س بق، يسرب هذا التقرير حتدايت معليات التعاون الناحجة املتعلقة ابلبحث والتطوير والابتاكر بني  خمتلفة.
 البدلان املتقدمة والنامية. 

مركز ، وهو مللكية الفكريةا مركز جدول أأعامل التمنية. ونفذه س ياق يف هذا التقرير ادلول الأعضاء يف الويبو وطلبت .2
 طالب ادلراسات العليا دمع يف املقام الأول عىلاعمتد  كجهد تعاوين للتكنولوجيا، تشاملرزجامعة و  غوتنرب،غجامعة  بني مشرتك

، اس تكشافيا أأكرث من كونه دقيقا أأاكدمييا  اكن  نطاق املرشوع أأن . ومعوالباحثني الأاكدمييني نقل التكنولوجيا، توجهيات همنييو 
 مثية لالهامتمأأولية  نظرة، ووفر التقنية واملناطق اجلغرافية املتلفة من اجملالت العديد توحض مثاين حالت املرشوع نتج عن

بني البدلان نقل التكنولوجيا و بشأأن البحث والتطوير التعاون يف  اجلهات الفاعةل اليت تواجه املتلفة التحدايت املؤسس ية عىل
  من احلالت متبوعا اخاةمة عن نتا ج ادلراسات.  . وفامي ييل ملخص للك حاةلوالبدلان النامية املتقدمة

[اينلثاملرفق اذكل ]ييل 
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الثايناملرفق   

 

يف البدلان  مؤسسات البحث والتطوير التعاون والتبادل بنيدراسات حاةل عن "(:C) دراسة اس تعراض
 بومان هيدنالبدلان النامية" املتقدمة و 

س بانيا.الأوروبية البحوث املشرتكة للمفوضيةتوم، مركز  نيكولس الس يداملراجع:  شبيلية، اإ  ، اإ

 البنية

ذا  تقدم دراسات احلاةل قراءة صعبة بشلكها احلايل، لأهنا من جمالت خمتلفة وهو ما طلب. ولكن ميكن حتصيل فائدة أأكرب، اإ
طار أأو بنية مشرتكة )مثال:  ، حق امللكية املس تخدم، وملاذا؟، كيف؟ حتدايت خاصة ةطبيعة املشلكما عرضت مضن اإ

خل(  للملكية الفكرية، احللول املقدمة، ادلروس املس تقاة، اإ

 الأساس ية حلقوق امللكية الفكرية سامةامل 

 مرباك الفكريةحقوق امللكية  اس تخداماكن يف بعض الأحيان و دراسات احلاةل. يف معظمحمددة  حقوق امللكية الفكريةمل تكن 
آخرحق ل من انتقو  ىل أ ىل ا الأصناف النباتية من )عىل سبيل املثالأأمعق توضيحدون  اإ حق امللكية  رىج حتديدي (.لرباءاتاإ

 )تكنولوجيا اكمةل/ل ميكن تغطية منتج برباءة وحيدة عادة(. بدقة الفكرية املوضوع عىل احملك

 ادلراسة مل تشملهااليت العنارص 

توليفة لدلراسات املركّبة املقّدمة. كام أأن تركيا ليست بدلا  متقدما .  وميكن للرتكزي عىل فقوداتن. ول يوجد دراس تا حاةل مهناك 
ىل  العامة دراسات احلاةل لنتقال منينصح اب حقوق ملكية فكرية معينة ان ترفع  بشلك كبي القمية املضافة للتحليل. دراسات اإ

 ما يه منحها، ل يساوي رباءاتال تطبيقلأن  أأين؟؟ و كيف؟ و ملاذاو  يس تخدم الفكريةحقوق امللكية أأي من ) حمددة حاةل
 سهل كيف معينة؟ يف قضيةقوق امللكية الفكرية ادلور احملدد حل ما هوقوق امللكية الفكرية؟ ابلنس بة حلاجلغرايف  املوقع أأمية

 .اخل( التكنولوجيا؟أأو  احلل نقلذكل 

 لصناع الس ياسة توجهيات حقوق امللكية الفكرية

 معا. يف ملخص قدميها، وينبغي تحقوق امللكية الفكريةحول  حتديدا أأكرث ادلروس املس تفادة وينبغي أأن تكون

 توصيةال التقيمي العام/

حقوق امللكية  من سامت حمددينومسة  دورصياغة و  يطار اإ  حتليلو  مامتسك هيلك مع الرتكزي عىل احلالت راجعةمب أأنصح
 دراسات احلاةل. الفكرية يف

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


