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البحث التكنولوجي واتفاقات التسويق وتسوية المنازعات  اعتبارات

 النموذجية

عدادمن   *ووكيل قضااي معمتد، فيينا، المنساسابني فهيرينغري، حمام،  اإ

( مرشوعًا منساواًي صادرًا عن رابطة اجلامعات المنساوية IPAGدليل اتفاقات امللكية الفكرية )يعترب  .7
(Universitätenkonferenz ومدعومًا من قبل )املنسق الوطين ( للملكية الفكريةncp.ip يف الوزارة الاحتادية للعلوم )

(، ومبشاركة الوزارة الاحتادية لالقتصاد Bundesministerium für Wissenschaft und Forschungوالبحوث )
(، والوزارة الاحتادية للنقل Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugendوالأرسة والش باب )

(، وأأيضا Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologieوالابتاكر والتكنولوجيا )
(، وهو بنك احتادي يعمل عىل تعزيز Austria Wirtschaftsserviceابملشاركة مع بنك اخلدمات الاقتصادية المنساوية )

ىل رفع مس توى التعاون وتعزيز وتشجيع نقل املعارف بني اجلهات العلمية و ومتويل الرشاكت بغرض التمنية.  هيدف املرشوع اإ
 الصناعة. وقطاع

وابلتايل، يف الغالب، عالقات تعاقدية معقدة. ، والقطاع الصناعيوالتكنولوجيا بني اجلامعات  املعارفتبادل يتطلب و  .1
جياد أأساس لعملية فعَّاةل لنقل التكنولوجيا مع الرتكزي أأيضا عىل الرشوط التعاقدية املعمتدة قانوان، أأعدَّ ممثلون عن  ومن أأجل اإ

خرباء من القطاع الصناعي ومؤسسات البحث العامة والوزارات المنساوية "دليل  اجلامعات المنساوية، جنبا اإىل جنب مع
التفاقات المنوذجية ذات لكرتوين متوفر عىل ش بكة الإنرتنت، يتضمن اإ كتيب يعترب هذا ادلليل و اتفاقات امللكية الفكرية". 

ه عىل العديد من التعليقات املفيدة ئحتواا الصةل وخمتلف الرشوط التعاقدية المنوذجية مع طرح خيارات أأو بدائل، فضال عن
التفاقات المنوذجية الواردة يف هذا ادلليل أأمثةل عن كيفية صياغة اتفاقيات نقل التكنولوجيا  تعتربو املتاحة للجمهور العام جمااًن. 

                                                

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. اإل عن رأأي اكتهبا فقط ول تَُعرِبر ابلرضورة ل تَُعرِبر الآراء الواردة يف هذه الوثيقة *  عن أ
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مبا يعكس أأيضا الاحتياجات اخلاصة للعالقات التعاقدية بني مؤسسات البحث املموةل من القطاع العام والرشاكء من القطاع 
 .www.ipag.atلرابط: طالع عىل هذه التفاقات المنوذجية عىل اميكن الاو الصناعي. 

نالتفاقات والرشوط المنصيغت و  .3 زيية، مع صياغة التعليقات ابللغة الأملانية فقط. ومن لكوذجية ابللغتني الأملانية والإ
دائل خمتلفة، مبعىن، أأو الصناعة، ُأتيحت التفاقات المنوذجية يف ثالث بتلفة يف قطاعات العلوم و/أأجل تلبية الاحتياجات امل 

ول: تعكس أأحداهام تعليقات ممثيل  اس تعراض اتفاقية منوذجية خمترصة اإىل حد ما، واتفاقيتني منوذجيتني قياس يتني عىل حنو ُمطَّ
اجلامعات، وتعكس الأخرى تعليقات الرشاكء من القطاع الصناعي. وبطبيعة احلال، يرُتك لأحصاب املصلحة املعنيني حرية 

، كام جيوز تطويع تكل التفاقات لتتوافق مع اس تخداهما اكمةلً ام جزء من تكل التفاقيات المنوذجية أأو اختيار اس تخد
 .الاحتياجات اخلاصة

 ":الإطالع عىل التفاقات المنوذجية التالية يف مرشوع "دليل اتفاقات امللكية الفكريةميكن و 

 ؛لبحث والتطوير مقابل أأتعابل اتفاقية  -

 ؛يف جمال الأحباثلتعاون ل اتفاقية و  -

 اتفاقية رسية املعلومات؛و  -

 اتفاقية نقل املواد؛و  -

 الرتخيص ابس تخدام ملكية فكرية؛ اتفاقيةو  -

 اتفاقية رشاء ملكية فكرية.و  -

يالء و .4 بعد بيان  اهامتم كبري بتسوية املنازعات. وُأدجمت نفس بدائل تسوية املنازعات يف لك اتفاقية منوذجية. والتايلمت اإ
 :البدائل اليت ُأدجمت

ىل نص قانويناحلرصي الاختصاص  -  ؛حملمكة البدل واختيار الاحتاكم اإ

 الويبو للتحكمي )نظام الويبو بشأأن التحكمي املعجَّل(؛مركز و  -

لالتحكمي و  -  (.والوساطة يف الويبو )نظام الويبو بشأأن التحكمي املعجَّ

عداد التلحظ و .5 فاقيات المنوذجية عدم كفاية البديل اخلاص ابلولية احلرصية حملمكة مجيع أأحصاب املصلحة أأثناء اإ
تعلقت أأس باب هذا الرفض عىل وجه التحديد ابلتعامالت و تلبية احتياجاهتم بشلك قاطع. ، وقصوره عن حمامك ادلوةل من
فق عىل تفضيل ت  وا -ة يه التفاق عىل بند التحكمي و/أأو قبول وساطة مشرتكة احلدود، واكنت اخليارات املطروح عرب
ل أأحصاب املصلحة التفاق عىل حممكة وطنية فقط يف حالت الزناعات و التحكمي عيل حساب احملامك الوطنية.  بند فضَّ

 .اخلالصة الوطنية

 :قرار اختيار البدائل لتسوية املنازعات عىل الاعتبارات التاليةيتأأسس و  .6

الاكيف أأمام الأطراف حلل املنازعات، واذلي قد يصل  يف مرحةل البحث والتطوير، ل يتيرس الوقت: الرسعة -
ىل س نوات. وابلتايل، يكون اخليار اذلي يوفر تسوية رسيعة عىل جانب كبري جدًا من الأمهية واحلسم  .اإ

www.ipag.at
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يف معظم احلالت، تش متل مشاريع البحوث والتطوير عىل العديد من الإجراءات الرسية اليت ل ينبغي : الرسية -
يداع  -امجلهور تقامسها مع  ِدة اذلي يتعني الوفاء به يف اإ كام تظهر أأمهية رسية املعلومات أأيضا ابلنظر اإىل رشط اجلر

م خالل املرشوع املعين  .طلبات تسجيل الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات اليت تُقدَّ

ن جوانب املنازعات يف ينبغي حتىِلر الوس يط أأو املَُحِّكر بوهجة نظر حمايدة متامًا بشأأن أأي جانب م: احليادية -
 .س ياق املرشوع

تُمنح الأطراف فرصة لتعيني وس يط أأو ُمَحِّكر دليه معارف حمددة بشأأن مشاريع البحوث، : حنكة اخلرباء -
 .وأأيضا فامي يتعلق مبوضوع البحث ذاته. ول يس تدعي الأمر أأن يكون الوس يط أأو املَُحِّكر حماميًا أأو قاضياً 

نه يوفر للأطراف الفرصة لإرشاك وس يط ذو حنكة اإ الوساطة اس تحسااًن كبريًا حيث د التحديد، انل بن وعىل وجه .1
ودراية يتفهم أأبعاد العالقات واملسائل اليت تتصف يف غالب الأمر ابلتعقيد الشديد، ويساعد الأطراف عىل حل نزاعاهتم 

جراءات التحكمي املعجَّ وحتديداً برسعة كبرية وبتاكليف معقوةل.  احضا أأيضًا فامي يتعلق ابلفعَّالية والتلكفة ل و ، اكن خيار اإ
جراءات  والرسية. كام يوفر هذا اخليار أأيضا مزية كبرية من انحية الرتكزي عىل املنازعات املتعلقة مبختلف الولايت القضائية يف اإ

حقيقة  ة كبرية بفضلوعىل هذا النحو، تتحقق مزي حتكمي واحدة، وهو ما يعد فرصة لتجنب تباين القرارات يف خمتلف البدلان. 
جراءات اختيار وس يط أأو  الأطراف قدرة  ، وأأيضا لقدرهتا عىل التأأثري يف الإجراءات مجيعها. ُمَحِّكر عىل التأأثري يف اإ

 ]هناية الوثيقة[

 


