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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

 ملخص التقرير عن تدفقات املعرفة العاملية

مانة  بتلكيف من الأ

حيتوي املرفق هبذه الوثيقة عىل ملخص للتقرير املعنون "تدفقات املعرفة العاملية" اذلي أأعده الس يد غاري غودلمان  .0
والس يد كريس أأوزوالت والس يدة أأدرايان فادليز ينغ والس يدة بييك ابند جني والس يد أألكس ندر توريه والس يد جون تونر 

ينوي والس   يدة هااي شعث والس يد جيتيش دوت والس يد فيكيش أأويه مبؤسسة والس يد غواراف شارما والس يدة أأيرين اإ
طار النتاجئكوميونييت سيس متز فاونديشن مبدينة نيويورك يف الولايت املتحدة الأمريكية كواحد من  "املرشوع  املنشودة يف اإ

 املتعلق ابملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية".

ن  .4 منية وامللكية الفكرية اللجنةاإ  املعنية ابلت
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

 

 

 

آراء أأمانة الويبو ول أأي   آراء املؤلف ول تعكس ابلرضورة أ آراء املعرب عهنا يف هذه ادلراسة أ من ادلول  دوةل مالحظة: متثل ال
 الأعضاء يف املنظمة.
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 ملخص تنفيذي

ىل الإنرتنت يف مجيع أأرجاء العامل واعامتد التكنولوجيات الرمقية  أأدى .0 ىل الارتفاع احلاد يف النفاذ اإ يف  جوهري تغرياإ
قدرة املواطنني عىل الإسهام  لرشااكت بني القطاعني العام واخلاص وتقويةا تدفقات املعرفة بني البدلان املتقدمة والنامية وتعزيز

ير يف النظام الإيكولويج لالبتاكر.  وفامي ييل عرض للنتاجئ الرئيس ية من خمتلف الأقسام اليت خضعت للفحص يف هذا التقر 
بشأأن تدفقات املعرفة العاملية. وقد اكن للفاعلني الرئيس يني يف الابتاكر )اجلهات الأاكدميية واحلكومات ودوائر الصناعة 

سهامات نشطة يف لك  من الأقسام التالية. ويتضمن الفصل  واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية غري احلكومية( اإ
 يًا للك  من هذه اجملموعات. الأول من التقرير وصفًا تفصيل 

 الرتخيص ومجموعات الرباءات

 رسيعةيشهد نقل املعرفة والأنظمة الإيكولوجية لالبتاكر تغريات  .4
، مما يزيد جمال الرتخيص تعقيدًا واتساعًا يف املدى عن أأي وقت للغاية

طار معاهدة  مىض. فعىل سبيل املثال، ارتفع عدد الطلبات املودعة يف اإ
التعاون بشأأن الرباءات ارتفاعًا حادًا عىل مدى الس نوات امخلس املاضية. 

، مما ميثل زايدة معتربة 4104طلب دويل يف عام  092 211وقد أأودع 
. وحتتل لك من 001 111اذلي بلغ  4112العدد املناظر يف عام من 

الصني ومجهورية كوراي الآن ماكنًة بني أأعىل مخسة بدلان من حيث عدد 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعىل الصعيد  مبوجبالطلبات املودعة 

ة )مبا يف امللكية الفكري تراخيصادلولية من  الإيراداتادلويل، زادت 
دولر  مليار 01ذكل الرباءات والعالمات التجارية وحقوق املؤلف( من 

ىل  0991أأمرييك يف عام  ، 4112دولر أأمرييك يف عام  مليار 001اإ
يف  91وحصد الاحتاد الأورويب والياابن والولايت املتحدة أأكرث من 

ل الصني والهند . كام تسري اقتصادات انش ئة مثالإيراداتاملائة من هذه 
ىل ارتفاع الاستامثرات يف  يفيف اجتاه صاعد  هذا ادلرب، ويعزى ذكل اإ

اتوات امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي مببلغ  ر ادلخل احملقق من اإ يداع الرباءات. وقُد ِّ دولر  مليار 211البحث والتطوير واإ
ويزتايد يف هذه البيئة املعقدة التعاون فامي بني الرشاكت، مما  زال بعيدًا عن حتقيق اكمل قدراته. أأمرييك، لكن هذا الباب ما

آلية فعاةل لتقامس أأصول امللكية الفكرية عىل حنو  يتيح للكياانت اخلروج  ىل توظيف مجموعات الرباءات ابعتبارها أ أأفىض اإ
-MPEGكل مجموعة براءات مبنتجات جديدة، عالوًة عىل خفض تاكليف املعامالت والتقايض. ومن الأمثةل شائعة الشهرة ذل

ىل 2  لتشفري الفيديو والأنظمة. MPEG-2 ملعايريبراءة من تسع مؤسسات رضورية  42، اليت تتيح النفاذ اإ

 ترخيص الأرسار التجارية

زاد عدد قرارات الأرسار التجارية والقرارات اجملمعة لعدم التنافس  .2
ىل  4110والأرسار التجارية من عام  يف الولايت املتحدة بنس بة  4100 عاماإ

ىل عاملنَي هام زايدة التوايليف املائة عىل  024يف املائة و 091 . ويرجع ذكل اإ
ماكنيات تنقل القوة العامةل مع تزحزح مركز توازن الابتاكر رشقًا، وأأوجه  اإ

. ومع توسع انفاذ لسهأأ قمية و أأكرث ملعلومات ا جعلتالتقدم التكنولويج اليت 
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عىل حامية أأرسارها التجارية جراء ضعف س يادة سالسل الإمداد ومعلياته عامليًا، من الوارد أأن تتضاءل قدرة الرشاكت 
نفاذ غري الفعال أأو املنعدم.  القانون والإ

ماكنيات هائةل  لإحداث رشااكت جديدة ومصادر وينطوي ترخيص الأرسار التجارية بني البدلان املتقدمة والنامية عىل اإ
ضافية للعائدات.  اإ

 حقوق الامتياز واملرشوعات املشرتكة

، 4102و 4104شهد منح حقوق الامتياز منوًا معتربًا منذ فرتة الركود، ومن املتوقع أأن يتضاعف أأربع مرات بني عايم  .2
وس ميثل نس بة كبرية ومزتايدة من الناجت احمليل الإجاميل 

ل الربازيل والهند. ول تقترص منافع منح لقتصادات انش ئة مث
حقوق الامتياز عىل الفرص الوظيفية والاقتصادية، بل ميكن 
ىل تبادل املعلومات بني طريف املنح. وقد ثبت أأن منح  مدها اإ

حقوق الامتياز عىل الصعيد ادلويل أأسلوب فعال لتقامس 
ف املعرفة، حيث يساعد املاحن عىل معرفة املزيد عن البدل املضي

ويساعد املمنوح هل عىل تعزيز تمنية املوارد البرشية وأأساليب 
الإدارة ومراقبة اجلودة ومناذج الأعامل املس تقرة. وأأما املرشوعات 

املشرتكة فتختلف عن منح حق الامتياز يف أأن الطرفني يف 
هذه احلاةل جيمعان مواردهام هبدف مشرتك. وقد طرأأت عىل 

دة هائةل يف مناطق رئيس ية مثل املرشوعات املشرتكة مؤخرًا زاي
آس يا واحمليط الهندي، والرشق الأوسط وشامل أأفريقيا.  أأورواب، وأ

 عقود التعاون يف البحث والتطوير

رسع معدل للمنو أأ ى امخلس س نوات املاضية، واكن زادت نفقات البحث والتطوير اللكية عىل الصعيد العاملي عىل مد .1
الصحة والنقل والطاقة جمالت البحث يف البدلان النامية. ويسري كثري . وتصدرت الزراعة و نصف الكرة الأرضية اجلنويبيف 

من التعاون يف البحث والتطوير مبحاذاة فاصل جغرايف تقليدي بني الشامل واجلنوب، حيث تتعاون بدلان يف الشامل املتقدم 
ة يف هجود تعاون بني رشاكت مع بدلان يف أأسواق انش ئة يف اجلنوب النايم. غري أأن العقود الأخرية شهدت زايدة معترب 

ىل هذا النوع من التعاون يف البحث والتطوير بني البدلان النامية  ومؤسسات توجد مجيع أأطرافه يف بدلان انمية. ويشار اإ
 مبسمى التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. 
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 التقايض

شهدت املنازعات ذات الصةل ابمللكية الفكرية زايدة حادة.  .6
قضية  0 011سجةل عىل الصعيد العاملي من فقد زادت القضااي امل 

ىل ما يزيد عىل  4112يف عام  . 4102يف عام قضية  4 111اإ
وكثريًا ما تكون هذه الأنواع من املنازعات ذات الصةل ابمللكية 

الفكرية عابرة للحدود ومؤثرة يف اخملرتعني واملصنعني عىل حد  
سواء، عالوًة عىل الكياانت املشاركة. ومن املسائل الرئيس ية 

املؤثرة يف التقايض املتعلق ابمللكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل 
حتديد القوانني اليت حتمك الزناعات. ومازال اتفاق تريبس لعام 

دارته منظمة التجارة العاملية أأمشل  0991 اذلي تقوم عىل اإ
التفاقات متعددة الأطراف بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية 

الربازيل وروس يا والهند والصني من  الفكرية. وقد أأصبح دلى لك  
ل  يف وجنوب أأفريقيا )دول بريكس( دوائر متخصصة ل تنظر اإ

 القضااي املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية.

 امجلاعي المتويل

ميع، حيث يتيح فرصة للرشاكت والواكلت العامة ج اسرتاتيجية مرحبة لل  امجلاعيالمتويل القامئ عىل الابتاكر ميثل  .2
سواء اكن ذكل منتجًا يف  -" أأطرافًا يف املبادرة امجلاعةر جديدة بتلكفة منخفضة، بيامن يصبح املشاركون من "للخروج بأأفاك

ىل ذكل، أأنشئت عىل مدى الس نوات امخلس املاضية منصات كثرية لل  متويل السوق أأو تعزيزًا لدلميقراطية. وابلإضافة اإ
. وبيامن يبقى الفارق بني املشاركني من 4104 لر أأمرييك يف عامدو مليار 4.2قدره  ، حيث مُجع من خالل ذكل مبلغالتعاوين

ن  نصف الكرة الأرضية اجلنويبو  نصف الكرة الأرضية الشاميل يُس تخدم الآن وس يةًل لتحقيق تقدم يف  اعيالمتويل امجلكبريًا، فاإ
عراب عن الرضا عن مرشوع  ما، أأصبح الأسلوب  امجلاعيويل المت. بل ميكن القول بأأن ادلويل جدول أأعامل التمنية اجلديد لالإ

 أأي "أأجعبين" اجلديد.

 جوائز تشجيع الابتاكر

متثل جوائز تشجيع الابتاكر وس يةل فعاةل لإذاكء الوعي ابلسامت التجارية والولء لها عىل الصعيد العاملي، عالوًة عىل  .9
ىل جوائز تشجيع الابتاكر ، ومن ذكل القطاع اخلاص )مثل كأس توظيف الكوادر املاهرة. وتلجأأ قطاعات كثرية اإ

مايكروسوفت للتخيل اذلي ياكفأأ به رواد املبتكرين من الش باب( والقطاع اخلريي )مثل جائزة الابتاكر لأفريقيا، ويه مبادرة 
نوفيشن فاونديشن  -من مؤسسة الابتاكر الأفريقي  ر ياكفأأ هبا أأفضل املبتكرين الأفارقة تشجيعًا هلم عىل تطوي -أأفرياكن اإ

ىل احتياجات السوق( واملنظامت ادلولية غري احلكومية )مثل مقة البنك ادلويل للش باب اليت دشنت يف  حلول موهجة اإ
 امجلاعيالمتويل القامئ عىل البتاكر ل( وغري ذكل. وتشلك جوائز تشجيع الابتاكر أأسلواًب فعاًل من حيث التلكفة 4102 عام

ىل الإنرتنت حيول دون مشاركة الأفراد وحل التحدايت الكربى يف قطاعات ترتاوح بني ا ل أأن النفاذ احملدود اإ لتعلمي والبيئة. اإ
 يف البدلان النامية مثل ما يفعل نظراؤمه يف البدلان املتقدمة.
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 املرشوعات التعاونية املفتوحة

أأكرب مرشوع  4112أأصبح مرشوع اجملني البرشي يف عام  .9
رشوعات التعاونية املفتوحة زادت امل بيولويج تعاوين يُس تمكل. ومنذئذ  

العابرة للقطاعات واليت تنخرط فهيا عدة هجات فاعةل من احمليطني 
اخلاص والعام زايدة هائةل. وقد وظفت املبادرات من نوعية مسابقات 

 هذا اجملال الأفاكر وش باكت الابتاكر خربات املس تخدمني والباحثني يف
ىل احللول امل  ىمن أأجل الإرساع خبط بتكرة. وتتنوع أأمثةل ذكل التوصل اإ

ومهنا مساحات الابتاكر املشرتك مثل مرشوع اخملتربات احلية املفتوحة، 
عالوًة عىل أأسواق الابتاكر اليت تربط الباحثني عن حلول مبقدمهيا 

. ويعمتد معظم الابتاكر املفتوح يف أأايم عرص Innocentive مثل
ية الفكرية تتيح حامية البياانت الكبرية هذه عىل وجود أأنظمة قوية للملك 

 الابتاكرات الناجتة عن مرشوعات تعاونية عاملية وهجود قامئة عىل اجملمتع. ونرش

 موارد التعلمي املفتوحة

املوارد التعلميية املفتوحة عبارة عن مواد تعلميية تتاح من خالل التوصيل  .01
وم. وقد ابلإنرتنت أأو بدونه وميكن اس تخداهما وتعديلها جمااًن دون سداد أأي رس

أأاتح عدد مزتايد من العاملني يف جمال التعلمي عىل مدى امخلس س نوات املاضية 
عدادمه عىل هيئة موارد تعلميية مفتوحة ورخصوا ابس تخدامه جمااًن.  حمتوًى من اإ
وتوفر منصات جديدة مثل املوارد التعلميية املفتوحة بأأفريقيا مواد موهجة بشلك 

ىل الس ياقات وادلارسني ع ىل الصعيد الإقلميي، كام أأهنا قادرة عىل دمع حمدد اإ
اجلامعات والش باكت دون تلكفة. وقد نشأأت عن حركة املوارد التعلميية املفتوحة 

عىل الإنرتنت" تتيح دورات عىل الإنرتنت دون تلكفة من  كثيفة"دورات مفتوحة 
هتا مؤسسات كثرية من بيهنا جامعة هارفارد. وحلت املوسوعات الرمقية حمل نظريا

زالت الفجوة اجلغرافية بني املسامهني يف  الورقية بشلك ش به اتم. ومع ذكل، ما
راهئم يف البدلان النامية موسوعة ويكيبيداي اذلين يسكنون البدلان املتقدمة ونظ

يف املائة  21مهنم  نصف الكرة الأرضية الشاميلساكن  نس بة ثلمت حيث  حسيقة،
 يف املائة. 42.2 نصف الكرة الأرضية اجلنويبوساكن 

 لطاقة املتجددةالابتاكر يف ا

لو قيس الابتاكر وتدفقات املعرفة يف القرن احلادي والعرشين بتعدد اجلهات الفاعةل املعنية، لرتحجت جملال الطاقة  .00
أأن أأكرث من  4102املتجددة مزنةل المنوذج املمثل لهذين الاجتاهني. ويربز تقرير الوضع العاملي ملصادر الطاقة املتجددة لعام 

ي يف مصادر الطاقة املتجددة س يكون يف البدلان النامية، وأأن الصني س تكون الرائدة يف ذكل. وقد أأقميت ثليث الارتفاع اللك
، وذكل عىل وجه التحديد يف الأرجنتني نصف الكرة الأرضية اجلنويبأأبرز مرشوعات الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف 

ندونيس يا ومنغوليا وفييت انم. ومتثل ش بكة الطاقة املتجددة للقرن احلادي  وبنغالديش والصني والهند واإ
( منوذجًا لش باكت الرشاكة العاملية بني القطاعني العام واخلاص متعددة الأطراف اليت تربط بني منظامت REN21) والعرشين

دولية وحكومات ورابطات صناعية ومعاهد علمية وهجات أأاكدميية ومنظامت غري حكومية تعمل يف جمال الطاقة املتجددة. 
القطاع اخلاص يف الاقتصادات النامية، تزتايد اجلهود التجارية أأو ش به التجارية املبذوةل يف ميدان الطاقة املتجددة يف ويف 
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 ة الشاميلنصف الكرة الأرضيأأمرياك الالتينية وأأفريقيا والهند بيامن تنظر رشاكت كبرية عامةل يف جمال الطاقة املتجددة وقامئة يف 
ىل  استامثرية. البدلان النامية عىل أأهنا فرصة اإ

 تقرير تدفقات املعرفة العاملية 

يضم امللحق التايل التقرير الاكمل عن تدفقات املعرفة العاملية. ولأس باب تقنية، ل حتمل أأي من صفحات امللحق رمز  .04
 "(.CDIP/14/INF/13وثيقة الويبو )"

 ]هناية املرفق والوثيقة[


