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املشروعات التعاونية املفتوحة "دراسة فرزية حتليلية ملشروع بشأن 
  )36التوصية " (والنماذج القائمة على امللكية الفكرية

 طلب األمانةمن 

ية الفكرية" .1 توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل ية مرشوع   هو"مل ية اب نة ا يه ا منوافقت  ن للج لتعل ملع
ية الفكرية  نة(مللكوا سادسة، ) للجا ته األوىل ليف دورهتا ا يةحلوهو يريم يف مر  .حتليلإىل إعداد دراسة فرزية 

توي .2 يه،  حيو  .ادلارسة املذكورة أعالهعىل ث مرفق هذه الويقة عل

ية الفكرية  .3 ية وا ية اب نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف 

 .ثمرفق هذه الويقة

 

 

_________________ 
ست ابلرضورة وهجات نظر أما نظر املعرب عهنا يف هذه ادلراسة يه ملؤلفهيا و يإن وهجات ا لل بو أو ادلول األعضاء فهياّ  .ينة الو

تانفرد ساعد، جامعة ا تاذ  نوس داهالندر، أ تور  سـهذه ادلراسة من إعداد ادل م سـ ي يا /لك نولو هد األورويب لإلدارة وا جا تك تاذ )برلني(لملع تور ديفد غان، أ سـ، وادل ك
تجارة بريايل العايل  هد إ تاكر واملقاوةل،  بة الا يس  للور ب مشع مع تور جري)لندن( ئ بريايل العايل ك، وادل هد إ يف غاندي،  تاذ ومدير مركز را مارد جورج، أ مبع ج سـ

 ).لندن(للتجارة 
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 املرفق
 ملخص معيل

توحة .1 تعاوية ا رشوعات ا ية الفكرية يف ا هم دور حقوق ا متكني من  يا  تقرير فرزا  ملفيفصل هذا ا مللك نف ل يل ملل لل حتل ّ. 

تلف أشاكل .2 يل  شورة و تاابت ا ثف يف ا ند إىل حبث  خملو حتل ملن لك مك ّت تالكيس توحة وأنظمة الا م األنظمة ا  .ملف

بادرات الواقعة يف ثالثة حماور يه .3 تلف أنواع ا يةل من  يل  تح ملوشمل ا خم ل ل هّل حركة املعرفة  "1: "تشكي تستكل اليت 
رشاكت؛  رشاكت؛  "2"لبني ا ية بني ا لوتكل اليت ترفع الغموض عن ا رشاكت  "3"مللك تاكر بني ا ّهل الا لوتكل اليت  ب تس
تخدمني  تالك ومناذج . األفرادملسـوا تاح وأنظمة الا تعرض أنواع الا بادرات  ناول هذه ادلراسة لك واحدة من تكل ا مو نف سـت فتمل ت

متةل فهيا تحدايت ا نة وا ها واملزااي ا متدة يف د ية الفكرية ا حملا لملع ملمك مع  .مللك

تخدام فامي بني القطاعات .4 ياس تفاوت الا بادرات  تخدم تكل ا سـو مل لقسـ يات . ت ها تدا عو ثل لبعض مأكرب من غريها، 
نافس عىل جوائز اإلنرتنت  .لتا

يةيو .5 نا تصادات حمدودة ادلخل وا ية الفكرية يف الا توح وأنظمة ا تاكر ا تقرير أيضا العالقة بني الا مقمي ا ق مللك لملف ب ل ّ .
تقدمة مما جيعل األ تصادات ا بادرات يف الا ية تركز عىل  ية العظمى من األحباث األاكد ملوتضح أن األ مي ب قي م ّ غل دةل واألدوات اليت ّ

بدلان ثريا حنو جتارب تكل ا يل  تخرج مهنا  لميكن أن  ك مت ية الفكرية يف يقتيض و. تسـ تاكر ونضج أنظمة ا مللكياق الا ب سـ
ية نا تصادات ا مالا يس من  لق تحدثة من أدةل املؤكد لدراسة خاصة إذ  بة من ملسـأن تكون األدوات ا نا تقدمة  بدلان ا سـا مل مل

تخرجة لتكل  بدلايف ملسـا يةلا نا من ا بال بديةل من أجل . ل تلكفة  ية ا تد تاكرات  يح مناذج األعامل اجلديدة والا سـو ل ن مب تت
نفع عىل العامل الغريب أيضا نه واليت ميكن أن تعود اب ياق  يا واخملصصة  تاكرات املطورة  لالا ي سـ حمل بعب ل َّ َّ. 



CDIP/8/INF/7 

Annex 

2 

تاجات .1  سـتنالا

باال دلى األوساط األاك .1 توح واملوزع إ تاكر ا سب الا قا َّملف ب رشاكت كت ية وا لد ثال، ). 2010اجلزايري، (مي يل ا ملوعىل  سب
تاكر  تخدم الا رشاكت  تصادي بأن العديد من ا يدان الا ية يف ا تعاون وا نظمة ا بيدفع تقرير صدر مؤخرا عن  سـ مل من تل ل ق لتم

توح ولكن من غري  هر فقطهأناملؤكد ملفا يق  للمظ انجت عن تغري يف املامرسات أو أنه  تقري. تمن لوسعى هذا ا ر إىل جتاوز تكل ي
بادرات تلف ا يق لك ذكل يف  بل  تاكرات و تاحة محلاية الا تاح ويف الوسائل ا نظر يف أبعاد الا ملالطفرة وا خم ب سـ ب مل تطل  .نف

ييل .2 تح لوأوال، الفرز ا بة إىل ل يهنا اب بادرات  يل  تح هر  سـ هو  بع ل لنل م سات أو  "1"جم سحركة األفاكر واملوارد فامي بني املؤ
نظامت،  نفذها الغري "2"ملا تاكراهتا يك ال  سات أن حتمي ا نظامت أو املؤ يستويف ميكن  ب س للم شف هذا الفرز . ك يسـتكو

ييل تح لا ية ومقارنهتال تغريات ا بحث عن ا يحاول ا نوعة  بادرات ا يةل من ا ن  مل ل ت ملعمل فمل تخلص من. تشك هم يُسـو مل ذكل أن من ا
نظر باد يفلا ساوئ اخلاصة بلك  م احملاسن وا نظامتمل تحدايت اليت تطرهحا أمام ا هم الفرص وا نا  سـىن  ملرة حىت  ل ل فت  .ي

يا،  .3 تاحُجيمع نواث تلفة من الا با بني أنواع  نفغا خم بادرات. ل تلف ا يل  ملوتجىل ذكل بعد  خم حتل نظر . ي تايل أن  بغي اب تو ل ين
تالفه تاح عىل ا توح يف أشاكل الا تاكر ا خدراسات الا نف ملف ي. ب ثال عن  رشاكت  شف ا نو تقتك م يني وسل تاهتا ألشخاص خار ى عج

يدها تقدم العام حنو الاجتاه اذلي  يل ا يفمن وراء ذكل  ل تطالع األفاكريقرتن و. لتسه تايل ابلقدرة عىل ا شف اب سـذكل ا ل  .لك

ناعات، مما يدل عىل  .4 سب القطاعات أو ا بادرات  يق تكل ا تفاوت إماكية  ثا،  ّواث لص حب مل ب ن ت مبادرة واحدة "أن ما من تطل
يع مجلناسب ا بق يف لك اجملاالت. "ت توح قد ال  تاكر ا همة أن الا تاجات ا يطومن بني الا ملفب مل ّناك قطاعات قلام و. سـتن ه

بادرات ملتخدم فهيا تكل ا بحث خارج . تُسـ تاج إىل ا ية، ويه يف الغالب ال  يا العا نولو ناعات ا ثريا يف  لولوحظ ذكل  حت ل ص جك لتك
بطء تحرك إال  سة إذا اكن اخلطّ املعريف ال  باملؤ ي تلف يف أبعادها.س بادرات  خت ويالحظ أيضا أن ا تخدم حلل . مل تسـفقد 

نه،  يه بل و ند إ تخدمني  تفع بعمل ابيق ا تخدم أن  سمح للك  توح اذلي  يص ا ثل الرت يهنا،  ّسشلكة  ل سـ سـ ي بع حيم مل تم ن ملف خ سم فيي
يات والوسائط ا. وكذكل يفعل اآلخرون ثل الرب ناعات  ناسب ذكل سوى بعض القطاعات أو ا ملوال  جم لص بق . تعددةمي تطو

ناعات لصبادرات أخرى عىل نطاق أوسع فامي بني القطاعات وا  .م

ساعدهورابعا،  .5 تاكر كام قد  سار الا ية الفكرية تغريا يف دورها، وقد تعوق  تهد ا ب م ّ مللك سار تعرقلوميكن أن . تش م 
سة نا نع ا سات نظام الرباءات  تخدمت املؤ تاكر إذا ا فالا مل مل س سـ سات ّكدست فإذا . ب رباءات دلوافع ات السـندساملؤ

ية،  يعصارت حواجز تيجاسرتا ثل مجموعات . مجلمن شأهنا أن تؤخر تقدم ا تخلص من تكل احلاالت  موطرحت عدة حلول  لل
تاكر ألهنا تضع تسهّل وميكن أن . الرباءات بسار الا بة"م نظامت ". للعقواعد ا ية الفكرية ميكن  للموبفضل حامية ا مللك

بادل املعلوما سات أن  تتواملؤ شف"تت وتجاوز س  ".لكمفارقة ا

سا،  .6 رشاكت للربط بني موخا تاحة وخلق إماكيات جديدة أمام ا لأحدث تطور اإلنرتنت تغريا يف الفرص ا ن مل ّ
تخدمني ثال، . ملسـا يل ا ملوعىل  سابقات اجلوائز اكنت سب نصات و ما تجددا مع قد بدأت يف الرتاجع مل ملكهنا صارت تلقى اهامتما 

ندسون ولك من هل همارة وخلقت اإل. ظهور اإلنرتنت سامه فهيا العلامء وا يث صار  توايت ودرجات  سوق  هنرتنت يف ا ي حب سـ ملل م
تحداث أفاكر . أو دراية عرب العامل سات ومن العمل معا ال نظامت واملؤ بات ا تجابة  سـويه متكن أوئك األفراد من الا س مل لطل سـ ل ّ

تلف أنواع الرت. وإجياد حلول جديدة يط  يف  تيوقد وضع  خمل سـ بن ية تص هة خار سلمة  همة ا جبات القامئة ميكن من فصل نوع ا جل ململ
هاهمم يهنم يف إطار إ تفاعلون فامي  شاركون  سومعرفة هل ا ب ي  .مل

تخدم يف ذكل  .7 ية الفكرية ويه  ياق اإلنرتنت إلبعاد مصاحل ا بادرات يف  سـوسادسا، وضعت العديد من ا سـ تمل مللك
توحة. ناألطر القانوية القامئة يص  ند الرتا مفو خ تحقق من تست ية إىل قانون حق املؤلف  تو يص احلقوق ا لل املصدر وترا يقل فخ

بل بدعني يف ا نازل عن بعض احلقوق لفائدة ا ملسـتقا مل منوذج. لت سابقات اجلوائز أيضا إىل ذكل ا ند  لو م يع أوئك . تست لويك  يسـتط
يات للرصد اليت  لالوسطاء من العمل، ال بد هلم من وضع آ ثقة تبعث ّ نظاميف لا  .لا

 ]ثة املرفق والويقةهناي[


