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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة السادسةالدورة 
ىل  9جنيف، من   2015 نومفرب 13ا 

 
 

 ملخص دليل اإلدارة االسرتاتيجية لشبكات االبتكار املفتوح

عدادمن  كنلك، أأس تاذة، الس يدة ا   ا   1اأأملاني ،فريدريكشافن ،جامعة زيبلنيلني ا 

مرشوع ُأعد يف س ياق  اتيجية لش باكت الابتاكر املفتوح اذليت تتضمن هذه الوثيقة ملخصًا دلليل ال دارة الاس .1
عداد(CDIP/3/INF/2) الابتاكر وهيلك دمع نقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية لني  الس يدة . وهذا ادلليل من ا  ا 

كنلك، أأس تاذة، جامعة  .زيبلني، فريدريكشافن، أأملانيا ا 

ن .2 منية وامللكية الفكرية  ا  اللجنة املعنية ابلت
ىل ال حاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف مدعوة  ا 

 الوثيقة. هذه

  

                                                
1

كنلك، أأس تاذة، جامعة زيبلني، فريدريكشافن، أأملانيا  لني ا   الس يدة ا 
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 امللخص التنفيذي

ليه توخيًا للرفع من  يريم هذا ادلليل ىل عرض مسأأةل التعاون الثنايئ ومتعدد الأطراف ومساعدة الرشاكت عىل اللجوء ا  ا 
ىل جانب فعاليهتا. الرشاكت الصغرية واملتوسطة مل تسخر بعد اكمل الطاقات اليت قد يتيحها فتح ف قدرهتا عىل الابتاكر، ا 

دارهتا تخوفها من خطر فقدان املعرفة أأو عدم يقيهنا من جمال استامثر مواردها )الابتاكر املفتوح( نظرًا ل  يف جمال الابتاكر ا 
ىل تناول أأمه املسائل، من قبيل "مىت ينبغي  .مبختلف أأوهجه التعاونالفائدة القصوى من احملدودة لتحقيق  ويريم هذا ادلليل ا 

ارنة ابلأنشطة اليت أأجنزهتا رشاكت كبرية ولقياس أأداء الرشكة مق التعاون" و"مع من"، و"كيفية وضع اتفاق للتعاون الناحج".
مث  بتقدمي بعض البياانت عن اس تخدام أأنشطة الابتاكر املفتوح واخملاطر املرتبطة هبا.هذا ادلليل  أأ يبدوصغرية انحجة أأخرى، 

جياد التوازن املناسب بني التمنية اذلاتية )ال جناز(  طارًا لكيفية ا  قامة ش بكة مع كيفية  )التحالف( ويساعد عىل والتعاونيةيقدم ا  ا 
ىل ذكل، يفرس هذا ادلليل مدى حتديد استاتيجية  ضافة ا  رشاكء التعاون قصد ترسيع وترية الابتاكر وحتسني الفعالية. ا 

ىل جانب اختيار النشاط الرضوري لالس تفادة من الابتاكر املفتوح. ذلا، بعد معرفة جحم أأنشطة التعاون  الرشكة للتوازن، ا 
طالق  لها اتفاقات تعاونية خمتلفة يف جمال امللكية الفكرية وأأشاكًل تنظميية ها ومع أأي هجات، جيسد الفصل الأخري اليت ينبغي ا 

جيابياهتا وسلبياهتا.  ا 

 ]هناية الوثيقة[


