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مقدمة

مقدمة
االبتكار هو احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي ،والتنمية وخلق فرص عمل.
فهو املفتاح الذي مي ِّكن الشركات من املنافسة في السوق العاملية ،وهو أيضا

وسيلة التوصل إلى حلول للتحديات االجتماعية واالقتصادية.

وقد تطور االبتكار وتعددت أشكاله بشكل كبير خالل العقود املاضية.
أو ًال ،تستثمر الشركات مبالغ غير مسبوقة في خلق أصول غير ملموسة ،وتقنيات

وتصميمات ،وعالمات جتارية ودراية مهنية ومناذج أعمال.

وثانيا ،لم يعد النمو القائم على االبتكار حكر ًا على البلدان ذات الدخل املرتفع

وحدها ،إذ إن الفجوة التكنولوجية بني البلدان الغنية والفقيرة آخذة في

االنكماش .وتسهم أشكال وصور االبتكارات احمللية املتنامية ،على قدم املساواة

مع االختراعات التكنولوجية العاملية ،في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

لذا ،يسرني أن يكون تقرير املنظمة العاملية للملكية الفكرية هو أول تقرير
يستكشف الوجه املتغير لالبتكار .ونحن نهدف ،من خالل مجموعة اإلصدارات

اجلديدة هذه ،إلى املساهمة في شرح وتوضيح حتليل السياسات املتعلقة بامللكية

الفكرية ،بغرض تيسير وضع سياسات مستندة إلى أدلة.

وترك هذا التقرير العديد من القضايا املطروحة مفتوحة .وذلك بسبب عدم توفر

األدلة الكافية التخاذ اخليارات السياسية املستنيرة .ويقدم تقرير امللكية الفكرية

العاملية مقترحات إلجراء مزيد من البحوث .كما لم يتناول التقرير في طبعته
األولى هذه جميع املوضوعات التي تهم امللكية الفكرية ــ ال سيما ،العالمات

التجارية ومتييز املنتجات ،وحقوق املؤلف واألنشطة الثقافية واإلبداعية ،أو

حماية املعارف التقليدية .ونعتزم التركيز على هذه املجاالت وغيرها في الطبعات

املقبلة من هذه السلسلة.

وثالثا ،أصبح ابتكار منتجات جديدة أو تطوير عمليات أو اجراءات تشغيل
قائمة يعتمد بشكل متزايد على تضافر اجلهود الدولية ،وينظر إليه حاليا على

أنه نشاط أكثر تعاونية وانفتاحا.

ورابع ًا ،حتتفظ أسواق املعرفة مبكانة محورية داخل إطار عملية االبتكار مبا

طرأ عليها من تطور وأصبحت أكثر ديناميكية .ويسعى واضعو السياسات
بشكل متزايد إلى ضمان نقل تلك املعرفة من احليز األكادميي إلى الشركات،

مما يعزز أثر البحوث العامة .وعالوة على ذلك ،تتبلور وتتشكل األفكار حاليا

من خالل اإلعداد املشترك ،وتبادل وتداول املعلومات عبر منابر ووسطاء جدد.
وفي هذا اإلعداد اجلديد ،تغير دور امللكية الفكرية ( )IPبشكل أساسي .وقد

أدى زيادة التركيز على املعرفة ،ودخول دول جديدة في مجال االبتكار ،والرغبة

في حماية االختراعات في اخلارج إلى تزايد الطلب على حماية امللكية الفكرية.

وتطور مفهوم امللكية الفكرية من كونها مجرد مسألة فنية محصورة داخل حدود

مجتمع صغير متخصص في مجال ما ،إلى أن أصبحت قادرة على لعب دور

محوري في استراتيجيات الشركات وسياسات االبتكار.

وتتجلى أهمية فهم اجتاهات االبتكار هذه ،ودور امللكية الفكرية املرتبط بها
في التأثير على السياسات العامة مبا يجعل لها دور ًا في دعم فرص منو

جديدة .ومن القضايا األساسية التي ينبغي أن نبحث لها عن إجابات :هل
يتناسب التصميم احلالي لنظام امللكية الفكرية مع مجاالت االبتكار اجلديدة؟

وما هي أفضل السبل للتعامل مع الطلب املتزايد على األفكار وتداولها؟

ولتجاوز جدلية اختالف اآلراء وتباينها بشأن امللكية الفكرية ،ال بد من إجراء

املزيد من التحليل االقتصادي املبني على احلقائق .كما تتجلى أيضا أهمية
حتليل البحوث االقتصادية في مجال امللكية الفكرية وترجمتها إلى سياسات
ورسائل يسهل فهمها.

فرانسس غري
املدير العام
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شكر وتقدير
مت إعداد هذا التقرير وفقا لتوجيهات فرانسس غري (املدير العام) ،وبواسطة

كما نتوجه بالشكر أيضا إلى رابطة مديري اجلامعات التكنولوجية (،)AUTM

إنتان حمدان (اقتصادي) وساشا ونش فنسنت (اقتصادي أول) ،وجميعهم

بينكوفسكي ،ميليسا شيلينغ ،ومعهد اليونسكو لإلحصاء لتكرمهم بتقدمي

فريق عمل أساسي بقيادة كارسنت فينك (كبير االقتصاديني) ،ويضم كل من

من شعبة االقتصاد واإلحصاء.

برونوين هول ،وديريك هيل ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،مكسيم

بيانات أوردناها في هذا التقرير.

واعتمد الفصل الثالث وبدرجة كبيرة على مساهمة كل من جوش ليرنر ولني

وقدمت سامية دو كارمو فيغيريدو دعما إداري ًا على درجة كبيرة من األهمية.

وساهمت املنظمة العاملية للملكية الفكرية بجميع أقسامها املعنية في إعداد

أخيرا ،نتقدم بكل االمتنان والشكر إلى هايدي هوكينغز وستيفن ميتلر من شعبة
االتصاالت ،نظر ًا للجهد املبذول في حترير وتصميم التقرير ،ولقسم الطباعة

في الفصل األول والرابع .كما يجدر بنا توجيه شكر خاص إلى موساهد خان،

العمل ،وبذلوا اجلهد للوفاء بالقيود الزمنية احملددة.

اريك من مدرسة هارفارد لألعمال.

البيانات واإلحصاءات املتضمنة في هذا التقرير ،وقدمت مساهمات حتريرية
وهاو تشو .وشارك كل من إجنات ستبانوك وماريا بولفيا زونيغا في إعداد

املنهجية املستخدمة في استخالص البيانات ،وفي عدة أقسام من الفصل الرابع.
وشارك في إعداد التقارير األساسية كل من سوما آثريا ،وخوسيه ميغيل

بينافينتي ،ودانيال غويا ،وأوف جرانستاند ،وكيون لي ،وساداو ناجاوكا،

وجيري ثيراسبي ،وماريا ثيراسبي ،ويونغ يانغ ،وماريا بولفيا زونيغا.

وقدم كل من نونو بيريس دي كارفالو وجيوفاني نابوليتانو من شعبة سياسات

امللكية الفكرية واملنافسة مدخالت مفيدة للفصل الثالث .كما ساهم كل من إالريا
كاميلي ،ويوميكو هامانو ،وعلي اجلزائري وأولغا سباسيتش من قسم االبتكار

ونقل التكنولوجيا في تقدمي مقترحات ق ِّيمة في الفصل الرابع.

كما استفاد فريق عمل التقرير استفادة جمة من التعليقات التي قدمت على

مسودة الفصول من ألفونسو غامبارديال ،وريتشارد غيلبرت ،وكريستيان

هيلمرز ،وديريك هيل ،وبيدرو روفي ،ومارتن تشايبر ،ومارك شانكرمان،

وغياشري واتال .وباإلضافة إلى املقترحات الق ِّيمة التي قدمها الزمالء ،على
وجه التحديد ،نخص بالذكر كل من فيليب بايتشتولد ،وغينهو غانغ ،وريان

المب ،وبرونو لي فيوفري ،وتوموكو مياموتو  ،وخوليو رافو ،ويوشيوكي تاكاجي

وتاكاشي ياماشيتا.

4

واإلنتاج ملا قدموه من خدمات متميزة .لقد ساهم اجلميع كي يتم إجناز هذا

بيان عدم املسؤولية
تقع مسؤولية هذا التقرير وكل ما اشتمل عليه من آراء على أمانة منظمة الويبو

فقط .وهي بذلك ال ترمي إلى عكس آراء أو وجهات نظر الدول األعضاء في الويبو.

ويرغب واضعو هذا التقرير الرئيسيون أيضا في إعفاء أولئك الذين ساهموا وأدلوا
بتعليقات على التقرير من أي مسؤولية عن أي سهو أو خطأ متضمن في هذا التقرير.

ونرحب باستخدام املعلومات الواردة في هذا التقرير من قبل القراء ،وكل ما

نطلبه هو أن تنسب تلك املعلومات إلى مصدرها :منظمة الويبو.

مالحظات فنية
فئات الدخل القطري

عند اإلشارة إلى مجموعات بلدان معينة مقسمة على أساس الدخل ،يستند

هذا التقرير على تصنيف البنك الدولي لفئات الدخل على أساس الدخل القومي
اإلجمالي للفرد .واملجموعات هي  :الدخل املنخفض ( 1 005دوالر ًا أو أقل)،

والدخل أقل من املتوسط (من  1 006دوالر ًا إلى  3 975دوالر ًا) ؛ والدخل
فوق املتوسط (من  3 976دوالر ًا إلى  12 275دوالر ًا)؛ والدخل املرتفع

( 12 276دوالر ًا أو أكثر).

ويتوفر املزيد من املعلومات حول هذا التصنيف ،على الرابط التالي:
http://data.worldbank.org/about/country-classifications

بيانات حقوق امللكية

مت احلصول على معظم بيانات حقوق امللكية الواردة في هذا التقرير من قاعدة

البيانات اإلحصائية اخلاصة مبنظمة الويبو ،والتي تعتمد أساسا على املسح
اإلحصائي الذي تقوم به املنظمة سنويا ،والبيانات التي جتمعها في سياق

إجراءات تسجيل إيداعات الطلبات من خالل معاهدة التعاون بشأن البراءات
( ،)PCTونظام مدريد ونظام الهاي.

و ميكن حتميل ا لبيا نا ت من ا ملو قع ا إل لكتر و ني ملنظمة ا لو يبو

 .www.wipo.int/ipstats/frكما توفر مؤشرات الويبو معلومات إضافية

عن قاعدة البيانات اإلحصائية اخلاصة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وهي

متوفرة أيضا مجانا في نفس الصفحة على شبكة اإلنترنت.

ومصدر معلومات مجموعة البراءات والبيانات التكنولوجية الواردة في هذا

التقرير هو قاعدة البيانات اإلحصائية للويبو ،ومن أحدث قاعدة بيانات إحصائية

لبراءات االختراع في جميع أنحاء العالم ،الباتستات ( ،)PATSTATاخلاصة

بـاملكتب األوروبي لبراءات االختراع ( ،)EPOومن مصادر مختارة للبيانات

الوطنية ،وكما يتم اإلشارة إليه في التقرير وفقا للمصدر في حينه.

و ُبذل كل جهد ممكن في جتميع البيانات اإلحصائية اخلاصة بامللكية الفكرية

القائمة على واملشتركة في نفس التعاريف لضمان توفر أساس للمقارنة على
وجمعت البيانات من مكاتب امللكية الفكرية باستخدام مناذج
الصعيد الدوليُ .
االستبيان اإلحصائية السنوية اخلاصة بالويبو .ومع ذلك ،يجب أن يوضع

في االعتبار اختالف القوانني واللوائح الوطنية اخلاصة بأساليب استيفاء
بيانات مناذج االستبيان ،أو تلك اخلاصة بإصدار حقوق ملكية فكرية ،فضال

عن اختالف ممارسات تقدمي معلومات أو بيانات إحصائية باختالف الواليات

القضائية لكل بلد.

يرجى مالحظة احتمال وجود اختالف بني البيانات الواردة في هذا التقرير

وبني البيانات الواردة في تقارير سبق نشرها ومتاحة على صفحة الويبو

على اإلنترنت ،وذلك بسبب التحديث املستمر بإضافة بيانات لم تكن موجودة
من قبل ،أو نتيجة تدقيق ومراجعة بيانات سابقة.
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ملخص تنفيذي
على مدار تاريخ البشرية كان االبتكار هو القوة الدافعة إلى التحول والتطور.

وميكن الزعم بصحة هذا االعتقاد اآلن أكثر من أي وقت مضى .ومع ذلك،
جند تغيير ًا مستمر ًا في اإلجابات اخلاصة بأدوات االستفهامَ " :من" ،و" كيف"

و"ملاذا" والتي تشكل السمات الظاهرية اخلاصة باالبتكار.

ومن املهم جد ًا تفهم هذه التغيرات .إذ إن االبتكار هو العنصر األساسي في

كيف يتغير وجه االبتكار؟
تتزاحم االدعاءات حول مناذج ابتكار وممارسات جديدة .ويتطلب تقييم تلك

االدعاءات ومدى أهميتها إلقاء نظرة متأنية على البيانات املتاحة ــ وهو ما مت
تنفيذه في الفصل األول.

حتقيق منو اقتصادي مستدام في األسواق احلديثة التي يشهدها العالم اليوم.

حتول جغرافية االبتكار ،مع استمرار تصدر البلدان ذات
الدخل املرتفع لقائمة اإلنفاق اخلاصة بالبحث والتطوير

ارتفاع اإلنتاجية على مختلف األصعدة االقتصادية بنسبة كبيرة تصل إلى

اخلطوة املنطقية األولى هي النظر إلى اجتاهات البحث والتطوير .فقد تضاعف

ففي البلدان ذات الدخل املرتفع ،تقدر الدراسات الدور الذي يلعبه االبتكار في

تقريبا معدل اإلنفاق العاملي على البحث والتطوير بالقيمة احلقيقية في الفترة

 80في املائة .كما أظهرت األبحاث التي أجريت على مستوى الشركات أن
الشركات املبتكرة حققت تفوق ًا على أقرانها من الشركات التي ال تنتهج سياسة

ما بني  1993إلى  .2009وبالنظر إلى النمو امللحوظ الذي شهدته هذه الفترة

يتيسر احلصول إال على معلومات ضئيلة عن االبتكار وعن األثر االقتصادي

من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي ( )GDPألنشطة البحث والتطوير تعد

لالبتكار .أما بالنسبة لالقتصاديات ذات الدخول املنخفضة واملتوسطة ،فلم

له .ومع ذلك ،تشير األدلة املتاحة إلى أن الشركات التي تنتهج االبتكار حتقق
إنتاجية أكبر من غيرها ،وعلى نحو مماثل ملا يحدث في االقتصاديات املتقدمة

ــ وخاصة عند تطبيق املفهوم الواسع لالبتكار ــ والذي يشمل استحداث

إضافات لتطوير املنتجات وتعزيز وتطوير إجراءات وخطوات التشغيل العملية.
وفي الواقع ،أظهرت جتارب العديد من اقتصاديات شرق آسيا كيف ميكن

أيضا في االقتصاد العاملي ،فإن معدل الزيادة التي حلقت باحلصة املخصصة
متواضعة للغاية ــ من  1,7في املائة في عام  1993إلى  1,9في املائة في

عام  .2009وقد برز عامالن على جانب من األهمية من خالل بيانات البحث

والتطوير املتاحة (انظر الشكل رقم :)1

•ما تزال البلدان ذات الدخل املرتفع هي صاحبة النصيب األكبر في مجال

لالبتكار حتفيز القدرة االقتصادية وحثها على اللحاق بالركب ــ حتى لو لم
يشكل هذا االبتكار سوى فص ً
ال واحد ًا في قصة جناح هذه االقتصاديات.

من مجموع اإلنفاق العاملي .ويبلغ ما تنفقه هذه الدول ما يقرب من 2,5

أما بالنسبة لواضعي السياسات على وجه اخلصوص ،فتظهر أهمية رصد

من ضعف معدل االقتصاديات متوسطة الدخل.

وتقييم التغيرات التي حتدث بسبب االبتكار .وإن احلكومات هم أصحاب
املصلحة الرئيسيون في نظم االبتكار الوطنية ،فهم القائمون بتمويل األبحاث

اإلنفاق على البحث والتطوير ــ إذ يصل إنفاقها إلى حوالي  70في املائة
في املائة من ناجتها احمللي اإلجمالي على البحث والتطوير ــ أي أكثر

•رفعت االقتصاديات منخفضة ومتوسطة الدخل من حصتها املخصصة

بصورة مباشرة ،وتقدمي احلوافز املختلفة لشركات االستثمار حلثها على توجيه

لإلنفاق على البحث والتطوير العاملي بنسبة  13في املائة بني عامي

وبالنظر إلى التحوالت التي تطرأ على ممارسات االبتكار ،يتعني على احلكومات

في هذه الزيادة ــ أكبر من  10نقطة مئوية ــ مما دفع بالصني إلى تبوؤ

تلك االستثمارات نحو االبتكار ــ مبا في ذلك جهود حماية امللكية الفكرية.

تقييم فعالية السياسات القائمة ،وعند الضرورة ،انتهاج أفضلها.

ويهدف هذا التقرير إلى تقدمي مساهمة حتليلية في هذا السياق من خالل

أسلوبني .األول ،بإلقاء الضوء على اجتاهات االبتكار العاملي ــ وخاصة تلك

االجتاهات املتعلقة بامللكية الفكرية ــ وتقييم السبل التي ساهمت فعليا في

تغيير وجه وطبيعة االبتكار .والثاني ،باستعراض األدلة املتاحة بشأن أثر

حماية امللكية الفكرية على السلوكيات املرتبطة باالبتكار ،وما توحي به تلك

األدلة لتصميم سياسات حلقوق امللكية واالبتكار.
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 1993و .2009وتعد الصني وحدها هي املسؤولة عن النصيب األكبر

املكانة الثانية في اإلنفاق العاملي على البحث والتطوير خالل عام .2009
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تزايد الطبيعة الدولية لالبتكار

الشكل  :1ما تزال البلدان ذات الدخل املرتفع هي
مصادر اإلنفاق األساسية على البحث والتطوير

تتوفر أدلة واضحة على تزايد الطبيعة الدولية لالبتكار .فقد أدت زيادة

اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير على مستوى العالم ،مقسم على مجموعات
الدخل ،في  2005تعادل القوة الشرائية بالدوالر1993-2009 ،
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ترسم اإلحصاءات اخلاصة بالبحث والتطوير صورة جزئية من املشهد العام

لالبتكار .ويعتمد أداء االقتصاديات في االبتكار على استثمار أوسع في املعرفة

يتجاوز اإلنفاق الرسمي املعلن على األبحاث والتطوير .ويشمل هذا ،قبل كل

شيء ،االستثمار في التعليم .كما يعد تدبير آالت ومعدات جديدة من العناصر

الهامة في اإلنفاق على االبتكار ،ال سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأشارت الدراسات أيضا إلى أهمية االبتكار غير التكنولوجي ــ املتضمن
االبتكارات املرتبطة بالهياكل التنظيمية للمؤسسات ،وأنشطة التسويق،

والتصميم واالبتكارات اللوجستية ــ باعتباره دافعا هاما للشركات ولالقتصاد
عموما ومعزز ًا لإلنتاجية .وفي الواقع ،تشير البيانات إلى تنامي استثمار

الشركات في األصول غير امللموسة "املعنوية" مبعدالت أكبر من منو االستثمار

في كافة أنواع األصول امللموسة؛ ففي بعض البلدان املختارة ،حدا األمر ببعض

الشركات إلى توجيه استثمارات أكبر إلى األصول غير امللموسة عنها إلى
األصول املادية امللموسة .ومع ذلك ،ال تتوفر إال بيانات قليلة يصعب معها عمل
تقييم دقيق ملدى زيادة األهمية النسبية لالبتكارات غير التكنولوجية .ويرجع

السبب في ذلك إلى أن هذه االبتكارات في معظم األحيان تكون عناصر مكملة

البتكارات تكنولوجية رئيسية واضحة وقادرة على إحداث الفرق.

تكن ليطؤوها من قبل إلى حث التبادل الدولي للمعرفة .كما كان هناك أيضا

في مختلف البلدان ــ مع ما تشهده بعض االقتصاديات من منو متسارع،

وخاصة االقتصاديات متوسطة الدخل .وقد أدى ارتفاع نصيب البلدان ذات

الدخل املتوسط في االقتصاد العاملي ،بدوره ،إلى إعادة توجيه االبتكار جتاه

ما حتتاجه تلك الدول من مطالب للتنمية.

أصبح االبتكار أكثر تعاونية وانفتاحا...
ولكن هل هذا التصور صحيح ًا؟
من أحد العناصر املكونة لنموذج االبتكارات اجلديدة ،والذي حظي بأكبر
قدر من املناقشات ،هو زيادة الطابع التعاوني في االبتكار .وفي الواقع،

تؤكد البيانات املتوفرة أن هناك املزيد من التعاون في بعض النواحي .ويشير

االجتاه املذكور آنفا ،واخلاص ببراءات االختراع التي تنسب إلى أكثر من
مخترع من دول مختلفة ،إلى زيادة مجاالت التعاون على املستوى الدولي.
وباإلضافة إلى ذلك ،أظهرت البيانات املتوفرة عن حتالفات البحث والتطوير

اجتاهات تصاعدية في بعض القطاعات ،وإن لم يكن بالضرورة في السنوات

األخيرة ،كما أن موثوقية هذه البيانات ضعيفة.

وأكد تصاعد التصورات بشأن تزايد التعاون ،إلى تأكيد العلماء ورجال
األعمال االستراتيجيني بأن االبتكار قد أصبح مجاال "مفتوحا" .وحتديد ًا،
تعمد الشركات التي متارس االبتكار املفتوح إلى إدارة املدخالت واملخرجات
املعرفية استراتيجيا لتسريع معدالت االبتكار داخلي ًا وتوسيع رقعة األسواق

املتاحة خارجيا للتمكن من استخدام أصولها املعنوية في تلك األسواق .كما

أن التعاون "األفقي" مع بعض الشركات املماثلة لهو من العناصر الهامة في
االبتكار املفتوح ،كما ال يغفل االبتكار املفتوح أيضا التعاون "الرأسي" مع

العمالء ،واملوردين ،واجلامعات ،واملعاهد البحثية وغيرها.
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وال تزال هناك صعوبة في تقييم احلجم احلقيقي لالبتكار املفتوح وأهميته .حيث
ال يستطيع املرء أن يضع حد ًا فاصال بني استراتيجيات االبتكار املفتوح وبني

على البحث والتطوير ،على مستوى العالم ككل ،يتضح أن هذا األخير

املشتركة ،وأنشطة التسويق املشترك أو الشراكات االستراتيجية .وباإلضافة

في استصدار البراءات في مجال االستثمارات التي تنطوي على املعرفة.

املمارسات التعاونية املتبعة منذ زمن بعيد ،مثل مشاريع األبحاث والتطوير
إلى ذلك ،ال ميكن تتبع بعض العناصر االستراتيجية لالبتكار املفتوح بسهولة

ــ مثل النظم الداخلية اجلديدة للشركات أو تبادل املعرفة بصورة ودية .وتتناقل

الروايات واألقاويل عن أمثلة الجتاهات وأساليب جديدة بالفعل .ويالحظ منها

مبادرات االتصال بالكوادر صاحبة املعرفة أو التي متلك املهارات أو احللول

واألفكار من أي مكان في العالم ( ،)crowd-sourcing initiativesوأيضا

اجلوائز واملسابقات ،وبرامج وأنظمة عمل اإلنترنت والتي ميكن استخدامها
من قبل الشركات لإلعالن عن ما تواجهه من حتديات ترغب في التغلب عليها.

•مبقارنة النمو في عدد اإليداعات ألول مرة مع النمو في اإلنفاق الفعلي
قد زاد على نحو ما مبعدل أسرع من األول .كما يدل على تأصل النمو
وكما متت مناقشته الحقا ،تتباين اجتاهات استصدار البراءات واجتاهات

البحث والتطوير بشكل ملحوظ عبر البلدان والصناعات ،مع انعكاسات

وآثار هامة على كيفية قيام الشركات باالبتكار.

الشكل  :2تسجيل براءات االختراع في واليات قضائية أجنبية
هو احملرك الرئيسي للنمو في الطلب على براءات االختراع
طلبات البراءات مقسمة بنوع الطلب ،ومفهرسة1=1995 ،

وقد يسرت املعلومات احلديثة وتكنولوجيا االتصاالت العديد من هذه األساليب.

تزايد أهمية ملكية احلقوق الفكرية في
استراتيجيات نشاط األعمال
هناك مؤشرات جمة تدل على تزايد أهمية ملكية احلقوق الفكرية في أداء

الشركات التي تنتهج االبتكار كاستراتيجية عمل .ولهذا ،فقد انتقلت سياسة

ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
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2.0

امللكية الفكرية إلى مقدمة السياسات اخلاصة باالبتكار.
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وارتفع الطلب على تسجيل براءات االختراع من  800 000طلب من جميع

1.0

أنحاء العالم في أوائل ثمانينات القرن املاضي إلى  1,8مليون طلب في عام

 .2009وقد حدثت هذه الزيادة على شكل موجات مختلفة ،حيث قادت اليابان
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 )filingsــ وهي في املقام األول إيداعات خاصة بنفس االختراع في بلدان

النمو على مدى اخلمسة عشرة عاما املاضية (انظر الشكل  .)2وتتزايد

رغبة مودعي طلبات تسجيل البراءات في حماية براءات االختراع اخلاصة
بهم في البلدان اخلارجية ،وحقيق ًة ،في عدد أكبر من البلدان ،مما يعكس

تزايد التكامل االقتصادي.
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الشكل  :3تزايد اإلتاوات الدولية ومدفوعات الترخيص واإليرادات
مدفوعات وإيرادات اإلتاوات ورسوم الترخيص باملليون دوالر أمريكي (على اليسار) وكحصة بنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي (على اليمني)1960-2009 ،
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ )ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(
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ويصف الشكل  3زيادة معدالت جتارة إصدار التراخيص عبر احلدود في

وشهد الطلب على حقوق ملكية فكرية أخرى ــ من تلك احلقوق التي تستخدمها
الشركات في الغالب كعناصر مكملة لبراءات االختراع ــ منو ًا ملحوظا .فقد

االقتصاد العاملي ،والتي تبني تنامي هذه التجارة منذ التسعينيات .وبدالالت

سنوي في منتصف الثمانينات إلى  3,3مليون في عام  .2009وباملثل ،ارتفعت

ورسوم الترخيص ( )RLFمن  2,8مليار دوالر في عام  1970إلى  27مليار

ارتفع الطلب على العالمات التجارية في جميع أنحاء العالم من  1مليون طلب

أعداد اإليداعات اخلاصة بالتصميمات الصناعية في جميع أنحاء العالم إلى
أكثر من الضعف من حوالي  290 000في عام  2000إلى 640 000

في عام  .2009كما شكل االجتاه املتزايد نحو التدويل أيضا عامال مهما
وراء ارتفاع الطلب حلماية مناذج امللكية الفكرية هذه .ومع ذلك ،لم يتكشف

إال القليل عن األسباب القطعية التي دفعت إلى منو اإليداعات وإلى أي مدى

يؤثر دورها في حتويل استراتيجيات األعمال التجارية.

القيمة االسمية ،ارتفعت حصيلة حق املؤلف من نشر أعماله األدبية والفنية

دوالر في عام  ،1990وإلى حوالي  180مليار دوالر أمريكي في  2009ــ
متجاوز ًا النمو في الناجت احمللي اإلجمالي العاملي .وال تتوفر إال معلومات ضئيلة
للغاية بشأن تعامالت امللكية الفكرية احمللية ،ولكن تؤكد املعلومات اخلاصة

بالشركات املختارة هذا االجتاه.

بدأ نشاط وسطاء سوق التكنولوجيا منذ زمن بعيد .ومع ذلك ،فقد ظهر "صناع
السوق" اجلدد ،مثل غرف املقاصة اخلاصة بامللكية الفكرية ،وأسواق املال،

تنامي أسواق املعرفة القائمة على حقوق امللكية
الفكرية ،على الرغم من أنها ما تزال في البدايات

واملزادات وشركات السمسرة .وقد استخدم الكثير منها تكنولوجيا املعلومات

أخير ًا ،هناك مؤشر هام يهتم بصعود أسواق املعرفة القائمة على امللكية الفكرية.

املشترين والبائعني .وكما سيتم التعرض له الحقا ،ظهر نوع آخر من أنواع

على التداول واالجتار فيها .ويتضح هذا من تزايد معدالت منح تراخيص

لنقل التكنولوجيا ( )TTOsفي اجلامعات ومؤسسات البحوث العامة (.)PROs

وتشير الدالئل على مدى العقود القليلة املاضية إلى زيادة قابلية امللكية الفكرية

استغالل حقوق امللكية ،وظهور وسطاء جدد ألسواق التكنولوجيا الناشئة.

واالتصاالت احلديثة ( )ICTsلتقييم حقوق امللكية الفكرية والتوفيق ما بني

الوساطة على مدى العقود املاضية ،وقد تطور تطور ًا سريعا ،وهو إنشاء مكاتب
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وبينما ال تتوفر إال بيانات محدودة عن حجم ونطاق التعامالت على حقوق امللكية

الفكرية الفعلية ،إال أن األدلة املتاحة بشأن ترخيص براءات االختراع ،واملزادات

وهناك مقايضات صعبة قائمة في تصميم حقوق امللكية الفكرية ،وليس أقلها
هو أن حلماية امللكية الفكرية أثار ًا متعددة األوجه على النهج االبتكاري وعلى

وغيرها من املعامالت القائمة على امللكية الفكرية تشير إلى أن النشاط التجاري

املنافسة السوقية .فكما تتطور التكنولوجيات ،وينتج عنها حتوالت إيجابية في

ترخصه الشركات من براءات االختراع اخلاصة بها والتي تسجل في املعتاد

لهذه املقايضات بشكل مثالي.

ال يزال في مستوياته األولية .والدليل على ذلك ،النسبة املنخفضة حلجم ما

أقل من  10في املائة .ومما ال شك فيه ،ما تزال أسواق التكنولوجيا تشكل

مناذج األعمال التجارية ،جند في املقابل زيادة في صعوبة حتقيق التوازن

نسبة صغيرة في عائدات الشركات أو في الناجت اإلجمالي لالقتصاديات.

وفي املاضي القريب ،تبنى االقتصاديون وجهة نظر أكثر نضجا في نظام

االبتكار ،ومن ثم تستحق املعامالت القائمة على امللكية الفكرية االهتمام الواجب.

امللموسة في العالم من حولهم من اجلانب اآلخر .وقد حظى نظام براءات

ومع ذلك ،فقد ساهمت بقدر متزايد في تشكيل املكانة احلالية التي يتمتع بها

وتشكل العديد من التغييرات التي طرأت على مشهد االبتكار ،ومت التعرض لها
آنفا ،حتدي ًا للممارسات التجارية التي كانت سائدة لفترات طويلة .وحتتاج
الشركات إلى التكيف مع هذه التغييرات من أجل البقاء في دائرة املنافسة.
ولكن هل تتطلب هذه التغييرات أيضا إعادة النظر في أطر السياسة العامة

لالبتكار؟ هذا السؤال هو محور اجلزء املتبقي من هذا التقرير .إذ يتعرض

امللكية الفكرية ــ بفضل البحوث اجلديدة من جانب ،وأيضا بسبب التطورات

االختراع باهتمام خاص.

سباقات تكوين محافظ براءات االختراع
ودورها في إعاقة االبتكار التراكمي
أدرك خبراء االقتصاد منذ فترة طويلة أن االبتكار نادرا ما يحدث في عزلة؛ إذ

يعتمد احلل الذي تتوصل إليه شركة واحدة في العادة على اخلبرات املكتسبة من

التقرير أو ًال ملقدمة عامة للدراسات واألدبيات االقتصادية التي تبحث في اآلثار
املترتبة حلماية امللكية الفكرية على االبتكار .كما يطرح التقرير سؤا ًال ،وهو

معا وفي وقت واحد ،ويتم التوصل إلى التقنيات التي ميكن أن تكمل بعضها

املاضية (الفصل الثاني) .ثم يعود مرة أخرى إلى موضوع التعاون ،فيبدأ في

إثارة املخاوف بشأن استصدار براءات اختراع تعوق االبتكار التراكمي .وفي

على وجه التحديد ،كيف تغيرت وجهات نظر خبراء االقتصاد في العقود القليلة

النظر إلى املمارسات التعاونية بني الشركات (الفصل الثالث) ،ثم في التعاون

بني املؤسسات البحثية العامة والشركات (الفصل الرابع).

االبتكارات السابقة .وباملثل ،في األسواق التنافسية ،تقوم الشركات باالبتكار

البعض .وقد أدت الزيادة السريعة في عدد إيداعات البراءات ،بدورها ،إلى

احلقيقة ،فقد منا نشاط إصدار براءات االختراع بسرعة ،وخاصة ملا يسمى

بالتكنولوجيات املركبة ( .)complex technologiesويع ِّرف االقتصاديون
التكنولوجيات املركبة بتلك التكنولوجيات التي تتكون من العديد من االختراعات

املنفصلة القابلة للحماية مع إمكانية استصدار براءة اختراع واحدة واسعة

كيف تطورت وجهات نظر االقتصاديني حول حماية
امللكية الفكرية؟

النطاق تشملها جميعا؛ وعلى النقيض من ذلك ،جند التقنيات املنفصلة

منذ قدمي األزل ،واملوضوع اخلصب في مجال البحوث االقتصادية هو محاولة

فقط من عدة ابتكارات قابلة للحماية بذاتها .ويبني الشكل  ،4النمو املتزايد

فهم أثر حماية امللكية الفكرية على سلوكيات االبتكار .وما تزال بعض الرؤى

القدمية هي التي تشكل منظور االقتصاديني حول نظام امللكية الفكرية اليوم.

وقبل كل شيء ،وباملقارنة مع سياسات ابتكار أخرى ،تبرز أهمية حماية امللكية

الفكرية في تفردها في حشد قوى السوق الالمركزية لتوجيه االستثمارات في

البحث والتطوير .ويعمل هذا بشكل جيد عندما يتطابق الدافع اخلاص لالبتكار

مع احتياجات املجتمع التكنولوجية ،حيث تكون احللول للمشاكل التكنولوجية

على مرمى البصر ،وتكون الشركات قادرة على متويل االستثمار في البحث

والتطوير مقدما .وباإلضافة إلى ذلك ،تعتمد فعالية أدوات امللكية الفكرية
املختلفة على القدرة االستيعابية واالبتكارية للشركات ،والتي تختلف اختالفا

كبيرا بني البلدان ،وتتباين بدورها بعضها عن بعض من حيث مستويات

التنمية االقتصادية.
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( )discrete technologiesتصف منتجات أو عمليات تشغيل تتكون

في إيداعات براءات االختراع للتكنولوجيات املركبة في جميع أنحاء العالم.

ملخص تنفيذي



الشكل  :4شهدت التكنولوجيات املركبة منواً أسرع في إيداعات البراءات
إيداعات البراءات للتكنولوجيات املركبة في مقابل التكنولوجيات املنفصلة2007–1972 ،100 = 1972 ،

وأظهرت األبحاث التي تركزت في البداية على صناعة أشباه املوصالت اجتاه

الشركات إلى تكوين محافظ ضخمة من براءات االختراع بصورة استباقية.
ومن أحد الدوافع لتكوين هذه احلقائب هو ضمان إضفاء حرية للشركة في

اإليداعات األولى

العمل في مجال االبتكار اخلاص بها ،ويتيح لها استباق إجراءات التقاضي

ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
400

التي قد تتعرض لها .والدافع الثاني للشركات إلنشاء هذه احملافظ هو تقوية
موقفها التفاوضي في مواجهة املنافسني .وعلى وجه التحديد ،ميكن للشركات

مالكة العديد من براءات االختراع والتي تعمل في بيئة تكنولوجية مزدحمة

300

إجهاض أي دعاوى قضائية من قبل املنافسني وتهديدها من موقف القوة برفع

200

منح وضعية تفاوضية للشركات للوصول إلى شروط أفضل في سياق ترتيبات

دعاوى مضادة لها ما يبررها .وباإلضافة إلى ذلك ،تساعد هذه احملافظ على

منح تراخيص متبادلة ،تكون في الغالب مطلوبة لتسويق تكنولوجيات جديدة.
100

وباإلضافة إلى أشباه املوصالت ،مت رصد تسابق على استمالك محافظ
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لبراءات اختراع في مجال تكنولوجيات مركبة أخرى ــ وبصفة عامة ،تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ( ،)ICTsوحتديد ًا ،االتصاالت عن بعد ،والبرمجيات،
وتكنولوجيا املعدات الصوتية واملرئية ،والبصريات ،ومؤخر ًا ،الهواتف الذكية

اإليداعات التالية (الالحقة)

وأجهزة الكمبيوتر اللوحي .وهناك مخاوف أن تؤدي سباقات متلك احملافظ هذه
في الصناعات التكنولوجية التي حتقق تطور ًا سريعا إلى إعاقة أنشطة االبتكار

ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
400

التراكمي ،وقد يصل األمر إلى توقفها بالكامل .إذ قد تدفع أصحاب املشاريع

300

إلى التخلي عن النشاط البحثي ،أو جتميد خطط تسويق التكنولوجيات الواعدة.

الرائدة ،نتيجة الصدام مع شبكات كثيفة من حقوق براءات االختراع املتداخلة،

200

دور براءات االختراع في تيسير التخصص والتعلم
تهتم منطقة أخرى من مناطق التفكير املستنير بالدور الذي تلعبه براءات

االختراع في أسواق التكنولوجيا احلديثة .وقد أظهرت األبحاث دور براءات

0

للشركات مرونة التحكم في اختيار فرع املعرفة التي تقوم بحمايته ،وأي فرع
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100

االختراع في مساعدة الشركات على التخصص ،مما يتيح لها أن تكون أكثر

انظر الشكل 1.2

ابتكارا وكفاءة في نفس الوقت .وباإلضافة إلى ذلك ،تتيح براءات االختراع
تشارك فيه مع آخرين لتعظيم وتعزيز التعلم واملعرفة ــ ويعد هذا من العناصر

الهامة في استراتيجيات االبتكار املفتوح.

ما هي أسباب االختالف في معدالت النمو؟ يعود السبب في االختالف ،جزئيا،

إلى طبيعة التغير التكنولوجي .وعلى سبيل املثال ،تتضمن التكنولوجيات املركبة
معظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتي شهدت تطور ًا سريعا خالل

العقود الثالثة املاضية .ومع ذلك ،تشير البحوث االقتصادية إلى أن النمو
السريع في التكنولوجيا املركبة يرجع أيضا إلى حتول في استراتيجيات

إيداعات براءات االختراع.
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ملخص تنفيذي

كما ميكن أيضا تيسير تعلم املعرفة متى مت الكشف عن براءات االختراع

للجمهور .وتتوفر أدلة قليلة على أثر الكشف عن براءات االختراع في زيادة

املعارف ،على الرغم من توفر بعض الدراسات التي أظهرت أثر االختراعات
املنشورة كمصدر لإللهام واملعرفة للشركات العاملة في مجال البحث والتطوير
ــ يبدو هذا أكثر وضوحا في اليابان عنه في الواليات املتحدة وأوروبا .ومع

ذلك ،متثل وثائق ومستندات البراءات مصدرا قيما للمعرفة للعقول املبدعة

في أي مكان في العالم .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد أتاحت سهولة اطالع أي

شخص على ماليني من وثائق براءات االختراع مبجرد دخوله على شبكة
اإلنترنت فرص ًا جديدة للحاق بالركب التكنولوجي في االقتصاديات األقل منوا.

الدور احليوي ملؤسسات منح البراءات
التي تتمتع بإدارة جيدة
أخيرا ،لقد حان الوقت كي تدرك البحوث والدراسات االقتصادية أهمية الدور

احلاسم الذي تؤديه مؤسسات منح البراءات في تشكيل حوافز االبتكار .وتؤدي
املؤسسات املانحة للبراءات مهام أساسية لضمان جودة البراءات املمنوحة

وتوفير حلول متوازنة لتسوية املنازعات.

وأدى ارتفاع معدالت إصدار البراءات غير املسبوق إلى تعرض هذه املؤسسات
إلى الكثير من ضغوط العمل .وشهد العديد من مكاتب البراءات تراكم ًا متزايد ًا
من الطلبات التي لم يبت فيها .ففي عام  ،2010بلغ عدد طلبات احلصول على
براءات اختراع والتي لم يبت فيها بعد في جميع أنحاء العالم  5,17مليون

طلب ًا .وبداللة األرقام املطلقة ،تعد مكاتب استصدار البراءات في كل من اليابان
والواليات املتحدة فضال عن املكاتب األوروبية مسؤولة عن العدد األكبر من

هذا التراكم .ومع ذلك ،وبالنسبة ملعدل تدفق الطلبات السنوي ،يعاني العديد

من مكاتب استصدار البراءات في البلدان ذات الدخل املتوسط من تراكمات

كبيرة .وقد أضاف كل من حجم الطلبات املتزايد والتعقيدات اإلدارية التي
طرأت على الطلبات عبئ ًا إضافيا ُأضيف إلى مهام "التحري والتحقق" على

عاتق هذه املكاتب.

وميكن أن تؤدي االختيارات التي تواجهها مكاتب البراءات إلى آثار بعيدة املدى
بشأن احلوافز الدافعة لالبتكار .تتضمن تلك اآلثار ،قيمة الرسوم املفروضة،
وأسلوب إشراك أطراف ثالثة في إيداعات براءات االختراع ،وأفضل طريقة

لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وما هو أفضل مستوى مطلوب

للتعاون الدولي وطبيعة هذا التعاون .وفي سياق دراسة هذه اخليارات وحتديد
أكثرها مالءمة ،يتمثل التحدي الرئيسي في التوفيق بني احلوافز املقدمة نظير

كفاءة العمل داخل مكاتب البراءات وبني وضع نظام الستصدار البراءات يحقق
أقصى استفادة ومصلحة للمجتمع.
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هل حتقق قوى السوق التوازن املثالي
بني التعاون والتنافس؟
أخذت الشركات في التطلع إلى ما وراء حدودها اإلقليمية على نحو متزايد
لتعظيم استثماراتها في مجال االبتكار .وأخذ التعاون مع شركات أخرى صور ًا
مختلفة :سواء في إنتاج امللكية الفكرية ،أو على أساس استخدام حقوق في
خلق ابتكارات تسويقية.

التعاون وإمكانية حتقيق صالح الشركات واملجتمع
تتحقق مشاريع إنتاج ملكية فكرية مشتركة من خالل حتالفات في مجاالت

البحث والتطوير ،وال سيما في الشراكات التعاقدية واملشاريع املشتركة القائمة
على مبدأ تساوي احلقوق وااللتزامات .وال تتوفر سوى معلومات محدودة عن

هذه التحالفات ،وفي بعض األحيان يصعب استخالص النتائج املرجوة منها.
ومع ذلك ،تشير املعلومات املتاحة إلى عقد تلك التحالفات ،في أغلب األحيان،

بني الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتكنولوجيا

احليوية والصناعات الكيميائية.

ويحقق توحيد القوى بني املتنافسني فوائد عديدة .إذ ميكن للشركة االستفادة

من جتارب اآلخرين ،وخفض التكاليف عن طريق تقسيم اجلهود ،ومشاركة

أعباء املخاطر والتنسيق مع منتجي السلع التكميلية .كما يستفيد املجتمع عادة

من مثل هذا التعاون حيث يؤدي إلى تعزيز كفاءة وفعالية االبتكار.

ويتجاوز التعاون بني الشركات حدود اإلنتاج املشترك للملكية الفكرية .ففي

كثير من احلاالت ،تلجأ الشركات إلى توحيد اجلهود عند مرحلة تسويق

منتج ما مت إنتاجه من تقنيات جديدة ،أو حتى بعد مرحلة التسويق .وكما مت
توضيحه أعاله ،أدى النمو السريع في إيداعات براءات االختراع في مجال
التكنولوجيات املركبة إلى تضخم أعداد البراءات ،وأصبحت كما يقولون "غابة

من براءات االختراع" ،حيث يتم توزيع حقوق براءات االختراع على قاعدة

مجزأة من أصحاب براءات االختراع .ويواجه أولئك الذين يسعون إلى تقدمي
منتجات تستخدم هذه التكنولوجيات تكاليف ًا مرتفعة في سياق التفاوض مع

أطراف متعددة .ويؤدي فشل التفاوض مع أي من أصحاب براءات االختراع

إلى فشل التفاوض مع اجلميع ،وخاصة إذا كان هذا اجلزء موضوع التفاوض
ميثل تكنولوجيا أساسية للمنتج.

ملخص تنفيذي



وهناك حل تلجأ له الشركات ،وهو جتميع براءات االختراع ()patent pools

وبصرف النظر عن فوائد مجموعات البراءات ،فإن ترك إقامة مشاريع تعاونية

بعض األحيان الترخيص باستخدامها لصالح أطراف ثالثة كحزمة واحدة .وال

حيث قد تقوم بعض الشركات إما بالتعاون دون املستوى املطلوب ،أو باتباع

املتاحة إلى استخدام مجموعات براءات االختراع وعلى نطاق واسع في النصف

قوى السوق وشكوك حول قدرتها على حتقيق
املستويات املأمولة من التعاون...

الثانية ،أدى ظهور االجتاهات والسلوكيات املتشككة لدى اجلهات املتنافسة

قد يحدث نفاوت في مستويات التعاون ــ سواء في إنتاج أو تسويق امللكية

التي متلك هي حقوقها واملشاركة بها مع أصحاب براءات اختراع أخرى ،وفي
يعد جتميع براءات االختراع واملشاركة بها ممارسة من املمارسات التعاونية

اجلديدة؛ بل هو نشاط قائم منذ أكثر من قرن من الزمان .وتشير البيانات
األول من القرن العشرين (انظر الشكل  .)5وفي فترة ما بعد احلرب العاملية

إلى خفض حاد في معدل تكوين مجموعات براءات جديدة .ومع ذلك ،فقد تغير
هذا االجتاه مرة أخرى في العقدين املاضيني ،مع موجة جديدة من مجموعات

براءات االختراع الناشئة ،ال سيما في مجال صناعة تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت ،حيث تزايدت غابة براءات االختراع.

لقوى السوق اخلاص ال يؤدي دائما إلى نتائج مثالية على املستوى االجتماعي؛
أساليب منافية ملفهوم املنافسة الشريفة املطلوبة.

الفكرية ــ من جراء تضارب املصالح بني املتعاونني احملتملني .وقد يؤدي التخوف
من وجود شركاء متواكلني ،وعدم التيقن من اجتاهات املخاطر وحتولها ،وغير

ذلك من السلوكيات االنتهازية إلى تخلي بعض الشركات عن التعاون املتبادل.
كما قد تؤدي االختالفات في استراتيجيات األعمال التجارية بني الشركات

املتخصصة في مجال البحث والتطوير ،وأنظمة البحث والتطوير املتكاملة

الشكل  :5يتصدر قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املوجة احلديثة من مجموعات براءات االختراع

"رأسيا" وشركات اإلنتاج إلى جمود املفاوضات.

عدد مجموعات براءات االختراع مقسمة طبقا لقطاع الصناعة

ومن حيث املبدأ ،يؤدي فشل األسواق اخلاصة في حتقيق املستويات املثلى

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺍﻵﻻﺕ

ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﺍﶈﺰﻭﻣﺔ
ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ

من التعاون إلى توفير أساس منطقي للجهات احلكومية للتدخل .ولسوء احلظ،

ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

فإن األدلة املتاحة ال تقدم إال القليل من التوجيه واإلرشاد لواضعي السياسات
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وكما هو احلال في حتالفات أنشطة البحث والتطوير ،هناك قناعة بأن الفوائد
احملققة من جتميع براءات االختراع ليس قاصر ًا على املشاركني فيها من

حول أفضل األساليب ملواجهة فشل تلك األسواق اخلاصة .ويرجع هذا ،جزئيا،
إلى استئثار تكنولوجيات ومناذج أعمال جتارية معينة بفوائد وحوافز التعاون،

وأيضا إلى صعوبة تقييم معدل اكتشاف الفرص احملتملة املأمولة واملثمرة،

والتي لم يطرق بابها من قبل في مختلف األنشطة الصناعية.

وتقوم بعض احلكومات بتعزيز التعاون بني الشركات من خالل منح حوافز

ضريبية وأدوات ذات صلة بغرض تشجيع سياسة االبتكار .وباإلضافة إلى

ذلك ،هناك آليات محفزة لتقاسم حقوق براءات االختراع ـــ على سبيل املثال،
اخلصومات التي متنح على رسوم التجديد في حالة موافقة أصحاب براءات

االختراع على السماح بترخيص ابتكاراتهم لصالح الغير .وبصرف النظر عن
تلك احلوافز ،ونظر ًا لزيادة احلاجة إلى التعاون بسبب وجود تكنولوجيات مركبة
على نطاق أوسع وقطاعات متزايدة من براءات االختراع املنفصلة ،فيمكن
القول إن هناك مجا ًال للتفكير في سياسات إبداعية للوصول ألفضل السبل

لتحفيز منح التراخيص أو تقاسم حقوق براءات االختراع.

أصحاب براءات االختراع فقط ،ولكنها مفيدة أيضا للمجتمع بصورة عامة .فهي
متكن من إدخال تكنولوجيات جديدة وتعزيز التفاعل التشغيلي بني التكنولوجيات

املختلفة .ويظهر أهمية هذا اجلانب األخير خاصة عندما يتطلب األمر وضع
معايير محددة الستخدام تكنولوجيا ما .وفي حقيقة األمر ،تتشكل مجموعات

براءات االختراع في الغالب نتيجة جلهود وضع هذه املعايير.
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 ...وقد تؤدي في بعض األحيان إلى
ظهور ممارسات منافية للمنافسة

السياسات العامة ودورها في تشجيع
تسويق املعرفة العلمية...

تبدو مشكلة املمارسات التعاونية املنافية للمنافسة (anticompetitive

شهدت العقود الثالثة األخيرة ظهور مبادرات سياسية تستهدف حتفيز إيداع

 )collaborative practicesأسهل في معاجلتها من وجهة نظر صناع

السياسة ،حيث ميكن مالحظة مثل هذه املمارسات ،في أغلب احلاالت ،وبذلك
ميكن للسلطات تقييم اآلثار التنافسية التفاقات التعاون على أساس كل حالة

على حدة .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك توافق سائد بعدم السماح بوجود نوع
معني من املمارسات التعاونية ،أو ،على األقل وجوب إرسال اشارات حتذيرية

براءات االختراع للجامعات ومؤسسات البحوث العامة ،وحتقيق التنمية التجارية
الحق ًا .وتنتهج جميع البلدان ذات الدخل املرتفع اآلن أطر ًا مؤسسية لهذا

الغرض .ومن أحد االجتاهات العامة السائدة في هذا املجال من قبل اجلامعات
ومؤسسات البحوث العامة هو احلصول على ملكية مؤسسية لالبتكارات التي

أنتجها الباحثون ،والسعي في تسويقها من خالل مكاتب نقل التكنولوجيا.

بشأنه .ومع ذلك ،يظل تقييم اآلثار التنافسية التفاقات تعاونية محددة من

وفي اآلونة األخيرة ،قام عدد من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل أيضا

السوق غير مضمون أو مؤكد .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يتوفر للعديد من البلدان

مع اجلامعات.

األمور الصعبة .وتتحرك التكنولوجيات بوتيرة سريعة ،كما أن تأثيرها على
منخفضة ومتوسطة الدخل واألقل منوا إال القليل من أطر العمل املؤسسية

إلنفاذ قانون املنافسة في هذا املجال ــ على الرغم من إمكانية االستفادة من

إجراءات تطبيق هذه التشريعات في البلدان ذات الدخل املرتفع ،حيث أبرمت

اتفاقات تعاونية على امتداد الرقعة الدولية.

كيفية تسخير البحوث العامة خلدمة االبتكار
تلعب اجلامعات ومؤسسات البحوث العامة ( )PROsدورا رئيسيا في أنظمة

بالبحث عن أفضل السبل لتحويل ونقل التكنولوجيا وتطوير التعاون الصناعي

 ...مما أدى إلى النمو السريع في إيداعات براءات
االختراع من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث العامة
واستناد ًا إلى ذلك ،لوحظ زيادة ملحوظة في إيداعات براءات االختراع من
قبل اجلامعات ومؤسسات البحث العامة ــ سواء باألرقام املطلقة أو كنسبة من

مجموع براءات االختراع التي مت إيداعها في انتظار االنتهاء من اإلجراءات.

ويوضح الشكل  6هذا االجتاه بالنسبة إليداعات البراءات الدولية مبوجب نظام

معاهدة التعاون بشأن البراءات.

االبتكار الوطنية .فباإلضافة إلى مهام التعليم األساسية ،تسهم تلك اجلهات
إسهاما كبير ًا في اإلنفاق على البحث والتطوير .كما تساهم أيضا في تنفيذ معظم

تعد البلدان مرتفعة الدخل مسؤولة عن معظم إيداعات اجلامعات ومؤسسات

البلدان ذات الدخل املتوسط؛ فعلى سبيل املثال ،بلغ نصيب اجلامعات ومؤسسات

تزايدت هذه اإليداعات أيضا بسرعة في بعض بلدان معينة من ذوي الدخل

في املائة ،وفي املكسيك  90في املائة ،و 80في املائة بالنسبة لالحتاد الروسي.

طلبات اإليداع املقدمة من اجلامعات ،تليها البرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

العلمية التي ميكنها حتويل التكنولوجيات .كما ييسر هذا التفاعل أيضا من
التوصل إلى حلول مشتركة للمشاكل ،ويفتح آفاق ًا جديدة للبحث.

مؤسسات البحث العامة في كل من الصني والهند وحدهما في حوالي  78في

املائة من هذا املجموع .وجاء في الترتيب التالي لهما مؤسسات البحث العامة

ومن بني هذه القنوات ،خلق ملكية فكرية في القطاع العام ،ميكن ترخيصها

وتؤكد اإلحصاءات الوطنية للبراءات على مكانة اجلامعات في تسجيل براءات

األبحاث األساسية التي جترى في بلدانها .وينطبق هذا أيضا وعلى األخص في
البحوث العامة من إجمالي البحوث األساسية في الصني ما يقرب من 100

ويساعد التفاعل الوثيق بني الشركات وهيئات البحث العامة على رصد التطورات

ويحدث تبادل املعارف بني القطاعني العام واخلاص من خالل عدد من القنوات.
لصالح شركات لتحقيق مكاسب جتارية.
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البحوث العامة في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات .ومع ذلك ،فقد
املتوسط .ومن بني هذه البلدان ،جند الصني وقيادتها لهذه الزيادة من حيث

وباملقارنة بالطلبات املقدمة من اجلامعات ،جند أن توزيع الطلبات املقدمة من
مؤسسات البحث العامة في الدول متوسطة الدخل أكثر تركيز ًا .وقد ساهمت

لكل من ماليزيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

االختراع في الصني؛ كما تكشف أيضا عن نسبة كبيرة من إيداعات البراءات

اخلاصة مبؤسسات البحث العامة في الهند (انظر الشكل .)7
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الشكل  :6بروز إيداعات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة في كل من الصني والهند
إيداعات البراءات من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة كنسبة من مجموع اإليداعات الوطنية لعدد من البلدان املختارة ،بالنسبة املئوية ،لفترات زمنية مختلفة
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الشكل  :7تزايد إيداعات براءات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات
طلبات اإليداع اخلاصة مبؤسسات البحث العامة واجلامعات في جميع أنحاء العالم ،باألعداد املطلقة (على اليسار) وكنسبة مئوية من
إجمالي الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (على اليمني)1980-2010 ،
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وشهدت اجلامعات ومؤسسات البحث العامة أيضا منوا في إيرادات الترخيص.
وبدأ هذا النمو من مستويات أولية منخفضة ،وما يزال محدود ًا بشكل واضح

عديدة .كما تظهر أهمية األنظمة الالئحية الواضحة املعالم في املجتمع

من البراءات التي تسهم بالنصيب األكبر في عائدات الترخيص .وباملقارنة

التكنولوجيا .وحتتاج حوافز األداء للباحثني إلى حتقيق التوازن املناسب

في بعض املؤسسات املعينة فقط ،وعدد قليل من املجاالت العلمية وعدد بسيط

•تشير الدراسات إلى دور التصميم املؤسسي في دعم عناصر جناح
اجلامعي بشأن ملكية احلقوق الفكرية ومشاركة الباحثني في نشاط نقل

مع إجمالي املوازنات العامة للبحث ،يظل الدخل احملقق من تسجيل البراءات
منخفض ًا .وحتى في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ،تستخدم براءات

ملكاتب نقل التكنولوجيا التي تدار بكفاءة وتساعد في وضع معايير قياسية

ذلك ،تشير االجتاهات األخيرة إلى تنوع تدفقات اإليرادات ،بداللة كل من عدد

التجارية املرتبطة بنقل التكنولوجيا.

اجلامعات ومؤسسات البحث العامة بشكل أقل في نقل التكنولوجيا .ومع

املؤسسات املستفيدة وعدد البلدان.

لإلصالحات السياسية آثار متعددة األوجه على املؤسسات
البحثية ،والشركات ،ومنظومة العلوم واالقتصاد ــ
ولكن هناك بعض الدروس التي فرضت نفسها
ينتج عن اإلصالحات الرامية إلى حتفيز منح البراءات للجامعات وملؤسسات

البحث العامة ،وإجراءات الترخيص آثار متعددة األوجه على مؤسسات البحوث

والشركات ،ولكن أيضا ،وعلى نطاق أوسع ،على منظومة العلم وعلى النمو
االقتصادي .وتوفر األدلة ــ التي تركز في الغالب على البلدان ذات الدخل

املرتفع ــ مجموعة من االستنتاجات نوردها فيما يلي:

•ميكن إلجراءات تسجيل البراءات أن حتدث فرقا جوهريا في زيادة

الفرص املتاحة لتسويق االبتكارات اجلامعية .وفي غالب األمر ،يتطلب
حتويل األفكار األكادميية النظرية إلى ابتكارات تطبيقية توفر استثمارات

ضخمة من القطاع اخلاص في مجال التنمية.

•هناك تعاون هام بني النشاط األكادميي للعلماء وتفاعلهم مع الشركات

اخلاصة .ومثل هذه التفاعالت ال تتم فقط من خالل منح التراخيص لبراءات

االختراع ،ولكن أيضا من خالل التعاون في مجال البحث والتطوير،

واملشاركة في املؤمترات ،واإلصدارات العلمية .وفي احلقيقة ،تشير األدلة

إلى تكامل مختلف قنوات نقل التكنولوجيا بعضها مع بعض .فعلى سبيل

املثال ،قد يجد الباحثون أن نشاطهم في مجال احلصول على براءات لهو

من الدالئل على مدى نشاطهم العلمي ،والعكس بالعكس.
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بني نشاط ريادة املشاريع التجارية واإلجنازات العلمية .وأخيرا ،ميكن
للعالقات مع اجلهات املرخص لها أن تعمل على خفض تكاليف املعامالت

•يظل الدليل على أفضل منوذج مللكية البحث العام غير واضح .فبينما يكون
االجتاه العام هو امليل نحو امللكية املؤسسية ،إال أنه ال يوجد ما يؤكد أن

هذا النموذج هو بالضرورة األمثل بني باقي االجتاهات األخرى.

•تستغرق عملية إعداد األطر الناجحة لنقل التكنولوجيا التي توفر فوائد
ملموسة وقت ًا وموارد ًا .وعلى وجه التحديد ،ال يتطلب األمر إجراء إصالحات
قانونية فقط ،ولكن يتطلب أيضا تغيير ًا ثقافي ًا وإنشاء مؤسسات جديدة.

وهناك مخاوف ،لها ما يبررها ،حول احتمال وجود آثار سلبية على األداء

العلمي تنشأ من إجراءات إيداعات البراءات أو من أي أسباب مرتبطة بأنشطة

املشاريع التجارية.

•ومما يستشهد به غالبا ،على سبيل السلبيات ،قلة حجم املعلومات املتبادلة
بني العلماء وخلق ظروف غير مواتية للبحث العلمي .إال أن الدليل على هذه

التأثيرات غير واضح ،على الرغم من عدم إيحائه بآثار سلبية شديدة.
ويعتمد الكثير من النتائج اإليجابية على حوافر األداء للباحثني .فضال عن

حتسني األداء العلمي من خالل التفاعل مع القطاع اخلاص.

•وثمة مصدر آخر للقلق وهو خفض أو تقليل األبحاث الالحقة التي تبنى
على البحث األساسي ،واحلد من الوصول إلى أدوات البحث األساسية في
حالة حصول اجلامعات ومؤسساث البحث العامة على براءات االختراع.
وتؤكد بعض الدراسات هذه املخاوف .ومع ذلك ،فإن معظم األدلة في هذا

الشأن تنحصر في حالة معينة ومحدودة تختص مبجال العلوم احلياتية.

ملخص تنفيذي



ومن احملتمل تطابق هذه االستنتاجات على االقتصاديات ذات الدخل املنخفض
واملتوسط مثلما هو احلال متاما في االقتصاديات ذات الدخل املرتفع .ومع

ذلك ،فقد تطرح البيئة املختلفة التي ينشأ فيها االبتكار في هذه االقتصاديات
تساؤالت إضافية.

وأحد هذه التساؤالت هو مدى قدرة اجلامعات ومؤسسات البحث العامة املالكة
لبراءات االختراع في الدول األكثر ثرا ًء على خفض قدرة البلدان األكثر فقر ًا
على الوصول إلى التكنولوجيات الرئيسية والتعاون العلمي الدولي .والتساؤل

اآلخر ،هل الطاقة االستيعابية األضعف للشركات ،ومحدودية الروابط والصالت
بني العلم والصناعة قد يدفعها إلى تفضيل قنوات أخرى لنقل التكنولوجيا
تختلف عن تلك القنوات القائمة على أساس امللكية الفكرية .وتتطلب املراحل

املختلفة للتطوير وأنظمة االبتكار املتباينة أساليب مصممة خصيصا لوضع

حوافز قائمة على امللكية الفكرية لتسويق البحوث العامة.

اخلالصة
تهدف األدلة التي أوردناها في هذا التقرير إلى تنبيه ولفت أنظار واضعي

السياسات .إذ بينما يكون هناك وضوح تام لبعض اجتاهات االبتكار ،يكتنف

الغموض التام بعض االجتاهات األخرى .ويشير التقرير إلى عدد من املناطق
التي ما زالت في حاجة إلى املزيد من البيانات اإلحصائية والتحقيقات كي

ميكن تقدمي رؤى جديدة تسهم في وضع السياسات املطلوبة.

ومن املؤكد ،استمرار التطور والتغيير في مالمح وطبيعة االبتكار في السنوات
والعقود املقبلة .وهناك بعض االجتاهات احملتم استمرارها ــ ويأتي على قمة

هذه االجتاهات التحول اجلغرافي لالبتكار .وسيكون ظهور بعض االجتاهات

األخرى مبثابة املفاجأة .ونأمل أن تؤدي النظرة املباشرة إلى األدلة التي
أوردناها اليوم وما عرضناه من حتديات ــ بالشكل الذي حاولناه في طيات

هذا التقرير ـــ إلى حتفيز الفكر لتدبر أفضل السبل إلدارة املستقبل.

وال يتوفر لصناع القرار إال إرشادات وتوجيهات محدودة بشأن هذه القضايا.

وفي الوقت نفسه ،ما تزال البلدان ذات الدخول املرتفعة تصارع العديد من هذه
التحديات .وال يوجد هناك خطة مثالية تفرض نفسها على املجتمع اجلامعي

لتبنيها واالعتماد عليها .وتدعو هذه احملاذير إلى إعداد إجراءات وقائية
وضمانات في مواجهة العواقب السلبية احملتملة لتسجيل براءات االختراع

للجامعات ومؤسسات البحث العامة .وقد كان لبعض املؤسسات السبق في

تطبيق هذه الضمانات ،ومع ذلك ،فمن السابق ألوانه إجراء تقييم كامل لنتائجها.
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الطبيعة املتغيرة لالبتكار وامللكية الفكرية

الفصل 1

الفصل 1
الطبيعة املتغيرة لالبتكار وامللكية الفكرية
االبتكار هو احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي والتنمية .وتعتمد الشركات على

االبتكار واالستثمارات املرتبطة به لتحسني قدراتها التنافسية في عالم يتجه
نحو العوملة في ظل دورات حياة أقصر للمنتجات .كما يوفر االبتكار حلو ًال

للتخفيف من حدة بعض املشاكل التي تظهر في قطاعات الصحة والطاقة
والبيئة التي تواجهها كل من البلدان األغنى واألكثر فقر ًا على حد سواء .ومن
ثم ،فإن التغلب على عوائق االبتكار ينبغي أن يكون من املهام الدائمة التي ال
تتوقف وأن ينتهج كسياسة حتدي.

وفي الوقت نفسه ،نالحظ أن درجة استيعابنا للنشاط االبتكاري ،ولعملية

االبتكار ذاتها ودور امللكية الفكرية في إطار تلك العملية في حالة تغير مستمر.
وهناك بعض العوامل التي أثرت في نشاط االبتكار خالل العقدين املاضيني،

نذكر منها ،على سبيل املثال ،التحوالت الهيكلية في االقتصاد العاملي ،والتوجه

املطرد نحو العوملة ،وتزايد املبتكرين وانتهاجهم لطرق وأساليب جديدة لالبتكار.

1.1
االبتكار قوة دافعة للنمو
االقتصادي والتنمية
على الرغم من عدم وجود تعريف محدد متفق عليه ،إال أن االبتكار غالب ًا ما

ُي َع ّرف بأنه حتويل املعرفة إلى تكنولوجيات تخدم النشاط التجاري ،ومنتجات

وعمليات وإجراءات تشغيل جديدة ،وتوجيهها إلى السوق .1وينتج عن هذا

االبتكار ،في كثير من األحيان ،توقف الطلب على بعض املنتجات أو االستغناء

عن عمليات وإجراءات تشغيل قائمة ،كما يؤدي إلى دخول شركات جديدة،

وخروج شركات أخرى ،وقيام حتالفات ملشاريع جتارية.

ويناقش هذا الفصل الطبيعة املتغيرة لالبتكار ،وما يستتبعها من تغيرات

وفي العقود األخيرة ،أولى كل من االقتصاديني وواضعي السياسات تركيز ًا
شديد ًا على االبتكار ونشر ثقافته كونه من العوامل التي تسهم في النمو

االبتكار" اجلديدة .ويناقش القسم الثالث آثار تلك العوامل على امللكية الفكرية.

لالبتكار ،مثل اإلنفاق على البحث والتطوير ( ،)R&Dقد أدى إلى حتقيق
آثار إيجابية محلية وخارجية ،والذي لعب بدوره دور ًا هاما في زيادة املعرفة

ومتطلبات جديدة في نظام امللكية الفكرية ( .)IPويتعرض القسم األول من هذا

الفصل للدور احملوري لالبتكار ،بينما يصف القسم الثاني ما يطلق عليه "أمناط

االقتصادي والتنمية .2وقد لوحظ أن توجيه االستثمارات إلى أغراض معززة

وتراكمها .وبعبارة أخرى ،يتوجب توجيه الشكر إلى ما يسمى "تسريبات أو نثار

االبتكار" " ،"spilloversإذ لم تعد مزايا وفوائد النشاط االبتكاري مقصورة

على الشركات أو البلدان التي تستثمر في االبتكار فقط.

وعلى حني ُسلط الضوء على أهمية "التدمير اخلالق" ""creative destruction
في أوائل القرن العشرين ،إال أن االجتاه احلالي للعمل االقتصادي يؤكد أهمية

الدور الذي تؤديه عوامل مختلفة في دفع عجلة النمو وحتقيق اإلنتاجية املأمولة

على املدى الطويل .3وال تتضمن هذه العوامل االستثمارات الرسمية في االبتكار
1

2

3

يحدد دليل أوسلو أربعة أنواع من االبتكار :املنتجات (سلع جديدة
أو خدمات أو حتسينات هامة على املوجود منها) ،العمليات
(التغييرات في أساليب اإلنتاج أو التسليم) ،التنظيم (التغييرات
في املمارسات التجارية ،تنظيم مكان العمل أو في العالقات
اخلارجية للشركة) ،والتسويق (تغييرات في تصميم املنتج ،التغليف،
الطرح ،والترويج أو التسعير) (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 OECDواملكتب اإلحصائي األوروبي .)2005 ،Eurostat
ملزيد من األمثلة على الدراسات الكالسيكية في هذا
امليدان ،انظر ادكويست ()1997؛ فرميان ()1987؛ ليندفال
()1992؛ وفجربيرج؛ وموري ونيلسون (.)2006
انظر شومبيتر ( .)1943وضعت كل من مناذج النمو الداخلي
ومناذج اجلودة املتدرجة نظرية مفادها أن االبتكار هو محرك
اإلنتاجية اإلجمالية والنمو االقتصادي على املدى البعيد .انظر
غروسمان وهيلبمان ()1994؛ رومر ()1986؛ رومر ()2010؛
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والتي تقوم بها هيئات البحث والتطوير فقط ،ولكن تشمل أيضا التعلم عن

طريق املمارسة ،ورأس املال البشري واملؤسسات.

وعلى مستوى الشركات ،هناك أدلة آخذة في الظهور ،مع تزايد مصداقيتها،

تشير إلى وجود روابط إيجابية بني التطوير والبحث ،واالبتكار واإلنتاجية

في البلدان ذات الدخل املرتفع  .وعلى وجه التحديد ،أحملت هذه الدراسات
6

واهتمت غالبية الدراسات التجريبية بالعالقة بني النشاط االبتكاري وارتفاع

مستوى اإلنتاجية على مستوى كل من الشركة ،والصناعة والبلد .ومع ذلك،
ونظر ًا حملدودية البيانات ،اعتمدت الدراسات التجريبية األولية في هذا املجال

للعالقة اإليجابية بني االبتكار وبني كل من املبيعات والعمالة واإلنتاجية داخل

الشركة  .وتستطيع الشركات املبتكرة زيادة كفاءتها وتخطي الشركات األقل
7

كفاءة .كما تتميز الشركات التي تستثمر في املعرفة أيضا باالستعداد األقوى

على معيارين غير مكتملني لقياس االبتكار ،وحتديد ًا ،اإلنفاق على البحث

لتبني التطورات التكنولوجية أو اتباع عمليات التشغيل املتطورة ،مما يعود

البحثية املتعلقة باالبتكار والعمليات احملاسبية لقياس األصول غير امللموسة

دور االستثمار في األصول غير امللموسة في زيادة اإلنتاج وتنامي عوامل

والتطوير ،وأعداد براءات االختراع .وفي السنوات األخيرة ،ظهرت الدراسات
كمصادر جديدة للبيانات (انظر اإلطارين  1.1و.)2.1

عليها بإنتاجية متزايدة .وباإلضافة إلى ذلك ،يؤكد تيار جديد من البحوث على
اإلنتاجية املتعددة (انظر اإلطار  .8)1.1ومع التسليم بفرضية تأثير االبتكار

املباشر على إنتاجية الشركة ،إال أن هناك صعوبة في قياس ذلك .
9

واهتمت معظم الدراسات التجريبية بصورة أكبر بالعالقة بني االبتكار واإلنتاجية
داخل االقتصاديات مرتفعة الدخل ،وفي قطاع الصناعات التحويلية فقط.
وأشارت الدراسات واألدبيات االقتصادية ،في منتصف التسعينات ،إلى أن
االبتكار ميثل  80في املائة من أسباب زيادة اإلنتاج في اقتصاديات البلدان

مرتفعة الدخل؛ بينما ساهم النمو في اإلنتاجية ،بدوره ،بحوالي  80في املائة

من النمو في الناجت احمللي اإلجمالي ( .4)GDPوأظهرت بعض الدراسات

احلديثة والتي متت على الصعيد القطري األثر اإليجابي اجلوهري لالبتكار
على املخرجات واإلنتاج عموم ًا ــ مقاسا بزيادة اإلنفاق على البحث والتطوير.5

ومن الواضح أن العوامل السببية احملددة للنجاح وأثر االبتكار على مستوى

الشركة ما تزال قيد البحث .وال تتحقق الزيادة في اإلنتاجية أو رفع مستوى
املبيعات بزيادة اإلنفاق على البحث والتطوير تلقائي ًا ،أو بانتهاج طرق وأساليب
جديدة أو األخذ بعملية االبتكار وحدها .إذ إن هناك العديد من العوامل
املرتبطة تساهم وتتفاعل في حتسني األداء ــ وغالب ًا ما تكون متأصلة داخل

الشركة أو في بيئتها.

6

7

4
5

24

غروسمان وهيبلبمان ()1991؛ وأغيون وهويت (.)1992
انظر فرميان (.)1994
إللقاء نظرة عامة ،راجع خان ولوينتيل ( ،)2006والدراسات
األحدث على مستوى الشركة ،مثل كريسكولو وآخرون (.)2010

8
9

انظر ،على سبيل املثال ،كريبون وآخرون ()1998؛
غريفيث وآخرون ()2006؛ مايرس ومونني ()2010؛
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (2010أ).
انظر افانغيليستا ()2010؛ منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية (2010أ)؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
(2009ج)؛ جوليك وفان بوتيلسبيرغي دي لوس أنغليس
بوتر ()2007؛ وبينافينتي والوتيرباتش (.)2008
انظر 2010( OECDب).
انظر هال (.)2011
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اإلطار  :1.1األصول غير امللموسة ودورها الهام في أداء الشركات

وفضال عن ذلك ،لم يعد النمو املؤسس على االبتكار حكر ًا على البلدان ذات

الدخل املرتفع فقط  .إذ تضاءلت الفجوة التكنولوجية بني البلدان ذات الدخل
13

تنفق الشركات مبالغ كبيرة على األصول غير امللموسة األخرى بخالف اإلنفاق
على البحث والتطوير ،مثل السمعة التجارية للشركة ،واإلعالنات ،والقدرات
التنظيمية ،وبرامج التدريب والدراية التطبيقية ،وجتريب مناذج أعمال جديدة،
وتدبير برمجيات ،وملكية فكرية (حقوق التأليف والنشر ،وبراءات االختراع،
والعالمات التجارية وغير ذلك من صور امللكية الفكرية األخرى).
ويتزايد االستثمار في األصول غير امللموسة في اقتصاديات معظم البلدان
مرتفعة الدخل ،وقد يتساوى هذا االستثمار أو يتجاوز ،في عدد من البلدان،
االستثمار في األصول املادية مثل املباني واملعدات واآلالت .10ونتيجة لذلك،
متثل األصول غير امللموسة اآلن جزءاً كبيراً من منو إنتاجية العمل في بالد
مثل النمسا ،وفنلندا ،والسويد ،واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
تشير بعض البيانات الواردة من أوروبا أن االستثمار في األصول املعنوية
يصل إلى حولي  9,1في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي في كل من السويد
واململكة املتحدة ،وحوالي  2في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي في اليونان.11
أما بخصوص الواليات املتحدة األمريكية ،فقد َق َدّر الباحثون كورادو ،وهولتني
وسيشيل ( )2007االستثمار في األصول غير امللموسة بحوالي  1,2تريليون
دوالر سنويا خالل الفترة  .2000-2003تتساوى قيمة هذا االستثمار تقريبا
مع إجمالي استثمار الشركات في األصول املادية .واستناداً إلى معدالت
االستهالك ،ميكن أن تصل حصة األصول املعنوية من خمسة إلى عشرة
أضعاف هذا املستوى من االستثمار .وباملقارنة ،يبلغ اإلنفاق على البحث
والتطوير  230مليار دوالر أمريكي فقط.
وأخيراً ،تشير بحوث تكميلية مستندة إلى تقييمات سوقية للشركات وفقا
ملؤشر ستاندرد آند بورز  ،500إلى أن األصول املعنوية تشكل حوالي 80
في املائة من متوسط قيمة الشركة .12وفي املقابل ،ال تشكل األصول املادية
واملالية وفقا للبيانات التي تعكسها حسابات امليزانية العمومية للشركات سوى
أقل من  20في املائة.

 10انظر غيل وهاسكيل ()2008؛ منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية (2010د)؛ و فان أرك وهولتني (.)2007
 11انظر املفوضية األوروبية ()2011
 12انظر أوشن تومو ( .)2010مؤشر ستاندرد آند بورز مؤشر
 500املرجح بنسبة التداول احلر ،منشور منذ عام ،1957
أسعار أسهم أعلى  500شركة  -برأسمال أعلى من  5مليار
دوالر -ذات التداول النشط في بورصة األوراق املالية داخل
الواليات املتحدة .وتتضمن الشركات املدرجة في مؤشر ستاندرد
آند بورز  ، 500الشركات الكبرى املساهمة املدرجة في أي من
بورصتي التداول األمريكية :بورصة نيويورك ومؤشر ناسداك.

املتوسط والدخل املرتفع (انظر القسم  .14)2.1ففي السنوات األخيرة ،بدا

من الواضح أن معدل اللحاق بركب النمو ــ وبصورة أعم ،انتشار التكنولوجيا

عبر البلدان ــ أسرع اآلن من أي وقت مضى .وميكن التدليل على ذلك بأمثلة

لدول مثل جمهورية كوريا ،تليها الصني في وقت الحق.15

وتعد االختالفات في النشاط االبتكاري والفجوات التكنولوجية ذات الصلة بني
البلدان عام ً
ال هام ًا في تفسير التباين بينها في مستويات الدخل واإلنتاجية.16
ووفقا للعديد من الدراسات ،ميكن تفسير ما يقرب من نصف االختالفات بني

البلدان في نصيب الفرد من الدخل والنمو ،تقريبا ،باالختالفات في عامل

اإلنتاجية الكلي ،وهو مقياس التغير التكنولوجي أو احليوية التكنولوجية

لالقتصاد على املدى البعيد .17وباإلضافة إلى ذلك ،يتزايد التباين في معدل

منو الناجت احمللي اإلجمالي للفرد مع مقدار املسافة التي تفصل بينه وبني مدى

التقدم التكنولوجي احملقق .ولذلك ،تواجه البلدان ذات القدرات التكنولوجية
واالبتكارية األقل عموما انخفاض ًا وعوامل معاكسة للنمو االقتصادي عنها

في البلدان الغنية.

ونتيجة لذلك ،يرتبط تقليل الفجوات في الدخل بني االقتصاديات ارتباط ًا مباشرا

مبستوى األداء املبذول لتحسني االبتكار ،والذي يقوده جزئيا ما ُينقل أو يتسرب

من تطبيقات وافدة من اقتصاديات ذات دخول مرتفعة إلى اقتصاديات أقل.18

وبعبارة أخرى ،يعتمد عامل اإلنتاجية الكلي إلى حد كبير على قدرة البلدان أو

الصناعات أو الشركات على تبني واعتماد تكنولوجيات وتقنيات إنتاجية واردة

من بلدان وشركات أكثر تقدما في مجال التنمية التكنولوجية.

13
14
15
16

17
18

انظر سوتي ،وارونديل في اليونسكو ()2010؛
وبوجلياسينو وبراني (.)2009
انظر البنك الدولي (.)2008
انظر رومر ()1986؛ لونغ ()1988؛ وغونز ورومر (.)2010
انظر فاغربيرغ ()1994؛ هال وغونز ()1999؛ فاغربيرغ
وآخرون ()2009؛ كلينوو ورودريغيز-كلير ()1997؛
غريليتشيس ()1998؛ وباريزي وآخرون (.)2006
انظر غونز ورومر ()2010؛ غينيت وآخرون ()2009؛
وبريسناهان وتريتينبيرغ (.)1995
انظر هولتني وايزاكسون (.)2007
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وغالب ًا ما يحدث هذا النقل في التطبيقات نتيجة املعرفة املكتسبة من خالل

قنوات مختلفة مثل االستثمارات األجنبية املباشرة ( ،)FDIوالتجارة ،ومنح

ونظر ًا البتعاد الشركات في البلدان األقل منو ًا ،في بعض األحيان ،عن املعرفة
التكنولوجية ،جند أن هناك تباين في احتياجات التكنولوجيا واختالفات في

التراخيص ،واملشاريع املشتركة ،ووجود الشركات متعددة اجلنسيات،

أساليب تنفيذ االبتكار .ويلعب االبتكار في اإلجراءات وعمليات التشغيل
واالبتكار التدريجي للمنتجات دور ًا أكثر أهمية من الدور الذي تلعبه املنتجات

التكنولوجيات والتقنيات القائمة وفقا للظروف احمللية من العوامل الهامة في

الصيانة ،واإلجراءات الهندسية أو مراقبة اجلودة هي احملركات الرئيسية
لالبتكار ،بد ًال من ضخ استثمارات جديدة في مجال البحث والتطوير .وقد

والهجرة و/أو التعاون مع شركات من البلدان ذات الدخل املرتفع .19وتعد كل

من استراتيجيات احلصول على التكنولوجيات ،وتطويعها ،وتقليدها وتطوير
االبتكار .وتتطلب تنمية القدرات االبتكارية بذل نشاط إضافي وتكميلي داخل
املنشأة ذاتها (انظر اإلطار  .20)2.2إضافة لهذا ،يلزم توفر شروط معينة

في أطر وأنظمة العمل على الصعيد القطري وعلى مستوى الشركات ،مثل

كفاية رأس املال البشري والقدرة االستيعابية من أجل حتقيق الفائدة من

هذا النقل والتأثر به .وتشير الدراسات االقتصادية إلى ضرورة تواجد "نظم
ابتكار وطنية" نشطة تربط بني جهات االبتكار الفاعلة وبني السياسة احلكومية

الداعمة للنشاط االبتكاري.21

املبتكرة اجلديدة في أداء الشركات .كما تعد التحسينات التي تطرأ على أعمال

توافرت أمثلة حديثة عن بلدان أفريقية وأخرى من االقتصاديات ذات الدخل

املنخفض مثل بنغالديش أو رواندا ،تدل على قيام الشركات احمللية أو غيرها

من املؤسسات بإدخال منتجات جديدة ،أو ابتكار في عملية تنفيذ خدمة ما

في مجاالت مثل التمويل (األعمال املصرفية اإللكترونية) ،واالتصاالت السلكية

والالسلكية ،والتكنولوجيات الطبية وغيرها .وفي اخلتام ،هناك عدم وضوح
في العالقة بني االبتكار واإلنتاجية في االقتصاديات األقل منو ًا .إذ لم ترصد

الدراسات آثار االبتكارات التكنولوجية على اإلنتاجية ،وال سيما في ضوء

وعلى الرغم من توفر تلك األفكار ،إال أنه ،وفي العموم ،ال تتوفر الكثير من

تعريف محدود ملفهوم االبتكارات التكنولوجية القائم على املنتج .24وخلص

الكيفية التي ينتشر بها وال عن النتائج املترتبة عليه.

املستوى القطري إلى أن عامل التراكم ،وليس عامل زيادة اإلنتاجية ،هو ما

املعلومات عن كيفية حدوث االبتكار في االقتصاديات األقل تقدما ،وال عن

وال يقصد بذلك عدم وجود دالئل في هذا املجال .إذ تؤكد الدراسات البحثية

أن االبتكار ــ وفقا ملفهومه الواسع ــ يحدث غالبا وبوتيرة متصاعدة في

عدد قليل من الدراسات التي أجريت في الصني وبعض البلدان اآلسيوية على
يفسر معظم النمو احلادث في اآلونة األخيرة.25

كما أوردت الدراسات التي أجريت على مستوى الشركات في االقتصاديات

االقتصاديات ذات الدخل املنخفض واملتوسط .وتخلص الدراسات االقتصادية

ذات الدخل املنخفض واملتوسط ــ والتي اختصت في األساس دول آسيا

البلدان مرتفعة الدخل .22وعلى وجه التحديد ،ظهور آثار اجتماعية واقتصادية

واإلنتاجية ،أو االبتكار والصادرات ،طاملا ينظر إلى االبتكار مبنظور أوسع من

إلى تزايد اآلثار املترتبة عن االبتكار في هذه االقتصاديات عنها في اقتصاديات

وأمريكا الالتينية ــ بدورها دليال على وجود عالقة إيجابية قوية بني االبتكار

جوهرية نتيجة االبتكار التراكمي ــ االبتكار التدريجي (incremental

املنظور املقتصر على االبتكارات التكنولوجية للمنتج .كما أشارت الدراسات
االقتصادية أيضا إلى أن الشركات في االقتصاديات األقل منو ًا التي تستثمر

وكافة أمور املعرفة (انظر القسم الفرعي .23)2.2.2

التي انتهجت سياسة التطوير ،قد حققت إنتاجية أعلى من الشركات األخرى.

 ،)innovationحيث تضيف تلك االبتكارات محسنات على مواصفات

وخصائص املنتجات احلالية ،وأيضا على خطوات العمل وإجراءات التشغيل

19

20
21
22
23

26

في سياق البلدان النامية ،وال سيما تلك التي في املراحل األولى من
التنمية ،يعتبر نقل التكنولوجيا من اقتصادات البلدان األجنبية مرتفعة
الدخل ،وما يلحق بالبيئة االقتصادية من تأثيرات خارجية ناجته عن
استثمارات أجنبية من أهم مصادر االبتكار ،حيث إن معظم هذه
البلدان تفتقر إلى رأس املال واملهارات الالزمة إلجراء البحوث املتقدمة.
انظر كوهني وليفينثال (.)1990
انظر غونز ورومر (.)2010
لالطالع على مراجع كاملة وللمناقشة ،انظر كريسبي وزينغا (.)2010
انظر :فاغربيرغ وآخرون (.)2010

في املعرفة أقدر على األخذ بالتطورات التكنولوجية اجلديدة ،وأن تلك الشركات

 24انظر العديد من الدراسات القطرية مليشلني غويدهويس ومؤلفني آخرين
لها على الرابط التالي.http://ideas.repec.org/f/pgo205.html :
 25انظر أنطون وأخرون ()2006؛ يونغ ()1993؛ ويونغ ( .)1995ومع ذلك،
قد يكون لهذا عالقة بأمور القياسات املرتبطة بالتكنولوجيات املتضمنة.
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2.1

أما اليوم ،لم يعد ُينظر إلى القدرة على االبتكار على أنها القدرة على اكتشاف

التحول في طبيعة االبتكار
بينما يكون هناك توافق في اآلراء على أهمية االبتكار ،إال أن تفهمنا للنشاط

االبتكاري وعملية االبتكار ذاتها عملية دائمة التغيير.

أو ًال ،تطور أسلوب النظر إلى االبتكار وفهم معناه على مدى العقدين املاضيني.

ففي السابق ،ركز االقتصاديون وصانعو السياسات على املنتجات التكنولوجية

اإلبداعية القائمة على البحث والتطوير ،والتي تنتج في الغالب داخل املؤسسة،

ومعظمها في مجال الصناعات التحويلية .ويصمم هذا النوع من االبتكار

بواسطة قوة عمل على جانب كبير من العلم والدراية في الشركات املهتمة

بالبحث والتطوير والتي تتمتع بروابط قوية مع كبريات مراكز التميز في

األوساط العلمية العاملية.26

وكان ينظر للعمليات التي تؤدي إلى مثل هذا االبتكار بأنها عمليات مغلقة

وداخلية ويغلب عليها الطابع احمللي .بينما تختص الطفرات التكنولوجية بضرورة

إحداث تغييرات جذرية وتقع في إطار من املعرفة العاملية ،دون السماح إلمكانية

وجود تغييرات محلية أو تعديالت جترى على تكنولوجيات قائمة من قبل .وقد

تضمن هذا أيضا وجود بلدان متقدمة قائدة وأخرى تابعة ــ أي "دول محورية"
مقابل "دول هامشية" ــ مع محاوالت من بلدان ذات اقتصاديات منخفضة أو

متوسطة الدخل اللحاق بالبلدان األكثر تقدما .ووفقا لهذا الرأي ،كانت الشركات
من البلدان األكثر فقر ًا عبارة عن مستقبلني سلبيني للتكنولوجيات األجنبية.

اختراعات تكنولوجية جديدة ومبتكرة بنفس القدر الذي كان ينظر به إليها من
قبل .وتؤكد الدراسات االقتصادية اليوم أن القدرة على االبتكار هي القدرة

على استغالل تركيبات وجتميعات تكنولوجية جديدة ،وعلى مفاهيم االبتكار

التدريجي و"االبتكار دون بحث" ".27"innovation without research

فضال عن حتقيق ابتكار مع عدم تكبد إنفاق في مجال البحث والتطوير،

وغالبا يتحقق االبتكار كجزء من مراحل نهائية يسبقها إعداد وتطوير واختبار،

وميثل مكون ضروري يحقق ثمار االبتكار التكنولوجي .ويرتبط هذا النشاط

غير التكنولوجي ،في غالب األمر ،باإلجراءات ،أو الهيكل اإلداري التنظيمي،

أو التسويق ،أو العالمة التجارية ،أو تصميم مبتكر ،أو مواصفات فنية ،أو

تدريب املوظفني أو اللوجستيات والتوزيع (انظر اجلزء األيسر من الشكل ،1.1

للقسم الفرعي .)4.2.1

وهناك أيضا اهتمام متزايد في فهم كيفية حدوث االبتكار من جانب البلدان

منخفضة ومتوسطة الدخل ،نتيجة مالحظة إمكانية تأثير أمناط االبتكار ــ التي

تتم بتراكم اإلضافات ــ على التنمية .وأدرك هذا الفكر املتطور اعتماد املفاهيم

احلالية لالبتكار على نحو كبير على التكنولوجيات اخلارجية وعلى االختراعات
العاملية األصلية .وقد خلصوا على أنه وبينما يتبوأ االبتكار مكانة على اجلبهة
العاملية ،إال أن االبتكارات احمللية التي متثل شيئا جديد ًا لشركة أو لبلد ما

ميكن أن يكون لها نفس القدر من األهمية (انظر اجلزء األمين من الشكل .)1.1
ثانيا ،تعرض االبتكار لتغيير جوهري .فقد مت تكثيف االستثمار في األنشطة

املرتبطة باالبتكارات بصفة مستمرة ،كونها جزء من منظومة االبتكار اجلديدة،

على كافة املستويات ،الشركة والبلد والعالم ،بداللة كل من مستويات أو

حصص االستثمارات األخرى ،مع إضافة عناصر فاعلة جديدة لالبتكار من
االقتصاديات اخلارجية ذات الدخل املرتفع .وقد أدى هذا التحول أيضا إلى
هيكل أكثر تعقيد ًا لنشاط إنتاج املعرفة ،وابتكارات أكثر انتشار ًا على الصعيد

اجلغرافي ،مع تزايد التعاون ،والذي تفرضه االستجابة للتعقيدات التكنولوجية.

 26انظر فاغربيرغ وأخرون (.)2010

 27انظر ديفيد وفوري (.)2002
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الشكل  :1.1االبتكار وصوره املختلفة وأبعاده اجلغرافية املتباينة
أنواع االبتكار
الصور املختلفة لالبتكار

أبعاد جغرافية مختلفة

وتوضح األقسام الفرعية التالية أن التغيرات في مجال االبتكار قد حدثت
تدريجيا مع الوقت ودون لفت لألنظار بصورة أكبر مما كان يعتقد في غالب

األحيان .ومتت مقارنة االجتاهات التي كثيرا ما كانت تعرض على طاولة النقاش

		

باإلحصاءات الرسمية ــ مثل التدويل املتزايد لالبتكار أو تعاون أوسع "تعاون
مفتوح" ،مما أسفر عن بلورة وجهات نظر أكثر دقة بعد ربطها بالتوقيتات

ابتكار املنتجات (يعتمد غالب َا ،وليس بالضرورة،
على البحث والتطوير)
االبتكار في عمليات وإجراءات التشغيل
يرفع معدالت الكفاءة  /اإلنتاجية

االبتكار على الصعيد العاملي -
أسلوب جديد لم يعتده العالم من قبل

االبتكار التنظيمي
يطور املنتجات وعمليات وإجراءات التشغيل

االبتكار احمللي -
جديد على الشركات أو جديد بالنسبة للبلد

تسويق التطوير والعالمات التجارية لصالح تطوير
منتجات جديدة وتعديل املنتجات احلالية

وهناك بعض الدوافع العديدة املعروفة متاما لهذا التحول التدريجي في
مشهد االبتكار:

•تزايد اعتماد االقتصاديات على املعرفة ،حيث دخل املزيد من البلدان
مسرح التنمية القائمة على االبتكار؛

الزمنية املختلفة .وعلى سبيل املثال ،على مدى العقدين املاضيني ،أصبح النشاط
االبتكاري أكثر تدوي ً
ال .وما يزال نشاط البحث والتطوير محصور ًا في عدد

قليل من االقتصاديات ،على الرغم من التحول في التكوين اجلغرافي للعلوم
العاملية وانتاج التكنولوجيا.28

وألسباب تتعلق مبدى توافر البيانات (انظر اإلطار  ،)2.1تركز األقسام التالية
على االبتكار مقاس ًا بالتحديد الكمي للمعرفة ومدخالت البحث والتطوير .ومع

ذلك ،يختلف االبتكار والعمليات ذات الصلة على نطاق واسع تبع ًا لقطاع
الصناعة املعنية (انظر الفصل  .)2فعلى سبيل املثال ،يتضمن استحداث أدوية

جديدة في قطاع املستحضرات الصيدالنية ،مستويات وأنواع مختلفة من نشاط

البحث والتطوير في نشاط االستثمار واالبتكار مما عليه احلال في قطاعات

أخرى .ولذا يجب مراعاة هذا التغاير املرتبط بالقطاع عند دراسة املستويات
املختلفة من التعاون والعوملة واستخدام امللكية الفكرية على املستوى اجلامع.

•أدت العوملة إلى خلق أسواق جديدة للمنتجات املبتكرة ،فضال عن مواقع
إنتاج جديدة لها ــ قارة آسيا خير مثال على صحة هذين القولني؛

•انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTsعبر الصناعات والبلدان،
مما أدى إلى خفض تكلفة تنظيم وإدارة وتبادل البيانات واملعرفة؛

•أدى انخفاض تكلفة السفر إلى تشجيع املزيد من التنقل واحلركة؛ و
•أدى ارتفاع معايير التكنولوجيا واألنظمة العامة املرتبطة بحكم الواقع أو
مبعايير الصناعة إلى زيادة القدرة على جتزئة عمليات االبتكار ،فضال عن

تعقد عملية االبتكار ذاتها .وقد متثل هذا في إنشاء أنظمة بيئية جديدة

ومبتكرة ،من جهة ،والتقارب التكنولوجي من جهة أخرى.

 28انظر تيثر وتيغار ( )2008واليونسكو (.)2010
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اإلطار  :2.1صعوبة قياس االبتكار
تعد القياسات الرسمية املباشرة لتقييم نتائج االبتكار قليلة للغاية .فعلى سبيل
املثال ،ال يوجد هناك أي إحصاءات رسمية عن مقدار النشاط االبتكاري ألي
صاحب ابتكار معني ــ وفقا ملا يعرف به بأنه عدد املنتجات اجلديدة أو العمليات
أو غير ذلك من االبتكارات (انظر القسم  )1.1ــ ناهيك عن مقداره في أي دولة.
وتظهر صحة هذا االدعاء ،على وجه اخلصوص ،مع توسيع مفهوم االبتكار ليشمل
أنواع من االبتكارات احمللية أو غير التكنولوجية .كما أن معظم القياسات املوجودة
حتاول جاهدة االستناد إلى قيم متناسبة لنتائج ومخرجات ذات نطاق أوسع
للجهات املبتكرة كما ذكر من قبل ،مثل قطاع اخلدمات ،والكيانات العامة.،إلخ.
وفي ظل غياب مقاييس خاصة لالبتكار ،استخدمت ،في املاضي ،مؤشرات
العلم والتكنولوجيا ( )S&Tأو إحصاءات امللكية الفكرية كمعايير قياس تقريبية
لالبتكار .تتضمن هذه القياسات في الغالب احلصول على البيانات عن طريق
معرفة اإلنفاق املوجه إلى البحث والتطوير ،أو عن طريق األفراد القائمني على
البحث والتطوير ،أو عن طريق املقاالت العلمية الفنية في الصحف واملجالت،
والبيانات املتعلقة بالبراءات ،والبيانات املتعلقة بصادرات التكنولوجيا العالية.
وحتى هذه البيانات املتاحة للكثيرين ،قد ال تكون متوفرة بالنسبة جلميع
البلدان .29وفضال عن هذا ،فإن مؤشرات العلوم والتكنولوجيا هذه ال توفر ،في
أحسن األحوال ،إال معلومات عن مدخالت االبتكار ومخرجاته مثل اإلنفاق على
البحث والتطوير ،وعدد العلماء ،ومخرجات االبتكارات الوسيطة مثل اإلصدارات
العلمية أو براءات االختراع أو أشكال معينة من النشاط التجاري التكنولوجي
ذات الصلة مثل البيانات املتعلقة بصادرات التكنولوجيا العالية ،أو بيانات بشأن
رسوم الترخيص وحقوق االمتياز فقط .وفي السنوات األخيرة ،ساهمت البيانات
املستمدة من الدراسات البحثية لالبتكار على صعيد الشركات في حتسني الوضع
إلى حد ما .وبدأت الدراسات البحثية عن االبتكار بواسطة اجلماعة األوروبية
للدراسات البحثية لالبتكار ( )CISفي أوائل التسعينات ،وتزاول نشاطها احلالي
في حوالي  50-60دولة ــ يقع معظمها في أوروبا ،ولكن يوجد بعض من هذه
البلدان في أمريكا الالتينية ،وآسيا ،وأفريقيا ،وبلدان أخرى منها ،مؤخرا،
الواليات املتحدة .30وتوفر الدراسات البحثية هذه مصدراً وفيراً للبيانات عن
العمل التحليلي .ومع ذلك ،هناك عدد من املشاكل "1" :لم يتم قياس االبتكار
خارج قطاع األعمال في تلك الدراسات البحثية اخلاصة باملؤسسات؛ " "2تباين
نوعية اإلجابات بشكل كبير ،كما أن املجيبني مييلون إلى املغاالة في وصف
أنشطتهم االبتكارية؛ " "3ما تزال تغطية أنشطة البلد بالكامل محدودة؛ و""4
عدم إمكانية مقارنة نتائج الدراسات البحثية إال بقدر محدود عبر السنني والدول.
 29فيما يتعلق بتوافر أدوات القياس ،فنادر ًا ما تتوفر املؤشرات التي تبدو
مباشرة ألكثر من ثلث الدول األعضاء في الويبو .فعلى سبيل مثال،
يغطي معهد اليونسكو لإلحصاء عدد  214إقليم ًا/بلد ًا ،لم تكن البيانات
اخلاصة بإجمالي اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير ( )GERDفي عام
 2007متاحة إال حلوالي  64بلدا (معظمها من دول منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية  ، OECDأو غيرها من البلدان ذات الدخل املرتفع).
أما بالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض ،فلم تكن هذه البيانات متوفرة
أو كانت بيانات قدمية ال أهمية لها (على سبيل املثال ،بالنسبة للجزائر،
يرجع تاريخ تلك البيانات إلى عام  .)2005وال توجد بيانات متاحة عن
أقل البلدان منو ًا ( .)LDCsكما توفرت بيانات أقل بالنسبة للمؤشرات
األخرى السابق ذكرها .فعلى سبيل املثال ،أفاد حوالي  56بلدا عن
عدد األفراد العاملني في مجال البحث والتطوير عن عام .2006
 30تسعى الدراسات البحثية عن االبتكار على صعيد الشركات إلى حتديد
خصائص نشاط املشاريع الرائدة .وبعد دعوة الشركات لإلجابة على
بعض األسئلة األساسية (حول املنتمني للصناعة ،دوران رأس املال
العامل ،اإلنفاق على البحث والتطوير)ُ ،طلب من الشركات حتديد
ما إذا كانت تعد من الشركات "الـمبتكرة" ،وإن كانت كذلكُ ،طلب
منها الرد على أسئلة تتعلق بجوانب محددة خاصة بابتكاراتهم،
فضال عن العوامل التي تعوق هذه االبتكارات .وأخيرا ،تهدف هذه
الدراسات البحثية لتقييم أثر االبتكار على املبيعات ،واإلنتاجية وفرص
العمل وسائر العوامل ذات الصلة .انظر مايرس ومونني (.)2010

1.2.1
عوملة اإلنتاج والطلب على االبتكار
تغير أسلوب تنظيم أنشطة البحث واإلنتاج على مدى العقدين املاضيني.

وميكن أن يعزى هذا جزئيا إلى املزيد من التكامل والتغيرات الهيكلية في

االقتصاد العاملي؛ وظهور جهات فاعلة جديدة؛ وقدرة الشركات العاملية على
تدبير قدرات علمية من أماكن مختلفة .كما مت تدويل الطلب على املنتجات
وعمليات التشغيل االبتكارية.

التغييرات الهيكلية في االقتصاد العاملي :تكامل أكبر
تزايدت مصادر الشركات متعددة اجلنسيات ( )MNEsللحصول على مدخالت
وتقنيات جديدة من موردين من جميع أنحاء العالم .ويعكس هذا تفتيتا لعملية

اإلنتاج في الصناعات التحويلية وصناعة اخلدمات ،مع تزايد في الصناعة

التحويلية املبنية على أساس إنتاج جزء معني لتنفيذ مهمة محددة ليتكامل فيما
بعد مع أجزاء أخرى لتكوين املنتج النهائي ،والصناعات الوسيطة ،وخدمات

االستعانة مبصادر خارجية .ونتيجة لذلك ،يشارك عدد أكبر من البلدان في
الشبكات العاملية لإلنتاج واالبتكار .31وقد نتج عن شبكات االبتكار هذه توفير

إمكانية االطالع ،وتعلم األنظمة التكنولوجية ،والتعرف على الهياكل التنظيمية

من قبل املصنعني واملصدرين ،مما يؤدي إلى النهوض بالصناعة.32

 31إللقاء نظرة عامة على الدراسة احلديثة ،راجع
ايفرسون والفستام (.)2010
 32انظر اليونيدو (.)2009
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ويوضح الشكل ( 2.1اجلزء األيسر) مدى التكامل االقتصادي ،والذي يدل على

زيادة التجارة العاملية كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي من حوالي 40
في املائة في عام  1980إلى حوالي  50في املائة في عام 2009؛ وارتفاع

الشكل  :2.1تزايد التكامل االقتصادي وجتزئة سالسل القيمة
التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية املباشرة اخلارجية ،كنسبة مئوية
من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي2009—1980 ،

أرصدة االستثمار األجنبي املباشر املوجه ألسواق خارجية من  5في املائة
من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي في عام  1980إلى حوالي  33في املائة
في عام  .2009ومن املتوقع أن تصل تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

وحدها إلى أكثر من  1,5تريليون دوالر في عام  ،2011مع ما تسهم به الدول

النامية ،وتلك التي متر مبرحلة انتقالية ،حسب التعريف الوارد من األمم املتحدة،
في جذب أكثر من نصف تدفقات االستثمار األجنبي املباشر .33وبلغت حصة

الشركات األجنبية التابعة واملنتسبة من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي اآلن

نقطة عالية ،حوالي  10في املائة .34بيد أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
إلى أشد املناطق فقر ًا تواصل انخفاضها.35

35

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ )ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﻷﻳﺴﺮ(
ﺣﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ )ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﻷﳝﻦ(
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وبالتوازي مع هذا التكامل ،حدث حتول للقدرة التصنيعية من البلدان مرتفعة

الدخل واجتاهها إلى االقتصاديات ذات الدخل املنخفض ،وال سيما في
آسيا .ويرتبط هذا التحول أساسا بحقيقة تزايد نشاط جتميع املنتجات خارج

حصة صادرات التكنولوجيا العالية للواليات املتحدة واليابان ــ من  21في

املائة في عام  1995إلى  14في املائة في عام  2008للواليات املتحدة ،ومن
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اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل .36وانعكاسا لهذا االجتاه ،استمر تناقص

10

النمو في صادرات التكنولوجيا العالية – وفوق املتوسطة ،متوسط
معدل النمو السنوي،بالنسبة املئوية1998-2008 ،

 18في املائة في عام  1995إلى  8في املائة في عام  2008بالنسبة لليابان ــ

35

مع ثبات حصة أوروبا دون تغيير .وعلى النقيض من ذلك ،ازداد نصيب الصني

30

من  6في املائة في عام  1995إلى  20في املائة في عام  ،2008مع استمرار

25

اقتصاديات أخرى مثل املكسيك وجمهورية كوريا أيضا في زيادة حصصها.

20

وتتصدر كل من الصني ،والهند ،والبرازيل وإندونيسيا قائمة النمو في مجال

15

الصادرات التكنولوجية العالية واملتوسطة (انظر الشكل  ،2.1اجلزء األمين).
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الهند ،الصني ،جنوب أفريقيا .وتتضمن بيانات الصني ،صادرات كل من الصني وهونغ كونغ
املصدر :الويبو ،تأسيسا على بيانات البنك الدولي ،واألمم املتحدة كومتريد ،و ،UNCTADststسبتمبر .2011
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إلجراء مناقشات حول سلسلة القيمة في صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،انظر ونسش  -فنسنت (.)2006
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وعالوة على ذلك ،تنامى أيضا ناجت الصناعات القائمة على التكنولوجيا

للمرة األولى منذ السبعينات ،شهد العقد املاضي اجتاه ًا للتقارب في نصيب

واملعرفة الكثيفة (knowledge- and technology-intensive " )KTI
 " industriesوالتي أصبحت أكثر انتشار ًا على املستوى اجلغرافي.37

سريعة ،مع منو هو األقوى في عدد قليل من االقتصاديات الكبيرة متوسطة

واملعرفة كحصة من الناجت احمللي اإلجمالي إلى ما يقرب من 30في املائة من

مبتوسط منو  4,4في املائة بني عامي  2000و .2007بينما في عام ،1980

وحتديد ًا ،زادت حصة اإلنتاج العاملي من الصناعات كثيفة التكنولوجيا
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي في عام  ،2007مع استئثار خدمات املعرفة

الكثيفة بأكبر نسبة ،إذ بلغت  26في املائة وحققت الصناعات التحويلية ذات

الفرد من الدخل .38وقد زاد عدد االقتصاديات املتقاربة في الدخل زيادة
الدخل ولكن مع منو أيضا متزايد بشكل عام في أفريقيا ،على سبيل املثال ــ
تركز حوالي  70في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي (مقاسا بتعادل

القوة الشرائية )PPP ،في البلدان ذات الدخل املرتفع ،وقد انخفضت هذه

التكنولوجيا العالية نسبة  4في املائة .أما بخصوص صناعات تكنولوجيا

النسبة إلى  56في املائة في عام  ،2009وبإضافة نسبة االقتصاديات ذات

تكنولوجيا ومعرفة كثيفة ــ وكما مت حتديدها أعاله من خدمات وصناعات

 22في املائة إلى حوالي  31في املائة ــ مع زيادة هامشية ملجموعة البلدان

املعلومات واالتصاالت ( ،)ICTوالتي تتألف من عدة صناعات قائمة على

الشريحة فوق املتوسط ،يصل بالنسبة الكلية إلى أكبر زيادة ــ من حوالي

حتويلية ذات تكنولوجيا عالية ــ فهي متثل  7في املائة من الناجت احمللي

ذات الدخل املنخفض (انظر الشكل  ،3.1جهة اليسار) .وقد زاد هذا التقارب

املتحدة ( 38في املائة) ،واالحتاد األوروبي ( EU) (30في املائة) واليابان

خارج اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل.

اإلجمالي العاملي في عام  .2007وتبلغ احلصة األكبر في بلدان مثل الواليات

( 28في املائة) .كما زادت نسبة ناجت الصناعات كثيفة التكنولوجيا واملعرفة

نتيجة لألزمة االقتصادية ،مع ثبات منو الناجت احمللي اإلجمالي بصورة قوية

أيضا بالنسبة لبلدان أخرى ،مثل الصني ( 23في املائة) أو مناطق في أفريقيا
( 19في املائة) من إجمالي الناجت احمللي.

التغييرات الهيكلية في االقتصاد العاملي :دخل عاملي أكثر توازن ًا والطلب

على االبتكار

لم تكتف الشركات واألفراد في بعض االقتصاديات ذات الدخل املتوسط بدور

املساهم الرئيس في إنتاج التكنولوجيا فقط ،ولكنها شاركت أيضا بذاتها في

زيادة الطلب على املنتجات واالبتكارات.

 37املجلس الوطني للعلوم ( .)2010تستند هذه البيانات إلى حسابات
مؤسسة العلوم الوطنية في أعقاب تصنيف منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية للخدمات القائمة على املعرفة الكثيفة وصناعات التكنولوجيا
الفائقة والبيانات املقدمة من " ."HIS Global Insightوحددت
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  10فئات للخدمات والصناعات
التحويلية – ويشار إليهم جميعا بصناعات  – KTIالتي لها ارتباط قوي
بصفة خاصة بالعلوم والتكنولوجيا .وخمس صناعات خلدمات املعرفة
الكثيفة التي تتضمن التكنولوجيات العالية سواء في اخلدمات ذاتها
أو في أسلوب تقدمي خدماتها .وهي تشمل املالية واألعمال التجارية،
وخدمات االتصاالت (مبا في ذلك تطوير برامج الكمبيوتر والتطوير)،
التي يجري تداولها عموما على املستوى التجاري .كما تشمل خدمات
التعليم والصحة ،التي هي في املقام األول خدمات حكومية ومرتبطة
مبكان محدد .وتشمل اخلمس صناعات عالية التكنولوجيا :الفضاء
اجلوي ،واملستحضرات الصيدالنية ،وأجهزة الكمبيوتر وأدوات املكاتب
ومعدات االتصاالت واألجهزة العلمية (الطبية الدقيقة والبصرية).
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125

متأثر ًا بالنمو في الزيادة السكانية في البلدان ذات الدخل املنخفض ،حت َّول
التوزيع العاملي للدخل حتوال كبير ًا .ويبني الشكل  3.1الزيادة التصاعدية لكل

توزيع الدخل العاملي بالكثافة (ماليني األفراد /فئة الدخل) ،تعادل القوة الشرائية احلالي  -دوالر

من املستوى املطلق للدخل العاملي وتوزيعه بني عام  1970وعام  .2006مع

100

استفادة املزيد من ماليني املواطنني من الدخول األعلى .وارتفع نصيب دخل

ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ،ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
50
75

الفرد ،مما أثر على زيادة اإلنفاق األسري النهائي زيادة جوهرية خالل العقود
املاضية ،وقد أسهم ذلك في خلق مستوى طلب أعلى على االبتكارات .وفي عام
 ،2009على وجه التحديد ،بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل في البلدان

مرتفعة الدخل حوالي  14مرة نصيب الفرد في اﻻقتصاديات ذات الدخل

25

املتوسط ــ مقارنة بحوالي  20مرة في عام  1990وعام .2000

الطلب للسلع واخلدمات التي تتناسب مع احتياجات هذه الطبقة الناشئة في
االقتصاديات األقل منو ًا .ولذلك ،فمن املتوقع ،من اآلن فصاعد ًا ،أن يكون

النشاط الرئيس للمؤسسات والشركات متعددي اجلنسية  MNEsهو تطويع

ومواءمة املنتجات لتلبي احتياجات األسواق الناشئة ،مبا في ذلك النظر إلى

ظهور أسر ذات موارد مالية محدودة وحتتاج إلى منتجات منخفضة السعر

وتتميز باملتانة وتفي بالغرض األساسي.39

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ

املصدر :الويبو ،استناد ًا على بيانات البنك الدولي (على اليسار) ،أكتوبر
2011ــ و بينكوفسكي وساالر مارتن ( ،2009على اليمني)

في الوقت نفسه ،زادت الفجوة بني اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل وذات

الدخل املنخفض .وبوجه خاص ،فقد كان الدخل في أغنى البلدان يعادل 84

الدخل املنخفض في عام  ،1990و 81مرة في عام  ،2009علما بأنه سجل

كيفية حدوث االبتكار وتوزيع املنتجات االبتكارية في هذه البلدان على الرغم

من تزايد الفجوة في الدخل على هذا النحو.

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
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 39انظر باراهاالد وليبرثال ( )1998والدراسات
التي بنيت على هذه املساهمة اخلالقة.
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ملحوظة :على يسار الشكل ،مت إجراء مقارنات الناجت احمللي اإلجمالي باستخدام تعادل القوة الشرائية.

حوالي  55مرة فقط في عام  .1974ومن األمور التي تسترعي االنتباه هو

توزيع الناجت احمللي اإلجمالي العاملي على مجموعات الدخل ،كنسبة مئوية من
إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي ،مقاسا بتعادل القوة الشرائية  -دوالر

2009

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ،ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ

مرة مثيله ملتوسط دخل الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي في البلدان ذات

الشكل  :3.1توزيع الدخل العاملي أصبح أكثر تعاد ًال

2005

0

وعالوة على ذلك ،من املتوقع دخول ما يتراوح اثنني وثالثة مليارات نسمة
في الطبقة املتوسطة في العقود القادمة .وسيشكل هذا مصدرا جديد ًا على

500000

50000

5000

500

50

0%

الطبيعة املتغيرة لالبتكار وامللكية الفكرية

الفصل 1

2.2.1

واستأثر التعليم بالنصيب األكبر من إجمالي االستثمار في املعرفة بالنسبة

االستثمار املتزايد في االبتكار

كما شكل التعليم أكثر من  80في املائة من إجمالي االستثمار في املعرفة

يشكل االستثمار في املعرفة اآلن حصة كبيرة من الناجت احمللي اإلجمالي

ملعظم االقتصاديات ذات الدخل املرتفع واملتنامي مبعدالت عالية .وتتضمن

مجاالت هذا االستثمار اإلنفاق على البحث والتطوير ،والتعليم اخلاص والعام
والبرمجيات .40ولم تتوفر هذه البيانات بعد لالقتصاديات منخفضة الدخل.

وحققت كل من إسرائيل ،وجمهورية كوريا ،والواليات املتحدة ،وبلدان الشمال

األوروبي أعلى مستويات من االستثمار في املعرفة في الناجت احمللي اإلجمالي

في عام ( 2008انظر الشكل  .41)4.1ومن حيث النمو ،سجلت كل من البرازيل
واألرجنتني وأوروغواي ورومانيا منو ًا بأرقام فاقت  10في املائة من عام 2003

إلى عام  ،2008مع عدم توفر بيانات عن الصني عن عام  .2003كما حققت

اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل التالية زيادة في نسب االستثمار في املعرفة
بسرعة كبيرة عن نفس الفترة الزمنية :إيرلندا ،وجمهورية التشيك وجمهورية

كوريا .وقد تراجع االستثمار في املعرفة كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي

جلميع الدول التي متت دراستها ــ بنسبة تفوق  50في املائة في جميع احلاالت.

لعدد كبير من االقتصاديات متوسطة الدخل ،مبا في ذلك األرجنتني ،وبوليفيا،
وشيلي ،وكولومبيا ،وبيرو ،واملكسيك ،واملغرب ،وتايلند وتونس.

ومع ذلك ،وفيما يتعلق باإلنفاق على البحث والتطوير ،وباستثناء الصني،

تخصص االقتصاديات ذات الدخل املرتفع استثمارات في مجال البحث

والتطوير تصل إلى أعلى من  20في املائة من إجمالي االستثمار في املعرفة.

ففي عام  ،2008بلغت احلصة املخصصة للبحث والتطوير ما يزيد على الثلث

من إجمالي االستثمار في املعرفة في كل من اليابان ،وإسرائيل ،وفنلندا،
والسويد ،وأملانيا والنمسا ،مع استثمار البلدان مرتفعة الدخل بنسبة تقع

بني  1في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي على البحث والتطوير (هنغاريا)
ونسبة  4,7في املائة (إسرائيل) .أما بالنسبة ملعظم البلدان ،فقد زادت نسبة

البحث والتطوير من إجمالي االستثمار في املعرفة ،وإن كان بشكل هامشي

فقط ،بني عامي  2003و.2008

في عدد من البلدان :ماليزيا والهند وهنغاريا وشيلي -ويرجع هذا جزئيا إلى

حتقيق معدالت أسرع للنمو في الناجت احمللي اإلجمالي.

 40يعرف االستثمار في املعرفة ويحسب على أنه مجموع اإلنفاق على
البحث والتطوير ،والتعليم (مجتمعني) (العام واخلاص جلميع مراحل
التعليم) ،والبرمجيات .وتؤدي عملية اجلمع البسيطة للمكونات
الثالثة إلى املبالغة في تقديرات االستثمار في املعرفة نظر ًا لتداخل
( البحث والتطوير والبرامجيات ،والبحث والتطوير والتعليم،
والبرمجيات والتعليم) .مت ضبط البيانات الواردة هنا باستبعاد
هذه التداخالت بني املكونات .انظر موساد خان (.)2005
 41عند إجراء املقارنات اخلاصة بالبحث والتطوير ،أو
االستثمارات كثيفة املعرفة األخرى ،يبدو من املنطقي تفادي
املقارنات املباشرة بني االقتصادات األصغر واألكبر.
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الشكل  :4.1البلدان التي تستثمر في املعرفة
االستثمار في املعرفة ،كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي 2008 ،أو أحدث سنة متاح بياناتها ،للبلدان املختارة
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ملحوظة :بالنسبة للصني ،يشير اإلنفاق على التعليم إلى اإلنفاق العام فقط .وعند إجراء مقارنات لكثافة البحث والتطوير ،يكون من املنطقي تقسيم البلدان إلى اقتصاديات صغيرة
واقتصاديات كبيرة .وتتحدد كثافة أنشطة البحث والتطوير في االقتصاديات الصغيرة ،في الغالب ،بواسطة شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات.
املصدر :الويبو ،استناد ًا إلى بيانات معهد اليونسكو لالحصائيات ،اليوروستات ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،البنك الدولي ،والتحالفات العاملية لتكنولوجيا املعلومات واخلدمات ،سبتمبر .2011

وفي عام  ،2009مت إنفاق حوالي  1,2تريليون دوالر على البحث والتطوير

على مستوى العالم (تعادل القوة الشرائية الثابتة بأسعار الدوالر لعام .)2005

ويعادل هذا الرقم تقريبا ضعف ما مت إنفاقه في عام  ،1993إذ بلغ  623مليار

دوالر .ومع ذلك ،يتجه اإلنفاق على البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم

الشكل  :5.1ما تزال البلدان ذات الدخل املرتفع هي
مصادر اإلنفاق األساسية على البحث والتطوير
اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير على مستوى العالم ،مقسم على مجموعات
الدخل ،في  2005تعادل القوة الشرائية بالدوالر 1993 ،و2009
2009

ومييل ناحية البلدان مرتفعة الدخل (انظر الشكل  ،)5.1والذي ما يزال ميثل

854

حوالي 70في املائة من اإلجمالي العاملي .ويظل هذا صحيحا على الرغم من

800

حقيقة أن نسبة هذه الدول قد هبطت من  13نقطة مئوية بني عام  1993وعام

523

 .2009هذا ،وقد زادت النسبة احملققة من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل

إلى أكثر من الضعف بني عامي  1993و 2008؛ بالرغم من أن معظم إجمالي

الزيادة تقريبا في حصة الناجت احمللي اإلجمالي العاملي يرجع إلى الصني ،التي

أصبحت اآلن ثاني أكبر دولة بداللة اإلنفاق على البحث والتطوير في العالم.
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ملحوظة :تشير بيانات البحث والتطوير إلى إجمالي اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير( .)GERDوتشمل
مجموعة البلدان ذات الدخل املرتفع  39بلد ًا ،وتتضمن مجموعة البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض  40بلدا.
املصدر :تقديرات الويبو ،استناد ًا إلى بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء،
اليوروستات ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،سبتمبر .2011
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وبني عام  1993وعام  ،2009انخفضت حصة اإلنفاق اخلاصة بأكبر الدول

وزاد إصرار قطاع األعمال في البلدان التي تتمتع بأعلى معدالت إنفاق في

املنفقة :الواليات املتحدة ،وكندا ،والبلدان األوروبية ،بينما تزايدت حصة

مجاالت البحث والتطوير على زيادة حصته .إذ تستأثر الشركات اآلن باجلزء

االحتاد الروسي (انظر الشكل  .)6.1وال تزال الصني هي الدولة الوحيدة من

وفي البلدان ذات الدخل املرتفع ،يستأثر قطاع األعمال بحوالي  70في املائة

اإلنفاق من قبل كل من البرازيل ،والصني ،وجمهورية كوريا ،وبلدان مثل
مجموعة الدخل املتوسط ،والتي ،على الرغم من هذا ،برزت كمنفق رئيسي

على مجاالت البحث والتطوير.

األعظم من إجمالي األداء في مجاالت البحث والتطوير في هذه االقتصاديات.
من إجمالي البحث والتطوير ،بينما تصل هذه النسبة في إسرائيل إلى 80
في املائة ،وحوالي  75في املائة في اليابان وجمهورية كوريا (انظر الشكل

 1.4في الفصل  . )4ونتيجة للنمو السريع في الصني ،تصل حصة قطاع
42

الشكل  :6.1برزت الصني كمنفق رئيسي على أنشطة البحث والتطوير
حصص البلدان في أنشطة البحث والتطوير العاملي،بالنسبة املئوية1993 ،
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5.9%
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2.2%
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4.8%
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
1.8%
ﻛﻨﺪﺍ 2.2%
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ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ 1.4%
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ 1.1%
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ 14.0%

حوالي  73في املائة .وفي عدد كبير من بلدان آسيا ،وأمريكا الالتينية ،وبلدان

أخرى ذات الدخل املتوسط واملنخفض ،ال يزال القطاع العام ،على الرغم من

ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
8.6%

الضغوط االقتصادية التي يتعرض لها ،هو املنوط به اإلنفاق على البحث

والتطوير (انظر الفصل .)4
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16.5%
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بعض الظواهر احلديثة ،نسرد منها :مساهمات الصناديق اخليرية ،ومنظمة

البحث والتطوير واالبتكارات.

الناجت احمللي اإلجمالي املخصصة للبحث والتطوير على مستوى العالم،
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6.7%

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
3.3%

والتي تعرف بكثافة البحث والتطوير ،قد زادت مبعدل متواضع :من  1,7في
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24.7%

وظهرت أيضا جهات فاعلة جديدة في مجال االبتكار .وعلى سبيل املثال ،هناك

وعلى الرغم من النمو السريع في اإلنفاق على البحث والتطوير ،إال أن نسبة

حصص البلدان في أنشطة البحث والتطوير ،بالنسبة املئوية2009 ،

ﻛﻨﺪﺍ 2.0%
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ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ 1.8%
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ 1.6%
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ 15.2%

األعمال احمللية من إجمالي البحث والتطوير إلى قيمة مماثلة للواليات املتحدة،

ﺍﻟﺼﲔ
12.8%
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
33.4%

املائة في عام  1993إلى  1,9في املائة في عام ( 2009انظر الشكل ،7.1

جهة اليسار) .ومع ذلك ،هناك تباين كبير بني فئات الدخل والبلدان .وتنفق
االقتصاديات مرتفعة الدخل حوالي  2,5في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي
على أنشطة البحث والتطوير ،وهو ما يفوق ضعف املعدل الذي تنفقه فئات

الدخل فوق املتوسط .ويرجع النمو احلاد في كثافة البحث والتطوير في فئات

الدخل فوق املتوسط في املقام األول إلى الصني.

ملحوظة :تشير بيانات البحث والتطوير إلى إجمالي اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير ).)GERD
املصدر :تقديرات الويبو ،استناد ًا إلى بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء،
اليورستات ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،سبتمبر .2011

وسجلت إسرائيل وفنلندا والسويد أعلى معدالت في كثافة البحث والتطوير

(انظر الشكل  ،7.1جهة اليمني) .كما كانت أستراليا ،والصني ،وفنلندا،

وجمهورية كوريا من بني البلدان التي زادت فيها كثافة البحث والتطوير

بدرجة ملحوظة.

 42منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،OECDقاعدة بيانات
العلوم الرئيسية ومؤشرات التكنولوجيا ،مايو .2010
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3.2.1

الشكل  :7.1زيادة كثافة البحث والتطوير ،وفي
بعض األحيان مبعدالت متواضعة

تدويل العلم واالبتكار

كثافة البحث والتطوير ،مبجموعات الدخل ،بالنسبة املئوية1993-2009 ،
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

3.0

التدويل املتزايد للعلوم
أصبح البحث العلمي أكثر ترابطا مع ارتفاع وتيرة التعاون الدولي .ويعكس

2.5

العدد املتنامي من الباحثني تزايد االهتمام بأنشطة االبتكار .ومن حيث

2.0

في املائة في عام  1997إلى  22,7في املائة في عام  .2008أما بالنسبة

التوزيع في جميع أنحاء العالم ،ارتفعت نسبة الباحثني في الصني من 12,3

1.5

لبعض البلدان الكبرى األخرى ،مثل الواليات املتحدة ،واليابان وروسيا ،فقد

شهدت انخفاضا في هذه النسب.

وفي عام  ،2008بلغ متوسط عدد الباحثني على مستوى العالم حوالي 3,2
1.0

باحث ًا لكل ألف من األيدي العاملة ،وقد شكل هذا زيادة كبيرة بالنظر إلى بيانات

عام  ،1999والتي سجلت  .2,6وبداللة عدد الباحثني بالنسبة للقوى العاملة،
2009
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كثاقة البحث والتطوير لبعض البلدان املختارة 1993 ،و2009
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ملحوظة :تشير بيانات البحث والتطوير إلى إجمالي اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير .ويرتكز اإلجمالي
العاملي على  79بلد ًا .وتتكون مجموعات مرتفعة الدخل ،وفوق املتوسط وحتت املتوسط من  ،39و 27و 10بلدان
على الترتيب .و ُيع ََّرف كثافة البحث والتطوير بأنه اإلنفاق املوجه للبحث والتطوير على الناجت احمللي اإلجمالي.
املصدر :تقديرات الويبو ،تأسيسا على بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء ،و،Eurostat
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،والبنك الدولي ،سبتمبر .2011

وأخير ًا ،تبلغ حصة البرمجيات من إجمالي االستثمار في املعرفة إلى أقل من
 10في املائة في معظم البلدان (انظر الشكل  .)4.1وتستثمر االقتصاديات

متوسطة الدخل ،والتي يقع الكثير منها في أمريكا الالتينية ،استثمارات غير
متناسبة في مجال البرمجيات ،بغية اللحاق مبستويات مماثلة لتلك املوجودة
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الشكل  .)8.1وبداللة األرقام املطلقة ،تتمتع الصني بأكبر جتمع للباحثني ،بيد
أنه ،وبالنظر إلى حجم القوى العاملة بها ،ال يزال هذا العدد قلي ً
ال باملقارنة
مع البلدان ذات الدخل املرتفع وباملقارنة أيضا مع املتوسط العاملي .وشهدت

5

في اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل.

تتبوأ البلدان اإلسكندنافية املرتبة األولى ،تليها اليابان وجمهورية كوريا (انظر

الفترة بني عام  1999وعام  ،2009زيادة في أعداد الباحثني في معظم

البلدان .ومع ذلك ،شهد االحتاد الروسي وشيلي انخفاضا في هذه األعداد.
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الشكل  :8.1تزايد أعداد الباحثني في بلدان كثيرة

الشكل  :9.1تزايد نشاط تدويل العلوم

عدد الباحثني لكل  1 000من األيدي العاملة 1999 ،و ،2009أو أحدث سنة متاح بياناتها

إجمالي احلصة العاملية من املقاالت العلمية واإلصدارات الفنية ،مقسمة حسب
مجموعات فئات الدخل ،بالنسبة املئوية من اإلجمالي 1998 ،و.2008
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ملحوظة :تشير بيانات الباحثني إلى الباحثني بتفرغ كامل فقط .تأسس اإلجمالي العاملي على بيانات  78بلد ًا.

20

8.0 10.2

10

0.4

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﲢﺖ
ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
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املصدر :الويبو ،تأسيس ًا على بيانات طومسون في مجلس العلوم الوطني (.46)2010

ونتيجة لذلك ،كان هناك تغير في مصادر املنشورات العلمية العاملية (انظر

املصدر :تقديرات الويبو ،تأسيسا على بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء ،و
 ،Eurostatومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،سبتمبر .2011

الشكل  .)10.1كما جتدر املالحظة بتناقص نسب اإلصدارات من الواليات

كما تعكس البيانات التي تظهر العدد املتنامي من خريجي العلوم والهندسة

ذات الدخل املرتفع .وفي الوقت نفسه ،نشهد ارتفاعا في اإلصدارات لكل من

عدد الباحثني وقوة العمل العلمي والتكنولوجي مع زيادة تنقل الطالب والعمال

على الترتيب في الفترة من  .2004-2008كما تساهم كل من البرازيل

من بلدان مثل الصني والهند أيضا تدويل املهارات .43وقد اقترنت الزيادة في

ذوي املهارات العالية والعلماء على وجه اخلصوص ،مما كان له تأثير إيجابي

على نقل املعرفة دوليا.44

املتحدة ،واليابان ،وأملانيا وفرنسا وغيرها من االقتصاديات الرائدة األخرى
الصني والهند مما دفع بهما إلى املقدمة بحجم إصدارات بلغ  10و 2في املائة

وماليزيا ،وسنغافورة ،وجمهورية كوريا ،وتايلند وتركيا أيضا في ارتفاع النسبة

العاملية من املنشورات العلمية.

ومن حيث تدويل العلوم ،شهدت العقود األخيرة زيادة كبيرة في اإلصدارات

ومع ذلك ،وعلى الرغم من تنامي نسب اﻻشتراكات في املجالت العلمية من

 1,5مليون مقالة في موضوعات علمية وهندسية بنظام مراجعة الزميل وبتعليقات
متبادلة بني األقران من إنتاج  218بلد ًا ،وهو أعلى من الرقم الذي ُسجل في

بأعلى نسبة قراءة وحتظى بأعلى نسبة لالستشهاد بها في الدراسات البحثية .

العلمية في جميع أنحاء العالم ،للحد الذي بلغت معه في عام  ،2008حوالي

بلدان أخرى ،إال أن املقاالت العلمية من البلدان مرتفعة الدخل هي التي تتمتع
47

عام  2000والذي بلغ أقل من مليون مقالة وإصدار مختلف .45وعلى الرغم من

استمرار تباعد اإلنتاج العلمي في االقتصاديات متوسطة الدخل عن املستوى

احملقق في البلدان ذات االقتصاديات مرتفعة الدخل ،إال أن نشاط النشر شهد
ارتفاع ًا مؤخر ًا (انظر الشكل  .)9.1هذا ،ونكرر مرة أخرى ،كان مدفوعا إلى

حد كبير من قبل عدد قليل من البلدان مثل الهند والصني.

 43استناد ًا إلى بيانات اليونسكو.
 44انظر أدلر وأخرون ()2011؛ وفيالتوتشيف وآخرون ()2011
على اآلثار اإليجابية حلركة العمل على نثر املعرفة الدولية
 45انظر رويال سوسيتي (مارس  .)2011البيانات مأخوذة
من قاعدة بيانات .Elsevier’s Scopus

www.nsf.gov/statistics/seind10/append/c5/at05-25.xls 46
 47انظر رويال سوسيتي (مارس .)2011
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وسعي ًا وراء األسواق املتنامية بوتيرة عالية ،حيث يتوفر باحثون بتكلفة قليلة

الشكل  :10.1تغيير مصادر اإلصدارات العلمية العاملية

ومرافق معملية وإدارية ،قامت الشركات متعددة اجلنسيات بزيادة نشاطها

نسب اإلصدارات العاملية ،بحسب البلد ،بالنسبة املئوية من اإلجمالي 1993-2003
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
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ﻓﺮﻧﺴﺎ

في مجاالت البحث والتطوير خارج البلدان ذات الدخل املرتفع ،وال سيما في

االقتصاديات الكبيرة من فئة مجموعة الدخل املتوسط .وقد سجلت نسبة مشاركة

الشركات األجنبية املنتسبة لشركات أخرى عاملة في مجال البحث والتطوير

احمللي في البلدان الكبيرة ذات الدخل املتوسط مثل الصني والبرازيل أعلى من

نسبة مشاركتها في اقتصاديات البلدان ذات الدخل املرتفع.49
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10%
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6%
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3%

مع تركيز على بعض مراكز متيز قليلة .فقد زاد اإلنفاق السنوي على أنشطة
البحث والتطوير خارج احلدود من قبل الشركات األمريكية متعددة اجلنسيات

زيادة جوهرية ،على سبيل املثال ،من حوالي  600مليون دوالر أمريكي في عام
الدخل املرتفع إلى حد بعيد هي املراكز املهيمنة على نشاط البحث والتطوير

من قبل الشركات األمريكية متعددة اجلنسيات ،وهي مسؤولة عن حوالي 80

في املائة من إجمالي اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير خارج احلدود

(انظر الشكل  .)11.1وسجلت بعض االقتصاديات عالية األداء في دول شرق

آسيا ،خاصة في الصني ،وماليزيا ،وجمهورية كوريا ،وسنغافورة ارتفاعات
في مستويات املشاركة في البحث والتطوير .ومع ذلك ،ال تزال املستويات التي

ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

حتققها تلك االقتصاديات متواضعة نسبيا ،ففي حالة الصني ،حوالي  3في

ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ

احلدود املنفذة بواسطة الشركات األمريكية متعددة اجلنسيات .US MNEs

ﻛﻨﺪﺍ
2%

إجمالي اإلنفاق الكلي على البحث والتطوير من قبل الشركات متعددة اجلنسيات،

 1966إلى حوالي  28,5مليار دوالر في عام  .50 2006وتعد البلدان ذات

نسب اإلصدارات العاملية ،بحسب البلد ،بالنسبة املئوية من اإلجمالي2004-2008 ،

21%

وتشير األدلة املتوفرة إلى زيادة نسبة أنشطة البحث والتطوير خارج احلدود من

ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ

املصدر :الويبو ،تأسيس ًا على بيانات السيفر سكوباس ،املقدمة إلى رويال سوسايتي (.)2011

تدويل البحث والتطوير في مجال األعمال
ال يزال النصيب األكبر من االستثمار الدولي في مجال البحث والتطوير
مقصور ًا على اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل ،سواء من حيث االقتصاديات

املائة والهند حوالي  1في املائة من مجموع أنشطة البحث والتطوير خارج

وينحصر تدويل نشاط البحث والتطوير في مجال األعمال ،أيض ًا ،في عدد

محدود من القطاعات .وتستأثر الصناعات التالية باجلزء الرئيسي في نشاط
البحث والتطوير خارج احلدود من قبل فروع منتسبة أو تابعة للشركات

األمريكية :معدات النقل ،مبا في ذلك صناعة السيارات ،بنسبة تصل إلى 29
في املائة من إجمالي أنشطة البحث والتطوير خارج احلدود؛ املواد الكيميائية،

والتي تتضمن املستحضرات الصيدالنية ،بنسبة  22في املائة؛ ومن الكمبيوتر
واملنتجات اإللكترونية ،والتي تتضمن ناشري البرمجيات ،بنسبة  17في املائة.51

املستثمرة أو االقتصاديات التي حتصل على ناجت هذا االستثمار .وعالوة على

ذلك ،جند استمرار أعلى معدالت للتدفقات املسجلة عبر احلدود ألنشطة البحث

والتطوير بني الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واليابان .وتشكل الواليات

املتحدة وفرنسا وأملانيا ،والفروع األجنبية للمؤسسات متعددة اجلنسيات ما بني

 15و 26في املائة من مجموع أنشطة البحث والتطوير في مجال الصناعات
التحويلية .وقد وصل هذا الرقم إلى  35في املائة في اململكة املتحدة ،وأكثر

من  60-70في املائة في النمسا وإيرلندا.48

 48منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ، OECDومؤشرات
العلوم والتكنولوجيا الرئيسية  ، MSTIيونيو .2010
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 49انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2010( OECDه)
ونوالن ( .)2009وفي عام  ،2003كان نصيب الشركات
األجنبية املنتسبة في إجمالي البحث والتطوير  24في املائة
في الصني ،و 48في املائة في البرازيل ،و 47في املائة
في اجلمهورية التشيكية و 63في املائة في هنغاريا.
 www.nsf.gov/statistics/seind10/c4/c4s6.htm 50وwww.bea.
gov/scb/pdf/2010/08percent20August/0810_mncs.pdf
 51انظر مجلس التعليم الوطني ( ،)2010البيانات على الرابط:
www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf10322
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دور الشركات متعددة اجلنسيات في االقتصاديات متوسطة الدخل في

الشكل  :11.1حتى اآلن ،ال تزال البلدان ذات الدخل
املرتفع في صدارة أنشطة البحث والتطوير

االبتكار احمللي

احلصص اإلقليمية للبحث والتطوير املنفذة في اخلارج بواسطة كيانات منتسبة لشركات
أمريكية متعددة اجلنسيات ،بالنسبة املئوية من اإلجمالي ،عام 1994
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

0.1%
0.8%

ﻛﻨﺪﺍ

4.0%

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

5.4%

ﺃﺳﻴﺎ  /ﺍﻟﺒﺎﺳﻔﻴﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

9.5%

73.1%

7.0%

ظهرت الشركات واملؤسسات متعددة اجلنسيات في االقتصاديات متوسطة

الدخل التي تتميز مبعدالت النمو السريع ،حيث أصبحت إيراداتها وقدراتها

االبتكارية مماثلة للشركات القائمة في البلدان ذات الدخل املرتفع.

وكان هناك حوالي  23 000شركة متعددة اجلنسيات في البلدان ذات الدخل

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ
ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ

املتوسط واملنخفض في عام  .2009وميثل هذا الرقم  28في املائة من العدد

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ

في أوائل التسعينات .52وارتفع عدد الشركات من االقتصاديات ذات الدخل

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اإلجمالي للشركات متعددة اجلنسيات ،مقارنة بأقل من  10في املائة فقط
املتوسط واملنخفض ،والتي تظهر في قائمة ترتيب الشركات وفقا لإليرادات

ــــ مثل قائمة الفايننشال تاميز ألكبر  500شركة ( )FTــــ بشكل ملحوظ .
53

وحتديد ًا ،ارتفع عدد الشركات الصينية من صفر في عام  2006إلى 27

احلصص اإلقليمية للبحث والتطوير املنفذة في اخلارج بواسطة كيانات منتسبة لشركات
أمريكية متعددة اجلنسيات ،بالنسبة املئوية من اإلجمالي ،عام 2006
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

0.2%
3.0%
13.5%

65.4%

3.0%

6.1%
8.8%

ملحوظةُ :يعرف اإلقليم وفقا لتعريفات مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية.
املصدر :الويبو ،تأسيس ًا على البيانات املستمدة من مكتب التحليل
االقتصادي األمريكي ومؤسسة العلوم الوطنية األمريكية.

ﻛﻨﺪﺍ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺃﺳﻴﺎ  /ﺍﻟﺒﺎﺳﻔﻴﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ
ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

شركة في عام 2011؛ وفي البرازيل من  6إلى  11شركة؛ واالحتاد الروسي

من  6إلى  11أيضا؛ ومتلك الهند من  8إلى  14شركة مسجلة في قائمة أكبر

 500شركة وفقا لتصنيف الفايننشال تاميز وفي عام  .2011في عام ،2011

بلغ عدد الشركات املقيدة في تلك القائمة 83 ،شركة عاملة في البلدان متوسطة

الدخل ،مما ميثل حوالي  17,5في املائة من إجمالي رأس مال السوق ،مقارنة

بعدد  32شركة متثل  4,5في املائة من رأس املال السوقي في عام .2006
وتؤكد البيانات املتعلقة بأعلى  1 000كيانً ينفق على البحث والتطوير بأن

هناك عدد من الشركات متعددة اجلنسيات من االقتصاديات متوسطة الدخل
جتري اآلن على قدم املساواة أنشطة مع الشركات متعددة اجلنسيات من

البلدان مرتفعة الدخل ،واملعروف عنها قيامها بأنشطة بحث وتطوير مكثفة
(انظر اجلدول  .)1.1ومن اجلدير باملالحظة ،انتماء هذه املؤسسات متعددة

اجلنسيات لعدد قليل من البلدان ،وال سيما للصني :خمس شركات في عام

 2005مقابل  15في عام 2009؛ والهند :شركتني في عام  2005مقارنة

بأربعة في عام  .2009ومع ذلك ،فما تزال كثافة أنشطة البحث والتطوير

منخفضة .وسجلت الشركات األمريكية املقيدة في قائمة أعلى  1 000شركة

من حيث اإلنفاق على البحث والتطوير مستويات أعلى من مستويات املبيعات

بحوالي  4,5في املائة ،كما سجل متوسط كثافة أنشطة البحث والتطوير ألعلى
الشركات الصينية املدرجة في هذا التصنيف أقل من املستويات املسجلة من قبل

الشركات األمريكية ،كما تعكس هذه البيانات أيضا أثر االنتماءات القطاعية

ألعلى الشركات الصينية إنفاقا على أنشطة البحث والتطوير.

 52انظر .)2010( UNCTAD
 53ميكن احلصول على ترتيب أعلى  500شركة عاملية  FT500من الرابط:
 www.ft.com/reports/ft-500-2011و http://media.ft.com/
cms/33558890-98d4-11e0-bd66-00144feab49a.pdf
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ال تعمل في البلدان مرتفعة الدخل ،وقد سجلت تلك االستثمارات حوالي

أما بخصوص قدرة االبتكار املتنامي للمؤسسات متعددة اجلنسيات من
البلدان األقل منو ًا ،فقد ركزت املناقشات مؤخرا على مفاهيم جديدة لالبتكار

وتنامت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة أيضا من قبل شركات أخرى

مصادر هذه التدفقات :شيلي ،والصني ،ومصر ،وماليزيا ،واملكسيك ،واالحتاد

أو االبتكار "لتوفير احلد األدني للبدء في مشاريع صغيرة" "."trickle up

االقتصاديات النامية واملتحولة إلى مرحلة االقتصاد احلر  -وفقا لتعريف األمم
املتحدة  -مكانة بني أكبر  20مستثمر ًا .وارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي

منتجات منخفضة التكلفة في البلدان منخفضة الدخل .وفي بعض األحيان،

 29في املائة من إجمالي االستثمار األجنبي املباشر في عام  .2010ومن

الروسي ،وجنوب أفريقيا ،وتايلند وتركيا .54وفي عام  ،2010احتلت ستة من

املباشر من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل من حوالي  6مليار دوالر في

عام  1990إلى  388مليار دوالر في عام  ،2010وهو ما ميثل حوالي 29

مثل االبتكار "االقتصادي" " ،"frugalأو االبتكار "التحويلي" "،"reverse

وتركز هذه األنواع من االبتكار على تلبية االحتياجات املتمثلة في الطلب على
ميكن أن تنجح هذه املنتجات أو العمليات اجلديدة أيضا في اختراق أسواق

البلدان ذات الدخل املرتفع .58وتقوم الشركات احمللية بإعادة ابتكار نظم اإلنتاج
والتوزيع في سياق تنفيذ مهمتها ،وأيضا تقوم بتجربة مناذج جتارية جديدة

في املائة من إجمالي تدفقات االستثمارات األجنبية اخلارجية .55وتضمن هذه

مع رفع مستوى معرفتها باحتياجات العمالء احملليني .59وتشمل األمثلة التي

نظم االبتكار املتقدمة التي ميكن استغاللها عن طريق التعاون مع املوردين

واالتصاالت الهندية في سوق تعهيد البرمجيات؛ والتطوير الذي مت من قبل

االستثمارات اخلارجية قربها من األسواق ذات الدخل املرتفع ،وحصولها على

احملليني ،والعمالء ،واجلامعات واجلهات الفاعلة األخرى.

ميكن أن نسوقها في هذا املقام :أنشطة مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات

الشركة الهندية تاتا موتورز ( )Tata Motorsبتصنيع سيارة بتكلفة 2 000

دوالر؛ وقيام شركة جنرال الكتريك ( )GEبعرض آلة رسام قلب كهربائي محمولة

ومرة أخرى ،ال يزال تدفق االستثمار األجنبي املباشر هذا ،وتدفقات املعرفة
ذات الصلة مقصور ًا على مجموعة صغيرة من االقتصاديات ذات بنية حتتية

في أسواق الواليات املتحدة ،مت تصميمها في األساس بواسطة شركة جنرال

جانب الصني واالحتاد الروسي ،فلم يبرز مؤخرا أي بلد من البلدان ذات الدخل

ويجب أن يتجاوز حتليل هذا التطور اجلديد احملتمل من مجرد استرجاع األمثلة
إلى أن يكون عام ً
ال لتمكني خبراء االقتصاد وصناع السياسات من قياس مدى

معرفية متطورة نسبيا .وبصرف النظر عن ارتفاع االستثمارات اخلارجية من

املنخفض أو املتوسط كمستثمر أجنبي له دور مؤثر في االستثمارات األجنبية

املباشرة .كما يالحظ أن ك ً
ال من البرازيل ،وجنوب أفريقيا ،والهند واقتصاديات
جنوب آسيا سريعة النمو بدأت بالفعل في نشاط االستثمارات اخلارجية في

الكتريك لألطباء العاملني في مجال الرعاية الصحية في كل من الهند والصني.

هذه التطورات احملتملة على األوضاع االقتصادية احلقيقية بصورة أفضل.

ثمانينيات القرن املاضي .56وفي حالة استبعاد عدد من البلدان متوسطة الدخل
سريعة النمو ،جند انخفاض ًا في النسبة املئوية لالستثمار األجنبي املباشر من

قبل البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل كحصة في االستثمار األجنبي املباشر

العاملي بحوالي  2,4في املائة عن الفترة من .1993-2007

57

54
55
56
57
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انظر أثرييي وابور (.)2009
انظر ناروال (.)2010
نفس املصدر.

 58انظر براهاالد وليبرثال (.)1998
 59انظر ،على سبيل املثال ،راي وراى (.)2010
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اجلدول  :1.1مكانة شركات البلدان ذات الدخل املتوسط ومتسارعة النمو ،وترتيبها بالنسبة لقائمة
أكبر  1 000شركة عاملية في مجال اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير.2009 ،
اإلسم

البلد

الترتيب

77

شركة بيترو تشاينا ليمتد

الصني

بترول وغاز

102

فيل إس إيه

البرازيل

تعدين

كثافة البحث
والتطوير ()2009

مجال األعمال

اإلنفاق 2009 $
(معامل حتويل ثابت)

متوسط كثافة البحث
()2004-2009

447'1

0.7%

1.0%

996

2.5%

4.0%

123

مؤسسة زد تي إي

الصني

اتصاالت

846

9.8%

9.6%

139

الصني إلنشاءات السكك احلديدية

الصني

هندسة وإنشاءات

756

0.8%

1.5%

150

بتروليو برازيليو إس إيه

البرازيل

بترول وغاز

690

0.8%

0.7%

186

شركة الصني للبترول وستحضرات كيميائية

الصني

بترول وغاز

559

0.3%

0.3%

244

أنظمة توليد الطاقة ليمتد

الصني

مكونات ومعدات الكترونية

381

104.4%

122.3%

280

مجموعة دوجن فينج للمركبات

الصني

صناعات سيارات

305

2.0%

2.3%

324

الصني لإلنشاءات واالتصاالت

الصني

هندسة وإنشاءات

254

0.4%

0.8%

330

ساوث تشاينا للقاطرات

الصني

آليات/متنوعة

246

2.4%

3.7%

355

مجموعة ليونوفو ليمتد

الصني

حاسبات آلية

214

1.4%

1.3%

357

شركة امليتالورجي الصينية ليمتد

الصني

هندسة وإنشاءات

212

0.6%

0.9%

401

شركة باويد ليمتد

الصني

صناعة سيارات

188

3.1%

3.3%

426

تينسنت القابضة ليمتد

الصني

إنترنت

174

8.9%

9.6%

445

شاجنهاي إليكتريك جروب ليمتد

الصني

آليات/متنوعة

162

1.2%

1.9%

446

شركة تصنيع أشباه املوصالت العاملية

الصني

أشباه موصالت

161

7.7%

15.0%

517

شنجهاي زينهو للصناعات الثقيلة

الصني

آليات/متنوعة

137

1.5%

3.4%

523

تشاينا سي إن أر احملدودة

الصني

آليات/متنوعة

136

1.9%

2.3%

627

تاتا موتورز ليمتد

الهند

صناعة سيارات

105

0.4%

0.5%

683

تشاينا ريلواي جروب

الصني

هندسة وإنشاءات

95

0.2%

0.2%

696

شركة دوجن فاجن إليكتريك ليمتد

الصني

مكونات ومعدات الكترونية

93

1.8%

1.9%

699

إنفو سيس تكنولوجي ليمتد

الهند

حاسبات آلية

92

1.4%

1.9%

788

سي بي إف إل إنيرجي إس إيه

البرازيل

كهربائية

79

0.8%

1.5%

799

معامل دكتور ريديز ليمتد

الهند

مستحضرات دوائية

78

6.3%

5.3%

819

ليوبني ليمتد

الهند

مستحضرات دوائية

75

6.6%

7.5%

846

إمبريسا برازيليرا دي إيرونوتكس

البرازيل

الفضاء والدفاع

73

1.7%

1.3%

848

ريالينس إنداستريز ليمتد

الهند

بترول وغاز

73

0.2%

0.2%

849

صن فارماسوتيكال إنديسترز ليمتد

الهند

مستحضرات دوائية

73

8.7%

7.8%

906

هاربني باور إكويبمنت ليمتد

الصني

مكونات ومعدات الكترونية

68

1.6%

1.6%

921

تشاينا ناشيونال ماتيريالز ليمتد

الصني

آالت ،إنشاءات و تعدين

67

0.7%

1.5%

925

ويتشاي باور ليمتد

الصني

أجزاء سيارات ومعدات

66

1.3%

1.3%

968

مؤسسة باديو الصينية

الصني

إنترنت

62

9.0%

9.5%

976

شاندا إنتر أكتف إنترتاينمت ليمتد

الصني

إنترنت

61

7.8%

8.0%

992

توتفيس إس إيه

البرازيل

برمجيات

60

10.7%

12.0%

مالحظة :تعرف كثافة البحث والتطوير بأنشطة البحث والتطوير على اإليرادات احملققة .تتضمن قاعدة البيانات الشركات املدرجة في أسواق املال فقط .ولهذا ،فلم
تدرج شركة هواوي الصينية لالتصاالت السلكية والالسلكية ،وهي من الشركات التي ترصد ميزانية ضخمة ألنشطة البحث والتطوير.
املصدر :الويبو ،استناد ًا إلى قاعدة بيانات  1 000بوز & كومباني جلوبال إنوفيشن.
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4.2.1

ذات التكنولوجيا املنخفضة وفي صناعات اخلدمات .ومن املمكن لقطاعات ــ
مبستوى كثافة منخفض ألنشطة البحث والتطويرــ مثل املنسوجات واملالبس
والورق ،أن حتقق ابتكار ًا على نفس درجة األهمية التي يحققها ابتكار آخر

أهمية االبتكار دون بحث

ناجت عن الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة .61كما أوضحت الدراسات البحثية

أشرنا في مستهل هذا التقرير أن النهضة احلالية في مجال األبحاث والتطوير

أيضا ممارسة الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم لالبتكار دون إجراء أنشطة

وتدويلهما ليس هما امللمحان الوحيدان في مشهد االبتكار اجلديد .وهناك

بحثية أو تطوير بصورة رسمية.

أيضا ما يعرف باالبتكار دون بحث ،ويقصد به االبتكار دون استخدام وسائل
تكنولوجية .وأصبح االبتكار دون بحث عام ً
ال هام ًا في النمو االقتصادي

وفي االقتصاديات ذات الدخل املتوسط أو املنخفض ،تهتم شركات قطاع

والتنمية ،وال سيما في قطاع اخلدمات .وقد زادت فاعلية االبتكار دون بحث

الصناعات التحويلية في الغالب بشراء اآلالت واملعدات ،أو باإلنفاق على

بإعادة تنظيم العمليات التجارية ،والتي ساهمت وسائل تكنولوجيا املعلومات

أوجه صرف مرتبطة بها ،بدال من الصرف على البحث والتطوير (انظر الشكل

املتطورة في تسهيل القيام بالكثير منها.

 .)12.1ويغلب على وصف االبتكار بأنه عملية تزايدية تراكمية ،حيث تزعم

شركات االحتاد األوروبي ( )EU-15أن اآلالت واملعدات اجلديدة مسؤولة فقط

وعلى وجه التحديد ،أبرزت الدراسات البحثية املتعلقة باالبتكار أن نسبة كبيرة

عن حوالي  22في املائة من أوجه الصرف على االبتكار .أما في اقتصاديات

من الشركات املبتكرة ال جتري أي أبحاث أو تطوير بصفة رسمية .وزيادة في

أخرى مثل بلغاريا ،وكولومبيا وباراغواي وجنوب أفريقيا وأوروغواي ،فقد

التحديد ،ال يجري ما يقرب من نصف الشركات املبتكرة في أوروبا أي أنشطة

يتجاوز هذا الرقم  60في املائة من إجمالي املنصرف على االبتكار .وميكن

تطوير أو أبحاث بواسطة أطقم العمل بالشركة أو داخلها .60وفضال عن أن

أن يسهم االستثمار في األصول املادية ــ في هذه البلدان ــ في زيادة اإلنتاج،

البيانات املستمدة من الدراسات البحثية قد أثبتت أن املبتكرين ،دون تكبد

كما يؤدي إلى ابتكار تنظيمي ذو قيمة.

أعباء أنشطة البحث أو التطوير ،أكثر انتشارا نسبيا في الصناعات التحويلية

الشكل  :12.1تستثمر شركات في البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض في شراء اآلالت واملعدات بغرض االبتكار
توزيع اإلنفاق على االبتكار من قبل الشركات العاملة في الصناعات التحويلية ،بنسبة مئوية من اإلجمالي ،عام  ،2008أو أحدث سنة متاح بياناتها ،لبعض البلدان املختارة
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مالحظة :تشير املؤشرات إلى قطاع الصناعة التحويلية ،عدا في حالة جنوب أفريقيا وتايلند حيث تشير مؤشراتها إلى الصناعات التحويلية واخلدمات .أما مؤشر االحتاد األوروبي –  ،15فهو احلصة املتوسطة جلميع البلدان.62
املصدر :زونيغا ( )2011استناد ًا إلى الدراسات البحثية املتعلقة باالبتكار.63

 60املصدر :دراسة عن االبتكار بواسطة طرف ثالث.
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 61انظر ،على سبيل املثال ،مندونسا ( ،)2009وأوراق أخرى
في هذا العدد اخلاص من "سياسة البحوث" على االبتكار
في صناعات التكنولوجيا املنخفضة واملتوسطة.

 62تتضمن أرقام االحتاد األوروبي :15-بلجيكا ،والدامنرك ،وفنلندا،
وفرنسا ،وأملانيا ،واليونان ،وإيرلندا ،ولكسمبرغ ،وهولندا،
والبرتغال ،وإسبانيا ،والسويد ،واململكة املتحدة .وال تتوفر بيانات
للنمسا وإيطاليا والتي تعد من دول االحتاد األوروبي.15-
 63األرجنتني1998-2001 :؛ والبرازيل2005 :؛ وكولومبيا:
2003-2004؛ 2008؛ وأوروغواي2005-2006 :؛ وباراغواي:
2004-2006؛ وتايلند :عام  2003وجنوب أفريقيا2002- :
 .2004مصدر بيانات بلدان االحتاد األوروبي ،-15من كرونوس
اإلحصائي (الدراسات البحثية واالبتكار لعام .)2006
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وإذا ما جتاوزنا اإلنفاق على االبتكار دون بحث أو تطوير ،والذي متت اإلشارة

إليه آنفا ،تشير البحوث إلى أن االبتكار في عمليات اإلنتاج والتشغيل والتنظيم
الهيكلي للمؤسسة ميكن أن يكون محرك ًا ودافع ًا جوهريا لتحسني أداء الشركات.

وفي احلقيقة ،رمبا يكون هذا هو أهم أشكال االبتكار غير التكنولوجي ،ال سيما
في قطاع اخلدمات .64وعالوة على ذلك ،كثير ًا ما يتطلب انتهاج تكنولوجيات
مبتكرة جديدة ،توفر مهارات متميزة فضال عن تغييرات تنظيمية في اإلدارة
والهيكل التنظيمي .وبهذا ،تكون ك ً
ال من االبتكارات التكنولوجية والتنظيمية

في الغالب عناصر متكاملة.

ومع ذلك ،تعترف الدراسات االقتصادية احلالية بصعوبة قياس مدى املساهمة

اإليجابية لالبتكار في العمليات واإلجراءات التشغيلية وفي النواحي التنظيمية

على اإلنتاجية (انظر البند  .65)1.1ومن أحد أسباب عدم قدرة قياس تلك

العالقة والتدليل عليها ،هو صعوبة قياس وتقييم العالقات التفاعلية بني طبيعة

اإلجراءات التكميلية وطبيعة كل من االبتكار التكنولوجي وغير التكنولوجي

بصورة متكاملة.

5.2.1
مزيد من التعاون في مجال االبتكار
يتحقق االبتكار دائم ًا في سياق الروابط املؤسسية وغيرها من العالقات بني

مختلف جهات االبتكار الفاعلة.

إال أن هناك حتول آخر في منوذج االبتكار اجلديد ،والذي حظى بالكثير من

النقاش ،وهو اإلجراءات التنفيذية وعمليات التشغيل املبتكرة والتي اتسمت
بطبيعة تعاونية على نحو متزايد .ووفقا لهذا الرأي ،تهتم الشركات بزيادة

السعي نحو احلصول على املعرفة واملهارات القيمة من خارج حدودها ،بغية
توسيع قدراتها وتعزيز أصولها (انظر الفصل  .)3وينطوي النشاط االبتكاري

املشترك على أساليب للتعاون الرسمي القائم على اتفاقيات مثل االحتادات

والتحالفات في مجال البحث والتطوير ،واملشاريع البحثية ،وصور التعاون التي

تستند إلى امللكية الفكرية ،واإلنتاج والتسويق املشترك ،أو أي صور أخرى من
التعاون بطرق غير رسمية .وأخير ًا ،يحدث هذا التعاون أيضا بني اجلامعات

ومؤسسات البحوث العامة والشركات (انظر الفصل .)4

وأصبح هذا التعاون ميسورا في ضوء سهولة جتزئة اإلجراءات وعمليات
التشغيل وكافة األنشطة املختلفة إلى مراحل صغيرة .وعالوة على ذلك ،أدى

التوسع في أسواق التكنولوجيات التي تسمح بتبادل املعرفة عن طريق تراخيص

البراءات وغيرها من أشكال تبادل املعلومات القائم على امللكية الفكرية إلى

خلق دوافع ومحركات جديدة للتعاون.

التعاون ودوره احملوري في االبتكار ،ولكن يصعب قياس أثره
تعد اإلحصاءات املتوفرة لتقييم أثر التعاون وطبيعته ومدى تكرار حدوثه
محدودة للغاية .ويستند معظم هذه اإلحصاءات على بيانات متصلة بالبحث
والتطوير ،واإلصدارات واملنشورات ،وبراءات االختراع أو الدراسات البحثية
املتعلقة باالبتكار ،وكلها أمور لها ضوابط مقيدة .كما يظل جانب جوهري من

النشاط التعاوني أيضا غير قابل للقياس و ُيحتفظ به كسر من األسرار .واألهم
من ذلك ،ال توفر البيانات املتاحة إال اليسير عن أبعاد وجودة وأثر التعاون.
وكما هو مبني أعاله ،يغطي التعاون مجا ًال واسع ًا ،ويتضمن مستويات مختلفة

ومتفاوتة من املشاركة ،بدء ًا من تقاسم املعلومات إلى القيام بأنشطة بحثية

مشتركة وتطوير املنتجات .ومن املمكن بلورة آثار التعاون مع مرور الوقت.

 64انظر ،على سبيل املثال ،افاجنيليستا وفيزاني (.)2010
 65انظر هال (.)2011
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وعلى الرغم من هذه احملاذير ،تشير القياسات احلالية إلى أن التعاون بني

الشركات وبني الشركات والقطاع العام في تزايد مع مرور الوقت:

•زيادة أنشطة تعهيد البحث والتطوير واالستعانة مبصادر خارجية،
وإبرام عقود لتنفيذ البحوث :أصبحت االستعانة مبصادر خارجية
للتطوير(التعهيد) ــ سواء من قبل مؤسسات خاصة أو غيرها من املؤسسات

•زيادة التعاون بشأن اإلصدارات العلمية :مت نشر حوالي  22في املائة من

العامة مثل اجلامعات ــ عنصرا متكامال ال يتجزأ عن نشاط البحث والتطوير

وبتعليقات متبادلة مع األقران في عام  2007وبتأليف دولي مشترك ،وتعد

ازداد حجم تعاقدات شركات التصنيع األمريكية إلجراء أنشطة بحوث

جميع املقاالت العلمية والهندسية مبراجعة الزميل ()peer-reviewed

هذه النسبة حوالي ثالثة أضعاف ما مت نشره خالل عام ( 1988انظر
الشكل  .)13.1وقد مت تأليف حوالي  42في املائة من املقاالت تأليف ًا

مشترك ًا على املستوى احمللي ،مقارنة بنسبة  32في املائة في عام .1988

احمللي داخل الشركة ،وإن كان على نطاق متواضع .فعلى سبيل املثال،
وتطوير من مصادر خارجية من  3,3في املائة من إجمالي التطوير في

 1993إلى  8,5في املائة في عام  .200767وتشير البيانات املتعلقة
بالشركات األكثر إنفاقا على البحث والتطوير ،أن هناك تسع شركات من

بني كل عشرة ،في املتوسط ،تقوم بتعهيد  15في املائة من أنشطة البحث

الشكل  :13.1.تصاعد أنشطة التأليف املشترك
على املستوى الدولي واحمللي

والتطوير اخلاصة بها .68ويصل حجم ما يتم تنفيذه من أنشطة البحث

مقدار املقاالت العلمية والهندسية من املؤلفات املشتركة ،كنسبة مئوية
من إجمالي اإلصدارات العاملية1955-2008 ،

مؤسسات بحثية عامة.69

ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

والتطوير من قبل شركات أخرى حوالي ثلثان ،والثلث الباقي ينفذ من قبل
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•زيادة عدد براءات االختراع املشتركة بني أكثر من مخترع :تزايد عدد
املخترعني من مختلف البلدان الذين يتقدمون معا بإيداعات للحصول على

براءة واحدة (انظر الشكل  ،14.1واإلطار .)3.1
الشكل  :14.1تنامي التعاون الدولي بني املخترعني

طلبات إيداع البراءات وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات ( )PCTباملشاركة مع مخترع
أجنبي واحد على األقل ،كنسبة مئوية من إجمالي اإليداعات.1990-2009 ،
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مالحظة :تستند البيانات الواردة أعاله على إيداعات معاهدة التعاون بشأن البراءات  PCTالتي مت نشرها.
املصدر :بيانات إحصاءات الويبو ،يوليو .2011

 66انظر ،على سبيل املثال ،أعمال جون هاجدورن ذات الصلة
بشأن هذا اإلصدار على الرابطwww.merit.unu. :
edu/about/profile.php?id=26&stage=2
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 67انظر املجلس الوطني للعلوم ( .)2010وتشمل هذه األرقام أنشطة
البحث والتطوير املمولة من الشركة وتلك التي تقوم الشركة بتنفيذها.
 68انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)2009
 69يالحظ أن هذه الدراسة استندت فقط على
عينة غير ممثلة قوامها  59شركة.

الطبيعة املتغيرة لالبتكار وامللكية الفكرية

الفصل 1

اإلطار  :3.1محاذير استخدام بيانات البراءات املشتركة كمؤشر للتعاون الدولي

•تنامي التعاون الوطني والدولي في االبتكار :تبني الدراسات البحثية

تعكس بيانات البراءات معدل اإليداعات املشتركة ،أي ،براءات االختراع التي
تصدر لصالح عدة مخترعني تقدموا مجتمعني بطلب للحصول على براءة
اختراع واحدة ،وكثيراً ما تستخدم تلك البيانات للتدليل على تزايد التعاون
الدولي بني املخترعني.70

التي تتعاون مبعدالت أكبر باملقارنة بتلك الشركات التي تقوم بأنشطة أقل.

وتتميز بيانات البراءات بتوافرها على نطاق واسع للعديد من البلدان .وميكن
للمرء استخدام بيانات البراءات الوطنية أو البيانات التي مت احلصول عليها
من قبل "نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات" للتعرف على مقدمي طلبات
إيداعات براءات اختراع مشتركة من خلفيات وطنية مختلفة.
ولتحديد أشكال التعاون "الدولي" ،يقوم الباحث بتحديد اجلنسية ومكان إقامة
مجموعة املخترعني املرشحني للحصول على براءة اختراع معينة .ولم يعد هذا
األسلوب دقيقا مبا فيه الكفاية نظرا لزيادة احلركة العاملية ،وظهور مخترعني
حاملي جنسيات متعددة أو قاموا بتغيير جنسياتهم ،وأماكن إقامتهم .خاصة
وإذا كان األساس البحثي هو جنسية املخترع فقط كما هو مدون في قواعد
بيانات البراءات .وميكن أن تؤدي الظروف التالية ،على سبيل املثال ،إلى
خطأ في االستنتاجات بالنسبة حلجم التعاون الدولي عبر احلدود ،وقد تؤدي
إلى االعتقاد اخلاطئ بحدوث تعاون دولي :التعاون داخل منشأة واحدة بني
مجموعة من املخترعني ينتمون إلى جنسيات مختلفة ولكن يجمعهم مكان واحد
طوال فترة املشروع؛ التعاون بني مخترعني يقيمون في بلدين مختلفني ولكن
يعملون معا في نفس الدولة؛ مخترع انتقل إلى دولة أخرى بعد االنتهاء من
مشروع ما ،وأصبح له محل إقامة جديد مسجل في البراءة ويثبت بها نتيجة
التأخير اإلداري في اإلجراءات الرسمية الستصدار البراءة.

لالبتكار أن الشركات التي تقوم بأنشطة بحث وتطوير بكثافة عالية هي
وفي شيلي ،على سبيل املثال ،تنتهج حوالي  74في املائة من الشركات
التي تقوم بأنشطة بحث وتطوير مكثف سياسة تعاونية في هذا املجال

ــ وهي تعرف بأنها الشركات التي تبتكر وتتمتع بأعلى نسبة إنفاق على
أنشطة البحث والتطوير على املبيعات ــ بينما تصل هذه النسبة إلى 60
في املائة فقط في سائر الشركات القائمة بأنشطة البحث والتطوير دومنا

كثافة بحثية ،و 35في املائة فقط من الشركات املبتكرة التي ال جتري أي

أنشطة على اإلطالق (انظر الشكل  .)15.1ويتجه التعاون في االقتصاديات
األقل تقدما إلى االجتاه نحو املضي على أساس مغاير في إطار الظروف
البيئية املقيدة ألنشطة البحث والتطوير ،مثل احلاجة إلى مجرد تطويع

املنتجات لالستهالك احمللي .كما تبني الدراسات البحثية أن امليل إلى

التعاون في االبتكار مع شركاء من اخلارج يختلف اختالفا كبيرا بني كل

بلد وآخر (انظر الشكل .)16.1

وألقت دراسة صدرت مؤخرا بواسطة بيرجيك وبروزيليوس (عام ،)2010
ظال ًال من الشك حول أهمية النظر في براءات االختراع لعدة مخترعني من
بلدان مختلفة كمؤشر للتعاون الدولي في أنشطة البحث والتطوير .وركزت هذه
الدراسة على شركة أيه بي بي السويسرية للطاقة وامليكنة ( .)ABBوأظهرت
الدراسة أن أقل من نصف البراءات التي حصلت عليها هذه الشركة ،والتي
وطبقا لألساليب القائمة ،ستعامل كما لو كانت نتيجة تعاون دولي ،رغم أنها
ليست حقا كذلك .أما النصف اآلخر ،فسيتم توصيفه باخلطأ على أنه ناجت
"تعاون دولي" لألسباب املذكورة أعاله.

 70انظر ،على سبيل املثال ،منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية (2010ج)  ،والويبو (.)2010
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الطبيعة املتغيرة لالبتكار وامللكية الفكرية

الفصل 1

الشكل  :15.1تزايد اإلنفاق على البحث والتطوير يسير جنبا إلى جنب مع التعاون
التعاون في مجال االبتكار ،من قبل الشركات القائمة بأنشطة البحث والتطوير املكثف ،كنسبة مئوية من الشركات املبتكرة ،2004-2006 ،لعدد من البلدان املختارة.
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مالحظة :تختلف التعريفات والفترات الزمنية املتضمنة في هذه البيانات.71

املصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،عضو عامل في اخلبراء الوطنيني للعلوم والتكنولوجيا ( )NESTمشروع بيانات االختراع الدقيقة
املؤسسة على نظام معلومات احلاسب اآللي  ،CIS-2006يونيو  ،2009ومصادر البيانات الوطنية.
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املصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)2011تأسيسا على دراسة بحثية ملجموعة اليوروستات ،2008 ،ومصادر البيانات الوطنية ،يونيه .2011
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 71بالنسبة الستراليا ،تشير البيانات إلى الفترة  2006-2007وتشمل
الشركات املبتكرة لالبتكارات التكنولوجية وغير التكنولوجية؛ بالنسبة
للبرازيل فقط ،مت إدراج األنشطة التالية في قطاع اخلدمات :التصنيف
الدولي للمعايير الصناعية ( )ISICإصدار  ،4أقسام  61 ،58و62
و72؛ بالنسبة لشيلي ،تشير البيانات إلى الفترة من ،2007-2008
ولم يتم حتديد الشركات املستمرة في األنشطة االبتكارية أو التي
تخلت عن هذه األنشطة .وتستند البيانات إلى التصنيف الدولي
للمعايير الصناعية ،إصدار  ،3-1وتشمل طائفة أوسع من األنشطة
مثل الزراعة وأبحاث الغابات ،وصيد األسماك ،والبناء ،وبعض
اخلدمات؛ بالنسبة للصني ،تشير البيانات إلى الفترة ما بني عامي
 ،2004-2006مع استبعاد جميع اخلدمات .وباإلضافة إلى ذلك،
تعرف الشركات الكبيرة بأنها الشركات التي لديها أكثر من 2 000
موظف ،وحجم دوران أعمال يزيد عن  300مليون يوان ،وبرأس مال
يزيد عن  400مليون يوان .أما الشركات الصغيرة واملتوسطة فهي
الشركات املتبقية ،بحجم دوران أعمال يساوي على األقل  5مليون

يوان؛ أما بالنسبة لكوريا ،فتشير البيانات إلى الفترة ما بني عامي
 ،2005-2007وال تغطي سوى الشركات التي لديها أكثر من 10
موظفني ،ويدور نشاطها في قطاع الصناعة التحويلية .ويجوز التقليل
من أهمية التعاون الدولي؛ بالنسبة لنيوزيلندا ،تشير البيانات إلى الفترة
ما بني عامي  ،2008-2009وتشمل الشركات التي يعمل بها ستة
مستخدمني أو أكثر .وتتضمن الشركات املبتكرة لكل من االبتكارات
التكنولوجية وغير التكنولوجية؛ أما بالنسبة لالحتاد الروسي ،فتشير
البيانات إلى شركات التصنيع التي يعمل بها  15مستخدم ًا أو أكثر؛
أما بالنسبة جلنوب أفريقيا ،فتشير البيانات إلى الفترة ما بني عامي
 ،2005-2007وال تشمل قطاع جتارة التجزئة؛ أما بالنسبة لسويسرا،
فتشمل البيانات التعاون في مجال البحث والتطوير  R&Dفقط؛ أما
بالنسبة لتركيا ،فتستند البيانات إلى تصنيف األنشطة االقتصادية
في االحتاد األوروبي ( )NACEاإلصدار رقم  ،1.1واستبعاد بعض
األنشطة داخل تصنيف ( )NACEاإلصدار رقم  ،2أقسام  J58و.J63
 72نفس املصدر.

الطبيعة املتغيرة لالبتكار وامللكية الفكرية

الفصل 1

وخالصة القول ،تبني اإلحصاءات السابقة وإحصاءات أخرى مماثلة أن التعاون
مبختلف أشكاله يشكل عنصر ًا هاما ويتبوأ مكانة في صميم عملية االبتكار.

 ،"sourcingالذي يسمح للشركات واملنظمات األخرى بالبحث عن حلول

املشاريع املشتركة للبحث والتطوير أو التحالفات التكنولوجية األخرى ــ على

من بني عدد كبير من "أصحاب احللول" احملتملني ،والعمالء ،واملوردين وماشابه.

ولكن ،تؤكد هذه البيانات وغيرها عدم قدرة نشاط التعاون الرسمي ــ مثل
بلورة معيار محدد للتعاون .73بل على العكس ،هناك أسباب منطقية لبقاء آفاق

كما تشير الدراسات في مجال األعمال أيضا إلى "حشد التعهيد" "crowd-
لألعمال التجارية والتحديات التي تواجهها عن طريق البحث عن اخلبرة الفنية

التعاون الرسمي محدودة (انظر الفصل  ،)3وأيضا هناك أسباب أخرى تفسر

ويوضح اجلدول  2.1أربعة أشكال من االبتكار املفتوح ،يتضمن البعض منها

شركات أخرى واالستحواز على تكنولوجياتها.

املفتوح املتجه للداخل مع اثنني من هذه النماذج ،ومع االثنني اآلخرين يقترن

أهمية تطبيق وممارسة استراتيجيات ابتكار بديلة ،على سبيل املثال شراء

ومن اجلدير بالذكر ،أن مسائل القرب اجلغرافي ال تزال من األمور احليوية

والتي يجب أخذها في االعتبار عند تشكيل شراكات بغرض االبتكار ،وذلك

رغما عن نزعة التدويل املتزايدة ،إذ غالبا ما يتم النشاط االبتكاري على شكل
مجموعات عنقودية مترابطة مكاني ًا.

على مقابل مالي ،والبعض اآلخر ال يتضمن هذا املقابل .كما يقترن االنفتاح

االنفتاح املفتوح املتجه للخارج.

•االنفتاح املفتوح املتجه للداخل "،"Inbound open innovation

هو االستفادة من تكنولوجيات واكتشافات اآلخرين .ويتطلب االنفتاح

إقامة عالقات تعاون مؤسساتية متبادلة مع كيانات خارجية .كما يهدف

إلى احلصول على الكفاءات التقنية والعلمية لآلخرين .وتنتقل التكنولوجيات

ما هو "االبتكار املفتوح" " ،"open innovationوما مدى
أهميته احلقيقية؟

املسجلة كملكية فكرية إلى الكيان صاحب املبادرة الستغاللها جتاريا.

إضافة إلى االجتاه املذكور أعاله والذي يهدف إلى زيادة التعاون ،تتعرض

•االبتكار املفتوح املتجه للخارج "،"Outbound open innovation

عليها" :االبتكار املفتوح".74

تتمتع بحقوق ملكيتها لالستغالل التجاري.

اإلسهامات احلديثة في الدراسات االقتصادية للظاهرة الناشئة والتي يطلق

هو إقامة عالقات مع املنظمات اخلارجية التي تتيح التكنولوجيات التي

ويعرف تشيسبروه وآخرون ( )2006االبتكار املفتوح بأنه":استخدام تدفقات

داخلية وتدفقات خارجية من املعرفة بقصد وعن عمد لتسريع االبتكار الداخلي،

وزيادة األسواق لالستخدام اخلارجي لالبتكار ،على الترتيب" .وملزيد من
التوضيح ،يقال :تلجأ الشركات إلى االبتكار املفتوح عن طريق توسيع

مجال اإلجراءات وعمليات التشغيل لتشمل العمالء ،واملوردين ،واملنافسني،

واجلامعات ومعاهد البحوث وآخرين ،حيث تعتمد تلك الشركات على األفكار

التي تأتي من خارجها بشأن منتجات جديدة أو تطوير خطوات اإلنتاج
وعمليات التشغيل القائمة.

 73انظر تيثير (.)2002
 74منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()2009؛
تشيسبروه ()2003؛ وداهالندير وغان (.)2010
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اجلدول  2.1االبتكار املفتوح واملمارسات املرتبطة به
االبتكار املتجه للخارج (دون مقابل مالي)

االبتكار املتجه للخارج (مبقابل مادي)

الوصف

يتم االفصاح عن املوارد الداخلية للبيئة اخلارجية،
دون تقدمي مقابل مادي فوري ،بهدف حتقيق
فوائد غير مباشرة للشركة األساسية.
النشاط :االفصاح بطرق رسمية أو غير
رسمية ،ثم اإلبالغ والنشر.
تقوم الشركات بتسويق ما متلكه من اختراعات
وتقنيات عن طريق البيع أو الترخيص باستخدام
مواردها املطورة بواسطة مؤسسات أخرى.
النشاط :البيع ،الترخيص ،والتعاقد.

االبتكار املتجه للداخل (دون مقابل مالي)

االبتكار املتجه للداخل (مبقابل مادي)

تستخدم الشركات مصادر خارجية لالبتكار مثل
املنافسني ،واملوردين ،واجلامعات ،إلخ.
النشاط :التعلم الرسمي وغير الرسمي ،وحشد
مصادر التعهيد اخلارجي ،أنظمة وبرمجيات
لتوفير احللول باستخدام اإلنترنت.
حتصل الشركات على ترخيص باستخدام
تكنولوجيات وخبرات من اخلارج.
النشاط :الشراء ،التعاقد ،أو احلصول
على ترخيص استخدام.

الفرص

يعزز تدفق مستمر وثابت لالبتكار املتزايد
تدريجيا عبر مجتمع الشركات.
ميكن من حشد املوارد واكتساب شرعية
التعامل مع املبتكرين والشركات األخرى.
املتاجرة في االختراعات التي رمبا يكون
مصيرها اإلهمال في حالة عدم املتاجرة فيها،
مع رفع االستثمار االبتكاري بدرجة أكبر.
توجيه املعرفة الداخلية واالبتكارات إلى اخلارج
عن طريق الترويج لهما في أسواق قد تكون
مجهزة بصورة أكبر لتحقيق استخدام أفضل.
يسمح بتعزيز ورفع قيمة اكتشافات اآلخرين متى
سمحت املوارد املكملة لهذه االكتشافات بذلك.
ميكن من اكتشاف طرق جديدة حلل املشاكل.
القدرة على الوصول إلى املوارد وشركاء املعرفة.
إمكانية تعزيز أوجه التكامل مع الشركاء

التحديات

صعوبة في اقتناص الفوائد النافعة.
خطر التسرب.

تكاليف مرتفعة للتعامالت مرتبطة بنقل
التكنولوجيات بني املنظمات.
صعوبة توقع صاحب ملكية االبتكارات لألثر
احملتمل أو القيمة الدقيقة لتلك االبتكارات.
قد يأتي اخلطر من قيام املنظمات بزيادة جهود
البحث عن مصادر خارجية لالبتكارات واالعتماد
عليها ،وما يصاحب ذلك من إضاعة للوقت.

املخاطرة في تعهيد أمور حرجة خاصة
باستراتيجيات هامة وأسرار عمل الشركة.
تتوقف فعالية االنفتاح على املوارد الطبيعية املتاحة
للشركة من الشركة األخرى التي تشاركها هذا االنفتاح.
االختالفات الثقافية بني الشركات.

املصدر :الويبو ،مقتبس من داهالندير ،وغان ( )2010وهويزينغ (.)2011

وميكن حتقيق جميع أساليب التعاون املبينة في اجلدول  2.1بدرجات متفاوتة

من االنفتاح .75واجلدير بالذكر ،ينفذ االبتكار املفتوح دائما ،في غالبية احلاالت،

بصورة رسمية ،مثل التعاقدات أو سياسات املؤسسات املتعاونة؛ أو بصورة
غير رسمية ،مثل ما يحدث من خالل تقاليد وعادات مجتمعات األعمال ،والثقة

املتبادلة أو ما قد تنطوي عليه الثقافة املؤسسية للشركة.76

وفي السيناريو الرسمي ،يعتمد االبتكار املفتوح على النماذج التقليدية مثل

الترخيص ألشكال مختلفة من امللكية الفكرية ،أو التعاقد من الباطن ،أو

االستحواز ،أو التحالفات القائمة على أدوات استثمارية أخرى ،أو عقود
أنشطة البحث والتطوير ،أو توزيع أسهم الشركات الفرعية على مساهمي

الشركات األم ،أو املشاريع املشتركة لالجتار وتسويق التكنولوجيا ،واإلمداد

باخلدمات التقنية والعلمية ،ومشاريع الشركات االستثمارية .77وتتشابه الكثير

من مناذج الشركات هذه مع املمارسات العادية املتبعة في التعاون واالبتكار

(انظر اإلطار  4.1للحصول على أمثلة مستقاة من صناعة املستحضرات
الدوائية البيولوجية).

اإلطار :4.1االبتكار املفتوح في مجال صناعة املستحضرات الدوائية البيولوجية
تستخدم شركات املستحضرات الدوائية البيولوجية أساليب تنظيمية مختلفة
ــ أي اتفاقيات الترخيص ،والتحالفات املبنية على أدوات أخرى غير أسهم
رأس املال ،وشراء وتوريد اخلدمات التقنية والعلمية ــ والدخول في عالقات
مع شركاء من تخصصات مختلفة ،بهدف اكتساب أو االستغالل التجاري
للتكنولوجيات واملعارف .وميكن أن تندرج شركات مستحضرات طبية ودوائية
كبيرة حتت هذه العالقات وشركات تعمل في منتجات التكنولوجيا البيولوجية،
وشركات تنتهج أنظمة التكنولوجيا احليوية ،فضال عن اجلامعات.
ورصد حتليل صدر مؤخراً ،حدوث تغييرين على األقل في نهج هذه الشركات
لتبادل التكنولوجيات واملعارف املشتركة بني املنظمات باالتساق مع منوذج
االبتكار املفتوح "1" :قامت شركات املستحضرات الدوائية البيولوجية بالتعديل
التدريجي لشبكة االبتكار اخلاصة بها كي حتتوي على عدد أكبر من الشركاء
اخلارجيني العاملني خارج مجاالتهم األساسية؛ و" "2لعبت التحالفات دوراً
جوهري ًا في تنفيذ األساليب التنظيمية املستخدمة من قبل هذه الشركات.
وهناك ثالث مراحل في سياق تطوير صناعة العقاقير مرتبطة بصفة خاصة
باستخدام مناذج االبتكار التالية:
 )1التحالفات ،حتدث في مراحل حتديد املستهدفات والتحقق من اجلدوى:
أقامت شركات املستحضرات الدوائية البيولوجية شراكات دون مساهمة في
حصص رأس مال الشركات األخرى العاملة في مجال التكنولوجيا احليوية،
وشركات املستحضرات الدوائية ،واجلامعات أو مراكز البحث العام ،بهدف
السعي إلى حتديد وحتقيق هدف مبتكر مشترك ،على سبيل املثال ،التحقق
من صحة موضوع يتعلق بالصفات الوراثية .كما تشارك شركات املستحضرات
الدوائية البيولوجية مع شركات أخرى للحصول على بعض أصول تكميلية
أو إضافية معينة ،مثل ،قنوات توزيع مطلوبة لتسويق عقار جديد جتاري ًا.

 75انظر غاسمان وانكيل (.)2004
 76انظر لي وآخرون (.)2010
 77انظر بيانكي وآخرون (.)2011
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 )2شراء خدمات علمية ،وتوظيفها في سياق قيادة عملية بحثية لتحديد
تركيبة دوائية معينة وحتسني خواصها :من خالل هذا األسلوب اإلجرائي
التنظيمي ،تعمل شركات مستحضرات األدوية البيولوجية على إشراك عناصر
متخصصة ــ وهي في العادة شركات تعمل في مجال برامج التكنولوجيا
احليوية ،وبدرجة أقل مع اجلامعات واملراكز البحثية ــ في مرحلة محددة من
عملية االبتكار ،مثل مرحلة حتقيق األهداف املثالية لالكتشافات ،ومبوجب
اتفاق تعاقدي محدد حتديداً دقيقا .كما تقدم شركات مستحضرات األدوية
البيولوجية أيضا اخلدمات التقنية والعلمية إلى أطراف أخرى ،مما يؤدي إلى
تعزيز جناح املجهودات الكشفية التي توصلوا إليها.

اجلدول  :3.1برنامج االبتكار املفتوح ،أمثلة مختارة
أدوات أو برامج للحصول على
أفكار من املستهلكني أو من جهات
مساهمة أخرى

جوائز ومسابقات

•
•

 )3االختبارات الوقائية (قبل السريرية) " "preclinicalوأنشطة مابعد
االعتماد :حتصل شركات مستحضرات األدوية البيولوجية على حقوق استخدام
أسلوب مقترح لالختبارات الوقائية ما قبل السريرية ،وبصفة عامة من شركة
تكنولوجيا حيوية أخرى ،أو من شركة مستحضرات دوائية أو بدرجة أقل
من إحدى اجلامعات.
املصدر :بيانكي وآخرون (.)2011

ومن بني مناذج االبتكار املفتوح ،تبدو بعض النماذج اجلديدة من االبتكار
املتجه للداخل مناذج أصلية وأساسية .ومعظمها عبارة عن عمليات باستخدام

اإلنترنت تعزز االبتكار املدفوع مبقترحات العميل ،مثل "حشد مصادر التعهيد"

و"عقد مسابقات للتوصل إلى احللول" .وقد أخذت هذه النماذج أشكاال مختلفة،

وجميعها تهدف إلى خلق وتوليد أفكار جديدة:

•تقدمي الشركات أو املنظمات األخرى عروض ًا للشركاء احملتملني لفرص
مشاريع أبحاث جديدة أو لتقدمي مقترحات لعقد شراكات جديدة معهم؛

•سعي الشركات في احلصول على آراء املستخدم وتعليقاته عن املنتجات
اجلديدة أو عن املنتجات القائمة ،وأيضا في مراحل التصميم؛

•عقد مسابقات ومنح جوائز من قبل الشركات ومؤسسات أخرى ــ وقد
حتصر هذه املسابقات على شركاتها التابعة أو املوردين املتعاملني معها

ــ أو تفتحها للمتخصصني من اخلارج أو لعامة اجلمهور.

ويعرض اجلدول  3.1أمثلة لنماذج االبتكار املفتوح .وعلى الرغم من سابق

حرص الشركات في املاضي على استطالع رأي العميل أو املورد ومعرفة
تعليقاته وردود أفعاله ،إال أنه يجدر النظر حلجم وتنوع النشاط في هذا املجال.

• برمجيات معتمدة من مؤسسة آبل لتجيمع األفكار
مثل سبيجيت " "Spigitللحصول على األفكار
• بوابات ستاربكس ،بروكتر وجامبل ،وديل تسمح
بالتعرف على تعليقات وآراء العمالء
• جلسات التعصيف الذهني ملؤسسة أي بي إم،
باستخدام شبكة اإلنترنت ،وتبادل اآلراء بني
املوظفني ،والعمالء ،وشركاء العمل واألكادمييني

•
•
•
•
•
•

مسابقة "إينوفيستا مجموعة تاتا" حلفز
االبتكار فيما بني الشركات التابعة
مسابقة لالبتكار املفتوح "أنت تقول" ،وهي تدعو
املصممني لتقدمي األفكار عن وسائل النقل احلديثة
مسابقة مؤسسة بيجو كونكورز ،لتحفيز مصممي السيارات
املنافسة العاملية ملؤسسة دوبونت لتطوير تكنولوجيات األسطح
مسابقات سلسلة محالت MUJI's
للتجزئة اليابانية لالبتكار املفتوح
جائزة جيمس دايسون للتصميم املبتكر
مسابقة تصميم دراجة جديدة لدورة سيول عام 2010
مركز تكامل املستحضرات الدوائية والتكنولوجيا
املبتكرة لتطوير سبل تسليم منتجات الرعاية الطبية

برامج وأنظمة التجهيز
والتخليق املشترك

• تتيح مؤسسة ليغو مايندستورمز للعمالء إنشاء
تصميمات ليغو واإلنسان اآللي
• تعمل مؤسسة ديزاين كراود بالتواصل بني العمالء
ومقدمي احللول إلعداد وتقدمي تصميمات جديدة

برامج للربط ما بني املشاكل
وأصحاب احللول/وتبادل امللكية
الفكرية

• برامج مختلفة للشركات للتعامل مع التحديات :إينوسينتيفي،
غرينغر ،Yet2 ،تايناكس ،UTEK ،ناين سيجما ،يور
إنكور ،إنوفيشان إكستشاجن ،أكتفلينكس ،سباركيب
• أوبن أيدو ،وهو برامج للتعامل مع التحديات
االجتماعية املرتبطة بالصحة ،والتغذية والتعليم

كما تلعب اآلليات الرسمية أيضا دور ًا في مسابقات جديدة باستخدام اإلنترنت

وبرامج حلل املشاكل .وتضع املسابقات واجلوائز أو برامج وأنظمة حل املشاكل
قواعد محددة لألفكار املقدمة وامللكية الفكرية التي تنتج عن تلك األفكار الحق ًا
(انظر اإلطار  .)5.1وتتضمن جميع تلك البرامج األسس املختلفة التي سيبنى
عليها نظام امللكية الفكرية ــ وغير ذلك من شروط وقواعد مرتبطة باخلدمة

املقدمة .ومع ذلك ،فمعظم هذه القواعد ،إن لم يكن جميعها ،تتضمن قواعد

متشابهة فيما يتعلق بتخصيص امللكية الفكرية وملكية األفكار التي تنبثق

عنها .وميكن حصول الشركة صاحبة الفكرة على حق امللكية الفكرية كجزء

من اجلائزة املالية ،أو يكون لها احلق في منح ترخيص بشأنها في املستقبل،

أو أي ترتيبات تعاقدية تقضي بالتصرف في شأنها.

ولهذا ،تعد كل من امللكية الفكرية واالبتكار املفتوح عناصر متكاملة .إذ إن

الشركات األكثر إيداعا لطلبات احلصول على براءات هي ــ وعلى األقل وفقا

لنظرتها اخلاصة ــ أكثر اجلهات املتحمسة لالبتكار املفتوح ،ومن أمثلة تلك

الشركات :مؤسسة أي بي إم ،ومايكروسوفت ،وفيليبس ،وبروكتورآند جامبيل.78

 78انظر هال (.)2009
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اإلطار  5.1إسناد األفكار إلى أصحابها في مسابقات االبتكار املفتوح،
املسابقات والبرامج
تتضمن القواعد التالية ذات الصلة بامللكية الفكرية عند دراسة شروط خدمة
نشاط "حافز االبتكار" (:)InnoCentive
•يجب أن يوقع مقدمو احللول ،من األفراد املختارين حلل مشكلة معينة
واردة في منصة البرامج ،على اتفاقية عدم االفصاح عن املعلومات قبل
تسلم البيانات التي تتيح لهم البدء في البحث عن حل.
•ال تلتزم الشركات بدفع حوافز مقابل حل مقترح ،تكون الشركة على علم
بوجود ملكية فكرية قائمة بشأنه من قبل لصالح مقدم احلل .وينبغي على
الشركات حتديد املطلوب بدقة ،وهو احلصول على حل "جديد".
•مبجرد قبول مقدم احلل اجلائزة املقدمة واملعلن عنها ،تنقل املكلية الفكرية
إلى طالب احلل .وإذا كان مقدم احلل حامال لبراءة االختراع اخلاصة باحلل
الذي مت اختياره بالفعل ،يحول حق استخدام تلك البراءة إلى الكيان الباحث
عن هذا احلل .ويعد مقدم احلل مسؤوال عن حتديد قدرته على نقل امللكية
الفكرية ،ويكون من واجبه التعاون لضمان حصول طالب احلل على كافة
احلقوق ،وحقوق امللكية والفوائد املرتبطة باحلل وأي عمل يتم إنتاجه
ويكون مرتبطا بهذه املسابقة.
•يلتزم مقدم احلل ،بناء على طلب اجلهة املستفيدة ،باحلصول على وثيقة
موقعة وموثقة من صاحب العمل الذي يتبعه يفيد بالتنازل عن أي وجميع
حقوق امللكية الفكرية املتضمنة في احلل.
•ضمان عدم تضمني احللول ،التي لم يتم قبولها بواسطة اجلهة طالبة احلل،
في محفظة امللكية الفكرية اخلاصة به في أي مرحلة الحقة.
املصدر :شروط االستخدام.79 InnoCentive ،

وبرزت عدة ظواهر مختلفة في السنوات األخيرة تستند إلى التعاون باستخدام
املعلومات املتاحة على شبكة اإلنترنت ،فأحيانا اليكون هناك سياق سوقي بحيث

يقوم األفراد ،وفقا لقواعده ،بإعداد حلول ابتكارية لالستخدام العام .وفي

هذا املقام ،استحوزت البرمجيات مفتوحة املصدر على الكثير من االهتمام،
والتي يستثمرها مخططو البرمجيات من األفراد في حل مشاكل معينة ،دون

احلصول على أي مقابل مادي مقابل الوقت واملوارد املبذولة (انظر الفصل .)3

وبنفس هذه الروح ،وفي إطار اجلهود التعاونية بني اجلمهور ،يالحظ ظهور

قطاعات جديدة ،وقطاعات أخرى في طريقها إلى الظهور ،تهدف إلى توليد
اختراعات وابتكارات قد ال يكون السوق وحده قادر ًا علي توليدها بدون

استهداف أي ربح .وقد جذبت تلك اآلليات اجلديدة الكثير من االهتمام في
سياق متويل جهود البحث والتطوير بغرض إيجاد حلول ألمراض نادرة أو

غير ذلك من التحديات االجتماعية األخرى.

وقد استحوزت تلك األنشطة والقطاعات اجلديدة على اهتمام العلماء واملمارسني

على السواء ،وتضمن هذا االهتمام السعي في حتديد ما إذا كانت هذه األساليب
االبتكارية قادرة على أن تشكل مصدرا جديد ًا لالبتكار.80
وكما هو احلال بالنسبة لنماذج التعاون التقليدية ،تعرض تقييم األثر احلقيقي

وأهمية االبتكار املفتوح ملعوقات ناجتة عن حتديات خاصة بالتعريفات وطرق

القياس املطلوبة .ومن الصعوبة مبكان وضع حد فاصل واضح بني املمارسات
التعاونية القائمة منذ أمد بعيد واملمارسات اجلديدة .فعلى سبيل املثال ،ما

كان يطلق عليه في املاضي بواسطة الشركات في إطار املمارسات القائمة منذ
فترة طويلة "حتديد شركاء البحث في األسواق األجنبية"ُ ،أعيد وصفه وتسميته

"االبتكار املفتوح" في إطار املمارسات التي ينتهجونها حالي ًا.

وتؤكد البيانات املتاحة (والتي متت مناقشتها بصورة جزئية في األقسام الفرعية

السابقة) االهتمام املتزايد بدعم مصادر املعرفة اخلارجية واالستفادة منها
في إضافة قدرات تكميلية لألنشطة الداخلية للشركات .81وردا على سؤال عن

كم االبتكار املفتوح الذي تقوم به الشركات ،زعم عدد كبير من املؤسسات

متعددة اجلنسيات ــ وال سيما تلك العاملة في تكنولوجيا املعلومات ،واملنتجات
االستهالكية ،ومؤخرا ،قطاعات املستحضرات الدوائية ــ القيام بدور جوهري
في هذه املناطق اجلديدة .82وقد ساهم االهتمام الصحفي واألكادميي الذي مت

توجيهه إلى االبتكار املفتوح في زيادة اإلحساس بأهميته إلى حد ما .وتتطلع

الشركات إلى الظهور مبظهر املشارك الرئيسي الفاعل ،كما ترغب في إظهار
رغبتها في أن تكون جزء ًا فاع ً
ال في عمليات إدارة االبتكار اجلديد.

وتُستخدم النماذج اجلديدة من االبتكار املتجه إلى الداخل أيضا ،وبصورة

متزايدة ،في أهداف أخرى ال تستهدف الربح ،أو حلل مشاكل تقع في منطقة
وسط ما بني مصالح جتارية بحته ومصالح غير جتارية باملرة .وقد استخدمت
كل من الشركات واجلامعات وإدارات املشاريع الرائدة اجلديدة واحلكومات

مثل هذه املسابقات والبرامج إليجاد حلول للتحديات املجتمعية التي يتراوح

نطاقها ما بني التعليم ،واحلصول على اخلدمات الصحية ،واملياه وغيرها من

األمور األخرى.

 72نفس املصدر.
 79انظر .www.innocentive.com/ar/contract/view
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 80وأخير ًا ،شكل ظهور برامج اإلنترنت أهمية ،مع تركيز االهتمام على
بعض الظواهر مثل إضافات تنشأ من قبل املستخدمني ويتم إدراجها
على نظام االستخدام ذاته مثل مواقع ويكيبيديا ويوتيوب (،)YouTube
وأشكال تعليمية ومؤسسية جديدة مثل ،Creative Commons
ومعظمها متصل بإنتاج األعمال اإلبداعية واألنشطة الصحفية.
 81انظر تشيسبروه وكراوثر (.)2006
 82انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)2009
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ومع ذلك ،ال نزال نفتقد البيانات الدالة على االستيعاب الفعلي لألشكال اجلديدة

األموال املخصصة للجوائز أعلى من  100 000دوالر أمريكي ،مباليني الدوالرات األمريكية1970-2009 ،

من االبتكار التعاوني وأبعاده النوعية وفاعليته .وكل ما هنالك هو تعرض بعض

350

الدراسات اخلاصة بعلوم إدارة األعمال لتقييم الظاهرة ،واستندت غالبية تلك

300

الدراسات على حاالت دراسية تركز على عدد قليل من القطاعات والشركات

250

في البلدان ذات الدخل املرتفع .كما ركزت معظم احلاالت الدراسية هذه على
صناعات التكنولوجيا الفائقة ،وحتديد ًا تكنولوجيا املعلومات ،وإلى حد ما على

200

قطاع صناعة املستحضرات الدوائية .وجترى حاليا دراسات ملتابعة مجموعة
أكثر تنوع ًا من الصناعات ،مبا فيها صناعات أكثر نضج ًا ،لتقييم مدى حجم

150
100

هذا التحول عبر مختلف الصناعات.83

50

اجلديد (انظر أيضا الفصل  2اخلاص باجلوائز) .وال يستطيع أحد أن ينكر
الدور الهام الذي تلعبه اجلوائز في نشاط االبتكار ،كما نالحظ تزايد ًا ملحوظ ًا

لوتيرة املناقشات حول سياسات تطبيق تلك اجلوائز ،وإن كان ال يزال مبستوى
منخفض .ومت منح أكثر من  60جائزة ،بقيمة  100 000دوالر على األقل

ما بني عامي  2000و ،2007وهو ما ميثل تقريبا  250مليون دوالر بقيمة

اجلوائز اجلديدة على مدار تلك السنوات السبع املاضية (انظر الشكل .84)17.1
وبلغت القيمة اإلجمالية لتلك اجلوائز الضخمة أكثر من ثالثة أضعاف ما مت

تسجيله أثناء العقد املاضي ،إذ سجل حوالي  375مليون من الدوالرات

األمريكية .وباملقارنة مع إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير في مجال
األعمال في الواليات املتحدة  -الذي بلغ حتديد ًا  365مليار دوالر فقط في
عام  2008وحدها  -يتضح تواضع هذا املبلغ .هذا وقد شهدت مصادر
متويل اجلوائز تنوع ًا (انظر الشكل .)17.1
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وينطبق نفس األمر على التقييمات التجريبية لدور اجلوائز في بيئة االبتكار

0

ملحوظة :تأسيس ًا على قاعدة بيانات  223جائزة بقيمة  100 000دوالر أمريكي على األقل.
املصدر :مت احلصول على البيانات من مكتب النظام االجتماعي ،ماكينزي
آند كومباني ،ومت التحديث من نفس املصدر في .2009

ويصعب تكوين صورة واضحة عن عدد املشاكل والتحديات التي مت حلها عن

طريق عقد مسابقات ومنح جوائز ،أو من خالل برامج وأنظمة االبتكار اجلديد.

وعالوة على ذلك ،تزداد صعوبة تقييم مدى مساهمة تلك املمارسات اجلديدة

باملقارنة بقنوات ابتكار أخرى قائمة .ولم يلتفت إلى دراسة اآلثار التي حلقت
بنطاق واسع من الشركات ــ أو بنطاق واسع من االقتصاد ــ على نحو جاد،

مع تضمني منظور البلدان ذات الدخل املتوسط أو املنخفض ،ويتعني مواصلة

استكشاف تلك اآلثار بغية إظهار الطبيعة التحويلية لهذه املمارسات اجلديدة.85

وعموم ًا ،يؤكد عدم توفر دليل كمي عن نطاق وأثر هذه الظاهرة بالفعل على

الشكل  :17.1تتنوع مصادر اجلوائز ،وتتزايد مصادر
التمويل مبتدئ ًا من مستويات أولية منخفضة

وجوب نبذ هذه الظاهرة كونها غير ذات أهمية .ومما يؤيد هذا االجتاه ،هو تقبلنا
لفكرة اعتماد أشكال النشاط االبتكاري  -في الوقت احلاضر واملاضي  -على

مصادر اجلوائز اخليرية ،كنسبة مئوية من اإلجمالي2000-2008 ،

صورة ما من صور التعاون مع درجات متفاوتة من االنفتاح.
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ

52%

ﺷﺮﻛﺎﺕ

27%

ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

17%

5%

 83انظر بيانكي ،وآخرون (.)2011
 84انظر ماكينزي آند كومباني (.)2009

ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ

 85هناك محاوالت مستمرة من جانب الويبو لسد هذه الفجوة ،وتقدمي
املزيد من األدلة التحليلية .انظر الوثيقة  CDIP/6/6بشأن املشاريع
التعاونية املفتوحة والنماذج القائمة على امللكية الفكرية للجنة املعنية
بالتنمية وامللكية الفكرية ( )CDIPعلى الرابطwww.wipo.int/ :
.edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_6/cdip_6_6_rev.pdf
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3.1

1.3.1

حتول أهمية امللكية الفكرية

الطلب واجلغرافيا املتغيرة لنظام امللكية الفكرية

ال تعد امللكية الفكرية محرك ودافع للتغيير في مجال االبتكار فحسب ،ولكنها
تتأثر هي أيضا بنظام االبتكار املتغير .وفي بيئة االبتكار اجلديد ،تعمل امللكية

الفكرية كوسيلة لنقل وحماية املعرفة ،كما تيسر من التفكك الرأسي "vertical

 "disintegrationللصناعات القائمة على املعرفة ،بحيث يتم تفكيك عملية

اإلنتاج إلى عمليات فرعية تقوم بها شركات منفصلة .وازدهرت أنواع جديدة
من الشركات  -وال سيما األمناط اجلديدة من شركات الوساطة  -نتيجة ملا

ميلكونه من أصول غير ملموسة من امللكية الفكرية .وتؤثر طبيعة االبتكار أيضا

ودوما في الطلب على نظام امللكية الفكرية.

منذ سنوات قليلة مضت ،كانت النظرة إلى نشاط إصدار البراءات وغيرها من
أشكال امللكية الفكرية ،على نحو كبير ،على أنه نشاط يخص اإلدارات القانونية

في الشركات ،حيث تستخدم براءات االختراع أساسا داخل املؤسسة أو املنظمة.
أما اليوم ،فيتزايد عدد الشركات التي تتعامل مع امللكية الفكرية كأصول جتارية
رئيسية ،تتم إدارتها بشكل استراتيجي ،ويتم تقييمها والعمل على تعزيز قيمتها

بهدف توليد عائدات من خالل ترخيص نشط لهذه األصول .86وتزايد استخدام

براءات االختراع على وجه اخلصوص كضمان للقروض املصرفية من قبل

أصحاب براءات االختراع ،وكأصول استثمارية من قبل املؤسسات املالية.87
وتعتمد املشاريع الصغيرة ،والشركات املنشأة حديثا أو املوجهة للبحوث على

امللكية الفكرية لتوليد إيرادات واستخدام امللكية الفكرية للحصول على التمويل،

مبا في ذلك استثمارات رؤوس أموال املشاريع املشتركة (انظر الفصل .88)2
وبخالف براءات االختراع ،تتجه مناذج األعمال التجارية واستراتيجيات

الشركات إلى االعتماد على مقومات حماية تكميلية مثل العالمات التجارية،
والتصميمات الصناعية وحقوق املؤلف ،على الرغم من صعوبة التقدير الكمي

لهذا االجتاه وتلك العناصر املكملة لبراءات االختراع.

وفي الوقت نفسه حدث حتول في مشهد امللكية الفكرية مع ظهور بلدان جديدة
كالعبني مؤثرين ،مع توجيه املزيد من االهتمام باحلماية الدولية لالختراعات.

وقد أدى هذا دوما إلى تزايد الطلب على امللكية الفكرية.

تزايد الطلب على حقوق امللكية الفكرية
على مدى العقدين املاضيني ،تزايد استخدام نظام امللكية الفكرية ووصل إلى

مستويات لم تطرق من قبل.

وتزايد الطلب على براءات االختراع من جميع أنحاء العالم من حوالي
 800 000طلب في أوائل الثمانينات إلى  1,8مليون طلب قبل عام ،2009

مع حتقيق أعلى أرقام للطلبات في منتصف التسعينات .واتصفت معدالت النمو

في طلبات البراءات باالستقرار حتى السبعينات ،وتال ذلك تسريع ًا في املعدالت،
أو ًال في اليابان ،ومن ثم في الواليات املتحدة .وجتدر اإلشارة إلى عدم البدء

في رصد النمو في البلدان متوسطة الدخل وسريعة النمو مثل الصني والهند

إال منذ منتصف التسعينات فصاعدا (انظر الشكل  ،18.1جهة اليسار).

 86انظر أرورا وآخرون ()2001؛ وغامبارديال وآخرون
()2007؛ وليتشتينثالير (.)2009
 87انظر كاميياما ( )2005وأوتسوياما (.)2003
 88انظر أيضا " امللكية الفكري -األساس الستثمارات رؤوس األموال
املشتركة" على الرابطwww.wipo.int/sme/fr/documents/ :
 .venture_capital_investments.htmانظر حاالت دراسية للويبو على
الرابطwww.wipo.int/sme/fr/case_studies/fk_biotec.htm :
و.www.wipo.int/sme/fr/case_studies/eat_set.htm
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وشهد الطلب على العالمات التجارية اجتاها مماث ً
ال .إال أن التسريع في معدالت

اإليداعات بدأ في منتصف الثمانينات في مكتب براءات االختراع والعالمات

كما شهدت أنواع أخرى من امللكية الفكرية ،مثل مناذج املنفعة والتصميمات
الصناعية منو ًا مماث ً
ال ،وإن كان بصورة أقل طوال العقد املاضي .90وبينما

التجارية في الواليات املتحدة ( ،)USPTOوتبع ذلك نشاط في إيداعات

يشمل النمو في نشاط تسجيل البراءات والعالمات التجارية على نطاق واسع

الشكل  ،18.1جهة اليمني) .وتزايد الطلب على العالمات التجارية من أقل
بقليل من مليون طلب ًا للتسجيل سنوي ًا في منتصف الثمانينات إلى  3,2مليون

الصناعي كان مدفوعا ،في األساس ،من قبل الصني فقط .وشهد نشاط
تسجيل مناذج املنفعة منو ًا كبير ًا في بعض البلدان املعينة ،وال سيما في

العالمات التجارية في مكاتب امللكية الفكرية األخرى خالل التسعينات (انظر

طلب قبل حلول عام .2009

جميع أنحاء العالم ،إال أن النمو في نشاط تسجيل مناذج املنفعة والتصميم

البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض .91وينطبق هذا أيضا على طلبات
تسجيل التصميمات الصناعية ،مبا في ذلك التسجيل الدولي لها عبر نظام

الهاي (انظر اإلطار .)6.1

الشكل  :18.1تنامي الطلب على براءات االختراع
والعالمات التجارية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل
طلبات تسجيل العالمات التجارية في مكاتب مختارة1900-2010 ،
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طلبات تسجيل البراءات في مكاتب معينة1900-2010 ،
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املصدر :بيانات إحصاءات الويبو ،أكتوبر .2011
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مالحظة :تعرض األشكال أعداد اإليداعات لدى أكبر ستة مكاتب .وتظهر بيانات مكاتب
كبيرة أخرى اجتاها مماث ً
ال .وميكن حتديد فئة واحدة أو أكثر على كل طلب لتسجيل العالمة
التجارية ،اعتماد ًا على توفر هذه اإلمكانية في مكتب امللكية الفكرية مبا يسمح له التعامل
89
مع إيداعات ذات فئة واحدة أو أكثر ،مما يصعب من عقد مقارنة بني البلدان .

 89في النظام الدولي للعالمات التجارية ،وفي بعض مكاتب امللكية
الفكرية ،ميكن ملقدم الطلب أن يتقدم بطلب تسجيل عالمات جتارية
مع حتديد واحد أو أكثر من  45سلعة أو خدمة من الفئات املعرفة
بالتصنيف الدولي للسلع واخلدمات مبوجب "اتفاقية نيس" .وتتعامل
مكاتب امللكية الفكرية وفقا لنظام تسجيل اإليداع املعمول به سواء
على فئة واحدة أو عدة فئات متضمنة في نفس الطلب .ولعمل مقارنات
بني الدول بصورة أفضل ،يجب أن يؤخذ في االعتبار نظام التسجيل
متعدد الفئات واملستخدم في العديد من املكاتب الوطنية .فعلى سبيل
املثال ،تستخدم املكاتب التابعة لكل من اليابان ،وجمهورية كوريا،
والواليات املتحدة ،وكذلك العديد من املكاتب األوروبية جميعها أنظمة
لتسجيل اإليداعات متعددة الفئات .أما املكاتب في كل من البرازيل
والصني واملكسيك فلديها نظام تسجيل اإليداع من فئة واحدة ،مما
يتطلب تقدمي طلب منفصل لكل فئة في الفئات التي يطلبها مقدم الطلب
للحصول على حماية للعالمة التجارية .وميكن أن ينتج عن هذا ارتفاع
أعداد الطلبات بصورة أكبر من املكاتب التي تستخدم أنظمة تسجيل
لإليداعات متعددة الفئات .فعلى سبيل املثال ،بلغ عدد الطلبات التي
تلقاها مكتب العالمات التجارية في الصني أكثر من  8,2ضعف ًا من تلك
الطلبات التي تلقاها مكتب امللكية الفكرية في أملانيا .ومع ذلك ،وعند
حساب عدد طلبات العالمات التجارية على أساس حساب كل فئة،
ينخفض هذا الرقم إلى حوالي  2,8مرة فقط .انظر الويبو (.)2010
 90زيادة عدد طلبات تسجيل مناذج املنفعة في جميع أنحاء العالم من
حوالي  160 000في عام  2000إلى حوالي  310 000في عام
 ،2008كما ارتفع عدد طلبات تسجيل التصميمات الصناعية في
جميع أنحاء العالم من حوالي  225 000في منتصف الثمانينات
إلى حوالي  655 000قبل حلول عام  .2008ويرجع النمو في
طلبات تسجيل مناذج املنفعة ومناذج تسجيل التصميمات الصناعية
في األساس إلى زيادة كبيرة في مستوى النشاط في الصني.
 91انظر الويبو (.)2010
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اإلطار  :6.1أهمية التصميم للمنتجات املبتكرة

الشكل  :19.1االجتاه اإليجابي في إيداعات
التصميمات الصناعية بعد عقد من الركود

يبدو تزايد أهمية التصميمات الصناعية في املساعدة في حتويل االبتكارات
التكنولوجية إلى منتجات جتارية جديدة مبتكرة ،أي تسهيل رحلة التكنولوجيا
أو االختراع من مرحلة اإلعداد إلى الوصول به إلى مرحلة التسويق .92وتشير
أحدث التقديرات الصادرة عن اململكة املتحدة إلى أن حجم اإلنفاق على
التصميمات الهندسية واملعمارية اجلديدة في بريطانيا العظمى قد بلغ  44مليار
جنيه استرليني ،أو  30في املائة من جميع االستثمارات غير املادية .93وميثل هذا
مرة ونصف النفقات املقدرة من قبل الشركات على التدريب ،وخمس أضعاف
اإلنفاق على البحث والتطوير .وتبني دراسة جديدة عن اململكة املتحدة أيضا
على أن غالبية االستثمارات في مجال امللكية الفكرية منصب على األصول
احملمية مبوجب حقوق املؤلف وحقوق التصميمات الصناعية.94

عدد طلبات تسجيل التصميمات الصناعية والنمو السنوي لها1985-2009 ،

وميكن تطبيق حقوق التصميم الصناعي على مجموعة عريضة من املنتجات
الصناعية واليدوية ،مما يؤكد على أهمية التصميم على االبتكار .ومن أكثر
فئات التصميم الصناعي انتشاراً هي التصميمات املستخدمة في نقل السلع
واملنتجات الغذائية؛ وساعات احلائط وساعات اليد؛ واألثاث واألدوات املنزلية
واألجهزة الكهربائية؛ والسيارات والهياكل املعمارية؛ وتصميمات األزياء
واملنسوجات؛ والسلع الترفيهية .كما أصبح مجال تصميم رسوم الشعارات
مجاال متناميا في سياق تسجيل حقوق امللكية الفكرية.
وبلغ عدد إيداعات تسجيل التصميمات الصناعية في جميع أنحاء العالم عام
 2009حوالي  640 000طلب (انظر الشكل  .)19.1وهذا هو العام السادس
عشر على التوالي من النمو املتواصل ،بعد فترة عشر سنوات من الركود.
وميكن أن يعزى هذا االرتفاع في طلبات التسجيل على مستوى العالم أساسا
إلى الزيادة الهائلة في طلبات تسجيل ملكية التصميم الصناعي في الصني.
وبلغ عدد الطلبات الدولية التي سجلت بواسطة الويبو في عام 2 216 :2010
طلب ًا ( +31,8في املائة) عبر نظام الهاي  ،أي ما يصل مجموعه إلى 238
 11تصميم ًا ( +26,7في املائة).95
وعلى الرغم من تلك الزيادات املوازية في أهمية جودة تصميم املنتج وفي إيداعات
حقوق التصميم ،إال أن العالقة بينهما ال تزال تخضع لسوء فهم ــ يقصد
بذلك ،هل تفعيل حقوق التصميم يساعد على تعزيز ورفع جودة التصميم؟!
كما ال تتوفر أيضا معلومات عن مقدار التصميمات املشمولة بحقوق ملكية.
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مالحظة :املجموع العاملي طبقا لتقدير الويبو يغطي حوالي  120مكتب ًا للملكية الفكرية.
املصدر :التقرير املقبل عن مؤشرات امللكية الفكرية العاملية ،الويبو (2011د).

واهتمت الدراسات االقتصادية بشكل كبير على تفهم أسباب الطفرة التي طرأت

على إيداعات البراءات ،والذي يعزى إلى عدد من العوامل .تتضمن هذه العوامل

زيادة االعتماد على األصول غير امللموسة وتدويل نشاط االبتكار .والتالي بعد

بعض العوامل التي وصفت بأنها من مسببات هذه الطفرة ،وهي نفس العوامل

التي تستخدم جزئيا في وصف ذلك االجتاه املتصاعد:

 )1زيادة االستثمار في البحث والتطوير والتغييرات التي أدت إلى امليل نحو

إيدعات البراءات :أدى النمو الكبير في اإلنفاق على البحث والتطوير في جميع
أنحاء العالم ،واالجتاه العاملي نحو مزيد من البحوث التطبيقية إلى إنتاج املزيد

من االختراعات املؤهلة والقابلة للحماية مبوجب البراءات .96وعالوة على ذلك،

أدت زيادة مستويات النشاط البحثي في مجاالت التكنولوجيا اجلديدة إلى

زيادة النشاط في استصدار البراءات.

وأظهر كل من النمو في اإلنفاق على البحث والتطوير ،والطلب على براءات

االختراع اجتاها تصاعدي ًا ،مع مالحظة جتاوز معدالت النمو العاملي في

البحث والتطوير عن تلك املعدالت اخلاصة بطلب البراءات بني عام 1977

وعام  .2007وبذلك انخفضت أعداد براءات االختراع في األعمال التجارية

باملقارنة بحجم اإلنفاق الذي ُبذل في البحث والتطوير على تلك األعمال.97
وتظهر بعض االستثناءات على املستوى القطري ،ال سيما في الواليات املتحدة

والتي سجلت إيداعات تسجيل للحصول على براءات أكثر باملقارنة باملبالغ التي
ُأنفقت على البحث والتطوير خالل فترة زمنية معينة.
92
93
94
95
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انظر وزارة اخلزانة في اململكة املتحدة (.)2005
انظر غيل وهاسكيل (.)2008
انظر مكتب امللكية الفكرية في اململكة املتحدة (.)2011
انظر الويبو (2011أ).

 96انظر كورتوم وليرنر (.)1999
 97انظر الويبو (2011ب).
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 )2النمو في عدد اإليداعات الالحقة " :"subsequent filingsمنذ
منتصف التسعينات ،أخذ نشاط استصدار براءات االختراع طابع ًا دولي ًا

السلكية والالسلكية بعض من أهم امليادين التكنولوجية التي تساهم في منو

حماية اختراعاتهم في أكثر من والية قضائية واحدة .ويبني الشكل  20.1أن

والتكنولوجيا الطبية ،واآلالت الكهربائية ،وبدرجة أقل بكثير ،تأتي التكنولوجيات

على نحو متزايد .وتعكس اإليداعات الالحقة مدى رغبة مقدمي الطلبات في

اإليداعات الالحقة قد شهدت معدل منو أعلى مقارنة باإليداعات األولى منذ
منتصف التسعينات .إذ زاد عدد طلبات تسجيل البراءات بنسبة  83,7في

املائة بني عامي  1995و ،2007وكانت اإليداعات الالحقة هي السبب في

أكثر من نصف الزيادة احملققة.

 )3توسيع مجال الفرص التكنولوجية :تعد تكنولوجيات الكمبيوتر واالتصاالت
إيداعات البراءات .98أما البعض اآلخر ،فهو صناعات املستحضرات الدوائية،

البيولوجية ،وتكنولوجيا النانو .ومن أكثر اإليداعات التي ساهمت في النمو في

استصدار البراءات في حقل التكنولوجيا ما بني عامي  2000و ،2007تلك
املتعلقة مبجاالت األنظمة ذات الهياكل الدقيقة وتكنولوجيا النانو؛ واالتصاالت

الرقمية وغيرها من منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وكيمياء األغذية؛
والتكنولوجيا الطبية.99

الشكل  :20.1تسجيل براءات االختراع في واليات قضائية أجنبية
هو احملرك الرئيسي للنمو في الطلب على براءات االختراع

 )4التعديالت التشريعية واملؤسسيةُ :أدخلت العديد من التعديالت القانونية

واملؤسسية سواء على املستوى القطرى أو الدولي على أنظمة إيداعات البراءات

طلبات البراءات مقسمة بنوع الطلب ،ومفهرسة1=1995 ،

ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ

والتي ،وفقا للدراسات ،قد أسهمت في زيادة نشاط اإليداعات؛ مثل اإلصالحات

ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﻭﻝ

الوطنية أو االلتزام بتنفيذ اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة باألنشطة

3.0

التجارية ( . )TRIPSوعالوة على ذلك ،فقد ساهمت كل من معاهدة التعاون
100

2.5

بشأن البراءات  ،PCTوأنظمة مدريد ومعاهدة البراءات األوروبية في تيسير

اجراءات إيداعات البراءات عبر احلدود.

2.0

1.5

 )5استراتيجيات تسجيل البراءات :أرجع العديد من الباحثني النمو في إيداعات

1.0

وهذه مجموعة من املمارسات تهدف إلى منع شركات أخرى من استصدار

براءات االختراع إلى ما يسمى بسلوكيات أو استراتيجيات إصدار البراءات.
براءات اختراع ،مما نتج عنه بناء خط دفاعي كثيف حول االبتكارات القيمة

0.5

ملنع أي تعدي أو جتاوزات تنافسية ونزاعات قضائية ،وتعزيز حوافظ البراءات
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مساهمة اإليداعات األولى والالحقة في إجمالي النمو ،بالنسبة املئوية1995-2007 ،

عند إجراء مفاوضات تبادل التراخيص (انظر الفصل  .)2كما استخدمت

بعض الشركات أيضا براءات االختراع التي متلكها في منع نشاط زمالء

منافسني ،أو لتحصيل إيجارات من شركات أخرى؛ وقد ظهرت كيانات غير

ممارسه للنشاط " ،"non-practicingولكنها مالكة حلقوق براءات اختراع،
ويقتصر نشاطها على مقاضاة الشركات األخرى استناد ًا إلى ما في حوافظها

من براءات اختراع مسجلة.

ولم تزل أسباب النمو في العالمات التجارية ،أو مناذج املنفعة ،أو التصميمات
الصناعية أو غير ذلك من أشكال امللكية الفكرية األخرى غير معروفة نسبيا.

48.3%

ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ

وفي حالة حقوق املؤلف ،يصعب توثيق أي توجهات زمنية ميكن القياس عليها
نظر ًا لعدم توفر بيانات.

املصدر :املنظمة العاملية للملكية الفكرية (2011ب).
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وكما هو مبني أعاله ،تشير الكثير من األدلة السردية واالستخدام املوثق

والواليات املتحدة من  77في املائة في عام  1995إلى  59في املائة في

حقوق امللكية ،على نحو متزايد ،لتحسني وتسويق منتجات من بنات ابتكاراتها.

املائة (انظر الشكل .)21.1

والسلع االستهالكية على حماية التكنولوجيا ،والتصميمات الصناعية ،والعالمات

كما تظهر البيانات الواردة من معاهدة التعاون بشأن البراءات نفس االجتاه.

ألشكال أخرى من حقوق امللكية إلى حقيقة استخدام الشركات حلزم من

عام  .2009وفي الوقت نفسه ،ارتفع نصيب الصني بنسبة أكثر من  15في

وتعتمد املنتجات الشائعة في مجاالت مثل التكنولوجيا واملنسوجات واألغذية

وألول مرة في عام  ،2010كانت آسيا أكبر كتلة إقليمية من حيث عدد اإليداعات

التجارية واملاركات ،كما تعتمد أيضا في الغالب على حقوق التأليف ،سواء

وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات ،مع ظهور قوي لليابان والصني وجمهورية

للبرمجيات أو أي ابتكارات مضافة متعلقة بالعالمة التجارية .ومرة أخرى،

كوريا (انظر الشكل .101)22.1

يظل أسلوب استخدام األشكال املختلفة للملكية الفكرية وكيفية تضمينه

داخل استراتيجيات الشركات ،وكيفية حتديد أسلوب اإليداع غير معروف.

ويتميز الطلب على العالمات التجارية دائما بالتركيز على مناطق جغرافية

محدودة .حيث تشكل كل من أوروبا واليابان والواليات املتحدة حوالي خُ مس

تزايد الطلب على امللكية الفكرية جغرافيا

تدل زيادة عدد البلدان التي تسعى إلى حماية حقوق امللكية على زيادة الطلب

طلبات تسجيل العالمات التجارية العاملية ،باملقارنة بثالث أخماس في حالة

تسجيل براءات االختراع .بيد أن التغيير في مصدر إيداعات العالمات التجارية

على حقوق امللكية الفكرية.

قد سار في اجتاه مماثل لبراءات االختراع ،حيث ضاعفت الصني من حصتها،

في حني تشهد كل من أوروبا واليابان هبوطا (انظر الشكل .)23.1

فبينما يكون مصدر الطلب على حقوق امللكية الفكرية في األساس من أوروبا

واليابان والواليات املتحدة ،جند وعلى مدى العقدين املاضيني حتوال في اجتاه

االقتصاديات األخرى ،ال سيما في آسيا وخاصة الصني وجمهورية كوريا.
ونتيجة لذلك ،انخفضت حصة إيداعات البراءات العاملية من أوروبا واليابان
الشكل  :21.1حتول إيداع البراءات نحو البلدان اآلسيوية
حصة مكاتب امللكية الفكرية في طلبات البراءات حول العالم ،بالنسبة املئوية ،عام 1995

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
21.8%



حصة مكاتب امللكية الفكرية في طلبات البراءات حول العالم ،بالنسبة املئوية ،عام 2009

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
7.5%

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
8.6%

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
9%
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
25%

ﺍﻟﺼﲔ
1.8%

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻛﻮﺭﻳﺎ
9%

ﻛﻨﺪﺍ
2.5%

ﺍﻟﻬﻨﺪ
0.6%

ﺍﻟﻬﻨﺪ
2%

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
19.7%

ﺍﻟﺼﲔ
17%

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
19%

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
35.2%

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
15%

ﺍﻻﲢﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
2.3%

ﺍﻻﲢﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
2%
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الشكل  :22.1أصبحت كل من اليابان والصني وجمهورية كوريا من أكبر مودعي الطلبات وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات
حصة طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات ،بالنسبة املئوية ،عام 1995



حصة طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات ،بالنسبة املئوية ،عام 2009

ﻓﺮﻧﺴﺎ
4.4%
ﻓﺮﻧﺴﺎ
4.7%
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
14.8%

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
42.8%

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻛﻮﺭﻳﺎ
0.5%

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
14.8%

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
27.4%

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻛﻮﺭﻳﺎ
5.9%

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
7.5%
ﺍﻟﺼﲔ
0.3%

ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
12.8%

ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
2.0%

ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
3.5%

ﺍﻟﺼﲔ
7.5%
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
19.6%

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
6.9%
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
3.9%

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
3.0%

ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
2.2%

ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
10.7%

ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
2.5%

ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
2.3%
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الشكل  :23.1إيداعات العالمات التجارية ومسار تدويل مماثل لبراءات االختراع
حصة طلبات إيداع العالمات التجارية حول العالم ،باملكاتب ،وبالنسبة املئوية ،عام 1995

ﺗﺮﻛﻴﺎ
0.9%



حصة طلبات إيداع العالمات التجارية حول العالم ،باملكاتب ،وبالنسبة املئوية ،عام 2009

ﺗﺮﻛﻴﺎ
2.2%

ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ
1.7%

ﺍﻟﺼﲔ
9.5%

ﺍﻟﺼﲔ
25.2%

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
31.5%

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
29.4%

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
25.7%

ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ
2.6%
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
16.7%

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻛﻮﺭﻳﺎ
4.0%

ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
4.2%

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
9.9%

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
10.4%
ﺍﻟﻬﻨﺪ
2.3%

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻛﻮﺭﻳﺎ
 4.2%ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
3.5%
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
8.3%

ﺍﻟﻬﻨﺪ
4.4%

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
3.4%

مالحظة :اعتماد ًا على توفر نظام إيداع فردي أو متعدد الفئات في مكتب امللكية الفكرية ،إذ يجوز حتديد فئة واحدة أو عدة فئات في طلب تسجيل العالمة التجارية  ،مما يصعب املقارنة بني البلدان
املصدر :قعدة بيانات الويبو اإلحصائية ،سبتمبر .2011
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ويبني اجلدول  4.1االختالف في استخدام البراءات والعالمات التجارية بني

مجموعات فئات الدخل .وما زال نشاط البراءات مائ ً
ال في اجتاه البلدان مرتفعة

الدخل ،بينما يتميز نشاط العالمات التجارية بالوضوح النسبي في االقتصاديات
األقل منو ًا .وعلى الرغم من االنخفاض في احلصص ،إال أن مجموعة الدخل

املرتفع تواصل ضلوعها في غالبية إيداعات البراءات .وتساهم االقتصاديات
متوسطة الدخل في معظم إيداعات العالمات التجارية بحوالي  57في املائة

من عدد اإليداعات .وتظل حصة البلدان منخفضة الدخل في إيداعات العالمات
التجارية ضعيفة وتتفق مع حصتها من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي ،فضال
عن استمرار انخفاض هذه النسبة مع الوقت .كما أصبح دور الصني واضحا

متام ًا في دفع وزيادة اإليداعات من جميع األنواع في مجموعة البلدان متوسطة

الدخل ومجموعة دول البريكس (( .) BRICSانظر اجلدول .)4.1

إيداعات براءات
االختراع

الناجت احمللي
اإلجمالي

1995

2009

1995

2009

1995

2009

الدخل املرتفع

89.2

72.8

57.6

38.3

67.6

56.8

دخل فوق املتوسط

8.4

23.8

31.9

48.6

23.4

31.4

 ...فوق املتوسط باستثناء الصني

6.6

6.7

21.9

20.9

17.6

18.0

دخل حتت املتوسط

2.3

3.3

9.1

12.3

8.4

11.0

دخل منخفض

0.1

0.1

1.3

0.8

0.6

0.8

BRICS

6.1

22.7

19.2

38.9

16.4

25.9

 BRICS...باستثناء الصني

4.3

5.5

9.2

11.3

10.6

12.5

مالحظة :براءات االختراع :البلدان مرتفعة الدخل ( )43والبلدان ذات الدخل فوق املتوسط
( ،)35والبلدان ذات الدخل حتت املتوسط ( )25والبلدان ذات الدخل املنخفض (.)12
العالمات التجارية :البلدان مرتفعة الدخل ( )44والبلدان ذات الدخل فوق املتوسط (،)35
والبلدان ذات الدخل حتت املتوسط ( )25والبلدان ذات الدخل املنخفض (.)10
املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،سبتمبر .2011

أصبح نظام امللكية الفكرية أكثر اتساقا بالطابع الدولي ألسباب أخرى بخالف

زيادة عدد البلدان اجلديدة التي حققت استفادة جوهرية من امللكية الفكرية.

وعلى وجه التحديد ،تستخدم حقوق امللكية الفكرية اآلن بصورة أكثر كثافة من
قبل املخترعني والشركات أصحاب احلقوق حلماية التكنولوجيات ،واملنتجات،

والعالمات التجارية وعمليات وإجراءات التشغيل في اخلارج .وقد تزايدت
معدالت إيداعات البراءات اخلاصة بابتكار واحد ولنفس االبتكار في واليات

قضائية متعددة .وفي احلقيقة ،ساهم إيداع طلبات تسجيل براءة اختراع
البتكار واحد ولنفس االبتكار في العديد من البلدان في منو اإليداعات بأكثر

من النصف على املستوى العاملي بني عامي  1995و.103 2007

اجلدول  :4.1حصة براءات االختراع والعالمات التجارية والناجت احمللي
اإلجمالي مقسمة مبجموعة الدخل (بالنسبة املئوية) 1995 ،و2009
إيداعات العالمات
التجارية

حماية امللكية الفكرية في األسواق الدولية

وتبني األشكال  24.1و 25.1دلي ً
ال على تزايد مستويات تدويل براءات االختراع

والعالمات التجارية .وتظهر طلبات البراءات املودعة في اخلارج ،مبا في ذلك
طلبات التسجيل مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات ،اجتاها تصاعدي ًا .كما
يالحظ نفس االجتاه بشأن طلبات العالمات التجارية التي أودعت في اخلارج،

والطلبات التي أودعت وفقا لنظام مدريد .104كما متثل إيداعات البراءات املقدمة

من غير املقيمني حوالي  43في املائة من جميع إيداعات البراءات ،مقارنة
بحوالي  30في املائة للعالمات التجارية.105

وبالنسبة ملعظم البلدان ،ارتفعت نسبة اإليداعات اخلارجية مقارنة مبجموع

إيداعات املقيمني لكل من براءات االختراع والعالمات التجارية مع الوقت.106

ومع ذلك ،تختلف درجة التدويل باختالف البلدان وأيضا باختالف حقوق امللكية

املعنية .فقد أظهر نشاط إيداع البراءات من البلدان األوربية درجة عالية من

التدويل (انظر الشكل  ،24.1األمين) .أما بالنسبة لبلدان البريكس (البرازيل،
وروسيا ،والهند والصني وجنوب أفريقيا) ،فتبرز الهند فقط مبستوى تدويل
قابل للمقارنة مع املستويات التي شاهدناها في البلدان مرتفعة الدخل .ومن

الناحية النسبية ،ما يزال هناك ندرة في قيام مودعي الطلبات املقيمني في

الصني أو االحتاد الروسي باإليداع في بلدان أخرى .107وينطبق نفس الوضع

على العالمات التجارية (انظر الشكل  ،25.1األمين).

103
104

105
106
107
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انظر الويبو (.)2011
يسرت معاهدة التعاون بشأن البراءات حيازة حقوق براءات
االختراع في عدد كبير من الواليات القضائية .وقد أدى
نظام إيداع طلبات العالمات التجارية من خالل "نظام
مدريد" إلى إمكانية قيام مقدم الطلب بطلب تسجيل للعالمة
التجارية في عدد كبير من البلدان بإيداع طلب واحد.
انظر الويبو (.)2010
ومع ذلك ،هناك عدد قليل من االستثناءات ،وحتديد ًا في تركيا بالنسبة
للبراءات ،وأملانيا والسويد واململكة املتحدة بالنسبة للعالمات التجارية.
وباألرقام املطلقة ،عدد طلبات تسجيل البراءات
التي مت إعدادها في الصني ليست قليلة.
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الشكل  :24.1تدويل طلبات تسجيل البراءات

الشكل  :25.1تدويل إيداعات تسجيل العالمات التجارية

إيداعات براءات االختراع في اخلارج واإليداعات وفقا ملعاهدة التعاون
بشأن البراءات1985-2010 ،1 = 1995 ،

النمو في إيداعات العالمات التجارية في اخلارج ،واإليداعات وفقا لنظام مدريد1985-2010 ،1 = 1995 ،
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وفي الغالب ،يتم االهتمام بحماية مناذج املنفعة والتصميمات الصناعية ألغراض

وبالنظر إلى انتشار القدرات التكنولوجية على نطاق واسع ،والتدويل املتزايد

االختراع والعالمات التجارية ،يتضح انخفاض حصة غير املقيمني بالنسبة إلى

الفكرية ،وال سيما في البراءات والعالمات التجارية.

السوق احمللي .ومبقارنة مناذج املنفعة والتصميمات الصناعية تلك ببراءات
إجمالي إيداعات البراءات والعالمات التجارية ،كما يالحظ استمرار هبوطها

لإلنتاج أيضا ،زادت املخاوف املتعلقة بعدم كفاية تفعيل وإنفاذ حقوق امللكية

مع الوقت ،حوالي  3في املائة لنماذج املنفعة و 16في املائة للرسوم والنماذج

الصناعية في أحدث سنة متاح بياناتها.
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2.3.1

اإلطار  :7.1قيود بيانات اإلتاوات ورسوم الترخيص

زيادة قابلية التداول التجاري للملكية الفكرية

يستعرض مادوف ( )1984القيود املفروضة على استخدام بيانات اإلتاوات
ورسوم الترخيص التي ميكن أن يستنتج منها حجم نشاط نقل التكنولوجيا.
وإحدى املشاكل الرئيسية هي كيفية عزل إيرادات التكنولوجيا عن التسعير
التحويلي .وفي بعض البلدان التي تتوافر فيها بيانات مفصلة ،تتكون املدفوعات
في األساس من مدفوعات داخلية للشركات ،أي مدفوعات بني الفروع واملقر
الرئيسي للشركة ــ على سبيل املثال 66 ،في املائة من جميع اإليرادات
األمريكية في عام  2009و 73في املائة من إجمالي مدفوعاتها في 2009
 .110ونظراً للطبيعة التبادلية غير امللموسة من أصول امللكية الفكرية بني مقر
الشركة وفروعها املختلفة ،تخضع هذه البيانات ملشاكل التسعير التحويلي
واالعتبارات الضريبية املرتبطة ،والتي ميكن أن تكون غير ذات صلة بالنقل
الدولي للتكنولوجيا بني البلدان .وتشير البيانات املتعلقة بالتبادل بني الشركات
املنتسبة في أملانيا وعدد من البلدان اﻷوروبية األخرى ،بصرف النظر عما ذكر،
إلى أن مدفوعات اإلتاوات ورسوم الترخيص املنفذة بني الشركات مقابل حصة
املرخص ،حتديداً حوالي  45في املائة من جميع خدمات جتارة التكنولوجيا
في الفترة من  .2006-2008ومن ثم ،يبدو أن مشكلة القياس هذه أقل حدة
في بعض الدول األخرى.

شهدت العقود املاضية زيادة في منح التراخيص ،وغيرها من آليات التعاون

القائمة على امللكية الفكرية مثل مجموعات البراءات .كما ظهر أيضا وسطاء

جدد وأسواق للملكية الفكرية لم تكن هناك من قبل.108

وباستعراض الدراسة التي قام بها آرورا وآخرون ،)2001( ،جند اإلشارة

بصورة متزايدة ،في محاولة لوصف هذا االجتاه ،إلى النمو في "أسواق
التكنولوجيا" أو "أسواق املعرفة" أو "األسواق الثانوية للملكية الفكرية" .ويقال

إن هذه األسواق القائمة على امللكية الفكرية تسمح بالتجارة في األفكار وتسهيل

التفكك الرأسي ( )vertical disintegrationللصناعات القائمة على املعرفة

(انظر القسم الفرعي  .)1.2.1وتسعى الشركات النتهاج نظم أفضل للحصول
على األفكار اجلديدة وحتليلها سواء من الداخل أو من اخلارج ،وبهذا تتمكن

من حتقيق قيمة من ملكية فكرية قد ال تكون مستخدمة داخليا .وعالوة على
ذلك ،ظهر نوع جديد من الشركات يقتصر مجال نشاطها فقط على إنشاء

وإدارة أصول امللكية الفكرية.

زيادة حجم التجارة الدولية في املعرفة

تشير البيانات احلالية إلى مساهمة البلدان ذات الدخل املرتفع بحصة كبيرة

من التجارة الدولية في املعارف واألفكار ،كما تشير من جانب آخر بأن

االقتصاديات متوسطة الدخل ما تزال حتاول اللحاق بها.

وحتدث معظم حاالت تبادل التكنولوجيا املنفصلة (disembodied

 )technologyالتي يتم اإلفصاح عنها على نطاق أوسع ،من خالل إيرادات
ومدفوعات دولية مقابل استخدام األصول غير امللموسة مقاسة بسداد إتاوات

ورسوم ترخيص (إتاوات ورسوم الترخيص) .109وال يخلو استخدام بيانات

اإلتاوات ورسوم الترخيص ــ كمقياس تقريبي للتجارة الدولية في املعرفة ــ من
صعوبات .وإحدى تلك الصعوبات الرئيسية هي كيفية عزل جتارة التكنولوجيا

املنفصلة عن مشاكل التسعير التحويلي (انظر اإلطار  .)7.1ومع ذلك ،تعد
بيانات اإلتاوات ورسوم الترخيص هي البديل الرئيس لتقييم التجارة الدولية
للتكنولوجيا املنفصلة.

 108انظر غوليك ( )2010وآخرون؛ هاولز وآخرون
()2004؛ وغاروز وآخرون (.)2010
 109يعرف صندوق النقد الدولي ( )IMFالـ (إتاوات ورسوم
الترخيص) بأنها تلك التي تشمل "املدفوعات الدولية واملتسلمات
لالستعمال املصرح به من األصول غير امللموسة وغير املنتجة
وغير املالية وحقوق امللكية ...ومع االستخدام ،من خالل
اتفاقية الترخيص ،من أصول منتجة أو مناذج أولية."...
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الشكل  :26.1تزايد اإلتاوة الدولية ومدفوعات الترخيص واإليرادات بالقيمة املطلقة والنسبية
مدفوعات وإيرادات اإلتاوات ورسوم الترخيص باملليون دوالر أمريكي (على اليسار) وكحصة بنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي (على اليمني)1960-2009 ،
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ )ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ )ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(
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مالحظة :مصدر بيانات الناجت احمللي اإلجمالي مأخوذة عن البنك الدولي.
املصدر :الويبو استناد ًا إلى البيانات املأخوذه عن أثرييي ويانغ (.)2011

ويبني الشكل  26.1منو جتارة منح التراخيص عبر احلدود في االقتصاد

ومتثل العمليات الصناعية وبرمجيات احلاسب اآللي أكثر من  70في املائة

العاملي ،ويبني أيضا تنامي معدل حركة هذه التجارة منذ التسعينات.

من جميع إيرادات العائدات واملدفوعات ،رغما عن إمكانية توليد عائدات من

بالقيمة االسمية ،من  2,8مليار دوالر في عام  1970إلى  27مليار

الوحيدة التي تتوفر فيها بيانات.

وتصاعدت إيرادت اإلتاوات ورسوم الترخيص الدولية للملكية الفكرية،
دوالر في عام  ،1990وحوالي  180مليار دوالر في عام .111 2009

العديد من األنشطة األخرى ــ كما في الواليات املتحدة ،حيث إنها هي البلد

ويالحظ خالل الفترة  ،1990-2009منو إيرادات اإلتاوات ورسوم الترخيص

واملدفوعات في االقتصاد العاملي مبعدل سريع 9,9 ،في املائة سنوي ًا .112وحتى

مع التركيز على الفترة التي انقضت منذ عام  ،1999يالحظ تسجيل معدل

منو مرتفع ،حوالي  8,8في املائة سنوي ًا من حيث القيمة االسمية وحوالي 7,7

في املائة في السنة بالقيمة احلقيقية .113وبخصوص البلدان التي تتوافر فيها

بيانات مفصلة ،جتدر مالحظة أن معظم هذه املدفوعات مؤلفة من املدفوعات

البينية الداخلية للشركات (انظر اإلطار .)7.1

 111يعتمد هذا القسم اعتماد ًا كبيرا على بيانات مستقاة من تقرير
مت إعداده من قبل الويبو .انظر أثرييي ،ويانغ (.)2011
 112ميكن أن يعزي بعض من هذا االرتفاع السريع من عدم اإلبالغ،
أو من مشاكل القياس املرتبطة بالفترة قبل عام .1996

 113استخدم انكماش الناجت احمللي اإلجمالي الوارد في مؤشرات التنمية
الدولية الصادرة من البنك الدولي حلساب القيم املنكمشة .وهناك العديد
من املشاكل املرتبطة بإيجاد االنكماش املناسب إليرادات الترخيص.
ويعتقد عدم تضمني مؤشرات األسعار الصحيحة في أكثر االنكماشات
شيوع ًا ،وفي إجمالي الناجت احمللي وفي مؤشر أسعار املستهلكني
( )CPIكي تأخذ في اعتبارها التضخم في أسعار الترخيص .وورد
استعراض مدروس ودقيق للقضايا املطروحة في روبنز ( ،)2009يقترح
أيضا استخدام انكماش مستند إلى إيجارات رأس املال في كل بلد.
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اجلدول  :5.1إيرادات األتعاب ورسوم الترخيص واملدفوعات ،موزعة على مجموعات فئات الدخل.
مجموعات فئات الدخل
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2009

إيرادات اإلتاوات وأتعاب التراخيص مباليني الدوالرات األمريكية

2009
النمو 1999 ،إلى  ،2009في املائة

إجمالي حصة إيرادات اإلتاوات
وأتعاب التراخيص ،في املائة
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مالحظة :يستخدم انكماش الناجت احمللي اإلجمالي الوارد في مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي في حساب القيم املنكمشة.
املصدر :الويبو استناد ًا إلى بيانات مستمدة من أثرييي ويانغ (.)2011

الشكل  :27.1ثبات التكوين اجلغرافي إليرادات إتاوات ورسوم ترخيص الواليات املتحدة وبقاؤها دون تغيير نسبي
إيرادات إتاوات وأتعاب ترخيص الواليات املتحدة ،من قبل الدول الدافعة
كنسبة من إجمالي اإليرادات2006 ،



إيرادات إتاوات وأتعاب ترخيص الواليات املتحدة ،من قبل الدول الدافعة
كنسبة من إجمالي اإليرادات2009 ،
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57%

27%

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻛﻨﺪﺍ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﺨﻤﻟﺼﺼﺔ

ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ

مالحظة :يشار إلى املناطق وفقا للتعريف الصادر من مكتب التحليل االقتصادي األمريكي.
املصدر :الويبو ،استناد ًا إلى البيانات املستقاة من مكتب التحليل االقتصادي األمريكي.

وفي عام  ،1990نفذت  62بلدا مدفوعات اإلتاوات ورسوم الترخيص ،وقد

ارتفع عدد البلدان إلى  147بلد ًا قبل حلول عام  .2007وباملثل ،في عام 1990

وحتى يومنا هذا ،حققت البلدان ذات الدخل املرتفع ما يقرب من  99في

املائة من إيرادات اإلتاوات ورسوم الترخيص ــ تقريبا ،دون تغيير خالل عشر

حصل  43بلدا فقط على مدفوعات اإلتاوات ورسوم الترخيص ،وقد ارتفع عدد
البلدان إلى  143بلد ًا قبل حلول عام  .2007ومن عام  ،2000-2009حققت

من مستوى  91في املائة في عام ( 1999انظر اجلدول  .)5.1وبالنظر إلى

كوريا ،ودول أوروبا الشرقية السابقة مكاسب اقتصادية جوهرية .وما بني

و 2009فيما يتعلق بتركيبة اإليرادات اجلغرافية (انظر الشكل  .)27.1ويعد

كل من اقتصاديات دول مجموعة البريكس ( ،)BRICSوإيرلندا ،وجمهورية

عامي  2005و ،2009زادت حصص كل من إيرلندا والصني في مدفوعات
الترخيص الدولية بواقع  4,9في املائة و 2,1في املائة على التوالي ،في حني

انخفضت حصة كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة بنسبة  4,1في املائة
و  1,9في املائة ،على التوالي.

62

سنوات سابقة ــ و 83في املائة من مدفوعات اإلتاوات ــ وهو ما يعد انخفاضا

إيرادات الواليات املتحدة ،يالحظ أن هناك أيضا تغيير طفيف بني 2006

من أبرز التحوالت في السنوات العشر األخيرة هو زيادة حصة املدفوعات العاملية

بواسطة االقتصاديات متوسطة الدخل ،من  9في املائة في عام  1999إلى 17

في املائة في عام  .2009وشهدت االقتصاديات متوسطة الدخل تنامي حصة

اإليرادات من  1في املائة في عام  1999إلى  2في املائة في عام .2009
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ووفقا للبيانات املتاحة ،تشكل الصناعات التحويلية نسبة مئوية كبيرة من

الشكل  :28.1اختالف الشكل املفضل لتجارة
التكنولوجيا املنفصلة من بلد ألخر

وتتفاوت قطاعات الصناعات التحويلية التي تسيطر على جتارة التكنولوجيا

مدفوعات إتاوات ورسوم الترخيص في مختلف البلدان مرتفعة الدخل،
كنسبة مئوية من اإلجمالي 2007 ،أو آخر سنة متاح بياناتها.

مدفوعات اإلتاوات ورسوم الترخيص في البلدان الست ذات الدخل املرتفع.
من بلد إلى آخر ،على الرغم من مظاهر العوملة الواضحة التي تبدو على نحو

ما في جتارة التكنولوجيا في املنتجات الكيماوية وأجهزة الكمبيوتر واألدوات

ﺍﻹﺗﺎﻭﺍﺕ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﳋﺎﺭﺝ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

واملهمات املكتبية واملعدات غير الكهربائية.

90%
80%

واستناد ًا إلى البيانات املتاحة للبلدان مرتفعة الدخل فقط ،يستطيع املرء أن

70%

مييز بني كل من :البيع املباشر وشراء براءات االختراع؛ ,إيرادات اإلتاوات

60%

ورسوم الترخيص واملدفوعات نظير استخدام األصول غير امللموسة؛ ,التجارة

50%

في اخلدمات املتصلة بالتكنولوجيا؛ ,اإليرادات واملدفوعات نظير تقدمي خدمات

البحث والتطوير .وفي حالة صادرات خدمات التكنولوجيا والبحث والتطوير،

40%

تظل امللكية الفكرية اخلاصة بالتكنولوجيا املشتراة ،في العادة ،من حق العميل

30%

أو املشتري .ويعتبر هذا أكثر فعالية في احلاالت التي يحتمل فيها التعرض

20%

ألي موقف يتطلب اتصاالت ألخذ مشورة فيما يتعلق بأي جزئية ضمنية.114

ورسوم الترخيص .وتخصص كل من إيرلندا ،وأستراليا ،وفرنسا ،واليونان
غالبية مدفوعاتها لصالح اإلتاوات ورسوم الترخيص (انظر الشكل .)28.1

أما بالنسبة لبلدان االحتاد األوروبي األخرى  -أملانيا ،والبرتغال ،والنرويج

وآخرون  -جند أن املدفوعات مقابل اخلدمات املتصلة بالتكنولوجيا هي الغالبة.
ومتثل مدفوعات نشاط تعهيد البحث والتطوير والسعي في إيجاد مصادر

خارجيه له نسبة ضئيلة من املدفوعات ،وهو ما يعد من مدفوعات التكنولوجيا

املخصصة خلدمات البحث والتطوير املوجهة للخارج ،فيما عدا بالنسبة للسويد

وفنلندا ،تليهما بلجيكا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

10%
0%
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ويختلف الشكل املفضل لتجارة التكنولوجيا املنفصلة من بلد إلى آخر .وترتبط

اإليرادات في كل من اململكة املتحدة وفرنسا والواليات املتحدة أساسا بإتاوات

100%

مالحظة :مت جتاهل مشتريات ومبيعات براءات االختراع نظر ًا لعدم توفر بيانات ميكن االعتماد عليها.
بالنسبة لفرنسا ،فالبيانات الواردة تتعلق بعام 2003؛ أما لباقي الدول ،فالسنة املرجعية هي عام .2007
املصدر :الويبو ،استناد ًا إلى البيانات املأخوذة عن أثرييي ويانغ (.)2011

تنامي ترخيص امللكية الفكرية مبتدئ ًا من مستويات منخفضة

يصعب احلصول على بيانات أكثر تصنيفا وتفصيال أو بيانات غير مرتبطة

بالتجارة بشأن مدفوعات الترخيص ،أو على إحصاءات كاملة عن الترخيص

بني الشركات .فبينما توفر مصادر أكادميية أو كيانات خاصة القليل من

األرقام اإلجمالية عن الدخل احملقق من الترخيص على املستوى القطري ،وال
سيما بالنسبة للواليات املتحدة ،إال أن هذه األرقام غير رسمية ،ومن احملتمل
جد ًا أن تكون تقديرات خاطئة أو غير وافية.115

 114انظر أثرييي ،ويانغ (.)2011

 115تقدر الشركة االستشارية  IBISWorldقيمة سوق تراخيص امللكية
الفكرية ورسوم االمتياز بحوالي  25مليار دوالر لعام  ،2010مع 20,3
في املائة من هذا اإلجمالي منسوبة للدخل احملقق من إيرادات إتاوات
ورسوم ترخيص البراءات والعالمات التجارية  .ويشكل كل من تأجير
االمتيازات والترخيص أكثر من  40في املائة من هذه القيمة ،كما
يشكل الدخل من حق املؤلف وإيرادات التأجير أكثر من  30في املائة
من إجمالي دخل اإلتاوات طبق ًا لهذا املصدر .وقدرت إيرادات الترخيص
للواليات املتحدة في عام  ،1990بقيمة  10مليار دوالر ،و 110مليار
دوالر في عام  ،1999وفقا ملصدر آخر (ريفيت آند كالين.)1999 ،
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وتؤكد البيانات املستندة إلى تقارير الشركات السنوية ،وكذلك الدراسات
البحثية اخلاصة باستصدار البراءات واالبتكارات أن هناك منو ًا في املعامالت

االسمية في الواليات املتحدة ــ كما هو موضح في الشكل التالي ــ من 35

معظمها منخفض .وهناك حاجة لتوفير بيانات أفضل لقياس هذه الظاهرة

احلصة في إجمالي إيرادات الشركات منخفضة بقيمة  0,6نقطة مئوية من

املتصلة بامللكية الفكرية القابلة للقياس ،ولكنه منو ًا بدأ من مستويات أولية

في توقيت وبأسلوب أكثر دقة .كما أنه من املهم أيضا مالحظة قيام الشركات

عند إبرام ترتيبات تبادل التراخيص لبراءات االختراع بتسجيل اإليرادات

احملصلة فعليا فقط ،وليس كامل قيمة التعاقد ،وبهذا يصعب قياس قيمة هذه

الصفقات املتزايدة بشكل عملي.

•تقارير الشركات السنوية واستيفاء املستندات الضريبية :فيما يتعلق
بالتقارير السنوية ،يقدم عدد قليل من الشركات املتداولة في أسواق املال

العام بيانات عن إيرادات اإلتاوات (انظر اجلدول  6.1للتعرف على بعض

ومنذ عام  ،1994ارتفعت إيرادات اإلتاوات ورسوم الترخيص بدالالت القيمة

مليار دوالر إلى  153مليار دوالر في عام ( 2007انظر الشكل  .)29.1وظلت

إجمالي إيرادات القطاع اخلاص في الواليات املتحدة .وميكن تفسير سبب هذا
االنخفاض بحقيقة تولي عدد قليل من الشركات األمريكية توليد اجلزء األكبر من

إيرادات الترخيص .وجتدر اإلشارة إلى تضاعف هذا اإليراد منذ عام .1994
الشكل  :29.1استمرار انخفاض حصة إيرادات اإلتاوات ورسوم
الترخيص في إيرادت الشركات على الرغم من الزيادة الكبيرة
في اإليرادات التي مت حتقيقها بواسطة شركات أميركية.
إيرادات اإلتاوات ورسوم الترخيص ،الشركات األمريكية ،مبليارات الدوالرات األمريكية1994-2007 ،
180

األمثلة) .وأثبت عدد قليل فقط من الشركات املتضمنة في العينة حتقيق

160

زيادة في ايرادات اإلتاوات ما بني عامي  2005و .2010وبالنسبة

140

ملعظم الشركات املتضمنة في اجلدول ،استمرت حصة إيرادات اإلتاوات

120

ورسوم التراخيص بني أقل من  1إلى  3في املائة من إجمالي اإليرادات.
كما أثبتت بعض الشركات أشكا ًال أخرى من الدخل احملقق من امللكية

100
80

الفكرية وأنشطة التطوير التقليدية من الشركاء في مجال التكنولوجيا.

60

وإذا ما وضعت هذه األمور في االعتبار ،فإن مجموع ايرادات شركة أي

40

بي أم ،على سبيل املثال ،ترتفع إلى أكثر من  1,1مليار دوالر في عام

20

 ،2010مما يجعل عائدات إتاوات ورسوم الترخيص  11في املائة من
96
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95
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19

إجمالي اإليرادات.

0

إيرادات اإلتاوات ورسوم الترخيص ،بالنسبة املئوية إليرادات الشركات األمريكية1994-2007 ،

اجلدول  :6.1حصص ومعدالت النمو االسمي ،لعدد
من الشركات املختارة 2005 ،و2010

0.7
0.6

إيرادات
إيرادات اإلتاوات،
اإلتاوات ،مباليني
احلصة من
الدوالرات األمريكية إجمالي اإليرادات
الشركة

البلد

القطاع

2005

كوالكوم

الواليات املتحدة

معدات تكنولوجية/
هارد وير

1370

4010

فيليبس

هولندا

سلع ترفيهية

665

651

2010

2005

2010
0.4

36% 24.14%
1.86% % 1.76

أريكسون

السويد

هارد وير
ومعدات تكنولوجية.

.n.d

638

.n.d

2.26%

ديبونت

الواليات املتحدة

كيماويات

877

629

3.29%

1.99%

استرا زينكا

اململكة املتحدة

مستحضرات دوائية
وتكنولوجيا حيوية

165

0.3
0.2
0.1

522

0.68%

1.61%

ميرك

الواليات املتحدة

مستحضرات دوائية
وتكنولوجيا حيوية

113

347

0.51%

0.75%

أي بي إم

الواليات املتحدة

برمجيات وخدمات حاسب

367

312

0.40%

0.31%

داو كيميكال

الواليات املتحدة

كيماويات

195

191

0.42%

0.35%

بايجون إيدك

الواليات املتحدة

مستحضرات دوائية
وتكنولوجيا حيوية

93

137

3.84%

2.90%
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املصدر :الويبو ،استناد ًا إلى بيانات خدمات اإليرادات الداخلية ()IRS
واملقدمة من مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية.

19

املصدر :الويبو ،استناد ًا إلى الطلبات املودعة في هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية.
انظر جو وليف ( )2004لالطالع على حتليل أكثر تفصي ً
ال ولكنه يرجع إلى وقت سابق.
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•الدراسات البحثية لالبتكار واجراءات استصدار البراءات :في أوروبا،

وعلى الرغم من النمو العام في نشاط الترخيص ،إال أن عدد تراخيص

لشركات غير منتسبة ،بينما يصل هذا الرقم في اليابان إلى أكثر من

االختراع خارج الشركة ،في معظم البلدان ،إلى أقل من 10في املائة (انظر

تقوم شركة واحدة تقريبا من بني كل خمس شركات بترخيص براءات

شركة واحدة من بني كل  4شركات تقوم بهذا النشاط .116ويعد تبادل

التراخيص هو ثاني أهم محرك أكثر شيوعا للترخيص لشركات خارجية،

سواء في أوروبا أو في اليابان .ووفقا لدراسة بحثية قام بها معهد
البحوث االقتصادية والتجارية والصناعية ،جورجيا ( - )RIETIاملسح

اخلاص باملخترع التكنولوجي  -مع مخترعني من كل من الواليات

املتحدة واليابان بشأن طلبات تسجيل براءات اختراع ذات أولوية

بني عامي  1995و - 2003تبني قيام  21في املائة من الشركات

في اليابان بترخيص اختراعات محمية أو مشمولة ببراءات اختراع،
بينما بلغت هذه النسبة حوالي  14في املائة في الواليات املتحدة.117

البراءات املمنوحة للخارج محدود للغاية .وتصل نسبة التراخيص لبراءات

الشكل  .118)30.1وأعلنت حوالي  24في املائة من الشركات في أوروبا عن

ملكيتها لبراءات ترغب في ترخيصها ولكن ال ميكنها ذلك .وفي اليابان ،تصل

هذه النسبة إلى  53في املائة .ومع ذلك ،فقد ارتفع عدد الشركات التي تقوم
بالترخيص للخارج ارتفاعا مطرد ًا مع الوقت في معظم البلدان.
الشكل  :30.1استمرار احتماالت النمو لنشاط الترخيص للخارج
الشركات التي ترخص براءاتها للخارج ،كنسبة مئوية من إجمالي البراءات التي متلك
حقوقها ،من بعض البلدان املختارة ذات الدخل املرتفع2003-2005 ،

ﻧﻌﻢ

ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻣﺨﻄﻄﺔ

ﻻ

100%
90%
80%

ويشكل احلصول على بيانات مرتبطة بالترخيص على مستوى أي قطاع من
قطاعات الصناعات املختلفة حتدي ًا شديد ًا نظر ًا لصعوبته .ووصف كل من

70%
60%

غوري وتريسي ( ،)2011من خالل أداة بحثية معينة ،خدمات األعمال التجارية

50%

القائمة على كثافة املعرفة بأنها أكثر نشاطا في مجال الترخيص باستخدام

40%

التكنولوجيا اخلاصة بها (انظر اجلدول  ،)7.1تليها صناعات املستحضرات

30%

الدوائية واملعدات الكهربائية واإللكترونية .كما أن غالبية عقود منح التراخيص

20%

تقتصر على نوعية الفئات التكنولوجية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الدوائية ،والتكنولوجيا احليوية والهندسة .ويتضمن إصدار التراخيص داخل

قطاع ما من قطاعات الصناعة حصة كبيرة من إجمالي معامالت التراخيص
التي مت تسجيلها .وبعبارة أخرى ،يحدث أكبر تدفق للتكنولوجيا في أي قطاع

عن طريق التراخيص التي تتم داخل هذا القطاع.

0%

مالحظة :استناد ًا إلى االكتشافات األولية.
املصدر :غوري وتريسي (.)2011

اجلدول  :7.1تدفقات التكنولوجيا داخل القطاع وبني القطاعات
املختلفة ،كنسبة مئوية من إجمالي التدفقات التكنولوجية

معدات الكترونية وكهربائية

مستحضرات أدوية

كيماويات

حواسب آلية

معدات الكترونية وكهربائية

نقل

حواسب آلية

0.2

1.6

27.1

22.4

3.1

5.6

27.7

أدوات

كيماويات

16.9

42.8

1.9

3.3

2.5

4.4

9.4

خدمات املعرفة املكثفة لألعمال

64.8

3.7

0.4

0.2

0.1

4.6

11.7

صناعات مستحضرات

ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ
ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮﻍ
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

(خاصة في أشباه املوصالت /اإللكترونيات) ،والكيماويات ،واملستحضرات

10%

0.8

2.1

17

46.4

1

4.9

20.5

نقل

2

6.7

7.84

12.8

27.5

5.9

24.5

أدوات

19

2.8

6.4

10.6

1.7

29.9

14

خدمات املعرفة املكثفة لألعمال

10.6

2.4

9.8

10.4

1.2

2.7

45.6

•اجلامعات :أصبح منح تراخيص البراءات من اجلامعات للشركات أكثر
تواتر ًا وانتشار ًا ،رغما عن استمرار انخفاض متوسط حجم هذا النشاط،

كما تقتصر املدفوعات في غالبيتها على اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل

(انظر الفصل .)4

مالحظة :يقصد بــ  KIBSخدمات األعمال التجارية القائمة على كثافة املعرفة.
املصدر :جامبارديال وتريسي (.)2010

 116انظر غوليك وزونيغا (.)2009
 117انظر ميشيل وبيتيلس (.)2001

 118انظر باتفال  -الدراسة البحثية لالحتاد األوروبي.
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3.3.1

وجتدر اإلشارة اليوم إلى ارتفاع أعداد الوسطاء ،وأصبحوا أكثر عدد ًا وعدة،

آليات تعاون جديدة ووسطاء امللكية الفكرية

وساعدهم في تطوير نشاط أعمالهم استخدام التكنولوجيات املبتكرة .وتتضمن

في القسم الفرعي  ،5.2.1مت حتديد األشكال التقليدية ملعامالت امللكية الفكرية

الفكرية ،وتكوين محافظ ملكية فكرية الستثمارها عن طريق منح الترخيص،

كأدوات لالبتكار املفتوح.

ويتواجد وسطاء سوق التكنولوجيا منذ فترة طويلة .119وأدى كل من وكالء
البراءات واحملامون ،في احلقيقة ،دور ًا بارز ًا في القرن التاسع عشر وأوائل

القرن العشرين في التوفيق والوساطة بني املخترعني الساعني إلى حتقيق

مكاسب مالية واملستثمرين ،وفي الربط ما بني بائعي االختراعات واملشترين
احملتملني .120وجتاوز ًا لكافة صور وأشكال الوساطة التقليدية ،ظهرت "آليات

تعاون" جديدة ،مثل غرف مقاصة امللكية الفكرية؛ والبورصات؛ واملزادات؛

وشركات السمسرة؛ واالتفاقات النموذجية وأطر تقاسم امللكية الفكرية.

اخلدمات املقدمة :دعم إدارة امللكية الفكرية ،وتقدمي آليات لتجارة وتبادل امللكية

وحماية البراءات من أنشطة التعدي وغير ذلك من اخلدمات .ويصف اجلدول
 8.1مختلف اجلهات الفاعلة في هذا املجال وما تقوم به من أعمال.

وعلى الرغم من توفر كل تلك البيانات ،ال يتوفر إال عدد ًا محدود ًا من التحليالت

عن حجم ونطاق املعامالت الفعلية التي يتم تنفيذها .وتشير بعض التقييمات
احلالية إلى تنامي نشاط املزادات املتعلقة بالبراءات مبتدئ ًا من مستويات
أولية منخفضة  .ومرة أخرى ،يلزم إجراء املزيد من التحليل لتحديد حجم
121

وآثار هذه االجتاهات.

اجلدول  :8.1الوسطاء اجلدد في مجال امللكية الفكرية ،وأدوارهم ومناذج األعمال التي يقومون بها
مناذج األعمال

أمثلة لوسطاء امللكية الفكرية

خدمات دعم إدارة امللكية الفكرية

• استشارات في مجال امللكية الفكرية
• تقييم براءات االختراع
• حتليل محفظة امللكية الفكرية
• استشارات في مجال استراتيجية الترخيص
• حتليل التعدي على حقوق امللكية...،الخ

أي بي كابيتال جروب؛ كونسور؛ بيرسيبشان بارتنرز؛ مؤسسة فيرست برينسبال؛ أنكا؛ أي بي ستراتيجي
جروب؛ أي بي إنفيستمنت جروب؛ أي بي فاليو؛ أي بي بيويرتاجنز؛ أناليتك كابيتال؛ بلوبرينت فينتشرز؛
إنفليكشن بوينت؛ بي سي تي كابيتال؛ بلورياتس؛  1970أناليتكس؛ إنتليكتشوال أسيتس؛ إي بي تشكس أب؛
TAEUS؛ ذا أي بي إكستشاجن هاوس؛ تشيب ووركس؛ ثينكفاير؛ باتنت سوليوشنز؛ المبيرت و المبيرت.

آلية تداول امللكية الفكرية

• وساطة ترخيص/نقل البراءة

فيرفيلد ريسورسيز؛ فلويد إنوفيشان جينرال باتنت؛ أي بي كابيتال جروب؛ أي بي فاليو؛ تي بي إل؛
أيسبيرج؛ إنفليكشن بوينت؛ أي بوتينشال؛ أوشان تومو؛ بي سي تي كابيتال؛ بلورياتس؛ سيمي إينسايتس؛
ثينكفاير؛ تايناكس؛ باتنت سوليوشانز؛ جلوبال تكنولوجي ترانسفير جروب؛ المبرت والمبرت؛ . TAEUS

• سوق ملكية فكرية باستخدام اإلنترنت

إنوسينتف؛ ناين سيجما؛ نوفييانس؛ أوبن أي بي دوت أورج؛ يانيكس؛ يت تو دوت كوم؛ يو
تي إيه كيه؛ يور إنكور؛ أكتف لينكس؛ TAEUS؛ تيكويزيشان إل إل سي؛ فلينت بوكس؛
فرست برينسبالز؛ إم في إس سوليوشانز؛ باتنتس دوت كوم؛ سبارك أي بي؛ كونسيبتس
كوميونيتي ،ماي أوه كلينيك تكنولوجي؛ أديا تريد نتورك؛ إنوفيشان أكستشاجن.

• مزاد امللكية الفكرية املباشر/مزاد
امللكية الفكرية باستخدام اإلنترنت
• سوق تداول حقوق ترخيص امللكية الفكرية

أوشن تومو (مزاد مباشر ،شراء  /بيع براءات)؛ فري باتنت أوكشن دوت كوم؛ أي بي
أوكشن دوت كوم؛ TIPA؛ إنتاليكتشوال بروبارتي إكستشاجن إنترناشيونال

• اجلامعات ونقل التكنولوجيا

فلينت بوكس؛ ستانفورد أوفيس أوف تكنوجلي الينسيز؛ إم أي تي تكنولوجي
اليسنز أوفيس؛ كالتيك أوفيس أوف تكنولوجي ترانسفير

• إدارة مجموعة البراءات

 MPEG LA؛ فيا اليسنسينج كوربوريشن؛ سيسفيل؛ ذا اوبن
باتنت أليانس؛ ثري جي اليسنسينج؛ ULDAGE

• التطوير التكنولوجي حلقوق امللكية واصدار التراخيص

كوالكوم؛ رامبوس؛ إينتيرديجيتال؛ موزايد؛ أمبيروايف؛ ووكر ديجيتال؛
إينتيرتريست؛ Wi‐LAN؛ أرم؛ إنتليكتشوال فينتشرز؛ أكاشيا ريسيرش؛ إن تي
بي  NTP؛ باترويت ساينتيفيك  RAKL TLC؛ تي بي إل جروب

• جتميع البراءات وإصدار التراخيص

إنتليكتشوال فينتشرز؛ آكاشيا تكنولوجيز؛ فيرجاسون باتنت بروب؛
ليميلسون فوينداشن؛ رميبرانت أي بي ماجنمنت

جتميع البراءات حلماية الشركات العاملة/
أطر املشاركة في استخدام البراءات

• صناديق وحتالفات لتجميع البراءت
حلماية الشركات العاملة
• مبادرة املشاركة في حقوق امللكية املرهونة مجان ًا.

أوبن إنفينشان نيتورك؛ أاليد سيكيوريتي ترست؛ أر بي إكس؛ إكو -باتنت كومنز بروجيكت؛
باتنت كومانز بروجيكت ملصادر البرمجيات املفتوحة؛ إنتليكتشوال ديسكفري

التمويل القائم على حقوق امللكية

• اإلقراض بضمان حقوق امللكية
• صندوق استثمار االبتكار
• التمويل املهيكل بحقوق امللكية الفكرية
• االستثمار في الشركات التي تتعامل
مع حقوق امللكية بكثافة...،الخ

أي بي إي جي كونسالتانسي بي في؛ إنوفيشان نتورك كوربوريشان اليابانية؛ إنتليكتشوال
فينتشرز؛ رويالتي فارما؛ دي أر أي كابيتال؛ كاون هيلث كير رويالتي بارتنرز؛ بول كابيتال
بارتينرز؛ ألسي تي أي بي؛ باتنت فاينانس كونسلتنج؛ أناليتك كابيتال؛ بلوبرنت فينتشرز؛
إنفليكشن بوينت؛ إجنايت أي بي؛ نيو فينتشر بارتنرز؛ كولر أي بي كابيتال؛ ألتيتيود كابيتال؛ أي
بي فاينانس؛ رميبرانت أي بي ماجنمينت؛ إن دبليو باتنت فاندجن؛ أواسيس ليجال فاينانس

تكوين محفظة حقوق ملكية فكرية
واالستثمار في منح التراخيص

املصدر :الويبو ،مقتبس من ياناغيساوا وجوليك (.)2009

 119انظر الميور وسوكولوف (.)2002
 120انظر كاميياما (.)2005
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•أشكال مختلفة من هبات وتبرعات امللكية الفكرية :ميكن للشركات أن

ظهور سياسات وممارسات جديدة للملكية الفكرية

زميلة أو إلى مبتكرين آخرين .ومن الواضح أن الشركات قد بدأت في

في اخلتام ،وباإلضافة إلى االستخدام املتزايد ألسواق املعرفة والوسطاء اجلدد

للملكية الفكرية ،تقوم الشركات وغيرها من املؤسسات أيضا بتجريب سياسات

وممارسات جديدة للملكية الفكرية.

وعلى سبيل املثال ،تطلق الشركات املزيد من التصريحات عن عزمها تنظيم

إجراءات إصدار التراخيص وتكوين حتالفات استراتيجية بغرض خلق
استراتيجية جديدة للملكية الفكرية تسعى من خاللها إلى تقاسم التكنولوجيات
بد ًال من االستخدام الفردي لها كآلية حمائية ودفاعية للملكية الفكرية .وميثل

هذا االجتاه لعدد من الشركات تغيير ًا حقيقي ًا في مفاهيم العقلية التجارية،
ويعني ضمنيا ظهور بوادر لطرح استراتيجيات جديدة للملكية الفكرية ــ بعيد ًا

عن السرية والعمليات ذات الطبيعة املنغلقة ،والتي تقتصر على محيط املتعاملني
فقط ،وهو ما يعد من اخلطوات الهامة قبل إيداع طلبات تسجيل امللكية الفكرية.

وتبذل كل من الشركات واجلامعات واحلكومات أيضا جهود ًا لالبتكار في

مجال سياسات امللكية الفكرية .والتالي يع ُّد أمثلة لعدد قليل من تلك اجلهود:

•النشر دون تسجيل براءات االختراع :تلجأ بعض الشركات لنشر تفاصيل
االختراعات التي ال تخطط الستصدار براءات اختراع بشأنها ،وهو ما

يطلق عليه غالب ًا اإلفصاح التقني (انظر ،على سبيل املثال ،نشرة اإلفصاح

عن املبتكرات التقنية ملؤسسة أي بي إم  ،أو قاعدة بيانات احلالة التقنية

الصناعية السابقة في  .122)IP.comفمن ناحية ،ترفع تلك الشركات ستار

السرية على التكنولوجيات الهامة التي تخطط الستخدامها .ومن ناحية

أخرى ،حتقق ما تهدف إليه استراتيجيا مبنع األفراد والشركات األخرى
من السعي للحصول على براءات اختراع خاصة بهذه االبتكارات التقنية،

وهو ما يعرف بالنشر احلمائي أو الدفاعي.

تقرر اإلفراج عن أجزاء من ملكيتها الفكرية للجمهور ،أو إلى شركات

ممارسة هذا االجتاه من منتصف التسعينات .ومؤخرا ،قامت الشركات

باإلفصاح للجمهور عن براءات تخص أساليب العمل الداخلي في تلك
الشركات ،أو التبرع بامللكية الفكرية إلى شركات أصغر حجم ًا .هذا وما
تزال بعض الشركات األخرى متنح تراخيص مجانية الستخدام البراءات

التي متلك حقوقها في مجاالت املنتجات الغذائية أو الصحة .وميكن أن
يكون السبب وراء ذلك هو انعدام القيمة االقتصادية لهذه امللكية الفكرية،

أو أن االبتكار ال يزال في مرحلة تتطلب بذل املزيد من اجلهود اإلمنائية،

والتي ال ترغب الشركة صاحبة براءته في االضطالع به .وما يزال املدى

الذي ميكن أن تصل إليه هذه املمارسات في سياق احملافظة على احلصة
السوقية لهذه الشركات ،أو إلنشاء واحلفاظ على معايير أو إلى إقصاء

املنافسني ،في حاجة إلى املزيد من الدراسة.

•التعاون مع اجلامعات :عند تعامل الشركات مع اجلامعات ،يظهر الدور

االبتكاري املتزايد لتلك الشركات فيما يتعلق بسياسات امللكية الفكرية

املتبعة ،ودورها في تعزيز التعاون من ناحية مع ضمان السيطرة من ناحية

أخرى (انظر الفصل  .)4وعلى سبيل املثال ،تتضمن العقود في غالب األمر

نصوصا تقضي باحتفاظ الشركة باحلق في احلصول على ترخيص مجاني

ألي براءة من البراءات اململوكة للجامعة ،والناجته عن أبحاث قامت الشركة
بتمويلها .كما مينح الباحثون اجلامعيون حق االطالع على حقوق امللكية

الفكرية الداخلية للشركة ،على سبيل املثال ،استخدام مكتبات املضادات

احليوية ،وأدوات البحث ،وفي بعض احلاالت ،يسمح لهؤالء الباحثني بنشر

أبحاثهم املمولة من قبل الشركات ،باإلضافة إلى إمكانية حصولهم على

متويل خارجي (انظر النموذج اجلديد الذي انتهجته شركة فايزر لتطوير
العقاقير ،واتفاقيات الشراكة التي ُأبرمت بني شركة فيليبس واجلامعة،
 ...إلخ) .كما ميكن للباحثني تلقي حوافز إضافية إذا جتاوزت األرباح
الناجتة عن تطوير التكنولوجيا التوقعات األولية.

.www.redbooks.ibm.com 122
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•املساهمات في مجموعات براءات االختراع :في السنوات القليلة املاضية،
مت إنشاء عدد من مجموعات براءات االختراع التي تستهدف مجاالت

متعددة مثل الصحة ،والبيئة وغير ذلك من التحديات االجتماعية (انظر

الفصل  .)3على سبيل املثال ،تسهل مجموعة البراءات اخلاصة جهود

"االبتكار املفتوح ضد أمراض املناطق املدارية املهملة" ،واالطالع على
امللكية الفكرية والتكنولوجيات اخلاصة بالباحثني العاملني في هذا املجال.123

كما ساهمت شركات املستحضرات الصيدالنية أو اجلامعات الراغبة عن

طريق إضافة براءات اختراع هامة إلى هذه املجموعة .ومت إنشاء مجموعة
براءات األدوية العالجية ملرض اإليدز ،مدعومة من "اليونيتيد" UNITAID

عام  ،2010لتقاسم امللكية الفكرية عن طريق مجموعة براءات ترمي إلى

تيسير العالجات على نطاق أوسع للفقراء .124كما تسمح مؤسسة البراءات

التوافقية اخلاصة بالبيئة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت بإتاحة البراءات ذات الصلة بالبيئة إلى اجلمهور (انظر اإلطار
 .125)4.2وتلتزم الشركات املشاركة في مجموعات البراءات بالتوقيع على

تعهد بالسماح ألطراف أخرى باالطالع على تلك التكنولوجيات احملمية دون
أي تكلفة .بينما يرجع تاريخ مجموعات البراءات هذه إلى عهد قريب نسبيا،

إال أن ما يسمى بالبراءات التوافقية "  "patent commonsوالتي تدعم

إتاحة املصادر ملطوري البرمجيات موجود منذ فترة.126

وميكن تفسير هذه املمارسات اجلديدة للملكية الفكرية بأنها ميثاق عمل

للشركات وغيرها من املنظمات في سياق محاوالت التجريب املتزايدة في

اجتاهات املمارسات اجلديدة للملكية الفكرية .وغالبا ما تلجأ بعض الشركات

إلى هذه اإلصدارات والنشرات اخلاصة بامللكية الفكرية ألسباب تتعلق باإلعفاء
الضريبي (كما في حالة التبرعات) ،وقد يكون هذا تنفيذ ًا لالستراتيجية

العامة للشركة وفي سياق نشاط العالقات العامة .127وبشكل عام ،ما تزال

آليات وآثار ممارسات امللكية الفكرية هذه في حاجة إلى املزيد من الدراسة.

123
124
125
126
127
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4.1
استنتاجات وتوجهات مستقبلية للبحث
االبتكار هو محرك النمو االقتصادي والتنمية .ولم يعد ينظر إلى االبتكار على

أنه القدرة على تطوير االختراعات اجلديدة فحسب ،بل بالقدرة على إعادة
تشكيل االختراعات القائمة ،وتخليق ابتكارات غير تكنولوجية.

وأدى اجتاه التدويل املتزايد إلى تغيير األسلوب الذي يتم من خالله تنظيم

نشاط االبتكار .ويتزايد دور االقتصاديات منخفضة ومتوسطة الدخل في

املساهمة في إنتاج التكنولوجيا واالبتكار .وهناك حتول إضافي يتمثل في
زيادة الروح التعاونية في عمليات ومراحل االبتكار .وتنتهج الشركات أشكا ًال
جتريبية مختلفة من مناذج "االبتكار املفتوح" لتعزيز مصادر املعرفة اخلارجية.
ومبناسبة التطرق إلى هذا األمر ،جند أن الفصل األول من هذا التقرير يؤكد

على صعوبة حتديد أو وضع خط فاصل بني املمارسات التعاونية القائمة منذ

أمد بعيد وبني النماذج اجلديدة ــ أو حتديد آثار كل منها.

وفي هذا السياق املتغير ،يتضح دور امللكية الفكرية كمحرك لقيادة الطبيعة

املتغيرة لالبتكار - ،وفي نفس الوقت  -تتأثر هي األخرى بهذه التغييرات .وتزايد
النظر إلى امللكية الفكرية واعتبارها أص ً
ال من األصول األساسية للمؤسسة
وبالتالي ينبغي إدارته وتعزيزه استراتيجيا لتوليد إيرادات .وبالتوازي مع هذا

االجتاه ،حدث حتول في املشهد العام للملكية الفكرية ،مع ظهور دور لبلدان
ناشئة جديدة ،وزيادة التركيز على احلماية الدولية لالختراعات  -نتج عن كل

هذا تزايد الطلب على األشكال املختلفة للملكية الفكرية ،على الرغم من استمرار

نشاط إيداعات البراءات في امليل نحو البلدان ذات الدخل املرتفع ،إال أن هناك
نشاط واضح نسبي ًا إليداعات العالمات التجارية في االقتصاديات األقل منوا.
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وشهدت العقود األخيرة أيضا ظهور أسواق املعرفة القائمة على حقوق امللكية،

•ندرة املعلومات املتوفرة عن حتقيق االبتكار في البلدان منخفضة ومتوسطة

القائمة على آليات التعاون مثل مجموعات البراءات ووسطاء امللكية الفكرية

اجلديدة مثل "ابتكار اقتصادي" أو "ابتكار محلي" ،واآلثار املرتبطة بهما

والتي تولي املزيد من االهتمام بالتراخيص وغيرها من صور امللكية الفكرية

اجلدد .وال تزال البلدان ذات الدخل املرتفع تشكل حصة كبيرة من التجارة

الدولية في مجال املعرفة ،ولكن ،وعلى اجلانب اآلخر ،جند االقتصاديات

متوسطة الدخل حتاول هي األخرى اللحاق بها .وتتزايد التعامالت املتعلقة
بامللكية الفكرية القابلة للقياس ،ولكن هذا التصاعد قد بدأ ،في الغالب ،من

مستويات أولية منخفضة ،الفتا إلى احتمال حدوث مزيد من النمو ،وظهور"آليات

الدخل ،وكيف ينتشر ويتم تعميمه ،وما هي تأثيراته .كما تستحق املفاهيم

املزيد من الدراسة.

•تصاعد معدالت إيداعات البراءات ،فضال عن حتوله إلى اجتاه عاملي
على نحو متزايد ،إال أن هناك عدد قليل من البلدان مسؤولة عن الغالبية

العظمى من إيداعات البراءات .ويحتاج األمر إلى مزيد من الدراسة لتفهم

تعاون" جديدة الستصدار تراخيص امللكية الفكرية ،بجانب األشكال التقليدية.
وأخير ًا ،أخذت الشركات وغيرها من املؤسسات في انتهاج وجتريب سياسات

والدوافع املختلفة للشركات الستخدام مختلف أشكال امللكية الفكرية ال

ولكن أيضا ،وفي بعض األحيان ،بهدف عرقلة املنافسني.

معينة .وبعيد ًا عن براءات االختراع ،تستحق أشكال امللكية الفكرية األخرى

وممارسات جديدة للملكية الفكرية ،والتي كثيرا ما تستهدف تقاسم التقنيات،
مجاالت البحوث املستقبلية

في ضوء هذا الفصل ،تظهر املجاالت التالية كمجاالت واعدة للبحث:
•احلاجة إلى مزيد من البحث بغرض الوصول إلى تفهم أفضل لدور

األسباب واآلثار املترتبة على نشاط البراءات املجزأة .وباملثل ،فإن النزعات

تزال غير مفهومة ،وال سيما فيما يتعلق حتديدا بشرائح الدخل في دولة

املزيد من الدراسات لفهمها وحتديد دورها في اطار عملية االبتكار .وفي

األخير ،هناك حاجة إلى مقاييس جديدة لتقييم مدى عمق ونطاق أسواق
املنتجات املعرفية ،ووسطاء امللكية الفكرية اجلدد ،وأيضا لتحديد معوقات

األداء والعمل على تطوير هذه املقاييس.

األصول غير امللموسة في أداء الشركات وحتقيق النمو االقتصادي .وفي

هذا السياق ،يلزم إجراء املزيد من الدراسات عن املساهمة االيجابية في
عمليات التشغيل واالبتكار املؤسسي لتحقيق اإلنتاجية ،حيث نعاني حاليا

من عدم وضوح وتفهم طبيعة التفاعل ما بني االبتكارات التكنولوجية

وغير التكنولوجية.

•عدم توفر البيانات الالزمة لقياس خصائص االبتكار من حيث نوعه وجودته

وتكرار حدوثه ــ مما يصعب من حتديد اآلثار املترتبة على ما نشهده حاليا

من نزعة تعاونية .وفي هذا السياق ،تواجه احملاوالت الرامية إلى تقييم

األهمية احلقيقية لالبتكار املفتوح بعراقيل وصعوبات مرتبطة بتعريفات

وقضايا أخرى متعلقة بطرق القياس ذاتها .وعلى وجه التحديد ،مدى

مساهمة برامج وأنظمة االبتكار اجلديدة واملسابقات واجلوائز النقدية ــ

باملقارنة بغيرها من قنوات االبتكار القائمة ــ والتي تتطلب إجراء مزيد من

البحوث .كما يشير هذا الفصل أيضا إلى مناذج جديدة من االبتكار املتجه

للداخل ،وإلى سياسات وممارسات جديدة للملكية الفكرية ــ على سبيل

املثال ،التبرعات مبجموعات براءات اختراع وغيرها من جهود القطاعني
العام واخلاص غير الهادفة للربح والتي تتطلب مزيد ًا من التدقيق بالنسبة

للحجم والفاعلية.
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اجلوانب االقتصادية للملكية الفكرية -
رؤى قدمية وأدلة جديدة
يتيح االبتكار الفرصة لتحسني رفاه البشر وحتقيق االزدهار االقتصادي.
ومن املهم بالتالي فهم األسباب التي تبرر النشاط االبتكاري على مستوى

األفراد واملؤسسات وسبل تأثير سياسات احلكومات في السلوك االبتكاري.
وقد بحث اخلبراء االقتصاديون هذه املسائل ووضعوا نظريات مختلفة تفسر

حوافز االبتكار على مدى التاريخ.

1.2
فهم حقوق امللكية الفكرية ودورها في
مسار االبتكار

ويركز هذا الفصل على دور نظام امللكية الفكرية في مسار االبتكار ويرمي

ميكن تعقب األهمية املعلقة على االبتكار في التفكير االقتصادي ويرقى عهدها

النظام من وجهة نظر اخلبراء االقتصاديني مبا فيها املبررات الرئيسية حلماية
حقوق امللكية الفكرية فض ً
ال عن احلجج املؤيدة واملعارضة لهذه احلقوق مقارنة

"يبدو أن اختراع كل اآلالت التي تيسر العمل وتقصره إلى حد بعيد يعزى
أساس ًا إلى تقسيم العمل" .كما يالحظ أن "جزء ًا كبير ًا من اآلالت [ ]...كان

إلى حتقيق هدفني رئيسيني أولهما نقل األفكار الرئيسية التي يقوم عليها هذا

بسائر أدوات السياسة في مجال االبتكار (القسم .)1.2

أما الهدف الثاني فهو استكشاف أوجه التغير في فهم اخلبراء االقتصاديني

إلى سنة  .1776ويالحظ آدم سميث في بحثه الشهير عن ثروة األمم اآلتي:

أص ً
ال من اختراع عمال عاديني فكروا تلقائي ًا في إيجاد أساليب أيسر وأقصر
ألداء عمل معني وبسيط جد ًا كلف به كل واحد منهم".1

لنظام امللكية الفكرية بالنظر عن كثب في نظام البراءات الذي تفحصه الباحثون

أدق تفحص إلى حد بعيد (القسم  .)2.2وعلى الرغم من أن عدة رؤى قدمية ال
تزال قائمة فقد تك ّونت وجهات نظر علمية جديدة لدى هؤالء اخلبراء وأدت إلى

زيادة حتسني الرؤية بشأن سبل تأثير احلماية عبر البراءات في االبتكار .وجتسد
هذه الوجهات اجلديدة جزئي ًا التطورات الفعلية الطارئة في العالم حسبما يرد
استعراضه في الفصل  1وكذلك البيانات احملسنة التي تسمح بإثراء البحث.

وهناك موضوع مهم تبرزه املنشورات الصادرة مؤخر ًا ويتصل بالدور الرئيسي

الذي تضطلع به املؤسسات املعنية بالبراءات في حتديد حصائل االبتكار .وإذ
يكتسي هذا املوضوع أهمية خاصة في مجال وضع سياسات امللكية الفكرية

يتناول الفصل بعض التحديات التي تواجهها هذه املؤسسات (القسم .)3.2

وتلخص املالحظات اخلتامية بعض الرسائل الرئيسية املنبثقة عن املنشورات

االقتصادية وتشير إلى مجاالت ميكن أن توجه بحوث إضافية بشأنها واضعي
السياسات توجيه ًا مفيد ًا (القسم .)4.2

1

انظر.Smith (1776) :
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ومع ذلك ،استهل العلماء بحث ظروف النشاط االبتكاري بحث ًا أوثق بد ًال من

وهناك أيض ًا آليات للحد من املخاطر ومتلك االختراعات في األسواق اخلاصة.

العشرين فقط .وفي سنة  ،1962ساعد اخلبير االقتصادي احلائز على جائزة
نوبل ،كنث جي أرو ،على استثارة التفكير االقتصادي في هذا املجال مستخلص ًا

االبتكارية ضمن الشركات الكبرى إذ تعوض اإلجنازات احملققة عن حاالت
الفشل .وميكن حتقيق هذا التجميع أيض ًا عن طريق األسواق املالية وال سيما

اعتبار هذا النشاط مجرد "طريقة تفكير تلقائية" في النصف الثاني من القرن

أن مسار االبتكار بوصفه عملية إعداد معلومات من شأنها حل مشكلة يصادف
عقبتني أساسيتني .2أو ًال ،هذا مسار محفوف باملخاطر مبعنى أن احتمال إيجاد

حل فعلي ملشكلة عند السعي إلى حلها ليس أمر ًا أكيد ًا .وثاني ًا ،تتسم املعلومات

املتصلة بحل مشكلة بخصائص ما يسميه اخلبراء االقتصاديون سلعة عامة
أي ميكن لعدة أشخاص استخدامها في الوقت ذاته وتعجز اجلهة املعنية بحل

ويتقلص حيز الشك بشأن احلصائل االبتكارية بفضل جتميع األنشطة

بواسطة صناديق رؤوس أموال املجازفة .وعالوة على ذلك ،تستطيع الشركات

في الغالب التغلب على مشكالت االمتالك بكونها أول من يدخل سلعة أو خدمة

جديدة إلى السوق وقد تكفي حتى فترة إجناز قصيرة إلدرار قدر كاف من
األرباح يبرر االستثمار في النشاط االبتكاري .وضمان ارتياح املستهلك عبر
حملة موسعة لتسويق منتجات جديدة قد مينح أيض ًا الشركات ميزة تنافسية

املشكلة في الغالب عن منع استنساخ هذه املعلومات .وهذه اخلاصية األخيرة
تدعى أيض ًا معضلة امتالك النشاط االبتكاري.

خاصة بالشركات أجريت على مدى العقود األخيرة أن فترة اإلجناز وعملية

ونظر ًا إلى هاتني العقبتني األساسيتني استنتج كنث أرو أن األسواق في حال

العائدات من النشاط االبتكاري.3

تركها وحدها ال توظف استثمارات كافية في النشاط االبتكاري املرتبط مبا
هو مرغوب فيه من الناحية االجتماعية .وجتنب ًا لتبديد املوارد إن فشلت اجلهود

الرامية إلى حل مشكلة قد تضيع الشركات النشطة في األسواق التنافسية
فرص االبتكار ويحتمل أن جتني الشركة املبتكرة فوائد مالية قليلة إذا تسنى

للمنافسني على الفور استغالل حل ناجح دون مقابل.

وأخذ ًا في االعتبار السلوك االبتكاري املالحظ في األسواق قد تبدو هذه
االستنتاجات متشائمة للغاية .ومحرك االختراع في الغالب هو الفضول الفطري.

ويستفيد بعض املخترعني من اختراعات تنطوي على احتمال كبير أن متنى

بالفشل .واعتراف األنداد أو املجتمع ككل بحل مشكلة معقدة هو عامل آخر

من العوامل املهمة احملركة لإلبداع والقدرة االبتكارية .وفي بعض احلاالت قد
يؤدي هذا االعتراف في نهاية املطاف إلى فوائد ملموسة تتجسد في فرص

للعمل في املستقبل أو خلوض سوق رؤوس أموال املجازفة .ويالحظ لرنر وتيرول
ال أن فوائد السمعة تعد عام ً
( )2005مث ً
ال رئيسي ًا يشجع مصممي البرامج

بتمكينها من متويل نشاطها االبتكاري .وفي الواقع ،اتضح من استقصاءات

التسويق في عدة قطاعات هما وسيلتان من ضمن أهم الوسائل لتحصيل

وعلى الرغم من ذلك ،تظل مشكالت االمتالك واملخاطر املتعلقة بالنشاط

االبتكاري قائمة حتى عندما تقدم األسواق اخلاصة بعض احلوافز لالبتكار.

وبادئ ذي بدء ،قد يخترع األفراد بدافع الفضول احملض غير أنهم يحتاجون
أيض ًا إلى كسب عيشهم .ودفع حدود املعارف العاملية أمر يتطلب املوهبة إال

أنه يستلزم أيض ًا في الغالب سنوات من اخلبرة والتعاون ضمن أفرقة كبيرة

من الباحثني ومعدات باهظة الثمن .وفض ً
ال عن ذلك ،ال يقتضي جناح االبتكار

في األنظمة االقتصادية احلديثة وضع اختراعات المعة فحسب بل يستلزم
أيض ًا توظيف استثمارات ال يستهان بها في األنشطة الالحقة لتطوير منتجات

جديدة وتسويقها .وفي عدة حاالت ،من احملتوم أال تكفي آليات السوق للحض

على االبتكار الذي يخدم مصلحة املجتمع على أفضل وجه ولتبرير تدخل

احلكومة نتيجة لذلك.

احلاسوبية على املشاركة في مشروعات البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر.
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انظر .Arrow (1962) :لقد اعترف جوزف شمبتر في الثالثينات
( )1943 ،1937بأن الشركات املتمتعة بقدرة تسويقية هي
أجدر بأن تبتكر إال أنه ركز في حتليله أساس ًا على سبل
تأثير حجم الشركات في السلوك االبتكاري وروح املبادرة
ولم يتوصل إلى استكشاف امليزات االقتصادية اخلاصة
التي تتسم بها سلع املعلومات كما فعل كنث أرو الحق ًا.

3

يلخص اجلزء الفرعي  1.3.2نتائج هذه االستقصاءات.
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وفي هذا السياق ،يتطرق هذا اجلزء إلى نظام امللكية الفكرية بوصفه شك ً
ال من

أشكال التدخل احلكومي للنهوض باالبتكار .ويستكشف سبل حتديد حوافز

االبتكار عبر نظام امللكية الفكرية (القسم الفرعي  )1.1.2واالعتبارات املندرجة

في استحداث حقوق امللكية الفكرية (القسم الفرعي  )2.1.2وسبل املقارنة بني

هذه احلقوق وسائر أدوات السياسة في مجال االبتكار (القسم الفرعي .)3.1.2

وال بد من توضيح أمر قبل مواصلة البحث .لقد ركزت معظم األبحاث االقتصادية

بشأن حماية امللكية الفكرية على البراءات إال أن هناك رؤى عديدة تنطبق
أيض ًا على أشكال امللكية الفكرية األخرى .ولهذا السبب ،يشير هذا اجلزء

إلى "حقوق امللكية الفكرية" بصفة عامة .ويلفت البحث النظر حسب االقتضاء
إلى أوجه اختالف مهمة بني أشكال امللكية الفكرية املتباينة على أنه ال يشمل

العالمات التجارية .وعلى الرغم من أن العالمات التجارية متكن الشركات
من احلصول على ملكية األنشطة االبتكارية عبر التسويق مما يجعلها تتصل

مباشرة باالبتكار فقد تنطوي اجلوانب االقتصادية حلماية هذه العالمات على
اعتبارات مختلفة أساس ًا ال يتناولها هذا اجلزء لضيقه.4

1.1.2
سبل حتديد حوافز االبتكار عبر حماية امللكية الفكرية
تعتبر حماية امللكية الفكرية مبادرة سياسية حتفز النشاط اإلبداعي

واالبتكاري .وتسمح قوانني امللكية الفكرية لألفراد واملؤسسات باحلصول
على حقوق استئثارية تتصل بنتاجهم االبتكاري واإلبداعي .وحتد ملكية

األصول الفكرية من نطاق احتمال استفادة املنافسني باملجان من
حل مشكلة ومن املعلومات املرتبطة بهذا احلل بتمكني أصحاب امللكية

من حتصيل املنافع من جهودهم والتصدي جلوهر معضلة االمتالك.
ويصف اجلدول  1.2أشكال امللكية الفكرية اخلمسة األكثر صلة باالبتكار أي

البراءات ومناذج املنفعة والرسوم والنماذج الصناعية وحق املؤلف واحلقوق

املرتبطة باألصناف النباتية واألسرار التجارية .وقد ظهرت هذه األشكال
تاريخي ًا لتالئم مختلف أشكال النتاج االبتكاري واإلبداعي.
اجلدول  :1.2أشكال حقوق امللكية الفكرية الرئيسية املتاحة للمبتكرين
حق امللكية الفكرية

املوضوع

اكتساب احلق

طبيعة احلق :منع
الغير من ...

البراءات ومناذج
املنفعة

اختراعات جديدة
وغير بديهية وقابلة
للتطبيق الصناعي

متنحه سلطة حكومية
عقب إجراء فحص
موضوعي عادة

 ...التصنيع أو االنتفاع
أو البيع أو العرض
للبيع أو االستيراد

الرسوم والنماذج
الصناعية

رسوم ومناذج صناعية
جديدة و/أو أصلية

متنحه سلطة حكومية لدى
التسجيل بإجراء فحص
موضوعي أو دون إجرائه

 ...التصنيع أو البيع
أو االستيراد

حق املؤلف

أشكال التعبير اإلبداعي

مينح تلقائي ًا عند اإلبداع

 ...االستنساخ واالضطالع
بأفعال مرتبطة بذلك

احلقوق املرتبطة
باألصناف النباتية

أصناف نباتية جديدة
ومتميزة ومتجانسة وثابتة

متنحه سلطة حكومية عقب
إجراء فحص موضوعي

 ...االنتفاع باملواد
وإكثارها وتوليدها

األسرار التجارية

أي معلومات جتارية
سرية قيمة

مينح تلقائي ًا عند اإلبداع

 ...الكشف غير املشروع

مالحظة :يتضمن هذا اجلدول استعراض ًا عام ًا بدهي ًا ألشكال امللكية الفكرية الرئيسية ووصف ًا غير واف للطابع
القانوني لهذه احلقوق حسب صيغتها احملددة في القوانني الوطنية واملعاهدات الدولية .ولالطالع على التفاصيل
القانونية ،انظر  .)7002( Abbott et al.وال يشمل اجلدول العالمات التجارية كما يرد شرحه في النص.

4

إن املبرر االقتصادي الرئيسي حلماية احلقوق املرتبطة بالعالمات
التجارية هو حل مشكالت املعلومات غير املتماثلة بني املشترين
والبائعني .وتقوم حماية البيانات اجلغرافية على املبرر نفسه.
انظر على سبيل املثال املرجع التالي.Fink et al. (2005) :
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وحقوق امللكية الفكرية عبارة عن وسيلة لبقة تستخدمها احلكومات حلشد قوى

ويتعني على مودعي طلبات البراءات الكشف عن املعلومات التي ترتبط بحل

مركزية بشأن فرص االبتكار التي ينبغي اغتنامها .ويشجع نظام امللكية الفكرية

الكشف عن معارف تكنولوجية جديدة في الوقت املناسب ويسمح للمخترعني

اجلهات النشطة على حدود املعارف من األفراد والشركات على أحسن علم

عن حل مشكلة بسهولة في منتج جديد يدخل إلى السوق كما هي طبيعة احلال

السوق بغية توجيه النشاط االبتكاري واإلبداعي وتسمح باتخاذ قرارات ال
تخصيص املوارد للنشاط االبتكاري واإلبداعي على نحو فعال بقدر ما تكون

باإلجنازات التي يحتمل أن حتققها املشروعات االبتكارية.

مشكلة ويرتكز عليها االختراع مقابل احلصول على حقوق استئثارية مما يعزز

تبي املعلومات
الالحقني باالستناد إلى تلك املعارف .وفي بعض احلاالت ،ميكن ّ

بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية اجلديدة ومعظم أشكال التعبير
اإلبداعي .7أما في حاالت أخرى فقد تتطلب الهندسة العكسية وقت ًا طوي ً
ال

وجهود ًا مكثفة أو قد يستحيل حتقيقها متام ًا .وهناك ما يدعو املخترعني إلى

وهذا أمر كان ميثل تقليدي ًا املبرر االقتصادي الرئيسي حلماية حقوق امللكية
الفكرية غير أن هناك عدد ًا من االعتبارات األخرى يدعم بعضها احلجة املؤيدة

كتمان أسرار اختراعاتهم في غياب حقوق البراءات .وفي أسوأ احلاالت ،تدفن

أو ًال ،ال حتل حقوق امللكية الفكرية مشكلة املخاطر املرتبطة بالنشاط االبتكاري

وعلى الرغم من أن قوانني البراءات تنص على استثناءات صريحة بشأن

للحقوق االستئثارية بينما يقوض بعضها اآلخر هذه احلجة.

اختراعات قيمة مع مخترعيها.

مباشرة إال أنها قد تعزز فعالية األسواق املالية بحشد املوارد لالبتكار احملفوف

االنتفاع بتقنيات مشمولة بحماية البراءات ألغراض البحث ،يحتمل أن تقف

مسار االبتكار في طمأنة املستثمرين بإقناعهم بأن شركة مبتدئة هي في وضع

بعض ميادين التكنولوجيا بتعقيد أوضاع البراءات مما يثير الشك في مسألة

يكون منح البراءة مبثابة شهادة مستقلة على أن االختراع يدفع حدود املعارف

مشكلة متصلة بذلك عندما يستلزم تسويق اختراع االنتفاع بتكنولوجيا ميلكها

باملخاطر .وبوجه خاص ،يحتمل أن يساهم منح براءة في املراحل األولى من
ميكنها من إدرار األرباح في حال جناح تسويق االختراع .وإضافة إلى ذلك،

مما قد يعجز املستثمرون عن تقديره بأنفسهم.5

ثاني ًا ،يعني االختراع أحيان ًا إيجاد حلول ملشكالت منفردة إال أنه مسار تراكمي
في أغلب األحيان يعتمد الباحثون من خالله على املعارف القائمة لتطوير تقنيات

أو منتجات جديدة .ولنظام امللكية الفكرية دور مهم في مسار االبتكار املتراكم.6

البراءات حجر عثرة في طريق املبتكرين الالحقني .وعلى اخلصوص ،يتسم
إمكانية تضارب اختراعات جديدة محتملة مع حقوق امللكية القائمة .وتظهر
الغير .وقد يرفض أصحاب حقوق آخرون الترخيص باالنتفاع بالتكنولوجيا

التي ميلكونها أو يطلبون دفع إتاوات جتعل االبتكار غير مربح مما يسبب ما

يعرف مبشكلة اإلعاقة .وحتى في حال استعداد أصحاب احلقوق ملنح تراخيص
باالنتفاع قد يكون تنسيق مشاركة عدد كبير منهم أمر ًا مكلف ًا جد ًا.8

7
5
6
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انظر على سبيل املثالGreenberg (2010) and :
).Dushnitski and Klueter (2011
انظر على سبيل املثال.Scotchmer (1991) :

8

البرامج احلاسوبية هي استثناء مهم على ذلك .وميكن حماية شفرة
مصدر برنامج حاسوبي معني من الكشف عنها تكنولوجي ًا .وال تلزم
حماية حق املؤلف صاحب البرنامج بالكشف عن شفرة املصدر.
انظر على سبيل املثال.Eisenberg (1996) and Shapiro (2001) :
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ثالث ًا ،ييسر نظام امللكية الفكرية تخصص الشركات في مختلف مراحل مسار

رابع ًا ،إن منح حقوق امللكية الفكرية االستئثارية أمر ميد الشركات بقدرة

االبتكار .وكما سبق نقاشه في الفصل  ،1ال جتسد الرؤية التقليدية بشأن

تسويقية يعتبرها اخلبراء االقتصاديون القدرة على حتديد األسعار فوق قيمة

االبتكار في األنظمة االقتصادية احلديثة .وعلى سبيل املثال ،قد ترى شركة

حق امللكية الفكرية محدودة ألن الشركات تواجه املنافسة املرتبطة مبنتجات

أنشطة البحث والتطوير والتسويق التي تضطلع بها شركة واحدة مسارات
معينة أنه من املفيد بوجه خاص اكتشاف طريقة لتمديد عمر البطاريات في
حني أن شركات أخرى قد تكون أقدر على استخدام االختراعات الكامنة وراء

ذلك االكتشاف في مكونات منتجات إلكترونية استهالكية مختلفة .وعلى نحو
مماثل ،يحتمل أن تلم شركة بأفضل طريقة لتسويق أداة مطبخية جديدة في

سوقها احمللي إال أنها تفضل االشتراك مع شركة أخرى لتسويقه في سوق

تكاليف اإلنتاج احلدية .وفي عدة حاالت ،تكون القدرة التسويقية املنبثقة عن

أو تقنيات مماثلة .وعلى الرغم من ذلك ،ميكن أن تكون القدرة التسويقية
كبيرة بالنسبة إلى ابتكار جذري أي على سبيل املثال مستحضر صيدالني
يعالج مرض ًا ال يوجد له أي عالج بديل .وقدرة الشركات على إدرار أرباح
تفوق مستويات املنافسة وتدعى أيض ًا إيرادات اقتصادية تندرج في املنطق

االقتصادي لنظام امللكية الفكرية .وتسمح اإليرادات االقتصادية للشركات

أقصى حد بتعزيز إنتاجية مسار االبتكار على مستوى االقتصاد في النهاية.

باسترداد استثماراتها األولية املوظفة في مجال البحث والتطوير .وبتعبير
آخر تعد اإليرادات االقتصادية عنصر ًا جوهري ًا من احلل ملشكلة االمتالك.

وينشأ التخصص وفق ًا للنظرية االقتصادية كلما كانت تكاليف املعامالت لتوفير

ومع ذلك ،تنطوي القدرة التسويقية أيض ًا على تخصيص املوارد بصورة غير

نفسها .9ويعتمد التخصص في مسار االبتكار على أسواق التكنولوجيا.10

أن يثير حتديد األسعار فوق قيمة التكاليف احلدية شواغل اجتماعية حسبما

أجنبية غير مألوفة .ويسمح التخصص للشركات برفع قيمة منفعة مالزمة إلى

سلع أو خدمات معينة عبر السوق أدنى من تكاليف التنسيق ضمن املؤسسة

ومقارنة بأسواق السلع األساسية ذات املواصفات املوحدة تتسم أسواق

التكنولوجيا بتكاليف املعامالت املرتفعة بوجه خاص في شكل تكاليف اإلعالم

والبحث واملساومة واإلنفاذ وما يتصل بذلك من تكاليف.

وميكن أن تخفض حقوق امللكية الفكرية هذه التكاليف إلى حد ما .وفي غياب
حقوق البراءات مث ً
ال تتردد الشركات في الكشف عن تقنيات سرية يسهل

مثالية بإبعاد األسواق عن املثل االقتصادي األعلى للمنافسة املثالية .وميكن

يشهد على ذلك النقاش بشأن البراءات وفرص احلصول على األدوية وأن
يبطئ أيض ًا اعتماد تقنيات جديدة مع ما يتبع ذلك من آثار على اإلنتاجية

االقتصادية .وأخير ًا ،لقد اعترف العلماء منذ زمن بعيد بأن وجود اإليرادات
االقتصادية قد يشجع السلوك الرامي إلى حتقيق اإليرادات الذي تنجم عنه

عواقب وخيمة مبددة أو مطلقة.12

نسخها لشركات أخرى عند التفاوض بشأن عقود الترخيص .11ونتيجة لذلك،
قد ال تتحقق أبد ًا عقود الترخيص التي يحتمل أن يستفيد منها كل األطراف.
وعالوة على ذلك ،ميكن نقل أصول ابتكارية وإبداعية مبدئي ًا عبر عقود خاصة

مستقلة عن أي حق للملكية الفكرية إال أن سندات امللكية الفكرية تسمح بتعيني

حدود هذه األصول وضمان وضعها االستئثاري في السوق .وتنقل حقوق امللكية

الفكرية بالتالي معلومات مهمة ميكن أن تيسر صياغة العقود وحتد من شكوك

األطراف املتعاقدة بخصوص القيمة التجارية لألصول موضع الترخيص.

 9انظر على سبيل املثالCoase (1937) and :
).Alchian and Demsetz (1972
 10انظر Arora et al. (2001b) :و Aroraو).Gambardella (2010
 11انظر Williamson (1981) :و).Arrow (1971

 12لالطالع على بحث اجلوانب االقتصادية للسلوك الرامي
إلى حتقيق اإليرادات انظر.Tullock (1987) :
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ويتضح مما سبق بحثه أن حلقوق امللكية الفكرية آثار ًا متعددة على السلوك
االبتكاري .ويتطلب فهم آثارها اخلالصة في النهاية بحث ًا علمي ًا ثاقب ًا إال أن

حتصيل أدلة علمية جديرة بالثقة مهمة صعبة .وخالف ًا ملا يحصل في مجال

العلوم الطبيعية يعجز اخلبراء االقتصاديون عادة عن إجراء التجارب بتحديد

حقوق امللكية الفكرية للشركات أو قوانني امللكية الفكرية للبلدان بشكل عشوائي
على سبيل املثال .ويقدم التاريخ أحيان ًا جتارب شبه طبيعية تسمح بتكوين

رؤى مهمة كما يتبني من األبحاث املتعلقة باالبتكار في القرن التاسع عشر

(انظر اإلطار  .)1.2ومع ذلك ،ليس من اجللي ما إذا كانت هذه الرؤى ال
تزال تنطبق على أنظمة االبتكار والهياكل االقتصادية احلالية األكثر تطور ًا.
اإلطار  :1.2كيف أثرت قوانني البراءات في االبتكار في القرن التاسع عشر؟
اختلفت درجات حماية البراءات في بلدان أوروبا الشمالية في منتصف القرن
التاسع عشر .ولم توفر بعض البلدان مثل الدامنرك وهولندا وسويسرا احلماية
للبراءات خالل فترات معينة .وكانت تتراوح مدة احلماية لدى توفيرها بني
 3سنوات و 15سنة .واعتمدت البلدان قوانني البراءات بشكل خاص نسبي ًا
متأثرة بالتقاليد القانونية أكثر منه باالعتبارات االقتصادية.
وحللت اخلبيرة االقتصادية والتاريخية بترا موزر ( )2005احتمال تأثير ذلك
االختالف في قوانني البراءات الوطنية في حصائل االبتكار .وجمعت بوجه
خاص بيانات بشأن حوالي  15 000اختراع قدم أثناء املعرض العاملي لقصر
البلور ( )Crystal Palace World’s Fairالذي نظم سنة  1851واملعرض املئوي
( )Centennial Exhibitionالذي نظم سنة  1876وشملت البيانات التي حشدتها
اختراعات مصدرها  13بلداً من بلدان أوروبا الشمالية ومرتبطة بسبعة قطاعات
صناعية .ثم تساءلت عما إذا كانت أمناط االبتكار في البلدان التي توفر حماية
البراءات تختلف عن األمناط املسجلة في البلدان التي ال توفر تلك احلماية.
وتبني النتائج التي خلصت إليها بترا موزر أن املبتكرين في البلدان التي ليست
لديها قوانني بشأن البراءات ركزوا على مجموعة صغيرة من القطاعات التي
ميكن في إطارها امتالك االبتكار عبر السرية أو وسائل أخرى وعلى األخص
عبر أدوات علمية .أما االبتكار في البلدان التي لديها قوانني من ذلك القبيل
فبدا أكثر تنوع ًا .وتدل هذه النتائج على أن االبتكار يتحقق حتى في غياب
احلماية املمنوحة عبر البراءات غير أن وجود قوانني البراءات يؤثر في توجه
التغييرات التقنية ويحدد بالتالي تخصص البلدان الصناعي.
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2.1.2
العمليات التوفيقية في إطار استحداث
حقوق امللكية الفكرية
ليست حقوق امللكية الفكرية أدوات منفصلة للسياسة العامة .ويواجه واضعو

السياسات على الصعيد الوطني خيارات واسعة املدى بشأن املجاالت التي

ميكن حمايتها عبر مختلف أدوات امللكية الفكرية واحلقوق املمنوحة واالستثناءات

احملتمل تطبيقها.13

واجلانب األول الذي ينبغي أخذه في عني االعتبار هو اعتماد فعالية مختلف

أدوات امللكية الفكرية على قدرة الشركات على االستيعاب واالبتكار (انظر اإلطار
 .)2.2وقد بينت األبحاث االقتصادية أيض ًا أن قدرة شركة على االستفادة من

نشاطها االبتكاري تعتمد على فرص احلصول على أصول تكميلية مثل القدرة
التصنيعية والدراية التنظيمية واملهارات التسويقية .14وتختلف هذه العوامل
اختالف ًا شديد ًا بني البلدان حسب مختلف مستويات التنمية االقتصادية.
وينبغي أن يستجيب استحداث حقوق امللكية الفكرية لقدرة الشركات احمللية

على االبتكار .ولعل مناذج املنفعة هي أكثر فائدة من البراءات حلماية نتاج

االبتكار بالنسبة إلى الشركات املوجودة في بلدان تشهد مراحل التنمية
األولى .15وقد اعتمدت عدة بلدان في شرق آسيا اعتماد ًا شديد ًا على مناذج
املنفعة في مراحل تنميتها األولى مبنح احلماية في الغالب للتعديالت التدريجية

للمنتجات املستوردة التي ال ميكن شملها بحماية البراءات .16وبينت دراسة عن

جتربة جمهورية كوريا التاريخية أن اخلبرة التي تكتسبها الشركات باالنتفاع
بنظام مناذج املنفعة تعد هذه الشركات لالنتفاع الفعال بنظام البراءات على

الصعيدين الوطني والدولي .17وباملقابل ،لم تعتمد بلدان أخرى من البلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط التي تطبق أنظمة مناذج املنفعة على هذا الشكل من

امللكية الفكرية بالطريقة نفسها .وال تتوفر أي أدلة منهجية يسترشد بها واضعو

السياسات فيما يتعلق بالظروف التي حتقق مناذج املنفعة أفضل أداء في ظلها.

وعلى الرغم من تلك الصعوبات ،انبثقت عن األبحاث االقتصادية أدلة علمية

مفيدة لتقييم وقع حقوق امللكية الفكرية على االبتكار .وستستعرض هذه األدلة
الحق ًا في اجلزء  2.2والفصلني  3و 4إال أنه من املفيد قبل الشروع في

ذلك استكشاف آثار االعتبارات املذكورة أعاله على استحداث حقوق امللكية
الفكرية وسبل املقارنة بني هذه احلقوق والسياسات العامة األخرى الرامية

إلى النهوض باالبتكار.

13

14
15
16
17
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يواجه واضعو السياسات أيض ًا خيارات مهمة في
إطار إنشاء مؤسسات تدير حقوق البراءات وتعنى
بإنفاذها كما سيأتي بحثه الحق ًا في اجلزء .3.2
انظر.Teece (1986) :
تسمى مناذج املنفعة أيض ًا البراءات الصغيرة في بعض األحيان.
انظر.Suthersanen (2006) :
انظر.Lee (2010) :
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اإلطار  :2.2القدرة على االستيعاب واالبتكار
تشير عبارة القدرة على االستيعاب واالبتكار إلى مجموعة الشروط التي متكن
الشركات من االستعالم عن النشاط االبتكاري القائم الناجت عن مصادر خارجية
والشروع في االبتكار بنفسها .وتترابط العوامل التي حتدد قدرة شركة على
استيعاب املعلومات اخلارجية واستحداث أفكار جديدة ،إال أن املفاهيم تشرح
القدرات املتباينة التي حتتاج إليها الشركات للنجاح في النشاط االبتكاري.

وقد استخدم اخلبيران االقتصاديان وسلي كوهن ودانيل لفنتال عبارة القدرة
على االستيعاب للمرة األولى في مقاليهما األساسيني الصادرين في سنتي
 1989و 1990عن أهمية الشركات املضطلعة بأنشطة البحث والتطوير .ويبني
اخلبيران أن االضطالع بأنشطة البحث والتطوير أمر يحقق نتيجتني مفيدتني
هما معلومات جديدة وقدرة معززة على استيعاب املعلومات القائمة واستغاللها.
وعندما تعكف الشركات على أنشطة البحث والتطوير فهي تكتسب عبر ذلك
املعارف وتك ّون املهارات التقنية مما يسمح لها بدورها بتحديد نتائج أنشطة
البحث والتطوير املضطلع بها في مكان آخر واستيعابها وحتسني معارفها
التقنية ثم قدرتها على االبتكار أي القدرة على إنتاج ابتكار جديد.18
وتنطبق القدرة على االستيعاب واستخالص الدروس من املعارف اجلديدة أيض ًا
على مستوى االقتصاد .واألرجح أن تستفيد أنظمة اقتصادية ميكنها تكوين
قدرة كافية على االستيعاب من التعرض لتقنيات خارجية ويحتمل أن تطور
في نهاية املطاف القدرة على استنباط تقنيات جديدة بنفسها.19

وعلى الرغم من ذلك ،متد النظرية االقتصادية واضعي السياسات ببعض

التوجيهات املفيدة .والتوجيه األول هو ضرورة التمييز بني معايير حماية امللكية
الفكرية حسب السياق املعني الذي يحتضن االبتكار .ويتجلى ذلك جزئي ًا في
سياسات امللكية الفكرية الفعلية من خالل توفر أدوات مختلفة للملكية الفكرية

تخص موضوعات مختلفة (انظر اجلدول  .)1.2وعلى سبيل املثال ،إذا كان

من املمكن شمل جهاز حاسوب لوحي بحماية البراءات والرسوم والنماذج
الصناعية وحق املؤلف فإن كل حق من حقوق امللكية الفكرية يحمي عنصر ًا
مبتكر ًا مميز ًا سواء أكان التكنولوجيا املستخدمة لتشغيل شاشة باللمس أم

اجلانب اجلمالي لتصميم اجلهاز اللوحي أم البرنامج احلاسوبي لتشغيله.

وهناك أيض ًا مجال ال يستهان به لضبط نطاق حقوق امللكية الفكرية عبر مختلف

ميادين التكنولوجيا بواسطة القوانني من جهة وإجراءات مكاتب امللكية الفكرية
واحملاكم من جهة أخرى .وقد أيد اخلبراء االقتصاديون مث ً
ال التمييز املرتبط
بنطاق البراءات وفق ًا ملدى الفائدة املتبادلة بني االختراعات املشمولة بحماية

البراءات في قطاعات معينة .22ويجري ذلك التمييز إلى حد ما في الواقع إال
أنه ليس من اجللي ما إذا كان التمييز يتبع دوم ًا االعتبارات االقتصادية.23

ويعتبر استحداث حقوق امللكية الفكرية كمشكلة إيجاد حل أمثل وفق ًا للنظرية

االقتصادية مبعنى أن احلكومات تكيف سياساتها في مجال امللكية الفكرية

لتحقيق أقصى حد من صافي املنافع املستحقة للمجتمع نتيجة لالختراعات
اجلديدة أخذ ًا في احلسبان ما للحقوق االستئثارية من آثار ضارة محتملة على
املنافسة والنشاط االبتكاري الالحق .واخلبير االقتصادي وليام نوردهاوس

هو أول من طبق نهج إيجاد احلل األمثل لتحديد مدة احلماية املمنوحة عن
طريق البراءات .20وميكن تطبيق هذا النهج أيض ًا على نطاق حماية امللكية

الفكرية حسبما يحدد في املطالبات املبينة ضمن سندات امللكية الفكرية

وتفسير احملاكم لها.21

ولم يكن إليجاد احلل األمثل من الناحية االقتصادية حسبما ميكن استنتاجه
دور مباشر مهم في استحداث حقوق امللكية الفكرية الفعلي مما يبني جزئي ًا
صعوبة تنفيذ منوذج احلل األمثل بشكل علمي .واملجتمع ليس عادة على علم
بقيمة االختراعات قبل حتديد السياسات .وعالوة على ذلك ،يبدو أن الرصد

التام لكامل الفوائد والتكاليف كما هو مبني في اجلزء الفرعي  1.1.2أمر
يفوت حتى اخلبراء االقتصاديني األحسن استعداد ًا.

18
19
20
21

انظر.Cohen and Levinthal (1989, 1990) :
انظر أبحاث اجلهات التاليةNelson (1993), Kim (1997), :
) Yu (1998), the World Bank (2001و).Lall (2003
انظر.Nordhaus (1969) :
انظر Scotchmer (2004) :و Gilbertو).Shapiro (1990

 22يدعي جفي ( )2000مث ً
ال أنه ينبغي منح حماية أوسع نطاق ًا
عبر البراءات لالختراع األول من سلسلة اختراعات متراكمة.
انظر أيض ًاGreen and Scotchmer (1995), Scotchmer :
).(1996) and O’Donoghue et al. (1998
 23يبحث مللي وبرك ( )2003اختالف معايير منح البراءات في
الواليات املتحدة األمريكية بني القطاعات ودوافع هذا االختالف.
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وأدت طبيعة االبتكار املتغيرة إلى إعادة النظر في القواعد واملعايير الراسخة

بشأن املوضوعات التي ميكن حمايتها من خالل مختلف أدوات امللكية الفكرية
وال سيما في مجال البراءات .فقد كانت البراءات تُقرن تقليدي ًا باختراعات

تكنولوجية .فاتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس)
يشير مث ً
ال إلى اختراعات "في كل ميادين التكنولوجيا" .ومع ذلك ،أثارت زيادة

االختراعات غير التكنولوجية تساؤالت عما إذا كان ينبغي أيض ًا منح البراءات
الختراعات البرامج احلاسوبية أو األساليب التجارية أو استراتيجيات التداول

املالي على سبيل املثال ال احلصر .وما ميكن استخالصه من املنظور االقتصادي

هو أن معرفة ما إذا كانت طبيعة االختراع تكنولوجية أمر يقل أهمية عن معرفة
ما إذا كانت حقوق البراءات حتدث فرق ًا في تسوية مشكالت االمتالك وتسهم

في الكشف عن املعارف التي تظل سرية بخالف ذلك.

وأخير ًا ،هناك بعض العمليات التوفيقية التي ينبغي إجراؤها في إطار وضع

معايير متميزة في مجال امللكية الفكرية .ويحتمل أال يكون واضعو السياسات

على علم كاف بشروط االبتكار للتمييز بني سياسات امللكية الفكرية على نحو

مثالي .وإضافة إلى ذلك ،من األيسر تطبيق معايير موحدة للملكية الفكرية

ومن املستبعد أن تظهر ضغوط اقتصادية سياسية لتأييد بعض القطاعات.

وعالوة على ذلك ،ال بد لواضعي السياسات من إدراك الطرق احملتملة الختيار

بعض أشكال امللكية الفكرية بتفضيلها على غيرها .وبوجه خاص ،على الشركات

3.1.2
سبل املقارنة بني حماية امللكية الفكرية
والسياسات األخرى في مجال االبتكار
تعد حقوق امللكية الفكرية آلية حفز مفيدة عندما يتكيف احلفز على االبتكار

على املستوى اخلاص مع ما يفضله املجتمع فيما يتعلق بالتقنيات اجلديدة إال
أن هذا التكيف ال يتحقق دائم ًا .وفض ً
ال عن ذلك ،ليس من اجللي ما إذا كان

نظام امللكية الفكرية قادر ًا على حفز اختراع يبتعد عن نطاق التطبيق في السوق
كما في حال األبحاث العلمية األساسية .وعليه ،ما هي الوسائل األخرى املتاحة

للحكومات للنهوض باالبتكار وسبل املقارنة بينها وبني نظام امللكية الفكرية؟

وبصفة عامة ميكن التمييز إجما ًال بني ثالث آليات للنهوض باالبتكار .أو ًال،

هناك االبتكار الذي ميول من األموال العامة وتضطلع به مؤسسات أكادميية
ومؤسسات البحث العامة .وثاني ًا ،ميكن أن متول احلكومات األبحاث التي جتريها

شركات خاصة وال سيما عن طريق املشتريات العامة واإلعانات املخصصة
لألبحاث والقروض امليسرة والتسهيالت الضريبية للبحث والتطوير وجوائز
االبتكار .وثالث ًا ،إن نظام امللكية الفكرية هو اآللية الوحيدة التي تشجع أنشطة

البحث والتطوير املنفذة في القطاع اخلاص واملمولة عبر السوق عوض ًا عن

متويلها عبر اإليرادات احلكومية.26

أن تختار حماية االختراعات إما عبر حقوق البراءات وإما عبر األسرار التجارية.

وتبني دراسات استقصائية أن حقوق البراءات الضعيفة قد حتث الشركات على

االعتماد على خيار السرية في أغلب األحيان .24وهذا أمر يزيد فرص التقليد

املشروع وانتشار التكنولوجيا إال أنه يحتمل عرقلة الكشف عن معارف ق ّيمة
عندما يكون التقليد غير ممكن.25

 24انظرMansfield (1986), Levin et al. (1987) and Graham :
) .and Sichelman (2008تبني هذه الدراسات االستقصائية
أن الشركات في عدة قطاعات صناعية باستثناء قطاعي الصناعة
الكيميائية والصناعة الصيدالنية اعتمدت على األسرار التجارية
بدرجة أكبر من اعتمادها على البراءات حلماية نشاطها االبتكاري
من الشركات املنافسة .كما تبني أن الشركات التي تبتكر أساليب
اإلنتاج بد ًال من ابتكار املنتجات تعتبر األسرار التجارية أكثر فعالية
من البراءات حلماية االبتكار .ويعبر عن هذا التفضيل أيض ًا عندما
يكون احتمال التقليد أعلى وال سيما عندما يالحظ أن احلماية املمنوحة
عبر البراءات ضعيفة أو عندما تكون قيمة االبتكار املالحظة مرتفعة.
 25يبني لرنر وزو ( )2007أن ضعف احلماية املمنوحة عن طريق
حق املؤلف في الواليات املتحدة األمريكية حث مصممي
البرامج احلاسوبية بصفة متزايدة على االعتماد على حقوق
البراءات إال أن دراستهما ال تبني بوضوح آثار هذا اخليار
بني شكلني من أشكال امللكية الفكرية على االبتكار.
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ال.David (1993) :
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ومن املهم التسليم بأن األدوات املختلفة للسياسة في مجال االبتكار ميكن
أن تكون تكميلية .وعلى سبيل املثال ،تؤدي األبحاث األكادميية أحيان ًا إلى
براءات يليها منح تراخيص ألغراض التنمية التجارية .وعلى نحو مماثل ،قد

يفضي دعم احلكومات لألبحاث املضطلع بها في القطاع اخلاص إلى احلصول

على حقوق امللكية الفكرية .ومع ذلك ،من املفيد إجراء حتليل ومقارنة مستقلني

بخصوص كل أداة سياسية.

ويتضمن اجلدول  2.2استعراض ًا عام ًا ملختلف اآلليات ويقارنها وفق ًا

لعدة أبعاد .ويبني أن اختيار أداة سياسية يعتمد على الظروف التي جتري

فيها أنشطة البحث والتطوير .وبادئ ذي بدء ،جتري مؤسسات البحث
األكادميية والعامة أساس ًا األبحاث األساسية التي ال تؤدي على الفور
إلى التطبيق التجاري .وتستثمر هذه املؤسسات أيض ًا في أبحاث ذات

طابع أعم ترمي إلى االرتقاء مبصالح املجتمع املعينة كما في حال مجال
الصحة .وميكن أن حتفز أدوات سياسية أخرى أيض ًا مثل هذه األبحاث

العامة على الرغم من أنها تركز عادة تركيز ًا أكبر على األبحاث التطبيقية.
وتختلف وسائل متويل أنشطة البحث والتطوير اختالف ًا شديد ًا .وتفترض
بعض األدوات السياسية وخصوص ًا اجلوائز والتسهيالت الضريبية للبحث

والتطوير وحقوق امللكية الفكرية من الشركات أن متول في البداية نشاط البحث
والتطوير بنفسها أو عبر األسواق املالية .وقد تكون هذه األدوات أقل فعالية
بالنسبة إلى مشروعات البحث والتطوير الكبرى واحملفوفة مبخاطر جمة وفي

األنظمة االقتصادية ذات األسواق املالية غير املتطورة (انظر اإلطار .)3.2
وتتيح األدوات األخرى وسائل التمويل العام األولي للبحث والتطوير باحلد من
املخاطر مسبق ًا وجتنب املشكالت املرتبطة بأسواق االئتمان غير املكتملة.27

اإلطار  :3.2العوائق التي يواجهها االبتكار في شيلي
شيلي بلد ذو اقتصاد صغير منفتح يصدر أساس ًا املواد اخلام والسلع األساسية
الزراعية مثل النحاس والنبيذ والفاكهة واألسماك إال أنه يتمتع بقدرات
تكنولوجية أولية في بعض القطاعات وال سيما القطاعات املرتبطة بتحويل
املوارد الطبيعية .وفي الواقع ،يتضح من الردود على استقصاء وطني أجرته
شيلي بشأن االبتكار أن  24,8في املائة من الشركات اعتمد شك ً
ال أو آخر
من أشكال االبتكار في الفترة .2007-2008
ما هي العوائق التي تواجهها الشركات الشيلية في إطار نشاطها االبتكاري؟
إن التكاليف املرتفعة الناجمة عن النشاط االبتكاري والصعوبات املصادفة
للحصول على التمويل هي في عداد أهم العوائق املواجهة وفق ًا لالستقصاء
نفسه .وتشير الشركات أيض ًا إلى مشكلة "سهولة نسخ اختراعاتها على يد
شركات أخرى" غير أن هذه املشكلة ال حتتل إال املرتبة احلادية عشرة في
قائمة العوائق .وبناء على ذلك ،ذكر  4,8في املائة فقط من الشركات املبتكرة
أنه أودع طلبات براءات مما ميثل نسبة أدنى بكثير من النسب املماثلة املسجلة
في الواليات املتحدة األمريكية والبلدان األوروبية.
وتصدي ًا لهذه العوائق الرئيسية التي يواجهها االبتكار خصصت شيلي إعانات
لالبتكار كعنصر محوري من سياستها العامة في مجال االبتكار .وهناك
صندوقان لإلعانات املخصصة لالبتكار هما Fondo Nacional de Desarrollo
 Científico y TecnológicoوFondo de Fomento al Desarrollo Científico
 y Tecnológicoيدعمان األبحاث العلمية األساسية واملراحل األولى من أنشطة
البحث والتطوير.
املصدر.Benavente (2011) :

ومن االعتبارات الوثيقة الصلة باملوضوع معرفة ما إذا كانت األداة السياسية
تعمل أساس ًا عمل آلية "حفز" أو آلية "جذب" .والفرق الرئيسي بني اآلليتني هو

أن املبتكرين في حالة آلية "احلفز" يكافؤون منذ البداية في حني أن املكافأة في
احلالة الثانية تعتمد على جناح االبتكار .وقد حتتم آليات "اجلذب" مثل حقوق

امللكية الفكرية واجلوائز بالتالي تدعيم حوافز األداء إذ يواجه املبتكرون ضغط

النجاح أو جاذبيته لدى شروعهم في أنشطة البحث والتطوير.

 27لتقصي املنشورات في هذا الصدد انظر.Hall and Lerner (2010) :
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وأحد أوجه اجلذب في نظام امللكية الفكرية كما ورد ذكره آنف ًا هو أن الشركات

التي قد تكون على علم جيد بالفرص التكنولوجية املتاحة تختار مشروعات البحث
والتطوير بنفسها .وهذا هو احلال أيض ًا بالنسبة إلى التسهيالت الضريبية.

ومن احملتمل أن تستهل الشركات مشروع ًا للبحث والتطوير بهدف احلصول

على إعانات وقروض ميسرة إال أن القرار بشأن إمكانية دعم املشروع يعود
في النهاية إلى وكالة حكومية .وفي حالة املشتريات وجوائز االبتكار ،تبادر

احلكومات مبشروعات البحث والتطوير وتختارها مما قد يؤدي إلى ما يسمى

اجلوانب االقتصادية للملكية الفكرية  -رؤى قدمية وأدلة جديدة

وأحد عيوب نظام امللكية الفكرية هو أنه يفضي إلى منح حقوق استئثارية خاصة

بنتائج البحث مما قد يحد من املنافسة ويبطئ مسار االبتكار املتراكم .أما

جوائز االبتكار التي متنح ملكية نتائج البحث للسلطات العامة فتعتبر أفضل
في هذا املضمار وحتتفظ بصفة "اجلذب" التي يتسم بها نظام امللكية الفكرية

إال أنها قابلة للتعرض حلاالت فشل املعلومات وال سيما صعوبة إعداد عقود
كاملة .وقد يشرح هذا األمر سبب استخدام جوائز االبتكار أساس ًا بالنسبة

إلى مشكالت بسيطة نسبي ًا تكون حلولها في املتناول ومن جانب الشركات

حاالت فشل املعلومات .ففي املقام األول ،ميكن أال تكون احلكومات على علم تام

باألحرى وليس احلكومات (انظر اجلزء الفرعي  .)5.2.1وعلى الرغم من

مما قد يسفر عن خيارات غير مثالية .وفي املقام الثاني ،قد تظهر مشكالت

من الناحية االجتماعية والذي تكون أسواقه عدمية الوجود أو مقتصرة على

بفرص النجاح احملتملة التي تنطوي عليها مشروعات البحث والتطوير املتنافسة

مرتبطة بعمليات تعاقد غير كاملة وعلى اخلصوص قد يصعب في البداية وضع

ذلك ،ميكن أن تكون اجلوائز مالئمة بوجه خاص حلفز االبتكار املرغوب فيه

األسواق الصغيرة مما يعزى بالتحديد إلى عدم وجود عالمات في السوق يحتمل

قائمة وافية بالشروط التي حتدد مدى تنفيذ عقد شراء أو حتقيق هدف جائزة.

بخالف ذلك أن توجه القرارات في مجال البحث والتطوير.28

وال يأخذ التصنيف الوارد في اجلدول  2.2في االعتبار خيارات مهمة في

والعيب الثاني حلقوق امللكية الفكرية واجلوائز هو أنها تفرض التمويل اخلاص

يشير إلى بعض املزايا والعيوب الرئيسية في نظام امللكية الفكرية مقارنة
بسياسات االبتكار األخرى .أو ًال ،إن نظام امللكية الفكرية قليل الكلفة بالنسبة

هذا التمويل قد تكون أدوات "احلفز" مثل اإلعانات والقروض امليسرة ضرورية

إطار تصميم األدوات السياسية املختلفة التي تؤثر في أداء االبتكار إال أنه

إلى احلكومات .فهو ال يتطلب إنفاق احلكومات لتمويل البحث والتطوير .وثاني ًا،

إن القرارات املتعلقة بالبحث والتطوير واملبنية على حقوق امللكية الفكرية هي
قرارات ال مركزية مما يحد من حاالت فشل املعلومات .وتنطوي التسهيالت

الضريبية على املزية نفسها غير أنها ال حتل مشكلة االمتالك .وفي الواقع ،من

الضروري أن تتمكن الشركات من امتالك ما تستثمره في النشاط االبتكاري
مبا في ذلك عبر حقوق امللكية الفكرية حتى تكون التسهيالت الضريبية فعالة.

املسبق للبحث والتطوير .وفي السياقات التي يصعب فيها احلصول على مثل

لتشجيع االبتكار وخاصة في احلاالت احملفوفة باملخاطر.

وبإيجاز ،ال توجد أي أداة سياسية حتقق أعلى درجة من الفعالية في كل

الظروف .وال بد لواضعي السياسات لدى النظر في األداة التي ينبغي

استخدامها من أخذ الشروط املالية ومستويات املخاطر وحاالت فشل
املعلومات احملتملة وحوافز األداء ومتغيرات أخرى في احلسبان .وفي الواقع،

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه واضعو السياسات في مزج السياسات
حتى تتكامل فيما بينها على نحو فعال علم ًا بأن كل أداة سياسية تنطوي على

مزايا وعيوب في الوقت ذاته.

 28أوليت عناية شديدة في السنوات األخيرة لتصميم جوائز االبتكار
على نحو يضمن فعاليتها إلى أقصى حد وال سيما في قطاع
صناعة املستحضرات الصيدالنية .انظر على سبيل املثالLove :
).and Hubbard (2009) and Sussex et al. (2011
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اجلدول  :2.2استعراض عام لألدوات السياسية في مجال االبتكار
معايير االختيار

ملكية النتائج

املزايا الرئيسية

العيوب الرئيسية

آلية احلفز أو اجلذب اختيار الكيان

اخلصائص الرئيسية

نوع األبحاث

متويل البحث
والتطوير

• حكومة

• املصلحة العامة
• استعراض
األنداد

• القطاع العام
• مؤسسة

• تطور املعارف
العلمية
األساسية

• وقع غير مؤكد

مؤسسات
البحث العامة

• منافع عامة مثل
الدفاع والصحة
• ال تسوق املعارف

• أبحاث أساسية
• أبحاث عامة

• التمويل املسبق
لتكاليف
املشروعات

• احلفز

• االحتياجات
العامة
• استعراض
األنداد

• القطاع العام
• مؤسسة

• تطور املعارف
العلمية
األساسية

• وقع غير مؤكد

البحث األكادميي

• الهدف هو زيادة
املعارف العلمية
األساسية
• ال تسوق املعارف

• أبحاث أساسية
• أبحاث عامة

• التمويل املسبق
لتكاليف
املشروعات

• احلفز

• حكومة
• جامعة
• مؤسسة خيرية

• حسب العقد

• حشد قوى
السوق
التنافسية
لتوفير املنافع
العامة

• صعوبة إعداد
عقود كاملة

•  املشتريات
احلكومية من سلع
مبتكرة محددة
مثل املعدات
العسكرية

• أبحاث عامة
• أبحاث تطبيقية

• متويل تكاليف
املشروعات
• التوقيت
حسب العقد

• احلفز واجلذب
حسب التصميم

• حكومة

• املنافسة
املسبقة

• حشد قوى
السوق
التنافسية
للصالح العام

• عدم اطالع
احلكومات
التام على
فرص النجاح
احملتملة التي
تنطوي عليها
مشروعات
البحث
والتطوير

اإلعانات املخصصة • دعم القطاع العام
لألبحاث والتمويل
ألبحاث مستهدفة
احلكومي املباشر

• أبحاث عامة
• أبحاث تطبيقية

• التمويل
املسبق بناء
على تكاليف
املشروعات
املقدرة

• احلفز

• حكومة
• شركة

• املنافسة
• قرار إداري

• شركة عادة

• صعوبة إعداد
عقود كاملة
• ضرورة التمويل
اخلاص املسبق
للبحث والتطوير

اجلوائز

• جوائز ملكافأة
حلول مستهدفة
ملشكالت معينة

• أبحاث عامة
• أبحاث تطبيقية

• التمويل
الالحق بناء
على تكاليف
املشروعات
املقدرة مسبق ًا

• اجلذب

• حكومة

• املنافسة

• القطاع
العام عادة

• حشد قوى
السوق
التنافسية
للصالح العام
• توفير
التكنولوجيا
الالحق على
أساس املنافسة

القروض امليسرة

• منح ائتمانات
مالية بأسعار
فائدة أدنى من
أسعار الفائدة
املعتمدة في
السوق وضمانات
حكومية وتسهيالت
لرد التكاليف

• أبحاث تطبيقية

• التمويل
املسبق بناء
على تكاليف
املشروعات
املقدرة

• احلفز
• اجلذب إلى
حد ما حسب
التصميم

• حكومة
• شركة

• قرار إداري

• شركة

• احلد من
املخاطر
املرتبطة
مبشروعات
البحث
والتطوير
الكبرى

• اطالع
احلكومات غير
املتماثل على
فرص النجاح
احملتملة التي
تنطوي عليها
مشروعات
البحث
والتطوير
• عدم التصدي
ملشكلة االمتالك
لدى الشركات

التسهيالت
الضريبية ألنشطة
البحث والتطوير
واحلوافز املالية
املتصلة بها

• تخفيض الضرائب
املفروضة على
األرباح املرتبطة
باالستثمار في
البحث والتطوير

• أبحاث عامة
• أبحاث تطبيقية

• التمويل الالحق
بناء على نفقات
االستثمار
الفعلية

• احلفز
• اجلذب إلى
حد ما حسب
التصميم

• شركة

• إثبات
االستثمار
في البحث
والتطوير

• شركة

• اتخاذ قرارات
المركزية بشأن
البحث والتطوي

• عدم التصدي
ملشكلة االمتالك
لدى الشركات
• ضرورة التمويل
اخلاص املسبق
للبحث والتطوير

• وضع استئثاري
في السوق

• أبحاث عامة
• أبحاث تطبيقية

• التمويل الالحق
بناء على
قيمة االبتكار
في السوق

• اجلذب

• شركة

• حسبما حتدده
قوانني امللكية
الفكرية

• صاحب حق
امللكية الفكرية
(شركة أو
مؤسسة))

• اتخاذ قرارات
المركزية
بشأن البحث
والتطوير

• عدم تخصيص
موارد حكومية
• ضرورة التمويل
اخلاص املسبق
للبحث والتطوير

أنشطة ميولها وينفذها القطاع العام

أنشطة ميولها القطاع العام وينفذها القطاع اخلاص
املشتريات

أنشطة ميولها وينفذها القطاع اخلاص
حقوق امللكية
الفكرية

املصدر :الويبو ،باالستناد إلى Guellec :و) van Pottelsberge de la Potterie (2007و).Granstrand (1999, 2011
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2.2

1.2.2

نظام البراءات عن كثب

سبل تأثير احلماية املمنوحة عبر
البراءات في أداء الشركات

شهدت العقود الثالثة املاضية ارتفاع ًا لم يسبق له مثيل في التاريخ في مستويات
االنتفاع بنظام البراءات (انظر الشكل  )18.1فض ً
ال عن زيادة كبيرة في

من املفيد كخطوة أولى استعراض األدلة على سبل تأثير احلماية املمنوحة عبر

االستثمار الفعلي في أنشطة البحث والتطوير وتقدم ملحوظ في العديد من

مجاالت التكنولوجيا من ضمن ذلك مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي
أحرز أروع تقدم .وتشير هذه االجتاهات إلى أن إصدار البراءات أصبح أمر ًا

له دور محوري أكبر في استراتيجيات الشركات املبتكرة إال أنها ال تبني وحدها

مدى فعالية نظام البراءات في النهوض باالبتكار وحتسني مستوى الرفاه.

وحلل اخلبراء االقتصاديون دور البراءات في مسار االبتكار إذ حثهم على

ذلك االرتفاع املسجل في نشاط إصدار البراءات .وعالوة على ذلك ،تسنى
إثراء أنشطة بحث آثار احلماية املمنوحة عبر البراءات بفضل إعداد قواعد
بيانات جديدة جتمع في الغالب البيانات املسجلة بخصوص مختلف البراءات

واملعلومات عن السلوك االبتكاري واألداء االقتصادي في الشركات.

ويبحث هذا اجلزء اجلوانب االقتصادية لنظام البراءات عن كثب بالتركيز على

البراءات في أداء الشركات .ويشير اجلزء الفرعي  1.2.2إلى إحدى الصعوبات
الرئيسية املصادفة في حتصيل أدلة علمية .وإذ أرسيت أنظمة البراءات في

معظم البلدان على مدى التاريخ احلديث ،ال تتوفر أي مقاييس واضحة ميكن

أن يقارن بها أداء الشركات التي تطلب احلصول على البراءات .وإحدى الطرق
لتالفي هذه املشكلة هي إجراء استقصاء لدى الشركات مباشرة بشأن ما
تعلقه من أهمية على البراءات كآلية المتالك النشاط االبتكاري .وقد أجريت

عدة استقصاءات من هذا القبيل ويلخص اجلدول  3.2نتائجها الرئيسية.

وكما يرد بيانه في اجلزء  1.2تبرز فترة اإلجناز واألنشطة املتعلقة باملبيعات

واخلدمات كأهم آليات لالمتالك .وتختلف األهمية املعلقة على البراءات حسب
القطاعات .ففي القطاعات التي تكون فيها دورة حياة املنتجات قصيرة على
غرار املنتجات اإللكترونية تبدو البراءات أقل أهمية .وفي الواقع ،قد تصبح

التقنيات بالية في الوقت الذي متنح فيه البراءات .أما في قطاعي املنتجات

األبحاث األخيرة .ويتناول بالتفصيل عدة مفاهيم وأفكار قدمت في اجلزء

الكيميائية والصيدالنية فتكتسي احلماية املمنوحة عبر البراءات أهمية حاسمة
نظر ًا إلى مسار البحث والتطوير الطويل الذي يشهده هذان القطاعان وإلى

كآلية امتالك في مختلف قطاعات االقتصاد (اجلزء الفرعي  )1.2.2وسبل

االستقصاءات امللخصة في اجلدول  3.2معلومات مفيدة لفهم دور احلماية

السابق ويقارنها بأدلة علمية .ويحلل بوجه خاص مدى فعالية نظام البراءات

تأثير زيادة انتشار إصدار البراءات في مسار االبتكار املتراكم (اجلزء الفرعي

 )2.2.2وسبل حتديد التفاعل بني املنافسة واالبتكار عبر حقوق البراءات (اجلزء

الفرعي  )3.2.2ودور البراءات في أسواق التكنولوجيا احلديثة واستراتيجيات

االبتكار املنفتح (اجلزء الفرعي  .)4.2.2وقد أدت الرؤى الناشئة عن األبحاث

األخيرة باخلبراء االقتصاديني إلى حتسني وجهات نظرهم بشأن دور نظام

البراءات في مسار االبتكار.
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اجلدول  :3.2ملخص نتائج االستقصاءات
االستقصاء السنة

البلد

عينة االستقصاء

ابتكار املنتجات
1

ابتكار أساليب
اإلنتاج
2

يل ()Yale

1982

الواليات املتحدة شركات (متداولة في البورصة) اجلهود املتعلقة فترة اإلجناز
تضطلع بالبحث والتطوير
األمريكية
باملبيعات أو
في قطاع الصناعة
اخلدمات

هارابي
()Harabi

1988

سويسرا

شركات تضطلع بالبحث والتطوير اجلهود املتعلقة فترة اإلجناز
باملبيعات أو
في قطاع الصناعة أساس ًا
اخلدمات

داتش سيس 1992
(Dutch
)CIS

هولندا

شركات ( 10موظفني أو أكثر)
استنبطت أو أطلقت منتجات أو
خدمات أو أساليب إنتاج جديدة
أو محسنة خالل السنوات الثالث
املاضية في قطاع الصناعة

كارجني ملون 1994
(Carnegie
)Mellon

الواليات املتحدة شركات ( 20موظف ًا أو أكثر و 5فترة اإلجناز
ماليني دوالر أمريكي أو أكثر
األمريكية
من املبيعات) تضطلع بالبحث
والتطوير في قطاع الصناعة

منحنى التعلم البراءات
السريع

السرية

فترة اإلجناز

3

4

التعلم السريع السرية

براءة

فترة اإلجناز

اجلهود املتعلقة التعلم السريع السرية
باملبيعات أو
اخلدمات

البراءات

إبقاء اليد
العاملة املؤهلة

السرية

براءة

السرية

األصول
التكميلية

اجلهود املتعلقة براءة
باملبيعات أو
اخلدمات

السرية

كارجني ملون 1994
في اليابان
(Japan
Carnegie
)Mellon

اليابان

شركات تضطلع بالبحث
والتطوير (مليار ين أو أكثر
كرأس مال) في قطاع الصناعة

فترة اإلجناز

البراءات

األصول
التكميلية

اجلهود املتعلقة السرية
باملبيعات أو
اخلدمات

األصول
التكميلية

ريتي جورجيا 2007
تك (RIETI-
Georgia
Tech

اليابان

بركلي
()Berkeley

2008

فترة اإلجناز

5

1

2

منحنى التعلم اجلهود املتعلقة السرية
باملبيعات أو
السريع
اخلدمات

البراءات

تصميم معقد فترة اإلجناز

4

3

5

إبقاء اليد
العاملة املؤهلة

السرية

تصميم معقد شهادة تصديق

األصول
التكميلية

فترة اإلجناز

اجلهود املتعلقة البراءات
باملبيعات أو
اخلدمات

السرية

فترة اإلجناز

البراءات

مخترعون أودعوا طلبات
براءات ثالثية ذات أولوية خالل
السنوات 2000-2003

فترة اإلجناز

األصول
التكميلية

السرية

األصول
التكميلية

البراءات

الواليات املتحدة شركات صناعية صغيرة تركز
على البيوتكنولوجيا واألجهزة
األمريكية
الطبية والبرامج احلاسوبية

فترة اإلجناز

السرية

األصول
التكميلية

البراءات

هندسة عكسية ال مييز االستقصاء بني ابتكار املنتجات وابتكار أساليب اإلنتاج
صعبة

اجلهود املتعلقة
باملبيعات أو
اخلدمات

ال مييز االستقصاء بني ابتكار املنتجات وابتكار أساليب اإلنتاج

املصدر :الويبو باالستناد إلى  .)Hall (2009جمعت نتائج االستقصاءات بالنسبة إلىYale (Levin et al., 1987), Switzerland (Harabi, 1995), Dutch CIS (Brouwer and Kleinknecht, 1999), :
Carnegie Mellon (Cohen et al., 2000), Japan Carnegie Mellon (Cohen et al., 2002), RIETI-Georgia Tech (Nagaoka and Walsh, 2008), Berkeley (Graham et al., 2009

وقد سعت عدة دراسات إلى حتصيل أدلة كمية على أهمية احلماية عبر البراءات.

وتستخدم دراسة من إعداد أرورا واملؤلفني املشاركني فيها ( )2008بيانات

مفصلة عن نشاط الشركات االبتكاري وسلوكها إزاء البراءات لتقدير ما يسمى
عالوة البراءة املع ّرفة على أنها ارتفاع قيمة اختراع نتيجة لشمله بحماية براءة.
وتأخذ املنهجية املتبعة في الدراسة في احلسبان أن القرارات بشأن البراءات ليست

عشوائية إذ تسعى الشركات فقط إلى احلصول على براءات حتمي اختراعات قد
يتوقع حتصيل فوائد صافية منها .وتشير النتائج إلى عالوة تناهز نسبتها 50
في املائة فيما يتعلق باالختراعات املشمولة بحماية البراءات .29وتأكيد ًا للنتائج

 29تقدر دراسة أرورا ) Arora et al. (2008قيمة سلبية لعالوة
البراءة بالنسبة إلى كل أنواع االبتكار مبا في ذلك التقنيات املبتكرة
التي ال تطلب الشركات في احلقيقة حمايتها عبر البراءات مما
يبني أن تكاليف احلصول على البراءات في شكل احتمال الكشف
عن املعارف التي يحافظ بخالف ذلك على سريتها تفوق الفوائد
الناشئة عن البراءات بالنسبة إلى عدة أنواع من االبتكار.

التي سبق أن خلصت إليها االستقصاءات تسجل أعلى مستويات عالوى البراءات
في مجاالت األدوات الطبية واملستحضرات الصيدالنية والبيوتكنولوجيا وأدنى
مستوياتها في قطاعي األغذية واملنتجات اإللكترونية .وتبني النتائج أيض ًا أن
عالوى البراءات تبلغ مستويات أعلى بالنسبة إلى الشركات الكبرى .والتفسير

احملتمل لهذا االستنتاج هو أن الشركات الكبرى هي على استعداد أفضل من
الشركات الصغرى الستغالل البراءات وإنفاذها.

30

 30تتيح مناذج جتديد البراءات أيض ًا فرص ًا لفهم القيمة اخلاصة
التي تستمدها الشركات من حماية اختراعاتها عبر البراءات.
وتشمل دراسات مهمة في هذا املجال ما يليPakes :
(1986), Schankerman and Pakes (1986), Lanjouw
) .et al. (1998) and Schankerman (1998ومع ذلك،
ال تتضمن هذه الدراسات تقدير ًا مباشر ًا ألثر حوافز البحث
والتطوير املرتبط باحلماية املمنوحة عن طريق البراءات.
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وبحثت الدراسات أيض ًا احتمال أن يؤدي ضمان حقوق البراءات بالشركات

إلى زيادة االستثمار في البحث والتطوير .وتركز دراسة أجراها كيان ()2007
على جتربة  26بلد ًا اعتمد حماية املستحضرات الصيدالنية عبر البراءات في

وهناك مسألة تطرح في هذا الصدد وتتصل بتحديد احتمال تأثير اختالف

مستويات احلماية عبر البراءات بني البلدان في قرارات الشركات بشأن

اختيار مواقع إجراء البحث والتطوير .وقد يكون هذا االختالف أقل أهمية

الفترة  .1978-2002وقطاع املستحضرات الصيدالنية مناسب بصفة خاصة

بالنسبة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تستهدف األسواق العاملية إال أن

وتبني نتائج االستقصاءات امللخصة في اجلدول  3.2أهمية احلماية املمنوحة

الشركات التقنيات مع األسواق احمللية أو تركز على ما يفضله ويحتاج إليه

لتحليل سبل تأثير احلماية املمنوحة عبر البراءات في نشاط البحث والتطوير.
عبر البراءات في هذا القطاع وميثل منح احلماية للمستحضرات الصيدالنية
عبر البراءات عادة حتو ًال سياسي ًا رئيسي ًا .وتخلص الدراسة إلى عدم وجود

أنشطة البحث والتطوير تنطوي في الغالب على عنصر محلي أي عندما تكيف
املستهلك احمللي على سبيل املثال.

وتناولت دراسة ثرسبي وثرسبي ( )2006أهمية حماية امللكية الفكرية في

أثر للحماية املمنوحة عبر البراءات في كل البلدان بل إلى وجود أثر إيجابي
في البلدان األكثر تقدم ًا وذات املستويات األعلى في مجال التعليم .وتسلط

إطار عملية صنع القرارات في الشركات املتعددة اجلنسيات ذات أنشطة

مدى أهمية حقوق البراءات (انظر اجلزء الفرعي .)2.2.2

أشار املشاركون إلى حماية امللكية الفكرية كعامل مهم لتحديد موقع إجراء

هذه النتيجة األضواء على القدرة املسبقة على االبتكار كعامل مهم لتحديد

وتخلص دراسة وثيقة الصلة بالدراسة السابقة أعدها كايل وماكغاهان

( )2011إلى استنتاجات مماثلة .وعالوة على ذلك ،تستنتج أن اعتماد احلماية
عبر البراءات في البلدان املنخفضة الدخل لم يك ّون احلوافز ألنشطة البحث
والتطوير املتعلقة بأمراض تصيب أساس ًا هذه البلدان .وتذهب الدراسة إلى

أن هذه النتيجة تعزى إلى صغر حجم هذه البلدان وتدعو إلى وضع سياسات
تكميلية في مجال االبتكار حلفز أنشطة البحث والتطوير اخلاصة باحتياجات

املجتمعات الفقيرة (انظر اجلزء الفرعي .31)3.2.2

البحث والتطوير املكثفة .وفي استقصاء شمل  250شركة من تلك الشركات

البحث والتطوير .وعلى الرغم من ذلك ،ظلت هذه الشركات تنشئ مرافق البحث
والتطوير في أسواق تعتبر حماية امللكية الفكرية ضعيفة فيها .وفي الواقع،
تظهر عوامل أخرى وال سيما احتمال منو السوق وكفاءة املوظفني املعنيني

بالبحث والتطوير كعوامل مهمة التخاذ القرارات بشأن املواقع .وتبني أبحاث

أخرى من إعداد ثرسبي وثرسبي ( )2011أن معظم أنشطة البحث "اجلديدة

للعالم" يجري إما في الواليات املتحدة األمريكية وإما في بلدان أخرى مرتفعة
الدخل تشهد اجتاه ًا نحو حماية متينة للملكية الفكرية .ويبدو مجدد ًا ومع ذلك
أن حماية امللكية الفكرية ليست احملرك الرئيسي لهذا الوضع .فإن خبرات

اجلامعات وسهولة التعاون مع هذه األوساط تظهر كعوامل رئيسية تفسر

اختيار املواقع التي جتري فيها الشركات أرقى أنشطة البحث.

 31إن النتائج املنبثقة عن دراسات أخرى هي أكثر غموض ًا إال أن العديد
منها يستخدم أساليب سياسية متناقضة أقل إقناع ًا .ويستخدم بارك
وجنارت ( )1997وكانوار وإفنسون ( )2003مؤشر ًا يقيس إجما ًال متانة
حقوق امللكية الفكرية في بلد معني ويستنتجون أيض ًا أن احلماية عبر
البراءات تؤدي إلى زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير في بلدان تتجاوز
مستويات التنمية فيها مستويات معينة .وقد بحث سكاكيبرا وبرنستتر
( )2001آثار إصالح البراءات في اليابان في سنة  1988على نشاط
البحث والتطوير ولم يستنتجوا إال وقع ًا بسيط ًا على هذا النشاط.
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وإذ سلم اخلبراء االقتصاديون بأن البراءات قد تنقل معلومات عن رصيد

2.2.2

التي متلك البراءات للحصول على متويل من القائمني على رؤوس أموال املجازفة

سبل حت ّول استراتيجيات البراءات
في إطار االبتكار املتراكم

االختراعات التجاري ،عكفوا على دراسة دورها في حشد املوارد املالية
للشركات املبتكرة .وفي الواقع ،خلصت الدراسات إلى أن فرص الشركات

هي في غالب الظن أكبر من فرص الشركات التي ال متلك البراءات .وتبني
استقصاءات أجريت مؤخر ًا في الواليات املتحدة األمريكية أن هذا هو حال

الشركات الصغيرة أكثر ما هو حال الشركات الكبيرة .32وتبني دراستان مهمتان
عن متويل شركات أمريكية لشبه املوصالت برؤوس أموال املجازفة أن طلبات

البراءات ال تنقل معلومات مهمة عن جودة االختراعات إلى املستثمرين فحسب
بل تساعد أيض ًا الشركات على جذب األموال في مراحل التمويل األولى.33

وفي الوقت ذاته ،تختلف أهمية البراءات في تيسير احلصول على التمويل
حسب القطاعات وتكتسي البراءات مث ً
ال أهمية أكبر في مجال التكنولوجيا

املتصل بالرعاية الصحية مقارنة مبجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.34

من األساسي أن يتخطى البحث نطاق شركة مبفردها من أجل فهم سبل
تأثير احلماية عبر البراءات في االبتكار .ونادر ًا ما يكون النشاط االبتكاري

منعز ًال .فاحلل الذي جتده شركة معينة ملشكلة معينة يعتمد عادة على املعلومات

املستخلصة من األنشطة االبتكارية السابقة .وعلى نحو مماثل ،تضطلع

الشركات بأنشطة ابتكارية في الوقت نفسه وتستنبط تقنيات قد تتكامل

فيما بينها في أسواق متنافسة .وكما ورد ذكره في اجلزء الفرعي ،1.1.2

تؤثر حقوق البراءات في السبل احملتملة لالطالع على املعارف السابقة أو
التكميلية وتسويقها.

وقد أثار االرتفاع السريع املسجل في عدد طلبات البراءات املودعة القلق

بشأن عرقلة البراءات ملسار االبتكار املتراكم .وفي الواقع ،سجل نشاط
إصدار البراءات منو ًا سريع ًا بوجه خاص بالنسبة إلى ما يسمى التقنيات

املعقدة .ويع ّرف اخلبراء االقتصاديون التقنيات املعقدة على أنها تقنيات تتك ّون
من اختراعات عديدة قابلة للحماية عبر البراءات بصورة منفصلة ويحتمل أن
تعود ملكية البراءات اخلاصة بها إلى عدة جهات .وباملقابل ،تصف التقنيات
املستقلة املنتجات أو أساليب اإلنتاج التي ال تنشأ إال عن بضع اختراعات

قابلة للحماية عبر البراءات .ويبني الشكل  1.2منو عدد طلبات البراءات املودعة

في جميع أنحاء العالم بخصوص هاتني الفئتني من التقنيات .ويقارن الشكل

في جزئه الوارد على اليمني منو البراءات بالنسبة إلى الطلبات املودعة األولى

املقاربة الختراعات جديدة ويظهر منو ًا سريع ًا مطرد ًا في الطلبات املودعة بشأن

التقنيات املعقدة منذ أوائل السبعينات .أما اجلزء الوارد على اليسار فيركز

على الطلبات املودعة الالحقة التي يتألف معظمها من طلبات أودعت خارج
بلدان انتماء مودعي الطلبات ويبني منو ًا سريع ًا مماث ً
ال في الطلبات املودعة

بشأن التقنيات املعقدة ابتداء من منتصف التسعينات فقط.

 32انظرLemley (2000), Hsu and Ziedonis (2008), :
)Harhoff (2009), Graham and Sichelman (2008
).and Sichelman and Graham (2010
 33يبحث كوكبرن وماكغارفي ( )2009سبل تأثير التشريع األمريكي
املصرح بشمل البرامج احلاسوبية بحماية البراءات في منتصف
التسعينات في دخول منافسني جدد إلى السوق ويستخدمان
بيانات عن متويل جهات داخلة إلى  27سوق ًا للبرامج احلاسوبية
حددت حتديد ًا دقيق ًا .وإحدى استنتاجاتهما هي أن هناك احتما ًال
أكبر أن متول الشركات التي متلك البراءات من القائمني على
رؤوس أموال املجازفة .انظر أيض ًا.Greenberg (2010) :
 34انظر .Graham et al. (2009) :هذه الدراسة تبني أيض ًا
أن دور البراءات يختلف حسب مصدر التمويل.
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ما الذي يفسر هذا االختالف في معدالت النمو؟ قد يجسد هذا االختالف جزئي ًا

الشكل  :1.2تسجيل منو أسرع في طلبات
البراءات املودعة بشأن التقنيات املعقدة
طلبات البراءات املودعة بشأن التقنيات املعقدة مقارنة بالتقنيات املستقلة1972-2007 ،100=1972 ،

طبيعة التغير التكنولوجي .وعلى سبيل املثال ،تشمل التقنيات املعقدة معظم
أشكال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي أحرزت تقدم ًا سريع ًا على مدى

العقود الثالثة املاضية .ومع ذلك ،تفيد األبحاث االقتصادية بأن منو التقنيات
املعقدة األسرع يعزى أيض ًا إلى حت ّول استراتيجيات البراءات.

الطلبات املودعة األولى
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
400

300

وقد خلص هال وزيدونيس ( )2001إلى ذلك بشكل مقنع في دراستهما عن

نشاط إصدار البراءات في قطاع شبه املوصالت في الواليات املتحدة األمريكية.
ويتضح من االستقصاءات اخلاصة بالشركات على غرار االستقصاءات املبينة

في اجلدول  3.2أن البراءات هي في عداد اآلليات األقل فعالية لتحصيل عائدات

200

البحث والتطوير في هذا القطاع .فبسبب قصر دورة حياة املنتجات تعتمد
شركات شبه املوصالت أساس ًا على فوائد فترة اإلجناز واألسرار التجارية

0

براءات شبه الوصالت من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات .وعالوة

100

السترداد ما تستثمره في مجال االبتكار .والغريب في األمر على الرغم من
ذلك هو أن الواليات املتحدة األمريكية شهدت ارتفاع ًا شديد ًا في نشاط إصدار
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على ذلك ،منا هذا النشاط بوتيرة أسرع من االستثمار الفعلي في البحث

والتطوير مما أدى إلى تضاعف ما يسمى مردود البراءات (انظر الشكل .)2.2

الطلبات املودعة الالحقة
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
400

الشكل  :2.2منو براءات شبه املوصالت أسرع
من االستثمار في البحث والتطوير
مردود البراءات في بعض قطاعات الصناعة في الواليات املتحدة األمريكية1979-2002 ،

300

ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻮﺻﻼﺕ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ
ﻛﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ

200

0.7
0.6

100

0.5
0.4

0

72
19
74
19
76
19
78
19
8
19 0
82
19
84
19
86
19
88
19
9
19 0
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06

19

0.3
0.2

مالحظة :جدول الويبو لتنسيق التكنولوجيا (التصنيف الدولي للبراءات) مستخدم لتصنيف البيانات حسب مجال
التكنولوجيا .والتقنيات املعقدة والتقنيات املستقلة مصنفة استناد ًا إلى ).von Graevenitz et al. (2008

0.1

املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،مارس .2011
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مالحظة :يع ّرف مردود البراءات على أنه نسبة البراءات املمنوحة إلى االستثمار في البحث والتطوير
بالدوالر األمريكي الثابت .ويستند إلى عينة من الشركات املتداولة في البورصة التي تتوفر بشأنها
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ويربط هال وزيدونيس االرتفاع املسجل في براءات شبه املوصالت بتغييرات

إلحدى الدراسات ،كانت الدعوى التي رفعتها شركة شبه املوصالت تكساس

يعتمدان على التحليل االقتصادي القياسي لبيانات محصلة على مستوى

سنة  1986وانتهت إلى تسوية زادت قيمتها على مليار دوالر أمريكي مبثابة

طرأت على اإلطار القانوني األمريكي وأثبتت تأييدها ألصحاب البراءات .وإذ
الشركات ومقابالت أجريت في شركات شبه املوصالت ،يستنتجان أن هذه
التغييرات حثت الشركات على استباق األمور بتكوين محافظ براءات كبرى.

إنسترومنتس  Texas Instrumentsعلى شركة سامسونغ Samsung

عامل حفاز للشركات الكورية لتستبق األمور بتكوين محافظ براءات خاصة

بها  .ومع ذلك ،تظل الواليات املتحدة األمريكية بالنظر إلى االجتاهات املسجلة
38

وأحد الدوافع التي تفسر إنشاء هذه احملافظ هو ضمان حرية الشركات

في عدد طلبات البراءات املودعة والنفقات الفعلية في مجال البحث والتطوير

تستخلص الدراسة أن الشركات الصناعية الكبرى وذات الكثافة الرأسمالية
األشد عرضة لإلعاقة من خالل أوامر زجرية متهيدية مث ً
ال كانت الشركات

على مستوى االقتصاد منذ منتصف الثمانينات .39وقد تفسر عوامل أخرى

هذا االجتاه املتعارض إال أن هذا االجتاه يتسق مع استنتاج هال وزيدونيس

لتكوين هذه احملافظ هو تدعيم وضع شركة في عقد الصفقات إزاء منافسيها.

السباق للحصول على محافظ البراءات .

في التصرف ضمن حيزها االبتكاري والوقاية من التقاضي .وفي الواقع،

األكثر توظيف ًا لالستثمارات في مجال ضمان حقوق البراءات .والدافع الثاني
وبوجه خاص ،ميكن لشركة متلك عدة براءات ضمن حيز التكنولوجيا املزدحم

أن تتوقى إجراءات التقاضي بتهديد املنافسني برفع دعوى عليهم بشكل مقنع.

الوالية القضائية الرئيسية الوحيدة التي شهدت زيادة مطردة في مردود البراءات

الذي مفاده أن التغييرات الطارئة على اإلطار القانوني األمريكي حثت على
40

ما هي آثار نشاط إصدار البراءات ألغراض استراتيجية على الرفاه واالبتكار

وفض ً
ال عن ذلك ،تتمتع هذه الشركة بوضع ميكنها من التفاوض بشأن ترتيبات
35
مواتية للترخيص املتبادل غالب ًا ما تكون ضرورية لتسويق التقنيات اجلديدة .

مجال شبه املوصالت وعدة تقنيات معقدة أخرى على أن احلالة املناقضة

ما هو مدى انتشار إصدار البراءات ألغراض استراتيجية خارج نطاق

وزيدونيس بأن احلماية املمنوحة عبر البراءات عززت التخصص في االبتكار

قطاع شبه املوصالت األمريكي؟ من اجللي أن السباق للحصول على محافظ

البراءات كان موضع توثيق بالنسبة إلى تقنيات معقدة أخرى تشمل بصفة عامة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبصفة خاصة االتصاالت السلكية والالسلكية
والبرامج احلاسوبية والتكنولوجيا السمعية البصرية والبصريات فض ً
ال عن

في نهاية األمر؟ لم مينع هذا النشاط بالتأكيد من إحراز تقدم سريع في

تظل بالطبع غير واضحة من ناحية .41وعالوة على ذلك ،تفيد دراسة هال

في مجال شبه املوصالت وأن حقوق البراءات يسرت على اخلصوص إطالق
شركات متخصصة في تصميم شبه املوصالت كانت تعتمد في البداية على

متويل رؤوس أموال املجازفة.42

أجهزة الهاتف الذكية واحلواسيب اللوحية في اآلونة األخيرة .36وعلى الرغم

من أن دراسة هال وزيدونيس ركزت على الواليات املتحدة األمريكية فإن األدلة

املتاحة تفيد بأن شركات املنتجات اإللكترونية في بلدان أخرى وال سيما في
شرق آسيا ك ّونت أيض ًا محافظ براءات كبرى ألغراض استراتيجية .37ووفق ًا

38
39

 35لالطالع على نتائج االستقصاءات املتعلقة بأهمية ملكية البراءات
للتفاوض بشأن ترتيبات الترخيص املتبادل ،انظرCohen et :
).al. (2000) and Sichelman and Graham (2010
 36انظر .Harhoff et al. (2007) :وفيما يتعلق بالبرامج احلاسوبية
انظر .Noel and Schankerman (2006) :وبالنسبة إلى
أجهزة الهاتف الذكية ما زالت األدلة ذات طبيعة سردية – انظر:
“”Apple and Microsoft Beat Google for Nortel Patents
).in The New York Times (Nicholson, 2011
 37انظر.Cohen et al. (2002) :

40

41

42

انظر.Lee and Kim (2010) :
انظر الويبو ( ،)2011تقدير مردود البراءات من حيث الطلبات
األولى املودعة مقارنة بالنفقات الفعلية في مجال البحث
والتطوير .وعلى نحو مماثل ،شهدت سويسرا وهولندا زيادة
في مردود البراءات منذ أوائل التسعينات .وسجل ارتفاع في
مردود البراءات في جمهورية كوريا بني سنتي  1994و2000
إال أن قيمة هذا االرتفاع انخفضت منذ ذلك احلني.
على الرغم من ذلك ،يتضح من االستقصاءات أن االنتفاع
بالبراءات ألغراض استراتيجية هو أكثر انتشار ًا في اليابان منه
في الواليات املتحدة األمريكية (انظر .)Cohen, et al., 2002
قد تعتبر تكاليف احلصول على محافظ البراءات الكبرى
وإدارتها تبديد ًا للموارد من منظور االقتصاد بقدر ما
يتسنى القول إن هذه احملافظ"تتعادل" فيما بينها.
لالطالع على أدلة مماثلة تتخطى نطاق قطاع شبه
املوصالت انظر أيض ًاArora et al. (2001a) :
).and Arora and Ceccagnoli (2006
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ومن ناحية أخرى ،تشير األدلة املنبثقة عن التحليل االقتصادي القياسي إلى

3.2.2

إلى إحباطها .43وقد أصبح من الصعب بسبب تكاليف املعامالت املرتفعة أن

سبل حتديد التفاعل بني املنافسة
واالبتكار عبر حقوق البراءات

احتمال أن تؤدي الشبكات الكثيفة حلقوق البراءات املتداخلة املعروفة باسم

البراءات املكدسة في الواقع إلى إبطاء مسارات االبتكار املتراكم أو حتى

حتصل بعض الشركات وال سيما الشركات الصغيرة على التراخيص الالزمة

للتقنيات السابقة والتقنيات التكميلية من ضمنها أدوات البحث املشمولة بحماية
البراءات التي لها مث ً
ال صلة خاصة بالبحث في مجال البيوتكنولوجيا .44وكما

سيرد بحثه الحق ًا في الفصل  ،3قد تقي الترتيبات التعاونية اخلاصة إلى حد

ما من هذه العواقب الوخيمة.

وأخير ًا ،يؤثر إصدار البراءات ألغراض استراتيجية في طبيعة املنافسة

وكثافتها في أسواق املنتجات مما يؤثر بدوره في حوافز االبتكار .وال بد من

التوسع في بحث التفاعل بني قوى املنافسة واالبتكار في املقام األول من أجل

فهم سبل حدوث ذلك بالتحديد.

إن للمنافسة في أسواق املنتجات آثار ًا مختلفة على السلوك االبتكاري .وقد

تناول اجلزء الفرعي  1.1.2أحد هذه اآلثار أي عجز الشركات عن استرداد

استثماراتها األولية املوظفة في مجال البحث والتطوير في حال عدم متكنها
من إدرار أرباح تفوق مستويات املنافسة .واملنافسة املفرطة تضر االبتكار.

وفي الواقع ،يبدو أن املعطيات العلمية تؤكد هذه العالقة إذ تبني الدراسات

أن زيادة كثافة املنافسة تقترن بانخفاض النشاط االبتكاري عبر القطاعات.
ومع ذلك ،ال يصح هذا الترابط إال فوق عتبة معينة من املنافسة .فتك ُّثف

املنافسة دون ذلك املستوى يقترن في احلقيقة بتنامي النشاط االبتكاري.45
ولهذا االستنتاج األخير تفسير بديهي هو التالي :إن أد ّرت الشركات إيرادات

اقتصادية كبيرة ولم تواجه سوى القليل من املنافسة التي تهدد هذه اإليرادات
فيكون ضغط السوق من أجل االبتكار ضعيف ًا .وباملقابل ،إذا كانت إيرادات

الشركات االقتصادية مهددة نتيجة ألنشطة ابتكارية منافسة فتصبح حوافز

الشركات لالبتكار بنفسها أقوى.

وإجما ًال ،هناك بالتالي عالقة في شكل احلرف الالتيني " "Uاملعكوس بني
املنافسة واالبتكار يسجل في إطارها االستثمار في االبتكار ارتفاع ًا مواكب ًا
ملستوى املنافسة في املقام األول ثم ينخفض إذ تتكثف املنافسة وتتجاوز ذلك

املستوى .وقد تبني أنه من الصعب إدراج هذه العالقات بصورة رسمية في

مناذج نظرية لتنظيم القطاعات على الرغم من بداهة هذا األمر .ولم يعد اخلبراء
االقتصاديون مناذج تك ّون العالقة في شكل احلرف " "Uاملعكوس املالحظة في

البيانات إال في الفترة األخيرة.46

كيف تؤثر حقوق البراءات في العالقة بني املنافسة واالبتكار؟ ميكن القول من

ناحية إن حقوق البراءات تعزز حتقيق منافسة ذات توازن سليم .وتقي هذه
احلقوق من املنافسة من نوع االنتفاع املجاني التي تقوض فرص حتصيل

الفوائد من االستثمار في البحث والتطوير إال أنها تسمح باملنافسة بني منتجات

بديلة يحتمل حماية كل واحد منها عبر حقوق براءات مختلفة .وعالوة على

ذلك ،تعزز بعض خصائص نظام البراءات مباشرة قوى السوق املتنافسة إذ
ميكن شرط الكشف الشركات من استقاء املعلومات من اختراعات شركات

منافسة وتضمن مدة احلماية احملدودة أن تكون اإليرادات االقتصادية املرتبطة
بالبراءات محددة زمني ًا مما يحث الشركات على البقاء في الطليعة مبواصلة

النشاط االبتكاري.

 43لالطالع على األدلة املنبثقة عن التحليل االقتصادي
القياسي ،انظر.Cockburn et al. (2010) :
 44انظرEisenberg (1996), Heller and Eisenberg :
)(1998), Murray and Stern (2006, 2007
).and Verbuere et al. (2006
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 45انظر.Aghion et al. (2005) :
 46انظر املرجع نفسه.
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ومن ناحية أخرى ،قد تقلص ملكية البراءات املنافسة تقليص ًا شديد ًا في بعض

احلاالت .ويحتمل أن تؤدي حقوق البراءات املرتبطة بتقنيات أساسية قلما توجد
حلول بديلة لها إلى هياكل سوق مر ّكزة على الرغم من ندرة حصول ذلك .وإضافة

وقد أفضى ارتفاع عدد طلبات البراءات املودعة بخصوص تقنيات معقدة

حسبما ميكن استنتاجه إلى توسيع نطاق االنتفاع بالبراءات على نحو مناف

تبي هذه املمارسات .ووثائق البراءات وحدها ال تفيد
للمنافسة .ومن الصعب ّ
بأي معلومات عن االنتفاع بحقوق البراءات ألغراض استراتيجية .49وفض ً
ال

إلى ذلك ،ميكن أن يؤثر ظهور البراءات املكدسة حسبما ورد بيانه في اجلزء
الفرعي السابق تأثير ًا سلبي ًا في املنافسة بتهميش الشركات التي ال متلك محافظ

عن ذلك ،قد يصعب حتديد الفرق بني براءة ترمي إلى ضمان حرية التصرف

ارتفاع األسعار وقلة اخليارات في أسواق املنتجات وبسبب الضغط التنافسي

من احتمال االنتفاع بالبراءات على نحو مناف للمنافسة .وعالوة على ذلك،

براءات كبيرة مبا فيه الكفاية كأداة تعتمد عليها في صفقاتها .وحيثما تفرض
حقوق البراءات قيود ًا مفرطة على املنافسة تتضاعف خسائر املجتمع بسبب

غير الكافي على الشركات حلثها على االبتكار .وفي الواقع ،من الصعب أن
يقيم واضعو السياسات ظهور مثل هذه احلالة .وهناك إرشادات علمية قليلة

حتدد "قدر" املنافسة املثالي لدعم االبتكار .وفي احلقيقة ،تختلف هذه الكمية

حسب القطاعات وتعتمد على خصائص األسواق والتقنيات.

وبراءة افتراسية وال سيما في القطاعات ذات البراءات املكدسة الكثيفة .وكما
سيرد توضيحه الحق ًا في اجلزء  3.2ميكن أن حتد مؤسسات البراءات السليمة
تكتسي سياسات املنافسة أهمية كبيرة في احتواء السلوك االفتراسي احملض

من جانب أصحاب البراءات.50

ويتصل موطن القلق الثاني بأنشطة ما يسمى الكيانات غير املنتجة التي

تتألف من أفراد أو شركات وتك ّون محافظ حلقوق البراءات إال أنها ال تسعى

وعلى الرغم من ذلك ،هناك نوعان من املمارسات في مجال البراءات التي ينبغي

إلى استحداث أو تسويق أي منتجات باالعتماد على تقنيات متلكها بل ترصد
األسواق بحث ًا عن منتجات مخالفة محتملة ثم تسعى إلى إنفاذ حقوق البراءات

في شركات منافسة .وعلى سبيل املثال ،ميكن أن تسعى شركة إلى احلصول
على براءة مرتبطة بتكنولوجيا ال تس ّوقها غير أنها قد ترفع الحق ًا دعاوى على

أو باستهالل إجراءات التقاضي .وال يودع العديد من هذه الكيانات الكبرى

أن تثير قلق واضعي السياسات بصفة خاصة .ففي املقام األول ،تساهم بعض
االستراتيجيات املتعلقة بطلبات البراءات أساس ًا في إبطاء النشاط االبتكاري

شركات منافسة بناء على تلك البراءة لتعرقل الدخول إلى سوق املنتجات .47وفي
بي استقصاء خاص باملخترعني أجري مؤخر ًا أن "عرقلة املنافسني"
الواقعَّ ،

التي متلكها بدعوة الشركات إلى التفاوض بشأن احلصول على التراخيص
طلبات البراءات بنفسه بل يشتري براءات غير منتفع بها من شركات ال تنتفع
بها انتفاع ًا فعا ًال أو جتبر على بيعها باملزاد العلني نتيجة لإلفالس.

كانت دافع ًا مهم ًا إليداع طلبات البراءات بالنسبة إلى ما يناهز خمس طلبات

البراءات املودعة لدى املكتب األوروبي للبراءات.48

وهناك استراتيجية تتصل مبا سبق وتنطوي على إيداع طلبات براءات ذات
مطالب عامة بخصوص اختراعات بسيطة وتهديد املنافسني بالتقاضي .وقد
تولّد هذه البراءات االرتياب في صفوف الشركات املنافسة حتى في حال رفض

مكتب البراءات لها في نهاية املطاف إذ تخشى هذه الشركات تصادم نشاطها

االبتكاري مع حقوق البراءات في املستقبل .ولعل الشركات الصغيرة واجلهات
اجلديدة الداخلة إلى السوق التي غالب ًا ما تعتبر مصدر ابتكار يكتسي أهمية
خاصة في االقتصاد تكون عرضة بوجه خاص لهذه األنواع من استراتيجيات

العرقلة ألنها قد ال متلك محافظ براءات كبيرة مبا فيه الكفاية لتثني املنافسني

عن رفع الدعاوى.

 47لالطالع على عرض نظري انظر.Gilbert and Newbery (1982) :
 48انظر.Giuri et al. (2007) :

 49على الرغم من ذلك ،يبني هارهوف وغيره ( )2007أن أفعال االفتراس
تخلف آثار ًا في البيانات املتصلة بالبراءات إذا كانت هذه األفعال
تنطوي على االعتراض على البراءات أو التقاضي احملض.
 50انظر.Harhoff et al. (2007) :
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وميكن أن تعود الكيانات غير املنتجة باملنفعة إلى املجتمع باملساعدة على
تكوين أسواق ثانوية للتكنولوجيا (انظر أيض ًا البحث الوارد في اجلزء

الفرعي  .)4.2.2ويحتمل أن تعزز هذه األسواق حوافز االبتكار إذ
متكن الشركات من حتصيل العائدات من نشاط البحث حتى في حال

عدم مواصلة تطوير حصائل هذا البحث وتسويقها .وقد يثير بيع براءات

غير أساسية بوجه خاص اهتمام الشركات الصغيرة أو املخترعني ممن

يفتقرون إلى املوارد لالنتفاع بهذه البراءات أو إنفاذها على نحو فعال .51
على أن نقاد بعض الكيانات غير املنتجة على األقل يؤكدون أن أنشطة هذه
الكيانات تستهدف أساس ًا حتقيق اإليرادات وأن أي فوائد يحصلها أصحاب

البراءات األصليون تتعادل ال بل أكثر من ذلك مع التكاليف التي يتكبدها

املبتكرون الذين تستهدفهم إجراءات اإلنفاذ املتخذة من جانب هذه الكيانات.52
وقد تفضل شركة مهددة بإجراءات التقاضي املكلفة التوصل إلى تسوية وقبول

دفع إتاوة حتى ولو رأت أنها لم تتعد على أي براءة .ويستبعد متام ًا أن تتعرض
الكيانات غير املنتجة خلطر رفع دعاوى عليها ألنها ال تضطلع بأنشطة التصنيع

وال يحتمل بالتالي أن تتعدى على براءة متلكها جهة أخرى .وعليه ،تلحق هذه
الكيانات وفق ًا للنقاد أضرار ًا باملجتمع إذ تزيد املخاطر املرتبطة باالبتكار
والتكاليف الناجمة عنه.

وال تزال األبحاث العلمية بشأن الكيانات غير املنتجة في مراحلها األولى .وتبني

دراسة حديثة عن إجراءات التقاضي املتصلة بالبراءات املالية في الواليات
املتحدة األمريكية أن األطراف ما عدا املخترع أو مودع طلب البراءة األصلي

4.2.2
دور البراءات في أسواق التكنولوجيا
واستراتيجيات االبتكار املنفتح
بحث الفصل  1بروز ما يسمى أسواق التكنولوجيا كما يتجلى مث ً
ال في
زيادة عدد تراخيص البراءات .وقد يبدو وجود مثل هذه األسواق أمر ًا مذه ً
ال
للوهلة األولى .ومنتجات التكنولوجيا هي سلع شديدة التخصص وغير موحدة
املواصفات .وقد يصعب الربط بني البائع واملشتري وخاصة ألن عدة شركات
حتتفظ بسرية منتجاتها التكنولوجية .وحتى عندما يتحقق ذلك الربط قد يحول

كل من السلوك االستراتيجي وتكاليف املعامالت املرتفعة دون إبرام الشركات
لعقود الترخيص .55وعليه ،ما هي الدوافع التي حتث الشركات على املشاركة

في أسواق التكنولوجيا واألسباب التي تفسر اضطالعها بذلك بصفة متزايدة؟
لقد أشار اجلزء الفرعي  1.1.2إلى سبب مهم هو متكن الشركات من التخصص
بفضل أسواق التكنولوجيا .ويحتمل أن تكون الشركات أقدر على االبتكار

وأكثر فعالية بالتركيز على بعض مهام البحث أو التطوير أو التصنيع املختارة
مما يغلب على املصاعب املرتبطة باملشاركة في أسواق التكنولوجيا .ثم إن ما

يدعى التكنولوجيا ذات الغرض العام أي التكنولوجيا املطبقة في عدد كبير من
أسواق املنتجات هي في الغالب أحسن ما تطوره الشركات املتخصصة التي
ميكنها أن تبيع هذه التكنولوجيا لعدة شركات تأتي بعدها في مراحل اإلنتاج

وتسترد نتيجة لذلك النفقات الكبيرة األولية الناجمة عن البحث والتطوير.56

تضطلع بدور مهم في إجراءات التقاضي .وقد استجاب أصحاب البراءات

الذين يستهلون إجراءات التقاضي ملواصفات الكيانات غير املنتجة .وتألفت

أغلبيتهم العظمى من أفراد أو شركات صغيرة بخالف املؤسسات املالية الكبرى

التي تس ّوق معظم أشكال االبتكار املالية .وفي الواقع ،استهدفت إجراءات
التقاضي عدد ًا غير متناسب من هذه األشكال املالية .وتستنتج الدراسة أيض ًا
أن البراءات املالية كانت موضع التقاضي أكثر من براءات الواليات املتحدة
األمريكية برمتها بوتيرة تراوحت بني  27و 39ضعف ًا .53وتخص هذه النتائج

قطاع اخلدمات املالية في الواليات املتحدة األمريكية وال توضح سبل تأثير
إجراءات التقاضي في االبتكار املالي إال أنها تشير إلى الكيانات غير املنتجة

كقوة متنامية يتحتم على الشركات املبتكرة أن تأخذها في احلسبان.

وكما في حال االستراتيجيات املتعلقة بطلبات البراءات واملنافية للمنافسة ميكن

للمؤسسات السليمة املعنية بالبراءات أن حتدث الفرق في احتواء السلوك
التعسفي احملتمل الذي ينشأ عن الكيانات غير املنتجة ويضر االبتكار وفق ًا ملا
سيرد بحثه الحق ًا في اجلزء .54 3.2
51
52
53
54
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انظر مث ً
ال.Geradin et al. (2011) :
انظر مث ً
ال Lemley :و).Shapiro (2007
انظر.Lerner (2010) :
استهلت بعض احلكومات أيض ًا مبادرات خاصة ترمي إلى احلد من
تعرض الشركات املبتكرة للدعاوى التي ترفعها كيانات غير منتجة.
وعلى سبيل املثال ،ساعدت احلكومة الكورية سنة  2010على إطالق

شركة تدعى  Intellectual Discoveryوتشتري براءات ميكن
استخدامها ضد شركات كورية .انظر“The Rise of the NPE” in :
).Managing Intellectual Property (Park and Hwang, 2010
 55انظر مث ً
ال Nelson :وWinter (1982), Teece (1988),
) Arora et al. (2001bو Aroraو).Gambardella (2010
 56انظرBresnahan and Gambardella (1998) and :
).Gambardella and McGahan (2010
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وكما ورد بحثه في الفصل  1يعد التخصص عنصر ًا مهم ًا من استراتيجيات

أخرى أو شخص آخر دون أن يحصل صاحب هذه املعارف على أي أجر

تخرج عن نطاق نشاطها الرئيسي وتكتسب تراخيص متعلقة بالتكنولوجيا التي

إلى نشر أفكار جديدة على نطاق واسع .ومع ذلك ،تظهر معضلة االمتالك

التكميلية الالزمة إلطالق اختراعاتها في السوق متيل إلى الترخيص لشركات

توفيقية ال بد لواضعي السياسات والشركات من إجرائها.

االبتكار املنفتح مبعنى أن الشركات متنح تراخيص متصلة بالتكنولوجيا التي

تعزز ميزتها التنافسية .وهناك أدلة تؤكد أن الشركات التي ال متلك األصول
أخرى بتسويقها .57وعالوة على ذلك ،تبني دراسات استقصائية أن الترخيص

مباشر .وانتشار املعارف أمر مرغوب فيه من وجهة نظر املجتمع ألنه يفضي
التقليدية إذا انتشرت املعارف وغمرت اجلميع فور استحداثها .وهناك عملية

هو سبب من األسباب الرئيسية التي تفسر السعي إلى احلصول على البراءات

فيجب على واضعي السياسات موازنة احلوافز لتكوين املعارف مقابل انتشار

باالنتفاع بالبراءات لشركات شريكة غير تابعة لها في أوروبا بينما ترخص

حقوق استئثارية محدودة للمخترعني وفرض الكشف عن املعلومات املتصلة

في الواليات املتحدة األمريكية .58وترخص شركة من أصل خمس شركات

أكثر من شركة من أصل أربع شركات بذلك في اليابان .59وأبرزت الدراسات
عن التكنولوجيا ذات الغرض العام بدورها أن هناك احتما ًال اكبر أن متنح

املعارف السريع .ويساعد نظام البراءات على حتقيق هذا التوازن مبنح
باالختراعات للمجتمع في الوقت ذاته .وتبني استقصاءات خاصة باملخترعني

أن البراءات املنشورة هي في الواقع مصدر مهم للمعارف بالنسبة إلى شركات

التراخيص عندما تكون أسواق املنتجات في املراحل النهائية مجزأة .60وهناك
أيض ًا ما يدل على أن بعض القطاعات وال سيما قطاعات البيوتكنولوجيا وشبه

املتحدة األمريكية وأوروبا  .ولم حتاول أي دراسة أن حتدد عدد حاالت انتشار

وعلى الرغم من ذلك ،قلما يعرف عن العوامل األساسية التي أدت إلى زيادة

تستلهم منه األذهان املبدعة في أي مكان في العالم .وفض ً
ال عن ذلك ،يبدو أن

الصغيرة ذات الهياكل األقل بيروقراطية قد تكون في وضع أفضل من غيرها
إليجاد حلول ملشاكل تكنولوجية تزداد تعقيد ًا .والتفسير اآلخر احملتمل هو أن

لتستدرك التقصير.

املوصالت والبرامج احلاسوبية شهدت ارتفاع ًا في عدد الشركات املتخصصة.61

التخصص في املاضي احلديث .وهناك تفسير محتمل لذلك هو أن الشركات

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنماذج التجارية اجلديدة يسرت األمور

تضطلع بأنشطة البحث والتطوير ويصح ذلك في اليابان أكثر منه في الواليات
62

املعارف املرتبطة بذلك وفوائدها االقتصادية .وهذه عملية قد تكون صعبة في
الواقع .ومع ذلك ،متثل املنشورات بشأن البراءات مصدر ًا قيم ًا للمعارف
سهولة توفر املاليني من وثائق البراءات لكل شخص موصول بشبكة اإلنترنت
أتاحت فرص ًا جديدة لألنظمة االقتصادية األقل منو ًا من الناحية التكنولوجية

وتواجه الشركات وضع ًا مماث ً
ال من حيث ضرورة التوفيق بني حماية املعارف

على الشركات املتخصصة للمشاركة في أسواق التكنولوجيا .وقد وصف اجلزء
الفرعي  3.3.1مث ً
ال ظهور وسطاء جدد يعتمدون نهج ًا جديدة للربط بني بائعي

ومشاطرتها .فهي من ناحية حتتاج إلى حتصيل عائدات من استثمارها في

والسبب الثاني الذي يفسر مشاركة الشركات في أسواق التكنولوجيا هو

أخرى ،ال ميكن شمل األفكار بحماية مطلقة ال بل األهم من ذلك هو أن هذه
احلماية قد ال تكون أمر ًا مستحب ًا .وانتشار املعارف هو في الغالب مسار ذو

أساسي من عناصر االبتكار غير أن الشركات تسترشد بأفكار غيرها لالرتقاء

األبحاث االقتصادية أن الشركات املبتكرة ترى أنه من املفيد تواجد مقارها

املعارف لوصف حاالت تتدفق فيها املعارف من شركة أو شخص إلى شركة

حتى وإن استدعى األمر مشاطرة املعارف فيما بينها .

التكنولوجيا ومشتريها.

استمداد معارف قيمة من هذه األسواق .وأنشطة البحث الداخلية هي عنصر

مبعارفها واستلهام أفكارها .وقد أرسى اخلبراء االقتصاديون مفهوم انتشار

57

58
59
60
61

استنتج أرورا وتشيكانيولي ( )2006باالستناد إلى االستقصاء
الذي أجرته شركة  Carnegie Mellonسنة  1994عن أنشطة
البحث والتطوير الصناعية في الواليات املتحدة األمريكية أنه
من األرجح أن متنح الشركات التي ال متلك أصو ًال تكميلية
متخصصة لتسويق اختراعاتها التراخيص لالنتفاع بهذه
االختراعات مقارنة بالشركات التي متلك مثل هذه األصول.
انظر Cohen et al. (2000) :و Sichelmanو).Graham (2010
انظر Zuniga :و).Guellec (2009
انظر Gambardella :و)Giarratana (2011
و Aroraو).Gambardella (2010
انظر Arora et al. (2001a), Hall :و)Ziedonis (2001
و).Harhoff et al. (2007

البحث والتطوير مما يستدعي منع تسرب املعارف إلى املنافسني .ومن ناحية

اجتاهني ينطوي على األخذ والعطاء في الوقت نفسه .وعلى سبيل املثال ،تبني
بقرب بعضها ألن مجاورة شركات تعمل في املجال نفسه تأتي بفوائد معرفية
63

 62انظر Nagaoka (2011) :و).Gambardella et al. (2011
 63انظر.Krugman (1991) :
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وأخير ًا ،هناك سبب ثالث مهم يفسر مشاركة الشركات في أسواق التكنولوجيا

املنفتح ألن الشركات تستطيع أن حتسن نشاطها االبتكاري بالتعاون مع

واعتمادها الستراتيجيات االبتكار املنفتح أال وهو النفاذ إلى مهارات ومنتجات

وفي الواقع ،إن حقوق البراءات هي في صميم عملية التوفيق بني حماية

أخرى أو جامعة من أجل تطوير تكنولوجيا معينة .وفي حاالت أخرى ،يحتمل

التكنولوجيا التي تشاطرها واجلهة التي تستفيد من هذه املشاطرة وشروط

أخرى لتسويق منتج معني مما يعتبر حالة تتكرر في مجاالت التكنولوجيا التي

غيرها حتى وإن انطوى ذلك على مشاطرة بعض املعارف املسجلة امللكية.

املعارف ومشاطرتها .وتسمح هذه احلقوق للشركات بأن تضبط مبرونة حتديد
املشاطرة .وال توفر األبحاث االقتصادية سوى إرشادات محدودة بشأن سبل
تأثير مختلف أنشطة مشاطرة املعارف بناء على البراءات وال سيما ما يرتبط

منها باستراتيجيات االبتكار املنفتح احلديثة في انتشار املعارف واالبتكار.
وكما ورد وصفه في اجلزء الفرعي  2.3.1يعزى ذلك جزئي ًا إلى البيانات غير

الكافية .وعلى اخلصوص ،تكون تراخيص البراءات سرية في الغالب وتفلت
من القياس اإلحصائي .ويلخص اإلطار  4.2وقائع مبادرة لالبتكار املنفتح
في مجال التكنولوجيا اخلضراء ويحدد فروق ًا منهجية بني التكنولوجيا التي

تكون الشركات على استعداد ملشاطرتها والتكنولوجيا التي حتتفظ بها لنفسها.
اإلطار  :4.2االبتكار املنفتح ومبادرة احلقوق التوفيقية Eco-Patent
Commons
تسليم ًا بضرورة النهوض باالبتكار ونشر التكنولوجيا اخلضراء استهل عدد من
الشركات املتعددة اجلنسيات من ضمنها شركات أي بي إم وصوني ونوكيا
مبادرة احلقوق التوفيقية " "Eco-Patent Commonsسنة  .2008وتسمح
هذه املبادرة للغير بالنفاذ إلى منتجات تكنولوجية مشمولة بحماية البراءات
دون دفع إتاوات بتعهد طوعي من شركات موجودة في جميع أنحاء العالم.
وأحد أهداف املبادرة الرئيسية هو تشجيع التعاون والتنسيق بني الشركات
املتعهدة واملنتفعني احملتملني بغية تعزيز فرص االبتكار املشترك.
وقد حللت دراسة أعدها هال وهلمرس مؤخراً ( )2011خصائص  238براءة
مت التعهد بإتاحتها في إطار املبادرة .وقارنت بوجه خاص البراءات املتعهد
بإتاحتها مبا يلي "1" :براءات غير متاحة في إطار املبادرة متلكها الشركات
املتعهدة؛ " "2ومجموعة عشوائية من البراءات املتعلقة مبجال التكنولوجيا نفسه.
وإذ حتدد الدراسة قيمة البراءات التقريبية باالستعانة مبؤشرات مثل حجم أسرة
البراءات ونصوص البراءات املستشهد بها تستنتج أن قيمة البراءات املتاحة في
إطار املبادرة أهم من قيمة البراءة املتوسطة التي متلكها الشركات املتعهدة ومن
قيمة براءات مشابهة حتمي منتجات تكنولوجية مماثلة .وعلى الرغم من ذلك،
يبدو أن البراءات املتعهد بإتاحتها ال تشمل اختراعات الشركات اجلوهرية وال
تندرج في صميم محافظ براءات الشركات مما قد يفسر استعداد هذه الشركات
إلتاحتها في إطار املبادرة .وتفيد هذه النتائج مبعلومات مثيرة لالهتمام لفهم
استراتيجيات االبتكار املنفتح في الشركات إال أنه من السابق ألوانه تقييم
مدى جناح املبادرة في النهوض مبزيد من األنشطة االبتكارية اخلضراء.
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تكنولوجية تكميلية .وقد تستخلص شركة أن من مصلحتها التعاون مع شركة

أن حتتاج شركة إلى النفاذ إلى منتجات تكنولوجية محمية متلكها شركات

تشهد انتشار البراءات املكدسة (انظر اجلزء الفرعي  .)2.2.2وسيتناول
الفصالن  3و 4مبزيد من التفصيل أساليب عمل أسواق التكنولوجيا عندما

تتعاون الشركات فيما بينها أو مع اجلامعات.
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3.2

1.3.2

تقدير دور املؤسسات املعنية بالبراءات

مقومات مؤسسات البراءات السليمة
تدعم مؤسسات البراءات االبتكار على أفضل وجه عندما تنهض مببدأين

حتدد قوانني البراءات القواعد األساسية بشأن ما ميكن شمله بحماية البراءات

عامني هما الفحص الصارم املؤدي إلى منح براءات تتسم باجلودة وتسوية

البراءات واحملاكم أساس ًا .وقد حظيت هذه املؤسسات املعنية بالبراءات

وينطوي النهوض باملبدأ األول على عنصرين مهمني .ففي املقام األول ،ال ينبغي
ملكاتب البراءات أن متنح البراءات إال لالختراعات التي تفي متام ًا مبعايير األهلية

مستويات إصدار البراءات التي لم يسبق لها مثيل.

أن األمر بديهي إال أن احلال ليس على ذلك بالنسبة إلى مكاتب البراءات إذ

وفترة احلماية وشروطها .ومع ذلك ،تعتمد احلوافز الناشئة عن نظام البراءات
اعتماد ًا شديد ًا على كيفية تطبيق هذه القواعد .وهذه مهمة تضطلع بها مكاتب
باهتمام قليل ملدة طويلة في األبحاث االقتصادية .وتغير هذا الوضع على ما
يبدو ويعزى ذلك جزئي ًا إلى الضغط الشديد على هذه املؤسسات الناجت عن

املنازعات املتوازنة.

للحماية مبوجب براءة أي اجلدة والنشاط االبتكاري والتطبيق الصناعي .ويبدو

تزداد التكنولوجيا تعقيد ًا باستمرار وتك ّون عدة كيانات في مختلف أنحاء العالم

ويهدف هذا اجلزء إلى تسليط األضواء على أهمية دور املؤسسات املعنية
بالبراءات .ويبحث أو ًال خصائص مؤسسات البراءات السليمة .ثم يركز

ينبغي أن حتدد وثائق البراءات بوضوح مطالب البراءات اخلاصة باالختراع

على مدى العقود املاضية على عدة مكاتب للبراءات وعلى مستوى اخليارات

املعيارين براءات تتسم باجلودة.64

على التحديات التي طرحتها االجتاهات املسجلة في مجال إصدار البراءات

املواجهة في هذه املكاتب.

معارف جديدة قد تنهض بحالة التقنية الصناعية السابقة .وفي املقام الثاني،
وتصف االختراع بشفافية .وميكن اعتبار البراءات املمنوحة باستيفاء هذين

ويعترف املبدأ الثاني بحدوث املنازعات بشأن حقوق البراءات على الدوام إال

أنه ينبغي تسويتها عند حدوثها على نحو يضمن التوازن بني مصالح جميع

األطراف املعنية .وعلى اخلصوص ،ينبغي تيسير نفاذ األطراف إلى آليات
تسوية املنازعات على أنه يتحتم أن تقلص هذه اآلليات حاالت نشوء املنازعات

عن سوء نية إلى أدنى حد وأن تتناسب سبل االنتصاف مع أي أضرار.

ما الذي يفسر أهمية هذين املبدأين؟ إن البراءات املتدنية اجلودة مبا فيها
البراءات املمنوحة الختراعات بسيطة أو البراءات ذات املطالب التي تفتقر إلى

الدقة للغاية أو يشوبها الغموض قد تضر االبتكار .فيمكن أن تؤدي هذه البراءات
بالشركات إلى التخلي عن بعض أنشطة البحث أو عن تسويق تكنولوجيا

جديدة خشية أن تنتهك حقوق البراءات في أسوإ احلاالت وتثقل الشركات
املبتكرة باألعباء بإرغامها على دفع إتاوات إضافية وحتمل تكاليف اإلجراءات
القضائية في أحسن احلاالت .65ويحتمل أيض ًا أن تزيد خطر االنتفاع بحقوق

البراءات على نحو مناف للمنافسة (انظر اجلزء الفرعي  .)3.2.2وميكن أن
تقلص أوصاف االختراعات غير الدقيقة الواردة في وثائق البراءات بدورها

فوائد االنتشار الناشئة عن الكشف عن البراءات.

 64تعرف اجلودة في هذه الوثيقة من حيث صرامة عملية الفحص
وليس من حيث قيمة االختراع التقنية أو التجارية.
 65انظر Choi (1998), Jaffe :وLerner (2004),
 Lemleyو) Shapiro (2005و).Harhoff (2006
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وقد تختلف آثار تسوية املنازعات غير املتوازنة على السلوك االبتكاري اختالف ًا

2.3.2

مما قد يقلل نشاطها االبتكاري ألنها تستصعب إنفاذ حقوق البراءات التي

التحديات املطروحة على مكاتب البراءات نتيجة
لالجتاهات املسجلة في مجال إصدار البراءات

أكبر .وعلى سبيل املثال ،إذا كانت تسوية املنازعات باهظة الكلفة فيمكن أن
جتعل النظام مناوئ ًا للشركات الصغيرة سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها

متلكها أو تكون أكثر عرضة لتهم التعدي التي يوجهها املنافسون .66ويحتمل
أن تكون تكاليف اإلنفاذ قيد ًا ملزم ًا بصفة خاصة يكبل الشركات في البلدان
ذات الدخل املنخفض واملتوسط واملوارد احملدودة مما يفسر سبب عدم إيداع

العديد من هذه الشركات لطلبات البراءات بالدرجة األولى.

ومن املؤكد أن النهوض بجودة البراءات يعزز زيادة توازن تسوية املنازعات

والعكس بالعكس .فالبراءات املتسمة باجلودة التي خضعت لفحص صارم
هي أقل تعرض ًا الحتمال االعتراض عليها في احملاكم .وبالعكس ،تقي تسوية

املنازعات الفعالة من إيداع طلبات براءات متدنية اجلودة ألن احتماالت

إنفاذها قليلة.

شهدت عدة مكاتب للبراءات على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية زيادة

في تراكم أعمالها ملعاجلة طلبات البراءات .وال يوجد مقياس وحيد لهذه األعمال
املتراكمة في املكاتب إال أن الويبو تقدر أن عدد الطلبات غير املعاجلة على

الصعيد العاملي بلغ  5,17مليون طلب سنة  .67 2010وبالقيمة املطلقة ،يسجل
أكبر قدر من األعمال املتراكمة في املكتب الياباني للبراءات ومكتب الواليات

املتحدة للبراءات والعالمات التجارية واملكتب األوروبي للبراءات (انظر الشكل
 .)3.2وعلى الرغم من ذلك ،هناك تراكم كبير في إصدار البراءات مقارنة
بتدفق الطلبات السنوي في عدة مكاتب أخرى مبا فيها مكاتب توجد في بلدان

منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.

الشكل  :3.2تراكم عبء العمل في عدة مكاتب للبراءات
طلبات البراءات غير املعاجلة في بعض املكاتب الكبيرة 2007 ،و2010
2010
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0

املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،أكتوبر .2011

 66تؤكد دراسة عن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية في شركات
صغيرة في اململكة املتحدة أن التكاليف املالية الناجمة عن
إجراءات التقاضي تثني عن إنفاذ احلقوق .انظرGreenhalgh :
) .and Rogers (2010انظر أيض ًاLemley (2001) :
).and Lanjouw and Schankerman (2004
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 67يعتمد هذا التقدير على البيانات بشأن الطلبات قيد النظر املنبثقة عن
 70مكتب ًا للبراءات مبا يشمل املكاتب الرئيسية العشرين باستثناء
مكاتب الصني والهند وسنغافورة .وال بد من توخي احلذر في مقارنة
األرقام اخلاصة بتراكم األعمال بني املكاتب .ففي بعض املكاتب وال
سيما في املكتبني الياباني واألملاني قد يؤخر مودعو الطلبات فحص
البراءات لعدة سنوات .وراجع املكتب الياباني للبراءات مؤخر ًا
أرقامه اإلحصائية بشأن طلبات البراءات غير املعاجلة بخفضها.
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كما طالت فترات االنتظار ملعاجلة البراءات في عدة مكاتب .وعلى سبيل املثال،

ولعل بعض الشركات وال سيما في قطاعات تتسم بطول دورة حياة املنتجات

ارتفعت فترة االنتظار في املتوسط من  21,5إلى  32شهر ًا في مكتب الواليات
املتحدة للبراءات والعالمات التجارية ومن  24,4إلى  45,3شهر ًا في املكتب

البراءات بهدف جمع املزيد من املعلومات عن رصيد االختراعات التكنولوجي

وتزامن ازدياد تراكم األعمال في املكاتب وطول فترات االنتظار مع النمو

مودعي الطلبات من إيداع مطالب براءات جديدة أو معدلة بناء على املعارف

الضغط على املكاتب .وفي الواقع ،متكن بعض املكاتب من تخفيض تراكم

وحتى في حال استفادة بعض مودعي الطلبات من فترات االنتظار املطولة

األوروبي للبراءات بني سنتي  1996و.68 2007

السريع املسجل في عدد طلبات البراءات (انظر اجلزء الفرعي  )1.3.1غير
أن هذا النمو السريع ليس إال عام ً
ال واحد ًا من العوامل التي تفسر زيادة

ودرجة عالية من االرتياب بشأن تطورات السوق يرحب بعملية أطول إلصدار

والتجاري .ويستطيع مودعو الطلبات بالتالي جتنب دفع رسوم منح البراءات
والتجديد إذا قرروا سحب الطلبات .وفض ً
ال عن ذلك ،ميكن الفحص املطول
املكتسبة في مرحلة تطوير االختراع.

األعمال وتقصير فترات االنتظار على الرغم من النمو السريع في عدد طلبات
البراءات بفضل تعزيز القدرة على الفحص أساس ًا.69

التكنولوجيا التي ميكن تسجيل ملكيتها في املستقبل .وإضافة إلى ذلك ،قد

وعالوة على ذلك ،هناك عوامل أخرى اكتست أهمية وال سيما ارتفاع حجم

ويحفز بوجه خاص على إيداع براءات متدنية اجلودة تستهدف بالتحديد توليد

طلبات البراءات في املكاتب التي شهدت زيادة تراكم األعمال وطول فترات
االنتظار .وفي املكتب األوروبي للبراءات مث ً
ال ارتفع حجم الطلبات في املتوسط

من  14إلى  30صفحة بني سنتي  1988و 2005بينما ارتفع متوسط عدد
املطالب لكل براءة من  12إلى  21مطلب ًا .70ويبدو أن زيادة تعقيد التكنولوجيا

فإن هذه الفترات متثل مشكلة للمجتمع ككل ألنها متدد فترة االرتياب بشأن
يشجع الفحص املطول السلوك املنافي للمنافسة والرامي إلى حتقيق اإليرادات.
الشك في صفوف املنافسني .كما يحتمل أن يشجع مودعي الطلبات على إدراج

مطالب ترتبط بحاالت االنتفاع بتكنولوجيا يالحظون تطويرها في السوق.

هي عامل مهم من العوامل املؤدية إلى ارتفاع حجم طلبات البراءات .71ففحص
براءات أكثر تعقيد ًا أمر يتطلب وقت ًا أطول وخصوص ًا ألن فاحصي البراءات
يحتاجون إلى اإلملام بالتكنولوجيا اجلديدة ومبا يقابلها من قواعد قانونية .وقد
تستلزم هذه البراءات أيض ًا املزيد من التواصل بني مودعي الطلبات وفاحصيها

مما ميدد فترة الفحص.

ما هو أثر زيادة طول فترات االنتظار؟ من احملتوم أن يعاني بعض الشركات

املبتكرة على األقل من طول التأخير في معاجلة طلبات البراءات .وقد بني اجلزء

الفرعي  1.2.2أن منح البراءات بالنسبة إلى بعض الشركات أمر يكتسي أهمية
في جذب التمويل من القائمني على رؤوس أموال املجازفة وال سيما في مراحل

التمويل األولى .أما بالنسبة إلى الشركات الراسخة فقد يكون التأخير في معاجلة
طلبات البراءات مصدر إشكال بدرجة أقل ويعود حتى باملنافع .وفي الواقع،

تسمح عدة مكاتب للبراءات ملودعي الطلبات بالتماس فحص البراءات املعجل
إال أن هناك عدد ًا قلي ً
ال من مودعي الطلبات الذين يفعلون ذلك في احلقيقة.72

68

69
70
71
72

ال تتوفر البيانات بشأن املكتب الياباني للبراءات إال ابتداء من سنة
 2000على أنه يسجل االجتاه نفسه .فقد ارتفعت فترة االنتظار من
 26,9شهر ًا في سنة  2000إلى  32,4شهر ًا في سنة  .2007وكما
في حال األرقام اخلاصة بتراكم األعمال ال بد من توخي احلذر في
مقارنة فترات االنتظار بني املكاتب مباشرة .انظر :الويبو (.)2011
انظر :الويبو (.)2011
انظرvan Zeebroeck et al. (2008) :
و).van Zeebroeck et al. (2009
انظر Lanjouw :و)Schankerman (2001
و).van Zeebroeck et al. (2008
قد تثني التكاليف املرتفعة واملتطلبات اإلجرائية إلى
حد ما عن اللجوء إلى الفحص املعجل.
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وقد سعت عدة مكاتب للبراءات إلى تقليص فترات االنتظار إذ أدركت آثارها

الضارة احملتملة .ومع ذلك ،ليس من السهل االضطالع بذلك على الدوام.
فاملكاتب ال تتحكم في طول الفحص إال جزئي ًا .ويختار مودعو الطلبات طرق
صياغة الطلبات والتواصل مع املكاتب .73وبقدر ما يستفيد مودعو الطلبات

من الفحص املطول مهما كانت األسباب الكامنة احملتملة فقد يسعون إلى
تأخير العملية بشكل استراتيجي .فيمكنهم مث ً
ال إدراج جوانب غامضة

في مطالب البراءات تدفع الفاحصني إلى االستفسار عنها في املستقبل.74
وفض ً
ال عن ذلك ،تتعرض مكاتب البراءات خلطر تعجيل إجراءات الفحص على

حساب جودة البراءات إذ تواجه مشكلة تراكم األعمال الشديد واملتنامي.
وقد أبرز العديد من املعلقني أن الضغط الناشئ عن زيادة عبء العمل أسفر

عن تدهور جودة البراءات في بعض املكاتب وخاصة في الواليات املتحدة
األمريكية .75وفي الواقع ،كان حتسني جودة البراءات املمنوحة هدف ًا رئيسي ًا

من أهداف التشريع بشأن إصالح البراءات الذي سن مؤخر ًا في الواليات
املتحدة األمريكية .76وعموم ًا ،من الصعب إجراء تقييم علمي ملدى اتسام

مشكالت اجلودة بطابع عام ومدى اختالف اجلودة بني املكاتب نظر ًا إلى
صعوبة قياس جودة البراءات بشكل موضوعي .وأخير ًا ،ال يكتسي تأثير تراكم
األعمال في جودة البراءات أهمية في البلدان املرتفعة الدخل فحسب .فقد
تراكمت األعمال تراكم ًا ملحوظ ًا في عدة مكاتب موجودة في بلدان منخفضة

الدخل ومتوسطة الدخل خالل السنوات األخيرة كما ورد ذكره أعاله .وتتمتع
هذه املكاتب أيض ًا عادة بكمية أقل من املوارد لدعم الفحص الدقيق مما يزيد

خطر منح براءات متدنية اجلودة.77

3.3.2
اخليارات املواجهة في مؤسسات البراءات
حتدد اخليارات املواجهة في مؤسسات البراءات سبل نهوض النظام مببدأي
جودة البراءات وتسوية املنازعات املتوازنة .ولعل ما يبدو تغيير ًا طفيف ًا في

القواعد اإلجرائية أو رد ًا إداري ًا على متطلبات تشغيلية قد يؤثر تأثير ًا بعيد

املدى في االنتفاع بنظام البراءات .وتكون اخليارات املؤسسية الوجيهة في

الغالب مطابقة ألنظمة البلدان القانونية ومستوى تنميتها .وعلى الرغم من

ذلك ،هناك عدد من اخليارات املشتركة .ويشير هذا اجلزء الفرعي األخير إلى

بعض أهم هذه اخليارات.

أو ًال ،ال بد من تزويد مكاتب البراءات باملوارد املناسبة لضمان جودة الفحص

مما يثير التساؤل عن كيفية متويل عمليات هذه املكاتب .والنموذجان السائدان

املستخدمان هما متويل املكاتب من اإلنفاق احلكومي العام أو متويلها عبر

الرسوم التي حتصلها .وهناك عمليات توفيقية صعبة .فالتمويل القائم على

الرسوم يسمح بتحديد احلوافز لضمان فعالية العمليات ويحمي مكاتب

البراءات من ارتفاع امليزانيات العامة وانخفاضها إال أن مكاتب البراءات

التي تسعى إلى حتقيق أقصى حد من إيرادات الرسوم قد تكيف عملياتها
على نحو يتضارب مع مصلحة املجتمع .وعلى اخلصوص ،قد تسمح معاجلة

طلبات البراءات السريعة بتحقيق أقصى حد من إيرادات الرسوم على حساب

جودة البراءات .ومن املهم بالتالي حتديد حوافز تكميلية لألداء ترتقي بجودة

البراءات في املكاتب املمولة من الرسوم.

وهناك خيار مؤسسي ثان شديد الصلة باخليار السابق يخص مستوى رسوم

البراءات ونظام الرسوم .وعلى الرغم من أن الرسوم التي تفرضها املكاتب ليست
إال جزء ًا بسيط ًا عادة من التكاليف القانونية التي يتحملها مودعو الطلبات فإن
الدراسات قد بينت بوضوح أن الرسوم املرتفعة تؤدي إلى انخفاض مستوى

نشاط إيداع طلبات البراءات .78وتعتبر الرسوم بالتالي أداة تنظيمية مهمة.
وينبغي كمبدأ عام أن يكون مستوى الرسوم منخفض ًا مبا فيه الكفاية لضمان

النفاذ املنصف إلى النظام ولكن ليس بقدر يؤدي إلى تشجيع إيداع الطلبات
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74

75
76

77
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على سبيل املثال ،يستنتج فان زيبرك وغيره ( )2008أن
البلدان التي تتبع أساليب الصياغة املعتمدة في الواليات
املتحدة األمريكية متيل إلى تسلم طلبات براءات أكبر حجم ًا
من الطلبات املودعة في املكتب األوروبي للبراءات.
يفترض مير وفان بوتلسبرغ دو ال بوتريه ( )2011أن مودعي
الطلبات الذين يؤخرون معاجلة طلبات البراءات هم السبب
الرئيسي في تراكم األعمال في املكتب األوروبي للبراءات.
انظر مث ً
الJaffe and Lerner (2004) and Guellec :
).and van Pottelsberghe de la Potterie (2007
انظر بيان مدير مكتب الواليات املتحدة للبراءات والعالمات
التجارية ،السيد دفيد كبوس ،املدلى به أمام مجلس النواب األمريكي
واملتاح على العنوان اإللكتروني التاليwww.uspto.gov/news/ :
.speeches/2011/kappos_house_testimony.jsp
يبحث سامبت ( )2010كيفية احتمال تأثر البراءات املمنوحة في
قطاع املستحضرات الصيدالنية في الهند باملوارد احملدودة.

ألغراض املضاربة.

 78يقدر راسنفوس وفان بوتلسبرغ دو ال بوتريه ()2011
باالستناد إلى مجموعة من البيانات املنبثقة عن فريق من
اخلبراء أن مستوى مرونة الطلب على البراءات يقل عن 0,3
مما يعني أن زيادة بنسبة  10في املائة في رسوم البراءات
تؤدي إلى انخفاض بنسبة  3في املائة في حجم البراءات.
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واملعضلة في وضع سياسة للرسوم هي أن هذه السياسة ال ميكن أن تستجيب

اإلطار  :5.2فحص البراءات باالستناد إلى معلومات منبثقة عن اجلمهور

تكفل استرداد تكاليف املكاتب مع مصالح املجتمع والعكس بالعكس .وعلى

مهما كان فاحصو البراءات مؤهلني ومتفانني قد تفوتهم حالة تقنية صناعية
سابقة مهمة .وعلى سبيل املثال ،هناك حاالت تتقدم فيها حالة التقنية الصناعية
بسرعة أكبر من قدرة الفاحصني على االستيعاب .وعالوة على ذلك ،من احملتمل
أال ينفذ الفاحصون إال نفاذاً محدوداً إلى حالة التقنية الصناعية السابقة غير
املشمولة بحماية البراءات وال سيما في املجاالت اجلديدة إلصدار البراءات .ومن
املفيد في هذه احلاالت استمالة مساعدة اجلمهور لتحديد املعلومات املتصلة
باختراعات قيد االستعراض .وهناك مبادرة جديدة متعلقة باملعلومات املنبثقة
عن اجلمهور تدعى "من األنداد إلى البراءات" ( )Peer-to-Patentوتستخدم
برنامج ًا حاسوبي ًا إلنشاء مواقع شبكية اجتماعية من أجل مساعدة مكاتب
البراءات في أعمالها لفحص البراءات.

إال لغرض واحد .وبوجه خاص ،من احملتمل أال تتمشى مجموعة من الرسوم
سبيل املثال ،يستدعي استرداد التكاليف رسوم إيداع مرتفعة لدعم أنشطة
الفحص كثيفة اليد العاملة ورسوم ًا منخفضة لتجديد البراءات الذي يقتضي
من املكاتب االضطالع بأعمال قليلة جد ًا .ومع ذلك ،قد ال تكون رسوم التجديد

املنخفضة في مصلحة املجتمع ألنها متدد حماية براءات لم تعد ذات قيمة كبيرة
بالنسبة إلى املخترعني .79وفي الواقع ،أيد اخلبراء االقتصاديون لهذا السبب

األخير اعتماد نظام تصاعدي لرسوم التجديد.80

واخليار املؤسسي الثالث املهم يتعلق مبصالح الغير في عملية إصدار البراءات.

وميكن أن يتيح الغير معلومات مفيدة عن حالة التقنية الصناعية السابقة املعنية
التي لها صلة بأهلية اختراع للحماية مبوجب براءة .وفض ً
ال عن ذلك ،إذا تأثر

الغير مبنح براءة فلعلهم يودون االعتراض على صالحية البراءة قبل خروجها

من مكتب البراءات مما يقيهم من إجراءات التقاضي املرتفعة الكلفة في احملاكم
في املستقبل .وقد اعتمدت عدة مكاتب للبراءات بالتالي آليات تسمح للغير بتقدمي

املعلومات واالعتراض على البراءات (انظر اإلطار  5.2على سبيل املثال).81

وميكن أن تساهم هذه اآلليات مساهمة مفيدة في النهوض بجودة البراءات.82
إال أنه ينبغي عم ً
ال مببدأ تسوية املنازعات املتوازنة وضع اآلليات على نحو

يرحب مبصالح الغير املشروعة ويقلص إلى أدنى حد خطر االعتراض عن سوء

نية الذي يلقي أعباء فوق احلد املناسب على مودعي الطلبات.

وقد ركزت املبادرة األصلية "من األنداد إلى البراءات" التي استهلتها كلية
احلقوق في نيويورك ومكتب الواليات املتحدة للبراءات والعالمات التجارية
كبرنامج رائد في يونيو  2007على االستعانة بأعضاء من األوساط املفتوحة
املصدر للمساعدة على حتديد حالة التقنية الصناعية السابقة املعنية في مجاالت
هندسة احلاسوب والبرامج احلاسوبية وأمن املعلومات .واستطاع أعضاء من
تلك األوساط إجراء استعراض وتقييم لوثائق رأوا أنها مهمة لتحديد مدى
أهلية اختراعات معينة للحماية مبوجب البراءات .وكان بإمكان فاحصي البراءات
استخدام هذه الوثائق الحق ًا في إطار الفحص إن رأوا أنها مقبولة .وقد كان
استعراض البرنامج الرائد إيجابي ًا ووسع اآلن نطاق املشروع ليشمل مجاالت
تتجاوز إطار املجاالت التكنولوجية الثالثة األولية.
وإذ تكلل البرنامج الرائد بالنجاح في الواليات املتحدة األمريكية استهل كل
من مكاتب البراءات في أستراليا واليابان وجمهورية كوريا واململكة املتحدة
مبادرات مماثلة لتقييم جدوى تطبيق هذه اآللية في بلدانها.
املصدر Wong :و).Kreps (2009

واالنتفاع االستراتيجي بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مكاتب البراءات

أمر يكتسي أهمية متزايدة كخيار مؤسسي رابع .فمعظم عمليات هذه املكاتب

ينطوي على معاجلة املعلومات .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ليست
قادرة على حتسني فعالية العمليات فحسب بل من شأنها أيض ًا أن ترتقي
بجودة البراءات وال سيما في سياق عمليات البحث عن حالة التقنية الصناعية

السابقة .ومن املمكن احلد من خطر احتمال أن تفوت الفاحصني حالة تقنية
صناعية سابقة مهمة بفضل النفاذ الرقمي إلى املنشورات اخلاصة بالبراءات

وغير البراءات املقرون باستخدام خوارزميات متطورة للبحث واعتماد الترجمة

اآللية بصفة متزايدة .83وإضافة إلى ذلك ،يزيد توفير املعلومات عن البراءات في

شكلها الرقمي في الوقت املناسب الفرص احملتملة النتشار املعارف حسبما

79
80

81

82

يقدم غانس وغيره ( )2004عرض ًا نظري ًا في هذا الصدد.
انظر Schankerman :وPakes (1986), Lanjouw, Pakes
و)Putnam (1998), Scotchmer (1999
و Cornelliو).Schankerman (1999
انظر الويبو ( )2009لالطالع على استعراض عام لنظام االعتراض
على البراءات وملخص عن القوانني واملمارسات في بعض البلدان.
ويقارن روتشتاين ودنت ( )2009وغراهام وغيره ( )2003أنظمة
اعتراض الغير في املكتب األوروبي للبراءات ومكتب الواليات
املتحدة للبراءات والعالمات التجارية واملكتب الياباني للبراءات.
يبحث هال وغيره ( )2004مث ً
ال فوائد االعتراض
بعد منح البراءات من حيث اجلودة.

ورد بحثه في اجلزء الفرعي .4.2.2

 83يبرز مايكلس وبرتلس ( )2001فروق ًا كبيرة في نتائج
عمليات البحث عن حالة التقنية الصناعية السابقة بني
املكاتب الرئيسية مما يعزى جزئي ًا إلى العوائق اللغوية.
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واخليار املؤسسي اخلامس املهم يتصل بالتعاون الدولي .ووفق ًا ملا سبق االلتفات

وهناك اعتبارات أخرى مهمة في سياق إنشاء مؤسسات معنية باإلنفاذ مثل

طلبات البراءات املودعة على الصعيد العاملي بني سنتي  1995و 2007إلى

على البراءات وفي صالحية البراءات في الوقت ذاته أو في إطار إجراءات

إليه في اجلزء الفرعي  1.3.1يعزى حوالي نصف الزيادة املسجلة في عدد

طلبات البراءات املودعة الالحقة التي يتألف معظمها من طلبات دولية مما يعني

في الواقع أن مكاتب البراءات الوطنية تنظر بصورة متزايدة في البراءات

نفسها .وميكن أن يساعد التعاون الدولي حسبما هو مطبق بناء على معاهدة
التعاون بشأن البراءات على احلد من ازدواجية العمل .كما ميكن أن يسهم

جمع موارد عدة مكاتب في النهوض بجودة البراءات.

ويحتمل حتقيق التعاون الدولي بناء على مختلف املطامح اعتبار ًا من التبادل
البسيط للمعلومات ووصو ًال إلى االعتراف بالقرارات اخلارجية بشأن منح

البراءات .وتندرج عدة خيارات بني هذين املطمحني .وينطوي حتديد مستوى
التعاون املالئم على اعتبارات عدة من بينها اعتبارات متعلقة مبدى ثقة املكاتب
بعمل املكاتب النظيرة األجنبية ومدى متشي املعايير احمللية إلصدار البراءات

مع املعايير اخلارجية وسبل تأثير التعاون في سلوك اإليداع وعبء عمل
املكاتب وفرص اكتساب املعارف التي قد تضيع نتيجة لعدم فحص البراءات

على الصعيد الوطني.

وأخير ًا ،يتمثل أحد اخليارات التي تطرح أكبر التحديات في إنشاء مؤسسات

معنية باإلنفاذ .ويعتبر التقاضي إجراء مكلف ًا على الدوام بالنسبة إلى األطراف

املتنازعة واحملاكم .وتتطلب تسوية املنازعات املتوازنة وفي أوانها موارد كبيرة

وقضاة مؤهلني .وبإمكان احملاكم املتخصصة في مجال البراءات حتسني
الفعالية والنهوض بقرارات متسقة إال أن هذه احملاكم قد ال تكون خيار ًا
ممكن ًا في البلدان الصغرى واألقل منو ًا .وميكن أن يسهم ابتكار مؤسسي

يتيح وسائل بديلة لتسوية املنازعات غير إجراءات التقاضي احملضة في تفادي

التقاضي املكلف .وعلى سبيل املثال ،تتيح بعض مكاتب البراءات مبا فيها
بعض املكاتب في البلدان املتوسطة الدخل وسائل التسوية اإلدارية للمنازعات

أو الوساطة أو املشورة بشأن مسألتي صالحية البراءات والتعدي عليها.84

واالعتراض على البراءات كما سبق بيانه أعاله هو وسيلة أخرى من وسائل
تسوية املنازعات السريعة.

 84يتيح مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية خدمات للبحث عن صالحية
البراءات تزود الشركات مبعلومات عن مدى تعرض براءة ممنوحة
إلجراءات االعتراض القانونية (انظر العنوان اإللكتروني التالي:
.)www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-infringe/p-validity.htm
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منفصلة وبسبل متويل احملاكم .وال يتوفر أي بحث مقارن يقدم توجيهات عامة
بشأن النهج األكثر فعالية .وحتسني فهم املؤسسات املعنية باإلنفاذ وآثارها

على السلوك إزاء البراءات هو على ما يبدو من مجاالت البحث ذات األولوية
في املستقبل.
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4.2

وفي املاضي احلديث ،ط ّور اخلبراء االقتصاديون رؤاهم بشأن نظام امللكية

استنتاجات وتوجيهات خاصة بأنشطة
البحث في املستقبل
كان فهم سبل تأثير حماية امللكية الفكرية في السلوك االبتكاري ميدان ًا خصب ًا

لألبحاث االقتصادية .وما زالت الرؤى املهمة املك ّونة منذ زمن بعيد حتدد على
ما يبدو وجهات نظر اخلبراء االقتصاديني بشأن نظام امللكية الفكرية في
الوقت احلالي .واألهم من كل ذلك هو أن حماية امللكية الفكرية حتتل مكانة
متميزة مقارنة بالسياسات األخرى في مجال االبتكار إذ حتشد قوى السوق

الالمركزية لتوجيه االستثمار في البحث والتطوير .وهذا أمر يتسم بفعالية
خاصة عندما تتكيف الدوافع اخلاصة التي حتث على االبتكار مع احتياجات
املجتمع التكنولوجية وعندما تكون احللول للمشكالت التكنولوجية في املتناول

وعندما تتمكن الشركات من متويل االستثمار األولي في البحث والتطوير.

وعلى الرغم من ذلك ،من الصعب إجراء عمليات توفيقية في إطار استحداث
حقوق امللكية الفكرية وخصوص ًا ألن حماية امللكية الفكرية لها آثار متعددة

على السلوك االبتكاري واملنافسة في السوق .وإذ تتطور التكنولوجيا وتتغير

النماذج التجارية تطرح موازنة هذه العمليات التوفيقية بصورة مثالية حتديات

مستمرة محفوفة مبخاطر جمة.

الفكرية نتيجة ألبحاث جديدة من جهة ولتطورات طرأت في الواقع من جهة

أخرى .وحظي نظام البراءات باهتمام خاص على نحوين على األقل:

•أثار تكوين محافظ براءات استراتيجية في مجال التقنيات املعقدة القلق

بشأن مساهمة حقوق البراءات في إبطاء أو حتى إحباط مسارات االبتكار

املتراكم .فقد يتخلى رواد األعمال الذين يواجهون مشكلة الشبكات الكثيفة
حلقوق البراءات املتداخلة أو البراءات املكدسة عن أنشطة البحث أو يهملون

خطط تسويق تقنيات واعدة.

•إن البراءات لها دور مهم في أسواق التكنولوجيا احلديثة .فهي متكن
الشركات من التخصص مما يسمح لها بأن تصبح أقدر على االبتكار
وأكثر فعالية في الوقت نفسه .وفض ً
ال عن ذلك ،تسمح البراءات للشركات
بأن تضبط مبرونة حتديد املعارف التي حتميها واملعارف التي تشاطرها
حتى تعزز إلى أقصى حد انتشار املعارف الذي يعد عنصر ًا رئيسي ًا من

استراتيجيات االبتكار املنفتح .وأخير ًا ،أتاح توفر املعلومات عن البراءات
على نطاق واسع فرص ًا شاسعة لألنظمة االقتصادية األقل منو ًا الكتساب

املعارف واستدراك التقصير في مجال التكنولوجيا.

وتعتمد فعالية نظام البراءات في النهوض باالبتكار اعتماد ًا شديد ًا على

كيفية تطبيق القواعد احملددة ضمن القوانني في الواقع .وأصبحت مؤسسات

البراءات تضطلع بدور محوري في نظام االبتكار احلديث .فهي تؤدي املهام
األساسية املتمثلة في ضمان جودة البراءات املمنوحة وإتاحة تسوية متوازنة

للمنازعات .وخضعت هذه املؤسسات لضغط شديد نتيجة للمستويات التي
لم يسبق لها مثيل املسجلة في مجال إصدار البراءات في عدة بلدان مرتفعة

الدخل ومتوسطة الدخل .وتؤثر خياراتها تأثير ًا بعيد املدى في حوافز االبتكار.
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مجاالت البحث في املستقبل
قطعت األبحاث االقتصادية شوط ًا بعيد ًا منذ العمل االستثاري الذي أعده كنث

أرو من حوالي خمسني سنة إال أن هناك عدة مسائل ميكن أن حتسن أنشطة

البحث في املستقبل توجيه واضعي السياسات بشأنها:

•ركزت معظم الدراسات األكادميية على البلدان املرتفعة الدخل .وتسمح هذه

الدراسات بإعالم واضعي السياسات في جميع أنحاء العالم بعدة طرق غير

أن اختالف القدرة على االبتكار واالستيعاب في البلدان املتوسطة الدخل
واملنخفضة الدخل يوحي بأن تطبيق حماية امللكية الفكرية مختلف في هذه

البلدان .وحتسني فهم الظروف التي ميكن في ظلها ملختلف أشكال امللكية
الفكرية أن حتفز البحث والتطوير وتنهض بتكوين أسواق التكنولوجيا أمر

يكتسي بالتالي أهمية حاسمة.

•ال تتوفر سوى إرشادات محدودة بشأن سبل تأثير مختلف أنشطة مشاطرة

املعارف بناء على البراءات وال سيما ما يرتبط منها بالنماذج احلديثة

لالبتكار املنفتح في حاالت انتشار املعارف وحصائل االبتكار .وهناك

مسألة تطرح في هذا الصدد وتتصل مبدى مساهمة االنفتاح األكبر في
مسار االبتكار في إتاحة فرص أكبر للشركات املوجودة في البلدان األقل
منو ًا الستدراك التقصير في مجال التكنولوجيا.

•ال بد من مواصلة أنشطة البحث بشأن سبل تأثير خيارات مؤسسات
البراءات في حوافز االبتكار وخاصة في مجال إنفاذ احلقوق.
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املوازنة بني التعاون واملنافسة
يعتبر التعاون األكبر بني الشركات في مسار االبتكار عنصر ًا مهم ًا من طبيعة

االبتكار املتغيرة .وتبني دراسات استقصائية أن أغلبية الشركات العظمى ذات
أنشطة البحث والتطوير الكثيفة تتبع شك ً
ال من أشكال التعاون .ويندرج توحيد

القوى بالتعاون مع جهات أخرى أيض ًا في صميم نهج االبتكار املنفتح احلديثة

حتى وإن بقيت أهمية هذه النهج غير واضحة (انظر الفصل .)1

ويتيح التعاون في القطاع اخلاص الفرصة لتحسني رفاه املجتمع باستخدام
الكفاءات األساسية في مختلف الشركات على أجنع وجه إال أنه يولد أيض ًا
التوتر على مستويني هما:

•التوتر الناجت عن تنافس مصالح اجلهات املتعاونة .يجب على الشركات أن

تقارن مكاسب الفعالية من مشاطرة اجلهود واملعارف مبخاطر احتمال أن
تسلك اجلهات الشريكة سلوك ًا انتهازي ًا.

•التوتر بني منتجي امللكية الفكرية والصالح العام .يطمح واضعو السياسات
إلى تشجيع اعتماد التقنيات اجلديدة على نحو فعال بتأييد التعاون غير

أنه يتحتم عليهم االحتراس من املمارسات الضارة املنافية للمنافسة.

ويستكشف هذا الفصل هذه التوترات وآثارها على قرارات الشركات وعمليات

وضع السياسات باالستناد إلى املنشورات االقتصادية .ويركز أو ًال على التعاون

بني الشركات في مجالي إنتاج امللكية الفكرية (اجلزء  )1.3وتسويق امللكية

الفكرية (اجلزء  .)2.3ثم يستعرض طريقة تناول املمارسات املنافية للمنافسة

في أطر سياسات املنافسة في بعض الواليات القضائية (اجلزء  .)3.3وتلخص
املالحظات اخلتامية بعض الرسائل الرئيسية املنبثقة عن املنشورات االقتصادية

وتشير إلى مجاالت ميكن ألبحاث إضافية بشأنها أن متد واضعي السياسات

بتوجيهات مفيدة (اجلزء .)4.3

1.3
التعاون من أجل استحداث أوجه جديدة
للملكية الفكرية
تستطيع الشركات التعاون في مختلف مراحل مسار االبتكار (انظر اجلزء

الفرعي  .)5.2.1ومن املفيد من الناحية النظرية التمييز بني التعاون في مجال

إنتاج امللكية الفكرية والتعاون في مجال تسويقها .ويركز هذا اجلزء على جانب
التعاون األول ويأخذ في االعتبار الشكلني التاليني لعالقات التعاون الرسمية

في سياق البحث والتطوير:

•الشراكات التعاقدية – تنشأ هذه الشراكات في الغالب في سياق مشروع
محدد وقد تنطوي على مشاطرة املوظفني والتكاليف مثل املختبرات أو
املكاتب أو التجهيزات .وتتخذ هذه الترتيبات عادة على نطاق ضيق وخالل

فترة زمنية محدودة .وإذ ترتبط الترتيبات مبشروعات معينة تكون أهداف
التعاون عادة محددة نسبي ًا .ويعتبر هذا التعاون األسلوب األكثر شيوع ًا

إلى حد بعيد من أجل استحداث أوجه جديدة للملكية الفكرية.

•املشروعات املشتركة القائمة على رأس املال – تشارك شركتان أو أكثر

من الشركات األم في هذه املشروعات بإنشاء كيان ثالث ومتويله .وقد

تبرم الشركات اتفاقات تعاون من هذا القبيل لغرض محدد هو جعل الكيان

يتمتع بدرجة أكبر من االستقالل في تصريف األمور .وميثل هذا التعاون
التزام ًا أكبر ويفترض حتمل تكاليف أعلى للتنسيق .ومينح قدر ًا أقل إلى
حد بعيد من املرونة خليار تغيير اجلهات الشريكة غير أنه قد يضفي قدر ًا

أكبر من املرونة على حتديد أهداف الكيان الفعلية على مستوى التنظيم
ال على مستوى املشروع.
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وهذان الشكالن لعالقات التعاون الرسمية  -املشار إليهما عامة باسم حتالفات

1.1.3

الدوام بل في الغالب وتعتبر األحكام التي حتدد صاحب نتاج البحث املشترك
وطرق مشاطرة النتاج غالب ًا عنصر ًا محوري ًا من اتفاقات التعاون.

املعلومات احملصلة من البيانات املتاحة عن
التعاون الرسمي في مجال البحث والتطوير

البحث والتطوير  -ال يؤديان إلى استحداث أوجه جديدة للملكية الفكرية على

ويستكشف البحث الدوافع التي حتث الشركات على التعاون واملضاعفات

الناجمة عن مشروعات البحث والتطوير املشتركة بعد استعراض البيانات

املتاحة بشأن هذين الشكلني لعالقات التعاون .كما يستعرض بإيجاز ظاهرة
البرنامج احلاسوبي املفتوح املصدر التي تبتعد ابتعاد ًا ملحوظ ًا عن نُهج
التعاون األكثر تقليدية.

ال توجد طريقة وافية لتتبع املشروعات املشتركة والشراكات التعاقدية في سياق

البحث والتطوير .وال حتتاج الشركات إلى رفع تقارير رسمية عن ترتيباتها

التعاونية بصرف النظر عن بعض احلاالت االستثنائية .وميكن أن توفر تقارير

الشركات السنوية معلومات عن أنشطتها التعاونية إال أن املعلومات املتاحة

تكون عادة غير كاملة ومقصورة على الشركات الكبرى.

وهناك عدة قواعد بيانات غير رسمية تتتبع إعالنات حتالفات البحث والتطوير

اجلديدة .ويبني الشكل  1.3االجتاه املسجل في االتفاقات اجلديدة طوال فترة
السنوات  1990-2005بالنسبة إلى قطاعات مختلفة وفق ًا ملا تفيد به ثالث

قواعد بيانات من هذا القبيل .ويبرز منطان علميان .أو ًال ،يبدو أن تشكيل
حتالفات البحث والتطوير بلغ ذروته في منتصف التسعينات .وثاني ًا ،يستأثر

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأكبر عدد من االتفاقات على مدى معظم
السنوات على أن أحد مصادر البيانات يشير إلى بروز قطاع البيوتكنولوجيا

في صدارة القطاعات املتعاونة في أوائل العقد األول من القرن احلادي
والعشرين .وإضافة إلى هذين القطاعني ُيظهر قطاع املنتجات الكيميائية أيض ًا

أعداد ًا ال يستهان بها من االتفاقات التعاونية وفق ًا للمصادر الثالثة برمتها.
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الشكل  :1.3هل بلغت حتالفات البحث والتطوير ذروتها في منتصف التسعينات؟
عدد حتالفات البحث والتطوير (املوحدة)1990-2005 ،

MERIT-CATI

CORE

SDC

MERIT-CATI
MERIT-CATI

CORE
CORE

SDC
SDC

3

أ) املقارنة بني قواعد البيانات  MERIT/CATIو COREو SDCبشأن حتالفات البحث والتطوير

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

2005
2005

2004
2004

2003
2003

2002
2002

2001
2001

2000
2000

1999
1999

1998
1998

1997
1997

1996
1996

1995
1995

1994
1994

1993
1993

1992
1992

1991
1991

1990
1990

ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﳌﺠﻤﻮﻉ
ب) قاعدة البيانات  SDCبشأن حتالفات البحث والتطوير حسب قطاع التكنولوجيا

ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ(

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ(
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ(

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ

ﺍﳌﺠﻤﻮﻉ
ﺍﳌﺠﻤﻮﻉ

2.5
3
2
3
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الفصل 3

وعلى الرغم من أوجه التشابه املذكورة تختلف عدة أمناط علمية اختالف ًا ملحوظ ًا
بني مصادر البيانات الثالثة دون أي سبب واضح يفسر ذلك .وفض ً
ال عن ذلك،

يدرج االعتماد على إعالنات حتالفات البحث والتطوير اجلديدة لتتبع السلوك

التعاوني عدة انحيازات قد تعطي صورة مشوهة عن التعاون الفعلي (انظر

اإلطار  .)1.3واملشكلة األخرى التي تطرحها التعدادات البسيطة للتحالفات

هي أن كل اتفاق يحظى باألهمية نفسها .وفي الواقع ،تختلف التحالفات
اختالف ًا شديد ًا من حيث نطاقها وقيمتها التجارية الكامنة .وعليه ،ال بد من

توخي احلذر في تناول املعلومات العلمية الواردة أعاله.

املوازنة بني التعاون واملنافسة

وأخيراً ،تتيح البيانات عن البراءات املشتركة وسيلة غير مباشرة لرصد نشاط
التعاون في مجال البحث والتطوير بني الشركات .وتوفر البيانات الببليوغرافية
املنشورة في وثائق البراءات مبدئي ًا معلومات وافرة عن االختراعات ذات امللكية
املشتركة .ومع ذلك ،يحتمل أال تؤدي كل املشروعات املشتركة والشراكات
التعاقدية في سياق البحث والتطوير إلى إصدار البراءات الالحق وأال ترتبط
البراءات املشتركة بأي عالقة تعاون رسمية في مجال البحث والتطوير .وفي
الواقع ،األرجح أن تختلف العالقة بني التعاون الرسمي وإصدار البراءات
الالحق اختالف ًا شديداً بني القطاعات وبني البلدان.

وهناك وسيلة غير مباشرة بدرجة أكبر لرصد التعاون في مجال البحث والتطوير

هي بحث السلوك إزاء البراءات املشتركة .وتفضي عدة مشروعات مشتركة

اإلطار  :1.3التحديات املواجهة في جمع بيانات متسقة وقابلة للمقارنة بشأن
اتفاقات التعاون

للبحث والتطوير إلى إصدار البراءات الالحق وميكن أن تساعد قواعد البيانات

سلطت نهج االبتكار املنفتح اجلديدة األضواء على أهمية التعاون إال أن هذه
الظاهرة ليست جديدة (الفصل  .)1وفي احلقيقة ،يصعب استنتاج تسجيل
زيادة متواصلة في اتفاقات التعاون على مدى العقود األخيرة من البيانات
املتاحة .ومع ذلك ،تواجه حتديات كثيرة متعلقة بالقياس.

أو أكثر .ويبني حتليل لطلبات البراءات املودعة لدى مكتب الواليات املتحدة

وهناك مبدئي ًا ثالثة أنواع مختلفة من البيانات قد تتيح معلومات علمية لفهم
السلوك التعاوني أي تعدادات حتالفات البحث والتطوير واالستقصاءات بشأن
االبتكار والسلوك إزاء البراءات املشتركة .ولسوء احلظ ال يرصد أي نوع من
هذه البيانات السلوك التعاوني رصداً تام ًا وتدرج أساليب جمع البيانات غالب ًا
انحيازات يحتمل أن تعطي حتى صورة مضللة عن هذا السلوك.
وتعدادات حتالفات البحث والتطوير هي أهم وسيلة مباشرة لقياس التعاون
اخلاص .وتستخدم املجموعات املتاحة مثل قاعدتي البيانات  SDC Platinumو
 MERIT/CATIطائفة متنوعة من املصادر لتعقب حتالفات البحث والتطوير من
بينها تقارير الشركات السنوية وإعالنات وسائل اإلعالم (انظر مرفق البيانات
الذي يلي هذا الفصل) .وتغفل هذه التعدادات دوم ًا التعاون الذي ال يعلن أو
ال يحظى بتغطية إعالمية .وعالوة على ذلك ،تشمل أساس ًا املنشورات باللغة
اإلنكليزية وتدرج بالتالي انحيازاً جغرافي ًا كبيراً .ويبحث شيلنغ ( )2009أيض ًا
موثوقية هذه املجموعات.
أما االستقصاءات بشأن االبتكار فتتبع مبدئي ًا نهج ًا أكثر صرامة للقياس.
وعلى سبيل املثال ،حشدت استقصاءات اجلماعة األوروبية بشأن االبتكار
بعض املعلومات عن السلوك التعاوني وتوفر معلومات مهمة لفهم اختالف
التعاون حسب حجم الشركة (انظر أيض ًا اجلزء الفرعي  .)3.3.1وعلى
الرغم من ذلك ،ال متيز بيانات هذه االستقصاءات غالب ًا بني عالقات التعاون
الرسمية وغير الرسمية .وإضافة إلى ذلك ،ال تسمح بسهولة باملقارنة بني
البلدان وعلى مدى الزمن.

بشأن البراءات على حتديد البراءات موضع طلبات مودعة من جانب شركتني

للبراءات والعالمات التجارية خالل فترة السنوات  1989-1998أن أكبر

عدد من البراءات املشتركة سجل في قطاعات املنتجات الكيميائية وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واألدوات.1

ويظهر الشكل  2.3التوزيع حسب التكنولوجيا لطلبات البراءات املودعة من

جانب مودعني اثنني أو أكثر بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
خالل فترة السنوات  .1990-2010وال ميكن مقارنة طلبات البراءات

املودعة بناء على هذه املعاهدة مباشرة بالطلبات املودعة لدى املكاتب الوطنية

ألنها ال تشمل إال البراءات التي يسعى مودعو الطلبات إلى حمايتها في عدة
بلدان .وعلى الرغم من ذلك وللسبب نفسه ترتبط طلبات البراءات املودعة بناء

على هذه املعاهدة باختراعات ذات قيمة أكبر .ويبني التقسيم البسيط حسب
التكنولوجيا  -وال حسب القطاع  -نوع ًا من التشابه مع النتائج املالحظة
في الواليات املتحدة األمريكية وقد سجل أكبر عدد من البراءات املشتركة في

الكيمياء العضوية الدقيقة والتكنولوجيا احلاسوبية واآلالت الكهربائية ثم في

املستحضرات الصيدالنية وكيمياء املواد األساسية.

1
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انظر .Hagedoorn (2003) :يفيد دي بكر وغيره ( )2008بنتائج
مماثلة بخصوص البراءات املودعة لدى املكتب األوروبي للبراءات.
وفض ً
ال عن ذلك ،يبني هؤالء الباحثون أن قطاع "املستحضرات
الصيدالنية والبيوتكنولوجيا" وقطاع "املواد الكيميائية" سجال زيادة
كبيرة في حصتهما من طلبات البراءات املودعة من جانب عدة مودعني.
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وتؤكد تسوية حصص البراءات املشتركة حسب مجموع طلبات البراءات املودعة

في ميادين تكنولوجية معينة أهمية البراءات املشتركة في ميدان الكيمياء .ومع

ذلك ،تشمل امليادين األخرى السائدة في هذه احلالة املواد وصناعة التعدين

وشبه املوصالت .ويبني الشكل  2.3في كل حالة أن امليادين التكنولوجية

الثالثة السائدة متثل أقل من ربع املجموع مما يشير إلى انتشار البراءات
املشتركة الواسع نسبي ًا.

وعلى الرغم من أن األمناط القطاعية للبراءات املشتركة تبدي نوع ًا من التشابه

مع تعدادات حتالفات البحث والتطوير ،لم حتسم بعد مسألة مدى دقة اعتبار

أن نشاط إصدار البراءات املشتركة يعكس اتفاقات التعاون الضمنية (انظر

اإلطار  .)1.3ولعل دراسة هذه العالقة على مستوى الشركات املثيرة لالهتمام
في حد ذاتها تقدم توجيه ًا مفيد ًا بشأن مدى وجاهة استخدام البيانات املتعلقة

بالبراءات املشتركة لقياس التعاون في مجال البحث والتطوير.

املوازنة بني التعاون واملنافسة

الشكل  :2.3انتشار البراءات املشتركة الواسع عبر امليادين التكنولوجية
توزيع طلبات البراءات املودعة من جانب مودعني اثنني أو أكثر بناء على
معاهدة التعاون بشأن البراءات ،من  1990إلى 2010

أ) احلصص بالقيمة املطلقة

ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ

ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺃﺧﺮﻯ

ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ
ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

وأخير ًا ،ال تفيد تعدادات حتالفات البحث والتطوير والبيانات املتعلقة بالبراءات
املشتركة على السواء بأي معلومات عن احلصة من نشاط البحث والتطوير

اإلجمالي املضطلع بها على أساس التعاون .وتوحي األدلة احملدودة الوارد

بحثها في اجلزء الفرعي  5.2.1بأن عالقات التعاون الرسمية في مجال البحث
والتطوير ال تزال نادرة نسبي ًا.

ب) تسوية احلصص حسب مجموع البراءات في ميدان تكنولوجي معني

ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻮﺻﻼﺕ

ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺃﺧﺮﻯ

مالحظة :تعرف البراءات املشتركة على أنها طلبات البراءات املودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات من
جانب مودعني اثنني أو أكثر ال يكون اثنان منهما على األقل من األفراد أو اجلامعات أو مؤسسات البحث العامة.
املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،أكتوبر .2011
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2.1.3
أسباب تعاون الشركات ألغراض استراتيجية
قد تكون أغراض التعاون استراتيجية .فمن احملتمل أن تسنح التحالفات

فرصة للنفاذ إلى أنشطة املنافسني بتوفير معلومات للشركات تسمح بتحديد

استراتيجياتها بشأن االستثمار في البحث والتطوير أو اختيار املنتجات.

وحترص اجلهات الشريكة في التحالف عادة على حماية املعلومات املسجلة

امللكية وال سيما من املنافسني غير أنه من الصعب إخفاء كل املعلومات احلساسة

دون إخماد تدفق املعلومات التام .فاحلفاظ على السرية مع الشركاء في التحالف
أمر عسير وجتعل هذه السرية التحالفات مفيدة لرصد نشاط البحث والتطوير.

وفي القطاعات عالية التركيز قد ترى الشركات أن تسرب املعلومات االستراتيجية

أمر مفيد .وميكن أن متد املعلومات املشاطرة في إطار حتالف بعالمات مفيدة
وأن يسمح الكشف عنها بالتنسيق الضمني .وقد ينطوي التعاون غير املباشر

املوازنة بني التعاون واملنافسة

وفي بعض احلاالت ،ميكن أن تعقد الشركات حتالفات مع جهات شريكة ترى
أنها متلك أصو ًال أو مهارات تكميلية تكتسي أهمية عندما تبلغ التكنولوجيا

قيد التطوير مرحلة التسويق .وإذا توقع منتجو األفكار أن التسويق الالحق
يتطلب عقد شراكات مع جهات متلك أصو ًال تكميلية نادرة فقد يسعون إلى

التعاون معها من أجل إرساء األسس للتمتع مبكانة مرموقة أو إبرام اتفاقات

مع حلفاء محتملني.2

وميكن أن تكون التحالفات وسيلة لتحسني الفعالية إال أنها قد تطلق أيض ًا
العنان للسلوك املنافي للمنافسة .وعندما تسنح املشروعات املشتركة فرص ًا
أكبر لتحصيل األرباح مما ال يتيحه غياب الترتيبات التعاونية ميكن استخدام

التهديد بالفسخ كآلية إنفاذ لدعم التواطؤ الضمني في أسواق املنتجات .3كما
يحتمل أن تستخدم التحالفات كوسائل قد تنسق شركتان من خاللها تخفيض
مستوى االستثمار في البحث والتطوير بحيث تؤخر كلتاهما إدخال منتجات

تكنولوجية جديدة بهدف متديد فترة رفع أسعار منتجات تكنولوجية قائمة.4

على جتنب منافسة السوق املباشرة واعتماد معايير مشتركة وتنسيق إطالق
املنتجات وخصوص ًا عندما تكون هناك منتجات تكميلية راسخة.
وفي الواقع ،يحتمل أن تكون املنتجات التكميلية سبب ًا ملح ًا يدفع الشركات

إلى التعاون .ويؤثر هذا الترابط في طريقة تفكير منتجي التكنولوجيا في

استخدام استثماراتهم .وعلى سبيل املثال ،قد ال يكون من املنطقي االستثمار
في التكنولوجيا إلنتاج محرك قرص خارجي يسمح بكتابة أسرع مما ميكن

فعله عبر الربط الكبلي .ولعل التعاون مع مصممي تكنولوجيا املنتجات التكميلية

يساعد على تنسيق برامج االستثمار والنهوض بالتشغيل املشترك في إطار

إطالق منتجات جديدة.

2
3
4
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3.1.3

وثاني ًا ،يسمح توحيد الصفوف لتقاسم اجلهود بتحقيق املكاسب من حيث الفعالية

إمكانية حتسني الفعالية عن طريق التعاون
تسعى الشركات باإلضافة إلى الدوافع االستراتيجية إلى التعاون لتحسني فعالية

البحث والتطوير وال سيما من خالل االستفادة من خبرة شركات أخرى وتقاسم

اجلهود ومشاطرة املخاطر والتنسيق مع منتجي السلع التكميلية .ويتناول هذا
اجلزء الفرعي هذه الدوافع القائمة على الفعالية تباع ًا.
أو ًال ،تكون املعارف تراكمية في الغالب ويكون من املكلف اكتساب املعارف

األساسية الضرورية لبلوغ أرقى مستويات االبتكار كما سبق بحثه في اجلزء

الفرعي  .2.2.2ولعل االستفادة من خبرة اآلخرين هي أقل كلفة بكثير من

اكتساب اخلبرة ذاتها مباشرة .فالفترة الالزمة للحصول على شهادة دكتوراه
والتمرس كعالم أو باحث تكنولوجي محنك تطول مع تنامي "حمل املعارف".5

وتستطيع الشركات املتمتعة بخبرة تكميلية االستفادة عبر املشاطرة .وقد يكون

التعاون مع شركات أخرى وسيلة الستخدام خبرة اآلخرين دون االنحصار في
التزام بتكوين املعارف على الصعيد الداخلي .وهذا خيار يكون مفيد ًا بوجه
خاص عند استكشاف أسواق أو مناطق جغرافية أو منتجات تكنولوجية جديدة.6

وفي بعض األحيان ،ال تبدي الشركات اهتمامها باستخدام ما تتمتع به شركات
متعاونة من قدرات ومعارف متراكمة فحسب بل بالتعلم منها أيض ًا .وميكن

اتخاذ ترتيبات تعاونية صريحة لتيسير انتشار املعارف بني الشركاء (انظر
أيض ًا اجلزء الفرعي .)4.2.2

عندما تسعى شركتان إلى استكشاف املجال نفسه .وعلى اخلصوص ،تعد
مشاطرة التكاليف سبب ًا مهم ًا لتوحيد القوى .ويحتمل أن تنشأ عن االستثمار

في البحث والتطوير تكاليف كبيرة مثل تكاليف املختبرات واألدوات ومعدات

االختبار واملتخصصني التقنيني .وفي بعض القطاعات على غرار قطاعات

إنتاج شبه املوصالت ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية ميكن أن
تقضي تكاليف مشروع واحد في مجال البحث والتطوير بتوظيف قدر كبير من

االستثمارات يفوق طاقة معظم الشركات .7وفي إطار عمليات البحث والتطوير
األصغر حجم ًا التي متثل حالة منوذجية بدرجة أكبر ،ال تتطلب املرافق الفعالة
جتهيزات مخبرية مباشرة فحسب بل تستوجب أيض ًا توفير خدمات ملحقة
مثل خدمات الدعم اإلداري وخدمات موظفني معنيني بالصيانة قادرين على

استخدام معدات متخصصة أو مواد خطرة وتداولها وخبراء تقنيني معنيني
باالختبارات وغيرهم .ويساعد التعاون مع جهة أخرى لديها احتياجات مماثلة

على تقاسم هذه التكاليف.

وثالث ًا ،إن نشاط البحث والتطوير عبارة عن مسار استكشافي محفوف باملخاطر
ال تتمخض كل اجلهود املبذولة خالله عن أفكار ميكن تسويقها (انظر أيض ًا

الفصل  .)2وفي مجاالت مثل مجال املستحضرات الصيدالنية ،ال يتوج تطوير
املنتجات بالنجاح إال بعد عدة محاوالت غير موفقة .والتعاون مع جهات أخرى

في املرحلة االستكشافية يسمح بتوزيع مخاطر التطوير على عدة شركات مما

ميكن من االضطالع مبشروعات محفوفة مبخاطر أكبر .ومحافظ مشروعات

البحث والتطوير تشبه محافظ السندات املالية مبعنى أن الشركات تتوخى
تنفيذ عدة مشروعات علم ًا بأن بعض هذه املشروعات سيمنى بالفشل وبأن

املشروعات ذات القيمة الكبيرة ستعوض عن هذا الفشل .وعلى الرغم من

ذلك وبخالف اخلسائر املرتبطة بسوء أداء السندات املالية تنطوي املشروعات
غير املوفقة على بوادر انفراج وإشراق ألن الباحثني يستخلصون دروس ًا من
املشكالت املصادفة ويستطيعون استخدام هذه املعارف املكتسبة الستهداف

حتقيق نتائج ناجحة على وجه أكبر من الدقة .ويتحتم حتمل تكاليف اكتساب
هذه املعارف مرة واحدة غير أنه ميكن االنتفاع بالدروس املستخلصة مرار ًا

في حال مشاطرتها.8

5
6

انظر.Jones (2009) :
انظر.Veugelers (1998) :

7
8

انظر.Hagedoorn (1993) :
ميكن أيض ًا تطبيق هذه الدروس في بعض األحيان في إطار األبحاث
األساسية على مشروعات ليست لها صلة بأهداف املشروع األولي.
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ورابع ًا ،يسمح التعاون للشركات ذات العطاءات أو أنشطة البحث والتطوير

4.1.3

مجال التطوير .وعلى سبيل املثال ،قد مينح التعاون على تطوير أوجه التفاعل

املضاعفات الناجمة عن مشروعات
البحث والتطوير املشتركة

التكميلية بتحصيل املكاسب من حيث الفعالية .فإضافة إلى فوائد مشاطرة

املعارف وأعباء االستثمار تستطيع الشركات التنسيق بتكييف برامجها في

ضمانات بشأن القدرة على التشغيل املشترك ويكفل التنسيق لدى إطالق

منتجات تكنولوجية جديدة ومحسنة.

والتعاون من أجل تطوير أفكار جديدة قد يكون ذا فائدة مضاعفة .ففي املقام
األول ،ميكن التصدي جزئي ًا ملشكلة االستثمار غير الكافي في البحث والتطوير
بسبب معضلة االمتالك املطروحة في الفصل  2بفضل مشاطرة التكاليف
ألن هناك احتما ًال أكبر أن توظف الشركات استثمارات كافية إذا تسنى

لها تقاسم األعباء عن طريق الشراكات .وفي املقام الثاني ،تيسر األنشطة
املشتركة انتشار املعارف مما يعود بالفوائد من منظور رفاه املجتمع .وقد

أبرز بعض اخلبراء االقتصاديني هذه الفائدة املضاعفة كسبب يفسر احتمال
أن يكفل نشاط البحث والتطوير املشترك تأييد ًا أكبر من قبل السلطات املعنية

باملنافسة (انظر أيض ًا القسم .9)3.3

وصف القسم الفرعي السابق أربعة أسباب تبرر التعاون بناء على املكاسب

من حيث الفعالية أي االستفادة من خبرة اآلخرين وتقاسم اجلهود ومشاطرة

املخاطر والتنسيق مع منتجي السلع التكميلية .وقد تتضارب املصالح في كل

حالة من هذه احلاالت.

أو ًال ،في حالة الكشف عن املعارف ،من احملتمل أن تتضارب املصالح إذ

تسعى بعض الشركات إلى اكتساب أقصى حد من املعارف وتقليص فرص

تسرب معارفها إلى أدنى حد .وقد يصعب اكتشاف املعلومات التي تقرر
الشركة املتعاونة االحتفاظ بها .10وربطت دراسات علمية تقيس معدالت
فشل املشروعات املشتركة تضارب املصالح بقابلية استمرار التعاون .فعندما

تتنافس اجلهات الشريكة في أسواق املنتجات يرتفع معدل فشل املشروعات
املشتركة ارتفاع ًا ملحوظ ًا.11
وثاني ًا ،في حالة تقاسم اجلهود ،قد يتعذر رصد جهود البحث والتطوير
وخصوص ًا تقييم ما إذا كان الباحثون يعملون جاهدين أو يتقدمون ببطء.
وميكن أن تتضارب املصالح ألن الطرفني في شراكة يستفيدان من حصيلة

اجلهود املشتركة غير أن هناك ما يدفع كل واحد منهما إلى ترك الطرف اآلخر

يضطلع مبعظم العمل مما قد يبرز بوجه خاص عندما يكثر عدد األطراف
الشريكة .ونظر ًا إلى صعوبة رصد جهود البحث والتطوير وربط مساهمة كل
طرف شريك بنتائج مشروع مشترك من احملتمل أن تبذل األطراف الشريكة
جهود ًا أقل وتستغل عمل غيرها (انظر اإلطار  2.3على سبيل املثال).12

9
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اإلطار  :2.3تضارب املصالح في إطار حتالف للبحث في مجال املستحضرات
الصيدالنية
أبرمت شركة  ALZAلصناعة األدوية التي يوجد مقرها في كاليفورنيا والشركة
السويسرية الكبيرة  Ciba-Geigyلصناعة املستحضرات الصيدالنية اتفاق بحث
سنة  .1978وعلى اخلصوص ،اشترت شركة  Ciba-Geigyحصة األغلبية في
أسهم شركة  ALZAوعقدت اتفاق ًا معها لالضطالع بأنشطة البحث .وعلى
الرغم من ذلك ،واصلت شركة  ALZAأنشطة مع جهات أخرى كانت تستغل
منتجات تكنولوجية ال تتصل باملشروع املشترك مع شركة .Ciba-Geigy
وكانت سيطرة شركة  Ciba-Geigyكبيرة على شركة  ALZAبتمتعها بثمانية
مقاعد من أصل  11مقعداً في مجلس اإلدارة وأغلبية األصوات وحقوق إعالم
موسعة وحقوق اتخاذ قرارات لتوجيه  90في املائة من أنشطة البحث التي
تضطلع بها شركة  ALZAعبر أفرقة استعراض يقع معظمها حتت رقابة موظفي
شركة  .Ciba-Geigyوعلى الرغم من حقوق الرقابة الرسمية املذكورة تضاربت
املصالح في حاالت عديدة بشأن نوع األنشطة التي كان يشارك فيها باحثو
شركة  .ALZAوأبدت شركة  Ciba-Geigyقلقها بوجه خاص بشأن "إبدال
املشروعات" وهو أمر يكرس علماء شركة  ALZAمن خالله كثيراً من الوقت
ألنشطة أخرى تخرج عن نطاق عقدهم .فقد نص العقد على محاسبة مفصلة
ورصد دقيق للوقت غير أن التأخر في املوافقة على األنشطة اخلارجية أدى
بعلماء شركة  ALZAإلى التحايل على املسار الرسمي.
وعلى مر األيام ،تزايد قلق شركة  Ciba-Geigyالحتمال أن تتملك شريكتها
نتائج البحث بصورة غير مشروعة بغرض استخدامها اخلارجي .وترددت
بالتالي في مشاطرة املعلومات مع شركة  .ALZAوأفضت مشكلة الكشف
املذكورة والتوترات املرتبطة مبراقبة البحث اخلارجي في نهاية املطاف إلى
إنهاء الشراكة بني الشركتني في نهاية سنة .1981
املصدر Lerner :و).Malmendier (2010

وأخير ًا ،تعرض املنتجات أو التكنولوجيا التكميلية اجلهات الشريكة ملا يدعى

خطر اإلعاقة  .ويسمح تطوير أصول تكميلية على أساس مشترك بتحقيق فوائد
13

متبادلة إال أن اجلهات الشريكة قد تصوغ نشاط التطوير على نحو يحصره في

منتجاتها التكنولوجية باستبعاد أي منتجات تكنولوجية أخرى .وهذه املناورات
االستراتيجية الرامية إلى ترسيخ توزيع التكاليف متثل أيض ًا خسارة على

مستوى رفاه املجتمع إذ يحتمل عرض تكنولوجيا متدنية على املستهلك.

وفي حالة حتالفات البحث والتطوير ،يصف اجلدول  1.3األهداف

املشتركة وحاالت تضارب املصالح بني اجلهات املتعاونة وبني منتجي
التكنولوجيا ومستهلكيها.

اجلدول  :1.3األهداف املشتركة وحاالت تضارب
املصالح في حتالفات البحث والتطوير
األهداف املشتركة
مشاطرة اخلبرات
توزيع التكاليف
توزيع مخاطر التطوير
تنسيق إنتاج املنتجات التكميلية

بني منتجي التكنولوجيا

•
•
•
•

بني منتجي التكنولوجيا
ومستهلكيها

• احلد من التكاليف
• ضمان تطابق املنتجات

حاالت تضارب املصالح
• االنتفاع دون مقابل
• حتويل اخلطر واخلطر املعنوي
• خطر اإلعاقة
• ارتفاع األسعار/قلة التنوع
بسبب القدرة التسويقية
• احتمال التواطؤ إلبطاء إدخال
منتجات تكنولوجية جديدة

وقد يتعذر رصد سلوك جهة شريكة ال بل يستحيل ذلك .وتكون الصلة بني

جهود البحث وحصائله عادة غير وثيقة مما يجعل من الصعب حتديد عقود
متنح أجر ًا بناء على األداء وخاصة عندما يتسم البحث والتطوير بطابع

استكشافي .وعالوة على ذلك ،ميكن أن تكبح كثرة املراقبة (انظر اإلطار
وفي حالة مشاطرة املخاطر ،قد ال تكشف اجلهات الشريكة ذات القدرة
العالية على حتمل املخاطر عن أمرها قبل عقد شراكة .وحتى اجلهات التي

 )2.3تبادل املعارف الذي يعتبر جوهر ما يضفي على مشروع مشترك في

مجال البحث والتطوير قيمته بالدرجة األولى.

تكره املخاطر قد تتحمل املزيد من املخاطر باستخدام موارد مشروع مشترك

وهذه ظاهرة يسميها اخلبراء االقتصاديون اخلطر املعنوي .وميكن أن تؤدي

مشاطرة التكاليف حتى إلى حتمل كال الطرفني الشريكني مخاطر أكبر مما

يزيد احتمال فشل التحالف.

 13انظر.Gilbert (2010) :
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وبقدر ما قد يكون التعاون القائم على شراكات تعاقدية أمر ًا عسير ًا ميكن

أن تقرر الشركات إنشاء كيان ثالث مستقل يكون للشركات األم مصالح

رأسمالية فيه .ويسمح هذا الترتيب بتحسني تنسيق احلوافز ألن لدى كال

الطرفني الشريكني مصلحة في جناح الكيان الثالث .وتيسر اإلدارة والرقابة

املشتركتان أعمال الرصد وتسهل العالقة املستمرة إنفاذ السلوك السليم .وعندما
يصبح التعاقد أكثر تعرض ًا للمخاطر قد تكون اإلدارة املستقلة آلية أكثر فعالية.
وتستخلص دراسة تبحث اخليار التنظيمي بني الشراكات التعاقدية واملشروعات

املشتركة القائمة على رأس املال عبر احلدود الوطنية أن مخاطر التعاقد هي

أكبر حيثما يكون من األصعب إنفاذ حقوق امللكية الفكرية.14

وعلى الرغم من ذلك ،ليس شكل التنظيم القائم على رأس املال خالي ًا من

العوائق .فتشكيل كيان مستقل أمر باهظ الكلفة ومن احملتمل أن تفوق تكاليف
"البيروقراطية املفرطة" مخاطر التعاقد .15وفض ً
ال عن ذلك ،قد تتضارب املصالح
عندما تتأثر أرباح طرف أو أكثر في مشروع مشترك بأنشطة هذا املشروع.

5.1.3
اختالف التعاون في حال البرامج
احلاسوبية املفتوحة املصدر
تناول القسم الفرعي السابق املضاعفات الناشئة عن حتالفات البحث والتطوير
باالفتراض ضمن ًا أن الشركات املتعاونة تعتمد على جانب امللكية الفكرية

االستئثاري المتالك استثماراتها في البحث والتطوير .ومع ذلك ،هل ينبغي أن
يكتسي اجلانب االستئثاري دوم ًا مثل هذه األهمية احملورية في إطار التعاون

في مجال البحث والتطوير؟ يعطي تطوير البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر
مثا ًال مهم ًا يعيد النظر على ما يبدو في هذا املوقف.

ويشارك في تطوير البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر مصممون من األفراد
أو الشركات يأتون من مواقع ومنظمات مختلفة ويشاطرون طوع ًا شفرة
الستحداث وحتسني برامج حاسوبية توزع بعد ذلك بأسعار مباشرة منخفضة
أو دون مقابل .16وإن ما يضفي على هذه البرامج طابع ًا ثوري ًا شديد ًا هو أنها
تعيد النظر في االفتراض الذي مفاده أن جانب امللكية الفكرية االستئثاري

ضروري حلفز حتول أفكار جديدة ومفيدة إلى منتجات مما يتناقض بوضوح

مع معضلة االمتالك التي سلط كنث أرو األضواء عليها (انظر القسم .)1.2
وفض ً
ال عن ذلك ،بني تطوير هذه البرامج أن التعاون من أجل االبتكار أمر

ممكن دون االعتماد على ذلك اجلانب االستئثاري.

 14انظر.Oxley (1999) :
 15انظر .Oxley (1997, 1999) :مت ربط مدى وجاهة هذه اخليارات
التنظيمية بنتائج األداء .وتبحث سمسون ( )2004أنشطة
البحث والتطوير املشتركة حسب مختلف مستويات خطر السلوك
االنتهازي .وتستخدم اقتصاد تكاليف املعامالت للتنبؤ بأن التعاون
املنطوي على درجة أعلى من مخاطر السلوك االنتهازي ينبغي
أن يعتمد هياكل املشروعات املشتركة القائمة على رأس املال.
ومن جانب آخر ،ميكن إدارة التعاون املباشر على أكبر وجه من
الفعالية عن طريق العقود .وتستنتج سمسون أن أداء التحالفات
التي تفشل في تكييف آليات اإلدارة حسب مستوى خطر السلوك
االنتهازي هو أسوأ من أداء التحالفات التي تكيف هذه اآلليات.
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وال شك في أن تطوير البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر ازداد تأثير ًا .فقد ارتفع
عدد هذه املشروعات ارتفاع ًا سريع ًا .فاملوقع اإللكتروني SourceForge.

خالف ًا لنماذج االبتكار املنفتح األخرى (انظر القسم الفرعي  )5.2.1ال يكتسي

 250 000مشروع في الوقت احلالي .17وتلفت هذه البرامج أيض ًا انتباه

حاسمة لتحقيق النجاح .وفي الوقت ذاته ،يستخلص لرنر وتيرول ( )2005أن
املساهمات في جهود تطوير هذه البرامج ليست أفعا ًال قائمة على حب الغير ال

 netالذي يتيح خدمات مجانية ملصممي البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر
شهد منو ًا من حفنة من املشروعات املنفذة منذ عشر سنوات إلى أكثر من

ما هي دوافع املشاركة في مشروعات البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر؟

األجر على اجلهود االبتكارية املتصلة بالبرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر أهمية

القطاع العام .وقد اقترحت جلان ووكاالت حكومية مجموعة من التدابير الرامية

تقبل التعليل بل ميكن تفسيرها عن طريق حوافز أخرى .وعلى سبيل املثال ،قد

احلاالت وشملت هذه التدابير دعم البحث والتطوير وتشجيع اعتماد هذه

اجلهات املساهمة وتتجسد أوجه التحسني هذه في مكاسب إنتاجية في العمل

إلى تشجيع مصممي البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر ونفذتها في بعض

البرامج والتعبير الصريح عن تفضيل هذه البرامج في املشتريات احلكومية

وحتى التزامات متعلقة بخيارات البرامج احلاسوبية.18

وما زال إرساء األدلة املنهجية على آثار تطوير البرامج احلاسوبية املفتوحة

املصدر على أداء الشركات واملستهلكني والنمو االقتصادي في مراحله األولى.
وتفيد الدراسات الراهنة بأن منتجي هذه البرامج ومستخدميها ميزجون

في الغالب املشاركة في البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر وفي البرامج
احلاسوبية املسجلة امللكية .وفي حال املنتجني ،من الشائع أن تطور الشركات

هذين النوعني من البرامج احلاسوبية على السواء .19ويحتمل أن تنشأ عن

هذا املزج وفورات في التكاليف سواء أكانت على مستوى تطوير املنتجات أم
على مستوى تسويقها .وقد تشارك الشركات أيض ًا في مشروعات البرامج
احلاسوبية املفتوحة املصدر ألغراض استراتيجية لتثير اضطراب الشركات

املهيمنة .وعلى نحو مماثل ،تستخدم الشركات التي تعتمد البرامج احلاسوبية

املفتوحة املصدر كال النوعني من البرامج احلاسوبية في الوقت ذاته .أما في
حال املستخدمني فيختلف األمر اختالف ًا شديد ًا من حيث احتياجاتهم من
البرامج احلاسوبية وطرق تقييمهم للتكاليف .ولعل البرامج احلاسوبية املسجلة

ترتقي املشاركة في مشروعات البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر مبهارات

املأجور .كما ميكن أن تنطوي هذه املشروعات على بعض الفوائد الذاتية إذا
كانت مثيرة لالهتمام بدرجة أكبر من مهام رب العمل الرتيبة .وأخير ًا ،يحتمل
أن تتيح املشاركة في البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر فرصة للمبرمجني

لعرض مواهبهم على أرباب العمل في املستقبل.

وختام ًا ،يثير انتشار تطوير البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر التساؤل عما

إذا كان من املمكن نقل ممارسات مماثلة إلى قطاعات أخرى .وفي الواقع،
طبقت مناذج مفتوحة املصدر على أنشطة ابتكارية أخرى .20إال أن استيعابها
يبدو مثير ًا بدرجة أقل من البرامج احلاسوبية .والتفسير احملتمل لذلك هو

أن جناح البرامج احلاسوبية املفتوحة املصدر يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالظروف

اخلاصة لتطوير هذه البرامج أي ميكن تقسيم املشروعات إلى وحدات صغيرة
مستقلة وسهلة التدبير ومشاطرة إسهامات مصممي البرامج املوزعني جغرافي ًا
بسهولة وتكون التكاليف الرأسمالية األولية محدودة وال تخضع املنتجات اجلديدة
لعمليات موافقة تنظيمية مطولة .21ومع ذلك ،قد تظهر فرص فعلية أخرى للتعاون

املفتوح املصدر في املستقبل مع تطور التكنولوجيا وطبيعة االبتكار.

امللكية تكون أكثر كلفة في البداية إال أن تكاليف التغيير والتشغيل املشترك

وخدمات الدعم ميكن أن تكون أكبر بالنسبة إلى املنتجات املفتوحة املصدر.
ويشير مزج البرامج احلاسوبية املسجلة امللكية واملفتوحة املصدر في إطاري

اإلنتاج واالستخدام إلى تكامل هذين النهجني.

 17انظر املوقع اإللكتروني التاليhttp://sourceforge. :
( net/aboutاملطلع عليه في  21مارس )2011
 18انظر.Lewis (2007) :
 19انظر Lerner :و) Schankerman (2010و).Lyons (2005

 20انظر مث ً
ال.Maurer (2007) :
 21انظر Lerner :و).Tirole (2005
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2.3

1.2.3

التعاون من أجل تسويق امللكية
الفكرية القائمة

أسباب ضرورة التنسيق في سياق املنتجات التكميلية
يرتكز النشاط االبتكاري عادة على أنشطة ابتكارية سابقة ويتزامن مع أنشطة

يتخطى التعاون بني الشركات نطاق إنتاج امللكية الفكرية املشترك .وفي عدة

في هذا السياق ظاهرة ما يدعى البراءات املكدسة مبعنى أن حقوق امللكية

مماثلة تضطلع بها شركات منافسة (انظر القسم الفرعي  .)2.2.2وقد تبرز

حاالت ،ال توحد الشركات قواها إال لدى تسويق منتجاتها التكنولوجية أو
حتى بعد ذلك .ويركز هذا اجلزء على هذا النوع من التعاون .ويصف أو ًال

من يرغب في إطالق منتجات تستخدم مثل هذه التقنيات تكاليف مرتفعة

املصالح التي قد تظهر بينها .ثم يتناول شكلني محددين من أشكال التعاون

التفاوض مع أي واحد من أصحاب امللكية الفكرية يعادل الفشل في التفاوض

الدوافع التي حتث الشركات على التعاون في مرحلة التسويق وحاالت تضارب

هما جتمعات البراءات واملنظمات املعنية بوضع املعايير.

الفكرية املعنية توزع على قاعدة مجزأة من أصحاب امللكية الفكرية ويواجه
مرتبطة بالتفاوض مع عدة أطراف .وإذا كانت كل تقنية أساسية فالفشل في
مع اجلميع .وتعرقل املنتجات اجلديدة ويضيع جميع أصحاب امللكية الفكرية
فرصة للتسويق ويف ّوت املجتمع تقنية جديدة .وحتى إن استطاع أحد رواد

األعمال النشطني إبرام عقد مع كل صاحب حق من حقوق امللكية الفكرية على

حدة فال يستبعد أن يدفع أكثر مما يجب إذا كان عدد أصحاب امللكية الفكرية
الذين قد يدعون التعدي على حقوقهم مرتفع ًا مبا فيه الكفاية .ويشير اخلبراء

االقتصاديون إلى هذا الشكل من املغاالة في الثمن بتعبير "تكديس اإلتاوات".22
واحلل احملتمل بالنسبة إلى أصحاب امللكية الفكرية هو منح ترخيص يشمل

مجموعة ملكيتهم الفكرية اجلماعية .ويعود هذا الشكل من أشكال التعاون على

ما يبدو بالفائدة على اجلميع .فيمكن للموردين أن يحرروا قيمة أصول امللكية

الفكرية التي ميلكونها بتحقيق فوائد أكبر ويستفيد املستهلكون من التقنية

اجلديدة .وعلى الرغم من ذلك وكما في حال التعاون من أجل استحداث امللكية
الفكرية تظهر دائم ًا حاالت تضارب املصالح مما يجعل من الصعب أن يبرم

أصحاب امللكية الفكرية اتفاق ًا وتواجه أيض ًا حتديات في املوازنة بني مصالح
منتجي امللكية الفكرية والصالح العام .ويتضمن اجلدول  2.3وصف ًا لألهداف

املشتركة وحاالت تضارب املصالح في هاتني احلالتني.

 22انظر Lerner :و).Tirole (2007
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اجلدول  :2.3األهداف املشتركة وحاالت تضارب
املصالح في تنسيق امللكية الفكرية املجزأة
األهداف املشتركة

حاالت تضارب املصالح

بني منتجي املنتجات
التكميلية

• تنسيق التطابق في
العطاءات اجلماعية
• إدارة التطورات التكنولوجية
في إطار التجمع أو املعيار
• تعجيل اعتماد التكنولوجيا

• التنافس للحصول على حصة
من عائدات الترخيص املشترك
• احلد من اخليارات البديلة
لتكنولوجيا متلكها إحدى
اجلهات وزيادة فرص إبدال
منتجات تكنولوجية متلكها
جهات أخرى في الوقت ذاته
• زيادة املنافسة باحلد من
تكاليف املعامالت

بني منتجي التكنولوجيا
ومستهلكيها

• تقليص مخاطر االعتماد
إلى أدنى حد
• تخفيض تكاليف إدماج
العطاءات التكميلية

• التشغيل املشترك مع عطاءات
منافسة ذات فوائد تكميلية
• زيادة خيارات املوردين عبر
معايير أكثر انفتاح ًا

وتتطرق األجزاء الفرعية التالية إلى طرق عمل جتمعات البراءات واملنظمات

املعنية بوضع املعايير للتوفيق بني بعض حاالت التضارب املذكورة.

2.2.3
طرق تعاون الشركات في جتمعات البراءات
جتمعات البراءات هي منظمات يستطيع أصحاب البراءات من خاللها مشاطرة

براءاتهم مع غيرهم مبنح ترخيص للغير باالنتفاع بها كمجموعة في بعض

األحيان .وقد حتدد شروط اتفاق جتمع البراءات رسوم الترخيص وتوزيع

العائدات على املشاركني والتزامات املساهمني املتعلقة باالنتفاع مبا ميلكونه من

حقوق البراءات في الوقت احلالي وفي املستقبل .وميكن اعتبار جتمعات البراءات
ح ً
ال قائم ًا على السوق ملشكلة البراءات املكدسة .وقد تكون حصة شركة من
عائدات الترخيص املشترك أكبر من العائدات التي تستطيع الشركة حتصيلها

مبنح تراخيص فردية لالنتفاع ببراءاتها .وبالنسبة إلى املستهلك ،يسمح هذا
التنسيق بإدخال منتجات تكنولوجية إلى السوق تبقى بخالف ذلك في املختبر.

وتشير البيانات املتاحة إلى تركز جتمعات البراءات تقليدي ًا في أوروبا والواليات

املتحدة األمريكية .23ويرقى تاريخ العديد من هذه التجمعات إلى النصف األول

من القرن العشرين (انظر الشكل  .)3.3وفي فترة ما بعد احلرب العاملية
الثانية ،اعتبر العديد من هذه التجمعات منافي ًا للمنافسة في إطار تنظيمي
متسم بدرجة أكبر من الصرامة مما خفض عدد التجمعات اجلديدة .24ومع

ذلك ،شجعت إعالنات واضحة صادرة عن السلطات األمريكية واألوروبية
املعنية باملنافسة في العقد املاضي على إنشاء جتمعات البراءات مجدد ًا .وفي

اآلونة األخيرة ،ازدادت املشاركة اآلسيوية في جتمعات البراءات مما يجسد
دور آسيا املتنامي في االبتكار التكنولوجي .وعالوة على ذلك ،يشمل قطاع

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبعناه الواسع أغلبية جتمعات البراءات

املنشأة على مدى العقدين املاضيني (انظر الشكل .)4.3

 23على أن حتديد جتمعات البراءات في البيانات املستخدمة في
الشكل  3.3اعتمد أساس ًا على منشورات باللغة اإلنكليزية.
ويحتمل بالتالي انحياز البيانات إلى جتمعات الواليات املتحدة
األمريكية .ويتضمن مرفق البيانات املزيد من التفاصيل.
 24ينبغي توخي احلذر في تفسير الصلة بني زيادة تدقيق الوكاالت
األمريكية االحتادية التنظيمية وانخفاض عدد جتمعات البراءات
نظر ًا إلى احتمال حدوث نشاط جتمعات البراءات غير املسجل
في مصادر اإلعالم أو التقارير التنظيمية في غضون ذلك.
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وعلى الرغم من األسباب امللحة التي تبرر تعاون أصحاب امللكية الفكرية ميكن
أن تع ّقد حاالت تضارب املصالح جناح تشكيل جتمعات البراءات .ويحتمل

الشكل  :3.3اختالف مستوى رواج جتمعات البراءات على مر الزمن
عدد جتمعات البراءات حسب البلد/املنطقة
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ

أن تكثف هذه التجمعات املنافسة بني األعضاء في سوق املنتجات من خالل

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻘﻂ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
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مالحظة :بيانات مبنية على معلومات موثقة عن  75جتمع ًا .وللحصول
على املزيد من التفاصيل انظر مرفق البيانات.

حسب النموذج التجاري املعتمد بشأن تشكيل التجمعات .وعلى سبيل املثال،

قد حتشد التجمعات جهات تشارك في أسواق البيع بالتجزئة وجهات ال

تنتج إال امللكية الفكرية .وتبدي اجلهات املشاركة في أسواق البيع بالتجزئة

اهتمامها مبنح تراخيص أقل كلفة مقابل حصولها بتكاليف أقل على امللكية

الفكرية التي يضمها التجمع بينما يحتمل أن تستهدف اجلهات املعنية بالبحث

والتطوير احملض في أغلب الظن زيادة رسوم الترخيص إلى أقصى حد ألنها ال
تستطيع استرداد نفقاتها عبر مبيعات املنتجات .ولعل اجلهات املعنية بالبحث

والتطوير احملض تفضل اعتماد معيار التجمع على أوسع نطاق ممكن في

حني أن اجلهات املشاركة في أسواق البيع بالتجزئة قد تسعى إلى استبعاد
املنافسني .ويتضمن اإلطار  3.3مثا ًال على هذا النوع من تضارب املصالح.
اإلطار  :3.3تضارب املصالح في جتمع البراءات MPEG-2

املصدر :حتديث البيانات استناد ًا إلى ).Lerner et al. (2007

الشكل  :3-4قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يسود املوجة األخيرة لتجمعات البراءات
عدد جتمعات البراءات حسب القطاع
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تخفيض تكاليف املعامالت وتيسير تسويق املنتجات التكنولوجية مما يؤدي
إلى تقلص هوامش الربح .25وميكن أيض ًا أن تختلف وجهات نظر األعضاء

ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
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35
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25
20

يعطي جتمع البراءات MPEG-2مثا ًال على تعقيد التعاون بني الشركات ذات
مستويات التكامل العمودي املختلفة .فقد اعتزمت الشركة املساهمة  Sonyمنح
التجمع MPEG-2تراخيص االنتفاع ببراءاتها وأبدت اهتمامها برفع معدل
اعتماد معيار التجمع إلى أقصى حد .ومن جانب آخر ،سعت جامعة كولومبيا
وشركة  Lucentإلى زيادة إيرادات التراخيص إلى أقصى حد نظراً إلى عدم
مشاركتهما في سوق املنتجات في املراحل النهائية .والغريب في األمر هو أن
تصرف جامعة كولومبيا اختلف اختالف ًا شديداً عن تصرف شركة .Lucent
فقد اختارت اجلامعة أن تشارك في التجمع خشية أن يفقدها فشل املفاوضات
أملها في حتصيل أي إيرادات من التراخيص .أما الشركة فاختارت االنسحاب
من التجمع إذ رأت أن البراءتني اللتني متلكهما اكتستا أهمية حاسمة بالنسبة
إلى معيار التجمع  MPEG-2وأن رسوم التراخيص ضمن التجمع كانت
منخفضة جداً .وكانت مقتنعة بأنها تستطيع زيادة رسوم تراخيصها بصورة
تزودها بقسم داخلي كبير معني بالترخيص.
مستقلة نظراً إلى ّ
املصدر Lerner :و).Tirole (2007
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مالحظة :بيانات مبنية على معلومات موثقة عن  75جتمع ًا.
املصدر :حتديث البيانات استناد ًا إلى ).Lerner et al. (2007

 25انظر.Gilbert (2010) :
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وكما في حال الشراكات التعاقدية واملشروعات املشتركة ،تظهر حالة ثانية
من حاالت تضارب املصالح عندما يسعى األعضاء في جتمع معني إلى رفع

ويلزم الترخيص املتبادل األعضاء في جتمع براءات مبنح البراءات القادمة
للتجمع مجان ًا إذا رئي أن هذه البراءات تفيد التجمع .27ومينع بعض األعضاء

إيراداتهم إلى أقصى حد على حساب املستهلك .وجتمعات البراءات التي تفرض
أسعار ًا مرتفعة جد ًا تقلل بالفعل من رفاه املجتمع سعي ًا إلى إثراء األعضاء

الذين ميلكون براءات بشأن منتجات تكنولوجية تصبح أساسية بالنسبة إلى
التجمع من إعاقة األعضاء اآلخرين وقد يثني أيض ًا عن إخفاء سر أي تطوير

االبتكار .فقد يكون األعضاء في التجمعات الذين يتمتعون بوضع احتكاري
أقل استعداد ًا إلطالق صيغ محسنة ملنتجاتهم التكنولوجية وميكن أن تزيد

أيض ًا حوافز االستثمار في النشاط االبتكاري في املستقبل مما ال يتعارض مع
مصالح األعضاء في التجمع فحسب بل مع املصلحة العامة أيض ًا .وينبغي أن

فيها .وميكن أن ينخفض مستوى رفاه املجتمع أيض ًا في حال تقليص حوافز

جار غير أن تنفيذ هذه الشروط مسار تتخلله العوائق .فالترخيص املتبادل يقلل

تثير حاالت الترخيص املتبادل التي حتد من التقدم التكنولوجي قلق واضعي

قدرتهم التسويقية العوائق التي تعرقل دخول جهات قد تقدم خيارات بديلة
أفضل (انظر أيض ًا البحث الوارد في القسم الفرعي .)3.2.2

السياسات بصفة خاصة.

هل ينبغي السماح بتشكيل التجمعات كحل قائم على السوق ملشكلة التنسيق أو

وتسمح قواعد الترخيص املستقل ألي عضو في جتمع مبنح تراخيص لالنتفاع

ينبغي رفض تشكيلها كوسيلة للتواطؤ؟ املبدأ العام هو أن األسواق املتنافسة

تخدم مصالح املجتمع إال أن املنتجات التكميلية تطرح حالة خاصة تتطلب أخذ

مسألة التنسيق في االعتبار .واجلواب القصير على هذا السؤال هو "حسب

احلال" .فقد تسهم جتمعات البراءات التي تشمل براءات تكميلية في تعزيز
الرفاه ألنها حتل مشكلة التنسيق إال أن الوضع مخالف لذلك في جتمعات

البراءات التي تشمل منتجات تكنولوجية بديلة إذ يتمثل هدفها الرئيسي في

ببراءته خارج نطاق التجمع مما قد يخدم املصلحة العامة بثالث طرق على األقل.
أو ًال ،يضع اخليار اخلارجي املنطوي على منح تراخيص لالنتفاع بالبراءات

بصورة مستقلة حد ًا أقصى للرسوم التي ميكن أن يفرضها التجمع .وكما
ورد ذكره سابق ًا ،من احملتمل أن يؤدي تكديس اإلتاوات في غياب التعاون

وعندما مينح كل صاحب حق من حقوق امللكية الفكرية تراخيص بشكل

مستقل إلى ارتفاع األسعار غير الفعال .وال شك في أن واضعي السياسات

تخفيف املنافسة على األسعار بني األعضاء .26وهذا أمر بعيد لألسف عن
اختبار مقنع واضح في احلاالت الفعلية ونادر ًا ما تكون البراءات أدوات

ألعضاء جتمع مبنح تراخيص مستقلة يقصر السعر اإلجمالي على مجموع

وإحدى الطرق للتمييز بني التجمعات املفيدة والتجمعات الضارة على وجه

وثاني ًا ،قد يكون الترخيص املستقل أداة فرز يستخدمها واضعو السياسات

مكملة أو بديلة مكتملة.

ال يودون أن تبلغ أسعار التجمعات مستويات أعلى من ذلك .وإن السماح

رسوم التراخيص املستقلة.

أفضل هي النظر في األحكام املفصلة التي تسري عليها .وتكتسي فئتان

للتمييز بني التجمعات املنافية للمنافسة التي تشمل براءات بديلة والتجمعات

الترخيص املستقل.

حرية األعضاء في منح تراخيص مستقلة بشأن منتجاتهم التكنولوجية دون

من األحكام أهمية خاصة وهما ما يسمى قواعد الترخيص املتبادل وقواعد

املفيدة التي تضم براءات تكميلية .وفي إطار التجمعات املنافية للمنافسة حتول

قدرة التجمعات على حتديد أسعار ثابتة فوق املستوى التنافسي .وال تعتمد
هذه التجمعات بالتالي أحكام ًا بشأن الترخيص املستقل .ومن جانب آخر ،ال

يؤثر الترخيص املستقل تأثير ًا سلبي ًا في التجمعات التي تشمل براءات تكميلية

ألن منح تراخيص خارجية بخصوص أي عنصر إما يكون معدوم القيمة دون

العناصر املتبقية وإما يجري في سوق ال تتنافس مع التجمع.28

 26على أن جلبرت ( )2010يبني أن البراءات البديلة ضمن جتمع ال
تزيد أرباح األعضاء إذا شمل التجمع أيض ًا براءات أساسية .وفي
هذه احلالة قد يؤثر إدراج براءات بديلة في قدرة التجمع على التأثير
في اعتماد منتجات تكنولوجية ال حتتاج إلى براءات أساسية.

 27انظر Layne-Farrar :و).Lerner (2010
 28انظر Lerner :و).Tirole (2004, 2007
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وثالث ًا ،يشجع الترخيص املستقل تطبيقات بديلة للمنتجات التكنولوجية احملمية

وفي املقام الثالث ،تبحث الدراسة وقع شروط مشاطرة اإلتاوات .وعندما يتيح

مبوجب البراءات قد تخرج عن نطاق جتمع البراءات .ويسمح لهذه البراءات
املتعددة التطبيقات بتحقيق كامل طاقتها بد ًال من قصرها على التراخيص

على عدد البراءات املتاحة .وإذ يحتمل حتديد شروط املشاطرة بغرض جذب

وأحرزت األبحاث العلمية بشأن جتمعات البراءات بعض التقدم في تقييم

إلى التجمع بعد حتديد هذه الشروط .والنتيجة املستخلصة هي أن الشركات
تكون على الغالب أقل استعداد ًا لالنضمام إلى جتمع قائم يستخدم مثل هذه

املرتبطة بالتجمع.29

احتمال جتسد التنبؤات املذكورة أعاله في الواقع .ويتمثل أحد التحديات

تبي
العلمية الرئيسية في كون جتمعات البراءات منظمات طوعية وفي صعوبة ّ

املشاركون براءات ذات قيمة مماثلة فاألرجح أن تقبل مشاطرة اإليرادات بناء
املشاركني بالتحديد يدرس املؤلفون املجموعة الفرعية من الشركات التي تنضم

القواعد املعتمدة على النسبة العددية .
31

وفيما يتصل باحتمال أن يساهم الترخيص املستقل مساهمة فعالة في فرز

مجموعة البراءات القابلة إلدراجها في التجمعات نتيجة لذلك .وتغلبت دراسة
أجريت مؤخر ًا على هذا التحدي بالتركيز على جتمعات البراءات املنبثقة عن

التجمعات املفيدة من الناحية االجتماعية ،حتلل دراسة أخرى  63جتمع براءات

البراءات األساسية املندرجة في جتمع براءات استطاع املؤلفون تكوين مجموعة

الترخيص املستقل .32وإذ ال حتدد جتمعات البراءات بوضوح ما إذا كانت تضم

وتفيد الدراسة بعدة نتائج مثيرة لالهتمام باستخدام بيانات بشأن الشركات

القانونية لرصد مدى عمل التجمعات على احلد من املنافسة .33وتستخلص
أن جتمعات البراءات التكميلية هي أكثر استعداد ًا في غالب الظن للسماح

جهود وضع املعايير .30وإذ حتدد املنظمات املعنية بوضع املعايير عادة جميع

البراءات التي قد يحتمل إدراجها في تسعة جتمعات براءات حديثة.

املشاركة وتشكيل جتمعات البراءات .وفي املقام األول ،تستخلص الدراسة
باستخدام البراءات احملددة ضمن أحد املعايير كمقياس للمشاركة احملتملة أن

معظم التجمعات تضم حوالي ثلث الشركات املؤهلة بالتشديد على طابع هذه
التجمعات الطوعي .وتشير هذه النتيجة أيض ًا إلى أن مدى توصل التجمعات

وتستنتج وجود تأييد للربط بني جتمعات البراءات التكميلية وتوفر أحكام بشأن

براءات تكميلية أو براءات بديلة ،تستعني الدراسة مبحاضر إجراءات االعتراض

بالترخيص اخلارجي .وإضافة إلى ذلك ،األرجح أن تصدر أحكام أشد صرامة

على التجمعات التي ال تسمح بالترخيص املستقل من ضمن التجمعات اخلاضعة
إلجراءات التقاضي .وتتسق هذه االستنتاجات مع النظرية املوصوفة سابق ًا.

إلى حل مشكلة البراءات املكدسة قد يكون محدود ًا بدرجة أكبر في الواقع.
وفي املقام الثاني ،من احملتمل أن تنضم الشركات املتكاملة عمودي ًا على
مستوى البحث والتطوير واإلنتاج في املراحل النهائية إلى جتمع براءات أكثر

من الشركات املعنية بالبحث والتطوير احملض.

 29تنشأ عن قواعد الترخيص املستقل فائدة رابعة محتملة هي أنها
حتد من حوافز االبتكار "غير املفيد من الناحية االجتماعية".
ولنأخذ في االعتبار حالة "االبتكار ألغراض الشراء" التي يطور
في إطارها مخترع جريء اختراع ًا "مناظر ًا" شديد الشبه باختراع
مشمول بحماية براءة يضمها جتمع براءات .ويسعى املخترع إلى
تطوير هذا االختراع الهامشي علم ًا بأن صاحب البراءة العضو في
التجمع سيشتري االختراع إلزالة خطر طرده من التجمع .وتعتبر
اجلهود الرامية إلى تطوير اختراع مناظر ومواصلة استراتيجية
الشراء غير مفيدة من الناحية االجتماعية ألنها تولد معارف جديدة
قليلة وتستهدف أو ًال وأساس ًا ابتزاز األعضاء في التجمع .ويسمح
الترخيص املستقل بناء على الطلب بضبط هذه املمارسات غير
املفيدة واحلد من فرص تكديس األرباح املفرطة ضمن التجمع مما
يقلص احتمال املكافأة على السعي إلى االبتكار ألغراض الشراء.
 30انظر Layne-Farrar :و).Lerner (2010
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 31نظر ًا إلى أن هناك عدد ًا قلي ً
ال من التجمعات التي اعتمدت نهج ًا أخرى
لتخصيص إيرادات التراخيص عجزت الدراسة عن إجراء اختبارات
مماثلة متعلقة بتخصيص اإليرادات بناء على القيمة أو منح التراخيص
دون دفع اإلتاوات .انظر.Layne-Farrar and Lerner (2010) :
 32انظر.Lerner et al. (2007) :
 33تستخدم الدراسة خصوص ًا محاضر إجراءات االعتراض اخلاصة
ومذكرات احملاكمات االحتادية األمريكية لوضع هذا القياس.
وتبحث إجراءات التقاضي وسبل االنتصاف في هذه احلاالت لقياس
احتمال أن تكون هذه التجمعات قد حدت بالفعل من املنافسة.

الفصل 3

وأخير ًا ،تبني الدراسة نفسها أن جتمعات البراءات التكميلية التي تسمح
بالترخيص املستقل استخدمت أحكام الترخيص املتبادل استخدام ًا أكبر.

ويدعم هذا االستنتاج أيض ًا احلجج السابقة أي أن قواعد الترخيص املتبادل

تساعد على تدارك مشكلة اإلعاقة (انظر البحث السابق) التي يحتمل ظهورها

بدرجة أكبر في جتمعات البراءات التكميلية.
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3.2.3
أسباب ظهور جتمعات البراءات في علوم احلياة
يشمل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أغلبية جتمعات البراءات املنشأة

على مدى العقدين املاضيني كما ورد وصفه في اجلزء الفرعي السابق .وعلى

الرغم من ذلك وإذ يشيع إصدار البراءات بصورة متزايدة في مجال علوم
احلياة تظهر شواغل التنسيق املتصلة بتدبر أمر البراءات املكدسة أيض ًا في
قطاع البيوتكنولوجيا.34

وحوافز إنشاء جتمعات براءات في قطاع البيوتكنولوجيا تشبه احلوافز املوجودة
في قطاعات أخرى .وميكن أن تعرقل مطالب البراءات املتداخلة تسويق املنتجات

التكنولوجية واعتمادها .كما ميكن أن يكبح احتمال ارتفاع تكاليف التنسيق

أنشطة البحث بالدرجة األولى .وتتيح جتمعات البراءات آلية يستطيع أصحاب

حقوق امللكية الفكرية من خاللها تنسيق اجلهود إلزالة هذه العقبات.35

وعلى الرغم من ذلك ،هناك دوافع أخرى حتث على أخذ جتمعات البراءات في
االعتبار في علوم احلياة .وميكن إنشاء هذه التجمعات ألغراض خيرية (انظر

القسم الفرعي  .)4.3.1وعلى سبيل املثال ،يحشد جتمع براءات املوارد العامة
للملكية الفكرية ألغراض الزراعة ()PIPRAمن أجل األرز احمل ّور وراثي ًا أكثر

من  30صاحب حق من أصحاب حقوق امللكية الفكرية املختلفني .ويهدف
إلى إتاحة منتجات تكنولوجية محمية مبوجب البراءات للبلدان األقل منو ًا

باملجان .وعلى نحو مماثل ،يركز جتمع براءات املرفق الدولي لشراء األدوية
( )UNITAIDعلى إتاحة األدوية التي تكافح أمراض ًا مثل اإليدز وفيروسه

واملالريا والسل لبلدان حتتاج إليها.

وميكن إنشاء جتمعات البراءات كحقوق توفيقية لتشجيع البحث .وقد أتاحت

شركة  GlaxoSmithKlineسنة  2009ما يزيد على  500براءة لتجمع
براءات من أجل دراسة أمراض املناطق املدارية املهملة .وخالف ًا لتجمع

املرفق الدولي لشراء األدوية الذي يركز على إتاحة املنتجات تشدد شركة

 GlaxoSmithKlineعلى إمكانية النفاذ إلى ما متلكه من مخزونات األفكار.

 34انظر.Verbeure et al. (2006) :
 35انظر Lerner :و) Tirole (2004و).Verbeure et al. (2006
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ويشير مؤيدو جتمعات البراءات في مجال علوم احلياة إلى إمكانية استخدام
التجمعات كوسيلة لوضع املعايير أيض ًا .واقتداء بقطاع االتصاالت السلكية

والالسلكية ميكن استخدام التجمعات لوضع املعايير وقبولها القانوني
بخصوص الطفرات الوراثية املعترف بها مث ً
ال .36ويحتمل أيض ًا استخدامها
لتقنني اإلرشادات بشأن أفضل املمارسات إلجراء اختبارات وراثية متعلقة

بأمراض معينة.37

وإذ تسنح جتمعات البراءات الفرصة لتعزيز إتاحة التكنولوجيا وال سيما للفئات

أو البلدان احملرومة وتنسيق األبحاث األساسية ،يخطو قطاع البيوتكنولوجيا

خطواته األولى في مسار حتديد أفضل الطرق الستخدام هذه التجمعات.
ويحتمل أن تطرح تسوية حاالت تضارب املصالح القدر ذاته من التحديات

املواجهة في قطاعات أخرى إن لم يكن أكثر من ذلك .وفي هذه املرحلة ،يبدو
أن عدة جتمعات تركز على منتجات تكنولوجية هامشية بدرجة أكبر تطلقها
الشركات على األقل ألنها جزئي ًا ال تندرج في أنشطتها األساسية .وتتسم عدة
جتمعات براءات بطابعها اخليري إلى حد بعيد وما زال ينبغي النظر في سبل

تطبيق جتمعات البراءات ضمن النماذج التجارية في قطاع البيوتكنولوجيا.38

4.2.3
سبل تعاون الشركات لوضع املعايير
غالب ًا ما يكون إنشاء جتمعات البراءات مبني ًا على بعض املعايير في العهد
احلديث حسبما ورد بحثه آنف ًا .وفي الواقع ،قد تكون جتمعات البراءات الترتيب
التوجيهي ملجموعة معنية بوضع املعايير .39وينظر هذا اجلزء الفرعي عن كثب

في مسار وضع املعايير باستكشاف احلاالت التي تكتسي فيها املعايير أهمية
ودور املنظمات املعنية بوضع املعايير وحاالت تضارب املصالح التي تظهر

في إطار هذا املسار.

وتكتسي املعايير أهمية حاسمة حيثما يكون التشغيل املشترك مهم ًا .وحتدد

املعايير األجهزة التي ينبغي تشغيلها مع غيرها والتكنولوجيا التي تسمح
بتشغيلها .ويحتمل أيض ًا أال حتدد العنصر التكنولوجي فحسب بل أن تشير
كذلك إلى مقتضيات التفاعل بني عدة منتجات تكنولوجية .وتسمح معايير

التفاعل للمنتجني بالتركيز على حتسني منوذجهم دون مراجعة التشغيل

املشترك باستمرار.

وتنشأ الصلة بني املعايير وجتمعات البراءات عن اعتماد عدة معايير على منتجات

تكنولوجية تكميلية تطورها شركات مختلفة في الغالب .وجتمعات البراءات التي

تبني السبل احملتملة للنفاذ إلى منتجات تكنولوجية يشملها معيار معني متثل

بالتالي وسيلة طبيعية للتعاون بني الشركات .وقد كان التجمع املتصل مبعيار
التشفير البصري  MPEG-2أحد جتمعات البراءات األولى املرتبطة مبعيار

معني .وفي سنة  1997نشرت وزارة العدل في الواليات املتحدة األمريكية
خطاب ًا رسمي ًا ( )business review letterأيدت فيه اقتراح ًا بشأن
منح تراخيص لالنتفاع مبجموعة من البراءات األساسية بالنسبة إلى معيار
ّ
وخط هذا القرار باإلضافة إلى الرد اإليجابي في سنة  1998على
.MPEG

اقتراح جتمع البراءات املتصل مبعيار قرص الفيديو الرقمي  DVDالطريق

لتجمعات البراءات التي ال تدخل في صدام مع قوانني مكافحة االحتكار في

الواليات املتحدة األمريكية.40

 36انظر.Van Overwalle et al. (2005) :
 37انظر.Verbeure et al. (2006) :
 38انظرThe Lancet, “Pharmaceuticals, Patents, :
).Publicity… and Philanthropy?” (2009
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 39ربطت كل جتمعات البراءات احلديثة التسعة التي بحثها
لني  -فرار ولرنر ( )2010بجهود وضع املعايير.
 40انظر.Gilbert (2004) :
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وقد تكتسي املعايير أهمية خاصة في املراحل األولى من اعتماد منتج تكنولوجي

ألنها تسمح باحلد من ارتباك املستهلك في السوق .وكلما يساور الشك املستهلك

اإلطار  :4.3ما هي آثار الشبكات وما هي عالقتها بوضع املعايير؟

بشأن التكنولوجيا التي تضمن أكبر قدر من التطابق ينخفض معدل اعتماد هذه

تظهر آثار الشبكات عندما ترتفع قيمة منتج نتيجة لزيادة عدد األشخاص
الذين يستخدمونه .واملثال التقليدي على ذلك هو جهاز الفاكس .فيكون هذا
اجلهاز عدمي القيمة بشكل شبه تام ما لم ميلكه أشخاص آخرون على أنه
يزداد قيمة بارتفاع عدد املستهلكني الذين يعتمدون التكنولوجيا اخلاصة به.

أن ميزج ويطابق أفضل املنتجات التكنولوجية لتتالءم مع احتياجاته.41

ولكي يستغل منتج آثار الشبكات على نحو فعال ال بد من وضع املعايير مسبق ًا
في الغالب كما في حال جهاز الفاكس .ويكتسب املنتجون الذين يتكيفون مع
املعايير ميزة البقاء في السوق كما هي عليه بينما يتعني على املنتجني غير
املتكيفني االمتثال لتلك املعايير .وفي الواقع ،قد يستطيع املنتجون من أوائل
املمتثلني للمعايير تكوين حصة في السوق جتتذب بصفة متزايدة اهتمام
املنتجني اآلخرين واملستهلكني باعتماد تلك املعايير .ويشار إلى هذه احللقة
من ردود الفعل اإليجابية بتعبير "أثر الشبكات غير املباشر" مبعنى أن فوائد
املستهلكني من املعايير تعتمد على عدد املنتجني الذين يعتمدون هذه املعايير
وأن فوائد املنتجني تعتمد بدورها على عدد املستهلكني.42

التكنولوجيا .وتكفل املعايير إلى حد ما تواصل دعم بعض املنتجات التكنولوجية

في املستقبل من خالل منتجات محسنة ومنتجات تكميلية وتوجه بالتالي جهود

التطوير وقرارات املستهلك .وعندما تتقيد القطاعات باملعايير يستطيع املستهلك

ويتطلب وضع املعايير القائمة على منتجات تكنولوجية محمية مبوجب البراءات

بصفة عامة مشاركة أصحاب البراءات الطوعية وينطبق العديد من املفاهيم
والنتائج التي سبق بحثها في اجلزء الفرعي  2.2.3بالتالي على مسار وضع

املعايير غير أن إحدى اخلصائص االقتصادية املرتبطة باملعايير تزيد تعقيد

حوافز التعاون وتنطوي على آثار مهمة على رفاه املجتمع أي آثار الشبكات

(انظر اإلطار  4.3على سبيل التوضيح) .وبوجه خاص ،هناك مكاسب كثيرة
حتصل من تأصيل براءة في معيار وخسائر كبيرة تنجم عن استبعادها

منه .ونتيجة لذلك ،يحرص منتجو التكنولوجيا على التأثير في مسار وضع

املعايير لفائدتهم.

ويلفت العلماء الذين يبحثون آثار الشبكات النظر على الرغم من وجود معيار
واحد أو حفنة من املعايير نظري ًا في قطاع معني حيث تظهر تلك اآلثار إلى
أي معايير سيجري اختيارها .وتتنبأ النماذج النظرية التي
عدم وضوح ّ
تفترض أن املنتجني واملستهلكني يتخذون قرارات متتالية ال رجوع فيها بأن
أول من يؤثر في املعايير هو من يحقق أكثر الفوائد .أما في النماذج األخرى
فاملعايير تنبثق عن اآلمال التي يعلقها املنتجون واملستهلكون على املستقبل.
وفي كال احلالتني ،تشير هذه النظريات إلى أثر حاسم بالنسبة إلى املنتجني
وإلى واضعي السياسات أي احتمال أال يكون املعيار النهائي املعتمد أفضل
معيار بل باألحرى املعيار الذي يقترحه أول املؤيدين له .43ومن اجللي أن
منتجي السلع التي تعتمد قيمتها على املنتجات التكنولوجية التكميلية لهم
مصلحة كبيرة في حتديد املعايير.44

وعندما يبلغ الرهان مستويات عالية من األهمية فليس من الواضح ما إذا

كانت املنافسة في السوق املنفتحة ستفضي إلى أفضل معيار .ويتصرف

أصحاب حقوق امللكية الفكرية على نحو يدعم مصاحلهم .والفشل في التوصل

إلى اتفاق ميكن أن يؤدي إلى انعدام التنسيق حتى وإن كان األمر يتعلق
مبصلحة املجتمع .واملستهلكون احملتملون قد يختارون ببساطة عدم اعتماد
منتج تكنولوجي بد ًال من االختيار بناء على اعتبارات مالية ويصبح اخلوف من
معدالت اعتماد ضعيفة تنبؤ ًا يتحقق تلقائي ًا.

 41انظر.Langlois (2007) :

 42انظر.Bresnahan and Yin (2007) :
 43انظر.Arthur (1989) :
 44انظر Farrell :و).Klemperer (2007
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وميكن أن تتدخل املنظمات املعنية بوضع املعايير لتيسير التنسيق بإتاحة محفل

اإلطار  :5.3قضية شركة  Rambusواملجلس املشترك لهندسة األجهزة اإللكترونية

أو أي مجموعة من هذه املنظمات مما يسمح بتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق

قضية شركة  Rambusواملنظمة املعنية بوضع معايير املجلس املشترك
لهندسة األجهزة اإللكترونية ( )JEDECهي مثال مثير للخالف على تعديل
ملطالب براءات .وقد دعيت شركة  Rambusاملؤسسة سنة  1990كشركة
ملنح تراخيص التكنولوجيا إلى االنضمام إلى منظمة  JEDECبعيد إنشائها.
وانسحبت الشركة من املنظمة سنة  .1996وفي هذه األثناء ،أتيحت لها الفرصة
ملالحظة أعمال املنظمة ثم أودعت طلبات براءات مكملة .وادعت أن قرارها
بشأن إيداع مثل هذه الطلبات املكملة مستقل عن مشاركتها في املنظمة إال
أن نص مطالب براءات الشركة املستخدم لهذه الطلبات املكملة كان مفاده أنه
يحتمل أن تتعدى اجلهات التي تعتمد معيار املنظمة املتصل بذاكرة وصول
عشوائية ديناميكية متزامنة ( )SDRAMعلى براءات الشركة.

للتواصل بني الشركات اخلاصة والوكاالت التنظيمية واملجموعات الصناعية
تعاون في املقام األول .45وعالوة على ذلك ،من احملتمل أن تؤدي آليات السوق

إلى مأزق أو إلى فشل االعتماد إن لم تؤخذ في احلسبان معلومات مهمة عن
املنتجات التكنولوجية بعينها .وتتيح محافل وضع املعايير إطار ًا ألخذ هذه

املعلومات في االعتبار.

وعلى الرغم من ذلك ،ال يخلو التنسيق عبر املنظمات املعنية بوضع املعايير من

التحديات .فحاالت تضارب املصالح في وضع املعايير تشبه إلى حد ما احلاالت
املواجهة في جتمعات البراءات .وقد ميتنع املوردون عن نشر املعلومات عن

نشاط البحث والتطوير اجلاري لتوجيه اهتمام املجموعة إلى براءاتهم القادمة.
وعلى نحو مماثل ،ميكن أن يستخدم املوردون املعارف املكتسبة في مسار
وضع املعايير لتكييف مطالب براءاتهم بحيث يزدادون نفوذ ًا إلعاقة املجموعة

(انظر اإلطار  5.3على سبيل املثال).46

وفي سنة  2000انتصرت شركة  Rambusفي دعوى التعدي التي رفعتها
على شركة  Infineonمدعية أن الذاكرة التي صنعتها شركة  Infineonبناء
على معيار الذاكرة املتزامنة  SDRAMتعدت على أربع براءات من براءاتها.
وقد أودعت طلبات هذه البراءات بعد سنة  1997إال أنها طلبات براءات مكملة
لطلب براءة أودع أص ً
ال سنة  .1990وخضعت شركة  Rambusخالل العقد
الالحق لعملية حتقيق موسعة أجرتها جلنة التجارة االحتادية في الواليات
املتحدة األمريكية ( .)FTCواتهمت هذه اللجنة شركة  Rambusبانتهاك
قوانني مكافحة االحتكار نتيجة حملاولتها استخدام املعارف املكتسبة خالل فترة
مشاركتها في منظمة  JEDECبغرض توسيع نطاق مطالب براءاتها على نحو
استراتيجي .وكانت هذه املطالب موضع تنازع في احملاكم احمللية ومحكمة
الدوائر االحتادية لالستئناف حتى سنة  2009عندما رفضت احملكمة العليا
للواليات املتحدة األمريكية استئناف اللجنة النهائي.
املصدر Graham :و) Mowery (2004وFTC Docket n° 9302
(.)www.ftc.gov/os/adjpro/d9302/index.shtm

وتستخلص دراسة في إطار بحث قطاع أجهزة املودم في الواليات املتحدة

األمريكية عن كثب أن اجلهود املتصلة بالبراءات قد تنتج عن املشاركة في

وتدعم باملستندات العالقة الوثيقة بني
أنشطة وضع املعايير وال تسبقها.47
ّ
البراءات املمنوحة حلماية تكنولوجيا املودم واملشاركة في وضع املعايير.
وتستنتج أيض ًا أن املشاركة في وضع املعايير تسمح بالتنبؤ بالبراءات التي
متنح في وقت الحق إال أن البراءات املمنوحة سابق ًا في ميدان أجهزة املودم
ال تدل على املشاركة الالحقة في وضع املعايير .48وتتواصل هذه اآلثار حتى

في حال أخذ الفترات الفاصلة املتوقعة بني طلبات البراءات ومنح البراءات

في احلسبان .وميكن أن حتشد الشركات الدعم للمنتجات التكنولوجية التي
لم تخترعها بعد غير أن مؤلفي الدراسة يشيرون إلى أن هذه االستراتيجية

محفوفة باملخاطر ألنه يحتمل أن تطلع شركة أخرى على املعيار الوشيك وتغلب

هذه الشركات في سباق البراءات.

 45انظر Farrell :و).Saloner (1988
 46تظهر حالة مختلفة لتضارب املصالح في إطار معايير التفاعل
مبعنى أن الشركات قد تعتمد معايير تقنية "ذات اجتاه واحد"
يكون التفاعل في إطارها منفتح ًا من جهة ومخفي ًا وراء "املترجم"
من جهة أخرى .وتسمح هذه املناورات لبعض الشركات بأن
تتمتع بوضع يحميه املعيار بينما تعرض غيرها للمنافسة.
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 47انظر.Gandal et al. (2007) :
 48يستخدم غندال وغيره ( )2007بوجه خاص اختبار غرجنر لعالقة
العلة باملعلول .وبإيجاز ،يحدد هذا االختبار أن العلة سني "تسبب"
املعلول صاد إذا اكتست قيم "سني" املتأخرة أهمية في شرح املعلول
صاد بإدراج قيم "صاد" املتأخرة في شواهد االختبار أيض ًا.
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وأخير ًا ،قد تظهر أيض ًا حاالت تضارب املصالح بني املنظمات املعنية بوضع

املعايير واملجتمع .وعلى اخلصوص ،من احملتمل أن يفرض األعضاء في هذه

املنظمات إتاوات على غير األعضاء فيها أعلى من اإلتاوات املفروضة على

سائر األعضاء .ولعله من املمكن القول إن هذا األمر ليس في مصلحة هذه
املنظمات ألنه قد يثني عن اعتماد املعايير على نطاق أوسع .ومع ذلك ،هناك

حيل أكثر لباقة لتكوين أوضاع غير مواتية لغير األعضاء .فتأخير الكشف
مث ً
ال قد يزيد التكاليف زيادة شديدة في قطاع يشهد منو ًا سريع ًا ويضر قوى

السوق املتنافسة (انظر اإلطار  6.3على سبيل املثال).

اإلطار  :6.3تأخير الكشف في حالة معيار املمر التسلسلي العاملي
من األمثلة البارزة على تأخير الكشف مثال وضع معيار املمر التسلسلي العاملي
 .USB 2.0وقد حسن معيار  USB 2.0سرعة وصالت األجهزة احمليطية باحلاسوب
مبا يعادل  40ضعف ًا .ولم يكن متوافق ًا إال مع واجهة جديدة لوحدة التحكم
أي واجهة وحدة التحكم املضيفة احملسنة ( .)EHCIوأعلنت اجلهات األعضاء
في احتادات مثل شركات  NEC Technologiesو Lucentو Phillipsوحدات
التحكم املضيفة اجلديدة اخلاصة بها واملمتثلة ملعيار  USB 2.0و EHCIقبل نشر
مواصفات  EHCIالتام بفترة طويلة .وفي سوق األجهزة اإللكترونية االستهالكية
السريعة التطور قد تنشأ عن مثل هذه اخلطوة السباقة ميزة تنافسية مهمة.
املصدر MacKie-Mason :و).Netz (2007

وتساعد املعايير في وجود عوامل الشبكات اخلارجية على تعزيز رفاه املجتمع

باعتماد مسار متفق عليه على أساس متبادل لتطوير التكنولوجيا .وعلى الرغم

3.3
حماية املنافسة
أشار البحث السابق إلى عدد من احلاالت التي قد تتضارب فيها ممارسات

التعاون اخلاصة مع مصالح املجتمع .وعلى اخلصوص ،ميكن أن حتد ممارسات
التعاون من فعالية املنافسة في السوق لدرجة أن املستهلكني يواجهون ارتفاع
األسعار وانخفاض اإلنتاج وتقلص اخليارات واعتماد منتجات تكنولوجية من

الدرجة الثانية وانتقاص النشاط االبتكاري.

وعليه ،ينبغي لسياسة املنافسة أن تؤدي دور ًا في حتديد اتفاقات التعاون
التي تفرض ثمن ًا تام ًا على املجتمع وفي حظرها .وفي الواقع ،تتناول سياسة
املنافسة في عدة بلدان أوجه التفاعل بني التعاون اخلاص وامللكية الفكرية
واملنافسة .وهناك مواطن اختالف مهمة بني الواليات القضائية غير أن معظم

األطر السياسية يعترف صراحة بأن التعاون قد ينهض برفاه املجتمع ويجيز
بالتالي املمارسات التعاونية بصفة عامة ما لم تطلق هذه املمارسات بعض
عالمات اإلنذار .وحتى في هذه احلالة ،ال حتظر بوضوح إال ممارسات تعاونية

قليلة وال سيما املمارسات املرتبطة بتشكيل تكتالت احتكارية شديدة .وفي

معظم احلاالت ،حتث عالمات اإلنذار املذكورة السلطات على إمعان النظر في

عواقب اتفاقات التعاون على املنافسة.

من ذلك ،قد توقع هذه العوامل اخلارجية نفسها املجتمع في شرك معيار
أدنى جودة (انظر أيض ًا اإلطار  .)4.3وحتى إن كان املجتمع أيسر حا ًال
لالستيعاب اجلماعي لتكاليف الترقية إلى معيار تكنولوجي آخر قد ال يكون

لدى أي شركة الدافع الالزم الستهالل مثل هذه الترقية .49ويحتمل بالتالي

أال تكفي احلوافز اخلاصة لضمان حتقيق نتائج مثالية للمجتمع .50مما يثير

مسألة حتديد الصفات التنظيمية للمنظمات املعنية بوضع املعايير التي تخدم

الصالح العام على أفضل وجه وشكل التدخل احلكومي ومستواه املالئمني في

مسار وضع املعايير .وهناك عمليات توفيقية صعبة .وعلى سبيل املثال ،قد يبدو

من األجنع اختيار املعايير بسرعة ويسمح التقارب في هذا املجال للمنتجني
بالتركيز على حتسني األداء بد ًال من التركيز على وضع املعايير .ومن جانب

آخر ،ميكن أن يساعد تشجيع زيادة التنافس بني معايير بديلة قبل االختيار

على ضمان بروز أفضل معيار.

 49انظر Farrell :و).Saloner (1985
 50انظر Katz :و).Shapiro (1985
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وغالب ًا ما حتدد أطر سياسات املنافسة بوضوح وبشكل مفصل إلى حد ما

أنواع االتفاقات التي تثير القلق في السياق الوطني .ويستعرض هذا اجلزء

بعض القواعد واإلرشادات الرئيسية التي برزت في عدد من الواليات القضائية
أي االحتاد األوروبي واليابان وجمهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية.51
وال يستهدف هذا البحث أن يكون شام ً
ال من الناحية القانونية بل يسعى ببساطة

إلى توضيح النهج املختلفة واملفاهيم القانونية الرئيسية املطبقة .ويتناول اجلزء
باتباع هيكل البحث السابق حتالفات التعاون في مجال البحث والتطوير في

املقام األول ثم يتطرق إلى جتمعات البراءات واتفاقات وضع املعايير.

1.3.3
أنواع حتالفات التعاون في مجال البحث
والتطوير التي ميكن اعتبارها منافية للمنافسة
تستخدم السلطات املعنية باملنافسة ثالثة أنواع من املعايير لتحديد حتالفات

التعاون في مجال البحث والتطوير التي ميكن أن تكون منافية للمنافسة أي

مدى جتاوز حصة املشاركني املشتركة في السوق لبعض عتبات التركيز وكيفية

احتمال تأثر املنافسة في السوق بنشاط البحث املشترك ومدى احتواء اتفاق

على بعض األحكام التي قد تضر املنافسة بشكل مفرط.

وفي املقام األول ،حددت عدة واليات قضائية عتبات حرجة للحصص في

السوق قد يحث جتاوز اتفاقات التعاون لها السلطات املعنية باملنافسة على

تشديد التدقيق .وعلى سبيل املثال ،تشير إرشادات االحتاد األوروبي إلى عتبة

للحصة املشتركة في السوق نسبتها  25في املائة .وحتدد هذه العتبات في
اليابان وجمهورية كوريا بنسبة  20في املائة .وال تستخدم السلطات املعنية
باملنافسة في الواليات املتحدة األمريكية عتبة للحصة في السوق بل تطبق قيم

العتبة على قياس أوسع لتركيز السوق وخاصة مؤشر هرفندال  -هرشمان.52
وليس من البديهي تطبيق معايير العتبات من هذا القبيل في الغالب إذ ينبغي

أن حتدد السلطات هوية السوق املناسبة .فيمكن حتديد األسواق بالنسبة إلى
تكنولوجيا معينة مثل احملركات ذات االحتراق الداخلي .واخليارات األخرى

هي حتديد األسواق بالنسبة إلى منتجات معينة وما يقاربها من منتجات بديلة

مثل محركات السيارات أو األسواق االستهالكية األكبر مثل السيارات .وتظهر

مضاعفات أخرى عندما تتصل اتفاقات البحث والتطوير مبنتجات تكنولوجية

جديدة جذرية ال توجد أي منتجات بديلة مشابهة لها .وحتسب السلطات املعنية
باملنافسة أحيان ًا احلصص في السوق باستخدام تعاريف أخرى لألسواق غير

أن املمارسة احملددة تختلف من بلد إلى آخر.

 51انظر اإلرشادات بشأن ممارسات البحث املشترك في االحتاد
األوروبي ( )2011 ،2010واليابان ( )2007 ،1993وجمهورية
كوريا ( )2010 ،2007والواليات املتحدة األمريكية (،1995
 .)2000وأفادت وزارة العدل األمريكية وجلنة التجارة االحتادية
األمريكية ( )2007باملمارسات في هذا املجال واستعرضتاها.
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 52يحسب مؤشر هرفندال  -هرشمان بجمع مربعات
حصص مختلف الشركات في السوق مما مينح احلصص
األكبر في السوق وزن ًا أكبر بشكل متناسب.
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وفي املقام الثاني ،تنظر بعض السلطات املعنية باملنافسة في طبيعة نشاط

البحث املشترك في إطار تقييم عواقب اتفاقات التعاون على املنافسة .ففي
اليابان مث ً
ال من احملتمل أن يثير اتفاق املزيد من القلق إذا اقترب نشاط البحث
املشترك من مرحلة التسويق .وعلى نحو مماثل ،تكون السلطات املعنية باملنافسة
في الواليات املتحدة األمريكية أكثر احتراس ًا من اتفاقات تسند مبوجبها مهمة

التعاون في مجال البحث والتطوير إلى موظفني معنيني بالتسويق .وفي االحتاد
األوروبي من احملتمل أن تثير اتفاقات البحث والتطوير التي تشمل أبحاث ًا
أساسية القلق بدرجة أقل من االتفاقات التي تشمل إنتاج منتجات البحث

وتسويقها .وإضافة إلى ذلك ،تكون السلطات املعنية باملنافسة أقل صرامة
إزاء االتفاقات بني شركات متلك بوضوح أصو ًال تكميلية يكون التعاون بشأنها

بالتالي املبرر األقوى.

وأخير ًا ،قد يدفع إدراج بعض األحكام في اتفاقات التعاون في مجال البحث
والتطوير السلطات املعنية باملنافسة إلى اتخاذ اإلجراءات .وكما ورد ذكره
آنف ًا تعتبر األحكام التي تيسر تشكيل تكتالت احتكارية شديدة وال سيما
تثبيت األسعار أو مشاطرة السوق أو التسويق املشترك أحكام ًا غير قانونية

في حد ذاتها في معظم البلدان .وعالوة على ذلك ،ميكن أن حتقق السلطات
في اتفاقات تفرض قيود ًا على اجلهات الشريكة املتعاونة قد تؤدي إلى احلد
من النشاط االبتكاري .ففي االحتاد األوروبي واليابان مث ً
ال قد تشك السلطات

في اتفاقات حتد من نشاط البحث الذي يضطلع به املشاركون في مجاالت
تختلف عن مجاالت املشروع املشترك أو يباشر بعد إجناز املشروع املشترك.

وفض ً
ال عن ذلك ،يحتمل أن تعترض السلطات في االحتاد األوروبي على اتفاقات
ال تسمح جلميع املشاركني بالنفاذ إلى نتائج البحث املشترك أو متنعهم من

استغالل نتائج البحث بشكل فردي.
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2.3.3
كيفية تناول جتمعات البراءات واتفاقات
وضع املعايير في قواعد املنافسة
أصبحت السلطات املعنية باملنافسة كما وردت اإلشارة إليه في القسم الفرعي

 2.2.3أقل صرامة إزاء تشكيل جتمعات البراءات في العقدين املاضيني مما
يشرح جزئي ًا جتدد ظهورها التاريخي (انظر الشكل  .)3.3وعلى الرغم من ذلك،

لتبي أي آثار محتملة منافية للمنافسة.
ال تزال السلطات تدقق في هذه االتفاقات ّ

وكما في حال حتالفات التعاون في مجال البحث والتطوير حتظر معظم

الواليات القضائية االتفاقات التي تيسر تشكيل تكتالت احتكارية شديدة أي
تكتالت يحدد في إطارها املشاركون األسعار أو الكميات في أسواق املنتجات

على أساس مشترك .وعالوة على ذلك ،من احملتمل أن تشك عدة أطر معنية

باملنافسة في اتفاقات تبطئ النشاط االبتكاري بشكل مفرط والغريب في األمر
أنها تستخدم أحيان ًا املعايير املبينة في القسم .2.3
وفي الواليات املتحدة األمريكية بالتحديد ميكن اعتبار األحكام التي تثني

املشاركني عن الشروع في أنشطة أخرى في مجال البحث والتطوير عبر
التزامات الترخيص املتبادل مث ً
ال أحكام ًا منافية للمنافسة .53وفي جمهورية
كوريا واليابان ميكن أن تعترض السلطات على اتفاقات ال تسمح بالترخيص
املستقل .وفض ً
ال عن ذلك ،قد حتقق السلطات في االحتاد األوروبي وجمهورية

كوريا والواليات املتحدة األمريكية في جتمعات البراءات إن رأت أن املنتجات

التكنولوجية التي تشملها هي منتجات بديلة.

وهناك عدد قليل نسبي ًا من البلدان التي وضعت قواعد مفصلة في مجال املنافسة

تتصل بتناول حقوق البراءات في اتفاقات وضع املعايير على الرغم من أن

بعض املمارسات التجارية من جانب أصحاب البراءات قد تشملها املبادئ

العامة لقوانني املنافسة مثل ابتزاز األسعار أو رفض التعامل .ومع ذلك ،تتناول
أطر سياسات املنافسة في بعض البلدان أوجه التفاعل بني البراءات واملعايير.
وعليه ،ميكن اعتبار اتفاقات وضع املعايير التي ال تكشف إال عن معلومات

محدودة بشأن البراءات أو ال حتدد بوضوح شروط الترخيص املفصلة املؤثرة

في املشاركني اتفاقات منافية للمنافسة في جمهورية كوريا.

 53في الوقت ذاته ،أخذت وزارة العدل األمريكية في االعتبار
صراحة أحكام الترخيص املتبادل في خطاباتها الرسمية
( (business review lettersدون أن ترفضها.
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وعلى نحو مماثل ،أصدرت اإلدارة الصينية لوضع املعايير مسودة قواعد تفرض
على أصحاب البراءات الكشف عن براءاتهم إذا شاركوا في وضع املعايير أو

كانوا بخالف ذلك على اطالع بأن املعايير قيد اإلعداد تشمل براءة ميلكونها.
وتنص هذه القواعد أيض ًا على منح تراخيص بشأن البراءات املتصلة مبعيار

وطني إما مجان ًا وإما مقابل إتاوة دون املستوى العادي.54

4.3
استنتاجات وتوجيهات خاصة بأنشطة
البحث في املستقبل
توجه الشركات أنظارها بصفة متزايدة خارج حدود بلدانها لرفع مستوى

استثماراتها في مجال االبتكار إلى أقصى حد .ويبشر التعاون اخلاص من
منظور املجتمع بفوائد واضحة إذ يشجع انتشار املعارف وينهض بتقسيم

اجلهود الفعال ويحد من املخاطر املرتبطة باالبتكار ويعزز التشغيل املشترك
على مستوى املنتجات التكميلية .وعلى الرغم من ذلك ،من احملتمل أال يفضي

ترك عقد ترتيبات التعاون لقوى السوق اخلاصة إلى نتائج مثالية للمجتمع.
فقد يكون تعاون الشركات دون املستويات املرغوب فيها أو منافي ًا للمنافسة.
وميكن أن تكون مستويات التعاون غير كافية عندما تتضارب مصالح اجلهات

املتعاونة احملتملة .وقد يؤدي اخلوف من حاالت االنتفاع دون مقابل وحتويل

اخلطر وسائر أشكال السلوك االنتهازي بالشركات إلى التخلي عن التعاون
ذي الفوائد املتبادلة .ويحتمل أن يسهم اختالف االستراتيجيات التجارية بني
الشركات املتخصصة في مجال البحث والتطوير والشركات املتكاملة عمودي ًا

على مستوى البحث والتطوير واإلنتاج في سد طريق التفاوض.

ويبرر فشل األسواق اخلاصة في جذب مستوى تعاون مثالي التدخل احلكومي

من حيث املبدأ .وال تتيح األبحاث االقتصادية لألسف إرشادات عاملية لواضعي
السياسات بشأن أفضل الطرق لتدارك حاالت فشل األسواق مما يعزى جزئي ًا

إلى كون فوائد التعاون وحوافزه شديدة االرتباط باملنتجات التكنولوجية والنماذج

التجارية وإلى صعوبة تقييم عدد الفرص احملتملة للتعاون املثمر التي تبقى غير

مستكشفة في قطاعات مختلفة.

وتنهض بعض احلكومات بالتعاون من خالل احلوافز املالية املمنوحة للشركات
وما يتصل بذلك من أدوات السياسة في مجال االبتكار .وفض ً
ال عن ذلك ،هناك
آليات حلفز مشاطرة حقوق امللكية الفكرية مثل تخفيض رسوم التجديد إذا أتاح
أصحاب البراءات براءاتهم للترخيص .وعلى الرغم من ذلك ،ميكن القول إن هناك

مجا ًال لألفكار اإلبداعية في مجال السياسة العامة نظر ًا إلى ازدياد احلاجة إلى

التعاون نتيجة لتعقيد التكنولوجيا وجتزئة وضع امللكية الفكرية بدرجة أكبر.
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ويبدو أنه من األيسر التصدي ملشكلة ممارسات التعاون املنافية للمنافسة من

•ال تتضمن املنشورات االقتصادية إال إرشادات محدودة بشأن احلاالت

وتستطيع السلطات تقييم آثار اتفاقات التعاون على املنافسة في كل حالة

عمليات السوق الختيار املعايير .وهذه مسألة سياسية أزلية وقد اختارت
البلدان نهج ًا شديدة االختالف في هذا الصدد .وقد يبدو من الصعب

وجهة نظر واضعي السياسات .وتزداد فرص مالحظة هذه املمارسات عامة
على حدة .وعالوة على ذلك ،تتوافق اآلراء إلى حد ما بشأن نوع ممارسات

التعاون التي ال ينبغي السماح بها أو التي تطلق عالمات إنذار على األقل.
وإن إدراج أحكام الترخيص املتبادل وفرض القيود على الترخيص املستقل
مث ً
ال برزا كوسيلتني للتمييز بني االتفاقات املفيدة واالتفاقات التي ميكن أن
تكون منافية للمنافسة.

وعلى الرغم من ذلك ،يظل تقييم آثار بعض اتفاقات التعاون على املنافسة
أمر ًا يطرح التحديات وال سيما عندما تتطور املنتجات التكنولوجية بسرعة

ويكون وقعها على السوق غير أكيد .وباإلضافة إلى ذلك ،تكون األطر املؤسسية
إلنفاذ قوانني املنافسة في هذا املجال أقل منو ًا في عدة بلدان منخفضة الدخل

ومتوسطة الدخل غير أن هذه البلدان قد تستفيد من إجراءات اإلنفاذ في البلدان

املرتفعة الدخل التي تبرم فيها معظم اتفاقات التعاون ذات التأثير العاملي.

مجاالت البحث في املستقبل
إن السعي إلى حتسني فهم سبل تأثير ممارسات التعاون املتصلة بامللكية

الفكرية في األداء االقتصادي هو ميدان خصب للبحث في املستقبل .ويبدو

أنه من املفيد بوجه خاص تعزيز البحث في املجاالت التالي ذكرها بهدف توجيه

واضعي السياسات بشأن أفضل الطرق للموازنة بني التعاون واملنافسة في

تكوين أفكار جديدة:

•يستند جزء كبير من األدلة املتاحة على حتالفات التعاون في مجال البحث
والتطوير إلى دراسات إفرادية .ويبني ذلك جزئي ًا أن وقع هذه التحالفات
يعتمد اعتماد ًا حاسم ًا على استراتيجيات جتارية وخصائص تكنولوجية
محددة غير أنه يجسد أيض ًا عدم توفر بيانات كافية .وميكن تكوين املزيد

من األدلة املنهجية على أمناط التعاون في مجال البحث والتطوير ودوافعه

وآثاره بفضل جمع عدد أكبر وأفضل من البيانات بإجراء استقصاءات

دقيقة لدى الشركات مما يكمل بشكل مفيد األدلة املتاحة املنبثقة عن

الدراسات اإلفرادية.

التي ينبغي في إطارها للحكومات أن تأخذ في االعتبار التدخل في

إيجاد ردود واضحة املعالم إال أنه من املفيد تعزيز بحث آثار مختلف

هياكل املنظمات املعنية بوضع املعايير وقواعدها لصنع القرارات على

سرعة نشاط اعتماد املعايير وجودته عندما تكون أوضاع امللكية الفكرية

الكامنة مجزأة إلى حد كبير.

•تتوفر معلومات قليلة عن فعالية البرامج احلكومية التي تدعم التعاون.
وعلى سبيل املثال وكما وردت اإلشارة إليه أعاله ،متد عدة مكاتب للبراءات

أصحاب البراءات باحلوافز لكي يتيحوا براءاتهم للترخيص .ولم يسع أي
بحث إلى إجراء تقييم منهجي ملدى أهمية هذه احلوافز وآلثارها في هذا

احلال .وبصفة عامة ،ال تتوفر أبحاث بشأن سبل تأثر حوافز مختلف

أشكال التعاون بعناصر أخرى من نظام امللكية الفكرية وال سيما الفرص

احملتملة لتعمل الشركات على إنفاذ حقوق امللكية الفكرية على نحو فعال.
•من احملتوم أن ينطوي إنفاذ قوانني املنافسة على املستوى الوطني على

انعكاسات دولية ألن عدة اتفاقات تعاون هي اتفاقات ذات تأثير عاملي إال أن
نطاق هذه االنعكاسات احملدد وطبيعتها احملددة أمران غير مفهومني متام ًا.
ومن املهم حتصيل األدلة على هذه املسألة لتقييم حاجة البلدان املنخفضة

الدخل واملتوسطة الدخل إلى تعزيز تطوير قواعد املنافسة في هذا املجال.
•أخير ًا ،تركز األدلة املتاحة على ممارسات التعاون تركيز ًا شبه تام على

البلدان املرتفعة الدخل .وقد يعزى ذلك في حالة جتمعات البراءات إلى عدم
وصول العديد من أسر البراءات املرتبطة بالبراءات املكدسة إلى البلدان

املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل على الرغم من أهمية هذه املسألة
كموضوع للبحث في حد ذاته .وفي حالة حتالفات البحث والتطوير ،تبني

االستقصاءات املتعلقة باالبتكار في البلدان املتوسطة الدخل أن الشركات
احمللية تتعاون كثير ًا .وعلى الرغم من ذلك ،ال تتوفر أدلة تسمح بتقييم

مدى اختالف دوافع هذا التعاون وآثاره بشكل منهجي عن الدوافع واآلثار

املسجلة في البلدان املرتفعة الدخل.
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مرفق البيانات
حتالفات البحث والتطوير

وتشير قاعدة البيانات  MERIT-CATIإلى بيانات حتالف اتفاقات التعاون

قواعد البيانات  SDC Platinumو COREو MERIT-CATIهي املصادر

املتحدة وجامعة ماستريخت للبحث االقتصادي واالجتماعي بشأن االبتكار

ميادين التكنولوجيا والقطاعات الصناعية.

التكنولوجيا وتشمل اتفاقات بشأن البحث املشترك ومشروعات مشتركة

الثالثة املستخدمة لقياس حتالفات البحث والتطوير بني الشركات في مختلف

وتتولى شركة  Thomson Reutersصيانة قاعدة البيانات SDC

 Platinumالتي تتضمن معلومات عن املعامالت املالية بني الشركات مبا فيها

معلومات عن أنشطة الدمج والشراء .وجتمع البيانات بشأن نشاط التحالف التي
هي جزء من باب أنشطة الدمج والشراء مجموعة كبيرة من اتفاقات التعاون

التي تشمل االتفاقات بني اجلهات الشريكة الصناعية بشأن التوزيع والترخيص

والتصنيع والتسويق والبحث والتطوير واملبيعات واإلمدادات واملشروعات
املشتركة والتحالفات االستراتيجية .وتضم أيض ًا التحالفات بني احلكومات

ومؤشرات التكنولوجيا ( )CATIالتي يديرها املركز املشترك بني جامعة األمم
والتكنولوجيا ( )MERITفي هولندا .واملعلومات عن اتفاقات تتعلق بنقل
تنطوي على مشاطرة التكنولوجيا بني جهتني شريكتني صناعيتني أو أكثر

حتشد في جميع أنحاء العالم وتستند إلى منشورات مطبوعة تضم الصحف

وتقارير الشركات السنوية ومقاالت صحيفة  Financial TimesوأدلةWho
 Owns Whomالتي تنشرها شركة  Dun and Bradstreetسنوي ًا.

ويرد وصف إضافي لهذه القاعدة للبيانات في ).Hagedoorn (2002

وال ميكن أن جتمع هذه القواعد للبيانات إال جزء ًا من مجموع حاالت التعاون
بني الشركات في العالم .ومن مواطن ضعف هذه القواعد أنها تشمل أساس ًا

واجلامعات .وتبرز البيانات املبينة في هذا السياق عدد حتالفات البحث

حتالفات البحث والتطوير املوثقة بناء على منشورات باللغة اإلنكليزية على
الرغم من أن قاعدة البيانات  MERIT-CATIتتضمن أيض ًا إعالنات باللغتني

املعلومات بناء على املواد املودعة لدى جلنة األمن والتبادل (Security and

التعاون .وال تشمل قاعدة البيانات  COREبحكم طبيعتها إال االتفاقات املبرمة

والتطوير املصنفة ضمن فئة من الفئات األربع التالية :حتالفات البحث والتطوير

والترخيص املتبادل ونقل التكنولوجيا املتبادل واملشروعات املشتركة .وجتمع
 )Exchange Commissionواملنشورات التجارية واملصادر اإلعالمية.

وجتمع قاعدة البيانات ) Cooperative Research (COREمن إعداد
مؤسسة العلوم الوطنية ( )NSFمعلومات عن الشراكات الصناعية املودعة
بناء على القانون الوطني للتعاون في مجالي البحث واإلنتاج ()NCRPA

في الواليات املتحدة األمريكية .ويحد الكشف عن أي معلومات بشأن التعاون
في مجال البحث و/أو اإلنتاج مع شركات أخرى بناء على القانون الوطني

 NCRPAمن تبعات انتهاك قوانني مكافحة االحتكار التي قد تنتج عن

هذه األنشطة .وتنشر الشراكات املودعة بناء على هذا القانون في السجل

االحتادي ( )Federal Registerوتتضمن معلومات عن اجلهات الشريكة

في حتالفات البحث والتطوير وعن أهداف الشراكات .وتدرج قاعدة البيانات
 COREهذه الشراكات املودعة في فهرس ويرد وصف إضافي لهذه القاعدة

في ).Link (2005
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الهولندية واألملانية .ويحد االنحياز اللغوي أيض ًا من التغطية اجلغرافية التفاقات

في الواليات املتحدة األمريكية.

الفصل 3

املوازنة بني التعاون واملنافسة

جتمعات البراءات
تفضل السيد جوش لرنر والسيد إرك لني من كلية هارفرد التجارية (Harvard
 )Business Schoolبتوفير البيانات عن جتمعات البراءات املقدمة في هذا

الفصل .وترتكز هذه البيانات على قاعدة بيانات سابقة يرد وصفها فيLerner

) et al. (2003وقد جرى حتديثها لتغطي الفترة الزمنية حتى سنة .2010
وال تتطلب جتمعات البراءات رفع تقارير رسمية بشأنها .وعليه ،ال بد من

االستناد إلى مجموعة متنوعة من املصادر الثانوية لتتبع تشكيل هذه التجمعات.

وتعتمد قاعدة البيانات بشأن جتمعات البراءات على طائفة مختلفة من املنشورات

باللغة اإلنكليزية وتقارير صادرة عن وكاالت حكومية أمريكية وبيانات صحفية

صادرة عن الشركات .ويشمل بعض هذه املنشورات ما يليCarlson :
) (1999و ( Commerce Clearing Houseعدة سنوات) وKaysen

) and Turner (1965و) Merges (1999و Vaughan(1925،

) 1956و ) .Fortune (1942ومن اجللي أن تغطية التجمعات تنحاز إلى

التجمعات املشكلة في الواليات املتحدة األمريكية .ومع ذلك ،قد تكون البيانات

احملصلة حتى بالنسبة إلى الواليات املتحدة األمريكية غير وافية.

وتعرف جتمعات البراءات على أنها اتفاقات تعاون مبنية على البراءات من
النوعني التاليني "1" :تضم شركتان على األقل براءاتهما بقصد منح تراخيص

بشأن هذه البراءات كمجموعة للغير؛ " "2تتعاضد ثالث شركات على األقل

ملشاطرة براءاتها فيما بينها .وال يشمل إحصاء جتمعات البراءات الوارد في

هذا السياق اتفاقات الترخيص املتبادل أو الكيانات اجلديدة املنشأة لتصنيع

املنتجات على أساس امللكية الفكرية لشركات مختلفة أو الشركات التي تشتري
البراءات ومتنح تراخيص االنتفاع بها جلهات مهتمة أو جتمعات البراءات التي

تسودها كيانات ال تستهدف الربح (مثل اجلامعات).
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الفصل 4
تسخير البحوث العامة خلدمة
االبتكار  -دور امللكية الفكرية
تلعب اجلامعات ومؤسسات البحث العامة ( )PROsدور ًا رئيسي ًا في االبتكار

من خالل مساهمتها في إنتاج ونشر املعرفة.

1

وفي العقود املاضية ،استهدفت االستراتيجيات الوطنية املختلفة حتسني الروابط

بني البحوث العامة وقطاع الصناعة .وبينما أصبح االبتكار اليوم أكثر تعاونية،

أضحى الهدف هو إيجاد أطر لتحفيز تسويق االختراعات املمولة حكوميا .لذلك

تشجع اجلامعات إقامة املشاريع الرائدة باملضي في العديد من االجتاهات،

ومن بينها إنشاء حاضنات العلوم واملجمعات العلمية وإقامة الشركات املنبثقة
من اجلامعات بغرض التفرغ للنشاط التجاري (.)university spin-offs

2

وفي هذا السياق ،يستخدم تسجيل براءات االختراع والتراخيص القائمة على
البحوث العامة كأدوات لتسريع نقل املعارف ،وإذكاء تفاعل أكبر بني أعضاء

هيئة التدريس وقطاع الصناعة مما يؤدي إلى تنظيم املشاريع التجارية

الرائدة ،واالبتكار ،ومن ثم النمو .وبينما تبنت اقتصاديات البلدان مرتفعة

الدخل االستمرار في هذا اإلجتاه خالل العقود املاضية ،تزايد أيضا وأصبح
من ضمن أولويات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .وقد أثار هذا اإلجتاه

ويتعرض القسم األول من هذا الفصل لتقييم دور اجلامعات ومنظمات البحث

العامة في أنظمة االبتكار الوطنية .ويصف القسم الثاني املبادرات السياسة

احلالية التي تشجع اجلامعات ومنظمات البحث العامة على تسجيل براءات

االختراع والترخيص باستخدامها ،وتقدمي بيانات مستحدثةُ .ي َق ّيم القسم
الثالث آثار هذه السياسات تأسيس ًا على نتائج العديد من الدراسات التجريبية

املتنامية ،بينما يولي القسم الرابع اهتماما بالتداعيات التي تلحق بالبلدان ذات

الدخل املتوسط واملنخفض .وفي األخير ،يتعرض القسم الرابع في نهايته إلى

املمارسات اجلديدة التي تعد مبثابة ضمانات ملواجهة اآلثار السلبية احملتملة

ألنشطة تسويق البحوث املمولة من الدولة .يستكمل هذا التحليل بتقرير يتضمن

معلومات أساسية تضاف إلى هذا الفصل (زونيغا.)2011 ،

وتستعرض املالحظات اخلتامية بعض ًا من الرسائل الرئيسة املستخلصة من

الدراسات االقتصادية ،وتشير إلى مناطق ميكن للبحوث القادمة استهدافها
واستخالص نتائج تلعب دور ًا مفيد ًا في توجيه واضعي السياسات ،إذا ما مت

االهتمام بزيادة تلك األنشطة البحثية.

العديد من التساؤالت حول الناجت االقتصادي وغيره من اآلثار ،ومن ضمنها

تلك اآلثار املتعلقة مبنظومة العلوم مبفهومها الشامل.

ويستعرض هذا الفصل التطورات والنتائج املرجوة من هذه االجتاهات للبلدان

في مختلف مراحل التنمية.

1

2

يغطي هذا املصطلح معظم اجلامعات ومنظمات البحث العامة .في
بعض األحيان ،يستخدم مصطلح "مؤسسات البحث العامة" أيضا
لتغطية كل ما سبق .جتدر اإلشارة إلى اختالف التعريف الدقيق ملا
يندرج حتت "منظمات البحث العامة واجلامعات" من بلد إلى آخر.
انظر ).Rothaermel et al. (2007
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1.4

1.1.4

الدور املتطور للجامعات ومؤسسات البحث
العامة في نظم االبتكار الوطنية

أنشطة البحث والتطوير العامة :محرك
رئيسي ،وبوجه خاص للبحوث األساسية
تشكل أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها اجلامعات ومنظمات البحث العامة

تلعب اجلامعات ومنظمات البحث العامة دور ًا رئيسيا في نظم االبتكار الوطنية،

اجلزء األكبر من إجمالي حجم نشاط البحث والتطوير احلالي.

البحث والتطوير (( )R&Dانظر القسم الفرعي  )1.1.4وأثر مؤسسات البحث
العامة هذه على نظم االبتكار األوسع نطاقا وعلى مختلف املستويات :أو ًال

وفي اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل ،ينهض القطاع العام بجزء كبير

وفي مجاالت العلوم على نطاق أوسع .ويرتبط هذا بحجم واجتاهات أنشطة

بتوفير رأس املال البشري والتدريب والنهوض باملعرفة من خالل العلوم العامة،
وأخير ًا من خالل أنشطة نقل التكنولوجيا (انظر القسم الفرعي .)2.1.4

يقدر ما بني  20و  45في املائة من إجمالي اإلنفاق السنوي على البحث
والتطوير (انظر الشكل رقم  1.4في املرفق) .كما جتدر اإلشارة إلى قيام

احلكومات بتمويل معظم البحوث األساسية ،مع بعض االستثناءات القليلة .
3

وفي عام  ,2009قام القطاع العام بتمويل أكثر من ثالثة أرباع جميع البحوث

األساسية ،بوجه عام ،في اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل (انظر الشكل
 .4)1.4وأصبحت مساهمات القطاع العام في البحوث األساسية أكثر أهمية

وحيوية ،خاصة مع تركيز الشركات جهودها الرئيسة على تطوير املنتجات،

وقيام الشركات متعددة اجلنسيات في البلدان مرتفعة الدخل بخفض اإلنفاق
املوجه للبحوث األساسية في عدد من القطاعات التي تتطلب تكثيف أنشطة

البحث والتطوير.5
الشكل  :1.4ينهض القطاع العام بغالبية البحوث األساسية

البحوث األساسية التي مت تنفيذها من خالل القطاع العام لعام  ،2009أو وفق ًا ألحدث سنة متاح بياناتها ،كنسبة مئوية من إجمالي البحوث األساسية الوطنية.
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3

4

5
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يقصد بالبحوث األساسية ،العمل التجريبي أو النظري الذي يجرى
أساسا بغرض احلصول على معرفة جديدة لألسس املتوقعة للظواهر
واحلقائق املشاهدة ،دومنا يكون هناك أي تطبيق أو استخدام منتظر.
انظر إحصاءات البحوث والتطوير ،ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،اعتماد ًا على البلد املعني ،فإنه ميثل من حوالي 40
في املائة (جمهورية كوريا) إلى نسبة قريبة من  100في املائة
(سلوفاكيا) من كافة األبحاث األساسية التي مت إجنازها.
انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (2008ب).
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وتعد مؤ سسات البحث العامة ــ وليس اجلامعات ــ هي اجلهات الرئيسة

املسؤولة عن البحث والتطوير في االقتصاديات منخفضة ومتوسطة الدخل ،حيث

يساهم قطاع الصناعة في كثير من احلاالت بنصيب ضئيل في البحث العلمي

(انظر الفصل  1والشكل  1.4في املرفق) .ويصل قيمة التمويل احلكومي ،في
املتوسط ،إلى حوالي  53في املائة من إجمالي متطلبات التطوير في البلدان
متوسطة الدخل التي تتوافر عنها بيانات .وكلما انخفض مستوى الدخل في

البلد ،اقترب التمويل احلكومي إلى نسبة  100في املائة ،وبخاصة في مجال
البحث والتطوير في قطاعي الزراعة والصحة .فعلى سبيل املثال ،قام القطاع

العام بتمويل  100في املائة من أنشطة البحث والتطوير في بوركينا فاسو

في العام املاضي .6كما تقوم مؤسسات البحث العامة أيضا بدور أساسي
في دعم البحث والتطوير .فعلى سبيل املثال ،كثير ًا ما يتجاوز التمويل املقدم

من القطاع العام ألنشطة البحث والتطوير في كل من األرجنتني ،وبوليفيا،

والبرازيل والهند ،وبيرو ،ورومانيا  70في املائة من مجموع اإلنفاق على
البحث والتطوير.7

2.1.4
مؤسسات البحث والتطوير العامة ودورها في
حتفيز القطاع اخلاص والتطوير واالبتكار
بصرف النظر عن مجرد املساهمة في إجمالي أنشطة البحث والتطوير ،تؤكد

الدراسات االقتصادية أن اجلامعات ومنظمات البحث العامة – واجلهات
العلمية على وجه العموم – هي مصدر املعرفة األساسي لقطاع األعمال

(انظر اإلطار .8)1.4

وتعتمد الشركات وغيرها من الكيانات املبتكرة على املساهمات املقدمة

من البحوث العامة وعلى علماء املستقبل في إنتاج االبتكارات ذات األهمية

التجارية .9وتشكل العلوم خريطة عمل للشركات ،وتكون مبثابة العنصر امليسر
في التعرف على مناطق االبتكار الواعدة ،ومرشد ًا لتجنب االزدواجية في اجلهود
املبذولة من قبل الشركات .وميكن للشركات عن طريق التفاعل الوثيق مع جهات

وفي البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط والتي تتوافر عنها بيانات ،جند

أن البحوث العامة مسؤولة أيضا عن غالبية أنشطة البحث والتطوير األساسية،
مث ً
ال ،تقترب من  100في املائة في الصني ،ومن  90في املائة في املكسيك،

وحوالي  80في املائة في شيلي ،واالحتاد الروسي ،وحوالي  75في املائة
في جنوب أفريقيا.

البحث العام رصد التطورات العلمية التي حتمل توقعات لتطوير تكنولوجي،

وحتويل مجاالت التسويق وخلق أسواق جديدة لها .كما تيسر العلوم أيضا
احلل املشترك للمشاكل ،وتفتح آفاق ًا جديدة للبحث .وبالنظر إلى طبيعة التطور

التكنولوجي التي أصبحت تعتمد على العلوم على نحو متزايد ،فإن التفاعل مع
العلوم يعد مفتاح ًا رئيسيا وهاما يساعد على تنامي االبتكار.10
اإلطار  :1.4األثر االقتصادي للبحوث املمولة من الدولة
تتعلق املبررات االقتصادية للبحوث املمولة حكوميا إلى حد كبير مبفهوم
التناسبية الذي متت مناقشته في الفصل  .2ويرى االقتصاديون ،على نحو
تقليدي ،أن املعرفة الناجتة من اجلامعات ومنظمات البحث العامة هي سلعة
عامة .أو ًال ،ألن القيمة االقصادية املرتبطة بأنواع معينة من البحوث األساسية
ال ميكن أن تقتصر آثارها بالكامل على العنصر الفاعل القائم بالبحث فقط.
وثانيا ،صعوبة احلكم في كثير من احلاالت على قيمة هذه املعرفة ويصعب
احلكم عليها مسبقا .ونتيجة لذلك ،متيل الشركات إلى خفض استثماراتها
في مجال متويل البحوث العامة .وال سيما في املجاالت التي ال تبشر بتحقيق
ربحية معقولة على املدى القريب.
ولتجنب ضعف االستثمارات في العلوم والبحث ،تلجأ البلدان إلى التمويل
احلكومي .وبهذا يتمكن العلماء من متابعة البحوث – خاصة في املجاالت التي

6

انظر اليونسكو (.)2010

 7االستثناءات هي :ماليزيا والصني والفلبني وتايلند ،حيث يحظى
قطاع األعمال بالنصيب األكبر ،لكل من متويل البحث والتطوير
واألداء  ،لكن ،وعلى الرغم من ذلك ،تلعب منظمات البحث العامة دور ًا
رئيسيا في املساهمة في صناعة البحث والتطوير وتعزيز االبتكار.
 8انظر كاباييرو وجافى (.)1993
 9انظر نيلسون (.)2004
 10انظر القسم  3.4بشأن الصالت بني العلوم والتكنولوجيا؛ منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ( )2011استناد ًا إلى براءات االختراع
مستشهد ًا بالدراسات غير احملمية ببراءات (االستشهادات في
تاريخ تالي للبراءة أو االستشهادات في تاريخ سابق للبراءة).
وتتزايد براءات االختراع التي تعتمد على املعارف العلمية في
الصناعات ذات النمو املرتفع مثل التكنولوجيا احليوية واملستحضرات
الصيدالنية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (.)ICT
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ال تتميز بعالقة مباشرة تربط ما بني ناجت البحث وبني تطبيقات العالم الواقعي
( )blue-sky researchدون التعرض لضغوط االعتبارات التجارية التي تتطلب
سرعة احلصول على النتائج .11ويرتكز نظام املكافآت على ما يؤلفه العلماء من
إصدارات وأوراق علمية ونشر تلك اإلصدارات.12
وتعرضت الدراسات االقتصادية إلى أثر البحوث األكادميية على االبتكارات
الصناعية .13وتشير مجموعة من الدراسات غير الرسمية أن للبحوث األكادميية،
وخاصة البحوث األساسية ،أثراً إيجابي ًا على االبتكار الصناعي واإلنتاجية.14
وجدير بالذكر مالحظة أن نشاط البحث والتطوير العام ال يؤثر في النمو
االقتصادي بصورة مباشرة ،ولكن يعمل على حفز نشاط القطاع اخلاص في
مجاالت البحث والتطوير املتزايد بطريقة غير مباشرة .وبعبارة أخرى ،يتحقق
"حشد" " "crowding inالبحث والتطوير من جانب القطاع اخلاص مع قيام
جهات البحث والتطوير العامة برفع العائدات على البحث والتطوير اخلاص.15
وحتى اآلن ،يالحظ ضعف أثر البحث والتطوير العام وانخفاض مقداره،
في معظم األحيان ،باملقارنة بتأثير نشاط البحث والتطوير اخلاص .كما أن
الربط بني نتائج البحث وتنفيذها على تطبيق جتاري سريع ال يتوفر بصورة
مباشرة .وعالوة على ذلك ،ال توفر دراسات االقتصاد القياسي التفصيلية التي
جترى على مستوى الشركة وقطاع الصناعة نتائج قاطعة بالدرجة املطلوبة
عن األثر اإليجابي للبحث والتطوير العام.
وميكن إلقاء اللوم على فشل إظهار األثر القوى للبحث والتطوير العام ،وبشكل
منطقي له ما يبرره ،على الصعوبة في إنشاء مثل هذه الدراسات التجريبية.
وبالنظر إلى العديد من قنوات نقل املعارف ،تعد عملية حتديد رقم يدل على
قيمة كل من اآلثار املرتبطة ،عملية صعبة للغاية وحتمل حتدي ًا كبيراً .ونادراً
ما ينتج عن املعامالت آثار واضحة ميكن تتبعها وحتديدها بسهولة ومن ثم
قياسها .16كما يتطلب األمر مرور فترة زمنية طويلة لبلورة مساهمات أنشطة
البحث والتطوير العام وترجمتها إلى حقيقة تطبيقية ملموسة .وأخيرا ،فإن
تقييم اآلثار غير االقتصادية للبحث والتطوير في مجاالت مثل الصحة ،وغيرها
من املجاالت ،لهو من األمور املعقدة جداً .ومع ذلك ،فإنها تتساوى في قيمتها
الطبيعية مع اآلثار االقتصادية ،إن لم تكن أكثر أهمية.

•قنوات غير رسمية ،تتضمن نقل املعرفة من خالل املنشورات واملؤمترات
وتبادل وجهات النظر واآلراء بصورة غير رسمية بني العلماء.

•قنوات رسمية ،تشمل توظيف الطالب والباحثني من اجلامعات ومنظمات

البحث العامة ،واملشاركة في استخدام املعدات واألجهزة واألدوات ،وابرام
التعاقدات بغرض تقدمي خدمات التكنولوجيا ،واألبحاث التعاونية ،وتأسيس
شركات منبثقة تتشكل من أكادمييني أو شركات مشتركة ،وقنوات اتصال

جديدة مرتبطة بامللكية الفكرية مثل ترخيص استغالل االبتكارات الصادرة

من اجلامعات.18

وتنتقل املعرفة بصورة أكبر إلى الشركات من خالل الروابط غير الرسمية مقارن ًة

بالروابط الرسمية .فقد تبوأت القنوات الرسمية و"التجارية" لنقل املعرفة ،في

معظم األحيان ،مكانة أقل في الترتيب بالنظر إلى أهميتها داخل الشركات ،وذلك

وفقا للدراسات البحثية التي متت في البلدان متوسطة أو منخفضة الدخل.19

ولهذا ،فإن األوراق البحثية أو األبحاث التي تتعرض لنوع واحد فقط من هذه
الروابط لن توفر سوى تفهما جزئيا ألمناط التفاعل وخصائصها ،وتعتمد في

طبيعتها إلى حد كبير على العالقات البينية داخل هذه األمناط.
الشكل  :2.4املتجهات املتعددة لنقل املعرفة من اجلامعات
ومنظمات البحث العامة إلى قطاع الصناعة

البحث واإلصدارات
نشر املعرفة من خالل املؤمترات ،والندوات،
واللقاءات ،مع قطاع الصناعة وغيرها
من األنشطة

وعلى الرغم من اهتمام هذا الفصل بدور امللكية الفكرية ( ،)IPوبصرف النظر
عن أن نشاط نقل املعرفة يتم بني القطاعني العام واخلاص من خالل عدد كبير

من القنوات الرسمية وغير الرسمية ،إال أن قضايا امللكية الفكرية ال تشكل
سوى جزء ًا واحد ًا فقط من املشهد العام .ويحدد الشكل  2.4القنوات الرسمية
وغير الرسمية لنقل وحتويل امللكية الفكرية:17
11
12
13

14
15

16
17
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انظر ستيفان (.)2010
انظر غافي (.)1989
على سبيل املثال ،اكتشف آدامز ( )1990أن البحوث األساسية لها
أثر كبير على زيادة إنتاجية الصناعة ،إال أن هذا التأثير قد يتأخر ملدة
 20عام ًا .وباملثل ،قدرت دراسة بحثية قام بها مانسفيلد على مسؤولني
تنفيذيني عن أنشطة البحث والتطوير من  76شركة مختارة عشوائيا،
اعتماد  10في املائة من االبتكارات الصناعية على البحوث األكادميية
التي أجريت خالل  15عام ًا سابقة .انظر أيضا مانسفيلد (.)1998
انظر جريليتشيس ( ،)1980آدامز ( ،)1990ولوينتيل وخان (.)2011
للحصول على حملة عامة عن الدراسات ،راجع ديفيد وهال
( .)2006وبدوره ،ميكن لبعض أنشطة البحث والتطوير من
إقصاء أنشطة البحث والتطوير اخلاصة إذا لم تركز على
"املرحلة ما قبل التجارية" لنشاط البحث والتطوير األساسي.
انظر فينسيت ( )2010ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (2008أ).
انظر بيشو ( ،)2010وآخرون ،وميريل ومازا (.)2010

تعليم وتدريب الطالب/الباحثني املعينني
من قبل القطاع اخلاص
قطاع الصناعة
واالبتكار

االستشارات ،البحوث التعاقدية مشاريع
األبحاث املشتركة ما بني اجلامعات وقطاع
الصناعة ،مراكز البحوث املشتركة
ومشاريع الدكتوراة
إنشاء ملكية فكرية متاحة ألغراض الترخيص
للشركات القائمة والشركات املبتدئة
إقامة شركات منبثقة أو غيرها من املشاريع
التجارية األكادميية من أعضاء هيئة التدريس
والطلبة (مبلكية فكرية أو بدون)

 18انظر فوراي و ليسوني (.)2010
 19انظر زونيغا (.)2011

البحث العام
والتعليم
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وتتعاظم ثمار البحث األكادميي بقيام القطاع اخلاص باستخدام هذه القنوات

املتعددة لنقل املعرفة ،والبناء عليها .20وجتدر اإلشارة إلى أن التبادل بني

اجلامعات والشركات ال يكون في اجتاه واحد .إذ تتكامل البحوث الصناعية

للشركات ،وتسهم أيضا في توجيه البحوث األساسية في اجلامعات بصورة

كبيرة .كما أنها وسيلة "لتجهيز" علماء اجلامعة بأدوات جديدة وقوية.

وحتتاج الشركات إلى بناء قدرة وطاقة الستيعاب واستغالل البحوث العامة
لنقل املعرفة إلى ساحة العمل .وغالب ًا ما يتحقق هذا من قبل الشركات التي

تشارك بنشاط في أنشطة البحوث التمهيدية ،واملشاركة بفاعلية أيضا في مجال

العلوم .21هذا ومن غير املجدي أو املثمر تشجيع نقل املعارف من اجلامعات

ومنظمات البحث العامة إلى جهات ال تتوفر لديها هذه القدرة.

ويشكل تعزيز هذا التبادل ــ ثنائي االجتاه ــ الذي يتأسس على القدرات
املتبادلة لقطاعات البحوث العامة واخلاصة ،حتديا للبلدان ذات الدخل املرتفع،
وبطبيعة احلال لالقتصاديات األقل تقدما حيث ال يتوفر لديها إال عدد ًا محدود ًا

من الروابط بني منظمات البحث العامة واجلامعات والقطاع اخلاص (انظر

القسم .)4.4

3.1.4
تعزيز أثر البحوث املمولة من الدولة على االبتكار
استناد ًا إلى ما سبق ،يبدي واضعو السياسات حرص ًا شديدا على تعزيز

الفعالية التي ميكن بها ومن خاللها تعزيز البحوث املمولة من الدولة للنهوض
باالبتكار التجاري.22

ومنذ أواخر السبعينات ،أدخلت العديد من البلدان تشريعات جديدة وأنشئت
آليات داعمة لتشجيع التفاعل بني اجلامعات والشركات ،متضمنة قنوات نقل

التكنولوجيا .23ولم يعد ُينظر إلى وضع مخرجات ونتائج البحوث املمولة من

الدولة في املجال العام وحده على أنه كافيا لتحقيق املنافع الكاملة املرجوة من

البحوث بغرض االبتكار .24هذا ،وقد خططت البلدان لتعويض خفض ميزانيات

اجلامعات باتباع نهج استباقي يسهم في توليد إيرادات.25

واشتملت األساليب السياسية الرامية إلى تشجيع زيادة نشاط تسويق نتائج

البحوث العامة ،في البلدان ذات الدخل املرتفع ،على إصالح نظم التعليم

العالي؛ وإنشاء املجموعات واملؤسسات احلاضنة واملجمعات العلمية؛ وتعزيز

التعاون بني اجلامعات وقطاع الصناعة؛ وسن قوانني محددة وإنشاء مؤسسات

تختص بتنظيم نقل التكنولوجيا؛ وتشجيع مؤسسات البحث العامة إليداع طلبات

تسجيل حقوق امللكية الفكرية واستخدامها على أساس جتاري.

وجاري حاليا حتويل مؤسسات البحث العامة إلى أن تكون أقرب ما يكون

إلى منظمات وهيئات ذات صبغة جتارية والعمل بأسلوب املشاريع الرائدة في

البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل ،وذلك بزيادة جودة البحوث العامة ،وخلق
حوافز جديدة ومعايير مرتبطة باألداء للباحثني وتعزيز التعاون بني اجلامعات

ومنظمات البحث العامة مع الشركات ،وإقامة آليات لنقل التكنولوجيا من

خالل قنوات شرعية.26

22
23
24
25

 20انظر ديفيد وآخرون (.)1992
 21انظر كوهني وليفينثال (.)1989

26

انظر فوراي وليسوني ()2010؛ وجيست وهوفمان (.)2009
انظر فان لوي وآخرون (.)2011
انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( ،)2003ورايت وآخرون (.)2007
انظر فنسنت ــ النكرين ( .)2006وهناك أدلة متزايدة على
أن البلدان تسعى إلى استرداد التكلفة االقتصادية الكاملة
للنشاط البحثي كي تسمح للمؤسسات البحثية من االستهالك
التدريجي لألصول والنفقات العامة ،ولالستثمار في البنية
األساسية بنسبة كافية للحفاظ على القدرة املستقبلية.
انظر زونيغا (.)2011
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2.4

اإلطار  :2.4حملة تاريخية موجزة عن تشريعات نقل التكنولوجيا اجلامعية

نضوج مؤسسات البحث العامة

1.2.4
إعداد أطر سياسية ألغراض نقل التكنولوجيا
امتدت العالقات بني اجلامعات ومؤسسات البحث العامة لسنوات طويلة ،وقد
بذل اجلهد الوفير في تسويق البحوث العامة ،حتى قبل بدء تفعيل اإلجراءات

القانونية التي استحدثت لتسهيل نشاط تسويق براءات االختراع.27

وشهدت الثالث عقود األخيرة تعزيز االجتاه التشريعي حلفز اجلامعات
ومؤسسات البحث العامة لتسجيل براءات االختراع ،وتسويق حقوق امللكية

(انظر اإلطار  .)2.4وقد تبنت جميع البلدان ذات الدخل املرتفع تقريبا سياسات

وأطر تشريعية محددة في هذا السياق.28

أما بالنسبة لالقتصاديات األقل منو ًا ،فقد بدأ االهتمام بترويج نقل التكنولوجيا
وتطوير التعاون بني اجلامعة وقطاعات الصناعة في مرحلة متأخرة جد ًا مقارن ًة
باالقتصاديات املتقدمة .29ومؤخرا ،قام عدد من االقتصاديات األكثر تقدما من

شريحة الدخل املتوسط واملنخفض باحلذو نحو هذا االجتاه.

في الستينات ،كانت إسرائيل من أوائل البلدان التي تطبق سياسات امللكية
الفكرية في العديد من اجلامعات .ومع ذلك ،في عام  1980صدر التشريع
املنسوب إلى عضوين من مجلس الشيوخ األمريكي  ،باي – دول ،في الواليات
املتحدة ،وهو ما يعرف بقانون األبحاث املمولة من قبل احلكومة الفيدرالية،
وهو أول إطار تشريعي يضفي الطابع املؤسسي على نقل السيطرة احلصرية
للعديد من االختراعات التي تقوم بها اجلامعات ومؤسسات البحث العامة املمولة
من احلكومة الفيدرالية ،والتي تنفذ وفقا لعقود فيدرالية .وأدى هذا التحول
في حتديد حقوق ملكية هذه االختراعات إلى خفض تكاليف املعامالت على
حقوق امللكية ،حيث لم تعد اجلامعات أو مؤسسات البحث العامة في حاجة
إلى تصريح بالتصرف في ملكيتها الفكرية من وكاالت التمويل االحتادي،
وأيضا ملا يوفره هذا التشريع من وضوح حقوق امللكية ،وهذا ما أدى إلى توفير
ضمان أكبر لنشر التطبيق الناجت كمرحلة نهائية من البحث واالختراع – وفي
بعض األحيان منح تلك احلقوق مبوجب عقود لصالح مرخص له كمستفيد
حصري .واشتمل هذا القانون أيضا على قواعد اإلفصاح عن االبتكار ،وألزم
املؤسسات بتقدمي حوافز للباحثني .كما تضمن القانون أيضا على نص يحفظ
للجهة املانحة احلق في التدخل في ظروف معينة والغاء امللكية احلصرية
لالختراع ( ،)march-inبل ومنحه إلى طرف ثالث ،متى رأت أن في ذلك
حتقيق استفادة أكبر من االبتكار( .انظر القسم .)5.4
وتبنت العديد من دول أوروبا وآسيا وغيرها من البلدان ذات الدخل املرتفع
تشريعات مماثلة ،وال سيما اعتبارا من النصف الثاني من التسعينات فصاعدا.30
وكان التحدي في كثير من احلاالت في البلدان األوروبية هو معاجلة األوضاع
القائمة .إذ كانت حقوق امللكلية الفكرية متنح لعضو هيئة التدريس صاحب
االبتكار ــ وهو ما يعرف بامتياز األستاذ ــ أو إلى الشركات التي متول
الباحثني ،بد ًال من اجلامعة أو مؤسسات البحث العامة ككيان .31وتنتهج
معظم البلدان األوروبية ،منذ نهاية التسعينات ،أسلوب ًا مغايراً عن أسلوب
منح حقوق امللكية الفكرية للمبتكر ،حيث توجه هذا احلق لصالح اجلامعة أو
مؤسسات البحث العامة .32وقد تركزت جهود السياسة األوروبية للعمل في
اجتاهني ،زيادة الوعي بامللكية الفكرية داخل نظام البحوث العامة ،وزيادة
معدل االستغالل التجاري لالختراعات األكادميية .وفي آسيا ،كانت اليابان
هي أول من يطبق تشريعات مماثلة في عام  ،1998وفي عام  ،1999حتولت
حقوق براءات االختراع لصالح مؤسسات البحث العامة .كما تبنت جمهورية
كوريا تنفيذ سياسات مماثلة في عام .2000
وحترك ،باملثل ،عدد من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في هذا االجتاه،
بينما ال تزال اجلهود املبذولة في بلدان أخرى في مراحلها األولية( .ملزيد من
التفاصيل ،انظر زونيغا.)2011 ،

 27انظر سكوتشمير ()2004؛ موري وآخرون ()2004؛ وسكوتشمير
( .)2004وفي الواليات املتحدة ،على وجه اخلصوص ،سعت
منظمات نقل التكنولوجيا ،مثل مؤسسة البحوث التي مت
إنشاؤها في عام  ،1912إلى تسويق البحوث األكادميية،
وإلى إعادة توجيه املكاسب املالية مرة أخرى في البحث.
 28انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )2003؛وجوليك وآخرون (.)2010
 29انظر كوراموتو وتوريرو (.)2009
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 30انظر جيونا وروسي ( )2011ومونتوبيو (.)2009
 31انظر سرفانتس ( ،)2009وفوراي وليسوني (.)2010
 32مت الغاء "امتياز األستاذ" في أملانيا والنمسا ،والدامنرك،
والنرويج وفنلندا خالل الفترة  ،2000-2007وعلى اجلانب
اآلخر ،جاري العمل به في كل من السويد وإيطاليا ،حيث
بدأ تطبيق امتياز األستاذ في إيطاليا في عام .2001
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وعلى الرغم من وجود أطر سياسية صريحة ،وضع العديد من هذه البلدان
تشريعات عامة تنظم أو تيسر من حقوق امللكية الفكرية وتسويقها من قبل
املؤسسات البحثية (انظر املرفق ،اجلدول ألف .33)1.4 .وهناك أربع مجموعات
محددة من البلدان .في املجموعة األولى ،لم يكن هناك الئحة صريحة ،ولكن
كان هناك قواعد عامة منصوص عليها في القانون – معظمها في قوانني براءات
االختراع – أو تشريعات تنظيم مؤسسات البحوث أو التمويل احلكومي .املجموعة
الثانية ،تتكون من قوانني على شكل لوائح وطنية لالبتكار .املجموعة الثالثة،
والتي تبنتها كل من البرازيل ،الصني ،وفي اآلونة األخيرة اقتصاديات مثل
ماليزيا ،واملكسيك ،والفلبني وجنوب أفريقيا ،فقد استندوا فيها إلى منوذج
البلدان ذات الدخل املرتفع والذي مينح حق امللكية الفكرية للجامعات ومنظمات
البحث العامة ،وحتفيزها لتسويق تلك احلقوق .ورابع ًا ،بعض البلدان ،مثل
نيجيريا وغانا ،ال يتوفر لديها أي إطار تشريعي وطني ،ولكن تعتمد على
املبادئ التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية.
وأقرت بعض االقتصاديات ذات الدخل املتوسط والنمو السريع ،مثل البرازيل،
والصني ،والهند ،واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا تشريعات محددة ووضعتها
بالفعل قيد التنفيذ ،أو جاري حاليا مناقشة تطبيقها (انظر املرفق ،اجلدول
ألف .)1.4.وكانت الصني من بني أوائل البلدان التي تبنت أطر لسياسة عامة
بخصوص امللكية الفكرية في عام  .34 2002وباإلضافة إلى ذلك ،هناك العديد
من البلدان ما تزال في مرحلة دراسة اعتماد هذا التشريع ،نذكر منهم وعلى
سبيل املثال ،في آسيا :بنغالديش ،وإندونيسيا ،وماليزيا وباكستان والفلبني
وتايلند ــ وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وحتديداً البرازيل
واملكسيك ،وفي اآلونة األخيرة كولومبيا ،وكوستاريكا وبيرو .35ومع ذلك،
قامت كل من البرازيل واملكسيك منذ وقت قصير بتفعيل لوائح محددة بشأن
حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا اجلامعية .أما في الهند ،فقد مت مؤخرا
وضع سياسات مؤسسية في األكادميية الوطنية الرئيسة ومنظمات البحوث،
استكماال للجهود التشريعية التي تهدف إلى تنفيذ قواعد قيام اجلامعات بنقل
التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية.36

ومصر ،واملغرب ،وتونس بعمل مسودات ملشاريع تشريعات مماثلة .وفي عام
 ،2010قامت جنوب أفريقيا بتفعيل حقوق امللكية الفكرية وفقا لقانون مؤسسات
البحث والتطوير املمولة من القطاع العام ،والذي يحدد عددا من االلتزامات
التي تتراوح من االفصاح عن املعلومات ،وإدارة امللكية الفكرية ومنح حوافز
للمبتكرين ،إلى إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا وإرساء السياسات املتعلقة
بتنظيم املشاريع التجارية الرائدة.

ويبني استعراض سريع لآلليات القائمة بضعة دروس هامة .أو ًال ،وعلى الرغم

من االجتاه العام نحو امللكية املؤسسية والتسويق التجاري البتكارات اجلامعة

ومؤسسات البحث العامة ،إال أن هناك مجموعة متنوعة من االجتاهات القانونية
والسياسية ما تزال قائمة ،سواء من حيث كيفية تضمني مثل هذا التشريع

في سياسة االبتكار مبفهومها الواسع (انظر اإلطار  ،)2.4فضال عن كيفية
تصميمه بالنظر إلى قواعد محددة بشأن نطاق تسجيل براءات اجلامعات،

واإلفصاح عن االبتكارات ،ورصد حوافز للباحثني (مثل تقاسم اإلتاوات) وما
إذا كان سيتم النص على بعض الضمانات للتصدي لآلثار السلبية احملتملة

لتسجيل براءات االختراع (انظر القسم الفرعي  1.4.4والقسم .38)5.4

وثانيا ،اختالف الوسائل الالزمة لتنفيذ هذه التشريعات ،فضال عن توفير

سياسات تكميلية لتعزيز تأثير نشاط البحث والتطوير العام ،وتشجيع روح

املبادرة األكادميية على نطاق واسع (انظر القسم .)3.4

وفي أفريقيا تفتقر معظم البلدان ،باستثناء جنوب أفريقيا ،إلى قانون محدد
بشأن حقوق امللكية الفكرية من قبل املؤسسات البحثية ،كما تفتقر أيضا
إلى أي قوانني لنقل التكنولوجيا .ومع ذلك ،فقد بدأ العديد من البلدان في
تنفيذ املبادئ التوجيهية للسياسات العامة ودعم البنية التحتية لنشاط نقل
التكنولوجيا .وال توجد تشريعات محددة في نيجيريا وغانا،على سبيل املثال،
ولكن كالهما ،في الوقت احلالي ،في مرحلة إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا
( )TTOsفي جميع مؤسسات التعليم العالي .37كما قامت كل من اجلزائر،
33

34

35
36
37

انظر زونيغا ( .)2011ال توجد في كل من تايلند واالحتاد الروسي،
على سبيل املثال ،تشريعات محددة لتعريف امللكية وقواعد التسويق
التجاري لألبحاث املمولة من امليزانية االحتادية في اجلامعات
ومنظمات البحث العامة .إال أن التعديالت احلالية لقانون البراءات
أو لغيره من السياسات تقضي بترك حرية التصرف ،وتتيح املرونة
الالزمة للجامعات إلنشاء وامتالك امللكية الفكرية اخلاصة بها.
في عام  ،2002منحت احلكومة اجلامعات كامل حقوق امللكية
وأهلية تسويق االختراعات املمولة من الوكاالت الفيدرالية في الدولة.
وينص تشريع "تدابير امللكية الفكرية لالبتكارات املمولة من قبل
الوكاالت الفيدرالية احلكومية" على قواعد محددة لتملك حقوق امللكية
الفكرية والترخيص وتعويض املبتكر ،وتكوين شركات جتارية.
انظر زونيغا ( ،)2011واملساهمات التي قام بها قسم االبتكار
ونقل التكنولوجيا التابع ملنظمة الويبو في هذا التقرير.
انظر باسنت وشاندرا (.)2007
تعد نيجيريا حاليا في سبيلها إلى إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في
جميع مؤسسات التعليم العالي والبحوث .ووفقا لألطر السياسية التي
تتبعها ،وعلى الرغم من ذلك ،ال يوجد هناك قانون محدد بشأن إنشاء
امللكية الفكرية وسبل اإلدارة في مؤسسات البحث املمولة من الدولة.
وبد ًال من ذلك ،توضع اللوائح داخل معاهد البحوث الفيدرالية ،ومؤخرا،

نشر املكتب الوطني الكتساب التكنولوجيا وتطويرها (" )NOTAPاملبادئ
التوجيهية املتعلقة بتطوير سياسة امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات
البحث والتطوير" .وتوضح هذه املبادئ التوجيهية كيف ميكن أن
تقوم كل مؤسسة بحث وتطوير بصياغة وتنفيذ سياستها في مجال
امللكية الفكرية حلماية منتجاتها املتمثلة في نتائج البحث امللموسة بغية
زيادة الطلب عليها وجعلها قادرة على البقاء اقتصاديا .كما تروج تلك
املبادئ التوجيهية أيضا إلى تعزيز االنتفاع بامللكية الفكرية لصالح
املجتمع ،وتعزيز العالقة بني كل من البحث وقطاع الصناعة عن طريق
إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا وحقوق امللكية الفكرية (.)IPTTO
 38ميكن أن يتراوح هذا ما بني نهج قانونية (مستقلة بذاتها،
أو كجزء من إصالحات أكثر شمو ًال) ،ولوائح ونظم داخلية
للجامعة ،إلى "قوانني وممارسات" أو إلى توجيهات وارشادات
عامة بشأن حقوق امللكية الفكرية وإدارتها من أجل دفع
قدر أكبر من الشفافية واالتساق .انظر غرميالدي وآخرون
()2011؛ ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)2003
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وتتغير معظم السياسات واملمارسات تغيير ًا مستمر ًا في كل من البلدان األكثر

2.2.4

بني نشاط البحث والتطوير وبني االبتكار .ومن األفضل بالنسبة للخيارات

قياس الزيادة في إيداعات البراءات للجامعات
ومؤسسات البحث والتطوير العامة

تقدما ،واألقل تقدما أيضا ،حيث يسعى واضعو السياسات إلى حتسني الروابط
السياسية العامة ،كونها ذات طبيعة متشعبة ومعقدة ،عدم حصر املناقشات

السياسية في خيارات ثنائية بسيطة ،أي  -على سبيل املثال -هل ملكية

االبتكارات بواسطة مؤسسات البحث العامة اجتاه إيجابي أم اجتاه سلبي.

وأخير ًا ،لم تتسبب التعديالت القانونية أو تسهم وحدها في الزيادة املطردة في

إيداعات براءات االختراع بواسطة املؤسسات البحثية العامة .ففي الواليات

املتحدة ،يقال إن تزايد الفرص التكنولوجية في الطب األحيائي واحلقول

األخرى ذات التكنولوجيا الفائقة قد أدى بدوره إلى قيادة نشاط تسجيل

براءات االختراع اجلامعية ،هذا باإلضافة إلى تغيير في الثقافة لصالح زيادة

الروابط بني اجلامعات وقطاع الصناعة.39

في ظل غياب بيانات شاملة عن العالقات الرسمية وغير الرسمية بني اجلامعات

وقطاع الصناعة ،تستخدم األرقام املتعلقة ببراءات االختراع والتراخيص
من قبل الباحثني وواضعي السياسات لتكوين رؤية عن دور اجلامعة في نقل

املعرفة واألداء البحثي .وتكمن الفكرة في قياس مخرجات استصدار البراءات
اخلاصة بهذه املؤسسات بغية الكشف عن التطور الزمني لعمل مقارنات بني

البلدان وقياس األداء .وقد ثبت أثر هذا النهج في املناقشات الرامية إلى إعداد

السياسة العامة ،إال أن هناك بعض احملاذير املعينة ذات الصلة (انظر اإلطار
 .)3.4ومن احلقائق التي يجب أخذها في االعتبار ،هو أن بيانات البراءات
ال توفر سوى القليل نسبيا فيما يتعلق بدور البراءات في حتقيق ابتكارات
فعلية من عدمه .ولذلك ،ال يعتمد على هذه البيانات في توفير قياس متكامل

عن النشاط التكنولوجي.40

ويعرض هذا القسم بيانات جديدة لبراءات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة

والتي منحت وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات ( ،)PCTوبيانات غير

مكتملة على املستوى الوطني (انظر املنهجيات املرفقة) .ويبدو األمر مشجعا

عند استخدام بيانات مستمدة من معدالت اإليداعات وفقا ملعاهدة التعاون
بشأن البراءات ،حيث إنها بيانات مستوفاة وقابلة للمقارنة بني البلدان .ولهذا

السبب ،يعد حتديد براءات كل من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة وفقا
إلحصاءات نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات أكثر وضوح ًا .وباإلضافة إلى
هذا ،هناك جزء يسير من براءات االختراع الوطنية – وهذا اجلزء على األرجح

هو األكثر قيمة – يتم إيداعه وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات أيضا .وعلى

اجلانب اآلخر ،ال تظهر بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات نشاط من هم
ليسوا بأعضاء بها ،مثل األرجنتني وبلدان أخرى في أمريكا الالتينية .ولهذا،

فالنظر فقط إلى بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات لن يوفر إال صورة

جزئية فقط لرصد براءات االختراع مبؤسسات البحوث العامة .ولهذا السبب،
ُبذلت اجلهود للحصول على البيانات املتعلقة مبنح البراءات الوطنية أيضا.

 39أنظر موري وآخرون)2001( .
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 40انظر خان وونسش فنسنت (.)2011
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اإلطار  :3.4محاذير استخدام البيانات املتاحة عن اجلامعات ومنظمات البحث
العامة لبراءات االختراع
هناك أمران فنيان يجب أن يؤخذا في احلسبان عند استخدام بيانات براءات
اجلامعات ومؤسسات البحث العامة ملقارنة مدى فعالية نقل التكنولوجيا
اجلامعية عبر املؤسسات أو البلدان.
أو ًال ،يصعب على نحو دقيق حتديد اسم اجلامعة أو مؤسسة البحث العام ذات
الصلة بإيداعات براءات االختراع .ذلك ألن الوثائق املتعلقة بالبراءات ال حتتوي
على معلومات موحدة تدل على انتماء مقدم الطلب لفئة معينة :مؤسسة عامة،
خاصة ،جامعة ،مستشفى ،إلخ .وال ميكن االعتماد إال على املعلومات الواردة
في بيانات اسم صاحب الطلب أو عنوانه في إعداد خوارزميات بحثية للتعرف
على اجلامعات ومنظمات البحث العامة املنتسبة لبراءات االختراع املودعة.
وثانيا ،ال تسجل نسبة كبيرة من االبتكارات الناجته عن بحوث مت تنفيذها
في جامعات أو مؤسسات بحث عامة ــ براءات ابتكارات جامعية ــ حتت
اسم املؤسسة املعنية .فغالبا ما يقوم الباحثون بإيداع البراءات بصفة مستقلة
سواء كأفراد أو من خالل شركات .ووفقا لبعض الدراسات ،ميثل عدد براءات
االختراع اململوكة للجامعة ،في أوروبا ،جزءاً يسيراً من براءات االبتكار التي مت
إعدادها في اجلامعة 4 :في املائة في أملانيا وإيطاليا ،و 12في املائة في فرنسا
و 20في املائة في هولندا ،و 32في املائة في اململكة املتحدة ،و 53في املائة في
إسبانيا .41ومتلك الشركات في أوروبا ما ال يقل عن  60في املائة من براءات
االختراع األكادميية .42كما ال يفصح الباحثون اجلامعيون في الواليات املتحدة
األمريكية ملكاتب نقل التكنولوجيا ،في غالب األحيان ،عن االختراعات القيمة.
ويتطابق هذا مع ما يجري في مؤسسات البحث العامة .ونتيجة لذلك ،يتعذر
قياس نسبة كبيرة من براءات االختراع القائمة على البحث العام.

ويبني الشكل  3.4اإلجماليات في جميع أنحاء العالم لكل من طلبات اإليداع

املقدمة من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة فضال عن نسبة كل منها من

إجمالي اإليداعات .وكان احملرك الرئيسي وراء هذا النمو في طلبات اإليداع
هو االقتصاديات ذات الدخل املرتفع ،حيث شكلت كل من فرنسا ،وأملانيا،
واليابان ،واململكة املتحدة والواليات املتحدة حوالي  72في املائة من جميع

اإليداعات املقدمة من كل اجلامعات ومؤسسات البحث العامة مبوجب معاهدة
التعاون بشأن البراءات في الفترة الزمنية احملددة .وسجلت حصة إيداعات

البراءات اجلامعية وتلك التابعة ملؤسسات البحث العامة مقارنة بإجمالي البراءات
املودعة وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات زيادة منذ عام  ،1983لتصل

إلى  6في املائة للجامعات و 3في املائة ملؤسسات البحث العامة في .2010

وبذلك يتضح ،أنه وعلى الرغم من زيادة عدد اإليداعات املقدمة من اجلامعات،

إال أن نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات يستخدم من قبل الشركات بصورة
أكبر ،وال سيما في البلدان مرتفعة الدخل التي ما زالت تشكل أكبر حصة من

اإليداعات مبوجب املعاهدة.

الزيادة املطردة لبراءات االختراع املودعة من قبل اجلامعات ومؤسسات
البحث العامة وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات.
منذ عام  ،1979زادت أعداد إيداعات براءات االختراع الدولية في إطار

معاهدة التعاون بشأن البراءات من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث العامة
زيادة مطردة ،عدا انخفاض واحد حدث في عام  2009وكان مرتبط ًا بأوضاع
اقتصادية شديدة األثر .وفي الواقع ،تزايدت إيداعات اجلامعات ومؤسسات

البحث العامة مبعدل أسرع من إجمالي الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون

بشأن البراءات خالل الفترة  .1980-2010وبلغ معدل النمو السنوي املركب

عن هذه الفترة حوالي  13في املائة جلميع الطلبات املودعة مبوجب معاهدة

التعاون بشأن البراءات ،و 35في املائة لطلبات اإليداع اجلامعية ،وحوالي 29

في املائة لطلبات اإليداع التابعة ملؤسسات البحث العامة.

 41انظر داريو وآخرون (.)2011
 42انظر ليسوني وآخرون (.)2008

147

تسخير البحوث العامة خلدمة االبتكار  -دور امللكية الفكرية

الفصل 4

الشكل  :3.4تزايد براءات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة املودعة وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات
اإليداعات اخلاصة مبؤسسات البحث العامة واجلامعات في جميع أنحاء العالم ،باألعداد املطلقة (على اليسار) وكنسبة مئوية من إجمالي اإليداعات مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (على اليمني)1980-2010 ،

7

ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
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مالحظة :كما جاء في احلاشية  ،1يعتمد التمييز ما بني اجلامعات ومؤسسات البحث العامة في الغالب على التعريف الوارد في كل بلد معني .وتنطبق نفس املالحظة على األرقام التي تلي بعد.
املصدر :بيانات إحصاءات الويبو ،يونيه .2011

ويبني الشكل  4.4تزايد حصة اإليداعات اخلاصة باجلامعات ومؤسسات البحث

وتأتي الواليات املتحدة األمريكية على رأس البلدان ذات الدخل املرتفع بأكبر

مبوجب املعاهدة عن ثالث فترات ابتداء من عام .1980

معاهدة التعاون بشأن البراءات ،بعدد من اإليداعات يبلغ  52 303و698

العامة من البلدان ذات الدخل املتوسط واملرتفع كحصة من إجمالي اإليداعات

 12على التوالي (انظر األشكال  5.4و .43)6.4كما تأتي فرنسا كثاني أكبر

مصدر لطلبات اإليداع ،9 068 :تليها اليابان بعدد .6 850

الشكل  :4.4تشكل اجلامعات ومنظمات البحث العامة
احلصة املتزايدة من طلبات اإليداع وفقا ملعاهدة التعاون
بشأن البراءات في البلدان متوسطة الدخل

وفيما بني مجموعة البلدان ذات الدخل املتوسط ،تأتي الصني في املقدمة من
حيث طلبات اإليداع اخلاصة باجلامعات بعدد  2 348إيداع ًا مبوجب معاهدة

حصة اإليداعات من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة من مجموع اإليداعات وفقا ملعاهدة
التعاون بشأن البراءات موزعة حسب فئات مجموعات الدخل (في املائة)1980 ،ــ2010

التعاون بشأن البراءات (انظر األشكال  7.4و ،)8.4تليها كل من البرازيل

ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺩﺧﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  /ﺩﺧﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ

والهند وجنوب أفريقيا .ويتصف توزيع طلبات البراءات اخلاصة مبؤسسات

البحث العامة بأنه محدود ببلدان معينة .تبلغ أعداد تلك الطلبات من الصني

6

4
3
2
1

2001-2010

1991-2000

ﺍﳊﺼﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ )PCT (%

5

1980-1990

عدد من اإليداعات اخلاصة باجلامعات ومؤسسات البحث العامة مبوجب

( )1 304والهند ( ،)1 165وميثالن وحدهما  78في املائة من مجموع

براءات االختراع اخلاصة بإيداعات مؤسسات البحث العامة من البلدان

متوسطة الدخل .وتليها ماليزيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

0

املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،يونيه 2011

 43يتم حساب احلصص على أساس مجموع إيداعات
كل بلد على حدة عن الفترة من .1980-2010
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الشكل  :5.4تظهر الواليات املتحدة واليابان في املقدمة
بالنسبة إليداعات اجلامعات مبوجب املعاهدة.

وحققت كل من البلدان التالية أعلى معدالت من طلبات اإليداع اخلاصة باجلامعات

طلبات اإليداع من اجلامعات مبوجب املعاهدة من البلدان ذات الدخل
املرتفع ،حصص البلدان ،بالنسبة املئوية1980-2010 ،

للمعاهدة :سنغافورة ( 13في املائة) وماليزيا ( 13في املائة) ،وإسبانيا (12

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

2% 1%
2% 1%

وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات كحصة من إجمالي الطلبات املودعة وفقا
في املائة)،وإيرلندا ( 11في املائة) وإسرائيل ( 10في املائة) .أما البلدان التي

2%
3% 2%
3%
4%
4%
4%

56%

7%

من إجمالي الطلبات املودعة وفقا للمعاهدة :ماليزيا ( 27في املائة) ،وسنغافورة
( 19في املائة) ،والهند ( 14في املائة) ،وفرنسا ( 10في املائة).
الشكل  :7.4تقدم الصني والبرازيل من حيث اإليداع اخلاص
باجلامعات وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات
إيداعات اجلامعات وفقا للمعاهدة من البلدان متوسطة الدخل ،وبعض البلدان املختارة
من ذات الدخل املنخفض ،كحصة قطرية ،بالنسبة املئوية1980 ،ــ2010

9%

ﺍﻟﺼﲔ

الشكل  :6.4تظهر الواليات املتحدة وفرنسا واليابان في
املقدمة بالنسبة ملؤسسات البحث العامة وفقا للمعاهدة

4%
4%

ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

6%

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

2% 1%
3% 2% 1%

ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ

3%
4%

25%

2%
2%
3%

ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ

اإليداع من مؤسسات البحث العامة مبوجب املعاهدة من بلدان الدخل
املرتفع ،حصص البلدان ،بالنسبة املئوية1980-2010 ،

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ
ﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

لها أعلى معدالت من طلبات اإليداع اخلاصة مبؤسسات البحث العامة كحصة

4%
4%
8%
18%
12%
13%

مالحظة :تزيد فترة عضوية بعض البلدان في نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات عن بعض
البلدان األخرى ،مما يؤثر على إمكانية املقارنة بني بعض احلصص القطرية.44
املصدر :بيانات إحصاءات الويبو ،يونيه .2011

ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ

7%
8%

64%

ﺷﻴﻠﻲ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ

الشكل  :8.4تقدم الصني والهند من حيث اإليداع
اخلاص مبؤسسات البحث العامة وفقا للمعاهدة
إيداعات مؤسسات البحث العامة وفقا للمعاهدة من البلدان ذات الدخل املتوسط ،وبعض البلدان
املختارة من ذات الدخل املنخفض ،كحصة قطرية ،بالنسبة املئوية1980 ،ــ2010

1%
2%
2% 1%

ﺍﻟﺼﲔ
ﺍﻟﻬﻨﺪ

4%

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ

4%

9%

41%

ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ

36%

ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ

مالحظة :تزيد فترة عضوية بعض البلدان في نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات عن بعض
البلدان األخرى ،مما يؤثر على إمكانية املقارنة بني بعض احلصص القطرية.45
املصدر :بيانات إحصاءات الويبو ،يونيه .2011

 44في فرنسا ،وأملانيا ،واليابان ،واململكة املتحدة والواليات املتحدة
(منذ عام  ،)1978وهولندا (منذ عام  ،)1979واستراليا
(منذ عام  ،)1980جمهورية كوريا (منذ عام ،)1984
كندا (منذ عام  )1990وإسرائيل (منذ عام .)1996

 45البرازيل واالحتاد الروسي منذ عام ( 1978تاريخ تصديق
االحتاد السوفيتي ،والذي استمر من قبل االحتاد الروسي
من  25ديسمبر  ،)1991والصني ،منذ عام ،1994
واملكسيك منذ عام  ،1995والهند منذ عام  ،1998وجنوب
أفريقيا منذ عام  ،1999وماليزيا منذ عام .2006
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ويبني الشكل  9.4تطور طلبات اإليداع وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات

تزايد عدم جتانس طلبات اإليداع الوطنية اخلاصة باجلامعات ومؤسسات

اخلاصة باجلامعات ومؤسسات البحث العامة مجتمعني للبلدان ذات الدخل

البحث العامة

اإليداعات املشتركة (والتي يشترك فيها أكثر من مؤلف) في االرتفاع بعد

ال تتوفر إحصاءات إيداعات البراءات الوطنية من اجلامعات ومؤسسات البحث

املرتفع واملتوسط (انظر أيضا الشكل  2.4باملرفق) .وبوجه خاص ،أخذت
عام  ،2000كما ارتفعت أيضا كحصة من إجمالي طلبات اإليداع اخلاصة

باجلامعات وفقا للمعاهدة .وفي عام  ،2010شكلت تلك اإليداعات املشتركة

حوالي  18في املائة من كافة اإليداعات مبوجب املعاهدة مبا فيها اجلامعات
أيضا من البلدان مرتفعة الدخل ،صعود ًا من حوالي الصفر في عام 1980

ومن حوالي  12في املائة في عام .2000

وفي املتوسط ،تعد امللكية املشتركة بني اجلامعات والشركات لبراءات معاهدة

التعاون بشأن البراءات أكثر انتشارا في البلدان ذات الدخل املتوسط ( 25في

العامة بدرجة كبيرة ،مع استثناء عدد قليل من بعض البلدان ذات الدخل املرتفع.
ولذلك ،يشكل احلصول على مثل هذه البيانات قيمة عملية كبيرة ،بالنظر إلى

قصور اإلحصاءات املتوفرة في معاهدة التعاون بشأن البراءات عن تقييم املدى

الكامل لنشاط البراءات في اجلامعات ومؤسسات البحث العامة .وبصرف

النظر عن املشاكل املتعلقة بالقياس ،ميكن أن يعكس الفرق بني تسجيل براءات

االختراع الوطنية وبني التسجيل وفقا للمعاهدة اجتاه اجلامعات ،وعما إذا كان

اجتاها قويا أو ضعيفا إليداع طلبات البراءات في اخلارج.

املائة) عنها في البلدان ذات الدخل املرتفع ( 14في املائة)؛ وإن كانت مستويات

ويلخص اجلدول  1.4أعداد اإليداعات اخلاصة باجلامعات ومؤسسات البحث

حصة من التأليف املشترك بني اجلامعات والشركات ،إذ متثل  42في املائة

مستخدمة من قبل الويبو في هذا التقرير وقابلة للمقارنة (انظر املنهجيات

اإليداعات أقل بكثير في البلدان ذات الدخل املتوسط .وحتظى اليابان بأعلى

من جميع اإليداعات اخلاصة باجلامعة ،ويتبعها االحتاد الروسي في املرتبة

الثانية ( 30في املائة) ،والصني ( 29في املائة) ،والبرازيل ( 24في املائة).
وتنتشر الشراكات اجلامعية ومؤسسات البحث العامة في فرنسا ( 50في

املائة) ،تليها إسبانيا ( 22في املائة) والهند ( 12في املائة) ،والبرازيل (10

العامة املقيمة في عدة بلدان ،ولعدد من البلدان املختارة استناد ًا إلى منهجية
املرفقة) .وتظهر هذه البيانات االستكشافية اجتاهات غير متجانسة متاما

عبر البلدان ،مع منو في كل من البرازيل وأملانيا وإيطاليا بني عامي 2000
و ،2007ونشاط أقل في إسرائيل واململكة املتحدة.

في املائة) ،وأملانيا وجنوب أفريقيا ( 8في املائة لكل منهما).

الشكل  :9.4زيادة مطردة في حصة اإليداعات املشتركة بني اجلامعات والشركات مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات
اإليداعات املشتركة بني اجلامعات والشركات ،بداللة األرقام املطلقة ،كنسبة من إجمالي اإليداعات مبوجب املعاهدة1980-2010 :
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املصدر :بيانات إحصاءات الويبو ،يونيه .2011
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مالحظة :يشير مصطلح "امللكية املشتركة للجامعة والشركة" إلى احلالة التي يكون فيها على األقل طلبي إيداع ،واحد من اجلامعة ،واألخر من الشركة .وال ينظر إلى
املخترعني في هذه احلالة .وال تظهر حصة اإليداعات اخلاصة باجلامعة  -الشركة في مجموع الطلبات املودعة وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات في البلدان متوسطة الدخل
بسبب ارتفاع معدل التذبذب في هذه الطلبات وعدم استقرارها .ومنذ عام  2001سجلت هذه احلصة ما بني  16,9في املائة و 34,5في املائة.
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اجلدول  :1.4اإليداعات الوطنية اخلاصة بكل من اجلامعات
ومؤسسات البحث العامة لبعض البلدان املختارة

وبلغت براءات االختراع املمنوحة جلامعات الواليات املتحدة األمريكية  -التي

طلبات تسجيل براءات اجلامعات الوطنية ومؤسسات البحث العامة لبعض البلدان املختارة2000-2007 ،

و 3 500في السنة في الفترة  ،1998-2008وانخفضت من  3 461في عام

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

املمنوحة بناء على إيداعات املقيمني في عام  .51)2008وبدأت جامعات الواليات
املتحدة في التسجيل للحصول على براءات االختراع في مرحلة مبكرة جد ًا،

البلد

اجلهة

املانيا

اجلامعات

231

240

357

487

509

563

670

647

مؤسسات

385

396

482

466

589

580

622

618

اجلامعات

897

942

971

911

770

803

824

734

مؤسسات

اململكة
املتحدة
البرازيل
إيطاليا
إسرائيل

186

192

135

125

72

83

89

83

اجلامعات

60

65

162

176

187

233

246

325

مؤسسات

20

10

27

39

32

26

25

39

اجلامعات

66

108

62

26

139

133

186

197

مؤسسات

52

78

30

19

35

38

41

21

اجلامعات

61

77

112

66

36

21

68

70

مؤسسات

10

9

13

6

5

4

8

8

مالحظة :تتعلق هذه احلسابات فقط بالبلدان التي تتوفر عنها بيانات
كاملة بقاعدة بيانات باتستات خالل سنوات محددة.46
املصدر :الويبو ،استناد ًا إلى قاعدة البيانات اإلحصائية اخلاصة بالبراءات جلميع
أنحاء العالم (باتستات) ملكتب البراءات األوروبي ( ،)EPOيوليه .2011

ووفقا للتقارير الوطنية أو الدراسات املتوفرة ،تضاعفت تقريبا إيداعات البراءات

يصعب مقارنتها مباشرة بأعداد اإليداعات املذكورة أعاله  -ما بني 3 000

 2000إلى  3 042في عام ( 2008حوالي  4في املائة من مجموع البراءات

وبالنظر إلى حجم براءات االختراع للقطاع اخلاص ،استقرت حصة اجلامعات
عند حوالي  5في املائة من براءات االختراع املمنوحة للمقيمني في عام .2008
ويبني الشكل  ،10.4حصة إيداعات البراءات من اجلامعات ومؤسسات البحث

العامة للمقيمني من أصل إجمالي إيداعات املقيمني لعدد من البلدان املختارة.
ومن البلدان التي لديها أكبر حصة من إيداعات البراءات من اجلامعات ،جند

الصني ( 13,4في املائة) وإسبانيا ( 13,2في املائة) واملكسيك ( 12,6في
املائة) واملغرب ( 11,2في املائة) .52ومن البلدان التي لديها أكبر حصة من

إيداعات البراءات من مؤسسات البحث العامة للمقيمني ،جند الهند ( 21في

املائة ،استنادا إلى بيانات غير رسمية) ،واملكسيك ( 9,5في املائة) والصني
( 7,2في املائة) وفرنسا ( 3,6في املائة).53

من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة الوطنية بني عامي  1996و،2004
ليصل العدد إلى  724إيداع ًا .47وفي اليابان ،استقر عدد إيداعات البراءات

من اجلامعات الوطنية عند  7 151في عام ( 2009مقابل  1 089طلب ًا في
عام  .48)2000وفي جمهورية كوريا ،مت إيداع  9 980طلب ًا من اجلامعات

الوطنية في عام  ،2008مبعدل منو سنوي تراكمي يبلغ  41في املائة منذ عام
 .200049وفي الصني ،حققت إيداعات اجلامعات الوطنية منو ًا وبلغت 312

 17طلب ًا في عام  ،2006مبعدل منو سنوي تراكمي يبلغ  44في املائة منذ

عام  ،2000وهو ما ميثل حوالي  14في املائة من إجمالي طلبات املقيمني

والتي هي أعلى بكثير من بلدان أخرى .ويظهر حتليل براءات االختراع املقدمة

من اجلامعة الصينية في الفترة  1998-2008في العموم زيادة كبيرة ،مما
يضع اجلامعات الصينية في مصاف أنشط اجلامعات على مستوى العالم.

وميكن تفسير ذلك جزئيا بفضل املنح التي تقدمها احلكومة للمؤسسات البحثية

واجلامعات صاحبة أكبر عدد من اإليداعات ،ومبادرات أخرى ذات صلة.50

46

47
48
49
50

يقدر التناقض بني عدد طلبات املقيمني املنشورة (إجماليات البلد)
وفقا لبيانات باتستات  ،2011وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو على
إجمالي عدد الطلبات املودعة من املقيمني (للفترة )2000-2007
بحوالي  -21,8في املائة بالنسبة ألملانيا -29,2 ،في املائة في
اململكة املتحدة -3,1 ،في املائة للبرازيل -16 ،في املائة إليطاليا
و -17,3في املائة لصالح إسرائيل .قاعدة بيانات إحصاءات الويبو.
ولم تتوفر أرقاما بالنسبة إليطاليا عن الفترة .2001-2006
انظر هيئة الرقابة واإلشراف الفرنسية ( .)2007ويستبعد
هذا الرقم اإليداعات في مكتب البراءات األوروبي .EPO
انظر مكتب براءات اليابان (.)2010
انظر وزارة االقتصاد واملعرفة الكورية (.)2010
انظر لوان وآخرون (.)2010

 51أنظر املؤسسة الوطنية للعلوم ( .)2010وفي املتوسط ،وإلجمالي
البراءات دون االقتصار على اجلامعات ،بلغ عدد البراءات املمنوحة من
مكتب البراءات والعالمات التجارية األمريكي ( )USPTOحوالي 42
في املائة من إجمالي اإليداعات املقدمة .انظر مكتب براءات االختراع
األوروبي ،ومكتب براءات االختراع الياباني ،ومكتب امللكية الفكرية
الكوري و( ،)USPTO) (2009وميكن االطالع على " تقرير إحصاءات
املكاتب األربع" على الرابط التالي:
.www.trilateral.net/statistics/tsr/fosr2009/report.pdf
 52من املثير لالهتمام ،وجود شبه تطابق عند مقارنة هذه األرقام مع
أرقام اإليداعات مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات عن نفس
الفترة الزمنية ،بالنسبة لكل من إسبانيا ( 14,1في املائة) واملكسيك
( 7,8في املائة) والصني ( 5,6في املائة) واملغرب ( 3,6في املائة).
 53وباملقارنة ،تسجل هذه احلصص عن نفس الفترة الزمنية لبيانات
معاهدة التعاون بشأن البراءات 18,3 :في املائة في الهند و 2,5
في املائة في املكسيك ،و 2,8في املائة للصني و 10,3في املائة
لفرنسا .مع مالحظة أن بيانات التقرير الفرنسي هي املتوسط
عن ثالث سنوات (سنة قبل ،وسنة بعد وسنة التقرير).
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الشكل  :10.4لدى الصني أكبر حصة من اإليداعات الوطنية من اجلامعات في حني أن لدى الهند
أكبر حصة من إيداعات مؤسسات البحث العامة (من بني البلدان املختارة)
إيداعات البراءات من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة كنسبة من مجموع اإليداعات الوطنية لبلدان مختارة (في املائة) ،لفترات زمنية مختلفة
ﺣﺼﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ

ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

16%
14%

ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ .22%
)ﻭﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ(.
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مالحظة  :الصني ( ،)2000-2006وإسبانيا ( )2005-2009واملكسيك ( ،)2006-2009واملغرب ( ،)2008-2010وإسرائيل ( ،)2000-2007واململكة املتحدة ( ،)2000-2007والبرازيل (2000-
 ،) 2007والهند ( ،)1990-2007والواليات املتحدة ( ،)2000-2008وجمهورية كوريا ( ،)2000-2008وإيطاليا ( ،)2000-2007واليابان ( ،)2000-2009وأملانيا ( ،)2000-2007وجنوب أفريقيا
( ،)2000-2004وفرنسا ( .)2000-2004وال تتوفر بيانات عن براءات االختراع ملؤسسات البحث العامة لكل من اليابان ،واملغرب ،وجنوب أفريقيا وإسبانيا .وليس من املستحسن عقد مقارنات بني البلدان
بصورة مباشرة حيث تختلف األساليب والسنني من بلد إلى بلد ،وأيضا نظر ًا ملصداقية بعض املصادر عن غيرها .تشمل البيانات اخلاصة بالهند على البراءات املودعة من خالل معاهدة التعاون بشأن البراءات.
املصدر :تقارير وطنية مختلفة ،دراسات مختارة تتضمن بيانات واردة في تقارير غير رسمية (وال سيما بالنسبة للهند) ،وقاعدة بيانات براءات االختراع في جميع أنحاء العالم ( ،)Patstatيوليه .54 2011

وتوضح األشكال السابقة ارتفاع حصة الهند من إجمالي إيداعات البراءات من
مؤسسات البحث العامة ،وحصة الصني من إجمالي طلبات البراءات املودعة

من اجلامعات .وميكن ربط هذا االجتاه في الصني بالنمو القوي في إيداعات
البراءات من اجلامعات على مدى العقد املاضي .أما في حالة الهند ،فالفضل

يرجع إلى مجلس البحوث العلمية والصناعية ( - )CSIRأكبر صاحب براءات

على املستوى احمللي ،وذلك حلصوله على أكثر من  4 000براءة اختراع

(من عام  )1990-2007وأكثر من  80في املائة من براءات االختراع في

القطاع العام  -وبذلك يكون هو املسؤول بالدرجة األولى عن تنامي حصة

مؤسسات البحث العامة في الهند.

 54جمهورية كوريا :عدد الطلبات اجلامعية املودعة ،من "حتليل نقل
التكنولوجيا "،وزارة االقتصاد واملعرفة الكورية ()2010؛ وإجمالي طلبات
املقيمني ،من قاعدة البيانات اإلحصائية الويبو .وتستخدم بيانات أعداد
اإليداعات من مؤسسات البحث العامة من داخل البلد وإجمالي عدد
اإليداعات من مقيمني في حساب حصة مؤسسات البحث العامة ،من
قاعدة بيانات براءات االختراع في جميع أنحاء العالم (،2011)Patstat
عن الفترة من  .2000-2007ووفقا لقاعدة بيانات براءات االختراع في
جميع أنحاء العالم ( ،2011)Patstatوقاعدة البيانات اإلحصائية للويبو
بشأن إجمالي طلبات البراءات املودعة من مقيمني (للفترة من 2000-
 ،)2007ويسجل االختالف بني عدد الطلبات املودعة املنشورة واملقدمة
من مقيمني هو  -10,6في املائة جلمهورية كوريا .والبرازيل وإسرائيل
وإيطاليا واململكة املتحدة وأملانيا :قاعدة بيانات براءات االختراع في
جميع أنحاء العالم ( .2011 )Patstatفرنسا :عدد الطلبات املودعة
من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة من باليم وآخرون ()2007؛
وإجمالي عدد الطلبات املودعة من قاعدة البيانات اإلحصائية للويبو .ولم
يتم تضمني إيداعات البراءات الفرنسية في مكتب البراءات األوروبية.
اليابان :عدد طلبات البراءات اجلامعية ،من التقرير السنوي ()2010
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ملكتب البراءات الياباني؛ وإجمالي عدد الطلبات املودعة من قاعدة البيانات
اإلحصائية للويبو .الصني :كل األرقام من تقارير أنشطة البحث والتطوير
الوطني من عام  2007و .2004الواليات املتحدة :براءات االختراع
املمنوحة للجامعات من املكتب الوطني لإلحصاء في الصني (،)NSB
ومؤشرات العلوم والهندسة لعام  ،2010عن الفترة من 2000-2008
 .ومت استخدام أعداد البراءات املمنوحة لكل من مؤسسات البحث
العامة واإلجماليات لتحديد حصة مؤسسات البحث العامة ،من واقع
بيانات براءات االختراع على مستوى العالم ( ،2011 )Patstatوقاعدة
البيانات اإلحصائية للويبو بشأن إجمالي الطلبات املمنوحة واملودعة من
مقيمني (للفترة من  ،)2000-2007والتفاوت بني عدد الطلبات املمنوحة
املودعة من مقيمني يصل إلى  3في املائة بالنسبة للواليات املتحدة .جنوب
أفريقيا :انظر سيباندا ( .)2007الهند :براءات االختراع حسب األصل،
بعض طلبات البراءات املمنوحة األخرى ،مبا في ذلك براءات االختراع
املودعة وفقا ملعاهدة التعاون بشأن البراءات ،مصدر كافة هذه البيانات
من غوبتا ( .)2008املكسيك :طلبات البراءات املودعة من كل اجلامعات
ومؤسسات البحث العامة ،من املعهد الوطني للملكية الصناعية ()INPI
املكسيك؛ بالنسبة إلجمالي عدد الطلبات املودعة ،انظر قاعدة البيانات
اإلحصائية للويبو .املغرب :الطلبات املودعة ،مصدر البيانات من املكتب
املغربي للملكية الفكرية الصناعية والتجارية ( ،(OMPICالتقرير السنوي،
 .2010إسبانيا :عدد طلبات البراءات املودعة من جامعات وطنية ،مصدر
البيانات من وزارة الصناعة والسياحة والتجارة اإلسبانية؛ إلجمالي
عدد طلبات البراءات املودعة ،انظر قاعدة البيانات اإلحصائية للويبو.

الفصل 4

املجاالت التكنولوجية الستصدار براءات اجلامعات ومؤسسات
البحث العامة
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3.2.4

عموما ،يعد االهتمام األول لكل من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة في

تنامي إيداعات اجلامعات ومؤسسات البحث
العامة ،ولكن مبتدئ ًا من مستويات منخفضة

الصيدالنية ،وفقا للتعريف الشامل لهذين املجالني .ويثبت صحة هذا االعتقاد

تتوفر مؤشرات قليلة لتقييم مدى قدرة اجلامعة على القيام باألنشطة التسويقية،

استصدار البراءات هو مجال االختراعات الطبية احليوية واملستحضرات
كل من إيداعات االقتصاديات ذات الدخل املرتفع أو غيرها على حد سواء.
والنتيجة ال تثير أي دهشة ،حيث إن هذه الصناعات هي املدفوعة من قبل

العلوم كمحرك رئيس لها .ومع ذلك ،ليس من الواضح متاما إن كان إيداع
براءات االختراع في هذه املجاالت التكنولوجية يتم وفقا للعرض والطلب أم

يتم دون النظر إليهما.

وتأسيس ًا على بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات ،ميكن استنتاج

اقتصار نشاط تسجيل البراءات إلى حد كبير على عدد محدود من املجاالت
خالل الفترة  .2010 1980-وقد اشتملت تلك املجاالت لكل من البلدان

ذات الدخل املرتفع واملتوسط على التخصصات الرئيسة التالية :التكنولوجيا
احليوية ،بنسبة  22في املائة من إجمالي إيداعات البراءات من اجلامعات

في البلدان ذات الدخل املرتفع ،و 18في املائة في البلدان متوسطة الدخل؛
واملنتجات الصيدالنية ،بنسبة  15في املائة في البلدان ذات الدخل املرتفع،

و 14في املائة في البلدان ذات الدخل املتوسط؛ والتكنولوجيا الطبية ،بنسبة

 8في املائة في البلدان ذات الدخل املرتفع ،و 5في املائة في البلدان ذات
الدخل املتوسط؛ والكيمياء العضوية الدقيقة ،بنسبة  6في املائة في البلدان
ذات الدخل املرتفع واملتوسط ،وتكنولوجيات القياس ،بنسبة  6في املائة في

البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط.

وحتديد اآلثار املرتبطة.

ويعتبر عدد التراخيص املمنوحة ،والدخل املرتبط بتلك التراخيص من أكثر

املؤشرات املستخدمة على نطاق واسع لقياس مدى نشاط نقل التكنولوجيا

اجلامعية .وال تتوفر هذه البيانات إال لعدد قليل من البلدان ،وغالبا ما تتأسس
على دراسات بحثية قامت بها منظمات غير حكومية باستخدام طرق وأساليب
منهجية وجداول متعددة ،وتقتصر إلى حد كبير على اجلامعات دون تغطية

لدور مؤسسات البحث العامة.

وبصفة عامة ،متيل هذه البيانات إلى دعم وجهة النظر املؤيدة لتصاعد أعداد

التراخيص املمنوحة للجامعات ومؤسسات البحث العامة واإليرادات ذات
الصلة مبتدئ ًة من مستويات منخفضة .ومع ذلك ،فلم تزل املستويات احملققة

خارج الواليات املتحدة األمريكية لكل من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة
متواضعة نسبيا باملقارنة بعدد اإليداعات من قبل املعاهد البحثية العامة ،أو

باملقارنة مع الدخل الذي حتققه تلك املعاهد من عقود البحث والتطوير وخدمات
االستشارات ،أو باملقارنة بحجم اإلنفاق على البحث والتطوير .عالوة على ذلك،
وبينما تتزايد عائدات وإيرادات الترخيص ،إال أن هذه الزيادة مدفوعة إلى حد

كبير من قبل عدد قليل من املؤسسات في عدد محدود من القطاعات  -ال سيما

قطاعات املواد الصيدالنية والطبية احليوية والبرمجيات  -ومعظمها من براءات

أما بالنسبة إليداعات البراءات من مؤسسات البحث العامة ،وخالل نفس

قليلة ومحددة .ويظهر اجلدول  ،2.4على وجه اخلصوص ،مدى التحوالت التي

التكنولوجيا احليوية ( 21في املائة) واملستحضرات الصيدالنية ( 10في املائة)،

من اإليرادات التي حتققها كل من اجلامعات ومؤسسات البحث العام ينتج،

وحتليل املواد البيولوجية ( 5في املائة) .وبالنسبة للبلدان متوسطة الدخل،

بيولوجية أو الدراية التطبيقية (سر الصنعة) ،ومن مواد حقوق الطبع والنشر.

الفترة ،كان أبرز املجاالت التكنولوجية في البلدان ذات الدخل املرتفع:
وتكنولوجيات القياس ( 8في املائة) ،والكيمياء العضوية الدقيقة ( 5في املائة)

كان النصيب األكبر من إيداعات البراءات من قبل مؤسسات البحث العامة:

املستحضرات الصيدالنية ( 17في املائة) ،والكيمياء العضوية الدقيقة (17

في املائة) ،والتكنولوجيا احليوية ( 14في املائة) ،واملواد الكيمياوية األساسية
( 5في املائة) واالتصاالت الرقمية ( 5في املائة).

ويؤكد هذا االجتاه البيانات املتاحة عن ايداعات البراءات الوطنية ــ املستقاة

من قاعدة بيانات براءات االختراع في جميع أنحاء العالم ( ،)Patstatوأيضا
املنهجية التي تستخدمها الويبو .وفي خالل الفترة  ،1989-1998مت نشر
 287إيداع ًا من اجلامعات (املقيمني وغير املقيمني) من قبل مكتب براءات

االختراع البرازيلي ،حيث سجلت كل من املستحضرات الصيدالنية والتكنولوجيا

احليوية أعلى املجاالت التي تضمنتها تلك اإليداعات.

تطرأ على هذه البيانات ،وكما هو مبني فيما بعد .وفي األخير ،يبدو أن املزيد

في الغالب ،من إصدار تراخيص غير محمية ببراءات في مجاالت متعلقة مبواد

•زاد الدخل احملقق من الترخيص زيادة مطردة ومستمرة في كل من كندا
والواليات املتحدة (انظر اجلدول رقم  ،2.4والذي يشير أيضا إلى أن سبب

هذا النمو،جزئيا ،هو النمو الذي طرأ على مؤسسات إعداد التقارير) .وكان
هناك خمس مؤسسات مسؤولة عن حتقيق  53في املائة من دخل جميع

التراخيص التي أعلن عنها في عام  48 ،1991في املائة في عام 2000
و 33في املائة في عام  .2009وفي ضوء ما سنتعرض له في القسم

 ،3.4بشأن تأثير التراخيص احلصرية على االبتكار ،جتدر اإلشارة إلى

أن الغالبية العظمى من التراخيص في الواليات املتحدة وكندا ،تراخيص
غير حصرية ( 1 682ترخيص حصري مقابل  2 595ترخيص غير

حصري في الواليات املتحدة ،و 177من أصل  317في كندا ،وكالهما
خالل عام .)2009
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•ووفقا لدراسة بحثية جرت في سويسرا ،قدم حوالي نصف املؤسسات

اجلدول  : 2.4جامعات نقل التكنولوجيا في كل من
كندا والواليات املتحدة األمريكية 1991-2009
السنة

1991

2001

2002

2005

اجلهات (كندا
 /أمريكا)

9/841

27/169

31/181

37/187 39/182 33/180

عدد التراخيص واتفاقيات اخليار التي مت إبرامها

2006

2007

املبحوثة بيانات عن دخل الترخيص ،والتي بلغت  7,55مليون دوالرا في

عام .57 2009

2008

2009

36/175 35/184

55

كندا

570

462

675

620

الواليات املتحدة

4648

4678

4882

4993

5214

42,1

32,8

43,7

56,6

58,6

53,9

52,1

1039,3

1175,3

1927,3

3410,4 2656,4 1854,0

الدخل من التراخيص (مباليني الدوالرات األمريكية)
كندا

3,3

 190في عام  ،2007وزيادة الدخل من نحو  1,69مليون يورو في عام
 2003إلى  1,98مليون يورو في عام .58 2007

690

الواليات املتحدة 162,2

•ووفقا لدراسة أخرى جرت في إسبانيا ،ارتفع عدد التراخيص املبرمة إلى

2277,7

مالحظة  :كما هو مبني أعاله ،تنامى عدد مؤسسات إعداد التقارير طوال الفترة الزمنية احملددة ،وعلى
وجه اخلصوص ،في فترة التسعينيات .وتظهر اإلجماليات املوضحة النمو في مؤسسات إعداد التقارير
باإلضافة إلى النمو في عدد اجلامعات املعدة للتقارير .وبعيد ًا عن اجلامعات ،تغطي األرقام أعاله أيضا
املستشفيات ومراكز البحوث ،ولكن ال تتضمن املؤسسات التي تصدر بيانات من مصادر مجهولة.
املصدر :إحصاءات التعرف على نقل التكنولوجيا ( ،)STATTوقاعدة بيانات الرابطة
األمريكية ملديري اجلامعات التكنولوجية ( ،)AUTMمايو .2011

•وفي فرنسا ،تشير البيانات الواردة إلى تواضع حصيلة عائدات الترخيص،

ويتركز في عدد قليل من براءات االختراع واملؤسسات .كما لم يحقق
منو ًا كبير ًا منذ أن مت اإلعالن عن األهداف السياسية ملبادرة تسويق

التكنولوجيات اجلامعية في أواخر الثمانينيات.59

وفي املتوسط ،ما يزال الدخل احملقق من الترخيص لكل من اجلامعات
ومؤسسات البحث العامة هامشي ًا باملقارنة بإجمالي التمويل املمنوح لتلك

اجلهات أو بإجمالي اإلنفاق على البحوث .ويبني اجلدول  3.4النسبة بني

•وفقا لدراسة بحثية أجريت في أستراليا ،استقر إجمالي قيمة الدخل احملقق

الدخل احملقق من الترخيص لكل دوالر ينفق على البحث والتطوير .وقد سلط

اإلحالة " "assignmentعند مبلغ  246مليون دوالر في عام 2009

املتحدة .60ومع ذلك ،هناك ارتباط بني مسائل القياس املتعلقة بتحديد هوية

من التراخيص ،سواء من تراخيص اخليار " "optionأو من تراخيص
 .56وقد ساهمت براءة اختراع واحدة من البراءات املودعة من قبل منظمة

الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية في توليد غالبية هذه اإليرادات.

الضوء على مقدار صغير من عائدات الترخيص في أوروبا باملقارنة مع الواليات
براءات اجلامعة ومؤسسات البحث العامة (انظر اإلطار  )3.4واألساليب

املختلفة لنقل التكنولوجيا.61

 55متنح اتفافقية اخليار للمرخص له فسحة من الوقت لتقييم التكنولوجيا
ومناقشة ما يعن له من أمور ،والترتيب إلبرام االتفاقية النهائية.
 56بناء على معدل أسعار الصرف ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
لعام  : 2009سعر الدوالر االسترالي ( 1 = )AUDدوالر أمريكي.
انظر كومنولث استراليا ( .)2011وبلغ عدد الهيئات املمولة من
القطاع العام والتي شاركت في البحث اثنان وسبعون هيئة ،من بينها
جامعات ومعاهد أبحاث طبية ،ووكاالت بحوث ممولة هي األخرى من
القطاع العام .وكانت التعاريف الواردة وفقا للتقرير على النحو التالي
" :اتفاقية ترخيص :تضفي الصفة الرسمية على منح حقوق امللكية
الفكرية بني طرفني ،حيث يسمح صاحب امللكية الفكرية (املرخص)
للطرف اآلخر (املرخص له) باحلصول على واحلق في استخدام امللكية
الفكرية .واتفاق خيار :منح املرخص له فسحة من الوقت لتقييم امللكية
الفكرية والتفاوض على شروط اتفاقية الترخيص .واتفاقية إحالة:
اتفاقية تتم لنقل جميع حقوق امللكية واملصلحة في وبخصوص موضوع
الترخيص للمحال له" .ومت احلصول على البيانات اخلاصة بأوروبا
من دراسة بحثية قامت بها اجلمعية األوروبية للعلوم واملهنيني في
مجال نقل التكنولوجيا ( .)ASTPوهي مماثلة لنتائج استطالع الرأي
التي أجريت من قبل رابطة رؤساء اجلامعات التكنولوجية (،)AUTM
ومركز بحوث املسح الوطني ( ،) NSRCوتغطي ما يقرب من 100
مؤسسة بحثية من عدد من البلدان يصل إلى  26بلدا أوروبيا.
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57

58

59
60
61

بناء على معدل أسعار الصرف ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
لعام  :2009سعر الفرنك السويسري ( 1,086 = )CHFدوالر
أمريكي .وبلغ عدد املبحوثني في هذه الدارسة  7جامعات ممولة من
قبل احلكومة الفيدرالية ومن الكانتون التابعة له ،ومعهدين فيدراليني
للتكنولوجيا ،و  6جامعات للعلوم التطبيقية و 3مؤسسات بحثية ذات
صلة مبؤسسات البحث الفيدرالية في سويسرا ( .)ETHوقد قدم ما
يقرب من نصف عدد املشاركني في املسح بيانات عن دخل الترخيص.
انظر ) .RedOTRI (2008توفر الشبكة اإلسبانية ملكاتب
نقل املعرفة اجلامعية ( )RedOTRIمعلومات عن االختراعات
اجلامعية اإلسبانية .وفي عام  ،2007بلغ عدد أعضاء الشبكة
من اجلامعات 62 :عضوا .وكان هناك  44اجابات يعتمد
عليها بشأن اإلتاوات من التراخيص لعام .2007
انظر هيئة الرقابة واإلشراف الفرنسية (.)2007
أنظر كونتي وغوليه (.)2011
نفس املصدر.
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وتزداد صعوبة احلصول على البيانات اخلاصة بنقل التكنولوجيا اجلامعية في

•وفي الصني ،مت ترخيص  8,7في املائة من براءات االختراع املمنوحة

إلى املرحلة األولية من حقوق امللكية الوليدة وأنشطة التسويق اخلاص بها

في مجموع اإليرادات ،ولكن متثل هذه النسبة رقما كبيرا جدا من
حيث القيمة املطلقة  .65وقد رصدت إحدى الدراسات انخفاض ًا في

البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل .ومع ذلك ،تشير كافة الدراسات املتوفرة
والتي تقتصر على عدد قليل من براءات االختراع وعدد محدود من مؤسسات

استصدار البراءات.62

اجلدول  :3.4نسبة الدخل من "ترخيص امللكية الفكرية ،اخليار واإلحالة"
إلى إجمالي اإلنفاق على البحث ،من عام  2000إلى عام .2009
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.8

2.0

1.9

1.6

1.3

1.3

2.1

3.6

1.5

4.1

كندا

1.8

2.3

1.6

1.6

1.4

1.2

1.4

1.2

1.0

-

أوربا

-

-

-

-

3.2

3.2

0.4

1.0

1.3

-

أستراليا

اململكة املتحدة 0.6

1.1

1.1

1.1

1.5

1.3

1.3

1.4

2.1

-

4.8

3.4

3.5

3.4

3.4

5.3

5.3

5.5

6.6

6.5

الواليات
املتحدة

ملؤسسات التعليم العالي في عام  ،2007مما يسهم بحصة بسيطة

استخدامات تراخيص براءات االختراع وحتقيق استفادة جتارية
منها ،مقارنة باحلجم الكبير والنمو املرتفع في تسجيل براءات

االختراع اجلامعية في الصني (انظر القسم الفرعي .66 )4.2.2
•وفي جنوب أفريقيا ،ال حتقق معظم اجلامعات عائدات من براءات االختراع
اخلاصة بها ،ما عدا كل من مجلس البحوث العلمية والصناعية ،وجامعة

جوهانسبرغ وجامعة نورث ويست.67

اجلدول  :4.4نشاط نقل التكنولوجيا من قبل مؤسسات
التعليم العالي الصينية2000-2007 ،

مالحظة  :مت وصف املنهجية املستخدمة في التقرير التالي .انظر احلاشية 56
للتعريفات .وتشتمل أوروبا،هنا ،على 26بلدا ليس من بينها اململكة املتحدة.63
املصدر  :كومنولث أستراليا (.)2011

وتدل ندرة املعلومات أيضا على االستخدام احملدود للبراءات في نقل

التكنولوجيا ،ويرجع هذا في جزء منه إلى عدم وجود الثقافة والدعم املؤسسي
لنقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية بشكل رسمي في هذه البلدان،

وضعف النشاط البحثي مع توفر عدد قليل من التطبيقات التكنولوجية .وتستخدم

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

عدد البراءات
املرخصة واملباعة

299

410

532

611

731

842

701

711

النسبة املئوية من
البراءات املمنوحة إلى
مؤسسات التعليم العالي

45.9

70.8

76.3

35.3

21

18.9

11.3

8.7

النسبة املئوية من
إيرادات اجلامعات من
البحث والتطوير

2.3

2.6

1.7

2.3

1.5

1.3

1.1

1.4

املصدر :جامعة واشنطن ()2010

أشكال أخرى من امللكية الفكرية والدراية التطبيقية بصورة أكثر شيوعا في

هذه البلدان لنقل املعارف إلى قطاع األعمال.

•تشير دراسة بحثية لعدد من اجلامعات املختارة من أمريكا الالتينية إلى أن
 17من أصل  56جامعة شملتها الدراسة في كل من األرجنتني والبرازيل
وكولومبيا وشيلي واملكسيك قامت بترخيص بعض أنواع امللكية الفكرية.64

ويتركز هذا النشاط في املقام األول على التصاميم الصناعية ،والدراية

املهنية ،بدال من البراءت.

 62انظر داملاركو و فريتاس (.)2011
 63مصدر هذه البيانات الدراسة االستقصائية التي قامت بها الرابطة
األوروبية للعلوم واملهنيني العاملني في مجال نقل التكنولوجيا (،)ASTP
وهي مماثلة لنتائج استطالع الرأي الذي أجري من قبل رابطة مديري
اجلامعات التكنولوجية ( ، )AUTMومركز بحوث املسح الوطني
( ،)NSRCتغطي الدراسة التي قامت بها ( )ASTPحوالي ما يقرب من
 100مؤسسة بحثية من عدد من البلدان يصل إلى  26بلدا أوروبيا.
وقد استبعدت هذه الدراسة مؤسسات اململكة املتحدة على طول اخلط.
 64انظر شبكة امللكية الفكرية الصناعية في
أمريكا الالتينية (.)PILA) (2009

 65انظر وو (.)2010
 66انظر لوان وآخرون ( )2010وسيباندا (.)2009
 67انظر سيباندا (.)2009
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3.4

1.3.4

تقييم اآلثار والتحديات في البلدان ذات
الدخل املرتفع

اجتاه تلك اآلثار

قيمت مجموعة كبيرة من املؤلفات والدراسات االقتصادية مدى كفاءة وآثار

نشاط تسجيل براءات االختراع اجلامعية في الدول ذات الدخل املرتفع .وتهتم

البحوث في الوقت احلالي أيضا بإيداعات براءات مؤسسات البحث العامة.

تنقسم الدراسات االقتصادية وفقا لآلثار املترتبة على قوانني وممارسات نقل

التكنولوجيا املبنية على امللكية الفكرية.

ومن ناحية املفاهيم ،يكمن التساؤل في :هل يتمثل احلل األمثل في إنشاء

نظام حصري يستند إلى البراءات اجلامعية ،ويكون هو الدافع واحملرك لقيادة

االبتكار في مجال األعمال ،وفي الوقت نفسه ،يحافظ على منظومة العلوم .
69

وتهدف الدراسات إلى حتديد اآلثار املترتبة على زيادة نشاط نقل التكنولوجيا

اجلامعية القائمة على حقوق امللكية ،ودراسة التصميم األمثل للسياسات

واملؤسسات التي تنفذ هذه األنشطة .وقد حددت أول مجموعة من هذه الدراسات
خريطة للروابط املختلفة بني اجلامعات وقطاعات الصناعة الستكشاف كيفية

استخدام براءات االختراع في مثل هذه املعامالت .68ومنذ ذلك احلني ،حتول
اهتمام مجموعة أخرى من األبحاث من اجلامعات والشركات إلى مستوى

أكثر تفصيال ،فكان التركيز ،في كثير من األحيان ،على آثار البراءات على

سلوك األفراد األكادمييني.

وردت اآلثار املختلفة التي مت التعرض لها في الدراسات في اجلداول  5.4و.6.4
وحتدد هذه اجلداول بعض املزايا والعيوب احملتملة لكل من الشركات ومؤسسات

البحث العامة على الترتيب ،وعلى نطاق أوسع للعلوم واالقتصاد واملجتمع.

ومن ناحية ،يرى بعض االقتصاديني أن السماح للجامعات ومؤسسات البحث

العامة بتسجيل براءات ابتكاراتها سوف يتيح لها الفرصة "للكشف عن تلك

االبتكارات" ،ورفع مستوى احلوافز للشركات إلدخال املزيد من التطوير وأنشطة
التسويق لتلك االبتكارات ،وخلق "سوق" للجامعة ومؤسسات البحث العامة.70

ويكمن األساس املنطقي وراء هذا الرأي في أن االبتكارات واالختراعات

اجلامعية غالبا ما تكون في حالة أولية وحتتاج إلى مزيد من التطوير كي

تتحقق الفائدة منها .كما أن الشركات لن تكون متحمسة لالستثمار في إجراء

املزيد من التعديالت في حالة دخول أطراف أخرى يترتب لها حقوق في هذه

االبتكارات ،باإلضافة إلى عدم وضوح الرؤية القانونية فيما يتعلق مبلكية نتائج
هذا االستثمار .ففي كثير من احلاالت ،ترغب هذه الشركات في احلصول على

رخصة حصرية .أما بالنسبة للجامعات ومؤسسات البحث العامة فيجوز أن
تتضمن املكاسب على زيادة اإليرادات ،وإبرام املزيد من التعاقدات البحثية

وزيادة التعاون املثمر اخلالق بني أعضاء هيئة التدريس واملشاريع الصناعية.

وتؤدي مكاتب نقل التكنولوجيا ( )TTOsأو غيرها من الوسطاء اآلخرين

دورها في تقسيم املهام ما بني االضطالع باإلشراف على امللكية الفكرية

وإدارتها وبني تسويقها ،وبهذا تسهم هذه اجلهات في تشكيل نشاط جديد
في سوق التكنولوجيا .ومن املفترض أن يؤدي نقل التكنولوجيا القائمة على
امللكية الفكرية إلى أفضل استخدام لنتائج البحوث ،وإلى أشكال مختلفة من

املشاريع األكادميية الرائدة ،وبالتالي حتسني التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 68انظر غيلبراندسون وآخرون (.)2011
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 69انظر فوراي و ليسوني (.)2010
 70انظر موري وآخرون (.)2001
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وال سيما بالنسبة للعلوم؛ " "4وزيادة نشاط تسويق االختراعات؛ " "5وآثار

ومن ثم ميكن حتقيق املكاسب التالية (انظر اجلدولني  5.4و 6.4أيضا):

إيجابية نحو إقامة املشاريع الرائدة ،وخلق فرص عمل ووظائف محلية؛

•بالنسبة للجامعات ،ميكن أن يؤدى هذا السيناريو إلى "1" :زيادة حقوق

" "6وفيما يتعلق باالقتصاد مبنظوره الواسع ،زيادة القدرة التنافسية في

امللكية الفكرية ،وتسهيل املشاريع األكادميية وغيرها من إقامة املشروعات
وتنظيمها وإداراتها وحتمل مخاطرها (مبا في ذلك الكيانات األكادميية
املنبثقة من اجلامعة " )"academic spin offsوالتخصص العمودي

السوق العاملية.

ومن ناحية أخرى ،هناك من يرى أن براءات االختراع ليست ضرورية لتوفير

""vertical specialization؛ " "2والتفاعل املثمر بني أعضاء هيئة

حوافز لعلماء اجلامعات واملهندسني لالبتكار والكشف عن االختراعات.

على وظيفة في دوالب العمل في الشركات.

ال تسهل بالضرورة التعاون بني املنظمات البحثية العامة والشركات .71

التدريس والصناعة؛ " "3وزيادة حتصيل الطالب ورفع قدراته للحصول

كما يقال أيضا إن براءات االختراع للجامعة وملؤسسات البحث العامة

•بالنسبة للشركات "1" ،تيسير الكشف عن االبتكارات اجلامعية املفيدة

ووفقا لهذا الرأي ،ترتبط البحوث اجلامعية بقواعد اإلفصاح السريع لنتائج

على األبحاث املمولة من القطاع العام؛ " "3وحتفيز نشاط تسويق منتجات

املشتركة والتي تسهم في التعلم التراكمي .إذ إن ايداعات براءات االبتكارات
اجلامعية ،وتعارض املصالح املرتبط باإليداعات قد يؤثر تأثيرا سلبي ًا على

لقطاع األعمال؛ " "2ومتكني الشركات من إنشاء سوق لالبتكارات يستند
جديدة لتوليد أرباح وحتقيق منو.

األبحاث وخلق بيئة للمشاركة في املعرفة ،والتأليف املشترك واملشاريع

هذه العوامل؛ ويعمل على خفض سرعة نشر االختراعات اجلامعية ،مبا في

•ميكن أن تتضمن النتائج املنهجية اإليجابية على ما يلي "1" :آثار

ذلك أدوات البحث؛ وخنق االبتكار .72وقد يؤدي الترخيص احلصري لبراءات

االبتكار املختلفة؛ " "3وحتقيق جودة أعلى لكل من البحوث والتعليم،

مت إنتاجها بعد متويلها من قبل كيانات عامة.

متزايدة ألبحاث أكثر قابلية للتطبيق؛ " "2وحتسني الروابط بني نظم

اختراع لشركة واحدة ،على وجه اخلصوص ،إلى احلد من نشر املعرفة التي

اجلدول  : 5.4آثار سياسات نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية على اجلامعات/مؤسسات البحث العامة والشركات
الفوائد (املزايا) احملتملة

التكاليف احملتملة (أو االستثمارات)

اجلامعات ومؤسسات
البحث العامة

 )1زيادة حقوق امللكية تسهل من ريادة املشاريع التجارية والتخصص الرأسي
•	 تعزيز سياسات أخرى تهدف إلى الريادة األكادميية (على
سبيل املثال ،تعزيز فرص احلصول على التمويل)
•	 استثمار حقوق امللكية عن طريق الترخيص باستخدامها وتوليد ايرادات
أخرى (مثل :خدمة االستشارات) ،وميكن استثمارها في مجال البحوث.
 )2التفاعل املثمر بني أعضاء هيئة التدريس والصناعة
•	 فوائد معنوية تصب في مصلحة السمعة األكادميية للجامعة ،وجودة البحوث.
•	 املساعدة في حتديد املشاريع البحثية لغرض علمي جتاري مزدوج.

 )1إهدار الوقت بعيداً عن البحث العلمي
•	 تشويه احلوافز للعلماء ،وتشويه محتمل أيضا لطبيعة املؤسسات ذات التوجه العام.
•	 إعادة تنظيم املهام املكلفة بها اجلامعة ،وتغيير الثقافة
اجلامعية بالنظر إلى التحول نحو املجال التجاري.

الشركات

 )1تسهيل الكشف عن االبتكارات اجلامعية املفيدة لقطاع األعمال.
•	 متكني الشركات من الوصول إلى كبار العلماء ،والتعاون مع املجتمع
العلمي في مجال تطوير االبتكارات في إطار تعاقدي واضح.

 )3زيادة قدرة الطالب االستيعابية ،والقدرة على إيجاد فرص وظيفية للطلبة

 )2إتاحة إنشاء سوق لألفكار وإبرام التعاقدات مع اجلامعات
•	 إطار عمل خلفض تكاليف املعامالت وزيادة التأكد من صحة املواقف
القانونية ،وتسهيل االستثمار من قبل القطاع اخلاص.
•	 ضمان زيادة احلصول على تراخيص لالستخدام
احلصري ،مما ميثل حوافز ملزيد من االستثمار.
•	 القدرة على التخصص كميزة تنافسية (التخصص العمودي في تسلسل املسؤولية).
 )3تسويق منتجات جديدة لتوليد األرباح وحتقيق النمو

 )2منشآت قائمة على حقوق امللكية وتكاليف صيانتها.
•	 إنشاء واحلفاظ على مكاتب نقل التكنولوجيا ،وإدارتها ،مبا
في ذلك االستثمار في اخلبرات واملوارد البشرية.
•	 ضياع الوقت في استيفاء بيانات طلبات إيداعات امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا (حتى لو كان التعاقد عليها ملكتب من مكاتب نقل التكنولوجيا).
•	 تكاليف مالية ومعنوية اضافية خاصة بالسمعة التجارية
ناجتة عن جهود حماية حقوق امللكية الفكرية.
 )1عراقيل في سبيل احلصول على االبتكارات اجلامعية
•	 حتول دون حرية الوصول إلى االبتكارات اجلامعية ــ مبا في
ذلك مجاالت البحوث األساسية واملزيد من أدوات البحث ،إال
إذا كان هذا البحث هو موضوع العقد محل الرعاية.
•	 عدم احلصول على ابتكار ما في حالة قيام شركة
أخرى بشراء احلق احلصري لهذا االبتكار.

 )2تكاليف املعامالت القائمة على امللكية الفكرية والتوترات التي
تنشأ في العالقات بني قطاع الصناعة واجلامعات
•	 يفتقر علماء اجلامعة للفهم الصحيح لتكاليف التنمية واحتياجات السوق
(التنافر املعرفي) مما يؤدي إلى زيادة احتمالية تعثر املفاوضات.
•	 ميكن ملفاوضات امللكية الفكرية أن تؤثر سلب ًا على العالقات املشتركة القائمة
بني اجلامعات والصناعة في مجاالت البحث والتطوير ،حيث تهتم اجلامعات
بتعظيم اإليرادات احملققة مع عدم الرغبة في التفريط في حقوق امللكية.

 71انظر ديفيد ( )2004وداسغوبتا وديفيد (.)1994
 72انظر أيزنبرغ ( ،)1989وهيلير أيزنبرغ ()1998؛ وكيني وباتون
( .)2009وقد الحظ كل من هيلير وأيزنبرغ أن الترتيبات
املؤسسية والتي تتضمن في طياتها مكاتب نقل التكنولوجيا
قد شجعت بعض من هذه املكاتب على القيام بدور ميسرين
فقط لتحقيق أقصى عائدات بدال من العمل كميسرين ووسطاء
لنشر التكنولوجيا وذلك من أجل خير املجتمع بأسره.
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ويشير بعض النقاد أيضا إلى أن نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية من

قبل املؤسسات البحثية يحد من تنوع البحوث التي كان من املمكن خالفا لذلك
متابعتها واالطالع واحلصول عليها بواسطة مبتكرين محتملني تالني .وساعد

االنخفاض في كثافة وتنوع البحوث إلى خفض توقعات الدخل إلى احلد األدنى
للمؤسسات البحثية ذاتها .وعالوة على ذلك ،قد يؤدي التشبث باملواقف في مجال

امللكية الفكرية ،أثناء مرحلة إبرام التعاقدات واالتفاقيات ،من قبل اجلامعات

ومؤسسات البحث العامة إلى إحداث أثر سلبي على غيرها من قنوات نقل املعرفة

•بالنسبة للشركات ،ميكن أن يتسبب هذا في "1" :عراقيل في سبيل إتاحة
االختراعات اجلامعية؛ " "2وزيادة تكاليف املعامالت القائمة على امللكية

الفكرية والتوترات التي تشوب العالقات بني قطاع الصناعة واجلامعات.

•ميكن أن تتضمن اآلثار السلبية العامة على ما يلي "1" :إعادة توجيه اجتاه

البحوث نحو اجتاه أقل تنوع ًا ،والتركيز املفرط على األبحاث التجارية التي
حتقق عائدات على املدى القصير؛ " "2وآثار سلبية على العلوم املفتوحة؛

األخرى ــ مثل تبادل املعرفة بالطرق غير الرسمية مع القطاع اخلاص والزمالء

" "3وتوقع خفض التمويل احلكومي للبحوث العامة ،وللعلوم واالقتصاد

الرسمية في التعامل ــ نظرا لتعقيدات التفاوض على حقوق امللكية الفكرية.

عن إنتاج املعرفة األكادميية؛ " "5وأثر سلبي على املدى الطويل للملكية

من العلماء ،فضال عن التعاون مع هيئات البحث والتطوير األكثر متسكا بالقواعد

وقد تنشأ التكاليف التالية أيضا (انظر اجلدولني  5.4و:)6.4

على نطاق أوسع؛ " "4وأثر سلبي على املدى الطويل لتحويل االنتباه بعيدا
الفكرية على العلوم املفتوحة ومتابعة االبتكار؛ وأخيرا "6" ،حقيقة أن امللكية
الفكرية قد تؤدي إلى تثبيط نشاط تسويق االبتكارات بدال من الترويج لها.

•بالنسبة للجامعات ،ميكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى "1" :ضياع الوقت في
أمور بعيدة عن البحث العلمي؛ " "2وتكاليف إنشاء وصيانة منتجات مرتبطة

بامللكية الفكرية (والتي ميكن أن ينظر إليها أيضا باعتبارها استثمارا).

اجلدول  : 6.4اآلثار العامة لسياسات نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية
اتساع نطاق اآلثار
على العلوم

الفوائد احملتملة

التكاليف احملتملة (أو االستثمارات )

 )1أثر متزايد للبحوث التي تركز على موضوعات معينة
وتبشر بإمكانية التطبيق في احلياة العملية

 )1إعادة توجيه اجتاه البحوث
•	 املبالغة في التركيز على البحوث التطبيقية ،قصيرة املدى واألكثر ربحا.
•	 تنوع أقل في التخصصات العلمية وزيادة التركيز
على النتائج املمكن حمايتها بالبراءات.
•	 إهمال املهام األخرى للجامعة ،مثل التدريس والتدريب.

 )2روابط أفضل في نظم االبتكار
•	 تقسيم فعال للعمل في مجال توليد وتسويق االختراعات اجلديدة
•	 مساهمة القطاع اخلاص في متويل البحوث األساسية والتطبيقية
 )3زيادة في نوعية البحث والتعليم

 )2التأثيرات السلبية على العلوم املفتوحة
•	 إقصاء/إزاحة استخدام قنوات أخرى لنقل املعرفة إلى مجال الصناعة.
•	 تأخير النشر ،زيادة السرية ،مشاركة أقل ،مبا في
ذلك حجب البيانات واالستئثار بها.
•	 النقص في التبادل العلمي الدولي.
 )3توقع حصول اجلامعة على دخل ميكن أن يقلل من التزام احلكومة بالتمويل.

االبتكار والنمو

 )1تسويق االبتكارات مع اآلثار االقتصادية واالجتماعية
•	 زيادة في رفاه املستهلك وإنتاجية األعمال عبر
احلصول على منتجات وعمليات مبتكرة.
 )2آثار إيجابية (في البيئة احمللية) على البحث والتطوير ،ونشر
التكنولوجيا وريادة األعمال وفرص العمل والنمو
 )3قدرات تنافسية أعلى للبلد في السوق العاملية
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 )1أثر سلبي طويل املدى ناجت من حتويل االنتباه بعيدا عن إنتاج املعرفة األكادميية
 )2أثر سلبي طويل املدى للملكية الفكرية على العلوم املفتوحة ومتابعة االبتكار
•	 تزايد تكلفة نشاط متابعة األبحاث واالبتكارات املرتبطة بابتكارات في
مراحلها النهائية ،وتكنولوجيات أنظمة وبرامج رئيسية وأدوات البحث.
•	 احلد من التنوع املطلوب في البحوث.
 )3ميكن أن يؤدي التركيز على امللكية الفكرية إلى تثبيط
نشاط تسويق االبتكارات بدال من الترويج لها
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2.3.4

وحتى اآلن ،ال تخضع الدراسات وال املعلومات املتوفرة عن التجارب السابقة

اآلثار في البلدان ذات الدخل املرتفع وخبراتها املكتسبة

وبالدرجة التي ميكن معها التعميم بسهولة على مختلف القطاعات والبلدان التي

يحدد هذا القسم الدروس الرئيسة املستفادة من جتارب البلدان ذات الدخل

املرتفع والدراسات االقتصادية املرتبطة.73

تؤكد األدلة الفوائد احملتملة املذكورة في األقسام الفرعية السابقة .تعتمد فرص
تسويق االبتكارات اجلامعية اعتماد ًا جوهريا على نشاط تسجيل البراءات
سواء اجلامعية أو التابعة ملؤسسات البحث العامة ،وسياسات النقل الفعال
للتكنولوجيا والهيئات البحثية (انظر اجلدول  .)5.4وجتدر اإلشارة إلى أهمية

حصول الشركات على االبتكارات اجلامعية وهي في مراحلها األولية ،إذ يعد

هذا من األمور بالغة األهمية بالنسبة للشركات ،وال سيما في قطاعات العلوم
املكثفة .يتطلب حتويل األفكار األكادميية إلى ابتكارات إعداد ًا جوهريا من

جانب القطاع اخلاص ومشاركة من املخترعني األكادميني مما يضفي مصداقية

للدوافع والغرض وراء تطبيق هذه السياسات القائمة على البراءات.74

وتشير الدالئل أيضا إلى تضافر جهود مجموعة واسعة من األنشطة األكادميية
التقليدية مع املشاريع التجارية وإيداعات براءات االختراع من جانب العلماء
فضال عن األنشطة التفاعلية مع القطاع اخلاص .75كما تؤكد األدلة أيضا

على الطابع التكاملي لقنوات نقل التكنولوجيا املختلفة .وحتظى الشركات

التي تشارك بفاعلية مع مؤسسات البحوث العامة ،سواء من خالل التبادالت
غير الرسمية  -مثل ما يتم في املؤمترات العلمية  -أو من خالل التبادالت
الرسمية  -مثل تبادل املعارف املنظم  -كما هو احلال في التعاون بني هيئات

البحث والتطوير  -بفرصة أكبر للحصول على ترخيص ابتكارات جامعية .كما

ألي حتليل متكامل يبني العالقة بني التكلفة والعائد لآلثار التي مت عرضها سابقا،

تتباين في خصائصها بشدة .كما ال تشير الدراسات بأي رسائل واضحة،

ال لبس فيها ،عن مناذج امللكية األكثر مالءمة ،أي عما إذا كان منوذج متلك

اجلامعة البتكاراتها أفضل من منوذج احتفاظ عضو هيئة التدريس مبلكية
ابتكاره ،أو ألي منوذج آخر مغاير .76وأخيرا ،ال تزال آثار إيداعات البراءات

على العلوم على املدى البعيد من املوضوعات التي حتتاج إلى املناقشة.

ومن أحد أسباب عدم وجود حتليل كامل للعالقة بني التكلفة والعائد هو أن

هذه السياسات واملمارسات املؤسسية وتطبيقها ال يزال في مراحله األولية،

وخاصة خارج الواليات املتحدة.

وباإلضافة إلى ذلك ،ورغما عن كل ما قيل ،هناك عامالن إضافيان مترابطان
يعمالن على تعقيد تقييم املبادرات السياسية الرامية إلى نقل التكنولوجيا

اجلامعية القائمة على امللكية الفكرية.

 )iالتحديات املرتبطة بالتعاريف والقياس :حتى اآلن ،تستخدم مؤشرات تعتمد

في معظمها على حقوق امللكية لتقييم نشاط نقل التكنولوجيا اجلامعية .ومع ذلك،

هناك ندرة في الدراسات البحثية عن إيداعات البراءات والتراخيص  -التي
تقوم بها احلكومات الوطنية ،مع أطراف أخرى متعددة ،أو بواسطة مؤسسات

البحث العامة ذاتها .77وغالبا ما متيل هذه الدراسات إلى التقليل من عدد

االبتكارات اجلامعية واآلثار واسعة املجال لنشاط نقل التكنولوجيا اجلامعية

(انظر اإلطار .78)3.4

ميكن لهذه الشركات أيضا املشاركة بصورة مكثفة مع أعضاء هيئة التدريس

لزيادة تطوير االبتكارات حيث تكون املعرفة الضمنية التي ينطوي عليها االبتكار

من األهمية مبكان في حتويل هذا االبتكار إلى ابتكار جتاري صالح للتسويق.

 73انظر بالديني ( )2006والرسن (.)2011
 74انظر غولدفارب وآخرون ()2011؛ غولدفارب وآخرون
( ،)2001وغنسن وثيرسبي (.)2001
 75انظر بوردمان و بونوماريوف (.)2009

 76يرى كل من كيني وباتون ( )2009أن منوذج ملكية اجلامعات حلقوق
البراءات ال يعد هو النموذج األمثل من حيث الكفاءة االقتصادية وال
من حيث حفز الرغبة في سرعة تسويق التكنولوجيا وتشجيع روح
املبادرة في قيام املشروعات الرائدة .كما يرون أيضا أن هذا النموذج
يعاني من احلوافز غير الفعالة ،وتضارب املعلومات والدوافع املتناقضة
للجامعات واملخترعني واجلهات املرخص لها ومكاتب نقل التكنولوجيا
اجلامعية .وميكن أن تؤدي هذه الشكوك الهيكلية إلى تعطيل في
استصدار التراخيص ،وانحرافات في احلوافز بني األطراف وخلق
عقبات حتول دون تدفق املعلومات العلمية ومستلزمات التقدم العلمي.
 77انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)2003
 78انظر الدريدغ وأودريتش (.)2010
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وعالوة على ذلك ،تتعدد دوافع التسويق الناجح للبحوث األكادميية  -سواء من

خالل الترخيص أو من خالل كيانات أكادميية منبثقة  -كما تتعدد املتجهات

املختلفة لنقل املعرفة بني اجلامعة وقطاع الصناعة .ومع ذلك ،ال يوجد إطار

لقياس وتقييم عمليات نقل املعرفة هذه ،وال لقياس تفاعالتها ،وال لدور السياسات

املختلفة في تشجيع تلك العمليات وحفزها على االستمرار .79وفي سياق
البيانات هذه ،ونظرا ألوضاع وظروف خاصة ببعض املؤسسات والبلدان،
ما تزال القدرة محدودة على استخالص نتائج سببية واضحة بشأن آثار نقل

وفضال عن هذا ،فإن تطبيق مناذج حقوق امللكية الرسمية للجامعات ومؤسسات

البحث العامة لن يكون مسؤوال في كثير من األحيان عن ترتيب حقوق امللكية
الفكرية في األساس .بل على العكس من ذلك ،يهدف استخدام مناذج حقوق

امللكية هذه إلى زيادة التعريف بحقوق امللكية الفكرية القائمة بغية تسهيل متابعة

التعامالت .وملزيد من التحديد ،ميكن وصف البدائل املتاحة في السيناريوهات

واإلعدادات احلالية على النحو التالي ‘1‘ :قواعد ملكية غير واضحة مع االفتقار
إلى حوافز ملواصلة تطوير االختراعات ،كما كان احلال في السابق في البلدان

التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية على تسويق األبحاث األكادميية أو على

ذات الدخل املرتفع ،وكما هو احلال الساري حتى اآلن في االقتصاديات األقل

االكتشافات التي مت استخالصها من حالة محددة وتعميمها على مؤسسات

من القطاع العام ،كما كان احلال في الواليات املتحدة من قبل؛ ‘ ‘3ومتلك

املؤشرات االقتصادية األوسع نطاقا .فضال عن وجوب اتباع احلذر عند تعميم

أخرى ،أو تخصصات علمية أخرى أو بلدان أخرى.

منوا؛ ‘ ‘2ومتلك احلكومات حق ملكية االختراعات املنبثقة عن البحوث املمولة
أعضاء هيئة التدريس حق امللكية ،كما كان احلال في السابق في أوروبا؛ أو
‘ ‘4متلك بعض الشركات املعينة وحدها حلق امللكية الناجتة من مشروعات

 )iiحتليل تقييمي باملقارنة ببدائل مناسبة :من األمور احليوية لقياس اآلثار

مشتركة بني اجلامعات والقطاع الصناعي .وباملقارنة ببدايات ممارسات نقل

مقارنتها ببدائل واقعية أو إجراء تقييم دقيق للوضع الراهن .وفي كثير من

القانوني املطلوب بالنسبة مللكية االختراعات ،كما تقدم قوة دافعة أقل لالبتكار

الناجمة عن السياسات اجلديدة لنقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية

األحيان ،يجري حتليل تقييمي آلثار السياسات اجلديدة القائمة على امللكية

الفكرية مبقارنتها بسيناريوهات تعتمد على نظم "العلوم املفتوحة" وتتميز بنشر

سريع للمعرفة وتوفر حوافز قوية لالبتكار .لذا ميكن وصف تلك السياسات

اجلديدة ،من باب اجلدل ،بأنها أقل مالءمة في معظم احلاالت .وبادئ ذي

بدء ،فإن منظومة العلم ذاتها هي أيضا عرضة للخلل ،وال سيما فيما يتعلق

التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية ،ال توفر معظم هذه السيناريوهات اليقني

حيث لن تكون الشركات مدركة وال راغبة في تطوير مزيد من هذه االختراعات.
ومع وضع هذه احملاذير في االعتبار ،تتعرض األقسام الفرعية التالية من هذا

الفصل لألدلة على حدوث آثار اقتصادية أوسع نطاقا ،وإلى العوامل التي حتدد
نظام ًا ناجح ًا لنقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية اجلامعية واخلاصة

باالتصاالت الداخلية وفعاليتها في املساعدة على حتفيز االبتكار ،وحتقيق

مبؤسسات البحث العامة ،كما نتعرض لألدلة اخلاصة بأهم الشواغل احلالية

لنقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية أو لم يكن هناك أي مناذج ،ويجدر

األدلة على حدوث آثار اقتصادية أوسع نطاقا

تنمية اقتصادية واجتماعية .وعالوة على ذلك ،فمن النادر توفر عالقات مثالية

بني مختلف اجلهات الفاعلة في نظم االبتكار الوطنية ،سواء كان هناك مناذج
توجيه االهتمام لتلك الروابط.

بخصوص هذا النظام.

يعرب صانعو السياسات في كثير من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل على

حد سواء عن عدم رضاهم بشأن قلة االبتكارات الناجتة باملقارنة بهذا العدد

املتزايد من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة.

ومن املهم جتاوز مدلول إيداعات البراءات واإليرادات الناجتة عن هذه البراءات

وعدم االعتماد عليها كمعيار لقياس النجاح في نقل التكنولوجيا.

 79يستكشف كل من أرونديل وبودوي ( )2010اإلمكانيات
والصعوبات التي تواجه وضع مؤشرات للمخرجات
القابلة للمقارنة دوليا لتسويق العلوم العامة.
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ويصعب استعراض مساهمة نشاط تسويق حقوق ملكية اجلامعات في التنمية

االقتصادية بطريقة مقنعة في الدراسات االقتصادية .إذ تشوب هذه احلسابات

بعض األمور التي جتعل من عملية تقييم أثر هيئات البحث والتطوير العامة
أكثر تعقيد ًا (انظر اإلطار  1.4والقسم السابق) ،أي أن احلصول على

البيانات التي ترصد األبعاد األخرى لآلثار املتعلقة بنقل التكنولوجيا القائمة
على امللكية الفكرية هي عملية معقدة للغاية وتشكل حتدي ًا حقيقي ًا (على سبيل
املثال ،معرفة عوائد اإلنتاجية للشركات محدودة القدرات التي تستخدم أو
تبني قدراتها على حقوق امللكية هذه ،أو فائض املستهلك من االبتكار الناجت).

كما أن إقامة عالقات سببية واضحة بني نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية

الفكرية وبني هذه املكاسب االجتماعية يكون أكثر صعوبة .وقد عنيت دراسة
واحدة فقط ،مت إعدادها من قبل أحد روابط القطاع الصناعي ،بتحديد أرقام

لآلثار االقتصادية على النطاق األشمل في الواليات املتحدة.80

وبالنظر إلى الصعوبات املذكورة أعاله ،توضح العديد من الدراسات ذات الصلة

آثار التفاعل بني اجلامعة وقطاع الصناعة ،دون أن يعني ذلك بالضرورة أن
يكون نقل التكنولوجيا على أساس امللكية الفكرية ،أو النموذج املتبع في متلك

اجلامعات حلقوق امللكية الفكرية هو الشرط األساسي والباعث على هذا األثر.
وتظهر الدراسات االقتصادية قدرة التعامالت التكنولوجية بني اجلامعات وقطاع

وجتاوزا لهذا ،استعانت بعض الدراسات باإلحصاءات احملدودة املتوفرة

على عدد من املؤسسات األكادميية املنبثقة عن اجلامعات سواء كانت مرتبطة
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بجهود مكاتب نقل امللكية الفكرية في أنشطة

التسويق القائمة على امللكية الفكرية لتقييم آثار تشريع نقل التكنولوجيا القائم
على امللكية الفكرية (انظر اإلطار  .)5.4ونظر ًا النخفاض تلك األرقام بشكل

عام ،قام بعض املراقبني باستخدامها إللقاء ظالل من الشك على األثر العام
لهذه السياسات.83

ومع ذلك ،تقف هذه األرقام املطلقة عاجزة عن اإلجابة على السؤال املهم ،وهو

أي من الشركات املبتدئة قادرة على حتقيق نتائج اقتصادية ملموسة ،وحتسني

فرص العمل على املدى املتوسط والبعيد .وتشير الدراسات إلى الدور اجلوهري

الذي يلعبه نشاط استصدار البراءات ومنح التراخيص اجلامعية ،وأدى إلى

ظهور صناعات جديدة مثل صناعة األدوات العلمية ،وأشباه املوصالت وبرامج

الكمبيوتر والنانو والصناعات احليوية .84ونشأت عدة شركات كبرى نشأة

أكادميية مبتدئة ،مستعينة بالتسهيالت التي تقدمها مكاتب نقل التكنولوجيا .
85

كما كانت بدايات الشركات اجلامعية األمريكية ال توحي بقدرتها على التطور على

نحو متناسب ،وها هي قد تطورت لتصبح شركات قادرة على االستمرار وخلق

املزيد من فرص العمل .86وعلى سبيل املثال ،قامت رابطة مديري اجلامعات

التكنولوجية في الواليات املتحدة بتجميع حاالت دراسية وأمثلة عن مساهمات

الصناعة على إمكانية توليد أثار هامة غير مباشرة من خالل :حتفيز استثمارات

امللكية الفكرية اجلامعية على مدار الثالثني عاما األخيرة ،مع استمرار تواجد

وخلق فرص عمل .81كما تتضمن الفوائد التي تعود على الشركات :زيادة في

الرعاية الصحية .87وتبني الدراسات أيضا أن الشركات األكادميية املبتدئة
هي أكثر استعداد ًا لتسويق التكنولوجيات اجلديدة في مراحلها األولية والتي

إضافية ألنشطة البحث والتطوير ،وتأسيس شركات وتوفير منتجات جديدة،

مستوى اجلهود املبذولة في البحث ،وارتفاع إجمالي إنتاجية نشاط البحث

والتطوير مقاسا بداللة البراءات ،وبراءات أعلى جودة ،وإدخال منتجات جديدة،

وزيادة املبيعات وخفض تكلفة العمالة .كما ينتج عن الروابط مع قطاع الصناعة
آثار ًا إيجابية للبحث اجلامعي ،وتؤدي أيضا إلى تضافر اجلهود بني البحوث
التطبيقية واألساسية ،وتطوير األفكار البحثية اجلديدة.82

 80انظر روزنر وآخرون ( ،)2009مت االستشهاد بهذه الدارسة في
اجتماع رابطة مديري اجلامعات التكنولوجية  .(2010) AUTMتشير
هذه الدراسة ،التي يستشهد بها على نطاق واسع ،أنه وعلى مدار
الثالثني عاما املاضية ،تأسست أكثر من  6 000شركة أمريكية
جديدة استناد ًا على االختراعات اجلامعية؛ وتوفر في األسواق 350
 4منتج ًا مبوجب تراخيص اجلامعة؛ وقد حققت هذه االختراعات
 187مليار دوالر ،مما كان له أثر ًا على مجمل الناجت احمللي للواليات
املتحدة ،مع توفير  279 000فرصة عمل .ويرى الكاتبان أنه لم
تبذل اجلهود لتقييم املساهمات اإليجابية األخرى املرتبطة باألبحاث
اجلامعية ،ولهذا فإن هذه التقديرات تعتبر متحفظة بشكل واضح.
 81انظر روزنبرغ ونيلسون (.)1994
 82انظر أزوالي وآخرون ( )2006واوين وباول سميث (.)2003

 423شركة مبتدئة ما تزال تعمل حتى نهاية عام  ،2009وال سيما في قطاع

تبشر بإمكانية إدخال تعديالت جوهرية عليها ،وذات طبيعة تسمح باستخدامها

في األغراض العامة .88ومرة أخرى ،تنسيب تلك اآلثار اإليجابية على نقل

التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية وحدها ،لن يكون وجهة نظر صائبة.

83
84
85

86
87
88

انظر الدريدغ وأودريتيش (.)2010
انظر روزنبرغ ونيلسون ( )1994وتسوكر وآخرون (.)1998
بدأ العديد من الشركات الكبرى كمكاتب لنقل امللكية الفكرية،
ومن ضمن هذه الشركات شركة غينيتك للتكنولوجيا احليوية،
وسيروس لوغيك في أشباه املوصالت ،ولوكوس في محركات
البحث على اإلنترنت  .انظر دي غريغوريو وشني (.)2003
انظر دي غريغوريو وشني ( )2003وشني (.)2004
انظر رابطة مديري اجلامعات التكنولوجية .(2010) AUTM
في املقابل ،يستخدم منح التراخيص للشركات املؤسسة
والقائمة في تسويق تكنولوجيات جديدة ذات طبيعة متدرجة،
وهي مقننة ،وفي مرحلة متأخرة ومحددة الغرض .كما أنها
متيل إلى التعامل مع التطورات التقنية الطفيفة ،لتوفير
قيمة معتدلة للعمالء ،مع حماية أقل للملكية الفكرية.
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اإلطار  :5.4ريادة املشروعات األكادميية وأثر االختراعات اجلامعية عليها

أما على املستوى القطري ،فيعتمد األثر اإليجابي لنقل التكنولوجيا اجلامعية

تشير نفس استطالعات الرأي التي تستخلص البيانات عن نشاط التراخيص
لعدد قليل من البلدان أيضا إلى إقامة مشاريع منبثقة عن اجلامعة (انظر القسم
الفرعي  .)3.2.4ويبني اجلدول  7.4البيانات اخلاصة بكل من كندا والواليات
املتحدة األمريكية .ويختلف معدل تواتر إنشاء مكاتب نقل ملكية فكرية جديدة
اختالفا جوهريا بني اجلامعات بعضها وبعض .إذ تقوم بعض اجلامعات بنقل
التكنولوجيا اخلاصة بها بطريقة روتينية من خالل تأسيس شركات جديدة،
بينما يكون من النادر لبعض اجلامعات األخرى إنشاء شركات مبتدئة .وعالوة
على ذلك ،ال ميثل معدل إنشاء الشركات اجلديدة دالة مباشرة حلجم متويل
البحوث املتمتعة بالرعاية أو بجودة االختراعات املنفذة.

لنقل التكنولوجيا ،وال سيما )1 :قدرات بحثية سليمة ورأس مال بشري؛ )2

وإطار قانوني وتنظيمي أوسع نطاقا؛  )3وترتيبات وإعدادات مؤسسية للهيئات
البحثية ،ومعايير احلوكمة اخلاصة بها واإلدارة الذاتية؛  )4وتوفر التمويل؛
و )5القدرة االستيعابية للشركات .كما أنه من املهم أيضا احلفاظ على توفر

قنوات أخرى متنوعة لنقل املعارف بني اجلامعات والشركات.

أما على الصعيد املؤسسي ،فيتطلب األمر توفر كمية ضخمة من الدراسات
التي تركز على معايير النجاح التالية ،والتي ال يتوفر سوى البعض القليل

منها في اجلامعات ولدى واضعي السياسات:89

اجلدول  :7.4إنشاء شركات منبثقة من جامعات
كندية وأمريكية ،لعدد من السنوات

السنة

القائمة على تسجيل براءات االختراع إلى حد كبير على بيئة أوسع نطاقا

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1996

كندا

46

68

49

57

45

36

31

48

39

48

الواليات املتحدة

199

424

393

352

436

437

534

544

584

585

مالحظة :تزايد عدد املؤسسات التي تقوم بإعداد التقارير طوال الفترة الزمنية احملددة ،مما ساهم إلى
حد ما في حركة األرقام تصاعديا .وبخالف اجلامعات ،تغطي هذه األرقام املشار إليها أعاله أيضا
املستشفيات ومراكز البحوث.
املصدر :املعلومات اإلحصائية عن نقل التكنولوجيا ( ،)STATTوقاعدة
بيانات رابطة مديري اجلامعات التكنولوجية ،مايو .2011

•موقع اجلامعة في منطقة حيوية وقريبة من الشركات املبتكرة ،ورؤوس
أموال املشاريع ...،إلخ؛

•وحجم ونوع اجلامعة ،على سبيل املثال ،تالحظ أن اجلامعات اخلاصة ذات
االجتاه التجاري تكون أكثر نشاطا من اجلامعات العامة؛

•ومحفظة حتتوي على تخصصات علمية ،مع قابلية أكثر لبعضها لتسجيل

وفي استراليا ،مت إنشاء  19شركة منبثقة قائمة على تسويق البحوث في
عام  .2009وفي إسبانيا ،مت إنشاء  87شركة منبثقة في عام  ،2003و120
في عام  .2007وقد أعلنت رابطة نقل التكنولوجيا السويسرية عن إنشاء
 66شركة جديدة منبثقة في عام  ،2009و 45شركة تعمل في مجال نقل
حقوق امللكية الفكرية ،و 21شركة تستخدم الدراية التطبيقية (سعر الصنعة)
للمؤسسات البحثية .وتشير الدراسة التي أجريت على عدد مختار من جامعات
أمريكا الالتينية ،أن  11من أصل  56جامعة قد أنشأت شركات منبثقة منها.

•ومدى توفر التعاون القائم مع إحدى اجلامعات ومناخها املالئم إلدارة

أو منح تراخيص على استراتيجات نقل التكنولوجيا التي يتبعونها ،وعلى

•واملمارسات التنظيمية واملؤسسية الثقافية والتي تدعم وتشجع نقل

وتعتمد مساهمة اجلامعات أو مؤسسات البحث العامة في إنشاء شركات
أي قنوات اتصال حتظى بأولوية في سياق تسويق التكنولوجيا .وال يتطلب

تأسيس الشركات مشاركة الباحث فقط في ظل نظام حوافز واضحة ومناسبة،
ولكن يتطلب األمر أيضا مشاركة من رواد املشاريع الراغبني في إدارة ورعاية

تلك الشركات.

براءات االختراع؛

•ونوعية البحوث في املؤسسة ،وسمعة املؤسسة املهنية وشبكة عالقاتها؛

املشاريع الرائدة؛

التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية؛

•وإنشاء استراتيجيات مؤسسية من أجل نقل املعرفة وتسويقها؛

عوامل جناح الستخالص املعرفة من البحوث العامة
يعد نقل االختراعات من اجلامعات إلى قطاع األعمال بنجاح مهمة معقدة
وتتطلب تكثيف املوارد .ويتطلب األمر توافق العديد من السياسات والعوامل

األخرى لضمان حتقيق الهدف املنشود من القوانني التي مت تشريعها بغية

حتفيز نشاط تسجيل براءات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة.

 89انظر بيلينزون وشانكرمان (.)2009
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•ومرتبات وحوافز تنافسية لتحمل أعباء وإجراءات إيداعات تسجيل حقوق
امللكية واإلفصاح عن االختراعات إلى مكاتب نقل التكنولوجيا ،وال سيما

فيما يتعلق بإيداع براءات االختراع بغرض بلوغ أو حتقيق منصب أكادميي؛
•وسمات وخصائص مكاتب نقل التكنولوجيا
اإلطار 90)6.4؛

ذات الصلة (انظر

•وعوامل إضافية تكميلية وسياسات مشجعة للكيانات األكادميية املنبثقة

الناشئة ،مثل السماح ألعضاء هيئة التدريس بإنشاء ومتلك حصة في شركة

ناشئة أو احلصول على إجازة ،أو توفير متويل إضافي ودعم ،وأوضاع

إطارية مثل حضانات األعمال واملجمعات العلمية.

ومتثل كل من املوارد البشرية واملالية واملؤسسية املطلوبة استثمارات كبيرة

احلجم من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث العامة .وفي املعتاد ،كثيرا ما
يقف إيراد الترخيص املتقلب بطبيعته عاجز ًا عن الوفاء بالتكاليف املطلوبة.

ونتيجة لذلك ،ينبغي التخلي عن فكرة االعتماد على إيراد الترخيص كبديل
آخر للجامعة أو اعتباره مصدر ًا من مصادر التمويل.

والتالي يعد بعض األسئلة املفتوحة التي ما زالت تبحث عن إجابات:
 )1ما هو املستوى املثالي ملشاركة العلماء في تطوير فكرة ما ،وهل ينبغي أن
يتوفر حق اخليار للمخترع في حتديد مقدمي اخلدمات التجارية؟
 )2كيف ميكن جتنب "الوقوع في فخ" املصالح الصناعية من قبل مكاتب نقل
التكنولوجيا ،أو جتنب التعامل مع شركات معينة93؟
 )3إلى أي مدى ينبغي أن تكون مكاتب نقل التكنولوجيا هي الهيئة الوحيدة
القادرة على تسويق االختراعات اجلامعية؟ هل ينبغي إلزام الباحثني بتسويق
ملكياتهم الفكرية من خالل مكاتب نقل التكنولوجيا ،أو أن يكونوا هم أيضا
قادرين على القيام بالتسويق بأنفسهم94؟
 )4بالنظر إلى التكاليف املتوقعة ،هل ينبغي على اجلامعات أن يكون لديها
مكاتب لنقل التكنولوجيا؟  -ترى بعض املؤسسات التي تخوض جتربة
التعامل مع مكاتب نقل التكنولوجيا اإلقليمية أو القطاعية ،أن العديد من
اجلامعات أو مؤسسات البحث العامة ال يتوفر لديها القدرة الكافية إلدارة
مكاتب نقل تكنولوجيا خاصة بها.

وبخالف هذه العوامل ،تؤكد األدلة على أهمية وجود سياسة محددة حتديدا

تاما للملكية الفكرية في اجلامعات .تتميز اجلامعات التي تطبق قواعد داخلية

لتنظيم مشاركة الباحثني في مجال نقل التكنولوجيا بأداء أفضل من اجلامعات

التي ال يوجد بها مثل هذه القواعد .95كما يؤدي اتباع سياسات جامعية محددة
بدقة مع قواعد واضحة بشأن تقاسم املنافع إلى حتسني األداء بتوفير حوافز

للباحثني للمشاركة في نقل التكنولوجيا .96تلك القواعد التي تساعد على وضع

اإلطار  :6.4دور مكاتب نقل التكنولوجيا وبعض األسئلة املفتوحة

إطارات ثابتة للعالقة مع املرخص لهم احملتملني من خالل النماذج القياسية

ميكن أن تقتصر أنشطة مكاتب نقل التكنولوجيا على إدارة امللكية الفكرية
وتسويقها؛ أو بدال من ذلك ،ميكن أن يكون لدى هذه املكاتب مفهوما أوسع
نطاقا ،وميكنها أيضا االضطالع بأنشطة تتعلق بالتنمية االقتصادية على
الصعيد اإلقليمي ،ومتويل التعليم ،والتدريب الصناعي في مجاالت مثل نقل
امللكية الفكرية والتكنولوجيا.91

مع القطاع اخلاص .وباإلضافة إلى ذلك ،ميكن لهذه السياسات املساعدة في

والعقود أيضا ،كما تعمل على خفض تكاليف املعامالت عند إبرام االتفاقات
معاجلة بعض الشواغل املثارة التي تعرضنا لها سابقا ،وضمان عدم إهمال

أي من اجلامعات أو مؤسسات البحث العامة ــ وأعضاء الهيئات األكادميية
بها ــ ملهامهم األخرى الرئيسة من تعليم وبحث حتت ذريعة التسويق التجاري.

ويعد طبيعة ونوع وسطاء نقل التكنولوجيا من العوامل الهامة التي تؤثر
على أداء نقل التكنولوجيا اجلامعية .92كما يعد كل من احلجم وسنني اخلبرة،
وعدد املوظفني ،واخلبرات املتوفرة لديهم (وبوجه خاص في الصناعة) التي
تتمتع بها مكاتب نقل التكنولوجيا من معايير النجاح الرئيسة لبناء محفظة
نوعية من االختراعات .ومع ذلك ،فإن كل هذه السمات ليست ضمانا للنجاح.
وتبني التجربة أن بناء مكاتب نقل تكنولوجيا تعمل كوصلة موائمة بني القطاع
األكادميي والقطاع الصناعي بنجاح ،يعد من األمور الصعبة والتي تواجهها
العديد من التحديات ،حتى في البلدان ذات الدخل املرتفع التي تتمتع بخبرة
كبيرة في مجال نقل التكنولوجيا.

93
94
 90انظر بيلينزون وشانكرمان (.)2010
 91انظر زونيغا ( ،)2011القسم  3و.5
 92انظر ديباكيري وفيوغيليرس ()2005؛ أوين  -سميث وباول
()2001؛ الك وشانكرمان ()2008؛ وكابل وآخرون (.)2005

95
96

انظر أوين  -سميث وباول
اتباع نهج "الوكالة احلرة" ،يتم مبوجبه أن يكون ألعضاء هيئة التدريس
حرية اختيار من سيقوم بالتفاوض عنهم فيما يتعلق بإتفاقيات
الترخيص ،مع التعهد بسداد حصة من الدخل إلى اجلامعة ،وميكن أن
يكون هذا بدي ً
ال عن مكاتب نقل التكنولوجيا أو خلق تنافسية مطلوبة.
انظر ديباكيري وفيوغيليرس ()2005
اانظر الك وشانكرمان (.)2008
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تأكيد املخاوف املتعلقة بالبحوث املمولة من الدولة
يصف اجلدول  6.4مجموعة من املخاوف املتعلقة بأثر نقل التكنولوجيا القائمة

على امللكية الفكرية على منظومة العلوم وعلى العالقات بني اجلامعات ومؤسسات

البحث العامة والشركات.

واهتمت الدراسات التجريبية ،اهتماما محدود ًا بقياس آثار براءات االختراع

اجلامعية على نشر دراسات وأبحاث العلماء .وفي احلقيقة ،فإن الدراسات
املوجودة حاليا محدودة للغاية ،وذلك بسبب صعوبة حتديد مقاييس لآلثار ذات

النطاق الواسع على العلوم .وهكذا ،تؤكد الدراسات على "الطبيعة الغامضة
لألدلة التجريبية املتوفرة حالي ًا بشأن اآلثار طويلة األجل للمؤسسة األكادميية".97
وعلى أي حال ،ال تؤكد األدلة املتاحة املخاوف املبالغ فيها فيما يتعلق بتلك

اآلثار .وفي الواقع ،فإن العكس هو الصحيح.

 )1اآلثار على املنشورات العلمية وقواعد "العلم املفتوح" في األوساط
األكادميية :أظهرت غالبية الدراسات التي تهتم بالعالقة بني النشر ــ وهو ما

ُيعرف بـ "الوكيل" في العلوم املفتوحة ــ وبني تسجيل براءات االختراع أدلة
قليلة عن وجود صراعات في التعامالت بني مجال الصناعة وبني الكيانات

األكادميية متمثلة في مفاهيمها التقليدية.98

يرى رغبة من العلماء في نشر نتائج أبحاثهم حتى لو كانت محمية ببراءات،
نظر ًا ألهمية النشر الدائمة في حتديد األسبقيات وبناء السمعة األكادميية في
األوساط العلمية .وأيضا ،فإن األبحاث اجلديدة ــ وخاصة في مجال الطب

احليوي ،على سبيل املثال فقط ــ قد تكون ذات غرض مزدوج ،غرض أساسي،

وهو الكشف عن مبادئ علمية جديدة ،وإمكانية تطبيقها جتاريا ،ومن احملتمل

أيضا أن يكون الغرض هو التسويق التجاري.102

وجتدر اإلشارة إلى عدم وجود دليل واضح للتأثير السلبي إلنشاء شركات

أكادميية منبثقة من اجلامعات على اإلنتاج العلمي .وتختلف الرؤى وتتعدد
في هذا اإلطار .فبينما يرى البعض أن املشاريع التجارية األكادميية أكثر

إنتاجية ،ترى بعض الدراسات األخرى انخفاضا في مجال النشر ،وخضوعه

للتغير وفقا للتخصص العلمي.

وقد تترتب آثار على استبدال تسجيل براءات االختراع بالنشر في ظل ظروف

محددة ،وال سيما في حالة حتقيق الباحثني بالفعل ملكانة مهنية بارزة في

املسير الوظيفي؛ وفي املستويات العليا لتسجيل براءات االختراع؛ وفي بعض

احلاالت ،عندما يشارك األكادمييون في إيداعات براءات خاصة بالشركات .
103

ومع ذلك فإن النتائج املذكورة سابق ًا ،والتي تشير إلى العالقة اإليجابية بني

النشر وبراءات االختراع قد تتأثر بعينة املبحوثني وبعض املشاكل اإلحصائية
املتأصلة ذات الصلة بالعالقات احمللية الداخلية .وقد يعني هذا ببساطة أن

وعلى العكس من ذلك ،رصدت الدراسات التي أجريت في الواليات املتحدة

العلماء األفضل من حيث النشر قادرين على اجتذاب متويل ألبحاثهم سواء

االختراع والنشر .وفي الواقع ،يحقق العلماء ممن لهم تعاقدات بحثية مع قطاع

بصورة أخرى ،ينتج عن التعاون اإليجابي مع قطاع الصناعة آثار على كل من

وأوروبا عالقة إيجابية في التعامالت مع القطاع اخلاص ،وتسجيل براءات

الصناعة إنتاجية أفضل ،سواء من حيث عدد ونوعية املنشورات التي تقاس

مبدى ما يتم اإلشارة إليها واالستشهاد بها ،مقارنة بأقرانهم ممن ليس لهم أي

من القطاع العام أو اخلاص ،وتسجيل براءات االختراع في نفس الوقت .أو،
النشر وتسجيل البراءات ،ولكن هذا الرأي ال يسبب وال يؤثر على الرأي اآلخر.

نشاط ابتكاري .99كما يعمل نشاط تسجيل براءات االختراع األكادميية كعنصر

مكمل للنشر ،على األقل حلد معني من تسجيل البراءات ،وبعده اكتشفت بعض

الدراسات اثر استبدال تسجيل براءات االختراع بالنشر .100وتفسر األدلة هذا

االكتشاف مبا يؤيد عدم وجود حتول كبير نحو البحوث التطبيقية .101وهناك من

97
98
99
100

101
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انظر الرسن ()2011؛ إنغيل ()2008؛ وغانا ونستا (.)2006
انظر ،للحصول على أفكار عامة غرميالدي وآخرون ()2011؛
فابريزيو ودي مينني ()2008؛ وكزارنيتزكي وآخرون (.)2009
انظر ثورسبي وثورسبي (.)2011
أكدت بعض الدراسات وجود عالقة إيجابية بني الترخيص وأنشطة
النشر .غنسن ،ثورسبي ،وثورسبي (عام  ،)2010على سبيل املثال،
أظهرت هذه الدراسات أن قدرة العلماء على ترخيص أبحاثهم
اجلامعية سوف يؤدي بهم إلى تكريس مزيد من الوقت للبحث اجلامعي،
وقليل من الوقت في التشاور حول تطبيق املشاريع مع الشركات.
انظر ثورسبي وثورسبي (.)2007

 102يندرج هذا حتت إطار ما متت اإلشارة إليه كـ
"رباعي باستور" في ستوكس (.)1997
 103انظر ،على سبيل املثال ،كرسبي وآخرون ()2010؛ كزارنيتزكي
وآخرون ()2011؛ وغولبراندسني وآخرون (.)2011
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ونظر ًا العتماد هذا الدليل على التخصص العلمي ،فقد لوحظ أن العالقة

ولوضع هذه النتائج في منظور معني ،تشير البيانات إلى استمرار دور اجلامعات

احلياة ،أي ،في البحوث التي يحركها ويدفعها مسعى لفهم أساسي واعتبارات

ضئيل من التنمية .وإذا كان هناك ما يذكر ،فقد شهد نشاط البحث والتطوير

اإليجابية تكون في أقوى حاالتها في تخصصات مثل الطب احليوي وعلوم

لالستخدام التطبيقي.

في انتاج غالبية البحوث األساسية واألكادميية ،مع السعي إلى حتقيق قدر

األساسي زيادة كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي ( ،)GDPأو ظل على
حاله مع مرور الوقت ،مبا في ذلك في اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل .
109

وأخيرا ،تفصح هذه النتائج بالقليل عن احتمال تأخير النشر أو حدوث

أيضا ،قد ُينظر ملخاطر تأثير قطاع األعمال بشيء من املبالغة ،حيث يقوم
قطاع الصناعة بتمويل حصة ضئيلة فقط من نشاط البحث والتطوير األكادميي.

أحد العلماء لتغيير مجال البحث بسبب مشاركة باحثني بعينهم في تسجيل

حوالي من  5إلى  6في املائة فقط من أنشطة البحث والتطوير األكادميية

انتهاكات ملبادئ العلوم املفتوحة .وفي الواقع ،أظهر عدد من الدراسات
البحثية زيادة حرص بعض العلماء على السرية والتأخير في النشر؛ وقد يلجأ

البراءة أو ألغراض نشاط تسويقي .104وقد توفرت بعض األمثلة عن شركات
تقيد االطالع على النتائج التي توصل إليها الباحثون اجلامعيون أو امتناع
باحثون عن إطالع أقرانهم على أفكارهم .105وعلى الرغم من هذه األمثلة ،ال

يوجد أي دليل قوي ميكن أن يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك تلك اآلثار املزعجة،
ويكون قادر ًا على إظهار رابطة سببية تربط مثل هذا السلوك بنشاط تسجيل

البراءات اجلامعية .ويعد السبب في إجراءات السرية املتزايدة هو نتيجة طبيعية
لزيادة التعاون الصناعي ،فضال عن عوامل أخرى .ومع ذلك ،فهذا املجال يعد
مجاال هاما للدراسات املستقبلية .ويحتاج األمر إلى أطر ومناهج سياسية

فعلى سبيل املثال ،وفي الواليات املتحدة األمريكية ،تقوم الشركات بتمويل

األساسية والتطبيقية ،مع التركيز على أنشطة البحث والتطوير األساسية

(انظر الشكل .)11.4

وتظل هذه األدلة قاصرة على التمييز بني البحث األساسي والتطبيقي وبني

نشاط التنمية ،وقياس كلِ على حدة .وعلى أي حال ،قد يكون الفصل التام
بينهما خادع ًا إذا توفرت معلومات في مراحل متقدمة من البحث وتكون على

درجة من األهمية بحيث تؤثر على املراحل األولية من البحث.

لتخفيف هذه اآلثار احملتملة.

 )2اآلثار على البحوث األساسية :وفقا للقدر الذي أمكن قياسه ،لم تسجل

الدراسات احلالية  -التي تتركز معظمها على الواليات املتحدة كبلد وعلى

علوم احلياة كتخصص  -أي انخفاض في البحوث األساسية وال أي أثر على

نسبة البحوث التطبيقية مقابل البحوث األساسية نتيجة لنشاط تسجيل براءات

االختراع .106وقد ثبت أن الغالبية العظمى من االختراعات اجلامعية املرخصة
تتطلب من الشركات بذل جهد كبير لتطويرها وجعلها منتجات صاحلة جتاري ًا.
ووفقا لهذه الدراسات ،يعد هذا مؤشر واضح على استمرار البحوث اجلامعية

األساسية .107كما تظهر الدراسات أيضا الدور املكمل الذي تلعبه البحوث ذات

التوجه التجاري للبحوث األساسية .108وبالفعل قد ال يكون هناك التقدير الواجب

لسلسلة ردود األفعال اإليجابية بني الشركات واجلامعات مبا فيه صالح العلوم.

104
105
106
107
108

انظر ،حملة عامة عن هذه الدراسة ،أزوالي وآخرون (.)2009
انظر ،على سبيل املثال ،كامبل وآخرون ()2002؛ كامبل
وآخرون ()2000؛ والدراسات ذات الصلة.
انظر رافيرتي ( )2008والرسن (.)2011
انظر رافيرتي (.)2008
انظر بريتشي وآخرون ()2007؛ فان لوي وآخرون
()2006؛ وفان لوي وآخرون (.)2004

 109إحصاءات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في
العلوم الرئيسة ،والتكنولوجيا والصناعة (.)MSTI
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الشكل  11.4نشاط البحث والتطوير األكادميي األساسي والتطبيقي املمول من قطاع الصناعة في الواليات املتحدة األمريكية2008 - 1978 ،
مباليني الدوالرات بالقيمة احلالية (على اليسار) ،وكنسبة مئوية من إجمالي أنشطة البحث والتطوير اجلامعية التطبيقية واألساسية (على اليمني)
ﺑﺤﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻛﺎﺩﳝﻲ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﳑﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺑﺤﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻛﺎﺩﳝﻲ ﺃﺳﺎﺳﻲ ،ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

ﺑﺠﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻛﺎﺩﳝﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﳑﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺑﺤﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻛﺎﺩﳝﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
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املصدر :الويبو ،استناد ًا إلى البيانات املقدمة من مؤسسة العلوم الوطنية (.)NSF

 )3اآلثار على تنوع البحوث :تتضمن العديد والعديد من براءات االختراع

ومن األمور األخرى املثيرة للقلق ،هو عدم استطاعة اجلامعات أو الشركات

إذا كانت اجلامعات تسجل براءات لعناصر علمية مجزأة ،بدال من استخالص

استخدام أدوات بحثية مرتفعة الثمن ،وهذا من شأنه إقامة احلواجز التي

مراحل البحث ذات الطبيعة األساسية والتي تنفذ من قبل مراكز بحثية جادة

املزيد من الدراسات لتأكيد هذا الرأي ،وحتديد ما إذا كانت اإلعفاءات املطبقة

اجلامعية اإلشارة إلى مراجع علمية واالستشهاد بها ،األمر الذي يثير تساؤل عما

نتائج تكنولوجية من تلك البحوث .110ومع ذلك ،هناك آراء تفيد بأن االنفتاح على
( )upstream researchيشجع على حتقيق مستويات عالية لألبحاث املتعلقة

باملشاريع التطبيقية والتي تتميز مبخرجات تكنولوجية هامة (downstream

 ،)researchفضال عن خلق اجتاهات جديدة للبحث .وقد تؤدي إيداعات براءات

احلصول على أدوات بحثية ،أو االضطرار إلى احلصول على ترخيص
تعوق التطرق إلى حقل معني من حقول البحث العلمي .هناك ما يبرر إجراء

اخلاصة بالبحوث ستمنع حتايل الشركات واجلامعات وااللتفاف على براءات

االختراع ذات الصلة.113

االختراع من قبل هيئات البحث العامة إلى عرقلة هذا االنفتاح (انظر اجلدول .)6.4
ويالحظ عدم كفاية األدلة على صدق هذا الرأي ،كما يشوب األدلة املتوفرة

عدم الوضوح .فمن ناحية ،تظهر الدراسات أن العلماء لم يتوقفوا عن متابعة

اجتاه ما من اجتاهات البحث بسبب قيام طرف آخر بتسجيل براءة اختراع
على مدخالت البحث .111ومن ناحية أخرى ،اكتشفت دراسة حديثة أن هناك

احتمالية أن تكون القيود املفروضة على منح البراءات العلمية قد أثرت سلبيا

على التنوع في البحوث (انظر اإلطار  .)7.4أيضا ،وفي دراسة أخرى ،مت رصد
انخفاض في معدل اإلشارة إلى معلومات واردة في ورقة بحثية ما واالستشهاد
بنتائجها متى متتعت األفكار املتضمنة في هذه الورقة باحلماية الفكرية .وقد

اعتبر هذا دليال على انخفاض تالي لقدرة الباحثني على االستفادة من املعلومات

والبناء عليها في سياق حر غير مقيد .112وتركز كل من الدراستني السابقتني

على التكنولوجيات اخلاصة بالطب احليوي حيث تتداخل البحوث التطبيقية

واألساسية ،ويكثر فيها احتماالت التأخير أكثر من أي تخصصات أخرى.
 110انظر سامبات (.)2006
 111انظر والش وآخرون (.)2005
 112انظر موراي وشتيرن (.)2007
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 113ومن إحدى هذه األمور ،اعتماد ًا على البلد املعني ،توفر إعفاءات
البحوث درجات مختلفة من املرونة في هذا الصدد .كما أنه ليس من
الواضح متاما ،في بعض األحيان ،أن هذه اإلعفاءات تغطي متاما
جميع أدوات البحث ،باملقارنة مع سائر االختراعات املشمولة ببراءات.
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اإلطار  :7.4من الفئران واحلرية األكادميية

وتصدت دراسات قليلة لتقييم هذا األثر السلبي ،بل غالبا ما تشير الدارسات

تعرضت دراسة صدرت مؤخراً الختبار دور القيود املفروضة على االنفتاح
العلمي  -مثل تلك القيود التي أدخلت بسبب تسجيل البراءات اجلامعية  -في
احلد من التنوع والتجريب في البحوث األساسية نفسها .ويستخدم مؤلفو
هذه الدراسة مثا ًال لبعض الفئران املعاجلة بالهندسة الوراثية ،وبعض األوراق
العلمية ذات الصلة لدراسة آثار سياسات امللكية الفكرية األكثر تساهال بعد
التوصل إلى اتفاق بني القطاع اخلاص واملعاهد الوطنية للصحة في الواليات
املتحدة ( .)NIHوحتديداً ،ذلك االتفاق اخلاص بتخفيف القيود القائمة على
امللكية الفكرية والتي كانت حتد من إمكانية الوصول إلى مواد وأدوات البحث
(الفئران) والقيود على استمالك النتائج البحثية النهائية من قبل مبتكرين
آخرين قائمني بالعمل في أبحاث أخرى .وخاصة ،بعد تقدمي مؤلف هذه
الدراسة أدلة على تغيير مستوى ونوعية األبحاث التالية باستخدام هذه الفئران
بعد مبادرة املعاهد الوطنية للصحة من زيادة االنفتاح.

يسيران جنبا إلى جنب .وبعبارة أخرى ،وفي غالب األمر ،تتمتع اجلامعات

ورصد املؤلفون زيادة جوهرية في مستوى البحوث التالية املدفوعة بزيادة
كبيرة في معدل استكشاف مسارات بحثية أكثر تنوع ًا .وقد فسر املؤلفون
هذا على أن االنفتاح على البحوث وأدواتها في مراحلها األولية ال يشجع فقط
على حتقيق مستويات أعلى عند االستغالل النهائي لألبحاث ،ولكنه وببساطة
يعمل على زيادة احلوافز للقيام بأبحاث جديدة إضافية عن طريق تشجيع
انتهاج توجهات بحثية ،وزيادة في معدالت نشر أبحاث أكثر أساسية وأعلى
جودة .ويقترح املؤلفون وجوب دراسة آثار تشريعات امللكية الفكرية اجلامعية
في ضوء هذه االكتشافات.
املصدر :موراي ،أجيون ،ديواتريبونت ،كوليف وستيرن (.)2009

 )4اآلثار املتعلقة بعالقات اجلامعة وقطاع الصناعة :ثمة شواهد غير مؤكدة

مصدرها الواليات املتحدة األمريكية تشير إلى أن جهود اجلامعات االستباقية

للحصول على نتائج خاصة باألبحاث املشمولة برعاية متعددة ،وعلى توليد دخل

إلى أن كل من امللكية الفكرية للجامعات ،واإلنتاجية احملققة من التعاون والبحث

التي تتعاون مع قطاع الصناعة ببراءات اختراع أكثر وبصورة متزايدة ،وعلى

الرغم من هذا اخلالف ــ ومرة أخرى ،لم يتم التوصل إلى عالقة سببية لذلك.
وبالنظر إلى اإلحصاءات الرسمية ،ال يستطيع املرء إال أن يلحظ األداء املتواضع

للتعاون بني قطاع الصناعة واجلامعة ،ولكنه تعاون مستدام ،مقاسا بداللة

حصة نشاط البحث والتطوير املمول من قبل قطاع الصناعة وينفذ في األوساط

األكادميية .وعلى وجه التحديد ،كانت حصة اإلنفاق على نشاط البحث والتطوير
في مجال التعليم العالي املمول من قبل قطاع الصناعة منخفضة على الدوام،

لكنها تزايدت عند النظر إلى املتوسطات لكل بلدان منظمة التعاون االقتصادي

والتنمية (( )OECDمن  2,9في املائة في عام  1981إلى حوالي  6,6في

املائة في عام  . )2007وقامت الشركات أيضا في األرجنتني ،والصني
117

واالحتاد الروسي ،على سبيل املثال ،بتمويل نسبة مئوية ثابتة أو متزايدة

لنشاط البحث والتطوير األكادميي.

وأخير ًا ،وكما ذكر في الفصل  ،1عند التعامل مع اجلامعات ،يكون للشركات

أيضا قدرة ابتكارية متزايدة بالنظر إلى سياساتها في مجال امللكية الفكرية،

وتعزيزها للتعاون من ناحية ،مع ضمان السيطرة على الطرف اآلخر من الناحية

مينح الباحثون حق استخدام امللكية الفكرية
األخرى .وعلى سبيل املثالُ ،

الداخلية للشركات ،من مكتبات املضادات احليوية وأدوات البحث ،وفي بعض
احلاالت ،يتم السماح لهم بالنشر باإلضافة إلى احلصول على متويل خارجي.

من نشاط تسجيل البراءات أصبحت من األمور املثيرة للجدل (انظر اجلدول

 .114)5.4وقد ُوصف إصرار اجلامعات على االلتزام بشروطها لترخيص امللكية

الفكرية التي متلكها لقطاع الصناعة بالعوائق التي تعرقل التعاون ،مع النظر

إلى فترات التأخير الطويلة واخلالفات احملتملة حيث تتصرف اجلامعات من
منطلق رغبتها في حتقيق أقصى قدر من األرباح .115كما ال يخلو األمر من

بعض اإلحباط الناجت من ميل اجلامعات إلى انتهاج أسلوب "مقاس واحد
يناسب اجلميع" " "one size fits allلتسجيل براءات نتائج البحث ،رغم ًا

عن األدلة التي تؤيد األدوار املختلفة التي تلعبها براءات االختراع والترخيص

احلصري في تطوير التكنولوجيا املتكاملة مقابل التكنولوجيات املجزأة أو

املنفصلة (انظر الفصل .116)2

 114انظر ثورسبي وثورسبي ( )2007ووليتان وآخرون (.)2008
 115انظر ألكسي وآخرون ( ،)2009ووادوا ( .)2011وترى بعض
الشركات املعينة أنها قد أبعدت اجلامعات من الشركات في الواليات
املتحدة ،وقد كان هذا سببا في قيام الشركات األميركية بالتعاون
أكثر مع شركات من اخلارج .انظر ليتان وآخرون (.)2008
 116انظر سو وآخرون (.)2008

 117منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،املؤشرات
الرئيسة للعلم والتكنولوجيا .MSTI
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ومتيل الفوائد املتوقعة الناجتة عن التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية

نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية
الفكرية وحالة البلدان ذات الدخل املنخفض
واملتوسط

نثار أو فيض أنشطة البحث والتطوير العامة " "spilloversفي البلدان ذات

ال تتوفر إال دراسات قليلة عن حتديات وآثار نقل التكنولوجيا األكادميية في

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .118وميكن التعرض إلى موضوعني رئيسيني

هما "1" :آثار تشريعات نقل التكنولوجيا التي مت تطبيقها في البلدان ذات الدخل
املرتفع على البلدان األقل منو ًا ــ البعد الدولي (انظر البند الفرعي )1.4.4؛ ""2

وآثار تشريعات نقل التكنولوجيا احمللية الوليدة في البلدان متوسطة ومنخفضة

الدخل ــ البعد احمللي (انظر البند الفرعي .)2.4.4

ويلخص اجلدول  13.4مختلف أبعاد تلك اآلثار احملتملة.

لالختراعات األكادميية إلى التساوي داخل البلدان ذات الدخل املرتفع ،إال أن
البلدان األكثر فقر ًا تستطيع نظري ًا أن حتقق استفادة من ما يصل إليها من
الدخل املرتفع ،دون أن يتعني عليها استثمار مبالغ كبيرة في أنشطة البحث
والتطوير العام .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد يؤدي تعزيز براءات االختراع في

هذه البلدان إلى حتول اهتمام البحوث في البلدان مرتفعة الدخل نحو املشاريع
ذات الصلة باألسواق في االقتصاديات األقل منو ًا.
ومع ذلك ،يعتمد حجم الفوائد املكتسبة اعتماد ًا كبير ًا على القدرات الذاتية
للبلدان األقل منو ًا  -وبخاصة قدرة الشركات العاملة بها  -على إنتاج واستيعاب
العلوم رغما عن البنية األساسية العلمية والصناعية والتي تكون في الغالب

ضعيفة .وميكن ألي من الشركات احمللية أو الشركات متعددة اجلنسيات

العاملة في البيئة احمللية االضطالع بدور مواصلة تطوير االختراعات اجلامعية
ومؤسسات البحث العامة .كما متيل التكاليف احملتملة أيضا إلى التساوي

كما ذكر آنفا ،إال أنه ميكن تزايد قيمة هذه التكاليف بسبب القيود الضخمة
على املوارد ،وزيادة االعتماد على املعارف من االقتصاديات األكثر منو ًا .وفي

هذا السياق ،يرى البعض سهولة حصول مؤسسات البحث العامة والشركات

في البلدان النامية على هذه املعرفة متى كانت غير محمية.
اجلدول  :13.4اآلثار على البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط
الفوائد احملتملة

 )1كافة الفوائد املذكورة سابق ًا (انظر اجلدولني  5.4و)6.4
•	 يعتمد هذا على القدرة على استيعاب وزيادة تطوير االختراعات اجلامعية ــ سواء من جانب الشركات
احمللية أو من قبل الشركات متعددة اجلنسيات العاملة في البيئة احمللية ــ كما يعتمد هذا أيضا
على أهمية هذه االختراعات ومدى تلبيتها الحتياجات البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
 )2قدرة االبتكارات اجلامعية على املساهمة في األسواق احمللية أو العاملية
•	 يعتمد هذا على القدرة على توليد اختراعات جامعية وعلى تسجيل براءات اختراع.
•	 كما ميكن لالبتكارات اجلامعية أيضا جذب شركات متعددة اجلنسيات وأنشطة البحث والتطوير املرتبطة بها.
•	 ميكن أن تساعد روابط العلوم والقطاع الصناعي على إعادة توجيه البحوث ودفعها لتلبية االحتياجات احمللية.

 118تعد اآلثار املشار إليها أعاله أكثر أهمية بالنظر إلى القطاعات التي
يوجد بها كميات كبيرة من براءات االختراع اململوكة من قبل اجلامعات
ومؤسسات البحث التي ال تستهدف الربح .وفي مجال الزراعة ،يصل
عدد البراءت التي متلكها اجلامعات ومؤسسات البحث غير املستهدفة
للربح إلى حوالي ربع إجمالي البراءات .انظر غراف (.)2003
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التكلفة احملتملة

 )1كافة التكاليف املذكورة سابق ًا (انظر اجلدولني  5.4و ،)6.4تعرض البعض
للمبالغة بالنظر إلى القيود الضخمة على املوارد للبلدان األقل منواً
•	 عدم الوصول أو الوصول احملدود للتكنولوجيا الهامة اململوكة للجامعات في البلدان ذات الدخل املرتفع.
•	 قد تؤدي املبالغة في التركيز على املشاريع التطبيقية واملربحة إلى إنتاج
ابتكارات أقل نفعا من وجهة نظر البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
•	 االنخفاض في التبادل العلمي الدولي ،وخفض حماس املؤسات في البلدان ذات الدخل املرتفع
للتعاون نتيجة عوامل معقدة ومتشابكة بشأن قضايا امللكية الفكرية ودواعي السرية.
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1.4.4

ولذلك ،مطلوب إجراء املزيد من البحث حول هذا األثر السلبي احملتمل.

آثار تشريعات نقل التكنولوجيا في
البلدان مرتفعة الدخل على اقتصاديات
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
تركز الدراسات واألدبيات في هذا الصدد على كيفية تأثير تشريعات نقل

التكنولوجيا التي مت تطبيقها داخل البلدان ذات الدخل املرتفع على االقتصاديات

منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي هذا السياق ،أخذت تلك الدراسات في االعتبار ضعف احلصول على

املعرفة املطلوبة أو ارتفاع تكلفة احلصول عليها .119وتكمن أحد املخاوف في
تقييد الوصول إلى أدوات البحث وقواعد البيانات والتكنولوجيا متى مت منح

براءات للنتائج العلمية في البلدان مرتفعة الدخل .120وحتديد ًا ،ميكن للممارسات
األكثر تشدد ًا منع الوصول إلى التكنولوجيات ذات االهتمام اخلاص واحليوي

لالقتصاديات األقل منو ًا ،على سبيل املثال في الزراعة ،والصحة ،وخاصة
األدوية املنقذة للحياة (انظر القسم  5.4في هذا الصدد ،الذي يشير إلى

السياسات التي تهدف إلى مواجهة هذه اآلثار).121

وفي البداية ،تعتمد آثار انخفاض إمكانية الوصول إلى هذه املعرفة اعتماد ًا
كبيرا على ما إذا كان املخترع اجلامعي أو التابع ملؤسسات البحث العامة قد

منح براءة اختراع اكتشافه هذا من مكتب البراءات الوطني في البلد املعني أم

خارجها .122كما تتوقف التكاليف أيضا على " "1مدى احتياج البلد للتكنولوجيا

املعنية و" "2قدرة البلد ،في املقام األول ،على التعامل مع االختراعات اجلامعية

وتطويرها قبل سن هذا التشريع.

119

120
121
122

كابسينسكي وآخرون ( ،)2003ويستشهد ببراءات رئيسية
لعالج فيروس نقص املناعة البشرية اململوك بواسطة جامعة
ييل ،جامعة مينيسوتا وجامعة إميوري وجامعة ديوك.
انظر بوتيغير وبينيت ()2006؛ سو وآخرون ()2008؛
مونتوبيو ()2009؛ وانغيل (.)2008
انظر بوتيغير (.)2006
يشرح سامبات ( :)2009كي يؤثر تسجيل براءات اجلامعات
في الشمال على حصول البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض
على الدواء ،يجب أن يتحقق شيئان :متلك اجلامعات لعدد كبير
من براءات االختراع؛ وثانيا ،يجب على اجلامعات أو الشركات
التي تقوم بنشاط تسجيل براءات اجلامعات من تسجيل
البراءات في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

وأوضحت األقسام السابقة من هذا الفصل تزايد أعداد وحصص براءات

اجلامعات ومراكز البحث العامة ،وعلى األخص في مجال املنتجات الصيدالنية
والصحية .وسيكون من املهم حتديد أي البراءات مت إيداعها في تخصصات
تشكل أهمية لالقتصاديات ذات الدخل املنخفض واملتوسط واآلثار املتصلة

بها ،مبا في ذلك شروط احلصول عليها وتأثيرها على االستهالك .وسيظل
مجال املعرفة محدود ًا عن مدى اهتمام األبحاث في البلدان ذات الدخل املرتفع

باألمراض أو احملاصيل املهملة في املناطق املدارية مثال  -وهي مجاالت اهتمام
البلدان األقل منو ًا عموم ًا  -أو عن مدى إيداع هذه األبحاث الستصدار براءات.

وما يزال هذا األمر في حاجة إلى املزيد من البحث .كما سيكون من املفيد أيضا

التأكد من أي ضمانات ميكن وضعها لتفادي آثار اجلانب السلبي احملتمل من

استصدار براءات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة(.انظر القسم .)5.4

وأخير ًا ،تأخذ الدراسات في االعتبار األثر الضار احملتمل لنشر املعارف الدولية

الذي يحدث بسبب تزايد استصدار براءات اختراع للجامعات ومؤسسات

البحث العامة في البلدان مرتفعة الدخل .ومصدر هذا القلق هو احتمال تقليل
فرص التواصل العلمي بني العلماء في كل من البلدان األقل منو ًا والبلدان
ذات الدخل املرتفع .123ومت استعراض أمثلة خاصة بإلغاء اتفاقات تعاون بني
بعض املؤسسات من عدد من البلدان مرتفعة الدخل وأخرى أقل منو ًا بسبب

استراتيجيات استصدار البراءات الشاملة .124وال سيما في مناقشات تغير
املناخ ،فقد دعت البلدان األقل منو ًا البلدان مرتفعة الدخل إلتاحة نتائج البحوث
املمولة من الدولة في هذا املجال .ونظر ًا لغياب األدلة األكثر منهجية ،فمن

األهمية مبكان إجراء املزيد من الدراسات للتثبت من املخاوف املتعلقة بتعثر

التعاون العلمي بني البلدان الغنية والفقيرة ،والتي ميكن أن تكون مرتبطة

بامللكية الفكرية ،وتراجع موازي في االنفتاح العلمي.

 123أنظر كليمنتي (.)2006
 124نفس املصدر.
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2.4.4

وبوجه عام ،يبدو أن التباين الرئيس مع البلدان ذات الدخل املرتفع يكمن في

حتديات نقل التكنولوجيا املنتجة محليا في
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
على الرغم من التعرض لنفس التكاليف والفوائد التي تتعرض لها البلدان

ذات الدخل املرتفع ،ينبغي أن تؤخذ االحتياجات املختلفة للبلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل في االعتبار عند صياغة سياسات نقل التكنولوجيا واستباق

اآلثار املتصلة بها.

وتوضح التجارب والدراسات االقتصادية احتياج املراحل املختلفة من التنمية

ونظم االبتكار املتباينة إلى سياسات مختلفة بغية تعزيز احلوافز القائمة على

امللكية الفكرية لتسويق البحوث العامة .125وتتطور شروط نقل التكنولوجيا على

مر الزمن ،وتعتمد بشكل كبير على قدرات البحث والروابط بني العلوم وقطاع

الصناعة .ومن النصائح املفيدة عند وضع سياسات جيدة ،التحلي بنظرة

واسعة ملفهوم تسويق التكنولوجيا ،والنظر إلى خطوات وسيطة وأنشطة ذات

مجال أوسع لنقل التكنولوجيا ــ وعدم قصر االهتمام فقط على خلق امللكية
الفكرية والترخيص وتنظيم املشاريع األكادميية.

أهمية الروابط احملسنة بني العلوم وقطاعات الصناعة في البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل
تتباين البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تباينا كبير ًا فيما يتعلق بطاقة

مؤسساتها البحثية العامة في أنشطة البحث والتطوير ،وفيما يتعلق أيضا
بالتعاون بني العلوم وقطاعات الصناعة وبنيتها التحتية واألطر السياسية لنقل

التكنولوجيا (انظر الفصل  1والقسم الفرعي .)1.2.4

ضعف الروابط بني أنشطة البحث والتطوير العام وبني التنمية االقتصادية
التي غالب ًا ما تكون متجذرة في العوامل التالية:
•انخفاض مستوى نشاط العلم والتكنولوجيا ( Sو)T؛
•وحقيقة أن احلكومة واجلهات املانحة الدولية هما جهات التمويل الرئيسة

للبحث والتكنولوجيا ،وأن مؤسسات البحث العامة الوطنية هي املسؤولة عن

أنشطة البحث والتطوير (انظر البند الفرعي  ،)1.1.4مما يعني مستوى

منخفض من البحث وقدرات ابتكار ضعيفة للشركات؛

•ورأس مال بشري أقل تطورا للقيام بالنشاط العلمي والتكنولوجي ،وال
سيما عدد قليل من العلماء في الشركات وهجرة املتميزين منهم إلى

اخلارج (أثر "هجرة العقول")؛

•وانخفاض نوعية البحوث وانخفاض أهمية البحوث العامة وجدواها
لقطاع األعمال؛

•وروابط ضعيفة بني قطاعات الصناعة والعلوم ،وهو ما ُيفسر بقدرة
استيعابية منخفضة للشركات مجتمعة مع ما ينتج عن هذا من نقص في

طلب "قطاع األعمال" للعلم والتكنولوجيا؛

•واالفتقار إلى سياسات وهياكل لتيسير البدء في األنشطة األكادميية
وغيرها من املشاريع الناشئة؛

•وإمكانيات محدودة لتدبير التمويل ،وهو ما يشكل عائقا لتنمية
وتطوير املبتكرات.

ويسهم عدد من العوامل التنظيمية وبعض القيود اجلامدة في تشكيل الروابط

بني مؤسسات البحث العامة وقطاع األعمال .إذ تركز العديد من حكومات
البلدان ذات االقتصاديات األقل منو ًا على الزراعة إلى حد كبير مع إهمال

البحوث الهندسية والصناعية في إنفاقها على العلم والتكنولوجيا .كما أن

نقص البحوث التطبيقية ،والعجز في أعداد املهندسني املدربني وعلماء العلوم
التطبيقية ،وضعف القدرات التكنولوجية في قطاع الصناعات التحويلية ،من

العوامل التي تسهم في خلق انفصال بني العلم والشركات.

 125انظر غوليك وآخرون (.)2010
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كما تتضافر أيضا اخلصائص الهيكلية التنظيمية في تقييد تنمية العالقات

وباملقارنة بالبلدان ذات الدخل املرتفع ،تشكل العوامل التالية بعض العراقيل

وتعتمد معظم اجلامعات ،مع بعض االستثناءات القليلة ،على امليزانيات

•االفتقار إلى سياسات واضحة لنقل التكنولوجيا في اجلامعات ومؤسسات

بني اجلامعات والشركات .إذ ما تزال األنشطة التجارية للجامعات والباحثني،

في كثير من األحيان ،خاضعة لقيود الئحية صارمة أو ممنوعة في األساس.

احلكومية ،وتعاني من ضعف الروابط مع احلكومات اإلقليمية وضعف

إمكانياتها االقتصادية.

كما يسهم ضعف القدرة االستيعابية للشركات ،واعتمادها على االبتكارات

املقلدة واحلصول على التكنولوجيا األجنبية كاستراتيجية ابتكار ،إلى تفتيب

نظم االبتكار الوطنية (انظر الفصل  .126)1وتعتمد االستراتيجيات التكنولوجية

للشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،في الغالب ،على التكنولوجيا

املستوردة اجلاهزة ،والتي تكون في األساس على شكل آالت وتكنولوجيا جاهزة
منقولة "تسليم مفتاح" من اخلارج .وكثير ًا ما يكون هذا هو اخليار الوحيد

اإلضافية لنقل التكنولوجيا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل:

البحث العامة؛

•وضعف املبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن تسجيل براءات االختراع ،على
سبيل املثال فيما يتعلق مببادئ اإلفصاح عن امللكية الفكرية وتسويقها

على املستوى املؤسسي؛

•وقلة الوعي بدور الباحثني وأهميتهم وتوفير عدد محدود من احلوافز لهم
للمشاركة في نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية؛

املتاح أمام هذه الشركات للحصول على التكنولوجيا املتوفرة في هذا الوقت.127

•وغياب أو عدم كفاية موارد مكاتب نقل التكنولوجيا ،مع افتقار املوظفني

ملا أفادت به بعض الشركات ،إلى انعدام قنوات االتصال مع اجلامعات،

الفكرية وتسويقها؛

التيقن من رد فعل السوق لنتائج البحث ،والتكاليف العالية لتطوير وتسويق

•وبشكل أكثر عمومية ،يشكل تباطؤ إجراءات منح البراءات في مكاتب

وتتضمن العراقيل التي تعترض التعاون بني قطاعات الصناعة والعلوم ،وفقا

واالختالفات في الثقافة التنظيمية (بالنسبة لتوقيت وتسليم املنتجات) ،وعدم

البحوث اجلامعية.128

وفي هذا السياق ،لن يكون هناك أي فرصة لنجاح سياسات نقل التكنولوجيا
ما لم تكن مصحوبة بسياسات تستهدف تعزيز قدرات التطوير في الشركات،
وتفعيل الروابط بني العلوم وقطاعات الصناعة .وباملثل ،وكما هو احلال بالنسبة

للبلدان ذات الدخل املرتفع ،فإن حتويل املؤسسات األكادميية إلى مؤسسات
تستهدف الربح بشكل أكبر من خالل املشاريع التجارية يحتاج إلى تغيير في

الثقافة ــ وال سيما بني الباحثني أنفسهم ،كما يحتاج األمر أيضا إلى زيادة

االستقالل الذاتي للجامعات ،مبا في ذلك التعاقد مع عناصر تضيف إلى قدرتها

التنافسية ،وأيضا منحها االستقاللية في سياق إدارة مواردها.

في هذه املكاتب للمهارات الضرورية واخلبرة املطلوبة املتعلقة بامللكية

البراءات الوطنية وتكلفتها العالية نسبيا عائقا إضافيا لتطوير نشاط

تسجيل امللكية الفكرية وتسويقها في العديد من البلدان متوسطة

ومنخفضة الدخل.129

ومع ذلك ،ال تظهر آثار هذه العوامل بشكل متساوي عبر جميع البلدان منخفضة

ومتوسطة الدخل .فقد شرعت معظم هذه الدول في العمل على قدم وساق

للتغلب على نقاط الضعف العام في نظم االبتكار الوطنية وإعطاء املزيد من
االستقاللية اإلدارية للجامعات .وكما مت إثباته في وقت سابق ،فإن كثير ًا من

هذه البلدان أيضا في سبيلها إلى تنفيذ أو إعداد سياسات وممارسات لنقل
التكنولوجيا (انظر القسم الفرعي  .)1.2.4وفي الواقع ،وفي بعض احلاالت،

أدت هذه اخلطوات إلى إحداث تأثيرات جوهرية حقيقية ،سواء بداللة نقل
التكنولوجيا التي مت قياس حجمها أو من حيث التأثيرات األوسع نطاقا ذات

الصلة مبؤسسات البحث العامة والشركات والروابط فيما بينها.

وأخير ًا ،يجدر بنا التأكيد من جديد على أن البلدان ذات الدخل املرتفع هى

األخرى تصارع العديد من نفس هذه التحديات عندما يتعلق األمر بوضع نظم
 126انظر نافارو وآخرون(.)2010
 127انظر زونيغا ( .)2011في األرجنتني ،على سبيل املثال ،ووفقا
للمسح اخلاص باالبتكار عن الفترة من عام 84 ،1998-2001
في املائة من الشركات التي أبدت تعاونا مع اجلهات الفاعلة
األخرى في نظم االبتكار الوطنية فعلت ذلك ألغراض إعالمية؛
و 58في املائة ألغراض التدريب؛ و 21في املائة فقط للمشاركة
في التعاون من أجل التطوير .وفي كولومبيا ،كانت النسب املئوية
للشركات (ضمن تلك الشركات التي لديها روابط مع وكالء تقدمي
اخلدمات التكنولوجية)  31و 50و 15في املائة  ،على الترتيب.
 128للحصول على أدلة من الصني على هذا ،انظر غوان وآخرون(.)2005

ممارسات تشغيلية لنقل التكنولوجيا .ولذلك ،فال يوجد مخطط مثالي ميكن
بسهولة االعتماد عليه.

 129انظر زونيغا (.)2011
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•ثانيا ،في احلاالت التي يتم فيها استصدار براءات ،ميكن تطويع وسائل

سياسات جامعية جديدة ودورها
كضمانات واقية

املؤسسية .وعلى سبيل املثال ،ميكن إلزام املرخص لهم بالكشف عن
االستثمارات املستقبلية وعلى األغراض التي سيتم فيها استخدام البراءة

أشارت املناقشات السابقة إلى اآلثار السلبية احملتملة لنظام استصدار

كما ميكن ،على سبيل املثال ،فرض شرط عدم استخدام تراخيص براءات

املعرفة واحلصول على التكنولوجيا أو املنتجات احليوية.

ميكن وضع شروط معينة للتأكد من أن املنتجات املشتقة والناجتة عن هذه
االختراعات تباع للمستهلكني أو البلدان األكثر فقر ًا بشروط معقولة.130

وتسجيل براءات االختراع للجامعات ومؤسسات البحث العامة على نشر

وشروط احلصول على تراخيص نهائية عن طريق التشريعات أو السياسات

موضوع الترخيص ،في حالة استخدام تكنولوجيات ممولة من قبل احلكومة.

االختراع لعرقلة اختراعات تالية بواسطة موظفني أو مجمعي البراءات .كما

ويبدو أن هناك رغبة في رصد أفضل لهذه اآلثار مع حتسني القدرة على تفهمها.

كما ميكن أيضا تطبيق قيود لالستخدام امليداني لضمان إتاحة امللكية

وعالوة على ذلك ،يجري حاليا جتريب واختبار سياسات وممارسات من قبل

احتفاظ احلكومات باحلق في إلغاء الترخيص القائم وإصدار ترخيص

احلكومات واجلامعات لوضع ضمانات في مواجهة العواقب السلبية العارضة

وغير املقصودة.

وتتمتع اجلامعات ،ومؤسسات البحث العامة ،ووكاالت التمويل واجلهات املانحة

واحلكومات في األساس مبيزتني ملنع أو للحد من اآلثار السلبية احملتملة من

نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية.

•أو ًال ،ميكن تقييد منح براءات وترخيص اختراعات خاصة بتكنولوجيات

الفكرية لألبحاث املستقبلية وأيضا من قبل شركات أخرى .وميكن أيضا
جديد (''marchــinــ.)''rights

قواعد ملمارسات ذات صلة تهدف إلى منع االستخدام املسيء لنظام تسجيل

براءات االختراع والتراخيص:131

•في عام  ،2004أوصت املفوضية األوروبية باتباع مبادئ توجيهية،
وأعدت مقترحات مستمدة من مجموعات مختلفة من اخلبراء املعنيني.132

معينة .وعلى سبيل املثال ،ميكن إصدار مبادئ توجيهية جتيز منح البراءات،

•مت إعداد خطة من تسع نقاط بواسطة مجموعة من األكادمييني ومت إقرارها

التجاري على براءات االختراع والتراخيص هذه .كما ميكن للجامعات

(انظر اإلطار  .)8.4وتهتم هذه اخلطة بوجه خاص بحماية نشاط متابعة

والتراخيص احلصرية ،فقط في حالة توفر شرط ضروري إلضفاء الطابع
والهيئات احلكومية أيضا حظر تسجيل براءات االختراع اجلامعية في

مجاالت معينة :البحوث األساسية ،أدوات البحث ،التكنولوجيات احليوية

في مجال الصحة العامة في البلدان ذات الدخل املنخفض.

من قبل عدد من اجلامعات األمريكية ،توفر هذه اخلطة ضمانات محددة

العلم واالبتكار ،وضمان عدم خلق عراقيل ال لزوم لها من جراء براءات

االختراع .وتركز نقطة من تلك النقاط التسع على االهتمام بالبلدان الفقيرة

في نشاط استصدار البراءات اجلامعية ،وخاصة فيما يتعلق باحتياجاتهم

الطبية والغذائية.

•تبنى عدد من املؤسسات األمريكية البارزة أيضا "بيان مبادئ واستراتيجيات
نشر التكنولوجيا الطبية بصورة عادلة".133

•جاري إعداد تشريعات وممارسات تسهل أو تضمن حصول البلدان
األكثر فقر ًا على املساعدات اإلنسانية والتكنولوجيات واملنتجات القائمة
على البحوث املمولة من الدولة.134
130
131
132
133

134
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اإلطار " :8.4تسع نقاط يجب أخذها في االعتبار عند منح التراخيص"
•ينبغي احتفاظ اجلامعات باحلق في ممارسة حقوقها في االختراعات
املرخص بها وأن تسمح ملنظمات أخرى من املنظمات التي ال تستهدف
الربح واملنظمات احلكومية مبمارسة هذا احلق.
•ينبغي على اجلامعات أيضا السعي في هيكلة التراخيص ،خصوصا التراخيص
احلصرية ،بأساليب يكون من شأنها تشجيع االستثمار وتطوير واستخدام
التكنولوجيا ،مع وضع معايير مرحلية للتأكد من تنفيذ هذه املطالب ودعمها.
•يجب على اجلامعات السعي في سبيل تبسيط وتسهيل إجراءات الترخيص
اخلاصة "بالتطورات والتعديالت املستقبلية".
•يجب على اجلامعات توقع حدوث تضارب مصالح في سياق نقل التكنولوجيا،
وبالتالي ،يجب عليها بذل قصارى اجلهد إلدارة تلك الصراعات ذات الصلة
أو القضاء عليها كلية.

تسخير البحوث العامة خلدمة االبتكار  -دور امللكية الفكرية

وعالوة على ذلك ،تُخضع اجلامعات ومؤسسات البحث العامة عدد من األساليب

اإلضافية اجلديرة باالهتمام للتجربة (انظر اجلدول  .)12.4وتتضمن تلك
األساليب استراتيجيات لتسجيل براءات االختراع ،كما تشتمل أيضا على
وسائل احلصول على أدوات البحث واألعمال احملمية بحقوق الطبع والنشر

مثل املواد التعليمية ،وهي من قضايا امللكية الفكرية التي غالبا ما تُهمل في

هذا السياق.

اجلدول " :12.4سياسات امللكية الفكرية املفتوحة"
للجامعات ومؤسسات البحث العامة
استرتيجيات
تسجيل البراءات

•يجب على اجلامعات بذل اجلهود واحملاوالت في سبيل تسهيل احلصول
على أدوات البحث على نطاق واسع.
•يجب إيالء العناية الواجبة بإجراءات التنفيذ والتطبيق.
•يجب على اجلامعات احلرص على جتنب التعاون مع مجمعي البراءات من
القطاع اخلاص (املشار إليها ككيانات غير ممارسة في الفصل  )2والذي
يقتصر منوذج األعمال اخلاص بها على منع استخدام الشركات القائمة ألي
براءات اختراع دون وجه حق بدال من السعي لتشجيع مزيد من التطوير
والتطبيق التجاري للتكنولوجيا.
•في حاالت توفر سوق لبيع براءات غير مرخصة ،يجب على اجلامعات
محاولة التأكد من قيام جميع املشترين بالعمل مبوجب منوذج أعمال
يسمح بالتسويق بد ًال من منوذج يستند إلى تهديدات برفع قضايا التعدي
على البراءات ،أو حتقيق دخل.

•	
•	

•	
•
احلصول على املواد
احملمية بحقوق
الطبع والنشر

أفضلية منح تراخيص غير حصرية للشركات
بدال من استصدار التراخيص احلصرية
قدرة اجلامعات على التمييز والتفرقة أثناء إجراءات استصدار
التراخيص ،وجعلها مجانية أو تقدم بسعر مخفض في
حالة استخدامها ألغراض إنسانية ال تهدف للربح
منح تراخيص مجانية لتكنولوجيات معينة
للشركات الصغيرة أو الشركات املبتدئة
إعداد استراتيجيات استصدار تراخيص تصب في
مصلحة البلدان األكثر فقرا لتسهيل حصولها عليها

•	 توفير احلصول املجاني على مواد البحث
والنشرات العلمية واملواد التعليمية
•	 توفير مصدر مفتوح ،وفي اآلونة األخيرة ،تراخيص
مفتوحة لألجزاء اإللكترونية لألجهزة

في اخلتام ،يخضع مدى تطبيق هذه السياسات وجناحها في حتقيق الهدف
املنشود منها إلى إجراء املزيد من البحوث .وميكن للحكومات ،مبا في ذلك

حكومات الدول ذات الدخل املنخفض أو املتوسط على السواء ،والتي في سبيلها

إلى اعتماد قوانني وسياسات خاصة بنقل تكنولوجيا ،النظر بشكل رسمي في

تطبيق هذه الضمانات.135

•يجب على اجلامعات محاولة توقع واستقراء التكنولوجيات التي ينتج
عنها تطبيقات تعالج وتلبي االحتياجات االجتماعية املهملة ،والتي يصعب
حتقيقها بشروط مالئمة لألسواق التجارية ،وصياغة اتفاقات تسمح بتنفيذ
هذه التطبيقات الهامة .من أمثلة هذه التكنولوجيات ،تلك اخلاصة بتلبية
االحتياجات الزراعية والطبية والغذائية للبلدان األقل تقدم ًا.
املصدر :االستدالل مبيريل & مازا ( ،)2010استناد ًا إلى الورقة البيضاء غير الرسمية "للصالح العام:
تسع نقاط يجب أخذها في االعتبار عند منح ترخيص التكنولوجيا اجلامعية" 6 ،مارس .2007
.http://otl.stanford.edu/documents/whitepaper-10.pdf

 135انظر سو وآخرون (.)2008
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6.4

وفضال عن هذا ،تشير األدلة إلى أن مجرد وضع القوانني واﻷنظمة ذات الصلة

االستنتاجات والتوجهات املستقبلية للبحث
يتزايد سعي واضعي السياسات لتعزيز فعالية البحوث األكادميية في تشجيع

االبتكار .وفي هذا السياق ،تُشجع اجلامعات ومؤسسات البحث العامة لتسجيل

براءات االختراع ،ومن ثم ترخيصها للقطاع اخلاص .وفي سبيل نقل املعارف

هذه ،وضعت سياسات لنقل التكنولوجيا وإنشاء مؤسسات لهذا الغرض .ويهدف
هذا األسلوب إلى تسويق البحوث املمولة من الدولة ،كما يهدف إلى متكني

الشركات من انتقاء األفضل ومواصلة تطوير االختراعات القائمة على األبحاث

األكادميية ،مما يولد منافع اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقا.

ونتيجة لذلك ،تزايدت أعداد إيداعات البراءات الوطنية والدولية املقدمة من

قبل مؤسسات البحوث ،وال سيما في مجاالت مثل التكنولوجيا احليوية واملواد
الصيدالنية .وما يزال الدخل احملقق من الترخيص متواضع ًا ،ومحدود ًا داخل

مؤسسات قليلة نسبيا ،بيد أنه آخذ في التنامي والتنوع مبعدل سريع.

وتأسيس ًا على األدلة املتوافرة ،يؤكد هذا الفصل حقيقة الدور الفعال الذي

تقوم به سياسات نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية ،ومؤسسات

نقل التكنولوجيا في زيادة الفرص املتاحة لتسويق االختراعات األكادميية.
كما تشير األدلة أيضا إلى التآزر بني كل من األنشطة األكادميية واملشاريع

الرائدة والدور الذي تقوم به قنوات نقل املعرفة املختلفة كعنصر تكميلي .وبعد

هذا السرد ،يناقش هذا الفصل أيضا التكاليف احملتملة ملثل هذه املبادرات.

هو فقط أحد املقومات اﻷولى حلفز الروابط بني القطاعات الصناعية والعلوم.
إذ يتعني توفر عدد من الشروط على الصعيد القطري واملؤسسي جلني املنافع

الناشئة .كما ستتطلب املراحل املختلفة من التنمية أساليب وسياسات تكميلية
مختلفة ،مبا في ذلك ضمانات لتفادي املخاطر السلبية لنشاط تسجيل براءات

االختراع اجلامعية .ولهذا ،ميكننا القول بأنه لم يتوفر بعد النموذج الذي ميكن
االعتماد عليه بسهولة عبر املؤسسات والبلدان ،حتى في اقتصاديات البلدان

ذات الدخل املرتفع.

مجاالت البحوث املستقبلية
في ضوء ما تعرضنا له في هذا الفصل ،تبرز املجاالت التالية كحقول

واعدة للبحث:

•يحتاج التفاعل بني قنوات نقل املعرفة القائمة على امللكية الفكرية مع غيرها
من نواقل أخرى إلى مزيد من التحليالت الدقيقة؛ على أن تولي هذه التحاليل
عناية خاصة بدراسة مدى االعتماد على تلك النواقل األخرى كعناصر

بديلة أو االقتصار على كونها عناصر مكملة فقط.

•استناد ًا إلى أفضل خوارزميات بحثية ،والدراسات التي ُترى على
املؤسسات املستهدفة ،ما نزال في حاجة إلى بيانات أفضل لتحديد كل
من املفردات التالية بصورة أكثر وضوحا :البراءات ،الدخل احملقق من

ترخيص البراءات والشركات املنبثقة من البيئة األكادميية ،والفوائد العرضية
املستمدة من مشاركة أعضاء هيئات التدريس .كما أن دور امللكية الفكرية

في حتويل أحد العلماء إلى رجل أعمال ناجح قادر على إدارة مشروع رائد

لهو أيضا من األمور التي يجب أن نوليها اهتماما خاصا .ومن النقاط التي

تثير االهتمام أيضا أثر التكنولوجيا اجلامعية التي مت الترخيص بها على

الشركات القائمة في ظل إنشاء شركات أكادميية منبثقة.
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•ينبغي توثيق التجارب واخلبرات املتصلة بتطوير مؤسسات نقل التكنولوجيا

وجعلها مؤسسات فاعلة على نطاق أوسع ،وال سيما مع التركيز على
الدروس التي ميكن تطبيقها على املؤسسات البحثية األقل موارد ًا .وتشمل
أمثلة هذا التوثيق على إجراءات تصميم سياسات اجلامعة ،وتصميم

حوافز األداء للباحثني وحتديد أمثل واجهات للمواءمة بني البحوث العامة

والشركات .ويحتاج االجتاه الساري حاليا للقوانني واملمارسات وهو

"مقاس واحد يناسب اجلميع" ،والزعم بأن هذا االجتاه يتناسب مع مختلف
التخصصات العلمية ــ بالنسبة للعرض ــ والقطاعات الصناعية ــ بالنسبة

للطلب ــ إلى التحقق واالستكشاف.

•احلاجة إلى إجراء املزيد من الدراسات املنطقية للتحقق من الفوائد
االقتصادية من نقل التكنولوجيا القائمة على امللكية الفكرية ،وخصوصا
الفوائد احملققة من منوذج متلك اجلامعة حلقوق امللكية .كما يحتاج األمر

أيضا ،وبنفس الدرجة ،إلى التحديد الكمي للفرص الضائعة الناجمة
عن نقص احلوافز املخصصة للتسويق ،وال سيما في البلدان منخفضة

ومتوسطة الدخل.

•مطلوب توثيق أفضل لآلثار السلبية احملتملة من نقل املعرفة القائمة على

امللكية الفكرية على منظومة العلم على نطاق أوسع .كما ينبغي رصد
وتقييم تصميم وإرساء الضمانات السياسية اجلديدة وتنفيذها ،والتي

بدأت في الظهور .وفي الوقت نفسه ،إيالء املزيد من االهتمام بردود

األفعال والتعليقات اإليجابية الواردة من روابط صناعة العلوم بشأن

منظومة العلوم ككل.

•وأخير ًا ،لم تبدأ األعمال التحليلية فيما يتعلق بالبلدان ذات الدخل املنخفض
واملتوسط إال منذ وقت قريب للغاية ،حيث لم تشرع غالبية هذه البلدان

في تنفيذ السياسات املرتبطة إال منذ وقت قريب ،كما أن العديد من هذه

البلدان قد ال يكون لديها طاقة ابتكارية كبيرة في الوقت احلالي كي تدرك

مدى آثار تلك اآلليات.
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البيانات املرفقة
اجلدول ألف :1.4.أطر نقل التكنولوجيا والتشريعات في بعض البلدان املختارة ذات الدخل املنخفض واملتوسط
القانون/السياسة/قرار امللكية وحقوق املخترع

االبتكار والسياسات املرتبطة

تعويض املخترع

مكاتب إجبارية لنقل
امللكية الفكرية

البرازيل

امللكية  1996 :قانون براءات االختراع (قانون )9279
املخترعون  1998 :قانون امللكية الصناعية (املادة
 :)93احلد األقصى من ثلث قيمة االختراع

 : 2004قانون االبتكار (القانون رقم )10،973
حوافز للبحث والتطوير والتعاون ونقل التكنولوجيا

نعم
 % 5إلى % 33
من اإلتاوات أو
دخل الترخيص

نعم
في كل مؤسسة أو
باملشاركة ما بني املؤسسات

االحتاد الروسي

امللكية  :قرار سنة  1998ومراجعة قانون براءات االختراع 2003

 : 2007-2012البحث والتطوير في املجاالت ذات األولوية لتطوير
العلوم والتكنولوجيا في االحتاد الروسي في املدة من2007-2012 :
 : 2002نقل تكنولوجيا الشبكات

ال

ال
ليست إلزامية ولكن
يشجع على وجودها

الهند

امللكية  :قرار حكومي2000 ،
املخترعون وحتديد قواعد امللكية :مشروع قانون استخدام امللكية
الفكرية املمولة من قبل القطاع العام ( 2008حتت املوافقة)

نعم
ما ال يقل عن 30%
من دخل الترخيص

ال
ليست إلزامية ولكن
يشجع على وجودها

الصني

امللكية  :تدابير للملكية الفكرية املعدة مبوجب متويل
حكومي (متنح براءات االختراع)2002 ،
املخترعون  :قانون نقل االكتشافات في مجال العلوم والتكنولوجيا

 : 1998قانون تطوير العلوم والتكنولوجيا وقانون نقل االكتشافات
في مجال العلوم والتكنولوجيا  : 2002رأي بخصوص ممارسة
اجلامعات لدورها في اختراعات العلوم والتكنولوجيا

ال
نعم
يختلف وفقا لنوع النقل ليست إلزامية ولكن
يشجع على وجودها

جنوب أفريقيا

امللكية  :قانون براءات االختراع
امللكية واملخترعون :قانون  2010بشأن حقوق امللكية الفكرية
الناجتة عن البحث والتطوير املمول من قبل القطاع العام

االستراتيجية القومية للبحوث والتنمية (استراتيجية البحث والتطوير).

نعم
ما ال يقل عن 20%
من دخل الترخيص

نعم
إلزامي

األرجنتني

امللكية  :قانون براءات االختراع ومناذج املنفعة (امللكية املشتركة
من قبل اجلامعة والوكالة املركزية CONICET)، 1995

 : 1995قانون بخصوص التعليم العالي الوطني
 : 2002البرنامج الوطني لدعم وتقوية روابط اجلامعة مع قطاع الصناعة

نعم
ما يصل الى 50%
(قانون براءات
االختراع))

ال

شيلي

امللكية  :قانون امللكية الصناعية 1991

خطة وطنية لالبتكار

ال
ال
(تترك القواعد التنظيمية مكاتب نقل التكنولوجيا
إلى املؤسسات)
الوطنية

ماليزيا

امللكية واملخترعني :
سياسة تسويق امللكية الفكرية ملشروعات البحوث
والتطوير املمولة من قبل حكومة ماليزيا2009 ،

اخلطة الوطنية الثانية لسياسات العلوم والتكنولوجيا 2002-2020

نعم
حصص مختلفة وفقا
لقيمة اليرادات

نعم
ملؤسسات البحث والتطوير
التابعة للقطاع العام

املكسيك

امللكية  :قانون امللكية الصناعية1991 ،
املخترعون القانون االحتادي

قانون العلوم والتكنولوجيا2002 ،
قانون االبتكار  :تعويض املخترع ومكاتب نقل التكنولوجيا2010 ،

نعم
ما يصل الى 70%
من الدخل

نعم
ليست إلزامية ولكن
يشجع على إقامتها.

نيجيريا

ملكية 2004 :نظام اخلدمة ملعاهد البحوث الفيدرالية في
نيجيريا ،وكليات الزراعة واملؤسسات املتحالفة

املبادئ التوجيهية املتعلقة بتطوير سياسة امللكية
الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث والتطوير

ال توجد
(موصي بها؛ متروكة
للمؤسسات)

نعم

الفلبني

امللكية واملخترعون:
مشروع قانون نقل التكنولوجيا 2009

امليثاق األعظم للعلماء ،املهندسني ،الباحثني ،وغيرهم من أفراد
العلوم والتكنولوجيا في احلكومة (للباحثني في مؤسسات
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الشكل ألف :1.4 .حصة القطاع العام في إجمالي البحث والتطوير لالقتصاديات ذات الدخل املرتفع واملتوسط.
حصة القطاع العام في إجمالي البحث والتطوير في البلدان ذات الدخل املرتفع ،كنسبة مئوية ،لعام  ،2009أو أحدث سنة متاح بياناتها
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املنهجيات املرفقة
حساب عدد براءات اجلامعات ومؤسسات البحث العامة
املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات
ال تصنف سجالت معاهدة التعاون بشأن البراءات مقدمي الطلبات حسب

فئات املؤسسات التابعني لها .وحلساب عدد الطلبات املقدمة من اجلامعات
ومؤسسات البحث العامة ،يحتاج املرء ملعرفة مقدمي الطلبات ونسبهم إلى

فئة معينة .ويتم هذا عن طريق البحث عن مقدمي الطلبات أو عناوينهم كما
هو مسجل في وثائق البراءات ،وحتديد ًا ،استناد ًا إلى االسم ،وما إذا كان

ومتت مقارنة أداء هذين األسلوبني للبلدان التي لديها ما ال يقل على 4 000
طلب ًا لتسجيل البراءات مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات خالل الفترة

 .1990-2010وقد ظهرت بعض االختالفات ،حيث سجل األسلوب املتبع

من قبل الويبو عدد أكبر من الطلبات لكل من اجلامعات ومؤسسات البحث

العامة .وميكن أن يعزى هذا إلى االختالفات في تصنيف املنظمات مع تفاوت

التعاريف والتفسيرات حسب كل بلد ،و/أو استخدام مصادر بيانات مختلفة.

مقدم الطلب هو جامعة ،مؤسسة من مؤسسات البحث العامة ،أوشركة أو فرد.

حساب عدد براءات االختراع للجامعات ومؤسسات البحث
العامة املودعة وفقا لنظام اإليداع الوطني للبراءات

تتضمن قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بيانات طلبات معاهدة التعاون بشأن

يصعب احلصول على البيانات املتعلقة بطلبات تسجيل البراءات الوطنية ملجموعة

وتتخذ اإلجراءات التالية لتصنيف مودعي الطلبات كجامعات 136أو مؤسسات

البيانات يعد عملية ذات أهمية ،ألن طلبات اإليداع الدولية عن طريق نظام

البراءات .وفور إيداع الطلب ،يتم تصنيف مقدم الطلب كأفراد أو غير أفراد.
بحث عامة :كخطوة أولى ،يدمج أسماء مقدمي الطلبات غير األفراد بغية

أكبر من البلدان على أساس متسق وقابل للمقارنة .ومع ذلك ،فعرض هذه
معاهدة التعاون بشأن البراءات ال حتظى سوى بنسبة ضئيلة من إجمالي

تخصيص اسم موحد لكل جهة .وبعد ذلك ،تُعد قائمة بالكلمات الرئيسة

إيداعات البراءات في البلد ،كما تعمل على خفض تقديرات إيداعات البراءات

املرحلة النهائية ،تُراجع البيانات يدويا لضمان تصنيف مقدمي الطلبات

وبلدان أخرى من أمريكا الالتينية .وتعد مكاتب تسجيل البراءات الوطنية أو

احملددة للجامعات واملستشفيات اجلامعية ومؤسسات البحث العامة .وفي

بشكل صحيح .وفي حالة الشك في أي تصنيف ،يجرى بحث باستخدام

شبكة اإلنترنت للحصول على معلومات إضافية .وينبغي للمرء مالحظة،

وفقا للمنهجية املستخدمة ،تصنيف مقدمي الطلبات وفقا ألسمائهم فقط ،دون

النظر إلى جهة العمل أو عنوان السكن .ولذلك ،في حالة قيام شخص طبيعي
بإيداع طلب نيابة عن مؤسسة تعليمية ،لن يتم تصنيف هذا الطلب باعتباره

منتسبا إلى هذه املؤسسة.

في البلدان غير األعضاء في معاهدة التعاون بشأن البراءات مثل األرجنتني

املعاهد احلكومية من أكثر اجلهات التي ميكن االعتماد على موثوقية بياناتها
والتي تتابع إحصاء طلبات تسجيل البراءات أو البراءات املمنوحة .وكثير ًا ما
يختلف أسلوب التسجيل في مؤسسة ما عن مثيلتها في مؤسسة أخرى تقوم

بتقدمي نفس التقارير في دولة أخرى ،مما يجعل من الصعب إجراء مقارنات

بني البلدان.

وهناك مصدر إضافي لبيانات إيداعات البراءات الوطنية ،وهي قاعدة بيانات

ومت إعداد طريقة بحث مماثلة في "جامعة لوفني الكاثوليكية" (بلجيكا).137

باتستات ،والتي مت إعدادها من قبل املكتب األوروبي للبراءات .وتظهر صعوبة

ومع املساعدة من قائمة الكلمات الرئيسة ،تُخصص فئة لكل مقدم طلب .وهناك

بسبب نقص بيانات بعض البلدان في بعض السنوات .وينبغي احلذر في

لوفني على قيد كل بلد أصلي ملقدم الطلب ،بينما في األسلوب املوصوف أعاله،

محاولة الستعراض نظرة أوسع نطاقا لنشاط تسجيل البراءات فقط ،والذي

وتعتمد هذه الطريقة أيضا على املعلومات الواردة في بيانات صاحب الطلب،

اختالف واضح في طريقة حتديد دولة مقدم الطلب ،حيث تعتمد طريقة جامعة
ال يسجل إال أول بلد أصلي ملقدم الطلب فقط .وقد يؤدي هذا إلى خلق حتيز

سلبي في مساهمة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في نشاط تسجيل

حتليل البيانات وبخاصة عند مقارنة ناجت البراءات على الصعيد الوطني وذلك

االعتماد على البيانات الواردة في هذا التقرير ،وينظر إليها في إطار كونها

يتعدى تسجيل البراءات مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات في بلد ما.

براءات االختراع األكادميية.

 136تتضمن الفئة اجلامعية جميع أنواع املؤسسات التعليمية
(مث ً
ال ،اجلامعة ،الكليات ،واملعاهد التقنية ،إلخ.).
 137انظر دو بليسيس وآخرون (.)2010
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وكما مت في أسلوب احلصول على بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات،

وجترى عدة اختبارات للتحقق من دقة الرصد والتسجيل .وقد ظهر أمران

بني األفراد واملؤسسات أو وفقا ملجموعات تبني االنتماء املؤسسي .ولتحديد

من قاعدة بيانات باتستات :األول ،موثوقية البيانات؛ والثانية ،موثوقية أسلوب

ال تقوم باتستات بتصنيف طلبات تسجيل البراءات وفقا ملجموعات تفصل ما

هوية اجلامعات ومؤسسات البحث العامة ،يحتاج املرء إلى إجراء عملية بحث
تعتمد كلي ًة على أسماء مقدمي الطلبات .وميكن املساعدة في حتديد املؤسسات
باالعتماد على كلمات رئيسة معينة مبختلف اللغات ــ مثل "اجلامعة" أو "الكلية"،

"املدرسة"" ،احلكومة" أو "وزارة" .وتُعد قائمة شاملة تتضمن مثل هذه الكلمات
األساسية ،وتشكل أساس ًا ألسلوب بحثي للتعرف على اجلامعات ومؤسسات

البحث العامة في قاعدة بيانات باتستات.

ومن خالل االتصال املباشر مع املسؤولني احلكوميني ،وعن طريق البحث

في املواقع االلكترونية التابعة للحكومة ودليل اجلامعات ،مت تدقيق قوائم
اجلامعات لعدد  54بلدا ،ومت اختيار الكلمات الرئيسة التي تساعد في حتديد
اجلامعات .138وباتباع نفس النهج ،مت جتميع قوائم مؤسسات البحث العامة

عند استخراج أعداد البراءات اخلاصة باجلامعات ومؤسسات البحث العامة

البحث ذاته ،أو مدى الدقة التي يتم بها حتديد تلك املؤسسات .وميكن معاجلة

املسألة األولى مبقارنة القيم املستخرجة من قاعدة بيانات باتستات اخلاصة
بعدد الطلبات السنوي لكل دولة منشأ مع األعداد اإلجمالية التي ترد إلى
الويبو من قبل مكاتب البراءات الوطنية .وجتري الويبو دراسة بحثية سنوية

لبيانات مكاتب البراءات الوطنية املتعلقة بطلبات البراءات املودعة .ثم تقوم

باتستات بجمع بيانات الطلبات التي مت نشرها .ومن املتوقع ظهور تباين بسيط

بني املجموعتني ــ املودعة في مقابل املنشورة ــ ودائما ما يكون عدد الطلبات

املودعة أكبر من عدد الطلبات املنشورة ،حيث يتم سحب بعض الطلبات وعدم

نشرها على اإلطالق.

وتقارن النتائج مع التقارير احلكومية للبلدان املختارة ،حيثما كان ذلك ممكن ًا،

لعدد  38بلدا ،ومن تلك القوائم ،مرة أخرى ،مت اختيار الكلمات الرئيسة

للتحقق من مدى جناح أسلوب البحث في حتديد املؤسسات.

سكوبيس ( )Scopusعلى ملخصات واستشهادات من مقاالت مجالت

وجتدر املالحظة أن البلد املسجلة كبلد منشأ للطلب املقدم هي بلد اإلقامة

 12مؤسسة) من قاعدة البيانات هذه .وباإلضافة إلى ذلك ،مت إثراء وتعزيز

الطلب األول تعامل كأن مصدرها هو تلك الدولة ــ أو باملكتب ــ جميع الطلبات

املستخدمة في حتديد مؤسسات البحث العامة .139وحتتوى قاعدة بيانات
علمية .ومت حتديد أكبر  200مؤسسة للنشر في  62بلدا( 140من أصل 400

قائمة الكلمات الرئيسة واملؤسسات باستخدام بيانات التقرير العاملي إس أي

أر (ٍ ،)SIR) (Scimago Institutions Rankings) (2010والذي

يعرض قائمة ألكبر مؤسسات النشر في العالم ــ تصل في مجموعها إلى
 2 833مؤسسة ودار نشر.

 138األرجنتني ،أستراليا ،النمسا ،بنغالديش ،بلجيكا ،البرازيل ،بلغاريا،
كندا ،شيلي ،كولومبيا ،كوبا ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك،
مصر ،إستونيا ،إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا،
إيسلندا ،الهند ،إندونيسيا ،إيران (جمهورية  -اإلسالمية)،
إيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،اليابان ،جمهورية كوريا ،لكسمبرغ،
ماليزيا ،املكسيك ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيجيريا ،النرويج ،الفلبني،
بولندا ،البرتغال ،االحتاد الروسي ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،تركيا ،اململكة
املتحدة ،أوكرانيا ،الواليات املتحدة ،أوزبكستان ،فنزويال.
 139األرجنتني ،أستراليا ،النمسا ،بلجيكا ،البرازيل ،كندا ،شيلي،
كولومبيا ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،إثيوبيا ،فنلندا،
فرنسا ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا ،إيسلندا ،إيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،اليابان ،جمهورية كوريا ،لكسمبرغ ،املكسيك ،هولندا،
نيوزيلندا ،النرويج ،بولندا ،البرتغال ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا،
السويد ،سويسرا ،تركيا ،اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة.
 140ألبانيا ،اجلزائر ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،أذربيجان ،بنغالديش،
بربادوس ،البرازيل ،كندا ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،كوبا ،الدامنرك،
مصر ،إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا ،غانا ،هنغاريا ،الهند ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،مدغشقر ،ماليزيا ،املكسيك ،املغرب،
موزامبيق ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،باكستان ،بيرو ،الفلبني ،بولندا،
جمهورية كوريا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،سنغافورة ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،السويد،
سويسرا ،تايلند ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،أوغندا ،أوكرانيا،
اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فييت نام.
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ملقدم الطلب األول .وتصنف البيانات إما باملنشأ ــ جميع الطلبات مع مقدم

املودعة في هذا املكتب .وتنقسم البيانات املصنفة وفقا للمكتب إلى طلبات

مقيمني (مقدمة من أفراد أو مؤسسات من ذلك البلد) ،وطلبات من غير املقيمني

(املقدمة من األفراد أو املؤسسات من اخلارج).
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