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يف ٕاطار املرشوع Pنتفاع �مللكية الفكرية يف شـييل يتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصًا لdراسة اليت ٔاجريت عن  .1
بتنسـيق ٔامانة الويبو هذه ا{راسة  ت). وقد ٔاعد.P)CDIP/5/7 Revجqعية وPقتصادية املعين �مللكية الفكرية والتمنية 

 .(INAPI)و�لتعاون مع معهد شـييل الوطين للملكية الصناعية 

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علام  .2
 �ملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

  

  [ييل ذ� املرفق]
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 املرفق
        ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

واكنت قوى عديدة حمّراك لت� التغيريات،  شهدت العقود املاضية تغريات معيقة يف Pنتفاع بنظام امللكية الفكرية يف العامل.
الزCدة يف التاكمل ا{ويل بني  ،نذكر مهنا ٔاوال Pرتفاع امللحوظ يف Pست�ر يف اسـتحداث أالصول غري املادية. و�نيا

ة، ومشل ذ� PقتصادCت الوطنية مما دفع �لرشاكت ٕاىل اسـتحصال حامية امللكية الفكرية، وكثريها يف ٔانظمة قانونية متعدد
إالصالحات الكبرية اليت ٔادخلت عىل السـياسات الوطنية بشأن امللكية و�لثا، عددا من Pقتصادات ذات ا{خل املتوسط. 

الفكرية. ورابعا، التقدم التكنولو¯ وتطور مناذج ٕادارة أالعامل، بفضل الفرص التكنولوجية املتاحة وبسبب مسـتوى التعقيد 
ع �لرشاكت ٕاىل تكييف ٔاسلوهبا يف ٕادارة Pبتاكر وPنهتاء يف معظم احلاالت ٕاىل اسرتاتيجيات ٔاكرث وضغوط املنافسة، مما دف

  فعالية ونشاطا يف ٕادارة امللكية الفكرية وٕايداع طلبات محلايهتا.

لفكرية يف ؤافضت ت� التغريات يف واقع امللكية الفكرية ٕاىل طرح عدد كبري من أالسـئ¼ اجلديدة عن دور نظام امللكية ا
وقد ركّزت الكتا�ت Pقتصادية حىت االٓن كثريا عىل البdان ذات ا{خل املرتفع وال تقّدم ٔادÀ تُذكر عن العملية Pبتاكرية. 

دور امللكية الفكرية يف Pقتصادات ذات ا{خل املتوسط. ويرجع ذ� عىل ما يبدو ٕاىل سـببني اثنني. ٔاوهلام ٔان ت� البdان 
عىل زCدة يف Pنتفاع �مللكية الفكرية واسـتقطبت أالسـئ¼ حول حامية امللكية الفكرية اهqما عاما كبريا. ٕاجامال شهدت أ 

و�نهيام ٔان اجلهود اليت بذلهتا ماكتب امللكية الفكرية يف البdان ذات ا{خل املرتفع والباحثون االٔاكدمييون ٔافضت ٕاىل ٕانشاء 
  ا مسح ٕ�جراء دراسات ؤاحباث علمية متعددة ومتنوعة. قواعد بياÉت حملية بشأن الرباءات مم

والويبو من  (INAPI)وتقّدم هذه ا{راسة تقريرا عن حصي¼ اÎهود املشرتك بني معهد شـييل الوطين للملكية الصناعية 
يع الرباءات ٔاجل ٕانشاء قاعدة بياÉت شام¼ عن Pنتفاع �مللكية الفكرية لفائدة شـييل. وحتتوي قاعدة البياÉت عىل مج 
. 2010و 1991والعالمات التجارية ومناذج املنفعة والتصاممي املسج¼ واملودعة �لنسـبة ٕاىل شـييل خالل الفرتة املمتدة بني 

واكن لعمل جتميع البياÉت ٕاسهامات عدة من ٔامهها تنسـيق ٔاسامء املودعني ووضع ٕاشارة مرجعية واحدة للمودع الواحد 
ياÉت جسل الرشاكت اØي ميسكه املعهد الوطين ب وُربطت ت� البياÉت ٔايضا ب مللكية الفكرية. �لنسـبة ٕاىل مجيع ٔاشاكل ا

-1997ومخس محالت اسـتطالعية ( (ENIA)ومشلت حتديدا بياÉت إالحصاء بشأن التصنيف  – (INE)لٕالحصاءات 
  .(INNOVACION)) بشأن Pبتاكر يف شـييل 2008

امللكية الفكرية يف العملية Pبتاكرية القتصاد ذي ا{خل املتوسط. وقد حقق البd منوا وواقع شـييل مفيد جدا {راسة دور 
و�درت شـييل صادراته عىل السلع واملنتجات الزراعية.  ية، ولكنه ال يزال يعمتد كثريا يفاقتصادC كبريا خالل العقود املاض 

قلميية. وعّدلت القانون الوطين ة واالٕ يتفاقات التجارية الثنائ ٔايضا �الندماج يف Pقتصاد العاملي من خالل عدد كبري من اال
ؤادرج  بشأن امللكية الفكرية يف عدة مناسـبات خالل العقدين املاضيني، مما سامه يف تعزيز حامية امللكية الفكرية بقدر كبري.

واضعو السـياسات يف شـييل مضن أالهداف امللحة واملهمة حتويل مصادر المنو Pقتصادي حنو قطاعات ومصادر كسب 
  جديدة يف إالنتاج Pقتصادي برّمته.

وبفضل قاعدة البياÉت اجلديدة املشرتكة بني املعهد الوطين والويبو، ميكن ٕاجراء ٔاحباث ودراسات تساعد عىل تعميق فهمنا 
ور الرباءات يف نظام Pبتاكرات يف شـييل واسـتكشاف ٔاسـئ¼ جديدة مل يسـبق النظر فهيا بعد. وكخطوة ٔاوىل، تقّدم هذه {

  الورقة اسـتعراضا عاما يصف Pنتفاع �مللكية الفكرية يف شـييل.

. وكام 1991الفكرية يف عام  يبّني حتليلنا ٔان عدد ٕايداعات الرباءات ازداد بأكرث من ثالثة ٔاضعاف منذ تفعيل قانون امللكيةو 
 –هو احلال يف معظم البdان أالخرى ذات ا{خل املتوسط، يظل اسـتخدام الرباءات املعّرب عنه بعدد إاليداعات إالجاميل 

متواضعا نسبيا. ٔاما العالمات التجارية فهـي مسـتخدمة بصورة مكثّفة. فقد ازدادت  – 2008يف عام  3 000حوايل 
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مناذج املنفعة . وظل اسـتخدام 2010يف عام  44 000ٕاىل ٔاكرث من  1991سـنوC يف عام  30 000إاليداعات من حوايل 
  .مماث¼والتصاممي الصناعية منخفضا طي¼ العقدين املاضيني، حىت �ملقارنة مع بdان ذات مسـتوCت دخل 

. ومعظم ت� الرباءات ٔاودعهتا رشاكت يف املائة من الرباءات يف شـييل 90وتكشف بياÉتنا ٔان غري املقميني ٔاودعوا ٔاكرث من 
متعددة اجلنسـيات يف جمال الصيدÀ والكمييائيات، عىل عكس ما يالحظ يف البdان املتقدمة، حيث ٔان معظم الرباءات 

اØين ينتفعون ٔاكرث �لتصاممي  ويالحظ ٔايضا ٔان غري املقميني مهيودعها قطاع ما يسمى بصناعات التكنولوجيا املعقّدة. 
يف املائة مهنا. ٔاما العالمات التجارية فأغلب مسـتخدمهيا املنشآت احمللية، وكذ�  16ن سوى ية، وال يودع املقميوع الصنا

من ٕايداع الشأن �لنسـبة ٕاىل مناذج املنفعة. وتُسـتخدم العالمات التجارية كثريا يف Pقتصاد برّمته. وتعود احلصة االٔكرب 
اعية، ويه فئة تضّم منتجات النبيذ والفواكه. وتشمل العالمات التجارية ٔايضا حصة العالمات التجارية ٕاىل املنتجات الزر

  كبرية من املنتجات ا{وائية.

وتُمنح أالغلبية العظمى من الرباءات للرشاكت؛ ولكن عددا كبريا من اجلامعات يف شـييل تودع طلبات الرباءات ويه من بني 
. ومن كبار املقميني احلاصلني عىل براءات نذكر رشاكت يف قطاع التعدين ٔاكرب احلاصلني عىل الرباءات من بني املقميني

والكمييائيات والسلع Pسـهتالكية. ٔاما ٕايداعات العالمات التجارية فتأيت من الرشاكت وأالفراد عىل السواء. وعىل عكس 
التجارية، ومعظمها رشاكت من ٔاكرث مودعي طلبات تسجيل العالمات يه د من الرشاكت الشـيلية يالعدفٕان الرباءات، 

  تعمل يف قطاع السلع Pسـهتالكية.

و�لنسـبة ٕاىل منشأ ٕايداعات غري املقميني، تكشف البياÉت ٔان أالغلبية الكربى من ٕايداعات غري املقميني فú خيص ٔاشاكل 
 اجلنوبية فتسامه حبصة صغرية من امللكية الفكرية أالربعة تأيت من الوالCت املتحدة أالمريكية ؤاورو�. ٔاما سائر بdان ٔامرياك

، يف حني سامهت 2010و 1991يف املائة من مجيع إاليداعات بني عايم  2إاليداعات. ويف الرباءات، سامهت بنسـبة 
% يف املائة من إاليداعات. ومعظم ت� الرباءات ٔاودعهتا  رشاكت 80الوالCت املتحدة أالمريكية ؤاورو� معًا بأكرث من 

  ة والسلع Pسـهتالكية.صناعة أالدوي

يف املائة طلبات  90ويتناول هذا التحليل ٔايضا Pسـتخدام املشرتك حلقوق امللكية الفكرية عىل اختالفها. وقد ٔاودع ٔاكرث من 
يف املائة طلبات الرباءات فقط. ٔاما املودعون اØين طلبوا حامية ٔاكرث من نوع  5العالمات التجارية فقط، ؤاودع ٔاقل من 

يف املائة من املودعني. وينحرص Pسـتخدام املشرتك  2حقوق امللكية الفكرية فعددمه قليل، ٕاذ ال تزيد نسبهتم عن واحد من 
ويف  رية يف امجلع بني الرباءات والعالمات التجارية وامجلع بني العالمات التجارية والتصاممي الصناعية.حلقوق مللكية الفك

  صة كبرية من اجلامعات تودع طلبات للك من الرباءات والعالمات التجارية.الرتتيب حبسب نوع املودع، يتبّني ٔان ح

. 2005صنف من تنصيف نيس حىت عام  2,5وتكشف البياÉت ٔان العالمات التجارية اكنت تندرج يف املتوسط مضن 
. ويعزى 2006ٔاصناف يف عام  1,3شهد متوسط عدد أالصناف اخنفاضا حادا ٕاىل ، 2005وعقب تغيري يف القانون يف عام 

هذا الرتاجع ٕاىل اخنفاض يف متوسط عدد ٔاصناف السلع. ٔاما متوسط عدد ٔاصناف اخلدمات، فقد شهد تزايدا مطردا. 
  ، وهو تغيري مل يؤثّر يف إاليداعات مضن ٔاصناف اخلدمات.2005ويعكس ذ� طبيعة التغيري القانوين يف عام 

بو عىل حتديد ٔامناط املنح املشرتك يف ٕايداعات الرباءات. وحاالت املنح وتساعد قاعدة البياÉت املشرتكة بني املعهد والوي 
املشرتك مفيدة ٔالهنا تكشف عن ٔانشطة البحث التعاوين بني اجلامعات والرشاكت وفú بني املنتجات املتنافسة يف أالسواق. 

عات الرباءات يف شـييل، ويه تقل يف وكام هو احلال يف بdان ٔاخرى، تبلغ الرباءات املشرتكة نسـبة صغرية من ٕاجاميل ٕايدا
شرتاك فú بني . ونالحظ ٔان معظم الرباءات تُمنح �ال2010و 1991يف املائة خالل الفرتة املمتدة بني عايم  3املتوسط عن 

ميني عن رشاكت غري مقمية، ؤان أالدÀ عىل ٔاي تعاون دويل قلي¼ جدا. وال تزيد حصة الرباءات املشرتكة بني املقميني وغري املق 
يف املائة من ٕاجاميل الرباءات املشرتكة، مما يدل عىل  20يف املائة. وتبلغ حصة الرباءات اليت تشرتك فهيا اجلامعات حوايل  8

  قدر كبري من التعاون فú بني اجلامعات والرشاكت.
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واحدا عىل أالقل. ونبّني ٔان نسـبة صغرية وحتلّل ا{راسة يف الهناية ٕايداعات الرباءات ا{ولية اليت تضّم مالاك ٔاو خمرتعا شـيليا 
يف املائة  2فقط من بني املقميني احلاصلني عىل براءة يطلبون حامية الرباءة يف اخلارج. ويالحظ مع ذ� ٔان احلصة زادت من 

نصف Pخرتاعات املشموÀ وتكشف البياÉت ٔايضا ٔان فصاعدا.  2006يف املائة من عام  10ٕاىل حوايل  1992عام 
الرباءات ا{ولية املمنوحة ملقميني شـيليني منشؤها شـييل. ؤامه املاكتب أالجنبية لٕاليداع أالول يه الوالCت  عاتمبجمو 

، برزت 2006املتحدة أالمريكية ؤاورو�. ٔاما بdان ٔامرياك اجلنوبية أالخرى، فقلّام تكون بd إاليداع أالول. واعتبارا من عام 
ن. وإاليداعات و طلبات الرباءات الشـيليوبني البdان املهمة اليت يسـهتدفها مودع الصني واملكسـيك وجنوب ٔافريقيا من

علهيا الرباءات املتعلقة بقطاع التعدين والكمييائيات والرباءات اليت   يف معظم أالنظمة القانونية تغلبا{ولية للمقميني الشـيليني
  اجلامعات.   تودعها

ث العلمي اØي ميكن ٕاجراؤه {راسة Pنتفاع �مللكية الفكرية يف اقتصاد ذي وميكن القول ٕان هذه ا{راسة مثال عن البح
توضع البنية أالساسـية لقاعدة بياÉت مالمئة. وتبّني ٔايضا ٔامهية ٕاضافة حقوق امللكية الفكرية أالخرى  ندخل متوسط بعد أ 

خمتلف ٔاشاكل امللكية الفكرية جممتعًة فضال عن الرباءات يف هذا النوع من ا{راسة التحليلية وأمهية حتليل اسـتخدام 
  متفّرقة. وليس

يف اقتصاد شـييل. وا{راسة وجند يف أالدÀ الوصفية املتاحة يف هذه ا{راسة ٔافاكرا مفيدة لتحسني فهم دور امللكية الفكرية 
مللكية الفكرية عىل سلوك الوصفية بطبيعة احلال ال تكفي حبّد ذاهتا ٕالجراء تقيمي اكمل لوقع خيارات السـياسة العامة بشأن ا

ونذكر يف  مودعي الطلبات ؤاداء Pقتصاد. وال بّد من ٕاجراء حتليل ٔامعق عىل ٔاساس البنية التحتية اجلديدة للبياÉت املتاحة.
تتاح نتاجئ لك واحدة مهنا قريبا، عن موضوع آ�ر السطو عىل العالمات هذا الصدد دراسـتني حتليليتني جيري ٕاعدادهام وس 

  التجارية وموضوع دور الرباءات يف قطاع الصناعية ا{وائية احمللية.

  

 [هناية املرفق والوثيقة]

 


