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عن االنتفاع بنظام امللكية الفكرية يف أمريكا الوسطى ملخص الدراسة املنجزة 
 الدومينيكية جلمهوريةوا

عدادمن  مانة اإ  الأ

يتضّمن مرفق هذه الوثيقة ملخصا لدلراسة املنجزة عن الانتفاع بنظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية  .1
طار ادلومينيكية  .(CDIP/14/7)امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية من مرشوع  املرحةل الثانية، يف اإ

  الأصليف( /http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies)ت هذه ادلراسة وقد ُأعدّ  .2
لتااو  م  ككومات ووس تارياك والسلفادور وووايلامل وهندورا  ونياكراووا أأمانة الويبو واب ، بتنس يق منابللغة الإس بانية

 .ادلومينيكيةامجلهورية وبامن و 

منية وامللكية الفكريةو  .3  اللجنة املانية ابلت
ىل الإحاطة علما  دعوة  م ابملالومات الواردة يف  اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
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 ادلومينيكيةالانتفاع بنظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية 

ىل املنظمة الااملية للملكية الفكرية )الويبو( أأ  تشارك  ادلومينيكيةامجلهورية ، طلبت بدلا  أأمرياك الوسطى و 2015يف عام  اإ
طار اللجنة  ذتفّ  ن  اليت ( CDIP/14/7)الاقتصادية وامللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية من مرشوع  املرحةل الثانيةيف  يف اإ

 .(CDIPاملانية ابلتمنية وامللكية الفكرية )

ىل زايدة التاكمل الإقلميي. وتشمل هذه  املنطقة، فقد انهتجت ككومات التذكريوعىل سبيل  منذ عقود س ياسات تريم اإ
اجلهود الساي حنو حتقيق التاكمل الاقتصادي الإقلميي يف يدفقات جتارة السل  واخلدمات، واملشاركة منذ وقت غري بايد يف 

ىل املفاوضات املشرتكة بشأأ  اليفاقات التجارية م  أأبرز الرشاكء التجاريني. وعززت املنطقة  أأيضا من هجودها الرامية اإ
التاكمل والتنس يق يف الشؤو  املتالقة ابمللكية الفكرية، مبا فهيا صياغة اسرتاييجيات وطنية يف جمال امللكية الفكرية واملشاركة 

وس تارياك يف املااهدات ادلولية للملكية الفكرية. ويف هذا الس ياق، أأعلن الوزراء امللكفو  بشؤو  امللكية الفكرية يف لك من و
، خالل الاجامتع الوزاري الراب  لأمرياك الوسطى ادلومينيكيةامجلهورية والسلفادور وووايلامل وهندورا  ونياكراووا وبامن و 

طالق أأعمل التحليل الاقتصادي للاالقة بني الانتفاع ابمللكية الفكرية والتدفقات  بشأأ  امللكية الفكرية، عن قرارمه دمع اإ
قلمييةالتجارية يف املنط  .قة الاقتصادية الإ

قلميية ابلتااو  م  ككومات بدلا  أأمرياك الوسطى 2017كىت يوليو  2015ويف الفرتة من يوليو  ، أأجرت الويبو دراسة اإ
 .ويقدم هذه الوثيقة ملخصا عن ينفيذ هذه ادلراسة وأأبرز نتاجئها .ادلومينيكيةامجلهورية و 

 الأهداف

مع وض  س ياسات مس نودة مباطيات موضوعية يف جمال امللكية الفكرية يف منطقة اك  الهدف الرئييس من ادلراسة هو د
 أأمرياك الوسطى. وحاولت الرد عىل سؤالني رئيس يني:

 ما يه السمت اليت متزي الانتفاع بنظام امللكية الفكرية يف املنطقة؟ .1

 ما يه أأوجه الصةل بني هذا الانتفاع وأأمناط التجارة ادلولية؟ .2

نشاء وحتليل قاعدة  التجريبيةاسة استندت ادلر قد و  ىل اإ الفكرية املريبطة مبا هو متاح  امللكية وحدات تسجيلل جديدةبياانت اإ
 يف املنطقة من بياانت التجارة وغريها من البياانت الاقتصادية.

كصائية ملواصةل رصد  بوجاءت هذه ادلراسة أأيضا لتس تجي خصيصا للطلب التقين عىل اس تحداث أأدوات اقتصادية واإ
ويقيمي أأثر س ياسات امللكية الفكرية والابتاكر والتجارة بوجه عام، والاسرتاييجيات الوطنية بشأأ  امللكية الفكرية اليت 

 .صيغت حديثا، بوجه خاص

 التنس يق والتنفيذ

َّب ينفيذ ادلراسة ينس يقا بني الواك لت احلكومية يف لك بدل من البدلا  الس باة يف املنطقة والويبو. ويف الويبو، اكنت يطل
. ملكتب الإقلميي لأمرياك الاليينية والاكرييبالتنس يق التقين، بدمع من اهجة يه شابة ادلراسات الاقتصادية والإكصاءات 

ّ يف جن  ادلومينيكيةامجلهورية ومثّلت بدلاَ  أأمرياك الوسطى و  ا بيامن مث  .لهتا يف لك بدل ماكتهبا الوطنية للملكية الفكريةيف باثاُت 
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 التصممي املهنجي

م  ىل ثالثة ق ّس  نشاء قاعدة بياانت شامةل خاصة ابمللكية الفكرية والتجارة لس تخداهما  "1رئيس ية: " عنارصينفيذ ادلراسة اإ اإ
لس تخدام امللكية الفكرية  التجرييبالتحليل  "3مللكية الفكرية؛ و"نتفاع اباللالتحليل الإكصايئ  "2لأوراض الإكصاء؛ و"

 .والتاكمل التجاري

واس ت ارضت الانارص الثالثة عىل مراحل متاددة أأثناء ينفيذ ادلراسة. وبوجه خاص، اس تارض مسؤولو  ميثلو  بدلاهنم يف 
عديدة. وفضال عن ذكل، تشاورت هجات  باثات جنيف واملاكيب الوطنية للملكية الفكرية أأعمل ادلراسة يف مناس بات

قلميي من منظمة التجارة الااملية  اليصال الوطنية م  سائر الواكلت احلكومية أأثناء ينفيذ ادلراسة. وأأخريا، أأجرى خبري اإ
 عن ادلراسة. للتقرير الهنايئاس تاراضا خارجيا 

نشاء قاعدة بياانت امللكية الفكرية والتجارة لس تخداهما لأوراض الإ   كصاءاإ

أأول قاعدة بياانت للملكية  يف الويبوشابة ادلراسات الاقتصادية والإكصاءات ابلتااو  م  هجات اليصال الوطنية، طّورت 
. ويف قاعدة البياانت الإكصائية اجلديدة يرد ادلومينيكيةامجلهورية الفكرية لس تخداهما لأوراض الإكصاء يف أأمرياك الوسطى و 

الرباءات ومناذج املنفاة والتصاممي الصناعية والاالمات التجارية وتسجيالت لوحدات تسجيل فية جتمي  املراج  الببلوورا
 .املؤلف كق

مللكية الفكرية يف املنطقة. ويبني الانارا  التاليا  حتليلني أأجراي ابلس تاانة ذهذه لالنتفاع ابحتليال مامقا  قاعدة البياانتويتيح 
لبياانت أأيضا يف حبوث مس تقبلية ويف متاباة رصد ويقيمي أأثر س ياسات اس تخدام قاعدة ا غري أأنه ميكنالبياانت اجلديدة. 

 .أأعمل البحث اليت أأجريت يف ادلراسة احلاليةعىل نطاق أأوس  من امللكية الفكرية والابتاكر والتجارة، 

  التحليل الإكصايئ لس تخدام امللكية الفكرية

أأول يقرير عن اس تخدام امللكية الفكرية يف بدلا  أأمرياك الوسطى  يف الويبوشابة ادلراسات الاقتصادية والإكصاءات أأعّدت 
قلميية مرجاا رئيس يا هل.ادلومينيكيةامجلهورية و   . واعمتد التحليل قاعدَة البياانت اليت أأنشئت خصيصا لدلراسة الإ

كصاءات وصفية يف حتليل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف املنطقة. ويسري هذ ا الهنج عىل املنوال املتب  يف ويامتد التقرير عىل اإ
( وادلراس تني القطريتني عن الربازيل وش ييل يف املرحةل WIPIمماثةل مثل مؤرشات امللكية الفكرية الااملية ) منشورات

 .(CDIP/5/7) املانية ابلتمنية وامللكية الفكرية ذايهمرشوع اللجنة الأوىل من 

 جارييقيمي الانتفاع ابمللكية الفكرية والتاكمل الت

أأول حتليل لالنتفاع ابمللكية الفكرية ويدفقات التجارة يف املنطقة.  يف الويبوشابة ادلراسات الاقتصادية والإكصاءات أأجرت 
قلميية وبياانت التجارة ادلولية املس متدة من  واعمتد التحليل مكرج  رئييس هل قاعدَة البياانت اليت أأنشئت خصيصا لدلراسة الإ

 (.UN COMTRADE) املتحدة الاكصائية لتجارة السل  الأساس يةقاعدة بياانت الأمم 

وانطوت املهنجية املتباة عىل ربط بياانت امللكية الفكرية الواردة من لك بدل من بدلا  املنطقة ببياانت التجارة الثنائية 
ت يوكيد بياانت هذين املصدرين . وأأاتكت معليايصنيفات التجارةو ابلس تاانة بأأوجه التطابق بني يصنيفات امللكية الفكرية 

كساب مجموعة من املؤرشات الرئيس ية بشأأ  الانتفاع ابمللكية الفكرية والتجارة يف املنطقة. وأأاتكت هذه املؤرشات، بوجه 
ماكنية يتب  امللكية الفكرية ويدفقات التجارة حبسب الصناعات داخل املنطقة وخارهجا عىل مدى  .زمين خاص، اإ
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 نفيذ والأنشطة الرئيس يةاجلدول الزمين للت 

جراء ادلراسة القطرية يف يوليو  ضافية م  احلكومات 2015طلبت ككومات املنطقة اإ . وباد يقيمي للجدوى ومشاورات اإ
جراء ادلراسة الإقلميية يف الويبوشابة ادلراسات الاقتصادية والإكصاءات املانية، وافقت   .عىل اإ

قد يف جنيف م  ممثيل الباثات اليت يوجد مقرها جبنيف  2015ر وانطلق الامل عىل ادلراسة رمسّيا يف أأكتوب يف اجامتع ع 
يذاان بتدشيهنا. وأأاتح الاجامتع مناس بة ملناقشة املراحل الرئيس ية لدلراسة  واملاكيب الوطنية للملكية الفكرية، اإ

 .بشأأهنا واليفاق

ىل بياان ت امللكية الفكرية م  لك هجة ايصال وطنية يف وباد انطالق ادلراسة، مشلت الأنشطة الرئيس ية ينس يق النفاذ اإ
جراء التحليل الاميل. وأأجري اس تاراض مشرتك للتقدم احملرز يف أأعمل  الواكلت احلكومية املانية، ومج  بياانت التجارة واإ

قد يف جنيف يف أأكتوبر  يتالق ببياانت . واس تارض الاجامتع املهنجية والنتاجئ الأولية فلام 2016ادلراسة يف اجامتع اث  ع 
ذاكء الوعي بأأمهية يبادل البياانت اليت مل يتح من قبل بشأأ  امللكية الفكرية  .التجارة. وأأاتح أأيضا مناس بة ساعدت عىل اإ

ىل البياانت اليت مل يتح من منتصف ادلراسة اذلي ُأجري يف س تاراضالاوعقب  ، مشلت الأنشطة املتبقية ينس يق النفاذ اإ
م مرشوع ادلراسة يف حلقة قبل بشأأ  امللكية  جناز أأعمل البحوث وصياغة أأول نسخة اكمةل لتقرير ادلراسة. وق ّد  الفكرية، واإ

قد يف جنيف  2017معل شارك فهيا ممثلو  من مجي  املاكيب الوطنية للملكية الفكرية، يف أأبريل  ابلسلفادور؛ مث يف اجامتع ع 
ح هذا  الاجامتعا  مالكظات قيّمة بشأأ  أأعمل البحوث وساعد عىل م  ممثيل الباثات اليت يتخذ جنيف مقرا لها. وأأات

 .حتسني نطاق الاس تفادة من نتاجئها

قد اجامتع لالس تاراض الهنايئ يف يونيو  جبنيف وافقت خالهل البدلا  عىل يقدمي ادلراسة الهنائية يف الاجامتع  2017وع 
. واس تارض خبري خاريج من 2017اذلي عقد يف بامن يف يوليو الوزاري اخلامس لأمرياك الوسطى بشأأ  امللكية الفكرية، 

 منظمة التجارة الااملية التقرير الهنايئ.

 ادلرو  املس تفادة

دا للنطاق واجلدول الزمين الأوليني الذلين  وفقاا ادلراسة الإقلميية ذت فّ  ن   بوجه عام، ّد  خالل يصمميها. بيد أأ  ادلراسة واهجت ح 
. وي ناقش التحدايت وأأبرز راسات املس تقبليةمن أأجل ادل درو أأ  ت س تخلص مهنا كن ميأأثناء ينفيذها حتدايت 

 .الاس تنتاجات فلام يتالق بلك عنار من الانارص الثالثة لدلراسة

نشاء قاعدة بياانت شامةل خاصة اب شابة ادلراسات ا لأوراض الإكصاء، واهجت هممللكية الفكرية والتجارة لس تخداخفالل اإ
حتديني رئيس يني. يتالق أأوهلم بنطاق يغطية البياانت لتفاصيل التجارة الثنائية. واك  نطاق  يف الويبووالإكصاءات الاقتصادية 

لتدفقات التجارية ابيغطية البياانت مقبول فلام يتالق بتدفقات السل  املتاجر ذها، بيامن تزداد ندرة البياانت فلام يتالق 
بتباين الوض  عىل مس توى مجموعات بياانت امللكية الفكرية فلام بني املاكيب الوطنية للخدمات. أأما التحدي الثاين فيتالق 

للملكية الفكرية. وجيسد التباين يف بنية البياانت واكامتلها الاختالفات املوجودة يف الإجراءات والبىن التحتية. وأأظهرت 
ذكل الرباءات مث التصاممي الصناعية ومناذج  ل، يلهتا يفمجموعات البياانت الوطنية للاالمات التجارية يناسقا أأكرث من ذي قب

صل مهنا  ذ مل ُي  املنفاة. أأما اجملموعات اليت ياوزها التطابق أأكرث من غريها يف اجملموعات املتالقة بتسجيالت كق املؤلف، اإ
ت البياانت مااجلة سوى عدد قليل وجتلت أأبرز الاختالفات عىل مس توى بنيات البياانت. وأأبطأأت الاختالفات بني بنيا

 .هذه البياانت وينس يقها، غري أأنه تس ىن حل ماظم الاراقيل التقنية يف هناية املطاف
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وأأثّر الاختالف يف يغطية البياانت ونطاقها أأيضا عىل الانارين الآخرين: التحليل الإكصايئ لالنتفاع ابمللكية الفكرية ويقيمي 
ومت التخفيف من أأثر هذه التحدايت الناجتة بتنوي  مس توى التحليل ونطاقه وفقاا  .الانتفاع ابمللكية الفكرية وتاكمل التجارة

 .للبياانت املتاحة. بيد أأ  من احملمتل أأ  يواجه أأي دراسة مس تقبلية عن هذا املوضوع الصاوابت ذاُتا

ل التجارة. وأأظهرت املطابقة بني وأأخريا، برزت طائفة أأخرى من التحدايت أأثناء التقيمي الاميل لالنتفاع ابمللكية الفكرية وتاكم
 –مجموعات امللكية الفكرية وبياانت التجارة اختالفات مهنجية بني أأنواع امللكية الفكرية. واكنت بياانت الاالمات التجارية 

ىل يصنيف نيس  ىل  استنادا –يه الأيرس ربطا ببياانت التجارة، بيامن اك  ربط بياانت الرباءات ومنوذج املنفاة –استنادا اإ اإ
ىل  –بتكل البياانت أأقل يرسا. وفلام خيص التصاممي الصناعية  -(IPCنظام التصنيف ادلويل للرباءات ) يصنيف استنادا اإ

وتسجيالت كق املؤلف، مل ي ارث عىل أأي أأوجه يطابق جاهزة م  بياانت التجارة. وفلام يتالق ذهذه الأشاكل من  –لواكرنو 
ل عىل املس توى اللكيامللكية الفكرية، مل يتسّن بيا  ال  .االقة بني الانتفاع ابمللكية الفكرية والتجارة اإ

 1قلمييةدلراسة الإ لملخص النتاجئ الاقتصادية والإكصائية 

بذلت بدلا  أأمرياك الوسطى هجودا ينظميية مّجة يف ساهيا حنو حتقيق املزيد من  عىل مدى النصف الثاين من القر  املايض،
التاكمل الاقتصادي. وازدادت أأمهية السوق الإقلميية كنتيجة مبارشة للتاكمل الإقلميي. ومتثل املنطقة اثين أأكرب َمصدر 

 .ايت املتحدة الأمريكيةلالس ترياد ووهجة للتصدير، مبس توايت يقل بقليل عن مس توايت التجارة م  الول

ولقتصادات املنطقة جحم صغري نسبيا ُيفزها عىل الاندماج م  السوق اخلارجية. ويؤدي تركزي التجارة م  رشيك جتاري 
ىل  ل خيلو من خماطر واختاللت يف موازين الاس تفادة. وياّرض التخصص النس يب يف  الاقتصاد اللكي يف ترابطوكيد اإ

 .القمية املضافة املتدنية اقتصادات املنطقة لتقلبات الأساار ادلولية املنتجات الأولية ذات

قلميية وينوي   ابلتايل،و ىل يوس ي  السوق الإ ينبغي أأ  يويل اجلهود املشرتكة يف املنطقة الأولوية للس ياسات الامومية اليت تريم اإ
ندرج الس ياسات املتالقة ابمللكية الفكرية الرشاكء التجاريني وزايدة احملتوى التكنولويج للتجارة. ومضن هذه الس ياسات، ي 

اليت يدمع ايفاقات التجارة احلرة وحتمي القمية غري املادية لصادرات السل  واخلدمات وحتفز نقل التكنولوجيا. ومن املهم حتليل 
 . املنطقةمجي  أأشاكل امللكية الفكرية لتقيمي مجي  الأنشطة الاقتصادية والصناعات اليت تشملها التجارة ادلولية يف

 الانتفاع ابمللكية الفكرية

. وتشمل ادلراسة وحدات تسجيليبحث هذه ادلراسة ابلتفصيل مجي  أأشاكل امللكية الفكرية اليت أأييحت بشأأهنا بياانت 
 أأيضا بياانت كق املؤلف، بيد أأ  النتاجئ ليست حامسة بسبب ضاف اكامتل يغطية البياانت.

س لام  (، ول٪95تفاو  الرئيس يو  من الرباءات اذلين طلبوا كميهتا يف املنطقة ): اك  الأجانب مه املن الرباءات )أأ(
ل فلام ندر. ويف املرات القليةل ٪50من أأصل أأمرييك ) ىل الانتفاع بنظام الرباءات اإ (. ومل يلجأأ اخملرتعو  يف املنطقة اإ

طقة )خاصة يف الولايت املتحدة الأمريكية(، اليت أأقدموا فهيا عىل ذكل، طلبوا احلصول عىل امحلاية حمليا أأو خارج املن
 وبدرجة قليةل جدا يف ابيق بدلا  املنطقة.

ليه اخملرتعو  يف املنطقة، اذلين أأودعوا مناذج املنفاة )ب( من مجموع طلبات  ٪61: اكنت مناذج املنفاة بديال جلأأ اإ
قلمييا ودوليا. من هذه احلالت ٪85مناذج املنفاة. بيد أأ  امحلاية ظلت يف  ف الانتفاع ذها اإ  حملية الطاب  ويضا 
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(. بيد ٪81: اك  الأجانب مه املنتفاو  الرئيس يو  من كمية التصاممي الصناعية يف املنطقة )التصاممي الصناعية )ج(
 أأهنم انتفاوا ذها مبس توى يقل بكثري عن مس توى الانتفاع ابلرباءات.

التجارية يه شلك امللكية الفكرية الأوس  اس تخداما يف املنطقة، كيث اإ   : كمية الاالماتالاالمات التجارية )د(
(. والولايت املتحدة الأمريكية يه ٪51ملس توى انتفاع الأجانب ذها ) مقارب( ٪42مس توى الانتفاع احمليل ذها )

حتساب الانتفاع (. وياد املنطقة )دو  ا٪33املصدر الأجنيب الرئييس للاالمات التجارية املسجةل يف املنطقة )
ف انتفاع املنطقة ٪12احمليل( اثين أأمه مصدر أأجنيب للاالمات التجارية املسجةل يف املنطقة ) (. وخالفا ذلكل، يضا 

(. ومن مجموع الاالمات التجارية الصادرة من ٪2حبمية الاالمات التجارية املتاحة يف الولايت املتحدة )أأقل من 
التجارية اليت ي طلب امحلاية من أأجلها يف الولايت املتحدة مقابل الاالمات التجارية املنطقة، يرتاوح نس بة الاالمات 

ىل 1اليت ي طلب امحلاية من أأجلها يف املنطقة )م  استبااد الاالمات التجارية احمللية( ما بني   (.٪10)أأي أأقل من  9 اإ

 التجارة وامللكية الفكرية

دلولية تزايد  يف انتفاع املواطنني والأجانب حبمية الاالمات التجارية والرباءات يقابل ينايَم مشاركة املنطقة يف التجارة ا
ابمللكية الفكرية ازداد بويرية  –ول س لام الولايت املتحدة الأمريكية  –والتصاممي الصناعية. غري أأ  انتفاع البدلا  املصنّاة 

 التصاممي الصناعية.أأرسع من ويرية بدلا  املنطقة، ول س لام فلام خيص الرباءات و 

ويتناقض احلجم الإجميل لتجارة املنطقة وختصصها يف السل  ذات القمية املضافة الأعىل م  ضاف مس توى الانتفاع حبمية 
الرباءات والتصاممي الصناعية داخل املنطقة. وي نتف  بامنذج املنفاة حمليا بوجه رئييس، وذلكل يبدو أأهنا مل تكن فااةل يف 

 ت التجارية للأجانب، مبن فهيم أأولئك املوجودو  داخل املنطقة.الاسرتاييجيا

ترابط قامئ  ويف املقابل، يطّور الانتفاع ابلاالمات التجارية يف املنطقة بويرية ل ختتلف عن اجتاهات التجارة ادلولية. وهناك
بني لك زايدة يف التجارة وزايدة يناسبية يف الانتفاع ابلاالمات التجارية يف املنطقة. ويتبدى الصةل بني الانتفاع ابلاالمات 

 التجارية يف املنطقة والتجارة بصورة أأوحض من الصةل امللحوظة فلام خيص الواردات من خارج املنطقة.

 مالكظات ختامية

ع ابمللكية الفكرية والتجارة أأ  املنطقة متكل مقومات يؤهلها لتصممي الس ياسات اليت حتفز عىل حتسني يظهر حتليل الانتفا
 الانتفاع بنظام امللكية الفكرية دعم لالسرتاييجيات التجارية. 

لهيا. ويَظهر يباين وبري جدا يف أأساليب انتفاع خمتلف الرشاكء التجاريني بلك صك من صكوك امللكية الفكرية ومدى جل وهئم اإ
أأما السؤال عن سبب ضاف انتفاع املنطقة ابلرباءات والتصاممي محلاية الابتاكر والسؤال عن الس بل اليت ميكن ذها للمنطقة 
 أأ  تس تفيد من الانتفاع ابلاالمات التجارية لتاميق الروابط التجارية داخلها فهم سؤالا  هاما  ينبغي يناوهلم يف املس تقبل.

ّدة الأدوات الكثرية اليت يس تاني ذها هم أأل يغيب عن البال أأ  امللكية الفكرية ليست سوى واحدة من بني ع  بيد أأنه من امل 
واضاو الس ياسات. وبوجه خاص، جيب أأ  يكو  يصممي س ياسات امللكية الفكرية متسقا م  يصممي س ياسات الابتاكر 

 .والتنافس ية وتروجي التجارة
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