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CDIP/22/INF/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأكتوبر  8 التارخي:

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 الثانية والعشرونالدورة 
 2018و ماي 18اإىل  14جنيف، من 

 
 إندونيسيا حالة - آسيا شرق جنوب دول يف الصناعي التصميم استخدام فهم بشأن دراسة ملخص

 ندوتايل والفلبني

عداد من مانة اإ  الأ

 حاةل - أ س يا رشق جنوب دول يف الصناعي التصممي اس تخدام فهم بشأأن دراسة ملخص الوثيقة هذه مرفق يتضمن .1

ندونيس يا  الثانية املرحةل - الاجامتعية الاقتصادية والتمنية الفكرية امللكية مرشوع س ياق يف أأعّدت واليت واتيلند والفلبني اإ

 (.CDIP/14/7 الوثيقة)

 داميوري، ريزال يويس. د: الثالثة البدلان من حمليني استشاريني خرباء مع ابلتعاون ادلراسة الويبو أأمانة أأعّدت .2

يلامو  رافرتاندي، دانديو  ندونيس يا؛ يف الاسرتاتيجية ادلولية ادلراسات مركز من فضيل اإ  جريس ماريو  مانزانو، جورج ود. اإ

 معهد من اري-ابيبوجنيت وويراوان نيكومبورايك ديونديند. و  الفلبني؛ الهادئ يف واحمليط أ س يا جامعة من بزيا ونياك ،أ جرن

يطاليا ميالنو، يف بوكوين جامعة من مارايين مريايم: الأس تاذة هذه ادلراسة توراجع. نداتيل  التايلندي يف التمنية حبوث  .اإ

ن .3 ىل مدعوة اللجنة اإ  علام الإحاطة اإ

 .الوثيقة هذه مرفق يف الواردة ابملعلومات

 

 ييل ذكل املرفق[]
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ندونيس يا حاةل - أ س يا رشق جنوب دول يف الصناعي التصممي اس تخدام همف   ندواتيل  والفلبني اإ

قليةل يه الرؤى املتاحة بشأأن كيفية مسامهة حامية التصممي الصناعي يف تصممي الابتاكر ومنو الأعامل والتمنية الاقتصادية عىل 

ىل أأن البدلان ذات ادلخل املرتفع والصني تشلك الغالبية العظمى من ت و نطاق أأوسع.  التصممي  طلباتشري اإحصائيات الويبو اإ

اء العامالصناعي يف مجيع أأحن
1

. وأأظهرت ادلراسات أأن التصاممي الصناعية غالبًا ما تمكّل الأشاكل الأخرى حلقوق امللكية 

ميكن أأن تؤّدي التصماميت اجلذابة ديدة تشمل عىل ابتاكرات تكنولوجية. ابلإضافة اإىل ذكل، جنتجات م الفكرية دلمع تسويق 

" دورًا همامً للرشاكت يف خلق جتربة مس هتكل ممتزية نخفضةامل التكنولوجيا " ذات يف بعض صناعات السلع الاس هتالكية

وابلتايل اكتساب مزية عىل املنافسني
2
.   

غري  ويَتقّدما؛ منخفض ادات ذات ادلخل املنخفض واملتوسطيف الاقتصالتصممي الصناعي  طلباتيكون عدد وعادة ما 

بعض البدلان املتوسطة ادلخل يف جنوب  وأأابنتس تنناءات. الا مع وجود بعض ،احمللية الطلبات ،يف بعض الأحيان ،املقميني

ندونيس يا والفلبني واتيل  -رشق أ س يا  يداعاس تخدام مكثف للنظام مع عىل  –انم  تيند وفي لس امي اإ  طلباتعدة أ لف من  اإ

ىل  التصممي الصناعي عىل النقيض  لبدلان،ايف تكل  الطلباتفاإن املس تخدمني احملليني ميثلون معظم  ذكل،لك عام. ابلإضافة اإ

 .س تخدمنيمن امل من براءات الاخرتاع اليت يشلك فهيا غري املقميني أأكرب مجموعة 

يف س ياق متوسط ادلخل، رشعت شعبة الاقتصاد والإحصاء يف التصممي الصناعي فهم أأفضل ملسامهة حامية  ومن أأجل

قلميية مشلت ثالثة بدلان يف جنوب رشق أ س يا،  الويبو ندونيس يا والفلبني واتيلنديه اإ ويف دراسة اإ
3
ادلراسة، يف سعت و . 

جراء دراسة يف البدلان املتوسطة ادلخل عن طريق  اس تخدام امللكية الفكرية بشأأناإىل مجع البياانت الأولية جوهرها،  اإ

 .يف هذه البدلان الثالثة نياحملليالتصممي الصناعي س تخدي مل  اس تقصائية

بشأأن  اجلامع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف املرحةل الأوىل من مرشوع ند شاركت ابلفعلل دير ابذلكر أأن اتي ج

امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية الاجامتعية
4
 .هذا املرشوعيف الفلبني واندونيس يا دولتان جديداتن  فامي تبقى ،

 .2018يونيو  حىت 2016شهًرا، من مارس  27اس تغرقت ادلراسة و 

 .تلخص هذه الوثيقة تنفيذ ادلراسة ونتاجئها الرئيس يةو 

                                         
1
املتاحة عىل املوقع التايل:  WIPO SCT/27/4 ADDلالطالع عىل عرض اإحصايئ، انظر الوثيقة  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=237526 
2
 ,ROTHWELL, R. & GARDINER, P. 1983. The role of design in product and process change. Design Studies, 4انظر 

161-169, CREUSEN, M. E. & SCHOORMANS, J. P. 2005. The different roles of product appearance in consumer 

choice. Journal of Product Innovation Management, 22, 63-81, VERYZER, R. W. & BORJA DE MOZOTA, B. 2005. 

The impact of user‐oriented design on new product development: An examination of fundamental relationships. 

Journal of Product Innovation Management, 22, 128-143. 
3
يداعات التصممي الصناعي ومدى توافر بياانت جسل الوحدة التار    خيية اخلاصة هبا.اختريت هذه البدلان الثالثة بناًء عىل جحم اإ
4
عىل الرابطني: املتاحة   CDIP/14/INF/4و  CDIP/12/INF/6الويبو  واثئقانظر  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571, 

,http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
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 ادلراسة أأهداف

 املُحفزة وافعادلو  املعنية، البدلان يف ااملصاحبة له عمليةال و  التصممي ابتاكر لظروف أأفضل فهم عىل ادلراسة هذه أأهداف ركزت

 الاستامثرات ختصيص يف التصممي الصناعي حقوق وكيفية مسامهة امحلاية، من الشلك هذا عن بحثعىل ال  التصممي بتكريمل 

 .التصممي الصناعي نظام اس تخدام عند مقدي الطلبات واهجت اليتالتحدايت و  التصممي، ابتاكر يف

 والتنفيذ التنس يق

ىل ادلراسة أأهداف شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبو قدمت  للويبو العامة انعقاد جلسات امجلعية خالل الثالثة البدلان اإ

  .ادلراسة يف ابملشاركة اهامتهما عن الثالثة البدلان وأأعربت. 2015 لعام

 خرباء معلت مبشاركة وقد. ادلراسة تنفيذيف  والتنظميية التقنية الوصل هجة يف الويبو شعبة الاقتصاد والإحصاء تواكن

 داميوري، ريزال يويس. د: دلراسةهذه ال  الأساس ية الاس تقصائية ادلراسة لإجراء الثالثة البدلان من حمليني استشاريني

يلامو  رافرتاندي، دانديو  ندونيس يا؛ يف ادلولية الاسرتاتيجية ادلراسات مركز من فضيل اإ  جريس ماريو  مانزانو، جورج د.و  اإ

 معهد من اري-ابيبوجنيت وويراوان نيكومبورايك ديوندين د.و  الفلبني؛ يف الهادئ واحمليط أ س يا جامعة من بزيا ونياك أ جرن

 .نداتيل  يف التايلندي التمنية حبوث

 الفكرية للملكية نديةالتايل  والإدارة ،الفلبني يف الفكرية امللكية ومكتب ،الفكرية للملكية الإندونيس ية العامة املديرية وقدمت

 ابملاكتب التصال يف ادلمع الهادئ واحمليط ل س يا للويبو الإقلميي املكتب وقدم. ادلراسة تنفيذ فرتة طوال وهاماً  قوايً  دعامً 

 .الفكرية للملكية الوطنية

يطاليا ميالنو، يف بوتشوين جامعة من مارايين مريايم الأس تاذة تراجع وأأخريًا،  تعليقات مارايين د. وقدم. ادلراسةهذه  اإ

الأربعة ادلراسة وخمرجات النتاجئ، وحتليل ،ادلراسة الاس تقصائية اس تبيان تصممي بشأأن ابلغة الأمهية
5
.  

 املتبعة املهنجيةو  تصمميال  معلية

جراء الأوىل املرحةل مشلت. مراحل ثالث عىل ادلراسة جريتأ    قطاع يف املعنيني ادلاخليني الويبو زمالء مع مشاورات اإ

. ادلراسة توجه عىل الرمسي الطابع لإضفاء الهادئ واحمليط ل س يا للويبو الإقلميي املكتب فضال عن والتصممي التجارية العالمات

 .الثالثة البدلان يف التنفيذ أأجل من الاس تقصاء اس تبيان تصممي ختص مكتبية حبواثً  نفسه، الوقت يف ،الأمانة أأجرتكام 

 بدل لك يف وُعقد. ندواتيل  الفلبني يف عقدت متتالية واجامتعات معلحلقات  مع 2016 مارس يف رمسيا ادلراسة أأعامل بدأأتو 

 حلقةاكن الهدف من وراء و . التصممي الصناعي نظامب  الصةل ذوي املصلحة أأحصاب بني للجمع يوم نصف معل ملدة حلقة

 مضو. الاس تقصائية ادلراسة تنفيذ اسرتاتيجية وكذكل الاس تقصائية ادلراسة اس تبيان عىل والتعقيبات التعليقات يتلقّ  العمل

                                         
5
. الفكرية للملكية نديةالتايل  والإدارة الفلبني يف الفكرية امللكية ومكتب الفكرية للملكية الإندونيس ية العامة املديرية لك منثالثة تقارير وطنية منفصةل ل أ عدت 

يف بدلاهنم. ستتاح هذه  هانفس وتنفيذها لمتكني الباحثني ال خرين من اإجراء ادلراسة  أأداة الاس تقصاءدليل يوحض ابلتفصيل كيفية تصممي  أأنشئ ذكل،ابلإضافة اإىل 

التايل:  الرابطالإلكرتوين عىل  شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبوالواثئق الأربعة عىل موقع 

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies  

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies
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 يف املتخصصة احملاماة وماكتب والتجارة، التصممي ورابطات ،التصممي الصناعي مقدي طلبات العمل حلقة يف املشاركون

 فاحيص من قبيل ،الفكرية امللكية مكتيب من مسؤولني مع ثنائية اجامتعات ُعقدت كام. واملصممني ،التصممي الصناعي طلبات

جراءات لفهمالتصممي الصناعي   .أأفضل بشلك التصممي الصناعي طلب اإ

 طلبات خبصوص نظرة شامةل لتكوين ةلسجل الوحد التصممي الصناعي طلب بياانت مجع ادلراسة من الثانية املرحةل تضمنتو 

التصممي الصناعي  طلبات مقدي لتحديد هذه العملية مناملس تخلصة  النتاجئواس تخدمت . البدلان يف التصممي الصناعي

ىل ابلإضافة املس هتدفني  يف العملية لهذه الوصفي التحليل ساعد ذكل، عالوة عىل. من أأجل ادلراسة الاس تقصائية طلباهتم اإ

 .ادلراسة الاس تقصائية أأداة خالل من علهيا املُحصل للردود احملمتل التحزي حتديد

 طلبات مقدي اإىل الاس تبياانت وأأرسلت. ادلراسة من الثالثة املرحةل خالل ادلراسة الاس تقصائية س تبياانتاب العمل وأأطلق

 الفكرية امللكية ماكتب من علهيا ُحّصل اليت الوحدة جسل من بياانت املس تخرج الإلكرتوين الربيد التصممي الصناعي عرب

رسال عقب ،الاس تبياانت من نسخ وأأرسلت. الثالثة ىل الإلكرتوين، ابلربيد تذكرتني رسالتني اإ عىل  اجمليبنيما تبقى من  اإ

 .هبم اخلاصة التصممي الصناعي طلبات يف مذكور هو كام بريدمه عناوين عرب ادلراسة الاس تقصائية

ىل. 2017 مارس يف ادلراسة الاس تقصائية فيه جرت بدل أأول اتيلند اكنتو  شهر  يف الفلبني وامتدت ادلراسة الاس تقصائية اإ

ندونيس يا اإىل مثومن  يوليو،  .هنفس العام من أأكتوبر يف اإ

 عىل ادلراسة الاس تقصائية جيبنيللم  حىت يتس ىن خمتلفة اسرتاتيجيات الثالثة البدلان يف الاستشاريون اخلرباء اس تخدمو 

ادلراسة  يف املشاركة عىل لتشجيعهم طلباتال  مقدي اس تدعاء من اتيالند يف TDRI فريق متكنو . الاس تبيان ملء

ندونيس يا، الفلبني أأما يف. الاس تقصائية ضافية، معل حلقة  CSISو UA & P قيفر  عقدفقد  واإ  الطلبات مقدي تس هتدف اإ

جراء ابحثني بعد فامي الإندونييس الفريق لكّفو . لتحفزيمه عىل الرد الاس تقصائية ادلراسةاملنتقون للمشاركة يف   مقابالت ابإ

 .النجاح من متفاوتة س توايتمب  الاسرتاتيجيات هذه تزي ومت. الطلبات مقدي مع خشصية

. جزئيا أأو اكمال اس تقصائيا اس تبياان مقدي الطلبات من 268 اجملموع يف قدمو . الواردة للردود ملخًصا أأدانه اجلدول ويعرض

ادلراسة  وأأرسلت. اطلب 512 عددها  بلغجاميل لطلبات التصممي الصناعي اليتمن العدد الإ  268 مقدي الطلبات عدد وبلغ

 س بةن  أأعىل الفلبني يف الردود لمعدّ  لجسّ و . والرشاكت الأفراد من مقدي الطلبات اإىل الاس تقصائية بشأأن التصممي الصناعي

ندونيس يا يف املائة يف 8 بنس بة مقارنة املائة، يف  12بلغت ندونيس يا، فقد جسلت ذكل، ومع. نداتيل يف  املائة يف 9 و اإ  نظرا اإ

  .والفلبني اتيلند تلهيا الردود، من عدد أأكرب ،الطلباتمقدي  من الكبري عددلل
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 رمق الطلب

ندونيس يا   اتيلند الفلبني اإ

 اجملموع الفرد الرشكة  اجملموع الفرد الرشكة اجملموع الفرد الرشكة اجملموع

 268 105 60 45 51 28 23 112 55 57 الطلب الأول

 125 49 23 26 25 10 15 51 20 31 الطلب الثاين

 67 23 10 13 17 6 11 27 7 20 ب الثالثالطل

 52 17 8 9 15 6 9 20 4 16 الطلب الرابع

 512 194 101 93 108 50 58 210 86 124 اجملموع

 ادلراسة الاس تقصائية تصممي

ذ. الاس تقصايئ الاس تبيان لتصممي البداية يف طويالً  وقتاً  الويبو يف البحث فريق خصص  الاس تبياانت اس تعرض خمتلف اإ

 بشأأن ويبولل سابقة اس تقصائية دراساتعىل  اّطلع كام. املتحدة واململكة ركمناادل يف املس تخدمة تكل مثل ابلتصممي، اخلاصة

 م تعاجل هذه الأخرية ،املعلومات اليت تقدهما الاس تبياانت من الرمغ وعىل. واملغرب الأرجنتني يف التصاممي الصناعية اس تخدام

لابدلراسة  اخلاصة البحث أأس ئةلمن   .اجلزء البس يط اإ

ىل البحث فريق انتقلو  ادلراسة  لس امي املرتفع، ادلخل ذات البدلان من العديد يف أأجريت اخملرتعني اس تبياانت من مجموعة اإ

 املتعلقة بقمية الرباءة يف الاحتاد الأورويب.س تقصائية الأوروبية الا

 عىل عالوة. املصمم وليس الطلب مقدم تس هتدف اكنت احلالية ادلراسة أأداة فاإن اخملرتعني، اس تطالعات رأأي عكس وعىل

 يف الواردة للأس ئةل الهنائية القامئة يف الاختالف هذا عكسانو  التكنولويج، الابتاكر عن التصممي ابتاكر معلية ختتلف ذكل،

خبصوص سؤال  الاس تبيانيف ورد  املثال، سبيل عىلف. الرشكة أأعامل يف التصممي بأأمهية الأس ئةل بعض تعلقتو . الاس تبيان

ذا  ىل أأقربهو  مأأ  والتطوير البحث لقسم خيضع التصممي قسم اكنما اإ ذاعام و  التسويق، قسم اإ . بذاهتا قامئة مزيانية دليه اكن اإ

لهام مصادر عىل أأخرى أأس ئةل ركزتفامي   معارض أأو العمالء مالحظات مثل التصممي، ابتاكر اإىل تأأدّ  اليت اخملتلفة الإ

 .التصممي

ذ . قسمني اإىل الاس تقصايئ س تبيانالا وقُّسم  أأس ئةل حوطرَ التصممي الصناعي  طلب مقدم خصائص عىل الأول اجلزء زركّ اإ

ذا اكن معهل جمال مثل خصائصه لتحديد  اس تبياان ،فرًدا الطلب مقدم اكن يف حاةل ،اس تخدم بيامن. ذكل وجحم راصدّ مُ  وما اإ

ذا وما فردلل ابلوضع الوظيفي تتعلق أأس ئةل طرحلس امي  معدل تعديال طفيفا  التجاري ابلكيان عالقة هل الطلب مقدم اكن اإ

 .الصناعي املشمول ابمحلاية التصممي أأنتج اذلي

من بني مجةل  ،لاءسوت . املس تخدمني هؤلءل  الصناعية املشموةل ابمحلاية تصامميال  صاإىل حف الاس تبيان من الثاين اجلزء وتطّرق

ذا وما ،عىل لحئة املصممني الصناعيني املدرجني املصممني خصائص عن ،أأمور تسائل و  ،أأم ل قيُسوّ التصممي الصناعي  اكن اإ

ذا وما السوقية، قميتهعن   .ل أأم يُقدّل  الأسايس التصممي اكن اإ
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 ُطلبو . املقدمموضوع الطلب  التصممي صورة تضّمن مصّمام بدقة اس تبياانً  الاس تقصائية ادلراسة عىل اجمليبني معظم تلقىو 

طلب تصممي  من أأكرث عىل للحصول بطلب تقدموا اذلين اجمليبني يف الاس تقصاء من قليل لعدد ابلنس بة ،ُمجيب لك من

 .أأقىص كحد طلبات ربعةلأ  منفصةل اس تقصاء اس امترة ميلأ  أأن الاس تقصاء، مشلها اليت الس نوات يف صناعي

 الرئيس ية النتاجئ

 :التايل النحو عىل تلخيصها ميكن اليت الأفاكر من واسعة مجموعة ادلراسة الاس تقصائية لنتاجئ الوصفي التحليل يقدم

  ن ورشاكت اتبعة  ورشاكت مملوكة لدلوةل، حمليامملوكة  مه رشاكت خاصة ةممي الصناعياالتص مس تخدي معظماإ

متثل الرشاكت الصغرية و . ما يزيدس نة أأو  21معظم الرشاكت ر اكن معو . تؤدي دورا بس يطا نسبيّاً  لرشاكت أأجنبية

 تلهيا رشاكت متوسطة احلجم ورشاكت كبرية. املس تخدمني،معظم 

 لعائدات  عريض توزيع مع التصدير، يف شاركوا أأهنم التصممي الصناعي مس تخدي من املائة يف 22 حوايل أأفاد

 قد التصممي ابتاكر أأن وتقرتح. الرشاكت مجموع معوم يف المنوذجية التصدير حصص احلصة هذه تتجاوزو . الصادرات

 الوهجة يه الأخرى أ س يا رشق جنوب أأمم رابطة بدلان اقتصادات واكنت. الأجنبية الأسواق لقتحام طريقة يكون

 .الأخرى ال س يوية الاقتصادات تلهيا تواترا، الأكرث التصديرية

  ن  من مزجي التصاممي، عىل لبعض ابلنس بة ،الرشاكت تعمتد، ذكل ومع. داخلية معلية الغالب يف هو التصممي ابتاكراإ

لهام أأو واخلارجية ادلاخلية الكفاءات  .الإ

 متقدمة يف السن الأغلبية اكنف الفلبني، يفأأما . س نة 50و 35 بني الفلبني، ابس تنناء ،املصممني معظممعر  اكن، 

ىل النتيجة هذه وتشري س نة. 50فوق أأي  ىل ابلنس بة هممة تبدو املرتامكة املهنية اخلربة أأن اإ  .التصممي ابتاكر اإ

 لهام ينبثق فعىل . أأمهية الأكرث املصدر العمالء تعليقات وتشلك. املصادر من متنوعة مجموعة من اجلديدة تصامميال  اإ

 يف الأول صدريمتثل امل. جديدة تصاممي وراء الرئيس ية املصادر من اثنني هناك اكن رشاكت،لل  اخيلاملس توى ادل

 ذكل يف مبا العليا، الإدارة يف وال خر. أأوسع نطاق عىل والتطوير البحث أأو التصممي ابتاكر عن املسؤول القسم

ىل. التنفيذي الرئيس مكتب دارات اكنت الرئيس يتني، هاذين املصدرين جانب واإ  مصدراً  والتسويق املبيعات اإ

 .الاس تقصائية ادلراسة مشلهتا اليت التصاممي من كبري لعدد للأفاكر

  30 000الوسطية بني قمية تتحدد ال الصناعي بتخصيص قمية هممة حلقوق تصمميهم الصناعي، و يقوم أأحصاب التصممي 

ىل التصممي الصناعي قمي أأمرييك. وينحرف توزيع دولر 100 000و  ،التصممي ابتاكرأأن  يبدو ذكل، ومع. الميني اإ

 .خطورة أأقل التكنولويج، الابتاكر مع ابملقارنة

 حرية وضامن التقليد ملنع الالكس يكية املربرات يف التصممي الصناعي حامية وراءللسعي  الرئييس ادلافع يتجىل 

ن . العمل  .الأحيان بعض يف حتدث الكهن ةاندر يه أأمور  هاوبيع  التصممي الصناعي حقوق ترخيصاإ

 ىل ابلإضافة. حقيقي التقليد خطر أأنب قرابة امخلس يبلغ تقليد معدل ينذر  ةالصناعيممي االتص حاملو يدرك ذكل، اإ

 .ابلتقليد مرتبطة كبريةال  اليةامل سارةاخل 

 نفاذ التصممي الصناعي  اإن يقاف حماوةل  يفالعديد من مقدي الطلبات  تنبط عزميةالتاكليف القانونية املرتفعة لإ اإ

ن التعّدي عىل تصامميهم. وعندما يالحقون املتعّدي، ج معدل جناح فاإ نفاذ راءاتاإ  .يكون متباينا الإ
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 يف حتدايت مقدمو الطلبات يواجهو . اخلارجية العوامل عىل الاعامتد دون التصممي الصناعي طلبات معظم تُقدم 

 .الفهم وصعبة طويةل تقدمي طلبات معلية يعتربونه ما مع التعامل

شعبة  لس امي وأأن. املتعمق البحث من مبزيد واس تكشافها حصهتا مدى من التحقق اإىل الوصفية النتاجئ هذه س تحتاج

 اختبار ميكن حيث ،قتصاديالا س ياقها يف الاس تقصائية ادلراسة الردود عىل لتحليل ططخت الاقتصاد والإحصاء يف الويبو

 .عىل حنو أأوحض رمسية بصورة الفرضيات خملتلف الإحصايئ الاعتداد

 الس ياسات عىل املرتتبة وال اثر املس تفادة ادلروس

جراء يتطلب قلميي دراسة اس تقصائية اإ ذ . كبرية موارد ةاإ ل أأهنا تبقى . البداية يف هل خمططا اكن مما أأطول وقتا اتنفيذه اس تغرقاإ اإ

 .املس تقبلية ادلراسات يف اليت ميكن الاس تفادة مهناو  هاتنفيذ معرض يفاملس تخلصة  ادلروسغنية من حيث 

 هذا واكن. الاكامتل من متفاوتة مس توايت ذات ادلراسة عىل اجمليبني حتديديف  املس تخدمة الوحدة جسل بياانت اكنت أأوًل،

 أأداة اإطالق قبل ،البحث فرق استمثرتو . الطلبات مبقدي اخلاصة التصال بتفاصيل يتعلق فامي خاص بشلك احلال هو

 توصلو . للجمهور املتاحة املعلومات خالل من املفقودة التصال تفاصيل ملء يف كبرًيا وقتًا البدلان، يف الاس تقصاء

اجمليبني عىل  تفاصيل لإكامل والتصممي التجارة مجعيات اإىل الوطنية، الفكرية امللكية اكتبمل قويال معادلبفضل  ،الباحثون

  ادلراسة الاس تقصائية.

 وُاجري. الاس تقصاء اس تبيان طولبسبب  احمللية البحث فرقو  يف الويبو شعبة الاقتصاد والإحصاء القلق ساور اثنيًا،

طار يف املصممني مع املقابالت من مجموعة أأول أ جريتو . الاس تقصاءمعلية  اإطالق قبل اختبارين  معروفتني تصممي اتفاقييت اإ

يطالياابإ  ميالنو يف س نوايً  تُعقد دولًيا
6
. الفلبينيني الطلبات مقدي من صغرية مجموعة مع الفلبني يف الثاين الاختبار وأ جري. 

  .طوهل من الرمغ عىل الاس تبيان ملء عىل قادرين احلالتني، لكتا يف ،الاس تقصاء يف املشاركون اكنو 

ماكنية للمجيبني ،ادلراسة الاس تقصائية تنفيذ أأثناء ،احمللية البحث فرق أأاتحتو   أأو الاس تبيان، من خمترصة نسخة ملء اإ

جراء  .الاس تقصائية راسةادل الرد عىل عىل تشجعهمما اكنت عند هاتفية مقابةل اإ

ىل ابلإضافة  عىل البحث فرق مساعدة يف مفيد أأنه الثالثة البدلان يف املتعاقب الاس تقصاء اس تبياانت اإطالق أأثبت ذكل، اإ

 .عىل ادلراسة اجمليبني مع التواصل عند اخملتلفة جتارهبا من الاس تفادة

 يف حامس أأنه الثالثة الفكرية امللكية ماكتب من القوي ادلمع أأثبتو . الاس تبيان ملء يف مرتددين اجمليبني من العديد اكن اثلثًا،

ضافية اس تقصائية ردود احلصول عىل عىل املساعدة ندونيس يا الفلبني يف نظمت اليت الإضافية العمل حلقات ساعدتو . اإ  واإ

 .مبارشة الاس تقصاء يف ابملشاركني التصال عىل احمللية البحث فرق

ىل ابلرجوعو  حقوق يس تخدمون التصممي مبتكري أأن الاس تقصاء عىل الردود تكشف الس ياسات، عىل الانعاكسات اإ

نشاء يف هاستامثر ل عوائدمه لسرتداد كوس يةل التصممي الصناعي  التصممي مبتكري أأن عن تكشف كام. جديدة تصماميت اإ

                                         
6
يطاليا منيف ميالنو،  2016صالون ديل موبيل و  2016تصممي لل أأس بوع ميالنو عقد     .2016، 17أأبريل اإىل  14 اإ
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 أأشاكل من شلك حتفزي يف دامًعا دوًرا التصممي الصناعي نظام يلعب عام، وبشلك. لتقليدا أأل وهو حقيقيًا خطًرا يواهجون

 من النقيض وعىل. احلجم واملتوسطة الصغرية الرشاكت ذكل يف مبا - ادلخل املتوسطة البدلان يف الرشاكت به تتعهد الابتاكر

 فالأمر. جديدة تصاممي ابتاكر يف النجاح لتحقيق التكنولوجيا طليعة يف تكون أأن الرشاكت عىل يتعني ل الاخرتاع، براءات

مدادات متكل برشية مواهب تطلبي   .احملدودة املوارد ذات البيئات يف حىت اكفية اإ

 وزايدة اخلارجية الأسواق لقتحام طريقة يكون قد الابتاكر تصممي أأن عىل الأولية الأدةل بعض ادلراسة تقدم وأأخرًيا،

 جناح تفسري يف للرشاكت اخلاصة القدرات عىل تؤكد اليت ادلولية التجارة جمال يف البحوث مع هذا ويامتىش. الصادرات

التصدير
7
ن. اتلقائي الابتاكر تصمميتصدير  رابط يكون أأن يلزم نفسه، الوقت ويف.   يواهجها قد اليت احلواجز معرفة اإ

 .ابلس ياسات تعلقةامل  فاكراملزيد من الأ  قد يتفتق عهنا ادلولية الأسواق ولوج عند احمليل التصممي جمال يف املبتكرون

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         
7
 BERNARD, A. B., JENSEN, J. B., REDDING, S. J. & SCHOTT, P. K. 2007. Firms in International Trade. The 

Journal of Economic Perspectives, 21, 105-130. 
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