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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  32مايو 3102

موجز الدراسة املتعلقة باالسرتاتيجيات التي ينتهجها املقيمون يف الصني يف جمال محاية االخرتاعات
برباءات على الصعيد الدويل

من اإعداد ا ألمانة مبسامهة من الس يدة ميال اكشتش يفا ،أأس تاذة ابحثة يف مركز يب يب أند يت دلراسات س ياسات التعلمي
والاقتصاد ،جامعة لك ميسن ،كيلمسن ،الولايت املتحدة
 .0حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل موجز لدلراسة املتعلقة ابلسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية
الاخرتاعات برباءات عىل الصعيد ادلويل ،واملُعدة يف اإطار املرشوع حول امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية
والاجامتعية (.)CDIP/5/7 Rev.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية :الاسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية
الاخرتاعات برباءات عىل الصعيد ادلويل
ملخص معيل
يعرض هذا امللخص العميل نتاجئ ادلراسة املتعلقة ابلسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية الاخرتاعات
برباءات عىل الصعيد ادلويل.

الهدف من ادلراسة
برزت الصني يف عام  3103بصفهتا اللدل اذلي يأأوي أأكرب مكتب للملكية الفكرية يف العامل بفضل حصهتا من طللات
الرباءات .وبذكل فاإن ظهور أأداء نظام امللكية الفكرية الصيين عىل الساحة ادلولية يف تزايد مس متر ،مما يعين أأن تكوين فهم
أأفضل للروابط بني نشاط امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف الصني أأولوية من ا ألولوايت.
ويف اإطار سلسةل أأوسع من ادلراسات اليت تتناول هذا املوضوع ،تقدم هذه ادلراسة أراء حول سلوك املقميني يف الصني يف
جمال حامية الاخرتاعات برباءات عىل الصعيد ادلويل .وخُصصت دراسات اقتصادية قيمة لتنايم امحلاية برباءات عىل الصعيد
احمليل يف الصني .كام أأن وترية اإيداع الرشاكت واملؤسسات الأاكدميية وا ألفراد يف الصني للرباءات يف اخلارج قد زادت برسعة.
ومع ذكل ،تقل ادلراسات املجهنجية عن أأرس الرباءات الصينية ا ألجنلية التوجه ،واليت من شأأهنا أأن حتلل ممزيات اإيداع
الرباءات الصينية يف اخلارج .ومن مثة فهذا العمل يريم اإىل وصف وحتليل ظاهرة اإيداع الرباءات الصينية يف اخلارج
ابس تخدام مجموعات بياانت الويلو بشأأن أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه .وتوفر تكل اللياانت اإحصاءات وصفية و أأدةل
اقتصادية قياس ية عىل الازدايد امللحوظ يف تكل الظاهرة والعوامل اليت أأدت اإىل تكل الزايدة.

النتاجئ الرئيس ية
توصلت ادلراسة اإىل الاس تنتاجات التالية:
.0

ازدايد أأرس الرباءات الصينية ا ألجنلية التوجه



يف أأوائل تسعينيات القرن العرشين اكن العدد الإجاميل ألرس الرباءات الصينية ا ألجنلية التوجه متساواي مع عددها يف
غريها من الاقتصادات املتوسطة ادلخل الرسيعة المنو .ويف هناية القرن ،جتاوزت الصني غريها من الاقتصادات
الرسيعة المنو مثل الربازيل وروس يا والهند وجنوب أأفريقيا وبد أأت تظهر كجهة فاعةل رئيس ية يف جمال تسجيل
الرباءات ادلولية.
بشلك أأكرث حتديدا ،ازداد منو اإيداعات الرباءات الصينية يف اخلارج زايدة كلرية بعد عام  ،3111حيث بلغ متوسط
معدل المنو الس نوي ملدة مخس س نوات  %21بني عايم  3111و ،3112و %32منذ عام .3112



تظل حصة الرباءات الصينية املودعة يف اخلارج جزءا ضئيال من مجموع الرباءات املودعة حمليا .ومقابل لك  01أأرسة
حملية تلد أأ برباءة ،هناك أأرسة واحدة للرباءات ا ألجنلية التوجه  -اليت قد حتتوي لك واحدة مجهنا عىل العديد من
الرباءات يف أأنظمة قانونية متعددة.



مقارنة ابللدلان املرتفعة ادلخل مثل أأملانيا أأو الياابن أأو الولايت املتحدة يتضح أأن هذه اللدلان دلهيا حصص أأعىل
بكثري من أأرس الرباءة ا ألجنلية التوجه مما هو عليه احلال يف الصني.
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مقارنة بمنو أأرس الرباءات احمللية ،اكن منو أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه ،يف املتوسط ،أأرسع بكثري بعد أأن اكن يف
مس توى أأدىن.

.3

املاكتب الهدف ألرس الرباءات ا ألجنلية التوجه املودعة من قبل املقميني يف الصني



عىل الرمغ من الارتفاع الواحض ألرس الرباءات ا ألجنلية التوجه املودعة من قبل املقميني يف الصني ،ل تزال ا ألغللية،
أأي حنو  %01تس هتدف ماكتلا أأجنليا واحدا فقط للملكية الفكرية.
وعىل النقيض من ذكل ،يس هتدف اجلزء الأكرب من مجموع أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه يف الياابن ومجهورية كوراي
مكتلني من ماكتب امللكية الفكرية .ويف الولايت املتحدة و أأملانيا تللغ نس لة أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه اليت
تس هتدف ماكتلا واحدا فقط  %21و %23عىل التوايل.
ومع ذكل ،ومبرور الوقت ،ارتفعت حصة أأرس الرباءات الصينية اليت تس هتدف أأكرث من مكتب واحد من حوايل %2
يف س لعينات القرن العرشين اإىل  %21يف عام  ،3111ومضن أأرس الرباءات اليت تس هتدف أأكرث من مكتب واحد،
ل تزال الغاللية تس هتدف مكتلني للرباءات ل أأكرث (حوايل  %22يف عام  ،3111أأو  0 323أأرسة) ،وتس هتدف
حصة كلرية أأيضا ثالثة ماكتب ( %32يف عام  ،3111أأو  033أأرسة)و أأربعة ماكتب (  %02يف عام ،3111
أأو  220أأرسة).
يف الفرتة  3103-0101اكن أأكرث من  %31من أأرس الرباءات الصينية ا ألجنلية التوجه تتضمن طلب براءة واحد عىل
ا ألقل مودعا دلى مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( ) USPTOأأو املكتب ا ألورويب للرباءات
( ،)EPOأأو املكتب الياابين للرباءات ( .)JPOوتللغ حصة أأرس الرباءات اليت تس هتدف ثالثة ماكتب (مكتب
الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،واملكتب الياابين للرباءات)ما يقارب
 ،%0وحصة ا ألرس اليت تتضمن طللات مودعة دلى مخسة ماكتب للرباءات (مكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،واملكتب الياابين للرباءات ،واملكتب الكوري للملكية الفكرية،
واملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية)أأقل من  %2يف نفس الفرتة الزمنية.



من حيث ا ألرقام املطلقة ،تس هتدف الغاللية العظمى من طللات الرباءات املودعة يف اخلارج من قبل املقميني يف
الصني الولايت املتحدة مبا يناهز  21 111طلب براءة استنادا اإىل اللياانت املتاحة بني عايم  0101و ،3103تلهيا
أأورواب ،والياابن ،ومجهورية كوراي ،وكندا .ويس هتدف أأيضا عدد كلري من أأرس الرباءات أأسرتاليا ،والاحتاد الرويس.
وت اإيداع عدد أأقل من طللات الرباءات الصينية يف الربازيل أأو الاقتصادات الس يوية ا ألخرى.

.2

أأنواع املودعني :اجلهات الفاعةل ،اجملالت والقطاعات التكنولوجية



متتكل الرشاكت  %01تقريلا من أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه املودعة من قبل املقميني يف الصني .وازدادت برسعة
حصة الرشاكت من اإجاميل أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه بني عايم  0101و ،3111وارتفعت بأأكرث من الضعف يف
لك عقد .وتللغ حصة اجلامعات ومعاهد ا ألحباث يف مجموع أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه حوايل  ،%1أأي ما مياثل
نصيب مجهورية كوراي من تكل الرباءات (  %1تقريلا) ،وما يزيد عىل نصيب الولايت املتحدة مجهنا ( %3تقريلا)،
والياابن (أأقل من  ،)%0و أأملانيا ( %0تقريلا).



ترتكز أأرس الرباءات الصينية ا ألجنلية التوجه يف بضعة قطاعات تكنولوجية وما يقابلها من قطاعات .وهذا الرتكزي يف
عدد قليل من القطاعات التكنولوجية يزتايد مبرور الوقت عىل الرمغ من الزايدة الكبرية يف عدد الرباءات الصينية
املودعة يف اخلارج.
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ارتفع نصيب اجملالت التكنولوجية " املعقدة" من مجموع أأرس الرباءات الصينية ا ألجنلية التوجه بني عايم 0101
و 3111لتصل اإىل  %02من اإجاميل املتوسط الس نوي حلصة الرباءات املودعة يف اخلارج منذ عام .3111
وعىل وجه التحديد ،يعود النصيب الأكرب من أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه اإىل قطاع تكنولوجيا املعلومات
والتصالت ،أأي ما يقارب ربع مجموع الرباءات املودعة يف اخلارج ( %32يف الفرتة  3103-0101بأأمكلها ،و %31يف
الفرتة  .)3111-3112وت اإيداع أأكرب عدد أأرس الرباءات يف اجملال التكنولويج "اللت الكهرابئية وا ألزهجزة،
والطاقة" ،يليه جمال "تكنولوجيا احلاسوب" ،مث "التصالت الرمقية" مث "تكنولوجيا احلاسوب".



تتداخل اجملالت التكنولوجية ا ألوىل بني أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه وأأرس الرباءات احمللية بصورة جزئية فقط.
وعىل وجه التحديد ،جند أأنه مضن اجملالت التكنولوجية العرشة ا ألوىل تنمتي أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه يف نفس
الوقت اإىل أأربعة مجهنا فقط ،أأي جمالت "اللت الكهرابئية وا ألزهجزة ،و"الطاقة" ،و" أأدوات القياس" و"ا ألاثث
وا أللعاب" و"السلع الاس هتالكية ا ألخرى" .ويف الس نوات ا ألخرية ،أأصلح جمال "التصالت الرمقية" وجمال
"تكنولوجيا احلاسوب" من اجملالت ا ألوىل للرباءات احمللية واجملالت ا ألوىل للتكنولوجيات ا ألجنلية التوجه اليت تشهد
نوعا من التقارب.



من حيث المنو ،يعد جمال " التصالت الرمقية" من أأرسع اجملالت النامية ابلنس لة ألرس الرباءات الصينية ا ألجنلية
التوجه بني عايم  ،3111-3111يليه جمال "تكنولوجيا احلاسوب" ،مث "النانو تكنولوجيا" ،مث "ش له املوصالت"
و"التصالت" .بيد أأن بعض هذه اجملالت ا ألرسع منوا مثل النانو تكنولوجيا أأو ش له املوصالت تمنو برسعة من
مس توى أأويل منخفض جدا.



عند أأخذ اجملال التكنولويج بعني الاعتلار ،جند أأن "حمفظة" الصني من أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه شبهية مبا دلى
مجهورية كوراي والياابن ،ولكجهنا تختلف متاما عن تكل املوجودة يف الاقتصادات الغربية ذات ادلخل املرتفع مثل
الولايت املتحدة و أأملانيا.
أأكرب املودعني من أأصل صيين



.2


عند حتليل أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه لأكرب املودعني عرب مراحل زمنية خمتلفة ،نرى أأن املودعني امخلسة الأكرث
نشاطا مل يزيدوا من وترية الايداع يف اخلارج بشلك كلري اإل بعد عام  .3112وميكن أأن نستشف أأيضا أأن أأكرب
أأحصاب أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه يلدؤون مجيع أأرس براءاهتم ا ألجنلية التوجه برباءة اخرتاع بدل من طلب منوذج
للمنفعة.



يتوىل عدد قليل من املدعني الصينيني مسؤوةل حصة كلرية من اإجاميل الرباءات الصينية املودعة يف اخلارج .وعىل وجه
التحديد ،تشلك الرباءات املودعة يف اخلارج لأكرب املدعني العرشة  %22من احلجم اللكي ألرس الرباءات ا ألجنلية
التوجه املودعة من قبل املقميني يف الصني و %21تقريلا لأكرب املودعني املائة.
قامئة أأكرب املدعني العرشة مكونة حرصاي من الرشاكت ما عدا جامعة واحدة ويه جامعة تسينغهوا اجلامعة .وإاىل
جانب رشاكت تكنولوجيا املعلومات والتصالت والإلكرتونيات ،تضم قامئة أأكرب املدعني العرشة رشكة يب واي دي
احملدودة اليت يه رشكة صينية لصناعة الس يارات واللطارايت القابةل لإعادة الشحن ،ورشكة الصني لللرتول
والكاميوايت ،ورشكة سينوبك احملدودة ويه رشكة صينية للنفط والغاز.
حتتوي قامئة أأكرب املودعني العرشة عىل عدة كياانت لرشكة "فوكسكون ادلولية القابضة احملدودة" ،ويه من أأكرب
رشاكت خدمات التصنيع الإلكرتوين يف العامل ،ورشكة هواوي للتكنولوجيا ،ورشكة زد يت اإي ،وهام من الرشاكت
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الصينية الرائدة يف معدات التصالت ومن املس تخدمني الرئيس يني لنظام الرباءات ،وحتتالن الصدارة مبحفظات
براءات دولية تاكد تكون متطابقة من حيث اجملال التكنولويج.
من املثري لالهامتم أأن أأكرب املودعني العرشة ينهتجون اسرتاتيجيات خمتلفة .حيث تودع مجموعة فوكسكون الطللات يف
الولايت املتحدة حرصا ،وتودع رشكة هواوي للتكنولوجيا ورشكة زد يت اإي دلى مكتلني يف املتوسط .و أأما رشكتا
الصناعات الكمييائية والس يارات الوارداتن يف قامئة أأكرب املودعني العرشة ،أأي رشكة الصني لللرتول والكاميوايت
ورشكة يب واي دي احملدودة ،فتودعان الطللات دلى عدد أأكرب من املاكتب ويف أأقالمي جغرافية أأوسع من رشاكت
ا إللكرتونيات وقطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت.

.2

اس تخدام الصني ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ألغراض الإيداع يف اخلارج



يتضمن ثلث أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه املودعة من قبل املقميني يف الصني أأكرث من طلب واحد مودع بناء عىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف الواقع ،منت حصة ا ألرس اليت تتضمن أأكرث من طلب واحد مودع بناء عىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من  %31س نواي يف التسعينات اإىل متوسط قدره  %22يف الفرتة .3111-3111
وتقل نوعا ما نس لة أأرس الرباءات اليت تتضمن أأكرث من طلب واحد مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
من بني أأرس الرباءات الصينية ا ألجنلية التوجه يف الفرتة  3111-3111مما هو عليه احلال يف الولايت املتحدة (%22
يف املتوسط بني عايم  3111و )3111أأو أأملانيا ( %21يف املتوسط يف الفرتة  .)3111-3111ومع ذكل فالنس لة
أأكرب ابملقارنة مع مجهورية كوراي والياابن ،حيث تللغ  %31يف املتوسط يف الفرتة .3111-3111



جيب الإشارة هنا أأيضا اإىل أأن اس تخدام الصني لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ألغراض الإيداع يف اخلارج
ازداد بكثافة منذ عام  ،3111ومل يؤخذ هذا الاجتاه بعني الاعتلار يف اللياانت أأعاله .ويف عام  ،3102تفوقت الصني
عىل أأملانيا لتصلح اثلث أأكرب مس تخدم لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعد الياابن اليت تعد اثين أأكرب مس تخدم
للنظام .ويف الواقع ،اكنت رشكة زد يت اإي اليت أأودعت  3 211طللات بناء عىل املعاهدة اثين أأكرب مودع ،ورشكة
هواوي للتكنولوجيا اليت أأودعت  3 112طللا اثلث أأكرب مودع يف عام  .3102ويف عام  3103اكنت رشكة زد يت
اإي أأكرب مودع بناء عىل املعاهدة بعد أأن أأودعت  2 111طللات منشورة ،وهو أأكرب عدد س نوي للطللات بناء عىل
املعاهدة يسجل ابمس رشكة واحدة.
من املثري لالهامتم أأن اجلامعات ومعاهد ا ألحباث الصينية دلهيا أأكرب حصة من أأرس الرباءات ا ألجنلية التوجه اليت
تس تخدم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف املقابل ،يلدو أأن الرشاكت دلهيا اسرتاتيجيات خاصة يف
اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،حيث تس تخدم بعض الرشاكت نظام معاهدة جليع الإيداعات يف
اخلارج ،واللعض الخر ل يس تخدمه أأبدا ،فامي يس تخدمه بعضها الخر بشلك انتقايئ.



وفقا لتحليل احنداري اإضايف جند ما ييل:

o

احامتل اس تخدام معاهد ا ألحباث ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ألغراض الإيداع أأكرب من احامتل اس تخدامه من قبل
الرشاكت واجلامعات وا ألفراد.

o

يرتفع احامتل الإيداع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس لة ل ألرس الناش ئة من طللات براءات الاخرتاع.
لكام اكن جحم ا ألرسة أأكرب لكام زاد احامتل الإيداع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.





o
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o

يكون احامتل اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرب ابلنس لة ألرس الرباءات اليت تتضمن طللات مودعة دلى
املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية.

o

احامتل اس تخدام رشاكت التصالت الرمقية والليوتكنولوجيا واملس تحرضات الصيدلنية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات أأكرب من احامتل اس تخدامه من قبل الرشاكت يف اجملالت التكنولوجية ا ألخرى.

اإن بعض هذه النتاجئ واحض وجيل مثل مسأأةل أأن أأرس الرباءات الكربى أأو أأرس الرباءات اليت تلد أأ برباءة اخرتاع متيل اإىل
اس تخدام أأكرث تواترا لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
واللعض الخر أأقل وضوحا وحتتاج اإىل مزيد من العمل التحلييل ،مثل السبب يف تفضيل اخملرتعني الأاكدمييني ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات أأكرث من نظراهئم يف الرشاكت .وس تكون هذه املسأأةل موضوعا لللحث يف املس تقبل.
[هناية املرفق والوثيقة]

