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 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

 (0222-0222تقرير عن استخدام امللكية الفكرية يف الربازيل )

عداد الس يد سريجيو ابولينو دي  ( ابلربازيل، والس يدة مارينا فيلغرياس INPIاكرفالو، املعهد الوطين للملكية الصناعية )من اإ
خوريخ، املعهد الوطين للملكية الصناعية ابلربازيل، والس يدة فريا بينريو، املعهد الوطين للملكية الصناعية ابلربازيل، والس يد 

لوبزي، املعهد الوطين للملكية الصناعية ابلربازيل، والس يد س يلسو سامبايو، املعهد الوطين للملكية الصناعية ابلربازيل،  فيلييب
مانة.( ابلربازيل INMETROوالس يد ليوانردو ريبريو، املعهد الوطين للمقاييس واجلودة والتكنولوجيا )  ابلتعاون مع الأ

طار مرشوع  حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل دراسة .0 ت ادلراسة يف اإ عن اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل، وقد ُأِعدَّ
 .(.CDIP/5/7 Revامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية )

منية وامللكية الفكرية  .4 واللجنة املعنية ابلت
ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوٌة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 املرفق[ ]ييل ذكل
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 تقرير عن اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل

 ملخص معيل

بذلت الربازيل هجدًا ملحوظًا من أأجل مواءمة س ياساهتا وهيلكها لتشجيع الابتاكر فامي يتعلق ابلبدلان املتقدمة. ومتزيت 
وزايدة كفاءة التاكمل بني الس ياسات والصكوك والواكلت.  ن املاضية بوجود حتسينات فعاةل يف احلومكةوالس نوات العرش 

ويف هذا الصدد، تغريَّ الإطار القانوين لنظام حامية امللكية الفكرية يف الربازيل ليك يشمل الوثيقة اخلتامية جلوةل أأوروغواي 
رة )الغات(، مبا يف ذكل اتفاق جوانب للمفاوضات التجارية املتعددة الأطراف يف التفاق العام بشأأن التعريفات امجلركية والتجا

حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(. واكنت أأمه التغيريات تتعلق بنطاق امحلاية اذلي اتسع ليشمل مجيع 
( مبنح براءات 9.429/99قانون امللكية الصناعية اجلديد )القانون رمق  (، أأقرَّ 42جمالت املعرفة. ونتيجًة لتفاق تريبس )املادة 

اخرتاع "للمواد أأو املكوانت أأو املنتجات اليت مت احلصول علهيا بوسائل أأو معليات كمييائية، واملواد أأو املكوانت أأو اخملاليط أأو 
املنتجات الغذائية أأو ادلوائية الكمييائية، والأدوية من أأي نوع، وكذكل طرق تصنيع لك مهنا أأو تعديهل"؛ ولكن وقع الاختيار 

 امحلاية الفريدة للأصناف النباتية وأأنواع الاكئنات احلية ادلقيقة.عىل 

م البياانت الواردة يف هذا التقرير أأدةًل عىل أأنَّ الربازيل تتجه حنو نظام ابتاكر أأكرث نضجًا. والهبوط املنتظم لطلبات مناذ ِ ج وتُقد 
ىل عام  4111املنفعة من عام  الاخرتاع يؤكدان هذا الاجتاه. ففي هذه الفرتة،  %( والمنو الرسيع لطلبات براءات2) 4100اإ

. وعالوة عىل ذكل، 4100طلب يف عام  42 111%، وبلغ مجموعها أأكرث من 96زادت طلبات براءات الاخرتاع بنس بة 
% من حنو 29% مبارشًة مع املعهد الوطين للملكية الصناعية( بنس بة 99زادت طلبات الرباءات اليت أأودعها املقميون )

ىل حنو  4111طلب س نواًي يف عام  200 3 . ومن اجلدير ابملالحظة أأيضًا زايدة طلبات 4100طلب يف عام  2 211اإ
، وهو العام اذلي بدأأ فيه املعهد الوطين للملكية الصناعية 4119معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املُوَدعة من املقميني منذ عام 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. ويتضح من البياانت اخلاصة بطلبا ت الرباءات حسب بدل املنشأأ أأن العمل اكإ
%(. ومتثل 9%( مث الياابن )01%( مث أأملانيا )09% من براءات الاخرتاع، وتلهيا الربازيل )61الولايت املتحدة متثل حنو 

% من طلبات الرباءات للك مهنام. ويف هذه الفرتة، تربز الياابن والصني 5الطلبات املُودعة من فرنسا وسويرسا أأيضًا حنو 
 فهام البدلان الذلان أأظهرا منوًا كبريًا يف طلبات براءات الاخرتاع.بوص 

وفامي يتعلق ابلتوزيع عىل القطاعات التكنولوجية، مل حتدث أأي تغيريات تُذَكر خالل هذه الفرتة، ول تزال الغلبة لطلبات غري 
جاميل الطلبات )أأكرث من  %(، تلته الهندسة املياكنيكية )أأكرث من 21املقميني. واس تحوذ قطاع الكميياء عىل أأكرب نس بة من اإ

%(. وحتليل طلبات الرباءات املُودعة 2%( مث اجملالت الأخرى )00%( مث الأدوات )02%( مث الهندسة الكهرابئية )41
ىل التباين بني القدرات التكنولوجي 4100يف عام  ة حسب اجملالت التكنولوجية خيتلف وفقًا ملنشأأ ُمودعي الطلبات، ويشري اإ

ادلاخلية واجملالت اليت حتظى بأأمهية كبرية وحامية قوية من قبل غري املقميني. وعالوة عىل ذكل، عند مقارنة توزيع الطلبات بني 
املقميني وغري املقميني، يتضح أأن قطاعات التكنولوجيا تت بع الرتتيب نفسه من حيث الأمهية. ففي قطاع الكميياء، يس تحوذ 

جاميل الطلبات. ويس تحوذ املقميون 26يف حني أأهنم ميثلون  –تقريبًا  %61 –من الطلبات املقميون عىل نس بة أأقل  % من اإ
 .يف قطاع الهندسة املياكنيكية و"اجملالت الأخرى" عىل حصص أأكرب

 طلبًا(، بيامن 4 429) 4111% من مجموع طلبات الرباءات يف عام 21ويتضح من البياانت أأيضًا أأن الأفراد ميثلون أأكرث من 
%. وياُلحظ خالل هذه الفرتة وجود 4طلبًا(، وتشارك اجلامعات بنس بة صغرية يه  290% )49.2تبلغ نس بة الرشاكت 

( 0 909زايدة كبرية يف عدد طلبات الرباءات املقدمة من اجلامعات والرشاكت. فتاكد تكون طلبات الرشاكت قد تضاعفت )
جاميل الطلبات يف عام62.4حيث بلغت نسبهتا  ، يف حني أأن طلبات اجلامعات شهدت زايدة قدرها 4100 % من اإ

طلبًا(  4 259% )2.5طلبًا. وزادت أأيضًا طلبات الرباءات الفردية بنس بة  954حيث بلغ مجموعها  4100% يف عام 06.2
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ىل  جاميل عدد الطلبات اإ حصاءات توزيع مودعي الطلبات. وميكن أأن يُع54ولكن اخنفضت حصهتا يف اإ زى %. وذلكل تتغري اإ
ىل التغيريات ادلاخلية يف  هما س ياسات الابتاكر والس ياسات الصناعية احلديثة، وأأيضًا اإ ىل احلوافز العديدة اليت تُقد ِ ذكل اإ

ىل نرش املعلومات اخلاصة ابمللكية  املعهد الوطين للملكية الصناعية ابلربازيل اذلي أأصبح أأكرث نشاطًا يف مبادراته اليت هتدف اإ
 ات والرشاكت.الفكرية بني اجلامع

ىل املشاركة الكبرية للجامعات ومعاهد  وفامي يتعلق بتحليل طلبات الرباءات حسب القطاعات الاقتصادية، يشري التقرير اإ
"، و"الإدارة العامة وادلفاع والضامن الاجامتعي" )وهذا القسم البحوث احلكومية اليت تُصنَّف يف الأقسام التالية: "التعلمي

احلكومية ومعاهد البحوث التكنولوجية من اجليش والقوات اجلوية(، و"البحث العلمي والتمنية"  يشمل معاهد البحوث
ِل البحوث(. وهذه القطاعات كلك متثل  جاميل طلبات 09)اذلي يشمل أأيضًا املؤسسات اخلاصة والعامة اليت تُمو  % من اإ

ناعي أأيضًا نس بة كبرية من طلبات املقميني. وقد زاد . وللقطاع الص 4100% يف عام 60، وبلغت نسبهتا 4119املقميني يف عام 
ىل أأكرث من الضعف يف هذه الفرتة، فزادت حصته النسبية من  % 2.2عدد طلبات الرباءات يف قطاع املعدات الكهرابئية اإ

ىل  من  %( رمغ اخنفاض حصته يف الفرتة9.4) 4100%. ول يزال قطاع الآلت واملعدات أأحد أأمه القطاعات يف عام 2.5اإ
ىل  4119  .4100اإ

ىل عام  4111وخالل الفرتة من عام  براءة اخرتاع،  62 111، منح املعهد الوطين للملكية الصناعية ابلربازيل أأكرث من 4100اإ
ىلللمقميني. وابلنظر  6 925براءة ُمنحت لغري املقميني، و 62 490مهنا  التوزيع عىل مدى الس نني، يتضح أأن املعهد منح  اإ

ىل 4111خرتاع يف عام براءات ا 9119 ىل 4112براءة يف عام  4 011، واخنفض عدد الرباءات اإ براءة يف  6 262، ووصل اإ
َّةل يه الولايت املتحدة، بنس بة 4100عام  . والبدلان الأجنبية الرئيس ية اليت ُمنح ساكهنا براءات اخرتاع خالل الفرتة املُحل

 %.5%، والياابن، بنس بة 2%، وفرنسا، بنس بة 02% من مجموع الرباءات، وأأملانيا، بنس بة 62

ىل أأنه 2خالل هذه الفرتة اذلي بلغت نسبته  ورمغ الاخنفاض املاُلَحظ يف طلبات مناذج املنفعة % تقريبًا، جتدر الإشارة اإ
، اكنت طلبات مناذج املنفعة تسري يف اجتاه تصاعدي، فزادت 4112و 4111ليس مس متراً. ففي بداية العقد، بني عايم 

ىل  6 611الطلبات حينئذ من  جاميل عدد طلبات مناذج املنفعة6 911اإ املُودعة يف الربازيل  . ومنذ ذكل الوقت، اخنفض اإ
%(، مث تراجع مرة أأخرى 00) 4119-4112ذكل انتعاش يف الفرتة  %(، وتىل05-) 4112و 4112اخنفاضًا حادًا بني عايم 

ىل منشأأ مودعي الطلبات غري املقميني  4100-4101%( يف الفرتة 00-) ىل مس توى أأقل مقارنًة ببداية الفرتة. وابلنظر اإ اإ
%(، والأرجنتني، والولايت 40طلبات غري املقميني ُأودعت يف مقاطعة اتيوان الصينية ) % من51يتضح أأن أأكرث من 

% للك مهنا(. وفامي يتعلق بطلبات مناذج املنفعة حسب القطاع التكنولويج، يس تحوذ قطاع 00املتحدة الأمريكية، والصني )
جاميل الطلب %. ويتضح من البياانت أأن 25ات، بنس بة تقرتب من الهندسة املياكنيكية واجملالت الأخرى عىل أأكرب حصة يف اإ

القطاعات اليت تكون فهيا الغلبة يف طلبات الرباءات للمقميني ختتلف عن القطاعات اليت هيمينون فهيا عىل طلبات مناذج 
اس بٌة يف شلك امحلاية من قطاع لآخر. فلقطاع الكميياء، عىل سبيل املثال، حصٌة مننس بة تلف خت املنفعة. وبعبارة أأخرى، 

% يف طلبات مناذج املنفعة. وبشلك فردي، اكنت 2ل ميثل سوى  ولكنه –% 61تبلغ  –طلبات براءات الاخرتاع 
القطاعات امخلسة الأكرث أأمهية يه "الأاثث والألعاب" و"املعاجلة" و"السلع الاس هتالكية الأخرى" و"الهندسة املدنية" 

ىل طلبات مناذج املنفعة حسب القطاعات الاقتصادية يتضح أأن القطاعات ذات احلصص الأكرب اكنت  و"النقل". وابلنظر اإ
نتاج الآلت واملعدات" و"املنتجات املعدنية" و"منتجات املطاط والدلائن". ويف الفرتة من عام  ىل عام  4111يه "اإ ، 4100اإ

 لغري املقميني. 412للمقميني و 6 299مناذج منفعة، مهنا  2 112منحت الربازيل 

جاميل عدد طلبات التصاممي الصناعية املُودعة يف الربازيل بني عايم ويُوض ِ  زاد بنس بة  4100و 4111 التقرير أأيضًا أأن اإ
ىل  6 901%، من 29  2 692طلبًا اكنت تتأألف من  9 265البالغ عددها  4100تقريبًا. والطلبات املُودعة يف عام  9 265اإ

، 4111زايدًة كبريًة مقارنًة بعام  4100ني. وشهد عدد طلبات غري املقميني يف عام طلبًا من غري املقمي 4 220طلبًا من املقميني و
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%(. ومن 94%(، يف حني أأن طلبات املقميني زادت أأيضًا ولكن بنس بة أأقل نسبيًا )025فقد تضاعف ثالث مرات تقريباً )
 4111ل هذه الفرتة. واكنت الطلبات يف عام مثَّ زادت حصة املُودعني غري املقميني يف مجموع طلبات التصاممي الصناعية خال

ىل  4100% من املقميني، ولكن ارتفعت هذه النس بة يف عام 25% من غري املقميني و45تتأألف من  % عىل 92% و69اإ
%(، ولكن هذا المنو خرس أأمهيته 42التوايل. واكن املقميون يف الولايت املتحدة يشلكون أأكرب منو يف طلبات غري املقميني )

جاميل طلبات غري املقميني، وقدمت الياابن زايدًة كبريًة بلغت 09سبية. واكنت الياابن متثل الن  %. ويف 522% من الزايدة يف اإ
حاةل طلبات املقميني، اكنت ولية ساو ابولو متكل أأكرب حصة من بني مجيع الولايت الربازيلية خالل هذه الفرتة، ولكهنا 

ىل 29.2) 4111لبًا يف عام ط  0 622شهدت تراجعًا بس يطًا: من  %(. وحدث 22.2) 4100طلبًا يف عام  4 049%( اإ
 4111طلبًا يف عام  655اليشء نفسه مع الطلبات املُودعة من ولية ريو غراندي دو سول، حيث زادت الطلبات من 

ىل 06.0)  616ت الطلبات من %(، ومع الطلبات املُودعة من ولية ابراان، حيث زاد04.5) 4100طلبًا يف عام  522%( اإ
ىل 00.4) 4111طلبات يف عام  %(. وبلغت نس بة الطلبات املُودعة من املنطقة 9.2) 4100طلبًا يف عام  242%( اإ

% للك 0% فقط من اإجاميل طلبات املقميني، بيامن بلغت نس بة املنطقة الشاملية واملنطقة الوسطى الغربية 5الشاملية الرشقية 
جاميل الطلبات(، بيامن يف عام 92.2طلبًا ) 4 229دد الطلبات املُودعة من الأفراد ، بلغ ع4111مهنام. ويف عام  % من اإ

%(. وفامي يتعلق ابلرشاكت املقمية دون غريها، اكن أأكرب قطاع هو 25.2طلب تصممي صناعي ) 5 029أأودع الأفراد  4100
(. وتاله 4119% يف عام 01.6)مقارنًة بـ  4100% يف عام 46.0"صناعة اجللود واملنتجات ذات الصةل"، فقد بلغت نسبته 

%(، 2.2%(، و"صناعة الس يارات واملركبات املقطورة والنصف مقطورة" )2.9قطاع "تصنيع املعدات الكهرابئية" )
%(. ومن اجلدير ابملالحظة أأن قطاع "تصنيع املنتجات املعدنية املُختلقة، 2.4و"صناعة املطاط واملنتجات البالستيكية" )

مة من رشاكت مقمية يف عام 9.6اء الآلت واملعدات"، اذلي اكن ميثل ابس تثن ، فقد أأمهيته 4119% من الطلبات املُقدَّ
ىل  4111تسجياًل يف عام  0 962)النسبية واملطلقة(. وارتفع عدد تسجيالت املقميني من  ، 4100تسجياًل يف عام  6 622اإ

ىل  4111اًل يف عام تسجي 221يف حني أأن تسجيالت غري املقميني زادت من  . وهذا يعين 4100تسجياًل يف عام  0 492اإ
جاميل التسجيالت املمنوحة تأأرحجت بنس بة  % تقريبًا لك عام رمغ أأكرب زايدة لها من حيث القمية 21أأن حصة املقميني يف اإ

 املطلقة.

ىل  012 460، من 4104و 4111% بني عايم 21ويف حاةل العالمات التجارية، زادت الطلبات بنحو  . وفامي 050 200اإ
يتعلق بطبيعة العالمات التجارية، اكنت عالمات املنتجات واخلدمات متثل معظم الطلبات، مع توزيع متوازن بيهنام. ولكن 

، عندما بدأأت طلبات العالمات التجارية للخدمات متثل 4119اكنت الغلبة لطلبات العالمات التجارية للمنتجات حىت عام 
شارات جتمع بني معظم طلبات العال َّعة أأو اإ مات التجارية. وفامي خيص النوع، فاإن معظم الطلبات ختص عالمات جتارية مجم

% مهنم من الرشاكت الصغرية أأو 21من املقميني اذلين حنو  –% مهنم 26 –لكامت وعنارص تصويرية. ومعظم املُودعني 
يداعات العالمات التجارية، مع اخنفاض بني 02املتناهية الصغر. وخالل هذه الفرتة، بلغت نس بة غري املقميني  % فقط من اإ

ىل  4115واجتاه حنو الارتفاع بدءاً من عام  4112و 4110عايم  فصاعداً. وينمتي املودعون غري املقميني ذوي المتثيل الأكرب اإ
 يتعلق ابملودعني املقميني، % للك مهنام(. وفامي0%(، وفرنسا وسويرسا )4%(، وأأملانيا )5البدلان التالية: الولايت املتحدة )

% من الطلبات؛ واكنت 91، اكنت ولايت ساو ابولو، وميناس جريايس، وريو دي جانريو متثل 4104و 4111بني عايم 
% من الطلبات. وفامي خيص النشاط الرئييس ملُودعي 41ولايت ابراان، وريو غراندي دو سول، وسانتا اكاترينا متثل 

دارة الأعامل، والإعالانت تبلغ، يف املتوسط، حنو الطلبات، اكنت نس بة قط % من 40اعات اخلدمات املالية والعقارات، واإ
%. وازداد منح العالمات التجارية يف 09الطلبات يف الفرتة نفسها، يف حني أأن قطاعات التعلمي والتدريب والرتفيه اكنت متثل 

ىل  4115-4111رتة س نواًي يف املتوسط خالل الف 09.611الفرتة املذكورة، من   .4104-4112خالل الفرتة  91.911اإ

ةل يف املعهد الوطين للملكية الصناعية بنس بة  جاميل عدد العقود اجلديدة املُسجَّ % بني 4وفامي يتعلق ابلعقود التكنولوجية، زاد اإ
ىل  0 404، من 4104و 4111عايم  الأكرب من هذا العدد  . واكنت عقود تقدمي خدمات املساعدة التقنية متثل اجلزء0 462اإ

ىل  4111% يف عام 22الإجاميل، رمغ أأن نسبهتا قد اخنفضت خالل هذه الفرتة )من  (. ورمبا يُعزى 4104% يف عام 95اإ
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ىل أأمهية قطاع الآلت واملعدات يف حتديث الصناعة. ومن بني الأنواع  ةل يف املعهد اإ ارتفاع نس بة اخلدمات يف العقود املُسجَّ
جاميل 04زادت عقود ترخيص العالمات التجارية وعقود الامتياز خالل هذه الفرتة، من  أأخرى من العقود، % من اإ

ىل  4111التسجيالت يف عام  ، يف حني أأن عقود توريد التكنولوجيا )"اتفاقات ادلراية العملية"( 4104% يف عام 44اإ
من شلك واحد ظلت نسبهتا مس تقرة، حنو  وعقود ترخيص براءات الاخرتاع والتصاممي الصناعية والعقود اليت لها أأكرث

جاميل املدفوعات اخلارجية صغريًة جدًا، فاكنت 4115و 4110%. وبني عايم 05 ، اكنت قمية العقود كنس بة مئوية من اإ
، فبلغ ما 4119%، وفقًا حلساابت البنك املركزي يف الربازيل. ولكن تغريَّ منط هذه املرصوفات يف عام 6و 0ترتاوح بني 

، بلغت مدفوعات العقود 4104مليون دولر أأمرييك. ويف عام  209.5% من اجملموع يف تكل الس نة، أأو 51ن يقرب م
جاميل املدفوعات، أأو 22 مليار دولر أأمرييك. وتغرير منط املدفوعات املتعلقة ابلإاتوات وتقدمي املساعدة التقنية  0.62% من اإ

ىل  4119ن وزايدة هذه الإيرادات يف الفرتة م 4119يف عام  ىل اجلهود اليت بذلهتا الرشاكت  4104اإ يُعزى يف املقام الأول اإ
يعاز من الس ياسة الصناعية الربازيلية. وجيدر يف هذا الس ياق تسليط الضوء عىل  الربازيلية لالندماج يف الاقتصاد العاملي، ابإ

 .4115( منذ عام BNDES)برامج المتويل اليت نفَّذها البنك الوطين للتمنية الاقتصادية والاجامتعية 

ول تزال طلبات البياانت اجلغرافية يف مراحلها الأوىل يف الربازيل، رمغ ازدايد اهامتم املواطنني هبذه النوع من امحلاية. وبني 
م من املقميني ) 92، اكن هناك 4104و 4111عايم  طلبات من ولية ميناس جريايس  01(، مهنا 29طلبًا، أأغلهبا ُمقدَّ

من ولية ريو غراندي دو سول، وهام الوليتان الأكرث متثياًل. وفامي يتعلق بنوع الطلبات، فاإن معظمها طلبات  طلبات 9و
طلبًا خالل هذه الفرتة. واكنت هناك  69(. وُمِنح 96(، وفامي يتعلق بطبيعهتا، فاإن أأغلهبا يرتبط مبنتجات )21لبيان املنشأأ )

 .4100و 4111تسجياًل بني عايم  02تسجياًل، مقارنًة مبنح  40ِنح حني مُ  4104زايدة يف التسجيالت يف عام 

ىل  996، من 4100و 4111وأأخريًا، تاكد تكون طلبات الربجميات قد تضاعفت بني عايم  طلبًا. والطلبات ذات  0 429اإ
يداعها أأكرث من مودع. ففي عام 01املودع الواحد تفوق بنس بة   سبيل املثال، عىل 4100% فقط الطلبات اليت اشرتك يف اإ

% من املودعني كياانت قانونية. وُمنتجو الربجميات غري 91ُموِدع، واكن حنو  0211قرابة  0 429اكن للطلبات البالغ عددها 
 منوحة مبوجب القانون الربازييل.ُملَزمني ابلتسجيل يف املعهد الوطين للملكية الصناعية من أأجل المتتع ابمحلاية امل 
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