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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017
ملخص دراسة عن االنتفاع بامللكية الفكرية يف كولومبيا

من اإعداد ا ألمانة
 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص دراسة عن الانتفاع ابلملليةة الفيرية  ي وولومييا .قدد أجريت ادلراسة
( ،)http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/اليت  ي ا ألصل ابللغة الإس بانية  ،ي س ياق
مرشقع الملليةة الفيرية قالتمنية الادتصادية قالاجامتعية – الملرحةل الثانية (.)CDIP/14/7
 .2ق أأعد ادلراسة الس يد خوان اببلو هرييرا-سافةدرا ،من هيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة  ي وولومييا ،قالس يدة
مارس يال أأقرجويال أأقرتزي ،قيه مستشارة من وولومييا ،قالس يد خوان اكمةلو فةالر أأقتوالورا ،قهو مستشار من وولومييا،
ابلتعاقن مع الس يد اإدقين وريس تانشو بينةال ،قالس يد أأقساكر اإدقاردق سالزار ،قالس يدة ماراي بيداد فةالفيزس.

 .3قاللجنة الملعنية ابلت منية قالملليةة الفيرية
مدعوة اإىل الإحاطة عل ام ابلملعلومات الواردة  ي
مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل الملرفق]
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الملرفق

الانتفاع ابلملليةة الفيرية  ي وولومييا
 ي عام  ،2014طلبت احليومة اليولوميية من الملنظمة العالملية للمليةة الفيرية (الويبو) أأن تيون جزءا من الملرحةل الثانية من
مرشقع الملليةة الفيرية قالتمنية الادتصادية قالاجامتعية ( )CDIP/14/7اليت نفذت  ي اإطار اللجنة الملعنية ابلتمنية
قالملليةة الفيرية (جلنة التمنية).
ق ي الفرتة ما بني عايم  2004ق ،2008قضعت وولومييا خطة اسرتاتيجية قطنية للمليةة الفيرية ( .)PENPIقدد أأعادت
هذه اخلطة الاسرتاتيجية تصممي اإطار س ياسة الملليةة الفيرية  ي البدل .فأأنشأأت ،من بني أأمور أأخرى ،اللجنة الملشرتكة
بني القطاعات الملعنية ابلملليةة الفيرية ( ،)CIPIقطبقت كثري اا من الس ياسات اجلديدة الملتعلقة ابلملليةة الفيرية
( .)2008 ،CONPESق ي هذا الس ياق ،طلبت احليومة اليولوميية اإجراء دراسة دطرية لتقةمي نتاجئ هذه الإصالحات
احلالية قالملقيةل بشأأن الانتفاع بنظام الملليةة الفيرية.
ق ي الفرتة من يوليو  2014اإىل سبمترب  ،2017أأجرت الويبو دراسة دطرية ابلتعاقن مع احليومة اليولوميية .قتلخص هذه
الوثيقة تنفةذ ادلراسة قنتاجئها الرئيس ية.

ا ألهداف
اكن الهدف الرئييس لدلراسة القطرية هو تقةمي الانتفاع ابلملليةة الفيرية  ي وولومييا تقةاميا اإحصائي اا قإاجياد القدرة التقنية عىل
حتليل أأثر س ياسات الملليةة الفيرية.
كم لبت ادلراسة الطلب التقين احملدد اخلاص ابس تحداث أأدقات ادتصادية قإاحصائية لرصد قتقةمي أأثر س ياسات الملليةة
الفيرية قالابتاكر ابس مترار.

التنس يق قالتنفةذ
تطلب تنفةذ ادلراسة حدقث تنس يق بني العديد من الواكلت احليومةة اليولوميية قالويبو .ق ي الويبو ،اكنت شعبة
ادلراسات الادتصادية قالإحصاءات يه مركز التنس يق التقين ،قتلقت دعما تنس يقة اا من المليتب ا إلدلميي ألمرياك
الالتينةة قالاكرييب.
ق ي وولومييا ،اكنت قزارة الشؤقن اخلارجةة ( – )MREممث اةل  ي بعثة وولومييا ادلامئة دلى ا ألمم الملتحدة قغريها من الملنظمت
ادلقلية  ي جنيف – يه النظري الملبارش للمرشقع  ي جنيف ،قاكنت ا إلدارة الوطنية للتخطيط ( )DNPمسؤق ال عن
التنس يق مع مجيع الواكلت الوطنية  ي وولومييا.
قاكنت هيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ( )SICقالإدارة الوطنية حلق الملؤلف ( )DNDAالواكلتني الرئيس يتني الملعنيتني
ابلتنفةذ التقين للمرشقع .قددم استشاريون حمليون مساهمت تقنية حتت إارشاف شعبة ادلراسات الادتصادية قالإحصاءات
 ي الويبو ،قهيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،قالإدارة الوطنية حلق الملؤلف .كم ددم الملعهد الزراعي اليولوميب ()ICA
قا إلدارة الوطنية ل إالحصاءات ( )DANEبياانت قدعما تقني اا.

قابلإضافة اإىل ذكل ،ددمت الواكلت احليومةة السابقة قالتالية تعليقات  ي أأثناء تنفةذ ادلراسة :اللجنة الملشرتكة بني
القطاعات الملعنية ابلملليةة الفيرية ( ،)CIPIققزارة التجارة قالصناعة قالس ياحة ( ،)MinCITقالملعهد اليولوميب للعلوم
( ،)COLCIENCIASقمرصد العلوم قالتينولوجةا ( ،)OCyTققزارة الصحة قامحلاية الاجامتعية (.)MSPS
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التصممي الملهنجي
دسم تنفةذ ادلراسة اإىل أأربع مراحل ،يه "1" :اس تعراض الس ياسات احملددة الملتعلقة ابلملليةة الفيرية اليت طبقت منذ تنفةذ
اخلطة الاسرتاتيجية الوطنية للمليةة الفيرية  ي عام 2008؛ " "2قإانشاء داعدة بياانت شامةل للمليةة الفيرية من أأجل
الاس تادام الإحصا ؛ " "3قالتحليل الادتصادي قالإحصا لالنتفاع ابلملليةة الفيرية "4" ،قالتعممي احمليل للحفاظ عىل
داعدة البياانت قإاجراء مزيد من التحليل.

اس تعراض الس ياسات الملتعلقة ابلملليةة الفيرية
أأجرى خيري استشاري حميل ،حتت إارشاف ا إلدارة الوطنية للتخطيط قشعبة ادلراسات الادتصادية قالإحصاءات  ي الويبو،
اس تعراض اا لس ياسات حمددة تتعلق ابلملليةة الفيرية طبقت منذ تنفةذ اخلطة الاسرتاتيجية الوطنية للمليةة الفيرية .قاكن
الهدف من الاس تعراض هو أأن حيدد ابلتفصيل ويف نفذت الاسرتاتيجيات الست الرئيس ية الواردة  ي اخلطة الاسرتاتيجية
الوطنية – اليت تتضمن  38توصية تتعلق ابلس ياسات – بوصفها اإجراءات ملموسة ،ق ي أأي جدقل زمين نفذت .قنسقت
ا إلدارة الوطنية للتخطيط مع الواكلت احليومةة ا ألخرى للحصول عىل معلومات محدثة بشأأن صياغة قتنفةذ ما يتعلق
ابلملليةة الفيرية من دانون قس ياسات .قعرض الاس تعراض الهنا داخلي اا عىل رشاكء ادلراسة ،قاس تادم مكسامهة
لبقةة ادلراسة.

اإنشاء داعدة بياانت للمليةة الفيرية من أأجل الاس تادام الإحصا
مت تشيةل فريق تقين حميل –حتت إارشاف ا إلدارة الوطنية للتخطيط ،قهيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،قالإدارة الوطنية
حلق الملؤلف ،قشعبة ادلراسات الادتصادية قالإحصاءات  ي الويبو– لإعداد أأقل داعدة بياانت للمليةة الفيرية من أأجل
الاس تادام الإحصا  ي وولومييا .قتيون الفريق التقين من موظفي مجموعة ادلراسات الادتصادية ( )GEEالتابعة لهيئة
الردابة عىل الصناعة قالتجارة قخيريين استشاريني حمليني ،قاكان يعمالن  ي مقر هيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة قمقر
الإدارة الوطنية حلق الملؤلف ،عىل التوايل .قمسحت هيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،قالإدارة الوطنية حلق الملؤلف ،قالملعهد
الزراعي اليولوميب ،قا إلدارة الوطنية ل إالحصاءات ابلنفاذ اإىل مجموعات بياانت حمددة خاصة هبا ،قددمت هذه اجلهات دعما
تقني اا بشأأن مجموعات البياانت.
قمجع الفريق التقين داعدة بياانت اإحصائية من الملعلومات الببليوغرافةة لوحدات تسجيل الملليةة الفيرية بشأأن مجيع اإيداعات
الملليةة الفيرية الملتاحة  ي هيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،قالإدارة الوطنية حلق الملؤلف ،قالملعهد الزراعي اليولوميب.
قتسمح داعدة البياانت اجلديدة هذه ابإجراء العديد من التحليالت الملتعمقة لالنتفاع ابلملليةة الفيرية  ي وولومييا .قيصف اجلزء
التايل أأحد هذه التحليالت .قلين ميين اس تادام داعدة البياانت من أأجل الاس تقصاءات الملس تقيلية قمن أأجل الرصد
قالتقةمي الملس مترين ألثر س ياسات الملليةة الفيرية قالابتاكر ،مبا يتجاقز العمل اذلي أجري  ي ادلراسة احلالية.
قحتتوي داعدة البياانت عىل معلومات تسجيل قحدات الرباءات ،قمناذج الملنفعة ،قالتصاممي الصناعية ،قالعالمات التجارية،
قالملؤرشات اجلغرافةة ،قتسجيالت حق الملؤلف ،قالعقود ذات الصةل حبق الملؤلف .قجرى ربط جسالت اإيداع الملليةة الفيرية
 ي داعدة البياانت بتصنيف صناعي .قحتتوي داعدة البياانت أأيض اا عىل رموز تعريف فريدة لليةاانت اليت تتقدم بطلب محلاية
الملليةة الفيرية .قتسمح هذه الملزية بربط بياانت الملليةة الفيرية ابلملصادر الادتصادية قالإحصائية اليولوميية ا ألخرى.
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قالهيئة التقنية الملسؤقل عن اس تضافة داعدة البياانت قاحلفاظ علهيا  ،ي الودت الراهن ،يه هيئة الردابة عىل الصناعة
قالتجارة .قداخل هيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،تس تضيف مجموعة ادلراسات الادتصادية ( )GEEاليفاءات الالزمة
للقةام اب ألنشطة التقنية ذات الصةل للمحافظة عىل البياانت قحتليلها.

التحليل الادتصادي قالإحصا لالنتفاع ابلملليةة الفيرية
أأعد الفريق التقين احمليل قالادتصاديون التابعون جملموعة ادلراسات الادتصادية أأقل تقرير عن الانتفاع ابلملليةة الفيرية  ي
وولومييا ،قذكل حتت إارشاف الإدارة الوطنية للتخطيط ،قهيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،قالإدارة الوطنية حلق الملؤلف،
قشعبة ادلراسات الادتصادية قالإحصاءات  ي الويبو .قاكن الملصدر الرئييس للتحليل هو داعدة البياانت اليت أنشئت
خصيص اا من أأجل ادلراسة القطرية.
قيطبق التقرير مهنجية اإحصائية قصفةة لتحليل الانتفاع ابلملليةة الفيرية  ي وولومييا .قهذا الهنج معادل للهنج الملس تادم  ي
منشورات مماثةل مثل الملؤرشات العالملية للمليةة الفيرية أأق ادلراس تني القطريتني للربازيل قش ييل من الملرحةل ا ألقىل من
مرشقع اللجنة الملعنية ابلتمنية قالملليةة الفيرية نفسه (.)CDIP/5/7
قجرى اس تعراض التقرير  ي عدة خطوات  ي أأثناء تنفةذ ادلراسة .أأق ال ،اشرتوت الإدارة الوطنية للتخطيط قهيئة الردابة عىل
الصناعة قالتجارة قالإدارة الوطنية حلق الملؤلف قشعبة ادلراسات الادتصادية قالإحصاءات  ي الويبو  ي اس تعراض التقرير
طوال مراحل اإعداده .اثني اا ،طرح التقرير عىل اجلهات الملعنية للتعليق عليه قاس تعراضه ،مثل الملعهد الزراعي اليولوميب،
قالإدارة الوطنية ل إالحصاءات ،قاللجنة الملشرتكة بني القطاعات الملعنية ابلملليةة الفيرية ،ققزارة التجارة قالصناعة قالس ياحة،
قالملعهد اليولوميب للعلوم ،قمرصد العلوم قالتينولوجةا ،ققزارة الصحة قامحلاية الاجامتعية .ق أأخري اا ،أأجرى ابحث وولوميب من
جامعة ساسيس اس تعراض اا خارجة اا.

تعممي الملرشقع عىل الصعيد الوطين
من أأجل تلبية الطلب عىل أأدقات الرصد قالتقةمي الملس مترين ألثر س ياسات الملليةة الفيرية قالابتاكر ،دامت الإدارة الوطنية
للتخطيط ،قهيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،قالإدارة الوطنية حلق الملؤلف ،قشعبة ادلراسات الادتصادية قالإحصاءات
 ي الويبو بتقةمي متطلبات تعممي أأنشطة الملرشقع عىل ا ألنشطة الملنتظمة لش ىت أأحصاب الملصلحة اليولومييني.
قستتوىل هيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،مؤدت اا ،اس تضافة داعدة البياانت احلالية قصيانهتا .قس تواصل الإدارة الوطنية
للتخطيط تويل زمام الملبادرة  ي التنس يق مع أأحصاب الملصلحة الآخرين لتحديث البياانت قتوس يع نطادها .قس تقوم الإدارة
الوطنية للتخطيط ،قهيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة ،قالإدارة الوطنية حلق الملؤلف ق أأي قاكل معنية أأخرى بتحليل
الاحتياجات قجدقى ترقجي داعدة البياانت ،ق إابجراء حتليل ادتصادي جديد .قس تقوم هذه اجلهات أأيض اا ابإضفاء الطابع
الرمسي عىل داعدة اس تادام البياانت الناجتة قالنفاذ اإلهيا ،حس امب تراه رضقر ااي.

اجلدقل الزمين للتنفةذ قا ألنشطة الرئيس ية
طلبت احليومة اليولوميية من الويبو اإجراء ادلراسة القطرية  ي أأكتوبر  .2013قدةمت شعبة ادلراسات الادتصادية
قالإحصاءات  ي الويبو اجلدقى التقنية لدلراسة ،ققافقت ابلتشاقر مع احليومة اليولوميية عىل مرشقع دراسة دطرية.
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قبد أأت ادلراسة رمسي اا  ي يوليو  ،2014مع اإرسال بعثة اإطالق قتقيص حقائق اإىل مدينة بوغوات اليولوميية .قمشلت البعثة
حلقة معل لتبادل الملعلومات مبشاركة مجيع الواكلت احليومةة الملشاركة  ي الملرشقع قالعديد من أأحصاب الملصلحة الآخرين،
مثل ا ألقساط الأاكدميية ق أأعضاء من القطاع اخلاص.
قعقب الرشقع  ي ادلراسة ،اكنت ا ألنشطة الرئيس ية تمتثل  ي تنس يق النفاذ اإىل البياانت مع الواكلت ،قتشيةل الفريق
التقين –مبا  ي ذكل تعيني اخلرباء الاستشاريني احملليني– قإانتاج العمل الملوضوعي .قدمي تطور هذه ا ألنشطة تقةاميا مشرتاكا  ي
بعثة اإىل مدينة بوغوات اليولوميية  ي فرباير  .2016قاكن الغرض الرئييس من البعثة هو اإجراء اس تعراض  ي منتصف
ادلراسة مجلع مجيع الواكلت الملعنية للتعليق عىل تنفةذ ادلراسة قالنتاجئ ا ألقلية.
قعقب الاس تعراض اذلي أجري  ي منتصف ادلراسة ،اكنت ا ألنشطة الرئيس ية تمتثل  ي تنس يق النفاذ اإىل البياانت الملتبقةة،
قالانهتاء من العمل الملوضوعي –مبا  ي ذكل صياغة التقرير– قإاجراء الاس تعراض اخلار.ي .قدد اختمتت أأعمل ادلراسة
رمسي اا ببعثة اإىل مدينة بوغوات اليولوميية  ي سبمترب  .2017قاكن الغرض الرئييس من البعثة هو الاشرتاك  ي عرض النتاجئ
عىل امجلهور احمليل قمنادشة أأنشطة ادلراسة الملس تقيلية قالتعممي مع الرشاكء احملليني.

ادلرقس الملس تفادة
نفذت ادلراسة القطرية بوجه عام قفق اا للنطاق قاجلدقل الزمين ا ألقليني الذلين حددا  ي أأثناء تصمميها .قلين ظهرت  ي أأثناء
تنفةذها حتدايت ميين أأن تس تالص مهنا درقس من أأجل ادلراسات الملس تقيلية .قتنادش فامي ييل التحدايت قالعرب
الملس تالصة طول الملراحل ا ألربعة لدلراسة.
ق ي أأثناء اس تعراض الس ياسات احملددة الملتعلقة ابلملليةة الفيرية ،ظهر حتداين رئيس يان .أأق ال :تطلب الاس تعراض التفاعل
مع كثري من الواكلت احليومةة قمع قحدات عديدة داخل هذه الواكلت؛ نظر اا لتعدد التوصيات الامثين قالثالثني الملتعلقة
ابلس ياسات قاتساع نطادها .اثني اا :تنفةذ هذه التوصيات عىل معظم الس ياسات المللموسة –اإما بطبيعهتا أأق تصمميها– مل يوفر
مؤرش اا مكي اا لنطادها – أأي امجلهور قالامتداد الزمين– أأق أأثرها الملقمي .قهذان التحداين تجمتعان جعال من الصعب جد اا اإجراء
حتليل مكي للتوصيات قلالنتفاع ابلملليةة الفيرية .قيس تحسن ،عند تصممي الس ياسات  ي الملس تقيل ،أأن حيدد ددر من الرصد
المكي لتنفةذ الس ياسات ،لكم أأمين ذكل.
ق ي أأثناء اإنشاء داعدة بياانت شامةل للمليةة الفيرية من أأجل الاس تادام الإحصا  ،اكن أأحد التحدايت الرئيس ية يتعلق
ابلتباين المنطي بني بياانت الملليةة الفيرية الواردة  ي دواعد بياانت الإنتاج اخلاصة مباكتب الملليةة الفيرية قالبياانت الالزمة
للتحليل الادتصادي قالإحصا  .قيتجىل ذكل أأيض اا  ي تباين اليفاءات التقنية بني متخصيص الملليةة الفيرية قتينولوجةا
الملعلومات اذلين يعتنون ببةاانت الإنتاج ،قالادتصاديني قالإحصائيني اذلين ينتجون التحليل .قعاد اة ما يبدق أأن متخصيص
الملليةة الفيرية قتينولوجةا الملعلومات ل يفهمون البياانت الالزمة للتحليل  ،ي حني أأن الادتصاديني قالإحصائيني يفتقرقن
اإىل فهم متعمق لصيوك الملليةة الفيرية قمعلياهتا اليت تنتج البياانت .قميين تقليل هذا التباين من خالل جعل الادتصاديني
قالإحصائيني يعملون  ي ماكتب الملليةة الفيرية ،مما يزيد من التفاعل بني هاتني اجملموعتني من الملتخصصني .ق ي هذه احلال،
اكنت توجد ابلفعل دلى هيئة الردابة عىل الصناعة قالتجارة قحدة للشؤقن الادتصادية ،يه مجموعة ادلراسات الادتصادية
( ،)GEEقاكن لهذه الوحدة دقر فعال  ي تنفةذ ادلراسة.
ق ي أأثناء اإعداد التحليل الادتصادي قالإحصا لالنتفاع ابلملليةة الفيرية ،اكن التحدي الرئييس يتعلق بتغطية بياانت الملليةة
الفيرية ل ألنشطة الادتصادية ا ألساس ية .فادتصار بياانت الرباءات عىل تصوير ا ألنشطة الابتاكرية معرقف متام الملعرفة قموثق
 ي الملؤلفات الادتصادية .قتغطية أأنشطة التصممي قالتوس مي من خالل التصاممي الصناعية قالعالمات التجارية أأدل شهرة.
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قبغض النظر عن ذكل ،فاإن هذا ا ألمر ل ياكد ميثل مشلكة ألن بياانت الرباءات قالتصاممي الصناعية قالعالمات التجارية
تغطي معظم ا ألنشطة الملتعلقة ابس تادام هذه ا ألنظمة .قلين ليس ا ألمر كذكل ابلنس بة اإىل الملصنفات احملمية مبوجب حق
الملؤلف ،حةث ل يسجل ددر وبري مهنا تسجي اال رمسي اا  ي الإدارة الوطنية حلق الملؤلف .قتفضيل لك صناعة اإبداعية
لس تادام التسجيل الرمسي حلق الملؤلف أأدل شهرة ،قددمت ادلراسة أأقل هنج نظايم لهذا الملوضوع .قمع ذكل ،توجد حاجة
اإىل معل دراسة تمكيلية لتوفري فهم اكمل لس تادام نظام حق الملؤلف.
ق أأخري اا ،أأظهر تقةمي التعممي احمليل لدلراسة عدة حتدايت حممتةل تتعلق مبايض ادلراسة قمس تقيلها .قسيتطلب التعممي الناحج
للمرشقع احلفاظ عىل اليفاءات اليت نتجت  ي أأثناء تنفةذ ادلراسة .قمن هذا الملنطلق ،من ا ألمهية مباكن أأن يقوم الرشاكء
التقنيون احلاليون ق أأحصاب الملصلحة اجلدد –من الواكلت ا ألخرى أأق ا ألقساط الأاكدميية مث اال– ابس تغالل داعدة البياانت
الناجتة  ي أأثناء ادلراسة  ي حتليالت لحقة .قمن الملهم بنفس القدر احلفاظ عىل الملهنجية اليت قضعت خالل تنفةذ ادلراسة
قالملهارات التقنية اليت اكتس هبا موظفو ميتب الملليةة الفيرية قاخلرباء الاستشاريون احملليون قتوس يع نطادهم.

ملخص النتاجئ الادتصادية قا إلحصائية لدلراسة القطرية

1

حتلل ادلراسة القطرية الانتفاع ابلملليةة الفيرية  ي وولومييا  ي الفرتة من عام  2000اإىل عام  .2016قتقدم قصف اا متعمق اا
لس تادام الرباءات ،قمناذج الملنفعة ،قالتصاممي الصناعية ،قالعالمات التجارية ،قا ألصناف النباتية ،قالملؤرشات اجلغرافةة،
قغريها من صيوك الملليةة الفيرية .قيقسم التحليل حسب منشأأ مودع الطلب ،قالصناعة ،قا ألدالمي الفرعية اليولوميية.
قتقارن ادلراسة أأيض اا ا ألداء الوطين ليولومييا  ي س ياق بدلان أأمرياك الالتينةة ا ألخرى.
قيمتثل الاجتاه الرئييس  ي أأن الانتفاع ابلملليةة الفيرية  ي وولومييا دد زاد خالل الفرتة من  2000اإىل  .2016قينطبق ذكل
عىل طلبات الرباءات ،قمناذج الملنفعة ،قالتصاممي الصناعية ،قالعالمات التجارية ،قحق الملؤلف ،قا ألصناف النباتية.
ق أأكرث من  %90من طلبات الرباءات تأأيت من غري الملقميني ،قمعظمهم من الولايت الملتحدة ق أألملانيا قسويرسا قالسويد قفرنسا.
ق %86من طلبات براءات غري الملقميني تودع من خالل نظام معاهدة التعاقن بشأأن الرباءات .أأما عىل الصعيد الوطين،
فاإن  %46من طلبات براءات الملقميني تأأيت من بوغوات العامصة ،تلهيا مةديلني ( ،)%14مث اكيل ( ،)%7مث
بواكرامانغا ( ،)%4مث ابرانيةا (.)%3
قعىل العيس من ذكل ،تأأيت من الملقميني  %92من طلبات مناذج الملنفعة .قداخل وولومييا ،تأأيت  %54من هذه الطلبات من
بوغوات العامصة ،ق %13من مةديلني ،ق %8من اكيل ،ق %2من مانزياليس ،ق %2من ابرانيةا.
قيأأيت ما يقرب من ثليث طلبات التصاممي الصناعية من غري الملقميني ،قمعظمهم من الولايت الملتحدة قالياابن قفرنسا قالربازيل
قهولندا .قيرتكز أأكرث من نصف طلبات الملقميني  ي بوغوات العامصة ،تلهيا مةديلني ( ،)%16مث يوميو ( ،)%6مث
اكيل ( ،)%4مث ساابنيتا (.)%2
قحنو  %60من اإيداعات العالمات التجارية قغريها من العالمات الملمزية تأأيت من ادلاخل ،حةث تس تأأثر بوغوات العامصة
بأأكرث من نصف هذه الإيداعات .قتس تأأثر الولايت الملتحدة مبعظم طلبات العالمات التجارية قغريها من طلبات العالمات
الملمزية الملقدمة من غري الملقميني ،تلهيا أألملانيا قإاس بانيا قفرنسا.

 1ميين الاطالع عىل ادلراسة الاكمةل  ي العنوان التايل.http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/ :

CDIP/20/INF/2
Annex
6

كم يرتكز  ي بوغوات العامصة أأكرث من نصف التسجيالت احمللية محلاية حق الملؤلف .قتلهيا اإدارات أأنتةوويا قفايل ديل اكقاك .قتأأيت
معظم تسجيالت غري الملقميني من أأسرتاليا قا ألرجنتني قش ييل قإاووادقر قإاس بانيا قالولايت الملتحدة قالمليس يك قفزنقيال .ق ي
مجيع احلالت ،اكنت الملصنفات ا ألدبية غري الملنشورة يه النوع الأكرث ش يوع اا من الملصنفات اليت جيري تسجيلها.
قيقدم الملودعون من غري الملقميني  %89من اإيداعات حمية ا ألصناف النباتية .قتأأيت هولندا عىل ر أأس دامئة بدلان الملنشأأ ،اإذ
تس تحوذ عىل  %49من مجيع طلبات ا ألصناف النباتية .قتتعلق  %82من الإيداعات بأأنواع الزهور .ق أأصناف الزهور يه
ا ألنواع الأكرث ش يوع اا اليت تطلب حميهتا  ي وولومييا ،اإذ يبلغ مجموع طلباهتا  645طلب اا .قعىل النقةض من ذكل ،مل يودع
خالل الفرتة نفسها سوى  19صنف اا من أأصناف القهوة.
قيقدم التقرير أأيض اا تقدير اا بشأأن الانتفاع ابلملليةة الفيرية حسب النشاط الادتصادي .ققفق اا لهذا التصنيف ،اكنت القطاعات
الرئيس ية اليت تيرث فهيا إايداعات الإبداعات اجلديدة خالل هذه الفرتة يه أآلت التعدين قالتشيةد ،قالملنتجات الصيدلنية،
قالملواد الي مييائية ،قالملطاط الصناعي ،ق أأنشطة ادلمع الزراعي .قاكنت القطاعات الرئيس ية اليت تس تفةد من نظام العالمات
التجارية يه الملطاط ،قتسويق الطادة اليهرابئية ،قتنظمي الفعاليات ،قالملنتجات الصيدلنية .ق أأخري اا ،اكنت القطاعات الرئيس ية
اليت تس تفةد من جسل حق الملؤلف يه الإبداع ا ألديب ،قالإبداع الملوس يقي ،ق إابداع الفنون الملرئية ،قالتسجيل الصويت،
قالنرش الملوس يقي ،ق أأنظمة احلاسوب ،قالنرش ،قالإبداع السمعي البرصي.
قمن خالل الملقارنة ادلقلية ببدلان أأمرياك الالتينةة ا ألخرى ،يتضح من الانتفاع ابلملليةة الفيرية  ي لك  100أألف نسمة أأن
وولومييا ليست رائدة اإل  ي الانتفاع حبق الملؤلف قمناذج الملنفعة .قعىل النقةض من ذكل ،تبدق وولومييا متأأخرة عن بدلان
أأخرى  ي مجيع مؤرشات الملليةة الفيرية ا ألخرى.
[هناية الملرفق قالوثيقة]

