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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1023 أأكتوبر 7التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الثانيةالدورة 
 1023 نومفرب 12اإىل  21جنيف، من 

 
 

 ملخص الدراسة عن استخدام مناذج املنفعة يف تايلند

عدادمن  البحوث يف معهد اتيلند للبحوث الإمنائية )اتيلند( والس يدة ويراوان اك، مديرة الس يدة دوندن نيكومبورير  اإ
 1أأري، كبرية الباحثني يف معهد اتيلند للبحوث الإمنائية )اتيلند( - ابيبنكوت

حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص ادلراسة عن اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند، اليت أأجريت يف س ياق مرشوع  .2
( اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية CDIP/5/7لتمنية الاجامتعية والاقتصادية )الوثيقة امللكية الفكرية وا

. وحتتوي هذه الوثيقة عىل حتليل وصفي لتنفيذ مناذج املنفعة 1020الفكرية )اللجنة( يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف أأبريل 
 الأداةت اليت قد يواههها ناام امللكية الفكرية يف اتيلند ف ام يتعلق ذهذه واس تخداهما يف اتيلند، كام أأهنا تس تطلع التحداي

 الس ياس ية اجلديدة.

ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .1 اإ
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

                                                
1

آراء املؤلف  املعرب عهناالآراء   آراء  تنييف هذه ادلراسة يه أ  يف املنامة.ادلول الأعضاء أأمانة الويبو أأو أأي من وليست ابلرضورة أ
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 املرفق
 

 اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند

 ملخص معيل

آاثر حامية امللكي ة الفكرية يف البدلان الأقل منوا، ول س  ام يف التدابري اخلاصة ابلأداء الاجامتعي من املفيد تعميق فهم أ
اتباع مقاربة "المنوذج الواحد والاقتصادي ويف مسار التمنية الاقتصادية بشلك أأمع. ولقد عارض الكثري من الاقتصاديني 

سات الوطنية يف البدلان الس يا ذاته ل حياى رامسو  الآنالصاحل للك احلالت" يف تصممي ناام امللكية الفكرية وتنفيذه. ويف
 تطويع أأنامة امللكية الفكرية مع القدرات والاحتياجات الوطنية.ل لإرشاد التجرييب املوثوق ابالنامية 

 الكثري من الاقتصاديني واملتخصصني القانونيني بأأن مناذج املنفعة قد تكون شالك أأنسب محلاية امللكية دفعويف هذا الس ياق 
العادة. انهيك عن أأنه ابس تخدام هذه  جتريالفكرية يف املراحل الأوىل للتمنية الاقتصادية من منح الرباءات لالخرتاعات كام 

الأداة يف جمال امللكية الفكرية قد يأألف اخملرتعون احملليون ناام امللكية الفكرية معوما ويتشجعون عىل اس تخدام أأشاكل 
ل أأن الأدةل ليست اكفية لإثبات رسعة فهم مناذج املنفعة أأخرى من الأدوات يف جمال املل  كية الفكرية يف املس تقبل القريب، اإ

 وفائدهتا يف البدلان عىل اختالف مراحل منوها.

طار الزتاماهتا ابعتبارها عضوا موقعا  2111ويف عام  صالح قوانيهنا يف جمال قامت اتيلند يف اإ يف منامة التجارة العاملية ابإ
اعامتد قانون امللكية )اتفاق تريبس( عن طريق  اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارةامللكية الفكرية متاش يا مع 

اعامتد  –جب اتفاق تريبس رمغ أأنه مل يكن لزما مبو  –الفكرية املنقّح )التعديل الثالث(. واكن أأحد عنارص هذا الإصالح 
حامية مناذج املنفعة، ل س  ام لتشجيع الابتاكر احمليل. ويقتيض ترشيع اتيلند اخلاص بامنذج املنفعة أأن تكون الاخرتاعات 

جديدة وقابةل للتطبيق الصناعي. ول يقتيض أأن ختضع الطلبات اخلاصة بامنذج املنفعة للفحص املوضوعي. فميكن للمودع أأو 
آخر هممت من الغري  جراء الفحص املوضوعي خالل عام من نرش التسجيل.أأي طرف أ  الامتس اإ

طار مرشوع "امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" )الوثيقة  عليه اللجنة يف  ت( اذلي وافقCDIP/5/7ويف اإ
ي لتنفيذ مناذج املنفعة ، حتتوي هذه ادلراسة القطرية اخلاصة بتايلند عىل حتليل وصف1020دورهتا اخلامسة املعقودة يف أأبريل 

ف ام يتعلق بتسجيالت مناذج املنفعة، تس تطلع هذه من جسالت الوحدات جديدة ومفصةل  بياانتيف اتيلند. وابس تخدام 
الوثيقة طريقة اس تخدام هذه الأداة يف جمال امللكية الفكرية ومن يس تخدهما ويف أأي قطاع، كام أأهنا تربز التحدايت اليت قد 

 لكية الفكرية يف املس تقبل ف ام يتعلق ذهذه الأداة الس ياس ية اجلديدة.يواههها ناام امل 
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 كيف اس تقبل املس تخدمون ناام مناذج املنفعة اجلديد؟

ىل أأي مدى اس توعبت  من جوانب اس تخدام مناذج املنفعة. عىل هذا السؤال اس تطالع جانبني الإجابة دمن املفيد عن أأول، اإ
دة يف و املنفعة يف املطلق؟ واثنيا، هل يمكّل اس تخدام مناذج املنفعة أأدوات امللكية الفكرية املوج الهيئات التايلندية ناام مناذج

 اتيلند أأم أأنه حيل حملها ل أأكرث؟

 : طلبات مناذج املنفعة )املبارشة وبناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(2 - الشلك هاء

 
 .1023املصدر: قاعدة بياانت الويبو الإحصائية، عام 

يداعات مناذج املنفعة منوا رسيعا 2111ومنذ أأن اعمتدت اتيلند حامية مناذج املنفعة يف عام  ذ ارتفع، منا عدد اإ طلبا  101من  اإ
ابملائة يف  1772 ذكل عن حتقيق منو بسس بة (. ويُن 2-طلبا )الشلك هاء 1 021 مسجال 1002أأعىل مس توايته يف عام  ليبلغ

ابملائة( والرباءات  272ملائة( والعالمات التجارية )اب 2073المنو اخلاصة ابلتصاممي الصناعية )لك عام، ما يتخطى معدلت 
 س نوات. 1ابملائة( للفرتة ذاهتا ومدهتا  372)

حبيث اخنفض عدد الطلبات يف تكل الس نة مبعدل الثلث تقريبا، ومن  1007هذا الاجتاه الإجيايب يف عام  ومع ذكل انعكس
ل أأن هذا الرتاجع طلب يف املتوسط يف لك س نة،  2 200ع حبيث أأود   –بتا عند هذا احلد تقريبا مث ظل الاجتاه اث اإ

يداعات املقميني اخلاصة ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي  ذ اخنفضت أأيضا اإ املالحظ مل يقترص عىل مناذج املنفعة، اإ
 الصناعية يف الفرتة ذاهتا.

ىل مناذج املنفعة 1022-2111ات املقميني يف جمال امللكية الفكرية يف الفرتة تطور طلب 1 - ويبني الشلك هاء ضافة اإ ؛ واإ
يداعات  يداعات الرباءات ومناذج املنفعة. ويوحض الشلك أأن جحم اإ والرباءات والتصاممي الصناعية، يبني الشلك أأيضا مجموع اإ

ج املقميني يداعات املقميني اخلاصة ابلرباءات وحدها يف اخلاصة بامنذج املنفعة والرباءات ووتريهتا اكان أأرسع اإ امل من وترية اإ
 . ولنئ اكنت بعض طلبات مناذج املنفعة حلت حمل طلبات الرباءات، فاإهنام مرتبطان بعالقة تمكيلية.2111 عام
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 : تطور طلبات املقميني يف جمال امللكية الفكرية1 - الشلك هاء

 
 .1023عام املصدر قاعدة بياانت الويبو الإحصائية، 

 هل مناذج املنفعة يه الأنسب للمخرتعني التايلنديني؟

أأيضا تفاصيل الإيداعات اخلاصة بامنذج املنفعة حبسب املقميني وغري املقميني. وعىل غرار العالمات  2 - يبني الشلك هاء
ىل  اخلاصة بامنذج املنفعةالطلبات  الأغلبية العامى من تعودوالتصاممي الصناعية، ولكن عىل خالف الرباءات،  التجارية اإ

ن حصة املقميني  جذ  اخملرتعني احملليني، حبيث اإ ادلفع بأأن حامية مناذج املنفعة جنحت يف، وبذكل ميكن املقميني يف اتيلند
ابملائة تزيد بكثري عىل حصصهم يف الطلبات اخلاصة ابلتصاممي  11الطلبات اخلاصة بامنذج املنفعة وقدرها  يف

ئة من اابمل 22ابملائة(؛ أأما يف حاةل الرباءات، فال تزيد حصة املقميني عىل  22ائة( والعالمات التجارية )ابمل 72) الصناعية
 (.1021عىل غرار العديد من اقتصادات ادلخل املتوسط الأخرى )الويبو، عام  –الإيداعات 

ملائة( وحتاى املؤسسات العامة بأأقل من ربع اب 11فاإن الرشاكت حتاى بربع مناذج املنفعة املسجةل ) 2 - وكام يبني اجلدول هاء
ل أأن الأدةل التارخيية تبني أأن بعض  11التسجيالت تقريبا ) ابملائة(، ما يعين أأن أأكرث من نصف مناذج املنفعة ممنوح لأفراد. اإ

يداع الطلبات للمرة ا –الرشاكت الناش ئة والصغرية تفضل  املنفعة ابمس  تسجيل حقوقها اخلاصة بامنذج –لأوىل خاصة عند اإ
ىل ارتفاع اخملاطر اليت تواههها رشاكت الأعامل اجلديدة. ويف ماكل الرشكة عوضا عن امس الرشكة  نفسها، وقد يعزى ذكل اإ

تكل احلالت قد يكون مناور الاحتفاظ حبقوق امللكية الفكرية بعد فشل العمل حافزا لتسجيل مناذج املنفعة ابمس الفرد. 
ىل أأن ما ليك مناذج املنفعة يُساءلون عىل التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية مبوجب القانون اجلنايئ، ما قد وقد يعزى ذكل اإ

 ءةل املديرين التنفيذيني للرشكة.يس تدعي مسا

ومن بني املؤسسات العامة اليت تودع الطلبات مكتب جلنة التعلمي املهين والواكةل الوطنية للتمنية العلمية والتكنولوجية 
ىل هذه املؤسسات العامة 2 - ة الصيدلنية احلكومية والعديد من اجلامعات )انار أأيضا اجلدول هاءواملنام (. وابلنار اإ

عامل لأ  تقدمي ادلمع املايل ابعتبارها مودعة للطلبات اخلاصة بامنذج املنفعة، يتجىل دورها يف تعزيز أأنشطة الابتاكر، ويف
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وقد ينجم عن بعض مناذج املنفعة اليت تسجلها هذه املؤسسات قيام أأنشطة تتعلق البحث وسائر الأنشطة املتعلقة ابلبتاكر. 
 بتنامي املرشوعات، ومهنا الرشاكت الناش ئة.

 : عدد التسجيالت حبسب نوع املودع2 - اجلدول هاء

 السس بة املئوية اجملموع نوع املودع

 1177 3 110 الأشخاص الطبيعيون

 1173 2 111 الرشاكت

 173 696 اجلامعات

 770 528 مكتب جلنة التعلمي املهين

 371 238 الواكةل احلكومية

 172 191 الواكةل الوطنية للتمنية العلمية والتكنولوجية

 ابملائة 200 7 211 اجملموع

دارة امللكية الفكرية ىل بياانت اإ  املصدر: معّد ذاتيا، استنادا اإ
ل مالحاة: ل يؤخذ  املودع الأول بعني الاعتبار اإ

يداعا،  20أأعىل  3 - يبني الشلك هاءو  ويتعلق تقريبا.  ويه تس تحوذ عىل ثليث مناذج املنفعة املسجةلميادين تكنولوجية اإ
يداعا  ملائة من يميع مناذج املنفعة املسّجةل، وقد شهدت اب 20وتبلغ حصته  الكميياء الغذائيةبتكنولوجيا أأعىل ميدان تكنولوجيا اإ
، تزامنا مع الزايدة 1001وحىت عام  2111منوا هائال منذ اعامتد حامية مناذج املنفعة يف عام التسجيالت يف هذا امليدان 

ل أأن هذا امليدان شهد بعد ذكل تراجعا حادا يف التسجيالت، ةل يف الطلبات املودعة اخلاصة بالهائ امنذج املنفعة يف اتيلند. اإ
لعا  وتكنولوجيا املعاجلةوسائر املاكينات اخل، الهندسة املدنيةعىل نقيض ميادين  اليت جرت جل أأنشطة  اصة والأاثث والأ

 .1001التسجيل اخلاصة ذها بعد عام 
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يداعا 20: أأعىل 3 - الشلك هاء  ميادين تكنولوجية اإ

 
دارة امللكية الفكرية ىل بياانت اإ  للرباءاتادلويل تصنيف ال  وجدول الويبو لتطابق التكنولوجيا مع املصدر: معّد ذاتيا، استنادا اإ

كرث من ميدان تكنولويج واحد.لتسجيل  102ابملائة نارا لتخصيص  200مالحاة: قد تتخطى السسب   امنذج املنفعة لأ
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ىل أأي مدى مّكلت مناذج املنفعة سائر أأشاكل امللكية الفكرية؟  اإ

ىل العالقة التمكيلية اليت أ   ميكن التعمق يف اس تطالع املدى اذلي  ثبتت أأعاله بني اس تخدام مناذج املنفعة والرباءات،استنادا اإ
ن اكن أأاحا  مناذج املنفعة يفملأت اإىل حده مناذج املنفعة الثغرة   ناام امللكية الفكرية يف اتيلند. وميكن خاصة حتليل اإ

املقدمة يف يدرجون التكنولوجيا لأول مرة يف ناام امللكية الفكرية يف اتيلند، عوضا عن جمرد املطالبة ابلأولوية يف الإيداعات 
أأن أأغلبية مناذج املنفعة املسجةل يف اتيلند أأودعت لأول مرة؛  2 - جمال امللكية الفكرية يف أأماكن أأخرى. ويبني الشلك هاء

التسجيالت تطالب ابلأولوية يف طلبات أأجنبية. ويعين ذكل أأن الاخرتاعات املقصودة يفرتض  من ابملائة فقط 2وأأن نس بة 
 تثل للمطالب احمللية لناام مناذج املنفعة يف اتيلند.أأهنا جديدة يف اتيلند ومت 

 : تقامس التسجيالت حبسب مكتب الأولوية2 - الشلك هاء

 
دارة امللكية الفكرية ىل بياانت اإ  املصدر: معّد ذاتيا، استنادا اإ

ضافة اإىل ذكل تتيح  ن اكن أأاحا  مناذج املنفعة يس تخدمون ناام امللكية الفكر  بياانت جسالت الوحداتواإ ية لأول تقيمي اإ
ىل مناذج املنفعةالأخرى امللكية الفكرية  حقوقنتقال من مرة أأم أأن دلهيم اخلربة يف الا ىل أأن خُ  .2اإ س وتشري البياانت اإ

رية، وخاصة الرباءات والتصاممي امللكية الفكحقوق أأاحا  مناذج املنفعة فقط أأودعوا طلبات أأيضا لأنواع أأخرى من 
ويبني ذكل يف الواقع أأن العديد من أأاحا  مناذج املنفعة يس تخدمون ناام امللكية الفكرية لأول مرة. وهذه خاصة الصناعية. 

يه حاةل العديد من الرشاكت التايلندية، حبيث مل يودع ثالثة أأرابع الرشاكت اليت متكل مناذج منفعة طلبات لأشاكل أأخرى 
ابملائة مهنم فقط طلبات  12حقوق امللكية الفكرية، وينطبق ذكل أأيضا عىل املودعني من الأفراد، حبيث أأودعت نس بة  من

 .2111لهذا النوع من حقوق امللكية الفكرية منذ عام 

                                                
2

 اخلاصة ابلعالمات التجارية.ل يأأخذ هذا التحليل بعني الاعتبار الإيداعات  
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 ههها تطوير ناام مناذج املنفعة يف اتيلند؟اما يه أأمه التحدايت اليت يو 

ملنفعة يف اتيلند، مثة شواغل حممتةل بشأأن مس تقبل هذه الأداة اخلاصة، وبشأأن ناام امللكية رمغ النجاح يف تنفيذ حامية مناذج ا
 الفكرية بشلك أأمع.

جراء الفحص ونارا لأن قانون امللكية الفكرية التايلندي يفرض رشط اجلدة للحصول عىل مناذج املنفعة، لكنه ل يفر  ض اإ
ن أأحد هو مدى تلبية مناذج املنفعة حقا  –اذلي يش يع بني أأنامة التسجيل احملضة  –الشواغل املطروحة  املوضوعي، فاإ

بسبب  –منوذج منفعة مسجال فقط شهد تقدمي الامتسات لإجراء الفحص  20أأن  1 - ملعيار اجلدة. ويبني الشلك هاء
ضافة اإىل ذكل مل تلغ حممكة اتيلند املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية ل القليل من مناذج املنفعة  اعرتاض الغري مثال. واإ اإ

شارة مشجعة ع اس تخالص هذا جودة تسجيالت مناذج املنفعة. ومع ذكل يسبغي تويخ احلذر عند  ىلاملسجةل، ما يعد اإ
ها تطبيق صناعي عين أأيضا أأن العديد من طلبات مناذج املنفعة ورمبا التسجيالت ليس ل قد ت ات، فقةل الاعرتاضالاس تستاج

 ل يكون لها سوى قمية اقتصادية ضئيةل. دحقيقي وابلتايل ق

 ة حبسب س نة الفحصمناذج املنفع: الامتسات حفص 1 - الشلك هاء

 
دارة امللكية الفكرية ىل بياانت اإ  املصدر: معّد ذاتيا، استنادا اإ

شارة غري مبارشة عىل تدين جودة مناذج املنفعة ويه أأن أأقل من نصف الطلبات اخلاصة بامنذج املنفعة  املودعة بني ومثة اإ
ىل الطلبات جُسّ  1022وعام  2111 عام ل ابلفعل. وابلسس بة للس نوات الأخرية، تشري حصة معينة من الطلبات غري املسجةل اإ

ن أأخذ فقط النصف الأول من العقد الأول من القرن احلادي والعرشين بعني اإ اليت ل تزال جتري الإجراءات بشأأهنا. و 
ذ ترتاوح ما بني  –ملنفعة غري املسجةل مرتفع الاعتبار، لتضح أأن حصة مناذج ا (. 2-ابملائة )انار الشلك هاء 20ابملائة و 20اإ

 ويوحض ذكل حتدي جودة الطلبات اذلي قد يواههه مكتب امللكية الفكرية التايلندي.
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 : مناذج املنفعة غرية املسجةل واملسجةل2 - الشلك هاء

 
ىل بياانت  دارة امللكية الفكرية وقاعدة بياانت الويبو الإحصائية، عام املصدر: معّد ذاتيا، استنادا اإ  .1023اإ

 ُ ما يبني الفرق بني عدد الطلبات وعدد التسجيالت رمبا يعكس جمرد التأأخري املرتامك يف معلية التسجيل،   به أأنسلّ ومن امل
دارة امللكية الفكريةقدرة  تأأخر يف معاجلة الطلبات يعزى يف جزء كبري عىل معاجلة الطلبات. ويف الواقع أأكدت املقابالت أأن ال  اإ

ىل قةل املوارد. ومن النتاجئ املبارشة ملشلكة التأأخر طول مدة انتاار مناذج املنفعة.  اإ

لالقانون التايلندي معاجلة منا يقتيضومن حيث املبدأأ  من الناحية العملية تطلب  هأأن ذج املنفعة يف غضون س تة أأشهر، اإ
ابملائة تقريبا  20(، وعىل وجه اخلصوص عوجلت نس بة 7-من س تة أأشهر )انار الشلك هاءتسجيل أأغلب الطلبات أأكرث 

ابملائة مهنا يف غضون س نتني؛ واس تغرقت معاجلة  13من مناذج املنفعة املسجةل يف غضون س نة، يف حني عوجلت نس بة 
ن اكنت ابملائة من مناذج املنفعة املسجةل أأكرث من ثالث س نوات. وتشري الأدةل ال  27نس بة  ىل أأن فرتات الانتاار واإ تارخيية اإ

هنا أأقرص مهنا يف الفرتة   .تات ابلطلباتاك اليت  1002-1001طويةل يف هذه الأايم، فاإ
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 : تأأخري التسجيل7 - الشلك هاء

 
دارة امللكية الفكرية ىل بياانت اإ  املصدر: معّد ذاتيا، استنادا اإ

 

 اختتام

ىل  2111اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند عقب تنفيذها يف عام تصف هذه ادلراسة الاجتاهات الرئيس ية يف  استنادا اإ
 مجموعات بياانت جسالت الوحدات.

ن اكن ادلليل الوصفي أأي أأو  –مناذج املنفعة  حاميةوليس من السهل تقيمي جناح تنفيذ  تغيري يف س ياسة امللكية الفكرية. واإ
ن الوارد جابة حمددة فاإ آفاقا مشجعة لستيعا  ناام مناذج املنفعة يف اتيلند يف هذه ادلراسة مل يقدم اإ وخاصة يف  –ه يتيح أ

ىل عدة شواغل تواجه رامسي الس ياسات.  ضوء هدفه الأصيل. ويشري ادلليل أأيضا اإ

ىل تقيمي وقع حامية مناذج املنفعة يف  وتركز البياانت والتحليالت الواردة يف هذه ادلراسة عىل ناام امللكية الفكرية. وسعيا اإ
جمال الابتاكر والأداء الاقتصادي بشلك أأمع، من الرضوري املزج بني بياانت مناذج املنفعة واملعلومات املتوفرة عن أأداء 

طار مرشوع اللجنة  اخملرتعني التايلنديني، وخاصة الرشاكت التايلندية. وجيري ذكل يف حتقيق تمكييل ينجز يف اإ
 صل.(، وس يعرض تقريره بشلك منفCDIP/5/7 )الوثيقة

 ]هناية املرفق والوثيقة[         


