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CDIP/13/INF/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 3102 أأبريل 32التارخي: 

 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 عشرة الثالثةالدورة 

ىل  01جنيف، من   3102 مايو 32اإ
 

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

مانة مبسامهة من الس يدة ميال اكشتش يفا، من  عداد الأ س ياسات التعلمي  اتمركز يب يب أ ند يت دلراسة يف ابحث ةأأس تاذاإ
ميسن، كيلمسن، الولايت املتحدةوالاقتصاد،   جامعة لك

دلراسة املتعلقة ابلسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية لموجز حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل  .0
طار املرشوع حول امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية و ، الاخرتاعات برباءات عىل الصعيد ادلويل املُعدة يف اإ

 (..CDIP/5/7 Rev) والاجامتعية

ن اللجنة مدعوة .3 ىل الإحاطة علام  اإ اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 قاملرف
 

الاسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية : امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية
 الاخرتاعات برباءات عىل الصعيد ادلويل

 معيلملخص 

لسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية الاخرتاعات اب املتعلقةراسة ادلنتاجئ  العميلهذا امللخص يعرض 
 .برباءات عىل الصعيد ادلويل

 الهدف من ادلراسة

طللات  بفضل حصهتا منلملكية الفكرية يف العامل مكتب ل أأكرب يأأوي  اذليا اللدل هتبصف 3103يف عام برزت الصني 
ن ظهور . وبذكل الرباءات فهم مما يعين أأن تكوين ، مس متر تزايدعىل الساحة ادلولية يف أأداء نظام امللكية الفكرية الصيين فاإ

 .تالأولوايمن  أأولوية  لروابط بني نشاط امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف الصني أأفضل ل

طار  ويف يف  املقميني يف الصنيسلوك أ راء حول هذه ادلراسة تقدم سلسةل أأوسع من ادلراسات اليت تتناول هذا املوضوع، اإ
اية برباءات عىل الصعيد امحل مة لتنايمقي  دراسات اقتصادية  وُخصصت. جمال حامية الاخرتاعات برباءات عىل الصعيد ادلويل

يداع كام أأن وترية يف الصني.  يلاحمل برسعة.  تزادقد لرباءات يف اخلارج يف الصني ل الرشاكت واملؤسسات الأاكدميية والأفراداإ
يداع ممزياتاليت من شأأهنا أأن حتلل و  ،الأجنلية التوجهالصينية  الرباءات أأرس عنجهنجية امل  اتراستقل ادلومع ذكل،   اإ

ىل يالعمل ومن مثة فهذا . يف اخلارج الصينية رباءاتلا يداعوصف وحتليل ريم اإ يف اخلارج ة الصينيالرباءات  ظاهرة اإ
حصاءتكل اللياانت وفر وت. الأجنلية التوجهالرباءات  أأرسالويلو بشأأن  بياانتمجموعات ابس تخدام  وأأدةل  ةوصفي اتاإ

ىل تكل الزايدة.والعوامل اليت  ظاهرةتكل الامللحوظ يف  الازدايدعىل  ةقياس ي يةاقتصاد  أأدت اإ

 النتاجئ الرئيس ية

ىل ادلراسة توصلت   :التاليةس تنتاجات الااإ

 الأجنلية التوجه صينيةال  الرباءات أأرس ازدايد .0

  يف عددها مع  الأجنلية التوجه متساوايالصينية  الرباءات رسلأ اكن العدد الإجاميل يف أأوائل تسعينيات القرن العرشين
غريها من الاقتصادات ، جتاوزت الصني القرنالرسيعة المنو. ويف هناية املتوسطة ادلخل  غريها من الاقتصادات

يف جمال تسجيل  ةرئيس ي كجهة فاعةلوبدأأت تظهر  رسيعة المنو مثل الربازيل وروس يا والهند وجنوب أأفريقياال 
 ادلولية.الرباءات 

 يداعات الرباءات الصينية يف اخلارج  ازداد منو ،بشلك أأكرث حتديدا حيث بلغ متوسط ، 3111بعد عام  كلريةزايدة اإ
 .3112 عام منذ% 32و ،3112و 3111 عايم بني% 21 س نوات مخس ملدةس نوي ال منو ال معدل 

  أأرسة 01مقابل لك و . حمليامجموع الرباءات املودعة من  ضئيالجزءا اخلارج ودعة يف الصينية املالرباءات حصة تظل 
عىل العديد من لك واحدة مجهنا اليت قد حتتوي  - التوجهالأجنلية لرباءات لواحدة أأرسة رباءة، هناك ب تلدأأ حملية 

 متعددة.أأنظمة قانونية يف الرباءات 

  أأعىل حصص دلهيا  اللدلانأأن هذه يتضح ادلخل مثل أأملانيا أأو الياابن أأو الولايت املتحدة  ةاملرتفعللدلان ابمقارنة
 احلال يف الصني.عليه مما هو  الأجنلية التوجه بكثري من أأرس الرباءة
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 بعد أأن اكن يف  أأرسع بكثري ،يف املتوسط ،الأجنلية التوجهالرباءات احمللية، اكن منو أأرس الرباءات منو أأرس ب  مقارنة
 .أأدىن مس توى

 الصنيالتوجه املودعة من قبل املقميني يف الأجنلية الرباءات  رسلأ  املاكتب الهدف .3

  ل تزال الأغللية،من قبل املقميني يف الصنياملودعة  الأجنلية التوجهالرباءات عىل الرمغ من الارتفاع الواحض لأرس ، 
 ملكية الفكرية.لل  ا أأجنليا واحدا فقطماكتل% تس هتدف 01 حنو أأي

  الياابن ومجهورية كوراييف  جنلية التوجهالرباءات الأ  أأرسوعىل النقيض من ذكل، يس هتدف اجلزء الأكرب من مجموع 
 اليت جنلية التوجهالرباءات الأ  أأرستللغ نس لة  يف الولايت املتحدة وأأملانياو. امللكية الفكرية ماكتبمكتلني من 

 % عىل التوايل.23% و21 ا واحدا فقطماكتلتس هتدف 

 2من حوايل  واحدمكتب من اليت تس هتدف أأكرث الصينية الرباءات حصة أأرس ارتفعت رور الوقت، ومب، ومع ذكل% 
ىل ينس لعينات القرن العرش يف  واحد، مكتب أأكرث من تس هتدف اليت  الرباءات أأرسومضن ، 3111يف عام  %21 اإ

وتس هتدف ، ة(أأرس  0 323، أأو 3111يف عام  %22)حوايل  ل أأكرث رباءاتمكتلني لل تس هتدفل تزال الغاللية 
، 3111يف عام  %02)  وأأربعة ماكتب(ةأأرس  033، أأو 3111يف عام  %32) ماكتب حصة كلرية أأيضا ثالثة

 (.ةأأرس  220 أأو

  عىل  تتضمن طلب براءة واحد الأجنلية التوجهأأرس الرباءات الصينية من  %31أأكرث من اكن  3103-0101يف الفرتة
 املكتب الأورويب للرباءات وأأ ( USPTO) مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةمودعا دلى الأقل 

(EPO أأو ،) لرباءاتل الياابينكتب امل (JPO) مكتب )اليت تس هتدف ثالثة ماكتب الرباءات أأرس . وتللغ حصة
رب اما يق(لرباءاتلكتب الياابين وامل  ،املكتب الأورويب للرباءاتو ، الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

املتحدة للرباءات مكتب الولايت )للرباءات  مخسة ماكتب طللات مودعة دلىوحصة الأرس اليت تتضمن ، 0%
، املكتب الكوري للملكية الفكرية، و لرباءاتلكتب الياابين ، وامل املكتب الأورويب للرباءات، و والعالمات التجارية

 .نفس الفرتة الزمنيةيف  %2أأقل من (واملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية

  ،من قبل املقميني يف  اخلارجاملودعة يف  ءاتالرباالغاللية العظمى من طللات تس هتدف من حيث الأرقام املطلقة
ىل اللياانت املتاحة بني عايم ة براءطلب  21 111  ناهزا ي مبلولايت املتحدة الصني ا ، تلهيا 3103و 0101استنادا اإ

أأسرتاليا، والاحتاد الرويس. الرباءات  عدد كلري من أأرسأأيضا يس هتدف أأورواب، والياابن، ومجهورية كوراي، وكندا. و 
يداع ت  و  الصينية يف الربازيل أأو الاقتصادات ال س يوية الأخرى.الرباءات عدد أأقل من طللات  اإ

  ةالتكنولوجيوالقطاعات الت اجمل: اجلهات الفاعةل، املودعني أأنواع .2

  برسعة . وازدادت لصنياملقميني يف امن قبل املودعة  الأجنلية التوجهالرباءات من أأرس تقريلا  %01متتكل الرشاكت
جاميل أأرس  يف الضعف وارتفعت بأأكرث من ، 3111و 0101بني عايم  الأجنلية التوجهالرباءات حصة الرشاكت من اإ

ما مياثل  أأي، %1 حوايل الأجنلية التوجهالرباءات ث يف مجموع أأرس احبحصة اجلامعات ومعاهد الأ وتللغ عقد. لك 
(، تقريلا %3)مجهنا  الولايت املتحدةد عىل نصيب وما يزي(، تقريلا %1) من تكل الرباءات  مجهورية كوراينصيب 

 .(تقريلا %0و أأملانيا ) ،(%0والياابن )أأقل من 

  هذا الرتكزي يف و . من قطاعات قابلهاوما ي ةتكنولوجيقطاعات  عةيف بض الأجنلية التوجهالصينية الرباءات  أأرسترتكز
الصينية لرباءات الزايدة الكبرية يف عدد اعىل الرمغ من  رور الوقتمب يزتايدالتكنولوجية  القطاعاتمن قليل عدد 

 اخلارج.املودعة يف 
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 0101بني عايم  التوجهجنلية الأ أأرس الرباءات الصينية مجموع  من" املعقدة"  ةالتكنولوجي ارتفع نصيب اجملالت 
ىل  3111و جاميل  %02لتصل اإ  .3111 امع منذيف اخلارج املودعة الرباءات صة حل الس نوياملتوسط من اإ

  ىل أأرس الرباءات الأجنلية التوجه يعود النصيب الأكرب من  ،عىل وجه التحديدو  قطاع تكنولوجيا املعلوماتاإ
يف  %31و ،بأأمكلها 3103-0101 فرتةاليف  %32رب ربع مجموع الرباءات املودعة يف اخلارج )اما يقأأي  ،والتصالت

يداع أأكرب عدد أأرس الرباءات يف اجملال التكنولويج . (3111-3112الفرتة   ،زهجزةالأ و  كهرابئيةال  ال لت"وت  اإ
 ."اسوب"تكنولوجيا احلمث "التصالت الرمقية" مث  ،"احلاسوب"تكنولوجيا ، يليه جمال والطاقة"

 فقط ةجزئيبصورة لية احمل الرباءات وأأرس  الأجنلية التوجهالرباءات أأرس  بني الأوىل ةالت التكنولوجيتتداخل اجمل. 
يف نفس أأرس الرباءات الأجنلية التوجه الأوىل تنمتي عرشة أأنه مضن اجملالت التكنولوجية ال جند  ،عىل وجه التحديدو 

ىل  الأاثث القياس" و"أأدوات ، و"الطاقة""زهجزة، والأ و  كهرابئيةال  ال لت"جمالت أأي  ،فقط مجهنا ةأأربعالوقت اإ
 جمال"التصالت الرمقية" و أأصلح جمال يف الس نوات الأخرية، و"السلع الاس هتالكية الأخرى". " ووالألعاب

 شهدت اليت  لأجنلية التوجهواجملالت الأوىل للتكنولوجيات ااحمللية الأوىل للرباءات " من اجملالت اسوب"تكنولوجيا احل
 التقارب. نوعا من

  الأجنلية  رس الرباءات الصينيةالنامية ابلنس لة لأ  تأأرسع اجملالمن " ةالرمقي التصالت" من حيث المنو، يعد جمال
" ش له املوصالت"مث  ،"تكنولوجيا "النانومث  ،"اسوب"تكنولوجيا احله جمال ليي  ،3111-3111عايم  بني التوجه

برسعة من  تمنو املوصالتش له  تكنولوجيا أأوالنانو بعض هذه اجملالت الأرسع منوا مثل بيد أأن تصالت". لو"ا
 .مس توى أأويل منخفض جدا

 شبهية مبا دلى الأجنلية التوجهالرباءات  أأرسمن  لصنيا"حمفظة" بعني الاعتلار، جند أأن ال التكنولويج أأخذ اجمل عند 
الاقتصادات الغربية ذات ادلخل املرتفع مثل املوجودة يف عن تكل ا تختلف متاما ولكجهن ،مجهورية كوراي والياابن

 حدة وأأملانيا.الولايت املت

 من أأصل صيينأأكرب املودعني  .2

  امخلسة الأكرث  املودعنيرى أأن ن ،لأكرب املودعني عرب مراحل زمنية خمتلفة الأجنلية التوجهالرباءات  أأرسعند حتليل
ل الايداع يف اخلارج بشلك كلري  مل يزيدوا من وتريةنشاطا  أأيضا أأن أأكرب نستشف ميكن أأن و . 3112بعد عام اإ

منوذج طلب بدل من رباءة اخرتاع ب الأجنلية التوجه مبراءاهت رسمجيع أأ  يلدؤون الأجنلية التوجهالرباءات أأحصاب أأرس 
 لمنفعة.ل 

  جاميل  مسؤوةل نيالصيني من املدعنيعدد قليل يتوىل عىل وجه و اخلارج.  املودعة يفالصينية الرباءات حصة كلرية من اإ
الأجنلية الرباءات  رسمن احلجم اللكي لأ % 22لأكرب املدعني العرشة املودعة يف اخلارج الرباءات تشلك  ،التحديد

 املودعني املائة. كرب% تقريلا لأ 21الصني واملقميني يف من قبل املودعة  التوجه

 ىل اجلامعة.  تسينغهواويه جامعة  واحدة  ما عدا جامعة رشاكتمكونة حرصاي من ال  قامئة أأكرب املدعني العرشة واإ
املدعني العرشة  رشكة يب واي دي  جانب رشاكت تكنولوجيا املعلومات والتصالت والإلكرتونيات، تضم قامئة أأكرب

الصني لللرتول رشكة و ،الس يارات واللطارايت القابةل لإعادة الشحنلصناعة اليت يه رشكة صينية احملدودة 
 لنفط والغاز.صينية ل كة ويه رش  احملدودة سينوبكورشكة  ،والكاميوايت

  أأكرب ويه من  ،احملدودة" القابضة "فوكسكون ادلوليةلرشكة  عدة كياانتحتتوي قامئة أأكرب املودعني العرشة عىل
ي ورشكة ،اتكنولوجيلل هواوي ورشكة  يف العامل، الإلكرتوينخدمات التصنيع  رشاكت وهام من الرشاكت  ،زد يت اإ
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ات حفظالصدارة مب نحتتالو  ،لنظام الرباءات  الرئيس ينيس تخدمنيمن امل التصالت و معدات يف الصينية الرائدة 
 ال التكنولويج.اجملحيث من  متطابقةتاكد تكون براءات دولية 

  يف الطللات مجموعة فوكسكون حيث تودع اسرتاتيجيات خمتلفة. أأن أأكرب املودعني العرشة ينهتجون من املثري لالهامتم
ي دلى ورشكة اتكنولوجيلل هواوي رصا، وتودع رشكة ح الولايت املتحدة  تارشك وأأما . يف املتوسط مكتلني زد يت اإ

 الصني لللرتول والكاميوايترشكة  أأييف قامئة أأكرب املودعني العرشة،  اتنالوارد الس ياراتو  الصناعات الكمييائية
جغرافية أأوسع من رشاكت يف أأقالمي ومن املاكتب الطللات دلى عدد أأكرب تودعان ورشكة يب واي دي احملدودة، ف 

 والتصالت. لكرتونيات وقطاع تكنولوجيا املعلوماتالإ 

 اخلارجلأغراض الإيداع يف الرباءات التعاون بشأأن عاهدة ملالصني اس تخدام  .2

  مودع بناء عىلأأكرث من طلب واحد الصني املقميني يف من قبل املودعة  الأجنلية التوجهالرباءات ثلث أأرس يتضمن 
مودع بناء عىل تتضمن أأكرث من طلب واحد رس اليت الأ منت حصة  ،يف الواقعومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

ىل متوسط  التسعيناتس نواي يف  %31من  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .3111-3111 الفرتة يف %22 قدرهاإ

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مودع بناء عىل اليت تتضمن أأكرث من طلب واحد الرباءات  أأرس وتقل نوعا ما نس لة
 %22مما هو عليه احلال يف الولايت املتحدة ) 3111-3111 الفرتة يف لأجنلية التوجهاأأرس الرباءات الصينية من بني 

فالنس لة . ومع ذكل (3111-3111 الفرتة يف املتوسط يف %21أأو أأملانيا ) (3111و 3111 ايمع بنييف املتوسط 
 .3111-3111الفرتة   يفيف املتوسط  %31 ، حيث تللغملقارنة مع مجهورية كوراي والياابنأأكرب اب

 ىل أأن اس تخدام الصني  أأيضا جيب الإشارة هنا اخلارج  لأغراض الإيداع يفنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل اإ
، تفوقت الصني 3102يف عام وللياانت أأعاله. ومل يؤخذ هذا الاجتاه بعني الاعتلار يف ا ،3111منذ عام بكثافة  ازداد

س تخدم عد اثين أأكرب م ت يتالالياابن بعد عىل أأملانيا لتصلح اثلث أأكرب مس تخدم لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
يرشكة  اكنت ،يف الواقعو. للنظام ورشكة  ،أأكرب مودعاثين  عاهدةاملطللات بناء عىل  3 211اليت أأودعت  زد يت اإ

زد يت  رشكةاكنت  3103. ويف عام 3102اثلث أأكرب مودع يف عام  طللا 3 112ا اليت أأودعت تكنولوجيلل  هواوي
ي أأكرب مودع بناء عىل املعاهدة بعد أأن أأودعت  طللات منشورة، وهو أأكرب عدد س نوي للطللات بناء عىل  2 111اإ

 املعاهدة يسجل ابمس رشكة واحدة.

  اليت  الأجنلية التوجهالرباءات حصة من أأرس  أأكربث الصينية دلهيا احباهد الأ ومعات اجلامعأأن من املثري لالهامتم
 يفخاصة يف املقابل، يلدو أأن الرشاكت دلهيا اسرتاتيجيات وعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. نظام متس تخدم 

الإيداعات يف يع جل  معاهدةنظام الرشاكت حيث تس تخدم بعض  ،معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتنظام اس تخدام 
 بعضها ال خر بشلك انتقايئ.فامي يس تخدمه ، أأبدا س تخدمهل ي واللعض ال خر  ،اخلارج

 ضايف يتحليل احندار ل  وفقا  ما ييل: جند اإ

o  لأغراض الإيداع أأكرب من احامتل اس تخدامه من قبل عاهدة التعاون بشأأن الرباءات مل ثاحبمعاهد الأ احامتل اس تخدام
 راد.الأفو الرشاكت واجلامعات 

o خرتاع.الا اتبراءطللات الناش ئة من  رسلأ ابلنس لة ل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالإيداع بناء عىل  يرتفع احامتل 

o  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.أأكرب لكام زاد احامتل الإيداع بناء عىل  جحم الأرسةلكام اكن 
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o  تتضمن طللات مودعة دلىاليت الرباءات  رسابلنس لة لأ أأكرب عاهدة التعاون بشأأن الرباءات ماس تخدام يكون احامتل 
 .املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية

o  عاهدة التعاون بشأأن ملالصيدلنية املس تحرضات و تكنولوجيا ليو التصالت الرمقية وال اكت رش احامتل اس تخدام
 .الأخرى ةالت التكنولوجياجمليف الرشاكت أأكرب من احامتل اس تخدامه من قبل  الرباءات

ن  ىل برباءة اخرتاع تلدأأ اليت  رباءاتأأرس الأأو  الكربىالرباءات أأرس أأن مثل مسأأةل  وجيل هذه النتاجئ واحضبعض اإ متيل اإ
 .بشأأن الرباءاتمعاهدة التعاون نظام ل  اتواتر  أأكرثاس تخدام 

ىل مزيد من العمل التحلييل اللعض ال خر أأقل وضوحاو  عاهدة مل نياخملرتعني الأاكدمييالسبب يف تفضيل مثل  ،وحتتاج اإ
 لحث يف املس تقبل.لل  اموضوع ه املسأأةلكون هذتس  يف الرشاكت. و التعاون بشأأن الرباءات أأكرث من نظراهئم 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


