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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  14جنيف، من   2018 مايو 18اإ

 
 

 امللكية الفكرية يف شيليبشأن استخدام دراسة الملخص 

مانة عداد الأ  من اإ

طار ش ييلامللكية الفكرية يف اليت أأجريت بشأأن اة تخدام راةة عن ادل مرفق هذه الوثيقة ملخصا يتضّمن .1 ، يف اإ
 (.CDIP/14/7)املرحةل الثانية  - مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية

، شعبة علوم التكنولوجيا والاقتصادل، أأة تاذة الس يدة براونن ها مع ابلتعاون ادلراةة   أأمانة الويبو هذه تعدّ أأ قد و  .2
والس يد كريستيان هيلمريس، أأة تاذ مساعد، شعبة علوم  ،الاقتصاد، جامعة اكليفورنيا، بريلكي، الولايت املتحدة الأمريكية

ة بينوزاالس يد  وراجعها .را، الولايت املتحدة الأمريكيةالاقتصاد، جامعة ةانتا الك  بشعبةأأة تاذ ، روبرتو أألفاريز اإ
معل الويبو عن  ورقاتمن مضن  43معل رمق كورقة ادلراةة هذه . وتتاح ش ييل، ةانتياغو دي قتصاد، جامعة ش ييلالا

  (.http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics عىل )البحوث الاقتصادية 

منية .3 ن جلنة الت ىل الإحاطة علاًم  اإ مدعوة اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

 

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics
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 املرفق
 

 مقدمة

بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  جلنة التمنيةمرشوع املرحةل الأوىل من املتضمنة يف اكنت ش ييل واحدة من البدلان 
كام هو مفصل يف تقريره الهنايئ وتضمنت املرحةل الأوىل من املرشوع،  .(CDIP/5/7والاقتصادية )

(CDIP/11/INF/4) الويبو( واملنظمة العاملية للملكية الفكرية  معهد ش ييل الوطين للملكية الصناعية، جمهودات لك من(
الرباءات لقاعدة مجيع الإيداعات وتشمل هذه ا امللكية الفكرية يف ش ييل.بشأأن اة تخدام  شامةللبناء قاعدة بياانت 

ن وم .2010و 1991ش ييل عىل مدى الفرتة املمتدة بني ب  اخلاصةومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية 
مجيع  فامي خيص ممزّي بشلك  مهحتديدالطلبات و  مودعيمواءمة أأةامء تأأةيس القاعدة أأعامل هبا  املساهامت الأةاة ية اليت أأتت

جراء البحوث املتعلقةو . الأربعة مللكية الفكريةاأأشاكل  السطو عىل العالمات التجارية  بوقوع مكّنت قاعدة البياانت هذه من اإ
طار أأجريت أأيضا، واليت لرباءات الصيدلنية يف ش ييلاب املتعلقة البحوث يف ش ييل وكذكله ونتاجئ املرحةل الأوىل من  يف اإ

الأوىل  تهمرحل يف  لمرشوعل  وتمتثل النتيجة الأخرىعىل التوايل(. ،CDIP/15/INF/2و CDIP/14/INF/3) املرشوع
حصاءات ب ب امللكية الفكرية ابة تخدام البياانت املتعلقة  ربط يف  ومهنا –ياانت جسل الرشاكت اذلي ميسكه املعهد الوطين لالإ

( بشأأن 2008-1997مخس محالت اة تطالعية )املتأأتية من بياانت ال و  (ENIA) اخلاص ابلتصنيعحتديدا بياانت الإحصاء 
 .(INNOVACION) الابتاكر يف ش ييل

جنازات املرحةل الأوىلوب  امللكية نظام اة تخدام  حمددات، تضمنت املرحةل الثانية من املرشوع دراةة متابعة بشأأن ناًء عىل اإ
حداث مدى الفكرية يف ش ييل و  ةهام ذكل الاة تخدام يف اإ  بشأأنرشاكت. وقد أأجريت دراةات مماثةل يف أأداء ال  فارقاإ

أأن أأقل من  خلصت ادلراةات، ابختصارو 1لولايت املتحدة واململكة املتحدة.ا خبصوصة امي  ل، ادلخل ةاملرتفعلبدلان ا
أأن معدلت اة تخدام تكل الرشاكت للعالمات التجارية أأعىل و ، براءات تودععرشة يف املائة من الرشاكت يف تكل البدلان 

ىل ىل أأن الرشاكت اليت تس تخدم الرباءات والعالمات  املرتفعةمن الاقتصادات املس متدة . وتشري الأدةل حد ما اإ ادلخل اإ
نتاجية وأأكرث قمية تبدوالتجارية  الأول من نوعه يف بدل  - ش ييلاكن الهدف الرئييس من البحث اجلديد يف و . من غريها أأكرث اإ
بشأأن  املطابقة البياانت مجموعة عىل التحقيق اعمتدو . خمتلفة النتاجئ هبا تكونقد اليت  الطرق اة تكشاف هو - ادلخلمتوةط 

 .املرشوع من الأوىل املرحةل خالل اة ُتحدثت اليت الرشاكت أأداء وبياانت امللكية الفكرية اة تخدام

لقاعدة البياانت  املمزّيةاليت أأجريت خالل املرحةل الثانية. ويصف السامت  البحوثيقدم هذا امللخص حملة موجزة عن و 
ىل بعض ادلروس  ،، ويلخص النتاجئ الرئيس يةالهنج التجرييب املعمتد ، ويوحضش ييليف  اليت أأنشئتاملصغرة  ويشري اإ

 .املس تفادة

 امللكية الفكرية وأأداء الرشاكتاة تخدام قاعدة البياانت املصغرة بشأأن 

 لبياانت:من اثالثة مصادر خمتلفة بني رحةل الأوىل خالل امل اليت أأنشئتقاعدة البياانت املصغرة  جتمع

  الصناعية  والتصامميرباءات ومناذج املنفعة لاب املتعلقةهذا املعهد بياانت . حتتوي ين للملكية الصناعيةالوط ش ييلمعهد
ىل معلومات حول  والوضع القانوين  السجل التارخيي للمعاجلةوالعالمات التجارية عىل معلومات ببليوغرافية ابلإضافة اإ

واملعرف  ،الأةامءالطلبات ابلعامتد عىل خوارزميات مطابقة  مودعيأأةامء  وقد متت مواءمةحلقوق امللكية الفكرية. 
 والفحوص اليدوية. ،يف ش ييل الرضييب احمليل

                                                
1

 الإحصاءدليل جديد من بياانت (: ما اذلي حيدث عندما تس تخدم الرشاكت الرباءات؟ 2011) جاجاديش ة يفاداةان، و اناتراجان ابلةوبرامانيانانظر  
ند ة تاتيكتكس جمةل، الاقتصادي الأمرييك يكومنيكس أأ  ،مارك روجرز، و كريستيان هيلمريس، و براونن هال؛ و 146-126(: الصفحات 1، العدد 93)جمدل  اإ

يكونوميكس ابيربز(: أأمهية )أأو عدم أأمهية( الرباءات للرشاكت الربيطانية، جمةل 2013) وفانيا ةينا  .629-603(: الصفحات 3، العدد 65)اجملدل  أأوكسفور اإ
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  اخلاص ابلتصنيعالإحصاء (ENIA). الش ييل اخلاص ابلتصنيعالإحصاء  يس تقيص (ENIA) رشاكت ال لك  ة نواي
عىل عىل معلومات مفصةل  ابلتصنيعاخلاص بياانت الإحصاء توي وحت موظفني عىل الأقل.  10اليت تضم  املصنعة

يف ذكل الانامتء الصناعي  املعين، مبااملدخالت واخملرجات وكذكل خصائص املصنع  فامي خيص مس توى املصنع
 اجلغرايف. واملوقع

 لبتاكراخلاص ابة تقصاء الا(INNOVACION) ُُصماذلي  - يف لبتاكراخلاص ابالش ييل  ة تقصاءالا. يطرح 
ة مجموعة كبرية من الأة ئةل ش يليعىل الرشاكت ال  - لبتاكراخلاص اب اة تقصاء امجلاعة الأوروبيةمنوذج  غرار عىل

ىل  3لك  وظّل ُُيرى 1995عام  الاة تقصاء وقد انطلق هذا. الابتاكريةا حول أأنشطهت مجعت و ة نوات.  4اإ
 لك من عىل مس توىت البياان 5و 4 ناجلولتا، ومجعت لأوىل البياانت عىل مس توى املصنعاجلولت الثالث ا

ن ايول الأ  اجلولتان تقد مشلفمبرور الوقت.  هتغطيتنطاق  منبشلك كبري  ءالاة تقصاهذا  عاملصنع. كام وةّ و الرشكة 
اجلولت الالحقة الرشاكت  غطتو ، التعدين واملرافق لتشمل 4و 3اجلولتان  تسعتاو ، فقط الصناعة التحويلية

 مجيع الصناعات. يف

 لك مجموعاتاملتاح يف  املمزّي يف قاعدة بياانت واحدة ابة تخدام املعّرف الرضييب  مصادر البياانت الثالثة اخملتلفة تجمدُ و 
حصاءوتوىل البياانت الثالثة.   هوية كمتعىل  نيباحثل بياانت الصادرة ل ال قاعدة  وُحرص يفمطابقة البياانت  املعهد الوطين لالإ

البياانت املامثةل  مقارنة مبجموعاتمزية كربى  ممزّي ل الاعامتد عىل معرف رضييب ميثّ و محلاية الرسية الإحصائية. رشكة  لك
ىل  ادلخل املرتفعةيف البدلان  املُس تحدثة  .الأةامء طابقةملأأقل موثوقية  تقنياتواليت تستند اإ

 اخلاصالإحصاء بياانت  يفيف املتوةط رشكة   5000يل وجود حوا ظهرويُ البياانت املتاحة.  عننظرة عامة  1يقدم اجلدول و 
ةرشكة  9279، ملا مجموعه 2005و 1995 عايمبني  (ENIA) ابلتصنيع بياانت ب خيتلف عدد الرشاكت املشموةل و  .ممزيز

ذ تصاعد ، مرور الوقت أأكرب بكثري معبشلك  لبتاكراخلاص ابة تقصاء الا ىل 2جلوةل رشكة يف ا 443من اإ رشكة  4243 اإ
الإحصاء ، وهو عدد كبري مع الأخذ يف الاعتبار أأن مجموعيت البياانت لكتهيامرشكة يف  2000 يقاربما  يوجدو . 6اجلوةل  يف

 (INNOVACION)لبتاكراخلاص ابة تقصاء الا يغطييف حني  يقترص عىل قطاع التصنيع (ENIA) علتصنياب اخلاص
 فصاعًدا. 3نطاقًا أأوةع من القطاعات بدًءا من اجلوةل 
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 عامة عن التغطية ابلبياانت نظرة: 1اجلدول 

  (INNOVACION) لبتاكراخلاص اب ة تقصاءالا (ENIA) اخلاص ابلتصنيعالإحصاء  

 لبتاكراخلاص ابة تقصاء الاو (ENIA) يعلتصن اب اخلاصالإحصاء 

(INNOVACION) هامالك 

 الس نة

مجيع 

 البياانت

بياانت 

 الرباءات

بياانت 

التصاممي 

 الصناعية

بياانت 

منوذج 

 املنفعة

بياانت 

العالمات 

 التجارية

مجيع 

 البياانت

بياانت 

 الرباءات

بياانت 

التصاممي 

 الصناعية

بياانت 

 منوذج املنفعة

بياانت 

العالمات 

 التجارية

مجيع 

 البياانت

بياانت 

 الرباءات

بياانت التصاممي 

 الصناعية

بياانت 

 منوذج املنفعة

بياانت 

العالمات 

 التجارية

1995 4957 19 15 3 572 

          1996 5275 27 18 6 556 

          1997 5044 22 11 4 551 443 11 5 4 128 418 11 5 3 120 

1998 4785 29 12 7 508 443 15 7 3 120 401 15 7 3 114 

1999 4671 21 13 7 471 

          2000 4544 21 12 3 444 631 8 7 1 118 560 8 7 1 112 

2001 4464 20 17 5 434 631 10 10 5 130 527 9 9 4 118 

2002 4785 24 17 3 452 

          2003 4766 27 16 2 438 2602 20 10 1 337 1082 14 9 1 168 

2004 4993 31 13 4 461 2602 27 7 1 356 1067 19 7 1 165 

2005 5034 33 21 3 507 3194 30 14 2 378 1247 18 13 2 194 

2006 

     

3194 25 9 3 343 

     2007 

     

4243 15 7 2 417 

     2008 

     

4243 20 9 3 391 

العدد      

 991 15 57 94 5302 2718 25 85 181 22226 5394 47 165 274 53318 #الإجاميل

العدد 

 480 11 34 52 1995 1524 16 45 100 8017 2502 36 70 141 9279 *املمزّي 

جاميل #  .ة نوايً  للرشاكت املشموةل العدد الإ

 للرشاكت املمزّي العدد  *

 الهنج التجرييب

ىل ثالثة أأجزاء التجرييبينقسم التحقيق  يقدم اجلزء الأول مجموعة من الإحصائيات الوصفية لرمس صورة شامةل و  .لدلراةة اإ
امللكية الفكرية اة تخدام يس تكشف اجلزء الثاين حمددات و الش يلية.  املصنعةرشاكت ال  من قبل امللكية الفكريةلة تخدام 

ىل أأي درجة  عىل وجه اخلصوص رويقّد  دار الوصفي. ش يلية عىل أأةاس حتليل الاحنالرشاكت ال  من قبل  صائصاخل تبنّي اإ
ذا اكنت الرشاكت تس تخد اتوالصناع تلرشاكل  اخملتلفة . بأأي وترية تقوم بذكلالفكرية و م أأشاكًل خمتلفة من امللكية ما اإ

ذا اكنت متلكها هجات حملية أأو أأجنبية، مالهارأأس  ومدى كثافة، جحم الرشاكت املذكورةوتشمل اخلصائص  ذا ، وما اإ وما اإ
 .ختتص فهياالصناعة اليت  ونوع ،يف ش ييل وموقعها، من الرشاكت املصّدرة اكنت

ذا اكن ع ويتساءللملكية الفكرية ل الرشاكت  اة تخداماجلزء الثالث يف  ويتعمق تكل يف أأداء  فارقاحيدث  الاة تخدام ذكلام اإ
ن جمرد وجود اخلصوصيعترب حتديد أأي عالقة ة ببية لهذا التأأثري حتداًي من الناحية التجريبية. وعىل وجه و . تالرشاك ، فاإ

حصائية بني  ىل أأن الرشاكت الناحجة يف  تكل الرشاكتة الفكرية وأأداء لملكياة تخدام الرشاكت ل عالقة اإ قد يشري ببساطة اإ
 ةعياً و  .الفارقحُيدث هو اذلي  يف حد ذاتهأأن احلق القانوين ذكل  عينيل وحتقق جناًحا أأكرب يف السوق.  جمال الابتاكر

ذا اكن بيان ز ادلراةة عىل ، تركّ هنج الأدبيات السابقةل اً واتباع الشأأنعاجلة هذا مل أأدوات امللكية الفكرية اخملتلفة اة تخدام ما اإ
عزل أأي مسامهة مبارشة لنظام امللكية يُسهّل ة لأول مرّ  الاة تخدامالرتكزي عىل و يف أأداء الرشكة.  فارقاً ة قد أأحدث لأول مرّ 

 .لحقاً  رشاكتال  الفكرية يف أأداء
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 النتاجئ الرئيس ية

 لنحو التايل:ميكن تلخيص النتاجئ الرئيس ية لدلراةة عىل ا

 2.4  رتة الزمنية قيد النظر. وابملثلأأو أأكرث يف الفواحد طلب براءة  أأودعت املصنعةرشاكت ال من فقط يف املائة ،
 أأودعت ،قيض من ذكلعىل الن و . ةممي الصناعياالتصذج املنفعة و امن تاُلحظ نس بة منخفضة فامي خيص اة تخدام

 عالمة جتارية واحدة عىل الأقل.طلب  املصنعةرشاكت ال ئة من ايف امل 51.9

   ىل حد كب ،ش ييلامللكية الفكرية يف اة تخدام تعكس حمددات عىل فادلخل.  ةاملرتفعاخلاصة ابلبدلان  احملددات، رياإ
ورشاكت التصدير وتكل املوجودة يف منطقة ةانتياغو  الكربى، من الأرحج أأن تس تخدم الرشاكت وجه اخلصوص

 والتصامميلعالمات التجارية احلقوق املرتبطة ابيزداد اة تخدام و حامية امللكية الفكرية. احلرضية شالًك من أأشاكل 
يداعو الصناعة. نوع احلجم و  ويعمتد عىل، كثافة رأأس املال ابزدايد لطلبات أأجانب اليت ميلكها الرشاكت  يفوق احامتل اإ

يداع ، بكثري، احامتلرباءاتال أأقل  لعالمات التجاريةل اة تخداهما احامتل لكنو ، لتكل الطلبات الرشاكت احمللية اإ
 .مقارنة ابلرباءات

  يف انعدامه و والس يارات.  ،واملعادن والآلت ،اد الكمييائيةاملو  تجمال  يفربأأكبصورة اءات ياُلحظ اة تخدام الرب
س تخدم تُ و اة تخداما مكثفا للرباءات يف البدلان املرتفعة ادلخل.  شهدي  اذلي، قطاع الكهرابء والإلكرتونيات

املواد قطاع يف ، ويُسّجل أأكرب معدل ذلكل الاة تخدام بشلك أأكرث اتساقًا عرب القطاعات العالمات التجارية
 شمل املس تحرضات الصيدلنية.ي  اذليالكمييائية 

  ىل يبنّي  يداع الأول للعالمة التجارية أأو الرباءة. غري أأن ذكلالإ هناك دليل واحض عىل أأن الرشاكت تزداد جحامً بعد  اإ
تبدي  فهيي ،الأرسع منواحد كبري أأن الرشاكت اليت تس تخدم نظام امللكية الفكرية خالل فرتة التحليل يه الرشاكت 

بعبارة بس يطة، و . منوها مسار ل يغرّي ذكل الاة تخدام ، و للمرة الأوىل امللكية الفكريةاة تخدام منوا أأرسع قبل  فعال
 للمرة الأوىل، وليس العكس. لكية الفكريةامل ادلافع لة تخدام  هو الأعاملجناح أأن يبدو 

  ًم ، مما يويح بأأن الرشاكت الش يلية تس تخدتاكر املنتجات اجلديدةابب تجارية ، يرتبط اة تخدام العالمة ال أأخريا
الصةل  بشأأنتتسق هذه النتيجة مع الأدةل و عائدات لةتامثراهتا يف ابتاكر املنتجات. الجللب  التوة مياةرتاتيجيات 

 البدلان املتقدمة. يفالابتاكر بني التوة مي واملوجودة 

 ادلروس املس تفادة

الأعامل ، يويح املفهوم اذلي يقيض بأأن جناح ففي املقام الأولة ياةة امللكية الفكرية.  لفائدةدرةني نتاجئ ادلراةة  تتضمن
الرشاكت اليت ية الفكرية مللك ابمحالت التوعية أأن تس هتدف  ه يُفّضللأوىل بأأنامللكية الفكرية للمرة اما يدفع اة تخدام  هو

، وليس معوم الرشاكت. لأدوات امللكية الفكرية اخملتلفة من املس تخدمني احملمتلنيحافظة أأصولها غري امللموةة املتنامية  هاجتعل 
ىل أأن اة تخدام العالمات التجارية ويف املقام الثاين  ابلقرتان مع –ات جديدة بتاكر منتجاب يرتبط، تويح النتيجة اليت تشري اإ

ىل ة أأكرث أأمهية كون طريقيقد  التوة ميأأن ب -لرباءات من قبل الرشاكت الش يلية لنسبيًا  الضئيلالاة تخدام  ابلنس بة اإ
ىل و  .البتاكرل العائداتالاقتصادات املتوةطة ادلخل جللب ش ييل وغريها من لرشاكت يف ا وجود يشري هذا الاة تنتاج اإ

 .املراحل الأوىل للتمنيةنظام العالمات التجارية يف  عىل نس يبتركزي ، مع كية الفكريةة ياةات املل  يف تسلسل
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بياانت  مطابقةمن خالل الاعامتد عىل  امللكية الفكريةاة تخدام دراةة أأداء يف  منافع واعدةهناك ، املنظور املهنجي منو 
جراءيف ش ييل  املُس تحدثةقاعدة البياانت  تتيح، . وابلفعلالرشاكتوبياانت أأداء امللكية الفكرية  اة تخدام ماكنية اإ ث و البح اإ

ضافية حول كيفية ارتباط الأ  بشأأن امللكية الفكرية والنتاجئ التجارية ببعضها البعض. واة تخدام  الابتاكرية نشطةأأة ئةل اإ
اليت ش يلية ت ال عدد قليل فقط من الرشاكفهناك  .كبرية، تواجه دراةات من هذا النوع أأيًضا قيوًدا الوقت نفسه يفو

ل بصورة متقطعة. تس تخدم ال العديد من البدلان  يفالمنط نفسه  ينترش ،وعىل نفس املنوالرباءات ومعظمها ل يفعل ذكل اإ
هذا يضعف موثوقية العالقات الإحصائية وابلتايل قدرة الباحثني عىل اة تخالص اة تنتاجات و املتوةطة ادلخل. الأخرى 

الهنج التجرييب لدلراةة عىل مقارنة الرشاكت اليت تس تخدم امللكية الفكرية مع تكل  اعامتدفهو الثاين املهم  التنبيه. أأما قاطعة
 البتاكر يف مجيع الرشاكت.لفزي قوانني امللكية الفكرية عن مدى حت معلومات ة، ل تقدم النتاجئ أأيوابلتايل .ذكل فعلاليت ل ت

جتد أأنه من املفيد حامية أأصولها غري امللموةة من خالل امللكية  لناميةاأأن الرشاكت  ش ييل، أأظهرت ادلراةة يف وأأخرًيا
ىل كيفية تناةب اةرتاتيجيات امللكية عن  مفصةل معلوماتتقدمي  تمتكن من ، مل البياانت املس تخدمةالفكرية. وابلنظر اإ

الاةرتاتيجيات عىل خصائص املنتجات والتكنولوجيا  تكل اعامتد يةابلرشاكت وكيف  ةالفكرية املتطورة مع مناذج الأعامل اخلاص
من امللكية الفكرية  اة تخدامنتاجئ فهم أأة باب و حتسني ميكن أأن يسامه املزيد من البحث حول هذه الأة ئةل يف و والصناعة. 

 الرشاكت يف البدلان املتوةطة ادلخل. قبل

 ]هناية املرفق والوثيقة[


