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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019�ریل أٔ  24 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
 2019 مایو 24ٕاىل  20ن جنیف، م

 شيلية يف قطاع التعدين يف الربازيل واستخدام نظام امللكية الفكري عندراسة ملخص 

 

 أ�مانة من ٕا�داد

اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة يف قطاع التعد�ن يف الربازیل �شأٔن راسة ا� مرفق هذه الوثیقة ملخص یتضمن .1
املر�� الثانیة -�ج�عیةمرشوع امللكية الفكریة والتمنیة �قتصادیة  يف ٕاطارٔأمانة الویبو  ا�دهتأ� اليت  ،وش�یيل

)CDIP/14/7(، � الوطين للملكية الصناعیة ش�یيل معهدو  ،الوطين للملكية الصناعیة الربازیل معهدنس�یق مع لت. 

ٕان اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة  .2
يف مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام �ملعلومات الواردة 

 مرفق هذه الوثیقة.

          [یيل ذ� املرفق]
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  اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة يف قطاع التعد�ن يف الربازیل وش�یيل

مرشوع امللكية الفكریة  املشاركة يفطلبت الربازیل وش�یيل من املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو)  ،2017يف �ام 
جلنة جلنة التمنیة وامللكية الفكریة ( حتت ٕارشاف املنفذ ،)CDIP/14/7املر�� الثانیة ( -ة والتمنیة �ج�عیة و�قتصادی

�لنظر ٕاىل و). CDIP/5/7املر�� أ�وىل ( يفام ات اليت ٔأجریت فهي�راسامتابعة يف ٕاطار  الب��ن ةمشارك وتأٔيت). التمنیة
ٔأمناط  �شأٔن�ىل ٕادراج دراسات املتابعة يف ا�راسة �قتصادیة اجلاریة  اتُفق ،قطاع التعد�ن ل� الب��ن ميثلهااليت  مهیةا�ٔ 

 .�بتاكر العاملیة يف صنا�ات التعد�ن ودور امللكية الفكریة

 اليت ،املر�� أ�وىل ٔأثناء�راسة القطریة اليت ٔأجریت يف ش�یيل والربازیل لمبارشة  نتي�ةك ا�راسة العاملیة  هذهفكرة �اءت و 
�ودمه �بتاكریة.  جلين مثارٔأحصاب املصل�ة الوطنیني يف صنا�ات التعد�ن �ىل �راءات ��رتاع �وس�ی�  اع�د ٔأظهرت

ومكتب  ،مكتب اسرتالیا للملكية الفكریة مثل –ٔأكدت املشاورات �ري الرمسیة مع �قتصادیني يف ماكتب امللكية الفكریة و 
واخلرباء يف هذا  -) USPTOومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة ( ،)CIPOللملكية الفكریة ( اكند

 و�نتفاعة لقطاع التعد�ن من حيث �بتاكر ا�راسة أ�مناط العاملیة الرئيس. حتلل تهٔأمهی  لموضوعل الص� الوثیقةالقطاع 
واجتاه التغیري التكنولو�  ،لتخصص التكنولو��ف� یتعلق �اص ٔأمناط الب�ان  �ىل حنوس�تكشف � مللكية الفكریة. و �

 ودور امللكية الفكریة يف حامیة �بتاكرات املتعلقة �لتعد�ن ونقلها.

عرض ٔأول لمد�الت  ميقدت ،. ٔأوالً ٔأساس�یتنيالربازیل وش�یيل يف املر�� الثانیة يف ا�راسة العاملیة بطریقتني  شار�تقد و 
دعوة �رباء �رازیلیني وش�یلیني من أ�وساط  ،�بتاكر واس�ت�دام امللكية الفكریة. �نیاً للقطاع من حيث �املي مشهد 

و�ات نظر املزید من ٕالضافة  ؛الصنا�ة للتعاون مع ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة يف ٕا�داد دراسة جتریبيةمن ا�ٔاكدميیة و 
  فهم القطاع.ل 

 اجزء اليت تعد ،وش�یيل يف هذه ا�راسة العاملیة ملشاركة الربازیل ةنتاجئ الرئيسال تنفيذ ا�راسة و  مرا�ل وتلخص هذه الوثیقة
 .2019ٕاىل فربا�ر  2017الفرتة من فربا�ر  يفوذ�  ،التمنیة جلنةملرشوع من املر�� الثانیة 

 ٔ�هدافا

جتمیع البحوث التجریبية أ�صلیة عن اجتاهات �بتاكر احلدیثة يف قطاع  يف�راس�تني الوطنیتني ل و�متثل الهدف أ�سايس
 ،ٕاىل تقدمي وصف �دید ومفصل للنظام إال�كولو� الوطين لالبتاكر يف جمال التعد�ن نا�راس�تا سعتكام التعد�ن الوطين. 

ٕاىل تقدمي  انتا�راس�  تطمحو رتاتیجي. امللكية الفكریة يف هذا القطاع �سو �بتاكر صنع س�یاسات يف  یفيدینبغي ٔأن  وهو ما
 التالیة:العامة  إالرشادیةٕا�ا�ت لٔ�س�ئ� 

 التعد�ن؟يف جمال بتاكر � اتمن ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یون املشار�ون يف معلی •

 ن؟�الب� �نلتخصص التكنولو� يف هذل ا�تلفة مناط ا�ٔ  يه ما •
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معدات التعد�ن  رشاكتما دور رشاكت التعد�ن و ،وبصفة �اصةٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یني؟  دورما  •
 واخلدمات؟ التكنولوجياو 

 التنس�یق والتنفيذ

 ،الویبو ودا�لوالویبو. يف � الب��ن تنفيذ ا�راسة التنس�یق بني ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة واخلرباء احمللیني  تطلب
 .هوسري العمل تنفيذ تنس�یق املنوط هبا  ةالتنس�یق التقنی �ة ) يهIES�بتاكر ( اقتصاد شعبة تاكن

 االس�ت�دا�لتعد�ن الملكية الفكریة يف جمال ل ) ٕا�شاء قا�دة بیا�ت شام� 1: (ٔأساس�یتني �ىل مر�لتنيا�راسة  ونُفذت
 اقتصاد شعبة ٔأ�ذتتجریيب الس�ت�دام امللكية الفكریة يف قطاع التعد�ن يف لك ب�. ال ت�لیل ال ) 2(؛ وءإالحصاض غرا�ٔ 

�لتعاون مع ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة يف ٔأسرتالیا والربازیل  أ�وىل املر��زمام املبادرة يف " "الشعبة يف الویبو �بتاكر
امللكية الفكریة الوطنیة ماكتب مع �ستشاریون احمللیون �لتعاون  افنفذه ةالثانی املر��ٔأما وكندا وش�یيل والوال�ت املت�دة. 

 .شعبةال  بتوجيه من

 املشاریعٔأما ، أ�وىل للمشاریعومراجعات دا�لیة ٕارشادات  شعبةال  تقدمو . �دیدة مرا�ل يفنتاجئ ا�راس�تني  واس�ُتعرضت
ٕاىل دراسة متوسطة  مرشوع ةا�راس واضعو قدمو مراجع �ار� متخصص يف اقتصاد�ت التعد�ن.  هاس�تعرض فاا�هنائیة 
�بتاكر والتمنیة  يف مناذجأ�د� املستندة ٕاىل  �شأٔنحرضوا املؤمتر العارش  ممن ؛بتاكر�قتصاد ايف جمال  نيدولی�لامء 

)MEIDE( ر تعقيبات. قدم املؤمت1ٔأوروغواي ،مونتيفيدیو ،2017، ا�ي عقد يف نومفرب  ّ يف  ؤأسهم ،ة حول العمل البحيثقمي
 .حتسني الت�لیل إالحصايئ و�قتصادي

ُ قد و   صدورمن املتوقع و . 2لبحوث �قتصادیةعن الویبو ايف سلس� ٔأوراق معل  تني�راس� لا�هنائیة وا�اكم�  النس�ة ترش �
بتاكر يف توا�ه �اليت عاملیة الت�د�ت ال كتاب "يف كفصلني مس�تقلني  ،2019من ا�راسات �الل �ام  مبسطة�س�ة 

ة �لك لنتاجئ الرئيسا�ىل ملخص  �طالعميكن و اكمربیدج.  -سلس� الكتب الصحفية للویبومضن  ،صنا�ات التعد�ن"
 دراسة يف هنایة هذه الوثیقة.

 والتنفيذ هنجياملالتصممي 

التعد�ن لالس�ت�دام لملكية الفكریة يف جمال ل ) ٕا�شاء قا�دة بیا�ت شام� 1ني: (ترئيس�ی  مر�لتني �ىلا�راسة  نُفذت
 .الفكریة يف قطاع التعد�ن يف لك ب�حتلیل جتریيب الس�ت�دام امللكية ٕاجراء ) 2و ( ؛إالحصايئ

 مللكية الفكریة يف جمال التعد�ناو�دات  لتسجیل ٕا�شاء قا�دة بیا�ت �املیة ٔأوال.

شعبة اقتصاد طورت  ،�لتعاون مع ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة يف ٔأسرتالیا والربازیل وكندا وش�یيل والوال�ت املت�دة
جتمیع  يهقا�دة بیا�ت �املیة للملكية الفكریة تتعلق بتقنیات التعد�ن. قا�دة البیا�ت إالحصائیة اجلدیدة ٔأول �بتاكر 

                                         
 ا�مع للمشاركة يف هذا املؤمتر. "LAC"املكتب إالقلميي ٔ�مر�اك الالتینية وا�اكریيب قدم  1
 =sort=code138https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id&انظر:  2

https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=138&sort=code
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تيح الت�لیل املتعمق لالبتاكر ت  �املیة. ويهتغطیة ب رباءات ومناذج املنفعة لاات و�د لیج س ت معلومات الببلیوغرافية ل لل
 .املس�توى العامليواس�ت�دام امللكية الفكریة يف قطاع التعد�ن �ىل 

�اصة  ،لنقل واخلدماتاو معدات التعد�ن  رشاكتویع قامئة �املیة �رشاكت التعد�ن تطلب ٕا�شاء قا�دة البیا�ت جتم و 
مصادر ٔأخرى  وسا�دتجتمیع هذه القامئة. يف  قيّام ٕاسهاماماكتب امللكية الفكریة الوطنیة املشاركة  وقد ٔأسهمت. مهنا املبتكرة

 .هذه املصادر الوطنیةل اس�تكاميف  –مكتب فان دایك  من "Orbis" ٔأوربيس مثل قا�دة بیا�ت -

 ،املر�� أ�وىلففي . املر�� ه يف هذامٕاسها� ٔأ�ر �لغ يفجلنة التمنیة رشوع شاركة الربازیل وش�یيل يف املر�� أ�وىل مل مل  اكنو 
لالس�ت�دام يف شلك مو�د  �لك مهنام امللكية الفكریة اخلاصة اتل و�دیسج � بیا�ت  للب��ن املاكتب الوطنیة ٔأ�دت

 مد مع املاكتب إالحصائیة الوطنیةوٕاقامة �القات طوی� ا�ٔ ، بیا�تال هذه ت�لیل ل ا�لیة ا� اتقدر ال ؤأسست ،إالحصايئ
 بعد انهتاء اموبناء قدراهت ام�ىل حتدیث بیا�هتالربازیل وش�یيل  حرصبفضل و تيح الوصول ٕاىل البیا�ت �قتصادیة التمكیلیة. ت 

يف الب�ان أ�خرى املشاركة يف ا�راسة  جرىلعمل ا�ي ل مماثل �ىل حنو البحوث ٕاجراء الب�ان منكن مت ،املر�� أ�وىل
 العاملیة.

رباء ٕالجراء �للٔأیًضا لٔ�وساط ا�ٔاكدميیة ا�ولیة و متا�ة  فقد ٔأصبحت ،ٕا�دى النتاجئ ايف �د ذاهتقا�دة البیا�ت ا�هنائیة يه و 
زید من ا�راسات املتعلقة �البتاكر يف قطاع التعد�ن. و�شمل ذ� ٔأیًضا مشاركة قا�دة البیا�ت العاملیة مع اخلرباء احمللیني امل

 .الب��نا��ن جيرون ا�راسات يف 

 حتلیل جتریيب الس�ت�دام امللكية الفكریة يف قطاع التعد�ن �نیا.

 ال س�� قطاع ،القطا�ات سا�ر من ابتاكراأٔقل  نظر ٕالیه �ىل ٔأنها ما یُ غالبف، ة�س�تخراجي التعد�نقطاع �شاط  لطبیعةنظرا 
يف �شجیع �بتاكر يف قطاع ؛ �متثل س�متر يف هذ�ن �قتصاد�نم  حتدصانعو الس�یاسات  فيه یوا�ه ا�يالتصنیع. يف الوقت 

�رباء �رازیلیني ٕاىل عوة ا� ُو�ت، نصب أ��ني الت�ديهذ  ومع وضع. جاميلاالٕ  الناجت احمليل يف ال �ُس�هتان هباصة �سهم حب
املزید  تفرزوش�یلیني من أ�وساط ا�ٔاكدميیة والصناعیة للتعاون مع ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة يف ٕا�داد دراسة جتریبية 

 فهم قطاع التعد�ن.من ٔأ�ل �قتصادیة الرؤى من 

واملاكتب شعبة اقتصاد �بتاكر اختارت  مثومة وطنیة �جتاه الرئييس �راس�هتا. لك حك �ددت ،بدمع تقين من الویبوو 
 شعبة ٔأ�د اخلرباءال و  بتوجيه من ماكتب امللكية الفكریة الوطنیةو  ،�سب ٕالجراء ا�راسةا�ٔ اخلرباء الوطنیة للملكية الفكریة 

 ا�راسة. ٕا�داد يففریق البحث التابع للمكتب الوطين للملكية الفكریة  شارك، لربازیل� وف� یتعلقا�راسات. 

 مع، ةالسابق الفقرةيف  املشار ٕا�هيالعاملیة من قا�دة البیا�ت ا مس�متدة الت�لیل التجریيب يف ا�راس�تني بیا�ت قا�دةبأٔن  �لام
 حملوصف صنا�ة التعد�ن الوطنیة. ونظرًا لالختالفات الهیلكیة يف قطاعي التعد�ن  اليت ترثيد� زید من ا�ٔ اس�تكاملها مب

. وقد ٔأ�رت ا�راسة لها كرث مالءمة�ٔ ا ه املامرسة المكیة �لطریقةلتعز�ز هذالالزمة املاكتب الوطنیة املرونة  ُمنحت ،ا�راسة
لرشكة التعد�ن شام�  ٕافرادیةفضال عن دراسة  ،ة الفكریةاملكتب الوطين للملكييف دقهتا  تفوقببيا�ت  القا�دةالربازیلیة 

، ش�یيل يفلنقل واخلدمات وامعدات التعد�ن  رشاكتدراسة اس�تقصائیة ل ب فقد ُعززتش�یيل دراسة  ٔأما. الربازیليف  ةالرئيس
 ش�یيل.�بار املسؤولني التنفيذیني من ٔأحصاب املصل�ة يف جمال التعد�ن يف مع  منظمةمقابالت ش�به  ٕاضافة ٕاىل
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فكریة يف صنا�ات لالبتاكر واس�ت�دام امللكية ال من نو�ههو  أ�ول هو وصًفا ٕاحصائًیا ناتا�راس�  ها�ن تقدم ،ونتي�ة ��
 .�ىل �د سواء نوعیةمكیة و  قميةمعلومات مجع  فضال عن ،يف الب��نالتعد�ن 

 ا�روس املس�تفادة

 التنفيذ من مل خيلو ،. ومع ذ�تصمميهامل�دول الزمين احملدد ٔأثناء لمعوًما وفقًا للنطاق أ�ويل و  ناتالوطني  ناتا�راس�  نُفذت
  راسات املس�تقبلیة.ا�من ٔأ�ل  املس�تفادة مهنا ميكن اس�ت�الص ا�روساليت ت�د�ت ال 

اجلودة العامة والتوحيد  يهالتعد�ن  للملكية الفكریة يف جمال ٔأثناء ٕا�شاء قا�دة بیا�ت اليت ظهرتالت�د�ت ٔأ�رز  ومن
معاجلة لك من البیا�ت ٕاىل ٕابطاء  بنيةيف  التبا�ن ىٔأدفقد مللكية الفكریة. � ات اخلاصةو�دالل یسج � القيايس لبیا�ت 

مبا  ،ةالوطنیقطعت ماكتب امللكية الفكریة كام معظم العقبات التقنیة.  التغلب �ىل مت ،يف ا�هنایة ،ولكن ،مواءمهتاو البیا�ت 
ملزید  متسع وٕان اكن هناك ،امل الو�دات اخلاصة هبیسج � شوًطا طویًال يف حتسني بیا�ت  ،ش�یيليف ذ� ماكتب الربازیل و 

 لتحسني.ا من

مللكية الفكریة و�عتبارات اخلاصة بصنا�ة � و�نتفاع�داثة موضوع ا�راسة، ا�ي جيمع بني اقتصاد �بتاكر ومتثل 
العثور �ىل �دد اكف من اخلرباء ا�ٔاكدميیني  تعذر ،��والت�لیل التجریيب.  ا�رتضت يتال ٔأ�رز الت�د�تٔأ�د  التعد�ن

العمل مع ٔأحصاب املصل�ة اقتىض هو ما و مجیع اخلربات املطلوبة.  �یهمستشار وا�د �ىل ٔأو  ،يف هذا الصدد واملنشورات
 التوفيق بني ٔأنواع خمتلفة من املد�الت. س�تلزموا�ود التنس�یق  اكهلثقل أٔ مما  ،املؤسس�یة ا�تلفة أ�وضاعاملتعدد�ن ذوي 

 تان�قتصادی  ناتملخص ا�راس� 

يف النتاجئ أ�خرى  بدورها واليت ٔأسهمت ،الربازیل وش�یيل يتالنتاجئ �قتصادیة وإالحصائیة �راس� اجلزءیلخص هذا 
تلبیة متطلبات ل �ركزي �ه�م  وحمل ،يف ٔأجزاء خمتلفة من العامل ٕاىل فهم ٔأفضل لكيفية معل �بتاكر الرامية ،ل�راسة العاملیة

 .املس�تقبل

 قطاع التعد�ن الربازیيل ٕاىلدراسة الربازیل: اع�د التكنولوجيا ونقلها  .1

لسلع أ�ساس�یة ا يف جمال تصد�ر ئةالناش�  اتول الس�یاسات املتعلقة �القتصادالنقاش ا�ا�ر ح حمور يه الربازیل
 تولید �بتاكر. هذه أ��رية ٕ�ماكن وما ٕاذا اكن ،املوارد الطبیعیة الكثیفة �ع�د �ىل�قتصادات و

يف املائة من ٕاجاميل  21 مبفرده قطاع التعد�ن بلغ نصيبقد فيف اقتصاد الربازیل.  املعادنٔأمهیة دور قطاع وغين عن القول 
كام  ،جغرافيایرتكز ٕانتاج التعد�ن فٕان  ،اجلیولو� الب� وتنو�ه مسا�ةرمغ . و 2017الربع أ�ول من �ام صادرات الربازیل يف 

 من املنت�ني.قلی� ٔأیدي ق� یرتكز يف 

 ،هذه الغایة احتقيقية لقطاع التعد�ن يف الربازیل. و ٕاىل وصف أ�مناط والسامت املمزية لالجتاهات التكنولوج  ا�راسةهتدف و 
 ا�راسة إال�ابة �ىل أ�س�ئ� التالیة: تقدم

 يف ٔأي ا�االت التكنولوجية �س�ت�دم قطاع التعد�ن يف الربازیل نظام الرباءات؟ •
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 لنظام الرباءات؟ ت التعد�ن والتكنولوجيا واخلدماتمعدا رشاكتما مدى كثافة اس�ت�دام  •

 معدات التعد�ن رشاكتورشاكت التعد�ن  تؤدیه�ور ا�ي �یف �س�تورد قطاع التعد�ن يف الربازیل التكنولوجيا؟ ما ا •
 يف هذه العملیة؟والتكنولوجيا واخلدمات 

رباءات وعقود عقود الحتلیل  ،أ�ول�بتاكر يف قطاع التعد�ن يف الربازیل.  اس�تعراضن يف اهن� اتُبع ،املهنجیةحيث  منو 
(رشاكت معدات  معدات التعد�ن والتكنولوجيا واخلدمات رشاكتولوجيا اليت �شمل رشاكت التعد�ن اس�ترياد التكنو 

 تعد�ن يف الربازیل.رشكة ٔأكرب يف اسرتاتیجیات �بتاكر عن  ٕافرادیةدراسة  اءجر إ  ،الثاينيف الربازیل.  التعد�ن)

 اس�ت�دام نظام الرباءات ونقل التكنولوجيا يف قطاع التعد�ن يف الربازیل

آلیتني رئي  الربازیلمعدات التعد�ن والتكنولوجيا واخلدمات يف رشاكت �س�ت�دم رشاكت التعد�ن و ا س�یتني لبناء قدراهتأ
 التكنولوجيا من اخلارج. واحلصول �ىل، وهام تطو�ر التكنولوجيا التكنولوجية

رباءات املتعلقة �لتعد�ن ال من طلبات�لغالبیة العظمى أ�جنبیة معدات التعد�ن والتكنولوجيا واخلدمات رشاكت  �س�تأٔ�رو 
تلهيا  ،�ري املقمية الرشاكتٔأودعهتا  رباءات اليتاليف املائة من مجیع  36الرشاكت الیا�نیة  وتبلغ حصةاملود�ة يف الربازیل. 

لتعد�ن ا �كنولوجيا يف جمال �راءات ٕ�یداعأ�رحج  �ىل هذه الرشاكت تقومو أ�ملانیة. الرشاكت مث رشاكت ٔأمر�اك الشاملیة 
رشاكت سا�ر بني واسعة ومثة جفوة التكر�ر والنقل.  �كنولوجيا، بي� �ركز رشاكت التعد�ن �ىل واس�تخراج املعادن وتنقيهتا

و�ري  املقميةرشاكت التعد�ن  اليت ٔأودعهتارباءات الئة من مجیع ايف امل 46.8 مبفردها ٔأودعت، اليت Vale S.A رشكةوالتعد�ن 
. Vale رشكةل  طلبات الرباءة�لقسط أ�وفر من  النقل والتكر�ر �كنولوجيا و�س�تأٔ�ر. 2015ٕاىل  2000من يف الفرتة  ةاملقمي
فضئیل مع املؤسسات أ�اكدميیة ٔأو ا�ولیة مشرتكة �راءات �ون يف �سجیل رت �ش ا��ن الربازیلیني مودعي الطلبات�دد  ٔأما

  للغایة.

�ري املقمية من معدات التعد�ن والتكنولوجيا واخلدمات  تمن رشاك التكنولوجيارشاكت التعد�ن املقمية ٔأیًضا �ىل  صلوحت
ل الوطين ملكتب امللكية الفكریة الس� ویضموالرتاخيص التكنولوجية.  ،ا�رایة الفنیةات واتفاق ،التكنولوجية �الل املسا�دة

 يف جمال عقد 300ما یقرب من  تتعهد معدات التعد�نو  تعد�نيف جمال ال  ةمقميرشكة  40 عقود اس�ترياد التكنولوجيال
 معدات التعد�نت معظم عقود رشاكٔأن  كامالعقود.  هذه نصف تت�اوزحبصة  Vale S.A ، �ىل رٔأسها رشكةاتكنولوجيال 

رشاكت  بني یطتعمل �وس� املقمية الرشاكت التابعة هذه  ٔأن ومن املرحج. ةاملقمي والرشكة التابعةجنبیة ا�ٔ  أ�م رشاكتال  تضم
من  نولوجياك لت امعظم موردي و ورشاكت التعد�ن املقمية من ٔأ�ل تفعیل معلیات نقل التكنولوجيا. ة �ري املقمي معدات التعد�ن

 الوال�ت املت�دة وكندا وش�یيل ؤأسرتالیا ؤأملانیا.

 .Vale S.Aرشكة ل  ٕافرادیةدراسة 

وا�دة من ٔأكرب الرشاكت  تُعدكام  ،ستال قارات اليف  تعملمتعددة اجلنس�یات رشكة ا�ٓن  Vale S.Aرشكة ٔأصبحت 
 الفحم والن�اس وأ�مسدة واملنغنزي والس�بائك احلدیدیة. ، فضال عن ٕانتاجاحلدید يف العامل لراكزاملنت�ة 

لوجستيات  الرشكة معلیات وتتضمنحتد�ت �كنولوجية وابتاكریة �برية.  Valeتوا�ه  ،كربىٔأي رشكة تعد�ن  وشأٔهنا شأٔن
 بصورة ومتطورة ،لطاقة�س�ت�دام لكثیفة  ، ويه �كنولوجياهتاومعاجل اعهن والتنقيب املعادن اس�تكشاف و�كنولوجيا ،معقدة
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يف �ام والعدید من مرافق البحث والتطو�ر ا�ا�لیة.  Valeٔأ�شأٔت  ،. يف موا�ة هذه الت�د�ت التكنولوجيةةمزتاید
وا�ة الت�د�ت التكنولوجية �ىل املدى مل) STIللعلوم والتكنولوجيا و�بتاكر ( نطاقا اسرتاتیجیة أٔوسع وضعت ،2009

 -مثل اجلامعات وواكالت ا�متویل  -�ىل اتصال وثیق مع الرشاكء اخلارجيني  ٔأصبحت الرشكة ،منذ ذ� احلنيو الطویل. 
 هنج �بتاكر املفتوح. لتفعیل

ومن الناحية الرشكة.  يف معا و�ُس�ت�دمان ا،بعض� ا�منوذ�ني �مكل بعضهام  –املفتوح�بتاكر و املغلق�بتاكر  -ا�منوذ�ان 
قصرية أ��ل املرتبطة الوالتعامل مع النتاجئ  ،التدرجيیةمرافق البحث والتطو�ر ا�ا�لیة لل�لول  Vale اس�ت�دمت، التارخيیة

حمفظة البحث والتطو�ر من  ة نطاقعتوس یُعد هدف�دة الكفاءة وخفض التاكلیف. الرتكزي �ىل زمع  ،�ملتطلبات التشغیلیة
 هنج �بتاكر املفتوح. لتبينجزًءا من ا�افع ، طوی� أ��لالرشأاكت للتعامل مع الت�د�ت ٕاقامة �الل 

منظمة ومنسقة.  ملكية فكریة معلیة ى الرشكةمل �كن � ،2009. قبل �ام �دیداتطورًا  Vale رشكة تعد اسرتاتیجیةو 
ٔأي اسرتاتیجیة ٔأن �شمل �ىل التحسينات التشغیلیة البس�یطة دون  اترباءالطلب  ركزت ممارسة� ،�الل ت� الفرتةو 

ل التعد�ن التكنولو� من �الل �ىل مجمو�ة �برية من �راءات ��رتاع يف جما الرشكة حصلت ،2006يف �ام و�رخيص. 
ٔأكرث توافقًا مع اسرتاتیجیة  حنو �ىلٔأ�شطة امللكية الفكریة دا�ل الرشكة م تنظبدٔأت  ،. ونتي�ة ��INCO�ىل  هاس�تحواذا
 �نینياجلدیدة. اكن ٕا�شاء قسم امللكية الفكریة وٕادارة �س�تخبارات التكنولوجية والبحث عن لعلوم والتكنولوجيا و�بتاكر ا
 وتعز�زها. للرشكةتعز�ز حمفظة امللكية الفكریة ل  رضورةامللكية الفكریة يف جمال دربني م

معدات التعد�ن  رشاكتش�یيل: دور الفكریة يف قطاع تعد�ن الن�اس ال وق امللكية ش�یيل: �بتاكر وحق دراسة .2
 والتكنولوجيا واخلدمات

. �ري ٔأن هذا القطاع یوا�ه حتد�ت �مة: املنامج ال �رىق ٕا�هيا الشك قطاع تعد�ن الن�اس يف ش�یيل اليت �كتهيا مهیةا�ٔ 
ٔأن �بتاكر  وبداوا�رتام البيئة.  ،ا�متعات ا�اورة وشوا�ل ،ودر�ات الراكز املنخفضة ،وندرة املد�الت الرئيس�یة ،العمیقة

 ملعاجلة هذه القضا�. احللهو 

املشاركة  ةاملقمي معدات التعد�ن والتكنولوجيا واخلدماترشاكت  مشل�رب إالنرتنت  أ�جري تعرض هذه ا�راسة نتاجئ مسحو 
هيدف املسح ٕاىل مجع معلومات حول العوامل اليت �رشح و عام لالبتاكر املفتوح يف قطاع التعد�ن. الاص اخلرب�مج ال يف

عینة يف  �بار املسؤولني التنفيذینيمع مقابالت ش�به منظمة سلس� �  املسحمكل تُ واس� القرارات املتعلقة حبامیة امللكية الفكریة. 
 و�امعتني. معدات التعد�ن رشاكتٔأربع رشاكت تعد�ن وس�بع  -من ثالثة عرش �یا�ً تتكون 

املواد الكميیائیة واملس�تحرضات قطاعي ، ٕاىل �انب يف ش�یيلرباءات ال �سجیليف املسامهني ٔأ�رز یعد قطاع التعد�ن ٔأ�د و 
 قسمو  Codelco رشكةٕاىل  2017-2009 يف الفرتة من من �شاط الرباءات احمليل القسط أ�وفر ویُعزىالصیدالنیة. 
 �ملائة. 58التعد�ن بنس�بة  يف جمالرباءات الزاد �شاط حيث )، Codelco TECH( التابع لها االتكنولوجي

 حتلیل املسح واملقابالت ش�به املنظمة

ق� ٔأن �ىل ٔأیًضا  ربهنتكام  ،. ومع ذ�ةش�یلیال  معدات التعد�نٕاىل �د �بري لرشاكت  القدرات املبتكرة املسحتؤكد نتاجئ 
 فتتقاعس عن تقدمي العظمى مهنا غالبیةٔأما الرشاكت تعمتد �ىل حقوق امللكية الفكریة محلایة ابتاكراهتا. هذه ال فقط من  قلی�
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هذه  يف املائة من 90ما یقرب من  ت النتاجئ ٕاىل ٔأنٔأشار  ،دولیا. ومع ذ� ٔأمحملیا  سواء امللكية الفكریة�سجیل طلبات 
 یل الفرص الت�اریة اجلدیدة.امللكية الفكریة عند حتل  هاعتبار يف االرشاكت تأٔ�ذ 

لعملیة  والطابع املعقد ،رباءاتتسجیل الل  ا�سبيالتلكفة العالیة  ٔأن ٔأشاروا ٕاىلفٕاهنم  ،ن بنظام الرباءات�املبتكر  درایة ورمغ
بدی�  ٔأشاكلٕاىل رشاكت هذه بعض  وتل�أٔ الرباءات. وجب مبایة امحلتقدمي طلبات  دونعقبات حتول  بوصفهاالتسجیل 

 وأٔ صغرية ٕاما �كون �ادة اليت  ،يف ش�یيل ةاملقمي الرشاكت جحمٔأن  كام، مثل أ�رسار الت�اریة والعالمات الت�اریة. للحامیة
رباءات مبوجب الایة امحل حيث ،ىرشاكت التعد�ن الكرب  �ىل النقيض من ذ�و هذه النتاجئ.  ) قد یفرسSMEs( متوسطة

 .ذ� املقابالت ٔأكدتكام  افهييه املامرسة املعتادة 

 غالبیةالهتمت و ٔأم ال.  تصدرالرشكة ٕاذا اكنت  وفقا ملاوذ�  .ٔأخرىٕاىل  من رشكة�ه�م حبامیة امللكية الفكریة  تفاوتی و 
 اترباءال طلبات �سجیل التصد�ر بتقدمي ٕاىل �سعىاليت  ،معدات التعد�ن والتكنولوجيا واخلدماترشاكت  العظمى من

آلیاتالرشاكت هذه هتمت كام دولیة.  الصناعیة  والتصاممي ،�ملائة) 58مثل العالمات الت�اریة ( ،ایة امللكية الفكریةمحلٔأخرى  بأ
اليت  نمعدات التعد�رشاكت العالمات الت�اریة مع حقيقة ٔأن �البیة  اليت �كتس�هيا مهیةا�ٔ  بنئأیًضا  ومثة ا�ساق�ملائة).  33(

 مشلهتا ا�راسة �ستمثر يف ابتاكر املنت�ات.

اكفية لتقدمي املشورة القانونیة والتقنیة يف جمال ا� اترب اخل �هياش�یيل ٔأن أ�ش�اص ا��ن ٔأجریت معهم مقابالت ٕاىل  ٔأشارو 
البالد ٕاىل القدرات الالزمة لتطو�ر مناذج ٔأعامل �س�تفيد اس�تفادة اكم� من إالماك�ت  ٕاىل افتقار همبعض  ونوهامللكية الفكریة. 

 �قتصادیة ٔ�صول امللكية الفكریة.

 �امعة) مٔأربعة من مقديم �دمات التعد�ن(من بيهن هااليت بذل  هوداجل  تصف ،ٕافرادیةتعرض ا�راسة ٔأیًضا ٔأربع دراسات و 
، مهتوالصعو�ت اليت وا� ،الرشاكء ا��ن تعاملت معهم هذه املنظامتٕاىل  ةا�راسكام �شري  ،معلیاتو منت�ات  بتاكرال

يف �حثني ات تعاون مع ٔأ�رمت بعض هذه الرشاكت اتفاقوقد . مواسرتاتیجیات حامیة امللكية الفكریة اليت اتبعها لك مهن
 شلك یتوقفو �ربهتا البحثیة.  من یةٔأساس� بصورة  وا�دة ممن مشلهتم ا�راسة اس�تفادت كام ،ٔأحباثمراكز يف �امعات ٔأو 

نوع �بتاكر والسوق ا�ي  من قبیل ،عوامل�ىل خيصها ٕاىل �د �بري لرت بیعها ٔأو ل نیة ال و  ،حامیة امللكية الفكریة ا�تار
 .ختدمه

ود ٔأن توسع اجله املأٔمولومن . ب� من الب�ان أ�قل منواً  جتریبيًا يفحتلیال لت�لیل هذه أ�س�ئ�  مسعى ٔأولهذه ا�راسة ومتثل 
، مما قا�دة بیا�ت غنیةملعهد الوطين للملكية الصناعیة أأ�شأٔ  وقد�ىل بیا�ت ٔأفضل.  اع�د، االبحثیة اجلدیدة نطاق الت�لیل

 الت�لیل ليشمل مجیع ٔأشاكل حقوق امللكية الفكریة يف املس�تقبل القریب. نطاق �سمح بتوس�یع

 والوثیقة] املرفق[هنایة 
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