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اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
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الخلفية 
 

آانت قضية العولمة وآثارها ونفوذ "المجتمع المدني" علـى صعيـد صنـع القـرار علـى المسـتوى  -  ١
الوطني والدولي ، مؤخرا ، موضع قلق تفاقم ليحتل مكانة الصــدارة . وآـان فـي خضـم ذلـك القلـق قـانون 
الملكية الفكرية وآثاره ودور المنظمات الدولية الحكومية ومنها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو) . 
وشملت مناقشة تلك القضايا عنصرين رئيسيين هما دور المجتمع المدني والعالقة معــه مـن جهـة وعمليـة 

اتخاذ القرار في المنظمات ونفوذ المجموعات المهمة من البلدان أو عدم نفوذها في ذلك السياق . 
 

وقد قيل أن الجداالت التي مست مؤخرا منظمة التجارة العالمية ومنظمات دوليــة حكوميـة أخـرى  -  ٢
قد تحمل تحديات لما قد يسمى "شرعية" تلك المنظمات في اتخاذ قراراتها . وتستحق اآلراء المعـبر عنـها 
والتطورات التي حدثت اهتماما جديا حتى وان لم يكن الواحد منا يوافق على النقد المطروح . وفيما يخص 
ــي  القضايا السياسية عامة ، يبدو من المناسب أن تتصدى لها اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات للنظر ف
ــرى التـي قـد تنبثـق  ما اذا آانت تستدعي أي عمل خاص من قبل الويبو لمواجهة التحديات السياسية واألخ

عن تلك التطورات في المستقبل . 
 

والعولمة وان لم يكن منها بد تواجه تحديات . ويمس ذلك بالتالي مجال الملكية الفكرية . وقد قارن  -  ٣
البعض الشعور المناهض للعولمة حاليا بحرآة حماية البيئة في الخمســينيات – التـي لـم يحملـها أحـد علـى 
محمل الجد وقتئذ . وُيخشى اآلن أن تتفاقم مقاومة تطبيـق معـايير عاليـة لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة . 
فكيف من الممكن التعامل مع ذلك الشعور المتنامي ؟  وآيــف مـن الممكـن تحديـد أي عمـل ينبغـي اتخـاذه 

لمجابهة ذلك الشعور ؟  
 

ولعل هناك مجــالين يثـيران القلـق . أحدهمـا يكـثر فيـه الجـدل بصـورة خاصـة والثـاني األسـاليب  -  ٤
والوسائل التي قد تعتمدها المنظمات الدولية الحكومية والويبو خصيصا لتناول قضية تطوير قانون الملكية 

الفكرية عامة . 
 

"القضايا المثيرة للجدل" 
 

يرد فيما يلي بيان مواطن القلق العامة :  -  ٥
 

تزداد حماية الملكية الفكرية قوة نتيجة للعولمة والتطورات التكنولوجية (فعلى سبيل المثال  "١"
اتساع نطاق حق المؤلف واتاحة البراءات في مجاالت جديدة لطرائق الصنـع والمنتجـات 
النهائية وحمايــة معـززة فـي مجـاالت تكنولوجيـة حيويـة مثـل برامـج الحاسـوب وقواعـد 

البيانات غير األصلية) . ويعتبر البعض ذلك غير مفيد بل ضارًا بالمجتمع ؛ 
 

ويزيد عدد الذيــن يعتـبرون حمايـة الملكيـة الفكريـة وسـيلة لحمايـة المصـالح االقتصاديـة  "٢"
ألصحاب الحقوق بدال من حفز النشاط االبداعي (الذي آان هدفها األصلي) بتوفير حقوق 

استئثارية محدودة األجل مقابل اتاحة نتائج االبداع الفكري للمجتمع ؛ 
 

ويرى البعض أن حماية الملكية الفكرية انما تتوجه تدريجيا نحـو حمايـة المنِتـج بـدال مـن  "٣"
المبدع . 

ويرد فيما يلي بيان أهم القضايا المثيرة للجدل بصفة خاصة حتى اآلن :  -  ٦
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حماية المستحضرات الصيدلية بموجب البراءات (وقد أشار البعض الى أن ذلك يؤدي الى  "١"
خلق "فصل عنصري صحي" بالنسبة الى بعض البلدان النامية) ؛ 

 
وحماية األصناف النباتية التي تعد ضارة بالمزارعين في البلدان النامية ؛  "٢"

 
وتوفير الحماية بموجب البراءات للمجين (البشري وغيره) ؛  "٣"

 
وتوفير الحماية الطويلة األجل والمتينة في مجال التكنولوجيا العليا ؛  "٤"

 
وحماية البيانات الجغرافية (المهمة بالنسبة الى بعــض البلـدان واألقـل أهميـة بالنسـبة الـى  "٥"

غيرها) ؛ 
 

وما يطلق عليه باالستثناء الثقافي ؛  "٦"
 

واستعمال األموال العامة لمكافحة القرصنة وحماية المصالح الخاصة ؛  "٧"
 

واالستثمارات الالزمة النشاء أنظمة االنفاذ الفعالة في البلـدان الناميـة مثـال لفـائدة مـالكي  "٨"
الحقوق الذين قد يكونون في أماآن أخرى من العالم . 

 
وتخفف قوانين المنافسة من وطأة اآلثار الضارة التي قد تترتب على نظام حمايــة شـديدة جـدا فـي  -  ٧
ــير ليسـت متوافـرة  مجال الملكية الفكرية في معظم البلدان الصناعية على األقل . ومع ذلك ، فان تلك التداب

دائما بالدرجة ذاتها في بلدان أخرى . 
 

ــه القضايـا وصعوبـة معالجـة اآلثـار االقتصاديـة والسياسـية  ونظرا الى الطابع المعقد الذي تتسم ب -  ٨
المترتبة على التطورات الوارد وصفها أعاله ، يبدو أن من الممكن تدارك الوضع باتخاذ التدابير الرئيسية 

التالية : 
 

تحسين الجهود المبذولة من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية وآثارها ؛  "١"
 

ــة الفكريـة فـي  واسداء المشورة العملية من أجل مساعدة البلدان على معالجة مسائل الملكي "٢"
السياق الدولي (ويذآر على سبيل المثال المرآز القائم في منظمة التجارة العالمية لمساعدة 
ــاة علـى االسـتعانة بمحـامين متخصصيـن  البلدان النامية في منازعاتها واقدام مكتب محام
لمسـاعدة البلـدان التـي تحتـاج الـى النصـح والمشـورة بشـأن المسـائل الخاصـة بالمنظمــة 

المذآورة) . 
 

ويجدر النظر في ما قد تسهم به الويبو في هذا السياق .   -  ٩
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منهج الويبو في تناول القضايا المطروحة  
 

ــاقدة قـد ظـهرت بشـأن المنـهج التـي اتبعتـه الويبـو ،  من الطبيعي والمحتم جدا أن بعض اآلراء الن -١٠
ضمن منظمات أخــرى ، فـي تنـاول مسـائل الملكيـة الفكريـة . وترآـز تلـك اآلراء فيمـا يبـدو علـى النقـاط 

الرئيسية الوارد ذآرها أدناه . 
 

يتعين ايالء العناية لقــانون المنافسـة وسياسـتها ولآلثـار والمـبررات االقتصاديـة لزيـادة حمايـة  -١١
الملكية الفكرية من منظور أوسع (وتذآر هنا علـى سـبيل المثـال أحكـام االتحـاد األوروبـي بشـأن الجمـع 
والتفكيك في مجال برامج الحاسوب التي تنتقدها آبار شرآات برامج الحاسوب ولكنها بدأ تطبيقها مع ذلك 
من أجل النهوض بالمنافسة) . ويدعو البعض الى ضرورة اجــراء تحليـل اقتصـادي لآلثـار المترتبـة علـى 

االطار القانوني للملكية الفكرية وآثار التغييرات المدخلة عليه . 
 

ــار قـانوني مناسـب (ويذآـر  وهناك حاجة الى تحليل تكنولوجي جيد يستند الى اقتراحات بشأن اط -١٢
هنا على سبيل المثال أيضا الجدال الحاد - والخلط - المالحظ فــي االتحـاد األوروبـي بشـأن طبيعـة النسـخ 
العرضية التي تعد ُأثناء االرسال عبر االنترنت أو غيرها من شبكات المعلوماتية وطريقة تناول تلك النسخ 

قانونيا) . 
 

وينبغي ايالء العناية للحاجة الى تحليل قدرة األطر المعمول بها فــي مجـال الملكيـة الفكريـة علـى  -١٣
ــا يجـب وال سـيما فـي مجـال التكنولوجيـا العليـا والبيوتكنولوجيـا . ومـن  "استيعاب" الظواهر الجديدة آم
الممكن توسيع نطاق نظام البراءات ونظام حق المؤلف الحاليين ليشمال تلك الظواهر الجديدة ومن الممكــن 
ــور التـي تحـد مـن ذلـك (مثـل  مراعاة بعض المشكالت في قانون األسرار التجارية ولكن هناك بعض األم
ــة  تطبيق ما يسمى "الشكاوى غير المتعلقة بالمخالفات" في منظمة التجارة العالمية في سياق الملكية الفكري
وما قد يترتب على ذلك من آثار) . وقد يستدعي الوضع في نهاية المطاف النظر فــي جـدوى اقامـة أنظمـة 

خاصة للحماية خالف األنظمة التقليدية . 
 

ــد أو اقليـم  وهناك حاجة الى النظر الى الملكية الفكرية في السياق الواسع للتنظيم البنيوي ألي بل -١٤
وتكييفها وفقا للظروف السائدة . فتلك المجموعة من القوانين تعد وتطبق في محيطها الخاص القائم . وفي 
هذا السياق ، تعود الى األذهان اآلثار االيجابية والسلبية لما يسمى "الشكاوى غير المتعلقة بالمخالفات" . 

 
وآما ورد أعاله ، فهذه بعض من المالحظات الناقدة . وقد ال يتفق الجميع بالضرورة على ما ورد  -١٥
ــاش الدولـي . علـى أن النقـاش جـار ومـن المـهم أن تكـون اللجنـة  فيها من تعبير عن القلق واآلراء في النق
االستشارية المعنية بالسياسات على وعي بتلك اآلراء لبحثها والنظر في العمل المناسب الذي مـن الممكـن 

اتخاذه . 
 
 

[نهاية المرفقات والوثيقة] 
 


