الجمهكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
كزارة التعمي ػ ػػـ العالػػي كالبحػث العمم ػػي
جامعة مكلكد معم ػ ػ ػرم تيػػزم كزك
كميػ ػة الحقػػكؽ كالعمكـ السياسية
مدرسة الدكتكراه

الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية
للملكية الفكرية
مذكرة لنيؿ شهادة الماجستير في القانكف
فرع :القانكف الدكلي لألعماؿ
إعداد الطالب

إش ػراؼ األستاذة

واكميؿ جماؿ

إقمولي/ولد رابح صافية

لجنػػة المناقشػػػػػػػػة
 حمادوش أنيسة ،أستاذة محاضرة "أ" جامعة مولود معمري ،تيزي وزو..........رئي ػ ػ ًسامقرر
 إقمولي/ولد رابح صافية ،أستاذ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو........مشرفا و ً ا فتحي وردية ،أستاذة محاضرة "أ" ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو..........ممتح ػ ًػناتاريخ المناقشة2016/05/31 :

كلمة شكر
احلمد هلل وحده والشكر لو سبحانو على نعمو اليت ال تعد وال حتصى أن تفضل علي
بالتوفيق إلجناز ىذا العمل ،وأصلي وأسلم على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني.
يشرفين عظيم الشرف أن أتوجو بالشكر اجلزيل واالمتنان الكثري لألستاذة املشرفة:
إقلويل/ولد رابح صافية واألستاذ إقلويل حممد على كل نصائحهما القيمة وعلى مجيل
صربمها و تواضعهما.
أشكر كل من صنع يل معروفا و ملن كان يل عونا  ي أحد األيا ،،وملن علمين حرفا أو
أسدى يل نصيحة انعكست  ي ىذا البحث.



و ا كلي ـ ـ ـ ـ ـ ل جم ـ ـ ـ ـال

إهـداء
إىل روح الوالد الكرمي رمحو اهلل.
إىل روح اجلدة الكرمية رمحها اهلل.
إىل أمي وخاليت أطال اهلل  ي عمرمها.
إىل كل أفراد عائليت ،وأخص بالذكر األستاذ تاجر حممد.
إىل الصديق والزميل األستاذ ىامشي أعمر.
إىل كل من سخرىم اهلل يل عونا وسندا
أىدي ىذا العمل.



الطالب واكليل مجال

قائمة أهم المختصرات
World Intellectual Proprerty Organization )WIPO( :الويبو
Trade Related Aspects of Intellectuelle Property Rights )TRIPS( :التريبس

 الجريدة الرسمية:ر.ج
. دون تاريخ نشر: ن.ت.د
Principales abréviations :
ADPIC: les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce.
BIRPI: Bureau Internationaux Réunis de Propriété Industrielle.
C.N.U.C.E.D: Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le
Développement.
C.U.P: Convention D’union de Paris.
GATT : General Agreement on Tarifs and Trade, (Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et le Commerce).
N.O.E.I: Nouvel Ordre Economique International.
O.A.P.I: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.
O.C.D.E: Organisation de Coopération et de Développement Economique.
O.M.C: Organisation Mondiale de Commerce.
O.M.P.I: Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
PUF: Presse Universitaire de France.
U.P.O.V: Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales.
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قاؿ سقراط قديما " :أف إبتداع الفكر أعمى درجات المذة التي يمكننا أف نحصؿ عمييا في
حياتنا" .لقد بذؿ فطاحؿ الفف واألدب والعمـ جيود وأبدعوا في كؿ أنواع اإلنتاج الذىني وبذلوا
فكرىـ في سبيؿ رفاىية اإلنسانية وتقدميا .لقد بدأ اإلنتاج الذىني منذ أف إستطاع اإلنساف
مبلحظة ما يحيط بو ،إذ كاف لدى المجتمعات البدائية أقواـ يتفوقوف عمى غيرىـ في إظيار
شعورىـ واحساسيـ عف طريؽ الرقص ،وحركات التعبير عف الحزف أو الفرح ،قبؿ أف
يخترعوا ويتقنوا فف نحت األحجار وشباؾ صيد الحيوانات ،ىذا اإلنتاج الذىني الذي يسطع
مف الذىف ليغير بإستمرار نمط الحياة ،وينشأ حضارة جديدة تحمؿ في مضمونيا فكر وثقافة
ولغة وأدب ونمط حياة ،فتتأثر الشعوب مع بعضيا البعض ،وتتعرؼ عمى معتقدات وعادات
وفنوف أمـ أخرى ،ىكذا أضحى لنتاج العقؿ البشري أىمية بالغة في التواصؿ الحضاري
واإلنساني السريع بيف األمـ والشعوب( .)1
ظيرت الممكية الفكرية في صورتيا الراىنة ،نتيجة التطور العممي والتقدـ والتكنولوجي
الذي يسود عصرنا الحاضر ،والممكية الفكرية بفرعييا ،الممكية األدبية والفنية أو حؽ الؤلؼ
والحقوؽ المجاورة ،أو ما إصطمح عمى تسميتو بالممكية الصناعية ،ىي حقوؽ ذىنية مف
إنتاج الذىف وخمقو وابتكاره ،مع ذلؾ فكؿ نوع مف الممكيتيف لو مراحؿ تطوره وظيوره
وخصوصيتو.
تظير أىمية الممكية الفكرية عمى مستوى كؿ دولة كمؤشر لتقدـ الدولة أو تخمفيا،
فمتى كانت مسرحا لئلختراعات واإلكتشافات واإلبتكارات األدبية والفنية والتكنولوجية كانت
الدولة متطورة ،أما إذا كانت تفتقر إلى اإلنتاج الذىني والفكري فتعبر متخمفة مع العمـ أف
نسبة الدوؿ التي تمتمؾ اإلنتاج الفكري نسبة قميمة وضئيمة .ىكذا ونظ ار ألىمية اإلنتاج
 - 1يونس عرب ،موسوعة القانوف وتقنيف الم عمومات ،الكتاب األوؿ ،قانوف الكمبيوتر ،منشورات اتحاد المعارؼ العربية،
بيروت ،لبناف ،2002 ،ص.298
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الفكري وحيويتو سارعت كؿ دولة إلى سف قوانيف لحماية ما تـ التوصؿ إليو مف إبداع
وابتكار.
واذا كاف اإلىتماـ بنتاج العقؿ البشري ذو تاريخ طويؿ ،فمف المفارقة أف لفظ الممكية
الفكرية حديث النشأة ،ظير ألوؿ مرة عمى ما يبدو بعد إستحداث المكاتب الدولية المتحدة
لحماية الممكية الفكرية ثـ إنتشر بشكؿ واسع بعد إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية
وقبؿ ذلؾ لـ تكف التشريعات المقارنة تستعمؿ ىذا المفظ ،إذ نجد الدستوري األمريكي يشمؿ
حقوؽ النشر والتأليؼ وبراءة اإلختراع ،واتفاقية باريس تحمي الممكية الصناعية ،وىو
مصطمح ال يستخدـ في الواليات المتحدة ،لكف يستخدـ عمى نطاؽ واسع في أوروبا وأمريكا
البلتينية وبمداف إفريقيا وآسيا ،مع األنظمة القانونية المشتقة مف األنظمة األوربية ،وتحمي
إتفاقية برف األعماؿ األدبية والفنية ،التي ناد ار ما يتـ إختبلط ىذا المصطمح ببراءات
( )1

اإلختراع في أوربا مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية.

نجد لفظ الممكية الفكرية كثير الظيور في الدراسات الحديثة ،لمداللة عمى إبداعات العقؿ
البشري ،إذ يقصد بو اإلمتيازات التي تمنحيا الدولة لئلستعماؿ إبداعات الفكر البشري ومف
الخصائص الفريدة لمممكية الفكرية طابعيا المجرد ،فيي ترتبط بعناصر معرفية ومعموماتية
يمكف دمجيا أو تجسيدىا في عدد كبير مف النسخ والمجسمات واألالت والمصنوعات
والسمع ،أما الجانب الميـ أف الممكية ال تكمف في ىذه األشياء الممموسة ،وانما في المعرفة
والمعمومات المجسدة فييا أو المقترنة بعممية إنتاجيا( .)2
تعتبر محدودية الفترة الزمانية الممنوحة لحماية الممكية الفكرية خاصية ثانية مف
خصائصيا ،فالحماية ال محدودة زمانيا ترتبط برغبة المجتمع في إقامة توازف بيف المصالح
- 1روبرت أس تانس ،إدارة الممكية الفكرية في الخارج ،حدود الحماية ،كمية ثندربيرد  Thunderbirdتبحث في إ ستراتيجية
العولمة ،مكتبة العبيكاف ،2000 ،ص .395

 - 2محمد طوبا أونغوف ،إتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية كانعكاساتها عمى البمداف النامية،
مجمة التعاوف اإلقتصادي بيف الدوؿ اإلسبلمية ،2002 ،ص ص.207- 206
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الخاصة والمصالح اإلجتماعية .ويترتب عف حماية الممكية الفكرية حقيف ،األوؿ معنوي
يتجسد في ضرورة نسبة اإلختراع إلى صاحبو ،وىو لصيؽ بشخصية المبدع ،وأػما الحؽ
( )1

الثاني فيو مادي يتمثؿ في إحتكار اإلستغبلؿ لمدة معينة واإلستفادة المالية مف اإلختراع.

إذا كانت الممكية الفكرية ترد عمى حقوؽ معنوية ال تعرؼ حدود ،فإف مسألة حمايتيا
تعتبر مف المسائ ؿ األكثر صعوبة وتشابكا ،سواء فيما يتعمؽ بالتفاوض حوؿ صياغة القوانيف
الوطنية ،أو إبراـ اإلتفاقيات الدولية بشأف تنظيميا وحمايتيا ،أو وضع تمؾ اإلتفاقيات
والقوانيف موضع التنفيذ .والواقع أف حماية الممكية الفكرية وعبر تطورىا التاريخي إتخذت
مسا ار يتسـ بالقميؿ مف اإلستقرار نتيجة الجدؿ الذي ثار بشأف الحماية مف عدميا إنطبلقا مف
قناعات مصمحية وايديولوجية ،غير أف اإلتجاه العاـ لممجتمع الدولي إستقر عمى ضرورة
الحماية ،ومف العوامؿ التي ساىمت في ىذا التوجو الثورة الصناعية والنيضة التكنولوجية،
التي كانت مف نتاج الفكر وابداع العقؿ البشري.
واإلىتماـ الدولي بمسألة بتنظيـ وحماية حقوؽ المبدعيف في الحقيقة ليس موضوع
الساعة  ،فالحماية كانت موجودة منذ القدـ لكف لـ تظير بصورة جمية إال في أعقاب الثورة
الصناعية وما رافقيا مف إبتكارات واختراعات تكنولوجية .وتعتبر الدوؿ الصناعية األروبية
السباقة نحو بسط الحماية ،سواء عمى المستوى اإلقميمي مف خبلؿ سف العديد مف التشريعات
الوطنية ،أو في إطار متعدد األطراؼ مف خبلؿ إبراـ العديد مف اإلتفاقيات الثنائية.
أدركت الدوؿ النامية أيضا ىذه الحقيقة ،إذ أيقنت بأف الوسيمة األنسب لتحقيؽ التنمية
والوصوؿ إلى التكنولوجيا الحديثة ىي اإلنتاج الفكري ،فإتجيت أنظارىا إلى حماية اإلبداع
والمبدعيف وتحفيزه وترقيتو ،باإلنفاؽ عمى البحث والتطوير وتشجيع نقؿ التكنولوجيات إلييا
واكتسابيا ،خصوصا أف السباؽ نحو التفوؽ التكنولوجي لـ يعد حك ار عمى الدوؿ المتقدمة
بؿ تعداه إلى بعض الدوؿ النامية التي تحتؿ مكانة مرموقة في ىذا المضمار.
 - 1محمد طوبا أونغوف ،مرجع سابؽ ،ص.208
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يرجع بروز مسألة حماية الممكية الفكرية في الشطر األخير مف القرف التاسع عشر
بشكؿ أكثر إلى تزايد اإلدراؾ بعمؽ تأثيرىا عمى النظاـ االقتصادي الدولي والتجارة الدولية،
إذ تحولت الطاقة اإلبداعية واإلبتكارية والمعارؼ إلى ثروات إقتصادية يقوـ عمى أساسيا
إقتصاد المعرفة ،كما إرتبط مصير الدوؿ ببعضيا البعض ،مف حيث الحياة اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية.
وحرص صانعي القرار عمى إيجاد آليات الحماية كاف ضرورة ممحة ،خاصة بعد إدراج
معظـ الدوؿ الممكية الفكرية ضمف سياستيا الوطنية كأداة لمتنمية ،وسنيا العديد مف
التشريعات الوطنية التي تحمي حقوؽ الممكية الفكرية مف اإلنتياؾ والتعدي .وقد رافؽ السعي
الوطني إىتماـ دولي تمثؿ في إبراـ العديد مف المعاىدات واإلتفاقيات الدولية المتعددة
األطراؼ.
تضميف متف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف نص يحث الدوؿ عمى ضرورة إتخاذ
إجراءات ،سواء بمفردىا أو عف طريقة المساعدة والتعاوف الدولييف لضماف التمتع بالحقوؽ
المعترؼ بيا مف ضمنيا حقوؽ الممكية الفكرية ،يعتبر في الحقيقة كإقرار ضمني بالشرعية
الدولية ليذه الحقوؽ ومؤشر إجابي إلتجاه إلرادة الدولية نحو بسط حماية فعالة ليا عمى
( )1

الصعيد الدولى .

ساد اإلنطباع عمى المستوى الدولي بأف الحماية المكرسة لمممكية الفكرية طيمة الفترة
الممتدة مف العصور الوسطي إلى غاية مرحمة القرف التاسع عشر ،لـ ترقي إلى المستوى
المطموب بسبب قصور أو عدـ تطور تشريعات الدوؿ ،أو نتيجة اإلطار المؤسساتي
1 - Article 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme stipule :
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2.Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Pour plus d’information, voir: Droits de l’homme, questions et réponses, publié par le département de
l’information, de l’organisation des nations Unies, DPI, 1987-1988.
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والتنظيمي غير المبلئـ ،أو حتى عمى صعيد الحاجة إلى المزيد مف التفاعؿ والتعاوف بيف
الدوؿ في ىذا المجاؿ ،عميو تـ التفكير في آلية تضمف بيا الدوؿ الحماية التي تراىا مناسبة،
فوجدت ضالتيا في المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،التي تعتبر نتيجة لمخاض عسير مف
المفاوضات الشاقة ،ورمز لخيار وتعيد المجتمع الدولي بالمضي في طريؽ تنظيـ وتعزيز
( )1

حماية الممكية الفكرية عمى الصعيد الدولي.

سنحاوؿ توضيح مضموف الحماية المكرسة لمممكية الصناعية في ظؿ المنظمة العالمية
لمممكية الفكرية وآثار تمؾ الحماية عمى الدوؿ النامية مف خبلؿ طرح اإلشكالية اآلتية :إلى
أم مدل إستطاعت ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية إرساء نظاـ حمائي لمممكية
الصناعية يراعي مصالح الدكؿ النامية ؟ .وسنعالج ىذه اإلشكالية مف خبلؿ فصميف ،نتناوؿ
حماية الممكية الصناعية في ظؿ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية (الفصؿ األكؿ) ،وسنتطرؽ
إلى محدودية نظاـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية لحماية الممكية الصناعية بالنسبة لمدوؿ
النامية (الفصؿ الثاني).
إعتمدنا في بحثنا عمى المنيج الوصفي التحميمي ،مف خبلؿ جمع المعمومات والحقائؽ
حوؿ مسألة حماية الممكية الصناعية ،ومحاولة تشخيصيا وتحديد مبلمحيا وعبلقتيا بمسائؿ
أخرى ،كما إعتمدنا أيضا في بعض مراحؿ بحثنا عمى المنيج المقارف إلبراز عناصر التشابو
واإلختبلؼ بيف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية والمنظمات الدولية بمختمؼ أشاكميا.

 - 1يشار إلى المنظمة العالمية لمممكية الفكرية اختصا ار بالمغة الفرنسية ( )OMPIوبالمغة العربية الويبو التي ىي ترجمة
مف االنجميزية لػ ( )WIPOوىي العبارة التي ن شير بيا إلى المنظمة العالمية لمممكية الفكرية طيمة مرحمة بحثنا.
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الفصؿ األكؿ
ماهية حماية الممكية الصناعية في إطار
المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

الفصل األول:

ظيرت الحاجة الممحة

ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية

لحماية حقوؽ المبدعيف مع تنامي وتطور اإلبداع البشري بما

يوفر ليـ فرص أفضؿ لمواصمة اإلبداع واالبتكار ونشر العمـ والمعرفة ويتيح لئلنسانية
جمعاء اإلستفادة مف ىذه اإلختراعات واإلبتكارات بشكؿ يسمح بالتطور المستمر لمبشرية
وسعت دوؿ العالـ خبلؿ العقود الماضية إلى صياغة القوانيف الوطنية واإلتفاقيات الدولية
لحماية الممكية الصناعية قصد تحقيؽ أىدافيا اإل قتصادية واإلرتقاء بمستوى التنمية ،ومع
توالي الثورات الصناعية والمعموماتية وثورة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات تطورت بشكؿ
كبير اإلختراعات واإلبتكارات واتسعي نطاؽ تداوليا واإلستفادة منيا ،ومف ثـ فقد كاف مف
الضروري توسيع نطاؽ الحماية بما يكفؿ إستم ارريتيا وتطورى ا وتحقيؽ الدوؿ ألقصى إستفادة
منيا (المبحث األكؿ).
وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة إال أف الدوؿ ال تزاؿ تواجو الكثير مف الصعوبات في
سبيؿ إرساء نظاـ حمائي لحقوؽ المبدعيف والمبتكريف ،ىذا ما بعث دوف تحقيؽ اإلستفادة
القصوى مف الجيود المبذولة عمى الصعيديف الوطني والدولى ،وىذا بسبب قصور أو عدـ
تطور التشريعات الوطنية ذات الصمة بحماية الممكية الصناعية ،أو بسبب اإلطار المؤسسي
والتنظيمي غير المبلئـ ،أو حتى عمى صعيد الحاجة إلى المزيد مف التنسيؽ والتعاوف الفاعؿ
بيف الدوؿ والمنظمات العالمية المعينة .عميو تـ إرساء مؤسسة دولية متعددة األطراؼ قصد
إرساء نظاـ حمائى لمعناصر الممكية الصناعية المختمفة ( المبحث الثاني).
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المبحث األكؿ
تطكر اإلهتماـ الدكلي بتنظيـ كحماية الممكية الصناعية
ترجع نشأة حماية الممكية الصناعية إلى مرحمة العصور الوسطى حينما ظيرت
المحاوالت األولى لتثبيت حماية اإلختراعات في ظؿ القانوف المقارف ،والى مرحمة الثورة
الصناعية أيف بدأت الحاجة الممحة لمحماية تظير عمى مستوى القانوف اإلتفاقي الدولي ،وقد
صاحب ىذا التطور ظيور إ تجاىات فقيية مؤيدة وأخرى معارضة لتمؾ الحماية (المطمب
األكؿ) ،لكف لـ يستمر الوضع عمى ىذا المنواؿ ،بؿ إسقر المجتمع الدولي عمى ضرورة
تدويؿ الحماية ىذا ما يظير مف خبلؿ إنشاء منظمة الويبو ( المطمب الثاني).

المطمب األكؿ
نشأة حماية الممكية الصناعية بيف التأييد كالمعارضة
ترجع الجيود األولى لتثبيت حماية نتاج الع قؿ البشري إلى عصور قديمة مف التاريخ
عند ظيور أوؿ محاولة نظامية لتثبيت حماية اإلختراعات في حوالي القرف الخامس عشر
وامتدت تمؾ الجيود إلى غاية القرف التاسع عشر مع ظيور العديد مف اإلتفاقيات والمعاىداة
الدولية لتنظيـ وحماية نتاج العقؿ البشرى ( الفرع األكؿ) ،وصاحب ىذا التطور العديد مف
الفروقات واإلختبلفات الجوىرية حوؿ مسألة تثبيت الحماية التي نتج عنيا جدؿ فقيي واسع
وحاد ( الفرع الثاني).
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الفرع األكؿ
النشاط الدكلي نحك تثبيت حماية الممكية الصناعية
خضعت مسألة تثبيت حماية الممكية الصناعية لفترات التطور والتغير ،فقد حاولت الدوؿ
تثبيت الحماية في التشريعات الوطنية ،واستمر ذلؾ خبلؿ فترات طويمة مف التاريخ (أكال)،
ويأتي السعي نحو تثبيت الحماية عمى مستوي القانوف اإلتفاقي الدولي ليبرىف عمى الشرعية
الدولية لمسألة حماية حقوؽ الممكية الصناعية (ثانيا).
أكال :تثبيت الحماية في القانكف المقارف
تعددت اآلراء واإلتج اىات في تفسير أصؿ الفكرة خاصة وأف المخترعيف الذيف ساىموا
في تطور البشرية ظؿ نشاطيـ دوف حماية حتى عصور حديثة نسبيا ،كما أف ىذه الحماية
لـ تكف موجودة في القانوف الروماني ،بؿ عزؼ الحكاـ والمموؾ في البداية عف تشجيع
اإلختراعات الجديدة واعتبروىا نوعا مف الجنوف والطيش ،غير أنو لـ يكف السبب الوحيد في
عدـ ظيور الحماية بقدر ما كاف راجعا إلى قمة عدد المخترعيف مف جية والى عدـ ظيور
مخاطر التقميد والمحاكاة مف جية أخرى( .)1
ومف المفارقة أف عناصر الممكية الصناعية ظيرت وتطورت خبلؿ فترات مختمفة مف
التاريخ ،حيث وجدت العبلمات ألوؿ مرة التي تشير إلى أصؿ المنتجات والسمع التي كانت
تباع في األزمنة القديمة مثؿ الجمود والسيوؼ والخزؼ وحجارة

الطوب ،وكانت تمؾ

العبلمات مكونة مف بصمات اإلبياـ ورموز بدائية أخرى ،وفي عيد الحضارة الرومانية

1 - L’une des première manifestations de l’existence de la propriété intellectuelle concernait une
recette de cuisine au 9ème siècle avant notre ère .
Si l’un des cuisiniers ou des chefs arrive à créer un met original et élaboré, personne n’a le droit
d’utiliser cette recette avant qu’un an ne se soit écoulé, exception faite de l’inventeur lui-même afin
que celui qui la crée le premier en tire profit pendant cette période. Pour plus dinformation voir: loi de
Sybaris, extrait selon l’histoirien Pylarque cité par ATHENEUS au 9ème siècle av.jc.dans le bonquet
des sages.
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إستعممت العبلمات مف قبؿ نقابات الصناع والتجار لتمييز منتجاتيـ ولمتأكد مف أف الطائفة
قد عينتيا ،بالتالي تـ دفع الرسوـ المفروض عمييا( .)1
يبدو أف الظيور األوؿ لفكرة حماية اإلختراعات ترجع إلى القرنيف الرابع والخامس عشر،
إذ أخذت الحماية في بداية األمر شكؿ إمتيازات ممكية يمنحيا المموؾ واألمراء ألرباب
الحرافات والصناعات كمكافئة لممخترع الذي صنع شيئا جددا .ففي فرنسا مثبل كانت تمنح
اإلمتيازات لجمب صناعة الكريستاؿ واحتكارىا ذلؾ في عاـ  ،1551أما في روسيا كاف يتـ
منح إمتيازات قيصرية لممخترعيف خاصة بصناعة الكيروماف ،وفي إيطاليا كانت الحماية في
إمارة سردينيا" في شكؿ إمتيازات ممكية .إال أف ىذه اإلمتيازات كانت كميا تعسفية تخضع
لمحض إرادة المموؾ ،فبل مجاؿ لمحديث عف نظاـ حمائي بالمعنى القانوني لمكممة( .)2
ولعؿ النظاـ الذي وجد في فينسيا" سنة  ،1141ىو نموذج التشريع المتكامؿ في مجاؿ
حماية اإلختراعات لما نص عميو مف تحديد مدة الحماية ،والحؽ في البراءة ،وضرورة تسجيؿ
اإلختراع لدى الجية المختصة ،كما ال يجوز ألي شخص تقميد اإلختراع طيمة ميمة الحماية
دوف ترخيص مف صاحب اإلمتياز( .)3
إستمر نظاـ اإلمتيازات في أوروبا إلى غاية صدور التشريع اإلنجميزي لئلحتكارات عاـ
 ،1261الذي أحدث تغيرات ىامة أبرزىا إلغاء نظاـ اإلمتيازات وتقييد سمطة األمراء والمموؾ
في منحيا ،إذ نصت المادة األولى منو عمى بطبلف كؿ نوع مف أنواع اإلحتكارات أي كاف
المحؿ الذي ترد عميو ،لكنيا إستثت اإلحتكارات الخاصة باإلختراعات القائمة وقت صدور
التشريع ،وقيدت المادة السادسة مف نفس القانوف مسألة منح اإلحتكارات بضرورة توفر شرط
 - 1أمير حاتـ خوري ،أساسيات الممكية الفكرية ،منشورات مكتب براءات اإلختراع والعبلمات التجارية ،الواليات المتحدة

األمريكية ،2005 ،ص.35

2-LAPOINTE )Serge(, L’histoire des brevets, (Montréal, leger, Robic, Richard Robic), CANADA ,
2000, p4.
3- En 1421 un artiste Italien du nom de Filipo BRUNELLESCHI se voit délivrer pour la première fois
un brevet d’exploitation du dessin d’une barge destinée au transport fluvial de grosses charges dont
il est l’inventeur des droit exclusifs sont reconnus pour une durée de trois ans.
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الجدة في اإلختراع ،وال يمتد اإلحتكار أكثر مف أربعة عشر عاما وىو مبدأ جديد أخذت منو
التشريعات الحديثة لكف بالمقابؿ ىذا ال قانوف سادتو مجموعة مف النقائص ،إذ كانت البراءة
دائما تحت طائمة اإللغاء مف طرؼ المم ؾ الذي ظؿ مصدر كؿ الحقوؽ .مع إحياء فكرة
القانوف الطبيعي ثار اإل قتصاديوف عمى نظاـ الطوائؼ فأعمف الثوار الفرنسيوف مبادئ
المساواة العدالة والحرية ،فصدر تشريع الثورة سنة  1471ليعمف أف المخترع ىو المالؾ
( )1

األصمى لئلختراع بيذا إنتشرت فكرة الحؽ الطبيعي بعد ذلؾ في القانوف المقارف.

يعتبر قانوف الواليات المتحدة األمريكية لمبراءات الصادر عاـ  1792أوؿ قانوف متطور
في ىذا المجاؿ ،إذ ال يمنح الحماية ألي إختراع كاف بسيولة ،بؿ يتـ ذلؾ بعد المرور عبر
إجراءات إدارية محكمة ،فيشترط مثبل فحص كافة طمبات البراءات مف طرؼ مكتب حكومي
مختص لمتأكد مف أصالة اإلختراع دوف التمييز بيف األجانب والمحمييف مف حيث صرامة
الفحص ومستوى الحقوؽ الممنوحة ،والتأكد أيضا مف أىمية المنافع المنتظرة منو بالنسبة
لئلقتصاد األمريكي .وفي الوقت الذي بقيت فيو الكثير مف الدوؿ األوروبية دوف قانوف
لحماية اإلختراعات معظـ القرف التاسع عشر ،كاف القانوف األلماني لسنة  1144أكثر دقة
وتحديد ،حيث إستبعد مف الحماية كؿ مف اإلختراعات التي تتعارض مع األخبلؽ العامة،
باإلضافة إلى إستبعاد السمع الغذائية واألدوية والمواد الكيميائية عمى أساس أف حمايتيا
يتعارض مع الصالح العاـ( .)2
تنحصر تشريعات الدوؿ العربية لحماية اإلختراعات في فئتيف رئيسيتيف ،األولى ىي فئة
الدوؿ التي وضعت تشريعاتيا تحت الحماية أو السيطرة األجنبية ،ما جعؿ منيا قوانيف
نموذجية لتمؾ األوربية أو األجنبية سواء عمى النمط الفرنسي كما ىو شأف التشريع المغربي
1 - LAPOINTE )Serge(, op.cit.pp.4-5.

 - 2شيخة ليمي ،إتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية ذات العبلقة بالتجارة الدولية وا شكالية نقؿ التك نولوجيا إلى الدوؿ النامية دراسة
حالة الصيف ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ االقتصادية تخصص اقتصاد دولي ،كمية العموـ االقتصادية والتسيير،

جامعة لحاج لخضر ،باتنة ،2007 ،ص ص .28- 27
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لسنة  ،1712والمبناني لسنة  ،1712والسوري لسنة  ،1712أو عمى النمط البريطاني ،مثؿ
التشريع األردف لسنة  ،1759وأما التشريع المصري كاف يميؿ أكثر إلى القانوف الفرنسي لعاـ
 ،1794الذي جمع بيف حماية براءة اإلختراع والرسوـ والنماذج الصناعية.
أما الفئة الثانية مف الدوؿ ىي تمؾ التي وضعت تشريعات الحماية بعد حصوليا عمى
االستقبلؿ السياسي .ولعؿ سعي تمؾ الدوؿ إلى تجاوز نواقص القوانيف القديمة التي لـ
توضع أصبل لمراعاة الحاجات الوطنية ،ولـ تعد مناسبة مع التطورات الحديثة في تشريع
البراءات ،وكاف القانوف الجزائري الذي صدر في سنة  1722نموذجا ليذه المرحمة ،حيث
إستمدت جؿ أحكامو مف النموذج اإلشتراكي بحكـ إنتمائو إلى التكتؿ اإلشتراكي ،وكانت
شيادة المخترع السند الرئيسي لحماية المخترعيف ،وا قتصرت عمى األجانب دوف
الجزائرييف( .)1
إستمرت محاوالت الدوؿ لتنظيـ وحماية حقوؽ المخترعيف خبلؿ فترات طويمة مف
التاريخ ،لكف في نياية القرف التاسع عشر تعرضت حماية الممكية الفكرية عامة والممكية
الصناعية خاصة لئلمتحاف عمي الصعيد الدولي نتيجة الثورة الصناعية التي أوجدت وفرة
ىائمة مف اإلبتكارات واألفكار الجديدة مف جية ،وازدادت حركة التجارة الدولية مف جية
أخرى ،ما أدى إلى ظيور عبلقات إقتصادية جديدة ،واإلنتشار الواسع لعناصر الممكية
الصناعية المختمفة .كانت الحماية موجودة لكنيا تنتيي عند الحدود ،إذ كانت تمنح عمي
أساس إقميمي ألف مجاؿ القانوف كاف إقميميا .لقد تولد شعور بالحاجة إلي توسيع نطاؽ
الحماية إلي ما وراء الحدود اإلقميمية( .)2
نبلحظ مما سبؽ ،أف الدوؿ قد نجحت في تثبيت حماية الممكية الصناعية في تشريعاتيا
الداخمية ،لكف ىذه التشريعات في الحقيقة تميزت بمبدأ اإلقميمية وتستند إلى شيادة تمنحيا
 - 1سمير حسيف جميؿ الفتبلوي ،الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية ،دي واف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2988 ،ص.34

 - 2أمير حاتـ خوري ،مرجع سابؽ ،ص.34
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الدولة تضمف مف خبلليا الحماية فوؽ إقميميا .لقد كانت تمؾ الحماية كافية في زمف لـ
تتجاوز الطموحات حدود الدولة الواحدة ،لكف مع ظيور الثورة الصناعية وتوسع النشاط
التجاري ليطاؿ الدوؿ األخرى ،إقتنع المجتمع الدولي بضرورة توسيع نطاؽ الحماية عمى
النحو الذي قد يفي باألىداؼ اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية المتغيرة.
ثان يا :تثبيت الحماية في القانكف اإل تفاقي الدكلي:
إقتنع المجتمع الدولى بضرورة توسيع نطاؽ حماية الممكية الصناعية إلى ماوراء حدود
الدوؿ خبلؿ معرض فيينا لئلختراعات الذي إنعقد سنة  ،1973وىذا بسبب إمتناع عدد كبير
مف المخترعيف األجانب عف المشاركة في المعرض ،خشية مف أف تتعرض أفكارىـ لمنيب
واإلستغبلؿ التجاري في بمداف أخرى نظ ار لعدـ كفاية قواعد الحماية التي كانت قائمة في ظؿ
( )1

التشريعات الوطنية لمدوؿ.

وفي ىذا الصدد تقوؿ األستاذة ترشو ( )TRUCHONما يمي:
«C’est lors de l’exposition universelle de Vienne en 1973 que le besoin d’une
législation internationale concernant la propriété industrielle se fit sentir pour la
première fois il faut décider qu’un congrès soutiendrait dans le cadre de l’exposition
)qui jetterait les bases d’une protection internationale en matière de brevet ».(2

يعود اإلستقرار عمى تثبيت حماي ة الممكية الصناعية في القانوف االتفاقي الدولي إلى
أسباب عديدة ،بعضيا يتعمؽ بالجانب القانوني ،والبعض األخر يتعمؽ بالجانب اإلقتصادي.
فحقوؽ الممكية الصناعية حقوؽ وطنية يتـ إكتسابيا واإلعتراؼ بيا أساسا ضمف إقميـ دولة
معينة ،أي تقؼ الحماية القانونية المنصوص عمييا في التشريعات الوطنية عند الحدود

1 - HAROUN )Ali( , La propriété de la marque au Maghreb, contribution à l’étude de la propriété
industrielle en Algérie, en Tunisie et au Maroc, OPU, Algérie, 1979, p 305.

 - 2حس يف نوارة ،الحماية القانونية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر ،رسالة لنيؿ درجة الدكتوراه في العموـ القانونية،
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2023 ،ص.385
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اإلقميمية لمدوؿ تجسيدا لمبدأ السيادة اإلقميمية ،التي تقضي بعدـ سرياف أي حؽ إال عمى
إقميـ الدولة المانحة لو( .)1
إجتمعت عوامؿ أخرى تأكد ضرورة توسيع نطاؽ الحماية مف أىميا ما يمي:
 تبايف الدوؿ في نطاؽ الحماية التي توفرىا لئلختراعات نظ ار لئلختبلفات الجوىريةالقائمة في ظؿ تشريعاتيا الوطنية.
 فقداف اإل ختراع لشرط الجدة أثناء عممية التسجيؿ في الدوؿ األخرى. الصعوبات اإلدارية التي تواجو المخترع في كؿ دولة يريد إمداد نطاؽ الحماية إلييا. التطور التقني المتسارع الذي أدى سرعة تداوؿ المنتجات المشمولة بعناصر الممكيةالصناعية( .)2
تظير األسباب االقتصادية

في العبلقة القائمة بيف حماية الممكية الصناعية

والتنمية اإلقتصادية .ف الحماية المحكمة لحقوؽ المبدعيف تؤدي بالضرورة إلى تعجيؿ
التنمية بكؿ أبعادىا ،ويمكف تفسير ىذه العبلقة في كوف أف التقدـ العممي والتكنولوجي
أصبح مف عناصر التنمية ،ذلؾ أف الدراسات الحديثة تشير إلى أف نسبة مساىمة
العنصر التكنولوجي في اإلنتاجية بصفة عامة تصؿ إلى نسبة  7.5بالمائة مف مجموع
العناصر الداخمة في عممية التنمية ،فضبل عف أف التكنولوجيا ىي إحدى الركائز الثبلثة
األساسية التي يستند عمييا التطور اإلجتماعي واإل قتصادي خاصة بالنسبة لمدوؿ
النامية ،أال وىي التجارة والتمويؿ والتكنولوجيا .ويستدؿ أصحاب

الفريؽ المؤيد عمى أف

حقوؽ الممكية الصناعية تعد أداة في عممية نقؿ التكنولوجيا ،بإمكانية توفير نسب

 - 1زراوي ف رحة صالح ،الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ،الحقوؽ الفكرية ،إبف خمدوف لمنشر والتوزيع ،الجزائر،
 ،2006ص.290

 - 2صبلح زيف الديف ،المدخؿ إلى الممكية الفكرية ،مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردف ،2004 ،ص ص .232- 232
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واألساليب التقنية ،باإلضافة إلى إمكانية الحصوؿ عمى اإلستثمارات اليندسية المختمفة
والتنظيـ اإلداري لمتقنيات بفضؿ الحماية المحكمة لئلختراعات.

( )1

تساىـ الحماية المحكمة لمممكية الصناعية أيضا في تنشيط التجا رة محميا ودوليا
مف خبلؿ إمكانية تحويؿ األفكار إلى سمع مم موسة تصبح موضوعا لمتبادؿ التجاري
ال دولي  ،ما يمكف المخترع مف إسترجاع تكاليؼ إ ست ث ما رتو  ،فم وال وجود نظاـ محكـ
وفعاؿ لمحماية لبقيت تمؾ األفكار حبيسة األ د راج حتى تتقادـ  .ومف زاوية أخرى تؤدي
الحماية الفع الة لمممكية الصناعية إلى تشجيع إنتقاؿ وا ستثمار رؤوس األم واؿ لدى
الدوؿ التي تتوفر فييا الحماية  ،كوف أنشطة رؤوس األم واؿ قائمة عمى الصناعات
التي غالبا ما تقوـ نتيجة إستغبلؿ وا ستعماؿ عنصر الممكية الصناعية  ،فيج رة ىذه
األم وا ؿ تأتي مف منطمؽ البحث عف مناخ إ ستثماري تتوفر فيو الق وانيف الحمائية
وغيرىا مف الح وافز .
جاءت مسألة الحماية الدولية لمممكية الصناعية حتمية بعد إ ستق رار المبادئ
األساسية لتمؾ الحماية في التش ريعات الوطنية مف جية  ،ونظ را لم تطور الصناعي
والتكنولوجي الذي صاحبو تطور في المعامبلت التجا رية بيف ا لدوؿ مف جية أخرى ،
ىذا ما أدى إلى وضع حد أ دني مف الق واعد في التش ريعات الوطنية  ،والمجوء إلى
االتفاقيات الدولية قصد توفير الحماية البلزمة لحقوؽ الممكية الصناعية( . )2
وفي ىذا السياؽ أشارت د راسة ق امت بيا جامعة ىارفرد األم ريكية إلى أ نو تـ توقيع
تسعة وستوف (  ) 69إ تفاقية لحماية الممك ية الصناعية بيف سنتيف 1883- 1859
 - 1صبلح الديف جماؿ الديف ،عقود الدولة لنقؿ التكنولوجيا ،دراسة في إطار القانوف الدولي الخاص (القانوف التجاري

الدولي) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،2996 ،ص ص .42- 42

 - 2بف دريس حميمة ،حماية حقوؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري ،أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه في القانوف الخاص،

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة أبي بكر بمقايد ،تممساف ،2024 ،ص.232
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و كانت أغمبية األط راؼ الموقعة عمى تمؾ االتفاقي ا ت دوؿ مف أروبا وشماؿ أم ريكا
وأ م ريكا البل تينية  .غير أف معاىدة با ريس لعاـ  1883تعت بر أوؿ إ تفاقية دولية أعددت
خصيصا لحماية الممكية الصناعية  ،وىناؾ اليوـ ما ي زيد عف ثبلثة عشر (  ) 13معاىدة
تتعمؽ بحماية مختمؼ عناصر الممكية الصناعية.

( )1

يتضح مما سبؽ ،بأف القضايا اإليديولوجية المتصمة مف قريب أو بعيد بمسألة تثبيت
حماية الممكية الصناعية ،قد قامت في أواخر القرف التاسع عشر ،وساىمت في تنمية ىذه
اإليديولوجيات بعض جماعات الضغط نتيجة التفاوت الكبير في المستوى المادي
واإلقتصادي واإلجتماعي والتكنولوجي واإلبداعي بيف الدوؿ ،فثار جداؿ فقيي كبير وحاد
عمى المستوى الدولي حوؿ مسألة تنظيـ وحماية حقوؽ المبدعيف وآليات ونطاؽ حمايتيا بيف
اإلتجاه الذي ينادي بضرورة الحماية واإلتجاه األخر الذي يعارضيا( .)2
- 1تنحصر ا إلتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية محتمؼ عناصر الممكية الصناعية فيما يمي:
-

إ تفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات لسنة  ،2892وبروتوكوؿ اتفاؽ مدريد لسنة .2989

-

إ تفاؽ مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو المضممة لسنة .2892

-

إتفاؽ الىاي بشأف التسجيؿ الدولي لمرسوـ والنماذج الصناعية لسنة .2925

-

إ تفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدولي لمسمع والخدمات ألغراض تسجيؿ العبلمات لسنة .2957

-

إتفاؽ لشبونة ب شأف حماي ة تسميات المنشأ وتسجيميا عمى الصعيد الدولي لسنة .2958

-

إتفاؽ ل وكارنو الذي وضع بموجبو تصن يؼ دولي لمرسوـ والنماذج الصناعية لسنة .2968

-

معاىدة التعاوف بشأف البراءات لسنة .2970

-

اتفاؽ است ار سبورغ بشأف التصنيؼ الدولي لمبراءات لسنة .2972

-

إتفاؽ في ينا الذي وضع بموجبو تصنيؼ دولي لمعناصر التصويرية لمعبلمات لسنة .2973

-

معاىدة بودابست بشأف اإلعتراؼ الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة بالبراءات لسنة .2977

-

معاىدة نيروبي بشاف حماية الرمز األولمبي لسنة .2982

-

معاىدة قانوف العبلمات لسنة .2994

-

معاىدة قانوف البراءات لسنة .2000

-

معاىدة سنغافورة بشاف قانوف العبلمات لسنة  .2006لمزيد مف التفصيؿ أنظر الموقع اإللكتروني
التاليwww.wipo.int :

 - 2يقؼ عمى رأس االتجاه المؤيد لحماية الممكية الصناعية الفقيية الداس ( )Stephene P .Ladasويتزعـ االتجاه

المعارض الفقيية برتنار ( )S.Pretnarويؤيده في ذلؾ " يولؼ ( )Ulfوفت سوس (. )V.Vaitsos
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الفرع الثاني
الجدؿ الفقهي حكؿ تثبيت حماية الممكية الصناعية
ظير جدؿ فقيي واسع وحاد بخصوص تثبيت حماية الممكية الصناعية ،بإعتبار ىذه
المسألة مستحدثة ،واستشيد اإلتجاه المؤيد لمحماية باإلنعكاسات اإليجابية التي يمكف أف
تترتب منيا عمى كافة الشؤوف اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لمدوؿ (أكال) ،وعمى الطرؼ
النقيض ،ىناؾ مف الفقياء مف يعارض الحماية بداعي تحقيؽ منافع مف الممكية الصناعية
دوف وجود نظاـ محكـ لحمايتيا (ثانيا) ،لكف لـ يستمر الوضع عمى ىذا الجدؿ بؿ ظير
إتجاه ثالث يدعو إلى الموازنة بيف اإلتجاىيف المتناقضيف (ثالثا).
أكال :اإل تجاه المؤيد لحماية الممكية الصناعية
يستند اإلتجاه المؤيد لحماية الممكية الصناعية عمى العديد مف المبررات واآلراء
المنطقية .فيستند المبرر القانوني عمى فكرة الحؽ الطبيعي لكؿ إنساف في إمتبلؾ نتاجو
الفكري ،فال نظاـ المحكـ لحقوؽ المبدعيف ىو اآللية الرسمية لترسيخ األصوؿ الفكرية وتجسيد
فكرة العدالة ،التي تقضي بأف يناؿ المخترع ثمرة إنتاجو الفكري وال ينافسو غيره في ذلؾ ،مف
خبلؿ إحتكار إستغبلؿ إختراعو طيمة مدة محدودة قونونيا .كما يعتبر النظاـ المحكـ لحقوؽ
المبدعيف اآللية األساسية لتنظيـ المنافسة المشروعة ،التي تقضي بأف ال تكوف المنافسة بيف
المنتجيف قصد الوصوؿ إلى العمبلء حقا مطمقا ،بؿ ىناؾ قيود ترد عمى حرية المنافسة وىذه
القيود ىي حقوؽ الممكية الصناعية( .)1
يرتكز المبرر اإل قتصادي عمى مفيوـ إخفاؽ السوؽ ،حيث ستعاني اإلبداعات الفكرية
في ظؿ غي اب الحماية المبلئمة ليا ،بسبب اإلستعماؿ المفرط لعناصر الممكية الصناعية
ألف الحصوؿ عمييا بدعوة تطويرىا وتحسينيا لف يكف أم ار مكمفا بالنسبة لآلخريف ،وتوفير
 - 1عباس حممي المنزالوي ،الممكية الصناعية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2983 ،ص.40
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حماية محكمة لجميع أشك اؿ الممكية الصناعية مبني عمى اإلفتراض بأف عممية اإليداع
واإلبتكار قائمة عمى نظاـ الحوافز وحقوؽ الممكية الصناعية بإعتبار أحد عوامؿ ىذا النظاـ
تمعب دو ار ىاما في عممية التكيؼ .ولتوفير حوافز ذات أىمية إجتماعية لممبدعيف ومنظمي
المشاريع عمى الدولة أف تدعـ حصوليـ عمى مردود مناسب مقابؿ التكاليؼ التي يستثمرونيا
أثناء عمميتي البحث والتطوير ،مف خبلؿ إقامة إحتكارات مؤقتة لصالحيـ وتكوف الفوائد
اإلحتكارية التي يحصؿ عمييا المخترعوف والتكاليؼ التي تتحمميا الدولة ىي ثمف التقدـ
العممي والتكنولوجي لممجتمع( .)1
إتخذ اإلتجاه المؤي د لحماية الممكية الصناعية حي از كبي ار في ظؿ النظاـ الرأسمالي الذي
يقوـ عمى مبدأ الحرية اإلقتصادية والمنافسة المطمقة ،فيعتبر حؽ المخترع مف الحقوؽ
الطبيعية أو الحقوؽ األساسية ،واعتراؼ القانوف بيذا الحؽ ىو تقديس لمممكية الفردية .فبراءة
اإلختراع في النظاـ الرأسمالي تعتبر مف الحقوؽ اإلقتصادية الذي تقدمو الجماعة لممخترع
قصد تمكيينو مف إستئثار إستغبلؿ إختراعو طيمة ميمة محددة قانونا ،مقابؿ إذاعة سر
إختراعو وىذا إستنادا لمبدأ العدالة االقتصادية ،فيعتبر الحؽ االستئثاري بمثابة دافع وباعث
لروح اإلبتكار واإلبداع لدى األفراد( .)2
يبلحظ مف الممارسة الدولية أف المنافسة المطمقة داخؿ النظاـ الرأسمالي أدت إلى خمؽ
نظاـ اإلحتكارات والتكتبلت مف قبؿ الشركات التي تستحوذ عمى أكبر قدر ممكف مف
عناصر الممكية الصناعية ،وبمغت سيطرة ىذه التكتبلت إلى حد إىدار حقوؽ المخترعيف.
تبدوا اإلتجاىات اإليجابية لحماية الممكية الصناعية مف وجية نظر مزدوجة ،فيي مف
ناحية لـ تأخذ بعيف اإلعتبار عدـ المساواة القائمة ما بيف الدوؿ مف الناحية اإلقتصادية
 - 1محمد طوبا أونغوف ،مرجع سابؽ ،ص.220
 - 2محمد إبراىيـ الوالي ،حقوؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2983 ،

ص ص .27- 26
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ومف جية ثانية عدـ المساواة في القدرة اإلبتكارية ،بإعتبار المساواة في المعاممة التي ترمي
إلييا إتفاقيات الحماية الدولية لمممكية الصناعية نظرية ليست واقعية .ىذا السبب عرض
اإلتجاه المؤيد لحماية الممكية الصناعية إلى النقد ،فتكوف اإلتجاه الثاني المعارض لفكرة
تثبيت الحماية( .)1
ثانيا :اإل تجاه المعارض لحماية الممكية الصناعية
فرض اإلتجاه المعارض لحماية الممكية الصناعية نفسو ،بفضؿ تآزر عدة أراء وأسباب
منطقية ،إذ ينحصر المبرر القانوني في إعتبار الحماية في حد ذاتيا عائؽ وعقبة في سبيؿ
تطوير الصناعات الوطنية ،فالشروط واإلجراءات التعسفية التي توضع في قوانيف الممكية
الصناعية تؤدي إلى إحتكارات واسعة النطاؽ ،وعرقمة سمطة المشرع الوطني في سبيؿ إتخاذ
اإلجراءات التي يراىا كفيمة لمواجية اآلثار التي يمكف أف تترتب مف اإلساءة في إستغبلؿ
الحؽ اإلحتكاري( .)2
يستند المبرر اإلقتصادي عمى الخسائر اإلجتماعية الساكنة والديناميكية التي ترتبط
أساسا بنظـ الحماية ،إذ تكمف الخسائر اإلجتماعية في القوة اإلحتكارية الممنوحة لصاحب
حؽ الممكية الصناعية ،وترتبط الخسائر االجتماعية الديناميكية أساسا بتأثيرات حقوؽ الممكية
الصناعية عمى أبعاد التقدـ التكنولوجي وسرعتو .فالسعي نحو ترسيخ نظـ الممكية الصناعية
الخمفية األساسية منو ىي الحفاظ عمى اإلحتكارات التكنولوجية عمى أوسع نطاؽ جغرافي
وألطوؿ مدة ممكنة مقابؿ أعمى عائد تجاري واقتصادي( .)3
تولى ىذا اإلتجاه ،دعـ أرائو بالفرضية التي ترى أنو لو كانت أنظمة الممكية الفكرية
كافية لجمب اإلستثمار األجنبي لما إستقطبت الكثير مف دوؿ أسيا وأمريكا البلتينية القدر
 - 1صبلح زيف الديف ،مرجع سابؽ ،ص ص.74- 73
- 2المرجع نفسو ،ص.69

 - 3محمد طوب ا أنغوف ،مرجع سابؽ ،ص ص .222- 222
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األكبر مف اإلستثمارات ألنيا تحتوي عمى أنظمة ضعيفة ،واذا طبقنا وجية النظر ىذه عمى
الدوؿ النامية ،فاألنظمة الضعيفة لمممكية الصناعية تكوف أكثر إفادة ليا ،والتجربة الكورية
والصينية أبرز مثاؿ عمى ذلؾ ،حيث إعتمدت كؿ منيما عمى جمب التكنولوجيا األجنبية
البسيطة بواسطة نظـ حمائية ضعيفة ،وعف طريؽ اليندسة العكسية أصبحت ىاتيف الدولتيف
مف أىـ مصادر نقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ النامية األخرى .كما ينتقد النظاـ الصارـ لمحماية
عمى أساس أنو يؤدي إلى إنتشار اإلحتكارات التي تضر بمصالح األفراد والدوؿ الضعيفة،
حيث يصعب التحكـ في اإلستخداـ التعسفي لمحؽ اإلحتكاري بسبب الشروط المجحفة
المفروضة في عقود التراخيض ،كما يؤدي إلى إتساع الممكية الفردية عمى حساب الممكية
الجماعية ومف ثـ تراكـ الثروة في أيدي عدد محدود مف األفراد بسبب الحؽ اإلحتكاري الذي
ينفرد بو المبدع( .)1
نجد ىذا االتجاه في النظاـ االشتراكي ،الذي إتخذت فيو الحماية شكبل مختمقا تتميز
بتضييؽ حدود الممكية الفردية لصالح الممكية الجماعية ،واعتبار المبدع أنو لـ ينطمؽ مف
العدـ وانما تعود جذور إبداعو الفكري إلى اإلعتماد عمى التراكـ المعرفي لممجتمع ،وال تتحقؽ
اإلستفادة المالية مف اإلختراع إال بتدخؿ المجتمع الذي يقتني السمع التي تحتوي عمى ذلؾ
اإلبتكار .فبل يحتكر المخترع اإلنتفاع بنتاج عممو لوحده ،وانما يجب أف يشاركو المجتمع في
ذلؾ مف خبلؿ تعميـ اإلختراع وتطبيقو في المصانع ،والتنازؿ عف ممكية اإلختراع لصالح
الدولة مقابؿ مكافأة مالية وجوائز تقديرية ،ونسبة اإلختراع إلى مالكو األصمي بمنحو شيادة
المخترع .لكف يأخذ عمى ىذه السياسة أنيا لـ تؤدي إلى تطوير اإلبتكارات وتحقيؽ التنمية
االقتصادية في الدوؿ اإلشتراكية ،وقد عبر المخترعوف في اإلتحاد السوفياتي سابقا عف

 - 1شيخة ليمى ،مرجع سابؽ ،ص ص .45- 44
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تذمرىـ مف تمؾ المعاممة ،مف خبلؿ اليجرة إلى مختمؼ بمداف العالـ بحثا عف مجاؿ أوسع
لتوظيؼ أفكارىـ وابتكاراتيـ لمحصوؿ عمى عوائد مجدية( .)1
مما تقدـ ،يمكف القوؿ أف جدؿ الفقياء حوؿ مسألة تثبيت حماية الممكية الصناعية أو
رفضيا ،إ فتقد إلى ركيزة ميمة وىي اإلحاطة بتفاصيؿ تمؾ القوانيف وتطبيقاتيا وتطويرىا بما
في ذلؾ مف إيجابيات وسمبيات ،كما إتسمت بالتطرؼ مف كبل الطرفيف نتيجة لتداوؿ
الموضوع مف وجية نظر أحادية ومحاولة الدفاع عنيا ،واغفاؿ دراسة الزوايا األخرى أو
محاولة المزج بيف اآلراء واستفادة كؿ فريؽ مف نقائص الفريؽ األخر .ونظ ار ليذا الجدؿ
الفقيي الحاد ونظ ار إلتساع دائرة الحم اية في النظاـ الرأسمالي مقابؿ تضييقيا في نطاؽ
النظاـ اإلشتراكي ،ظير اإلتجاه الثالث الذي يحاوؿ الموازنة والتقريب بيف اآلراء المتناقضة
والمتنافرة.
ثالثا :الترجيح بيف اإل تجاهيف المتعارضيف
يدعو منطؽ الترجيح بيف اإلتجاىيف ،إلى ضرورة التوفيؽ بينيما توفيقا واقعيا ال نظريا
باالستمرار في بناء أطر قانونية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية عامة والممكية الصناعية
خاصة ،مع األخذ بعيف اإلعتبار التوفيؽ بيف مصالح األفراد والمجتمع ،ومصالح الدوؿ
المتقدمة بإعتبارىا منتجة رائدة لمتكنولوجيا ،وظروؼ الدوؿ النامية بإعتبارىا مستوردة
لمتكنولوجيا ،ما يوحي بأنيا ليست بحاجة إلى قانوف دولي يحمي منتوجاتو الفكرية غير
الموجودة ،غير أنو ال يمكف إنكار إيجابيات النظاـ المحكـ لحماية الممكية الصناعية ،كما ال
يمكف غض النظر عف سمبياتو السيما عند التعسؼ في إستخداـ الحؽ االحتكاري( .)2
يعتبر اإلتجاه األوؿ ،الذي ينادي بضرورة تنظيـ وحماية حقوؽ الممكية الصناعية أولى
باإلتباع إلنسجامو مع المنطؽ والطبيعة البشرية ،ألف ذلؾ يؤدي إلى تبادؿ المنافع وتوفير
 - 1عباس حممي المن زالوي ،مرجع سابؽ ،ص ص.42- 40
 - 2شيخة ليمى ،مرجع سابؽ ،ص.46
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الجيد والماؿ وتوجيييما إلى الجديد النافع المفيد لمفرد والمجتمع .فسجبلت ىذه الحقوؽ
تعتبر وسيمة في يد اآلخريف لمبدء مف المراحؿ التي وصؿ إلييا ،شريطة أف ال يؤدي ذلؾ
إلى إحتكار اإلختراعات مف قبؿ أصحابيا ،مع ضرورة المحافظة عمى المساواة الواقعية بيف
الدوؿ ،فبل يجب أف تقوـ أىـ ودوؿ عمى حساب أخرى( .)1
نجد الفقو اإلسبلمي ،قد إتفؽ عفويا مع اإلتجاه الذي ينادى بضرورة الحماية ،حيث يأيد
فرضية رد حقوؽ الممكية الفكرية إلى أصحابيا إنصافا وعدال وتشجيعا ليـ عمى مواصمة
البحث واإلبتكار ،ومف ثـ تحقيقا لمممكية المشروعة وعدـ حرماف األمة والمجتمع اإلنساني
مف مصمحة حقيقية مؤكدة ناتجة عف اإلبتكار في كؿ مجاالت الحياة ،وعمى ىذا األساس
يؤكد الفقو اإلسبلمي ضرورة إقرار تشريع خاص بالممكية الصناعية ينظـ أحكاميا ويحمي
حقوؽ أصحابيا في ظؿ ما ي قتضيو العدؿ والمصمحة ،خاصة أف الحقوؽ الفكرية موضوع
حيوي لو أثاره الظاىرة عمى الحياة االقتصادية والعممية والثقافية عمى نطاؽ محمي أو
عالمي( .)2
واذا بحثنا في مسألة حماية الممكية الصناعية في دائرة اإلقتصاد الرأسمالي واإلقتصاد
االشتراكي ،التي تتسع وتضيؽ بسبب إختبلؼ القيود التي يمكف أف توضع عمى الحقوؽ
الفكرية مف حيث الشدة والمرونة ومف حيث القوة والضعؼ تبعا لفمسفة النظاـ الذي تنتيجو
كؿ دولة ،فإف االتجاه المرجح بينيما ينادي بضرورة إرساء الحماية خاصة في الدوؿ النامية
وفكرة كوف قواعد الحماية الدولية الحالية لحقوؽ الممكية الفكرية ضارة بالدوؿ النامية مقابمة
لمزواؿ بمجرد تعديؿ وتطوير قواعد الحماية باألسموب الذي يحقؽ الحد األدنى مف المصمحة

 - 1صبلح زيف الديف ،مرجع سابؽ ،ص.72
 - 2إحساف سمارة ،مفهكـ حقكؽ الممكية الفكرية كضكابطها في اإلسالـ ،مجمة العموـ اإلنسانية ،األردف ،العدد ،02جواف

 ،2005ص.03
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الفصل األول:

الجماعية ليذه الدوؿ ،بالموازاة مع إنتقاليا إلى عصر التكنولوجيا لتمتحؽ بركب الدوؿ
المتقدمة( .)1
أي كاف األمر ،فقد ساد منطؽ اإلتجاه المؤيد لحماية الممكية الصناعية ومنطؽ الدوؿ
ال أرسمالية ،وىكذا نتيجة السعي نحو تأسيس توازف قانوني لمممكية الصناعية عمى المستوى
الدولي ،أصبح ىناؾ إقرار بوجود مستوى أو حد أدنى مف القواعد ،واإلتفاؽ عمى الحد األدنى
بيف الدوؿ ذو دالالت متعددة ،ومع تزايد اإلحتياجات الجديدة لمدوؿ المتقدمة ،ومف أجؿ
مواجية المشاكؿ والتحديات المشتركة ،وجدت الدوؿ ضالتيا في آلية تضمف مف خبلليا
توفير الحماية التي تراىا مناسبة لحقوؽ الممكية الصناعية ،وىذه اآللية ىي المنظمة العالمية
لمممكية الفكرية (الويبو).

المطمب الثاني
اإل ستقرار الدكلي حكؿ تدكيؿ حماية الممكية الصناعية.
تطورت مسالة حماية الممكية الصناعية مف الناحية الموضوعية حيث يتجمى ذلؾ في
الوصوؿ إلى مجموعة مف المعاىدات الدولية ،ومف الناحية التنظيمية ويتجمى ذلؾ في إنشاء
المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ( الفرع األكؿ) ،التي سيتـ دراستيا بالتفصيؿ واظيار
أجيزتيا الرئيسية (الفرع الثاني).

الفرع األكؿ
اإلعالف عف تأسيس المنظمةالعالمية لمممكية الفكرية
جاء إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية (الويبو) ليأكد إستقرار المجتمع الدولى عمى
ضرورة تثبيت حماية الممكية الفكرية سواء عمى الصعيد الوطني أو الدولى وانتياج المنطؽ
 - 1ياسر محمد جاد اهلل ،الممكية الفكرية ،دار المعارؼ لمنشر ،القاىرة ،مصر ،2004 ،ص.22
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الذي ينادي بضرورة الحماية ،سواء اإلتجاه الف قيي أو منطؽ الدوؿ الرأسمالية .وتتمتع منظمة
ال ويبو بمحاور أساسية تجعؿ منيا إحدى اآلليات الدولية لحماية الممكية الصناعية ،ولئللماـ
بيا يجب التعرؼ عمى تاريخ نشأتيا (أكال) ،ليتسنى لنا بياف أسس شرعيتيا الدولية (ثانيا)
ثـ دراسة وضع الدوؿ األعضاء فييا (ثالثا).
أكال :تاريخ نشأة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية
تعتبر منظمة الويبو نتيجة لمفاوضات طويمة وشاقة بيف الدوؿ ،بدأت عاـ  1873حوؿ
مسألة تنظيـ وحماية حقوؽ المبدعيف ،وكاف أوؿ إنجازات ىذه المفاوضات توقيع معاىدة
باريس لعاـ  ،1883التي إستيدفت مساعدة رعايا الدوؿ األعضاء عمى الحصوؿ عمى
الحماية المناسبة إلبدعاتيـ الفكرية في شكؿ حقوؽ الممكية الصناعية ،وعمى المنواؿ ذاتو
كاف الغرض مف معاىدة برف لعاـ  ،1886التي تيدؼ إلى حماية اإلبداعات الفكرية في
شكؿ حقوؽ الممكية األدبية والفنية( .)1
نصت ىاتيف المعاىدتيف عمى إنشاء مكتب دولي لمقياـ بالمياـ اإلدارية ،وتـ اإلعبلف
عف توحيد المكتبيف عاـ  1893تحت تسمية المكاتب الدولية المتحدة لحماية الممكية الفكرية
) ،)BIRPIكجية رئيسية إلدارة كافة شؤوف الممكية الفكرية إلى غاية توقيع إتفاقية استكيولـ
في  14جواف  ،1967التي أعمنت عف ميبلد المنظمة العالمية لمممكية الفكرية(الويبو) ،والتي
دخمت حيز التنفيذ عاـ  ،1970والتي أصبحت في عاـ  1974إحدى الوكاالت المتخصصة
التابعة لمنظومة األمـ المتحدة ،إثر اإلتفاؽ الموقع بينيما الذي يقضي بتحديد الخطوط

1 - Publication de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’OMPI en bref, une
introduction à l’organisation à l’intention des délégués , N° 1040F/2013, p.04, publié sur le site
internet suivant : www.wipo.int
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العريض ة التي يجب أف تتخذىا الويبو كييئة متخصصة بمراقبة وحماية الممكية الفكرية عمى
الصعيد الدولي( .)1
بمغ عدد الدوؿ األعضاء التي تشارؾ في عضوية الويبو ،ما يناىز  186دولة و69
منظمة حكومية و 308منظمة غير حكومية معتمدة ،تشارؾ بصفة مراقب في إجتماعاتيا
مع العمـ بأف منظمة الويبو تتمتع باألىمية القانونية عمى أقاليـ جميع الدوؿ األعضاء( .)2
تأتي إيرادات ميزانية الويبو العادية أساسا مف الرسـ الذي يدفعو المنتفعوف بخدمات
التسجيؿ الدولي واإليداعات واإلشتراكات التي تدفعيا حكومات الدوؿ األعضاء ،حيث تنتمي
كؿ دولة إلى إحدى الفئات األربعة عشر ،والفئة التي يدفع فييا الحد األعمى ىي الفئة
األولى في حيف أف الفئة الثالثة تدفع الحد األدنى ،وبمقتضى نظاـ أحادي اإلشتراكات الذي
إعتمدتو الدوؿ األعضاء ،ال يتغير مبمغ اإلشتراكات المستحقة عمى كؿ دولة سواء إقتصرت
عضويتيا عمى الويبو أو عمى إتحادات الممكية الفكرية( .)3
تمعب منظمة اليونيسكو إلى جانب منظمة الويبو دور محوري في حقؿ الفف والثقافة
بصفة عامة ،ونأكد أيضا مف جية أخرى أف مناقشات ومفاوضات الدوؿ األعضاء في الويبو
تدور بيف جبيتيف رئيسيتيف ،األولى تدعو إلى تعزيز حماية الممكية الفكرية بتحفيز ومكافأة
اإلبداع ،وىي التي تشكميا مجموعة الدوؿ المتقدمة ،وتظـ دوؿ اإلتحاد األوربي والواليات
المتحدة األمريكية والياباف وغيرىا .أما الجبية الثانية فتدعو إلى تبني توجو تنموي لجعؿ
 - 1غساف رابح ،الوجيز في قضايا الممكية الفكرية والفنية دراسة حوؿ جرائـ المعموماتية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف،

د.ت.ف ،ص .276

 - 2مف المتفؽ عميو عموما في فقو القانوف الدولي العاـ أف األىمية القانونية ىي الصبلحية لئلكتساب الحقوؽ وتحمؿ
اإللتزامات والقياـ بالتصرفات القانونية والمجوء إلى الجياز القضائي في ظؿ كؿ نظاـ قضائي ،فالمخاطبوف بيذا النظاـ
يعدوف أشخاصا قانونية لو لكونو صاحب الحؽ في تحديد مف يثبت ليـ وصؼ الشخصية القانونية .لمزيد مف التفصؿ

أنظر :جماؿ عب د الناصر مانع ،التنظيـ الدولي (النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقميمية المتخصصة) ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص.92

3- Publication de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’OMPI en bref, une
introduction à l’organisation à l’intention des délégués, Op.cit, p.07.
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التقدـ العممي واإلبداع في متناوؿ الجميع ،تضـ ىذه المجموعة الب ارزيؿ ،اليند مصر وغيرىا
مف الدوؿ النامية( .)1
ثانيا :أسس الشرعية الدكلية لممنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية
تسعى منظمة الويبو إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ ،مف خبل ؿ المبادئ التي تمتزـ
العمؿ بيا .فاليدؼ ىو الغاية النيائية التي تسعى إليو أية منظمة ،بعكس المبدأ الذي يتمثؿ
في التعميمات التي يجب إحتراميا أثناء وفي سبيؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ ،فالمبادئ إذا ىي
قواعد السموؾ يجب إحتراميا لتوفير المناخ البلزـ لتحقيؽ األىداؼ( .)2
تتمثؿ أىداؼ منظمة الويبو ،في السعي نحو تدعيـ حماية الممكية الفكرية بشقييا
الممكية الصناعية والممكية األدبية والفنية في جميع أنحاء العالـ ،فضبل عف سعييا نحو
ضماف التعاوف اإلداري بيف إتحادات الممكية الفكرية( .)3
وال يمكف حصر ىذه األىداؼ المتعددة الجوانب ،كونيا تتطور كمما إقتضت الضرورة
قصد مسايرة الوضع الدولي المتغير والدليؿ أف الغاية التي كانت تيدؼ إلييا الويبو لـ تعد
تنحصر في وضع إطار يحمي المخترعيف والفنانيف عبر العالـ ،بؿ إتسعت لتشمؿ التنمية
بكؿ أبعادىا ،لتعكس الوضع الحقيقي لمدوؿ النامية ،كما تشارؾ الويبو أيضا في مجموعة كبيرة
مف النقاشات الدولية التي تيدؼ إلى تحقيؽ التنمية المستدامة .أما فيما يخص المبادئ التي تمتزـ

 - 1انضمت الجزائر إلى وثيقة استوكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،بموجب أمر رقـ  2- 75مكرر ،صادر
في  09جانفي  ،2975ج ر ،عدد .2975 ،20

غساف رابح ،مرجع سابؽ ،ص ص .289- 288

 - 2أحمد أبو الوفا محمد ،الوسي ط في قانوف المنظمات الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،2984 ،ص ص
.404- 403

 - 3أنظر المادة  ،03أمر رقـ  02- 75مكرر ،يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية
الفكرية ،مرجع سابؽ.
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بيا الويبو أثناء ممارسة صبلحياتيا ،فتنحصر في تمؾ المنصوص عمييا في معاىدات الحماية
الدولية لمممكية الفكرية التي تراعييا ،خاصة معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية( .)1
وفي سبيؿ الوصوؿ إلى األىداؼ المسطرة مف قبؿ الدوؿ األعضاء ،تظطمع منظمة
الويبو بمجموعة مف المياـ تنحصر أساسا في األنشطة التنظيمية التي تنطوي عمى وضع
القواعد والمعاير البلزمة لحماية الممكية الفكرية وانفاذىا ،بإبراـ المعاىدات الدولية ورعايتيا
واعداد أنشطة البرامج التي تقدـ المساعدة القانونية والفنية لمدوؿ النامية في مجاؿ الممكية
الفكرية ،وأنشطة التنسيؽ والتعاوف بيف مكاتب الممكية الصناعية ،وأنشطة التسجيؿ واإليداع
التي تضـ الخدمات المتعمقة بالطمبات الدولية لتسجيؿ عناصر الممكية الصناعية( .)2
ثالثا :كضع الدكؿ األعضاء في االمنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية
حاوؿ واضعو إتفاقية استكيولـ المنشأة لمنظمة الويبو ،إحداث نوع مف التوازف بيف الدوؿ
األعضاء في مسألة إكتساب العضوية وتحديد مراكزىا القانونية .وكما ىو معروؼ تنقسـ
المنظمات الدولية إلى عالمية وأخرى إقميمة ،فالنوع األوؿ يسمح بإمكانية إنضماـ الدوؿ إلييا
بدوف أي قيد أو شرط ،أما النوع الثاني تضـ في عضويتيا عدد محدود مف الدوؿ نظ ار
لرابطة التضامف التي تشترطيا ،والتي قد تكوف جغرافية أمنية أو إقتصادية ،واذا كانت
الحاالت الكثيرة تشير إلى إقتصار العضوية في المنظمات الدولية عمى الدوؿ فقط فإنو ال
يوجد مانع مف إ نضماـ غير الدوؿ إلى بعض المنظمات المتخصصة أو غير الحكومية( .)3
ينطوي إنضماـ الدوؿ إلى المنظمات الدولية عمى مسائؿ عديدة تتعمؽ أساسا بشروط
واجراءات قبوؿ تمؾ العضوية وأثارىا ،التي تختمؼ وتتفاوت مف منظمة إلى أخرى ،فتتميز
1 -Pour plus d’information voir: le texte des quarante-cinq recommandations publié sur le site internet
suivant :http/www.int/up-developement/in/agenda/recommandation.html.
 - 2غساف رابح ،مرجع سابؽ ،ص ص .280- 279

 - 3محمد الجذوب ،التنظيـ الدولي (النظرية والمنظمات العالمية اإلقميمية والمتخصصة) ،الط بعة التاسعة ،منشورات الحمي

الحقوقية ،2007 ،لبناف ،ص.77

28

الفصل األول:

ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية

بالصعوبة في المنظمات اإلقميمية التي تضـ عددا محدودا مف الدوؿ ،بالمقابؿ تصبح أكثر
سيولة ومرونة في المنظمات العالمية كما ىو الحاؿ في الويبو ،حيث العضوية فييا متاحة
كقاع دة عامة لكافة الدوؿ األعضاء في إتحادات الممكية الفكرية ،إستثناءا لمدوؿ غير
األعضاء في تمؾ اإلتحادات وىي مشروطة بإحدى الشروط التالية:
 يجب أف تكوف الدولة عضو في منظمة األمـ المتحدة وفي إحدى الوكاالت الدوليةالمتخصصة أو في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.
 أف تكوف الدولة طرفا في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية. أف تدعو الجمعية العامة لمويبو الدولة لكي تصبح طرفا فييا( .)1ومف األمور األخرى التي قد تواجو الدوؿ عند اإلنضماـ إلى المنظمات الدولية الوسائؿ
واإلجراءات التي بمقتضاىا تصبح طرفا فييا ،فتشترط الويبو إتخاذ إجراءات التوقيع دوف
تحفظ بالنسبة لمتصديؽ أو توقيع خاضع لمتصديؽ يتبعو إيداع وثيقة اإلنضماـ أو التصديؽ
لدى المدير العاـ لمنظمة الويبو .وبمجرد إكتساب العضوية تتمتع الدوؿ بالحقوؽ وتتحمؿ
اإللتزامات المنصوص عمييا في الوثيقة التأسيسية ،عميو تمتزـ بالعمؿ عمى حماية حقوؽ
المبدعيف وأصحاب الممكية الفكرية ،كما تم تزـ بأحكاـ المعاىدات الدولية المبرمة في مجاؿ
الممكية الصناعية التي تراعييا الويبو( .)2
يعد منح ال دوؿ األعضاء صوت واحد في األجيزة العامة لمنظمة الويبو مظير مف
مظاىر المساواة القانونية ،وأىمية منح صوت واحد في الحقيقة يعد نقطة البدء إلعتماد
الق اررات في المنظمة التي ترتبط أساسا بصبلحيتيا وأىدافيا التي تسعى إلى تحقيقيا.
وتختمؼ طريقة إتخاذ الق اررات مف منظمة إلى أخرى ،لكف قاعدة اإلجماع والتراضي معموؿ
 - 1أنظر المادة  ،05أمر رقـ  02- 75مكرر ،يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية
الفكرية ،مرجع سابؽ.

 - 2أنظر المادة  ،24المرجع نفسو.
29

ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الفصل األول:

بيما عمى نطاؽ واسع ،غير أف ىذه القاعدة تطورت لتظير فيما بعد قاعدة األغمبية ألوؿ
مرة في منظمة العمؿ الدولية ،ومف ثـ في الكثير مف المواثيؽ الدولية منيا ميثاؽ األمـ
المتحدة( .)1
تظير كذلؾ قاعدة الموازنة في المراكز القانونية مف خ بلؿ تمتع كؿ دولة بحؽ تقديـ
طمب تعديؿ إتفاقية استكيولـ إلى المدير العاـ الذي بدوره يقوـ بإببلغ الدوؿ األعضاء
األخرى بذلؾ اإلقتراح قصد النظر فيو خبلؿ إجتماع المؤتمر بعد ستة أشير عمى األقؿ
واذا تـ التصويت عمى اإل قتراح مف قبؿ الدوؿ المشاركة في اإلجتماع يقوـ المؤتمر بإقرار
تمؾ التعديبلت( .)2
نشير أخي ار بأف منظمة الويبو لـ تواكب التطورات الحاصمة في النظرية العامة لممنظمات
الدولية ،ألف العضوية فييا متاحة لمدوؿ فقط ،في حيف باب العضوية في المنظمة العالمية
لمتجارة ) (OMCمفتوح لكينات غير الدوؿ في مقدمتيا اإلتحاد األوربي( .)3

الفرع الثاني
أجهزة المنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية
تبنى واضعو إتفاقية استكيولـ المنشأة لمنظمة الويبو ،مبدأ تعدد األجيزة وتنوع
إختصاصتيا ،والتي تنقسـ إلى

األجيزة العامة التي تضـ ممثميف عف الدوؿ األعضاء

(أكال) ،والجياز اإلداري الذي يتكوف مف موظفيف دولييف (ثانيا) ،ونبلحظ أيضا بأنو ال يجب

 - 1أنظر المواد  ،08- 07- 06أمر رقـ  02- 75مكرر ،يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيثقة استكيولـ المنشئة لممنظمة
العالمية لمممكية الفكرية ،مرجع سابؽ.

 - 2انظر المادة  ،28أمر رقـ  02- 75مكرر ،يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيثقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية
لمممكية الفكرية ،مرجع سابؽ.

 - 3إبراىيـ أحمد خم يفة ،النظاـ القانوني لمنظمة التجارة العالمية ،دراسة نقدية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر،
 ،2006ص.26
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اإل قتصار في دراسة أجيزة الويبو عمى تمؾ المنصوص عمييا في وثيقة استكيولـ ،بؿ
تضاؼ إلييا تمؾ المستحدثة في سبيؿ تحقيؽ مقتضيات واعتبارات تقسيـ العمؿ (ثانيا).
أكال -األجهزة العامة
تنحصر األجيزة العامة لمنظمة الويبو ،في تمؾ المنصوص عمييا في متف إتفاقية
استكيولـ ،التي تتمثؿ في الجمعية العامة ،والمؤتمر ،ولجنة التنسيؽ ،وتأتي الجمعية العامة
في مقدمة األجيزة حيث تتضح أىميتيا بالنظر لكؿ مف تشكيمتيا واختصاصاتيا.
- 1الجمعية العامة:
تتشكؿ الجمعية العامة مف جميع الدوؿ األعضاء في منظمة الويبو أو في اتحادات
الممكية الفكرية ،تجتمع كقاعدة عامة مرة واحدة كؿ سنتيف في دورة عادية بالدعوة مف المدير
العاـ وعند الحاجة في دورات غير عادية بدعوة مف المدير العاـ أيضا وبناء عمى ربع الدوؿ
األعضاء ،والدورات غير العادية لمجمعية العامة ليست معروفة مسبقا وانما تحدد بمناسبة
كؿ حالة عمى حدى( .)1
تتولى الجمعية العامة اإلختصاص العاـ في جميع المسائؿ الداخمة في نطاؽ عمؿ
الويبو ،وفي مجمؿ المياـ ،تعييف المدير العاـ بناءا عمى ترشيح لجنة التنسيؽ ،والنظر في
تقارير المدير العاـ واعتمادىا وتقارير لجنة التنسيؽ وأنشطتيا ،واق ارر ميزانية السنتيف
المشتركة بيف إتحادات الممكية الفكرية ،واقرار البلئحة المالية لممؤتمر وتحديد لغة عمؿ
السكريتاريا ،مع األخذ بعيف االعتبار ماىو متبع في منظمة األمـ المتحدة( .)2

 - 1أنظر المادة  ،06أمر رقـ  02- 75مكرر ،يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية
الفكرية ،مرجع سابؽ.

 - 2أنظر المادة  06فقرة  ،02المرجع نفسو.
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- 2المؤتمر:
يتشكؿ مؤتمر الويبو مف الدوؿ التي تتمتع بصفة العضوية في إتحادات الممكية أو ال
تتمتع بتمؾ العضوية ،يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة مف المدير العاـ في نفس المكاف
وأثناء الفترة التي تجتمع فييا الجمعية العامة ،ويضاؼ إلى إجتماعتو الدورية العادية إمكاف
الدعوة إلى الدورات غير العادية بناءا عمى طمب أغمبية دوؿ األعضاء وبدعوة مف المدير
العاـ( .)1
تنحصر مياـ المؤتمر في المسائؿ التالية:
 مناقشة الموضوعات ذات األىمية في مجاؿ الممكية الفكرية مع إمكانية إتخاذتوصيات تتعمؽ تتعمؽ بتمؾ الموضوعات.
 يقر ميزانية فترة السنتيف في حدود ميزانية المؤتمر. يقر التعديبلت البلحقة عمى إتفاقية استكيولـ وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا فيالمادة  77مف نفس االتفاقية.
 يحدد مف يسمح ليـ بحضور إ جتماعاتو كمراقبيف مف الدوؿ األعضاء ومف المنظماتالحكومية وغير الحكومية.
 يباشر أية مياـ أخرى تدخؿ في نطاؽ تفاقية استكيولـ( .)2- 3لجنة التنسيؽ:
تتكوف لجنة التنسيؽ مف ممثميف عف الدوؿ التي تتمتع بالعضوية في إتحادات الممكية
الفكرية فقط ،وىذا خبلفا لممؤتمر ،تجتمع مرة واحدة كؿ سنة في دورة عادية بدعوة مف
المدير العاـ ،وفي دورة غير عادية بناءا عمى طمب رئيس لجنة التنسيؽ أو ربع أعضائيا
 - 1أنظر المادة  ،07أمر رقـ  02- 75مكرر ،يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية
الفكرية ،مرجع سابؽ.

 - 2أنظر المادة  07فقرة  ،02المرجع نفسو.
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بدعوة مف المدير العاـ دائما ،ومقر اإلجتماع ىو مقر منظمة الويبو .تتمتع لجنة التنسيؽ
بإختصاصات واسعة النطاؽ التي مف خبلليا تيدؼ إلى التنسيؽ بيف األجيزة المختمفة ،ومف
جممة مياميا يمي:
-

تقديـ الماشورة لؤل جيزة المختمفة حوؿ جميع الشؤوف اإلدارية والمالية وحوؿ أي

مسألة أخرى.
-

تعد مشروع جدوؿ أعماؿ الجمعية العامة والمؤتمر ومشروع برنامج الخاصة بو.

-

تعيف المدير العاـ بالنيابة وتقترحو لمجمعية العامة.

-

تباشر أية مياـ أخرى تعيد إلييا في نطاؽ إتفاقية استكيولـ( .)1

ثانيا :الجهاز اإلدارم
يعتبر المكتب الدولي الجياز اإلداري لمنظمة الويبو ،حيث يتكوف مف موظفيف دولييف
يعمموف بشكؿ دائـ ليسوا مم ثميف عف الدوؿ األعضاء خبلفا لؤلجيزة العامة ،وتكوف مسألة
وجود جياز إداري في المنظمات الدولية أمر أساسي ال غنى عنو ميما تكف طبيعة المنظمة
أو نطاقيا أو مجاؿ إختصاصيا( .)2
يترأس المكتب الدولي المدير العاـ الذي يعتبر في نفس الوقت الرئيس التنفيذي لمنظمة
الويبو ،يساعده في ىذا المياـ نائباف أو أكثر .يتـ تعييف المدير العاـ لمدة محدودة ال تتعدى
ستة ( )6سنوات ،ويجوز تجديد ىذه المدة .وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعييف األوؿ
( )3

والتعيينات البلحقة المحتممة وكذلؾ كافة شروط التعييف األخرى.

 - 1أنظر المادة  ،08امر رقـ  02- 75مكرر ،يتعمؽ بإنضماـ الج زائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية
الفكرية ،مرجع سابؽ.

 - 2عرفت محكمة العدؿ الدولية الموظؼ الدولي بأنو " كؿ شخص يعمؿ بأجر أو بدوف أجر بصفة دائمة أو مؤقتة تـ
تكميفو بواسطة أحد أجيزة المنظمات الدولية لمباشرة إحدى وظائؼ ىذا الجياز او لممس اعدة في مباشرتيا أو بإختصار ىو

كؿ شخص تعمؿ المنظمة الدولية بواسطتو " .أنظر :جماؿ عبد الناصر مانع ،مرجع سابؽ ،ص.43
3- Mr. FRANCIS GUERRY a été nommé directeur de l’OMPI le 01/10/2008 et réélu le 08/05/2014
pour un mandat de 06 ans. pour plus d’information voir le site internet suivant: www.wipo.int .
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تعد مسؤوليات المدير العاـ وموظفي المكتب الدولي ذات طبيعة دولية ،ما يعتبر مقابؿ
طبيعي لما يتمتعوف بو مف سمطات ،فبل يجوز أف تكوف ىناؾ سمطة غير مسؤولة تنحصر
ميمة المدير العاـ باعتباره الرئيس التنفيذي لمنظمة الويبو فيما يمي:
 تقديـ تق ارير لمجمعية العامة وتوجيييا فيما يتعمؽ بالمسائؿ الداخمية والخارجية. يعد مشروعات البرامج والميزانيات وكذلؾ تقارير النشاطات الدورية وتبميغيا إلىحكومات الدوؿ المعنية والى األجيزة المختصة في اإلتحادات.
 يشترؾ في إج تماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيؽ وأية لجنة أخرى أوجماعة عمؿ دوف أف يكوف لو الحؽ في التصويت.
 -يعيف الموظفيف الدولييف في المكتب الدولي ويعيف نوابيـ.

( )1

تنحصر مياـ المكتب الدولي بصفتو أمانة مختمؼ الييئات الرئاسية لمويبو ،في إعداد
إجتماعات وتقارير ووثائؽ العمؿ لمختمؼ األجيزة ،ويسير عمى إببلغ الق اررات الصادرة عنيا
وتنفيذىا إذا كانت مرتبطة بأعمالو ،ويعمؿ بفضؿ اإلتصاالت القائمة بيف الييئات الرئاسية
المختصة واإلتحادات تحت إشرافو ،في إعدادا المشاريع الجديدة وتنفيذ المشاريع الجارية مف
أجؿ تعزيز التعاوف الدولي بيف الدوؿ األعضاء في مجاؿ الممكية الفكرية ،ويتولى جمع
المعمومات المتعمقة بحماية الممكية الفكرية ،كما ينسؽ معظـ ىذه المعمومات وينشرىا في
مجمة دورية تحت عنواف " الممكية الصناعية وحؽ المؤلؼ ،كما يسير عمى تقديـ خدمات
التسجيؿ الدولي لعناصر الممكية الصناعية"( .)2

 - 1أنظر المادة  ،09أمر  ،02- 75يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية،
مرجع سابؽ.

 - 2صبلح زيف الديف ،مرجع سابؽ ،ص.282
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ثالثا :األجهزة المستحدثة في المنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية
تنقسـ األجيزة المستحدثة في منظمة الويبو إلى نوعيف :النوع األوؿ يتعمؽ بجياز لتسوية
منازعات الممكية الفكرية ،الذي يسمى مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة ،أما النوع الثاني
فيتخصص في مسائؿ محددة يطمؽ عمييا المجاف الدائمة.
- 1مركز الكيبك لمتحكيـ كالكساطة:
يعد إنشاء ىذا الجياز كخطوة تقدمية في ظؿ الويبو ،فبالرغـ مف أف الفكرة ليست جديدة
ألنو كاف ىناؾ نظاـ لتسوية المنازعات المتعمقة بالممكية الصناعية في ظؿ معاىدة باريس،
لكنو لـ يكف يكفي لمواجية التطورات التي تمت في مجاؿ المعامبلت الدولية المتعمقة
بالممكية الصناعية ،ليذا كاف مف الضروري إنشاء ىذا الجياز المتكامؿ لتوفير السبؿ
السريعة والبسي طة لفض المنازعات المتعمقة بالممكية الفكرية عامة والممكية الصناعية خاصة.
وتـ إستحداث مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة عاـ  ،1994وىو المركز المختص بتقديـ
المساعدة لتسوية المنازعات التي تنشأ بيف األطراؼ أو بينيـ والشركات ،ويحتفظ المركز
بقائمة تضـ أكثر مف  800محكـ أو وسيط ينتموف إلى سبعيف دولة ،يتولى ىؤالء الوسطاء
والمحكوموف متابعة إجراءات تسوية المنازعات وفقا لقواعد منظمة في الويبو .ومف مجمؿ
إ ختصاصات مركز الويبو إدارة قضايا التحكيـ والوساطة في منازعات الممكية الفكرية
العادية ،وادارة قضايا منازعات أسماء الحقوؿ عمى اإلنترنيت( .)1
إعتمدت ىيئة األنترنت المعنية باألسماء واألرقاـ في سنة  1999مركز الويبو إلدارة
القضايا المودع ة بناءا عمى السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعمقة بأسماء الحقوؿ ،التي
وضعتيا ىيئة األنترنت ،ػوقد بدأ مركز الويبو النظر في تمؾ الدعاوي إبتداء مف ديسمبر
 - 1فيد مطمؽ العصي مي ،التحكيـ في مجاؿ الممكية الفكرية في النظاـ السعودي (دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية) ،خطة
نيائية مقدمة إستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير ،قسـ العدالة الجنائية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ

العربية لمعموـ األمنية ،المممكة العربية السعودية ،2022 ،ص ص .95- 94
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 ،1999وأصبح يتمقى منذ عاـ  2000أربعة دعاوي يوميا ،ويتبع المركز أيضا أنظمة
لتسوية المنازعات تسمح لؤلطراؼ المتنازعة باإلتصاؿ ببعضيا البعض عبر شبكة األنترنت
دوف التواجد في موقع واحد ،ىذا ما يساعد عمى إختصار الوقت وخفض تكاليؼ تسوية
المنازعات باإلضافة إلى تبسيط اإلجراءات( .)1
- 2المجاف الدائمة:
يمكف لؤلجيزة الرئيسية في أية منظمة دولية أف تنشا أجيزة فرعية متخصصة تعمؿ
تحت إشرافيا ،وال تنص عمييا الوثيقة التأسيسية لممنظمة وانما تجيز فقط إنشائيا ،فالمجاف
التي استحدثت في الويبو ىي لجاف دائمة متخصصة تتألؼ مف الخبراء أنشأتيا الجمعية
العامة لغايات معينة( .)2
تضـ لجاف الويبو المستحدثة المجاف التالية:
 المجنة الدائمة المعنية بقانوف العبلمات التجارية والرسوـ والنماذج الصناعية والبياناتالجغرافية.
 المجنة المعينة بحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة. لجنة البرامج والميزانية. المجنة المعنية بالتنمية والممكية الفكرية. المجنة الحكومية المعنية بالممكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارؼ التقميدية. المجنة اإلستشارية المعنية باإلنفاذ. -المجنة الدائمة لمخبراء.

الفكرية ،ص ص ،4- 3مقاؿ منشور عمى الموقع

 - 1منير زىراف ،تسكية المنازعات المتعمقة بالممكية
التالي.www.monaote.doc :

 - 2منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،دليؿ المستخدـ مدخؿ إلى المنظمة لفائدة المندكبيف ،رقـ ،2009 ،2040
ص ص  ،8- 7عمى الموقع ا إللكتروني التالي.www.wipo.int:
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تتخذ المجنة الدائمة أثناء ممارسة نشاطيا فريؽ عامؿ لبحث مسألة معينة ،مثؿ الفريؽ
المعني بالتطوير القانوني لنظاـ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات ،وعندما ترتئي المجنة
الدائمة أف ما أجر مف تقدـ يكفي لئلنتقاؿ إلى إعتماد معاىدة ،يمكف لمجمعية العامة لمويبو
أف تقرر عقد مؤتمر ديبموماسي غايتو الوحيدة إنياء المفاوضات بشأف المعاىدة ،وىذا مثؿ
المؤتمر الدبموماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري ،الذي إنعقد عاـ 2012
إعتمدت خبللو معاىدة " بيجيف" بشأة األداء السمعي البصري( .)1
بعد إلقاء نظرة عمى مسألة تطور اإلىتماـ الدولي بمسألة تنظيـ وحماية الممكية
الصناعية ،نجد أف تمؾ الحماية خضعت لفترات طويمة لقواعد تنبثؽ عف تشريعات الدوؿ
والتطور يتمثؿ في التوصؿ إلى قواعد دولية متعددة األطراؼ في شكؿ معاىدات دولية ،ولـ
ي قؼ األمر عند ىذا الحد ،بؿ تـ تأسيس منظمة الويبو بمقتضى إتفاقية استكيولـ ،ىكذا
إقترنت المسائؿ الموضوعية بالمسائؿ التنظيمية ،وأصبح يمكف القوؿ بوجود إطار تنظيمي
دولي متعدد األطراؼ خاص بالممكية الصناعية.
جاء البناء التنظيمي لمنظمة الويبو ،ليحقؽ مقتضيات واعتبارات تقسيـ العمؿ وتوخي
السرعة والفعالية في اتخاذ الق اررات ،إلى جانب ضرورة مراعاة تحقيؽ المساواة فيما بيف الدوؿ
األعضاء ،وبالنسبة لتنوع إختصاصات األجيزة مف خبلؿ وجود أجيزة ذات إختصاص عاـ
وأخرى ذات اختصاص محدد ،فكؿ نوع منيا يستجيب تشكيمو واختصاصو إلعتبارات
محددة.
إف محصمة ما تقدـ ،يمكف تناوؿ الحماية المكرسة لمممكية الصناعية في ظؿ منظمة
الويبو ،تميصبح المجاؿ مفتوحا لئللماـ بالنظاـ الدولي لحماية لمممكية الصناعية.

 - 1منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،دليؿ المستخدـ مدخؿ إلى المنظمة لفائدة المندوبيف ،مرجع سابؽ ،ص.8
37

الفصل األول:

ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المبحث الثاني
تكريس حماية لمممكية الصناعية في ظؿ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية
تـ تفويض منظمة الويبو مسألة إرساء نظاـ حمائي لمممكية الصناعية ،يكوف متوازنا
يكافئ المبدعيف يشجع المبتكريف ،ويسيـ في تنمية البمداف إقتصاديا ،واجتماعيا ،وثقافيا،
ويحمي المصمحة العامة (المطمب األكؿ) ،وتمعب قناة التعاوف الدولي

دو ار محوريا في

سياسة الويبو الرامية إلي تكريس الحماية ،إذ تعتبر منتدي لمتشاور والتفاىـ بيف الدوؿ
األعضاء والمنظمات الدولية حوؿ مسألة تطوير القوانيف والممارسات الدولية بشأف الممكية
الصناعية (المطمب الثاني).

المطمب األكؿ
تقنيف الم نظمة العالمية لمممكية الفكرية لم ضمكف الحماية التي تقررها
اإلتفاقيات الدكلية
يوجد النظاـ القانوني لحماية الممكية الصناعية في عدد كبير مف المعاىدات الدولية
التي يمكف تقسيميا إلي معاىدات الحماية الموضوعية ،التي تظير أساسا في معاىدة باريس
لحماية لمممكية الصناعية (الفرع األكؿ) ،كمعاىدات الحماية اإلجرائية التي تتجسد أساسا في
خدمات الويبو لحماية الممكية الصناعية ،وبغض النظر عف معاىدة

حماية األصناؼ

النباتية الجديدة ،واتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة ( ،)ADPICفإف الويبو
تشرؼ عمي إدارة كافة المعاىدات الدولية المتعمقة بالممكية الصناعية(الفرع الثاني).
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الفرع األكؿ
اإلحالة إلى معاهدة باريس لحماية الممكية الصناعية
تتضمف معاىدة باريس التي يرجع تاريخ إبرامييا إلي مرحمة الثورة الصناعية (أكال) ،عمى
العديد مف المعايير والمبادئ التي يجب أف تمتزـ بيا الدوؿ األعضاء في سبيؿ حماية
عناصر الممكية الصناعية (ثانيا) ،وتتضمف كذلؾ مجموعة مف القواعد الموضوعية التي
تعتبر المرجع األساسي لتشريعات الدوؿ األعضاء في مجاؿ الممكية الصناعية (ثالثا).
أكال :تاريخ معاهدة باريس
تعود جذور معاىدة باريس إلى المؤتمر الدولي الذي إنعقد في باريس عاـ  1878بشأف إعداد
مشروع معاىدة دولية حوؿ الممكية الصناعية ،أيف إتفقت الدوؿ بعد مناقشات حادة عمى العديد مف
النقاط أىميا ،تأليؼ لجنة مف الخبراء إلعداد المشروع ،الذي تـ طرحو بعد ذلؾ أماـ مندوبي
الدوؿ المشاركة في مؤتمر باريس الثاني المنعقد عاـ  ،1880أيف حضرت الحكومة الفرنسية
مسودة نيائية تقترح فييا إتحادا عالميا لمممكية الصناعية مع إرساؿ بطاقات الدعوة إلى سائر
الدوؿ المشاركة لمحضور إلى باريس لمناقشتيا ،وأثناء المؤتمر الدبموماسي الثالث المنعقد بتاريخ
 20مارس  ،)1 (1883أبرمت معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية ،التي تـ سريانيا في 07
جواف  ،)2 (1884والتي إنضمت إلييا العديد مف الدوؿ ،كالجزائر ذلؾ في عاـ .)3 (1966
 - 1صبلح زيف الديف ،مرجع سابؽ ،ص .223
2 - Ces pays étaient les suivants: en Europe, la Belgique, l’Espagne, la France, le Royaume uni, l’Italie
les Pays Bas, le Portugal, la Serbie et la Suisse. En Amérique latine, le Brésil, l’Equateur, le
Guatemala et le Salvador. En Afrique, la Tunisie. Pour plus d’information voir: ABDULQAWI
(Ahmed Yusuf), Le transfert de technologie, in. Droit international (bilan et perspective), sous la
rédaction générale de BEDJAOUI (Mohammed), Tome 2, édition A, PEDONE, Paris, 1991, P 752.

 - 3عدلت معاىدة باريس في بروكسؿ سنة  ،2900واشنطف سنة  ،2922الىاي سف  ،2925لندف سنة  ،2939لشبونة
سنة  ،2958ا ستكيولـ سنة  ،2967ونقحت سنة  .2979إنظمت الجزائر إلييا بموجب أمر رقـ  48- 66مؤرخ في 25

جانفي  2966الذي يتضمف إ نضماـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاىدة باريس ،المؤرخة في  20مارس
 ،2883المتعمقة بحماية الممكية الصناعية ،ج ر ،عدد  ،26صادر بتاريخ .2966/02/25
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يبدو أف الدوؿ األولي الموقعة عمى معاىدة باريس لـ تكف كميا أعظـ الدوؿ الصناعية
إنما سجؿ غياب كؿ مف ألمانيا ،واإلتحاد السوفياتي ،والواليات المتحدة األمريكية ،في حيف
تزعمت فرنسا المعاىدة مف أجؿ إستيراد التقنية الحديثة التي تستحوذ عمييا الدوؿ األوروبية
األخرى .وبعد فترة وجيزة إلتحقت بالمعاىدة مجموعة مف الدوؿ الصناعية التي يتزعميا آنذاؾ
اإلتحاد السوفياتي ،باإلضافة إلى العديد مف الدوؿ العربية كالجزائر ،ومصر ،واألردف
ولبناف ،والمغرب ،وموريطانيا ،وسوريا ،بذلؾ أصبحت معاىدة باريس تجمع كؿ الدوؿ
الكبرى ،وشكمت قانونا إتفاقيا دوليا في مجتمع متجانس جزئيا يتبلئـ مع ىياكمو القانونية
وفمسفتو اإلقتصادية والسياسية( .)1
ورثت جزء مف الدوؿ النامية المعاىدة بإعتبارىا مستعمرات قديمة لمدوؿ األوروبية ،فمـ
تكف آنذاؾ فردا مف أفراد القانوف الدولي ،ولـ تشارؾ في وضع الخطوط العريضة والمبلمح
( )2

الكبرى لممعاىدة باريس التي تمثؿ أصؿ النظاـ الدولي لحماية الممكية الصناعية.

تظير األىمية الحقيقية لمعاىدة باريس في طبيعتيا ،إذ ىي أقرب إلى التشريع منيا إلى
المعاىدة التعاقدية .فبمجرد المصادقة عمييا تصبح نصوصيا جزء ال يتج أز مف القانوف
الوطني لمدوؿ األعضاء ،أما أكثر ما يؤثر عمى طبيعتيا ىو ما تمخضى عنيا مف إتحاد
دولي أطمؽ عميو «إتحاد باريس»(  ،)3وىذا بغرض جعؿ الدوؿ األعضاء كإقميـ واحد ومعاممة
رعايا تمؾ الدوؿ بنفس الحقوؽ وااللتزامات المتصمة بالممكية الصناعية( .)4

1 - HAMIDI (Hamid), Réforme économique et propriété industrielle vers l’institutionnalisation du
brevet d’invention en Algérie, O.P.U, Algérie, 1993, P10.
2 - LUDWING (Baeumer), Le contexte de la convention de Paris « vers une érosion du droit des
brevets d’invention », NAIROBI, 1981 ,in , colloque de l’institut de recherche en propriété
intellectuelle, H.DESBOIS sur la révision de la convention de Paris, LITEC, Paris, 1982, p09.
- 3يصطمح تسمية معاىدة باريس بػ « إتفاقية اإلتحاد » وب المغة الفرنسية ).Convention d’Union de Paris (C.U.P

 - 4ببلؿ عبد المطمب بدوي ،تطور اآلليات الدولية لحماية الممكية الصناعية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر،
 ،2006ص .24

40

الفصل األول:

ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية

تطرح معاىدة باريس كذلؾ ،القواعد والمبادئ األساسية لمحماية الممكية الصناعية
بأوسع معانييا بما في ذلؾ البراءات والعبلمات والرسوـ والنماذج الصناعية واألسماء التجارية
وبيانات المصدر وقمع المنافسة غير المشروعة .ويمكف تقسيـ مضمونيا إلى مبادئ رئيسية
ومجموعة مف القواعد العامة التي يجب عمى الدوؿ األعضاء إتباعيا بخصوص حماية
الممكية الصناعية ومعاممة رعايا الدوؿ األعضاء.
ثانيا :مبادئ معاهدة باريس
تضمنت معاىدة باريس ثبلث مبادئ رئيسية ،الغاية منيا ىو التنسيؽ بيف التشريعات
الوطنية المتعمقة بالممكية الصناعية ،ويجب اإلشارة في ىذا الصدد بأف األشخاص الذيف
يمكف ليـ اإلستفادة مف أحكاـ المعاىدة ىـ الذيف يتمتعوف بجنسية إحدى الدوؿ األعضاء أو
المقيموف عمى أقاليميا أو األشخاص المالكوف لمؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية أو فعمية
عمى أقاليـ الدوؿ األعضاء( .)1
تنحصر مبادئ معاىدة باريس فيما يمي:
 – 1مبدأ المعاممة الكطنية (اإل تحادية):
يتعيف عمى كؿ دولة عضو في معاىدة باريس ،بأف تمنح األجانب المنتميف إلى الدوؿ
األعضاء األخرى معاممة ال تقؿ عف تمؾ التي تمنحيا لمواطنييا في مجاؿ الممكية الصناعية
دوف اإلخبلؿ بالحقوؽ الخاصة المعترؼ بيا في ذات المعاىدة .كما تقضي بأف يتمتع
مواطنوا الدوؿ غير المتعاقدة بحقوؽ المعاممة الوطنية إذا كانو يقيموف في دولة متعاقدة أو
يممكوف فييا مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية أو فعمية( .)2

 - 1أنظر المادة  02فقرة واحد واثناف ،أمر رقـ  ،48- 66ي تعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى معاىدة باريس لحماية الممكية
الصناعية ،مرجع السابؽ.

 - 2صبلح الديف الناىي ،الوجيز في الممكية الصناعية ،دار الفرقاف ،األردف ،د ت ف ،ص .39
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فيجب أف يتساوى رعايا دوؿ اإلتحاد في نطاؽ الحماية الممنوحة ومدتيا والرسوـ
المفروضة لحفظ الحقوؽ والدعاوي وبقية وسائؿ الطعف القانونية واإلدارية ضد التعدي عمييا.
ويتقيد مبدأ المعاممة الوطنية باإلستثناءات المتعمقة باإلجراءات القضائية واإلدارية
وباإلختصاص القضائي وبتعييف المحؿ أو الوكيؿ ،إذ تـ إسناد ىذه المسائؿ صراحة إلى
التشريعات الوطنية لمدوؿ األعضاء( .)1
 – 2مبدأ ح ؽ األسبقية (األسبقية االتحادية):
ييدؼ مبدأ األسبقية اإلتحادية إلى التخفيؼ عمى المخترع ،واعفائو مف تقديـ طمبات
متعددة في كؿ دولة يريد إمداد نطاؽ الحماية إلييا في آف واحد ،وتمكينو كذلؾ مف الوقت
الكافي لتحديد الدوؿ األخرى التي يرى أنو مف الضروري تقديـ طمبات أخرى عمى أقاليميا
دوف أف يفقد سمطة القياـ بذلؾ( .)2
فيجوز لمذي يودع أوؿ طمب قانوني في إحدى الدوؿ المتعاقدة ،أف يمتمس الحماية في
أية دولة متعاقدة أخرى طيمة ميمة األسبقية ألف طمباتو البلحقة تحضى باألولوية أماـ
الطمبات األخرى التي يمكف أف يودعيا أشخاص أخرييف ،وال تتأثر بما قد يكوف حصؿ مف
حوادث بعد تاريخ اإليداع األوؿ ،مثؿ أف يكوف اإلختراع قد تـ اإلعبلف عنو ،أو تكوف
العبلمة قد إستعممت ،أو يكوف الرسـ أو النموذج الصناعي قد تـ تطبيقو مف قبؿ شخص
آخر( .)3
تختمؼ مدد األولوية بإختبلؼ عنصر الممكية الصناعية المراد حمايتو ،فإذا تعمؽ األمر
بالبراءات ونماذج المنفعة فالمدة ىي  12شي ار ،أما إذا تعمؽ األمر بالعبلمات والرسوـ

1- VIVANT (Michel) , Régime international, Juris-classeur périodique, edition brevet , Paris, 1995, P04.
2 - PLAISANT (Rebert), Régime unioniste , Juris-classeur périodique , édition brevet, Paris, 1984, P14.

 - 3صبلح زيف الديف ،مرجع سابؽ ،ص .237
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والنماذج الصناعية فالمدة ىي  6أشير ،يبدأ سريانيا مف تاريخ اإليداع األوؿ(  .)1يجب
اإلشارة إلى أف حؽ األسبقية ينشأ إذا تـ اإليداع األوؿ عمى إقميـ إحدى الدوؿ المتعاقدة وال
ينشأ إذا تـ في دولة ليست طرفا في معاىدة باريس حتى ولو تـ اإليداع الثاني في دولة
إتحادية( .)2
 – 3مبدأ إستقالؿ التسجيالت:
نصت معاىدة باريس عمى مبدأ إستقبلؿ التسجيبلت ،بالنسبة لبراءات اإلختراع
والعبلمات .فمنح براءة عف إختراع معيف في دولة عضو في إتحاد باريس ال يمزـ باقي دوؿ
اإلتحاد األخرى منح البراءة لذات االختراع ،وال يمكف رفض أو إبطاؿ أو إنياء البراءة بحجة
أنو قد تـ رفضيا أو إبطاليا أو إنيائيا في أية دولة أخرى ،نفس األمر بالنسبة لمعبلمات
فكؿ تسجيؿ قائـ في إحدى الدوؿ األعضاء مستقؿ عف التسجيبلت األخرى لذات العبلمة
أي ال تتأثر في حاؿ أف التسجيبلت أو إحداىا قد تـ إبطاليا أو عدـ تجديدىا في الدوؿ
إحدى الدوؿ األعضاء األخرى( .)3
ثالثا  :القكاعد العامة لمعاهدة باريس
تضمنت معاىدة باريس مجموعة مف القواعد ،التي يجب عمى الدوؿ األعضاء إتباعيا
مف أجؿ التخفيؼ مف اإلختبلفات الجوىرية القائمة في تشريعاتيا الوطنية المتعمقة بالممكية
الصناعية ،والتي تنحصر أساسا فيما يمي:

 - 1سمير جميؿ حسيف الفتبلوي ،مرجع سابؽ ،ص ص.447 - 446

2 - BRUNO (Phillipe), Brevet d’invention – France étranger, Brevet Européen , 3eme édition,
Paris,s.d.p , p 283.
 - 3ببلؿ عبد المطمب بدوي ،مرجع سابؽ ،ص .25
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 – 1قاعدة التراخيص اإلجبارية:
سمحت معاىدة باريس لمدوؿ األعضاء بمنح التراخيص اإلجبارية وفقا لشروط عادلة
ومنصفة بيف مصمحة صاحب اإلختراع والدولة المعنية ،كجزاء لعدـ إستغبلؿ اإلختراع محؿ
البراءة .فيجوز منح الترخيص اإلجباري بناءا عمى طمب مقدـ بعد ثبلث أو أربع سنوات ال
يقوـ خبلليا مالؾ البراءة بوضع اإلختراع محؿ البراءة موضع التطبيؽ العممي ،وبالمقابؿ ال
يمكف منح الترخيص اإلجباري إذا كاف عدـ االستغبلؿ أو التطبيؽ العممي إلختراع يعود
ألسباب مبررة ،كما ال يمكف أيضا إبطاؿ البراءة طالما أف منح ترخيص إجباري يكوف كافيا
لمنع إساءة إستخداميا ،وفي ىذه الحالة يجب أف تمر ميمة سنتاف عمى األقؿ مف تاريخ منح
الترخيص اإلجباري( .)1
 – 2قاعدة عدـ المساس بحقكؽ مالؾ البراءة المستخدمة في كسائؿ النقؿ الدكلي:
أوضحت معاىدة باريس ،بأف إستخداـ اإلختراع محؿ البراءة في وسائؿ النقؿ الدولية ال
يعتبر مساسا بحقوؽ مالؾ البراءة ،والخمفية األساسية مف ىذا ىو تجنب تمؾ الوسائؿ مف
المنازعات القضائية التي يمكف أف تتعرض ليا ما قد يؤدي إلى مصادرتيا ،خاصة عندما
يكوف اإلختراع محؿ النزاع داخؿ في جسـ الوسيمة المستعممة ،أو في أجزائيا اإلضافية
األخرى( .)2
 – 3قاعدة تكفير حماية مؤقتة لعناصر الممكية الصناعية في المعارض الدكلية:
قضت معاىدة باريس بضرورة توفير حماية مؤقتة لممختمؼ عناصر الممكية الصناعية،
بالنسبة لممنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية ،التي تقاـ عمى أقاليـ الدوؿ
األعضاء مع إستمرار تمؾ الحماية طيمة فترة المعرض( .)3
 - 1صبلح زيف الديف ،مرجع سابؽ ،ص .276
 - 2عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،مرجع سابؽ ،ص .88

 - 3أنظر المادة  ،22أمر رقـ  ،48- 66يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية ،مرجع سابؽ.
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 – 4قاعدة قبكؿ تسجيؿ العالمة األجنبية كما هي:
ألزمت معاىدة

باريس الدوؿ األعضاء ،قبوؿ تسجيؿ العبلمة كما سجمت في بمدىا

األصمي ،وأف تمنح لي ا حماية وفقا لؤلوضاع القانونية المقررة ،أي يتعيف عمى الدوؿ
األعض اء تسجيؿ العبلمة األجنبية التي إستوفت شروط تسجيميا بحسب قانوف البمد األصمي
(بمد المنشأ) ،ويجب أف تقرر كذلؾ اإلتفاقية حماية خاصة لمعبلمات المشيورة حتى ولو لـ
تكف مسجمة إستثناء لقاعدة وجوب تسجيؿ العبلمة( .)1
 - 5قاعدة عدـ المساس بحؽ الدكلة المتعاقدة في إبراـ إتفاقية دكلية:
أكدت معاىدة باريس عمى أحقية الدوؿ األعضاء في إبراـ إتفاقيات ثنائية بينيا بشأف
تنظيـ النواحي الخاصة بالممكية الصناعية ،لكف ال يجب أف تتعارض مع األحكاـ والمبادئ
األساسية التي إحتوتيا المعاىدة( .)2
- 6قمع المنافسة غير المشركعة:
تطرقت معاىدة باريس إلي مسألة تنظيـ المنافسة غير المشروعة عندما تـ تعديميا في
استكيولـ سنة  ،1967حيث أضيفت إلييا المادة 10مكرر التي تناولت قمع المنافسة غير
المشروعة بإعتبارىا صورة مف صور الممكية الصناعية ،واعتبرتيا تتعارض مع العادات
الشريفة في الشؤوف الصناعية والتجارية ،ونصت عمى األفعاؿ التي تؤدي إلى المنافسة غير
المشروعة التي يفترض عمى الدوؿ محاربتيا المتمثمة فيما يمي( :)3
 كؿ األفعاؿ التي بطبيعتيا تؤدي بأية وسيمة كانت ،لبس مع منشأة أحد المنافسيف أومنتجاتة أو نشاطو الصناعي والتجاري.
 - 1أنظر المادة  06فقرة الخامسة ،أمر رقـ  ، 48- 66يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية،
مرجع سابؽ.

 - 2أنظر المادة  ،29المرجع نفسو.

 - 3عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،مرجع سابؽ ،ص.85
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 اإلدعاءات المخالفة لمحقيقة في مزاولة التجارة ،التي مف طبيعتيا نزع الثقة مف منشأةأحد المنافسيف أو منتجاتو أو نشاطو الصناعي أو التجاري.
 البيانات أو اإلداعاءات التي يكوف إستعماليا في التجارة مف شأنيا تضميؿ الجميوريةبالنسبة لطبيعة السمع أو طريقة تصنيعيا أو خصائصيا أو صبلحيتيا لئلستعماؿ أو
حمايتيا.
 - 7تسكية منازعات الممكية الصناعية
وضعت معاىدة باريس في المادة  28نظاما لتسوية المنازعات ،التي تنشب بيف الدوؿ
األعضاء في إتحاد باريس بشأف تفسير أو تطبيؽ المعاىدة ،وأجازت لمدوؿ األعضاء إذا لـ
يتـ تسوية النزاع عف طريؽ المفاوضات ،أف يعرض عمي محكمة العدؿ الدولية ،كما أجازت
لمدوؿ أيضا التحفظ عمي ىذا النص.
نشير بأنو إلى جانب الحماية الموضوعية التي توفرىا معاىدة باريس لحماية الممكية
الصناعية ،فإف الويبو تسير عمى تقديـ خدمات الحماية اإلجرائية مف خبلؿ طائفة واسعة
مف المعاىدات الدولية التي تراعييا وتسير عمى تجسيدىا.

الفرع الثاني
تبني إجراءات شكمية لحماية الممكية الصناعية
تسعي منظمة الويبو إلي تقديـ خدمات متعددة لمساعدة المخترعيف والمبدعيف مف
الشركات واألفراد عمي حماية إبداعاتيـ الفكرية في العديد مف الدوؿ ،وتنحصر ىذه الخدمات
أساسا في خدمات

التسجيؿ الدولي (أكال) ،وخدمات التصنيؼ الدولي لعناصر الممكية

الصناعيىة (ثانيا) ،باإلضافة الي خدمات التحكيـ والوساطة (ثالثا).
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أكال :إجراءات التسجيؿ الدكلي

تتيح منظمة الويبو خدمات التسجيؿ الدولي بيدؼ إجراء عممية إيداع واحدة لعناصر
الممكية الصناعية ،يكوف ليا مفعوؿ قانوني عمى أقاليـ الدوؿ األعضاء المراد إمداد نطاؽ
الحماية إلييا ،ذلؾ بعد إتباع إجراءات منصوص عمييا في إتفاقيات التسجيؿ الدولي التي
تراعييا الويبو ،المتمثمة فيما يمي:
 – 1إ تفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدكلى لمعالمات كبركتككؿ إتفاؽ مدريد:
تعتمد الكثير مف الدوؿ عمى إجراءات معينة قصد تسجيؿ العبلمات عمى أقاليميا ،لكف مف
المآخذ الموجية إلى تمؾ اإلجراءات التبايف الواضح في مضمونيا ،ما يعرقؿ عممية التسجيؿ في
بمداف أخرى غير بمد المنشأ ويؤثر عمى حركة التجارة الدولية .يعد إتفاؽ مدريد أوؿ مف إستحدث
إجراء التسجيؿ الدولي ،حيث أبرـ في  14أفريؿ  ،1891ثـ أصبح ساري المفعوؿ إبتداء مف عاـ
 .)1 (1892وانضمت الجزائر إليو بموجب أمر رقـ  10- 72المؤرخ في  22مارس .)2 (1972
ييدؼ إتفاؽ مدريد إلي وضع نظاـ لتسجيؿ العبلم ات بغية التيسير عمى رعايا الدوؿ
األعضاء وحماية عبلماتيـ المسجمة في البمد األصمي في جميع الدوؿ األعضاء األخرى،
بعد إيداع طمب عمى مستوي مكتب الممكية الصناعية في بمد المنشأ ،الذي بدوره يحيؿ
الطمب إلى المكتب الدولي لمنظمة الويبو ليتأكد مف مدى توافر الشروط الشكمية المنصوص
عمييا في اإلتفاؽ ،ليتـ بعد ذلؾ تسجيؿ العبلمة في السجؿ الدولي لنظاـ مدريد ونشره في

 - 1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية والتجارية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،د.ت.ف ،ص .442
 - 2أمر رقـ  20- 72مؤرخ في  22مارس  2972يتضمف إ نضماـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى إتفاقية
مدريد المبرمة بتاريخ  24أفريؿ  2892المتعمقة بالتسجيؿ الدولي لمعبلمات التي أعيد النظر فييا ،في بروكسيؿ ،2900
واشنطف  ،2922الىاي  ،2925لندف  ،2934نيس  2957وفي استكيولـ  2967ونقحت في عاـ  ،2979ج ر ،عدد ،32
صادر في  22أفريؿ .2972
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مجمة الويبو اإللكترونية(  ،)1ليقوـ المكتب الدولى أخي ار بإببلغ مكاتب الممكية الصناعية لمدوؿ
األعضاء المراد إمداد نطاؽ الحماية إلييا( .)2
مف المأخذ الموجية إلى إتفاؽ مدريد ،إعتبار التسجيؿ الدولي لمعبلمة مرتبط بالتسجيؿ
الوطني طيمة ميمة خمس سنوات ،بالتالي ليس ىناؾ ضماف بأف تمنح العبلمة إال بعد مرور
تمؾ الفترة ،ما دفع بمنظمة الويبو إلى إ عتماد بروتكوؿ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات
في عاـ  ،1989إلنضماـ الدوؿ الكبرى ،إذ إعتبر غياب كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية
وبريطانيا والياباف ،بمثابة مشكمة حقيقية لما ليذه الدوؿ مف ث قؿ في ميداف العبلمات
التجارية ،فجاء البرتوكوؿ كممحؽ إضافي إلتفاقية مدريد .وبشأف التغيرات التي أدخميا عمى
نظاـ التسجيؿ الدولي لمعبلمات وىو ما يبدو واضحا في إلغائو لقاعدة إرتباط التسجيؿ
الوطني بالتسجيؿ الدولي ،وكذا إمكانية إي داع طمبات بالمغة اإلنجميزية بعدما كاف ذلؾ حص ار
عمى المغة الفرنسية( .)3
 – 2إ تفاؽ الهام بشأف اإليداع الدكلي لمرسكـ كالنماذج الصناعية:
تحتؿ الرسوـ والنماذج الصناعية أىمية بالغة في نطاؽ الممكية الصناعية ،لثبلث أسباب
رئيسية ،السبب األوؿ يتعمؽ في إشتراكيا مع المصنفات األدبية والفنية في عنصر محاكاة
الجميور ،ويقوـ السبب الثاني عمى إشتراؾ الرسوـ والنماذج الصناعية مع العبلمات التجارية

 - 1أودع ما مجموع  42075طمب مف طمبات التسجيؿ لمعبلمات بناءا عمى نظاـ مدريد سنة  .2008وتصدر مودعو
الطمبات مف ألمانيا قائمة كبار المودعيف لمسنة ال سادسة عمى التوالي وتبلىـ منتفعوف مف فرنسا والواليات المتحدة

األمريكية .وكانت الصيف أكثر البمداف تعيي نا في طمبات العبلمات التجارية مما يدؿ عمى إ رتفاع مستوى النشاط التجاري
لمشركات األجنبية الموجودة فييا .كما يشكؿ أيضا نظاـ مدريد ىمزة وصؿ بيف نظاـ التسجيؿ الدولي ونظاـ الجماعة

األوروبية لمعبلمات التجارية .لمزيد مف التفصيؿ أ نظر الموقع اإللكتروني التاليwww.wipo.int/madrid/en/:

 - 2عبد الفتاح بيومي حجازي ،الممكية الصناعية في القانوف المقارف ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر،2008 ،
ص .222

 - 3المرجع نفسو ،ص ص .22- 22
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في وظيفة تمييز المنتجات ،أما السبب الثالث فيتعمؽ باألىمية التجارية التي تمنحيا الرسوـ
والنماذج الصناعية لممنتجات التي تزينيا( .)1
يعتبر إتفاؽ الىاي المبرـ في  6نوفمبر  ،1925بمثابة الخطوة األولي لتسييؿ عممية
إيداع وتسجيؿ الرسوـ والنماذج الصناعية عمى المستوى الدولي

( ،)2

أما في الوقت الحاضر

فيسري مفعوؿ وثيقتيف إلتفاؽ الىاي ىما ،وثيقة سنة  ،1999ووثيقة سنة  ،1960وتقرر
تجميد تطبيؽ وثيقة سنة  1934في سبتمبر  ،2009تبسيطا وتيسي ار إلدارة نظاـ التسجيؿ
الدولي لمرسوـ والنماذج الصناعية ( .)3
إىتـ إتفاؽ الىاي وتعدي بلتو المتبلحقة بمسألة تنظيـ عممية اإليداع الدولى لمرسوـ
والنماذج الصناعية بتحديد جية اإليداع وتحديد اآلثار التي تترتبب عمى الدوؿ األعضاء،
والحماية القانونية التي يوفرىا اإليداع لصاحبو ،وامكانية رفض تمؾ الحماية وتجديد اإليداع
ونتائج ذلؾ(  .)4وتـ تحديد أيضا إجراءات اإليداع في متف اإلتفاؽ ،التي تنتيي في مرحمة
نشر الطمب مف طرؼ المكتب الدولي لمنظمة الويبو ،في النشرة الرسمية لمرسوـ والنماذج
الصناعية المتاحة عمى شبكة االنترنت( .)5

 - 1نوري حمد خاطر ،شرح قواعد الممكية الفكرية (الممكية الصناعية) ،دار وا ئؿ لمنشر والتوزيع ،األردف ،2005 ،ص .257
 - 2عدؿ إتفاؽ الىاي في لندف عاـ  ،2934وفي الىاي  ،2960وقد إ ستكمؿ بممحؽ موناكو سنة  2962وبوثيقة استكيولـ
التكميمية لسنة  2967وببرتوكوؿ جنيؼ لعاـ  ،2975ثـ عدؿ في عاـ  ،2979والجزائر عضو في االتفاؽ إبتداء مف عاـ
 2972بموجب أمر رقـ  ،20- 72يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى إتفاؽ مدريد ،مرجع سابؽ.

 - 3صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية والتجارية ،مرجع سابؽ ،ص ص .233 - 232
 - 4ببلؿ عبد المطمب بدوي ،مرجع سابؽ ،ص .28

 - 5إ ستمـ مجموع  523طمب مف طمبات الرسوـ والنماذج الصناعية المودعة بناء عمى نظاـ الىاي خبلؿ سنة 2008
لمحصوؿ

عمى

مجموع

7500

التاليwww.wipo.int/hangue/en/ :

رسـ

ونموذج

صناعي .لممزيد مف التفصيؿ أنظر الموقع اإللكتروني
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 – 3إ تفاؽ لشبكنة بشأف حماية تسميات المنشأ كتسجيمها دكليا:
أبرـ إتفاؽ لشبونة بشأف حماية تسميات المنشأ وتسجيميا دوليا بتاريخ  31أكتوبر
 ،1958وتـ تعديمو في عاـ

 ،1967والجزائر عضوا في ىذا اإلتفاؽ إبتداء مف عاـ

 .)1 (1972تنحصر تسميات المنشأ المشمولة بالحماية في ظؿ إتفاؽ لشبونة ،في تمؾ التي
توضع عمى أحد المنتوجات ذات الصمة بمنطقة جغرافية ،كبمد أو مدينة أو إقميـ ،ويرتبط
الحصوؿ عمى الحماية بتقديـ طمب مف الجية المعنية في الدولة المتعاقدة إلى المكتب الدولي
لمنظمة الويبو ،الذي يقوـ بتسجيؿ تسميات المنشأ موضوع الطمبات ،واببلغ الدوؿ األعضاء
المراد إمداد نطاؽ الحماية إلييا(  ،)2ثـ في األخير يقوـ بنشر تمؾ التسجيبلت في المجمة
الدورية لمويبو المتاحة عمى شبكة األنترنت( .)3
 – 4معاهدة التعاكف بشأف البراءات (نظاـ :)PCT
أبرمت معاىدة التعاوف بشأف البراءات ،في واشنطف عاـ  ،1970وتـ تعديميا في كؿ
مف عاـ  ،1979وعاـ  ،1984وثـ في عاـ  ،)4 (2001وقد إنبثؽ عنيا إتحاد دولي يدخؿ
في نطاؽ إتحادات الممكية الصناعية ،الذي يشار إليو إختصا ار بإتحاد ( .)5 ()PCTتعتبر
معاىدة ()PCT

كنتيجة لضغط الواليات المتحدة األمريكية ،قصد زيادة الحماية الدولية

 - 1إ نضمت الجزائر إلى اتفاؽ لشبونة بشأف حماية تسميات المنشأ وتسجيميا دوليا ،بموجب أمر رقـ  ،20- 72مرجع
سابؽ.

 - 2ببلؿ عبد المطمب بدوي ،مرجع سابؽ ،ص .28

 - 3بمغ عدد تسميات المنشأ المسجمة مف تطبيؽ نظاـ لشبونة ما يساوي  887تسمية منيا  823ما زالت نافذة .لممزيد مف
التفصيؿ أنظر الموقع اإللكتروني اآلتيwww.wipo.int/lisbone/en/ :

4- GAUMANT PRAT( Helene),Droit de propeiété industielle, lexis nexis st, Paris,2008,p 24.

 - 5إنضمت الجزائر إلى إتحاد PCTبموجب أمر رقـ  ،72- 99مؤرخ في  25أفريؿ  2999متضمف مصادقة الجزائر
بتحفظ عمى معاىدة التعاوف الدولي شأف البراءات المبرمة عاـ  ،2970ج ر ،عدد ،25صادر بتاريخ  02ماي .2999
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لئلختراعات عما ىو مقرر في ظؿ معاىدة باريس ،وتحقيؽ نوع مف التنسيؽ والتكامؿ بيف
قواعد الدوؿ في مجاؿ حماية اإلختراعات( .)1
إستحدثت معاىدة ( )PCTمجموعة مف اإلجراءات ،لتسييؿ الحصوؿ عمى الحماية
المناسبة لئلختراعات التي تتميز بالمرونة والسيولة والسرعة ،فيتـ تقديـ طمب إيداع دولى مف
قبؿ مواطني إحدي الدوؿ األعضاء أماـ المكتب الدولي لمنظمة الويبو ،الذي يقوـ بإحالة
( .)2

الطمبات المستوفية لمشروط المطموبة ،إلى اإلدارة المختصة بعممية البحث الدولي

تقوـ اإلدارة المعنية بعد ذلؾ بالبحث في وثائؽ البراءات الصادرة في مختمفة الدوؿ،
والمقاالت المنشورة عنيا أو مستخرجات تمؾ الوثائؽ .وتنتيي ىذه المرحمة بتقرير البحث
الدولي الذي يرفؽ بكافة الوثائؽ التي تـ اإلطبلع عمييا .ترسؿ نسخة منو إلى مودع الطمب
ونسخة أخرى إلى المكتب الدولي لمنظمة الويبو ،الذي بدوره يقوـ بإببلغ مكاتب البراءات
لمدوؿ المراد إمداد نطاؽ الحماية إلييا .ويجب أف نشير بأف مرحمة الفحص المبدئي الدولي
إختيارية غير ممزمة لمدوؿ التي أعمنت تح فظيا عف أحكاـ الفصؿ الثاني مف معاىدة
( ،)PCTأيف يكوف البحث في ىذه المرحمة موضوعيا ،أي تحديد مدي أىمية اإلختراع
لمبراءة ،ثـ تقديـ تقرير الفحص المبدئي الدولي ،الذي يرسؿ إلى موطف صاحب البراءة(.)3
نشير في األخير ،ب أف طمبات التسجيؿ المودعة بناءا عمى أنظمة المعاىدات السالفة
الذكر ،ال يترتب عنيا براءة أو عبلمة أو رسـ أو نموذج صناعي أو تسمية منشأ دولية ،وال
تمتمؾ منظمة الويبو قرار منح الحماية مف عدميا ،بؿ يظؿ ذلؾ في أيدي المكاتب الوطنية

 - 1ببلؿ عبد المطمب بدوي ،مرجع سابؽ ،ص .26
 - 2تقوـ بعممية البحث الدولي إدارة واشنطف أو طوكيو أو موسكو أو الىاي ،وعمى الصعيد األوروبي الييئة المكمفة
بالبحث ىو الديواف األوروبي لمبراءة الذي يمتمؾ مكتب في مدينة الىاي .لمزيد مف التفصيؿ أنظر في ىذا الصدر :فرحة
زراوي صالح ،مرجع سابؽ ،ص .202

 - 3زروتي الطيب ،القانوف الدولي لمممكية الفكرية ،مطبعة الكاىنة ،الجزائر ،2004 ،ص ص .60 – 59 - 58 – 57
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أو اإلقميمية لمدوؿ األعضاء ،وتكوف الحقوؽ المترتبة عمى منح الحماية محصورة في والية
اإلدارة المانحة ليا( .)1
ثانيا – إجراءات التصنيؼ الدكلي:
يعتبر نظاـ التصنيؼ الدولي ،أىـ إجراء مرافؽ لعممية التسجيؿ الدولي ،الذي ييدؼ إلي
إيجاد معايير موحدة متفؽ عمييا ،لتصنيؼ عناصر الممكية الصناعية المختمفة الخاضعة
لعممية التسجيؿ .وتراعي منظمة الويبو إتفاقيات عديدة في ىذا المجاؿ أىميا ما يمي:
 – 1إتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدكلي لمسمع كالخدمات ألغراض تسجيؿ العالمات
(تصنيؼ نيس):
أصبح مف الضروري إيجاد تصنيؼ موحد لمسمع والخدمات ،لوضع حد لئلختبلفات
الجوىرية القائمة في تشريعات الدوؿ حوؿ ىذه المسألة ما يعرقؿ عممية إنسياب التجارة
الدولية ،عميو تـ إبراـ إتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدولي لسمع والخدمات ألغراض تسجيؿ
العبلمات بتاريخ  15جواف  ،1957الذي تمت مراجعتو في استكيولـ في عاـ ،1967
وجنيؼ عاـ  ،1977وثـ تعديمو عاـ  ،)2 (1979إنضمت الجزائر إليو إبتداء مف عاـ
.)3 (1972
يحتوي تصنيؼ نيس عمى قائمة ذات ( )34صنؼ مف أصناؼ السمع ،وأخرى ذات ()8
أصناؼ لمخدمات ،وقائمة تحتوي عمي  11000بياف لمسمع والخدمات مرتبة بالترتيب
األبجدي ،يتـ إ ختيار صنؼ السمعة أو الخدمة مف طرؼ الييئات المختصة ،ونظ ار لقيمة ىذا
التصنيؼ تـ إعتماده مف قبؿ العديد مف مكاتب العبلمات التجارية ،وكذلؾ منظمة الويبو
 - 1منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  ،تقرير المدير العاـ إلى جمعيات الكيبك إستعراض سنة مف األنشطة ،سنة
 ،2022ص ص ،27- 26رقـ  ،2050عمى الموقع اإللكتروني التاليwww.wipo.int. :

 - 2صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية والتجارية ،مرجع سابؽ ،ص .435

 - 3أنظر أمر رقـ  ،20- 72يتعمؽ بإنضماـ الج زائر إلى معاىدة مدريد ،مرجع سابؽ.
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والجماعة األروبية لتنسيؽ في السوؽ الداخمية ،والمنظمة اإل فريقية لمممكية الفكرية (.)OAPI
وتسير لجنة مكونة مف خبراء الدوؿ األ عضاء عمي تعديؿ القوائـ كمما كاف ذلؾ ضروريا ( .)1
 – 2إ تفاؽ لككارنك المنشئ لمتصنيؼ الدكلي لمرسكـ كالنماذج الصناعية (تصنيؼ
لككارنك):
أبرـ إتفاؽ لوكارنو المنشئ لمتصنيؼ الدولي لمرسوـ والنماذج الصناعية ،بتاريخ 8
أكتوبر عاـ  ،1968وعدؿ مرة واحدة في عاـ  ،1979والعضوية فيو مفتوحة عمي جميع
( )2

الدوؿ األعضاء في معاىدة باريس.

يحتوي تصنيؼ لوكارنو عمى إثنيف وثبلثيف صنؼ ( ،)32ومائتيف وثبلثة وعشريف
صنفا فرعيا ( ،)223وقائمة بالسمع مرتبة ترتيبا أبجديا ،مع بياف األصناؼ الفرعية التي
رتبت فييا السمع ،ويرد في القائمة نحو ستة آلؼ ومائتيف وخمسوف ( )6256بياف عمى أنواع
مختمفة مف السمع ،تمتزـ الدوؿ األعضاء بإظيار رموز التصنيفات المناسبة في الوثائؽ
والمستندات الرسمية المتعمقة بإيداع الرسوـ والنماذج الصناعية وتسجيميا ،كما تمتزـ أيضا
بإتباع اإلجراءات نفسيا بالنسبة لكؿ المنشورات التي تصدرىا بشأف اإليداع أو التسجيؿ في
ىذا المجاؿ( .)3
سترزبكرغ):
سترزبكرغ بشأف التصنيؼ الدكلي لمبراءات (تصنيؼ ا
 – 3إتفاؽ ا
سترزبورغ المبرـ بتاريخ  24مارس مف عاـ  ،1971والذي دخؿ حيز التنفيذ
يعتبر إتفاؽ ا
عاـ  ،1975كنتيجة لممباحثات والمشاورات التي جرت بيف المكاتب الدولية المتحدة لحماية
الممكية الفكرية ) ،(B.I.R.P.Iوالمجمس األروبي بإعتباره اإلدارة الرئيسية لمتصنيؼ الدولي.
وقد نتج عف تمؾ المباحثات تفويض مسألة التصنيؼ الدولي لمبراءات إلى منظمة الويبو،
1- TAFFOREAU (Patrick), Droit de la propriété intellectuelle, GUALINO, éditeur, EJA, Paris, 2004, p 438.

 - 2ببلؿ عبد المطمب بدوي ،مرجع سابؽ ،ص .28

 - 3صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية والتجارية ،مرجع سابؽ ،ص .242
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سترزبورغ السبؽ في إقامة أوؿ تصنيؼ دولي لمبراءات المسما بػ تصنيؼ
وقد كاف إلتفاؽ ا
).)1 ((CIB
سترزبورغ ،في تقسيـ التكنولوجيا إلى ()08
ا
يتمخص التصنيؼ المعتدـ مف قبؿ إتفاؽ
أقساـ رئيسية ،و( )20قسما فرعيا ،و( )116فئة ،و( )614فئة فرعية ،وما يزيد عف 52
ألؼ مجموعة فرعية ،ولكؿ منيا رمز معيف(  .)2تكريسا لمتعاوف الدولي في ىذا المجاؿ أبرمت
منظمة الويبو إتفاؽ مع الحكومة النمساوية عاـ  ،1972إلنشاء المركز الدولي لبراءات
اإلختراع ) ،(INPADOCالذي أصبح فيما بعد اإلدارة الدولية لكافة وثائؽ البراءات( .)3
 – 4إتفاؽ فيي نا بشأف التصنيؼ الدكلي لمعناصر التصكيرية لمعالمات (تصنيؼ فينا):
وضع إت فاؽ فيينا بتاريخ  12جواف  ،1973وعدؿ في عاـ  ،1985ويتعمؽ موضوع ىذا
االتفاؽ في ضرورة إيجاد تصنيؼ موحد لمعبلمات التي تتكوف مف عناصر تصورية ورموز
كاألشخاص والحيوانات والنباتات ،أما باقي أشكاؿ العبلمات التجارية التي ال تحتوي عمى
مثؿ ىذه العناصر ،فبل تدخؿ في نطاؽ اإلتفاؽ .يشتمؿ التصنيؼ المعتمد في ظؿ اإلتفاؽ
عمى ( )29فئة ،و( )144قسما ،و 1569فرعا ،رتبت فييا العناصر التصويرية لمعبلمات،

 - 1محمود إبراىيـ الوالي ،مرجع سابؽ ،ص .85
 - 2األق ساـ الرئيسية لمتكنولوجيا ىي:

 .2اإلحتياجات البشرية :ويرمز ليا بالحرؼ البلتيني .A.
 . 2عمميات األداء الوظيفي :يرمز ليا بالحرؼ. B
 .3الكمياء والتعديؿ ورمزه ىو الحرؼ. C.
 .4المنسوجات والورؽ وتأخذ بالحرؼ .D
 .5المشآت الثابتة ورمزه الحرؼ.E

 . 6اليندسة الكيروبائية واإلضائة والتدفئة ورمزه ىو الحرؼ. F
 .7الفزياء ويرمز لو بالحرؼ.G

 .8الكيرباء ورمزه ىو الحرؼ.H

 - 3زروتي الطيب ،مرجع سابؽ ،ص ص .64- 63
54

الفصل األول:

ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية

وقد أخذت العديد مف مكاتب العبلمات بيذا التصنيؼ عبلوة عمى منظمة الويبو ومكتب
الجماعة األوروبية لمتنسيؽ في السوؽ الداخمية( .)1
نشير أخي ار بأف أنظمة التصنيؼ الدولي لعناصر الممكية الصناعية المختمفة ،يتـ
تجديدىا ومراجعتيا بإنتظاـ ،لتعكس التطورات الطارئة في ميداف التكنولوجيا والممارسات
التجارية ،حيث دخمت حيز التنفيذ الطبعة األخيرة لمتصنيؼ الدولي لمبراءات في  1جانفي
عاـ  ،2009وتـ إصدار نظاـ نيفيمو  ،)Nivilo: class 2-2( 2- 2الذي يتضمف أحدث
الطبعات لتصنيؼ نيس وفيينا ولوكارنو( .)2
ثالثا  :إجراءات التحكيـ كالكساطة
إىتمت منظمة الويبو بمسألة تسوية منازعات الممكية الصناعية ،حيث أنشأت مركز
الويبو لمتحكيـ والوساطة عاـ  ،1994الذي يسعى إلى تقديـ خدمات بديمة عف القضاء
الوطني في مجاؿ تسوية المنازعات القائمة بيف األفراد الطبعييف أو المعنوييف مف القطاع
الخاص .لكف قبؿ الشروع في دراسة خدمات مركز الويبو لتحكيـ والوساطة ،مف الضروري
البحث في خصائص منازعات الممكية الصناعية إلظيار مدي مبلئمة الوسائؿ البديمة
لمقضاء الوطني في تسوية تمؾ المنازعات.
 – 1خصائص منازعات الممكية الصناعية:
تتمثؿ خصائص منازعات الممكية الصناعية فيما يمي:
 تنشأ منازعات الممكية الصناعية عادة بيف شركات كبيرة ،وىذه الشركات في معظـاألوقات ترتبط مع بعضيا بعبلقات مستمرة ،وأىمية إستمرار العبلقة

بيف األطراؼ في

الحقيقة يستوجب تسوية ودية لنزاع.
 - 1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية والتجارية ،مرجع سابؽ ،ص .455
 - 2منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  ،لمحة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،رقـ ( ،2007/2009 )2سنة
 ،2009ص  ،20عمى الموقع اإللكتروني التالي .www.wipo.int :
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 تكوف منازعات الممكية الصناعية عادة ذات تعقيد في اإلجراءات ،باألخص عندما يتعمؽالنزاع بأمور ذات تقنية عالية ،وعامؿ الوقت خصوصا مع التطور التكنولوجي المتسارع ،فكؿ
ىذه اإلعتبارات تستوجب حؿ النزاع بشكؿ سريع بالتالي تفادي القضاء الوطني.
 تكوف منازعات الممكية الصناعية معقدة تحتوي عمى مستوى عالي مف التكنولوجياوتحتاج في ىذه الحالة إلى تدخؿ خبراء في مجاؿ المنازعة دائما ،حتى يكوف باإلمكاف حميا
وتسويتيا ،خصوصا أف تمؾ الخبرات ليست متوفرة دائما لدى القضاء الوطني.
 تعتمد قضايا الممكية الصناعية بشكؿ رئيسي عمى السرية واإلفصاح عف األسرارالتجارية في الجمسات ،ما مف شأنو أف يؤثر عمى سيرة األطراؼ الفردية والعممية بالتالي
تكوف الوسائؿ البديمة أنجع لتسوية تمؾ المنازعات.
 البعد الدولي لمنازعات الممكية الصناعية ،التي غالبا ما تتعدي الحدود اإلقميميةلمدوؿ ،والتي قد تستوجب إجراءات معتقدة( .)1
يتضح لنا بعد سرد أىـ الخصائص التي تنفرد بيا منازعات الممكية الصناعية ضرورة
المجوء إلى الوسائؿ البديمة عف القضاء الوطنى ،إذ يتيح مركز الويبو في ىذا الصدد
إجراءات متخصصة سيما خدمات التحكيـ والوساطة مف أجؿ تسوية جميع المنازعات التي
تنشأ بيف األطراؼ مف القطاع الخاص ،التي تعتبر إجراءات فعالة غير مكمفة وكوسائؿ
بديمة إلجراءات القضاء الوطني.
 – 2خدمات مركز الكيبك لمتحكيـ كالكساطة
تنحصر خدمات مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة فيما يمى:

 - 1عمر مشيور حديثة الجازي ،دكر الكسائؿ البديمة في تسكية منازعات الممكية الفكرية ،ص  ،2مقاؿ منشور عمى
الموقع اإللكتروني التالي .www.odr.role.com :
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أ  -الكساطة:
تعتبر الوساطة أسموبا غير ممزما ،يعيف بمقتضاىا وسيط حيادي إلعطاء رأي معمؿ
وغير ممزـ في النزاع بعد سماع الطرفيف ،وفقا إلجراءات معينة تمتزـ المساواة والعدؿ بيف
األطراؼ المتنازعة ،وتيدؼ الوساطة إلى تحضير المصالحة ،حيث تقوـ إجراءاتيا عمى أف
يقدـ كؿ طرؼ أفضؿ عرض لحسـ النزاع بشكؿ سري إلى الشخص الثالث الحيادي .واذا
إقتنع الوسيط أف العروض قابمة لممعالجة ،سار في عممية التقريب بيف الطرفيف
بالمفاوضات ،والعمؿ عمى خمؽ مناخ مبلئـ لممصالحة( .)1
ب  -التحكيـ:
يتمثؿ التحكيـ في طرح النزاع عمى أشخاص معينيف يسموف محكميف ،ليفصموا فيو بدوف
المحكمة المختصة أصبل بتحقيقو ،وقد يكوف اإلتفاؽ عمى التحكيـ في النزاع بعد نشأتو،
يسمى عندئذ مشارطة التحكيـ »  ،« compromisوقد يتفؽ األطراؼ مقدما وقبؿ نشوء
النزاع ،ويسمى اإلتفاؽ حينئذ شرط التحكيـ .)2 (« clause compromissoire
ج  -الكساطة المت بكعة بالتحكيـ:
يشتمؿ ىذا اإلجراء عمى الوساطة أوال ،وفي حالة عدـ الوصوؿ إلى حؿ ودي ،يتـ
المجوء إلى التحكيـ ،واذا إختار األطراؼ ىذا اإلجراء ،عمييـ أف يبذلوا ما بوسعيـ لموصوؿ
إلى حؿ ودي لمنزاع يكوف مرضي لمطرفيف ،وىذا عف طريؽ الوساطة أوال ،وفي حالة عدـ
الوصوؿ إلى الحؿ ،يحاؿ النزاع إلى التحكيـ بناء عمى طمب األطراؼ( .)3

 - 1عبد الحميد األحدب  ،تعريؼ الممكية الفكرية كطرؽ حسـ النازعات بشأنها ،مجمة المحكمة العميا ،عدد خاص،
 ،2022ص ص .290 – 289

 - 2محمود سيد عمر التحي وي ،الطبيعة القانونية لنظاـ التحكيـ ،منشأة معارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص
ص 04- 03

 - 3المرجع نفسو ،ص ص.04- 03
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يعتبر مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة أيضا ،اإلدارة الرئيسية لتسوية منازعات السطو
اإللكتروني ،أي تسجيؿ أسماء الحقوؿ تعسفيا عمي اإلنترنت ،ىذا مف خبلؿ السياسة الموحدة
المتعمقة بأسماء الحقوؿ عمى األنترنت  ،)1 (UDRPويعمؿ المركز في ىذا الصدد بنشاط
مستمر مع ىيئة األنترنت المعنية بأسماء الحقوؿ واألرقاـ ICANN

( . )2

إستحدث أيضا في ظؿ مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة ما يسمى بمرفؽ الويبو لتسوية
المنازعات إلكترونيا ) ،(wipo ecafإذ يمكف لؤلطراؼ المتنازعة إستخداـ ىذا المرفؽ لتسوية
منازعاتيا بناءا عمى قواعد منظمة الويبو(  ،)3كما يستطيع كؿ مف األطراؼ والجيات المحايدة
إستخداـ ىذا المرفؽ لئليداع المعمومات المتعمقة بالمنازعات وتخزينيا واإلطبلع عمييا
واسترجاعيا بأماف ،ضمف ممؼ إلكتروني مف أي مكاف في العالـ وفي أي وقت( .)4
يتـ المجوء إلى مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة مف خبلؿ شرط تحكيمي يندرج في العقد،
إذ أعدت منظمة الويبو في ىذا الصدد شرطا نموذجيا لمتحكيـ وآخر لمتحكيـ المعجؿ وثالث
لموساطة المتبوعة بالتحكيـ ،يكفي فقط أف نشير إلى أحد ىذه الشروط النموذجية لتخضع
المنازعة التي يثيرىا عقدىـ إلى المركز( .)5

 - 1تعرؼ السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقوؿ عمى األنترنت « :أنيا إجراء إداري يطبؽ في نطاؽ معيف
تحت أحكاـ األنترنت » لمزيد مف التفصيؿ أنظر :جمدة إبراىيـ موسى ،التحكيـ في ظؿ مركز المنظمة العالمية لمممكية

الفكرية لمتحي كـ والوساطة ،مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في قانوف الممكية الفكرية ،كمية الحقوؽ والعموـ اإلدارية ،جامعة بف
يوسؼ بف خدة  ،الجزائر ،2003 ،ص .28

 - 2تعتبر  ICANNمؤسسة أمريكية أنشأت سنة  2998تحتكر حؽ تقديـ أسماء الحقوؿ مف صنؼ إسـ الحقؿ النوعي
مف الدرجة األ ولى ،كما تقوـ بتسجيؿ أسماء الحقوؿ عمى األنترنت.

- 3سجؿ رقـ قياسي مف الشكاوي المقدمة إلى المركز في مجاؿ السطو اإللكتروني سنة  2009وبمغ عددىا 22229
شكوى مما يمثؿ زيادة بنسبة  % 8مقارنة بالنسبة السابقة.

 - 4منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،لمحة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،مرجع سابؽ ،ص .25
 - 5شريؼ محمد غناـ ،حماية العبلمات التجارية عمى األنترنت في عبلقتيا بالعنواف اإللكتروني ،د ار الجامعة الجديدة
لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2007 ،ص .222
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ىكذا فإنو نتيجة سعي الويبو نحو إرساء نظاـ قانوني لمممكية الصناعية ،أصبح ىناؾ
إقرار بوجود حد أدني مف القواعد والمبادئ والخدمات متعددة األوجو ،لتوفير حماية لمختمؼ
عناصر الممكية الصناعية عمي المستوي الدولي ،ومف ناحية أخري فإف إتفاؽ الدوؿ عمي حد
أدني مف الحماية يؤكد إقتناعيا ورغبتيا في وضع أسس التعاوف الدولي ،رغـ اإلختبلفات
القائمة بينيا لموصوؿ إلي تفاىـ شامؿ وتنسيؽ متكامؿ لتدعيـ حماية الممكية الصناعية.

المطمب الثاني
دعـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية لسياسة الت عاكف الدكلي ككيسمة لحماية
الممكية الصناعية
إنتجيت منظمة الويبو في سبيؿ إرساء نظاـ حمائي لمممكية الصناعية وسائؿ شتى
مف بينيا فتح قناة التعاوف والتنسيؽ مع الدوؿ األعضاء ،ميما كاف مركزىا اإلقتصادي أو
القانوني ،سواء كانت الدولة متقدمة أو نامية أو أقؿ نموا (الفرع األكؿ) ،ىذا باإلضافة إلى
توسيع قناة االتعاوف الدولي إلى المنظمات الدولية ،سواء العالمية ،أو اإلقميمية ،أو الحكومية،
أو تمؾ التابعة لمنظومة األمـ المتحدة (الفرع الثاني).

الفرع األكؿ
تعاكف ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية مع الدكؿ األعضاء
إنتيجت منظمة الويبو سياسة التعاوف مع الدوؿ األعضاء قصد تطوير القوانيف
والمعايير والممارسات الدولية في مجاؿ الممكية الصناعية ،إذ كثفت مف جيودىا التعاونية
مع الدوؿ النامية واألقؿ نموا )أكال( ،كما وسعت مف دائرة تعاونيا إلى الدوؿ المنت قمة حديثا
إلى نظاـ اإلقتصاد الحر ،نظ ار لظروفيا الخاصة )ثانيا(.
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أكال :نمكذج التعاكف مع الدكؿ النامية كأقؿ نمكا
يظير إىتماـ منظمة الويبو بإحتياجات البمداف األعضاء النامية وأقؿ نموا ،في سعييا
المتواصؿ إلى إستحداث وسائؿ كفيمة لمساعدتيا عمى إرساء نظاـ قوى ومحكـ لحماية
الممكية الصناعية قصد توفير مناخ مبلئـ لئلستفادة القصو منيا.
 – 1اإلعتراؼ بإحتياجات البمداف النامية كأقؿ نمكا:
تدرؾ الويبو ،بأف البمداف النامية األعضاء تحتاج إلى تشريعات وطنية وبني تحتية
تتمشى مع إحتياجاتيا ومستوى تنميتيا ،وتدرؾ أيضا بأنيا تحتاج إلي المساعدة التقنية
والقانونية إلرساء نظاـ قانوني لحماية الممكية الصناعية ،وكؿ ىذا في الحقيقة بيدؼ تحقيؽ
الرخاء االقتصادي واالجتماعي( .)1
تظير األىداؼ المحروية المنشودة مف التعاوف مع البمداف النامية فيما يمي:
 تشجيع مواطني البمداف النامية عمى إبتكار إختراعات التي يمكف إصدار البراءات
عنيا وتطويرىا ،مما يسمح

بتعزيز قدرتيا التكنولوجيا والمنافسة في األسواؽ

العالمية.
 تحسيف شروط إكتساب البمداف النامية لمتكنولوجيا األجنبية المحمية بالبراءات.
 زيادة القدرة التنافسية لمبمداف النامية في التجارة

الدولية عف طريؽ توفير حماية

أفضؿ لمعبلمات التجارية وعبلمات الخدمة ذات الصمة بالتجارة.
 تيسير فرص حصوؿ الدوؿ النامية عمى المعمومات التكنولوجيا الواردة في وثائؽ
البراءات ،وتوزيع تمؾ المعمومات عمى المنتفعيف بيا.

1 - TONISSIRA )Myriam Sanou(, L’agenda de l’OMPI pour le développement vers une réforme de
la propriété intellectuelle, Revue internationale de droit économique, n°02, 2009. pp 179 -180 .
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 - 2تقديـ مساعدة قانكنية كتقنية لمدكؿ النامية كأقؿ نمكا:
تقدـ الويبو مساعدة لبمداف النامية األعضاء مراعاة لظروفيا الخاصة ،حيث تعمؿ عمى
إرساء بني تحتية خاصة بالممكية الصناعية ،وتسير عمى رسـ إستراتيجيات وطنية وأطر
تنظيمية مبلئمة ،وتعمؿ عمى تكويف الكفاءات البشرية البلزمة لتسخير ما تنطوي عميو
الممكية الصناعية .تسير أيضا عمى إعداد برامج التدريب العاـ ،وتوفير األدوات البلزمة
لئلستخداـ األمثؿ لممعمومات المتعمقة بالممكية الصناعية .وقد كاف لمويبو أثرىا الفعاؿ في
تطوير نظـ التكنولوجيا في البمداف النامية ،حيث ركزت في ىذا الصدد عمى أىمية ربط
البحوث مع فرص اإلستثمار والعمؿ عمى توزيع مصادر الدخؿ مف خبلؿ تشجيع اإلبتكار
ومف أولويات الويبو أيضا ،مكافحة التعدي عمى حقوؽ الممكية الصناعية في تمؾ الدوؿ ،مف
أجؿ تطوير اإلقتصاد المحمي وتعزيز الفرص المتاحة لممبدعيف لحفظ حقوقيـ ،وكؿ ىذا
بيدؼ تحقيؽ تنمية إقتصادية شاممة( .)1
إستحدثت الويبوفي ىذا الصدد ،وسائ ؿ كفيمة لمساعدة البمداف النامية ،إذ أرست المكاتب
اإلقميمية عاـ  ،1998التي تعمؿ كمراكز إتصاؿ ،وكانت أولى خطوات عمؿ ىذه المكاتب
ىي مساعدة الدوؿ النامية األعضاء في منظمة لػ ) (OMCعمى أقممة تشريعاتيا الوطنية
المتعمقة بالممكية الصناعية مع مقتضيات ومتطمبات إتفاقية التريبس .وقد بمغ الدعـ القانوني
والتقني المقدـ مف طرؼ المكاتب اإلقميمية إلى البمداف النامية ،في إطار صياغة قوانيف
الممكية الصناعية أرقاما قياسية ،إذ أعدت الويبو  39مشروع قانوف بشأف مختمؼ المسائؿ
بناءا عمى طمب  21دولة نامية ،وتسممت  48تعميمة بشأف مدي مسايرة القوانيف الحالية
ومشروعاتيا مع مقتضيات أحكاـ إتفاقية تريبس ،كما تـ بحث قضايا قانونية مع سمطات 29
دولة ومنظمة دولية متخصصة( .)2
1 - TONISSIRA (Myriam Sanou), op. cit, p 185.

 - 2منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،لمحة عامة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،مرجع سابؽ ،ص 27
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تكويف الموارد البشرية البلزمة لتمكيف البمداف النامية مف اإلستفادة مف

أنظمة الممكية الصناعية ،محؿ إىتماـ منظمة الويبو ،حيث إستحدثت سنة  ،1998أكاديمية
الويبو العالمية ،التي تعتبر مؤسسة مكرسة لتحقيؽ أعمى قدر مف أنظمة الممكية الفكرية
عامة والممكية الصناعية خاصة ،والنيوض ببرامج تدريبية وتنمية الموارد البشرية عمى
الصعيد الوطني واإلقميمي ،وتسعى األكاديمية في ىذا الصدد إلى إتباع نيج تعميمي دولي
عف بعد عبر األنترنت( .)1
بدأ مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة برنامج التعاوف مع البمداف النامية ،يشتمؿ عمى
وضع أطر إختيارية لتسوية المنازعات ،واعداد برامج تدريبية ،وادارة القضايا ،وتوفير خيارات
مرنة تتسـ بالفعالية تتيح لؤلطراؼ تسوية منازعاتيا لدى المكاتب الوطنية لمممكية الفكرية،
ويجري حاليا المركز مشاورات مع مكتب سنغافورة لمممكية الفكرية والمعيد الوطني الب ارزيمي
لمممكية الفكرية( .)2
تسعي الويبو في ىذا الصدد أيضا ،إلى وضع حموؿ لمشكمة التعقيدات في قضايا
الممكية الصناعية التي تواجييا البمداف األعضاء األقؿ نموا ،وتولي عناية خاصة
إلحتياجاتيا بوصفيا بمداف أقؿ نموا ،ويمكف لمممكية الصناعية أف تؤدي دو ار بار از في تسريع
وتيرة تنمية اإلقتصادية .عميو إستجابت الويبو لتمؾ المتطمبات مف خبلؿ إنشائيا شعبة
البمداف األقؿ نموا ،لتمكينيا مف اإلستفادة القصوي مف الفرص التي أتاحتيا العولمة
واإلقتصاد العالمي .وتتولى الشعبة ميمة تنسيؽ أنشطة التعاوف التقني التي باشرتيا منظمة
الويبو ،بغرض تركيزىا عمى الظروؼ الخاصة لبمداف األقؿ نموا ،واستكماؿ برامج عمؿ

 - 1منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،لمحة عامة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،مرجع سابؽ ،ص .32
 - 2منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  ،مركز الكيبك لمتحكيـ كالكساطة باإلضافة إلى أسماء الحقكؿ ،رقـ ،43/27
 ،2023ص  ،02منشورة عمى الموقع اإللكتروني التاليwww.wipo.int. :

62

الفصل األول:

ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الوكاالت األخرى في مجاؿ التعاوف التقني ،وتعمؿ في ىذا الصدد بالتنسيؽ مع مكاتب
الويبو اإلقميمية لرسـ البرامج والخطط الشاممة بما يتماشى ويتبلئـ مع البمداف األقؿ نموا( .)1
ثانيا :نمكذج التعاكف مع البمداف المنتقمة إلى نظاـ االقتصاد الحر
تعمؿ منظمة الويبو عمى تطوير عبلقتيا مع البمداف الواقعة في أوروبا الوسطى
والشرقية ،ومنطقة دوؿ البمطيؽ ،ومنطقة القوقاز ،وآسيا الوسطى ،بإعتبارىا دوؿ حديثة العيد
باإلستقبلؿ منظمة حديثا إلى نظاـ اإلقتصاد الحر ،تحتاج إلى مؤسسات وتشريعات وطنية
متعمقة بالممكية الصناعية مف أجؿ اإلنطبلقة الحقيقية نحو التطور اإلقتصادي الشامؿ
والتنمية اإلجتماعية(  .)2تساعد الويبو ىذه الدوؿ مف خبلؿ ما يمي:
 – 1زيادة فرص اإل ستفادة مف الممكية الصناعية:
لقد كاف لمتنسيؽ والتعاوف المستمر بيف منظمة الويبو والدوؿ المنتقمة حديثا إلى نظاـ
اإلقتصاد الحر نتائج ممموسة وميمة ،تظير في تحديث التشريعات الوطنية المتعمقة بالممكية
الصناعية لعدد معتبر مف تمؾ الدوؿ ،وتقميص العقبات التي كانت تقؼ أماميا في سبيؿ
اإلنضماـ إلى مختمؼ اإل تفاقيات الدولية المتعمقة بالممكية الصناعية التي تراعييا منظمة
الويبو ،الدليؿ عمى ذلؾ أف معظميا أصبحت عضو في معاىدة باريس لحماية الممكية
الصناعية ،ومعاىدة برف المتعمقة بالمصنفات األدبية والفنية ،واتفاقية مدريد بشأف تسجيؿ
العبلمات التجارية ،وبرتوكوليا اإلضافي ،ومعاىدة التعاوف الدولي شأف البراءات ).(PCT
وركزت الويبو في تمؾ الدوؿ أيضا ،عمى مسألة التدريب العاـ مف خبلؿ عقد ندوات
متخصصة ،تتناوؿ فييا مباشرة تنفيذ إتفاقية تريبس ،كؿ ىذه الخطوات كانت بيدؼ إرساء

 - 1منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،لمحة عامة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،مرجع سابؽ ،ص.27
 - 2المرجع نفسو ،ص ص.28- 27

63

الفصل األول:

ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية

قاعدة حمائية لمممكية الصناعية لدفع عجمة التنمية االقتصادية واإلجتماعية الشاممة في تمؾ
البمداف( .)1
 – 2إ تخاذ إجراءات لتدعيـ التطكر االقتصادم كالتنمية االقتصادية:
تتمثؿ المسائؿ المحورية التي إىتمت بي ا الويبو في ظؿ تعاونيا مع البمداف المنتقمة إلى
نظاـ االقتصاد الحر ،في ضرورة تحديث وتطوير األجيزة الوطنية لحماية الممكية الصناعية
مف خبلؿ وضع إستراتيجيات شاممة وخطط وطنية قصد النيوض بنظاـ حمائي متوازف
ومتكافئ مف شأنو دفع عجمة التنمية االقتصادية ،وباشرت الويبو في ىذا الصدد عدة
أنشطة ،إذ عممت عمى تأىيؿ المسؤولييف والموظفيف في مكاتب الممكية الصناعية وحؽ
المؤلؼ ،وقد حضر تمؾ اإلجتماعات نحو  800شخص مف  28بمدا ،وكاف مضموف تمؾ
اإلجتماعات ىو البحث في التطورات األخيرة الحاصمة في ميداف الممكية الفكرية والممكية
الصناعية ف كتمؾ المتصمة بالتجارة االلكترونية( .)2
يؤمف القائموف عمى منظمة الويبو كذلؾ ،بأف الممكية الصناعية ىي المحرؾ الرئيسي
لئلقتصاد العالمي ،ألف اإلبتكار التكنولوجي والعموـ مف العوامؿ الميمة التي تساىـ في
التقدـ اإلجتماعي وتقميص الفجوة التكنولوجيا بيف األمـ المتقدمة واألمـ النامية ،وعقدت
الويبو في ىذا السياؽ العديد مف ندوات التدريب والتوعية مع البمداف المنتقمة إلى نظاـ
اإلقتصاد الحر ،التي إستقطبت نحو  700شخص مف  14بمدا ،وشممت الموضوعات التي
تناولتيا تمؾ الندوات ،األىمية اإل قتصادية لمممكية الفكرية عامة والممكية الصناعية خاصة
وأىمية اإلنتفاع بالوسائؿ الحديثة لئلعبلـ في مجاؿ البراءات والترخيص والتطورات الجديدة
الحاصمة في مجاؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة عمى الصعيد الدولي .وسمحت تمؾ
 - 1منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،لمحة عامة عف المنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية ،مرجع سابؽ،
ص ص . 28- 27

 - 2منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،تقرير المدير العاـ إلى جمعيات الكيبك ،سنة  ،2102إستعراض سنة مف
األنشطة ،رقـ  ،2022 /2050ص .22
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اإل جتماعات لممشاركيف فييا باإلطبلع عمى مختمؼ نواحي الممكية الفكرية ،وادراؾ قيمتيا
وتحسيف فيميـ ألىميتيا في مجاالف رئيسياف ىما النشاط اإلقتصادي والتنمية .وساعدت كؿ
ىذه الخطوات التي قامت بيا الويبو في الدوؿ المنت قمة إلى نظاـ االقتصاد الحر ،عمى توفير
أساس متيف لئلستمرار في اإلبداع وتطوير مؤسسات الممكية الفكرية ،مما قد يؤدي إلى
تعجيؿ التطور اإلقتصادي الشامؿ( .)1
لقد كاف لمويبو أثرىا الفعاؿ في مساعدة الدوؿ النامية وأقؿ نموا وكذا المنتقمة إلي
نظاـ اإلقتصاد الحر ،في تطوير نظميا المتعمقة بالممكية الصناعية قصد الوصوؿ إلي
أىداؼ التنمية المرجوة والتوازف بيف األىداؼ اإلقتصادية واإلجتماعية .والتفاعؿ بيف الدوؿ
النامية والدوؿ المتقدمة في الحقيقة ،يساىـ في تشجيع عممية اإلبداع واإلبتكار ،وقد كاف
لمويبو دور الوسيط في نقؿ ما في تطور وتقدـ إلي الدوؿ النامية ،عف طريؽ رعاية التعاوف
الدولي في مجاؿ الممكية الصناعية .ولعؿ خير بداية في ىذه اإلستراتجية النوعية في تعزيز
حماية الممكية الصناعية ،إذ إتسع نطاؽ تعاف الويبو إلي المنظمات الدولية.

الفرع الثاني
تعاكف ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية مع المنظمات الدكلية
تعد العبلقات فيما بيف المنظمات الدولية الصورة األكثر تطو ار واتساعا وتأثي ار في مجاؿ
العبلقات الدولية ،وتظير منظمة الويبو في سعييا نحو وضع ترتيبات إقامة التعاوف مع
المنظمات الدولية ،التي تندرج ضمف المياـ الرامية إلي وضع إطار حمائى دولي لمممكية
الصناعية ،مف خبلؿ تعاونيا عمي النحو المناسب مع منظمة األمـ المتحدة (أكال) ،والمنظمة
العالمية لمتجارة (ثانيا) ،باإلضافة إلي تعاونيا مع المنظمات الدولية األخرى التي ليا صمة
مباشرة أو غير مباشرة بموضوع حماية الممكية الصناعية (ثالثا).
 - 1منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،تقرير المدير العاـ إلى جمعيات الويبو ،مرجع سابؽ ،ص .23
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أكال  :تعاكف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية مع منظمة المتحدة األمـ المتحدة )(ONU
ظيرت منظمة األمـ المتحدة إلى الوجود ،وحمت محؿ عصبة األمـ في عاـ  1945إثر
الموافقة في مؤتمر ساف فرنسيسكو عمى مشروع ميثاؽ األمـ المتحدة المكوف مف ديباجة
و 111معاىدة(  .)1وكاف مف بيف األىداؼ اإلستراتيجية لمنظمة األمـ المتحدة« :تحقيؽ
التعاوف الدولي بح ؿ المسائؿ الدولية ذات الصبغة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
واإلنسانية ،وتعزيز إحتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمناس جميعا ،ببل تفرقة بسبب
العرؽ أو الجنس أو المغة أو الديف»( .)2
إلى جانب منظمة األمـ المتحدة ،ىناؾ مجموعة مف المنظمات الدولية المتخصصة
المرتبطة بيا بإتفاؽ تعاوف ،يتولى المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع ليا ميمة التنسيؽ
بيف أنشطتيا .والوكاالت الدولية المتخصصة بشكؿ عاـ ،ىي الييئة التي تنشأ بإدارة الدوؿ
في مجاؿ متخصص ،تيدؼ إلى دعـ التعاوف الدولي في مجاؿ غير سياسي ،وتتولى العمؿ
في مرفؽ دولي يمس بمصالح الدوؿ المشتركة في عضويتيا .أما الوكاالت الدولية
المتخصصة التابعة لمنظمة األمـ المتحدة ،عرفيا الميثاؽ األممي في المادة  55منو بأنيا:
«الوكاالت المختمفة تنشأ بمقتضي إتفاقات بيف الحكومات والتي تضطمح بمقتضي نظميا
السياسية بإختصاصات واسعة النطاؽ في ميداف اإلقتصاد واإلجتماع والثقافة والتربية
والصحة العامة ،وفي غيرىا مف الميداف المترابطة ىي مرتبطة باألمـ المتحدة ،وفقا ألحكاـ
المادة .)3 (»636
باعتبار منظمة الويبو إحدى الوكاالت الدولية المتخصصة التابعة لمنظمة األمـ
المتحدة ،فإنيما يعمبلف بالتنسيؽ والتعاوف في مجاالت كثيرة ومتعددة ،تصب أساسا في
 - 1محمد الجذوب ،مرجع سابؽ ،ص.286
 - 2المرجع نفسو ،ص.294

 - 3أحمد أبو الوفا محمد ،مرجع سابؽ ،ص ص408- 405
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مسألة تعزيز حماية الممكية الصناعية وتسييؿ عممية التحويؿ التكنولوجي المرتبطة بالممكية
الصناعية قصد تحقيؽ اليدؼ اإلستراتيجي الذي ىو التنمية بكؿ أبعادىا .
 – 1مجاالت تعاكف المنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية مع منظمة األمـ المتحدة:
تعتبر منظمة الويبو إحدى الوكاالت الدولية المتخصص ة التابعة لمنظمة األمـ المتحدة
إبتداء مف عاـ  ،1974نتيجة اإلتفاؽ المبرـ بينيما الذي تقضي المادة األولى منو بأف الويبو
مسؤولة عف إتخاذ التدابير الضرورية طبقا لوثيقتيا التأسيسية والمعاىدات واإلتفاقيات الدولية
التي تشرؼ عمى إدارتيا ،مف أجؿ تشجيع النشاط اإلبتكاري الخبلؽ وتيسير نقؿ التكنولوجيا
المرتبطة بالممكية الصناعية إلى البمداف النامية ،بيدؼ دفع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
بكؿ أبعادىا ( .)1
أكدت منظمة األمـ المتحدة في مناسبات عديدة ،بأف التكنولوجيا ىي العامؿ الرئيسي
لمتنمية ،بالتالي ترى مف الضروري إصبلح النظاـ الدولي لنقؿ التكنولوجيا .عميو أصدرت في
 16ماي  1972قرار تحت عنواف« :تحويؿ التقنيات» واسناد لمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة
والتنمية ) (C.N.U.C.E.Dميمة مراجعة النظاـ القانوني لمممكية الصناعية ،وتكميفو بإعداد
دراسة معمقة حوؿ براءات اإلختراع ،وأثرىا عمى نقؿ التكنولوجيا( .)2
 – 2تجسيد إ تفاؽ التعاكف بيف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية كمنظمة األمـ
المتحدة:
لعبت الويبو دو ار كبي ار وبإسياـ واضح في مسألة نقؿ التكنولوجيا المرتبطة بالممكية
الصناعية ،إذا أصدرت عاـ  1978دليبل لنواحي القانونية لمفاوضات إعداد تراخيص الممكية
 - 1فاضمي إدريس ،المدخؿ إلى الممكية الفكرية )الممكية األدبية والفنية والصناعية(  ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
 ،2007ص.63

 - 2بياز إ سماعيؿ ،عقبات التصنيع ونقؿ التكنولوجيا في إطار التعاوف بيف الدوؿ النامية والدوؿ المصنعة )دراسة قانونية
سياسة( ،بح ث لنيؿ درجة الماجستير في القانوف الدولي والعبلقات الدولية ،معيد الحقوؽ والعموـ اإلدارية ،الجزائر،2989 ،

ص ص.248 – 247
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الفصل األول:

الصناعية واتفاقيات نقؿ التكنولوجيا المناسبة إلحتياجات البمداف النامية ،الذي يشتمؿ عمى
ثبلث أبواب رئيسية .الباب األوؿ عبارة عف مقدمة تضـ مسائؿ أولوية ،مثؿ العقبات التي
تواجييا البمداف النامية في الحصوؿ عمى التكنولوجيا ،وسبؿ نقؿ التكنولوجيا إلى البمداف
الترخيص في مجاؿ الممكية الصناعية ،وتقديـ الدراية العممية والترتيبات
النامية ،وأىمية ا
القانونية لنقؿ التكنولوجيا ،أما الباب الثاني فيو بعنواف عممية التفاوض يشتمؿ عمى بيانات
عديدة ،واختيار مورد التكنولوجيا ،واعداد عرض أو طمب ترويج التكنولوجيا والمشتركيف
والوسطاء في المفاوضات أو التفاوض حوؿ شروط وأحكاـ معامبلت نقؿ التكنولوجيػ ػ ػا
وتحديد التراخيص واإلتفاقيات المطموب إبراميا واعداد المستندات القانونية البلزمة ،أما الباب
الترخيص واإلتفاقات واألوجو الخاصة بالبراءات والتقدـ
الثالث فيو ،بعنواف مبلحظات ا
التكنولوجي والدراية العممية والمعمومات التقنية الخدمات والمساعدات التقنية والتسويؽ
التفويض ،عدـ الوفاء بااللتزامات حؿ الخبلفات والقانوف الواجب التطبيؽ( .)1
ثانيا :تعاكف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية مع المنظمة العالمية لمتجارة ):(OMC
تتعاوف منظمة الويبو مع منظمة لػ ( ،)OMCعمى تطبيؽ النواحي القانونية المتعمقة
بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية ،إذ يسيراف عمى تجسيد ما جاء في إتفاقية حقوؽ الممكية
الفكرية المتصمة بالتجارة ،التي يشار إلييا إختصار بالتريبس ( ،)TRIPSوالتي تيدؼ إلى
حماية الحقوؽ األدبية والحقوؽ المرتبطة بيا ،وحماية العبلمات التجارية والمؤشرات الجغرافية
والتصميمات الصناعية وبراءات اإلختراع وتصميمات الدوائر المتكاممة وحماية المعمومات
( .)2

المتعمقة باألسرار التجارية

 - 1جبلء وفاء محمديف ،اإلطار القانوني لنقؿ التكنولوجيا ) في ظؿ الجيود الدولية وأحكاـ نقؿ التكنولوجيا في قانوف التجارة
الجديد(  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2002 ،ص ص.22- 20 – 9

 - 2عمر سعد اهلل ،القانوف الدولي لؤلعماؿ ،الطبعة الثانية ،دار ىومو ،الجزائر ،2022 ،ص.280
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تعبر إتفاقية التريبس بمثابة بداية لحقبة جديدة فيما يتعمؽ بحماية الممكية الفكرية عامة
والممكية الصناعية خاصة وانفاذىا عمى أساس متعدد األطراؼ ،واألحكاـ التي تضمنتيا
عبارة عف تكممة مباشرة لممعاىدات الدولية المتعمقة بالممكية الفكرية ،التي تراعييا منظمة
الويبو .وقد عالجت ىذه اإلتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية في سبعة أجزاء رئيسية ،ىي أحكاـ
عامة ومبادئ أساسية ،والمعايير المتعمقة بتوفيرىا ونطاقيا واستخداميا وانفاذىا واكتسابيا
واستمرارىا ،وما يتصؿ بيا مف اإلجراءات فيما بيف أطرافيا والترتيبات اإلنتقالية وتسوية
المنازعات( .)1
 – 1مجاالت تعاكف المنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية مع المنظمةالعالمية لمتجارة:
بدأ الحوار بيف منظمة الويبو بإعتبارى ا الييئة التي تسير عمى تنفيذ اإلتفاقيات الدولية
المتعمقة بالممكية الفكرية ،ومنظمة ) (OMCبإعتبارىا الييئة التي تسير عمى تنفيذ إتفاقية
التريبس ،بعد إبراـ إتفاؽ تعاوف بينيما في  22ديسمبر مف عاـ  ،1995الذي يقضي بإيجاد
نوع مف التنسيؽ بينيما ،لتجسيد إتفاقية التريبس ،والعمؿ عمى إمتثاؿ الحكومات لممادة 27
بشأف منح البراءات لجميع أنواع االبتكار ،ومنع التعرض لمعبلمات المشيورة ،والزاـ الدوؿ
األعضاء بأحكاـ معاىدة حماية األصناؼ النباتية ،إما بواسطة براءة اإلختراع أو بواسطة
نظاـ منفرد وفعاؿ ،والعمؿ عمى توحيد نطاؽ الحماية الممنوحة لمعبلمات( .)2
إلتزمت المنظمتيف بموجب المادة الرابعة مف اإلتفاؽ المبرـ بينيما ،بتقديـ مساعدة
قانونية وتعزيز التعاوف التقني ،إذ وافقت كؿ منيما عمى منح البمداف األعضاء في المنظمة
األخرى مف البمداف النامية المساعدة القانونية والتقنية المرتبطة بإتفاقية التريبس التي تتيحيا
لمدوؿ األعضاء فييا ،وت عزيز تعاونيما في األنشطة التي تباشر في مجاؿ تقديـ المساعدة
 - 1عنتر عبد الرحمف ،مرجع سابؽ ،ص ص.28- 27
 - 2ج بلؿ وفاء محمديف ،الحماية القانونية لمممكية الصناعية ) وفؽ إلتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية
الفكرية )تريبس(  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص.26
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القانونية والتقنية ،بغية تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الفائدة وضماف التعاوف المتبادؿ ألغراض
المساعدة القانونية والتقنية( .)1
 – 2تجسيد إتفاؽ التعاكف المبرـ بيف المنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية كالمنظمة
ال عالمية لمتجارة:
شرعت منظمة الويبو ومنظمة لػ  OMCفي تجسيد إتفاؽ التعاوف الذي أبرـ بينيما مف
خبلؿ المبادرة المشتركة التي قامت بيا سنة  ،2000وىو التاريخي النيائي المحدد لمدوؿ
النامية لتنفيذ أحكاـ إتفاؽ التريبس ،وأخذت ىذه المبادرة شكؿ رسـ صورة جديدة ومتناسقة
وموحدة لمساعدة البمداف النامية عمى الوفاء بإلتزاماتيا المترتبة عمى إتفاقية تريبس وىو ما
يعرؼ بإسـ برنامج الويبو لمتعاكف اإلنمائي ،التي ىي عبارة شائعة في منظمة األمـ
المتحدة ،والتي يعني بيا تقديـ المساعدة التقنية لمبمداف النامية ،وقد كاف اليدؼ الرئيسي مف
ىذه المبادرة ىو التعجيؿ بعممية التنمية في البمداف النامية( .)2
شرعت المنظمتيف في مبادرة أخرى عاـ  ،2001قصد مساعده البمداف أقؿ نموا
األعضاء في اإلستفادة مف المنافع التي يمكف أف تعود عمييا جراء حماية الممكية الصناعية،
ومساعدتيا عمى الوفاء بإلت ازماتيا المترتبة عف إتفاقية التريبس

قبؿ حموؿ فترات السماح

المؤقتة .باإلضافة إلى ىذه المبادرات ،فإف الويبو ركزت نشاطيا بالتنسيؽ مع منظمة ل ػ
()OMCعمى تطوير اإلجراءات اإلدارية المناسبة والمبلئمة ،قصد اإلستفادة القصوى مف
أحكاـ إتفاقية تريبس( .)3

 - 1أيت تفاتي حفيظة ،خصوصية نظاـ الحماية في إ تفاقية تريبس ،مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف ،فرع الممكية
الفكرية ،كمية الحقوؽ ،جامعة بف يوسؼ بف خدة ،الجزائر ،2008 ،ص .23

 - 2عبد اهلل عبد الكريـ ،الحماية القانونية لمممكية الفكرية عمى شبكة األنترنت ،دار الجامعة الجديدة ،اإل سكندرية ،مصر،
 ،2000ص.25

 - 3المرجع نفسو ،ص.25
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ثالثا :تعاكف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية مع المنظمات الدكلية األخرل:
تتعاوف منظمة الويبو مع منظمات دولية متخصصة في شتى المجاالت ،لتحديد الحموؿ
القائمة عمى الممكية الصناعية ،مف أجؿ مواجية المشاكؿ العديدة المطروحة عمى الساحة
الدولية ،كمسألة تغير المناخ واألمف الغذائي والصحة العامة وغيرىا مف التحديات العالمية
نظ ار لمعبلقة القائمة بيف حماية الممكية الصناعية والمشاكؿ المطروحة عمي الساحة الدولية
خاصة تمؾ المتعمقة بتغير المناخ.
 – 1ربط التحديات العالمية بحماية الممكية الصناعية:
دخمت الويبو في مرحمة مف التعاوف الفعاؿ واألساسي مع الوكاالت والييئات
المتخصصة التابعة لمنظمة االمـ المتحدة ،وكاف اليدؼ المنشود ىو تنسيؽ الجيود بما يعود
بالمنفعة عمي الجميع ،واإلرتقاء بصورة الويبو واإلسياـ في تحسيف فيـ قضايا الممكية الفكرية
في المناقشات الدولية الحكومية الدائرة حوؿ القضايا العالمية الجديدة .ومف بيف عبلقات
التعاوف التي حظيت برضا الجيات المستفيدة ،العمؿ المشترؾ مع منظمة الصحة العالمية
) ،(OMSعمي دراسة األمراض المستجدة عمى الساحة الدولية في شكؿ إعداد تقارير عف
وضع البراءات ودراسة تحميمية لمسياسة العامة ،وقد كمفت جمعية الصحة العالمية بإجرائيا
واعداد تقارير عف وضع البراءات ،بالتعاوف مع منظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOكىذا فيما
يتعمؽ بالتقنيات الرئيسية المرتبطة بإستخداـ الموارد النباتية في مجاؿ األغذية والزراعة.
وقامت منظمة الويبو في ىذا السياؽ بتنظيـ حمقات عمؿ بشأف مجموعة مف البراءات
المتعمقة بإستنباط لقاحات ضد األوبئة ،والمشاركة في حمقة عمؿ المجتمع المدني بشأف
النيج المقترحة لتناوؿ البيوتكنولوجيا( .)1

1 - PETIT (Philippe), Propriété intellectuelle, mondialisation et développement, p. 822, article
publié sur le site internet suivant : www.wipo.int
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باشرت الويبو مع لجنة األمـ المتحدة المشتركة بيف الوكاالت والمعنية باألخبلقيات
البيولوجيا ،في إعداد وثيقة لبحث القضايا المتعمقة بالممكية الفكرية واألخبلقيات البيولوجيا
مف تأليؼ منظمة الويبو ،وعقدت أيضا سمسمة مف الندواة بشأف السياسات العامة ،تتناوؿ
فييا قضايا الصحة العامة ،والتفاعؿ بيف التنظيـ وحماية الممكية الفكرية في مجاؿ عموـ
الحياة وجرد البراءات ألغراض السياسة العامة ،في مياديف تنص عمييا اإلتفاقيات المتعددة
األطراؼ .وقد تـ إعداد وثيقة بحث قضايا تغير المناخ والمساىمات في الحوار السياسي
بشأف نقؿ التكنولوجيا ،خبلؿ إ جتماعات مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية
المتعمقة بتغير المناخ ).)1 ( (UNEFCCC
تعمؿ منظمة الويبو في ىذا الصدد بالتنسيؽ مع صندوؽ البيئة العالمي )،(GEF
المشترؾ بيف  178بمد ومؤسسة دولية ومنظمة حكومية والقطاع الخاص ،الذي أنشأ عاـ
 ،1991بوصفو اآللية المالية لئلتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ .يضطمح
صندوؽ البيئة بمعالجة قضايا البيئة العالمية ومساندة مبادرة التنمية المستدامة في البمداف
النامية ،وأصبح في اآلونة األخيرة المموؿ الرئيسي لممشاريع التي تيدؼ إلى تحسيف البيئة
العالمية.

( )2

 – 2ربط التنمية الشاممة بحماية الممكية الصناعية:
تتعاوف منظمة الويبو مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية ) ،(ONUDIالتي تعمؿ
عمى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بكؿ أبعادىا في البمداف النامية والبمداف ذات
اإلقتصاديات اإلنتقالية.
تتمثؿ أىداؼ التعاوف بيف الوبيو ومنظمة اليونيدو( )UNIDOفيما يمي:

1 - PETIT (Philippe), Op.cit, p 826.
2 - Idem.
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 إستبصار التكنولوجيا واستخداـ المعمومات المتعمقة ببراءات اإلختراع إستخداماإستراتيجيا في أغراض التنمية.
 تشجيع اإلبكار وادارة التكنولوجيا ونقميا. بناء القدرات التجارية ومسائؿ حؽ الممكية الفكرية ذات الصمة بالتجارة( .)1تمتمؾ الويبو أيضا ،عبلقة وطيدة مع المجمع العربي لمممكية الفكرية ) ،(ASIPحيث
تعمؿ عمى تعزيز حماية الممكية الفكرية في الوطف العربي بالتنسيؽ مع ىذا المجمع ،الذي
ييدؼ إلي تطوير وتحديث القوانيف الوطنية ،وارساء الوعي بضرورة الحماية ،كونيا المحرؾ
الرئيسي لعممية التنمية .ومف أىـ أىداؼ المجمع األخرى المعمنة ما يمي( :)2
_

تعزيز وتطوير نظاـ حماية الممكية الفكرية مف خبلؿ وسائؿ التوعية والتثقيؼ

المتنوعة ،التي توضح طبيعة العمؿ في مجاؿ الممكية الفكرية ودوره المؤثر عمى
اإل قتصاد المحمي والعالمي.
 تحسيف وتوحيد التشريعات الوطنية في مجاؿ الممكية الفكرية ،عف طريؽ دراسةالجوانب المتعددة لمبراءات االختراع والعبلمات التجارية والنماذج الصناعية ،لوضع أسس ليا
وا قتراح الخطوط العريضة لوضعيا في شكؿ قوانيف.
 تعزيز الوعي بضرورة الحماية الدولية المحكمة لمممكية الفكرية في الوطف العربي،وتطوير القوانيف مما يتبلئـ مع نصوص إتفاقية باريس لعاـ  ،1883وما تبلىا مف مواثيؽ
في مجاؿ الحماية ،لما في ذلؾ مف فائد لممينييف والمستيمكيف والمنتجيف والمجتمع
اإلقتصادي بشكؿ عاـ.

 - 1من شورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،تقرير المدير العاـ إلى جمعيات الويبو ،مرجع سابؽ ،ص. 23
 - 2فاضمى إدريس ،مرجع سابؽ ،ص. 67
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عرضنا في ىذا الفصؿ تطور اإلىتماـ الدولى بتنظيـ وحماية الممكية الصناعية،
ولعؿ النتيجة التي توصمنا إلييا ىي اإلستقرار عمى تدويؿ الحماية مف خبلؿ المجوء إلى
اإلتفاقيات الدولية ،وانشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية .وفي الواقع األمر لـ يكف ذلؾ
سيبل نظ ار إلختبلؼ اإلديولوجي القائـ بيف الدوؿ التي إنتيجت النظاـ اإلقتصادي الرأسمالى
والنظاـ اإلقتصادي اإلشتراكى.
وعند تناولنا لمضموف نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية ،قسمنا الدراسة إلى
قسميف رئسييف ،األوؿ خاص بالنظاـ القانوني لمحماية ،وقد رأينا وفؽ ما نظمتو الويبو مف
معاىدات الحماية الموضوعية ومعاىدات الحماية اإلجرائية ،ولعؿ المجوء إلى المعاىدات
الدولية لتوفير الحماية مرده مف ناحية إلى إقتصار الحماية القائمة في ظؿ التشريعات
الوطنية لمدوؿ إذ ال تتعدى الحدود اإلقميمية لمدوؿ التي ينشأ فييا الحؽ ،ومف ناحية أخرى
إلى التبايف الواضح في الحماية التي توفرىا الدوؿ لحقوؽ الممكية الصناعية نظ ار إلختبلؼ
قوانينيا الوطنية .أما القسـ الثاني فقد خصصناه لنظاـ التعاوف الدولى الذي إنتيجتو الويبو
كألية لتدعيـ حماية الممكية الصناعية عمى الصعيد الدولى.
السؤاؿ الذي فرض نفسو ى نا ىو ىؿ كانت تمؾ الحماية كافية لرعاية مصالح الدوؿ
النامية األعضاء؟
إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تقتضي منا الوقوؼ عمى مضموف التطورات التي
أفرزىا نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية ،لنرى كيؼ يمكف ليذا النظاـ أف يؤثر عمى
مصالح الدوؿ النامية ،خاصة إذا ما أدركنا أف نظاـ الويبو قد وضع في مرحمة غياب الدوؿ
النامية ودوف مشاركتيا.
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أسفر فحص محتوى نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية عف نتائج غير منتظمة ،إذ
أف الفشؿ في وضع نظاـ حمائي موضع التنفيذ ،يظير عمى الصعيديف الواقعي والتطبيقي،
كوف أف المبادئ والقواعد التي تأسس عمييا كانت تناسب محيط إقتصادي متكافئ ،أما
الحاؿ عمى النقيض بعد إنقساـ العالـ إلى مجموعتاف متضاربتاف األىداؼ والمصالح ،نظ ار
إلنعداـ المساواة اإلقنصادية والتكنولوجية بينيا ،ما جعؿ اإلستمرار في تطبيؽ نظاـ الويبو
يؤدي بالنتيجة إلى تكريس مساواة قانوننية شكمية ببل مساواة إقتصادية فعمية (المبحث
األكؿ).
وعمى الرغـ مف الدور المحوري الذي لعبتو الويبو في مجاؿ حماية الممكية الصناعية
عمى المستوى الدولي ،إال أف اإلتجاىات الراىنة سارت نحو إدماج الحماية في إطار النظاـ
التجاري الدولي ،مف خبلؿ إقحاـ إتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة (التريبس)
في ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة ( ،)OMCالتي تعتبر إحدى مؤسسات العولمة ،ما أدى
بالنتيجة إلى تجريد الويبو مف إختصاصيا في مجاؿ الممكية الصناعية ،والتحوؿ الجذري في
سياستيا إتجاه اإلىتماـ بالمصاح التجارية عمى حساب التنمية (المبحث الثاني).
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المبحث األكؿ
تهميش نظاـ المن ظمة العالمية لمممكية الفكرية لحماية الممكية الصناعية مصالح
الدكؿ النامية
تقوـ منظمة الويبو عمى مجموعة مف المبادئ والقواعد ،المستمدة أساسا مف معاىدة
باريس لحماية الممكية الصناعية ،التي مف خبلليا تيدؼ إلى إرساء مساواة في المعاممة
القانونية بيف رعايا الدوؿ األعضاء ،لكف يبلحظ مف الممارسة الدولية أف تمؾ المبادئ
والقواعد ،كانت صحيحة ومنتجة ألثارىا في عبل قة الدوؿ المتقدمة بعضيا بعضا ،أما الحاؿ
عمى النقيض في عبلقة ىذه األخيرة مع الدوؿ النامية (المطمب األكؿ) ،ولعؿ نظاـ الويبو
يظير عاج از عمى توفير السبؿ والوسائؿ الكفيمة لتمكيف الممكية الصناعية مف تحقيؽ التنمية
المطموبة في البمداف النامية ،نظ ار لعدـ إدراج البعد اإلنمائي في سياسة الويبو الحمائية مف
جية ،ولغياب اإلرادة الحقيقية لمدوؿ المتقدمة األعضاء مف جية أخرى (المطمب الثاني).

المطمب األكؿ
تكريس نظاـ ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية مساكاة قانكنية بال مساكاة
اقتصادية
يتكوف نظاـ الويبو مف مجموعة القواعد ،لكف بسبب اإلختبلؼ الشاسع في مستوى
التطور اإلبتكاري واإلقتصادى بيف الدوؿ النامية والمتقدمة ،أصبحت تمؾ المبادئ (الفرع
األكؿ) كالقواعد عاجزة عف تحقيؽ الغاية مف إقرارىا ،وىي المساواة في المعاممة القانونية
بيف رعايا الدوؿ األعضاء(الفرع الثاني).
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الفرع األكؿ
مبادئ تكريس حماية الممكية الصناعية دكليا
تحاوؿ منظمة الويبو إرساء مساواة في المعاممة القانونية بيف رعايا الدوؿ في جميع
المسائؿ ذات الصمة بالممكية الصناعية ،مف خبلؿ مبدأ المعاممة الوطنية (أكال) ،ومبدأ حؽ
األسبقية(ثانيا) ،ومبدأ إستقبلؿ التسجيبلت لكف دوف مراعاة القدرة اإلبتكارية غير المتوازنة
بيف الدوؿ األعضاء ،ومدى اإلستفادة المتكافئة مف المزايا المكرسة في تشريعات الممكية
الصناعية(ثالثا).
أكال :مبدأ المعاممة الكطنية
يعتبر مبدأ المعاممة الوطنية المحرؾ الرئيسي لمنظمة الويبو في سبيؿ إرساء نظاـ
حمائي فعاؿ لمممكية الصناعية ،وىو الذي تراىف عميو لتحقيؽ نوع مف الترابط والتجانس بيف
تشريعات الممكية الصناعية .ويظير مف الممارسة الدولية أف ىذا المبدأ كاف فعاؿ وايجابي
وقت إقرار معاىدة باريس ،نظ ار لمتوازف القائـ بيف الدوؿ األعضاء في القدرة اإلبتكارية
ومستوى الحماية المقررة في تشريعاتيا الوطنية ،واإلستفادة المتبادلة مف المزايا المكرسة في
تمؾ التشريعات بيف رعايا الدوؿ األعضاء .ومف الواضح كذلؾ أف أىمية مبدأ المعاممة
الوطنية إنتقضت إ نتقاضا مضاعفا إثر التطورات الحاصمة عمى الساحة الدولية ودخوؿ الدوؿ
النامية مسرح الحياة الدولية ،فالمساواة في المعاممة أصبحت شكمية ليست واقعية ،ألنيا مبنية
عمى مفيوـ عاـ ومجرد ،وافتراض توازف في نطاؽ اإلستفادة مف الحقوؽ وااللتزامات التي
تضمنتيا القوانيف الوطنية المتعمقة بالممكية الصناعية ،مع العمـ أف واقع الممارسة مختمؼ
تماما ،واإلفتراض ليس بيذا الوضوح( .)1

 - 1بياز اسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .288
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إ ستمرار العمؿ بمبدأ المعاممة الوطنية في ظؿ الوضع الدولي الراىف ،يكوف صحيحا
ومنتجا ألثاره في عبلقة الدوؿ المتقدمة بعضيا بعضا ،أما الحاؿ عمي النقيض في عبلقة
ىذه األخيرة بالدوؿ النامية ،لكونو يؤدي إلى نتائج غير منطقية .فالدوؿ المتقدمة تمتمؾ
أغمبية عناصر الممكية الصناعية المتداولة عمى الساحة الدولية خصوصا براءة اإلختراع
منيا ،في حيف ال تمتمؾ الدوؿ النامية القاعدة اإلبتكارية التي ستؤىميا لئلستفادة مف ىذا
المبدأ،ىذه المقاربات تنصب في م صمحة رعايا الدوؿ المتقدمة عند إيداع طمبات الحماية
عمى أقاليـ الدوؿ النامية ،في حيف ال يستطيع رعايا ىذه األخيرة إيداع طمبات مماثمة ،بالتالي
ليس ىناؾ تبادؿ واقعي في اإلستفادة مف المزايا الممنوحة في تشريعات الممكية الصناعية
نظ ار إلختبلؼ مستوى التطور اإلبتكاري والتكنولوجي بيف الدوؿ األعضاء ،مما يحوؿ دوف
تحقيؽ المساواة في المعاممة القانونية بيف رعايا الدوؿ األعضاء( .)1
ىكذا ،فإف تصور دوؿ أمريكا البلتينية الذي يرى بأف غالبية عناصر الممكية الصناعية
المتداولة عمي أقاليميا ،ىو ممؾ الدوؿ الصناعية الكبرى ىو تصور حقيقي ،إذ تعود ممكية غالية
البراءات المودعة لدييا لؤلجانب ،بالمقابؿ ال تمتمؾ أي عنصر مف تمؾ العناصر ،ما يتأكد مف
اإلحصاء الذي قامت بو والذي يبيف نسبة البراءات الممموكة لؤلجانب عمى أقاليميا كالتالي:
األرجنتيف  ،%78الب ارزيؿ  ،%81بوليفيا  ،%89.5التشيمي  %94كولومبيا  ،%95كوستاريكا
 ،%93اإلكوادور  ،%96قواتيماال  ،%88األوروقواي  %66فنزويبل .)2 (%98
جعؿ ىذا الواقع دوؿ أمريكا البلتينية ترى بأف إنضماـ الدوؿ النامية لمعاىدة باريس،
التي يرتكز عمييا نظاـ الحماية الدولية لمممكية الصناعية ،يشكؿ تنازال مجانيا لصالح الدوؿ
المتقدمة ،ألف ذلؾ سيؤدى حتما إلى تعزيز التبعية التكنولوجية واإل قتصادية لمدوؿ الصناعية
 - 1حساـ محمد عيسى ،نقؿ التكنولوجيا (دراسة في اآلليات القانونية لمتبعية الدولية) ،دار المستقبؿ العربي ،مصر،
 ،2987ص.98
 - 2زروتي الطيب ،مرجع سابؽ ،ص.56
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الكبرى ،خاصة وأف وسائؿ البحث والتطوير التكنولوجي مركزة لدييا ،كما ترى أيضا دوؿ
أمريكا البلتينية ،بأف إتحادات الممكية الصناعية المختمفة ستؤدي حتما إلى إختبلؼ القواعد
القانونية السارية عمى الدوؿ األعضاء في نفس المعاىدة ،نظ ار إللتزاـ بعض الدوؿ
بالتعديبلت المتبلحقة مف عدمو ،ما سيعرقؿ توحيد القواعد والمبادئ ،بالتالي إستحالة تحقيؽ
المساواة في المعاممة بيف رعايا الدوؿ األعضاء .عميو نجد أغمبية دوؿ أمريكا البلتينية
تشارؾ في عضوية الويبو دوف الغالبية منيا في عضوية معاىدة باريس إكتفاء بإبراـ
إتفاقيات ثنائية واقميمية لتنظيـ أمور الممكية الصناعية( .)1
ثانيا :مبدأ حؽ األسبقية
يبدو اليدؼ الظاىر لمبدأ حؽ األسبقية ،ىو تحقيؽ نوع مف التجانس والترابط بيف
تشريعات الممكية الصناعية تكممة لمبدأ المعاممة الوطنية ،لكف يظير مف التطبيؽ العممي أف
الغاية منو ىي تحصيف صاحب الحؽ في البراءة وأصحاب عناصر الممكية الصناعية
األخرى مف كافة أوجو البطبلف أو اإلنتياء التي يمكف أف تتعرض لو طمباتو المتبلحقة
بعبارة أخري دفع كؿ خطر ينتقص مف الحماية الدولية لمختمؼ عناصر الممكية
الصناعية( .)2
يبلحظ مف الممارسة الدولية ،أف مدد األولوية المقررة في متف معاىدة باريس أصبحت
ال تراعي وال تتناسب مع التطورات الحاصمة في ميداف اإلتصاؿ ونقؿ المعارؼ وسرعتيا
نظ ار لطوليا ،ما يؤدي في الحقيقة إلى عرقمة النشاط اإلبتكاري خاصة في الدوؿ النامية
فيعتبر مبدأ حؽ األسبقية في الحقيقة مرآة عاكسة إلرادة الدوؿ المتقدمة في إلغاء وعرقمة
العممية اإلبداعية في البمداف النامية بكؿ الوسائؿ المتاحة ،وتزداد قوة التأكيد عمى ىذا مف
 - 1حساـ محمد عيسى ،مرجع سابؽ ،ص .284
 - 2محمد أنور حمادة ،النظاـ القانوني لبراءات االختراع والرسوـ والنماذج الصناعية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،
مصر ،2002 ،ص .622
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خبلؿ التطبيؽ العممي لممبدأ ،فإذا تـ إيداع طمب الحماية لدى إحدى الدوؿ األعضاء مثبل
فإنو يعرقؿ جيود اآلخريف طيمة ميمة األولوية في اإلستفادة مف مضموف عنصر الممكية
الصناعية محؿ الطمب ،كما يمنعيـ مف إيداع طمبات أخرى عمى نفس العنصر ،ما يعتبر
كعائؽ في تشجيع القدرات والموارد اإلبتكارية التي تتقيد بمبدأ حؽ األسبقية وال تستفيد الدوؿ
النامية مف المحتوى التقني والتكنولوجي التي تتضمنيا طمبات الحماية المودعة لدييا( .)1
ثالثا :مبدأ إستقالؿ التسجيالت
تعود أصوؿ مبدأ إ ستقبلؿ التسجيبلت إلى مؤتمر تعديؿ معاىدة باريس في لندف عاـ
 ،1934الذي يقضي بأف البراءات والعبلمات الممنوحة في أية دولة متعاقدة تكوف مستقمة
عف البراءات والعبلمات الممنوحة في الدوؿ المتعاقدة األخرى ،بخصوص بطبلنيا وسقوطيا
ومدة حمايتيا( .)2
يظير مف التجسيد العممي لمبدأ إستقبلؿ التسجيبلت نتائج غير منطقية باعتبارات
مصالح الدوؿ النامية لـ تراعى كونيا ،فإذا صدر حكـ قضائي يقضي ببطبلف البراءة
موضوع اإلختراع بسبب عدـ توافر الشروط الموضوعية لمحماية ،فإف تمؾ البراءة تستمر
لتنتج أثارىا خاصة حؽ مالكيا في إحتكار إستغبلؿ اإلختراع ماليا وصناعيا طيمة مدة
الحماية عمى أقاليـ الدوؿ النامية ،رغـ ثبوت بطبلنيا بحكـ قضائي ،نفس األمر إذا ما ثبت
أف البراءة قد تخمى عنيا صاحبيا بإرادتو الكاممة بسبب ظيور تكنولوجيا تفوقيا فنيا
واقتصاديا ،مع ذلؾ تضؿ البراءة مسجمة ومنتجة ألثارىا في الدوؿ النامية ،بما يضر
المصانع الداخمية التي تريد اإلستعانة بيا( .)3

1 - PLAISANT) Robert( ,op .cit , p 20.

 - 2سمير جميؿ حسيف الفتبلوي ،مرجع سابؽ ،ص .290
 - 3المرجع نفسو.
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يتعذر بذلؾ تحقيؽ المساواة في المعاممة بيف رعايا الدوؿ الذي تسعى إليو منظمة
الويبو ،نظ ار لعدـ المساواة في القدرة اإلبتكارية واإلستفادة المتبادلة مف المزايا القائمة في
تشريعات الممكية الصناعية مف جية ،مف جية أخرى نظ ار لمتبايف الواضح في درجة إىتماـ
الدوؿ األعضاء بعناصر الممكية الصناعية في ظؿ تشريعاتيا الوطنية .فحماية براءات
اإلختراع في بمد ما ال تتساوى مف الناحية اإل قتصادية مع حماية العبلمات التجارية مثبل،
وادراج عناصر الممكية الصناعية في مادة واحدة يعني اإلىتماـ المتكافئ بيا ،في حيف نجد
قوانيف دوؿ األعضاء تختمؼ بعضيا بعضا في معاممتيا واىتماميا بتمؾ العناصر ،فكؿ دولة
تيتـ بعنصر عمى حساب أخر وفقا لما يتبلءـ مع األسباب االقتصادية والتجارية
والتكنولوجية الداعية إلى الحماية( .)1

الفرع الثاني
القكاعد المكحدة لتشريعات الممكية الصناعية
إحتوى نظاـ الويبو عمى مجموعة مف القواعد قصد إرساء نوع مف التجانس والترابط بيف
تشريعات الممكية الصناعية ،غير أف تمؾ القواعد ال تتناسب عمى األقؿ مع الظروؼ
اإلقتصادية والتكنولوجية غير المتوازنة ،ليذا إرتأينا أف نبيف مواضع النقد مف خبلؿ دراسة
قاعدة التراخيص اإلجبارية (أكال) ،ثـ قاعدة العبلمات المشيورة (ثانيا) ،وكذا قواعد معاىدة
التعاوف بشأف البراءات (ثالثا).
أكال :قاعدة التراخيص اإلجبارية
إرتبط ميبلد قاعدة التراخيص اإلجبارية باإللتزاـ الذي أوجده قانوف اإلحتكارات في
المممكة المتحدة عاـ  ،1623الذي تـ اإلعترفت بو فيما بعد في الكثير مف قوانيف براءة
- 1جبلؿ أحمد خميؿ ،النظاـ القانوني لحماية اإلختراعات لنقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ النامية ،جامعة الكويت ،2983 ،ص
ص.325– 324
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اإلختراع الوطنية .ويقصد بيذه القاعدة بأف كؿ تسريح إلستغبلؿ اإلختراع تمنحو السمطة
الحكومية في بعض الحاالت خاصة تمؾ المنصوص عمييا في القانوف ،عندما يعجز
الشخص الراغب في إستغبلؿ اإل ختراع المشموؿ بالبراءة عف الحصوؿ عمى التسريح مف
صاحبيا طبقا لشروط خاصة وتنظيـ قانوني معيف ،مقابؿ مكافأة لصاحب البراءة تصدر مع
قرار منح الترخيص (  ،)1ويعرؼ أيضا بأنو "نظاـ متجسد في البراءة الذي بواسطتو يرخص
لشخص بخبلؼ المخترع إلنتاج منتج محمي بالبراءة" ( .)2
إرتكزت معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية وقت إق اررىا ،عمى السقوط كجزاء
أصمي عمى عدـ إلتزاـ صاحب البراءة بإستغبلؿ إختراعو ووضعو محؿ التطبيؽ العممي،
ولما كانت الدوؿ المتقدمة ترى بأف ىذه القاعدة تمس بحؽ المخترع مف خبلؿ عدـ قدرتو
عمى إستغبلؿ اإلختراع محؿ البراءة في جميع الدوؿ التي يتـ الحصوؿ فييا عمى الحماية،
تولد الشعور بضرورة إعادة النظر في قاعدة السقوط ،وكانت كؿ التعديبلت التي طرأت عمى
تمؾ القاعدة تسير في إتجاه تعزيز حقوؽ مالؾ البراءات( .)3
فتـ وضع قيود عمى المشرع الوطني عند تنظيمو واق ارره لجزاء السقوط في تعديؿ
بروكسؿ عاـ  ،1900إذ يجب منح ميمة ثبلثة سنوات مف تاريخ إيداع البراءة إلقرار جزاء
السقوط ،والسماح بإمكانية تبرير عدـ االستغبلؿ ،كما أثمر مؤتمر الىاي لعاـ  ،1925عمى
تعديبلت جوىرية تمثمت في اإل بقاء عمى ميمة الثبلث سنوات إلقرار جزاء السقوط،ىذا إعتبا ار
مف تاريخ منح البراءات وليس مف تاريخ إيداع طمب الحماية كما كاف عميو الحاؿ في تعديؿ
بروكسؿ ،وال يمكف أف نغفؿ قاعدة التراخيص اإلجبارية المستحدثة ألوؿ مرة كجزاء ثانوي

 - 1جبلء وفاء محمديف ،مرجع سابؽ ،ص .82
 - 2عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،أثر إتفاقية التريس عمى الصناعة الدوائية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر،2009 ،
ص.232
 - 3ع بد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .78
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إلى جانب السقوط .ومف المؤكد أف تعديؿ لندف لعاـ  ،1934يراىف عمى الترخيص اإلجباري
كجزاء أساسي لعدـ إستغبلؿ اإلختراع والسقوط كجزاء ثانوي ،كما ألزـ الدوؿ بعدـ إصدار
التراخيص اإلجبارية إال إذا كاف يكفي لمنع التعسؼ في إستعماؿ الحؽ اإلحتكاري ،وىذا بعد
مرور ميمة ثبلثة سنوات( .)1
تبدو قاعدة التراخيص اإلجبارية تسير في إتجاه معاكس لمشروط الحالية لعممية
التصنيع ،ومخالفة لمواقع التكنولوجي ومستوى التقدـ العممي والتقني في البمداف النامية ويمكف
إستدالؿ ذلؾ إذا ما نظرنا إلى واقع الممارسة واستغبلؿ اإلختراعات وتطبيقيا صناعيا في
البمداف النامية ،الذي أصبح عممية معقدة ومتعددة الجوانب ،ىذا ما يفسر الشروط التعجيزية
المفروضة إلقرار الترخيص اإلجباري عمى اإلختراع موضوع البراءة المكرس في متف معاىدة
باريس ،بيدؼ حماية المصالح الخاصة لمالكي البراءات في البمداف النامية وتفادي سقوطيا
في الدوميف العاـ ،ما قد يساعد الدوؿ النامية ومشاريعيا التكنولوجية واإلنمائية( .)2
يرى الفقيو بريتنار ( )PRETNARفي ىذا الصدد ،بأف التعديبلت المتبلحقة عمى المادة
الخامسة مف معاىدة باريس التي تضمنت جزاء الترخيص اإلجباري ،تمثؿ أىمية لمدوؿ
الصناعية نظ ار لعدد البراءات التي تمتمكيا ،والتي جعمتيا في موقع إحتكاري عمى حساب
الدوؿ النامية ،فيي أبعد ما تكوف لتحقيؽ المصمحة العامة عمى الصعيد الدولي( .)3
وتعتبرىا الدوؿ النامية بأنيا تشكؿ نوع مف عدـ التوازف بيف المصالح الخاصة لمالكي
البراءات ومصمحتيا العامة ،وأماـ ىذا الوضع عممت عمى إيجاد حموؿ تتماشى مع
مصالحيا ،ما يظير مف خبلؿ إقصائيا أصناؼ ىائمة مف مجاؿ البراءات ،وتقميصيا مدة
اإلحتكارات الممنوحة ،ومنح شيادة المخترع مكاف البراءة ،باإلضافة إلى إرساء قاعدة اإللتزاـ
 - 1عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص ص.79 - 78
 - 2سبلمة جعفر زيف ،نقؿ التكنولوجيا والدولة ،دار اليمداني لمطباعة والنشر ،عماف ،2985 ،ص.348
3 -PRETNAR (S), La notion d’intérêt public et la concurrence, juris-classeur périodique, Paris, s.d.p.,
p44.
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باإلستغبلؿ الفوري لئلختراع عمى إقميـ الدولة المانحة لمبراءة ،لمتمتع بنفس المزايا الممنوحة
لممواطنيف في ظؿ تشريعاتيا الوطنية( .)1
حصر القانوف اليندي المتعمؽ بالبراءات الصادرة في عاـ  ،1970مسألة منح البراءة
في المواد الصيدالنية لمحتكر واحد ،كما قمص القانوف المكسيكي لعاـ  ،1976مدة الحماية
إلى عشر سنوات مع إمكانية منح شيادة المخترع مكاف البراءة ،وأكدت الجزائر واليند عمى
ضرورة توسيع نطاؽ تطبيؽ قاعدة التراخيص اإلجبارية إلى الحاالت التي يكوف فييا السوؽ
الجزئي لئلستغبلؿ اإلختراع غير نشيط ،أو إذا كاف اإلستغبلؿ يؤثر عمى تطور النشاط
الصناعي والتجاري فييا( .)2
تفادت التجمعات اإلقميمية لمدوؿ النامية في مجاؿ الممكية الصناعية قاعدة التراخيص
اإلجبارية،إذ أكد ميثاؽ ( )ANDINعمى ضرورة إقصاء عدد كبير مف المواد واألصناؼ مف
مجاؿ البراءات ،كما نجد ميثاؽ ( )BANGUIلعاـ  1977الذي يحتوي عمى القواعد الموحد
لتنظيـ براءات اإل ختراع في الدوؿ الفرانكفونية األعضاء في المنظمة اإلفريقية لحقوؽ الممكية
الفكرية ( ،)OAPIينص في المادة السادسة منو بأف مدة العشر سنوات المقررة لحماية
البراءات ،يمكف تجديدىا خبلؿ ميمة خمس سنوات لكف بشرط اإلستغبلؿ الفوري والصناعي
لئلختراع محؿ البراءة عمى أقاليـ الدوؿ األعضاء ،كما يجب تبرير عدـ اإلستغبلؿ باألسباب
المنطقية لتجديد ميمة الحماية( .)3

1 - ANDRE) Froncon(, Le droit des brevets d’invention et les pays en voie de développement, in le
droit de relation économique internationale, études offertes à BERTHOOLD Goldman, Litec, librairies
techniques, Paris, sdp, pp90 -91.
2 - Idem, p 90.
3 -Idem, p 91.
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ثانيا :قاعدة العالمات المشهكرة
إ ستحدثت معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية أحكاما خاصة بحماية العبلمات
المشيورة في تعديؿ الىاي لعاـ  ،1925الذي ي قضي برفض التسجيؿ ومنع الممارسات
التعسفية ،التي يمكف أف تقع عمى العبلمات التي ترى السمطة المختصة في الدولة المعنية
بأنيا مشيورة( .)1
أثارت مسألة عدـ وضع الضوابط اإلسترشادية لتحديد العبلمات المشيورة جدال كبي ار
واختبلفا حادا في وجيات نظر الدوؿ األعضاء ،عميو بذلت منظمة الويبو جيودا متواصمة
لمعالجة ىذه المشاكؿ ،في إطار سياستيا الرامية إلى التنسيؽ والتوفيؽ بيف تشريعات الممكية
الصناعية ،عف طريؽ وضع مبادئ دولية مشتركة إلى جانب اإلتفاقيات الدولية السارية
المفعوؿ في ىذا المجاؿ ،إعتمدت الجمعية العامة إلتحاد باريس والجمعية العامة لمنظمة
الويبو خبلؿ الفترة الممتدة مف  20إلى  29سبتمبر  ،1999التوصية المشتركة بشأف
األحكاـ المتعمقة بالعبلمات المشيورة ،حددت فييا العوامؿ التي يمكف اإلسترشاد بيا لتحديد
تمؾ العبلمات المتمثمة فيما يمي:
 مدى شيرة العبلمة ومعرفتيا لدى قطاع الجميور المعني. مدى إستعم اؿ العبلمة في أي وجو مف وجوه اإلستعماؿ ونطاقيا الجغرافي. مدى الدعاية والترويج لمعبلمة بأي وجو مف الوجوه ،ودرجات نجاح حمبلت الدعايةواإلعبلف ونطاقيا الجغرافي ،وعرض المنتجات التي تشير لمعبلمة في األسواؽ والمعارض
الداخمية والدولية ،وكميات المنتجات المعروضة وجميع المبيعات.

 - 1سوفالو أماؿ ،حماية العبلمات التجارية المشيورة بيف التشريع الجزائري واإلتفاقات الدولية ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في الحقوؽ والعموـ اإلدارية ،فرع الممكية الفكرية ،جامعة بف يوسؼ بف خدة ،الجزائر ،2005 ،ص.95
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 عدد المبيعات التي سجمت فييا العبلمة ،وطمبات التسجيؿ ونطاقيا الجغرافي ،والمدةالحمائية التي مضت عمى تسجيميا ،وكؿ ما يدؿ عمى نجاح ونفاذ الحقوؽ المتعمقة بالعبلمة
في الدوؿ ،السيما إقرار السمطات المعنية بأنيا مشيورة( .)1
يتضح لنا مف ىذا المدخؿ الموجز ،بأف ق اعدة العبلمات المشيورة تتناقص مع قاعدة
إيداع طمبات تسجيؿ العبلمات لمحصوؿ عمى الحماية في الدوؿ المعنية ،بالتالي فيي مخالفة
لقاعدة إقميمية القوانيف ،التي أخذت بيا معاىدة باريس ،ورجح الكثير مف الفقياء بأف الخمفية
األساسية لئلقرار قاعدة العبلمات المشيورة ،ىي الحفاظ عمى مصالح أصحابيا التابعيف
عادة إلى الدوؿ الصناعية الكبرى ،في حيف ال تمتمؾ الدوؿ النامية إال القدر القميؿ مني ػا
عميو جاءت ىذه القاعدة لتجسيد إ حتكار آخر لصالح الدوؿ المتقدمة عمى حساب الدوؿ
النامية( .)2
ثالثا :قكاعد معاهدة التعاكف بشأف البراءات
لعبت معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية دور رئيسي في تنظيـ وحماية اإلختراعات
عمى الصعيد الدولي ،إال أف اإلزدياد اليائؿ في عدد طمبات الحماية وعدد وثائؽ البراءات
أكد عجز معاىدة باريس عف مسايرة الوضع الدولي الحالي مف جية ،وعجز اإلدارات
الوطنية لمبراءات عمى فحص الكـ اليائؿ مف الطمبات المقدمة إلييا خاصة لدى الدوؿ
النامية مف جية أخرى .ومف ىنا كاف البد مف البحث عف أسموب آخر لمتعاوف الدولي في
مجاؿ حماية البراءات قصد حؿ الصعوبات التي تواجو المخترع ،الذي يريد إمداد نطاؽ
الحماية وكذا اإلدارة الوطنية لمبراءات عند فحصيا لتمؾ الطمبات .وظيرت حركة دولية في
ىذا الصدد تنادي بضرورة حؿ مشكمة تزايد طمبات الحماية وسرعة فحصيا ،وخبلؿ المؤتمر
 - 1أنظر التوصية المشتركة بشأف األحكاـ ال متعمقة بحماية العبلمات المشيورة ،المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،جنيؼ،
 ،2000عمى الموقع اإللكتروني التاليwww.wipo.int :

 - 2زروتى الطيب ،مرجع سابؽ ،ص .55
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الدبموماسي المنعقد في واشنطف عاـ  ،1970تـ إعتماد مع اىدة التعاوف بشأف البراءات التي
يشار إلييا إختصار بالمغة الفرنسية بمعاىدة ( ،)PCTالتي تضمنت قواعد

المعاممة

التفصيمية الخاصة بالدوؿ النامية األعضاء( .)1
تظير المعاممة التفضيمية الخاصة بالدوؿ النامية ،في محتوى الفصؿ الرابع مف
معاىدة ) ،(PCTمع العمـ أف ىذه األحكاـ لـ تكف موجودة في مشروع المعاىدة الذي عرض
عمى مؤتمر واشنطف عاـ  ،1970وانما أضيؼ بعد الضغط الممارس مف قبؿ الدوؿ النامية
خاصة المكسيؾ والب ارزيؿ أثناء مناقشة المشروع.
أتاحت معاىدة ( )PCTلممكتب الدولي التابع لمنظمة الويبو ،إمكانية تقديـ خدمات
فنية خاصة بالدوؿ النامية طبقا لنص المادة  50منيا ،فيما يتعمؽ بالبيانات الفنية والطمبات
الدولية لمبراءات ،التي يقوـ المكتب الدولي بنشرىا ،فيجوز لو تقديـ تمؾ الخدمات مباشرة أو
عف طريؽ المكاتب المختارة لمقياـ بالبحث الدولي أو الفحص المبدئي الدولي ،أو بواسطة
أحد المعاىد المتخصصة التي يكوف المكتب الدولي قد أبرـ إتفاؽ معيا .ويتـ أداء ىذه
الخدمات مف أجؿ حصوؿ الدوؿ النامية عمى المعمومات الفنية والتكنولوجيا الشاممة لمسر
الصناعي .واستحدثت معاىدة  PCTفي ىذا الصدد ،لجنة المساعدة الفنية بموجب نص
المادة  51مف المعاىدة ،التي تسير عمى تنظيـ وتقديـ المعونة الفنية ،تكويف وتدريب الخبراء
المتخصصيف ،وتوريد العتاد واآلالت وامداداىـ بالخبراء البلزميف لتشغيميا .ويتـ تشكيؿ ىذه
المجنة بعد إ نتداب أعضاءىا مف بيف الدوؿ المتعاقدة بطريقة تسمح بتمثيؿ مناسب لمدوؿ
النامية( .)2
مما ال شؾ فيو ،أف أحكاـ الفصؿ الرابع مف معاىدة  ،PCTىو في صالح الدوؿ
النامية وىذا فيما يخص مجاؿ المعمومات والمساعدة الفنية ،حيث تمكنيا مف تطوير
 - 1زروتي الطيب ،مرجع سابؽ ،ص .254
 - 2المرجع نفسو ،ص ص .62- 60
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تشريعاتيا المتعمق ة بالبراءات فضبل عف تمكينيا مف إكتساب ومتابعة التطورات التكنولوجية
والعممية بسرعة ،بالمقابؿ ىناؾ مف ينظر إلى معاىدة  PCTبنظرة الشؾ والريبة ،خاصة في
ظؿ المناخ القائـ بيف الدوؿ المتقدمة مف جية والدوؿ النامية مف جية أخرى ،الذي تسوده
المصالح المتعارضة وعدـ الثقة ،نتيجة العوامؿ اإلقتصادية والسياسية التي تعدؿ معطياتيا
مف حيف آلخر .فيأخذ عمييا تكريس تبعية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة وتوسيع الفجوة
التكنولوجية القائمة ،خاصة كوف الدوؿ النامية تتميز بقمة عدد اإليداعات التي يتقدـ بيا
رعاياىا بناءا عمى نظاـ المعاىدة ،كما تثار أيضا مسألة فقداف اإلدارة الوطنية لمبراءة لدى
الدوؿ النامية مكانتيا ودورىا ،نتيجة عدـ أخذىا بنظاـ الفحص السابؽ ،ألف ىذه المسألة
أصبحت في ظؿ نظاـ معاىدة  PCTمف إختصاص اإلدارة المختارة لمقياـ بعمميتي البحث
والفحص المبدئي الدولي ،فضبل عف إنخفاض مواردىا المالية وفقداف وكبلء البراءات لعمميـ
ومواردىـ المالية( .)1
يظير مف خبلؿ التطبيؽ العممي بأف سمبيات معاىدة  PCTأكثرىا بالنسبة لمدوؿ
النامية،ألف الخمفية األساسية مف إقرارىا ىو التيسير عمى مالكي التكنولوجيا في الدوؿ
النامية ،وحماية إختراعاتيـ وتوحيد المفاىيـ القائمة في التشريعات الوطنية لمدوؿ المختمفة
تكممة لمعاىدة باريس ،ىذا تحت شعار التعاوف الدولي في مجاؿ البراءات الذي تسير عمى
تجسيده منظمة الويبو( .)2
يتضح مما سبؽ ،بأف القواعد الموحدة لتشريعات الممكية الصناعية ،محورىا ىي تقوية
مراكز مالكي عناصر الممكية الصناعية المختمفة ومنحيـ العديد مف اإلمتيازات ،ومف
المعروؼ أف النظاـ الرأسمالي يعتمد أساسا عمى حفظ الممكية الفردية عمى حساب الممكية
الجماعية ،ىذا ما أكدتو قواعد معاىدة باريس ،مف خبلؿ الوظيفة التي ت قوـ بيا في حفظ
 - 1ج بلؿ أحمد خميؿ ،مرجع سابؽ ،ص ص.294- 293
 - 2المرجع نفسو ،ص ص.294- 293
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حقوؽ المخترعيف والمبدعيف .بذلؾ تعتبر قواعدىا غير متجانسة ألنيا تضـ حقوؽ متباينة
تنطبؽ عمييا أحكاـ دوف تمييز بينيا ،ما مف شأنو تعطيؿ توحيد القواعد المطبقة عمى كافة
الدوؿ األعضاء( .)1
عميو يمكف القوؿ بأف إنجازات معاىدة باريس التي يتأسس عمييا النظاـ الدولي لحماية
الممكية الصناعية والذي تراعيو منظمة الويبو ،أصبحت متواضعة بمقاييس اليوـ ،ىذا ما
يتأكد مف التعديبلت المتبلحقة التي جاءت عمى أحكاميا ،والتي كانت الخمفية األساسية منيا
ىو العمؿ عمى إعادة تكييفيا مع الوضع الدولي الراىف ،خاصة وأف الدوؿ النامية رفضت
اإل نضماـ إلييا أو تبني بعض أحكاميا نظ ار لغياب المعاممة التفصيمية التي تراعي مصالحيا
اإلقتصادية والقانونية ،وبمحاذاة ىذه النقائص إنعكس ذلؾ سمبا عمى النظاـ الحمائي الفعاؿ
لمممكية الصناعية الذي تسعى إليو منظمة الويبو .وتزداد قوة التأكيد بأف معاىدة باريس لـ
تراعي الوضع الدولي الراىف تجاىميا لممطالب الشرعية لمدوؿ النامية ،والمتمثمة في ضرورة
تدويؿ المعرفة كتراث مشترؾ لئلنسانية ،ب اإلضافة إلى مطالبيا اإلنمائية التي تنادي بيا عمى
مستوى منظمة األمـ المتحدة ،التي فشمت ىي أيضا في إرساء نظاـ إقتصادي دولي جديد
( ،)NOEIنظ ار لمظاىر اإلحتكار والفكر اإلمبريالي(  ،)2التي تظير مثبل في محتوى معاىدة
باريس لحماية الممكية الصناعية( .)3
يمكف القوؿ كذالؾ ،بأف المبادئ والقواعد التي تأسس عمييا النظاـ الدولي لحماية الممكية
الصناعية ،كانت تتناسب مع محيط قانوني واقتصادي دولي غير معقد ،نظ ار لممساواة
القائمة بيف الدوؿ التي أبرمت معاىدة باريس في القرف الماضي ،أما الحاؿ عمى النقيض في
1 - HAMIDI )Hamid(, op, cit, p12.

 - 2عرؼ المنظور الماركسى اإلمبريالية أنيا :توسيع اقتصادي وسياسي مبلزـ لنمو النظاـ الرأسمالي" ،أما منظور منيج
لينيف عرفيا بأنيا" مجموعة العبلقات التبعية ،تبعية بمداف العالـ الثالث لمبمداف الص ناعية ،وبوجو خاص إستراتيجية البمداف
الصناعية التي تيدؼ إلى الحفاظ عمى ىذه التبعية وتعزيزىا".
3 - HAMIDI (Hamid), op,cit, p15.
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الظروؼ الدولية الراىنة ،حيث إنقسـ العالـ إلى دوؿ متقدمة وأخرى نامية ،بسبب اإلختبلؼ
اإلقتصادي والتكنولوجي .واذ حممنا وضع الدوؿ النامية الحالي بإعتبارىا مستوردة لمتكنولوجيا
ال تمتمؾ القدر الكافي مف البراءات ،التي يمكف أف تجعميا قوة تكنولوجية ،بالمقابؿ فيي ذات
طابع زراعي محض ،يتأكد لنا بأف معاىدة باريس لـ تنجح في تجسيد تنمية شاممة وتحقيؽ
التطور اإلقتصادي .مما جعؿ إستمرار العمؿ بالنظاـ الحمائي القائـ يعزز نظاـ اإلحتكارات
وتبعية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة( .)1
تردد الدوؿ النامية في اإلنضماـ لمعاىدة باريس ،يعود في الحقيقة إلى وضعيا السياسي
واإلقتصادي ،الذي يتمخص فيما يمي:
معاىدة باريس تراعي مصالح الدوؿ المصنعة عندما تفضؿ وجود حصة األسد مف
البراءات في الدوؿ النامية لؤلجانب ،بصفة خاصة لصالح الشركات متعددة الجنسيات التي
تنتمي إلى الدوؿ المصنعة الرئيسية ،عبلوة عمى أف البراءات المستعممة مف قبؿ مالكييا
كسبلح إقتصادي ليشكموا إحتكار التصدير في البمداف النامية ،وما ينجز عف ىذا اإلحتكار
مف عوائد مالية .وبفضؿ ىذه السياسة يقصوف تماما المنافسة الداخمية والخارجية ،بالتالي
إعاقة الصناعة المحمية ،كما أف أصحاب البراءات إذا أبرموا إتفاقية التراخيص باإلستغبلؿ
يفرضوف عمى الدوؿ النامية شروط قاسية وتعسفية إلستغبلؿ البراءات بما يمنح ليـ إمتيازات
وموقع إحتارى ،ىذا ما يبرر بأف المعاىدة لـ تكف تراعي مصالح الدوؿ النامية ،بؿ جاءت
لتخدـ مصالح الدوؿ األكثر تصنيعا ،وكذا تجسيد ىيمنتيا عمى سوؽ التكنولوجيا ،ما دفع
بالدوؿ النامية إلى إستبعاد نصوص المعاىدة وعدـ الخضوع إلى النظاـ الذي تفرضو( .)2

 - 1بياز إسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .292
2 - LUDWING )Baeumer( , op.cit , p09.
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المطمب الثاني
عدـ المكازنة في نظاـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بيف ممارسة الحماية
كمتطمبات التنمية
يعتبر موضوع التنمية مف المواضيع الشائكة التي تتصدر العبلقات اإلقتصادية الدولية
ويزداد أىمية وتعقيد لكونو يرتبط بالنواحي السياسية واإلقتصادية واالجتماعية ،ويعتبر نقؿ
العموـ والتكنولوجيا إلى الدوؿ النامية أحد السبؿ اليامة التي تسمح بالقضاء عمى الفوارؽ
اإلقتصادية واإلجتماعية ،وتحقيؽ التنمية المطموبة يجب معالجتيا في إطار سياسة التعاوف
الدولي (الفرع األكؿ) ،ولعؿ نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية يعتبر مف أحد المقومات
األساسية لمتنمية نظ ار لمعبلقة المتداخمة بيف اإلبتكارات الصناعية والتكنولوجيا وعممية
التنمية ،وعدـ قدرة نظاـ الويبو عمى تفعيؿ التنمية ،يكمف في عدـ توفر اآلليات المناسبة
لذلؾ ،ىذا نظ ار لعدـ إدراج البعد التنموي في سياستيا الحمائية ،وغياب اإلرادة الحقيقة لمدوؿ
المتقدمة األعضاء في ذلؾ (الفرع الثاني).

الفرع األكؿ
كاقع اإلهتماـ الدكلي بالتنمية
تعتبر التنمية حؽ مف حقوؽ اإلنساف ليا صمة وثيقة بجميع نواحي الحياة البشرية (أكال)
ولعبت قناة التعاوف الدولي دو ار ميما وكبي ار في عممية التنمية بكافة أبعادىا ،لكف عمى الرغـ
مف القناعة التامة بأف البعد التنموي جزء ال يتج أز مف مسؤولية الدوؿ (ثانيا) ،إال أنو ال
يمكف أف تتحمؿ لوحدىا تمؾ المسؤولية ،ذلؾ لوجود منظمات متعددة ومتخصصة في ىذا
المجاؿ (ثالثا).
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أكال  -مفهكـ الحؽ في التنمية
إف حداثة مفيوـ الحؽ في التنمية وما يرتبط بو مف أىداؼ ،ييـ شريحة واسعة مف
الشعوب في ظؿ عالـ متبايف الثراء والمصالح ،ومسألة إلقاء الضوء عمى مفيوـ الحؽ في
التنمية وتحديد جميع جوانبو ،مف األمور التي تعتبر حجر الزاوية في دراسة الصيغ القانونية
الدولية ليذا الحؽ .إف دراسة مفيوـ الحؽ في التنمية قبؿ أف يكوف محؿ نقاش عمى مستوى
المنظمات الدولية ،كاف محؿ بحث فقيي مف قبؿ رجاؿ القانوف والسياسة الميتميف بمعالجة
أوضاع الدوؿ النامية( .)1
- 1تعريؼ الحؽ في التنمية:
تعتبر التنمية ىدؼ وفي نفس الوقت طريؽ لمتغيير اإلقتصادي والحضاري ،وتتعمؽ
التنمية بالسياسات التي توضع لعبلج مشكبلت الفقر والتخمؼ ،بيدؼ الوصوؿ إلى المستوى
المعيشي البلئؽ لئلنساف ،عف طريؽ رفع مستوى دخؿ الفرد في المجتمع واشباع أكبر قدر
ممكف مف الحاجات المادية .وقد ورد في خطة التنمية لؤلمـ المتحدة لسنة  ،1997تعريفا
شامبل لمتنمية إذ تعتبر إلتزاـ متعدد األبعاد ييدؼ إلى تحقيؽ نوعية أعمى مف الحياة لمناس
كافة ،وتشتمؿ عمى التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وحماية البيئة التي ىي عناصر مترابطة
ومتآزرة لمتنمية المستدامة ،ويعتبر النمو اإلقتصادي ضروري لمتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
لجميع البمداف خاصة النامية( .)2
والتنمية في ظؿ النظاـ الدولي الحالي ،مفيوما متكامبل محور دورانو الفرد واىتماماتو
اإلقتصادية والمالية والثقافية والسياسية ،حيث يتجو القانوف الدولي نحو تعزيز وضعية الفرد
عمى حساب وضعية الدولة بعد أف كاف ييتـ أكثر بالدولة عمى حساب األفراد ونجد العديد
 - 1صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي ،حؽ اإلنساف في التنمية اإلقتصادية وحمايتو دوليا ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،لبناف ،2005 ،ص.229
 - 2خطة التنمية لؤلمـ المتحدة ،قرار رقـ  240/52الصادر بتاريخ  05أكتوبر  ،2997ص.02
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مف نصوص منظمة األمـ المتحدة تؤكد عمى ذلؾ ،مثؿ إعبلف عف الحؽ في التنمية حيث
ترى بأف اإلنساف ىو الموضوع الرئيسي لعممية التنمية ،وتزداد قوة التأكيد عمى ذلؾ ،في
خطة التنمية لسنة  ،1997التي نصت عمى أف ىدؼ التنمية ىو تحسيف رفاىية اإلنساف
ونوعية حياتو بالقضاء عمى الفقر ،وتمبية حاجاتو األساسية وحماية كافة حقوقو وحرياتو بما
في ذلؾ الحؽ في التنمية.
عميو ،ف الحؽ في التنمية مف ضمف الحقوؽ التي يتضامف المجتمع البشري مف أجؿ
إعماليا ،وضرورة التضامف في الحقيقة ىو إنعكاس ألىمية ىذا الموضوع ،الذي يعتبر مف
المطالب الممحة لغالبية سكاف العالـ بإختبلؼ مواقعيـ الجغرافية ومشاريعيـ السياسية
وأوضاعيـ اإلقتصادية ومستوياتيـ الثقافية واإلجتماعية .والتطور في مفيوـ التنمية لو أىمية
خاصة بالنسبة لفقراء العالـ وشعوب الدوؿ النامية( .)1
- 2مجاؿ الحؽ في التنمية:
ينحصر مجاؿ الحؽ في التنمية ،في الفقر والتخمؼ اإلقتصادي .والتفاوت في مستويات
المعيشة في الحقيقة ظواىر إجتماعية موجودة منذ القدـ ،حيث كاف مف سمات المجتمعات
القديمة التفاوت الطبقي ،أي طبقات غنية وأخرى فقيرة ،ويؤكد التاريخ في ىذا الصدد بأف
سب ث ارء األغنياء ىو إستغبلؿ طاقات الفقراء وخدماتيـ ،لكف لما أخذت ىذه األفكار بعد
عالميا شامبل نتيجة إلزدياد التواصؿ بيف الشعوب ،حدثت ثورات ضد الفقر والتخمؼ.
يتبيف مف خبلؿ السياؽ التاريخي ،بأف إنقساـ العالـ إلى متقدـ ومتخمؼ بدأ في أواخر
القروف الوسطى ،مع تطور الفف اإلنتاجي وخصوبة البحث العممي ،وانتشار الكتب وظيور
المطابع ،وما نتج عف ذلؾ مف إكتشافات عممية وسيولة عمميات التنقؿ وازدىار التجارة ،وال
شؾ أف التفاعؿ بيف شعوب العالـ أدى إلى التحوؿ التكنولوجي واإلقتصادي السريع وتغيير
إجتماعي ،مما دفع إلى ظيور حركة اإلصبلح الديني الرامية إلى التخمص مف سيطرة
 - 1خطة التنمية لؤلمـ المتحدة ،قرار رقـ  ،240/52مرجع سابؽ ،ص .22
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الكنيسة ،وبعد ظيور دوؿ ليا نظاـ مركزي وادارة ونظـ قانونية وسياسية ونقدية ،أصبح
النشاط اإل قتصادي يأخذ بمعايير الربح والخسارة عمى إثر األفكار اإلقتصادية التي نادت
بحرية التجارة ،والتي كانت شبو محرمة في العيد الكنيسي( .)1
يعتبر التخمؼ ظاىرة مركبة متعددة األبعاد والجوانب ،أي ظاىرة تتفاعؿ في إيجادىا
جميع جوانب حياة الدوؿ وشعبيا ،ومصطمح التخمؼ يطمؽ عمى أوضاع دوؿ العالـ الثالث
التي يقؿ فييا متوسط اإلستيبلؾ والرفاىية المادية والمعنوية ،مف حرية التفكير والتصرؼ
واإلعتقادات والمستوى الثقافي والحضاري ،مقارنة بالدوؿ المتقدمة رغـ تمتعيا بإمكانيات
طبيعية وبشرية ىائمة ،ومعطيات إقتصادية جديدة لمخروج مف دائرة التخمؼ اإلقتصادي
بإعتباره أىـ وأوؿ خطوة لمخروج مف التخمؼ المركب ،ويجب التفرقة بيف الفقر واألزمات
والتخمؼ ،كما أف عكس التخمؼ ىو التقدـ وليس التنمية( .)2
ثانيا :إ هتماـ الدكؿ النامية بالتنمية
تحتؿ التنمية ومشاكميا مكانة الصدارة في إىتمامات المجتمع الدولي ،إذ تقؼ جنبا إلى
جنب مع إىتماماتو بالبيئة والسبلـ العالمي ،بؿ أصبحت مفتاح السبلـ وأساسو ،كما تعتبر
أيضا ضرورة حتمية إلستمرار بقاء الجنس البشري ،وركيزة أساسية لتفادي إنييار النظاـ
الدولي .لـ تكف الدوؿ النامية في الحقيقة مييأة بأف تفكر في نوع مف التكتؿ ،الذي ينظـ
ويراعي مصالحيا اإل قتصادية كما ىو الحاؿ في الدوؿ األوروبية ،ولعؿ السبب في ذلؾ
يظير في كونيا لـ تحصؿ عمى اإلستقبلؿ السياسي واإلقتصادي ،إال بعد فترة متأخرة مف

1 - KHODRI )Aissa(, L’égalité souveraine des Etats et la solidarité internationale pour le
développement, OPU, Alger,s.d.p, pp77 – 78.
2 - BEDJAOUI( Mohamed), Pour un nouvel ordre économique international, imprimerie des presses
universitaires de France, 1979, p 70.
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التاريخ ،لكف لـ يستمر ىذا الوضع ألنيا فكرت في الدخوؿ ضمف تكتبلت إ قتصادية كوسيمة
أكثر فعالية لتأميف تنميتيا الشاممة( .)1
- 1تكتؿ مجمكعة :77
ولدت مجموعة  ،77مف مماثمي  75بمدا إفريقيا وأسيويا وأمريكا البلتينية في األمـ
المتحدة عاـ  ،1963وبعد فترة وجيزة إنضمت إلى تمؾ الدوؿ كؿ مف كينيا وفيتناـ الجنوبية،
والتي وقعت في مؤتمر جنيؼ العالمي حوؿ التجارة لعاـ  ،1964عمى وثيقة تضمنت جممة
مف األىداؼ ،مف بينيا تحقيؽ التنمية بكؿ أبعادىا ،وقد أخذت ىذه المجموعة شكؿ تكتؿ،
يمثؿ الدوؿ النامية في التفاوض مع الدوؿ الصناعية الرأسمالية في إطار منظمة التعاوف
والتنمية اإلقتصادية (.)2 ()O.C.D.E
- 2تكتالت مجمكعة أمريكا الكسطى كأمريكا الالتينية:
حاولت مجموعة مف بمداف أمريكا البلتينية إيجاد وسيمة لمخروج مف دوامة التخمؼ
والدخوؿ في عممية التنمية الشاممة ،فتجسدت ىذه الوسيمة في منظمة دوؿ أمريكا الوسطى
التي إستحدثت بموجب ميثاؽ ساف سانسالفادور في  14أكتوبر  ،1951بعد ذلؾ أضيؼ
إلى ميثاؽ المنظمة عدة معاىدات ،في كؿ مف عاـ  ،1962 ،1960 ،1958ومف أىداؼ
المجموعة ،خمؽ التكامؿ اإلقتصادي قصد الوصوؿ إلى سوؽ مشتركة .ويعتبر التنظيـ
األكثر أىمية في أمريكا البلتينية ما تـ اإلتفاؽ عميو في مونتفيديو عاـ  ،1960حوؿ إنشاء
منظمة التجارة الحرة في أمريكا البلتينية ( ،)NAFATAالتي نص ميثاؽ تأسيسيا عمى
ضرورة إزالة الرسوـ الجمركية والقيود التجارية بيف الدوؿ األعضاء ،لمدة إثنى عشر ()12

 - 1صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي ،مرجع سابؽ ،ص .270
 - 2المرجع نفسو ،ص .272
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سنة مع األخذ بعيف اإلعتبار متطمبات التنمية ومستوى النمو ،ودرجة التصنيع في كؿ قطر
عمى حدى( .)1
- 3تكتالت مجمكعة الدكؿ اإلفريقية كاألسيكية:
يعتبر السوؽ المشتركة لدوؿ شرؽ إفريقيا (كينيا ،أغواندا ،تنزانيا) ،كأقدـ تكتؿ إفريقي إذ
ظير في الوقت الذي كانت تمؾ البمداف خاضعة لمنفوذ البريطاني ،والذي يطمؽ عميو حاليا
الجماعة اإل قتصادية لشرؽ إفريقيا ،باإلضافة إلى اإلتحاد الجمركي واإلقتصادي إلفريقيا
الوسطى واإلتحاد الجمركي لغرب إفريقيا المذاف نشأ في عاـ  .1980وانشاء منظمة الوحدة
اإلفريقية ،في  05ماي  1963بأديس أبابا مف قبؿ  41دولة ،يعتبر حدث في تاريخ إفريقيا
المعاصرة ،وبالرغـ مف أف اليدؼ األساسي لقياـ ىذا التكتؿ كاف سياسيا إال أف الجوانب
اإل قتصادية أصبحت في العقديف اآلخريف مف أىـ نشاطات المنظمة ،لكوف مشاكؿ التنمية
اإلقتصادية والتخمؼ اإل قتصادي ىو المجاؿ الحيوي الذي يتمحور عميو السبلـ واإلستقرار في
إفريقيا ،ويجب أف نشير إلى اإلنجاز العظيـ الذي تبنتو منظمة الوحدة اإلفريقية عاـ 1981
الذي يتمثؿ في ميثاؽ حقوؽ اإلنساف والشعوب ،والذي تظير أىميتو في تأكيده عمى التنمية
كحؽ مف حقوؽ اإلنساف( .)2
بالمقابؿ ،ليس ىناؾ أية منظمة إقميمية شاممة تيتـ بمشاكؿ التنمية في أسيا ،رغـ
الحاجة الممحة ليا ،لمخروج مف دوامة الفقر والتخمؼ والدخوؿ في عممية تنموية شاممة
ومتكاممة ،رغـ أف الشعور بالحاجة إلى مثؿ ىذا التعاوف موجود لدى دوؿ أسيا ،لكف لـ
تتبمور آلية ووسيمة عمى أرض الواقع يضمف لو الفعالية واإلستم اررية .وكانت تجربة التعاوف
اإلقميمي مف أجؿ التنمية بيف تركيا وايراف وباكستاف دليؿ عمى ذلؾ ،كما أف ىناؾ نوع مف

 - 1حازـ محمد عتمـ ،المنظمات الدولية اإلقميمية والمتخصصة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،2002 ،ص .92
 - 2المرجع نفسو ،ص .92
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المنظمات اإلقميمية المحدودة في نطاؽ جغرافي ضيؽ ،مثؿ منظمة دوؿ جنوب شرؽ أسيا،
ومنظمة التعاوف اإلقميمي لمتنمية( .)1
ثالثا :إ هتماـ المنظمات الدكلية بالتنمية
يقع عمى عاتؽ منظمة األمـ المتحدة مسؤولية كبيرة ،في شتى المجاالت السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،وتعتبر التنمية محور ميـ وأساسي في ميثاؽ المنظمة ،إذ
تسير عمى تعزيز حماية الحقوؽ األساسية لمفرد ومف بيف تمؾ الحقوؽ ،الحؽ قي التنمي ػػة
إلى جانب منظمة األمـ المتحدة ،ىناؾ العديد مف المنظمات الدولية المتخصصة التابعة ليا
أنشأت خصيصا لتفييؿ حؽ الشعوب في التنمية .
- 1التنمية في ميثاؽ منظمة األمـ ()O.N.U
أصبحت التنمية قضية دولية إىتمت بيا الكثير مف مواثيؽ المنظمات الدولية كما
وضعتيا في صدارة إىتماماتيا ،فينص ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة " عمى العمؿ مف أجؿ
تحقيؽ

التعاوف الدولي عمى حؿ المسائؿ الدولية ذات الصبغة اإلقتصادية واإلجتماعية

والثقافية واإلنسانية وعمى تعزيز إحتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمناس جميعا
والتشجيع عمى ذلؾ بدوف تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف ،وينص الميثاؽ كذلؾ عمى
ضرورة السعي إلى تحقيؽ مستوى أعمى مف المعيشة ،وتوفير أساليب اإلستخداـ األمثؿ
المتصؿ بكؿ فرد ،والنيوض بعوامؿ التطور والتقدـ اإلقتصادي واإلجتماعي .يبلحظ أف
جميع ىذه المجاالت ىي العمود الفقري لمتنمية ،ألف حؿ تمؾ المشاكؿ سوؼ يدفع بالرقي
اإلجتماعي كما يرفع مستوى الحياة ،ىذه كميا ىي األىداؼ النيائية لمتنمية( .)2

 - 1جماؿ عبد الناصر مانع ،مرجع سابؽ ،ص .346
 - 2المرجع نفسو ،ص .282
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- 2التنمية في مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية ()C.N.U.C.E.D
يعتبر الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حوؿ التجارة والتنمية مف قبؿ الدوؿ النامية ،أوؿ
مطمب عمى المستوى الدولي يؤكد ضرورة حماية وضماف الحؽ في التنمية لشعوب الدوؿ
النامية ،ىذا بعد إدراكيا بأف حقيا في التنمية إنتيؾ لعدـ عدالة النظاـ اإلقتصادي بشقيو
التجاري والمالي ،واستجابة منظمة األمـ المتحدة ليذا المطمب يعد كإق ار ار ضمني بأىمية ىذا
الحؽ وتعزيز اإلعت ارؼ بو .عميو إنعقد مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية في الفترة المتدة
مف مارس إلى ماي  ،1964بناءا عمى دعوة المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع لمنظمة
نظر لعدـ فعالية إتفاقية الجات لعاـ  1947لئلنحصار عمميا لصالح الدوؿ
ا
األمـ المتحدة،
المتقدمة ،وقبوؿ ىذه األخيرة المشاركة في المؤتمر يعد إعترافا بأف تمؾ اإلتفاقية لـ تقدـ أي
نصيب لمدوؿ النامية في التنمية اإلقتصادية ،لكف ميما كانت النتائج التي توصمت إلييا
مؤتمرات األمـ المتحدة لمتجارة التنمية ،إال أنيا لـ تكشؼ عمى أقؿ تقدير أف ىناؾ مشكمة
حقيقية في التنمية ف ،وأف بعدىا الدولي يتقدـ عمى األبعاد األخرى( .)1
- 3التنم ية في منظمة التعاكف كالتنمية اإلقتصادية(:)O.C.D.E
أنشأت منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية بموجب معاىدة تـ التوقيع عمييا في 14
ديسمبر  ،1960ودخمت حيز التنفيذ في  30ديسمبر  .1961تظير أىمية ىذه المنظمة في
كونيا تضـ جميع الدوؿ الغنية في العالـ ،كما إنضمت إلييا أستراليا عاـ  ،1971ونصت
عمى مجموعة مف األىداؼ ،التي تنحصر أساسا في ضم اف أقصى درجة ممكنة مف التوسع
اإلقتصادي والعمالة ،ورفع مستوى معيشة الدوؿ األعضاء والمساىمة في تحقيؽ توسع

1 - BENECHIKH )Madjid(, Droit international du sous-développement nouvel ordre dans la
dépendance, OPU, Alger, 1983, pp 72- 73.
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إقتصادي سميـ ،خاصة في الدوؿ النامية التي ال تنتمي إلى المنظمة ،والمساىمة أيضا في
توسيع نطاؽ التجارة العالمية عمى أساس متعدد األطراؼ( .)1
يبلحظ بأف مياـ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية ،ىو البحث المستمر في تنظيـ
سياسات المعونة التي تقدميا الدوؿ األعضاء لدوؿ العالـ النامي ،حيث شكمت ليذا الغرض
لجنة خاصة أطمؽ عمييا إسـ "لجنة المساعدة اإلنمائية" ،ولممنظمة نشاط أخر ذات الصمة
بالمبادالت التجارية ،إذ خصصت لذلؾ لجنة أخرى يطمؽ عمييا "لجنة المبادالت" ،التي
تظير أىميتيا بإعتبارىا كنادي لؤلغنياء ومؤتمر إ قتصادي دائـ تجتمع في أروقتو عددا مف
التكتبلت اإلقتصادية القائمة بيف الدوؿ الغنية مثؿ السوؽ األوروبية المشتركة ومنظمة التجارة
الحرة األوروبية ودوؿ أمريكا الشمالية والياباف ،بالتالي ليا وزف ثقيؿ عمى التوجو العالمي في
مسألة التنمية( .)2

الفرع الثاني
تأييد ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية نظاـ اإلحتكارات القانكنية
تعتبر الحماية الفعالة لحقوؽ المبدعيف المحرؾ الرئيسي لئلبتكار واإلبداع ،لكف عمى
حساب التنمية ،وتزداد قوة التأكيد عمى ذلؾ إذا إعتبرنا العبلقة بيف نقؿ التكنولوجيا والتنمية
غير مندرجة في نظاـ الويبو (أكال) ،ككذلؾ

تأييد وتفضيؿ المصمحة الخاصة لمالكي

عناصر الممكية الصناعية عمى حساب المصالح اإلنمائية لمدوؿ النامية (ثانيا).
أكال :عدـ تحديد العالقة بيف نقؿ التكنكلكجيا ك حماية الممكية الصناعية
عبرت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة عف العبلقة القائمة بيف التكنولوجيا والتنمية
في توصية بقوليا " إف عممية تبادؿ ونقؿ المعمومات التكنولوجية تمثؿ أىـ الوسائؿ لمتعجيؿ
 - 1صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافى ،مرجع سابؽ ،ص .265
 - 2المرجع نفسو.
200

الفصل الثاني:

محدودية نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحماية الملكية الصناعية بالنسبة للدول النامية

بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في الدوؿ النامية ،فالتكنولوجيا دور بارز في إستراتيجيات
التنمية التي تعتمدىا مختمؼ الدوؿ في الوقت الحاضر"( .)1
جرت محاوالت عديدة عمى المستوى الدولي لوضع األطر القانونية لنقؿ التكنولوجيا
ومف أىـ ىذه المحاوالت ،ما قامت بو منظمة األمـ المتحدة عاـ  ،1975عندما قررت إحالة
ىذا الموضوع عمى مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ( ،)C.N.U.C.E.Dالذي بدوره قاـ
نظر
بإعداد مشروع التطبيؽ الموحد لسموؾ نقؿ التكنولوجيا ،لكف لـ يتـ إعتماد ىذا المشروع ا
لوجود خبلفات بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية ،خاصة تمؾ المتعمقة بمدى إلزاميتو ،حيث
ترى الدوؿ النامية بوجوبو بالمقابؿ تعتبره الدوؿ المتقدمة مجرد قواعد إرشادية فقط .ووجو
الخبلؼ الحقيقي يكمف في إعتبار التكنولوجيا في نظر الدوؿ النامية ممكا لمجميع يمكف
الحصوؿ عمييا مقابؿ نظير عادي ،بالمقابؿ تؤكد الدوؿ المتقدمة بأنيا حؽ مف حقوؽ
الممكية الفكرية ال يمكف الحصوؿ عمييا إال بتراخيص تعاقدية مف مالكيا .)2
يعتبر النظاـ القانوني لمممكية الصناعية الذي تجسده معاىدة باريس ،مف األدوات
القانونية في إقتناء التكنولوجيا وتداوليا عمى الصعيد الدولي ،لكف نظ ار لمحقوؽ اإلحتكارية أو
رقابة إستعماؿ براءات اإلختراع مف قبؿ شركات متعددة الجنسيات ،فإف ىذا النظاـ أصبح
يعيؽ نقؿ التكنولوجيا إلى البمداف النامية( .)3
إىتـ مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية بموضوع مراجعة معاىدة باريس منذ دورتو
الثالثة بمقتضى القرار رقـ  39المؤرخ في  16ماي  ،1977كما أجرت أمانة المؤتمر في
ىذا الصدد عددا ىائبل مف الدراسات اليامة حوؿ نظاـ البراءات وأثره عمى نقؿ التكنولوجيا
وكمفت كذلؾ لجنة مف الخبراء بضرورة مراجعة معاىدة باريس والقوانيف النموذجية الخاصة
 - 1صبلح الديف جماؿ الديف ،مرجع سابؽ ،ص.25
 - 2ج بلؿ وفاء محمديف ،مرجع سابؽ ،ص.09
 - 3المرجع نفسو.
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باإلختراعات في البمداف النامية .وأكدت المجنة في توصية ليا عمى ضرورة األخذ بعيف
اإلعتبار األوضاع الخاصة بالبمداف النامية عند إجراء المراجعة ،وبمناسبة إنعقاد الدورة
الرابعة لمؤتمر " "CNUCEDألح بمقتضى القرار رقـ " "88تحت عنواف "الممكية الصناعية"
عمى ضرورة المراجعة والتركيز عمى المسائؿ التالية:
 ضرورة تشجيع تحويؿ التكنولوجيا الفعاؿ نحو البمداف النامية وفؽ إجراءات وشروطعادلة ومعقولة.
 العمؿ عمى مضاعفة اإلمكانيات البلزمة إلستغبلؿ البراءات التي يتـ التوصؿ إلييافي البمداف النامية.
 تمكيف البمداف النامية مف الحصوؿ عمى الوثائؽ المتعمقة بالبراءات( .)1يظير الدور السمبي الذي يمعبو نظاـ براءات اإلختراع ،في عرقمتو لعممية التنمية
اإل قتصادية في البمداف النامية ،وىو األمر الذي يمكف تداركو بالحد مف اإلمتيازات التي
يتمتع بيا أصحاب البراءات والتأكيد عمى ضرورة األخذ بعيف اإلعتبار المستجدات الدولية
الراىنة ،خاصة تمؾ المتعمقة برعاية المصالح اإلنمائية لمبمداف النامية باعتبارىا تمثؿ الثمثيف
مف الدوؿ األعضاء في معاىدة باريس ،كما ألح المؤتمر أيضا عمى ضرورة تخصيص
معاممة تفضيمية لمبمداف النامية بدوف إشتراط أي مقابؿ عمى النحو الذي تـ إق ارره في إطار
نظاـ األفضميات المعمـ ،أي تستفيد الدوؿ النامية مف إستثناءات خاصة تخرج عف القواعد
العامة التي تتضمنيا تمؾ األدوات القانونية ،لتمكيف ىذه المجموعة مف تدعيـ قدراتيا
التكنولوجية والصناعية قصد التعجيؿ بتنميتيا االقتصادية( .)2

 - 1بياز إسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .83
 - 2المرجع نفسو ،ص .87
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ثانيا :تشجيع المصمحة الخاصة عمى حساب المصمحة العامة
وجيت الدوؿ المجتمعة في إعبلف جنيؼ حوؿ مستقبؿ الويبو ،إنتقادات كثيرة إلى نظاـ
الويبو لحماية الممكية الفكرية عامة والممكية الصناعية خاصة ،ىذه اإلنتقادات تتعمؽ بالجانب
اإلجتماعي واإلقتصادي ،وىناؾ إنتقادات أخرى تيدد بمستقبؿ المنظمة تتعمؽ أساسا
بنشاطاتيا والمشاركة في رسـ سياستيا وسير عمميا وآلية التفاوض فييا ،إذ ترى تمؾ الدوؿ
بأف الويبو لـ تعمؿ مف منطمؽ إتفاقية  1974المبرمة بينيا وبيف منظمة األمـ المتحدة ،التي
تقضي بضرورة إتخاذ كافة اإلجراءات لمترويج باألنشطة اإلبداعية وتسييؿ نقؿ التكنولوجيا
إلى الدوؿ النامية ،قصد التعجؿ مف تنميتيا اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،وتؤكد ىذه
الدوؿ بأف الويبو تبنت ثقافة نشر وتوسيع مف دائرة اإلمتيازات واإلحتكارات ،مما أدى إلى
تكمفة باىضة إجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ،وكذا عرقمت أنظمة إبداعية أخرى( .)1
كما ترى ىذه الدوؿ أيضا ،بأنو ينبغي عمى الويبو أف تمكف أعضائيا مف فيـ النتائج
اإلقتصادية واإلجتماعية الحقيقة لمحماية المفرطة لمممكية الصناعية ،بإيجاد نوع مف التوازف
بيف الممكية العامة والمنافسة مف جية ،وبيف حقوؽ الممكية الفكرية مف جية أخرى ،كما
يجب عمييا أف تتخذ موقفا متوازنا وأكثر وا قعية مف أجؿ الفائدة والتكمفة اإلجتماعية
واإلستخداـ األمثؿ لمممكية الفكرية ،باإلضافة إلى مساندة العممية اإلبداعية وتعزيزىا ،وعمييا
مف زاوية أخرى أف تدرؾ اإلحتياجات التنموية لدوؿ األعضاء النامية واألقؿ نموا ،وينبغي
في نفس الوقت أف ال تقتصر ميمة الويبو عمى تشجيع الحماية الفعالة والتنسيؽ بيف قوانيف
الممكية الفكرية ،بؿ يجب عمييا أف تتبنى بشكؿ رسمي فكرة التوازف والمبلئمة وتشجيع نماذج

1 - Publication de l’OMPI , déclaration de Genève sur le futur de l’organisation mondiale de la
propriété intellectuelle , 2001, pp-12-13. Publié sur le site internet suivant: www.wipo.int
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المنافسة والتعاوف في األنشطة اإلبداعية عمى الصعيد اإلقميمي والدولي .وينبغي إعادة
إصبلح برامج المساعدة التقنية التي تحصؿ عمييا الدوؿ النامية( .)1
نظ ار لئلنتقادات الكثيرة الموجية لنظاـ الويبو والتي أثرت بشكؿ مباشر عمى سياستيا
المنتيجة في مجاؿ التنمية ،دفع بيا األمر إلى تبني أحكاـ وآليات أخرى في سبيؿ تدارؾ
ذلؾ ،حيث إعتمدت الجمعية العامة لمويبو في سنة  ،2007خمسة وأربعوف توصية مف
شأنيا توجيو عمؿ الويبو ليراعي اإلحتياجات واألىداؼ التنموية لدوؿ األعضاء ،وتعتبر ىذه
التوصيات البني ة األساسية لما أطمؽ عميو جدوؿ عمؿ الويبو بشأف التنمية .وتيدؼ أجندة
التنمية إلى ضماف األخذ اإلعتبارات اإلنمائية في نطاؽ عمؿ الويبو ،إضافة إلى ميمتيا
الرئيسية المتمثمة في تعزيز حماية حقوؽ الممكية الفكرية عمى الصعيد الدولى( .)2
تنص التوصيات التي إعتمدتيا الجمعية العامة لمويبو عمى ضرورة األخذ بعيف اإلعتبار
اإلحتياجات الخاصة بالبمداف النامية وأقؿ نموا ،ذلؾ بتوجيو مساعدتيا التقنية نحو
اإلحتياجات التنموية ،ألف اليدؼ األساسي مف منح حقوؽ الممكية الفكرية ىو تحفيز ومكافأة
اإلبداع مف أجؿ الصالح العاـ ،بالتالي ال يجوز تفسير إتفاقيات الممكية الفكرية تفسي ار قد
يعرقؿ مف الجيود والخطوات المتخذة نحو التنمية في أية بمد مف البمداف األعضاء .ومف بيف
التوصيات أيضا ،أف تكوف أنشطة الويبو بشأف وضع القواعد والمعايير الخاصة بتنظيـ
شؤوف الممكية الفكرية الداعمة لؤلىداؼ اإلنمائية المتفؽ عمييا في منظمة األمـ المتحدة( .)3
نشير بأنو في اإلجتماع الذي إعتمد فيو جدوؿ أعماؿ التنمية ،أنشئت الويبو المجنة المعينة
بالتنمية والممكية الفكرية ،التي تـ تفوضييا ميمة وضع برنامج عمؿ لتنفيذ وتقييـ ومناقشة
توصيات أجندة التنمية ،وعقدت في ىذا الصدد العديد مف اإلجتماعات تناولت فييا أساسا
1- Publication de l’OMPI , déclaration de Genève sur le futur de l’organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, op.cit, p 14.
2 - Publication de l’OMPI, première réunion intergouvernementale intersessions relative à un
plan d’action de l’OMPI pour le développement , Genève, 11- 13 avril 2005, p 2. Publié sur le site
internet suivant: www.wipo.int
3 -Idem , p2.
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مسألة إعتماد آلية التنسيؽ وأساليب الرصد وتقييـ تنفيذ جدوؿ أعماؿ التنمية ،وكذا إعتماد
مشروع حوؿ الممكية الفكرية ونقؿ التكنولوجيا ،ما يعتبر خطوة إيجابية نحو جعؿ عمؿ الويبو
متناسقا وأكثر تمبية لئلحتياجات التنموية لمدوؿ النامية األعضاء( .)1
ومف المفيد أف نذكر في األخير ،بأنو لـ يكف ثمة إطار ينافس أو ينازع منظمة الويبو
في مياميا المتعمقة باإلشراؼ عمى إدارة وتنظيـ حماية الممكية الفكرية عامة والممكية
الصناعية خاصة عمى الصعيد الدولى ،وىذا منذ نشأتيا في عاـ  ،1967إلى غاية سنة
 1994تاريخ إعتماد إتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة ،التي يشار إلييا
إختصا ار بالمغة الفرنسية ب ( ،)ADPICكبالمغة العربية ب (التربس) ،إختصار لممصطمح
المغة اإلنجميزية ( )TRIPSفي ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة ) .)OMCوخبلؿ ىذا المسار
وجيت إلى منظمة الويبو إنتقادات كثيرة في ظؿ ممارسة مياميا ،مف دوؿ غنية وفقي ػ ػرة
نامية ومتقدمة ،فمنيا ما ىو إقتصادي ومنيا ما ىو إيكولوجي ،ومنيا ما ىو صحي ،منيا
كذلؾ إنتقادات إجتماعية ،وىناؾ إنتقادات تيدد مستقبؿ المنظمة ،وىي اإلنتقادات المتعمقة
بنشاطيا والمشاركة في رسـ سياستيا وسير عمميا وآليات التفاوض فييا.
وبإنتياج المجتمع الدولى الطريؽ نحو العولمة تـ إدراج مسألة حماية الممكية الصناعية
في النظاـ التجاري الدولي ،مف خبلؿ تبني إتفاقية التربس في ظؿ المنظمة العالمية التجارة
( ،)OMCالتي تعتبر إحدى مؤسسات الترويج لمعولمة ،والتي أصبحت كذالؾ اإلطار
المؤسساتي الدولي لمممكية الصناعية ،تعمؿ بالتنسيؽ والتعاوف مع منظمة الويبو.

 - 1منشورات المنظمة الع المية لمممكية الفكرية ،التوصية مف أجندة التنمية ،مرجع سابؽ ،ص .22
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المبحث الثاني
تداعيات تعاكف ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية مع المنظمة العالمية لمتجارة
عمى الدكؿ النامية
إنتيت جولة األوروجواي باإلعبلف عف إكتماؿ أركاف العولمة بقياـ منظمة ال ػ ػ()OMC
كمؤسسة دولية تشرؼ عمى تطبيؽ إتفاقيات الجات ( ،)GATTوتعمؿ عمى توحيد كافة
وثائقيا الختامية ،وادراج إتفاقية التريبس في منظمة اؿ( ،)OMCال يعني أف عيد الويبو قد
إنتيى ،بؿ إستمرت في القياـ بمياميا بالتنسيؽ والتعاوف مع منظمة ؿ ( ،)OMCما يظير
مف خبلؿ إبراميما إلتفاؽ تعاوف يقضي بضرورة تدعيـ تجسيد إتفاقية التربس المنتمية إلى
إحدى قوى العولمة (المطمب األكؿ) .وتحمؿ التريبس مبلمح العولمة في قدرتيا عمى تعميـ
وتوحيد قواعد الممكية الصناعية عمى كافة الدوؿ األعضاء ،والزاميا عمى أقممت تشريعاتيا
الوطنية مع اإلتفاقيات الدولية التي تديرىا الويبو ،التي أصبحت ىي أيضا في الحقيقة
كإحدى مؤسسات الترويج لمعولمة (المطمب الثاني).

المطمب األكؿ
خمفيات كأبعاد تعاكف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية مع المنظمة العالمية
لمتجارة
جرت العادة مف خبلؿ الممارسة الدولية عمى تفويض منظمة الويبو جميع المسائؿ ذات
الصمة بحماية الممكية الصناعية ،لكف لـ يستمر ىذا الوضع بؿ تـ إدراج إتفاقية (التريبس)
في المنظمة العالمية لمتجارة ( ،)OMCنظ ار لدوافع وأسباب عديدة الغاية الوحيدة منيا ،ىي
حماية المصالح اإلقتصادية والتجارية لمدوؿ المتقدمة (الفرع األكؿ) ،مع العمـ أف منظمة
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الويبو تؤيد تأييدا قويا تجسيد إتفاقية التريس ،دوف النظر إلى اإلنعكاسات واألثار التى يمكف
أف تترتب مف ذلؾ عمى الدوؿ النامية (الفرع الثاني).

الفرع األكؿ
دكاعي تبني المنظمة العالمية لمتجارة إلتفاقية التريبس
ىناؾ العديد مف الدوافع واألسباب وراء تبني إتفاقية التريبس في ظؿ منظمػ ػ ػة ل ػ()OMC
بدال مف إدراجيا كممحقات إضافية في منظمة الويبو ،ىذه الدوافع تدور أساسا حوؿ التغيرات
الجذرية التي طرأت عمى نمط التجارة الدولية (أكال) ،واإلنتشار الواسع لظاىر التقميد والقرصنة
عمى عناصر الممكية الصناعية (ثانيا) ،لكف الدافع األكثر أىمية ،ىو ظاىرة اإلنكماش في
الفجوة التكنولوجيا التي كانت قائمة بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية ،نظ ار إلنتقاؿ األسرار
التكنولوجيا الكامنة في السمع كثيفة التكنولوجيا عف طريؽ التجارة الدولية (ثالثا).
أكال :تغير نمط التجارة الدكلية
تؤيد الدوؿ المتقدمة تأييدا قويا مسألة إدراج حقوؽ الممكية الفكرية في جولة األوروجواي
ألنيا تتعرض لظاىرة التقميد والقرصنة مف قبؿ الدوؿ النامية ،حيث يمكف بسيولة نسخ عدد
كبير مف المنتجات التي تحتوي عمى المعرفة الحديثة ،ويشير عمماء اإلقتصاد إلى ىذه
الحقيقة أنيا تساىـ في فشؿ السوؽ .تعتبر التغيرات الجذرية التي طرأت عمى نمط التجارة
الدولية بسبب النمو اليائؿ في الصناعات التي تعتمد عمى المعرفة والتكنولوجيا ما أفرز
تغيرات جذرية في بيئة األعماؿ ،السبب الرئيسي إلدراج حقوؽ الممكية في الفكرية في جولة
األروجواي .ويجب أف نشير بأف الدوؿ المتقدمة لـ تكف تيتـ كثي ار بحماية حقوؽ الممكية
الفكرية ،ألنيا كانت في تمؾ المرحمة المصدر األوؿ لمسمع المصنعة ولـ تكف الصناعات
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المعتمدة عمى التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة منتشرة ،بالتالي لـ يكف نشر التكنولوجيا يؤدي
إلى تغيرات جذرية في أنماط المنافسة العالمية( .)1
والبحث المستمر عمى أعمى معدالت الحماية راجع إلى اإلرتفاعا الكبير في عدد
النزاعات الدولية المتعمقة بالممكية الفكرية ،ما دفع بالدوؿ إلى إتخاذ عددا كبي ار مف
اإلجراءات القانونية واإلدارية الجديدة،

نذكر منيا الواليات المتحدة األمريكية التي إتخذت

اإلجراءات التالية:
 تعديؿ قانوف حقوؽ النشر والتأليؼ لعاـ  ،1975ذلؾ في عاـ  ،1980بما يكفؿحماية حقوؽ التأليؼ والبرمجيات.
 تعديؿ قانوف حماية الشرائح الشبو الموصمة في عاـ .1984 تعديؿ قانوف حماية البرمجيات الدولية في عاـ .1985 -تعديؿ القانوف التجاري لعاـ  ،1988الذي دفع بالحماية األجنبية لمممكية الفكرية

إلى

مقدمات القضايا ذات األولوية( .)2
برزت في ىذه المرحمة أيضا مسألة حماية حقوؽ الممكية الفكرية في عممية تأسيس
السوؽ األوروبية الموحدة ( )EUعاـ  ،1993وفي المفاوضات المتعمقة بإتفاقية أمريكا
لمتجارة الحرة ( ،)NAFATAكما إنخرطت العديد مف الدوؿ المتقدمة والنامية في تعزيز نظميا
المتعمقة بالممكية الفكرية .وفوؽ ىذا ،إزدادت الضغوط الرامية إلى إحداث تغيرات شاممة في
أنظمة حقوؽ الممكية الفكرية ،مما أدى إلى إجراء مفاوضات ثنائية واقميمية متعددة األطراؼ
وأثناء جولة األوروجواي ،أصرت الػواليات المتحدة األمريكية والدوؿ الصناعية الكبرى عمى
ضرورة مناقشة مسألة حماية حقوؽ الممكية الفكرية ،ما نتج عف ذلؾ إتفاقية الترييس ،التي

 - 1محمد طوبا أونغوف ،مرجع سابؽ ،ص ص .205 – 204
 - 2المرجع نفسو ،ص .205
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تقر بشرعية المعاىدات الدولية التي تراعييا منظمة الويبو ،وتنادي بضرورة تدعيـ حماية
مختمؼ عناصر الممكية الفكرية عمى الصعيد الدولي( .)1
ثانيا :إ نتشار ظاهرة التقميد كالقرصنة
أصبحت حقوؽ الممكية الصناعية في األونة األخيرة الموضوع المباشر لمتجارة الدولي ػ ػة
إذ أف مجموع السمع والخدمات المتبادلة عمى الساحة الدولية تحتوي كميا عمى عناصر
الممكية الصناعية ،إذ تتراوح نسبة المبادالت التجارية التي تحتوي عمى براءة االختراع
والعبلمات التجارية بيف  %15إلى  .%20والى جانب السمع التقميدية المعروفة والمتداولة
عمى الساحة الدولية ،ظيرت السمع الكثيفة التكنولوجيا التي يتحدد سعرىا بالنظر إلى قيمتيا
الفكرية والمعنوية ،وليس إلى تركيبتيا المادية( .)2
يعود مصدر السمع التي تحتوي عمى عناصر الممكية الفكرية إلى الدوؿ المتقدمة ،إذ
تمتمؾ ما يقارب نسبة  %97مف جميع براءات اإلختراع المسجمة عالميا تمتمؾ منيا
الشركات العالمية التابعة ليا نسبو  %90مف تمؾ البراءات .واذا طبقنا وجية نظر الدوؿ
المتقدمة نستنتج أف الدوؿ النامية تعمؿ عمى تشجيع عممية التقميد والقرصنة ،حيث
إستخمصت في ىذا الصدد غرفة التجارة الدولية ( )C.C.Iأف التزوير والقرصنة يمثؿ نسبة
 %5إلى  %7مف التجارة الدولية ،مع العمـ أف بعض الصناعات تتأثر أكثر مف غيرىا ،إذ
بمغت نسبة التزوير والقرصنة في مجاؿ صناعة البرامج الحاسوبية  ،%46ومعالجة
المعطيات  ،%35والوسائؿ السمعية البصرية  ،%25والمواد الصيدالنية نسبة
...%6الخ( .)3

 - 1محمد طوبا أونغوف ،مرجع سابؽ ،ص.205
2- CARREAU (Dominique), JUILLARD (Patrick), Droit international économique, 4ème édition,
L.G.D.J, DELTA, Paris, 1998 ,p 160.
3 - Idem.
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أدى اإلنتشار الرىيب لظاىرة التقميد والقرصنة ،إلى قياـ صناعات بأكمميا في الدوؿ
النامية ،وظيور قدرات تنافسية تضاىي منتجات الدوؿ المتقدمة ،خاصة تمؾ الصادرة مف
دوؿ شرؽ أسيا ،التي إ نتيجت قبؿ إقامتيا قاعدة تكنولوجية متطورة أسموب التقميد واليندسة
العكسية ،حتى وصمت إلى مرحمة تنافس فييا الدوؿ المتقدمة عمى تطوير وتحسيف المنتجات
لتضاىي أرقى المنتجات العالمية .وكانت ليذه الظاىرة دور كبير في إضعاؼ المركز
التنافسي لمدوؿ المتقدمة ،إذ زاحمتيا دوؿ شرؽ أسيا في أسواقيا ونقمت التركيز مف المنافسة
السعرية إلى المنافسة غير السعرية ،التي تقضي بإعطاء أىمية لمواصفات وخصائص
الناتج ،لجعميو أكثر تمي از في السوؽ العالمية( .)1
ثالثا :إ نكماش الفجكة التكنكلكجية
كانت الدوؿ المتقدمة طيمة فترات طويمة مف التاريخ المصدر الرئيسي لمسمع كثيفة
التكنولوجيا ما أدى إلى قياـ فجوة تكنولوجية كبيرة بينيا والدوؿ النامية ،لكف ىذه الفجوة في
الحقيقة بدأت باإلنكماش في العقود األخيرة بسبب إنتقاؿ األسرار التكنولوجية عف طريؽ
التقميد ،واإلستفادة مف المعرفة الجاىزة والكامنة في السمع المقمدة ،إذ أصبح اليوـ باإلمكاف
إنتاج أنواع عديدة مف السمع في الكثير مف الدوؿ ،عبر نجاحيا في عممية نقؿ التكنولوجيا.
واذا كانت الواليات المتحدة األمريكة والدوؿ الصناعية الكبرى تعبر عمى المسرح الدولي عمى
أقوى نزاعات الييمنة ،فإف إنتقاؿ األسرار التكنولجية الكامنة في السمع المتداولة ،أصبح ييدد
مركزىا اإلحتكاري بسبب فقداف العنصر التكنولوجي لدوره األساسي كعامؿ رئيسي ومفسر
لنمط التجارة الدولية( .)2

 - 1عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا اإلقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .233
 - 2إبراىيـ العيسوي ،الجات وأخواتيا النظاـ الجديد لمتجارة العالمية ومستقبؿ الدوؿ العربية ،مركز الدراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،لبناف ،2002 ،ص .22
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تدارؾ ىذه المسألة في نظر الدوؿ المتقدمة ،يكوف مف خبلؿ إحكاـ السيطرة عمى التجارة
الدولية وتقييد مسارات التنمية في البمداف النامية ،بالتحكـ في عممية التصنيع التي تقوـ
أساسا عمى التقميد ،باإلضافة إلى خمؽ تكاليؼ إضافية أماـ البمداف النامية في سعييا نحو
تح قيؽ النمو الصناعي ،وتقميؿ إستفادتيا مف المزايا اإل قتصادية التي تتمتع بيا ،ىذا بفضؿ
الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمؿ عمى عرقمة إمكانية تطوير القدرات المحمية وجعميا
تعتمد أساسا عمى إستغبلؿ براءة اإلختراع األجنبية ،سواء بالشراء أو الترخيص أو تسميـ
المفتاح أو المعاونة الفنية ،وكذلؾ أسموب اإلستثمار المشترؾ حيث بقاء المعارؼ الفنية
والعممية والتكنولوجية المتعمقة بالمنتج في أيدي الشركات األجنبية ،بعبارة أخرى نقؿ
التكنولوجيا بجانبيا المادي دوف المعرفي ،واستمرار عدـ القدرة عمى تشغيؿ التكنولوجيا
المستوردة بكفاءة في معظـ البمداف النامية( .)1
تجسدت مساعي الدوؿ المتقدمة ،مف خبلؿ إقحاـ إتفاقية الترييس في ظؿ منظمة لػ
) ،(OMCالتي تؤثر عمى تسيير األنشطة الصناعية عالميا مف خبلؿ عرقمة نقؿ التكنولوجيا
بيف دوؿ العالـ ،إضافة إلى المساىمة بوجو خاص في عرقمة الصناعات الناشئة في الدوؿ
النامية ،بعدـ تمكينيا مف اإلستخداـ األمثؿ لمتكنولوجيا المستوردة ،أي إبقائيا تابعة تكنولوجيا
لمخارج ،مما يؤدي بالدوؿ النامية إلى زاوية الخيارات الضيقة ،المتمثمة في اإلستثمار األجنبي
المباشر كناقؿ وحيد لمتكنولوجيا .والخطورة تظير في المنافسة القوية لمصناعات الوطنية
التي تكوف في حالة تبعية إقتصادية وتكنولوجية لمدوؿ المتقدمة ،وىذه التأثيرات في الحقيقة
تعمؿ عمى إبقاء الفجوة التكنولوجية قائمة ،أي عدـ إمكانية المحاؽ بالركب العالـ المتقدـ
وتعطيؿ عممية التنمية في الدوؿ النامية بكؿ أبعادىا( .)2

 - 1إبراىيـ العيسوي ،مرجع سابؽ ،ص .25
 - 2المرجع نفسو ،ص .22
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جاء تبني إتفاقية التريبس في منظمة لػ ) (OMCذو خمفيات متعددة ،تنحصر أساسا في
الطبيعة اإلحتكارية التي تتمتع بيا الدوؿ المتقدمة ،التي وضعتيا في موقع تنافسي
واحتكارى ،باإلضافة إلى بروز مسألة نشر الصناعات إلى دوؿ الجنوب بواسطة الشركات
المتعددة الجنسيات (ش.ـ.ج) ،ضمف إطار اإلستثمار األجنبي المباشر ،وبروز كذلؾ مسألة
نقؿ التكنولوجيا المصاحبة ليذه العممية .تظير العبلقة بيف إتفاقية الترييس والتجارة الدولية
في مسألة السمع الكثيفة التكنولوجيا .ومف الجدير بالمبلحظة أف مسألة قبوؿ مفردات إتفاقية
الترييس تصبح إجبارية بمجرد اإلنضماـ إلى منظمة الػ .OMC

الفرع الثاني
عالقة إ تفاقية التريبس بنظاـ ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية
تظير العبلقة القائمة بيف إتفاقية التريس ونظاـ الويبو ،في اإلحاالت المتكررة إلي
القواعد الموضوعية التي تضمنتيا معاىدات الويبو لحماية الممكية الصناعية (أكال) ،كما
طورت واستحدثت إتفاقية التريبس أحكاـ ومعايير جديدة لمحماية ،تدعيما وانفاذا لنظاـ الويبو
(ثانيا) ،واستحدثت أيضا أحكاـ أخرى خاصة

بالمعاممة التفصيمية لمدوؿ النامية التي ال

نجدىا في نظاـ الويبو (ثالثا).
أكال :نطاؽ إحالة إتفاقية التريس إلى نظاـ ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية
تعتبر إتفاقية التريب س الدعامة الرئيسية التي يرتكز عمييا نظاـ الحماية الدولية لمممكية
الصناعية ،ومف الجدير بالذكر أنيا لـ تستنسخ أحكاـ اإلتفاقيات الدولية التي سبؽ إبراميا
في مختمؼ مجاالت الممكية الفكرية ،بؿ شممت واستغرقت وطورت أحكاميا وأحالت إلى
القواعد الموضوعية المبرمة مف قبؿ ،بشأف حقوؽ الممكية الصناعية ،وألزمت كذلؾ الدوؿ
األعضاء بمراعاة أحكاـ المواد التالية مف نظاـ الويبو:
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 اإلحالة إلى المواد مف  01إلى  12والمادة  ،19مف اتفاقية باريس لحمايةالممكية الصناعية وفقا لتعديؿ استكيولـ ( ،1967المادة  1- 2مف اتفاقية تريس).
 اإلحالة إلى المواد مف  01الى  ،21مف إتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية والفنيةوفقا لتعديؿ باريس  1971وممحقيا ،مع إستثناء المادة 6مكرر منيا (المادة  09مف
اتفاقية ترييس).
 اإلحالة إلة المواد مف  02إلى  07باستثناء الفقرة  03مف المادة  ،06والمادة 12مف فقرة  03مف المادة  ،16مف معاىدة الممكية الفكرية المتصمة بالدوائر
المتكاممة المبرمة في واشنطف عاـ ( ،1989المادة  35مف اتفاقية )ترييس).
أحالت كذلؾ إتفاقية التربس ،إلى بعض المواد التي تضمنتيا إتفاقية روما لحماية فناني
األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية وىيئات اإلذاعة (إ تفاقية ركما لعاـ  ،)1961وأوجبت
عمى جميع الدوؿ األعضاء في منظمة الػ ( ،)OMCتطبيؽ أحكاـ اإلتفاقيات الدولية التي
أحالت إلييا دوف تفرقة بيف الدوؿ التي إنضمت إلى ىذه االتفاقيات ،والدوؿ التي لـ تنظـ
إلييا( .)1
جمعت إتفاقية التريبس أحكاـ اإلتف اقيات الدولية الرئيسية في مجاؿ الممكية الفكرية في
وثيقة واحدة ،وحققت الترابط فيما بينيا بعد أف كانت ىذه األحكاـ متفرقة ومبعثرة في مختمؼ
اإلتفاقيات الدولية التي ت ارعييا منظمة الويبو ،وألزمت جميع الدوؿ األعضاء في منظمة
ال ػ ػ(ػ ،)OMCبتطبيؽ أحكاميا بغض النظر عف إنضماميا أو عدـ اإلنضماـ إلييا .ولـ تقؼ
إتفاقية ترييس عند اإلحالة بؿ إعتبرت أحكاـ ىذه اإلتفاقيات نقطة البداية ،التي إنطمقت منيا
لتدعيـ وترسيخ حقوؽ الممكية الفكرية ،واستحدثت أحكاما جديدة لـ تنظميا اإلتفاقيات الدولية

 - 1أيت تفاتي حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص ص .52 - 50
223

الفصل الثاني:

محدودية نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحماية الملكية الصناعية بالنسبة للدول النامية

السابقة ،كما طورت أحكاميا مف أجؿ تدعيـ حقوؽ الممكية الفكرية وترسيخيا عمى المستوى
الدولي( .)1
ثانيا :المعايير المستحدثة لحماية الممكية الصناعية
تضمنت إتفاقية ترييس مجموعة مف المبادئ التي يتعيف عمى الدوؿ األعضاء أف تمتزـ
بيا ،أىميا مبدأ المعاممة الوطنية ومبدأ المعاممة الخاصة بحؽ الدولة األولى بالرعاية ،الذي
دخؿ ألوؿ مرة في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكرية،

والجدير بالمبلحظة أف ىذيف

المبدأيف ىما حجر األساس في اإلتفاقيات السابقة المنطوية تحت مظمة الجات ()GATT
واألساس الذي يرتكز عميو النظاـ التجاري الدولي ،وتعتبر إتفاقية ترييس أوؿ مف أرست مبدأ
المعاممة الخاصة بحؽ الدولة األولى بالرعاية في مجاؿ حقوؽ الممكية الفكرية( .)2
- 01مبادئ الحماية
تظير المبادئ المستحدثة لحماية الممكية الفكرية عامة والممكية الصناعية خاصة في
ظؿ إتقاقية التربس فيما يمى:
أ -مبدأ المعاممة الكطنية:
تضمنت المادة الثالثة مف إتفاقية ترييس مبدأ المعاممة الوطنية ،الذي يقضي بضرورة
منح األجانب المنتميف إلى الدوؿ األعضاء األخرى معاممة ال تقؿ عف تمؾ التي تمنحيا
لمواطنييا بشأف حماية الممكية الفكرية ،واليدؼ مف ىذا المبدأ في الحقيقة ىو إرساء المساواة
القانونية بيف رعايا الدوؿ ،مف حيث تحديد المستفيد مف الحماية وكيفية الحصوؿ عمييا
ونطاقيا ومدتيا ونفاذىا .ويرد عمى ىذا المبدأ إستثناءات تـ النص عمييا صراحة في معاىدة

1 - LE BAS (Christian), Droit de propriété intellectuelle et développement, quelques repères et
analyse préliminaire sur l’économie post-TRIPS, in CAIRN, INFO, N° 147, 2009, p 46.

 - 2مصطفى سبلمة ،مرجع سابؽ ،ص .22
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باريس لحماية الممكية الصناعية مع أخر تعديبلتيا ،ومعاىدة روما لسنة  ،1991معاىدة
برف لعاـ  ،1886ومعاىدة واشنطف لمدوائر المتكاممة لعاـ .)1 (1989
ب -مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية:
يعتبر مبدأ الدولة األولى بالرعاية تكممة لمبدأ المعاممة الوطنية ،إذ جاء النص عميو في
المادة الرابعة مف إتفاقية التريبس ،وتعتبر مسألة إدراجو في نطاؽ حقوؽ الممكية الفكرية أمر
جديد ،ألف اإلتفاقيات الدولية السابقة في ىذا المجاؿ لـ تشر إليو ،وتظير الغاية األساسية
منو في ضرورة ا لقضاء عمى التفاوت القائـ في درجة الحماية الممنوحة لحقوؽ الممكية
الفكرية في الدوؿ األعضاء .ويقصد بمبدأ المعاممة الوطنية ضرورة معاممة جميع الدوؿ
األعضاء عمى قدـ المساواة وعمى نفس القدر مف األفضمية ،فمو أف دولة عضو في منظمة
الػ(  )OMCقامت بمنح دولة أخرى عضو ميزة تفضيمية ،يتعيف عمييا تقرير نفس الميزة عمى
جميع الدوؿ األخرى األعضاء .وعمى غرار مبدأ المعاممة الوطنية فرضت إتفاقية التريبس
إستثناءات عمى تطبيؽ مبدأ الدولة األولى بالرعاية ،نصت عمييا في المادة الرابعة( .)2
يجب اإلشارة في ىذا الصدد ،بأف كؿ مف مبدأ المعاممة الوطنية ومبدأ الدولة األولى
بالرعاية يختمفاف في مدلوليما عمى النحو الذي ورد عميو في إتفاقية الػ ( )GATTومصدر
ىذا اإلختبلؼ ،يكمف في أف مجاؿ تطبيقيما في ضوء إتفاقية اؿ ( )GATTيتعمؽ بالسمع
بينما مجاؿ تطبيقيما في إتفاقية التريبس يتعمؽ باألشخاص( .)3
- 2قكاعد الحماية
تؤيد إتفاقية التريبس ما جاء مف أحكاـ في اإلتفاقيات الدولية السابقة التي تندرج تحت
لواء منظمة الويبو ،وتكمميا في المجاالت التي ال يوجد بسببيا إتفاؽ ،إذ إستحدثت القواعد
 - 1ببلؿ عبد المطمب بدوي ،مرجع سابؽ ،ص .39
 - 2المرجع نفسو ،ص ص .42- 40
 - 3المرجع نفسو ،ص .224
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الدولية مف أجؿ وضع حد أدني لحماية براءات اإلختراع ،التصميمات والنماذج الصناعية
األسرار التجارية ،الدوائر المتكاممة ،العبلمات التجارية ،المؤشرات الجغرافية .كما أصبحت
بموجب إتفاقية التريبس اإل تفاقيات الدولية المتعمقة بالممكية الصناعية ممزمة وقابمة لمتطبيؽ
عمى أساس مبدأ الدولة األولى بالرعاية ( .)1
أ -براءة االختراع:
كانت النظرية السائدة قبؿ إتفاقية تريبس ،تعتبر البراءة مكافأة يمنحيا المجتمع في شكؿ
إحتكار مؤقت إلستغبلؿ اإلبتكار أو اإلختراع ،لكف لـ يستمر ىذا الوضع إذ نجحت
الشركات الصناعية الكبرى في إرساء نظرية الحؽ الطبيعي عمى اإلختراع ،وىذا ما تؤيده
إتفاقية تريبس مف خبلؿ أربع نقاط أساسية ،ىي شروط منح البراءة ،موضوع البراءة ،مدة
البراءة ،وقاعدة الترخيص اإلجباري .فتحمي إتفاقية ترييس الفكرة المبتكرة وطريقة التعبير
عنيا ،ما يظير في المواد مف  27إلى  ،34فكؿ إبتكار تقني جديد قابؿ لمتطبيؽ الصناعي
مشموؿ بالحماية عف طريؽ البراءة ،وتنحصر اإلبتكارات القابمة لمحماية أساسا في الكائنات
المجيرية وعمميات عمـ األحياء الدقيقة المطموبة في تطوير السبلالت النباتية والحيوانية
ويستثني مف مجاؿ اإلبتكار كؿ مف العمميات البيولوجية والطبيعية( .)2
تضمنت المادة  31مف إتفاقية ترييس ،قيود صارمة عمى منح التراخيص اإلجبارية
وأكدت بأف الحصوؿ عمى البراءة ال يكوف مرىونا بضرورة إستخدميا ،وال يمنح حؽ اإلستيراد
إال لحامؿ البراءة ،كما يمكف إستخداـ الترخيص اإلجباري لحماية المصمحة العامة في
حاالت الضرورة القصوى ،واإلستخدامات العامة الغير التجارية والتسعيرة المفرطة والشروط
التعسفية لمنح التراخيص ،وتكوف مدة الحماية عشريف سنة( .)3
 - 1محمد طوبا أونغوف ،مرجع سابؽ ،ص .224
2 - CHATILLON )Stephane(, Droit des affaires internationales, 4 eme édition, librairie Vuibert, Paris,
2005, p p 97 – 98.
3 - Idem , p 98.
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ب -العالمات:
ترتبط العبلمات بعدة أشكاؿ ،فقد تكوف عبلمة صناعية أو تجارية أو خدمة ،كما تأخذ
عدة صور منيا ،األسماء العائمية ،األسماء المستعارة ،التسميات المبتكرة ،الرموز ،الرسوـ
الشعارات ،األلفاظ ،الحروؼ ،الصور ،األرقاـ ،األلواف بمفردىا أو مركبة...الخ .تنص المادة
2فقرة 1مف إتفاقية ترييس عمى ضرورة إلتزاـ الدوؿ بأحكاـ المواد مف  1إلى  19مف معاىدة
باريس الخاصة بالعبلمات ،واستحدثت أحكاما موضوعية واجرائية في ىذا الشأف .فتسري
حماية العبلمات طيمة مدة سبعة سنوات مف تاريخ تسجيميا أو مف تاريخ تجديد تسجيميػ ػا
وىذا ألجؿ غير مسمى ،كما تمنع إستخداـ قيود غير مباشرة إلبطاؿ العبلمة المسجمة
واستخداـ العبلمات المضممة لممستيمكيف( .)1
ج -الرسكـ كالنماذج الصناعية:
يعتبر الرسـ الصناعي كؿ ترتيب لمخطوط واأللواف ،يضفي عمى السمعة طابعا يميزىا
عف غيرىا ،ويجب أف يستخدـ الرسـ في اإلنتاج الصناعي حتي يخضع لمحماية القانونية
أما النموذج الصناعي فيو شكؿ السمعة ذاتيا أو المنتوج ،ويجب أف يستخدـ في اإلنتاج
الصناعي عمى نحو يجعؿ المنتج ممي از في شكمو .توفر إتفاقية ترييس حماية لمتصميمات
والنماذج الصناعية طيمة مدة عشرة سنوات عمى األقؿ ،وتمنح لمدوؿ األعضاء إمكانية عدـ
إصباغ الحماية طالما إتضح بأنيا ال تختمؼ عف التصميمات المعروفة ،إذ يجوز ليا في
ىذه الحالة إعتبارىا غير جديدة وغير متسمة باألصالة( .)2
د -التصاميـ الشكمية لمدكائر المتكاممة:
تعرؼ الدوائر المتكاممة ،بأنيا كؿ منتج يؤدي وظيفة إلكترونية يتكوف مف مجموعة مف
العناصر المتصمة ببعضيا البعض إحداىا عمي األقؿ عنصر نشيط ،وتتشكؿ ىذه العناصر مف
 - 1مصطفى سبلمة ،مرجع سابؽ ،ص.264
 - 2المرجع نفسو ،ص ص.268 – 267
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وصبلت ضمف جسـ مادي معيف أو عميو سواء كاف المنتج متكامبل أو في أي مرحمة مف مراحؿ
إنتاجو .أما التصميـ فيو تركيب ثبلثي األبعاد لمعناصر المكونة لمدوائر المتكاممة أو المعدة
خصيصا لئلنتاجيا .تخضع الدوائر المتكاممة ألحكاـ معاىدة واشنطف بصفة عامة ،إضافة إلى
بعض األحكاـ الجديدة المستحدثة في القسـ السادس مف إتفاقية ترييس (المػ ػواد 37 ،36 ،35
 ،)38تستفيد السمع التي تتضمف في بنيتيا تصاميـ مف الحماية لمدة عشرة سنوات عمى األقؿ ،كما
يمكف لمدوؿ األعضاء اإلمتناع عف حماية التصميمات التي تممييا اإلعتبارات الفنية والوظيفية(.)1
ق -األسرار التجارية:
تضمنت إتفاقية ترييس أحكاما خاصة بحماية المعمومات السرية ذات القيمة التجارية
نظ ار إلى سريتيا ،كونيا ليست معروفة إال لمذيف يحصموف عمى قيمتيا اإل قتصادية مف خبلؿ
إستخداميا وعمميـ بيا .فيتـ حماية ىذه األسرار ضد أساليب اإلفشاء غير القانوني وضد
الممارسات غير التنافسية ،ويمكف ألي بمد عضو إتخاذ اإلجراءات المنصوص عمييا في
إتفاقية التريبس لمكافحة تمؾ الممارسات( .)2
ر -المؤشرات الجغرافية:
أولت إتفاقية التريبس إىتماما ممي از لممؤشرات الجغرافية ،وعرفتو في المادة  22فقرة1
بأنيا المؤشرات التي تحدد منشأ سمعة ما ،في أراضي بمد عضو ،أو منطقة ،أو في موقع
تمؾ األراضي ،في حيف تكوف النوعية أو السمعة أو السمات األخرى ليذه السمعة راجعة
بصورة أساسية إلى منشائيا الجغرافي .تمزـ إتفاقية التريبس الدوؿ األعضاء عمى إرساء
آليات قانونية لمنع إستخداـ أي تسمية توحي بأف السمع قد نشأت في منطقة جغرافية غير
المنشأ الحقيقي ليا ،وتقضي المادة  22فقرة  4كذلؾ بتطبيؽ الجزاءات ضد المؤشرات
الجغرافية التي تضمؿ المستيمكيف حوؿ المنشأ الجغرافي لمسمعة ،وتنص المادة  22فقرة 3
 - 1مصطفى سبلمة ،مرجع سابؽ ،ص ص .274 – 273
 - 2المرجع نفسو ،ص ص .277 – 276
228

الفصل الثاني:

محدودية نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحماية الملكية الصناعية بالنسبة للدول النامية

عمى ضرورة المبادرة مف الدوؿ سواء مف تمقاء نفسيا أو بناءا عمى طمب مقدـ مف الطرؼ
المعني رفض تسجيؿ أي عبلمة تتكوف مف مؤشر جغرافي يتعمؽ بالسمعة لـ تنشأ في
األراضي المشار إلييا ،وتوفر المادتيف  23و ،24حماية واسعة لممشروبات الكحولية أكثر
مف أي سمعة أخرى( .)1
نشير في األخير ،بأف أوجو الحماية التقميدية والمستحدثة التي أتت بيا إتفاقية ترييس
تيدؼ إلى تدعيـ وتنسيؽ الجيود الدولية في مجاؿ حماية الممكية الصناعية بيف الدوؿ
األعضاء ،مف أجؿ تفادي ومواجية عدـ كفاية وفعالية الحماية المعتمدة لدى بعض الدوؿ التي
مف شأنيا تعطيؿ واعاقة إنسياب التجارة الدولية لمسمع والخدمات المرتبطة بتمؾ الحقوؽ.
ثالثا :أحكاـ المعاممة الخاصة بالدكؿ النامية
تضمنت إتفاقية التريبس فترات إنتقالية كانت مف أىـ التنازالت التي قدمتيا الدوؿ
المتقدمة لصالح الدوؿ النامية ،والتي ىي عبارة عف فترات سماح مؤقتة تتحرر الدوؿ مف
اإللتزامات التي فرضتيا اإلتفاقية ،وتتحدد ىذه الفترات بحسب المجموعة التي تنتمي إلييا كؿ
دولة عضو ،فتتعمؽ المجموعة األولى بالدوؿ المتقدمة والمجموعة الثانية بالدوؿ النامية
والدوؿ المنتقمة إلى نظاـ اإلقتصاد الحر ،أما المجموعة الثالثة فتتعمؽ بالدوؿ األقؿ نموا( .)2
- 1الفترات اإل نتقالية الخاصة بالدكؿ النامية:
أجازت إتفاقية التريبس لمدوؿ التي تقع ضمف المجموعة الثانية ،أف تؤجؿ تنفيذ أحكاميا
لمدة أربعة سنوا ت إضافة إلى السنة األولى الممنوحة لجميع الدوؿ األعضاء ،فيكوف إجمالي
الفترة اإلنتقالية خمسة سنوات تبدأ مف تاريخ سرياف إتفاقية التريبس ،وتوفر المادة  65فقرة 4
لمدوؿ النامية حؽ الحصوؿ عمى فترات سماح إضافية تصؿ مدتيا إلى خمسة سنوات أخرى
1 - CLAMONT (Sébastien), L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC) et les pays en développement , in Institut de recherche en
propriété intellectuelle HENRI-DEBOIS, septembre 2002, p06.
2 - LE BAS (Christian), op .cit, p 45.
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بالنسبة لبعض المنتجات المشمولة ببراءة اإلختراع ومجاالت التكنولوجيا غير المشمولة بالحماية .
يسري حكـ الدوؿ النامية مف حيث اإلستفادة مف الفترات اإلنتقالية عمى الدوؿ التي تكوف في
طريؽ التحوؿ مف النظاـ اإلقتصادي المركزي المخطط إلى نظاـ اإلقتصاد الحر ،كونيا في صدد
تنفيذ عممية إصبلح ىيكمي لنظميا المتعمقة بالممكية الفكرية عامة والممكية الصناعية خاصة( .)1
- 2الفترات اإل نتقالية الخاصة بالدكؿ األقؿ نمكا:
تخضع الدوؿ التي تقع في المجموعة الثالثة ألحكاـ المادة  66مف إتفاقية التريبس ،التي أخذت
بعيف اإلعتبار المشاكؿ والعقبات اإلقتصادية واإلدارية التي تعاني منيا تمؾ الدوؿ ،وضرورة
مساعدتيا عمى خمؽ وتطوير قاعدة تكنولوجية ،عميو منحت ليا مرحمة إنتقالية مدتيا عشرة سنوات
تبدأ مف تاريخ سرياف إتفاقية التريبس ،كما يجوز تمديد ىذه الفترة بناءا عمى طمب مبرر مقدـ مف
طرؼ الدولة المعنية وبقرار مف مجمس إتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية.
بالمقابؿ ألزمت إتفاقية التريبس الدوؿ النامية واألقؿ نموا بتطبيؽ أحكاـ المواد  ،5 -4 -3إبتداء
دخوليا حيز التنفيذ ،وىذا كإستثناء عف القاعدة العامة التي تمنح الفترات اإلنتقالية( .)2
نشير في ىذا الصدد ،بأنو ال يوجد معيار محدد أو ثابت إلعتبار دولة ما نامية أو أقؿ
نموا ،إذ أف ىناؾ معايير مختمفة يمكف األخذىا بيا عند تقرير ىذا الوصؼ ،مثؿ إجمالي
الناتج القومي ،نصيب الفرد مف الدخؿ ،نسبة األمية ،والتعميـ وغيرىا مف المعايير .وىناؾ
تصنيفات أخرى مف جيات دولية مختمفة ،منيا تصنيؼ

INDEX OF THE UNITED

 NATIONSلمنظمة االمـ المتحدة ،وتصنيؼ البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير ،لكف أقرب ىذه
التصنيفات إلى القبوؿ العالمي ىو تصنيؼ األمـ المتحدة( .)3
 - 1جبلؿ وفاء محمديف ،الحماية القانونية لمممكية الصناعية (وفقا إلتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية
الفكرية) مرجع سابؽ ،ص ص .32 – 32
 - 2المرجع نفسو ،ص .34
 - 3المرجع نفسو ،ص ص .35 – 34
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يتضح لنا مما سبؽ أف إتفاقية التريبس إستحدثت أحكاـ جديدة بشأف حقوؽ الممكية
الصناعية المختمفة ،وق د رأينا في بعض األحكاـ اإلحاالت الكثيرة إلى نظاـ الويبو ،وكيؼ
طورت بعض األحكاـ المستقرة منذ أمد بعيد فى قضايا أخرى ،ومراعاة لمصالح الدوؿ
النامية ،منحت اإلتفاقية فترات إنتقالية لمدوؿ األعضاء فييا تختمؼ بإختبلؼ وضع كؿ دولة
فييا ،حيث يجب خبلؿ الفترة الممنوحة أف تعمؿ غمى تعديؿ قوانينيا لتكوف متفقة مع ما جاء
مف أحكاـ في إتفاقية التريبس.

المطمب الثاني
كاقع تبني المنظمة ال عالمية لمممكية الفكرية ل فمسفة المنظمة العالمية لمتجارة
إنتيجت الويبو فمسفة منظمة اؿ( ،)OMCبعد إبراميا إتفاؽ التعاوف الذي ييدؼ إلى
تدعيـ تجسيد إتفاقية التريبس عمى أرض الواقع دوف النظر إلى مصالح الدوؿ النامية ،ما
يؤكد التحوؿ الجذرى في سياسة الويبو إتجاه الدوؿ النامية (الفرع األكؿ) ،والتأييد القوي
ألحكاـ إتفاقية التريبس مف قبؿ الويبو دليؿ قوي عمى مساىمتيا في عرقمة إقتصاديات الدوؿ
النامية بالتنسيؽ مع المظمة العالمية لمتجارة ،وىذا لصالح الدوؿ المتقدمة (الفرع الثاني).

الفرع األكؿ
التحكؿ في سياسة ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية إتجاه الدكؿ النامية
وقع التحوؿ في سياسة الويبو إتجاه الدوؿ النامية عندما أقدمت عمى إبراـ إتفاؽ تعاوف
مع منظمة الػ ) ،)OMCالذي يأكد تنازليا عف إختصاصاتيا في مجاؿ الممكية الصناعية
لصالح منظمة اؿ ) )OMCكعزليا عمى المستوى الدولي (أكال) ،باإلضافة إلى تبنييا سياسة
اإلىتماميا بالمصالح التجارية عمى حساب التنمية (ثانيا).
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أكال :تراجع المكانة الدكلية لم منظمة العالمية لمممكية الفكرية
يظير مف الموازنة بيف إتفاقية التريبس ،ونظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية مسائؿ
عديدة ،أىميا إلزامية أحكاـ إتفاقية التريبس عند التطبيؽ مقارنة بنظاـ الويبو ،وسمو إتفاقية
التريبس عمى المعاىدات الدولية التي تراعيا منظمة الويبو ،وفعالية نظاـ تسوية منازعات الممكية
الصناعية المستحدث في ظؿ إتفاقية التريبس مقارنة بالنظاـ القائـ في ظؿ منظمة الويبو.
- 1إلزامية أحكاـ إتفاقية التريبس عند التطبيؽ:
تعتبر مف أىـ نقاط ضعؼ نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية إفتقاره لمبدأ نفاذ تمؾ
الحقوؽ ،الذي يقضي كقاعدة عامة تعديؿ الدوؿ األعضاء قوانينيا الوطنية وارساء إجراءات
وضوابط تحفظية ووقائية وجزاءات ردعية ،باإلضافة إلى تسييؿ إتخاذ التدابير الضرورية
ضد التعدي عمى حقوؽ الممكية الصناعية ،بالمقابؿ نجد تعدد وسائؿ الرقابة المفروضة عمى
الدوؿ حوؿ مسألة إنفاذ أحكاـ اتفاقية التريبس التي تكوف إما وطنية أو دولية وىذا عف طريؽ
أجيزة منظمة الػ(  )OMCالمختمفة( .)1
تنحصر الرقابة الوطنية في اإلجراءات التي تتخذىا إدارة الجمارؾ ،إذ يمكف لصاحب
الحؽ الذي يستند إلى أسباب مبررة ومشروعة ،التقدـ إلى السمطات الجمركية لمنع اإلفراج
عف السمع

التي تحمؿ عبلمة تجارية مقمدة أو تشمؿ حقوؽ مؤلؼ منتحمة ومنع تداوليا

بحرية بعد دفع كفالة معينة ،وتتمتع السمطات القضائية واإلدارية بصبلحية إتخاذ تدابير
فعالة ومبلئمة لمحيمولة دوف التعدي عمى حقوؽ الممكية الصناعية ،وتتـ الرقابة الدولية عف
طريؽ مجمس إتفاقية التريبس،الذي يسير عمى مراقبة مدى إحتراـ الدوؿ األعضاء لئللتزامات
الممقاة عمى عاتقيا عف طريؽ الوسائؿ التقميدية المتمثمة في اإلستشارات القانونية .وفي حالة
وجود التجاوزات يتـ عرض النزاع عمى مجمس تسوية المنازعات القائـ في ظؿ منظمة الػ

1 - CARREAU )Dominique(, JUILLARD )Patrick( , op .cit, p 164.
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 ،OMCالذي يصدر عقوبات عمى الدوؿ ،واذا لـ يتـ إحتراـ ق ارراتو ينعكس ذلؾ بالسمب عمى
التجارة الداخمية والخارجية لمدولة المعنية( .)1
- 2تنازع إتفاقية التريب س مع المعاهدات الدكلية التي تراعيها ال منظمة العالمية
لمممكية الفكرية:
تقوـ اإلتفاقيات الدولية بأداء عمؿ قانوني مزدوج ،فمف ناحية جعمتيا المادة " "38مف
النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية المصدر الرئيسي لمقانوف الدولي العاـ ،الذي تستند
إليو المحكمة ،ومف ناحية أخرى تعاظـ الدور الذي تمعبو في تنظيـ العبلقات الدولية وامتداد
دورىا إلى ساحة القانوف الدولي الخاص ،إذ تعد مف أىـ مصادره ودليؿ ذلؾ الدور الذي
تمعبو في مجاؿ الممكية الفكرية .فأحكاـ اإلتفاقيات الدولية واجبة التطبيؽ إستنادا إلى مبدأ
الحد األدنى مف الحماية مثميا مثؿ القانوف الداخمي ،وىناؾ مجموعة مف دساتير الدوؿ
تمنحيا قيمة أقوى مف القانوف العادي ،وىذا ما يؤدي حتما إلى مشكمة تنازع اإلتفاقيات
الدولية بعضيا بعضا أو إتجاه القوانيف الوطنية( .)2
يتضح لنا مف المدخؿ الصغير ،أف التنازع الذي يمكف أف ينشأ بيف اإلتفاقيات الدولية
في حقؿ الممكية ال فكرية يكوف بشكؿ واضح بيف أحكاـ إتفاقية التريبس التي تراعييا منظمة
الػ ( ،)OMCوأحكاـ اإلتفاقيات الدولية التي تراعييا منظمة الويبو ،مثاؿ ذلؾ أف إتفاقية
التريبس تشترط التماثؿ والتطابؽ في السمع والخدمات لحماية العبلمات المشيورة ،في حيف
تشترط معاىدة باريس التطابؽ والتماثؿ في السمع دوف الخدمات لتوفير الحماية ،كما جعمت
إتفاقية التريبس الحد األدنى لحماية المؤديف ومنتجي التسجيبلت الصوتية خمسيف ( )50سنة

1 - CARREAU )Dominique(, JUILLARD )Patrick( , op .cit, p 164.

 - 2عبد الكريـ محسف أبو دلو ،تنازع القوانيف في الممكية الفكرية دراسة مقارنة ،دار وائؿ لمنشر ،األردف ،د ت ف ،ص .252
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وىيئات اإلذاعة عشريف ( )20سنة ،في حيف لـ تجزئ ىذه المدة معاىدة روما وجعمتيا
عشريف ( )20سنة( .)1
تبدو إتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات الصادرة عاـ  ،1969المتخصصة في مسألة التنازع
بيف اإلتفاقيات الدولية ،الوسيمة الوحيدة لحؿ التنازع الذي يمكف أف ينشأ بيف إتفاقية التريبس
واإلتفاقيات الدولية التي تراعييا منظمة الويبو ،وىذا مع األخذ بعيف اإلعتبار بعض األحكاـ
الخاصة التي تضمنتيا مختمؼ تمؾ اإلتفاقيات .فتقضي معاىدة فيينا كقاعدة عامة بضرورة
تطبيؽ أحكاـ اإلتفاقية األحدث كمما كاف ىناؾ وحدة في الموضوع واألطراؼ عميو تكوف
إتفاقية التريبس واجبة التطبيؽ عندما تكوف الدولة عضو في منظمة الػ(  )OMCوفي
االتفاقيات الدولية التي تراعييا منظمة الويبو لكونيا األحدث( .)2
- 3تسكية منازعات الممكية الصناعية:
جرى التداوؿ في منظمة الويبو عمى إعداد مشروع معاىدة لتسوية المنازعات التي تنشأ
في ما بيف الدوؿ أو بيف الدوؿ والمنظمات الدولية في مجاؿ الممكية الصناعية ،بيدؼ
تشجيع حماية الممكية الصناعية وتنفيذ اإللتزامات ذات الصمة ،مف خبلؿ ت فسير موحد
لؤلحكاـ التي تضمنتيا إتفاقيات الممكية الفكرية .ونظمت الويبو منذ عاـ  1990ثمانية
إجتماعات لمخبراء ،مف أىـ النقاط التي تناولتيا اإلجتماعات ،ماىية العبلقة القائمة بيف نظاـ
تسوية المنازعات الذي يطرحو مشروع معاىدة الويبو ،وأنظمة تسوية المنازعات القائمة بما
في ذلؾ النظاـ الذي أنشأتو منظمة الػ .)3 (OMC
أيدت الدوؿ النامية المشروع ،وفقا لما عبر عنو الناطقوف مف إفريقيا وأسيا وأمريكا
البلتينية ،وساندىـ في ذلؾ وفد الصيف ،في حيف تزعمت الدوؿ المتقدمة المعارضة خاصة
 - 1عبد الكريـ محسف أبو دلو ،مرجع سابؽ ،ص ص .272 - 272
 - 2جبلؿ وفاء محمديف ،الحماية القانونية لمممكية الصناعية ،مرجع سابؽ ،ص .27
 - 3زىراف منير ،مرجع سابؽ ،ص ص .4 - 3
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الواليات المتحدة األمريكية (و.ـ.أ) ،الياباف ،كندا ،أستراليا ،اإلتحاد األوروبي بحجة أف ىناؾ
نظاـ لتسوية منازعات الممكية الصناعية بدأ العمؿ بو في منظمة الػ ( .)OMCكانت وفود
الب ارزيؿ ،أستراليا ،كوريا ،الجزائر قاطعة في تأييد المشروع ،خاصة وأف ىناؾ دوؿ أعضاء
في الويبو ليست بأعضاء في منظمة الػ ( ،)OMCكما أف نظاـ تسوية المنازعات القائـ في
ظؿ منظمة الػ ( )OMCال يعطي الضمانات الكافية لتسوية جميع المنازعات المتعمقة بالممكية
الصناعية( .)1
بناءا عمى الخبلؼ القائـ بيف الدوؿ حوؿ المشروع تـ تجميده ،وأصبحت بعد ذلؾ جميع
النزاعات التي تنشأ بيف الدوؿ حوؿ الممكية الصناعية تخضع لمنظاـ القائـ في منظمة الػ
( ،)OMCما يعتبر تجديدا في إطار الممكية الصناعية ،باإلضافة إلى فشؿ نظاـ تسوية
المنازعات القائـ في معاىدة باريس ،حيث تبيف مف الممارسة الدولية أنو لـ تمجأ أية دولة إلى
محكمة العدؿ الدولية لتسوية المنازعات المتعمقة بتفسير أو تطبيؽ معاىدة باريس لحماية
الممكية الصناعية ،ما فتح المجاؿ أماـ نظاـ تسوية المنازعات القائـ في منظمة الػ ()OMC

كنظاـ فريد وفعاؿ لتسوية منازعات الممكية الصناعية( .)2
ثانيا :إهتماـ ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية بالمصالح التجارية عمى حساب التنمية
نجد في تحاليؿ أسباب إتجاه الفكر القانوني إلى العولمة القانونية ،في إطاريف تفسيرييف
األوؿ يقوـ عمى الرغبة في تجاوز القوانيف الوطنية والحيمولة بينيا وبيف حكـ منازعات التجارة
الدولية ،والثاني يقوـ عمى اإلستجابة لرغبات األفراد المسيطرة عمى حركة التجارة الدولية
وتطبيؽ ما إستقر عميو مف قوانيف وأحكاـ .فاإلتجاه إلى العولمة القانونية في الحقيقة ،ييدؼ
إلى اإلعتماد الكمي عمى ممارسات الشركات الدولية النشاط في خمؽ قانوف مستقؿ عف
القواعد والسموؾ التي تعترضيا عندما تقوـ بتنظيـ أنشطتيا ومعامبلتيا  ،فيي وسيمة
 - 1زىراف منير ،مرجع سابؽ ،ص ص.8 – 7
 - 2المرجع نفسو ،ص.8
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تستعمميا الدوؿ المتقدمة لتحقيؽ رغباتيا اإلحتكارية وفرض أسسيا وقواعدىا عمى الدوؿ
النامية بالتنسيؽ مع المنظمات الدولية خاصة المنظمة العالمية لمتجارة ( )OMCومنظمة
الويبو المتاف تعتبراف الوسيمة األمثؿ لتجسيد العولمة القانونية( .)1
أصبحت منظمة الويبو في اآلونة األخيرة ،تيتـ بالمصالح التجارية عمى حساب التنمية
ما يتأكد مف خبلؿ ق ارراتيا المتخذة ،كإنتقادىا مثبل لمدوؿ النامية المنظمة حديثا إلى المنظمة
اإلفريقية لحقوؽ الممكية الفكرية ( ،)OAPIحيث ترى بأف ذلؾ يؤدي إلى إضعاؼ حماية
حقوؽ الممكية الفكرية ،كما مارست ضغوط عمى بعض الدوؿ اإلفريقية قصد تطبيؽ أحكاـ
إتفاقية التريبس قبؿ إنتياء الفترات اإلنتقالية المحددة ،وشددت مف الشروط التي يجب أف
تتوفر في طمب منح التراخيص اإلجبارية ،عمى نحو أكثر مما تمميو إتفاقية التريبس وألغت
كذلؾ قاعدة اإلستيراد الموازي( .)2
لتحميؿ مدى إىتماـ منظمة الويبو بمصالح الدوؿ المتقدمة ،نستأنس بالندوات األخيرة
المنعقدة بينيا وبيف منظمة الػ(  ،)OMCإذ تناولت فييا بالتفصيؿ عناصر اإلتفاقية الدولية
لحماية األصناؼ النباتية المبرمة عاـ  ،1961التي إنبثؽ عنيا إتحاد دولى لحماية األصناؼ
النباتية ( ،)UPOVوقد نصحت الويبو الدوؿ النامية عمى تبني أحكاميا في ظؿ تشريعاتيا
الوطنية ،عمما بأف الدوؿ المتقدمة ىي صاحبة التكنولوجيا الحيوية مما يؤىميا إلى تطوير
المواىب البيولوجية والسيطرة عمى أغمب القطاعات الحيوية ،مثؿ الصناعات الغذائية
والقطاع الصحي وصنع األدوية ،في حيف نجد الدوؿ النامية في تبعية مستمرة لمدوؿ
المتقدمة ،بسبب الحقوؽ اإلستئثارية التي يتمتع بيا أصحاب البراءات رغـ أنيا المصدر
الرئيسي واألوؿ لتمؾ الموارد ،ما يؤدي بالنتيجة إلى المساس بسيادة الدوؿ النامية عمى

 - 1محمد إبراىيـ موسى ،إنعكاسات العولمة عمى عقود التجارة الدولية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر،2007،
ص .63
 - 2عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا اإلقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .255
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ثرواتيا الطبيعية وعدـ تقرير حؽ الدولة صاحبة التنوع البيولوجي في اإلستفادة مف النافع
المشترؾ الناتج عف إستغبلؿ الموارد الحيوية( .)1
يبلحظ ،بأف إتفاقية التنوع البيولوجي التي تح اوؿ الويبو إقناع الدوؿ النامية تبني أحكاميا
في ظؿ تشريعاتيا الوطنية ،ىي مف نتاج الدوؿ المتقدمة بالتالي تخدـ مصالحيا ليذا يجب
عمى الدوؿ النامية عدـ تبني نظاـ إتفاقية التنوع البيولوجي في تشريعاتيا الوطنية كنظاـ فريد
وفعاؿ لحماية األصناؼ النباتية ،إذ يجب عمييا إختيار نظاـ يتضمف اإلعتراؼ بحقوؽ
المربيف التقميديف ،وال يتـ منح الحقوؽ التجارية لمربي النباتات إذا كاف ذلؾ يؤثر عمى التنوع
البيولوجي أو يكوف فيو خطر عمى النظاـ الزراعي لمحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو
عمى الصحة العامة ،كما يجب أف يتضمف ذلؾ النظاـ إستثناءات وقيود عمى حقوؽ المربيف
وكذا اإلعتراؼ باالستيراد الموازي ،باإلضافة إلى منع التكنولوجيا التي تقيد اإلنبات ،مثؿ
التكنولوجيا التي تجعؿ البذور عقيمة( .)2
يظير مف مضموف إتفاقية التريبس ،أنيا أىممت مسألة حماية التنوع البيولوجي
والمعارؼ التقميدية ،إذ ىي ضد أىداؼ إتفاقية التنوع البيولوجي التي تعد ذات أىمية بشأف
حماية المعارؼ التقميدية ،ومف الجدير بالذكر أف إتفاقية التنوع البيولوجي سعت إلى الحفاظ
عمى التنوع البيولوجي واستخدامو المستداـ والمشاركة العادلة في المنافع واعترفت بحؽ
السيادة لمدوؿ عمى مواردىا ،كما تقر بضرورة التقاسـ العادؿ والمنصؼ لمفوائد المستمدة مف
المعارؼ التقميدية .والحصوؿ عمى المواد الجينية وتحويميا يجب أف يتوافؽ مع الحماية
الكافية والفعالة لحقوؽ الممكية الفكرية ،لكف رغـ ذلؾ ترى الدوؿ النامية بأف ىناؾ تعارض
بيف إتفاقيتي التنوع البيولوجي واتفاقية التريبس ،بالمقابؿ ترى الدوؿ المتقدمة أف العبلقة بيف
اإلتفاقيتيف ىي عبلقة تعاوف وتكامؿ خاصة أف منح براءات اإلختراع يولد التسويؽ التجاري،
1 - LANNOYE )Paul(, Comprendre l’OMC quand le politique se soumet au marché, couleur livres
asbl, Bruxelles, 2007, pp 55- 56.

 - 2عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص ص .36 – 35
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الذي بدوره يولد الفوائد التي ىي أساس تقاسـ المنافع ،كما أف منح براءات اإلختراع عمى
الموارد الجينية مرىوف بتوافر معايير البراءة( .)1
يظير مما سبؽ ،بأف التحوؿ في سياسة الويبو وتبنييا فمسفة منظمة ) )OMCقد انعكس
بالسمب عمى المصالح اإلقتصادية لمدوؿ النامية األعضاء ،حيث أصبحت تيتـ بالمصالح
التجارية لمدوؿ المتقدمة وتسعى إلى تجسيد متطمباتيا اإلقتصادية والتجارية ،لكف عمى
حساب التنمية ،وتدعيـ الويبو الكمي إلتفاقية ترييس في الحقيقة يعتبر كنقطة بداية لتوسيع
دائرة اإلحتكارات واإلمتيازات القانونية واإلقتصادية ،والغاء أي عممية تيدؼ إلى تطوير
القدرات اإلبتكارية في الدوؿ النامية ،وكذا إلغاء عممية التحوؿ التكنولوجي ،باإلضافة إلى
عرقمة إقتصاديات الدوؿ النامية الطامحة إلى النمو.

الفرع الثاني
مساهمة ال منظمة العالمية لمممكية الفكرية في عرقمة إقتصاديات الدكؿ
النامية
تعمؿ الويبو بالتنسيؽ مع منظمة اؿ(ػ  )OMCعمى تجسيد إتفاقية الترييس بيدؼ تدعيـ
حماية حقوؽ الممكية الصناعية عمى الصعيد الدولي ،لكف ىذه األىداؼ النبيمة والمثالية
تتحطـ أماـ المعايير العالية لمحماية التي تتطمبيا إتفاقية التريبس ،والتي تفتقر إلييا الدوؿ
النامية .كما أف حماية الممكية الصناعية عمى النحو المحدد في اإلتفاقية يؤدي في الحقيقة
إلى عرقمة عممية نقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ النامية (أكال) ويؤثر بالسمب عمى اإلستثمار
األجنبي والتجارة الدولية (ثانيا) ،كما يؤثر أيضا عمى التنافسية واالبتكار في الدوؿ النامية
(ثالثا).

 - 1عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص ص .40 – 39
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أكال :عرقمة عممية نقؿ التكنكلكجيا
القى موضوع إدراج حماية الممكية الفكرية في مفاوضات الجات ،معارضة شديدة مف
قبؿ الدوؿ النامية خشية مف أف يأخذ ىذا الموضوع الصفة الرسمية ،ما يؤدي إلى آثار
خطيرة خاصة عمى موضوع نقؿ التكنولوجيا الجديدة إلى الدوؿ النامية ،إال أف ىذه
المعارضة فشمت في التصدي إلقحاـ الممكية الفكرية في جولة األروغواي ،رغـ أف الويبو
ىي المنتدى المختص بذلؾ كونيا تشرؼ عمى مختمؼ اإلتفاقيات الدولية في مجاؿ الممكية
الفكرية ،إذ ترى الواليات المتحدة األمريكية ب أف الويبو تدافع عف مصالح الدوؿ النامية كما
أف الدوؿ النامية شكمت تكتبل قويا داخؿ الويبو لمدفاع عف مصالحيا عف طريؽ مجموعة
سبعة وسبعوف ( ،)77ليذا لف تستطيع تحقيؽ أىدافيا في تدعيـ حقوؽ الممكية الفكرية عمى
النحو الذي تريده داخؿ الويبو( .)1
لقد تعزز الموقع اإلحتكاري لمدوؿ لمدوؿ الصناعية الكبرى بعد ظيور التكنولوجيا
كموضوع جديد لمتجارة الدولية ،ألف التكنولوجيا تعتبر مف أىـ العناصر اإلقتصادية التي
تمتمكيا ،بالتالي تعمؿ عمى إرساء إستراتيجيات عف طريؽ الشركات المتعددة الجنسيات
لتدعيـ أنشطتيا اإل قتصادية المتعمقة بالتكنولوجيا ،وتحقيؽ مزايا إ قتصادية تقوي مف قدراتيا
التنافسية ،وتمؾ اإلستراتيجيات ىي التي جعمت عنصر التكنولوجيا عنص ار ميما في التجارة
الدولية ،كما صار لنقؿ التكنولوجيا مكانة مميزة في النشاط اإلقتصادي الدولي( .)2
تعتبر المسألة األكثر أىمية لمدوؿ النامية في شأف الممكية الصناعية ،ىي كيفية الوصوؿ
إلى التكنولوجيا األجنبية البلزمة لتنميتيا ،فإذا قاـ مورد التكنولوجيا األجنبية بالترخيص اإلنتاج
إلى شركة محمية بدال مف تأسيس مصنع محمي ،تكوف الدوؿ النامية قد إستقطبت قد ار قميبل مف
اإلستثمار األجنبي ،لكف تكوف النتيجة ميمة بالنسبة لئلقتصاد المحمي بسبب المساىمة في
 - 1عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص ص.392 – 392
 - 2صبلح الديف جماؿ الديف ،مرجع سابؽ ،ص .43
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تنمية القدرات التكنولوجية المحمية ،لكف ال يوجد ضماف بأف اإلقتصاد الوطني يمكنو إمتصاص
تمؾ التكنولوجيا واعتمادىا كأساس لمزيد مف اإلبداع .فمسألة نقؿ التكنولوجيا دوليا تتطمب
ضرورة المقدرة عمى إستيعاب التكنولوجيا عبر التجارة يظير ذلؾ في النظاـ الوطني لئلبتكار
وكذا في المقدرة عمى إستعماؿ السمع الوسيطة في العممية اإلنتاجية ،وتسييؿ عممية فيميا
وتقميدىا ومبلئمتيا مع التكنولوجيا األجنبية وتحميميا باليندسة العكسية( .)1
يبدو أف إتفاقية التريبس إىتمت بموضوع نقؿ التكنولوجيا في الكثير مف المواد ،حيث نجد
المادة " " 7تؤكد عمى ضرورة مساىمة حقوؽ الممكية الفكرية في نقؿ ونشر التكنولوجيا وأقرت
المادة " "8عمى ضرورة إتخاذ تدابير لمنع أي عائؽ أماـ التحويؿ الدولي لمتكنولوجيا كما
تضمنت المادة " "40إجراءات لمنع الممارسة غير التنافسية في التراخيص التعاقدية وألزمت
المادة  66فقرة  2الدوؿ المتقدمة عمى توفير مناخ مناسب لشركاتيا ومؤسساتيا لمقياـ بنقؿ
التكنولوجيا إلى الدوؿ األقؿ نموا ،لتمكينيا مف تأسيس قاعدة إقتصادية .يبلحظ مف التدابير
الواردة في إتفاقية التريبس أنيا تعكس تمؾ الواردة في المسودة النيائية لممفاوضات الخاصة بنقؿ
التكنولوجيا ،التي فشمت الدوؿ في إرسائيا خبلؿ فترة الثمانينات( .)2
يظير مف الممارسة أف بنود إتفاقية التريبس تساىـ ظاىريا في تشجيع نقؿ التكنولوجيا
إلى الدوؿ النامية ،لكف األدلة توحي بأني ا ليست فعالة حيث لـ تأخذ الدوؿ المتقدمة عمى
عاتقيا تنفيذ إلتزاماتيا الواردة في اإلتفاقية بشأف نقؿ التكنولوجيا ،وعدـ وضع اآلليات االزمة
لتمكيف الدوؿ النامية مف إمتصاص التكنولوجيا ،بالتالي تعتبر إتفاقية التريبس التي تؤيدىا
الويبو وسيمة في يد الدوؿ المتقدمة لعرقمة نقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ النامية( .)3

 - 1محسف أحمد ىبلؿ ومحمد المرياتي ،التجارة ونقؿ التكنولوجيا المفاوضات بعد كانوف ،نيويورؾ ،األمـ المتحدة،
 ،2005ص .22
 - 2عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حق وؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص ص .335 – 334
 - 3محسف أحمد ىبلؿ ومحمد المرياتي ،مرجع سابؽ ،ص .02
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ثانيا :التأثير عمى اإلستثمارات األجنبية كالتجارة
تمخضى عف مفاوضات جولة األروغواي عددا ىائبل مف اإلتفاقيات التجارية الممزمة
لمدوؿ األعضاء ،وضعت مف خبلليا قواعد وضوابط في تجارة السمع والخدمات ،التي يمكف
حصرىا في كؿ مف إتفاقية الجوانب التجارية لئلستثمار (تريمس) ،واإلتفاقية العامة لمتجارة
والخدمات ( ،)GATTواتفاقية اإلعبلنات الرسمية واإلجراءات التعويضية ،واتفاقية التريبس
والتفاىـ حوؿ القواعد واإلجراءات لتسوية النزاعات ،وتعتبر إتفاقية تريمس والتريبس أىـ مف
تضمف نصوص صريحة مرتبطة باالستثمار( .)1
تظير العبلقة المتبادلة بيف إتفاقية التريبس ،وعممية اإلستثمار األجنبي المباشر في
ضرورة توفير الضمانات البلزمة لمشركات المتعددة الجنسيات التي تتولى مسألة اإلستثمار
األجنبي المباشر ،لنقؿ الجانب المادي لمتكنولوجيا دوف المعرفي ،وضماف السيطرة عمى
األسرار الصناعية والتقنية .فقوانيف الحماي ة الصارمة لمممكية الفكرية تمنح في الحقيقة ليا
ضمانة لمعمؿ بحرية في الدوؿ النامية( .)2
يظير تأثير إتفاقية التريبس عمى عممية اإلستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ النامية مف
خبلؿ التضييؽ وعرقمة جيودىا في الحصوؿ عمى المعرفة الفنية والعممية المتعمقة بالصناعة،
باإلضافة إلى دفعيا نحو القبوؿ باإلستثمار األجنبي المباشر كوسيمة وحيدة لمحصوؿ عمى المعرفة
التقنية ،مما يؤدي بالنتيجة إلى ربط مسار األنشطة الصناعية في الدوؿ النامية بإرادة الشركات
المتعددة الجنسيات المالكة لممعرفة والتراخيص ،التي تتغير مصالحيا بتغير مصالح بمدانيا
السياسية واإلقتصادية .وال توجد أي نتائج ممموسة تدؿ بأنو قد تـ نقؿ التكنولوجيا بجانبيا المعرفي
إلى الدوؿ النامية عف طريؽ اإلستثمار األجنبي المباشر( .)3

 - 1عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص ص .426 – 425
 - 2عبلء شمبي ،إتفاقية التريس وانعكاساتيا عمى الدوؿ العربية ،نيويورؾ ،2002 ،ص .09
 - 3المرجع نفسو ،ص .20
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بالمقابؿ ،ليس ىناؾ دليؿ عممي واضح يبيف أثار حماية حقوؽ الممكية الفكرية عمى
معدؿ تدقؽ التجارة الدولية ،حيث أف الحماية القوية لحقوؽ الممكية الفكرية في سوؽ معيف قد
يؤدي إلى إحتكار السوؽ مف قبؿ المشروع األجنبي بخصوص براءات اإلختراع المحمية أو
غيرىا مف أدوات الممكية الفكرية ،لذا تقؿ مرونة الطمب التي تواجو المشروع ما يشجعو عمى
تصدير كمية أقؿ مف منتجاتو ،أي الحماية القوية تساعد عمى خفض الصادرات بالتالي قمة
تدفؽ التجارة الدولية ،واف كاف ىناؾ مف يرى العكس ،إذ أف الحماية المحكمة لعناصر
الممكية الفكرية المتداولة ،ستؤدي حتما إلى إتساع وتنشيط السوؽ( .)1
ثالثا :التأثير عمى التنافسية كاإلبتكار
تعتبر تنافسية الدوؿ في األسواؽ مفيوما معقدا ومتعدد الجوانب ،إذ يتداخؿ مع العديد
مف المفاىيـ ،منيا الظواىر اإلقتصادية واإلجتماعية والعولمة وغيرىا ،وازداد اإلىتماـ
بالتنافسية نتيجة التطور الحاصؿ في البيئة العالمية ،بؿ أصبحت حاجة ممحة لمدوؿ بوصفيا
أداة لتحقيؽ النمو المستداـ والرفاه اإلجتماعي .ويتداخؿ مفيوـ التنافسية مع عدة مفاىيـ
أخرى ،كالنمو والتنمية اإلقتصادية ،ففي بداية التسعينات كانت ترتبط بالتجارة الخارجية ،وفي
الثمانينات إرتبطت بالسياسة الصناعية وفي التسعينات إرتبطت بالسياسة التقانية ،أما حاليا
فتنحصر في ضرورة فيـ مستويات معيشة المواطنيف والعدالة في توزيع الدخؿ( .)2
يرتبط مفيوـ التنافسية أيضا بدرجة التطور اإلقتصادي لمدوؿ ،فإذا تعمؽ األمر بالدوؿ
المتقدمة فيي المقدرة عمى الحفاظ عمى موقعيا الريادي في اإل قتصاد العالمي مف خبلؿ اإلبداع
واالبتكار ،أما لدى الدوؿ النامية فتعني قدرتيا عمى النمو لمحصوؿ عمى حصة سوقية ،التي تتوفر
فييا الفرص لتحويؿ الميزات النسبية التي تمتمكيا إلى مزايا تنافسية ،باإلضافة إلى إيجاد المزيد مف
المزايا عبر تبني مجموعة مف اإلصبلحات الييكمية والسياسات اإلقتصادية المناسبة( .)3
 - 1عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .426

- 2عيسي محمد الغزالي ،التنافسية في الفكر االقتصادم ،المرصد الكطني المصرم ،2022 ،ص  .02مقاؿ منشور

عمى الموقع االلكتروني األتيwww.mirsad.df.eg :

 - 3المرجع نفسو ،ص .03
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ستؤدى الحماية الفعالة لحقوؽ الممكية الفكرية ،عمى النحو الذي تريد تجسيده إتفاقية
التريبس ،إلى أثار سمبية في مجاؿ التنافسية في األسواؽ العالمية عمى الدوؿ النامية ،ألنيا
دوؿ مستوردة لمعمـ والتكنولوجيا ،ال تستطيع أف تنافس الدوؿ المتقدمة في مجاؿ اإلختراعات
والتطوير والتكنولوجيا ،وازداد اإلنفاؽ العالمي عمى البحث والتطوير خاصة بعد النصؼ
الثاني مف القرف الماضي ،خاصة في وسط وشرؽ أوروبا ودوؿ البمطيؽ ،والزيادة في اإلنفاؽ
يتضاعؼ كمما ت قدمت عممية التحوؿ إلى إقتصاد السوؽ بالمقابؿ نجد نسبة اإلنفاؽ في
قطاع الصناعة في الدوؿ النامية قد بمغت  %20.1عاـ  ،1995لتصبح  %19.1سنة
 ،2006أي أصبح اإلنفاؽ أقؿ مف السابؽ في الدوؿ النامية ،مقارنة بالدوؿ الصناعية
المتقدمة( .)1
ىذه الخمفية كانت وراء ضغط الدوؿ المتقدمة عمى تدعيـ حماية حقوؽ الممكية الفكريػ ػة
إذ ترى أف ىذه الحقوؽ يجب أف تعكس التوازف اإلقتصادي بيف اإلستثمارات الضخمة التي
تخصصيا لمبحث والتطوير ،وبيف المزايا اإل قتصادية التي تعود مف إستغبلؿ اإلبتكارات
التجارية الجديدة ،وسعي الدوؿ المتقدمة إلى فرض اإلنضباط العالمي فيما يتعمؽ بالممكية
الفكرية في الحقيقة ،ييدؼ إلى تأميف حؽ حصوؿ شركاتيا عمى إرادات ضخمة مقابؿ
بحوثيا ،ألنيا تفقد عشرات المميارات مف الدوالرات سنويا نتيجة البضائع المقمدة التي تزايد
حجميا في التجارة العالمية ،عميو صيغت بنود إتفاقية التريبس بشكؿ يضمف مكاسب إضافية
لمبمداف المتقدمة ويعطييا حؽ اإلعتراض عمى أي نشاط قائـ في الدوؿ النامية ،بحجة أنو لـ
يراعي اإلنضباط في مجاؿ حماية الممكية الفكرية( .)2

 - 1حمدية شاكر مسمـ ،إتجاىات التغيرات الييكمية في اقتصاديات التحوؿ مف نظاـ التخطيط المركزي إلى إقتصاد
السوؽ ،أطروحة دكتوراه ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة المستنصرة ،مصر ،2007 ،ص .95
 - 2المرجع نفسو ،ص .96
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نشير في األخير ،بأف التنسيؽ والتعاوف بيف منظمة الويبو ومنظمة الػ ( )OMCعمى
تدعيـ تجسيد إتفاقية التريبس ،قد إنعكس بالسمب عمى مصالح الدوؿ النامية التي إنتقدت
النظاـ الدولي الجديد لحماية الممكية الفكرية ،إذ ترى أف ىناؾ إعادة تركيب وترتيب
السياسات العالمية لصالح البمداف المتقدمة تكنولوجيا ،بالمقابؿ ستتحمؿ ىي تكاليؼ جديدة
في شكؿ رسوـ إمتيازات مدفوعة إلى الشركات األجنبية ،وزيادة أسعار السمع المنتجة محميا
وتتحمؿ التكاليؼ الناتجة عف إلتزاميا بتحسيف أطورىا اإلدارية .أما الدوؿ المتقدمة فترى بأف
التغير في السياسات العالمية في مجاؿ حماية الممكية الفكرية يشجع النشاط اإلبداعي في
البمداف المتقدمة والنامية ،ويساىـ في إنتشار التكنولوجيات والسمع والخدمات عمى المستوى
الدولي.
يرى البعض ،بأف إتفاقية التريبس ستؤدي إلى تقميص اإلستخداـ غير المشروع لممعرفة
الفنية مف خبلؿ اإلستنساخ والتقميد والقرصنة ،بالتالي عرقمت إنتشار التكنولوجيا عمى
المستوى العالمي ،بالمقابؿ يرى البعض األخر ،بأنو عمى الرغـ مف القيود التي تفرضيا
إتفاقية التريبس ،يمكف لمدوؿ النامية أف تمارس عممية اليندسة العكسية ،واإلنخراط في
عمميات تستيدؼ تطويع التكنولوجيا األجنبية الكامنة في السمع الكثيفة التكنولوجيا ،طالما
ظمت

تشريعاتيا المتعمقة بحماية عناصر الممكية الصناعية ،ليست فعالة وال تستجيب

لمقتضيات إتفاقية التربس ،باإلضافة إلى غياب اإلرادة الحقيقية مف قبؿ الدوؿ النامية في
محاربة ضاىرة القميد واليندسة العكسية.
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خاتمة
خضعت حماية الممكية الصناعية لفترات طويمة إلى قواعد تنبثؽ عف التشريعات
الوطنية لمدوؿ ،ونتيجة السعي نحو تدويؿ الحماية تـ التوصؿ إلى قواعد دولية متعددة
األطراؼ في شكؿ معاىدات دولية ،تيدؼ إلى تحقيؽ اإلنضباط في تنظيـ وحماية حقوؽ
المبدعيف والمبتكريف عمى الصعيد الدولى ،وىكذا ونتيجة السعي نحو تأسيس توازف قانوني
دولي في مجاؿ حماية الممكية الصناعية ،أصبح ىنالؾ إقرار واجماع عمى ضرورة إرساء
مؤسسة دولية ،التي تجسد مشروعيا في المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،التي أستحدثت في
مرحمة المجابيات السياسية والمواجيات اإليديولوجية بيف الدولة المتقدمة والدوؿ النامية حوؿ
المصالح اإلقتصادية والتجارية والتنمية بكؿ أبعادىا.
واعادة بناء النظـ القانونية التي كانت سائدة شجعو في الحقيقة إتجاه اإلرادة الدولية نحو
إرساء نظاـ إقتصادي دولي جديد ،إذ شيد النظاـ الرأسمالي نموا بار از ،وىذا التطور شجعو
أيضا تحرير المبادالت ،واإللغاء التدريجي لمرقابة عمى حركة رؤوس األمواؿ...إلخ .ىذه
السياسات وضعت في إطار مؤسسات دولية مثؿ صندوؽ النقد الدولي ،واإلتفاقية العامة
لمتعري فات الجمركية والتجارة ،ومنظمة التعاوف والتنمية اإلقتصادية.
ولـ يمبث مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية الذي أنشئ عاـ  1964أف أصبح أحد
المياديف المفضمة لممناقشات والمفوضات بيف البمداف المتقدمة والبمداف النامية ،ىذه األخير
التي تطالب بمزيد مف المساواة في توزيع الثروات العالمية وتستنكر اليوة التي تفصؿ بيف
البمداف الغنية والبمداف الفقيرة .وكانت لؤلزمة اإلقتصادية التي أصابت اإلقتصاديات الغربية
في أعواـ  1970إنعكاسات سمبية عمى الدوؿ النامية ،وال تزاؿ ىي أساس المجابيات التي
صار موضوعيا األساسي منذ ذلؾ الحيف إنشاء نظاـ إقتصادي دولي جديد.
مف ناحية أخرى ،فإف نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية ،قد تأسس عمى مجموعة
مف المعاىدات واإلتفاقيات الدولية المتعددة األطراؼ ،ومف أجؿ إعطاء بياف كاؼ ليذه
المعاىدات فإننا نعود إلى مضموف ذلؾ النظاـ ،الذي تضمف قواعد الحماية الموضوعية
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وقواعد الحماية اإلجرائية لمختمؼ عناصر الممكية الصناعية .ولبد مف التذكير بأف
المعاىدات الدولية التي تراعييا منظمة الويبو ،قد وضعت في مرحمة القانوف الدولي
الكبلسيكي،أي عندما كانت الدوؿ النامية غائبة عمى مسرح الحياة الدولية ،ولـ تكف شخص
مف أشخاص ذلؾ القانوف ،بالتالي لـ تأخذ مصالحيا بعيف اإلعتبار ،الدليؿ المساواة في
المعاممة القانونية بيف رعايا الدوؿ األعضاء التي ييدؼ إلييا نظاـ الويبو ،عمما بأف تمؾ
الدوؿ ليست في نفس درجة التطور اإلقتصادي والتكنولوجي.
يتضح لنا مف تطور القانوف الدولي بالنسبة لمضمونو ،في إرساء مفاىيـ جديدة ومحددة
مف بينيا العولمة بكؿ أبعادىا ،ومع تزايد اإلحتياجات مف أجؿ مواجية كافة التحديات
المشتركة في مجاؿ حماية الممكية الصناعية ،تـ إدراج مسألة حماية الممكية الصناعية في
ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،التي تعتبر إحدى مؤسسات الترويج لمعولمة اإلقتصادية ،وتعد
إتفاقية التريبس الشاممة لكؿ ما سبقيا مف إتفاقيات مف نتاج الدوؿ المتقدمة ،وليس تعبير عف
إرادة الدوؿ النامية.
إف ىذا التطور أدى في الحقيقة إلى تفاىـ شامؿ بيف الدوؿ بأف مسألة حماية الممكية
الصناعية مف إختصاص المنظمة العالمية لمتجارة وليس مف إختصاص منظمة الويبو كما
جرت عميو العادة سابقا ،التي تـ تجريدىا مف إختصاصيا في ىذا المجاؿ ،باإلضافة إلى
دفعيا نحو تبني فمسفة المنظمة العالمية لمتجارة ،ما يظير مف خبلؿ التنسيؽ والتعاوف بينيا
لتدعيـ تجسيد إتفاقية التريبس.
ينصب التعاوف بيف المنظمة العالمية لمممية الفكرية والمنظمة العالمية لمتجارة بما ال يدع
أي مجاؿ لمشؾ في خدمة المصالح اإلقتصادية والتجارية لمدوؿ المتقدمة ،عمى حساب
التنمية في الدوؿ النامية .وتعتبر مسألة تأييد الويبو إلتفاقية التربس في الحقيقة كإقرار
ضمني بمساىمتيا في عرقمة العممية اإلبداعية بكؿ أبعادىا في الدوؿ النامية نظ ار
لئلنعكاسات السمبية التي تترتب جراء تشجيع تجسيد أحكاـ إتفاقية التريبس.
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مف زاوية أخرى يمكف القوؿ بأف نظاـ التريبس مازاؿ في ميده ،والزاؿ الوقت مبك ار
لموصوؿ إلى نتائج فعالة ىذا مف جية ،ومف جية أخرى لقد تولدت إتفاقية باريس التي
يتأسس عمييا نظاـ الحماية الدولية لمممكية الصناعية في األذىاف خبلؿ فترة الثورة
الصناعية ،التي إكتسحت أروبا في الجزء األخير مف القرف التاسع عشر ،وفي الفترة التي
كانت فييا الدوؿ النامية غائبة عمى مسرح الحياة الدولية ،والمشكمة لـ تنتيي عند ىذا الحد
بؿ لعميا قد بدأت ،إذ أف واضعي القواعد المنظمة لحماية الممكية الصناعية في تمؾ
المرحمة ،أعينيـ تتجو نحو خدمة مصالحيـ الوطنية ،وذلؾ عمى نحو يطعوف بو نصوص
القانوف لخدمة منافعيـ واإلرتقاء بيا.
يترتب عمى الدوؿ النامية فحص صبلحيات النظاـ الدولى لحماية الممكية الصناعية
وتقرير ما إف كانت بعض اإل فتراضات قابمة لمتطبيؽ عمييا خبلؿ الوضع الدولي الراىف ،ولف
نفرط ىنا في اليجوـ عى الدوؿ المتقدمة التي مارست خبلؿ الفترات المختمفة مف التاريخ
ضغوطا شديدة لفرض أرائيا وموقفيا قصد تحقيؽ مصالحيا اإلقتصادية المختمفة ،عمي
حساب مصالح الدوؿ األخرى الضعيفة ،وعمى الدوؿ النامية العمؿ بالجدية واإلرادة الحقيقة
لمواجية المواقؼ المختمفة ،والسعي حثيثا نحو خمؽ مجتمع دولي يقوـ عمى قوي متوازنة.
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بالم غة العربية:
 - Iالكتب:
.1

إبراىيـ أحمد خميفة ،النظاـ القانوني لممنظمة العالمية لمتجارة دراسة نقدية ،دار

الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2006 ،
.2

إبراىيـ العيسوى ،الجات وأخواتيا النظاـ الجديد لمتجارة العالمية ومستقبؿ الدوؿ

العربية ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت.2001 ،
.3

أحمد أبو الوفا محمد ،الوسيط في قانوف المنظمات الدولية ،دار النيضة العربية،

القاىرة .1984
.4

ببلؿ عبد المطمب بدوى ،تطور األليات الدولية لحماية الممكية الصناعية ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،مصر.2006 ،
.5

جبلء وفاء محمديف ،الحماية القانونية لمممكية الصناعية (وفقا إلتفاقية الجوانب

المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية ال فكرية التربس) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
مصر.2000 ،
.6

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،اإلطار القانوني لنقؿ التكنولوجيا (في ظؿ الجيود الدولية وأحكاـ

نقؿ التكنولوجيا في قانوف التجمرة الدولية) ،دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ،مصر2001 ،
.7

جبلؿ أحمد خميؿ ،النظاـ القانوني لحماية اإلختراعات لنقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ

النامية ،جامعة الكويت.1983 ،
.8

جماؿ عبد الناصر مانع ،التنظيـ الدولي (النظرية العامة والمنظمات العالمية

واإلقميمية المتخصصة) دار العموـ لمنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر.2006 ،
.9

حازـ محمد عتمـ ،المنظمات الد ولية اإلقميمية والمتخصصة ،دار النيضة العربية،

القاىرة ،مصر.2001 ،
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 .10حساـ محمد عيسى ،نقؿ التكنولوجيا (دراسة في االليات القانونية لمتبعية الدولية)،
دار المستقبؿ العربي ،مصر.1987 ،
 .11روبرت أس تانس ،إدارة الممكية الفكرية في الخارج ،حدود الحماية ،كمية ثندربيرت
 thunderbirdتبحث في إستراتجية العولمة ،مكتبة الكعباف ،لبناف.2000 ،
 .12زراوى فرحة صالح ،الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ،الحقوؽ الفكرية ،إبف
خمدوف لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2006 ،
 .13زروتي الطيب ،القانوف الدولى لمممكية الفكرية ،مطبعة الكاىنة ،الجزائر.2004 ،
 .14سبلمة جعفر زيف ،نقؿ التكنولوجيا والدولة ،دار اليمدانى لمطباعة والنشر ،عماف،
.1985
 .15سمير حسيف جميؿ الفتبلوي ،الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية ،ديواف
المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1988 ،
 .16شريؼ محمد غناـ ،حماية العبلمات التجارية عمى األنترنت في عبلقتيا بالعنواف
اإللكتروني ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر.2007 ،
 .17صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافى ،حؽ اإلنساف في التنمية اإلقتصادية
وحمايتيا دوليا ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف.2005 ،
 .18صبلح الديف الناىي ،الوجيز في الممكية الصن اعية ،دار الفرقاف ،عماف ،د.ت.ف.
 .19صبلح الديف جماؿ الديف ،عقود الدولة لنقؿ التكنولوجيا ،دراسة في إطار القانوف
الدولى الخاص (القانوف التجاري الدولى ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر.1996،
 .20صبلح زيف الديف ،المدخؿ إلى الممكية الفكرية ،مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع،
األردف.2006 ،
 .21ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،الممكية الصناعية والتجارية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردف،
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 .22عباس حممى المنزالوي ،الممكية الصناعية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
.1983
 .23عبد الرحيـ عن تر عبد الرحمف ،أثر إتفاقية التربس عمى الصناعية الدوائية ،دار
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 .25عبد الفتاح بيومى حجازي ،الممكية الصناعية في القانوف المقارف ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.2008 ،
 .26عبد الكريـ محسف أبو دلو ،تنازع القوانيف في الممكية الفكرية ،دراسة مقارنة ،دار
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 .27عبد اهلل عبد الكريـ ،الحماية القانونية لمممكية الفكرية عمى شبكة اإلنترنت ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.2000 ،
 .28عصاـ عبد الفتاح مطر ،التحكيـ اإللكتروني ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
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242

قائمة المراجع
 .33محسف أحمد ىبلؿ ومحمد المرياتي ،التجارة ونقؿ التكنولوجيا المفاوضات بعد
كانوف ،نيويورؾ ،األمـ المتحدة.2005 ،
 .34محمد إبراىيـ الوالى ،حقوؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري ،ديواف
المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1983 ،
 .35محمد إبراىيـ موسى ،إنعكاسات العولمة عمى عقود التجارة الدولية ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.2007 ،
 .36محمد

الجذوب،

التظيـ

(النظرية

الدولى

والمنظمات العالمية واإلقميمية
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- IIالرسائؿ كالمذكرات الجامعية:
أ  -رسائؿ الدكتكراه:
 .1بف دريس حميمة ،حماية حقوؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري ،أطروح لنيؿ
شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية  ،جامعة أبى بكر بمقايد،
تممساف.2014 ،
 .2حسيف نوارة ،الحماية القانونية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر ،رسالة لنيؿ درجة
الدكتوراه في العموـ القانونية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية  ،جامعة مولود معمري ،تيزي
وزو.2013 ،
 .3حمدية شاكر مسمـ ،إتجاىات التغيرات الييكمية في إقتصاديات التحوؿ مف نظاـ
التخطيط المركزي إلى إقتصاد السوؽ ،أطروحة دكتوراه ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة
المستنصرة ،مصر.2007 ،
ب -مذكرات الماجستير:
 .1أيت تفاتي حفيظة ،خصوصية نظاـ الحماية في إتفاقية تريبس ،مذكرة لنيؿ درجة
الماجستير في القانوف ،فرع الممكية الفكرية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة بف يوسؼ
بف خدة ،الجزائر.2008،
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بف خدة  ،الجزائر.2005،
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: ملخص
إذا كانت حماية الممكية الصناعية قد خضعت لفترات طويمة مف التاريخ إلى قواعد تنبثؽ عف
 وجاء السعي الدولى، فإف التطور تمثؿ في التوصؿ إلى قواعد دولية متعددة األطراؼ،التشريعات الوطنية
نحو تدويؿ الحماية ليساير مقتضيات الثو ةر الصناعية التي ظيرت في أواخر القرف التاسع عشر والتي
 ما أدى إلى التقدـ العممي والتكنولوجي والتحوؿ،أوجدت وفرة ىائمة مف األفكار واالبتكارات الجديدة
الجذري في النظـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي كانت سائدة والواقع أف إعادة بناء النظـ
.) مثؿ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية (الكيبك،القانونية السائدة كاف في ظؿ مؤسسات دولية عديدة
ولعؿ نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية لـ يعد ذلؾ النظاـ الذي ييدؼ إلى المساواة القانونية
 بؿ أصبح يتجمى كإطار حقيقي يستند إلي المصالح الخاصة عمى حساب المصمحة،بيف الدوؿ األعضاء
 تـ إدراج مسألة الحماية في النظاـ التجاري الدولى، ومف ناحية أخري ونتيجة االتجاه نحو العولمة،العامة
 ليتـ بذلؾ التأكيد بصفة قطعية عمى عدـ فعمية وفعالية،)OMC( تحت مظمة المنظمة العالمية لمتجارة
. بصفة يتـ فيو مراعاة مصالح كؿ الدوؿ،نظاـ الويبو كإطار حمائي دولي لمممكية الصناعية
Résumé :
Si durant de longues périodes la protection de la propriété industrielle à été soumise
aux législations nationales, une remarquable évolution s’est produite par la mise en place de
règles multilatérales de protection afin de se mettre au diapason de la révolution industrielle
qui a engendré, a la fin de 19eme siècle, une abondante créativité d’idées et d’invention,
instaurant de ce fait un mouvement de développement scientifique et technologique inédit.
La reconstruction du système de protection de la propriété industrielle s’est par la suite
institutionnalisé sur le plan international a travers notamment la création de l’OMPI qui a
œuvré a trouver un équilibre entre l’impératif de protection de la propriété industrielle et la
nécessité du transfert technologique vers les pays sous développés , sans pour autant y
parvenir du fait qu’en réalité le système mis en place ne servait qu’a protéger les intérêts
des pays développés.
L’ère de la mondialisation à imposé l’introduction du système de protection de la
propriété industrielle sous l’égide de l’OMC à travers l’accord ADPIC, scellant définitivement
le sort de l’OMPI en la marginalisation d’avantage faisant d’elle une organisation obsolète et
inefficace dans le domaine de la promotion du développement des pays sous développés
mais aussi dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.

