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 مقدمة

أف إبتداع الفكر أعمى درجات المذة التي يمكننا أف نحصؿ عمييا في ": قاؿ سقراط قديما
بذلوا و  الذىنيأبدعوا في كؿ أنواع اإلنتاج و  جيودالعمـ و  األدبو  ذؿ فطاحؿ الففلقد ب. "حياتنا

أف إستطاع اإلنساف  لقد بدأ اإلنتاج الذىني منذ تقدميا.و  فكرىـ في سبيؿ رفاىية اإلنسانية
إذ كاف لدى المجتمعات البدائية أقواـ يتفوقوف عمى غيرىـ في إظيار ، مبلحظة ما يحيط بو

حساسيـ عف طريؽ و  شعورىـ قبؿ أف ، التعبير عف الحزف أو الفرححركات و ، الرقصا 
ىذا اإلنتاج الذىني الذي يسطع ، شباؾ صيد الحيواناتو  يتقنوا فف نحت األحجارو  يخترعوا

 ثقافة و  فكرنشأ حضارة جديدة تحمؿ في مضمونيا ي، و الذىف ليغير بإستمرار نمط الحياة مف
 عاداتو  معتقداتتتعرؼ عمى ، و فتتأثر الشعوب مع بعضيا البعض، نمط حياةو  أدبو  لغةو 
 ية بالغة في التواصؿ الحضاريىكذا أضحى لنتاج العقؿ البشري أىم، أخرى فنوف أمـو 
 .(1)الشعوبو  ـماإلنساني السريع بيف األو 

التكنولوجي و والتقدـ  العممي نتيجة التطور ،كية الفكرية في صورتيا الراىنةالمم ظيرت 
 لؤلؼالفنية أو حؽ او  الممكية األدبية، الممكية الفكرية بفرعييا، و الذي يسود عصرنا الحاضر

ف م ىي حقوؽ ذىنية، ح عمى تسميتو بالممكية الصناعيةصطمأو ما إ، الحقوؽ المجاورةو 
بتكارهو  خمقوو  إنتاج الذىف  ظيورهو  تطوره مع ذلؾ فكؿ نوع مف الممكيتيف لو مراحؿ، ا 

 .خصوصيتوو 

، تقدـ الدولة أو تخمفيار لأىمية الممكية الفكرية عمى مستوى كؿ دولة كمؤشتظير   
ت كان التكنولوجيةو  الفنيةو  األدبيةاإلبتكارات و  اإلكتشافاتو  ى كانت مسرحا لئلختراعاتفمت
مع العمـ أف   الفكري فتعبر متخمفةو  أما إذا كانت تفتقر إلى اإلنتاج الذىني ،دولة متطورةال

نظرا ألىمية اإلنتاج و  ىكذا ضئيمة.و  نسبة الدوؿ التي تمتمؾ اإلنتاج الفكري نسبة قميمة

                                                                 

عمومات، الكتاب األوؿ، قانوف الكمبيوتر، منشورات اتحاد المعارؼ العربية، يونس عرب، موسوعة القانوف وتقنيف الم -1
 .298، ص2002بيروت، لبناف، 



 مقدمة

 

3 

 

 حيويتو سارعت كؿ دولة إلى سف قوانيف لحماية ما تـ التوصؿ إليو مف إبداع و  الفكري
بتكارو   .ا 

ذا المفارقة أف لفظ الممكية  مفف، تاريخ طويؿ وذبنتاج العقؿ البشري  ىتماـاإلكاف  وا 
إستحداث المكاتب الدولية المتحدة  ظير ألوؿ مرة عمى ما يبدو بعد، حديث النشأة الفكرية

  منظمة العالمية لمممكية الفكريةال لحماية الممكية الفكرية ثـ إنتشر بشكؿ واسع بعد إنشاء
 الدستوري األمريكي يشمؿ نجد إذ، تكف التشريعات المقارنة تستعمؿ ىذا المفظ لـ قبؿ ذلؾو 

ىو ، و تفاقية باريس تحمي الممكية الصناعيةا  ، و ختراعة اإلبراءو  التأليؼو  النشر حقوؽ
 أمريكاو  باو ر و أيستخدـ عمى نطاؽ واسع في  لكف، الواليات المتحدة فييستخدـ  المصطمح 
 تحمي، و مشتقة مف األنظمة األوربيةمع األنظمة القانونية ال، آسياو  يابمداف إفريقو  البلتينية

ىذا المصطمح ببراءات ختبلط نادرا ما يتـ إ التي، الفنيةو  األعماؿ األدبية فتفاقية بر إ
  (1).ختراع في أوربا مقارنة بالواليات المتحدة األمريكيةاإل

العقؿ  عمى إبداعات لمداللة، حديثةظ الممكية الفكرية كثير الظيور في الدراسات الفنجد ل
مف و  الفكر البشري بداعاتلئلستعماؿ إاإلمتيازات التي تمنحيا الدولة  إذ يقصد بو، البشري

معموماتية و  فيي ترتبط بعناصر معرفية، الخصائص الفريدة لمممكية الفكرية طابعيا المجرد
 صنوعاتمالو  التاألو  المجسماتو  النسخ مف كبير يمكف دمجيا أو تجسيدىا في عدد

نما في المعرفة، و أما الجانب الميـ أف الممكية ال تكمف في ىذه األشياء الممموسة، السمعو   ا 
  . (2)المعمومات المجسدة فييا أو المقترنة بعممية إنتاجياو 

لحماية الممكية الفكرية خاصية ثانية مف محدودية الفترة الزمانية الممنوحة  عتبرت 
محدودة زمانيا ترتبط برغبة المجتمع في إقامة توازف بيف المصالح فالحماية ال، خصائصيا

                                                                 

ستراتيجية إ فيتبحث   Thunderbirdد ر بيروبرت أس تانس، إدارة الممكية الفكرية في الخارج، حدود الحماية، كمية ثندر -1
 .395، ص 2000العولمة، مكتبة العبيكاف، 

نعكاساتها عمى البمداف الناميةمحمد طوبا أونغوف، إتفاقية  -2 ، الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية كا 
 .207-206، ص ص2002مجمة التعاوف اإلقتصادي بيف الدوؿ اإلسبلمية، 



 مقدمة

 

4 

 

األوؿ معنوي ، حقيفيترتب عف حماية الممكية الفكرية . و المصالح اإلجتماعيةو  الخاصة
أػما الحؽ ، و ىو لصيؽ بشخصية المبدع، و ختراع إلى صاحبويتجسد في ضرورة نسبة اإل

  (1)اإلستفادة المالية مف اإلختراع.و  لمدة معينة إحتكار اإلستغبلؿفي  فيو مادي يتمثؿالثاني 

فإف مسألة حمايتيا ، الممكية الفكرية ترد عمى حقوؽ  معنوية ال تعرؼ حدود إذا كانت
صياغة القوانيف  ؿسواء فيما يتعمؽ بالتفاوض حو ، بكاتشاو  ؿ األكثر صعوبةتعتبر مف المسائ

 تفاقياتأو وضع تمؾ اإل، حمايتياو  اأو إبراـ اإلتفاقيات الدولية بشأف تنظيمي، الوطنية
تاريخي إتخذت عبر تطورىا الو  الواقع أف حماية الممكية الفكرية. و القوانيف موضع التنفيذو 

نطبلقا مف الحماية مف عدميا إف ر بشأمف اإلستقرار نتيجة الجدؿ الذي ثامسارا يتسـ بالقميؿ 
يديولوجيةو  مصمحية قناعات ستقر عمى ضرورة تمع الدولي إتجاه العاـ لممجف اإلغير أ، ا 
، النيضة التكنولوجيةو  مف العوامؿ التي ساىمت في ىذا التوجو الثورة الصناعية، و الحماية

 .البشري العقؿ بداعا  و  التي كانت مف نتاج الفكر

الحقيقة ليس موضوع  في حماية حقوؽ المبدعيفو  بتنظيـ الدولي بمسألة ىتماـاإلو   
الثورة  عقابإال في أ لكف لـ تظير بصورة جمية ودة منذ القدـفالحماية كانت موج، الساعة 
 األروبية الدوؿ الصناعية تعتبر. و ختراعات تكنولوجيةا  و  ما رافقيا مف إبتكاراتو  الصناعية

لتشريعات سواء عمى المستوى اإلقميمي مف خبلؿ سف العديد مف ا، السباقة نحو بسط الحماية
 . تفاقيات الثنائيةمف خبلؿ إبراـ العديد مف اإل اؼأو في إطار متعدد األطر ، الوطنية

 ميةبأف الوسيمة األنسب لتحقيؽ التن أيقنت إذ، ىذه الحقيقة أيضا الدوؿ النامية أدركت
 تجيت أنظارىا إلى حماية اإلبداعفإ، الوصوؿ إلى التكنولوجيا الحديثة ىي اإلنتاج الفكريو 
 تشجيع نقؿ التكنولوجيات إليياو  التطويرو  ثباإلنفاؽ عمى البح، توترقيو تحفيزه و  لمبدعيفاو 
كتسابياو    المتقدمةلـ يعد حكرا عمى الدوؿ  أف السباؽ نحو التفوؽ التكنولوجيخصوصا ، ا 

 .تحتؿ مكانة مرموقة في ىذا المضمارامية التي لى بعض الدوؿ النبؿ  تعداه إ
                                                                 

 .208ص سابؽ،مرجع محمد طوبا أونغوف،  -1
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التاسع عشر في الشطر األخير مف القرف  مسألة حماية الممكية الفكرية بروزيرجع 
، التجارة الدوليةو  عمى النظاـ االقتصادي الدولي ىاتزايد اإلدراؾ بعمؽ تأثير إلى بشكؿ أكثر 

ـ عمى أساسيا قتصادية يقو المعارؼ إلى ثروات إو  بتكاريةاإلو  تحولت الطاقة اإلبداعية إذ
 قتصاديةمف حيث الحياة اإل، ضرتبط مصير الدوؿ ببعضيا البعإكما ، إقتصاد المعرفة

 . الثقافيةو  تماعيةجاإلو 

خاصة بعد إدراج ، رة ممحةكاف ضرو حرص صانعي القرار عمى إيجاد آليات الحماية و 
العديد مف  ياسن، و معظـ الدوؿ الممكية الفكرية ضمف سياستيا الوطنية كأداة لمتنمية

سعي قد رافؽ ال. و التعديو  تحمي حقوؽ الممكية الفكرية مف اإلنتياؾالتشريعات الوطنية التي 
تفاقيات الدولية المتعددة اإلو  براـ العديد مف المعاىداتإىتماـ دولي تمثؿ في الوطني إ
 . األطراؼ

حث الدوؿ عمى ضرورة إتخاذ ي نص اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف تضميف متف
التعاوف الدولييف لضماف التمتع بالحقوؽ و  عف طريقة المساعدة سواء بمفردىا أو، إجراءات

يعتبر في الحقيقة كإقرار ضمني بالشرعية ، مف ضمنيا حقوؽ الممكية الفكرية ياالمعترؼ ب
بسط حماية فعالة ليا عمى  مؤشر إجابي إلتجاه إلرادة الدولية نحوو  الدولية ليذه الحقوؽ

 (1).الدولى  الصعيد

لمممكية الفكرية طيمة الفترة  أف الحماية المكرسةبنطباع عمى المستوى الدولي ساد اإل 
رقي إلى المستوى لـ ت، مرحمة القرف التاسع عشر غاية تدة مف العصور الوسطي إلىممال

 طار المؤسساتيأو نتيجة اإل، ر أو عدـ تطور تشريعات الدوؿبسبب قصو  المطموب

                                                                 

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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التعاوف بيف و  أو حتى عمى صعيد الحاجة إلى المزيد مف التفاعؿ، التنظيمي غير المبلئـو 
، مف بيا الدوؿ الحماية التي تراىا مناسبةي آلية تضير فالتفك عميو تـ، الدوؿ في ىذا المجاؿ

نتيجة لمخاض عسير مف  التي تعتبر، المنظمة العالمية لمممكية الفكرية في ضالتيا تفوجد
تعزيز و  تعيد المجتمع الدولي بالمضي في طريؽ تنظيـو  رمز لخيار، و المفاوضات الشاقة

 (1)ي.حماية الممكية الفكرية عمى الصعيد الدول

عالمية منظمة الالسنحاوؿ توضيح مضموف الحماية المكرسة لمممكية الصناعية في ظؿ  
إلى : اإلشكالية اآلتية طرح خبلؿ عمى الدوؿ النامية مف تمؾ الحماية آثارو  لمممكية الفكرية

إرساء نظاـ حمائي لمممكية  منظمة العالمية لمممكية الفكريةستطاعت الإ أم مدل
نتناوؿ ، عالج ىذه اإلشكالية مف خبلؿ فصميفسن. و ؟ النامية مصالح الدكؿالصناعية يراعي 

 وسنتطرؽ، )الفصؿ األكؿ(عالمية لمممكية الفكرية منظمة الالحماية الممكية الصناعية في ظؿ 
بالنسبة لمدوؿ  لحماية الممكية الصناعيةظمة العالمية لمممكية الفكرية نمنظاـ الية حدودمإلى 
 .لثاني()الفصؿ ا النامية

الحقائؽ و  مف خبلؿ جمع المعمومات إعتمدنا في بحثنا عمى المنيج الوصفي التحميمي،
تحديد مبلمحيا وعبلقتيا بمسائؿ و  ومحاولة تشخيصيا حوؿ مسألة حماية الممكية الصناعية،

 راز عناصر التشابوإلبالمنيج المقارف  عمى كما إعتمدنا أيضا في بعض مراحؿ بحثنا أخرى،
  الدولية بمختمؼ أشاكميا.نظمات المو  بيف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية اإلختبلؼو 

 

 

 

                                                                 

ويبو التي ىي ترجمة ال( وبالمغة العربية OMPIاختصارا بالمغة الفرنسية ) فكريةلى المنظمة العالمية لمممكية الإيشار  -1
 طيمة مرحمة بحثنا. الفكريةلمممكية  العالمية المنظمة شير بيا إلىن( وىي العبارة التي WIPOمف االنجميزية لػ )
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 المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

 

 

 

 

 

 



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةالفصل األول:                     ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار 

 

8 

 

 

لحماية حقوؽ المبدعيف مع تنامي وتطور اإلبداع البشري بما  ظيرت الحاجة الممحة 
ويتيح لئلنسانية فرص أفضؿ لمواصمة اإلبداع واالبتكار ونشر العمـ والمعرفة  يوفر ليـ
  لمبشرية بتكارات بشكؿ يسمح بالتطور المستمرستفادة مف ىذه اإلختراعات واإلجمعاء اإل

تفاقيات الدولية إلى  صياغة القوانيف الوطنية واإل سعت دوؿ العالـ خبلؿ العقود الماضيةو 
ومع ، قتصادية واإلرتقاء بمستوى التنميةأىدافيا اإل اعية قصد تحقيؽلحماية الممكية الصن

تطورت بشكؿ  المعمومات تكنولوجياالمعموماتية وثورة اإلتصاالت و و  الصناعية توالي الثورات
ومف ثـ فقد كاف مف ، ستفادة منياتسعي نطاؽ تداوليا واإلا  و  اإلبتكاراتختراعات و كبير اإل

ا وتحقيؽ الدوؿ ألقصى إستفادة ستمراريتيا وتطورىة بما يكفؿ إوري توسيع نطاؽ الحمايالضر 
 .)المبحث األكؿ( منيا

 الصعوبات في تواجو الكثير مف وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة إال أف الدوؿ ال تزاؿ
ستفادة ث دوف تحقيؽ اإلىذا ما بع، المبتكريفو  إرساء نظاـ حمائي لحقوؽ المبدعيفسبيؿ 

عدـ و أب قصور بسبىذا ، و الدولىو  يف الوطنيصعيداللمبذولة عمى القصوى مف الجيود ا
 أو بسبب اإلطار المؤسسي، التشريعات الوطنية ذات الصمة بحماية الممكية الصناعيةتطور 

أو حتى عمى صعيد الحاجة إلى المزيد مف التنسيؽ والتعاوف الفاعؿ ، التنظيمي غير المبلئـو 
قصد  مؤسسة دولية متعددة األطراؼ تـ إرساءعميو . ينةعالمية المالمنظمات العو  بيف الدوؿ

 المبحث الثاني(.) إرساء نظاـ حمائى لمعناصر الممكية الصناعية المختمفة
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 المبحث األكؿ

 حماية الممكية الصناعيةك  هتماـ الدكلي بتنظيـتطكر اإل

 ظيرت ترجع نشأة حماية الممكية الصناعية إلى مرحمة العصور الوسطى حينما
لى مرحمة الثورة ، و ختراعات في ظؿ القانوف المقارفلتثبيت حماية اإل األولى المحاوالت ا 

قد ، و لدوليتفاقي اتظير عمى مستوى القانوف اإل الصناعية أيف بدأت الحاجة الممحة لمحماية
 المطمب) تجاىات فقيية مؤيدة وأخرى معارضة لتمؾ الحمايةصاحب ىذا التطور ظيور إ

ر المجتمع الدولي عمى ضرورة إسق بؿ، ستمر الوضع عمى ىذا المنواؿي ، لكف لـاألكؿ(
 المطمب الثاني(.) ىذا ما يظير مف خبلؿ إنشاء منظمة الويبوتدويؿ الحماية 

 المطمب األكؿ

 المعارضةك  نشأة حماية الممكية الصناعية بيف التأييد

 ديمة مف التاريخ عصور ق قؿ البشري إلىلتثبيت حماية نتاج الع ولىترجع الجيود األ
 في حوالي القرف الخامس عشر ختراعاتحماية اإللتثبيت  يور أوؿ محاولة نظاميةظ عند
متدو   المعاىداةو  تفاقياتالعديد مف اإل ظيور لتاسع عشر معالقرف ا غاية إلىتمؾ الجيود  تا 

د مف العديصاحب ىذا التطور  ، و الفرع األكؿ() حماية نتاج العقؿ البشرىو  لتنظيـالدولية 
 ؿ فقيي واسعالتي نتج عنيا جد حمايةالمسألة تثبيت  اإلختبلفات الجوىرية حوؿو  الفروقات

 .الفرع الثاني() حادو 
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 الفرع األكؿ

 النشاط الدكلي نحك تثبيت حماية الممكية الصناعية

فقد حاولت الدوؿ ، التغيرو  خضعت مسألة تثبيت حماية الممكية الصناعية لفترات التطور
، )أكال(التاريخ  خبلؿ فترات طويمة مف ستمر ذلؾا  ، و ةاية في التشريعات الوطنيتثبيت الحم

يبرىف عمى الشرعية تفاقي الدولي لالقانوف اإل تثبيت الحماية عمى مستوي يأتي السعي نحوو 
 ثانيا(.) الممكية الصناعية حقوؽمسألة حماية الدولية ل

 تثبيت الحماية في القانكف المقارف :أكال

ف المخترعيف الذيف ساىموا أو  اىات في تفسير أصؿ الفكرة خاصةتجاإلو  راءتعددت اآل
كما أف ىذه الحماية ، يثة نسبيافي تطور البشرية ظؿ نشاطيـ دوف حماية حتى عصور حد

المموؾ في البداية عف تشجيع و  الحكاـعزؼ  بؿ، في القانوف الروماني لـ تكف موجودة
عتبروىا نوعا مو  ةختراعات الجديداإل لـ يكف السبب الوحيد في  وأن غير، شف الجنوف والطيا 

لى و  مف جية عدد المخترعيفماية بقدر ما كاف راجعا إلى قمة عدـ ظيور الح عدـ ظيور ا 
  .(1)مف جية أخرى المحاكاةو  مخاطر التقميد

 تطورت خبلؿ فترات مختمفة مفو  ظيرتمف المفارقة أف عناصر الممكية الصناعية و 
السمع التي كانت و  التي تشير إلى أصؿ المنتجات ألوؿ مرة العبلمات جدتو  حيث، التاريخ

كانت تمؾ ، و حجارة  الطوبو  السيوؼ والخزؼو  الجمود ة مثؿتباع في األزمنة القديم
في عيد الحضارة الرومانية ، و خرىرموز بدائية أو  العبلمات مكونة مف بصمات اإلبياـ

                                                                 
1 - L’une des première manifestations de l’existence de la propriété intellectuelle concernait une 
recette de cuisine au 9

ème
  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 9

ème
  siècle av.jc.dans le bonquet 

des sages. 
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لمتأكد مف أف الطائفة و  تجار لتمييز منتجاتيـالو  الصناع بؿ نقاباتستعممت العبلمات مف قإ
 .(1)بالتالي تـ دفع الرسوـ المفروض عمييا، قد عينتيا

، الخامس عشرو  ختراعات ترجع إلى القرنيف الرابعأف الظيور األوؿ لفكرة حماية اإل يبدو
األمراء ألرباب و  متيازات ممكية يمنحيا المموؾألمر شكؿ إأخذت الحماية في بداية ا إذ
 مثبل كانت تمنح  ففي فرنسا. اشيئا جدد مكافئة لممخترع الذي صنعك الصناعاتو  لحرافاتا

يتـ  كاف في روسيا أما، 1551اـ عذلؾ في حتكارىا ا  و  متيازات لجمب صناعة الكريستاؿاإل
في إيطاليا كانت الحماية في ، و صناعة الكيرومافمتيازات قيصرية لممخترعيف خاصة بمنح إ

تعسفية تخضع   كميا كانت متيازاتإال أف ىذه اإل. إمتيازات ممكيةشكؿ في إمارة سردينيا" 
 .(2)بالمعنى القانوني لمكممة حمائي فبل مجاؿ لمحديث عف نظاـ، ة المموؾحض إرادلم

مجاؿ لتشريع المتكامؿ في ىو نموذج ا، 1141جد في فينسيا" سنة و  النظاـ الذيولعؿ 
ضرورة تسجيؿ ، و الحؽ في البراءة، و يد مدة الحمايةص عميو مف تحدختراعات لما نحماية اإل

ختراع طيمة ميمة الحماية ال يجوز ألي شخص تقميد اإلكما ، ختصةختراع لدى الجية الماإل
  .(3)متيازدوف ترخيص مف صاحب اإل

زي لئلحتكارات عاـ نجميأوروبا إلى غاية صدور التشريع اإلمتيازات في إستمر نظاـ اإل
المموؾ و  سمطة األمراءتقييد و  متيازاتغيرات ىامة أبرزىا إلغاء نظاـ اإلحدث تالذي أ، 1261

ي كاف حتكارات أنو عمى بطبلف كؿ نوع مف أنواع اإلنصت المادة األولى م إذ، في منحيا
ختراعات القائمة وقت صدور اإلحتكارات الخاصة باإل تإستثلكنيا ، المحؿ الذي ترد عميو

ط حتكارات بضرورة توفر شر مف نفس القانوف مسألة منح اإل قيدت المادة السادسة، و التشريع
                                                                 

أمير حاتـ خوري، أساسيات الممكية الفكرية، منشورات مكتب براءات اإلختراع  والعبلمات التجارية، الواليات المتحدة  - 1
 .35، ص2005األمريكية، 

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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جديد أخذت منو ىو مبدأ و  حتكار أكثر مف أربعة عشر عاماال يمتد اإل، و ختراعالجدة في اإل
البراءة  كانت إذ، قانوف سادتو مجموعة مف النقائصىذا ال لكف بالمقابؿ  التشريعات الحديثة

ياء فكرة مع إح. كؿ الحقوؽؾ الذي ظؿ مصدر ممدائما تحت طائمة اإللغاء مف طرؼ ال
قتصاديوف عمى نظاـ الطوائؼ فأعمف الثوار الفرنسيوف مبادئ القانوف الطبيعي ثار اإل

 مالؾالعمف أف المخترع ىو لي 1471فصدر تشريع الثورة سنة ، الحريةو  المساواة العدالة
 (1).القانوف المقارففي  بعد ذلؾ شرت فكرة الحؽ الطبيعيتنإبيذا   ختراعاألصمى لئل

أوؿ قانوف متطور  1792براءات الصادر عاـ وف الواليات المتحدة األمريكية لمقانيعتبر  
بؿ يتـ ذلؾ بعد المرور عبر ، بسيولة كاف ختراعال يمنح الحماية ألي إإذ ، المجاؿفي ىذا 

ومي فحص كافة طمبات البراءات مف طرؼ مكتب حك مثبل فيشترط، إجراءات إدارية محكمة
ة المحمييف مف حيث صرامو  تمييز بيف األجانبالختص لمتأكد مف أصالة اإلختراع دوف م

المنافع المنتظرة منو بالنسبة ىمية أالتأكد أيضا مف ، و مستوى الحقوؽ الممنوحةو  الفحص
بية دوف قانوف ورو ير مف الدوؿ األفي الوقت الذي بقيت فيو الكث. و قتصاد األمريكيلئل

 أكثر دقة 1144سنة لكاف القانوف األلماني ، تاسع عشرات معظـ القرف الختراعلحماية اإل
، مع األخبلؽ العامةتتعارض  ف الحماية كؿ مف اإلختراعات التيستبعد محيث إ، تحديدو 

ف حمايتيا المواد الكيميائية عمى أساس أو  يةاألدو و  عاد السمع الغذائيةبتسباإلضافة إلى إ
 .(2)يتعارض مع الصالح العاـ

 فئة األولى ىي، رئيسيتيف في فئتيف لدوؿ العربية لحماية اإلختراعاتت اتشريعا نحصرت
ما جعؿ منيا قوانيف ، تحت الحماية أو السيطرة األجنبية ياالدوؿ التي وضعت تشريعات

كما ىو شأف التشريع المغربي  نموذجية لتمؾ األوربية أو األجنبية سواء عمى النمط الفرنسي
                                                                 

1 -  LAPOINTE )Serge(, op.cit.pp.4-5. 
شكالية نقؿ التك -2 نولوجيا إلى الدوؿ النامية دراسة شيخة ليمي، إتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية ذات العبلقة بالتجارة الدولية وا 

حالة الصيف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو االقتصادية تخصص اقتصاد دولي، كمية العمـو االقتصادية والتسيير، 
 .28-27، ص ص 2007جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
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 مثؿ، عمى النمط البريطاني وأ، 1712سنة لالسوري ، و 1712سنة لناني المب، و 1712 لسنة
 لعاـ إلى القانوف الفرنسي كاف يميؿ أكثرالمصري  أما التشريعو  ،1759سنة لاألردف  التشريع
 الرسوـ والنماذج الصناعية.و  ختراعحماية براءة اإل فيبالذي جمع ، 1794

عمى  ياحصولبعد  الحماية تشريعات تضعو ىي تمؾ التي أما الفئة الثانية مف الدوؿ  
إلى تجاوز نواقص القوانيف القديمة التي لـ تمؾ الدوؿ سعي لعؿ . و االستقبلؿ السياسي

طورات الحديثة في تشريع لـ تعد مناسبة مع الت، و ضع أصبل لمراعاة الحاجات الوطنيةتو 
حيث ، المرحمة هنموذجا ليذ 1722الذي صدر في سنة  القانوف الجزائري كافو ، البراءات

كانت ، و شتراكيشتراكي بحكـ إنتمائو إلى التكتؿ اإلكامو مف النموذج اإلأح جؿ ستمدتإ
قتصرت عمى األجانب دوف ا  ، و لسند الرئيسي لحماية المخترعيفشيادة المخترع ا

 .(1)الجزائرييف

يف خبلؿ فترات طويمة مف حماية حقوؽ المخترعو  إستمرت محاوالت الدوؿ لتنظيـ
الممكية و  عامة نياية القرف التاسع عشر تعرضت حماية الممكية الفكرية في لكف، التاريخ

التي أوجدت وفرة  لئلمتحاف عمي الصعيد الدولي نتيجة الثورة الصناعية الصناعية خاصة 
زدادت حركة التجارة الدولية ، و مف جية األفكار الجديدةو  ىائمة مف اإلبتكارات مف جية ا 

اإلنتشار الواسع لعناصر الممكية ، و عبلقات إقتصادية جديدة ظيور ما أدى إلى، أخرى
إذ كانت تمنح عمي ، كانت الحماية موجودة لكنيا تنتيي عند الحدود. الصناعية المختمفة

سيع نطاؽ أساس إقميمي ألف مجاؿ القانوف كاف إقميميا. لقد تولد شعور بالحاجة إلي تو 
 .(2)حدود اإلقميميةالحماية إلي ما وراء ال

أف الدوؿ قد نجحت في تثبيت حماية الممكية الصناعية في تشريعاتيا  سبؽ،نبلحظ مما 
تستند إلى شيادة تمنحيا و  لكف ىذه التشريعات في الحقيقة تميزت بمبدأ اإلقميمية، الداخمية

                                                                 

 .34، ص2988واف المطبوعات الجامعية، الجزائر، سمير حسيف جميؿ الفتبلوي، الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية، دي - 1
 .34أمير حاتـ خوري، مرجع سابؽ، ص -2
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لقد كانت تمؾ الحماية كافية في زمف لـ  .الدولة تضمف مف خبلليا الحماية فوؽ إقميميا
توسع النشاط و  لكف مع ظيور الثورة الصناعية، ت حدود الدولة الواحدةتتجاوز الطموحا

ى الحماية عم توسيع نطاؽ المجتمع الدولي بضرورة قتنعإ، األخرى اؿ الدوؿالتجاري ليط
 المتغيرة. اإلجتماعيةو  والسياسية قتصاديةالنحو الذي قد يفي باألىداؼ اإل

 :دكليتفاقي اليا: تثبيت الحماية في القانكف اإل ثان

بضرورة توسيع نطاؽ حماية الممكية الصناعية إلى ماوراء حدود  المجتمع الدولى إقتنع
ع عدد كبير امتنإ ىذا بسبب، و 1973إنعقد سنة  الذي لئلختراعات خبلؿ معرض فييناالدوؿ 

ة مف أف تتعرض أفكارىـ لمنيب خشي، في المعرض مف المخترعيف األجانب عف المشاركة
عدـ كفاية قواعد الحماية التي كانت قائمة في ظؿ ل نظرا ي في بمداف أخرىستغبلؿ التجار واإل

  (1).التشريعات الوطنية لمدوؿ

 ( ما يمي:TRUCHONاألستاذة ترشو ) تقوؿ في ىذا الصددو 
«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)

 

إلى  ة الممكية الصناعية في القانوف االتفاقي الدولي تثبيت حماي اإلستقرار عمى يعود
. قتصادييتعمؽ بالجانب اإل البعض األخر، و بعضيا يتعمؽ بالجانب القانوني، أسباب عديدة

أساسا ضمف إقميـ دولة  ااؼ بيتر عواإل اكتسابييتـ إ الممكية الصناعية حقوؽ وطنية فحقوؽ
ييا في التشريعات الوطنية عند الحدود تقؼ الحماية القانونية المنصوص عمأي ، معينة

                                                                 

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. 
يف نوارة، الحماية القانونية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، رسالة لنيؿ  درجة الدكتوراه في العمـو القانونية، حس -2

 .385، ص2023، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعمـو السياسية كمية الحقوؽ
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عمى رياف أي حؽ إال بعدـ س التي تقضي، ميةمبدأ السيادة اإلقميتجسيدا ل اإلقميمية لمدوؿ
  .(1)المانحة لو الدولةإقميـ 

 ما يمي:مف أىميا   تأكد ضرورة توسيع نطاؽ الحماية جتمعت عوامؿ أخرىإ 

ختبلفات الجوىرية ئلختراعات نظرا لئلاية التي توفرىا لمتبايف الدوؿ في نطاؽ الح -
 .القائمة في ظؿ تشريعاتيا الوطنية

 .ختراع لشرط الجدة أثناء عممية التسجيؿ في الدوؿ األخرىفقداف اإل -
 الصعوبات اإلدارية التي تواجو المخترع في كؿ دولة يريد إمداد نطاؽ الحماية إلييا. -
نتجات المشمولة بعناصر الممكية التطور التقني المتسارع الذي أدى سرعة تداوؿ الم -

 .(2)الصناعية

 الممكية الصناعية بيف حماية لقائمةفي العبلقة ا  تظير األسباب االقتصادية
تعجيؿ لى إالحماية المحكمة لحقوؽ المبدعيف تؤدي بالضرورة ف. قتصاديةالتنمية اإلو 

التكنولوجي و  ممييمكف تفسير ىذه العبلقة في كوف أف التقدـ الع، و بكؿ أبعادىاالتنمية 
إلى أف نسبة مساىمة لحديثة تشير ذلؾ أف الدراسات ا، أصبح مف عناصر التنمية

بالمائة مف مجموع  7.5ؿ إلى نسبة صفة عامة تصالعنصر التكنولوجي في اإلنتاجية ب
فضبل عف أف التكنولوجيا ىي إحدى الركائز الثبلثة ، العناصر الداخمة في عممية التنمية

قتصادي خاصة بالنسبة لمدوؿ ييا التطور اإلجتماعي واإليستند عم اسية التياألس
أصحاب  الفريؽ المؤيد عمى أف  يستدؿ. و ىي التجارة والتمويؿ والتكنولوجياو  أال، النامية

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

                                                                 

ف خمدوف لمنشر والتوزيع، الجزائر، بإرحة صالح، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري، الحقوؽ الفكرية، فزراوي  -1
 .290، ص2006

 .232-232 ص ، ص2004صبلح زيف الديف، المدخؿ إلى الممكية الفكرية، مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف،  - 2
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 ستثمارات اليندسية المختمفةية الحصوؿ عمى اإلضافة إلى إمكانباإل، واألساليب التقنية
 (1).لئلختراعات المحكمة حمايةالالتنظيـ اإلداري لمتقنيات بفضؿ و 

 في تنشيط التجارة محميا ودوليا الحماية المحكمة لمممكية الصناعية أيضا تساىـ 
 موسة تصبح موضوعا لمتبادؿ التجاريمف خبلؿ إمكانية تحويؿ األفكار إلى سمع مم

فموال وجود نظاـ محكـ ، مارتوثستمف إسترجاع تكاليؼ إ ما يمكف المخترع، دوليال
ومف زاوية أخرى تؤدي . راج حتى تتقادـداأل حبيسة وفعاؿ لمحماية لبقيت تمؾ األفكار

 ستثمار رؤوس األمواؿ لدىالة لمممكية الصناعية إلى تشجيع إنتقاؿ وا  الحماية الفع
أنشطة رؤوس األمواؿ قائمة عمى الصناعات كوف  ،فييا الحمايةالدوؿ التي تتوفر 

فيجرة ىذه  ، ستعماؿ عنصر الممكية الصناعيةالتي غالبا ما تقوـ نتيجة إستغبلؿ وا  
 ستثماري تتوفر فيو القوانيف الحمائيةمناخ إ ؿ تأتي مف منطمؽ البحث عفاألموا

 .غيرىا مف الحوافزو 

ستقرار المبادئ حتمية بعد إلية لمممكية الصناعية جاءت مسألة الحماية الدو  
تطور الصناعي لم نظرا ، و في التشريعات الوطنية مف جيةاألساسية لتمؾ الحماية 

، مف جية أخرى لدوؿالمعامبلت التجارية بيف ا في والتكنولوجي الذي صاحبو تطور
المجوء إلى ، و دني  مف القواعد في التشريعات الوطنيةأدى إلى وضع حد أ ماىذا 

  .(2)توفير الحماية البلزمة لحقوؽ الممكية الصناعيةالدولية قصد االتفاقيات 

تـ توقيع نو أإلى امت بيا جامعة ىارفرد األمريكية ت دراسة قأشار  وفي ىذا السياؽ
 1883-1859ية الصناعية بيف سنتيف تفاقية لحماية الممك( إ69تسعة وستوف )

                                                                 

اري دراسة في إطار القانوف الدولي الخاص )القانوف التج ،صبلح الديف جماؿ الديف، عقود الدولة لنقؿ التكنولوجيا - 1
 .42-42 ص ص، 2996، ، مصرالقاىرة، دار النيضة العربية ،الدولي(

في القانوف الخاص،  اهبف دريس حميمة، حماية حقوؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيؿ شيادة دكتور  - 2
 .232، ص2024، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، والعمـو السياسية كمية الحقوؽ
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شماؿ أمريكا و  مف أروبا ؿ دو ت اكانت أغمبية األطراؼ الموقعة عمى تمؾ االتفاقيو 
تفاقية دولية أعددت بر أوؿ إتعت 1883غير أف معاىدة باريس لعاـ . تينيةمريكا البلوأ

( معاىدة 13ىناؾ اليوـ ما يزيد عف ثبلثة عشر )، و خصيصا لحماية الممكية الصناعية
 (1)عناصر الممكية الصناعية.مختمؼ بحماية  تتعمؽ

و بعيد بمسألة تثبيت ديولوجية المتصمة مف قريب أبأف القضايا اإلي، يتضح مما سبؽ
ساىمت في تنمية ىذه ، و قد قامت في أواخر القرف التاسع عشر، حماية الممكية الصناعية

 لتفاوت الكبير في المستوى المادياإليديولوجيات بعض جماعات الضغط نتيجة ا
يي كبير وحاد قداؿ ففثار ج، لدوؿالتكنولوجي واإلبداعي بيف او  اإلجتماعيو  اإلقتصاديو 

بيف  عيف وآليات ونطاؽ حمايتياعمى المستوى الدولي حوؿ مسألة تنظيـ وحماية حقوؽ المبد
 .(2)يعارضيا تجاه األخر الذياإلو  الحماية ورةتجاه الذي ينادي بضر اإل

                                                                 

 محتمؼ عناصر الممكية الصناعية فيما يمي:      بحماية إلتفاقيات الدولية المتعمقةتنحصر ا-1
 .2989وبروتوكوؿ اتفاؽ مدريد لسنة  ،2892مات لسنة تفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلإ -
 .2892ة لسنة متفاؽ مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو المضمإ -
 .2925الدولي لمرسـو والنماذج الصناعية لسنة  تفاؽ الىاي بشأف التسجيؿإ -
 .2957تفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدولي لمسمع والخدمات ألغراض تسجيؿ العبلمات لسنة إ -
                          .2958ة تسميات المنشأ وتسجيميا عمى الصعيد الدولي لسنة يماحشأف بونة بتفاؽ لشإ -
 .2968يؼ دولي لمرسـو والنماذج الصناعية لسنة وكارنو الذي وضع بموجبو تصنلتفاؽ إ -
 .2970معاىدة التعاوف بشأف البراءات لسنة  -
                                                  .2972اتفاؽ استرا سبورغ بشأف التصنيؼ الدولي لمبراءات لسنة  -
   .2973لسنة  ينا الذي وضع بموجبو تصنيؼ دولي لمعناصر التصويرية لمعبلماتيتفاؽ فإ -
    .2977الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة بالبراءات لسنة  بإيداععتراؼ الدولي معاىدة بودابست بشأف اإل -

                                                           .2982ولمبي لسنة ي بشاف حماية الرمز األبمعاىدة نيرو  -
                                                                             .2994ة معاىدة قانوف العبلمات لسن -
     .2000معاىدة قانوف البراءات لسنة  -
لمزيد مف التفصيؿ أنظر الموقع اإللكتروني  .2006دة سنغافورة بشاف قانوف العبلمات لسنة معاى -

  www.wipo.intالتالي:
ويتزعـ االتجاه  (Stephene P .Ladasيقؼ عمى رأس االتجاه المؤيد لحماية الممكية الصناعية الفقيية الداس ) - 2

 .( V.Vaitsos) سو س( وفتUlf( ويؤيده  في ذلؾ " يولؼ )S.Pretnarالمعارض الفقيية برتنار )
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 الفرع الثاني

 الجدؿ الفقهي حكؿ تثبيت حماية الممكية الصناعية

بإعتبار ىذه ، بيت حماية الممكية الصناعيةتث بخصوص حادو  واسع ظير جدؿ فقيي
ستشيد اإلتجاه المؤيد، و المسألة مستحدثة  يمكف أف نعكاسات اإليجابية التيحماية باإللم ا 

الطرؼ  عمىو ، )أكال(الثقافية لمدوؿ و  جتماعيةاإلو  تترتب منيا عمى كافة الشؤوف اإلقتصادية
حقيؽ منافع مف الممكية الصناعية الحماية بداعي ت مف يعارض ىناؾ مف الفقياء، النقيض

ير  ؿ بؿ ظدلـ يستمر الوضع عمى ىذا الجلكف ، يا()ثاندوف وجود نظاـ محكـ لحمايتيا 
 )ثالثا(.تجاىيف المتناقضيف ه ثالث يدعو إلى الموازنة بيف اإلتجاإ

 تجاه المؤيد لحماية الممكية الصناعيةاإل أكال: 

مبررات واآلراء ناعية عمى العديد مف التجاه المؤيد لحماية الممكية الصيستند اإل
نتاجو تبلؾ ملكؿ إنساف في إكرة الحؽ الطبيعي ف عمىالمبرر القانوني  ستنديف. المنطقية
نظاـ المحكـ لحقوؽ المبدعيف ىو اآللية الرسمية لترسيخ األصوؿ الفكرية وتجسيد فال، الفكري

مف ، في ذلؾ ال ينافسو غيرهو  الفكريرة إنتاجو التي تقضي بأف يناؿ المخترع ثم، فكرة العدالة
النظاـ المحكـ لحقوؽ  يعتبر كما. قونونيا ختراعو طيمة مدة محدودةخبلؿ إحتكار إستغبلؿ إ

التي تقضي بأف ال تكوف المنافسة بيف ، المنافسة المشروعة لتنظيـ األساسية ليةاآل المبدعيف
ىذه و  ود ترد عمى حرية المنافسةبؿ ىناؾ قي، ء حقا مطمقابلمالمنتجيف قصد الوصوؿ إلى الع

 .(1)القيود ىي حقوؽ الممكية الصناعية

حيث ستعاني اإلبداعات الفكرية ، قتصادي عمى مفيوـ إخفاؽ السوؽرتكز المبرر اإلي 
 ستعماؿ المفرط لعناصر الممكية الصناعيةبسبب اإل، اب الحماية المبلئمة ليافي ظؿ غي

توفير ، و مكمفا بالنسبة لآلخريفينيا لف يكف أمرا الحصوؿ عمييا بدعوة تطويرىا وتحس ألف
                                                                 

 .40، ص2983ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، عباس حممي المنزالوي، الممكية الصناعية - 1
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راض بأف عممية اإليداع فتاؿ الممكية الصناعية مبني عمى اإلحماية محكمة لجميع أشك
 حد عوامؿ ىذا النظاـأ حقوؽ الممكية الصناعية بإعتبارو  لحوافزبتكار قائمة عمى نظاـ اواإل

جتماعية لممبدعيف ومنظمي ات أىمية إلتوفير حوافز ذ. و تمعب دورا ىاما في عممية التكيؼ
المشاريع عمى الدولة أف تدعـ حصوليـ عمى مردود مناسب مقابؿ التكاليؼ التي يستثمرونيا 

تكوف الفوائد و  حتكارات مؤقتة لصالحيـؿ إقامة إمف خبل، أثناء عمميتي البحث والتطوير
الدولة ىي ثمف التقدـ التكاليؼ التي تتحمميا و  حتكارية التي يحصؿ عمييا المخترعوفاإل

 .(1)التكنولوجي لممجتمعو  العممي

لي الذي د لحماية الممكية الصناعية حيزا كبيرا في ظؿ النظاـ الرأسماإتخذ اإلتجاه المؤي
ؽ مف الحقو فيعتبر حؽ المخترع ، المنافسة المطمقةو  قتصاديةيقوـ عمى مبدأ الحرية اإل
فبراءة . ا الحؽ ىو تقديس لمممكية الفرديةوف بيذعتراؼ القانا  ، و الطبيعية أو الحقوؽ األساسية
لجماعة لممخترع تقدمو امف الحقوؽ اإلقتصادية الذي  تعتبر اإلختراع في النظاـ الرأسمالي

 مقابؿ إذاعة سر، قصد تمكيينو مف إستئثار إستغبلؿ إختراعو طيمة ميمة محددة قانونا
بمثابة دافع وباعث الحؽ االستئثاري عتبر يف، ستنادا لمبدأ العدالة االقتصاديةىذا إو  إختراعو
  .(2)بتكار واإلبداع لدى األفرادلروح اإل

أدت إلى خمؽ  مقة داخؿ النظاـ الرأسمالييبلحظ مف الممارسة الدولية أف المنافسة المط
كف مف عمى أكبر قدر مم قبؿ الشركات التي تستحوذ التكتبلت مفو  نظاـ اإلحتكارات

 .دار حقوؽ المخترعيفمغت سيطرة ىذه التكتبلت إلى حد إىبو  ،عناصر الممكية الصناعية

فيي مف ، مف وجية نظر مزدوجة لحماية الممكية الصناعية  تبدوا اإلتجاىات اإليجابية 
 مف الناحية اإلقتصادية عدـ المساواة القائمة ما بيف الدوؿناحية  لـ تأخذ بعيف اإلعتبار 

                                                                 

 .220، صمرجع سابؽأونغوف،  بامحمد طو  - 1
   ، 2983ؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد إبراىيـ الوالي، حقو  - 2

 .27-26ص ص 
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 التي ترميالمعاممة في  عتبار المساواةبإ، اإلبتكاريةالمساواة في القدرة  جية ثانية عدـمف و 
 عرضالسبب  ىذا. ليست واقعيةنظرية  لمممكية الصناعية دوليةال الحماية تفاقياتإ إلييا
المعارض لفكرة تكوف اإلتجاه الثاني ف، دإلى النق المؤيد لحماية الممكية الصناعية تجاهاإل

 .(1)حمايةتثبيت ال

 ض لحماية الممكية الصناعيةتجاه المعار اإل ثانيا: 

أسباب و  بفضؿ تآزر عدة أراء، تجاه المعارض لحماية الممكية الصناعية نفسوفرض اإل
عقبة في سبيؿ و  الحماية في حد ذاتيا عائؽ ي في إعتبارالقانونإذ ينحصر المبرر ، منطقية

الممكية انيف اإلجراءات التعسفية التي توضع في قو و  فالشروط، تطوير الصناعات الوطنية
اذ تخقمة سمطة المشرع الوطني في سبيؿ إعر ، و حتكارات واسعة النطاؽالصناعية تؤدي إلى إ

اإلساءة في إستغبلؿ  يمكف أف تترتب مف آلثار التيمواجية ال اإلجراءات التي يراىا كفيمة
 . (2)حتكاريالحؽ اإل

ترتبط  التي يةديناميكالو  جتماعية الساكنةالخسائر اإل عمى اإلقتصادي يستند المبرر
 حتكارية الممنوحة لصاحبفي القوة اإل الخسائر اإلجتماعية ، إذ تكمفأساسا بنظـ الحماية

تأثيرات حقوؽ الممكية ر االجتماعية الديناميكية أساسا بترتبط الخسائ، و الممكية الصناعية حؽ
 الصناعية يخ نظـ الممكيةترس فالسعي نحو. أبعاد التقدـ التكنولوجي وسرعتو الصناعية عمى

 ولوجية عمى أوسع نطاؽ جغرافيحتكارات التكنإلعمى ا ظالحفا الخمفية األساسية منو ىي
قتصاديو  تجاري ائدألطوؿ مدة ممكنة مقابؿ أعمى عو   .(3)ا 

ة الممكية الفكرية ترى أنو لو كانت أنظمدعـ أرائو بالفرضية التي ، تولى ىذا اإلتجاه 
القدر أمريكا البلتينية و  ستقطبت الكثير مف دوؿ أسياكافية لجمب اإلستثمار األجنبي لما إ

                                                                 

 .74-73ص صبلح زيف الديف، مرجع سابؽ، ص - 1
 .69، صنفسومرجع ال- 2
 .222-222 ص ا أنغوف، مرجع سابؽ، صبمحمد طو  - 3
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ذا طبقنا، و ستثمارات ألنيا تحتوي عمى أنظمة ضعيفةاألكبر مف اإل جية النظر ىذه عمى و  ا 
 التجربة الكوريةو  ليا، كوف أكثر إفادة الضعيفة لمممكية الصناعية ت فاألنظمة، الدوؿ النامية

ت كؿ منيما عمى جمب التكنولوجيا األجنبية عتمدحيث إ، الصينية أبرز مثاؿ عمى ذلؾو 
عف طريؽ اليندسة العكسية أصبحت ىاتيف الدولتيف ، و البسيطة بواسطة نظـ حمائية ضعيفة

كما ينتقد النظاـ الصاـر لمحماية . مف أىـ مصادر نقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ النامية األخرى
، ؿ الضعيفةالدو و  مصالح األفرادحتكارات التي تضر بأنو يؤدي إلى إنتشار اإلعمى أساس 

 بسبب الشروط المجحفةحتكاري حيث يصعب التحكـ في اإلستخداـ التعسفي لمحؽ اإل
تساع الممكية الفردية عمى حساب الممكية كما يؤدي إلى إ، المفروضة في عقود التراخيض

الذي  اريحتكالحؽ اإل دود مف األفراد بسبب مف ثـ تراكـ الثروة في أيدي عدد محو  الجماعية
 .(1)لمبدعينفرد بو ا

تخذت فيو الحماية شكبل مختمقا تتميز الذي إ، النظاـ االشتراكياالتجاه في نجد ىذا 
عتبار ، و بتضييؽ حدود الممكية الفردية لصالح الممكية الجماعية المبدع أنو لـ ينطمؽ مف ا 

نماو  العدـ ال تتحقؽ ، و في لممجتمععتماد عمى التراكـ المعر تعود جذور إبداعو الفكري إلى اإل ا 
ذلؾ تني السمع التي تحتوي عمى الذي يق إال بتدخؿ المجتمع ستفادة المالية مف اإلختراعاإل
في شاركو المجتمع ي أف نما يجبا  ، و لمخترع اإلنتفاع بنتاج عممو لوحدهفبل يحتكر ا .بتكاراإل

اإلختراع لصالح  التنازؿ عف ممكية، و تطبيقو في المصانعو  اعختر تعميـ اإلذلؾ مف خبلؿ 
الكو األصمي بمنحو شيادة م نسبة اإلختراع إلى، و جوائز تقديريةو  مقابؿ مكافأة ماليةالدولة 
تحقيؽ التنمية و  راتبتكاسياسة أنيا لـ تؤدي إلى تطوير اإليأخذ عمى ىذه ال لكف. المخترع

سابقا عف السوفياتي تحاد قد عبر المخترعوف في اإل، و شتراكيةاالقتصادية في الدوؿ اإل
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ليجرة إلى مختمؼ بمداف العالـ بحثا عف مجاؿ أوسع مف خبلؿ ا، المعاممةمف تمؾ  تذمرىـ
 .(1)يةاتيـ لمحصوؿ عمى عوائد مجدبتكار ا  و  ارىـلتوظيؼ أفك

ماية الممكية الصناعية أو تثبيت ح مسألة يمكف القوؿ أف جدؿ الفقياء حوؿ، مما تقدـ
تطويرىا بما و  حاطة بتفاصيؿ تمؾ القوانيف وتطبيقاتياىي اإلو  فتقد إلى ركيزة ميمةإ، رفضيا

تسمت بالتطرؼ مف كبل الطرفيف نتيجة لتداوؿ كما إ، في ذلؾ مف إيجابيات وسمبيات
غفاؿ دراسة ا، و محاولة الدفاع عنياو  ة نظر أحاديةيجو  الموضوع مف رى أو لزوايا األخا 

ليذا الجدؿ  ونظرا األخر. ريؽستفادة كؿ فريؽ مف نقائص الفا  و  محاولة المزج بيف اآلراء
اية في النظاـ الرأسمالي مقابؿ تضييقيا في نطاؽ تساع دائرة الحمنظرا إلو  الفقيي الحاد

 التقريب بيف اآلراء المتناقضةو  تجاه الثالث الذي يحاوؿ الموازنةظير اإل، النظاـ اإلشتراكي
 المتنافرة.و 

 تجاهيف المتعارضيفالترجيح بيف اإل  ثالثا:

ضرورة التوفيؽ بينيما توفيقا واقعيا ال نظريا  إلى، تجاىيفطؽ الترجيح بيف اإليدعو من
الصناعية  الممكيةو  باالستمرار في بناء أطر قانونية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية عامة

مصالح الدوؿ ، و المجتمعو  عتبار التوفيؽ بيف مصالح األفرادمع األخذ بعيف اإل، خاصة
عتبارىا مستوردة ظروؼ الدوؿ النامية بإ، و تكنولوجياجة رائدة لمعتبارىا منتالمتقدمة بإ
غير وف دولي يحمي منتوجاتو الفكرية ليست بحاجة إلى قان يايوحي بأن ما، لمتكنولوجيا
كما ال ، جابيات النظاـ المحكـ لحماية الممكية الصناعيةغير أنو ال يمكف إنكار إي، الموجودة

 .(2)ستخداـ الحؽ االحتكاريد التعسؼ في إا عنيمكف غض النظر عف سمبياتو السيم

لممكية الصناعية أولى حماية حقوؽ او  الذي ينادي بضرورة تنظيـ، تجاه األوؿيعتبر اإل
وتوفير  ألف ذلؾ يؤدي إلى تبادؿ المنافع، الطبيعة البشريةو  نسجامو مع المنطؽباإلتباع إل
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الحقوؽ سجبلت ىذه ف. المجتمعو  فردلى الجديد النافع المفيد لمالجيد والماؿ وتوجيييما إ
شريطة أف ال يؤدي ذلؾ ، د اآلخريف لمبدء مف المراحؿ التي وصؿ إليياتعتبر وسيمة في ي

مع ضرورة المحافظة عمى المساواة الواقعية بيف ، ختراعات مف قبؿ أصحابياإلى إحتكار اإل
 .(1)فبل يجب أف تقوـ أىـ ودوؿ عمى حساب أخرى، الدوؿ

حيث يأيد ، قد إتفؽ عفويا مع اإلتجاه الذي ينادى بضرورة الحماية، سبلميالفقو اإل نجد
عمى مواصمة ليـ  اعتشجيو  عدالو  رد حقوؽ الممكية الفكرية إلى أصحابيا إنصافا فرضية

المجتمع اإلنساني و  عدـ حرماف األمةو  حقيقا لمممكية المشروعةمف ثـ ت، و بتكارالبحث واإل
 عمى ىذا األساس، و بتكار في كؿ مجاالت الحياةة عف اإلمصمحة حقيقية مؤكدة ناتج مف

يحمي و  لممكية الصناعية ينظـ أحكامياضرورة إقرار تشريع خاص با بلمييؤكد الفقو اإلس
ة موضوع خاصة أف الحقوؽ الفكري، المصمحةو  قتضيو العدؿحقوؽ أصحابيا في ظؿ ما ي
 وأالثقافية عمى نطاؽ محمي و  العمميةو  الحياة االقتصادية حيوي لو أثاره الظاىرة عمى

 .(2)عالمي

ذا قتصاد اإلو  ة اإلقتصاد الرأسماليئر في دا حماية الممكية الصناعية بحثنا في مسألة وا 
ختبلؼ القيود التي يمكف أف توضع عمى الحقوؽ بب إبس التي تتسع وتضيؽ، االشتراكي

النظاـ الذي تنتيجو  مف حيث القوة والضعؼ تبعا لفمسفةو  المرونةو  الفكرية مف حيث الشدة
 الحماية خاصة في الدوؿ الناميةضرورة إرساء بينيما ينادي ب إف االتجاه المرجحف، كؿ دولة

ة بالدوؿ النامية مقابمة قواعد الحماية الدولية الحالية لحقوؽ الممكية الفكرية ضار  كوف فكرةو 
األدنى مف المصمحة  مجرد تعديؿ وتطوير قواعد الحماية باألسموب الذي يحقؽ الحدلمزواؿ ب

                                                                 

 .72صبلح زيف الديف، مرجع سابؽ، ص - 1
، جواف 02العدد األردف، ، مجمة العمـو اإلنسانية،مفهكـ حقكؽ الممكية الفكرية كضكابطها في اإلسالـسمارة،  فإحسا - 2

 .03، ص2005



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةالفصل األول:                     ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار 

 

24 

 

بركب الدوؿ  متحؽنتقاليا إلى عصر التكنولوجيا لتبالموازاة مع إ، جماعية ليذه الدوؿال
 .(1)المتقدمة

الدوؿ  منطؽو  اإلتجاه المؤيد لحماية الممكية الصناعية فقد ساد منطؽ، أي كاف األمر
اعية عمى المستوى نتيجة السعي نحو تأسيس توازف قانوني لمممكية الصنىكذا ، و سماليةالرأ

تفاؽ عمى الحد األدنى اإل، و مف القواعد حد أدنى أصبح ىناؾ إقرار بوجود مستوى أو، الدولي
مف أجؿ ، و حتياجات الجديدة لمدوؿ المتقدمةمع تزايد اإل، و ؿ ذو دالالت متعددةبيف الدو 

ا وجدت الدوؿ ضالتيا في آلية تضمف مف خبللي ،لمشتركةالتحديات او  مواجية المشاكؿ
ىذه اآللية ىي المنظمة العالمية ، و توفير الحماية التي تراىا مناسبة لحقوؽ الممكية الصناعية

 .)الويبو( لمممكية الفكرية

 المطمب الثاني

 ستقرار الدكلي حكؿ تدكيؿ حماية الممكية الصناعية.اإل

يتجمى ذلؾ في حيث  الناحية الموضوعية مفالممكية الصناعية  حمايةتطورت مسالة 
في إنشاء  ذلؾ تجمىيو  ية التنظيميةمف الناح، و دات الدوليةاىوصوؿ إلى مجموعة مف المعال
ظيارالتي سيتـ دراستيا بالتفصيؿ و ، (الفرع األكؿ) منظمة العالمية لمممكية الفكريةال  ا 

  .الثاني( الفرع) أجيزتيا الرئيسية

 الفرع األكؿ

 العالمية لمممكية الفكريةمنظمةالاإلعالف عف تأسيس 

ليأكد إستقرار المجتمع الدولى عمى  (الويبو) العالمية لمممكية الفكرية منظمةالجاء إنشاء 
منطؽ النتياج ا  و  الدولى سواء عمى الصعيد الوطني أو الفكريةضرورة تثبيت حماية الممكية 
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تتمتع منظمة و  .قيي أو منطؽ الدوؿ الرأسماليةاإلتجاه الف سواء، الذي ينادي بضرورة الحماية
ولئللماـ  ،الصناعيةالممكية  ايةويبو بمحاور أساسية تجعؿ منيا إحدى اآلليات الدولية لحمال

  ثانيا() يا الدوليةيتعليتسنى لنا بياف أسس شر ، )أكال(تيا عمى تاريخ نشأبيا يجب التعرؼ 
 ثالثا(.) ثـ دراسة وضع الدوؿ األعضاء فييا

 يةالعالمية لمممكية الفكر منظمةالأكال: تاريخ نشأة 

حوؿ  1873بدأت عاـ ، شاقة بيف الدوؿو  طويمة نتيجة لمفاوضات منظمة الويبو تعتبر
قيع معاىدة كاف أوؿ إنجازات ىذه المفاوضات تو ، و مسألة تنظيـ وحماية حقوؽ المبدعيف

الحصوؿ عمى  دفت مساعدة رعايا الدوؿ األعضاء عمىستيالتي إ، 1883عاـ لباريس 
عمى المنواؿ ذاتو ، و لفكرية في شكؿ حقوؽ الممكية الصناعيةبدعاتيـ االحماية المناسبة إل

التي تيدؼ إلى حماية اإلبداعات الفكرية في ، 1886كاف الغرض مف معاىدة برف لعاـ 
 . (1)حقوؽ الممكية األدبية والفنيةشكؿ 

تـ اإلعبلف ، و نصت ىاتيف المعاىدتيف عمى إنشاء مكتب دولي لمقياـ بالمياـ اإلدارية 
تحت تسمية المكاتب الدولية المتحدة لحماية الممكية الفكرية  1893المكتبيف عاـ  عف توحيد

BIRPI)) ، ستكيولـ اتفاقية ة كافة شؤوف الممكية الفكرية إلى غاية توقيع إكجية رئيسية إلدار
 التي، و )الويبو(التي أعمنت عف ميبلد المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، 1967جواف  14في 

الوكاالت المتخصصة  إحدى 1974في عاـ أصبحت التي ، و 1970التنفيذ عاـ دخمت حيز 
الذي يقضي بتحديد الخطوط  تفاؽ الموقع بينيماإثر اإل، مـ المتحدةالتابعة لمنظومة األ

                                                                 

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 
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حماية الممكية الفكرية عمى و  ة التي يجب أف تتخذىا الويبو كييئة متخصصة بمراقبةالعريض
 .(1)الصعيد الدولي

 69و دولة 186ما يناىز ، دوؿ األعضاء التي تشارؾ في عضوية الويبولابمغ عدد  
جتماعاتيا تشارؾ بصفة مراقب في إ، مية معتمدةمنظمة غير حكو  308و منظمة حكومية
  .(2)عضاءالدوؿ األ جميع أقاليـ تتمتع باألىمية القانونية عمى منظمة الويبو مع العمـ بأف

المنتفعوف بخدمات  يدفعو ذيأساسا مف الرسـ ال ديةالعا تأتي إيرادات ميزانية الويبو 
تنتمي حيث ، لتي تدفعيا حكومات الدوؿ األعضاءشتراكات ااإلو  اإليداعاتو  التسجيؿ الدولي

ىي الفئة  ى الفئة التي يدفع فييا الحد األعم، و لى إحدى الفئات األربعة عشركؿ دولة إ
بمقتضى نظاـ أحادي اإلشتراكات الذي ، و نىالثالثة تدفع الحد األد في حيف أف الفئة  األولى

اكات المستحقة عمى كؿ دولة سواء إقتصرت شتر ال يتغير مبمغ اإل، الدوؿ األعضاءتمدتو إع
 .(3)تحادات الممكية الفكريةعضويتيا عمى الويبو أو عمى إ

 الثقافةو  دور محوري في حقؿ الففإلى جانب منظمة الويبو  تمعب منظمة اليونيسكو 
 في الويبو األعضاء مناقشات ومفاوضات الدوؿ أفمف جية أخرى  ونأكد أيضا، مةبصفة عا

مكافأة و  زالممكية الفكرية بتحفي حماية  تدعو إلى تعزيز األولى ، رئيسيتيف بيف جبيتيف تدور
دوؿ اإلتحاد األوربي والواليات تظـ ، و ميا مجموعة الدوؿ المتقدمةىي التي تشك، و اإلبداع

أما الجبية الثانية فتدعو إلى تبني توجو تنموي لجعؿ . الياباف وغيرىاو  يةمتحدة األمريكال
                                                                 

دراسة حوؿ جرائـ المعموماتية، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف،  غساف رابح، الوجيز في قضايا الممكية الفكرية والفنية - 1
 .276د.ت.ف، ص 

ي الصبلحية لئلكتساب الحقوؽ وتحمؿ مف المتفؽ عميو عموما في فقو القانوف الدولي العاـ أف األىمية القانونية ى - 2
اإللتزامات والقياـ بالتصرفات القانونية والمجوء إلى الجياز القضائي في ظؿ كؿ نظاـ قضائي، فالمخاطبوف بيذا النظاـ 

لمزيد مف التفصؿ  يعدوف أشخاصا قانونية لو لكونو صاحب الحؽ في تحديد مف يثبت ليـ وصؼ الشخصية القانونية.
د الناصر مانع، التنظيـ الدولي )النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقميمية المتخصصة(، دار الفكر أنظر: جماؿ عب

 .92، ص2008مصر،  الجامعي، اإلسكندرية،
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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غيرىا و  تضـ ىذه المجموعة البرازيؿ، اليند مصر، اإلبداع في متناوؿ الجميعو  لعمميالتقدـ ا
 .(1)مف الدوؿ النامية

 عالمية لمممكية الفكريةمنظمة المثانيا: أسس الشرعية الدكلية ل

ؿ المبادئ التي تمتـز مف خبل ، ى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼإلتسعى منظمة الويبو 
 مثؿتبعكس المبدأ الذي ي، إليو أية منظمة فاليدؼ ىو الغاية النيائية التي تسعى. العمؿ بيا

إذا ىي فالمبادئ ، في سبيؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼو  حتراميا أثناءيجب إالتي تعميمات الفي 
 .(2)لمناخ البلـز لتحقيؽ األىداؼحتراميا لتوفير السموؾ يجب إقواعد ا

يا و تدعيـ حماية الممكية الفكرية بشقيالسعي نحفي ، تتمثؿ أىداؼ منظمة الويبو 
ا نحو فضبل عف سعيي، الفنية في جميع أنحاء العالـو  الممكية األدبيةو  الممكية الصناعية

  .(3)تحادات الممكية الفكريةضماف التعاوف اإلداري بيف إ

قتضت الضرورة كونيا تتطور كمما إ، عددة الجوانبىذه األىداؼ المتال يمكف حصر و 
الدليؿ أف الغاية التي كانت تيدؼ إلييا الويبو لـ تعد و  قصد مسايرة الوضع الدولي المتغير

سعت لتشمؿ التنمية تبؿ إ، انيف عبر العالـالفنو  ضع إطار يحمي المخترعيفو  تنحصر في
مجموعة كبيرة  في أيضا الويبو تشارؾ كما، لمدوؿ النامية تعكس الوضع الحقيقيل، بكؿ أبعادىا

فيما يخص المبادئ التي تمتـز  أما. مف النقاشات الدولية التي تيدؼ إلى تحقيؽ التنمية المستدامة

                                                                 

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

 .289-288غساف رابح، مرجع سابؽ، ص ص 
ص ص  ،2984ط في قانوف المنظمات الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، أحمد أبو الوفا محمد، الوسي -2

403-404. 
مكرر، يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية  02-75، أمر رقـ 03أنظر المادة  -3

 الفكرية، مرجع سابؽ.
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ر في تمؾ المنصوص عمييا في معاىدات الحماية تنحصف، الويبو أثناء ممارسة صبلحياتيابيا 
 .(1)باريس لحماية الممكية الصناعية خاصة معاىدة ، تراعييا الدولية لمممكية الفكرية  التي

مع منظمة تظط، وفي سبيؿ الوصوؿ إلى األىداؼ المسطرة مف قبؿ الدوؿ األعضاء
في األنشطة التنظيمية التي تنطوي عمى وضع  تنحصر أساسا وعة مف المياـالويبو بمجم

نفو  زمة لحماية الممكية الفكريةالمعاير البلو  القواعد  رعايتياو  المعاىدات الدولية بإبراـ، اذىاا 
عداد و  الفنية لمدوؿ النامية في مجاؿ الممكية و  أنشطة البرامج التي تقدـ المساعدة القانونيةا 

داع التسجيؿ واإليأنشطة ، و تنسيؽ والتعاوف بيف مكاتب الممكية الصناعيةالأنشطة ، و الفكرية
 .(2)لتسجيؿ عناصر الممكية الصناعيةخدمات المتعمقة بالطمبات الدولية الالتي تضـ 

 عالمية لمممكية الفكريةمنظمة الالافي  األعضاء الدكؿثالثا: كضع 

ازف بيف الدوؿ إحداث نوع مف التو ، ستكيولـ المنشأة لمنظمة الويبوحاوؿ واضعو إتفاقية ا
كما ىو معروؼ تنقسـ . و تحديد مراكزىا القانونيةو  كتساب العضويةاألعضاء في مسألة إ

إلييا  الدوؿ فالنوع األوؿ يسمح بإمكانية إنضماـ، يمةأخرى إقمو  المنظمات الدولية إلى عالمية
أما النوع الثاني تضـ في عضويتيا عدد محدود مف الدوؿ نظرا ، بدوف أي قيد أو شرط
ذا ، و قتصاديةالتي قد تكوف جغرافية أمنية أو إ، و تشترطيالرابطة التضامف التي  كانت ا 

المنظمات الدولية عمى الدوؿ فقط فإنو ال ار العضوية في يرة تشير إلى إقتصالحاالت الكث
 .(3)نضماـ غير الدوؿ إلى بعض المنظمات المتخصصة أو غير الحكوميةيوجد مانع مف إ

 تتعمؽ أساسا بشروط مات الدولية عمى مسائؿ عديدةنضماـ الدوؿ إلى المنظينطوي إ
جراءات قبوؿ تمؾ العضويةو  تتميز ف، تتفاوت مف منظمة إلى أخرىو  لتي تختمؼا، أثارىاو  ا 

                                                                 
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. 

 .280-279غساف رابح، مرجع سابؽ، ص ص  - 2
بعة التاسعة، منشورات الحمي محمد الجذوب، التنظيـ الدولي )النظرية والمنظمات العالمية اإلقميمية والمتخصصة(، الط - 3

 .77، لبناف، ص2007الحقوقية، 
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بالمقابؿ تصبح أكثر ، ف الدوؿبالصعوبة في المنظمات اإلقميمية التي تضـ عددا محدودا م
حيث العضوية فييا متاحة ، سيولة ومرونة في المنظمات العالمية كما ىو الحاؿ في الويبو

ستثناءا لمدوؿ غير إ، الفكرية دة عامة لكافة الدوؿ األعضاء في إتحادات الممكيةكقاع
 ىي مشروطة بإحدى الشروط التالية:و  في تمؾ اإلتحاداتاألعضاء 

في إحدى الوكاالت الدولية و  يجب أف تكوف الدولة عضو في منظمة األمـ المتحدة -
 المتخصصة أو في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

 .الدوليةطرفا في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ  الدولة أف تكوف -
 .(1)لكي تصبح طرفا فييا الدولة الجمعية العامة لمويبو أف تدعو -

 الوسائؿ  إلى المنظمات الدوليةخرى التي قد تواجو الدوؿ عند اإلنضماـ ومف األمور األ
توقيع دوف التخاذ إجراءات فتشترط الويبو إ، ات التي بمقتضاىا تصبح طرفا فييااإلجراءو 

ـ أو التصديؽ نضماثيقة اإلو  ضع لمتصديؽ يتبعو إيداعوقيع خاتحفظ بالنسبة لمتصديؽ أو ت
تحمؿ تو  بالحقوؽالدوؿ كتساب العضوية تتمتع بمجرد إو  .الويبو منظمةلدى المدير العاـ ل

عميو تمتـز بالعمؿ عمى حماية حقوؽ ، لتزامات المنصوص عمييا في الوثيقة التأسيسيةاإل
تـز بأحكاـ المعاىدات الدولية المبرمة في مجاؿ كما تم، أصحاب الممكية الفكريةو  المبدعيف

 .(2)الويبوتراعييا  الممكية الصناعية التي

دوؿ األعضاء صوت واحد في األجيزة العامة لمنظمة الويبو مظير مف اليعد منح 
يعد نقطة البدء إلعتماد  في الحقيقة صوت واحدأىمية منح ، و مظاىر المساواة القانونية

 .أىدافيا التي تسعى إلى تحقيقياو  بصبلحيتيا أساسا التي ترتبط القرارات في المنظمة
ي معموؿ التراضو  لكف قاعدة اإلجماع، تخاذ القرارات مف منظمة إلى أخرىتختمؼ طريقة إو 

                                                                 

مكرر، يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية  02-75، أمر رقـ 05أنظر المادة  -1
 الفكرية، مرجع سابؽ.

 ، المرجع نفسو.24أنظر المادة  -2
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تظير فيما بعد قاعدة األغمبية ألوؿ لف ىذه القاعدة تطورت غير أ، بيما عمى نطاؽ واسع
ي الكثير مف المواثيؽ الدولية منيا ميثاؽ األمـ مف ثـ ف، و مرة في منظمة العمؿ الدولية

  .(1)المتحدة

بلؿ تمتع كؿ دولة بحؽ تقديـ تظير كذلؾ قاعدة الموازنة في المراكز القانونية مف خ
الدوؿ األعضاء مدير العاـ الذي بدوره يقوـ بإببلغ ال إلى ستكيولـطمب تعديؿ إتفاقية ا

  ة أشير عمى األقؿعد ستالمؤتمر بجتماع إ األخرى بذلؾ اإلقتراح قصد النظر فيو خبلؿ
ذا تـ و  بإقرار المؤتمر يقوـ  جتماعاإلقتراح مف قبؿ الدوؿ المشاركة في تصويت عمى اإلالا 

 .(2)تمؾ التعديبلت

ات منظمرات الحاصمة في النظرية العامة لمتطو النشير أخيرا بأف منظمة الويبو لـ تواكب 
في حيف باب العضوية في المنظمة العالمية ، دوؿ فقطة لمألف العضوية فييا متاح، الدولية
 .(3)اإلتحاد األوربي في مقدمتيا مفتوح لكينات غير الدوؿ (OMC) لمتجارة

 الفرع الثاني

 عالمية لمممكية الفكريةمنظمة الالأجهزة 

تنوع و  مبدأ تعدد األجيزة، المنشأة لمنظمة الويبو تكيولـتفاقية استبنى واضعو إ
 لتي تضـ ممثميف عف الدوؿ األعضاءإلى  األجيزة العامة ا تنقسـلتي ا، و إختصاصتيا

نو ال يجب أيضا بأنبلحظ ، و ثانيا() فالجياز اإلداري الذي يتكوف مف موظفيف دولييو ، أكال()

                                                                 

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

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

يفة، النظاـ القانوني لمنظمة التجارة العالمية، دراسة نقدية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، إبراىيـ أحمد خم -3
 .26، ص2006
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بؿ ، ستكيولـعمى تمؾ المنصوص عمييا في وثيقة اقتصار في دراسة أجيزة الويبو اإل
 .ثانيا() عتبارات تقسيـ العمؿا  و  تحقيؽ مقتضياتمستحدثة في سبيؿ تضاؼ إلييا تمؾ ال

 األجهزة العامة -أكال

في تمؾ المنصوص عمييا في متف إتفاقية ، لمنظمة الويبو األجيزة العامة تنحصر
تأتي الجمعية العامة ، و لجنة التنسيؽ، و المؤتمر، و الجمعية العامة في تتمثؿ التي، ستكيولـا

خو  ا بالنظر لكؿ مف تشكيمتياميتيفي مقدمة األجيزة حيث تتضح أى  يا.اتتصاصا 

 :الجمعية العامة-1

في اتحادات و و أالويب منظمة تتشكؿ الجمعية العامة مف جميع الدوؿ األعضاء في
تجتمع كقاعدة عامة مرة واحدة كؿ سنتيف في دورة عادية بالدعوة مف المدير ، الممكية الفكرية

بناء عمى ربع الدوؿ و  ة مف المدير العاـ أيضاعند الحاجة في دورات غير عادية بدعو و  العاـ
نما تحدد بمناسبة و  ة مسبقاالعادية لمجمعية العامة ليست معروفغير  دوراتال، و األعضاء ا 

 .(1)ىكؿ حالة عمى حد

ؽ عمؿ ختصاص العاـ في جميع المسائؿ الداخمة في نطاالعامة اإل تتولى الجمعية
النظر في ، و اـ بناءا عمى ترشيح لجنة التنسيؽلعيف المدير اتعي، في مجمؿ المياـ، و الويبو

قرا، و أنشطتياو  تقارير لجنة التنسيؽو  عتمادىاا  و  تقارير المدير العاـ ر ميزانية السنتيف ا 
قرار البلئحة المالية لممؤتمر، و تحادات الممكية الفكريةالمشتركة بيف إ تحديد لغة عمؿ و  ا 

 .(2)بع في منظمة األمـ المتحدةمع األخذ بعيف االعتبار ماىو مت، السكريتاريا

 

 
                                                                 

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

 ، المرجع نفسو.02فقرة   06أنظر المادة  -2
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 :المؤتمر-2

ال  ات الممكية أوتحاديتشكؿ مؤتمر الويبو مف الدوؿ التي تتمتع بصفة العضوية في إ
يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة مف المدير العاـ في نفس المكاف ، تتمتع بتمؾ العضوية

تو الدورية العادية إمكاف إلى إجتماع يضاؼ، و التي تجتمع فييا الجمعية  العامةوأثناء الفترة 
بدعوة مف المدير و  الدعوة إلى الدورات غير العادية بناءا عمى طمب أغمبية دوؿ األعضاء

 .(1)العاـ

 تنحصر مياـ المؤتمر في المسائؿ التالية:

جاؿ الممكية الفكرية مع إمكانية إتخاذ مناقشة الموضوعات ذات األىمية في م -
 تمؾ الموضوعات.توصيات تتعمؽ تتعمؽ ب

 يقر ميزانية فترة السنتيف في حدود ميزانية المؤتمر. -
ستكيولـ وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في يقر التعديبلت البلحقة عمى إتفاقية ا -

 مف نفس االتفاقية. 77المادة 
جتماعاتو كمراقبيف مف الدوؿ األعضاء ومف المنظمات يحدد مف يسمح ليـ بحضور إ -

 كومية.الحكومية وغير الح
 .(2)ستكيولـتفاقية اخرى تدخؿ في نطاؽ مياـ أيباشر أية  -

 :لجنة التنسيؽ-3

الممكية  التي تتمتع بالعضوية في إتحاداتالدوؿ عف تتكوف لجنة التنسيؽ مف ممثميف   
تجتمع مرة واحدة كؿ سنة في دورة عادية بدعوة مف ، ممؤتمرىذا خبلفا ل، و فقط الفكرية

غير عادية بناءا عمى طمب رئيس لجنة التنسيؽ أو ربع أعضائيا  في دورة، و المدير العاـ
                                                                 

مكرر، يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى وثيقة استكيولـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية  02-75، أمر رقـ 07أنظر المادة  -1
 الفكرية، مرجع سابؽ. 

 ، المرجع نفسو.02فقرة  07أنظر المادة  -2
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تتمتع لجنة التنسيؽ . جتماع ىو مقر منظمة الويبومقر اإل، و بدعوة مف المدير العاـ دائما
مف ، و يؽ بيف األجيزة المختمفةختصاصات واسعة النطاؽ التي مف خبلليا تيدؼ إلى التنسبإ

 يمي: ميامياجممة 

جيزة المختمفة حوؿ جميع الشؤوف اإلدارية والمالية وحوؿ أي تقديـ الماشورة لؤل -
 مسألة أخرى.

 .تعد مشروع جدوؿ أعماؿ الجمعية العامة والمؤتمر ومشروع برنامج الخاصة بو -
 .لمجمعية العامة حور العاـ بالنيابة وتقتالمدير تعيف  -
 .(1)ستكيولـيد إلييا في نطاؽ إتفاقية اتباشر أية مياـ أخرى تع -

 الجهاز اإلدارم  ثانيا:

دولييف حيث يتكوف مف موظفيف ، يعتبر المكتب الدولي الجياز اإلداري لمنظمة الويبو
مسألة تكوف ، و ثميف عف الدوؿ األعضاء خبلفا لؤلجيزة العامةمميعمموف بشكؿ دائـ ليسوا 

بيعة المنظمة ميما تكف ط عنو وجود جياز إداري في المنظمات الدولية أمر أساسي ال غنى
 .(2)ختصاصياو نطاقيا أو مجاؿ إأ

يترأس المكتب الدولي المدير العاـ الذي يعتبر في نفس الوقت الرئيس التنفيذي لمنظمة 
ال تتعدى  يتـ تعييف المدير العاـ لمدة محدودة أو أكثر. افيساعده في ىذا المياـ نائب، لويبوا

 مة تحديد مدة التعييف األوؿالعا تتولى الجمعية. و ديد ىذه المدةيجوز تج، و ( سنوات6ستة )
 (3)كذلؾ كافة شروط التعييف األخرى.و  التعيينات البلحقة المحتممةو 

                                                                 

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

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

 .43كؿ شخص تعمؿ المنظمة الدولية بواسطتو ". أنظر: جماؿ عبد الناصر مانع، مرجع سابؽ، ص
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 . 

http://www.wipo.int/
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ما يعتبر مقابؿ ، وليةالمكتب الدولي ذات طبيعة د عد مسؤوليات المدير العاـ وموظفيت
تنحصر   فبل يجوز أف تكوف ىناؾ سمطة غير مسؤولة، ما يتمتعوف بو مف سمطاتطبيعي ل

 تنفيذي لمنظمة الويبو فيما يمي:الرئيس العاـ باعتباره ميمة المدير ال

 .ما يتعمؽ بالمسائؿ الداخمية والخارجيةارير لمجمعية العامة وتوجيييا فيتقديـ تق -
يعد مشروعات البرامج والميزانيات وكذلؾ تقارير النشاطات الدورية وتبميغيا إلى  -

لى األجيزة المختصة في اإلحكومات الدوؿ الم  دات.تحاعنية وا 
تماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيؽ وأية لجنة أخرى أو يشترؾ في إج -

 .جماعة عمؿ دوف أف يكوف لو الحؽ في التصويت
 (1) يعيف الموظفيف الدولييف في المكتب الدولي ويعيف نوابيـ. -

في إعداد ، ييئات الرئاسية لمويبومياـ المكتب الدولي بصفتو أمانة مختمؼ ال نحصرت
 يسير عمى إببلغ القرارات الصادرة عنيا، و وثائؽ العمؿ لمختمؼ األجيزةو  جتماعات وتقاريرإ
يف الييئات الرئاسية تصاالت القائمة باإليعمؿ بفضؿ ، و مرتبطة بأعمالو تنفيذىا إذا كانتو 

تنفيذ المشاريع الجارية مف و  الجديدة في إعدادا المشاريع، تحت إشرافوتحادات اإلو  المختصة
يتولى جمع ، و تعزيز التعاوف الدولي بيف الدوؿ األعضاء في مجاؿ الممكية الفكرية جؿأ

ينشرىا في و  كما ينسؽ معظـ ىذه المعمومات، المعمومات المتعمقة بحماية الممكية الفكرية
كما يسير عمى تقديـ خدمات ، حؽ المؤلؼو  الممكية الصناعية"  عنواف مجمة دورية تحت

 .(2)الممكية الصناعية" التسجيؿ الدولي لعناصر

                                                                 

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

 .282صبلح زيف الديف، مرجع سابؽ، ص -2



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةالفصل األول:                     ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار 

 

35 

 

 عالمية لمممكية الفكريةمنظمة الالثالثا: األجهزة المستحدثة في 

منظمة الويبو إلى نوعيف: النوع األوؿ يتعمؽ بجياز لتسوية  تنقسـ األجيزة المستحدثة في
أما النوع الثاني ، الوساطةو  ـيكز الويبو لمتحكالذي يسمى مر ، ات الممكية الفكريةمنازع

 .ةي مسائؿ محددة يطمؽ عمييا المجاف الدائمتخصص فيف

 :ـ كالكساطةيكز الكيبك لمتحكمر -1

رغـ مف أف الفكرة ليست جديدة الفب، يعد إنشاء ىذا الجياز كخطوة تقدمية في ظؿ الويبو
، ية الصناعية في ظؿ معاىدة باريسألنو كاف ىناؾ نظاـ لتسوية المنازعات المتعمقة بالممك

اجية التطورات التي تمت في مجاؿ المعامبلت الدولية المتعمقة لكنو لـ يكف يكفي لمو 
سبؿ الليذا كاف مف الضروري إنشاء ىذا الجياز المتكامؿ لتوفير ، بالممكية الصناعية

. الممكية الصناعية خاصةو  طة لفض المنازعات المتعمقة بالممكية الفكرية عامةيبسالو  سريعةال
ىو المركز المختص بتقديـ ، و 1994لوساطة عاـ او  ـيالويبو لمتحكستحداث مركز تـ إو 

يحتفظ المركز ، و المساعدة لتسوية المنازعات التي تنشأ بيف األطراؼ أو بينيـ والشركات
 الوسطاءيتولى ىؤالء ، ـ أو وسيط ينتموف إلى سبعيف دولةمحك 800بقائمة تضـ أكثر مف 

مف مجمؿ . و منظمة في الويبوالمحكوموف متابعة إجراءات تسوية المنازعات وفقا لقواعد و 
ختصاصات مركز الويبو إدارة قضايا التحكيـ والوساطة في منازعات الممكية الفكرية إ

دارة قضايا منازعات أسماء الحقوؿ عمى اإل، و العادية  .(1)نترنيتا 

مركز الويبو إلدارة  1999األرقاـ في سنة و  نترنت المعنية باألسماءإعتمدت ىيئة األ
التي ، المنازعات المتعمقة بأسماء الحقوؿة بناءا عمى السياسة الموحدة لتسوية القضايا المودع

بتداء مف ديسمبر ظر في تمؾ الدعاوي إبدأ مركز الويبو الن قدو ػ، نترنتوضعتيا ىيئة األ

                                                                 

مي، التحكيـ في مجاؿ الممكية الفكرية في النظاـ السعودي )دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية(، خطة فيد مطمؽ العصي -1
نيائية مقدمة إستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير، قسـ العدالة الجنائية، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ 

 .95-94ص ص  ،2022العربية لمعمـو األمنية، المممكة العربية السعودية، 



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةالفصل األول:                     ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار 

 

36 

 

ا أنظمة يتبع المركز أيض، و أربعة دعاوي يوميا 2000منذ عاـ  أصبح يتمقى، و 1999
اؼ المتنازعة باإلتصاؿ ببعضيا البعض عبر شبكة األنترنت لتسوية المنازعات تسمح لؤلطر 
خفض تكاليؼ تسوية و  ختصار الوقتىذا ما يساعد عمى إ، دوف التواجد في موقع واحد

 .(1)المنازعات باإلضافة إلى تبسيط اإلجراءات

 :المجاف الدائمة-2

تعمؿ يمكف لؤلجيزة الرئيسية في أية منظمة دولية أف تنشا أجيزة فرعية متخصصة 
نما تجيز فقط إنشائياو  ال تنص عمييا الوثيقة التأسيسية لممنظمة، و تحت إشرافيا فالمجاف ، ا 

براء أنشأتيا الجمعية التي استحدثت في الويبو ىي لجاف دائمة متخصصة تتألؼ مف الخ
  .(2)ات معينةالعامة لغاي

 تضـ لجاف الويبو المستحدثة المجاف التالية:

بقانوف العبلمات التجارية والرسوـ والنماذج الصناعية والبيانات  المجنة الدائمة المعنية -
 الجغرافية.

 .المؤلؼ والحقوؽ المجاورة المجنة المعينة بحؽ -
 .لجنة البرامج والميزانية -
 .المجنة المعنية بالتنمية والممكية الفكرية -
 ميدية.المجنة الحكومية المعنية بالممكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارؼ التق -
 .اذالمجنة اإلستشارية المعنية باإلنف -
 المجنة الدائمة لمخبراء. -

                                                                 

، مقاؿ منشور عمى الموقع 4-3، ص صتسكية المنازعات المتعمقة بالممكية  الفكريةمنير زىراف،  -1
 .www.monaote.docالتالي:

، 2009، 2040، رقـ دليؿ المستخدـ مدخؿ إلى المنظمة لفائدة المندكبيفمنشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية،  -2
 .www.wipo.intإللكتروني التالي:، عمى الموقع ا8-7ص ص 
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مثؿ الفريؽ ، فريؽ عامؿ لبحث مسألة معينة أثناء ممارسة نشاطياجنة الدائمة ملتتخذ ا
عندما ترتئي المجنة ، و التسجيؿ الدولي لمعبلماتبشأف  لمعني بالتطوير القانوني لنظاـ مدريدا
يمكف لمجمعية العامة لمويبو ، عتماد معاىدةدـ يكفي لئلنتقاؿ إلى إدائمة أف ما أجر مف تقال

ىذا مثؿ ، و أف تقرر عقد مؤتمر ديبموماسي غايتو الوحيدة إنياء المفاوضات بشأف المعاىدة
 2012الذي إنعقد عاـ ، ماية األداء السمعي البصريالمؤتمر الدبموماسي المعني بح
 .(1)داء السمعي البصريشأة األإعتمدت خبللو معاىدة " بيجيف" ب

حماية الممكية و  ىتماـ الدولي بمسألة تنظيـعد إلقاء نظرة عمى مسألة تطور اإلب
 ة لقواعد تنبثؽ عف تشريعات الدوؿنجد أف تمؾ الحماية خضعت لفترات طويم، الصناعية

لـ ، و التطور يتمثؿ في التوصؿ إلى قواعد دولية متعددة األطراؼ في شكؿ معاىدات دوليةو 
ىكذا ، ستكيولــ تأسيس منظمة الويبو بمقتضى إتفاقية اؿ تب، قؼ األمر عند ىذا الحدي

أصبح يمكف القوؿ بوجود إطار تنظيمي ، و رنت المسائؿ الموضوعية بالمسائؿ التنظيميةإقت
 دولي متعدد األطراؼ خاص بالممكية الصناعية.

ات تقسيـ العمؿ وتوخي عتبار ا  و  ليحقؽ مقتضيات، ي لمنظمة الويبوجاء البناء التنظيم
الدوؿ إلى جانب ضرورة مراعاة تحقيؽ المساواة فيما بيف ، الفعالية في اتخاذ القراراتو  السرعة

 ختصاص عاـجود أجيزة ذات إو  األجيزة مف خبلؿختصاصات بالنسبة لتنوع إ، و األعضاء
ختصاصو إلو  فكؿ نوع منيا يستجيب تشكيمو، ددأخرى ذات اختصاص محو  عتبارات ا 

 دة.محد

لصناعية في ظؿ منظمة يمكف تناوؿ الحماية المكرسة لمممكية ا، إف محصمة ما تقدـ
 .لمممكية الصناعية لحماية بح المجاؿ مفتوحا لئللماـ بالنظاـ الدولييصمت، الويبو

 

                                                                 

 .8، صمرجع سابؽمنشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، دليؿ المستخدـ مدخؿ إلى المنظمة لفائدة المندوبيف،  -1
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 المبحث الثاني

 العالمية لمممكية الفكريةمنظمة الممكية الصناعية في ظؿ لمتكريس حماية 

يكوف متوازنا  ، لمممكية الصناعيةحمائي رساء نظاـ إ ويبو مسألةتـ تفويض منظمة ال 
جتماعيا، و يسيـ في تنمية البمداف إقتصاديا، و يكافئ المبدعيف  يشجع المبتكريف ، ثقافيا، و ا 

تمعب قناة التعاوف الدولي  دورا محوريا في  و ، )المطمب األكؿ( يحمي المصمحة العامةو 
التفاىـ بيف الدوؿ و  تعتبر منتدي لمتشاور إذ، الحمايةلويبو الرامية إلي تكريس سياسة ا
الممارسات الدولية بشأف الممكية و  تطوير القوانيفمسألة حوؿ  المنظمات الدوليةو  األعضاء
 .)المطمب الثاني( الصناعية

 المطمب األكؿ

ضمكف الحماية التي تقررها ملنظمة العالمية لمممكية الفكرية متقنيف ال

 ةاإلتفاقيات الدكلي

  لممكية الصناعية في عدد كبير مف المعاىدات الدوليةلحماية ا يوجد النظاـ القانوني
في معاىدة باريس  أساسا التي تظير، يمكف تقسيميا إلي معاىدات الحماية الموضوعيةالتي 

في  أساسا معاىدات الحماية اإلجرائية التي تتجسدك )الفرع األكؿ(، لحماية لمممكية الصناعية
حماية األصناؼ بغض النظر عف معاىدة  و ، لممكية الصناعيةلحماية ا ويبوخدمات ال

تفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة ، و النباتية الجديدة فإف الويبو ، (ADPIC)ا 
 .)الفرع الثاني(تشرؼ عمي إدارة كافة المعاىدات الدولية المتعمقة بالممكية الصناعية
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 الفرع األكؿ

 معاهدة باريس لحماية الممكية الصناعيةاإلحالة إلى 

 عمى، )أكال( إلي مرحمة الثورة الصناعية إبرامييا التي يرجع تاريخ معاىدة باريس تتضمف
حماية في سبيؿ  التي يجب أف تمتـز بيا الدوؿ األعضاءالمبادئ و  عاييرالم العديد مف

 التي الموضوعية عدلقواا مفكذلؾ مجموعة  تتضمفو ، )ثانيا( عناصر الممكية الصناعية
  .)ثالثا( ممكية الصناعيةاألعضاء في مجاؿ ال الدوؿ ساسي لتشريعاتاألمرجع تعتبر ال

 تاريخ معاهدة باريس :أكال

بشأف إعداد  1878عاـ  في باريس نعقدإتعود جذور معاىدة باريس إلى المؤتمر الدولي الذي 
لدوؿ بعد مناقشات حادة عمى العديد مف تفقت اإ أيف، مشروع معاىدة دولية حوؿ الممكية الصناعية

مندوبي  أماـ ذلؾ بعد الذي تـ طرحو، مشروعالتأليؼ لجنة مف الخبراء إلعداد ، النقاط أىميا
فرنسية الحكومة الحضرت أيف  ،1880المشاركة في مؤتمر باريس الثاني المنعقد عاـ الدوؿ 

الدعوة إلى سائر  مع إرساؿ بطاقات لمممكية الصناعية عالميا اتحادإمسودة نيائية تقترح فييا 
المنعقد بتاريخ  الثالث المؤتمر الدبموماسي أثناءو ، الدوؿ المشاركة لمحضور إلى باريس لمناقشتيا

 07التي تـ سريانيا في ، باريس لحماية الممكية الصناعيةمعاىدة  أبرمت، (1)1883مارس  20
 .(3)1966عاـ ذلؾ في الجزائر ك ،العديد مف الدوؿ إلييا نضمت إ التيو  ،(2)1884جواف 

                                                                 

 .223مرجع سابؽ، ص  صبلح زيف الديف، - 1

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. 

ونة ب، لش2939، لندف سنة 2925، الىاي سف 2922، واشنطف سنة 2900عدلت معاىدة باريس في بروكسؿ سنة  - 3
 25مؤرخ في  48-66ظمت الجزائر إلييا بموجب أمر رقـ نإ. 2979ت سنة ح، ونق2967ستكيولـ سنة ا، 2958سنة 

مارس  20نضماـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاىدة باريس، المؤرخة في إالذي يتضمف  2966جانفي 
 .25/02/2966، صادر بتاريخ 26حماية الممكية الصناعية، ج ر، عدد ب، المتعمقة 2883
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 الموقعة عمى معاىدة باريس لـ تكف كميا أعظـ الدوؿ الصناعيةاألولي يبدو أف الدوؿ 
يف في ح، الواليات المتحدة األمريكيةو ، اتياإلتحاد السوفيو ، غياب كؿ مف ألمانياسجؿ إنما 

بية عمييا الدوؿ األورو  ذستيراد التقنية الحديثة التي تستحو إتزعمت فرنسا المعاىدة مف أجؿ 
التي يتزعميا آنذاؾ  الصناعية مجموعة مف الدوؿبالمعاىدة لتحقت إبعد فترة وجيزة و . األخرى

 األردفو ، مصرو ، باإلضافة إلى العديد مف الدوؿ العربية كالجزائر، اإلتحاد السوفياتي
الدوؿ  كؿحت معاىدة باريس تجمع صببذلؾ أ، سورياو ، موريطانياو ، المغربو ، لبنافو 

 ىياكمو القانونيةتفاقيا دوليا في مجتمع متجانس جزئيا يتبلئـ مع إقانونا  تشكمو ، الكبرى
 .(1)السياسيةو  قتصاديةفمسفتو اإلو 

فمـ ، مستعمرات قديمة لمدوؿ األوروبيةعتبارىا إة برثت جزء مف الدوؿ النامية المعاىدو  
المبلمح و  في وضع الخطوط العريضةلـ تشارؾ و ، تكف آنذاؾ فردا مف أفراد القانوف الدولي

 (2).ية الصناعيةلممكا لحماية التي تمثؿ أصؿ النظاـ الدولي باريس معاىدة مالكبرى ل

ىي أقرب إلى التشريع منيا إلى  ذإ، معاىدة باريس في طبيعتيال الحقيقية ىميةتظير األ
مف القانوف  فبمجرد المصادقة عمييا تصبح نصوصيا جزء ال يتجزأ. التعاقدية المعاىدة

تحاد إعنيا مف  تمخضىما  وىأما أكثر ما يؤثر عمى طبيعتيا ، طني لمدوؿ األعضاءالو 
معاممة و  إقميـ واحدكبغرض جعؿ الدوؿ األعضاء  ىذاو  ،(3)«تحاد باريسإ»دولي أطمؽ عميو 

 .(4)المتصمة بالممكية الصناعية االلتزاماتو  بنفس الحقوؽ تمؾ الدوؿ رعايا

                                                                 

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. 

 .Convention d’Union de Paris (C.U.P)ة المغة الفرنسيبو « تحاد تفاقية اإلإ» يصطمح تسمية معاىدة باريس بػ - 3

 مصر، ببلؿ عبد المطمب بدوي، تطور اآلليات الدولية لحماية الممكية الصناعية، دار النيضة العربية، القاىرة، - 4
 .24، ص 2006
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 لممكية الصناعيةا المبادئ األساسية لمحمايةو  القواعد، كذلؾيس تطرح معاىدة بار  
 سماء التجاريةاألو  النماذج الصناعيةو  الرسوـو  العبلماتو  بأوسع معانييا بما في ذلؾ البراءات

 يمكف تقسيـ مضمونيا إلى مبادئ رئيسيةو . قمع المنافسة غير المشروعةو  بيانات المصدرو 
تباعيا بخصوص حماية  إتي يجب عمى الدوؿ األعضاء امة المجموعة مف القواعد العو 

 معاممة رعايا الدوؿ األعضاء.و  الممكية الصناعية

 مبادئ معاهدة باريس: ثانيا

 تشريعاتال التنسيؽ بيفىو الغاية منيا ، رئيسيةتضمنت معاىدة باريس ثبلث مبادئ 
األشخاص الذيف أف ب في ىذا الصدد يجب اإلشارة، و ممكية الصناعيةبال المتعمقةالوطنية 

ألعضاء أو ىـ الذيف يتمتعوف بجنسية إحدى الدوؿ االمعاىدة ستفادة مف أحكاـ يمكف ليـ اإل
أو األشخاص المالكوف لمؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية أو فعمية  المقيموف عمى أقاليميا

  .(1)عمى أقاليـ الدوؿ األعضاء

 مبادئ معاىدة باريس فيما يمي:تنحصر 

 :تحادية(المعاممة الكطنية )اإل  مبدأ – 1

دوؿ إلى الأف تمنح األجانب المنتميف ب، اريسيتعيف عمى كؿ دولة عضو في معاىدة ب
الممكية الصناعية مجاؿ األعضاء األخرى معاممة ال تقؿ عف تمؾ التي تمنحيا لمواطنييا في 
يتمتع  كما تقضي بأف. دوف اإلخبلؿ بالحقوؽ الخاصة المعترؼ بيا في ذات المعاىدة

مواطنوا الدوؿ غير المتعاقدة بحقوؽ المعاممة الوطنية إذا كانو يقيموف في دولة متعاقدة أو 
 .(2)يممكوف فييا مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية أو فعمية

                                                                 

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

 .39ص د ت ف، صبلح الديف الناىي، الوجيز في الممكية الصناعية، دار الفرقاف، األردف،  -2
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الرسوـ و  مدتياو  ةتحاد في نطاؽ الحماية الممنوحيتساوى رعايا دوؿ اإل فيجب أف 
. اإلدارية ضد التعدي عميياو  نونيةة وسائؿ الطعف القابقيو  الدعاويو  الحقوؽ المفروضة لحفظ

 اإلداريةو  ستثناءات المتعمقة باإلجراءات القضائيةباإلالمعاممة الوطنية مبدأ يتقيد و 
 إلى تـ إسناد ىذه المسائؿ صراحةإذ ، وكيؿالأو حؿ ملابتعييف و  ختصاص القضائيباإلو 
 .(1)لمدوؿ األعضاءالوطنية  لتشريعاتا

 :ؽ األسبقية )األسبقية االتحادية(مبدأ ح – 2

ائو مف تقديـ طمبات فعا  و ، إلى التخفيؼ عمى المخترع األسبقية اإلتحادية مبدأييدؼ 
مف الوقت كذلؾ تمكينو و ، دمتعددة في كؿ دولة يريد إمداد نطاؽ الحماية إلييا في آف واح

 خرى عمى أقاليمياي تقديـ طمبات أالكافي لتحديد الدوؿ األخرى التي يرى أنو مف الضرور 
 .(2)دوف أف يفقد سمطة القياـ بذلؾ

في  أف يمتمس الحماية، المتعاقدةدوؿ الفي إحدى لمذي يودع أوؿ طمب قانوني يجوز ف 
 تحضى باألولوية أماـ البلحقة وطمبات ألفاألسبقية  أخرى طيمة ميمة متعاقدة دولةأية 

حصؿ مف  بما قد يكوف ال تتأثرو ، فيمكف أف يودعيا أشخاص أخريي التي األخرى الطمبات
أو تكوف ، اإلعبلف عنوختراع قد تـ مثؿ أف يكوف اإل، داع األوؿيحوادث بعد تاريخ اإل

أو يكوف الرسـ أو النموذج الصناعي قد تـ تطبيقو مف قبؿ شخص ، ستعممتإالعبلمة قد 
 .(3)آخر

مؽ األمر فإذا تع ،المراد حمايتو ناعيةختبلؼ عنصر الممكية الصإتختمؼ مدد األولوية ب
 الرسوـو  إذا تعمؽ األمر بالعبلمات أما، شيرا 12المدة ىي فة عنماذج المنفو  بالبراءات

                                                                 

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. 

 .237صبلح زيف الديف، مرجع سابؽ، ص  - 3
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جب ي .(1)بدأ سريانيا مف تاريخ اإليداع األوؿ، يأشير 6ىي مدة فاللنماذج الصناعية او 
ال و  عاقدةالمتحدى الدوؿ إإذا تـ اإليداع األوؿ عمى إقميـ  اإلشارة إلى أف حؽ األسبقية ينشأ

لو تـ اإليداع الثاني في دولة و  إذا تـ في دولة ليست طرفا في معاىدة باريس حتى ينشأ
 .(2)تحاديةإ

 :ستقالؿ التسجيالتإمبدأ  – 3

 ختراعبالنسبة لبراءات اإل، ؿ التسجيبلتستقبلإنصت معاىدة باريس عمى مبدأ 
د باريس ال يمـز باقي دوؿ ختراع معيف في دولة عضو في إتحاإمنح براءة عف ف. العبلماتو 

جة ال يمكف رفض أو إبطاؿ أو إنياء البراءة بحو ، منح البراءة لذات االختراعرى اإلتحاد األخ
 األمر بالنسبة لمعبلماتنفس  ، في أية دولة أخرى إنيائيارفضيا أو إبطاليا أو أنو قد تـ 

  عبلمةى لذات الفكؿ تسجيؿ قائـ في إحدى الدوؿ األعضاء مستقؿ عف التسجيبلت األخر 
في الدوؿ  ال تتأثر في حاؿ أف التسجيبلت أو إحداىا قد تـ إبطاليا أو عدـ تجديدىاأي 

 .(3)إحدى الدوؿ األعضاء األخرى

 القكاعد العامة لمعاهدة باريس :ثالثا 

اء إتباعيا التي يجب عمى الدوؿ األعض، تضمنت معاىدة باريس مجموعة مف القواعد
بالممكية المتعمقة  الوطنية الجوىرية القائمة في تشريعاتيا ختبلفاتمف أجؿ التخفيؼ مف اإل

 فيما يمي: أساسا تنحصرالتي  ، و الصناعية

 

 

                                                                 

 .447 -446ميؿ حسيف الفتبلوي، مرجع سابؽ، ص صجسمير  - 1

2 - BRUNO (Phillipe), Brevet d’invention – France étranger, Brevet Européen , 3eme édition, 

Paris,s.d.p , p 283. 

 .25، مرجع سابؽ، ص ببلؿ عبد المطمب بدوي - 3
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 :قاعدة التراخيص اإلجبارية – 1

 شروط عادلةل اوفق ح التراخيص اإلجباريةمنباألعضاء  لمدوؿ باريس معاىدة سمحت
كجزاء لعدـ إستغبلؿ اإلختراع محؿ  ،الدولة المعنيةو  ختراعصاحب اإل مصمحة بيف منصفةو 

وات ال بناءا عمى طمب مقدـ بعد ثبلث أو أربع سن يجوز منح الترخيص اإلجباريف. البراءة
ال بالمقابؿ و ، التطبيؽ العمميموضع  البراءة ؿختراع محإلوضع اب مالؾ البراءة خبلليا يقوـ
يعود ختراع ؽ العممي إلعدـ االستغبلؿ أو التطبيإذا كاف منح الترخيص اإلجباري  يمكف

ص إجباري يكوف كافيا منح ترخيالبراءة طالما أف إبطاؿ ال يمكف أيضا  كما، ألسباب مبررة
مف تاريخ منح  عمى األقؿ ميمة سنتاف مرتفي ىذه الحالة يجب أف و ، ستخدامياإلمنع إساءة 

 .(1)الترخيص اإلجباري

 :لنقؿ الدكليافي كسائؿ  الؾ البراءة المستخدمةقاعدة عدـ المساس بحقكؽ م – 2

ال  ةختراع محؿ البراءة في وسائؿ النقؿ الدوليستخداـ اإلإبأف ، باريسمعاىدة أوضحت 
وسائؿ مف ال تمؾ الخمفية األساسية مف ىذا ىو تجنبو ، يعتبر مساسا بحقوؽ مالؾ البراءة

ندما خاصة ع، إلى مصادرتيايؤدي قد  ما تتعرض ليا يمكف أف المنازعات القضائية التي
ائيا اإلضافية ز أو في أج، جسـ الوسيمة المستعممة ختراع محؿ النزاع داخؿ فييكوف اإل
 .(2)األخرى

 :قاعدة تكفير حماية مؤقتة لعناصر الممكية الصناعية في المعارض الدكلية – 3

، تمؼ عناصر الممكية الصناعيةباريس بضرورة توفير حماية مؤقتة لممخمعاىدة قضت 
ي تقاـ عمى أقاليـ الدوؿ الت، عرض في المعارض الدولية الرسميةت التي تبالنسبة لممنتجا

 .(3)ستمرار تمؾ الحماية طيمة فترة المعرضإمع  األعضاء
                                                                 

 .276صبلح زيف الديف، مرجع سابؽ، ص  - 1

 . 88عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  - 2

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

قبوؿ تسجيؿ العبلمة كما سجمت في بمدىا ، باريس الدوؿ األعضاء معاىدة  ألزمت
يتعيف عمى الدوؿ  أي، ا حماية وفقا لؤلوضاع القانونية المقررةأف تمنح ليو ، األصمي
وف البمد األصمي ستوفت شروط تسجيميا بحسب قانإاء تسجيؿ العبلمة األجنبية التي األعض

لو لـ و  يورة حتىتفاقية حماية خاصة لمعبلمات المشاإل كذلؾ قررتيجب أف و ، )بمد المنشأ(
 .(1)العبلمة ستثناء لقاعدة وجوب تسجيؿإ تكف مسجمة

 :تفاقية دكليةإبحؽ الدكلة المتعاقدة في إبراـ  قاعدة عدـ المساس - 5

تفاقيات ثنائية بينيا بشأف إؿ األعضاء في إبراـ دو باريس عمى أحقية ال معاىدة أكدت
المبادئ و  كاـال يجب أف تتعارض مع األحلكف ، تنظيـ النواحي الخاصة بالممكية الصناعية

 .(2)تيا المعاىدةإحتو األساسية التي 

 :قمع المنافسة غير المشركعة-6

عندما تـ تعديميا في ر المشروعة غيالمنافسة  تنظيـ مسألةمعاىدة باريس إلي تطرقت 
مكرر التي تناولت قمع المنافسة غير 10حيث أضيفت إلييا المادة ، 1967 ستكيولـ سنة ا

رتيا تتعارض مع العادات عتبا  ، و المشروعة بإعتبارىا صورة مف صور الممكية الصناعية
ؤدي إلى المنافسة غير نصت عمى األفعاؿ التي ت، و التجاريةو  الشريفة في الشؤوف الصناعية

 :(3)فيما يمي لمتمثمةاعمى الدوؿ محاربتيا  التي يفترضالمشروعة  

س مع منشأة أحد المنافسيف أو بل، تؤدي بأية وسيمة كانت كؿ األفعاؿ التي بطبيعتيا -
 شاطو الصناعي والتجاري.ة أو ناتجتمن

                                                                 

، يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية، 48-66 رقـ أمر ،فقرة الخامسة 06نظر المادة أ -1
 .مرجع سابؽ

 .المرجع نفسو، 29أنظر المادة  -2

 .85عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص - 3
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التي مف طبيعتيا نزع الثقة مف منشأة ، اإلدعاءات المخالفة لمحقيقة في مزاولة التجارة  -
 أحد المنافسيف أو منتجاتو أو نشاطو الصناعي أو التجاري.

يا تضميؿ الجميورية نستعماليا في التجارة مف شأإبيانات أو اإلداعاءات التي يكوف ال -
ستعماؿ أو نيعيا أو خصائصيا أو صبلحيتيا لئلمع أو طريقة تصبالنسبة لطبيعة الس

 حمايتيا.

 تسكية منازعات الممكية الصناعية -7

تنشب بيف الدوؿ  التي، نظاما لتسوية المنازعات 28وضعت معاىدة باريس في المادة 
إذا لـ  لمدوؿ األعضاء أجازت، و ف تفسير أو تطبيؽ المعاىدةباريس بشأاألعضاء في إتحاد 

كما أجازت ، لدوليةأف يعرض عمي محكمة العدؿ ا، تـ تسوية النزاع عف طريؽ المفاوضاتي
 عمي ىذا النص. يضا التحفظلمدوؿ أ

الحماية الموضوعية التي توفرىا معاىدة باريس لحماية الممكية  نشير بأنو إلى جانب 
طائفة واسعة فإف الويبو تسير عمى تقديـ خدمات الحماية اإلجرائية مف خبلؿ ، الصناعية

 تسير عمى تجسيدىا.و  مف المعاىدات الدولية التي تراعييا

 الفرع الثاني

 تبني إجراءات شكمية لحماية الممكية الصناعية

المبدعيف مف و  مساعدة المخترعيفل متعددة  خدماتويبو إلي تقديـ تسعي منظمة ال 
 ىذه الخدمات تنحصر، و وؿديد مف الدفي الع األفراد عمي حماية إبداعاتيـ الفكريةو  الشركات
التصنيؼ الدولي لعناصر الممكية  خدمات، و )أكال(التسجيؿ الدولي   خدماتفي  أساسا

 )ثالثا(.الوساطة و  باإلضافة الي خدمات التحكيـ، )ثانيا( الصناعيىة
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 التسجيؿ الدكليإجراءات :أكال 

عناصر لحدة إجراء عممية إيداع وا بيدؼ تيح منظمة الويبو خدمات التسجيؿ الدوليت
يكوف ليا مفعوؿ قانوني عمى أقاليـ الدوؿ األعضاء المراد إمداد نطاؽ ، الممكية الصناعية

يات التسجيؿ الدولي التي تفاقإمنصوص عمييا في  ع إجراءاتبعد إتباذلؾ ، الحماية إلييا
 فيما يمي:المتمثمة ، يا الويبوتراعي

 :بركتككؿ إتفاؽ مدريدك  لمعالمات الدكلى تفاؽ مدريد بشأف التسجيؿإ – 1

مف لكف ، تعتمد الكثير مف الدوؿ عمى إجراءات معينة قصد تسجيؿ العبلمات عمى أقاليميا
تسجيؿ في الما يعرقؿ عممية ، مضمونيا التبايف الواضح فيإلى تمؾ اإلجراءات المآخذ الموجية 

 إستحدثدريد أوؿ مف مإتفاؽ عد ي يؤثر عمى حركة التجارة الدولية.و  أخرى غير بمد المنشأ فبمدا
بتداء مف عاـ إعوؿ المف صبح ساريثـ أ، 1891أفريؿ  14في  حيث أبـر، دوليالتسجيؿ الإجراء 
 .(2)1972مارس  22المؤرخ في  10-72أمر رقـ بموجب  يونضمت الجزائر إلا  و  .(1)1892

 ات بغية التيسير عمى رعايا الدوؿتسجيؿ العبلملوضع نظاـ إلي  ييدؼ إتفاؽ مدريد 
   ،عضاء األخرىالمسجمة في البمد األصمي في جميع الدوؿ األ يـبلماتعحماية و  ضاءألعا

 الذي بدوره يحيؿ، الممكية الصناعية في بمد المنشأبعد إيداع طمب عمى مستوي مكتب 
كمية المنصوص لشروط الشى توافر ايتأكد مف مدل والمكتب الدولي لمنظمة الويبإلى  الطمب

في  نشرهؿ الدولي لنظاـ مدريد و جفي الستسجيؿ العبلمة  بعد ذلؾ يتـل، تفاؽعمييا في اإل

                                                                 

 .442.ف، ص تة لمنشر والتوزيع، عماف، د.صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، دار الثقاف - 1

تفاقية إنضماـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى إتضمف ي 2972مارس  22مؤرخ في  20-72أمر رقـ  - 2
، 2900عبلمات التي أعيد النظر فييا، في بروكسيؿ لمالمتعمقة بالتسجيؿ الدولي  2892أفريؿ  24مدريد المبرمة بتاريخ 

، 32ر، عدد  ج، 2979ونقحت في عاـ  2967وفي استكيولـ  2957، نيس 2934، لندف 2925، الىاي 2922 واشنطف
 .2972أفريؿ  22في  صادر
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 لممكية الصناعية لمدوؿامكاتب  أخيرا بإببلغالمكتب الدولى  يقوـل ،(1)مجمة الويبو اإللكترونية
 .(2)المراد إمداد نطاؽ الحماية إلييا األعضاء

جيؿ عبلمة مرتبط بالتسعتبار التسجيؿ الدولي لمإ، تفاؽ مدريدإإلى لمأخذ الموجية مف ا
 مرور بالتالي ليس ىناؾ ضماف بأف تمنح العبلمة إال بعد، الوطني طيمة ميمة خمس سنوات

عتماد بروتكوؿ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات إمنظمة الويبو إلى بدفع ما ، تمؾ الفترة
 حدة األمريكيةعتبر غياب كؿ مف الواليات المتإإذ ، الدوؿ الكبرى إلنضماـ ،1989في عاـ 

قؿ في ميداف العبلمات ثة لما ليذه الدوؿ مف يبمثابة مشكمة حقيق، اليابافو  بريطانياو 
بشأف التغيرات التي أدخميا عمى و . تفاقية مدريدممحؽ إضافي إلكالبرتوكوؿ  جاءف، التجارية

 رتباط التسجيؿإما يبدو واضحا في إلغائو لقاعدة ىو و  لمعبلماتنظاـ التسجيؿ الدولي 
داع طمبات بالمغة اإلنجميزية بعدما كاف ذلؾ حصرا يكذا إمكانية إو ، بالتسجيؿ الدولي الوطني

 .(3)عمى المغة الفرنسية

 :تفاؽ الهام بشأف اإليداع الدكلي لمرسكـ كالنماذج الصناعيةإ – 2

لثبلث أسباب ، كية الصناعيةنطاؽ المم بالغة في والنماذج الصناعية أىمية تحتؿ الرسوـ
الفنية في عنصر محاكاة و  شتراكيا مع المصنفات األدبيةإ السبب األوؿ يتعمؽ في، يةرئيس

ت التجارية النماذج الصناعية مع العبلماو  شتراؾ الرسوـإيقوـ السبب الثاني عمى و  لجميور،ا

                                                                 

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

رتفاع مستوى النشاط التجاري إنا في طمبات العبلمات التجارية مما يدؿ عمى يالبمداف تعي أكثر لصيفااألمريكية. وكانت 
ولي ونظاـ الجماعة لمشركات األجنبية الموجودة فييا. كما يشكؿ أيضا نظاـ مدريد ىمزة وصؿ بيف نظاـ التسجيؿ الد

 /www.wipo.int/madrid/en نظر الموقع اإللكتروني التالي:أاألوروبية لمعبلمات التجارية. لمزيد مف التفصيؿ 
، 2008عبد الفتاح بيومي حجازي، الممكية الصناعية في القانوف المقارف، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  - 2

 .222ص 

 .22-22ص المرجع نفسو، ص  - 3
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 أما السبب الثالث فيتعمؽ باألىمية التجارية التي تمنحيا الرسوـ، جاتفي وظيفة تمييز المنت
 . (1)زينيالصناعية لممنتجات التي تا النماذجو 

بمثابة الخطوة األولي لتسييؿ عممية ، 1925نوفمبر  6تفاؽ الىاي المبـر في يعتبر إ 
 أما في الوقت الحاضر، (2) النماذج الصناعية عمى المستوى الدوليو  تسجيؿ الرسوـو  إيداع

تقرر ، و 1960سنة  ةوثيق، و 1999وثيقة سنة ، ثيقتيف إلتفاؽ الىاي ىماو  مفعوؿ فيسري 
تيسيرا إلدارة نظاـ التسجيؿ و  تبسيطا، 2009 في سبتمبر  1934تطبيؽ وثيقة سنة تجميد 

 .(3) النماذج الصناعيةو  الدولي لمرسوـ

لمرسوـ  ىداع الدوليتنظيـ عممية اإلمسألة بلتو المتبلحقة بتعديو  تفاؽ الىايإىتـ إ
، عمى الدوؿ األعضاءالتي تترتبب ثار اآل تحديدو  داعيبتحديد جية اإل والنماذج الصناعية

مكو ، الحماية القانونية التي يوفرىا اإليداع لصاحبوو  داع يتجديد اإلو  انية رفض تمؾ الحمايةا 
في مرحمة التي تنتيي ، تفاؽف اإلإجراءات اإليداع في مت أيضا تـ تحديدو  .(4)ونتائج ذلؾ
النماذج و  النشرة الرسمية لمرسوـفي ، ب مف طرؼ المكتب الدولي لمنظمة الويبومنشر الط

 .(5)الصناعية المتاحة عمى شبكة االنترنت

 

 

                                                                 

 .257، ص 2005ئؿ لمنشر والتوزيع، األردف، انوري حمد خاطر، شرح قواعد الممكية الفكرية )الممكية الصناعية(، دار و  -1

استكيولـ  وثيقةوب 2962ستكمؿ بممحؽ موناكو سنة إ، وقد 2960، وفي الىاي 2934عدؿ إتفاؽ الىاي في لندف عاـ  -2
بتداء مف عاـ إ، والجزائر عضو في االتفاؽ 2979ـ عدؿ في عاـ ث، 2975ـ وببرتوكوؿ جنيؼ لعا 2967التكميمية لسنة 

 مرجع سابؽ. يتعمؽ بإنضماـ الجزائر إلى إتفاؽ مدريد، ،20-72بموجب أمر رقـ  2972

 .233 -232مرجع سابؽ، ص ص  صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، -3

 .28سابؽ، ص  ببلؿ عبد المطمب بدوي، مرجع -4

 2008طمب مف طمبات الرسـو والنماذج الصناعية المودعة بناء عمى نظاـ الىاي خبلؿ سنة  523ستمـ مجموع إ -5
رسـ ونموذج صناعي. لممزيد مف التفصيؿ أنظر الموقع اإللكتروني  7500لمحصوؿ عمى مجموع 

  /www.wipo.int/hangue/enالتالي:
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 :تسجيمها دكلياك  تفاؽ لشبكنة بشأف حماية تسميات المنشأإ – 3

ر أكتوب 31تسجيميا دوليا بتاريخ و  تفاؽ لشبونة بشأف حماية تسميات المنشأإأبـر 
بتداء مف عاـ إ اإلتفاؽ  ىذا الجزائر عضوا في، و 1967 تـ تعديمو في عاـ ، و 1958
التي في تمؾ ، في ظؿ إتفاؽ لشبونة تسميات المنشأ المشمولة بالحمايةتنحصر . (1)1972
يرتبط ، و كبمد أو مدينة أو إقميـ، صمة بمنطقة جغرافيةذات العمى أحد المنتوجات  عتوض

مكتب الدولي الحصوؿ عمى الحماية بتقديـ طمب مف الجية المعنية في الدولة المتعاقدة إلى ال
ببلغ الدوؿ األعضاء و ، موضوع الطمباتالمنشأ تسميات سجيؿ بت قوـيالذي ، يبوو ة الظمنلم ا 

في المجمة  تالتسجيبل تمؾ نشرثـ في األخير يقوـ ب ،(2)المراد إمداد نطاؽ الحماية إلييا
 .(3)نترنتاألدورية لمويبو المتاحة عمى شبكة ال

 (:PCTظاـ معاهدة التعاكف بشأف البراءات )ن –4

كؿ  تـ تعديميا فيو  ،1970 في واشنطف عاـ ، أبرمت معاىدة التعاوف بشأف البراءات
دخؿ يتحاد دولي إنبثؽ عنيا إقد و ، (4)2001في عاـ  ثـو ، 1984عاـ و ، 1979عاـ  مف

تعتبر  .(5)(PCT)تحاد إإختصارا ب يشار إليو الذي، تحادات الممكية الصناعيةإفي نطاؽ 
ادة الحماية الدولية زيقصد ، ضغط الواليات المتحدة األمريكيةتيجة لنك  (PCT) معاىدة

                                                                 

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

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

مزيد مف لمما زالت نافذة.  823تسمية منيا  887تسميات المنشأ المسجمة مف تطبيؽ نظاـ لشبونة ما يساوي عدد بمغ  -3
  /www.wipo.int/lisbone/enالتفصيؿ أنظر الموقع اإللكتروني اآلتي: 

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

متضمف مصادقة الجزائر  2999أفريؿ  25، مؤرخ في 72-99بموجب أمر رقـ PCT تحادإنضمت الجزائر إلى إ -5
 .2999 ايم 02 ، صادر بتاريخ25، ج ر، عدد2970التعاوف الدولي شأف البراءات المبرمة عاـ  عاىدةظ عمى مبتحف

http://www.wipo.int/lisbone/en/
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تحقيؽ نوع مف التنسيؽ والتكامؿ بيف ، و ما ىو مقرر في ظؿ معاىدة باريسعختراعات لئل
 .(1)حماية اإلختراعات مجاؿ فيقواعد الدوؿ 

حماية التسييؿ الحصوؿ عمى ل، تمجموعة مف اإلجراءا (PCT)ستحدثت معاىدة إ
مف  ىداع دوليتقديـ طمب إيتـ ف ،السرعةو  السيولةو  بالمرونة تميزت التي ختراعاتلئلسبة المنا

بإحالة  وـيقالذي ، المكتب الدولي لمنظمة الويبو أماـ حدي الدوؿ األعضاءإ يقبؿ مواطن
 .(2)اإلدارة المختصة بعممية البحث الدولي إلى، شروط المطموبةموفية لتسمالطمبات ال

، صادرة في مختمفة الدوؿالبراءات ال وثائؽ بالبحث فيبعد ذلؾ ة المعنية اإلدار تقوـ    
تقرير البحث بالمرحمة  ىذهتنتيي و  .مستخرجات تمؾ الوثائؽأو  منشورة عنياالاالت قمالو 

 دع الطمبإلى مو  وترسؿ نسخة من. عميياالتي تـ اإلطبلع ؽ بكافة الوثائؽ رفيالذي الدولي 
مكاتب البراءات  غبلالذي بدوره يقوـ بإب، ة الويبوظمدولي لمنالمكتب ال نسخة أخرى إلىو 

مرحمة الفحص المبدئي الدولي  يجب أف نشير بأفو  لحماية إلييا.لمدوؿ المراد إمداد نطاؽ ا
 معاىدةفظيا عف أحكاـ الفصؿ الثاني مف تح تي أعمنتمدوؿ اللغير ممزمة ارية يختإ
(PCT) ،ختراع مدي أىمية اإلتحديد أي ، ايوعيكوف البحث في ىذه المرحمة موض أيف

 .(3)الذي يرسؿ إلى موطف صاحب البراءة، تقرير الفحص المبدئي الدوليتقديـ  ثـ، لمبراءة

ى أنظمة المعاىدات السالفة أف طمبات التسجيؿ المودعة بناءا عمب، نشير في األخير
ال ، و نشأ دوليةممية و تسأي رسـ أو نموذج صناع عبلمة أو براءة أويترتب عنيا  ال ، الذكر

طنية يظؿ ذلؾ في أيدي المكاتب الو  بؿ، الحماية مف عدميا منح تمتمؾ منظمة الويبو قرار

                                                                 

 .26ببلؿ عبد المطمب بدوي، مرجع سابؽ، ص  -1

تقـو بعممية البحث الدولي إدارة واشنطف أو طوكيو أو موسكو أو الىاي، وعمى الصعيد األوروبي الييئة المكمفة  -2
فرحة  :أنظر في ىذا الصدر . لمزيد مف التفصيؿمكتب في مدينة الىاي يمتمؾديواف األوروبي لمبراءة الذي بالبحث ىو ال

 .202زراوي صالح، مرجع سابؽ، ص 

 .60 – 59 -58 – 57، ص ص 2004زروتي الطيب، القانوف الدولي لمممكية الفكرية، مطبعة الكاىنة، الجزائر،  -3
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الحقوؽ المترتبة عمى منح الحماية محصورة في والية  تكوف و ، أو اإلقميمية لمدوؿ األعضاء
 .(1)اإلدارة المانحة ليا

 :التصنيؼ الدكلي إجراءات –ثانيا 

 إلي ييدؼالذي ، ؿ الدوليأىـ إجراء مرافؽ لعممية التسجي، يؼ الدولييعتبر نظاـ التصن
 لتصنيؼ عناصر الممكية الصناعية المختمفة الخاضعة، إيجاد معايير موحدة متفؽ عمييا

 في ىذا المجاؿ أىميا ما يمي: تفاقيات عديدةالويبو إ منظمة تراعي. و لتسجيؿا لعممية

الخدمات ألغراض تسجيؿ العالمات ك  مسمعإتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدكلي ل – 1
 )تصنيؼ نيس(:

ختبلفات وضع حد لئلل، الخدماتو  لمسمع أصبح مف الضروري إيجاد تصنيؼ موحد  
ما يعرقؿ عممية إنسياب التجارة  حوؿ ىذه المسألة في تشريعات الدوؿ الجوىرية القائمة

الخدمات ألغراض تسجيؿ و  لسمعالدولي  تصنيؼالتفاؽ نيس بشأف إ عميو تـ إبراـ، الدولية
، 1967عاـ  في تمت مراجعتو في استكيولـالذي ، 1957جواف  15بتاريخ  العبلمات

بتداء مف عاـ إإليو نضمت الجزائر إ ،(2)1979عاـ  وميعدت ثـو  ،1977جنيؼ عاـ و 
1972(3). 

( 8أخرى ذات )و ، مف أصناؼ السمعصنؼ  (34) ذات عمى قائمة سييحتوي تصنيؼ ن
الخدمات مرتبة بالترتيب و  لمسمع بياف 11000 عمي قائمة تحتويو ، ماتلمخد أصناؼ
لقيمة ىذا  نظراو ، ختيار صنؼ السمعة أو الخدمة مف طرؼ الييئات المختصةإيتـ ، األبجدي

 منظمة الويبو كذلؾو  ،د مف مكاتب العبلمات التجاريةعتماده مف قبؿ العديإالتصنيؼ تـ 

                                                                 

، سنة ، تقرير المدير العاـ إلى جمعيات الكيبك إستعراض سنة مف األنشطةممكية الفكريةمنشورات المنظمة العالمية لم -1
  .www.wipo.int، عمى الموقع اإللكتروني التالي: 2050، رقـ 27-26، ص ص2022

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

 مرجع سابؽ.زائر إلى معاىدة مدريد، يتعمؽ بإنضماـ الج، 20-72مر رقـ أنظر أ -3
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. (OAPI)فريقية لمممكية الفكرية ة اإلظمالمن، و ؽ الداخميةروبية لتنسيؽ في السو الجماعة األو 
  .(1) عضاء عمي تعديؿ القوائـ كمما كاف ذلؾ ضرورياير لجنة مكونة مف خبراء الدوؿ األتسو 

)تصنيؼ  تفاؽ لككارنك المنشئ لمتصنيؼ الدكلي لمرسكـ كالنماذج الصناعيةإ –2
 :لككارنك(

 8بتاريخ ، اعيةدولي لمرسوـ والنماذج الصنتفاؽ لوكارنو المنشئ لمتصنيؼ الإأبـر 
جميع عمي مفتوحة فيو عضوية الو ، 1979عدؿ مرة واحدة في عاـ ، و 1968أكتوبر عاـ 

  (2).الدوؿ األعضاء في معاىدة باريس

عشريف و  ثبلثةو  مائتيفو ، (32ثبلثيف صنؼ )و  ثنيفإيحتوي تصنيؼ لوكارنو عمى 
الفرعية التي  مع بياف األصناؼ، ترتيبا أبجديا قائمة بالسمع مرتبةو ، (223صنفا فرعيا )
ياف عمى أنواع ( ب6256خمسوف )و  مائتيفو  يرد في القائمة نحو ستة آلؼ، و رتبت فييا السمع

 ـز الدوؿ األعضاء بإظيار رموز التصنيفات المناسبة في الوثائؽتتم، مختمفة مف السمع
 أيضا تمتـزكما ، تسجيمياو  الصناعية النماذجو  وـالمستندات الرسمية المتعمقة بإيداع الرسو 

بإتباع اإلجراءات نفسيا بالنسبة لكؿ المنشورات التي تصدرىا بشأف اإليداع أو التسجيؿ في 
 .(3)ىذا المجاؿ

 (:غزبكر ابشأف التصنيؼ الدكلي لمبراءات )تصنيؼ ستر  غر كزباإتفاؽ ستر  –3

الذي دخؿ حيز التنفيذ ، و 1971مف عاـ  مارس 24المبـر بتاريخ  غور زباستر تفاؽ إيعتبر 
المشاورات التي جرت بيف المكاتب الدولية المتحدة لحماية و  ثاتحانتيجة لممبك، 1975عاـ 

. اإلدارة الرئيسية لمتصنيؼ الدوليروبي بإعتباره جمس األالمو ، (B.I.R.P.I)الممكية الفكرية 
، منظمة الويبولى إ لمبراءاتمسألة التصنيؼ الدولي تفويض   قد نتج عف تمؾ المباحثاتو 

                                                                 

1  - TAFFOREAU (Patrick), Droit de la propriété intellectuelle, GUALINO, éditeur, EJA, Paris, 2004, p 438. 

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

 .242صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص  -3



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةالفصل األول:                     ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار 

 

54 

 

تصنيؼ  بػ أوؿ تصنيؼ دولي لمبراءات المسما السبؽ في إقامة زبورغاكاف إلتفاؽ ستر  قدو 
(CIB)(1). 

( 08في تقسيـ التكنولوجيا إلى )، زبورغاستر  تفاؽإدـ مف قبؿ عتيتمخص التصنيؼ الم
 52ف ما يزيد ع، و فئة فرعية ( 614)و، ة( فئ116و)، ( قسما فرعيا20)و، أقساـ رئيسية

تكريسا لمتعاوف الدولي في ىذا المجاؿ أبرمت  .(2)معيف مزر لكؿ منيا و ، مجموعة فرعيةألؼ 
دولي لبراءات المركز النشاء إل، 1972تفاؽ مع الحكومة النمساوية عاـ إمنظمة الويبو 

 .(3)الذي أصبح فيما بعد اإلدارة الدولية لكافة وثائؽ البراءات، (INPADOC)ختراع اإل

 لمعالمات )تصنيؼ فينا(: نا بشأف التصنيؼ الدكلي لمعناصر التصكيريةيفيتفاؽ إ –4

موضوع ىذا يتعمؽ و ، 1985عدؿ في عاـ ، و 1973جواف  12فاؽ فيينا بتاريخ تإوضع 
 رموزو  تتكوف مف عناصر تصوريةعبلمات التي لم موحد تصنيؼ في ضرورة إيجاد االتفاؽ 

 التي ال تحتوي عمىأشكاؿ العبلمات التجارية ا باقي أم، الحيوانات والنباتاتو  كاألشخاص
تفاؽ يشتمؿ التصنيؼ المعتمد في ظؿ اإل. تفاؽاإل نطاؽفبل تدخؿ في ، ىذه العناصر مثؿ

، فييا العناصر التصويرية لمعبلماترتبت ، فرعا 1569و، ( قسما144)و، ( فئة29عمى )

                                                                 

 .85سابؽ، ص  براىيـ الوالي، مرجعمحمود إ -1

 ساـ الرئيسية لمتكنولوجيا ىي:قاأل -2
 ..Aحتياجات البشرية: ويرمز ليا بالحرؼ البلتيني . اإل2

 .B . عمميات األداء الوظيفي: يرمز ليا بالحرؼ2
 .C .. الكمياء والتعديؿ ورمزه ىو الحرؼ3
 . D. المنسوجات والورؽ وتأخذ بالحرؼ4
 .Eتة ورمزه الحرؼ. المشآت الثاب5
 .F . اليندسة الكيروبائية واإلضائة والتدفئة ورمزه ىو الحرؼ6
 .G. الفزياء ويرمز لو بالحرؼ7
 .H. الكيرباء ورمزه ىو الحرؼ8

 .64- 63زروتي الطيب، مرجع سابؽ، ص ص   -3
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مكتب و  نظمة الويبوبيذا التصنيؼ عبلوة عمى م أخذت العديد مف مكاتب العبلماتقد و 
 .(1)الجماعة األوروبية لمتنسيؽ في السوؽ الداخمية

يتـ ، الممكية الصناعية المختمفةنشير أخيرا بأف أنظمة التصنيؼ الدولي لعناصر 
التكنولوجيا والممارسات ة في ميداف ئلتعكس التطورات الطار ، نتظاـإيا بمراجعتو  ديدىاجت

جانفي  1لي لمبراءات في بعة األخيرة لمتصنيؼ الدو خمت حيز التنفيذ الطدحيث ، التجارية
الذي يتضمف أحدث ، (Nivilo: class 2-2) 2-2تـ إصدار نظاـ نيفيمو و ، 2009عاـ 

 .(2)لوكارنوو  نايفيو  الطبعات لتصنيؼ نيس

 ـ كالكساطةيالتحك إجراءات :ثالثا 

 مركز  شأتأن حيث، الممكية الصناعية ىتمت منظمة الويبو بمسألة تسوية منازعاتإ
تقديـ خدمات بديمة عف القضاء  الذي يسعى إلى، 1994الوساطة عاـ و  ـيلمتحكالويبو 
  القطاعمف  الطبعييف أو المعنوييف عات القائمة بيف األفرادز المنا مجاؿ تسوية في الوطني
مف الضروري ، حكيـ والوساطةتدراسة خدمات مركز الويبو لالشروع في  قبؿ لكف. الخاص

ديمة إلظيار مدي مبلئمة الوسائؿ الب خصائص منازعات الممكية الصناعيةالبحث في 
 .منازعاتلمقضاء الوطني  في تسوية تمؾ ال

 :الممكية الصناعية منازعاتخصائص  – 1

 تتمثؿ خصائص منازعات الممكية الصناعية فيما يمي:

عظـ ىذه الشركات في مو ، تنشأ منازعات الممكية الصناعية عادة بيف شركات كبيرة -
في األطراؼ  فستمرار العبلقة  بيإأىمية و ، ع بعضيا بعبلقات مستمرةاألوقات ترتبط م

 لنزاع. يستوجب تسوية وديةالحقيقة 
                                                                 

 .455ممكية الصناعية والتجارية، مرجع سابؽ، ص الصبلح زيف الديف،  -1

، سنة 2009/2007( 2، رقـ )، لمحة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكريةة العالمية لمممكية الفكريةمنشورات المنظم -2
 . www.wipo.int، عمى الموقع اإللكتروني التالي :20، ص 2009
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باألخص عندما يتعمؽ ، اإلجراءاتفي  تعقيدذات عادة الصناعية تكوف منازعات الممكية  -
فكؿ ، نولوجي المتسارعالتكعامؿ الوقت خصوصا مع  التطور ، و النزاع بأمور ذات تقنية عالية

 ادي القضاء الوطني.فبالتالي تحؿ النزاع  بشكؿ سريع عتبارات تستوجب ىذه اإل

 تحتوي عمى مستوى عالي مف التكنولوجيا منازعات الممكية الصناعية معقدة تكوف -
 ياحتى يكوف باإلمكاف حم، تحتاج في ىذه الحالة إلى تدخؿ خبراء في مجاؿ المنازعة دائماو 
 متوفرة دائما لدى القضاء الوطني. تخصوصا أف تمؾ الخبرات ليس، تسويتياو 

اإلفصاح عف األسرار  و  شكؿ رئيسي عمى السريةبتعتمد قضايا الممكية الصناعية  -
بالتالي  يةممالفردية والعاألطراؼ  ةعمى سير يؤثر أف  مف شأنوما ، في الجمساتالتجارية 

 .عاتز ناتكوف الوسائؿ البديمة أنجع لتسوية تمؾ الم

التي غالبا ما تتعدي الحدود اإلقميمية ، الممكية الصناعية لي لمنازعاتو البعد الد -
 .(1)التي قد تستوجب إجراءات معتقدةو ، لمدوؿ

 ة ضرورةلممكية الصناعيالخصائص التي تنفرد بيا منازعات ا بعد سرد أىـيتضح لنا 
 في ىذا الصدد ز الويبويتيح مرك إذ، عف القضاء الوطنى ء إلى الوسائؿ البديمةجو ملا

المنازعات التي  جميع الوساطة مف أجؿ تسويةو  إجراءات متخصصة سيما خدمات التحكيـ
كوسائؿ و  ةفعالة  غير مكمف التي تعتبر إجراءات ، طراؼ مف القطاع الخاصاألبيف  تنشأ

 .إلجراءات القضاء الوطنيبديمة 

 خدمات مركز الكيبك لمتحكيـ كالكساطة – 2

 :الوساطة فيما يمىو  مركز الويبو لمتحكيـات تنحصر خدم 

 

                                                                 

، مقاؿ منشور عمى 2، ص دكر الكسائؿ البديمة في تسكية منازعات الممكية الفكريةعمر مشيور حديثة الجازي،  - 1
 . www.odr.role.comقع اإللكتروني التالي :المو 
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 الكساطة: -أ 

 يعيف بمقتضاىا وسيط حيادي إلعطاء رأي معمؿ، تعتبر الوساطة أسموبا غير ممزما
العدؿ بيف و  تـز المساواةمفقا إلجراءات معينة تو ، ممـز في النزاع بعد سماع الطرفيفغير و 

عمى أف حيث تقوـ إجراءاتيا ، المصالحةتيدؼ الوساطة إلى تحضير و ، األطراؼ المتنازعة
ذا و . ى الشخص الثالث الحياديسـ النزاع بشكؿ سري إلحيقدـ كؿ طرؼ أفضؿ عرض ل ا 

سار في عممية التقريب بيف الطرفيف ، الوسيط أف العروض قابمة لممعالجة إقتنع
 .(1)لممصالحةمبلئـ  العمؿ عمى خمؽ مناخ ، و بالمفاوضات

 التحكيـ: -ب 

ليفصموا فيو بدوف ، كيـ في طرح النزاع عمى أشخاص معينيف يسموف محكميفيتمثؿ التح
، ـ في النزاع بعد نشأتوييكوف اإلتفاؽ عمى التحك قدو ، مة المختصة  أصبل بتحقيقوالمحك

قبؿ نشوء و  مقدماقد يتفؽ األطراؼ و ، « compromis »يسمى عندئذ مشارطة التحكيـ 
 .clause compromissoire(2) »حكيـ تفاؽ حينئذ شرط التيسمى اإلو ، النزاع

 بكعة بالتحكيـ:تلما طةالكسا - ج

يتـ ، يفي حالة عدـ الوصوؿ إلى حؿ ودو ، مؿ ىذا اإلجراء عمى الوساطة أواليشت
ذا و ، المجوء إلى التحكيـ عمييـ أف يبذلوا ما بوسعيـ لموصوؿ ، ختار األطراؼ ىذا اإلجراءإا 

في حالة عدـ ، و أوال  عف طريؽ الوساطةىذا و ، فيفإلى حؿ ودي لمنزاع يكوف مرضي لمطر 
 .(3)يحاؿ النزاع إلى التحكيـ بناء عمى طمب األطراؼ، الوصوؿ إلى الحؿ

                                                                 

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

ص  ،2003، وي، الطبيعة القانونية لنظاـ التحكيـ، منشأة معارؼ، اإلسكندرية، مصرحيمحمود سيد عمر الت -2
 04-03ص 

 .04- 03ص ص المرجع نفسو، - 3
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السطو  منازعاتاإلدارة الرئيسية لتسوية ، أيضا الوساطةو ـ يمركز الويبو لمتحك يعتبر
ة لسياسة الموحدمف خبلؿ اىذا  ،نترنتسجيؿ أسماء الحقوؿ تعسفيا عمي اإلأي ت، اإللكتروني

بنشاط  صددالمركز في ىذا ال مؿعي، و UDRP(1)نترنت المتعمقة بأسماء الحقوؿ عمى األ
 . ICANN (2)ـ رقانترنت المعنية بأسماء الحقوؿ واألمستمر مع ىيئة األ

مرفؽ الويبو لتسوية ب ما يسمى الوساطةو  في ظؿ مركز الويبو لمتحكيـ أيضا ثستحدإ 
ستخداـ ىذا المرفؽ لتسوية إيمكف لؤلطراؼ المتنازعة  إذ، (wipo ecaf)المنازعات إلكترونيا 

الجيات المحايدة و  كؿ مف األطراؼيستطيع كما  ،(3)منازعاتيا بناءا عمى قواعد منظمة الويبو
 طبلع عمييااإلو  تخزينياو  المتعمقة بالمنازعات المعمومات لئليداع ستخداـ ىذا المرفؽإ
 .(4)في أي وقتو  ف أي مكاف في العالـملكتروني إضمف ممؼ ، رجاعيا بأمافستا  و 

، العقدطة مف خبلؿ شرط تحكيمي يندرج في الوساو  يتـ المجوء إلى مركز الويبو لمتحكيـ 
ثالث و  ؿعجآخر لمتحكيـ المو  لمتحكيـذجيا شرطا نمو  في ىذا الصدد أعدت منظمة الويبو إذ
لتخضع   ىذه الشروط النموذجية أحديكفي فقط أف نشير إلى ، موساطة المتبوعة بالتحكيـل

 .(5)رىا عقدىـ إلى المركزيالمنازعة التي يث

                                                                 

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

بف  ، جامعةةكـ والوساطة، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في قانوف الممكية الفكرية، كمية الحقوؽ والعمـو اإلداريية لمتحالفكري
 .28، ص 2003الجزائر،  يوسؼ بف خدة ،

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

 22229وبمغ عددىا  2009اإللكتروني سنة  وطالمقدمة إلى المركز في مجاؿ السياسي مف الشكاوي قسجؿ رقـ - 3
 مقارنة بالنسبة السابقة. %8شكوى مما يمثؿ زيادة بنسبة 

 .25مرجع سابؽ، ص ، نظمة العالمية لمممكية الفكريةلمحة عف الممنشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية،  - 4
شريؼ محمد غناـ، حماية العبلمات التجارية عمى األنترنت في عبلقتيا بالعنواف اإللكتروني، درا الجامعة الجديدة  -5

 .222، ص 2007 مصر، لمنشر، اإلسكندرية،
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أصبح ىناؾ ، نتيجة سعي الويبو نحو إرساء نظاـ قانوني لمممكية الصناعية ىكذا فإنو
لتوفير حماية لمختمؼ ، الخدمات متعددة األوجوو  المبادئو  إقرار بوجود حد أدني مف القواعد

مف ناحية أخري فإف إتفاؽ الدوؿ عمي حد ، و مي المستوي الدوليعناصر الممكية الصناعية ع
رغـ اإلختبلفات ، رغبتيا في وضع أسس التعاوف الدوليو  أدني مف الحماية يؤكد إقتناعيا

 تنسيؽ متكامؿ لتدعيـ حماية الممكية الصناعية.و  القائمة بينيا لموصوؿ إلي تفاىـ شامؿ

 المطمب الثاني

عاكف الدكلي ككيسمة لحماية سياسة التمكية الفكرية لمنظمة العالمية لممدعـ ال

 كية الصناعيةمالم

 في سبيؿ إرساء نظاـ حمائي لمممكية الصناعية وسائؿ شتى إنتجيت منظمة الويبو 
و أ ميما كاف مركزىا اإلقتصادي، مع الدوؿ األعضاء التنسيؽو  مف بينيا فتح قناة التعاوف

باإلضافة إلى ىذا ، )الفرع األكؿ( و نامية أو أقؿ نموامتقدمة أ الدولة سواء كانت، القانوني
، الحكوميةأو ، أو اإلقميمية، سواء العالمية، المنظمات الدوليةإلى  االتعاوف الدولي توسيع قناة

 .)الفرع الثاني(مة األمـ المتحدة و منظل أو تمؾ التابعة 

 الفرع األكؿ

 األعضاء مع الدكؿمنظمة العالمية لمممكية الفكرية تعاكف ال

 قصد تطوير القوانيف مع الدوؿ األعضاء سياسة التعاوف منظمة الويبو إنتيجت
 جيودىا التعاونية مف كثفت إذ، الممارسات الدولية في مجاؿ الممكية الصناعيةو  المعاييرو 

قمة حديثا تنإلى الدوؿ الم ياتعاوندائرة مف كما وسعت ، )أكال( نمواقؿ األو  الدوؿ النامية مع
 .)ثانيا( نظرا لظروفيا الخاصة، حرقتصاد الاـ اإلنظإلى 
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 الدكؿ النامية كأقؿ نمكا التعاكف مع نمكذج: أكال

 يياسع في، أقؿ نمواو  الناميةاألعضاء حتياجات البمداف إمنظمة الويبو بيظير إىتماـ 
 لحماية محكـو  ستحداث وسائؿ كفيمة لمساعدتيا عمى إرساء نظاـ قوىإإلى  المتواصؿ

 منيا. القصو ستفادةلئل قصد توفير مناخ مبلئـ الصناعية ممكية ال

 :أقؿ نمكاك  حتياجات البمداف الناميةإعتراؼ باإل – 1

بني تحتية و  تحتاج إلى تشريعات وطنية األعضاء بأف البمداف النامية، تدرؾ الويبو
 يةالتقن تحتاج إلي المساعدة بأنيا تدرؾ أيضا، و مستوى تنميتياو  إحتياجاتيا تتمشى مع

تحقيؽ  بيدؼكؿ ىذا في الحقيقة و ، لممكية الصناعيةقانوني لحماية ارساء نظاـ إل القانونيةو 
  .(1)الرخاء االقتصادي واالجتماعي

 :األىداؼ المحروية المنشودة مف التعاوف مع البمداف النامية فيما يميظير ت

 البراءات  التي يمكف إصدارختراعات إبتكار إلبمداف النامية عمى تشجيع مواطني ا
المنافسة في األسواؽ و  بتعزيز قدرتيا التكنولوجيا  مما يسمح، تطويرىاو  عنيا

 العالمية.

  كتساب البمداف النامية لمتكنولوجيا األجنبية المحمية بالبراءات.إتحسيف شروط 

  زيادة القدرة التنافسية لمبمداف النامية في التجارة  الدولية عف طريؽ توفير حماية
 عبلمات الخدمة ذات الصمة بالتجارة.و  ات التجاريةأفضؿ لمعبلم

  تيسير فرص حصوؿ الدوؿ النامية عمى المعمومات التكنولوجيا الواردة في وثائؽ
 توزيع تمؾ المعمومات عمى المنتفعيف بيا.و ، البراءات

                                                                 

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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 :أقؿ نمكاك  لمدكؿ النامية تقنيةك  تقديـ مساعدة قانكنية - 2

حيث تعمؿ عمى ، مية األعضاء مراعاة لظروفيا الخاصةلبمداف النا مساعدة تقدـ الويبو
أطر و تسير عمى رسـ إستراتيجيات وطنية و ، ني تحتية خاصة بالممكية الصناعيةإرساء ب

تعمؿ عمى تكويف الكفاءات البشرية البلزمة لتسخير ما تنطوي عميو و ، تنظيمية مبلئمة
توفير األدوات البلزمة و ، لعاـا تسير أيضا عمى إعداد برامج التدريب .الممكية الصناعية

كاف لمويبو أثرىا الفعاؿ في  قدو . المتعمقة بالممكية الصناعيةستخداـ األمثؿ لممعمومات ئلل
عمى أىمية ربط  في ىذا الصدد ركزتحيث ، التكنولوجيا في البمداف النامية تطوير نظـ

 بتكارجيع اإلمف خبلؿ تش در الدخؿالعمؿ عمى توزيع مصاو  ستثمارالبحوث مع فرص اإل
مف ، في تمؾ الدوؿمكافحة التعدي عمى حقوؽ الممكية الصناعية ، أيضا الويبو ياتو مف أولو 

كؿ ىذا و ، دعيف لحفظ حقوقيـبتعزيز الفرص المتاحة لممو  قتصاد المحميأجؿ تطوير اإل
 .(1)قتصادية شاممةإتنمية بيدؼ تحقيؽ 

اتب أرست المكإذ ، البمداف الناميةؿ كفيمة لمساعدة وسائ، في ىذا الصددستحدثت الويبو إ
أولى خطوات عمؿ ىذه المكاتب  كانتو ، إتصاؿ التي تعمؿ كمراكز، 1998عاـ اإلقميمية 

عمى أقممة تشريعاتيا الوطنية  (OMC)ػ لىي مساعدة الدوؿ النامية األعضاء في منظمة 
 بمغ الدعـ القانونيقد و  التريبس. تفاقيةإمتطمبات و  ة الصناعية مع مقتضياتالمتعمقة بالممكي

 في إطار صياغة قوانيف، لبمداف الناميةا إلى مف طرؼ المكاتب اإلقميمية التقني المقدـو 
ائؿ مشروع قانوف بشأف مختمؼ المس 39أعدت الويبو  إذ، الممكية الصناعية أرقاما قياسية

 اليةيف الحتعميمة بشأف مدي مسايرة القوان 48تسممت و ، دولة نامية 21بناءا عمى طمب 
 29بحث قضايا قانونية مع سمطات  تـكما ، تفاقية تريبسإأحكاـ  مقتضيات مشروعاتيا معو 

 . (2)منظمة دولية متخصصةو  دولة

                                                                 

1  - TONISSIRA (Myriam Sanou), op. cit, p 185. 

 27لفكرية، مرجع سابؽ، ص منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، لمحة عامة عف المنظمة العالمية لمممكية ا - 2



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةالفصل األول:                     ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار 

 

62 

 

ستفادة مف اإلمف تكويف الموارد البشرية البلزمة لتمكيف البمداف النامية  ت مسألة ظم 
أكاديمية ، 1998سنة  ستحدثتإحيث ، ىتماـ منظمة الويبوإمحؿ ، أنظمة الممكية الصناعية

ى قدر مف أنظمة الممكية الفكرية مؤسسة مكرسة لتحقيؽ أعم التي تعتبر، الويبو العالمية
رية عمى النيوض ببرامج تدريبية وتنمية الموارد البشو ، الممكية الصناعية خاصةو  مةعا

دولي ع نيج تعميمي إلى إتبا في ىذا الصددوتسعى األكاديمية ، الصعيد الوطني واإلقميمي
  .(1)نترنتعف بعد عبر األ

يشتمؿ عمى ، لبمداف الناميةتعاوف مع االالوساطة برنامج و  بدأ مركز الويبو لمتحكيـ 
عداد برامج تدريبيةو ، ختيارية لتسوية المنازعاتإر أطوضع  دارة القضاياو ، ا  فير خيارات تو و ، ا 

، الوطنية لمممكية الفكرية المكاتبتتيح لؤلطراؼ تسوية منازعاتيا لدى مرنة تتسـ بالفعالية 
المعيد الوطني البرازيمي و  يجري حاليا المركز مشاورات مع مكتب سنغافورة لمممكية الفكريةو 

 .(2)لمممكية الفكرية

وضع حموؿ لمشكمة التعقيدات في قضايا  إلى، في ىذا الصدد أيضا الويبوتسعي 
تولي عناية خاصة و ، اقؿ نمو األعضاء البمداف األ الممكية الصناعية التي تواجييا

في تسريع دورا بارزا  أف تؤدي ممكية الصناعيةلم يمكفو ، حتياجاتيا بوصفيا بمداف أقؿ نمواإل
ا شعبة يبو لتمؾ المتطمبات مف خبلؿ إنشائستجابت الويإعميو . قتصاديةوتيرة تنمية اإل

 العولمة وي مف الفرص التي أتاحتياقصستفادة الاإل مف ياتمكينل، قؿ نموااأل البمداف
التي باشرتيا منظمة يمة تنسيؽ أنشطة التعاوف التقني م الشعبة تتولىو . يقتصاد العالماإلو 

ستكماؿ برامج عمؿ ا  و ، ألقؿ نموااالظروؼ الخاصة لبمداف بغرض تركيزىا عمى ، الويبو

                                                                 

 .32منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، لمحة عامة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، مرجع سابؽ، ص  -1

، 27/43، رقـ ، مركز الكيبك لمتحكيـ كالكساطة باإلضافة إلى أسماء الحقكؿمنشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية -2
 .www.wipo.intمنشورة عمى الموقع اإللكتروني التالي:  ،02، ص 2023
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سيؽ مع مكاتب بالتن في ىذا الصددتعمؿ و ، ت األخرى في مجاؿ التعاوف التقنيالوكاال
 .(1)يتبلئـ  مع البمداف األقؿ نمواو  الخطط الشاممة بما يتماشىو  رسـ البرامجلقميمية الويبو اإل

 البمداف المنتقمة إلى نظاـ االقتصاد الحرالتعاكف مع  جنمكذ: ثانيا

 با الوسطىو تعمؿ منظمة الويبو عمى تطوير عبلقتيا مع البمداف الواقعة في أور 
دوؿ حديثة العيد  عتبارىاإب، آسيا الوسطىو ، لقوقازمنطقة او ، ؽمنطقة دوؿ البمطيو ، الشرقيةو 

تشريعات وطنية و  تحتاج إلى مؤسسات، قتصاد الحرإلى نظاـ اإل حديثا ةظممن ستقبلؿباإل
 شامؿقتصادي النطبلقة الحقيقية نحو التطور اإلمقة بالممكية الصناعية مف أجؿ اإلمتع
 خبلؿ ما يمي:تساعد الويبو ىذه الدوؿ مف  .(2)جتماعيةالتنمية اإلو 

 :ستفادة مف الممكية الصناعيةزيادة فرص اإل – 1

لدوؿ المنتقمة حديثا إلى نظاـ او  منظمة الويبو بيف التعاوف المستمرو  لقد كاف لمتنسيؽ
تحديث التشريعات الوطنية المتعمقة بالممكية  فيتظير ، ميمةو  د الحر نتائج ممموسةقتصااإل
سبيؿ  تقميص العقبات التي كانت تقؼ أماميا فيو  ،لصناعية لعدد معتبر مف تمؾ الدوؿا

تفاقيات الدولية المتعمقة بالممكية الصناعية التي تراعييا منظمة نضماـ إلى مختمؼ اإلاإل
ة باريس لحماية الممكية أف معظميا أصبحت عضو في معاىد عمى ذلؾ الدليؿ، لويبوا

شأف تسجيؿ بتفاقية مدريد ا  و ، نيةالفو  مقة بالمصنفات األدبيةمعاىدة برف المتعو ، الصناعية
. (PCT) شأف البراءات الدولي معاىدة التعاوفو ، برتوكوليا اإلضافيو ، العبلمات التجارية

وات عقد ندمف خبلؿ التدريب العاـ  عمى مسألة، أيضا في تمؾ الدوؿركزت الويبو و 
ء إرسا يدؼكؿ ىذه الخطوات كانت ب، تريبستفاقية إمباشرة تنفيذ  فييا تتناوؿ، متخصصة

                                                                 

 .27منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، لمحة عامة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، مرجع سابؽ، ص - 1
 .28-27المرجع نفسو، ص ص - 2
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جتماعية الشاممة في تمؾ اإلو  دفع عجمة التنمية االقتصاديةل قاعدة حمائية لمممكية الصناعية
 .(1)البمداف

 :التنمية االقتصاديةك  تخاذ إجراءات لتدعيـ التطكر االقتصادمإ – 2

ا الويبو في ظؿ تعاونيا مع البمداف المنتقمة إلى يىتمت بإحورية التي متتمثؿ المسائؿ ال
 اعيةتطوير األجيزة الوطنية لحماية الممكية الصنو  في ضرورة تحديث، اـ االقتصاد الحرنظ

 مائي متوازفحنيوض بنظاـ الخطط وطنية قصد و  ستراتيجيات شاممةإضع مف خبلؿ و 
دد عدة باشرت الويبو في ىذا الص، و و دفع عجمة التنمية االقتصاديةمتكافئ مف شأنو 

حؽ و  تب الممكية الصناعيةاف في مكظفيالمو و  ؤولييفممت عمى تأىيؿ المسعإذ ، أنشطة
تمؾ  كاف مضموفو ، بمدا 28شخص مف  800نحو جتماعات اإل تمؾ حضر قد، و المؤلؼ

الممكية و  البحث في التطورات األخيرة الحاصمة في ميداف الممكية الفكريةىو  اإلجتماعات
 .(2)كتمؾ المتصمة بالتجارة االلكترونية ف الصناعية

المحرؾ الرئيسي ىي  مكية الصناعيةأف المب، كذلؾ ائموف عمى منظمة الويبويؤمف الق
الميمة التي تساىـ في  العموـ مف العوامؿو  بتكار التكنولوجيألف اإل، قتصاد العالميلئل

 عقدت و  ،األمـ الناميةو  األمـ المتقدمةتقميص الفجوة التكنولوجيا بيف و  جتماعيالتقدـ اإل
نظاـ  مع البمداف المنتقمة إلىالتوعية و  التدريب ندواتالعديد مف لويبو في ىذا السياؽ ا

شممت الموضوعات التي و ، بمدا 14شخص مف  700ستقطبت نحو إالتي ، قتصاد الحراإل
 كية الصناعية خاصةالممو  قتصادية لمممكية الفكرية عامةاألىمية اإل، تناولتيا تمؾ الندوات

التطورات الجديدة و  الترخيصو  عبلـ في مجاؿ البراءاتنتفاع بالوسائؿ  الحديثة لئلأىمية اإلو 
سمحت تمؾ و . وؽ المجاورة عمى الصعيد الدوليالحقو  الحاصمة في مجاؿ حؽ المؤلؼ

                                                                 

عالمية لمممكية الفكرية، مرجع سابؽ، منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، لمحة عامة عف المنظمة ال -1
 .28-27ص ص

مف  ، إستعراض سنة2102تقرير المدير العاـ إلى جمعيات الكيبك، سنة منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية،  -2
 .22، ص 2022/ 2050، رقـ األنشطة
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دراؾ قيمتياو ، جتماعات لممشاركيف فييا باإلطبلع عمى مختمؼ نواحي الممكية الفكريةاإل  ا 
ساعدت كؿ . و يةالتنمو  قتصاديإلالنشاط اىما  افتحسيف فيميـ ألىميتيا في مجاالف رئيسيو 

وفير عمى ت، قمة إلى نظاـ االقتصاد الحرتىذه الخطوات التي قامت بيا الويبو في الدوؿ المن
يؤدي إلى   قدما م ،طوير مؤسسات الممكية الفكريةتو  داعبستمرار في اإلأساس متيف لئل
 .(1)قتصادي الشامؿتعجيؿ التطور اإل

كذا المنتقمة إلي و  أقؿ نمواو  في مساعدة الدوؿ الناميةلقد كاف لمويبو أثرىا الفعاؿ  
الوصوؿ إلي قصد كية الصناعية في تطوير نظميا المتعمقة بالمم، نظاـ اإلقتصاد الحر

التفاعؿ بيف الدوؿ . و اإلجتماعيةو  التوازف بيف األىداؼ اإلقتصاديةو  لتنمية المرجوةىداؼ اأ
كاف قد و  ،اإلبتكارو  تشجيع عممية اإلبداع في يساىـ، في الحقيقةالدوؿ المتقدمة و  النامية

عف طريؽ رعاية  التعاوف ، تقدـ إلي الدوؿ الناميةو  لمويبو دور الوسيط في نقؿ ما في تطور
لعؿ خير بداية في ىذه اإلستراتجية النوعية في تعزيز و  مجاؿ الممكية الصناعية.في الدولي 

 المنظمات الدولية. إلييبو إتسع نطاؽ تعاف الو  إذ، حماية الممكية الصناعية

 الفرع الثاني 

 مع المنظمات الدكلية منظمة العالمية لمممكية الفكريةتعاكف ال

تساعاو  طوراتعد العبلقات فيما بيف المنظمات الدولية الصورة األكثر ت  تأثيرا في مجاؿو  ا 
ف مع وضع ترتيبات إقامة التعاو  تظير منظمة الويبو في سعييا نحو، و العبلقات الدولية
ار حمائى دولي لمممكية التي تندرج ضمف المياـ الرامية إلي وضع إط، المنظمات الدولية

المنظمة و ، )أكال(عمي النحو المناسب مع منظمة األمـ المتحدة  ياتعاونمف خبلؿ ، الصناعية
  التي ليا صمة تعاونيا مع المنظمات الدولية األخرى باإلضافة إلي، )ثانيا(العالمية لمتجارة 

 .)ثالثا(الممكية الصناعية  حماية بموضوع مباشرة أو غير مباشرة

                                                                 

 .23، مرجع سابؽ، ص يات الويبومنشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، تقرير المدير العاـ إلى جمع - 1
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 (ONU) األمـ المتحدة مع منظمة المتحدة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية تعاكف :أكال 

إثر  1945حمت محؿ عصبة األمـ في عاـ و ، ظيرت منظمة األمـ المتحدة إلى الوجود
المكوف مف ديباجة  ع ميثاؽ األمـ المتحدةو الموافقة في مؤتمر ساف فرنسيسكو عمى مشر 

تحقيؽ »: ستراتيجية لمنظمة األمـ المتحدةاألىداؼ اإلمف بيف  كافو  .(1)معاىدة 111و
 الثقافيةو  ةجتماعياإلو  قتصاديةؿ المسائؿ الدولية ذات الصبغة اإلالتعاوف الدولي بح

اس جميعا، ببل تفرقة بسبب الحريات األساسية لمنو  حتراـ حقوؽ اإلنسافإتعزيز و ، اإلنسانيةو 
 .(2)«العرؽ أو الجنس أو المغة أو الديف

الدولية المتخصصة ىناؾ مجموعة مف المنظمات ، إلى جانب منظمة األمـ المتحدة
ميمة التنسيؽ جتماعي التابع ليا اإلو  قتصادييتولى المجمس اإل، تفاؽ تعاوفإالمرتبطة بيا ب
تنشأ بإدارة الدوؿ  التي ييئةالىي ، صة بشكؿ عاـالوكاالت الدولية المتخصو  بيف أنشطتيا.

تتولى العمؿ و ، تيدؼ إلى دعـ التعاوف الدولي في مجاؿ غير سياسي، في مجاؿ متخصص
أما الوكاالت الدولية . مصالح الدوؿ المشتركة في عضويتيابفي مرفؽ دولي يمس 

: يامنو بأن   55المادة عرفيا الميثاؽ األممي في ، المتخصصة التابعة لمنظمة األمـ المتحدة
طمح بمقتضي نظميا ضالتي تو  تفاقات بيف الحكوماتإتضي الوكاالت المختمفة تنشأ بمق»

 التربيةو  الثقافةو  جتماعاإلو  قتصادتصاصات واسعة النطاؽ في ميداف اإلخإالسياسية ب
حكاـ وفقا أل، في غيرىا مف الميداف المترابطة ىي مرتبطة باألمـ المتحدةو ، الصحة العامةو 

 . (3)«636المادة 

بعة لمنظمة األمـ باعتبار منظمة الويبو إحدى الوكاالت الدولية المتخصصة التا
تصب أساسا في ، متعددةو  في مجاالت كثيرة التعاوفو  بالتنسيؽ فعمبليا مفإني، المتحدة

                                                                 

 .286محمد الجذوب، مرجع سابؽ، ص - 1

 .294المرجع نفسو، ص - 2

 408- 405ص ، صمرجع سابؽأحمد أبو الوفا محمد،   - 3
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ية تسييؿ عممية التحويؿ التكنولوجي المرتبطة بالممكو  تعزيز حماية الممكية الصناعية مسألة
 . الصناعية قصد تحقيؽ اليدؼ اإلستراتيجي الذي ىو التنمية بكؿ أبعادىا 

 :مع منظمة األمـ المتحدة عالمية لمممكية الفكريةمنظمة الالمجاالت تعاكف  – 1

ة التابعة لمنظمة األمـ المتحدة تعتبر منظمة الويبو إحدى الوكاالت الدولية المتخصص
بأف الويبو  ألولى منوالمادة ا تقضي الذيؽ المبـر بينيما نتيجة اإلتفا، 1974بتداء مف عاـ إ

 تفاقيات الدوليةاإلو  المعاىداتو  يسيةالتدابير الضرورية طبقا لوثيقتيا التأس ذاختإمسؤولة عف 
تيسير نقؿ التكنولوجيا و  بتكاري الخبلؽمف أجؿ تشجيع النشاط اإل ،إدارتيا التي تشرؼ عمى

 جتماعيةاإلو  قتصاديةدفع التنمية اإل بيدؼ، مداف الناميةى البالمرتبطة بالممكية الصناعية إل
  .(1) بكؿ أبعادىا

وجيا ىي العامؿ الرئيسي بأف التكنول، في مناسبات عديدة أكدت منظمة األمـ المتحدة
في  عميو أصدرت. ؿ التكنولوجيانقإصبلح النظاـ الدولي لبالتالي ترى مف الضروري ، لمتنمية
سناد و  «تحويؿ التقنيات»: حت عنوافت قرار 1972ي ما 16  مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارةلا 
إعداد ب تكميفوو ، ميمة مراجعة النظاـ القانوني لمممكية الصناعية (C.N.U.C.E.D)التنمية و 

 .(2)أثرىا عمى نقؿ التكنولوجياو ، ختراعبراءات اإل حوؿدراسة معمقة 

منظمة األمـ ك لمممكية الفكرية عالمية منظمة الالتفاؽ التعاكف بيف إتجسيد  – 2
 :المتحدة

وجيا المرتبطة بالممكية نقؿ التكنول مسألة بإسياـ واضح فيو  كبيرادورا الويبو  لعبت 
إعداد تراخيص الممكية  اتدليبل لنواحي القانونية لمفاوض 1978إذا أصدرت عاـ ، الصناعية

                                                                 

، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، )الممكية األدبية والفنية والصناعية(فاضمي إدريس، المدخؿ إلى الممكية الفكرية  - 1
 .63ص ،2007

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

 .248 – 247ص ص
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يشتمؿ عمى الذي ، بمداف الناميةحتياجات اليات نقؿ التكنولوجيا المناسبة إلتفاقا  و  الصناعية
مثؿ العقبات التي ، مسائؿ أولوية ـالباب األوؿ عبارة عف مقدمة تض. رئيسية ثبلث أبواب

سبؿ نقؿ التكنولوجيا إلى البمداف ، و امية في الحصوؿ عمى التكنولوجياتواجييا البمداف الن
يبات الترتو  راية العمميةتقديـ الدو ، الصناعيةخيص في مجاؿ الممكية اأىمية التر و ، النامية

يشتمؿ عمى بيانات اوض مية التفأما الباب الثاني فيو بعنواف عم، القانونية لنقؿ التكنولوجيا
عدو ، ختيار مورد التكنولوجياا  ، و دةديع  المشتركيفو  اد عرض أو طمب ترويج التكنولوجياا 
ػػػػنولوجيأحكاـ معامبلت نقؿ التكو  الوسطاء في المفاوضات أو التفاوض حوؿ شروطو   اػ
عداد و  تفاقيات المطموب إبراميااإلو  تحديد التراخيصو  أما الباب ، المستندات القانونية البلزمةا 

التقدـ و  الخاصة بالبراءات جواألو و  اتاإلتفاقو  خيصابعنواف مبلحظات التر ، الثالث فيو
التسويؽ و  المساعدات التقنيةو  ماتالمعمومات التقنية الخدو  الدراية العمميةو  التكنولوجي
 .(1)القانوف الواجب التطبيؽو  ؿ الخبلفاتحعدـ الوفاء بااللتزامات ، التفويض

 :(OMC)مع المنظمة العالمية لمتجارة  المنظمة العالمية لمممكية الفكرية تعاكف :ثانيا

عمى تطبيؽ النواحي القانونية المتعمقة ، (OMC)ػ تتعاوف منظمة الويبو مع منظمة ل
تفاقية حقوؽ الممكية إيسيراف عمى تجسيد ما جاء في  إذ، ةالممكية الفكريبالتجارة مف حقوؽ 

تيدؼ إلى التي و ، (TRIPS)تريبس البختصار إالتي يشار إلييا ، تصمة بالتجارةالفكرية الم
 المؤشرات الجغرافيةو  حماية العبلمات التجاريةو ، الحقوؽ المرتبطة بياو  األدبيةحقوؽ الحماية 

حماية المعمومات و  تصميمات الدوائر المتكاممةو  ختراعبراءات اإلو  ةعيالتصميمات الصناو 
 . (2)المتعمقة باألسرار التجارية

                                                                 

في ظؿ الجيود الدولية وأحكاـ نقؿ التكنولوجيا في قانوف التجارة (فاء محمديف، اإلطار القانوني لنقؿ التكنولوجيا جبلء و  -1
 .22- 20 – 9، ص ص2002، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، )الجديد

 .280، ص2022 ،الجزائر ،والطبعة الثانية، دار ىوم، عمر سعد اهلل، القانوف الدولي لؤلعماؿ - 2
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 الفكرية عامةفيما يتعمؽ بحماية الممكية  ديدةتريبس بمثابة بداية لحقبة جالتفاقية إعبر ت
نفاذىا عمى أساس متعدد األطراؼو  الممكية الصناعية خاصةو  ا األحكاـ التي تضمنتيو  ،ا 

التي تراعييا منظمة ، عبارة عف تكممة مباشرة لممعاىدات الدولية المتعمقة بالممكية الفكرية
ىي أحكاـ ، ي سبعة أجزاء رئيسيةتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية فعالجت ىذه اإلقد و  .الويبو
نفاذو  ستخدامياا  و  يانطاقو  المعايير المتعمقة بتوفيرىاو ، مبادئ أساسيةو  مةعا  اكتسابيا  و  ىاا 
تسوية و  نتقاليةالترتيبات اإلو  ا بيف أطرافيامما يتصؿ بيا مف اإلجراءات فيو ، ىاستمرار ا  و 

 .(1)المنازعات

 :ة لمتجارةالعالميمنظمةالمع  عالمية لمممكية الفكريةمنظمة الالتعاكف مجاالت  – 1

دولية تفاقيات الا الييئة التي تسير عمى تنفيذ اإلعتبارىإبدأ الحوار بيف منظمة الويبو ب
تفاقية إعتبارىا الييئة التي تسير عمى تنفيذ إب (OMC)منظمة و ، المتعمقة بالممكية الفكرية

الذي يقضي بإيجاد ، 1995ديسمبر مف عاـ  22ينيما في وف باتفاؽ تعإإبراـ بعد ، تريبسال
 27متثاؿ الحكومات لممادة إالعمؿ عمى و ، تريبسالتفاقية إتجسيد ل، مف التنسيؽ بينيمانوع 

لزاـ الدوؿ و ، لتعرض لمعبلمات المشيورةامنع و ، شأف منح البراءات لجميع أنواع االبتكارب ا 
 إما بواسطة براءة اإلختراع أو بواسطة، حماية األصناؼ النباتية معاىدة األعضاء بأحكاـ

 .(2)وحة لمعبلماتمنعمؿ عمى توحيد نطاؽ الحماية المالو ، فعاؿو  منفرد نظاـ

بتقديـ مساعدة ، تفاؽ المبـر بينيماة الرابعة مف اإلجب المادلتزمت المنظمتيف بمو إ
منح البمداف األعضاء في المنظمة عمى  نيماوافقت كؿ م إذ، تعزيز التعاوف التقنيو  قانونية

حيا يالتي تتتريبس التفاقية إالتقنية المرتبطة بو  ة القانونيةاألخرى مف البمداف النامية المساعد
عزيز تعاونيما في األنشطة التي تباشر في مجاؿ تقديـ المساعدة تو ، لمدوؿ األعضاء فييا

                                                                 

 .28-27عنتر عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص ص -1

وفؽ إلتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية (بلؿ وفاء محمديف، الحماية القانونية لمممكية الصناعية ج -2
 .26، ص2000مصر، ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، )تريبس(الفكرية 
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ضماف التعاوف المتبادؿ ألغراض و  بغية تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الفائدة، التقنيةو  القانونية
 .(1)التقنيةو  المساعدة القانونية

عالمية لمممكية الفكرية كالمنظمة منظمة الالالمبـر بيف  التعاكف تفاؽإتجسيد  – 2
 :عالمية لمتجارةال

ف بينيما م ـلتعاوف الذي أبر اتفاؽ إتجسيد  فيOMC لػ شرعت منظمة الويبو ومنظمة 
ي النيائي المحدد لمدوؿ ىو التاريخو  ،2000بيا سنة  تامقخبلؿ المبادرة المشتركة التي 

 متناسقةو  أخذت ىذه المبادرة شكؿ رسـ صورة جديدة، و تريبسالتفاؽ إأحكاـ تنفيذ لالنامية 
ىو ما و  تفاقية تريبسإبة عمى لتزاماتيا المترتإالوفاء بموحدة لمساعدة البمداف النامية عمى و 

منظمة األمـ عبارة شائعة في التي ىي ، لمتعاكف اإلنمائي برنامج الويبو سـإب ؼيعر 
كاف اليدؼ الرئيسي مف قد و ، لمساعدة التقنية لمبمداف الناميةيعني بيا تقديـ ا التيو ، المتحدة

 .(2)المبادرة ىو التعجيؿ بعممية التنمية في البمداف النامية ىذه

قصد مساعده البمداف أقؿ نموا ، 2001مبادرة أخرى عاـ  في المنظمتيف شرعت 
، يةمف المنافع التي يمكف أف تعود عمييا جراء حماية الممكية الصناع ستفادةاإل فياألعضاء 

اح متريبس  قبؿ حموؿ فترات السالتفاقية إف ماتيا المترتبة علتزاإمساعدتيا عمى الوفاء بو 
 ػػفإف الويبو ركزت نشاطيا بالتنسيؽ مع منظمة ل، راتباإلضافة إلى ىذه  المباد. مؤقتةال
(OMC)ستفادة القصوى مف قصد اإل، المبلئمةو  دارية المناسبةعمى تطوير اإلجراءات اإل

 .(3)أحكاـ إتفاقية تريبس

                                                                 

فرع الممكية ، تفاقية تريبس، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوفإخصوصية نظاـ الحماية في ، أيت تفاتي حفيظة -1
 .23، ص 2008الجزائر، ، بف يوسؼ بف خدةجامعة ، الحقوؽ يةالفكرية، كم

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

  .25، صالمرجع نفسو - 3



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةالفصل األول:                     ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار 

 

72 

 

 :األخرلالدكلية مع المنظمات  لمممكية الفكريةالمنظمة العالمية  تعاكف :ثالثا

تحديد الحموؿ ل، تتعاوف منظمة الويبو مع منظمات دولية متخصصة في شتى المجاالت
وحة عمى الساحة المشاكؿ العديدة المطر مف أجؿ مواجية ، القائمة عمى الممكية الصناعية

 غيرىا مف التحديات العالميةو  امةالصحة العو  األمف الغذائيو  ر المناخيغكمسألة ت، الدولية
 المشاكؿ المطروحة عمي الساحة الدوليةو  نظرا لمعبلقة القائمة بيف حماية الممكية الصناعية

 مؾ المتعمقة بتغير المناخ.خاصة ت

 :لممكية الصناعيةحماية اربط التحديات العالمية ب –1

لييئات او  األساسي مع الوكاالتو  دخمت الويبو في مرحمة مف التعاوف الفعاؿ
كاف اليدؼ المنشود ىو تنسيؽ الجيود بما يعود ، و المتخصصة التابعة لمنظمة االمـ المتحدة

اإلسياـ في تحسيف فيـ قضايا الممكية الفكرية و  اإلرتقاء بصورة الويبو، و بالمنفعة عمي الجميع
قات مف بيف عبل. و في المناقشات الدولية الحكومية الدائرة حوؿ القضايا العالمية الجديدة

صحة العالمية المنظمة العمؿ المشترؾ مع ، التعاوف التي حظيت برضا الجيات المستفيدة
(OMS) ، دراسة األمراض المستجدة عمى الساحة الدولية في شكؿ إعداد تقارير عف عمي

جمعية الصحة العالمية بإجرائيا  كمفتقد و ، دراسة تحميمية لمسياسة العامةو  وضع البراءات
عداد تقارير ىذا فيما ك، (FAO)الزراعة و  بالتعاوف مع منظمة األغذية، عف وضع البراءات وا 

. الزراعةو  ستخداـ الموارد النباتية في مجاؿ األغذيةإؽ بالتقنيات الرئيسية المرتبطة بيتعم
بتنظيـ حمقات عمؿ بشأف مجموعة مف البراءات  في ىذا السياؽ قامت منظمة الويبوو 

المجتمع المدني بشأف ركة في حمقة عمؿ االمشو ، د األوبئةستنباط لقاحات ضإالمتعمقة ب
 .(1)المقترحة لتناوؿ البيوتكنولوجيا النيج

                                                                 

1  - PETIT (Philippe), Propriété intellectuelle, mondialisation et développement, p. 822, article 

publié sur le site internet suivant : www.wipo.int  

http://www.wipo.int/
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ات يالمعنية باألخبلقو  باشرت الويبو مع لجنة األمـ المتحدة المشتركة بيف الوكاالت
وجيا لبيولاألخبلقيات او  في إعداد وثيقة لبحث القضايا المتعمقة بالممكية الفكرية، البيولوجيا

تتناوؿ ، شأف السياسات العامةب واةعقدت أيضا سمسمة مف الندو ، مف تأليؼ منظمة الويبو
حماية الممكية الفكرية في مجاؿ عموـ و  التفاعؿ بيف التنظيـو ، فييا قضايا الصحة العامة

تفاقيات المتعددة في مياديف تنص عمييا اإل، ة العامةجرد البراءات ألغراض السياسو  الحياة
ياسي المساىمات في الحوار السو  قد تـ إعداد وثيقة بحث قضايا تغير المناخو . اؼاألطر 

جتماعات مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية إخبلؿ ، بشأف نقؿ التكنولوجيا
  .(1) (UNEFCCC)المتعمقة بتغير المناخ 

، (GEF)لمي بالتنسيؽ مع صندوؽ البيئة العا في ىذا الصدد منظمة الويبو تعمؿ
عاـ الذي أنشأ ، القطاع الخاصو  منظمة حكوميةو  مؤسسة دوليةو  بمد 178المشترؾ بيف 

طمح ضي. ة اإلطارية بشأف تغير المناختفاقية األمـ المتحدو اآللية المالية لئلصفبو ، 1991
ف ية المستدامة في البمدامساندة مبادرة التنمو  قضايا البيئة العالميةصندوؽ البيئة بمعالجة 

أصبح في اآلونة األخيرة المموؿ الرئيسي لممشاريع التي تيدؼ إلى تحسيف البيئة و ، النامية
 (2) العالمية.

 :الممكية الصناعيةحماية ربط التنمية الشاممة ب – 2

مؿ عالتي ت، (ONUDI)تتعاوف منظمة الويبو مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية 
البمداف ذات و  لمستدامة بكؿ أبعادىا في البمداف الناميةعمى تعزيز التنمية الصناعية ا

 . نتقاليةقتصاديات اإلاإل

 فيما يمي: (UNIDO)تتمثؿ أىداؼ التعاوف بيف الوبيو ومنظمة اليونيدو

                                                                 

1  - PETIT (Philippe), Op.cit, p 826.  

2  - Idem.  
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ستخداما إختراع ومات المتعمقة ببراءات اإلستخداـ المعما  و  ستبصار التكنولوجياإ -
 ستراتيجيا في أغراض التنمية.إ

دارة التكنولوجياو  رتشجيع اإلبكا -  .نقمياو  ا 

 .(1)مسائؿ حؽ الممكية الفكرية ذات الصمة بالتجارةو  بناء القدرات التجارية -

حيث ، (ASIP)عبلقة وطيدة مع المجمع العربي لمممكية الفكرية ، تمتمؾ الويبو أيضا 
الذي ، تعمؿ عمى تعزيز حماية الممكية الفكرية في الوطف العربي بالتنسيؽ مع ىذا المجمع

رساء الوعي بضرورة الحمايةو ، تحديث القوانيف الوطنيةو  تطويرإلي ييدؼ  كونيا المحرؾ ، ا 
 :(2)مف أىـ أىداؼ المجمع األخرى المعمنة ما يميو . ة التنميةيالرئيسي لعمم

التثقيؼ و  تطوير نظاـ حماية الممكية الفكرية مف خبلؿ وسائؿ التوعيةو  تعزيز _ 
عمؿ في مجاؿ الممكية الفكرية ودوره المؤثر عمى التي توضح طبيعة ال، المتنوعة

 قتصاد المحمي والعالمي.اإل

عف طريؽ دراسة ، توحيد التشريعات الوطنية في مجاؿ الممكية الفكريةو  تحسيف -
 لوضع أسس ليا، النماذج الصناعيةو  العبلمات التجاريةو  الجوانب المتعددة لمبراءات االختراع

 ا في شكؿ قوانيف.قتراح الخطوط العريضة لوضعيا  و 

، تعزيز الوعي بضرورة الحماية الدولية المحكمة لمممكية الفكرية في الوطف العربي -
 ما تبلىا مف مواثيؽو ، 1883تفاقية باريس لعاـ إمع نصوص  يتبلئـتطوير القوانيف مما و 

المجتمع و  المنتجيفو  لمستيمكيفاو  فيائد لممينيفلما في ذلؾ مف ، في مجاؿ الحماية
 دي بشكؿ عاـ.قتصااإل

                                                                 

 . 23، مرجع سابؽ، صبويو جمعيات الى لإ، تقرير المدير العاـ ة الفكريةيات المنظمة العالمية لمممكشور نم - 1

 . 67مى إدريس، مرجع سابؽ، صضفا - 2



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةالفصل األول:                     ماهية حماية الملكية الصناعية في إطار 

 

74 

 

، حماية الممكية الصناعيةو  عرضنا في ىذا الفصؿ تطور اإلىتماـ الدولى بتنظيـ 
لعؿ النتيجة التي توصمنا إلييا ىي اإلستقرار عمى تدويؿ الحماية مف خبلؿ المجوء إلى و 

نشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، و اإلتفاقيات الدولية في الواقع األمر لـ يكف ذلؾ . و ا 
 سيبل نظرا إلختبلؼ اإلديولوجي القائـ بيف الدوؿ التي إنتيجت النظاـ اإلقتصادي الرأسمالى

 النظاـ اإلقتصادي اإلشتراكى.و 

ة إلى قسمنا الدراس، الويبو لحماية الممكية الصناعية نظاـ وعند تناولنا لمضموف 
نظمتو الويبو مف  قد رأينا وفؽ ما، و نظاـ القانوني لمحمايةاألوؿ خاص بال، قسميف رئسييف

المجوء إلى المعاىدات  لعؿ، و معاىدات الحماية اإلجرائيةو  دات الحماية الموضوعيةىمعا
ريعات ائمة في ظؿ التشالق مف ناحية إلى إقتصار الحمايةمرده  ر الحمايةالدولية لتوفي

أخرى  حيةمف نا، و الحدود اإلقميمية لمدوؿ التي ينشأ فييا الحؽ إذ ال تتعدىالوطنية لمدوؿ 
التي توفرىا الدوؿ لحقوؽ الممكية الصناعية نظرا إلختبلؼ  إلى التبايف الواضح في الحماية

 الذي إنتيجتو الويبو أما القسـ الثاني فقد خصصناه لنظاـ التعاوف الدولى. يا الوطنيةقوانين
 . كألية لتدعيـ حماية الممكية الصناعية عمى الصعيد الدولى

نا ىو ىؿ كانت تمؾ الحماية كافية لرعاية مصالح الدوؿ السؤاؿ الذي فرض نفسو ى 
 النامية األعضاء؟

إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تقتضي منا الوقوؼ عمى مضموف التطورات التي  
ا النظاـ أف يؤثر عمى لنرى كيؼ يمكف ليذ، لصناعيةأفرزىا نظاـ الويبو لحماية الممكية ا

نا أف نظاـ الويبو قد وضع في مرحمة غياب الدوؿ خاصة إذا ما أدرك، مصالح الدوؿ النامية
 .دوف مشاركتياو  لناميةا
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 إذ، ية الصناعية عف نتائج غير منتظمةأسفر فحص محتوى نظاـ الويبو لحماية الممك
، طبيقيالتو  عمى الصعيديف الواقعي يظير، موضع التنفيذ حمائي أف الفشؿ في وضع نظاـ

أما ، افئمتك قتصاديإلتي تأسس عمييا كانت تناسب محيط القواعد او  المبادئ أف كوف
نظرا ، المصالحو  ىداؼاألالعالـ إلى مجموعتاف متضاربتاف نقساـ إد بع نقيضالحاؿ عمى ال

تطبيؽ نظاـ الويبو  ستمرار فيما جعؿ اإل، بينيا ةالتكنولوجيو  ةقنصاديـ المساواة اإلاعدنإل
المبحث ) فعمية ببل مساواة إقتصادية شكمية تكريس مساواة قانوننية إلى بالنتيجة يؤدي

 األكؿ(.

ية الذي لعبتو الويبو في مجاؿ حماية الممكية الصناع المحوري وعمى الرغـ مف الدور
ـ النظا إطار فيالحماية  جتجاىات الراىنة سارت نحو إدماف اإلإال أ، عمى المستوى الدولي

  (التريبس) تفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارةإإقحاـ  مف خبلؿ، التجاري الدولي
 ا أدىم، التي تعتبر إحدى مؤسسات العولمة، (OMC)المنظمة العالمية لمتجارة ظؿ في 

التحوؿ الجذري في و  ،يا في مجاؿ الممكية الصناعيةصإلى تجريد الويبو مف إختصا بالنتيجة
 )المبحث الثاني(.عمى حساب التنمية  بالمصاح التجارية اإلىتماـإتجاه  سياستيا
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 المبحث األكؿ

ـ ال لحماية الممكية الصناعية مصالح  ظمة العالمية لمممكية الفكريةنمتهميش نظا

 الدكؿ النامية

مف معاىدة  أساسا المستمدة، القواعدو  ى مجموعة مف المبادئتقوـ منظمة الويبو عم
إرساء مساواة في المعاممة  إلى تيدؼ امف خبللي التي، الصناعيةباريس لحماية الممكية 

 المبادئ تمؾيبلحظ مف الممارسة الدولية أف لكف ، القانونية بيف رعايا الدوؿ األعضاء
أما الحاؿ ، قة الدوؿ المتقدمة بعضيا بعضامنتجة ألثارىا في عبلو  صحيحة كانت، القواعدو 
لعؿ نظاـ الويبو و ، )المطمب األكؿ(مع الدوؿ النامية  ة ىذه األخيرةالنقيض في عبلق مىع

الوسائؿ الكفيمة لتمكيف الممكية الصناعية مف تحقيؽ التنمية و  يظير عاجزا عمى توفير السبؿ
مف الحمائية  ة الويبوعد اإلنمائي في سياسإدراج الب نظرا لعدـ، المطموبة في البمداف النامية

 )المطمب الثاني(.لغياب اإلرادة الحقيقية لمدوؿ المتقدمة األعضاء مف جية أخرى ، و جية

 المطمب األكؿ

مساكاة قانكنية بال مساكاة منظمة العالمية لمممكية الفكرية تكريس نظاـ ال
 اقتصادية

ستوى ختبلؼ الشاسع في مبب اإللكف بس، يتكوف نظاـ الويبو مف مجموعة القواعد
)الفرع  أصبحت تمؾ المبادئ، المتقدمةو  بيف الدوؿ النامية اإلقتصادىو  التطور اإلبتكاري

ىي المساواة في المعاممة القانونية و ، عاجزة عف تحقيؽ الغاية مف إقرارىا القواعدك األكؿ(
 .)الفرع الثاني(بيف رعايا الدوؿ األعضاء
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 لفرع األكؿا

 تكريس حماية الممكية الصناعية دكليا مبادئ    

جميع  في بيف رعايا الدوؿالقانونية  مساواة في المعاممةإرساء  تحاوؿ منظمة الويبو
مبدأ حؽ و ، )أكال(مف خبلؿ مبدأ المعاممة الوطنية ، ممكية الصناعيةالمسائؿ ذات الصمة بال

 غير المتوازنةبتكارية لقدرة اإلا مراعاة دوف لكف ستقبلؿ التسجيبلتإأ مبدو ، )ثانيا(األسبقية
لممكية اا المكرسة في تشريعات مف المزايالمتكافئة  ستفادةاإلمدى ، و بيف الدوؿ األعضاء

 .)ثالثا(الصناعية

 مبدأ المعاممة الكطنية :أكال

يعتبر مبدأ المعاممة الوطنية المحرؾ الرئيسي لمنظمة الويبو في سبيؿ إرساء نظاـ 
بيف جانس التو  ىو الذي تراىف عميو لتحقيؽ نوع مف الترابطو ، لصناعيةحمائي فعاؿ لمممكية ا

يجابيو . الممكية الصناعيةتشريعات   يظير مف الممارسة الدولية أف ىذا المبدأ كاف فعاؿ وا 
 نظرا لمتوازف القائـ بيف الدوؿ األعضاء في القدرة اإلبتكارية، قت إقرار معاىدة باريسو 
 ة فيالمتبادلة مف المزايا المكرس ستفادةاإلو ، تشريعاتيا الوطنيةرة في الحماية المقر  ستوىمو 

أف أىمية مبدأ المعاممة كذلؾ  مف الواضحو . األعضاء بيف رعايا الدوؿ تمؾ التشريعات
دخوؿ الدوؿ و  نتقاضا مضاعفا إثر التطورات الحاصمة عمى الساحة الدوليةإتقضت نإ الوطنية

ألنيا مبنية ، شكمية ليست واقعيةأصبحت في المعاممة  اواةفالمس، النامية مسرح الحياة الدولية
االلتزامات التي و  ستفادة مف الحقوؽاإلنطاؽ  فيفتراض توازف ا  و ، مجردو  عمى مفيوـ عاـ

ف واقع الممارسة مختمؼ مع العمـ أ، المتعمقة بالممكية الصناعية الوطنية قوانيفالتضمنتيا 
 . (1)فتراض ليس بيذا الوضوحاإلو ، تماما

                                                                 

 .288بياز اسماعيؿ،  مرجع سابؽ، ص  -  1
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 يكوف صحيحا، ستمرار العمؿ بمبدأ المعاممة الوطنية في ظؿ الوضع الدولي الراىفإ
في عبلقة  الحاؿ عمي النقيض أما، منتجا ألثاره في عبلقة الدوؿ المتقدمة بعضيا بعضاو 

الدوؿ المتقدمة تمتمؾ ف. كونو يؤدي إلى نتائج غير منطقيةل، ىذه األخيرة بالدوؿ النامية
ختراع دولية خصوصا براءة اإلالمتداولة عمى الساحة ال الصناعية كيةأغمبية عناصر المم

 ىذا ستفادة مفئللتؤىميا سالتي بتكارية اإلقاعدة الفي حيف ال تمتمؾ الدوؿ النامية ، منيا
طمبات الحماية  داعيصمحة رعايا الدوؿ المتقدمة عند إفي م تنصبىذه المقاربات ،مبدأال

تالي بال، داع طمبات مماثمةيال يستطيع رعايا ىذه األخيرة إحيف  في، عمى أقاليـ الدوؿ النامية
تشريعات الممكية الصناعية ستفادة مف المزايا الممنوحة في ليس ىناؾ تبادؿ واقعي في اإل

مما يحوؿ دوف ، بيف الدوؿ األعضاء التكنولوجيو  ختبلؼ مستوى التطور اإلبتكارينظرا إل
 .(1)نية بيف رعايا الدوؿ األعضاءالقانو  تحقيؽ المساواة في المعاممة

 عناصر الممكية الصناعيةغالبية  يرى بأف الذي دوؿ أمريكا البلتينيةفإف تصور ، ىكذا
الية غ عود ممكيةت إذ، ىو تصور حقيقيلدوؿ الصناعية الكبرى ممؾ ا ىو، المتداولة عمي أقاليميا

مف  تأكدما ي، مف تمؾ العناصر ال تمتمؾ أي عنصربالمقابؿ ، لدييا لؤلجانب براءات المودعةال
البراءات الممموكة لؤلجانب عمى أقاليميا كالتالي: الذي يبيف نسبة و  اإلحصاء الذي قامت بو

كوستاريكا ، %95كولومبيا  %94التشيمي ، %89.5يا فليبو ، %81البرازيؿ ، %78األرجنتيف 
 .(2)%98فنزويبل  %66اي قو%، األورو88اتيماال قو، %96اإلكوادور ، 93%

، الدوؿ النامية لمعاىدة باريس نضماـإبأف ترى دوؿ أمريكا البلتينية  جعؿ ىذا الواقع
يشكؿ تنازال مجانيا لصالح الدوؿ ، مكية الصناعيةالتي يرتكز عمييا نظاـ الحماية الدولية لمم

قتصادية لمدوؿ الصناعية اإلو  التكنولوجية ألف ذلؾ سيؤدى حتما إلى تعزيز التبعية، المتقدمة

                                                                 

حساـ محمد عيسى، نقؿ التكنولوجيا )دراسة في اآلليات القانونية لمتبعية الدولية(، دار المستقبؿ العربي، مصر،  - 1
 .98، ص2987
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 دوؿكما ترى أيضا ، زة لديياالتطوير التكنولوجي مركو  أف وسائؿ البحثو  خاصة، كبرىال
ختبلؼ القواعد إتؤدي حتما إلى س المختمفة تحادات الممكية الصناعيةإبأف ، أمريكا البلتينية

لتزاـ بعض الدوؿ نظرا إل، األعضاء في نفس المعاىدة القانونية السارية عمى الدوؿ
ستحالة تحقيؽ إبالتالي ، المبادئو  رقؿ توحيد القواعدعيس  ام، حقة مف عدموبالتعديبلت المتبل

عميو نجد أغمبية دوؿ أمريكا البلتينية . دوؿ األعضاءالالمساواة في المعاممة بيف رعايا 
بإبراـ  كتفاءإا في عضوية معاىدة باريس تشارؾ في عضوية الويبو دوف الغالبية مني

قميميةو  تفاقيات ثنائية إ  .(1)تنظيـ أمور الممكية الصناعيةل ا 

 مبدأ حؽ األسبقية :ثانيا

 بيف الترابطو  ىو تحقيؽ نوع مف التجانس، يبدو اليدؼ الظاىر لمبدأ حؽ األسبقية
التطبيؽ العممي أف  فلكف يظير م، تكممة لمبدأ المعاممة الوطنية الممكية الصناعية تشريعات

عناصر الممكية الصناعية  أصحابو  الغاية منو ىي تحصيف صاحب الحؽ في البراءة
  أف تتعرض لو طمباتو المتبلحقةيمكف  نتياء التيف أو اإلاألخرى مف كافة أوجو البطبل

كؿ خطر ينتقص مف الحماية الدولية لمختمؼ عناصر الممكية دفع  بعبارة أخري
 .(2)الصناعية

باريس أصبحت  أف مدد األولوية المقررة في متف معاىدة، ارسة الدوليةممف الم حظيبل
سرعتيا و  نقؿ المعارؼو  تصاؿمع التطورات الحاصمة في ميداف اإلال تتناسب و  ال تراعي

 بتكاري خاصة في الدوؿ الناميةإلادي في الحقيقة إلى عرقمة النشاط ما يؤ ، نظرا لطوليا
 عرقمةو  مرآة عاكسة إلرادة الدوؿ المتقدمة في إلغاءفي الحقيقة يعتبر مبدأ حؽ األسبقية ف

ف تزداد قوة التأكيد عمى ىذا مو ، العممية اإلبداعية في البمداف النامية بكؿ الوسائؿ المتاحة

                                                                 

 .284مرجع سابؽ، ص حساـ محمد عيسى،  -1
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 مثبل تـ إيداع طمب الحماية لدى إحدى الدوؿ األعضاء فإذا، خبلؿ التطبيؽ العممي لممبدأ
ستفادة مف مضموف عنصر الممكية ة ميمة األولوية في اإلاآلخريف طيم يعرقؿ جيود فإنو

 يعتبر ما، يمنعيـ مف إيداع طمبات أخرى عمى نفس العنصر كما، محؿ الطمب الصناعية
الدوؿ  ال تستفيدو  التي تتقيد بمبدأ حؽ األسبقية بتكاريةالموارد اإلو  القدرات عائؽ في تشجيعك

 .(1)المودعة لدييا الحماية طمباتالتي تتضمنيا جي التكنولو و  مف المحتوى التقنيالنامية 

 الؿ التسجيالتستقإمبدأ  :ثالثا

ستقبلؿ التسجيبلت إلى مؤتمر تعديؿ معاىدة باريس في لندف عاـ إتعود أصوؿ مبدأ 
العبلمات الممنوحة في أية دولة متعاقدة تكوف مستقمة و  اءاتبر الذي يقضي بأف ال، 1934

 سقوطياو  بخصوص بطبلنيا، العبلمات الممنوحة في الدوؿ المتعاقدة األخرىو  عف البراءات
 .(2)يتيامدة حماو 

باعتبارات  نتائج غير منطقية ستقبلؿ التسجيبلتإظير مف التجسيد العممي لمبدأ ي
فإذا صدر حكـ قضائي يقضي ببطبلف البراءة  ،نامية لـ تراعى كونيامصالح الدوؿ ال

تستمر  تمؾ البراءة فإف، ختراع بسبب عدـ توافر الشروط الموضوعية لمحمايةإلموضوع ا
صناعيا طيمة مدة و  ماليا اإلختراع ستغبلؿإحتكار إمالكيا في  لتنتج أثارىا خاصة حؽ

نفس األمر إذا ما ثبت ، رغـ ثبوت بطبلنيا بحكـ قضائي، الحماية عمى أقاليـ الدوؿ النامية
 بب ظيور تكنولوجيا تفوقيا فنياأف البراءة قد تخمى عنيا صاحبيا بإرادتو الكاممة بس

ر بما يض، منتجة ألثارىا في الدوؿ الناميةو  مسجمةالبراءة مع ذلؾ تضؿ ، قتصادياا  و 
 .(3)ياستعانة بالمصانع الداخمية التي تريد اإل

                                                                 

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

 .290سمير جميؿ حسيف الفتبلوي، مرجع سابؽ، ص  - 2
 المرجع نفسو. - 3
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بيف رعايا الدوؿ الذي تسعى إليو منظمة  لمعاممةتحقيؽ المساواة في ا بذلؾ يتعذر 
ستفادة المتبادلة مف المزايا القائمة في اإلو  القدرة اإلبتكارية لعدـ المساواة فينظرا ، الويبو
ىتماـ إمتبايف الواضح في درجة ل نظرا ية أخرىمف ج، مف جية  ريعات الممكية الصناعيةتش

فحماية براءات . في ظؿ تشريعاتيا الوطنية الدوؿ األعضاء بعناصر الممكية الصناعية
، قتصادية مع حماية العبلمات التجارية مثبلبمد ما ال تتساوى مف الناحية اإل ختراع فياإل
دراج عناصر المو  في حيف نجد ، ىتماـ المتكافئ بياالصناعية في مادة واحدة يعني اإل مكيةا 

ىتماميا بتمؾ العناصرو  قوانيف دوؿ األعضاء تختمؼ بعضيا بعضا في معاممتيا ، فكؿ دولة ا 
 ريةالتجاو  فقا لما يتبلءـ مع األسباب االقتصاديةو  تيتـ بعنصر عمى حساب أخر

 .(1)الحماية التكنولوجية الداعية إلىو 

 الفرع الثاني

 القكاعد المكحدة لتشريعات الممكية الصناعية

 بيف نوع مف التجانس والترابط  رساءقصد إ مف القواعد حتوى نظاـ الويبو عمى مجموعةإ
 تتناسب عمى األقؿ مع الظروؼ غير أف تمؾ القواعد ال، الممكية الصناعيةت تشريعا

لنقد مف خبلؿ دراسة اتأينا أف نبيف مواضع ر إليذا ، متوازنةالغير  التكنولوجيةو  قتصاديةاإل
معاىدة قواعد كذا و ، )ثانيا(العبلمات المشيورة ثـ قاعدة ، )أكال(قاعدة التراخيص اإلجبارية 

 )ثالثا(. التعاوف بشأف البراءات

 قاعدة التراخيص اإلجبارية :أكال

في  حتكاراتلتزاـ الذي أوجده قانوف اإلة باإلرتبط ميبلد قاعدة التراخيص اإلجباريإ
الكثير مف قوانيف براءة في  فيما بعد عترفت بواإل الذي تـ ، 1623المممكة المتحدة عاـ 

                                                                 

، ص 2983أحمد خميؿ، النظاـ القانوني لحماية اإلختراعات لنقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ النامية، جامعة الكويت،  جبلؿ-1
 .325–324ص
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ختراع تمنحو السمطة ستغبلؿ اإلكؿ تسريح إل ذه القاعدة بأفيقصد بيو . ختراع الوطنيةاإل
عندما يعجز ، نوفالحكومية في بعض الحاالت خاصة تمؾ المنصوص عمييا في القا

ختراع المشموؿ بالبراءة عف الحصوؿ عمى التسريح مف ستغبلؿ اإلإفي  الشخص الراغب
مقابؿ مكافأة لصاحب البراءة تصدر مع ، تنظيـ قانوني معيفو  صاحبيا طبقا لشروط خاصة

عرؼ أيضا بأنو "نظاـ متجسد في البراءة الذي بواسطتو يرخص يو ، (1)قرار منح الترخيص 
 .(2)بالبراءة" لشخص بخبلؼ المخترع إلنتاج منتج محمي 

عمى السقوط كجزاء ، رىارتكزت معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية وقت إقراإ
، وضعو محؿ التطبيؽ العمميو  ختراعوإستغبلؿ إلتزاـ صاحب البراءة بإعدـ عمى أصمي 

عدـ قدرتو مف خبلؿ  ه القاعدة تمس بحؽ المخترعلما كانت الدوؿ المتقدمة ترى بأف ىذو 
 ،صوؿ فييا عمى الحمايةفي جميع الدوؿ التي يتـ الحمحؿ البراءة ختراع اإلستغبلؿ إعمى 

التي طرأت عمى كانت كؿ التعديبلت ، و عادة النظر في قاعدة السقوطإتولد الشعور بضرورة 
 . (3)تجاه تعزيز حقوؽ مالؾ البراءاتإفي تمؾ القاعدة تسير 

قراره لجو  رع الوطني عند تنظيموتـ وضع قيود عمى المشف في تعديؿ  اء السقوطز ا 
قرار جزاء إليجب منح ميمة ثبلثة سنوات مف تاريخ إيداع البراءة  إذ ،1900بروكسؿ عاـ 

عمى ، 1925عاـ لىاي أثمر مؤتمر الكما ، بإمكانية تبرير عدـ االستغبلؿ السماحو ، السقوط
عتبارا ا إىذ،بقاء عمى ميمة الثبلث سنوات إلقرار جزاء السقوطاإلتعديبلت جوىرية تمثمت في 

كاف عميو الحاؿ في تعديؿ كما  ليس مف تاريخ إيداع طمب الحمايةو  مف تاريخ منح البراءات
ال يمكف أف نغفؿ قاعدة التراخيص اإلجبارية المستحدثة ألوؿ مرة كجزاء ثانوي و ، بروكسؿ

                                                                 

 .82جبلء وفاء محمديف، مرجع سابؽ، ص  -  1
ـ عنتر عبد الرحمف، أثر إتفاقية التريس عمى الصناعة الدوائية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندري -  2 ، 2009ة، مصر، عبد الرحي

 .232ص
 .78، ص بد الرحيـ عنتر عبد الرحمف، حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي، مرجع سابؽع -  3
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رخيص اإلجباري يراىف عمى الت، 1934ومف المؤكد أف تعديؿ لندف لعاـ . إلى جانب السقوط
كما ألـز الدوؿ بعدـ إصدار ، السقوط كجزاء ثانويو  ختراعستغبلؿ اإلإاء أساسي لعدـ كجز 

ىذا بعد و ، حتكاريستعماؿ الحؽ اإلإال إذا كاف يكفي لمنع التعسؼ في التراخيص اإلجبارية إ
 .(1)مرور ميمة ثبلثة سنوات

مية تجاه معاكس لمشروط الحالية لعمإعدة التراخيص اإلجبارية تسير في تبدو قا
يمكف و  في البمداف النامية التقنيو  مستوى التقدـ العمميو  مخالفة لمواقع التكنولوجيو ، التصنيع

تطبيقيا صناعيا في و  ختراعاتستغبلؿ اإلا  و  ذا ما نظرنا إلى واقع الممارسةستدالؿ ذلؾ إإ
 زيةىذا ما يفسر الشروط التعجي، متعددة الجوانبو  الذي أصبح عممية معقدة، البمداف النامية

في متف معاىدة  ختراع موضوع البراءة المكرسإلقرار الترخيص اإلجباري عمى اإل المفروضة
تفادي سقوطيا و  بيدؼ حماية المصالح الخاصة لمالكي البراءات في البمداف النامية، باريس
  .(2)مشاريعيا التكنولوجية واإلنمائيةو  ما قد يساعد الدوؿ النامية، العاـ الدوميففي 

بأف التعديبلت المتبلحقة عمى المادة ، في ىذا الصدد (PRETNAR)تنار يقيو بر يرى الف
تمثؿ أىمية لمدوؿ ، الخامسة مف معاىدة باريس التي تضمنت جزاء الترخيص اإلجباري

حتكاري عمى حساب إجعمتيا في موقع التي و ، ظرا لعدد البراءات التي تمتمكياالصناعية ن
 .(3)ف لتحقيؽ المصمحة العامة عمى الصعيد الدوليفيي أبعد ما تكو ، الدوؿ النامية

التوازف بيف المصالح الخاصة لمالكي  عدـ مف تشكؿ نوع ياالدوؿ النامية بأنتعتبرىا و 
اد حموؿ تتماشى مع عممت عمى إيج الوضع أماـ ىذاو ، البراءات ومصمحتيا العامة

تقميصيا مدة و ، اتف مجاؿ البراءما يظير مف خبلؿ إقصائيا أصناؼ ىائمة م ،مصالحيا
لتزاـ باإلضافة إلى إرساء قاعدة اإل، منح شيادة المخترع مكاف البراءةو ، حتكارات الممنوحةاإل

                                                                 

 .79 -78عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف، حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي، مرجع سابؽ، ص ص -  1
 .348، ص2985سبلمة جعفر زيف، نقؿ  التكنولوجيا والدولة، دار اليمداني لمطباعة والنشر، عماف،  -  2

3 -PRETNAR (S), La notion d’intérêt public et la concurrence, juris-classeur périodique, Paris, s.d.p., 

p44. 
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لمتمتع بنفس المزايا الممنوحة ، ختراع عمى إقميـ الدولة المانحة لمبراءةستغبلؿ الفوري لئلباإل
   .(1)لممواطنيف في ظؿ تشريعاتيا الوطنية

مسألة منح البراءة ، 1970مؽ بالبراءات الصادرة في عاـ اليندي المتعالقانوف حصر  
مدة الحماية ، 1976كما قمص القانوف المكسيكي لعاـ ، الصيدالنية لمحتكر واحد في المواد

اليند عمى و  أكدت الجزائرو ، إلى عشر سنوات مع إمكانية منح شيادة المخترع مكاف البراءة
ت التي يكوف فييا السوؽ جبارية إلى الحاالالتراخيص اإل قاعدة ضرورة توسيع نطاؽ تطبيؽ

ستغبلؿ يؤثر عمى تطور النشاط اإلف إذا كا وأ، ختراع غير نشيطستغبلؿ اإلئللالجزئي 
   .(2)التجاري فيياو  الصناعي

التجمعات اإلقميمية لمدوؿ النامية في مجاؿ الممكية الصناعية قاعدة التراخيص  تفادت
األصناؼ مف و  عمى ضرورة إقصاء عدد كبير مف المواد (ANDIN)أكد ميثاؽ إذ ،اإلجبارية

القواعد الموحد ى الذي يحتوي عم 1977لعاـ  (BANGUI) نجد ميثاؽكما ، مجاؿ البراءات
لحقوؽ الممكية  ةختراع في الدوؿ الفرانكفونية األعضاء في المنظمة اإلفريقيلتنظيـ براءات اإل

بأف مدة العشر سنوات المقررة لحماية ينص في المادة السادسة منو ، (OAPI)الفكرية 
الصناعي و  ستغبلؿ الفوريط اإليمكف تجديدىا خبلؿ ميمة خمس سنوات لكف بشر ، البراءات

ستغبلؿ باألسباب يجب تبرير عدـ اإلكما ، ختراع محؿ البراءة عمى أقاليـ الدوؿ األعضاءلئل
 .(3)المنطقية لتجديد ميمة الحماية

                                                                 

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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 هكرةقاعدة العالمات المش :ثانيا

ستحدثت معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية أحكاما خاصة بحماية العبلمات إ
منع الممارسات و  قضي برفض التسجيؿي ذيال، 1925عاـ لىاي المشيورة في تعديؿ ال

التي يمكف أف تقع عمى العبلمات التي ترى السمطة المختصة في الدولة المعنية ، التعسفية
 .(1)بأنيا مشيورة

 العبلمات المشيورة جدال كبيرا سترشادية لتحديدمسألة عدـ وضع الضوابط اإل أثارت
متواصمة  اعميو بذلت منظمة الويبو جيود، نظر الدوؿ األعضاء جياتو  ختبلفا حادا فيا  و 

بيف تشريعات الممكية التوفيؽ و  في إطار سياستيا الرامية إلى التنسيؽ، لمعالجة ىذه المشاكؿ
السارية  تفاقيات الدوليةمبادئ دولية مشتركة إلى جانب اإل ععف طريؽ وض، الصناعية

الجمعية العامة لمنظمة و  عتمدت الجمعية العامة إلتحاد باريسإ، المفعوؿ في ىذا المجاؿ
التوصية المشتركة بشأف ، 1999سبتمبر  29إلى  20الويبو خبلؿ الفترة الممتدة مف 

سترشاد بيا لتحديد فييا العوامؿ التي يمكف اإلحددت ، األحكاـ المتعمقة بالعبلمات المشيورة
 تمؾ العبلمات المتمثمة فيما يمي:

 معرفتيا لدى قطاع الجميور المعني.و  مدى شيرة العبلمة -
 نطاقيا الجغرافي.و  ستعماؿاؿ العبلمة في أي وجو مف وجوه اإلستعمإمدى  -
 ت الدعايةدرجات نجاح حمبلو  ،الترويج لمعبلمة بأي وجو مف الوجوهو  مدى الدعاية -

المعارض و  عرض المنتجات التي تشير لمعبلمة في األسواؽو ، نطاقيا الجغرافيو  اإلعبلفو 
 جميع المبيعات.و  المعروضة كميات المنتجاتو ، الدوليةو  الداخمية

                                                                 

سوفالو أماؿ، حماية العبلمات التجارية المشيورة بيف التشريع الجزائري واإلتفاقات الدولية، مذكرة لنيؿ شيادة  - 1
 .95، ص2005، الجزائر، جامعة بف يوسؼ بف خدة الماجستير في الحقوؽ والعمـو اإلدارية، فرع الممكية الفكرية،
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المدة و ، نطاقيا الجغرافيو  طمبات التسجيؿو ، عدد المبيعات التي سجمت فييا العبلمة -
نفاذ الحقوؽ المتعمقة بالعبلمة و  كؿ ما يدؿ عمى نجاحو ، الحمائية التي مضت عمى تسجيميا

 .(1)السيما إقرار السمطات المعنية بأنيا مشيورة، في الدوؿ

قاعدة  عاعدة العبلمات المشيورة تتناقص مبأف ق، الموجز مدخؿمف ىذا اللنا يتضح 
فيي مخالفة بالتالي ، إيداع طمبات تسجيؿ العبلمات لمحصوؿ عمى الحماية في الدوؿ المعنية

رجح الكثير مف الفقياء بأف الخمفية و ، التي أخذت بيا معاىدة باريس، لقاعدة إقميمية القوانيف
ىي الحفاظ عمى مصالح أصحابيا التابعيف ، األساسية لئلقرار قاعدة العبلمات المشيورة

 اػػمني في حيف ال تمتمؾ الدوؿ النامية إال القدر القميؿ، عادة إلى الدوؿ الصناعية الكبرى
حتكار آخر لصالح الدوؿ المتقدمة عمى حساب الدوؿ إد يتجسلىذه القاعدة جاءت عميو 
 .(2)النامية

  معاهدة التعاكف بشأف البراءات قكاعد :ثالثا

ختراعات ية دور رئيسي في تنظيـ وحماية اإللعبت معاىدة باريس لحماية الممكية الصناع
 لبراءاتعدد وثائؽ او  ت الحمايةائؿ في عدد طمبااليإال أف اإلزدياد ، عمى الصعيد الدولي

وعجز اإلدارات ، مف جية عف مسايرة الوضع الدولي الحاليأكد عجز معاىدة باريس 
الوطنية لمبراءات عمى فحص الكـ اليائؿ مف الطمبات المقدمة إلييا خاصة لدى الدوؿ 

متعاوف الدولي في مف ىنا كاف البد مف البحث عف أسموب آخر ل. و مف جية أخرى النامية
مداد نطاؽ الذي يريد إ، التي تواجو المخترع مجاؿ حماية البراءات قصد حؿ الصعوبات

في  ظيرت حركة دولية. و عند فحصيا لتمؾ الطمبات كذا اإلدارة الوطنية لمبراءاتو  الحماية
خبلؿ المؤتمر ، و زايد طمبات الحماية وسرعة فحصياتنادي بضرورة حؿ مشكمة تىذا الصدد 
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اىدة التعاوف بشأف البراءات التي عتماد معتـ إ، 1970المنعقد في واشنطف عاـ  لدبموماسيا
التي تضمنت قواعد  المعاممة ، (PCT)بالمغة الفرنسية بمعاىدة  ختصارإيشار إلييا 

  .(1)األعضاء لدوؿ الناميةالتفصيمية الخاصة با
توى الفصؿ الرابع مف في مح، تظير المعاممة التفضيمية الخاصة بالدوؿ النامية 
وجودة في مشروع المعاىدة الذي عرض ممع العمـ أف ىذه األحكاـ لـ تكف ، (PCT)معاىدة 

نما أضيؼ بعد الضغط الممارس مف قبؿ الدوؿ النامية و  ،1970عمى مؤتمر واشنطف عاـ  ا 
 البرازيؿ أثناء مناقشة المشروع.و  خاصة المكسيؾ

إمكانية تقديـ خدمات  ،لتابع لمنظمة الويبولممكتب الدولي ا (PCT)أتاحت معاىدة  
الطمبات و  فيما يتعمؽ بالبيانات الفنية، منيا 50لمادة نص النامية طبقا لفنية خاصة بالدوؿ ا

جوز لو تقديـ تمؾ الخدمات مباشرة أو في، التي يقوـ المكتب الدولي بنشرىا، الدولية لمبراءات
أو بواسطة ، دولي أو الفحص المبدئي الدوليال بالبحثؽ المكاتب المختارة لمقياـ عف طري

يتـ أداء ىذه و  أحد المعاىد المتخصصة التي يكوف المكتب الدولي قد أبـر إتفاؽ معيا.
لتكنولوجيا الشاممة لمسر او  الخدمات مف أجؿ حصوؿ الدوؿ النامية عمى المعمومات الفنية

موجب نص الفنية ب نة المساعدةلج، في ىذا الصدد PCTستحدثت معاىدة ا  و  الصناعي.
تدريب الخبراء و  تكويف، تقديـ المعونة الفنيةو  عمى تنظيـالتي تسير ، مف المعاىدة 51المادة 

مداو  اآلالتو  توريد العتاد، و المتخصصيف يتـ تشكيؿ ىذه . و داىـ بالخبراء البلزميف لتشغيمياا 
ؿ مناسب لمدوؿ نتداب أعضاءىا مف بيف الدوؿ المتعاقدة بطريقة تسمح بتمثيالمجنة بعد إ

 .(2)النامية
في صالح الدوؿ  ىو، PCTأف أحكاـ الفصؿ الرابع مف معاىدة ، مما ال شؾ فيو 
حيث تمكنيا مف تطوير ، ىذا فيما يخص مجاؿ المعمومات والمساعدة الفنيةو  النامية
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 متابعة التطورات  التكنولوجية و  كتسابة بالبراءات فضبل عف تمكينيا مف إتشريعاتيا المتعمق
خاصة في ، الريبةو  بنظرة الشؾ PCTبالمقابؿ ىناؾ مف ينظر إلى معاىدة ، العممية بسرعةو 

الذي تسوده ، الدوؿ النامية مف جية أخرىو  يةظؿ المناخ القائـ بيف الدوؿ المتقدمة مف ج
التي تعدؿ معطياتيا  ياسيةسالو  قتصاديةنتيجة العوامؿ اإل، عدـ الثقةو  المصالح المتعارضة

توسيع الفجوة و  فيأخذ عمييا تكريس تبعية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة خر.مف حيف آل
داعات التي يتقدـ بيا لدوؿ النامية تتميز بقمة عدد اإليخاصة كوف ا، التكنولوجية القائمة

تثار أيضا مسألة فقداف اإلدارة الوطنية لمبراءة لدى كما ، رعاياىا بناءا عمى نظاـ المعاىدة
ىذه المسألة  ألف  ، نتيجة عدـ أخذىا بنظاـ الفحص السابؽ، دورىاو  مكانتيا الدوؿ النامية

 ختصاص اإلدارة المختارة لمقياـ بعمميتي البحثمف إ PCT معاىدةأصبحت في ظؿ نظاـ 
فقداف وكبلء البراءات لعمميـ و  نخفاض مواردىا الماليةفضبل عف إ، الفحص المبدئي الدوليو 

  .(1)ومواردىـ المالية
بالنسبة لمدوؿ  أكثرىا PCTسمبيات معاىدة بأف  مف خبلؿ التطبيؽ العممي يظير 
ولوجيا في الدوؿ ألف الخمفية األساسية مف إقرارىا ىو التيسير عمى مالكي التكن،النامية
 ؿ المختمفةتوحيد المفاىيـ القائمة في التشريعات الوطنية لمدو و  ختراعاتيـحماية إ، و النامية

الذي تسير عمى تعاوف الدولي في مجاؿ البراءات  ىذا تحت شعار ال ،تكممة لمعاىدة باريس
 .(2)تجسيده منظمة الويبو

حورىا ىي تقوية م، الموحدة لتشريعات الممكية الصناعية القواعد بأف، ما سبؽم تضحي
مف و ، متيازاتديد مف اإلعمنحيـ الو المختمفة  الممكية الصناعية عناصر مالكيمراكز 

الرأسمالي يعتمد أساسا عمى حفظ الممكية الفردية عمى حساب الممكية  المعروؼ أف النظاـ
قوـ بيا في حفظ مف خبلؿ الوظيفة التي ت، ىذا ما أكدتو قواعد معاىدة باريس، الجماعية
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 بذلؾ تعتبر قواعدىا غير متجانسة ألنيا تضـ حقوؽ متباينة. المبدعيفو  حقوؽ المخترعيف
ما مف شأنو تعطيؿ توحيد القواعد المطبقة عمى كافة ، اتنطبؽ عمييا أحكاـ دوف تمييز بيني

 .(1)الدوؿ األعضاء

بأف إنجازات معاىدة باريس التي يتأسس عمييا النظاـ الدولي لحماية يمكف القوؿ  عميو
ا ىذا م، اليوـ أصبحت متواضعة بمقاييس، والذي تراعيو منظمة الويبو  الممكية الصناعية

 التي كانت الخمفية األساسية منيا، و التي جاءت عمى أحكاميا يتأكد مف التعديبلت المتبلحقة
أف الدوؿ النامية رفضت و  خاصة، العمؿ عمى إعادة تكييفيا مع الوضع الدولي الراىف ىو
لحيا ي مصانضماـ إلييا أو تبني بعض أحكاميا نظرا لغياب المعاممة التفصيمية التي تراعاإل
نعكس ذلؾ سمبا عمى النظاـ الحمائي الفعاؿ إ النقائصبمحاذاة ىذه و ، القانونيةو  قتصاديةاإل

تزداد قوة التأكيد بأف معاىدة باريس لـ و  لمممكية الصناعية الذي تسعى إليو منظمة الويبو.
المتمثمة في ضرورة و ، تراعي الوضع الدولي الراىف تجاىميا لممطالب الشرعية لمدوؿ النامية

اإلضافة إلى مطالبيا اإلنمائية التي تنادي بيا عمى ب، تدويؿ المعرفة كتراث مشترؾ لئلنسانية
قتصادي دولي جديد إلتي فشمت ىي أيضا في إرساء نظاـ ا، مستوى منظمة األمـ المتحدة

(NOEI) ،في محتوى معاىدة  مثبل التي تظير، (2)الفكر اإلمبرياليو  حتكارنظرا لمظاىر اإل
 .(3)باريس لحماية الممكية الصناعية

القواعد التي تأسس عمييا النظاـ الدولي لحماية الممكية و  بأف المبادئ، لؾكذا يمكف القوؿ
ممساواة نظرا ل، قتصادي دولي غير معقدا  و  كانت تتناسب مع محيط قانوني، الصناعية

في  أما الحاؿ عمى النقيض، في القرف الماضي معاىدة باريس أبرمت القائمة بيف الدوؿ التي

                                                                 

1 - HAMIDI )Hamid(, op, cit, p12. 

عرؼ المنظور الماركسى اإلمبريالية أنيا: توسيع اقتصادي وسياسي مبلـز لنمو النظاـ الرأسمالي"، أما منظور منيج  -  2
ناعية، وبوجو خاص إستراتيجية البمداف لينيف عرفيا بأنيا" مجموعة العبلقات التبعية، تبعية بمداف العالـ الثالث لمبمداف الص

 الصناعية التي تيدؼ إلى الحفاظ عمى ىذه التبعية وتعزيزىا".
3 - HAMIDI (Hamid), op,cit, p15. 
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ختبلؼ بسبب اإل، أخرى ناميةو  دوؿ متقدمة نقسـ العالـ إلىإحيث ، الظروؼ الدولية الراىنة
ذ و  .التكنولوجيو  قتصادياإل عتبارىا مستوردة لمتكنولوجيا إع الدوؿ النامية الحالي بضحممنا و ا 

بالمقابؿ فيي ذات ، التي يمكف أف تجعميا قوة تكنولوجية، ال تمتمؾ القدر الكافي مف البراءات
تحقيؽ و  ف معاىدة باريس لـ تنجح في تجسيد تنمية شاممةأبيتأكد لنا ، طابع زراعي محض

 حتكاراتظاـ الحمائي القائـ يعزز نظاـ اإلستمرار العمؿ بالنإمما جعؿ . قتصاديالتطور اإل
 .(1)تبعية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمةو 

 السياسي ياوضعإلى  في الحقيقة يعود، لمعاىدة باريس نضماـاإل تردد الدوؿ النامية في
 تمخص فيما يمي: يي ذال، اإلقتصاديو 

جود حصة األسد مف و  معاىدة باريس تراعي مصالح الدوؿ المصنعة عندما تفضؿ
بصفة خاصة لصالح الشركات متعددة الجنسيات التي ، راءات في الدوؿ النامية لؤلجانبالب

مالكييا المستعممة مف قبؿ عبلوة عمى أف البراءات ، تنتمي إلى الدوؿ المصنعة الرئيسية
حتكار ما ينجز عف ىذا اإلو ، حتكار التصدير في البمداف الناميةإقتصادي ليشكموا إكسبلح 

بالتالي ، الخارجيةو  ما المنافسة الداخميةبفضؿ ىذه السياسة يقصوف تماو . مف عوائد مالية
  ستغبلؿتراخيص باإلال إتفاقية كما أف أصحاب البراءات إذا أبرموا، إعاقة الصناعة المحمية

 متيازاتإستغبلؿ البراءات بما يمنح ليـ تعسفية إلو  وؿ النامية شروط قاسيةالد عمىفرضوف ي
بؿ جاءت ، ىذا ما يبرر بأف المعاىدة لـ تكف تراعي مصالح الدوؿ النامية، موقع إحتارىو 

ما دفع ، ىيمنتيا عمى سوؽ التكنولوجياكذا تجسيد و ، لتخدـ مصالح الدوؿ األكثر تصنيعا
 .(2)الخضوع إلى النظاـ الذي تفرضوعدـ و  اد نصوص المعاىدةبعنامية إلى إستالدوؿ الب
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 المطمب الثاني

 بيف ممارسة الحماية المكازنة في نظاـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية عدـ

  متطمبات التنميةك 

 قتصادية الدوليةالتي تتصدر العبلقات اإل الشائكةيعتبر موضوع التنمية مف المواضيع 
يعتبر نقؿ و ، االجتماعيةو  قتصاديةاإلو  ونو يرتبط بالنواحي السياسيةتعقيد لكو  زداد أىميةيو 

بؿ اليامة التي تسمح بالقضاء عمى الفوارؽ التكنولوجيا إلى الدوؿ النامية أحد السو  العموـ
التعاوف سياسة يجب معالجتيا في إطار  تحقيؽ التنمية المطموبةو ، جتماعيةقتصادية واإلاإل
أحد المقومات  يعتبر مف نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية لعؿ و ، )الفرع األكؿ(لي الدو 

  عمميةو  التكنولوجياو  رات الصناعيةبتكانظرا لمعبلقة المتداخمة بيف اإلتنمية لماألساسية 
يكمف في عدـ توفر اآلليات المناسبة ، التنمية فعيؿلويبو عمى تقدرة نظاـ اعدـ و ، التنمية
 الحقيقة لمدوؿ غياب اإلرادةو  إدراج البعد التنموي في سياستيا الحمائية، نظرا لعدـىذا  ،لذلؾ

 .)الفرع الثاني( األعضاء في ذلؾ المتقدمة

 الفرع األكؿ

 لتنميةباهتماـ الدكلي كاقع اإل

 )أكال(ليا صمة وثيقة بجميع نواحي الحياة البشرية تبر التنمية حؽ مف حقوؽ اإلنساف تع
الرغـ عمى لكف ، في عممية التنمية بكافة أبعادىا كبيراو  ة التعاوف الدولي دورا ميمالعبت قناو 

ال  وأن   إال  ، )ثانيا(ف مسؤولية الدوؿ ف البعد التنموي جزء ال يتجزأ مأناعة التامة بقمف ال
متخصصة في ىذا و  وجود منظمات متعددةلذلؾ ، تمؾ المسؤولية لوحدىاأف تتحمؿ  يمكف

 (.)ثالثاالمجاؿ 
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 مفهكـ الحؽ في التنمية -أكال 

يـ شريحة واسعة مف ي، ما يرتبط بو مف أىداؼو  إف حداثة مفيوـ الحؽ في التنمية
 لة إلقاء الضوء عمى مفيوـ الحؽ فيأمس، و المصالحو  الشعوب في ظؿ عالـ متبايف الثراء

صيغ القانونية الزاوية في دراسة ال رالتي تعتبر حج األمورمف ، تحديد جميع جوانبوو  التنمية
إف دراسة مفيوـ الحؽ في التنمية قبؿ أف يكوف محؿ نقاش عمى مستوى . الدولية ليذا الحؽ
معالجة بالسياسة الميتميف و  رجاؿ القانوفكاف محؿ بحث فقيي مف قبؿ ، المنظمات الدولية

 .(1)أوضاع الدوؿ النامية

 :تعريؼ الحؽ في التنمية-1

 تتعمؽو ، الحضاريو  قتصاديير اإليطريؽ لمتغ في نفس الوقتو  تعتبر التنمية ىدؼ
مستوى اليدؼ الوصوؿ إلى ب، التخمؼو  سياسات التي توضع لعبلج مشكبلت الفقربال ميةنالت

شباع أو  الفرد في المجتمع عف طريؽ رفع مستوى دخؿ، ئؽ لئلنسافالمعيشي البل كبر قدر ا 
تعريفا ، 1997متحدة لسنة ي خطة التنمية لؤلمـ القد ورد فو . ممكف مف الحاجات المادية

وعية أعمى مف الحياة لمناس لتزاـ متعدد األبعاد ييدؼ إلى تحقيؽ نإتعتبر  إذشامبل لمتنمية 
 التي ىي عناصر مترابطة حماية البيئةو  جتماعيةقتصادية واإلمؿ عمى التنمية اإلتتش، و كافة
جتماعية اإلو  قتصاديةة اإلقتصادي ضروري لمتنميالنمو اإليعتبر و ، متآزرة لمتنمية المستدامةو 

 .(2)لجميع البمداف خاصة النامية
ىتماماتو ا  و  دورانو الفرد رحو ممفيوما متكامبل ، ـ الدولي الحاليالتنمية في ظؿ النظاو  

تعزيز وضعية الفرد  حيث يتجو القانوف الدولي نحو، السياسيةو  الثقافيةو  الماليةو  قتصاديةاإل
نجد العديد و  األفراد عمى حساب ةف ييتـ أكثر بالدولعمى حساب وضعية الدولة بعد أف كا

                                                                 

التنمية اإلقتصادية وحمايتو دوليا، منشورات الحمبي صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي، حؽ اإلنساف في  -  1
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حيث ف الحؽ في التنمية عإعبلف  مثؿ، تحدة تؤكد عمى ذلؾالم مف نصوص منظمة األمـ
في ، تزداد قوة التأكيد عمى ذلؾو ، ف اإلنساف ىو الموضوع الرئيسي لعممية التنميةأب ترى

 ىو تحسيف رفاىية اإلنساف عمى أف ىدؼ التنميةالتي نصت ، 1997التنمية لسنة خطة 
حرياتو بما و  حماية كافة حقوقوو  تمبية حاجاتو األساسيةو ، نوعية حياتو بالقضاء عمى الفقرو 

 في ذلؾ الحؽ في التنمية.
جؿ أيتضامف المجتمع البشري مف  التي الحؽ في التنمية مف ضمف الحقوؽف، عميو

مف عتبر ي ذيال، وضوعىذا الم نعكاس ألىميةإىو في الحقيقة ضرورة التضامف و ، عمالياإ
 مشاريعيـ السياسيةو  ختبلؼ مواقعيـ الجغرافيةإممحة لغالبية سكاف العالـ بالمطالب ال
ية التطور في مفيوـ التنمية لو أىمو . جتماعيةاإلو  مستوياتيـ الثقافيةو  قتصاديةأوضاعيـ اإلو 

 .(1)شعوب الدوؿ الناميةو  خاصة بالنسبة لفقراء العالـ

 :ؽ في التنميةمجاؿ الح-2

التفاوت في مستويات و . قتصاديالتخمؼ اإلو  في الفقر، ينحصر مجاؿ الحؽ في التنمية
مف سمات المجتمعات حيث كاف ، جتماعية موجودة منذ القدـإظواىر  في الحقيقة المعيشة

بأف  في ىذا الصدد يؤكد التاريخو ، أخرى فقيرةو  طبقات غنية أي، القديمة التفاوت الطبقي
ألفكار بعد أخذت ىذه ا لكف لما، خدماتيـو  ستغبلؿ طاقات الفقراءإء األغنياء ىو سب ثرا

 .ثورات ضد الفقر والتخمؼ دثتح، زدياد التواصؿ بيف الشعوبعالميا شامبل نتيجة إل
متخمؼ بدأ في أواخر و  نقساـ العالـ إلى متقدـإبأف ، يف مف خبلؿ السياؽ التاريخيتبي 

ظيور و  نتشار الكتبا  و ، خصوبة البحث العمميو  اإلنتاجي ففمع تطور ال، القروف الوسطى
ال و ، زدىار التجارةا  سيولة عمميات التنقؿ و و  عممية كتشافاتإنتج عف ذلؾ مف ما و ، المطابع

تغيير و  السريع قتصادياإلو  أدى إلى التحوؿ التكنولوجي العالـ بشؾ أف التفاعؿ بيف شعو 
الديني الرامية إلى التخمص مف سيطرة  مما دفع إلى ظيور حركة اإلصبلح، جتماعيإ

                                                                 

 .22ص  ، مرجع سابؽ،52/240خطة التنمية لؤلمـ المتحدة، قرار رقـ  -  1



 دول الناميةبالنسبة للكية الصناعية لحماية المل المنظمة العالمية للملكية الفكريةنظام  يةحدودم     الفصل الثاني:
 

95 

 

دارةو  ظيور دوؿ  ليا نظاـ مركزيعد بو ، الكنيسة أصبح ، نقديةو  سياسيةو  ةنظـ قانونيو  ا 
قتصادية التي نادت الخسارة عمى إثر األفكار اإلو  ربحقتصادي يأخذ بمعايير الالنشاط اإل

 . (1)التي كانت شبو محرمة في العيد الكنيسيو ، بحرية التجارة
أي ظاىرة تتفاعؿ في إيجادىا ، الجوانبو  يعتبر التخمؼ ظاىرة مركبة متعددة األبعاد

ـ الثالث يطمؽ عمى أوضاع دوؿ العالالتخمؼ مصطمح و ، شعبياو  جميع جوانب حياة الدوؿ
 التصرؼو  مف حرية التفكير، ويةالمعنو  الرفاىية الماديةو  ستيبلؾالتي يقؿ فييا متوسط اإل

ات بإمكاني تمتعيامقارنة بالدوؿ المتقدمة رغـ ، الحضاريو  ى الثقافيالمستو و  عتقاداتاإلو 
 قتصاديروج مف دائرة التخمؼ اإلقتصادية جديدة لمخإمعطيات و ، بشرية ىائمةو  طبيعية

 األزماتو  يجب التفرقة بيف الفقرو ، مخروج مف التخمؼ المركبلأوؿ خطوة و  عتباره أىـإب
 .(2)ليس التنميةو  ـكما أف عكس التخمؼ ىو التقد، التخمؼو 

 هتماـ الدكؿ النامية بالتنميةإ :ثانيا 

تقؼ جنبا إلى إذ ، مع الدوليىتمامات المجتإصدارة في المشاكميا مكانة و  تحتؿ التنمية
تعتبر كما ، أساسوو  مفتاح السبلـ أصبحتبؿ ، السبلـ العالميو  ىتماماتو بالبيئةإجنب مع 

نييار النظاـ إركيزة أساسية لتفادي و ، البشرينس ستمرار بقاء الجأيضا ضرورة حتمية إل
 ـالذي ينظ، ف تفكر في نوع مف التكتؿأمييأة بفي الحقيقة لـ تكف الدوؿ النامية . الدولي

لؾ لعؿ السبب في ذو ، قتصادية كما ىو الحاؿ في الدوؿ األوروبيةيراعي مصالحيا اإلو 
إال بعد فترة متأخرة مف ، يقتصاداإلو  ستقبلؿ السياسييظير في كونيا لـ تحصؿ عمى اإل

                                                                 

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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قتصادية كوسيمة إضمف تكتبلت  فكرت في الدخوؿ ألنيا الوضع ىذا لكف لـ يستمر، التاريخ
 .(1)ميف تنميتيا الشاممةأتلأكثر فعالية  

 :77تكتؿ مجمكعة -1

مـ أمريكا البلتينية في األو  أسيوياو  بمدا إفريقيا 75مف مماثمي ، 77ولدت مجموعة 
، فيتناـ الجنوبيةو  نضمت إلى تمؾ الدوؿ كؿ مف كينياإجيزة و  بعد فترةو ، 1963متحدة عاـ ال
ممة ج ى وثيقة تضمنتعم، 1964في مؤتمر جنيؼ العالمي حوؿ التجارة لعاـ  وقعتالتي و 

، وقد أخذت ىذه المجموعة شكؿ تكتؿ، التنمية بكؿ أبعادىاتحقيؽ مف بينيا ، ىداؼاألمف 
 إطار منظمة التعاوف مع الدوؿ الصناعية الرأسمالية فييمثؿ الدوؿ النامية في التفاوض 

 .(2)(O.C.D.E) ةقتصاديالتنمية اإلو 

 :أمريكا الالتينيةك  تكتالت مجمكعة أمريكا الكسطى-2

 التخمؼ بمداف أمريكا البلتينية إيجاد وسيمة لمخروج مف دوامةمف حاولت مجموعة 
ي منظمة دوؿ أمريكا الوسطى سيمة فتجسدت ىذه الو ف، شاممةالتنمية ال عممية الدخوؿ فيو 

 أضيؼ بعد ذلؾ، 1951أكتوبر  14في  نسالفادورستحدثت بموجب ميثاؽ ساف ساإالتي 
 مف أىداؼو ، 1962، 1960، 1958في كؿ مف عاـ ، إلى ميثاؽ المنظمة عدة معاىدات

التنظيـ  يعتبر. و قصد الوصوؿ إلى سوؽ مشتركة قتصاديخمؽ التكامؿ اإل، المجموعة
حوؿ إنشاء ، 1960عاـ  تفيديوتفاؽ عميو في مونر أىمية في أمريكا البلتينية ما تـ اإلكثاأل

التي نص ميثاؽ تأسيسيا عمى ، (NAFATAمنظمة التجارة الحرة في أمريكا البلتينية )
( 12عشر ) ىثنإلمدة ، ارية بيف الدوؿ األعضاءالقيود التجو  ضرورة إزالة الرسوـ الجمركية
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درجة التصنيع في كؿ قطر و ، مستوى النموو  عتبار متطمبات التنميةاإل األخذ بعيف معسنة 
 .(1)ىعمى حد

 :تكتالت مجمكعة الدكؿ اإلفريقية كاألسيكية-3

 إذ أقدـ تكتؿ إفريقيك، السوؽ المشتركة لدوؿ شرؽ إفريقيا )كينيا، أغواندا، تنزانيا( يعتبر
حاليا  يويطمؽ عم الذي، و البمداف خاضعة لمنفوذ البريطانيفي الوقت الذي كانت تمؾ  ظير

قتصادي إلفريقيا اإلو  اإلتحاد الجمركي باإلضافة إلى، قتصادية لشرؽ إفريقياالجماعة اإل
نشاء منظمة الوحدة و  .1980المذاف نشأ في عاـ  تحاد الجمركي لغرب إفريقيااإلو  الوسطى ا 
حدث في تاريخ إفريقيا يعتبر ، دولة 41ف قبؿ بأديس أبابا م 1963ماي  05في ، اإلفريقية
تؿ كاف سياسيا إال أف الجوانب بالرغـ مف أف اليدؼ األساسي لقياـ ىذا التكو ، المعاصرة

لكوف مشاكؿ التنمية ، ظمةقتصادية أصبحت في العقديف اآلخريف مف أىـ نشاطات المناإل
ستقرار في اإلو  ور عميو السبلـيوي الذي يتمحقتصادي ىو المجاؿ الحالتخمؼ اإلو  قتصاديةاإل

 1981الوحدة اإلفريقية عاـ  نجاز العظيـ الذي تبنتو منظمةنشير إلى اإليجب أف و ، إفريقيا
في تأكيده عمى التنمية  توتظير أىميالذي ، و الشعوبو  يتمثؿ في ميثاؽ حقوؽ اإلنساف الذي

 .(2)كحؽ مف حقوؽ اإلنساف
رغـ ، شاممة تيتـ بمشاكؿ التنمية في أسيا أية منظمة إقميمية ليس ىناؾ، بالمقابؿ 

 الدخوؿ في عممية تنموية شاممةو  التخمؼو  لمخروج مف دوامة الفقر، الحاجة الممحة ليا
لكف لـ ، وجود لدى دوؿ أسيام مثؿ ىذا التعاوفإلى شعور بالحاجة الرغـ أف ، متكاممةو 

كانت تجربة التعاوف و . راريةستماإلو  يضمف لو الفعاليةعمى أرض الواقع وسيمة و  ليةتتبمور آ
يرافو  ؿ التنمية بيف تركياأجاإلقميمي مف  كما أف ىناؾ نوع مف ، باكستاف دليؿ عمى ذلؾو  ا 
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، مثؿ منظمة دوؿ جنوب شرؽ أسيا، المنظمات اإلقميمية المحدودة في نطاؽ جغرافي ضيؽ
 . (1)منظمة التعاوف اإلقميمي لمتنميةو 

 بالتنميةهتماـ المنظمات الدكلية إ : ثالثا

 في شتى المجاالت السياسية، يقع عمى عاتؽ منظمة األمـ المتحدة مسؤولية كبيرة
إذ ، أساسي في ميثاؽ المنظمةو  تعتبر التنمية محور ميـ، و الثقافيةو  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةو 

 ػػػةالحؽ قي التنمي، مف بيف تمؾ الحقوؽو  الحقوؽ األساسية لمفرد تسير عمى تعزيز حماية
 ىناؾ العديد مف المنظمات الدولية المتخصصة التابعة ليا، انب منظمة األمـ المتحدةإلى ج

 أنشأت خصيصا لتفييؿ حؽ الشعوب في التنمية .

 (O.N.Uالتنمية في ميثاؽ منظمة األمـ )-1

كما لمنظمات الدولية ىتمت بيا الكثير مف مواثيؽ اإأصبحت التنمية قضية دولية 
 فينص ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة " عمى العمؿ  مف أجؿ ، ياىتماماتإوضعتيا في صدارة 

 جتماعيةاإلو  قتصاديةغة اإلبعمى حؿ المسائؿ الدولية ذات الص تحقيؽ  التعاوف الدولي
 الحريات األساسية لمناس جميعاو  حتراـ حقوؽ اإلنسافإعمى تعزيز و  اإلنسانيةو  الثقافيةو 
كذلؾ عمى  الميثاؽ ينصو ، أو المغة أو الديفالتشجيع عمى ذلؾ بدوف تمييز بسبب الجنس و 

ستخداـ األمثؿ توفير أساليب اإلو ، عمى مف المعيشةضرورة السعي إلى تحقيؽ مستوى أ
يبلحظ أف . جتماعياإلو  قتصاديالتقدـ اإلو  النيوض بعوامؿ التطورو ، المتصؿ بكؿ فرد

سوؼ يدفع بالرقي  تمؾ المشاكؿ ألف حؿ، جميع ىذه المجاالت ىي العمود الفقري لمتنمية
 .(2)ىداؼ النيائية لمتنميةىذه كميا ىي األ، جتماعي كما يرفع مستوى الحياةاإل
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 (C.N.U.C.E.Dالتنمية )ك  مـ المتحدة لمتجارةالتنمية في مؤتمر األ-2

أوؿ ، التنمية مف قبؿ الدوؿ الناميةو  تجارةال حوؿ عتبر الدعوة إلى عقد مؤتمر دوليي
 ضماف الحؽ في التنمية لشعوب الدوؿو  ي يؤكد ضرورة حمايةمطمب عمى المستوى الدول

قتصادي بشقيو نتيؾ لعدـ عدالة النظاـ اإلإعد إدراكيا بأف حقيا في التنمية ب ىذا، النامية
بأىمية ىذا  إقرارا ضمنيكمطمب يعد مـ المتحدة ليذا الستجابة منظمة األا  و ، الماليو  التجاري
 المتدة التنمية في الفترةو  عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارةنإو عمي. ؼ بوعتراتعزيز اإلو  الحؽ

التابع لمنظمة  جتماعياإلو  قتصاديبناءا عمى دعوة المجمس اإل، 1964ي مف مارس إلى ما
نحصار عمميا لصالح الدوؿ ئلل 1947لعاـ  لجاتتفاقية اإعدـ فعالية ل انظر ، األمـ المتحدة

تقدـ أي  ـتفاقية لف تمؾ اإلأعترافا بإفي المؤتمر يعد  ركةقبوؿ ىذه األخيرة المشاو ، المتقدمة
ميما كانت النتائج التي توصمت إلييا لكف ، قتصاديةالنامية في التنمية اإل نصيب لمدوؿ

ىناؾ مشكمة  إال أنيا لـ تكشؼ عمى أقؿ تقدير أف، مؤتمرات األمـ المتحدة لمتجارة التنمية
 . (1)يتقدـ عمى األبعاد األخرى ف بعدىا  الدوليأو  ف،حقيقية في التنمية 

 :(O.C.D.Eقتصادية)التنمية اإلك  ية في منظمة التعاكفالتنم-3

 14قيع عمييا في التنمية االقتصادية بموجب معاىدة تـ التو و  أنشأت منظمة التعاوف
المنظمة في  ظير أىمية ىذهت. 1961ديسمبر  30حيز التنفيذ في  دخمتو ، 1960ديسمبر 

نصت و ، 1971نضمت إلييا أستراليا عاـ إ كما، الغنية في العالـ دوؿلكونيا تضـ جميع ا
اف أقصى درجة ممكنة مف التوسع في ضم نحصر أساساالتي ت، عمى مجموعة مف األىداؼ

المساىمة في تحقيؽ توسع و  رفع مستوى معيشة الدوؿ األعضاءو ، العمالةو  قتصادياإل

                                                                 

1 - BENECHIKH )Madjid(, Droit international du sous-développement nouvel ordre dans la 

dépendance, OPU, Alger, 1983, pp 72- 73. 
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المساىمة أيضا في و ، تنتمي إلى المنظمةخاصة في الدوؿ النامية التي ال ، قتصادي سميـإ
 .(1)توسيع نطاؽ التجارة العالمية عمى أساس متعدد األطراؼ

تنظيـ في  المستمر ىو البحث، التنمية االقتصاديةو  فأف مياـ منظمة التعاو بيبلحظ  
 ليذا الغرض حيث شكمت، سياسات المعونة التي تقدميا الدوؿ األعضاء لدوؿ العالـ النامي

 ذات الصمة رلممنظمة نشاط أخو ، ""لجنة المساعدة اإلنمائيةسـ إاصة أطمؽ عمييا لجنة خ
التي ، المبادالت" "لجنةيطمؽ عمييا  أخرى إذ خصصت لذلؾ لجنة، بالمبادالت التجارية

مف  اقتصادي دائـ تجتمع في أروقتو عددإمؤتمر و  نادي لؤلغنياءك بإعتبارىا تياتظير  أىمي
منظمة التجارة و  لقائمة بيف الدوؿ الغنية مثؿ السوؽ األوروبية المشتركةقتصادية االتكتبلت اإل

بالتالي ليا وزف ثقيؿ عمى التوجو العالمي في ، اليابافو  دوؿ أمريكا الشماليةو  الحرة األوروبية
 .(2)مسألة التنمية

 الفرع الثاني

  اإلحتكارات القانكنية نظاـمنظمة العالمية لمممكية الفكرية تأييد ال

لكف عمى ، اإلبداعو  بتكارمحرؾ الرئيسي لئلال لحقوؽ المبدعيفالحماية الفعالة  عتبرت 
التنمية و  نقؿ التكنولوجيا بيف لعبلقة ا تزداد قوة التأكيد عمى ذلؾ إذا إعتبرناو ، لتنميةاحساب 

لمالكي  صةالمصمحة الخا تفضيؿو  تأييد  كذلؾك ،)أكال( غير مندرجة في نظاـ الويبو
 )ثانيا(.المصالح اإلنمائية لمدوؿ النامية  عمى حساب كية الصناعيةعناصر المم

 الممكية الصناعيةحماية  ك العالقة بيف نقؿ التكنكلكجيا عدـ تحديد: أكال 

التنمية و  عف العبلقة القائمة بيف التكنولوجيالمنظمة األمـ المتحدة عبرت الجمعية العامة 
أىـ الوسائؿ لمتعجيؿ المعمومات التكنولوجية تمثؿ نقؿ و  وليا " إف عممية تبادؿبقتوصية  في
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ستراتيجيات إتكنولوجيا دور بارز في الف، جتماعية في الدوؿ الناميةاإلو  قتصاديةبالتنمية اإل
 .(1)التنمية التي تعتمدىا مختمؼ الدوؿ في الوقت الحاضر"

 نولوجيارت محاوالت عديدة عمى المستوى الدولي لوضع األطر القانونية لنقؿ التكج 
عندما قررت إحالة ، 1975ما قامت بو منظمة األمـ المتحدة عاـ ، أىـ ىذه المحاوالتمف و 

الذي بدوره قاـ ، (C.N.U.C.E.D)عمى مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية  موضوعىذا ال
 انظر  عتماد ىذا المشروعإلـ يتـ لكف ، بإعداد مشروع التطبيؽ الموحد لسموؾ نقؿ التكنولوجيا

حيث ، توخاصة تمؾ المتعمقة بمدى إلزامي، الدوؿ الناميةو  بيف الدوؿ المتقدمة اتلوجود خبلف
ووجو فقط.  مجرد قواعد إرشادية الدوؿ المتقدمة تعتبره بالمقابؿو بترى الدوؿ النامية بوجو 

ممكا لمجميع يمكف في نظر الدوؿ النامية عتبار التكنولوجيا إيكمف في  الحقيقي الخبلؼ
بالمقابؿ تؤكد الدوؿ المتقدمة بأنيا حؽ مف حقوؽ ، وؿ عمييا مقابؿ نظير عاديالحص

 . (2الممكية الفكرية ال يمكف الحصوؿ عمييا إال بتراخيص تعاقدية مف مالكيا

مف األدوات ، باريس يعتبر النظاـ القانوني لمممكية الصناعية الذي تجسده معاىدة
حتكارية أو لكف نظرا لمحقوؽ اإل، يا عمى الصعيد الدوليتداولو  قتناء التكنولوجياإالقانونية في 

فإف ىذا النظاـ أصبح ، ختراع مف قبؿ شركات متعددة الجنسياتإلستعماؿ براءات اإرقابة 
 .(3)يعيؽ نقؿ التكنولوجيا إلى البمداف النامية

التنمية بموضوع مراجعة معاىدة باريس منذ دورتو و  ىتـ مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارةإ
في  أجرت أمانة المؤتمركما ، 1977ماي  16المؤرخ في  39 رقـ الثالثة بمقتضى القرار

 أثره عمى نقؿ التكنولوجياو  حوؿ نظاـ البراءاتاليامة عددا ىائبل مف الدراسات  ىذا الصدد
القوانيف النموذجية الخاصة و  الخبراء بضرورة مراجعة معاىدة باريس لجنة مف كمفت كذلؾو 
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صية ليا عمى ضرورة األخذ بعيف أكدت المجنة في تو و . ي البمداف الناميةختراعات فباإل
نعقاد الدورة إبمناسبة و ، ة عند إجراء المراجعةعتبار األوضاع الخاصة بالبمداف النامياإل

 "الممكية الصناعية"تحت عنواف  "88"ألح بمقتضى القرار رقـ  "CNUCEDالرابعة لمؤتمر "
 ز عمى المسائؿ التالية:التركيو  عمى ضرورة المراجعة

شروط و  ضرورة تشجيع تحويؿ التكنولوجيا الفعاؿ نحو البمداف النامية وفؽ إجراءات -
 عادلة ومعقولة.

 ستغبلؿ البراءات التي يتـ التوصؿ إليياعمى مضاعفة اإلمكانيات البلزمة إلالعمؿ  -
 في البمداف النامية.

 .(1)تعمقة بالبراءاتتمكيف البمداف النامية مف الحصوؿ عمى الوثائؽ الم -

في عرقمتو لعممية التنمية ، راعختإلايظير الدور السمبي الذي يمعبو نظاـ براءات 
متيازات التي مر الذي يمكف تداركو بالحد مف اإلىو األو ، قتصادية في البمداف الناميةاإل

ولية لمستجدات الدعتبار االتأكيد عمى ضرورة األخذ بعيف اإلو  يتمتع بيا أصحاب البراءات
اإلنمائية لمبمداف النامية باعتبارىا تمثؿ الثمثيف المصالح برعاية  المتعمقة تمؾخاصة ، الراىنة

تخصيص  ضرورة عمىأيضا  مؤتمرال كما ألح، مف الدوؿ األعضاء في معاىدة باريس
مقابؿ عمى النحو الذي تـ إقراره في إطار  أي شتراطإة تفضيمية لمبمداف النامية بدوف معامم
ستثناءات خاصة تخرج عف القواعد إمف  الدوؿ النامية أي تستفيد، األفضميات المعمـ نظاـ

لتمكيف ىذه المجموعة مف تدعيـ قدراتيا ، العامة التي تتضمنيا تمؾ األدوات القانونية
 .(2)الصناعية قصد التعجيؿ بتنميتيا االقتصاديةو  التكنولوجية
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 محة العامةعمى حساب المص المصمحة الخاصة شجيعت: ثانيا

 نظاـإلى نتقادات كثيرة إ، إعبلف جنيؼ حوؿ مستقبؿ الويبووجيت الدوؿ المجتمعة في 
تتعمؽ بالجانب  نتقاداتاإل ىذه ،الممكية الصناعية خاصةو  حماية الممكية الفكرية عامةل الويبو

أساسا مستقبؿ المنظمة تتعمؽ بتيدد  أخرى نتقاداتإىناؾ و ، اإلقتصاديو  اإلجتماعي
ؿ ترى تمؾ الدو  إذ، آلية التفاوض فيياو  وسير عمميا المشاركة في رسـ سياستيا و  اتيابنشاط

التي ، األمـ المتحدةبيف منظمة و  المبرمة بينيا 1974تفاقية إبأف الويبو لـ تعمؿ مف منطمؽ 
تسييؿ نقؿ التكنولوجيا و  بداعيةتخاذ كافة اإلجراءات لمترويج باألنشطة اإلإتقضي بضرورة 

 ىذه تؤكد، و الثقافيةو  جتماعيةاإلو  قتصاديةاإل تياتنميتعجؿ مف ال قصد، ؿ الناميةلدو إلى ا
مما أدى إلى ، حتكاراتاإلو  متيازاتاإلدائرة  مف توسيعو  بو تبنت ثقافة نشرالدوؿ بأف الوي

 .(1)عرقمت أنظمة إبداعية أخرى اكذو ، ثقافياو  قتصادياا  و  جتماعياإاىضة بتكمفة 

تمكف أعضائيا مف فيـ النتائج  ينبغي عمى الويبو أفبأنو ، اأيضترى ىذه الدوؿ كما 
توازف ال نوع مف إيجادب، حماية المفرطة لمممكية الصناعيةجتماعية الحقيقة لماإلو  قتصاديةاإل

كما ، مف جية أخرى بيف حقوؽ الممكية الفكرية، و مف جيةالمنافسة و  بيف الممكية العامة
 جتماعيةالتكمفة اإلو  قعية مف أجؿ الفائدةأكثر واو  تتخذ موقفا متوازنايجب عمييا أف 

 عميياو ، تعزيزىاو  مساندة العممية اإلبداعيةباإلضافة إلى ، مممكية الفكريةاألمثؿ لستخداـ إلاو 
ينبغي و ، األقؿ نمواو  حتياجات التنموية لدوؿ األعضاء الناميةأف تدرؾ اإل مف زاوية أخرى
التنسيؽ بيف قوانيف و  عمى تشجيع الحماية الفعالة أف ال تقتصر ميمة الويبوفي نفس الوقت 
تشجيع نماذج و  المبلئمةو  أف تتبنى بشكؿ رسمي فكرة التوازف بؿ يجب عمييا، الممكية الفكرية
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ينبغي إعادة و . الدوليو  التعاوف في األنشطة اإلبداعية عمى الصعيد اإلقميميو  المنافسة
 .(1)ا الدوؿ الناميةإصبلح برامج المساعدة التقنية التي تحصؿ عميي

سياستيا عمى  بشكؿ مباشر تالتي أثر و الموجية لنظاـ الويبو الكثيرة  اتادقتننظرا لئل
تدارؾ  آليات أخرى في سبيؿو  ـإلى تبني أحكااألمر دفع بيا ، المنتيجة في مجاؿ التنمية

أربعوف توصية مف و  خمسة، 2007سنة في عتمدت الجمعية العامة لمويبو إحيث ، ذلؾ
تعتبر ىذه و ، ىداؼ التنموية لدوؿ األعضاءاألو  حتياجاتالويبو ليراعي اإل يا توجيو عمؿشأن

جندة تيدؼ أو . ف التنميةأة األساسية لما أطمؽ عميو جدوؿ عمؿ الويبو بشالتوصيات البني
إضافة إلى ميمتيا ، عمؿ الويبونطاؽ عتبارات اإلنمائية في اإلالتنمية إلى ضماف األخذ 

 .(2)عمى الصعيد الدولى في تعزيز حماية حقوؽ الممكية الفكريةمثمة الرئيسية المت

عتبار لمويبو عمى ضرورة األخذ بعيف اإل عتمدتيا الجمعية العامةإتنص التوصيات التي 
بتوجيو مساعدتيا التقنية نحو  ذلؾ، أقؿ نمواو  حتياجات الخاصة بالبمداف الناميةاإل
مكافأة و  تحفيز وي مف منح حقوؽ الممكية الفكرية ىسألف اليدؼ األسا، حتياجات التنمويةاإل

الممكية الفكرية تفسيرا قد  اتتفاقيإبالتالي ال يجوز تفسير ، ح العاـاإلبداع مف أجؿ الصال
مف بيف و . بمد مف البمداف األعضاءمتخذة نحو التنمية في أية الخطوات الو  مف الجيود يعرقؿ
المعايير الخاصة بتنظيـ و  ف وضع القواعدأأف تكوف أنشطة الويبو بش، ات أيضاالتوصي

 .(3)شؤوف الممكية الفكرية الداعمة لؤلىداؼ اإلنمائية المتفؽ عمييا في منظمة األمـ المتحدة
نة المجنة المعي الويبو أنشئت، عتمد فيو جدوؿ أعماؿ التنميةإجتماع الذي في اإل وأنبنشير  

مناقشة و  تقييـو  ميمة وضع برنامج عمؿ لتنفيذتفوضييا  التي تـ، الممكية الفكريةو  بالتنمية
 أساسا تماعات تناولت فيياجعقدت في ىذا الصدد العديد مف اإلو ، توصيات أجندة التنمية

                                                                 
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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عتماد إكذا و ، تنفيذ جدوؿ أعماؿ التنمية ـيتقيو  أساليب الرصدو  عتماد آلية التنسيؽإمسألة 
ؿ الويبو يجابية نحو جعؿ عمإتبر خطوة ما يع، نقؿ التكنولوجياو  مشروع حوؿ الممكية الفكرية

 .(1)األعضاء حتياجات التنموية لمدوؿ الناميةأكثر تمبية لئلو  متناسقا

 الويبو منظمةـ يكف ثمة إطار ينافس أو ينازع ل نوبأ، أف نذكر في األخير ومف المفيد
ممكية الو  وتنظيـ حماية الممكية الفكرية عامة في مياميا المتعمقة باإلشراؼ عمى إدارة

 سنة  إلى غاية، 1967 في عاـمنذ نشأتيا  ىذا، و الصناعية خاصة عمى الصعيد الدولى
التي يشار إلييا ، تاريخ إعتماد إتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة 1994

 محطإختصار لممص، )التربس(بالمغة العربية ب ، ك(ADPIC) ختصارا بالمغة الفرنسية بإ
 خبلؿ ىذا المسارو . ((OMCفي ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة  (TRIPS)ة اإلنجميزي المغة

 رةػػػػفقيو  مف دوؿ غنية، في ظؿ ممارسة مياميانتقادات كثيرة إ منظمة الويبو إلى جيتو 
 منيا، منيا ما ىو صحيو ، يكولوجيإمنيا ما ىو و  قتصاديإفمنيا ما ىو ، متقدمةو  نامية
نتقادات المتعمقة ىي اإلو ، ادات تيدد مستقبؿ المنظمةنتقإىناؾ و ، جتماعيةإنتقادات إ كذلؾ

 . آليات التفاوض فيياو  سير عممياو  المشاركة في رسـ سياستياو  نشاطياب

ة إدراج مسألة حماية الممكية الصناعي تـالعولمة نحو طريؽ الإنتياج المجتمع الدولى وب
  جارةالتظؿ المنظمة العالمية  فيالتربس  تبني إتفاقية مف خبلؿ، في النظاـ التجاري الدولي

(OMC) ،اإلطار كذالؾ التي أصبحت و ، التي تعتبر إحدى مؤسسات الترويج لمعولمة
  .مع منظمة الويبو التعاوفو  بالتنسيؽ تعمؿ، صناعيةممكية الؤسساتي الدولي لممال
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 المبحث الثاني

المية لمتجارة مع المنظمة الع منظمة العالمية لمممكية الفكريةعيات تعاكف الاتد

 عمى الدكؿ النامية

 (OMC)ػػػػمنظمة الكتماؿ أركاف العولمة بقياـ إاي باإلعبلف عف وجنتيت جولة األوروإ
تعمؿ عمى توحيد كافة و ، (GATT)تفاقيات الجات إكمؤسسة دولية تشرؼ عمى تطبيؽ 

دراج إو ، وثائقيا الختامية الويبو قد  ال يعني أف عيد، (OMC)ؿافي منظمة  تريبسالتفاقية ا 
ما يظير ، (OMC) منظمة ؿ التعاوف معو  بالتنسيؽ في القياـ بمياميا تستمر إبؿ ، نتيىإ

المنتمية إلى  التربستفاقية إتجسيد  بضرورة تدعيـ يقضيتفاؽ تعاوف ا إلممف خبلؿ إبرامي
 س مبلمح العولمة في قدرتيا عمى تعميـبتريالتحمؿ و . )المطمب األكؿ(إحدى قوى العولمة 

لزاميا و ، قواعد الممكية الصناعية عمى كافة الدوؿ األعضاء حيدتو و  أقممت تشريعاتيا عمى ا 
 في الحقيقة ىي أيضا التي أصبحت، التي تديرىا الويبو الدولية تفاقياتاإل الوطنية مع

 )المطمب الثاني(.عولمة لم لترويج امؤسسات إحدى ك

 المطمب األكؿ

مع المنظمة العالمية  لمممكية الفكرية منظمة العالميةأبعاد تعاكف الك  خمفيات

 لمتجارة

جرت العادة مف خبلؿ الممارسة الدولية عمى تفويض منظمة الويبو جميع المسائؿ ذات 
 (سبالتري)تفاقية إىذا الوضع بؿ تـ إدراج  لكف لـ يستمر، الممكية الصناعيةحماية الصمة ب

 ىي، منيا الوحيدة اب عديدة الغايةأسبو  نظرا لدوافع، (OMC) المنظمة العالمية لمتجارة في
منظمة أف مع العمـ ، )الفرع األكؿ(لمدوؿ المتقدمة  التجاريةو  قتصاديةحماية المصالح اإل
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يمكف التى األثار و  نعكاساتدوف النظر إلى اإل، ة التريستفاقيإ تجسيد تأييدا قويا تؤيد الويبو
 (.)الفرع الثاني  عمى الدوؿ النامية مف ذلؾ تترتبأف 

 الفرع األكؿ

 إلتفاقية التريبس المنظمة العالمية لمتجارةدكاعي تبني 

 (OMC)ػػل ة ػػػػػفي ظؿ منظم التريبس تفاقيةإاألسباب وراء تبني و  مف الدوافع ىناؾ العديد
أساسا حوؿ التغيرات تدور ىذه الدوافع  بدال مف إدراجيا كممحقات إضافية في منظمة الويبو،

ة صنر قالو  نتشار الواسع لظاىر التقميداإلو ، )أكال(نمط التجارة الدولية الجذرية التي طرأت عمى 
نكماش في ىو ظاىرة اإل، افع األكثر أىميةلدالكف ، )ثانيا(عناصر الممكية الصناعية عمى 

نتقاؿ األسرار نظرا إل، الدوؿ الناميةو  المتقدمة قائمة بيف الدوؿ التي كانت الفجوة التكنولوجيا
 .)ثالثا(  عف طريؽ التجارة الدولية امنة في السمع كثيفة التكنولوجياالك التكنولوجيا

 أكال: تغير نمط التجارة الدكلية

 ألوروجواياإدراج حقوؽ الممكية الفكرية في جولة  تأييدا قويا مسألة تؤيد الدوؿ المتقدمة
سخ عدد يمكف بسيولة ن حيث، بؿ الدوؿ الناميةلقرصنة مف قاو  لظاىرة التقميد تتعرض ألنيا

قتصاد إلى ىذه يشير عمماء اإلو ، معرفة الحديثةالكبير مف المنتجات التي تحتوي عمى 
عمى نمط التجارة  التي طرأت جذريةالتغيرات لتعتبر ا. الحقيقة أنيا تساىـ في فشؿ السوؽ

التكنولوجيا ما أفرز و  الدولية بسبب النمو اليائؿ في الصناعات التي تعتمد عمى المعرفة
السبب الرئيسي إلدراج حقوؽ الممكية في الفكرية في جولة ، جذرية في بيئة األعماؿتغيرات 

كثيرا بحماية حقوؽ الممكية  لـ تكف تيتـالدوؿ المتقدمة يجب أف نشير بأف و . األروجواي
لـ تكف الصناعات و  ألنيا كانت في تمؾ المرحمة المصدر األوؿ لمسمع المصنعة، الفكرية



 دول الناميةبالنسبة للكية الصناعية لحماية المل المنظمة العالمية للملكية الفكريةنظام  يةحدودم     الفصل الثاني:
 

208 

 

بالتالي لـ يكف نشر التكنولوجيا يؤدي ، المعرفة منتشرةو  وجيا المتقدمةالمعتمدة عمى التكنول
 .(1)إلى تغيرات جذرية في أنماط المنافسة العالمية

في عدد  كبيرالرتفاعا اإل أعمى معدالت الحماية راجع إلى والبحث المستمر عمى
مف  كبيرا دداتخاذ عإإلى الدوؿ بما دفع ، النزاعات الدولية المتعمقة بالممكية الفكرية

الواليات المتحدة األمريكية التي إتخذت  نذكر منيا ، اإلجراءات القانونية واإلدارية الجديدة
 :اإلجراءات التالية

يكفؿ  بما، 1980في عاـ ذلؾ ، 1975التأليؼ لعاـ و  تعديؿ قانوف حقوؽ النشر -
 البرمجيات.و  حماية حقوؽ التأليؼ

 .1984في عاـ  وصمةتعديؿ قانوف حماية الشرائح الشبو الم -
 .1985عاـ  في تعديؿ قانوف حماية البرمجيات الدولية -
إلى  الفكريةالحماية األجنبية لمممكية بالذي دفع ، 1988تعديؿ القانوف التجاري لعاـ  -

 .(2)مقدمات القضايا ذات األولوية

لة حماية حقوؽ الممكية الفكرية في عممية تأسيس أمس في ىذه المرحمة أيضا برزت
تفاقية أمريكا إفي المفاوضات المتعمقة بو ، 1993عاـ  (EU)وؽ األوروبية الموحدة الس

ميا النامية في تعزيز نظو  نخرطت العديد مف الدوؿ المتقدمةكما إ، (NAFATA)لمتجارة الحرة 
زدادت الضغوط الرامية إلى إحداث تغيرات شاممة في إ، فوؽ ىذاو . المتعمقة بالممكية الفكرية

قميمية متعددة األطراؼو  مما أدى إلى إجراء مفاوضات ثنائية، لممكية الفكريةأنظمة حقوؽ ا  ا 
الدوؿ الصناعية الكبرى عمى و  واليات المتحدة األمريكيةأصرت الػ، جولة األوروجواي أثناءو 

التي ، ترييسالتفاقية إ ذلؾ نتج عف ما، مسألة حماية حقوؽ الممكية الفكريةمناقشة   ضرورة
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تنادي بضرورة تدعيـ حماية و ، يا منظمة الويبوياىدات الدولية التي تراعتقر بشرعية المع
 .(1)عمى الصعيد الدولي مختمؼ عناصر الممكية الفكرية

 نتشار ظاهرة التقميد كالقرصنةإثانيا: 

 ةػػػػالموضوع المباشر لمتجارة الدوليفي األونة األخيرة أصبحت حقوؽ الممكية الصناعية 
لخدمات المتبادلة عمى الساحة الدولية تحتوي كميا عمى عناصر او  أف مجموع السمع إذ

 تتراوح نسبة المبادالت التجارية التي تحتوي عمى براءة االختراعصناعية، إذ الممكية ال
لى. و %20% إلى 15بيف  العبلمات التجاريةو  المتداولة و  عروفةمال السمع التقميدية جانب ا 

يفة التكنولوجيا التي يتحدد سعرىا بالنظر إلى قيمتيا كثالظيرت السمع ، عمى الساحة الدولية
 .(2)ليس إلى تركيبتيا الماديةو ، المعنويةو  الفكرية

 إذ، إلى الدوؿ المتقدمة مصدر السمع التي تحتوي عمى عناصر الممكية الفكريةيعود 
 منيا تمتمؾ ختراع المسجمة عالمياع براءات اإل% مف جمي97 ما يقارب نسبة تمتمؾ
ذا طبقنا وجية نظرو . تمؾ البراءات % مف90و نسبت العالمية التابعة ليا الشركا الدوؿ  ا 

حيث ، القرصنةو  جيع عممية التقميدالدوؿ النامية تعمؿ عمى تش أفنستنتج  المتقدمة
القرصنة يمثؿ نسبة و  أف التزوير( C.C.I)غرفة التجارة الدولية  في ىذا الصدد ستخمصتإ
 إذ، ابعض الصناعات تتأثر أكثر مف غيرىأف مع العمـ ، لية% مف التجارة الدو 7% إلى 5

معالجة و ، %46صناعة البرامج الحاسوبية  القرصنة في مجاؿو  نسبة التزوير بمغت
المواد الصيدالنية نسبة و ، %25الوسائؿ السمعية البصرية و ، %35المعطيات 

 .(3)...الخ6%
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صناعات بأكمميا في الدوؿ قياـ  إلى، القرصنةو  ظاىرة التقميدل الرىيب نتشاراإلأدى  
خاصة تمؾ الصادرة مف ، تضاىي منتجات الدوؿ المتقدمة تنافسية ظيور قدراتو ، النامية

اليندسة و  نتيجت قبؿ إقامتيا قاعدة تكنولوجية متطورة أسموب التقميدإ التي، أسيادوؿ شرؽ 
تحسيف المنتجات و  تطويرعمى  فييا الدوؿ المتقدمة صمت إلى مرحمة تنافسو  حتى، العكسية

مركز الكانت ليذه الظاىرة دور كبير في إضعاؼ و . لتضاىي أرقى المنتجات العالمية
المنافسة نقمت التركيز مف و  في أسواقيا ؿ شرؽ أسياو د زاحمتيا إذ، مدوؿ المتقدمةالتنافسي ل

خصائص و  ية لمواصفاتالتي تقضي بإعطاء أىم، غير السعريةالسعرية إلى المنافسة 
 .(1)أكثر تميزا في السوؽ العالمية ولجعمي، الناتج

 نكماش الفجكة التكنكلكجيةإثالثا: 

الرئيسي لمسمع كثيفة المصدر  رات طويمة مف التاريخطيمة فت الدوؿ المتقدمةكانت 
في ىذه الفجوة لكف ، الدوؿ الناميةو  بينيا كبيرة فجوة تكنولوجيةقياـ أدى إلى  ما التكنولوجيا
عف طريؽ نتقاؿ األسرار التكنولوجية إبسبب في العقود األخيرة نكماش بدأت باإلالحقيقة 

أصبح اليوـ باإلمكاف  إذ، الكامنة في السمع المقمدةو  الجاىزةستفادة مف المعرفة اإلو ، التقميد
. عبر نجاحيا في عممية نقؿ التكنولوجيا، الدوؿ الكثير مف إنتاج أنواع عديدة مف السمع في

ذا كانت الواليات و  سرح الدولي عمى معمى ال الدوؿ الصناعية الكبرى تعبرو  المتحدة األمريكةا 
أصبح ييدد ، فإف إنتقاؿ األسرار التكنولجية الكامنة في السمع المتداولة، أقوى نزاعات الييمنة

مفس ر و  رئيسي دوره األساسي كعامؿلالعنصر التكنولوجي  اففقدمركزىا اإلحتكاري بسبب 
 . (2)لنمط التجارة الدولية
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حكاـ السيطرة عمى التجارة إيكوف مف خبلؿ ، ؿ المتقدمةو في نظر الدتدارؾ ىذه المسألة 
بالتحكـ في عممية التصنيع التي تقوـ ، تقييد مسارات التنمية في البمداف الناميةو  الدولية
نحو خمؽ تكاليؼ إضافية أماـ البمداف النامية في سعييا باإلضافة إلى ، عمى التقميدأساسا 

بفضؿ ىذا  ،قتصادية التي تتمتع بياستفادتيا مف المزايا اإلإتقميؿ و ، قيؽ النمو الصناعيتح
جعميا و  التي تعمؿ عمى عرقمة إمكانية تطوير القدرات المحمية الشركات المتعددة الجنسيات

سواء بالشراء أو الترخيص أو تسميـ ، ختراع األجنبيةبلؿ براءة اإلغستإعمى أساسا تعتمد 
 ستثمار المشترؾ حيث بقاء المعارؼ الفنيةأسموب اإل كذلؾو ، المعاونة الفنية وأالمفتاح 

نقؿ بعبارة أخرى ، أيدي الشركات األجنبيةفي التكنولوجية المتعمقة بالمنتج و  العمميةو 
ستمرار عدـ القدرة عمى تشغيؿ التكنولوجيا ا  و ، يا بجانبيا المادي دوف المعرفيالتكنولوج

 . (1)معظـ البمداف النامية المستوردة بكفاءة في

ػ منظمة ل ظؿ في ترييسالقية إقحاـ إتفامف خبلؿ ، الدوؿ المتقدمة مساعيتجسدت  
(OMC) ، التي تؤثر عمى تسيير األنشطة الصناعية عالميا مف خبلؿ عرقمة نقؿ التكنولوجيا

لدوؿ في ا خاص في عرقمة الصناعات الناشئة إضافة إلى المساىمة بوجو، بيف دوؿ العالـ
إبقائيا تابعة تكنولوجيا  أي، ةالمستورد اتكنولوجيلم األمثؿ ستخداـمف اإل يابعدـ تمكين، النامية
ستثمار األجنبي المتمثمة في اإل، الخيارات الضيقةما يؤدي بالدوؿ النامية إلى زاوية م، لمخارج

 عات الوطنيةالخطورة تظير في المنافسة القوية لمصناو  .المباشر كناقؿ وحيد لمتكنولوجيا
 في الحقيقة ىذه التأثيراتو ، وتكنولوجية لمدوؿ المتقدمة تصادية قإفي حالة تبعية  التي تكوف

 المتقدـ دـ إمكانية المحاؽ بالركب العالـأي ع، قائمةتعمؿ عمى إبقاء الفجوة التكنولوجية 
 .(2)بكؿ أبعادىا تعطيؿ عممية التنمية في الدوؿ الناميةو 
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في  أساسا تنحصر، ذو خمفيات متعددة (OMC)ػ لس في منظمة بتريلاتفاقية إتبني  جاء
 التي وضعتيا في موقع تنافسي، دمةحتكارية التي تتمتع بيا الدوؿ المتقالطبيعة اإل

حتكارىو  بروز مسألة نشر الصناعات إلى دوؿ الجنوب بواسطة الشركات إلى باإلضافة ، ا 
لة أمس كذلؾ بروزو  األجنبي المباشر، راإلستثما ضمف إطار، )ش.ـ.ج(المتعددة الجنسيات 

 التجارة الدوليةو  ترييسالتفاقية إالعبلقة بيف تظير . نقؿ التكنولوجيا المصاحبة ليذه العممية
تفاقية إبالمبلحظة أف مسألة قبوؿ مفردات مف الجدير و . في مسألة السمع الكثيفة التكنولوجيا

 . OMCالػ  نضماـ إلى منظمةتصبح إجبارية بمجرد اإلالترييس 

 الفرع الثاني

 منظمة العالمية لمممكية الفكريةس بنظاـ البتفاقية التريإعالقة 

إلي  ت المتكررةاإلحاال في، نظاـ الويبوو  تفاقية التريسإتظير العبلقة القائمة بيف 
 كما، أكال(معاىدات الويبو لحماية الممكية الصناعية ) ضمنتياالتي ت ضوعيةالقواعد المو 

ستحو  طورت نفاذاو  تدعيما، معايير جديدة لمحمايةو  أحكاـ التريبس دثت إتفاقيةا  لنظاـ الويبو  ا 
التي ال  بالمعاممة التفصيمية لمدوؿ النامية خاصة أحكاـ أخرى  أيضا ستحدثتا  و ، )ثانيا(

 )ثالثا(.  نجدىا في نظاـ الويبو

 الفكريةمنظمة العالمية لمممكية نظاـ ال إلىتفاقية التريس إإحالة  نطاؽ أكال:

س الدعامة الرئيسية التي يرتكز عمييا نظاـ الحماية الدولية لمممكية بتريالتفاقية إ تعتبر
تفاقيات الدولية التي سبؽ إبراميا بالذكر أنيا لـ تستنسخ أحكاـ اإل مف الجديرو ، الصناعية

أحالت إلى و  طورت أحكامياو  ستغرقتا  و  بؿ شممت، جاالت الممكية الفكريةفي مختمؼ م
الدوؿ  كذلؾ ألزمتو ، بشأف حقوؽ الممكية الصناعية، واعد الموضوعية المبرمة مف قبؿالق

 :مف نظاـ الويبو األعضاء بمراعاة أحكاـ المواد التالية
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مف اتفاقية باريس لحماية ، 19المادة و  12إلى  01المواد مف اإلحالة إلى  -
 تريس(. ف اتفاقيةم 1-2)المادة ، 1967ستكيولـ افقا لتعديؿ و  الممكية الصناعية

الفنية و  األدبية تفاقية برف لحماية المصنفاتإمف ، 21الى  01المواد مف اإلحالة إلى  -
مف  09مكرر منيا )المادة 6 ستثناء المادةمع إ، محقيامو   1971وفقا لتعديؿ باريس 

 اتفاقية ترييس(.
 12 المادةو ، 06مف المادة  03باستثناء الفقرة  07إلى  02المواد مف اإلحالة إلة  -

مف معاىدة الممكية الفكرية المتصمة بالدوائر ، 16مف المادة  03مف فقرة 
 ترييس(.( مف اتفاقية 35)المادة ، 1989المتكاممة المبرمة في واشنطف عاـ 

تفاقية روما لحماية فناني إإلى بعض المواد التي تضمنتيا ، إتفاقية التربس لؾأحالت كذ
أوجبت و ، (1961تفاقية ركما لعاـ إىيئات اإلذاعة )و  تيةسجيبلت الصو منتجي التو  داءاأل

تفاقيات الدولية التي تطبيؽ أحكاـ اإل، (OMC)الػ عمى جميع الدوؿ األعضاء في منظمة 
الدوؿ التي لـ تنظـ و ، نضمت إلى ىذه االتفاقياتإإلييا دوف تفرقة بيف الدوؿ التي أحالت 

 .(1)إلييا

اقيات الدولية الرئيسية في مجاؿ الممكية الفكرية في تفس أحكاـ اإلبتريالتفاقية إجمعت 
مبعثرة في مختمؼ و  حكاـ متفرقةحققت الترابط فيما بينيا بعد أف كانت ىذه األو ، وثيقة واحدة

ألزمت جميع الدوؿ األعضاء في منظمة و ، يا منظمة الويبوعيتفاقيات الدولية التي ترااإل
لـ تقؼ و . نضماـ إلييانضماميا أو عدـ اإلإعف تطبيؽ أحكاميا بغض النظر ب، (OMCػ)ػػػػال
نطمقت منيا إالتي ، نقطة البدايةتفاقيات ه اإلعتبرت أحكاـ ىذإتفاقية ترييس عند اإلحالة بؿ إ
ية تفاقيات الدولتحدثت أحكاما جديدة لـ تنظميا اإلسا  و ، ترسيخ حقوؽ الممكية الفكريةو  ـتدعيل
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ترسيخيا عمى المستوى و  حقوؽ الممكية الفكرية جؿ تدعيـأكما طورت أحكاميا مف ، السابقة
 .(1)الدولي

 ثانيا: المعايير المستحدثة لحماية الممكية الصناعية

تعيف عمى الدوؿ األعضاء أف تمتـز ية ترييس مجموعة مف المبادئ التي تفاقيإتضمنت 
الذي ، رعايةمبدأ المعاممة الخاصة بحؽ الدولة األولى بالو  أىميا مبدأ المعاممة الوطنية، بيا

ذيف أف ىالجدير بالمبلحظة و  ، حقوؽ الممكية الفكريةدخؿ ألوؿ مرة في مجاؿ حماية 
 (GATT)سابقة المنطوية تحت مظمة الجات التفاقيات اإلالمبدأيف ىما حجر األساس في 

تفاقية ترييس أوؿ مف أرست مبدأ إتعتبر و ، األساس الذي يرتكز عميو النظاـ التجاري الدوليو 
 .(2)ممكية الفكريةحقوؽ الفي مجاؿ  الرعايةب األولى الدولة مة الخاصة بحؽالمعام

 مبادئ الحماية-01

الممكية الصناعية خاصة في و  تظير المبادئ المستحدثة لحماية الممكية الفكرية عامة
 ظؿ إتقاقية التربس فيما يمى:

 :مبدأ المعاممة الكطنية-أ

الذي يقضي بضرورة ، بدأ المعاممة الوطنيةتفاقية ترييس مإتضمنت المادة الثالثة مف 
عف تمؾ التي تمنحيا تقؿ  منح األجانب المنتميف إلى الدوؿ األعضاء األخرى معاممة ال

إرساء المساواة في الحقيقة ىو  المبدأ مف ىذا يدؼالو ، ف حماية الممكية الفكريةألمواطنييا بش
 كيفية الحصوؿ عميياو  ف الحمايةمف حيث تحديد المستفيد م، دوؿالالقانونية بيف رعايا 

في معاىدة صراحة ستثناءات تـ النص عمييا إيرد عمى ىذا المبدأ و . نفاذىاو  مدتياو  نطاقياو 

                                                                 
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. 
 .22مصطفى سبلمة، مرجع سابؽ، ص  -  2
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دة معاى، 1991معاىدة روما لسنة ، و ممكية الصناعية مع أخر تعديبلتياباريس لحماية ال
 .(1)1989ف لمدوائر المتكاممة لعاـ معاىدة واشنطو ، 1886برف لعاـ 

 :مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية-ب

النص عميو في جاء  إذ، يعتبر مبدأ الدولة األولى بالرعاية تكممة لمبدأ المعاممة الوطنية
الممكية الفكرية أمر إدراجو في نطاؽ حقوؽ تعتبر مسألة ، و سبتريالتفاقية إالمادة الرابعة مف 

الغاية األساسية  تظيرو ، تشر إليوالمجاؿ لـ تفاقيات الدولية السابقة في ىذا ألف اإل، جديد
لقضاء عمى التفاوت القائـ في درجة الحماية الممنوحة لحقوؽ الممكية في ضرورة امنو 

جميع الدوؿ  ةعاممضرورة م المعاممة الوطنية مبدأيقصد ب. و دوؿ األعضاءالالفكرية في 
و في منظمة فمو أف دولة عض، عمى نفس القدر مف األفضميةو  األعضاء عمى قدـ المساواة

عمى يتعيف عمييا تقرير نفس الميزة ، نح دولة أخرى عضو ميزة تفضيميةقامت بم (OMC )الػ
س بتريالتفاقية إرار مبدأ المعاممة الوطنية فرضت عمى غو . جميع الدوؿ األخرى األعضاء

 .(2)نصت عمييا في المادة الرابعة، مبدأ الدولة األولى بالرعاية عمى تطبيؽ ستثناءاتإ
مبدأ الدولة األولى و  ةبأف كؿ مف مبدأ المعاممة الوطني، في ىذا الصدداإلشارة  يجب
مصدر و  (GATT)تفاقية الػ إيما عمى النحو الذي ورد عميو في في مدلول فختمفايبالرعاية 
 لسمعيتعمؽ با (GATT) تفاقية اؿإكمف في أف مجاؿ تطبيقيما في ضوء ي، ختبلؼىذا اإل

 .(3)تعمؽ باألشخاصيس بتريالتفاقية إبينما مجاؿ تطبيقيما في 

 قكاعد الحماية-2

تفاقيات الدولية السابقة التي تندرج تحت س ما جاء مف أحكاـ في اإلبتريالقية تفاإتؤيد 
القواعد  تثإذ إستحد، تفاؽإي المجاالت التي ال يوجد بسببيا تكمميا فو ، لواء منظمة الويبو

                                                                 

 .39ببلؿ عبد المطمب بدوي، مرجع سابؽ، ص  -  1
 .42-40، ص ص المرجع نفسو -  2
 .224المرجع نفسو، ص  -  3
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 النماذج الصناعيةو  التصميمات، ختراعات اإلدني لحماية براءأجؿ وضع حد أمف الدولية 
 .  كما أصبحتالمؤشرات الجغرافية، العبلمات التجارية، الدوائر المتكاممة، األسرار التجارية

قابمة لمتطبيؽ و  تفاقيات الدولية المتعمقة بالممكية الصناعية ممزمةاإل سبتريالتفاقية إبموجب 
 .(1)بالرعاية  ساس مبدأ الدولة األولىعمى أ

 :براءة االختراع-أ

منحيا المجتمع في شكؿ يمكافأة  براءةال تعتبر، سبتفاقية تريإالنظرية السائدة قبؿ كانت 
نجحت  إذ لكف لـ يستمر ىذا الوضع، ختراعاإل وأبتكار ستغبلؿ اإلحتكار مؤقت إلإ

ه تؤيدىذا ما و ، ختراععمى اإلرى في إرساء نظرية الحؽ الطبيعي الشركات الصناعية الكب
مدة ، موضوع البراءة، منح البراءةشروط ىي ، أربع نقاط أساسية مف خبلؿس بتفاقية تريإ

 طريقة التعبيرو  تفاقية ترييس الفكرة المبتكرةإتحمي ف. قاعدة الترخيص اإلجباريو ، البراءة
بتكار تقني جديد قابؿ لمتطبيؽ الصناعي إفكؿ ، 34إلى  27المواد مف ما يظير في ، عنيا

لكائنات في اأساسا بتكارات القابمة لمحماية تنحصر اإلو ، حماية عف طريؽ البراءةمشموؿ بال
 الحيوانيةو  حياء الدقيقة المطموبة في تطوير السبلالت النباتيةعمميات عمـ األو  المجيرية

 .(2)الطبيعيةو  العمميات البيولوجية كؿ مف بتكارتثني مف مجاؿ اإليسو 
 منح التراخيص اإلجباريةعمى قيود صارمة ، تفاقية ترييسإمف  31تضمنت المادة 

ستيراد ال يمنح حؽ اإلو ، خدمياستإبضرورة عمى البراءة ال يكوف مرىونا  أكدت بأف الحصوؿو 
ستخداـ الترخيص اإلجباري لحماية المصمحة العامة في إيمكف  كما، إال لحامؿ البراءة

الشروط و  ةالمفرط ةالتسعير و  ةستخدامات العامة الغير التجارياإلو ، حاالت الضرورة القصوى
 .(3)تكوف مدة الحماية عشريف سنةو ، التعسفية لمنح التراخيص

                                                                 

 .224محمد طوبا أونغوف، مرجع سابؽ، ص  -  1
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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 :العالمات-ب

تأخذ  كما، أو خدمةفقد تكوف عبلمة صناعية أو تجارية ، ترتبط العبلمات بعدة أشكاؿ
ـ الرسو ، الرموز، التسميات المبتكرة، األسماء المستعارة، سماء العائميةاأل، عدة صور منيا

تنص المادة . األلواف بمفردىا أو مركبة...الخ، األرقاـ، الصور، الحروؼ، األلفاظ، الشعارات
مف معاىدة  19إلى  1لتزاـ الدوؿ بأحكاـ المواد مف إتفاقية ترييس عمى ضرورة إمف  1فقرة2

جرائية في ىذا الشأفو  ا موضوعيةستحدثت أحكاما  و ، باريس الخاصة بالعبلمات فتسري . ا 
 اػػػمف تاريخ تجديد تسجيمي مدة سبعة سنوات مف تاريخ تسجيميا أو طيمة عبلماتحماية ال

 رة إلبطاؿ العبلمة المسجمةستخداـ قيود غير مباشإ منعتكما ، ألجؿ غير مسمىىذا و 
 .(1)ستخداـ العبلمات المضممة لممستيمكيفا  و 

 :كالنماذج الصناعية رسكـال-ج

ى السمعة طابعا يميزىا يضفي عم، أللوافاو  يعتبر الرسـ الصناعي كؿ ترتيب لمخطوط
  يجب أف يستخدـ الرسـ في اإلنتاج الصناعي حتي يخضع لمحماية القانونية، و عف غيرىا

يجب أف يستخدـ في اإلنتاج ، و أما النموذج الصناعي فيو شكؿ السمعة ذاتيا أو المنتوج
 حماية لمتصميماتتفاقية ترييس إتوفر . نحو يجعؿ المنتج مميزا في شكمو الصناعي عمى

مكانية عدـ ح لمدوؿ األعضاء إنمتو ، النماذج الصناعية طيمة مدة عشرة سنوات عمى األقؿو 
يجوز ليا في  إذ، تضح بأنيا ال تختمؼ عف التصميمات المعروفةإإصباغ الحماية طالما 

 .(2)ة باألصالةمغير متسو  عتبارىا غير جديدةإىذه الحالة 
 :المتكاممةمدكائر التصاميـ الشكمية ل-د

بأنيا كؿ منتج يؤدي وظيفة إلكترونية يتكوف مف مجموعة مف ، تعرؼ الدوائر المتكاممة
تتشكؿ ىذه العناصر مف ، و العناصر المتصمة ببعضيا البعض إحداىا عمي األقؿ عنصر نشيط
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ي مرحمة مف مراحؿ سواء كاف المنتج متكامبل أو في أ وصبلت ضمف جسـ مادي معيف أو عميو
كيب ثبلثي األبعاد لمعناصر المكونة لمدوائر المتكاممة أو المعدة ر أما التصمـي فيو ت. إنتاجو

إضافة إلى ، تخضع الدوائر المتكاممة ألحكـا معاىدة واشنطف بصفة عامة .ياخصيصا لئلنتاج
 37، 36، 35واد ػػػػتفاقية ترييس )المإة المستحدثة في القسـ السادس مف بعض األحكـا الجديد

كما ، األقؿفيد السمع التي تتضمف في بنيتيا تصامـي مف الحماية لمدة عشرة سنوات عمى تست، (38
 .(1)الوظيفيةو  عتبارات الفنيةتصميمات التي تممييا اإلمتناع عف حماية اليمكف لمدوؿ األعضاء اإل

 :األسرار التجارية-ق

ة التجارية رية ذات القيمسحماية المعمومات البحكاما خاصة تفاقية ترييس أإتضمنت 
قتصادية مف خبلؿ يف يحصموف عمى قيمتيا اإلذليست معروفة إال لمكونيا ، نظرا إلى سريتيا

ضد و  يغير القانونىذه األسرار ضد أساليب اإلفشاء فيتـ حماية . عمميـ بياو  ستخدامياإ
خاذ اإلجراءات المنصوص عمييا في تإألي بمد عضو  يمكفو ، غير التنافسيةالممارسات 

 .(2)س لمكافحة تمؾ الممارساتبتريال تفاقيةإ

 :المؤشرات الجغرافية-ر

  1فقرة 22عرفتو في المادة ، و ةالجغرافي اتتريبس إىتماما مميزا لممؤشر الأولت إتفاقية 
أو في موقع ، أو منطقة، في أراضي بمد عضو، المؤشرات التي تحدد منشأ سمعة ما ابأني

سمعة أو السمات األخرى ليذه السمعة راجعة في حيف تكوف النوعية أو ال، تمؾ األراضي
إرساء عمى  س الدوؿ األعضاءبتريالتفاقية إتمـز  بصورة أساسية إلى منشائيا الجغرافي.

ي بأف السمع قد نشأت في منطقة جغرافية غير حتسمية تو أي  ستخداـإع آليات قانونية لمن
لجزاءات ضد المؤشرات تطبيؽ اب كذلؾ 4فقرة  22تقضي المادة و ، المنشأ الحقيقي ليا

 3فقرة  22تنص المادة و   ،الجغرافية التي تضمؿ المستيمكيف حوؿ المنشأ الجغرافي لمسمعة
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مف الطرؼ  مقدـ طمبأو بناءا عمى المبادرة مف الدوؿ سواء مف تمقاء نفسيا  ضرورة عمى
تعمؽ بالسمعة لـ تنشأ في يأي عبلمة تتكوف مف مؤشر جغرافي  المعني رفض تسجيؿ

حماية واسعة لممشروبات الكحولية أكثر ، 24و 23المادتيف  توفرو ، راضي المشار إلييااأل
 .(1)سمعة أخرىأي مف 

 تفاقية ترييسإالمستحدثة التي أتت بيا و  قميديةبأف أوجو الحماية الت، في األخير نشير 
ؿ الصناعية بيف الدو  الممكية الجيود الدولية في مجاؿ حماية تنسيؽو  تيدؼ إلى تدعيـ

التي  دوؿفعالية الحماية المعتمدة لدى بعض الو  مواجية عدـ كفايةو  جؿ تفاديأمف ، األعضاء
عاقة و  مف شأنيا تعطيؿ  الخدمات المرتبطة بتمؾ الحقوؽ.و  نسياب التجارة الدولية لمسمعإا 

 ثالثا: أحكاـ المعاممة الخاصة بالدكؿ النامية

أىـ التنازالت التي قدمتيا الدوؿ  كانت مف نتقاليةإ س فتراتبتريالتفاقية إتضمنت 
التي ىي عبارة عف فترات سماح مؤقتة تتحرر الدوؿ مف و ، المتقدمة لصالح الدوؿ النامية

كؿ إلييا الفترات بحسب المجموعة التي تنتمي ىذه تتحدد و ، تفاقيةلتزامات التي فرضتيا اإلاإل
 عة الثانية بالدوؿ الناميةالمجمو و  فتتعمؽ المجموعة األولى بالدوؿ المتقدمة، دولة عضو

 .(2)مواأما المجموعة الثالثة فتتعمؽ بالدوؿ األقؿ ن، قتصاد الحرالدوؿ المنتقمة إلى نظاـ اإلو 

 :نتقالية الخاصة بالدكؿ الناميةالفترات اإل -1

أف تؤجؿ تنفيذ أحكاميا ، س لمدوؿ التي تقع ضمف المجموعة الثانيةبتريالتفاقية إأجازت 
فيكوف إجمالي ، ت إضافة إلى السنة األولى الممنوحة لجميع الدوؿ األعضاءلمدة أربعة سنوا

 4 فقرة 65المادة  وفرتو ، سبتريالتفاقية إخمسة سنوات تبدأ مف تاريخ سرياف نتقالية الفترة اإل
 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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. ايةمجاالت التكنولوجيا غير المشمولة بالحمو  ختراعلمشمولة ببراءة اإلبعض المنتجات ابالنسبة ل
كوف في التي ت نتقالية عمى الدوؿلفترات اإلستفادة مف اسري حكـ الدوؿ النامية مف حيث اإلي

ـ اإل كونيا في صدد ، قتصاد الحرصادي المركزي المخطط إلى نظاـ اإلقتطريؽ التحوؿ مف النظا
 .(1)الممكية الصناعية خاصةو  كمي لنظميا المتعمقة بالممكية الفكرية عامةتنفيذ عممية إصبلح ىي

 :نتقالية الخاصة بالدكؿ األقؿ نمكاالفترات اإل -2

التي أخذت ، سبتريالتفاقية إمف  66ألحكـا المادة  التي تقع في المجموعة الثالثة الدوؿ تخضع
ضرورة و  تمؾ الدوؿ، لتي تعاني منيااإلدارية او  قتصاديةالعقبات اإلو  عتبار المشاكؿبعيف اإل

عشرة سنوات نتقالية مدتيا إمرحمة ليا عميو منحت ، تطوير قاعدة تكنولوجيةو  مساعدتيا عمى خمؽ
كما يجوز تمديد ىذه الفترة بناءا عمى طمب مبرر مقـد مف ، سبتريالتفاقية إتبدأ مف تاريخ سرياف 
. انب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكريةجو مجمس إتفاقية البقرار مف و  طرؼ الدولة المعنية

 بتداءإ، 5 -4 -3المواد   بتطبيؽ أحكـا نموا األقؿو  الدوؿ الناميةتريبس الإتفاقية ألزمت  بالمقابؿ
 .(2)نتقاليةفترات اإلالة التي تمنح ستثناء عف القاعدة العامإىذا كو ، دخوليا حيز التنفيذ

عتبار دولة ما نامية أو أقؿ معيار محدد أو ثابت إل نو ال يوجدبأ، في ىذا الصدد نشير
مثؿ إجمالي ، عند تقرير ىذا الوصؼبيا خذىا األإذ أف ىناؾ معايير مختمفة يمكف ، نموا

ىناؾ و  .المعاييرمف  غيرىاو  التعميـو ، نسبة األمية، مف الدخؿ الفردصيب ن، الناتج القومي
 INDEX OF THE UNITEDيؼ منيا تصن، مف جيات دولية مختمفةأخرى تصنيفات 
NATIONS ىذه  لكف أقرب ،التعميرو  تصنيؼ البنؾ الدولي لئلنشاء، و لمنظمة االمـ المتحدة

 . (3)التصنيفات إلى القبوؿ العالمي ىو تصنيؼ األمـ المتحدة
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بس إستحدثت أحكاـ جديدة بشأف حقوؽ الممكية يأف إتفاقية التر  يتضح لنا مما سبؽ
كيؼ ، و د رأينا في بعض األحكاـ اإلحاالت الكثيرة إلى نظاـ الويبوق، و الصناعية المختمفة

مراعاة لمصالح الدوؿ ، و طورت بعض األحكاـ المستقرة منذ أمد بعيد فى قضايا أخرى
كؿ دولة منحت اإلتفاقية فترات إنتقالية لمدوؿ األعضاء فييا تختمؼ بإختبلؼ وضع ، النامية
غمى تعديؿ قوانينيا لتكوف متفقة مع ما جاء أف تعمؿ  خبلؿ الفترة الممنوحة حيث يجب، فييا

 بس.يمف أحكاـ في إتفاقية التر 

 المطمب الثاني

 فمسفة المنظمة العالمية لمتجارة ل عالمية لمممكية الفكريةال نظمةالم تبني كاقع

 الذي ييدؼ إلى تعاوفالتفاؽ إبعد إبراميا ، (OMC)اؿ منظمة  فمسفة نتيجت الويبوإ
ما ، دوف النظر إلى مصالح الدوؿ النامية عمى أرض الواقع سبالتري إتفاقيةدعيـ تجسيد ت

القوي  تأييد الو ، )الفرع األكؿ(جاه الدوؿ النامية لتحوؿ الجذرى في سياسة الويبو إتيؤكد ا
قتصاديات الدوؿ إعرقمة في  تيامساىمدليؿ قوي عمى  مف قبؿ الويبو سبية التريتفاقإألحكاـ 
 )الفرع الثاني(. ىذا لصالح الدوؿ المتقدمة، و مع المظمة العالمية لمتجارة بالتنسيؽ النامية 

 الفرع األكؿ

  إتجاه الدكؿ النامية منظمة العالمية لمممكية الفكريةال التحكؿ في سياسة

تفاؽ تعاوف إعندما أقدمت عمى إبراـ   في سياسة الويبو إتجاه الدوؿ النامية وقع التحوؿ
 ختصاصاتيا في مجاؿ الممكية الصناعيةإف ع نازليات يأكد لذيا، ((OMC مع منظمة الػ
سياسة تبنييا باإلضافة إلى ، )أكال(عزليا عمى المستوى الدولي ك ((OMC اؿ لصالح منظمة

 )ثانيا(. مى حساب التنمية ع بالمصالح التجاريةىتماميا اإل
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 منظمة العالمية لمممكية الفكريةأكال: تراجع المكانة الدكلية لم

سائؿ نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية مو ، سبتريالتفاقية إير مف الموازنة بيف يظ
تفاقية إسمو و ، ؽ مقارنة بنظاـ الويبوس عند التطبيبتريالتفاقية إأىميا إلزامية أحكاـ ، عديدة

ية سوية منازعات الممكفعالية نظاـ تو ، س عمى المعاىدات الدولية التي تراعيا منظمة الويبوبتريال
 الويبو. منظمة مقارنة بالنظاـ القائـ في ظؿ سبتريالإتفاقية  ظؿ المستحدث في الصناعية

 :س عند التطبيؽبتريالتفاقية إإلزامية أحكاـ -1

مبدأ نفاذ تمؾ لفتقاره إالويبو لحماية الممكية الصناعية تعتبر مف أىـ نقاط ضعؼ نظاـ 
رساءو  عضاء قوانينيا الوطنيةالذي يقضي كقاعدة عامة تعديؿ الدوؿ األ، الحقوؽ  إجراءات  ا 

تخاذ التدابير الضرورية إباإلضافة إلى تسييؿ ، ردعية جزاءاتو  وقائيةو  ضوابط تحفظيةو 
نجد تعدد وسائؿ الرقابة المفروضة عمى  بالمقابؿ، ضد التعدي عمى حقوؽ الممكية الصناعية

عف طريؽ ىذا و  ا وطنية أو دوليةس التي تكوف إمبتريالالدوؿ حوؿ مسألة إنفاذ أحكاـ اتفاقية 
 .(1)المختمفة (OMC )أجيزة منظمة الػ

يمكف لصاحب  إذ، تنحصر الرقابة الوطنية في اإلجراءات التي تتخذىا إدارة الجمارؾ
منع اإلفراج  ل تقدـ إلى السمطات الجمركيةال، مشروعةو  يستند إلى أسباب مبررة الحؽ الذي

منع تداوليا و  مقمدة أو تشمؿ حقوؽ مؤلؼ منتحمة عبلمة تجارية ؿعف السمع  التي تحم
تخاذ تدابير إبصبلحية  اإلداريةو  ضائيةالسمطات الق تتمتع، و بحرية بعد دفع كفالة معينة

ـ الرقابة الدولية عف تتو ، مبلئمة لمحيمولة دوف التعدي عمى حقوؽ الممكية الصناعيةو  فعالة
لتزامات حتراـ الدوؿ األعضاء لئلإبة مدى ير عمى مراقسالذي ي،سبتريالتفاقية إطريؽ مجمس 

في حالة و  ستشارات القانونية.لوسائؿ التقميدية المتمثمة في اإلالممقاة عمى عاتقيا عف طريؽ ا
 وجود التجاوزات يتـ عرض النزاع عمى مجمس تسوية المنازعات القائـ في ظؿ منظمة الػ

                                                                 

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



 دول الناميةبالنسبة للكية الصناعية لحماية المل المنظمة العالمية للملكية الفكريةنظام  يةحدودم     الفصل الثاني:
 

223 

 

OMC ،ذا لـ يتـ و ، الذي يصدر عقوبات عمى الدوؿ سمب عمى الب ذلؾ ينعكسقراراتو  حتراـإا 
 .(1)الخارجية لمدولة المعنيةو  التجارة الداخمية

منظمة العالمية س مع المعاهدات الدكلية التي تراعيها البريتالتفاقية إتنازع -2
 :لمممكية الفكرية

" مف 38فمف ناحية جعمتيا المادة "، تفاقيات الدولية بأداء عمؿ قانوني مزدوجتقوـ اإل
الذي تستند ، ألساسي لمحكمة العدؿ الدولية المصدر الرئيسي لمقانوف الدولي العاـالنظاـ ا

متداد ا  و  عبو في تنظيـ العبلقات الدوليةمف ناحية أخرى تعاظـ الدور الذي تمو ، إليو المحكمة
ي دليؿ ذلؾ الدور الذو  تعد مف أىـ مصادرهإذ ، دورىا إلى ساحة القانوف الدولي الخاص

ستنادا إلى مبدأ إتفاقيات الدولية واجبة التطبيؽ فأحكاـ اإل. لممكية الفكريةتمعبو في مجاؿ ا
ىناؾ مجموعة مف دساتير الدوؿ و ، الحد األدنى مف الحماية مثميا مثؿ القانوف الداخمي

تفاقيات اإل ىذا ما يؤدي حتما إلى مشكمة تنازعو ، ييمة أقوى مف القانوف العادتمنحيا ق
 .(2)تجاه القوانيف الوطنيةإالدولية بعضيا بعضا أو 

تفاقيات الدولية لتنازع الذي يمكف أف ينشأ بيف اإلأف ا، يتضح لنا مف المدخؿ الصغير
منظمة   س التي تراعييابتريالتفاقية إفكرية يكوف بشكؿ واضح بيف أحكاـ في حقؿ الممكية ال

تفاقية إؿ ذلؾ أف مثا، ولية التي تراعييا منظمة الويبوتفاقيات الدأحكاـ اإلو ، (OMC)الػ 
في حيف ، الخدمات لحماية العبلمات المشيورةو  التطابؽ في السمعو  س تشترط التماثؿبتريال

جعمت كما ، التماثؿ في السمع دوف الخدمات لتوفير الحمايةو  تشترط معاىدة باريس التطابؽ
 ( سنة50منتجي التسجيبلت الصوتية خمسيف )و  س الحد األدنى لحماية المؤديفبتريالتفاقية إ

                                                                 

1 - CARREAU )Dominique(,  JUILLARD )Patrick( , op .cit, p 164. 
 .252عبد الكريـ محسف أبو دلو، تنازع القوانيف في الممكية الفكرية دراسة مقارنة، دار وائؿ لمنشر، األردف، د ت ف، ص  -2
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جعمتيا و  في حيف لـ تجزئ ىذه المدة معاىدة روما، ( سنة20ىيئات اإلذاعة عشريف )و 
 .(1)( سنة20عشريف )
لتنازع المتخصصة في مسألة ا، 1969نوف المعاىدات الصادرة عاـ تفاقية فيينا لقاإتبدو 
 سبتريالتفاقية إ التنازع الذي يمكف أف ينشأ بيف لحؿ الوحيدة الوسيمة، تفاقيات الدوليةبيف اإل

األحكاـ بعض عتبار مع األخذ بعيف اإلىذا و ، ولية التي تراعييا منظمة الويبوتفاقيات الداإلو 
ضرورة بتقضي معاىدة فيينا كقاعدة عامة ف. تفاقياتلخاصة التي تضمنتيا مختمؼ تمؾ اإلا

و تكوف عمي  األطراؼو  حدة في الموضوعو  ىناؾكاف تفاقية األحدث كمما تطبيؽ أحكاـ اإل
في و  (OMC )عضو في منظمة الػ ةس واجبة التطبيؽ عندما تكوف الدولبتريالتفاقية إ

 .(2)االتفاقيات الدولية التي تراعييا منظمة الويبو لكونيا األحدث

 :تسكية منازعات الممكية الصناعية-3

 إعداد مشروع معاىدة لتسوية المنازعات التي تنشأعمى جرى التداوؿ في منظمة الويبو 
يدؼ ب، دولية في مجاؿ الممكية الصناعيةالمنظمات الو  في ما بيف الدوؿ أو بيف الدوؿ

فسير موحد مف خبلؿ ت، صمةاللتزامات ذات تنفيذ اإلو  ماية الممكية الصناعيةتشجيع ح
ثمانية  1990منذ عاـ  نظمت الويبو. و الممكية الفكرية اتتفاقيإلؤلحكاـ التي تضمنتيا 

ماىية العبلقة القائمة بيف نظاـ ، جتماعاتأىـ النقاط التي تناولتيا اإل مف، جتماعات لمخبراءإ
أنظمة تسوية المنازعات القائمة بما و ، تسوية المنازعات الذي يطرحو مشروع معاىدة الويبو

 .OMC(3)في ذلؾ النظاـ الذي أنشأتو منظمة الػ 
أسيا وأمريكا و  يقياإفر مف نو الناطقوف عوفقا لما عبر ، المشروعدت الدوؿ النامية يأ

خاصة المعارضة الدوؿ المتقدمة  في حيف تزعمت ، وفد الصيف في ذلؾ ساندىـو ، البلتينية
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تحاد األوروبي بحجة أف ىناؾ اإل، أستراليا، كندا، الياباف، يات المتحدة األمريكية )و.ـ.أ(الوال
كانت وفود  (.OMC)منظمة الػ  في بو نظاـ لتسوية منازعات الممكية الصناعية بدأ العمؿ

أف ىناؾ دوؿ أعضاء و  خاصة، مشروعالالجزائر قاطعة في تأييد ، كوريا، أستراليا، البرازيؿ
 كما أف نظاـ تسوية المنازعات القائـ في، (OMC)في الويبو ليست بأعضاء في منظمة الػ 

مكية لتسوية جميع المنازعات المتعمقة بالم الكافية تضماناالال يعطي  (OMC)منظمة الػ  ظؿ
 .(1)الصناعية

بعد ذلؾ جميع أصبحت و ، تـ تجميده لقائـ بيف الدوؿ حوؿ المشروعبناءا عمى الخبلؼ ا
النزاعات التي تنشأ بيف الدوؿ حوؿ الممكية الصناعية تخضع لمنظاـ القائـ في منظمة الػ 

(OMC) ،باإلضافة إلى فشؿ نظاـ تسوية ، ار الممكية الصناعيةما يعتبر تجديدا في إط
أنو لـ تمجأ أية دولة إلى يف مف الممارسة الدولية حيث تب، معاىدة باريسمنازعات القائـ في ال

تفسير أو تطبيؽ معاىدة باريس لحماية ية لتسوية المنازعات المتعمقة بمحكمة العدؿ الدول
 (OMC)ما فتح المجاؿ أماـ نظاـ تسوية المنازعات القائـ في منظمة الػ ، الممكية الصناعية

 .(2)لتسوية منازعات الممكية الصناعية ـ فريد وفعاؿكنظا

 حساب التنمية بالمصالح التجارية عمى منظمة العالمية لمممكية الفكريةهتماـ الإ  ثانيا:

 في إطاريف تفسيرييف ، القانونيةلعولمة إلى اتجاه الفكر القانوني إ تحاليؿ أسبابنجد في 
ارة بيف حكـ منازعات التجو  الحيمولة بينياو  الوطنيةاألوؿ يقوـ عمى الرغبة في تجاوز القوانيف 

 حركة التجارة الدوليةستجابة لرغبات األفراد المسيطرة عمى عمى اإل يقوـالثاني و ، الدولية
ييدؼ ، في الحقيقةى العولمة القانونية تجاه إلفاإل. أحكاـو  ستقر عميو مف قوانيفإتطبيؽ ما و 

ف عولية النشاط في خمؽ قانوف مستقؿ دالكات عتماد الكمي عمى ممارسات الشر إلى اإل
فيي وسيمة  ،معامبلتيا و  السموؾ التي تعترضيا عندما تقوـ بتنظيـ أنشطتياو  القواعد
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قواعدىا عمى الدوؿ و  فرض أسسياو  حتكاريةلدوؿ المتقدمة لتحقيؽ رغباتيا اإلتستعمميا ا
منظمة و  (OMC)ة لمتجارة بالتنسيؽ مع المنظمات الدولية خاصة المنظمة العالمي النامية
 .(1)لتجسيد العولمة القانونيةمثؿ األالمتاف تعتبراف الوسيمة  الويبو
 حساب التنمية تيتـ بالمصالح التجارية عمى، أصبحت منظمة الويبو في اآلونة األخيرة 

ة لمدوؿ النامية المنظمة حديثا إلى المنظم مثبل نتقادىاإك، ما يتأكد مف خبلؿ قراراتيا المتخذة
يؤدي إلى إضعاؼ حماية  ذلؾف أحيث ترى ب، (OAPI)اإلفريقية لحقوؽ الممكية الفكرية 

لدوؿ اإلفريقية قصد تطبيؽ أحكاـ مارست ضغوط عمى بعض اكما ، الممكية الفكريةحقوؽ 
الشروط التي يجب أف مف شددت و ، المحددة نتقاليةترات اإلنتياء الفإس قبؿ بتريالتفاقية إ

ألغت و  سبتريالفاقية تإعمى نحو أكثر مما تمميو ، جباريةالتراخيص اإلتتوفر في طمب منح 
 .(2)ستيراد الموازيكذلؾ قاعدة اإل

نستأنس بالندوات األخيرة ، ىتماـ منظمة الويبو بمصالح الدوؿ المتقدمةإلتحميؿ مدى 
ولية تفاقية الدتناولت فييا بالتفصيؿ عناصر اإل إذ، (OMC )بيف منظمة الػو  المنعقدة بينيا

لحماية األصناؼ دولى تحاد إنبثؽ عنيا إلتي ا، 1961لحماية األصناؼ النباتية المبرمة عاـ 
تشريعاتيا  ظؿ قد نصحت الويبو الدوؿ النامية عمى تبني أحكاميا فيو ، (UPOV) النباتية
عمما بأف الدوؿ المتقدمة ىي صاحبة التكنولوجيا الحيوية مما يؤىميا إلى تطوير ، الوطنية

 مثؿ الصناعات الغذائية، السيطرة عمى أغمب القطاعات الحيويةو  اىب البيولوجيةالمو 
ة لمدوؿ بعية مستمر في حيف نجد الدوؿ النامية في ت، ةصنع األدويو  القطاع الصحيو 

ستئثارية التي يتمتع بيا أصحاب البراءات رغـ أنيا المصدر بسبب الحقوؽ اإل، المتقدمة
ما يؤدي بالنتيجة إلى المساس بسيادة الدوؿ النامية عمى  ،لتمؾ الموارد األوؿو  الرئيسي
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دة مف النافع ستفااإلفي دولة صاحبة التنوع البيولوجي العدـ تقرير حؽ و  ثرواتيا الطبيعية
 .(1)ستغبلؿ الموارد الحيويةإالمشترؾ الناتج عف 

تبني أحكاميا ة اوؿ الويبو إقناع الدوؿ الناميتفاقية التنوع البيولوجي التي تحإبأف ، يبلحظ
جب ليذا ي بالتالي تخدـ مصالحيا الدوؿ المتقدمة ىي مف نتاج، تشريعاتيا الوطنيةظؿ في 

 كنظاـ فريد في تشريعاتيا الوطنية تفاقية التنوع البيولوجيتبني نظاـ إعمى الدوؿ النامية عدـ 
بحقوؽ عتراؼ ختيار نظاـ يتضمف اإليجب عمييا إ إذ، فعاؿ لحماية األصناؼ النباتيةو 

ال يتـ منح الحقوؽ التجارية لمربي النباتات إذا كاف ذلؾ يؤثر عمى التنوع و ، المربيف التقميديف
أو النباتية أو البيولوجي أو يكوف فيو خطر عمى النظاـ الزراعي لمحياة البشرية أو الحيوانية 

 لمربيفقيود عمى حقوؽ او  ستثناءاتإ كما يجب أف يتضمف ذلؾ النظاـ، عمى الصحة العامة
مثؿ ، باإلضافة إلى منع التكنولوجيا التي تقيد اإلنبات، عتراؼ باالستيراد الموازيكذا اإلو 

 .(2)التكنولوجيا التي تجعؿ البذور عقيمة
 حماية التنوع البيولوجي أنيا أىممت مسألة، سبتريالتفاقية إمضموف  ر مفييظ 

ف أبيولوجي التي تعد ذات أىمية بشالتفاقية التنوع إإذ ىي ضد أىداؼ ، معارؼ التقميديةالو 
ى الحفاظ تفاقية التنوع البيولوجي سعت إلإمف الجدير بالذكر أف و ، حماية المعارؼ التقميدية
عترفت بحؽ ا  و  المشاركة العادلة في المنافعو  اـمو المستدستخداا  و  عمى التنوع البيولوجي

المنصؼ لمفوائد المستمدة مف و  تقر بضرورة التقاسـ العادؿكما ، السيادة لمدوؿ عمى مواردىا
تحويميا يجب أف يتوافؽ مع الحماية و  الحصوؿ عمى المواد الجينيةو . يةالمعارؼ التقميد

دوؿ النامية بأف ىناؾ تعارض رغـ ذلؾ ترى اللكف ، الفعالة لحقوؽ الممكية الفكريةو  الكافية
تو  تفاقيتي التنوع البيولوجيإبيف  دوؿ المتقدمة أف العبلقة بيف لبالمقابؿ ترى ا، سبتريالفاقية ا 
، ختراع يولد التسويؽ التجاريتكامؿ خاصة أف منح براءات اإلو  وفف ىي عبلقة تعاتيتفاقياإل
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asbl, Bruxelles, 2007, pp 55- 56. 
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ختراع عمى ف منح براءات اإلأكما ، المنافعالذي بدوره يولد الفوائد التي ىي أساس تقاسـ 
 .(1)الموارد الجينية مرىوف بتوافر معايير البراءة

انعكس قد  ((OMC تبنييا فمسفة منظمةو  أف التحوؿ في سياسة الويبوب ،يظير مما سبؽ
المصالح حيث أصبحت تيتـ ب، األعضاء دوؿ الناميةلم اإلقتصادية مصالحالبالسمب عمى 

مى لكف ع، التجاريةو  قتصاديةتسعى إلى تجسيد متطمباتيا اإلو  التجارية لمدوؿ المتقدمة
في الحقيقة يعتبر كنقطة بداية لتوسيع  تفاقية ترييسالكمي إل الويبو تدعيـ، و حساب التنمية

لغاء أي عممية تيدؼ إلى تطوير ، و اإلقتصاديةو  اإلمتيازات القانونيةو  دائرة اإلحتكارات ا 
باإلضافة إلى ، كذا إلغاء عممية التحوؿ التكنولوجي، و القدرات اإلبتكارية في الدوؿ النامية

 .إلى النموعرقمة إقتصاديات الدوؿ النامية الطامحة 

  الفرع الثاني

قتصاديات الدكؿ إفي عرقمة  منظمة العالمية لمممكية الفكريةمساهمة ال 
 النامية

تفاقية الترييس بيدؼ تدعيـ إعمى تجسيد  (OMCػ )تعمؿ الويبو بالتنسيؽ مع منظمة اؿ
 المثاليةو  ىذه األىداؼ النبيمة لكف، الدولي صعيدعمى ال صناعيةالممكية الحقوؽ حماية 

الدوؿ  ر إليياتفتقالتي و ، سبتفاقية التريإالتي تتطمبيا  لمحماية المعايير العالية تتحطـ أماـ
 في الحقيقة تفاقية يؤديماية الممكية الصناعية عمى النحو المحدد في اإلكما أف ح. النامية

مار ستثعمى اإلبالسمب يؤثر و  )أكال(دوؿ النامية إلى عرقمة عممية نقؿ التكنولوجيا إلى ال
 في الدوؿ النامية االبتكارو  كما يؤثر أيضا عمى التنافسية، )ثانيا( الدولية التجارةو  األجنبي
 )ثالثا(.
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 أكال: عرقمة عممية نقؿ التكنكلكجيا

معارضة شديدة مف ، موضوع إدراج حماية الممكية الفكرية في مفاوضات الجات ىالق
يؤدي إلى آثار  ما، لصفة الرسميةقبؿ الدوؿ النامية خشية مف أف يأخذ ىذا الموضوع ا

إال أف ىذه ، موضوع نقؿ التكنولوجيا الجديدة إلى الدوؿ النامية عمىخطيرة خاصة 
رغـ أف الويبو ، ممكية الفكرية في جولة األروغوايالمعارضة فشمت في التصدي إلقحاـ ال

الممكية  تفاقيات الدولية في مجاؿتص بذلؾ كونيا تشرؼ عمى مختمؼ اإلىي المنتدى المخ
أف الويبو تدافع عف مصالح الدوؿ النامية كما بترى الواليات المتحدة األمريكية  إذ، الفكرية

أف الدوؿ النامية شكمت تكتبل قويا داخؿ الويبو لمدفاع عف مصالحيا عف طريؽ مجموعة 
ليذا لف تستطيع تحقيؽ أىدافيا في تدعيـ حقوؽ الممكية الفكرية عمى ، (77سبعوف )و  سبعة

 . (1)لنحو الذي تريده داخؿ الويبوا

يا ظيور التكنولوجعد ب لقد تعزز الموقع اإلحتكاري لمدوؿ لمدوؿ الصناعية الكبرى
قتصادية التي أىـ العناصر اإل تعتبر مفجيا ف التكنولو أل، كموضوع جديد لمتجارة الدولية

 دة الجنسياتالشركات المتعدعف طريؽ  ستراتيجياتإبالتالي تعمؿ عمى إرساء ، تمتمكيا
قتصادية تقوي مف قدراتيا إتحقيؽ مزايا و ، قتصادية المتعمقة بالتكنولوجيالتدعيـ أنشطتيا اإل

لتجارة ا في صرا ميماجعمت عنصر التكنولوجيا عنىي التي ستراتيجيات تمؾ اإلو ، التنافسية
 .(2)قتصادي الدوليولوجيا مكانة مميزة في النشاط اإلصار لنقؿ التكنكما ، الدولية

كيفية الوصوؿ  ىي، ف الممكية الصناعيةأاألكثر أىمية لمدوؿ النامية في شلة أتعتبر المس
رد التكنولوجيا األجنبية بالترخيص اإلنتاج مو قاـ فإذا ، إلى التكنولوجيا األجنبية البلزمة لتنميتيا

 مف يبلستقطبت قدرا قمإقد  الدوؿ النامية تكوف، إلى شركة محمية بدال مف تأسيس مصنع محمي
المحمي بسبب المساىمة في  قتصادلئل بالنسبة لكف تكوف النتيجة ميمة، ألجنبيستثمار ااإل
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متصاص إقتصاد الوطني يمكنو د ضماف بأف اإلجلكف ال يو  ،تنمية القدرات التكنولوجية المحمية
 مبفمسألة نقؿ التكنولوجيا دوليا تتط .ععتمادىا كأساس لمزيد مف اإلبداا  و  تمؾ التكنولوجيا

 ربتكافي النظاـ الوطني لئليظير ذلؾ  ستيعاب التكنولوجيا عبر التجارةإالمقدرة عمى ضرورة 
 تسييؿ عممية فيمياو ، ستعماؿ السمع الوسيطة في العممية اإلنتاجيةإ عمى مقدرةكذا في الو 
 .(1)تحميميا باليندسة العكسيةو  متيا مع التكنولوجيا األجنبيةئمبلو  تقميدىاو 

حيث نجد ، موضوع نقؿ التكنولوجيا في الكثير مف الموادب إىتمت سبتريالقية تفاأف إيبدو 
أقرت و  تكنولوجيانشر الو  " تؤكد عمى ضرورة مساىمة حقوؽ الممكية الفكرية في نقؿ7المادة "
 كما أماـ التحويؿ الدولي لمتكنولوجياتخاذ تدابير لمنع أي عائؽ  إ عمى ضرورة" 8المادة "

ألزمت و  راخيص التعاقديةإجراءات لمنع الممارسة غير التنافسية في الت" 40تضمنت المادة "
مؤسساتيا لمقياـ بنقؿ و  توفير مناخ  مناسب لشركاتياعمى الدوؿ المتقدمة  2 فقرة 66المادة 

التدابير مف  يبلحظ  .قتصاديةإتمكينيا مف تأسيس قاعدة ل، مواالتكنولوجيا إلى الدوؿ األقؿ ن
لممفاوضات الخاصة بنقؿ  لنيائيةتعكس تمؾ الواردة في المسودة ا أنيا سبتريالتفاقية إالواردة في 
  .(2)في إرسائيا خبلؿ فترة الثمانيناتالتي فشمت الدوؿ ، التكنولوجيا

ظاىريا في تشجيع نقؿ التكنولوجيا  تساىـ سبتريالتفاقية إبنود أف الممارسة يظير مف 
لدوؿ المتقدمة عمى ا ليست فعالة حيث لـ تأخذ الكف األدلة توحي بأني، إلى الدوؿ النامية

االزمة ليات اآلعدـ وضع و ، ف نقؿ التكنولوجياأبشتفاقية اإللتزاماتيا الواردة في إعاتقيا تنفيذ 
س التي تؤيدىا بتريالتفاقية إبالتالي تعتبر ، متصاص التكنولوجياإدوؿ النامية مف ف اليتمكل

 .(3)عرقمة نقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ الناميةالويبو وسيمة في يد الدوؿ المتقدمة ل
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 التجارةك  ستثمارات األجنبيةثانيا: التأثير عمى اإل

تفاقيات التجارية الممزمة مف اإلىائبل  اعف مفاوضات جولة األروغواي عدد ضىتمخ
يمكف التي ، الخدماتو  ضوابط في تجارة السمعو  قواعد مف خبلليا وضعت، لمدوؿ األعضاء

 تفاقية العامة لمتجارةاإلو ، )تريمس(ستثمار تفاقية الجوانب التجارية لئلإمف  في كؿ ىاحصر 
 سبتريالتفاقية ا  و ، اإلجراءات التعويضيةو  ميةتفاقية اإلعبلنات الرسا  و ، (GATT)الخدمات و 
س أىـ مف بتريالو  تفاقية تريمسإتعتبر و ، جراءات لتسوية النزاعاتاإلو  التفاىـ حوؿ القواعدو 

 . (1)حة مرتبطة باالستثمارنصوص صري تضمف
ستثمار األجنبي المباشر في اإل عمميةو ، سبتريالتفاقية إتظير العبلقة المتبادلة بيف 

ستثمار دة الجنسيات التي تتولى مسألة اإلمتعدالتوفير الضمانات البلزمة لمشركات ضرورة 
لسيطرة عمى ضماف او ، نقؿ الجانب المادي لمتكنولوجيا دوف المعرفيل، األجنبي المباشر
 ليا في الحقيقة ة الصارمة لمممكية الفكرية تمنحفقوانيف الحماي. التقنيةو  األسرار الصناعية

 .(2)ضمانة لمعمؿ بحرية في الدوؿ النامية
مف  في الدوؿ النامية ستثمار األجنبي المباشراإل عممية عمىس بتريالقية تفاإر يثأتيظير 

، بالصناعة العممية المتعمقةو  عمى المعرفة الفنية الحصوؿ في عرقمة جيودىاو  خبلؿ التضييؽ
ستثمار األجنبي المباشر كوسيمة وحيدة لمحصوؿ عمى المعرفة القبوؿ باإلنحو دفعيا باإلضافة إلى 

إلى ربط مسار األنشطة الصناعية في الدوؿ النامية بإرادة الشركات  بالنتيجة مما يؤدي، التقنية
تغير مصالح بمدانيا التي تتغير مصالحيا ب، التراخيصو  رفةمتعددة الجنسيات المالكة لممعال

نتائج ممموسة تدؿ بأنو قد تـ نقؿ التكنولوجيا بجانبيا المعرفي  ال توجد أيو . قتصاديةاإلو  السياسية
 .(3)ستثمار األجنبي المباشرمية عف طريؽ اإلإلى الدوؿ النا
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وؽ الممكية الفكرية عمى ليس ىناؾ دليؿ عممي واضح يبيف أثار حماية حق، بالمقابؿ
ية الفكرية في سوؽ معيف قد حيث أف الحماية القوية لحقوؽ الممك، معدؿ تدقؽ التجارة الدولية

ختراع المحمية أو المشروع األجنبي بخصوص براءات اإلحتكار السوؽ مف قبؿ إلى إيؤدي 
يشجعو عمى ا ع ما تقؿ مرونة الطمب التي تواجو المشرو لذ، غيرىا مف أدوات الممكية الفكرية
بالتالي قمة القوية تساعد عمى خفض الصادرات  أي الحماية، تصدير كمية أقؿ مف منتجاتو

ف كاف ىناؾ مف يرى و ، تدفؽ التجارة الدولية المحكمة لعناصر  أف الحماية إذ، عكسالا 
 .(1)السوؽتنشيط و  تساعإلى إحتما تؤدي س، الممكية الفكرية المتداولة

 تكاربى التنافسية كاإلالتأثير عم  لثا:ثا
تداخؿ مع العديد ي إذ، متعدد الجوانبو  ؽ مفيوما معقداتعتبر تنافسية الدوؿ في األسوا

ىتماـ زداد اإلا  و ، غيرىاو  العولمةو  جتماعيةاإلو  قتصاديةمنيا الظواىر اإل، المفاىيـف م
دوؿ بوصفيا بؿ أصبحت حاجة ممحة لم، في البيئة العالمية نتيجة التطور الحاصؿ بالتنافسية

مفاىيـ  يتداخؿ مفيوـ التنافسية مع عدةو . جتماعيالرفاه اإلو  تحقيؽ النمو المستداـأداة ل
في و ، لتجارة الخارجيةففي بداية التسعينات كانت ترتبط با، قتصاديةالتنمية اإلو  كالنمو، أخرى

 أما حاليا، ةالتقانيسياسة رتبطت بالإي التسعينات فو  رتبطت بالسياسة الصناعيةإالثمانينات 
 . (2)العدالة في توزيع الدخؿو  مستويات معيشة المواطنيف ي ضرورة فيـف فتنحصر

فإذا تعمؽ األمر بالدوؿ ، قتصادي لمدوؿبدرجة التطور اإلأيضا مفيوـ التنافسية  يرتبط 
قتصاد العالمي مف خبلؿ اإلبداع الحفاظ عمى موقعيا الريادي في اإلالمقدرة عمى  ييف المتقدمة

التي تتوفر ، ى حصة سوقيةالبتكار، أما لدى الدوؿ النامية فتعني قدرتيا عمى النمو لمحصوؿ عموا
باإلضافة إلى إيجاد المزيد مف ، لتحويؿ الميزات النسبية التي تمتمكيا إلى مزايا تنافسية فرصالفييا 

 .(3)ةقتصادية المناسباسات اإلالسيو  المزايا عبر تبني مجموعة مف اإلصبلحات الييكمية
                                                                 

 .426عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف، حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي، مرجع سابؽ، ص  -  1
. مقاؿ منشور 02، ص 2022، التنافسية في الفكر االقتصادم، المرصد الكطني المصرمعيسي محمد الغزالي، -  2

 www.mirsad.df.egعمى الموقع االلكتروني األتي: 
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عمى النحو الذي تريد تجسيده إتفاقية ، ستؤدى الحماية الفعالة لحقوؽ الممكية الفكرية
ألنيا ، عمى الدوؿ النامية في مجاؿ التنافسية في األسواؽ العالمية أثار سمبيةإلى ، بسيالتر 

 تاعاختر تنافس الدوؿ المتقدمة في مجاؿ اإلال تستطيع أف ، التكنولوجياو  دوؿ مستوردة لمعمـ
التطوير خاصة بعد النصؼ و  زداد اإلنفاؽ العالمي عمى البحثا  و  ،التكنولوجياو  التطويرو 

الزيادة في اإلنفاؽ و ، وؿ البمطيؽدو  شرؽ أوروباو  في وسط خاصة، الثاني مف القرف الماضي
 فينسبة اإلنفاؽ  بالمقابؿ نجد السوؽقتصاد إ إلى قدمت عممية التحوؿتضاعؼ كمما تي

% سنة 19.1لتصبح ، 1995% عاـ 20.1الدوؿ النامية قد بمغت  قطاع الصناعة في
مقارنة بالدوؿ الصناعية ، في الدوؿ الناميةأي أصبح اإلنفاؽ أقؿ مف السابؽ ، 2006
 .(1)المتقدمة

 ةػػػحماية حقوؽ الممكية الفكريعمى تدعيـ ىذه الخمفية كانت وراء ضغط الدوؿ المتقدمة 
ستثمارات الضخمة التي قتصادي بيف اإلكس التوازف اإلف تعترى أف ىذه الحقوؽ يجب أ إذ

 بتكاراتستغبلؿ اإلإقتصادية التي تعود مف بيف المزايا اإلو ، التطويرو  لمبحث تخصصيا
نضباط العالمي فيما يتعمؽ بالممكية فرض اإلإلى  الدوؿ المتقدمة سعيو ، الجديدة التجارية
كاتيا عمى إرادات ضخمة مقابؿ تأميف حؽ حصوؿ شر  ييدؼ إلى، في الحقيقة الفكرية
زايد البضائع المقمدة التي ت ةجيسنويا نت تفقد عشرات المميارات مف الدوالرات  ألنيا، بحوثيا

س بشكؿ يضمف مكاسب إضافية بتريالتفاقية إعميو صيغت بنود ، حجميا في التجارة العالمية
بحجة أنو لـ ، دوؿ الناميةلفي اعتراض عمى أي نشاط قائـ يعطييا حؽ اإلو  لمبمداف المتقدمة

 .(2)الممكية الفكريةفي مجاؿ حماية  نضباط اإليراعي 

                                                                 

حمدية شاكر مسمـ، إتجاىات التغيرات الييكمية في اقتصاديات التحوؿ مف نظاـ التخطيط المركزي إلى إقتصاد  -  1
 .95، ص 2007السوؽ، أطروحة دكتوراه، كمية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة المستنصرة، مصر، 

 .96المرجع نفسو، ص  -  2
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عمى  (OMC)منظمة الػ و  التعاوف بيف منظمة الويبوو  بأف التنسيؽ، األخير فينشير 
 نتقدت التي إنعكس بالسمب عمى مصالح الدوؿ النامية إ قد، سبتريالتفاقية إتدعيـ تجسيد 

ترتيب و  إعادة تركيب ىناؾ أف إذ ترى، اية الممكية الفكريةالجديد لحمالدولي النظاـ 
تكاليؼ جديدة  ىي تتحمؿبالمقابؿ س، السياسات العالمية لصالح البمداف المتقدمة تكنولوجيا

 ميازيادة أسعار السمع المنتجة محو ، متيازات مدفوعة إلى الشركات األجنبيةإفي شكؿ رسوـ 
أف ب ترىأما الدوؿ المتقدمة ف. ا بتحسيف أطورىا اإلداريةلتزاميإتتحمؿ التكاليؼ الناتجة عف و 
السياسات العالمية في مجاؿ حماية الممكية الفكرية يشجع النشاط اإلبداعي في في تغير ال

سمع والخدمات عمى المستوى الو  نتشار التكنولوجياتإيساىـ في و ، الناميةو  البمداف المتقدمة
 . الدولي

معرفة لممشروع الغير ستخداـ س ستؤدي إلى تقميص اإلبريفاقية التتإبأف ، بعضاليرى 
التكنولوجيا عمى نتشار إبالتالي عرقمت ، القرصنةو  التقميدو  ستنساخالفنية مف خبلؿ اإل

الرغـ مف القيود التي تفرضيا  بأنو عمى، بالمقابؿ يرى البعض األخر، المستوى العالمي
نخراط في اإلو ، اليندسة العكسية عممية مارست أف اميةدوؿ النلم يمكف، التريبس تفاقيةإ

طالما ، التكنولوجيا التكنولوجيا األجنبية الكامنة في السمع الكثيفة عمميات تستيدؼ تطويع
ال تستجيب و  ليست فعالة، المتعمقة بحماية عناصر الممكية الصناعية تشريعاتيا  تظم

ية مف قبؿ الدوؿ النامية في باإلضافة إلى غياب اإلرادة الحقيق، لمقتضيات إتفاقية التربس
 .اليندسة العكسيةو  محاربة ضاىرة القميد
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تنبثؽ عف التشريعات  قواعدإلى ات طويمة حماية الممكية الصناعية لفتر  خضعت 
واعد دولية متعددة التوصؿ إلى قتـ  ونتيجة السعي نحو تدويؿ الحماية ،الوطنية لمدوؿ

حماية حقوؽ و  نضباط في تنظيـتيدؼ إلى تحقيؽ اإل، دولية في شكؿ معاىداتاألطراؼ 
سيس توازف قانوني نتيجة السعي نحو تأو  ىكذا، و المبتكريف عمى الصعيد الدولىو  المبدعيف

جماع عمى و  قرارأصبح ىنالؾ إ، ممكية الصناعيةال حمايةدولي في مجاؿ  ضرورة إرساء ا 
 في التي أستحدثت، المية لمممكية الفكريةالع منظمةال التي تجسد مشروعيا في، مؤسسة دولية

الدوؿ النامية حوؿ و  المواجيات اإليديولوجية بيف الدولة المتقدمةو  مرحمة المجابيات السياسية
 التنمية بكؿ أبعادىا.و  التجارية و  المصالح اإلقتصادية

عادة بناء النظـ القانونية التي كانت سائدة و   نحو وليةاإلرادة الد تجاهإ في الحقيقة شجعوا 
ىذا التطور شجعو ، و ي نموا بارزاالنظاـ الرأسمال إذ شيد، قتصادي دولي جديدإرساء نظاـ إ

اإللغاء التدريجي لمرقابة عمى حركة رؤوس األمواؿ...إلخ. ىذه ، و أيضا تحرير المبادالت
ية العامة اإلتفاق، و السياسات وضعت في إطار مؤسسات دولية مثؿ صندوؽ النقد الدولي

  .التنمية اإلقتصاديةو  منظمة التعاوف، و لتجارةاو  فات الجمركيةلمتعري

أف أصبح أحد  1964التنمية الذي أنشئ عاـ و  لـ يمبث مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارةو 
ىذه األخير ، البمداف الناميةو  بيف البمداف المتقدمة المفوضاتو  مناقشاتمالمياديف المفضمة ل

تستنكر اليوة التي تفصؿ بيف و  توزيع الثروات العالميةالتي تطالب بمزيد مف المساواة في 
ت اإلقتصاديات الغربية كانت لؤلزمة اإلقتصادية التي أصاب. و البمداف الفقيرةو  البمداف الغنية
التي  المجابيات ال تزاؿ ىي أساس، و النامية عمى الدوؿ إنعكاسات سمبية 1970في أعواـ 

 .اء نظاـ إقتصادي دولي جديدصار موضوعيا األساسي منذ ذلؾ الحيف إنش

أسس عمى مجموعة قد ت، حماية الممكية الصناعيةإف نظاـ الويبو لف، مف ناحية أخرى
ذه مف أجؿ إعطاء بياف كاؼ لي، و المتعددة األطراؼ تفاقيات الدوليةاإلو  مف المعاىدات
 ة الذي تضمف قواعد الحماية الموضوعي، نظاـذلؾ ال مضموف فإننا نعود إلىالمعاىدات 



 خاتمة
 

237 

 

ف لبد مف التذكير بأ. و لمختمؼ عناصر الممكية الصناعية جرائيةلحماية اإلقواعد او 
ة القانوف الدولي حمضعت في مر و  قد، يا منظمة الويبويالمعاىدات الدولية التي تراع

شخص  لـ تكفو  ،مسرح الحياة الدولية أي عندما كانت الدوؿ النامية غائبة عمى،لكبلسيكيا
ة في الدليؿ المساوا، تأخذ مصالحيا بعيف اإلعتبار بالتالي لـ، فذلؾ القانو  مف أشخاص

بأف تمؾ  عمما، نظاـ الويبو الدوؿ األعضاء التي ييدؼ إلييا بيف رعايا القانونية المعاممة
 .التكنولوجيو  التطور اإلقتصاديدرجة ليست في نفس  الدوؿ

محددة و  دةء مفاىيـ جديفي إرسا، تطور القانوف الدولي بالنسبة لمضمونو لنا مف يتضح 
حتياجات مف أجؿ مواجية كافة التحديات مع تزايد اإل، و مف بينيا العولمة بكؿ أبعادىا

في  حماية الممكية الصناعية مسألة تـ إدراج، المشتركة في مجاؿ حماية الممكية الصناعية
تعد ، و صاديةقتحدى مؤسسات الترويج لمعولمة اإلالتي تعتبر إ، العالمية لمتجارة منظمةالظؿ 

تعبير عف  ليس، و تفاقيات مف نتاج الدوؿ المتقدمةما سبقيا مف إ س الشاممة لكؿبتفاقية التريإ
 .الدوؿ النامية إرادة

حماية الممكية  مسألة وؿ بأفإلى تفاىـ شامؿ بيف الد في الحقيقة دىإف ىذا التطور أ 
كما  منظمة الويبو اصإختص مف ليسو   العالمية لمتجارة منظمةالختصاص مف إ الصناعية

 باإلضافة إلى، ىذا المجاؿفي  ختصاصيا التي تـ تجريدىا مف إ، جرت عميو العادة سابقا
 التعاوف بينياو  التنسيؽ مف خبلؿما يظير ، المنظمة العالمية لمتجارةتبني فمسفة  نحو دفعيا 
 بس.يالتر تفاقية تجسيد إلتدعيـ 

بما ال يدع  نظمة العالمية لمتجارةمالو  ة الفكريةعالمية لممميمنظمة الالالتعاوف بيف  ينصب
عمى حساب ، دمةالتجارية لمدوؿ المتقو  قتصاديةأي مجاؿ لمشؾ في خدمة المصالح اإل

كإقرار  التربس في الحقيقةتفاقية تعتبر مسألة تأييد الويبو إل. و التنمية في الدوؿ النامية
را نظالنامية في الدوؿ  عادىابكؿ أب رقمة العممية اإلبداعيةضمني بمساىمتيا في ع

 بس.يأحكاـ إتفاقية التر  السمبية التي  تترتب جراء تشجيع تجسيد نعكاساتلئل
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الزاؿ الوقت مبكرا ، و مازاؿ في ميده بسييمكف القوؿ بأف نظاـ التر  مف زاوية أخرى
لقد تولدت إتفاقية باريس التي خرى ومف جية أ، لى نتائج فعالة ىذا مف جيةلموصوؿ إ

س عمييا نظاـ الحماية الدولية لمممكية الصناعية في األذىاف خبلؿ فترة الثورة سيتأ
في الفترة التي ، و با في الجزء األخير مف القرف التاسع عشرو ر التي إكتسحت أ، الصناعية

 المشكمة لـ تنتيي عند ىذا الحد، و رح الحياة الدوليةكانت فييا الدوؿ النامية غائبة عمى مس
في تمؾ  إذ أف واضعي القواعد المنظمة لحماية الممكية الصناعية، تبؿ لعميا قد بدأ

ذلؾ عمى نحو يطعوف بو نصوص ، و أعينيـ تتجو نحو خدمة مصالحيـ الوطنية، المرحمة
 . اإلرتقاء بياو  القانوف لخدمة منافعيـ

 الدولى لحماية الممكية الصناعيةالنظاـ  يترتب عمى الدوؿ النامية فحص صبلحيات  
ولف ، عمييا خبلؿ الوضع الدولي الراىف فتراضات قابمة لمتطبيؽما إف كانت بعض اإل تقريرو 

نفرط ىنا في اليجوـ عى الدوؿ المتقدمة التي مارست خبلؿ الفترات المختمفة مف التاريخ 
عمي ، موقفيا قصد تحقيؽ مصالحيا اإلقتصادية المختمفةو  ضغوطا شديدة لفرض أرائيا
اإلرادة الحقيقة و  وعمى الدوؿ النامية العمؿ بالجدية، الضعيفة حساب مصالح الدوؿ األخرى

  السعي حثيثا نحو خمؽ مجتمع دولي يقوـ عمى قوي متوازنة.، و لمواجية المواقؼ المختمفة
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 ملخص :

إذا كانت حماية الممكية الصناعية قد خضعت لفترات طويمة مف التاريخ إلى قواعد تنبثؽ عف  
وصؿ إلى قواعد دولية متعددة األطراؼ، وجاء السعي الدولى التشريعات الوطنية، فإف التطور تمثؿ في الت

  التي ظيرت في أواخر القرف التاسع عشر والتي نحو تدويؿ الحماية  ليساير مقتضيات الثورة الصناعية
أوجدت وفرة ىائمة مف األفكار واالبتكارات الجديدة، ما أدى إلى التقدـ العممي والتكنولوجي والتحوؿ 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي كانت سائدة  والواقع أف إعادة بناء النظـ  الجذري في النظـ
 )الكيبك(. القانونية السائدة كاف في ظؿ مؤسسات دولية عديدة، مثؿ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

القانونية  ولعؿ نظاـ الويبو لحماية الممكية الصناعية  لـ يعد ذلؾ النظاـ الذي ييدؼ إلى المساواة
بيف الدوؿ األعضاء، بؿ أصبح يتجمى كإطار حقيقي يستند إلي المصالح الخاصة عمى  حساب المصمحة 

نتيجة االتجاه نحو العولمة، تـ إدراج مسألة الحماية في النظاـ التجاري الدولى و  العامة، ومف ناحية أخري
بصفة قطعية عمى عدـ فعمية وفعالية  ليتـ بذلؾ التأكيد (،OMC) تحت مظمة المنظمة العالمية لمتجارة

 نظاـ الويبو كإطار حمائي دولي لمممكية الصناعية، بصفة يتـ فيو مراعاة مصالح كؿ الدوؿ.

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. 


