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  ملخص - *أوروغواي يف احلرجية السلسلة على الفكرية امللكية حلقوق احملتمل األثر

  السـيد/ غيريمو ٔانلو، حمارض و�حث يف جامعة بوينوس ٔايرس (أالرجنتني) ٕاعدادمن 
  فرباير (أالرجنتني) 3السـيد/ روبرتو بيسانغ، جامعة بوينوس ٔايرس / جامعة 

اث Tقتصادية وTجSعية املعين �البتاكر معهد ماسرتخيت لٔالحب –جامعة أالمم املتحدة  السـيدة/ ليليا سـتوبرين،
  (هولندا) )UNU-MERITوالتكنولوجيا (

  س، جامعة بوينوس ٔايرس (أالرجنتني) السـيدة/ سابرينا موdسـترييو 

يتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصًا لpراسة اليت ٔاجريت عن أالثر احملمتل حلقوق امللكية الفكرية عىل السلسg احلرجية   .1
). وقد ٔاعد .CDIP/5/7 Revيف ٕاطار املرشوع املعين �مللكية الفكرية والتمنية Tقتصادية وTجSعية (يف ٔاوروغواي 

التابع للكية العلوم  IIEPمن املعهد املتعدد التخصصات لالقتصاد السـيايس  هذه ا�راسة السـيد غيريمو ٔانلو وفريق معل
  Tقتصادية يف جامعة بوينوس ٔايرس (أالرجنتني).

ٕان اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية مدعوة   .2
لٕالحاطة علامً �ملعلومات الواردة يف مرفق هذه 

  الوثيقة.

[ييل ذ� املرفق]

                                                
 الويبو. يتحمل املؤلفون وحدمه مسؤولية االٓراء املعرب عهنا يف هذه ا�راسة، وال متثل هذه االٓراء �لرضورة و�ات نظر ا�ول أالعضاء ٔاو ٔامانة  *
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  ملخصملخصملخصملخص

ٔاثر حقوق امللكية الفكرية عىل  لتحليلأجريت هذه ا�راسة يف ٕاطار مبادرة من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) 
التمنية احلرجية، ويه التمنية اليت تعتربها حكومة مجهورية أوروغواي الرشقية نشاطًا اسرتاتيجيًا. ويف سبيل ذ�، متت 

السلسg العامة لقمية إالنتاج احلر، وذ� ليك يمت يف وقت الحق حتديد ٔاين وكيف تؤثر حقوق امللكية  معلدراسة 
عدد كبري من الكتب وٕاجراء عدد وقد متت هذه ا�راسة �ستشارة ٕاماكنياهتا يف املسـتقبل، وعىل  تمنيهتا احلالية الفكرية عىل

  من املقابالت الشخصية مع ا¸تصني وأالطراف العامg يف هذا النشاط.

  الصناعي إالنتاج املسـتدام للخشب �عتباره ٔاحد عوامل إالنتاج

يزتايد TهSم تدرجييًا �ملنتجات البيولوجية املتجددة �عتبارها من املواد اخلام ذات Tسـتعامالت الصناعية املتعددة، وهو ما 
يؤدي ٕاىل تغيري منطق إالنتاج التقليدي لهذه املنتجات. وحتدث هذه الظاهرة عىل طول معظم سالسل القمية ذات أالصل 

السـيطرة عىل املتغريات TحSلية للعملية الطبيعية، سعيًا ٕاىل زÃدة ي فهيا يف المتكن من البيولو، اليت يمتثل التحد
التقليل من درجة عدم اليقني، وجعل العملية ٔاكرث كفاءة، و�لتايل ٕاضافة قمية ٔاكرب عن طريق ٕانتاجية ٔاكرب من خالل تعزيز 

إالضافية يف التقسـمي والتنويع املزتايد يف املنتجات الهنائية. ويعمتد  بعض أالوجه املعينة يف املنتج املرغوب. ويمتثل ٔاحد البدائل
سـيطرة أكرب عىل املتغريات البيولوجية، عىل ٕادخال  حتقيقالكثري من هذه التدخالت يف العمليات الطبيعية، والرامية ٕاىل 

  Tبتاكرات.عنرص 

عامًا. حيث يؤدي ذ�  15يزيد عىل ي إالنتاج، اÔ رةدو ويف احلاÓ اخلاصة �لنشاط احلر املسـتدام، يضاف ٔايضًا طول 
ٕاىل رضورة التخطيط للك السلسg من ٔاولها، وهو ما ينطوي عىل اختاذ القرار ٔاوًال بشأن ما سيمت زراعته، ليمت بعد ذ� 

  انتظار نضجه أالمثل، ومن مث ميكن احلصول عىل املادة اخلام مث حتويلها صناعيًا.

  ر بعض اخلصائص املمزية اليت جيب مراعاهتا عند مناقشة حقوق امللكية الفكرية يف القطاع.و�Ô يكتسب النشاط احل

  القطاع احلر �عتباره سلسg قمية

يتألف القطاع احلر من ٔانشطة تقليدية تبدأ �سـتخراج اخلشب من الغا�ت ليك يمت حتويÝ صناعيًا. ويلعب نوع الشجر 
دورًا كبريًا يف حتديد Tسـتخدام الهنايئ مسـبقًا؛ ويكون للك صنف بدوره طول معني �ورة املزمع زراعته، وصنفه أيضًا، 

. �Ô فٕان اخلشب هو املورد االٔكرث قمية ومن هنا ينشأ Tختالف يف دورات أالعامل املعنية �خلشب واملنتجاتاحلياة. 
وٕانتاج لب وصناعة أاللواح ن ٔاجل النشارة اÔي ميكن اسـتخراجه من الغا�ت، وهو يسـتخدم ٕالنتاج الطاقة وكذ� م

اخلشب والورق. لكن هناك منتجات حرجية أخرى غري خشبية ميكن ٔان تكون عىل قدر من أالمهية: الطعام، وإالضافات 
الغذائية (الفطر والفواكه وأالعشاب)، وأاللياف (ويه تسـتخدم يف البناء وأالéث واملالبس وأالدوات)، والراتنجات، 

واملنتجات اليت تسـتخدم يف أالغراض الطبية، ومسـتحرضات التجميل، واملنتجات اليت تسـتخدم لٔالغراض  واملطاط،
  ).FAO 1999الثقافية (منظمة أالغذية والزراعة 

يف ٔاوروغواي، فٕان سلسg القمية، يف هنايهتا، تضع ٔامامنا ثالث سالسل ٕانتاجية فرعية:  وبعد عدة عقود من التمنية احلرجية
(Tسطواdت اخلشبية املعاجلة، واخلشب املنشور، وأاللواح، وأعامل النجارة،  املصنñعسليولوز، وسلسg اخلشب سلسg ال 
)، وسلسg الطاقة. وتعمل لك من هذه السالسل الثالث وفقًا ملنطق خمتلف. ويف حني يل غري ذ�.، إ والقوالبوأالéث، 

ميكن أن حيدث تاكمل بني السلسلتني أالوليني وٕانتاج الطاقة من خملفاهتام، فٕان السالسل الثالث تتنافس فõ بيهنا عىل نفس 
ا كعامل ٕانتاج يف املنتجات الثالثة، فٕان العائد من لك املادة اخلام: أالجشار. وٕاذا اكن ميكن اسـتخدام أالجشار املزمع زراعهت
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صنف خيتلف تبعًا لغايته الهنائية. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕانه ميكن إالشارة ٕاىل سلسg فرعية رابعة ترتبط �لصناعات الكمييائية 
عامل تقدمًا كبرياً ال وجود ملثÝ يف (الراتنجات، والزيوت أالساسـية، واملواد البالستيكية البيولوجية، ٕاخل)، اليت شهدت حول ال

  أوروغواي، اليت توجد هبا �لاكد مؤرشات لوجود بعض املرشوعات إالنتاجية.

وترتكز ٔاصول أوروغواي، داخل السلسg احلرجية، تركزًا ٔاساسـيًا يف املرحg أالوىل من سلسg القمية ويف املرحg أالوىل من 
% من العامل 0,4 –من الغا�ت املزروعة يف ٔامرياك الالتينية  1/15غواي ما نسبته معلية التحويل الصناعي. وتوجد يف ٔاورو 

، فٕان صادرات FAOمع وجود ٕاماكنية ملضاعفة املساحة املزروعة ٔاربع مرات. ووفقًا لبياdت منظمة أالغذية والزراعة  –
ة عىل مسـتوى العامل. و�لتفصيل، % من الصادرات احلرجي0,54اكنت متثل  2010أوروغواي من املنتجات احلرجية عام 

%؛ ؤالواح أاللياف: 1,9%؛ ولب اخلشب: 2ميكننا أن نرى ٔان هذه النسـبة موزعة اكلتايل: Tسطواdت اخلشبية: 
  %.0,04%؛ والورق والورق املقوى: 0,13%؛ واخلشب املنشور: 0,14

  Tبتاكر يف القطاع احلر

سg القمية احلرجية ٕاىل زÃدة املنافسة يف هذا القطاع. فقد ظهرت ابتاكرات عىل الصعيد العاملي، ٔادت Tبتاكرات يف سل 
�مة يف ميكنة احلصاد، ويف املامرسات اللوجستية املطبقة لنقل جذوع أالجشار، ويف ٕادخال املزروعات يف مناطق متنوعة، 

مثل حتقيق  –للتحدÃت احلالية  ويف اسـتحداث ٔاساليب جديدة السـتخراج أاللياف ومنتجات جديدة، ٕاخل. كام ٔان التصدي
  يتطلب ٔايضًا �ودًا ابتاكرية ٕاضافية. –القمية املضافة ٔاو Tمتثال للقوانني البيئية ٔاو تلبية الطلب املزتايد عىل اخلشب 

وقد استند تدشني وتطوير معظم أالنشطة احلرجية يف ٔاوروغواي ٕاىل اعSد املعارف والتكنولوجيا اخلارجية. ويف هذا 
الرشاكت املتعددة سواء اليت تقوم هبا الرشاكت العامg برٔاس مال ٔاوروغواÃين ٔاو  –د، فٕان �ود Tبتاكر احمللية الصد

توجه ٔاساسًا حنو ثالثة جماالت: تكييف التكنولوجيا ا	لوبة من اخلارج مع الظروف احمللية (مثل مسائل  – اجلنسـيات
تحداث عوامل ٕانتاج جديدة متخصصة جيب أن يمت تكييفها مع الظروف اللوجستيات واسـتخدام االٓالت املسـتوردة)؛ واسـ 

احمللية (مثل ٕاجياد ٔاصناف جديدة من أالجشار تسـتطيع التكيف جيداً مع الرتبة واملناخ يف أوروغواي)؛ والتكنولوجيا 
  املسـتحدثة لتلبية Tحتياجات احمللية (مثل توليد الطاقة).

  احلر اسـتخدام امللكية الفكرية يف القطاع

توفر معارف تقنية واست�رات خضمة  –سواء قامت هبا الرشاكت اخلاصة ٔاو الهيئات العامة  –تتطلب تمنية القطاع احلر 
. ولهذه أالسـباب، فٕان حتديد مدى وحدود امتالك املعارف املتو�ة، وكذ� حاميهتا، يشلك ؤاصول اسرتاتيجية لتنظميها

  حيال حقوق امللكية الفكرية يف القطاع احلر.مساÓٔ حرجة تتسبب يف قلق �لغ 

 –بشلك جزيئ عىل أالقل  –ٕان املفاهمي املرتبطة تقليدÃً �لقدرة البرشية عىل Tخرتاع وتطبيقها يف الصناعة احلرجية تستند 
فٕان احلوافز اليت عىل املادة البيولوجية املوجودة �لفعل. ويؤدي هذا بشلك ما ٕاىل ظهور حتدÃت جديدة. ويف هذا الصدد، 

تشجع القطاع اخلاص عىل Tست�ر يف هذا النوع من أالنشطة (املرغوبة اجSعيًا) ميكن أن تكون حمدودة بثغرات نظام 
  حقوق امللكية الفكرية الساري عىل مسـتوى العامل، سواء متثلت هذه الثغرات يف ٔاشاكل الغياب ٔاو عدم الكفاية.

ويف هذا الصدد، فٕان اسـتخدام حقوق امللكية الفكرية عىل مسـتوى العامل من ٔاجل حامية التحسينات الوراثية يف أالجشار 
حديث نسبيًا وهو ينترش ببطء. ويرجع هذا ٔاساسًا ٕاىل ٔان التقدم يف التكنولوجيا البيولوجية ٔادى ٕاىل زÃدة أالدوات املتاحة 

ت متيل ٕاىل حامية ٔاعاملها التطويرية. وقد اكن تطبيق هذه التقنيات احلديثة حاسامً يف لتعديل أالجشار، وهو ما جعل الرشاك
الوصول بأعامل التحسينات الوراثية يف أالجشار ٕاىل مسـتوى متطور يضايه ذ� املسـتوى اÔي بلغته الزراعة (ِمرلك ودين 

ل عىل نبا�ت معدÓ وراثيًا ما زال متأخرًا ٕاذا ما ). ٕاال أن تطبيق الهندسة الوراثية يف النشاط احلر من ٔاجل احلصو 2000
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قورن �حلبوب. ومن dحية ٔاخرى، فٕان النشاط احلر خيضع لنظام اعSد صارم يسـتخدم ٕالثبات ٔان املنتجات املشـتقة من 
SعT بيئيًا. وما حيدث هو أن أالسس اليت تعمل وفقًا لها منظامت Óد تعارض بشدة هذا النشاط مت ٕانتا�ا بطريقة مسؤو

  ).2004التعديل الورايث لٔالجشار، اليت ال تزال قيد البحث (اكرسون وآخرون 

وعىل حنو مماثل، فٕان ت� الرشاكت احلراجية اليت تقع مقارها يف أوروغواي مل تسـتخدم معليًا نظام حامية أالصناف النباتية 
ث نفس اليشء مع طلبات الرباءات، اليت مت ٕايداع عدد اجلديدة لتسجيل حتسيناهتا الوراثية ٕاال يف حاالت معدودة. وحيد

قليل جدًا مهنا يف أوروغواي، وحىت ت� اليت ٔاودعت اكن مصدرها يف الواقع من خارج أوروغواي. وقد مت توجيه اجلهود 
  احمللية حنو اسـتخدام وتكييف هذه التكنولوجيا املسـتوردة.

ملي ٔاشاكل ٔاخرى ٔاوسع نطاقًا بكثري محلاية املعارف املتو�ة. فتبادل املادة وتوجد يف ممارسة النشاط احلر عىل املسـتوى العا
الوراثية مع رشاكت ٔاخرى ٔالغراض أالحباث، مثًال، يمت بصفة عامة عن طريق عقود خاصة. كام يتكرر اسـتخدام نفس الصك 

اكمل العمودي �ى موردي املادة الوراثية القانوين ٔايضًا عند نقل املادة ٕاىل متعاقد من الباطن. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان الت
  شائع للغاية. وهذه االٓليات يه أيضًا االٔكرث اسـتخدامًا يف أوروغواي.

  السلسg احلرجية يف ٔاوروغواي

، سواء عىل الصعيد السليولوزٕان ٔامه سوق حر يف أوروغواي هو سوق أاللياف، اليت تعترب عامًال رئيسـيًا ٕالنتاج 
ليس هو الوحيد، ٕاال أنه حتول ٕاىل النشاط الصناعي الرئييس يف السلسg  قطاع السليولوزقطاع السليولوزقطاع السليولوزقطاع السليولوزورمغ ٔان ا�اخيل أو للتصدير. 

، 2010). ويف عام 2007يف عام  UPMو�لتحديد منذ الوقت اÔي بدٔا فيه معل مصنع يو يب ٕام خالل أالعوام أالخرية (
(أالجندة احلرجية  1ٕاىل  �6ة ٔاخرى لالسـتخدام، بلغت نسـبة اخلشب احملصود ا¸صص ٕالنتاج السليولوز، مقارنة بأية و 

(وهو جشر  الاكفور، أوروغواي). وهذا �لتحديد هو السبب يف أن النسـبة الكربى من أالنواع احملصودة تنمتي ٕاىل 2011
  مثايل لهذه الصناعة)، مع وجود نسـبة ٔاقل كثريًا نسبيًا من حمصول الصنوبر.

، ؤاحد هذين املصنعني يعمل لرشكتني تعمالن برٔاس مال متعدد اجلنسـياتبعني يف مصنعني � ٕانتاج السليولوزٕانتاج السليولوزٕانتاج السليولوزٕانتاج السليولوزويرتكز 
. وقد مثñل ٕانشاء لك مصنع مهنام مرشوع است�ر عظمي أالمهية �لنسـبة �2013لفعل واالٓخر من املقرر ٔان يبدٔا نشاطه يف 

ر، فرمغ وجود العديد من التطورات ٔالوروغواي، مع ما ينطوي عليه من ٔاثر كبري عىل اقتصاد البالد. ويف جمال Tبتاك
التكييفية عىل املسـتوى احمليل، فٕان أالصول االٔكرث ٔامهية تأيت من اخلارج. وميكن Tسـتدالل عىل ٔاثر هذه املرشوعات 

ره السلسg احلرجية يف ٔاوروغواي منذ عام  هو "جعينة السليولوز"، اليت مثلت  2008اجلديدة بأن املنتج الرئييس اÔي تصّدِ
ر فهو "الرقائق"، بنسـبة 2010% من مجموع الصادرات يف عام 64,5 ñموع، يلهيا 13. أما املنتج الثاين املصد	من ا %

  ). وهذه لكها عنارص يف سلسg الورق.XXI ،2011ي ا(أوروغو  2010% يف عام 9,3"الورق والورق املقوى"، بنسـبة 

مشاتلها ومزارعها  السليولوزالسليولوزالسليولوزالسليولوزولتحقيق مسـتوى جيد من اجلودة وTتساق يف املادة اخلام، ٔانشأت الرشاكت الكبرية اليت تنتج 
  احلرجية اخلاصة، ويتيح لها ذ� بدوره التعامل مع اجلوانب املتصg بمت� املعارف املتو�ة عن طريق التاكمل العمودي.

ليس من أاللياف. وقد اكن به يف البداية ٕاماكنيات لتوسع صناعي كبري مع ٕانشاء لك ما هو  قطاع اخلشب الصلبقطاع اخلشب الصلبقطاع اخلشب الصلبقطاع اخلشب الصلبويشمل 
املزيد من مصانع أاللواح وورش نرش أالخشاب الكبرية احلجم. ٕاال ٔان تراجع Tست�رات العقارية يف أالسواق الرئيسـية اليت 

رث من ت� العامg يف قطاع الورق، فٕان تسـهتدفها هذه املنتجات ٔادى ٕاىل احلد من هذا التوسع. ورمغ وجود رشاكت ٔاك
إالنتاج يبدو ٔايضًا شديد الرتكز. و�لنظر ٕاىل ٔان القدرة عىل خوض املنافسة ا�ولية ليست متوفرة لغري الرشكتني الكربيني 

عىل  العاملتني يف ا	ال، فٕانه من أالمهية مباكن ٔان نشري ٕاىل ٔان ٔاوروغواي، نظرًا ٕاىل خصائصها، ال تسـتطيع ٔان تنافس
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املسـتوى ا�ويل يف إالنتاج كبري احلجم، و�Ô جيب ٔان يكون ٕانتا�ا رفيع املسـتوى، ليك تسـتطيع املنافسة �جلودة، وال 
  ميكن لهذا ٔان يتحقق ٕاال ٕاذا توفر لها خشب عايل اجلودة، ومن هنا تنبع ٔامهية برامج حتسني أالصناف أالصلية.

الثانية من حيث مسـتوÃت إالنتاج، ويرتكز أساسًا يف شامل ٔاوروغواي. املرتبة  قطاع التحويل االٓيل للخشبقطاع التحويل االٓيل للخشبقطاع التحويل االٓيل للخشبقطاع التحويل االٓيل للخشبوحيتل 
، اليت يبلغ مجموع صادراهتا حاليًا ومنتجاته أالساسـية يه اخلشب املنشور ؤالواح اخلشب الرقائقي وأاللياف املتوسطة الكثافة

شاب ومصانع الرتقيق تقوم بعمليات مليون دوالر ٔامرييك سـنوÃً. ومن أالمهية مباكن إالشارة ٕاىل ٔان ورش نرش أالخ  100
  خمتلفة من الناحية التقنية. وتوجد يف ٔاوروغواي رشاكت تعمل يف * النشاطني.

وكام هو احلال يف رشاكت السليولوز، فٕان الوحدات الصناعية اليت ٔانشأهتا الرشاكت العامg يف هذا النشاط (سواء نرش 
ية جاهزة جملوبة من اخلارج، واكنت التكنولوجيا املسـتخدمة فهيا ٔايضًا أالخشاب ٔاو الرتقيق املتعدد) اكنت وحدات صناع 

مسـتوردة. ويف لك احلاالت، ذكرت املقابالت الشخصية ٔانه اكن هناك معلية تكييف ٔاجريت عىل املسـتوى احمليل. ورمغ أن 
فٕان معليات التكييف  –فقط  تالعالما�سـتثناء  –هذا يشء مرغوب فيه �لنسـبة للبp، ٔالنه يعين تمنية القدرات احمللية 

رمجت ٕاىل طلبات ملكية فكرية. ومثة نقطة ضعف أخرى تتصل ٕ�نتاج اخلشب الصلب، تمتثل يف عدم  هذه مل يثبت ٔاهنا تُ
.pداخل الب gتاكمل السلس  

اكنت ، نظرًا ٕاىل ٔان لك الصناعة أالوروغواÃنية قطاع الطاقةقطاع الطاقةقطاع الطاقةقطاع الطاقة% من إالنتاج احلر يسـهتدف 60، اكن 1990ويف عام 
تزتود �خلشب لتوليد الطاقة. ورمغ تغري0 القمي النسبية (حيث شهد قطاع ٕانتاج السليولوز من اخلشب منوًا كبريًا منذ ذ� 

نظراً ٕاىل ٔان الصناعة  –الوقت)، فٕان القمي املطلقة للخشب ا¸صص ٕالنتاج الطاقة ظلت كام يه ٔاو زادت زÃدة طفيفة 
ية. ويف الوقت احلايل، توجد رشاكت عامg يف هذا القطاع �هيا مصانع لتوليد الطاقة زالت تزتود �خلشب لهذه الغا  ما

مل يكن مسـتغًال يعين  جانيب، وهذا اجتاه تؤيده صناعة الطاقة؛ نظرًا ٕاىل أن اسـتغالل منتج 1الكهر�ئية من الكتg البيولوجية
حتليًال رÃضيًا لتوفر الكتg  2006وقد ٔاجرت ٔاوروغواي عام انتفاعًا ٔاكرب �لغابة وتمنية ٔاكرب للعاملني يف جمال احلراجة. 

البيولوجية يف املسـتقبل، واكن حتليًال يف غاية أالمهية. ويف هذا ا	ال تربز الرشاكت الكربى العامg يف القطاع، واليت أنشأت 
الفائضة قõً كبرية داخل منظومة  مصانع السـهتالكها اخلاص، ولكهنا تعيد الفائض ٕاىل الشـبكة الوطنية. ومتثل هذه المكيات

). و�لتوازي مع ذ�، توجد بعض مرشوعات املصانع ملعاجلة الكتg البيولوجية XXI ،2011الطاقة يف البالد (ٔاوروغواي 
  وتزويد الشـبكة الكهر�ئية �لطاقة، بشلك حرصي. وتوجد اليوم مثانية مصانع تو� الطاقة الكهر�ئية من الكتg البيولوجية.

  حامية املعارف يف السلسg احلرجية يف ٔاوروغواي

طبقًا للمعلومات املتجمعة من املقابالت الشخصية اليت ٔاجريت يف ٕاطار هذه ا�راسة، ال يوجد سوق لالسـتنساخ. وتقوم 
العامg يف  املتعددة اجلنسـياتلك رشكة بتطوير وٕانتاج أالصناف السـتخدا�ا اخلاص. وبوجه خاص، فٕان الرشاكت 

�هيا براجمها اخلاصة للتحسني، ٔالهنا رشاكت كبرية احلجم. ويف  –سواء رشاكت أالخشاب ٔاو لب اخلشب  –غواي أورو 
سواء  –احلاالت اليت ال تقوم فهيا ت� الرشاكت �لزراعة يف مرشوعاهتا احلرجية اخلاصة، فٕاهنا تعطي املادة الوراثية ملنتجهيا 

عامًا تسمى "اتفاقات التمنية". وتشـيع هذه االتفاقات يف أالماكن اليت جيري  20ا بعقود مدهت –املادة املسـتنسخة ٔاو البذور 
وهو ما جيعل من املمكن ٔان حتدث تمنية حملية يف هذا  –كام هو احلال يف ٔاوروغواي  –فهيا العمل عىل الغا�ت املزروعة 

gمؤه gال. ويف أوروغواي، رمغ ٔان التمنية من هذا النوع حتدث بيد عام	حملية، ٕاال ٔاهنا تكون عادة حمكومة �لرشاكت ا 
 –املتعددة اجلنسـيات. و�لعكس، فٕان هذه أالعامل إالمنائية ال حتدث يف ت� املواقع اليت يمت فهيا اسـتغالل الغا�ت الطبيعية 

  كام يف فنلندا، اليت حتظى فهيا الغابة الطبيعية بأمهية كبرية.

                                                
% (وزارة الصناعة والطاقة 12اكن احلطب ميثل  % من منظومة الطاقة يف ٔاوروغواي، يف حني18، اكنت خملفات الطاقة البيولوجية متثل 2011يف عام   1

 ).2011الطاقة  رصيدوالتعدين، املديرية الوطنية للطاقة، 
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ويه ت� املشاتل اليت �هيا ٕاماكنية  – مشاتل لالسـتنساخٔاوروغواي، تربز مخسة املوجودة يف  املشاتلاملشاتلاملشاتلاملشاتلومن بني مجموع 
ويه بدورها املشاتل االٔكرب جحامً. وتتبع  –، واليت مت� �Ô ٔاكرث إالماكنيات التقنية تقدمًا إالنتاج عن طريق Tسـتنساخ

وروغواي، وهو ما يوحض اسرتاتيجية التاكمل ثالثة مهنا كربى الرشاكت املتعددة اجلنسـيات العامg يف هذا القطاع يف أ 
للغري. ومع ذ�  هذه أالصولالعمودي اليت تطبقها هذه الرشاكت حبيث حتمي ٔاصولها Tسرتاتيجية؛ نظرًا ٕاىل ٔاهنا ال تبيع 

هذه احلاالت، توجد حاالت يمت فهيا نقل املادة الوراثية، ولكن ذ� حيدث دامئًا مبقتىض عقد ٕاجيار ٔاو مشاركة مع املنتج. ويف 
ة) مع ضامن ٔان يمت فõ بعد رشاء اخلشب مبقتىض اتفاق مسـتنسخالوراثية (سواء يف شلك بذور ٔاو مادة  املادةيمت توفري 

  املادة املنقوÓ. ٕاكثاررسي وعىل أال يمت 

النباتية يف التحسينات  ، ال تسـتخدم الرشاكت يف ٔاوروغواي نظام حامية أالصنافاملعنية �ٕالكثاروفõ عدا براجمها إالمنائية 
الوراثية. ففي الوقت احلايل، مل يقم بتسجيل ٔاية مادة ٕاال القطاع العام ورشكة خاصة واحدة. ومثة العديد من أالسـباب اليت 

ميكن أن يعزى ٕالهيا هذا السلوك. فأوالً، ال مت� لك الرشاكت مادة ميكن حاميهتا، نظرًا ٕاىل أن برامج إالكثار ما زالت يف 
نة وراثيًا مراح  ñحية ٔاخرى، فٕان خربة ٔاوروغواي ال تزال حمدودة يف جمال ٕانتاج وحامية أالجشار احملسـd نظرًا  –لها أالوىل. ومن

نة  ñعتبار. ويف الوقت نفسه، ال يوجد سوق لٔالجشار احملسـT ٕاىل ٔانه نشاط حديث نسبيًا، مع ٔاخذ الوقت الالزم للنضج يف
 Óفٕان أعامل (رمغ وجود سوق للبذور يف حا �Ôاليت تقوم هبا الرشاكت تكون لالسـهتالك اخلاص هبذه  التطويرالزراعة)، و

الرشاكت، مما يقلص احلاجة ٕاىل حامية قانونية خارجية. وأخرياً، فوفقًا ملا قيل يف املقابالت الشخصية، فٕان نظام حامية 
  ، عىل أالقل �لتصممي احلايل للنظام.أالصناف النباتية ال يبدو هو النظام االٔكرث مالءمة للنشاط احلر

ويتضح من املقابالت ٔايضًا ٔان Tنتشار ٔاو التبادل ال يُنظر ٕاليه �عتباره مشلكة ٔاو هتديداً. فمثة القليل من املشاتل القادرة 
ج عادي  –عىل Tسـتنساخ  ٔان الرشاكت كام  –فرمغ ٔان التكنولوجيا بسـيطة، فٕاهنا تتطلب بنية حتتية ومعارف ال تتوفر ملنتِ

الكبرية ال تُقِدم عىل هذا النشاط ٔالن جحم السوق يفرض عامل ارتفاع التلكفة بغري رضورة. كام أن هناك مؤرشات تدل عىل 
  .2وجود قيود تتعلق �ملوارد البرشية املؤهg وحتول دون تلبية لك الطلب يف القطاع

وبعيدًا عن التأثري اÔي متارسه املشاتل عىل لك إالنتاجية الالحقة للسلسg، يوجد ٔايضًا التأثري القوي النامج عن تركز ملكية 
الغا�ت املزروعة. مفصنعا لب اخلشب القامئان حاليًا يف ٔاوروغواي يتحكامن �مللكية ٔاو �لتعاقد يف نصف هكتارات الغا�ت 

من الصنوبر  –يف حني يتوىل املنتجان الرئيسـيان للمنتجات نصف املصنñعة  –هكتار  400 000حوايل  –املزروعة 
). ومن dحية ٔاخرى، توجد صناديق 2011هكتار (أالجندة احلرجية،  100 000ٕادارة حوايل  –والاكفور، عىل التوايل 

 10 000حة من أالرض ترتاوح بني است�ر (ٔاربعة صناديق برؤوس أموال ٔاجنبية وآخر بمتويل حميل) يدير لك مهنا مسا
جة% من 75هكتار أخرى. و�Ô، قد ميكن اجلزم بأن  150 000هكتار، وهو ما قد يو@ بوجود  30 000و ñجةاملنطقة احملر ñجةاملنطقة احملر ñجةاملنطقة احملر ñاملنطقة احملر 

تقع حتت سـيطرة ما يزيد قليًال عىل عرش رشاكت ٔاو صناديق است�ر، وهذه الرشاكت والصناديق يه اليت تفرض منطق 
السلسg (مبا يف ذ� التكنولوجيا املسـتخدمة وٕاماكنيات التوسع يف املسـتقبل وغري ذ� من املسائل النظام عىل مجموع 

  الرئيسـية).

وعند حتليل الرباءات املطلوبة يف أوروغواي، يتضح ٔان الغالبية العظمى من ت� املتصg ٕ�نتاج لب اخلشب واخلشب تأيت 
% من 88براءة). ومت�  25اخلشب اكن مودعها ٔاوروغواÃين (من مجموع من خارج البالد. فهناك براءة واحدة فقط ٕالنتاج 

% مهنا 100الرباءات رشاكت تقع يف الوالÃت املتحدة ٔاو يف فنلندا. أما فõ يتعلق �لرباءات املطلوبة ٕالنتاج السليولوز، فٕان 
) 1) وٕاسـبانيا (2) وهولندا (5ازيل () والرب 5) والوالÃت املتحدة أالمريكية (17ختص مودعي طلبات ٔاجانب من فنلندا (

). ٔاما اجلهود احمللية فقد مت توجهيها حنو اسـتخدام وتكييف ت� التكنولوجيا 1) وكندا (1) والمنسا (1واململكة املتحدة (
  املسـتوردة.

                                                
 .2011املقابg اليت ٔاجريت مع املهندسة مونتريو (مشـتل ماريسـيا لالسـتنساخ احلر)، جريدة ٕال �ييس،   2
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�ٕالضافة ٕاىل (ٔاودعها مودعون حمليون). و ا¸لفاتومن dحية أخرى، توجد يف ٔاوروغواي براءات اخرتاع لتوليد الطاقة من 
  ذ�، مت طلب براءة يف الوالÃت املتحدة أالمريكية جلهاز جتفيف ومعلية السـتخدام اخلشب كوقود.

  التحدÃت املاثg يف جمال امللكية الفكرية يف القطاع احلر

دت مع الظروف الطبيعية اخلاصة بأوروغواي آلية حوا ñفز نتج عهنا، بلكامت موجزة، فٕانه منذ بضعة عقود من الزمان، احت
من الغا�ت الصناعية، مث، مؤخرًا، قدرة صناعية مسـتدامة (يف السـياق الصناعي احمليل)؛ وكام أن احلارض هو ٕاىل  كتgأوًال، 

 gنية حممتé gستبدال يف الغا�ت اليت  للتوسعحد كبري مثرة هذه التدابري اليت اختذت يف املايض، فٕان املسـتقبل (مرحTو
رحg الصناعية) يعمتد عىل التدابري العامة وTسرتاتيجيات اخلاصة احلالية. ٔاما عن املشهد احلايل، فيبدو ٔان بدٔات تدخل امل

هناك القليل اÔي ميكن فعÝ فõ يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف احللقات أالوىل من السلسg؛ ٔاما يف املسـتقبل، فيبدو 
ديد من النقاط احلرجة يف موضوع حقوق امللكية الفكرية؛ وتمتثل ٕاحدى هذه النقاط ا	ال مفتوحًا. ويدل الواقع عىل وجود الع

  .احلصول عىل املادة الوراثيةفõ حدث بشأن 

  ماذا نعرف عام حدث؟

  ؛املادة الوراثيةٔان الرشاكت املتاكمg يه اليت تتحمك يف   )أ  (

 ؛أن هذه الرشاكت �هيا أفضل التقنيات، ويه تسـتفيد من ذ� Dٔصل تنافيسو   )ب (

هو الثقل املوازن العام للمنتجني الصغار، لكنه ثقل موازن يفقد  INIAأن املعهد الوطين لٔالحباث الزراعية و   )ج (
 ٔامهيته شيئًا فشيئًا؛

 يف هناية السلسg، تأيت معظم التطورات من اخلارج، تقريبًا جاهزة؛و  )د (

 واعدة. قد تكون املسـتقبلزالت معلية التكييف حمليًا قليg أالمهية نسبيًا، لكن تمنيهتا يف  ماو   )ه (

عىل وجه التحديد، ميكن يف املسـتقبل (ٔاي فõ يتعلق ٕ�عامر الغا�ت يف املسـتقبل وٕاعادة الغرس احملمتg) ٔان يكون من 
  املأمول:

  ٔان تواصل التكنولوجيا البيولوجية المنو يف أداء دورها احلامس؛  )أ  (

ن منوذج منح الرباءات للجينات الوراثية ينطوي أيضًا بأمهيته، نظراً ٕاىل أ  تطوير أالصناف النباتيةأن حيتفظ و   )ب (
 ؛أالصناف النباتيةعىل 

. وٕاذا مل يمت البت فهيا عن عقود توريد الغريأن تكتسب التقنيات اجلديدة (مثل البصمة الوراثية) ٔامهية يف و   )ج (
 طريق الهيئات العامة ٔاو غري املركزية، فٕان ذ� سيمت عن طريق اتفاقات خاصة؛

�مللكية الفكرية وأثرها عىل السلسg احلرجية يف ٔاوروغواي، فٕانه جيب بعد ما ُذكر آنفًا التأكيد عىل القمية  وفõ يتعلق
Tسرتاتيجية ٕالدارة الغا�ت. فتمنية ما يمت زراعته يف ٔاول السلسg يه اليت سـتحدد سري تمنية النشاط يف آخرها. ويف هذا 

ن املساحة املزروعة �لغا�ت ميتلكها عدد قليل من الرشاكت. وت� الرشاكت % م75الصدد، وكام يتضح من ا�راسة، فٕان 
تضع معظم است�راهتا البحثية يف مقارها  رشاكت متعددة اجلنسـياتاليت �هيا أراٍض أكرث حتت ٕارشافها يه يف الوقت نفسه 

ن أن نسـتنتج ٔان مشJت امللكية الفكرية أالصلية رمغ ٔاهنا ٔانشأت ٔاكرث املشاتل تقدمًا ٕاىل جانب ا¸تربات، ومن ذ� ميك
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تأيت بتعلõت من خارج  –ٔاو Tسرتاتيجيات اليت تضعها الرشاكت يف هذا ا	ال  –اليت ميكن أن تواجه هذه الرشاكت 
  البالد.

 ومن dحية أخرى، فٕان ٔاوروغواي ٕاذا اكنت ختطط لتنويع سلسلهتا احلرجية والسري قدمًا حنو حلقات ٔاكرث تعقيدًا يف
السلسg، فٕانه سـيكون من املرغوب فيه دراسة ٔاية صكوك من حقوق امللكية الفكرية ميكن ٔان تصاحب وحتفز المنو يف ت� 

  ا	االت (الكتg البيولوجية واملشـتقات غري اخلشبية، بصورة رئيسـية).

  

  [هناية املرفق والوثيقة]


