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Unele priorităţi ale OMPI pentru următorii ani
În discursul său rostit cu ocazia desemnării în funcţia de Director general
OMPI, Francis GURRY a trasat sarcinile şi obiectivele pentru următorii ani.
Proprietatea intelectuală ind un instrument pentru atingerea anumitor
obiective de politică generală, şi anume, stimularea şi răspândirea inventivităţii şi
creativităţii, în special prin brevet, design şi drept de autor, prin intermediul mărcilor, indicaţiilor geograce şi al legislaţiei privind concurenţa neloială, se pune
problema modului în care proprietatea intelectuală ar putea contribui la reducerea
inegalităţii în ceea ce priveşte cunoaşterea şi ar putea permite ţărilor în curs de
dezvoltare şi celor slab dezvoltate să benecieze mai mult de avantajele inventivităţii şi economiei bazate pe cunoaştere.
Diferenţele existente sunt cel mai viu ilustrate de faptul că, în prezent, pentru elaborarea noilor cunoştinţe, o serie de corporaţii alocă anual sume mai mari
decât cele de care dispune majoritatea ţărilor slab dezvoltate pentru necesităţile
lor în toate domeniile, inclusiv învăţământ, sănătate, infrastructură ş.a. De aceea,
consensul la care s-a ajuns recent în cadrul OMPI cu privire la Agenda dezvoltării
oferă un bun prilej pentru transformarea consensului politic în proiecte concrete şi
efective.
OMPI planică să construiască o infrastructură mondială a cunoaşterii,
care să cuprindă baze de date cu informaţii tehnologice, ştiinţice şi publice cu
accesare gratuită, ce ar funcţiona la standarde comune pentru schimbul de informaţii. O astfel de infrastructură va contribui practic la o mai bună repartizare
a avantajelor sociale ale sistemelor de proprietate intelectuală. Prin informatizare
şi pregătire, ociile de proprietate intelectuală, institutele de cercetare şi universităţile din ţările în curs de dezvoltare urmează să e dotate în vederea participării
la această infrastructură.
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