
بـراءات االخرتاع
التجارة والتنمية

ق�سايا خا�سة بال�سيطرة واأمناطها

حماية حقوق االإن�سان:

ما هي براءات االخرتاع؟
براءة االخرتاع هي امتياز يتم منحه من قبل 
ا�ستبعاد  يف  احلق  حلاملها  يعطي  احلكومة، 
اأو ا�سترياد،  اأو ا�ستخدام،  االآخرين من �سناعة، 
االخرتاع  براءات  تقدم  ما.  اخرتاع  بيع  اأو 
اأو  معني  منتج  يف  احتكاريًّا  حقًّا  حلاملها 
يف  االمتيازات  هذه  وت�رسي  بعينها.  عملية 
التي متنحها فرتة زمنية حمددة )بحد  الدول 
هذه  احلكومات  متنع  ولكي  عاًما(.   20 اأدنى 
العام، حتتفظ  بال�سالح  االإ�رسار  من  الرباءات 
هذه احلكومات بحقها يف اإلغاء هذه الرباءات 
ما  با�ستخدام  ذلك  )ويكون  معينة  ظروف  يف 

ي�سمى بالرتخي�ص االإجباري(.

اإن الهدف من نظام الرباءات هو حتفيز البحث 
املجتمع.  يحتاجها  التي  واالبتكارات  العلمي 
اإذا كان هذا  ما  اأنه هناك جدل قائم حول  اإال 
اأجل حتقيق هذه  اأف�سل ال�سبل من  النظام هو 
االأهداف. فهناك عديد من ال�سناعات، املحمية 
برباءات اخرتاع، تبني كثريًا من اأبحاثها على 
ابتكارات قام بها القطاع العام من قبل، وعلى 
الرغم من ذلك فهي تف�سل يف توفري متطلبات 
لها  لي�ص  التي  املجاالت  يف  العلمي  البحث 
اأنها تقوم با�ستخدام هذه الرباءات  �سوق، كما 
من  العلمية  ال�ساحة  على  ي�ستجد  ما  حلجب 

نتائج، وما يتبع ذلك من مناف�سة.

اأثر احلماية القانونية على الدول املتقدمة والنامية

�صدق كثري من احلكومات على معاهدات واتفاقيات 
هامة خا�صة بحقوق االإن�صان، مثل االتفاقية الدولية 
اإال  والثقافية.  واالجتماعية،  االقت�صادية،  للحقوق 
فاإن  االتفاقيات،  هذه  وجود  من  الرغم  وعلى  اأنه، 
بااللتزام  الدول  تلزم  التي  التجارية  ال�صفقات 
االخرتاع  براءات  على  امل�صددة  احلماية  بقوانني 
احلاجات  من  وغريها  والغذاء،  بالدواء،  اخلا�صة 

اإزاء  الدول  هذه  التزام  وت�صعف  توهن  ال�رضورية، 
حقوق االإن�صان اخلا�صة بال�صحة، والغذاء، وم�صتوى 
جند  ال  االآن  وحتى  كرمية.  حلياة  الالزم  املعي�صة 
على  اآثار  من  االإن�صان  حلقوق  ملا  حقيقيًّا  تقييًما 

االتفاقيات التجارية اخلا�صة بامللكية الفكرية.

واأ�سكال  الرثوة،  توزيع  وطرق  العدالة،  تتاأثر 
وقواعد  بقوانني  العامل،  م�ستوى  على  ال�سلطة، 
من  وغريها  املوؤلف  وحقوق  االخرتاع،  براءات 
والدولية.  الوطنية  امللكية"  "حقوق  اأ�سكال 
القوانني  هذه  اأ�سبحت  املعا�رس  عاملنا  ففي 
والقواعد هي االأ�سا�ص يف ال�سيطرة على الو�سول 
التكنولوجيا وا�ستخدامها، واإتاحة املعرفة،  اإىل 
احليوي،  والتنوع  النباتية،  والبذور  والدواء، 

والبحث العلمي، وغريها الكثري. 

الدولية  القوانني  هذه  اأ�صبحت  هذا،  عاملنا  ففي 
اأجل خدمة  ُت�صاغ من  اخلا�صة برباءات االخرتاع 
الدول  يف  الكربى  ال�صناعات  من  ُثلة  م�صالح 
ال�صدد  االتفاقيات يف هذا  اأهم هذه  ولعل  الغنية. 
هي اتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق 
تغطي  اإذ  TRIPS؛  )الرتيب�س(   الفكرية  امللكية 
هذه االتفاقية، التي ت�رضف عليها منظمة التجارة 
وخمتلف  االخرتاع  براءات   ،WTO العاملية 
الرتيب�س  طرحت  فقد  الفكرية".  "امللكية  اأ�صكال 
براءات  يخ�س  فيما  الدنيا  املعايري  من  عدًدا 
االخرتاع، وحقوق املوؤلف، وغريها من املجاالت، 
اأدت اإىل انتقادها على اأ�صا�س اأنها معايري مت�صددة 
االأكرث  الدول  يف  ال�صعوب  وحاجات  تتنا�صب  ال 

فقًرا.

الت�صدد  يخ�س  فيما  متزايًدا  قلًقا  ثمة  اأن  كما 
الغنية،  الدول  يف  احلماية  ملعايري  املت�صاعد 
حيث تعد هذه املعايري غري منا�صبة ملواطني هذه 

اإىل  توؤدي  االخرتاع  براءات  فنظم  اأنف�صهم.  الدول 
مبنتجات  املتعلق  والتطوير  العلمي  البحث  اإعاقة 
االخرتاع  لرباءات  تخ�صع  اأن  لها  ميكن  وعمليات 
التجارية  للموؤ�ص�صات  واملكا�صب  الربح  واإدرار 
احللول  من  عدًدا  فاإن  لذلك  ونتيجة  الكربى. 
بالنفع  تعود  قد  التي  واجتماعية  بيئية  مل�صكالت 
على  والفقرية  الغنية  الدول  مواطني  على  واخلري 

ال�صواء يتم جتاهلها وتنحيتها.

اإن قوانني مت�صددة مثل هذه كفيلة بتقلي�س االبتكار 
قدرة  تقل�س من  قد  اأنها  الثقافية. كما  والتعددية 
وفر�س ح�صول اجلمهور على اأ�صياء وموارد كانت 
"االنتفاع  موارد  من  كجزء  ال�صابق  يف  له  متاحة 
املعلومات  هذا  ويت�صمن  العاملي"،  امل�صرتك 
الوراثية املت�صمنة يف اجلينات الب�رضية، والنباتية، 
هذه  �صارت  فاإذا  الدقيقة.  والكائنات  واحليوانية، 
االأ�صياء حتت �صيطرة ال�رضكات التجارية، كان لهذه 
ال�رضكات احلق يف اإق�صاء اجلمهور عن ا�صتخدامها 

وحرمانهم منها اإال اإذا قاموا بدفع مقابل لها. 

اأ�صكال  من  وغريها  االخرتاع  براءات  قوانني  اإن 
ما  واخلطر  االأهمية  من  لها  الفكرية  امللكية 
وللمحامني  اخلربة  الأهل  تركها  عدم  ي�صتدعي 
االخت�صا�صيني يف براءات االخرتاع فقط. فيجب اأن 
يتم طرح هذه الق�صايا لنقا�س وا�صتق�صاء حر من 
الق�صايا  قبل اجلمهور، ويكون ذلك وفقًا ملا لهذه 
من اأهمية للحاجات التنموية العادلة لل�صعوب يف 

العامل باأ�رضه.



“A child is using a swing in a public park. Instead of
swinging backwards and forwards she swings from side to
side by pulling on one chain first and then the other. A few
days later her parents receive a letter from the Intellectual
Property Enforcement Agency, an arm of the police force.
The letter states that their daughter was caught by a
surveillance camera using a method of swinging that is the
subject of a patent. The method has been claimed in a
patent belonging to PlayPay Inc. Her parents are given the

choice of paying a licence fee or facing prosecution for
patent infringement.

In Phoenix, Arizona a group of Americans get on a bus.
They are going to Mexico to buy drugs for use in the
US….. By buying generic equivalents in Mexico for their
treatment needs they will save themselves thousands of
dollars.

The first scenario is, of course, far-fetched, except for a
couple of things. A patent has been granted on a method
of swinging a swing in the US, and intellectual property
owners increasingly look to technology to police their
intellectual property rights. The need to register a
computer program or face lock out, and the fact that some
DVD players are restricted to playing DVDs from some
geographical zones are two examples of this. The second
scenario is true. US citizens are travelling to Mexico [and
Canada] on special bus tours to buy generic medication
they find increasingly difficult to afford in the US.
Spending on brand name drugs in the US tripled between
1990 and 2000, going from US$40.3 billion in 1990 to
US$121.8 billion in 2000. Rising prescription prices,
underpinned by the strongest patent laws anywhere in the
world, are turning more and more retired US citizens into
medical refugees.”

From: Peter Drahos with John Braithwaite, Information Feudalism:
Who Owns the Knowledge Economy?Earthscan, London, 2002

Currently, patents apply only in
the country where they are
granted. International business
would like to move to a global
patenting system. A new treaty being
negotiated in WIPO, the World
Intellectual Property Organisation,
pushes countries in this direction.
Rich countries want to use treaty
negotiations at WIPO to increase the
range and level of what is patentable.

Through savings in time and patent
office fees multinational companies
would stand to gain from a global
patent; however, poorer countries
would be deprived of the limited

flexibility they still have under TRIPS.
Developing countries have already
had difficulty at the WTO in ensuring
TRIPS does not prevent them
protecting public health. 

More generally, there are growing
concerns that WIPO, as a specialised
UN agency, does not take
development concerns sufficiently
into account in its activities. Because
WIPO gets most of its income from
industry - as fees paid for the
administration of various treaties – it
tends to see industry as its clients,
rather than the people of the world as
is the case with other UN agencies.

Imagine…

“...highly protective [patent] standards... are inappropriate for developing economies”

WIPO: a global patent?
“Through the ownership of abstract objects intellectual property owners can reach into the
material world and control vital resources.With these rights comes,potentially,great power.”
John Braithwaite and Peter Drahos, Global Business Regulation, CUP, Cambridge 2000, pp56-57

 

منتزه عام"هذه الطفلة بداًل من اأن ت�صتخدم  باأرجوحة يف  تلعب  "طفلة �سغرية 
االأرجوحة بال�صكل التقليدي بالتاأرجح اإىل اخللف واالأمام، قامت بالتاأرجح مييًنا 
اإنفاذ قوانني  اأيام قليلة يت�صلمان خطاًبا من وكالة  ُبعيد  باأبويها  واإذا  وي�صاًرا. 
امللكية الفكرية، وهي اإحدى جهات ال�رضطة. وقد ذكر اخلطاب اأن ابنتهما قد مت 
ت�صويرها باإحدى كامريات املراقبة وهي ت�صتخدم طريقة يف التاأرجح لها براءة 
Play. وقد مت تخيري والديها بني دفع مقابل ترخي�س  اخرتاع مملوكة ل�رضكة 

براءة االخرتاع اأو مواجهة عقوبة انتهاك حقوق هذه الرباءة.

منظمة الوايبو: هل هي براءة اخرتاع عاملية؟
على  ي�سيطرون  ثم  ومن  املادي،  العامل  اإىل  الفكرية  امللكية  حقوق  مالكو  ي�سل  جمردة  اأفكار  ملكية  خالل  "من 

موارده احليوية ذات ال�ساأن. اإن باإمكان هذه احلقوق اأن جتلب الأ�سحابها قوة ال حدود لها" 
من كتاب جون بريذوايت وبيرت دراهو�س: التنظيم العاملي للأعمال التجارية، مطبوعات جامعة كمربيدج، كمربيدج، 2000، �س 57-56. 

االأمريكيني ولنتخيل مًعا...! من  جمموعة  ا�صتقل  اأريزونا  بوالية  فينك�س،  مقاطعة  ويف 
حافلة متجهني اإىل املك�صيك ل�رضاء اأدوية من اأجل ا�صتخدامها يف الواليات 
بديلة ملا هو  اأدوية  املك�صيك، وهي  االأدوية من  اإن �رضاءهم هذه  املتحدة. 
اآالًفا  لهم  �صيوفر  عالجهم  يف  اإليها  حلاجتهم  املتحدة،  بالواليات  موجود 

من الدوالرات.

ال�صيناريو االأول خيايل وبعيد التحقق، با�صتثناء بع�س االأمور. لقد مت منح 
براءة اخرتاع لطريقة من طرق التاأرجح يف الواليات املتحدة، بينما مالكو 
يف  املراقبة  )كامريات  التكنولوجيا  على  يعتمدون  الفكرية  امللكية  حقوق 
ا  اأي�صً هناك  عليها.  وال�صيطرة  الفكرية  امللكية  حقوق  ملراقبة  احلال(  هذه 
يتي�رض  حتى  احلا�صوب  برجميات  من  برنامج  يف  الت�صجيل  اإىل  احلاجة 
مناطق  على  ق�رضها  يتم  التي  احلا�صوب  برامج  بع�س  وهناك  ا�صتخدامه، 
جغرافية بعينها. وهذان مثاالن على ال�صيناريو االأول. اأما ال�صيناريو االآخر 
يتكبدون  الذين  االأمريكيني  املواطنني  اأن  لنا  يو�صح  اإذ   احلال؛  واقع  فهو 
عناء ال�صفر اإىل املك�صيك )اأو كندا( من اأجل تاأمني احتياجاتهم الدوائية من 
خالل �رضاء االأدوية االأ�صا�صية، ال يقدرون على تاأمني هذه االحتياجات من 
خالل املنتجات الدوائية يف الواليات املتحدة. فمعدل االإنفاق على االأدوية 
اأ�صعاف من عام 1990  امل�صجلة يف الواليات املتحدة قد ت�صاعف ثالثة 
 1999 يف  دوالر  بليون   40.3 من  االإنفاق  هذا  قفز  فقد   .2000 عام  اإىل 
الدوائية  الو�صفات  اأ�صعار  اإن   .2000 عام  يف  دوالر  بليون   121.8 اإىل 
املت�صاعدة املدعومة باأكرث القوانني ت�صدًدا  يف حماية الرباءات يف العامل، 
الذين  املتقاعدين  االأمريكيني  املواطنني  عدد  يف  مطردة  زيادة  اإىل  توؤدي 

يتحولون اإىل الجئني من اأجل الدواء."
من كتاب بيرت دراهو�س وجون بريذوايت: اإقطاعية املعلومات، من ميلك اقت�ساد املعرفة؟ 

دار ن�رض: اإيرث�صكان، لندن، 2002.

التي  الدول  هذا يف  وقتنا  الرباءات يف  قوانني  تطبق 
ت�صعى  العاملية  التجارة  اأن  اإال  فقط.  فيها  منحها  يتم 
العامل  دول  له  تخ�صع  عاملي  براءات  نظام  اإن�صاء  اإىل 
جديدة  اتفاقية  هناك  اأن  جند  ال�صدد  هذا  ويف  اأجمع. 
العاملية حلقوق  التفاو�س عليها حاليًّا يف املنظمة  يتم 
امللكية )الوايبو( من اأجل هذا الغر�س. ولهذا جند اأن الدول 
منظمة  داخل  املفاو�صات  اإىل  اللجوء  عرب  ت�صعى  الغنية 
اأن  ميكن  التي  املواد  رقعة  وتو�صيع  زيادة  اإىل  الوايبو 

تخ�صع لرباءات اخرتاع.

اجلن�صيات  متعددة  الكربى  لل�رضكات  بالن�صبة  اأما 
العاملية،  الرباءة  لفكرة  داعًما  موقًفا  تقف  فاإنها 
الأنها �صتوفر بهذا الكثري من الوقت ومن االأموال التي 
اأن  اإال  املحلية.  االخرتاع  براءات  مكاتب  اإىل  تذهب 
الدول الفقرية �صتحرم بهذا من املرونة املحدودة التي 

الرتيب�س.  اتفاقية  مظلة  حتت  الدول  هذه  بها  تتمتع 
فقد القت الدول النامية �صعوبات جمة داخل منظمة 
التجارة العاملية من اأجل �صمان اأن اتفاقية الرتيب�س 

لن حتول بينهم وبني حماية ال�صحة العامة.
وب�صكل عام، هناك قلق متنام من اأن جتنح الوايبو، 
ب�صفتها وكالة متخ�ص�صة من وكاالت االأمم املتحدة، 
اإىل عدم االأخذ ب�صئون وق�صايا التنمية اأخًذا وافيًا يف 
اإطار اأن�صطتها. والأن الوايبو جتني غالبية دخولها من 
يتم  مدفوعات  هيئة  على  وذلك  ال�صناعة،  اأ�صحاب 
حت�صيلها مقابل اإدارة وتفعيل عديد من االتفاقيات، 
فاإنها تنزع اإىل اعتبار ال�صناعة واأ�صحابها كعمالء 
يوفرون ما ي�صمن لها البقاء. وهي بذلك تختلف عن 
كثري من وكاالت االأمم املتحدة االأخرى التي ترى يف 

ال�صعوب وعامة النا�س عمالءها االأهم.

االخـرتاع( بــراءات  )على  امل�ســددة  احلمــاية  معـايري  ن  »اإ



متلك  الغنية  الدول  يف  واالأفراد  ال�رسكات  الأن 
العامل،  م�ستوى  االخرتاع على  براءات  من   %97
فاإن لهم اليَد الُطوىل فيما يتعلق بال�سيطرة على 
اأنهم ي�سعون  التكنولوجيا احلديثة. ومن اجللي 
ليهيمنوا  �سيطرة  من  لهم  ما  على  احلفاظ  اإىل 

بذلك على االأ�سواق العاملية.

ال�صغوط من �رضكات،  اإىل ممار�صة  هذا  اأدى  وقد 
اليابان  ويف  املتحدة  الواليات  داخل  خا�صة 
االخرتاع  براءات  قوانني  نطاق  لتو�صيع  واأوروبا، 
العامل  لت�صمل  دولهم  داخل  بها  يعملون  التي 
اإبان  بالف�صل  تلك  حماوالتهم  باءت  وقد  باأ�رضه. 
الوايبو؛  منظمة  داخل  والثمانينيات  ال�صبعينيات 
التوقيع  عدم  اأو  التوقيع  يف  احلرية  للدول  حيث 
على اتفاقية ما. اإال اأنهم جنحوا يف اإدراج قوانني 
اأثناء  التجارية  املفاو�صات  يف  الفكرية  امللكية 
موؤمتر اأوروجواي يف منت�صف الثمانينيات �صمن 
جمموعة اأخرى من االتفاقيات تلزم املوقع عليها 
انتقاء. وقد  اأو  اأن يوقع عليها جميًعا دون متييز 
الرتيب�س  اتفاقية  اإىل جعل  اأدت هذه املفاو�صات 
تغطيها  التي  الرئي�صية  الثالثة   املجاالت  اأحد 

وت�رضف عليها منظمة التجارة العاملية.    
بها  تتم  التي  العمليات  اأن  باملالحظة  وجدير 
ما  اأبعد  هي  اإمنا  واالتفاقيات  ال�صفقات  هذه 
االأعظم من  العدل واالإن�صاف. فال�صواد  تكون عن 
الدول الفقرية مل يكن له يف مفاو�صات الرتيب�س 
ن�صيب  لهم  كان  والذين  �صئيل؛  هام�صي  دور  اإال 
منها  وقفوا  املفاو�صات  هذه  يف  امل�صاركة  يف 
ا �صديًدا، وتفاو�صوا من اأجل تقدمي  موقًفا معار�صً
تنازالت ما حتى يح�صلوا على بع�س الت�صهيالت 
قبول  على  جمربين  كانوا  اأنهم  بيد  واملرونة. 
االتفاقيات  من  يتجزاأ  ال  كجزء  الرتيب�س  اتفاقية 
التجارية التي عقدوها حتى يت�صنى لهم احل�صول 

كالزراعة  اأخرى  جماالت  يف  ت�صهيالت  على 
اأجلها  من  �صحوا  التي  الت�صهيالت  تلك  والن�صيج، 
ت�صحياتهم  ثمار  يجنوا  مل  االآن  وحتى  بالكثري، 

تلك. 
منذ �رضيان اتفاقية الرتيب�س، والقائمون بالتفاو�س 
يف جنيف ممن ينتمون اإىل الدول الفقرية، اأ�صبحوا 
اأكرث وعًيا للدر�س، واأكرث فهًما ملا قد جتره عليهم 
هذه املفاو�صات من نتائج، كما اأنهم �صاروا اأكرث 
يف  لهم  املتاحة  الت�صهيالت  ا�صتخدام  يف  كفاءة 
واجهوا  املفاو�صني  بع�س  اأن  اإال  مفاو�صاتهم. 
�صغوًطا من قبل بع�س الدول الغنية مبا متلكه من 
ثقل اقت�صادي، حتى يلتزموا ال�صمت اإزاء ما يرونه 

ا لهم. حقًّ
عن  حتولت  قد  املتحدة  الواليات  اأن  نرى  كذلك 
اإنها مل تعد ترى فيها  اإذ  العاملية؛  التجارة  منظمة 
ترنو  ت�صتطيع من خاللها حتقيق ما  التي  املنظمة 
تتبنى مواقف  لهذا جندها  اقت�صادية.  اإليه من فوائد 
�صديدة التع�صف من اأجل �صياغة اأق�صى حماية لرباءات 
االخرتاع من خالل االتفاقيات االإقليمية والثنائية التي 
تربمها فيما يتعلق بالتجارة احلرة. وهكذا جند اأن الدول 
الفقرية التي ال توقع على هذه االتفاقيات، لن يتاح لها 
اتفاقيات  اإن  ال�صمال.  يف  االأ�صواق  دخول  نظري  ب�صكل 
اخليارات  تلك  من  النامية  الدول  حترم  ما  عادة  كهذه 
قوانينها  �صياغة  من  متكنها  التي  املحدودة  ال�صئيلة 
بع�س  اإىل  االرتكان  طريق  عن  احتياجاتها  ملواءمة 
الت�صهيالت امل�صموح بها يف اإطار اتفاقية الرتيب�س. اإن 
ال�صعي وراء و�صع معايري اأكرث ت�صدًدا يغري من القوانني 
اتفاقية  على  التفاو�س  اأثناء  عليها  االتفاق  مت  التي 
�صيغت  ملا  مغايًرا  منزًعا  تنزع  ويجعلها  الرتيب�س، 
عدم  على  اتفاق  ثمة  كان  الوقت،  ذلك  ففي  اأجله.  من 
اإىل قبول مزيد من معايري احلماية  النامية  الدول  دفع 

امل�صددة على عديد من اأ�صكال امللكية الفكرية.

االأع�ساء  البلدان  "]تلتزم 
هـذه  اأحكــــام  بـتـنفــيـذ 
االتفـاقيـة [. ويجوز للبلدان 
اإلزام،  دون  االأع�ساء، 
ما  قوانينها  �سمن  تنفذ  اأن 
التي  من  اأو�سع  حماية  يتيح 

تتطلبها هذه االتفاقية ".
اتفاقية الرتيب�س املادة1

تغيري القوانني رغم اأنف املعار�سني:

قانون االأغنياء هو الذي ي�سود...؟
الفقرية  الدول  جعل  اإىل  الغنية  الدول  ت�سعى 
االخرتاع،  براءات  على  �سارمة  حماية  تتبنى 
وقد األزمتهم بالفعل بع�رسين عاماً من احلماية 
يدعو  ما  اأن  اإال  الرباءات.  اأ�سكال  جميع  على 
ما  اإىل  اآلت  الغنية  الدول  اأن  هو  ال�صخرية  اإىل 
هذه  عن  معزل  يف  وثراء  تقدم  من  اإليه  اآلت 
الواليات  مثل  كربى  فدول  كلها.  القوانني 
املتحدة، �صوي�رضا، كندا، اليابان قد انتفعوا اأميا 
متاًما،  غيابها  اأو  القوانني  �صعف  من  انتفاع 
واأ�صكال  بالرباءات  اخلا�صة  القوانني  تلك 

املوؤلف،  حقوق  مثل  االأخرى،  الفكرية  امللكية 
الرتاخي�س  وا�صتخدام  التجارية،  والعالمات 

االإجبارية.
اإحرازه من  وقد �صاعد هذا على انت�صار ما يتم 
ويدخل  مقابل،  وبدون  ب�رضعة  علمي  تقدم 
ثمار  من  ال�صناعية  الثورة  اأثمرته  ما  هذا  يف 
الدول،  لهذه  االأمر  ا�صتتب  اأن  وبعد  ونتائج. 
ور�صخت اأقدامها يف جماالت الت�صنيع ر�صوًخا 
اأكيًدا، بداأت هذه الدول يف تبني قوانني م�صددة 
اأو تقليد ما تاأتي  اأجل احليلولة دون ن�صخ  من 

به من اخرتاعات ومبتكرات. 

النامية« الدول  اقت�ساديات  تنا�سب  ال 
اقتبا�ص من كتاب حقوق كيث ما�سكو�ص: امللكية الفكرية يف االقت�ساد العاملي، 2000، �ص 8-237



سبل التقدم...

نبذة عما نقوم به
املتحدة  االأمم  لدى  الكويكر  مكتب  من  كل  يعمل 
لل�سئون  الكويكر  وبرنامج   )QUNO( بجنيف 
يف  بينهما  بالتعاون   )QIAP( باأوتاوا  الدولية 
 QUNO و   QIAP اإن  حيث  الق�سايا.  هذه 
ي�سعيان لن�سر العدل وامل�ساواة يف التجارة العاملية، 
البيئة.  اأجل دعم حماية  الفقراء، ومن  اأجل  من 
منظمة  يف  احلكومات  ممثلي  مع  بالعمل  وذلك 
ممثلني  ت�سم  التي  واملنظمات  العاملية،  التجارة 
بال�سالح  املهتمة  واملنظمات  متعددة،  حكومات  من 

العام، يف جنيف واأوتاوا ويف كل مكان.

وملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على امللخ�سات 
على  االطالع  وميكن  ال�سل�سلة.  هذه  يف  االأخرى 
هذه امل�سادر على موقعنا على �سبكة االإنرتنت، اأو 

من خالل طلبها من العناوين الربيدية التالية:

م�سادر ومراجع على �سبكة االإنرتنت
South Centre
http://www.southcentre.org
World Trade Organization
http://www.wto.org
International Centre for Trade and
Sustainable Development (ICTSD) 
/ UN Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) - IPRs online
http://www.iprsonline.org
ActionAid 
http://www.actionaid.org
Médécins Sans Frontières (MSF): 
AccessCampaign
http://www.accessmed-msf.org
Oxfam International
http://www.oxfam.org
Consumer Project on Technology
http://www.cptech.org/ip
UK Commission on Intellectual 
Property Rights
http://www.iprcommission.org
Royal Society Report: Keeping 
Science Open
http://www.royalsoc.ac.uk/policy
World Intellectual Property 
Organization
http://www.wipo.org

Quaker International Affairs Programme
574 Somerset St. W. Suite 2
Ottawa, Ontario 
Canada K1R 5K2
Tel: (613) 231-7311
Fax: (613) 231-7290
E-mail: qiap@quaker.ca
Website: http://www.qiap.ca

 Quaker United Nations Office, Geneva
13 Avenue du Mervelet,
1209 Geneva, Switzerland
tel: +41 (0)22 748 4800
fax: +41 (0)22 748 4819
email: quno@quno.ch
http://www.geneva.quno.info

�سبل التقدم...

يف  القـوانني  و�سـع 
ميزان امل�ساءلة 

يف  املجتمع  النخراط  ما�صة  حاجة  هناك 
امتيازات  مبنح  اخلا�صة  ال�صيا�صات  �صناعة 
االإعالم  لو�صائل  كان  وقد  االخرتاع.  براءات 
يف  كبري  اأثر  العامة  ال�صحة  عن  واملدافعني 

قطاعات هامة مثل اإتاحة الدواء.

كذلك فعلى اجلماعات املهتمة االنخراط يف 
اخلا�صة  والقرارات  ال�صيا�صات  �صنع  عملية 
بهذه الق�صايا من اأجل اإحداث تغيري حقيقي. 
وبهذا فقط هناك احتمال الأن �صياغة قوانني 
املجتمع  م�صلحة  تعك�س  االخرتاع  لرباءات 
املدى  وعلى  املعوزين.  وحاجات  العامة 
الطويل، فاإن اأمًرا مثل هذا يتطلب اإ�صالحات 
جذرية واأ�صا�صية لعمليات �صناعة القرار التي 

حتدد وت�صوغ ال�صيا�صات العامة.

كيفية امل�ساركة :
منك  قريبة  منظمات  هناك  هل   -1
الق�سايا؟  هذه  يف  م�ساركات  لها 
اأو  العمال،  هذه املنظمات قد تكون احتادات 
النا�صطني من اأجل حماية البيئة، اأو ال�رضكات 
التجارية، اأو املنظمات الدينية، اأو اجلمعيات 
الزراعية وال�صحية، اأو اجلمعيات القانونية، اأو 
املدافعني عن ال�صحة العامة، اأو اجلامعات، اأو 
جمعيات حقوق امل�صتهلك. واإذا مل تكن اأي من 
الق�صايا، فعليك  املنظمات مهتمة بهذه  هذه 
كيفية  يف  التفكري  اأجل  من  عليها،  اإطالعها 

التاأثري على املجتمع املحلي والدويل.

التي ميكنك  االإجراءات  2- ما هي 
على  التاأثري  اأجل  من  اتخاذها 

�سانعي القرار؟
ميكنك فعل ذلك عن طريق االت�صال باأع�صاء 
احلكومة.  داخل  املعنية  والوزارات  الربملان، 
الوعي  زيادة  يف  امل�صاهمة  ميكنك  كذلك 
بهذه الق�صايا، مثاًل عن طريق كتابة ر�صائل 

للجرائد املحلية والقومية. 

هبورن،  جوناثان  تاأليف:   .QIAP و   QUNO من�صورات 
باريت.  مايك  فني:  واإخراج  تان�صي،  جيف  حترير: 

ال�صور: �س1 © النا�رض ديوي لوي�س/ النا�رض تارا من كتاب "الفتى املثايل"؛ و�س 2 © �صتيف 
مورجن & جيوف تن�صي؛ و�س 3 و�س 4 © �صتيف مورجن.

الكندية من  اإجنازه بدعم مايل من احلكومة  هذا امل�رضوع مت 
)CIDA( خالل منظمة �صيدا
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تاأليف جوناثان هبورن وجيف تان�سي
اإعداد وحترير جيف تان�سي

اإخراج فني مايك باريت

قام "QUNO" بجنيف و"QIAP" باأوتاوا بن�رض الن�س االأ�صلي لهذا العمل باللغة االإجنليزية حتت  عنوان 
)Patents, Trade & Development( عام )2004(. وقد قامت مكتبة االإ�صكندرية برتجمته اإىل العربية؛ 
ومن ثم تقع عليها م�صئولية جودة الرتجمة. ويف حال وجود اأية اختالفات يتم الرجوع اإىل الن�س االأ�صلي.

الن�سخة العربية 

ترجمة مكتبة االإ�سكندرية
اإعداد وحترير هالة ال�سلماوي 
ت�صميم جرافيكي اآمـال عزت

االآراء الواردة يف هذا العمل تعرب عن وجهة نظر املوؤلف وال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر مكتبة االإ�صكندرية.
© )2008( مكتبة االإ�صكندرية. جميع احلقوق حمفوظة.

اال�ستغلل غري التجاري
غري  الأغرا�س  العامة  واملنفعة  ال�صخ�صي  لال�صتخدام  امل�صنف  هذا  يف  الواردة  املعلومات  اإ�صدار  مت   
جتارية، وميكن اإعادة اإ�صدارها كلها اأو جزء منها اأو باأية طريقة اأخرى، دون اأي مقابل ودون ت�صاريح 

اأخرى من مكتبة االإ�صكندرية. واإمنا نطلب االآتي فقط:
اإ�صدار امل�صنفات. اإعادة  • يجب على امل�صتغلني مراعاة الدقة يف 

جانب  اإىل  املرتجمة  امل�صنفات  تلك  "م�صدر"  ب�صفتها  االإ�صكندرية  مكتبة  اإىل  االإ�صارة   •
موؤلف ونا�رض الن�س االأ�صلي.

اأال  االأ�صلية، ويجب  االإ�صدار ن�صخة ر�صمية من املواد  اإعادة  الناجت عن  • ال يعترب امل�صنف 
ين�صب اإىل مكتبة االإ�صكندرية، واأال ي�صار اإىل اأنه متَّ بدعٍم منها.

اال�ستغلل التجاري
يحظر ن�صخ املواد الواردة يف هذا امل�صنف كله اأو جزء منه، بغر�س التوزيع اأو اال�صتغالل التجاري، اإال 
الواردة يف هذا امل�صنف،  املواد  اإنتاج  اإذن الإعادة  االإ�صكندرية.  وللح�صول على  اإذن كتابي من مكتبة  مبوجب 

يرجى االت�صال مبكتبة االإ�صكندرية، �س.ب. 138 ال�صاطبي، االإ�صكندرية، 21526، م�رض. الربيد االإلكرتوين: 

هذه الرتجمة تاأتي يف اإطار م�رسوع مكتبة االإ�سكندرية »اإتاحة املعرفة« وبدعم من مركز البحوث للتنمية 
الدولية )IDRC( اأوتاوا، كندا، اإىل جانب اإ�سهام مكتبة االإ�سكندرية بفريق التحرير واالإمكانات املادية.

 secretariat@bibalex.org & hala.essalmawi@bibalex.org
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