
بـراءات االخرتاع
التجـارة وال�صحـة

ثمن الدواء
اإن القوانني والقواعد الدولية اخلا�صة بالتجارة 
وبراءات االخرتاع تعمل على زيادة ارتفاع �صعر 
الدواء بدرجة كبرية، فال يقدر على �رشائه كثري 
ممن هم يف حاجة اإليه. ويف الدول الفقرية ي�صري 

الفارق يف ثمن الدواء م�صاألة حياة اأو موت.

الأدوية املحمية مبوجب براءات اخرتاع عادة  اإن 
ما تكون تكلفتها اأعلى بكثري من مثيالتها التي ل 
تتمتع بحماية تلك الرباءات. فالأدوية غري املحمية  
)generic( تتطابق مع املنتج الأ�سلي ذي ال�سم 
الدول  من  عديداً  اأن  جند  لهذا  املعروف.  التجاري 
النامية ت�سعى اإىل ت�سنيع اأو ا�سترياد هذه الأدوية 

غري املحمية.
التي متلك  الدوائية  ال�رشكات  اأن  ا جند  اأي�سً ولهذا 
اإىل  بدورها  ت�سعى  الدواء،  على  اخرتاع  براءات 
احلد من ت�سنيع و اإنتاج الأدوية غري املحمية. فقد 
جنحت يف اإقناع حكومات الدول املتقدمة بفر�ض 
املحمية برباءات  الأدوية  ت�سدًدا على  اأكرث  حماية 
املفاو�سات  بعقد  قيامها  عند  وذلك  اخرتاع، 
الفقرية.  الدول  مع  جتارية  باتفاقيات  اخلا�سة 
التجارية  والقواعد  القوانني  اأن  جند  ذلك،  وعلى 
امل�سالح  اإل  تعك�ض  ل  هذا،  عن  الناجمة  الدولية 
التجارية  وال�رشكات  للموؤ�س�سات  املحدودة 
وال�سناعية التي تعتمد يف �سناعاتها على براءات 

الخرتاع.

حتدي الواليات املتحدة للربازيل
ح�صلت الربازيل على اعرتاف دويل تقديراً لربناجمها اخلا�ض بعالج مر�ض االإيدز؛ اإذ يوفر الربنامج 
ولكن يف عام 2001 قامت الوليات املتحدة بتهديد  الوطني.  ال�صحي  النظام  اإطار  الدواء جماًنا يف 
الربازيل بجرها اإىل حمكمة ت�سوية النزاعات حول قوانني الرباءات اخلا�سة بها، وهو الأمر الذي قد يعر�ض 

برنامج توزيع الدواء بالربازيل اإىل خطر الإلغاء.
القانون الربازيلي باأن يقوم حامل براءة الخرتاع بت�سنيع منتجاته داخل الربازيل. واإذا مل يتم  يق�سي 
اإذا كان الإنتاج املحلي غري ممكن. اإن  ذلك، ت�ستطيع احلكومة اإ�سدار ترخي�ض اإجباري ملنتج اأو اآخر، اإل 
الأدوية غري املحمية املخ�س�سة ملر�ض الإيدز التي تتميز بانخفا�ض تكلفتها، �رشورية لربامج العناية 

ال�سحية.
بعد  الق�سية  هذه  عن  املتحدة  الوليات  حكومة  تخلي  اإىل  ال�سعبية  الحتجاجات  اأدت  وقد 

مفاو�سات مع الربازيل.

ما هي براءات االخرتاع؟
براءة االخرتاع هي امتياز يتم منحه من قبل 
ا�صتبعاد  يف  احلق  حلاملها  يعطي  احلكومة، 
االآخرين من �صناعة، اأو ا�صتخدام، اأو ا�صترياد، اأو 
بيع اخرتاع ما. تقدم براءات االخرتاع حلاملها 
بعينها.  عملية  اأو  معني  منتج  الحتكار  حقًّا 
وت�رشي هذه االمتيازات يف الدول التي متنحها 
فرتة زمنية حمددة )بحد اأدنى 20 عاًما(. ولكي 
االإ�رشار  من  الرباءات  هذه  احلكومات  متنع 
بال�صالح العام، حتتفظ هذه احلكومات بحقها 
معينة  ظروف  يف  الرباءات  هذه  اإلغاء  يف 
)ويكون ذلك با�صتخدام ما ي�صمى بالرتخي�ض 

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�صل ال�صبل من  النظام هو 
االأهداف. فهناك عديد من ال�صناعات، املحمية 
برباءات اخرتاع، تبني كثريًا من اأبحاثها على 
ابتكارات قام بها القطاع العام من قبل، وعلى 
الرغم من ذلك فهي تف�صل يف توفري متطلبات 
لها  لي�ض  التي  املجاالت  يف  العلمي  البحث 
اأنها تقوم با�صتخدام هذه الرباءات  �صوق، كما 
من  العلمية  ال�صاحة  على  ي�صتجد  ما  حلجب 
نتائج، وما يتبع ذلك من مناف�صة، ال�صيما يف 
ال�صناعات الدوائية حيث حتاول هذه االأنظمة 

مد فرتة االمتياز اإىل اأكرث من 20 عاًما.

الدواء؟ تاحة  اإ يف  االخرتاع  براءات  على  امل�شددة  احلماية  ثر  ت�ؤ كيف 

بالتجارة  اخلا�سة  التفاقيات  هذه  اأهم  ولعل 
الدولية هي اتفاقية اجلوانب املتعلقة بالتجارة من 
حقوق امللكية الفكرية والتي تعرف اخت�ساًرا با�سم 
اتفاقية الرتيب�ض )TRIPS(. فهذه التفاقية، التي 
 ،)WTO( الدولية التجارة  ت�رشف عليها منظمة 
تطالب الدول الأع�ساء يف منظمة التجارة العاملية 
الدوائية.  منتجاتها  على  اخرتاع  براءات  باإعطاء 
قبل الرتيب�ض مل تكن اأكرث من خم�سني دولة تفعل 
هذا. وقد قالت الدول النامية اإن اتفاقية الرتيب�ض 
يعوزها التوازن يف جوهرها، لأنها تف�سل يف تبني 

م�ساحلها.

وت�سعى الدول الغنية ب�سكل متزايد اإىل دفع �رشكائها 
يف التفاقيات التجارية من الدول الفقرية باجتاه 
يف  جنده  مما  ت�سدًدا  اأكرث  وقوانني  قواعد  تبني 
التجارية  ال�سفقات  حتوي  ما  فعادة  الرتيب�ض. 
اإجبارية  ومتطلبات  �رشوًطا  الإقليمية  اأو  الثنائية 
اأمور  الخرتاع، وهي  برباءات  يتعلق  فيما  مرهقة 
لها  يت�سنى  حتى  قبولها  من  الفقرية  للدول  لبد 
الدول املتقدمة. ولعل �سفقات مثل  اأ�سواق  دخول 
التي  الن�سبية  املرونة  على  تاأتي  باأن  كفيلة  هذه 
تتمتع بها الدول النامية يف �سياغة قوانينها من 

اأجل تلبية احتياجاتها يف اإطار قوانني الرتيب�ض.



اأمرا�ض مهملة
التي  اخلطرية  االأمرا�ض  من  العديد  هناك 
اأو تتم درا�صتها ب�صكل  اأبحاث  رى عليها  تجُ
من  جماعة  ت�صيب  الأنها  وذلك  كاف،  غري 
الدواء  كلفة  حتمل  ت�صتطيع  ال  النا�ض 
االأمرا�ض  هذه  من  اخرتاع.  برباءات  املحمي 
نذكر مر�ض Trypsomaniasis، ومر�ض 
 .Chagas ومر�ض   ،Leishmaniasis
تطويره  مت  دواء   1393 بني  من  اأن  فنجد 
من عام 1975 حتى عام 1999، جند اأن 13 
اأمرا�صاً  تعالج  االأدوية  هذه  من  فقط  دواء 

ا�صتوائية.

عن  تدافع  الدوائية  ال�صناعات  �رشكات  اإن 
على  االخرتاع،  لرباءات  امل�صددة  احلماية 
الالزم  الربح  توفر  احلماية  هذه  اأن  اأ�صا�ض 
لتوفري الدافع اإىل البحث والتطوير يف جمال 

الدواء.

االأكرث  الرباءات  ال توجد عالقة بني حماية 
ت�صدًدا واإجراء بحوث وتطويرات على الدواء، 
االأمرا�ض  من  العديد  يخ�ض  فيما  وذلك 
املهملة. فاإن عالج هذه االأمرا�ض ال عالقة له 
بال�صوق واقت�صاديات الربح. فهذه االأمرا�ض 
على  ملعاجلتها  يت�صدى  من  اإىل  حتتاج 
البحث  من  مزيج  طريق  عن  دويل،  م�صتوى 
الذي ميوله القطاع العام يف الدول املتقدمة 
والنامية على ال�صواء، وزيادة التمويل ف�صالً 
اإىل  تهدف  ال  جديدة  مبادرات  اإن�صاء  عن 

الربح.

جنوب اإفريقيا: 39 �صركة تقا�صي احلكومة

حاجات ال�صحة العامة يف الدول النامية: 
مر�ض االإيدز كمثال

يف عـام 2001 اأ�صبحـت ق�صـية اإتاحـة الـدواء
الق�صية  وت�صدرت  االأكرب،  اجلماهري  �صاغل  هي 
من  �رشكة   39 قامت  اأن  بعد  ال�صحف،  عناوين 
�رشكات ال�صناعات الدوائية برفع دعوى ق�صائية 

�صد حكومة جنوب اإفريقيا.

مزمعًا  جديًدا  قانوًنا  اأن  ال�رشكات  هذه  ادعت   
لقوانني  انتهاًكا  ميثل  احلكومة  قبل  من  تنفيذه 
يف  عليها  املن�سو�ض  الخرتاع  براءات  وقواعد 

اتفاقية الرتيب�ض. ي�سمح القانون املقرتح با�سترياد 
كارثة  ملعاجلة  اأخرى،  دول  من  تكلفة  اأقل  اأدوية 

مر�ض الإيدز يف البالد.

الدول  من  اإفريقيا  جنوب  اأن  من  الرغم  وعلى   
اأن هذه  الرتيب�ض، جند  قوانني وقواعد  التي تطبق 
ال�رشكات مل ت�سقط الدعاوى الق�سائية التي رفعتها 
و�سائل  قبل  من  وعاملي  وطني  ا�ستنكار  بعد  اإل 

الإعالم واملدافعني عن ال�سحة العامة.

على الرغم من تف�صي وباء االإيدز يف العامل كله 
اإال اأن اآثاره املدمرة كانت اأكرث و�صوًحا يف عديد 

من الدول االإفريقية.

اأثر مر�ض  لقد نبهت حكومات الدول النامية على 
ما  املر�ض  هذا  اأن  اأكدت  اأنها  اإل  املدمر،  الإيدز 
�سل�سلة  الأكرث �رشاوة من بني  الأمثلة  اأحد  اإل  هو 
تعرت�ض  التي  وامل�سكالت  الأمرا�ض  من  طويلة 
ال�سحة العامة. اإن ال�سعوبات التي تواجه مر�سى 
الإيدز يف ح�سولهم على الدواء قليل التكلفة ت�سبه 
التنف�سي،  اجلهاز  مر�سى  يقابلها  التي  امل�سكالت 

والأوعية وال�رشايني القلبية، واملالريا، وال�رشطان، 
وال�سل.

توفري  اإىل  ت�سعى  باأ�رشه  العامل  يف  احلكومات  اإن 
التي متكنها  ال�رشورية،  العامة  ال�سيا�سات  اأدوات 
وباأية  بالدها،  داخل  ال�سحة  حاجات  توفري  من 
النامية  الدول  تتمتع  اأن  لهذا يجب  �سيغة ممكنة. 
بحق اإلغاء اأو اإبطال براءات الخرتاع مادام الأمر 
العامة،  ال�سحة  و�سئون  �سعوبها  مب�سالح  يتعلق 
دون اخلوف من ردود انتقامية من قبل حكومات 

الدول الغنية.

االختــراع بـراءات  الدوائية  ال�صناعات  �صركـات  ت�صتخـدم  ما  عــادة   ...."



اإن الهجمات ال�صارية التي تعر�صت لها �صيا�صات 
وجنوب  الربازيل  من  كل  يف  العامة  ال�صحة 
حاجة  ثمة  باأن  النامية  الدول  اأقنعت  اإفريقيا، 

التخاذ خطوات من اأجل تاأكيد حقوقها. 

يف اجتماع منظمة التجارة العاملية بالدوحة عام 
اأو�سحت  باإعالن  النامية  الدول  تقدمت   ،2001
فيه اأن �سئون ال�سحة العامة لها اأولوية على قواعد 
الرتيب�ض.  اتفاقية  يف  عليها  املن�سو�ض  الرباءات 
الدول  حققت  حامية،  ومفاو�سات  نقا�سات  وبعد 
اإعالن  اعرتف  فقد  اإليه.  ت�سبو  كانت  ما  النامية 
وال�سحة  الرتيب�ض  باتفاقية  اخلا�ض  الدوحة 
يجب  ول  متنع  ل  الرتيب�ض  "اتفاقية  باأن  العامة 
من  العاملية[  التجارة  ]منظمة  اأع�ساء  متنع  اأن 
ال�سحة  اأجل حماية  الالزمة من  الإجراءات  اتخاذ 

العامة".

ولعله اأمر نادر بالفعل اأن ت�سل الدول النامية اإىل 
مثل هذا العرتاف الوا�سح بحقوقها داخل منظمة 
ب�سكل  يب�سط  الدوحة  اإعالن  اإن  العاملية.  التجارة 
اخلا�سة  القواعد  وتنفيذ  تف�سري  �رشورة  مف�سل 
اإتاحة الدواء  "تعزيز  بالرباءات والتجارة من اأجل 

للجميع".

احلق  لها  احلكومات  اأن  على  الإعالن  يوؤكد  كذلك 
"الرتاخي�ض  با�ستخدام  الرباءات  اإلغاء  اأو  اإبطال  يف 
ومن  التكلفة،  قليل  دواء  اإنتاج  اأجل  من  الإجبارية" 
اأجل حتديد الأ�س�ض التي �سيتم بناوؤها عليها. كما اأنها 
توؤكد على اأن اتفاقية الرتيب�ض ل متنع احلكومات من 
عمل نظم قانونية وطنية متكنها من ا�سترياد الأدوية 
ال�سماح  مت  فقد  كذلك  رغبتها.  ح�سب  �سعًرا  الأقل 
اتفاقية  بتجاهل جوانب  العامل  الأفقر يف  للدول 
الرتيب�ض اخلا�سة باملنتجات الدوائية حتى عام 

.2016
اإل اأن الإعالن ترك اأمًرا واحًدا دون مناق�سة، وهذا 
الأمر يتمثل يف م�سكلة الدول التي ل متلك قدرات 
ت�سنيعية متكنها من �سناعة الدواء. فاإن كانت هذه 
الدول قادرة على اإ�سدار تراخي�ض اإجبارية متكنها 
من ت�سنيع الأدوية غري املحمية بالرباءات، فاإنها 
ل متلك ال�سناعة التي متكنها من ذلك. لذلك فهي 
اإيجاد دولة تقدر على ت�سنيع الأدوية  اإىل  حتتاج 
اإل  اإليها.  ت�سديرها  ثم  بالرباءات،  املحمية  غري 
اأنه وفًقا لقواعد الرتيب�ض، فاإن اأمًرا مثل هذا ميكن 
العرتا�ض عليه. وقد اأعِطي اأع�ساء منظمة التجارة 
العاملية مهلة حتى عام 2002 من اأجل اإيجاد حل 

لهذه امل�سكلة.

عملية،  بحلول  الإتيان  على  امل�ساعدة  من  وبدًل 
اأثقلت الدول املتقدمة م�سودة التفاقية بعديد من 
اأن  جند  هذا،  بعد  وحتى  البريوقراطية.  ال�رشوط 
الوليات املتحدة قد ان�سمت اإىل الإجماع بنهاية 
�سهر اأغ�سط�ض عام 2003، اأي بعد ثمانية �سهور من 
انق�ساء املوعد النهائي، وبعد القيام بتقدمي بع�ض 
ال�سناعات  لبع�ض من مطالب �رشكات  التنازلت 

الدوائية.

الكلمات  عنها  تنف�ض  اأن  احلكومات  على  يجب  لهذا 
واخلطابة وتتجه اإىل العمل والفعل. فالدول القادرة 
على اإنتاج الدواء يجب اأن ت�رشع يف ت�سدير الأدوية 
الدول  حاجات  ملواجهة  بالرباءات  املحمية  غري 
الفقرية  الدول  اأن  كما  العاجلة.  ال�سحية  النامية 
يجب اأن تكون حرة متاًما فيما يخ�ض احل�سول 
على الدواء، دون �سغوط من �رشكات الدواء يف 

الدول الغنية اأو من حكومات هذه الدول.

ال�صعر  اأن  من  الرغم  "على 
واحــًدا  كـونه  يتعــدى  ال 
حتــدد  التي  العـــوامل  من 
�صديد  عامل  فاإنه  االإتاحة، 
درا�صات  ثالث  فهناك  االأهمية. 
بزيادة  تتنباأ  موؤخًرا  �صدرت 
م�صاعفة ورمبا اأكرث يف االأ�صعار 
متطلبات  تطبيق  مت  ما  اإذا 
الدول  يف  الرتيب�ض  اتفاقية 

النامية ". 

الواحد  الفرد  عالج  يتكلف  الغنية،  الدول  يف 
امل�صاب مبر�ض االإيدز مبزيج من االأدوية، ع�رشة 
ا. بيد اأن م�صنعي االأدوية غري  اآالف دوالر �صنويًّ
املحمية بالرباءات ميكن لهم توفري هذه االأدوية 
يف مقابل ثالثمائة دوالر فقط يف بع�ض الدول 
النامية. وجدير بالذكر اأن توفر الأدوية الأقل �سعًرا 
وتكلفة دفع امل�سنعني من احلا�سلني على براءات 
اأ�سعارهم، على الرغم من اأن  اخرتاع اإىل تخفي�ض 

هذه التخفي�سات مل تكن على نف�ض امل�ستوى.
ال�سحة  منظمة  اأعلنت   ،2003 عام  نهاية  يف 

العاملية اأن هناك دواء على �سكل حبوب مت التاأكد 
ملعاجلة  باليوم  مرتني  تناوله  ميكن  جودته،  من 
به  تن�سح  مل  اأنها  من  الرغم  على  الإيدز،  مر�ض 
دواء بال حدود  اأعلنت جمعية  فقد  ا. كذلك  خ�سي�سً
)Medecins sans Frontieres( باأن هذه احلبوب 
 140 قــدره  �سنوي  مقــابل  اإزاء  توفريها  ميكــن 
دولًرا من قبل م�سنع هندي لالأدوية غري املحمية 
اأنه مازال هناك  اأو�سحت املنظمة  بالرباءات. وقد 
بع�ض العوائق املتعلقة بالرباءات فيما يخ�ض هذه 

احلبوب. 

بالبـراءات". املحـمية  غـري  االأدويـة  منافـ�صة  متـنع  و  اأ لتعرقـل   
اقتباس من حقوق امللكية الفكرية: عـالمـات من اأجـل الـتنـميـة، إصدار مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية واملركز الدولي للتجارة والتنمية املستدامة ، 2003، ص 99.

االأولـوية لل�صحــة العــامة

تخفي�ض التكلفة

امللكية  "حقوق  العاملية،  ال�صحة  منظمة 
الفكرية، االإبداع، وال�صحة العامة". 
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سبل التقدم...

نبذة عما نقوم به
املتحدة  االأمم  لدى  الكويكر  مكتب  من  كل  يعمل 
لل�صئون  الكويكر  وبرنامج   )QUNO( بجنيف 
يف  بينهما  بالتعاون   )QIAP( باأوتاوا  الدولية 
 QUNOو  QIAP اإن  حيث  الق�صايا.  هذه 
ي�صعيان لن�صر العدل وامل�صاواة يف التجارة العاملية، 
البيئة.  اأجل دعم حماية  الفقراء، ومن  اأجل  من 
منظمة  يف  احلكومات  ممثلي  مع  بالعمل  وذلك 
ممثلني  ت�صم  التي  واملنظمات  العاملية،  التجارة 
بال�صالح  املهتمة  واملنظمات  متعددة،  حكومات  من 

العام، يف جنيف واأوتاوا ويف كل مكان.

وملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على امللخ�صات 
على  االطالع  وميكن  ال�صل�صلة.  هذه  يف  االأخرى 
هذه امل�صادر على موقعنا على �صبكة االإنرتنت، اأو 

من خالل طلبها من العناوين الربيدية التالية:

م�صادر ومراجع على �صبكة االإنرتنت
World Health Organization (WHO)
http://www.who.int/en

World Trade Organization
http://www.wto.org
Médécins Sans Frontières (MSF) 
- Access to Essential Medicines 
Campaign
http://www.accessmed-msf.org

Oxfam International
http://www.oxfam.org

Consumer Project on Technology
http://www.cptech.org/ip/health

International Centre for Trade and
Sustainable Development (ICTSD) 
/ UN Conference on Trade and 
Development (UNCTAD)– Project on 
IPRs and Sustainable Development
http://www.ictsd.org/iprsonline

Global Treatment Action Campaign
http://www.globaltreatmentaccess.org

International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers
http://www.ifpma.org

UK Commission on Intellectual 
Property Rights
http://www.iprcommission.org

Canadian HIV/AIDS Legal Network
http://www.aidslaw.ca

Royal Society - Keeping Science Open
http://www.royalsoc.ac.uk/policy

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

ال�سور: �ض1 © النا�رش ديوي لوي�ض/ النا�رش تارا من كتاب "الفتى املثايل"؛ 
و�ض 2 © كر�ستني �سفتز & �سوزان اإ�سماعيل؛ و�ض 3 © منظمة ال�سحة 

العاملية/اإريك ميلر؛ و�ض 4 © منظمة ال�سحة العاملية/ب. فريوت.

هذا امل�رشوع مت اإجنازه بدعم مايل من احلكومة الكندية من خالل
. )CIDA( منظمة �سيدا

�صبل التقدم...

يف  القـوانني  و�صـع 
ميزان امل�صاءلة 

يف  املجتمع  لنخراط  ما�سة  حاجة  هناك 
امتيازات  مبنح  اخلا�سة  ال�سيا�سات  �سناعة 
الإعالم  لو�سائل  كان  وقد  الخرتاع.  براءات 
يف  كبري  اأثر  العامة  ال�سحة  عن  واملدافعني 

قطاعات هامة مثل اإتاحة الدواء.

كذلك فعلى اجلماعات املهتمة النخراط يف 
اخلا�سة  والقرارات  ال�سيا�سات  �سنع  عملية 
بهذه الق�سايا من اأجل اإحداث تغيري حقيقي. 
وبهذا فقط هناك احتمال لأن �سياغة قوانني 
املجتمع  م�سلحة  تعك�ض  الخرتاع  لرباءات 
املدى  وعلى  املعوزين.  وحاجات  العامة 
الطويل، فاإن اأمًرا مثل هذا يتطلب اإ�سالحات 
جذرية واأ�سا�سية لعمليات �سناعة القرار التي 

حتدد وت�سوغ ال�سيا�سات العامة.

كيفية امل�صاركة :
منك  قريبة  منظمات  هناك  هل   -1
الق�صايا؟  هذه  يف  م�صاركات  لها 
اأو  العمال،  هذه املنظمات قد تكون احتادات 
النا�سطني من اأجل حماية البيئة، اأو ال�رشكات 
التجارية، اأو املنظمات الدينية، اأو اجلمعيات 
الزراعية وال�سحية، اأو اجلمعيات القانونية، اأو 
املدافعني عن ال�سحة العامة، اأو اجلامعات، اأو 
جمعيات حقوق امل�ستهلك. واإذا مل تكن اأي من 
الق�سايا، 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 

�صانعي القرار؟
ميكنك فعل ذلك عن طريق الت�سال باأع�ساء 
احلكومة.  داخل  املعنية  والوزارات  الربملان، 
الوعي  زيادة  يف  امل�ساهمة  ميكنك  كذلك 
بهذه الق�سايا، مثاًل عن طريق كتابة ر�سائل 

للجرائد املحلية والقومية. 

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
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تاأليف جوناثان هبورن
اإعداد وحترير جيف تان�صي

اإخراج فني مايك باريت

قام "QUNO" بجنيف و"QIAP" باأوتاوا بن�رش الن�ض الأ�سلي لهذا العمل باللغة الإجنليزية حتت  عنوان 
)Patents, ,Trade & Health( عام )2004(. وقد قامت مكتبة الإ�سكندرية برتجمته اإىل العربية؛ ومن ثم 

تقع عليها م�سئولية جودة الرتجمة. ويف حال وجود اأية اختالفات يتم الرجوع اإىل الن�ض الأ�سلي.

الن�صخة العربية 

ترجمة مكتبة االإ�صكندرية
اإعداد وحترير هالة ال�صلماوي 
ت�سميم جرافيكي اآمـال عزت

الآراء الواردة يف هذا العمل تعرب عن وجهة نظر املوؤلف ول تعرب بال�رشورة عن وجهة نظر مكتبة الإ�سكندرية.

© )2008( مكتبة الإ�سكندرية. جميع احلقوق حمفوظة.
اال�صتغالل غري التجاري

غري  لأغرا�ض  العامة  واملنفعة  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  امل�سنف  هذا  يف  الواردة  املعلومات  اإ�سدار  مت   
جتارية، وميكن اإعادة اإ�سدارها كلها اأو جزء منها اأو باأية طريقة اأخرى، دون اأي مقابل ودون ت�ساريح 

اأخرى من مكتبة الإ�سكندرية. واإمنا نطلب الآتي فقط:
اإ�سدار امل�سنفات. اإعادة  • يجب على امل�ستغلني مراعاة الدقة يف 

جانب  اإىل  املرتجمة  امل�سنفات  تلك  "م�سدر"  ب�سفتها  الإ�سكندرية  مكتبة  اإىل  الإ�سارة   •
موؤلف ونا�رش الن�ض الأ�سلي.

األ  الأ�سلية، ويجب  الإ�سدار ن�سخة ر�سمية من املواد  اإعادة  الناجت عن  • ل يعترب امل�سنف 
ين�سب اإىل مكتبة الإ�سكندرية، واأل ي�سار اإىل اأنه متَّ بدعٍم منها.

اال�صتغالل التجاري
يحظر ن�سخ املواد الواردة يف هذا امل�سنف كله اأو جزء منه، بغر�ض التوزيع اأو ال�ستغالل التجاري، اإل 
الواردة يف هذا امل�سنف،  املواد  اإنتاج  اإذن لإعادة  الإ�سكندرية.  وللح�سول على  اإذن كتابي من مكتبة  مبوجب 

يرجى الت�سال مبكتبة الإ�سكندرية، �ض.ب. 138 ال�ساطبي، الإ�سكندرية، 21526، م�رش. الربيد الإلكرتوين: 

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

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