
بـراءات االخرتاع
واأن�شطة الكويكر

ال�شلطة  ترعـاهـا  "الثـروة 
�شفقات  تدعم  حيث  والقوة، 
معـايري  تخـالف  واتفـاقات 

االأخـالق ال�شلـيمة ".
الفقراء،  اأجل  من  نداء  ووملان،  جون 

الف�صل 10.

: اأ�شئلة عن 

اإن التعقيد والغم��ض اللذين يحيطان بق�انني وق�اعد براءات االخرتاع، وحق�ق امل�ؤلف، والعالمات التجارية، 
وغريها مما يطلق عليه "حق�ق امللكية الفكرية"، قد عززا خماوف منظمة الك�يكر اإزاء ق�ضايا العدالة، ومنع 

التنازع وال�رصاع، وق�ضايا البيئة.
وترى منظمة الكويكر اأن هذه القواعد والقوانني قد توؤدي اإىل ما يلي :

• ت�ضييق ال�ضبل اأمام احل�ض�ل على الدواء واإتاحته، وتقلي�ض فر�ض تخزين احلب�ب وحفظها، واحليل�لة دون ا�ضتخدام املعارف 
التقليدية املت�ارثة، والت�ضييق على �ضبل التعاون العلمي ون�رصه؛

• التاأثري على ت�زيع ال�ضلطة والرثوات، ف�ضالً عن التاأثري على الذين يتحكم�ن يف دفة و�رصعة التط�ر التكن�ل�جي، وما �ضيق�م 
به االأفراد تبًعا لذلك.

اإن هذه الق�اعد والق�انني يتم �ضنها وو�ضعها داخل هيئات دولية قا�ضية بعيدة مثل منظمة التجارة العاملية ومنظمة 
ال�ايب�، ويقع مقر املنظمتني يف جنيف ب�ض�ي�رصا.

كيف اأ�شبح للكويكر دخل يف هذه الق�شايا؟
اإن عملنا احلايل نبع يف االأ�ضل من خماوف جمعية االأ�ضدقاء الربيطانيني اإزاء الق�انني غري العادلة التي يتم �ضنها 
وت�رصيعها، والتي قد تك�ن �ضبًبا لنزاعات و�رصاعات ح�ل ق�ضايا البيئة وامل�ضادر اجلينية. ففي اأوائل الت�ضعينيات 
مت التفاو�ض على ق�انني عاملية بخ�ض��ض النباتات، واحلي�انات، والكائنات الدقيقة، وذلك حتت مظلة هيئات 
دولية ق�ية ذات نف�ذ. وقد كانت هذه املفاو�ضات تتم عادة دون م�ضاركة عديد من الدول، ال�ضيما الدول النامية 
اأقاليم تت�ضم برثاء م�اردها احلي�ية، وعلى الرغم من ذلك فاإن بها الكثري من اجلماعات املهي�ضة  التي تقع يف 
بلندن؛ وقد  املغب�نة. وقد بداأ االأمر بربنامج يطلق عليه االآن "�ضاهد منظمة الك�يكر ل�ضئ�ن ال�ضالم واملجتمع" 
كان الهدف منه ه� �ضمان �ضماع اأ�ض�ات دول جن�ب القارة االإفريقية يف املفاو�ضات اخلا�ضة باالتفاقية الدولية 
اخلا�ضة بامل�ارد ال�راثية النباتية للغذاء والزراعة. ثم حت�ل االأمر بعد ذلك اإىل مناق�ضة ق�اعد وق�انني منظمة 
ا عليها يف اتفاقية  التجارة العاملية التي لها تاأثري على امل�ارد ال�راثية. لقد كانت هذه الق�انني والق�اعد من�ض��ضً
قبل،  الرتيب�ض من  اتفاقية  با�ضم   اخت�ضاًرا  تعرف  التي  الفكرية  امللكية  بالتجارة من حق�ق  املتعلقة  اجل�انب 
وقد كان مقرًرا مراجعتها عام 1999. وقد مت ت�ضليم االأعمال اخلا�ضة باتفاقية الرتيب�ض اإىل مكتب الك�يكر لدى 
االأمم املتحدة بجنيف QUNO، ثم حذت جمعية االأ�ضدقاء الكنديني احلذو ذاته، فاهتمت بهذه الق�ضايا وبداأت 

اأن�ضطتها يف والية اأوتاوا.

ملاذا اتخذت الكويكر من جنيف واأوتاوا مركز ين لها؟
اأ -مكتب الك�يكر  لدى االأمم املتحدة، بجنيف

اإن العمل بجنيف يكت�ضب اأهميته من اأن جنيف هي املركز الذي يتم فيه التفاو�ض على القرارات الهامة التي ت�ؤثر 
على �ضع�ب العامل اأجمع. لذلك جند اأن هناك مكتبني للك�يكر لدى االأمم املتحدة ميثالن الك�يكر يف االأمم املتحدة 
 QUNO بجنيف  الك�يكر  ملكتب  اأ�ضبح  وقد  وني�ي�رك.  جنيف  يف  االأطراف  متعددة  امل�ؤ�ض�ضات  من  وغريها 
عالقات وطيدة بعديد من املفاو�ضني الدوليني املمثلني حلك�مات خمتلفة؛ اإذ ناق�ض معهم ق�ضايا �ضتى منها احلد 
من الت�ضلح، نزع ال�ضالح، ق�ضية جتنيد االأطفال، وحق�ق االإن�ضان، ومعايري حق�ق العمالة، وذلك على مدى �ضنني 
عدة. وقد اأ�ضبحت اتفاقية الرتيب�ض اإحدى الق�ضايا املح�رية بالن�ضبة ملكتب جنيف خا�ضة فيما يتعلق بعمله يف 

ق�ضايا التجارة والتنمية.
اإن هدفنا االأ�ضا�ضي يتمثل يف امل�ضاعدة على منع النزاعات وحلها، وال�ضعي وراء حتقيق مزيد من العدالة والت�ازن 
جلميع امل�ضاركني يف املفاو�ضات. وقد اأثبتت لنا خربة جمعية االأ�ضدقاء وجتربتها يف هذه ال�ضئ�ن اأن النزاعات 
احلا�ضلة يف عمليات التفاو�ض غالًبا ما يك�ن مردها اإىل غياب الت�ازن بني اأطراف االتفاقيات املزمع اإبرامها؛ اإذ 
 QUNO عادة ما يجنح الق�ي لل�ضيطرة على ال�ضعيف. واإحقاًقا للحق، فاإن الربنامج الذي اأعده مكتب جنيف
فيما يخ�ض براءات االخرتاع، وحق�ق امل�ؤلف، وغريها من االمتيازات االحتكارية ي�ضهم ب�ضكل حمدود، ولكنه مركز، 
يف ا�ضتدراك اخللل والتفاوت احلا�ضلني بني الدول الغنية والدول الفقرية، ال�ضيما فيما يتعلق باأثر تلك االمتيازات 
على التن�ع احلي�ي، واالأمن الغذائي، واملجتمعات االأ�ضلية، واإتاحة الدواء واحل�ض�ل عليه. اإن ما يقدمه هذا املكتب 

ما ه� اإال حماولة لدعم عمل االآخرين عن طريق بث اأ�ض�ات هادئة عاقلة من�ضفة يف خ�ضم �ضخب �ضديد.



)QIAP( ب - برنامج الك�يكر لل�ضئ�ن الدولية
لطاملا دعا املفاو�صون التجاريون املمثلون للدول النامية يف عوا�صم الدول املتقدمة اإىل اإظهار فهم اأكرب واأعمق 
لق�صاياهم وم�صكالتهم. ولهذا فقد حثوا مكتب جنيف QUNO على القيام مبا يقدر عليه لي�صمع العامل املتقدم 
اأ�صواتهم. ومن اأجل ذلك جند اأن برنامج الكويكر لل�صئون الدولية QIAP يعمل  جنبًا اإىل جنب مع مكتب جنيف 
QUNO للتعامل مع ما ي�صاور الكويكر يف كندا  من خماوف اإزاء هذه الق�صايا. وجدير بالذكر اأن كندا متثل 
جزًءا من جمموعة حمورية من الدول املتقدمة تعرف با�صم "QUAD" تعمل على و�صع برنامج وجدول اأعمال 
الأوروبي،  والحتاد   املتحدة،  الوليات  هم  املجموعة  هذه  يف  الآخرون  والأع�صاء  العاملية.  التجارة  منظمة 

واليابان.
مع  الإقليمية،  الجتماعات  ويف  ال�صنوي،  الكندي  الجتماع  يف  عدة  ل�صنوات  الأ�صدقاء  جمعية  انخرطت  وقد 
احلكومة يف مناق�صات حول ق�صايا التكنولوجيا احليوية وبراءات الخرتاع التي يتم منحها على الكائنات احلية. 
اأعمال يف عام 2000،  QUNO وما يقوم به من  الكنديني مبكتب جنيف  الأ�صدقاء  اأن �صمعت جمعية  وبعد 
قررت اجلمعية اأن يكون برناجمها اجلديد QIAP امتداًدا ملا يقوم به مكتب جنيف QUNO ، حمتذيًة املنهج 
ذاته ولكن يف اإطار كندي. وقد �صدر القرار باأن يكون العمل على ق�صايا "حقوق امللكية الفكرية" والتنمية هو 

باكورة م�رشوعات هذا الربنامج. وبالفعل بداأ برنامج QIAP العمل يف نوفمرب 2001.
العام  منحاه  وتبع  اأن�صطته،  عنه  فاأخذ  الكثري؛   QUNO جنيف  مكتب  مناهل  من   QIAP برنامج  نهل  لقد 
اأفاد من تن�صيق وا�صتخدام ما للمكتب من موارد ومناهل �صتى ليت�صنى  اأعمال خربائه، كما  وتوجهه، واأفاد من 
اإثارة الق�صايا التي  له اإثر ذلك التعامل مع امل�صئولني الكنديني، واملنظمات احلكومية وغري احلكومية من اأجل 
تتعلق بنظام امللكية الفكرية والتنمية. واإىل الآن، قام برنامج QIAP بعقد اأو امل�صاعدة يف تنظيم اجتماعات 
الدواء. وهو  اإتاحة  التقليدية وموروثات املجتمعات الأ�صلية وق�صية  ر�صمية وغري ر�صمية عن ق�صايا املعارف 
اإ�صماع قطاع كبري من اجلمهور الق�صايا التي تهم وت�صغل  اأن يدخل يف حوار يقدر من خالله على  بهذا يحاول 
الدول النامية. وكما ات�صح من اخلربة والتجربة الكندية يف هذا ال�صدد، فاإن قوانني وقواعد الرباءات قد توؤثر على 

اإتاحة الدواء واحل�صول عليه يف الدول النامية.

االآمال التي ي�شعى كل من مكتب جنيف QUNO وبرنامج QIAP اإىل حتقيقها
تتمثل اآمال مكتب جنيف QUNO وبرنامج QIAP يف اأمور بديهية �صديدة الب�صاطة، فهما ي�صعيان 
الفقراء  واإن�صاف  والعدل،  امل�صاواة  رائدها  وقواعد  قوانني  وحتكمه  العدالة،  ت�صوده  اأف�صل  عامل  اإىل 

وامل�صت�صعفني. واإدراًكا لهذه الغايات فهما يعمالن على:
• دعم قدرات حكومات الدول النامية على التفاو�ض يف �صئون امللكية الفكرية،

اأوا�رش احلوار بني الدول املتقدمة والدول النامية، • دعم 
اأفق احلوار ب�صكل عام. • تو�صيع 

وحتى الآن، وعلى الرغم من �صيق املوارد، جند اأن عملهما قد اأحدث تغيرًيا ما. فعلى �صبيل املثال، جند اأن جهود 
مكتب جنيف QUNO قد اأكملت الأن�صطة احلثيثة املنت�رشة يف العامل اأجمع والتي تركز على ق�صية اإتاحة الدواء، 
اإعالن خا�ض باتفاقية الرتيب�ض وق�صايا  الإيدز. كما �صاعد عملهما على �صياغة  خا�صة ما يتعلق منه مبر�ض 
ال�صحة العامة مت تبنيه يف اجتماع منظمة التجارة العاملية الوزاري عام 2001 بالدوحة. وقد كان الهدف من 
الإعالن هو �صمان اأن نظام الرباءات لن يقف حائاًل اأمام ح�صول الفقراء على احتياجاتهم الأ�صا�صية من الدواء 
على م�صتوى العامل. كما اأن املكتب والربنامج ي�صاركان يف دعم مراقبة ومتابعة هذا الإعالن والنتائج املرتتبة 

عليه. وعلى الرغم من اأن الدرب ما زال طوياًل، فما هذا اإل بداية من اأجل الو�صول اإىل غايات اأبعد.

اأما نحن فتحدونا اآمال كبار يف اأن يدرك الآخرون ما لقوانني وقواعد امللكية الفكرية من اأهمية وخطر يف �صياغة 
حياتهم وفر�صهم يف النجاح والتقدم. فكلما ازداد عدد امل�صاركني يف اإعادة �صياغة النظام احلايل ب�صكل اأكرث 
اأن تظهر قوانني وقواعد ت�صعى اإىل منح  عدًل، عم اخلري علينا جميًعا. وببلوغ تلك الغاية فقط، ثمة احتمال يف 
الدول النامية حق احل�صول على املنجزات العلمية والتكنولوجية؛ وت�صعى كذلك يف الدفاع عن حقوق تلك الدول 
الأ�صا�صية يف الغذاء، والدواء، وغريها من ال�رشوريات، كما اأنها قد ت�صعى اإىل حماية امللكية العامة وما حتتويه 

من معارف اإن�صانية وموارد م�صرتكة.

هل ندافع عن مواقف بعينها؟
اإن مكتب جنيف  QUNO وبرنامج QIAP، خالًفا لأتباع الكويكر من الأفراد ومنظمات الكويكر الأخرى، ل 
يدافعان عن مواقف بعينها فيما يخ�ض امللكية الفكرية. فهما ي�صعيان من اأجل توفري قدر اأكرب من العدالة اأثناء 
العامل.  الق�صايا يف عوا�صم  اأعلى واأف�صل لفهم تلك  التي تعقد يف جنيف، وتعميق م�صتوى  الدولية  املفاو�صات 

النــاميـة  الـدول  "تقـوم 
بالتفاو�ض من موقع ت�شعر 

فيه ب�شعفها الن�شبي".

جلنة اململكة املتحدة حلقوق امللكية 
الفكرية  امللكية  حقوق  دمج  الفكرية، 

و�صيا�صات التنمية، �ض 7.



روؤيـــة  اإىل  منــيل  "نحن 
الفكــرية  امللكــية  حقــوق 
كـاأداة من اأدوات ال�شـيا�شـة 
خاللها  من  ن�شتطيع  العامة، 
اقت�شادية  امتيازات  اإ�شباغ 
على االأ�شخا�ض واملوؤ�ش�شات، 
امل�شـــاهمة  اأجل  مـن  فقط 
اإعــــالء  يف  اأكــرب  ب�شكـل 

ال�شـــالح العـــام".

امللكية  حلقوق  املتحدة  اململكة  جلنة 
الفكرية، �ض 6.

وهما اإذ يقومان بهذا الدور اإمنا يقومان به من اأجل ال�صماح ل�صتى الأ�صوات كي ت�صهم يف النقا�ض ولكي ي�صمعها 
الآخرون، ل�صيما اأ�صوات امل�صت�صعفني والفقراء يف الدول النامية. ونحن نرى اأنه من العملي اأن ن�صعى اإىل حتقيق 
 QIAP وبرنامج QUNO توازن اأكرث مراعاة للعدالة يف املفاو�صات الدولية. ولهذا اآثر كل من مكتب جنيف
اأن يكونا اأكرث تاأثرًيا واأثًرا، باأن يتفهما ويعمال وفًقا لالإجراءات وال�صيا�صات التي تتمخ�ض عنها القرارات املحورية 

الهامة.

ما الذي يقوم به مكتب جنيف QUNO وبرنامج QIAP؟
يوفر كل من مكتب جنيف QUNO وبرنامج QIAP ملتقى للم�صاركني يف املفاو�صات املتعلقة بهذه الق�صايا 
اإذ يوفر لهم مكاًنا هادًئا يف مناأى عن الر�صميات ملناق�صة هذه الق�صايا. فيلتقوا  يف منظمة التجارة العاملية؛ 
يف هذا املكان لي�ض فقط للتحرر من التعقيدات الر�صمية وما تفر�صه من قيود، ولكن لي�صتمعوا اإىل تلك الأ�صوات 
التي غالًبا ما تكون خافتة غري م�صموعة؛ اإذ اإنها اأ�صوات الدول التي تتاأثر مبا تتخذه الدول املتقدمة والغنية من 

قرارات جتارية. ولهذا فاإن عمل مكتب جنيف QUNO وبرنامج QIAP يتم وفًقا ملا يلي:
• االعتماد على ا�ضت�ضاري متخ�ض�ض وهيئة من اخلرباء؛

• اال�ضتماع اإىل ق�ضايا وخماوف املفاو�ضني، يف اإطار اهتمامات منظمة الك�يكر بق�ضايا ال�ضالم، والعدالة، واملعي�ضة امل�ضتدامة؛
• �ضياغة برنامج اأن�ضطة يحت�ي على اجتماعات ولقاءات غري ر�ضمية تتيح فر�ضة للح�ار بني مفاو�ضني من ال�ضمال ومن اجلن�ب، 

واأحياًنا بني اأنا�ض خمتلفي امل�ضارب والت�جهات؛
• اإ�ضدار ن�رصات ومطب�عات ت�ضهم يف زيادة وعي ومعرفة املفاو�ضني وغريهم من امل�ضاركني يف هذه الق�ضايا؛

• التعاون مع املنظمات االأخرى اإذا لزم االأمر، من اأجل جتنب ال�ق�ع يف تداخل ال م�ض�غ له بني اخت�ضا�ضات هذه املنظمات على 
�ضبيل املثال.

QUNO. ففي عام 1999 �صارك املكتب يف مراجعة  اأعمال مكتب جنيف  ولن�رشب مثاًل على هذا من واقع 
جزء من اتفاقية الرتيب�ض املادة رقم 27 )3 ب( يعالج ال�صتثناءات اخلا�صة برباءات الخرتاع املتعلقة بالنباتات 
QUNO اإىل عقد �صل�صلة من الجتماعات )مبا يف ذلك عدد  اإ�صدار ورقة مكتب جنيف  اأدى  واحليوانات. وقد 
من الندوات( مع املفاو�صني والخت�صا�صيني من اأرجاء العامل املختلفة. وقد �صاعدت هذه النقا�صات على اإطالع 
املفاو�صني على ما مت اأثناء عملية املراجعة تلك. وعلى الرغم من ذلك فاإن الناجت النهائي لهذه املراجعة مل يتم 
ال�صطالح عليه بعد. وقد مت ت�صمني الإعالن الذي �صدر عن اجتماع الدوحة الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف 

نوفمرب 2001 الت�رشيح باحلاجة اإىل العمل الدءوب املتوا�صل.

ولكن ما هو الفارق الذي ن�شنعه؟
ي�صهم هذا العمل يف جعل عملية �صياغة القوانني اأكرث عدًل، دون اأن يعزو اإىل نف�صه اأية جناحات. فما يتم حتقيقه اأًيا 

كان اإمنا هو م�صئولية الأطراف التي تعمل من اأجله. وهذه الأطراف قد تتاأثر بعدد كبري من العوامل واملوؤثرات.
وقد اأو�صحت لنا ردود اأفعال الدول النامية اأن مكتب جنيف QUNO قد قدم ت�صهيالت �صاعدت مفاو�صي هذه 
الدول على تعميق فهمهم واأن�صطتهم املتعلقة بق�صايا الغذاء والتنوع احليوي. وقد كان ملا خربوه من م�صاعدات 
مكتب جنيف QUNO )اإبان عامي 1999و 2000( اأن طلبوا منه تقدمي م�صاعدات مماثلة يف تي�صري عمليات 
واإجراءات التفاو�ض على الرتيب�ض وق�صايا ال�صحة العامة. ومرة اأخرى، اأكدت ردود الأفعال غري الر�صمية اأهمية 
 ،QIAP واإن كان من ال�صابق لأوانه التعليق على اأثر برنامج .QUNO الدور الهام الذي يلعبه املكتب بجنيف

فاإن ردود الفعل املبدئية مب�رشة واإيجابية.

الفعـــالة  امل�شـــــاركـة  "اإن 
النــامية  الــدول  قـبل  من 
م�شروعية  ل�شمان  �شرورية 
و�شــــع املعايري، ومواءمتها 
فيما  تخــتلف  واأمــم  لدول 
بينهــــا من زاويـة التنـمـية 

والتطوير اخـتالًفـا بيًنـا".

امللكية  حلقوق  املتحدة  اململكة  جلنة 
الفكرية، �ض 164.
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QIAP )اأوتاوا(. مت اإ�صدار هذه الورقة بال�صرتاك بني مكتب جنيف QUNO )جنيف(، وبرنامج 
بقلم: جيف تان�صي

ت�صميم: مايك باريت

حلماية  املبا�شر  االأثر  "اإن 
اإدرار  هو  الفكرية  امللكية 
هوؤالء  على  مادية  مكا�شب 
املعرفة،  ميلكون  الذين 
ورفع  اخلالقة،  والطاقات 
هذه  على  احل�شول  كلفة 
من  على  وحجبها  االأفكار، 

هم دون ذلك".

جلنة اململكة املتحدة حلقوق امللكية 
الفكرية، �ض 7.

من هم املمولون؟
لقد قامت جمعية الأ�صدقاء الربيطانيني بتمويل بواكري هذه الأعمال يف الفرتة من 1999 اإىل 2000، وذلك 
كجزء من برنامج و�صطاء البيئة؛ اإذ قامت بتمويل الورقة البحثية الأوىل وزارة التنمية الدولية باململكة 
املتحدة. وتتابع التمويل بعد ذلك من قبل ممولني �صتى: اأفراد، ووكالت، وموؤ�ص�صات، وحكومات، مبا يف 
ذلك وكالت التنمية الربيطانية، والكندية، والهولندية، والرنويجية، وموؤ�ص�صة روكفيلر، وموؤ�ص�صة اأوك�صفام 

باململكة املتحدة.

ما هي االآفاق االأخرى؟
 QUNO جنيف  مكتب  اأ�صدرها  املقت�صبة  والأوراق  امللفات  من  العديد  فهناك  الغيث،  اأول  اإل  هذا  ما 
التي نتعامل معها، ومنها على �صبيل املثال ق�صايا  اأوجه عديدة للق�صايا  QIAP بخ�صو�ض  وبرنامج 
ال�صحة، والغذاء والتنمية. اإن هذه امللخ�صات توفر للمطلع عليها تقدمًيا �رشيًعا واإملاحات من اأجل امل�صي 
قدًما. وهناك بالطبع ن�رشات واإ�صدارات اأكرث تف�صياًل واإ�صهاًبا يوفرها مكتب جنيف QUNO وبرنامج 
QIAP اإما عن طريق املرا�صلة الربيدية اأو عن طريق موقعهما على �صبكة الإنرتنت. ففي هذه املواقع يجد 
ا غري  اأي�صً الثالث الأخرى اخلا�صة باتفاقية الرتيب�ض. وهناك  القارئ الأبحاث الأربعة الكربى، والأوراق 
ذلك من املعلومات الفنية، والأوراق غري الدورية، وغريها من تقارير الندوات مما هو متوفر على مواقع 

    http://www.geneva.quno.info  :صبكة الإنرتنت الآتية�

وعلى الرغم من ذلك، تبقى خماوفنا الأوىل كما هي. فكما اأو�صحت جلنة اململكة املتحدة حلقوق امللكية الفكرية 
باأن: "... الدول النامية قد مت اإجبارها على قبول حماية الأ�صناف النباتية عن طريق براءات الخرتاع اأو غريها من 
الو�صائل، دون اعتبار ملا قد يكون لهذه احلماية من نفع اأو �رشر قد ي�صيب املنتجني اأو امل�صتهلكني، اأو ملا قد يكون 

لهذه احلماية من اأثر على الأمن الغذائي" )�ض 58( .
وقد اأدى هذا اإىل بزوغ ق�صايا اأكرب تتعلق باأثر نظام امللكية الفكرية الذي طرحته اتفاقية الرتيب�ض. ومن اجلدير 
جنيف  مكتب  من  كل  ين�رشه  ما  ولعل  معها.  ويتعامل  الق�صايا  هذه  يواجه  مازال  احلايل  الربنامج  اأن  بالذكر 
التي يتم  اأ�صبح لها من احلجية ما جعلها من املرجعيات  اإ�صدارات ون�رشات،  QIAP من  QUNO وبرنامج 

الرجوع اإليها بكرثة اأثناء مناق�صات هذه الق�صايا.

ما اخلطاأ الذي يعرتي عملية التفاو�ض؟
اإن اإحدى امل�صاكل الكربى هي غياب التوازن بني الأطراف. وامل�صكلة الأخرى تتمثل يف اأن عمليات و�صع ال�صيا�صات 
التجارية يف الدول املتقدمة الغنية تف�صل يف النظر اإىل ق�صايا التنمية ب�صكل مالئم، وتعطي الأولوية ب�صكل عام 

لبع�ض امل�صالح التجارية املحدودة.

اأوراق النقا�ض الهامة هي:
• الأمن الغذائي، التكنولوجيا احليوية، وامللكية الفكرية: حتليل بع�ض الق�صايا اخلا�صة بالرتيب�ض، بقلم جيف تان�صي، يوليو 2002.

اإبريل 2002. • اأنظمة فريدة من نوعها من اأجل حماية الأ�صناف النباتية: اخليارات املتاحة يف ظل الرتيب�ض، بي�صواجيت دار، 
• املعارف التقليدية وامللكية الفكرية: ق�صايا وخيارات حول حماية املعارف التقليدية، كارلو�ض كوريا، نوفمرب 2001.

• التجارة، وامللكية الفكرية، والغذاء، والتنوع احليوي: الق�صايا املحورية واخليارات الأ�صا�صية اخلا�صة بتعديل عام 1999 للبند رقم 27.3 )ب( 
من بنود اتفاقية الرتيب�ض، بقلم جيف تان�صي، فرباير 1999.

االأبحاث اخلا�شة بالق�شايا:
اأغ�صط�ض 2003. • التفاقيات الإقليمية والثنائية وعامل الرتيب�ض-بل�ض: منطقة التجارة احلرة بني الأمريكتني )FTAA(، بقلم ديفيد فيفا�ض-يوجوي، 

اأكتوبر 2003. • املعاملة اخلا�صة والتف�صيلية بالدول النامية يف اتفاقية الرتيب�ض، بقلم قن�صطنطني ميكالوبول�ض، 
• التفاقيات متعددة الأطراف وعامل الرتيب�ض-بل�ض: املنظمة الدولية للملكية الفكرية )وايبو(، بقلم �صي�صول مو�صوجنو وجراهام دتفيلد، دي�صمرب 2003. 

http://www.qiap.ca



العنوان: براءات االخرتاع واأن�ضطة الك�يكر
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تاأليف جيف تان�ضي
اإخراج فني مايك باريت

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

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

الن�ضخـة العـربية 

ترجمة مكتبة االإ�ضكندرية
اإعداد وحترير هالة ال�ضلماوي 
ت�صميم جرافيكي اآمـال عزت

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

© )2008( مكتبة الإ�صكندرية. جميع احلقوق حمفوظة
اال�ضتغالل غري التجاري

غري  لأغرا�ض  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 الإ�صكندرية. واإمنا نطلب الآتي فقط:
اإ�صدار امل�صنفات. اإعادة  • يجب على امل�صتغلني مراعاة الدقة يف 

جانب  اإىل  املرتجمة  امل�صنفات  تلك  "م�صدر"  ب�صفتها  الإ�صكندرية  مكتبة  اإىل  الإ�صارة   •
موؤلف ونا�رش الن�ض الأ�صلي.

األ  الأ�صلية، ويجب  الإ�صدار ن�صخة ر�صمية من املواد  اإعادة  الناجت عن  • ل يعترب امل�صنف 
ين�صب اإىل مكتبة الإ�صكندرية، واأل ي�صار اإىل اأنه متَّ بدعٍم منها.

اال�ضتغالل التجاري
يحظر ن�صخ املواد الواردة يف هذا امل�صنف كله اأو جزء منه، بغر�ض التوزيع اأو ال�صتغالل التجاري، اإل 
الواردة يف هذا امل�صنف،  املواد  اإنتاج  اإذن لإعادة  الإ�صكندرية.  وللح�صول على  اإذن كتابي من مكتبة  مبوجب 

يرجى الت�صال مبكتبة الإ�صكندرية، �ض.ب. 138 ال�صاطبي، الإ�صكندرية، 21526، م�رش. الربيد الإلكرتوين: 

هذه الرتجمة تاأتي يف اإطار م�رصوع مكتبة االإ�ضكندرية »اإتاحة املعرفة« وبدعم من مركز البح�ث للتنمية 
الدولية )IDRC( اأوتاوا، كندا، اإىل جانب اإ�ضهام مكتبة االإ�ضكندرية بفريق التحرير واالإمكانات املادية.
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