�أثر احلماية القانونية على الدول املتقدمة والنامية

بـراءات االخرتاع
ما هي براءات االخرتاع؟
براءة االخرتاع هي امتياز يتم منحه من قبل
احلكومة ،يعطي حلاملها احلق يف ا�ستبعاد
الآخرين من �صناعة� ،أو ا�ستخدام� ،أو ا�سترياد،
�أو بيع اخرتاع ما .تقدم براءات االخرتاع
حلاملها ح ًّقا احتكار ًّيا يف منتج معني �أو
عملية بعينها .وت�رسي هذه االمتيازات يف
الدول التي متنحها فرتة زمنية حمددة (بحد
�أدنى  20عا ًما) .ولكي متنع احلكومات هذه
الرباءات من الإ�رضار بال�صالح العام ،حتتفظ
هذه احلكومات بحقها يف �إلغاء هذه الرباءات
يف ظروف معينة (ويكون ذلك با�ستخدام ما
ي�سمى بالرتخي�ص الإجباري).
�إن الهدف من نظام الرباءات هو حتفيز البحث
العلمي واالبتكارات التي يحتاجها املجتمع.
�إال �أنه هناك جدل قائم حول ما �إذا كان هذا
النظام هو �أف�ضل ال�سبل من �أجل حتقيق هذه
الأهداف .فهناك عديد من ال�صناعات ،املحمية
برباءات اخرتاع ،تبني كثريًا من �أبحاثها على
ابتكارات قام بها القطاع العام من قبل ،وعلى
الرغم من ذلك فهي تف�شل يف توفري متطلبات
البحث العلمي يف املجاالت التي لي�س لها
�سوق ،كما �أنها تقوم با�ستخدام هذه الرباءات
حلجب ما ي�ستجد على ال�ساحة العلمية من
نتائج ،وما يتبع ذلك من مناف�سة.

التجارة والتنمية

ق�ضايا خا�صة بال�سيطرة و�أمناطها
تت�أثر العدالة ،وطرق توزيع الرثوة ،و�أ�شكال
ال�سلطة ،على م�ستوى العامل ،بقوانني وقواعد
براءات االخرتاع ،وحقوق امل�ؤلف وغريها من
�أ�شكال "حقوق امللكية" الوطنية والدولية.
ففي عاملنا املعا�رص �أ�صبحت هذه القوانني
والقواعد هي الأ�سا�س يف ال�سيطرة على الو�صول
�إىل التكنولوجيا وا�ستخدامها ،و�إتاحة املعرفة،
والدواء ،والبذور النباتية ،والتنوع احليوي،
والبحث العلمي ،وغريها الكثري.

ففي عاملنا هذا� ،أ�صبحت هذه القوانني الدولية
اخلا�صة برباءات االخرتاع ُت�صاغ من �أجل خدمة
م�صالح ثُلة من ال�صناعات الكربى يف الدول
الغنية .ولعل �أهم هذه االتفاقيات يف هذا ال�صدد
هي اتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق
امللكية الفكرية (الرتيب�س) TRIPS؛ �إذ تغطي
هذه االتفاقية ،التي ت�رشف عليها منظمة التجارة
العاملية  ،WTOبراءات االخرتاع وخمتلف
�أ�شكال "امللكية الفكرية" .فقد طرحت الرتيب�س
عد ًدا من املعايري الدنيا فيما يخ�ص براءات
االخرتاع ،وحقوق امل�ؤلف ،وغريها من املجاالت،
�أدت �إىل انتقادها على �أ�سا�س �أنها معايري مت�شددة
ال تتنا�سب وحاجات ال�شعوب يف الدول الأكرث
فقرا.
ً
كما �أن ثمة قل ًقا متزاي ًدا فيما يخ�ص الت�شدد
املت�صاعد ملعايري احلماية يف الدول الغنية،
حيث تعد هذه املعايري غري منا�سبة ملواطني هذه

حماية حقوق الإن�سان:

�صدق كثري من احلكومات على معاهدات واتفاقيات
هامة خا�صة بحقوق الإن�سان ،مثل االتفاقية الدولية
للحقوق االقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية� .إال
�أنه ،وعلى الرغم من وجود هذه االتفاقيات ،ف�إن
ال�صفقات التجارية التي تلزم الدول بااللتزام
بقوانني احلماية امل�شددة على براءات االخرتاع
اخلا�صة بالدواء ،والغذاء ،وغريها من احلاجات

الدول �أنف�سهم .فنظم براءات االخرتاع ت�ؤدي �إىل
�إعاقة البحث العلمي والتطوير املتعلق مبنتجات
وعمليات ميكن لها �أن تخ�ضع لرباءات االخرتاع
و�إدرار الربح واملكا�سب للم�ؤ�س�سات التجارية
الكربى .ونتيجة لذلك ف�إن عد ًدا من احللول
مل�شكالت بيئية واجتماعية التي قد تعود بالنفع
واخلري على مواطني الدول الغنية والفقرية على
ال�سواء يتم جتاهلها وتنحيتها.

�إن قوانني مت�شددة مثل هذه كفيلة بتقلي�ص االبتكار
والتعددية الثقافية .كما �أنها قد تقل�ص من قدرة
وفر�ص ح�صول اجلمهور على �أ�شياء وموارد كانت
متاحة له يف ال�سابق كجزء من موارد "االنتفاع
امل�شرتك العاملي" ،ويت�ضمن هذا املعلومات
الوراثية املت�ضمنة يف اجلينات الب�رشية ،والنباتية،
واحليوانية ،والكائنات الدقيقة .ف�إذا �صارت هذه
الأ�شياء حتت �سيطرة ال�رشكات التجارية ،كان لهذه
ال�رشكات احلق يف �إق�صاء اجلمهور عن ا�ستخدامها
وحرمانهم منها �إال �إذا قاموا بدفع مقابل لها.
�إن قوانني براءات االخرتاع وغريها من �أ�شكال
امللكية الفكرية لها من الأهمية واخلطر ما
ي�ستدعي عدم تركها لأهل اخلربة وللمحامني
االخت�صا�صيني يف براءات االخرتاع فقط .فيجب �أن
يتم طرح هذه الق�ضايا لنقا�ش وا�ستق�صاء حر من
قبل اجلمهور ،ويكون ذلك وفق ًا ملا لهذه الق�ضايا
من �أهمية للحاجات التنموية العادلة لل�شعوب يف
العامل ب�أ�رسه.

ال�رضورية ،توهن وت�ضعف التزام هذه الدول �إزاء
حقوق الإن�سان اخلا�صة بال�صحة ،والغذاء ،وم�ستوى
املعي�شة الالزم حلياة كرمية .وحتى الآن ال جند
حقيقيا ملا حلقوق الإن�سان من �آثار على
تقييما
ًّ
ً
االتفاقيات التجارية اخلا�صة بامللكية الفكرية.
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الدول الفقرية �ستحرم بهذا من املرونة املحدودة التي

ال�شعوب وعامة النا�س عمالءها الأهم.

ال تنا�سب اقت�صاديات الدول النامية»

اقتبا�س من كتاب حقوق كيث ما�سكو�س :امللكية الفكرية يف االقت�صاد العاملي� ،2000 ،ص 8-237

تغيري القوانني رغم �أنف املعار�ضني:

لأن ال�رشكات والأفراد يف الدول الغنية متلك
 %97من براءات االخرتاع على م�ستوى العامل،
ف�إن لهم الي َد الطُوىل فيما يتعلق بال�سيطرة على
التكنولوجيا احلديثة .ومن اجللي �أنهم ي�سعون
�إىل احلفاظ على ما لهم من �سيطرة ليهيمنوا
بذلك على الأ�سواق العاملية.

"[تلتزم البلدان الأع�ضاء
بـتـنفــيـذ �أحكــــام هـذه
االتفـاقيـة] .ويجوز للبلدان
الأع�ضاء ،دون �إلزام،
�أن تنفذ �ضمن قوانينها ما
يتيح حماية �أو�سع من التي
تتطلبها هذه االتفاقية ".
اتفاقية الرتيب�س املادة1

وقد �أدى هذا �إىل ممار�سة ال�ضغوط من �رشكات،
خا�صة داخل الواليات املتحدة ويف اليابان
و�أوروبا ،لتو�سيع نطاق قوانني براءات االخرتاع
التي يعملون بها داخل دولهم لت�شمل العامل
ب�أ�رسه .وقد باءت حماوالتهم تلك بالف�شل �إبان
ال�سبعينيات والثمانينيات داخل منظمة الوايبو؛
حيث للدول احلرية يف التوقيع �أو عدم التوقيع
على اتفاقية ما� .إال �أنهم جنحوا يف �إدراج قوانني
امللكية الفكرية يف املفاو�ضات التجارية �أثناء
م�ؤمتر �أوروجواي يف منت�صف الثمانينيات �ضمن
جمموعة �أخرى من االتفاقيات تلزم املوقع عليها
�أن يوقع عليها جمي ًعا دون متييز �أو انتقاء .وقد
�أدت هذه املفاو�ضات �إىل جعل اتفاقية الرتيب�س
�أحد املجاالت الثالثة الرئي�سية التي تغطيها
وت�رشف عليها منظمة التجارة العاملية.
وجدير باملالحظة �أن العمليات التي تتم بها
هذه ال�صفقات واالتفاقيات �إمنا هي �أبعد ما
تكون عن العدل والإن�صاف .فال�سواد الأعظم من
الدول الفقرية مل يكن له يف مفاو�ضات الرتيب�س
�إال دور هام�شي �ضئيل؛ والذين كان لهم ن�صيب
يف امل�شاركة يف هذه املفاو�ضات وقفوا منها
معار�ضا �شدي ًدا ،وتفاو�ضوا من �أجل تقدمي
موقفًا
ً
تنازالت ما حتى يح�صلوا على بع�ض الت�سهيالت
واملرونة .بيد �أنهم كانوا جمربين على قبول
اتفاقية الرتيب�س كجزء ال يتجز�أ من االتفاقيات
التجارية التي عقدوها حتى يت�سنى لهم احل�صول

على ت�سهيالت يف جماالت �أخرى كالزراعة
والن�سيج ،تلك الت�سهيالت التي �ضحوا من �أجلها
بالكثري ،وحتى الآن مل يجنوا ثمار ت�ضحياتهم
تلك.
منذ �رسيان اتفاقية الرتيب�س ،والقائمون بالتفاو�ض
يف جنيف ممن ينتمون �إىل الدول الفقرية� ،أ�صبحوا
فهما ملا قد جتره عليهم
�أكرث وع ًيا للدر�س ،و�أكرث ً
هذه املفاو�ضات من نتائج ،كما �أنهم �صاروا �أكرث
كفاءة يف ا�ستخدام الت�سهيالت املتاحة لهم يف
مفاو�ضاتهم� .إال �أن بع�ض املفاو�ضني واجهوا
�ضغوطً ا من قبل بع�ض الدول الغنية مبا متلكه من
ثقل اقت�صادي ،حتى يلتزموا ال�صمت �إزاء ما يرونه
ح ًّقا لهم.
كذلك نرى �أن الواليات املتحدة قد حتولت عن
منظمة التجارة العاملية؛ �إذ �إنها مل تعد ترى فيها
املنظمة التي ت�ستطيع من خاللها حتقيق ما ترنو
�إليه من فوائد اقت�صادية .لهذا جندها تتبنى مواقف
�شديدة التع�سف من �أجل �صياغة �أق�صى حماية لرباءات
االخرتاع من خالل االتفاقيات الإقليمية والثنائية التي
تربمها فيما يتعلق بالتجارة احلرة .وهكذا جند �أن الدول
الفقرية التي ال توقع على هذه االتفاقيات ،لن يتاح لها
ب�شكل نظري دخول الأ�سواق يف ال�شمال� .إن اتفاقيات
كهذه عادة ما حترم الدول النامية من تلك اخليارات
ال�ضئيلة املحدودة التي متكنها من �صياغة قوانينها
ملواءمة احتياجاتها عن طريق االرتكان �إىل بع�ض
الت�سهيالت امل�سموح بها يف �إطار اتفاقية الرتيب�س� .إن
ال�سعي وراء و�ضع معايري �أكرث ت�شد ًدا يغري من القوانني
التي مت االتفاق عليها �أثناء التفاو�ض على اتفاقية
منزعا مغاي ًرا ملا �صيغت
الرتيب�س ،ويجعلها تنزع
ً
من �أجله .ففي ذلك الوقت ،كان ثمة اتفاق على عدم
دفع الدول النامية �إىل قبول مزيد من معايري احلماية
امل�شددة على عديد من �أ�شكال امللكية الفكرية.

قانون الأغنياء هو الذي ي�سود...؟

ت�سعى الدول الغنية �إىل جعل الدول الفقرية
تتبنى حماية �صارمة على براءات االخرتاع،
وقد �ألزمتهم بالفعل بع�رشين عاماً من احلماية
على جميع �أ�شكال الرباءات� .إال �أن ما يدعو
�إىل ال�سخرية هو �أن الدول الغنية �آلت �إىل ما
�آلت �إليه من تقدم وثراء يف معزل عن هذه
القوانني كلها .فدول كربى مثل الواليات
املتحدة� ،سوي�رسا ،كندا ،اليابان قد انتفعوا �أميا
متاما،
انتفاع من �ضعف القوانني �أو غيابها
ً
تلك القوانني اخلا�صة بالرباءات و�أ�شكال

امللكية الفكرية الأخرى ،مثل حقوق امل�ؤلف،
والعالمات التجارية ،وا�ستخدام الرتاخي�ص
الإجبارية.
وقد �ساعد هذا على انت�شار ما يتم �إحرازه من
تقدم علمي ب�رسعة وبدون مقابل ،ويدخل
يف هذا ما �أثمرته الثورة ال�صناعية من ثمار
ونتائج .وبعد �أن ا�ستتب الأمر لهذه الدول،
ر�سوخا
ور�سخت �أقدامها يف جماالت الت�صنيع
ً
�أكي ًدا ،بد�أت هذه الدول يف تبني قوانني م�شددة
من �أجل احليلولة دون ن�سخ �أو تقليد ما ت�أتي
به من اخرتاعات ومبتكرات.

سبل التقدم...
التقدم...
�سبل
و�ضـع القـوانني يف
ميزان امل�ساءلة
هناك حاجة ما�سة النخراط املجتمع يف
�صناعة ال�سيا�سات اخلا�صة مبنح امتيازات
براءات االخرتاع .وقد كان لو�سائل الإعالم
واملدافعني عن ال�صحة العامة �أثر كبري يف
قطاعات هامة مثل �إتاحة الدواء.
كذلك فعلى اجلماعات املهتمة االنخراط يف
عملية �صنع ال�سيا�سات والقرارات اخلا�صة
بهذه الق�ضايا من �أجل �إحداث تغيري حقيقي.
وبهذا فقط هناك احتمال لأن �صياغة قوانني
لرباءات االخرتاع تعك�س م�صلحة املجتمع
العامة وحاجات املعوزين .وعلى املدى
أمرا مثل هذا يتطلب �إ�صالحات
الطويل ،ف�إن � ً
جذرية و�أ�سا�سية لعمليات �صناعة القرار التي
حتدد وت�صوغ ال�سيا�سات العامة.

كيفية امل�شاركة :
 -1هل هناك منظمات قريبة منك
لها م�شاركات يف هذه الق�ضايا؟
هذه املنظمات قد تكون احتادات العمال� ،أو
النا�شطني من �أجل حماية البيئة� ،أو ال�رشكات
التجارية� ،أو املنظمات الدينية� ،أو اجلمعيات
الزراعية وال�صحية� ،أو اجلمعيات القانونية� ،أو
املدافعني عن ال�صحة العامة� ،أو اجلامعات� ،أو
جمعيات حقوق امل�ستهلك .و�إذا مل تكن �أي من
هذه املنظمات مهتمة بهذه الق�ضايا ،فعليك
�إطالعها عليها ،من �أجل التفكري يف كيفية
الت�أثري على املجتمع املحلي والدويل.

 -2ما هي الإجراءات التي ميكنك
اتخاذها من �أجل الت�أثري على
�صانعي القرار؟
ميكنك فعل ذلك عن طريق االت�صال ب�أع�ضاء
الربملان ،والوزارات املعنية داخل احلكومة.
كذلك ميكنك امل�ساهمة يف زيادة الوعي
بهذه الق�ضايا ،مث ًال عن طريق كتابة ر�سائل
للجرائد املحلية والقومية.

م�صادر ومراجع على �شبكة الإنرتنت

نبذة عما نقوم به

South Centre
http://www.southcentre.org
World Trade Organization
http://www.wto.org

يعمل كل من مكتب الكويكر لدى الأمم املتحدة
بجنيف ( )QUNOوبرنامج الكويكر لل�شئون
الدولية ب�أوتاوا ( )QIAPبالتعاون بينهما يف
هذه الق�ضايا .حيث �إن  QIAPو QUNO
ي�سعيان لن�شر العدل وامل�ساواة يف التجارة العاملية،
من �أجل الفقراء ،ومن �أجل دعم حماية البيئة.
وذلك بالعمل مع ممثلي احلكومات يف منظمة
التجارة العاملية ،واملنظمات التي ت�ضم ممثلني
من حكومات متعددة ،واملنظمات املهتمة بال�صالح
العام ،يف جنيف و�أوتاوا ويف كل مكان.

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

وملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على امللخ�صات
الأخرى يف هذه ال�سل�سلة .وميكن االطالع على
هذه امل�صادر على موقعنا على �شبكة الإنرتنت� ،أو
من خالل طلبها من العناوين الربيدية التالية:

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

من�شورات  QUNOو  .QIAPت�أليف :جوناثان هبورن،
حترير :جيف تان�سي ،و�إخراج فني :مايك باريت.
ال�صور� :ص © 1النا�رش ديوي لوي�س /النا�رش تارا من كتاب "الفتى املثايل"؛ و�ص � © 2ستيف
مورجن & جيوف تن�سي؛ و�ص  3و�ص � © 4ستيف مورجن.

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

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

العنوان :براءات االخرتاع ،التجارة والتنمية

Original English Title: Patents, Trade & Development

ت�أليف جوناثان هبورن وجيف تان�سي
�إعداد وحترير جيف تان�سي
�إخراج فني مايك باريت
قام " "QUNOبجنيف و" "QIAPب�أوتاوا بن�رش الن�ص الأ�صلي لهذا العمل باللغة الإجنليزية حتت عنوان
( )Patents, Trade & Developmentعام ( .)2004وقد قامت مكتبة الإ�سكندرية برتجمته �إىل العربية؛
ومن ثم تقع عليها م�سئولية جودة الرتجمة .ويف حال وجود �أية اختالفات يتم الرجوع �إىل الن�ص الأ�صلي.

الن�سخة العربية
ترجمة مكتبة الإ�سكندرية
�إعداد وحترير هالة ال�سلماوي
ت�صميم جرافيكي �آمـال عزت
الآراء الواردة يف هذا العمل تعرب عن وجهة نظر امل�ؤلف وال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر مكتبة الإ�سكندرية.
© ( )2008مكتبة الإ�سكندرية .جميع احلقوق حمفوظة.

اال�ستغالل غري التجاري

مت �إ�صدار املعلومات الواردة يف هذا امل�صنف لال�ستخدام ال�شخ�صي واملنفعة العامة لأغرا�ض غري
جتارية ،وميكن �إعادة �إ�صدارها كلها �أو جزء منها �أو ب�أية طريقة �أخرى ،دون �أي مقابل ودون ت�صاريح
�أخرى من مكتبة الإ�سكندرية .و�إمنا نطلب الآتي فقط:
• يجب على امل�ستغلني مراعاة الدقة يف �إعادة �إ�صدار امل�صنفات.
• الإ�شارة �إىل مكتبة الإ�سكندرية ب�صفتها "م�صدر" تلك امل�صنفات املرتجمة �إىل جانب
م�ؤلف ونا�رش الن�ص الأ�صلي.
• ال يعترب امل�صنف الناجت عن �إعادة الإ�صدار ن�سخة ر�سمية من املواد الأ�صلية ،ويجب �أال
بدعم منها.
ين�سب �إىل مكتبة الإ�سكندرية ،و�أال ي�شار �إىل �أنه َّ
مت ٍ

اال�ستغالل التجاري

يحظر ن�سخ املواد الواردة يف هذا امل�صنف كله �أو جزء منه ،بغر�ض التوزيع �أو اال�ستغالل التجاري� ،إال

مبوجب �إذن كتابي من مكتبة الإ�سكندرية .وللح�صول على �إذن لإعادة �إنتاج املواد الواردة يف هذا امل�صنف،
يرجى االت�صال مبكتبة الإ�سكندرية� ،ص.ب 138 .ال�شاطبي ،الإ�سكندرية ،21526 ،م�رص .الربيد الإلكرتوين:
secretariat@bibalex.org & hala.essalmawi@bibalex.org

هذه الرتجمة ت�أتي يف �إطار م�رشوع مكتبة الإ�سكندرية «�إتاحة املعرفة» وبدعم من مركز البحوث للتنمية
الدولية (� )IDRCأوتاوا ،كندا� ،إىل جانب �إ�سهام مكتبة الإ�سكندرية بفريق التحرير والإمكانات املادية.
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