�أ�سئلة عن :

بـراءات االخرتاع

و�أن�شطة الكويكر

�إن التعقيد والغمو�ض اللذين يحيطان بقوانني وقواعد براءات االخرتاع ،وحقوق امل�ؤلف ،والعالمات التجارية،
وغريها مما يطلق عليه "حقوق امللكية الفكرية" ،قد عززا خماوف منظمة الكويكر �إزاء ق�ضايا العدالة ،ومنع
التنازع وال�رصاع ،وق�ضايا البيئة.
وترى منظمة الكويكر �أن هذه القواعد والقوانني قد ت�ؤدي �إىل ما يلي :

• ت�ضييق ال�سبل �أمام احل�صول على الدواء و�إتاحته ،وتقلي�ص فر�ص تخزين احلبوب وحفظها ،واحليلولة دون ا�ستخدام املعارف
التقليدية املتوارثة ،والت�ضييق على �سبل التعاون العلمي ون�رشه؛
• الت�أثري على توزيع ال�سلطة والرثوات ،ف�ضالً عن الت�أثري على الذين يتحكمون يف دفة و�رسعة التطور التكنولوجي ،وما �سيقوم
به الأفراد تب ًعا لذلك.

�إن هذه القواعد والقوانني يتم �سنها وو�ضعها داخل هيئات دولية قا�صية بعيدة مثل منظمة التجارة العاملية ومنظمة
الوايبو ،ويقع مقر املنظمتني يف جنيف ب�سوي�رسا.

"الثـروة ترعـاهـا ال�سلطة
والقوة ،حيث تدعم �صفقات كيف �أ�صبح للكويكر دخل يف هذه الق�ضايا؟
واتفـاقات تخـالف معـايري �إن عملنا احلايل نبع يف الأ�صل من خماوف جمعية الأ�صدقاء الربيطانيني �إزاء القوانني غري العادلة التي يتم �سنها
وت�رشيعها ،والتي قد تكون �سب ًبا لنزاعات و�رصاعات حول ق�ضايا البيئة وامل�صادر اجلينية .ففي �أوائل الت�سعينيات
مت التفاو�ض على قوانني عاملية بخ�صو�ص النباتات ،واحليوانات ،والكائنات الدقيقة ،وذلك حتت مظلة هيئات
الأخـالق ال�سلـيمة ".
دولية قوية ذات نفوذ .وقد كانت هذه املفاو�ضات تتم عادة دون م�شاركة عديد من الدول ،ال�سيما الدول النامية
جون ووملان ،نداء من �أجل الفقراء،
الف�صل .10

التي تقع يف �أقاليم تت�سم برثاء مواردها احليوية ،وعلى الرغم من ذلك ف�إن بها الكثري من اجلماعات املهي�ضة
املغبونة .وقد بد�أ الأمر بربنامج يطلق عليه الآن "�شاهد منظمة الكويكر ل�شئون ال�سالم واملجتمع" بلندن؛ وقد
كان الهدف منه هو �ضمان �سماع �أ�صوات دول جنوب القارة الإفريقية يف املفاو�ضات اخلا�صة باالتفاقية الدولية
اخلا�صة باملوارد الوراثية النباتية للغذاء والزراعة .ثم حتول الأمر بعد ذلك �إىل مناق�شة قواعد وقوانني منظمة
من�صو�صا عليها يف اتفاقية
التجارة العاملية التي لها ت�أثري على املوارد الوراثية .لقد كانت هذه القوانني والقواعد
ً
اجلوانب املتعلقة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية التي تعرف اخت�صا ًرا با�سم اتفاقية الرتيب�س من قبل،
وقد كان مقر ًرا مراجعتها عام  .1999وقد مت ت�سليم الأعمال اخلا�صة باتفاقية الرتيب�س �إىل مكتب الكويكر لدى
الأمم املتحدة بجنيف  ،QUNOثم حذت جمعية الأ�صدقاء الكنديني احلذو ذاته ،فاهتمت بهذه الق�ضايا وبد�أت
�أن�شطتها يف والية �أوتاوا.

ملاذا اتخذت الكويكر من جنيف و�أوتاوا مركز ين لها؟
�أ-مكتب الكويكر لدى الأمم املتحدة ،بجنيف

�إن العمل بجنيف يكت�سب �أهميته من �أن جنيف هي املركز الذي يتم فيه التفاو�ض على القرارات الهامة التي ت�ؤثر
على �شعوب العامل �أجمع .لذلك جند �أن هناك مكتبني للكويكر لدى الأمم املتحدة ميثالن الكويكر يف الأمم املتحدة
وغريها من امل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف يف جنيف ونيويورك .وقد �أ�صبح ملكتب الكويكر بجنيف QUNO
عالقات وطيدة بعديد من املفاو�ضني الدوليني املمثلني حلكومات خمتلفة؛ �إذ ناق�ش معهم ق�ضايا �شتى منها احلد
من الت�سلح ،نزع ال�سالح ،ق�ضية جتنيد الأطفال ،وحقوق الإن�سان ،ومعايري حقوق العمالة ،وذلك على مدى �سنني
عدة .وقد �أ�صبحت اتفاقية الرتيب�س �إحدى الق�ضايا املحورية بالن�سبة ملكتب جنيف خا�صة فيما يتعلق بعمله يف
ق�ضايا التجارة والتنمية.
�إن هدفنا الأ�سا�سي يتمثل يف امل�ساعدة على منع النزاعات وحلها ،وال�سعي وراء حتقيق مزيد من العدالة والتوازن
جلميع امل�شاركني يف املفاو�ضات .وقد �أثبتت لنا خربة جمعية الأ�صدقاء وجتربتها يف هذه ال�شئون �أن النزاعات
احلا�صلة يف عمليات التفاو�ض غال ًبا ما يكون مردها �إىل غياب التوازن بني �أطراف االتفاقيات املزمع �إبرامها؛ �إذ
عادة ما يجنح القوي لل�سيطرة على ال�ضعيف .و�إحقاقًا للحق ،ف�إن الربنامج الذي �أعده مكتب جنيف QUNO
فيما يخ�ص براءات االخرتاع ،وحقوق امل�ؤلف ،وغريها من االمتيازات االحتكارية ي�سهم ب�شكل حمدود ،ولكنه مركز،
يف ا�ستدراك اخللل والتفاوت احلا�صلني بني الدول الغنية والدول الفقرية ،ال�سيما فيما يتعلق ب�أثر تلك االمتيازات
على التنوع احليوي ،والأمن الغذائي ،واملجتمعات الأ�صلية ،و�إتاحة الدواء واحل�صول عليه� .إن ما يقدمه هذا املكتب
ما هو �إال حماولة لدعم عمل الآخرين عن طريق بث �أ�صوات هادئة عاقلة من�صفة يف خ�ضم �صخب �شديد.

ب -برنامج الكويكر لل�شئون الدولية ()QIAP

"تقـوم الـدول النــاميـة
بالتفاو�ض من موقع ت�شعر
فيه ب�ضعفها الن�سبي".
جلنة اململكة املتحدة حلقوق امللكية
الفكرية ،دمج حقوق امللكية الفكرية
و�سيا�سات التنمية� ،ص .7

لطاملا دعا املفاو�ضون التجاريون املمثلون للدول النامية يف عوا�صم الدول املتقدمة �إىل �إظهار فهم �أكرب و�أعمق
لق�ضاياهم وم�شكالتهم .ولهذا فقد حثوا مكتب جنيف  QUNOعلى القيام مبا يقدر عليه لي�سمع العامل املتقدم
�أ�صواتهم .ومن �أجل ذلك جند �أن برنامج الكويكر لل�شئون الدولية  QIAPيعمل جنب ًا �إىل جنب مع مكتب جنيف
 QUNOللتعامل مع ما ي�ساور الكويكر يف كندا من خماوف �إزاء هذه الق�ضايا .وجدير بالذكر �أن كندا متثل
جزءا من جمموعة حمورية من الدول املتقدمة تعرف با�سم " "QUADتعمل على و�ضع برنامج وجدول �أعمال
ً
منظمة التجارة العاملية .والأع�ضاء الآخرون يف هذه املجموعة هم الواليات املتحدة ،واالحتاد الأوروبي،
واليابان.
وقد انخرطت جمعية الأ�صدقاء ل�سنوات عدة يف االجتماع الكندي ال�سنوي ،ويف االجتماعات الإقليمية ،مع
احلكومة يف مناق�شات حول ق�ضايا التكنولوجيا احليوية وبراءات االخرتاع التي يتم منحها على الكائنات احلية.
وبعد �أن �سمعت جمعية الأ�صدقاء الكنديني مبكتب جنيف  QUNOوما يقوم به من �أعمال يف عام ،2000
قررت اجلمعية �أن يكون برناجمها اجلديد  QIAPامتدا ًدا ملا يقوم به مكتب جنيف  ، QUNOحمتذي ًة املنهج
ذاته ولكن يف �إطار كندي .وقد �صدر القرار ب�أن يكون العمل على ق�ضايا "حقوق امللكية الفكرية" والتنمية هو
باكورة م�رشوعات هذا الربنامج .وبالفعل بد�أ برنامج  QIAPالعمل يف نوفمرب .2001
لقد نهل برنامج  QIAPمن مناهل مكتب جنيف  QUNOالكثري؛ ف�أخذ عنه �أن�شطته ،وتبع منحاه العام
وتوجهه ،و�أفاد من �أعمال خربائه ،كما �أفاد من تن�سيق وا�ستخدام ما للمكتب من موارد ومناهل �شتى ليت�سنى
له �إثر ذلك التعامل مع امل�سئولني الكنديني ،واملنظمات احلكومية وغري احلكومية من �أجل �إثارة الق�ضايا التي
تتعلق بنظام امللكية الفكرية والتنمية .و�إىل الآن ،قام برنامج  QIAPبعقد �أو امل�ساعدة يف تنظيم اجتماعات
ر�سمية وغري ر�سمية عن ق�ضايا املعارف التقليدية وموروثات املجتمعات الأ�صلية وق�ضية �إتاحة الدواء .وهو
بهذا يحاول �أن يدخل يف حوار يقدر من خالله على �إ�سماع قطاع كبري من اجلمهور الق�ضايا التي تهم وت�شغل
الدول النامية .وكما ات�ضح من اخلربة والتجربة الكندية يف هذا ال�صدد ،ف�إن قوانني وقواعد الرباءات قد ت�ؤثر على
�إتاحة الدواء واحل�صول عليه يف الدول النامية.

الآمال التي ي�سعى كل من مكتب جنيف  QUNOوبرنامج � QIAPإىل حتقيقها

تتمثل �آمال مكتب جنيف  QUNOوبرنامج  QIAPيف �أمور بديهية �شديدة الب�ساطة ،فهما ي�سعيان
�إىل عامل �أف�ضل ت�سوده العدالة ،وحتكمه قوانني وقواعد رائدها امل�ساواة والعدل ،و�إن�صاف الفقراء
وامل�ست�ضعفني .و�إدراكً ا لهذه الغايات فهما يعمالن على:
• دعم قدرات حكومات الدول النامية على التفاو�ض يف �شئون امللكية الفكرية،
• دعم �أوا�رص احلوار بني الدول املتقدمة والدول النامية،
• تو�سيع �أفق احلوار ب�شكل عام.

تغيريا ما .فعلى �سبيل املثال ،جند �أن جهود
وحتى الآن ،وعلى الرغم من �ضيق املوارد ،جند �أن عملهما قد �أحدث
ً
مكتب جنيف  QUNOقد �أكملت الأن�شطة احلثيثة املنت�رشة يف العامل �أجمع والتي تركز على ق�ضية �إتاحة الدواء،
خا�صة ما يتعلق منه مبر�ض الإيدز .كما �ساعد عملهما على �صياغة �إعالن خا�ص باتفاقية الرتيب�س وق�ضايا
ال�صحة العامة مت تبنيه يف اجتماع منظمة التجارة العاملية الوزاري عام  2001بالدوحة .وقد كان الهدف من
الإعالن هو �ضمان �أن نظام الرباءات لن يقف حائ ًال �أمام ح�صول الفقراء على احتياجاتهم الأ�سا�سية من الدواء
على م�ستوى العامل .كما �أن املكتب والربنامج ي�شاركان يف دعم مراقبة ومتابعة هذا الإعالن والنتائج املرتتبة
عليه .وعلى الرغم من �أن الدرب ما زال طويالً ،فما هذا �إال بداية من �أجل الو�صول �إىل غايات �أبعد.
�أما نحن فتحدونا �آمال كبار يف �أن يدرك الآخرون ما لقوانني وقواعد امللكية الفكرية من �أهمية وخطر يف �صياغة
حياتهم وفر�صهم يف النجاح والتقدم .فكلما ازداد عدد امل�شاركني يف �إعادة �صياغة النظام احلايل ب�شكل �أكرث
عدالً ،عم اخلري علينا جمي ًعا .وببلوغ تلك الغاية فقط ،ثمة احتمال يف �أن تظهر قوانني وقواعد ت�سعى �إىل منح
الدول النامية حق احل�صول على املنجزات العلمية والتكنولوجية؛ وت�سعى كذلك يف الدفاع عن حقوق تلك الدول
الأ�سا�سية يف الغذاء ،والدواء ،وغريها من ال�رضوريات ،كما �أنها قد ت�سعى �إىل حماية امللكية العامة وما حتتويه
من معارف �إن�سانية وموارد م�شرتكة.

هل ندافع عن مواقف بعينها؟
�إن مكتب جنيف  QUNOوبرنامج  ،QIAPخالفًا لأتباع الكويكر من الأفراد ومنظمات الكويكر الأخرى ،ال
يدافعان عن مواقف بعينها فيما يخ�ص امللكية الفكرية .فهما ي�سعيان من �أجل توفري قدر �أكرب من العدالة �أثناء
املفاو�ضات الدولية التي تعقد يف جنيف ،وتعميق م�ستوى �أعلى و�أف�ضل لفهم تلك الق�ضايا يف عوا�صم العامل.

وهما �إذ يقومان بهذا الدور �إمنا يقومان به من �أجل ال�سماح ل�شتى الأ�صوات كي ت�سهم يف النقا�ش ولكي ي�سمعها
الآخرون ،ال�سيما �أ�صوات امل�ست�ضعفني والفقراء يف الدول النامية .ونحن نرى �أنه من العملي �أن ن�سعى �إىل حتقيق
توازن �أكرث مراعاة للعدالة يف املفاو�ضات الدولية .ولهذا �آثر كل من مكتب جنيف  QUNOوبرنامج QIAP
أثرا ،ب�أن يتفهما ويعمال وف ًقا للإجراءات وال�سيا�سات التي تتمخ�ض عنها القرارات املحورية
�أن يكونا �أكرث ت� ً
أثريا و� ً
الهامة.

"نحن منــيل �إىل ر�ؤيـــة
حقــوق امللكــية الفكــرية
ما الذي يقوم به مكتب جنيف  QUNOوبرنامج QIAP؟
كـ�أداة من �أدوات ال�سـيا�سـة يوفر كل من مكتب جنيف  QUNOوبرنامج  QIAPملتقى للم�شاركني يف املفاو�ضات املتعلقة بهذه الق�ضايا
يف منظمة التجارة العاملية؛ �إذ يوفر لهم مكا ًنا هاد ًئا يف من�أى عن الر�سميات ملناق�شة هذه الق�ضايا .فيلتقوا
العامة ،ن�ستطيع من خاللها يف هذا املكان لي�س فقط للتحرر من التعقيدات الر�سمية وما تفر�ضه من قيود ،ولكن لي�ستمعوا �إىل تلك الأ�صوات
غالبا ما تكون خافتة غري م�سموعة؛ �إذ �إنها �أ�صوات الدول التي تت�أثر مبا تتخذه الدول املتقدمة والغنية من
التي ً
�إ�سباغ امتيازات اقت�صادية قرارات جتارية .ولهذا ف�إن عمل مكتب جنيف  QUNOوبرنامج  QIAPيتم وف ًقا ملا يلي:
• االعتماد على ا�ست�شاري متخ�ص�ص وهيئة من اخلرباء؛
على الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات،
• اال�ستماع �إىل ق�ضايا وخماوف املفاو�ضني ،يف �إطار اهتمامات منظمة الكويكر بق�ضايا ال�سالم ،والعدالة ،واملعي�شة امل�ستدامة؛
• �صياغة برنامج �أن�شطة يحتوي على اجتماعات ولقاءات غري ر�سمية تتيح فر�صة للحوار بني مفاو�ضني من ال�شمال ومن اجلنوب،
فقط مـن �أجل امل�ســـاهمة
و�أحيانًا بني �أنا�س خمتلفي امل�شارب والتوجهات؛
• �إ�صدار ن�رشات ومطبوعات ت�سهم يف زيادة وعي ومعرفة املفاو�ضني وغريهم من امل�شاركني يف هذه الق�ضايا؛
ب�شكـل �أكــرب يف �إعــــالء
• التعاون مع املنظمات الأخرى �إذا لزم الأمر ،من �أجل جتنب الوقوع يف تداخل ال م�سوغ له بني اخت�صا�صات هذه املنظمات على
�سبيل املثال.
ولن�رضب مثا ًال على هذا من واقع �أعمال مكتب جنيف  .QUNOففي عام � 1999شارك املكتب يف مراجعة
ال�صـــالح العـــام".
جلنة اململكة املتحدة حلقوق امللكية
الفكرية� ،ص .6

جزء من اتفاقية الرتيب�س املادة رقم  3( 27ب) يعالج اال�ستثناءات اخلا�صة برباءات االخرتاع املتعلقة بالنباتات
واحليوانات .وقد �أدى �إ�صدار ورقة مكتب جنيف � QUNOإىل عقد �سل�سلة من االجتماعات (مبا يف ذلك عدد
من الندوات) مع املفاو�ضني واالخت�صا�صيني من �أرجاء العامل املختلفة .وقد �ساعدت هذه النقا�شات على �إطالع
املفاو�ضني على ما مت �أثناء عملية املراجعة تلك .وعلى الرغم من ذلك ف�إن الناجت النهائي لهذه املراجعة مل يتم
اال�صطالح عليه بعد .وقد مت ت�ضمني الإعالن الذي �صدر عن اجتماع الدوحة الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف
نوفمرب  2001الت�رصيح باحلاجة �إىل العمل الدءوب املتوا�صل.

ولكن ما هو الفارق الذي ن�صنعه؟

"�إن امل�شـــــاركـة الفعـــالة
من قـبل الــدول النــامية
�ضرورية ل�ضمان م�شروعية
و�ضــــع املعايري ،ومواءمتها
لدول و�أمــم تخــتلف فيما
بينهــــا من زاويـة التنـمـية
ً
اخـتالفـا ً
بينـا".
والتطوير
جلنة اململكة املتحدة حلقوق امللكية
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ي�سهم هذا العمل يف جعل عملية �صياغة القوانني �أكرث عدالً ،دون �أن يعزو �إىل نف�سه �أية جناحات .فما يتم حتقيقه � ًأيا
كان �إمنا هو م�سئولية الأطراف التي تعمل من �أجله .وهذه الأطراف قد تت�أثر بعدد كبري من العوامل وامل�ؤثرات.
وقد �أو�ضحت لنا ردود �أفعال الدول النامية �أن مكتب جنيف  QUNOقد قدم ت�سهيالت �ساعدت مفاو�ضي هذه
الدول على تعميق فهمهم و�أن�شطتهم املتعلقة بق�ضايا الغذاء والتنوع احليوي .وقد كان ملا خربوه من م�ساعدات
مكتب جنيف �( QUNOإبان عامي 1999و � )2000أن طلبوا منه تقدمي م�ساعدات مماثلة يف تي�سري عمليات
و�إجراءات التفاو�ض على الرتيب�س وق�ضايا ال�صحة العامة .ومرة �أخرى� ،أكدت ردود الأفعال غري الر�سمية �أهمية
الدور الهام الذي يلعبه املكتب بجنيف  .QUNOو�إن كان من ال�سابق لأوانه التعليق على �أثر برنامج ،QIAP
ف�إن ردود الفعل املبدئية مب�رشة و�إيجابية.

وعلى الرغم من ذلك ،تبقى خماوفنا الأوىل كما هي .فكما �أو�ضحت جلنة اململكة املتحدة حلقوق امللكية الفكرية
ب�أن ..." :الدول النامية قد مت �إجبارها على قبول حماية الأ�صناف النباتية عن طريق براءات االخرتاع �أو غريها من
الو�سائل ،دون اعتبار ملا قد يكون لهذه احلماية من نفع �أو �رضر قد ي�صيب املنتجني �أو امل�ستهلكني� ،أو ملا قد يكون
لهذه احلماية من �أثر على الأمن الغذائي" (�ص . )58
وقد �أدى هذا �إىل بزوغ ق�ضايا �أكرب تتعلق ب�أثر نظام امللكية الفكرية الذي طرحته اتفاقية الرتيب�س .ومن اجلدير
بالذكر �أن الربنامج احلايل مازال يواجه هذه الق�ضايا ويتعامل معها .ولعل ما ين�رشه كل من مكتب جنيف
 QUNOوبرنامج  QIAPمن �إ�صدارات ون�رشات� ،أ�صبح لها من احلجية ما جعلها من املرجعيات التي يتم
الرجوع �إليها بكرثة �أثناء مناق�شات هذه الق�ضايا.

ما اخلط�أ الذي يعرتي عملية التفاو�ض؟

�إن �إحدى امل�شاكل الكربى هي غياب التوازن بني الأطراف .وامل�شكلة الأخرى تتمثل يف �أن عمليات و�ضع ال�سيا�سات
التجارية يف الدول املتقدمة الغنية تف�شل يف النظر �إىل ق�ضايا التنمية ب�شكل مالئم ،وتعطي الأولوية ب�شكل عام
لبع�ض امل�صالح التجارية املحدودة.

"�إن الأثر املبا�شر حلماية
لقد قامت جمعية الأ�صدقاء الربيطانيني بتمويل بواكري هذه الأعمال يف الفرتة من � 1999إىل  ،2000وذلك
امللكية الفكرية هو �إدرار
كجزء من برنامج و�سطاء البيئة؛ �إذ قامت بتمويل الورقة البحثية الأوىل وزارة التنمية الدولية باململكة
مكا�سب مادية على ه�ؤالء املتحدة .وتتابع التمويل بعد ذلك من قبل ممولني �شتى� :أفراد ،ووكاالت ،وم�ؤ�س�سات ،وحكومات ،مبا يف
ذلك وكاالت التنمية الربيطانية ،والكندية ،والهولندية ،والرنويجية ،وم�ؤ�س�سة روكفيلر ،وم�ؤ�س�سة �أوك�سفام
الذين ميلكون املعرفة ،باململكة املتحدة.
والطاقات اخلالقة ،ورفع ما هي الآفاق الأخرى؟
ما هذا �إال �أول الغيث ،فهناك العديد من امللفات والأوراق املقت�ضبة �أ�صدرها مكتب جنيف QUNO
كلفة احل�صول على هذه
وبرنامج  QIAPبخ�صو�ص �أوجه عديدة للق�ضايا التي نتعامل معها ،ومنها على �سبيل املثال ق�ضايا
تقدميا �رسي ًعا و�إملاحات من �أجل امل�ضي
الأفكار ،وحجبها على من ال�صحة ،والغذاء والتنمية� .إن هذه امللخ�صات توفر للمطلع عليها
ً
إ�سهابا يوفرها مكتب جنيف  QUNOوبرنامج
قدما .وهناك بالطبع ن�رشات و�إ�صدارات �أكرث تف�صي ًال و� ً
ً
� QIAPإما عن طريق املرا�سلة الربيدية �أو عن طريق موقعهما على �شبكة الإنرتنت .ففي هذه املواقع يجد
هم دون ذلك".
من هم املمولون؟

جلنة اململكة املتحدة حلقوق امللكية
الفكرية� ،ص .7

أي�ضا غري
القارئ الأبحاث الأربعة الكربى ،والأوراق الثالث الأخرى اخلا�صة باتفاقية الرتيب�س .وهناك � ً
ذلك من املعلومات الفنية ،والأوراق غري الدورية ،وغريها من تقارير الندوات مما هو متوفر على مواقع
�شبكة الإنرتنت الآتيةhttp://www.geneva.quno.info :
http://www.qiap.ca

�أوراق النقا�ش الهامة هي:

• الأمن الغذائي ،التكنولوجيا احليوية ،وامللكية الفكرية :حتليل بع�ض الق�ضايا اخلا�صة بالرتيب�س ،بقلم جيف تان�سي ،يوليو .2002
• �أنظمة فريدة من نوعها من �أجل حماية الأ�صناف النباتية :اخليارات املتاحة يف ظل الرتيب�س ،بي�سواجيت دار� ،إبريل .2002
• املعارف التقليدية وامللكية الفكرية :ق�ضايا وخيارات حول حماية املعارف التقليدية ،كارلو�س كوريا ،نوفمرب .2001
• التجارة ،وامللكية الفكرية ،والغذاء ،والتنوع احليوي :الق�ضايا املحورية واخليارات الأ�سا�سية اخلا�صة بتعديل عام  1999للبند رقم ( 27.3ب)
من بنود اتفاقية الرتيب�س ،بقلم جيف تان�سي ،فرباير .1999

الأبحاث اخلا�صة بالق�ضايا:

• االتفاقيات الإقليمية والثنائية وعامل الرتيب�س-بل�س :منطقة التجارة احلرة بني الأمريكتني ( ،)FTAAبقلم ديفيد فيفا�س-يوجوي� ،أغ�سط�س .2003
• املعاملة اخلا�صة والتف�ضيلية بالدول النامية يف اتفاقية الرتيب�س ،بقلم قن�سطنطني ميكالوبول�س� ،أكتوبر .2003
• االتفاقيات متعددة الأطراف وعامل الرتيب�س-بل�س :املنظمة الدولية للملكية الفكرية (وايبو) ،بقلم �سي�سول مو�سوجنو وجراهام دتفيلد ،دي�سمرب .2003

مت �إ�صدار هذه الورقة باال�شرتاك بني مكتب جنيف ( QUNOجنيف) ،وبرنامج �( QIAPأوتاوا).
بقلم :جيف تان�سي
ت�صميم :مايك باريت

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

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

العنوان :براءات االخرتاع و�أن�شطة الكويكر
Original English Title: Patents, & Quaker Action

ت�أليف 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, & Quaker Actionعام ( .)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�سخـة العـربية
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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