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:قائمة المختصرات

CBD : Convention sur la diversité biologique

EPC : Convention sur la brevet européen

FAO: Organisation des nations unies pour l’alimentation et

l’agriculture (Food and Agriculture Organisation)

GATT: Accord général sur les Tarifs douaniers et le

commerce (General Agreement on Tarifs and Trade)

NAFTA: L’accord de libre-échange nord-américain (North

American Free Trade Agreement)

OCDE: Organisation de coopération et de développement

économiques

TRIS: L’Accord sur les aspects du droit de propriété

intellectuelle qui touche au commerce ADPIC

UPOV: union pour la protection des obtentions végétales

UNCTAD: Conférence des nations Unies sur le développent

(United Nations Conférence on Trade and Devlopment)

WIPO: Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle

Op.cit : Ouvrage précédemment cité
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:مقدمة

الخالقمن لهامإ فهي ،البسیطة هذه لىع وجد أن منذاإلبداع عن اإلنسانتوقفی لم

مختلفأنّ لناتظهر أنبكفیلةلهي  المعاصرالتاریخلصفحاتسریعةونظرة،وجل عز

جهودهمیفنون الزالواالذین والمفكرینالمبدعینأكتاف على العالم في نهضتالحضارات

وجد أن بعدإالّ ینبغيكماالمجتمعبهمیهتم لم إذ ،جمعاءالبشریةخدمه في ووقتهم

.ستثمارالل  خصبامجاالاإلبداع في والشركاتاألموال رؤوس أصحاب

بحقوقكثیراهتماماال دون ذاتهاالصناعیةالملكیةحقوقبحمایةالدول أغلب اهتمت

حقوق على كبیربشكل ذلك رثّ أ ولقد ،والمعرفةلإلبداعالمتلقینحقوق أو المبدعین

 هذه ،الصناعیةالملكیةوعماد قوام تعتبرالتيللتكنولوجیاوالموزعةالمنتجةالشركات

أصبحالیوم إذ ،لها والترویجاالختراعات ةصناعحتكارا إلى تهدفكانتالتيالشركات

 رثّ أ ما وهذا ،بذاتهالمبدعولیسالصناعیةالملكیةحقوقحائزحمایة على ینصبهتماماال

  .ةاإلبداعیقدراتهم ةتنمی في المبدعینستمرارعلى ا سلبا

 ةتجار تحتكرالتيالشركاتتفرضهاالتيبالشروطمقیدینأصبح هؤالء المبدعین 

 لها یمكن الف ، النامیةالدول في والمعرفةاإلبداعمتلقي على ذلكك یؤثرما وهذا ،إبداعهم

ما، ولعلّ لها التابعةالدول أو الشركاتتفرضهاتعسفیةبشروطإال  إبداع أي على الحصول

إلنتاجIntel ةوشركالحاسوببرامجإلنتاجMicrosoftمایكروسوفت ةشركبهتقوم

 أو المخترع أو الحائزتمكینمناالختراع ةقدر  على مثالخیرchipsالمتكاملةالدوائر

النظاممجال في االبتكار ةتنمی على تعملالتيالمعرفةحتكاروا السوقحتكارا منالمبدع

 أن منبدالتجاریاتنافساالیومالتنافسجعلما وهذا، األخرىالمجاالتمنغیره أو الرقمي

 إن وهذا ،البشریة ةلخدملدیهمماأفضلختراعإ في المبدعونبهیتزاحمفكریاتنافسایكون

 هاأهمّ مختلفةمواضیعتشملوالتجاریةالصناعیةالملكیةأنّ  على یدلماإنّ شيء على دلّ 

والتطورالدائمبالتجدیدیتمیز الذي التكنولوجيوالتطورختراعاال بمجالالمرتبطةتلك

.المستمر
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الصناعيالتطورأساسهاجدیدة ةمرحلأعتاب على مقبال العالم بداهنامن

تترأسهمتقدم عالم: جزئیین إلى نقسما الذي األخیر هذا ،العالم دوللمختلفقتصاديواال

نفسهامنجعلتنامیةمتخلفةودول، قتصادیةاال اللعبة قواعد إلى تفطنتصناعیةدول

بتطوروتتطورتتغیروسلعمتطورةتقنیاتمنالمتقدمةالدول لعروض واسعامسرحا

ودولالشمالدولبینوالصناعیةقتصادیةاال ةالهوّ تساعا إلى ىأدّ ما وهذا ،التكنولوجیا

.النامیةالدوللشعوبالسیاسیةوحتىوالثقافیةجتماعیةاال الحیاة على رثّ أ اممّ ، الجنوب

التكنولوجي ربالتطو المتعلقةتلك ةاألخیر  ةاآلون في حدثتالتيالتغیراتبرزأ ولعلّ 

 وهو ،الداخلیةقوانینها على ثمومنالدولاقتصادیات على البالغاألثرترك الذي السریع

بهاهتماماال تزایدالدراساتأثبتتالتيالصناعیةالملكیةحقوقمجال في حدثمابالفعل

 على الدراسةاستندت، ومن هنا قتصادییناال طرف من أو القانونیین طرف منسواء

منالدولبهاتحظىالتيقتصادیةاال الفوائد في مثلتیقتصاديا محور:أساسیینمحورین

 هذه تنظیم في تمثلقانونيثانيومحور، الصناعیةالملكیةحقوقستغاللوا متالكا خالل

  .ةودولی ةوطنی ةقانونیأحكامبموجبالحقوق

 ألي االقتصاديالتقدم على انتقرینالمشروعةوالمنافسةاالبتكارأنّ معلوم هو فكما

یكفلومتكاملقويّ قانونينظاموجودوالتطور زدهاراال عواملمن هنّ أ ریب وال ،مجتمع

مجال في المتنافسةالمشروعاتحمایة وكذا ،واختراعاتهمإبداعاتهم على للمبتكرینالحمایة

،عام بوجهالفكریةالملكیةحقوق على والسطوالتقلیدخطرمنالصناعیةالملكیةحقوق

 على فیهااإلنتاجیرتكزالتيالصناعیةللدولبالنسبة ةاألهمیغایة في األمرأصبححیث

المالیةللعوائدونظراالحاليوقتنا في أصبحتثمّ ومن.واالبتكاراإلبداع على الهائلةقدرتها

 عرضتت،مالكها على الصناعیةالملكیةأصولمجال في المنافسةبهاتعودالتيالضخمة

عتداءاال المخاطر هذه أشدّ ولعلّ ، جسیمةمخاطر إلى والصناعیةاالقتصادیة القطاعات

سواء ،الكثیر من الوقت والجهد والمالإنجازها في بذلالتيالصناعیةالملكیةعناصر على

،من ناحیة البحوث العلمیة الخاصة بها أو من ناحیة تسویقها في األسواق الوطنیة والدولیة

ض له أصحاب المعارف التكنولوجیة واالختراعات المحمیة وخیر مثال على ذلك ما یتعرّ 

.وأصحاب العالمات الصناعیة والتجاریة من قرصنة وتقلید
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نیة التي الفكري وتهیئة الوسائل القانو اإلبداعأصحابتشجیع أنّ ا ال شك فیه ممّ ف     

كافة وخاصة وأن یكون له مردود على الالبدّ ، في عملهمستقرارواالتكفل لهم الطمأنینة 

األمرولقد حرصت الدول في بادئ ،الوسائل القانونیة لحمایتهمباتخاذالدول التي تقوم 

الظروف  أنّ لوقت طویل غیر  ةیواالختراعات سرّ بتكاراتاالبتلك حتفاظاالعلى 

یكفل منع حمایةنظام إرساءمت على المجتمع الدولي حتّ  ةكل دولالخاصة باالقتصادیة

في الوقت  ،تحقیقه إلى المتقدمةوهذا ما سعت الدول الصناعیةالملكیةالتعدي على حقوق 

د مجرّ  هألنّ مثل هذا النظام  إقرارعدم  ةموقفا مختلفا طالبالنامیةفیه الدول انتهجتالذي 

سیطرة ستمرار، واللضعیفالقويّ تغاللاسواستمراراالحتكاراتتدعیم  إلىنظام یرمي 

.لكبرى على الدول النامیة الناهضةا الصناعیةالدول وهیمنة 

بتنظیمالخاصةالدولیةتفاقیاتاال إلى نضماماال النامیةالدول رفض یفسرما هذا ولعلّ 

وطنيحمایةنظام إقرار على الدول هذه تقاعسیفسركما،الصناعیةالملكیة تمجاال

أنّ علمنا إذا خاصةیبررهماالموقف هذا لمثلالنامیةالدولتخاذا في ماولربّ الحقوق،  لهذه

 أن شأنهمنالصناعیةالملكیةعناصربموجبالمحمیةوالمنتجاتاالختراعاتحمایة

 هذه مثلتصنیعحیثمنواسعبشكلمفتوحةكانتأبواباالنامیةالدولوجه في یغلق

بالمشروعاتلحقتالتيالخسائركانت اولمّ ، أرخصوأسعارأخفبتكالیفالمنتجات

الدولیةالتجارةحجممن الدوالرات بملیاراتتقدرالصناعیةالملكیةلحقوقالمالكةالكبرى

المنافسةاستقرار على منهوحرصا الدولي المجتمعفإنّ ،والقرصنة والغش التقلیدبسبب

خاصعالميحمایةنظامإنشاءأولویاتهضمن أدرج ،لها الةفعّ حمایةوضمانالمشروعة

خاللمن،الكبرىالدولوطغیانسیطرةمنالحدّ بغیة وذلك الصناعیةالملكیةبحقوق

من هذا النامیةللدولالتكنولوجیاتوصیلعملیات في العراقیل وفرض التعسفمنالتخفیف

منوالتخفیفوالقرصنة الغش منللحدّ النظام هذا مثل إقرار أخرى وجبجهةومن،جهة

.الصناعیةوشركاتهاالمتقدمةبالدوللحقتالتيالفادحةالخسائر

خلفماسرعان هأنّ  إلى ،النطاقینمستوى على النظام لهذا یجابیةاإل الجوانب ورغم 

احترام عدم حیثمنبوضوحتظهرالنتائج هذه،المقررةالحمایةتلك عنترتبت سلبیةنتائج

تلكونصوص لقواعد الصناعیةبالملكیةالخاصةالدولیةالمعاهدات في األطراف الدول
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العراقیل فرض إلى تكنولوجیاالمتقدمةالبلدان ضطرتا هناومن، واالتفاقیاتالمعاهدات

 وذلك، النامیةالدول إلى منهاالصناعیةالتكنولوجیانقلعملیات على أكثرالخناقوتضییق

 إقرار إلى أضفت التجو بعّدة تمرّ والتيالدولیةللتجارةالعامةاالتفاقیاتخاللمن

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة یةاتفاقإبرام وكذلك، للتجارةالعالمیةالمنظمة

آلیاتبإقرارالمجال هذا في تفاقیاتاال من اغیره عن تتمیز  يالت1-تربس–الفكریة 

ألهداف هذه االتفاقیةالكبرىالدولجتروّ  وقد ،بأحكامها أطرافها لتزاما خاللهامنضمنت

زیادةحیثمنالدولكلقتصادیاتا على سیعود الذي الطیبألثرل التنویهخاللمن

العلميالبحثعملیات على أثرهاوأیضااإلنتاجعملیات ریطوّ  اممّ ،الدولبینالمنافسة

.والتطویر

الصناعیة ومن هنا تتضح جلیا أهمیة دراسة هذا الموضوع من حیث أّن الملكیة 

أصبحت تعتبر من أهم الركائز في مجال التنمیة االقتصادیة، بحیث أصبحت بمثابة معیار 

یفّرق من خالله بین الدول المتقدمة والنامیة، وذلك على أساس القدرة العلمیة       

والتكنولوجیة التي تتضمنها كل دولة، باإلضافة إلى األثر الكبیر والتغیرات البارزة التي 

لحمایة حقوق الملكیة موّحدعلى مستوى العالم من خالل مراحل إقرار نظام دوليحدثت 

الذي یرجع في األصل إلى مجهودات الدول تربسیةاتفاقالصناعیة تبلور في نهایته إبرام 

دة الجنسیة التي سعت إلیجاد المنفذ المناسب لتصریف اإلنتاج الزائد المتقدمة  وشركاتها متعدّ 

للدول یتزاید أثرها السلبي على الدول بآلیات ملزمة تتربس جاءیةفاتفاقعن احتیاجاتها،

.النامیة لمحدودیة قدرتها االقتصادیة وتخلفها العلمي والتكنولوجي

یةمن جهة أخرى وما لفت انتباهنا لدراسة هذا الموضوع هو تقدیرنا لمدى نفعیة اتفاق

مؤخرا في مجال الملكیة الفكریة عامة  أحدث وأخطر ما تّم التوصل إلیه  اتربس باعتباره

والملكیة الصناعیة خاصة، من حیث دراسة فّعالیة الحمایة المقررة بموجبه بالنسبة للدول 

النامیة أو بالنسبة للدول المتقدمة وشركاتها العمالقة، خاصة إذا علمنا أّن هذه األخیرة 

، المعروفة اختصارا 01/011994الملكیة الفكریة المبرمة بتاریخ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق -1

وهي تعد إحدى االتفاقیات الملحقة بمعاهدة مراكش 01/01/1995دخلت حیز التنفیذ في .تربس باللغة االنجلیزیةباتفاق  

.للمنظمة العالمیة للتجارةالمنشئة
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ال االقتصاد العالمي لما تسطع بشكل كبیر وأساسي في مج)الشركات المتعددة الجنسیة(

تملكه من قدرات علمیة وتكنولوجیة، فهي مصدر االستثمار األجنبي في العالم كما أّنها 

المنفق الرئیسي على عملیات البحث والتطویر في الدول المتقدمة رغم أّن مساهمتها في 

.تحقیق التقدم العلمي والتكنولوجي في الدول النامیة محدود

 إذا فیماالدولیةالحمایة هذه تقدیرخاللمنضحتتّ الدراسة ةأهمینّ فإ خرآ جانبمن

وبالتالي زیادة عمق العلمیةالتطوراتمنستفادةلال النامیةالدولأمام احاجز تمثلكانت

.الفجوة بین العالمین، أم أّنها حافزا لتطویر مجالها االقتصادي في جانبه الصناعي والتجاري

أهمیة استغالل الملكیة الصناعیة من خالل تبیان أثرها اإلیجابي ذلك أّننا سنحاول تبیان

تربس بهدف یةوالسلبي على اقتصاد الدول والتجارة الدولیة، ثم نحاول تحلیل أحكام اتفاق

تبیان مدى تحقیقها للتوازن بین الدول النامیة والمتقدمة فیما یخص االستفادة من التكنولوجیا 

.الصناعیة

:طرح إشكالیة أساسیة مفادها أّنه كل ذلك استلزم

لیة والمنافسة المشروعة التجارة الدو تنشیط حد أهم وسائلإذا كانت الملكیة الصناعیة أ

متقدمة كانت أو نامیة، فإلى أي مدى استطاع النظام االتفاقي الدولي  العالم بین بلدان

زن المطلوب تحقیق التوا كذالحمایة حقوق الملكیة الصناعیة التأثیر على التجارة الدولیة و 

متالك التكنولوجیا فیما یخص تمكین هذه األخیرة االنامیة خاصةبین الدول المتقدمة و 

  ؟الصناعیة المحمیة بموجب عناصر الملكیة الصناعیة

الصناعیة إلى تحدید المفاهیم العامة لعناصر الملكیةالتطرق رتأینالإلجابة على ذلك ا

ادي، مقتصرین الدراسة فقط على بعضالمنظور االقتصوتحدید أهمیة استغاللها من 

، كذلك تقدیر مدى نفعیة االتفاقیات الخاصة بحقوق الملكیة )أولباب (العناصر المشكلة لها 

الصناعیة بالنظر إلى مكانة هذه العناصر في مجال المعامالت التجاریة ومدى تأثیرها 

، وسیتم )ثانباب (ة بین المتعاملین بها االیجابي  والسلبي على المبادالت التجاریة الدولی

تحقیقا لذلك اعتماد المنهج التحلیلي في تحدید مدى نفعیة الحمایة المقرر بموجب االتفاقیة 

.الخاصة بحقوق الملكیة الصناعیة خاصة  فیما یتعلق بالدول النامیة
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:باب األولـال

الملكیة الصناعیةالمحتوى القانوني واالقتصادي لحقوق

عناصر الملكیة الصناعیة  تحتل في وقتنا الحالي أنّ قتصادياالثبت الواقع ألقد 

وهذا راجع ،اء على المستوى الوطني أو الدوليسو منظومة القانونیةبالغة ضمن ال ةأهمی

التقدم االقتصادي في مجال عناصرالذي تؤدیه هذه الالبالدرجة األولى للدور الفعّ 

المشروعات رز الذي تلعبه في عالم األعمال و وكذا الدور البا،والصناعي ألي بلد

تطاعتسا ةصناعیة وتجاریشهد على ذلك ظهور شركات ومؤسسات وی،االقتصادیة

.على عناصر الملكیة الصناعیةعتمادهااالوصول إلى العالمیة بفضل 

الشركة یة لدى المؤسسة أور الصناعي للمشروعات االقتصادیة والتجار التطوّ نّ إ      

كل الصناعات المعتمدة  لدیها لتحقیق بعلى تطویر االختراعات الخاصة عتمادهاایتطلب 

جعل من عناصر الملكیة  الصناعیة من أهم وهذا ما ،الهدف من التطور الفني والصناعي

الشركة امتلكتفمتى ة ،ى الشركة التي تجعلها في مركز قوّ دي لدوسائل التطور االقتصا

وهذا ما یجعل ،على األسواق الداخلیة والخارجیة ةللسیطرة والقو ة وسیلمتلكتا اختراعبراءة 

األمر الذي دفع ،جتماعیةاالالصناعیة أمرا تقتضیه العدالة من حمایة عناصر الملكیة 

.حداث نظم قانونیة خاصة بهذه الحقوقبأغلب التشریعات الحالیة إلى است

على مبتكرات جدیدة ترد حقوق  هي ةعام ةالملكیة الصناعیة بصفإذ أّن عناصر

، ....غیر المفصح عنهاوالمعلوماتومخططات تصمیمات الدوائر المتكاملةكاالختراعات

العالمة التجاري و سم الكا ت التجاریةآشنیز المیا في تمتستخدم إمّ  ةز رات ممیّ اش ىعل أو

 ةفي مواجهة الكافّ وعالمته بتكارها باستغاللاالستئثارمن ن صاحبهاتمكّ ، إذ ...التجاریة

هذا الباب سیتم معالجة النظام القانوني  من خاللو . منظم لهانظام قانونيل اوذلك وفق

علقة بها   لحقوق للملكیة الصناعیة من خالل التطرق إلى التعاریف والعناصر المختلفة المت
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، ثم نعالج بعد ذلك المحتوى االقتصادي لهذه الحقوق من حیث أهمیتها بالنسبة )أولفصل (

).ثانفصل (للدول المتقدمة والنامیة
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:الفصل األول

الملكیة الصناعیة حقوق

لعناصر الملكیة الصناعیة دور كبیر في الحیاة االقتصادیة والتجاریة في عالمنا 

المعاصر، إذ تشكل في الكثیر من المؤسسات والشركات أهم العناصر المعنویة ذات األهمیة 

الكبیرة، بل إّنها قد تمثل أحیانا أكثر األصول المملوكة من الشركة قیمة وأهمیة، إذ یمكن  

Créationاالبتكارات الجدیدةأساسیین یتمثل األول فيإلى قسمیناصرهذه العن میقست

Nouvelle ّوتلك الحقوق ،الكافةقبلابتكارهاحتكار استغاللن صاحبها من وهي التي تمك

créationابتكار في الموضوع لى ع ترد إما de fond في هذه الحالة االبتكارینصب ، و

ك ذلك اختراع محرّ ومثال ةمبتكر طرق صناعیةستعمالاأو منتجات معینه  ةعلى صناع

لكل كذلك الشأن بالنسبة، طلق علیه مصطلح االختراعیبتكاراتاالوهذا النوع من ، سیارة

وهو ما ،إنتاجمنتجات أو طرق ائل أو أدوات أووسفي بناء وتكوین  ةجدید  ةإضافة  تقنی

.ةلدوائر المتكامللیطلق علیه التصمیمات التخطیطیة 

créationفقط  الخارجي همظهر أو  المنتجكذلك ترد هذه الحقوق على شكل  de

forme، ما یقع على شكل السلعةالموضوع وٕانّ  ىعل بتكارهذه الحالة ال ینصب اال وفي

النوع من وهذا  ة،ثالجنموذج أو شكل خارجي معین لسیارة أوابتكارومثال ذلك ،اذاته

.تصمیمات والنماذج الصناعیةال صطالحایطلق علیه االبتكارات

signesالشارات الممیزة أّما الثاني فیتمثل في  distinctifs ّن صاحبها وهي التي تمك

تستخدم في تمییز المنتجات أو في  اإمّ وهذه الشاراتة،ممیز عالمةستغاللا احتكارمن 

عن مثیالتها في معینبمنتجتستخدم في تمییز المنتجات الخاصة   فاألولى، تآشنالمز یتمی
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احتكارل ذلك حق التاجر في ت التجاریة ومثاآشنتستخدم في تمییز المفا الثانیة أمّ ،السوق

.التجاريسماالالحق في اصطالحیز متجره أو مصنعه ویطلق علیها یلتمسما

والخاصة التي جاء بها الفقه والتشریعالمختلفةإذن سنتطرق في هذا الفصل إلى التعاریف

وم العالمة التجاریة بعناصر الملكیة الصناعیة ذات الطابع التجاري من حیث تحدید مفه

، كذلك تحدید المفاهیم الخاصة بعناصر الملكیة الصناعیة ذات )أولمبحث (والصناعة 

مبحث (ومات غیر المفصح عنهاالطابع االبتكاري من براءة اختراع، دوائر متكاملة ومعل

).ثان
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:األولالمبحث

حقوق الملكیة الصناعیة ذات الطابع التجاري

الرأسمالي الذي یقومقتصاداالعد تبني العدید من الدول نظام بو  في العصر الحدیث

أصبح بإمكان الشركات الترویج ، وسائل اإلنتاجامتالكیة االقتصادیة في على مبدأ الحرّ 

خوف هذه أّدى إلى ازدیاد المنافسة ّدةح ادیفازد ،وتوزیعها في مختلف أنحاء العالم ملمنتجاته

بتكارا رة، مّما ألزمهادها خسائر كبیكبّ ألمر الذي عملیات التقلید لمنتجاتها امن الشركات 

.األخرىالمنتجاتعن باقي  ایزهیتمو  اعالمات تضعها على منتجاتها لترویجه

لعمل مبدعا وفنانا فبقدر ما یكون ا،نجازات العقل المبدعإإذ تعتبر العالمة من أسمى 

فإنّ ،العالمةحمیهاطیات المادیة للسلعة التي تدة للمعالرمزیة المجسّ معانيمتضمنا أسمى 

فهي تجلب الجمهور بألوانها أو بأحرفها أو ،أعلى درجات الجودةحتلتهذه األخیرة 

أداة  ها تعتبر، كما أنّ الدعایة للسلعة المجسدة لها، فهي تمثل موزهابأشكالها أو بكلماتها أو بر 

 ةالعالمة هي سفیر یمكن القول أنّ  لذلك، مؤسسة أو الشركة والعالم الخارجيبین الصلو 

.في عالم األعمال والمنافسة التجاریةالمؤسسة 

یشمل كذلك على ماوٕانّ ، ةینمطلوبة ومع ةل إلى جدّ بداع ال یقتصر على التوصّ فاإل 

، األمر قها عن غیرها من العالمات األخرىواضع العالمة لتفریالذي یقدمه زالتمیّ خصائص

، ثم ضبط هذا )مطلب أول(ب مّنا تحدید وتوضیح المقصود بالعالمة التجاریة الذي تطلّ 

).مطلب ثان(المفهوم من خالل تحدید أنواعها وشروط صحتها
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:األوللمطلبا

العالمة 

ف رّ تسهیل تعأو سلعهم و منتجاتهمیز یلتمار اع والتجّ العالمة من الصنّ ستخداما إنّ 

القرون الوسطى، أین انتعش التعلیم نوعا ما وراجت رف منذ ع جمهور المستهلكین علیها قد

الحركة التجاریة فأصبح استعمال العالمة التجاریة بشكل ملموس في صورة أشكال ورموز،  

بوضع أسماءهم أو أسماء الجهات التي منتجاتهمیز یتمار اع والتجّ فئة الصنّ اعتادتحیث 

1.أنتجت بها السلعة للتفرقة بین هذه السلع وغیرها من السلع المماثلة

فرنسا وایطالیا أین كان في  خاصة ،العالمة في القرون الوسطىستعمالا انتشروقد  

وقد فرض هذا النظام ،كل طائفةمنتجیز ییوجد فیها نظام الطوائف الذي كان یفرض تم

هذه  ةقامت بمعاین ةلطائفا ار وضع عالمات على السلع للداللة على أنّ اع والتجّ على الصنّ 

كما كان ،هذه السلععلى هذه العالمة وٕاال أعدمت ةوكذا قد تم دفع رسوم  معین، ةالسلع

ف على مصدر كن التعرّ یشترط وضع عالمات للصانع إلى جوار عالمة الطائفة حتى یم

بإلغاء نظام الطوائف زالت هذه النظم التابعة له بشأن العالمة اإلجباریة و  ،إنتاج السلعة

وبدأت التشریعات القانونیة المنظمة للعالمة والبیانات التجاریة في ،الخاصة بالطائفة

2.توضیحه الحقاكما سیتم  ةدولی وأ ةسواء كانت تشریعات وطنی،الظهور

توزیع المنتجات شارنتاالعالمة خاصة مع ستخدامبااالهتمامقع الحالي یثبت تزاید الواإّن 

الحدیثة مرئیة كانت أو وسائلالبكافه الخاصة بها وذلكظهور اإلعالناتفي العالم و 

را لما أصبحت بموضوع العالمة نظاهتمت ةى إلى ظهور شركات عمالقوهذا ما أدّ ة، سمعی

 للعدید من إذ أّنها أصبحت محال، هائلة في السوق العالمیة ةمالی ةلهذه األخیرة من قیم

    .25ص، 2005زین الدین، العالمات التجاریة وطنیا ودولیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان صالح-1

.نفس المرجع-2
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العتداءات عدیدة علیها  تضتعرّ شركات، فالمنازعات بین أصحابها سواء كانوا تجارا أو 

بهدف االستفادة منها لتحقیق الربح الكبیر بسرعة ویسر، وذلك من خالل غش المستهلكین 

مشرع هذا األصل ، ولذلك كّله كان ال بّد من أن یتولى الواإلثراء على حساب المالكین لها

عن غیره زه وكذا میّ )أولفرع (ّدد مفهومه حف یة، لقانونبالتنظیم من الناحیة االتجاري الهام

.)ثانفرع (من األصول المشابهة له 

:رع األول الف

:العالمةمفهوم

إّن العالمة التجاریة بمثابة رمز مرتبط في ذهن جمهور المستهلكین بمنتج معین ذي 

رغباته، تزداد أهمیتها وترتفع قیمتها باضطراد وتقوم بوظائف جّمة دة تتناسب و صفات محدّ 

الجوانب یةقت لمفهوم العالمة كل من اتفاق، ولقد تطرّ م الخدمةللصانع والتاجر ومقدّ 

المتصلة بالتجاریة من حقوق الملكیة الفكریة تربس، وكذا القانون الجزائري بموجب األمر رقم 

03/061

ب في الطریقالسمة أو الشيء المنصّ ها بأنّ ف العالمة لغة تعرّ  إذ :ریف العالمةتع: أوال

كل أثر فیه للداللة علیه ومعرفته وتمییزه و  العالمة هي كل ما یعرف به الشيءف ،یهتدي بهل

2من العلم بمعنى المعرفة ةوهي مشتق،عن غیره

.2003جویلیة20صادر في 44ة رسمیة عدد ، المتعلق بالعالمات، جرید2003جویلیةمؤرخ في 03/06أمر رقم -1
   .16 ص ،2012بیروت،جاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة،التنظیم القانوني للعالمات الت،عدنان غسان برانبو-2

:أنظر كذلك

.21، ص2015العالمة التجاریة، دراسة قانونیة مقارنة، المكتبة القانونیة، دمشق هالة مقداد أحمد الجلیلي،-
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للعالمة  على جامع مانعیوجد في الواقع تعریف فال  ،القانونيلتعریفها  ةنسبالا بأمّ 

  دة وكذلك بتعاریف متعدّ فتها القوانین المختلفةحیث عرّ ،مستوى التشریعات الوطنیة

التوصل إلیها ذه التعاریف قد تمّ جمیع هه یمكن القول أنّ نّ أ غیر،لهاالدارسون الفقهاء و 

:هماإلى منهجین أساسیینستناداا

ف العالمة وفق هذا المنهج على أساس الوظائف وتعرّ :المنهج الوظیفي-1

استخدام جلها تمّ تلك الوظائف التي من أ،األساسیة التي تقوم بها في األسواق

 افي مادتهتربسالمنهج اتفاقیة، وقد نّصت على هذا 1تكار العالمة أساساواب

 : هنّ أعلى  فقرة أولى 15

یز السلع والخدمات التي تنتجها یتسمح بتمعالماتأو مجموعه عالمةتعتبر أي «

ألن تكون عالمات  ةصالح، ت األخرىآشنعن تلك التي تنتجها المة ماأمنش

.2»ةتجاری

16عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص -1

:تربس أنظر الموقع التاليیةمن اتفاق15/1المادة -2

http://www.wipo.org/french/tratop_f/trips_f/ta_docs_f/1_tripsandconventions_f.pdf

fabrique ou de commerce

تربس باعتبارها الدول یةولقد أخذت بهذا المنهج العدید من التشریعات الوطنیة التي اشتقت أحكامها من أحكام اتفاق

،منها2في المادة 1999لصادر سنه المنظمة في االتفاقیة مثل قانون العالمات التجاریة األردني ا

                                                                      .30ص مرجع سابق،صالح زین الدین، :أنظر

العالمة اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنّ إنّ ":كذلك أخذت به محكمة النقض السوریة في قرارها الذي جاء فیه

للسلع التي یتاجر بها  تمییزا لها عن غیرها من المنتجات والسلع  ا ة هي التي یتخذها صاحب التسجیل شعار الفارق

."المماثلة

مشار إلیه لدى ،1999-06-13بتاریخ الصادر ،477قرار رقم  ،محكمة النقض السوریة غرفة أولى:أنظر في ذلك

=.450، ص 1281 عدد ،ء األولمحمد دیب الحسیني، مجلة موسوعة القضاء المدني الجز 
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ف العالمة وفقا لهذا المنهج بذكر عدد من العناصر أوتعرّ :منهج التعداد -2

ع المشرّ خذ بهأوهو المنهج الذي ، أو صناعیة ةعالمة تجاریك اتخاذهااألشكال التي یمكن 

المتعلق بالعالمات وذلك 06-03من األمر 02/1الجزائري في تعریفه للعالمة في المادة 

:كما یلي

لمات بما فیها أسماء السیما الك،یقصد بالعالمات كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي((

،هابواألشكال الممیزة للسلع أو توضیالصور وأوالرسومات ،األحرف واألرقاماألشخاص و 

ها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو التي تستعمل كلّ ة،أو مركببمفردها األلوانو 

.))معنوي عن سلع وخدمات غیره 

األخذ بهذا المنهج ال یواكب التطورات الحدیثة التي تنتج كّل فترة نّ فإ حسب رأیناو 

كعالمة تجاریة أو عالمة خدمة، وبالتالي فاّنه ال عناصر وأشكال جدیدة یمكن اعتمادها

في تحدیده یقومیخدم التشریعات الحدیثة فیما یخص تحدید مفهوم دقیق للعالمة خاصة وأّنه

ى تعداد العناصر التي یمكن أن تتكّون منها العالمة، وهذا ما یحّد من لهذا المفهوم عل

من األصول المقررة أنّ ":وبمثل هذا االتجاه أخذت كذلك محكمة البدایة المدنیة في دبي في قرار لها جاء فیه ما یلي =

 وهي في یز بین السلع التي ینتجها أو یبیعها التجار أو الصانعین،العالمة التجاریة هي الرمز واالسم الذي یشیر إلى التمی

كتعامل مستمر یعطي بل وتدعو إلى االحتفاظ بهم ذات الوقت إشارة تفید في جذب العمالء والمستهلكین تجزئة أو جملة،

الجهة صاحبة الحق في العالمة الحصول على ما یبتغیه من ربح وسمعة، وهي كذلك تفید المستهلك في هدایته  وٕارشاده 

كما أّن وضوح العالمة ییسر السبل للمستهلك إن أراد أن یتعرف علي مصدر ،.......في سبیل اختیار السلعة التي یریدها

."التي تمیزها عن غیرهاالسلعة ومنشأها والخواص 

:أنظر في ذلك

.18عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص -

منشور لدى سمیر فرنان ،22/10/1990بتاریخ حكم صادر ،683/90قضیة رقم ،المحكمة المدنیة االبتدائیة في دبي-

والنماذج الصناعیة، دراسة مقارنة، مجلة الموسوعة العلمیة في العالمات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة والرسوم :بالي

.848، ص2007الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
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ف التعریف األمثل للعالمة هو ذلك التعریأنّ نا نجد وبذلك فإنّ .1التطّور في مجال العالمة

 على شارة أو رمز قادرإلباب واسعا لكل ه یترك انّ أإذ ، الذي یستند على المنهج الوظیفي

.خذ كعالمةالعالمة بأن یتّ القیام بوظائف

تتخذها المؤسسة سواء  ةإشار ها كل یمكن تعریف العالمات على أنّ ى هذا المنوال عل    

وخدمات  سلعأو خدماتها عن سلعها زیة شعارا لها بهدف تمیأو صناعی ةكانت تجاری

.2 ةمماثله لمؤسسات أو شركات مماثله منافس

في هذا التعریف ینصرف إلى ستعمالهالفظ السلعة الذي ورد إلى أنّ  ةاإلشار وتجدر 

إذ  ،كةلصناعة من طرف المؤسسة أو الشر جمیع المنتجات والبضائع المتداولة في التجارة وا

المنتجاتو عروض التجارة والصناعة یشمل كللب تفسیر هذا اللفظ بأوسع معانیه یج

العالمة تهدف إلى إلى أنّ فباإلضافة.الزراعیة والطبیعیة سواء في شكلها الخام أو المصنع

من حیث ما تؤدیه من خدمات من خالل المستهلكین لجذب العمالء وجمهورالمنتجتمییز 

تشیر إلى  بلد اإلنتاج أو مصدر   هانّ إف، على ما یفضلونه من بضائع وسلعرف التع ةسهول

حضیرها أو للداللة على أو طریقة ت، أو أنواعها ومرتبتها،السلعة أو مصدر بیعها ةصناع

.3من الخدمات ةتأدیة خدم

47من القوانین التي أخذت بمنهج التعداد نجد قانون تنظیم حمایة الملكیة التجاریة والصناعیة السوري القدیم رقم -1

وم والنماذج الصناعیة المنافسة والمؤشرات الجغرافیة والرسبالنسبة لقانون العالماتوكذلك األمر،1946صادر في سنه 

ما یخص مر الذي أخذ به المشرع المصري فیوهو نفس األ،  2007عام  8مشروعة الجدید الصادر بالقانون رقم الغیر 

.منه63ف العالمة في المادة الذي عرّ و  ،2002لكیة الصناعیة الصادر عام حمایة الم

.19، مرجع سابق ، ص ان برانیوعدنان غس:ذلكأنظر في 

.599، ص1986،مصطفى كامل طه، القانون التجاري، الدار الجامعیة، اإلسكندریة-2

.174، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،،القانون التجارينادیة فوضیل-3
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التعرف على رغباتهم   ةوعالوة على ما تقدمه العالمة لجمهور المستهلكین من سهول

ها تخدم المنتج أو التاجر ذاته الذي یقوم بإنتاج أو فإنّ ،والخدمات التي یفضلونهافي السلع

ما یتصف به و  منتجهنه من إبراز خصائص فهي تمكّ ،هذه المنتجات التي تحمل العالمةبیع

ن من معیّ مستوىل في الواقع فالعالمة التجاریة تمثّ .تمیزه عن غیره  من مثیالته ةمن جود

حیث یشعر المستهلك بنوع من ، وتفضیله عن غیره جالمنتالجودة لجذب العمالء  إلى هذا 

إشارة أو  ةغیرها من السلع التي ال تحمل أیّ للسلع التي تحمل عالمة تمیزها عنطمئناناال

بیع السلع بالشروط  ةن العالمة التجاریة والصناعیة صاحبها من مراقبكما تمكّ .عالمة

صة لها حتى ال تختلط خصّ ها وضعت على البضائع الموالتأكد من أنّ ،دة لهاالمحدّ واألسعار 

نها أمن وسائل المنافسة المشروعة بین المنتجین ش ةوبذلك تعتبر العالمة وسیل،بمثیالتها

.1حقوق الملكیة الصناعیة ة ن بقیأش

 ةعلى عالمة تجاریعتماداالمثلما یمكن للمؤسسة أو الشركة ه و نّ أ كذلك الجدیر بالذكر

إذا كان نشاطها  ةیز خدمات معینیعلى عالمة بهدف تمعتماداالكذلك  هایمكن،صناعیةأو 

زت بعض وقد میّ .یتمثل في تقدیم الخدمات، وفي هذه الحالة تسمى العالمة بعالمة الخدمة

الدول وبین ،العالمة التجاریةل التي تعترف فقط بعالمة الصنع و لعالمة بین الدو ا یفتعار 

.التي تعترف إلى جانب العالمة التجاریة والعالمة الصناعیة  بعالمة الخدمة

تمییزبللمؤسسةتسمحوسیلة أو إشارة" هاأنّ  علي العالمة فتعرّ  هافإنّ  لألولى فبالنسبة

تعترفالتيالقانونیةاألنظمة اأمّ ،"األخرىالمؤسساتمنغیرهامنتجات عن منتجاتها

.8، ص 2010الحقوقیة، بیروت،نعیم مغبغب، الماركة التجاریة، عالمة فارقة أم  ممیزة، منشورات الحلبي-1
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إشارة أو وسیلة تسمح للمؤسسة بتمییز منتجاتها "اهفها بأنّ ها تعرّ للعالمة فإنّ ثالثةباألنواع ال

.1"وخدماتها عن منتجات وخدمات غیرها 

 الهدفو  الرئیسي الدور وهو ،قتصادياال طابعهاناحیةمنالعالمة إلى نظرنا إذا اأمّ 

 أو جالمنت على الموضوعةها اإلشارةأنّ  علي تعریفهایمكن هنّ ، فإالمؤسسة في منهاالمتوخى

.وجودتهمصدرهتضمنوالتيالخدمة

 دافع بذلكفتكون  زهتمیّ  الذي جالمنتصفة عن رتعبّ العالماتأنّ  دكّ تؤ القوانین فهذه

 إلى العالمة ةمالكالمؤسسةیدفعما وهذا ،غیرها عن المنتجات هذه یللتفضللعمالء

 هذه بقاء إلى یؤدى اممّ ،بهاالعمالءثقةوتعزیزعالماتهاسمعة على حرصهامضاعفة

.جودته على والحفاظ جالمنتصنعبإتقان وذلك ،اوتحسینهالعمالءبذهنالسمعة

القانونفیهابماالوضعیةالتشریعاتجمیع في العالمةقوانینأنّ األمرحقیقة وفي

لنفستخضع هاألنّ ، الخدمةوعالماتوالتجاریةالصناعیةالعالمةبینیفرق لم الجزائري

2التجاریةالعالماتقانونبموجبعلیهاالمنصوصاألحكام

من 711حیت نصت المادة ، للعالمة اواسع اع الجزائري أعطى تعریفع الفرنسي على خالف المشرّ المشرّ المالحظ أنّ -1

:قانون الملكیة الفكریة الفرنسي  علي ما یلي

« La Marque de fabrique ; de commerce ou de service est un signe suxeptible de

représentation graphique servent a distinguer le produit ou service d un personne physique

ou moral ».

- Code français de la propriété intellectuelle, 2 édition ;Dalloz Paris 2000 P 5

سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، براءة االختراع، نماذج المنفعة، التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة، -2

المعلومات غیر المفصح عنھا والبیانات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة والتصمیمات والنماذج الصناعیة، األصناف 

تربس، اتفاقیةوالئحتھ التنفیذیة، 2012لسنة  86ق الملكیة الفكریة رقم المباتیة، االسم التجاري وفقا لقانون حمایة حقو

.470ص 2016الطبعة العاشرة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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فإنّ أنواعها دتتعدّ مهماالعالمةأنّ القولیمكن الذكر السالفةالتعاریفخاللومن

تقدیرمنالمؤسسة نتمكّ التيالوسیلة أو مةالسّ لكونهاباإلضافة فهي، واحدةوظیفتها

عناصرباقيمثلمثلهاالعالمةفإنّ ،المنافسةالمنتجاتمن اغیره عن ییزهاوتممنتجاتها

التصمیمات و  المعلومات غیر المفصح عنهاو  االختراعكبراءةاألخرىالصناعیةالملكیة

أهمهاجوانبعّدةحیثمنالعناصر هذه عن تختلف هاأنّ  إال ،المتكاملةلدوائرالتخطیطیة ل

.كل عنصر لها خضعیالتيالخاصةاألحكام

نص في  ورد ماحسب ذكرها یمكنأشكال ةعدّ العالمةتتخذ:العالمةصور:ثانیا

:یليكمامن اتفاقیة تربس 15/1وكذلك المادة ،03/06رقم األمرمن02المادة

الحالة هذه وفي األسماءمنسما شكلالعالمةتأخذ قد:ممیزاشكالالمتخذةاألسماء-1

، خاصبتركیب أو ةمعینبألوانمعین إطار في كوضعها،ممیز شكالاالسمیمثل أن یجب

 هو خدمةعالمة أو صناعیة أو ةتجاریكانتسواءالعالمةخصائص أهم مننّ أ ذلك

 على المستهلكتساعد لن هافإنّ وٕاال،األخرىالعالماتمنغیرها نع ةز وممیّ خاصةكونها

التفاحلتمییزتفاحةصورة أو تفاحةكلمةتسجیلیمكن ال فمثال،یختارهاالتيالسلعتحدید

طابعالتأكید علىیجب هأنّ بمعنى،اآللي للحاسبممیزةعالمةالتفاحة ولكن ،وتحدیده

.العالمةعلیهاتوضعالتيللسلعبالنسبةیزیالتم

 ولكن ،زهاتمیّ التيالسلعةبطبیعة لها رتباطا ال كلماتمجموعةمنالعالمة نتكوّ ت وقد    

لها  التيابةالجذّ العباراتطریقعن  ذاتهاالسلعة إلى المستهلكنظر لفت وا همنه الغرض

Brightعالمةمثل،جمالي أو خیاليمدلول Sun  لكسبالتجمیلمستحضراتیزیتمل

.الساطعةالشمس هو التسمیةمعنىأنّ  رغم  ،يالبرونز  اللون البشرة

خصائصمنتنبعوصفیةعالمةستخداما إلى للعالمةالمالكةالشركةتعهد وقد

الخنفسومعناهاbugعالمةمثلنتشاراا األكثرالعالمات وهي ،العالمة زهاتمیّ التيالسلعة
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 وهي cokeكلمةمنالمتخذة كوكاكوال عالمة كذلك، "األلمانیةفاجن فلكس" سیارات زیلتمی

.1الكوكایین

العادیةسماءاأل أو تمییز أي من دةالمجرّ الشخصیةاألسماءتعتبر ال ذلك على وبناء

الناسعتادتا التيالعادیة األلفاظ ستعمالا یجوز ال كذلك ،صناعیة أو تجاریةعالمة

بناءاستعمالهاا منالغیرحرمی أن شأنهمنممیزةكعالمةتخاذهاا أنّ عتباربابهاالتعامل

تتكونالعالمةكانتما إذا حالة في إالّ ،العالمةصاحببهیتمتع الذي حتكاراال حق على

.كعالمةعتمادها الحالة هذه في فیمكن،وممیزاجدیداسماا نفتكوّ یةعاد أسماء ةمجموعمن

كوضعه،غیره عن میزاومخاصاشكالالمدنيسمها منشخصخذتّ ا إذا األمر كذلك

عتبارها حینهاأمكن، معینرسم أو جواره إلى ممیزةعالمةإضافة أو خاص إطار في

سما یستخدم أن للتاجریجوز، إذ الغازیةللمشروبات  عالمو بحمودعالمةمثلكعالمة

ستئذانا  شرط،فیلسوف أو معروفقائد أو مشهورزعیمسما أو لمنتجهممیزةكعالمةغیره

.وفاتهحالة في ورثته ناستئذأو ا الحیاةقید على كان إن سماال صاحب

 أو له لقباتكونتجاریةعالماتالتاجر أو المؤسسة أو الشركةتتخذ أن یمكن كذلك 

، بیجو،فورد عالماتمثلممیزةكانت إذا خاصة،مثالللشركةالمكونیناألشخاصألحد

استعمالهابفضلكبیرةمالیةقیمة لها أصبحتمشهورةلعائالتأسماء هاأنّ حیث،الكوست

.لها نةاآلموالرعایةلعالمتها المستمر

 هافإنّ ،تجاریةعالماتذاته الوقت وفي للشركةتجاریاسماا تمثلالعالمةكانت إذاف 

سیتمكماالفكریةالملكیةقانونبموجبالمقررةالحمایة،الحمایةمنلنوعینتخضع

 كذلك ،علیهایعاقبجریمةالتزویر أو بالتقلید اإمّ علیهاعتداءاال فیصبح،الحقاتوضیحه

.473مرجع سابق ، ص لیوبي ،سمیحة الق-1
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سماال منتتكونالتيالعالمات عن األمثلةومن.1التجاريالقانونبموجببالحمایةتتمتع

ماكدونالدعالمة كذلك، Nestléنستلهعالمةنجدعالمیاوالمشهورةللشركةالتجاري

McDonalds.

إلمكان انظر ممیزةكعالمةمعینإقلیمسما ستخداما من جهة أخرى ال یصلح

اإلقلیم هذا شتهرا إذا خاصة،اإلقلیمبهذاوالتجارالمنتجینجمیعمنسماال هذا ستخداما

سما إضافةیجوز هأنّ إالّ من قبل تاجر واحد،حتكارها جواز وعدم معینةمنتجاتبصناعة

 هذا ستخداما حقمناآلخرینیمنع ال هذا أنّ مالحظةمعالتجاریةالعالمة إلى اإلقلیم

.2سماال

معینةأحرف أو أرقام شكلالتجاریةالعالمةخذتتّ  أن یجوز:واألرقام الحروف-2

سلعتمییز في األرقام ذات ستخداما الغیر على نعیمالحالة هذه وفي ،المنتجاتیزیلتم

.الخلطتثیر ةمتشابهحروف أو مماثلة

والتجاريالصناعيالمجال في حالیاالمنتشرةالتجاریةالعالماتمن األرقام ستعمالا ویعتبر

بعضیزیلتم501 وكذلك 333 و 555 أرقام ماستخدا مثل،ووضوحهانطقهالسهولة

أوعنوانهاشركةسمال األولى الحروفالعالمةتمثل قد كما،والمشروباتوالسجائر العطور

عالمات كذلك الطیرانبعض شركات إلى ترمزالتيKLM و SASالحروفمثلالتجاري

VIP3.عطورة شرك إلى ترمزالتي

، منشورات الحلبي الحقوقیة، م الواقعة علیها، ضمانات حمایتهاحمدي غالب الجغبیر، العالمات التجاریة، الجرائ-1

   .98ص  2012، بیروت
.475سمیحة القلیوبي، مرجع سابق ص-2

  . 100ص ،2015عجة الجیاللي، العالمات التجاریة، خصائصها وحمایتها، مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة، بیروت -3
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الغیرمتناعاو  ستخدامهاا حتكارا في صاحبهاحقالعالمةملكیة على یترتب كان وٕاذا

ومنتجاتسلع على ستخدامهاا یجوزالمخالفةوبمفهوم هفانّ ،مماثلةسلع على ستغاللهاا عن

السلعمنأنواع ةعدّ یزیتمل 555 الرقم استخدامیجوزفمثالة،شبیهغیرمختلفةأخرى

.التجاریة ةمالعال في أحدهمحق على اعتداء ذلك في یكون أن دون مخالفةال

 إلى یشیر  جو المنت زیتمیل  معینارمزاالشركةتتخذ أن یجوز:الصورالرسوم و –3

ویبرزیمیزهما وله هرم أو زهرة أو شجرةكشكلالطبیعةمنمستمدا كان سواء،خاصشكل

.السیارات أو السفن أو العمارات أو الحیواناتأحدشكل على كان أو ،خاصیته

سواءالصورمن ةصور  أو ،ممیزات له  الرسوممنرسمالعالمةتكون أن یجوزكما

فیجبلشخصصورةالعالمةكانتما إذا حالة وفي ،ذلك غیر أو أشخاص ةصور كانت

.وفاتهحالة في  ورثته إذن أو الحیاةقید على كان إذا  إذنه على الحصول

الحمایةشملت،رسوم أو نقوش أو صورة أو رمز في العالمةتمثلتماوٕاذا

.1وجدت إن والصوربالرسمالموضحة األلفاظ وكذلك الرسم أو الصورة أو الرمزالقانونیة

 العلب وأ جالمنتلتغلیفالخاصالشكلمنالعالمةتتكون قد:لونهاشكل السلعة و -4

الغازیةالمیاه أو العطور لزجاجاتبالنسبةالحال هو كما، السلعفیهاتوضعالتيوالزجاجات

 أو امعینلونا أو خاصاشكالیمثل والذي جالمنتفیهیوضع الذي الكرتون أو ،المعدنیة أو

 أن یجوزفهل،مثالمستطیل أو مربعشكل في السلعةتصدر قد كما، علیهخاصة انقوش

؟ ذاتهاسلعةال منهتتكون الذي الشكل هذا منالعالمةتتكون

 إال السلعةإنتاجیجوز ال هأنّ بمعنىالسلعةمستلزماتمنالشكل كان إذا هأنّ  الواقع

حتكارا إلى ؤديألّن ذلك یتجاریةعالمةك الشكل هذا اتخاذیمكن فال، الشكل هذا في

..476سمیحة القلیوبي، مرجع سابق ص-1
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العالمةحتكارا  یؤديحیث، إنتاجهامناألبد إلى اآلخرینوحرمانستعمالهاال صاحبها

براءة على السلعةصاحبحصل إذا إال جائزغیر وهذا السلعةإنتاجمنالغیرمنع إلى

.االختراع

،الشأن هذا في الرأي فاختل فقد إنتاجهامستلزماتمنلیسالسلعةشكل كان إذا امّ أ

یعتبر فال ،تجاریةالعالمة)modèle(صناعیانموذجایعتبرالشكلأنّ البعضیرى إذ

طبقاللحمایةمحالیكونماوٕانّ ،التجاریةالعالماتألحكام وفقا علیهامعاقبجریمةتقلیده

غیرالمنافسةأفعالمنبوصفهالمدنیةللحمایة المح أو الصناعیةالنماذجألحكام

.1مشروعةال

یصلحالسلعةشكل كان متىتجاریةعالمةك یصلحالمنتجاتشكلأنّ اآلخرالبعضویرى

عالمةالسلعةشكلعتبارا منیمنعماهناكلیس هأنّ  والواقع ،للمنتوجممیزةعالمةبذاته

عتبارها جوار إلى ةعامّ المنتجاتلتمییزكعالمةویصلح اممیز الشكل هذا كان متىتجاریة

2.الحمایتینمنلكلبالتاليوخضوعهصناعیارسما أو نموذجا

منتنتجالسلعةكانت فإذا ،للونهابالنسبةأیضایقالالسلعةلشكلبالنسبةیقالوما

تصلح ال بذاتها األلوان أنّ  والواقع ،ممیزةكعالمة اللون هذا حتكارا یجوز فال معین لون

.وممیزاخاصاطابعامجموعها في نتكوّ  أو متجانسةكانت إذا إال المنتجاتلتمییز

خاصةحالیاستعمالهاا نتشرا لونها أو السلعةشكلتمثلالتيالعالمةفإنّ العموم وعلى    

،وااللكترونیةالكهربائیةاألجهزة أو األطفال ولعب المشروباتمثلالمنتجاتلبعضبالنسبة

الحاالت أغلب وفي لذلك  ،الثالث العالم دولمنكثیرال وتقالیدعتقاداتال تخضع وهي

.98، ص2011، الحمایة المدنیة للعالمات التجاریة، دار حامد للنشر والتوزیع، االردن عماد الدین سویدات-1

.478سمیحة القلیوبي، مرجع سابق ص-2

.104عجة الجیاللي، مرجع سابق، ص :أنظر كذلك
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  وكذا العالماتقانونبموجب رةمقرّ حمایة، الحمایةمنبنوعینالعالمات هذه مثلتحمى

.الصناعیةوالنماذجالرسومقانونبموجبالمقررةالحمایة

األشكال هذه حمایة على صراحةتنصمةالمتقدّ البلدانمعظمأنّ والمالحظ

حدودتكفلستثناءاتاال منمجموعةوضعمع،التجاریةالعالماتلقانون وفقا والغالفات

.الصناعیةالتصامیمأحكاممعتداخلهامنمنعاالمناسب إطارها في الحمایة هذه

إمكانیةمدىشأن في التساؤلثار:الشمبحاسةالخاصةوالعالماتالصوتیةالعالمات-5

یمكنالواقعیةالناحیةمن هانّ  والواقع ،الشمبحاسةالخاصة أو الصوتیةالعالماتتسجیل

مكتب إلى شریطوتقدیمالصوتتسجیلحالة في الشأن هو كماالصوتیةالعالماتتسجیل

للعالماتبالنسبةالشأن هو كذلك، لحمایته اتمهیدلتسجیلهالعالماتبإدارة لتسجیلا

،العالمات هذه مثلبتسجیلتسمحالتيالدول في تسجیلهایجوزحیثالشمّ بحاسةالخاصة

بلومیریا زهرة بتفتح ریذكّ  الذي األزهار عطر تسجیلتماألمریكیةالمتحدةالوالیات ففي

plumeriaللتشریعطبقایجوزكما،والتطریزوالغزلالخیاطةخیوط في تستعملوالتي

تسجیلتم وقد ،1بیانيبرسمالعالمة عرضإمكانیةبشرط عطر رائحةتسجیلالفرنسي

العالماتتسجیل الكوري التجارةقانونیجیز كذلك ،بالشمّ تحّس تنس كرة لتمییزعالمة

المتحدةالعربیةاإلمارات ةلدول بالنسبةاألمر كذلك، الشمبحاسة ةالمتعلقوالعالماتالصوتیة

.2التجاریةالعالماتبقانونها الخاص في

.483سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -1

، وثیقة من إعداد مكتب الویبو الدولي جنیف، مشار إلیه بمجلة حمایة "تعمال العالمات في تسویق السلعاس:"أنظر كذلك

  .27 -  26ص  ،1994ربیع األول 39الملكیة الفكریة، تصدرها جمعیة المجتمع العربي لحمایة الملكیة الفكریة العدد 

العالمة "على أنّ 01/2001المعدل بالقانون رقم 1980-68من قانون التجارة الكویتي رقم 61المادة تنص-2

التجاریة هي كل ما یأخذ شكال ممیزا من الكلمات أو أي إشارة قابلة لإلدراك بالنظر والعالمات السمعیة والعالمات الخاصة 

=".بحاسة الشم أو أي عالمة أخرى
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02المادة في العالماتمنالنوع هذا إلى یتطرق لم هفانّ الجزائريللمشرعبالنسبة اأمّ 

العالماتإلیهاوأضاف، تحلیلهابقالساالعالماتبذكراكتفىبل، 03/06رقم   األمرمن

كل أوهي ،واإلنتاجوالمكوناتالمصدرإلثباتتستعملالتيالعالمةتلك وهي الجماعیة

رقابةتحتالمؤسسات هذه تستعملعندمامختلفةمؤسساتخدمات أو لسلعمشتركةمیزة

األمرحسم الذي 2002/28م رق المصريالفكریةالملكیةقانون، وهذا على عكس مالكها

جاءوقد  ر،بالبصتدركالتياتمبالعالإالّ یعترف ال هانّ منه63/2المادة في رقرّ عندما

األعضاءللدول تأجاز  يالتبستر یةمن اتفاق15المادةأجازتهلما اتطبیقالنص هذا

.1لتسجیلهاكشرطبالنظر لإلدراك قابلةتسجیلهاالمزمعالعالمةتكون أن شتراطا

العالماتمنالنوعبهذاتأخذ لم الثالث العالم دولتشریعاتأنّ القولیمكنأخیرا

،لدیهامتوفرةتكون ال قد وخبراءوأجهزة اتمعدّ و  إجراءاتیتطلبماربّ تسجیلهاألنّ 

2.الیومیةالعملیةالحیاة في العالماتمنالنوع هذا ندرة إلى اإلضافةب

"والتي تنص على أّنه 77/1992من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم 2/2كذلك المادة = یعتبر :

".الصوت جزء من العالمة التجاریة إذا كان مصاحبا لها

.123سابق، ص صالح زین الدین، مرجع :في ذلك أنظر

:من قانون الملكیة الفكریة المصري على ما یلي63/2تنص المادة -1

.))وفي جمیع األحوال یتعین أن تكون العالمة التجاریة مّما یدرك بالبصر((

   :في ذلك نظر أ

.484مرجع سابق، ص ،سمیحة القلیوبي-

دراسة ، أسس ومبادئ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تربس، بد الغني الصغیرعحسام -

.98، ص1990دار النهضة العربیة، القاهرة، ع،تحلیلیة تشمل أوضاع الدول النامیة مع االهتمام ببراءات االخترا

ص    1996، كتبة دار الثقافة، عمانصالح سلیمان األسمر، العالمات التجاریة في القانون األردني والمصري، م-2

231.

كلیة الحقوق،،دكتوراهعدنان غسان برانیو، النزاعات المتعلقة بالعالمات التجاریة على شبكة اإلنترنت، رسالة:انظر كذلك

.302، ص 2001جامعة دمشق، 



الصناعيةالملكيةعناصرماهية:األولالفصل-الباب األول

25

:الثانيالفرع 

األخرىوالحقوق التجاریةلعالمةالتمییز بین ا

لیس من شك أّن مجال الحقوق الفكریة واسع جدا، رغم أّن القاسم المشترك بین هذه الحقوق 

نتجت عن فكر اإلنسان، إّال أّنه یوجد بعض التفاوت )ذهنیة(یتمثل في أّنها صورة فكریة 

أنّ اعتباربالحقوق الفكریة، و ائلة وهي عائلة بین تلك الحقوق رغم انتمائها  إلى نفس الع

العناصرمنغیرها عن تمییزهامن دبّ  ال الصناعیةالملكیةعناصرمنعنصرالعالمة

  .لها شابهةالم

ویتعلق :تمییز العالمة عن غیرها من العناصر المشابهة لها ذات الطابع التجاري: أوال

:األمر بتمییز العالمة عن كل من

التجاریةالبیانات-1

المنشأتسمیة-2

التجاريالعنوان-3

 داللة أو إشارة هي تعریفهاسبقكماالعالمة:التجاریةالبیانات عن العالمةیزیتم-1

، وهي تتشابه في ذلك وفي لمنتجاتهاكشعارالخدمة أو السلعةصاحبةالمؤسسةتتخذها

.أخرى بعض األوجه مع البیانات التجاریة، كما أّنها تختلف عنها في أوجه 

نفس الدور، من حیث أّنهما یؤدیانتتشابه العالمة مع البیانات التجاریة:أوجه التشابه-أ

المتعلقةواالحتیال الغش أنواعكلمنالمستهلكحقوقضمان في هاما دورا فكالهما یلعبان

البعض على المنتجین  اي قد یمارسهالتوالخدماتوالبضائعالصناعةبمواصفات

لحمایةبالغةأهمیةتوليالوضعیةالتشریعاتحیث أّن أغلب وٕان لم نقل  كلالموزعین، و 

العالماتقانونبموجبالجزائريالمشرعنّص سواء، إذالعالمة والبیانات التجاریة على حدّ 

المنتج نوع عن المشتريخداعبهایقصدبیاناتتحملعالمةیستعملونالذینمعاقبة على
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تضلیلأثار على مسؤولیتهلتحدیدمناسباقانونیارجوعاعلیهالرجوعخاللمن وذلك

.المستهلكین أو الجمهور

باإلضافة إلى أّن اعتماد المؤسسة للعالمة التجاریة والبیانات التجاریة هو أمر إلزامي، 

ماكل عنفالبیانات التجاریة هي إیضاحات إلزامیة بالنسبة للمنتج وذلك إلعالم المستهلك 

العامةبالقواعدالمتعلقالقانونأحكامبمقتضىعلیه واقع لزامإ وهو ،بالمنتجاتیتعلق

، 1المستهلكلفائدةالمهني على الواقع باإلعالم لزاماإل على ینص الذي المستهلكلحمایة

وهو نفس األمر بالنسبة للعالمة التي تعتبر إلزامیة بالنسبة للمؤسسة سواء كانت عالمة 

022و 03/01المادة في الجزائريالقانونحسب وهذاأو عالمة خدمة تجاریة أو صناعیة

القانونبموجبختیاریةا عالمة هي الخدمةعالمة كانت أن بعد03/06ر رقم األممن

.اتالعالمبقانونالمتعلق57-56 رقم قانونالقدیم

إذ  ،العالمةتؤدیهاالتيلتلكمشابهةوظیفةتؤديالتجاریةالبیاناتأنّ  إلى اإلضافةفب

عاملبمثابة، فهماالمؤسساتتمارسه الذي الغّش منالمستهلكحمایة إلى یهدفانأّنهما

المؤسساتبینوالصناعيالتجاريالتعاملیخصفیماالمشروعةالمنافسة على تشجیع

.3االقتصاديالطابع ذات والتجاریةالصناعیة

البیانات التجاریة من حیث المفهوم، فإذا كانت تختلف العالمة عن :أوجه االختالف - ب

ها، فإّن البیانات التجاریة هي تلك اتجذها المؤسسة شعارا  لمنتالعالمة هي إشارة أو داللة تتخ

..21صالح سلیمان األسمر، مرجع سابق، ص -1

تعتبر عالمة السلعة أو الخدمة إلزامیة لكل سلعة أو خدمة مقدمة :"على ما یلي 03/06 رقم من األمر3تنّص المادة -2

"بیعت أو عرضت للبیع عبر أنحاء التراب الوطني

.22مرجع سابق ص،صالح سلیمان األسمر-3
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أو  مقدارها أو عددها على التعّرفقصد اتجات التي تضعها المؤسسة على المنتاإلیضاح

  :وكذلك لها،المكوّنةالعناصر أو امصدرهكیلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو  أو حجمها

.طریقة صنع أو إنتاج المنتجات*

.العناصر والمكونات الداخلة في تركیب المنتجات *

.اسم أو صفة المنتج أو الصانع*

.أخرىصناعیة أو تجاریةممیزات أو أياالسم أو الشكل الذي تعرف به المنتجات، *

والغرض من وضع هذه البیانات هو مساعدة المستهلك في التعرف على عناصر البضاعة 

بیسر وسهولة، وعادة ما تثبت البیانات التجاریة على البضائع أو المنتجات بطریقة مادیة، 

.1كأن تكتب أو تطبع أو تحفر أو تنسج على البضائع أو المنتجات

  هتقلحوأ التجاریةبالبیاناتخاصاقانوناأوجدتالقانونیةالنظمبعضأنّ  إلى اإلشارةتجدر

  لم الذي الجزائريالمشرعخالف على، المصريالتشریعمثلالصناعیةالملكیةبقوانین

 هذه تضعالتيالمؤسسةفإنّ وبذلك،)الصناعیةالملكیة(بالحقوق الفكریةالبیانات هذه یلحق

بل یجوز لغیرها استعمالها، على خالف العالمة التي علیهاحتكارا بحقتتمتع ال البیانات

تعّد من حقوق الملكیة الصناعیة یتمتع صاحبها بحق االستئثار بها ومنع الغیر من 

.منه وذلك فیما یخص السلع والمنتجات المشابهةبإذناستعمالها أو استغاللها إال 

المنشأ، كما أّن للعالمة أوجه تتشابه فیها مع تسمیة :المنشأتسمیة عن العالمة زیتمی-2

.لها أوجه اختالف

60صالح زین الدین، مرجع سابق، ص -1
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ال تكاد تتشابه العالمة مع تسمیة المنشأ إال من حیث انتمائهما لنفس :أوجه التشابه -أ

المنتجتمییز لصناعیة، كما أّن كالهما یعمالن على الحقوق المتمثلة في حقوق الملكیة ا

.1هةعن غیره من المنتجات المشاب

من األولى ةالمادّ بموجبالمنشألتسمیةتعاریف ةعدّ  وردت قدل :أوجه االختالف - ب   

:التاليالنحو على فتهاعرّ والتيالمنشأبتسمیةالمتعلق76/652 رقم األمر

منمسمىمكان أو منطقةمنجزء أو منطقة أو لبلدالجغرافيسماال المنشأبتسمیةیقصد"

لبیئةوأساساحصرامنسوبةوممیزاتهالمنتج هذا جودةوتكون، فیهناشئامنتجایعین أن نهشأ

یكون الذي سماال" جغرافيسمكا كذلك ویعدّ ".والبشریةالطبیعیةالعوامل على تشملجغرافیة

 ألغراض معینةجغرافیةبمساحةمتعلقیكونمسمىمكان أو ناحیة أو منطقة أو دللبتابعا

"المنتجاتبعض

أّنهفیهیفترض الذي المنتجمصدریوضحجغرافيمصطلحالمنشأتسمیةإنّ وبذلك ف

اإلنتاجمكانبیان إلى تهدفالمنشأفتسمیةأخرى، وبعبارة3وجودتهاإلنتاجبهذامعروف

 هذا منالصادرلإلنتاجلماالمستهلك لدى معتبرةقیمة أو یةأهمّ  له یكون قد البیان وهذا

اإلشارة هي العالمةنّ أ حیث، وهو یختلف عن العالمة من هذا الجانبجودةمنالمكان

 في، إنتاجهابمكانمرتبطةتكون أن دون اتهاجمنتنوعیةلضمانالمؤسسةقبلمنالمختارة

 فري، اسعیدةماء لكذ ومثالالمنتجبمكانإلزامیةبصفةمرتبطةالمنشأتسمیةأنّ نجدحین

.المعدنیةللمیاهبالنسبة

.661سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص - 1

، صادر بتاریخ59عدد جریدة رسمیة المتعلق بتسمیة المنشأ،1976جویلیة16المؤرخ في 76/65أمر رقم -2

23/07/1976.

3-KAMPFER Jean -Noel : Les Marques capital de l'entreprise 3 Edition d'organisation

:Paris 1998 P 60.



الصناعيةالملكيةعناصرماهية:األولالفصل-الباب األول

29

:التجارياالسم عن العالمةتمییز-3

منغیرها عن ذاتهاالتجاریةالشركة أو للمؤسسةالممیزةاإلشارةالتجاريسماال یعدّ 

التجاریة، وهو یتشابه مع العالمات التجاریة في نقاط قلیلة نذكر منهاالشركات

واالسم التجاري ضئیلة جدا إّن مواضع التشابه بین العالمة التجاریة :أوجه التشابه-أ

، إذ یجوز استعمال االسم التجاري كعالمة الهما من العناصر المعنویة للمحلإذ یعتبر ك

ر ذلك على وظیفته زا دون أن یؤثّ خذ شكال ممیّ تجاریة لتمییز منتجات المحل، شریطة أن یتّ 

ة یة المزدوجة، حمایكاسم تجاري، وفي هذه الحالة ال یوجد ما یمنع من تمتعه بالحمایة القانون

.1، وأخرى یوفرها له القانون التجاريبموجب قانون العالمات التجاریة

مادیة ممیزة یتخذها العالمة التجاریة هي كل إشارة أنّ م القولتقدّ :أوجه االختالف- ب

الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمییز صناعته أو بضاعته أو خدماته عن مثیالتها التي 

تطلقالتيتسمیةال ن، بینما یقصد باالسم التجاريمها لآلخرییصنعها أو یتاجر بها أو یقدّ 

سماال یختلفهناومن.لتمییزها عن المؤسسات المشابهة لهاالتجاریةالمؤسسة على

 في، التجاریةالشركة أو ةالمنشأیزیلتموجدالتجاريسمفاال ،التجاریةالعالمة عن التجاري

مهاتقدّ التيالخدمات أو المنتجات أو البضائعلتمییزوجدتالتجاریةالعالمةأنّ حین

.2الشركة

  . 559ص 1989القاهرة، ،سمیر محمود الشرقاوي، القانون التجاري، دار النهضة العربیة-1

.58صالح زین الدین، مرجع سابق، ص-2

:أنظر كذلك

  18ص  سابق،، مرجع صالح سلیمان األسمر-

 .17صنعیم مغبغب، مرجع سابق، .
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فمثال، مختلفةقانونیةألحكامیخضعانالتجاريسماالو  العالمةأنّ نجد لكذ جانب إلى   

الممنوحة أو المقررةتلكمنقلأ التجاريسملال  رةالمقرّ الحمایةنّ فإ بالحمایةیتعلقفیما

بمجرد لكذو  الوطنيالترابأنحاءجمیع في بالحمایةتتمتعالعالمةأنّ نجد إذ، للعالمة

 على اهذو ، علیهاحقوق ةعدّ یخولها اممّ  لها مالكةالمسجلةالمؤسسةتصبحها، إذتسجیل

 أو المحل إطارها في یقعالتيالمنطقة على مقصورةحمایتهنّ فإ التجاريسماال خالف

منع إلى أساسایهدفالتجاريسماال حمایةأنّ  إلى لكذ ویعود، التجاریةالشركة أو المؤسسة

بماالتجاريسماال نفستحمالنمؤسستین كهناتكون أن یمكنوبالتاليالعمالءتحویل

.1العمالء هنذ في لبس أو خلطإحداث إلى یؤدیان وال المنطقةنفس في یقعان ال هماأنّ 

من حیث الفروق التجاريسماالو  العالمةبین زنمیّ ه یمكن أننّ فإ باإلضافة إلى ذلك

:التالیة

 قد منهم اأیّ أنّ حین في ،دیتعدّ  ال واحد اتجاری اسما الشركة أو المؤسسة أو للتاجر-

منمعینصنف أو بنوعمنهاواحدةكلتختصالتيالتجاریةالعالماتمن عددا یستعمل

.الجودةمندرجةتمیزعالمةكل أن أو ،تبیعهاالتيالبضائع أو المنتجات

من نتتكوّ  أن یمكنالعالمةأنّ حین في، تسمیة أو كلمةمنالتجاريسماال نیتكوّ -

.تسمیة أو رمزا أو كلمة أو رسما أو إشارةتكون فقد ،دةمتعدّ عناصر

 أو تستعملالتيالمنتجات أو البضائعنوع على التجاریةالعالمةملكیة في الحقیقتصر-

خدمات أو  بضائع على العالمة ههذ ستعمالا مناآلخرینمنعیمكن وال علیهاتسجل

 في ريالحصالحق هصاحبیمنحالتجاريسماال أنّ حین في ،طبیعتها في تختلفأخرى

من عدد قام اذفإ ،تقدیمهایمكنالتيالمنتجات أو البضائعأنواعلجمیعبالنسبةستخدامها

القانون التجاري، الملكیة التجاریة والصناعیة، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،،هاني دویدار-1

311،ص2008
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سماال بنفسأخرىشركةتسمیةخرآل یمكن فال معیناتجاریاسماا شركةبإعطاءاألشخاص

.1البعضبعضهما عن ماتماالشركتینمنكلنشاطختلفا ولو

نفسهالتجاريسمهاا ستخدمت قد العالم حولالشركاتمنالعدیدأنّ بالذكروالجدیر

فاستخدام،مبررةعتباراتا على اهذ قرارها في تستندالشركاتتلك،اتهالمنتجتجاریةكعالمة

المستهلكثقةمن زمّما یعزّ  ةقویّ بشركةالعالمةیربطالمستهلكیجعلكعالمةالشركةاسم 

نّ فإ لكذ عن فضال،العالمة ههذ خلفتقفعمالقة ةقویّ شركةنّ بألمعرفتهنظرابالعالمة

 على الشركةتنفقهاالتيالهائلةالنفقاتتخفیضنهشأمنللمنتجاتكعالمةشركةسما اتخاذ

.2لمنتجاتهاممیزةعالماتتطویر

التجاريالشركةسما ستعمالا أنّ من حیث،هناك ما یؤخذ على هذا الرأيأنّ غیر

 لم جالمنتأنّ حال في له اإلساءةلمخاطرالشركةسما ضیعرّ  أن نهشأمنتجاریةكعالمة

الشركات التي تقف أسماءیعرفونالمستهلكینمن ةفقلّ ،األسواق في المطلوبالنجاح قیل

المستخدمةالعالمةكانت اإذ ر هذه الشركاتوراء المنتجات التي یشترونها، ولن تتضرّ 

.76عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص-1

:أنظر كذلك

.36هالة مقداد احمد الجلیلي، مرجع سابق، ص -

.CHAVALLIER ROBERT : La Propriété industrielle ; DALLOZ ; Paris 1982-

إلماراتي الملكیة الصناعیة، دراسة مقارنة بین القانون األردني وا-اعد الملكیة الفكریةنوري حمد خاطر، شرح قو-
.266، ص 2005، عمان،، دار وائل للنشروالفرنسي

.199، ص 1967التشریع الصناعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،محمد حسني عباس-

، 2001التجاریة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عدنان غسان برانبو، التنظیم القانوني للعالمة -2

.77ص 
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.1التجاريسماال عن مختلفة

من08المادةنصحسب اوهذ دولیاحمایتهتمّ  قد التجاريسماال أنّ القولیمكنوأخیرا

 في یحمىالتجاريسماال أنّ  على تنصّ التيالصناعیةالملكیةحقوقلحمایةباریسیةاتفاق

منبدّ  ال التيالعالمةخالفعلى ، 2تسجیله أو بإیداعهلتزاماال دون تحاداإل دولجمیع

.تسجیلها

ویتعلق :ذات الطابع االبتكاريالملكیة الصناعیةعناصرنیا تمییز العالمة عن غیرها من ثا

:األمر بتمییز العالمة عن كل من 

الرسوم والنماذج الصناعیة-1

براءة االختراع-2

كل من العالمة والرسوم والنماذج :الصناعیةوالنماذجالرسم على العالمةتمییز-1

عناصر من الملكیة الصناعیة، فهما یتشابهان في مواضع ویختلفان في مواضع الصناعیة

.3أخرى

مكتبة ،و الوطنیة حول العالمات التجاریةندوة الویب،"العالمات التجاریة كأداة للتسویق والمنافسة"،كنعان األحمر-1

.2003األسد، دمشق، 

.21صالح سلیمان األسمر، مرجع سابق ص -2

یة الصناعیة العالمات التجاریة وبراءة االختراع فحسب، بل كذلك العدید من العناصر األخرى التي ال تشمل الملك-3

نظمت بموجب اتفاقیات دولیة وقوانین وضعیة، ومن بین هذه العناصر الرسوم والنماذج الصناعیة التي نظمها المشرع   

1966-5-03صادر بتاریخ  ، 35عدد  جریدة رسمیة،28/04/1966المؤرخ في86-66األمر رقم الجزائري بموجب 

كل تركیب لخطوط وألوان یقصد به إعطاء مظهر لشيء صناعي "ها حیث عّرف الرسوم بموجب المادة األولى منه على أنّ 

ان أو بدونها، أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة، أّما النموذج فهو كل شكل قابل للتشكیل ومركب بألو 

خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن استعماله كصورة أصلیة لصنع وحدات أخرى،  ویمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله أو 

"الخارجي 

.675، مرجع سابق، ص سمیحة القلیوبي: في ذلكانظر 
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 أو ذاتهاالسلعةشكل على الصناعيالنموذج أو الرسم في الحقینصب:أوجه التشابه-أ

بعض في الخلطیثور وقد علیها،تحتويالتيالعلبة أو الخارجيسطحها أو غالفها على

 قد التجاریةالعالمةفمفهومالصناعي،والنموذجالرسموبینالتجاریةالعالمةبیناألحیان

وخدماتمنتجاتتمییز على قادرة إشارة أي أصبحتأینالدولبعض في كبیربشكلتوسع

.تجاریةعالمةتكون ألن قابلةمعینمشروع

الشروطجمیعفیهوتوافرتممیزا كان افإذ اإلشارات ههذ منواحد هو السلعةوشكل

 أي تجاریةكعالمةحمایتهحینهاالممكنفمن،التجاریةالعالمةوظیفةبأداء له تسمحالتي

كنموذجللحمایةخاضعایكون قد هنّ أ من الرغم على بعاداأل ثالثیةتجاریةعالمةیعتبر هنّ أ

الصناعيوالنموذجالرسمینبو  التجاریةالعالمةبین زنمیّ  أن یمكننافكیف، 1أیضاصناعي

بوصفهالقانونیةالحمایةمثالتصمیمها أو السلعةشكلینال أن یمكنوهل ؟ الحالة ههذ في

إّن اإلجابة على ذلك ال تكون إّال .؟نفسه الوقت في صناعیانموذجا وأ ورسماتجاریةعالمة

.من خالل تحدید أوجه االختالف بین كل من العالمة والرسم والنموذج الصناعي

بتحدیدیكونالصناعیةالملكیةحقوقمنالحقینینهذ بینالتمییزإنّ :أوجه االختالف-ب 

فالرسوم، حمایته إلى تدعواالتيواألسالیبمنهماواحدكلیلعبه الذي قتصادياال الدور

جاذبیةأكثر أي جماالأكثرأنواعهابجمیعالمنتجاتجعل إلى تهدفالصناعیةالنماذجو 

یضفي هولكنّ للمنتججمالیةقیمة فقط یحقق ال المنظر في والحسن، المستهلكیننظر في

 في قیمتهتكونممیزانموذجا أو رسمایحمل الذي فالمنتج، كبیرةتجاریةقیمةأیضاعلیه

 ههذ حمایةنّ إف لكذ عن فضال،التقلیديشكلها في تزال ال التيتلكمنكبرأ األسواق

حمایةتبررالتيذاتهاعتباراتاال على یقومبتقلیدهاالغیریقوم أن منوالنماذجالرسوم

القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة، الجزء األول، دار الحلبي الحقوقیة، بیروت، حسام محمود لطفي، قضایامحمد-1

.154، ص 2001
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 في التقدم في ستمراراال على المخترعینوحثبتكاراالو  اإلبداعتشجیع وهي ،االختراعبراءة

،قدموهاالتيالجهودمنماليعائد على الحصول في حقهمضمان عن فضال،المجال اهذ

حتكارا في الحقصاحبهیعطيالذي  الصناعيالنموذج أو الرسم في الحق لهم أنّ  أي

تختلف دةمحدّ زمنیة ةمدّ طواللوحدهستعمالها في ستئثارباالتسمیتهیمكنما أو ،ستعمالها

مشروعوخدماتمنتجاتتمییز إلى تهدفالتجاریةالعالمةأنّ حین فيأخرى،  إلى دولة من

الرسمیؤدیهاالتيتلك عن مختلفةوظائف يتؤدّ  وهي ،اآلخرینمنالمقدمةتلك عن معین

.1سابقارأیناكماالصناعيالنموذج أو

 أن الواجبفمنتجاریةكعالمةالسلعةشكلحمایةباإلمكانیكون ولكي ،علیهوبناءا

التيالمنتجاتجمیعوأنّ ، معینتجاريمصدر هنّ أ على الشكل اهذ إلى نالمستهلكو ینظر

جمالیةقیمةللسلعةیعطي نال أ ،واحدةجهةمنومقدمةمصنعة هي الشكل اهذ تحمل

م أو رستجاریةعالمةك السلعةشكلحمایة في التفرقةنّ فإ سبقما إلى باإلضافة. فقط

:هاأهمّ أخرىنقاط أثارصناعيونموذج

 أي توزیع أو تصنیعمنشخص أي منعالصناعيالنموذج أو الرسممالكیستطیع-

اآلخرینمنع فقط یمكنهالعالمةمالكأنّ حین في، المحميالنموذج أو الرسمیحملمنتج

تسجیلتمالتي وهي ،بعینها دةمحدّ منتجات على لعالمتهالمشروعغیرستخداماال من

.علیهاالعالمة

ستخدامها في لحصريا الحقمالكیعطيالصناعيالنموذج أو الرسمملكیة في الحقنّ إ-

 في ،اإلیداع أو التسجیلتاریخمنسریانهاتبدأخرىأل دولة منتختلف دةمحدّ زمنیة ةلمدّ 

،زمنیا دةمحدّ غیر ةلمدّ ستعمالهاا في حصریاحقایكتسبالتجاریةالعالمةمالكأنّ حین.

یتطلبهاالتيالشروط وفق تستعملوكانت دوري بشكل ددّ یجالعالمةتسجیل كان إذا وذلك

.80عدنان غسان برانتو، التنظیم القانوني للعالمة التجاریة، مرحع سابق، ص -1
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القضایا اإلداریة والجزائیة فیما یخص التفرقة بین العالمة ولقد وجدت العدید من .1القانون

والنموذج الصناعي خاصة فیما یخص الحمایة، ولعّل أهمها الحكم الصادر عن القضاء 

ه التفرقة بین العالمة ذه بموجبهختترسّ  والذي ،اإلداري المصري الخاص بزجاجة الكوكاكوال

كل السلعة ذاتها كعالمة تجاریة من حیث إمكانیة حمایة ش،التجاریة والنموذج الصناعي

:والذي جاء فیهوكنموذج صناعي

تها بحیث حمایة زجاجة الكوكاكوال باعتبارها نموذجا صناعیا هو حمایة صناعة الزجاجة ذا"

كوكاكوال الشراب تجاریة لا حمایتها كعالمة مّ أ ،ة الحمایةال یجوز صنع مثلها طوال مدّ 

لتعبئة شراب  ابحیث ال یجوز استخدامها وعاء،صود به حمایة الشراب الذي تحتویهفالمق

موذج الممیز لزجاجة سقطت حمایة الن إذاه نّ ألك ذومفاد .أخر مماثل له أو من صنعه

إنتاجه ا النموذج ملكا عاما للكافة یجوز لكل فرد ذلم یعد ه، ة زالت بمضي المدّ و  الكوكاكوال

ه الزجاجة ذة لهر بل یبقي كذلك مقصورا على الشركة المدعیة نتیجة للحمایة المقر ،عهصنو 

.تجهنباعتبارها عالمة تجاریة للمشروب الذي ت

:وتابعت المحكمة قائلة 

النماذج القانون الخاص ببراءة االختراع والرسوم و ه ال محل لالحتجاج بأحكام أنّ وحیث 

ه الزجاجات ذه الصناعیة لرفض طلب تسجیل زجاجة الكوكاكوال كعالمة تجاریة بمقولة أنّ 

إّال لذلك القانون، ذلك أّنه وٕان كانت الزجاجة تعتبر نموذجا صناعیا فال تخضع في حمایتها 

ها تحمل في الوقت نفسه خصائص النموذج الصناعي، إّال أنّ المذكورة تحمل خصائص 

العالمة التجاریة كما سلف البیان، ولم یحضر القانون الخاص بالرسوم والنماذج الصناعیة 

فالذي یترتب عن كون الزجاجة ،الجمع بین حمایته وحمایة القانون الخاص بالعالمة التجاریة

، 2000االعتماد، اإلسكندریة، ودورها في حمایة المنتج والمستهلك، مطبعة وسعد مختار، العالمات التجاریة  الدقي -1

   .164ص 
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لیس رفض طلب تسجیلها بوصفها عالمة تجاریة سالفة الذكر تعتبر أیضا نموذجا صناعیا 

.1"ما إمكان حمایتها من جهة أخرى بوصفها نموذجا صناعیاوٕانّ 

یمكن استخالص أوجه التشابه واالختالف:االختراعبراءة عن التجاریةالعالمةتمییز-2

:بین هذین العنصرین من حیث

إلى عائلة واحدة وهي عائلة تنتمي كل من العالمة وبراءة االختراع :أوجه التشابه- أ

یحددها دة من حیث الحمایةة محدّ كالهما یخضعان لمدّ الحقوق الفكریة، كما أنّ 

.2القانون

معین،لشخص الدولة تمنحهاشهادة هاأنّ  على االختراعبراءة فتعرّ :أوجه االختالف- ب

الشهادة هذه تتضمنإذ  ومؤداها منح المخترع حق احتكار استغالل اختراعه لمّدة معینة،

 واإلفادة استثمارهحقصاحبهتخویلمع3لالختراعوصفاللمخترع الدولة تمنحهاالتي

 أهم منللمخترعین واختراعاتهمالمقررةالقانونیةالحمایةوتعدّ ، مّدةال خالل هذهمنه

بوجهالصناعةتقدم في فضلمناالختراعات لهذه لماالجدیدةالمبتكراتحمایةصور

الوصولسبیل في وجهدمالمنبذلهمّماالمخترعیحرم أال تقتضيخاص، فالعدالة

باستغاللاالستئثاربحقللمخترعالدولتشریعاتمعظماعترفت فقد ولذلك ،اختراعه إلى

یحقشائعاماالاالختراعبعدهالیصبحألخرى دولة منتختلفمعینةمّدةاختراعه

.4به االنتفاعللجمیع

.81عدنان غسان برانبو،التنظیم القانوني للعالمة، مرجع سابق، ص -1
.55صالح زین الدین، مرجع سابق، -2

.31محمد حسني عباس، مرجع سابق ، ص -3

.84، التنظیم القانوني للعالمة، مرجع سابق، ص عدنان غسان برانبو-4

=أنظر كذلك :



الصناعيةالملكيةعناصرماهية:األولالفصل-الباب األول

37

:أوجه ةعدّ منختراعاال وبراءةالعالمةبینالتفریق انویمكن

ل ستغالاالو  حتكاراال حق هو إقرار ختراعاال براءةحمایةتقریر وراء منالحكمةإنّ -أ

تشجیعبغیةجدیدابتكاراا للمجتمع دمیقّ لمنالقانونیمنحهتعویضك الذي یعتبرللمخترع

البراءةمن الهدف أنّ كما،قتصاداال ویزدهرالصناعةتتطورحیث،بتكاراالو  ختراعاال روح

حق على الحصولمقابل في امةللع تفاصیله عن الكشف على ختراعاال صاحبتشجیع هو

.الحصريستغاللاالو  حتكاراال

منغیرهمنافسةمن جالمنتحمایةرأیناكما هو التجاریةالعالماتحمایةالهدف من أما

نتیجةالضرر في الوقوع منوالمستهلكینالزبائنوحمایة، مشروعةغیرمنافسة له المنتجین

.اإلنتاجمصدرحولتضلیلهم

تمنحاالختراعبراءةأنّ  ذلك منمؤقت، والحكمةحق هو االختراعبراءة في الحق- ب

یسمحبمامؤقتااالحتكار هذا یكون أن بدّ  فال ،اختراعهاستغاللاحتكارصاحبها حق

استغالل في الحقیعودثمّ وجهوده، ومنإبداعهمقابلالماليالعائد على الحصوللصاحبه

دائماحقایكون أن منیمنعشيء فال العالمة في الحقأّماككل،المجتمع إلى االختراع

 ذلك في والحكمةلها،ملكیته على للحفاظالالزمةباإلجراءاتیقومصاحبهاأنّ طالمامؤبدا

تمیزالتيالعالمةطریق عن بزبائنهاتصالهاستمرار في مصلحةالعالمةلصاحبأنّ 

من جهةالعالمةاستعمالحصریةاستمرارالزبائنمصلحةمنأنّ كماخدماته، أو بضائعه

.317هاني دویدار، مرجع سابق، ص -=

الموسوعة العربیة، المجلد األول، العلوم القانونیة واالقتصادیة، منشور على شبكة مجلة ، "الختراعبراءة ا":إلیاس حداد -

.//:www.arab.ency.comhttp:األنترنات على الموقع التالي 
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العالمةخاللمناألسواق في هذه الجهةمنتجات على فالتعرّ منیتمكنوا لكي واحدة

1.التجاري

الحقصاحبهلیخوّ  هنّ أ من حیثمطلقحق هو البراءة في الحقمن جهة أخرى -ج

إال  بتكاراال اهذ ستغاللا الغیر من عمنو ، حصريبشكلختراعاال ستغاللا في المطلق

 أو البضائع على فقط یرد هنّ أ إذ نسبيحق هو العالمة في الحقأنّ حین في، بموافقته

.2علیهاالتجاریةالعالمةتسجیل أو ستعمالا تمّ التيالخدمات

الشروط  إلى التطرقبنایجدرالعناصر األساسیة السابقة الذكر،  إلى تطرقنا أن وبعدوعموما

الشركة أو المؤسسةسبـتتكحتىالعالمة في تتوفر أن یجبوالتيقانوناعلیهاالمنصوص

.حمایتها في الحق

:الثانيالمطلب

شروط صحة العالمة

التي ةالحرّ التجارةظل وفي التجاريالنشاطمجال في العالمةبهاتتمتعالتيلألهمیةنظرا

 في الشركةمكانةترسیخ في تلعبه الذي الالفعّ  للدور ونظرا،یومبعدیومانطاقهایزداد

جتماعیةا نظرةإلیهانظرنا فإذا أهمیةاألصولأكثرمنالعالمةتعتبر إذ، المستهلكین أذهان

كما،ونوعیتهاالبضاعةأصل في خداع أو غش أي دضالمستهلكحمایة إلى تهدف فهي

منالوطنيقتصاداال وحمایةالصناعیةالوظیفةتحسین إلى أیضاالمجال هذا في تهدف

غیرالمنافسةضدوحمایتهالحقیقيالمنتجمصدروتحدیدالبضاعةجودةضمانخالل

،لها واسعةحمایة إقرار إلى الحدیثةالتشریعاتسارعت لكذ كل إلى ستنادااو  المشروعة،

.15محمود حسني عباس، مرجع سابق، ص - 1

..85القانوني للعالمة التجاریة، مرجع سابق، صعدنان غسان برانبو، التنظیم -2



الصناعيةالملكيةعناصرماهية:األولالفصل-الباب األول

39

)فرع أول(موضوعیة شروط على توفرت اإذ إالّ للعالمةتتقرر ال الحمایة ههذ أنّ غیر

).ثانفرع ( وشروط شكلیة

:األول الفرع

الشروط الموضوعیة

 دون عالمة أي على تعتمد أن تجاریة أو صناعیةمؤسسة أو شركة ألي یمكن ال  

المؤسسةأنّ  إلى باإلضافة، فقانوناعلیهاوالمنصوصفیهاتوفرهاالواجبالشروطمراعاة

األمرمن02المادة في علیهاالمنصوصاألشكالأحدللعالمةختیارهاا في تلتزم أن یجب

شروطبمثابة هي التيالموضوعیةالشروطبعضفیهاتتوفر أن بدّ  ال هفإنّ ، 06-03 رقم

.تخلفهاحالة في اهنشاطحمایةل  تعتمدها أن للمؤسسةیمكن ال التيو   العالمة ةصحّ 

تكون أن بمعنى، )أوال( ممیزةتكون أن شكلها كان اأیّ العالمة في یشترطوعموما

كما، مماثلةمنتجات على توضعأخرىعالماتوبینبینهاالخلطتمنعالتيذاتیتهالعالمةل

للقانونمخالفةغیر ةمشروعتكون أن یشترط كذلك ،)ثانیا(جدیدةالعالمةتكون أن یشترط

).ثالثا(العامة اآلدابو  العام النظام أو

 كان إذا إالّ القانونحمایةمنالعالمةتستفید أن یمكن ال :ممیزةالعالمةتكون أن: أوال   

سواء كانت دولیة أو وطنیة، صریحةالصدد هذا في القانونیة، والنصوص ممیزاطابعالدیها

فت من اتفاقیة تربس عندما عرّ 15المادة نّصت على هذا الشرط الفقرة األولى من إذ

ت على هذا العالمة من خالل قدرتها على تمییز السلع والخدمات، أّما اتفاقیة باریس فقد نصّ 

التي یستخلص منها بمفهوم المخالفة ضرورة توفر 06الشرط من خالل الفقرة ب من المادة 

.هذا الشرط حتى تتمتع العالمة بالحمایة



الصناعيةالملكيةعناصرماهية:األولالفصل-الباب األول

40

:بقوله03/06 رقم األمرمن07/02المادة على ذلك في نصالجزائري فقدأّما المشرع 

تتمتع فال ذلك على وتأسیسا، "التمیزصفةمنخالیةكانتمتىالعالمةتسجیلیرفض"

، مستعملةبیانات علىأو  شائعشكل على ترتكزكانتمتىبالحمایةالممیزةغیرالعالمة

غیرها عن تمیزهابصفاتتتصف أو تتضمن أن بدّ  فال صورتها أو شكلها كان اأیّ فالعالمة

شكلبأي أو زخرفيبشكلرسمهایتم كأن، معینةهندسیةبطریقةموضوعةتكون أن بمعنى

العالمةمالكةالمؤسسةوخدماتمنتجاتیزیتمیكفلنحو وعلى، مختلفةو  ممیزةصفة له

.1غیرهاوخدماتمنتجات عن

 اوبناء، 2ستخدامهاا من الغرض العالمةتؤديحتىأساسيأمرالصفة هذه شتراطوا

منالخالیةالعالماتالقانونیةالحمایةواجبة ةصناعی أو ةتجاریعالمةتعتبر ال ذلك على

تسمیةتحملالتيالعالمات هذه مثلتسجیلیجوز فالممیزة،  أو معینةخصائص ةأیّ 

لتصبح3شهرتهاتفقدالتيالعالمة،مثالالبرتقال فاكهة لتمییزبرتقالةككلمةنفسهالمنتج

یزیتمل وظیفتها فقدت حیث،األدویةمجال في "سبرینأ" عالمةمثالذاتهالمنتج على داللة

 لذلك، المسكناتأنواعمنخرآ مسكنأي  على داللة وأصبحتالمسكناتمنالنوع هذا

محلبالمنتجاتیزهایتم فقد عدم على المشهورةالعالماتصاحبةالكبرىالشركاتتحرص

 آالت أشهرتمیزالتي "وكسزیر "كلمةمثل،فقط علیه داللة تصبح أن خشیةالعالمة

.عامةبصفةالتصویر التبآالعالمة ههذ رتباطا نتشرا حیثوالطبعالتصویر

كذلك ال تصلح عالمة تجاریة تلك التي تقتصر على ذكر المعلومات الخاصة بوزن 

یمیزهاماّنه لم یضف إلیها الها أو موقعها الجغرافي، طالما أقیمتها أو أوجه استعمالسلعة أو 

.96صالح زین الدین، مرجع سابق، ص -1

.221، ص 2001الجزائر،،للنشرابن خلدوندار الكامل في القانون التجاري الجزائري، ،اوي صالحفرحة زر -2

.279نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص :أنظر كذلك

العالمة المشهورة وحمایتها ضمن اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة ،عبد اهللا حمید سلیمان الغویري-3

.65، ص 2006جامعة القاهرة،كلیة الحقوق،الفكریة تربس وقانون العالمات التجاریة األردني، رسالة دكتوراه،
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كلمةستعمالا یجوز ال لذلك وتطبیقا، الخاصةوصفاتهاذاتیتها لها ویجعلغیرها عن

ببطالنباریسمحكمةأقّرتكما، 1تجاریةكعالمة"ماركتسوبر أو بوتیك" أو "كافیتریا"

تاجریمتلك أن الجائزغیرمن هألنّ المفروشاتمنأنواعیزیلتم»Otomaticعالمة

تشیرالتيالعالماتتسجیل عدم على امستقر الفرنسيالقضاءویعتبر، كهذه عادیةكلمة

.2الخدمات أو السلعتكوینعناصر إلى فقط

Valentino»ة عبار أنّ بلبنانبتدائیةاال الغرفة تقض وقد   وله شائعا اسما تحمل«

تصبحالمالبسلتمییزأخرىعباراتضمنوضعهاأنّ  على معروفة،ومعاني لغوي مدلول

المنافسعالمةبشطبقضي دوق، تمیزه الذي والمنتجللمعنىرتباطا ال حیثممیزة، 

Valentino3عادیة كلمةتمثل هاألنّ بمفردها.

حیث،یزیالتمصفةتكتسب ذلك بعدثمدارجةعامةعباراتتستخدم قد هنّ أ غیر

Blackالتوتةعالمةمثلقانوناصالحةعالمةتصبح Berry»«،عالمةكانت نوإ  وهي

وتقدیمهامختلفةبطریقةوكتابتهامعینمنتج على إطالقها أنّ  إال ممیزةغیرعادیة

.الجمهورمواجهة في المنتج لهذا متمیزةمعرفةخلقعلیهیترتبشعار أو سما  بمصاحبة

ماوٕانّ ،مجیدا أو فنیاعمال أو امبتكر شكالتتخذ أن العالمةتمییزشتراطا منیقصد وال

السلع ذات على توضعالتيالعالماتمنغیرها عن العالمةیزیتم هو بهیقصدماكل

مشار 2001مارس  22في  والمؤید من محكمة استئناف فرنسا4/09/2000حكم صادر عن محكمة نانتیر في -1

:إلیه لدى

BESSIS Phillip: Signes distinctifs et distribution de la création de produit commercial a la

notoriété de la marque de l entreprise L G D. Paris 2004 P : 153 .

2-SZULEVSKI JOANA SCHMIDT: La Propriété industrielle ; Edition Dalloz ;Paris 1997. P

106.

فرنان بالي، قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة، الجزء الثالث، االجتهاد القضائي في لبنان وسلطنة عمان -3

.127، ص 2003بیروت لبنان، ،والكویت والعراق والمغرب، منشورات الحلبي الحقوقیة
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التمییزشرطمن ةخالیكانت إذا العالمةأنّ  ذلك ،العادي المستهلك لدى لبسحصوللمنع

.القانونیةللحمایةستحقاقهاا في للحقاألساسيالشرطبذلك فقدت

،الموضوع ةمحكمبهتختصأمرالخاصةذاتیتها ولها ةممیز العالمةكانت إذا ماوتقدیر

، فقد منهاتتكونالتيالعناصر إلى ال  مجموعها في العالمة إلى  نظرت أن ذلك في وعلیها

تمیزها ةمعین ةذاتیأوضاعتشترك عالمتان في عناصرهما أو ألوانهما، ومع ذلك لكل منهما 

للجمهورخداع أو لبسإحداثنهشأمنیكون الذي هو العالماتبینوالتشابه،األخرى عن

الصوتيالرنین أو العام الشكل في التشابه هذا كان سواء، السلعة في المتعاملینمن

 أو صناعیة أو كانتتجاریةالعالماتبینالتشابهبیان في المحكمةوتستهدف،للعالمة

تلكحدأ عند الوقوف دون للعالمةالمكونةالعناصرمجموع إلى بالنظرخدمةعالمات

  .العادي الشخص ذهن في العالمةتركتهاالتيالعامةالصورة هو علیهفالمعمول،العناصر

تشابهوجودبعدمالخصوص هذا في دبي في1العلیاستئنافاال محكمةقضت وقد

»العالمتینبین Lux Love و « القولمنسند على ،لیتاتو صابونمنتجاتیزیلتم»«

 عن تختلف،انجلترا في المدعیةالشركةتصنعهالتي"lux"صابونتغلفالتي الورقة أنّ 

اإلمارات دولة في علیهاالمدعىالشركةتصنعهالتيloveصابونتغلفالتي الورقة

التغلیفورقتاوتختلف،واضحةبصورةواللمعان واللون النوعیةحیثمنالمتحدةالعربیة

والمعنى واللفظ الكتابةحیثمن كذلك بعضهما عن

كلمة عن تختلف ال )فاندا("Fonda""عالمةأنّ بیروتاستئنافمحكمةقضتكما

"Fanta")كوكاكوال" العالمتینبین الفرق وأنّ ، فیهماأساسین رغیبحرفین إال )فانتا"  

2ا جدمتشابهانهماف والواو الكاف حرفي في إال لیس "كادكوال"و

 .147 ص 2000 بیروت،،التجاریة والصناعیة والفكریة، منشورات الحلبيصنةسمیر فرنان بالي، قضایا القر 1-

=نقال عن3199-08-13الصادر بتاریخ 437/9963، قرار رقم محكمة االستئناف المدنیة األولى، بیروت-2 :
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 في توفرهاالواجبالشروط أهم منالشرط اهذ یعتبر:جدیدالعالمةتكون أن: ثانیا

قبلمنالمتخذةالعالمةتكون نبه أویقصد، قانونا لها المقررةبالحمایةتتمتعحتىالعالمة

 ابهذیقصدخرآ وبمفهوم،، 1أخرىمؤسسةقبلمنتسجیلها أو استعمالهایسبق لم المؤسسة

 اهذ طبیعة عن النظربغضأخرىلجهةعائدسابقحق على العالمةتتعدى ال أن الشرط

2الحق

تكون ال أن یكفي ذإ ،النسبیة ةالجدّ بهایقصدبل قةالمطل ةالجدّ هنا ةبالجدّ یقصد وال

 أو الصناعيالنشاطتمارسأخرىلمؤسسةمملوكةالمؤسسةقبلمنتسجیلها وقت العالمة

ة المتعلقة لكن یقصد بها تلك الجدّ باالبتكار و المتعلقةتلكهنا ةبالجدّ یقصد فال ،التجاري

تها ولم یتم ها انتهت مدّ قد تكون العالمة المتخذة قد سبق تسجیلها إال أنّ ، إذ3بالتطبیق 

وفي هذه الحالة 4نقضائها المنصوص علیها قانونا ، أو أّنها انقضت بإحدى طرق ادیدهاتج

.ة أخرىمؤسسة أو شركة أو منشأالعالمة یمكن أن تكون محل تسجیل جدید من طرف نّ فإ

وحدةة العالمة یكون بالنظر إلى مجموع عناصرها كتقدیر جدّ أنّ ر كوالجدیر بالذ

ع عناصر مكونة مك بعض العناصر المكونة للعالمة شترافال یوجد ما یمنع من ا،واحدة

مجموع ما دام أنّ ،ٕان كانت هاتین العالمتین مستعملتین في نشاط واحدلعالمة أخرى حتى و 

 .62ص  ،نشروبدون سنة دار نشر،بدون ،القرارات الكبرى في االجتهاد اللبناني والمقارن،إلیاس أبو عبید=

.248صالح سلیمان األسمر ، مرجع سابق ص -1

كأن یكون حق المؤلف ،فقد یكون هذا الحق األسبق عالمة تجاریة وقد یكون واحدة من حقوق الملكیة الفكریة األخرى-2

تجاریا أو مؤشرا جغرافیا، وقد یكون كذلك اسم شخص أو لقب عائلة، وفي كل هذه األحوال ال یجوز استعمال أو أو إسما

ه نّ أالتجاریة حق مضمون لكل تاجر غیر تسجیل تلك العالمة إال بإذن ورضى صاحب الحق األسبق، فاتخاذ العالمة 

ء ممارسته لهذا الحق أن یتعدى على الحقوق العائدة لآلخرینیتوجب علیه اختیار عالمته بحذر وعنایة، وال یجوز له أثنا

119مرجع سابق،  ص التنظیم القانوني للعالمة التجاریة،عدنان غسان برانیو،: في ذلك انظر

.507مرجع سابق ص ، سمیحة القلیوبي-3

من 21-20-19نظر المواد ا .اإللغاءا بالعدول أو اإلبطال أو تسقط العالمة أو تنقضي حسب القانون الجزائري إمّ -4

.المتعلق بالعالمات03/06األمر 
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المطلوبة هي الجّدة النسبیة  ةالجدّ باعتبار أنّ و  ،1ا یؤدي إلى تركیب مختلف عنها معناصره

:لك یكون بالنسبة للعالمة من ثالث نواحي فإّن ذ

معینة خدمة  أوتهدف العالمة إلى تمییز منتج :الخدمة أو المنتجة من حیث الجدّ -1

ذلك أّنه متى یترتب على والخدمات المماثلة، و بین المنتجاتبهدف تفادي الخلط بینهما و 

فالعالمة ال ،ت مماثلةستخدامها على منتجالعالمة على منتج معین فال یجوز استخدمت اا

التي تّم تحدیدها أثناء في حدود المنتجات أو الخدمات التي خصصت لها و تكون محمیة إالّ 

في حدود المنتجاتة العالمة إالّ بالتالي فال یعتد بجدّ إیداع طلب تسجیل العالمة، و 

س العالمة لك فال یوجد ما یمنع أن تتخذ مؤسسة أخرى نفلخدمات المبینة وقت اإلیداع، لذاو 

ستعمالها على سبق ا اذإ تها إالّ العالمة ال تفقد جدّ نّ وبالتالي فإ.بغیة تمییز منتج مخالف

مقدمة لخدمات منافسة، ومثال ذلك سلع أو خدمات مماثلة من طرف مؤسسة منتجة أو

كانت لوو  جدیدایعتبرمثالالجلودمنتجات على لغزالرسماتتضمنعالمةستعمالا

2.مثالأو السجائرالحلویات على مسبقامستعملةذاتهاالعالمة

التيوالمنتجاتالخدمات إلى فقط تنصرفحمایتهانّ فإ العالمةلذاتیةوطبقاوعلیه

المبدأ اهذ على یرد هنّ أ إالّ مخالفمنتجلتمییزالعالمةنفستخاذا یجوز ذإ، تشملها

:المشابهةالمنتجاتیشملوالثانيالمشهورةبالعالماتمتعلقلاألوّ ،ائینإستثن

ف على أّنها تلك العالمة التي عرفت في األسواق بصورة تعرّ :المشهورةفالعالمة -أ

أصبحت من خاللها معروفة لدى المهتمین بمجال التجارة والصناعة والخدمات، إذ أّنها 

مرتبطة بمنتجات أو بضائع أو خدمات ذات جودة كبیرة وممیزة، وعادة ما یتّم التعرف على 

.98صالح زین الدین، مرجع سابق ص -1

509-507، مرجع سابق، ص سمیحة القلیوبي:انظر كذلك

121مرجع سابق ـ ص التنظیم القانوني للعالمة التجاریة،غسان عدنان برانبو،-2
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ي تتمتع بها العالمة من قبل جمهور العالمة المشهورة من خالل عّدة عوامل كالثقة الت

الخ، إذ ....المستهلكین، وكذا درجة الجودة التي عرفت بها البضائع التي تحمل العالمة 

تعّدت العالمات المشهورة الحدود المحلیة إلى النطاق العالمي، بل سبقت شهرة العالمة 

نتشارهااو  ذیوعهامدىتثبتالعالمةوشهرة1.البضائع أو المنتجات أو الخدمات في األسواق

للعالمةالممنوحةالحمایةكانت فإذا، 2عنها لإلعالن بذلتالتيشهاریةاإل والمجهودات

ذاتیة أو خصوصیةلمبدأطبقااإلیداع وقت علیهاالمنصوصوالخدماتلمنتجل فقط تمتدّ 

 هذا أمامنكون، إذ المخالفةوالخدمةبالمنتجیتعلقفیماالعالمةنفستخاذا یجوز، و العالمة

نّ أل المشهورةبالعالمةیتعلقفیماختلفیاألمرأنّ إالّ ، عادیةعالمةأمامكنا إذا المبدأ

والخدماتالمنتجات إلى ثلةاالمموالخدماتالمنتجاتتتعدىاألخیرةبهذهالخاصةالحمایة

المشهورةالعالمةتغطیهاالتيتلك عن المخالفة

 أن الطبیعيمن هنّ أ إذ ،العالمةبهاتتمتعالتيوالسمعة ةالشهر  هو ستثناءاال وأساس

یكونالمشهورةالعالمةفصاحب.العادیةللعالمةالممنوحةتلكمنأوسعبحمایةتتمتع

 اءجرّ منبهسیلحق الذي الضررجسامة ذلك إلى ف، ضتهبعالمللمساسعرضةاألكثر

أنّ كما،العمالءالمستهلكین ذهن في المعتديسیثیره الذي الخلط، و علیهاوالتعديالمساس

كتسبتهاا التيالشهرةستغاللال موجهةالمعتدينیةأنّ  نیبیّ المشهورةالعالمة على االعتداء

.حقوجهبدونالعالمة

اكتسبتالعالمةأنّ تبین هاأنّ ذ إ، للعالمةاالقتصادیةالفائدة على صارخدلیلفالشهرة

 اتعرضاألكثر فهي لكلذ  العمالءثقةالمؤسسةخاللهامناكتسبت هاأنّ كماكبیرانجاحا

 هي بل، فحسبالعالمةخصوصیةمبدأ عن ااستثناءتعدّ  ال المشهورةفالعالمة،لالعتداء

587مرجع سابق، ص ،سمیحة القلیوبي-1

2-SZULEVESKI. JOANNA SCHMIDH : Droit de la propriété industrielle ; 2 édition ; Dalloz ;

Paris 1991 ; P 109 .
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اتفاقیة  تنصّ  ولقد ،1دولة أي بحمایةتحضيحتىالعالمةإیداعوجوب على استثناء لكذك

منها والتي أحالت بموجبها إلى تطبیق 16/22في المادة المشهورةالعالمات على تربس

نصتحیثالصناعیةالملكیةحقوقلحمایةباریساتفاقیةمن3)ثانیا (06المادةأحكام

الشأنصاحب طلب على ابناء أو نفسهاتلقاءمنسواءالتحادا دولتعهد على ةالمادّ  ههذ

 إلى تؤدي أن نهاشأمنعالمةستعمالا منع أو مشهورةعالمةتسجیلإبطال أو برفض

5 ب العالمات ههذ مثلبشطبالمطالبة ةمدّ  دتحدّ حیث،مشهورةبعالمةلبسإحداث

كما ،5/7134ةالمادّ  في الفرنسيالمشرعالمبدأ ابهذأخذ ولقد، التسجیلتاریخمنسنوات

لم ینص صراحة علیها وٕانمایة في القانون الجزائري حتى هذه العالمات تتمتع بالحأنّ 

ه من هذ)ثانیا(6ة باریس فاّن المادة اتفاقی في الجزائر عضوبموجب أحكامه باعتبار أنّ 

.5االتفاقیة ساریة المفعول في الجزائر

:مقال منشور على الموقع التالي–محمد محبوبي، حمایة العالمة المشھورة -1

www. Anibrass.blogspot.com
"من اتفاقیة تربس على ما یلي16/2تنص المادة -2 مع ما  1967ثانیا من معاھدة باریس لسنة 6تطبق أحكام المادة :

یلزم  من تبدیل على الخدمات وعند تقریر ما إذا كانت العالمة التجاریة معروفة جدیا تراعى البلدان األعضاء مدى معرفة 
"ة في قطاع الجمھور المعني بما في ذلك معرفتھا في البلد العضو المعني نتیجة ترویج العالمة التجاریةالعالمة التجاری

:من اتفاقیة باریس على ما یلي)ثانیا (6تنص المادة -3

تتعھد دول االتحاد سواء من تلقاء نفسھا إذا أجاز تشریعھا ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال -1"

التسجیل ویمنع استعمال العالمة الصناعیة أو التجاریة التي تشكل نسخا أو تقلیدا أو ترجمة یكون من شأنھا إیجاد لبس 
بعالمة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم التسجیل أو االستعمال أنھا مشھورة باعتبارھا فعال العالمة الخاصة    

ملة على منتجات مماثلة أو مشابھة، كذلك تسري ھذه األحكام إذا كان الجزء بشخص یتمتع بمزایا ھذه االتفاقیة ومستع
.الجوھري من العالمة یشكل نسخا لتلك العالمة المشھورة أو تقلیدا لھا من شأنھ أیجاد لبس لھا

حاد أن یجب منح مھلة ال تقل عن خمس سنوات من تاریخ التسجیل للمطالبة بشطب مثل ھذه العالمة، ویجوز لدول اإلت-2

.تحدد مھلة یجب المطالبة بمنع استعمال العالمة خاللھا 

".ال یجوز تحدید أّیة مھلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العالمات التي سجلت أو استعملت بسوء نیة-3

4-CHAVANES ALBERT ;SALOMON CLAUDIN : Marque de commerce ou de service ;

encyclopédie DALLOZ repétrir commercial tome 04 Edition DALLOZ Paris 1997 p 02.

دون أن 06-03من االمر رقم 9/4والمادة 7/8لقد نص المشرع الجزائري على العالمة المشھورة في المادة -5

فلقد 9/4دة على ضرورة استثنائھا من التسجیل، أما الما7/8بحیث نص في المادة.یتطرق إلى  وضع تعرف واضح لھا

.منح بموجبھا الحق لصاحب العالمة المشھورة في الجزائر منع الغیر من استعمالھا دون رضاه
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هة كون أمام منتج أو خدمة مشابیثور اإلشكال عندما ن:المنتج أو الخدمة المشابهة - ب 

ا لبسا في ذهن المستهلك إذ أو اث خلطدنه أن یحن شألتلك المحمیة بموجب العالمة فذلك م

یكون  نأا مّ ة لتمییزها ویقصد بالتشابه في هذه الحالة أمرین، إما تم استعمال نفس العالم

ها عتقاد المستهلك أنّ ا التشابه الذي یؤدي إلى أو. صنعهو طریقة التشابه في طبیعة المنتج أ

ه الحالة یجوز للمؤسسة صاحبة المنتجة، ففي هذصناعیةصادرة من نفس المؤسسة ال

أو دعوى جزائیة على ،ا المنافسة غیر المشروعةمّ إالعالمة أن ترفع دعوى على أساس 

ا لم یتم رفض العالمة عند التسجیل من طرف الجهة دعوى التقلید في حالة إذأساس

03/061من األمر 7من المادة 6الفقرة  المختصة حسب

لكي تعتبر العالمة صحیحة یجب أن تكون جدیدة وقت :حیث الزمانالجدة من-2

ا كانت إذ خر أثناء تقدیم طلب تسجیلها إالّ آتكون في ملكیة شخص بمعنى أن ال، هااتخاذ

یتقدم مالكها ة حمایتها دون أن نتهت مدّ ا اإذ أو، ستعماللعالمة قد تركت لفترة طویلة دون اا

ذلك اغتصابا للعالمة، یعدّ  دون أن ستخدامهاابطلب تجدیدها، ففي هذه الحالة یجوز للغیر 

عندئذ باطلة ، إذ تعدّ ستعمالهاللملك العام وذاع ا لتآا ما لم تكن العالمة المتروكة قد هذ

.2دها من الصفة الممیزةلتجرّ 

 إطار في فقط لیسجدیدةتكون أن العالمة ةصحّ  في یشترط:المكانحیثمن ةالجدّ -3

الترابكلیشملبلنشاطهاالتجاریة أو الصناعیةالمؤسسةفیهاتمارسالتيالمنطقة

العالمةبهاالمسجل الدولة منجزء أو منطقة على یقتصر ال العالمةستخدامفا ،الوطني

نفسعتمادا یمنع لك، لذ3العالمةإقلیمیةلمبدأ اتطبیق اهذو  إقلیمهابكل الدولة یشملمإانّ و 

"03/06من األمر 7/6تنص المادة -1 یستثنى من التسجیل الرموز التي یمكن أن تضلل الجمهور أو األوساط :

".ئص األخرى المتصلة بهاالتجاریة فیما یخص طبیعة أو جودة أو مصدر السلع والخدمات والخصا

.508-507مرجع سابق، ص،میحة القلیوبيس-2

.40صالح سلیمان األسمر، مرجع سابق، ص -3



الصناعيةالملكيةعناصرماهية:األولالفصل-الباب األول

48

إیداعهاتم أو ماعالمةستعملتا متى هنّ أ لكذ على ویترتب،الدولة مناطقكل في العالمة

األمرتعلق اإذ إال الجزائر في وتسجیلهاالعالمةنفسإیداعمنیمنع ال لكذ نّ فإ الخارج في

1تسجیلها عدم رغم الجزائر في بالحمایةتتمتعالتيالمشهورةبالعالمات

العتداءا حالة في خاصةعملیةأهمیة له العالمة في ةالجدّ شرطأنّ القولیمكن

ستعمالهاا یسبق لم العالمةنّ بأعنها للدفاع وسیلةالعالمةصاحبةللمؤسسةتكون، إذعلیها

 أن عالمةتسجیلتریدالتيالمؤسسة فعلى لك، لذأخرىمؤسسة طرف منتسجیلها أو

یعرضها قد اإلجراء الهذ المؤسسةالإغف إذ ،تسجیلهاسبق قد یكن لم اإذ فیما ابحثتجري

.تعویضاتلل دفع من لكذ عن یترتبوماالتقلید دعوى أساس على القضائیةللمتابعة

یكون ال أي للقانونمخالفتها عدم العالمةبمشروعیةیقصد:العالمةمشروعیة-ثالثا

یجب كذلك ،قانونال بنصممنوعاخدمةعالمة أو صناعیة وأ تجاریةكعالمةستخدامهاا

2للمستهلكمضللةغیر وكذلك المجتمع في العامة واآلداب العام للنظاممخالفةتكون ال أن

للشخصالمبدأحیثفمن:العامة واآلداب العام للنظاممخالفةغیرالعالمةتكون نأ- 1

المصلحةأنّ غیر، منتجه على وضعها في یرغبالتيالعالمةختیارا في المطلقة ةالحریّ 

المصلحةأنّ  لكذ ،األحیانبعض في علیهاقیودووضعالحریة هذه تقییدتقتضيالعامة

3المصلحتینبینتوازنإیجادمنبدّ  فال لكلذ الخاصةالمصلحة على تسموالعامة

األعضاءالدولحق على بستر اتفاقیةمن15/2المادةمننیةالثا الفقرة تأكدّ  وقد

ومصالحهایتفقبماالتجاریةالعالماتتسجیل لرفض اأسبابالداخلیةقوانینهابتضمینفیها

.200نادیة فوضیل، مرجع سابق ،ص -1

.124عدنان غسان برانبو، التنظیم القانوني للعالمة التجاریة، مرجع سابق، ص -2

36، ص 1997ار الثقافة، عمان المدخل إلى علم القانون، دجورج خربون، حسان الصرف،:أنظر كذلك

.125بق، ص عدنان غسان برانبو، مرجع سا-3

:أنظر كدلك

.284صالح سلیمان األسمر، مرجع سابق، ص -
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التي الصناعیةالملكیةلحمایةباریساتفاقیة امأحكمناإلنقاص عدم شریطة لكذو ، الوطنیة

 لآلداب مخالفة هاأنّ ترىالتيالتجاریةالعالماتتسجیل رفض األعضاءللدولأجازت

6/5(-خامسا-السادسةالمادةمن) ب( الفقرة جاء فيوذلك حسب ما ، العام والنظامالعامة

.1)ب

یتموسیلةالتجاریةالعالمة كون هو العالمات هذه وتسجیلستعمالا منعمنوالغایة

تداولها بشكل دائم بین جمیع طبقات المجتمع، لذلك كان من الضروري أن ال تكون هذه 

وبذلك فإّنه ال یكفي أن تختار المؤسسة سواء كانت .العالمة وسیلة تعدي على الشعور العام

صناعیة أو تجاریة إحدى السمات الواردة في التعداد القانوني أو أي عالمة أخرى تجدها 

ها أو خدماتها، بل ینبغي زیادة على ذلك أن تكون العالمة المختارة ذات مناسبة لمنتجات

.للنظام العام واآلداب العامة  ةطابع مشروع أي غیر مخالف

فمفهوم النظام العام واآلداب العامة هو مفهوم نسبي یختلف من دولة ألخرى ومن 

فإذا كان ال یوجد .مجتمع ألخر، بل قد یختلف في المجتمع الواحد من حقبة زمنیة ألخرى

تعریف محدد ومتفق علیه للنظام العام فإّنه یمكننا اعتبار جمیع األعمال التي تكون لها أثرا 

سلبیا على المجتمع ككل وعلى سالمة أمنه ونظامه مخالفا للنظام العام، أّما األعمال 

تصدم اللیاقة المخالفة لآلداب العامة فهي تلك األعمال التي یعتبرها المجتمع غیر أخالقیة

2وتخدش الحیاء العام بمعناه وبشكله 

تسجیل وز رفض یجال((:من اتفاقیة باریس على ما یلي )ب 6/5(-خامسا-السادسةالمادةمن) ب( الفقرةتنص -1

.........(هذه الماّدة أو إبطالها إّال في الحاالت التالیة العالمات الصناعیة أو التجاریة التي تشملها كانت إذا -)3:

.))الجمهورتضلیلعلیهایترتبطبیعةمنوالسیما العام النظام أو لآلداب مخالفة

.125مرجع سابق، ص عدنان غسان برانبو، التنظیم القانوني للعالمة التجاریة، - 2
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لها حساسیة سیاسیة أو دینیة ویدخل في إطار هذین المصطلحین كل العالمات التي

كذلك في سویسرا مثال قام المعهد .على سبیل المثال"أدولف هتلر"ة كاستعمال صورة معین

بواشنطن والتي إتهم 2001سبتمبر 11الفیدرالي السویسري للملكیة الفكریة عقب هجمات 

المسجلة في )ابن الدن(بتنظیمها بالبدء بإجراءات سحب العالمة التجاریة "أسامة بن الدن"

، الذي یقوم بتسویق سلسلة من المالبس "أسامة بن الدن"من قبل شقیق سویسرا والمملوكة

رأینا أنّ ((المعهد توجههم هذا قائال مدیر"إریك مییر"، وقد فّسر االسمالشبابیة تحت هذا 

هذه العالمة التجاریة قد تؤذي مشاعر ألنّ 2001سبتمبر 11الظروف قد تغیرت بعد 

.1))دأنا بإجراءات السحب المجتمع بعد تلك الهجمات لذلك ب

والجدیر بالذكر أّن هذا الشرط یعتبر من البدیهیات وال یحتاج إلى نقاش، فمن 

البدیهي عدم قبول عبارة أو كلمة أو صورة مخالفة للنظام العام واآلداب العامة، إذ یمكن أن 

العالمة تتعرض المؤسسة سواء كانت وطنیة أو أجنبیة إلى رفض طلبها المتعلق بتسجیل 

متى اعتبرت هذه األخیرة غیر مشروعة في الجزائر ولو كانت التسمیة المختارة كعالمة غیر 

2مخالفة للنظام العام واآلداب العامة في بالد المؤسسة األجنبیة 

كما ال یمكن أن تعتبر عالمة أو جزء من عالمة عالئم الشرف والرایات والرموز 

األحمر واألهلة الحمراء والدمغات الرسمیة لمراجعة األخرى إلحدى الدول، كذلك الصلیب 

.وضمان المعادن الثمینة، وكذلك كل تقلید للعالمات المتعلقة بشعارات اإلشراف

من 7ا جاء بالمادة بالنسبة للمشرع الجزائري فقد استثنى من تسجیل العالمة كل م

داب العامة وكذلك الرموز بما فیها العالمات المخالفة للنظام العام واآل،03/06األمر رقم 

BBCالخبر منشور على موقع -1 Online باللغة العربیة على شبكة االنترنت:

http:// www.bbcarabic.com 19/1/2002بعنوان سویسرا تحاول منع مالبس ابن الدن، بتاریخ.

  : كذلكأنظر 288فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص -2

SZULEVESKI ;JOANNA SCHMIDT : Droit de la propriété industriel ; OP CIT ; P 109
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التي یحظر استعمالها بموجب القانون الوطني واالتفاقیات الثنائیة أو المتعددة األطراف والتي 

وبالتالي یمنع استعمال أشكال العالمات الخاصة بالدول حتى وٕان .تكون الجزائر طرفا فیها

ات التي تعلن عنها شكلت عالمة إلى جانب باقي العناصر المشكلة لها، سواء تلك الشار 

عالم وشعارات دول كومیة، كذلك الشارات الشرفیة واألالدول األعضاء والمنظمات الدولیة الح

كذلك الرمز 1االتحاد، الدمغات الرسمیة الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول 

لمتعلقة وا 1981األولمبي الذي یمنع اتخاذه كعالمة بموجب معاهدة نیروبي المبرمة سنة 

.2.بحمایة الرمز األولمبیة

العالمة المضللة هي تلك العالمة التي تحتوي :أن تكون العالمة غیر مضللة للمستهلك-2

حول طبیعة أو نوع أو مصدر على بیانات من شأنها أن توقع الجمهور المستهلك في خلط

.ج أو الخدمة، والعبرة هنا بتقریر المستهلك العادي أي متوسط الحرص واالنتباهالمنت

على عدم جواز اتخاذ عالمة من 03/06من األمر رقم07/06حیث نصت المادة 

شأنها تغلیط الجمهور وخداعه، وعلیه ال یجوز تسجیل رمز أو لفظ أو صورة كعالمة ما دام 

شأنها تضلیل الجمهور حول مصدر اإلنتاج أو جودة أو صفة المنتوج ومثال ذلك من 

األسماء الجغرافیة متى كان استعمالها من شأنه أن یحدث لبسا فیما یتعلق بمصدر المنتجات 

بالنسبة لسلع مصدرها غیر جنیف إذا تقرر Genevaاستعمال عالمة :أو أصلها مثال

.3على أّنها عالمة مضللة وباطلة

)ثالثا(6هذا حسب ما نصت علیه اتفاقیة باریس بموجب المادة -1

المتعلق بانضمام الجزائر إلى معاهدة نیروبي بشأن حمایة ،1984أفریل 21المؤرخ في  84/85رقم  تنفیذيمرسوم-2

1984أفریل 24بتاریخ صادر، 17عدد ، جریدة رسمیة 1981-09-26الرمز  االولمبي  في نیروبي في 

3-SZULEVESKI JOANNA SCHMIDT ,droit de la propriété industrielle, Op, Cit, P 103
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الفرع الثاني

الشروط الشكلیة

وكذا االتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الملكیة الصناعیةل المشرع الجزائريلقد خوّ 

حق الصناعیةالملكیةألصولمالك امعنوی أو اكل شخص سواء كان طبیعیلو  للمؤسسة

 عالمانتهج الأین،األخیرةفي السنوات خاصةحمایتها من االعتداء علیها من طرف الغیر 

مجال الكبرىالشركات  من خاللها فتحت لكل المؤسسات  و التيو  اقتصاد السوقسیاسة

األسواق الداخلیة والدولیة، إذ أّن هذه الحمایة ال تتقرر إال بتوفر وٕالى جانب في  المنافسة

الشروط الموضوعیة شروط شكلیة تتمثل في مجموع إجراءات تتم على مستوى مراكز 

رغم اختالفإنشاء مثل هذه المراكز، ف إلى غلب الدولأ لذي دفعا األمر، متخصصة

حمایةهدفها واحد هو ضمان أنّ إالّ الوطنیةبحسب التشریعات  االتسمیات التي منحت له

 احیث تتمثل صالحیاتهودعم القدرات االبتكاریة واإلبداعیة،الصناعیةالملكیةلحقوقكافیة 

الصناعیةالملكیةبحقوق الخاصةاإلیداعطلبات دراسةفي  ایهإل الموكلةالمهام  إطارفي 

تسجیل كل العقود ا كذلك ، كما یتم على مستواه)ثالثا(ونشرها)ثانیا(وكذا تسجیلها )والأ(

.هذه الحقوق رهنن عقود التراخیص وكذا عقود بیع و ملحقوقا هبهذالخاصة

الحق من الجهة ه ذلك التصرف الذي یطلب بموجبه صاحب ف اإلیداع بأنّ یعرّ :اإلیداع-أوال

التنبیه إلیه أنّ ما یجبغیر أنّ ،1ملكیته الصناعیة التي یختارها المختصة تسجیل حقوق

عبارة عن إجراء أولي یضمن به ما هو ٕانّ یداع ال یخول لصاحب الحق الملكیة، و إجراء اإل

بها إال بعد االنتهاء من إجراءات التسجیلا حق الملكیة فال یكتسأمّ ،حق أسبقیته للتسجیل

03/06من األمر 05لك حسب الماّدة وذ

1-CHAVANNE ALBERT ; SALOMON CLAUDINE:Marque de commerce ou de service OP

CIT ;P 40
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لدى المعهد الوطني الجزائري 05/2771تتم حسب المرسوم التنفیذي رقم لإلیداع إجراءات و 

للملكیة الصناعیة وفق رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول تتضمن بصفة أساسیة ما 

:یلي

الخدمات التي تشملها مع ما نموذج من العالمة وكذا بیان المنتجات و الرسالة علىتشمل-

دة قانونا إلجراء اإلیداع، باإلضافة إلى وكالة مكتوبة بخط الید إذا یثبت دفع الرسوم المحدّ 

ویتم تحریر طلب اإلیداع على النموذج المسلم ،كان الشخص أو الشركة أجنبیة ممثلة بوكیل

نسخ تتضمن البیانات التالیة بعد كتابة )05(من طرف المصالح المختصة ویودع في خمس 

:على النسخة األولى)أصل(كلمة 

.االسم التجاري للمؤسسة ومقرها-

مقیما اسم وعنوان الوكیل المفّوض إذا كانت الشركة أجنبیة، ویجب أن یكون هذا الوكیل-

.في الجزائر

إذا كان لصاحب الحق حق األولویة أو األسبقیة في إیداع واستغالل العالمة فعلیه ذكر -

ذلك في الطلب مع بیان األدّلة التي تثبت هذه األولویة بدفع الرسوم وٕاال سقط حقه في 

لم تقم بهذا األولویة وهذا یتعلق بالشركة األجنبیة، أّما الوطنیة فال یسقط هذا الحق حتى وٕان 

.اإلجراء

كذلك یتضمن الطلب قیمة المبلغ المحول إلى المصالح المختصة على سبیل دفع الرسوم 

المتعلقة باإلیداع، وأن یتم توضیح مكان وتاریخ ورقم اإلیداع حتى یمكن لصاحبه التمسك 

.من خالله بحق األسبقیة

، 54یلها، جریدة رسمیة عدد ت إیداع العالمة وتسجیفیاد كیحدّ  2005أوت  2، مؤرخ في 05/277مرسوم تنفیذي رقم -1

  .2005أوت  07في  صادر
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:ندات التالیةبعد استیفاء الطلب لكل البیانات الالزمة یجب أن یرفق بالس

سند متعلق بدفع الرسوم الواجب أداؤها، ختم العالمة، الوكالة المسلمة إلى الوكیل -

المفوض، نسخة من الطلب الذي یكون مؤرخا وممضیا من طرف الشركة أو وكیلها، وبعد 

اإلدارة المختصة تقوم بإجراء فحص االنتهاء من إجراءات اإلیداع وقبل تسجیل العالمة فإنّ 

ها لیست من األشكال  مة فیما إذا كانت مخالفة للنظام العام واآلداب العامة، وأنّ للعال

.السمات المحظورةو 

یقصد بالتسجیل القرار الذي یتخذه مدیر المعهد الوطني الجزائري :التسجیل-ثانیا

، والذي )دفتر عمومي(للملكیة الصناعیة والذي یؤدي إلى قید العالمة في فهرس خاص 

.1.افة العالمات التجاریة والصناعیة وعالمات الخدمةیذكر فیه ك

ویختلف اإلیداع عن التسجیل من حیث خضوعهما لنصوص قانونیة مختلفة، كما نجد 

فارقا زمنیا بینهما، فاإلیداع هو العملیة التي تتضمن تسلیم الملف حضوریا أو عن طریق 

معهد الوطني الجزائري للملكیة البرید، أّما التسجیل فهو اإلجراء الذي یقوم به مدیر ال

.الصناعیة قصد قید حقوق الملكیة الصناعیة في فهرس عمومي بعد قبول الملف

أّما من حیث إجراءات التسجیل فال یوجد فرق كبیر بین تلك الخاصة بالعالمة وتلك الخاصة 

لوب تسجیلها فمتى تبّین أّن العالمة المط.بالبراءة أو بالتصمیم التخطیطي للدائرة المتكاملة

احترمت األحكام القانونیة، فإّن المصلحة المختصة تقوم بتسجیلها، ویترتب على ذلك أّنه یتم 

وضع على كل نسخة من نسخ طلب التسجیل رقم التسجیل وطابع المصلحة المختصة 

بالتسجیل، وتأشیرة المدیر حیث توجه نسخة إلى صاحب العالمة، وتعتبر هذه النسخة بمثابة 

.218حة زراوي صالح، مرجع سابق ص فر  -1
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ذلك أّن المشرع الجزائري جعل من التسجیل اإلجراء الجوهري 1وني لملكیة العالمة سند قان

5/2/3المادة (الحق من أثارالذي یخول لصاحب الحق حق الملكیة وكل ما ینتح عن هذا 

.2)03/06من األمر

غیر أّنه وفي حالة وجود نزاع حول ملكیة عالمة بین منشأتین فإّن الملكیة تعود 

، إذ )أقدم أولویة في اإلیداع (دة لصحة اإلیداع أوال التي استوفت الشروط المحدّ للمنشأة 

فإّن المشرع الجزائري جعل للتسجیل أثرا رجعیا 03/06من األمر رقم 6/13بموجب المادة

ته في إقرار الحمایة وهذا خدمة لمصلحة الشركة أو صاحب العالمة، وهذا استنادا إلى ما أقرّ 

.الخاصة بحقوق الملكیة الصناعیة اتفاقیة باریس

من جهة أخرى  فإّنه یمكن للشخص صاحب العالمة عرض سلعته أو خدماته تحت 

عالمة معینة في معرض دولي رسمي أن یطلب تسجیل هذه العالمة ویطالب بحق األولویة 

أشهر03ة وذلك في أجل فیها ابتداء من تاریخ عرض السلع أو الخدمات تحت هذه العالم

03/06من األمر رقم 6/24من انتهاء العرض وذلك استنادا إلى المادة ابتداء

ال یمكن استعمال عالمة سلع أو خدمات على اإلقلیم الوطني إال بعد تسجیلها أو ":03/06من األمر 4تنص المادة -1

".تقدیم طلب تسجیل بشأنها عند المصلحة المختصة

یكتسب الحق في العالمة بتسجیلها لدي المصلحة المختصة دون المساس بحق :من نفس األمر5تنص المادة -2

)10(تسجیل العالمة بعشر ة ت الدولیة المعمول بها في الجزائر، تحدد مدّ األولویة المكتسب في إطار تطبیق االتفاقیا

.سنوات تسرى بأثر رجعي ابتداءا من تاریخ إیداع الطلب

نصوص المتخذة لتطبیق هذا األمر سنوات وفقا لألحكام المحددة في ال10یمكن تجدید التسجیل لفترات متتالیة تقدر ب -

."من الیوم الذي یلي تاریخ انقضاء التسجیلیسرى التجدید ابتداءاو 

العالمة ملك للشخص األول الذي استوفى ماعدا في حالة انتهاك الحق فانّ ":03/06من األمر 6/1تنص المادة -3

."الشروط المحددة لصحة اإلیداع أو الشخص الذي اثبت أقدم أولویة إلیداعه في مفهوم اتفاقیة باریس

"من نفس األمر6/2المادة تنص-4 یحق ألي شخص قام بعرض سلع أو خدمات تحت العالمة المطلوبة أثناء معرض :

دولي رسمي أو معترف بھ رسمیا، أن یطلب تسجیل ھذه العالمة ویطالب بحق األولویة فیھا ابتداء من تاریخ عرض السلع 

".تاریخ العرضأشھر ابتداء من 03أو الخدمات تحت ھذه العالمة وذلك في أجل 
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:قید العالمة وٕاصدار شهادة التسجیل-ثالثا

دفع الرسوم المقررةالمقدم لتسجیل العالمة التجاریة، تّم تسجیلها بعد قبل الطلب  إذا

وذلك بقیدها في سجل العالمات التجاریة، إذ یتّم التسجیل بتاریخ الطلب باعتبار هذا األخیر 

.تاریخ التسجیل

إلى تاریخ التسجیل إشارةوینبغي أن یتضمن قید العالمة الذي یثبت في السجل 

وكل ما یتعلق ،وأوصاف البضاعة التي سجلت العالمة بشأنها واسم صاحبها وعنوانه ومهنته

.ضروریةقد یراها المسجل ا من تفاصیل أخرى به

وبعد إتمام عملیة التسجیل یصدر المسجل لطالب التسجیل شهادة بتسجیلها، ویدرج في 

وصنف البضائع التي سجلت ة وعنوانه ومهنته ورقم العالمةتلك الشهادة اسم صاحب العالم

.من أجلها ومّدة سریان التسجیل

إیداع ابتداء من تاریخ )10(د المشرع الجزائري مّدة ملكیة العالمة بعشر سنواتإذ حدّ 

یمكن وبناءا على طلب من صاحب و  ،السالفة الذكر05/2الطلب وذلك حسب المادة 

10العالمة المسجلة تجدید تسجیلها بعد انقضاء المّدة األولى وذلك لفترات متتالیة تقدر ب 

هاء مّدة التسجیل األول، وبذلك یمكن لصاحب العالمة االحتفاظ سنوات اعتبارا من تاریخ انت

.بعالمته لمدد أخرى متالحقة إذا ما رغب في ذلك 

بعد تسجیل  عناصر العالمة تقوم اإلدارة المختصة بنشرها بصفة قانونیة :النشر –رابعا 

هذا فیما ، 03/06من األمر 13دة في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة وذلك حسب الما

:یخص العالمة العادیة، أّما العالمة المشهورة فلها وضع خاص

أحكامنصت على 3و 16/2المادةوبموجب تربس  ةاتفاقیأنّ  إلى ةاإلشار تجدر إذ        

التي منحتها الهامةالتي تعتبر من الموضوعات  ةاألخیر ، هذه المشهورةبالعالمات خاصة
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ما تثیره هذه العالمات من  إلىذلك راجع ، ولعلّ خاصة ةأهمیباریس تربس و  ةكل من اتفاقی

، إذ حاولت وعلى نحو جذري ةدولی ةلم تحسم بصور   نإ ةومعقد ةمشاكل قد تبدو صعب

اتفاقیة تربس وباریس الضغط على الدول النامیة لتوفیر الحمایة لهذه العالمة في تشریعاتها 

وهو األمر الذي اتبعه المشرع نظمة العالمیة للتجارة، الوطنیة حتى یتم قبول عضویتها في الم

رغم  03/06من األمر رقم 07الجزائري الذي نص على العالمة المشهورة  بموجب المادة 

.081إال أّنه استثناها من التسجیل من خالل الفقرة ،أّنه لم یورد تعریفا لها

اتفاقیتي باریس وتربس، فقد حذا حذوهما وبذلك فاّن المشّرع الجزائري قد التزم بما جاءت به

فیما یخص عدم وضع تعریف جامع مانع للعالمة المشهورة، كما أّن المعیار الذي اعتمده 

في تقریر شهرة العالمة من عدمها هو معیار غیر دقیق وفاصل، إذ استثنى من تسجیل 

ع وكأّن المشرّ .لجزائرالعالمة كل الرموز المماثلة أو المشابهة لعالمة تتمیز بالشهرة في ا

ربط حمایة العالمة المشهورة بوجوب اكتساب تلك العالمة لشهرتها داخل التراب الجزائري

الوطني، ولم یجعل مجّرد شهرتها في الخارج سببا لحمایتها في الجزائر، مضیفا حمایة االسم 

من اتفاقیة 06التجاري الذي اكتسب شهرة داخل الجزائر وهو أمر لم تتطرق إلیه المادة 

من اتفاقیة تربس، غیر أّن المشرع الجزائري ومحاولة منه التكییف مع  16باریس والمادة 

من 16فاّنه نص على مضمون أحكام الفقرة الثالثة من المادة ،االمادتین السالف ذكرهم

ع من نطاق الحمایة لیشمل كما وسّ ،اتفاقیة تربس عندما شمل بالحمایة عالمات الخدمة

والخدمات غیر المشابهة وغیر المطابقة لتلك التي طلب تسجیل العالمة من أجلها السلع

:وذلك بتوفر الشرطین المتمثلین في 

:تستثنى من التسجیل «:على مایلي03/06من األمر رقم 7/8تنص المادة -1

المماثلة أو المشابهة لعالمة أو اسم تجاري یتمیز بالشهرة في الجزائر وتم استخدامه لسلع مماثلة ومشابهة تنتمي الرموز-8

»لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضلیل بینهما، أو الرموز التي هي بمثابة ترجمة لعالمة أو اسم تجاري 
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أن یكون استعمال هذه العالمة من أجل سلع وخدمات مطابقة یدل على صلة بین هذه -

.السلع والخدمات ومالك العالمة المسجلة

.ضرر بمصالح صاحب العالمة المشهورةأن یكون من شأن هذا االستعمال إلحاق -

ع الجزائري الذي حاول قدر اإلمكان التكییف مع أحكام اتفاقیة وال عجب من موقف المشرّ 

ّن الجزائر تحاول االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، األمر الذي ، خصوصا وأتربس

ع ما یتماشى واألحكام التي یلزمها تعدیل قوانینها الوطنیة الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة م

.نصت علیها اتفاقیة تربس

المبحث الثاني

حقوق الملكیة الصناعیة ذات الطابع االبتكاري

إّن ظهور الصناعة قبل عشرة أالف سنة تقریبا عمل ثورة نتج عنها االنتقال من نمط 

الثورة الصناعیة استمرت الحیاة الزراعیة إلى حین ظهور إذ حیاة بدائي إلى نمط حیاة متقدم، 

عصر جدید لیب اإلنتاج، والیوم نحن فيالتي أحدثت انتقاال وتغییرا في نمط الحیاة وفي أسا

عصر االبتكارات واالختراعات  وهو ،یمثل انتقاال وتغییرا أیضا في نمط الحیاة والتكنولوجیا

.وكذا عصر المعلومات واالتصاالت الناتجة عن تطور اإللكترونیات

لعالمة الصناعیة والتجاریة وعالمة الخدمة تحتل مكانا مرموقا في الحیاة فإذا كانت ا

االقتصادیة، فال یمكن من جهة أخرى تجاهل أهمیة براءة االختراع والتصمیمات التخطیطیة  

للدوائر المتكاملة  وكذا المعلومات غیر المفصح عنها، ذلك أّن االبتكار والمنافسة المشروعة 

االقتصادي ألي مجتمع، وال ریب أّن من عوامل االزدهار والنمو قرینتان على التقدم 

االقتصادي للدولة وجود نظام قانوني قوي ومتكامل یكفل الحمایة للمبتكرین على اختراعاتهم 

.ومشروعاتهم من خطر التقلید والسطو على عناصر ملكیتهم الصناعیة بوجه عام
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ة للدول الصناعیة الكبرى أو هذه الفكرة أصبحت ذات أهمیة قصوى سواء بالنسب

بالنسبة للدول النامیة، خاصة إذا علمنا أّن اإلنتاج في عصرنا الحدیث یرتكز إلى حّد بعید 

على اإلبداع واالبتكار، إذ تتعرض القطاعات االقتصادیة والفنیة والصناعیة إلى مخاطر 

نجازها وخلقها الكثیر ابتكاراتها واختراعاتها التي بذلت في إوحمایةجسیمة في سبیل تطویر

من الوقت والجهد، ناهیك عن التكلفة الباهظة من ناحیة اإلنفاق على البحث العلمي وهذا ما 

وعلى هذا األساس ال .یدل على أهمیة االختراعات واالبتكارات في مجال النشاط االقتصادي

م التخطیطیة وكذا التصامی)مطلب أول(االختراع ي مفهوم كل من براءة بّد من التدقیق ف

.ثانمطلب (ة والمعلومات غیر المفصح عنها للدوائر المتكامل (

:المطلب األول

براءة االختراع

، ففي القرون الوسطى كان لقد خضعت البراءة على مدى العصور لدراسات عدیدة

لصناعیین الذین ینشئون صناعات جدیدة، بعد ذلك أصبحت براءة الحاكم یمنحها كامتیاز ل

االختراع القانون الطبیعي للمخترع على اختراعه خالل فترة الثورة الفرنسیة، وباّلرغم من كل 

التطورات التي شهدها العالم في المجال الصناعي، بقیت براءة االختراع  بمثابة عقد یوضع 

اه یلتزم هذا األخیر بأن یقدم اختراعه لالستثمار في الشركة، فیما بین الدولة والمخترع بمقتض

وبالمقابل تلتزم الدولة بأن تحفظ للمخترع حقه الحصري في استثمار اختراعه خالل مّدة 

وهذا ما یفسر سعي الدول المتقدمة حالیا للوصول إلى أقصى درجات التقدم .1زمنیة معینة

ما في وسعها من جهد لتشجیع المواطنین على والرقي في المجال الصناعي من خالل بذل 

االبتكار واالختراع، حیث تشكل البراءة حالیا الحافز األساسي للتطور الصناعي لدى أّیة 

دولة، هذا التطور الذي استوجب تدخل التشریعات الوطنیة من أجل ضمان حقوق 

.17نوري حمدي خاطر، مرجع سابق، ص-1
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ى یستطیع المخترعین، حیث یجوز لكل من أنجز اختراعا طلب االعتراف بحقه علیه حت

استغالله صناعیا تحت حمایة القانون، وال ریب أّنه یستحیل على المخترع القیام بذلك في 

.حالة عدم وجود سند یثبت حقوقه على اختراعه

تشریع لأوّ ، فكان مع ظهور الثورة الصناعیةاالختراعاعترفت التشریعات بحمایة  إذ 

-03-19الصادر في یامهوریة فینساهتم بحمایة االختراع وحقوق المخترع هو قانون ج

وجاء بعده القانون ،1623لسنة لاألوّ تاله القانون االنجلیزي باسم مسنونة مالك ،1474

، غیر أّن 1796-04-12ثم القانون الفرنسي في1790-08-10الصادر فياألمریكي

والتي 1883ابرز تشریع لالختراع هو ما جاء في اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة سنة 

وعلى ضوئها عملت ،االختراعات وما تالها من تطوروضعت القواعد األساسیة لحمایة

ل من اعتمدت وكانت فرنسا أوّ ،الدول على سن قوانین لحمایة االختراعات طبقا لالتفاقیة

-20الذي بقى ساري المفعول إلى غایة 1884-07-05یة في تشریعها الصادر في االتفاق

والذي تم تعدیله حتى ینسجم مع أحكام االتفاقیة وكذلك االتفاقیات الالحقة لها 07-1975

19731مثل اتفاقیة میونیخ سنة 

الدول العربیة ذهبت إلى ذات المنحى واالتجاه إذ وضعت قوانین تتعلق بحمایة والشك أنّ 

فبالنظر إلىعات جدیدة تنسجم مع اتفاقیة تربس،دار تشریاالختراعات وتسعى دائما إلى إص

الشروط ، ثم)أولفرع ( اسة المقصود ببراءة االختراع ال بّد من در السالفة الذكر المعطیات

).ثانفرع ( من البراءةالواجب توفرها لالستفادة 

-63، ص1996الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الفرقان، عمان، ،د اللطیف الناهين عبصالح الدی-1

:أنظر كذلك.64

-J FOYER ; M VIVANTE : Le Droit des brevets, éd – Thémis, Paris 1991,P100 .

-LUCAS ; H.J LUCAS : Traité de la propriété littéraire ; artistique ; Paris 2eme édition -

2001 N25 ; P 31
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:الفرع األول

براءة االختراعمفهوم

بأّنها تلك الشهادة التي تمنحها الدولة ومؤداها منح یمكن تعریف براءة االختراع 

المخترع حق احتكار استغالل اختراعه لمّدة محّددة ووفقا ألوضاع معینة، ویبنى على ذلك 

أن یكون لالختراع مفهوم قانوني خاص بوصفه موضوعا للبراءة أي الشهادة التي تمنحها 

ستغالل واالحتكار فاّن ذلك یشیر إلى أّن الدولة، وباعتبار أّن البراءة تخّول صاحبها حق اال

.القانون یعتبر االختراع قیمة من القیم االقتصادیة التي یلزم تنظیم كیفیة استغاللها

االختراع من أهم عناصر الملكیة الفكریة بل یتجلى علیها یعدّ :تعریف االختراع: أوال

بناءه وتطوره الصناعي، ولو كونه یأتي من فكرة جدیدة یقدمها المبدع للمجتمع لیساهم في

قارنا االختراع مع المصنف األدبي أو الفني فإّننا ال نجد في هذا األخیر شروط الجّدة التي 

، بل یكفي لحمایته قیام أسلوب تعبیري یتمیز به المؤلف حتى 1یجب أن تتوفر في االختراع 

اع هو فكرة جدیدة لم ولو كان التعبیر یرد على فكرة سابقة ومعروفة، في حین أّن االختر 

.یتوصل إلیها أحد غیر المخترع من قبل ویتعلق بالمجال الصناعي

وٕاذا قلنا أّن االختراع یقترب من الرسوم والنماذج الصناعیة كون كالهما یتعلق بالمجال 

الصناعي، فإّن هذا األخیر ال یقّربهما إال قلیال ألّن الرسم أو النموذج یعمل على تزیین 

لخدمة وذلك بتصمیم یظهره بمظهر الئق وجذاب للجمهور، فإذا دخل التصمیم المنتج أو ا

في وظیفة المنتج ذهب عنه صفة الرسم أو النموذج بل یصبح اختراعا إذا قامت لدیه شروط 

.االختراع

.15نوري حمدي خاطر، مرجع سابق، ص -1
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ومن جهة أخرى فاّن االختراع یبقى متمیزا عن التصامیم التخطیطیة للدوائر المتكاملة 

مصمم فیها على تركیب الخطوط التي تربط بین الدوائر االلكترونیة التي یعتمد ابتكار ال

المتكاملة بطریقة تؤدي إلى زیادة قدرتها في نقل الشحنات االلكترونیة، في حین ال ینصب 

ن بل هو شيء جدید لم االختراع على تطویر تصمیم سابق أو زیادة قدرته في مجال معی

.حد من قبلیتوصل إلیه أ

االختراع یشترك مع عناصر الملكیة الفكریة األخرى بأّنه ثمرة فكرة ابتكاریة  فإذا كان

ولیدة العقالنیة إّال أّنه جدید ویتجاوز الفن الصناعي، لهذا هناك فرق بین مصطلح اختراع 

.1واإلبداع واالكتشاف

فللوهلة األولى یبدو أّن االختراع واإلبداع مصطلحین مترادفین لذلك یرى جانب من 

،نفس المعنى من الناحیة اللغویةinnovationواإلبداع inventionلفقه أّن لالختراع ا

غیر أّنه من المتفق علیه أّنهما یختلفان من الناحیة االقتصادیة، وهذا راجع كون الجمهور 

ز بین االختراعات اإلبداعیة بمعنى العبقریة وتلك التي ال تتصف بهذه المیزة، أي أّنه یمیّ 

عن المنتجات الناجمة من التطورات والتحسینات )اإلبداع(ین المنتجات الجدیدة جذریا یمّیز ب

).االختراع(التكنولوجیة 

كما أّن األحكام القانونیة تبین أّن االختراعات المحمیة قانونا هي تلك االختراعات 

ختالف الجدیدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبیق الصناعي، ومن هنا یظهر اال

lesكذلك بین االختراع invention واالكتشافles découvertes ، حیث تعّرف هذه

األخیرة بأّنها اإلحساس عن طریق المالحظة بظواهر طبیعیة موجودة دون تدخل اإلنسان، 

بینما تفرض االختراعات تدخال إرادیا لإلنسان وذلك باستعمال وسائل مادیة، إذ یظهر من 

أّن العنصر الذي یمیز االكتشاف عن االختراع هو تدخل اإلنسان الذي هذین التعریفین

   .18ص مرجع سابق ، ،نوري حمدي خاطر--1
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ظهر تدخل اإلنسان في إنشاء المنتج بذاته أي نّ الختراعي على االنجاز، فإاالطابع یضفي

منتج لم یسبق الوصول إلیه في ذاته أو في تطبیقه، فاّنه یمكن اعتبار االنجاز اختراعا ولهذا 

1.ت من مجال تطبیق النص القانونياستبعد المشرع االكتشافا

:وعموما فاّنه یمكن القول أّن مفهوم االختراع یقوم على عنصرین

، فهو بطبیعته وجوهره جملة النسق العقلي إذ هو مل الذهنياالختراع ثمرة الع-1

تصور و تصدیق وهو كذلك فكرة وتمثیل

ما یتم أخرى فانّ عبارة بحتى یتمخض عن شيء جدید و كذلك  االختراعال یكونو -2

د فكرة یكون االختراع مجرّ فال یكفي أن ، 2للمرة األولىیتجلى اختراعه ال یوصف بذلك حتى 

أي یؤدي لصناعي القائم، بل یجب أن یحدث بها تغییرا جوهریا في الفن ا،دةمجرّ جدیدة و 

.إلى حل مشكلة معینة في المجال الصناعي

كرة التي یتوصل إلیها المخترع والتي تمكنه وبذلك یمكن تعریف االختراع على أّنه الف

عملیا من إیجاد حل لمشكلة معینة في مجال التكنولوجیا، فهو كل جدید في مجال البحث    

بمنتجات صناعیة جدیدة أو بوسائل مستخدمة أو  اسواء كان متعلق،والعلم قابل لالستغالل

.3بهما معا 

   18ص 2001الشفیع جعفر محمد الشاللي، التنظیم القانوني الستغالل براءة االختراع، دار الكتب القانونیة، القاهرة -1

،متها للدول النامیةئالختراعات وفقا التفاقیة باریس ومدى مالة في اشروط الجدّ ،یمدرویش عبد اهللا إبراه-:أنظر كذلك

.76-49، ص 2001،جامعة القاهرةكلیة الحقوق، ،رسالة دكتوراه

.68صالح الدین عبد اللطیف الناهي، مرجع سابق ، ص -2

، 1997بغداد، بدون دار النشر،سمیر جمیل حسین الفتالوي، استغالل براءة االختراع، الملكیة الصناعیة،:أنظر كذلك

  .39ص 

=.76-74، ص ویش عبد اهللا إبراهیم، مرجع سابقدر  3-
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تشریعاتها ةتسمی على عملتحالیاالدول غلبأ نّ إ :تعریف براءة االختراع:ثانیا

یستخدم إذ االتجاه هذا الفقه ویجاري، االختراعبراءةبقانوناالختراعحمایةالخاصة ب

 قد فاالختراعوالبراءةاالختراعبین فرق هناكوالحقیقة، االختراعبهلیقصدالبراءةمصطلح

بحمایةیتمتع لكي هخلف أو للمخترعالمعنیة ةاإلدار  تمنحهاشهادة فهي البراءة اأمّ تعریفهسبق

الشهادة هذه منحهقبلحقبأيّ یتمتع ال المخترعأنّ  ذلكلحقوقه، االختراعبراءة قانون

 في حقهیسقط أن نهشأمنالبراءة على حصولهقبلاختراعه على الجمهور طالعفإ

.1 له كاشفا تولیساالختراع في للحق ةأمنشالبراءةأنّ  ذلك ،بالحمایةالمطالبة

:زاویتین همافبراءة االختراع تتمتع بأهمیة خاصة ویظهر ذلك من 

.تعطي لصاحبها حق احتكار استغالل االختراع في مواجهة الجمیع-1

حق المخترع في حمایة اختراعه واستغالله مالیا وذلك من تاریخ الحصول علیها، إذ -2

بل الذي تمنحه الدولة للمخترع مقابل مجهوده، فیعترف له تعّد براءة االختراع بمثابة المقا

القانون بحق خاص على احتكاره واإلفادة منه مالیا سواء بصفة شخصیة أو عن طریق 

.التنازل عنه للغیر

األصل أّن الشركة أو المؤسسة كشخص معنوي ال :ع االختراعات المعتمدةأنوا:ثالثا

ما تكون مالكة لالختراعات تخّولها حق احتكار استغاللها، وٕانّ یمكنها التوصل إلى اختراعات 

:انظر كذلك =

-LUCAS : la Protection des création industrielle abstraites ; Paris 1995 n 92 Ets ;P53-55

  .55ص  مرجع سابق،،میحة القلیوبيس-1

:أنظر كذلك

الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا التفاقیة تربس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، ، جالل وفاء محمدین-

.53، ص 2000

.33، ص 2004دخل للملكیة الفكریة، دار الثقافة، عمان،  الم:صالح زین الدین-
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براءات اختراع عن االختراعات التي تم التوصل إلیها من طرف عمالها أثناء أداء أو 

:وظیفتهم، وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد بین نوعین من االختراعات هي

االختراعات التي  وهي ،االختراعات الشخصیةأیضاتسمى :ةاالختراعات الحرّ -1

یتوصل إلیها العامل خارج نطاق رابطة العمل، أي أّن العامل استنبط اختراعه خارج 

المؤسسة وال عالقة للبحوث والتجارب التي قام بها بهدف التوصل الختراعه بوظیفته في 

فهذا النموذج من االختراعات تعود ملكیتها للعامل وحده مع حق احتكار استغالله، ،الشركة

.1ذ ال یلتزم العامل في هذه الحالة إعالم رب العمل عن اختراعهإ

من 18و 17نصت علي هذا النوع من االختراعات المادة :اختراعات الخدمة-2

اختراعات الخدمة على 17، حیث عّرفت المادة 2المتعلق ببراءة االختراع03/07األمر رقم 

عامل أو عّدة عمال وذلك خالل تنفیذ عقد ل إلیها من طرف أّنها تلك االختراعات المتوصّ 

.العمل والذي یتضمن مهمة اختراعیه تسند إلیهم صراحة

كذلك تعّد من قبیل اختراعات الخدمة تلك االختراعات التي یتوصل إلیها العامل 

بموجب عقد العمل أو بسبب استخدام تقنیات المؤسسة أو وسائلها، إذ یتوجب على العامل 

لحالة إبالغ إدارة المؤسسة باختراعاته التي توصل إلیها مع بیان میزاتها المخترع في هذه ا

التقنیة األساسیة، وبالمقابل تلتزم المؤسسة إشعار العامل المخترع باستالمها أو علمها 

باالختراع المتوصل إلیه مع أخذ االحتیاطات الالزمة لحفظ سریته إلى أن یتم إیداع طلب 

.التسجیل

مكن للمؤسسة باإلضافة إلى عقد العمل المبرم بینها وبین العامل أن إضافة إلى ذلك ی

د فیه المستفید من حق البراءة، أّما في حالة عدم إبرام مثل هذا االتفاق تبرم اتفاق آخر تحدّ 

   .155ص  1995المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،الوجیز في الملكیة الفكریة:محمد حسنین 1-

یولیو23صادر في 44ختراع، جریدة رسمیة عدد یتعلق ببراءات اال2003یولیو 19مؤرخ في 03/07أمر رقم -2

2003.
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فإّن حق تملك البراءة یعود للمؤسسة أو الشركة ما لم تقرر التنازل عنه، ألّنه في هذه الحالة 

.1اءة یعود للعامل المخترعفاّن الحق في البر 

كغیره من حقوق الملكیة  ةلالختراع شروط صحّ :ة االختراعشروط صحّ :رابعا

.الصناعیة، إذ تنقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعیة وأخرى شكلیة

الخاص 03/07من األمر 03/1على ضوء نص المادة :الشروط الموضوعیة-1

، إذ في االختراع حتى تمنح له البراءةمن توافر ثالث شروط جوهریة ببراءة االختراع البدّ 

تقضي الفقرة األولى من المادة المذكورة بأّن االختراع یكون قابال للحمایة إذا كان جدیدا  

.ومنطویا على نشاط ابتكاري وقابال لالستغالل الصناعي

الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في االختراع حتى تمنح له براءة وبالتالي تتمثل

.القابلیة لالستغالل الصناعي -)ج      النشاط االبتكاري، -)ب   ة،  الجدّ  - )أ : في

على اعتبار أّن االختراع یكون 03/07من األمر 04/12تنص المادة  :ةشرط الجدّ - أ     

في  وإلدراك المفهوم القانوني لشرط الجّدة.التقنیة السابقةجدیدا إذا لم یكن داخال في الحالة 

البّد من اإلشارة أوال إلى أّن قوانین براءات االختراع تتطلب دائما أن یكون االختراع االختراع

جدیدا حتى تمنح له البراءة، فإذا لم یكن االبتكار جدیدا فاّن المخترع لم یضف شیئا إلى 

، ویشیر الفقه إلى ذلك بقوله أّن االحتكار ال 3ار االستغاللالمجتمع یبرر منحه حق احتك

.153ین، مرجع سابق، ص نحسمحمد-1
یعتبر االختراع جدیدا إذا لم یكن مدرجا في حالة :"على ما یلي03/07من األمر 4تنص الفقرة األولى من المادة -2

التقنیة، وتتضمن ھذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمھور عن طریق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسیلة 
.ك قبل یوم إیداع طلب الحمایة أو تاریخ مطالبة األولویة بھاأخرى عبر العالم، وذل "

.826مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -3
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یكون إال مقابل األسرار الصناعیة التي یهدیها المخترع إلى المجتمع، وهي لن تلتزم في 

1.مواجهته بشيء إذا لم تتحقق هذه اإلضافة إلى التراث التقني للمجتمع

لجّدة كشرط موضوعي ینبغي توافره إال أّن القوانین تختلف فیما بینها في تحدید مفهوم ا

في االختراع لمنح البراءة، وٕان كانت جمیعها تدور حول فكرة رائدة تتمثل في عدم ذیوع 

االختراع قبل التقدم بطلب الحصول على البراءة، وتتردد القوانین بین األخذ بالمفهوم المطلق 

ولكن وفي جمیع األحوال تقاس الجّدة بالنظر إلى ،2للجّدة أو األخذ بالمفهوم النسبي لها 

.3الحالة التقنیة وقت تقدیم طلب الحصول على براءة االختراع 

نجد أّن المشرع الجزائري قد تبنى لفظا ومضمونا موقف 4ومن خالل نص المادة 

راجه في إذ یعتبر االختراع جدیدا إذا لم  یتم إد، 4نظیره الفرنسي فیما یخص مفهوم الجّدة

الحالة التقنیة، ویقصد بذلك أن ال یكون قد سبق التوصل إلیه ولم یتم وضعه في متناول 

الجمهور والتصریح به سواء كتابیا أو شفویا، أو عن طریق االستعمال أو أّیة وسیلة أخرى 

عن  اإلفصاحیشترط عدم إذ  وذلك قبل إیداع طلب تسجیله لدى المصلحة المختصة، 

فال یجوز منح براءة االختراع في دولة تتبنى المفهوم ، و الزمانأان المكان ك أیااالختراع 

عن االختراع في دولة اإلفصاحما تم  إذا المطلق للجدة كالقانون الفرنسي والقانون الجزائري

1-CHAVANNE ; BURST : Droit de la propriété industrielle ; Dalloz Paris 3 eme édition

1990 P 23

:انظر كذلك 

ROUBIER : Le droit de la propriété industrielle recueil Sirey ; Paris 1979 P 19

ن تحقق هذا اإلفصاح في إیة وزمنیة لإلفصاح عن االختراع فیقصد به االعتداد بحدود مكان:المفهوم النسبي للجدة-2

ه یجوز منح براءة االختراع في ظل قوانین الدول التي تأخذ بالمفهوم نّ فإعلیه فترة زمنیة طویلة نسبیا، أخرى أو مرّ  دولة

.النسبي للجّدة 

3- SABATIER :l’exploitation des brevets et l’intérêt général d’ordre économique ; librairies

techniques ; paris 1976 p 13
4 COLLIN ; L’AVIOLETTE-SALANKA : Brevets d’invention-Encyclopédie ; Dalloz 96

commercial 1972 n 39
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، رغم أّننا نجد بعض القوانین ال تأخذ بالنشر الشفوي كشرط لفقد الجدة، غیر أّن هذه أخرى

للنقد على أساس أّن التطور العلمي والتقني جعل من المتیسر أن یقوم القوانین تعرضت 

.الخبیر بمعرفة االختراع لمجرد سماع المحاضرة أو تسجیلها

ویقصد بالجمهور أّن االختراع أصبح معروفا لدى العموم أو على األقل كانت لهذه 

)أي جمهور الناس(اسع األخیرة فرصة لمعرفته، وال یشترط أن تأخذ هذه العبارة بمعناها الو 

بل یكفي أن یتم اكتشاف االختراع من قبل مجموعة من األشخاص ولو كان عددهم قلیل، 

من كان السبب في انتشار هذا فالمهم أن یكونوا غیر ملزمین بحفظ سّر االختراع وال یهمّ 

لى السر سواء كان المخترع نفسه أو الغیر، ففي كلتا الحالتین یكون االختراع قد وصل إ

وهذا یؤّدي إلى فقدان الشركة صاحبة االختراع الحق في المطالبة ، العموم مّما یفقده الجّدة

.بحمایة اختراعها قانونا

الجدیر بالذكر أّن جّدة االختراع تقدر مبدئیا في یوم إیداع الطلب الخاص بالبراءة، 

ال تعتبر االختراع في متناول 03/07من األمر رقم 041ة من المادة غیر أّن الفقرة الثانی

شهرا التي تسبق تاریخ إیداع 12ف علیه هذا األخیر خالل الجمهور في حالة إذا ما تعرّ 

البراءة أو تاریخ األولویة اثر فعل قام به المودع أو سابقه في الحق أو جراء تعسف من 

االعتبار حق األسبقیة غیر أّنه ینبغي األخذ بعین.الغیر إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق

.2كل من أودع في إحدى دول االتحاد طلبا للحصول على البراءة االذي یتمتع به

:والحكمة من اشتراط المشرع شرط الجّدة یعود إلى 

االختراع فلیس له الحق في طلب الحمایةإذا لم یحافظ المخترع نفسه على سرّ -

"على مایلي03/07من األمر 4/2تنص المادة -1 ما تعرف علیھ ال یعتبر االختراع في متناول الجمھور بمجرد :

الجمھور خالل اإلثني عشر شھرا التي تسبق تاریخ إیداع البراءة أو تاریخ األولویة اثر فعل قام بھ المودع أو سابقھ في 

."أدناه أو جراء تعسف من الغیر إزاء المودع أو إزاء سابقھ في الحق14الحق طبقا للمادة 

.161-160، مرجع سابق، ص سمیر جمیل حسین الفتالوي-2

.49فرحة زراوي صالح، مرجع سابق ، ص -:انظر كذلك
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لى عدم رغبة المخترع في التسجیل االختراع قبل تسجیله یّدل عالكشف عن سرّ -

.وبالتالي تنازله عن الحمایة

عدم إّن القانون الجزائري یخّول صاحب الحق في التسجیل امتیازات معینة مقابل 

اإلعالن عن سّر االختراع وكشفه للجمهور، فإذا سبق اإلعالن عن هذه األسرار فإّنها تفقد 

ختراع حق تمتعها بهذه االمتیازات، فالعبرة من االختراع جّدته مّما یفقد الشركة صاحبة اال

هذه الشروط هو تمكین صاحب البراءة من احتكار استغالل الفكرة االبتكاریة مقابل اإلعالن 

ها، فإذا سبق الكشف عن سّر االختراع فال یمكن اعتبارها أسرارا صناعیة لشیوع عن سرّ 

.1معرفتها

األولى تخص العرض في ،الجّدة حالتینإذ أّن المشرع الجزائري قد استثنى من شرط

المعارض وقد یكون المعرض محلیا كما یمكن أن یكون دولیا، فعرض الشركة الختراعاتها 

في مثل هذه المعارض الرسمیة یزید من ذیوع شهرتها وشهرة اختراعها، فإذا ما قامت الشركة 

ى تقدمت بطلب البراءة ته متبعرض اختراعها في معرض رسمي فاّن هذا األخیر ال یفقد جدّ 

من تاریخ ابتداءاألولویةا الموالیة لتاریخ اختتام المعرض، مع المطالبة بحق شهر 12خالل 

، وبمفهوم المخالفة فاّن عدم تقدیم طلب الحصول على البراءة 2عرض موضوع هذا االختراع

.خالل المّدة المحددة یؤدي إلى فقدان االختراع جّدته 

.102، ص 2003أحمد عادل راشد، مبادئ التسویق وٕادارة المبیعات، رسالة دكتوراه، جامعة لبنان -1

"التي تنص على مایلي 03/07من األمر 24المادة -2 كل شخص عرض اختراعا في معرض دواي رسمي او :

رسمیا، یمكنه في أجل إثني عشر شهرا الموالیة لتاریخ اختتام المعرض طلب حمایة هذا االختراع مع المطالبة معترف به

".باألولویة ابتداء من تاریخ عرض موضوع هذا االختراع

:أنظر في ذلك

.من اتفاقیة باریس11/1المادة -

.31نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص -
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ة فتتمثل في حالة التجارب واألبحاث، إذ یحتاج االختراع إلى إجراء أّما الحالة الثانی

تجارب خالل صنعه أو خالل إجراءات منح البراءة بالنسبة للدول التي أخذت بنظام الفحص 

ذلك یعتبر من ، فال یؤدي هذا اإلجراء إلى فقدان االختراع لعنصر الجّدة ألنّ لمسبقا

بحیث تجرى األبحاث والتجارب ،اءة عنه أو تطویرهمقتضیات تصنیع االختراع أو منح البر 

.1بطریقة معقولة وبرضي صاحبها

والجدیر بالذكر أّن هناك نقاط أساسیة لها أهمیة خاصة یجدر بنا التطرق إلیها في هذا 

النطاق رغم أّننا نجد غیابا لتنظیم قانوني لها بموجب قانون البراءات الجزائري، حیث أّن أهم 

هذا المفهوم الخاص بعنصر الجّدة أّن االحتفاظ باالختراع في طي الكتمان ال ما یترتب على 

،یحول دون إمكانیة التقدم بطلب الحصول على براءة االختراع وذلك مهما طالت مّدة كتمانه

وبالرغم من أّن هذا السلوك یّدل على انتفاء الرغبة في الحصول على البراءة وتمتع المخترع 

إال أّن عدم إعمال الحق ال یؤدي إلى سقوطه مهما .في الوقت المناسببآثارها القانونیة

طالت المّدة، ویبقى األمر هنا مرهون بعدم ذیوع االختراع بالنشر أو االستعمال العلني أو 

تقدیم الغیر لطلب الحصول على البراءة على نفس االختراع هذا من جهة، من جهة أخرى 

ض الذي تكون فیه بعض عناصر االختراع جدیدة دون بعضها من التطرق إلى الفر فإّنه البدّ 

ال یحول دون منح البراءة ولكن2اآلخر، إذ أّن أغلب التشریعات المقارنة كالتشریع المصري

یتعین على الجهة المختصة أو الجهة المنوط بها إصدار براءات االختراع، وفي هذه الحالة

طلب صاحب الشأن حمایتها واردة في الطلب أن تتحقق من أّن العناصر المبتكرة التي ی

وواضحة، إذ ترد البراءة في هذه الحالة على األجزاء الجدیدة في مفهوم  دة بطریقة محدّ 

.القانون أي تلك التي لم یذع سّرها ولم تدرج في براءة سابقة

128، ص، مرجع سابق2016یة الصناعیة ، الملكسمیحة القلیوبي-1

.75،نفس المرجعسمیحة القلیوبي، -2
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إال أّنه وفي هذه الحالة فإّنه یشترط لمنح البراءة أال یمثل الجزء غیر الجدید جوهر

االختراع، إذ ال تكفي جّدة العناصر القانونیة غیر الجوهریة لمنح براءة إخترع، وتحدید 

العناصر الجوهریة في االختراع ترجع إلى السلطة التقدیریة للقاضي الذي له الحق في أن 

.یستعین في ذلك بالخبراء

من قانون 151الشأن تطرق بموجب المادةفبالنسبة للمشرع الجزائري وفیما یخص هذا 

البراءات إلى ما یسمى بشهادة اإلضافة، وهي تلك الشهادة التي تمنح للمخترع في حالة ما 

إذا أدخل تحسینات أو إضافات على اختراعه، وذلك متى استوفى المخترع أو ذوى الحقوق 

من نفس 25و  20اإلجراءات المطلوبة إلیداع الطلب والمنصوص علیها في المادة 

بالنسبة للبراءة الرئیسة ویكون لها نفس لم هذه الشهادة بنفس الشكل الذي تمّ القانون، حیث تس

.األثر وتنتهي صالحیة شهادات اإلضافة بانقضاء البراءة الرئیسیة

أّما النقطة الثالثة فتتمثل في حالة إذا لم یقم المخترع بنشر أّیة معلومة عن اختراعه   

على سّریته، وبالرغم من ذلك تّم اطالع ولم یكن في نفس الوقت مهمال في المحافظة

الجمهور على اختراعه رغما عنه، ففي هذه الحالة ال یسقط حقه في حمایة اختراعه شریطة 

على براءة االختراع، وتحصل هذه خرالل مّدة معینة تختلف من قانون آلأن یحصل خ

2الحالة خالل التجسس على المصانع أو عند اإلخالل بالثقة والسّریة 

"على ما یلي15تنص المادة -1 طوال صالحیة البراءة یحق لمالكها أو ذوي الحقوق إدخال تغییرات أو إضافات على :

   " .25إلى  20د في المواد اختراعه مع استیفاء اإلجراءات المطلوبة إلیداع الطلب المحدّ 

.32حمد خاطر، مرجع سابق، ص نوري-2
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استنبط المشرع الجزائري هذا الشرط من :أن یكون االختراع ناتجا عن نشاط اختراعي- ب

03/07من األمر3حیث نصت المادة 1فرنسيمن قانون الملكیة الصناعیة ال06المادة 

.2على ضرورة أن یكون االختراع ناتجا عن نشاط اختراعي

االختراع یعتبر ناتجا عن نشاط من األمر نفسه فجاء في مضمونها أّن 05ا المادة أمّ 

اختراعي إذا لم یكن ناجما بداهة من الحالة التقنیة، حیث أّن االبتكار هو الخاصیة األساسیة 

في االختراع واألهمیة بما كان تعریفه وتحدید معناه، إذ یشترط في االختراع أن یتضمن فكرة 

الواسع إذ یمكن أن یتجلى هذا أصلیة من شأنها أن تؤدي إلى التطور وتحقیق التقدم بمعناه 

التقدم في تطویر الفن الصناعي أو في تخطي صعوبات صناعیة أو تحقیق فوائد اقتصادیة 

.أكبر للشركة

فالفكرة اإلختراعیة یمكن اعتبارها اختراعا متى ارتقت إلى مستوى األصالة وبلغت 

ة بدرجتین أولهما درجة م الفن الصناعي، لذلك تقاس الفكرة اإلختراعیمستوى تحقق فیه تقدّ 

مستوى الفن الصناعي السابق للفكرة، وثانیها درجة المستوى الذي كان یمكن أن یبلغه 

.التطور العادي المألوف في الصناعة 

ر القانون حمایته یتعین أن تمثل ها اختراعا بالمعني الذي قرّ فحتى توصف الفكرة بأنّ 

ا التقدم أمرا لم یكن متوقع الوصول إلیه قبل الفكرة تقّدما في الفن الصناعي، وأن یكون هذ

الوصول إلى االختراع، فمتى قلنا أّننا أمام اختراع وجب أن ینطوي هذا األخیر على فكرة 

،  وبذلك 3إبتكاریة أصلیة قابلة للتنفیذ مادیا بصناعة المنتجات أو بتطبیق الطریقة الصناعیة 

1 J FOYER ; M VIVANTE : Le Droit des brevets ;ed-Thémis ;Paris 1991 ;P100.

"على مایلي03/07من األمر 03تنص المادة -2 یمكن أن تحمى بواسطة براءة االختراع، االختراعات الجدیدة :

"للتطبیق الصناعيوالناتجة عن مشاط اختراعي والقابلة 

65.-64، ص 1983الملكیة الصناعیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :عباس حلمي المنزالوي-3
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كرة المبتكرة، وشق عملي تطبیقي وهو شق نظري وهو الف:فإّن لالبتكار شقین أساسین 

د معنى االبتكار حین القابلیة للتنفیذ مادیا وذلك بتجسیده ضمن منتج صناعي، حیث یتحدّ 

م ترقى الفكرة إلى مستوى من األصالة تؤدي إلى تحقیق درجة غیر متوقعة في التقدّ 

أّدى إلیه من أثر الصناعي، وتقاس هذه الدرجة بما یمثله االبتكار من فارق ملموس بین ما 

.في مستوى الفن الصناعي وبین المستوى السابق لهذا الفن

إذ یشترط المشرع الجزائري أن یكون :ن االختراع قابال للتطبیق الصناعيأن یكو-ج  

06ذا حسب نص المادة ، وهاالختراع قابال للتطبیق الصناعي حتى یتمتع بالحمایة القانونیة

اعتبرت االختراع قابال للتطبیق الصناعي إذا كان موضوعه قابال التي 03/07من األمر 

متى كان االختراع ،للصنع أو االستخدام في أي نوع من الصناعة  وفي أي مجال كان

ویجب أن تؤخذ ، 1مشروعا ومطابقا للمواصفات القانونیة وقابال للتطبیق الصناعي أیضا

ى ذلك المادة األولى من اتفاقیة باریس وأبرز دلیل علعبارة الصناعة بمفهومها الواسع

الدولیة التي تنص على أّن الملكیة الصناعیة یجب أن تؤخذ بأوسع معانیها فال یقتصر 

تطبیقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي، وٕاّنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعیة 

راع بصفة إلزامیة تقنیات مّما یسمح بالقول أّنه ال یجب أن یتضمن االخت،واإلستخراجیة

میكانیكیة، بل یمكن أن یتعلق بناتج جدید له تطبیق في میدان الصناعة ولیس بالفن، وهذا 

بطابعه الصناعي، لكنه یجوز یعود إلى أّن االختراع یتمیز عن الرسوم والنماذج الصناعیة

.أن یعتبر االنجاز اختراعا ورسما ونموذجا في نفس الوقت

ر إلى أّنه ال تهم نوعیة النتائج التي حصل علیها المخترع، بل المهم كما یجب أن نشی

النتیجة الصناعیة أي أن یكون قابال للتطبیق الصناعي، وهذا ما أراد المشرع الجزائري تبیانه 

من خالل تركیزه على ضرورة وجود عالقة بین االختراع والصناعة، أي یجب أن یكون 

.682مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -1
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ا ما أّدى ببعض القوانین إلى القول أّنه یوجد من وراء هذا االختراع صناعیا في تطبیقه، وهذ

الشرط إرادة لتمییز الملكیة الصناعیة عن غیرها من الملكیات األخرى، مثل الملكیة العلمیة 

المتعلقة بالمعلومات المتحصل علیها من طرف الشخص عن طریق المالحظة الطبیعیة 

.والتي ال تتمتع بالحمایة

من اشتراط الشروط الموضوعیة لحصول لم یكتفيالجزائريالمشرع غیر أّن 

ذلك البّد من توفر شروط شكلیة ما باإلضافة إلىوٕانّ ،صاحب الحق على البراءة

:تتمثل فیما یلي 

اإلجراءاتفي البراءة بنفس الحقاكتسابعملیة تمرّ :الشروط الشكلیة-2

بدوره والذي یمرّ ،سجیلالشكلیة المعروفة في مختلف التشریعات المقارنة من ت

وهو ما وافقت علیه اتفاقیة ،والفحص والقید والنشراإلیداع:ة مراحل وهيبعدّ 

:تربس ضمنیا والتي لم تتضمن الكثیر من األحكام حول هده المسألة

تخضع البراءة كغیرها من عناصر الملكیة الصناعیة إلى إجراءات اإلیداع حتى :اإلیداع-أ

ّص المشرع الجزائري على اإلیداع یحتج مالكها بملكیته لالختراع في مواجهة الغیر، ولقد ن

الحمایة اإلداریة لحقوق الملكیة الصناعیة فیما ن اإلجراءات اإلداریة التي تضفي على غیره مو 

  03/07رقم راع بموجب األمریخص براءة االخت

ختراع مّما عتبر طلب اإلیداع وسیلة إجباریة الكتساب المخترع حقا شرعیا على االإذ ی

لب اإلیداع مخول للشخص وتقدیم ط،ٕایداعه لدى الهیئة المختصةیفرض علیه تكوین ملف و 

ن الطلب صفة في الحالة األخیرة یجب أن یتضمه و غیر أنّ ،سواءالمعنوي على حدّ الطبیعي و 

، كذلك یجب أن یتضمن بصورة إلزامیة البیانات الخاصة )الوكیلأو  المدیر(صاحب اإلمضاء 
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له حق أدبي یبقى محتفظا ٕالى جانب ذلك یجب ذكر اسم المخترع ألنّ و  1بالشخص المعنوي 

من 10/3لنا للمادة التي تحوّ 17/42ة ذلك وفقا للمادّ ة للشركة و به بینما تؤول الحقوق المادی

  . 03/07رقم  األمر

 إلىاإلیداع بكتابي صریحه یتم تقدیم طلبمن نفس األمر فإنّ 20وحسب المادة 

بواسطة رسالة مضمنة مع طلب اإلشعار باالستالم، حیث یتضمن المصلحة المختصة، وذلك 

تملك ملف اإلیداع حسب المادة السالفة الذكر استمارة إداریة تمأل لبیان إرادة المودع في

ق األمر بعدد معین من ا إذا تعلّ ، أمّ االختراع موضوع البراءة، ویتضمن الطلب اختراعا واحدا

ذلك حسب ا لتمثل مفهوم اختراع عام واحد و االختراعات فیجب أن تكون مرتبطة فیما بینه

جاري هذا الطلب یجب أن یتضمن بصفة إلزامیة االسم التباإلضافة إلى أنّ ، 22/13المادة 

فصیلیة التي كذلك شرح واضح للعناصر التها الرئیسي، و نها المتمثل في مقرّ عنواركة و للش

حفظات كتحدید الحق و ت یجوز أن یتضمن هذا الشرح شرطا أالیتكون منها االختراع، و 

المادة(یین، بل یجب أن یتضمن تعیین موجز ودقیق عن موضوع االختراع ألشخاص معن

طلب وثائق إثبات دفع الرسوم التي تلزم بها الشركة إال إذا كذلك یجب أن یتضمن الو )  22/2

.تنازلت عن االختراع للمخترع ففي هذه الحالة یقع علیه عبئ دفعها

یعتبر تاریخ إیداع طلب البراءة هو تاریخ استالم المصلحة المختصة على األقل الوثائق و      

4:التالیة

الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، حقوق :صالحفرحة زراوي-1

.93، ص 2006الجزائر،الملكیة األدبیة والفنیة، دار ابن خلدون للنشر والتوزیع،
وفي أي حال من األحوال، فاّن لصاحب االختراع الحق في ذكر صفة المخترع وفقا :"على مایلي17/4تنص المادة -2

".10من المادة 03للفقرة 
ال یشمل طلب براءة االختراع إال إختراعا واحدا أو عدد من االختراعات مرتبطة :"على مایلي22/1تنص المادة -3

".احدافیما بینھا بحیث ال تمثل في مفھومھا سوى اختراعا و

، وٕاصدارهاد كیفیات إیداع براءة االختراع ، یحدّ 2005أوت  02في  مؤرخ275-05مرسوم تنفیذي رقم أنظر في ذلك -4

.2003جویلیة  23في  صادر44جریدة رسمیة عدد 
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.استمارة طلب كتابي تسمح بالتعرف على الطالب وعلى رغبته في الحصول على البراءة -1

تربس یةوصف لالختراع مرفقا بطلب واحد على األقل، وهو ما یقصد به في اتفاق-2

من 20/21مبدأ اإلفصاح من خالل المادة باإلفصاح، ولقد نص المشرع الجزائري على 

بموجبها على أّن المخترع الذي یرید الحصول على براءة الذي نص 03/07األمر رقم  

وبموجب نفس الفقرةاالختراع یجب أن یرفق طلبه الكتابي باستمارة وصف لالختراع، كذلك

اشترط المشرع الجزائري أن یكون وصف االختراع وصفا واضحا ودقیقا بما فیه الكفایة

ّن المشرع الجزائري قد اخذ بمبدأ وكامال حتى یتسنى للمحترف تنفیذه، وبذلك فامختصرا

29تربس بموجب المادة  ةییه اتفاقعل تاإلفصاح الذي نص

من الهیئة المختصة القیام به، حیث تتأكد بعد اإلیداع البدّ إجراء ثاني  وهو:الفحص - ج

المصلحة المختصة من توفر الشروط المتعلقة باإلیداع فتقوم بفحص الطلب، وفي حالة 

تقوم باستدعاء الشركة عن طریق استدعاء ممثلها القانوني بغیة تصحیح غیاب أي شرط 

هذه المّدة وقد تمتدّ ،الملف، حیث یمنح للشركة أجل شهرین من أجل القیام بإجراء التصحیح

وفي حالة التصحیح فإنّ ،27حسب المادة ضرورة وذلك بطلب من صاحب البراءةعند ال

المعهد الجزائري (ضف إلى ذلك فإّن الجهة المختصة الطلب یحتفظ بتاریخ اإلیداع األول،

وقبل قیامه بتسجیل طلب البراءة فإّنه یتأكد من أّن موضوع الطلب غیر )للملكیة الصناعیة

وغیر مقصى من 03/07 رقم من األمر08و 07المادة مدرج في المیادین المذكورة في

:على مایلي20/02تنص المادة -1

استمارة طلب ووصف لالختراع ومطلب أو عدد من المطالب ورسم أو :یجب أن بتضّمن طلب االختراع على ما یلي"
."عدد من الرسومات عند اللزوم ، ووصف مختصر
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من 281وهذا حسب المادة العامةنظام الحمایة في حالة مخالفته للنظام العام واآلداب

..03/07األمر رقم 

ا إذا تم ، أمّ إثبات كل إیداع بمحضر یذكر فیه یوم وساعة تسلیم المستنداتیتم:التسجیل-د

الم الطلب من ساعة إیداعها هما تاریخ وساعة استتاریخ و إرسال الطلب عن طریق البرید فانّ 

المنصوص علیها و  یرة بتسجیل كل البراءات الصادرة ، حیث تقوم هذه األخقبل الهیئة المختصة

ك تسجیل العملیات كذلوذلك حسب تسلسل صدورها،  03/07رقم  من األمر31بموجب المادة 

، إذ یجوز لكل شخص أو مؤسسة االطالع على اردة على براءات االختراعالو الواجب قیدها و 

  .دة الرسوم المحدّ هذا السجل بغیة الحصول على مستخرجات منه بعد تسدید 

لكن ة یخول صاحبها حق ملكیة علیها، و تسجیل عناصر الملكیة الصناعیالجدیر بالذكر أنّ و 

غیاب مثل أنّ یبقى مرتبطا دائما باالستعمال واالستغالل الفعلي والجدي لها، حیث هذا الحق

.ة تسجیلها هذا االستغالل یؤدي إلى إبطال هذه العناصر رغم صحّ 

بصفة قانونیة في النشرة التسجیل تقوم اإلدارة المختصة بنشرهإتمام إجراءاتبعد:النشر-و

.03/07من األمر رقم33الرسمیة لإلعالنات القانونیة حسب المادة 

"على مایلي28تنص المادة --1 من أّن موضوع الطلب غیر مدرج في المیادین تقوم المصلحة المختصة أیضا بالتاكد:

08و06إلى 03وغیر مقصى من الحمایة بموجب المواد من 07المذكورة في المادة 

."تعلم المصلحة المختصة صاحب الطلب، عند االقتضاء بأّن طلبھ ال یسمح بمنحھ براءة-
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:الثانيالفرع 

اآلثار القانونیة المترتبة على منح براءة االختراع

احتكارفله حق ،مالكهان یصبح المخترع یترتب على صدور قرار منح البراءة أ

كما ،)أوال ( االستغاللاسبة وصالحة لهذا دون غیره بالطرق والكیفیة التي یراها منستغاللهاا

).ثانیا(له حق التصرف فیها بما یشاء من التصرفات القانونیةنّ أ

ص تمثل في حقیقتها وظیفة من نوع خا ةالمخترع الختراعه ملكی ةا كانت ملكیولمّ 

حقوق والتزامات تنحصر في  ةصاحبها عدّ  ةفي ذم أه یترتب على ذلك أن ینشنّ إفاجتماعیة، 

لهذا االختراعستغاللها حق احتكار وكذا اختراعهالستغالللمقررة بدفع الرسوم التزاماال

).ثالثا(

رتب على صدور البراءة لشخص معین یت:الحق في احتكار استغالل البراءة : أوال

وهذا  االختراع،باستغاللذلك الشخص أو الشركة دون غیره بالذات أن ینفرد ةمعین ةو شركأ

التي 03/07 رقم من األمر10للمادة  اداستنا الختراعهملكیة المخترع حق ناتج عن حقال

أو ملك ختراعاالملك لصاحب االختراعالحق في براءة على أنّ 1األولى تنص في فقرتها

ل لمالكها الحق البراءة تخوّ ن نفس األمر في مفهومها على أنّ م11كما تنص المادة ، لخلفه

.في منع الغیر من استغالل االختراع مهما كان موضوعه دون رضاه

زت بین الحقوق الواردة على المنتج المادي والحقوق السالفة الذكر قد میّ 11فالمادة 

المشرع الجزائري عمال بما جاءت به اتفاقیة تربس الواردة على براءة طریقة  الصنع، إذ أنّ 

وّسع في حمایة المنتج المادي من خالل منع الغیر من القیام ببعض التصرفات الواردة على 

"على مایلي03/07من األمر 10/1تنص المادة -1 اءة االختراع ملك لصاحب االختراع كما ھو محدد الحق في بر:

".أعاله، أو ملك لخافھ 8إلى 3في المواد  من 
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هذا المنتج دون رضي صاحبه، تتمثل هذه التصرفات في عدم صناعة المنتوج أو استعماله 

.أو بیعه أو عرضه للبیع أو استیراده  

الواردة على براءة طریقة الصنع فقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة أّما الحقوق 

إذ منح في هذا اإلطار حمایة مزدوجة  تتعلق األولى ،03/07من األمر رقم 11/21

بحمایة طریقة الصنع، أّما الثانیة فتتعلق بحمایة المنتج الناتج عن هذه الطریقة مباشرة، 

أو بیعه أو عرضه للبیع أو استراده لهذه األغراض دون بحیث یمنع استعمال هذا المنتج 

والواقع أّن التوسع في الحمایة المقررة للبراءة والمنصوص علیها بموجب .رضي صاحبه

التي تمنح تربسیةمن اتفاق28قد استنبطها المشرع الجزائري من أحكام المادة 11المادة

.ة طریقة الصنعنفس الحقوق لمالك براءة المنتج المادي وكذا براء

وحقیقة األمر أّن هذه المادة تخدم بالدرجة األولى الشركات القومیة خاصة تلك 

المتخصصة في مجال األدویة، إذ تسمح لها هذه المادة من احتكار استغالل طریقة صنع 

الدواء الناتج عن ھذه الطریقة مباشرة، األمر الذي یعسر على الدول النامیة الدواء وكذا

2غاللھ اذا ما استطاعت الوصول إلى نفس الدواء ولو اختلفت طریقة الصنع است

الشیوع سواء نتج الشیوع ة أشخاص على ذا كانت البراءة مملوكة لعدّ من جھة أخرى إ 

البراءة نتیجة أشخاص أو كانت ةأو التنازل عنها لعدّ ،ورثته ة عنصاحب البراء ةبسبب وفا

فیما بینهم وٕاال ستغاللاال ةهو الذي ینظم وسیلاالتفاقنّ إف، مخترعین ةمشترك بین عدّ  عقد

:على مایلي03/07من األمر رقم 11/2تنص المادة -1

إذا كان موضوع االختراع طریقة صنع، یمنع الغیر من استعمال طریقة الصنع واستعمال المنتوج الناتج مباشرو -2"

.ریقة أو بیعھ أو عرضھ للبیع أو استیراده لھذه األغراض دون رضاهعن ھذه الط
".لصاحب البراءة الحق كذلك في التنازل عنھا أو في تحویلھا عن طریق اإلرث وإبرام عقود التراخیص

.سیتم توضیح ذلك في الباب الثاني من ھذه الدراسة-2
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كما یحق لكل 1كما لو كان هو وحده صاحب البراءةستغاللهاا احتكارحق كان لكل منهم 

ت على ذلك علیها وقد نصعتداءاالالبراءة أو مقاضاة الغیر عند ستغاللبامنهم أن یرخص 

.03/07رقم من األمر10/22المادة 

ئل التي یراها صاحب البراءة اإلفادة منه مالیا بالطرق والوساختراعاال باستغاللویقصد 

ح الترخیص طرحه للبیع أو منبصنعه أوختراعاالالشيء موضوع ، كاستعماللذلك ةصالح

استغاللهال یقیده في ذلك سوى أن یكون و  ،خر من طرق االستغاللآباستغالله أو أي طریق 

فال یحق  ةوسیل ةبأیّ االختراعاستغاللوفي هذه الحالة یمنع على الغیر ،  وعمشر ختراعهال

 لهستغالاو أ االختراعالمشرع یمنع الغیر من تقلید نّ ذلك أ ،هذا االختراع بصنعهستعمالاله 

استغاللالغیر من منعصطالحا م  به أنّ المسلّ نّ إوعموما ف،دون ترخیص من صاحبه

راءة حقوق المخترع تشمل كل تصرف على البكأثر من أثار  ةأو طریق ةوسیل ةبأیّ االختراع

.ادهر ستإو أمحل البراءة للبیع المنتجعرض  أو ستخدامامثل صنع أو ، أیا كان طبیعته 

ة البراءة كغیرها من األموال المعنوی ةتنتقل ملكی:الحق في التصرف في البراءة:ثانیا

نتقلافإذا توفي صاحب البراءة ،و العقدفهي تنتقل بالمیراث أ،الملكیةنتقالابكافة أسباب 

حق و  ستغاللهاا احتكارجمیع الحقوق المترتبة علیها من ثته كما تنتقلالحق فیها إلى ور 

كما یجوز له التصرف في البراءة بالبیع استغاللها، صرف فیها أو منح ترخیص للغیر في الت

التنازل عنها ثم ةأحكام التصرف في البراءة بطریق ةوسوف نقوم بدراس أو الرهن أو الهبة

االتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، في القانون الجزائري و ق حمایتهااكتسابها وطر :حساني علي، براءة االختراع-1

.178، ص2010مصر، 

إذا اشترك شخصان أو عّدة أشخاص جماعیا في انجاز اختراع، فاّن الحق في ملكیة ":على مایلي10/02تنص المادة -2

."یعّد ملكا لخلفائهمبراءة االختراع یعّد ملكا مشتركا بینهم باعتبارهم شركاء في االختراع، أو 
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األمر من 11/2لها وهذا ما نصت علیه المادة وأخیرا منح تراخیص باستغالرهنها

.1تربسیةمن اتفاق28/2والمادة 03/07رقم

 فإذا كان، عنها بعوض أو بغیر عوضقد یتنازل مالك البراءة:التنازل عن البراءة-1

بة یخضع في إجراءاته وشروط انعقاده إلى عقد ه يكان التصرف القانون ضعو غیر التنازل ب

بعوض وهو الوضع ا التنازل عن البراءة أمّ ، المدني الخاصة بعقد الهبةنصوص القانون 

.یخضع كذلك للقانون المدني فیما یخص أحكام البیعبیعالغالب فهو عقد 

ه وفي هذه الحالة تنتقل إلى المتنازل إلیة،االختراع كلیبراءة عنیجوز التنازل إذ  

استغاللهااحتكارفیصبح للمتنازل إلیه وحده حق ،ءةالبرا ةجمیع الحقوق المترتبة على ملكی

،ةفیها بما یشاء من تصرفات قانونیكما یكون له وحده حق التصرف،دون غیرهاقتصادیا

إلى غیر ذلك من ستغاللهابا اخیصیمنح  الغیر تر أو یرهنها أو ةثانیّرةفله أن یبیعها م

ى حقه في البراءة أو عل عتداءاالله وحده حق مقاضاة الغیر عند یصبح اكم، التصرفات

.2استغاللها احتكارعلى حقه في 

بعض ن یتنازل مالك البراءة عن أك االختراعالتنازل عن جزء فقط من براءة وقد یكون

لبیع فقط أو مثل التنازل عن حق اإلنتاج وحده أو حق ا،الحقوق المترتبة على ملكیتها

أو التنازل ، إلى المتنازلتعود بعدها البراءة  ةمعین ةالبراءة مدّ استغاللالتنازل عن الحق في 

 ةستغاللها أو مباشر ا له یمتنع عن المتنازلد فقط بحیث في إقلیم محدّ الستغاللهاعلى البراءة

.اإلقلیمسلطاته علیها خارج نطاق هذا 

"من اتفاقیة تربس على مایلي28من المادة 02تنص الفقرة -1 ألصحاب براءات االختراع أیضا حق التنازل للغیر :

"عنھا أو تحویلھا للغیر باألیلولة أو التعاقب، وإبرام عقود منح التراخیص

.260سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -2

109نوري حمد خاطر، مرجع سابق ص :أنظر كذلك
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وفي جمیع الحاالت التي یكون فیها التنازل جزئیا ال ینتقل إلى المتنازل إلیه إال 

المتنازل ببقیة الحقوق التي ال حتفاظامع ، تفق والجزء المتنازل عنه فقطالحقوق التي ت

.تتعارض مع التصرف القانوني أو تخل به

ي الشركة فإذا كانت البراءة وقد یكون التنازل عن البراءة بتقدیمها كحصة عینیة ف

مقدمة على سبیل التملك فیسرى علیها أحكام عقد البیع وتصبح البراءة مملوكة للشركة  وال 

یحتفظ المخترع سوى بحقه األدبي، أما إذا قّدمت للشركة كحصة عینیة على سبیل االنتفاع 

یصبح للشركة فقط ولیس على سبیل التملیك فتسري علیها أحكام الترخیص االختیاري، أي

.1حق استغالل البراءة مع بقاء ملكیتها في ذمة المخترع المالك

،لدین علیه ایجوز رهن البراءة من مالكها ضمان:رهن البراءة والحجز علیها-2

ویتم عقد ،وتسري أحكام الرهن العامة في كل من القانون المدني والتجاري على رهن البراءة

بهذا الرهن في حتجاجااله وحتى یتم نّ أغیر ، اإلرادتین وتسلیم البراءةق الرهن بمجرد تواف

كما هوختراعاالات ءرابالتأشیر علیه في سجل تمیجب أن یكون مكتوبا و جهة الغیر موا

/03 رقم من األمر36/22ا جاء في المادة البراءة حسب مالحال تماما بالنسبة للتنازل عن

إتباع یجبالحالتین، و في كلتا مستقلة عن الشركة أو  تبعا لهاة یجوز رهن البراءو 07

.رهن البراءةإجراءات تسجیل 

.261سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -1

474مرجع سابق، ص،هاني دویدار-:أنظر كذلك

AMIAVD : L apporte des brevets d’invention en société évolution de la jurisprudence -

Marcel plaisant ; P 03

"مایليعلى  36/2تنص المادة -2 تشترط الكتابة في العقود المتضمنة  انتقال الملكیة أو التنازل عن حق االستغالل أو :

توقف ھذا الحق أو رھن أو رفع الرھن المتعلق یطلب براءة اختراع وفقا للقانون الذي ینظم ھذا العقد، ویجب أن تقید في 
".سجل البراءات
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منجوز الحجز علیها ه ینّ إف ،مثل قیمة مالیة في ذمة صاحبهاا كانت البراءة تلمّ و 

تتم إجراءات الحجز وفقا لما هو مقرر في قانون و ، ائني مالك البراءة وفاءا لدیونهمد

.الخاص باألموال المنقولةنیةالمداإلجراءات

اقتصادیةقیمة له مال هي االختراعبراءة:االختراعبراءةباستغاللالترخیص:ثالثا

القولسبقكماتكون أن یمكنثمومن، للمخترعالمالیةالذمة في تدخلالصفةبهذه وهي

یرخص أن التصرفات هذه أهم ومن، جانبهمنالقانونیةالتصرفاتمنللكثیرمحل

التصرف هذا ویعدّ ،دفعات على أو واحدةمّرةیدفعه دمحدّ مبلغمقابلللغیراستغاللهاب

 أو البراءةلصاحببالنسبةسواءاالختراعبراءة على الواردة التعاملصور أهم منالقانوني

1لها المستغلة للدولة

اإلمكانیاتللمخترعتتوفر لم إذا حالة في العقد هذا أهمیةتبدوبالمخترعیتعلقففیما

، نهائیاعنهالتخلي أو بیعه في یرغب ال كان متىبنفسهختراعاال ستغاللال والمالیةالفنیة

 في غایتهاتحقیق إلى الوسیلة هو ختراعفاال المستغلةالشركة أو بالدولةیتعلقفیما اأمّ 

 هو كذلك تشغیله،وطریقةختراعاال سرّ معرفةطریق عن وذلك، قتصادياال والنموالتطور

الفنيتقدمها إلى یؤدي اممّ جدیدةفنیة معارفالكتسابصناعاتهاأمامالوسیلة

الحلولجمیعموضوعهحیثمنیتضمنالترخیص عقد نّ فإ أخرىوبعبارة،قتصاديواال

غیر أو مباشرةبطریقةترتبطالتيو  كافة األطراف تهمالتيقتصادیةواال والفنیةالقانونیة

أسرارلتبادلهامةالصورة كذلك وسیلةبهذهالترخیص وعقد، البراءةباستغاللمباشرة

الدولمستویات على أو المحليالمستوى على سواءالمشروعاتمختلفبینالتكنولوجیا

 الغالب في تغطیهاالتيالعلمیةالبحوثنتائجحدثأ ستغاللا هو موضوعهنّ ، ألالمختلفة

ني لحمایة االختراعات ونقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، رسالة دكتوراه، جالل احمد خلیل عوض اهللا، النظام القانو -1

.371، ص 1989،جامعة القاهرةالحقوق، كلیة 



الصناعيةالملكيةعناصرماهية:األولالفصل-الباب األول

84

إتاواتصورة في مبالغ دفع علیهویترتبى، أخر صناعیةملكیةحق أي أو ختراعا براءات

 في المساواةبمبدأتخلماغالبالضوابطتحدیدها في تخضع1الحقوقتلكألصحاب

النامیةالدوللمشروعاتبالنسبةخاصة اناإلذع عقد منكبیرحدّ  إلى بهوتقترب، التعاقد

 هذاف الكبرىللمشروعاتبالنسبة اأمّ ،لها بالنسبة ةجائر شروطمن العقود هذه ضمنهتتوما

تملكهابراءاتبینهافیماتتبادل نبأ وذلك األسواق على حتكارا قّوةلتكوین هاأدات هو العقد

.ستغاللهاا وتقتسم

صاحب على جبرایكون أن یمكنكمااألصل وهو ختیاریاا یكون قد الترخیص عقدو  

كلتا في ولكن ،العامةالمصلحة على للحفاظ أو ختراعاال استغاللإساءة حالة في البراءة

منولكلستغاللاال حتكارا حق فقط ولكن لها ملكیتهالبراءةصاحبیفقد ال الحالتین

.وأحكامه قواعده النظامین

األموالمنالصناعیةالملكیةتعتبر:االختراعبراءةباستغاللاالختیاريالترخیص-1

 على الحقلطبیعةمفهومها في قلیالتختلفالقوانینأنّ من الرغم فعلى، المنقولةالمعنویة

الحصریةحقصاحبهیمنحالحق هذا أنّ  على جمیعاتتفق هاأنّ  إال ،تهومدّ ومداهالالم هذا

منمنافسیهومنعالقانونیةاألشكالبكافةالصناعیةالملكیةستغاللا في حتكارواال

.2منهترخیصبدونستغاللهاا

ستعمالهاا مناآلخرینمنع في مالكهاحقیتضمنالصناعیةالملكیة على الحق إذن

 هذا لحمایةالضروریة والدعاوي اإلجراءاتالمالك فتصرّ تحتیضعوالقانون.إذنهبدون

الصناعیةملكیتهستعمالا خرآ لشخصالصناعیةالملكیةحقوقمالك ذنیأوعندما، 3الحق

  .122ص  مرجع سابق،، نوري حمد خاطر-1

32المبتكرات الجدیدة، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشر، صباستغاللمحمود مختار بربري، االلتزام -2

  . 122ص  مرجع سابق،، نوري حمدي خاطر-3
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  في الترخیص عقد هو وهذا ،الملكیة هذه ستعمالبارخص قد یكونوخدماتهمنتجاته على

الصناعیةالملكیةعناصرمنعنصر يأ على یرد قد العقد هذا أنّ  العلم معأشكاله،بسطأـ

.العقد لهذا كنموذجاالختراعبراءةترخیص  لعقد سنتطرقولكننا

الحقوقتلك هي اختراعبراءةمنح على یترتبما أهم إنّ :البراءةترخیص عقد تعریف-أ   

حقصاحبهاتمنحاالختراعالدولیة، فبراءةواالتفاقیاتللقانونطبقاصاحبهابهایتمتعالتي

 أو كلیاتنازالعنهابالتنازلسواءفیهاالتصرفحق له أنّ كما، االختراعباستغاللاالستئثار

التصرفاتمنشاءبمافیهاالتصرف أو باستغاللهاالترخیص أو رهنهاحق له كذلك جزئیا،

 هذا الدولیةواالتفاقیاتالوطنيالقانونمنكل عالج توضیحه، ولقدسبقكما1القانونیة

كما نصت على هذه الحقوق  ، 03/07من األمر رقم 11/2من خالل المادة الموضوع

القیامالبراءةلمالكیمكنالتيالتصرفات أهم عالجتالتي28/2المادة في تربساتفاقیة

 علىتربس اتفاقیهأوجبتحیث.للمخترعالذمة المالیة في تدخلمالیةقیمةباعتبارهابها

 هذا ، إذ ینشأ2باستغاللهاالتراخیص عقود إبرام في البراءةمالكحق إقرار األعضاءالدول

 هذا بمقتضاهیستطیع له والمرخصالبراءةصاحبمنكلبیناتفاق على بناءاالترخیص

منمبلغمقابل العقد في علیهاالمنصوصواألوضاعبالشروطختراعاال لیستغ أن ریاألخ

.المال

تتموالتيالرضائیة  العقود مناألمرحقیقة في یعتبرختیارياال الترخیص وعقد

مضمونه في فهو ،نعقادهال رسمي أو شكليإجراء إلى حاجة دون اإلرادتینتوافقبمجرد

المساس دون منهواالستفادةختراعاال ستغاللا له المرخصیستطیع إذ اإلیجاربعقدشبیه

.66مرجع سابق، ص، سمیحة القلیوبي-1

.235، ص دین عبد الغني الصغیر، مرجع سابقحسام ال-2
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 أو واحدةمّرةیدفعهماليمبلغمقابلاالنتفاع هذا ویتم، 1للمرخصیظل الذي الملكیةبحق

:منهانذكرختیارياال الترخیصبعقدخاصةتعاریف ةعدّ  وردت ولقد فترات على

البراءةصاحبیلتزمبمقتضاه عقد" هنّ أ ختیارياال الترخیصإذ یمكن تعریف عقد

البراءةملكیة عن التنازل دون خرآ لشخصجزئیا أو كلیااالختراعاستغاللحق إعطاءب

."االستغالل ذلك مقابلدوریةبصفة أو واحدة دفعة المالمنمبلغ دفع مقابل

 له والمرخصالبراءةصاحبمنكلبینتفاقا" هبأنّ الترخیص عقد تعریفیمكنكما

المنصوصواألوضاعبالشروطاالختراعباستغاللیقوم أن األخیر هذا بمقتضاهیستطیع

یلتزمبمقتضاه عقد" هنّ أ ىعل أیضاتعریفهیمكنكما."المالمنمبلغمقابل العقد في علیها

مقابلمعینة ةمدّ خاللجزئیا أو كلیاختراعاال ستغاللا حقخرآ شخصبمنحالبراءةمالك

2"معینجرأ

37/1المادة في ختیارياال الترخیص إلي تطرق فقد الجزائريالمشرعیخصفیما اأمّ 

"أّنهبنصه على07-03رقم  األمرمن یمنح أن طالبها أو ختراعاال براءةلصاحبیمكن:

  ".عقد بموجباختراعهاستغاللخر رخصةآ لشخص

والمرخصالبراءةصاحببین عقد هبأنّ ختیارياال الترخیص عقد تعریفیمكنوعموما

 كان سواء، العقد في الواردة للشروط اطبقالبراءةموضوعاالختراعاألخیر هذا یستغل له

 في استغالله دون بالذات دمحدمكان في ختراعاال ستغلا سواءو  كلیا أو جزئیااالستغالل

 العقد برامإ عندواحدة دفعة سواءمعینمبلغمقابلاالستغالل هذا یمنحوطبعا،أخرىأماكن

منبعددختیارياال الترخیص عقد ویتمتع، ختراعاال ستغاللا أثناءدوریةبصفة أو

.203سمیحة القلیوبي، مرجع سابق ، ص -1

99، مرجع سابق، ص محمد حسني عباس-2
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 هذه وسنتناولالنتهائهأسباباهناكأنّ كماخاصةقانونیةطبیعة له أنّ كماالخصائص

.التحلیلمنبنوع العقد هذا تخص ىأخر ونقاطالنقاط

االختیاري بجملة من یتمیز عقد الترخیص :االختیاريالترخیص عقد خصائص-ب    

:الخصائص یمكن حصرها في

النامیة للدولة العقد هذا یسمح:للملكیةناقلغیر عقد االختیاريالترخیص عقد-1ب 

 العقد هذا وبالتاليفیه، الواردة للشروططبقاختراعاال ستغاللبا لها المرخص الدولة عتبارهابا

معاالنتفاعحق عن البراءةصاحبة الدولة منتنازلعبارة عن  هو ماإنّ للملكیةناقلغیر

غیر اعقدكونه ختیارياال الترخیص عقد على ویترتب،1ذاتهاالستثماربحقاحتفاظها

:حیثمناالختراعبراءة عن التنازل عقد عن یختلف هنّ أ للملكیةناقال

ة مدّ خاللاالختراعبراءةستغاللبا له للمرخصیسمحختیارياال الترخیص عقد  1

منالبراءةملكیةنقل إلى یؤديالتنازلأنّ حین في ،للمرخصملكیتهابقاءمعمعینة

نتفاعاال حق له للمرخصیمنحالترخیص عقد نّ فإ ،وعلیه.إلیهالمتنازل إلى المتنازل

بعدحتىختراعها ستغاللا  یمكنه الذي البراءةلصاحباالستغاللحقبقاءمعستغاللواال

.2للغیرعنهترخیصمنح

منكلمقاضاةحق له المرخص دون وحدهالبراءةلمالكیكون أن ذلك على ویترتب

 في له المرخصحق أو االستغاللحق على یعتدي أو ،البراءةموضوعاالختراعبتقلیدیقوم

.3ذلك

.299مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -1

.406-399احمد خلیل عوض اهللا، مرجع سابق ص جالل-2

.299مصطفى كمال طه، مرجع سابق ص -3

=:انظر كذلك
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منح له للمرخصیجوز ال هنّ أ بذلكویقصد.شخصي عقد هو الترخیص عقد إنّ -2

البراءةباستغاللالترخیص عقد أن ذلك. األصليالبراءةصاحب ارض دون للغیرترخیص

البراءةصاحب على ضیفر  أن له المرخص على یجوز فال. الثقةاعتبارات على یقوم

.1ةثقمحلّ یكون ال قد خرمستفیدا آ

المرخص على قتصریحصریاترخیصاالمرخصمنحنّ فإ ،أخرىجهةومن هنّ أ غیر

ویمتنعختراعاال على یحجز أن له للمرخصیمكن هنّ أ حیثمن،الخطورةمننوعفیه له

 على تفرضشروطالترخیص عقد یتضمن أن الضروريمن هنّ فإ ولذلك ،ستغاللها عن

حق المرخص في ستغاللاال عدم عن ویترتب، الالزم بالجهدختراعاال ستغاللا له المرخص

.كلیاالترخیص عقدإنهاء 

،المرخصقبلمنختراعاال عن تنازالبریعت ال االختیاريالترخیص عقد فانّ وبذلك

نتقلأ إذا اأمّ ، ختراعاال على التعديحالة في الدعوى رفع بحقوحدهیتمتع الذي األخیر هذا

 عقد ولیستنازل عقد یعتبرهنا العقد نّ فإ له المرخص إلى )حق رفع الدعوى(الحق هذا

.ترخیص

 عقود االختراعصاحبمنحإنّ :شخصیةاعتبارات على یقومالترخیص عقد -2ب 

:أهمهاشخصیةعتباراتا ةعدّ  على تقومللغیرتراخیص

.الصناعیة أو التجاریةالسمعة-1

.وجهأحسن على االختراعباستغالل له المرخصیمّكنكبیرائتمانوجود-2

.23، ص 2003عربیة، القاهرة، لملكیة الصناعیة، الطبعة الرابعة، دار النهضة ال،سمیحة القلیوبي-=

.81،  ص 2003هضة العربیة، القاهرة دار النموسوعة حقوق الملكیة الفكریة،،خاطر لطفي-
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.1البراءةصاحبعندبثقةیحظى أن -3

 في صریحشرط دون للغیرالباطنمنح ترخیص من  له للمرخصیجوز ال فإذا كان

 له المرخص وفاة حالة وفي المذكورةالشخصیةعتباراتاال بزوالینقضي العقد نفإ ،  العقد

 كان وٕاذا، علیهبالحجز قرار صدور أو إعسارهحالة في األمر كذلك، محلهورثتهیحل فال

المعنويللشخصبالنسبةالحلأنّ  ذلك لهبحینتهي العقد نّ فإ معنویاشخصا له المرخص

2الطبیعيللشخصبالنسبة الوفاة بمثابةیعدّ 

منالترخیصحق له المرخصصراحةیمنحشرطالترخیص عقد في ورد وٕاذا

منحیمكنه فال ،األصلي العقد في له مقرر هو مایتجاوز أن ریاألخ لهذا یجوز فال ،الباطن

 ةالمدّ منأطوللمّدةالترخیصمنح له یجوز ال كذلك، مثالحتكارباالالباطنمنترخیص

.یملك اممّ أكثرسیمنح هنّ فإ ذلك فعل إذا هألنّ ، العقد في التي

 وقام الباطنمنالترخیص له للمرخصیسمحشرطااألصلي العقد یتضمن لم إذا اأمّ 

یعدّ التصرف هذا على عتراضها عدم نّ فإ ،المرخص كبذل وعلم للغیربالترخیصاألخیر هذا

 له المرخصمنمالیةمبالغستالمكا ،صریحا أو ضمنیا اإلقرار كان سواءبذلكمنه إقرارا

للمرخصیمكن ال الحالة هذهفي  ، فإّنهالسابق كاإلذن السابقة ةاإلجاز نّ ألو  الباطنمن

.3الباطنمن له المرخص وال له المرخص ال منازعة

،2014، اإلسكندریة،، دار المطبوعات الجامعیةفكریةالوسیط في حمایة حقوق الملكیة ال،السید عبد الوهاب عرفه-1

  .41ص

عقد الترخیص دراسة مقارنة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، دار الثقافة للنشر ،عالء عزیز حمید الجبوري-2

.45، ص 2003والتوزیع، عمان، 

.47، ص مرجع نفس ال-3
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ة الرضائی العقود منختیارياال الترخیص عقد یعتبر:رضائي عقد البراءةترخیص عقد-3ب

 إذا تجاریا اعقد الترخیص عقد یكون أن یمكن إذ، المتعاقدینإرادتيتوافق دبمجرّ تتمالتي

)مختلط( الوقت نفس في وتجاریامدنیایكون أن یمكنكماالتاجر،صفة أطرافه في توافرت

بالنسبةوتجاريللمهندسبالنسبةمدني عقد فهو وشركةمهندسبینیتم الذي كالعقد

اختصاصحیثمن وكذلك اإلثباتووسائل طرق حیثمنأهمیةالتفریق ولهذا ،للشركة

.1العقد لهذا تطبیقاتنشأالتيالمنازعات في بالفصلالمدنیة أو التجاریةالمحاكم

نجد أّن المشرع الجزائري قد ،03/07من األمر رقم 237/1وبالرجوع إلى نص المادة 

 في العقد یكون أن على یتفقوا أن فیجوزمنح الحریة ألطراف العقد فیما یخص تحدید شكله، 

رضائي عقد الترخیص عقد  أنّ عتبارفبا،عرفیة وأ رسمیهصفة في كتدوینهمعینشكل

بطالنه إلى یؤدي ال فیهالشكلیةتوفر فعدم وبالتالي، المتعاقدینتراضيبمجردینعقد هنّ فإ

 ذلك عن یترتبوما،فیه وردت التيالشروطواثباتإثباته على الدلیل فقدانیؤدي إلى ماوٕانّ 

.بشأنهمستقبلیهنزاعاتمن

تبادلیا اعقد الترخیص عقد یعدّ :للجانبینملزمتبادلي عقد البراءةترخیص عقد -4ب 

ملزم عقد هنّ أ كما، )له والمرخصالمرخص( العقد طرفي ذمة في التزاماتینشئ هألنّ 

 أو الطرفینحدأ التزامبطل إذ بحیثرتباطاا الطرفینلتزاماتا بینیوجدإذ  ،للجانبین

 عن حدهماأ متنعا وٕاذا، نقضىا أو خراآل لتزاما أیضابطلاألسبابمنسبب ألي نقضىا

 العقد فسخیطلب أن أو التنفیذ على أیضا هو یمتنع أن خراآل للطرف جازلتزامها تنفیذ

.3نهملیتحلل

401جالل احمد خلیل عوض اهللا، مرجع سابق، ص -2

"على مایلي37/1تنص المادة -2 یمنح لشخص آخر رخصة استغالل یمكن صاحب براءة االختراع أو طالبھا أن :

".اختراعھ بموجب عقد

49عالء عزیز حمید الجبوري، مرجع سابق ، ص -3
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یقم لم في حالة إذاالمتعاقدینحدأ طلب على بناءیتمالعامة القواعد حسبوالفسخ

نتیجةالمتعاقدلمصلحةیتقررجزاء فهو ،العقد عن المترتبةلتزاماتها بتنفیذخراآل المتعاقد

.التزاماتهبتنفیذاآلخرالمتعاقدإلخالل

 عقود من العقد هذا یعتبر:ةالمعاوضهو من عقودالبراءةترخیص عقد-5ب     

المقابل على یحصلالبراءةفصاحب،بهیلتزملمامقابالیأخذطرفیهمنكلألنّ المعاوضة

منفعة على یحصل له صالمرخّ فإنّ  كذلك دوریة، دفعات على أو واحدة دفعة سواءالنقدي

.یدفعهمامقابلاالختراع

 فهو، الزمنیة العقود منالترخیص عقد یعدّ :عقد ترخیص البراءة عقد مستمر-6ب

 ال هنّ أ إال نشوء العقد فور تنشأ هاأنّ  ولو عنهتنشأالتيالرئیسیةلتزاماتاال نّ أل مستمر عقد

لفسخلیسنهأ ذلك على ویترتب،قصرت وقد طولت قد زمنیاتستمرمّدةخالل إال تنفیذهایتم

.رجعيثرأ العقد

یكن لم العقد هذا فسختم فإذا  ،البراءةاستغاللإیجاربعقدالترخیص عقد هیشبّ حیث

الزمني العقد أنّ  ذلك ،األثر هذا علیهایستعصىالزمنیة العقود طبیعةنّ أل رجعي رأثلفسخه

.فیهالرجوعیمكن ال منهنقضىا ومالذاتهالزمنفیهیقصد

تتمثل أنواع عقد الترخیص بالبراءة :االختیاريالبراءةترخیصعقد  أنواع -ج

:االختیاري في 

 أو البراءةستغاللا في یقتصر الحقوبمقتضاه:االستئثاريبالبراءةالترخیص-1ج 

الحدودداخلسواه دون له المرخص على الفكریةالملكیةحقوقمن ذلك غیر أو العالمة

ستغاللاال في المرخصحقیسلبالترخیصمنالنوع وهذا، العقد یرسمهاالتيالجغرافیة

 أو العالمة أو لبراءةا ملكیةحقیفقد ال هأنّ غیر، العقد یحدده الذي الجغرافيالنطاقداخل

 أن صللمرخّ یجوز ال كما، الصناعیة محل عقد الترخیصالملكیةحقوقمن ذلك غیر
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الترخیص عقد یرسمهاالتيالمكانیةالحدودداخلاالستغالل في خرآ لشخصیرخص

.االستشاري

خرآ اترخیصیمنح أن المرخص على یمتنعبمقتضاه:الترخیص بالبراءة الوحید-2ج     

 أو البراءةصاحبأنّ غیر، العقد یرسمهاالتيالجغرافیةالحدودداخل له المرخصلغیر

داخلستغاللهاا في بالحقلنفسهیحتفظالصناعیةالملكیةحقوقمن ذلك غیر أو العالمة

.1قید دون الحدود هذه

المرخصیمنع ال التراخیصمنالنوع وهذا :ارياالستئثغیربالبراءةالترخیص-3ج

حقهمنیكونكمااألشخاصمنیشاء عدد ألي ستغاللالباخرآ خیصتر منحمن

للبراءةستعمالها في یتجاوز أن له للمرخصیجوز ال األحوالجمیع وفي .بنفسهاالستغالل

ویجب، العقد یرسمهاالتيالحدودالصناعیةالملكیةعناصرمن ذلك غیر أو عالمةال أو

یحددهاالتيالتجاریةواألسالیب الطرق ویحترمالمرخصتعلیماتیتبع أن له المرخص على

2.علیهاالمتفق ةاإلتاو بدفعیلتزمكما العقد

 عقد في یترتبمثلما:البراءةبالترخیص عقد عن تنشأالتيوااللتزاماتحقوق-د

 على التزامات كذلك رتبیالطرفین،ذمة في حقوقاختراعاال براءةباستغاللالترخیص

:امعاتقه

الوطنیة عن الملكیة الفكریة ، ندوة الویبو"ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا"حسام الدین عبد الغني الصغیر،-1

ألعضاء مجلس الشؤون تنظمھا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى،

.04، ص2004مارس 24-23كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، عمان 

:أنظر كذلك

ع في التشریعین المصري والجزائري وأثر اتفاقیة تربس، دار محمد األمین بن عزة، الترخیص باستغالل براءة االخترا-

.180، ص2010، مصر،الفكر والقانون، المنصورة 

.41عالء عزیز الجبور، مرجع سابق، ص -

.04حسام الدین عبد العني الصعیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص -2
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نهشأمنمابكلیقوم نبأالبراءةصاحبالمرخصیلتزم:المرخصالتزامات-1د 

:یليبمایلتزمنهأ أي كامالستغالالا ختراعاال ستغاللا من له المرخصتمكین

یزولوبالتاليالبراءة في حقهیزول ال حتىقانوناالمقررةالرسومبدفعیقوم أن -1

.تبعا له المرخصحق

 على طالعهإ على عالوة له وٕایضاحهختراعاال أسرار له المرخصبمنحیقوم أن -2

حیث،البراءة على حصولهبعدختراعاال مالكإلیهاتوصلالتيواإلضافاتالتحسینات كافه

تم  إذا إال، بهالمتعلقةواإلضافاتالتحسیناتكاّفةختراعاال ستغاللباالترخیصیشمل

.1صراحة ذلك خالف على قاتفاال

صادراالتعرض هذا كان سواء له للمرخصالتعرضیمنع أن البراءةصاحب على -3

عتداءاال حالة في البراءة عن الدفاع في الحقصاحب هألنّ الغیر،من أو شخصیامنه

.كاملة ةإفاد الترخیصمن ةاإلفاد له للمرخصیمكنتىح وذلك غتصابها،وا علیها

،له المرخصمعبنفسهالبراءةستغاللا منالمرخصیمنع اللتزام اال هذا أن ویالحظ

.2ذلك خالف على االتفاقتم إذا إال له للمرخص اتعرض هذا یعتبر وال

:همانوعین إلى االلتزامات هذه تقسیمیمكنسبقماخاللومن

إّن االلتزام األساسي الذي یقع على عاتق المرخص في :الفنیةالمعرفةبنقلااللتزام*

عقود التراخیص التي یكون موضوعها حقوق الملكیة الصناعیة هو نقل المعرفة الفنیة 

بها سواء تمثلت هذه الحقوق في عالمات أو براءات أو وتمكین المرخص له من االنتفاع 

.270-269، مرجع سابق، ص 2016الملكیة الصناعیة،سمیحة القلیوبي-1

  . 270 ص المرجع نفسه،-2
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إذ تمّثل هذه ،العقد دهیحدّ وصناعیة أو غیرها من العناصر األخرى حسب ما أسرار تجاریة 

.الحقوق العناصر المعنویة الجوهریة في عقود نقل التكنولوجیا

الوثائق له المرخص إلى یسلم نبأالمرخصلتزام، االرئیسيلتزاماال هذا عن ویتفرع

الجدوىدراساتمثل، العقد محلالتكنولوجیةللمعارفالماديالسندتشكلالتيالفنیة

مملوكةالوثائق هذه وتبقى، التشغیلوتعلیماتوالصورالهندسیةوالرسوماتالتصمیماتو 

.1العقد ةمدّ نتهاءا عندللمرخصإعادتها له المرخص على ینبغيإذ  التكنولوجیالمورد

الحقوق واستغاللاستعمالمن  له المرخصتمكینالمرخصفباإلضافة إلى التزام 

 العون تقدیمیتمثل فيیجابيإ التزامفاّن له ،في أصول الملكیة الصناعیة ةالمعنویة المتمثل

الترخیصیتضمن الغالب وفي، الترخیصلشروط وفقا ستعمالهاا من نلیتمكّ  له للمرخص

بحقوقنتفاعاال من له المرخصتمكینبهدفمعنیةلتزاماتا المرخص على تفرضشروط

الموادبتوریدالمرخصلتزاما مثال العقد یتضمن فقد، وجهأفضل على الصناعیةالملكیة

،والتسویقالتصنیعمجال في له المرخص إلى المنتجاتلتصنیعالالزمةوالخدمات ةاألولی

والتكنولوجیاالفنیةوالمعارفالمعلومات كافة له للمرخصیمدّ  أن المرخص على ینبغيكما 

.2الجودةبمعاییرالمتعلقة

عاتق على تقعالتيتزاماتلالا أهم منواحدالضمانیشكل:بالضمانلتزاماال  *

حسب العقود هذه في وشروطهالضمانحدودوتتفاوتالتكنولوجیانقل عقود في المرخص

 له المرخصتمكینعلیهیجب إذ، التعرض عدم المرخصمنفیض.محلهو  العقد طبیعة

.07ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص حسام الدین عبد الغني الصغیر، -1

كلیة الحقوق، ،اهة، رسالة دكتور عقد الترخیص الصناعي وأهمیته للدول النامی،ماجد عبد الحمید السید عمار:أنظر كذلك

   .198ص.1993 كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،قسم القانون التجاري،

.08حسام الدین عبد الغني الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص -2

.105مرجع سابق، ص ،عالء عزیز الجبور:أنظر كذلك
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بأيالقیامالمرخص على فیمتنع، هادئانتفاعاا العقد محلالفكریةالملكیةبحقوقنتفاعباال

 دهایحدّ التيالحقوقلتلك له المرخصستعمالا دون جزئیا أو كلیایحول أن نهشأمنعمل

منعنصر أي أو البراءة على الغیرعتداءا حالة في المرخص على ویجب،الترخیص عقد

 لدفع القانونیةاإلجراءات كافة باتخاذیبادر أن الترخیصمحلالصناعیةالملكیةعناصر

.1االعتداء هذا لدفع إلیهااللجوءیمكنهقضائیة وىادع ذلك في وله، االعتداء هذا

البراءةملكیة في الحقصاحب هنّ أ فیضمن، ستحقاقحق االالمرخصیضمن كذلك 

 وال مقّلدةلیست هاوأنّ ،حدأ فیهاینازعه وال الفكریةالملكیةحقوقمنغیرها أو العالمة وأ

لصالحختراعا براءةعناصرهاحدأ  في تشمل العقد محلالتكنولوجیاكانت فإذامزورة، 

مالكحقوق على هتعدیسبببللمسؤولیةیتعرض قد له المرخصنّ فإ ،رللغیملك أو الغیر

المرخصحقوقمنللتأكد العقد إبرامقبلیتحرى أن له المرخص على یجب ولذلك، البراءة

  العقد في یضع أن یجب ذلك علیه رتعذّ  فإذا ،العقد محلالفنیةوالمعارفالتكنولوجیا في

الفسخ في والحقالجزائیةالشروطمثلحقه على لحفاظل الكفیلةالضمانات كافة

  .ذلك إلى وماوالتعویضات

المعرفةحقوقستغاللباالترخیص عقد إبرامبعدالمحتملمن هنّ أ بالذكروالجدیر

 إلى یؤدي اممّ ،العقد محلالتكنولوجیاعناصرحدأ تتضمنللغیرختراعا براءةصدورالفنیة

ویكمن ،للمرخص اللجوء إلیها نجد دعوي التقلید والمنافسة غیر المشروعةمن بین الدعاوى القضائیة التي یمكن -1

وى المنافسة غیر المشروعة ال ترفع من المالك فقط بل یمكن رفعها من قبل كل عد الختالف بین الدعوتین في كون أنّ ا

زمة لتملك عنصر الملكیة شخص لحقه الضرر ویمكن للمالك اللجوء إلیها في حاله إذا لم یقم باإلجراءات اإلداریة الال

الصناعیة سواء كانت براءة أو عالمة أو دائرة، أما دعوى التقلید فال یمكن رفعها إال من قبل المالك األصلي للملكیة 

:الصناعیة انظر في ذلك

.09مرجع سابق، صترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا،حسام الدین عبد الغني الصغیر، -

هدیة عبد الحفیظ مفتاح بن هندي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن اإلخالل بااللتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا -

  .420ص ،2000،القاهرة،قانونیةقسم البحوث والدراسات ال،رسالة ماجستیر، معهد البحوث والدراسات العربیة
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 هذاینتبه ل أن له المرخص على ویجب،التكنولوجیاستغاللا من له المرخصحرمان

 عن فضالالفسخ في بالحقاالحتفاظ أو الثمنمنجزء دفع تأجیلفیشترطحتمالاال

.التعویضات

 أو البراءة على تستحق قد التيالسنویةالرسومیدفع أن المرخص على یتعینكما

المحافظةجلأ من وذلك، الترخیص عقد یشملهاالتيالصناعیةالملكیةحقوقمنغیرها

الملكیةعناصرتسجیلتجدیدبضمانالمرخصیلتزمكما،له المرخصحقوق على

 لها القانونیةالحمایةتستمرحتىالتجدیدبطبیعتهاتقبلوالتيالترخیص عقد محلالصناعیة

سریانخاللللمرخصیجوز وال ،حدأ ینازعه أن دون ستعمالهاا من له المرخصویتمكن

 إال شطبهاطریق عن العقد یشملهاالتيالصناعیةالملكیةحقوقإسقاطالترخیص عقد

.1له المرخصبموافقة

 على الترخیص عقد یفرضهاالتيااللتزامات أهم من :له المرخصالتزامات-2د

:له المرخص

.باالستغاللااللتزام -أ

.علیهاالمتفق ةاإلتاوة دفع -ب

.الفنیةالمعارفیةسرّ  على المحافظة - ج 

.09حسام الدین عبد الغني الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص -1

:أنظر كذلك

.371مرجع سابق، ص،جالل احمد خلیل عوض اهللا-

، ص 2000عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، أثر اتفاقیة تربس على الصناعات الدوائیة، دار الفكر الجامعي، االسكندریة -

137.
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الملكیةحقوقستغاللباحق له للمرخصالترخیص عقد ینشئ:ستغاللبااللتزاماال  *

استغالل كان إذا ماحول اآلراء ختلفتا وقد ،العقد في علیهالمتفقالمبلغمقابلالصناعیة

یمثل أم ،یشاءكماستغاللها عن یمتنع أن أو یستغله أن یستطیع له للمرخص احقختراعاال

.علیهقانونیالتزاماا

 على تفقا إذا إال ختراعاال باستغاللملزمالیس له المرخصأنّ  إلى البعض فذهب

یكون أن على تفقا إذا كما، العقد شروطمنضمنایستفادلتزاماال هذا كان أو صراحة ذلك

المقابل على المرخصیحصلحتىختراعاال ستغاللا عن الناشئةاألرباحمننسبةالمقابل

.1علیهالمتفق

 على وواجبحقختراعاال ستغاللا أنّ من2األخرالبعضیراهماأیضاونؤید

ترخیصاالغیرمنحمنخوفافعلیاستغالالا ختراعاال ستغاللباملزم فهو، له المرخص

المرخصیقوم أن في للمرخصأكیدةمصلحةهناكأنّ كما، ستغاللاال عدم بسببإجباریا

حتى، الجمیع على فوائدهنتشاروا ستعمالها نتیجةختراعاال ذیوع وهي، فعال ستغاللباال له

 على بناءاستغاللها في ستمراراال مناألخیر هذا نتمكّ المخترع إلى ذلك بعد عاد ما إذا

منالمنتجستیرادبا له المرخصیقوم أن یتصور وال، ستغاللاال عن نتجتالتيالنتائج

مفرغا الترخیص عقد یعدالحالة هذه في هأنّ  إذ، ترخیصه لعقد محل هنّ أ حین  في الخارج

.من مضمونه 

حق هو الترخیص عقد ستغاللا مفادهانتیجة إلى التوصلیمكن هنّ فإ لذلك عتباراوا

ستغاللاال في مصلحة له یكونالمرخصنّ ، ألالوقت ذات في علیهلتزاماوا له للمرخص

دراسة مقارنة بین التشریع :مجال المواد الطبیة والصیدالنیةالتراخیص االختیاریة واإلجباریة في،ناجي احمد أنوار-1

350،ص2002، رسالة دكتورة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  ربستري والمغربي على ضوء اتفاقیة المص

271، مرجع سابق، ص 2016الملكیة الصناعیة،سمیحة القلیوبي-2



الصناعيةالملكيةعناصرماهية:األولالفصل-الباب األول

98

 أو األعمال رقم على عادة یتوقف له المرخصمنیتقاضاه الذي المقابلأنّ عتبارا على

.1باالستغالل له المرخصالمشروعإنتاجحجم

البراءةلمالكنّ فإ ختراعا براءةترخیصال عقد تضمن إذا هنّ أ البیان عن الغنيومن

البراءةمالكتلزمالتشریعاتمعظم ن، ألستغاللهابا له المرخصقیام في مؤّكدةمصلحة

عالمةالترخیص عقد تضمنوٕاذا،للغیرإجباريترخیصمنحلجزاءتعرضوٕاالستغاللباال

شهرتهاتزدادحتىستعمالهابا له المرخصیقوم أن العالمةمالكمصلحةفمنتجاریة

 ءلجزاصاحبهایعرضستعمالهاا بدونالعالمةتركنّ فإ ذلك على فضال، قیمتهاوترتفع

.2ستعمالاال عدم بسببالسقوط

 عقود من هي ختیاریةاال التراخیص عقود أنّ عتباربا:علیهاالمتفق ةاإلتاو  دفع* 

تحدیدویتوقف،المرخص إلى علیهاالمتفقاإلتاوةبدفعیلتزم له المرخصنّ فإ ةالمعاوض

 على تعودالتيالمنفعةمقداراعتباره في یضعفالمرخصكثیرةعوامل على المبلغ هذا

یعودماومقدارللمرخصسیدفعهاالتيالمبالغبینیقارنف له المرخص اأمّ ، له المرخص

أقساط على تسدیدهیتم افيجز بمبلغالمقابل هذا ویقدر،الترخیصفترةخاللنفعمنعلیه

تحدیدهاویتمدوریة،بصفةتدفعرباحاأل أو المبیعاتمنمئویةنسبةأساس وعلى دوریة

 في تعاباأل أو األجرصورةالمبلغ هذا یتخذ وقد، السائدةالتجاریة واألعراف العادات بحسب

 على الحالة هذه في المقابلویقدر، المرخصمنفنیةمساعدات أو خدماتتقدیم ةحال

قیمةحسبالفنیةالخدمات أو التدریب أو اإلشرافأعمالمنعمللكلمعینمبلغأساس

الجدیدة للنشر، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة، دار الجامعة ،نصر أبو الفتوح فرید حسن-1

.443، ص 2007اإلسكندریة،

.09حسام الدین عبد الغني الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص -2
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ستخدامبانتفاعاال مقابلتحدیدعندالصور هذه كلبینالجمعیجري وقد ،ومدتهاالخدمة

.األخرىالصناعیةالملكیةعناصر أو البراءة

بدایة في نقدیامبلغایدفع نبأ له المرخصیلتزمالتراخیص عقود منكثیر وفي

مشروعاتال لشبكة له المرخصنضمامال الالزمةالمصاریفالمبلغ هذا ویغطي،التعاقد

.للمرخصالتابعة

المبیعات أو اإلنتاجمنمئویةبنسبةوتحدیدهالمبلغ هذا حساب على االتفاقویجوز

 وال یقل ال بحیث، المبلغ لهذا قصوى أو دنیاحدود على قیتم االتفاوأحیانا، رباحاأل أو

والمعرفةالصناعیةالملكیةحقوقاستخدامإل مقابالالمبلغ هذا ویعتبرمعینارقمایتجاوز

كاإلشراف العقد تنفیذأثناءالمرخصمهایقدّ التيالخدمات إلى فةباإلضا، العقد محلالفنیة

.1والدعایة اإلعالن  وأعمالوالتدریبالعیناتصالحیةختیاروا اإلنتاج على

لتزاماا یةالسرّ  على بالمحافظةلتزاماال یعدّ :الفنیةالمعارف ةسری على المحافظة*

منعنصر أي سرّ إفشاء عدم لتزاماال بهذاویقصد،التكنولوجیانقل عقود في رئیسیا

التكنولوجیاناقلدائمایحرص إذ ،له المرخصیتلقاهاالتيالفنیةالمعرفةعناصر

.للغیرنقلها على تعاقدما إذا العقد محلالفنیةالمعارفیةسرّ ضمان على) المرخص(

التيالتحسیناتیةسرّ  على بالمحافظةیلتزمالتكنولوجیاناقل نفإ خرأ جانبومن

یةسرّ  على بالمحافظةالموردیلتزمكما،العقد شروطبموجبإلیهوینقلهاالمستوردیدخلها

.10حسام الدین عبد الغني الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص --1
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 عن الموردلویسأ،العقد في شرطبموجبإلیهوینقلهاالمستوردیدخلهاالتيالتحسینات

1یةالسرّ  هذه إفشاء عن ینشأ الذي  الضررتعویض

:الثانيالمطلب

المفصح عنهاوالمعلومات غیر المتكاملةلدوائرالتصمیمات التخطیطیة ل

 في یأتياالقتصادیةالتنمیةمجال في التكنولوجيالتقدمإسهامأنّ  في شكّ منما

وجود اإلطالق على یتصور ال هنّ أ خاللمن وذلك ،األخرىاإلنتاجلعناصربالنسبةالمقدمة

 في الفعّ بشكلیساهم الذي التكنولوجيالعنصرغیاب في حقیقیة ةقتصادیا ةتنمی أي

التجاریةواألسرارختراعاال براءةبموجبالمحمیةالتكنولوجیاوتكتسبة، اإلنتاجیالعملیة

 فال، اإلنتاجعناصرمنأساسیا اعنصر تمثلكونهاحیثمنالحالي الوقت في أهمیتها

بالنسبةالمنشودقتصادياال النمولتحقیقوالعملالمال رأس عنصريبتوافركتفاءاال یمكن

،التجاریةاألسراربموجبالمحمیةوالتكنولوجیاختراعاال غیابمنتعانيالتيالنامیةللبلدان

 ةحال على القضاءبغیةوالمستقلالذاتيالتصنیع ةعملینطالقال ضروریةتعتبروالتي

.لدیهاالسائدالتخلف

للدوائرالتخطیطیةالرسوم ةأهمی عن النظر غض یجب ال هنّ فإ أخرىجهةومن

یفسرما وهو حداثةاألكثرالصناعیةالملكیةمواضیعمنعتبرت يالت ةاألخیر  هذه، المتكاملة

الدوائربحمایةالخاصة2واشنطن ةمعاهدبمقتضى1989سنه في اله تنظیمأولوضعلنا

العلوم القانونیة واالقتصادیة، اإلسكندریة، العدد ، مجلة "حمایة األسرار التجاریة والمعرفة الفنیة"، إبراهیم احمد إبراهیم-1

.49،ص2002األول،

.1989ماي 26واشنطن المتعلقة بحمایة التصامیم التخطیطیة للدوائر المتكاملة، المبرمة في واشنطن بتاریخ اتفاقیةا -2
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نظمتوالتياألخرىالصناعیةالملكیةبموضوعات ورنق ما إذا حدیثتاریخ وهو، المتكاملة

1883لسنةباریستفاقیها نعقادا تاریخ إلى یعود عام ئةالما عن یزیدبماالتاریخ هذا قبل

واشنطن ةاتفاقیتلعبه الذي البارز الدور ذلك الصدد هذا في إغفاله یمكن ال اوممّ 

إلیهاتحیلبستر تفاقیها جعلت ةدرج إلى ،المتكاملةلدوائرالتصمیمات التخطیطیة للحمایة

بین العالقة مالمح إلى التعرضوقبل هنّ أ غیره، الصدد هذا في الحمایةأوجهمنالعدید في

منالنوعبهذاالمقصودبإیجاز ولو نوضح أن المفیدمن هنّ أ نرىوتربس،واشنطنتفاقیتيا

 ةاآلون في حدث الذي المذهلالتكنولوجيالتطورنتیجة ظهوره كان الذي الصناعیةالملكیة

نشاطكلتقریباجعل إذ ،لكترونیاتاإل بمجالكبیربشكلیتعلقأصبح والذي ة،األخیر 

االلكترونیاتمنالنوعبهذا ةمباشر  ةبصفیرتبط العالم دولقتصادیاتا في خدمي أو سلعي

، نفس )أولفرع ( الحدیثةااللكترونیةللصناعاتالفنياألساستمثلیجعلها الذي األمر

).ثانفرع (سبة للمعلومات غیر المفصح عنهااألمر سیتم التطرق إلیه بالن

:األول الفرع

المتكاملةللدوائرالتخطیطیةالتصامیم

یقف اإلنسان الیوم على عتبة عصر جدید قوامه التقنیات الحدیثة من تكنولوجیا 

ومعلومات واتصاالت ناجمة عن تطور االلكترونیات، فبظهور االختراعات الحدیثة في مجال 

ودخول اآللة في معالجة المعلومات، كل ذلك ساعد العقل البشري على تغذیة االتصاالت 

، كذلك ساهم في اختصار الوقت في تطویر االتصاالت وتبادل 1خیاله ورفع مستوى ابتكاره

المعلومات بین األفراد  والمجتمعات في العالم، ومن ثم أصبح یقال أّن العالم أصبح عبارة 

.144، ص2000حازم الببالوي، النظام االقتصادي الدولي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،-1
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م هذه التقنیات ما یسمى بتصامیم التخطیطیة للدوائر عن قریة صغیرة، ومن بین أه

.المتكاملة

لقد أحالت اتفاقیة تربس فیما یخص :المتكاملةللدائرةالتخطیطيالرسمتعریف :أوال 

من 06من المادة 03باستثناء الفقرة 07إلى  021الدوائر المتكاملة إلى أحكام المواد من 

اتفاقیة واشنطن الخاصة بالملكیة الفكریة فیما یتصل بالدوائر المتكاملة، كما نّصت على 

.من نفس االتفاقیة16من المادة 03 والفقرة 12تطبیق أحكام المادة 

لمادةن خالل اف التصمیم التخطیطي للدائرة المتكاملة مأّما المشرع الجزائري فلقد عرّ 

منتجكل:"على أّنه 2المتكاملةللدوائرالشكلیةالتصامیمبالخاص03/08رقم األمرمن2

وكل،نشیطاعنصرااألقل على عناصرهحدأ یكوننتقالياال شكله أو النهائيشكله في

یكونمادةمن ةلقطع سطح أو جسممنمتكاملجزء هي منهاجزء أو رتباطاتاال

".ةدمحدّ  ةإلكترونیوظیفة ألداء مخصصا

الطبوغرافیا رنظیالتخطیطيبالتصمیمیقصد"المادةنفسمنالثانیة الفقرة وتضیف

 على حدهاأ یكونلعناصر،فیهایظهرالتيالصیغةكانتمهمااألبعادثالثيترتیبكل

الترتیب ذلك یمثل أو منهاللبعضأو  متكاملةدائرةوصالتولكل،نشیطا اعنصر األقل

المادة في الواردة التعاریفمنیتضحو " .  التصنیعبغرضمتكاملةال للدائرةاألبعادالثالثي

الرسوماتأیضاعلیهایطلقوالتيالتخطیطیةبالتصمیماتالمقصودأنّ  الذكر سالفة02

یكونعناصریتضمن والذي الوسیط أو النهائيالمنتج،المتكاملةللدوائرالطبوغرافیة

من اتفاقیة واشنطن مستوحى من قانون حمایة الدوائر المتكاملة األمریكي لسنة   02إّن التعریف الوارد في المادة -1

خورشید محمد، الحمایة القانونیة للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة، دار الكتب القانونیة ریباز:أنظر في ذلك1984

.25، ص 2011دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر 

المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، جریدة رسمیة ،2003یولیو سنة 19المؤرخ في 03/08أمر رقم -2

.2003یولیو  23في  صادر 44 عدد 
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مجموعها في نتكوّ العناصر وهذه، خامالولیس االفعّ نشیطاعنصرااألقل على حدهاأ

،ةمعینلكترونیةإ وظیفةلتحقیقیصلحمستقال اموجودكیاناالوصالتبعض إلى ةباإلضاف

 أن شرطاألبعادثالثيترتیبكل)  ةالتخطیطیالتصمیمات(صطالحاال بهذایقصدكما

.1التصنیع في تستخدممتكاملةلدائرةیخصص اطنشاألبعاد هذه عناصرحدأ یكون

تكنولوجیا في أساسیا اعنصر تشكلالصغیرةوالدوائرالرسوم هذه أنّ بالذكروالجدیر

 وهو الخمسینیاتأول في بتكرا لكترونيإ عنصر على ترتكز وهي، تصاالتواال المعلومات

 إذ ،لكترونیاتاإل عالم في ةكبیر  ةقفز  حدثأو  2المواصالتأشباهاستخدم ذيال الترانزستور

ستهالكهاو  إعداده ةوسهول هتصنیعتكالیف ةوقلّ حجمهصغرستعمالها شیوع على عشجّ 

الدائرةعلیهایطلقدائرة في یركبكهربائیاموصالالترانزستورعملیو  ،للطاقة الضئیل

circuitالمتكاملة intègres ،الدائرة هذه تركبالسیلكونمن ةصغیر بلورة عن عبارة وهي

.3ثابتةمتكاملةدائرةبذلك ةنمكوّ مثبتاتبواسطةبالستیكيمعدن على

كماالمتكاملةللدوائرالشكلیةالتصامیملحمایةخاصاقانوناالجزائريالمشرعسنّ  ولقد 

الملكیةعناصرباقيمثلمثلهاقانوناحمایتهاضرورة على بموجبهنصأین، ذكره سبق

.األخرىالصناعیة

.205نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص-1

سهیلة دوكاري، حمایة تصامیم الدوائر المتكاملة بین حقوق المؤلف وقانون الملكیة الصناعیة، رسالة دكتوراه :أنظر كذلك

.12.، ص 2011في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

أما إذا ارتفعت حرارتها ،ها ال توصل الشحنة الكهربائیة إذا كانت درجت حرارتها صفرالمواصالت ألنّ تسمى بأشباه -2

ویعود الفضل في ذلك إلى المادة المستعملة في التوصیل وهي السیلكون أو ،أكثر من ذلك تنتقل الشحنة الكهربائیة تلقائیا

.206نوري حمد خاطر مرجع سابق، ص -:أنظرالجرمانیون

-DANIEL GENERIE : Topographie de circuit intègres nouvelle technologies et propriété

industrielle ;Dalloz ;Paris 1995 P 54

.207نوري حمدي خاطر، مرجع سابق،  ص -3
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فرد المشرع الجزائريأ: المتكاملةللدوائرالتخطیطیةالتصامیمحمایةشروط:ثانیا

ة شرط الجدّ :أساسیان هما نلتصامیم التخطیطیة شروطا موضوعیة تمثلت في شرطاا لحمایة

اإلیداع و، كما أورد لها شروطا شكلیة تمثلت في شرطشرط عدم شیوع التصمیمو  )األصالة(

.والنشرالتسجیل

بالحمایةیتمتعحتىجدیداالتخطیطيالتصمیمیكون أن یشترط:الشروط الموضوعیة-أ    

یقصدإذ   ،03/08األمر من03/11المادةصراحةالشرط هذا إلى وأشارت، القانونیة

المعلوماتمن الفكر هذا یكن ولم ه،صاحب هلبذ فكري جهدنتاجیكون أن جدیدال التصمیمب

بهیتعلق الذي الصناعيالمجال في المختصینوشائعا لدىمعلوما أو للكافة المعروفة

.التخطیطيالتصمیم

یكون  أن ،كون التصمیم التخطیطي جدیدا ومحال للحمایةیجب لكي یخرآوبمعنى 

هذا ة المعنیین في یر معروف من قبل رجال الصناعغ بتكارهالالجهد الفكري الذي بذل 

التصمیمویقاربذاتها،من المادة02 رت عن ذلك الفقرةقد عبّ و ،الصناعيمجال ال

جدیداختراعاال كان إذا إالّ تمنح ال التيختراعاال براءةمنالخصوص هذا في التخطیطي

داخلسواء للكافة معلوموغیرالقائمالصناعي الفن عن تخرجإبداعیةخطوة على مشتمال

.خارجها أو المخترع دولة

:على مایلي03/08من األمر رقم 3/1تنص المادة -1

.الشكلیة للدوائر المتكاملة األصلیةیمكن بموجب ھذا األمر حمایة التصامیم "

وصّناعيالشكلیةالتصامیممبتكري لدى متداوالیكن ولم لمبتكره فكري مجهودثمرة كان إذا أصلیاالشكليیعتبر التصمیم-

.المتكاملةالدوائر

استجاب إذا إالّ ممكنةتكون ال حمایتهفإنّ معروفةووصالتلعناصرتركیبمنمكّونالشكليالتصمیمیكونعندما-

."السابقتینالفقرتین في المذكورةللشروط
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 على فیهالجدیدختصرا ولو القانونیةبالحمایةالتخطیطيالتصمیمأیضایتمتعكما 

العناصرتصالا فقط الجدیدیكون أن بمعنى،ضهاببعالتصمیمعناصرتصالا دمجرّ 

األمورمنالتصمیممنهایتشكلالتيالمكوناتكانت ولو للتصمیموالمكونةضهاببع

علیه تنصّ ماحسب  وهذا ،صالتخصّ منالمجال ذات في الصناعة في للعاملینالمعلومة

 عن یخرج هنّ فإ القانوننفسمن41المادةوحسب امّ أ، الذكر السابقةالمادةمنالثالثة الفقرة

مشفرةمعلومة أو تقنیة أو طریقة أو رتصوّ  أي ،التخطیطيالتصمیم نشأ في الحمایةمجال

تقتصرالحمایةأنّ  ذلك ومفهوم، المتكاملةللدوائرالتخطیطيالتصمیمعلیهایشمل أن یمكن

 أو المعلومات دون ضهاببععناصرهتصالا في الجدید أو ذاته في الجدیدالتصمیم على

.التخطیطيالرسمیحتویهاالتي الطرق أو النظم

 أو ةالجدّ :بشرطینیتمتع أن یجبالتصمیمیحمىحتى هنّ أ مّما سبقویستخلص

شرط عدم شیوعه، ولكن وباإلضافة إلى هذین الشرطین الموضوعیین، أقرّ ، وكذلك األصالة

.المشرع الجزائري شروطا شكلیة لتمتع التصمیم بالحمایة

تتمثل الشروط الشكلیة لحمایة الرسومات التخطیطیة للدوائر المتكاملة :الشروط الشكلیة- ب

:فیما یلي

الحمایة جد أّن المشرع الجزائري قد أدخل فیما یخص الدوائر المتكاملة نف:اإلیداع1ب

بحیث ،08-03ة بالقانون رقم القانونیة للتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة ألول مرّ 

منح المشرع الجزائري الحق في إیداع التصمیم الشكلي لدائرة متكاملة إلى الشخص المبدع 

كثر، فإّن الحق في إیداعه أو ذوي حقوقه، وفي حالة ما إذا أبدع التصمیم شخصان أو أ

.من األمر السالف الذكر09یعود لهم جمیعا وهذا ما نصت علیه المادة 

:على مایلي03/08من األمر رقم 04تنص المادة -1

ال تطبق الحمایة الممنوحة للتصمیم الشكلي إال على التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة ذاتھا، باستثناء كل تصور أو "
".طریقة أو منظومة أو تقنیة أو معلومة مشفرة في ھذا التصمیم الشكلي
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إلى  03/08من األمر رقم 10كام المادة كما تطرق المشرع الجزائري بموجب أح

الحالة التي یتم التوصل فیها إلى التصمیم التخطیطي في إطار عقد عمل بین المبدع  

الهیئة (والشركة المستخدمة، ففي هذه الحالة حق اإلیداع یعود إلى صاحب المشروع 

ا فیما یخص إجراءات وشكلیات إیداع ما لم توجد أحكام تعاقدیة تخالف ذلك، أمّ )المستخدمة

عندما 11دائرة متكاملة فلقد نص علیها المشرع الجزائري بموجب المادة التصمیم الشكلي ل

أقّر على من یرید حمایة تصمیمه الشكلي أن یقدم طلب اإلیداع لدى المصلحة المختصة 

، إذ ال یمكن إیداع أكثر من طلب واحد لكل تصمیم )المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة(

1.شكلي

مقیما في الخارج فال یقبل طلب إیداعه إال من خالل من وفي حالة إذا ما كان المبدع

دة یمثله لدى المصلحة المختصة، كما ال یقبل هذا الطلب كذلك إال بعد تسدید الرسوم المحدّ 

لمبدع نیته في داع تصریحا واضحا من خالله یثبت ارط أن یتضمن طلب اإلیتشوی، قانونا

.األمرمن نفس 12نصت علیه المادة تسجیل التصمیم الشكلي وهذا حسب ما

ف على المودع وعلى نیته في ن من التعرّ كما یجب أن یتضمن الطلب معلومات تمكّ 

.الحصول على تسجیل تصمیم شكلي ونسخه أو رسما للتصمیم الشكلي

،نجد  أّن 03/082من األمر 07من خالل استقرائنا لنص المادة :التسجیل-2ب

لتصمیم الشكلي یبدأ من تاریخ إیداع طلب تسجیله لدى الهیئة سریان الحمایة بالنسبة ل

التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة إیداعیاتد كیف، یحدّ 2005أوت  2مؤرخ في 05/276مرسوم تنفیذي رقم -1

في  صادر63جریدة رسمیة عدد .2008بر أكتو 26مؤرخ في 08/345وتسجیلها، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2008نوفمبر16

بدأ سریان مفعول الحمایة الممنوحة لتصمیم شكلي بموجب هذا األمر ابتداء ی"":08/03من األمر 7تنص المادة -2

من تاریخ إیداع طلب تسجیله أو من تاریخ أول استغالل تجاري له في أي مكان من العالم من طرف صاحب الحق أو 

"8في اآلجال المذكورة في المادة برضاه إذ كان هذا االستغالل سابقا لتاریخ اإلیداع، على أن یكون هذا اإلیداع قد تم
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المختصة، أو من تاریخ تسجیل  أول استغالل تجاري له إذا كان هذا االستغالل سابق 

من تاریخ بدایة االستغالل، وهذا ما )02(ة عن سنتین لتاریخ اإلیداع شرط أن ال تزید المدّ 

د نوع أو غیر أّن المشرع الجزائري لم یحدّ ، 03/08من األمر رقم 08نصت علیه المادة 

فإذا استغل التصمیم ألغراض البحث العلمي سواء كان هذا بمقابل أو ،طریقة االستغالل

.بدون مقابل فهل یعّد ذلك استغالال تجاریا ؟

نعتقد أّن قصد المشرع الجزائري من االستغالل التجاري هو تسویقه تجاریا بعد تثبیته 

د التنازل عنه لغرض تصنیعه،  یعني تسویقه طرحه في السوق فقط، بل مجرّ على دعامة، وال 

وهذا هو التفسیر المناسب ألّن المبدع قد یحتاج إلى وقت لتقویم إبداعه قبل أن یطرحه إلى 

السوق، وفي مقابل ذلك یستطیع الغیر من الباحثین االطالع علیه قبل تسویقه لالستفادة منه 

  .الهفي تطویر األبحاث في مج

والجدیر بالذكر أّن تسجیل عناصر الملكیة الصناعیة یخول صاحبها حق ملكیة علیها، 

ولكن هذا الحق یبقى مرتبطا دائما باالستعمال واالستغالل الفعلي والجدي لها، حیث  أّن 

غیاب مثل هذا االستغالل یؤدي إلى إبطال هذه العناصر رغم صحة تسجیلها إال في حاالت 

.1استثنائیة

بعد تسجیل عناصر الملكیة الصناعیة تقوم اإلدارة المختصة بنشرها :النشر-3ب

من 18بصفة قانونیة في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة للملكیة الصناعیة حسب المادة 

ه ال االطالع على ملف تصمیم شكلي مسجل، غیر أنّ شخص، إذ یجوز ألي03/08األمر 

38/1لعالمات والمادة المتعلق با03/06من األمر 11/2ما جاء في المادة الحاالت تخص على سبیل الحصر هذه  -1

.المتعلق ببراءة االختراع03/07األمر من
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نفس من 19ون ترخیص من صاحبه وذلك حسب المادة ة نسخة منه دیمكن أن تسلم أیّ 

.األمر 

فمتى استوفى التصمیم التخطیطي للدائرة المتكاملة شروطه الموضوعیة والشكلیة، فاّن 

.بمجموعة من الحقوقذلك یخول صاحبه التمتع ب

التخطیطيالتصمیم في الحق بصاحیتمتع:التخطیطيالتصمیمصاحبحقوق:ثالثا

:یليحصرها فیمایمكنحقوقمنبمجموعة

هذا الحق هو حق :التصرف فیهو  ستغاللهحق صاحب التصمیم في احتكار ا-1

بحق 3بدیهي إذ یتمتع صاحب التصمیم متى توفرت فیه الشروط المذكورة في المادة 

احتكار استغالله والتصرف فیه بكافة التصرفات القانونیة، وترتیبا على هذا الحق اإلستئثاري

.ال یستطیع الغیر استغالل التصمیم ذاته بأي صورة من صور االستغالل دون علم صاحبه 

ضف إلى ذلك فإّنه یمكن لصاحب التصمیم الشكلي للدائرة المتكاملة أن یحظر على 

:الغیر القیام ببعض األعمال أهمها

من 05/01بموجب المادة تماما على الغیر و یحظر :نسخ التصمیم التخطیطي  -أ

ة صورة من ذلك بأیّ لتخطیطي محل الحمایة القانونیة و نسخ التصمیم ا03/08رقم  األمر

صور النسخ، سواء كان النسخ یخص التصمیم أو جزء منه، أو أن یكون النسخ بطریق 

إال إذا تعلق األمر بنسخ جزء ال یستجیب لشروط ج دائرة متكاملة أو بأي طریق آخر، إدما

.السالفة الذكر03دة في المادة هي محدّ ة كما الجدّ و األصالة 

 اعتداءغیر مشمول بالحمایة القانونیة فإّن ذلك ال یشكل اا إذا كان النسخ یشمل جزءأمّ 

.على حقوق صاحب التصمیم
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التصمیم ستیرادالغیر ایمنع على:ستیراد التصمیم أو بیعه أو توزیعه تجاریاا-ب

ق األمر بالتصمیم سواء تعلّ أو توزیعه بأي شكل ألغراض تجاریة، أو بیعه التخطیطي

خاصة إذا كان التي یكون تصمیمها الشكلي محمیا، و الشكلي المحمي أو بالدائرة المتكاملة

تربس یةمن اتفاق36رت على ذلك المادةقد عبّ وزیع أو االستیراد ألغراض تجاریة، و هذا الت

من األمر رقم  5/21تضمن هذا المفهوم من خالل المادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد

لبیع شترط أن یكون اه الفقرة أن المشرع الجزائري قد اما یالحظ على هذه و نّ ، غیر أ03-08

تخدام سا أيّ نّ ا ما یفهم منه بمفهوم المخالفة أهذأو االستیراد أو التوزیع ألغراض تجاریة، و 

ألغراض غیر تجاریة ال یكون من التصرفات السابقةأي لتصمیم تخطیطي أو جزء منه في 

.وال یمثل اعتداء على صاحب التصمیم التخطیطي المحمي قانونا ،محال للمساءلة القانونیة

وقد یحدث أن یقوم أحد األشخاص بعمل من األعمال المحظور القیام بها والتي تمس 

یام باالستیراد أو البیع أو حقوق صاحب التصمیم التخطیطي المحمي بموجب القانون، كالق

هذا التصمیم التوزیع ألغراض تجاریة للتصمیم محل الحمایة أو جزء منه دون أن یعلم بأنّ 

محال للحمایة، فإّنه وفي هذه الحالة ال یمثل هذا الفعل اعتداءا على حقوق صاحب 

النیة هو التصمیم، وذلك على أساس القاعدة العامة المتمثلة في حمایة حسن النیة، فسوء 

أساس المسؤولیة الذي یتمثل في علم مرتكب الفعل بأن فعله مخالف للقانون، كذلك الشأن 

حمایته قانونا إذا لم یكن في مقدور من قام بأي من هذه األعمال العلم بأن هذا التصمیم تمّ 

.تربسیةمن اتفاق37وهو نفس األمر تضمنته المادة 

تعطي الحمایة الممنوحة بموجب هذا األمر لصاحبها حق منع ":ى ما یليعل 03/08من األمر 5/2المدة تنص-1

:الغیر من القیام باألعمال التالیة 

أو بیع أو توزیع بأي شكل أخر ألغراض تجاریة تصمیم شكلي محمي أو دائرة متكاملة یكون تصمیمها الشكلي استیراد-2

المحمي یتضمن هذه الدائرة بحیث یظل یحتوي على التصمیم الشكلي المنسوخ بطریقة غیر شرعیة

."تراخیصوٕابرام عقود لصاحب التصمیم الشكلي، الحق كذلك في التنازل عنه أو في تحویله عن طریق اإلرث -
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أمر مفترض وعلى صاحب المصلحة إثبات سوء أّن حسن النیةویراعي في هذا األمر 

نیة من یقوم باالستغالل أو التوزیع أو النسخ بهدف المتاجرة، أو أن یثبت أّنه كان في مقدوره 

من األمر رقم 6/41نصت على ذلك المادةالعلم بأّن هذا التصمیم محل حمایة قانونیة، وقد 

03/08.

في الوقت ذاته مصلحة صاحب الحق المحمي على الجزائريولقد راعى المشرع

ر أّنه في هذه الحالة أي حالة استغالل تصمیم شكلي محمي قانونا التصمیم التخطیطي، فقرّ 

مالیا معقوال وعادال لصاحب بحسن النیة، فإّنه یجب على المستغل حسن النیة أن یدفع مبلغا

ن من تصریف رسمیة لكي یتمكّ الحق المحمي، وذلك بعد إخطاره من صاحب الحق بطریقة

وبیع ما لدیه من بضائع بمخازنه، وبذلك فإّن المشرع الجزائري قد حقق التوازن بین مصالح 

وهذا ما نصت علیه الغیر حسن النیة ومصلحة صاحب التصمیم التخطیطي المحمي قانونا، 

.06/4المادة  

صمیم الشكلي نسخ غیر أّنه بمجرد إعالم هذا الشخص بشكل كامل بأّن هذا الت

بطریقة غیر مشروعة، یمكن مواصلة إنجاز أحد األفعال المذكورة أعاله على المخزون الذي 

یملكه أو الذي كان قد طلبه قبل إعالمه بذلك، وعلیه أن یدفع لصاحب الحق مبلغا مالیا 

.یطابق اإلتاوة التي تطلب في إطار رخصة تعاقدیة اختیاریة لنفس التصمیم الشكلي

:ما یلي على  03/08 األمرمن6/4تنص المادة -1

:ال تشمل الحمایة الممنوحة بموجب هذا األمر األعمال التالیة"

تصمیما منسوخا أعاله على تصمیم شكلي محمي أو دائرة متكاملة تتضمن 5/2القیام بأحد األفعال المذكورة في المادة -4

و أي مادة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة عندما یكون الشخص القائم بهذه األفعال على  غیر علم ، أبطریقة غیر مشروعة

هذه المادة تتضمن تصمیما شكلیا أو لیس له حجة كافیة للعلم عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة بأنّ 

"نسخ بطریقة غیر مشروعة
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لصاحب التصمیم الشكلي المحمي بموجب القانون :یع التصمیم أو التنازل عنهب-

حق بیعه أو التنازل عنه بدون عوض، كما له الحق في تحویل هذا التصمیم عن طریق 

.السالفة الذكر5/2اإلرث، وهذا ما نصت علیه المادة 

ون لصاحب التصمیم القان هافحسب هذه المادة وباإلضافة إلى التصرفات التي یخّول

الشكلي المحمي قانونا والسابق ذكرها، یمكن لهذا األخیر أن یبرم عقود تراخیص للغیر، هذه 

صاحب التصمیم من أجل استثمار األخیرة التي تتمیز بأهمیة بالغة كوسیلة فّعالة في یدّ 

ویر، تصمیمه والحصول على عائدات مالیة تعّوض جهده وماله الذي أنفقه في البحث والتط

 له مال عن عبارة هو الصناعیةالملكیةعناصرمنكغیرهفالتصمیم الشكلي للدائرة المتكاملة 

 كونی أن یمكنثمةومنللمخترعالمالیةالذمةفي  یدخلالصفةبهذه وهو، قتصادیةا قیمة

یتمكن لم إذا حالة في یستطیع إذ ،توضیحهسبقكماالقانونیةالتصرفاتمنلكثیرمحال

یرخص أن یمكنهكما،عوض بغیر أو بعوضللغیرعنهیتنازل أن بنفسهستغاللها من

منالتصرف هذا ویعدّ ، دفعات على أو واحدة ةمرّ یدفع دمحدّ مبلغمقابلالتصمیمستغاللبا

خاصةبصفةالشكلیةالتصامیم على الواردة التعاملصور أهم ومنالقانونیةالتصرفات أهم

.1عامةبصفةالصناعیةوالملكیة

السابقةالعناصر إلى باإلضافة هنّ أ غیر،العنصر هذا یخصفیما قوله یمكنما هذا

المعلومات غیر المفصح بینهامنالصناعیةالملكیةتشملهاأخرىعناصرتوجد هنّ فإ الذكر

بموجبسنوضحهما هذاو ، بقةالساالعناصر عن أهمیةبأقلیحظى ال عنصر وهي عنها

.المطلب هذا منالثاني الفرع

.232نوري حمدي خاطر، مرجع سابق، ص-1
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:الفرع الثاني

المعلومات غیر المفصح عنها

یة أصبحت تشكل الیوم احد أهم عناصر األصول في أّن السرّ لیس من شكّ 

المعلومات و التكنولوجیة للمشروعات الكبرى بعد تراجع نظام براءة االختراع لصالح األسرار 

الرئیسي لعملیات نقل التكنولوجیا على غیر المفصح عنها، والتي أصبحت تمثل المحور 

.المستوى الدولي

حیث تفضل الكثیر من المشروعات في الوقت الحالي االحتفاظ بمعارفها سرا دون أن 

حتى ولو توافرت لها كافة الشروط المتطلبة ،تتقدم للحصول على براءات االختراع بشأنها

یة إلى یلجأ فیها مالك المعلومة السرّ قانونا للحصول على البراءة، بل حتى في الحاالت التي

الحصول على براءة اختراع لحمایة ابتكاره، بحیث ال تكفي المعلومات المتضمنة في البراءة 

.الستغاللها على نحو فعال

وذلك بناءا على ما د من الدول المعلومات غیر المفصح عنهام تشریع العدیولقد نظّ 

عضاء بحمایة هذه المعلومات وفقا لما جاء بها في القسم من إلزام الدول األقّرره اتفاق تربس

ها عنصر من عناصر ت، حیث اعتبر 1یةالثامن منها تحت تسمیة حمایة المعلومات السرّ 

من اتفاقیة تربس على 39الملكیة الفكریة وذلك بقصد تقریر حمایة دولیة لها، فنصت المادة 

حقا مستقال عن حقوق الملكیة الفكریة عنهاغیر المفصح هذه الحمایة واعتبرت المعلومات 

المعلومات غیر –المعلومات السریة –هذه المعلومات لها عّدة تسمیات في المجتمع الدولي مثل المعرفة الفنیة -1

حمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة ،ذكرى عبد الرزاق محمد:انظر في ذلك.األسرار التجاریة–المفصح عنها 

               .18ص ،2007والقضائیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الفكریة في ضوء التطورات التشریعیة 

الصناعیة عنصر من عناصر الملكیة ك غیر المفصح عنهاري لم یتطرق إلى المعلومات المشرع الجزائالجدیر بالذكر أنّ 

ا بموجب قانون خاص، ولكننا نجد بعض النصوص القانونیة المتفرقة في قانون المنافسة تتحدث عن مبدأ السریة ینظمه ولم

  .في العقود
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ولقد كانت الوالیات المتحدة األمریكیة على رأس الدول المشجعة إلقرار هذه الحمایة وذلك 

نولوجیة والمعارف لتحقیق مصالح شركاتها العمالقة التي تمتلك العدید من المعلومات التك

.كما سیتم توضیحه الحقا1یة السرّ الفنیة 

تحظى فكرة المعلومات غیر المفصح :تعریف المعلومات غیر المفصح عنها -أوال    

بقدر ما تطورت كظاهرة بدراسات متزایدة في العقود األخیرة ة الفنیة أو السّریةأو المعرفعنها

بة للمشروعات الكبرى، دور كبیر بالنسأهمیة قصوى و هذه المعلوماتلفاقتصادیة وقانونیة، 

لو توفرت الشروط القانونیة االحتفاظ باختراعاتها سرا حتى و حیث تفضل هذه األخیرة

.للحصول على البراءة

ولقد ازداد االهتمام بحمایة المعلومات غیر المفصح عنها بصفتها عامال من عوامل 

نجاح المشاریع االقتصادیة واالستثماریة، في عصر اعتمد فیه على التكنولوجیا وأصبحت 

مع تزاید التطور االقتصادي وما یترتب علیه من و  ،تقدمها التكنولوجية قدرة الدول تقاس بقوّ 

اإلطالع على هذه نتیجة لقدرة المستخدمین على ،یةاحتمال انتقال تلك المعلومات السرّ 

.ى إلى زیادة االهتمام بها وحمایتها مّما أدّ المعلومات 

نتاج جهود توصل ویقصد بالمعلومات غیر المفصح عنها تلك المعلومات التي تكون 

ومن ذلك ،یةإلیها صاحبها واحتفظ بسریتها، حیث تكون لها قیمة تجاریة تنشأ عن هذه السرّ 

أي تصمیم أو أسلوب أو طریقة أو مجموعة من المعلومات الفنیة أو برنامج معین یتضمن 

هل ، وهذه المعلومات لیست في متناول الكافة وال یس2معارف فنیة لها قیمة تجاریة بذاتها

حمایة المعلومات غیر المفصح عنها والتحدیات التي تواجه الصناعات الدوائیة في الصغیر،عبد الغنيالدینحسام-1

.06، ص 2005دریة ،اإلسكن،لدول النامیة، دار الفكر الجامعيا

ص  ،1987العربي، القاهرة،ر المستقبل دا ،لیات القانونیة للتبعیة الدولیةدراسة في اآل:نقل التكنولوجیا،حسام عیسى-2

:القانون األمریكي الموّحد ألسرار التجارة الذي عّرف األسرار التجاریة أّنهاهو ما یتوافق مع التعریف الذي جاء به.114

=كل معلومات تشمل كل وصف  أو تصمیم أو مجموع أو برنامج أو أسلوب أو فن صناعي أو طریقة تكون لها    ""
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علیها عن غیر طریق حائزها، ویكون من شأن هذه المعلومات تحقیق فوائد الحصول

تحقیق میزة تنافسیة له في مجال دون غیره، أو 1اقتصادیة أو تجاریة أو فنیة لصاحبها 

.تجاري أو صناعي معین

، أو نطاق لمعلومات غیر المفصح عنهامحّدد لقانونيوالواقع أّنه ال یوجد تعریف

كنطاق الصناعة مثال، ذلك أّن نطاقها واسع فهي تشمل أي معلومة تتعلق بالنشاط محّدد

مثل أسرار التعامل مع العمالء أو طرق معاملتهم ،التجاري أو الصناعي بمفهومها الواسع

كذلك الخطط المستقبلیة للمشروعات وذلك دون ،مالیا، والتسهیالت المتمیزة لهؤالء العمالء

یكمن الفرق بین المعلومات غیر المفصح عنهابنطاق معین، وهناحصر هذه المعلومات

وبراءة االختراع وٕان كان كالهما یتعلقان باإلنتاج الذهني وینصبان بصفة عامة على حمایة 

االختراعات المختلفة، إّال أّن المعلومات غیر المفصح عنها أوسع نطاق من حمایة براءة 

یكون ذا قابلیة لالستغالل الصناعي أي له جانب االختراع بسبب أّن االختراع یجب أن

.2صناعي، أّما المعلومات غیر المفصح عنها فإّنه ال یشترط فیها إال وجود القیمة التجاریة 

إّن حمایة هذه المعلومات فكرة مضمونها حمایة المعلومات التكنولوجیة التي لم یسجل 

خذ إجراءات وتدابیر جّدیة للمحافظة علیها براءات اختراع ویفترض أن یكون حائزها قد ات

على سّریتها طبقا لشروط وفوائد أسرار التجارة، إذ یظل لصاحبها حق استغاللها منفردا طالما 

بقیت طي الكتمان ، ذلك أن بقاء المعلومات طي الكتمان هو ما یمّیزها عن الحمایة بموجب 

الذین یستطیعون االستفادة من قیمة اقتصادیة في حّد ذاتها قائمة أو محتملة نظرا ألّنها غیر معروفة عموما لألشخاص=

:أنظر في ذلك"كشف هذه المعلومات بوسائل مشروعة تبذل جهودا معقولة بحسب الظروف للحفاظ على سریتها

عمر كامل السواعدة، األساس القانوني لحمایة األسرار التجاریة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، 

.38، ص 2009األردن ،  

رسالة ،قارنةحمایة المعلومات غیر المفصح عنها في قوانین الملكیة الفكریة، دراسة م، فارس مصطفى محمد المجالي-1

.239، ص2008معة عین شمس، القاهرة، جا، كلیة الحقوققسم الدراسات العلیا،دكتوراه في الحقوق،

.233، صنفس المرجع-2
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، وعموما سنتطرق إلى حمایة براءة االختراع الذي یحمي فیه االختراع خالل مّدة معینة

المعلومات غیر المفصح عنها من خالل تحلیل الشروط الواجب توفرها حتى تتمتع هذه 

.المعلومات بالحمایة القانونیة 

لقد عنیت االتفاقیات الدولیة :شروط حمایة المعلومات غیر المفصح عنها:نیاثا

من التجار اللذین المفصح عنهاالمقارنة بحمایة المعلومات غیر والتشریعات المحلیة و 

یلجؤون إلى المنافسة غیر المشروعة، وأضاف القضاء جهوده إلى التشریع فلم یتردد في إلزام 

الذین ینتهجون هذا السبیل من المنافسة غیر المشروعة بالتعویضات إلزالة األضرار التي 

.یحدثونها

دولیة وكذا التشریعات المقارنة والجدیر بالذكر أّن هناك إجماع بین أغلب االتفاقیات ال

الناظمة لحمایة المعلومات غیر المفصح عنها فیما یخص الشروط العامة التي یجب أن 

في تحدید نطاق تتوفر فیها لتكون جدیرة بالحمایة، وتلعب هذه الشروط دورا أساسیا

.1ولتمیزها عن غیرها من فروع الملكیة الفكریة المعلومات غیر المفصح عنها

األعضاء فإننا نجدها قد ألزمت الدولمن اتفاقیة تربس39فبالرجوع إلى المادة 

ومنع اآلخرین بكافة الوسائل الحصول علیها، وهذا بحمایة المعلومات غیر المفصح عنها 

أسوأ ما تواجهه الدول النامیة واألقل نموا فهي بطبیعة تكوینها ال تستطیع تطبیق هذه المادة 

:ذلك لعّدة أسباببشكل تام و 

.ة وانعدام تأثیرها في حمایة المعلومات الّسریة غیاب المؤسسات المختصّ -

تغّلب طابع إنشاء المعلومات الّسریة في تلك الدول وعدم حمایتها من قبل المؤتمنین                      –

.علیها

.236-235، ص سابقمجالى، مرجعالرس مصطفى محمد فا -  1
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لمعظم قیادات تلك قّلة االهتمام بحمایة المعلومات الّسریة لعدم وضوح هذا المفهوم-

.الدول

یة وغیر إذ تعتبر األسرار التجاریة معلومات تكنولوجیة أو ابتكارات محاطة بالسرّ 

مشمولة ببراءة االختراع، وهذه صورة شائعة في وقتنا الحالي من قبل الدول المتقدمة، إذ 

نما تمثل من المعارف التكنولوجیة المحمیة بموجب األسرار التجاریة، بی%95تشمل حوالي 

نسبة االبتكارات والمعارف التكنولوجیة المنقولة للدول النامیة والمحمیة بموجب براءة االختراع 

شروط أساسیة لتمتع المعلومات 03،وعموما وحسب اتفاق تربس فقد حّددت 1%5حوالي 

:غیر المفصح عنها بالحمایة 

لتقریر الحمایة القانونیة لعّل أهم الشروط الواجب توافرها :یة المعلومةسرّ -1

یتها عن الكافة، أي عدم اإلعالن عنها للغیر بمعنى للمعلومات غیر المفصح عنها هو سرّ 

معلومات الصناعة  والتجارة للغیر بطریقة توحي عن عدم حرص حائزها عن عدم إفصاح 

یة صد بسرّ ، غیر أّنه ال یق2على اعتبارها أسرار لدیه تجعل له مركزا تنافسا متمیزا عن غیره

یتها المطلقة عن الجمیع إذ ال بد من إفشاء مثل هذه المعلومات ألشخاص المعلومة سرّ 

معینة مثل العاملین مع حائزها، وذلك الستخدامها والعمل بها في مراحل اإلنتاج والبیع 

وغیرها، هذه العملیات التي تقتضیها طبیعة التجارة أو الصناعة، غیر والتسویق والتصدیر

وفي بعض الحاالت قد یتوصل أصحاب المشروعات المماثلة إلى نفس المعلومات، فهل أّنه 

لمفصح عنها تتسم بطابع السّریة ؟ یمكن اعتبار مثل هذه المعلومات غیر ا

:الرسمي للمنظمة العالمیة للتجارة الموقع موجود على-1

http://www.wipo.org.
.96ذكرى عبد الرازق محمد، مرجع سابق، ص -2
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یة ما لم یعلن الواقع أّنه في هذه الحالة تظل هذه المعلومات التجاریة والصناعیة سرّ 

عنها في مواجهة الكافة، وكذلك ما لم یعلن أي من حائزي هذه المعلومات عنها كل منهم 

لألخر، وأساس ذلك أّن هذه المعلومات یتوصل إلیها أصحابها نتیجة الممارسة وٕاجراء البحث 

بها والتطویر للوصول إلى ما هو أكثر جّدة وفائدة ، ذلك أّن جمیع الشركات العمالقة تلحق 

مراكز أبحاث دائمة للوصول إلى أسرار تجاریة تحقق لها میزات تنافسیة على الدوام، وهي 

.1تحتفظ بهذه األسرار ولو توصل إلى مثلها شركات أخرى 

ومن جهة أخرى فإّن المقصود بالسّریة في نفس الوقت جّدة المعلومات، ذلك أّن شرط 

الجّدة المطلقة بمفهومها الخاص ببراءة االختراع وهو عدم علم الكافة  بهذا االختراع ال 

، حیث یمكن الوصول إلى المعلومات ذاتها في عّدة 2یتناسب وطبیعة األسرار التجاریة 

.438مرجع سابق،  ص ، 2016الصناعیةلملكیة ا، سمیحة القلیوبي-1

  . 49ص ، مرجع سابق، إبراهیم احمد إبراهیم:انظر كذلك

:من التمییز بین المعلومة السّریة والسّر الصناعي وكذا السر التجاريالبدّ -2

الفنیة التي تؤدى ها كافة البیانات والمعلومات والطرق كما سبق بیانه على أنّ غیر المفصح عنهاف المعلومات إذ تعرّ 

أهمها تلك التي جاء بها حكم محكمة النقض الفرنسیة الذي عّرف السّر الصناعي ،دت تعاریفهالإلنتاج الصناعي  فقد تعدّ 

بأّنه كل طریقة صناعیة تحقق مصلحة عملیة أو تجاریة تطبقها صناعة ما أو تخفیها عن منافسیها الذین ال یعرفونها إال 

مفهوم السّر الصناعي أضیق بكثیر من مفهوم المعرفة السّریة، فاألسرار الصناعیة ال هنا یتضح أنّ إذا تفشت للعیان، ومن

تشمل إال الطرق أو األسالیب الصناعیة، وهذه الطرق لیست سوى عنصر من عناصر المعرفة الفنیة التي تشمل 

تسویق، فهي عبارة عن منظومة من المعارف العملیة، في باإلضافة إلى ذلك على المهارات والمعارف التنظیمیة وأسالیب ال

السر الصناعي یتألف من معرفة واحدة أما السّر التجاري فقد عّرف حسب القانون البریطاني على انه عبارة عن حین أنّ 

ت ام المبیعاالكیماویة والصیغ واألسالیب المیكانیكیة أو السجالت التجاریة للعمالء من قوائم وأرقتركیبة بعض المواد

حیث اثبت القانون االنجلیزي لهذه المعلومات الحمایة القانونیة وذلك دون التفرقة بین األسرارالتسویقیة والفنیة واإلداریة 

ه األسلوب القضاء االنجلیزي یمیل أحیانا لتفسیر اصطالح السر التجاري على أنّ ، إال أنّ التكنولوجیة واألسرار التجاریة

.ص ما عمل تجاري من خالل ما یتمتع به من كفاءة و خبرةالذي ینجز به شخ

ها ذات طبیعة تجاریة بحتة مثل اإلسرار التجاریة هي تلك األسرار التي ال تتمتع ببراءة االختراع كما أنّ ا في فرنسا فانّ أمّ 

)غیر المفصح عنهاالمعلومات (لمعرفة الفنیةا خالصة القول أنّ و . المعلومات التي تتعلق بالتنظیم التجاري لشبكة الموزعین

التقتصر على األسرار الصناعیة ولكن تشمل أیضا المعلومات والمعارف التجاریة فال تنحصر في التقنیات التي تؤدي إلى 

.ما تمتد لتشمل المعلومات التجاریة التي تساعد على إدارة وتنظیم العملیة اإلنتاجیةوٕانّ راع منتوج معین، اخت

=أنظر :
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، وعموما یمكن القول أّن 1ى حدا وال یخل ذلك بشرط الجّدة مشروعات كل مشروع عل

المقصود بشرط السّریة هو عدم الوصول إلى المعلومات غیر المفصح عنها بسهولة أو 

.2بطریقة غیر مشروعة من أصحابها

وتطبیقا لذلك ال یعّد الحصول على المعلومات السّریة اعتداءا على حق صاحبها إذا 

ود الذاتیة والمستقلة والتي تستهدف إخراج المعلومات من خالل الفحص  تم نتیجة بذل الجه

واالختبار والتحلیل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فیها هذه المعلومات السریة فمثل 

ذلك ال یعد من قبیل األفعال غیر المشروعة، ومن ثم ال یمثل اعتداء على المعلومة أو من 

.ة مع الممارسات التجاریة الشریفة قبیل األفعال المتعارض

ّن األسرار التجاریة هي تلك األسرار التي ال تتمتع ببراءة االختراع، أّما فرنسا فتعتبر أ

كما أنها ذات طبیعة تجاریة بحتة مثل المعلومات التي تتعلق بالتنظیم التجاري لشبكة 

.الموزعین

ب على أّنه/39فاقیة تربس في المادة نصت ات:شرط وجود القیمة االقتصادیة للمعلومة-2

أن تكون هذه األخیرة ذات قیمة تجاریة أو من شروط حمایة المعلومات غیر المفصح عنها

أغلب تشریعات الدول المنظمة لالتفاقیات التي عملت صناعیة أو فنیة، وهذا ما أخذت به

بهذا الشرط، ذلك أّن القیمة االقتصادیة للمعلومة ترتبط بسّریتها، ویترتب على ذلك أّن هناك 

:1عاملین یلعبان دورا أساسیا في تحدید مدى قیمة المعلومة اقتصادیا هما 

، مجلة الحقوق للبحوث والدارسات القانونیة "المعرفة الفنیة واألساس القانوني لحمایتها"،جالل وفاء محمدین-=

  8ص  1996لسنة 03اإلسكندریة، العدد امعةواالقتصادیة، كلیة الحقوق، ج

-GRILLES BERTIN ; SALLY : Les multinationales et propriété industriel ; le control de la

technologie mondial 1er Edition ; Avril 1986

.64مرجع سابق، ص ، حسام محمد عیسى-1
.439سابق،ص، مرجع 2016سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة -2

.68ذكرى عبد الرازق، مرجع سابق، ص -1
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اقتصادیا كلما انخفض عدد فقیمة المعلومة تزداد:دائرة المطلعین على المعلومة-أ

المتعاملین معها، وتنخفض هذه القیمة كلما زاد عدد المتعاملین والمطلعین علیها، بمعنى أنّ 

.قیمة المعلومة تتناسب عكسیا مع عدد المطلعین علیها

تحتاج إلى عدد لحاالت نجد بعض المعلومات غیر المفصح عنهاغیر أّنه في بعض ا

التوصل إلیها، ولكن تحتفظ هذه المعلومة بقیمتها نتیجة كبیر من األشخاص حتى یتم

محافظة جمیع المطلعین على سّریتها، ومثال ذلك المعلومات المتعلقة باألسلحة 

1.ومواصفاتها

فكّلما كانت المعلومة نتاج جهود :حجم الجهود المبذولة للحصول على المعلومة-ب    

لمعلومات تأتي كنتیجة لدراسات وأبحاث متواصلة، كبیرة ازدادت قیمتها االقتصادیة، ذلك أن ا

ن األدویة تكون نتاج تجارب فالتوصل إلى معادلة كیمیائیة  تدخل في صناعة نوع معین م

.2أجریت بأحدث األجهزة وهذا یحتاج إلى إنفاق مبالغ مالیة طائلةخبریة م

الذي یملكها فحسب، وال یقصد بهذا الشرط أن تكون للمعلومة فائدة اقتصادیة للمشروع 

ما یجب أن تحقق میزة ایجابیة له ویكون ذلك بتحقیق ربح اقتصادي مهما كان نوعه، وٕانّ 

سواء تمثل في زیادة جذب العمالء أو التقلیل من الخسائر أو التقلیل من تكلفة اإلنتاج أو 

ذه اختصار وقت اإلنتاج، وهذا ما جعل أغلب الشركات العمالقة تمتلك عددا كبیرا من ه

المعلومات السریة نظرا للعائد الكبیر الذي تعود به علیها، فهي تساعدهم في زیادة أرباحها  

1وتعظیم مكانتهم وٕاعطائهم مركزا متمیزا في مواجهة المشروعات المنافسة

.273فارس المجالى، مرجع سابق، ص -1
.291–289، صنفس المرجع-2

440، مرجع سابق ، ص2016ة الصناعیة الملكی،القلیوبيسمیحة -1
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والواقع أن شرط القیمة االقتصادیة یعكس الحاجة نحو حمایة االستثمارات في مجال 

دة بما یخدم و یطّور األداء االقتصادي للمشروع، وال یلزم تقدیر المعلومات والمعارف الجدی

قیمة المعلومات بدقة للتحقق من توافر هذا الشرط، إذ تكفي أن تكون المعلومة نافعة ومفیدة 

فبمجرد أن تحقق للشركة میزة اقتصادیة في مواجهة المشروعات المنافسة یكون هذا الشرط 

.1متوفرا

:حائز المعلومة للحفاظ على سریتهاو تدابیر جدیة منتخاذ إجراءاتشرط ا-3

لقد تبّنت اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة شرط اتخاذ 

یتها كشرط أساسي لتكون إجراءات وتدابیر جّدیة من حائز المعلومات للحفاظ على سرّ 

یشترط «:منها) ج( 39/2المادة ت المعلومة غیر المفصح عنها جدیرة بالحمایة، حیث نصّ 

في المعلومة أن تكون قد أخضعت إلجراءات معقولة في إطار األوضاع الراهنة من قبل 

، وقد »یتهاالشخص الذي یقوم بالرقابة علیها من الناحیة القانونیة بغیة الحفاظ على سرّ 

أین 2واألمریكيأخذت بهذا الشرط أغلب التشریعات الوضعیة مثل القانون األردني والمصري 

جعلت هذا الشرط مطلبا أساسیا في المعلومة غیر المفصح عنها لتحضي بالحمایة القانونیة، 

مّما یعنى وبمفهوم المخالفة أّنه إذا لم یتخذ حائز المعلومات تدابیر جّدیة للمحافظة على 

.سریتها فإّنها لن تحظى بالحمایة القانونیة

:بحث منشور على االنترنت على الموقع التالي"حمایة األسرار التجاریة والمعرفة الفنیة"،جالل وفاء محمدین-1

http://www.arabcin.net/arabicall/2001/17/html.com

:انظر كذلك

حقوق الملكیة الفكریة في قانون دولة اإلمارات العربیة المتحدة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ،على سید قاسم-

.185،  ص 2009القاهرة، 

.225، ص 2005امعي، اإلسكندریة ، دار الفكر الج،العقود التجاریة،مصطفى كمال طه-

.85ذكرى عبد الرزاق محمد، مرجع سابق ، ص -2
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سّریة ذات قیمة اقتصادیة، وتمّكن الغیر من واألصل أّنه إذا كنا بصدد معلومة 

الحصول علیها فإّن ذلك ال یعتبر بذاته اعتداءا إال إذا اثبت حائز المعلومة بأّنه قد اتخذ 

صاحب السّر الذي یستحق الحمایة هو ذلك الذي اإلجراءات الالزمة للحفاظ علیها، حیث أنّ 

ا هي اإلجراءات المطلوب اتخاذها من یحمیه ویحافظ علیه، ولكن السؤال الذي یطرح نفسه م

ها حائز المعلومة لیثبت أّنه اتخذ تدابیر جّدیة للمحافظة علیها، وكیف یتم تقییمها على أنّ 

.جدیة؟ 

بالرجوع إلى نصوص :یة المعلومةطبیعة التدابیر الواجب اتخاذها للحفاظ على سرّ -أ

د اإلشارة إلیه سابقا، نجد أّنها لم تحدّ والتشریعات المقارنة ومنها ما تّمتاالتفاقیات الدولیة

طبیعة اإلجراءات المطلوب اتخاذها من حائز المعلومات، وٕاّنما تركت ذلك الجتهاد القضاء 

اإلجراءات والفقه، ووضعت لهم معیارا محددا لالستنارة واالسترشاد وهو معیار مقارنة

باألوضاع الراهنة أو معیار الظروف الراهنة، حیث یجتهد القضاء في تحدید اإلجراءات التي 

اتخذها حائز المعلومات من حیث الكفایة مقارنة بنوع النشاط وحجم المنشأة وطبیعة 

.1المعلومات ودرجة المخاطر التي تنطوي على كشفها والظروف المحیطة بها 

، والتي تتلخص وقائعها في قیام )بالنتیف(ضد شركة )بوندبرو(ة قضیوكمثال عن ذلك

بتطویرها واعتبرتها أسرارا )بوندبرو(باستخدام معلومات وأفكار قامت )بالنتیف(شركة 

جاء في رّدها على هذا االتهام بأن هذه المعلومات )بالنتیف(ها، ولكن شركة ذتجاریة تخص

سمحت بأن تكون هذه األسرار معروفة )بوندبرو(كة كانت معروفة ومتاحة للجمیع، وأّن شر 

تكون هذه المعلومات متاحة المدعي قد سمح بأنّ العامة، وجاء في حكم المحكمة أنّ لدى 

لجمهور المتعاملین، وأّنه ال یكفي إلضفاء الحمایة أن یكون لها قیمة اقتصادیة وأن یكون 

.354مرجع سابق ، ص ،حمد المجاليفارس مصطفى م-1
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اتخذها للمحافظة على سّریتها، األمر الذي العبرة في الوسائل التيسّریة، إذحائزها یعتبرها 

.1الدعوى وال تحكم للمدعي بأي تعویضترفضجعل المحكمة 

یقصد بهذا الشرط أن یبذل صاحب األسرار التجاریة جهدا واضحا للمحافظة وبذلك 

علیها واستمرار سّریتها، وذلك باتخاذ ما یلزم من إجراءات أمنیة تتناسب وأهمیة هذه 

حیث تصبح حكرا على المتعاملین معها من خبراء أو عّمال، حیث أنّ المعلومات، ب

اإلجراءات التي یتخذها صاحب المعلومة تتوقف على قیمة هذه المعلومة وطبیعتها، ونجد 

أّن المعلومة غیر المفصح عنها یجب أن ال یّطلع العاملون علیها إال بالقدر الضروري 

مواجهة عماله، عمل أن یتخذ اإلجراءات الضروریة في إلنجاز العمل، ویجب على رّب ال

ح لهم الوصول إلیها أو دخولها، ولذلك نجد بحیث یكون هناك أماكن یمنع على غیر المصرّ 

قوانین العمل في مختلف الدول أعطت رّب العمل الحق في وضع نظام داخلي لسیر أنّ 

بحیث یستطیع رّب العمل العمل وسمحت له بوضع إجراءات تأدیبیة على من یخل بذلك، 

وضع أقفال على بعض األبواب وٕادخال رموز سّریة على أجهزة الكومبیوتر، وحضر استخدام 

الهاتف داخل العمل واتخاذ إجراءات تخص تفتیش العمال مثال عند الدخول للعمل وعند 

الخروج منها، كذلك منع نقل األوراق خارج أماكن العمل أو وضع الفتات تحذر العاملین

.2وتنبههم بالتزامهم بالحفاظ على المعلومات التي تخص العمل

یة وفي واتخاذ مثل هذه اإلجراءات هو التزام یقع على عاتق صاحب المعلومة السرّ 

یة معلوماته فإّن هذه األخیرة تفقد الحمایة القانونیة، ذلك حالة تهاونه في المحافظة على سرّ 

http://www.Sarambite.com:أنظر الموقع التالي-1

   .444ص، مرجع سابق، 2016كیة الصناعیة سمیحة القلیوبي، المل-2
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وعدم اتخاذ االحتیاطات الالزمة یعتبر إهماال 1یتها سرّ أّن مناط استمرار الحمایة هو استمرار

.یسقط الحمایة 

إلى إبرام بعض ان قد یلجأ صاحب المعلومات غیر المفصح عنهاوفي بعض األحی

العقود التي تخّص هذه المعلومات مثل عقود نقل التكنولوجیا، ففي هذه الحالة فإّن صاحب 

ّریة ذلك أّنه یكون ملزما بتزوید طالب التكنولوجیا المعلومة یجد نفسه أمام مشكلة الس

، وذلك حتى یتمّكن من تقدیر قیمة بالمعلومات الكافیة حول المعرفة محل المفاوضات

فشل غیر أنّ ،التكنولوجیا وجدواها، وهو ما یقتضي من حائزها الكشف عن سّریتها

نكشفت للمفاوض قد یؤدي المفاوضات ألي سبب من األسباب بعدما یكون سّر المعرفة قد ا

ثم قام إلى اعتبار المفاوض في هذه الحالة سيء النیة، حاول التوصل إلى معرفة السرّ 

.بأعمال إلنهاء المفاوضات دون إبرام العقد النهائي 

المفاوضات لیست إال عمال مادیا ال یترتب علیه أي أثر قانوني، فكل األصل أنّ 

أّیة مسؤولیة   على ذلك وجدها بدون جدوى، وال یرتبمتفاوض حّر في قطع المفاوضات متى 

غیر أّن هذه المسؤولیة تقوم في حالة إذا ما اقترنت بخطأ موجب لها، فمتى نتج عن هذا 

للطرف الذي عدل وتقوم على العدول ضررا لحق بالطرف اآلخر قامت المسؤولیة التقصیریة

فإّنه یمكن لحائز أساس الخطأ الواجب اإلثبات، غیر أّنه ولتفادي وقوع مثل هذه األضرار 

أن یلجأ إلى إبرام عقد أو تعهد مسبق یلتزم فیه المفاوض بعدم المعلومة غیر المفصح عنها

2.أو استغالله صناعیا أو تجاریاإفشاء السرّ 

.397، ص ، سمیحة القلیوبي-1

المفوضات في "، االهوانيحسام :لمزید من التوضیح عن موضوع التفاوض وحسن النیة في مرحلة المفاوضات انظر-2

مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، جامعة عین الشمس، العدد الثاني یولیو ،"الفترة قبل التعاقدیة ومراحل إعداد العقد الدولي

  .                                                                       434 -393ص  1999

=أنظر كذلك :
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ید من القضایا التي تخص عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  ولقد شهد القضاء العد

والكفیلة  بالمحافظة على سّریة المعلومات، ولعل أهم هذه القضایا كانت في الوالیات المتحدة 

حیث Novopharmضد شركة Glaxoمن أشهرها القضیة التي رفعتها شركة ،األمریكیة

تقلید أحد اختراعاتها الدوائیة المحمیة عن ادعت الشركة المدعیة أن المدعي علیها قامت ب

طریق البراءة، فضال عن قیامها بسرقة أسرارها التجاریة المتعلقة بخطوات وطریقة تحضیر 

ومشتقاته وقد رفضت المحكمة هذا اإلدعاء استنادا إلى أّن الشركة المدعیة Zantacالدواء

لمعلومة المتعلقة بالعناصر الداخلة في یة الم تقم باتخاذ التدابیر الالزمة للمحافظة على سرّ 

تركیبه وخطوات تحضیره، ألّنها قامت بتقدیم الوثائق والمستندات التي تتضمن تلك 

بدون أن تتخذ أي )مستند135وهي تتكون من (المعلومات إلى المحكمة في دعوى سابقة 

هذه الوثائق إجراءات تكفل سریتها، فأتاحت لشركات األدویة األخرى فرصة االطالع على

والحصول على صور منها، وبالتالي فقدت المعلومة طابع السّریة وكان بإمكان الشركة أن 

مغلقة ومختومة، التي تحتوى على المعلومات غیر المفصح عنها في أظرفةتقدم الوثائق

لمحافظة على سّریتها، ولكنها لم تفعل فقررت محكمة اتخاذ اإلجراءات الكفیلة لوتطلب من ال

وأّن عدم اتخاذ ،سرقة للمعلوماتیتها ال یعدّ لمحكمة أّن قیام الشركة المدعیة بإفشاء سرّ ا

:الناشئة عن اإلخالل بااللتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیاهدیة عبد الحفیظ مفتاح هندي، المسؤولیة المدنیة -=

دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون اللیبي، رسالة ماجستیر، جامعة الدول العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم البحوث 

.112، ص 2009والدراسات القانونیة 

رار التجاریة في عقود نقل التكنولوجیا، دراسة تحلیلیة في القانون المصري أمل زیدان عبد اهللا، الحمایة القانونیة لألس-

.101، ص2009واألمریكي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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الشركة المدعیة لإلجراءات الالزمة للمحافظة على سّریة المعلومات یسقط حقها في الحمایة 

1ألّنها لم تعد أسرار تجاریة

، الندوة الوطنیة "حمایة المعلومات غیر المفصح عنها بناء على اتفاقیة تربس"،حسام الدین عبد الغني الصغیر-1

ص  2009ینایر25-22محامین العرب عن الملكیة الفكریة والتي عقدت في المنامة من المشتركة بین الویبو واتحاد ال

27.
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:الفصل الثاني

تأثر البلدان المتقدمة والنامیة من استغالل حقوق الملكیة الصناعیة

ادي بغیة تطویره وتنمیته ولقد اهتمت الدول منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة بالمجال االقتص

،لصناعیة خاصةا الملكیةحقوق بحقوق الملكیة الفكریة عامة و أكثرهذا االهتمام  زدادا

حالیا یقوم على القدرات أصبححقیقة التقدم االقتصادي أنّ هذه الدول  إدراكبسبب 

القدرة التنافسیة التي مكونات  أهمالتي تمثل و  ،كنولوجیة التي تعتمد على البحث والتطویرالت

ازداد االهتمام بها في ظل ازدیاد االندماج االقتصادي وافتتاح اقتصادیات الدول متقدمة 

لى بعضها البعض، مّما یجعلها تؤثر بشكل كبیر على مختلف القطاعات كانت أو متخلفة ع

االقتصادیة والعلمیة والتكنولوجیة، ومن ثّم في عملیة التنمیة خاصة في  البلدان النامیة، ذلك 

أّن الدول المتقدمة ونظرا إلدراكها ألهمیة الملكیة الصناعیة في صنع التنمیة  والتقدم من 

إلى ابتكار واالبتكار إلى سلعة یتم إنتاجها وتطویرها، سعت إلى خلق خالل تحویل المعلومة 

شركات اقتصادیة وتجاریة تستثمر في هذا المجال كما عملت على إیجاد ضمانات أساسیة 

تكفل حمایة واسعة لنشاطاتها االقتصادیة والتجاریة، وخیر ضمان وجد من طرف هذه الدول 

.الملكیة الصناعیة وقحمایة منتجاتها وخدماتها بموجب حقهو 

تحتل حقوق الملكیة الصناعیة أهمیة بالغة في النمو االقتصادي ،على هذا األساس

للشركة، ألّنها تعمل على تطویر وترسیخ مكانتها عن طریق نشاطاتها في االستثمارات 

االقتصادیة، خاصة إذا علمنا أّن هذه االستثمارات أصبحت في ظل نظام السوق الحالي 

تصادیة حدیثة داخل إقلیم الدولة الواحدة تقوم على أساس المنافسة، أین ظهرت معامالت اق

ویكون ذلك في عالقة الشركة بغیرها من الشركات األخرى التي تستثمر في نفس المجال أو 

فیما یخص العالقات االقتصادیة الموسعة وطنیة كانت أو دولیة، إذ أصبحت الملكیة 
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یرها من العناصر الصناعیة من براءات وعالمات وأسرار تجاریة وكذا دوائر متكاملة وغ

األخرى، متداولة لیس فقط وطنیا بل تعدى األمر ذلك لتصبح متداولة عالمیا من خالل 

.المشاریع االقتصادیة والتجاریة التي تقوم بها هذه الشركات العالمیة

أّما فیما یخص الدول النامیة فإّنها تسعى دائما إلى اللحاق بالّركب الحضاري للدول 

ك من خالل تقلیص الفجوة الموجودة بینهما، وال یكون ذلك إال عن طریق المتقدمة وذل

من تبیان مكانة حقوق الملكیة استغالل أمثل لمثل هذه العناصر، وفي خضم ذلك البدّ 

، ثم )أولمبحث (الصناعیة في مجال التنمیة بدایة بالبلدان المتقدمة التي اهتمت أوال بها 

ه الملكیة الصناعیة دون أن تصل إلى مستوى إبداعها البلدان النامیة التي تستقبل هذ

).ثانمبحث (وابتكارها 
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:المبحث األول

أولویة في سبیل التقدم :حقوق الملكیة الصناعیة في البلدان المتقدمة

االقتصادي الشامل

یعتبر التطور التكنولوجي مصدرا من مصادر النمو االقتصادي وذلك لما یعنیه من 

أكثر كفاءة وقدرة من تلك المستخدمة، بستحداث طرق إنتاجیة جدیدة أو تحسین طرق قدیمة ا

الموارد االقتصادیة المتاحة، تحسین في جودةو األمر الذي نتج عنه زیادة في اإلنتاج

ومن ثم .فاالختراعات التكنولوجیة ما هي إال نتاج فكر فردي أو جماعي لمجموعة من األفراد

فاّن حمایة حقوق هذا الفكر ینتج عنه بالضرورة دفع هذا الفرد أو األفراد إلى بذل المزید من 

الفكریة عامة وحقوق الملكیة الجهد في هذا المجال، هذا باإلضافة إلى اعتبار حقوق الملكیة

الصناعیة خاصة وسیلة هامة لإلفصاح عن المعرفة الحدیثة، مّما یؤدي إلى مزید من 

واستنادا لذلك تعمل الدول وخاصة المتقدمة منها على .الرفاهیة االقتصادیة واالجتماعیة

خالل منح حمایة حقوق الملكیة الفكریة من اجل دفع عجلة التقدم االقتصادي بها، وذلك من

القائمین على البحث والتطویر مكافآت تشجیعیة لهم نظیر ما بذلوه من جهد في ذلك، وأیضا 

عن طریق تمویل وتشجیع نشاطات البحث والتطویر، حیث إّن تلك الحمایة تعود بالنفع على 

.المجتمع بأسره

فلقد أصبحت األسواق العالمیة في الوقت الحالي تعتمد أكثر فأكثر على المعارف 

والمعلومات، إذ یقوم نظام الملكیة الفكریة بدور جوهري في عملیة تحویل الطاقة اإلبداعیة 

واالبتكاریة والمعرفیة إلى ثروات اقتصادیة ملموسة، ومن ثم تزاید اإلقرار بأهمیة نظام الملكیة 

ة یة كأداة هامة بالنسبة للبلدان المتقدمة، إذ تعتبر أداة ووسیلة فّعالة لتحقیق التنمیالفكر 
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، من خالل استعمالها ألسالیب وطرق متعّددة )أولمطلب (والتطور الصناعي والتكنولوجي

).مطلب ثان(لمحافظة على ملكیة تلك العناصرالغرض منها ا

:المطلب األول

التكنولوجيور الصناعي و الملكیة الصناعیة وسیلة للتط

ة حقوق الملكیة الصناعیة تتضح بمجرد االطالع على أي واحدة من عمالقة یمأه إنّ 

الجانب نالحظ أنّ Samsung-IBMبنظرة خاطفة لبعض الشركات مثل شركة، و الصناعة

اللها االقتصادي لعناصر ملكیتها هذه الشركات تجنیه من وراء استغالكبیر لثروات 

500الشركات تم اختیار على بعض 2002حسب دراسة أجریت في عام الصناعیة، ف

من ثروات ھذه الشركات %75إلى %45منشركة األكثر ثراء، حیث وجد أّن ما یعادل

.1مصدرھا الحقوق المعنویة المتمثلة في ملكیتھا الصناعیة 

ومن ناحیة أخرى فإّن األهمیة االقتصادیة لعناصر الملكیة الصناعیة تكمن في أّنها تلعب 

دورا هاما في عالم تجارة الحقوق الفكریة الصناعیة، بحیث یمكن أن تكون عنصر جوهریا 

في الذمة المالیة للشركات كونها من العناصر المعنویة، وهذا ما تعتمد علیه اكبر الشركات 

.ودول أوروبا،والیابان،ةالتي تنتمي في غالبیتها للوالیات المتحدّ العالمیة

والجدیر بالذكر أّنه وفي ظل انفتاح السوق العالمیة والتطور الذي وصلت إلیه التكنولوجیا 

حالیا فقد أصبح من الصعب استغالل هذه الحقوق من قبل األفراد، فقد باتت تستغل من قبل 

تطویر بنیتها االقتصادیة وذلك وفقا إلستراتیجیة مدروسة  شركات ومؤسسات تسعى إلى

ومحكمة، لذلك نجد أّن البلدان المتقدمة التي تنتمي إلیها هذه الشركات تؤكد بأّنه توجد أدّلة 

حازم حلمي عطوة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة وتأثیرها على التنمیة االقتصادیة في البلدان النامیة، مكتبة دار -1

   57ص  ،2005الجامعة األردنیة، األردن، 
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دامغة أّن الملكیة الصناعیة كانت وال تزال ذات أهمیة عظمى في تشجیع اإلبداع في 

مجاالت أخرى عّدة كمجال االستثمار واإلبداع القطاعات الصناعیة والتجاریة، كذلك في

.والنمو والتجارة

إذ استطاعت الدول المتقدمة من خالل شركاتها االقتصادیة والصناعیة أن تجعل عناصر 

الملكیة الصناعیة وسیلة للتطور الصناعي والتكنولوجي من أوجه عّدة، ویمكن تبیان ذلك من 

فرع (صناعیة ه العناصر في صناعة الثروة التجاریة والخالل الدور الفّعال الذي تتمتع به هذ

الملكیة الصناعیة كوسیلة أو آلیة فّعالة من ، من خالل استخدم هذه الشركات حقوق)أول

).ثانيفرع (جال التسویق وكذا مجال التصدیرأجل تطویر عّدة مجاالت كم

:الفرع األول

استخدام حقوق الملكیة الصناعیة في خلق الثروة

یمكن استخالص مدى فعالیة عناصر الملكیة الصناعیة في صناعة الثروة التجاریة 

والصناعیة من خالل التطرق إلى دور الشركات المتعددة الجنسیات التابعة للدول المتقدمة  

، والتي سجلت نتائج ملحوظة من خالل اكتسابها لعناصر الملكیة الصناعیة وٕاستراتیجیتها 1

500العابرة للقارات، وفي العالم الیوم أكثر من تسمى كذلك بالشركات الدولیة أو الشركات فوق القومیة أو العالمیة أو -1

من حركة التجارة %70، وهي األغنى واألقوى واألشرس، تسیطر عملیا على نحو ركة عمالقة عابرة للدول والقاراتش

جمیع المشروعات التي ":م المتحدة بتعریف واسع على أنهاالعالمیة، وقد عّرفها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألم

ن تقوم الشركة بإنتاج دولي أك بوفي تعریف ضیق اقترن باستیفاء شروط معینة وذل»تستثمر خارج بالدها األصلیة

أدنى من الشركات المنسوبة إلیها، فهي شركات خاصة أو عامة تتمیز بوجود إستراتیجیة عالمیة في إدارة امتالكها حدّ و 

ي ذلك أمریكا التي تتبعهامصالحها وسیاستها عن سیاسات الدول بما فمواردها االقتصادیة والتجاریة، تستقل بإدارتها و 

مصالح ان العمالق یصوغ لنفسه مفاهیم وأهداف و معظم هذه الشركات أو تعمل منطلقة من أراضیها واقتصادها، وهذا الكی

مناطق اقتصادیة 3بر كات عحسب شروطه وبواسطة األداة التنفیذیة لذلك وهي منظمة التجارة العالمیة، تتوزع هذا الشر 

شركة 141تریلیون دوالر، الیابان فقط تضم 20أ ،أوروبا ، الیابان بثروة تقدر ب .، رأسمالیة هي الوالیات مصناعیة

=وكذلك تزاید ویرجع هذا التمركز لعّدة عوامل كالمناخ الجاذب لالستثمارات القائمة على عناصر الملكیة الصناعیة، 
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لها وتسویقها، حیث تمّكنت هذه الشركات المستغلة لهذه العناصر والتابعة المحكمة في استغال

ة سیطرت من خاللها على األسواق العالمیة، إذ یصل لهذه الدول من احتالل مكانة قویّ 

صداها إلى الدول الفقیرة قبل ضروریات الغذاء والدواء، فأصبحت هذه الشركات كدول قائمة 

جها وكذا أسالیبها الخاصة بها في مجال التسییر، ولعّل من بین بحّد ذاتها لها سیادتها ومنه

هذه األسالیب تلك التي تعتمدها في مجال تطویر اقتصادها من خالل االهتمام البالغ الذي 

تمنحه لعناصر الملكیة الصناعیة، حیث تعتبر هذه األخیرة وسیلة تسعى من خاللها هذه 

ا ما یمّكنها من تحقیق هیمنة واحتكار اقتصادي الشركات إلى تفعیل ثرواتها المادیة وهذ

لألسواق المحلیة وللمشاریع االقتصادیة، وكذا اكتساب آلیة لتطویر اقتصادها مّما یضمن لها 

.مصدر دائم للقوة  والدیمومة

استغالل جاهدة لضمان أوسع نطاق لحمایة وتبعا لذلك سعت الدول المتقدمة إلى العمل

سواء على مستوى التشریعات والمعامالت الوطنیة، أو على ،یةالملكیة الصناعحقوق

مبررات اللجوء إلى حمایة  )أوال( مستوي االتفاقیات الدولیة، على هذا األساس یجب تبیان

ثم إلى المبررات التي اعتمدتها المنظمة ،عناصر الملكیة الصناعیة في سبیل خلق الثروة

التنافسیة بتوافر عنصر العمل وارتفاع المستوى التعلیمي والمهارات اإلنتاجیة، إضافة إلى تسهیالت اجیة و القدرات اإلنت=

لاللكترونیات  LGواستثناء لهذا التمركز نجد بعضها في مناطق اقل تطور مثل كوریا كشركة ،النقل وتقدم شبكات االتصال

.الجزائر فهي مناطق اقتصادیة بالنسبة لنشاطات هذه الشركاتأما المناطق المتبقیة ومنها ،للسیارات  Daewooو

  :في ذلك انظر

، 1992الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، ، نصیرة بوجمعة سعدي-

  .328ص 

، مؤتمر "المتغیرة المحلیة والعالمیةاالقتصاد المصري والشركات المتعّددة الجنسیات في ضوء ""سمیحة السید فوزي،-

تحریر االقتصاد المصري واندماجه في السوق العالمي، مركز البحوث والدراسات االقتصادیة والعالمیة بالتعاون مع المركز 

.14، ص1992الفرنسي للدراسات والوثائق االقتصادیة والقانونیة واالجتماعیة، جامعة القاهرة، ماي 

اآللیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة وأثرها االقتصادي، دراسة مقارنة بالشریعة محمد عبد المجید الحداد، -

  . 251ص   2011اإلسالمیة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، 
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الثروة بواسطة هذه ، لیتم بعدها تبیان كیف یتم تحقیق)اثانی(العالمیة للتجارة في هذا الشأن 

اج أسلوب االحتكار االقتصادي هإلى إنت، وذلك من حیث لجوء هذه الدول)ثالثا(الحقوق 

).رابعا(

لقد القى موضوع إدراج حقوق :الملكیة الصناعیةالمبررات االقتصادیة لحمایة حقوق -أوال

الصناعیة بصفة خاصة في جولة األرجواي كل الدعم الملكیة الفكریة بصفة عامة والملكیة

والتأیید من قبل الدول المتقدمة، هذه األخیرة التي وجدت نفسها تتعرض للقرصنة في مجال 

ملكیتها الصناعیة من قبل الدول النامیة عن طریق النسخ والتقلید من خالل المنافسة غیر 

عدد كبیر من المنتجات التي تتضمن المشروعة، خاصة وأّنه یمكن بسهولة تقلید أو نسخ 

معرفة حدیثة، إذ یشیر علماء االقتصاد إلى هذه الحقیقة على أّنها تؤدي إلى فشل السوق 

یتطلب مجهودا كبیرا وبراعة فائقة وأمواال معتبرة ورغم ذلك یمكن استنساخه المنتجألّن إنتاج 

1.أو تقلیده بكل سهولة

فإذا أخذنا براءة االختراع مثال باعتبارها أحد عناصر الملكیة الصناعیة فإّنها تمنح 

لصاحبها حقوق إستئثاریة مؤقتة في السوق، بما یسمح له بالحصول على تعویض عادل 

مقابل تكالیف االستثمار في البحث والتطویر والمساعدة على الترویج، وذلك مقابل جعل 

.أساسها االختراع مطروحة للعمومالمعرفة المبنى على 

وفي المقابل ال یمكن لشخص آخر أن یصنع تلك المعرفة أو یروجها تجاریا إال بتصریح 

من مالك البراءة لیتم تعویضه على األموال التي أنفقها في البحث والتطویر، فالحصول على 

المشروعة، ومن منافسة غیر لقدرة على استبعاد العلى ا اعائد االستثمار غالبا ما یكون مرتكز 

هنا فإّن الحمایة هي عبارة عن مساومة یعقدها المجتمع  على أساس أّنه في غیاب الحمایة 

، 2009ي، القاھرة عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وأثارھا االقتصادیة، دار الفكر الجامع-1

.391ص
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وهو ما یمثل عقبة أمام المخترعین لعدم ،لن یتوافر على ما یكفي من االختراع واالبتكار

حصولهم على عائد اختراعاتهم التي كلفتهم الكثیر من الجهد والتكالیف 

ن التقدم الفني على حساب التكالیف الناتجة عن لذلك فإّن نظام براءة االختراع یحسّ 

االحتكار، فإذا كانت الدول المتقدمة تستحوذ على معظم البراءات المصدرة فإّنها تجد الكثیر 

من المبررات االقتصادیة التي تدفعها إلى العمل الجاد لتوفیر حمایة أقوى لحقوق ملكیتها 

:یة ومن أهم هذه المبررات ما یليالصناع

یتطلب ضمان العالم لتصدیر وتسویق المنتجاتإّن فتح أسواق جدیدة على المستوى-1

حمایة لها من االعتداء علیها، وذلك بإحاطتها بالحمایة الدولیة من خالل االتفاقیات الثنائیة 

.والمتعددة األطراف التي تبرم خصیصا لضمان مثل هذه الحمایة

من التشوهات وعراقیل التجارة الدولیة وتشجیع الحمایة المالئمة والفعالة لحقوق الحدّ -2

الحرص على ضمان أن ال تصبح اإلجراءات الهادفة إلى الملكیة الصناعیة، على أن یتمّ 

.1دعم حقوق الملكیة الصناعیة  ذاتها عقبات أمام التجارة المشروعة

الفكریة تؤدى إلى زیادة معدالت االبتكار، وهذا یؤدي بدوره الحمایة القوّیة لحقوق الملكیة -3

.إلى زیادة العائد االقتصادي على المجتمع ككل ولیس على الفرد المبتكر فقط 

المساهمة في إنجاز السیاسات الوطنیة والدولیة بشأن حمایة حقوق الملكیة الفكریة بما في -4

.مویة والتكنولوجیة ذلك  تكریس الحمایة لألهداف االقتصادیة والتن

396عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وأثارھا االقتصادیة، مرجع سابق، ص -1
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ة للملكیة الفكریة تعمل على زیادة نقل التكنولوجیا وٕاتاحتها بشروط أفضل الحمایة القویّ -5

وأیسر لنقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة، أّما في حالة ضعف حمایة حقوق الملكیة 

.لیهاالصناعیة فال یتم نقل التكنولوجیا إال بشروط مشّددة خشیة االعتداء ع

إّن الحمایة المقررة لحقوق الملكیة الصناعیة تعّد الوقود الذي یشعل العبقریة، مّما یعزز -6

ویشجع القدرة على االبتكار واإلبداع في مجاالت التكنولوجیا المتقدمة ولذا یجب تقویة هذه 

نتاج المشروعات على استثمار موارد كافیة لتطویر منتجات وأسالیب إالحمایة من أجل حثّ 

.جدیدة

االبتكار والتجدیدات التكنولوجیة المتعّددة التي تنتج عن أنشطة البحث والتطویر -7

ز الفني والتكنولوجي، لدرجة یصعب أو یّ جسد في معارف ومنتجات عالیة التمأصبحت تت

یستحیل على منتجها االستثمار فیها بدون دعم وتقویة الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة 

.الصناعیة

ة لحقوق الملكیة الصناعیة تؤدى إلى زیادة تدفقات التجارة الدولیة عبر الحمایة القویّ -8

مختلف بلدان العالم وزیادة الرفاهیة، وأیضا تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة إلى الدول 

1.النامیة

ة الطبیعة ظهور وانتشار اإلنتاج كثیف االستخدام لعناصر العلم والمعرفة أّدى إلى زیاد-9

المؤسسیة والجماعیة ألنشطة البحث والتطویر، ونتیجة لذلك حّلت االختراعات الجماعیة 

محل الفرد المخترع، وعلى هذا لم تعد حمایة الملكیة الصناعیة تهتم بالمبتكرین األفراد قدر 

.395عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وأثارھا االقتصادیة، مرجع سابق، ص-1

:أنظر كذلك

.189سابق، ص حمد محسن عبد المجید الحداد، مرجع-

.67حازم حلمي عطوة، مرجع سابق، ص-
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التي لها دور كبیر في رسم ،اهتمامها بالمشروعات الضخمة والشركات المتعّددة الجنسیة

یاسات حكوماتهم على النحو الذي یجعل هذه الحكومات تتبنى مستویات حمایة قوّیة في س

.مجال الملكیة الصناعیة

انتشار ظاهرة االعتداء على حقوق الملكیة الفكریة عن طریق النسخ أو التقلید نتج عنه -10

في  الكبیرفقدان مالكي حقوق الملكیة الصناعیة لعوائد مالیة ضخمة، مّما كان له األثر

.الدعوة إلى زیادة الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الصناعیة

وجود قدرات تنافسیة تضاهي منتجات الدول المتقدمة خاصة المنتجات الصادرة عن -11

دول شرق أسیا، إذا قامت هذه الدول في بدایة األمر وقبل إقامتها لقاعدة تكنولوجیة متطورة 

لیضاهي أرقي المنتجلت لمرحلة تنافس في تطویر وتحسین بإتباع أسالیب التقلید حتى وص

المنتجات العالمیة، وكان لذلك األثر البالغ في إضعاف مركز الدول المتقدمة اقتصادیا، 

حیث أّن دول شرق أسیا زاحمت الدول المتقدمة في أسواقها وهذا ما كّبد الدول المتقدمة 

.1خسائر باهظة 

التي أصبحت 2جاالت المستحدثة كالتكنولوجیا الحیویة التطور التكنولوجي في الم-12

اال من عناصر الحیاة المختلفة، وتكنولوجیا المعلومات التي انتشرت بمعدالت عنصرا فعّ 

.396عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وأثارھا االقتصادیة، مرجع سابق، ص-1

:أنظر كذلك

واتفاقیة 2006لسنة 86الحمایة القانونیة للمستحضرات الصیدلیة وفقا لقانون الملكیة الفكریة الجدید رقم ،شوقي عفیفي-

.265، ص 2006القاهرة، دار النهضة العربیة، تربس وأحكام القضاء،الطبعة الثانیة، 

التكنولوجیا الحیویة هي األبحاث التي تتعلق باألحیاء من اإلنسان والحیوان والغابات، ویكون الهدف منها تحسین -2

وهي في أساسها تعتمد على المعلومات الجینیة ونقل هذه الجینات من كائنات حیة ألخرى، أي أنّ ،ظروف حیاة اإلنسان

هذه األبحاث تستخدم الكائنات الحیة في دراستها لتتوصل فیما بعد إلى مواد جدیدة أو منتجات جدیدة تستخدم لمنفعة 

ال الطب البشري، وتحسین نوعیة الفضائل النباتیة اإلنسان، فهي بمثابة هندسة المواد الجینیة للتوصل إلى تقدم في مج

=.والحیوانیة
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سریعة، فنظرا لكون التقلید والنسخ في مجال المعلوماتیة سهل ولكن یصعب إثباته، األمر 

جاءت الدعوة من قبل لتكنولوجیا، ومن هناة مالكة تلك االذي یؤثر سلبا على الدول المتقدم

.هذه الدول من اجل الزیادة في معدالت الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الصناعیة 

تنظر الدول المتقدمة إلى عناصر الملكیة الصناعیة على أّنها وسیلة إنتاجیة وینتج عن -13

اصة إذا علمنا أن عناصر خ،ذلك أّن حمایتها تساعد على زیادة قیمة االبتكارات الذهنیة

دة إلى سلع ذات قیمة وفائدة اقتصادیة الملكیة الصناعیة تساعد على تحویل األفكار المجرّ 

أو اجتماعیة، مّما یضاعف الجهود اإلبداعیة والمالیة وازدهار األعمال التجاریة والمنافسة 

.في األسواق

لى أّنها أداة من أدوات التنمیة، تنظر كذلك الدول المتقدمة لعناصر الملكیة الصناعیة ع-14

، فبراءة االختراع مثال 1الة لها تعّد عامال أساسیا للتنمیة االقتصادیة لذلك فإّن الحمایة الفعّ 

دة للمبتكرین لالستفادة من تشجع على التنمیة في العلوم التكنولوجیة وذلك بإعطاء فترة محدّ 

مقابل استعادة استثماراتهم فیكون بذلك الكل مردود ابتكاراتهم، ویتم الكشف عن اختراعاتهم 

.مستفیدا سواء المخترع أو المجتمع

.34، ص مرجع سابق،حنان محمود كوثراني:انظر في ذلك=

هي تتعلق بالجودة وٕاحداث تغییر في البنیة األساسیة وأیضا تتعلق بتخفیض مستوى دة فللتنمیة االقتصادیة أبعاد متعدّ -1

دون تحقیق تنمیة ،الفقر وتحسین مستویات الصحة والتعلیم والحیاة، ومن الممكن تحقیق مستویات من النمو االقتصادي

التنمیة مفهوم مركب یتضمن النمو ف ،اقتصادیة، والسبب في ذلك راجع إلى الخلط بین مفهوم التنمیة والنمو االقتصادي

االقتصادي كأحد أهم عناصرها، فیمكن أن یحسن المستوي المعیشي للفقراء وذوي الدخل المنخفض عندما تعمل آلیات 

الزیادة المستمرة في :النمو االقتصادي بمعدل سریع لتولید زیادات كافیة في الدخل، وتعّرف التنمیة االقتصادیة بأّنها

وتدخل مع هذه الخصائص خصائص أخرى كالمساواة في الفرص ،لصحة وحمایة البیئةایشة تشمل التعلیم و مستویات المع

.والحریات السیاسیة و المدنیة 

  .188 صمرجع سابق، ،حمد حسن عبد المجید الحدادم:انظر
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العالمیة ةمنظمال طارإفي  الصناعیةالملكیةحقوقلحمایةاالقتصادیةالدوافع  :ثانیا

الملكیةعناصر بحمایةهتماملال ةقتصادیاال ألسبابة اللتجار العالمیةالمنظمةترجع :لتجارةل

1:من العوامل نوجزها فیما یلي ةجمل إلى الصناعیة

والتنافسیةاالقتصادیةاللعبةتغییر قواعد و  ،المختلفةللدول التنافسیة القدرةالتحوالت في -1

.على المستوى العالمي

.المشروع الخاصأمامالمجال وٕافساحالتوجه نحو التحرر االقتصادي في داخل الدول -2

وأصبحت ةكلها سوق واحدأصبحتبحیث،على المستوى العالميالتجارةتحریر -3

  .كذلك هاأنّ على  إلیهاالجنسیات تنظر المتعددةالشركات 

في كثیر من السلع والخدمات أساسيكمدخل والمعرفةتزاید الوزن المالي للمعلومات -4

.وسائل تسویقو  إنتاجوسائل عتبارهابا ةاألخیر الفترةالتي یتم تداولها في 

ذات وزن ن تك مل األقلعلى  أو ةمن التكنولوجیا لم تكن معروفجدیدةأنواعظهور  -5

الخ....مواصالت أشباهو مثل البیوتكنولوجي كبیر من قبل، نسبي

على البحث العلمي أكثرف أكثرلیزداد اعتمادها والتكنولوجیاوالمعرفةالعلم  طبیعةتغییر -6

.والتطویر

ها الدول والشركات جنیالتي تواالقتصادیةالمالیةالمكاسب  إلىیعود االهتمام كذلك و  -7

والتي ،والتكنولوجیا ذاتهاالمعرفةفي  رجاتي االبتكارات واالختراعات من االالید ف ةصاحب

عائشة موازي، حقوق الملكیة الفكریة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة ودورها في تطویر مناخ االستثمار، عرض -1

تجارب دولیة، رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص مالیة واقتصاد دولي، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 

.48، ص 2012وعلوم التسییر، جامعة شلف، 
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حیث ،المعرفةواالقتصاد الدولي وهذا ما یعرف بتسلیع التجارةبشكل كبیر في أهمیتهاتتزاید

.1القرن الحالي ةتجار  هابأنّ االبتكارات والمعلومات  ةعلى تجار األمریكیونیطلق 

بلدانالقتصاد ال ةمنافس ةكاقتصادیات قویّ النامیةلبلدانمن اقتصادیات اظهور العدید -8

.الداخلیةأسواقهاحتى في  ةاألخیر د هذه تهدّ  أناستطاعت  إذا ،المتقدمة

إلى المبررات التي اعتمدتها الدول المتقدمة وكذا منظمة الجدیر بالذكر أّنه وباإلضافة

الملكیة الصناعیة، فإّنه توجد مبررات  لحقوقفّعال  ةیجارة العالمیة في إقرار نظام حماالت

ودوافع أخرى تؤكد مدى استحقاق هذه العناصر لمثل هذا النظام، من حیث فعالیتها من 

الناحیة االقتصادیة، وكذا استحواذها على مجاالت متعّددة تستحق إرساء نظام حمایة قوي  

.وفّعال 

في  المتقدمةغلب الدول أترتكز :الثروةضمانفي  الصناعیةالملكیةدور حقوق :ثالثا

ضمانا التي تعتبرالصناعیةالملكیةعبر العالم على استغالل حقوق االقتصادیةنشاطاتها 

والترخیص للغیر باستغاللها مقابل الدولیةاألسواقوذلك باستثمارها في ،أموالهالنمو رؤوس 

من خالل حیث استطاعت الشركات الكبرى التابعة لهذه الدول،هائلة ةفوائد مالی

 ةقوّ تكتسب  أن ،الصناعیةالملكیةفي اكتساب واستغالل حقوق إستراتیجیتها الحكیمة

فحقوق،العالمیةاألسواقمن %80تسیطر على ما یعادل  أننتها من مكّ  ةوتجاریصناعیة

:أساسیة  أهداف ثالثةا من خاللهالشركةتحقق  ةأدا هي الصناعیةالملكیة

ملكیتهالعناصر هاتطویر و  لألبحاثالدولیةالشركات متالكفا :األموالرؤوس  جذب-1

البلدان في  ات واسعةونشاطمنتظمةوٕایراداتلها دخال ضمن لها واستغاللهاالصناعیة

اإلنتاجعوامل  ةانخفاض تكلف إلىراجع أرباحنها من الحصول على حجم مكّ ، مّما النامیة

.49عائشة موازي، مرجع سابق، ص -1
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 ةمقابل تكلفطائلةنها من جني ثروات مكّ هذا ما و هذه البلدان، في  المختلفةبأنواعها

الثروات  ةوتنمیاألرباحمن  ةاكبر نسبوفیرالمثلى لتالوسیلةا كان االستغالل ولمّ ،منخفضة

 ةبصفالصناعیةالملكیةحقوق تحقیقها من خالل استثمار إلىالتي تسعى هذه الشركات 

یع مكانتها عن طریق بیع ستسویق منتجاتها ودخول السوق لتو  إلىسعیا منها ، وذلكدائمة

من خالل الترخیص الشركةأموالرؤوس  ةكل ذلك یساهم في تنمی،السلع وتقدیم الخدمات

1.الصناعیةالملكیةبموجب عناصر المحمیةاالقتصادیةمشاریعها  ةتنمیو  ستغاللهابا

أمامهایفتحلعناصرلهذه ا الجنسیة دةالمتعدّ الشركات ستغاللإّن اذلك  إلىضف 

في  السرعةتضمن  هافإنّ مثال العالمةتخاذفبا،أعمالهالضمان مصادر لتمویل واسعة افرص

خیلمدامنتمیزه ینقصعالمةدون  جتنالمتسویق أنّ ذلك  ،اإلنتاجفي  والوفرةالتسویق 

الشركات لذلك فانّ ،ج وجودتهالمنت ةمن قیماإلنقاص إلىي ذلك یؤدّ نّ أل ،الشركة وعائداتها

الدولیةها في السوق تفعینومدى العالمة ءأدا ةفي مراقب اخاص اانتهجت منهجالعمالقة

الخلل في  ةتقدمها وتراجع قیمتها وذلك في شكل بیاني بهدف معالجمدىكذلك  ،والمحلیة

تلحق هذه الشركة من وراء تراجع  أنالتي یمكن الخسارةوبالتالي تفادي إن وجد، األداءهذا 

نه أالذي من شالعالمة ةصور إصالح ةإعادوكذلك تفادي نفقات ،المالیةعائدات عالماتها 

.2للشركةبالنسبة اباهظیكون  أن

في العالم  ترتكز والتجاریةاالقتصادیةمن الشركات %90حوالي  أنوالجدیر بالذكر 

دوائر ة و تجاری اروأسر وبراءةمن عالمات الصناعیةالملكیةاصر في نشاطها على عن

 اال تمثل ضمانا فعّ )الصناعیةالملكیةعناصر ( ةاألخیر وذلك نظرا لكون هذه ،متكاملة

واحتكار المعرفة الفنیة، لذلك فإّن الملكیة الصناعیة األموالرؤوس  ةفي مجال تنمی امؤكدو 

 .39ص ،2010، بعض األبعاد الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة، دار النهضة العربیة،القاهرة، احمد یوسف الشحات-1

www.wipo.int:، مقال منشور على الموقع التالي"المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة"كامل ادریس، :نظر كذلكأ

.40، ص مرجع سابقاحمد یوسف الشحات،-2
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الملكیة، وثروة مالیة لها قیمة تعادل وٕان لم نقل تفوق قیمة هي فعال نوع خاص  من أنواع 

الممتلكات المادیة أو العقارات  التي تملكها الشركة، حتى وٕان كانت هذه  الثروة غیر 

1ملموسة شأنها في ذلك شأن المعارف العلمیة

لوجیا في قیمة ثروات عناصر الملكیة الصناعیة بتزاید االهتمام باإلبداع والتكنو  تزدادوقد ا 

االقتصاد المعاصر، فالملكیة الفكریة عامة والملكیة الصناعیة خاصة هي أفكار جدیدة  

مة، وعادة ما یتم االتجار وتعابیر أصلیة وأسماء ممیزة  ومظاهر تجعل المنتجات فریدة وقیّ 

في عناصر الملكیة الصناعیة في حّد ذاتها عن طریق الترخیص باستغاللها دون االتجار 

األصلي أو الخدمة األساسیة، وذلك من خالل البراءات أو تراخیص الملكیة المنتجة في قیم

الصناعیة األخرى من صاحب الحق إلى آخر، لذلك نجد أّن معظم الشركات الكبرى التي 

تعمل في مجال التجارة الصناعیة تملك حقائبا من البراءات والعالمات واألسرار التجاریة 

.بغیة تعزیز وحمایة مشروعاتها الفردیة أو المشتركة وكذا الدوائر المتكاملة

كانت عالمة،والجدیر بالذكر في هذا الخصوص أّنه وطبقا ألخر إحصائیات

رت قیمة العالمة باالعتماد على قد قدّ و  ،ن العالمات التجاریةاألعلى قیمة بی'' الكوكاكوال '' 

بلیون 36شركة حول العالم بسعر 290النمو لعدد تحلیالت المبیعات الربحیة وٕامكانیة 

ح امن األرب%87العالمة التجاریة المذكورة قامت بتولید ر بأنّ كما قدّ ،دوالر أمریكي

.بتأمین المركز األول في العالم لهذه الشركة وذلكالتشغیلیة لشركة كوكاكوال 

تحكمها شركة فیلیب التي''مارلبورو''عالمة : في العالمین أكبر عشر عالمات من بو     

التي''نسكا فیه''كذلك عالمة ،بلیون دوالر أمریكي33ها بمبلغ قیمت تحیث قدر ،موریس

هاني محمد دویدار، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیة بواسطة السریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة -1

.149، ص 1996

، مجلة الحوار المتمدن، العدد "منظمة التجارة العالمیة وحمایة الملكیة الفكریة"مصطفى العبد اهللا الكفري، :أنظر كذلك

www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=98:منشور على الموقع التالي2003، سنة 587
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التي'' كوداك " بلیون دوالر أمریكي، عالمة 11.5الي بلغت قیمتها حو و  نستلهتملكها شركة 

نجد أیضا، مریكيبلیون دوالر أ10بلغت قیمتها  ب التيیستمان كوداك و إلكها شركة تم

ظهرت أكما ،بلیون دوالر أمریكي8بلغت قیمتها جلیتتملكها شركة التي''جلیت''عالمة 

في و ، 1%5متوسط قیمة العالمة یزداد سنویا بنسبة بأنّ 1996المسح لعام إحصائیات

أكثر من " كوكاكوالال"بلغت قیمة عالمة 2"براندأنتر "شركة لدراسة أعلنتها ووفقا  2011عام 

.ملیار دوالر69فوصلت قیمتها ألكثر من ''مارلبورو''عالمة  اأمّ ، ملیار دوالر71

تأثیر عناصر من أجل تحدید مدىدراسة أجریت مؤخراهذا المنطلق فلقد أثبتت كذلك من 

تعود على الشركاتالتيالفوائد أین تم إثبات أنّ ،الدولاقتصادیاتالملكیة الصناعیة على 

%95الدول بنسبةاقتصادالملكیة الصناعیة تساهم في لعناصرالمستغلة المتعددة الجنسیة

%92ه في الوالیات المتحدة األمریكیة مثال تسیطر هذه الشركات على نسبة لذلك نجد أنّ و 

حجم  إن، بل من مجموع صادراتها%82، وفي بریطانیا تشارك بنسبة من التجارة األمریكیة

قد یفوق الدخل الوطني لبعض دول G.M''كجینیرال موتورز ''الشركاتإحدىأعمال

.3العالم

لتنمیة المشاریع  أداةكذلك  الصناعیةالملكیةه یمكن اعتبار عناصر نّ إف أخرىجهةمن 

ومنحها مصدر المالكةالشركةفي مجال تطویر  ةالفعّ لیةآ هاأنّ كما ،واحتكارهااالقتصادیة

.االستمرارللنمو و وأساسة قوّ 

، المرجع 42مجلة حقوق الملكیة الفكریة العدد ،"بعنوان حمایة الملكیة الفكریة"وثیقة من إعداد المكتب الدولي الوایبو، -1

.22، ص 1998الرابع، 

صة في تقییم العالمات التجاریة عبر موقعها اإللكتروني نتر براند هي شركة عالمیة ذات شهرة واسعة متخصّ شركة أ-2

//:www.interbrand.com.httpالتالي أنظر الموقع 

مقال منشور بمدونة بصائر المعرفة الصادرة ،"دور الشركات المتعددة الجنسیة في نقل التكنولوجیا"،عبد اهللا جاد فودة-3

  .08ص  2006- 4- 15في 

أنظر كذلك مصطفى عبد اهللا الكفري، مرجع سابق
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تطور ملموس  أليالعمود الفقري واإلبداعاتاالبتكارات تعدّ :االقتصادیةالمشاریع  ةتنمی2

الصناعیةالملكیةوعناصرالتجاریةحقوق االختراع والعالمات أصبحتلذا  ة،دول أيفي 

األسواقعوامل التنافس الحقیقي في  أهمتمثل بل ،الهامةالتجاریةاألصولمن األخرى

فمن المعروف ،ج والخدمات عن غیرهاتمیز المنت هاأنّ كما .تزداد قیمتها باستمرار إذ العالمیة

 ةاإلبداعیالحقوق أهمهماة حقوق تحت مظلتهیجمع عدّ الفكریةالملكیةمصطلح أنّ  نكابما 

،الخدمة أوالمنتج بأصلالمرتبطةوالحقوق ،المتكاملةاالختراع وتصامیم الدوائر براءةمثل 

السریةثم حقوق المعلومات ، بهالخاصةوماتسوالر واالسم التجاري التجاریةالعالمةمثل 

الملكیةاد بقوانین ومن هذا المنطلق یهتم المستثمر الجّ ،المتخصصةالتقنیةالفنیةوالمعرفة

سخ الن أووخدماته من التقلید منتجهتحمي  هاألنّ التي یرید االستثمار فیها  الدولةفي  الفكریة

 ةمن خالل تنمیصناعیة أوكانت  ةتجاریاالقتصادیةوهذا ما یضمن مشاریعه ،غیرهما وأ

تأثرالحمایةفي  ةالكانت تلك القوانین غیر فعّ  فإذا ،وحمایتهاالصناعیةالملكیةعناصر

 االفعّ الحمایةكان نظام  إذا اأمّ ،قل جاذبیة لالستثمارأفتصبح ،سلبا ابكامله الدولة ستثمارا

زیادة  إليبالتالي هذا ما یؤدي و ، الدولةذلك یشجع المستثمر على توسیع مشاریعه  في تلك ف

.ةاألجنبیحجم االستثمارات 

بقوانین واإلبداعاتالدول التي تتمتع فیها االبتكارات  إلى المستثمرةوعادة ما تتجه الشركات 

متصاصاسواء من حیث  الدولةتلك تنعش سوق  ةفتنشئ مشروعات تجاریة،الفعّ حمایة

.جدیدةخبرات كتساباو أ البطالة

تحتیة ةفالبد من توفر بنیالمستثمرةللشركةمفیدةالصناعیةالملكیةحمایةلذلك حتى تكون 

تمكین و  جهةمن  للدولة ةاألجنبیحتى یكون ذلك حافزا لجلب االستثمارات ،حقیقیة ةقانونی

مثل هذه االستثمارات المتمثل في من وراء األساسيمثل هذه الشركات من تحقیق الهدف 
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في  المتمثلةالمعنویةاعتداء علي ثرواتها  أيدون الخوف من االقتصادیةالمشاریع  ةتنمی

.1الصناعیةالملكیةحقوق

 أنقواعد قبل 6في حسبانها تأخذالجنسیة المتعددةالشركات  أهم نّ إف اإلطاروفي هذا  

  :هذه القواعد هي الوطنیةاألسواقتطرح مشاریعها في 

الشركة ةبما یخدم مصلحالصناعیةالملكیةحقوق ستغاللالالطرق  أفضلستخداما -1

.ودولیامحلیا التجاریةللتصدیر مع توسیع المشروعات المناسبةالمالیةوحشد الموارد 

التي تكتسبها  ةواإلبداعی ةبتكاریاإل األفكارمن االستفادةتعمل هذه الشركات على -2

تحقیق ذلك وألجل،والدولیةالمحلیةاألسواقخدمات لتستثمرها في  أومنتجات  إلىوتطورها 

.في سوق التصدیریادةوالر ز لها تمكنها من التمیّ ناجحةتسویقیة ةخطضعت

ذلك یضمن نّ أل ،وحمایتهاالصناعیةالملكیةتحرص هذه الشركات على تطویر عناصر -3

األسواقبمنتجاتها في ویساهم في االرتقاء،محلیا ودولیاالصناعیةأصولها ةقیمحمایةلها 

 ةعلمیأسسعلى  إلیهللبلد الذي تنتمي في رفع المستوى االقتصادي لها و وبالتالي،العالمیة

.متینة

في  إال بالحمایةالمنتجوبالتالي ال یتمتع ة،إقلیمیي حقوق ه الصناعیةالملكیةحقوق إنّ -4

شركاتها بالممثلةالمتقدمةالدول أنّ لذا نجد ،فیهاالحمایةطلب  التي تمّ  الدولة إقلیمحدود 

االستثمار  رتقر  ةفي كل دولالحمایةتطلب ف ،األمرتضع ضمن حساباتها مثل هذا العمالقة

وفقا  الشكلیةبعض الشروط ستیفاءاالتي ال تتطلب سوى التلقائیةالحمایةفي حاالت  إالفیها 

.2)مثالالمشهورةالعالمات (الدولیةهدات واالتفاقیات للمعا

.59حازم حامي عطوة، مرجع سابق، ص -1

20ابراهیم الدسوقي، مرجع سابق، ص-2
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الصناعیةالملكیةتهدف من وراء استغالل عناصر التيالعمالقةتحرص الشركات -5

الخارجیةالتصدیر أسواقفي  الملكیةهذه  حمایة إلى االقتصادیةتطویر وتوسیع مشاریعها 

براءةعند الحصول على خاصةللتصدیر و جدیدةمثل فتح فرص عدیدةلما لها من ممیزات 

  .عياوبالتالي كسب ثقة المستهلك الو الدولیةاألسواقفي  زةمتمیّ االختراع والوصول لمكانة 

 أننه أمن ش ةاإلبداعیسیما فیما یتعلق باالبتكارات وال الصناعیةالملكیةحقوق حمایةنّ إ-6

األسواقمنتجات في  إلىواختراعاتها  ةاإلبداعی أفكارهایشجع مثل هذه الشركات على تحویل 

  .ةمجزیأرباحاعلیها درّ ت

 ةمؤكدا لتنمی امصدر الصناعیةالملكیةأصولكان استغالل  فإذا أخرىجهةمن 

لتوزیع الشركةفي یدّ  ةأساسی ةوسیلو  مهمة ةداأ أخرىجهةفهو من ،األموالرؤوس 

من الصناعیةالملكیةعناصر أهمیة إلىنت تفطّ المتقدمةفالدول ،تطویرهاكذا و   استثماراتها

وتوسیعها من خالل توسیع ،والتجاریةالصناعیةتطویر نشاطاتها سعیها الدائم نحو خالل

إقامةعن طریق  امّ إذلك ، و مر في نفس المجال والهدفثتستأخرىمع دول معامالتها

آلیاتكل ذلك یتم وفق و  الصناعیةالملكیةالترخیص باستغالل حقوق  أو ةمشاریع مشترك

 أوعن طریق عقود التراخیص  الصناعیةللملكیةلحقوقتتمثل في استثمار شركاتها ةمعین

.عقود االمتیاز

ألعمالهاالتجاریةالشركةنجاز إل اإلمكانیاتمن متنوعةطائفةاآللیاتحیث تتیح هذه 

 أن الملكیة ةباعتبارها صاحبالمرخصةللشركةكما یمكن ،في الخارج أوفي بلدها التجاریة

،كائها التجاریین واالقتصادیینحدود شر  إلى واالقتصادیةالتجاریةأنشطتها ةتوسع من رقع

.1كذلك ضمان مصدر دخل منتظمو 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،"استخدام حقوق الملكیة الفكریة كآلیة لتنشیط التنافس في السوق"رزیل كاهنة،إ -1

.442، ص 02/2015االقتصادیة والسیاسیة، عدد
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وٕانتاجنها من  صنع مثل هذه العناصر تمكّ نّ إص لها باالستغالل فالمرخّ للشركةبالنسبة اأمّ 

مختلف السلع والخدمات وبیعها وتصدیرها وتوزیعها وتسویقها وكل ذلك بناء على عقود 

 إلىالشركات التي تطمح أمامواسعا خاصة التي تفتح مجاال،السابق ذكرهاالتراخیص

1.والصناعیةالتجاریةفي مجال االستثمارات  ةمكانة عالیمركز قوي و  إلىالوصول 

ملكیتها أصولفي  المتمثلةالتجاریةثرواتهاستثمارا للشركةه یمكن نّ أذلك  إلىضف 

هم أمن هي  الصناعیةالملكیةأنّ باعتبار ،ةذلك في شكل مشاریع مشتركو  الصناعیة

ل والعالمات والرسوم والنماذج التي تخوّ  واألفكارفي المهارات المتمثلةالمادیةغیر األصول

تقدیمها  أوبیعها  أو ،ل عنهاز انالت أورهنها ریقالتصرف فیها سواء عن طصالحیةلمالكها 

.2أخرىاقتصادي مع شركات  أومشروع تجاري  أو ةفي شرككحصة

بأصولتساهم  أنوتوسیعها االقتصادیةمشاریعها  ةبغیة تنمیللشركةه یمكن نّ إوبذلك ف

 عالقة أيهذا المشروع شكل یأخذ أنیمكن  إذ ة،في مشروعات مشتركالصناعیةتها ملكی

صناعي  أوتقرران ضم مواردهما بغرض تنفیذ هدف تجاري أكثر أوتجمع بین شركتین 

العلمیةالخبرة أوت بالتكنولوجیا حد الطرفین في تلك المشروعاأوغالبا ما یساهم .مشترك

على الدور االقتصادي خرآوهذا دلیل ، )االختراعبراءة(معین داعبإب أو )تجاریةأسرار(

على اتفاق الحالةغالبا ما یحتوي المشروع في هذه و  ،الصناعیةالملكیةالذي تلعبه عناصر 

ال تعمل ،الشركات التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال استغالل عناصر الملكیة الصناعیةأنّ  إلى ال بد من اإلشارة-1

على استغالل هذه العناصر بموجب عقود التراخیص فقط من اجل بلوغ هدفها في تنمیة رؤوس أموالها وتوسیع مشاریعها، 

بل تعمل كذلك على ضمان دوامها واستمرارها سواء على المستوى الوطني وخاصة على المستوى الدولي، وذلك من خالل 

.تغاللمراقبة استغاللها من طرف المرخص له باالس

وظیفتها األساسیة هي تمییز السلع والخدمات التابعة للشركة الصانعة عن غیرها من    إنّ فإذا ما أخذنا العالمة مثال ف

د المصدر وتشیر بطریقة غیر مباشرة إلى الجودة والسمعة، فإذا ما تم السلع التابعة لشركات منافسة، فهي بذلك تحدّ 

لمالكة تحرص بل تجد نفسها أحیانا ملزمة بموجب أحكام القانون وبنود العقد بالمحافظة الشركة االترخیص باستغاللها فانّ 

.على صلة وثیقة مع المرخص له بغیة ضمان والحرص على احترام معاییر الجودة  وعدم تضلیل الجمهور

.261-260، مرجع سابق، ص 2016الملكیة الصناعیة،وبيلیسمیحة الق-2
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،االنتفاع بالمعلومات والخبرات التي یملكها كل طرف ةلتنظیم كیفیالمعنیة األطرافتبرمه 

.1فاعلقاء ذلك االنتالمكافأةد قیمة وتحدی

مشاریع  ةفي تنمی ةبالغ ةأهمیالصناعیةالملكیةحقوقل أنّ ا سبق قوله یتضح جلیا ممّ و    

نّ أو  خاصة،الحالیةاالقتصادیةعن طریق تطویر وتعزیز مكانتها وسط االستثمارات الشركة

بین الشركات التي المنافسةأساسیقوم على أصبح ةاألخیر اقتصاد السوق في السنوات 

من  تالتي تمكن،الصناعیةوجود عناصر ملكیتها إثباتمن خالل وجودها إثباتاستطاعت 

التي تتم بینها الشراكةوكذلك من خالل عقود ومدروسة ةمحكم ةإستراتیجیاستغاللها بفضل 

الملكیةفجعلت ة األهمیولقد تفطنت هذه الشركات لهذه ،األخرىوبین غیرها من الشركات 

والتحلیل وجعلتها الدراسةتها بجانب مهم من التي خصّ  ةاألساسیمحاورها إحدىالصناعیة

.وتوسیع مشاریعهاأموالهارؤوس  ةلتنمی ةأساسی ةادكأ

لتحقیق الهدفین السابق  ةأدالیست فقط الصناعیةالملكیةعناصر أنّ الجدیر بالذكر 

 ةددّ المتعا شركاتهفي  الممثلةالمتقدمةاستطاعت من خاللها الدول  ةأداهي  ماوٕانّ ،ذكرهما

.لالحتكار االقتصادي ةكآلیمن جعلها الجنسیة

العابرة  أو الدولیةتحتل الشركات :الحتكار االقتصاديل آلیةالصناعیةالملكیةحقوق :رابعا

االقتصادیةعلى المشاریع  طرتعتبر الطرف المسی إذ ،الدولیةاألسواقفي  ةللحدود مركز قوّ 

من خالل ستخلصهوهذا ما ن،السیاسیةومواقعها المادیةبعین االعتبار مصالحها  ةخذآ

 ةاألخیر هذه  ،الصناعیةالملكیةلعناصر والمالكةللتكنولوجیا الناقلةدراستنا لمشاریع الشركات 

لهذه التكنولوجیا المتلقیةالتي استطاعت فرض سیطرتها من خالل استغاللها لضعف الدول 

 ةهذه الدول في حاجأنّ باعتبارة،األجنبیثمارات الستل مفتوحةأسواقالتي باتت بمثابة 

.98مرجع سابق،  ص ،مد عیسىحسام مح-1
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تغتنم هذه المتقدمةا جعل الدول ممّ ، االقتصادیةلمثل هذه المشاریع واالستثمارات دائمة

وهذا ما ساعدها ،التصنیع أو باإلنتاج  عالقةلیس لها  ةلتجعل منها  دول مستهلكالفرصة

المتلقیةعلى الدول صارمةمن خالل فرض شروط أكثرسیطرتها واحتكارها حكامإعلى 

الصناعیةالملكیةعناصر أصبحتبحیث ، على التكنولوجیااألخیرةمقابل حصول هذه 

ویكون ذلك من خالل حجم ،العمالقةوشركاتها المتقدمةبلدانال یدلالحتكار في ةوسیل

في ید االقتصادیةالسیطرةو  ریةاالحتكا ةتظهر القو  إذ ،ةاإلنتاجی القاعدة أو السنویةالمبیعات 

األسواقوكذلك  االقتصادیةهذه الشركات وذلك من خالل قدرتها على احتكار المشاریع 

.1والدولیةالمحلیة

بحكم استحواذها على اكبر المتقدمةاستطاعت الدول :االقتصادیةاحتكار المشاریع -1

 ةتكسب قوّ  أن ،وضمان استمرارها فیهاالعالمیةاألسواق غلبألمن الثروات واكتساحها  ةنسب

الثروات الطائلة التي  إلى ةباإلضافاالقتصادیةونفوذا یجعلها تتحكم في اكبر المشاریع 

بین المنافسةأساسیقوم على أصبحاقتصاد السوق الحالي أنّ  إلىوهذا راجع ،تجنیها

التي المنافسةهذه  .والتسویقاإلنتاجالشركات التي تفرض وجودها واستمرارها في مجال 

الحیاةرت مجرى غیّ  ةكبیر  ةتجاری ةرأسمالیوظهور  حقیقیةصناعیة ةقیام ثور  إلى تأدّ 

داخل جدیدة ةوظهرت عالقات اقتصادیوالخارجیةالداخلیةالتجارة  ةحرك زدادتفا ،البشریة

 أوبغیرها من الشركات الشركةسواء تمثلت هذه العالقات في عالقات الواحدة الدولة إقلیم

بغیرها من الشركة عالقةالتي تتم على نطاق دولي مثل الواسعةاالقتصادیةتلك العالقات

األجنبیةالشركات 

من بلدان العالم  ةا كان التطور الصناعي والتقدم العلمي مرتكزا في مناطق معینلمّ و        

مع ما بالمقارنةالمتقدمةل تنعت بالدو بحتأصالتي و  ،خاصةأوروباتمثلت في بلدان 

.14احمد خلیل، مرجع سابق ، ص جالل-1
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حیث ظهرت االختراعات والتكنولوجیات ،تجاريمن تقدم علمي وصناعي و إلیهتوصلت 

احتكارها لترویج سلعها  إلىقة ابكانت سالتيالتي استثمرت من قبل هذه الدول الجدیدة

تحصیل اكبر الستغالل هذه التكنولوجیا و النامیةسوى الدول أمامهایكن ، إذ لموتسویقها

في هذا المجال هذه الدول تعاني في وقتنا الحالي من تخلف كبیرنّ أذلك  ،األرباحعائد من 

وذلك من خالل رسم ،في مجال استكمال استقاللها االقتصاديالمحتشمةرغم محاوالتها 

الذي استوجب استیراد األمر،ارتكزت فیها على تصنیع بلدانها ةطموحتنمویةبرامج 

بموجب عناصر محمیةكانت التيو  ،جیا التي كانت محتكرة من طرف العالم المتقدمالتكنولو 

السلع  أو البراءةبموجب المحمیةباستیراد االختراعات األمرق سواء تعلّ الصناعیةالملكیة

األمرق سواء تعلّ  أو ،الصناعیةوالرسوم والنماذج العالمةبموجب المحمیةوالخدمات 

.1غنى للتطور التكنولوجي عنهاالتي الالتجاریةاألسرار أو تكاملةالمباستیراد الدوائر 

الحضارةالهدف من ذلك هو اختصار الجهد والوقت وااللتحاق بركب لقد كان و       

هذه الدول لمثل هذه  جتیاحا ةتستغل فرصالجنسیةمتعددةوهذا ما جعل الشركات ،والتقدم

مقابل حصولها على ما تحتاجه من أسواقهاتفرض علیها شروطها وهیمنتها على لالعناصر 

، وفي سبیل ذلك فاّن هذه الشركات تلجأ إلى طرق متعّددة ومتنوعة وٕان كانت 2تكنولوجیا

:كّلها تدور حول محورین أساسین هما

ثمة جعل عقود التراخیص نقطة انطالق للسیطرة على نشاط المشروع المرخص له، ومن -أ

استمرار سیطرتها على األموال الصناعیة التي تنقلها له من ناحیة، ولخلق تدفقات إضافیة 

من السلع والخدمات المصاحبة لعناصر الملكیة الصناعیة، والتي تشكل مصدرا هاما من 

مصادر أرباح هذه الشركات من ناحیة أخرى، فنقطة البدایة في إستراتیجیة الشركات المتعددة 

.60حازم حلمي عطوة، مرجع سابق، ص -1

75عبد اهللا جاد فودة، مرجع سابق ص-2
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للسیطرة على نشاط المشروعات المتلقیة للتكنولوجیا المحمیة بموجب براءات الجنسیات 

االختراع وكذا المنتجات والسلع المحمیة بموجب العالمات والرسوم والنماذج الصناعیة، هي 

استخدام عقود التراخیص كأداة إلقامة عالقات لها طابع تجاري صناعي تقوم على الدوام 

مرخص والمشروع المرخص له مستغّلة في ذلك الطابع الخاص واالستمرار بین المشروع ال

والمعقد لعملیة النقل، إذ تتجسد إرادة الشركة المرخصة من وراء إبرام عقود التراخیص 

الشروط (السیطرة على المشروع المرخص به وذلك عن طریق ما یسمى بالممارسات المقیدة 

المرخصة بموجب عقد الترخیص والتي وهي مجموعة القیود التي تفرضها الشركة )المقیدة

.تهدف بشكل أساسي إلى استمرار تحكم الشركة المرخصة في نمو وتطور المشروع

محور الثاني فیقوم على عّدة عناصر تضمن من خاللها الشركة المرخصة دوام أما ال-ب

:سیطرتها على المشروع أهم هذه العناصر نجد

وع المرخص به على المنافسة في األسواق وضع شرط تعجیزي كالحد من قدرة المشر -1ب

.الشراءیة بإقامة رقابة نوعیة اإلنتاج وكمیته ونوعیة البیع و المحل

.اشتراط عدم التصدیر الكلي أو الجزئي أو موافقة المرخص قبل أي تصدیر-2ب

األخرىفي مصیر الصناعات  األم الشركةبحیث تتحكم الحدیثةاحتكار التكنولوجیا -3ب

.المحققةأرباحهامن  األعظموتصادر النصیب ،لها التابعة

،بهاالنامیةوخدماتها لربط مصیر واحتیاجات الدول بمنتجاتهاالمحلیةاألسواق إغراق -4ب

.نطاقأوسعللمشروع على الدولیةوهذا التدفق یوسع ویثبت احتكار الشركات 

فهي ال   خاصةطبیعة هي ذات الصناعیةالملكیةعناصر أنّ وعموما یمكن القول 

ماوٕانّ ،ذاتهفي حدّ  االترخیص بها لیس هدف أوبیعها أنّ  أي ،تباع وال یرخص بها لذاتها
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كذا و  االقتصادیةعلى المشاریع للسیطرة ةاأدّ الهدف النهائي من وراء ذلك هو اكتساب 

.والدولیةالمحلیةاألسواق

والهدف  خاصة ةملكیالصناعیةالملكیةحقوق إنّ :والدولیةالمحلیةاألسواقاحتكار -2

وهذا ما حققته ،األسواقوالتحكم في  األذواقمن امتالكها وتطویرها هو السیطرة على 

%80حوالي  على السیطرةالتي استطاعت  الصناعیةالملكیةلعناصر المستغلةالشركات 

أسواقاأصبحتالتي و  النامیةالدول  إلىتلك التي تنتمي خاصة،العالمیةاألسواقمن 

مع احتفاظ ،مقابل القلیل من التكنولوجیا التي تمنحها لها1ترویج وتسویق منتجاتهال مفتوحة

ت حرصا منها على عدم تملیك لهذه التكنولوجیا ةاألساسیالمفاتیح  ةبملكیالدولیةالشركات 

تنفرد بالنسب الطائلة من  اللكي  ،الصناعیةالملكیةالتمكن والتحكم في حقوق  ةلیها قو متعام

هنا یبرز الدور المهم و  .للسوق ةیبقیها محتكر  امّ مالتي تحققها من وراء استغاللها األرباح

سیطرتها إبقاءفي تمكین مثل هذه الشركات على الصناعیةالملكیةالذي تلعبه حقوق 

، سواء كان نشاطها صناعیا أو تجاریا أو الدولیةحتى و  الداخلیةاألسواقوهیمنتها على 

.خدماتیا 

ولّما كانت عناصر الملكیة الصناعیة تلعب دورا أساسیا في اإلستراتیجیة الكلیة 

للشركات المتعددة الجنسیة باعتبارها أهم أداة للسیطرة على األسواق في ظل نظام احتكار 

 تتخلى هذه الشركات ببساطة على الممیزات القّلة  السائد حالیا، فإّنه كان من الطبیعي أن ال

التي یكلفها لها احتكارها ألصول ملكیتها الصناعیة، ومن هنا یظهر الدور الدینامیكي 

ألصول الملكیة الصناعیة كأداة في ید هذه الشركات الختراق األسواق وضمان السیطرة 

اقتسام السوق بین علیها، فبالرغم من أن الترخیص باستغاللها من شأنه أن یؤدي إلى 

.314-313نصیرة بوجمعة سعدي، مرجع سابق ، ص -1

.22مرجع سابق، ص حمایة األسرار التجاریة والمعرفة الفنیة، جالل وفاء محمدین، :انظر كذلك
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المرخص والمرخص له، إال أّنه یخلق من ناحیة أخرى أسواقا جدیدة للسلع  والخدمات التابعة 

.1للشركات، ناهیك عن الفوائد واألرباح المالیة التي تعود علیها من وراء هذا االستغالل

:الفرع الثاني

قتصادياال رتطوّ للالملكیة الصناعیة آلیة 

على المتعددة الجنسیة من طرف الشركات الصناعیةالملكیةتنعكس نتائج استغالل 

الركیزةغلب المهتمین بهذا المجال اعتبارها أهذا ما یجعل ،أنشطتها ةرها وتوسیع رقعتطو 

.واستمرارها ةالشرك ةلقوّ  ةاألساسی

النجاز اإلمكانیاتمن مختلفة ةمجموعللشركةالصناعیةالملكیةتتیح حقوق  إذ     

وحتى المتكاملةالدوائر  أو البراءةوهذا ما یبرر دور ،دولیا وأسواء محلیا التجاریةأعمالها

فهي تتمتع بدور الحافز في الجامعات ،االقتصادیةبالتنمیةبالنهوض التجاریةاألسرار

نقل التكنولوجیا واالستثمار أمامل ید السببها تمهّ المتعلقةفالمعلومات ،األبحاثومراكز 

استعملت على نحو سلیم محركا  إذا البراءةوتصبح ،تطویر التكنولوجیاوتشجیع البحث و 

ز مكانة الشركة والدولة بصفة عامة في مجال وهذا ما یعزّ ،والبحث والتطویرفعاال لالبتكار

.االستثمارات، وبالتالي ترسیخ و تدعیم دورها االقتصادي

بالنسبة للعالمة فهي أداة فّعالة تساعد على تطویر وٕاعطاء صورة متكاملة عن  كذلك

بالتدني، درجة جودة المنتج وعدم السماح لهالمنتجات، وذلك عن طریق المحافظة على 

أو  المنتجكما تساعد على تعریف مصدر .والعمل على تجدید المنتج كّلما تطلب األمر ذلك

لى مستوي التسویق والترویج، كما أّنها تلعب دورا هاما ضمن التكنولوجیا ولها دور هام ع

منظومة السیاسة التسویقیة التي تتبعها الشركات سواء للترویج عن نفسها أو عن خدماتها 

.252ن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، صمحمد حس-1
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وسلعها، مّما یسهم بشكل أو بآخر في تنظیم دور الشركات صاحبة الملكیة الصناعیة في 

میزة تنافسیة عالیة من خالل توظیف األموال التأثیر على دوافع الشراء لزبائنها وتحقیق 

والحفاظ على الجودة والتحسین المستمر، مّما یضمن السمعة الحسنة والشهرة الدائمة للشركة 

.من جهة، كما یضمن لها من جهة أخرى دافعا لالبتكار والتطور

نّ إف ألهمیتهاونظرا -الفنیةالمعرفة-غیر المفصح عنهافیما یخص المعلومات  اأمّ 

االقتصادیةالحیاةفي تطویر تأثیرهایهتمون بها من حیث الجنسیة دةالمتعدّ الشركات 

عوامل التقدم  أهممن یةالسرّ لهذه المعلومات المتضمنةتعتبر التكنولوجیا  إذ ،والقانونیة

 إلى الجنسیة دةمتعدّ عن طریق الشركات  ةاألخیر هذه حیث سعت ،للدولةالمادي والتقني 

عقود نقل التكنولوجیا التي  ةألهمیلها من خالل الترویج النامیةالدول تبعیةمبدأتكریس 

.التجاریةاألسرارتتضمن 

تلك الشركات في تحقیق هدفها المتمثل في جعل نقل التكنولوجیا تحوبالفعل لقد نج

جاهدة ونظرا لذلك سعت،النامیةلمشاكل التخلف االقتصادي واالجتماعي للدول  االفعّ حال

غیر فالمعلومات ،عنهاالبراءةرغم توافر شروط منح  ةیلتطویر هذه المعارف وجعلها سرّ 

بالنسبةدور كبیر قصوى و  ةبأهمیتحظي  ةوقانونی ةكظاهرة اقتصادیالمفصح عنها

لمالكها سواء ایحقق عائد أننه أامتالكها واستغاللها من شأنّ للمشروعات الكبرى من حیث 

یجذب  أننه أمن ش أویقلل من الخسائر  أن أوالمشروع أرباحزیادةتمثل هذا العائد في 

التكنولوجیا  ةنسبأنّ األسرارهذه  ةأهمیوالدلیل على ،النشاططبیعةالعمالء وذلك حسب 

 ةبینما تمثل نسب%95حوالي إلى  تصلالنامیةللدول المنقولةو  التجاریةلألسرارالمتضمنة

تضطرذلك فقد  إلىضف ، %5االختراع حوالي براءةبحمایةالمشمولةالتكنولوجیا 

المعرفةشف تك أنعلى  الناشطةاألسواقلخسارة تسویق منتجاتها حتى في العالمیةالشركات 

:كوكاكوال في السوق الهندي ةشرك هما فعلتوخیر دلیل على ذلك ،لمنتجاتهاالفنیة
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المشروبات  ةمنافسیها في مجال صناع ةتفوق كوكاكوال في مواجهسرّ أنّ المعلوم فمن

 ةالتي تستعمل في صناعبالمادةالخاصةالوصفةفي كتمان سرّ نجاحها إلىیرجع الغازیة

ها اتت استثمار حبوس1977 ةنشاطها في الهند سنالشركة أوقفتوقد  ،مشروب الكوكاكوال

لنشاطها الشركة ةرغم مزاول،مشروب الكوكاكوال ةبوصفالخاصةیةالسرّ المعلومات لحمایة

 أن الشركةطلبت من الهندیةالحكومةأنّ سبب ذلك و  ة،سابق ةسن25تزید عن  ةفي الهند مدّ 

تنهي نشاطها في الهند  أوكوال لمشروب الكوكایةالسرّ الوصفةتكشف للجانب الهندي عن 

التي تزاول نشاطها  ةاألجنبیوجب على الشركات الذي أو  ،نذاكآ للقانون الذي صدر اتطبیق

.1للجانب الهندي ةاإلدار  تتخلى عن أنفي الهند 

ودورها  ،التجاریةلألسراراالقتصادیة ةاألهمیعلى  یدلّ ماإنّ على شيء دلّ  إنوهذا      

من خالل العائد المالي الهائل الذي یعود علیها من وراء الشركةمال رأس ةل في تنمیاعّ الف

ثم یمكن القول أّنه إذا كانت عناصر الملكیة الصناعیة آلیة لتطویر الشركة، ومن،استغاللها

فإّنها كذلك مصدر لالستمراریة خاصة إذا ما استغلت بطریقة صحیحة في مجال التسویق 

ة اقتصادیة سلیمة ومتینة، مّما یضمن لها م الشركة لوضع بنیوالتصدیر، وهذا ما یدعّ 

االستمرار والصمود أمام المنافسین، وال یتحقق ذلك إّال من خالل معرفة قیمة حقوق الملكیة 

.الصناعیة وحمایتها واستثمارها

ملیار 40ما یقرب من  إلىي هذه العناصر یؤدّ حمایةعدم  نّ إف خراآلوعلى الجانب 

منذ الصناعیةفي الدول خاصةبراءات االختراعمّما یبرر تزاید تسجیل ،الخسارةدوالر من 

 إلىاختراع براءةربع ملیون من ملیون و المسجلةحیث وصل عدد البراءات 1996 ةسن

الحمایة القانونیة للمعلومات غیر المفصح عنها، دراسة مقارنة في ضوء قوانین و "محمد ریاض أحمد عبد الغفور، -1

، العدد الثامن، صادر عن كلیة القانون والعلوم ، مجّلة األنبار"اتفاقیات حقوق الملكیة الفكریة وأحكام القانون المدني

.373السیاسیة، جامعة األنبار، العراق، ص 
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أربعاختراع في براءةنصف ملیون بزیادة أي ،اختراعبراءة ألفن یخمسمئة و سبعملیون و 

.1تقریبا%31.5 ةعادل نسبوهو ما ی، سنوات فقط

حقوق حمایةمنها على المتقدمةخاصةالدول تعمل ه في الوقت الحالينّ أكما 

وذلك من خالل تمیزهم بمنحهم ،التقدم االقتصادي لها ةالمبتكرین من اجل دفع عجل

وكذلك تشجیع  هؤالء الباحثین وتمویلهم ،للتفرغ للبحث والتطویرالمادیة توالمكافآ ةاألوسم

واالجتماعیةاالقتصادیةالرفاهیةمزید من  إلىیؤدي ا ممّ بما یعود بالنفع على المجتمع

على المعارف فأكثرأكثرحالیا تعتمد  أصبحتالعالمیةاألسواق أنوباعتبار ،للشعوب

 الطاقةتحویل  ةعملییقوم بدور جوهري في الصناعیةالملكیةنظام فإنّ والمعلومات 

.ملموسة ةثروات اقتصادی إلىواالبتكارات والمعلومات  ةاإلبداعی

تتمیز هذه الحقوق  إذ ،حقوق المبتكر تقوم على منطق اقتصادينّ إذلك ف إلىضف 

 ةا یضمن استفادة معینة ممّ مدّ المبتكر من عوائد ابتكاره خاللیستفیدف ،المؤقتةبالطبیعة

رفاهیةوزیادةانتعاش اقتصاد الدولة  إلى بالنتیجةا یؤديممّ ،المجتمع من هذه االبتكارات

التي توفرها حقوق المزایاأكثرفمن الشركةفیما یخص  اأمّ ،أخرىجهةالمجتمع من أبناء

:الملكیة الصناعیة لتقویتها وتطورها وٕاستمراریتها نجد

وطنیة مّما الملكیة الصناعیة نشاط الشركة وتضمن له حمایة دولیة و تمّیز عناصر-)1

.یكسبها قّوة اقتصادیة وقانونیة

تدفع عناصر الملكیة الصناعیة إلى تحسین إنتاجیة الشركة وتطویر نشاطها وهذا ما -)2

ضمان ألموال و تجمیع رؤوس ایة االقتصادیة لها، ورفع دخلها و یؤدي إلى تفعیل التنم

  . هادیمومت

  .40-39ص مرجع سابق، ، تأحمد یوسف الشحا-1
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زیادة التنمیة االقتصادیة لدى الشركة و تساهم عناصر الملكیة الصناعیة في تفعیل -)3

ر الشركة في تطویر نشاطها بقّوة الدخل لدیها وهذا ما ینتج عنه تراكم رأس المال واستمرا

.ثباتو 

عمالقة المقامة في تساعد عناصر الملكیة الصناعیة على حمایة مشاریع الشركات ال-)4

.الخارجاخل و الد

تحمیها للشركة بهدف ضمان منافسة نزیهة و تساهم كذلك في تهیئة الظروف المالئمة -)5

وذلك بتمكینها من الرجوع على كل من تخّول له نفسه المساس ،من ظروف الغش واالحتیال

.بمواصفات منتجاتها رجوعا قانونیا مناسبا لتحدید مسؤولیته القانونیة

كیة الصناعیة الشركة من البحث عن خیر وسیلة الستثمار أموالها تمّكن عناصر المل-)6

المالیة امي الثروة التجاریة والصناعیة و بما یحقق لها أكبر ربح ممكن، وهذا ما یؤدي إلى تن

.لدیها

وفي هذا اإلطار یمكن إظهار المجاالت التي تعتبر فیها الملكیة الصناعیة وسیلة للتقدم 

وكذلك أداة من ) أوال(یة تستخدم في مجال التسویق والتصدیرالصناعي من حیث كونها آل

).ثانیا(أدوات التنمیة االقتصادیة 

لدول المتقدمة من تسعى ا:التصدیرلكیة الصناعیة في مجال التسویق و دور حقوق الم-أوال

في  منتجاتهاتحقیق هدفها في توزیع  إلىاالقتصادي المجال التجاري و  يخالل شركاتها ف

التسویق ناحیةمن  اأمّ ،انتهاج سیاسة التصدیربواسطةذلك و  ،على مستوى واسعاألسواق

السیاسةمنظومةمهما ضمن  اي مجملها تلعب دور ف الصناعیةالملكیةعناصر  فإن

ا ممّ ،عن خدماتها ومنتجاتها أوتتبعها الشركات سواء للترویج عن نفسها التيو  ،التسویقیة

التأثیرفي  الصناعیةالملكیةحقوق  ةفي تنظیم دور الشركات صاحبخربآ أویساهم بشكل 
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للحفاظ على األموالمن خالل توظیف  ةعالی ةتحقیق میزة تنافسیعلى دوافع الشراء لزبائنها و 

.حسنة وشهرة واسعة ةا یضمن سمعممّ ،والتحسین المستمرالجودة

دور بارزا الصناعیةالملكیةتلعب حقوق :للتسویق ةوسیلالصناعیةالملكیةحقوق -1

 ةتنطوي على تخطیط وتنفیذ ومراقب ةتنظیمی ةعملی(( هبأنّ ف التسویق ویعرّ ،للتسویقكوسیلة

من ،والسلع والخدمات األفكارفي مجاالت تكوین وتسعیر وترویج وتوزیع مدروسةنشاطات 

1))والفرد  المنظمة أهداف ةنها خدمأتبادل من ش ةخالل عملی

تلك اآللیة االقتصادیة  واالجتماعیة ((:د البیع والتوزیع فهوآخرون بأّنه أوسع من مجرّ ویعّرفه 

التي یتمكن من خاللها األفراد والجماعات من تلبیة احتیاجاتهم ورغباتهم بواسطة خلق وتبادل 

نشاط إنساني یهدف إلى "وهناك من عّرفه على أّنه .2))المنتجات ذات القیمة لدى الغیر

.3"االحتیاجات والمطالب اإلنسانیة عن طریق عملیات تبادلیةإشباع

نستخلص من هذه التعاریف أّن الحاجات والرغبات اإلنسانیة هي نقطة البدایة للنشاط 

.التسویقي الذي یتم عن طریق تبادل السلع والخدمات، وٕاشباع الحاجات هو جوهر التسویق 

تبرز أهمیة التسویق في إدراك أهمیة ودور عناصر الملكیة الصناعیة في نظر عموما

المستهلك، فوجود میدان التسویق ضروري لالبتكار وأهمیة تقدیم المنتجات الجدیدة 

:وتطویرها، وتتمحور فكرة دور التسویق في تعزیز الملكیة الصناعیة في أّنها

، 2007دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ،لتسویق الحدیث، مدخل شامللألسس العلمیة ا احمد الطائي،-1

  .10ص 

2-PHILIP KOTLER. ; BERNARD DUBOI : Marketing management publie – venions 9eme

Edition paris 1997 ; P 13.

.14، ص 1980محمود صادق بازرعة، بحوث التسویق للتخطیط والرقابة، بدون دار النشر، -3



الصناعيةالملكيةحقوقاستغاللمنوالناميةالمتقدمةالبلدانتأثر:الثاني الفصل-األولالباب

157

لألفراد و الوصول بهم إلى درجة عالیة من تساهم بشكل أساسي في رفع مستوى المعیشة -1

.الرفاهیة من خالل تسهیل عملیة تدفق السلع من أماكن إنتاجها إلى المستهلكین

تشجیع الفرص التسویقیة من خالل الكشف عن الحاجات والرغبات الكامنة والعمل على -2

.أثارها بطرح مختلف العالمات والتكنولوجیات وبالتالي إشباعها

على بقاء الشركة ونموها من خالل إشباع حاجات ورغبات المستهلكین وتحقیق تساعد -3

.الربح العادل في األمد الطویل

إّن الهدف الرئیسي ألي دولة أو شركة أو حتى مؤسسة سواء كانت تجاریة، اقتصادیة 

زراعیة أو خدماتیة هو الربح عن طریق اكتساب زبائن أكثر في السوق لمنتجاتها أو 

اتها، وبقدر ما یزداد زبائنها یزداد نجاحها وهنا بالضبط یأتي دور الملكیة الصناعیة خدم

حیث أّن الشركة تستخدمها كأداة لتقدیم هذه المنتجات أو الخدمات، ،خاصة العالمة التجاریة

المنافسة الفّعالة في عتبر كإحدى أكثر وسائل التسویق و هذا الدور الذي تلعبه العالمة جعلها ت

الذي یقوم على كثرة اإلنتاج وتوفر أنواع كثیرة من المنتجات والخدمات في ،قتصاد الحالياال

.السوق

ها وسیلة لتسویق المنتجات وأداة للمنافسة في إّن الدور االقتصادي للعالمة من حیث أنّ 

السوق بین الشركات، كونها تستعرض أهم عناصرها بهدف جذب انتباه الشركات واألفراد 

نشر أهمیة  التعامل الواعي المنهجي المنظم للعالمة التجاریة من قبل الشركة التي وٕالى 

تملكها، وهي باإلضافة إلى ذلك وسیلة فّعالة للدعایة فبعد أن یتعرف الجمهور على عالمة 

یصبح بإمكان الشركة أن تسّوق المنتجمعینة وترتبط في ذهنه بالمواصفات التي یحملها 

المة نفسها دون الحاجة للتأكید دائما وفي كل مّرة على صفات أو من خالل العالمنتج

.المنتجخواص 



الصناعيةالملكيةحقوقاستغاللمنوالناميةالمتقدمةالبلدانتأثر:الثاني الفصل-األولالباب

158

دور العالمة من الوجهة االقتصادیة والتجاریة كأداة للتسویق والمنافسة في وبالنتیجة فإنّ 

السوق من خالل منافسة المنتجات والخدمات المشابهّة، له عالقة باالختیارات الذاتیة التي 

الشركة فیما یتعلق بعالماتها، إذا تعمل على استكشاف حجم الخدمات التي یمكن تقوم بها

أن تقدمها هذه العالمة التجاریة على صعید تسویق المنتجات وكسب زبائن أكثر، ومدى 

على المنتج والحفاظ على تحقیق هذه العالمة من مبیعات وزیادة مستوى التحكم والسیطرة

كات بعّدة وسائل من اجل توسیع استغالل عناصر ملكیتها ، إذ قد تستعین الشر األسواق

ولعل أهم هذه الوسائل نجد ،الصناعیة في مجاالت واسعة من األسواق المحلیة والدولیة

كل إعالن "اإلشهار بأّنه 04/021من قانون رقم 03/03فت المادة حیث عرّ ،اإلشهار

لع والخدمات مهما كان المكان أو یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج وبیع الس

"وسائل االتصال المستعملة

إذ یعتبر اإلشهار وسیلة فّعالة للشركات البائعة لتعریف المستهلكین بمنتجاتها، وبالتالي 

أصحاب حقوق الملكیة الصناعیة الذین ینفقون أمواال طائلة على تطویر منتجات جدیدة ،فإن

ا وٕایجاد أسواق لها، األمر الذي یمكنهم من استرجاع یستعینون باإلشهار من أجل بیعه

تكالیفهم في فترة زمنیة قصیرة نظرا للدور الذي یلعبه اإلشهار في النظام االستهالكي 

للمشتري، وهو الدور الذي یتمثل في خلق الوعي وٕاثارة االهتمام وخلق الرغبة وحث 

ركة ومنتجاتها في األسواق ما فهو یسعى إلى تدعیم صورة الش،المستهلك على طلب السلعة

یعزز دور عناصر الملكیة الصناعیة من براءة أو عالمة أو رسم للمساهمة في نموها 

.االقتصادي

، جریدة رسمیةت التجاریةالمطبقة على الممارسا، یتعلق بالقواعد23/06/2004المؤرخ في 04/02قانون رقم -1

.2004جوان 27في  ، صادر41عدد
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إذ لو لم یتوفر اإلعالن لمساعدة الشركات المنتجة على بیع سلعها ونقل عدد البضائع 

إلى االنصراف عن استعمال ألّن كثافة اإلشهار تقود المستهلكین ببساطة،الجدیدة المتطورة

وهذا ما یساهم في زیادة أرباح الشركة، غیر أّن الشركة المعلنة قد ،عالمة تجاریة أخرى

تضیف تكالیف اإلعالن إلى سعر بیع السلعة وهكذا فإّن اإلعالن یمكن أن یزید من سعر 

ولكن في حاالت أخرى یساعد في خفض األسعار عن طریق ،السلعة في بعض األحیان

نشوء زیادة في الطلب وهذا بدوره یتطلب اقتصادیات الحجم الكبیر في اإلنتاج ذات التكلفة 

.المنخفضة

ة،فاعلیو  بكفاءةجمهور المستهلكین  إلىبسلعها لتصل  رهااشهإوتستعین الشركات في 

كذلك تستعین ،كالتلفاز والصحف والمجالت والمجسمات والملصقات ةباستعمال وسائل عدّ 

واسعا حیث تفتح هذه المعارض مجاال،التسویق ةلتوسیع عملیالتجاریةفي ذلك بالمعارض 

صناعیةأسرارعلى  أواالختراع براءةعلى  ةكانت قائم ءالتكنولوجیا سوا أو المنتجلعرض 

  .ةللدخول في مشاریع مشتركمتعاقدة أطرافالعثور على و  ة،تجاریو 

الذي  األهمالمجال إنّ :مجال التصدیر ةلدعم وتقوی ةوسیلالصناعیةالملكیةحقوق -2

التصدیر خارج  ةمرحل إلىوخدماتها بمنتجاتهاتصل  أنفیه هو تنشط أن للشركةیمكن 

سواء من الصناعیةالملكیةعلى حقوق  ةقائم ةمسطر  ةإستراتیجیذلك  ألجلوتنتهج ،إقلیمها

لتصدیر تكنولوجیاتها المالئمةكتحدید السوق ،هامن حیث نطاق استغالل أوحیث امتالكها 

،الكافیةاألمواللتحصیل الالزمةعن قنوات للتسویق والتوزیع وتقییم التكالیف والبحث

تكون  أنالحال بطبیعةویشترط ،لمشروع التصدیر ةودقیق ةشاملدراسةإقامة ةعام ةوبصف

التكنولوجیةإبداعاتهاالتي تصدر الشركةفي الخارج لكي تضمن  محمیةهذه الحقوق 

. لها ةقانونیحمایةاالستثمار أووعالمتها سواء عن طریق نقل التكنولوجیا 
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الصناعیةالملكیةعلى حقوق  ةتكون مطلع أن المصدرةالشركةذلك یجب على وألجل

االختراع التي تشكل مصدرا قویا من براءةوتساعدها في ذلك ، المستثمرةاألخرىللشركات 

 أداة هاألنّ ،لها عند تسویقهاالمالكةللشركةالمعلومات التكنولوجیة التي ینجم عنها منافع 

،المبتكرالمنتجقبل تصدیر الجاریةومستوى االبتكارات  ةعلى درجالشركةطالع إل

نها من تفادي تكالیف ارف تمكّ معللشركةتقدم  راءةبالالتي تتضمنها وثائق التقنیةفالمعلومات 

واختصار الوقت تطویره وتجدیدهة مكانیإمع ،إلیهتم التوصل  اإذلها في البحث  ةال حاج

وهذا ما یمّكنها أیضا من تحدید وتقییم التكنولوجیا المطروحة الموجهة لغرض الترخیص ونقل 

الع على أحدثها ولها التكنولوجیا وتمكنها أیضا من حق اكتشاف التكنولوجیا البدیلة واإلط

عندئذ أن تجد حلوال جاهزة لمشكالت تقنیة تواجهها، أّما في إطار التسویق التصدیري للشركة 

د شركاء تجاریین وترصد أنشطة المنافسین الحالین والمحتملین في فهذه المعلومات تحدّ 

بالنسبة التصدیر الخارجي واختیار المتعاملین لفتح فرص جدیدة في األسواق، كذلك األمر

للشركة التي تصدر عالماتها فهي تستفید منها كونها تمیز منتجاتها في الخارج، وهذا ما 

والخدمة التي تحمل العالمة في األسواق الخارجیة ویجلب متعاملین ومستهلكین المنتجف یعرّ 

.أجانب

الملكیة إّن الغرض من استخدام مفاهیم :الملكیة الصناعیة أداة من أدوات التنمیة-ثانیا

براءات االختراع الصناعیة بشكل رئیسي هو تحقیق سبل التنمیة االقتصادیة، حیث أنّ 

وسائل یتمكن المبدعون والمستثمرون من خاللها وغیرها من أدوات الملكیة الفكریة تعدّ 

استعادة تكالیف استثماراتهم من الوقت والمال الذي تم استخدامه إلیجاد المنتجات الجدیدة 

.جسد في ابتكاراتهم في األسواقالتي تت

ولقد توصل رجال االقتصاد الذین قاموا بدراسة هذا الموضوع إلى أن النمو االقتصادي طویل 

األجل یعود أساسا إلى التطور التكنولوجي، وطبقا لهذه الدراسات في الوالیات المتحدة 
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الزیادة المرتبط أساسا األمریكیة تم التوصل إلى أن الناتج االقتصادي لدیها یعود إلى حجم 

1بالتقدم التكنولوجي

وینتج عن عدم توافر مثل هذه األنواع من الحمایة اإلقالل من حجم المبیعات، حیث أّن 

وعدم وجود الرادع ،المستهلك یراعي الحذر في شراء السلع نتیجة انعدام الثقة في التجار

.تي یتم اإلعالن عنهاالمناسب في حالة غش السلع، وعدم مطابقتها للمواصفات ال

ویترتب على وجود أنواع كافیة من الحمایة لهذه الحقوق، إیجاد مشاریع تجاریة جدیدة وخلق 

فرص جدیدة للعمل، خصوصا فیما یتعلق بالممارسات التجاریة األكثر ربحا، حیث أنّ 

ء المستهلك القلیل الثقة ال یتعامل مع البائع غیر المعروف كما یصعب على التجار بنا

في حالة ما إذا كانت المنافسة في األسواق غیر المنتجسمعة طیبة تتصف بالنزاهة وجودة 

مشروعة، مثال ذلك التعدي على العالمات التجاریة وتقلیدها، وتضلیل الجمهور بشأن 

.مصدر السلع، أو عدم االلتزام بالمنافسة التجاریة الشریفة

الصناعیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة من وعلى المستوى االقتصادي، تساهم الملكیة 

خالل تشجیع االبتكارات الوطنیة، وجذب االستثمار األجنبي المباشر الذي یشكل مصدرا 

رئیسیا لنقل التكنولوجیا، كما یعمل نظام الملكیة الصناعیة على خلق إطار تستطیع الدول 

.2لمتقدمالنامیة من خالله المشاركة في األنشطة االقتصادیة للعالم ا

ثر اتفاقیة الجات على اقتصادیات الدول أ :، بحث مقدم لمؤتمر"الجات وحقوق الملكیة الفكریة"ماهر عبد المحسن، -1

.52-51، ص 1999مایو 23-21جامعة األزهر، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، القاهرة ،اإلسالمیة

، "على نقل التكنولوجیاوأثرهااتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تربس "محمد احمد المخالفي،-2

.324،ص2000دیسمبر 23-22مجلة الدراسات الیمنیة، العدد 
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:المطلب الثاني

ملكیتها الصناعیةمة لحقوقاستغالل البلدان المتقدوسائل

حقوق الملكیة الصناعیة على عّدة وسائل أهمها لتعتمد الدول المتقدمة في شأن استغاللها 

عقود نقل التكنولوجیا وكذا االستثمار األجنبي وعقود التراخیص، فالتكنولوجیا شأنها شأن أّیة 

ظاهرة فكریة تتعدد مفاهیمها بتعدد زوایا النظر إلیها، بل قد تتم المفاهیم حتى من خالل ذات 

التكنولوجیا ا حضي به هذا اللفظ من ذیوع وانتشار، فإنّ وعلى الرغم ممّ ،المنظور الواحد

لیس لها ذات المفهوم لدى الخبراء في المنظمات الدولیة المتخصصة أو في عالم 

تصادیة، إذ أّن كلمة تكنولوجیا تعبر عن حقیقة اقتصادیة معینة دخلت دائرة المشروعات االق

.وبالتالي أصبحت محال للمعامالت القانونیة،القانون مع نشوء الحاجة إلى تداولها ونقلها

أّما فیما یخص االستثمار األجنبي فلقد أّدى الوعي بأهمیته إلى اشتداد حّدة المنافسة 

للحصول على نصیب متزاید من االستثمارات بغیة تطویر اقتصادها بین مختلف الدول 

وتسهیل اندماجها في االقتصاد العالمي، غیر أّنه ال بد من اإلشارة إلى أّن القدرة على جذب 

االستثمارات المحلیة واألجنبیة یعتمد إلى حّد كبیر على توفیر مقومات محددة في الدول 

حقوق فسة في هذا لمجال أهمها تلك التي تتعلق بحمایةالمضیفة ال غنى عنها لضمان المنا

).أولفرع (الملكیة الصناعیة

من جهة أخرى فإّنه وٕان كان ال یمكن تقلیل من أهمیة عقود نقل التكنولوجیا وكذا 

االستثمار األجنبي كوسائل الستغالل عناصر الملكیة الصناعیة، فإّنه ال یمكن من جهة 

عقود التراخیص في هذا المجال التي من شأنها أن تحقق أخرى غض النظر عن أهمیة

تنمیة اقتصادیة حقیقیة على المدى البعید، هذه العقود التي یتم من خاللها نقل التكنولوجیا 
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وباقي  امعلومات غیر المفصح عنهوكذا االختراعات المحمیة بموجب براءات االختراع أو ال

).ثانفرع (عناصر الملكیة الصناعیة

:الفرع األول

االستثمار األجنبياستخدام أسلوبي نقل التكنولوجیا و 

سنتناول في هذا الفرع دراسة مفهوم التكنولوجیا المحمیة بموجب عناصر الملكیة الصناعیة 

وكذا أهمیتها االقتصادیة والدولیة وكذلك دورها في مجال اإلنتاج ،من براءة و أسرار تجاریة

، ثم نتطرق بعد كل ذلك وبالتحلیل لمفهوم )أوال(لیة والعالمیةوالتنمیة في األسواق المح

االستثمار األجنبي كوسیلة الستغالل عناصر الملكیة الصناعیة من خالل التطرق إلى 

أهمیته والعالقة التي تجمعه بهذه العناصر، وكذلك دور عناصر الملكیة الصناعیة في 

ضابط تعتمد علیه الدول المستثمرة تطویر مناخ االستثمار وكیف أصبحت هذه العناصر ك

)ثانیا(وجیتها لدى الدول المضیفة نقل تكنولاستثماراتها و لبسط 

بدأت فكرة نقل التكنولوجیا بالظهور خالل السبعینیات من :قل التكنولوجیامفهوم ن: أوال

دة الجنسیة وذلك محاولة منها تكریس مبدأ تبعیة القرن الماضي عن طریق الشركات المتعدّ 

الدول النامیة لها، حیث حاولت ترسیخ هذا المفهوم من خالل الترویج له في المحافل 

المتمثل في جعل نقل التكنولوجیا الدولیة، وبالفعل لقد نجحت تلك الشركات في تحقیق هدفها 

.النامیةدان لتخلف االقتصادي واالجتماعي للبلحال فّعاال لمشاكل ا

، فهناك مفهوم مادي اوفي هذا الصدد الحظنا ظهور مفاهیم مختلفة لفكرة نقل التكنولوجی

أو جغرافي لعملیة النقل بمعنى انتقال المعارف التكنولوجیة بین المشروعات عبر الحدود 

ه الجغرافیة للدول، وفي هذه الحالة تقتصر عملیة النقل على مجرد تنظیم لحق استخدام هذ

المعارف من خالل مّدة زمنیة معینة ترجع بعدها تلك المعارف إلى الذمة التكنولوجیة للطرف 
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.المتقدمة وروجت له مشروعات شركاتها الكبرىتبّنته البلدان د، وهذا المفهوم هو الذي المورّ 

توصل إلیها لها حیث تّم الوبعبارة أخرى یقصد بنقل التكنولوجیا انتقال المعرفة من البلد األم 

.1االستغالل هناكأو اكتسابها إلى شعب آخر في بلد ثاني لالستخدام و 

كما یمكن تعریفها بالتطبیق العلمي لألفكار والنظریات العلمیة ونقلها من مكان فیه نجاحا 

خر بصرف النظر عن جنسیته، ، أو من موطن آلإلى مكان أخر سواء خارج البلد أو داخله

خر یضیف إلیه قیمة اقتصادیة حسب وسیلة ة الحال إذا نقل الشيء من مكان آلوبطبیع

اغلب القوانین نّظمت عملیة النقل بعقد یحكم العالقة بین النقل المستخدمة لذلك، إذ أنّ 

.الطرفین

وبذلك فالمعنى الواسع لعملیة نقل التكنولوجیا تشمل التدفقات الدولیة الواردة على التكنولوجیا 

وكذا تجارة السلع المحمیة بموجب ،ات االختراع والتراخیص والبحوث والمساعدة الفنیةوبراء

عناصر الملكیة الصناعیة، كل ذلك یعّبر عنه قانونیا بعملیة انتقال األموال أو الحقوق من 

األول یضفي :النامیة یكرس لمفهومین آخرین لعملیة نقل التكنولوجیابلدانالفقه والتشریع في الل نجد أنّ وفي المقاب-1

ة بحیث یجب أن تؤدي عملیة النقل إلى اكتساب المتلقي خالل مدّ ،على عملیة النقل معنى االكتساب للتكنولوجیا المنقولة

ج على نحو مستقل وباالعتماد دة القدرة على استعمال واستغالل مجموع عناصر التكنولوجیا الموردة في عملیة اإلنتامحدّ 

إذ  ،ا المفهوم الثاني فیعطي عملیة النقل  معنى السیطرة والتمكن من التكنولوجیا المنقولةأمّ ،على قدراته وٕامكاناته الذاتیة

ي التكنولوجیا الموردة استیعابا كامال بالشكل الذیعابها إلى تمكین المتلقي من استیتعین أن تقضي هذه العملیة في نهایت

ن تصبح بمقدوره تطویعها  وذلك تمهیدا أل،یستطیع معه اكتساب القدرة على استخدامها واستغاللها في عملیة اإلنتاج

.وتطویرها بهدف إنتاج  تكنولوجیا مماثلة أو جدیدة

یة قد تكون عملیة السیطرة التكنولوجیة تعني اكتساب المتلقي قدرات تكنولوجیة محددة تتعلق بتكنولوجیا معننّ إومن ثم ف

أو تكنولوجیا،)فن أو أسلوب تسویقي معین(أو تكون تجاریة ،)خاصة بمنتج أو بطریقة صناعیة معینة(تكنولوجیا صناعیة 

)بتصمیم وتنفیذ مشروعتتعلق(أو تكنولوجیا هندسیة ،)تنظیم مشروع من المشروعاتطریقة إلدارة و (اریة أو تنظیمیة إد

.12سابق ص مرجع،عیسىحسام محمد :انظر 
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أشخاص قانونیة سواء كانت طبیعیة أو معنویة، لذلك فهو ینطوي على النقل الكلي أو 

1أو المؤقت لالنتقال الفعلي باألموال أو الحقوق أو كالهما الجزئي أو النهائي

ال یهتم االقتصادیون بالتكنولوجیا في ذاتها بل :المفهوم االقتصادي لنقل التكنولوجیا-1

یهتمون بها من حیث تأثیرها في الحیاة االقتصادیة، فالتكنولوجیا تعّد من أهم عوامل التقدم 

د حجم اإلنتاج ومدى اإلنتاجیة المادیة للعمل، وبالتالي تحدّ د المادي على أساس أّنها تحدّ 

، وبعبارة أخرى فإّن مرد اهتمام االقتصادیین بالتكنولوجیا یرجع إلى اعتبارها 2التقدم المادي 

عنصرا أساسیا من عناصر اإلنتاج، بل البعض ال یقتنع بهذا الوصف فیعتبرها العنصر 

تكنولوجیا في الحیاة االقتصادیة یتجه علماء الحاسم في اإلنتاج وبصدد بحث دور ال

ال في عالج االقتصاد إلى التعریف بها بالرغم من اتفاقهم على أهمیة التكنولوجیا ودورها الفعّ 

المشكلة االقتصادیة، فإّن التعریفات المعطاة لهذا المصطلح متعّددة إذ تعرف التكنولوجیا  

في حین عّرفت اللجنة 3))ألغراض علمیة التطبیق المنظم للمعارف العلمیة((:ها بأنّ 

مجموعة من المعارف والقدرات "ة التكنولوجیا أّنها االقتصادیة األوربیة التابعة لألمم المتحدّ 

، وهناك من الخبراء من "واألسالیب واألدوات الضروریة للتصنیع واستخدام األشیاء النافعة 

صناعة، قد یمیل نحو العلم حینا ونحو الصناعة نسق معرفي یتوسط العلم وال((یعّرفها بأّنها 

حینا آخر ولكّنها تبقى في كل األحوال منظومة متكاملة من العلم األساسي والعلم التطبیقي 

..227محمد الحسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص-1

:انظر كذلك

.185علي السید قاسم، مرجع سابق، ص -

.225مرجع سابق، ص العقود التجاریة، مصطفى كمال طه، -

2-CFJ Jehl : la notion divertissement technologique a travers les contrats dans transfert de

technologie et développement, LT Paris 1977 , P 49.

.26عیسى، مرجع سابق ص محمدحسام-3
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وعملیات اإلنتاج بهدف كفایة حاجات قائمة وتحسین نوعیة الحیاة في إطار قیم معنویة أو 

.1))أخالقیة خاصة بكل مجتمع حسب تاریخه و نشأته وتطوره

والمعرفةبالعلم المرتبطةوالمفاهیم  األلفاظبین منأصبحفمصطلح التكنولوجیا 

ن أنه خلق تباین في وجهات النظر بشأوهذا الذیوع من ش،قنیه المعلوماتواالتصاالت وت

إلیهالتي ینظر الزاویةوذلك بحسب كثیرةعلى معاني ینطويأصبححیث ،تحدید مفهومه

.منها

فهو مفهوم ذو بعد  اقتصادي كبیر في مجاالت االقتصادیةالناحیةمن إلیهنظرنا  فإذا 

، لذا رّكز بشكل عاماالقتصادیةالحیاةمباشر في مستوى تأثیرهو ذو و  ،التنمیة

ها إال أنّ 2على الدور الحاسم للتكنولوجیا في التنمیة والتقدم القتصاد االقتصادیون وخبراء ا

في الحیاة تأثیرها في العملیة اإلنتاجیة و وعدم الدقة من جهة والتركیز علىسمت بالعمومیة اتّ 

.االقتصادیة من جهة أخرى

الجهد المنظم الرامي إلستخدام نتائج ((:وفي هذا اإلطار عّرف البعض التكنولوجیا بأّنها

یشمل البحث العلمي في تطویر أسالیب أداء العملیات اإلنتاجیة بالمعنى الواسع الذي

الخدمات واألنشطة اإلداریة والتنظیمات االجتماعیة، وذلك بهدف التوصل إلى أسالیب جدیدة 

مجموعة المعارف "، كما عّرفها البعض اآلخر بأّنها ))یفترض أّنها أجدى نفعا للمجتمع 

، مؤتمر حقوق الملكیة الفكریة من منظور "حمایة الملكیة الفكریة كأداة لنقل التكنولوجیا والتنمیة"حامد عمار، -1

.07،  ص 1997االقتصاد الدولي الجدید، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، 

، مجلة مركز الدراسات "بناء القاعدة العلمیة والتكنولوجیة دراسات إستراتیجیة"وشنیب، بجمال محمد أ :كذلك أنظر

.9، ص 1999، 82السیاسیة  واإلستراتیجیة، األهرام القاهرة، السنة التاسعة، العدد 

، ص 2009، دار الثقافة، عمان، والشروط التقییدیةبادلة عقود نقل التكنولوجیا وااللتزامات المت،ولید عودة الهمشري-2

24.
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وتتضمن وظائف اإلنتاج والطرق العلمیة الالزمة لتحویل عناصر اإلنتاج إلى منتجات، 

.1))التنظیم معتمدة على العلم ومرتكزة على البحث والتطویرو واإلدارة 

فمن خالل المفاهیم السابقة نالحظ أّنه یجمعها شيء مشترك هو الربط بین التكنولوجیا  

واإلنتاج، حیث اعتبرت التكنولوجیا عنصرا أساسیا وهاما في اإلنتاج یساعد على تحسین  

تقّدم عال من التكنولوجیا الفّعال یتطلب بالضرورة مستوىورفع معدل اإلنتاج، أي أّن اإلنتاج 

یمكننا ومن خالل التعاریف السابقة الوصول إلى تعریف جامع ومانع وواضح وبذلك

مجموعة المعارف المستخدمة في "للتكنولوجیا من خالل النظرة االقتصادیة البحتة بأّنها 

یامها على المعارف التكنولوجیة إنتاج السلع والخدمات، وفي خلق سلع جدیدة وذلك لق

وتهدف ثانیا إلى زیادة العائد ،المرتبطة أوال بمجال محدد وهو إنتاج السلع والخدمات

2".اإلنتاجي فهي معارف إستهدافیة

:للتكنولوجیا نوعین من األهمیة:أهمیة نقل التكنولوجیا-2

أهم أسباب التقدم المادي من التكنولوجیا من تعدّ :األهمیة االقتصادیة لنقل التكنولوجیا-أ

حیث أّن لها منافع اقتصادیة متعّددة، فهي تعمل بشكل عام على رفع مستوى المعیشة وزیادة 

الخاصة، كما أّنها تساهم في خلق صناعات جدیدة ومتمیزة إنتاجیة القطاعات العامة و 

.3وتضیف إمكانیات وفرص جدیدة لالستخدام وتحسین الخدمات العامة

الشروط المقیدة في نقل التكنولوجیا ودورها في تكریس التبعیة التكنولوجیة على المستوى الدولي، رسالة ،مسإبراهیم قا-1

.8، ص 2006دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس 

.230سابق،  ص مجید الحداد، مرجع ن عبد المحمد حس-2

.31أنس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص :أنظر كذلك

99حازم حلمي عطوة، مرجع سابق، ص -3
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التكنولوجیا في اآلونة األخیرة قد تغّیرت خصائصها بالنسبة لتوزیعها على بالذكر أنّ والجدیر 

مستوى الدول، مّما كان له األثر البالغ على معّدات اإلنتاج والمراكز النسبیة للشركات 

العالمیة، فكثیر من الدول أصبحت تحقق قدرا كبیرا من المكاسب االقتصادیة في السوق 

ولها على التكنولوجیا متضمنة الختراعات محمیة بموجب براءة االختراع العالمیة بسبب حص

شرسة ى إلى وجود منافسة كبیرة و ، األمر الذي أدّ المعلومات غیر المفصح عنهاأو بموجب 

.بین الدول المتقدمة وشركاتها العمالقة االقتصادیة

ق إلى إحداث تغیرات وقد كان أمرا بدیهیا أن تؤدي تلك التطورات النوعیة الواسعة النطا

:جذریة في االقتصادیات المختلفة نبّینها على الوجه التالي

.زیادة األهمیة النسبیة للقطاعات الخدماتیة بمعدل أكبر من القطاعات اإلنتاجیة-

إحالل الصناعات االلكترونیة كثیفة المعرفة والتكنولوجیا ذات الدینامكیة العالیة تدریجیا -

دیة والتحویلیة، وذلك في االقتصادیات المتقدمة المحمیة باإلسرار محل الصناعات التقلی

.التجاریة 

أصبحت المعرفة السریة والتكنولوجیا المحمیة باألسرار التجاریة وما یرتبط بها من حقوق -

.1أخرى هي األولى في الصادرات األمریكیة بعدما كانت تحتل المكانة الثانیة بعد السیارات

أّدت الثورة المعرفیة والتكنولوجیة إلى انخفاض المستخدم من المواد األولیة من خالل توفیر -

المستخدم منه وٕایجاد بدائل صناعیة من ناحیة أخرى، فعلى سبیل المثال نجد بلدا كالیابان 

مقارنة بما كانت تستهلكه عام %60انخفض استهالكها من المواد األولیة بما یزید عن 

.100حازم حلمي عطوة، مرجع سابق، ص -1

لحقوق، جامعة لیة ا،  كثره في نظریتها، رسالة دكتوراهاحمد أبو الوفا، واقع االحتكار في التجارة الدولیة وأ-:أنظر كذلك

  .192ص  بدون سنة نشر،،القاهرة، عین الشمس
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حصول على ذات الكمیة من المنتجات، في الوقت الذي ارتفع فیه متوسط معدل لل 1973

%4.8النمو إلى 

ضمن مقومات القدرات التنافسیة، أصبحت التكنولوجیا والمعرفة تحتل مكانا أساسیا-

أصبح نجاح أو فشل المشروع في السوق أو قدرة الدول والشركات على التنافس مع غیرها و 

.من دول العالم یعتمد في المقام األول على ما لدیها من هذه القدرات وعلى االحتفاظ بها

إحالل سلع جدیدة أو ما یعرف بسلع المستقبل محل السلع التقلیدیة، ومن األمثلة على ذلك -

أشباه المواصالت ثل الحاسبات و نمو الصناعات كثیفة التكنولوجیا والمعرفة مارتفاع معدل 

والدوائر المتكاملة، لیبلغ عددها أضعاف معّدل نمو الصناعات التقلیدیة

كما أّن للتقدم التكنولوجي والمعرفي تأثیر غیر مباشر على عملیة التنمیة االقتصادیة، وهذا -

طویلة، ویظهر ذلك من خالل ما قد یؤدي إلیه تشجیع التأثیر یمتد مفعوله لفترات زمنیة

االستثمار وٕاعادة تأهیل االستثمارات األجنبیة وتشجیع االبتكار، كل ذلك یكون له اثر 

، هذه الحقیقة هي التي عّبر عنها 1إیجابي على المناخ العام لالستثمار وتحریك األسواق

:بقولهم 1967ببونتادل إست في أفریل رؤساء الدول األمریكیة في ختام اجتماعهم المنعقد 

إّن التقدم في مجال المعرفة العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة یعید تشكیل البنیة االقتصادیة  ((

واالجتماعیة ألمم كثیرة، وینطوي العلم والتكنولوجیا على إمكانیات ال حدود لها للوصول إلى 

دول األمریكیة ال تتحقق فیها التنمیة كما الرفاهیة التي تتطلع إلیها شعوبنا، ومع ذلك فال

.235محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -1

.102حازم حلمي عطوة، مرجع سابق، ص :أنظر كذلك
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العلم والتكنولوجیا المحمیة أدوات لتقدم أمریكا الالتینیة، ومن الضروري بذل .......ینبغي

.1))الجهد المستمر لتشجیعها 

هي أیضا ذات الحقیقة التي عّبرت عنها الجمعیة العامة لألمم المتحدة من خالل توصیة 

إّن عملیة تبادل ونقل المعلومات التكنولوجیة تمثل واحدة من أهم ((:صادرة عنها بالقول

.))الوسائل لإلسراع بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الدول النامیة 

وسیلة لتطویر الموارد ها تتبع األهمیة االقتصادیة للتكنولوجیا في كونها فضال على أنّ و 

االقتصادیة المتاحة تعّد عنصرا جوهریا من عناصر اإلنتاج  بل العنصر الحاسم فیه، كما 

أّن التطور التكنولوجي یشكل عامال مؤثرا في معدل التنمیة االقتصادیة، فبرغم  تعدد 

ة عناصر اإلنتاج تعجز هذه العناصر في غیاب التكنولوجیا عن بلوغ األهداف اإلنتاجی

المأمولة، كما أّن للتكنولوجیا أثرها الفعال نتیجة حفظ التكلفة وتحسین النوعیة في تحقیق 

التفوق في مضمار المنافسة في األسواق األجنبیة، كذلك فإّن لها نتائجها غیر المنكرة في 

، ویعّبر عن هذه الحقائق كّلها أصدق الرفاهیة االقتصادیة واالجتماعیةاالرتفاع بمستوى 

.2ر القول بأّن العنصر التكنولوجي هو عنصر مؤثر في معدل التنمیة االقتصادیةتعبی

للتكنولوجیا األثر البالغ في تحقیق الرفاهیة لكاّفة :جیااألهمیة الدولیة لنقل التكنولو - ب

الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة لتسخیر العلم فیناالشعوب، ولقد أقّر بذلك برنامج عمل 

غراض التنمیة عن طریق إنشاء مدونة أو مجموعة قواعد السلوك في نقل والتكنولوجیا أل

.التكنولوجیا

.57، صن، مرجع سابقانس السید عطیة سلیما-1

  .61-60ص  ،عمرجنفس ال-2
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اقات العلمیة والتكنولوجیة طحیث كان الهدف منه في المقام األول تطویر ودعم ال

بغرض القضاء ،النامیة لتمكینها من استخدام العلم والتكنولوجیا في عملیة التنمیة نللبلدا

.الصناعیة المتقدمة في هذا المجالها وبین البلدانعلى عدم المساواة القائمة بین

كما تضمن إعالن النظام االقتصادي الدولي الجدید مجموعة من المبادئ األساسیة التي 

طالما طولب بدخولها حیز التنفیذ من خالل عدد من اإلجراءات التي تغطي مختلف مجاالت 

:ون االقتصادي الدولي، ومنها نقل التكنولوجیا على النحو التاليالتعا

النامیة من الوصول إلى المنجزات العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة وتعزیز تمكین البلدان-)1

بالشكل الذي یتناسب مع اقتصادیاتها، غیر أنّ  هانقل وخلق التكنولوجیا المحلیة الالزمة لنفع

الصناعیة الكبرى التي تراجعت في شرسة من جانب البلدانتواجه معارضة هذه الجهود

.مساهمتها في موارد هذا النظام

یة بین نقل حقیقة هذه المعارضة تكمن في االرتباط الوثیق لدى الدول الصناع-)2

ألسالیب التكنولوجیا، والذي یعّد النامیة وبین احتكار هذه البلدانالتكنولوجیا إلى البلدان

، وتبعیة هذه النامیةسیطرتها على زمام األمور في البلدانمن مصادر قّوتها و مصدرا أساسیا 

.1وجه أنشطتها السیاسیة واالجتماعیة والثقافیةأ الدول لها في كافة 

التقدم الشك في أنّ :التنمیةالتحلیل االقتصادي للتكنولوجیا ودورها في اإلنتاج و  -ج

،مسؤولة عن النمو االقتصاديالعوامل الالعصر الحالي یشكل أهمالعلمي والتقني في 

بین عملیة النمو والتقدم لفصل بین التقدم العلمي التقني و االجتماعي والعسكري، إذ ال یمكن ا

:ویرجع ذلك إلى االعتبارات التالیة،في تلك المجاالت

.232-231المجید الحداد، مرجع سابق، ص محمد حسن عبد-1

، 1683، مقال منشور بجریدة األهرام، العدد رقم "جیاضمانات نقل التكنولو "،زینب فتحي أبو العال-:أنظر كذلك

.33، ص2001لسنة
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لي ارتباط إنتاجیة العامل في جمیع میادین النشاط االقتصادي بما یوفره له التقدم العم-1

والتقني من معلومات ومعارف ومهارات واختراعات وآالت ومواد جدیدة، وذلك بما یعكس 

.العالقة الوطیدة بین التكنولوجیا وعنصر العمل في عملیات اإلنتاج

الدور الفاعل للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في زیادة وتحسین إنتاجیة الموارد -2

أو عن طریق اكتشاف استخدامات ،اكتشاف المزید منهاالطبیة الموجودة سواء عن طریق 

جدیدة لها أو عن طریق زیادة إنتاجها، كما یساهم التجدد التكنولوجي في اإلسراع بعملیة 

.زیادة كفاءتها في البلدان النامیةرشید استخدام الموارد الطبیعیة و التنمیة عن طریق ت

ل على خدام األمثل لرأس المال في الحصو ببن االسترتباط الوثیق بین التكنولوجیا و اال-3

، فبمجرد وجود مخزون طبیعي هائل من الثروات في دولة ما أو إنتاج جید ذو قدرة تنافسیة

امتالكها ألرصدة مالیة ضخمة أو كوادر بشریة حاصلة على أعلى الدراجات العلمیة أو 

هذه الدول نحو النمو إقامتها للمئات من المنشآت االقتصادیة، كل ذلك ال یكفي النطالقة

ي اإللمام لكل المعارف الجدیدة والمكتسبة بمسایرة مستمرة فاقترانهوالتقدم، إذ البّد من 

.حسن توظیفها في إحداث التنمیة المنشودة و 

،ولقد باتت الشركات الصناعیة الكبرى مهّددة بشكل مستمر من السیاق التكنولوجي لها

وٕاخراجها من سوق المنافسة العالمیة من جانب المنتجین الجدد الذین یحملون معهم أفكار 

بقاءها مرهون بالبحث العلمي الجاد إلدخال استمرارها و وهي األكثر إدراكا أنّ ،تاجیة جدیدةإن

لة الوثیقة بین ذلك بما یعكس كما قلنا الصّ ات جوهریة مستمرة على منتجاتها، و تطور 

.1رأس المال باعتباره عنصرا من عناصر اإلنتاجیا و التكنولوج

.238محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -1

.34زینب فتحي أبو العال، مرجع سابق، ص:أنظر كذلك
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بل أصبحت القدرة ،المنافسة لم تعد تعتمد العمالة الرخیصة أو مصادر التمویلإنّ 

ستمر في المنتجات المج سلع جدیدة أو التحسین السریع و التنافسیة تكسب من خالل إنتا

 إدارةهو األمر الذي یتطلب ثیرا، و إلى السوق بطریقة أكثر تأالدخول بهاوطرق التصنیع و 

متطورة تلتقط إشارات السوق وتستجیب لها، لتكون قادرة من خالل ذلك على المنافسة 

ه ال یمكن نّ إلى قناعة أكیدة مفادها أالدولیة، وبذلك فلقد وصلت الشركات المتعددة الجنسیة

یله إال من لذي ال یعرف سبا، و النفاذ بمنتجاتها إلى األسواق الخارجیة إال من خالل اإلبداع

التدریب المستمر اللذین یمثالن المدخل الطبیعي للبحث العلمي المنتهي خالل التعلم المجرد و 

.إلى االبتكار واالختراع والتطور التكنولوجي

إّن الحقوق المتصلة :االستثمار األجنبي كوسیلة الستغالل عناصر الملكیة الصناعیة:ثانیا

تمثل أغلبیة استثمارات المعلومات غیر المفصح عنهاو ببراءة االختراع والعالمات التجاریة 

الشركات العالمیة، فإذا لم یتوفر لهذه القیمة حمایة فّعالة فإّن الحدیث عن استثمارات نوعیة 

.ائج على الواقعتشارك في تنمیة االقتصاد الوطني وتنقل التقنیة والمعرفة یبقى دون نت

نا نجد بعضها قد ساهم النامیة مبكرا بمسائل الملكیة الفكریة حتى أنّ لقد اهتمت البلدانو     

تلعب منظومة الملكیة بصفة عامة حیث ،في الجهد الدولي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة

لدى  الملكیة الصناعیة بصفة خاصة دورا هاما في تحریك آلیات االستثمار وخلق الفرصو 

،المؤسسات الصناعیة للحصول على التكنولوجیا عن طریق استیرادها وحسن استغاللها

.للنهوض بمستوى قدراتها التكنولوجیة  وتحسین مستوى إنتاجها

النامیة وفي رأي الكثیر من تصادیة التي تواجهها غالبیة البلدانذلك أّن المشكلة االق

ستثمارات، إذ یشكل االستثمار احد المتغیرات االقتصادیین هي مشكلة انخفاض حجم اال

المؤثرة في تطویر البلدان ونموها، حیث كان االستثمار وال یزال هو العامل الرئیسي للتنمیة 

والنمو االقتصادي، إذ ساهمت االستثمارات في الوصول إلى مستویات معیشیة مرتفعة 



الصناعيةالملكيةحقوقاستغاللمنوالناميةالمتقدمةالبلدانتأثر:الثاني الفصل-األولالباب

174

تلك التجارب الناجحة تأّكد بما ال النامیة، وعلى ضوء المتقدمة وفي بعض البلدانبالبلدان

شك فیه أن االستثمار یخلق أساسیات التنمیة وأن ندرة رأس المال یؤثر على التنمیة وعلى 

عوامل اإلنتاج األخرى، لذلك أضحت عملیة إدارة سیاسات التنمیة االقتصادیة في العصر 

المحلى والسماح مال وتشجیع االستثمار الالحدیث تتطلب بصورة أساسة تحریر سوق رأس 

.لالستثمارات األجنبیة وتشجیعها في إطار التنمیة

كلمة استثمار من المصطلحات الشائعة االستعمال من طرف :االستثماربتعریف ال- 1

المفكرین واالقتصادیین لذلك كثرت التعاریف بخصوصه، حیث یمكن تعریف االستثمار على

المنفعة الكامنة في هذه الموارد وذلك الّن الموارد جل تعظیم اّنه توجیه الموارد المتاحة من أ

المتاحة تشمل على إشباع الحاجات األساسیة والكمالیة لإلنسان، وعند تأجیل االنتفاع من 

فإّنه من المتوقع أن یتم ،هذه الموارد في الوقت الحالي لوقت آخر یسمى فترة االستثمار

.1الحصول على إشباع اكبر لهذه االحتیاجات

التضحیة بالموارد التي تستخدم"ا من الناحیة االقتصادیة فیمكن تعریف االستثمار على اّنه أمّ 

زمنیة معینة، في الحاضر على أمل الحصول في المستقبل على إیرادات أو فوائد خالل فترة

.2"حیث أّن العائد الكلي یكون اكبر من النفقات األولیة لالستثمار

همیة في تحریك النشاط االقتصادي ویرجع ذلك إلى إستراتیجیة ولالستثمار دور كبیر وأ

االستثمار التي لها أبعاد اقتصادیة على المدى الطویل، فهو المحرك الوحید والرئیسي للنمو 

االسلوب العلمي لحمایة الملكیة الفكریة، دار الكتاب الحدیث، :تثمار والشركات المتعددة الجنسیةجالل ناصر، االس-1

.140، ص2009مصر

.134انس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص :أنظر كذلك

، ص 2008مصر بدون دار نشر،،لعربیة المتحدة للتسویق والتوریدالشركة ا، أسس االستثمار،مروان شموط  وكنجو-2

6.
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فهو ذو بعد مستقبلي وله منفعة شبه دائمة، كذلك تتمثل أهمیته في استغالل المصادر الهامة 

).رأس المال البشرى(ط والطاقات والقدرات الجامدة للنشا

1:نا نذكر ما یليوٕاذا أردنا أن نظهر األشیاء التي تجعل من االستثمار ظاهرة هامة فإنّ 

االستثمار نّ ، وذلك ألمساهمة االستثمار في زیادة الدخل الوطني وزیادة الثروة الوطنیة-1

یمثل نوعا من اإلضافة إلى الموارد المتاحة أو تعظیم هذه الموارد أو تعظیم درجة المنفعة 

.التي تنجم عن الموارد المتاحة

التكنولوجیا مساهمة االستثمار في إحداث التطور التكنولوجي وذلك من خالل إدخال -2

التكنولوجیة في تخفیض التكلفة حد مدى أهمیة التطورات الحدیثة المتطورة، وال یخفى على أ

وتقدیم الخدمة بل والمنتج المتطور، إضافة إلى رفع كفاءة الذین یتعاملون بالتقنیات الحدیثة 

ة التكنولوجیة في شتى المیادین على اختالف أنواعها، وكّلنا نلمس اآلثار التي أحدثتها الثرو 

.المجاالتو 

ل استخدام العدید من األیدي العاملة ومن مساهمة االستثمار في مكافحة البطالة من خال-3

شكال التخلف، ذلك أّن للعمل الذي توفره مثل هذه االستثمارات محاربة الفقر والجهل وأثمّ 

انعكاسات هامة على حیاة األفراد ومستقبلهم، فمن خالله یمكن للعامل الحصول على دخل 

افة، وهذه بدورها تشكل یستطیع به أن یعیش من ناحیة وأن ینفق على التعلیم والثق

.االحتیاجات العلیا للبشریة التي تساهم بدورها في تطویر أسالیب اإلنتاج

مساهمة االستثمار في توفیر سلع وخدمات لم تكن متوفرة سابقا على المستوى المحلي، -4

ا یساهم في دعم میزان المدفوعات خاصة إذا تمّكن المستثمر من إنتاج سلع بنوعیة جدیدة ممّ 

1 -BUSSERY ET CHARROIS: Analyse et évaluation des projets d’investissements, Paris

1999 ,P 64.
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مساهمة الدولة في التجارة تمكن من تصدیرها إلى األسواق الخارجیة والجدیر بالذكر هنا أنّ و 

.الخارجیة تعطي لها وزنا جیدا على الصعید الدولي 

مساهمة االستثمار في دعم الموارد المالیة للدولة وذلك من خالل سداد ما یترتب على -5

.رة بصرفها وفقا للمقتضیات العاّمةالمشروع من ضرائب للحكومة لكي تقوم هذه األخی

العالقة بین حمایةإنّ :االستثمار األجنبي المباشرقة بین حقوق الملكیة الصناعیة و العال- 2

زیادة حیث أنّ ،تدفق االستثمار األجنبي المباشر هامة جداحقوق الملكیة الصناعیة و 

صادي االقتبتكاري و اال مستویات حمایة حقوق الملكیة الفكریة تؤدي إلى زیادة النشاط

یمكن تفسیر و  تدفق  التكنولوجیا، و المباشراالستثمار األجنبيمتضمنا ذلك زیادة التجارة و 

الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة سوف تقدم الحافز على استثمار الموارد في ذلك في أنّ 

الدول ذات مستویات حمایة حقوق الملكیة الفكریة غیر بالتالي فانّ ، و االبتكار التكنولوجي

حیث ال ،جیاو فق التكنولالیة من التجارة و االستثمار وتدالكافیة ال یمكنها جذب مستویات ع

.یرغب صاحب الملكیة الصناعیة دخول معامالت بدون الحمایة المطلوبة لملكیته الصناعیة

هناك العدید من الدراسات التطبیقیة التي حاولت البحث في العالقة بین حمایة أصول  إذ    

:الملكیة الصناعیة واالستثمار األجنبي المباشر، والتي سنقوم بالتطرق إلى أهمها فیما یلي

إّن التركیز على أهمیة حقوق :1)2003سنة (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة - أ

ة كأداة إستراتیجیة لتحریك عجلة التنمیة االقتصادیة وتعزیز االستثمار األجنبي الملكیة الفكری

یكمن في اعتبارها الحمایة الرسمیة لصاحب العمل أو االستثمار، ولقد قامت عّدة ،المباشر

دراسات تتعلق باالستثمار األجنبي المباشر والتي من بینها دراسة مؤتمر األمم المتحدة 

، إذ تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات التي حاولت تحدید 2003لسنة للتجارة والتنمیة 

http://www,wipo,org:مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة موجود على الموقع التالي-1
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وقد كشفت هذه الدراسة ،العالقة بین نظم حمایة حقوق الملكیة الفكریة واالستثمار األجنبي

ا على وجود صلة قویة بین حقوق الملكیة الفكریة واتخاذ قرار االستثمار في الخارج خاصة إذ

البحث العلمي والتطویر، إذ توّصلت هذه الدراسة إلى أنّ التكنولوجیا و تعلق األمر بنقل 

لقوانین حقوق الملكیة الصناعیة تأثیر كبیر وفعال على القرارات التي تتخذها الدول المتقدمة  

وشركاتها الدولیة في مجال استثمار أموالهم المادیة والمعنویة في بلد ما، غیر أّن هذا التأثیر 

بما (فإذا كان االستثمار یتعلق بقطاع المواد الكیماویة ،ف شكل االستثماریختلف باختال

هذا القطاع یكون األكثر عرضة للتأثر بمدى حمایة نّ مثال ، فإ)یها المواد الصیدالنیةف

هذا القطاع یستخدم تكنولوجیا متطورة الملكیة الفكریة في البلد المضیف على اعتبار أنّ 

، على عكس قطاع المعادن مثال الذي یعتمد الصناعیةوق الملكیة تتطلب حمایة شدیدة لحق

.ق الملكیة الصناعیةعلى تكنولوجیا قدیمة نوعا ما والتي ال تستدعي حمایة قوّیة لحقو 

فمن خالل هذه الدراسة على اثر حقوق الملكیة الصناعیة على استثمارات الدول 

تهدف إلى البحث في تعمیق الفهم عن كیفیة والشركات المتعددة الجنسیة والتيالمتقدمة

إبرام عقود االستثمار للشركات متعددة الجنسیة في الدول النامیة، وعالقة تلك 

امیة االستثمارات بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة ومدى تأثیر درجة الحمایة في الدول الن

المعلومات هي من التوصل إلى أّن صناعة تكنولوجیاتمّ المضیفة على عوائد اإلنتاج، 

دة الجنسیة دورا خطیرا في تدویل عملیة اإلنتاج متعدّ قى أشكال السلع، وتلعب الشركات أر 

والتسویق على المستوى الدولي، إذ تتمتع بقدرات احتكاریة في تطویر المنتجات وتلعب 

یا دورا هاما في تطویر التكنولوجیا ونقلها، وفي كثیر من الحاالت یوجد تالؤم للتكنولوج

المنقولة من خالل شركات دولیة النشاط بصفة خاصة عندما تجد في الدول النامیة مناخا 

.1استثماریا مشجعا لالستثمارات األجنبیة

.األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، مرجع سابقمؤتمر-1
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وفي هذا اإلطار تم التوصل من خالل  هذه الدراسة إلى اّنه ورغم صعوبة الربط المباشر 

إال اّنه تم التوصل إلى إقرار أّن بین حمایة حقوق الملكیة الصناعیة واالستثمار األجنبي، 

توفر الحمایة قد یزید من قیمة األصول الصناعیة التي تمتلكها الشركات األجنبیة خاصة ما 

یتعلق منها بالتكنولوجیا، األمر الذي یزید من حجم الطلب على االستثمار األجنبي، أي أنّ 

ي تلقي االستثمارات األجنبیة، وافر الحمایة قد یزید من  فرص الدولة التي تقرر الحمایة فت

وقد أظهرت هذه الدراسة أن الدول ذات مستویات الحمایة األعلى تكون اقدر على جذب 

أّدى إلى رفع Nafta1االستثمارات األجنبیة، وتستشهد على ذلك بالقول أن اتفاق النافتا 

مستوى الحمایة في المكسیك إلى مستوى الوالیات المتحدة األمریكیة، وهذا ما أّدى إلى زیادة 

ما یعادل  أو ،أمریكي دوالرملیون 893تدفق االستثمارات األمریكیة إلى المكسیك بواقع 

.ان علیه سابقازیادة على ما ك%22تقریبا 

 إلىالشركات الدولیة ال تمییل  أن التأكیدسة تم ه بموجب هذه الدراذلك انّ  إلىضف 

ما  إذافي حالة ، و الصناعیةاالستثمار في الدول ذات الحمایة الضعیفة لحقوق الملكیة 

شكل المشروعات المملوكة تأخذاستثماراتها باالستثمار في مثل هذه الدول فانّ  ااتخذت قرار 

نقل  إلىمیلها  إلى باإلضافة  هذا ،لیس المشروعات المشتركةو  لألجانبملكیة كاملة 

  .فقط لإلنتاجالمراحل الثانویة القدیمة و التكنولوجیا

ین الوالیات المتحدة ة بهي معاهدة إلنشاء منطقة تجاریة حرّ لحرة ألمریكا الشمالیة و أو اتفاقیة التجارة اNaftaنافتا -1

علیها قد تم المصادقةو  ،1994أصبحت ساریة المفعول في ینایر و  1992وقعت في دیسمبر ،المكسیكاألمریكیة وكندا و 

باقي الدول األمریكیة بما في ذلك بعض دول  مهذه االتفاقیة حسب مضمونها مفتوحة أمامن قبل الكونغرس األمریكي إذ أنّ 

ن ٕاذا  تفحصنا أهداف هذا االتفاق أو االتحاد نجدها ال تختلف كثیرا عو  ،التي قد تضم إلیه في المستقبلأمریكا الالتینیة

==تعطي كامل أولویتها للقدرة على منافسة نتحقیق اقتصاد قوي للدول األعضاءل تهدفأهداف االتحاد األوروبي فهي

محاولة حجز مكان اقتصادي و  ،الخصوص االتحاد األوروبيبة األخرى على المستوى العالمي و التكتالت االقتصادی=

:ة نافتا موجود على الموقع التاليمقال بعنوان ماهیة اتفاقی.یتناسب ومكانتها المعتبرة لهذه الكتلة بالخصوص أمریكا

explained-Nafta-23116-bshttp://arabic.cnn.com/busines/2016/11/23
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هام كبیر و تأثیرتها له قوّ  أو) المضیفة(النامیة  الدولةضعف نظام أنّ وخالصة القول 

الصناعات كثیفة التكنولوجیا، وعلى أنواع التكنولوجیا المنقولة ومقدار االستثمار  على

لمباشر في الدول النامیة عن طریق الشركات متعددة الجنسیات، إّن ضعف األجنبي ا

الحمایة المقدمة للملكیة الفكریة وخاصة في المجاالت التقنیة تجعل االستثمار في مجاالت 

.األبحاث والتطویر مستحیال

عمل على الذهاب إلى ابعد 2003واستنادا إلى ما سبق فاّن مؤتمر األمم المتحدة لعام 

من ذلك من خالل إنشاء مشروع خاص بحقوق الملكیة الفكریة وأثرها في تحقیق التنمیة 

من اجل التخفیف من حّدة الفقر، وذلك 2001المستدامة، الذي بدأ التفكیر به منذ عام 

میة على نظام أقوى لحمایة حقوق الملكیة الفكریة فیها خاصة فیما یخص باعتماد الدول النا

.تشجیع االبتكار واإلبداع بهدف الوصول إلى استهداف التكنولوجیا الجدیدة

ال یختلف اثنان في :دور حمایة حقوق الملكیة الصناعیة في تطویر مناخ االستثمار-3

قتصادیة، فاالستثمار في مجال الملكیة أهمیة ودور الملكیة الصناعیة في تنشیط الدورة اال

الصناعیة أصبح  في العدید من البلدان المتقدمة خیارا استراتیجیا من شأنه أن یثبت دعائم 

یساهم في تعزیز وتقویة قدرتها تكنولوجیة للمؤسسات الصناعیة، و النهوض بالثروة ال

االستثمار من قبل العدید من التنافسیة، ونالحظ في السنوات األخیرة اهتماما كبیرا بمثل هذا

ى إلى إیمان أصحاب هذه الشركات المؤسسات الصناعیة والشركات التجاریة الدولیة، مّما أدّ 

حمایة بحوثها من االكتشاف وفقا لبرامج تثمار في مجال البحث والتطویر، و بضرورة االس

.عمل مضبوطة  ودقیقة

اعي والتجاري بصفة عامة، وتشجع حیث نجد أّن الملكیة الصناعیة تثرى التبادل الصن

د الخوف الناتج عن المبادرة األجنبیة في مجال استیراد وتصدیر السلع والمنتجات، وتبدّ 

من إمكانیة حدوث تجاوزات أو إشكالیات قانونیة من شأنها أن تكبح مناخ االستثمار وتحدّ 
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لمناطق أو للقیام اتساع رقعته وكبر حجمه وتدفق المستثمرین إلقامة مشاریع في مختلف ا

.بالمبادالت التجاریة عبر الحدود

حد أهم أ اتیعد جذب االستثمار :نقل التكنولوجیاالصناعیة كضابط لالستثمار و الملكیة-أ

هذه الدول تتسابقنّ إبل ،النامیةتحقیقها كل من الدول المتقدمة و األهداف التي تسعى إلى

الصناعات هذه الحوافز و سواء أخذت،االستثمار فیهاالضمانات لتشجیع في تقدیم الحوافز و 

ترمي الدول من وراء ذلك إلى معا، و لي أو كل ذلك االشكل االقتصادي أو القانوني أو الم

لة وأصول تكنولوجیة وعملیة ا لدى االستثمارات األجنبیة من موارد رأسمالیة هائاالستفادة ممّ 

التنمیة خاصة في الدول النامیة التي تنقصها ریة متطورة یمكن أن تساهم في دفع عملیةإدا

.العدید من الموارد السابقة

بل باألحرى،هذا الموضوع یكتسب أهمیة متزایدة مع تزاید تحریر التجارة العالمیةلعلّ و    

ذ تزداد السوق العالمیة اتساعا إ،متزاید ادیات العالمیة على نحو تدریجي و االقتصتحریر

بین الشركات التي فیما بینها و لشركات التي تنتمي إلیهااالقتصادیات وازداد التنافس بین یو 

ه على الجانب كما انّ ،تنتمي إلى دول أخرى من اجل كسب سباق التنافس في هذه السوق

استراتیجیات عدیدة لتوظیف ما لدیها من أصول دة الجنسیةتتبنى الشركات المتعدّ خراآل

فق اتفاقیات المنظمة الوقت و صبح أكثر تكامال مع مرور دة في السوق العالمیة التي تمتعدّ 

.العالمیة للتجارة

ة للملكیة الفكریة بصفة إحدى الثمار األخرى المباشرة الناتجة عن الحمایة القویّ  إن حیث

فقد قامت ، نقل التكنولوجیاو  تثمارالصناعیة بصفة خاصة، هي تشجیع االسالملكیة عامة و 

ستثمار إلیطلق علیه بالوصایا اإلثني عشر د ما ة بوضع مسح حدّ غرفة التجارة األمریكی

:1دولي هي

.www.wipo.org:انظر الموقع التالي -1
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.سیاسة مستقرة یمكن االعتماد علیها على مستوى االقتصاد الكلي-1

.أمنیةة فّعالة و حكوم-2

.سوق واسعة قادرة على النمو-3

حریة النشاط في السوق-4

حد ادني من القواعد الحكومیة-5

.الصناعیة حمایة حقوق الملكیة-6

.بنیة أساسیة قویة -7

.توافر عناصر اإلنتاج المرتفعة الجودة-8

  .ةعملة محلیة قویّ -9

.ٕایرادات األسهمحریة تحویل األرباح والفوائد و -10

بنیة ضریبیة مواتیة-11

.1حریة التشغیل بین األسواق -12

األموال التي تحتاج جل جذب رؤوس ه الوصایا هي المفتاح السحري من أوقیل أّن هذ

إلیها عملیة التنمیة االقتصادیة، بمعنى أّن حقوق براءات االختراع القّویة في الدول النامیة 

بعض الواردات هي تزید زیادة كبیرة في الواردات من الدول المتقدمة والحجة هنا هي أنّ 

اجیةشكل من أشكال تحویل التكنولوجیا العالیة ذات التأثیر المستقل على اإلنت

643.أنس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص -1
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یعمل كحافز مهم في تحویل األفكار االبتكاریة  1إّن وجود حقوق براءات االختراع 

نظرا ألّنها ،واالختراعات إلى منتجات تنافسیة تزید من هامش الربح لدى الشركات بقدر كبیر

تؤدي إلى توسیع نطاق السوق من خالل منع المقلدین في الداخل والخارج الذین اعتادوا 

تصدیر منتجاتهم المقّلدة إلى أسواق الدول النامیة، وهذا ما یجعل الشركات المتعددة الجنسیة 

ات قد تستثمر في الدول المضیفة وهي آمنة ضد التقلید من جهة، كما أّن مثل هذه االستثمار 

تقطع الطریق على المنافسین المحتملین في ظل الحمایة وٕاشباع حاجة السوق المحلي بشكل 

.مباشر

هرجدا، ویظواالستثمار األجنبي المباشر هامةّن العالقة بین حمایة الملكیة الفكریةحیث إ

لید ذلك في اّنه إذا كان نظام الحمایة ضعیفا فاّن ذلك سیؤدي إلى ارتفاع احتمالیة التق

والتعدي على الحقوق، مّما یجعل الدولة اقل جاذبیة لالستثمار خاصة في مجاالت األدویة 

والمنتجات الصحیة والكیماویة والمعدات االلكترونیة بسبب حساسیتها لحقوق الملكیة الفكریة، 

ما كما اّنه إذا لم یكن نظام الحمایة قویا وفعاال فاّنه لن یتم االستثمار في تلك الدولة وٕانّ 

.ستقوم الشركات بتصدیر بضائعها دون القیام بالتصنیع فیها

الحمایة القوّیة قد تشجع الشركات المتعددة الجنسیة على الترخیص باإلنتاج في تلك كما أنّ 

الدول على أساس أّنها ال تخشى على منتجاتها التي تحمل عناصر ملكیتها الصناعیة طالما 

ع عملیات نقل قوق الملكیة الصناعیة من شأنه أن یشجّ أّنها محمیة، فتقویة نظم حمایة ح

التكنولوجیا من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة سواء من خالل التصریح أو اإلفصاح عن 

.االبتكارات، ومن ثم تزداد قدرة الشركات المحلیة على الوصول إلى التكنولوجیا الجدیدة

المقلد ال یهتم باالرتقاء بمستوى الجودة إلى أقصى درجاته بقدر ما یبحث عن بیع اكبر كمیة ممكنة في في الواقع إنّ -1

مصاریف البحث والتطویر من أهم العوامل التي تشجعه على النزول عدم تحمل المقلد ویعدّ ،فترة وجیزة وبأسعار منخفضة

النّ ،من الصعب على المنافسین المحتملین اإلقدام على تقلیدهسیكونفمسجل بمنتجا إذا تعلق األمر أمّ ،بمستوى األسعار

.جال دفع تعویضات مالیة للمنتج األصلي عن الخسائر التي لحقته جراء انتهالك حقوقهآهذا التصرف سیكلفهم عاجال أم 
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:الثانيالفرع 

الملكیة الصناعیةحقوقلعقود التراخیص كوسیلة الستغال 

على الرغم من أهمیة الدور الذي تلعبه عقود نقل التكنولوجیا في التنمیة الصناعیة إّال 

ت داخلة في عداد العقود غیر أّن الدول النامیة لم توّجه اهتماما كافیا لتنظیم هذه العقود، فظلّ 

الدول النامیة، ویجب التفرقة بین المسماة التي ال تحظى بتنظیم تشریعي خاص في كثیر من 

األول هو النقل الداخلي للتكنولوجیا وهو الذي یتم :نوعین مختلفین للنقل الدولي للتكنولوجیا

د القومیات من الشركة األم إلى شركاتها الولیدة داخل المشروع، كالنقل داخل المشروع متعدّ 

خلي للتكنولوجیا ألّنه ال یتضمن نقال ویطلق على هذا النوع من االستثمار المباشر النقل الدا

.1حقیقیا للتكنولوجیا، بل تظّل التكنولوجیا في قبضة المشروع الناقل وسیطرته وال تخرج منه

أّما النوع الثاني فهو النقل الخارجي للتكنولوجیا وهو الذي یتم بین المشروع الناقل 

ومیات من الشركة األم أو شركاتها د القومشروع آخر مستقل عنه، كالنقل من المشروع متعدّ 

الولیدة إلى مشروعات في دول أخرى ، وتشكل عقود التراخیص األداة األساسیة والفّعالة لهذا 

النوع من النقل الدولي للتكنولوجیا، فهو یتضمن أساسا نقل المعرفة الفنیة من المرّخص إلى 

فة الفنیة نقل الحق في المرّخص له، غیر أّن الترخیص قد یشمل باإلضافة إلى المعر 

استغالل براءة االختراع أو تصمیم صناعي أو عالمة تجاریة إلى المرّخص له، فإذا كانت

حد عناصرها على حق من حقوق الملكیة الفكریة، وجب التكنولوجیا محل العقد تشمل في أ

ّن عقد الترخیص الذي یتضمنكاما خاصة تنظم استغاللها، وبذلك فإأن یتضمن العقد أح

نقل التكنولوجیا المحمیة عن طریق حقوق الملكیة الفكریة یعتبر عقدا مركبا إذ تسري علیه 

.284انس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص -1
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قواعد وأحكام عقود نقل التكنولوجیا من جانب، كما یخضع للقواعد واألحكام المتعلقة 

1.باستغالل حقوق الملكیة الفكریة من جانب آخر

كوسیلة فّعالة لخروج الدول خاصة إذ ال یختلف احد في أهمیة عقد الترخیص الصناعي 

النامیة منها من دائرة التخلف، فإذا كانت الدول الصناعیة تهتم بالتطور التكنولوجي المستمر 

كعامل أساسي لدفع عملیة التقدم االقتصادي بصفة مستمرة اقتناعا منها بأّن هذا التقدم إّنما 

ّن المنافسة القائمة في الدول یقوم بصفة أساسیة على التطور المستمر للتكنولوجیا، فإ

المتقدمة بین المشروعات المماثلة أصبحت تعتمد على االختالفات في التفوق التكنولوجي 

.وٕامكانیة إنتاج اختراعات جدیدة وابتكار طرق إنتاج حدیثة

فمن األهمیة بما كان أن تأخذ الدول النامیة أو السائرة في طریق النمو موضوع التطور 

ّنها في مرحلة ال تسمح لها بالقیام صادیة، حیث أوجي كدعامة رئیسیة للتنمیة االقتالتكنول

باالختراعات وال بتطویرها فما علیها إّال أن تبدأ بنقل التكنولوجیا، أي بنقل االختراعات سواء 

كانت مسجلة أم غیر مسجلة من الدول التي سبقتها في هذا المضمار، وعلیها أن تبدأ بنقل 

الحدیثة الموجودة لدى الدول الصناعیة مع القیام بعد ذلك بجعلها مالئمة لظروفها التطورات

كدولة نامیة، كما یجب أن تتجنب االتجاه القائل بضرورة نقل التكنولوجیا غیر الحدیثة ألّنها 

أكثر مالئمة للدول النامیة، ألّن ذلك سوف یؤدي إلى المحافظة بصفة مستمرة على الفجوة 

بین الدول المتقدمة والنامیة، ولن یكون هناك مجال لمالحقة الدول النامیة التكنولوجیة

للتطور والتقدم الذي وصلت إلیه الدول المتقدمة، ومن جهة أخرى والمالحظ في اآلونة 

األخیرة اتجاه الدول النامیة إلى تشجیع ما یسمى باالستثمار المباشر لدیها مقابل ضمانات

.02الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص حسام الدین عبد الغني الصغیر، ترخیص-1

،، جامعة العراقعالء حمید عزیز الجبور، عقد الترخیص، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة صدام للحقوق:أنظر كذلك

   84ص 2003
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وكذلك  ،شجیع األجانب لنقل رؤوس أموالهم إلى الدول الضعیفةتتزاید كل فترة، وذلك لت

.1لشرائهم ألسهم وسندات وطنیة

ركیز على هذا األسلوب ومع أهمیة وضرورة االستثمار المباشر للدول النامیة إّال أّن الت

الحل لمشكلة التنمیة االقتصادیة، وٕان كان هذا األسلوب یساعد على تخفیف عجز لیس هو

ن المدفوعات الذي تعاني منه الدول النامیة، لذلك فاّن القائمین على وضع سیاسات میزا

التنمیة االقتصادیة في الدولة یعتمدون كثیرا على هذا األسلوب نظرا للعائد الهام الذي یعود 

علیها في أجل قصیر، إّال أّننا نرى أّنه وٕان كان ال یمكن التقلیل من أهمیة االستثمار 

فائدته تبدو بشكل واضح في األجل القصیر، أّما إذا أردنا تحقیق تنمیة األجنبي فانّ 

ّنه یتعین إلى التقدم االقتصادي الحقیقي، فإاقتصادیة حقیقیة على المدى البعید حتى نصل 

علینا االهتمام بعقود التراخیص التي من خاللها یتم نقل التكنولوجیا وبراءات االختراع، وٕان 

ود ال تظهر إال على المدى الطویل إال أّن هذا االهتمام یؤدي إلى تنمیة كانت ثمار هذه العق

حقیقیة لالقتصاد القومي، كما من شأنه أن ینقل الدول النامیة من عصر التخلف إلى عصر 

التقدم، ذلك أّن عقود التراخیص تتیح لمشروعات الدول النامیة استغالل حقوق الملكیة 

تسیطر علیها وتتملكها الدول المتقدمة والشركات المتعددة الصناعیة والمعرفة الفنیة التي

.الجنسیة فتستفید من التكنولوجیا المتقدمة في عملیة التنمیة

وقد تزایدت أهمیة عقود التراخیص مع ازدیاد االختراعات واالبتكارات الحدیثة، وٕانشاء 

ع والعالمات التجاریة  الصناعات التي تعتمد بصفة أصلیة على استغالل براءات االخترا

  .دها العقدوالمعرفة الفنیة عن طریق الحصول على تراخیص مقابل دفع اإلتاوة التي یحدّ 

المعارف التكنولوجیة المشمولة بحمایة براءة االختراع ال تشكل العنصر ومن المالحظ أنّ 

مایة عن طریق الرئیسي في عقود نقل التكنولوجیا، فغالبا ما تكون االبتكارات المشمولة بالح

.190حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص محمد-1
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براءات االختراع غیر كافیة بذاتها الستخدامها في العملیات اإلنتاجیة، بحیث یقتضي مثل 

هذا االستخدام حصول الطرف المرّخص له على المعرفة الفنیة السّریة المكملة لبراءة 

االختراع، وال شك أّن تلك  المعارف النظریة والعملیة التي یحتفظ بها المرّخص ویحیطها 

السریة هي جوهر عقد الترخیص، ویطلق على هذه المعارف في مجموعها المعرفة الفنیة أو ب

1.األسرار التجاریة والصناعیة

ختلف عقد الترخیص عن غیره من العقود التي ترد على حقوق الملكیة الصناعیة فهو یو     

العالمة أو غیر ذلك من عقد غیر ناقل للملكیة كما سبق تبیانه، إذ تبقى ملكیة البراءة أو 

حقوق الملكیة الصناعیة في ذمة المرّخص، ویقتصر اثر الترخیص على أن یمنح المرّخص 

له حقا شخصیا في االستعمال لذلك یذهب الفقه إلى اعتبار عقد الترخیص صورة خاصة من 

ز عقد الترخیص عن غیره من العقود التي ترد اإلیجار، وهذه الخاصیة هي تلك التي تمیّ 

.2الذي یعتبر بیعا إذا كان بعوض.....على الملكیة مثل التنازل عن البراءة أو العالمة 

إذ سیتم التركیز ،وعموما سنتناول عقود التراخیص في هذا المجال من الناحیة االقتصادیة

دورها في االختراع من حیث أهمیتها و خاصة على عقود التراخیص المتضمنة لبراءات

هذا النوع من العقود خصوصا بالنسبة للدول النامیة،، وكذلك مزایا ادیةالتنمیة االقتص

وسنتطرق إلى هذا العقد المتضمن لبراءة االختراع كونه األكثر شیوعا واألكثر فعالیة في نقل 

عناصر الملكیة الصناعیة األخرى ال یمكن أن تكون التكنولوجیا، ولكن هذا ال یعني أنّ 

.محال لعقد الترخیص 

یعتبر عقد الترخیص :تحدید مكانة عقد الترخیص في استغالل الملكیة الصناعیة: أوال

وهي وسیلة من الوسائل یتحقق من خاللها تكامل المشروعات المختلفةالتياآللیاتإحدى

.12بن عزة، مرجع سابق،صاألمینمحمد -1

.299مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق، ص -2
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فتظهر كوسیلة،األسواقاالقتصادیة لهذه نیاتاكاإلمواستغالل األسواقلغزو  إلیها أالتي یلج

في  أوالظهر هذا النوع من العقود حیث،المحلیة وحتى الدولیةالمنافسة لىللتغلب عهامة

ین الشركات على خلق فروع ازدیاد الصراع ببسبب تنامي التجارة و األمریكیةالوالیات المتحدة 

السلع الجدیدة و  المنتجاتالة لتسویق فعّ یقة جدیدة و طر  إیجادمتعددة فتم التفكیر في جدیدة و 

مرتفعة عالیة و دیةبمرو تكلفة و بأقل

حیث عرف الترخیص ألول مّرة على ید صانعي السیارات الذین استحدثوا هذه 

الذي كان یمنع البیع المباشر ،الطریقة للتحایل على قانون محاربة االحتكار األمریكي

Générale)-وكان ذلك من طرف شركة  للسیارات من طرف الصانعین إلى المستعملین،

Motors)G.M من طرف شركة لبیع 1892سنة وقد استعمل قبل ذلك1929سنة

.1979أكتوبر 24آالت الخیاطة، فصدر أول قانون فیدرالي أمریكي یتعلق بالترخیص في 

)Bata(أّما على المستوى األوروبي فنجد أول تجربة ألسلوب الترخیص كانت مع شركة 

دیسمبر 31بتشیكوسلوفاكیا، ثم أصدرت الحكومة الفرنسیة قانون 1925لألحذیة وذلك سنة 

این 1991ابریل14لتطبیقي الصادر بتاریخ ومرسومه ا)المعروف بقانون دوبان(1959

ص الفصل األول منه لعقد الترخیص، كما كانت فرنسا من الدول السّباقة إلنشاء أول خصّ 

المرجع األساسي لتي وضعت أول مدّونة سلوك في هذا المجال التي تعدّ فیدرالیة للترخیص وا

.1لمدونة السلوك األوروبیة التي صدرت من طرف الفیدرالیة األوروبیة للترخیص التجاري 

فهو عقد مبتكر ،عقد الترخیص یرجع في أصل وجوده إلى البیئة التجاریةنّ وعموما فإ

ابتدعته حاجات التجارة، یرتكز بصفة أساسیة على استغالل المعرفة الفنیة باإلضافة إلى 

لمرّخص له حق استغالل المعرفة الفنیة وما تشمله من ، فهو عقد یتیح لحقوق الملكیة الفكریة

ي، على أن ة معینة ووفقا لشروط وقیود معینة مقابل مبلغ دور حقوق الملكیة الفكریة خالل مدّ 

1-http://www.wipo.int
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یظل المرّخص خالل مّدة االستغالل محتفظا بملكیة البراءة أو العالمة أو غیرها من حقوق 

ل حقوق الملكیة الملكیة الصناعیة، ویتیح عقد الترخیص لمشروعات الدول النامیة استغال

معرفة وال) مؤشرات جغرافیةعالمات، رسوم ونماذج صناعیة، دوائر متكاملة، و (الصناعیة 

تتملكها الدول المتقدمة علیها و التي تسیطر )أسرار تجاریةبراءات االختراع و (ة الفنی

.والشركات المتعّددة الجنسیة فتستفید من التكنولوجیا المتقدمة في عملیة التنمیة

لقد تزایدت أهمیة عقود التراخیص مع ازدیاد االختراعات :أهمیة عقود التراخیص-1

لصناعات التي تعتمد بصفة أصلیة على استغالل براءات وٕانشاء ا،واالبتكارات الحدیثة

االختراع والعالمات التجاریة والمعرفة الفنیة عن طریق الحصول على تراخیص مقابل دفع 

اإلتاوة التي یحددها العقد

شكل تالمشمولة بحمایة براءات االختراع ال المالحظ أّن المعارف التكنولوجیةإذ من

العنصر الرئیسي في عقود التراخیص، فغالبا ما تكون االبتكارات المشمولة بالحمایة عن 

طریق براءات االختراع غیر كافیة بذاتها الستخدامها في العملیات اإلنتاجیة، بحیث یقضي 

مثل هذا االستخدام حصول الطرف المرخص له على المعرفة الفنیة السّریة المكملة لبراءة 

وال شك أّن تلك المعارف النظریة والعملیة التي یحتفظ بها المرخص ویحیطها االختراع،

بالسّریة هي جوهر عقد الترخیص، ویطلق على هذه المعارف في مجموعها المعرفة الفنیة 

how-know1أو سّر التجارة أو الصناعة

رة ئعة ومنتشّن ترخیص الملكیة الصناعة أصبح ممارسة تجاریة واقتصادیة شاوعموما فإ

نامیة، إذ أصبح ترخیص الملكیة الصناعیة من أهم وسائل نقل في جمیع دول العلم متقدمة و 

.03حسام الدین عبد الغني الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص-1

عقد  –عقد نقل التكنولوجیا –)المعرفة الفنیة(مجال نقل التكنولوجیا محمد الكیالني، عقود التجارة الدولیة في :أنظر كذلك

،1995ب، دار الفكر العربي، عمان، عقد تسلیم إنتاج، الطبعة الثانیة، دار الجی–عقد تسلیم المفتاح -المساعدة الفنیة

  .73ص 
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التكنولوجیا للترویج للسلع والمنتجات في األسواق األجنبیة عن السوق األم، ومن قبل 

أشخاص آخرین غیر أصحاب هذه المنتجات، فبدال من تصنیع هذه المنتجات من قبل 

جیا في مصانعه في بلده تصنع المنتجات من قبل أشخاص آخرین مرّخص صاحب التكنولو 

لهم باستخدام التكنولوجیا، مع وضع عالمة المرّخص علیها بشرط الحفاظ على مستوى 

وبهذا فاّن .النوعیة والجودة والرقابة على ذلك من قبل صاحب التكنولوجیا أو العالمة

تثمار ویشغل الید العاملة ویحرك السوق التصنیع یكون في بلد المرخص له فیزید االس

الداخلي، كما أّن ترخیص الملكیة الصناعیة یخدم مصلحة صاحبها من حیث حصوله على 

استعمال العالمة مثال من عائد مادي من هذه الملكیة قبل أن تسقط في الملك العام، وأنّ 

رة تعود من حیث شأنه أن یزید ویقوي سمعته وشهرته، هذه العالمة وهذه السلعة والشه

.1النتیجة لمالك العالمة

 يإضافة للفوائد المتعّددة والمصالح التي یحققها أ:التنمیة االقتصادیةو  عقود التراخیص-2

ّن عقود ترخیص الملكیة الصناعیة التي تتم بین عقد ترخیص ألطرافه بشكل عام، فإ

مصالح اقتصادیة مرخصین من الدولة المتقدمة ومرخص لهم من الدول النامیة تحقق 

.واجتماعیة للبلدان النامیة بشكل خاص

فترخیص الملكیة الصناعیة یساعد على نقل التكنولوجیا من الدول المتقدمة إلى الدول 

النامیة التي هي بأشّد الحاجة إلى هذه التكنولوجیا لدعم عملیة التنمیة الشاملة فیها ،عقود 

ن جزء من اتفاقیة متعّددة الجوانب تتضمن لیس فقط تراخیص الملكیة الصناعیة غالبا ما تكو 

عملیة ترخیص لحق واحد للعالمة أو البراءة، بل عملیة نقل كاملة لوحدة إنتاجیة أو تصنیعیة 

عّدة عناصر من الملكیة من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة، فهكذا اتفاقیات تتضمن  نقل

مخططات والنماذج وغیرها، إضافة لمعارف مختلفة الفكریة مثل براءات االختراع والرسوم وال

.122جالل ناصر، مرجع سابق، ض-1
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مرتبطة بعملیة التصنیع أو اإلنتاج، هذه العناصر والمعارف المرّخصة سواء كانت محمیة 

بقوانین الملكیة الفكریة كبراءات االختراع أم بغیرها مثل األسرار التجاریة یطلق علیها المعرفة 

.1التكنولوجیة

نولوجیا فهي بدورها تحتوي على مجموعة من التراخیص لعناصر أّما اتفاقیات نقل التك

مختلفة بحاجة إلیها المشروع المعني، ضف إلى ذلك فاّن عقود التراخیص ال تحقق فوائد 

بالنسبة للدول المتقدمة المالكة للتكنولوجیا المحمیة بموجب عناصر الملكیة الصناعیة بقدر 

من خالل تصنیع المنتجات في البلد النامي  نفسه ،ةما یعود بفوائد كبیرة على الدول النامی

صة، وفي هذه الحالة یكون التصنیع محلیا فیزید بدل أن یتم استیرادها من الشركة األم المرخّ 

االستثمار ویحرك السوق عن طریق الحصول على المحتوى المطلوب للتصنیع محلیا، كما 

جّیدة في السوق المحلي من شأنها أّن عقد الترخیص یعني ضمان وجود منتجات من نوعیة

على الرغم من بعض ،أن تخلق منافسة وتحفز المنتجین المحلیین لتحسین نوعیة منتجاتهم

االنتقادات التي یوجهها البعض لتراخیص الملكیة الصناعیة من الدول المتقدمة للمشاریع في 

على السیطرة على الدول النامیة، حیث یجادلون بأّن هذا من شأنه أن یساعد المرخصین

.2السوق المحلي، إّال أن فوائد التراخیص تفوق بكثیر سلبیاته المحتملة

من النتائج االیجابیة الحاصلة نتیجة منح براءات سواء كانت:مزایا عقود الترخیص-3

الواسع للمعلومات التقنیة الخاصة باالختراعات الممنوح محلیة أو أجنبیة النشر السریع و 

فمنح براءات یكون بعد الحصول على المعلومات الوافیة عن االختراعات  وهذه براءات عنها

المعلومات تنشر بلغة البلد الذي منحت فیه البراءة، وتعطي الحصیلة العامة للمعلومات 

خر ات المنافسة الفرصة لالطالع على آالمنشورة بهذه الطریقة للمعنیین المهتمین والشرك

نیة لألسرار التجاریة في عقود نقل التكنولوجیا، دراسة تحلیلیة في القانون المصري أمال زیدان عبد اهللا، الحمایة القانو -1

.250، ص2009،القاهرةجامعة ، كلیة الحقوقریكي، رسالة دكتوراه في الحقوق، واألم

.78محمد الكیالني، مرجع سابق، ص-2
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لة ومواكبة اتجاهات البحث والتطویر التي أّدت لهذه االختراعات، التكنولوجیا الحاصتطورات

وهذا یوّفر علیهم الوقت والجهد والمال ویجنبهم تكرار نفس االختراعات التي وصل اآلخرون 

وفر حّد معین من ل االختراعات ومنح براءات علیها یإلیها، ضف إلى ذلك فإّن عملیة تسجی

االختراعات تنعكس إیجابا على عملیة االبتكار في نفس مجاالت الشفافیة فیما یتعلق بهذه 

.االختراع والمجاالت المماثلة

ا قبله من االختراعات، بل إّن معظم فمن المعروف اّنه ال یوجد اختراع منفصل عمّ 

االختراعات هي عبارة عن سلسلة مرتبطة من التطورات الختراعات أولیة أساسیة، فبمجرد 

اع جدید تبدأ عملیات البحث والتطویر الختراعات موازیة ومشابهة لالختراع تسجیل اختر 

المسجل، وبالنسبة لالختراعات األجنبیة أو المملوكة لألجانب تبدأ عملیات المالئمة لها 

لتناسب الظروف المحلیة للبلد النامي، وذلك بموجب عقود التراخیص التي تعطي هذه 

أّن معظم عقود التراخیص تتضمن إعطاء الحق للمرخص االختراعات للجهات المحلیة، كما

.له إلدخال تحسینات وتطویرات على االختراعات المرخصة

إّن حقیقة كون غالبیة االختراعات المسجلة في الدول األقل نموا والنامیة تعود لجهات 

إذ دّلت ل من أهمیة الدور المذكور لبراءات االختراع ولعقود التراخیص، أجنبیة ال تقلّ 

الكثیر من الدول الغربیة أثبتت انطالقتها الصناعیة من استغالل وتطویر الدراسات أنّ 

االختراعات المستوردة من الخارج، ومن التجارب األخیرة یمكن ذكر الیابان وكوریا، فبعد 

الحرب العالمیة الثانیة أثبتت الیابان إعادة انطالقتها صناعیا واقتصادیا على التكنولوجیا 

األجنبیة، وبشكل خاص تلك المستوردة من الوالیات المتحدة األمریكیة والتي حصلت علیها 

بموجب عقود التراخیص، ومنذ الستینیات بدأت نسبة التكنولوجیا المطّورة في الیابان تزید 

تكنولوجیا للخارج أكثر الر تراخیص أصبحت الیابان تصدّ 1987إذ في عام  ،بشكل ملحوظ

رغم ذلك بقیت تستورد كّما هائال من التراخیص وقدر أّن الیابان استفادت على مّما تستورد، و 
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المستوى  االقتصادي واالجتماعي من اإلنفاق على البحث والتطویر في أمریكا أكثر مّما 

.1استفادت أمریكا ذاتها

1962االقتصادي الذي انطلق عام وفي كوریا لوحظ وجود توازي بین تسارع عملیة التطور 

.2زاید نسبة تسجیل براءات االختراع والعالمات التجاریة األجنبیةتو 

إن المبالغة في إظهار النتائج السلبیة الحتكار أصحاب براءات االختراع للحقوق المالیة 

الستثمار اختراعاتهم ال یؤّیدها الواقع وآلیات المنافسة االقتصادیة، إذ دّلت الدراسات أّن 

ومنافسة للمنتجات بموجب التكنولوجیا الممنوح علیها براءات عملیة إنتاج منتجات مماثلة

ر الخبراء بأّن المعلومات المتصلة بالبراءة اختراع تبدأ بعد مّدة قصیرة من منح البراءة، ویقدّ 

تنتشر بعد مّدة ال تتجاوز السنة والنصف من تاریخ تقدیم طلب البراءة ، لتبدأ بعدها بفترة 

افسة في السوق لتلك السلع المنتجة بواسطة التكنولوجیا المسّجلة، قصیرة عملیة إنتاج سلع من

والمّدة الالزمة إلنتاج السلع المنافسة بعد الحصول على المعلومات تعتمد على الوقت الالزم 

لتوفیر وبناء الوحدات اإلنتاجیة، هذه المسالة تدفع أصحاب التكنولوجیا لمنح تراخیص 

كبر عائد ممكن قبل ظهور تكنولوجیا مماثلة الحصول على أذه التكنولوجیا بغیةباستغالل ه

.أو منافسة في السوق

وهي بذلك ،وتجدر اإلشارة إلى أّن الدول األقل نمو والنامیة من أفقر الدول للتكنولوجیا

بحاجة لحدود دنیا من أنماط التكنولوجیا لتدعیم عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة فیها، 

یع توفیر هذه الحدود الدنیا بدون استخدام التكنولوجیا وتوطینها ویتم ذلك بشكل وهي لن تستط

.أساسي عن طریق الحصول على تراخیص الستغاللها

   88صحازم حلمي عطوة، مرجع سابق، -1

2 -SAINT- GALL Yves ; Protection et défense des marque de fabrique et concurrence

déloyale ; Collection ce qu’il faut savoir ? 4 eme Edition ; DELMAS ; Paris ; 1972 ; P422 .



الصناعيةالملكيةحقوقاستغاللمنوالناميةالمتقدمةالبلدانتأثر:الثاني الفصل-األولالباب

193

:التراخیص وتشجیع االستثمارعقود -ثانیا

تدفع عملیة التنمیة االقتصادیة یعتبر االستثمار األجنبي من أهم العوامل التي 

الدول األقل نموا والنامیة،  وهذه الدول تسعى جاهدة لجذب االستثمارات االجتماعیة  في و 

ن من ومنحها حوافز جمركیة وضریبیة مختلفة  وال غرابة في ذلك، حیث أّن االستثمار یؤمّ 

جملة ما یؤمنه إنتاج سلع وخدمات جدیدة،  تشغیل ید عاملة واستقدام تكنولوجیا جدیدة، إذ 

ال یتضمن حد أدنى من العناصر التكنولوجیة وخاصة ینذر وجود مشروع استثماري 

االستثمار األجنبي، إذ تنص أغلب القوانین في الدول النامیة على أّن  رأسمال المشروع 

االستثماري یتألف من جملة ما یتألف من تراخیص استغالل حقوق الملكیة الفكریة 

التجاریة وغیرها، فمعروف أّن والصناعیة مثل براءات االختراع النماذج الصناعیة، العالمات

نقل التكنولوجیا یتم عبر منح تراخیص من الشركات المالكة إلى شركات أو دول أخرى 

الستغالها، كما یتم من خالل فتح المالكین لفروع لهم في األسواق النامیة أو دخولهم في 

.1مشاریع مشتركة یتم من خاللها استغالل التراخیص المختلفة 

من تسجیل عناصر الملكیة الصناعیة ال یقتصر فقط على  الهدف أنّ  إلى أخیرانشیر و       

كذلك لیشمل الترخیص القانوني في بل یمتدّ ،السرقةمن النسخ و العناصرحمایة هذه 

2013ففي عام  ،الحصول على عائدات من جراء ذلكو  أخرىاستخدامه من قبل جهات 

العالمیة من الرسوم المتحصل علیها من تراخیص حقوق الملكیة الفكریةاإلیراداتبلغت 

بلغت حصة  إذ ،"بروغریسف ایكونومي"ذلك حسب تقریر مؤسسة و  ملیار دوالر329

المنظمة تنظمها ندوة ،"تطویرالیادة األعمال والتجارة والبحث و ر ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الصناعیة من اجل "-1

علقة بالملكیة الصناعیة ألغراض لالنتفاع بالمعلومات المت2004ماي   12و  11 ،دمشق)الویبو(العالمیة للملكیة الفكریة 

www.wipo.intموجود على الموقع التالي ،عقود التراخیص واالمتیاز

  .301ص  ،مرجع سابقن عبد المجید الحداد،محمد حس:أنظر كذلك
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122واالتحاد األوروبي ،ملیار دوالر128أي نحو %39منها المتحدة األمریكیةالوالیات

ملیار دوالر، كوریا الجنوبیة 6ملیار دوالر وكندا 21دوالر، سویسرا ملیار 32الیابان ملیار و 

1الباقي للدول األخرىملیار دوالر و 2، سنغافورة ملیار دوالر5

:الثانيالمبحث 

أثار اقتصادیة أكثر سلبیة:في البلدان النامیةالملكیة الصناعیة

مّما سبق تحلیله فاّن الملكیة الصناعیة هي شكل من أشكال المعرفة التي خّصصت 

لها الدول المتقدمة نوعا معینا من أنواع الحمایة، فهي وٕان قد تتشابه في بعض الجوانب مع 

حقوق الملكیة العادیة إال أّنها تعتبر بمثابة المحرك الرئیسي للنمو االقتصادي، إذ أصبحت 

ق األفضلیة التنافسیة في التجارة بالسلع التي تتمیز بالتكنولوجیا المتطورة تعطي لمالكها ح

والمعرفة المكثفة، واستنادا لذلك فاّن الدول المتقدمة وكما سبق بیانه أثبتت بأّنه توجد أدلة 

دامغة تؤكد على األهمیة االقتصادیة لعناصر الملكیة الصناعیة، فهي ال تزال تتمتع بدور 

.اإلبداع واالبتكار خاصة في مجال القطاعات الصناعیةعظیم في تشجیع

أما فیما یخص الدول النامیة فقد بّررت أن تطویر أهلیة القدرة التكنولوجیة هو الذي یعّد 

العامل الرئیسي للنمو االقتصادي، وتقلیل من نسبة الفقر الّن هذه القدرة هي المؤشر على 

.2التكنولوجیا وتطبیقهامدى إمكانیة استیعاب هذه الدول لتلك

فمن خالل هذا المبحث سیتم  التركیز على مدى أهمیة عناصر الملكیة الصناعیة اقتصادیا 

قتصاد هي المجاالت التي تؤثر فیها هذه العناصر فیما یتعلق باالبالنسبة للدول النامیة، وما

، ومن جهة أخرى سیتم البحث كذلك في الطرق والسبل التي )أولمطلب (المحلي للدولة 

www.wipo.org:انظر الموقع التالي1

، دار الفارس للنشر األجنبيجورج خوري، الشركات المتعددة الجنسیات واالقتصاد السیاسي واالستثمار المباشر -2

.165، ص1994القاهرة،والتوزیع،
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یمكن لهذه الدول انتهاجها من اجل االستفادة إلى ابعد حّد من نقل التكنولوجیا المحمیة 

).ثانمطلب (بموجب عناصر الملكیة الصناعیة

:المطلب األول

:النامیة انر الملكیة الصناعیة بالنسبة للبلدعناصالستغالل اآلثار االقتصادیة

إّن دراسة جوانب هذا الموضوع یجب أن تتم بطریقة أكثر عمقا لمعرفة حقیقیة العالقة بین 

، خاصة في ظل النامیةفي البلداناستغالل حقوق الملكیة الصناعیة والتنمیة االقتصادیة

التطور السریع للقواعد الدولیة لهذا النوع من الملكیة فمتى استطاعت الدول النامیة الوصول 

إلى هذه المعرفة واستغاللها على الوجه السلیم ضمنت التأثیر االیجابي لعناصر الملكیة 

نا اّنه الصناعیة على اقتصادها الحالي  وقدرتها على خلق المشاریع الدولیة، خاصة إذا علم

في اآلونة األخیرة بدأت الدول المتقدمة والمنظمات الدولیة المتخصصة كالویبو مثال التركیز 

المعلومات غیر المفصح على مستقبل الملكیة الصناعیة بوجه عام وعلى براءات االختراع و 

وكذا الدوائر المتكاملة بوجه خاص على المستوى الدولي، مّما مّكنها ذلك من بناء عنها 

یاسة اقتصادیة صحیحة قائمة على أساس حقیقي ولیس على توقعات مسبقة ألهمیة أو س

.عدم أهمیة تلك القواعد بالنسبة لها

والحقیقة التي ال یمكن تجاهلها أّن الدول النامیة إذا رغبت في اللحاق بالركب الحضاري 

فما علیها إال أن تعتمد على وسائل فّعالة لنقل التكنولوجیا إلیها، هذه الوسائل التي تم 

الحمیة والمنتجاتتنظیمها بموجب قواعد قانونیة تكفل النقل السلیم لالختراعات والسلع 

هذا المطلب سیتم التطرق  من خالل فرعیه إلى صر الملكیة الصناعیة، وفيعنابموجب 

، وما )أولفرع (اعیة على اقتصاد الدول النامیة مدى تأثیر استغالل عناصر الملكیة الصن

).ثانفرع ( ر فیها تأثیرا ایجابیاهي المجاالت التي یمكن لهذه العناصر أن تؤث
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:األولالفرع 

النامیة باستغالل الملكیة الصناعیةعن مظاهر تأثر البلدان

الملكیة الصناعیة تعّد وسیلة قانونیة للمعرفة المناسبة ومن خصائص ال شك في أنّ 

من حق شخص آخر الحصول علیها، فكّلما استغاللها من قبل شخص ال یحدّ المعرفة أنّ 

زاد عدد الناس الذین یستخدمون المعرفة كان ذلك أفضل للمجتمع، والسؤال الذي یطرح نفسه 

هنا هل توجد مبررات اقتصادیة فعال تدعم حمایة حقوق الملكیة الصناعیة خاصة إذا ما 

تعلق األمر بالدول النامیة أم العكس ؟

یقتضي مّنا األمر التطرق إلى بیان موقف الدول النامیة من لإلجابة على هذا السؤال 

).ثانیا(ثم مجاالت التأثر ) أوال'موضوع حمایة حقوق الملكیة الصناعیة

لقد واجه موضوع :عن إلزامیة البلدان النامیة بحمایة عناصر الملكیة الصناعیة: أوال 

ورجواي من قبل الدول لة األفة عامة معارضة شدیدة في جو إدراج حقوق الملكیة الفكریة بص

في المقابل ال توجد أي منفعة خاصة و  ،لها اادحذلك سیسبب ضررا فها ترى أنّ ألنّ ،النامیة

المتقدمة التي تنفرد بالغالبیة العظمى فید الوحید في هذا األمر هو البلدانلها حیث أن المست

ن حركة التجارة بالرغم من محمایة حقوق الملكیة الصناعیة سوف یحدّ أنّ ، و من االختراعات

.1عالمیة هو إزالة الحواجز التجاریة أهم مبادئ منظمة التجارة الأنّ 

ولكن بالرغم من هذه المعارضة إّال اّنه بدا تزاید االعتراف من قبل الدول النامیة 

بضرورة حمایة حقوق الملكیة الصناعیة لما لها من أهمیة على التقدم والنمو االقتصادي، 

.55السید عطوة، مرجع سابق،  ص م حلميحاز -1
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هنا یكمن التساؤل هل هذا االعتراف نابع عن اقتناع ؟ أم إلرضاء أطراف أخرى أم و 

استجابة لضغوط معینة ؟

فاألساس المنطقي ،حد عناصر حقوق االبتكارأخذنا براءة االختراع باعتبارها أفإذا        

ّنه یعتمد على عدد من االقتراحات التي قد ال تساندها ها وٕان كان یعّد أمرا بسیطا إال ألحمایت

الممارسة الواقعیة، فمثال ال یمكن معرفة الدرجة المثلى لحمایة براءات االختراع فإذا كانت 

الحمایة ضعیفة جدا فذلك قد یضعف التقدم التكنولوجي بسبب الحوافز غیر الكافیة للقیام 

فقد ال یستفید المستهلك حتى ،ا یجبأكثر ممّ باألبحاث والتطویر، واذا جرى منح حمایة 

على المدى الطویل، ویمكن ألصحاب  براءات االختراع أن یحصلوا على أرباح تتجاوز إلى 

عالوة على ذلك یمكن وأد ،حّد بعید التكالیف اإلجمالیة التي أنفقوها على البحث والتطویر

اءة اختراع الحصول على بر :فمثال،ةالمزید من االبتكارات المبنیة على التكنولوجیا المحمی

حّد من استخدام اآلخرین لتلك الجینیة، فنطاق الحمایة قد یمّكن جینیة معنیة یمكن أن ی

صاحب البراءة من استخدام المعرفة الجینیة غیر الظاهرة لهذا االختراع بما فیها تلك 

ة االختراع الواسعة وبالتالي فاّن براء،المعلومات التي یكتشفها شخص آخر في وقت الحق

الحمایة تؤدي إلى عدم تشجیع االبتكارات الالحقة من قبل الباحثین في اإلطار العام لبراءة 

االختراع، بالمقابل فاّن الحمایة الضعیفة أو الضیقة للبراءة من شأنه أن یشجع اآلخرین على 

.متصلة بموضوع البراءةالعمل حول هذه البراءة وبالتالي تتیح قدرا اقل من القیود واألبحاث ال

معظم األنظمة اإلبتكاریة في الدول النامیة الضعیفة، حتى وٕان ومن المالحظ أنّ 

وجدت أنظمة قوّیة فإّنها تكون لصالح القطاع العام ولیس لحساب القطاع الخاص، وهكذا 

ٕان استطاع یمكن القول بأّن الفائدة المستمّدة من حمایة الملكیة الصناعیة غیر أكیدة حتى و 

نظام براءة االختراع أن یوفر الحافز لالبتكار، ألّن القدرة المحلیة ضعیفة لتستفید منه حتى 
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عندما یتم تطویر التكنولوجیا، فنادرا ما تتمكن الشركات في الدول النامیة من تحمل تكالیف 

.الحصول علیها وصون الحقوق الخاصة بها

ام حقوق الملكیة الصناعیة واآللیات الالزمة لتطبیق كما أّن تأسیس البنیة األساسیة لنظ

حقوق الملكیة الفكریة باهظة الثمن لكل من الحكومات وكذا المهتمین باألمر في القطاع 

الخاص، وبالمقابل الموارد المؤهلة والموارد المالیة نادرة واألنظمة القانونیة غیر متطورة، لذلك 

إزاء الفوائد التي یمكن أن تنتج عن نظام الملكیة یجب اخذ تلك التكالیف بعین االعتبار 

الفكریة، ومن ثم یجب تقییم نظام براءة االختراع بطریقة تتم فیها الموازنة بین التكالیف 

والفوائد، وفي نفس الوقت االعتراف بأّنه من المحتمل أن یكون میزان التكالیف والفوائد قد 

.1لكل دولةیتفاوت تفاوتا ملحوظا حسب الظروف المختلفة

حقوق الملكیة الصناعیة تتضمن بالضرورة قیودا على المنافسة التي قد تكون كما أنّ 

التناقض ظاهر حول تأثیر على حساب المستهلك وعلى حریة التجارة، وبذلك یمكن القول أنّ 

التناقض نظام الملكیة الصناعیة في الدول المتقدمة وتأثیره على الدول النامیة، ویزداد هذا 

عندما یبدأ نظام الملكیة الفكریة یطبق على التكنولوجیات الجدیدة، ومن ثم وفي ظل نظام 

االقتصاد العالمي توّجه الحاجة إلى نظام عالمي لحقوق الملكیة الصناعیة یعكس حاجات 

الدول النامیة والدول المتقدمة على حّد سواء، وٕان كانت الدول النامیة لها وضعها المختلف 

المشكلة شبیهة بماهیة أنواع المعرفة التي یجب حیث أنّ ،الدول المتقدمة في هذا الشأن عن

أن تكون معلومة للعامة في الدول المتقدمة، أّما العالم الثالث فالمشكلة هي في الحصول 

.2على تلك المعرفة قبل التفكیر بالعلم بها

االقتصادي والعالقاترر دراسة في قضایا التنمیة والتحجدید،نحو نظام اقتصادي عالمي ،صبري عبد اهللاإسماعیل-1

.212، ص 1998لكتاب، القاهرة، ، الهیئة المصریة العامة لالدولیة

، مجلة "التكنولوجیااتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تربس وأثارها على نقل "أحمد المخالفي، -2

  .02ص 2000، لعام 63-62الدراسات الیمنیة العدد 
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قیود على الدول النامیة فهل هذه إذا كانت حمایة حقوق الملكیة الفكریة تفرض كل هذه الف

من خالل ما سبق طرحه و  المتقدمة في بدایة عهدها بالتطور؟ ،القیود فرضت على الدول 

من مبررات خاصة بالدول المتقدمة ما هي الدروس المستفادة للدول النامیة ؟

وخبرة توجد العدید من الدروس التي یمكن للدول النامیة أن تتعلمها خاصة من تاریخ 

الدول المتقدمة في القرن التاسع عشر ومن االقتصادیات الناشئة في شرق أسیا في القرن 

الماضي، ولذلك فاّن لتقییم المبررات االقتصادیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة على النحو 

ت األمثل ال بّد من مراعاة موقف الدول المتقدمة قدیما وحدیثا ومدى تطّورها التقني، في الوق

الذي تنادي فیه بتقویة حمایة حقوق الملكیة الفكریة، وموقف الدول النامیة التقني والمالي 

:وذلك على النحو التالي

من الناحیة التاریخیة كانت أنظمة الملكیة الفكریة تستخدم من قبل الدول المتقدمة لتعزیز -1

ل أنظمتها في مراحل ما كانت تراه أّنه یحقق مصالحها االقتصادیة، إذ غّیرت هذه الدو 

مع تغییر الرؤیة والمكانة االقتصادیة للدولة، فمثال خالل ،مختلفة بشأن تنمیتها االقتصادیة

فاّن الدول المتقدمة من بینها الوالیات المتحدة األمریكیة بصفتها مستوردة خالصة 19القرن 

مقیمین فیها فقط، أّما إذا للتكنولوجیا قّیدت إجراءات منح البراءة على االختراع بمواطنیها وال

أضعاف الرسوم المفروضة 10تعلق االختراع بأجنبي فإّنها كانت تفرض رسوما تقدر ب 

على المواطنین األمریكیین، بعد ذلك ونظرا للمصالح االقتصادیة تحّولت المعاملة إلى 

تمییزي األحسن نسبیا فبدأت الوالیات المتحدة األمریكیة بمعاملة األجانب على أساس غیر 

اختراع في الوالیات المتحدة األمریكیة، من 42تقریبا، مّما أدى إلى تسجیل حوالي 

الباهظة اختراع تّم في الخارج، وهذا إن دّل على شيء إّنما یدّل على الرسوم10359بین

.1شّدة التمییز المجحف ضدهالمفروضة على األجنبي و 

.215صبري عبد اهللا، مرجع سابق، صإسماعیل-1
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المتقدمة وخدمة القتصادها الداخلي ضف إلى ذلك وفي عهد الحق أصبحت الدول 

تعتبر أي اختراع على أّنه ملكیة مشتركة للعالم، وهو موضوع ترحیب بصفته نعمة تخدم 

البشریة، وحّجتهم آنذاك كانت أّن اعتبار االختراع ملكیة جماعیة مسألة أكثر انسجاما مع 

  .رعةالروح المتقدمة للعصر التي من شأنها أن تحیي ثمرة العبقریة المخت

كانت قدرة ،بل األكثر من ذلك أّنه عندما تم تنبني میثاق باریس بشأن الملكیة الصناعیة

الدول غیر مقیدة على تغییر أنظمتها وفقا لظروفها، وحتى ذلك الحین كانت قواعد تلك 

المعاهدة مرنة للغایة، فاتفاقیة باریس أتاحت للدول المجال بأن تستثني مجاالت تكنولوجیة 

ایة وتقید طول مّدة الحمایة الممنوحة لبراءة االختراع، وقد سمحت تلك القواعد أیضا من الحم

.1بإلغاء براءة االختراع والتراخیص اإلجباریة وذلك لمعالجة مسألة االنتهاك

من حیث التطور التاریخي لعناصر الملكیة الصناعیة الذي یثبت أّن العدید من الدول -2

حیان أنواعا مختلفة من االختراعات في بعض قطاعات المتقدمة أبعدت في بعض األ

الصناعة من الحمایة التي توفرها براءة االختراع، فكثیرا ما كان القانون یقّید براءة االختراع 

على المنتجات وذلك بجعل الحمایة قاصرة على طرق إنتاجها، وغالبا ما كانت هذه 

ك استنادا إلى الرأي الذي یرى أّنه ینبغي أن القطاعات ممثلة في المواد الغذائیة واألدویة وذل

وأّنه یمكن كسب الكثیر من تشجیع حریة الحصول ،ال یمنح االحتكار على السلع الضروریة

على التكنولوجیات األجنبیة بدال من االختراع في الصناعة المحلیة، ولقد تبّنت هذا الرأي 

من دول شرق أسیا مثل 20قرن حتى أواخر ال19العدید من الدول المتقدمة في القرن 

تم منع التمییز في منح الحمایة لالختراع tripsتایوان وكوریا، ولكن بعد إبرام اتفاقیة تربس 

فاقیة حقوق الملكیة ندوة حول مستقبل ات"،قتصادیة لحمایة الملكیة الفكریةاالنعكاسات اال"عمر عبد الحمید سلمان،-1

  .145ص ، 2001افریل 10-09من ، جامعة حلوان،توى العالميعلى المسء بعض اتجاهات المعارضة و الفكریة في ض
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فیما یتعلق بمختلف مجاالت التكنولوجیا، إذ أصبح األمر حالیا یتعلق بمنح البراءة سواء 

.للمنتج أو للطریقة

من أفضل األمثلة بشأن التنمیة الحدیثة هي دول شرق أسیا،التي استعملت أنظمة ضعیفة -3

لحمایة عناصر ملكیتها الصناعیة وكّیفتها وفقا لظروفها الخاصة في تلك المرحلة من 

-1960تنمیتها، فطوال المرحلة الحرجة من النمو السریع في تایوان وكرویا بین عامي 

تصادیا تحوال الفتا للنظر، اعتمدت الدولتان اعتمادا قویا على التقلید عندما تحّولت اق1980

قدراتهما مین في تطویر تقنیاتهما المحلیة و باعتبارهما عنصرین مه1والهندسة العكسیة 

االختراع استثنت تبّنت كوریا تشریعات قانونیة خاصة لبراءات1961اإلبداعیة، وفي عام 

سنة فقط، بعد ذلك ومع 12منها المواد الغذائیة والكیماویة واألدویة، وقّدرت مّدة الحمایة ب 

إبرام اتفاقیة تربس قامت بتعدیل ومراجعة قوانین الملكیة الصناعیة وفقا لهذه االتفاقیة، وهو 

.2نفس األمر الذي حدث في تایوان

المتقدمة  ودول شرق أسیا تمّكنت من تكییف أنظمة الدولومّما سبق یمكن القول أنّ 

حقوق الملكیة الصناعیة لتسهیل التعلم التكنولوجي وتعزیز غایتها الصناعیة الخاصة بها، 

حیث كانت هناك دائما أبعاد دولیة للمناقشات حول الملكیة الفكریة بصفة عامة، إذ اعترفت 

لكّنها أتاحت مرونة كبیرة في تصمیم أنظمة اتفاقیة باریس بهذا البعد وبالمعاملة بالمثل و 

الملكیة الفكریة، غیر أّنه بمجيء اتفاقیة تربس أزیلت معظم هذه المرونة وٕان لم نقل كّلها فلم 

یعد بإمكان الدول النامیة تتبع الوجهة التي اعتمدتها كوریا وتایوان في تنمیتها، فعملیة التعلم 

الهندسة العكسیة التي تؤدي إلى توطید قدرة إبداعیة التكنولوجي والتقدم من خالل التقلید و 

االستفادة من الدول العمالقة و ":انظرفي ذلك".التكنولوجیةوتطویرللمالحقةیة هي أسلوب مختصر سالهندسة العك"-1

//:www.albayan.com.http:، مشار إلیه على الموقع التالي "تجربة الیابان في الهندسة العكسیة وتطویر التكنولوجیا

2-BLANC Vincent et BACHA Askaa ;La propriété intellectuelle, la nouvelle richesse des

nations ; Editions Invetstmark1997 ; p 35
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حقیقیة یجب القیام بها اآلن بشكل مختلف عن الماضي، ولذلك فلن تستطیع الدول النامیة 

إعمال ذلك سوى بالمساعدة المالیة والتقنیة من قبل الّدول المتقدمة، كذلك استغالل ما یوجد 

إلضافة إلى تكوین تكتالت لها صوت مسموعبا،من مرونة في اتفاقیة تربس على أتّم وجه

أیضا محاولة إتباع التفسیر المرن لما هو غامض في نصوص وتكون ذات ثقل دولي، و 

1اتفاقیة تربس على النحو الذي یتوافق مع المصلحة العامة

:الثانيالفرع 

على الدول النامیةدیا احقوق الملكیة الصناعیة اقتصمجاالت تأثیر

إّن تقییم األدّلة المتوفرة حول تأثیر أنظمة حقوق الملكیة الصناعیة على الدول النامیة 

االهتمام هنا یجب أن یتمحور حول اعتبار أن الملكیة الصناعیة  إذلیست بالعملیة الیسیرة، 

بل یجب أن یتمحور التركیز حول إمكانیة مساهمة هذه العناصر ،لیست غایة في حّد ذاتها

.نمیة االقتصادیة للدولة، وبالتالي مدى إمكانیة هذه العناصر التقلیل من نسبة الفقرفي الت

یكون من خالل تطویر قدرته العملیةلذلك فالتنمیة القابلة لالستمرار والدوام في أي بلد 

التكنولوجیة، بمعنى أّنه من الضروري السماح للدول بتطویر عملیاتها الخاصة  باالبتكار و 

وجي والسماح لها بامتصاص فاعلیة التكنولوجیات التي تم تطویرها في الخارج، ومن التكنول

البدیهي أن تطویر مثل تلك القدرة یعتمد على الكثیر من العوامل مثل النظام التعلیمي الفّعال 

األنظمة القانونیة، كذلك سسات الداعمة و السیما على المستوى الصناعي وعلى شبكة المؤ 

.ارد المالیة الخاصة والعامة على حّد سواء للسعي وراء التطویر التكنولوجيمدى توافر المو 

أي جعل صوت الدول النامیة مسموع بصورة متزایدة للوصول إلى حالة یتعاظم فیها تصویتها في الهیئات ذات الصلة -1

نه أن شكذلك الحضور الفعلي لها في مفاوضات أي اتفاقیة لها عالقة بمصلحتها االقتصادیة م،بطریقة تعود علیها بالفائدة

.بعض التدریب في عملیات التفاوضأن یكسبها الخبرة و 
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ّنه توجد عوامل عدیدة أخرى تساهم بشكل فّعال في تطویر أنظمة باإلضافة إلى ذلك فإ

االبتكار الوطنیة، فإذا نظرنا إلى حقوق الملكیة الصناعیة من هذه الزاویة فهل یمكنها 

میة فّعالة لإلبداع، وكیف یمكنها خلق ذلك في ظل التفاوت المساهمة في خلق أنظمة قو 

الحالي والواسع في القدرة العلمیة والتكنولوجیة بین الدول المتقدمة  والدول النامیة ؟ ،إذ یجب 

األخذ بعین االعتبار ظروف مجتمعات الدول النامیة من جهة التكلفة التي تفرضها حمایة 

لدول، كذلك یجب أن یؤخذ في االعتبار هذه التكالیف حقوق الملكیة الصناعیة على هذه ا

عند دراسة وتقییم أي نظام من أنظمة الملكیة الفكریة بوحه عام والملكیة الصناعیة بوحه 

خاص، وبالتالي فاّن دراسة تأثیر عناصر الملكیة الصناعیة على اقتصاد الدول النامیة یجب 

وعلى مجال ) أوال(بداع والنمو االقتصاديا على اإلأن یّتم في عّدة مجاالت أهمها تأثیره

.وكذلك تأثیرها على مجاالت البحث والتطویر )ثالثا(واالستثمار)ثانیا(التجارة

البلدان النامیة في مجموعها هي بلدانإنّ :النمو االقتصاديمجاالت اإلبداع و  -أوال    

مستوردة خالصة للتكنولوجیا التي تعّد مصدرها الدول المتقدمة أو على األقل مصدر النسبة 

العظمى منها، حیث تملك الشركات الدولیة في الدول المتقدمة النسبة الساحقة لحقوق البراءة 

والعالمات واألسرار التجاریة، وذلك في كافة أنحاء العالم وهذا ما یفسر لماذا قامت الدول 

وقد ظهر ذلك جلیا من التقریر األخیر 1صناعیة المتقدمة بالضغط لتبني اتفاقیة تربس ال

الذي قّدمه البنك الدولي الذي أوضح فیه أّن معظم الدول المتقّدمة ستكون الدول المستفیدة 

الكبرى من اتفاقیة تربس من حیث تعزیز قیمة البراءة أو العالمة أو السر التجاري والصناعي 

ملیار 19لكه، ولذا تقدر الفائدة بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة بمبلغ سنوي قیمته الذي تم

االستغالل االقتصادي لعناصر الملكیة الصناعیة یستفید منه دوالر أمریكي، وهذا ما یؤّكد أنّ 

باستخدام ضغوط متنوعة كالتهدید ،سبلدول النامیة لتتبنى اتفاقیة تر لقد مارست الدول المتقدمة ضغوط قویة على ا-1

ودة أو عن طریق إبرام اتفاقیات ثنائیة تمنح معاییر للحمایة تفوق المستویات الموج،أو االنتقام التجاري،بالمعاملة التفضیلیة

.في تربس
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بالدرجة األولى حاملوا هذه العناصر الموجودون بصورة رئیسیة في الدول المتقدمة، وذلك 

المحمیة بموجب عناصر الملكیة الصناعیة في ساب مستعملي التكنولوجیا والمنتجاتحعلى 

حیث ارتفع فائض الوالیات 2001و  1999الدول النامیة، ولقد ظهر ذلك جلیا بین عامي 

المتحدة األمریكیة الصافي من اإلتاوات المرتبطة بصورة رئیسیة بمعامالت الملكیة الصناعیة 

ملیار دوالر، ومن جهة أخرى فلقد أشارت األرقام 22إلى أكثر من ملیار دوالر 14من 

ملیار 7.5إلى عجز بالنسبة للدول النامیة قدر بمبلغ 1999الصادرة عن البنك الدولي عام 

1.دوالر على اإلتاوات ورسوم التراخیص

النامیة وما یستخلص مّما سبق أّنه إذا كان لحقوق الملكیة الصناعیة أن تفید الدول 

فیجب أن یتم ذلك عن طریق تشجیع االختراع واإلبداع التكنولوجي وبالتالي تعزیز النمو 

االقتصادي، ولكن یبدو على مستوى الدول النامیة وجود القلیل من األبحاث التي تربط 

الملكیة الفكریة واإلبداع المحلي والتقنیة، وهنا تظهر مسألة مهّمة هي إلى أي مدى یمكن 

  ؟أن تشجع اإلبداع في الدول النامیة)الملكیة الصناعیة خاصة(الفكریة للملكیة

ما كان االقتصاد منفتحا على ه كلّ نّ أنستخلص نامن خالل الواقع االقتصادي الحالي فإنّ 

ففي  ،اإلبداعاصة براءات االختراع على النمو و رت حقوق الملكیة الصناعیة خالتجارة أثّ 

%66مثال أن تزید نسبة النمو االقتصادي بمعدل البراءةن لحقوق كماالقتصاد المنفتح ی

ة حمایة عناصر الملكیة الصناعیة كلما قوّ على التجارة و نفتاحاما كان هنالك لّ ك، ف2سنویا

نظام حمایة حقوق أصبحمن هنا و  ،ارتفاع مستویات دخل الفرد ارتفاعا كبیرا إلىذلك  ىأدّ 

.415عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وأثرها االقتصادیة، مرجع سابق، ص -1

:أنظر كذلك

.243محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -

.www.albankaldawli.org:موجود على الموقع التالي"2000البنك الدولي طریق للتنمیة لسنة ":مقال بعنوان-

.423االقتصادي، مرجع سابق، ص عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة واثرھا2
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تأثیرعلى  ةاألدلّ ابسط فإنّ  لذاو  ،في سیاسة الدول المتقدمةأولویةالملكیة الصناعیة ذات 

المؤسسات  أول الشركات العمالقة بي كثرة استعمالها سواء من قهنظام الملكیة الصناعیة 

یعكس بعض الحكمة  أننه أمن شالعناصرتسجیل هذه  إلىالمیل و  ،المتوسطةالصغیرة و 

عناصر الملكیة الصناعیة سواء كانت فوائد عامة تعود من وراء استغاللالتيبالنسبة للفوائد 

.خاصة  أو

غیر أّنه البد من اإلشارة إلى أّن الدول النامیة التي حصلت على قدرات تكنولوجیة  

فاّن لذلك عالقة مع نظام حمایة حقوق الملكیة وٕابداعیة ذات قیمة تجاریة وصناعیة معتبرة ،

الصناعیة في شكله الضعیف ولیس في شكله القوي خاصة في الفترة األولیة من تنمیتها 

االقتصادیة، وهكذا یمكننا القول باّن معظم الدول النامیة المنخفضة الدخل ذات البنیة التحتیة 

لمستویات التي تتطلبها اتفاقیة تربس لیست العلمیة والتكنولوجیة الضعیفة فاّن الحمایة إلى ا

النمو االقتصادي السریع واإلبداع عامال مساعدا أو حافزا للنمو واإلبداع، بل بالعكس فانّ 

المتنامي بالنسبة للدول النامیة كثیرا ما یكونان مرتبطان بالحمایة الضعیفة لحقوق الملكیة 

.الصناعیة

إّن الحمایة القویة لعناصر الملكیة الصناعیة في سوق معینة قد :مجاالت التجارة:یاثان

یؤدي إلى احتكار هذا السوق من قبل االستثمار األجنبي سواء تعلق األمر بخصوص براءة 

االختراع المحمیة أو غیرها من عناصر الملكیة الصناعیة األخرى فالحمایة القویة لهذه 

مما یؤدي المنتجالمشروعات المحلیة من نسخ العناصر من شانها أن تؤدى إلى عدم تمكین

إلى اتساع حجم السوق المحلي أمام الصادرات األجنبیة للمشروع وأیضا زیادة الطلب على 

هذه المنتجات وهذا یعني أن الحمایة القویة لحقوق الملكیة الفكریة یؤدى إلى زیادة تدفق 

.1التجارة الدولیة عن طریق الصادرات

.427عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة واثرھا االقتصادي، مرجع سابق،ص -1
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فاّن الحمایة القویة لعناصر الملكیة الصناعیة من شانه أن یضمن ضف إلى ذلك

انخفاض في النفقات الن الحمایة القویة للبراءات مثال تعمل على الحد من قدرات 

المشروعات المحلیة من التقلید و هذا ینتج عنه قلة في النفقات التي كان من الواجب على 

من التقلید وانخفاض النفقات سیؤدي لمنتجاصاحب المشروع ان یتحملها في سبیل حمایة 

حتما إلى الزیادة في الصادرات الخاصة بالمنتجات المحمیة بمعنى الزیادة في تدفقات التجارة 

.الدولیة من خالل التصدیر

من جهة أخرى فاّن الدول المتقدمة ممثلة في شركاتها الصناعیة والتجاریة تهدف أساسا 

ولذا فإّنها تتخذ أفضل السبل للوصول إلى هذه الغایة ومن الوصول إلى أعلى درجات الربح

أهم هذه السبل نجد عقود التراخیص استغالل عناصر الملكیة الصناعیة وكذلك االستثمار 

.المباشر في المنتجات المحمیة بموجب هذه العناصر

اخیص ففي حالة التراخیص مثال یمكن للشركات المرخصة االستفادة من اتفاقیات التر 

هذه االتفاقیات  ،من خالل استغاللها كآلیة لتحویل اإلرباح عبر مختلف فروعها التابعة لها

التي تتطلب حمایة عالیة من اجل تنظیم سلوك المرخص له حتى ال یتصرف هذا األخیر 

بطریقة انتهازیة تعمل على تآكل القیمة السوقیة لألصول التكنولوجیة محل الترخیص بصورة 

المرخص وهذا ما یضمن تفادي مخاطر التقلید خاصة إذا تم عقد الترخیص تضر مصالح

.1یتم النسخ و التقلید بكل سهولة أنیمكن أینفي الدول ذات وسائل تصنیع عالیة 

ع األجنبي یفّضل و أّما في حالة انخفاض حمایة حقوق الملكیة الصناعیة فإّننا نجد أن المشر 

المباشر عن طریق الشركات التابعة للمشروع األم مالك في هذه الحالة االستثمار األجنبي 

.427عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة واثرھا االقتصادي، مرجع سابق، ص -1

السیاسي لحقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تربس، دار الجامعة السید أحمد عبد الخالق، االقتصاد -:أنظر كذلك

  .65ص  2003الجدیدة، مصر 



الصناعيةالملكيةحقوقاستغاللمنوالناميةالمتقدمةالبلدانتأثر:الثاني الفصل-األولالباب

207

أصول التكنولوجیا، حیث أن ذلك أكثر فّعالیة لضمان سیطرة المشروع على هذه األصول 

وذلك أّن التكنولوجیا في هذه الحالة تبقى حبیسة داخل اإلطار التنظیمي الداخلي للمشروع 

.المشروعات المنافسة الوصول إلیها أن تستطیع دون

یتعلق األمر هنا باالستثمار األجنبي المباشر الذي یتحقق في بلد :مجاالت االستثمار:ثالثا 

معین عند إقبال إحدى منشآت األعمال األجنبیة على تأسیس أو امتالك فروع لها في بلد 

أخر، بحیث یكون للمنشأة األم حق السیطرة على إدارة تلك الفروع وفي هذه الحالة یتعین 

ركة األجنبیة اتخاذ القرارات المناسبة فیما یخص موقع االستثمار ومجاالته، وٕاذا ما على الش

كان سیتم شراء منشأة قائمة أم سیتم إنشاء مصانع جدیدة ، وأي مستوى من التقنیة ستستخدم 

.1وكل ذلك یتحدد حسب ظروف الدولة النامیة المضیفة

وقد تفضل الشركة األجنبیة االعتماد على االستثمار غیر المباشر إّما عن طریق الدخول 

في استثمار مشترك حیث یكون علیها أن تحدد حجم مشاركتها في رأس المال والتقنیة التي 

ستقدمها ونصیبها من األرباح أو عن طریق بیع بعض حقوق الملكیة الفكریة على هیئة 

تقنیاتها أو إلنتاج سلعة أو خدمة من منتجاتها ذات الشهرة أو العالمة تراخیص الستخدام 

.2المعروفة في األسواق العالمیة

مموال لها  اباعتباره استثمار األجنبيعلى االستثمار  ةكبیر أهمیةق تعلّ النامیةإّن البلدان

الصناعات  هامنالتي تستفید الحدیثةالتقنیات  وكذلك األموالمن حیث رؤوس  ةعدّ بأمور

   .70ص السید أحمد عبد الخالق، مرجع سابق،-1

430عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وآثرھا االقتصادي، مرجع سابق، ص -2

دار األفاق  غربي واالتفاقیات الدولیة،والتجاریة، دراسة مقارنة في القانون المصناعیة الملكیة الفؤاد معالل، :أنظر كذلك

  .102ص  2009 ،للنشر والتوزیع، المغرب
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حقیقةنغفل  أالو یجب ،1االقتصادیةویساهم في تنمیتها إنتاجیتهان من مما یحسّ ،الوطنیة

وفروعها  المتقدمة الدولةفي  األم ةالمنشأبین األجنبياالستثمار  ةفي حالالتقنیةانتقال أنّ 

في  الوطنیة تالمنشآباقي  إلى الحدیثةالتقنیةانتقال بالضرورةال یعني النامیةفي الدول 

.النامیةالدول 

تتمتع أجنبیةلجهات المملوكة تنشآالمأنّ  إلىتشیر الحدیثةفنتائج بعض الدراسات 

أوضحتدراسةبل وجدت ،الوطنیةت آفي غیرها من المنشالسائدةمن تلك  أعلى بإنتاجیة

إنتاجیهتدهور المباشر في بعض القطاعات قد تسبب في األجنبيتركیز االستثمار  أن

غالبا ما األجنبیةت آتفسیر ذلك بان المنشوقد تمّ ،اعاتفي تلك القطالوطنیةت آالمنش

كلتآ إلىمما یؤدي الوطنیةت آعلى حساب المنشالمحلیةتستحوذ على نصیبها في السوق 

األجنبيفي استقطاب االستثمار النامیةلذا ترغب الدول ،الوطنیةللمنشات السوقیةالحصة

.وغیرهاإنتاجتراخیص  أو ةات مشتركغیر المباشر في هیئة استثمار 

 ةالفعّ  ةقانونیحمایةرها مرتبط بضمان وتطوّ التجارةازدهار  أنه یمكن القول وبذلك فانّ 

مین مستقبلها االقتصادي أكانت تفكر في ت إذا النامیةالدول ذلك فانّ ل ،الدولةداخل  ةوقویّ 

ه من المفید لها توفیر فانّ والدولیةالوطنیةالتجاریةالمبادالت  ةالعالمي وقو في ظل االقتصاد

تثمار المحلي ذات أهمیه حقوق الملكیة الفكریة لیست هي العامل الوحید واالهم لالستثمار األجنبي، إذ تشجیع االس-1

فتنمیة الموارد البشریة والهیاكل األساسیة والوصول إلى األسواق في البلدان المضیفة ، النسبة لالستثمار األجنبيبهو اآلخر

تجتنب االستثمار األجنبي وتحقیق المزید من إتاحة المعلومات على نطاق دولي حول ظروف البلد المضیف وتشجیع 

مجتمع الدولي لها بالموارد المالیة والتعاون ولذا فاّن الدول النامیة بحاجه دائمة إلى تدعیم ال،االستثمار الوطني واإلقلیمي

 هنّ أر االستثمار في هذه البلدان كما ووأد المخاوف ومخاط،التقني من حیث الجهود المبذولة لتحسین مناخ االستثمار لدیها

الق التجاریة ن تعتني بمعاییر األخأو  ،تعمل وفقا ألولویات البلدان المضیفة وسیاستها أنینبغي على الشركات غیر الوطنیة 

.المقبولة دولیا

.431عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة واثرھا االقتصادي، مرجع سابق، ص : ذلكانظر في 
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 ةمستقر سیاسةالتي توفرها من خالل وجود  الحمایةسوق كبیر قادر على النمو بموجب 

.1یمكن التنبؤ بنفعیتها على المستوى االقتصادي والتجاري لها

على  الفكریةالملكیةحقوق تأثیرن مدى أاالتفاق بشم یتم ل :مجاالت البحث والتطویر:رابعا

:2أساسیینفي اتجاهین إجمالهمیمكن  رأيمن أكثر ظهرالبحث والتطویر و لذا 

في  زیادةال إلىیؤدي الصناعیةالملكیةلحقوق  ةالقویّ الحمایة أنیرى :األولاالتجاه -1

ابتكار زیادة إلىا یؤدي ممّ ،التطویرالبحث و أنشطةزیادة إلىبدوره  ؤديوهذا ی،األرباح

حقوق حمایةبین  عالقةه توجد نّ أومن ثم یمكن القول ،جدیدةإنتاجیةطرق  أوالمنتجات 

الفكریةالملكیةحیث تلعب حقوق ،على البحث والتطویر واالبتكارواإلنفاقالفكریةالملكیة

.ةاإلنتاجیوزیادةدورا مهما في دعم االبتكارات 

على البرازیل أجریتدراسةمنها لرأیهم دةالمؤیّ ببعض الدراسات  الرأيهذا  أصحابواستدل 

التي ال یمكن قیاسها بسبب عدم السلبیةاآلثاره توجد الكثیر من انّ وأوضحتوالمكسیك 

نذكر منها عدم توافر التكنولوجیا من المصادر ،الصناعیةالملكیةحقوق حمایةفر تو 

القویةالحمایةالبحث والتطویر في الوقت الذي تؤدي فیه بأنشطةعدم القیام  أو الخارجیة

ه توجد انّ  رأت أخرىدراسةتوجد أیضا، 3البحوث والتطویرأنشطةاالبتكارات و زیادة إلى

والتقدم التقني في الدول المتقدمةعلى البحوث والتطویر في الدول اإلنفاقبین وطیدة عالقة

حدیثه لنفس الباحثین دراسةمن ذلك وفي أكثربل ،لمنتجات تلك الدولالمستوردةالنامیة

على التقدم التقني المتقدمةالتطویر في الدول على البحوث و اإلنفاقتأثیرأنّ  إلىتوصلت 

كما أنّ ،للتقنیةالمنتجةالمتقدمةمن الدول إیراداتهاما زاد حجم اكبر كلّ المستوردة الدولةفي 

 األردندار الصفاء للنشر والتوزیع، ات الدول النامیة،عبد الناصر ونزال العبادي، منظمة التجارة العالمیة واقتصادی-1

.92، ص 1999

.112المرجع، ص فسن-2
.445عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وأثرھا االقتصادي، مرجع سابق، ص -3
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التي تحمل في طیاتها نتائج البحوث الجدیدةاستیراد السلع النهائیة نّ بانادىهناك من 

مواصفات أسرار إلى المحلیةت آقد یسهم  في توصل المنشالمتقدمةوالتطویر من الدول 

.إنتاجهامحاكاةعلى  النهایةو یساعد في  ةاألجنبی تالمنشآفي  اإلنتاج

حقوق حمایةمستویات زیادةبین  عالقةینادى بعدم وجود هذا االتجاه :االتجاه الثاني-2

ال یوجد دلیل اقتصادي قاطع  هألنّ ،على البحث العلمي والتطویرواإلنفاقالصناعیةالملكیة

بس سوف كما جاء  باتفاق تر الصناعیةالملكیةلحقوق الجدیدةنفاذ المعاییر  أنح یوضّ 

.لدولي لتكنولوجیا والمنتجاتهم في النشر اااالبتكار ویسزیادةیشجع على 

المنافسة أظهرت الیابانیةالباحثون االقتصادیون على المشروعات أجراهادراسةوفي       

التي توفرها الحمایةاالبتكار من ألنشطةوتحفیزا تأثیراأكثركانت  هاأنّ بین المشروعات 

سلبا على التأثیر إلىذلك  ىأدّ كلما  ةقویالحمایةما كانت فكلّ ،الصناعیةالملكیةعناصر 

.1التناقص في معدالت االبتكار إلىمما یؤدي یة،بتكار اإل القدرة

أّما فیما یخص الدول النامیة فاّنه ال توجد أدّلة متاحة حالیا بهذا الشأن، وٕان وجدت فلن 

یكون الوضع مخالف ألحد االتجاهین السابقین، حیث اّنه وفي الكثیر من الحاالت تجد 

ول النامیة نفسها عاجزة على تطویر تكنولوجیاتها بحسب الحمایة الممنوحة للتكنولوجیا الد

األجنبیة، بل األكثر من ذلك ففي حاالت عّدة أصبحت هذه الحمایة بمثابة معوقا للبحث 

.واالبتكار

، ندوة حول مستقبل اتفاقیة حقوق الملكیة "االنعكاسات االقتصادیة لحمایة الملكیة الفكریة"، عمر عبد الحمید سلمان-1

.155، ، ص 2001افریل 10-9الفكریة في ضوء بعض االتجاهات المعارضة على المستوى العالمي،  جامعة حلوان، 

:أنظر كذلك

.92أحمد یوسف الشحات، مرجع سابق، ص -

.447الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وأثرھا االقتصادي، مرجع سابق، ص عبد الرحیم عنتر عبد -
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 ةلتنمیالحدیثةمن ثورة العلوم باإلفادةما یتعلق فیالنامیةبلدانال ةمشكلأنّ  راألموواقع 

المضمون عن تلك ال تختلف من حیث ،ألفرادهاالدخل القومي زیادةصناعاتها الناشئة و 

بنظام األخذفي  بدأت أنمنذ 19القرن  بدایةفي  المتقدمةالدول  ةالتي واجهت مجموع

إلجراءأمامهموضع الحوافز المناسبة  و  على اإلبتكاربنائهاأاالختراعات وتشجیع حمایة

براءات (من عالمات واختراعات  الصناعیةمن ثمة تطویر عناصر ملكیتهم و  ،األبحاث

.1)ةتجاریوأسرار

التكنولوجیةالسیاسةبالخاصةوضع التنظیمات  ةأهمیتبدو الحقیقةومن هذه 

politique technologiquela ةالتي تؤثر في عملی األدواتتحدید  أوالوهذا یقتضي 

، فقانون )تطور صناعي و تجاري(السیاسة تمهیدا لتحقیق األهداف المتوخاة منها  هذه

البراءة أو حقوق الملكیة الصناعیة بصفة عامة لیست هي العامل الدافع لنقل التكنولوجیا 

وانتقال الدول النامیة إلى عصر التكنولوجیا، ولكّنه وسیلة هامة یجب أن یقوم بجانبها وسائل 

ستثمارات األجنبیة ال تقل هي األخرى أهمیة لما لها من اثر في جذب وتهیئة أخرى فنظم اال

مناخ االستثمار ومن ثمة نقل التكنولوجیا،  كذلك من جهة أخرى فاّن إعداد الخطط 

والمشروعات الصناعیة وفقا لسیاسة عامة تنفذ ضمن مخطط عام ووفقا ألولویات محددة 

هي األخرى إحدى العوامل األساسیة لنجاح أي حسب طبیعة كل بلد وظروفه التي تمثل 

.سیاسة تكنولوجیة والوصول بالتالي بركب الحضارة الصناعیة والتقنیة

من %90ها تشیر إلى أنّ فإنّ 1995خر اإلحصائیات التي تمت سنة آواستنادا إلى 

األبحاث للتطور ال یتجاوز ما تنفقه الدول النامیة على و  ،في الدول المتقدمةاألبحاث تتمّ 

من %6یقل ما تنفقه الدول المتقدمة عنبینما ال،من الدخل اإلجمالي لها%0.2أكثر من 

خاصة لجمهوریة مصر إشارةمحمود احمد محمود الزهیري، البحث العلمي والتنمیة االقتصادیة في البلدان النامیة مع -1

.222، صالمناقشةبدون تاریخمصر، العربیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 
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العاملین في مجال  األفرادفي نسبة االنخفاضوكنتیجة لذلك نجد نفس ،اإلجماليدخلها 

112متوسط المتقدمة صناعیافي الدول األبحاثفبینما كان یعمل في مجال ،األبحاث

 إذهذه النسبة على العكس تماما في الدول النامیة أنّ نجد ،نسمة10.000بالنسبة باحث

أمریكافي دول 69، أسیافي  22نسمة ، 10.000بالنسبة إفریقیافي  6حوالي  إلىتصل 

ولعالج هذا التناقض فاّن تركیز وسائل األبحاث للتطور على ،لنفس النسبةالالتینیة بالنسبة

ت اإلقلیمیة وقیام نوع من التبادل فیما بینها طبقا إلستراتیجیة التنمیة التي مختلف المستویا

تصنعها المجموعة اإلقلیمیة سیؤدي إلى تجمیع هذا الشتات دعما لالستقالل العلمي 

.1والتكنولوجي للدول النامیة

إّن القیام بأبحاث التطور یكّلف غالبا ویتطلب إمكانیات مالیة وفنیة هائلة، إّال أّن ما 

یؤدي إلیه من نتائج تمثل أهمیة خاصة في مجال التطبیقات الصناعیة الخاصة بها،  

وبالذات في مجال الكیماویات وااللكترونیات وهو أمر یعجز عنه أي مشروع منفرد في الدول 

تحقیقها، لذلك فما على الدول النامیة إّال توفیر المناخ المالئم لتشجیع مثل هذه النامیة عن

البحوث خاصة أّن لدیها قدرا غیر قلیل من العلماء والباحثین في جمیع التخصصات یمكن 

اإلفادة منهم بدال من هجرتهم إلى الدول المتقدمة وفي ذلك نقال عكسیا للتكنولوجیا لصالح 

.أثاره الوخیمة على اقتصادیات الدول النامیة أو حتى اآلخذة في النموهذه الدول تنعكس

ومما سبق قوله نخلص أّن البلدان النامیة تعتمد بشكل كامل على االبتكارات التي تتم في 

دول الشمال، ولذا كان هذا احد األسباب في دفع البلدان المتقدمة إلى تقویة حمایة حقوق 

النسخ والتقلید،  ونتیجة لما سبق یمكن القول بأّن الدول الصناعیة تعد الملكیة الفكریة خشیة 

.هي اكبر مستفید من النظام الجدید لحمایة حقوق الملكیة الفكریة 

.443عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة واثرھا االقتصادي، مرجع سابق، ص-1

.165حازم حلمي عطوة، مرجع سابق، ص -:أنظر كذلك

-ROFFE Pedro ;L’ accord ADPIC et le transfert de technologie ; op cit P05 .
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فإذا كانت الدول النامیة كما سبق تعاني من انخفاض في معدل اإلنفاق على البحث  

عض الصناعات التي تتزاید فیها والتطویر، فهل یعّوض ذلك تدفق االستثمار األجنبي نحو ب

أنشطة البحوث والتطویر مثل االلكترونیات والكیماویات والصناعات الدوائیة، یجب أن یؤخذ 

في االعتبار تدفق االستثمار األجنبي في تلك الصناعات، فان أنشطة البحث والتطویر ال 

لتالي ال یمكن أن یكون تتم في الدول النامیة بل في المركز الرئیسي في الدول المتقدمة، وبا

االستثمار األجنبي المباشر بدیال لإلنفاق المنخفض على البحث والتطویر من قبل الدول 

.1النامیة

:المطلب الثاني

النامیةبلدانللنقل التكنولوجیا وسیلة ل:الصناعیةالملكیة

الة  نقل التكنولوجیا بما فیها عقود التراخیص كوسیلة فعّ أهمیةحد في أال یختلف 

تهتم بتطور التكنولوجیا الصناعیةكانت الدول  فإذا ،التخلفدائرةمن النامیةلخروج الدول 

هذا  بأنّ اقتناعا منها مستمرةالتقدم االقتصادي بصفة  ةلدفع عملیأساسيالمستمر كعامل 

في  القائمةالمنافسةنّ إبل ،التطور المستمر للتكنولوجیاعلى  أساسیةیقوم بصفة  اإنمّ التقدم 

ق على االختالفات في التفوّ تعتمدأصبحتالمماثلةبین المشروعات المتقدمةالدول 

  .ةوحدیثجدیدةإنتاجیةابتكار طرق و ،جدیدةسلع إنتاجٕامكانیةالتكنولوجي و 

التطور التكنولوجي كدعامة موضوعالنامیةالدول تأخذ أنبما كان  ةاألهمیفمن 

ال تسمح لها بالقیام باالختراعات و  ال ةفي مرحل هاأنّ حیث ،االقتصادیةللتنمیة ةرئیسی

 مأ ةبنقل االختراعات سواء كانت مسجل أي ،بنقل التكنولوجیاتبدأ أن إالبتطویرها فما علیها 

بنقل التطورات الحدیثة تبدأ أنوعلیها ،من الدول التي سبقتها في هذا المضمار ةغیر مسجل

.68، ص2008، مصر دار الجامعة الجدیدةالقوانین العربیة،شحاتة غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في -1
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،نامیةلظروفها كدولة  مالئمةمع القیام بعد ذلك بجعلها الصناعیةلدى الدول الموجودة

مالئمةأكثر هاألنّ الحدیثةغیرنقل التكنولوجیابضرورةب االتجاه القائل تتجنّ  أنوعلیها 

التكنولوجیة وةالفجعلى  مستمرة ةبصفالمحافظة إلىذلك سوف یؤدي النّ ،النامیةللدول 

للتطور النامیةالدول  ةولن یكون هناك مجال لمالحق،النامیةوالدول المتقدمةبین الدول 

.المتقدمةالدول إلیهوالتقدم الذي وصلت 

مها من خالل وتقدّ التنمویةتغییر هیاكلها  في ةدول ألي التنمویةالعملیةثلتتم إذ 

المتینة  األسسالتنمیة ةتضع عملی إذة، اإلنتاجیمنها و البشریةالذاتیةاالرتقاء النوعي بقدراته 

من  ةاإلنتاجیتحسین  أو أكثرباستخدام موارد اإلنتاجزیادةللنمو االقتصادي عن طریق 

وللتكنولوجیا دور محدد في ،االثنین معا أو المتاحةمن الموارد  كفاءة األكثرخالل االنتفاع 

من  ةاإلنتاجیتحسین و  جهةمن المتاحةمن الموارد االستفادة ةنسببزیادةكال الحالتین وذلك 

، أخرىجهةمن أفضلات مثل ومعدّ أوسائل وطرق وٕاتباعتطویرها خالل تعزیز المهارات و 

والمنهج الواجب )أولفرع (ولوجیا بالنسبة للبلدان النامیةلذا البّد من تبیان فائدة هذه التكن

).ثانفرع (في ذلك  إتباعه

:األولالفرع 

في البلدان النامیةالتكنولوجیافائدة 

اقتصادیا المتقدمةالفرق واضحا بین الدول  ىبدالثانیةالعالمیةبانقضاء الحرب 

أصبحتومن وقتها ،لتلحق بركب التقدمالتنمیةبأسبابتأخذبدأتوتلك التي النامیةالدول و 

والخبراء سواء على المستوى الوطني اسةالس أذهانفي  ةبمكانة هامتحضيالتنمیةقضیه 

التابعةالدولیةوالمنظمات المتحدةاألممحظیت لدى خبراء  القضیةهذه  نإبل ،الدولي أو

  .هذا القرن مناألخیرفي النصف أخرىلها بما لم تحظى به قضیه 
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یةالتنماحتلت مشكله  إذ ،على المستوى الوطنيخرآولقد واكب هذا االهتمام اهتمام 

وانصب الجانب ،النامیةاهتمامات الدول دائرةفي  األولىالمكانة واالجتماعیةاالقتصادیة

بالتحلیل من القضیةبشكل مباشر على تناول هذه الحدیثةاالقتصادیةمن الدراسات  األعظم

.وأبعادهاه زوایاها كافّ 

اغلب الدراسات أنّ  إال ،للعدید من الدراساتوٕاخضاعها ةورغم هذا االهتمام بالمشكل

االقتصادیةللتنمیةالمال النقدي  رأس ضرورةزت على ركّ البدایةت في التي تمّ االقتصادیة

عامل واحد هو ندرة رؤوس  إلىیرجع ماإنّ التخلف أنّ هو  آنذاكحیث كان المفهوم السائد 

مارات تدفق االستثضرورةكان الحل المطروح هو ومن ثمّ ،النامیةلدى الدول األموال

ه ورغم بقاء غیر انّ ،1فیها التنمیةلدفع عجلة كوسیلةإلیهاالمالیةوالمساعدات  ةاألجنبی

ال تبدو هي الحل الوحید لمشكالت التخلف  هاأنّ  إلى ةاألجنبیالطلب على االستثمارات 

احد الثوابت أصبحتالتكنولوجیا أنّ هي  ةهامحقیقةبل طفت على السطح ،والتنمیة

فشل  وأوعنصرا جوهریا من العناصر التي یتوقف علیها نجاح التنمیة ةفي عملیاألساسیة

.العملیةهذه 

ال تزال تلعبه الفاعل الذي لعبته التكنولوجیا و الدور  أنّ التي ال یمكن تجاهلها هي الحقیقة إن 

هو نتاج ترابط وثیق بین المؤسسات التكنولوجیا ماإنّ ،وتقدمهاالصناعیةفي نمو الدول 

 ةاإلنتاجیوالقطاعات  جهةمن العلمیةلعملیات البحث والتطویر وكل من المؤسسات المباشرة

بین عناصر متینةهذا الترابط  من خالل عالقات وروابط  ةوتتحقق فاعلی،أخرىجهةمن 

المشروعات و  ت التكنولوجیاالمؤسساو  العلمیةالمؤسسات هي الثالثیة المنظومةهذه 

وانتقال الطالب وتوفیر المكتسبةال للخبرات تلك الروابط التي تتیح  تبادل فعّ . ةاإلنتاجی

Robertoأنظر مقال األستاذ -1 salas caprilerجال الصناعة في أمریكا الالتینیةنقل التكنولوجیا ور ":بعنوان" ،

.84، ص،1988دیسمبر ،29العدد  ،مركز المطبوعات الیونسكو،مجلة العلم والمجتمع، impactالطبعة العربیة 



الصناعيةالملكيةحقوقاستغاللمنوالناميةالمتقدمةالبلدانتأثر:الثاني الفصل-األولالباب

216

 ةتلبیو  إنتاجال یتم ق تكنولوجي فعّ فمن خالل نس1هذا الطلب الجدید  ةهلمواجأفضل ةإمكانی

على عكس ذلك تماما في الدول واألمرالمختلفة ةاإلنتاجیللقطاعات  التكنولوجیةالحاجات 

ضعف المؤسسات  أوحیث یعاني النسق التكنولوجي السائد فیها من غیاب النامیة

وهو الخلل الذي یعكس ق،صر النسمن باقي عنا أيالتكنولوجیة وعدم الترابط بینها وبین 

،العلميمن التكنولوجیا والتقدم العالمیةاإلمكانیاتفي  المساهمةهذه الدول من حصة لةضآ

.2اإلمكاناتهذه  ةمن جمل%5 إلى النسبةال تصل هذه  إذ

على وجود والنامیةالمتقدمةال شيء یعكس مدى التفاوت الضخم بین حرص كل من الدول و 

 ةالتكنولوجي العالمي مثل مقارناإلنتاجمن حصتهازیادةوبالتالي ،النسق تكنولوجي فعّ 

.التكنولوجيعلى عملیات البحث العلمي و اإلنفاقحجم 

المتحدةصناعیا كالوالیات المتقدمةالدول ألحدالكبیر اإلنفاقحجم تفحصنا فإذا     

وتنامیه اإلنفاقدى تزاید معدل هذا مو  ،البحث العلمي والتكنولوجي ةأنشطعلى  ةاألمریكی

واضحة ةذلك یعطینا صور فانّ النامیةوقارنا ذلك بالوضع السائد في الدول أخرىبعد  ةنس

عناصر جوهریه في والتكنولوجیةالعلمیةالتي تحتلها المؤسسات المكانةكل الوضوح على 

.النامیةوالدول المتقدمةالنسق المنتج للتكنولوجیا في اقتصاد كل من الدول 

بعد یأخذالنامیةوالدول المتقدمةاالهتمام بالتكنولوجیا بین الدول نّ أذلك  إلىضف 

العلماء والمهندسین والباحثین الذین یساهمون في  إعدادیتمثل في التفاوت الضخم في خرآ

1-JOSEPH Jehl:, la notion d'investissement technologique à travers les contrats dans le

transfert de technologie et développent LT Paris 1977 p 40.

في  ،UNCTADاندراج رئیس قسم نقل التكنولوجیا التابع لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة انظر األستاذ سور -2

العلم ( IMPACTالمنشورة في الطبعة العربیة من مجلة ،))نقل التكنولوجیا المتكاملة ((افتتاحیة الجزء الثاني من سلسله 

  .20ص  ،السنة التاسعة،العدد الرابع والثالثونو،مطبوعات الیونسك، مركز)2(نقل التكنولوجیا عملیة متكاملة )والمجتمع
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عاما  األعدادومعدل تزاید هذه ،النامیةوالدول المتقدمةالنشاط البحثي لدى كل من الدول 

ن فعلى حین كان هناك عدد هائل من العلماء والباحثین المعتمدین م،بعد عام في هذه الدول

أنشطهیباشرون النامیةكان یقابلهم عدد بسیط لدى الدول ة،الرأسمالیالصناعیةقبل الدول 

مثل المتقدمةمن الدول  ةواحد ةدول نإبل ،بعملیه البحث والتطویرخربآ وأبشكل مرتبطة

فرنسا كان لدیها من المهندسین والباحثین والعلماء والعاملین في البحث والتطویر ما 

وكان هذا العدد من العلماء والباحثین لدى ة،مجتمعالنامیةكان لدى للدول یضاعف ما 

.سنویا%3فرنسا یزداد عاما بعد عام بمعدل 

تكنولوجي واالرتفاع البحث العلمي والأنشطةعلى  اإلجمالياإلنفاقضخامةوهكذا فان      

الصناعیةفي الدول اإلجماليللناتج القومي بالنسبةاإلنفاقمر في معدل هذا النسبي المست

العلماء والباحثین والمهندسین العاملین في مجال  أعداداالرتفاع الكبیر في  إلى ةباإلضاف

في  ةاألنشطعلى هذه  اإلنفاقوبالمقابل مع الضعف في ،البحث والتطویر لدى هذه الدول

طویر لدیها مع البحث والت ةأنشطواالنخفاض الكبیر في عدد العاملین في النامیةالدول 

بدور التكنولوجیا في النمو المتعلقةاالعتبار ما تعكسه نتائج الدراسات  فيالوضع 

:1ةاألهمی في غایةبعض النتائجتتضح المتقدمةاالقتصادي للدول 

،اخذ وعطاء عالقة أومتبادل تأثیر عالقةوالتكنولوجیا هي التنمیةبین  العالقة إن -1

ن أمن شأنّ كما ،ل النمو االقتصاديبه بقدر ارتفاع معدّ األخذو  فبقدر التطور التكنولوجي

البحث العلمي  ةأنشطاكبر على إنفاقحجم (اكبر إمكانیات ةإتاحارتفاع معدل هذا النمو 

التطور و  التنمیةبین الجدلیة العالقةر وتفس،للتجدید والتطویر التكنولوجي)والتكنولوجیا

1-ROFFE Pedro ; L accord ADPIC et le transfert de technologie :une perspective d’

Amérique latine ; Acte de séminaire : l’accord ADPIC dix ans après regards croisés=

=Europe – Amérique latine ; organisé par l’association internationale de droit économique ;

Buenos Aires ; Edition Lacer ; Bruxelles ;2007
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تفصل بین هائلة ةتكنولوجی ةحظه الیوم من وجود فجو على هذا النحو ما نالالتكنولوجي

صادي ل نمو اقتحقق لها معدّ تو  ،الوفعّ لدیها نسق تكنولوجي قويّ توافر یالتيالمتقدمةالدول 

الت النمو التي تعاني من انخفاض معدّ النامیةالدول و  ،سنویا%80عال قدر في حدود 

وانعدام الروابط ،المحلیةوالتكنولوجیةالعلمیة ةاألجهز ضعف  ىوذلك راجع إلشكل ملحوظ ب

للتكنولوجیاما ومع ههي انّ  إذن ةاألخیر هذه الدول  ةفمشكل ةاإلنتاجیبینها وبین المشروعات 

،التعجیل بهاو  لإلسراع كأداة إلیها ةالملحّ من ثم حاجتها و  ،التنمیة ةفي عملیأساسيمن دور 

سواء في  ةجوهری تاختالالما یعانیه من نتیجةالنظام التكنولوجي السائد في هذه الدول فانّ 

الذي فرض على  األمر،هذه الحاجاتإشباعالتي یعمل بها غیر قادر على اآللیات أوبنیته 

.إلیهاالخارج بطلب نقل التكنولوجیا  إلىه التوجّ ضرورةالنامیةالدول 

الصناعیةالدول (رتكز عالمیا في عدد محدود من الدول التكنولوجیا یإنتاجان -2

)المتعددة الجنسیةالشركات (في هذه الدول الخاصةبل في عدد من الشركات ، )المتطورة

ویتمیز هذا ،ة و وفقا لمقتضیاتهما یسمى بنظام احتكار القلّ  إطارفهو نتاج یتم في ومن ثمّ 

ما أنّ بمعنى ة،كبیر  ةا بدرجیجمع بین عدد قلیل من الشركات ترتبط فیما بینه هبأنّ النظام 

بهذا المعنى على المنافسةتصبح ومن ثمّ ،اآلخرینواضح على تأثیریكون له إحداهاقه تحق

ومعنى ذلك انّ ،تلعب فیها التكنولوجیا دورا حاسماومتنوعة دةمتعدّ بأسالیبوذلك  األسواق

التكنولوجیا هذا النظام وانّ  إطارمتنافس في كلغایةمن السوق هي ة هام ةاقتطاع نسب

.ووسیلته لتحقیق ذلكأداتههي 

من االقتصادیةللتنمیة اةأد تعتبرفهي  النامیةالدول ناحیةالتكنولوجیا من  إلىنظرنا  إذا -3

المتقدمةللدول بالنسبة اأمّ ،الت النموبمعدّ اإلسراعجل الخروج من التخلف عن طریق أ

1:ة على التكنولوجیا فهي مجردلمشروعات الحائز او 

.108سلیمان، مرجع سابق، ص أنس السید عطیة-1
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من  األعظمالجزء أنّ الواقع یؤكد أنّ حیث ،التكنولوجیا ةحیا ةدور  طالةإل ةوسیل -أ

نّ أو  ،لدیهاالمستهلكةالتكنولوجیا التي تطرحها هذه المشروعات للتداول هو من التكنولوجیا 

في نطاق ضیق وفي الحدود التي  إالتقدما األكثرهذه الشركات ال تطرح التكنولوجیا 

في  الدولیةاألسواقعلى  التامةالسیطرةللمشروع بغرض  ةالكلی ةاإلستراتیجییقتضیها تنفیذ 

.بین هذه المشروعاتالمنافسةظل 

 ةالحقیقمنتجات هذه المشروعات تلك أمامالمغلقةاألسواقغزو و الختراق  ةالفعّ  ةوسیل -ب

أماممتفاوتةالمنتجات تنفتح بدرجات أمامالمغلقةاألسواقأنّ  مها البعض بقولهعن رالتي عبّ 

.التكنولوجیا

لضمان  ةیضرور  ةاألنشطهذه أّن التطویر  باعتبار البحث و  ةأنشطلتمویل  ةوسیل -ج

ه من الطبیعي فانّ  الذ ،األسواقلهذه المشروعات في  ةاالحتكاریواألوضاعاستمرار المراكز 

ن تطرح التكنولوجیا للتداول أ ضرورةمنطقي هو بشرطمقیداالوسیلةل استخدام هذه ظی أن

بالشكل الذي یضمن لهذه المشروعات استمرار سیطرتها على هذه التكنولوجیا وبقاء التفوق 

تدور  ةي حلقوهكذا ف األسواقومن ثم استمرار سیطرتها على ،التكنولوجي على نحو مستمر

القدرات التكنولوجیة للدول  ةهذه التكنولوجیا في تطویر وتنمی ةر لمساهمابباستمرار دونما اعت

لتلك المشروعات بالنسبةتذكر  ةأهمیذلك ال یمثل  أنّ باعتبار ،لها من عدمهالمتلقیة

عدم التوازن التكنولوجي واالقتصادي بین الدول  عالقةتستمر ومن ثمّ ،الدول التي تتبعهاو 

.1)المستورد(النامیةوالدول )المورد(المتقدمة

1 -PIERREW JUDET et JACQUES PERRIN :Transfert de technologie et développement

problématique économie LT 1997 p 16
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قت على التكنولوجیا في التي علّ األعمالالعكس من ه على ا سبق انّ ویستخلص ممّ 

نقل فانّ ،الدولیةالمنظمات والمؤسسات أعمالومجموع ،الدولیةالمؤتمرات والندوات 

ونقل التطور بین التنمیةلتحقیق  ةكلی ةلیس احد محاور سیاسیالنامیةالدول  إلىالتكنولوجیا 

الكبیرةالخاصةالمشروعات إستراتیجیةهو على العكس عنصر في بل،دول العالم

األولنقل التكنولوجیا هو في المقام فانّ أخرىو بعبارة ،)الجنسیاتالمتعددةالشركات (

.النامیةبلدانال إستراتیجیةهذه المشروعات ال إستراتیجیةلتحقیق   ةوسیل

للمشروع الكلیةالسیاسةكانت عملیات نقل التكنولوجیا وتداولها تعتمد بهذا الشكل على وٕاذا

الدول وعلى أنّ ذلك معناه فانّ ،النامیةمتعدد الجنسیات ال على رغبات ومطالب الدول 

هذه الحاجیات على إشباعتعتمد في سبیل  هافإنّ للتكنولوجیا  ةالملحّ الرغم من حاجتها 

التي یتسم المالئمةلعدم  الجوهریةاألسبابوفي هذا تكمن ،سیطرتهاعن  ةعناصر خارج

.1بها النظام السائد لنقل التكنولوجیا

مصدري التكنولوجیا ومن خالل استقراء الواقع إستراتیجیةن خالل ما سبق ذكره في م

عدم مالئمة النظام بوضوحكل ذلك یكشف لنا،العملي في مجال النقل الدولي للتكنولوجیا

في حد ذاته محور أصبحالذي  األمر،النامیةالسائد في مجال نقل التكنولوجیا لمطلب الدول 

التي تواجه الفكر القانوني واالقتصادي في مجال نقل  ةاألساسیالقضیةمن محاور 

لهذه  ةالفعلیالتكنولوجیةمن حیث كیفیه ضمان نقل القدرات ، النامیةالدول  إلىالتكنولوجیا 

.الدول

على التكنولوجیا من  الواردةالنقل یقتصر على نقل الحقوق  ةالنظام السائد في عملیو    

على استخدام  للقدرةنقل بأياألمریتعلق  أندون  ،مؤقتة أوبصفة نهائیة  ءسواألخرطرف 

مثل  ةتسمیات عقدی ةن كان یعتمد على عدّ إ والواقع العملي و ،وتطبیق هذه التكنولوجیا ذاتها

.109سلیمان، مرجع سابق، ص أنس السید عطیة-1
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حتى بیع  أو ة،التكنولوجیالعملیة أو الطریقةنقل  أونقل التكنولوجیا ،التنازل أوالترخیص 

فیها بّ التي تصالعقدیةواألشكالاالعتقاد بتنوع الصیغ  إلىوهذا ما یؤدي بنا ،التكنولوجیا

ام هذه انتظهذا االعتقاد مع مالحظة أه سرعان ما یتضح خطانّ  إال ،عملیا نقل التكنولوجیا

نقل حق  أي ،وهو تنظیم الحق في استعمال التكنولوجیا أالالعقود جمیعها في خط واحد 

تدور في المذكورةللعقود  السابقةكل المفاهیم  أن أي لألخراستعمال التكنولوجیا من طرف 

.مفهوم واحد وهو النقل المادي للتكنولوجیا

العمل أساسعلى  القائمةالعقدیةهذا المفهوم والیاته شیوع أسبابشئنا البحث في وٕاذا

أنّ لقلنا ،على تسویق التكنولوجیا وتداولها بالمعنى االقتصادي ولیس تداولها بالمعنى الحقیقي

تمیز النشاط  ةجوهری ةمنه هو بناء عقدي یتفق مع مالحظالمشتقةعقد الترخیص والعقود 

األسرارالتجدید التكنولوجي المحمي بموجب االختراع و أنّ وهي  ،االقتصادي الحدیث

على  المنافسةللتكنولوجیا في الحائزةالیوم العامل الحاسم لدى المشروعات أصبحالتجاریة

عن  التخليفانّ  اإلطارتكنولوجیا وفي مثل هذا المتطورةفي القطاعات  خاصة، األسواق

فهذه المشروعات ال تطرح التكنولوجیا في ومن ثمّ ،طبیعیاامرایكون  أنالتكنولوجیا ال یمكن 

باعتبار عملیات البحث والتطویرضمان تمویل نفقات أهمها،تحت ضغوط معینة إالالسوق 

یتیح  لها ،الحتفاظ هذه المشروعات بمستوى تكنولوجي متطورضروریةهذه العملیات نّ أ

ن ال یؤدي أرهن بةالغایلكن تحقیق هذه ،في القطاع االقتصادي ةمتقدم ةمرتب إلىالوصول 

فاعلیتها في  أوالتكنولوجیا وحیازتها ملكیةبالمساس  إلى األشكالشكل من بأيهذا الطرح 

منح حق استعمال مقید للتكنولوجیا في مقابل  ةومن هنا كانت فكر ،األسواقعلى  السیطرة

الحل التوفیقي بین الحاجة  هوله  الشبیهةعوض مالي كما ترجمها عقد الترخیص والعقود 
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على  المنافسةاالحتفاظ بالتكنولوجیا كعامل حاسم في وضرورةالتكنولوجي اإلنتاجلتمویل 

.1األسواق

غیر أّن هذه القیود المصاحبة لحق استعمال التكنولوجیا بصفة شبه دائمة من شأنها أن 

إلستراتیجیة )بنقل التكنولوجیاالعقود الخاصة(تزید في عدم مالئمة هذه اآللیة القانونیة 

إذ أّن هذا النظام یمكن اعتماده بین الدول ذات نفس .وأهداف التنمیة في الدول النامیة

المستوى من التقدم، ففي هذه الحالة تصبح عملیات الترخیص في استغالل براءات االختراع 

أداة مثلى لتلبیة أو استغالل المعرفة الفنیة و العملیات األخرى التي تدور في فلكها

 ةوسیلباعتبارهاالنقل بهذا المفهوم  ةعملی إلىنظر یالمتطور احتیاجات الطالب، فالمتلقي 

مطلبه نهج المتلقي النامي و بینما م،استعمال التكنولوجیا الذي ینقصهللحصول على حق 

مال لیس حق استعاألخیرفما ینقص هذا ،مختلف تماماأخریتحدد على مستوى التكنولوجي

المرتبطةلها هو حل الضغوط التابعةوالمشروعات النامیةتكنولوجیا فما یشغل بال الدول ال

.عملیه نقل التكنولوجیاأثناءعلیها المتقدمةبالتوجه التنموي واالقتصادي الذي تفرضها الدول 

یزید  أننه أهناك ما من شنّ إبل ة،المالئمقاصرا على هذا الحد من عدم األمرولیس 

.السائدةالتنمیةإستراتیجیة إلىبالنظر خاصة همجموع فيالنظام السائد  ةمالئممن عدم 

حق استعمال واستغالل منحالتي تالزم عادةالمقیدةالتجاریةهو ما یتعلق بالشروط و 

في عقود نقل إدراجهاعلى  ةالجنسیمتعددةتلك التي تحرس الشركات ،التكنولوجیا

ومن خاللها على ،المنقولةالتكنولوجیاجل ضمان استمرار سیطرتها على التكنولوجیا من ا

.التي تعمل فیها هذه المشروعاتالمعنیةالدول أسواقبل و على المتلقیةالمشروعات 

1-SCHLOSSER Ralph ; Le contrat de savoir-faire ;op cit P 54 .
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:الثاني الفرع                                      

من التكنولوجیاالنامیةالدول الستفادةالمنهج الواجب إتباعه

والتكنولوجیةوالعلمیةالفنیةالمعرفةتحسین وتطویر مقدره المجتمع على استیعاب و تتأثر

التي و المتاحة المعرفة ة هي عناصر رئیسیبثالثة ةاإلنتاجی ةاألنشطواستخدامها الكفء في 

على  والقادرة المتاحة والكفاءات. ومها الواسعبمفهالمعرفة إطارویشمل ،استغاللهاباإلمكان

المؤسسات  كفاءة إضافة إلى. ةاإلنتاجی ةاألنشطواستخداماتها في المعرفةاستیعاب هذه 

بط والتكامل بین هذه الترا ةدرج أن ،بالتقدم العلمي والتقني والتطبیق العلمي لمنجزاتهاالمعنیة

 العالقةخلل في  أيالذي یجعل األمر،التقدم التكنولوجي ةمدى بعد مسیر  دالعناصر تحد

للنمو  ةاألساسیبینها سببا في االعتماد المتزاید على الخارج في توفر الوسائل المتوازنة

:والتي من معالمهاالتكنولوجیةبالتبعیةما یسمى  أو ،االقتصادي

متطلبات ال ةبها في تلبیالمرتبطةالمعرفةزاید على ما یستورد من الوسائل و االعتماد المت-1

.ةاإلنتاجیالعملیة

النسبیةدى كفاءتها لها ولیس على مالمطلقةالحاجةأساسعلى  التكنولوجياالستیراد-2

.في تعظیم المردود

على  ناتجادلها مع العالم الخارجي و العلى تبالمقدرةباتجاه واحد وغیاب المعرفةتدفق -3

.المعرفةوتطویر هذه  ةإدار ضعف التخصص في 

التنمویةدات ضوء أطر المحدّ تشخص في أنینبغي  ابأسب ةالتكنولوجیالتبعیة ةفلمشكل

غیاب خطوط العلم والتكنولوجیا في التخطیط االقتصادي  أوبضعف أبرزهابط تالتي تر و 

الذي یساهم بشكل مباشر في الحد من األمر،من دول العالم الثالث رواالجتماعي لكثی

.ةاإلنتاجی ةاألنشطواستخدامها في المعرفةفي  النوعیةالتحوالت 
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:مترابطةفئات ثالثة إلى األسبابیمكن تقسیم هذه  إذ 

یرجع أهم أسباب التخلف في دول العالم الثالث :المؤهلةتكییف االستفادة من الكفاءاتأوالـ 

إلى ضعف أو عدم توفر المستوى المطلوب من المهارات للتعامل مع التكنولوجیا المستوردة 

جم الطلب على القوى العاملة حسب مستویات مهاراتها یرتبط وتأصیلها وتطویرها، إذ أّن ح

ارتباطا وثیقا بالتغیرات التي تطرأ على أسالیب اإلنتاج ومجال التقدم التكنولوجي لوسائل 

اإلنتاج، ویكون االرتباط عادة بشكل طردي فكّلما اتخذت وسائل اإلنتاج طابع التحدیث كلما 

ارات القوى العاملة في المرافق اإلنتاجیة من جهة، دعت الضرورة إلى االرتقاء بمستوى مه

.واعتماد البحث والتطویر كركیزة أساسیة لدیمومته من جهة أخرى

ومن ابرز سمات األنشطة العلمیة والتكنولوجیة في الدول النامیة هو تركیزها على 

بیة جمیع المتطلبات العلوم واألبحاث األساسیة، والتي بالرغم من أهمیتها فإّنها تؤدي إلى تل

االقتصادیة التكنولوجیة، والمالحظ أّن ما یقرب ثلثي مجموع العاملین في البحث و التطویر 

%9في دول العالم الثالث یتمركزون في الجامعات أو مراكز األبحاث، في حین أّن اقل من 

یعملون في األنشطة الصناعیة، وقد ساهم هنا التركیز في محدودیة المدخالت 

تكنولوجیة المحلیة في العملیات اإلنتاجیة، وهذا ما أّدى إلى زیادة االعتماد على ما یستورد ال

.من الدول الصناعیة المتقدمة

إن أّیة سیاسة تنتهج لتقویم هذا الواقع ینبغي أّال تعتمد على زیادة معّدل اإلنفاق على 

عطي أهمیة لعناصر أخرى األنشطة العلمیة والتكنولوجیة كمحور وحید لدیها، بل یجب أن ت

:من بینها

.االهتمام بأوجه اإلنفاق وأولویاته-
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التطور النوعي للكوادر والمراكز التي تستخدم المعرفة العلمیة في حل المشاكل االقتصادیة -

.واالجتماعیة

.اعتماد المؤشرات والمتغیرات العلمیة والتكنولوجیة في عملیة التخطیط التنموي-

وتنامي النامیةفي الدول المحلیةالمداخالت التكنولوجیة  تأدّ لقد  :التكنولوجیااستیراد :ثانیا

جل أومن ،االعتماد المتزاید على االستیراد في تلبیتها إلى االقتصادیة ةاألنشطمتطلبات 

االقتصادیةالناحیةمن النامیةعلى الدول  ةتكنولوجیا المستوردال تأثیر ةتقییم مدى ونوعی

 إلى ةباإلضافالمستوردةم المطلق للتكنولوجیا جبعین االعتبار الحاألخذینبغي ،واالجتماعیة

:أهمهاأخرىعناصر 

ت محلهاحلّ  أوت الجهود التكنولوجیا فز قد حالمستوردةكانت التكنولوجیا  إذاتحدید ما -

على  ةاإلجمالیتأثیراتهاو  المستوردةمجاالت استخدام التكنولوجیا و  أوجهتشخیص -

.بهاالمرتبطة ةاألنشط

OE.C.D.والتنمیةالدراسات التي قامت بها منظمه التعاون االقتصادي  أنالجدیر بالذكر -

د هو مقدرة كون العامل المحدّ  إلىخلصت  ،بین دول العالمالتكنولوجیةالفجوةأسبابحول 1

تكنولوجیة من مصادر أجزاءاستیعابعلى التعامل مع )كالیابان مثال(بعض الدول 

بین الترابطیةالعالقات  أنّ كما یة،اإلنتاجالعمالیاتفي  ٕادخالهاومن ثم تكییفها و ،متنوعة

ن المستورد من الحصول تعطي موقفا احتكاریا لمصدرها بسبب عدم تمكّ  ةنات التكنولوجیمكوّ 

  .دة المستور الذي یضعف قوّ األمر،أخرىعلى جزء من هذه المكونات من مصادر 

1- www.wipo.org.
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وتشمل التكنولوجیا المستوردة في كثیر من األحیان مكّونات یمكن إنتاجها محلیا، لذا فإّنها 

تساهم مباشرة في تقلیص أو حجب الطلب المتوقع على مساهمة األنشطة المحلیة الخّالقة 

من جهة، وتعرقل االستیعاب الكامل ألجزائها المختلفة، وبالتالي تحّدد تطور ونمو 

.المحلیةالتكنولوجیة 

یعتمد مدى  :1االقتصادیةالقطاعات للتكنولوجیا و  ةاالرتكازیالبنياالرتباط بین :ثالثا

لعالقات بین مراكز ا طبیعةعلي  ةاإلنتاجی ةاألنشطتطبیقها في و  المعرفةنجاح تولید 

التنمویة ةوتلك التي تنتج وتستوعب ما تتطلبه العملی،المرافق التي تقوم بتنفیذهاالتكنولوجیا و 

التي تستند علیها  ةاألساسیالركیزةالثالثةتشكل هذه الحالقات  إذ ،العلمیةالمداخالتمن 

الخلل الحاصل في ارتباطها وتكاملها یؤدي في معظم  أوالضعف أنّ كما،التنمویةالجهود 

 ةالفعّ  ةداأالعلم والتكنولوجیا كسیاسةعدم اعتماد أبرزهامردودات سلبیة من  إلى األحیان

.لدول العالم الثالثالتنمویةفي الخطط واالجتماعیةاالقتصادیة األهدافلتحقیق 

واالستهالك اإلنتاجمن  ةددّ محبأطروالتي ترتبط لطلب على التكنولوجیا المستوردةا زیادة-

للتطبیق بدون مالئمة ةتكون بالضرور  ال ةواجتماعی ةاقتصادیوأنماطنابعة من معاییر 

 ةاألصلیالبنیةكلیا عن  أوتختلف اختالفا جزئیا ،أخرى ةواقتصادی ةاجتماعی ةیتكییف في بن

بنیة المصدر أو

 ةنشطباألوثوقاأكثركوحدات تكنولوجیة لها ارتباط التكنولوجیةالعلمیةعمل المراكز -

.2المحلیةاالجتماعیةالزراعیة و منها بالحاجات االقتصادیة الخارجیة ةاألكادیمی

.115علي ابراهیم ، مرجع سابق، ص -1

ممدوح محمد خیري، الضوابط القانونیة للتكنولوجیا الحیویة في مجال الزراعة واألغذیة والدواء، دار النهضة العربیة،-2

  . 92ص، 2003مصر
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تضمحل باالستخدام ال هاأنّ المعرفةمن ممیزات :تكامل عربي تكنولوجي إلى الحاجة:رابعا

فهم  بزیادةتوسیع االنتفاع منها أمكنالحصول علیها فمتى تمّ ،العكس هو الصحیحّ إنّ بل 

في ظهور  الخاصیةقد ساهمت هذه و  ،تطویرهاواستیعاب المبادئ التي تضمنها ومن ثمّ 

تلك التي تمتلكها علیها و لحصوللة بین الدول التي ال تملكها وتسعى قوى حادّ فجوات و 

 ةاقتصادی ةبط تدفقها بصور وتعمیق هذه الفجوات من خالل ر لزیادةوتستخدمها باستمرار 

من مجموع %99لما یقرب المتقدمةالصناعیةفعلى سبیل المثال تمتلك الدول ة،وسیاسی

استخدامها العمود والتي تشكل تراخیص ،حالیاالدولیةفي السوق متداولةملیون اختراع 3,9

.نقل التكنولوجیا لدول العالم الثالث ةالفقري في عملی

،للعالم العربيبالنسبةالخطورةفي  غایةوق نقل التكنولوجیا هذه وشروطه سطبیعةإنّ 

إلحداث بالدءو  هفي سعیالخارجیةعلى المدخالت التكنولوجیا  ةرئیسی ةوالذي یعتمد بصور 

الذي یستدعي جهود تكاملیة تستهدف لیس األمر،الشاملةواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیة

بل وضع نتائج العمل المشترك تحت تصرف جمیع  ةمشتركإنتاجیة وأفاق أسواقإیجادفقط 

من عملیه  األولى المرحلةمن الموارد في  ةتلك التي ال تملك وفر وخاصةالعربیةالدول 

.تنمیةال

قها وتطبیالمعرفةكل نواحي التقدم الدولي المحرز في  ةتعذر تغطی أو لصعوبة اونظر 

المتسمةیتطلب تشخیص القطاعات األمرفانّ ،تشعبهاوالتعامل معها وذلك لسعتها و 

اإلنتاجوأنماطالتنمویة واألهداف ةاألساسیترتبط بالمتطلبات  أني ینبغي توال ةباألولوی

في العامل األولویاتم سلّ  نإ أخرىوبعبارة،دلجهد الموحّ لالتي یتم اختیارها المتخصصة

.العربیةللدول نیةالضمالتنمیةكدالة لقرارات  دیحدّ  أنالتكنولوجي المشترك ینبغي 

والمادیةالبشریةللموارد األمثلن االستخدام یؤمّ  ةعربی ةتكنولوجیسیاسةإلخراجالسعي نّ إ 

وتقسیم النفقات والتنسیق تساهم في التغلب علي لمشتركهاالجهود أنّ كما ،االزدواجیةیجنب و 
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وذلك باعتمادها على موارد ،منفردة ةتنفیذ بعض المشاریع بصور أمامالقیود التي تقف حائال 

من یعظم فرص نجاحها ویحدّ مختارةوالعمل المشترك في مشاریع ،نادرةقد تكون  ةبشری

.والبحث عن الجدید منهاالمعرفةالذي یصاحب عادة تطور المجازفةعنصر 

من متعددةتنمویةوبدائل واسعة أفاقتفتح  ةتكنولوجیة عربیسیاسةتشخیص فانّ وأخیرا

 أهمكذلك من بین ،في صفقات نقل التكنولوجیاالتفاوضیةالعربیةخالل تعزیز قدرات الدول 

معرفتها هو قدرتها على اختیار التكنولوجیا التي العربیةالتي یجب على الدول األمور

.التنمویةتتطلبها احتیاجاتها 

خالصة الباب األّول

مّمّا سبق تحلیله یستخلص أّن حقوق الملكیة الصناعیة رغم اختالف أنواعها، إال أّنها 

نیة فهي فمن حیث طبیعتها القانو .تشترك في طبیعتها القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة

حقوق معنویة ترد على أشیاء غیر مادیة، فهي لیست سلطة مباشرة على شيء مادي معین 

بذاته، وٕاّنما هي حق یرد على شيء معنوي ذو قیمة مالیة یمّكن صاحبه من احتكار 

استغالله اقتصادیا، فهي حقوق ال تشمل إال على حق االستغالل والتصرف عكس الحقوق 

.ها حق االستعمال واالستغالل والتصرفالعینیة التي تمنح صاحب

أّما من حیث الطبیعة االقتصادیة، فاّن حقوق الملكیة الصناعیة هي نتیجة لمبدأ 

المنافسة، فكل مخترع لمنتوج جدید أو صاحب عالمة أو دائرة متكاملة، إّنما یكون هدفه هو 
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یق أكبر قدر ممكن من السعي إلى التفّوق على غیره بقصد الوصول إلى جذب العمالء وتحق

الربح، ولذلك تدّخل المشرع لتنظیم المنافسة بین المنتجین تنظیما قانونیا من شأنه الحّد من 

المنافسة غیر المشروعة، ذلك أّن أهمیة هذه الحقوق ال تظهر إال من خالل استغاللها في 

نها إال إذا استغلت مشروع اقتصادي معین، فبراءة االختراع مثال ال تستغل مالیا وال یستفاد م

في مشروع تجاري أو صناعي أو بیعت أو رخص باستغاللها في مشروع اقتصادي قائم، 

ذلك أّن الحق فیها هو في حقیقة األمر تنفیذ لهذا االبتكار في الصناعة، وهو نفس القول 

ناصر بالنسبة   للعالمة والتصامیم التخطیطیة للدوائر المتكاملة  واألسرار التجاریة وباقي ع

.الملكیة الصناعیة األخرى 

والواقع أّن الذي حذا بالمجتمعات الحدیثة إلى االهتمام بحقوق الملكیة الصناعیة ودفعها 

إلى إصدار تشریعات خاصة بحمایتها هو أهمیتها البالغة للتقدم والرقي الصناعي وتحقیق 

من حفظ للنظام واألمن في التنمیة كما سبق بیانه عالوة على ما یؤدیه  إقرار هذه الحقوق

المجتمع والذي تسعى كل دولة لتحقیقه، األمر الذي دفع  بهذه المجتمعات لیس فقط إلى سن 

تشریعات وطنیة إلقرار مثل هذه الحمایة، بل أوجدت ومنذ قدیم األزل اتفاقیات دولیة تخدم 

وهذه الحمایة بتطور مجال الملكیة الصناعیة  وتّقر حمایة فّعالة لها تطورت هذه االتفاقیات

.هذه العناصر وتعّددها كما سیتم بیانه في الباب الثاني من هذه الدراسة
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:الباب الثاني

التنمیة االقتصادیة أثرها علىالحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الصناعیة و 

النامیةفي البلدان

التكنولوجي الذي ازدهر مّما سبق تحلیله في الباب األول ومن خالل التطور العلمي و 

أهّمها معتبرة وجذریةاقتصادیة تتغیرال الذي كان معاصرا، و االختراعات الحدیثةمع ازدهار

قتصادیة ذات  وظهور معامالت دولیة ا،بین الدولالمبادالت التجاریة تدفق اإلنتاج و زدیادا

في ضرورة وضع بالغ األثركل ذلك كان له،سیاسیة في مجال الملكیة الصناعیةأبعاد

الصناعیة أساس العالقات التي تعتبر الملكیة یة جدیدة لحمایة هذه المعامالت و أنظمة قانون

.قیامها

وجدت عّدة أسباب دفعت بالدول خاصة الصناعیة منها إلى االهتمام ذلك  إضافة إلى

كیة الفكریة بموجب نظام قانوني دولي، فبعدما كان هذا االهتمام بتنظیم حقوق الملر أكث

جدت محدود النطاق ال یتعدى الحدود الجغرافیة للدول التي تعترف بهذه الحقوق، وبعد أن و 

الدول المتقدمة صاحبت النصیب األوفر في مجال حقوق الملكیة الصناعیة أّن الحمایة التي 

تمنحها التشریعات الوطنیة لهذه الحقوق ال تحقق القدر المطلوب من المحافظة على 

یة القرن التاسع عشر إلى العمل جاهدة من نهامصالحها االقتصادیة، كل ذلك دفع بها ومنذ 

من خالل إقرار الملكیة الصناعیةلى ضرورة إقرار حمایة دولیة لحقوق أجل التأكید ع

اتفاقیات معاهدات و محل إلزام للدول األعضاء، ومن ثّم وجدت عّدة تكوناتفاقیات دولیة 

نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر اتفاقیة  مدرید ومتعددة األطرافثنائیةدولیة 

، اتفاقیة لشبونة الخاصة بحمایة تسمیة المنشأ 1891الخاصة بقمع بیانات المصدر لسنة 

،بروتوكول اتفاق مدرید 1981، معاهدة نیروبي الخاصة بحمایة الرمز األولمبي لسنة 1958

.1989الخاص بالتسجیل الدولي للعالمات التجاریة
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غیر أّننا سنركز في هذه الدراسة على اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 

ة الفكریة تربس، باعتبارها أحدث ما تّم التوصل إلیه في مجال الحمایة الخاصة الملكی

بعناصر الملكیة الصناعیة، كما أّنها تحیل إلى االتفاقیات الخاصة بموضوعها والمتمثلة في 

اتفاقیة باریس الخاصة بالملكیة الصناعیة، وكذا اتفاقیة واشنطن الخاصة بالدوائر المتكاملة 

المنظمة یاتنوضح مدى تأثر البلدان النامیة بهذه الحمایة المقررة في اتفاقثم،)أولفصل (

).ثانفصل (العالمیة للتجارة
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:الفصل األول

حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة یةالحمایة المقررة للملكیة الصناعیة في اتفاق

بالتجارة

في أعقاب اتفاقیات الجات سببا لحدوث مواجهة أبرمترجواي التي كانت جولة األ

عنیفة بین الدول الصناعیة المتقدمة والدول النامیة، فلقد أصّرت الطائفة األولى من الدول 

إدراج موضوع الملكیة الفكریة ضمن موضوعات تحریر التجارة الدولیة، إذ ال مبدأ على

یمكن للمشروعات المالكة لحقوق الملكیة الصناعیة أن تأمن القیام بعملیة نقل حقیقي لهذه 

.الحقوق إال في ظل أنظمة قانونیة تكفل الحمایة العادلة لها

من الدول المتقدمة والدول النامیة الرافضة غیر أّنه وبعد مشاورات ومداوالت بین كل 

ى أساس أّن حقوق الملكیة الصناعیة تحظى باهتمام المنظمة العالمیة للملكیة هذا المبدأ علل

الفكریة التي تسهر على تطبیق أحكام االتفاقیات الدولیة في هذا المجال، وأّنها باعتبارها  

تبذل الجهود الالزمة فیما یتعلق برعایة مصالح فإّنها تابعة لألمم المتحدة وكاالت متخصصة 

لذلك فلقد وجدت هذه الدول أّن إقرار مثل هذا سواء، الدول المتقدمة والدول النامیة على حدّ 

من شأنه أن یخدم المصالح االقتصادیة للدول المتقدمة دون تلك الخاصة بها، غیر المبدأ 

تناول مصالح المتعارضة، بحیث تمّ یقیة للأّنه وفي نهایة األمر تّم التوصل إلى صیغة توف

حقوق الملكیة الصناعیة من منظور تجاري خالص، وعلیه فلقد أسفرت جولة األرجواي عن 

التي تعّد )تربس(الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة یةالتوقیع على اتفاق

ته هذهند من بیان أهم ماتضمّ من أهم واخطر ما تّم التوصل إلیه في هذه الجولة، لذا الب

أحكام الحمایة الخاصة كذلك و ) أولمبحث (حمایة لحقوق الملكیة الصناعیةمن یةاالتفاق

).ثانمبحث (النباتیة والدوائیة بالمنتجات
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:المبحث األول

وفقا التفاقیة تربسیة المقررة لحقوق الملكیة الصناعیةمضمون الحما

القانونیة والسیاسیة واالقتصادیة، فمن الناحیة القانونیة  هاأبعادبلملكیة الفكریة تتمّیز ا

تحتاج حقوق الملكیة الصناعیة إلى حمایة واسعة وفّعالة سواء من خالل التشریعات الوطنیة 

نطاق الحمایة الدولیة توجیهفتظهر من خاللسیاسیةالأو االتفاقیات الدولیة، أّما أبعادها 

حیان إلى اعتبارات سیاسیة دولیة ومحلیة، من جهة أخرى یخضع في كثیر من األالذي 

من حیث أّنها تلعب دورا هاما في تحقیق المصالح اقتصادیةلحقوق الملكیة الصناعیة أبعاد

لكیة الصناعیةجوهر حقوق الم، لذلك یعتبر البعد االقتصادألصحاب الحقوقاالقتصادیة

الرقي والنمو حقیق المزید من التقدم و إلى تجاهدةتسعى بالنسبة للدول المتقدمة التيخاصة

االستغالل األمثل عن طریقّدالت النمومعالمستمر ل رفعالمن خالل وذلك  ،االقتصادي

لهذه الحقوق، األمر الذي القتصادي، مّما یوّضح أهمیة البعد الحقوق الملكیة الصناعیة

حیث مدى اعتبارها سلعة یمكن منإشكاللّ محعناصر الملكیة الصناعیةیجعل من

.1حتكارهاا

اع سلعة تببمثابةاإلنتاج، فهيعوامل أهم لتكنولوجیا منا أصبحتففي الوقت الحالي

میزة تنافسیة لصاحبه، وجب أّن االبتكار یعطي وتشترى في األسواق الدولیة، وباعتبار

 وذلك تكنولوجیا،من خالل المحافظة على االبتكار وعلى الالمحافظة على هذه المیزة

.فظ علیهاوتحا هاحمیاالعتماد على قوانین صارمة تب

اتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة تربس، أداة لحمایة التكنولوجیا أم "، مخلوفيعبد السالم -1

121، ص 03، المركز الجامعي بشار، عدد إفریقیا، مجلة اقتصادیات شمال "االحتكار
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الشرط الوحید الحتالل وامتالك حقوق الملكیة الصناعیة لیسفالقدرة على االبتكار

 على فیهاالمبتكر أن یحافظالمّدة التي یستطیعكذلك مكانة في سوق التجارة الدولیة، بل 

حمایة قانونیة دولیةمن خالل ضمانمكنه تحقیق ذلك إالّ ی الوملكیته لهذه الحقوق، و ابتكاره

عابرة حالیاأصبحتالحقوق، ذلك أّن الحمایة اإلقلیمیة غیر كافیة باعتبار أّن هذه لمبتكراته

باعتبارها أكثر االتفاقیات تربسیةمن تحلیل اتفاقكان البدّ ومن ثمّ .للحدود الوطنیة للدولة

مطلب (واألهداف حیث المبادئ من تناولهامناهتماما بتحقیق مثل هذه الحمایة، فكان البدّ 

).ثانمطلب (الحمایة أحكاموكذا من حیث )أول

:ألولالمطلب ا

والمبادئ األهدافمن حیث بستر یةاتفاقمضمون

الجوانب  ةن كافأفي ش ةوشكلی ةمستحدثة، موضوعی اأحكامواعد و قربس ت ةاتفاقیبنتّ ت

الدولیةالتفاقیات ا ة التي أقّرتهاالعامالمبادئلم تخرج عن  فهيبالملكیة الصناعیة، المتصلة

تلك ما ورد في باإللغاء، فلم تمس ال بالتغییر وال الصناعیةالملكیةن حقوق أبشالسابقة

جدیدةذلك التزامات  إلى تأضافو باریس،  ةعلى ما جاء في اتفاقی دتأكّ االتفاقیات، بل 

بها  تالتي جاءاألحكامأنّ غیر ، مادة73ن خاللمالفكریةجوانب الحقوق  ةبكافمتعلقة

المبرمةاألخرىاالتفاقیات تلك التي تمّیزت بهاس تتمیز بخصائص تختلف عن بتر یةاتفاق

سیتم  ةدومحدّ  ةمعین أهدافلتحقیق  تجاءیةاالتفاق ههذ أنّ  إلى ةباإلضاففي نفس المجال، 

1.في حینهاإلیهاتطرق ال

عضاء إلى إبرامها، لدول األاباألسباب الحقیقیة التي دفعت یةاالتفاق ههذ تنتضمّ  إذ 

نت عددا من المبادئ كما تضمّ ،)فرع أول(من أجل تحقیقها تاألهداف التي جاءوكذا 

321صالح زین الدین، مرجع سابق، ص - 1
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، 1الوطنیةالمعاملةمبدأواهم هذه المبادئ االلتزام بها،األعضاءالتي یتعین على الدول 

حمایةفي مجال  ةمرّ ألولدخل أ، الذي بالرعایة األولى الدولةبحق الخاصةالمعاملةمبدأو 

التي الدولیةفي االتفاقیات األساسحجر المبدأینیعتبر هذین  إذ، الصناعیةالملكیةحقوق 

دعامتین یرتكز علیهم النظام التجاري العالمي  أهمالجات، ویعتبران  ةتحت مظلأبرمت

).ثانفرع (  الجدید

:األولالفرع 

بستر یةاتفاق وأهدافخصائص 

المحلیة والدولیة یعدّ األسواقوتداول السلع والخدمات بین ّن تطور الصناعة والتجارةإ     

من أهم األسباب التي أّدت بالدول الصناعیة إلى االهتمام بحقوق الملكیة الصناعیة وجعلها 

واي، ذلك أّن حقوق الملكیة الصناعیة أصبحت تتعلق النهائي لجولة االرج قجزء من المیثا

اإلبداعوبشكل كبیر بمسألة االقتصاد العالمي بعدما كان االهتمام بها ال یتجاوز حدود 

بحقوق هتمتة اتفاقیة خاصة ّما دفع بمنظمة التجارة العالمیة إلى إقرار وألول مرّ الفكري، م

.بستر  ةوهي اتفاقیالصناعیةالملكیة

كل عناصر ل بأّنها جاءت شاملةاألخرىعن غیرها من االتفاقیات  ةتفاقیاال هذه تتمیزإذ  

ورسوم وعالمةاختراع براءةمن التقلیدیةفهي لم تقتصر على العناصر ،الصناعیةالملكیة

كالتصمیمات  ةعناصر حدیثأیضا، بل تضمنت فحسب ةمؤشرات جغرافیو  صناعیةونماذج 

األصنافحمایة، و غیر المفصح عنهاالمعلومات حمایةوكذا  المتكاملةللدوائر التخطیطیة

المعاملةمبدأإرساءبس في تر  ةباریس التي سبقت اتفاقی ةمن اتفاقی2المادةهذا الحكم یتوافق مع الحكم الذي جاء في -1

.الوطنیة
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فروع ها تتناول غالبیه جعلشاملة مّماطبیعةهذا یدّل على أّن اتفاقیة تربس ذو ، و النباتیة

.1ةأهمیوأكثرهاالصناعیةالملكیة

 ةنشأ إلى تأدّ التي األسبابإنّ :بستر  ةاتفاقی أةنش إلى تأدّ االعتبارات التي :أوال    

:2یليماحصرها فیبس كثیرة یمكن تر  ةاتفاقی

العالقات  مجال في الصناعیةالملكیةتلعبه حقوق أصبحتالدور الفّعال الذي-1

.الدولیةالتجاریة

الخسائر الفادحة التي لحقت بالدول الصناعیة وشركاتها الكبرى من جراء انتشار -2

، حیث أصبحت االقتصادیةمّما أّثر على مصالحهاالدول النامیةظاهرة التقلید والقرصنة في

دول جنوب شرق آسیا أین كانت تباع  في حاجتها للقضاء على هذه األعمال ماسة خاّصة

سلع على أساس نسخ وتقلید حقوق الملكیة الفكریة المعروفة والمحمیة عالمیا وبیعها بأسعار 

رخیصة في األسواق الدولیة، إذ استطاعت هذه الدول الوصول إلى نجاح معتبر من خالل 

الحصول المتقدمة دوناستعمال تقنیة الهندسة العكسیة لفك أسرار البراءات التابعة للدول

الوقت والجهد اختصاروهذا ما یؤدي إلى ،صاحب الحقعلى إذن أو ترخیص مسبق من 

والتوفیر في نفقات البحث والتطویر وكذلك توفیر بضائع وٕان كانت مقّلدة إّال أّنها ذات تقنیة 

 فادهانتیجة م، وبذلك توصلت الدول المتقدمة صاحبة االختراع إلىوبأسعار رخیصةعالیة 

زادت الحاجة ،على البحث والتطویر في مجال الصناعة والتجارةاإلنفاقأّنه كلما زادت نسبة 

.الة لحقوق الملكیة الصناعیةإقرار حمایة فعّ إلى 

لبعض أولیةرؤیة:تربسالفكریةالملكیةمن حقوق بالتجارةالمرتبطةالجوانب  ةاتفاقی"،مصطفى عز العرب-1

في ضوء بعض اتجاهات الفكریةالملكیةحقوق  ةمستقبل اتفاقی" ةندو ،"لمواجهتهاالبحث عن حلول  ةاالعتراضات ومحاول

، 2001ریل ،ف، جامعه حلوان، االخارجیةالتجارةبحوث ودراسات ال، مركز "على المستوى العالميالمعارضة

.315صالح زین الدین، مرجع سلبق، ص- 2
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اجراءات ردعیة  إلى الفكریةالملكیةحقوق بالخاصةالدولیةافتقار االتفاقیات-3

جل أمن  وذلك الملكیة الصناعیةعقوبات جزائیة توقع في حالة االعتداء على حقوق و 

.والقرصنةالتزویر  ةمكافح

بعض أنّ ، ذلك الدولیةالمنصوص علیها في االتفاقیات الدولیةالحمایةكفایةعدم  -4

المطلوبةالغایةعدم فاعلیتها في تحقیق أثبتتاالتفاقیات التي تشرف علیها الویبو، نصوص 

لضمان تنفیذها كالجزاءات التي یمكن الالزمةهذه االتفاقیات من النصوص نظرا لخلومنها

.تعدّ أيّ  إلى تعرض صاحب الحق ةفي حالبإیقاعهاالمطالبة

موحد أسلوبعلى  الفكریةالملكیةلحقوقالناظمة الدولیةعدم احتواء االتفاقیات -5

.1هذه االتفاقیات ةثر على فعالیأا ممّ ،األعضاءالنزاعات بین الدول  ةلتسوی

على المستوى التجاري الصناعیةالملكیةلحقوق الدولیة ةاألهمیازدیاد -6

الممنوحةالحمایةمن المتدنیةالمستویات أنّ ترى المتقدمةا جعل الدول ممّ ،واالقتصادي

تصنیع أنّ ذلك  ،الدولیةجارةالتله اثر سلبي على تشجیع النامیةلهذه الحقوق من قبل الدول 

، بسلع مقلدة للدولةالسوق المحلي  إغراق إلىسیؤدي دنيأولكن بسعر  ةتقنی ةسلع ذات قیم

سیؤثر على   ةاألصلیالسلعة  ةصاحب الدولة أسواقفي  المقلدةالسلعةطرح هذه كذلك 

المتدنیة ستنافس السلع ة، فالسلع المقلدة المستوردة بأسعارها األصلیالوضع التنافسي للسلع 

.األصلیة في سوقها المحلي

على  األعضاءبین الدول الصناعیةبالملكیةنزاع یتعلق  أيیتم عرض  أنباریس على  ةفعلى سبیل المثال تنص اتفاقی-1

تمنحان الحق لهذه الدول  هاأنّ  إالفشل مساعي التحكیم،  أوحل ودي  إلىوذلك عند تعذر الوصول الدولیة،العدل  ةمحكم

مثل هذا  ة، ونظرا لعدم فعالیأخرى ةنزاع قد ینشئ معها ومع دولبأيبهذا النص فیما یتعلق  ةغیر ملزم هابأنّ  نن تعلأب

.الدولیةالعدل  ةعلي محكمالفكریةالملكیةل حقوق نزاع حو  أيلم یتم عرض النص

.316زین الدین، مرجع سابق، ص صالح:أنظر في ذلك
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التي سرعان ما أدركت ألّنه  ةاألمریكیالمتحدةالیات تراجع الوضع االقتصادي للو -9

،إّال أن زمام األمور ما یكاد یفلت منها، األمر الذي لرغم من نفوذها السیاسي والعسكرياوب

وال یكون ذلك إال من خالل وضع ، العالم لىمن جدید عمحاولة فرض سیطرتهادفعها إلى

.1ة ملزم دةواح ةقانونی ةداخل حلقدول العالم 

ا ، ممّ الحدیثةوالتكنولوجیا المعرفةاحتكار  إلي ةاألمریكیالمتحدةالوالیات  يسع-10

.2بالصورة التي تعزز سیطرتهااإلنتاجومقوماتهیاكلالتحكم فيعلى  القدرةیحقق لها 

تمّیزت أحكام اتفاقیة تربس بطابعها التجاري المحض، :بستر یةاتفاقخصائص:ثانیا

، منهااألدبيذلك أّنها ركزت على الجانب المادي لحقوق الملكیة الفكریة دون الجانب 

االتفاقیات الدولیة السابقة، أین نجدها تستبعد من ألحكامإحالتهان عند وهذا ما یتبیّ 

.093وذلك حسب ما نصت علیه المادة األدبيالمتعلقة بالجانب المواداإلحالةنطاق 

أنّ ، وال یخفى المتقدمةتعود على اقتصاد الدول جني فوائداالتفاقیة إلىباالستناد األمریكیةالمتحدةتستطیع الوالیات -1

.األخیرفي هذا  األسدنصیب األمریكیةالمتحدةللوالیات 

م من قبل في ذلك تحكّ  رأت هاأنّ للحمایةاألدنىللحدّ أخرىوضع معاییر النامیةالدول سبب معارضةأنّ الجدیر بالذكر -2

مستوى أنّ معتبرة ،لدیهابمستوى التقدم االقتصاديو  الداخلیةفي سیاستها خاصة الوالیات المتحدة األمریكیةالمتقدمةالدول 

الحمایةفي حدّ زیادة أي  نّ ألدیها، و األولیة ةصناعاللتقدم  ةنسبالكافي بأكثرهافي الفكریة الممنوح  للحقوق الحمایة

النامیة الدول سیاسة، وانطالقا من األجنبیةها على االستثمارات زید من اعتمادیس ذلك أنّ  إذتقدمها،  ةعرقل إلىسیؤدي 

الحمایةفي تبني سیاسات   ةكل دولحریة، دافعت هذه الدول عن ةممكن ةتكلفبأقلمین التكنولوجیا لصناعتهاأت إلى الرامیة

الدول  ةمن حیث قدر الكاملةبالمرونةتحلي مثل هذه السیاسات ضرورةوبالنتیجة، المحلیةفي قوانینها مناسبةالتي تراها 

ذاتها، بما فیها المتقدمةمستشهدة بذلك بسیاسات الدول ما یتماشى مع االحتیاجاتبالحمایةعلى تعدیل مستوى المعنیة

لتقدمها االقتصادي، وذلك قبل تحقیق  االزدهار الذي  الالزم الحمایةكانت تتبنى مستوى  إذ، المتحدة األمریكیةالوالیات 

.317صالح زین الدین، مرجع سابق، ص :أنظر.في الوقت الحاضرإلیهوصلت 

"اقیة تربس من اتف09تنص المادة -3 وحتى 01تلتزم البلدان األعضاء بمراعاة األحكام التي تنص علیھا المواد من :

وملحقاتھا، غیر أّن البلدان األعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب ھذه )1971(من معاھدة برن 21

".ھدة برن أو الحقوق التابعة لھامكرر من معا06االتفاقیة فیما یتعلّق بالحقوق المنصوص علیھا في المادة 
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في جوانب عّدة االتفاقیات السابقة لها، إال أّنها تختلف عنها بإلغاءوٕان لم تقم بستر  ةاتفاقیف 

اإلجراءاتیة اتخاذ من حیث أّنها وّسعت من نطاق الحمایة وتركت للدول األعضاء فیها حرّ 

.لوضع االتفاق موضع التنفیذ ةالالزم

:يما یلفیبستر یةبها اتفاق تالخصائص التي تمیز أهم  یمكن تلخیصو  

ل المتعلقة بحقوق الملكیة الصناعیة بصورة واسعة د عالجت اتفاقیة تربس المسائقل -

ألزمت الدول التي ترید االنضمام إلیها بقبول أحكامها كاملة دون أي  فلقد وشاملة، لذلك

.تعدیل أو رفضها كاملة

تكتسب حقا مباشرا للدول یقصد بذلك أّنها ال و  التنفیذ، ةبس لیست ذاتیتر  ةاتفاقی-

الموافقة ألحكام الوطنیةتشریعاتهمخاللمنهذا الحق األعضاء فیها، ولكّنهم یكتسبون

.االتفاقیة

الملكیةحقوق لحمایة ةبتطبیق قواعد موحداألعضاءبس الدول تر  ةزم اتفاقیلم تل-

.المقررةالحمایةمن ادنيبتبني حدّ األعضاءالدول ألزمت، ولكنها الصناعیة

لم تكتفي  هاأنّ من حیث األخرىس عن غیرها من االتفاقیات بتر  ةتختلف اتفاقی-

 إلى، بل تطرقت ةعام ةبصفالفكریةالملكیةحقوق بحمایةمتعلقة ةبوضع قواعد موضوعی

، وذلك من خالل النص الصناعیةالملكیةحقوق  اذإنفیتم من خاللها  ةإجرائیوضع قواعد 

التي والحدودیةالمؤقتةالتدابیر و  ةواإلداریالمدنیةالجزاءات و  اإلجراءاتمن  ةعلى مجموع

.في قوانینهااألعضاءتضمنها الدول  أنیجب 

من قبل في مجاالت المبرمةالدولیةاالتفاقیات أحكامبس باستنباط تر  ةلم تقم اتفاقی-

:على النحو التاليإلیها توأحال، وترسیخهاالفكریة، بل سارت في سبیل تدعیمها الملكیة
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التي تضمنتها الموضوعیةحكاماألبتطبیق األعضاءالدول  ةكاف االتفاقیةألزمت-

، فیما یتعلق 1967تعدیلباریس ةكاتفاقیالصناعیةبالملكیةالخاصةلها و  السابقةاالتفاقیات 

فلقد  ،المتكاملةبالدوائر الخاصة1989واشنطن لعام  ةاتفاقی، و الصناعیةالملكیةبعناصر 

12 إلى 1المواد من أحكامبمراعاةاألعضاءبس الدول تر 1من اتفاقیة2/1المادةألزمت

تربس الدول   ةمن اتفاقی352المادةألزمتكما ،باریس ةمن اتفاقی19المادةوكذلك 

الخاصةواشنطن  ةمن اتفاقی7 إلى 2التي تنص علیها المواد من األحكاممراعاةاألعضاء

.06المادةمن 3 الفقرةباستثناء المتكاملةالدوائر بحمایة

الملكیةبالخاصة الدولیةاالتفاقیاتأحكام إلي ةاإلحالبس عند حدّ تر  ةولم تقف اتفاقی

بقصد أحكامهابعض  لترت وعدّ ، بل عالجت الكثیر من المسائل كما طوّ فحسبالصناعیة

االتفاقیةهذه  نّ إذلك ف إلى، ضف 3وترسیخها الصناعیةالملكیةحقوق حمایةتدعیم مستوى 

.السابقةاالتفاقیاتمستحدثة لم یتم تناولها في بأحكاماالختراع براءةت قد خصّ 

كما وّسعت اتفاقیة تربس من نطاق منح البراءة، فأجازت الحصول علیها فیما یخص 

أي اختراع سواء كان منتجا أو طریقة صناعیة وفي كافة میادین التكنولوجیا، وهذا حسب ما 

حتى أّنها فرضت على الدول األعضاء توفیر الحمایة للبراءة 27نّصت علیه في المادة 

لممنوحة للكائنات الدقیقة والعملیات غیر البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة، كذلك أقّرت براءة ا

الثاني والثالث والرابع من االتفاق الحالي تلتزم البلدان جزاءباألما یتعلق فی":تربس ةمن اتفاقی2/1المادةتنص -1

.")1967(باریس  ةمن معاهد19المادةو  12حتى 1المواد من أحكامبمراعاةاألعضاء

الرسومات (التخطیطیةللتصمیمات الحمایةعلى منح األعضاءتوافق البلدان ":من تربس35المادةتنص -2

 7 إلى 2المواد ألحكاموفقا ) التخطیطیةباسم التصمیمات االتفاقیةفي هذه  إلیهاالمشار (المتكاملةللدوائر )الطبوغرافیة

فیما یتصل بالدوائر الفكریةالملكیة ةمن معاهد16المادةمن  3 الفقرةو  12 المادةو ) 6 المادةمن  3 الفقرةباستثناء (

.المتكاملة 

.92-89مرجع سابق، صأسس ومبادئ اتفاقیة تربس، ،الصغیرحسام الدین عبد الغني-3



الملكيةحقوقاتفاقفيالصناعيةللملكيةالمقررةالحماية:األولالفصل-الباب الثاني 

بالتجارةالمرتبطةالفكرية

242

تمنح لألصناف النباتیة التي أعطت الحرّیة للتشریعات الوطنیة فیما یخص حمایتها سواء 

.1بموجب براءة اختراع أو بموجب نظام قانوني خاص

االختراع واالستثناءات براءةلصاحب الممنوحةبس على الحقوق تر  ةكما نصت اتفاقی

الترخیص  أوالتنازل  أو بالملكیةاألمرسواء تعلق البراءةانتقال  ةعلیها، وكذلك كیفی الواردة

عن مضمون اإلفصاحبضرورةالبراءةصاحب ألزمت، كما 28/22المادةالمیراث  أو

حسب جال من تنفیذه في هذا المالخبرةلیتمكن الشخص الذي یملك واضحةبصفه اختراعه

بطلبات متعلقةبتقدیم معلومات البراءةطالب  إلزام األعضاءویحق للدول ، 29/13المادة

.براءات منحت له فیها أو ةأجنبیتقدم بها في بلدان  ةمماثل

كما نّصت االتفاقیة على ضرورة منح الدول المتقدمة لشركاتها المتخصصة في مجال 

حث العلمي حوافز من أجل تشجیعهم على نقل هذه التكنولوجیا إلى الدول التكنولوجیا والب

النامیة واألقل نموا، مّما ینتج عنه القابلیة للتعاون بین الدول من أجل تطویر األجهزة 

1991في  المعدلة، 1961الیوبوف المبرمة عام  ةهي اتفاقیالجدیدةالنباتیةاألصنافبحمایةالخاصةاالتفاقیة-1

.یوبوف34/3المادةبموجب أین أشارت إلى ذلكالنباتیةألصنافا حمایةوالخاصة ب

:االختراع لصاحبها الحقوق التالیةبراءةوتعطي ":من اتفاقیة تربس على مایلي28المادةتنص -2

استخدام  وأ، صنع األفعالثالثة لم تحصل على موافقته من هذه  أطرافمنتوج مادیا حق منع البراءةحین یكون موضوع -أ 

. األغراضاستیراد ذلك المنتج لهذه  أوبیع  أوعرض للبیع  أو

،للطریقةثالثة لم تحصل على موافقته من االستخدام الفعلي  أطرفحق منع صناعیة ةعملیالبراءةحین یكون موضوع -ب

الطریقةبهذه  ةالمنتج الذي یتم الحصول علیه مباشر األقلاستیراد على  أوبیع  أواستخدام عرض للبیع :األفعالومن هذه 

  ."األغراضلهذه 

عن  البراءةالمتقدم  بطلب الحصول على إفصاحاشتراط األعضاءلى البلدان ع -1":من اتفاقیة تربس29/1/2المادة-3

في ذلك المجال، یةالتخصصالخبرةواضح وكامل یكفي لتمكین تنفیذ االختراع من جانب شخص یمتلك بأسلوب عاالخترا

أسبقیةفي تاریخ  أویعرفه المخترع لتنفیذ االختراع في تاریخ التقدم بالطلب أسلوبأفضلیبین المتقدم  أنویجوز اشتراط 

.األسبقیةالطلب المتقدم حین تزعم 

تقدم بها  ةبطلبات مماثلالمتعلقةاختراع المعلومات براءةیتقدم بطلب الحصول على  أناشتراط األعضاءیجوز للبلدان -2

."براءات منحت له فیها أو أجنبیةفي بلدان 
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المختصة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة سواء من الناحیة المالیة أو الفنیة، وذلك حسب ما 

االتفاقیة، بل األكثر من ذلك فاّن اتفاقیة تربس وبموجب المادة من 671نّصت علیه المادة 

التي سقطت فيسمحت باالستفادة من الرصید الهائل لعناصر الملكیة الصناعیة 70/32

ها، تطویر و  في أسرار البراءة لبحثجیدة للدول النامیة من أجل افرصة  وهذهالملك العام، 

االقتصادیة للمعارف التكنولوجیة الحدیثةوذلك مع األخذ بعین االعتبار القیمة 

التي سمحت بمنحها دون اشتراط اإلجباریةتطرقت اتفاقیة تربس كذلك للتراخیص 

الحصول على موافقة صاحب الحق وذلك بشروط معینة وفي حاالت محددة حسب ما

.منها31تقضي به المادة 

في  ةاألنظماختالفبعین االعتبارأخذتبس قد تر  ةاتفاقیأنّ یمكن القول وأخیرا

على تبني طریق معین لوضع األعضاءالدول إجبارتشألذا لم وتباینها، و األعضاءالدول 

 ةاألداتركت لها حریة اختیار ماوٕانّ موضع التنفیذ في القانون الوطني،بس تر  ةاتفاقیأحكام

3االتفاقیةمن 1/1المادةلك على ذ تأكدّ وقد  ات المنصوص علیها،االلتزاملتنفیذالمناسبة

 ان تقوم بناءأباالتفاقیةهذه  أحكام، بغیه تسهیل تنفیذ المتقدمةاألعضاءتلتزم البلدان ":من تربس67المادةتنص -1

بالتعاون الفني والمالي الذي یخدم مصالح البلدان متبادلة ةوشروط متفق علیها بصور ألحكامعلى طلبات تقدم لها وفقا 

الخاصةالتنظیمیةالقوانین واللوائح  إعدادفي  المساعدةنموا، ویشمل هذا التعاون األقلاألعضاءوالبلدان النامیةاألعضاء

تعزیز المكاتب  وأ بإنشاءاستخدامها، كما یشمل المساندة فیما یتعلق إساءةومنع وٕانفاذها، الفكریةالملكیةحقوق بحمایة

".موظفیها زةأجه، بما في ذلك تدریب األموربهذه الصلةذات  المحلیةوالهیئات 

ملكا عاما في أصبحتللمواد التي الحمایةبإعادةال یفرض االتفاق الحالي التزامات ":من تربس70/3المادةتنص -2

."تاریخ تطبیقه في البلد العضو المعني

"من تربس1/1تنص المادة-3  أن، إلزامدون  األعضاء، ویجوز للبلدان االتفاقیةهذه  أحكامبتنفیذ األعضاءتلتزم البلدان :

االتفاقیة، ألحكامشریطة عدم مخالفة هذه الحمایة االتفاقیةمن التي تتطلبها هذه أوسعحمایةتنفذ ضمن قوانینها  ما یتیح 

."القانونیةوأسالیبهاأنظمتها إطارفي  االتفاقیةأحكاملتنفیذ المالئمةدید الطریقة حتحریةاألعضاءللبلدان و 
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الملكیةن تنظیمیها لحقوق أتربس بدیباجة بش ةاستهلت اتفاقی1:بساتفاقیه تر  أهداف:ثالثا

على  التجارةتحریر  هوتحقیقه  إلىالذي تصبو  ياألساسفیها أّن الهدفأوضحتالفكریة 

من خالل تخفیض التشوهات تعیقهاوذلك بالتخلص من الحواجز والقیود التي ،نطاق دولي

والمالئمة الةالفعّ الحمایةتشجیع ضرورةفي االعتبار األخذ، مع التجارة وقوالعراقیل التي تع

حقوق  اذفإلنالمتخذةواإلجراءاتال تصبح التدابیر  أن، وضمان الصناعیةالملكیةلحقوق 

بس تر  ةاتفاقینّ إلذلك ف ،المشروعةالتجارةأمامذاتها في حدّ حواجزالصناعیةالملكیة

لتشجیع روح االبتكار، ونقل  احافز الصناعیةالملكیةحقوق حمایةتجعل من  أنحاولت 

تحقیق  ةبغی،لمنتجي التكنولوجیا ومستخدمیهاالمشتركةالمنفعةوتعمیم التكنولوجیا بما یحقق 

وتحقیق التوازن في الحقوق المعاصرةللمجتمعات االقتصادیةو  االجتماعیةالرفاهیة

.والواجبات

:لتحقیقها فیما یليتربس ةالتي جاءت اتفاقی األهدافوعموما یمكن تلخیص 

مساعدة الدول النامیة على تحقیق مستوى معتبر من التنمیة التكنولوجیة، وذلك من *

.خالل مساعدتها في تكوین قاعدة تكنولوجیة سلیمة وقویة

حمایة كافیة لحقوق الملكیة الصناعیة بغیة تعمیمها ونقلها إلى  إقرارالعمل على *

الدول النامیة من خالل مشاریع مشتركة بینها وبین الدول المتقدمة بما یساعد على تحقیق 

.المنفعة المشتركة لكال الطرفین

.119م مخلوفي مرجع سابق، ص عبد السال-1

التأهیلودور الدول في للتجارةالعالمیةالمنظمة إلىالنضمام الجزائر المتوقعةاآلثار"،صالح صالحي:أنظر كذلك

.15، ص2002 ةسن01العدد وعلوم التسییر، االقتصادیةالعلوم  ة، مجل"االقتصادي
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عمالهااست ةإساءمن الصناعیةالملكیةمنع حائزي حقوق تشجیع روح االبتكار و *

.على النقل الدولي للتكنولوجیا يسلبیشكل یؤثرعلى النحو

.ياالبتكار النشاطتوفیر الظروف المواتیة لتطویر -أ

.1منخفضة ةبتكلفالموجودةوتوزیع المنتجات إنتاجتقدیم طرق العمل على  -ب

.العمل على تشجیع إنتاج منتجات ذات جودة عالیة وتطویر التكنولوجیا الحدیثة - ج 

الدول أسواقفي  وحداثةوأمان ةفاعلیأكثرمنتجات وعملیات وخدمات إنتاج -د

.الموجودةالتعدیالت والتحسینات على المنتجات والتكنولوجیا إجراءمن خالل  المعنیة

قوى العمل فنیا من خالل التدریب المصاحب وٕاعدادالعالیةالجودةتحقیق  -ه

.لعملیات نقل التكنولوجیا

تقدم بما یساهم في رفع المستوى التكنولوجي عبر العالم، وتحقیق تحقیق نوع من ال -و

2.الحدیثةلمستخدمي تلك التكنولوجیا إیرادات

:الفرع الثاني

بستر یةمبادئ اتفاق

لم تخرج عن والصناعیةالفكریةبس فیما یتعلق بالحقوق تر  ةاتفاقیأنّ م القول قدّ ت

 ةباإلضاف، ةاألخیر بهذه ات الموجودةعلى االلتزام تأكدّ ، بل الدولیة اتالتفاقیلالعام  اإلطار

120-119عبد السالم مخلوفي ، مرجع سابق، ص - 1

لألبحاثمعهد الكویتصادرة عن ، وتكنولوجیامجلة علوم،"الجات تفتك بالدواء العربي"،عبد الرحیم جردانة/د-2

.32، ص1997، 48، العدد العلمیة
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عضو  ةبس والذي یتعین على كل دولتر  ةبعض المبادئ التي تضمنتها اتفاقی إقرار إلى

.االلتزام بها

تداول السلع حریةهو  االرجواي  ةالعام الذي تقوم علیه اتفاقیالمبدأأنّ فكما هو معروف 

كما یعتبر من اهم المبررات في نفس الوقت، اهدف ي یعدّ والخدمات عالمیا دون قیود، والذ

المتقدمةاهتمامات الدول أولویاتضمن الصناعیةالملكیةبطرح مواضیع  تأدّ التي والدوافع 

بدأتفي طریق النمو عّدة بلدان نجد ظهور ، إذخاصة ةبصفالنامیةالدول و  ةأساسی ةبصف

لذلك تسارعت الدول ،أسیامثل دول جنوب شرق المتقدمةللدولتلحق بالركب الحضاري 

الحمایةمن هذه االستفادةلمنتجاتها و  ةكافیحمایةالغرض منها طرح  ةاتفاقی إلقرار المتقدمة

تحقیق تقدم  للمثل هذه الدول الفرصةحتى ال تترك ،لذلك حقیقیة ةإمكانیتى وجدت م

1.المتقدمةعلى حساب مصالح الدول اقتصادي

بعضها األعضاءالدول أماماألسواقبس هو فتح تر  ةالحقیقي لقیام اتفاقیاألساسإنّ 

ه، تحقیقالصناعیةهو هدف مزدوج حاولت الدول و  الحدیثةالتكنولوجیا حمایةالبعض مع 

المصدر الرئیسي لها، باعتبارهاومنتجاتهالسلعها  األولى بالدرجةسیكون األسواقففتح 

رها ومن ثم احتكار على احتكا القدرة ایوفر له أننه أشمنیثةالحدالتكنولوجیا وحمایة

ي عالبعد التجاري لواض األولى بالدرجةبس تراعي تر  ةاتفاقیأنّ یالحظ بذلكالتطور، و 

، ةاألمریكیالمتحدةللوالیات التابعةتلك خاصةالعمالقةالممثلین في الشركات االتفاقیة

مقابل لربحیةل تعظیمالالبتكارات بقدر ما كان هناك حمایة أو أخالقیا الیس هناك بعدبذلكو 

2 .ةممكن ةفتر ألطولاالختراعات واالبتكارات وذلك 

،"المستوى العالميعلى مستقبل اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة في ضوء اتجاهات المعارضة  ةندو "،ماجدة شاهین-1

.2001جامعه حلوان، أفریل ،ودراسات التجارة الخارجیةز بحوث مرك

.122عبد السالم مخلوفي، مرجع سابق، ص - 2
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كانتها االقتصادیة في هو فقدها لمتعددة الجنسیات للشركات ماألساسيفالتخوف 

اصة تلك التي یتعّلق نشاطها بتسویق المحلیة والدولیة، إذ أّن هذه الشركات خاألسواق

مبالغ تحددها حسب ما تتطلبه مصلحتها، غیر أّنها تبقى دائما متخّوفة من قیام بمنتجاتها

الشركات المتخصصة في نفس المجال في الدول النامیة ببیع هذه المنتجات بأسعار أقل، 

مما یهدد مركزها التنافسي العالمي وهذا ما یحدث فعال في بعض الدول النامیة كالهند 

.1والمكسیك

 طاراإلضمن الصناعیةالملكیةدمج حقوق  إقرار أنّ  إلى الصناعیةتفطنت الدول  إذ

السلع إنتاج ةدعم وتنمی إلىتقود  ةالفعّ حمایةیوفر  أننه أمن ش،األطرافالتجاري متعدد 

العاملأصبححیثفي تلك السلع، مركزها التنافسيالحفاظ على التكنولوجیا، ومن ثمّ كثیفة

ا ممّ أكثرللمنافسةوالدافع الرئیسي اإلنتاجفي  األساسيالتكنولوجي هو ما یشكل العنصر 

.الطبیعیةتؤدیه الموارد 

وبذلك فاّن حمایة هذا العامل من شأنه أن یحّد من حجم الخسارة الناجمة عن عملیات 

التقلید والقرصنة التي تعاني منها الدول المتقّدمة والتي تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة 

المتضرر األّول منها، هذه األخیرة التي وصلت خسائرها في مجال البرمجیات مثال إلى 

ملیون دوالر، 600ملیار دوالر تلیها الیابان بنسبة 2.8أي نسبة 1994سنة %98حوالي 

وهذا ما یجعل لدى هذه الدول المتضررة دافعا كبیرا من أجل توفیر حمایة فعالة دولیة لحقوق 

ملكیتها الصناعیة، خاصة في مجال الصناعات الدوائیة وهو مجال حساس أثار في شأنه 

ات إلى حجم الخسائر من وراء تقلید المنتجات الدوائیة قدرت تقریر االتحاد األوربي للصناع

، في نفس الوقت قامت دوالر للفرد سنویا600ب  النامیةالدول  إليبیع الدواء ضد مرض االیدز بالمتقدمةتقوم الدول -1

ذلك في  دراسةوالربح، وسیتم والتجارةالمنافسةأهمیةا یفید ممّ دوالر للفرد سنویا، 350الهند بتسویق نفس الدواء بسعر 

132عبد السالم مخلوفي، مرجع سابق، ص :أنظر في ذلك.الحقةنقاط 
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، وهي نسبة 1من مبیعات هذا القطاع%6ملیون دوالر سنویا، أي بنسبة12بحوالي 

معتبرة من شأنها أن تمنح للدول المتضررة دافعا حقیقیا للمطالبة بإقرار آلیات دولیة إلقرار 

.الحمایة

 ةباإلجرائیتتسم  ةأساسیمبادئ  إقراربس على تر  ةقیعملت اتفااستنادا إلى كل ذلكو 

مبدأصبح أ ٕاال، و المتمثل في تحریر التجارة وتداول السلع عالمیاالمبدألتحقیق تطبیق هذا 

، الوطنیةالمعاملةمبدأهم هذه المبادئ أوال فرق بین وجوده من عدمه، و ال،رغا غیر فعّ اف

.بالرعایة األولى الدولةبحق الخاصةالمعاملةمبدأو 

 ةبمعاملاألعضاءن تلتزم البلدان أبالمبدأیقتضي هذا :الوطنیةالمعاملةمبدأ: أوال     

المقررةال تقل عن تلك  ةمعاملالصناعیةالملكیةفیما یتعلق بحقوق األخرىمواطني البلدان 

تربس  ذلك  ةاتفاقیأوضحتلمواطنیها وتحملهم نفس االلتزامات التي یتحملها رعایاها، وقد 

األعضاءاألخرىبمنح مواطني الدول األعضاءه یلتزم كل من البلدان نّ أفنصت على 

بوجه الفكریةالملكیةبحمایةال تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنیها فیما یتعلق  ةمعامل

.2عام

بین المعاملةوعدم التمییز في المساواةیرسي نوعا من المبدأهذا  نّ إومن ثم ف

األخرىوبین مواطني الدول ،االتفاقیةعضو في  ةمعین ةدول إلىالمنتمین األشخاص

.17حازم حلمي عطوة، مرجع سابق، ص -1

جع سابقمر ، "وتطویر التكنولوجیاالعكسیةالهندسةالیابان في  ةمن تجربواالستفادةالعمالقةالدول ":أنظر كذلك

.23، ص مرجع سابق،جالل وفاء محمدین-2

تأثیرها على االقتصاد العربي واتجاه العالقات التجاریة :، اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة تربسجموح سهیلة:أنظر كذلك

-17، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، قسم العلوم االقتصادیة والقانون، العدد )األمریكیة-األردنیة(

104-103، ص2017جانفي 
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الحصول  ةكیفیالحالة، وتسرى من حیث تحدید المستفیدین من هذه االتفاقیةفي  األعضاء

.نفاذهاو  نطاقهاو  االستفادةعلى 

والبلدان النامیةلبلدان االتفاقیة لالتي منحتها  ةاإلضافیالسماح  ةفتر أنّ الجدیر بالذكر و  

3ما یتعلق بتنفیذ التزاماتها ال تشمل االلتزامات المنصوص علیها في المواد فی1نموا األقل

االلتزام 4المادة، و الوطنیةالمعاملة بمبدأااللتزام 3حیث تعالج المادة االتفاقیةمن 5و 4و

متعددةتعالج االتفاقیات 5والمادة، بالرعایة األولى الدولةبحق الخاصةالمعاملةبمبدأ

للمادةوالدول التي في طور النمو وذلك وفقا النامیةللدول بالنسبةاالنتقالیة اماألحكتربس بعض  ةوضعت اتفاقی-1

:على مایلي65/1/2إذ تنص المادة نموا، األقلبلدان بالالخاصة66المادةو  65/1،2،3

انتهاء فترة ال یلتزم أي من البلدان األعضاء بتطبیق أحكام هذه االتفاقیة قبل4و 3و 2مع مراعاة أحكام الفقرات -1"

.زمنیة مّدتها سنة واحدة تلي تاریخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمیة

، لفترة زمنیة 1یحق ألي من البلدان األعضاء النامیة تأخیر تطبیق أحكام االتفاق الحالي، حسبما هو محدد في الفقرة -2

"5و 4و 3أخرى مدتها أربع سنوات ماعدا أحكام  المواد  .

:فتنص على مایلي66/1أما المادة 

نظرا لالحتیاجات والمتطلبات الخاصة ألقل البلدان األعضاء نموا والعقبات االقتصادیة والمالیة واإلداریة التي تعاني منها، "

وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجیة قابلة لالستمرار، ال تلتزم هذه البلدان األعضاء تطبیق أحكام االتفاق الحالي، فیما 

ویمنح .65من المادة 1سنوات اعتبارا من تاریخ التطبیق المحّدد في الفقرة 10رة زمنیة مّدتها لفت5و 4و 3عدا المواد 

مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة بناء على طلب وجیه یقدمه أح أقل البلدان األعضاء نموا، 

."تمدیدات لهذه الفترة

:طوائف على النحو التالي3 لىإ األعضاءالدول االتفاقیةمت ومن ثم قسّ 

                 .ةانتقالی ةفتر بأيعلى الفور دون التمتع االتفاقیةدول العالم المتقدم التي یجوز لها تنفیذ -1

، مع أوضاعهامن اجل ترتیب 2000جانفي األولمن تبدأسنوات 4تها مدّ  ةانتقالی ةلهم فتر دول العالم النامي و -2

الكیمیائیةللمنتجات التي لم تكن تحمیها من قبل وهي المنتجات بالنسبةلهذه الدول الحق أنّ عتبار في اال األخذ

 ةملزمالنامیةالدول أصبحتانتهت و  ةالمدّ ، وهذه 2005جانفيأولحتى إضافیةحمایة ةتستفید من فتر  أن والصیدلیة

.دون استثناءالفكریةالملكیةكل عناصر بحمایة

وقد تم ،2006جانفي 1سنوات انتهت في 10 ةتنفیذها لمدتأجیللها االتفاقیة أجازتنموا وهذه الدول األقلالدول -3

.2016عام  إلىالوزاري  الدوحةة خالل مؤتمر  هذه المدّ مدّ 
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األعضاءتلتزم الدول إذ تمرارها، واسالحمایةكتساب إل ةاإلجرائیبالجوانب المتعلقة األطراف

 إلى 1من األقسامالمنصوص علیها في الفكریةالملكیةفي كل فروع الوطنیةالمعاملةبمبدأ

.1االتفاقیةمن الجزء الثاني من  8

األمورتربسیةاتفاقمن 4و  3فیما یتعلق بتطبیق حكم المادتین بالحمایةصود والمق

أیضاو  هإانفاذواستمرارها و ونطاقها،بها،واكتساالصناعیةالملكیةالتي تؤثر في توفیر حقوق 

 ةالمنصوص علیها تحدیدا في اتفاقیالصناعیةالملكیةالتي تؤثر في استخدام حقوق األمور

.بستر 

، غیر أّنها اشترطت لتطبیقه أن 1947ولقد نّصت على نفس المبدأ اتفاقیة الجات لعام 

في السوق  ایكون المنتوج أو الخدمة المحمیة بموجب حقوق الملكیة الصناعیة قد تّم تسویقه

الوطنیة للبلد العضو، وفي هذه الحالة یجب المساواة بین السلع الوطنیة واألجنبیة المماثلة 

مكن استخالص أوجه االختالف الوطنیة، ومن هنا یواإلجراءاتیتعّلق بالقوانین في كّل ما

بین المبدأین، حیث أّن مبدأ المعاملة الوطنیة المنصوص علیه بموجب اتفاقیة تربس یقضي 

اتفاقیة بضرورة المساواة بین الوطنیین واألجانب في التمتع بحقوق الملكیة الفكریة، أما 

2.ذا المبدأ المساواة بین السلع ولیس األشخاصالجات فتقضي بموجب ه

33رغم عمومیة المساواة التي تفرضها المادة :ن مبدأ المعاملة الوطنیةع االستثناءات-1

ألعضاء بمنح مواطني الدول األعضاءمن اتفاقیة تربس، والتي تقضي بإلزام كافة الدول ا

صمیمات ، التالجغرافیة،المؤشرات التجاریةبها، العالمات المتعلقةوتتمثل هذه الحقوق في حقوق المؤلف والحقوق -1

.غیر المفصح عنهاالمعلومات حمایة،المتكاملةللدوائر التخطیطیةاالختراع، التصمیمات براءة،الصناعیة

على  ةتطبیقیدراسةبس، تر  ةوفقا التفاقیالفكریةالملكیةلحقوق الدولیةالحمایة،فؤاد عبد الغني سیف المخالفي-2

.128ص  ،2006سنةمصر،،أسیوط ةدكتوراه، كلیه الحقوق، جامعرسالة، الیمنیةالجمهوریة
=:من اتفاقیة تربس على مایلي03/1تنص المادة -3
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معاملة ال تقل عن تلك التي تمنحها لمواطنیها فیما یتعلق بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، 

واتفاقیة 0، 1967فإّنه یجب مراعاة االستثناءات المنصوص علیها في كل من اتفاقیة باریس 

واشنطن الخاصة بالدوائر المتكاملة والتي تعفي بموجبها الدول من منح المعاملة الوطنیة 

علیها في هاتین االتفاقیتین بشرط أن ال تمثل هذه االستثناءات قیدا مستمرا على المنصوص 

.التجارة الدولیة 

ویقصد بذلك أّنه ال یجوز للدول األعضاء االستفادة من االستثناءات عن مبدأ الدولة األولى 

نطن من اتفاقیة باریس الخاصة بالملكیة الصناعیة واتفاقیة واشلبالرعایة والمقررة في ك

الخاصة بالدوائر المتكاملة إال في حاالت خاصة تمس اإلجراءات القضائیة واإلداریة 

:1وبتوفر شروط معینة أهمها )في بلد عضوأو تعیین وكیل ،كتحدید موطن مختار(

 ةواإلداریالقضائیةباإلجراءاتالمتعلقةالوطنیةالمعاملةمبدأن عتكون االستثناءات  أن -1

الذكر، حیث تضمنت هذه االتفاقیات السابقةالدولیةفي الحدود المسموح به في االتفاقیات 

ما نّصت علیه، ومثال ذلكةواإلداریالقضائیةباإلجراءاتبعض النصوص التي تتعلق  

2.باریس ةمن اتفاقی2/3المادة

" ال تقل عن المعاملة التي تمنحھا یلتزم كل من البلدان األعضاء بمنح األعضاء مواطنین البلدان األعضاء معاملة -1=

لمواطنیھا فیما یتعلق بحمایة الملكیة الفكریة مع مراعاة االستثناءات المنصوص علیھا بالفعل في كل من معاھدة باریس 

"، ومعاھدة روما، ومعاھدة الملكیة الفكریة فیما یتصل بالدوائر المتكاملة1971، ومعاھدة برن 1967 .......

.462، ص1996اإلسكندریة التجارة الدولیة العالمیة، مركز اإلسكندریة للكتاب،، زیزسمیر عبد الع-1

2
تشریعاتها أحكاممن دول االتحاد بتحدید  ةلكل دولصراحةیحتفظ ":من اتفاقیة باریس على ما یلي2/3نص المادة ت-

تعیین وكیل، والتي قد تقتضیها قوانین  أو ،واالختصاص، وكذلك بتحدید محل مختارواإلداریةالقضائیةباإلجراءاتالمتعلقة

".الصناعیةالملكیة
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القوانین أحكامبمراعاةلضمان االلتزام  ةضرور هذا االستثناء منحیكون أن -2

.واللوائح

.بستر  ةاتفاقیأحكاممع المذكورةالتنظیمیةتتعارض القوانین واللوائح  أال -3

       على  مستمرةهذه االستثناءات وضع قیود  رارإقیكون الغرض من وراء  أال -4

.التجارة

 إلى ةفباإلضاف ةاألهمیفي  غایةالمبدأیعتبر هذا :بالرعایة األولى الدولة مبدأ:ثانیا

مبدأجعل  إلىعدم تقریره سیؤدي نّ إف ،في القانون الدولي ةاألساسیكونه من المبادئ 

أّن المبدأ ذامفرغا من محتواها، ویقصد بهاالتفاقیةتهأقرّ  أنسبق و  ذيال الوطنیةالمعاملة

ن م،األخرى األطراف ةتسري على كافما ةیمنحها الطرف المتعاقد لدول ةتجاری ةمیز  أي

.شرط أوقید  أيوبدون ،إجراءات دون أي

التي ألزمت بموجبها كل من اتفاقیة تربس04/11ولقد نّصت على هذا المبدأ المادة 

من حیث المعاملة، ویقصد بذلك أّن دولة عضو بعدم التمییز بین جمیع الدول األعضاء فیها 

كل دولة عضو ملزمة بمعاملة جمیع الدول األعضاء األخرى على قدم المساواة وكأّنهم 

جمیعا على نفس القدر من األفضلیة، إذ أّن هذا المبدأ غایة في األهمیة فهو ال یشمل المیزة 

مل كذلك التفضیل أو التفضیل الذي تمنحه دولة عضو لمواطني دولة عضو أخرى، ولكن یش

:من اتفاقیة تربس على ما یلي4/1تنص المادة -1

فیما یتعلق بحمایة الملكیة الفكریة، فاّن أي میزة أو تفضیل أو امتیاز أو حصانة یمنحھا بلد عضو لمواطني أي بلد آخر 
.أن تمنح على الفور ودون أّیة شروط لمواطني جمیع البلدان األعضاء األخرى یجب
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الذي تمنحه دولة عضو لمواطني أي دولة أخرى حتى ولو كانت غیر عضو في اتفاقیة 

1.تربس

 إلىامتیاز  أوحصانة  أومیزة أي منح تتردد كثیرا قبل أن ت ةكل دولوهذا ما یجعل

لكل مواطني البلدان المیزةبمنح هذه 04حسب المادة ذلك سیلزمهانّ أل ،أخرى ةدول أي

تفضیل قد ترغب الدول  أوفي شكل میزة المساعدة، وهذا سیقلل من العزم على األعضاء

، بل النامیةالسلبي على الدول األثر، بما یكون له النامیةالدول إلحدىمنحهالمتقدمة

:بدلیلالمتقدمةمصالح الدول إلعمالالمبدأهذا  صیاغةمن ذلك تمت األكثر

وال یتعداه، الفكریةالملكیةحقوق  إطارفي  هیتقید نطاق تطبیقالمبدأهذا  نّ أ -

 األولى الدولة مبدأإعمالأنّ قلیل جدا، وهذا یعني الشأنفي هذا  النامیةنصیب الدول و 

.النامیةال یخدم مصالح الدول  أننه أمن شبالرعایة

فیما یخص بالرعایة األولى الدولة مبدأاستثناءات على أقّرتبستر  ةاتفاقیغیر أنّ 

ه یستثنى من هذا االلتزام نّ أ منها2أ/04المادةنصت بموجب  إذ ،الصناعیةالملكیةعناصر 

أخربلد عضو أيلمواطني یمنحها بلد عضو ةحصان أوامتیاز  أوتفضیل  أو ةمیز  أي

:وتكون

، )تربس(من حقوق الملكیة الفكریة اتفاقیة الجوانب المتعلقة بالتجارة حسام الدین عبد الغني الصغیر، أسس ومبادئ-1

.119، ص مرجع سابق

لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، دراسة في ضوء اتفاقیة تربس بالل عبد المطلب بدوي، تطور اآللیات الدولیة :أنظر كذلك

40، ص 2006واالتفاقیات السابقة علیها، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
:أ على مایلي/4/1تنص المادة -2

:ویستثنى من ھذا االلتزام أیة میزة أو تفضیل أو امتیاز أو حصانة یمنحھا بلد عضو وتكون"
ذات الصبغة العامة وغیر المقتصرة بالذات على نابعة من اتفاقیات دولیة بشأن المساعدة القضائیة أو انفاذ القوانین–)أ

"حمایة الملكیة الفكریة
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 غةالصبالقوانین ذات  اذإنف أو، القضائیةالمساعدةن أبش ةنابعة عن اتفاقیات دولی-أ

.الفكریةكیة لالمحمایةعلى  وغیر المقتصرة،العامة

ساریةأصبحت، الفكریةالملكیةحقوق بحمایةمتعلقة ةدولیإتفاقیاتنابعة من -ب

مجلس الجوانب إخطار ة، شریطالعالمیةالتجارة ةالمفعول قبل سریان مفعول اتفاقیة منظم

ضد تكون تمییز غیر مبررٕاالبهذه االتفاقیات، و الفكریةالملكیةمن حقوق بالتجارةالمتصلة

1األخرىاألعضاءمواطني البلدان 

بس والذي تر  ةمن اتفاقی04ذلك وحسب االستثناء الذي جاءت به المادة  إلىضف  

موجب بقد منحت الممنوحةالمیزةكانت  إذا بالرعایة األولى الدولة مبدأیستثني  أنمفاده 

یةتفاقاقبل نفاذ نافذةاالتفاقیة، وكانت هذه الفكریةالملكیةحقوق بحمایةمتعلقة ةدولی ةاتفاقی

وجود  ةفي حال هنّ ضمنا أیفید االتفاقیةبس بهذه مجلس تر إخطارمع العالمیةالتجارة ةمنظم

االستثناء، ن هذا ال تستفید م اهفإنّ العالمیةالتجارة ةالمفعول قبل منظمنافذةلم تصبح  ةاتفاقی

ال  العالمیةالتجارة ةمنظمء االتفاقیات التي تبرم بعد نفاذیشمل االستثنا أن جدرفكان من األ

.قبله

أیضا باإلضافة إلى ما تضمنته اتفاقیة تربس من مبادئ سبق ذكرها تضّمنت وٌأقّرت 

.في مضمونها أحكاما خاصة بشروط الحمایة ومّدتها والحقوق المترتبة عنها

.148مرجع سابق، صمحمد حسین عبد المجید الحداد،-1
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:الثاني لبطالم

الحمایةأحكامتربس من حیث یةمضمون اتفاق

هو ازدهار  من أهم النتائج التي توصل إلیها التقدم التكنولوجي في وقتنا الحالي

لكن  ، العدید من السلع وتقدیم مستوى أحسن من الخدماتوٕانتاج،االقتصاد وانتعاش التجارة

التي كانت منهاالمتقدمةخاصةقلق العدید من الدول  ةإثار  إلىزدهار اال هذابالمقابل أّدى 

هذا القلق  ةإلزالیشفع  إذ لم حجم التجارة في مجال السلع المقلدة،اتساعتعاني كثیرا من

إنشاء،  بل لم یشفع حتى الصناعیةالملكیةحقوق لحمایةالدولیةوجود عدد من االتفاقیات 

بزعامةالمتقدمةالدول  تأصرّ  إذ، )بوالوی(في هذا المجال متخصصة ةعالمی ةمنظم

هذه  لحمایةاتفاق  إلىالوصول ضرورة على األوروبيواالتحاد  ةاألمریكیالمتحدةالوالیات 

الشركات أصحابمن وذلك تحت ضغطالعالمیةالتجارة ةمنظم إطارفي  الصناعیةالحقوق

من  هلكونلما یمتالحمایةمن  علىأمین مستوى أالكبرى فیها على حكوماتهم  لتالصناعیة

أصبحت إذلت مساعي هذه الدول بالنجاح كلّ ، و ةتجاریأسراربراءات اختراع وعالمات و 

ثر وضع تنظیم شامل إثیر من جوانبها بالحمایة، وذلك في ك مكفولةالصناعیةالملكیةحقوق 

بس، تر الفكریةالملكیةمن حقوق بالتجارةالمتصلةالجوانب  ةبظهور اتفاقیتحقق لها في و

على هذه  متكاملةحمایةضفته من أفي هذا المجال بما تأثیرااألكثرحیث كان لها الدور 

أو حقوق الملكیة )فرع أول(، سواء بالنسبة لحقوق الملكیة الصناعیة التقلیدیة الحقوق

).فرع ثان(الصناعیة الحدیثة 
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:األول فرعال

.وفقا التفاقیة تربسالصناعیة التقلیدیةالحمایة القانونیة لحقوق الملكیة 

لحمایة ةدموحّ  ةبس لم تستهدف خلق قواعد موضوعیتر  ةاتفاقیأنّ  إلى ةاإلشار البّد من

ي تلتزم به ذال للحمایةاألدنىیمثل الحدّ ماإنّ من قواعد  ابهما جاءأنّ المبتكرات، بمعنى 

نصوصا الداخلیةتضع في تشریعاتها  أنعضو  ة، وعلیه یكون لكل دولاألعضاءالدول 

وعالوة على ذلك لم تلغ االتفاقیة .االتفاقیةمن تلك التي تقضي بها أوسعحمایةتحقق 

نصوص المعاهدات أو االتفاقیات الدولیة األخرى التي تعالج نفس الموضوعات إال فیما 

بس إلى تطبیق فلقد أحالت اتفاقیة تر ا جاءت به من نصوص جدیدة، ومن ثمّ یتعارض مع م

، وكذلك اتفاقیة واشنطن لحمایة 1967قواعد اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة 

.كما سبق توضیحه1989الدوائر المتكاملة لعام 

إلى  15العالمة في القسم الثاني منها من المادة وعموما فقد عالجت اتفاقیة تربس

إلى  27في القسم الخامس منها في المواد من براءة االختراع ، ثم عالجت18غایة المادة 

، واحتوى قسمها السادس على النصوص الخاصة بحمایة التصمیمات التخطیطیة 34

، وأخیرا فلقد تضمن 37إلى  35للدوائر المتكاملة وذلك في المواد )الرسومات الطبوغرافیة(

لذي بمقتضاه وألول مّرة وا 39،القسم السابع من االتفاقیة نصا وحیدا وهاما هو نص المادة 

.على المستوى الدولي یتم تقنین المعلومات غیر المفصح عنها

ورموز أشكال تعتبر العالمة مجرد:وفقا التفاقیة تربسمایة القانونیة للعالماتالح: أوال

فكري ومن تختار لغرض تحقیق هدف معین یتمثل في جلب العمالء، فهي لیست نتاج إبداع 

للقواعد القانونیة الخاصة بالملكیة التجاریة، غیر أّننا نجد أّن  هااألجدر إخضاعثّم كان من 

اتفاقیة تربس جعلت العالمة عنصرا من عناصر الملكیة الصناعیة نظرا ألهمیتها 
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االقتصادیة، فلقد حظیت العالمة باهتمام كبیر من قبل االتفاقیة من خالل إقرار أحكام 

ضّمتها بدورها لحقوق ى ذلك فإّن اتفاقیة باریستصّب في مصلحة صاحبها، ضف إل

الملكیة الصناعیة وأعطتها مجاال واسعا باعتبار أّن العالمة هي من الحقوق المعنویة القابلة 

ما یمكن اعتباره السبب الحقیقي و األساسي في جعلها ألن تكون محال للحقوق المالیة، وهذا

باقي العناصر من حیث التبادل الصناعي ضمن حقوق الملكیة الصناعیة، فهي تشترك مع 

والتجاري وقدرتها على تسویق السلع والخدمات لدى المستهلكین، وهي أمور كّلها تدخل 

.ضمن نطاق الملكیة الصناعیة

العالمات حمایةالتي تعمل على تقنین الدولیةتتوالى االتفاقیات بدأتومن هنا 

قد  التجاریةالعالمات أنّ سابقا ستعرضناهاعلینا من خالل ما بخافه  لیس  ولعلّ ،التجاریة

أثره، وهو ما ترك األخرىالصناعیةالملكیةمن التنظیم من بین حقوق  األوفرنالت النصیب 

بس في تنظیمها للعالمات فاتفاقیة تر ، بس لهذا الموضوعتر  ةاتفاقی ةبوضوح على معالج

بالعالمات المرتبطةالعدید من المسائل  إلىالتطرق  أغفلتوذلك في القسم الثاني منها قد 

اعتمدت هذه  إذ ،ي التكرارفهو من قبیل تالماوٕانّ ولیس ذلك من قبیل السهو ،التجاریة

 ةاتفاقیأهمهاعلیها من السابقةالدولیةعدد من االتفاقیات  إلى ةاإلحالمبدأعلى  االتفاقیة

بموضوع خاصاولت بدورها اهتماما أتي وال 1967 ةلسنستوكهولمباریس حسب تعدیل  

ضعي اعلى و  المهمةلسهّ وهذا مابحمایتها،الخاصةمت الكثیر من القواعد نظّ العالمات، و 

و لعّل تعزیز الحمایة باریس،  ةعن تنظیمه اتفاقیما سكتت إالبس الذین لم ینظموا تر  ةاتفاقی

داخلي ألي دولة من شأنه جذبلهذه العالمة في أي من هذه االتفاقیات أو في أي تشریع
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،  1ذا ما یعود بالمنفعة االقتصادیة الطرفینوه ،المنتجین لتلك السلع لإلستثمار على أراضیها

:ما یليالتجاریةالعالمةحمایةفي مجال استحدثتتربس قد   ةاتفاقینّ إوعلى ذلك ف

اتفاقیة تربس نطاق العالمات القابلة  تحّدد:للحمایةالقابلةفیما یخص المواد -1

وضح مدى مجارات االتفاقیة في التي ت،152المادةمن یة وذلك بموجب الفقرة األولى ماللح

العالمة حدیثا، األمر الذي ألزم  اشاهدتهأحكامها للتطورات الحدیثة والسریعة التي سّن 

من  أيله مثیل في یردلم  التجاریةسع للعالمة واضعي االتفاقیة إلى تبني تعریف وا

األكثرالتجاریةمن العالمات  ةالسالفة الذكر قائم الفقرةتضمنت في   إذ ،السابقةاالتفاقیات 

تعداد هذه العالمات لم یرد على سبیل الحصر، بل جاء على سبیل أنّ رأیناوفي  ،انتشارا

ومن .جامعمانع و ، دون تحدیدها بشكل التجاریةالعالمات  أهمذكرت  15/1المثال، فالمادة 

، الكلمات التي تشمل كعالمةالتي یمكن اتخاذها و  المادةرات التي نصت علیها هذه االش

ع من هذه و فر  أيو  ،األلوان اتومجموعواألشكال واألرقاموالحروف  ةشخصیأسماء

.3العالمات

العالمات  داستحدثت في مجال تحدی15المادةبس وبموجب تر  ةاتفاقینّ إوعموما ف

:أهمهاعدد من النقاط التجاریة

.47سابق، ص عدنان غسان برانبو، التنظیم القانوني للعالمات، مرجع-1

ما عن منشأةعالمات تسمح بتمیز السلع والخدمات التي تنتجها  ةمجموع أو عالمة أيتعتبر ":15/1المادةتنص -2

، وتكون هذه العالمات السیما الكلمات التي تشمل ةن تكون عالمة تجاریأل ةصالح،األخرىالمنشآتتلك التي تنتجها 

، ةللتسجیل كعالمات تجاری ةمزیج من هذه العالمات مؤهل وأي، ألوان ةمجموعو  أشكاالو  أرقاماو وحروفا  ةشخصیأسماء

صالحیةتجعل  أن األعضاءیجوز للبلدان الصلةیكون في هذه العالمات ما یسمح بتمیز السلع والخدمات ذات حینما الو 

مات المزمع تسجیلها قابلة تكون العال أن، كما یجوز اشتراط لتمیز المكتسب من خالل االستخدامبامشروطةالتسجیل 

."بالنظر كشرط لتسجیلها لإلدراك

.83-81صالح زین الدین، مرجع سابق، ص-3



الملكيةحقوقاتفاقفيالصناعيةللملكيةالمقررةالحماية:األولالفصل-الباب الثاني 

بالتجارةالمرتبطةالفكرية

259

اعتمدت اتفاقیة تربس على معیار واسع فیما یخص تحدید مفهوم العالمة القابلة  -أ

تعّد وذلك من خالل نّصها على أن كّل عالمة تصلح لتمییز السلع والخدمات للتسجیل 

.عالمة تجاریة مؤهلة للتسجیل

من جهة أخرى فاّن اتفاقیة تربس تطرقت إلى الحالة التي تكون فیها العالمة غیر قادرة 

على تمییز السلعة أو الخدمة، إذ أّن االتفاقیة في هذه الحالة استبدلت شكل العالمة كشرط 

.لتسجیلها باالستعمال، فمتى كان استعمال العالمة صالحا لتمییزها كان ذلك كافیا لتسجیلها

القابلةبس في مجال تحدید المواد تر  ةلمظهر الثاني الذي یثبت توسع اتفاقیا -ب

األعضاءالذي یقضي بجواز قبول الدول و  15/1هو الحكم الذي تضمنته المادة ،للحمایة

ٕاضفاءبالنظر كشرط لتسجیلها و  إلدراكل ةبلاق التجاریةالعالمةتكون  أنبس تر  ةفي اتفاقی

تجیز ضمنیا  تسجیل  هاأنّ مّما یعني العضو،  للدولةجوازي األمر هذا أنّ  إذعلیها، الحمایة

منع ذلك في قوانینها األعضاءالحق للدول  إعطاءمع كعالمةالبصریةالشارات غیر 

من الجائز تسجیل العالمات التي تقوم على أصبحبس تر  ة، وبالتالي وبموجب اتفاقیالداخلیة

ن كان الواقع العملي ینبئ عن ندرة وجود إ ، و إلیهار النظ ةإمكانیفقط دون  والرائحةاألصوات

.مثل هذا النوع من العالمات

، إال ى عالمتهأقّرت لمالك العالمة حقوقا واسعة علتربسبالرغم من أّن اتفاقیة  -ج

من أهم المبادئ الذي یعتبرالتخصیصأّنها لم تجعل هذه الحقوق مطلقة بل تضّمنت مبدأ 

واستنادا إلى هذا المبدأ  ال لحمایة، فمالك العالمةفي شأن اتربسالتي أقّرتها الموضوعیة

على استخدام عالمته من طرف الغیر على نفس السلع والخدمات التيیمكنه االعتراض إال 
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سلع دون أن یتعدى هذا الحق إلى السجّلت بشأنها العالمة أو على سلع وخدمات مشابهة 

1.المخالفةوالخدمات 

إیداعن شروط أباریس بش ةبس على اتفاقیتر  ةاتفاقیأحالتلقد  :اإلیداعفي مجال -2

للبلد الوطنیةالقوانین  إلىوالتي أحالت بدورها ، 2تسجیلها في بلد معینو  التجاریةالعالمات 

 أومواطن  ألينه یحق إ، فالوطنیةالمعاملةمبدألطبقا  وتسجیل العالمة فیه، و إیداعالمراد 

في ذلك  اله ةشرك يأل أو، العالمیةالتجارة ةعضو في منظم أوشخص مقیم في بلد  أي

 ةیكون عضو في منظمخرآبلد  أيطلب تسجیل العالمة في إیداعالبلد محال تجاریا 

أعمالن الذین لهم یالمقیم أوعلى المواطنین المطبقةبموجب نفس الشروط العالمیةالتجارة

، كما ال یجوز شطب باإلیداعطلب للقیام  أي، وال یجوز رفض خراآلفي ذلك البلد العضو 

، المنشأبتسجیلها في بلد  أو بإیداعهامالك العالمة لم یقمأنّ  ةبحج ةتجاریلعالمةإیداع أي

في بلد عضو یجب اعتبارها مستقلة عن العالمات ةمسجلمودعة و عالمة أي أنّ كما 

العالمةإیداع إلغاء وعلیه فانّ ،المنشأبما في ذلك بلد األخرىفي البلدان المسجلةالمودعة و 

التسجیل الذي جرى في صحةفي بلد ما ال یؤثر في أخرشخص  ةنقله لمصلح أو التجاریة

عالمةطلب تسجیل إیداع ةفرنسی ةشرك أوه یجوز لمواطن فرنسي نّ أومثال ذلك ،خرآبلد 

المنصوص  ةواإلجرائیالموضوعیةع لنفس القواعد ضفي الجزائر، وهذا الطلب یخ ةتجاری

لقد توسعت اتفاقیة التجارة الحّرة المبرمة بین المغرب والوالیات المتحدة األمریكیة فیما یخص النطاق الممنوح -1

أضافت المؤشرات الجغرافیة التي أصبح ال یجوز استعمالھا على أي خدمة أو 15/02لصاحب العالمة، فبموجب المادة 

.أنھ إحداث اللبس في ذھن المستھلكسلعة مطابقة أو مشابھة متى كان ھذا االستعمال من ش
:ظر في ذلك  أن

DANIEL Gervais et ISABELLE Schmidt ; Accord sur les ADPIC ; Bruxelles, 2013 ; p284

.إلیهاالتطرق السابقبس ر من ت2/1المادة، وكذلك الصناعیةالملكیةن أبشباریس ةمن اتفاقیالسادسةالمادة-2
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سبب كعدم قدرتها على تمییز السلع،  أليالعالمة  ضیجوز رف إذعلیها في القانون الجزائري 

.1المنشأفي بلد بإیداعهالمجرد عدم القیام العالمةتسجیل أو  إیداعولكن ال یجوز رفض 

من العالمةتسجیل بس موضوعتر  ةاعتبرت اتفاقی:في ما یخص التسجیل-3

 ةمن سلط، وتنظیمه على نحو یحدّ هاأحكام، وبیان تنظیمهاالتي یتعین  ةامالهالموضوعات 

:أهمهااألحكاممن   اعدد االتفاقیة، وفي هذا الصدد استحدثت إجراءاتهتقیید الدول في 

اشترطت اتفاقیة تربس لقبول تسجیل العالمة ضرورة توفر متطلبات حمایتها وذلك  -أ

السابق إیضاحها، غیر أّن االتفاقیة وبموجب الفقرة الثانیة 15/1حسب ما نصت علیه المادة 

على حاالت )خامسا(من نفس المادة أحالت إلى اتفاقیة باریس التي نصت بموجب السادسة 

ه نّ إوبالتالي فتى توفرت إحداها رفض تسجیل العالمة التجاریة، یمكن للدول األعضاء م

ن إ و  ةعالمة تجاریفیها تسجیل األعضاءالدول إحدىترفض  أنس بتر  ةیجوز وفقا التفاقی

:العالمةكانت هذه  إذا الحمایةتوافرت فیها متطلبات 

.الحمایةالتي تطلب فیها  الدولةللغیر في المكتسبةبالحقوق اإلخاللنها أمن ش*

 أنبیانات یمكن   أو إشاراتعلى  قاصراكان تكوینها  أو ةممیز  ةصف أيمن  ةدمجرّ *

قیمتها  أوالغرض منها   أوكمیتها  أوعلى نوع المنتجات وجودتها  للداللة التجارةتستعمل في 

الجاریة اللغةفي  شائعةأصبحتكانت قد  إذا أو، اإلنتاجزمن  أوالمنتجات منشأمحل  أو

.الحمایةالتي تطلب فیها  الدولةفي  والمستقرةالمشروعةالتجاریةدات االع أو

علیها تضلیل یترتبطبیعةكانت من  أووالنظام العام  لآلداب ةكانت مخالف إذا* 

.الجمهور

.114–113ق، صجالل وفاء محمدین، مرجع ساب- 1
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باالستخدام الفعليالعالمةفیها ربط تسجیل األعضاءللدول بستر  ةاتفاقیأجازت  -ب

ن لم یكن إ حتى و العالمةتسمح بتسجیل  أنالحق في األعضاءللدول أنّ ، بما یعني لها

أنّ  إال،ة العضوجوازي للدولاألمرهذا باعتبار أّن ، صاحبهاهناك استخدام فعلي من قبل

ه لم نّ أد ترفض طلب التسجیل لمجرّ فیها أناألعضاءمع ذلك حضرت على الدول االتفاقیة

من تاریخ تقدیم الطلب وذلك حسب تبدأسنوات )03(لفترة ثالثیكن هناك استخدام للعالمة 

.االتفاقیةمن 15/31المادةما جاء في 

تسجیل   إللغاء ةكافی ةمدّ أیضاهي  متواصلةسنوات 3دت االتفاقیة أّن مّدة حدّ كما

وذلك حسب مامن تاریخ تسجیلهاإبتداءا  ةالمدّ هي لم تستخدم خالل هذه  إذا العالمة

قد یعود  ةفي حاالت معینو ه نّ أ اعتبرتالمادةنفسأنّ غیر، 15/3المادةیهت  علنصّ 

ة ألسباب وعوائق خارجة عن إرادة مالك العالمة كما عدم استعمال العالمة خالل هذه المدّ 

ففي  لو صدر قانون أو الئحة تحول دون االستغالل الفعلي للعالمة التجاریة من مالكها،

ة ثالث سنوات باستمرار تسجیل العالمة حتى االتفاقیة تجاوز مدّ أجازتمثل هذه الحاالت 

.2دة ة المحدّ بعد انقضاء المدّ 

التي ال تستطیع الكبرىالدولیةیخدم الشركات  الهذا الوضع أنّ هنا المالحظةتجدر و 

فرض هذه  نتیجةالنامیةالدول خاصةأخرىدول أسواقفي  التجاریةاستخدام  العالمات 

لذلك  وشطبها من السجل المعدّ العالمة إلغاء، بحیث یكون في علیها ةقیود معینل ةاألخیر 

المحلیةتضلیل الجمهور في السوق  إلىالستغاللها على نحو یؤدي المحلیةللشركات  ةفرص

ه ال یجوز نّ أ، غیر على االستخدام ةالتسجیل معتمدقابلیةجعل األعضاءیجوز للبلدان ":تربس15/3المادةتنص -1

االستخدام  المزمع أنّ د رفض طلب التسجیل لمجرّ شرط للتقدم بطلب لتسجیلها، ویحضر العالمةاعتبار االستخدام في هذه 

"من تاریخ تقدیم الطلباعتبارا ثالث سنوات  ةلم یحدث قبل انقضاء فتر 

111-110جالل وفاء محمدین، مرجع سابق، ص - 2
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ولذا  ةاألصلی ةشركالهي نفس منتجات المحلیةالشركةمنتجات أنّ ، فیعتقدون 1الدولةلتلك 

ومن ثم فقد تم المحلیة بطریقة غیر مشروعة من سمعة الشركة الدولیة،تستفید الشركة 

سنوات على عدم )3(ثالث  ةفتر نقضاءاحتى بعد العالمةتسجیل ستمرارباالسماح 

.2حول دون ذلكت تابعق داالستعمال عند وجو 

 أومن طرف صاحبها العالمةبین استخدام السابقةالمادةمن الثانیة الفقرةولم تفرق 

مالك لسیطرةاالستخدام خاضع أنّ طالما لتسجیل،لكشرط أخرشخص  أيمن طرف 

ة معینة یتوجب استغالل العالمة خاللها بس عند تحدیدها لمدّ تر  ةاتفاقیأنّ والواقع  .العالمة

باریس من ترك هذه  ة، تكون قد خرجت عما جاءت به اتفاقیالتسجیلالستمراریةكشرط 

.3العالمةالتي تناسبها والتي یجب خاللها استغالل  ةالمدّ  دة لتحدّ دوللكل المسالة

تنظیما خاصا فیما یتعلق بنشر  تبس قد وضعتر  ةاتفاقیأنّ  إلى ةاإلشار یمكن أخیرا

نظمت هذه  إذ 15/5المادة، حسب ما نصت علیه واالعتراض علیهاالتجاریةالعالمات 

:التاليعلى النحو المسالة

بنشر كل عالمة تجاریة وٕان لم األعضاءالدول  ةكاف التزاما علىاالتفاقیةفرضت*

 أویتم قبل التسجیل  أنیمكن النشر أنّ صراحةذكرت  هاأنّ  إال، إلتمامهد مّدة معینةتحدّ 

.بعده فورا

.98سابق ، ص جالل وفاء محمدین، مرجع-1

.126بالل عبد المطلب بدوي، مرجع سابق صفحة -2

قطاع  إعدادعمل من  ةورق ،"العالمیةالتجارة ةمنظم إطارفي  السعودیةالعربیةبالمملكةالصناعیةالملكیةحمایة"-3

:موجود على الموقع التالي2015مركز المعلومات والدراسات، دیسمبر االقتصادیةالشؤون 

https://www.chamber.org.sa



الملكيةحقوقاتفاقفيالصناعيةللملكيةالمقررةالحماية:األولالفصل-الباب الثاني 

بالتجارةالمرتبطةالفكرية

264

تسجیل  إلغاءالدول األعضاء بمنح مّدة معقولة لتقدیم طلباتهم حول ألزمتكما *

.عالمة معینة متى كان ألحد مصلحة في ذلك

جعلت اتفاقیة تربس من إجراء التسجیل :عن تسجیل العالمةالناتجةالحقوق -4

السبب المباشر الكتساب ملكیة العالمة، إذ من خالله یصبح لمالك العالمة الحق المطلق 

األعمال التجاریة الخاصة في منع الغیر من استخدام عالمته أو عالمة مشابهة لها في 

بالسلع والخدمات ذاتها أو السلع والخدمات المماثلة لتلك السلع التي سجلت یشأنها العالمة 

على سلع مخالفة دون ترخیص منه متى وكذلك في حالة استخدام عالمته أو عالمة مشابهة

ا استنادا إلى وهذ 1أّدى هذا االستعمال إلى إثارة لبس في ذهن المستهلك حول مصدر السلعة

من اتفاقیة تربس التي أّكدت في الفقرة األولى منها على ضرورة أن ال یؤدي 16نص المادة 

.اكتساب العالمة إلى اإلضرار بحقوق سابقة على ملكیتها

الجدیر باإلشارة هنا أّن ما سبق ذكره یخص العالمات العادیة التي ال تصنف 

والحقوق الناتجة ألخیرة تثیر إشكاال فیما یخص تسجیلهاألّن هذه ا،كعالمات تجاریة مشهورة

.عن هذا التسجیل

نظرا الرتباط العالمة :وفقا التفاقیة تربسإشكالیة تسجیل العالمة المشهور -أ

التجاریة بالبضائع والخدمات المقدمة، فإّن شهرة هذه البضائع والخدمات مرتبطة بشكل تبعي 

عمال العالمة المشهورة من قبل الغیر قد یوحي للمستهلك مع شهرة العالمة، لذلك فاّن است

بوجود صلة تجاریة بین بضائع هذا األخیر والبضائع المحمیة بموجب العالمة المشهورة، 

مّما قد یؤدي إلى منافسة مالك العالمة المشهورة دون وجه حق وبصورة غیر عادلة لیس 

فة، وتظهر هذه المشكلة بصورة أكثر لضائع وٕاّنما حتى في البضائع المخافقط في نفس الب

98، ص1998محمد إسماعیل، الحمایة الدولیة للعالمات التجاریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، -1
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وضوحا في حالة إذا لم یقم مالك العالمة المشهورة  بتسجیل عالمته خارج إطار الدولة التي 

ینتمي إلیها، األمر الذي قد یثیر مشاكل كبیرة أمام مالكي تلك العالمات في الحفاظ على 

.1عالمة المشهورةحقوقهم والدفاع عن عالمتهم في البلدان التي لم تسجل فیها ال

ومن هنا فلقد فرضت مسألة حمایة العالمة المشهورة على االتفاقیات الدولیة الخاصة 

تربس، كما فرضت نفسها حتى على یةباریس واتفاقیةبحقوق الملكیة الصناعیة، خاصة اتفاق

.والتشریعات الداخلیة للدول األعضاءالقوانین الوطنیة

على هذه العالمات في الماّدة  تفلقد نص1967باریس لعام یةففیما یخص اتفاق-1

:والتي تناولت أحكام حمایة العالمة المشهورة بقولها امنه)ثانیا(السادسة 

لك، أو بناءا على طلب جاز تشریعها ذأعهد دول االتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا تت-1«

العالمة الصناعیة أو التجاریة وبمنع استعمال،برفض أو إبطال التسجیلصاحب الشأن

التي تشكل نسخا أو تقلیدا أو ترجمة یكون من شأنها إیجاد لبس بعالمة ترى السلطة 

باعتبارها فعال العالمة ،ها مشهورةنّ سجیل أو االستعمال أفیها التالمختصة في الدولة التي تمّ 

كذلك . الخاصة بشخص یتمتع بمزایا هذه االتفاقیة ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة

تسري هذه األحكام إذا كان الجزء الجوهري من العالمة یشكل نسخا لتلك العالمة المشهورة 

.قلیدا لها من شأنه إیجاد لبس بهاأو ت

.588، مرجع سابق ص 2016، الملكیة الصناعیة سمیحة القلیوبي-1

:أنظر كذلك

، كلیة العلوم 01العدد 21، مجلة جامعة بابل، مجلد "العالمة التجاریة المشھورة، دراسة مقارنة "خالد عیسى، نھى-

.07، ص 2013اإلنسانیة لسنة 

.117جالل وفاء محمدین، مرجع سابق، ص -
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نوات من تاریخ التسجیل للمطالبة بشطب مثل هذه یجب منح مهلة ال تقل عن خمس س-2

.لبة بمنع استعمال العالمة خاللهاد مهلة یجب المطاالعالمة، ویجوز لدول اإلتحاد أن تحدّ 

ة مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العالمات التي سجلت أو یجوز تحدید أیّ  ال-3

.1»استعملت بسوء نیة

في بلد الحمایة حتى ولو تكون محمیة المشهورةالعالمةفانّ فحسب الماّدة السالفة الذكر

ذلك، وبمعنى آخر على كل دولة الوطنيأجاز تشریعهافیه متىلم تكن مسجلة أو مستعملة

عضو في اتفاقیة باریس أن ترفض أو تبطل تسجیل أي عالمة صناعیة كانت أو تجاریة قد 

نسخا لعالمة صناعیة أو تجاریة مشهورة، وهو نفس األمر ینطبق في حالة تشكل تقلیدا أو

إذا ما وقع هذا النسخ أو التقلید في جزء جوهري من العالمة المشهورة، وذلك متى أّدى هذا 

:النص األصلي بالغة الفرنسیة-1

Art. 6bis [Marques: marques notoirement connues]

1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la

requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une

marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la

traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du

pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant

déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée

pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle

de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une

imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être

accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de

prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée.

3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des

marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi. =

:النص موجود على موقع الویبو-

http://www.wipo.org
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النسخ أو التقلید إلى إثارة اللبس والخلط في ذهن المستهلكین، فحمایة العالمة المشهورة 

لتي حققتها، وبذلك فإّن السماح للغیر بتسجیلها أو استعمالها فیه أساسها الشهرة والسمعة ا

من أفعال المنافسة غیر یعتبر ذلك فعلحاف لحقوق صاحب العالمة األصلي، إذ ظلم وٕاج

وبذلك فاّن اتفاقیة باریس لم تسند حمایة العالمة المشهورة إلى واقعة التسجیل أو المشروعة،

الحمایة لهذه العالمة على شهرتها فحسب، بحیث تعتبر االستعمال، بل اعتمدت في إقرار 

العالمة المشهورة محمیة في كل دول االتحاد حتى وٕان لم یقم مالكها بتسجیلها في بلد 

.الحمایة 

من اتفاقیة باریس حّددت نطاق حمایة العالمة )ثانیا(6المادة ة أخرى فإنّ من جه

مایة هذه الحت المشابهة فقط دون أن تتعدى المشهورة فجعلتها مقتصرة على السلع والمنتجا

یخضع یر مدى شهرة العالمة من عدمهر المماثلة أو غیر المشابهة، وتقإلى المنتجات غیر

حسب المادة السالفة الذكر إلى اختصاص السلطة المختصة في الدولة التي تم فیها التعدي، 

.ولیس إلى البلد األصلي الذي تّم تسجیل العالمة فیه

ك فاّن دول االتحاد ملزمة بحمایة العالمة المشهورة متى سمحت تشریعاتها الوطنیة وبذل

رفض تسجیل بذلك أو متى طلب صاحب المصلحة ذلك، وتتحقق هذه الحمایة عن طریق

الغیر من منععن طریقأو إلغاء تسجیلها إذا تم التسجیل، كذلكالمشهورةالعالمة

سنوات 05من اتفاقیة باریس مدة )ثانیا(6لقد حّددت المادةو  على السلع المشابهةاستعمالها

إذا ما تّم تبدأ من تاریخ تسجیل العالمة من أجل تقدیم صاحب المصلحة طلب الشطب
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سن نیة، أما إذا تّم تسجیل العالمة أو استعمالها من الغیر بسوء نیة فاّن الشطب حالتقلید ب

1.یتم بدون تحدید أّیة مّدة 

وٕان تطرقت إلى أحكام الحمایة الخاصة 1967كر أّن اتفاقیة باریس لعام الجدیر بالذ

بالعالمات المشهورة، إّال أّنها أغفلت ذكر بعض النقاط التي تعتبر ذات أهمیة، األمر الذي 

والذي نص على أحكام جدیدة  امنه16تربس تفادیه من خالل نص المادة یةاتفاق تحاول

، 2ل في مجموعها إضافة جدیدة إلى ما حوته اتفاقیة باریسمتعلقة بالعالمات المشهورة تشك

:من اتفاق تربس على مایلي16إذ تنص المادة 

یتمتع صاحب العالمة التجاریة المسجلة بالحق المطلق في منع جمیع األطراف -1«

الثالثة التي لم تحصل على موافقة صاحب العالمة من استخدام العالمة ذاتها أو عالمة 

مماثلة في أعمالها التجاریة بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة التي سجلت 

.مكن أن یسفر ذلك االستخدام عن احتمال حدوث لبسبشأنها العالمة التجاریة، حین ی

ویفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام عالمة تجاریة مطابقة بالنسبة لسلع أو 

ویحظر أن تضر الحقوق الموصوفة أعاله بأیة حقوق سابقة قائمة .خدمات مطابقة

ات التجاریة على حالیا، أو أن تؤثر في إمكانیة منح البلدان األعضاء حقوقا في العالم

.أساس االستخدام

 على مع ما یلزم من تبدیل،)1976(مكرر من معاهدة باریس 6لمادة تطبق أحكام ا-2

وعند تقریر ما إذا كانت العالمة التجاریة معروفة جیدا تراعي البلدان األعضاء الخدمات

العالمات "، ندوة الویبو اإلقلیمیة عن "جال العالمات التجاریة للحمایة في ماإلطار الدولي"حسام الدین الصغیر، -1

بالتعاون مع المكتب المغربي للملكیة )فرنسا(، تنظمھا المنظمة العالمیة للملكیة الصناعیة "ونظام مدریدالتجاریة 

2004دیسمبر8و7الصناعیة والتجاریة، برعایة وزارة الصناعة والتجارة والمواصالت ، الدار البیضاء 

العالمة المشھورة وحمایتھا ضمن اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تربس "أسامة غاوي،-2

.7ص ،2000، بحث مقدم لنقابة المحامین األردنیة،"وقانون العالمات األردني
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ا في البلد مدى معرفة العالمة التجاریة في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفته

.العضو المعني نتیجة ترویج العالمة التجاریة

على  مع ما یلزم من تبدیل)1976(اریس مكرر من معاهدة ب6تطبق أحكام المادة -3

ل تي سجلت بشأنها عالمة تجاریة، شریطة أن یدّ مماثلة لتلك الاللع أو الخدمات غیر الس

أو الخدمات على صلة بین تلك السلع أو استخدام تلك العالمة التجاریة بالنسبة لتلك السلع 

ن تتضرر مصالح صاحب شریطة احتمال أو الخدمات وصاحب العالمة التجاریة المسجلة، 

.»ریة المسجلة من جراء ذلك االستخدامالعالمة التجا

حمایة للعالمات المشهورة استنادا إلى هذه المادة نستخلص أّن اتفاقیة تربس قد أقّرت 

التي اعتبرتها المرجع األساسي في حمایة حقوق )1967تعدیل (اتفاقیة باریساستنادا إلى

الملكیة الصناعیة بصفة عامة، وٕان كانت لم تورد تعریفا محدد للعالمة المشهورة، أال أّن 

أغفلت اتفاقیة باریس ذكرها، حیث تناولت اتفاقیة اتفاقیة تربس أوردت بعض العناصر التي

تحدید نطاق حقوق صاحب العالمة المشهورة، فأعطته 16تربس في الفقرة األولى من المادة 

دون إذنه سواء تعّلق استخدامهاحقوقا مطلقة في استغالل واستعمال عالمته ومنع الغیر من 

مر بالسلع والخدمات ذاتها المحمیة بموجب أو بعالمة مماثلة، وسواء تعّلق األاألمر بعالمته 

العالمة أو سلع مشابهة لها إذا كان استعمال مثل هذه العالمة من شأنه أن یؤدي إلى 

.1حدوث لبس

16وخالفا التفاقیة باریس كذلك أوردت اتفاقیة تربس وبموجب الفقرة الثانیة من المادة 

مایة لعالمة الخدمة المشهورة بعدما كانت هذه تمثل األول في إقرار حأمرین أساسیین، ی

الحمایة مقتصرة على العالمات التجاریة والصناعیة فقط، إذ أّن اتفاقیة تربس نصت صراحة 

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الوطنیة حول الملكیة ، ندوة "حمایة العالمات التجاریة شائعة الشھرة"كنعان األحمر، -1

بالتعاون مع الجامعة 2004افریل 7و6المنظمة یومي ،دریس وطالب الحقوقالفكریة ألعضاء ھیئة الت

.االردنیة
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فیما ن اتفاقیة باریس مع إدخال ما یستوجب من تعدیلمكرر م06الماّدة نصعلى تطبیق

تتمتع بالحمایة نفسها التي ًأصبحت هذه األخیرة یخص عالمة الخدمة المشهورة، وبذلك

.1تتمتع بها العالمة الصناعیة والتجاریة المشهورتین

من خالله یمكن تقریر معیار أساسيلاتفاقیة تربس أّما األمر الثاني فیتمثل في تحدید

العالمة معرفة مدىإذ یجب األخذ بعین االعتبار في ذلك،شهرة العالمة من عدمه

هذه العالمة ولیس المحمیة بفي قطاع الجمهور المعني بالمنتجات أو الخدماتوانتشارها

معیار الشهرة على مستوى المجتمع ككل، ومثال ذلك عند تقدیر شهرة عالمة مرتبطة بجهاز 

طبي یجب النظر  إلى تقدیر الشهرة في قطاع المتخصصین في هذا المجال دون باقي 

.2قطاعات المجتمع

، فیجب تقدیر تجاریة أو صناعیة أو عالمة خدمةعالمةلتعدي على إذا وقع اكذلك 

البلد المطلوب حمایة (شهرة العالمة في ذات القطاع   في البلد العضو المعني باألمر

، وشهرة العالمة تتقرر نتیجة الترویج لها والذي یمكن أن یحدث بوسائل عّدة )العالمة فیه

.ئل األخرى كاالستعمال والدعایة وغیرها من الوسا

عت من نطاق الحمایة تربس فقد وسّ یةمن اتفاق16أّما الفقرة الثالثة من المادة 

من اتفاقیة باریس لتتضمن حمایة العالمة المشهورة )ثانیا(06المنصوص علیها في المادة 

في حالة استعمالها على السلع والخدمات غیر المماثلة لتلك السلع والخدمات التي سجلت 

العالمة المشهورة، بعدما كانت تلك الحمایة مقتصرة على السلع والمنتجات المماثلة بشأنها 

117محمدین ، مرجع سابق، ص جالل وفاء--1

.590مرجع سابق، ص، 2016الملكیة الصناعیة :یحة القلیوبي سم -  2
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وبذلك فإّن اتفاقیة تربس قد منحت الحمایة للعالمة المشهورة سواء استعملت .والمشابهة فقط

:االعتبار أمرین أساسیینسلع وخدمات مماثلة أو مخالفة، غیر أّنه یجب األخذ بعین على

ام تلك العالمة بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بین تلك ل استخدأن یدّ - أ

.السلع أو الخدمات وصاحب العالمة التجاریة المسجلة

.أن ینتج من جراء ذلك االستخدام احتمال تضرر مصالح صاحب العالمة المشهورة –ب  

/16(الذكر  السالفةالمادةبموجب تربس و  ةاتفاقیخالصة القول في هذا الصدد أنّ و       

اإلضافة  صففیما یخ.أخرىناحیةوتعدیالت من ناحیةمن  ةإضافما یمثل جاءت ب)1/2

 ةإضافعت في ذلك من خالل وسّ حیث نطاق العالمة المشهورة نجد أّن اتفاقیة تربس حّددت

طبق علیها ما ینطبق على ینأصبح إذ، المشهورةعالمات المفهوم  إلى الخدمةعالمة

باریس التي اقتصر  ةوهذا على خالف اتفاقی،السلعو  بالمنتجاتالخاصةالمشهورةالعالمات 

وهذا ما على عالمات السلع فقط دون الخدماتالمشهورة اتبالعالمالخاصة هاأحكامتطبیق 

من اتفاقیة تربس جاء خدمة لمصالح الدول المتقدمة 16یدفعنا للقول أّن إقرار المادة 

أّن أغلب هذه العالمات هي ملك لشركاتها الصناعیة والتجاریة، بالدرجة األولى باعتبار

للحقوق الممنوحة لصاحب العالمة المشهورة وكذا توسیع نطاق 16وبذلك توسیع المادة 

الحمایة لیشمل عالمة الخدمة من شأنه أن یضغط على الدول النامیة من أجل إقرار حمایة 

)باریس وتربس(ي ذلك مراعاة أحكام االتفاقیتینف واسعة في تشریعاتها الداخلیة، وهي ملزمة

قبول عضویة أّیة دولة في منظمة التجارة أّن إقرار مثل هذه الحمایة شرط لخاصة إذا علمنا

.العالمیة
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ا مفیالمشهورةن العالمات أبشاألحكامبس بعض تر  ةاستحدثت اتفاقیمن جهة أخرى

 تالتي كان1باریس ةاتفاقی إلىوهو ما یتضح بالرجوع ،لها المقررةالحمایةبنطاقیتعلق 

فیما یخص استعمالها غیر المرخص به على المنتجات المشهورةللعالمةحمایةتوفر 

، فمن شترط مثل هذا التطابقتبس التي ال تر  ةخالف اتفاقی علىفقط المماثلة أو المطابقة

ماوٕانّ فقط  المشهورةالعالمةلحمایةتماثل السلع لیس شرطاأنّ منها نجد 16المادةخالل 

العالمةفیها المستخدمةعن تلك المخالفةللسلع والخدمات بالنسبةحتىتمتد الحمایةهذه 

بما  ةمقارن ةكبیر  ةوٕاضافبس تطور تر  ةبموجب اتفاقی،  ویمثل هذا الحكم المستحدثالمشهورة

أساسین یتمثل األول بتوفر شرطینه تم ربط هذا الحكمنّ أغیر ،باریس ةكان مقررا في اتفاقی

لبس حول  ةإثار  إلى المخالفةالمشهورة على السلع والخدمات  ةمالیؤدي استخدام الع أنفي 

على  المشهورةیؤدى استخدام العالمة  أنفهو  ، أما الثانيلدى المستهلكینالعالمةمصدر 

وبمفهوم المخالفة ، األصليالعالمةبمصالح صاحب اإلضرار إلى ةمخالفالخدمات السلع و ال

، فال ضرر من المشهورةالعالمةبصاحب باإلضراركان مثل هذا االستخدام ال یؤدي  إذا

من  إذ ،العملیةالناحیةمهم من أمروهو  المخالفةالمنتجاتفي  االتفاقیةاستخدامها حسب 

.مختلفةفي مجاالت العالمةح المجال الستخدام هذه سیف أننه أش

سنوات كحّد أدنى لحمایة العالمة 07مّدة حّددت اتفاقیة تربس:الحمایة ةمدّ -5

د الحدّ منها دون أن تحدّ 18المادة ن تاریخ التسجیل وهذا حسب نّص التجاریة یبدأ سریانها م

دة تبقى ات عّدة غیر محدّ ة قابلة للتجدید لمرّ األقصى لهذه الحمایة، بحیث أّن هذه المدّ 

ساري المفعول وطالما توفرت فیها شروط الحمایة، محمیة طالما أّن التسجیلخاللها العالمة 

:أنظر كذلك.باریس ةمن اتفاقی)ثانیا(السادسةالمادة-1

-JATON Michel ; La protection des marques de haute renommée au regard de droit suisse ;

Thèse de doctorat ; Faculté de droit ; Université de Lausanne ; Imprimerie centrale ;
Lausanne ; SA ;1961
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التي جعلت من 15/3الستعمال وذلك حسب نص المادة ل الوطالما كانت العالمة مح

االستعمال شرطا أساسیا الستمرار تسجیل العالمة، غیر أّنه وفي حالة عدم استعمال العالمة 

ن لمالك العالمة أن یقدم سنوات یمك03عد مرور بإال  من مالكها، فال یجوز شطب العالمة

 اقیودالحكومةكفرض خاللها مبررات وجیهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون االستخدام  

ع و موضالعالمةالتي تمیزها السلعة ةالتي تدخل في صناع ةاألولیعلى استیراد المواد 

.االهتمام مثال

ا كان منصوص مّ عا منه21المادةبس قد خرجت بموجب تر  ةاتفاقینّ إف أخرىجهةمن 

ا التنازل وكذ التجاریةالعالمةباریس فیما یخص عقود التراخیص باستعمال  ةعلیه في اتفاقی

:عنها على النحو التالي

صورتین للتصرف ذكرت اتفاقیة تربس :وعقود التنازلفي مجال عقود التراخیص-6

باستغالل العالمة، والتنازل عنها للغیر، وتركت للدول األعضاء في العالمة وهما الترخیص 

.یة وضع الشروط التي تراها مناسبة للترخیص باالستغالل والتنازل عن العالمة التجاریةحرّ 

بین التراخیص في العالمات تفّرقباریس  ةلم تكن اتفاقیفي مجال عقود التراخیص - أ

اإلصداریخضع تنظیم مثل هذا  أن ىعلإصدارهما، إمكانیةمن حیث البراءاتعنه في 

تربس  ة، ولم تخرج اتفاقیالمنصوص علیها في دول االتحادواإلجرائیة الموضوعیةللقواعد 

إال أّنها خالفت اتفاقیة باریس فیما یتعلق ،االختیاریةعن هذا االتجاه فیما یخص التراخیص 

ه ال توجد نّ أومبرر ذلك عالمات،الفي مجال إصدارهاالتي حظرت بالتراخیص اإلجباریة

مثل هذا إصداربل العكس ،العالمةن أترخیص  بشإصدارتستوجبة ملحةمصلح

حتى ،السلعةحول مصدر تضلیل جمهور المستهلكین إلىیؤدي  أننه  أالترخیص من ش

ع التي تحملالسلألسعارعند رفعه  أوك العالمة عن الترخیص للغیر اختیارا لماامتناععند 
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تقوم  أن إال المنافسةالشركةذلك ال یلحق ضررا بالغیر وما علي نّ إف التجاریة،عالماته 

.1لدى عمالئهاالثقةمن خاللها بثّ ت  ةمنافسعالمةبابتكار 

الستغالل العالمة التجاریة المحمیة سمحت االتفاقیة بالترخیص االختیاريقد بذلك فو  

وذلك  ،والذي یتم عادة عن طریق عقد بین المرخص صاحب العالمة والغیر المرخص له

.لقاء أجر معلوم، مع بقاء المرخص محتفظا بملكیة عالمتهدة خالل فترة محدّ 

ل تمثمشكال حقیقیا بالنسبة للمستهلك یغیر أّن هذا النوع من عقود التراخیص قد یخلق

في وجود المنتج أو الخدمة المقدمة والتي تمثلها العالمة محل الترخیص، فغالبا ما تقوم 

الشركات المرخص لها خاصة في الدول النامیة بتقدیم منتج أو خدمة أقل جودة من المنتج 

، وبهذا تستفید الشركات المرخص لها من األصلیة وتسویقه تحت نفس العالمةأو الخدمة 

اإلشارةوتجدر .كونها تسوق منتج أو خدمة تحت عالمة كسبت ثقة المستهلكهذا الوضع 

تركت ال تسمح إال بالتراخیص االختیاریة في مجال العالمات أین إلى أّن اتفاقیة تربس

فیما اإلجباریةمنعت التراخیص عضاء فیما یخص تنظیم أحكامها، و األ المجال واسعا للدول

وجود مصلحة عامة تقتضي منح هذا النوع من التراخیص یخص العالمات  وذلك راجع لعدم

بعض حقوق الملكیة الصناعیة األخرى كالبراءة التي ترتبط بقطاعات حساسة تستلزم  عكس

2ت صاحب البراءة اللجوء إلى التراخیص االجباریة في حالة تعنّ 

الواردة تنازل ال عقود بس حكم جدید  في مجالتر  ةاتفاقی تأقرّ :في مجال عقود التنازل - ب

هذا التنازل یمكن نّ أحت بها  صرّ التنازل عن ةإمكانی تأقرّ  أن، فبعد التجاریةالعالمات  على

باریس في  ةا جاءت به اتفاقیخروجا عمّ ، وهذا یعدّ بدونها أو ةأالمنشسواء مع نقل یتم  أن

.119 ص ،مرجع سابق،جالل وفاء محمدین -1

مرجع سابقالصغیر، اإلطار الدولي للحمایة في مجال العالمات التجاریة، عبد الغنيحسام الدین-2
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بنقل  اكان مرتبط إذا إال اال یعتبر صحیحالعالمة عناعتبرت التنازل أین)رابعا(6المادة

لك  من جراء الفصل عند المسته أاللبس الذي قد ینشنفيمن ذلك هو والحكمة،المشروع

.1 ةالمنشأبین العالمة و 

دورا مهما تلعب البراءة:وفقا التفاقیة تربساالختراع ةلبراءالقانونیةالحمایة:ثانیا

صدر دخل  اقتصادي كبیر كما أّنها مفي تطویر البیئة العلمیة والتكنولوجیة في أّیة دولة، 

دة الجنسیة ومخابر البحث التابعة تسیطر على هذا القطاع أكبر الشركات متعدّ ألصحابها إذ 

ات لتغطیة تكالیف التوصل إلى من أموال ومعدّ هذه األخیرةللدول المتقدمة نظرا لما تملكه

حالیاأّن االختراعات أصبحتبهذا المجال باعتبار هذه ما یبرر اهتمام الدولاالختراع، و 

ي الكبیر تمثل عصب النمو االقتصادي واالجتماعي ألي دولة، خاصة مع التطور التكنولوج

فلم یعد نطاق االختراعات قاصرا على الهندسة العكسیة المیكانیكیة واآللیةفي الوقت الحالي

تمس قطاعات صناعات التي، بحیث أصبحت الاألخرىبل تعداه لكافة أشكال الحیاة فقط

التكنولوجیا الحیویة مجاال خصبا ،)واألغذیةاألدویةكصناعة (ة الصحّ مثلحساسة 

أحكامة باریس التي وٕان نّصت على اتفاقیاالختراع، وهو ما لم تتضمنهللحصول على براءة 

دة للحمایة على الصعید الدولي، معاییر موحّ  دبالبراءة إال أّنها لم تحدّ موضوعیة خاصة

وذلك عكس اتفاقیة تربس التي لم تكتفي باستحداث هذه المعاییر بل أقّرت أحكاما أثارت 

الكثیر من الجدل حول أثارها المحتملة على األوضاع االقتصادیة والتكنولوجیة والتنمویة في 

استطاعت االعتماد على الكثیر من الدول األعضاء، خاصة الدول النامیة واألقل نموا التي 

بعض النصوص القانونیة وبعض المرونة التي تمیز بها تطبیق هذه النصوص على 

فیما یتعلق بالبعد خاصة ق بعض المصالح الذاتیةیتحقوالتي تمّكنها من،المستوى الوطني

.التنموي والتكنولوجي المحلي عند وضع االتفاقیة موضع التنفیذ على أراضیها

.133بالل عبد المطلب بدوي، مرجع سابق، ص -1
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من اتفاقیة باریس نجدها قد وّسعت في مفهوم 1/3طالعنا للمادة فمن خالل است

االختراع المشمول بالحمایة، ولعّل ذلك راجع لرغبة دول االتحاد في دفع عجلة التقدم 

االقتصادي آنذاك، غیر أّن االتفاقیة السالفة الذكر لم تتطرق إلى بعض االختراعات الحدیثة 

ل االختراعات الخاصة بالمنتجات الدوائیة التي تركت التي لم تكن معروفة وقت إبرامها مث

ل األعضاء وذلك وفقا لما تقتضیه مصلحتها الوطنیة ووفقا و الد إلرادةیة تنظیم أحكامها حرّ 

 أولتبس التي تر  ة، وهذا خالفا التفاقیقتصادي واالجتماعي الذي تأخذ بهكذلك للنظام اال

 ةاألمریكیالمتحدةلضغوط التي مارستها الوالیات بسبب ا ةاألهمیهذا المجال قدرا كبیرا من 

سیع نطاق حمایة تو بالغ األثر فيوالتي كان لها المتعّددة الجنسیة خالل شركاتهامن

ودها لمواجهة الزحف األمریكياالختراع، خاصة أمام عدم تمكن الدول النامیة من توحید جه

ة الصناعیة، المتعّلقة بحقوق الملكیأراء وأحكام  تخدم مصالحه االقتصادیةوقدرته في فرض 

اعتراض الدول النامیة على بعض األحكام خاصة تلك المتعلقة  اوالتي لم تجدي أمامه

.بتضییق نطاق حمایة االختراع

 ألياختراع براءةه یمكن الحصول على نّ إتربس ف ةمن اتفاقی27/11المادةحسب ف

، سواء تم میادین التكنولوجیا ةوفي كاف صناعیةعملیات  أماختراعات  سواء كانت منتجات 

في كافة میادین (التوصل إلیه داخل إقلیم الدولة أو خارجه، ولعّل في إضافة عبارة 

متى ت التي تمنح عنها براءات اختراعحااللل االتفاقیة، دلیل على عدم حصر )التكنولوجیا

وقد أوجب هذا الحكم ،والخطوة اإلبداعیة والقابلیة للتطبیق الصناعيتوفرت فیه شرط الجدة

ل تشریعاتها الوطنیة لتمنح الحمایة یعلى الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة  تعد

:یليعلى مابسمن تر 27/1المادةتنص -1

عملیات أواختراعات سواء كانت منتجات  ألياختراع براءةالحصول على إمكانیةتتاح 3و 2الفقرتین أحكاممراعاةمع "

."الصناعةلالستخدام في  ةوقابلإبداعیة ةتنطوي على خطو جدیدةكونها  ةشریطالمیادین التكنولوجیا، ةفي كاف صناعیة
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سواء من بینهادون التمییزمیادین التكنولوجیاجمیعول  لكافة االختراعات عن طریق البراءة

وضع  إلىبس تر  ةوهذا ما دفع بواضعي اتفاقیلطریقة الصناعیة، أو من حیث االمنتجحیث 

1.البراءةعلى مجاالت منح للسیطرةعدد من االستثناءات  

من  ةمجموعتربس  ةاتفاقی أوردت:البراءةمن مجال  ةاالختراعات المستثنا-1

:ما یليمعین من هذه االستثناءات اختراععلى  براءةاالستثناءات ال یمكن من خاللها منح 

استثناء االختراعات حق األعضاءللدول نّ إتربس ف ةمن اتفاقی27/22المادةحسب -

من مجال العامة واآلدابالنظام العام لحمایةأراضیهااستغاللها تجاریا في  عالتي یكون من

 أو والنباتیةوالحیوانیةالبشریة ةوالصحّ الحیاةد ما یهدّ كل درج تحت هذا االستثناء ن، ویالبراءة

.3للدولالداخلیةه معظم القوانین ، وهذا االستثناء تقرّ بالبیئةأضراریلحق 

یتعلق بطرق تشخیص العالج خرآاستثناء  ورد) أ( 27/3المادةكذلك ومن خالل -

السبب في استبعاد هذه االختراعات من ، ولعلّ الحیوانات أوالبشر  ةلمعالجالالزمةوالجراحة 

عدم توفر بها لالستغالل الصناعي ومن ثمّ الخاصةالطرق  ةهو عدم قابلیالبراءةمجال 

4.البراءةشرط من شروط الحصول على 

إعالن الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة "الصغیر،عبد الغنيحسام الدین-1

الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین المصریین تنظمھا المنظمة ، حلقة الویبو"والمنتجات الصیدالنیة

06، ص 2007جاتفي  31إلى 29ومعھد الدراسات الدبلوماسیة، القاھرة )الویبو(العالمیة للملكیة الفكریة 
"على ما یلي27من المادة 2تنص الفقرة -2 ن قابلیة الحصول على براءات یجوز للبلدان األعضاء أن تستثني م:

االختراع التي یكون منع استغاللھا تجاریا في أراضیھا ضروریا لحمایة النظام العام أو األخالق الفاضلة، بما في ذلك 
حمایة الحیاة أو الصحة البشریة أو الحیوانیة أو النباتیة أو لتجنب اإلضرار الشدید بالبیئة، شریطة أن ال یكون ذلك 

.اجما فقط عن حظر قوانینھا لذلك االستغاللاالستثناء ن "
.200محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -3

:االختراع ما یليبراءةالحصول على  ةتستثني قابلی أن األعضاءللبلدان أیضایجوز " : ب/أ/ 27/3المادةتنص -4

.الحیوانات أوالبشر  ةلمعالجالالزمةطرق التشخیص والعالج والجراحة - أ
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البراءةترفض منح  أن في الحقاألعضاءللدول  أعطتفقط )  ب/ (27/3المادة اأمّ -

عدا ماالموجودة في الطبیعة بمختلف أشكالها وأنواعها وصورها،على الحیوانات والنباتات

التي یمكن منح و  إنتاجهاالتي تستخدم في البیولوجیة، وكذلك الطرق منها1الدقیقةحیاءاأل

.البراءةمنح مبدأعنها وهو استثناء ثالث عن براءة

كبیرا هتماماااالختراع براءةبس لموضوع تر  ةاتفاقی أوردتلقد :الحمایةشروط -2

االختراعات  إلىمنها 27المادةحیث تطرقت في ،ىاألخر الصناعیةالملكیةبعناصر  ةمقارن

االختراعات للحصول على  ةكاف ةقابلیمبدأأساسوذلك على  البراءةللحصول على القابلة

وقد اشترطت ،میادین تكنولوجیا ةفي كاف صناعیةعملیات  أمسواء كانت منتجات البراءة

.لبراءةاحتى یتم منح ختراعشروط في االثالثةتوافر المادةنفس 

 ةالجدّ بس هي تر  ةبموجب اتفاقیالمشروطةوالجدة ،ةبالجدّ یتسم االختراع  أن -أ

ال یكون  أنوحتى یكون كذلك یتعین ، 2الشكلیةو أ الموضوعیةالناحیةسواء من المطلقة

خالف الحیوانات  أوالنباتات إلنتاجفي معظمها البیولوجیةوالطرق  الدقیقةاألحیاءالنباتات والحیوانات خالف  -ب 

عن  اإمّ النباتات ألنواعالحمایةمنح األعضاءه على البلدان نّ أالدقیقة، غیر والبیولوجیةبیولوجیه الوالطرق غیر األسالیب

".األنواعخاص بهذه فذ نظام فرید  أوطریق براءات االختراع 

سات والفطریات األحیاء الدقیقة الواردة في اتفاقیة تربس هي تلك الكائنات التي ال ترى بالعین المجردة، مثل الفیرو -1

امها في عدد من الصناعات اغلبها متعلق م كشفها ومعرفة خصائصها ثم عزلها عن الطبیعة بقصد استخدتوالبكتیریا التي ی

  :في ذلك انظر.باألدویة

سنة 72نون المصري رقم بس والقااءات االختراع في ضوء اتفاقیة تر الحمایة الدولیة لبر ،منى جمال الدین محمد محمود-

.189، ص 2004، سنة بدون دار النشر، بدون بلد النشر، 2002

.203رجع سابق، ص محمد حسن عبد المجید الحداد، م-

الصغیر، أسس ومبادئ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تربس، مرجع عبد الغنيحسام الدین-

.09سابق، ص

.203جسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص محمد -

بالمقارنة بحالة الفن  اال یكون معروف أن أي ،الفعلیةالناحیةمن  ایشكل االختراع ابتكار  أن الموضوعیةبالجدةیقصد -2

=متى لممتوفرةفهناك من اعتبرها ،تحدید مفهومهاة الشكلیة فقد اختلفت القوانین الوطنیة في ا الجدّ مّ الصناعي السائد، أ
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سواء في المختصة ةاإلداریالجهة إلى البراءةقد سبق استعمال االختراع  قبل تقدیم طلب 

مكان داخل البلد  أيالشهر عنه في  أوعلنیة  ةبصفخرآمكان  أيفي  أوداخل البلد 

.خارجه أوالعضو 

 أومن منتج جدید إلیهالتوصل فیما تمّ  ةإبداعی ةینطوي االختراع على خطو  أن-ب

 إلىیؤدى  أنیجب  ةإبداعی ةحتى ینطوي االختراع على خطو ومن ثمّ ،جدیدةصناعیة ةوسیل

وعلیه ة،معین ةفي مجال صناعضخمایشكل حدثا  أن أوفي التقدم الصناعي  طفرة إحداث

ا هو ممّ أحسننتائج إحداث وأ أفضلبشيء اإلتیانبس مجرد تر  ةابتكارا وفقا التفاقیفال یعدّ 

بمعیار عام وموضوعي یتمثل في عدم وضوح االختراع  ةاإلبداعیالخطوةتقاس  إذ، قائم فعال

.1العادیینالصناعةجال لر  بالنسبة

الستعمالهاالختراعأن یكون االختراع قابل للتطبیق الصناعي ویقصد بذلك قابلیة -ج

.في المجال الصناعيواستغالله

وهناك من اعتبرها ،1952لعام  األمریكيمثل القانون لبراءةاعام سابقة على طلب  ةلمدّ استعماله أویسبق نشر االختراع =

.الوطني مثل المشرع المصرياإلقلیماستعمال االختراع داخل  أونشر  أو متى لم یسبق معرفةمتوفرة

  : في ذلك انظر

.66، مرجع سابق، ص جالل  وفاء محمدین-

.140حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -

فهو لیس العالم للقانون المدني،بالنسبةالصالح  كاألب الصناعیةللملكیةرجل المهنة العادي یعتبر  بالنسبة  أنّ الواقع -1

، فالمعیار تع بصالحیة معینة بصورة اعتیادیة، بل هو رجل الفن المتمال یمتلك أي خبرة تذكرال الرجل الذي، و أو المبدع

.بین من ال یمتلك أي خبرة تذكر في مجال صناعة معینةیار وسطي لیس المبدع أو العالم و هو مع

.189حنان محمود كوثراني، مرجع سابق ص :انظر في ذلك
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من االتفاقیة یجوز 1)أ( 28/1وفقا للمادة :الحقوق الممنوحة لصاحب البراءة-3

منع الغیر من صنع أو استخدام أو بیع أو لصاحب براءة االختراع إذا كان موضوعها منتوج

.الحصول على موافقة مالك البراءةاستیراد المنتوج ، كما یحظر على الغیر القیام بذلك دون

إذا كان موضوعها طریقة مالك براءة االختراعفإّنه یجوز ل) ب( 28/1مادة ووفقا لل

نع على ، كما یموضوع البراءةللطریقة الصناعیة مالغیر من االستخدام الفعليصنع أن یمنع

تلك الطریقة في استخدامتم الحصول علیه مباشرة من غیر بیع أو استیراد المنتج الذي ال

حالة عدم حصوله على موافقة مالك البراءة، مّما یعني أّن االتفاقیة تلزم الدول األعضاء 

.أیضاعلى طریقة تصنیعه ة حقوق إستئثاریة على المنتج  و بمنح مالك البراء

من اتفاقیة تربس أهم التصرفات التي یجوز 28/2حّددت المادة :التصرف في البراءة-أ

قیمة مالیة، إذ یجوز باعتبارهالمالك البراءة القیام بها، بحیث ترد هذه التصرفات على البراءة 

م عقود أو أن تنتقل ملكیتها باإلرث، كما یمكن لمالكها إبرا،لمالكها أن یتنازل عنها للغیر

2.باستغاللهاتراخیص 

الترخیص اإلجباري هو عبارة عن تصریح باستغالل :الحد من التراخیص اإلجباریة-4

وذلك عندما یعجز الشخص الراغب في استغالل ،االختراع تمنحه السلطة الحكومیة عادة

االختراع المشمول بالبراءة على الحصول على تصریح من صاحبها، ویكون ذلك مقابل 

3.مكافأة خاصة محّددة لصاحب البراءة تصدر مع قرار منح الترخیص

"أ على ما یلي/28/1تنص المادة -1 :تعطي براءة االختراع لصاحبھا الحقوق التالیة :

صنع أو :حین یكون موضوع البراءة منتجا مادیا، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقتھ من ھذه األفعال –)أ
"استخدام أو عرض للبیع أو بیع أو استراد ذلك المنتج لھذه األغراض

.261-260، مرجع سابق، ص2016سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة -2
239جع سابق، صحنان محمود كوثراني، مر-3
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سته ولقد نال مجال التراخیص اإلجباریة من التنظیم في اتفاقیة تربس نصیبا وافرا كرّ 

أّن اتفاقیة تربس خرجت في هذا الشأن خروجا واضحا  ذلك منمنها، ویتضح31مادة ال

یة للدول بشأن تنظیم التراخیص من حیث ترك نوع من الحرّ ،عّما كان علیه الوضع قبلها

أّن اإلجباریة فیها، هذا ما یظهر جلیا من خالل استقراء نصوص اتفاقیة باریس التي نجد 

المجتمع من انتفاعي هذا الخصوص كانت قائمة على أساس ضرورة األحكام الواردة فیها ف

لو كان ذلك مصالحها الخاصة و لدولة أن تخدم ، ف1االختراع ولو تم ذلك جبرا عن المخترع

للمجتمع نصیب من االختراع والسند في ذلك أّن مصلحة المخترع الخاصة، حساب  على

، غیر أّن اتفاقیة باریس البتكارل هوصولللمخترع من ظروف ساعدت على مقابل ما وفره 

.أقرت بموجب المادة الخامسة منها أّن هذا الحق ال یكون إال في حاالت معینة 

خرجت عّما جاءت به اتفاقیة باریس مرتكزة على الحق فإنهاوبإبرام اتفاقیة تربس

في  یةالحرّ للمخترع مطلق الطبیعي  الذي یملكه المخترع على اختراعه، والذي مؤداه أنّ 

 كقاعدةوبالتالي فال یجوز ،التي یحدث بها هذا االستغالل ةكیفیالاستغالل اختراعه وفي 

بس تر  ةا لذلك فلقد عملت اتفاقیقعلى القیام باستغالل اختراعه، وتحقیالمخترعإجبار ةعام

وهذا ما یظهر جلیا من ،ةاإلجباریالعضو في منح التراخیص  الدولة ةسلطإضعافعلى 

األعضاءفرضت على الدول والتيمنها 31المادةبموجب  أقرتهاخالل الشروط التي 

2.صاحبهموافقةمراعاتها عند السماح  باستغالل االختراع دون 

بحث متاح على الموقع التالي "التراخیص اإلجباریة لبراءات االختراع، دراسة مقارنة،"عبد هللا الخرشوم، -1

http//www.arablawinfo.com

239مرجع سابق، ص :حنان محمود كوثراني:أنظر كذلك 

.240حنان محمود كوثراني، نفس المرجع، ص -2

.64جالل وفاء محمدین، مرجع سابق ص :أنظر كذلك
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أّن منها على30في المادة نصت اتفاقیة تربس:االستثناءات من الحقوق الممنوحة 

لمالك البراءة شریطة تثناءات محدودة من الحقوق االستئثاریةللدول األعضاء حق تقریر اس

تخل ستثناءات بصورة غیر معقولة مع االستخدام العادي للبراءة وأالّ أن ال تتعارض هذه اال

وتطبیقا لذلك یجوز للدول .بصورة غیر معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة

مثل استخدام المنتج المشمول بالحمایة بموجب  تاألعضاء النص على العدید من االستثناءا

البحث العلمي دون أن یعتبر ذلك تعدیا على حقوق مالك  أغراضبراءة االختراع في 

1.البراءة

رت االختراع قدّ براءةحمایة ةلمدّ دنيأحدا تربسلقد وضعت اتفاقیة:الحمایة ةمدّ -5

ولیس من تاریخ صدور البراءةسریانها من تاریخ تقدیم طلب الحصول على یبدأ ةسن20ب 

حق منح حمایة األعضاءللدول أنّ ویفهم من ذلك ،منها33المادةوذلك حسب ،البراءة

متى تفاقیةاال أحكامال یخالف هذا التوسع أن شرط تربس ةتفاقیارتها من تلك التي قرّ أوسع

2.توفرت شروط منح البراءة

وتحدید االتفاقیة لمّدة معینة تنعم خاللها براءة االختراع بالحمایة من األمور التي 

استحدثتها، ذلك أّن االتفاقیات السابقة لم تنظم هذه المسألة تاركة إّیاها للقوانین الوطنیة، 

وعلیه فإّن اتفاقیة  تربس من خالل ذلك حاولت القضاء على الخالف القائم بین القوانین 

ة في تحدید مّدة الحمایة وذلك بتوحید الحد األدنى لها، ومن ثّم لم یعد من الجائز ألي الوطنی

دولة عضو في االتفاقیة أن تقرر بموجب قانونها الداخلي مّدة حمایة أدنى حتى ولو كان 

تریس، مرجع حسام الدین الصغیر، أسس ومبادئ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة -1

09سابق، ص

الملكیةمن حقوق بالتجارةالمتصلةالجوانب  ةفي ظل اتفاقیالفكریةللملكیةالوطنیةالحمایة،العال أبوالعال على  أبو-2

.22بدون سنه نشر، ص القاهرة،،العربیةالنهضة، دار 1994، الجات الفكریة
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ذلك في صالحها اقتصادیا واجتماعیا، وعلیه فإّن المخترع الذي یحصل على البراءة في دولة 

عشرون عاما من تاریخ تقدیم طلب الحصول على )20(ع بمّدة حمایة قدرها أجنبیة یتمت

.األصلیةالبراءة، ولیس من تاریخ صدورها حتى بعد انقضاء البراءة 

:الثانيالفرع 

وفقا التفاقیة تربسالحدیثةللمبتكرات القانونیةالحمایة

التقلیدیة المنصوص علیها الملكیة الصناعیةتتطرق اتفاقیة تربس إلى حمایة حقوق لم 

بموجب اتفاقیة باریس والمتمثلة في العالمة وبراءة االختراع فحسب، بل شملت الحمایة كذلك 

المتكاملة التي لمبعض حقوق الملكیة الصناعیة الحدیثة كالتصمیمات التخطیطیة للدوائر

لوالیات المتحدة كاا یبرر عدم حمایتها إال في بعض الدول المتقدمة تعرف إال حدیثا، ممّ 

.ریكیة والیابان ومنذ وقت قریب جدااألم

أولهو ما یفسر وضع المتكاملةللدوائر التخطیطیةموضوع التصمیمات حداثةنّ إذ أ

، التي لم تدخل المتكاملةالدوائر لحمایةواشنطن  ةبمقتضى معاهد1989تنظیم لها سنه 

 إليلعبت دورا بارزا في هذا المجال  فلقدأحكامها، النفاذ حتى تبنت اتفاقیة تربس معظمحیز 

، 1الحمایةأوجهفي العدید من إلیهاتحیل منها35وبموجب المادة بستر  ةتفاقیا أنّ  ةدرج

للدائرةالطبوغرافياستنساخ التصمیم  ةهو سهولالمعاهدةمثل هذه  إقرار إلىافع والد

ا دفع المجتمع الدولي والمال، ممّ الجهدالكثیر منیتطلب بذلإلیهالتوصل أنّ رغم  المتكاملة

الثانیة ةالمادّ فقد نصت علیه المتكاملةفیما یخص تعریف الدوائر  اأمّ السابق التطرق إلیها، من اتفاقیه تربس35المادة-1

.المتكاملةالدوائر بحمایةالخاصةمن اتفاقیه واشنطن 
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خاصة ةدولیة بنصوص معاهدالمتكاملةلدوائر ل التصمیمات التخطیطیة هذه حمایة إلى

1.واشنطن ةهي معاهد

أثیر بشأنها خالف شدید بین كذلك األمر بالنسبة للمعلومات غیر المفصح عنها والتي

الوالیات المتحدة األمریكیة ودول االتحاد األوربي فیما یخص تحدید نظام الحمایة الخاص 

بها، أین تم التوصل إلى إدراج هذه العناصر ألّول مّرة ضمن أحكام اتفاقیة تربس، وبذلك 

وفیر الحمایة أضافت هذه األخیرة التزاما على عاتق الدول األعضاء فیها وهو ضرورة ت

لعنصرین جدیدین من عناصر الملكیة الصناعیة لم یكونان محمیان ال في إطار التشریعات 

إقرار اتفاقیة تربس لحمایة قانونیة الصناعیة الوطنیة وال ضمن اتفاقیة باریس، ولعّل 

للتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة وكذا للمعلومات غیر المفصح عنها راجع ألهمیتها 

.القتصادیة والتجاریة والتكنولوجیةا

:وفقا التفاقیة تربسالمتكاملةللدوائر للتصمیمات التخطیطیةالقانونیةالحمایة: أوال

وبموجب مبدأ اإلحالة المعتمد من طرفها إلى اتفاقیة اتفاقیة تربسالجدیر بالذكر أنّ 

التزامات أضافت قد واشنطن فیما یخص حمایة التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة 

في المعاهدة رغم تخص تطبیق األحكام المحال إلیهااتق الدول األعضاءجدیدة على ع

عدم توقیعها علیها، أما فیما یخص األحكام المستثناة من التطبیق بموجب اتفاقیة تربس، 

.حق التمسك بتطبیقها بشكل مستقل بعضها اتجاه بعضفللدول األعضاء

، المتكاملةیسمى بالدوائر ثر كبیر على ظهور ماأ األخیرةاآلونةالمذهل الذي حدث في لقد كان للتطور التكنولوجي-1

 أنفي الوقت الحاضر یكفي المتكاملةالدوائر أهمیةعلى  والداللة ،االلكترونیات ةلها دور هام في  صناعأصبحوالتي 

الفني األساسعلى نحو یجعلها تمثل ،خدماتي في اقتصادیات دول العالم أوسلعي یرتبط بها نشاط  أال ینذره نّ أندرك 

.95رجع سابق ص ، معبد المطلب بدويبالل :الحدیثة انظر في ذلكااللكترونیةللصناعات 
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ّرت حمایة للتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة وفقا وبذلك فاّن اتفاقیة تربس أق

لألحكام المنصوص علیها في معاهدة واشنطن التي منحت بدورها حریة االختیار للتشریعات 

الوطنیة فیما یخص حمایة التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة الختیار األسلوب 

ذلك عن طریق براءة االختراع أو المنافسة المشروعة، أو عن سواء تمّ األنسب للحمایة

وهذا حسب ما نصت علیه أو بموجب قانون خاص أو أي قانون آخر طریق حق المؤلف 

 األطرافللدول أجازتفقد  المعاهدة من نفس 7/2المادة اأمّ ،واشنطنمعاهدةمن 4المادة

.الحمایةیكون التسجیل شرطا لقیام  أن على النص

بس اعتبرت تر  ةمن اتفاقی361المادة فانّ الحمایةیما یخص نطاق ف :الحمایةنطاق -1

بالحمایةالمشمولةتوزیع هذه التصمیمات  أوبیع  أوعمال غیر مشروع القیام باستیراد 

..دون الحصول على ترخیص من صاحب الحق علیها ةتجاری ألغراض

المراحل التي جمیعفي  التخطیطیةالتصمیمات   ةحمایاالتفاقیةشملتوبذلك فلقد 

للتصمیمات الحمایةرت وفّ أخرىوبعبارة، ةغیر مشروع ةاستغاللها فیها بصور یمكن

دوائر منأجزاء أوباعتبارها مكونات  أو مستقلةباعتبارها وحدات في ذاتها، التخطیطیة

.تستغل فیها هذه التصمیمات أنالتي یمكن النهائیةالصورةحتى في  أو، متكاملة

فمن حیث المبدأ اعتبرت كل من اتفاقیة تربس ومعاهدة واشنطن االستنساخ والبیع 

واالستیراد والتوزیع ألغراض تجاریة من الحقوق االستئثاریة المخولة لمالك التصمیم المحمي 

مالك، فإّن فقط، وفي حالة ما إذا قام الغیر بأحد هذه األفعال أو كلها دون ترخیص من ال

التالیةاألفعالباعتبار األعضاءتلتزم البلدان 37المادةمن 1 الفقرة أحكاممراعاةمع ":على مایلي36المادةتنص -1

 ألغراض أخرالتوزیع بشكل  أوالبیع،  أواالستیراد :نفذت دون الحصول علي ترخیص من صاحب الحق إذا ةغیر قانونی

أو أي سلعة تتضمن بالحمایةمتمتعا تخطیطیا تتضمن تصمیما متكاملةدائرة أو بالحمایةلتصمیم تخطیطي متمتع  ةتجاری

."هذه الدوائر المتكاملة بقدر ما تظل متضمنة تصمیما تخطیطیا منسوخا بصورة غیر قانونیة
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تحدید اختلفتا في من االتفاقیة والمعاهدةكلذلك یعتبر تعّدي على حقوقه المحمیة، غیر أّن 

واشنطن قّصرت نطاق الحمایة على التصمیم التخطیطي نطاق هذه األفعال، فمعاهدة

المحمي أو الدائرة المتكاملة التي تتضمن تصمیما محمیا فقط، أّما اتفاقیة تربس فقد وّسعت 

ن نطاق الحمایة لتشمل التصمیم التخطیطي المحمي والدائرة المتكاملة التي تتضمن م

.التصمیم المحمي أیضا

وتجدر االشارة إلى أّن حقوق مالك التصمیم من بیع واستیراد وتوزیع ونسخ تسقط في 

حالتین، حالة انتهاء مّدة الحمایة، وحالة استنفاذ حقوق صاحب التصمیم بمجرد طرح 

من معاهدة 6/5وذلك طبقا لما ورد في المادة .للتداول ببیعها أو عرضها للبیعمنتجاته 

.واشنطن

المنصوص األفعالأخرجتبس بحكم هام، حیث تر  ةمن اتفاقی371المادةثم جاءت 

تصمیمامن  نطاق البطالن والتحریم في الحاالت التي تتضمن36المادةعلیها سابقا في 

األفعالیكون الشخص الذي یقوم بهذه  ال حینوذلك  ،غیر قانونیة ةا بصور خمنسو یاتخطیط

تتضمن تصمیما الدائرةنّ أللعلم ب ةكافیأسبابلم یكن لدیه  أوعلى علم، بالقیام بهایأمر أو

  .ةمنسوخا بصورة غیر قانونی

:من اتفاقیة تربس على ما یلي37تنص المادة -1

، ال یجوز ألي من البلدان األعضاء اعتبار القیام بأي من األفعال المنصوص علیھا في تلك 36على الرغم من المادة -1"

المادة غیر قانوني فیما یتعلّق بدائرة متكاملة تتضمن تصمیما تخطیطیا منسوخا بصورة غیر قانونیة أو أي سلعة تتضمن 
یأمر بالقیام بھا على علم ولم یكن لدیھ أسباب معقولة دائرة متكاملة كھذه حین ال یكون الشخص الذي یقوم بھذه األفعال أو

للعلم عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لھذه الدائرة بأنھا تتضمن تصمیما منسوخا بصورة غیر 
علق بالكمیات وعلى البلدان األعضاء  النص على جواز قیام ذلك الشخص بأي من األفعال المذكورة أعاله فیما یت.قانونیة

المخزونة أو التي تم طلبھا قبل ذلك، بعد تلقیھ إخطارا كافیا بأن التصمیم التخطیطي كان منسوخا بصورة غیر قانونیة 
ولكنھ یكون ملزما بأن یدفع لصاحب الحق في البراءة مبلغا یعادل العوائد المعقولة التي یمكن أن یستحقھا صاحب الحق 

.یة بشأن التصمیم التخطیطيبموجب ترخیص متفاوض علیھ بحر

مع ما یلزم من تبدیل، وفي حالة 31من المادة )ب(وحتى )أ(تطبق الشروط المنصوص علیھا في الفقرات الفرعیة -2

حدوث أي ترخیص قسري لتصمیم تخطیطي أو الستخدامھ من قبل الحكومة المعنیة دون الحصول عاى ترخیص من 
".صاحب الحق
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 أو ةكمیات مخزون االتي یكون لدى الشخص فیهالحالة إلى المادةكما تطرقت نفس 

التصمیم التخطیطي الموجود في هذه كافیا بانّ  اإخطار ثم یتلقى بعد ذلك ،یكون قد طلبها

الحالةفي مثل هذه االتفاقیةأجازت، حیث ةغیر قانونی ةنسخه بصور الكمیات قد تمّ 

)االستیراد، البیع ،التوزیع(المذكورةمن الصور  أيلصاحب هذه الكمیات استخدامها في 

 أنالتي یمكن المعقولةن یدفع لصاحب الحق مبلغا یعادل العوائد أما بیكون ملز  أنعلى 

.یستحقها صاحب الحق بموجب عقد الترخیص

بعض القیود على  إقرارواشنطن من معاهدة6/2من جهة أخرى فقد أجازت المادة 

الحقوق المخولة لصاحب التصمیم التخطیطي الذي استوفى شروط الحمایة القانونیة 

وبالتالي یمكن للغیر القیام ببعض األفعال دون ترخیص من مالك التصمیم ودون المطلوبة،

:أن یشكل هذا تعدیا على حقوقه االستئثاریة وهي

.استنساخ التصمیم التخطیطي المحمي ألغراض غیر تجاریة-

االعتماد على الهندسة العكسیة إذ تتحقق من خالل قیام الغیر بالتوصل إلى تصمیم -

ناءا على دراسة وتحلیل التصمیم التخطیطي األول المتمتع بالحمایة، وهذا تخطیطي أصلي ب

ال یعّد تعدیا على حقوق صاحب التصمیم األصلي إذ یتمتع كل تصمیم بالحمایة بصورة 

ین القرصنة مستقلة عن اآلخر ، رغم أّن هذا األمر من شأنه أن یؤدي إلى عدم التمییز ب

واشنطن أن یكون التصمیم المتوصل إلیه عن طریق  هدةت معاوالهندسة  العكسیة، لذا أقرّ 

الهندسة العكسیة یتمتع باألصالة، أي أن ال یكون مشابها للتصمیم األصلي بشكل كبیر، وأن 

یشتمل على جهد وعمل جّدي من قبل المصمم الثاني، أي أن ال یكون التصمیم الثاني 

بعض األجزاءنسخة عن التصمیم األول، غیر أّنه یمكن أن یتشابها في
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اتفاقیة نّصت :التخطیطیة للدوائر المتكاملةفي مجال الرسومات اإلجباریةالتراخیص -2

للدول األعضاء منحها أجازت، أین6/3على التراخیص اإلجباریة بموجب المادة واشنطن

:الشروط التالیةفیما یخص الدوائر المتكاملة متى توفرت

.من مالك التصمیم المحمي الحصول على ترخیص اختیاريإمكانیةم دع-

.اإلجباريالترخیصمنحدفع مكافأة عادلة لمالك التصمیم مقابل-

وطنیة حیویة أو الحدّ ، كالحفاظ على مصلحةفي حاالت معینةاإلجباريمنح الترخیص -

.من الممارسات غیر التنافسیة

باستخدام التصمیم التخطیطي المحمي أو الدائرةاإلجباريأن یقتصر نطاق منح الترخیص -

.المتكاملة التي تتضمن تصمیم تخطیطي محمي على الحدود الوطنیة للدولة المانحة له

بشروط منح المتعلق منها 31المادةنص  إلى من اتفاقیة تربس37الت المادةكما أح

صدور  ةهذه الشروط في حالمراعاةأوجبتحیث الستغالل االختراع، اإلجباريالترخیص 

قت من الحاالت التي تبرر إذ أّن اتفاقیة تربس ضیّ .1لتصمیم تخطیطيإجباريترخیص 

، ذلك أّن التخطیطي مقارنة ببراءة االختراعباستغالل التصمیم اإلجبارياللجوء للترخیص 

هي تلك التصمیمات التي یتم على للحمایةتربس الخاضعة  ةفي مفهوم اتفاقیالتخطیطیةالتصمیمات أنّ الجدیر بالذكر -1

غیرها من  عنشریحة  أو دائرةیمیز  أننه أش، والذي منمعدنیةشرائح  ةفي صور المتكاملةتنفیذ هذه الدوائر أساسها

للدوائراألساسیةن المالمح هي التي تكوّ الحمایةمحل التخطیطیةالتصمیمات نّ إف أخرىوبعبارةالشرائح،  أوالدوائر 

التصمیم التخطیطي هو ذلك التصمیم نّ إف ةدق أكثر ة، وبصور بدورها في ابتكار المنتج النهائيوالتي تساهم ،المتكاملة

.الصناعةأوجهبقصد االستخدام في وجه من متكاملةلدائرةالمعدّ 

:أنظر في ذلك 

خورشید محمد، الحمایة القانونیة للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر ریباز-

.348ص  2011والبرمجیات، مصر 
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فیما یخص التصمیمات اإلجبارينصت على حالتین فقط لمنح الترخیص 1)ج(31المادة 

حالة االستخدام غیر التجاري ألغراض عامة، وتصحیح :التخطیطیة للدوائر المتكاملة هما

.أّنها غیر تنافسیة إداریةقضائیة أو إجراءاتممارسات تبین بعد اتخاذ 

بس في مجال التصمیمات تر  ةاتفاقیاستحدثتهالذي  خراآل األمر:الحمایة ةمدّ -3

)10(دتها بعشرالتي حدّ الحمایة ةبمدّ  ةتعلقالم382هو المادة المتكاملةللدوائر التخطیطیة

د تاریخ واشنطن دون أن تحدّ سنوات في معاهدة)08(دة ب ثمانيبعدما كانت محدّ سنوات

فیما یخص األعضاءبین نوعین من الدول خصوصال اقت في هذفرّ  هاأنّ  إال ،بدأ سریانها

  : ةالمدّ سریان هذه حساببدء

ابتداء من المّدةالتي تشترط التسجیل للحمایة، یتم حساب األعضاءفي الدول ف-1

استغالل تجاري لهذه التصمیمات في أولمن تاریخ أو تاریخ تقدیم طلب التسجیل، 

.3)38/1المادة (بلد في العالم  أي

التصامیم حمایةتكون ،الحمایةالتي ال تشترط التسجیل لمنح األعضاءفي الدول -2

من هذه  ألي أجازت، وقد تحسب من تاریخ أول استغالل تجاريسنوات10تقل عن  ال ةلمدّ 

:على ما یلي)ج(31تنص المادة -1

دام، وفي حالة تعلقھ یكون نطاق ومّده ھذا االستخدام محدودین بخدمة الغرض الذي أجیز من أجلھ ھذا االستخ-ج"
بتكنولوجیا أشباه المواصالت ال یجوز ھذا االستخدام إال لألغراض العامة غیر التجاریة أو لتصحیح ممارسات تقرر بعد 

".اتخاذ إجراءات قضائیة أو إداریة أّنھا غیر تنافسیة
:على ما یلي38تنص المادة -2

صمیمات التخطیطیة لمنح الحمایة لھا، ال یجوز انتھاء مّدة حمایة ھذه في البلدان األعضاء التي تشترط تسجیل الت-1"

سنوات تحسب اعتبارا من تاریخ التقّدم بطلب التسحیل أو من تاریخ أةل استغالل تجاري 10التصمیمات قبل مضي مّدة 

.للتصمیمات في كل مكان في العالم

تكون حمایة التصمیمات لمّدة ال تقل عن عشرة سنوات من في البلدان األعضاء التي تشترط التسجیل لمنح الحمایة–2

.تاریخ اسـتغالل تجاري للتصمیمات في أي مكان في العالم 

سنة  15، یجوز ألي من البلدان األعضاء النص على انقضاء مدة الحمایة بعد مضي 2و1على الرغم من الفقرتین -3

."على وضع التصمیمات التخطیطیة
.96محمدین، مرجع سابق، ص جالل وفاء -3
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على وضع التصمیمات  ةسن15بعد مضي الحمایة ةالدول النص على انقضاء مدّ 

).38/2المادة (التخطیطیة

نت مّ تض:وفقا التفاقیة تربسللمعلومات غیر المفصح عنهاالقانونیةالحمایة:ثانیا

التي الحمایةتعدّ  إذ، غیر المفصح عنهاالمعلومات بحمایةخاصة اأحكامبس تر  ةاتفاقی

.الصناعیةالملكیةبس في هذا المجال نموذجا لما استحدثته في مجال تر  ةاتفاقیرتها وفّ 

حولاقتراحاالمتحدةمت  الوالیات قدّ أین1987 ةسن إلى الحمایةهذه  أسبابوتعود 

تقدیمه في  ةٕاعاد، ثم قامت بتعدیله و األمریكيوذلك وفقا للتنظیم  ةیالتجار سراراأل حمایة

خاصة (النامیةمن قبل الدول خاصةكبیرا  اتأییدهذا االقتراح لم یلقأنّ  إال، 1988ةسن

،الصناعیةالملكیةجزءا من التجاریةاألسراراعتبار رفضتالتي ،)لبیرواو الهند والبرازیل 

.1للمخترعاالستئثاریةافه بالحقوق للمجتمع مقابل اعتر  احق إاللیست  هانّ وأ

تقدیم ثالث مشروعات تمّ أین1990غایة إلىبین مختلف الدول  االخالف قائم يبقو 

، حیث وجد مقدموا هذه المعلومات غیر المفصح عنهاحمایةكبیر في تقریر ال ثراألكان لهم 

القانوني األساسسویسرا و المتحدة األمریكیة، الوالیات،وروبياألهم االتحاد و  المشروعات 

نتها فیما بعد اتفاقیة تبالتيمن اتفاقیة باریس )ثانیا(10الحمایة من خالل المادة  إقرارفي 

.2جل حمایة المعلومات غیر المفصح عنهاأتربس من 

الصغیر، إعالن الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة عبد الغنيحسام الدین-1
.والمنتجات الصیدالنیة، مرجع سابق

جاح لألبحاث، مجلة النالقانوني األردني،حمایة األسرار التجاریة في النظاممنیر هلیل وجهاد بني یونس، :أنظر كذلك

.258ص  ، كلیة الحقوق، جامعة جدارا، األردن،2013سنة ، 27المجلد 

مجلة رسالة الحقوق، السنة الرابعة، العدد ،"ت غیر المفصح عنھاالحمایة القانونیة للمعلوما"طارق كاظم عجالن، -2

25، ص2012العراق،لقانوني األول، جامعة كربالء،الخاص ببحوث المؤتمر ا
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اعتبار قمع  على منهاالثانیة الفقرة األولى المادةباریس بموجب  ةت اتفاقینصّ حیث

 أكدتوقد  1التي یتعین حمایتها الصناعیةالملكیةصورمن قبیل المشروعةغیر المنافسة

نصت و  المشروعةغیر المنافسةأعمالالتي تناولت بالتنظیم 2ثانیا10المادةعلى ذلك 

غیر المنافسة ة، وقد استندت الدول التي قدمت مشروعاتها على فكر لها ةالفعّ حمایة على

أنّ باعتبار ،المعلومات غیر المفصح عنهاحمایةتقام علیه  أنیمكن أساسك المشروعة

ویعدّ ،الشریفةالتجاریةالمعلومات یمكن اعتباره اعتداء على الممارسات  ة هذهیانتهاك سرّ 

وبذلك ،باریس ةاتفاقینصوص ما ورد في ل ایستوجب حمایته وفقتنافسیا غیر مشروععمال

تربس  ةالمعلومات غیر المفصح عنها ضمن موضوعات اتفاقی إدراجمن المنطقي أصبح

ومن ثم جاءت ،االتفاقیةالتي تمثل موضوع الصناعیةالملكیةصور حدىإباعتبارها 

القانوني األساسمتضمنةالسریةالمعلومات حمایةتحت عنوان من اتفاقیة تربس39المادة

.منها األولى الفقرةعنها من خالل المعلومات غیر المفصح لحمایة

والنماذج رسوموال المنفعةاالختراع ونماذج براءةالصناعیةالملكیةحمایةتشمل ":باریس ةمن اتفاقی1/2المادةتنص -1

المنشأ وكذلك تسمیات  أوواالسم التجاري وبیانات المصدر الخدمةوعالمات  ةتجاریال أو الصناعیةوالعالمات الصناعیة

."قمع المنافسة غیر المشروعة

:على مایلي)1967 ةلسنستوكهولمتعدیل (باریس  ةمن اتفاقی)ثانیا(10لمادةاتنص -2

المشروعةغیر المنافسةضد  ةالفعّ األخرى حمایةاالتحاد لدو  لرعایةن تكفل أتلتزم دول االتحاد ب-"1

أو التجاریةالصناعیةفي الشؤون الشریفة العادات تتعارض مع ةكل منافس ةغیر مشروعالمنافسةمن أعمالیعتبر -2

:ما یليخاصة ةویكون محظورا بصف-3

نشاطه  أومنتجاته  أو حد المنافسینأ منشآتكانت لبسا مع  ةوسیلبأيتوجد  أنالتي من طبیعتها األعمال ةكاف - أ

.التجاري وأالصناعي 

 أومنتجاته  أوحد المنافسین أ منشأةعن  الثقةطبیعتها نزع والتي من التجارة ةفي مزاولللحقیقةالمخالفةاالدعاءات -ب 

.التجاري أونشاطه الصناعي 

نه تضلیل الجمهور بالنسبة لطبیعة السلع أو الطریقة یكون استعمالها في التجارة من شأتيالبیانات أو االدعاءات ال-ج

."تصنیعها أو خصائصها أو صالحیتها لالستعمال أو كمیتها
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نه من شأ)1967تعدیل ستوكهولم (اریس ثانیا من اتفاقیة ب10لیل المادة والواقع أّن تح

:أهمهاأن یثیر بعض النقاط

صور لم یكن من بینها  لها ذكرغیر المشروعة و النص حمایة من المنافسة قرّ أ لقد-أ

ف من التصر  اذلك ال یستبعد هذ، إال أنّ اعیةیة من انتهاك األسرار التجاریة والصنالحما

األعمال التي ورد ذكرها في الفقرة الثالثة  من المادة ، ذلك أنّ عداد المنافسة غیر المشروعة

))صفة خاصةب((هذا ما یتبین من خالل كلمة جاءت على سبیل المثال ال الحصر و المذكورة 

االتفاقیة تركت الباب مفتوحا لتحدید صور أخرى ألعمال المنافسة غیر المشروعة یتم أي أنّ 

أي كل ما یتعارض مع العادات ثانیا،10من المادة 2مع الفقرة تحدیدها متى تطابقت 

.الشریفة في الشؤون الصناعیة أو التجاریة 

نافسة غیر المعلومات غیر المفصح عنها المحمیة بموجب الملقد أثار وضع -ب

ذلك أنّ ،المشروعة ضمن الملكیة الصناعیة في اتفاقیة باریس نوعا من الخالف له ما یبرره

ص القانون وفرضته مبادئ الشرف من أعمال المنافسة غیر المشروعة قررته نصو الحمایة 

بذلك فاالعتراف بها مقرر دون الحاجة إلى إتباع أي واألمانة في المعامالت التجاریة، و 

عناصر الملكیة الصناعیة األخرى،نجده فيال هو ما إلصباغ الحمایة علیها و قانوني إجراء

، كإیداع إتباع اإلجراءات التي حّددها لذلكحیث ال یعترف لها القانون بالحمایة إال بعد 

الطلب أو تسجیله أو غیر ذلك من اإلجراءات التي وردت في مختلف القوانین

ت حمایة للمعلومات غیر المفصح منها أقرّ 39المادة وبموجبوبالنسبة التفاقیة تربس

حیث ألزمت الدول ،ثانیا10المادة أحكام اتفاقیة باریس في على  في ذلكمستندة عنها
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و الهیئات أالبیانات المقدمة للحكومات و  2سرار التجاریة بموجب الفقرة األعضاء بحمایة األ

.31الحكومیة وفقا ألحكام الفقرة 

:الثانيالمبحث

تربسیةالغذائیة والصحیة وفقا التفاقالحمایة الخاصة بالمنتجاتأحكام

ّنه یمكننا إزاء الواقع الذي فرضته اتفاقیة تربس من خالل توسیعها لنطاق الحمایة، فإ

ما في جمیع مجاالت التكنولوجیا إالّ و  الختراعاتلكافة ا حمایةمنحتالقول أّن هذه االتفاقیة 

استثنته بموجب حكم خاص، ویدخل ضمن هذه المجاالت المنتجات الدوائیة الخاصة 

بالصحة العامة وكذا الفصائل النباتیة الخاصة بالتغذیة العامة، فالصناعة الدوائیة هي من 

:تربس39تنص المادة -1

، 1967مكرر من معاهدة باریس 10علیه المادة الة للمنافسة غیر المشروعة حسب ما تنصأثناء ضمان حمایة فعّ -1"

البیانات المقدمة للحكومات أو الهیئات الحكومیة وفقا و  2المعلومات السریة وفق للفقرة تلتزم البلدان األعضاء بحمایة 

.3ألحكام الفقرة 

آلخرین أو لقانونیة بین حق منع اإلفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة لألشخاص الطبیعیین واالعتبار -2

حصولهم علیها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم بأسلوب یخالف الممارسات التجاریة النزیهة طالما كانت 

:تلك المعلومات

ها لیست بمجموعها أو في الشكل أو التجمیع الدقیقین لمكوناتها معروفة عادة أو سهلة الحصول علیها سریة من حیث أ - أ

.ل أشخاص في أوساط المتعاملین عادة في النوع المعني من المعلوماتمن قب

.ذات قیمة تجاریة نظرا لكونها سریة-ب

ا من الناحیة القانونیة أخضعت إلجراءات معقولة في إطار األوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي یقوم بالرقابة علیه-ج

.بغیة الحفاظ على سریتها

تلتزم البلدان األعضاء حین تشترط للموافقة على تسویق األدویة أو المنتجات الكیماویة الزراعیة التي تستخدم مواد -3

حمایة هذه یة أو بیانات أخرى ینطوي إنتاجها أصال على بذل جهود كبیرة بكیماویة جدیدة تقدیم بیانات عن اختبارات سرّ 

، كما تلتزم البلدان األعضاء بحمایة هذه البیانات من اإلفصاح عنها إال عند االستخدام التجاریة غیر المشروعالبیانات من

."دم االستخدام التجاري غیر المنصفالضرورة  من أجل حمایة الجمهور أو ما لم تتخذ إجراءات لضمان ع

07سابق، ص حسام الدین الصغیر، مرجع:أنظر
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أهم الصناعات الحیویة في العالم ألّنها تتعلق بصحة اإلنسان، إال أّنها ترتكز بشكل أساسي 

لتطویر، وهذا ما یستلزم رؤوس األموال الضخمة والقدرات التكنولوجیة الفائقة على البحث وا

.دة القومیاتتمتلكها عادة شركات عمالقة متعدّ 

إذ تسعى الشركات الدولیة ،وهو نفس القول ینطبق على الفصائل النباتیة الجدیدة

د في حمایة طالبة بالتشدّ المذكورة لتعزیز الحمایة الختراعاتها الغذائیة والنباتیة عن طریق الم

لمنع تقلید منتجاتها، ولفرض سیطرتها على األسواق العالمیة،  وتحقیق حقوق الملكیة الفكریة

األرباح الطائلة دون النظر إلى أوضاع الدول النامیة وما تعاني منه من فقر شدید  وأمراض 

  .يفتاكة، السیما االیدز، السل، المال ریا، وااللتهاب الكبدي الوبائ

ولم تجد الدول النامیة حال لها إال بتوفیر األدویة لمواطنیها بأسعار معقولة تتناسب مع 

إمكانیاتها من جهة، ومع دخل الفرد فیها من جهة أخرى، وذلك عن طریق قیام بعض 

شركات األدویة المتواضعة في الدول النامیة بإنتاج أدویة تعتمد على نتائج األبحاث التي 

فت الشركات في الدول المتقدمة أمواال ات الكبرى، والتي غالبا ما تكون قد كلّ قامت بها الشرك

طائلة وجهودا شاقة تستغرق سنوات عدیدة قبل الترخیص بطرحها في السوق من قبل السلطة 

.المختصة

وسنتطرق إلى ذلك بنوع من التحلیل من خالل التطرق إلى حمایة الفصائل النباتیة 

مع تقریر مدى فعالیة هذه الحمایة )أولمطلب (قا التفاقیة تربسوالمنتجات الدوائیة وف

.)ثانمطلب (وتأثیرها بالنسبة للدول النامیة
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:األولالمطلب

تربسیةالفصائل النباتیة وفقا التفاقحمایة

لم تتعرض اتفاقیة تربس إلى تعریف الفصائل النباتیة الجدیدة، ولكن تم تعریفها بموجب 

، وهي االتفاقیة الوحیدة التي تضمنت 19911من اتفاقیة الیوبوف تعدیل 1/05المادة 

ة عدّ ، وتم تعدیلها 1961دیسمبر عام 02باریس في أبرمت االتفاقیة الدولیة لحمایة الفصائل الجدیدة من النباتات في-1

وقد دخل هذا التعدیل 1991مارس عام 10وفي ،  1978عام أكتوبر  23وفي ، 1972نوفمبر عام 10مرات في 

ا الیوم فقد كانت أغلبیة األعضاء من الدول المتقدمة، أمّ 1990وحتى أواخر ، 1998أفریل 24األخیر حیز التنفیذ في 

وال یرجع السبب إلى زیادة حجم االستثمارات الخاصة أو العامة زاد عدد الدول النامیة التي انضمت إلى اتفاقیة الیوبوف،

یة تربس، وجوب حمایة األنواع من اتفاق27من المادة ) ب( 3في مجال األبحاث الزراعیة، بل هو صراحة نص الفقرة

الجدیدة من النباتات، 

:أنظر في ذلك

، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة "حمایة األصناف النباتیة الجدیدة "الصغیر، عبد الغنيحسام الدین-

دیسمبر  16إلى 13ت الدبلوماسیة، القاهرة مع معهد الدراسا)الویبو(للدبلوماسیین تنظمها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

2004.

.90، مرجع سابق، صمحمود كواثرنيحنان -

:على ما یلي1991الیوبوف لعام اتفاقیةمن تنص الفقرة الخامسة من المادة األولى إذ 

النظر فیها یقصد بمصطلح الصنف أي مجموعة نباتیة تندرج في تصنیف نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة بغض"

:یمكناما شروط منح حق مربي النباتات و إذا كانت تستوفي أو ال تستوفي تم

.التعرف علیها بالخصائص الناجمة عن تركیب وراثي معین أو مجموعة معینة من التراكیب الوراثیة-

.وتمییزها عن أي مجموعة نباتیة أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على األقل-

"التكاثر دون أي تغییر نظرا إلى قدرتها علىواعتبارها واحدة-

، فهو ))مجموعة نباتیة((د موضوع حمایة الفصائل النباتیة بذكر مصطلح هذا التعریف حاول بقدر اإلمكان أن یحدّ إذ أنّ 

الحمایة هي حمایة للفصیلة ككل بغض النظر عن الطریقة أو أو تركیبها الجیني ،أي أنّ لم یشر إلى مكونات النبتة 

حق مربي الفصیلة قائم بغض النظر عن  هذا یعني أنّ ، أو العناصر المركبة للفصیلة، و المستخدمة للتوصل إلیهاالعملیة

العملیة المتبعة أو تطویر الوسیلة اإلنتاجیة المتبعة سواء كانت عملیة االختیار أو إجراء التزاوج بین الفصائل المختلفة هي 

نوري حمدي خاطر، :انظر في ذلك.الخالیا أو حتى إدخال جینات جدیدة أو غریبة عن طریق تقنیات الهندسة الوراثیة

.239مرجع سابق، ص 



الملكيةحقوقاتفاقفيالصناعيةللملكيةالمقررةالحماية:األولالفصل-الباب الثاني 

بالتجارةالمرتبطةالفكرية

296

أحكاما خاصة بالفصائل النباتیة الجدیدة، حیث جاء في مضمونها أّن الفصیلة النباتیة هي 

درج في تصنیف نباتي واحد بغض النظر فیما إذا كانت تستوفي شروط مجموعة نباتیة تن

.منح الحمایة أم ال

إذ تستخدم تقنیات الهندسة الوراثیة في إیجاد فصائل جدیدة من النباتات تتمیز بصفات 

أكثر جودة وأهمیة من الصفات التي تتمتع بها بعض الفصائل الموجودة عادة، كتمتع 

نتاجیة مهمة، أو تحسین نوعیتها الغذائیة والقدرة على تخزینها، وحتى الفصیلة الجدیدة بقدرة إ

استخدامها في معالجة األمراض، إذ تستغرق عادة األبحاث المتعلقة بإنتاج فصیلة نباتیة 

جدیدة ما بین عشرة أو خمسة عشر عاما، للوصول إلى الصفات أو المیزات المطلوبة، لكن 

لى، فاّن إعادة اإلنتاج تصبح مسالة ذات سهولة، وخالل سنة بمجرد أن یتم اإلنتاج للمرة األو 

واحدة من إنتاج الفصیلة یجد الشخص الذي قام بتربیتها وٕانتاجها نفسه في موضع المنافسة 

مع العدید من المزارعین الذین یقومون ببیع الفصیلة التي قام بتربیتها، ومن هنا ظهرت 

ألبحاث والتجارب إلیجاد الفصائل النباتیة الحاجة إلى حمایة حقوق من یقوم بإجراء ا

الجدیدة، وهي ما تعرف عادة بحقوق مربي الفصیلة النباتیة أي حقوق من قام باكتشاف  

1..وتطویر وتربیة الفصیلة النباتیة الجدیدة

وقد اختلفت الدول في تبني نظم الحمایة، فهناك دول اختارت الحمایة وفقا ألحكام 

أي تلك المتعلقة ببراءة االختراع، وأخرى قامت بوضع تشریعات خاصة ،)أولفرع ( تربس

.)ثانفرع (بما یتماشى ومصلحتها الذاتیة صائل النباتیة خارج نطاق الحمایةلحمایة الف

یعة ، مداخلة في المؤتمر المنظم من قبل كلیة الشر"العالقة بین الھندسة الوراثیة وحقوق اإلنسان"سعید سالم جویلي، -1

.2002، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ،"الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون":والقانون تحت عنوان
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الفرع األول

:وفقا التفاقیة تربسالفصائل النباتیةحمایةاألحكام الخاصة ب

بس على للفصائل النباتیة قبل اتفاقیة تر أي نوع من الحمایة لم توفر الدول النامیة

ت بس جاءت حاسمة في هذا الموضوع عندما أقرّ دول المتقدمة، إال أّن اتفاقیة تر خالف ال

راع متى اختجب براء أین أخضعت الفصائل النباتیة الجدیدة للحمایة بمو 1ب/27/3المادة 

،تقرره كل دولة حسب تشریعها الداخليمكن أنیأو نظام خاصتوفرت فیها شروط البراءة،

وٕاما بموجب حمایة تكون مزیج بین النظامین، إال أّن هذه االتفاقیة وبموجب نفس المادة 

أقّرت كذلك استثناء مهم، حیث أجازت للدول األعضاء استبعاد النباتات من نطاق الحمایة 

اء التي ال یمكن أن ترى بالعین بغض النظر عن أنواعها خالفا لألحیاء الدقیقة، أي األحی

استبعاد تلزم الدول األعضاء ب/27/3فالمادة ...المجردة كالطحالب والبكتیریا والفطریات

والحیوانات من الحمایة عن طریق البراءة، كما أجازت استثناء الطرق البیولوجیة النباتات

إلنتاج النباتات والحیوانات بخالف األسالیب والطرق غیر البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة التي 

2.یمكن حمایتها بموجب براءة االختراع

المتقدمة والدول اختالف في وجهات النظر بین الدول  ب/27/3حیث أثارت المادة 

النامیة، فالدول المتقدمة خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة تسعى إلى إقرار حمایة واسعة 

لالبتكارات المتعلقة بالتكنولوجیا الحیویة، على عكس الدول النامیة التي ینتابها العدید من 

ة إلى استبعاد كل إذ تسعى جاهد.المخاوف بالنسبة للحمایة التي أقرتها المادة السالفة الذكر

:تربسمن  ب /27/3تنص المادة -1

ا عن طریق براءات االختراع أو نظام فرید فذ خاص ه على البلدان األعضاء منح الحمایة ألنواع النباتات إمّ غیر أنّ ..."

   "....هامنبهذه األنواع أو بأي مزیج 
81-79حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -2
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حتى ال یكون هناك إمكانیة ضمن إطار اتفاقیة تربس 27من المادة  ب/3ما تجیز الفقرة 

لمنح براءات اختراع عن الكائنات الدقیقة والطرق غیر البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة إلنتاج 

.1النباتات والحیوانات 

فإذا كانت قد أسندت  ،ر من الغموضة السالفة الذكر نجد فیها الكثیبالرجوع إلى المادّ ف

حمایة الفصائل النباتیة الجدیدة إلى نظام البراءة أو نظام فذ وخاص فإّنها لم تحدد جیدا 

المقصود بهذا النظام الفذ فیما إذا كانت تقصد به النظام القانوني المقرر في اتفاقیة الیوبوف 

.أم أّنها تقصد نظام آخر مغایر

األدنى د الحدّ كما أّنها لم تحدّ ،لم تذكر ما المقصود بالنباتات الجدیدةاالتفاقیة كما أن

ومن هنا فلقد أثارت نص الذكر،للحمایة كما فعلت في عناصر الملكیة الصناعیة السابقة

ب من اتفاقیة تربس انقساما شدیدا في وجهات نظر الدول األعضاء من دول /27/3المادة 

بر أّن االستثناءات الواردة في الفقرة السالفة الذكر غیر نامیة ودول متقدمة، بعضها اعت

ضروریة وبالتالي یجب التوسع إلى أقصى الحدود في منح براءات االختراع، أّما بعضها 

،قة والوضوحب بشيء من الدّ /27/3اآلخر فأوجب ضرورة أن یتم الوقوف عند نص المادة 

أو فیما یخص ،الحیوانات من نطاق البراءةسواء فیما یخص إمكانیة استبعاد النباتات و 

إعطاء توضیح أكثر وتعریف أوضح للعدید من المصطلحات التي وردت في هذه الفقرة 

كذلك فیما یخص إعادة النظر في استبعاد كل أشكال الكائنات الحیة من ،السالفة الذكر

وبالتالي من نطاق براءة االختراعنطاق الحمایة 

فیما یخص األحیاء المختلفة هي منح براءات اختراع دت المجموعة اإلفریقیة في منظمة التجارة العالمیة أنّ لقد أكّ -1

.ة واستغاللیةویجب أن ال تمنح حمایة عنها ألهداف تجاریذاتها،بحدّ لة غیر أخالقیة أمس

.118نان محمود كوثراني، مرجع سابق، صح:انظر في ذلك
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إّنما یدل على تباین مصالح الدول بالنسبة لموضوع حمایة وهذا إن دّل على شيء 

األصناف النباتیة بموجب براءة اختراع، مّما جعل العدید من الدول خاصة النامیة منها ال 

تتبنى نظام تربس، وأخضعت الفصائل النباتیة الجدیدة لنظام حمایة خاص أكثر مرونة واقل 

فیه استغالل واحتكار لحق أساسي من حقوق احتكار، إذ تجد هذه الدول أّن نظام تربس 

اإلنسان وهو حق الغذاء، فضال عن إمكانیة القضاء على التنوع البیولوجي نتیجة للتحكم 

.بالجینات الوراثیة الخاصة بأنواع النباتات

ة الجدیدة بموجب وبذلك یمكن القول أّن إقرار اتفاقیة تربس حمایة للفصائل النباتی

عل هذه الفصائل تخضع لنفس الشروط الشكلیة والموضوعیة لمنح یج،براءات االختراع

ة واإلبداع والقابلیة للتطبیق الصناعي، فضال عن الشروط الشكلیة البراءة من حیث شرط الجدّ 

من إیداع وتسجیل ونشر، ففي حالة إذا ما توفرت الفصیلة النباتیة على هذه الشروط منحت 

.سنة كاملة20بحق االحتكار لمّدة لصاحبها براءة اختراع تمتع بموجبها 

وبناء على ما تقدم من خالل تبیان األحكام الواردة فیما یخص الحمایة المقررة للفصائل 

یترتب علیه نتائج یمكن وفقا التفاقیة تربسالنباتیة الجدیدة فاّن إقرار مثل هذه الحمایة

:توضیحها فیما یلي

یثیر منح براءة االختراع عن الفصائل النباتیة :ج حمایة الفصائل النباتیةنتائ: أوال

ب الفصیلة الجدیدة حق احتكارها الجدیدة العدید من التساؤالت المتعلقة بخطورة منح صاح

فإذا فرضنا أّن شركة معینة متخصصة في األنظمة الزراعیة،حق احتكار الغذاء و من ثمو 

فاّن ذلك ،فصیلة نباتیة جدیدةلت على براءة اختراع عنمجال التكنولوجیا الحیویة تحصّ 

ها، سواء قة بیمنحها الحق في حمایة الفصیلة الجدیدة وحمایة كل أجزائها الصناعیة المتعلّ 

تعّلق األمر بالعملیات الصناعیة أو األجزاء الصغیرة جدا التي ساهمت في إنشائها، ویترتب 
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لنباتیة التي تمتلك الجینات عن ذلك وكنتیجة منطقیة استبعاد حقوق المزارعین على الثروات ا

.أو الخصائص المتعلقة بالنوع الذي تمت حمایته

وكمثال عن ذلك هناك براءة منحت في الوالیات المتحدة األمریكیة لشركة متخصصة 

في أبحاث التكنولوجیا الحیویة عن فصیلة جدیدة من نبات دوار الشمس، یتمیز بأّنه یحتوي 

راءة لم تقتصر فقط على الجینات التي تنتج هذه الخاصیة، على نسبة مرتفعة من الزیت، فالب

بل على الخاصیة ذاتها، واعتبرت الشركة المذكورة أّن تطویر أي فصیلة بشكل یجعلها 

.1تشتمل على خصائص عالیة من الزیت هو بمثابة تعدي على البراءة 

ة اختراع وجب ونتیجة لذلك فإذا تعّلق األمر بفصیلة نباتیة جدیدة محمیة بموجب براء

على المزارعین شراءها كل سنة، وال یجوز لهم إعادة إنتاجها أو االحتفاظ بنسبة معینة من 

ّن في ذلك تعدي على حقوق صاحب البراءة، أل بذورها من اجل زراعتها في السنة المقبلة،

اك بل األكثر من ذلك هن، 2فللمزارع الحق في شراء البذور وزراعتها ولیس إعادة إنتاجها 

براءات تحصل علیها بعض الشركات الكبرى لیس فقط على الفصیلة النباتیة، وٕاّنما حتى 

الكیماویات الزراعیة الخاصة بها، مّما یجعل المزارع ملزم بشراء الفصیلة والمنتج الكیماوي 

الخاص بها وفقا لألسعار التي تقررها الشركة المالكة، حتى أّن هناك بعض الشركات الكبرى 

احتكار كل ما یتعلق بالفصیلة النباتیة الجدیدة بدءا بترتیبها وصوال إلى زراعتها وبیعها تقوم ب

.وتطویر المنتجات الكیماویة الخاصة بها

ولعّل الخطر الحقیقي في منح البراءة عن الفصائل الجدیدة للنباتات یتجلى فیما یعرف 

تكنولوجیا التي أّدت إلى إلحاق بالتكنولوجیا المنهیة أو المدمرة للفصیلة الجدیدة، هذه ال

.األضرار بالمزارع  الخاصة التابع للدول النامیة وبالتنوع البیولوجي عامة من جهة أخرى

  . 84ص ،مرجع سابق،حنان محمود كوثراني-1

  . 85ص ،مرجع ال نفس-2
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فاعتماد الدول المتقدمة باعتبارها منبع االكتشافات واالختراعات المحمیة على 

النامیة من القیام التكنولوجیا المنهیة استطاعت أن تمنع المزارعین التابعین في الغالب للدول

بحفظ البذور التي یتم إنتاجها، أو إعادة إنتاج نفس الفصائل سواء عن طریق التكاثر أو عن 

D.N.Aطریق التلقیح أو بأي طریقة أخرى كتغییرها وراثیا،وذلك عن طریق التحكم بمتتالیة 

حیث ال تنتج الخاصة بالنبتة، هذه المتتالیة هي المسؤولة عن الخصائص الجینیة للنبتة، ب

النبتة إال مّرة واحدة وفي حالة إذا ما حاول المزارع حفظها للسنة المقبلة فاّن الفصیلة ومن 

1.خالل هذه المتتالیة ال تنتج مّما یجعل المزارع ملزما بشراء البذور من الشركة كل سنة

واسع والجدیر بالذكر أّن هذه الطریقة یمكن للشركات الكبرى استعمالها على نطاق 

إلنتاج بذور غیر قادرة على اإلنتاج من جدید بالنسبة للعدید من النباتات، وهذا ما یشكل 

.خطورة كبیرة على التنوع البیولوجي مّما یؤدي إلى انقراض العدید من الفصائل النباتیة

مّما سبق قوله فاّن حمایة الفصائل الجدیدة من النباتات عن طریق براءة االختراع هي 

حقوق مالك البراءة الذي عادة ما یتمثل في الشركات الكبرى المتخصصة في حمایة ل

التكنولوجیا الحیویة بامتیاز، أّما فیما یخص حقوق المزارع فهي تكاد ال تذكر مقارنة مع 

من اتفاقیة تربس تجیز للبلدان األعضاء الحد من 30حقوق مالك البراءة، فإذا كانت المادة 

البراءة وذلك عن طریق السماح للغیر باستعمال موضوع البراءة الحقوق الممنوحة لمالك 

ألغراض مشروعة ودون المساس بحقوق صاحب البراءة، فإّن اغلب الدول حصرت هذه 

، أّما فیما إذا تعّلق األمر 2األغراض في أغراض البحث العلمي والمصالح غیر التجاریة 

لدول المعنیة إال شراء الفصیلة النباتیة من بالزراعة واالستفادة من المنتج النباتي فما على ا

.مالكها وال یحق له حفظها وٕاعادة إنتاجها

65حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -1

.السابق ذكرهااتفاقیة تربسمن 30وهذا حسب ما نصت علیه المادة -2



الملكيةحقوقاتفاقفيالصناعيةللملكيةالمقررةالحماية:األولالفصل-الباب الثاني 

بالتجارةالمرتبطةالفكرية

302

ومن خالل ما سبق قوله ال یمكن إنكار دور التكنولوجیا الحیویة في مجال التوصل 

إلى حلول للعدید من المشاكل التي تعاني منها النباتات بغیة زیادة حجم اإلنتاج، لكن ومن 

األخذ بعین االعتبار حقوق المزارع والدول النامیة، إذ یجب أن یكون جهة أخرى البد من

وحقوق )الدول المتقدمة وشركاته العمالقة(هناك نوع من التوازن بین حقوق مالك البراءة 

لذلك اّتجهت معظم دول العالم إلى تبني )الدول النامیة(المزارع المستورد للفصیلة الجدیدة 

الجدیدة من النباتات لیتماشى مع مصالحها الخاصة مبتعدة نظام خاص بحمایة الفصائل

قدر اإلمكان على إخضاع هذه الفصائل للحمایة بموجب اتفاقیة تربس، ولكن بالرغم من ذلك 

یبقى السؤال مطروح حول مدى فعالیة هذا النظام الخاص في إمكانیة تجنب الدول مساوئ 

.ین بالدرجة األولىاالحتكار، وهل یراعي مصالح وامتیازات المزارع

الفرع الثاني

النظام القانوني األمثل بالنسبة للدول النامیة فیما یخص حمایة الفصائل 

:النباتیة

لفصائل النباتیة الجدیدة، یجدر بها فّعال ل ةیتوصل الدول النامیة إلى نظام حماحتى ت

المحلیة والتي تعتبر في كثیر من أوال التفكیر في الوسائل البناءة لحمایة ثرواتها البیولوجیة 

األحیان حجر األساس في إجراء البحوث العلمیة بغیة الوصول إلى فصیلة نباتیة جدیدة، 

فّعال یحمي به هذه الفصائل من خالل تحقیق  ةیللوصول إلى نظام حما اذلك تمهیددّ ویع

.مصالحها وكذا إنصاف مزارعیها

ئثاریة على الفصائل ذلك أّن حمایة حقوق مربي الفصائل النباتیة ومنحهم حقوق است

الدول النامیة نّ بعید، فكما سبق تأكیده فإنه تحدید حقوق المزارعین إلى حدّ الجدیدة من شأ

ا یضعف مساهمتها في تشجیع االبتكار واألبحاث هي دول فقیرة من حیث رؤوس األموال ممّ 
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هذه األخیرة التي تقف ،لى للدول المتقدمة في هذا المجالن الدرجة األو لذلك فهي تابعة م

االختراع، حتى المربیین الیوم باتوا عبارة عن شركات ف الدول المحتكرة لنتائج البحث و موق

طائلة من وراء اعتنائها بالمجال الغذائي من خالل تطویر  ادة الجنسیات، تحقق أرباحمتعدّ 

.الفصائل النباتیة

حد ما للدول النامیة من ثروات بیولوجیة ما أّنه ومن جهة أخرى فال یخفى على أغیر 

ه نّ ة دون االعتماد علیها، ومن هنا فإكانت للدول المتقدمة الوصول إلى فصائل نباتیة جدید

تكون حاسمة فیما یخص به بشكل أساسي إلى هذه المسالة و یجب على الدول النامیة أن تنت

دول النامیة الحد من االحتكارات من مصلحة الأنّ وجیة خاصة و حمایة ثرواتها البیول

ت الحقوق االستئثاریة التي یتمتع بها مربي الفصائل النباتیة بهدف الزیادة من امتیازاو 

النظام من جهة أخرى البد على الدول النامیة أن تقررالمزارعین لدیها، هذا من جهة و 

الذي یضمن تحقیق مصالحها، وذلك باالبتعاد على یدةالقانوني لحمایة الفصائل النباتیة الجد

م حقوق ٕاقرار قوانین تدعّ ین من شأنها الزیادة في التحكم واحتكار الدول المتقدمة و إرساء قوان

.ومصالح مزارعیها

:حمایة الدول النامیة لثرواتها البیولوجیة الخاصة بالمجال الغذائي-أوال

لقد تفطنت الدول المتقدمة إلى األهمیة البالغة التي تتمتع بها الدول النامیة خاصة من 

هذه الثروات تتعرض بصفة من هنا نجد أنّ ثرواتها البیولوجیة الحیوانیة والنباتیة، و حیث

مستمرة للقرصنة سواء فیما یخص هذه الثروات أو فیما یخص المعارف التقلیدیة التي تتمتع 

.لدولبها هذه ا

د قرصنة الدول المتقدمة من خالل شركاتها العمالقة للثروات ة أمثلة تؤكّ وهناك عدّ 

لعّل من أهم األمثلة التي یمكن ت التي تزرع في الدول النامیة، و البیولوجیة المتمثلة في النباتا
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الذي و  Basmatiسردها في هذا المجال تلك المتعلقة بفصیلة األرز الذي یسمى أرز بسمتي 

اتي یزرع في الهند هو عبارة عن صنف نبغذاء الرئیسي للعدید من الدول، و تبر الیع

.یتمیز بدرجة عالیة من الجودةوالباكستان، و 

لشركة أمریكیة المنتجمكتب البراءات األمریكي منح براءة اختراع على هذا غیر أنّ 

كل بالرغم من، و Basmatiلمنتج، وذلك الستنباطها لفصیلة جدیدة 1997سنة 

ق أي نتیجة في إلغاء البراءة األمر لم یحقّ االعتراضات التي أثیرت إللغاء البراءة إال أنّ 

.1الممنوحة

وهنالك مثال آخر یؤكد قرصنة الدول المتقدمة لثروات الدول النامیة یتمثل في منح 

 عددالغذاء الرئیسي لیشكللحبوب یزرع في دول األندیز، و بشأن نوع من اQuinoaبراءة 

دول أخرى عدیدة، وقد منحت هذه البراءة لمجموعة كبیر من السكان في بولیفیا واإلكوادور و 

.من الباحثین في جامعة كولورادو األمریكیة

Agracetusهناك كذلك براءة أخرى منحها مكتب البراءات األوروبي لشركة أوربیة 

اءة جمیع أنواع فول یدور موضوعها حول فول الصویا المعالج وراثیا، حیث شملت البر 

.2الصویا التي یتم إنتاجها باستخدام البكتیریا

ة اتفاقیات نادت بدعم حق الدول في امتالك ثرواتها الطبیعیة واستناد لذلك وجدت عدّ 

من بین هذه االتفاقیات نجد اتفاقیة األمم المتحدة ذا الحق في تشریعاتها الوطنیة، و وتكریس ه

.237نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص -1

.www.wipo.int:نظر الموقع التاليأ -2
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ت من ضمن أهم مبادئها عدم استفادة دولة من ثروات دولة التي أقر 1للتنوع البیولوجي 

.أخرى إال بعد الحصول على إذنها مقابل ما تقرره من تعویضات عادلة لها

) الفاو(الزراعة لي، وبمبادرة من منظمة األغذیة و كذلك ظهرت على الصعید الدو 

مم المتحدة للتنوع البیولوجي التابعة لألمم المتحدة، اتفاقیة ثانیة توافق ما جاءت به اتفاقیة األ

والزراعة، و المشاركة العادلة من حیث المحافظة على المصادر الجینیة للنباتات في األغذیة

المنصفة في المكاسب الناتجة عن هذا االستخدام بما یتوافق مع اتفاقیة التنوع البیولوجي، و 

طریق حمایة المعارف حیث تناولت هذه االتفاقیة حقوق المزارعین من حیث تدعیمها عن 

رست دعائم فیما أّنهاكما 2الزراعة در الجینیة للنباتات في الغداء و التقلیدیة الخاصة بالمصا

ة على المصادر یخص مساندة الحكومات في اتخاذ القرارات الوطنیة الخاصة بالمحافظ

.تعظیم استخداماتهاالجینیة للنباتات و 

االتفاقیات التي تدعم حقوق المزارع وتنادي ه ورغم وجود مثل هذهنّ یر بالذكر أالجد

الدول النامیة المنظمة إلیها رغم تكریسها بتكریس تلك الحقوق في التشریعات الوطنیة، إال أنّ 

لم تلق أذانا صاغیة على الصعید ات في تشریعاتها الداخلیة، لكّنها لمبادئ هذه االتفاقی

.الحمایة الوطنیة تبقى دون جدوىمایة فإنّ الدولي، وٕان لم یكن هناك نظام دولي لتفعیل الح

150وقعت علیها ،1992جانیرو في سنة عن اتفاقیة أبرمت في ریو ديهي عبارة (CBD)اتفاقیة التنوع البیولوجي -1

المحافظة على التنوع البیولوجي، استعمال الثروات البیولوجیة بشكل یؤدي إلى :دولة، ویمكن تلخیص أهدافها فیما یلي

افتتح باب التوقیع .المحافظة علیها،المشاركة العادلة أو المتساویة في تقاسم الفوائد الناجمة عن استغالل الثروات الحیویة

دیسمبر 29ودخلت حیز التنفیذ یوم ، 1992جویلیة 5ة األرض في ریودي جانیرو یوم مؤتمر قمّ على االتفاقیة في

، المتضمن المصادقة 06/07/1995المؤرخ في 95/163ر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت علیها الجزائ.1993

.14/06/1995، صادر بتاریخ 32علیها، جریدة رسمیة عدد 

  www.wipo.comلي أنظر الموقع التا

وبشكل الحق ، 2001الدولیة الخاصة بالمصادر الجینیة للنباتات في األغذیة والزراعة عام ) الفاو(أبرمت اتفاقیة -2

.التفاقیة التنوع البیولوجي، وهي متخصصة في مجال األغذیة والزراعة
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ا سبق هي تبني الدول النامیة ألنظمة قانونیة تتالءم مع أوضاعها والمسألة األهم ممّ 

.فیما یخص حمایة الفصائل النباتیة الجدیدة

ن النظم إجراء مقارنة بیإنّ :وضع نظام قانوني مناسب لحمایة الفصائل النباتیة-ثانیا

ا بموجب أحكام اتفاقیة المتمثلة في حمایة الفصائل النباتیة الجدیدة إمّ ة الذكر و الثالثة السابق

، أو بموجب نظام خاص، 1991أو بموجب اتفاقیة الیوبوف لعام )براءة االختراع(تربس 

مصالح الحها و إقرار الدول النامیة للحمایة لمثل هذه األصناف ال یحقق مصنجد أنّ 

وفق لقانون حمایة األصناف النباتیة نوني خاص، ذلك أنّ مزارعیها إال بموجب نظام قا

یوسع من االمتیازات الممنوحة ص من حقوق المزارعین و یقلّ  أننه براءات االختراع من شأ

الحمایة تشمل كل ما یتعلق بالنبتة من العملیة المستخدمة أنّ لمربي الفصائل النباتیة باعتبار 

، بل األكثر من ذلك فانّ .....الجینات والخالیاالنبتة و لة الجدیدة وكذلك أجزاء إلى الفصی

بس الخاصة ببراءة االختراع من شأنها أن تسدّ ة نباتیة وفقا ألحكام اتفاقیة تر حمایة أي فصیل

.1الطریق أمام أي محاولة لالستفادة منها إال بعد الحصول على ترخیص من مالكها 

اتیة الجدیدة وفقا التفاقیة الیوبوف لسنة كذلك هو األمر فیما یخص حمایة الفصائل النب

ت بموجب األحكام الواردة فیها من إمكانیة استفادة الغیر سواء المزارعین أو التي حدّ 1991

.المربیین اآلخرین من الفصیلة المحمیة إلجراء أبحاث بغیة التوصل إلى فصائل أخرى

ید وخاص بحمایة من مصلحة الدول النامیة وضع نظام جدوبناء على ذلك فإنّ 

، 1991اتفاقیة الیوبوف ما أجازته كل من اتفاقیة تربس و  وهذا ،الفصائل النباتیة الجدیدة

إذا كانت هناك فصیلة نباتیة محمیة ببراءة االختراع فإن ذلك یؤدي إلى حمایة كل :لتوضیح ذلك نسرد المثال التالي-1

محمیة بموجب اتفاقیة الیوبوف، إذ یمكن لصاحب ) أ(، وهناك فصیلة نباتیة ) ج(األجزاء التابعة لها، ولنسمیها الفصیلة 

رغم ان مربي ) أ(دون الحصول على موافقة صاحب الفصیلة ) ب(ج الفصیلة إلنتا) أ(أن یستخدم الفصیلة ) ج(الفصیلة 

.یجب أن یحصل على موافقة او ترخیص المربي الستخدامها في إنتاج فصیلة أخرى) أ(الفصیلة 
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یراعي بالدرجة األولى د للحمایةكذلك تكمن مصلحة الدول النامیة في وضع نظام موحّ 

ا النظام الخاص عن دون أن یغفل هذمصلحة شعوبها في المجال الغذائي،مصلحتها و 

من االحتكارات األجنبیة، كذلك یمكن األمر الذي بات ضروریا للحدّ لبحث والتطویر تشجیع ا

الدولي لحقوق اد على مبدأي الترخیص اإلجباري واالستنفاذللدول النامیة اللجوء أو االعتم

أنه تحقیق المصلحة مربي الفصیلة النباتیة عن طریق السماح باالستیراد الموازي الذي من ش

.من التحكم باألسعارالحدّ العامة و 

:المطلب الثاني

بستر یةنتجات الدوائیة وفقا التفاقحمایة الم

تربس فیما یخص المنتجات قبل التطرق إلى تحلیل الحمایة التي نصت علیها اتفاقیة 

وجب التطرق إلى موقع الدول النامیة من التكنولوجیا الحیویة وذلك بعد التطرق إلى ،الدوائیة

، )أولفرع ( األخیرة التي تعتبر المصدر األساسي للصناعات والمنتجات الدوائیةمفهوم هذه 

في مصلحة الدول المتقدمة أو الدول بعدها یتم تقدیر هذه الحمایة فیما إذا كانت تصبّ 

مقررة لها بموجب اتفاقیة تربس بعد تحدید أحكام الحمایة السواءالنامیة والمتقدمة على حدّ 

.)ثانيفرع (

األول الفرع

:التكنولوجیا الحیویة كمصدر للمنتجات الدوائیة

ت الدوائیة حتى إّن معظم ة الدور األساسي في صناعة المنتجاللتكنولوجیا الحیوی

ي السبب المباشر فيالحیویة هاألبحاث والتجارب المستعملة في مجال التكنولوجیا 
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المنتجات الدوائیة، غیر أّنه وقبل البحث في أهمیة استخالص المواد األساسیة لصناعة

.1التكنولوجیا الحیویة في مجال المنتجات الدوائیة وجب أوال تعریفها

على أّنها مجموع األبحاث تعرف التكنولوجیا الحیویة :تعریف التكنولوجیا الحیویة: أوال

تحسین حیاة اإلنسان، إذ التي تتعّلق باألحیاء من اإلنسان والحیوان والنبات وذلك بهدف 

تعتمد دراسة هذه التكنولوجیا على المعلومات الجینیة وذلك عن طریق نقلها من كائنات حیة 

ال الطب سواء في مجاإلنسانإلى أخرى من أجل التوصل إلى مواد جدیدة تستخدم لخدمة 

.2الفصائل النباتیة والحیوانیةالبشري، أو في مجال تحسین نوعیة 

وبعض المؤسسات العامة      ولوجیا الحیویة عادة في الجامعاتأبحاث التكنوتتمّ 

تطلب مهارات فائقة وهي ت،صة في هذا المجالباإلضافة إلى شركات كبرى متخصّ والخاصة

هناك العدید من الشركات الكبرى التي تقوم بتوظیف رؤوس حتى أنّ من ذوي التخصص

تمهیدا للتوصل في مرحلة الحقة إلى منتجات ،ا الحیویةموال ضخمة في مجال التكنولوجیأ

ولقد نّصت اتفاقیة .دوائیة للحصول علي براءة اختراع بشأنها واحتكارها في األسواق العالمیة

.34حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -1

، أبحاث "الحیویة، تحدیات حمایة الملكیة الفكریةحمایة االختراعات الناتجة عن التكنولوجیا "أالن جالوشا، :أنظر كذلك

.1997ندوة الجمعیة الدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة، القاھرة 

كأساس لجمیع D.N.Aعن طریق إعادة ربط متتالیة 1953كانت أولى أسس التكنولوجیا الحیویة قد ظهرت عام -2

، وذلك عن طریق القیام بتفكیكها، ومن ثم وصلها D.N.Aلى متتالیة الكائنات الحیة، ثم تعاقبت التجارب في السبعینیات ع

متتالیة نّ إخریطة الجینات البشریة، وبذلك ف إلى 2001للحصول على جزئیات ذات وظائف مختلفة إلى أن وصلنا عام

D.N.Aعن الخصائص الجینیة في الكائنات الحیة، وتقوم أبحاث التكنولوجیا الحیویة على إحداث تغیرات  هي المسؤولة

مرجعحنان محمود كوثراني، : ي ذلكأنظر ف.التي تعطي كل كائن هویته الجینیة الخاصة بهD.N.Aمعینة في تركیبة 

.34، ص سابق
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 تالتي أكدّ 27/31تربس على حمایة التكنولوجیا الحیویة بموجب البراءة من خالل المادة 

.استثناء األحیاء الدقیقة من المواضیع التي ال تمنح البراءة عنهامن خاللها

ساسي للتكنولوجیا الحیویة الدور األ:موقع الدول النامیة من التكنولوجیا الحیویة:ثانیا

، فإذا كانت أبحاث التكنولوجیا الحیویة تجد في الدول الصناعیة في تطویر المنتجات الدوائیة

بة للثروات الحیویة من حیوانات الدول النامیة هي األرض الخصها، فإنّ المتقدمة أهم مراكز 

.2استثمارها من قبل الدول المتقدمة ونباتات یتم استخدامها و 

العدید من الشركات العمالقة في الدول الصناعیة تقوم بإبرام عقود والجدیر بالذكر أنّ 

الضرر جد أنّ هذا المجال ن وفي ،ة بهدف البحث عن الثروات الحیویةمع الدول النامی

من جهة أولى تكون الدول :الالحق بالدول النامیة من خالل هذه العقود ضررا مزدوجا

الدول مقابل عادل، ومن جهة ثانیة فانّ امیة قد أضاعت ثرواتها من دون الحصول علىالن

ل الصناعیة النامیة ستقوم من جدید بشراء المنتج النهائي الذي ستقوم شركات معینة في الدو 

.باحتكاره وبیعه بأسعار مرتفعة

:ثنى من قابلیة الحصول على براءات االختراع ما یليیجوز أیضا للبلدان األعضاء أن تست":27/3تنص المادة -1

.طرق التشخیص والعالج والجراحة الالزمة لمعالجة البشر أو الحیوانات - أ

النباتات والحیوانات خالف األحیاء الدقیقة، والطرق البیولوجیة في معظمها النباتات أو الحیوانات خالف األسالیب  -ب

".لوجیة الدقیقةوالطرق غیر البیولوجیة والبیو 

متعلقة ببكتیریا تم تعدیلها وراثیا بفعل 1980ولقد كانت أول قضیة تناولت كائن حي عرضت أمام المحكمة األمریكیة عام 

التوصل إلیها عن طریق تدخل اإلنسان الختراعات التي یتمّ ا تدخل اإلنسان، حیث اعتبرت المحكمة العلیا األمریكیة أنّ 

.تستحق منح البراءة عنها إذا توافرت فیها شروط منح البراءة ولو تعلق األمر بكائنات حیة

.30كوثراني، مرجع سابق ص حنان محمود:انظر في ذلك

بالرغم من أنّ ،ودة ومركزة في الدول النامیةمن الثروات الحیویة في العالم موج%90حوالي لقد أثبتت الدراسات أنّ -2

42نفس المرجع، ص .من األبحاث المتعلقة بالتكنولوجیا الحیویة تتم في الدول المتقدمة90%
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إذ ال تقف الشركات الكبرى في الدول المتقدمة موقف المتفرج من الثروات الحیویة      

نتجات دوائیة في الدول النامیة، بل تقوم باستغاللها واستثمارها في سبیل التوصل إلى م

.1الحصول على براءة علیهااحتكارها و بهدف 

تضع حدا لقرصنة الدول أخرى ال بّد على الدول النامیة أنجهة غیر أّنه ومن 

المتقدمة لثرواتها الحیوانیة والنباتیة، وذلك من خالل االعتماد على أحكام اتفاقیة تربس ذاتها 

حنا لمواد االتفاقیة نجدها قد وّسعت من والتي تتماشى ومصلحتها الذاتیة، فمن خالل تصفّ 

أّنها ومن جهة أخرى جمیع االختراعات في كافة المیادین، إالّ نطاق منح البراءة لتشمل 

أجازت للدول األعضاء استبعاد بعض االختراعات من نطاق الحمایة أهمها تلك المتعّلقة 

، إذ یمكن 27ثانیة من المادة بالنظام العام  واآلداب العامة حسب ما نّصت علیه الفقرة ال

اس العتبار استیالء الدول الكبرى وشركاتها الصناعیة االستناد على هذا األسل النامیة للدو 

على ثرواتها المحلیة نباتیة وحیوانیة والحصول على براءة اختراع علیها من خالل إدخال  

التكنولوجیا الحدیثة مخالفة صارخة للنظام العام واآلداب العامة، ضف إلى ذلك فإّن الفقرة 

تستثني من نطاق الحمایة االختراعات التي أجازت للدول األعضاء أن 27من المادة 02

استخدام الهندسة الوراثیة یلحق ، وقد أصبح متعارف علیه الیوم أنّ بالبیئةاإلضرارمن شأنها 

2.یئة مع ظهور أضرار مستقبلیة خطیرةأضرارا شدیدة بالب

وبناء على ما تقدم لم تعد أمام الدول النامیة سوى حمایة المصادر الحیویة الموجودة

هذه  ،لدیها، باإلضافة إلى حمایة المعارف التقلیدیة التي تتوافر لدى السكان المحلیین

كاستخدامالقیام بها ت إعتاد السكان في دولة معینةالمعارف عبارة عن تطبیقات أو ممارسا

ق األمر بالكائنات النباتیة المعارف التقلیدیة للدول النامیة سواء تعلّ یف تتم قرصنة الثروات الطبیعیة و لقد رأینا سابقا ك-1

كبیر في تطویر المجال الدوائي واحتكاره من االستفادة منها إلى حدّ ستطاعت الدول المتقدمة قرصنتها و الحیوانیة، إذ ا وأ

.خر من القرصنة الحیویة یتمثل في قرصنة الدواءآوجه قبل الشركات الكبرى، وسنتطرق في هذا المجال إلى
47حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -2
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ا الثروات الحیویة فهي الثروات البیولوجیة الموجودة د، أمّ لعالج مرض محدّ وع من النباتاتن

حمایة قد أخذت المبادرة في (CBD)إذا كانت معاهدة التنوع البیولوجي فلة معینة، في دو 

بعض الدول عّدة عراقیل مثل أنّ تطبیقها یعترضه الثروات الحیویة للدول النامیة، فإنّ 

حقوق نّ عت بأالمعاهدة وقد تذرّ  هذه المتقدمة كالوالیات المتحدة األمریكیة لم توقع على

عت العدید من الدول النامیة التي وقّ الملكیة الفكریة هي حقوق غیر قابلة للمساومة، وأنّ 

1.ر الحمایة الفعالة لالختراعات المتعلقة بالتكنولوجیة الحیویةعلى المعاهدة ال توفّ 

ضف إلى ذلك أّن توسع اتفاقیة تربس في نطاق منح البراءة لیشمل التكنولوجیا 

الموجودة بین  تر على تطبیق أحكام اتفاقیة التنوع البیولوجي نظرا للفروقاالحیویة سیؤث

إلى القول أّن هذا التوسع الذي أقّرته اتفاقیة تربس جاء خدمة االتفاقیتین، وهذا ما یدفعنا 

لمصلحة الدول المتقدمة، أما مصلحة الدول النامیة فتكمن في تضییق نطاق الحمایة وجعلها 

.الكائنات الدقیقة فقط دون التكنولوجیا الحدیثةمقتصرة على 

من جهة أخرى نجد أّن اتفاقیة تربس قد أبرمت بشكل الحق التفاقیة التنوع البیولوجي، 

وبذلك فإّن الدول األعضاء في اتفاقیة تربس صرحوا ضمنیا بعدم التزامهم بأحكام اتفاقیة 

CBDث المبادئ واألهداف، ذلك أّن معاهدة خاصة إذا علمنا أّن االتفاقیتین تختلفان من حی

على مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي واستغالل التنوع البیولوجي تقوم بشكل أساسي 

، ویضمن المشاركة الفعالة والعادلة في الثروات البیولوجیة بشكل یحافظ على استمراریتها

لمثل هذا تربس لم تتعّرض اقتسام الفوائد الناتجة عن استغاللها، وهذا على خالف اتفاقیة

1-CBD: دولة یمكن تلخیص 150، وقعت علیھا 1992معاھدة التنوع البیولوجي التي أبرمت في ریو دي جانیرو سنة

:اھدافھا في 
.استغالل التنوع البیولوجي بطریقة تحافظ على الثروات الحیویة  للدولة -
.المحافظة على التنوع البیولوجي-
حنان محمود :أنظر في ذلك.الناجمة عن استغالل الثروات الحیوانیة والنباتیة المشاركة الفعالة والعادلة في تقاسم الفوائد -

.50–49كوثراني، مرجع سابق، ص
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المبدأ المتمثل فیفي حق الدولة في امتالك واستغالل ثرواتها الحیویة وٕاّنما تسعى إلى تحقیق 

یتمثل في حمایة حقوق صاحب االختراع من خالل تكریس حقوقه االستئثاریة هدف أساسي

.1في االستغالل

لثرواتها البیولوجیة فإّنها ملزمة ونتیجة لذلك وحتى تحقق الدول النامیة الحمایة الفعالة 

على المستوى الدولي بالعمل جاهدة من أجل إقرار نظام دولي تضمن من خالله حمایة 

ثرواتها الحیویة ومعارفها التقلیدیة وذلك على غرار اتفاقیة تربس، أّما على المستوى الوطني 

ا الوطنیة، كذلك فیجب أن تعمل هذه الدول على تفعیل مثل هذه الحمایة ضمن تشریعاته

مراكز متخصصة إنشاءتشجیع األبحاث والتجارب في مجال التكنولوجیا الحیویة عن طریق 

بحاث العلمیة، وتخصیص بعض األموال العامة أو الخاصة لذلك حتى تتمكن األفي مجال 

من التحرر من مبدأ استیراد التكنولوجیا المحمیة بموجب براءة االختراع التي تّمت قرصنتها 

.2من الدول المتقدمة وٕاعادة بیعها للدول النامیة بأسعار مرتفعة

:تعطي براءة االختراع لصاحبها الحقوق التالیة":بسمن تر 28/1تنص المادة -1

صنع أو من هذه األفعال ،یكون موضوع البراءة منتجا مادیا، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقةحیث-)أ(

.استخدام أو عرض للبیع أو بیع أو استیراد ذلك المنتج لهذه األغراض

حیث یكون موضوع البراءة عملیة صناعیة، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقة من االستخدام الفعلي) ب(

استخدام عرض للبیع أو بیع أو استیراد على األقل المنتج الذي یتم الحصول علیه مباشرة بهذه :للطریقة، ومن هذه األفعال

".الطریقة لهذه األغراض

51-50حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص - 2



الملكيةحقوقاتفاقفيالصناعيةللملكيةالمقررةالحماية:األولالفصل-الباب الثاني 

بالتجارةالمرتبطةالفكرية

313

الفرع الثاني

:بستر یةاتفاقحكام الحمایة المقررة للصناعات الدوائیة فيأ

في ضوء التوسع الذي اعتنقته تربس فیما یخص تحدید نطاق االختراعات محلّ 

حد أهم القطاعات قطاع األدویة الذي یعتبر أثر على الحمایة فإّن ذلك كان له بالغ األ

.الحیویة ألي دولة

وباقي االتفاقیات 1883ذلك أّن أغلب قوانین دول العالم بما فیها اتفاقیة باریس لسنة 

الخاصة بحقوق الملكیة الصناعیة لم تضفي أي نوع من الحمایة على المنتجات الدوائیة التي 

طاق، وٕان وجدت بعض التشریعات الوطنیة التي كانت لم یكن لها تأثیر فّعال في هذا الن

الذي لم تتعرض له بتنظیم یكفل بیان أحكامه وأحكام المنتجتحمي وسیلة الصنع دون 

 اواألهمیة التي تحظى بهالدور  یكن لها نفسإلى أّن هذه المنتجات لم، وذلك راجع 1حمایته 

الخروج عن الصمت الدولي إزاء هذه بس إلى ألمر الذي دفع بواضعي اتفاقیة تر اآلن، ا

.2القضیة

تجدر األدویةمجالالحمایة المقررة في اتفاقیة تربس في وقبل التطرق إلى أحكام

موقف الدول النامیة من إخضاع المنتجات الدوائیة لبراءة ضرورة تبیاناإلشارة إلى

باعتبار أّن هذه الدول هي األكثر تأثرا من غیرها بما جاءت به اتفاقیة تربس في ،االختراع

هذا المجال، ذلك أّن اغلب تشریعات الدول تقیم تفرقة بین المنتجات الدوائیة وبین الطرق 

والوسائل المستخدمة في صنع أو تركیب المنتج الدوائي، فبعض التشریعات تصدر براءات 

یة بالتطبیق على صناعة الدواء في األھمیة االقتصادیة التفاقیة حقوق الملكیة الفكریة، دراسة میدان"عزت قناوي، -1

.74، ص 2001، أكتوبر 463عدد جلة مصر المعاصرة، القاھرة، م ،"مصر

.315صق، ن عبد المجید الحداد، مرجع سابمحمد حس:أنظر كذلك 

.143، مرجع سابق ص شوقي عفیفي-2
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دون المنتج الدوائي ذاته، وموقف هذه الدول خاصة النامیة منها له ما  ةلة والوسیقیعن الطر 

االحتكار االختراع من شأنه أن یؤدي إلى منحیبرره، ذلك أّن حمایة المنتج بموجب براءة 

 نالحمایة من شأنه أمن نطاقالدوائيالمنتجلسلعة هامة تتعلق بصحة اإلنسان، أّما إخراج 

حة في الدول النامیة بأسعار مناسبة مع مستویات الدخل القلیلة، یوفر الدواء للشعوب الكاد

الدوائي بشكل یؤدي إلى استغالل المریض من جهة كما یمنح من المنتجكذلك یمنع احتكار 

وطرحه في السوق المحلیة إنتاجهجهة أخرى فرصة للشركات الوطنیة المتخصصة من أجل 

1.لیة هائلة للشركات المبتكرة دون أن تكون ملزمة مقابل ذلك دفع مبالغ ما

غیر أّنه ومن خالل تصفحنا ألحكام اتفاقیة تربس في هذا المجال نجدها قد خرجت 

من أحكام أجازت الدوائي للبراءة وذلك من خالل ما جاء بهاالمنتجعن مبدأ عدم إخضاع 

بموجبها للتشریعات الوطنیة إصدار براءات لیس فقط على الطریقة أو الوسیلة المستعملة بل 

سائر خاللها من ألزمتالذي  71/12ذلك حسب نص المادة الدوائي، و المنتجكذلك على 

یةالدول األعضاء بضرورة تعدیل تشریعاتها الوطنیة الداخلیة على نحو یتماشى وأحكام اتفاق

.تربس

اء إخضاع المنتج فنتیجة لآلثار السلبیة التي لحقت بالدول النامیة واألقل نموا جرّ 

د انتقالیة إضافیة أقّرت اتفاقیة تربس مدّ ،ختراع ومراعاة لظروفها االقتصادیةاالالدوائي لبراءة 

ال تقوم خاللها بتطبیق أحكام االتفاقیة فیما یخص المنتجات )سبق توضیحها(لهذه الدول 

العالم االقتصادي، دار الفكر الجامعي، عبد الحكیم الشرقاوي، الجات الھدف والغایة رؤیة من منظور تاریخ -1

.79، ص 2003القاھرة،

:من اتفاقیة تربس71/1تنص المادة -2

انقضاء الفترة االنتقالیة یراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تنفیذ االتفاق الحالي عقب "

على الخبرة العملیة المكتسبة في تنفیذه بالمراجعة بعد  اویقوم المجلس بناء،65من المادة 2المنصوص علیها في الفقرة 

كما یجوز للمجلس إجراء عملیات استعراض في ضوء أي ،مضي سنتین على ذلك التاریخ وعلى فترات مماثلة بعد ذلك

."قد تستلزم تعدیل هذا االتفاق أو تنفیذهتطورات جدیدة ذات صلة
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لهذه الدول تكن مشمولة بالحمایة عن طریق البراءة في التشریعات الوطنیةالدوائیة التي لم 

.عند بدء تطبیقها ألحكام اتفاقیة تربس

نویه أّن اتفاقیة تربس لم تكن لتمنح الدول النامیة من التّنه البدّ الجدیر بالذكر أ

حیث اشترطت هذه االتفاقیة على ،واألقل نموا هذه المهل اإلضافیة دون ضوابط أو تحفظات

مت أن تحمي االختراعات التي قدّ 701من المادة 9الدول النامیة واألقل نموا بموجب الفقرة 

ول على براءات اختراع عن األدویة، سواء عنها الطلبات المودعة خالل هذه المهل للحص

كانت متعلقة بمنتج دوائي أو بطریقة تصنیعه، وذلك بنوع خاص من الحمایة یتمثل في 

حصول أصحاب هذه الطلبات على حقوق تسویقیة مطلقة لمّدة خمس سنوات وذلك بالشروط 

:التالیة

من قبل صاحب الشأن  الطلبیتم خالل فترة السماح المقررة للدول النامیة وضع  أن-1

.ق برید وجد خصیصا لهذا الغرضفي صندو أو من یمثله

في بلد المنشأ أو ة اختراع منتج دوائي مسجلعلى براءأن یتحصل صاحب الطلب-2

تاریخ نفاذ 1995لك بعد تاریخ جانفيوذ ،في أي بلد عضو في منظمة التجارة العالمیة

.اتفاقیة تربس

:تربس70/9تنص المادة -1

تمنح ) أ( 8حد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقا ألحكام الفقرة أحین یكون "

الموافقة على التسویق ة خمس سنوات عقب الحصول على حقوق تسویقه مطلقة على الرغم من أحكام الباب السادس، لمدّ 

في ذلك البلد العضو أي من المنتجأو حتى یتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا ،في ذلك البلد العضو

ا الفترتین اقصر، شریطة أن یكون قد تم بعد نفاذ اتفاق التجارة العالمیة تقدیم طلب الحصول على براءة اختراع ومنحها فیم

".األخرخر والحصول على موافقة على تسویقه في ذلك البلد العضو آبلد عضو یتعلق بذلك المنتج في
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تمنح دولة المنشأ وكذا الدولة النامیة التي أودع فیها الطلب لمالك البراءة أو من  أن-3

.البراءةالدوائي محلّ المنتجترخیص بتسویق یمثله 

قت الشروط السابقة الذكر، كان على الدولة النامیة التي أودع فیها الطلب فمتى تحقّ 

ة خمس وذلك لمدّ ،ور في الطلبالدوائي المذكالمنتجمنح حقوق تسویقه مطلقة لصاحب 

دوائي غیر محمي لدیها طالما كان یتمتع بحمایة في البلد منتجسنوات على األكثر لكل 

ة الخمس سنوات من تاریخ منح ترخیص بالتسویق أو التي نشأ فیها، حیث یبدأ سریان مدّ 

ة على المدّ تاریخ البث في طلب الحصول على البراءة أي المدتین اقصر، إذ یمنع خالل هذه 

أي شخص أو شركة تسویق هذا الدواء إال إذا كان قد تم البث في طلب البراءة قبل انقضاء 

.هذه المدة

فبإقرار اتفاقیة تربس لحقوق تسویقیة مطلقة لصاحب المنتج الدوائي رغم عدم تمتع 

ها في الدولة النامیة فیه انحیاز صارخ لمصالح الدول المتقدمة وشركاتمنتوجه بالحمایة

العمالقة المتخصصة في مجال األدویة، ویظهر هذا االنحیاز من خالل منح هذه الحقوق 

.ا یجعل هذه المهل فارغة من أّیة قیمةالنامیة، ممّ للدولخالل المهل اإلضافیة التي منحت 

وٕازاء هذه المزایا التي منحتها اتفاقیة تربس للدول المتقدمة صاحبة أكبر اإلمكانیات في 

د بشّدة مصالح الدول وٕانتاج األدویة، وٕازاء المخاطر التي خّلفتها هذه المزایا والتي تهدّ تصنیع 

لدول التي حاولت من خاللها ا1، ظهرت بعض اآلراء النامیة في مجال الصّحة العامة

هذه المخاطر، من بین هذه اآلراء تلك التي حاولت مواجهة هذا شّدةالتخفیف منالنامیة

ر الدولة النامیة ترخیصا اصدعن طریق إفكرة التراخیص اإلجباریة، وذلكالوضع من خالل 

مبلغا نقدیا المنتجإجباریا مؤقتا لصاحب الطلب المودع لدیها تلتزم بموجبه إعطاء صاحب 

تأثیر اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة على تشریعات البلدان العربیة، :محمد حسام لطفي-1

.8، ص 1999القاهرة، دار النهضة العربیة، 
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متفقا علیه مقابل عدم منحه حقوق تسویقیة مطلقة لمجرد تقدمه بطلب الحصول على 

.1البراءة

اد على المرونة التي تمّیزت بها أحكام اتفاقیة تربس، وهناك رأي آخر حاول االعتم

تبار أّن اتفاقیة تربس لم فنادى بضرورة التضییق في تحدید مفهوم الحقوق التسویقیة باع

في د، وهذا ما یخّول للدول النامیة واألقل نموا سلطات واسعة لى تعریفها بشكل محدّ تتطرق إ

ومصلحتها الخاصة في مجال المنتجات الدوائیة،  تحدید هذا المفهوم حسب ما یتماشى 

كالعمل على إسقاط هذه الحقوق في حالة تعّسف صاحبها في استعمالها مثال، أو االعتماد 

على مبدأ االستنفاذ المباشر الذي منحت اتفاقیة تربس في شأنه السلطة المطلقة في اتخاذه 

2من قبل التشریعات الوطنیة

والتي كانت للمشكلةالخطیرةهذه التداعیات  إزاء ةدولی ةمن وقفوبذلك فلقد كان البدّ 

ومن هنا عقد المؤتمر الوزاري الرابع ، ه بعد ذلكءها على نحو یصعب احتواتنذر من تفاقم

هذا المؤتمر الحقا بعد التطرق  ةوسیتم مناقش2001عام  الدوحةفي  العالمیةالتجارة ةلمنظم

.النامیةعلى الدول ثر احتكار المنتج الدوائي أ إلى

إّن خضوع المنتجات الدوائیة :األصلي على الدول النامیةئيالدوا جالمنتاحتكار أثر -أوال

للحمایة بموجب براءة االختراع یعّد بمثابة حاجز أمام أي دولة عضو في المنظمة العالمیة 

.سنة 20للتجارة یمنع علیها تصنیع المنتج الدوائي البدیل ودلك لمّدة 

مجال أبحاث التكنولوجیا الحیویة متقّدمة هي صاحبة النصیب األسد في فباعتبار أّن الدول ال

فإّنه من الطبیعي القول بأّن الدول وصناعة المنتجات الدوائیة على عكس الدول النامیة،

.09سابق، ص محمد حسام لطفي، مرجع-1
.27بالل عبد المطلب بدوي، مرجع سابق، ص -2
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بعبارة أخرى  ستكون السوق األساسیة للمنتجات الدوائیة الحائزة على براءة اختراع، أي النامیة 

المنتجات الدوائیة من قبل الشركات الكبرى، مع اتساع الهوة بین سعارار ألسنكون أمام احتك

تفاقیة مع وبذلك هل یمكن للدول النامیة االلتزام بأحكام اال،الدول المتقدمة والدول النامیة

ار ج الدوائي عامال مساعدا في انتشو أم ستكون الحمایة المقررة للمنت، تأمین الدواء لشعوبها

األمراض فیها ؟

بس حیز التنفیذ  نموا تعاني بعد دخول اتفاقیة تر أصبحت الدول النامیة وخاصة األقل

رت االتفاقیة على الدول النامیة صنع حظ28وبموجب المادة ،من األمراضمن العدید

تها العمالقة في منعالدول المتقدمة وشریكلوذلك من خالل الحق الذي منحته ،الدواء البدیل

جهة أيمنع ال فيعمتتمثل هذه األ،القیام ببعض األعمال دون موافقتهامنهذه الدول

المحمي، وهذا ئياستیراد المنتوج الدوابیع أو أوعرض للبیع  أواستخدام  أومن صنع  رىأخ

المبتكرةالشركةشراء الدواء من  إالما علیها معینشعبها من وباءأّن أي دولة یعاني یعني 

براءةلحقوق المالكةالشركةهذه  أنّ أساسعلى  ،ده مهما كان مرتفعاالذي تحدّ بالسعر 

عرض للبیع منتوجها  أواستخدام  أومن صنع  ةدول أو ةشرك أياالختراع لها الحق في منع 

، فاحتكار الدواء النامیةعلى الدول  ةاألهمیبالغ  اتأثیر وهذا ما یؤثر الدوائي دون موافقتها،

للحمایةادنيكحدّ ة سن20 ةاالختراع لمدّ ببراءةمن قبل منتجیه عن طریق حمایته األصلي

مسرحا للعدید من الجنوبیةأسیاو  إفریقیاالسیما دول النامیةیجعل الدول  أننه أمن ش

 أنوال  ،جهةفهي لن تستطیع االعتماد على منتجات الدواء البدیلة من ، الفتاكةاألمراض

، 1أسعارها وغالءالحتكارها من طرف منتجیها  ةاألصلیالدوائیةنتجات تعتمد علي شراء الم

بس التي ر ت ةاتفاقیأحكامعلى البحث في  ةنفسها ملزمالنامیةهذا وذاك تجد الدول وأمام

بس في مجال تر  ةتطبیق اتفاقیأثارمن تخفیف نهایمكّ حلّ  إلىل وصتال ةبغیبالمرونةتتمیز 

.58حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص - 1
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بس تر  ةاتفاقی إلىانضمت النامیةاغلب الدول أنّ علمنا  إذا خاصة، الدوائیةالصناعات 

عاجال االتفاقیةبأحكامهذا االنضمام، ومن ثم وجب على هذه الدول االلتزام األخرىوتترقب 

حمایةعن  ةالناجمالسلبیةاآلثارمن للحدّ إمكانیات، لذلك یترتب علیها البحث عن أجال أم

 ةاإلجباریالتراخیص مبدأ أو  االستیراد الموازيّ و  ذمبدأ االستنفا إلىكاللجوء الدوائیةالمنتجات 

وال یكون الحمایةمبدأخروج عن  أوبس كاستثناءات تر  ةاتفاقیأقرتهماالذین المبدآنهذان 

.الحقاسیتم تناولها بالتحلیلخاصةفي حاالت  إالذلك 
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:الثانيالفصل

الملكیة الصناعیة على التنمیة االقتصادیة للدول لحقوقتأثیر الحمایة  الدولیة 

النامیة

المحمیة بموجب  االتكنولوجینّ أه تم التوصل إلى سبق تحلیله فانّ من خالل كل ما

االقتصادي الكبیر ددا في التقدم التكنولوجي و را محّ عناصر الملكیة الصناعیة قد لعبت دو 

، هذه األخیرة التي اتبعت إستراتیجیة لم حالیا خاصة في الدول المتقدمةالذي توصل إلیه العا

، الملكیة الصناعیة من خالل الحمایة الدولیة والوطنیة المقررة لهامن حقوق مثلى لالستفادة 

االختراع عندما كانت لوقت قریب ترفض منح براءة الدول المتقدمة كانت و أنّ سبق بیان  إذ

للحقوق بیةاألور م تبني معظم الدول الصناعیة ، رغا هي منتجة لهاثر ممّ أساسا مستخدمة أك

رق البعض منها استمر في خأنّ  إال ،19لفكریة وذلك قبل نهایة القرن الدولیة للملكیة ا

ا انتهجت سویسر كألمانیا وفرنسا و األوربیة، فبعض الدول القواعد المسیرة لها بطرق شتى

لها من مستهلك لحقوق الملكیة منهج التطبیق التدریجي لحمایة الملكیة الفكریة تماشیا مع تحوّ 

في السبعینات وثمانینات القرن  إالاییس الحمایة لم تلتزم بمقمنتج لها، و  إلىالصناعیة 

الم، ة على مستوى العم إحكامها بشدّ حقوق الملكیة الصناعیة یتالیوم فانّ  اأمّ ، العشرین

كل أنّ ذلك ، ز التنفیذیة الفكریة المتعلقة بالتجارة تربس حیّ خاصة بدخول اتفاقیة حقوق الملكو 

لما  املزمة بتطبیق هذه االتفاقیة عن طریق مراجعة قوانینها طبقأصبحتالدول النامیة حالیا 

تملیه هذه االتفاقیة 

یة التي كذا السلباالیجابیة و اآلثار إلىبموجب هذا الفصل سنتطرق بالدراسة و من هنا 

الحمایة، أحكامسواء من حیث االنضمام أو من حیث ،بالدول النامیةألحقتها هذه االتفاقیة

د مستهلكة مجرّ لیست إالكانت الدول النامیة إذاعل سؤال مفاده اإلجابةذلك من خالل و 
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 اتالتفاقیها وتطبیقهاتكالیف التي ستنجم عن انضمامهي ال فما،المتقدمةالختراعات الدول 

الحساسة كقطاع خاصة فیما یخص القطاعات،الملكیة الصناعیة األخرىیاتتربس واتفاق

من هي الحلول القانونیة المخولة للدول النامیة للحدّ وما)أولمبحث (التغذیة والصحة

).ثانمبحث (السلبیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة على تنمیتها االقتصادیةاآلثار

:المبحث األول

تربس على الدول النامیةیةاتفاقأثر إنفاذ 

تنظیم الجوانب التجاریة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة على المستوى الدولي أصبحلقد 

ال بدیل أمام الدول النامیة مّ تخضع لتنظیم وٕاشراف دولیین، ومن ثخاصة بعد جولة االرجواي 

المتعلقة بحقوق الملكیة االتفاقیةاألعضاء في منظمة التجارة العالمیة إال قبول أو عدم قبول 

االرجواي أو التوصل إلیها في جولةتي قد تمّ ال االتفاقیاتالفكریة، فهي إّما أن تقبل كل 

تطیع قبول بعضها وعدم قبول ترفضها، بعكس الجوالت السابقة التي كانت الدول النامیة تس

.بعضها اآلخر

وقد كان الهدف من هذه الجولة كما سبق توضیحه تحریر تجارة السلع وتوسیع نطاق 

، تشجیع األطراف دالتجارة الدولیة وكذا تقویة دور الجات فیها مع دعم نظام التجارة المتعدّ 

لتحقیق النمو األخرىقتصادیة التعاون لتقویة العالقات الداخلیة بین التجارة والسیاسات اال

إلى وضع إطار جدید لقواعد التجارة في الخدمات، وكذلك لحقوق الملكیة  باإلضافةوالتنمیة، 

إحدىاتفاقیة تربس باعتبارها بإنفاذا كانت البلدان النامیة األعضاء ملزمة ولمّ .الصناعیة

فیذ وكذا تأثیرات التن)لأو مطلب (فاّن معرفة تأثیرات االنضمام نتائج جولة االرجواي،

.أضحى أمرا مطلوبا)ثانمطلب(المحتملة ایجابیا وسلبیا 
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المطلب األول

الملكیة الفكریةالدول النامیة التفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوقانضمام

.)تربس(

االنضمام  ة فيدكانت متردوقت قریبٕالىالعدید من الدول النامیة و أنّ تجدر اإلشارة إلى 

المنظمة العالمیة إنشاءاتفاقیة  أو ساعیة سواء تمثلت في اتفاقیة تربالملكیة الصن اتالتفاقی

التي یمكن أن تترتب اآلثارالذي تظهره هذه الدول من ف الكبیرلتخوّ لیرجع ذلك للتجارة، و 

فكثیر من هذه الدول تخشى من ،)فرع أول(تحریر التجارة على اقتصادها القوميمن جّراء 

كذلك فانّ و  انهیار صناعتها الولیدة، إلىمثل هذه االتفاقیات سیؤدي  إلىاالنضمام أنّ 

التعریفة الجمركیة لهذه الدول،  إراداتانخفاض  إلى أن یؤدينهأتحریر التجارة من ش

.عاتهاتحدثه عضویة هذه المنظمة من خلل في موازین مدفو  أنما یمكن  إلى باإلضافة

ر من الكثییشوبها تي جاءت بها هذه االتفاقیات تطبیق المبادئ الذلك فانّ  إلىضف 

 مفي وقت یشهد فیه العالم قیایأتيهذه المنظمة إنشاءنّ أو  خاصة،التخوفات والشكوك

ا ممّ ،األوربیةالتكتالت االقتصادیة بین الدول الكبرى مثل مجموعة الوحدة التجمعات و 

على الدول  اما سینعكس سلبهذا و  ـول في المعامالت التجاریةین الدبالتمییز  إلىسیؤدي 

).فرع ثاني(النامیة

الفرع األول

التفاقیة تربسالسلبیة النضمام الدول النامیة االیجابیة و اآلثار

النامیة البلدانو هي اتفاقیات بین الدول المتقدمة اتفاقیات الملكیة الصناعیة أنّ الشك و 

في مجال دیهابسبب الضعف الهیكلي لالتي تعتبر دائما تابعة للدول العظمى، األخیرةهذه ،
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سوف المنتجات، ففي مجال السلع الزراعیة و 1األكبرا یجعلها دائما الخاسر القوة ممّ الثروة و 

مقابل ذلك و  ،المتواضعةكیة على صادراتها تواجه الدول النامیة حجما اقل من الوسائل الجمر 

السلع التسویق والخدمات و في مجال االستثمار و أسواقهامنها فتح المزید  من سوف یطلب

ل من مقدرتها على التنافس مقابل هذا السیل من الذي یقلّ األمر، األمریكیةو  األوربیةالزراعیة 

.التدخل االقتصادي الخارجي 

قد ، و دولة 90العالمیة عن التجارةفي منظمة األعضاءیزید عدد الدول النامیة  إذ

األقلمن اجل احتفاظ الدول النامیة و الجهودتضافرضرورة  إلىالمنظمة إنشاءدعت اتفاقیة 

یصعبا یوافق متطلبات نموها االقتصادي، و في نمو التجارة الدولیة بمبمساهمتهانموا 

، الدول المتقدمةتلك الدول و  نالتغلب على الفجوة االقتصادیة بیدون تحقیق ذلك الهدف من 

الدول  تخصّ أحكامایة وكذا اتفاقیة تربس كثیر من اتفاقیات التجارة العالمتضمنتلذلك و 

سیة للنظام من المبادئ الرئیمبدأأمستتفضیلیة وا بمعاملة خاصة و نماألقلالنامیة و 

معاملة المتقدمة في منحها الدول النامیة على الدول  تألحّ  إذ. األطرافد عدّ متالتجاري 

 احأتا مّ م، لمتعلقة بها في مختلف االتفاقیاتا األحكامتفعیل  إلى إضافة، تفضیلیةخاصة و 

.مها االقتصادیة ظم نسیاسات تجاریة تدعّ  إقرارنتها من مرونة مكّ و لها میزات 

الدول انضمامایجابیة على  رااأثبس اتفاقیة تر  قرارإلكان  ٕانالجدیر بالذكر و أنّ غیر 

  ة عدّ سبابألیة  كذلك على اقتصاد هذه الدول وذلك من نواحي و سلبأثارلها  ،إلیهاالنامیة 

لقد كانوا :حال الدول النامیة مصورا للقد ذكرت صحیفة وول ستریت جورنال على لسان محررها لورنس انفراسیا–1

لون و ذلك في الوقت الذي یتفاوض فیه المسؤ ینتظرون في  الخارج ویرتقبون ما یجري في الداخل، و أسابیععلى مدى و 

:انظر الموقع التالي .ن من یحصل على جزء من الكعكة الخاصة بالتجارة العالمیةأشبربیون  و واال األمریكیون

www.alhewar.org
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:بس المظاهر االیجابیة التفاقیة تر  - أوال

على حمایة الدول ال یمكن الجزم بصفة قطعیة ونهائیة بأّن اتفاقیة تربس عملت

أّنها تبّنت أفكارا احتكاریة  وأ، انمو األقلالدول ط على حساب الدول النامیة و المتقدمة فق

ستهدف ترسیخ هذه االتفاقیة تإنّ ، بل على العكس المتقدمة على حساب الدول النامیةدول لل

الدول حیث تستطیع، لبشریة في جمیع المجاالتلنافعة لاالبتكارات االمنافسة المشروعة و 

أوضاعهاتعدیل  في الكاملةبس االستفادة ر ت علیها تالتي نصّ األحكامومن خالل النامیة 

.الواردة في االتفاقیة األحكامتتفق مع حتىنها وتشریعاتها الوطنیة یتعدیل قوانالداخلیة و 

یة هو الخوف من نموا في هذه االتفاقألقلاالرئیسي لعضویة الدول النامیة و السببإنّ 

نّ أعتهم بعلى الرغم من قنا،خیرات العمل الجماعيجنيمنحرمانالالعزلة الدولیة و 

دیة وحتى علیهم تحول في الكثیر من السیاسات االقتصا ءالعضویة ستكون عمل وعب

واكبة تها على ممیة في هذه االتفاقیة من عدم قدر یة الدول الناسوتكمن حسا،التشریعیة

ضعف كفاءة :أبرزهاأسبابة ذلك لعدّ و  تحدید التجارة أبرزهاو ، المفاهیم الدولیة التجاریة

في ذلك القوانین عبثي تساعدهعشوائي و بأسلوببشري الذي یعالج القضایا العنصر ال

، تتواكب مع توجهات اتفاقیة تربسحتىهیكلتها  إعادة إلىالبالیة التي تحتاج المعتلة و 

االنتقال من مرحلة العمل خالل عملیة التحول و أساسیةاالفتقار لهیئات  إلى باإلضافة

ریع الكبرى هیئة المشاهیئة البحث والتطویر، و أبرزهاجماعي المحلي الفردي للعمل الدولي ال

،الحكومیة المعنیة في االتفاقیة اإلدارات معیق عدم التنسذات التوجه العالمي ولیس المحلي و 

، عالوة على عدم اقتناع قیادات تلك الدول یغني من جوع الالعمل الفردي الذي ال یسمن و و 

، يلتجاري الدولعن المجتمع ا ما ینتج عزلة بالدهالدولیة ممّ یة التجارة النامیة بمفهوم حرّ 

ون لها أن تكون ضمن صفوف الدول المتفرجة، ولتلك األسباب اضطرت تلك الدولویرض
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لى ارض الواقع عدم ترجمتها عن و یالقوان إعاقةریقة سلمیة من خالل محاربة هذه االتفاقیة بط

.بحجة عدم الجهوزیة

عدم المساءلة عن األعضاءبس للدول مها اتفاقیة تر ي تقدّ المزایا التومن ابرز

في البلد أحكامهاالتي وقعت قبل تاریخ تطبیق ابقة المنافیة للقواعد الدولیة و الساألعمال

فیر حمایة لما تتضمنه اتفاقیة ال تلتزم بتو األعضاءالدول لذلك فانّ إضافة، العضو المعني

و لالتفاقیة ملك العام في تاریخ تطبیق الدولة العضفي ال الشيءبس طالما قد وقع هذا تر 

استفادة الدول العربیة من الفترات االنتقالیة التي أنّ ؤكد على ی ذا، وه70/3حسب المادة 

یعتبر ذلك  أنتمتعها باستغالل ابتكارات معنیة دون  إلىت علیها االتفاقیة سوف یؤدي نصّ 

.الدولیة بالتزاماتهاإخالال أواعتداءا 

أمامهااستعمال الدول النامیة لرخصة الفترات االنتقالیة سوف یفتح  أنالحقیقة و 

الدوائیة التي یتم تصنیعها ل المثال التركیبات بیاالبتكارات منها على سمنالكبیرةاالستفادة 

رجعي على المنتجات التي بأثراالتفاقیة أحكامعدم جواز تطبیق  إلىذلك بالنظر محلیا، و 

.الستهالك ز ادخلت حیّ 

ا في صالح الدول األعضاء جمیعا وبالذات الدول بس حكمت اتفاقیة تر ثدحكما است

لى المتقدم رط عتتش أنللبلدان األعضاء الحق في 29ة ، فقد جعلت المادّ النامیة منها

ب یلحقه بوصف كامل یكفي لتمكین تنفیذ االختراع من جان أناالختراع للحصول على براءة 

تشترط هذه الدول ضرورة قیام  أن أجازت، كما في فن صناعي معینالشخص العادي 

امثل طریقة على حسب علم المخترع و  أسلوبأفضلالمتقدم للحصول على البراءة ببیان 

.لتنفیذ االختراع 

:إلى ذلك یمكن تلخیص بعض المزایا في تطبیق اتفاقیة تربس فيباإلضافة
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ضمان حقوق أنّ الشك  إذ ،التكنولوجیاتالمباشر ونقلاألجنبيیع االستثمار جتش-

األجنبيبما یوافق المعاییر الدولیة سیشجع االستثمار ثابتة و ألسسالملكیة الفكریة وفقا 

تیح فرص عمل یو  اإلنتاجا سیزید مّ مالدول النامیة  إلىرة قل التكنولوجیا المتطوّ ن، و المباشر

.یزید قدرتها التنافسیة المنتجات بما التكنولوجي و األساسر یطوّ و جدیدة ، 

ة واالهتمام بالبحوث والتطویر قواعد تضمن حقوق الملكیة الصناعیتوفیر نظم و إنّ -

الباحثین على االبتكار وتبعا لذلك تعزیز مستوى التقدم التكنولوجي في الدول النامیة سیحثّ 

.الوطني

التزامات على الدول یات تفرض تلك االتفاق إذ :حمایة حقوق الملكیة الفكریة الوطنیة-

للدول النامیة التي خاصة بالنسبةمكن االستفادة منها، و ینتج منها حقوق مماثلة لهاتالنامیة 

.1في المجاالت المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریةیةسبنلها میزات

الة والتي تسعى لتطویر راف الفعّ بس تحمي جمیع اإلطاتفاقیة تر أنّ خالصة القول و       

، بینما تنظر الدول التي بالنفعتستغل مواردها بما یعود علیها  أنتحاول جاهدة عمالها، و أ

.ال تعالج مشاكلهمم رغباتهم و و أنیاب احتكاریة تحطّ ها اتفاقیة ذتعیش على حساب الغیر بأنّ 

طرح بعض السلبیات تهذه االتفاقیة أنّ ذلك ال ینفي نّ فإرغم المزایا التي سبق طرحها و 

:منهانذكر 

اتفاقیة الجوانب التجاریة لحقوق وضعت :بسالمظاهر السلبیة التفاقیة تر -ثانیا

كیة الفكریة والوسائل لحقوق الملكافیةالحمایة اللتوفیر القانوني  اإلطارلكیة الفكریة الم

، أثر اتفاقیة على حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة تربس على نقل التكنولوجیا إلى الدول عبد السالم مخلوفي-1

النامیة، دراسة حالة صناعة الدواء في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

.135، ص 2013
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ویة لمنظمة التجارة العالمیة، تساللنظام كل ذلك أخضعتو  ،لتفعیلهاالقضائیة و الرقابیة 

میة هذه االتفاقیة الدول المتقدمة سنة واحدة بدایة من تاریخ عمل منظمة التجارة العالمنحت و 

التعدیالتإلدخال، سنة11نموا األقلالدول، والدول النامیة خمس سنوات و )1995جانفي(

وقد انتهت ،ستلزمات تنفیذهاملالزمة لموافقة نصوص االتفاقیة و على التشریعات الوطنیة ا

منظمة التجارة العالمیة علما بذلك ٕاحاطةو موح بها للدول النامیة للتنفیذ تقالیة المسترة االنفال

ة ، التي تتمتع بفترة إضافستثناء النصوص المتعلقة ببراءة اختراع المنتجبا2000في ینایر 

.2005عام  انتهتمنها خمس سنوات 

على ذ یتطلب حصول تلك الدول تنفیال ذلك أنّ كافیة بها غیر التنفیذ المسموح لقد كانت فترة

إلدارة إجراءات حمایة الملكیة درتها اإلداریة وبناء المؤسسات المساعدات الفنیة لتعزیز ق

.الفكریة 

امیة منها وتتمثل خاصة النة أعباء جدیدة على الدول األعضاء، و یلقى تطبیق االتفاقیو 

:1االلتزامات في األتي أهم األعباء و 

اآلثار السلبیة لتطبیق  أهمیكمن احد :نفقة منتجات حقوق الملكیة الفكریةارتفاع-1

االتفاقیة في ارتفاع النفقة االقتصادیة واالجتماعیة نتیجة لرفع مستویات حمایة حقوق الملكیة 

.الزراعیةوالسیما في قطاعات األدویة والكیماویات ومعاییرها،الفكریة 

تفرض االتفاقیة أعباء تشریعیة جدیدة على الدول التي تفتقر :التشریعات الجدیدة -2

حكام ألك التي ال تتماشى تشریعاتها مع ت أوتشریعات في مجال حمایة حقوق الملكیة  إلى

 إلىبإبالغها تقیدوالتزاماتها مع المهاحكاأا یتطلب استحداث تشریعات توافق مّ االتفاقیة م

، ندوة الویبو الوطنیة حول حقوق "م حمایة الملكیة الفكریة في سلطنة عمان نظا"جابر بن مرھون فلیفل الوھیمي،-1

، ص 2005فیفري15-15الملكیة الفكریة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربیة والتعلیم، مسقط 

www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipoموجود على الموقع التالي.09



التنميةعلىالصناعيةالملكيةلعناصرالدوليةالحمايةتأثير:الثانيالفصل-الثانيالباب

الناميةللدولاالقتصادية

328

لملكیة الفكریة حقوق اجلسالتشریعات الوطنیة في إطار مالمنظمة العالمیة التي تراجع تلك

.تولى اإلشراف على االتفاقیة تي تفي المنظمة ال

األجهزةتأهیلفي ضرورة اإلداریةو المالیة األعباءتتمثل :اإلداریةبعات المالیة و تال - 3

مكاتب التسجیل و  ریة مثل مكاتب براءات االختراعالمعنیة بحمایة حقوق الملكیة الفكاإلداریة

 اذإنفوالتدریب القائمین على تأهیلالضرورة  إلى إضافة،التجاري لمواجهة االلتزامات الجدیدة

.......ات القضاء والجمارك والشرطةهج، بما في ذلك األجهزةیة في تلك االتفاقأحكام

.ة على الدولةیالمؤسسو  اإلداریةو المالیة األعباءیترتب على ذلك مزید من و 

ارتفاع نفقة التكنولوجیا الوافدة من الدول  إلىستؤدي االتفاقیة :ارتفاع نفقة التكنولوجیا –4

المغاالة في تراخیص  إلىالملكیة الفكریة أصحاب ألج إذاالدول النامیة السیما  إلىالمتقدمة 

.1التعسف في استخدام تلك الحقوق أونقل التكنولوجیا 

البلدان المتقدمةتعزز احتكاراتفاق تربسعن  ناتجةإجرائیةمظاهر –5

تكون هذه االتفاقیة عامال مساعدا  أنانه من المفروض فبس ر ت أهدافحسب :لتكنولوجیال

من%75علمنا بان  إذاوجي، خاصة خر تكنولأیة الدول النامیة ال عامل تخلف وتعلى تنم

كان كل ما فعلته هذه ، و یةاألجنبالمسجلة في الدول النامیة تخص الشركات البراءةإجمالي

هذا ما نستخلصه في ین الدولي الحتكار التكنولوجیا و قامت بما یسمى بالتقن هاأنّ االتفاقیة 

:المظاهر التالیة 

 إلىرقة قدمتها االتفاقیة من خالل و إبرامالشركات الدولیة العمالقة هي من وراء-

.1988الجات في جویلیة 

.10الوھیمي، مرجع سابق، صجابر مرھون فلیفل -1
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التطور المتواصل ففي ظل ،أدنىختراع عشرون عاما كحد فترة الحمایة لبراءة اال-

، فقد تنتهي مرار تقصیر لدورات حیاة المنتجاتالتكنولوجیا یجري باستفي مجال العلم و 

وبالتالي یكون هناك تمدید للحمایة بدون مبرر مما یساهم ،سنة20ة قبل مدّ المنتجصالحیة 

1في الفجوة التكنولوجیة للدول النامیة 

عن طریق الضغط السیاسي  اإمّ عاما 20ولة تمدید فترة الحمایة إلى أكثر من محا-

857من ه انّ  إذ، درجه نقاء اكبربء مثل تحضیره تعدیل ما على الدواإدخالعن طریق  أو

على مدى األمریكیةاألدویةو  األغذیةطلب تم قبوله لتسجیل دواء جدید بواسطة هیئة 

الباقي أمار مواد جدیدة ، عتبتبأدویةطلب تختص 311جد التسعینات من القرن العشرین ن

.2منتجات دوائیة معروفة من قبل تم صیاغتها من جدید

 يلدول الحق فل أنّ علیه في اتفاقیة تربس یعني المنصوصاإلجباريحق الترخیص -

 إلىذلك مادامت في حاجة الشركات الوطنیة و إلحدىج معین منتبإنتاجتمنح الترخیص  أن

األسعارو عب تلبیتها من خالل االحتكارات ة یصوطنیة ملحّ احتیاجاتهذا المنتج لمواجهة 

هذا غیر موجود في حقیقة أنّ غیر ،التي تفرضها الشركات العالمیة الكبرى صاحبة البراءة 

أنّ  إذ، ر فیها داء السیدا حاولت فعل هذاالمنتشإفریقیاجنوب  أنالدلیل على ذلك ، و األمر

 رتصنیع المحلي غیلدوالر ل 3/1دوالر بینما تتكلف فقط 18ة من الدواء یساوي سعر عبو 

، في حین كان عدد الوفیات بهذا المرض رضة كبیرة واتهمت بالسرقة، فلقیت معااالحتكاري

.یزید بالمالیین 

عبد السالم مخلوفي، أثر اتفاقیة على حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة تربس على نقل التكنولوجیا إلى الدول  -1

.143النامیة، مرجع سابق، ص 

من االنتهاء، یحاول ة الحمایة قریبمدّ نّ أبأحس إذاصاحب االختراع نّ أه الظاهرة بدیمومة االخضرار، أي تسمى هذ-2

.صورة جدیدة  إلىفیه لتحویله شيءإضافة أوصیاغة شكل الدواء  إعادةمن خالل أطولد فترة الحمایة لمدة مّ 
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هنا تسعى الدول الصناعیة تدخل الهندسة الوراثیة في مجال المحاصیل الزراعیة، و -

تقدم  أنسالالت ال یمكن بإنتاج، حیث تقوم تحقیق مكاسب في هذه االبتكارات إلىالمتقدمة 

من خالل تلك السالالت التي تبیعها الشركات الدولیة بدال من قیام  إالالغزیر اإلنتاج

الناتج كشتالت یتم استخدامها في  مثم تستخد، سنة فقطأولالفالحین بالشراء للبذور في 

تتحمل تكالیف مرتفعة قد تالي تفقد هذه الشركات مكاسبها و باللتالیة، و في السنوات ااإلنتاج

.1ملیار دوالر للمنتج الواحد 35 إلىتصل 

تتنامى  أنفبعد ، صنف من النباتات ینمو طبیعیا إنتاجفي مجال القطن تم :فمثال

اثیة ، هنا ینشط جین طعم في مادته الور ق النباتات و تزهر و تنضج بذورهاالبذور و تور 

في  لإلنتاجصلح هذه البذور ت، ومن ثم الاألجنةیقضي على "ینتوكس"ا اسمه فینتج سمّ 

ة صاحبة صنف القطن أو القمح أو بذلك حقوق الملكیة الفكریة للشركزراعة تالیة فتحمى 

،شراء بذور جدیدةلفي كل موسم الذرى أو األرز وبالتالي یضطر الفالح ألن یلجأ للشركات 

شعوب العالم م السیطرة والتحكم في وبالتالي تت

حیث یوجد نحو " ا " من نقص فیتامین أسیافي شرق األطفالیعاني آخركمثال و 

به أرز إنتاجسویسریا من  اعالم، فتمكنطفل یعانون من نقص هذا الفیتامینمائة ملیون 

الثالث لالستفادة ول العالم ثم قام هذا العالم بعرض التقنیة المستخدمة مجانا لد" أ"فیتامین 

:2شركة قامت بثورة ضد هذه التقنیة بسبب حقوق هذه الشركات 140 أنغیر ،منه

عبد السالم مخلوفي، ، أثر اتفاقیة على حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة تربس على نقل التكنولوجیا إلى الدول  -1

-125ص النامیة، مرجع سابق، 
126مرجع ، ص نفس ال-2
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السرطان مبیعاتها أدویةإنتاجهناك نباتات طبیة في جزیرة مدغشقر تستخدم في -

مدغشقر ال أنّ ، في حین سنویا لصالح الشركات االحتكاریة دوالر ملیار40تقدر ب 

.المالیین من الدوالرات تتحصل سوى على بعض

، حاولت الشركات الدولیة ي الهند نبات شهیر طارد للذباب والحشرات الضارةیوجد ف-

الهند فازت بهذه القضیة بعد صعوبة  أن، غیر هذا النباتلمنتجاتتسجیل حق ملكیة فكریة 

.1كبیرة

طیاتها أشكاال بس تحمل في اتفاقیة تر إنّ على الدول النامیةأخرىانعكاسات :لثاثا

إلنتاجلكن من خالل اقتناء المعرفة لیس من خالل فرض تعریفات جمركیة، و جدیدة للحمایة

مناقشة الملكیة الفكریة عندالسلع والخدمات وقصر ملكیتها على الدول المتقدمة، فالحقیقة 

ج من اجل حمایة نتائمحاولة جدیدة من قبل الدول الصناعیة  إالالجات لم تكن  إطارفي 

العمل على االنفراد باستغاللها حمایة التكنولوجیة الغربیة و  أي، العلمیةاختراعاتهاابتكاراتها و 

الدول النامیة للحیلولة دون استخدام تلك أماممحاولة وضع العقبات ول مدة ممكنة ، و ألط

جریمة التقلید قرصنة و أصبح إذبالشروط التي تضعها الدول الصناعیة،  إالالتكنولوجیا 

، ومن انعكاسات ى اتفاقیة حمایة الملكیة الفكریةمحرمة تعاقب علیها الدول النامیة بمقتض

هذه االتفاقیة على الدول النامیة التي یعتبر معظمها مستهلكا صافیا لالبتكارات التكنولوجیة 

:ما یلي

به محتكرة  شأصبحتألّنهاالتكنولوجیا، وحقوق براءات االختراع أسعاراع ارتف-1

المستحضراتو  األدویةزیادة تكالیف شركات  إلىا یؤدي ، ممّ میة بنصوص دولیةمحو 

على  ا یشكل عبئا ثقیال، ممّ وغیرهاالبرمجیاتمؤسسات الصیدالنیة والبذور الزراعیة و 

مستقبل اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة في ضوء بعض اتجاهات المعارضة على المستوى "ندوة ، احمد مستجیر-1

.2001جامعة حلوان افریل–، مركز بحوث ودراسات التجارة "العالمي
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ا ، ممّ عیةالصناالسلع الزراعیة و إنتاجزیادة تكالیف ین المدفوعات في الدول النامیة و مواز 

.افسة في السوق الدولیةیفقدها القدرة على المن

صول على حق كانت الدول المتقدمة تفرض مستحقات على الدول النامیة للح إذا -2

للشركات الدولیة بالنسبةمماثل إجراء أيه لیس هناك ، فانّ استخدام االبتكارات واالختراعات

النباتات أنواع، بما فیها رد الدول النامیةالمتطورة صاحبة االبتكار عند استخدامها لموا

.1المختلفة التي یستقي منها الدواء

سنة تفضیال للدول الصناعیة المتقدمة على 20تعّد إطالة حیاة براءة االختراع إلى -3

بالتالي تكلفة التقنیة و الدول النامیة، ألّن تطویل المدة سیترك أثار سلبیة على سرعة نقل 

.تإنتاج السلع والخدما

ل النامیة من الناحیة التجاریة محدود جدا مقارنة بما سیترتب إّن ما ستجنیه الدو -4

علیه دفعه لقاء حقوق الملكیة الفكریة، ومن الناحیة الثقافیة و الفكریة فإن تحریر هذه التجارة 

یؤثر بقوة على الثقافة الوطنیة و یغر بها في ظروف الغیاب الثقافي و الفكري الوطني  

.2والقومي 

یعیق النمو في التجارة العالمیة، وهذا للتكلفة الزائدة والحمایة العالیة إّن االتفاق قد-5

لحقوق الملكیة الفكریة، وهذا یتعارض مع مبادئ الجات التي تهدف إلى إزالة كل العقبات 

.التي تعیق نمو التجارة العالمیة

المرتبطة بالتجارة تربس على نقل التكنولوجیا إلى الدول  عبد السالم مخلوفي، ، أثر اتفاقیة على حقوق الملكیة الفكریة-1

.127النامیة، مرجع سابق، ص 

1996، القاهرة،ة للبحوث والتدریب والنشرسو ر مركز المحالطبعة الثانیة،،الجات ونهب الجنوب،لاعالء كم:أنظر كذلك

. 108ص

   .20ص  مرجع سابق،عبد الرحیم جردانة،-2
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الشعور بعدم عدالة التطبیق نظرا الختالف درجة وقوة التفاوض فبینما تطالب -6

الدول المتقدمة بأسعار عالیة لمنتجات الملكیة الفكریة، فأّنها تطالب كذلك وبشكل مغایر 

بضرورة وجود أسعار متدنیة لمنتجات الدول النامیة والتي قد ال تتماشى مع ندرتها النسبیة، 

الیا هو المطالبة المستمرة بخفض أسعار البترول وٕاظهار مدى تأثیر هذا والمثال الصارخ ح

االرتفاع في أسعاره على النمو االقتصادي العالمي، في حین أّنها تطالب بأسعار مرتفعة 

لعائد منتجات الملكیة الفكریة، وترى أّن ذلك له تأثیر ایجابي على النمو االقتصادي 

.1في التفكیر والتبریر العالمي، مّما یفسر تناقض كبیر 

هو التحكم في كافة مراحل تربس وكخالصة لما سبق فان الغرض الجوهري التفاقیة

النهائي، وقد كان األمر في السابق المنتجعملیات التكنولوجیا بدءا من طرق التصنیع إلى 

ان قاصرا على التحكم في أسس طرق وعملیات التصنیع للمنتجات األمر الذي كان یتیح للبلد

النامیة فرصا إلنتاج منتجات مماثلة بطرق تصنیع متنوعة وأقل تكلفة، وهذا الوضع یصبح 

غیر ممكن في الظروف الحالیة، مّما یؤدي إلى حرمان االقتصادیات النامیة من فرصها 

للنقل والمحاكاة والتقلید للمنتجات المتاحة على غرار التجربة الغربیة في التطور، وبهذا یتم 

:ي نوعین أساسین من التكنولوجیا المؤثرة في مسار التطور االقتصادي هماالتحكم ف

تكنولوجیا العملیات اإلنتاجیة، وتكنولوجیا المنتجات الجدیدة، فضال عن ارتفاع التكالیف 

الخاصة بالتراخیص وبراءات االختراع، وأثارها على تكالیف السلع المنتجة محلیا ودرجة 

طور والتجدید مكلفة في المجاالت األساسیة، وٕاذا أخذنا على تنافسها، وتصبح عملیات الت

سبیل المثال الصناعة الدوائیة، نجد بأّن تكالیف الوصول إلى تركیبة دوائیة جدیدة وفعالة 

.233مصطفى عز العرب، مرجع سابق، ص -1
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ملیون دوالر من نفقات البحث والتطویر وهي تفوق في 100وقابلة لالستخدام تصل إلى 

.1كثیر من األحیان قدرات األقطار النامیة 

بینما أصبح من الطبیعي في عصر اقتصاد المعرفة أّن تتطور مكانة الملكیة الفكریة 

بصفة عامة والملكیة الصناعیة بصفة خاصة بالقدر الذي یجعلها عامال مؤثرا بوضوح في 

عملیات و عالقات التجارة و السیاسة  واالقتصاد، فإّنه لیس من الطبیعي بالنسبة للمصالح 

أن تكون هذه االتفاقیة مصدرا دائما للثراء واالحتكار للبعض مثل الشركات اإلنسانیة العامة

متعددة الجنسیات، في ذات الوقت الذي من المحتمل أن تكون فیه سببا لتكبیر الفجوة 

.2التنمویة بین الشمال والجنوب

:الفرع الثاني

الحمایة وشروطهاأحكامتربس على الدول النامیة من حیث یةاثر تطبیق اتفاق

لنظام العالمي ا ه أصبح من الواضح أنّ السابق فإنّ حسب ما تم توضیحه في الفرع

هذا  دة على اقتصادیات الدول النامیة، إذ أنّ لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة أثار سلبیة متعدّ 

كل تكنولوجي واالقتصادي بشن تخلفان عوائق أمام التطور الیالنظام یطرح مشكلتین أساسیت

ظهور إجماع لدى الباحثین وواضعي السیاسات :في الدول النامیة بشكل خاص أولهماعام و 

على إمكانیة تجاوز براءة االختراع لنطاقها لتصبح عائقا ال محفزا لالبتكار والتطور 

االعتقاد السائد حالیا لدى معظم الباحثین وواضعي السیاسات في :االقتصادي، وثانیهما

، ونظرا لذلك هناك إجماع على Tripsالتنفیذ غیر العادل لبنود اتفاقیة الدول النامیة ب

ضرورة إعادة النظر في بعض بنود االتفاقیة ضمانا للتوازن بین المنتجین والمستعملین لبراءة 

.62صالح صالحي، مرجع سابق، ص -1
عبد السالم مخلوفي، ، أثر اتفاقیة على حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة تربس على نقل التكنولوجیا إلى الدول  2

.129النامیة، مرجع سابق، ص 
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مع األخذ بعین االعتبار ضرورة وضع ،االختراع وغیرها من عناصر الملكیة الصناعیة

.في الدول النامیةآلیات عملیة لتحفیز االبتكار

فإذا ما تفحصنا أحكام اتفاقیة تربس فإّنه یتضح جلیا أمامنا وجود أحكام فیها ال تخدم 

ة اختراعاتها وضعف نظامها، ویتضح ذلك من خالل مصالح الدول النامیة المعروفة بقلّ 

.تحلیلنا لهذه األحكام بعد تقییمنا لمبادئ االتفاقیة

من بینها مبدأ أقّرت اتفاقیة تربس مبادئ سبق تحلیلها:االتفاقیةمن حیث مبادئ : أوال

ن تمنح مواطني أي ه الدول األعضاء الموقعة علیها بأ، والتي تلزم بموجبالمعاملة الوطنیة

عن تلك الحمایة الممنوحة لمواطنیها، دولة متعاقدة حمایة لحقوق الملكیة الصناعیة ال تقلّ 

هذا األمر براق نابع عن مبدأ المساواة والعدالة، إذ ینبغي التمتع فللوهلة األولى تبین أنّ 

بحقوق متساویة في إطار الحمایة القانونیة لعناصر الملكیة الصناعیة، ولكن سرعان ما 

ّن المساواة وفقا لهذا المبدأ هي مساواة نظریة ولیست ألیتبین اّنه مبدأ فارغ من محتواه، 

أ یفترض قیام تبادل حقیقي بین كافة الدول بغیة االستفادة منه،، فإقرار مثل هذا المبد1عملیة

غیر اّنه ومن الناحیة الواقعیة فإّن الدول النامیة ال تستطیع أن تقف على قدم المساواة مع 

الدول المتقدمة خاصة في مجال براءة االختراع وحتى فیما یخص عناصر الملكیة الصناعیة 

وبالتالي فإّن 2نامیة قلیل جدا إذا ما قورن بالدول المتقدمة األخرى، فعدد اختراعات الدول ال

مثل هذا المبدأ وجد لخدمة الدول المتقدمة خاصة الشركات متعددة الجنسیة التي تودع 

ملكیتها الصناعیة خارج نطاقها الوطني، وهذا ما یدفعنا للقول أّن مثل هذا المبدأ یؤدي إلى 

الدول النامیة األفراد والشركات متعددة الجنسیات التابعة المساواة بین غیر المتساوین، رعایا

.134محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص-1

بس والتنمیة االقتصادیة في البلدان النامیة، لملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تر حمایة حقوق ا:حازم السید حلمي عطوة-2

.31، ص 2004مصر،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 
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، باإلضافة إلى أن إقرار مثل هذا المبدأ یمثل خطورة على تقیید اإلرادات 1للدول المتقدمة

دولیة یصعب تنفیذها السیما إذا كانت هذه االلتزامات بالتزاماتالشارعة للدول بإرهاقها 

یة، فإن ذلك یؤدي إلى وجود إهدار صارخ لحقوق تسري على جمیع حقوق الملكیة الصناع

الدول النامیة في اإلفادة مما یلقى في الساحة من حقوق كان یمكنها قبل االتفاقیة أن تتمتع 

والواقع العملي هو ما یثبت ذلك، فالمساواة الفعلیة التي یرمي ، 2بها ولكن دون مسؤولیة 

.3اسعة بین الدول المتقدمة والدول النامیةإلیها هذا المبدأ لن تتحقق طالما یوجد فروق ش

زیادة على ذلك فان مستویات الحمایة تتفاوت بین الدول األعضاء في االتفاقیة، وذلك 

بسبب اختالف سیاستها في معالجة موضوعات الملكیة الصناعیة، فمثال الوالیات المتحدة 

تها اتفاقیة تربس، ویوجد من األمریكیة ترغب في تقویة الحمایة عن الحدود الدنیا التي وضع

األدنى فقط من مستویات الحمایة، كما أّن بعض الدول الدول من یرغب في تطبیق الحدّ 

تمنح رعایاها حقوق تتعلق بالملكیة الفكریة تفوق الحقوق التي تمنحها لألجانب مخالفة بذلك 

مبدأ المعاملة الوطنیة، على سبیل المثال كوریا الجنوبیة التي تمنح براءات االختراع المرتبطة 

.149محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -1

الجزائیة القومیة، هیئة بحث، حق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار حقوق الملكیة الفكریة، المركز القومي المجلة-2

   .53- 52ص  ،1999مارس 2، 1العدد 42مجلد للبحوث االجتماعیة والجنائیة، القاهرة، ال

، وهي شجرة تزرع في الهند، وفي دول Neemویتضح ذلك جلیا من خالل القضیة التي أثیرت بشأن شجرة النیم -3

المحاصیل، اض الفطریة التي تصیب النباتات و مقاومة األمر م هذه الشجرة في إبادة الحشرات و جنوب شرق أسیا، إذ تستخد

للشجرة استخدامات أخرى في صناعة الدواء في الهند منذ و عدوى المالریا عن طریق البعوض، كما تستخدم في منع انتشار

أكثر البراءات  هامصدرها مواد مشتقة من شجرة النیم، غیر أنّ بمنتجاتة براءات اختراع تتعلق د، وقد منحت عدّ زمن بعی

، فرغم االعتراضات التي التي منحت لشركة أمریكیةهند و التي أثارت جدال كبیرا العتمادها على معلومات معروفة في ال

موقفه في مكتب البراءات األمریكي لم یغیر ءات االختراع، إال أنّ ن حصول هذه االبتكارات المزعومة على براأأثیرت بش

دراسة :التفاقیة تربسالحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة وفقاالمخالفي، فؤاد عبد الغني سیف :أنظر في ذلكحمایتها،

.131، ص 2006تطبیقیة على الجمهوریة الیمنیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مصر، 
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، ولذا وجب أن یعاد النظر في هذا المبدأ حتى یحقق بالمنتجات الدوائیة للمواطنین فقط

.الموازنة بین الدول المتقدمة والدول النامیة بخصوص النتائج المترتبة عن إعماله

ضف إلى ذلك فاّن مبدأ المعاملة الوطنیة مبدأ یرسخ فكرة حمایة التشریع الوطني 

لقانوني لبراءة االختراع في لالقتصاد األجنبي بدال من حمایة االقتصاد الوطني، فالنظام ا

.الدول العالم الثالث هو وسیلة لحمایة االحتكار األجنبي للتكنولوجیا

معظم البراءات التي تمتلكها الشركات المتعددة الجنسیة هي في حقیقة فواقعیا نجد أّن 

نامیةاألمر راجعة إلى أفراد ینتمون للعالم الثالث وبالتالي فإّن البراءات المملوكة للدول ال

لمتقدمة التي یذهب الجزء األكبر من مملوكة ألشخاص عادیین، على خالف الدول ا

البراءات للشركات الصناعیة الكبرى، وهذا ما یدفعنا للقول أّن مبدأ المعاملة الوطنیة یؤدي 

إلى المساواة بین أفراد الدول النامیة وشركات الدول المتقدمة، وبالتالي یمكن القول أّن إعتماد 

هذا المبدأ من شأنه أن یفتح المجال واسعا أمام االحتكارات االقتصادیة للشركات الصناعیة 

.1دون الدول النامیة

مبدأ المعاملة الوطنیة یمنح الدول النامیة تفرقة بین رعایاها وبین كما یمكن أن یشار إلى أنّ 

احتكار االستغالل، في األجانب فیما یتعلق بالمزایا التي تمنحها البراءة وخاصة فیما یخص 

ما الدول النامیة فیها وبین حین أّن الدول الصناعیة وشركاتها تمارس كل یوم التفرقة بین

، فالدول المتقدمة تكنولوجیا هي التي تستطیع فقط 2ممارستها الحتكارها التكنولوجي یخص

الصناعیة التمتع بما یتیحه هذا المبدأ من حقوق، حیث یرتب احتكارات اقتصادیة للدول 

.153-152محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص-1

.98حسام محمد عیسى، مرجع سابق، ص -2
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وبذلك یمكن القول أن هذا الشرط ما هو إال ،الكبرى دون الدول النامیة أو األقل نموا 

.1مصیدة للدول النامیة والفقیرة 

وعلى هذا األساس فإّن إقرار اتفاقیة تربس لمبدأ المعاملة الوطنیة یمنح للدول المتقدمة 

وشركاتها العمالقة حق التدخل في الشؤون االقتصادیة للدول النامیة واألقل نموا، ولذلك ال 

بّد على هذه األخیرة من اتخاذ موقف جاد إزاء هذا التدخل الذي تقوم به الدول المتقدمة 

.حمایة االبتكارات وعدم خرق أحكام اتفاقیة تربسبحجة

باإلضافة إلى مبدأ المعاملة الوطنیة أقرت اتفاقیة تربس مبدأ أخر مهم هو مبدأ الدولة 

منحها طرف متعاقد لدولة ما إنما یسريأي میزة تجاریة یاألولى بالرعایة، والذي مفاده أنّ 

ه و من الناحیة بدون قید أو شرط، غیر أنّ ت و األطراف األخرى من غیر إجراءاعلى كافة 

ول األخرى األعضاء في اتفاقیة الواقعیة فإن تطبیق هذا المبدأ یضمن دخول الدول سوق الد

بذلك فان المساواة التي تنادى بها االتفاقیة من خالل مبدأ الدولة األولى بالرعایة ما بس، و تر 

ها تقید مبدأ ل على العكس من ذلك فإنّ هي إال مساواة مزعومة، ظاهریة لیست واقعیة، ب

.2المساواة الفعلي بین الدول

، ویتضمن هذا االتفاق مزایا تبادلیة لكل )ب(اتفاق مع الدولة ) أ(فمثال إذا أبرمت دولة 

بس فكل الدول األعضاء حداهما عضو في االتفاق الدولي تر مع كون إ) أ و ب(من الدولتین 

بدون تقدیم أي میزة أو تفضیل للدولة ) أ(اذ إلى سوق الدولة في االتفاقیة لهم الحق في النف

هذا الشرط تلقائي النفاذ، وغیر مشروط وبذلك تنعدم المساواة الفعلیة بین الدولة ، النّ )أ(

.المانحة والدول المستفیدة

.273جالل خلیل عوض اهللا ، مرجع سابق ، ص -1

.153-150محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص :أنظر كذلك

.131مرجع سابق ، ص ،فؤاد عد الغني سیف المخالفي-2
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كما یمكن أن یوجه لهذا المبدأ انتقادا من حیث كونه یؤثر سلبا على الدول النامیة ألّنه 

خاصة تلك التي تتعلق ،یحرمها من الممیزات التي قد تستفید منها من اتفاقیات أخرى

بالمجال التكنولوجي، ألّن الدول المتقدمة سوف تستفید من تلك االمتیازات الخاصة باالتفاقیة 

التي توقعها الدول النامیة من اجل تطویر منتجاتها، مّما یجعل الدول النامیة دائما في مرتبة 

.من الدول المتقدمةأقل 

لذلك فإّن مثل هذا المبدأ ما هو إال تمییز واقع ضد الدول النامیة، فمبدأ عدم التمییز 

.یكون صحیحا بین المتساوین ال بین البلدان ذات قوى اقتصادیة متفاوتة بشكل واسع

قد  بس فإّننا نجدهاإذا ما تصفحنا أحكام اتفاقیة تر :نطاق الحمایة من حیث-ثانیا

أوردت بعض األحكام التي ال تخدم مصالح الدول النامیة بقدر ما تخدم مصالح الدول 

ها جعلت من إمكانیة منح براءة اختراع فإنّ Tripsمن 27/1حسب نص المادة فالمتقدمة،

في كل االختراعات سواء كانت منتجات أم عملیات صناعیة و واسعة حیث شملت بالحمایة 

:1ج عن هذا ما یلي، وینتیاكافة میادین التكنولوج

تظهر إحصائیات العقدین األخیرین ارتفاعا مذهال في براءة :اتساع نطاق براءة االختراع-1

االختراع في الدول المتقدمة بشكل عام والوالیات المتحدة بشكل خاص، إذ تشیر إحصائیات 

عدد طلبات براءة االختراع المقدمة لها ارتفع من منظمة التجارة العالمیة للملكیة الفكریة أنّ 

، أي ما یعادل ما تمّ فقط 2000براءة سنة 90948إلى  1999طلب سنویا سنة 74000

ر النشاط إیداعه منذ نشوء المنظمة، فإن كان جانب كبیر من هذه الزیادة یعكس ازدها

استخداماتها خاصة في خر یعكس اتساع نطاق براءة االختراع و اإلبداعي، إال أن جانب آ

.151محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -1
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الوالیات المتحدة األمریكیة التي وضعت المصلحة الخاصة فوق كل اعتبار في تطبیق 

.معاییر تقدیم طلبات البراءة

:یترتب عن هذا االتساع في منح براءة االختراع نتائج هامة یمكن حصرها كاألتي

معوقا للبحث        أصبح نظام براءة االختراع بموجب ما أقّرته اتفاقیة تربس نظاما-

واالبتكار ولیس مساعدا له وذلك راجع لهبوط معاییر منح البراءة، فقد توسع نطاق منح هذه 

األخیرة  لیشمل تسجیل عدد كبیر من االختراعات التافهة أو التي ال تثبت صالحیتها في 

لبراءة الواقع الملموس، إذ أّنها صدرت إّما بسبب الضغوط الممارسة على سلطات تسجیل ا

عن  ز هذه السلطات لبعض الشركات الكبرى، مّما جعلهم یتخلونوفاحصیها، أو لسبب تحیّ 

جل المصلحة العامة إلى عاملین خاصین بتقدیم الخدمات وظیفتهم كمراقبین صارمین من أ

.لهذه الشركات

وقد تم وصف المشكلة في الوالیات المتحدة األمریكیة بأّن نظام البراءة لدیهم بالرغم من 

أّنه یحث على اإلبداع عموما ولكنه معرض للخطر ویضع حاجزا غیر ضروري على 

اإلبداع، وذلك بالسماح ألصحاب الحقوق بفرض ضرائب على المنتجات الجدیدة وعلى 

األعمال التجاریة، وهذا العدد الهائل من براءات الطرق الصناعیة وحتى على أسالیب 

واحد أو مصلحة واحدة منتجاالختراع التي تصدر حالیا یخلق خطرا حقیقیا من أن ینتهك 

براءات اختراع عدیدة، واألسوأ من  ذلك أّن العدید من براءات االختراع تشمل منتجات أو 

ي یجعل من الصعب على طرق صناعیة مستعملة على نحو واسع النطاق، األمر الذ

.الشركات وحتى الدول النامیة بناء أعمالها على منتجات وطرق حول براءات اختراع
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أن یتمتع 27/1اشترطت اتفاقیة تربس بموجب المادة :من حیث شروط الحمایة:ثالثا

ة المطلقة، وكذا شرط الخطوة اإلبداعیة، وهناك االختراع بشروط محددة تتمثل في شرط الجدّ 

.ثالث یتمثل في القابلیة للتطبیق الصناعيشرط

ففیما یخص شرط الجدة، تناولت االتفاقیة الجدة المطلقة سواء من الناحیة -1

استعمال االختراع أو بحیث یتعین أن ال یكون قد تمّ ، 1الموضوعیة أو من الناحیة الشكلیة 

یة تربس أو في نشره أو وصفه في أي مكان بصفة علنیة داخل البلد العضو في اتفاق

ة، إذ اتفاقیة تربس خالفت ما أقرته اتفاقیة باریس فیما یخص شرط الجدّ خارجه، وهنا نجد أنّ 

سمحت بأن یتمیز االختراع بالجدة النسبیة، وهذا من شأنه )اتفاقیة باریس(أّن هذه األخیرة 

ا یساعدها مساعدة الدول النامیة على جلب التكنولوجیا المتقدمة من الدول الصناعیة، ممّ 

وبذلك فاّن اشتراط الجّدة المطلقة حسب اتفاقیة تربس هو ، 2حتما على تنمیة اقتصادها

انتصار للشركات الكبرى في الدول الصناعیة المتقدمة، إذ ستتمكن بإمكانیاتها الضخمة من 

لى القیام بتصنیع واستعمال االبتكارات المنشور عنها في أي مكان دون أن یعّد ذلك تعّدیا ع

حقوق إستئثاریة ألي شخص، وفي نفس الوقت ستحرم الدول النامیة من إصدار براءات 

.ة النسبیةاختراع عن االختراعات التي تتمتع بالجدّ 

تقدیم طلبات إجراءات فباإلضافة إلى الشروط الموضوعیة للحصول على براءة اختراع، هناك شروط شكلیة تتمثل في -1

س للدول األعضاء الحریة بقیة تر وغیرها من اإلجراءات، ولقد تركت اتفا لذلك الحصول على البراءة ، والمستندات المطلوبة

من اتفاقیة تربس الذي 29ه على الدول األعضاء احترام نص المادة في تضمین قوانینها الشروط الشكلیة التي ترید، إال أنّ 

:نص على ما یلي

كامل یكفي براءة عن االختراع بأسلوب واضح و على البلدان األعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على  ال-1"

لتمكین تنفیذ االختراع من جانب شخصي یمتلك الخبرة التخصصیة في ذلك المجال، ویجوز اشتراط أن یبین المتقدم أفضل 

أسلوب یعرفه المخترع لتنفیذ االختراع في تاریخ التقدم بالطلب أو في تاریخ أسبقیة الطلب المقدم حین تزعم األسبقیة 

أن یقدم المتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة یجوز للبلدان األعضاء اشتراط-2

."تقدم بها في بلدان أجنبیة أو براءات منحت له فیها 

171.، ص 2007التنظیم القانوني الختراعات العاملین، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،خالد الحري- 2
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ویثار تساؤل هام هنا یخص الدول النامیة على وجه الخصوص، وهو هل یجوز للدول 

معین  بدعوى أّنه لیس جدیدا النامیة أن ترفض مثال إصدار براءات اختراع عن عقار دوائي 

من حیث أّنه قد تم استخدامه في العالج كوصفة شعبیة، كما لو كان عبارة عن مكونات من 

.األعشاب الطبیعیة، وذلك قبل اكتشافه كعالج للمرض من طرف المخترع ؟

في الحقیقة إذا قام مخترع في بلد ما بمحاولة الحصول على البراءة في الوالیات 

المتحدة األمریكیة على مثل هذا االختراع، لقوبل بالرفض على أساس الدفع بسبق االستعمال 

العلني لهذا االبتكار، رغم أّن الواقع العملي اثبت أّن معظم الشركات األجنبیة الكبرى التي 

ا حول صناعة الدواء قامت بقرصنة نباتات مستعملة في الطب الشعبي، یتمحور نشاطه

وهناك تقدیر بأن حوالي ثالثة أرباع النباتات التي تستخدمها شركات األدویة في منتجاتها 

كانت مستعملة في الطب التقلیدي للدول النامیة وذلك لقرون عّدة، وقد وجد تطابق في المواد 

عالجي بعد فصلها من النباتات العلیا، وبین االستعمال الكیماویة التي خضعت لتطبیق

.1التقلیدي للنباتات المشتقة منها في األصل 

وقد تّم التعرض لبعض األمثلة في دراسة سابقة، تبرز بوضوح كیف تتم قرصنة ثروات 

الدول النامیة وٕاجراء األبحاث علیها، والتوصل إلى منتجات دوائیة مصدرها ما اعتاد سكان 

، وال ضرر من إعطاء أمثلة أخرى )شجرة النییم(ول النامیة استعماله في معالجة أمراضهمالد

:2لتأكید ما سبق

دة الجنسیات بقرصنة نوع من النباتات یزرع في حیث قامت شركة أوروبیة عمالقة متعدّ 

اإلكوادور منذ مئات السنین، ویستخدم في معالجة مرض السرطان من قبل السكان المحلیین، 

سبتمبر 28، العدد الثالثعمان،، مجلة الحقوق"ة الجدیدة في مجال الملكیة الفكریةالقضایا العالمی"، حسن البدراوي-1

،2ص  ،2004

225، ص2009خالد یحي صبایحین، شروط الجدة في براءة االختراع، دار الثقافة، األردن -2
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، وهو الیوم یعتبر من أهم المنتجات الدوائیة لمعالجة Lycopeneد سمي هذا النوع ب وق

مرض السرطان، إذ تقوم الشركة المذكورة التي حصلت على براءة بشأنه ببیعه بأسعار 

.مرتفعة جدا

غیر أّنه ومن جهة أخرى هناك بعض الطلبات المقدمة من اجل الحصول على البراءة 

البراءة سبق استعماله، وال یستجیب ألحد الشروط التي تفرضها محل رفضت بسبب أنّ 

ومن ثم یجدر بالدول النامیة أن تتبنى نفس ، 1اتفاقیة تربس وكذلك اتفاقیة البراءة األوروبیة 

السیاسة التشریعیة حتى تتمكن من استعمال الوصفات العالجیة الشعبیة للحد من استغالل 

الخطر قائما إذ یمكن لهذه الشركات الحصول على هذه الشركات الدولیة، ومع ذلك یبقى 

.المكونات الطبیعیة ومعالجتها بطرق معینة حتى تستوفي شروط الحصول على البراءة

فیما یخص شرط الخطوة اإلبداعیة، فاّن اتفاقیة تربس وباشتراطها أن ینطوي -2

ي مجال صناعة أو أن یشكل االختراع حدثا ضخما ف،االختراع على الخطوة اإلبداعیة

معینة، فیه انحیاز صارخ للدول المتقدمة وشركاتها الكبرى، إذ مفاد هذا الشرط هو منح براءة 

االختراع للمبتكرات األصلیة التي لم یتم التوصل إلیها من قبل، والتي تتطلب عادة توافر 

وم إمكانیات واستثمارات علمیة ومالیة ضخمة ال تحوزها إال مثل هذه الشركات، وبمفه

المخالفة فاّنه ال یمكن منح براءة اختراع على التحسینات التي تطرأ على االختراع، والتي قد 

یقوم أو یتوصل إلیها المخترعون المحلیون سواء في الدول المتقدمة أو النامیة، وهذا ما 

سیؤثر بالسلب على روح االبتكار خاصة في الدول النامیة، وهنا نجد كذلك اتفاقیة تربس 

تم إذ  ،اتخذت من میونخ مقرا لهاالتي قبل منظمة البراءات األوروبیةمن(EPC)وضعت اتفاقیة البراءات األوروبیة-1

مادة تهدف إلى 178لف من تتأ،، وهي اتفاقیة تسرى على الدول األوربیة الموقعة علیها10/12/1998التوقیع علیها في 

:الموقع التالي،أنظرحمایة االختراعاتبشأناألوربیةبین الدولالتعاون

www.wipo.int/sme/ar/best.practices/patrilib.
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ت ما جاءت به اتفاقیة باریس الخاصة بالملكیة الصناعیة التي لم تفرق  وبموجب المادة خالف

منها بین براءة االختراع وبراءة التحسینات، فاتفاقیة تربس ال تمنح براءة عن التحسینات 41

التي تدخل على االختراع إال إذا كانت هذه التحسینات تتمیز بخطوة إبداعیة ال یمكن لرجل 

العادي التوصل إلیها، ففي هذه الحالة فقط یستحق التحسین الحصول على براءة المهنة 

.اختراع

ذلك أّن الدول النامیة على وجه خاص، اعتادت منح براءات عن اختراعات بسیطة، 

هي في غالبیتها تحسینات متواضعة على اختراعات معروفة، والسبب في ذلك یكمن في أّن 

الكثیر من األبحاث والتكالیف التي عادة ما ستلزمها هذه االختراعات ال تحتاج إلى

.االختراعات التي تتمیز بقدر وافر من األهمیة واإلبداع

فقدرة الدول النامیة بهذا الخصوص متواضعة  إن لم نقل معدومة، ومصلحتها تكمن 

في االستفادة من براءة التحسینات البسیطة، لعّلها على األقل تحتفظ بحق احتكار على 

ا كان قائما عض االختراعات بمجرد أّنها أتت بشيء أفضل أو أحدثت نتائج أحسن عمّ ب

  .فعال

من براءة التحسینات حسب اتفاقیة تربس إذ یمكن تلخیص األسباب األساسیة وراء الحدّ 

:2أسباب3إلى 

:من اتفاقیة تربس04تنص المادة -1

تشمل براءة االختراع مختلف أنواع البراءات الصناعیة التي تقّرھا تشریعات دول االتحاد كبراءات االستیراد، وبراءات "
."التحسین وشھادات اإلضافة وغیرھا

.206حنان محمود كوثراني،  مرجع سابق، ص -2
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، ذلك أن عدمحمایة علیهاختراعات التي تستحق منح براءة و الزیادة من نوعیة اال -أ

لیجعلها محصورة منح براءة على تحسینات بسیطة من شأنه أن یحد من عدد االختراعات 

.التي تستحق براءة فقطبتلك

كر األصلي ما كان إّن االبتكار واإلبداع یستلزم الكثیر من البحث والتطویر، والمبت -ب

طفیفةه براءات أخرى على تحسینات االبتكار لو علم اّنه ستمنح عنلیتوصل لمثل هذا

.أدخلت علیه، وهذا ما یساعد على وأد الرغبة في البحث واالبتكار

وهناك سبب ثالث وهو األهم یتمثل في عدم إمكانیة منح براءة التحسینات حتى -ج

یبقى للشركة صاحبة االختراع وحدها حق االستفادة منه ومن التحسینات التي أدخلت علیه، 

وهذا ما جعل من الدول النامیة مستودعا أساسیا باعتبار أّن األمر كلفها أموال طائلة،

.لتصریف منتجات هذه الشركات المتحكمة بأسعارها

:من براءات التحسینات على الدول النامیةأثر الحدّ -1

من براءة التحسینات عن طریق اشتراط النشاط االبتكاري أو الخطوة اإلبداعیة الحدّ إنّ 

.النامیة معاالدول المتقدمة و عكس نتائجه على في االختراع تن

فعلى صعید الدول المتقدمة وباإلضافة إلى احتكار شركاتها لبراءة االختراع فإّنها تكون 

المستفید الوحید من كل التحسینات التي تضاف على االختراع، مّما یؤدي إلى تسجیل 

ببراءة أصلیة قد براءات جدیدة مع انتهاء مّدة البراءة األصلیة، فاالختراع األّول المشمول

د الختراع ثاني وبراءة أخرى، غیر أّن رفع مرتبة االختراعات التي تصدر لها البراءات یمهّ 

الدول المتقدمة لتعظیم استفادتها واحتكارها لمختلف المعارف وٕان كانت سیاسة حكیمة في یدّ 

ة التكنولوجیةدوام التبعیة للدول النامیة هو وسیلة لخلق و التكنولوجیة، إال أّنه بالنسب
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فعلى صعید الدول النامیة، فإّننا نجدها تتأثر بشكل كبیر من حرمانها من إمكانیة 

تسجیل براءة تحسین بسیطة تضیفها أو تعدل بها اختراعات معروفة وموجودة أصال اعتادت 

على تسجیلها نظرا لكونها ال تحتاج إلى الكثیر من البحث والجهد وال تتطلب  مؤهالت 

.كنولوجیة كبیرةعلمیة وت

فاشتراط اتفاقیة تربس للخطوة اإلبداعیة بات مفعوله السلبي واضحا على الدول النامیة 

خاصة في المجاالت الحساسة المتعلقة بمجال صحة اإلنسان وتغذیته، إذ أصبحت الدول 

النامیة غیر قادرة على إدخال تحسینات بسیطة على المادة الفعالة في صناعة األدویة أو 

غذیة المحمیة بموجب براءات اختراع النتفاء شرط النشاط االبتكاري أو الخطوة اإلبداعیة، األ

بل یتجاوزه لیشمل كل مجاالت االختراع بأي مجال وال یتوقف األمر عند هذا الحدّ 

33بس بموجب المادة ة نسبیا التي أقرتها اتفاقیة تر تكنولوجي، وقد تساهم المّدة الطویل

لتصل بعد انتهائها ،من زیادة حّدة االحتكار،سنة20ع والتي قدرت ب الستغالل االخترا

إلى اختراعات جدیدة وبراءات جدیدة على نفس االختراع لمجرد إدخال علیه تحسینات 

في مصلحة الشركات الكبرى التابعة للدول المتقدمة إلى حد لم بسیطة،  وكل ذلك یصبّ 

.1انتهاء مدة البراءات في كثیر من األحیانیعد بإمكان الدول النامیة االستفادة من 

وكخالصة لما سبق أّن اتفاقیة تربس من خالل تبنیها لهذا المبدأ فإّنها تمثل نقطة 

تحّول لمصلحة الشركات الصناعیة لدى الدول المتقدمة، ویشكل تحدیا كبیرا أمام الدول 

النامیة خاصة في مجال توفیر الغداء والدواء في ظل البعد االجتماعي للتنمیة المستدیمة، 

المعیار الصارم یعني اقتصار الحمایة على االبتكارات األصلیة التي حیث أّن تطبیق هذا

وضخمة تحوزها الشركات صةمتخصّ مالیة وتقنیة، ومراكز بحث إمكانیاتتتطلب عادة 

من إعداد المنظمة العالمیة ، وثیقة عمل"الوطن العربي في مواجهة براءات المنتجات الصیدلیة":هاني محمد دویدار1

.08-07، ص2009، للملكیة الفكریة
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الدول النامیة، هذا فضال عن عدم إمكانیة إلیهاالتابعة للدول الصناعیة المتقدمة والتي تفتقر 

.ي قد تطرأ على االختراع ببراءة االختراعالتواإلضافاتتغطیة التحسینات 

عت من نطاق االختراعات الخاضعة للحمایة وبذلك فاّن اتفاقیة تربس رغم أّنها وسّ 

، إال أّنها ومن جهة أخرى نجدها أنها ضیقت من نطاق الحمایة بموجب 27بموجب المادة 

لتي تتمتع بالجدة عندما اشترطت اّنه ال یخضع للحمایة سوى االختراعات ا27/1المادة 

متقدمة قد المطلقة والنشاط االبتكاري والتطبیق الصناعي، وهذا ما یدفعنا لتأكید أّن الدول ال

بس سواء من ناحیة توسیع الحمایة أو تضیقها بما یتالءم صاغت أحكام اتفاقیة تر 

.1ومصالحها الشخصیة 

التمییز في منح اتفاقیة تربس استبعدت:من حیث فعالیة الحمایة ومدتها:رابعا

الحقوق الناشئة عن ملكیة البراءة على أساس موضوعها أو أهمیتها االقتصادیة أو 

، حیث یمتّد أثر شمولیة محل براءة االختراع یحقق مصالح الدول األعضاءاالجتماعیة بما 

إلى عدم التفریق بین االختراعات في مّدة الحمایة خالفا لما كان معموال به سابقا في العدید

من التشریعات التي كانت تحّدد مّدة خاصة لحمایة االختراعات الدوائیة أو الغذائیة بأقل من 

مّدة االختراعات األخرى، وبهذا الحكم تكون اتفاقیة تربس راعت الجوانب التجاریة المحضة 

أهم ، وغلقها أمام الدول النامیة اإلنسانلبراءة االختراع، رغم أثرها السلبي على حیاة وصّحة 

باب للحصول على التكنولوجیا وعلى األدویة وهو الهندسة العكسیة التي تقوم على 

.استخالص المعرفة أو الخبرة من المنتج النهائي ومن تّم تصنیعه

.217–216حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -1
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یما یخص فاقیة تربس، أّما اتفمن األمور التي استحدثتهاوتحدید مّدة الحمایة هي

ما تركت هذا األمر للتشریعات ٕانّ ة للحمایة و االتفاقیات السابقة لها فلم تحّدد مّدة معین

.مضیقریعات بین موسع لها و ى إلى وجود تفاوت بین هذه التشالوطنیة، األمر الذي أدّ 

سنة ال یخدم مصالح 20ومن الناحیة الواقعیة تحدید اتفاقیة تربس لمّدة الحمایة ب 

یكون لها بعد انقضائها الدول النامیة التي سعت إلى تخفیض هذه المدة قدر اإلمكان، حتى

حق استغالل واستعمال االختراع بكل حریة، حیث یكون االختراع في هذه الحالة ملكا 

للمجتمع بأسره، و للدولة حق استغالله بما یعود علیها بالنفع المطلق، أّما الدول المتقدمة  

مایة المقررة وهي صاحبة النصیب األكبر في االختراع، فمصلحتها تزداد كلما زادت مّدة الح

أكبر من الحقوق والفوائد خاصة  وأّن اتفاقیة تربس قد نّصت  اللبراءة  فذلك یوفر لها عدد

على الحد األدنى للحمایة، ومنحت للدول األعضاء حق منح مّدة اكبر من المّدة المقررة في 

ك حسب شرط أن ال یخالف هذا التوسع في مّدة الحمایة أحكام االتفاقیة وذل،اتفاقیة تربس

.1منها1/1المادة 

ة الحمایة المقررة للتصمیمات التخطیطیة للدوائر كذلك هو األمر فیما یخص مدّ 

لسریعة التطور والتغیر، المتكاملة والتي تعّد مّدة طویلة جدا مقارنة بطبیعة هذه التكنولوجیا ا

، لكن سرعان صیر تظهر العدید من التصامیم التي تتمتع بتقنیة تكنولوجیة عالیةففي وقت ق

.تظهر تصامیم أخرى أكثر تطورا منها 

األحكام الخاصة استبعدتمن جهة أخرى وفي نفس المجال نجد أّن اتفاقیة تربس قد 

والتي تسهل على الدول النامیة ،المنصوص علیها في اتفاقیة واشنطناإلجباریةبالتراخیص 

ألحكام اإلجباریةالتراخیص اللجوء إلیها لتحقیق بعض مصالحها االقتصادیة، إذ أخضعت 

.79بالل عبد المطلب، مرجع سابق، ص -1
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الخاصة ببراءة االختراع، وهو ما یجعل عملیة اإلجباریةمنها والمتعلقة بالتراخیص 31المادة 

حصول الدول النامیة واألقل نموا على هذه التكنولوجیا أمرا في غایة الصعوبة، وفي هذا 

تي تسعى غالبا لتعمیق الحكم تكریس للبعد التجاري الذي تتمیز به أحكام اتفاقیة تربس وال

الهوة التكنولوجیة بین الدول المتقدمة والنامیة واألقل نموا، وذلك بالسماح لها بالحصول على 

نقل المعرفة التقنیة لها، وتغلیب مصالح أصحاب إمكانیةالقدر الیسیر من التكنولوجیا دون 

.الحقوق على حساب الدول المانحة للحمایة

غیر المفصح عنها والتي لم تكن محمیة إال في بعض أّما فیما یخص المعلومات 

صورها كاألسرار التجاریة والصناعیة والمعرفة الفنیة في إطار المنافسة غیر المشروعة فقد 

یة ذات قیمة اقتصادیة اتخذ حائزها تدابیر معقولة للحفاظ اتسع نطاقها لیشمل كل معلومة سرّ 

المقدمة للحصول على بتجارب الفعالیة واآلمانانات المتعلقة شملت البی كذلكیتها، على سرّ 

اإلفصاحوالتي أصبحت محمیة من ،ترخیص بتسویق المنتجات الدوائیة والغذائیة والكیماویة

عنها للشركات الوطنیة إال في حدود ضیقة جدا، وهذا ما یغلق الباب أمام الشركات الدوائیة 

.لمضي بالصناعات الدوائیة قدمافي الدول النامیة من الحصول على تلك المعلومات وا

وخالصة ما سبق قوله أّن اتفاقیة تربس وٕان كانت عبارة عن مجموعة نصوص قانونیة 

جاءت ظاهریا لخدمة المصالح االقتصادیة للدول األعضاء، إال أّنها باطنیا وجدت لخدمة 

نموا تجاه الدول واألقلمصالح الدول المتقدمة، وزیادة عمق التبعیة التكنولوجیة للدول النامیة 

من التكنولوجیا، ویتضح ذلك  األوفردة الجنسیة صاحبة النصیب المتقدمة والشركات المتعدّ 

ضها إلى قطاعین هامین یمّسان صحة الشعوب بأسرها وهما قطاع جلیا خاصة عند تعرّ 

.الصحة والتغذیة كما سیتم بیانه
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:الثانيالمطلب 

وأثمانهااألدویةتربس على البلدان النامیة من حیث صناعة إنفاذاثر 

وحیاته، ومن هنا تأتي أهمیة اإلنسانیعتبر الدواء من السلع الحیویة ألـّنها تتعلق بصحة 

البّد من منحها االهتمام الالزم سواء على وٕاستراتیجیةصناعة الدواء كصناعة أساسیة بل 

فمن أكثر الموضوعات التي أثارت قلق البلدان . الدولي المستوى المحلي أو على المستوى

النامیة أثناء مفاوضات جولة األرجواي هي تلك التي تتعلق بارتفاع مستوى الحمایة لحقوق 

الدوائیة، والتي لها انعكاس صارخ على مستویات بالمنتجاتالملكیة الفكریة الخاصة 

األجنبیةالمبالغ النقدیة أخرىمن جهة و  ،المحلیة لألدویة فیها من جهةواألسعارالصناعة 

دفعها ألصحاب براءات االختراع على  إلىالكبیرة التي تجد البلدان النامیة نفسها مضطرة 

.المنتجات الدوائیة

خاصة في مجال البحوث أمواللما تكّلفه هذه المنتجات من األهمیةوتتضح شّدة هذه 

یوفر مّدة إستئثار كامل بالسوق وذلك لیتیسر استرداد الدوائيالمنتجالعلمیة، لذلك نجد أّن 

التي تكّبدتها تلك الصناعات أثناء عملیة البحث والتطویر، وما ِیؤكد هذه الباهظةالنفقات 

الدراسات العلمیة التي قام بها أكبر المهتمین بمجال األدویة والتي من بینها دراسة األهمیة

من جامعة بنسلفانیا لمركز األبحاث الوطني في الوالیات "أدوین مانسفیلد"قام بها البروفسور 

، وجد أّن لحمایة الملكیة الفكریة أثر هام على قرارات االستثمار المرتبطة األمریكیةالمتحدة 

من الشركات األمریكیة الكبرى التي أخذت كعینة عشوائیة، %80باألبحاث والتطویر في 

وقد توصلت تلك الدراسة أیضا إلى أّن الصناعات الكیماویة التي تحتوي على المستحضرات 
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الصیدلیة حققت أعلى النسب بین الشركات التي تعتبر حمایة الملكیة الفكریة عنصرا هاما 

.1التخاذ قرارات االستثمار الخاصة بها 

ولقد أثیر جدل من نوع آخر حول تأثیر هذه الحمایة الخاصة بالمنتجات الدوائیة على صناعة 

، وكیف سیكون هذا التأثیر علیها في حالة غیاب )فرع أول(ي البلدان النامیة الدواء خاصة ف

هذا االلتزام القانوني المتمثل في حمایة حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بالمنتجات الدوائیة 

).ثانفرع ( الدواء رباألسعاصة فیما یتعلق خا

:الفرع األول

تربس على الدول النامیة من حیث صناعة األدویةیةاتفاقإنفاذأثر 

اغلب  إلیهاتتمیز صناعة الدواء باعتمادها بشكل كبیر على العلوم والتكنولوجیا التي تفتقر 

من المبیعات لبعض %20تصل كثافة البحث والتطویر إلى الدول النامیة واألقل نموا، اذ

من قیمة إنتاج األدویة في دول منظمة التعاون االقتصادي %9الشركات العالمیة، وتشكل 

، ومن هنا یظهر تأثیر اتفاق تربس على هذا النوع من الصناعات خاصة إذا علمنا 2والتنمیة

تبیان أثر ا االقتصادي غیر مضمون، إذ یمكن أّن تكلفة البحث والتطویر عالیة جدا ومردوده

الدوائي من خالل تحدید وتبیان أهم المنتجاتفاق تربس على الدول النامیة فیما یخص إنفاذ

الخاصة بحمایة أحكامهاالیجابیة والسلبیة المترتبة على الدول النامیة في حالة تطبیق اآلثار

.الدوائيالمنتج

ندوة الجمعیة الدولیة لحمایة الملكیة ،"الفوائد التي تعود على مصر من حمایة الملكیة الفكریة"توماس بومبلز،-1

.168ص 2001أكتوبر 23-21الفكریة، ترجمة ھشام مرزوق، القاھرة 

.82ص1995صالح محمد، حقوق الملكیة الفكریة وصناعة األدویة في األردن، شركة دار الدواء، عمان، -2
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كانت لحمایة المنتجات الدوائیة :ات الدوائیة على الدول النامیةتأثیر حمایة المنتج: أوال   

األثر المباشر على الدول النامیة، ذلك أّن هذه الدول كانت تستبعد المنتجات الدوائیة من 

نطاق الحمایة، أّما الیوم ومع دخول العدید من الدول النامیة منظمة التجارة العالمیة أو تقدیم 

بات من الواجب علیها تطبیق اتفاق تربس وتعدیل تشریعاتها الوطنیة طلبات االنضمام إلیها 

لتنسجم مع أحكام هذه االتفاقیة

للمنتجإذ اعتادت الدول النامیة ولسنوات عدیدة ،على تصنیع المنتج الدوائي المماثل 

حاث األصلي، ذلك أّن الدول النامیة ال تمتلك اإلمكانیات الضروریة التي تتیح لها القیام باألب

دوائي معین، فكانت تكتفي باالستعانة بنتائج األبحاث التي منتجالالزمة للتوصل إلى 

.تتوصل لها الشركات الكبرى في الدول المتقدمة وتقوم بتصنیع الدواء المماثل للدواء األصلي

ر مع قیام معظم الدول النامیة بتعدیل تشریعاتها الوطنیة ومنح إال أّن الوضع تغیّ 

منتجات الدوائیة، وال نستطیع أن ننكر ما لحق الدول النامیة أو ما سیلحق بها من الحمایة لل

من جهة ثانیة بات تها على تصنیع الدواء المماثل، و من قدر تأثیرات سلبیة تتجلى في الحدّ 

من إلزاما علیها شراء المنتجات الدوائیة األصلیة، إن لم یكن لدیها القدرة على تصنیعها فالبدّ 

دوائي منتجمن الشركات الكبرى وفقا لألسعار التي تفرضها، ذلك أّن التوصل إلى شرائها 

دوائي منتجفالدراسات تشیر إلى أّن كل ،معین یستغرق الكثیر من الجهد  والوقت والتكالیف

عاما من العمل المتواصل، فضال عن 15إلى  12یستغرق كمعدل وسطي ما یتراوح بین 

.1الدوائي الواحدللمنتجالوسطي ما یقارب البلیون دوالر أمریكي تكالیف باهظة یبلغ معدلها

فمن خالل الدراسة السابقة تبّین اّنه من بین عشرة أالف مركب هناك خمسة فقط یتم 

البحث في أثارها الطبیة المختلفة، ومنتج دوائي واحد فقط یتجاوز جمیع المراحل المذكورة 

، أفریلعن الملكیة الفكریة، بیروتتراخیص المستحضرات الصیدلیة، مؤتمر الویبو اإلقلیمي العربي،ودارهاینزغ-1

.3، ص 1998
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هائي، ومن هنا ونظرا للمیزانیات الضخمة التي تتطلبها أعاله لیتم طرحه في السوق بشكله الن

أبحاث التكنولوجیا الحیویة وصناعة المنتجات الدوائیة، لم نعد نستغرب أسباب عدم قیام 

.یة وفعلیة لتصنیع مثل هذه المنتجات الدوائیةالدول النامیة بأبحاث جدّ 

إّن المنتجات الدوائیة البدیلة هي أدویة تماثل من حیث تركیبها ومفعولها األدویة ذات 

العالمات التجاریة المعروفة لألدویة األصلیة، ویعتمد الدواء البدیل عادة على المادة الفّعالة 

.وله نفس التأثیر على صّحة الجسم1الموجودة في الدواء األصلي

انطالقا مّما تقدم وجدت العدید من الدول النامیة في العالم أّن مصلحتها تكمن في 

إقامة بعض الشركات الصغیرة المتخصصة بصناعة المنتجات الدوائیة البدیلة، وتأمین الدواء 

من %42البدیل للمواطن صاحب الدخل المحدود، حتى أّنها أصبحت تغطي ما یزید عن 

من حجم استهالك األدویة في %8لألدویة بالنسبة للدول العربیة و حجم االستهالك العربي 

ومن هنا أصبحت صناعة األدویة البدیلة مخالفة الیوم ألحكام الفقرة .الدول النامیة األخرى

براءة من اتفاقیة تربس، فالدواء األصلي أصبح مشموال بحمایة27األولى من المادة 

من تاریخ تقدیم طلب الحصول على البراءة حسب بتداءاأدنى سنة كحدّ 20االختراع لمّدة 

، أي أّنه وخالل الفترة المذكورة ال یمكن القیام بتركیب 2من تربس 33ما تنص علیه المادة 

وهو اسم تجاري معروف، أما الدواء البدیل فهو دواء البراسیتامول Panadolكمثال عن الدواء البدیل نجد دواء البندول -1

Paracétamol وهو اسم المادة الفعالة ذات المفعول العالجي في الجسم و التي یتكون منها الدواء األصليPanadol

:أنظر في ذلك 

اإلجراءات المطلوبة من الدول العربیة لتنفیذ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة"،ماهر المعشر-

.1995،  46العدد  عمان،،، المؤتمر العربي الدولي األول للملكیة الفكریة"یةلصناعة المستحضرات الصیدالنتربس

ال یجوز أن تنتهي مدة الحمایة الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرین سنة تحسب اعتبارا من ":ربستمن 33تنص المادة -2

مدة العشرین سنة هي الحد األدنى الذي ال یجوز ألي دولة تاریخ التقدم بطلب الحصول على البراءة و الجدیر بالذكر ان

عضو في اتفاقیة المنظمة التجارة العالمیة تقریر مدة حمایة أقل منها، ذلك أن نص المادة األولى من اتفاقیة تربس جاء 

."صریحا بحق الدول األعضاء في تضمین قوانینها ما یتیح  حمایة أوسع
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بس، السیما وأّن الشركات الكبرى ترى في قبل الدول األعضاء في اتفاقیة تر الدواء البدیل من

.1ستثماربراءات األدویة حوافز محمیة ومحفزة لال

الجدیر بالذكر أّن تطویر المنتجات الدوائیة البدیلة التي كانت موجودة في األسواق قبل 

مع األخذ بعین االعتبار الفترات ،27/1نفاذ اتفاقیة تربس ال تكون مخالفة ألحكام المادة 

البدیل خاللها االنتقالیة  المتعلقة بالدول النامیة واألقل نموا، أین یعتبر تصنیع المنتج الدوائي 

غیر مخالف ألحكام االتفاقیة إّال من التاریخ الذي تدخل فیه أحكام اتفاقیة تربس حیز التنفیذ 

.بالنسبة للدول المعنیة

ومن هنا فلقد بات على الدول النامیة الیوم، االلتزام بالمنتج الدوائي األصلي ومنع نسخ األدویة 

بشأنها، فهناك من یرى أّن  اآلراءونتائج اختلفت أثارالمشمولة ببراءة االختراع، وهذا ما سیرتب 

، وهناك من األجنبیةاالتفاقیة  ستحقق نتائج ایجابیة للبلدان النامیة من خالل جذب االستثمارات 

الرأي األخیرأنصاریرى أّن االتفاقیة ستلحق الضرر بصناعة األدویة في الدول النامیة ویستند 

:2عّدة منهااعتباراتفي ذلك إلى 

إنتاجعلى االمتناع عن التابعة للدول النامیةتربس سیجبر شركات األدویةیةاتفاقإنفاذإّن -1

أو الحصول على التراخیص من الشركات األم ،المحمیةاألدویةاألصناف القائمة على تقلید 

.في إنتاج هذه األصنافلالستمرار

ألنها،في المدى البعیداألدویةلبیة على صناعة تربس ستكون سیةاتفاقإنفاذأثارإّن -2

یتمثل في ضرورة الحصول على ،في البلدان النامیةاألدویةیا كبیرا لشركات ستخلق تحدّ 

المحمیة األدویةإلنتاج األممن الشركات إنتاجتراخیص 

.317–316المجید الحداد، مرجع سابق، ص محمد حسن عبد-1

214ص 1995فیضى بشار، مبادئ التصنیع الجدید، شركة دار الدواء الجدید، عمان،  -2
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الخاضعة للحمایة األدویةالدوائي من اإلنتاجتراجع -3

على المستوردین والموزعین ومستودعات األدویة من حیث اضطرارهم للتعامل التضییق-4

الدواء الذي ال  وتوزیعله، وبالتالي التوقف عن استیراد مع صاحب براءة االختراع أو من یمثّ 

  .داالستیراتربس، وهذا ما سیضیق من فرص ومنافذ یةیلتزم بأحكام اتفاق

.ة االحتكاریة لصاحب البراءة رتفاع القوّ زیادة أسعار األدویة المحمیة بسبب ا-5

على األدویة الخارجیة، وبالتالي تزاید حجم الواردات وما یتبع ذلك من أثار االعتمادزیادة -6

.ي للدولة النامیة بشكل خاصعلى االقتصاد المحلّ 

تربس سترفض یةالموقعة على اتفاقاألعضاءلالدو وتقیید أفاق التصدیر ألّن كل الحدّ -7

.تربسألحكامدواء مستورد ال یخضع إستیراد أيالتعامل أو

كل هذه العوامل ستخلق أمام الدول النامیة واألقل نموا حواجز وعوائق كبیرة خاصة أمام 

ل فرصها في شركاتها الصغیرة والمتوسطة في مجال القیام بالبحث والتطویر، وهذا ما یقلّ 

.اإلبداع والنمو والتطور

الدوائي بموجب أحكام المنتجا سبق یتبین لنا أّن موقف الدول النامیة فیما یخص حمایة وممّ 

القدرة  النخفاضتربس لن یقوى على تحقیق فوائد ومكاسب لصالحها وذلك نظرا یةاتفاق

.1التنافسیة لها في مواجهة الدول المتقدمة

.27، مرجع سابق، ص ماھر المعشر-1
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الفرع الثاني

تربس على أثمان األدویة في البلدان النامیة یةاتفاقإنفاذأثار 

لقد أجریت عّدة دراسات قام بها علماء االقتصاد حاولوا من خاللها تقدیر حجم األرباح 

تربس في یةاتفاقأحكامإنفاذوالخسائر التي تعود على البلدان خاصة النامیة منها من وراء 

أّنه من المنطقي حدوث زیادة في أسعار مجال المنتجات الدوائیة، وقد تّم التوصل إلى 

األدویة، وذلك راجع لسداد عوائد حقوق الملكیة في براءات االختراع في المنتجات الدوائیة 

والتي سیتعین على الدولة النامیة دفعها أو تحویلها ألصحاب الحق في هذه البراءات في 

یكون هذا االرتفاع كبیرا غیر أّن السؤال الذي یطرح هو هل س.األجنبيالخارج وبالنقد 

بالمقارنة بمستواه الذي كان سیتحقق في حالة غیاب الحمایة المقررة في تربس، أم سیكون 

ارتفاعا نسبیا بسیطا؟ 

:1في هذا الشأن إلى قسمین اآلراءانقسمت 

یرى الرأي األول أّن نسبة الزیادة ستكون نسبیة وبسیطة وتتحقق بصفة تدریجیة ، أّما 

ا كانت علیه قبل لثاني فیرى أّنه ستحدث زیادة كبیرة في أسعار المنتجات الدوائیة عمّ الرأي ا

الحمایة، إذ توصلت بعض الدراسات التي أجریت في هذا الخصوص إلى أّن الحد األدنى 

كوریا –المكسیك –الهند –البرازیل –للخسائر في عینة من الدول النامیة مثل األرجنتین 

بلیون دوالر أمریكي كحدّ 10,8أدنى، بلیون دوالر أمریكي كحدّ 3,5وتایوان أین قدرت ب 

بلیون 2,1أقصى، بینما تتراوح مكاسب الدخل ألصحاب براءات االختراع األجنبیة بین 

.بلیون دوالر14,4دوالر أمریكي، 

مر الكویت ، ورقة عمل مقدمة لمؤت"التجارب الدولیة لتطویر وتنمیة حمایة الملكیة الفكریة"إبراھیم أحمد إبراھیم، -1

.2001أكتوبر 23-22من ، كلیة الحقوق،لحمایة الملكیة الفكریة
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یةاتفاقإلنفاذویتوقع االتحاد الهندي لمصنعي األدویة حدوث كارثة صحیة قومیة نتیجة 

فقط من السكان أن یشتروا األدویة الحدیثة، بالرغم %30تربس في هذا البلد، حیث یستطیع 

واحدة  من األرخص في العالم، من أّنه من المعلوم سلفا أّن أثمان األدویة في الهند تعدّ 

وتبین المقارنات بین أثمان األدویة في الهند والدول التي توجد فیها براءات اختراع أّن النسبة

، أما الخسائر السنویة في الهند 1ة في تلك الدولمرّ 41إلى  1في بعض الحاالت تصل من 

دوالر أمریكي 162والتي تعتبر من أكبر األسواق العالمیة فقدرت الخسائر السنویة ما بین 

2.ملیون دوالر أمریكي 1261إلى 

.Aصندوق النقد الدولي السید من جهة أخرى سجل مدیر Subramanian  في

دراسة حدیثة له حاول من خاللها تبیان تأثیر براءة االختراع على المنتجات الدوائیة في دول 

صغیرة وكبیرة، وقد توصلت تلك الدراسة الى وجود اثار سلبیة على األثمان والرفاهیة في 

ب البراءة عدد من الدول األسیویة ، حیث تتراوح نسبة الزیادة في أثمان األدویة المحمیة بموج

.%67إلى  05من 

5كما قدرت زیادة معتبرة في أثمان األدویة التي تم حمایتها بموجب البراءة في مصر من 

.أضعاف إذا ما قورنت بتلك األدویة غیر المحمیة 6إلى 

مرجع النامیة، والتنمیة االقتصادیة في البلدانحازم حلمي عطوة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تربس -1

:أنظر كذلك.300سابق، ص 

مؤتمر كلیة الحقوق السنوي السادس، جامعة ، "للملكیة الفكریةنحو عولمة الحمایة القانونیة "الدسوقي،إبراھیم-

"المنصورة ، تحت عنوان -26، القاھرة "التأثیرات القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة للعولمة على مصر والعالم العربي:

.49ص،2002مارس 27

، القاھرة،عالم الثالث، دار النھضة العربیةعلي إبراھیم، منظمة التجارة العالمیة، جولة االرجواي وتقنین نھب دول ال-

.122ص1997

566، ص2001، القاھرة،احمد جامع، اتفاقیات التجارة العالمیة وشھرتھا الجات، دار النھضة العربیة- 2



التنميةعلىالصناعيةالملكيةلعناصرالدوليةالحمايةتأثير:الثانيالفصل-الثانيالباب

الناميةللدولاالقتصادية

358

فیما بأحكام اتفاقیة تربسالتوصل إلى أّن األخذوفي دراسة أجریت في األرجنتین تمّ 

194یخص المستحضرات الصیدالنیة سیحقق زیادة سنویة إضافیة في النفقات تقدر بحوالي 

األدویة نتیجة الزیادة في استهالكفي  %45,5بحوالي انخفاضملیون دوالر أمریكي، مع 

1ملیون دوالر سنویا 270األثمان وصلت إلى حوالي 

أثمان األدویة الخاضعة للحمایة نخلص مّما سبق إلى أّنه وفیما یتعلق بمستوى

تربس فإّن العدید من الدراسات سواء التي تمت في الدول یةالمنصوص علیها بموجب اتفاق

المتقدمة أو الدول النامیة، انتهت إلى أّن الدول النامیة ستواجه ارتفاعا في أثمان الدواء 

المشروعات الوطنیة  أعداد انخفاضوتكالیفه هذا من جهة، من جهة أخرى سیؤدى ذلك إلى 

الصغیرة والمتوسطة وزیادة في الواردات وظهور عقبات كثیرة أمام هذه الدول فیما یخص 

ویظهر ذلك جلیا من خالل استخالص بعض التناقضات .واالستثماراإلنتاجعملیات 

  .ةیتربس والتي تتضح جلیا بمجرد التنفیذ الفعلي لبنود االتفاقیةفي اتفاقوالمعوقات الموجودة 

:الدوائيالمنتجتربس الخاصة بحمایة یةأهم التناقضات الموجودة في اتفاق: أوال

تربس یةاتفاقإنفاذالتناقضات والمعوقات التي تحققت على أرض الواقع بسبب  أهممن بین 

:الدوائي نجدللمنتجفي شقه الخاص بالحمایة المقررة 

إذ تعتبر الممارسات السیاسیة التي تصدر عن الشركات الدولیة :الممارسات السیاسیة-1

مثال بإعطاءواخطر الصعوبات التي تواجهها الدول النامیة، ویمكن توضیح ذلك  أهممن 

تربس، ویقصد به ذلك الترخیص یةالمنصوص علیها في اتفاقاإلجباریةعن عقود التراخیص 

إلیهدوائي معین مادامت في حاجة منتجنتاجإلالشركات الوطنیة إلحدىالذي تمنحه الدولة 

مرجع النامیة،والتنمیة االقتصادیة في البلدانحازم حلمي عطوة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تربس --1

300سابق، ص 
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التي واألسعارلمواجهة المتطلبات الوطنیة الضروریة التي یصعب تحقیقها بسبب االحتكارات 

تفرضها الشركات الدولیة الكبرى المالكة للبراءة علیها، فمثال بلغ ثمن عبوة من دواء االیدز 

.إذا تم تصنیعها محلیادوالر، بینما یمكن أن تتكلف ثلث دوالر واحد 18

إجباریةممارسة هذا الحق المتمثل في منح تراخیص إفریقیافلقد حاولت حكومة جنوب 

بالنسبة ألدویة اإلیدز، إال أّن الشركات العالمیة األمریكیة لم تسمح لها بذلك، فدخلت معها 

معتبرة في عدد بالسرقة دام هذا النزاع مّدة طویلة ترتب علیه زیادة إیاهافي نزاع متهمتا 

لمنظمات الدولیة إلى التدخل من السبب الذي دفع با،الوفیات بمرض االیدز قدرت بالمالیین

وبذلك فاّن الدول .شركات الدواء العالمیة عن القیام بهذه الممارساتوٕایقافل حسم النزاع أج

المنتجإنتاجالنامیة ال تواجه فقط تلك الصعوبات الخاصة بالمعرفة التكنولوجیة بخصوص 

اإلرهابیةالممارسات ك الصعوبات السیاسیة و الدوائي موضوع البراءة فحسب، بل تواجه كذل

للمنتجوالمحتكرة إلیهاالتي تصدر عن الشركات الدولیة الكبرى أو الدول التي تنتمي 

.1الدوائي

20لحمایة براءة االختراع قدرت بادنيإّن وضع حد :ادنية حمایة كحد فرض مدّ -2

تنتهي قبل انقضاء هذه المّدة بمدد زمنیة المنتجغیر منطقي إذا علمنا أّن حیاة أمراسنة یعّد 

، وبذلك یكون هناك استمرار للحمایة بدون أي المنتجقد تطول أو قد تقصر وذلك حسب نوع 

.2الدوائيالمنتجمبرر، وهذا ما یترتب عنه تأخر كبیر في استفادة الدول النامیة من 

الدوائي وكذلك المنتجبراءة على التربس فإّنه یتم منح یةوفقا التفاق:مبدأ احتكار البراءة-3

على كل ما یتعلق به من تبعات جینیة تدخل في تركیبه، وهذا أمر ال یساعد الدول خاصة 

مرجع النامیة،والتنمیة االقتصادیة في البلدانحازم حلمي عطوة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تربس -1

.302سابق، ص
..303نفس المرجع، ص-2
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ن كانت اعتراف مسبق بالمعرفة الفنیة المتوصل واألقل نموا، ألّن البراءة هنا وإ النامیة منها 

في أي  إنسانها كذلك وسیلة احتكار كل ما یتعلق بمرض یمكن أن یحدث ألي ، إال أنّ إلیها

أدویة جدیدة، هذا ما اكتشاف إلىمكان، هذه المعرفة التي قد تساعد الغیر في الوصول 

یؤدي بنا إلى القول أّن احتكار هذه المعرفة بموجب البراءة من شأنه أن یجعل المصیر 

رهونا لیس بإنجازات البحث العلمي، وٕانما بتحالفات ومصالح محتكري الصحي لكل إنسان م

.1البراءة

الدوائي سیؤدي إلى بالمنتجتربس فیما یتعلق یةاتفاقأحكامتطبیق في النهایة یمكن القول أنّ 

ات تأثیر صارخ على صناعة وارتفاع أثمان األدویة في الدول النامیة، خاصة في القطاع

ه یمكن لهذه الدول انتهاج حلول معینة من ، غیر أنّ یةاالتفاقحمایة قبل هذهالتي لم تكن بها

:أجل تفادي هذا التأثیر أهم هذه الحلول مایلي

أهم الحلول التي یمكن للدول النامیة اعتمادها فیما یخص مشكلة صناعة الدواء -ثانیا

:تربسیةوارتفاع أثمانه في ظل اتفاق

تربس على البلدان النامیة واألقل نموا له أثار یةأّن تطبیق اتفاقمّما سبق ذكره توصلنا إلى 

سلبیة على صناعة الدواء وعلى أثمانه، خاصة وأّن هذه الصناعة من أهم الصناعات في 

مشكالت بعض اإلجراءات التي یمكن أن تساهم في حلّ  حاقتراتلك الدول، لذلك ارتأینا 

وبالتالي تحسین قدرتها  أفاقهاوكذلك تحسین ، أسعارهمن ارتفاع صناعة الدواء والحدّ 

:التنافسیة سواء على المستوى المحلى أو الدولي

مرجع النامیة،ادیة في البلدانوالتنمیة االقتصحازم حلمي عطوة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تربس -1

304سابق، ص
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اعتماد البلدان النامیة على منهج البلدان المتقدمة في بدایة تصنیعها للدواء، حیث لم تكن -ا

أن بموجب تشریعاتها الداخلیة، ولم تقرر هذه الحمایة إال بعد المنتجتحمي هذا األخیرةهذه 

وصلت صناعة األدویة فیها إلى درجة معینة من النمو والتطور، ومن ثم فإّن الدول النامیة 

تربس في یةأخذها اتفاقاالقتصادیة واالجتماعیة التي لم تإلى أوضاعها الصناعیة و واستنادا

الدوائیة للمنتجاتالتزام بإقرار الحمایة األعضاءعلى جمیع الدول  ااالعتبار عند فرضه

عرض الحائط أي تقدیر لظروف المرضى وحاجاتهم للعالج في هذه الدول، أن تتبعبةضار 

ها أو تعدیلها للقوانین المنظمة لبراءة االختراع بما یتوافق مع نّ سیاسة رشیدة وحكیمة عند س

المدمرة التي قد تلحق بالصناعات الدوائیة، اآلثارتربس، وذلك للتخفیف من یةأحكام اتفاق

یة في مجال منافسة الصناعات خاصة وأّن البلدان النامیة واألقل نموا ال تستند إلى قاعدة قوّ 

1:مایليإتباعالدوائیة العالمیة، ولتحقیق ذلك یجب 

تضییق نطاق الحمایة عن طریق براءة االختراع في مجال االختراعات الخاصة باألدویة-

.الدول النامیة واألقل نموا من االستفادة منهالتمكینإلى أقصى درجة ممكنة 

في البلدان النامیة واألقل نموا، اإلجباریةالعمل على التخفیف من شروط منح التراخیص -

ووضع ضوابط وأسس تضمن توفیر األدویة المحمیة بالبراءة بأسعار وشروط معقولة، وذلك 

.2ل ومستویات دخل الفرد فیهاتناسبا مع ظروف هذه الدو 

عدم السماح بارتفاع أسعار األدویة في الدولة النامیة وذلك من خالل فرض رقابة محكمة -

.على أسعار األدویة المشمولة بالبراءة

50ماھر المعشر ، مرجع سابق، ص - 1
مرجع النامیة،والتنمیة االقتصادیة في البلدانحازم حلمي عطوة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تربس --2

308سابق، ص
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لها من اغتصابعمل الدول النامیة واألقل نموا على حمایة ثرواتها البیولوجیة من أي -

عن مصادر المواد البیولوجیة اإلفصاحالبراءة على الدول المتقدمة، مع إلزام صاحب 

.المستخدمة في الدواء محل البراءة

یجب أن تعتمد الدول النامیة من خالل شركاتها الوطنیة الخاصة بمجال األدویة على  -ب

اإلنتاجتطبیق مبادئ التصنیع الجید الذي تعتمد على المواصفات العالمیة وتحدیث تقنیات 

.1الشركات في هذا المجالالستمراریة هذهوهذا كشرط أساسي

إلزام الدول المتقدمة من خالل شركاتها العمالقة المتخصصة في مجال تصنیع الدواء  -ج

المنصوص علیها صراحة في اتفاق تربس التزاماتهاوالمالكة لبراءات االختراع علیها بتنفیذ 

نیة المتطورة، وكذا توفیر المساعدات والخاصة بتسهیل نقل التكنولوجیا المتقدمة والمعارف الف

.األدویةصناعةالفنیة الالزمة لمساعدة الدول النامیة في مجال 

یجب أن تعمل الدول النامیة واألقل نموا على وضع نظام یشمل تقییم موضوعي سنوي  -د

وكذا العمل اإلنتاجلصناعة الدواء على المستوى الوطني، والعمل على التخلص من معوقات 

الدوائي، المنتجرفع قدرتها التنافسیة محلیا ودولیا من خالل إلغاء جمیع الضرائب على  على

وكمیته وأسعاره، نوعیتهمن حیث المنتجاتكذلك مراقبة الشركات الدولیة المصدرة لهذه 

على التصرف في اختصارهاومراقبة جهات الصرف وتسویق الدواء للمستهلكین للتأكد من 

.بها وذلك حمایة للصحة العامةاألدویة المصرح 

الدول النامیة من خالل شركاتها الوطنیة المختصة في صناعة الدواء والترویج اعتماد -ه

.اإلمكانله على المواد الخامة الوطنیة بقدر 

البحوث االقتصادیة .مجلة، "وأثرھا على صناعة األدویة في فلسطیناتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة "باسم مكحول، -1

.24، ص2000لسنة 22العربیة، الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة، العدد 
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االتفاق على نظام موحد لتسجیل الدواء المصّنع في بلد نامي واعتماده في كافة البلدان  -و

.وتداولهإنتاجهلتنشیط حركة  وذلك األخرىالنامیة 

بهدف  اتكالیفهوقیمتهااألدویةمن اجل مراقبة الواردات من متخصصةأجهزةإنشاء -ي

.1في حالة وجوده  اإلغراقمحاربة 

العمل على إلزام الدول المتقدمة وشركاتها العمالقة المتخصصة في مجال األدویة بالوفاء  -م

ي اتفاقیة تربس، والخاصة بتسهیل نقل التكنولوجیا بإلتزماتها المنصوص علیها صراحة ف

المتقدمة والمعارف الفنیة المتطورة، وكذلك توفیر المساعدات الفنیة الالزمة لمساعدة الدول 

2.النامیة على إعادة تأهیل أوضاعها لتتمكن من تطبیق أحكام اتفاقیة تربس

وأثماني اتفاق تربس على صناعة الحمایة المقررة فإلنفاذوخالصة القول أّنه إذا كان 

تختلف من بلد آلخر حسب ظروف كل بلد، اآلثاریة في الدول النامیة وٕان كانت هذهاألدو 

الخطیرة، وذلك بإتباع اآلثارفإّنه یجب على هذه البلدان االستعداد الجدي لمواجهة تلك 

السابق ذكرها من جهة، من جهة أخرى یمكن للدول النامیة واألقل نموا االعتماد اإلجراءات

تربس من أجل استخالص بعض یةالواردة في اتفاقعلى المرونة التي تتمتع بها األحكام

السلبیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة بصفة عامة كما اآلثارالحلول للتخفیف من شّدة 

.لتاليسیتم توضیحه في المبحث ا

اتفاقیة المجاالت المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة وتأثیراتھا المحتملة على الصناعات "السید عبد المولى، -1

مؤتمر حقوق الملكیة الفكریة من منضور النظام االقتصادي الدولي الجدید، مركز القاھرة الدولي "لمصریة،الدوائیة ا

.21، ص 1998ماي 7-6الفترة من –للمؤتمرات 
مرجع النامیة،والتنمیة االقتصادیة في البلدانحازم حلمي عطوة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تربس -2

.309سابق، ص
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:ثانيالمبحث ال

لحمایة حقوق  ةالسلبیاآلثارالقانونیة المخولة للدول النامیة للحد من اآللیات

الملكیة الصناعیة

هي ، و البراءةلمالك تربسمن اتفاقیه 28المادةالتي تعطیها  ةللحقوق الحصرینتیجة

على  البراءةقد یقدم صاحب  إذ، رمن االحتكار واالستئثاحقوق تنطوي على قدر كبیر 

حمایةوتحقیقا  لنوع من التوازن بین وجوب ،قد تضر بالمجتمع ةاستغالل ابتكاره بطریق

اختراع معین، وبین  إلىحقوق المبتكرین الذین بذلوا الكثیر من الجهد والتكالیف للتوصل 

 ةاتفاقی دتأوج،إجحاف إيدون من االبتكارات بشكل عادل و باالستفادةحق المجتمع ككل 

البراءةالدولي لحقوق مالك  ذاالستنفامبدأفي  األولى الوسیلةبس وسیلتین لذلك، تتمثل تر 

منتجاتهالحق في احتكار استغالل اختراعه، وتسویق البراءةكان لمالك  فإذا، )أولمطلب (

صاحب یقوم باستیراد المنتجات التي یقوم  أننه یحق للغیر أ إالالتي یختارها، األسواقفي 

.أخرى ةبتصنیعها وتسویقها  في دولالبراءة

، وهي التراخیص التي )ثانمطلب (یةاإلجبار ، فتتمثل في التراخیص الثانیةالوسیلة اأمّ 

تعتبر  إذ، ة، وضمن شروط محددةیحصل علیها الغیر الستغالل االختراع في حاالت معین

لنوع من التوازن  ابس تحقیقتر  ةفي اتفاقیالمقررةالحمایةخروج عن بمثابةهاتین الوسیلتین 

.والفقیرةالغنیةبین مصالح الدول 
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:األولالمطلب 

واالستیراد الموازي ذاالستنفامبدأ

الممنوحةالحمایةمبدأنوعا من الخروج عن البراءةلحقوق مالك  ذاالستنفامبدأیشكل 

االعتراف الضمني لمن یقوم بشراء أساسعلى  المبدأیقوم هذا  إذ ،بستر  ةاتفاقیألحكاموفقا 

.بالحمایةغیر مشمول كأنهالمنتجبحقه في التعامل مع بالبراءةالمشمول  جالمنت

بالمحاكم خاصةفي اجتهادات  ةمرّ ألولالبراءةحقوق مالك  ذاستنفامبدأولقد تم تبني 

على  ،19القرن  أواخرالتي سادت في التجارةحریةمبدأ، كتعبیر عن ةواألمریكی ةاألوروبی

بیع البضائع  ةإعاد أویسیطر على استعمال  وأال یملك الحق لیتحكم البراءةمالك  أن أساس

.1ترخیص بتسویقها أعطى أوالتي طرحها في السوق 

جمیع المنتجلیمارس على یعطي المشتري الترخیص بالحمایةالمشمول المنتجفبیع 

.لغیرل هبیع ةإعادنها الحق في التي تعود للمالك ومالطبیعیةالحقوق 

یقوم كذلك فإّنه ، التجارةحریةمبدأعلى  أساسایقوم  ذاالستنفامبدأ أن إلى ةفباإلضاف

من خالل البیع مكافأتهقد استوفى حقه عن طریق األصليالمنتجمالك أنّ على اعتبار 

البراءةحقوق مالك  ذاالستنفامبدأ، ولقد اخذ بالحمایةللمنتج المشمول األولالتوزیع  أو األول

تم تطور على الصعید السوق المحلي،بكان محصورا  إذ طابعا محلیا، األمربدایةفي 

.الدولي

قد  البراءةحقوق مالك  ذبمبدأ استنفاالخاصةاألحكامبس وبموجب تر  ةكانت اتفاقی فإذا

بهذا الخاصةفي وضع القواعد الحریةللتجارةالعالمیةالمنظمةفي  األعضاءتركت للدول 

.272حنان محمود كوثراني، مرجع ساتق، ص -1
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د تباین بین تشریعات مختلف الدولوجو  إلى ىدّ أذلك  نّ إ، فالوطنیة هالتشریعات وفقا ،المبدأ

للدول بالنسبةخاصةالمبدأتضاربت حول ایجابیات وسلبیات هذا  اآلراء أنّ كما ،)فرع أول(

.)فرع ثان(الدوائیةالمنتجاتعلى مستوى خاصة ةأهمیمن المبدأهذا ل مارغم  النامیة

:األولالفرع 

واالستیراد الموازي ذاالستنفامبدأمفهوم 

منع الغیر من استیراد  فيل صاحبها الحق تخوّ الفكریةالملكیةحقوق أنّ من المعلوم 

تطبیق هذا أنّ ، غیر الحمایة ةخالل مدّ أخرى ةدول ةأیّ سوق منبالحمایةالمشمول المنتج

صاحب  أو(  يالتصمیم الشكل أو العالمة أو البراءةه یحق لمالك نّ أیعني  إطالقهعلى  المبدأ

المشمولةالمنتجات  ةیمنع الغیر من استیراد كاف أن) الصناعیةالملكیةحق من حقوق  أي

 أو البراءةبما في ذلك المنتجات التي طرحت للبیع في الخارج عن طریق صاحب بالحمایة

 ةإمكانیالفكریةالملكیةحقوق ألصحابا یتیح ممّ ،بموافقته أو سواء بنفسه.....العالمة

ر بع تاجالمنتإعاقة تداول وكذلك  ةمتفاوتبأسعارفیها المنتجاتطرح و  األسواقتقسیم 

.الدولیةالحدود 

الملكیةالدولي لحقوق  ذاالستنفابمبدأتشریعات بعض الدول تخذألهذا الوضع وتداركا 

في منع الغیر من الصناعیةالملكیةیسقط حق صاحب حقوق المبدأ، وبمقتضى هذا الفكریة

سواء تم هذا ،ةدول ةأیّ یتم طرحها للتداول في سوق  أنبمجرد المحمیةاستیراد المنتجات 

بمبدأما یسمى من طرف الغیر شرط موافقته، وهذا  أو األصليالطرح من طرف المالك 

  .ذاالستنفا

ر تسویق ا، فقر الفكریةالملكیةحقوق  الواردة على قیودالحد أ إلى ذاستنفا ةتشیر كلم إذ

الغیر جهةمن  أو ةدولی أو ةوطنی ةومن قبل شركالفكریةالملكیةقانون محمي بموجبمنتج
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الصناعیةالملكیةحقوق  ةحق ممارسالشركةه ال یصبح لهذه نّ إف ،مالك الحقوقبموافقةولكن 

طلق على ی، و تلك الحقوق ذاستنفا إلىنظرا  ةتجاری ألغراض المنتجفیما یخص استغالل ذلك 

 ةتجاری ألغراضما نتوجمن حقوق استغالل وذلك أل ع األولالبی قاعدة أحیاناهذا االستثناء 

  .ةمرّ ألولتنتهي فور بیعه 

التأجیر  وأالبیع  ةكإعاد الالحقةاألعمالصاحبه الحقوق التحكم في للشركةوال یمكن 

عترض ت أنمن قبل الغیر وال  ةتجاری إلغراضمن االنتفاع أخرىأشكال يأ أو ةاإلعار  أو

.علیها

االستیراد الموازي، ویقصد به استیراد سلع خارج هو  خرآ مبدأب ذاالستنفامبدأتبع ستوی

 عالقة أّیة ةاألصلیبط صاحب الحقوق ال تر  إذ ،األصليللمالك  دةالمحدّ قنوات التوزیع 

، الرمادیةسلع السوق  هاأنّ على  األحیانفي بعض المبدأهذا  إلىبالمصدر الموازي، ویشار 

 تولكن قنوات التوزیع لیس ةأصلیذاتها سلع السلع في حدّ نّ مضللة نوعا ما أل ةوهي تسمی

.المحميالمنتجإلیهنتقلالك الذي الكن تخص الماألصليتلك التي تخص المالك 

لم  هاأنّ  إذموقفا سلبیا، المبدأینتجاه هذین ااتخذت  هافإنّ بس ر ت ةوفیما یخص اتفاقی

وز تفسیر ، فال یجالصناعیةالملكیةحقوق  ذاستنفا ةمن قضیموقف ایجابي أيتتخذ 

 أواالستنفاذ مبدأبتطبیق األعضاءالدول  ةالتزامات في ذم أنصوصها  على نحو قد ینش

تشیر االتفاقیةالتي تضمنتها القانونیةن وجدت بعض النصوص إ و  ه،یعفیها من تطبیق

بس حاولت من خالل موقفها ر ت ةاتفاقیأنّ القصد من ذلك ، ولعلّ المبدأضمنیة لهذا  ةبطریق

یخدم تنظمها حسب ما تراهاألعضاءللدول الوطنیةللتشریعات  لةالمسأالسلبي ترك 

.المحمیةالمنتجاتمن مختلفةأنواعیشمل  ذاالستنفامبدأأنّ علمنا  إذا خاصة،مصالحها
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أنّ التي یفهم من مضمونها بس و تر  ةالتي وردت في اتفاقیالقانونیةومن بین النصوص 

، لیست النص الوحید هاأنّ ، غیر منها61المادةنجد  ذاالستنفامبدأ إلى أشارتاالتفاقیة

.منها51المادةوكذلك نص  )أ( 28المادةمثل نص أخرى ةولكن هناك نصوص قانونی

وفقا  ذاالستنفامبدأالحق في تبني األعضاءالسالفة الذكر  تركت للدول 6المادةأنّ  إذ

یةالحرّ األعضاءلدول لو  ،أخرىعتراض على ذلك من قبل دول اإل ةإمكانیلما  تقرره، دون 

 إذ، أنواع ذاالستنفالمبدأأنّ في اختیار النظام الذي یساعد تشریعها ویحقق مصالحها ، ذلك 

تنتهي عند يمالمحالمنتجعلى  البراءةحقوق مالك  أنالوطني ویقصد به  ذهناك االستنفا أن

یمنع االستیراد  أن البراءةمالك باستطاعة إذ ،الدولةولكن داخل حدود للمنتجاألولالبیع 

.أخرىفي دول للمنتجالموازي 

، البراءةلك االدولي لحقوق م ذیتمثل في االستنفا ذمن االستنفاخرآكذلك هناك نوع 

مكان سواء في حدود  أيفي  للمنتجاألولد البیع بمجرّ  ذفتنهذه الحقوق تسأنّ ویقصد به 

سیتم السماح باالستیراد الموازي على المستوى   أيخارجها،  أوفیها البیع التي تمّ  الدولة

.الدولي

ن من الدول تكوّ  ةوهو الذي یتم على مستوى مجموع ذنفاوهناك نوع ثالث من االست

المحلي داخل دول للمنتجوبموجب هذا النوع سیتم السماح باالستیراد الموازي اتحاد معین،

دول لل إذیسمح به خارج نطاق الدول التي تشكل في مجموعها اتحادا،  أندون  االتحاد فقط،

4و  3ألغراض تسویة المنازعات بموجب هذه االتفاقیة مع مراعاة أحكام المادتین ":من اتفاقیة تربس6تنص المادة -1

."ال تتضمن هذه االتفاقیة ما یمكن استخدامه للتعامل في مسالة انقضاء حقوق الملكیة الفكریة
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مبدأ إقرارجل أالذكر من السالفة ةاألنظمفي اختیار نظام  من الحریةمطلق األعضاء

.1البراءةحقوق مالك  ذاستنفا

ذ االستنفامبدأشف من خاللها تربس نست ةفي اتفاقیأخرى ةكذلك هناك مواد قانونی

التي جاءت في القسم 51المادةوكذلك  ،االتفاقیةمن ) أ( 28المادة، نجد مثال واالستیراد

بالنسبةنه و أ، حیث الحدودیةفیما یخص التدابیر الخاصةعنوان المتطلباتالرابع تحت 

الجمركیةالسلطات بإیقافالخاصةالذكر، و سالفةالمادةالتي وردت في سیاق لإلجراءات

، عالمة أو براءةمن الصناعیةالملكیةبموجب عناصر المحمیةعن السلع  اإلفراج إلجراءات

والتي تطرح ،المستوردةتدابیر على السلع التزام بتطبیق ال أيه ال یوجد نّ أ المادة أكدتفقد 

 ةكانت هناك مجموع إذا، أخرىوبعبارةمن جانب صاحب الحق وبموافقته أخرفي سوق بلد 

من بالحمایةمشمولةمنتجاتالتي یجب على الدول  اتخاذها لمنع نقل الحدودیةمن التدابیر 

 ةفي دول بالحمایةبطرح المنتج المشمول البراءةقام مالك  إذازم بذلك تال تلفإنها، أخرى ةدول

.2ذ افاالستنمبدأ إلىوهذا استنادا أخرى

 ذاالستنفابمبدأأخذتبس تر  ةاتفاقیأنّ الذكر نستخلص السالفةفمن خالل المواد 

سابقا إلیها، ولكن یمكن استخالصه من المواد المشار صراحةالدولي  وان لم تنص علیه 

 إقرار أهدافمن نّ إذلك ف  إلىبصفة ضمنیة، ضف المبدأهذا  إلىالتي تطرقت فیها و 

.276-274حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -1

تعتمد البلدان األعضاء وفقا لألحكام المنصوص علیها أدناه إجراءات لتمكن ":من اتفاقیة تربس51تنص المادة -2

صاحب الحق الذي لدیه أسباب مشروعة لالرتیاب في أنه یمكن أن یحدث استیراد سلع  تحمل عالمات تجاریة مقلدة أو 

داریا أو قضائیا إلیقاف السلطات الجمركیة إمكتوب إلى السلطات المختصة فیه مثل حقوق مؤلف متصلة من التقدم بطلب ت

إلجراءات اإلفراج عن تلك السلع وتداولها بحریة ، ویجوز للبلدان األعضاء السماح بتقدیم مثل هذه الطلبات فیما یتصل 

كما یة الفكریة، شریطة الوفاء بالمتطلبات التي ینص علیها هذا القسمبسلع تنطوي على تعدیات أخرى على حقوق الملك

السلطات الجمركیة، إجراءات اإلفراج عن السلع المتعدیة بإیقافیجوز للبلدان األعضاء إتاحة إجراءات مماثلة فیما یتصل 

"المزمع تصدیرها من أراضیها
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بموجب المحمیةوتعمیم التكنولوجیا هو تشجیع االبتكار ونقل ألهذا المبدبسر ت ةاتفاقی

بین المستهلكین بین المنتجین و المشتركةللمنفعةوذلك تحقیقا 1الصناعیةالملكیةعناصر 

نّ أل ،الدولي ذاالستنفامبدأبس على ر ت ةمن خالل اعتماد اتفاقی إالوهذا ال یتحقق لها،

بل یخدم مصالح منفعة مشتركة بین المنتج والمستهلك،  أيالمحلي ال یخدم ذ تنفااالس

للعولمةحتمیةنتیجةالدولي هو  ذاالستنفامبدألبس تر  ةتبنى اتفاقی إذ ،المنتج فقط

على  الجمركیةمع تخفیض الرسوم خاصةالتي یشهدها العالم في وقتنا الحالي االقتصادیة

.2الصعید الدولي

قوق الملكیة الفكریة في تشجیع روح االبتكار التكنولوجي، ونقل تسهم حمایة وٕانفاذ ح":من اتفاقیة تربس7تنص المادة -1

وتعمیم التكنولوجیا بما یحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجیة ومستخدمیها باألسلوب الذي یحقق الرفاهیة 

."االجتماعیة واالقتصادیة، و التوازن بین الحقوق والواجبات

الدولي لحقوق مالك البراءة فلقد كانت موضوعا لدراسات متعددة، فهناك تقریر لألمم المتحدة  ذنظرا ألهمیة االستنفا-2

والذي أكد على حق الدول )الویبو(حول التجارة والتطور الذي تم تحضیره، بناء على طلب المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

ماما بما جاءت به اتفاقیة تربس من أحكام وأهداف في هذا والذي یتماشى ت) الدولي(الموسع  ذاألعضاء في تبني االستنفا

.المجال

لك البراءة والسماح الدولي لحقوق ما ذلعالمیة تشیر إلى أهمیة االستنفاحة اكما هناك دراسة نشرت بواسطة منظمة الصّ 

.ألحكام اتفاقیة تربسراسة كذلك مطابقة تماما باالستیراد الموازي للمنتجات المحمیة هذه الد

قضایا تخص هذا األمر من بینها استیراد البرازیل أدویة رخیصة الثمن من  ةرحت مؤخرا على الساحة الدولیة عدّ كما ط

=بالمخالفة لقوانین حمایة حقوق الملكیة)االیدز (المناعة المكتسبة الهند الستخدامها في عالج المصابین بفیروس نقص

الفكریة، حیث تخضع هذه األدویة للحقوق االستئثاریة لبعض الشركات العربیة المصنعة للدواء، وقد سبق أن أثیرت هذه =

شركات المالكة لحقوق الملكیة ا أثار حفیظة الالمسألة بمناسبة قیام جنوب إفریقیا  باستیراد نفس الدواء من الهند ممّ 

الهند، هو تطبیقا لمبدأ ما قامت به البرازیل وقبلها جنوب إفریقیا من استیراد الدواء من والحقیقة أنّ .عیة علیهالصنا

كت بل سلها لم تقره أیضا، هذا المبدأ لم تعارضه منظمة التجارة العالمیة كما أنّ ،الدولي لحقوق الملكیة الصناعیة ذاالستنفا

من 17قا للبند هذا المبدأ تطبیاألصل فیه اإلباحة ولیس المنع، كما یعدّ وبالتالي فإنّ )تربس-6المادة (بشأنه سبیل الحیاد 

:انظر في ذلك .نص على ضرورة تعزیز رعایة الصحة العامة ذيإعالن الدوحة ال

.281نان محمود كوثراني، مرجع سابق، صح-

www.alriyadh.com:وحقوق الملكیة الفكریة مقال منشور على الموقع التالياستیراد الدواء"،الشمريالرحمنمحمدعبد-
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فمبدأ االستنفاذ الدولي لحقوق الملكیة الصناعیة یعني ببساطة سقوط الحقوق 

في األسواق بمعرفة صاحب الحق أو من ینوب عنه، وبالتالي المنتجاالستئثاریة بمجرد طرح 

إلیهم، أو قام بمنح المنتجإعادة تصدیره لدول أخرى بعد أن باع من رال یستطیع منع الغی

الغیر حق الترخیص بإنتاجه محلیا، وهكذا تثور المشكلة دائما بمناسبة قیام الشركات التي 

تملك حقوق الملكیة الفكریة بطرحها للبیع بأسعار رخیصة مستغلة كثافة السكان فیها كالسوق 

نة بضعف قوتهم الشرائیة وبالتالي تستغل بعض الشركات األخرى الهندي والمصري مثال مقار 

.لتقوم بتصدیره للخارجالمنتجرخص سعر 

حقوق الملكیة الصناعیة من وجهة نظر الدول النامیة من قبیل مبدأ إستنفاذ ویعدّ 

المقررة للشركات المالكة لحقوق الملكیة الصناعیة، التقیید المشروع للحقوق االستئثاریة

المحمیة في األسواق المحلیة بأقل األسعار السائدة عالمیا، المنتجاتوبالتالي إمكانیة توفیر 

ست اغلب الدول النامیة هذا المبدأ صراحة في قوانینها الوطنیة على خالف المشرع وقد كرّ 

إذ لم ینص صراحة على مبدأ االستنفاذ     ،مرالجزائري الذي لم یكن صریحا في هذا األ

،عكس ما جاء به المشرع 03/07من األمر111واالستیراد الموازي إال من خالل المادة 

من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 102المصري الذي كان واضحا من خالل المادة 

:تخول براءة االختراع لمالكها الحقوق االستئثاریة اآلتیة14مع مراعاة المادة :03/07من األمر 11تنص المادة-1

، یمنع الغیر من القیام بصناعة المنتوج أو استعماله أو بیعه أو عرضه منتجافي حالة ما إذا كان موضوع االختراع -1

للبیع أو استیراده لهذه األغراض دون رضاه

ل المنتوج الناتج مباشرة من هذه إذا كان موضوع االختراع طریقة صنع یمنع الغیر من استعمال طریقة الصنع واستعما-2

...عرضه للبیع أو استیراده لهذه األغراض دون رضاه أوالطریقة أو بیعه 
  يعلى ما یل82/2002ة المصري رقم من قانون الملكیة الفكری10تنص المادة -2

لك البراءة في منع الغیر من حق ما ذویستنف،تخول البراءة لمالكها الحق في منع الغیر من استغالل االختراع بأي طریقة

".في أي دولة أو رخص للغیر بذلكاستیراد أو استخدام أو بیع أو توزیع السلعة إذا قام بتسویقها

.287سابق، ص ، مرجع يحنان محمود كوثران :في ذلك انظر
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حق مالك البراءة یمنع الغیر من استغالل االختراع أین اعتبر أنّ ،82/2002المصري رقم 

إذا قام مالك البراءة بكامل یستنفذینقضي أو المنتجبأي طریقة، ومنها قیام الغیر باستیراد 

ص للغیر بذلك، إذ نجد أنّ المشمول بالحمایة في دولة أخرى، أو رخّ المنتجإرادته بتسویق 

باعتماده على مبدأ االستنفاذ الدولي عندما المشرع المصري اتخذ موقفا صریحا وواضحا 

.ا لم یترك أي مجال للشك أو االلتباسممّ ))من أي دولة ((استخدم عبارة 

فمنها من ،نامیةال أو المتقدمةومن هنا یتضح وجود تباین بین تشریعات الدول سواء 

اإلنفاذبمبدأالوطني ومنها من اخذ اإلنفاذبمبدأالدولي ومنها من اخذ اذاإلنفبمبدأاخذ 

:على النحو التالياإلقلیمي

 ذافاالستنالمتقدمة بمبدأات الدول اغلب تشریعتأخذ:بالنسبة للدول المتقدمة :أوال

داخل للمنتجاألولحقوق مالك البراءة عند التوزیع  دستنفت أي ،المحلي لحقوق مالك البراءة

من خالل  اوهذا ما یتضح جلی،الموازي في الخارجباالستیراددون السماح حدود الدولة

ة ءالمتقدمة خاصة تلك المتعلقة ببراالتشریعات الوطنیة لحقوق الملكیة الصناعیة للدول 

الذي ال یسمح باالستیراد الموازي للمنتجات المحمیة األمریكيكقانون البراءات ،االختراع

وغیرها األمریكیةالوالیات المتحدة أنّ ذلك  ،ارجبموجب عناصر الملكیة الصناعیة من الخ

من خالل اتفاقیة التجارة مانستشفه  وهذا، أصال ذافاالستنمبدأ إلىلم تشر األوربیةمن الدول 

مبدأ إلىمادة تشیر بشكل صریح  أيلتي لم تتضمن ا (NAFTA)الشمالیةأمریكاة لدول الحرّ 

1الذي یناسبها فاذاالستننظام فیها حریة اختیار األعضاءبل تركت للدول فاذ، االستن

المنتجكان  إذاالدولي في حالة ما  ذاالستنفامبدأه یعتمد نّ إف ،المشرع الفرنسي اأمّ 

غیر أخرىمرخص له في دولة خرآمن شخص  أومن طرف مالكه إماالمحمي قد تم بیعه 

.28، مرجع سابق ص.محمد عبد الرحمان الشمري- 1
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سعره في  عنج محمي بسعر اقل هناك بیع لمنتكان  إذا اأمّ ،األوربيعضو في االتحاد 

فعندها تسمح فرنسا باالستیراد الموازي ،األوربيفرنسا وذلك في دولة عضو في االتحاد 

مبدأفي اعتمادها على األوربيدول االتحاد ولعلّ 1فرنسا إلىمن الدولة العضو للمنتج

تجنب تجزئة  إلى مثل هذه االتحاداتعى تس إذ، الخاص بدول االتحاد له ما یبرره ذاالستنفا

.االتحاد بشكل مستقلمن دول منع االستیراد في قانون كل دولة إلیهاالسوق التي یؤدي 

تعطى لمالك البراءة أنمنها على 64في المادة األوروبیةهذا وتنص اتفاقیة البراءات 

وهذا  ،تي تعطیها له كل دولة بشكل مستقلعلى صعید دول االتحاد ككل نفس الحقوق ال

دول االتحاد یحرمه من حقه من منع استیراد إحدىحق مالك البراءة في  ذاستنفاأنّ یعني 

.األخرىاألوروبیةالمنتج في الدول 

في دول المحلي ذاالستنفامبدأالدول المتقدمة تفضل أنّ ومن خالل ما سبق یتبین 

  .الدولي االستنفاذمبدأحاول جاهدة االبتعاد عن تاالتحاد و 

تنظم أحكاماتشریعات الدول النامیة تتضمن أن يمن المنطق:بالنسبة للدول النامیة:نیاثا

 ذستنفااال مبدأعلى  األولىتعتمد بالدرجة  هاأنّ  إذ ،المحمیةللمنتجاتاالستیراد الموازي 

معظم الدول تبنته وهذا ما ،المحمیةللمنتجاتالدولي لحقوق مالك البراءة من اجل استیرادها 

دول  -ة األخیر الجنوبیة وان كانت هذه  اقییإفر ولبنان والهند ودول النامیة خاصة مصر

الدولي قاصرا على المنتجات الدوائیة وذلك بهدف  ذاالستنفامبدأجعلت  -اقییإفر جنوب 

.2ارخصبأسعاراألجنبیةاألسواقضمان استیرادها من 

المعدل بموجب قانون رقم 597/92من التقنین الفرنسي للملكیة الفكریة رقم 613/6المادة وهذا ما نصت علیه -1

على اجتهاد صادر من محكمة العدل   االخاص بدول االتحاد األوربي بناء ذ، حیث ظهر هذا النوع من االستنفا102/94

، بل أیضا بالنسبة لجمیع حقوق الملكیة األوربیة، والتي أشارت إلى وجوب تطبیقه لیس فقط بالنسبة لبراءات االختراع

.الفكریة األخرى

  .162ص  ،مرجع سابقالوطن العربي في مواجهة تراءات المنتجات الصیدالنیة،،هاني محمد دویدار-2
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االبتعاد  إلىالتساؤل الذي یطرح في هذا المجال لماذا تتجه الدول المتقدمة أنّ غیر 

عن هذا  اإلجابةیمكن  إذ،تبنیه  إلىفي حین تتجه الدول النامیة ، الدولي ذاالستنفامبدأعن 

.تبیان أهمیة مبدأ االستنفاذ سواء بالنسبة للدولة المتقدمة أو للدول النامیةالتساؤل من خالل

:الثاني فرعال

بالنسبة للدول النامیة ذاالستنفامبدأأهمیة

كان في مصلحة الدول النامیة  إذاوما ذ،االستنفامبدأأهمیةلقد اختلفت اآلراء حول 

.المحلي أوالدولي  ذاالستنفابمبدأاألخذ

دولي، بینما تمسكت ال ذاالستنفامبدأثل في معارضة مموقف الدول المتقدمة تأنّ  إذ

 إلىویستند كل فریق ،حليالوطني أو الماالستنفاذالدول النامیة بهذا المبدأ أكثر من مبدأ 

الدولي على تحقیق المصالح االقتصادیة  ذقفه من خالل تبیان قدرة االستنفاحجج تدعم مو 

.للدول النامیة والمتقدمة على حد سواء

یحقق  أننه أالدولي من ش ذاالستنفابمبدأاألخذأنّ فحسب الدراسة السابقة یمكن القول 

:1أهمها اأهداف

ذلك  ،المنتجلنفس األسعاریمنع الفارق الكبیر في  أننه أاالستیراد الموازي من شأنّ -

أسواقمختلفة في أسعارتفرض  أنیسمح للشركات  أننه أالمحلي من ش ذاالستنفاأنّ 

.المنتجاتمختلفة في نفس 

ا یساعد على المنافسة ممّ مبدأیعزز  أننه أشالدولي من  ذبمبدأ االستنفااألخذنّ إ-

،قمع المنافسة إلىعلى خالف االستنفاد المحلي الذي یؤدي ،طرح السلع بأثمان معقولة

  .13ص  ،مرجع سابقاألحكام الخاصة باإلنفاذ وتسویة النزاعات بموجب اتفاقیة تربس،-1
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شركات كبیرة تستغل حقوقها الحصریة )البراءة(ما كان مالك الحقوق  إذاخاصة في حالة 

.الحدودأقصى إلىالبراءة إیاهاالتي تمنحها 

منافسة عن طریق المنتجات یحد من ال أننه أالدولي من ش ذاالستنفابمبدأاألخذ إن-

الحصول علیها وبأثمان إمكانیةبسبب األصلیةالمنتجاتسیتم االعتماد على  إذ، البدیلة

ؤدي وهذا ما ی، راد  الموازيالدولي منعنا بذلك بمبدأ االستی ذذلك لو منعنا االستنفا، معقولة

ا یدفع ممّ ،أخرىارخص من قبل مالك البراءة في دولة بأسعارمنع استیراد منتجات تباع  إلى

بأسعار اعلي، والرضوخ إلى السیاسة التي یمارسها مالك البراءة المنتجإلى شراء بالمستهلك

المستهلك سیحصل على ا لو فتحنا باب المنافسة، فانّ استنادا إلى حقوقه االحتكاریة، أمّ 

مع األخذ بعین االعتبار إمكانیة المنتجبسعر ارخص، أو سیقوم مالك البراءة بطرح لمنتجا

المنافسة من طرف األسواق الخارجیة، لیعید النظر في األسعار التي سیفرضها في 

.1األسواق

الوطني ومنع االستیراد الموازي،  ذاالعتماد على مبدأ االستنفاضف إلى ذلك فانّ 

بس على الذي یقوم حسب اتفاقیة تر األخیر هذا، یشكل مخالفة واضحة لمبدأ حریة التجارة

ها هذا المبدأ ینظر إلى كل دولة على أنّ خالل إزالة الحواجز الجمركیة بین الدول، فمن

هي بدورها على تمتلك قدرات إنتاجیة معینة تستطیع أن تصدرها إلى دول أخرى، وتحصل

ة تحصل على حاجاتها فكل دول،)األرباح المتبادلة(منافع ومزایا إنتاجیة من الدول األخرى

وتفیدها بالمقابل بما تستطیع أن تقدمه، وهذا ما یدفعنا إلى القول أن رى،من الدول األخ

تعزیز حریة الموازي من شأنه أن یؤدي إلىاالستیرادالدولي وتشجیع ذاألخذ بمبدأ االستنفا

.14، ص مرجع سابقوتسویة النزاعات بموجب اتفاقیة تربس،باإلنفاذ األحكام الخاصة -1
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ومن ثمة تعزیز اإلنتاج على أساس المنافع المتبادلة، مما یؤدي إلى زیادة 1التجارة

.اإلمكانیات اإلنتاجیة لكل دولة

الحق في احتفاظه بحق خر فان لمالك البراءة وحسب أحكام اتفاقیة تربسآوبمعنى 

في أسواق خارجیة المنتجالمشمول بالحمایة، لكن عندما یقوم بطرح هذا المنتجاستیراد 

حریة التجارة الذي یسمح باالستیراد الموازي لنفس وبأسعار ارخص، فعندها یجب احترام مبدأ

.من أسواق خارجیة وبأسعار ارخصالمنتج

وبذلك فإّن األخذ بمبدأ االستنفاذ الدولي واالستیراد الموازي یصب في مصلحة الدول 

منتجة إال في حاالت استثنائیة لبراءات االختراع، وبالتالي النامیة الّن هذه األخیرة لیست دوال

فإنها ال تتأثر بالمنافسات الخارجیة في هكذا أوضاع، ألّن الهدف األهم بالنسبة لها یبقى 

الحصول على المنتجات بالسعر األرخص، واألمر یختلف لو كانت الدول النامیة دوال منتجة 

بار تكالیف األبحاث والتطویر، ومصاریف تسویق لالختراعات فعندها ستأخذ بعین االعت

.المنتجات كما تفعل الدول المتقدمة

فمن مصلحة الدول النامیة كذلك إقرار مبدأ حریة التجارة وٕازالة الحواجز الجمركیة بین 

الدول، وان كان یجعلها أسواقا مفتوحة أمام صادرات الدول المتقدمة، إال اّنه لن یمنع دخول

.المشمولة بالحمایة بأسعار ارخصأسواقها المحلیة و المنتجات إلى

بس التي نصت على وجوب المیة، وكذا في مقدمة اتفاقیة تر لقد تم تكریس مبدأ حریة التجارة في منظمة التجارة الع-1

احتفظنا له في مطلق و بنا حقوق مالك البراءة ه لو غلّ بین التجارة المشروعة، وهذا یعني انّ لتوازن بین حقوق مالك البراءة، و ا

ول، حیث جاء في مقدمة اتفاقیة األحوال بمنع االستیراد الموازي، نكون قد تجاهلنا مبدأ حریة التجارة المشروعة بین الد

:بس ما یليتر 

لعراقیل التي تعوق التجارة الدولیة، وأن تأخذ في االعتبار ضرورة ارغبة منها في تخفیض التشوهات و إن البلدان األعضاء

حقوق الملكیة إلنفاذتشجیع الحمایة الفعالة والمالئمة لحقوق الملكیة الفكریة، وبهدف أال تصبح التدابیر واإلجراءات المتخذة 

......ذاتها أمام التجارة المشروعةالفكریة حواجز في حدّ 
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ٕان كانت الدول المتقدمة وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة تسعى ضف إلى ذلك و 

ما أنفقته على برامج األبحاث تحدید األسعار المناسبة لتعوضإلى منع االستیراد الموازي، و 

مثل هذه األموال، ألنها ال تملك المؤهالت الدول النامیة تكون قد اقتصدت والتطویر، فإنّ 

واإلمكانیات الالزمة للقیام بها، لذلك فإّن األمر الضروري والهدف األساسي الذي تسعى 

الدول النامیة إلى تحقیقه هو الحصول على المنتجات بالسعر األرخص والمناسب لظروفها، 

أ االستنفاد الدولي في تشریعاتها لذلك سعت معظم وٕان لم نقل كل الدول النامیة إلى إقرار مبد

الوطنیة، ذلك أّن هذه الدول تأخذ بعین االعتبار أهمیة مبدأ االستنفاد الدولي لحقوق مالك 

البرادة بشكل یوازي أهمیة التراخیص اإلجباریة، من حیث أنه حل لمشكلة أساسیة تعاني منها 

شركات الكبرى المالكة لحقوق الدول النامیة وهي شراء المنتجات بأسعار مرتفعة من قبل ال

.البراءة

االستیراد الموازي في جمیع المجاالت وعلى مختلف وتتجلى أهمیة االستنفاذ الدولي و 

.الدوائیةالمنتجات، غیر اّنه یتمتع هذا المبدأ بأهمیة خاصة في مجال المنتجات

مستوردة في كثیر لما كانت الدول النامیة دوال :على صعید المنتجات بشكل عام: أوال

دة تشكل مواضیعا لبراءات االختراع تملكها شركات كبرى في دول من األحیان لمنتجات متعدّ 

متقدمة، فإن المشكلة األساسیة التي ستعاني منها الدول النامیة، هي تحكم الشركات المالكة 

الل وض عنها خسائرها، من ختجدها مناسبة تخدم مصالحها وتعتيالللبراءات باألسعار 

.في أسواق الدول النامیةمنتجاتهاطرح 
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وقد تجد الدول النامیة نفسها مضطرة إلى قبول هذه األسعار المفروضة علیها لعدة 

أسباب من حیث رغبتها في اللحاق بالركب الحضاري، والتطور العلمي والتكنولوجي وتأمین 

.1احتیاجات سكانها من منتجات مختلفة

میة قد قامت بتعدیل قوانین براءات االختراع لدیها بما وٕاذا كانت معظم الدول النا

یتالءم مع الحمایة الموسعة التي أضافتها اتفاقیة تربس على االختراعات بشكل عام، فإنه 

على الدول النامیة أن تتفطن إلى ضرورة التمسك ببعض النصوص في اتفاقیة تربس من 

ستنفاد الدولي لحقوق مالك البراءة، اجل تضییق نطاق الحمایة، ومن هذه النصوص مبدأ اال

هذا المبدأ الذي یجب أن ینظر إلیه على انه الحد األدنى الذي معه تنقضي الحقوق 

.من االتفاقیة28الحصریة التي منحتها المادة 

منتجهة أو عن طریق الغیر ولكن بموافقته بطرح فإذا قام مالك البراءة وبإرادته الحرّ 

ه یكون قد أقدم على التخلي عن الحقوق رجیة بأسعار ارخص، فانّ محل البراءة في أسواق خا

الحصریة الممنوحة له، فعندها لماذا ال تستفید الدول النامیة من هكذا استنفاذ لحقوق مالك 

البراءة عن طریق ممارسة حقها باستیراد المنتج الذي یطرحه مالك البراءة في أسواقها بأسعار 

األسواق الخارجیة، إذ األخذ بهذا المبدأ من شأنه المساهمة أعلى من األسعار المطروحة في

الذین سیدفعون أثمانا اقل لقاء الحصول عباء على مواطني الدول النامیة في تخفیض األ

وبذلك فانه یمكن اعتبار االستنفاذ الدولي لحقوق مالك البراءة بمثابة حل ،على نفس المنتج

هلك في الحصول على المنتجات المختلفة بأقل وسط بین حقوق مالك البراءة وحق المست

األسعار، وتكریسها من طرف الدول النامیة في تشریعاتها الوطنیة ال یعتبر انتهاكا لحقوق 

صاحب الحق على أصول الملكیة الصناعیة، وان كانت بعض الدول النامیة مترددة في 

.305ني، مرجع سابق، ص حنان محمود كوثرا-1
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بشكل عام، فان بعضها األخر سارع إلى وضع المنتجاتاألخذ بهذا المبدأ فیما یخص 

.قوانین خاصة تسمح باالستیراد الموازي خاصة في مجال المنتجات الدوائیة

غالبا ما تتمیز أسعار المنتجات :على صعید المنتجات الدوائیة بشكل خاص:ثانیا

فاع نسبة ة أسباب أهمها ارتالدوائیة في الدول النامیة بارتفاع أسعارها، وهذا راجع لعدّ 

الضرائب التي تفرضها حكومات هذه الدول على المنتجات الدوائیة المستوردة من أسواق 

نتشار االخارجیة بأسعار مرتفعة، وأمام ارتفاع هذه األسعار للمنتجات الدوائیة في مقابل 

ألمراض، تظهر الحاجة الملحة إلى ضرورة توفیر المنتجات الدوائیة بأسعار كبیر لال

.ح للمواطن صاحب الدخل المحدود أو الضعیف الحصول علیهامنخفضة تتی

فإذا كانت الشركات المنتجة لألدویة والمالكة لحقوق البراءات تضع أسعارا مختلفة 

للمنتجات الدوائیة ذاتها في دول مختلفة، فإّن االستیراد الموازي یسمح للمستهلكین الحصول 

ك البراءة في الحصول على المكافأة في على المنتجات الدوائیة دون المساس بحقوق مال

نه أن على مبدأ االستیراد الموازي من شأالدولة حیث تم بیع المنتج أوال، ذلك أّن االعتماد 

یسمح بدخول منتجات دوائیة قانونیة باعتبار أن طرحها قد تم بطریقة قانونیة من قبل مالك 

.1البراءة أو بناء على ترخیصه

االستیراد الموازي للمنتجات الدوائیة على أّنه وسیلة قانونیة، ومن هنا یجب النظر إلى 

نتبهت تسمح بإدخال المنافسة إلى األسواق المحلیة للحصول على أسعار أرخص، ولقد ا

األقل نموا إلى المشكلة المذكورة، فحكومة جنوب إفریقیا أقدمت عام العدید من الدول النامیة و 

یها وسمحت بتبني مبدأ االستیراد الموازي للمنتجات على تعدیل قانون األدویة ف20072

.307حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -1

.16مرجع سابق، ص الوطن العربي في مواجهة براءات المنتجات الصیدالنیة، هاني محمد دویدار، -2
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الدوائیة األصلیة أو البدیلة من الخارج دون الرجوع إلى مالك البراءة المسجلة في إفریقیا 

.ول على ترخیصه إذا كانت تباع في الخارج بأسعار أرخصللحص

اد الموازي موقف حكومة جنوب إفریقیا التي حصرت األخذ بمبدأ االستیر وبالرغم من أنّ 

للحاجة الملحة لمعالجة مرض االیدز المنتشر فیها، نتجات الدوائیة نظرا ألهمیتها، و على الم

إال انه كان موضوعا للنزاع وتمت معارضته من قبل بعض الشركات الكبرى األمریكیة، إال 

عملت ه ال یمكن القول بان حكومة جنوب إفریقیا قد سلكت طریقا غیر قانونیا، اذ أنها استانّ 

.من اتفاقیة تربس06الحق الممنوح لها بموجب المادة 

ولقد اخذ بهذا المبدأ خاصة فیما یتعلق بالمنتجات الدوائیة العدید من الدول النامیة، بل 

كما 2001األكثر من ذلك كان هذا المبدأ من أهم المواضیع الذي تناوله إعالن الدوحة لعام 

.سیتم بیانه

:الثانيالمطلب 

ةاإلجباریالتراخیص 

 ةاإلداریالسلطةیتم منحها من طرف  ةإرادیتراخیص غیر  ةاإلجباریتعتبر التراخیص 

 ةأهمیتتجلى  إذصاحبه، موافقةدون  البراءةللغیر الستغالل االختراع موضوع القضائیة أو

المجتمع بعین االعتبار عندما ال یقدم  ةمصلحتأخذ هانّ أهذا النوع من التراخیص في 

االستفادةكما یجب، وبالتالي یحرم المجتمع من براءتهصاحب االختراع على استغالل 

 أو خترعللمالفردیةبالمصلحة التضحیةتتم الحالةهذا االختراع ، ففي هذه من المطلقة  

.الجماعة ةفي سبیل تحقیق مصلحالصناعیةالملكیةلصاحب حقوق 
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الملكیةن أبش1883باریس عام  ةفي اتفاقیاإلجباريالترخیص مبدأف عرّ حیث

للدول الوطنیةمن التشریعات یتجزأبس جزء ال تر  ةاتفاقیإبراملیصبح مع الصناعیة

.العالمیةالتجارة ةفي منظماألعضاء

بشيء من  ةاإلجباریمنها موضوع التراخیص 31المادةفي  االتفاقیةولقد تناولت 

مع ما كان سائدا في  ةبهذا النوع من التراخیص مقارناألخذت من حدّ أنها إال ،التفصیل

.باریس ةظل اتفاقی

،إغفالهاال یمكن  ةبأهمیالدوائیةفي مجال المنتجات  ةاإلجباریتتمتع التراخیص  إذ

التصدیق على تم  الذي، 2001عام  الدوحة إعالنمن ابرز المواضیع التي تناولها  وكان 

من والحدّ منها 31المادةنص ل تعدیالواعتباره بس تر  ةما جاء فیه من قبل مجلس اتفاقی

.ةاإلجباریالتراخیص 

لدراسةتخصص أولهماأساسیتینهذا المطلب في نقطتین دراسةوبذلك فسیتم 

أما،)أولفرع ( الدوائیةفیما یخص المنتجات خاصة،بستر  ةفي اتفاقی ةاإلجباریالتراخیص 

.)ثانفرع (  اإلجباريمن الترخیص نتائج الحدّ لتحدید أهم فستكونالثانیة
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:األولالفرع 

بستر  ةحسب اتفاقی ةاإلجباریالتراخیص 

منها التي 311المادةأحكاموجب مب ةاإلجباریبس على التراخیص تر  ةنصت اتفاقی

 أيصاحب الحق، موافقةبدون الحصول على األخرىجاءت تحت عنوان استخدامات 

.موضوع االختراع البراءةللغیر باستغالل اإلجباريالترخیص 

قانونا المفروضةوالمبادئ األحكاممن  ةعلى مجموعالسالفة الذكرالمادةنصت  إذ

منح التراخیص شروط بالمتعلقةو  ،العالمیةالتجارةفي منظمه األعضاءعلى الدول 

لك انه یتعلق بالشروط الواجب توفرها لدى مأباعتبار ، منها ما هو موضوعي ةاإلجباری

الحصول على بكیفیةالمتعلقةباإلجراءاتوالغیر، ومنها ما هو شكلي كونه مرتبط البراءة 

 .اومدته ةإجباریتراخیص 

 ةمن اتفاقی31المادةنت تضمّ :اإلجباريلمنح الترخیص الموضوعیةالشروط : أوال

،ةاإلجباریلمنح التراخیص الموضوعیةبالشروط المتعلقةالعامةمن القواعد  ةبس مجموعتر 

 أنشرط تفصیلیةأحكامیة وضع حرّ العالمیةالتجارة ةفي منظماألعضاءتاركة بذلك للدول 

وهذا ما فعلته تشریعات المنصوص علیها في اتفاقیة تربس،العامةاألحكاممع متوافقةتكون 

خالفا س إلى أن المقصود بعبارة استخدامات أخرى، االستخدامات المسموح بهابمن اتفاقیة تر 31لقد أشارت المادة -1

یتوجب المذكورة مجموعة من األحكام والمبادئ التي31من االتفاقیة، إذ عددت المادة 30لتلك الواردة في أحكام المادة 

:على الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة احترامها عند وضع تشریعاتها، إذ جاء في مقدمة المادة  ما یلي

ن األعضاء باستخدامات لالختراع موضوع البراءة الممنوحة دون الحصول على حین یسمح قانون أي دولة من البلدا"

بما في ذلك االستخدام من .موافقة صاحب الحق في البراءة الممنوحة دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة

".قبل الحكومة
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والتي  ة اإلجباریدت الحاالت التي یمكن فیها اللجوء للتراخیص التي حدّ األعضاءالدول 

: إلىیمكن تقسیمها 

.اختراعهوتعسفه في استعمال البراءةتقصیر صاحب  إلىحاالت ترجع -

المصلحة العامة أو لك البراءة فیها، بل تتعلق باحتیاجاتوحاالت أخرى ال دخل لما-

كذلك إذا تعلق ، و واألمن الغذائي1الطوارئ، أو الضرورة القصوى أو الصحة العامة حاالت 

كذا ضروریات ادي واالجتماعي والتكنولوجي، و األمر بمجاالت حیویة تخص التطور االقتص

تغلیب المصلحة العامة هو السبب المباشر واألساسي في كافةالدفاع الوطني، ولعلّ 

.التشریعات

بب تقصیر مالك البراءة وبین منحهبین منح التراخیص اإلجباریة بسغیر أنّ 

حالة األولى یتوجب على طالب الضروریات المصلحة العامة فارقا أساسیا، ذلك أّنه في ل

الترخیص اإلجباري أن یثبت أّنه حاول ما بوسعه شراء االستثمار من مالك البراءة دون 

ل هذا التفاوض في الحالة الثانیة إذ یكفي تبلیغ مالك ضرورة لمثالتوصل إلى نتیجة، بینما ال

قرب فرصة ممكنة إذا كان الترخیص اإلجباري متعلقا بحالة من حاالت الطوارئ البراءة في أ

جدا، بینما یتم تبلیغه فورا إذا كانت المسالة تتعلق باالستخدام غیر الوطنیة أو أي وضع ملحّ 

).األمن الغذائيعامة و الصحة ال(2التجاري للمصلحة العامة 

نا نجد أن المشرع اللبناني لم یذكر حالة تعسف تشریعات الدول النامیة أخذت بهذه المجاالت، غیر أنّ الجدیر بالذكر أنّ -1

بذكر قیام مالك ى ، أما المشرع الفرنسي، فإنه اكتفصاحب البراءة في استعمال حقه، على خالف ما فعل المشرع المصري

ر موضوع البراءة بشكل ال یكفي لحاجات السوق، مع العلم أن التعسف في استعمال الحق ال یقتصالمنتجالبراءة بتسویق 

ودقة في تعداده للحاالت التي تشكل تعسفا في لمشرع المصري كان هنا أكثر وضوحاا على الحاجة المذكورة، ولعلّ 

286، مرجع سابق، ص 2016سمیحة القلیوبي :، أنظر في ذلكاستعمال مالك البراءة لحقوقه

=:بس على ما یليمن اتفاقیة تر  ب/31تنص المادة -2
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اتفاقیة تربس لم تتطرق إلى التراخیص اإلجباریة بمعناها المطلق، الجدیر بالذكر أنّ 

ورة وعلیه یجب استغالل التراخیص اإلجباریة بالحالة التي أجازته سواء كانت حالة ضر 

.1ه ینتهي بانتهاء الحالة نّ قصوى أو طوارئ أو غیرها، أي أ

من اتفاقیة تربس نصت على أن اللجوء إلى التراخیص 31لمادة من ا2) و(أما الفقرة 

اإلجباریة یكون أساسا ألغراض توفیر االختراع في السوق المحلیة في البلد العضو المعني، 

إال إذا تعلق األمر بتصحیح ممارسات غیر تنافسیة فعندها ال یتم االلتزام بتوفیر االختراع 

.فقط في األسواق المحلیة

لم تحدد المقصود بالممارسات غیر أّنهانجد3) ك(بالرجوع إلى الفقرة  هنّ غیر أ

التنافسیة، لكن یفهم منها انه في حال التراخیص اإلجباریة لمعالجة األوضاع غیر التنافسیة، 

م للحصول على ترخیص  ال یجوز السماح بهذا االستخدام إال إذا كان من ینوي االستخدام قد بذل جهودا قبل االستخدا="

ن فترة زمنیة معقولة، أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضو صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجاریة معقولة، و 

أو في حاالت ئ قومیة أو أوضاع أخرى ملحة جدا،ویجوز للبلدان األعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوار 

یخطر وفي حالة الطوارئ القومیة الملحة أو األوضاع األخرى الملحة جدا، .االستخدام غیر التجاري ألغراض عامة

التجاري ألغراض عامة، غیرتخدامالما یكون ذلك ممكنا عملیا، وفي حالة االسح،مع ذلك،صاحب الحق في البراءة 

تعلم الحكومة أو المتعاقد معها، دون إجراء بحث حول ما إذا كان هناك براءة اختراع أو كانت لها أسباب بینة نماحی

ب الحق في ه یتم إخطار صاحها، فإنّ ها تستخدم من قبل الحكومة أو لحاسبلمعرفة انه یجري استخدام براءة صالحة أو أنّ 

"براءة االختراع فورا 

ذكر حالة الحرب، إذ من الممكن مثال أن ینقطع الصنف موضوع نلدفاع الوطني بالنسبة لحالة الطوارئ الوطنیة أو ا-1

لحالة الضرورة تمكن من الدفاع عن نفسها، أما بالنسبة تة له كي جر كاف للشعب، أو تكون الدولة بحاالبراءة و یصبح غی

إال باستثمار االختراع، أما بالنسبة لحاالت االستعمال العام ألغراض غیر  االقصوى، فهي الحالة التي ال یمكن مقاومته

جتمع، كاختراع دواء على تجاریة نذكر منها حالة استخدام االختراع المشمول بالحمایة للتوصل إلى اختراع أخر مفید للم

.203مرجع سابق، ص ،نعیم مغبغب :كال، انظر في ذلثسبیل الم

"من اتفاقیة تربس) و/(31تنص المادة -2 یجیز البلد العضو هذا االستخدام أساسا ألغراض توفیر االختراع في األسواق :

"المحلیة في ذلك البلد العضو

) و(و ) ب(علیها في الفقرتین ال تلتزم البلدان األعضاء بتطبیق الشروط المنصوص ":31من المادة ) ك(تنص الفقرة -3

=ها غیرحین یكون السماح بهذا االستخدام ألغراض تصحیح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائیة أو إداریة أنّ 
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ال تؤخذ بعین االعتبار التبلیغاتالذي یجب منحه لمالك البراءة، و فانه یتم تقلیص التعویض

ت التي المقصود بالممارسات غیر التنافسیة، تلك الممارساولعلّ  ) ب(المذكورة في الفقرة 

طوي التي تبتعد عن إطار المنافسة التجاریة المشروعة، أي أنها تنیقوم بها مالك البراءة، و 

نها أن تحرم المجتمع من البراءة، لتبرر الحد من على ممارسات غیر مشروعة من شأ

.ر له في مثل هذه الحالةالتعویض المقر 

باإلضافة الشروط الموضوعیة السالفة الذكر البد من توفر شروط شكلیة لمنح 

الترخیص اإلجباري وهي تلك المتعلقة بكیفیة تقدیم طلب الحصول على التراخیص اإلجباریة 

مدتها، تقریر التعویض لمالك البراءة، إنهاء التراخیص اإلجباریة وغیرها من اإلجراءات و 

:األخرى نوردها كاألتي

ل إجراء شكلي یتم اتخاذه بهدف أوّ :الشروط الشكلیة لمنح التراخیص اإلجباریة:ثانیا

أما القضاء المختص الحصول على ترخیص إجباري هو تقدیم الطلب، هذا األخیر الذي یتم 

ذلك لمنح صاحب براءة االختراع ضمانة في تحصیل حقوقه، إذ یكون في كل دولة، و 

ذلك بعد دراسة الطلب من حیث توفر إعطاء الترخیص أو منع إعطائه، و لقضاء حقل

.شروطه الموضوعیة

یة إذ یجب أن یرفق الطلب بما یثبت قدرة صاحبه على استثمار االختراع بصورة جدّ 

، إذ 1وفعلیة، السیما فیما یتعلق بتوفیر االحتیاجات الالزمة من االختراع للسوق المحلي

جله، فال یمكن محددین بخدمة الغرض الذي منح من ادة الترخیص اإلجباري ومّ یكون نطاق 

تنافسیة، ویجوز اخذ ضرورة تصحیح الممارسات غیر التنافسیة في االعتبار أثناء تحدید مبلغ التعویض في مثل هذه =

ختصة صالحیة رفض إنهاء الترخیص إذا كان وعندما یكون من المرجح تكرار حدوث األوضاع الحاالت، وللسلطات الم

"التي أدت لمنح الترخیص 

.205مرجع سابق، ص :نعیم مغبغب-1
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، وفي المقابل یحصل مالك البراءة )1(أن یكون االستخدام مطلقا، أو قابال للتنازل عنه للغیر

على تعویض مالي عن الترخیص اإلجباري باستثمار اختراعه، مع األخذ بعین االعتبار 

اإلجباري، ویكون قرار التعویض قابال للمراجعة أمام القضاء القیمة االقتصادیة للترخیص

.2المختص في كل دولة من دول األعضاء 

أما في حالة زوال الظروف التي استلزمت منح الترخیص اإلجباري، جاز لمالك البراءة 

التقدم أمام القضاء المختص للمطالبة باستعادة براءته، مع تحدید تعویض عادل لصاحب 

ة المتبقیة الستغالل هذا الترخیص في حالة إذ ما زالت اإلجباري تعویضا عن المدّ الترخیص 

تربس من اتفاقیة ) ز(ة، كما یجوز لصاحب البراءة وحسب الفقرةالظروف قبل انتهاء المدّ 

 تا عینكالمطالبة بعائدات مالیة اكبر ممّ اإلجباري،تعدیل بعض شروط الترخیص المطالبة ب

.3له 

ته دون في حالة انتهاء مدّ اإلجباريه یمكن تجدید الترخیص نّ أبالمالحظة الجدیر

.الفرض الذي قرر ألجله أوتحقیق الهدف 

أجازت التنازل عن الترخیص اإلجباري في حالة التنازل عن ) هـ(مع اإلشارة إلى أن الفقرة ) ه(و ) د(31انظر المادة -1

.لتجاریة أو السمعة التجاریة للمتمتع باستخدام الترخیص اإلجباريالمؤسسة ا

تدفع لصاحب الحق في البراءة ): ح(تفاقیة تربس حیث جاء في الفقرة من ا31من المادة ) ي) (ط) (ح(انظر الفقرة -2

) ط(ت الفقرة تعویضات كافیة حسب ظروف كل حالة من الحاالت، مع مراعاة القیمة االقتصادیة للترخیص، ولقد نص

تكون قانونیة أي قرار متخذ بإصدار ترخیص یجیز هذا االستخدام خاضعة للنظر فیه أمام القضاء أو للمراجعة : " على

."منفصلة أعلى من ذلك البلد العضوالمستقلة من قبل سلطة 

یخضع الترخیص بهذا االستخدام لالنتهاء شریطة منح حمایة كافیة للمصالح :من اتفاقیة تربس) ز(31المادة تنص-3

ت لذلك الترخیص ولم یكن إذا انتهت وعندما تنتهي األوضاع التي أدّ .المشروعة لألشخاص الذین أجیز لهم ذلك االستخدام

على طلب أصحاب  انظر في استمرار هذه األوضاع بناءمن المرجع تكرار حدوثها، وللسلطة المختصة صالحیة ال

.المصلحة المعنیین
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تربساتفاقیة أنّ  ذلك ،استغالل براءة ثانیة إلى اإلجباريوقد یتعدى موضوع الترخیص 

تغالل براءة اس األولىیشمل االستغالل للبراءة  أن 31من المادة )ل(بموجب الفقرة أجازت

:الشروط منها أوثانیة متى توفرت مجموعة من المعطیات 

لثانیة على تقدم الحق فیه بموجب البراءة اباالختراع المطالبینطوي أنیجب -1

الب بالحق فیه في اقتصادیة كبیرة بالنسبة لالختراع المطأهمیةوله  ،تكنولوجي ذي شأن

  .األولىالبراءة 

الحصول على ترخیص مقابل شروط معقولة  األولىیحق لصاحب البراءة -2

.باستخدام االختراع المزعوم في البراءة الثانیة

قابال  األولىبالبراءة یتعلقال یجوز أن یكون ترخیص االستخدام الممنوح فیها -3

.للتنازل عنه للغیر مع التنازل عن البراءة الثانیة 

على  تقرهلم  هاأنّ  إال اإلجباريدأ الترخیص ت مبأقرّ ٕانو  تربساتفاقیة  أن تجدر اإلشارة

الحدّ  إلىذهبت  هافإنّ ،ت شروطا موضوعیة وتشكیلیة لمنحهأقرّ أنها إلىفباإلضافة ،إطالقه

ت وكیف حدّ  ؟ القانوني الذي اعتمدتهاألساسكن ما هو ل ،الحصول علیهإمكانیةمن 

.جباریةإمنح تراخیص إمكانیةتفاقیة من اال

األساسالبحث عن إنّ :بستر حسب اتفاقیةاإلجباریةمن منح التراخیص الحدّ :ثالثا

تربساتفاقیة  هالقانوني الذي اعتمدتاألساسهو نفسه اإلجباریةحد من التراخیص للالقانوني 

.براءة االختراع وهو الحق الطبیعي للمخترع على اختراعهللمنح الحمایة 

البراءة مطلق الحریة في استغالل حقه في لك ایكون لم،المبدأهذا  إلىفاستنادا 

وهو  ،بشخص المخترعأساسافالحق الطبیعي للمخترع مرتبط ، االختراع وكیفیة استغالله



التنميةعلىالصناعيةالملكيةلعناصرالدوليةالحمايةتأثير:الثانيالفصل-الثانيالباب

الناميةللدولاالقتصادية

388

بمجرد توصل المخترع الختراعه دون أساسافهو موجود ،قیود ةألیّ مطلق غیر خاضع 

تربسمن اتفاقیة 31المادة أنّ وهذا ما یدفعنا للقول ،1الحاجة في الحصول على البراءة 

قررت للحد من الحریة المطلقة الممنوحة لمالك البراءة ،العام مبدأالهي بمثابة استثناء عن 

 كاماألحالكم الهائل من أنّ غیر ،متى توفرت شروط معنیة إجباریةففرضت منح تراخیص 

أقصى إلى اإلجباریةمنح التراخیصإمكانیةمن تحدّ  أننها أمن ش31التي تضمنتها المادة 

.الحدود

یمكن منح ترخیص  ه النّ أ تأقرّ وبموجب نفس المادة تربس اتفاقیةنّ إف ،ذلك إلىضف 

الحصول علىألجلاستنفذ كل جهوده و  التفاوض مع مالك البراءةقام طالبه  إذا إال ،إجباري

مناسبة أسعار أوكذلك طرح مبالغ مالیة ،كافیة لذلكة معینة و ترخیص اختیاري خالل مدّ 

كحقوق سابقة على الحق إلیهاحقوق مالك البراءة ینظر أنّ یعني ما وهذا ،مقابل ذلك

اإلجباريطالب الترخیص یعفىن كان هناك حاالت إ و  2المجتمع في االستفادة من االختراع

وهذا یعني انه لیس )الملحةاألوضاعكحالة الطوارئ القومیة و (السابق التفاوض إجراءمن 

تجاریة یكون الهدف منها تحقیق  أغراضلتحقیق إجباریةلمنح تراخیص إمكانیةاك هن

هو ضرورة انتفاع كان سائدا في ظل اتفاقیة باریسفبالنسبة للمبدأ الذي .49جالل وفاء محمدین، مرجع سابق ص-1

ن للمجتمع نصیب من ، فاالختراع لیس ملكا خالصا للمخترع بل أاع حتى ولو كان جبرا على المخترعالمجتمع من االختر 

ما یتنازل عن جزء من السلطات أو حق استئثاریا لفترة محددة، إنّ .المجتمع یمنحه المخترع احتكر مؤقتاذلك الحق كما أنّ 

بان تقاعس مثال عن الوفاء بحاجات البالد فان .التي یخولها  هذا الحق، فإذا أساء المخترع استعمال تلك السلطات

لطته إلجبار المخترع على االستغالل وذلك عن طریق منح التراخیص اإلجباریة، انظر كذلك المجتمع یستعید كامل س

.24مرجع ، ص نفس ال:جالل وفاء محمدین

.من اتفاقیة تربس31من المادة ) ب(و)ا(وهذا حسب ما جاء في الفقرة -2
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ه یجب تبلیغ مالك البراءة نّ إالطوارئ القومیة ف أووحتى في حالة الضرورة ،مصالح اقتصادیة

.1ذلك أمكنمتى اإلجباريبمنح الترخیص 

تعویض لمالك اإلجباريص یمنحت مقابل الترخبستر اتفاقیة من ذلك فانّ األكثر

یمكن لماك البراءة طلب  إذ ،یكون مساویا للقیمة االقتصادیة للترخیص نأیجب ،البراءة 

متى زالت اإلجباريالترخیص إنهاءفي كما له الحق ،كان هناك ما یبرره إذازیادة التعویض 

ة ة استغالله حسب الحالمدّ بس تر دت اتفاقیة دّ حهذا الترخیص الذي ، الظروف الداعیة له

في الحد من التراخیص بس تر كل ذلك دلیل صارخ على رغبة اتفاقیة ألجلها، ر التي قرّ 

التقلیص من التعویض الذي تم التنافسیة، إذ یالممارسات غیر یخص  امخاصة فیاإلجباریة

على منح من حقه في التفاوض بشكل سابقرمانه وحأحوالیتم منحه لمالك البراءة في هكذا 

األسواقاالختراع في توفیر غراضأل اإلجبارياستخدام الترخیص و  ،اإلجباريالترخیص 

 هاأنّ الممارسات غیر التنافسیة بالرغم من قم بتعریف لم ت) ك(الفقرة  أنّ واعتبار ،المحلیة

الختراعهعدم استغالل مالك البراءة عتبرن أنه یمكن فانّ ،اعتبرتها على درجة من الخطورة

في هذه الحالة لم  هألنّ ، له في الدولة العضو من ضمن هذه الممارساتن استغالعتوقفه  أو

المنتجباستیرادفقیام الدولة العضو في هذه الحالة ،إجباريیعد هناك لزوما لمنح ترخیص 

.المخترع باستغالل البراءة محلیا إلزامیكون بمثابة البدیل عن لخارج،المشمول بالحمایة من ا

الخاصة بالتراخیص 31خاصة المادة تربستحلیلنا التفاقیة فانّ أخرىجهةمن 

مالك البراءة عن تقاعسمن المادة المذكورة حالة ) ب(لم تذكر في الفقرة  هاأنّ نجداإلجباریة

حالة (اإلجباريیمنح فیها الترخیص أخرىذكرت حاالت  هاأنّ رغم  ،استغالل اختراعه محلیا

على التشریعات جدریومن هنا ، )الممارسات غیر التجاریة–جداالملحة األوضاع -الطوارئ

.75جالل وفاء محمدین، مرجع سابق، ص -1
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حتى تتفادى مشكالت في هذا المجال من ،لمثل هذه الحالةالتنبیهعضاءاألالوطنیة للدول 

.مع مصالحها الوطنیةیتالءمقا لما فخالل تنظیمها و 

 إقرارها تربس حتى عنداتفاقیة أنّ یمكن االستخالص تحلیله،ومن خالل ما سبق 

،المصلحة الخاصة لمالك الحق األولىبالدرجة عین االعتبار و بأخذت،اإلجباریةللتراخیص 

 إقرارهابعد ضمان هذه الحقوق وعدم المساس بها من خالل  إالفلم تمنح مثل هذا الترخیص 

للترخیصوحقه في استرجاع براءته عند انتهاء الظروف المستدعیة ،لتعویض عادل له

.صارمةوأحكامبشروط  إال اإلجباریةمن منح التراخیص الحدّ  وكذا اإلجباري

بها وسیتم إلجباریة نتائج ال یمكن االستخفافمن استخدام التراخیص اغیر أّن للحدّ 

.ذلك كاألتيبیان 

إستغالل اختراعهحقلمخترعاألصل أّن ل:1من التراخیص اإلجباریةدّ نتائج الح-1

وذلك إلفادة المجتمع من المزایا التي یحققها هذا االختراع، فالتزام صاحب البراءة باستغالل 

احتكار استغالل االختراع خالل الذي تنتظره الجماعة نظیر منحه حقاختراعه هو المقابل 

من التراخیص اإلجباریة قد یترتب علیه حرمان مدة قانونیة معینة، وهذا یعني أّن الحدّ 

باإلضافة إلى ما راخیص اإلجباریة قد یترتب علیه و من التالحدّ ع من فوائده، ذلك أنّ المجتم

المشمولة بالحمایة، وكذا التمییز بین العمالء فیما یتعلق بأسعار المنتجاتسبق رفع أسعار 

، المنتجمن توفیر وشروط البیع، فضال عن إمكانیة قیام مالك البراءة وبشكل تعسفي بالحدّ 

من بل قد یمس الحدّ ،حلیةمه بشروط مجحفة ال تناسب مع احتیاجات السوق الأو توفیر 

التراخیص اإلجباریة حتى اقتصاد الدولة حین یمنع استغالل هذه التراخیص لتحقیق أهداف 

.244سابق، ص حنان محمود كوثراني، مرجع -1
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اقتصادیة قد تصب في مصلحة الدولة ككل، كزیادة القدرة التصدیریة للدولة من خالل 

.1براءةمنتجات معینة یتم تصنیعها وفق لل

ها نصت على ضرورة منح تراخیص إنّ بس، فتر 31من المادة ) و(الفقرة وبالجوع إلى 

، دون أن تتطرق إلى األسواق الدولیة2إجباریة من اجل توفیر االختراع في األسواق المحلیة 

، فالترخیص اإلجباري یمنح في حالة تعسف صاحب البراءة أو توقفه عن استغالل اختراعه

في األسواق المحلیة، غیر أّن اإلشكال الذي یطرح في حالة المنتجفهو یساعد على توفیر 

ع االستفادة من ها ال تستطیإال أنّ المنتجماسة لهذا االختراع أو في حاجة وجود دولة أخرى 

ا یدفع بالدولة األخرى إلى ه یغطي فقط احتیاجات السوق المحلیة، ممّ ألنّ الترخیص اإلجباري

موضوع البراءة بأسعار غالیة، وهذا ما یدفعنا إلى القول أّن الحّد من المنتجء هذا شرا

بل یتعداها لیمس دول أخرى، ر على إقلیم الدولة المعنیة فحسبالتراخیص اإلجباریة ال یؤث

حث في إمكانیة منح ترخیص لألفراد أو الحكومة داخل بال أوالذلك اّنه في هذه الحالة یجب 

عضو معنیة، وهذه مسالة تنطوي على قدر من الصعوبة، خاصة إذا كان مالك إقلیم دولة 

الذي شمله الترخیص المنتجالبراءة عبارة عن شركات محتكرة، فهذه األخیرة لن تسمح بتوفیر 

لیس هناك ما یمنع أن تقوم هذه الدول المستوردة من إعادة  إذاإلجباري إلى دول أخرى، 

.المنتجتصدیر 

.176مرجع سابق ص ،جالل وفاء محمدین-1

ها وبموجب المادة وجود تناقض بین هذه األحكام من حیث أنّ بسالل دراستنا ألحكام اتفاقیة تر من خ فحیث نستنش-2

لتؤكد في حین جاءت بعض النصوص األخرى )تشجع مبدأ البراءة(أرادت أن تجعل من براءة االختراع براءة عالمیة 27/1

من المادة ) و(كما هو الحال في الفقرة على شمول التراخیص اإلجباریة الستغالل براءات فقط الحتیاجات السوق المحلیةّ 

31 ،

.283، مرجع سابق، ص 2016وبي، الملكیة الصناعیةیقلسمیحة ال:انظر في ذلك



التنميةعلىالصناعيةالملكيةلعناصرالدوليةالحمايةتأثير:الثانيالفصل-الثانيالباب

الناميةللدولاالقتصادية

392

أكثر صعوبة إذا كان الترخیص اإلجباري ذو أهمیة بالغة في المجال تظهر المسألة

الشركات العمالقة المحتكرة لحقوق االستغالل تمتنع التكنولوجي، ففي مثل هذه الحالة فإنّ 

من المنتجإلى أسواق خارجیة، خاصة إذا كان استغالل المنتجعن الموافقة على تصدیر 

.1یكون موضوعا الحتكار جدیدخر قد شأنه أن یوصل إلى اختراع آ

رة إلى أّن هناك بعض الدول ال تلزم أصحاب من جهة أخرى فإّنه البّد من اإلشا

استغالل اختراعاتهم المشمولة بالحمایة، وهذا یمكن أن یترتب علیه نتائج خطیرة الحقوق ب

رج خاصة في الدول النامیة التي تجد نفسها ملزمة باستیراد حاجاتها السلعیة من الخا

.وبأسعار مرتفعة بسبب عدم تبني تشریعاتها لمبدأ الترخیص اإلجباري

خر، بل هي جباریة ال تمس منتوج معین دون اآلالتراخیص اإلواألخطر من ذلك أنّ 

المشمولة بالحمایة، وهنا تثار مشكلة هامة فیما یخص المنتجاتتمس مختلف أنواع 

الدوائیةالمنتجاتلمثل األبرز هو ا المنتجات التي تمثل احتیاجات أساسیة و لعلّ 

:الثاني الفرع

التراخیص اإلجباریة في مجال المنتجات الدوائیة

ه یمثل الحیویة في ذات الوقت، إذ انّ األدویة مجال غایة في األهمیة و یعتبر مجال

احتیاجاتهم التي ال بدیل عنها، األمر الذي یبرر حقا العنصر الرئیسي لصحة المواطنین و 

تدخل الجهات المختصة إلصدار تراخیص إجباریة رغما عن صاحب البراءة، فإذا وحتما 

له الدور  ن احتكار حقوق مالك البراءة، فانّ ممهما في الحدّ  اكان للترخیص اإلجباري دور 

باعتبارها تتعلق بصحة اإلنسان واحتكارها أو حرمان األهم في مجال المنتجات الدوائیة

على حق اإلنسان بالحیاةیشكل اعتداءالمجتمع منها

.246–245حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص -1
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التي نصت على الحاالت التي 31من المادة ) ب(في الفقرة  حیث وحسب ما جاء

یمكن فیها منح تراخیص إجباریة، أین ذكرت حالة مقتضیات الصحة العامة كمبرر لمنح 

بس الدول األعضاء الحریة ت المادة المذكورة من اتفاقیة تر التراخیص اإلجباریة بعد أن أعط

تفسیر مصطلحات الطوارئ القومیة أو األوضاع الملحة جدا أو حاالت االستخدام غیر في 

.التجاري وفقا لما تقرره

ولكن تبنى الدول لمبدأ منح التراخیص اإلجباریة للمنتجات الدوائیة في التشریعات الوطنیة ال 

ة تعاني لدول النامیة دولة من اه إذا كانت أیّ المشكلة خاصة بالنسبة للدول النامیة، ألنّ یحلّ 

إذا  فما هي فائدة التراخیص اإلجباریةوظهرت حاجتها لمنتج دوائي معین ، من وباء معین

بل تعتمد على ، الدوائي في سوقها المحليالمنتجعلى  أصالال تتوفر كانت الدولة المعنیة 

 إلىفحسب ما سبق تحلیله تم التوصل .في الدول الصناعیةالكبرى استیراده من الشركات

من المادة ) و( الفقرة(لتوفیر احتیاجات السوق المحلي  إالال تعطى اإلجباریةالتراخیص  أن

لتغطیة حاجاتها اإلجباریةوبذلك فالدول الصناعیة الكبرى تستفید من التراخیص ، )31

.حاجات الدول النامیة ال المحلیةاألساسیة

طرحه كموضوع لبحثها في مؤتمر  إلىا دفعها ممّ ، األمرذا لنامیة لهدوال اولقد تفطنت ال

اإلجباریةالذي ترتبت عنه مجموعة من الحلول لمشكلة التراخیص ،20011الدوحة في عام 

.في مجال المنتجات الدوائیة

الوزاري الرابع مؤتمرعن ال صدر:بسعلى اتفاقیة تر وأثره2001الدوحة لعام  إعالن: أوال

بالعاصمة القطریة 2001نوفمبر 14-9لمنظمة التجارة العالمیة المنعقد في الفترة بین

ومؤتمر ثالث عقد في ،1998سنة ، والثاني في جنیف 1996فورة سنة في سنغا أولهاكان ، مؤتمراتأربعتم عقد -1

اجمع أین،2001نوفمر14في الدوحة بدولة قطر في الفترة ما بین واألخیر،وقد عقد المؤتمر الرابع 1999سیاتل عام 

الدواء دون  إتاحةمشكلة أهمهاعات،كان من دولة عضو في المنظمة على ضرورة دراسة العدید من الموضو 142ممثلو 

:الموقع التالي:بحقوق الملكیة الفكریة ،انظر في ذلكاإلخالل

http://www.islams.com/arabic/globe/res/siam/html
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جاء نتیجة اعتراضات الدول ،بس والصحة العامةخاص عنوانه اتفاقیة تر  إعالن، الدوحة

ن ال أمجلس تربس باألخیرةحیث طالبت هذه ، بسمیة على سلبیات تطبیق اتفاقیة تر النا

 إلىالوصول إمكانیةلتبني معاییر تساعدها في األعضاءالدول أمامن االتفاقیة حاجزا تكو 

المسموح بها في االتفاقیة والمتعلقة المرونةوذلك من خالل استغالل ،الدواء المطلوب

السبب في ، و 1اإلجباريباستثناءات حقوق براءات االختراع واالستیراد الموازي والترخیص

العوائق التي تستخدمها الدول ماوٕانّ ،نصوص اتفاقیة تربسلبس وعدم وضوح ذلك لیس ال

الصناعیة في محاولة منها استخدام سلطتها للضغط على هذه الدول عند محاولتها 

منظمة الصحة العالمیةنّ ألهذه المرونة على المستوى الوطني، خاصة و ال االستخدام الفعّ 

في على  حق الدول النامیة  دأكّ ، )UNCTAD(التطور المتحدة حول التجارة و األممومؤتمر 

2)بس المرونة الموجودة في اتفاقیة تر استغالل

:(3التالياألحكامبس والصحة العامة على الوزاري المتعلق باتفاقیة تر  اإلعالنشمل هذا  إذ

واألقلي منها العدید من الدول النامیةمشكالت الصحة العامة التي تعاننّ أاالعتراف ب-1

وغیرها  االمال ریو االیدز والسل أمراضنموا شدیدة الخطورة ، خاصة المشكالت الناجمة عن 

اتفاقیة نموا حول مضامین األقلیعكس هموم الدول النامیة والدول األمر، وهذا األوبئةمن 

دون حصرها بأمراض معنیة ، فالنص جاء بشكل عامتربس بخصوص الصحة العامة

 أمفي الدول المتقدمة األمراض، سواء كانت مشكلة صحیة عامة أيمطلقا بحیث یغطي 

 وأ جمنت أيبل األدویةالدول النامیة مثل داء الربو والسرطان، فهذا النص ال یغطي فقط 

في ضوء األردنیةالتنظیم القانوني للتراخیص االتفاقیة لبراءات االختراع في الصناعات الدوائیة :ریم سعود سماري-1

.63ص  2005،جامعة عمان العربیةكلیة الحفوق، ،رسالة دكتوراه،)wipo(لمنظمة التجارة العالمیة األردنانضمام 

.214مرجع سابق ص ، فارس مصطفى محمد مجالي-2

.175شوقي عفیفي، مرجع سابق ص -3

یة، سماته الرئیسیة ومدى توافقه والمعاییر القانون المصري لحمایة حقوق الملكیة الفكر "، حسن البدراوي:أنظر كذلك

-13من  - لقاهرةا–معهد الدراسات الدبلوماسیة –حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة للدبلوماسیین ،"الدولیة

:موجود على الموقع التالي07ص  ،2004دیسمبر 16 www.wipo.com/arab/wipo
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، عملیات واالستخداماتال ،الدوائیةمنتجات الفیشمل ،تكنولوجیا للرعایة الصحیة وأ أسلوب

.المعدات الطبیة  إلىالمعالجة والتشخیص باإلضافة أسالیب

التشدید على أن تكون اتفاقیة تربس ضمن نطاق أوسع وطنیا ودولیا من أجل معالجة -2

یجب النظر إلى هذا االتفاق ككیان قانوني ینسجم مع أحكام وبالتاليالعامة الصحةمشاكل 

.في سبیل إیجاد حلول لهذه المشاكلاإلنسانوحقوق القانون الدولي العام 

االعترافجدیدة، وكذلك ضرورة أدویةمهمة لتطویر حمایة الملكیة الفكریةنّ أراف باالعت-3

بس جزء من عمل وطني تكون اتفاقیة تر  نألد الحاجة وهذا ما یؤكّ ،األسعارتأثیرها على ب

طریقة التي یتم بموجبها تفسیر لوفقا لد ذلك ، ویتحدّ لمعالجة مشاكل الصحةأوسعودولي 

.تفاقیة فیما یخص حقوق الملكیة الفكریةاال أحكاموتنفیذ 

اإلجراءاتمن اتخاذ األعضاءمنع دول ت أنبس ال یصح اتفاقیة تر أنّ على  تفاقاال-4

تفسر بطریقة داعمة تنفذ اتفاقیة تربس و  أن، وعلیه فیجب 1لحمایة الصحة العامةالالزمة

، وبشكل خاص تشجیع لعامةمنظمة التجارة العالمیة في حمایة الصحة اأعضاءلحق 

.الضروریة األدویة إلىالوصول 

من انتشر فیروس هذا المرض في هذا البلد الذي یعدّ أینإفریقیاكارثة االیدز في جنوب  إلىهذا الحكم إرجاعیمكن -1

ولما ،ملیون مریض4.2بلغ عدد المرضى فیها بهذا المرض حوالي  إذالدول التي عانى سكانها من فیروس االیدز، أكثر

الكبرى، وتبیعها بأسعار األدویةتحتكرها شركات الالزمة لعالج هذا الوباء مشمولة بحمایة براءة االختراع و األدویةكانت 

ل بمقتضاه وزیر وّ خقانونا 1997دیسمبر 12مبالغ فیها لیست في متناول المرضى، فقد اصدر الرئیس نیلسون ماندیال في 

هذا  أجازالصحة صالحیات اتخاذ تدابیر خاصة من اجل توفیر الدواء بأسعار معقولة تتناسب مع دخل المرضى، وقد 

طرحت بمعرفة الشركات الدوائیة صاحبة البراءة في الخارج أّنهاطالما إفریقیاجنوب  إلىالمحمیة األدویةقانون استیراد ال

لضغوطات وتهدیدات من الدول الكبرى إفریقیاضت حكومة جنوب ذلك تعرّ  أعقابفي و  ،ياالستیراد المواز مبدأمقررا بذلك 

ه یتعارض مع ما تفرضه اتفاقیة تربس على جنوب انّ أساسغییر هذا القانون، على لتاألمریكیةبزعامة الوالیات المتحدة 

الكبرى بلغ األدویةجموعة من شركات ما دفع لم تستجب لكل ذلك ممّ إفریقیاحكومة جنوب أنّ غیر ،من التزاماتإفریقیا

،اتفاقیة تربسأحكامزعم تناقضه مع بالقانون المذكور  إلغاء ةطالبإفریقیاجنوبضد قضائیة  ىشركة لرفع دعو 39عددها 

االنسحاب من  إلى –العام  للرأياستجابة –هذه الشركات اضطرت2001وفي افریل .2001وكان ذلك في مارس 

قبیح یثبت تعطشها لتحقیق المكاسب المالیة دون تقدیر ألي  هالعالم ، وظهورها بوجأمامآمرهاالقضیة خشیة افتضاح 

=المرضى  وأرواح أجسادعلى حساب األرباحولو كانت تلك إنسانیةانب جو 
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وتحدید الحاالت التي یتم على اإلجباریةحریة الدول األعضاء في منح التراخیص -5

وهي حالة ) ب(31أساسها منح تلك التراخیص، وهذا ما یؤكد أّن الحاالت الواردة في المادة 

الطوارئ القومیة أو الظروف الملحة جدا  والممارسات غیر التنافسیة واألغراض العامة غیر 

التجاریة واردة على سبیل المثال ال الحصر، وبالتالي للدول األعضاء بناءا على سلطتها 

.ذكورة في هذا النصة أن تقرر حاالت أخرى غیر تلك المالتقدیریة المطلق

مة والظروف الملحة جدا لیشمل أزمات الصحة العامة، وأورد توسیع نطاق الطوارئ العا-6

على سبیل المثال ال الحصر بعض األمراض التي یمكن أن تشكل أزمة من أزمات  اإلعالن

ائمة من األمراض األخرى إضافة قوبالتالي یمكن ) االمال ریاالیدز، السل، (الصحة العامة 

.التي من شأنها تهدید سالمة وصحة المواطنین

التأكید على حریة الدول األعضاء في اتفاقیة تربس في تبني مبدأ االستنفاذ بالمستوى -7

الذي تراه یخدم مصالحها، شریطة مراعاة مبدأي المعاملة الوطنیة والدولة األولى بالرعایة، 

  .أو الدولي اإلقلیميأي یمكنها تبني مبدأ االستنفاذ الوطني أو 

للمشاكل التي تواجهها الدول األعضاء التي لیست لها حلإیجادتكلیف مجلس تربس -8

غیر كافیة في مجال األدویة والتي تحول دون االستفادة إنتاجیةأو تملك قدرة ،إنتاجیةقدرة 

من االتفاقیة، وتقدیم تقریر 31على النحو المحدد في المادة اإلجباريالكاملة من الترخیص 

.2002للمجلس العام للمنظمة العالمیة للتجارة قبل نهایة سنة إلیهابالحلول المتوصل 

نموا في سبیل نقل التكنولوجیا األقلالتذكیر بالتزام الدول المتقدمة بتقدیم العون للبلدان -9

.66/2إلیها طبقا للمادة 

جدال وموضوعا كثراألشروط الالدوحة كان واحدا من  إعالنمن بیان األخیرهذا الحكم 

لتبني اإلمكانضغط قدر ال، ولكن الدول النامیة حاولت األعضاءاد بین دول جقاش اللنل

اإلجباریةالتراخیص  إلىحة العامة من خالل اللجوء معاییر لتنفیذ االتفاقیة لتخدم قطاع الصّ 

الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة  إعالن ،الصغیرعبد الغني حسام الدین:انظر في ذلك=

.13–12مرجع سابق، ص العالمیة والمنتجات الصیدالنیة، 
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رغم من ذلك سعى مؤتمر الدوحة لدعم قطاع الصحة العامة  من ال، وبواالستیراد الموازي

:دأین هامین همامب إقرارخالل 

الالزمة لحمایة اإلجراءاتمن اتخاذ األعضاءبس ال یمنع دول باتفاقیة تر االلتزام-1

وٕامكانیة، حة العامةملكیة الفكریة ودعم الصّ ه ال یوجد تعارض بین حقوق النّ أذلك  ،الصحة

.لدواءلالوصول 

اتفاقیة تربس فیما أحكام ابإمكان كل دولة عضو االعتماد على المرونة التي تتسم به-2

أحكامالوبائیة باالنسجام مع واألمراضیخص معالجة مشاكل الصحة العامة، مثل االیدز، 

وخاصة النامیة منها في حل مشكلة األعضاءد حق الدول من االتفاقیة التي تؤكّ 8/1/2المادة

  . لذلكالصحة العامة من خالل تبني تدابیر خاصة 

ه تناول موضوع األدویة نّ أ اإلعالن أونقطة في هذا المؤتمر  أهم أنّ الجدیر بالذكر 

، وفي نفس الوقت األدویةحمایة الملكیة الفكریة لتطویر أهمیة إلى أشار إذ، بشكل صریح

، وهذا اعتراف واضح الدواء أسعارعكس مدى تأثیر حقوق مالكي براءة االختراع على 

السلبیة التفاقیة تربس على الدول النامیة  اتاالنعكاسالمؤتمر حولأعضاءومباشر من قبل 

الذي اعتبر جزء من المشاكل الخطیرة التي تعاني األمر، تعلق بسعر الدواءخاصة فیما ی

من ملیوني شخص في الدول أكثرأنّ تقدیر نموا ، حیث تمّ األقلمنها الدول النامیة والدول 

، بل هم الشرائیةمقابل تدني قدرتأسعارهابسبب ارتفاع األدویة إلىالنامیة ال یمكنهم الوصول 

ارتفاعا في الدول أكثرهي  األساسیةاألدویةاغلب  أسعارأنّ من ذلك فلقد تم مالحظة أكثر

1النامیة الفقیرة منها في الدول المتقدمة القویة

2002، القاهرة یات، دار الجامعة الجدیدةدالتوازنات الداخلیة في اتفاقیة تربس، الفرص والتح،محمد بهاء الدین فایز-1

50ص

بحث منشور في ،"صناعة الدواء بین حمایة الصحة العامة وحقوق الملكیة الفكریة"،احمد بن صالح العثیم :كذلكانظر 

:صحیفة الوطن السعودیة على الموقع التالي www.alwatan.com.sa/daily2002.03-13
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، فهو من امیةة العامة في الدول النل الصحّ الدوحة قد تناول مشاك إعالن أنّ  إلىفباإلضافة 

في مجال اإلجباریةخصص البندین الخامس  والسادس منه لمشكلة التراخیص أخرىجهة 

بس بما یتالءم من اتفاقیة تر 31فسیر نص المادة ، فمن جهة قام بتوسیع تالمنتجات الدوائیة

بس بإیجاد حل سریع للمشكلة ف مجلس تر كلّ أخرىومن جهة ،الدول النامیةأوضاعمع  

اإلجباریةالدوحة بالنسبة لمسالة التراخیص  إعالنالمذكورة وهذه هي الحلول التي جاء بها 

.في مجال المنتجات الدوائیة

األحكامأنّ یمكن القول :اإلجباریةالدوحة على التراخیص  إعالناثر البند الخامس من -1

س غیر كافیة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالصحة بمن اتفاقیة تر 31جاءت في المادة التي 

الدوحة إعالننموا ، لذلك جاء البند الخامس من األقلعامة والتغذیة في الدول النامیة  و ال

مصلحة  األولىلیفسر الفقرات التي تضمنتها المادة السالفة الذكر تفسیرا واسعا یخدم بالدرجة 

1)من البند الخامس ما یلي) ب(جاء في الفقرة  إذ ،الدول النامیة

الت التي تمنح وتحدید الحااإلجباریةفي منح التراخیص األعضاءضرورة تأكید حق الدول -

بس لمنح من اتفاقیة تر 31ذكرتها المادة الحاالت التيأنّ ، وهذا یعني فیها هذه التراخیص

، ومن ثم وردت على سبیل المثالماوٕان، لیست واردة على سبیل الحصراإلجباريالترخیص 

ت الشروط التي ذكرتها المادة توافر  اإذ في منظمة التجارة العالمیةاألعضاءیجوز للدول 

لحاالت التي ذكرتها التي تقدرها خالف اخرىاألحاالت الفي  إجباریاتمنح ترخیصا  أن ،31

تجاري الغیر االستخدام، ملحة جداأوضاع أووجود طوارئ قومیة :بس وهيتر 31المادة 

ارتباط اختراع باختراع سبق منحه ،مة، تصحیح ممارسات مضادة للتنافسألغراض عا

لمنظمة التجارة العالمیة حسام الدین عبد الغني الصغیر، إعالن الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع -1

.14والمنتجات الصیدالنیة، مرجع سابق، ص 

، قراءة في في مجال براءة االختراعالتجارة العالمیة وتحدیات الملكیة الفكریةمنظمة "، اللیلأبوالدسوقي إبراهیم:أنظر كذلك

مؤتمر الجوانب القانونیة،"براءة االختراعفي مجال )تربس(اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

9من -العین–العربیة المتحدة اإلماراتواالقتصادیة التفاقیة منظمة التجارة العالمیة في كلیة الشریعة والقانون ، جامعة 

 .11/08/2004 إلى
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اإلجباريحیث استطاعت الدول النامیة استغالل هذه الفقرة بالنص على الترخیص ،براءة

خاصة من اجل ضمان توفیر مصدر بدیل االستثناءات الرئیسیة من الحقوق الحصریةأحدك

.1وتوفیره باألسواق المحلیةاألدویةلتورید 

:ما سبق ما یلي إلى أضافتفقد ) ج(الفقرة  أما

،الملحة جدااألوضاع أوفي تحدید معنى الطوارئ القومیة األعضاءتأكید حق الدول "

 االمال ری أوالسل  أوالصحة العامة المتعلقة باإلیدز أزماتیدخل في عداد ذلك  أنویمكن 

."األخرىوسائر األوبئة 

مؤتمر الدوحة حاول أنّ ، من البند الخامس) ج(و ) ب(لفقرة ا جاء في ایتبین ممّ 

منح الترخیص إمكانیةبس من خالل التوسیع في اقیة تر من اتف31التوسیع في تفسیر المادة 

لتبني المفهوم الواسع لمصطلح الطوارئ األعضاءوذلك عن طریق دعوة الدول اإلجباري

شمل هذا لیاالستخدام غیر التجاري ألغراض عامة  أوالملحة جدا ، األوضاع أوالقومیة 

.2الصحة العامة أزماتالتوسع 

ع لمنظمة التجارة العالمیة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابإعالن الدوحة "حسام الدین عبد العني الصغیر، -1

15، مرجع سابق، ص "والمنتجات الصیدالنیة

لهذه المسالة تنبهت الدوحة  إعالنبعد  أوالدول النامیة التي صاغت قوانین براءة االختراع سواء قبل  أنالواقع -2

نستشفه من قانون البراءات اللبناني ماألي مشكلة تتعلق بالصحة العامة ، وهذا إجباریةونصت على وجوب منح تراخیص 

اجل مقتضیات لمجلس الوزراء ،بناء على طلب الوزیر المختص ، ومن ¨:منه36مادة في الالذي نص 240/2000رقم 

حیویة في التطور االقتصادي أهمیةالغذائي وتامین المصلحة العامة في مجاالت لها واألمنحمایة الصحة العامة

كانت  إذا، الحكمیةاإلجازةبراءات االختراع الممنوحة في لبنان لنظام إخضاعیقرر  أنولوجي ، واالجتماعي و التكن

بسعر  آوبحاجات السوق  يالمنتجات المتحصل علیها بموجب تلك البراءات معروضة على الجمهور بكمیة ونوعیة ال تف

.مرتفع بشكل غیر طبیعي 

منه على وجوب منح 23من المادة 2فقد نص في الفقرة 82/2002ي رقم قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصر أما

:في الحالة التالیةإجباریةتراخیص 

سد احتیاجات البالد أو انخفاض  عن المحمیة بالبراءةاألدویةحالة من حاالت عجز كمیة  أيطلب وزیر الصحة في  إذا-

المستعصیة  أوالمزمنة  أوتعلق االختراع بأدویة الحاالت الحرجة  إذا أو ،غیر العادي في أسعارهاجودتها أو االرتفاع

=صاحب البراءة بقرارإخطاریجب في جمیع الحاالت  إذ، .......إنتاجهابطریقة  أو األدویةاألمروسواء تعلق
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اإلجبارين كانت قد وضعت شروطا لمنح الترخیص إ بس و من اتفاقیة تر 31المادة أنّ ذلك 

ءة وكذا وكذلك من حیث التباحث المسبق مع صاحب البرا،من حیث الحاالت الواردة فیها

األعضاءالدول أمامهذه المادة تركت المجال مفتوحا أنّ  إال، ...ضمن حیث تقدیر التعوی

ظروفها  ئمهذا الترخیص، وذلك حسب ما یالدید الحاالت التي تراها ضروریة لمنح مثلحلت

تكون هذه  أن، دون حیة خاصة في مجال الغذاء والدواءاالجتماعیة ، والصاالقتصادیة ، و 

من ) ب(الفقرة  انّ فوبالنتیجة .األخرىاألعضاءالدول  إزاءالدول في موقف غیر قانوني 

نموا باالستفادة من الترخیص  واألقلللدول النامیة یسمح الدوحة  إعالنالبند الخامس من 

كاألجهزة الطبیة والمعدات المتعلقة بها األخرىامة  والغایات لغایات الصحة العاإلجباري

والمنتجات المتعلقة بمشاكل الصحة العامة 

حق ال جدال فیه بالنسبة  أقرتها الدوحة فإنّ  إعالنمن البند الخامس من ) ج(الفقرة  أما

وهذا النص له ،شدیدإلحاحظروفا ذات  أولتحدید ما یشكل طارئا محلیا األعضاءللدول 

من 30صریة حسب المادة حقوق الحاالستثناءات من الو  اإلجباريعالقة بالترخیص 

، فكل دولة وحسب من اتفاقیة تربس8/1مرونة المادة االستفادة من وكذلك ،االتفاقیة

وحاجاتها تستطیع االستفادة من هذه الفقرة  لتبریر وجود ظروف طارئة وٕامكانیاتهاظروفها 

ة الذكر بأهمیة سالفال) ج(الفقرة  تتسمو  ،صول للدواء وتوفیره في سوقها المحليللو  كآلیة

:1خاصة لألسباب التالیة

لحمایة الصحة اإلجباریةبالنسبة للمشرع الفرنسي الذي نص على وجوب منح التراخیص األمركذلك  اإلجباريالترخیص=

:ي كل ذلكانظر ف،613/16المادة العامة في نص 

509.ص، مرجع سابق، اللیلأبوالدسوقي إبراهیم-

الدبلوماسیین، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة لفائدة،"حة العامةاتفاق تربس والصّ "،حسن البدراوي-1

،2007مارس21 إلى 20، صنعاء، الخارجیة الیمنیة ةر اووز ) الویبو(نظمت بالتعاون بین المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

:التاليموجود على الموقع، 08ص www.wipo.com
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أخرىظروفا  أوتمثل طارئا محلیا  أنمشاكل الصحة العامة یمكن أنّ هذه الفقرة توضح -

بموجب القانون الوطني دون حاجة إجباريشدید و بالتالي تسمح بمنح ترخیص إلحاحذات 

.للمباحثات المسبقة مع صاحب البراءة 

ألمراض معنیة مثل مرض نقص المناعة المكتسبة األمثلةبعض ) ج(لقد وردت في الفقرة -

الذي تحدثت عنه  ئي الطار لوبالتا،األجلطویلة أمراضوهي  والسل االمال ری)االیدز(

یكون وضعها طویل  أنبل یمكن األمد،ت مشكلة قصیرة الفقرة قد ال یكون في اغلب الحاال

كما هو الحال بالنسبة لألمراض المذكورة على سبیل المثال ال الحصر في الفقرة األمد

وهذا انجاز هام للدول النامیة في بیان الدوحة من حیث فسح المجال واسعا .السابقة الذكر 

.مؤقتبقیدكل دولة طالما انه غیر مرتبط تتبناه ذيلللدول النامیة للتعامل مع الطارئ ا

الدوحة الخاص بالتوسیع في  إعالنالجدیر بالمالحظة وبعد البند الخامس من  أنغیر 

حتى تخصیص المواد  أو، یة وغیرها من الحاالت الملحة جداتفسیر حاالت الطوارئ القوم

المحمیة األدویةیات في حاالت عجز كماإلجباریةالتي تنص على وجوب منح التراخیص 

صاحبة النصیب الدول المتقدمة أكثرتستفید منها األمورهذه  فانّ ،أسعارهافي  المغاالة أو

ومن البند اإلجباریةتستفید من التراخیص فالدول النامیة  اأمّ ، من االختراعات األوفر

عملیات براءات  أوكانت مالكة لبراءات منتجات دوائیة  إذاالدوحة  إعالنالخامس من 

الدوائي  للمنتجدول مستوردة  هاأنّ ، لكن الوضع الغالب في هذه الدول صناعتها إلىالتوصل 

الدوائي البدیل ، فكیف تستفید الدول النامیة من منح المنتجحرمت من تصنیع  أنبعد 

لم تكن  إذاة العامة التي تهدد الصحّ خطاراألحالة من حاالت   أيفي  اإلجباریةالتراخیص 

  .؟ أصالمالكة لبراءات اختراع 

، الدوحة إعالنالحل السابق ذكره والوارد في البند الخامس من أنّ وبذلك یمكن القول 

في مجال اإلجباريمنه حل فعلي وواقعي لمعالجة مشكلة الترخیص أكثرهو بمثابة توصیة 

لبحث عن حلول واقعیة بس ان هنا طالب مؤتمر الدوحة مجلس تر وم، المنتجات الدوائیة

في مجال المنتجات اإلجباریةلمعالجة مشكلة الدول النامیة بالنسبة إلمكانیة منح التراخیص 

.2001الدوحة لعام  إعالنالبند السادس من  إقرار، ومن هنا تم الدوائیة
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لقد تضمن البند السادس من :ة على الدول النامیةحالدو  إعالناثر البند السادس من -2

في منظمة التجارة العالمیة بصعوبة استفادة األعضاءالدول  إقرار 2001الدوحة لعام  إعالن

، وذلك راجع لعدم قدرتها الصناعیة اإلجباریةالتراخیص أحكاممنموا نواألقلالدول النامیة 

ن یجد حال أببسالوزاري مجلس تر  اإلعالنولذلك فلقد كلف  ،الالزمةاألدویةعلى تصنیع 

المجلس العام لمنظمة التجارة  إلىن یرفع تقریرا بما یقترحه من حلول أ، و المشكلةسریعا لهذه 

س العام لمنظمة التجارة المجل إلىوبالفعل تم رفع التقریر ، 2002العالمیة قبل نهایة عام 

 إعالنتنفیذا لما جاء في البند السادس من 2003 أوت 30صدر قراره في أ، الذي العالمیة

تطبیق تبرر إیقاف روفا استثنائیة هناك ظأنّ ، حیث جاء في هذا التقریر 2001الدوحة لعام 

.1بسمن تر 31من المادة ) ح(و )و(رتین الفق

تجیزوقف تطبیقها یعني وقف تطبیق الفقرة التي ،بستر 31من المادة ) و(نسبة للفقرة فبال*

 أي، المحلیةاألسواقفیر االختراع في بهدف تو اإلجباريللبلد العضو استخدام الترخیص 

، من الدولة إجباریةالسماح بتصدیر المنتجات الدوائیة التي تكون محال لتراخیص إمكانیة

.نامیة أخرىدولة  إلى) الدولة المتقدمة(العضو المعنیة

االلتزام األعضاءه وللقیام بذلك هناك مجموعة من الشروط التي یتوجب على الدول نّ أغیر 

:أهمهابها 

أدویةبس عن رغبتها في استیراد الدوائي بإبالغ مجلس تر للمنتجالدولة المستوردةالتزام-

دولة ذات قدرة  هاأنّ ، مع تأكیدها على ، والكمیة التي تحتاجهاأسمائهاتقوم بتحدید  ةینمع

المؤهالتتملك  ال هاأنّ  أو، تجات الدوائیة المطلوب استیرادهاضعیفة على تصنیع المن

.الالزمة إلنتاجها

إعالن الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة "حسام الدین عبد الغني  الصغیر، -1

.15–14، مرجع سابق، ص"والمنتجات الصیدالنیة

.254حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص :أنظر كذلك
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راع في الدولة النامیة ما كان الدواء المستورد محمیا بموجب براءة اخت إذافي حالة -

أو لدیها النیة في منح هذا إجباریامنحت ترخیصا األخیرةتكون هذه  أن، فیجب المستوردة

.1بسمن اتفاقیة تر 31وفق لما ورد في المادة الترخیص

علیها اإلجباريالدوائي محل الترخیص للمنتجالدولة المصدرة فانّ أخرىمن جهة 

:أهمهاتراعي مجموعة من الشروط  أنكذلك 

تقوم بتحدید الكمیة الضروریة التي ستخصص لتلبیة احتیاجات الدولة  أن أوالیجب -

المستوردة

ممیزة سواء عن الدوائي في عبوات خاصة ممیزة بعالمات المنتجتقوم بوضع  أنیجب -

یؤثر هذا التمییز عن سعر  أن، دون واضحاو منحها شكل ممیزا  أو، مثالطریق تلوینها 

.المنتج

تنشر مجموعة من  أنفي شحن المنتجات الدوائیة  أجب على الدولة المصدرة وقبل البدیتو -

تشمل هذه المعلومات تحدید كمیات المنتجات  أن، على المعلومات على الموقع االلكتروني

2، مع ذكر صفاتها الممیزةاإلجباريب الترخیص التي سوف یتم شحنها بموج

أصدرت هابأنّ بس مجلس تر إبالغالدوائي بدورها للمنتجیستلزم على الدولة المصدرة -

، واسم وعنوان المرخص إصدارهبشروط ، مع ذكر المعلومات المتعلقةاإلجباريالترخیص 

المؤتمر السنوي ،"لى مصر والعالم العربيالتأثیرات القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة للعولمة ع"،عادل عبد العزیز السن-1

.18ص 2002مارس 27-26ة في الفترة من السادس بجامعة المنصور 

GSK(Glaxo(على سبیل المثال، قامت شركة -2 Smith Kline باستعمال تغلیف خارجي مختلف ألدویة االیدز التي

ره التي تصدّ للمالریافقد قامت بتغییر اسم دواء المضاد Novartisشركة أّماالدول النامیة،  إلى هالتصدیر خصصتها 

الدول النامیة یحمل اسم أسواقفانه في )Riamet(الدول النامیة باسم أسواقدول النامیة، ففي حین تطرحه في لل

)Coartem(.

.248 ق صسابرجعم، رانيثحنان محمود كو :انظر في ذلك
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، واسم الدولة التي سیتم تصدریهاكمیات التي سیتم الدوائي محل الترخیص، والمنتجوال، له

.ة الترخیص، مع ذكر مدّ إلیهاالمنتجتصدیر 

، وهي الفقرة التي تربسمن اتفاقیة 31من المادة ) ح(بالنسبة لوقف تطبیق الفقرة أما*

قرار  الجدید الذي جاء به، فانّ تدفع لمالك البراءة أنتتناول التعویضات المالیة التي یجب 

:األتيالمجلس العام یتمثل في 

براءة مالكیجب دفعها لالتيالمالیةالتعویضات ةفایكن أضمن القرار قواعد بشی-

لقرار تم تفادي ازدواجیة التعویض، ذلك وبموجب هذا اأّنهاألمرالمهم في والشيء،االختراع

 إذن كافیا،یكو  أنه یجب فانّ لة المصدرة لمالك البراءةه عندما یتم دفع التعویض في الدو نّ أ

للمنتجبعین االعتبار القیمة االقتصادیة األخذیدفع هذا التعویض في الدولة المصدرة مع 

.في الدولة المستوردةاإلجباريالدوائي محل الترخیص 

تقوم  أنتخوفها من خطورة أبدتالدوائي للمنتجالدول الصناعیة الكبرى المصدرة أنّ غیر 

 أي -لزامهاأقرار المجلس لذلك فانّ .أخرىدول  إلىتصدیره بإعادةللمنتجدة الدول المستور 

تصدیر  إعادةباتخاذ التدابیر الالزمة، مع مراعاة حجم قدرتها في منع -الدول المستوردة

رء مخاطر لد زمةالاللم یكن لدیها القدرة على اتخاذ التدابیر وٕاذا، الدوائي المستوردالمنتج

.1لذلك الالزمةه یمكنها مطالبة الدول المصدرة تقدیم المساعدة ، فانّ المستوردالمنتجتهریب 

في منظمة التجارة األعضاءقرار المجلس جمیع الدول  ألزممن ذلك فلقد األكثربل 

 إلىالدوائي المنتجالة لتتجنب تهریب ن توفر في قوانینها الوطنیة الوسائل الفعّ أ، بالعالمیة

.أخرىدول 

قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة جاء كمحاولة أنّ نجد نافإنّ ، وبناء على ما تقدم

ال یسمح  أننه أشمن) و(تطبیق الفقرة أنّ ح ذلك /و/31فعلیة لمعالجة مشكلة تطبیق المادة 

األكادیمیةالمكتبة -الجدید الذي جاء في الدوحة، حقوق الملكیة الفكریة، رؤیة جنوبیة مستقبلیة،محمد رؤوف حامد-1

.25ص  2002عمان، 
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فمن ) ح(تطبیق الفقرة  اأمّ ، للدول النامیةاإلجباريالدوائي محل الترخیص المنتجبدخول 

.النامیة بدفع تعویضات مزدوجة لمالك البراءة اهل الدولیثقل ك أننه أش

قره مجلس المنظمة من الناحیة أیدور حول فعالیة هذا الحل الذي لكن السؤال الذي یثار هنا

  .ة؟الواقعی

فعالیة الحلول التي نص علیها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة بناء على -3

:2001ام الدوحة لع إعالن

، من اتفاقیة تربس31بتعدیل المادة  القد اتخذ المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة قرار 

، تشریعاتها الداخلیة في الیة لتقوم الدول بتبنیها تباعاوذلك حتى تكون هذه التعدیالت ذات فعّ 

، الخصوصالدولي في هذا على الصعید أهمیةه ظهرت مبادرات ذات نّ أ إلى اإلشارةوتجدر 

.مبادرة كندا لتفعیل قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة  أولهاولعل 

في  األعضاءلقد اتخذت الدول :تفعیل قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة-أ

من اتفاقیة تربس وكان ذلك في 31تعدیل المادة ل ام لمنظمة التجارة العالمیة قرارالمجلس الع

لما جاء في قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة  ا، وذلك تطبیق2005دیسمبر6

، )أعالهمن المادة المذكورة ) ح(و) و(وقف تطبیق الفقرة  أي( 2003 أوت 30الصادرة في 

05من تتألفبس وهي مادة اتفاقیة تر  إلىمكرر 31المادة إضافةتمّ وبموجب هذا التعدیل

 إلى إجباریةتجات الدوائیة التي یتم تصنیعها بموجب تراخیص فقرات تسمح بتصدیر المن

وقد ، نموااألقلهي في غالبها من الدول النامیة و الدول التي ال تمتلك القدرة على تصنیعها و 

األخیرلهذا ال یمكن  إذ، ج التعویض الممنوح لمالك البراءةمنع ازدواأیضاشمل التعدیل 

على تعویض واحد یكون في الدولة التي صنعت الدواء بموجب الترخیص  إالالحصول 

.تصدیره لغرض اإلجباري

، اشتمل على مسائل ذات تربس إلىجدید ملحق إضافةم ت رمكر 31المادة  إلى إضافة

غیر الدول التي تم أخرىدول  إلىالدوائیة المنتجاتتهریب في حالةمثل التعویضاتأهمیة

هذا التعدیل یصب في مصلحة الدول أنّ یمكن القول  إذ .لسد حاجاتهاإجباريمنح ترخیص 
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المنتشرة األمراضالنامیة التي لیس لها القدرة على تصنیع المنتجات الدوائیة لمكافحة بعض 

.1بأسعار معقولةاألدویةمین أفیها عن طریق ت

 اإلعالن أنّ فیه ا ال شك ، فممّ نتیجة لما سبق تحلیلهك:تقییم نتائج مؤتمر الدوحة - ب

نموا في األقلالوزاري سالف الذكر وما تضمنه في حق حكومات الدول النامیة والدول 

الرئیسیة بغیر موافقة الشركات العالمیة صاحبة براءة األدویةإلنتاج إجباریةتراخیص إصدار

مثل واألوبئةحرجة ، وذلك فیما یتعلق باألدویة الالزمة لمواجهة الحاالت الاألصلیةاالختراع 

من اكبر االنتصارات التي حققتها الدول النامیة في ، وغیرها یعدّ والكولیراالمالریا،االیدز

ن مصالحها أد الرؤى التفاوضیة فیما بینها بشمجال حمایة الصحة العامة، نتیجة توحی

.االقتصادیة في ظل النظام التجاري العالمي الجدید

األمراضلوزاري لم یضع قیودا على الحكومات في قیامها بتحدید ا اإلعالن أنّ ومن المالحظ 

المسببة واألمراض، البلهارسیاأنّ ، فعلى سبیل المثال في مصر نجد ذات الطبیعة الوبائیة

تصنف تحت بند الترخیص  أن، وغیرها یمكن ات الكبد والفشل الكلوي والسرطانلفیروس

بترخیص رسمي من شركات الدواء المصریةفي  أدویتهابإنتاج، ویتم السماح اإلجباري

یتیح الفرصة للصناعات الدوائیة في الدول  اإلعالنهذا  أنّ ، فضال على السلطات المختصة

، وعدم الخضوع لضغوط وقیود الشركات العالمیة الحدیثةاألدویةكم كبیر من إلنتاجالنامیة 

–الصین -ة من دول مثل الهندیمكن الحصول على المواد الخام الدوائی إذالمنتجة للدواء، 

الة تنتج المادة الخام الفعّ  أن، هذه الدول تستطیع أسیاودول شرق -كوبا–كوریا -األرجنتین

من ، وبالتالي یمكن الحدّ ة العالمیة صاحبة براءة االختراعبسعر اقل بكثیر من سعر الشرك

فرصة جدیدة إیجاد، وهذا یعني الدواء أسعارفي  االةبالمغالمرتبطة تربساتفاقیةمخاطر 

لدعم وتحدیث وتطویر صناعة الدواء الوطنیة في الدول النامیة

.62، بدون بلد النشر، ص 2018خنفوسي عبد العزیز، مدخل إلى قانون الملكیة الفكریة، مركز الكتاب األكادیمي -1

:، مقال منشور على الموقع التالي"مؤتمر التجارة العالمیة في الدوحة، األھداف والنتائج"صباح نعوش، :كذلكأنظر

www.aljazeera.net.
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قوة  أليّ ذلك لن یتیح ، فانّ اتفقت مصالحها التجاریة إذاالدول النامیة نّ إوعلى ضوء ذلك ف

 رأمتوازن المصالح التجاریة نّ أالواقع علیها، و األمرسیاسةوفرض  ةعالمیة ممارسة الهیمن

تتجمع لتكون  أنالقوى الكبرى باتت تعترف بحقوق الدول النامیة  شریطة نّ أفرض نفسه، و 

.وحدة واحدة تتفاوض على اتفاق واحد بینها وبین بعضها لصالح شعوبها

التي جاء بها ةاإلیجابیولكن ومن جهة أخرى فإّنه البّد من االعتراف أّنه ورغم األحكام 

إعالن الدوحة، حیث حسم في بعض المسائل التي كانت محل خالف في التفسیر، فاعترف 

، اإلجباريبحق الدول األعضاء في تحدید الحاالت التي یتم على أساسها منح الترخیص 

بالصحة العامة فیها إضافة إلى السل والمالریا، أمامها المجال إلدراج أي مرض یهددوفتح 

ولة أن تتبنى في تشریعاتها الوطنیة مبدأ االستنفاذ بالمستوى الذي د على حق كل دكما أكّ 

.تراه یخدم مصالحها الداخلیة، بعد أن كانت االتفاقیة تتخذ موقفا سلبیا بشأنه

أّنه مجرد بیان سیاسي كونه یمنح ضمانات سیاسیة للدول  اإلعالنلكن ما یؤخذ على هذا 

الصحة  العامة على أراضیها طالما كانت األعضاء في اتخاذ التدابیر الالزمة لحمایة

ة حلول تتماشى وأحكام اتفاق تربس، ولم یتبنى أحكام قانونیة ملزمة، كما أّنه لم یتضمن أیّ 

بشأن الدول النامیة األعضاء التي تفتقر لقاعدة تكنولوجیة وفنیة في مجال األدویة والتي 

القطاع، بل أحال بشأنها إلى مجلس المتعلقة بهذا اإلجباریةتمّكنها من تنفیذ التراخیص 

.2003أوت  30قراره في هذا الشأن في أصدرتربس الذي 

.2003 أوت 30مبادرة كندا لتفعیل قرار المجلس العام الصادر في -ا

الخاصة بالملكیة الصناعیة بما تشریعاتهاكندا زمام المبادرة فیما یخص تعدیل أخذتلقد 

كندا كانت  أن إذ، 2003 أوتیتماشى والتعدیالت التي اقرها قرار المجلس العام الصادر في 

هذا  ، وقد ادخلیةمالعال التجارةلمنظمةار المجلس العام دولة تصدر قانونا لتفعیل قر أول

الحصول األدویةالقانون تعدیالت على قانون براءات االختراع الكندي بما یسمح لشركات 

الدول  إلىمن اجل تصدیرها االختراعمحمیة ببراءات أدویةلتصنیع إجباريعلى ترخیص 

إنتاجهاالتي ال تملك القدرة الصناعیة على 
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األمانمن توافر التأكددیة ه اوجب على الحكومة الكننّ أمالمح هذا القانون  أهمومن 

التي تم تصدیرها لهذا الغرض بما یتفق مع المعاییر الكندیة من اجل األدویةوالفاعلیة في 

.المصدرةاألدویةضمان جودة 

بإلغاءالقضاء الفدرالي للمطالبة  إلىولقد تضمن القانون حق مالك البراءة في اللجوء 

 إلى لألدویةحدث تهریب  أو الترخیص،وط خالف المرخص له شر  إذا اإلجباريالترخیص 

  اإلیهاألدویةخالف الدولة المعنیة التي یجب تصدیر أخرىدول 

الترخیص منض الذي یحصل علیه مالك البراءة ا للتعویهذا القانون ضوابط عكما وضّ 

ن یكون التعویض المقدر أیقضي هذا القانون ب إذ، تضمن عدم المبالغة في تقدیره، اإلجباري

،ءالدوا إلیهار یتناسب مع مستوى نمو الدولة التي یصدّ  أنله یجب المرخصالذي یدفعه 

 أوالدولة النامیة  إلىتوصیل الدواء بسعر رخیص  انهأمن شه الضوابط وهذ وقیمة العقد

.1التي ال تملك القدرة على تصنیعهنمواألقل

إلى ما سبق  یمكن للدول النامیة االعتماد على بعض العناصر التي یمكن باإلضافة

وٕان كانت في أحكامااتفاق تربس ذاته، هذا االتفاق الذي تضمن أحكاماستخالصها من 

مجملها تخدم مصالح الدول المتقدمة وشركاتها العمالقة كما سبق بیانه، إال أّنها جاءت 

امیة االستفادة منها من خالل استغاللها وتطبیقها ضمن التي یمكن للدول الناألحكامببعض 

.تشریعاتها الداخلیة على النحو الذي یخدم مصالحها الوطنیة

قد راعت ل:تربسیةاتفاقأحكاممرونة من نمواواألقلاستفادة الدول النامیة:ثانیا

من خالل  أهدافهانموا بخصوص تحقیق األقلالدول و  النامیةالدول  ةبس مصلحتر  ةاتفاقی

القانونیةالتي تعیشها هذه الدول، حیث تتسم القواعد واالجتماعیةاالقتصادیةالظروف  مراعاة

إعالن الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة "حسام الدین عبد الغتي الصغیر، -1

.17-.16، ص ، مرجع سابق"والمنتجات الصیدالنیة

.226مرجع سابق ص ، فارس مصطفى المجالي-:أنظر كذلك
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بمرونة خاصة یمكن للدول النامیة االستفادة منها، بستر  ةالمنصوص علیها بموجب اتفاقی

أخرىجهةمن  هافإنّ البراءةلصاحب  ةمثال تمنح حقوق استئثاریفإذا كانت اتفاقیة تربس 

الحقوق  ىتوضع عل أنمثل القیود التي یمكن اإلجراءاتمنحت الحق في اتخاذ بعض 

.البراءة، وذلك بالسماح باستخدام االختراع بدون ترخیص مالك الممنوحة ةاالستئثاری

سلبي على المجتمع خصوصا في تأثیراالختراع له براءةنظام أنّ ذلك  إلىضف 

األعضاءللدولأجازتبس تر  ةاتفاقینّ إف أخرىجهةه ومن نّ أ إال، العامةالصحةمجال 

تعدیل  أوعند وضع األعضاءللدول أجازتمصالحها، حیث لحمایةالالزمةالتدابیر تخاذا

في  العامةالمصلحة ة، وخدموالتغذیةالعامةالصحةلحمایةالالزمةقوانینها اعتماد التدابیر 

 ةفیها، شریطوالتكنولوجیةواالجتماعیةاالقتصادیةللتنمیةالحیویة ةاألهمیالقطاعات ذات 

.تربساتفاقیه أحكاماحترام هذه التدابیر 

من الصناعیةالملكیةحقوق حائزيلمنع الالزمةاتخاذ التدابیر االتفاقیةأجازتكذلك  

تؤثر سلبا  أوممارسات تسفر عن تقیید النشاط التجاري  إلىمنع اللجوء  أواستخدامها،  ةإساء

ا، ومن ثم تحّث اتفاقیة تربس على تشجیع روح االبتكار ونقل ى النقل الدولي للتكنولوجیعل

 فإذامن ذلك أكثر، بل لمنتجي التكنولوجیا ومستخدمیهاالعامةالمنفعة، بما یحقق التكنولوجیا

ق لهم تغلیب التفسیر ه یحنّ إتربس، ف ةغموض في نصوص اتفاقی أي األعضاءوجدت الدول 

التفسیر  ةمخطئه في حالالنامیة الدولةلذا ال تكون ، و العامةالمصلحةالذي یتوافق مع 

 أنت على هذه الكائنات دون نصّ االتفاقیةأنّ مثال باعتبار الدقیقةالضیق لمفهوم الكائنات 

على  ،تفاقیةاال أحكامیمكن االعتماد على ذلك عند تنفیذ مختلف أیضاتوضح المقصود بها،

، ة، واالستثناءات من الحقوق االستئثاریاإلجباریةبالتراخیص المرتبطةاألحكامسبیل المثال 

جوهري على شروط نقل التكنولوجیا وكذا استخدامها، وبالتالي تأثیرذلك سیكون له أنّ حیث 

تستجیب لمختلف أنالتي یجب الوطنیةلها وزنها المعتبر عند صیاغة القوانین األحكامهذه 
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صیاغةعند النامیة، ومن ثم یجب على المشرع الوطني في الدول العامةالمصلحةجوانب 

لمنع الالزمةواإلجراءاتفي الحسبان القواعد یأخذ أن الصناعیةبالملكیةالخاصةالقوانین 

 اتممارس إلى لجوءهموضع قواعد تمنع وأیضا، استخدامها ةإساءحائزي هذه الحقوق من 

.النامیةالدول  إلىتعرقل نقل التكنولوجیا  أو التجارةقید ت

القانونیة التي األحكاممن خالل تحلیل بعض یمكن استخالص هذه المرونة وعموما 

:تربس والتي من أهمها ما یليیةها اتفاقتتضمن

إّن صاحب االختراع وعند إیداع طلبه للحصول على البراءة یكون ملزم :اإلفصاح-

باإلفصاح عن األسرار الفنیة والصناعیة المتعلقة باختراعه، والتي من شأنها تمكین الخبراء 

المحلیین من تنفیذ االختراع واستخدامه بعد انتهاء مّدة الحمایة، ورغم أّن هذا االلتزام یعتبر 

سیة التي یقوم علیها نظام البراءة، إّال أّن اتفاقیة باریس لم تتطرق إلیه احد الركائز األسا

ه التزام أساسي على عاتق كل شخص یرید الحصول على تي اعتبر یة تربس التعكس اتفاق

تربس قد یةفبالرغم من أّن اتفاق.البراءة في أي دولة من الدول األعضاء تم تقدیم الطلب فیها

الشكلیة الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة وحتى تلك فیما یخص المسائل تأحال

الخاصة ببراءة االختراع إلى اتفاقیة باریس والتي أحالت بدورها هذه المسائل إلى التشریعات 

29الوطنیة لكل دولة، إال أّنها أقّرت هذا المبدأ بموجب نص صریح تمثل في نص المادة 

اللتزام باإلفصاح، إذ ألزمت التشریعات الوطنیة منها والتي حددت من خالله شروط تحقق ا

1:المتعلقة ببراءة االختراع التنبیه إلیه في أحكامها  القانونیة، ویعود ذلك لعّدة أسباب أهمها

.30، ص 2014نفین حسین كرارة، التزام المخترع باإلفصاح عن سر االختراع، دار النھضة العربیة، القاھرة،-1
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یعتبر اإلفصاح بمثابة قرینة تساعد على تحدید هویة المخترع الحقیقي في حالة وجود نزاع -

من تقدیم الوصف الواضح والكامل لالختراع بما حول ملكیة االختراع، فالشخص الذي یتمكن

.یمّكن الخبیر الوطني المتخصص من تنفیذه یعتبر هو المخترع الحقیقي 

یةمن اتفاق07یتماشى إقرار هذا المبدأ مع األهداف المعلن عنها صراحة في نص المادة -

في تشجیع روح تربس والتي تؤكد أّن الحمایة المقررة في نصوص االتفاقیة یجب أن تساهم

االبتكار التكنولوجي ونقل وتعمیم التكنولوجیا بما یحقق المنفعة العامة لمنتجي المعرفة 

ومستخدمیها، وذلك بالوسائل التي تحقق الرفاهیة االجتماعیة والتوازن بین الحقوق 

1.والواجبات

20االلتزام باإلفصاح بمثابة مقابل عن الحمایة الممنوحة للمخترع والتي قدرت ب یعدّ -

ة الحمایة، ویكون ذلك سنة، إذ من حق المجتمع أن یجني ثمار االختراع بعد نهایة مدّ 

.بتمكین الوطنیین من تصنیعه واستغالله دون إنفاق في المال والجهد والوقت

من الطلبات الواسعة النطاق لبراءات وسیلة للحدّ یمكن اعتبار مبدأ اإلفصاح بمثابة-

االختراع، ألّنه یتطلب الوصف الكامل والواضح لالختراع محل الحمایة، إذ یجب على 

صاحب االختراع عند تقدیمه لطلب الحصول على البراءة اإلفصاح عن كل المعلومات 

المشمولة بالحمایة حتى من نطاق االختراعاتالمتعلقة باالختراع وهذا من شأنه الحدّ 

.2من اتفاق تربس27/1بموجب المادة 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "متطلبات اإلفصاح عن سر االختراع في االتفاقیات الدولیة"حفیظة، أیت تفاتي-1

.209، ص2017لسنة  01السیاسیة، العدد 
.211نفس المرجع، ص -2
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الذكر یجب أن تتوفر بعض  ةالسالفیةعلیه االتفاق توحتى یتحقق اإلفصاح كما نص

.291الشروط نصت علیها المادة 

منها ما،تربس قد جاء بنوعین من شروط اإلفصاحیةاتفاقفحسب المادة السالفة الذكر فانّ 

نص علیه في التشریعات الوطنیة للدول األعضاء ویتمثل في شرط أساسي هو إجباري ألزم ال

هو وصف االختراع بأسلوب واضح وكامل من خالله یمكن للخبیر الوطني المتخصص في 

2نفس المجال التكنولوجي لالختراع من تنفیذه وهذا الشرط یدعى بشرط التمكین

لتشریعات الوطنیة لكل دولة عضودة اإلراتربس الحریة یةاتفاق تومنها شروط اختیاریة منح

، وتتمثل في إلزام المخترع تقدیم أفضل أسلوب یعرفه لتنفیذ االختراع وقت إقرارهامن حیث 

تقدیم الطلب أو في تاریخ األولویة، وكذا تقدیم المعلومات والوثائق المتعلقة بطلبات مماثلة 

هذا الشرط مهّم جدا .إلى بلدان أجنبیة أو منحت له براءة فیها عن ذات االختراعتقدم بها

ة التعقید كاالختراعات المتعلقة بالصناعات بالنسبة لالختراعات التي تتمیز بالدقة وشدّ 

ة ضف إلى ذلك فهو یمّكن المجتمع من االستفادة من ،3الدوائیة والكیمیائیة والتكنولوجی

إلیها المخترع كمقابل لمّدة الحمایة الممنوحة الختراعه، ومن هنا یمكن المعرفة التي توصل 

على البلدان األعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن ":من اتفاقیة تربس29تنص المادة -1

االختراع بأسلوب واضح وكامل ویكفي لتمكین تنفیذ االختراع من جانب شخص یمتلك الخبرة التخصصیة في ذلك المجال 

بالطلب أو في تاریخ أسبقیة ویجوز اشتراط أن یبین المتقدم أفضل أسلوب یعرفه المخترع لتنفیذ االختراع في تاریخ التقدم

.الطلب حین تزعم األسبقیة

یجوز للدول األعضاء أن تشترط أن یقدم مقدم الطلب الحصول على البراءة المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها في 

"دول أخرى أو البراءات التي یكون قد حصل علیها عن ذات االختراع 

المفتاح والمأمول، دراسة مقارنة بین تشریعات مصر :انونیة للمستحضرات الصیدالنیةالقالحمایة بریھان أبو زید، -2

.122.ص، 2008واالتحاد األوربي والوالیات المتحدة األمریكیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

.214ایت تفاتي حفیظة، مرجع سابق، ص 3
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القول أّن اإلفصاح هو من بین أهم المزایا التي تحصلت علیها الدول النامیة واألقل نموا 

من اآلثار السلبیة التي تنتج األعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، حیث یساهم في الحدّ 

تربس في المادة یةاتفاقأقرتهاتراعات المشمولة بالحمایة والتي عن التوسع في نطاق االخ

ة ، وكذا طول مدّ 28منه، وكذا الحقوق الواسعة الممنوحة للمخترع بموجب المادة 27/1

33الحمایة التي یتمتع بها االختراع والمنصوص علیها بموجب المادة

من جهة یخدم مصالح الدول النامیة ن كان وإ 29ته المادة إذ أن إجراء اإلفصاح الذي أقرّ 

یمكنها االعتماد على المعلومات المقدمة من طرف ة الحمایةه وبعد انتهاء مدّ باعتبار أنّ 

المخترع الستثمارها محلیا في تطویر األبحاث والتوصل إلى اختراعات جدیدة وهذا ما یسهم 

نجد أّن 29لنظر للمادة غیر أّنه و با.في الوصول إلى المعرفة التكنولوجیة بأقل تكلفة

للتشریعات الوطنیة الحریة في تقریر تفاصیله، إذ أّن العدید من الدول  تتربس قد تركیةاتفاق

ة في تفصیل األعضاء عاجزة عن االستفادة منه نظرا لعدم إقرار نصوص قانونیة أكثر دقّ 

.الشروط الواردة في االتفاقیة

حقیقا للمصلحة العامة في الدولة المانحة جواز إقرار استثناءات من نطاق البراءة ت-1

إذا كانت اتفاقیة تربس قد كرست البعد التجاري الذي تستند إلیه أحكامها بصورة :للحمایة

واضحة في مجال براءة االختراع عن طریق التوسع في نطاق االختراعات القابلة للحصول 

ته قلیال إال أنها خففت من حدّ على الحمایة مهما كان المجال التكنولوجي الذي تنتمي إلیه، 

عن طریق السماح لتشریعات الدول األعضاء أن تستثني بعض االختراعات لعّدة اعتبارات 

منها  3و27/2العامة طبقا لما ورد في المادة  واآلدابالنظام العام  إطارتندرج كلها ضمن 

التي أجازت للدول األعضاء أن تقصي من مجال البراءة االختراعات التي یكون منع 

العامة، أو التي ینجم عن استغاللها  واآلداباستغاللها تجاریا في أراضیها لحمایة النظام العام 

شدیدا على البیئة، هذه تخدامها خطرااسل والحیوان والنبات، أو یشكّ اإلنسانبصحة إضرارا
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تتوقف مسألة تبنیها في التشریع الوطني لكل بلد عضو جوازیةاالستثناءات هي استثناءات 

.المشرع  إرادةعلى 

قرار االستثناء له أهمیة بالغة لتعلقه بكافة الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة إوال ریب أّن 

العلیا ألي دولة، فهي فكرة تختلف وتتباین من دولة ألخرى وبالمصالح واألخالقیةوالسیاسیة 

من حیث مضمونها ونطاقها، مّما یجعلها تتسم كونها معاییر شدیدة المرونة یمكن تفسیر 

1.ضوابطها انطالقا من الفلسفة السیاسیة واالقتصادیة التي تخدم مصالح كل دولة

العامة كأحد أسس  واآلدابالعام  والمالحظ أّن اتفاقیة تربس استخدمت مفهوم النظام

االستثناء الذي یمكن تفسیره على أّنه مفهوم أضیق من مفهوم المصلحة العامة التي یستجیب  

لكافة القطاعات التي تخدم األبعاد التنمویة والتكنولوجیة ألي دولة، باعتبار أّن قواعد النظام 

ورغم ذلك . تشكل المصلحة العامة العامة هي جزء من القواعد العامة التي  واآلدابالعام 

فالدولة النامیة واألقل نموا األعضاء تملك مساحة كبیرة من المرونة في تحدید االستثناءات 

العامة بما یخدم مصالحها الوطنیة سعیا  واآلدابالتي یمكن أن تستند إلى فكرة النظام العام 

إلى أّن 27/02یها، حیث تشیر المادة منها لتحقیق التنمیة الوطنیة واالقتصادیة والتكنولوجیة ف

المتعلقة باألمن القومي فحسب، بل تتعلق أیضا بحمایة األسبابهذا المفهوم ال یقف عند احد 

والحیوان والنبات، كما یمكن أن تنطبق على االختراعات التي من شأنها إلحاق اإلنسانصحة 

ة تربس من خالل اعتماد التدابیر من اتفاقی8/2أضرار شدیدة بالبیئة كما نصت علیه المادة 

األهمیةالالزمة لحمایة الصحة العامة والتغذیة وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات 

صالح الدین جمال الدین، فكرة النظام العام في العالقات الخاصة الدولیة بین القوانین الوضعیة والشریعة اإلسالمیة، -1

.28-26،ص2014دار الفكر الجامعي،القاھرة 

:أنظر كذلك

.103بریھان أبو زید، مرجع سابق، ص-
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مع الحیویة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة فیها شریطة تماشي هذه التدابیر 

1.االتفاقیةأحكام

السلبیة المترتبة اآلثارمن التخفیفهذا االستثناء في قدرته على أهمیةتكمن أخرىمن جهة 

والذي نتج عنه نامیةدولة  أیةعن تكریس البعد التجاري في مختلف القطاعات الحساسة في 

تغلیب مصالح الدول الصناعیة المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسیة على حساب المصالح 

االستثناءات  أهمومن بین .نمواواألقلي الدول النامیة االقتصادیة والتنمویة والتكنولوجیة ف

اإلخاللالعامة دون  واآلدابلمقتضیات النظام العام استنادا إقرارهاالتي یمكن للدول النامیة 

:اتفاقیة تربس نجدبأحكام

حیث :باألمن الوطني ذات األثر الخاص بالصالح العاماالختراعات السریة التي تمس-أ

من اتفاقیة تربس على حق الدول األعضاء في اتخاذ التدابیر الضروریة 73نصت المادة 

والذخائر األسلحةلحمایة مصالحها األمنیة في مجاالت معینة كالمواد التي تتعلق بتجارة 

األسلحة الكیماویة والبیولوجیة والذریة والرصاص الحربیة، كذلك والمعدات  

2.الخ........المفجر

إذ یشمل هذا االستثناء كل اختراع بتضمن المساس :األصل البشرياالختراعات ذات -ب

3أو أي جزء من مكوناته، اإلنسانبصحة وجسم 

إذ تتفق تشریعات غالبیة الدول على استبعاد :االختراعات المتعلقة بالنباتات والحیوانات-ج

للحصول على األصناف النباتیة واألجناس الحیوانیة، وكذلك الطرق البیولوجیة المستعملة 

واقتصادیة وبیئیة، أخالقیةالنباتات والحیوانات من مجال البراءة، ویرجع ذلك إلى اعتبارات 

.المتعلق ببراءة االختراع03/07من األمر 08من خالل المادة لقد نص المشرع الجزائري على ھذا االستثناء-1

.03/07من األمر 19ى ذلك في المادة نص المشرع الجزائري عل-2

عبد القادر دانا حمة باقي، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة باألصناف النباتیة الجدیدة، دار الكتاب القانونیة، -3

.469،ص2011،مصر
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وعلیه یجوز للتشریعات .من اتفاقیة تربس27/3وهذا الحكم یتوافق مع ما جاءت به المادة

لك الوطنیة أن تستثني من مجال البراءة النباتات والحیوانات الموجودة في الطبیعة، وكذ

1النباتات والحیوانات التي یتم تغییر صفاتها عن طریق الهندسة الوراثیة

الجدیر بالذكر أّن هذا االستثناء ال یخص الكائنات الدقیقة والطرق البیولوجیة وذلك حسب 

لهذه الكائنات ولم تحدد نطاق تعریفامن تربس التي لم تمنح 27/03ما جاء في المادة 

حمایتها، األمر الذي قد ینتج عنه تفسیرات متباینة لهذا األمر قد یؤدي إلى حمایة صور 

أخرى من األحیاء قد یمس بالمسائل األخالقیة، ومن هنا فعلى الدول النامیة وتماشیا مع 

سب مع الوضع مصالحها الوطنیة أن تتبنى المفهوم الضیق للكائنات الدقیقة الذي یتنا

.االقتصادي لها 

للدول 27/03أجازت اتفاقیة تربس في المادة :بالبیئةاإلضراراالختراعات التي من شأنها -د

األعضاء أن تستثني من قابلیة الحصول على البراءة االختراعات التي یكون منع استغاللها 

تربس یةأّنه ال یوجد في اتفاقإلیه اإلشارةضروریا لتجنب اإلضرار الشدید بالبیئة، ومّما تجدر 

ما یلزم الدول األعضاء بحمایة االختراعات المتعلقة بالهندسة الوراثیة إال فیما یتعلق بالكائنات 

إذ أثارت بعض البراءات التي منحتها الوالیات المتحدة األمریكیة بعض الجدل فیما .الدقیقة

AGRACETUSالتي منحت لشركةالضارة على البیئة والغذاء، مثل البراءة أثارهایخص 

بشأن استنباط أصناف من القطن، وقد تمحورت الحمایة التي أقّرتها 27/10/1992بتاریخ 

هذه البراءة على جمیع أصناف القطن المعالج وراثیا، نفس األمر بالنسبة للبراءة التي منحها 

یث شملت جمیع أنواع مكتب البراءة األوربیة لنفس الشركة عن فول الصویا المعالج وراثیا، ح

.2فول الصویا المعالج

.84ص2009تر عبد الرحیم، براءة االختراع ومعاییر حمایتھا، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،عبد الرحیم عن-1

غني الصغیر، أسس ومبادئ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تربس، حسام الدین عبد ال-2

.200سابق، ص االختراع، مرجعدراسة تحلیلیة تشمل أوضاع الدول النامیة مع االھتمام ببراءة 
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على الدول النامیة والغنیة بالتنوع البیولوجي تفعیل التشریعات لذلك بات من الضروري 

المتعلقة باألمان الحیوي التي مفادها التأكد من سالمة هذه المنتجات، وأن تتأكد من أّن 

األخالقاالختراع ال یصطدم مع قواعد النظام العام، إذ نجد بعض الدول طالبت بإنشاء لجنة 

1.البیوتكنولوجياالختراعاتقیة فیما یخص الحیویة لتقییم الجوانب األخال

لقد تطلبت اتفاقیة تربس الجّدة :التطبیق األمثل للشروط الموضوعیة لحمایة االختراع-3

المطلقة كشرط لمنح البراءة بعدما كانت اتفاقیة باریس تتطلب الجّدة النسبیة، وٕان كنا قد 

لمتقدمة التي تستحوذ على النصیب وضحنا أّن  الجّدة المطلقة ال تخدم إال مصالح الدول ا

من االختراعات، إال أّنه یمكن للدول النامیة االستفادة من هذا الشرط باعتباره یتناسب األكبر

وتحقیق التنمیة المستدامة من خالل تضییق نطاق منح البراءة، وهذا یساعد الدول النامیة 

یتم منح البراءة على اختراع نموا للحفاظ على مصالحها، خاصة إذا علمنا أّنه الواألقل

أصبح واقعا في الملك العام یمكن للدول النامیة االستفادة منه، فضال على أّنه یؤدي إلى زیادة 

التي جعلت األجنبیةمن سیطرة االختراعات قیمة براءة االختراع الوطنیة ویعمل على الحدّ 

2.اعها معروفا لدى العامةاختر التي أصبح سرّ األجنبیةالبالد النامیة سوقا للمنتجات 

، فإن كان شرط الجّدة المطلقة قد یساهم في الحّد من لكّن هذا األمر یبقى دائما نسبیا

السلبیة لمنح البراءة خاصة إذا تعلق األمر بالعناصر الحیویة كالغذاء واألدویة، كونه اآلثار

بالمطلق، لكن من جهة بات یفرض الكثیر من األبحاث والتطور للتوصل إلى اختراع جدید

امتالك المؤهالت المفروضة للتوصل إلى اختراعات إمكانیةأخرى یبقى للشركات األخرى 

جدیدة لتضع الدول النامیة التي تجد صعوبة في االبتكار مجددا في موضع المستورد 

3.الختراعاتها

.200عبد الرحیم عنتر عبد الرحیم، براءة االختراع ومعاییر حمایتھا، مرجع سابق، ص-1

84، صللمستحضرات الصیدالنیة، مرجع سابقشوقي عفیفي، الحمایة القانونیة -2

64حنان محمود كوثراني، مرجع سابق، ص-3
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خاتمة الباب الثاني

من خالل ما سبق دراسته في الباب الثاني فإّنه یتبین أمامنا جلیا أّن أحكام اتفاقیة تربس 

المتعلقة بحقوق الملكیة الصناعیة بصفة خاصة هي أحكام ملزمة لجمیع الدول األعضاء في 

مة إلى المنظمة لتشریعاتها هذا ما یفسر تعدیل معظم دول المنضّ التجارة العالمیة، و منظمة

إلى  مامتربس، سواء كانت دوال منضمة أو تستعّد لالنضاتفاقیةمع أحكام انسجاماة الوطنی

كام اتفاقیة تربس  المنظمة المذكورة، وقد تم التوصل من خالل تحلیل مبادئ وأهداف وأح

أكثر الدول النامیة بنتائجها السلبیة، في حین أّن معظم هذه األحكام تصب إلى أّنها تمّس 

في مصلحة الدول المتقدمة الممثلة في شركاتها الدولیة، وهذا ما یبرر تفاوت الدول المتقدمة 

الصناعیة إلى إقرار مثل هذه االتفاقیة بما یتناسب ومصالحها االقتصادیة بالدرجة األولى 

تماعیة وسیاساتها االحتكاریة، وذلك بدءا بتوسیع نطاق الحمایة مرورا وكذا مصالحها االج

بالتشدید في الشروط الموضوعیة لمنح الحمایة، وصوال إلى فعالیة الحمایة لتبلغ المسألة 

أوجها من خالل جعل هذه الحمایة وسیلة فّعالة لخدمة مصالح الدول المتقدمة فیما یخص 

میة التي تبقى دائما مجرد فضاء واسع لتسویق سلع احتكار ثروات وأسواق الدول النا

.واستثمارات واحتكارات الشركات المتعددة الجنسیات

إال أّنه ومن جهة أخرى یبقى على الدول النامیة أن تعرف كیفیة الخروج بأقل قدر من 

مرونة النتائج السلبیة عند تطبیقها ألحكام اتفاقیة تربس عن طریق االستفادة من بعض أوجه ال

التي تمیزت بها أحكام االتفاقیة، والتي تصب في مصلحتها إذا انتبهت لها، لتكون بالنسبة لها 

بمثابة تسهیالت غیر مباشرة ینبغي توظیفها في المكان المناسب، كاستبعاد بعض االختراعات 

رمونات التي أجازت االتفاقیة استبعادها من نطاق الحمایة السیما تلك المتعلقة بالجینات واله

والخالیا والحمض النووي، فضال عن إمكانیة إبقاء النباتات والحیوانات  التي یتم تعدیل 

.صفاتها الوراثیة خارج نطاق الحمایة
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كذلك فإّنه من مصلحة الدول النامیة وضع نظام خاص لحمایة الفصائل النباتیة 

أمر أجازته كل من اتفاقیة تربس الجدیدة بما یخدم بالدرجة األولى مصالحها الداخلیة، وهذا 

االستنفاذضرورة تكریس الدول النامیة لمبدأي إغفالكذلك الیمكن .واتفاقیة الیوبوف

في تشریعاتها الداخلیة، باعتبار أّنها تحّد من الحقوق الحصریة اإلجباریةوالتراخیص 

عن ضرورة الممنوحة لمالك حقوق الملكیة الصناعیة لتضعها في متناول الجمهور، فضال

الذي یعتبر من أهم الوسائل التي یمكن للدول اإلفصاحاستفادة الدول النامیة من مبدأ 

، باعتبار أّن اتفاقیة تربس نظرا ألهمیة ا المبدأالنامیة استغاللها لتصب في مصلحتها

على المخترع أن یفصح على اختراعه بطریقة واضحة یمكن من خاللها الكشف عن أوجبت

حدث ة من أبحیث تتمكن الدول النامیة من خالل علمائها الباحثون االستفاد،اعاالختر سرّ 

المستجدات، وتمكین المشروعات الصناعیة المحلیة من دراسة االختراع من النواحي الفنیة 

.تراع الجدیدلوهي على بینة من االخاألبحاثواالقتصادیة، وأن تتابع 
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منحققما یسمى بالعولمة االقتصادیة تتعتبر منظمة التجارة العالمیة أداة فعالة في یدّ 

إذ تسعى  ي،العالماالقتصاد علىالسیطرةالكثیر من األهداف أهمها تلك الخاصة بخاللها

تحریرفي  ةتحقیق أهم أهدافها المتمثل إلىكمنظمة ذات طابع عالميالعالمیةالتجارةمنظمة

عبرالسلعتحركاتوجهفيالدولالتي تضعهاالتجاریةالحواجزإزالةطریقنعالدولیةالتجارة

أيأن تهتم بإقرار دونالدولیةللمنافسةالمجاالتأوسعٕاتاحةو األسواقوفتح،الدولیةالحدود

الطرق  وتحقیقا لذلك انتهجت المنظمة العدید من، الوطنیةلالقتصادیاتحمائیةإجراءات

الوطنیةةصناعالحمایةدعوىتحتاألوربياإلتحادكذلك  اعتمده الذياإلغراقیاسةسكإتباع

 اتمنتجأماماألوربیةالسوققغالة، والذي أّدى إلى إالنامیبلدانالمنعددمنتجاتوجهفي

الحواجزإزالةفيتكمنلهاأهدافمنالعالمیةالتجارةمنظمةتعلنهاممّ هذافأین، هذه الدول

.الدولیةللمنافسةالمجاالتأوسعوٕاتاحةاألسواقوفتحة، التجاری

إقرار العدید من االتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الملكیة تممن جهة أخرىو 

ریة بصفة عامة والملكیة الصناعیة بصفة خاصة والتي سببت العدید من المشاكل كالف

النامیةلدولبالنسبة لتقدمأيدونخاصة اتفاقیة تربس التي حالتوالعقبات نتیجة تطبیقها، 

الدولهذهجنتهمابل، االجتماعيأوالثقافيأواالقتصاديأوالسیاسيالمستوىعلىسواء

نتیجة لذلك تجد هذه الدول نفسها ملزمة بتحمل أعباء و . ةالسابقبالمجاالتلحقتخسائرهي

یها خاصة عند نزولها إلى حقل التجارة علتربسالتفاقیةالسلبياألثرخفیفتثقیلة من اجل 

هذهبدراسةتقومنأعلیهایجبالدولیة في ظل النظام العالمي الجدید وااللتزام بقواعده، لذلك

باعتبار أن اتفاقیة تربس الیوم ا، مصلحتهتقتضیهماوفقوالعملدراسة موضوعیةاالتفاقیة

باإلضافة إلى مایة حقوق الملكیة الصناعیة على المستوى الدولي،تشكل الدعامة الرئیسیة لح
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عنالناتجةالخسائرمنوالحدّ المكاسبتعزیزالتي من شأنهاجراءاتاإلو تدابیربعض الاتخاذ

.یةتفاقاالههذتطبیق

االعتماد یمكنالنامیةالبلدانعلىتربسیةالتفاقالسلبیةاآلثارمنوللحدّ على العموم

:من بینهاسالیباألبعضعلى 

أنّ ذلك،الصناعیةالملكیةحقوقبأهمیةالنامیةالدولتشریعاتلدىالوعينشر-1

، مصالحهایخدمالءيردبنظامتسیربهاالمتخصصةالمكاتبوكذاالتشریعاتهذهمنالعدید

المتعلقةالوطنیةالتشریعاتوتطویرتعدیلیستلزماممّ سیرهالحسنالكافيالتمویلال تجدكذلك

.الجدیدالدولياالتفاقوأحكامیتفقبماالصناعیةالملكیةبحقوق

صة تتولى حمایة حقوق الملكیة الصناعیة صة في مؤسسات متخصّ متخصّ تأهیل كوادر-2

القضاة والمحامین في مجال حمایة حقوق الملكیة ،مثل تطویر جهاز الجمارك والشرطة

.الفكریة

أوللتفاوضالدولحكوماتتدخلقدرةحیثمنتربساتفاقیةتنتجهاممّ االستفادة-3

شركاتهاأوالمتقدمةللدولالتابعةالصناعیةالملكیةألصحابالتعسفیةالممارساتلمواجهة

.اإلجباریةالتراخیصنظاماعتمادطریقعنوذلكد،للحدو العابرة

واالستفادة من تكالیف ،واالبتكاراإلبداعلتشجیعالنامیةالدولفيالمالئمالمناختهیئة-4

اإلنتاج المنخفضة لجذب الشركات األجنبیة إلى اإلقدام على إعطاء الشركات الوطنیة الحق 

في صنع بعض منتجاتها، وهو أمر یتطلب توفیر حوافز جدیدة لالستثمار أهمها الوضع 

مل على فرض تطبیق القانون فیما السیاسي، والوسائل القانونیة والهیئات المتخصصة التي تع

.یخص حمایة حقوق الملكیة الصناعیة
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االقتصادیاتداخلالتنافسیةوالقدرةةالقوّ زیادةعلىالنامیةالدولحكوماتأن تعمل -5

.النامیةالدولأغلبفيحالیاغیابهایسجلثابتةأسس وقواعدعلىذلككلویبنى،الوطنیة

تربساتفاقیةأحكاممراجعةحكومات الدول النامیة على الدول األعضاء من أجلضغط-6

بما یناسب مصالح جمیع المستحدثةوالشروطالقواعدحیثمنالصناعیةالملكیةواتفاقیات

ذلك أّن االتفاقیة لیست نهایة المطاف بل هي قابلة .متقدمة أو نامیة دون تمییزاألعضاء

.81للمراجعة والتعدیل بصفة دوریة إعماال لحكم المادة 

یتجاوزفیماالحیویةبالتكنولوجیاالمتعلقةتلكخاصةاالختراعاتمجالفيالتوسععدم-7

.تربساتفاقیةفيالمقررةالحدود

دول النامیة لظاهر استیالء الدول المتقدمة على االهتمام الكبیر الذي یجب أن تولیه ال-8

األصول البیولوجیة والمعارف السائدة فیها للحصول على براءة االختراع، وذلك من خالل   

منالعمالقةشركاتهاأوالمتقدمةبلدانالتمكینشأنهامنالتيالقانونیةالموادبتعدیلالمطالبة

هذهقدرةمنتحدّ بموادواستبدالهانموا،واألقلللدول النامیة الوطنياالقتصادعلىالسیطرة

تعسفمواجهةفيحقوقهاتمارسالتيالبلدانضدتعسفیةبإجراءاتالقیامعلىالشركات

.اإلجباريالترخیصبالبراءةصاحب

الكبرىالشركاتحصل علیهاتالتياتالبراءملكیةفيالنامیةلدولللمشاركة الوطنیةا-9

بدّ الوهناتراثیةوطنیةمنتجاتعلىاالعتمادخاللمنناتجةوتكون،األجنبیةالبحوثومعاهد

:مهمتیننقطتینإلىاإلشارةمن

الموادعلىاعتمادهاحالةفيبحوثبإجراءاإلذنعلىاألجنبیةالجهةحصولرورةض-أ

.الوطنيالتراثعناصرمنالمستخرجةاألولیة
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تحددأنعلىعاإلخترابراءةوفوائدعائداتمنبنسبةاألم فيالدولاستفادةضرورة-ب

.االختراعأحدثهالذيالتطورلدرجةطبقاالنسبةهذه

إطارفياالختراعبراءاتلالحكومياالستخدامومجاالتإمكانیاتوتطویروتنظیمتشجیع-10

.عالیةبكفاءةالمتقدمةبلدانالتستخدمهحقوهو,العامةالمنفعة

الخاصوالقطاعالبحثیةالمؤسساتبینالعلميالبحثمجالفيالمشتركالعملتدعیم-11

.المحليالمستوىعلى

النامیةللدولیمكنالتيالنقاطبعضتربساتفاقیةفينجدسبقماكلإلىفض

:منهانذكراالتفاقیةأحكاممنأكبراستفادةأجلمنعلیهاوالتركیزاعتمادها

تلكخاصةواحتیاجاتهاالنامیةالدولأوضاعإلىمقدمتهافيتربساتفاقیةتشیر-أوال

الدولهذهأمامالواسعالبابیفتحاممّ ة،الصناعیالملكیةوعناصرالتكنولوجيبالجانبالمتعلقة

.االتفاقیةمنإضافیةبمیزاتللمطالبة

حمایةتؤديأنضرورةعلىتنصنجدهاتربسیةاتفاقمن(07)للمادةبالرجوع-ثانیا

والتكنولوجيالصناعيالتقدمفيالزیادةإلىخاصةالصناعیةوالملكیةعامةالفكریةالملكیة

االبتكارروحتشجیعمبدأإلىتدعیةاالتفاقفإنّ أخرىوبعبارة.النامیةللدولبالنسبةخاصة

التكنولوجیةالمعرفةلمنتجيالمشتركةالمصلحةیحققبماالتكنولوجیاوتعمیمونقلالتكنولوجي

التزامهاأنّ أثبتتماإذااالتفاقیةأحكامنفعیةلعدمالنامیةالدولاحتجاجیبرراممّ ومستخدمیها

.المعلوماتونقلالصناعيالتقدممنحرمانهاإلىسیؤديبأحكامها

مراعاةفياألعضاءالدولحقتقریرتربساتفاقیةمن(08)الثامنةالمادةتضمنت-ثالثا

الصحةلحمایةالالزمةكالتدابیراالتفاقیةمعیتالءمبماقوانینهاتعدیلعندالضروریاتبعض

التأخرأوااللتزامعدممنالنامیةالدولنیمكّ اممّ ,، العامةالمصلحةوخدمةوالتغذیةالعامة
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حیثمنالعامةبالصحةیضرأنشأنهمنااللتزامهذا◌ّ أنّ أثبتتماإذاتربسباتفاقیةبااللتزام

.مثالاألدویةأسعارارتفاع

من االتفاقیة أجازت للدول األعضاء أن تستثني من قابلیة الحصول 27/2المادة -رابعا

على براءات االختراع التي یكون منع استغاللها تجاریا في أراضیها ضروریا لحمایة النظام 

العام واآلداب العامة أو الصحة البشریة أو الحیوانیة أو النباتیة او لتجنب األضرار التي 

.یئةیمكن أن تمس بالب

منح استثناءات محدودة األعضاءللدولأجازتبستر اتفاقیةمن(30)الثالثینالمادة-خامسا

).اإلجباریةخیصار الت(من الحقوق االستثنائیة الممنوحة بموجب البراءة

أخذحقالنامیةللدوللوّ ختالتي)ك/31م( ك فقرةوثالثونالواحدةالمادةكذلكنجد-سادسا 

.البراءةلمالكالمستحقالتعویضتقییمعنداالعتباربعینالسوقفياالحتكاریةالظروف

المناسبةالتدابیراتخاذفياألعضاءللدولالحقتمنحالتي(40)أربعینالمادةكذلك-سابعا 

.التعاقدیة ومراقبتهاالتراخیصعقودفيالمقیدةالشروطلمنع

، دوریةبصفةتعدیلهاإمكانیةعلىنصتبستر اتفاقیةمن(71)وسبعونواحدالمادة-ثامنا

صیاغةفيإیجابيدورلهایكونأنأرادتماإذاالصفوفتوحیدفرصةالنامیةالدولیمنحاممّ 

.لهاملزمةقواعدمنیتضمنهوماالجدیدالدوليالنظام

الذكرالسالفةالنصوصمنالمستطاعقدراالستفادةالنامیةالدولعلىیجبهناومن

والتخفیف من اآلثار الحضاريبالركباللحاقأجلمنلهابالنسبةمهمامنفذاتعدّ والتي

ترجمة هذه المواد إلى خاللمنإالذلكیتحققوال، السلبیة المترتبة على إنفاذ االتفاقیة

التيالنامیةالدولبینمتكاملةكاملةوحدةنصوص تشریعیة في قوانینها الداخلیة، وتحقیق

.العمالقةشركاتهاو الكبرىالدولربوتجاستعالءأمامالوقوفمنتمكنها
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الدول  إلىأحمد خلیل، النظام القانوني لحمایة االختراعات ونقل التكنولوجیا جالل–19

.1999،النامیة، منشورات ذات السالسل، جامعة الكویت، الكویت

جوزیف نخلة سماحة، المزاحمة غیر المشروعة، دراسة قانونیة مقارنة ، مؤسسة عز–20

.1991،، لبنانالنشرالدین للطباعة و 

ناصر، االستثمار والشركات المتعددة الجنسیة، األسلوب العلمي لحمایة      جالل–21

.2009،الملكیة الفكریة، دار الكتاب الحدیث، مصر

جورج خوري، الشركات المتعددة الجنسیات واالقتصاد السیاسي واالستثمار المباشر -22

.1994، س للنشر والتوزیع، األردنر األجنبي، دار فا

حسام عبد الغني الصغیر، أسس ومبادئ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق –23

دراسة تحلیلیة تشمل أرضاع الدول النامیة مع :الملكیة الفكریة تربس

.1999،القاهرة ،االهتمام ببراءة االختراع ، دار النهضة العربیة

التحدیات التي تواجه الصناعة ایة المعلومات غیر المفصح عنها و حم_________-24

.2002اإلسكندریة،الدوائیة في الدول النامیة، دار الفكر الجامعي، 

واالتفاقیاتاكتسابها وطرق حمایتها في القانون الجزائري :براءة االختراعي،حساني عل-25

.،2010الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر

القانونیة للتبعیة الدولیة، داراآللیاتدراسة في :ام عیسى، نقل التكنولوجیاسح–26

.1997،القاهرة ،المستقبل العربي

اتفاقیة تربس، ألحكامالحمایة القانونیة لبراءات االختراع وفقا ،حنان محمود كوثراني–27

.،:2001، بیروتدراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة
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،عمان،جورج خربون، المدخل إلى علم القانون، دار الثقافةحسان الصرف،–28

1997.

،الكویت،،النظام االقتصادي الدولي المعاصر، سلسلة عالم المعرفةحازم الببالوي–29

2000.

الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها،  :الب الجغبیري، العالمات التجاریةحمدي غ-30

.2012، منشورات الحلبي القانونیة، بیروت، لبنان

التنمیة االقتصادیة في حازم حلمي عطوة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة وتأثیرها على31

.2005،البلدان النامیة، مكتبة دار الجامعة األردنیة، األردن

.2003خاطر لطفي، موسوعة حقوق الملكیة الفكریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -32

،خالد الحري، التنظیم القانوني الختراعات العاملین، دار النهضة العربیة، القاهرة-33

2007.

.2009، األردند یحي صبایحین، شرط الجّدة في براءة االختراع، دار الثقافة، خال-34

مركز الكتاب األكادیمي، قانون الملكیة الفكریة، ىإلمدخل خنفوسي عبد العزیز،-35

.2008األردن،

عبد الرازق محمد، حمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة في ضوء  ذكرى -36

.2007مصر، التطورات التشریعیة والقضائیة، دار الجامعة الجدیدة،

ریباز خورشید محمد، الحمایة القانونیة للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة، دار -37

.2011شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 

، سعد مختار، العالمة التجاریة ودورها في حمایة المنتج والمستهلكو  رجاء الدقي-38

.2000،اإلسكندریة،مطبعة االعتماد

.1996، زیاد قاضي وسامي سرحان، االلكترونیات، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان-39
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الجغرافیة فرنان بالي، الموسوعة العلمیة في العالمات التجاریة والمؤشرات سمیر-40

.2007،ات الحلبي الحقوقیة، بیروتر منشو الصناعیة، والنماذج

، قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة، الجزء الثالث، ___________-41

االجتهاد القضائي في لبنان وسلطنة عمان والكویت والعراق 

.2000،ات الحلبي الحقوقیة، بیروتالمغرب، منشور و 

التجاریة والصناعیة والفكریة، منشورات الحلبي، ، قضایا القرصنة_____________42

.2003،بیروت

، الملكیة الصناعیة، براءة االختراع، نماذج المنفعة، التصمیمات القلیوبيسمیحة -43

ة، البیانات المستعملالتخطیطیة للدوائر المتكاملة، المعلومات غیر

شرات الجغرافیة والتصمیمات والنماذج الصناعیة التجاریة والمؤ 

واألصناف النباتیة، االسم التجاري وفقا لقانون حمایة حقوق الملكیة 

والئحته التنفیذیة، اتفاق تربس، الطبعة 2012لسنة 186الفكریة رقم 

.2016،العاشرة، دار النهضة العربیة، القاهرة

2003، الملكیة الصناعیة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة___________44

سمیر اللقماني، منظمة التجارة العالمیة وأثارها السلبیة واالیجابیة على أعمالنا الحالیة -45

.2004د للنشر والتوزیع، الریاض، والمستقبلیة، دار حام

، اإلسكندریةللكتاب، اإلسكندریةعالمیة، مركز سمیر عبد العزیز، التجارة الدولیة ال-46

1996.

دار الحریة سمیر جمیل حسین الفتالوي، استغالل براءة االختراع، الملكیة الصناعیة، -47

.1997،بغداد، للطباعة

دیوانلصناعیة وفق القوانین الجزائریة،، الملكیة ا____________________48

.1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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.1989،سمیر محمود الشرقاوي، القانون التجاري، دار النهضة العربیة، القاهرة-49

شوقي عفیفي، الحمایة القانونیة للمستحضرات الصیدالنیة وفقا لقانون الملكیة الفكریة -50

ة واتفاقیة تربس وأحكام القضاء، الطبع2006لسنة 86الجدید رقم 

.2006،القاهرة ،العربیةدار النهضةالثانیة،

شحاته غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة، دار الجامعة الجدیدة، -51

.2008،مصر

،صالح زین الدین، العالمات التجاریة وطنیا ودولیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان-52

2005.

الصناعیة والتجاریة، براءة االختراع والرسوم والنماذج ، الملكیة_____________53

.2009الصناعیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

.2004، ، المدخل للملكیة الفكریة، دار الثقافة، عمان_____________54

في األردن، شركة دار الدواء، األدویةصالح محمد، حقوق الملكیة الفكریة وصناعة -55

.1995، عمان

صالح الدین عبد اللطیف الناهي، الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار         -56

.1996،الفرقان، عمان

دار   ي القانون األردني والمصري،، العالمات التجاریة فاألسمرصالح سلیمان -57

.1996الثقافة، عمان، 

الدین جمال الدین، فكرة النظام العام في العالقات الخاصة الدولیة بین القوانینصالح-58

.2014، دار الفكر الجامعي، القاهرةاإلسالمیةالوضعیة والشریعة 

عبد المجید الحداد، اآللیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة وأثرها محمد -59

اإلسالمیة، دار الكتب القانونیة، االقتصادي، دراسة مقارنة بالشریعة 

.2011القاهرة، 
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، منشورات للعالمة التجاریة، دراسة مقارنةعدنان غسان برانبو، التنظیم القانوني -60

.2001بیروت،الحلبي الحقوقیة،

، منشورات الحلبي الحقوقیة، التنظیم القانوني للعالمة التجاریة،______________-61

2012بیروت،

الحكیم الشرقاوي، الجات الهدف والغایة، رؤیة من منظور تاریخ العالم االقتصادي، عبد -62

.2003دار الفكر الجامعي، القاهرة، 

، دراسة مقارنة، الدار العلمیة الدولیة للنشر الترخیصعالء عزیز حمید العبوري، عقد -63

.2003، والتوزیع، عمان

على الصناعات الدوائیة، دار الفكر تربسعبد الرحمن، أثر اتفاقیة عبد الرحیم عنتر-64

.2009، اإلسكندریةالجامعي، 

، براءة االختراع ومعاییر حمایتها، دار الفكر الجامعي، ____________________65

.2009،اإلسكندریة

الفكر ، دار أثارها االقتصادیة، حقوق الملكیة الفكریة و ____________________66

2009الجامعي، القاهرة، 

عبد الناصر ونزال العبادي، منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، دار -67

.1999،الصفاء للنشر والتوزیع، األردن

العربیة المتحدة، دراسة اإلماراتعلي سید قاسم، حقوق الملكیة الفكریة في قانون دولة -68

.2009،مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة

عالء كمال، الجات ونهب الجنوب، مركز المحروسة للبحوث والتدریب والنشر، -69

.1996القاهرة،
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وتقنین نهب دول العالم الثالث، ، منظمة التجارة العالمیة، جولة االرجوايإبراهیمعلي  -70

.1997،دار النهضة العربیة، القاهرة

عبد القادر حمة باقي، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة باألصناف النباتیة -71

.2011، الجدیدة، دار الكتاب القانونیة، القاهرة

، والتوزیعمد للنشر عماد الدین سویدات، الحمایة المدنیة للعالمات التجاریة، دار حا-72

.،2011األردن

عجة الجیاللي، العالمات التجاریة خصائصها وحمایتها، مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة، -73

.2015،بیروت

عباس حلمي المنزالوي، الملكیة الصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -74

.1995،الجزائر

، دار ریة، دراسة مقارنةة األسرار التجاعمر كامل السواعدة ، األساس القانوني لحمای-75

.2009، الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، األردن

، الحقوق الفكریة، حقوق الجزائريالجاري، الكامل في القانون فرحة زراوي صالح-76

إبنالملكیة الصناعیة والتجاریة، حقوق الملكیة األدبیة والفنیة، دار 

.2006،، الجزائروالتوزیعخلدون للنشر 

فاندا شیفا، حقوق الملكیة الفكریة حمایة أم نهب، ترجمة السید أحمد عبد الخالق،        -77

.2001،المریخ للنشر، الریاض دارمراجعة أحمد بدیع بلبج، 

فؤاد معالل، الملكیة الصناعیة والتجاریة، دراسة مقارنة في القانون المغربي واالتفاقیات -78

.2009،للنشر والتوزیع، المغرباألفاقالدولیة، دار 

.1995فیضى بشار، مبادئ التصنیع الجدید، شركة الدواء الجدید، عمان-79

على االقتصاد لى الملكیة الفكریة وتأثیرهاریس كوك، الملكیة الفكریة، تعرف عكا -80

.2006العالمي، ترجمة دار الفرقان، مصر،
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.1986، اإلسكندریة، اإلسكندریةالجامعیة طه، القانون التجاري، الدارلمصطفى كما-81

.2005،اإلسكندریة، الجامعي الفكر دار التجاریة، العقود، _____________82

.1967،، القاهرةمحمد حسني عباس، التشریع الصناعي، دار النهضة العربیة-83

القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة، دار الحلبي محمد حسام محمود لطفي، قضایا-84

.2001،الحقوقیة، بیروت

اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة ر، تأثی____________85

.1999،على تشریعات البلدان العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة

.1995،حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرمحمد-86

محمد األمین بن عزة، الترخیص باستغالل براءة االختراع في التشریعین المصري -87

، والجزائري، وأثر اتفاقیة تربس، دار الفكر والقانون، المنصورة

2010.

ات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة محمد الحسین عبد المجید الحداد، اآللی-88

، دار الكتب اإلسالمیةوأثرها االقتصادي، دراسة مقارنة بالشریعة 

.2011، القانونیة، القاهر

مكتبة العبیكان، الریاض، الرقابة، بحوث التسویق للتخطیط و محمود صادق بازرعة،-89

1986.

ة االستثمار، الشركة العربیة المتحدّ و، أسس جكونجو عبدو كن/مروان شموط -90

2008،، مصرللتسویق والتورید

المعرفة الفنیة، عقد (ال نقل التكنولوجیا ، عقود التجارة الدولیة في مجمحمد الكیالني-91

نقل التكنولوجیا، عقد المساعدة الفنیة، عقد تسلیم المفتاح، عقد تسلیم 

.1995،عمان، دار الحبیب والفكر العربي، )اإلنتاج
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منى جمال الدین محمد محمود، الحمایة الدولیة لبراءة االختراع في ضوء اتفاقیة تربس -92

.2004،بدون دار النشر،2002لسنة 72والقانون المصري رقم 

حامد، حقوق الملكیة الفكریة، رؤیة جنوبیة مستقبلیة، الجدید الذي جاء محمد رؤوف-93

.2002،في الدوحة، المكتبة األكادیمیة، عمان

دیوان المطبوعات ،كیة الفكریة في التشریع الجزائريحقوق الملمحمد ابراهیم الوالي،-94

.1993،الجامعیة ،الجزائر

الداخلیة في اتفاقیة تربس، الفرص والتحدیات، دار محمد بهاء الدین فایز، التوازنات -95

.2002،الجامعة الجدیدة، القاهرة

محمود مختار بربري، االلتزام باستغالل المبتكرات الجدیدة، دار الفكر العربي، القاهرة، -96

.بدون سنة نشر

.1999نادیة فوضیل، القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر -97

نعیم مغبغب، الماركة التجاریة عالمة فارقة أم ممیزة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -98

.2010،بیروت

، الماركة التجاریة والصناعیة، دراسة في القانون المقارن، دار الحلبي _________99

.2005،الحقوقیة، بیروت

االختراع، ملكیة صناعیة وتجاریة، دراسة في القانون المقارن، ، براءة_________100

.2009، بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة

دراسة مقارنة نوري حمدي خاطر، شرح قواعد الملكیة الفكریة، الملكیة الصناعیة، -101

، دار وائل للنشر، عمان، إلماراتي والفرنسيبین القانون األردني وا

2005.

االختراع، دار النهضة العربیة، عن سرّ باإلفصاحالمخترع التزامسین كرارة، نفین ح-102

.2014،القاهرة
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نصر أبو الفتوح فرید حسن، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة، -103

.2007،اإلسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر

مجال التبادل الدولي، دیوان  يفكنولوجیا نصیرة بوجمعة سعدي، عقود نقل الت-104

.1992،، الجزائرالمطبوعات الجامعیة

دراسة مقارنة، المكتبة القانونیة، دمشق، :احمد الجلیلي، العالمة التجاریة هالة-105

2015.

، الشركات التجاریة والصناعیةالملكیة:دویدار، القانون التجاريهاني محمد -106

.2008،الحقوقیة، بیروتبي التجاریة، منشورات الحل

، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیة بواسطة السریة، دار ______________107

.1996اإلسكندریة، الجامعة الجدیدة للنشر، 

ولید عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجیا وااللتزامات المتبادلة والشروط التقییدیة، -108

.2009،دار الثقافة، عمان

، الجوانب القانونیة لمجموعة الشركات غیر الوطنیة، دار د الرحمان رضایحي عب-109

.1994،القاهرة النهضة العربیة،

II-والمذكرات الجامعية الرسائل:

:رسائل الدكتوراه-أ

تجارة الدولیة و أثره في نظریتها، رسالة دكتوراه ، ، واقع االحتكار في الأحمد أبو الوفا–1

.جامعة عین شمس، بدون سنة ،كلیة الحقوق

،أنس السید عطیة سلیمان، ضمانات نقل التكنولوجیا للدول النامیة من الوجهة القانونیة-2

.1999القاهرة،،جامعة عین شمس،كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه
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دورها في تكریس التبعیةقیدة في عقود نقل التكنولوجیا  و ، الشروط المإبراهیم القادم–3

، كنولوجیة على المستوى الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقالت

.2006، القاهرة،جامعة عین شمس

لبنان، بیروت،ت، رسالة دكتوراه، جامعةاعالمبیوٕادارةأحمد عادل راشد، مبادئ التسویق -4

2003.

التكنولوجیا، دراسة أمال زیدان عبد اهللا، الحمایة القانونیة لألسرار التجاریة في عقود نقل -5

في الحقوق، تحلیلیة في القانون المصري واألمریكي، رسالة دكتوراه

.2009،جامعة القاهرةكلیة الحقوق، 

جالل أحمد خلیل عوض اهللا، النظام القانوني لحمایة االختراعات ونقل التكنولوجیا إلى -6

.1989،جامعة القاهرةكلیة الحقوق،الدول النامیة، رسالة دكتوراه،

تربس الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة حازم السید حلمي عطوة مجاهد، حمایة حقوق -7

خاصة لمصر، رسالة إشارةوالتنمیة االقتصادیة في البلدان النامیة، 

.2004، مصر،دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة

مدى و ة في االختراعات وفقا التفاقیة باریس درویش عبد اهللا إبراهیم، شروط الجدّ -8

، جامعة القاهركلیة الحقوق،مالئمتها للدول النامیة، رسالة دكتوراه،

2001

ریم سعود سماوي، التنظیم القانوني للتراخیص االتفاقیة لبراءات االختراع في الصناعات -9

یة، لمنظمة التجارة العالم األردن انضمامفي ضوء األردنیةالدوائیة 

.2005، عمان،جامعة عمان العربیةكلیة الحقوق،،رسالة دكتوراه
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، االنترناتعدنان غسان برانبو، النزاعات المتعلقة بالعالمات التجاریة على شبكة -10

.2001، القاهرة،، جامعة عین شمسكتوراهرسالة د

اتفاقیة ضمن عبد اهللا حمید سلیمان الغویري، العالمة المشهورة وحمایتها ضمن –11

اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تربس

كلیة الحقوق،الة دكتوراه،سر  ،األردنيوقانون العالمات التجاري 

.2006،جامعة القاهرة

عالء حمید عزیز الجبور، عقد الترخیص، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة صدام -12

.2003للحقوق، العراق

عبد السالم مخلوفي، أثر اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة تربس على -13

نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم 

.2013االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

وانین فارس مصطفى محمد المجالي، حمایة المعلومات غیر المفصح عنها في ق-14

الملكیة الفكریة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم 

.2008،جامعة عین شمس، القاهرةالحقوق،  كلیةالدراسات العلیا، 

فؤاد عبد الغني سیف المخالفي، الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة وفقا التفاقیة -15

رسالة دكتوراه، كلیة تربس، دراسة تطبیقیة على الجمهوریة الیمنیة، 

.2006ط، مصر، الحقوق، جامعة أسیو 

وأهمیته للدول النامیة، رسالة السید عمار، عقد الترخیص الصناعيماجد عبد الحمید -16

جامعة القاهرة، ، كلیة الحقوق،، قسم القانون التجاريدكتوراه، 

1993.
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رسالة دكتوراه، كلیة الحمایة الدولیة لبراءة االختراع،محمود،منى جمال الدین محمد -17

.2002،القاهرة الحقوق، جامعة

محمود أحمد محمود الزهیري، البحث العلمي والتنمیة االقتصادیة في البلدان النامیة -18

لیة مصر العربیة، رسالة دكتوراه، كلجمهوریةخاصة إشارةمع 

.، بدون سنةالحقوق، جامعة المنصورة

محمد اسماعیل، الحمایة الدولیة للعالمات التجاریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، -19

.1998جامعة القاهرة، 

،الطبیة والصیدلیةفي مجال المواد واإلجباریةناجي أحمد أنوار، التراخیص االختیاریة -20

تشریعین المصري والمغربي على ضوء اتفاقیة الدراسة مقارنة بین 

.2002، جامعة القاهرة،كلیة الحقوقرسالة دكتوراه،تربس،

الماجستیرمذكرات-ب

عائشة موازي، حقوق الملكیة الفكریة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة ودورها في تطویر -1

رسالة ماجستیر في العلوم -عرض تجارب دولیة–مناخ االستثمار 

القتصادیة العلوم ا، كلیة االقتصادیة، تخصص مالیة واقتصاد دولي

.2012،  ، جامعة شلفوالتجارة وعلوم التسییر 

بااللتزام اإلخاللهدیة عبد الحفیظ مفتاح بن هندي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن -2

قسم البحوث بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا، رسالة ماجستیر،

جامعة الدول ،العربیةمعهد البحوث والدراسات،القانونیةوالدراسات

.2000، مصر،العربیة
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III-والمداخالت لمقاالتا:

القانونیة ، مجلة العلوم "التجاریة والمعرفة الفنیةاألسرارحمایة "،أحمد إبراهیمإبراهیم-1

.56-40ص 2002، اإلسكندریة، جامعةاألولالعدد  ،واالقتصادیة

اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة تربس "أحمد المخالفي،-2

63-62، مجلة الدراسات الیمنیة، العدد "وأثارها على نقل التكنولوجیا

.27-2ص.2000لعام 

المجلة ، "استخدام حقوق الملكیة الفكریة كآلیة لتنشیط التنافس في السوق"كاهنة، أرزیل-3

-442ص .2/2015االقتصادیة والسیاسیة عدد الجزائریة للعلوم القانونیة

469

، العلوم االقتصادیة األول، الموسوعة العربیة، المجلد "براءة االختراع"إلیاس حداد، -4

:التاليالموقع على منشورمقالوالقانون،

www.arab.ency.com

مایة الصحة العامة وحقوق الملكیة الدواء  بین حصناعة"أحمد ابن صالح العثیم،-5

، بحث منشور في صحیفة الوطن السعودیة على الموقع "الفكریة

www.alwatan.com:التالي

، المجلة "متطلبات اإلفصاح عن سر االختراع في االتفاقیات الدولیة"أیت تفاتي حفیظة، -6

-209، ص2017لسنة  01للقانون والعلوم السیاسیة، العدد النقدیة 

231

، "الدول العمالقة واالستفادة من تجربة الیابان في الهندسة العكسیة وتطویر التكنولوجیا"-7

www.albayan.com:مقال موجود بالموقع التالي 
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الدولي جنیف، مشار استعمال العالمات في تسویق السلع، وثیقة من إعداد مكتب الویبو-8

بمجلة الملكیة الفكریة، تصدرها جمعیة المجتمع العربي لحمایة إلیه

42-26، ص 1994ربیع األول 39الملكیة الفكریة، العدد 

المجلة الجزائیة القومیة، هیئة بحث، حق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار حقوق -9

تماعیة والجنائیة، القاهرة، الملكیة الفكریة، المركز القومي للبحوث االج

.74-52، ص1999مارس1/2، العدد42المجلد 

مجلة ، "ة األدویة في فلسطیناتفاقیة حقوق الملكیة وأثرها على صناع"باسم مكحول، -10

22البحوث االقتصادیة العربیة، الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة،العدد

.47-24، ص2000، لسنة

، مجلة الحقوق  "المعرفة الفنیة واألساس القانوني لحمایتها"جالل وفاء محمدین، -11

البحوث والدراسات القانونیة واالقتصادیة، جامعة اإلسكندریة، كلیة و 

.3/1996الحقوق العدد

جمال محمد أبو شنب، بناء القاعدة العلمیة والتكنولوجیة، دراسات إستراتیجیة، مجلة -12

األهرام، القاهرة، السنة التابعة، الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة،

30-9ص.82/1999العدد

، بحث منشور على "حمایة األسرار التجاریة والمعرفة الفنیة"جالل وفاء محمدین، –13

:التاليالموقع

http :www.arabcin.net/arabicall/2011/17/html.com

تأثیرها على االقتصاد العربي :فاقیة حقوق الملكیة الفكریة تربسات"جموح سهیلة، -14

، مجلة األكادیمیة ")األمریكیة–األردنیة (واتجاه العالقات التجاریة

للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة، 

.114-103، ص 2017جانفي -17العدد 
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من تنظیم المنظمة "الفكریةالقضایا العالمیة الجدیدة في مجال الملكیة "حسن البدراوي، -15

، 2004عمان مجلة الحقوق، العدد الثالث، العالمیة للملكیة الفكریة، 

.25-2 ص

،"العقد الدولي إعدادالمفاوضات في الفترة قبل التعاقدیة ومراحل "،حسام األهواني-16

مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، جامعة عین شمس، العدد الثاني، 

.424إلى  393ص من 1999یولیو

، "حمایة الملكیة الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة في إطار منظمة التجارة العالمیة"-17

ورقة عمل من إعداد قطاع الشؤون االقتصادیة، مركز المعلومات 

:موجود على الموقع التالي2015والنشر، دیسمبر 

http//www.chambre.org.sa

، مجلة التشریع والقانون، كلیة "الحمایة القانونیة لألسرار التجاریة"زیاد أحمد القریشي،-18

.87-62الحقوق، جامعة القاهرة، ص

العالمات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة والرسوم والنماذج "سمیر فرنان بالي،-19

ت الحلبي ، مجلة الموسوعة العلمیة، منشورا"الصناعیة، دراسة مقارنة 

464-448، ص "2007الحقوقیة، بیروت، 

UNCATADسورانج، رئیس قسم التكنولوجیا التابع لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة-20

ء الثاني من سلسلة نقل التكنولوجیا المتكاملة، في افتتاحیة الجز 

، )العلم والمجتمع(IMPACTالمنشورة في الطبعة العربیة من مجلة 

84، صالیونسكومركز المطبوعات 9/03/1989، السنة 34العدد 
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المنظمة العالمیة للتجارة ودور  إلىالمتوقعة النضمام الجزائر اآلثار"صالح صالحي، -21

، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر "الدول في التأهیل االقتصادي

.35-15 ص 2001لسنة 1عدد 

حمایة المعلومات التجاریة المشهورة في ظل اتفاقیة تربس  "، األسمرصالح سلیمان -22

مجلة المنارة، العدد الثالث، صادرة عن جامعة آل ،"األردنيالقانون و 

.29-18ص .2001، المجلد السابع األردنیةالبیت 

مجلة رسالة ،"غیر المفصح عنهاالحمایة القانونیة للمعلومات "ن،طارق كاظم عجال-23

، 2012انوني األول ، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القالحقوق

.98-76جامعة كربالء، العراق، ص

48، مجلة العلوم والتكنولوجیا، العدد "عربيالجات تفتك بالدواء ال"عبد الرحیم جرادة، -24

-58، ص1997صادرة عن معهد الكویت لألبحاث العلمیة، سنة 

82.

:الفكریة المرتبطة بالتجارة تربساتفاقیة حمایة حقوق الملكیة "عبد السالم مخلوفي، -25

، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، "االحتكارأداة لحمایة التكنولوجیا أم

.142-121، المركز الجامعي بشار، ص03عدد 

األهمیة االقتصادیة التفاقیة حقوق الملكیة الفكریة، دراسة میدانیة "زت قناوي، ع -26

ة مصر المعاصرة، مجل،"الدواء في مصربالتطبیق على صناعة

.74ص  ،2001أكتوبر 464-463، العدد 92القاهرة سنة 

، مجلة حقوق الملكیة الفكریة، صادرة عن المجتمع 112/1981ة استئنافیة رقم قضی-27

-15ص. 34،1992یة، بیروت، العدد العربي لحمایة الملكیة الفكر 

33.
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، مقال منشور "مؤتمر التجارة العالمیة في الدوحة، األهداف والنتائج"صباح نعوش، -28

www.aljazeera.net:على الموقع التالي

مجلة ،"التجاریة في النظام القانوني األردنياألسرارحمایة "منیر هلیل وجهاد یونس، -29

، كلیة الحقوق، جامعة جدارا، 27/2013النجاح لألبحاث، مجلد 

.102-76، ص األردن

من حقوق الملكیة الفكریة اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة"محمد أحمد المخالفي،-30

، مجلة الدراسات الیمنیة العدد "أثارها على نقل التكنولوجیاتربس و 

324ص .2000دیسمبر عام /62،63

، مجلة "منظمة التجارة العالمیة وحمایة الملكیة الفكریة"مصطفى العبد اهللا الكفري، -31

:على الموقع التاليمنشور.2003سنة 587الحوار المتمدن، العدد 

www.alhiwar.org/debat/show-art-asp?aid9854.

، مقال منشور على "استیراد الدواء وحقوق الملكیة الفكریة"محمد عبد الرحمن الشمري،-32

:التاليالموقع

www.ariyadh.com

:مقال منشور على الموقع التالي"حمایة العالمة المشهورة،"محمد محبوبي، -33

www.anibrass.blogspot.com.

:، مدونة البیت الكویتي، مقال منشور علر الموقع التالي"قراءة في اتفاقیة تربس"-34

www.ibtisamah.com.

الحمایة القانونیة للمعلومات غیر المفصح عنها، "مد ریاض أحمد عبد الغفور، مح-35

دراسة مقارنة في ضوء قوانین واتفاقیات حقوق الملكیة الفكریة وأحكام 

، صادرة عن كلیة الحقوق 08مجلة األنبار، العدد ،"القانون المدني

.401-363، ص والعلوم السیاسیة، جامعة األنبار
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، دراسة مقارنة، مجلة جامعة بابل، "العالمة التجاریة المشهورة"هى خالد عیسى، ن-36

.30-07، ص 2013، كلیة العلوم االنسانیة لسنة 21العدد

، وثیقة "طن العربي في مواجهة براءات المنتجات الصیدلیةو ال "،هاني محمد دویدار-36

المكتب الدولي الویبو، مجلة حمایة الملكیة الفكریة  إعدادعمل من 

.15-8ص .1998المرجع الرابع 42العدد 

IV-المداخالت.

التجارب الدولیة لتطویر وتنمیة حمایة الملكیة الفكریة، ورقة عمل أحمد إبراهیم،إبراهیم–1

22/23مقدمة لمؤتمر الكویت لحمایة الملكیة الفكریة في الفترة من 

.2001أكتوبر 

، منظمة التجارة العالمیة وتحدیات الملكیة الفكریة، قراءة في اتفاقیةإبراهیم الدسوقي-2

الملكیة الفكریة تربس في مجال الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق

براءة االختراع، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة 

التفاقیة منظمة التجارة العالمیة في كلیة الشریعة والقانون، جامعة 

.2004أوت  9/11العربیة المتحدة من اإلمارات

ا الحیویة، تحدیات حمایة الملكیة أالن جالوشا، حمایة االختراعات الناتجة عن التكنولوجی-3

لكیة الصناعیة، القاهرة المالفكریة، أبحاث ندوة الجمعیة الدولیة لحمایة

1997.

أحمد مستجیر، ندوة مستقبل اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة في ضوء بعض اتجاهات -4

المعارضة علي المستوى العالمي، مركز بحوث ودراسات التجارة، 

.2001جامعة حلوان أفریل
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أسامة غازي، العالمة المشهورة وحمایتها ضمن اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من -5

نقابة ل حقوق الملكیة الفكریة تربس وقانون العالمات األردني، بحث مقدم

.2000المحامین األردنیة 

الفكریة وتأثیراتها السید عبد المولى، اتفاقیة المجاالت المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة -6

المحتملة على الصناعات الدوائیة المصریة، مؤتمر حقوق الملكیة 

الجدید، مركز القاهرة  ليالفكریة من منظور النظام االقتصادي الدو 

.1998ماي 6/7الدولي للمؤتمرات من 

توماس بومبلز، الفوائد التي تعود على مصر من حمایة الملكیة الفكریة، بحث منشور -7

أبحاث ندوة الجمعیة الدولیة لحمایة الملكیة الفكریة، ترجمة ضمن

.2001أكتوبر 21/23زوق، القاهرة هشام مر 

، القانون المصري لحمایة حقوق الملكیة الفكریة، سماته الرئیسیة ومى حسن البدراوي-8

توافقه والمعاییر الدولیة، بحث مقدم إلى حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة 

ة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین المصریین، معهد الدراسات حول الملكی

.2004دیسمبر 13/16الدبلوماسیة، القاهرة من 

حسام الدین عبد الغني الصغیر، حمایة المعلومات غیر المفصح عنها بناءا على اتفاقیة -9

تربس، الندوة الوطنیة المشتركة بین الویبو واتحاد المحامین العرب 

ینایر 22/25نامة من في المریة والتي عقدتعن الملكیة الفك

2009.

، اإلطار الدولي للحمایة في مجال العالمات ______________________10

التجاریة، ندوة الویبو اإلقلیمیة عن العالمات التجاریة ونظام مدرید، 

بالتعاون )فرنسا(تنظمها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة والصناعیة 
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المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة برعایة وزارة التجارة مع المكتب 

.2004دیسمبر 08-07والصناعة والمواصالت، الدار البیضاء، 

، إعالن الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع ____________________11

لمنظمة التجارة العالمیة والمنتجات الصیدالنیة، حلقة الویبو الوطنیة 

حول الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین المصریین تنظمها التدریبیة

ومعهد الدراسات )الویبو(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

.2007جانفي 31-29الدبلوماسیة، القاهرة 

الفكریة ونقل التكنولوجیا، ندوة ، ترخیص الملكیة الفكریة __________________12

فكریة العضاء مجلس الشورى تنظمها الویبو الوطنیة عن الملكیة ال

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة 

24-23ومجلس الشورى، جامعة المنوفیة، كلیة الحقوق، عمان 

.2004مارس 

حامد عمار، الملكیة الفكریة كأداة لنقل التكنولوجیا والتنمیة، مؤتمر حقوق الملكیة -13

الفكریة من منظور االقتصاد الدولي الجدید، مركز القاهرة الدولي 

.1997للمؤتمرات،

جابر بن مرهون الوهیمي، نظام حمایة الملكیة الفكریة في سلطنة عمان، ندوة الویبو -14

الوطنیة حول حقوق الملكیة الفكریة بالتعاون مع وزارة التجارة 

.2005فیفري 16-15والصناعة ووزارة التربیة والتعلیم، مسقط 

، مداخلة في المؤتمر اإلنسانسعید سالم جوبلي، العالقة بین الهندسة الوراثیة وحقوق -15

المنظم من قبل كلیة الشریعة والقانون تحت عنوان الهندسة الوراثیة 

.2002العربیة المتحدة اإلماراتبین الشریعة والقانون، جامعة 
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دة الجنسیات في ضوء المصري والشركات المتعدّ سمیحة السید نوري، االقتصاد -16

المتغیرة المحلیة والعالمیة، مؤتمر تحریر االقتصاد المصري واندماجه 

في السوق العالمي، مركز البحوث والدراسات االقتصادیة والعالمیة 

بالتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات والوثائق االقتصادیة والقانونیة 

.1992قاهرة، ماي واالجتماعیة، جامعة ال

عادل عبد العزیز السن، التأثیرات القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة للعولمة على مصر -17

عة والعالم الغربي، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي السادس بجام

.2002مارس /26/27لمنصورة من ا

الملكیة الفكریة، ندوة حمایة حقوق لدیة االنعكاسات االقتصا،عمر عبد الحمید سلیمان-18

ة حقوق الملكیة الفكریة في ضوء بعض اتجاهات یحول مستقبل اتفاق

، جامعة 2001افریل 10-9المعارضة على المستوى العالمي 

.، مصرحلوان

دور الشركات المتعددة الجنسیة في نقل التكنولوجیا، مدونة بصائر عبد اهللا جاد فودة،–19

.15/04/2006المعرفة الصادرة في 

غنیة ملحبس، التأثیرات المحتملة لتنفیذ اتفاقیة الجات على قطاع الصناعة -20

البتروكیماویة في األقطار العربیة، تقریر مقدم خالل اجتماع الخبراء 

ربیة، القاهرة، العرب لدراسة أثار اتفاقیة الجات على االقتصادیات الع

.1994جویلیة، 

كنعان األحمر، العالمات التجاریة كأداة للتسویق والمنافسة، بحث مقدم في ندوة الویبو -21

.2003الویبو الوطنیة حول العالمات التجاریة، مكتبة األسد، دمشق 

المطلوبة من الدول العربیة لتنفیذ اتفاقیة الجوانب المتصلة اإلجراءاتماهر المعشر، -22

فكریة تربس لصناعة المستحضرات بالتجارة من حقوق الملكیة ال
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، 46الصیدالنیة، المؤتمر العربي الدولي األول للملكیة الفكریة، العدد 

1995عام 

ة حقوق یتفاقیة تربس وأثارها االقتصادیة، ندوة  مستقبل اتفاقاماجدة شاهین، --23

الملكیة الفكریة في ضوء بعض اتجاهات المعارضة على المستوى

بحوث والدراسات، التجارة الخارجیة، جامعة حلوان، مركز ال، العالمي

.2001أفریل 

مصطفى عز العرب، اتفاقیة الجوانب المرتبطة بالتجارة من حقوق الملكیة الصناعیة -24

رؤیة أولیة لبعض االعتراضات ومحاولة البحث عن حلول )تربس(

لمواجهتها، ندوة المستقبل اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة في ضوء 

المعارضة على المستوى العالمي، مركز بحوث اتجاهاتبعض 

.2001ارة الخارجیة، جامعة حلوان، أفریل ودراسات التج

أثر اتفاقیة :، الجات وحقوق الملكیة الفكریة، بحث مقدم لمؤتمرماهر عبد المحسن-25

المحور الرابع، الجزء، اإلسالمیةیات الدول الجات على اقتصاد

اإلسالمي، جامعة األزهر  لالقتصاد، مركز صالح كامل الثاني

.1996ماي /21/23القاهرة 

V- النصوص القانونية:

:االتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیها الجزائر-أ

1967جویلیة 14في  ماتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة بستوكهول-1

مكرر 02-75المصادق علیها من قبل الجزائر بموجب األمر رقم 

، صادرة في 13، جریدة رسمیة عدد 1975جانفي09المؤرخ في 

.1975فیفري 14
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، والمعدلة 1970جوان 19معاهدة التعاون بشأن البراءات، المبرمة في واشنطن في -2

، المصادق علیها من 1984فیفري  03وفي  1979سبتمبر  28في 

رئاسي رقم المرسوم بموجب الالئحتها التنفیذیةطرف الجزائر وعلى

، 28،، جریدة رسمیة عدد 1999أفریل  15في مؤرخ ال 92-99

.1999أفریل 19صادر في 

، بخصوص المعارض الدولیة 1972نوفمبر 30البروتوكول الموقع في باریس بتاریخ -3

نوفمبر 22یتضمن تعدیل االتفاقیة الموقعة في باریس بتاریخ 

-317، المنظمة إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1928

، صادرة 45، جریدة رسمیة عدد 1997أوت  21المؤرخ في ، 97

.1997أوت  17في 

1981سبتمبر 26معاهدة نیروبي بشأن حمایة الرمز األولمبي في نیروبي الموقعة في -4

المؤرخ 85-84تنفیذي رقم المرسوم الجزائر بموجب الإلیهاالمنظمة 

أفریل 24، صادرة في 17، جریدة رسمیة عدد 1984ل أفری21في 

1984.

، المصادق علیها 1883مارس 20اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المؤرخة في -5

، المتضمن 1966فیفري25المؤرخ في 48-66مر رقمبموجب األ

فیفري 25في  ، صادر16عدد  انضمام الجزائر إلیها، جریدة رسمیة

1966

:النصوص التشریعیة-ب

، المتعلق بتسمیة المنشأ، جریدة رسمیة 1976جوان 16مؤرخ في 65-76أمر رقم -1

.1976جوان 23، صادر في 59عدد 
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، یتعلق بالعالمات، جریدة رسمیة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 06-03أمر رقم -2

.2003جویایة 22، صادر في 44عدد

االختراع، جریدة رسمیة ، یتعلق ببراءة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 07-03أمر -3

.2003جویلیة 22، صادرة في 44عدد

، یتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر 2003جویلیة 19، مؤرخ في 08-03أمر رقم -4

.2003جویلیة 22في  ، صادر44المتكاملة، جریدة رسمیة عدد 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23، مؤرخ في 02-04رقم  أمر-5

.2004جوان 27، صادر في 41التجاریة، جریدة رسمیة عدد 

:النصوص التنظیمیة-ج

، یحدد كیفیات إیداع براءات 2005أوت  2مؤرخ في 275-05مرسوم تنفیذي رقم -1

جویلیة 23ة في صادر 44االختراع وٕاصدارها، جریدة رسمیة عدد 

2005

، یحدد كیفیات إیداع التصامیم 2005أوت  2، مؤرخ في 276-05مرسوم تنفیذي رقم .-2

التخطیطیة للدوائر المتكاملة وتسجیلها، معدل ومتمم بموجب المرسوم 

، جریدة رسمیة 2008أكتوبر 26، المؤرخ في 345-08التنفیذي رقم 

.2008نوفمبر 16، صادرة في 2008عدد 

، یحدد كیفیات إیداع العالمات 2005أوت  2مؤرخ في 277-05مرسوم تنفیذي رقم -3

.2005أوت  7، صادر في 54رسمیة عددجریدة .وتسجیلها

VI- الوثائق المنشورة على األنترنات:

:وثائق متاحة على موقع المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة اللكتروني-أ

www.wipo.org
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تربس، منشورات الویبو یةوتسویة النزاعات بموجب اتفاقباإلنفاذاألحكام الخاصة -1

، اتفاق تربس والصحة العامة، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة حسن البدراوي-2

منظمة العالمیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین، نظمت بالتعاون بین ال

مارس20/21للملكیة الفكریة ووزارة الخارجیة الیمنیة، صنعاء من 

2007.

إعالن الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة ،حسام األهواني-3

الوطنیة التدریبیة حول العلمیة والمنتجات الصیدالنیة، حلقة الویبو

الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین المصریین، تنظمها المنظمة 

العالمیة للملكیة الفكریة ومعهد الدراسات الدبلوماسیة، القاهرة من 

2007جانفي 29/31

اإلقلیمیةالدولي للحمایة في مجال العالمات التجاریة، ندوة الویبو  اإلطار،__________4

مات التجاریة ونظام مدرید، بالتعاون مع المعهد الوطني عن العال

للملكیة الصناعیة الفرنسي والمكتب المغربي للملكیة الصناعیة 

.2004دیسمبر 7/8والتجاریة المنظم في 

كنعان األحمر، حمایة العالمات التجاریة شائعة الشهرة، ندوة المنظمة العالمیة للملكیة-5

ملكیة الفكریة ألعضاء هیئة التدریس وطالب الفكریة الوطنیة حول ال

بالتعاون مع الجامعة 2004افریل 6/7الحقوق المنظمة یومي 

.األردنیة

ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الصناعیة من أجل ریادة األعمال والتجارة والبحث -6

، دمشق )الویبو(والتطویر، تنظمها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

.2004ماي 11/12
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:)االتفاقیات التي لم تنضم إلیهم الجزائر(ثائق أخرىو  -ب

، والمعدلة 1961اتفاقیة الیوبوف المتعلقة باألصناف النباتیة الجدیدة، المبرمة عام -1

.1991عام 

لمبرمة في اتفاقیة واشنطن المتعلقة بحمایة التصامیم التخطیطیة للدوائر المتكاملة، ا-2

1989ماي 26واشنطن في 

اتفاقیة الجوانب التجاریة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة تربس المبرمة بتاریخ -3

.01/01/1995، التي دخلت حیز النفاذ في 01/01/1994

10اتفاقیة البراءات األوربیة الخاصة ببراءات االختراع، الموقعة بمیونیخ  بتاریخ -4

.1998دیسمبر

15اتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین الوالیات المتحدة األمریكیة و المغرب، الموقعة في -5

.2004یولیو 

19اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الوالیات المتحدة األمریكیة واألردن الموقعة في -6

.2006جانفي 

.المراجع بالفرنسیة-ثانیا

I- Ouvrages.

1-AMIAVD : L’apporte des brevets d’invention en société évolution

de la jurisprudence ; Marcelle plaisant..

2- Albert Chavannes et Joana jaque Droit de la propriété industrielle

5 em édition Dalloz.Paris 1998.

3-BESSIS ROBERT : Signes distinctifs et distribution de la création de

produit commercial à la notoriété de la marque de

l’entreprise L.G.D.J Paris 2004.
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4-BUSSERY et CHAROIS : Analyse et evaluationdes projets

d’investissement ; Paris 1999.

5-BLANC VINCENT et BACHA ASMAA : La propriété

intellectuelle ; la nouvelle richesse des nations,

édition Invrtstmark ; 1997.

6-CHAVALLIER ROBERT : La propriété industrielle ; DALLOZ,

Paris 1982.

7-CHAVANE ALBERT et SALOMON CLUDIN : Marque de

commerce ou de service ; Encyclopédie DALLOZ ;

repétrir commercial tom 04 ; Edition DALLOZ ;

Paris 1997.

8-CHAVANNE BRUST : droit de la propriété industrielle ;

DALLOZ ; 3 eme Edition 1990.

9-DANIEL GERVAIS et ISABELLE SCHITH : Accord sur ADPIC ;

Bruxelles 2013.

10-J.FOYER et MVIVANT : Le droit des brevets ; Edition thekis ;

Paris 1991.

11-GRILLES BERTIN et SALLY : Les multinationales et propriété

industrielle ; le control de la technologie mondial 1er

Edition Avril 1986.

12-KAMPFER JEAN NOEL : Les marques capital de l’entreprise

3eme Edition d’organisation ; Paris 1998.

13-PIERE JUDET et JACQUE PERIN ; Transfert de technologie et

développement problématique économie lt 1997.

14-ROBIER : Le droit de la propriété industrielle ; recueil

siry Paris1979.
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15-SABATIER : L’exploitation des brevets et l’intérêt général d’ordre

économique ; librairies technique ; Paris 1976.

16-SZULEVESKI JOANNA SCHMIDH : Droit de la propriété

industrielle ; 2eme Edition ; DALLOZ ; Paris 1991.

II-Thèses de doctorat.
1-JATON MICHEL : La protection des marques de haute renommée

au regard de droit suisse ; thèse de doctorat ; faculté

de droit ; Université de Lausanne ; Imprimiez

centrale ; Lausanne ; sa 1961.

2-SAINT GALL YVES : protection rte défense des marques de

fabrique et concurrence déloyale ; collection ce

qu’il faut savoir ? 4eme Edition ; D’almas ; Pari

1972.

3-SCHLOSSER RALPH : Le contrat de savoir faire ; Etude de droit

suisse ; thèse de doctorat ; faculté de droit ;

Université de' Lausanne 1996.

4-TRUCHON ISABELLE. La convention de paris pour la protection

de la propriété industrielle ; Thèse de doctorat ;

Paris2 ; 1995.

III-ARTICLES.

1 -BAEUMER LUDWIG, « La protection de la marque de haute

renommée en droit français et en droit allemand »

Revue internationale de droit comparé ;

n°03 ;1962,P2 a45.

2-COLLINE LAVIOLTTE et SALAVKA : Brevets d’invention-

Encyclopédie ; DALLOZ commercial 1972.
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3-JOSEPH JEHL : « La notion d’investissement technologique à

travers les contrats dans transfert de technologie été

de développement » ; L.T Paris 1977 ; P15

4-PHILIP KOTLER ;BERNARD DUBOI :« Marketing

management » 9eme Edition ; Paris1997.

IV- COMMUNICATIONS.
1-CORREA CARLOSE MARIA ; Economie des brevets ; l’accord

ADPIC et la santé publique ; Acte de séminaire « l’accord ADPIC dix

ans après ; regards croisés Europe-Amérique latine » Organisé par

l’association internationale de droit économique ;Buenos Aires ;

Edition Larcier ;Bruxelles ;2007.

2-LUCAS : Traité de propriété littéraire ; artistique ; Paris ; 2eme

édition2001 ; N 25.

3_______ : La protection des créations industrielle abstraites ; Paris

1995 ; N92.

4________ : La protection de la création industrielle abstraite litec

paris 1995 n 88-92

ROFFE PERDO : L’accord ADPIC et le Transfert de technologie ;

une perspective d’Amérique latin ; Acte de séminaire L’accord

ADPIC dix ans après regards croisés Europe –Amérique latin ;

organisé par l’association internationale de droit économique ; Buenos

Aires ; Edition larcier : Bruxelles ; 2007

5-ROFFE PERDO ;L’accord ADPIC et le transfert de technologie :

une perspective d’ Amérique latine ; Acte de séminaire « l’accord

ADPIC dix ans après ; regards croisés Europe-Amérique latine »

Organisé par l’association internationale de droit économique ;Buenos
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:ملخص

تحظى حقوق الملكیة الصناعیة بأهمیة بالغة في المجال االقتصادي لما تعود به من 

المتقدمة من خالل شركاتها العمالقة إلى تناول بالبلداننفع على مالكها، األمر الذي دفع 

شملت في معظم جوانبها تحدید األهمیة االقتصادیة ،ةهذا الموضوع بنوع من الدراسة الجادّ 

لحقوق الملكیة الصناعیة من خالل تحدید نمط استراتیجي في استغاللها، بل األكثر من ذلك 

أو تقلید سعت هذه الدول إلى ضمان حمایة قانونیة محلیة ودولیة لهذه الحقوق من أي تعدّ 

بالنتیجة إلى إبرام اتفاقیات دولیة كان  ىمّما أدّ ،من شأنه أن یعود علیها بخسائر معتبرة

تتماشى والثورة التكنولوجیة جاءت بأحكام قانونیة جدیدةالتي،أهمها وأخطرها اتفاقیة تربس

.ق الربحیدئ النظام الرأسمالي الهادف لتحق، وكذا مع مباوالعلمیة

Résumé :

Les droits de propriété industrielle jouissent d’une importance

capitale dans le domaine économique pour les bienfaits qu’ils procurent

aux propriétaires.

Les pays développés –à travers leurs grandes entreprises- accordent

une importance prépondérante à ce sujet dans ses différents aspects en

définissant notamment la valeur économique de la propriété industrielle

et en mettant en place une stratégie pour son exploitation, mieux encore,

ils se sont attelés à assurer une protection juridique à ces droits, sur le

plan local qu’international. Cette protection vise à contrer toute violation

ou plagiat qui serait nuisible à l’économie et ceci a contraint ces mêmes

pays à conclure des accords internationaux entre autres l’accord TRIPS

qui a mis en place de nouvelles dispositions qui vont avec la révolution

scientifique ou technologique et avec les principes du capitalisme visant

à réaliser le profit.


