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 مقدمة 

عالم ،  حاء ال يع أن في جم مات  نت الحكو في مطلع القرن الحادي والعشرين أيق

حث  جال الب في م يرة  ية أن ضخ االستثمارات الكب حدة األمريك يات المت صة الوال وخا

ناتج  ية علي ال ثروة المبن ئدات ، وال في تضخم العا غة  العلمي يمكن أن يشكل أهمية بال

فرض ني  ما يع سان ، م مي لإلن لي والعل ناطق  العق لي م سلطة ع فوذ وال من الن يد  المز

ية  مام والرعا مي االهت حث العل تولي الب تي ال  العالم األقل تقدماً ، أو علي تلك الدول ال

بر بالقدر الكافي صناعية الك ثورات ال ية علي  ى. وقد برهنت ال ية العالم مة المال واألز

طوير أي م ناء وت في ب مال  تراكم رأس ال ية  ماد علي نظر قاء فشل االعت مع واالرت جت

يق  هو الطر تراع  كار واالخ في االبت سان  باقتصاده . لذا فقد أضحي النتاج الذهني لإلن

 الوحيد لتحقيق التطور والنهوض اقتصادياً واجتماعياً . 

وبعددد سلسددلة مددن الثددورات واالنتفاضددات العلميددة المتدحقددة والتددي أدت  لددي 

مواد و لدواء وال طب وا جاالت ال في م يا  حداث ثورات  يوتر وتكنولوج قة والكومب الطا

لي  صراعات ع ها  لي أعتاب شأ ع تي ن ية ال يا الحيو ثورة التكنولوج تأتي  مات ،  المعلو

الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي ، وصراعات علي براءات االختراع الناتجة علي 

يدة ية جد ية ، ودوائ مواد كيميائ تحمل  استخدام هذه الموارد الوراثية في  نتاج نباتات و

صفات بيولوجية متطورة أكثر من الموارد األصلية . وقد تعددت مجاالت استخدام تلك 

التقنية فدخلت في الطب وصناعة األدوية والعقاقير والزراعة ؛ وطورت وراثياً العديد 

قادرة  تات  من المحاصيل الزراعية التي أدت  لي زيادة اإلنتاجية الزراعية وأنتجت نبا

البيئية القاسية ، وتم  براء طرق الطب الشعبي واستخدمت تقنيات علي تحمل الظروف 

 التحوير الوراثي لتطوير الدواء .
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يات  سها الوال ومن هذا المنطلق فقد ظهرت مبادرات الدول المتقدمة وعلي رأ

كان  المتحدة األمريكية لصياغة تشريعات لحماية براءات االختراع في ذلك المجال ، و

( والتنددوع البيولددوجي TRIPSفاقددات الدوليددة مثددل التددرب   منهددا العديددد مددن االت

C.B.D. نب من الجوا يد  ، وقد أثرت هذه التشريعات بصورة ال يمكن تجاهلها في العد

من  مة  لدول المتقد قت ا ية . وحق مة والنام لدول المتقد ستوي ا االقتصادية سواء علي م

مددن المكاسددب الماديددة وراء أحكددام وتشددريعات حمايددة حقددوق الملكيددة الفكريددة العديددد 

ية  –واالقتصادية في حين حرمت الدول النامية  موارد الوراث من  –المالكة األصلية لل

شريعات  جود ت من و لرغم  لي ا ها ، ع عادل ل سام ال نافع واالقت هذه الم في  شتراك  اال

لحمايدة التنددوع البيولددوجي وحقددوق الجماعددات األصددلية ،  ال أن الصددياغة التشددريعية 

صال  لنصوص هذه اال سيرها ل مة تف ما صعب مه ضة م مة وفضفا جاءت عا يات  تفاق

 الدول النامية . 

 موضوع البحث 

 " " أثر الملكية الفكرية علي التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

 النطاق التشريعي للبحث 

 اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكوالت الملحقة بها  –اتفاقية الترب  

 أهمية موضوع البحث  

ثل  ية يحقق اختيار هذا الموضوع أهميتين عملية وعلمية معاً ، حيث تتم األهم

في تعلق الموضوع بمصائر الشعوب والدول و عادة هيكلة األهمية االقتصادية  العملية

ما  لدولي . أ صادي ا صعيد االقت لي ال لة ع كل دو يةل ية العلم هذا   األهم في أن  ثل  تتم

ناول  حث يت نوع الب ية الت ترب  واتفاق ية ال صادي التفاق تأثير االقت حث ال يل والب بالتحل

البيولددوجي والبروتوكددوالت المحلقددة بهددا علددي اقتصددادات الدددول الناميددة والمتقدمددة 

 واالحتفاظ بحقوق الدول في التنمية المستدامة . 
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 اإلشكالية البحثية

ية ،  ية الفكر ية حقوق الملك ية لحما تحليل األثار االقتصادية للتشريعات القانون

واتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكوالت الملحقة بها ، وآلية استفادة الدول النامية من 

شئة  نافع النا سام الم يدة واقت يا الجد ستقطاب التكنولوج في ا ستغدلها  هذه النصوص وا

 عنها. 

 خطة البحث  

ترتيباً علي ماتقدم فإن موجبات بلوغ  ذلك البحث أهدافه اقتضت تناوله من خالل و

 التقسيم التالي :

 المبحث التمهيدي : ماهية الملكية الفكرية وعالقتها بالتنوع البيولوجي والتنمية 

 المطلب األول : الملكية الفكرية والنظم القانونية لحمايتها وعالقتها بالتنمية        

 المطلب الثاني : العالقة بين نظم حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة        

 المبحث األول : اآلثار االقتصادية لنظم حماية الملكية الفكرية والتنوع البيولوجي 

 المطلب األول : حقوق الجماعات األصلية في ظل اتفاقات الملكية الفكرية       

 المطلب الثاني : السياسات التجارية في ظل أنظمة الحماية والتنوع البيولوجي       

المبحث الثاني : مدي تحقق أهداف التنمية المستدامة في ضؤ تشريعات الحماية 

 والتنوع البيولوجي 

 المطلب األول : أثر تشريعات الحماية في تعميق فجوة الفقر في الدول النامية     

الثاني : آلية نهوض الدول النامية واستفادتها من تشريعات الحماية  المطلب    

 والتنوع البيولوجي . 

 

 وسيلي تفصيل تحليلي للتقسيم السابق 
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 المبحث التمهيدي

 ماهية الملكية الفكرية وعالقتها بالتنوع البيولوجي والتنمية

صي كل  ضمنت  قد ت حده ف لة وا هان لعم صاد وج قانون واالقت كان ال ما  اغة ل

تشدريعية ألي اتفاقيددة دوليددة أو قدانون داخلددي أهددداف اقتصدادية ، ونظددراً ألن التنميددة 

يال  تي  لألج ما ي ية ب موارد البيئ لي ال ظة ع يات المحاف في أغلب األدب ني  المستدامة تع

صة  المقبلة االستفادة منها ، ونظراً ألن التنوع البيولوجي من أهم عوامل االستدامة خا

ية في قطاع الزراعة  ية الفكر ية الملك فإن األمر يستوجب التعرف العدقة بين نُظم حما

 والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة .

 المطلب األول

 الملكية الفكرية والنظم القانونية لحمايتها وعالقتها بالتنمية

ئة  لذاتي بتعب فاء ا التنمية الحقيقية تعني اعتماد متزايد علي الذات وتحقيق االكت

كون الموا خارج بحيث ت رد المحلية ، واستغدلها استغدالً جيداً وتقليل االعتماد علي ال

لي ا خدر . والتنميدة  بادل ولدي  اعتمداد ع بين الددول عدقدة ت قات االقتصدادية  العد

جراء  الحقيقية تتضمن بالضرورة تغيرات هيكلية في العدقات بين الدول تشتمل علي  

جاالت تغيرات كمية وكيفية عميقة تتع كل الم في  لق باإلنتاج ، وما يرتبط به من تنمية 

ها  فالتنمية هيوالخدمات والسيطرة علي وسائل اإلنتاج ؛  كاتف في ية يت ية اجتماع عمل

ساب  ية ، والكت صال  األغلب مة م سية لخد صادية وسيا سات اقت ناء مؤس عاً لب ناس م ال

موارد ية  جل تنم من أ ها  تاجون  لي تي يح يات ال فة والتقن من المعر سهم  ير أنف هم لتحر

ية ،  للتخلف االقتصاديالجوع والمرض والجهل . أما بالنسبة  حاق بركب التنم عن الل

جل  من أ تاج  من اإلن نة  يات معي ستويات وكم تاج م عن  ن لدول  ها ا فهو حالة تعجز في

  1تحقيق االكتفاء الذاتي باستخدام فنون اإلنتاج المتاحة .

شرية وعلي الرغم من امتدك الدول النا ية أو الب موارد الطبيع مية للكثير من ال

حق  مة ، وتل لدول المتقد صاف ا لي م قل   قد تنت يداً  ستغدلها ج سنت ا ما أح تي  ذا  وال

ستوي  في م تدني  سؤ التخطيط وال من  عاني  بركاب التنمية  ال أن هذه الدول مازالت ت

ما كار م بداع واالبت لي اإل قدرة ع عاني  وكيفية األداء االقتصادي ، وضعف ال ها ت يجعل
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 –مستوي المعيشة  –من التدهور االقتصادي علي المستويين الكمي   مستوي الدخول 

سيادة الكثير من القيم البالية (  –الناتج القومي( ، الكيفي   االختدالت الفكرية والثقافية 

صادية  ية االقت هوم التنم باط مف من عمق ارت قد زادت  ية  ثورة البيولوج . ونظراً ألن ال

موارد ب ية الدزمة الستغدل ال فة التكنولوج ية ، والمعر تنمية الموراد البشرية والطبيع

صادية  ثار االقت نت ا  قد تباي المتاحة في المجتمع بل وخلقت الضرورة الُملحة لذلك ، ف

عة  طاع الزرا في ق صة  تراع خا براءات االخ ية و ية الفكر ية حقوق الملك قوانين حما ل

من  عالم ، و نب علي مستوي ال فاق الجوا هو ات قوانين  هذه ال قات المنظمة ل برز االتفا أ

نه  سماته أ هم  من أ تي  المتصلة بالتجارة لحماية حقوق الملكية الفكرية   الترب ( ، وال

ما  ية ب ها الداخل في قوانين شريعية  يرات ت جراء تغ يه   لدول األعضاء ف لي ا جب ع يو

صا ستوي االقت ظراً الختدف الم مه ، ون مع أحكا سب  سمت يتنا قد انق لدول ف بين ا دي 

تؤثر  ها  ما جعل علي أثر هذا االتفاق بين راب  وخاسراً اقتصادياً من تطبيق أحكامه ، م

  0على مؤشرات التنمية االقتصادية على مستوى كافة دول العالم .

 المطلب الثاني

 العالقة بين نظم حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

صادية  شرية واالقت ية الب  ن موارد األرض البيولوجية تعد مصدراً حيوياً للتنم

سير علدى نهدج الحفداظ علدى التنميدة  ية ، وبالتدالي فالحفداظ عليهدا يعندى ال واالجتماع

حد األصول  المستدامة ونتيجة لذلك ؛ هناك اعترافاً متزايداً بأن التنوع البيولوجي هو أ

ثورات  العالمية ذات القيمة الكبيرة فإن ال سه  لألجيال الحالية والمستقبلية ، في الوقت نف

لنظم  نواع وا لى األ ها ع كن تجاهل يدات ال يم ها تهد بين طيات لت  قد حم ية  التكنوحيو

عدل  يد بم يزال يتزا شرية ال  شطة الب عن األن اإليكولوجية ، وانقراض األنواع الناجمة 

اهرة طبيعية  ال أن وتيرة االنقراض ينذر بالخطر ؛ حيث أن فقدان األنواع كان دائماً ظ

ية .  ية الوراث شافات التقن عد االكت تسارعت بشكل كبير نتيجة للنشاط البشري وخاصة ب

وال يمكن توقع مسار عملية االنقراض  ذا ما طالت الموارد الوراثية النباتية ألنها تمثل 

غذاء  صيل ال ها على محا في بقائ مد  ها تهديداً للحياة البشرية التي تعت ية ، وغير واألدو
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من الموارد البيولوجية بل أن هناك مجتمعات حتى وقتنا الحالي مصدر قوتها األصلي 

 هو الزراعة وبالتالي حرمان أجيال الحاضر والمستقبل من خيارات البقاء .  

سان  ية اإلن من هذا المنطلق فإن ، التنوع البيولوجي يلعب دوراً حاسماً في تغذ

 نتاج الغذاء في العالم ؛ حيث  نه يُؤمن اإلنتاجية المستدامة للتربة من خدل تأثيره على 

في  تدخل  تي  ية ال نواع البحر شية واأل صيل والما كل المحا ية ل موارد الجين يوفر ال و

ية  مواد الغذائ من ال في  ما يك صحة الحصول على  سية لل حددات األسا الغذاء. ومن الم

لري المتنوعة . ويتأثر التنوع البيولوجي باإلنتا سطة ا عزز بوا ثف والم غذائي المك ج ال

صيل  نواع محا خال أ يدات ا فات( أو  د صيل  مب ية المحا أو استعمال األسمدة أو وقا

جديدة والدورات الزراعية ، ويؤثر ذلك بدوره في الحالة الغذائية وصحة اإلنسان على 

ي ئة والتنم حدة للبي مؤتمر األمم المت عن  قد تمخض    UNCEDةنطاق العالم . ولذلك ف

يو يل "يون ثارت  1550والمعروف باسم قمة األرض ؛ والذي عقد في البراز هدة أ معا

جدالً شديداً قبل بداية المؤتمر وهي معاهدة الحفاظ علي التنوع البيولوجي. أو ما يسمى 

ني  C.B.Dباتفاق التنوع البيولوجى  ية تع هدة دول سباب وضع معا برز أ من أ . ولعل 

مي  بالتنوع البيولوجي، هو لدولي واإلقلي عاون ا التأكيد علي أهمية وضرورة تعزيز الت

جل  من أ ير الحكومي  طاع غ ية والق ية الدول مات الحكوم لدول والمنظ بين ا عالمي  وال

ية  بل لدستمرار وأهم حو قا الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستخدام عناصره علي ن

 لى مجاالت التكنولوجيا ذات توفير موارد مالية جديدة و ضافية ، والوصول المناسب  

الصددلة مددن المتوقددع أن يُحدددث فرقدداً كبيددراً فددي قدددرة العددالم لمعالجددة فقدددان التنددوع 

 5البيولوجي. 

 المبحث األول

 اآلثار االقتصادية لنظم حماية الملكية الفكرية والتنوع البيولوجي

يربط  ستدامة  ية الم يداً للتنم ماً جد قدم مفهو موى و تطور الفكر االقتصادى التن

سماً  يا دوراً حا لم والتكنولوج بر أن للع كار ؛ حيث اُعت مى واالبت بينها وبين البحث العل

قد  يا . و ئة والتكنولوج بين البي ندماج  يق اال خدل تحق من  فى تحقيق التنمية المستدامة 

ستدامة .  0225لعالم لعام برر تقرير التنمية فى ا ية الم فى التنم أهمية البحوث العلمية 
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يات  من  مكان لديها  ما  ونظراً الختدف  دارة محركات التنمية من دولة ألخرى حسب 

اقتصددادية وعلميددة ، فقددد أثددرت الثددورة العلميددة والتكنولوجيددة فددى مجددال التكنولوجيددا 

قدرات التناف فى ال فاوت  شكل مت ية ب ختدف درجات الحيوية الزراع لدول على ا سية ل

يا  قل التكنولوج لى ن ثر ع ما أ مي م حث العل ها بالب ية ، واهتمام عدتها العلم قدمها وقا ت

لة على ح كل دو ددالجديدة وهيكل اإلنتاج الزراعي في  ية د سات التجار كذلك السيا دة و

 على النحو الذى سيلى تفصيله  5فيها .

 

 المطلب األول

 ظل اتفاقات الملكية الفكريةحقوق الجماعات األصلية في 

كدان للتطدور فددى وسدائل التكنولوجيددا الحيويدة الفضدل األكبددر فدى أن يُصددب  

المورد الوراثى غير قاصر على الكائن ، أو العضو النباتى الكامل أو الخلية ، بل شمل 

كن أن  الصفة أو الميزة أو التركيبة الجينية التى تتميز بخصائص فسيولوجية نادرة ويم

قل فإن  تُن تالي  خر . وبال لى آ كائن   بريمن  بات ال ستخدامات  الن له ا كن  لم ي لذي  ا

اقتصددادية مددن ناحيددة نوعيددة الُمنددتج أو كميددة اإلنتدداج أو غيرهددا مددن معددايير القيمددة 

بداتي  لدصنف الن ياً االقتصادية للمصدر أو ا نادراً تكنولوج صدراً  صبح م ، ومصدراً  أ

باتي لجينات نادرة تستخدم لرفدع القيمدة ا صنف الن القتدصادية والتدسويقية واإلنتاجية لل

سواق  في األ سيه  يزه تناف ية م صه الوراث عل لخصائ ما ج جاري ، م ثلالت ندات  م  جي

  8المضادات الحيوية( . -مقاومة األمراض  –مقاومدة الملوحدة 

ية  ال أن دول الجنوب  موارد الوراث صادية الواضحة لل بالرغم من القيمة االقت

ية لم تعط ه طار العرب من األق دذه المدوارد االهتمام الكافي ، وفي نف  الوقت قليل جداً 

مورد  ها ك مام ب ية أو االهت التي وضعت شروطاً خاصة عند التعامل مع الموارد الوراث

با  صبحت أورو شمال أ في ال اقتصادي يمكن تطويره . ونتيجة لحركة التعمير والتنمية 

ة وباتدت آلة الصناعة ، واالقتصاد األوروبية تبحث من خالية تماماً من الموارد الوراثي

نت دول الجنوب  صيدالنية ، وكا ية وال ية والزراع موارد وراثية لدعم صناعتها الغذائ
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قاليم  هي  حدى المقاصد الرئيسية في ذلك وخاصة أن الدول العربية تضم العديد من األ

 6البيئية ذات المناخات المتباينة .

ية  ومن هذا المنطلق ، ثروات النبات برى بجمع ال فقد قامت الدول الصناعية الك

سواحل وصحارى دول يرة من  شرعية  الجنوب الفق ير  شرعية أو غ طرق  سواء ب  ،

في أي وقت لها وحفظها في بنوك متخصصة تضمن لها  مكانية االستغدل االقتصادى 

من  يدة  مح والقطنإلنتاج أصناف جد تي تت الق صيل ، ال من المحا ها  فوق على وغير

األصناف الحالية في قدرتها على تحمل الملوحة والجفاف ومقاومة األمراض باستخدام 

في  ني ،  حوير الجي ية أو الت عة البيولوج عرف بالزرا ما ي ية أو  سة الوراث يات الهند تقن

عم  حين أهملت الدول النامية هذا األمر لعدم الوعي في د ية  بدور حفظ األصول الوراث

ها  .زراعي واالقتصاديوزيادة اإلنتاج ال حدود ل كما فتحت الهندسة الوراثية فرصاً ال 

يات  عوام الثمان شهدت أ قد  لوجي، و الستخدام المخزون الجيني الناتج عن التنوع البيو

قات مار التطبي عض ث سة  وأوائل التسعينات من القرن الماضي ظهور ب كرة للهند المبت

 7الوراثية فى عدة مجاالت ومنها الزراعة .

من عايير  و فات وم من تعري ضمنتة  ما ت ترب  ب ية ال لذكر أن ، اتفاق جدير با ال

لذي  5تُحابى الشركات التكنوحيوية فى الدول المتقدمة ، سي ا لدور األسا ترف با وال تع

كن  لم ت صليين  سكان األ مزارعين وال شروعة لل قوق الم ية والح فة التقليد به المعر تلع

بل  وحدها هي اإلطار التشريعي الوحيد المهتم عة ،  طاع الزرا فى ق يا  قل التكنولوج بن

ية  لدول النام في ا عات األصلية  ُنظم حقوق الجما جاء أيضاً اتفاق التنوع البيولوجي لي

علددى مواردهددا الوراثيددة ، ولكددن بطريقددة مختلفددة عددن اتفدداق التددرب  ، ويتبلددور هددذا 

كرين يا أو المبت حائزي التكنولوج منهم ل ستخدمين  االختدف فى طريقة معاملة كدً  الم

 للتكنولوجيا الحديثة والمعارف التقليدية . 

وتفسددير ذلددك أندده ، بينمددا يعتددرف اتفدداق التنددوع البيولددوجى بطبيعددة المعرفددة 

التقليديددة والممارسددات العرفيددة ودورهددا الحيددوى فددى اسددتعمال التنددوع البيولددوجى 

يه ، ظة عل قائى ليُ  5والمحاف حو انت لى ن صيغت ع قد  ترب   ية ال لدول فإن اتفاق حابى ا

مادة  جاء بال ما  ثال  سبيل الم ية ، على  فاق  07/1المتقدمة ويهمش الدول النام من االت
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والتى وضعت شروطاً لطلب البرءاة تتضمن أن يكون االختراع جديداً ، وينطوى على 

ئد  لي فوا خطوة  بداعية وبمقتضى هذه الشروط نجد أنه ؛ لكي تتحصل الدول النامية ع

ل الغربية بالحصول علي الموارد الجينية يتطلب تقديم براءات حول مقابل السماح للدو

طوي  مواردها البيولوجية ، وتطوير تشريعاتها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ، وتن

حو  هذا الن يد علي  حدد ، وأن التحد كر م ناك مبت كون ه هذه الشروط ضمنياً علي أن ي

كارات السكان الوطنيين والمزارعين، ألنهم يستبعد في الحال نظم المعرفة الوطنية وابت

في  يال  يشتركون علي نحو جماعي في تطويرها مع مرور الوقت بل وعلي مدار األج

كاراتهم توجه   ما أن ابت يان، ك كون بعض األح ها أن ت صد ب شترك، وال يق صال  الم لل

مدا قت قابلة للتطبيق الصناعى ، فالمزارعين يجرون تحويدً وتغيراً للبذور على  ر الو

  12ويتبادلونها دون قيود .

ولكن عند النظر لنظام البراءات نجد أنه يسهل عملية احتكار المعرفة ويستبعد 

االسددتعمال الحددر والمجدداني لمختلددف المددوارد الجينيددة إلنشدداء مددوارد جينيددة جديدددة ، 

عدد شركات المت سم  لل يدي وي تراع التقل كار واالخ قف االبت ة وبالتالي قد يكون سبباً لو

يديين ،  الجنسيات احتكار استغدل الكائنات الحية مما يمثل قضاء علي المزارعين التقل

ظر  من وجهة ن ية  ية الفكر سرقة للملك نه  لي أ ويجعل تخزين البذور وتبادلها يعامل ع

صنع  شمل  البراءات ؛ حيث تعطى البراءة لحائزها حقاً استئثارياً على اختراعة ، بما ي

ستخدام  – يع أو ت –ا براءت ب لة ال فى حا نى  هذا يع برأة . و مادة الم نتج أو ال يع الُم وز

بذور  ستخدام ال صنع أو ا من  ير  نع الغ المتعلقة باألحياء الدقيقة أنه لحائز البراءة أن يم

 11أو النباتات المبرأة .

بذور ،   بادل ال براءة وت لنظم ال لدولى  ظيم ا بأن التن قول  كن ال لذلك يم ونتيجة 

قدراتهم على االستغدل والتكنولوجيا الحيوي مزارعين و ة يغير بشكل جذرى عادات ال

من  لل  نه يق ما أ عة ، ك ية الزرا ية لعمل حد األصول التكنولوج بذور كأ من لل لذاتى ا  ا

عادة  بذور ، و  طوير ال لى ت قدرتها ع ية و ها الوراث لى موادر ية ع لدول النام سيادة ا

يادة تك ية وز يل الربح لى تقل صنع زراعتها مما يؤدى  لى   فة ال ية  –ل فة اإلنتاج أى تكل

 خاصة لدى صغار المزارعين .  –الزراعية للمحصول 
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 المطلب الثاني

 السياسات التجارية في ظل أنظمة الحماية والتنوع البيولوجي

صادية  ية اقت من أهم به  نة ، ويحظى  ونظراً لما يشغله مجال الزراعة من مكا

ية  -فقد كان االتجاه العام في الدول المتقدمة  حدة األمريك يات المت  –وعلى رأسها الوال

في هو  صادية  ية واالقت خصخصة سياستها الخارجية ؛ بحيث أصبحت سياستها التجار

لك  في ت صة  شركات الخا عات ال تى تجسد تطل ية ال مة بالمصال  التجار ها مطع معظم

ية حق ية لحما ية ضغوطاً قو حدة األمريك يات المت وق البلدان ، ولذلك فقد مارست الوال

صفة  ية ب يات الزراع ية والكيمياو طاعي األدو في ق مة ، و صفة عا ية ب ية الفكر الملك

شركاتها من  شديد  ضغط ال حت ال في  خاصة لوقوعها ت يداً  عة وتحد في الزرا لة  العام

حدة  يات المت صرار الوال كان   قد  مجال البحوث الزراعية والتقاوي والبذور . ولذلك ف

سواء كان بشكل مباشر أو  - المية في قطاع الزراعةاألمريكية على تحرير التجارة الع

يقمُ  -غير مباشر  لى تحق هدف   بان ، ي مصالحها  تحدية في ذلك االتحاد األوربي واليا

ية ية األمريك جات الزراع ية للمنت سوق األجنب ستعادة ال خدل ا من  تى  الشخصية  ، وال

سف تقلصت كثيراً  تي أ ية ، وال ية األوروب سات الزراع سبب السيا ياً  –رت ب عن  –جزئ

ية ية األمريك صادرات الزراع حوالي  تدهور ال صادرات  % 06من  مالي ال من  ج

  1558.10في  %8.15الزراعية العالمية  لى حوالي 

مط ومن الجدير بالذكر أن ،  امتدك التكنولوجيا يحقق ميزة نسبية تؤثر على ن

ية حقوق  واتجاه التجارة الدولية ، واتفاقية الترب  باعتبارها أهم أداة قانونية تهتم بحما

عام  شكل  ثرت ب الملكية الفكرية على االختراعات الجديدة ، فإنها قد فرضت أوضاعاً أ

جاه  سيطرة على في مسار اإلقتصاد العالمي ، وبشكل خاص في ات ية وال جارة الدول الت

ومددن المعددروف أن زيددادة معدددالت االبتكددار تددؤدى  لددى زيددادة رصدديد التكنولوجيددا . 

ساعدة  المعارف اإلنسانية ، وتتناقص نفقات االبتكار بتراكم هذه المعارف وخلق بيئة م

ظا كان للن قد  هذا ف م على تراكمها ، مما يؤدى  لى زيادة معدالت النمو االقتصادى ، ول

حث  شطة الب يز أن فى تحف عاالً  ية دوراً ف ية والجين موارد الوراث بادل ال الدولى الُمنظم لت
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ات الدوليدددة لدسدددتثمار والتجدددارة دددددددالعلمدددى وزيدددادة معددددالت االبتكدددار ، والتدفق

  15والتكنولوجيا .

تؤدى  نة  سوق معي وتفسير ذلك أن ، الحماية القوية لحقوق الملكية الفكرية فى 

كار  لى احت ية   من أدوات الملك ها  تراع أو غير براءة االخ لك ل بى الما المشروع األجن

ما  برأة ، م جات الُم يد الُمنت من تقل الفكرية لهذه السوق ، كما يمنع المشروعات المحلية 

من  براءة  صاحب ال بى  يساعد على اتساع حجم السوق أمام صادرات المشروع األجن

عات هذه الُمنتجات ، ويزيد من الطلب على تلك  فى مبي يادة  نه ز نتج ع األخيرة ، مما ي

         15المشروع من هذه الُمنتجات عن طريق الصادرات .

يات  با والوال ثل أور مة م لدول المتقد عض ا يام ب فإن ، ق لك  لى ذ ضافة   باإل

سيع  لى تو يؤدى   تات  عن النبا براءات اختراع  من   فى  سع  ية بالتو حدة األمريك المت

لدول نطاق الحماية التى تحصل  من ا ير  نع الكث قت م ف  الو فى ن شركات ، و ها ال علي

طوير ،  حث والت جال الب فى م ستخدامها  ية أو ا ها الجين النامية من االستفادة من موارد

لرب   فرص ا حوظ  مما يعمق اتجاه االحتكار الخاص للموارد الجينية ، ويزيد بشكل مل

موا فى ال جار  خدل اإلت من  ية  سة لمشروعات التكنولوجيا الحيو صيل المهند د والمحا

ية  موارد الجين بذور وال لى ال فى الحصول ع ية  لدول النام قدرة ا من  لل  ياً ، ويق وراث

 18النباتية .

شروط  نين ال ية تق ية الفكر كما دعمت التشريعات القانونية لحماية حقوق الملك

ل ما  ها  قاً ل ديها التى تسوق الشركات متعددة الجنسيات ، ومالكة التكنولوجيا الحيوية وف

قدات  تراخيص والتعا مان وال من حيث األث ية  لدول النام فى ا ية  جات تكنوحيو من ُمنت

خول  فرص د شريعات وحددت  لك الت والنظم المختلفة لنقل التكنولوجيا . وقد أحكمت ت

مشددروعات جديدددة  لددى السددوق  ال وفددق قواعددد تتماشددى مددع مصددال  تلددك الشددركات 

عر فى الم تتحكم  ها  ما جعل صادية ، م خدل االقت من  قط  لي  ف يا  من التكنولوج وض 

لدول  ما يجعل ا ية  يا الحيو ية التكنولوج الكمية بل والنوعية أيضاً ، كما صنعت من تقن

خدل  من  بذور  لى ال صول ع عام للح كل  ها  جأ  لي ها تل ستوردة ل نات الم ية الجي تقن
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ه المنتحرة تى تحصل  شروط ال مان وال يد األث فى تحد يار  ية االخت ذه ، ويكون لها حر

 16الدول على البذور من خدلها . 

بأن  قول ،  كن ال تالى يم يةوبال ية الفكر قوق الملك ية ح ية لحما يات الدول  االتفاق

تاج  شركات  ن سهم  لى رأ يا ، وع كة للتكنولوج لدول المال جاري ل عد الت قط الب عي ف ترا

خ البذور واألدوية  في شركات أ يام  من ق رى الواليات المتحدة األمريكية التي تتخوف 

ياً  عداً أخدق ناك ب لي  ه فى ذات مجالها بمنافستها فى السوق ، ومن هذا المنطلق فإنه ف

لهددذه التشددريعات ، بقدددر مددا يوجددد تعظدديم للربحيددة نظيددر االختراعددات واالبتكددارات 

من   ية ي يا العالم سوق التكنولوج فى  كار  طاق االحت نة ، وتوسيع لن ترة ممك وألطول ف

   17يرة قوى توسعيه مفرطة .الشركات المالكة لتلك األخ

شأنها أن  من  ية  ية الفكر ية حقوق الملك قوانين حما نخلص مما سبق  لى أن ، 

عن  مة  لدول المتقد فى ا يا  صناعة التكنولوج شركات  ظة ل ية باه حاً تجار قق أربا تح

يادة حجم  لى ز ية ، باإلضافة   جات والمُدخدت الزراع مان الُمنت فى أث طريق التحكم 

فة التكنو ية المعر سوق الدول عل ال ية تج ية عال سية تجار قدرات تناف متدك  ية ، وا لوج

ية  قوة التجار يادة ال لى ز يؤدى   ما  ية ، م مدة زمن طول  شركات أل هذه ال جوزة ل مح

عه مؤشراً  ما يتحقق م ية ، م سوق الدول من ال لشركات الدول المتقدمة وزيادة حصتها 

  يجابياً  للميزان التجاري لهذه الدول . 

 

 الثاني المبحث

                          مدي تحقق أهداف التنمية المستدامة في ضؤ تشريعات الحماية 

 والتنوع البيولوجي

لى  عالم   سكان ال عدد  عام  5.7وسط توقعات بارتفاع  سمة بحلول  يارات ن مل

، تتزايد تحديات القطاع الزراعي فيما يتعلق بتوفير احتياجات البشر من الغذاء، 0282

ل تفدداقُم حدددة التددداعيات الناجمددة عددن التغيددرات المناخيددة ، وتراُجددع مسدداحات فددي ظدد

كار  عدالت احت يد م األراضي القابلة للزراعة، وتدهُور البيئة والموارد الطبيعية ، وتزا

التكنولوجيا بواسطة تشريعات الحماية وقصور تشريعات التنوع البيولوجى فى تخفيف 
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لى كار ، باإلضافة   لك االحت لذي  حدة ذ لوجي ا نوع البيو صر الت من عنا ير  قدان كث ف

ية الحاصدت  ا في تحقيق  نتاج زراعي مستدام من خدل تعزيز  نتاج يؤدي دوًرا مهم ً

 الزراعية . ولذلك فى هذا المبحث سيتم بحث تلك المشكدت وآلية التغلب عليها . 

 المطلب األول

 النامية أثر تشريعات الحماية في تعميق فجوة الفقر في الدول

لك  من يم هو  ها  سيحكم في من  مة  سنوات القاد بأن ال  يماناً من الدول المتقدمة 

ناصية العلم والتكنولوجيا فقد قامت بإحكام قبضتها على كل ما هو جديد من العلوم عن 

نب  فاق الجوا ها ات من بين تى  ية ال قات الدول تراع واالتفا براءات االخ قوانين  يق  طر

جوة التجارية المتصلة بالتج ارة   الترب  ( . وللتعرف على أثر تلك التشريعات على ف

   الفقر فى الدول النامية يجب التطرق لعناصر فجوة الفقر والتى يوضحها الشكل التالى .

  
تى  قر وال جوة الف فى ف ية  لدول النام ضع ا تى ت صر ال هم العنا شكل يوض  أ ال

مال يه انخفاض  تمثلت في تخلف الموارد الطبيعية والبشرية ورأس ال تب عل ما يتر ، م

 فى االستثمار واإلنتاجية وبالتالي االدخار والدخل الحقيقى .   
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ظام  فى الن ية  بالغ األهم ها  ويزيد من األهمية االقتصادية لقطاع الزراعة دور

من  ير  فى كث ية  مواد األول توفير ال ها مصدر ل فى أن ثل  لذى يتم االقتصادى العالمى وا

عدالت الصناعات ، ومصدراً للمُ  فى م ساهمتها  عن م نتجات والسلع الزراعية ، فضدً 

  15نمو الدخل الفردى والقومى ، وزيادة معدالت صادرات الدول .

جات دددصاد الدولى تطددددددوقد شهد االقت ورات سريعة نحو تحرير تجارة الُمنت

تب   السلع ( الزراعية فى ظل المفاوضات الدائرة داخل منظمة التجارة العالمية ، و تر

لدول  لبعض ا سبة  جابى بالن ها اإلي صادية من ثار االقت من ا  يد  ير العد هذا التحر على 

حدة  الدول المتقدمةوالسلبى بالنسبة للبعض ا خر ؛ فعلى مستوى  منها : الواليات المت

يرة  ستويات كب لى م ية الفدحين   عت  نتاج قد ارتف ندا ف بان وك با واليا ية وأور األمريك

يراً  جعلتها تحتل مكان عدداً كب ما  الصدارة فى تصدير السلع والُمنتجات الزراعية ، بين

كاريبى  الدول الناميةمن  حر ال ية والب منها : بعض دول أفريقيا ، وآسيا وأمريكا الدتين

كل  سبب تآ ية ؛ ب ثروات الطبيع من ال يد  باتت فى ِعداد الدول الفقيرة رغم امتدكها للعد

براء  رصيدها من هذه الثراوت تدريجياً  ية و  ية الفكر بفضل قوانين حماية حقوق الملك

 15الموراد الوراثية .

وتفسددير ذلددك أن ، هندداك العديددد مددن األدلددة علددى تددأثر حقددوق المددزارعين 

طاق الحقوق  فى ن ها ، التوسع  ية من ية الفكر ية حقوق الملك بالتشريعات الخاصة بحما

النباتات ؛ لكى تشمل كل أشكال لمربى  1551االستئثارية التى منحتها اتفاقية اليوبوف 

صنف  ثار ال مادة  ك  عادة اإلنتاج سواء ألغراض تجارية أو غيرها ، وكذلك التخزين ل

شبيهاً  ية  جاً للحما قدم نموذ ها ت ما جعل أو المادة المحصودة ألى من هذه األغراض ، م

ب ية اليو من اتفاق تراع ، على العك   براءات االخ شريعات  وف بالحماية التى تقدمها ت

تاج  1575 عادة اإلن لى   بات تقتصر ع بى الن ها لمر التى كانت الحقوق االستئثارية في

لدول  فى ا قاوى  صناعة الت شركات  ألغراض تجارية فقط . ويلبى هذا التوسع مطالب 

مزارعين  عة ال بات على حساب جما الصناعية الكبرى ، وذلك بتقوية حقوق مربى الن

  02فى الدول النامية .
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فاقيدة التددرب  الددول األعضدداء بتدوفير حمايددة فعالدة ألصددناف ألزمددت اتكمدا 

النباتات ، ولكنها لم تضع حد أدنى من المعايير أو المستويات لحماية األصناف النباتية 

( ب مددن اتفاقيددة التددرب  للدددول أن تسددتثنى مددن قابليددة 5  07؛ حيددث أجددازت المددادة 

ها تات   الحصول على البراءة النباتات والحيوانات ،  ال أن صناف النبا ية أ ها بحما ألزمت

plants varieties   خاص نوع  عن طريق براءة االختراع ، أو عن طريق نظام من 

لدول األعضداء باألخدذ  جد أى التدزام علدى ا ما . ومدن ثدم ال يو ظام يمدزج بينه ، أو ن

ية ،  ية األصناف النبات خاص لحما بنصوص اتفاقية اليوبوف بل يجوز لها وضع نظام 

ية  ذ تركت اتفاقية الترب  للدول األعضاء الحرية الكاملة فى  خاص لحما ظام  وضع ن

األصدناف النباتيدة بمدا يتفدق مدع مصدالحها بشدرط أن يكدون نظامداً فعداالً. ولكدن مددن 

ظام  تب  ن بوف أن تق ية اليو األفضل للدول النامية  ذا أرادت االسترشاد بنصوص اتفاق

بوف  ية يو من اتفاق خاص  ية ال ية  1575الحما من اتفاق يرة  صيغة األخ يث أن ال ، ح

هى ال تدع 1551يوبوف   ثم ف من  مزارعين ،  و لص حقوق ال مربين ، وتق م حقوق ال

 01تتدءم مع مصال  الدول النامية .

سعي  جات وال هم المنت براء أ يا و   جال البيوتكنولوج في م كتدت  هذه الت جاه  ت

كن  بذور ، يم جات وال شأ األصلي للمنت لدول ذات المن تى ا إلبراءها في جميع الدول ح

عة القول بنظرية السوق أن ال ية الزرا فى عمل هم مُدخل  حد أ توسع فى  براء البذور كأ

يؤدى  ما  ها ، م فاع أثمان لى ارت يؤدى   ها  ية ل ودعم احتكار شركات التكنولوجيا الحيو

ية  ية الزراع  لى ارتفاع التكلفة اإلنتاجية ، مما يؤدى  لى انخفاض مؤشر اإلنتاجية الكل

لى ا سابقة ع حل ال حد مرا هو أ ية علماً بأن اإلنتاج  جارة الدول صدير واالستيراد والت لت

لدول  من ا ها  سبب نهب ية ب ية الوراث بشكل عام . مما يترتب عليه تخلف الموارد الطبيع

فاع  جة الرت ية نتي ية الزراع قص اإلنتاج ية ، ون المتقدمة عن طريق القرصنة البيولوج

عدالت  ية م مزارعين وبالتبع لدخول لل خار ، تكلفة اإلنتاج ، ونتيجة لذلك تنخفض ا االد

لدول  فى ا صة  قر خا جوة الف مق ف ما يع مالي م قومي اإلج ناتج ال كذلك االستثمار وال و

 النامية واألقل نمواً والتى يشكل فيها قطاع الزراعة قطاعاً أساسياً فى اقتصادها .   
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 المطلب الثاني

                             آلية نهوض الدول النامية واستفادتها من تشريعات الحماية 

 والتنوع البيولوجي

حاق بركب  قدم والل حدث الت بالنظر للتطورات العالمية يمكن القول بأنه،  لن ي

التنمية  ال بالربط بين العلوم التطبيقية ، والعلوم النظرية ليكون هناك فريق عمل مكون 

جاالت  فة م فى كا يد  كل جد من كافة التخصصات لتشكيل  طار مؤسسي لدستفادة من 

ية  لدول النام عى ألوضاع ا ييم واق مل تق من ع بد  لك ال  يق ذ كن لتحق يا . ول التكنولوج

 والمستوى االقتصادي والتنموي التى تتطلع للوصول  ليه .

لدول   قدم ا في ت لرئي   سبب ا صادية ال ية االقت نت الحما يات كا فى فترة الثمان

في األسوا سية  قدراتها التناف في الصناعية والذي مكنها من تطوير  كن  ية ، ول ق العالم

لدان األخرى  سواق الب فت  أ ماً  صب  الزا ية أ جارة العالم ظل فرض مفاهيم منظمة الت

تدفق  سهيل  توح لت باب المف سة ال يق سيا لى تطب لدعوة   ية ، وا جات الخارج مام المنت أ

ما  جارة م السلع والخدمات عبر الحدود الدولية ، و لى عدم التدخل الحكومي وحرية الت

في جعل الب لة  سة العاد لى المناف قدرتها ع عدم  سبب  لدان النامية تواجه وضعاً مختلفاً ب

قات التخلف  في حل ية  لدول النام قاء ا لك أب عن ذ نتج  ما ي ية ، و جارة الخارج مجال الت

جارة  جال الت في م برى  صناعية الك لدول ال والفقر والتبعية وسلب قدراتها من مواكبة ا

صادي الخارجية بالذات، لذلك فأنها بق يت جامدة أمام مشاكل متعددة تهدد مستقبلها االقت

   00والتنموي ومنها مشكلة فقدها للتنوع البيولوجي .

ولكن تنمية الموارد االقتصادية في البلدان النامية تعد ضرورة حتمية للنهوض 

شاكل  من الم ير  جه الكث ية توا لدان النام ظم الب كون مع كاد ت صادي والحضاري ت االقت

نوعي  واالجتماعية والسياسية االقتصادية طور  يق ت من تحق ها  تى تمنع والحضارية ال

واالقتصادي وتكاد تشترك  وكمي وتراكمي ، وتؤهلها لإلمساك بزمام التقدم الحضاري

في هذه الدول بسمات مشتركة من حيث القدرات الطبيعية المتوفرة لديها ، والتي يمكن 

ية :  كما يليضوئها تقسيم الدول حسب ثرواتها الوطنية و  -)الدول ذات الثروات النفط

تي  -الدول ذات اإلمكانيات الزراعية  -الدول ذات الثروات الطبيعية  يرة وال الدول الفق
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لف  تفتقر إلى أي ثروة طبيعية ( لدول بمخت هذه ا كل  ، وحيث استغلت الدول المتقدمة 

قددف يقظتهددا تقسدديماتها وأغرقتهددا فددى الصددراعات السياسددية واالقتصددادية ، حتددى تو

  05للنهوض واللحاق بركب التنمية .

حو  لة ، فإن سياسة اإلصدح تتطلب اتخاذ بعض الخطوات الفعلية ن عادة هيك  

وبناء تلك الدول على الصعيد التشريعي المؤسسي واإلنتاجي وكافة قطاعاتها من حيث 

 ا تي : 

 

نوع  ية والت ية الفكر قوق الملك ية ح صة بحما شريعات الخا عة الت أوالً : مراج

 البيولوجي 

لدول  صال  ا في  طوير  مي والت حث العل طاع الب مة لق لدول المتقد جاء  همال ا

المتقدمة عندما عقدت العزم على صياغة تشريعات الحماية ؛ حيث جاءت صياغة تلك 

صال  الدول المتقدمة على حساب مصال  الدول التشريعات حاملة بين طياتها تحقيقاً لم

ية ،  النامية مما جعل الموارد الوراثية لتلك األخيرة عرضة للسلب والقرصنة البيولوج

وحرمها من االستفادة من المنافع المادية الناتجة عن استخدام تلك الموارد بل واستخدام 

لى إلصد فاظ تلك الموارد بعد  برائها ، ولذلك فإن الخطوة األو لك األوضاع والح ح ت

على ما تبقى من الثروات البيولوجية لتلك الدول تتمثل فى  عادة النظر في صياغة تلك 

ية ،  ها الوراث في موارد ية  ية والماد ها القانون ية بحقوق لدول النام سك ا شريعات وتم الت

ن لدعم الف قديم ا مة بت لدول المتقد لزم ا تي ت من النصوص ال ى وكذلك محاولة االستفادة 

مات ورجال األعمال  05للدول النامية . بين الحكو ولتحقيق ذلك ينبغي تضافر الجهود 

عات  ية دور الجام عادة توج في كافة المجاالت من قطاعي األعمال العام والخاص ، و 

يل  يق تمو عن طر ية   يا الحيو صناعة التكنولوج فى  سى  لدور األسا صاحبة ا صب   لت

به جزء من أبحاث هذا المجال من خدل ال فل  مال العام بينما الجزء األكبر للتمويل يتك

  08القطاع الخاص وذلك لتعظيم االستفادة من االتفاقات الدولية .
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ثانياااً : وجااوع وضااد قواعااد قويااة وصااارمة لعمليااات التسااويق والتسااجيل 

 التجاري للمواد والبذور المبرأة  

جب اتباعه  تي ي ية لإلجراءات واألس  ال يات وذلك عن طريق وضع آل ا لغا

تسددجيل وبيددع وتوزيددع حقددوق الملكيددة الفكريددة الخاصددة بالبددذور والتقدداوي الزراعيددة 

صلية .  عات األ تات والجما بى النبا قوق مر ظر لح ها الن يتم في ية ،  عارف التقليد والم

ية .  ية والمحل فى األسواق العالم تداولها  ها و جات وبيع ووضع أس  لتسعير تلك الُمنت

كن  فاق وترى الباحثة أنه يم عض نصوص ات فى ب جاء  ما  من م لك باالستفادة  عمل ذ

 الترب  مثل :

 06من اتفاق الترب  .  6االستنفاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية بالمادة  -1

 من اتفاقية الترب .  52االستثناءات الممنوحة وفقا للمادة   -0

   .من اتفاقية الترب 51التراخيص االجبارية ]اعدن الدوحة[ المادة  -5

كمددا ينبغددى وضددع ومتابعددة السياسددات والخطددط التددي تكفددل تحقيددق التناسددق 

بذور  صدير ال يع وت ستيراد وتوز صنيع وا جال ت فى م لة  شركات العام بين ال والتكامل 

 والمواد الكيماوية المعدلة وراثياً حتى يتم ضمان نقلها للدول النامية واستفادتها منها . 

 على حفز اإلبداع وتشجيد االختراعخلق بيئة مناسبة تساعد ثالثاً : 

ية  قوق للملك عن أي ح صاح  يات اإلف جراءات لعمل يل وا ضع دل يق  عن طر

هذه الحقوق  الفكرية الناجمة عن نشاطات المؤسسات ية  قة حما العلمية والبحثية وطري

ية ، وكذلك  وتسويقها ية والبحث زيادة العائدات المادية وتحسين وضع المؤسسات العلم

مالي  ية ال سات العلم بين المؤس قة  ية العد لى تقو ضافة   باحثين ، باإل خل ال يادة د وز

 والبحثية والقطاع الصناعي .

لدول  ظم ا لدى مع توفرة  ومن الجدير بالذكر أن ، مقومات النهوض والتنمية م

تي  هة ال ستثمارات النزي توفرت اال لو  ما  يرة( ، في لدول الفق عض ا ستثناء ب ية  با النام

س ها الم لدول الناميدة بإمكان ية فدي ا خرى تكميل صناعات تحويليدة وأ شوء  اهمه فدي ن

سيا  شرق أ لدان  مستفيدة من وجود المواد األوليه واأليدي العاملة كما حدث لكثير من ب

 ويبرهن على صحة ذلك الشكل التالى :  07والهند والبرازيل واألرجنتين وغيرها.
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صيل  في الشكل يوض  ارتفاع متوسط معدل اعتماد محا ية  يا الحيو التكنولوج

عام  في  ية  يا الحيو صيل التكنولوج ليصل   0217البلدان الخمسة األولى لزراعة محا

سبة  ية بن حدة األمريك يات المت فى الوال شبع ؛ ف من الت قرب   متوسط  ٪ 55.8 لى ما ي

( ، األرجنتدين  حددوالي  ٪ 55لفدول الصدويا والدذرة واعتمدداد الكدانوال( ، البرازيدل  

(. وقددد كددان التوسددع فددي مندداطق محاصدديل ٪55( والهنددد  ٪58كندددا  ( ٪( و122

صيل وسمات  ية على محا التكنولوجيا الحيوية في هذه البلدان من خدل الموافقة الفور

التكنولوجيدا الحيويدة الجديدددة وتسدويقها السدتهداف المشددكدت المتعلقدة بتغيدر المنددا  

كن  هذا المنطلق يم من  يدة. و هوض وظهور آفات وأمراض جد تاح الن بأن ، مف قول  ال

بات  من متطل شى  سليمة تتما والتطور االقتصادى هو  عادة بناء وتأسي  قاعدة علمية 

 النمو االقتصادي والتنمية المستدامة .
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 باللغة العربية واألبحاث العلمية قائمة المراجد 

                                                 

كا وصناعة  - 1 كر ، أمري بو ب لى : ترجمة حسن أ يد كين كوينز ، ديف فرانسي  مورالبية ، جوزيف 

 ومابعدها11، ص  1556للدراسات والنشر والتوزيع ، الجوع ، دار الفكر 

انظر فى هذا المعنى ، حسام الدين الصغير ، الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من  - 0

اتفاقية باري   لى اتفاقية تريب  ، المنظمة العالمية للملكية الفكرية  الويبو( ، ومعهد الدراسات 

 ، متاح على :  5، ص  0227يناير/كانون الثاني  51ى  ل 05الدبلوماسية ، القاهرة، 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_jd_cai_07/wipo_ip_jd_cai_07_

2.d 

وزارة الدولة  استخدام ، -حماية –انظر فى تفصيل ذلك ، التنوع البيولوجي الزراعي ،  دارة  - 5

 متاح على :  ، 0225لشئون البيئة ، قطاع حماية الطبيعة ، 

 https://www.cbd.int/iyb/doc/celebrations/iyb-egypt-agrobiodiversity-ar.pdf  

لك ،  - 5 صيل ذ فى تف ظر  ية ان مى والتنم حث العل يرى ، الب تاح الزه بد الف مود ع مد مح مود أح مح

ي لدول النام فى ا صادية  ية االقت توراة ، كل سالة دك ية ، ر صر العرب ية م صة لجمهور شارة خا مع   ة 

 08، ص  0226الحقوق ، جامعة المنصورة ، 

عة ،   - 8 بدون طب بات ،  مراض الن ثة وأ لم الورا قش ، ع سعد  كوثر  يد ،  صود زا بد المق فه ع خلي

 165، ص  0225المكتبة األكاديمية ، القاهرة ، 

دليل التشريعات في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية زراعية ، المنظمة العربية للتنمية ال - 6

 ، متاح على :  00والزراعة في الوطن العربي ، ص 

http://aoad.org/aoad-

library/Browse_Result.asp?str=%CF&cat_id=F02&Sort_By= 

، متاح  05دول النامية ، ص رشا على الدين ، األبعاد االقتصادية لتقنيات الهندسة الوراثية فى ال - 7

 https://www.academia.eduعلى : 

   شركات صناعة الحياةوقد أطلق على تلك الشركات مسمى  - 5

 متاح على :  125من االتفاق ، راجع اتفاق التنوع البيولوجي ، ص  5على سبيل المثال المادة  - 5

https://www.un.org/ar/events/iyl/resources/cbd-un-ar.pdf 

ية م - 12 ية الفكر لي  ، الملك بديع ب خالق ، مراجعة : أحمد  بد ال ارتن هور ، تعريب : السيد أحمد ع

باالتنوع البيولوجى  شر،  مريخ للن صعبة ، دار ال سائل ال ، 0225،ية دلسعووالتنمية المستدامة حل الم

 58ص 

فاندا شيفا ، تعريب : السيد أحمد عبد الخالق ، ترجمة : أحمد بديع بلي  ، حقوق الملكية الفكرية  - 11

 08، ص 0228،ية دلسعوحماية أم نهب ، دار المريخ للنشر، با

بي، دار الجات ومنظمنبيل حشاد ،  - 10 صاد العر ة التجارة العالمية: أهم التحديات في مواجهة االقت

 155، ص 1555 يجى مصر للطباعه والنشر ، 

https://www.academia.edu/15368697/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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أحمددد يوسددف الشددحات ، بعددض الجوانددب االقتصددادية لحقددوق الملكيددة الفكريددة ، مجلددة روح  - 15

 658، ص 0221القوانين بكلية الحقوق ، جامعة طنطا ،  بريل 

14 - Carlos A. Primo Braga, Carsten Fink, Claudia Paz Sepulveda, 

Intellectual Property Rights and Economic Development, World Bank 

Publications,2000,P.23 

15 - Singh – Kshitij, Intellectual Property Rights in Agricultural 

Biotechnology and Access to Technology: A Critical Appraisal, Asian 

Biotechnology and Development Review, November 2016, Vol.18,No.3, 

P.9-10, Available on : 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2912935 

16 - Ashok K. Malav , Arpit Gaur, Terminator Gene Technology and Its 

Application in Crop Improvement , International Journal of Current 

Research in Biosciences and Plant Biology , Volume 4, Number 5, P.58, 

Available on : 

https://www.researchgate.net/publication/316889574_Terminator_Gene_Te

chnology_and_Its_Application_in_Crop_Improvement 

عبد الخالق ، االقتصاد السياسى لحماية حقوق الملكية الفكرية فى ظل اتفاق الترب   السيد أحمد - 17

  185-180، ص 0228، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

محمدد رمضددان طدده البيددومى ، األثدار االقتصددادية لحمايددة حقددوق الملكيدة الفكريددة فددى قطدداع  - 15

مع ا نة  سة مقار ترب  " درا فاق ال ية الزراعة فى ظل ات توراة ، كل لى مصر" ، رسالة دك يق ع لتطب

 5، ص  0215الحقوق جامعة المنصورة ، 

ير  - 15 ية ، تقر جل التنم من أ عة  ير، الزرا شاء والتعم لمزيد من التفصيل راجع ، البنك الدولي لإلن

 متاح على :  5، ص 0225عن التنمية فى العالم ، واشنطن 

http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-

1327599046334/8394679-1327614067045/FINAL_WDR-OV-Arabic-

text_9.26.07.pdf 

 

20 - Niels P. Louwaars , Ralph-Tripp , Eaton-Derek Eaton, Intellectual 

property rights in the breeding industry: Farmers' interests, Agricultural & 

Royal Development Notes, Issue 14, Jun 2006 , P.2-3, available on : 

http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/Note14_IPR_Farme

rsInterests.pdf 
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غذاء   - 01 لى ال ية ع ية الفكر جال الملك حسام الدين عبد الغنى الصغير ، أثر االتفاقيات الدولية فى م

 18النامية ، ص  والزراعة فى الدول

ية سهام الدين خيرى ،  - 00 ية، كل لدول النام في ا هوض  ية والن بات التنم صادية ومتطل العولمة االقت

 ، متاح على :  51-52بغداد للعلوم االقتصادية ، ص 

https://esa.un.org/techcoop/documents/SocialPolicy_Arabic.pdf 

ف - 05 بى  يع العر ثورات الرب ثال  سبيل الم لى  لدول ع فى ا سية  صرعات السيا لنفط ، وال لدان ا ى ب

 األفريقية التى تعتبر من أغنى الدول فى الموارد والثروات البيولوجية 

ية  67على سبيل المثال نص المادة  - 05 ية حقوق الملك من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارية لحما

 الفكرية   الترب ( 

 تقدمة راجع في تفصيل ذلك :وذلك على نهج ما قامت به الدول الم - 08

Bhagavan-M.R.,The Major Issues Under Debate, New Generic 

Technologies In Developing Countries,P.301-302, available on: 

 https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-349-25836-9 

لدو - 06 بدأ االستنفاد ا نى م ية تب لدول النام شريعاتها من مصلحة ا فى ت ية  ية الفكر قوق الملك لى لح

قرر ألصحاب  حق االستئثاري الم طاق ال ضييق ن لى ت يؤدى   سوف  بدأ  الوطنية، ألن تطبيق هذا الم

حقدوق الملكيددة الفكريددة فدي منددع الغيددر مدن االسددتيراد، ويسددم  للددول الناميددة باالسددتيراد المددوازى 

Parallel Imports فى ا تالي  ياً. ، وتوفير المنتجات بال سائدة عالم قل األسعار ال ية بأ ألسواق المحل

قة  ية المتعل يات الدول في االتفاق لواردة  ستثناءات ا عوض ، اال مد  سم أح لك ،  با صيل ذ فى تف ظر  ان

سك بة اإل ية ، مكت لدول النام صال  ا قررة ل تراع الم براءات االخ سمبر 15ندرية ،ب تاح  0225دي ، م

 : على

https://www.bibalex.org/a2k/attachments/speakers/Dr.Bassem%20Presentati

on.ppt 

العولمة االقتصادية ومتطلبات التنمية والنهوض في الدول النامية، المرجع سهام الدين خيرى ،  - 07

 55السابق ، ص 


