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أتوجه بداءة حبمد اهلل سبحانه وتعاىل الذي أنعم عليّ بإمتام هذا العمل، 
.وأمنت جلوده وفضله  
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 :تمهيد   

عنوان كل تطور اقتصادي، بل يعترب يف عامل  ىأضحرها، أال وهي أن اإلخرتاع حقيقة ال ميكن إنكا 

حيث ال ميكن أن جند أي تقدم تقين أو ازدهار اقتصادي خيلو  ،(1)اليوم معيارا لتقسيم الدول إىل متقدمة ونامية

، بل يعد هذا األخري مكونا هاما من مكونات أي مؤسسة اقتصادية (l’invention)من عنصر اإلخرتاع 

 .ناجحة يف العامل، وذلك ملا يلعبه اإلخرتاع من دور يف السماح بازدهار املؤسسة وانتعاشها اقتصاديا

سو ، وهو هذذه الص ة يدخل احملغري املعنوي  تسم يف جوهره بالطابعأن اإلخرتاع، ي جتدر اإلشارة إىل 

 la propriété-حقوق امللكية ال كرية"تسميتها بـو ما ُيصطلح على طائ ة احلقوق الذهنية، أ يف خضم

intellectuelle " براءة اإلخرتاع"، وبص ة أدق يقع ضمن دائرة-le brevet d’invention" إذ ،

،  تك ل له هذه األخرية احلماية القانونية الالزمة من عدم التعرض لصاحبه وعدم انتهاك احلقوق املخّولة على إثره

 .كما سيأيت بيانه

إىل أن احلماية القانونية املكّرسة لرباءة اإلخرتاع حاليا، تتسع لتشمل احلماية  تنويهدر الباملناسبة، فإنه جي 

غري أنه يتم الرتكيز بص ة كربى على احلماية القانونية الدولية للرباءة، ذلك أن . لسواءالوطنية والدولية على ا

احلماية الدولية، رغم ما طرأ على ذلك من تقويض، تلك من  اوإجراءاهت الياهتوآ هاوطنية تستلهم معايري احلماية ال

يف أحكام وبنود اإلت اقيات  (2)لبعض الدول النافذة الرباءاتب الداخلية املتعلقة تشريعاتالبسبب من انعكا  

 .الدولية ذات العالقة

                                                             
(1)

 .I، ص 9002، مطبعة الكاهنة، الجزائر،  -تحاليل ووثائق -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  
(2)

حيث أنه وعلى سبيل المثال بالنسبة التفاقية باريس، نجد انعكاسا واضحا لتشريعات أوروبية في مجال حماية  

ذات . فيلة من وسائل ودعاوى قانونية، كدعوى التقليد مثالاإلختراعات، سواء تعلق المر بشروط الحماية أو اآلليات الك

األمر ينطبق على اتفاق التربس، والذي يعتبر مجرد انعكاس لتشريعات الدول المتقدمة التي ساهمت بفعالية في مفاوضات 

 .ددمنظمة التجارة العالمية، وباألخص الواليات المتحدة األمريكية، والتي كان لها تدخل كبير في هذا الص
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فمادام عامل اليوم، يسبح يف فلك العوملة، فإنه من الضروري مبكان القول بأن احلماية املعوَّل عليها هي  

، ويُعزى (la protection juridique internationale) على الصعيد الدويلماية املقررة تلك احل

ثافة الكبرية لعدد كال، و (1)إىل اإلزدياد املطرد يف حركة األشخاص واألموال والسلع رئيسية ذلك بص ة

األمر الذي دعا إىل . (Investissements Directs Etrangers)اإلستثمارات األجنبية املباشرة 

لرباءات الوطنية اليتسىن لاليت  للحيلولة دون انتهكاك احلقوق ،ضرورة تعزيز احلماية الدولية وت عيلها بصرامة

 منها  الصناعية يةاإلستثمار مبناسبة قيامهم بأنشطتهم ، الصناعية من توفري محاية ُمثلى الخرتاعات رعاياها للدول

التكنولوجية، وذلك للح اظ على مصاحلها اإلقتصادية وضمان ت وقها التكنولوجي واإلقتصادي وما يستتبعه  وأ

 .إخل...عسكري من هيمنة سياسية وجربوت

ك الرباءات والذين ينحدر محاية براءة اإلخرتاع على الصعيد الدويل ختدم فقط ماّل من ذلك، نستنتج أن  

 ذه، حيث ُتطالب ه((ج.م.ش)أشخاص طبيعية أو شركات عاملية كربىسواء كانوا )أغلبهم من الدول املتقدمة 

احلماية القانونية للرباءات على الصعيد الدويل، نظرا  والرفع من شدة بضرورة تعزيز (les acteurs)ال واعل 

، كما هو احلال يف كل من ات اقية بضرورة إقرار محاية أقوىبشدة إذ تطالب . (2)لكثافة نشاطاهتا وت اعلها الدويل

 .3991الرتبس وات اق  3881باريس للملكية الصناعية 

باألخص عن مصاحل الدول املتقدمة ، لِما تتمتع حيث أن كل من ات اقية باريس وات اق الرتبس، يعرّبان  

مصاحل الدول النامية الضعي ة  تأخذ على حممل اجِلدفهي ال به من سبق اخرتاعي وتطور تكنولوجي هائل، 

 .اليت تشذ عن هذه القاعدة" الدول الصاعدة"اقتصاديا، ال قرية تكنولوجيا، بغض النظر عن فئة 

                                                             
(1)

حيث أنه في عصر العولمة، أضحى من السهولة واليسر بمكان في القيام بالتنقالت والرحالت الجوية، التي ال تتجاوز   

مدتها األربعة وعشرين ساعة إلى أقصى أصقاع العالم، وكذا إبرام الصفقات الدولية في أجزاء من الثانية بمجرد ضغطة 

ة إلى جانب المزايا التي أدى إليها، حيث تفاقمت ظواهر التقليد وتضاعفت عمليات األمر الذي كان له انعكاسات سلبي. زر

 .إلخ...انتهاك حقوق البراءة، بمناسبة اإلستثمارات األجنبية المباشرة أو عندما يتعلق بشراكات تكنولوجية
(2)

لتجارة العالمية، المركز القومي حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة ا  

 .9، ص 9022لإلصدارات القانونية، مصر، 
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الراعي   (le système international des brevets)(1)للرباءات فالنظام القانوين الدويل  

، مبا -باألسا - ، إمنا هو نظام أُقر وُوضع على مقا  الدول املتقّدمةعلى املستوى الدويل لرباءات اإلخرتاع

رتاتيجياهتا  ميّكنها من حتقيق مآرهذا يف األقطار النامية، بتعزيز تبعيتها التكنولوجية هلا، وضمان  انصياعها  الس

 .(2)"والدول التابعة احملوردول  "بـ يف إطار ما يُعرفالسياسي، اإلقتصادية و حصوهلا على والئها 

من خالل هذه اإلطاللة، نالحظ أن هناك تعارضا بني مصاحل الدول املتقدمة الغنية تكنولوجيا، والدول  

احلماية وت عيلها على كافة األصعدة بص ة  شدة زيادة األوىل إىلتسعى تكنولوجيا، إذ ال  تقرة ملثل ذاتالنامية امل

ينعدم معها أي مسا  حبقوق أصحاب الرباءات األصليني أو ذويهم، بص تهم ُماّلك شرعيني خيّول هلم حقوقا، 

تطالب أميا مطالبة  (الدول النامية) الثانية على صعيد آخر، فإن. نتاج جمهوداهتم اليت بذلوها يف سبيل اإلخرتاع

ينها من التكنولوجيا اليت حتتكرها الدول املتقدمة يف إطار النظام الدويل لرباءت اإلخرتاع، غري أن حماوالهتا بتمك

 .تلك الزالت مل ترق إىل مستوى القبول

أّديا بأصحاب الشأن  (deux parcours paradoxaux)حيث أن هذين املسريني املتناقضني 

 تعيشها، إىل إعادة الت كري يف هذه الوضعية احلرجة اليت باخلصوص ة والدول الناميةميف كل من الدول املتقد

، ذلك جمرد ك اية احتياجات مواطنيهاهلا الدول النامية اليت ال متتلك أبسط مقّومات التكنولوجيا، إذ ال يتسىّن 

اجهة جل كنتها مو هلا أهنا ال متتلك قدرات تصنيعية متطورة، كما هو احلال يف الدول املتقدمة اليت يف مُ 

 .احتياجات رعاياها وبوفرة ضخمة، بل أهنا جتاوزت ذلك إىل آفاق تطويرية أخرى

                                                             
(1)

ويُقصد بالنظام الدولي لبراءات اإلختراع، جملة األحكام والمبادئ المشّرعة في معاهدة باريس واتفاق التربس، إذ   

 ,Bernard Remiche ; Jorge Kors: تفصيل أكثر راجع في هذا الصددل. ل هاتين األخيرتين هذا النظامتمث

L’accord sur ADPIC : dix ans après, Larcier, France, 2007 ; Anna Mancini, L’obsolescence 

du droit mondial des inventions, Buenos books international, Brésil, 2005.                          

(2)
 Hamid Hamidi, Transfert de technologique et développement. Application du concept de 

dépendance dans le cas algérien, Thèse de doctorat, Université Paris I, France, 1992, p.5 
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 propriétaire de la)هذا التعارض الصارخ بني كل من مصاحل الدول املتقدمة مالكة التكنولوجيا 

technologie)  ،تها والدول النامية طالب(demandeur de la technologie)،  اليت تبذل الغايل

تصطدم باحلماية القانونية الدولية املقررة  أبسط صور التكنولوجيا، وهي إذ ذاكوالن يس من أجل احلصول على 

واليت ترغب يف احل اظ على مكانتها  ،شركات متعددة اجلنسيات اإلخرتاع اليت متتلكها يف األغلبلرباءات 

 .التنافسية ولو على حساب مصاحل اآلخرين

ع إىل إعمار  املتقدمة باعتبارها قائدة احلضارة املعاصرة، تتطلّ  ممالسبيل إىل الكالم، إذا علمنا أن األفما 

األرض، لتمّكنها من ابتكار واخرتاع أعقد وسائل التكنولوجيا على اإلطالق، مبا ال يضاهيها كوكب كوكب غري  

األمم السابقة، مبا جعلها حتت ي بتطورها يف ذلك أي حضارة من احلضارات السابقة، بل وت وقها الكبري على 

يف سبيل تطورها احلضارات السابقة اليت قدمتها هلا  (1)ذلك، وتدير ظهرها، متنكرة ألي إسهام من اإلسهامات

 .خرتاعات أبنائها، مؤرخة ذلك بانطالقة الثورة الصناعيةاتطورها ذلك إىل رجع الذي تعرفه حاليا، حيث أهنا ت

، من منطلق أهنا ال متلك يف مقابل تعذر الدول النامية عن توفري مصابيح بتكنولوجيا حملية حمضة

 اهلائلة، التكنولوجيا اليت متّكنها من ذلك، وال تتوفر على ذات اإلمكانيات التصنيعية والقدرات البحثيةمقّومات 

ي كل تقدمها التقين وتطورها التكنولوجي حبماية تغط واملؤسف أن هذه األخرية ،(2)اليت تتمتع هذا الدول املتقّدمة

اإلست ادة منه واإلستجابة للتحديات التنموية املطروحة على قانونية خانقة، بص ة ال ميكن معها للدول النامية 

 .عاتقها

يف إبقاء  ثل حبق النية املبيتة للدول املتقدمةمي محاية براءات اإلخرتاع على الصعيد الدويل،فرتكيز 

ذلك أن هذه ، التكنولوجيا حكرا على دوهلا فقط، وعدم إشراك الدول النامية يف النعيم التكنولوجي الذي تعرفه

                                                             
(1)

 .22، ص 9002صالح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، جامعة القاهرة، مصر،   
(2)

، جع السابقالتجارة العالمية، المرنية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانو  

 .992ص 
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جل ضمان ترغب يف إدامتها ألمد أطول من أ ، اليتمتثل بامتياز فرصة من ذهب للدول املتقدمةواليت الوضعية، 

 la dépendance)عيتها التكنولوجية سيطرهتا اإلقتصادية على الدول النامية وتعزيز تب

technologique) األمر الذي يعترب لدق ناقو  اخلطر إلفاقة الدول النامية من سباهتا التكنولوجي، . هلا

 .ا الدول املتقدمةربطته هذوإىل فّك ُعقال التبعية الذي 

 :اإلشكالية المطروحة  

احلماية  والذي يُعزى باألسا  إىلالدول النامية،  استنادا إىل الوضعية التكنولوجية احلرجة اليت متر هذا

ا الكربى مصاحل شركاهت خصوصابشأن محاية اخرتاعاهتا، واليت متّثل  القانونية الدولية اليت ت رضها الدول املتقدمة

 اليت جندها مكّرسة باألخص يف كل من معاهدة باريس للملكية الصناعية، وات اق الرتبساملستثمرة عرب العامل، 

للجوانب املتصلة بامللكية ال كرية، واليت تعترب أحكامها وبنودها عائقا حبق، حيول دون حصول الدول النامية 

 .على التكنولوجيا اليت تنشدها، السيما عندما يتعلق املر مبحاوالهتا يف نقل التكنولوجيا إىل أقطارها

 ؟ست ادة الدول النامية من نقل التكنولوجيافكيف ميكن تعديل النظام الدويل للرباءات بص ة ميكن معها ا   

 :الفرضيات المقترحة     

 نقل تساعد على على الصعيد الدويل هي محاية مشجعة وحم زة لإلبتكار و  محاية براءة اإلخرتاع

 .إىل الدول النامية التكنولوجيا

 مبصاحل الدول النامية ن يتم يف ظل محاية صارمة ال تؤمنال ميكن أ وجيا إىل الدول النامية،نقل التكنول. 

 احلايلعلى النظام الدويل للرباءات  تطبيق احلريفميكن للدول النامية احلصول على التكنولوجيا، دون ال. 

 : الدراسات السابقة   

اقة يف طرح موضوع نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، وعالقته سبّ مل تكن دراستنا املتواضعة هذه،  

اإلخرتاع على الصعيد  الدويل بص تها معّوقا من معوقات هذا النقل، واليت تشّكل أداة احتكارية يف حبماية براءة 
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 أهم ، حيث أن من بنيبل سبقت إثارة مثل هذا املوضوع من طرف عّدة دارسني وباحثني  ،يد الدول املتقدمة

اليت سنحاول  هي تلك، أوجهه بعضموضوع دراستنا هذا يف  تطّرقت من قبل إىلالدراسات اليت سبقت، واليت 

 :البعض منهاذكر 

ومشروع قانون التجارة  لنقل التمكني التكنولوجي يف ظل اجلهود الدولية حماولة لتقييم التنظيم القانوين" .3

؛ واليت من خالهلا قام الباحث بدراسة عملية نقل "محدي حممود بارود/ "للدكتور" ال لسطيين

ل النظام اإلقتصادي الدويل الالمتكافؤ، وكذا أثر ات اقية الرتبس على التكنولوجيا وآليات إجناحها يف ظ

دراسة منشورة مبجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم ] الدول النامية يف عملية النقل التكنولوجي

 .[0232اإلنسانية، سنة 

ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية  امللكية ال كريةحقوق ات اقية " .0

؛ واليت من خالهلا قامت الباحثة بالرتكيز على دراسة أثر "ليلى شيخة"لألستاذة (" دراسة حالة الصني)

ات اق الرتبس على اقتصادات الدول النامية، والصني على وجه اخلصوص، وكذا عالقة هذا اإلت اق 

 [.0222-0222رسالة ماجستري مناقشة جبامعة باتنة، سنة ] قل التكنولوجيابن

 لألستاذ" ات اقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية ال كرية وانعكاساهتا على البلدان النامية" .1

ة ببحث انعكاسات ات اق الرتبس على الدول النامي ؛ واليت من خالهلا قام الباحث"حممد طويا أونغون"

دراسة منشورة مبجلة التعاون ]وتأثريها على النمو اإلقتصادي والتنمية التكنولوجية يف هذه البلدان 

 [.0220اإلقتصادي بني الدول اإلسالمية جلامعة تركيا، سنة 

 :أهمية الدراسة   

املطروحة على الساحة الدولية  القضاياوأعقد إن قضية نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، تُعد من أهم 

منذ سنوات السبعينيات، أي بعد اإلستقالل السياسي للدول النامية إىل غاية العصر الراهن، وما اجلدل احملتدم 
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واملعوقات املطروحة بصددها، واليت متثل احلماية الدولية املقرَّرة للرباءات مبقتضى معاهدة  بشأن نقل التكنولوجيا

إذ تتواىل الدراسات اليت تتناول هذه الظاهرة من . ، خلري دليل على هذه األمهيةبس أمههاباريس وات اق الرت 

خمتلف أطياف النخب العلمية، اجتماعية كانت أو اقتصادية أو تقنية، أو قانونية، كما هو احلال بالنسبة 

 .هذه لدراستنا

 :مبررات الدراسة   

يف حتقيق التنمية اإلقتصادية، وحتقيق التطور  ر حيويمبا ملسألة النقل التكنولوجي من دو منا إميانا 

، كان لزاما علينا الوقوف على املشاكل والتحديات اليت تعرتي الذي تطمح إليهالتكنولوجي للدول النامية 

الرتكيز على املتقدمة والدول النامية، حيث تتناول هذه الدراسة  عمليات النقل التكنولوجي هذه، ما بني الدول

  .إلخرتاع يف جانبها الدويل، مبا متثله من حجر عثرة أمام نقل التكنولوجيا إىل الدول الناميةبراءة ا

ونظرا لقلة املراجع العامة واملتخصصة يف املكتبات العربية اليت تتناول مواضيع نقل التكنولوجيا وبص ة 

ارتأينا اإلدالء بدلونا يف هذا اجملال،  يف عمليات النقل هذه، التحديات املطروحة يف وجه الدول الناميةخاصة 

 .إلثراء املكتبة العربية هذذه الدراسة املتواضعة

 :أهداف الدراسة   

الراعيتني  ،هتدف هذه الدراسة إىل إبراز األوجه اخل ية، واألبعاد احلقيقية من إبرام ات اقييت باريس والرتبس

يتني دوليتني ُوضعتا خلدمة املصاحل الصناعية والتكنولوجية لرباءات اإلخرتاع على الصعيد الدويل، لكوهنما ات اق

ومن مّث املصاحل اإلقتصادية للدول املتقدمة، عن طريق شرعنة اإلحتكار التكنولوجي واملمارسات التقييدية بشأن 

 .للتكنولوجيا" الشكلي"يف إطار النقل  التعاقدات اليت تربمها الدول املتقدمة مع الدول النامية
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 :معوقات الدراسةات و صعوب   

النامجة من صلب الدراسة ذاهتا،  الصعوبات من بني أكرب الصعوبات اليت واجهتنا يف هذه الدراسة، هي

على الصعيد القانوين  ، من خالل دراسة محاية براءة اإلخرتاعإذ يعترب من املستعصي التوصل إىل نتائج عملية

طابع الدراسة من  تكتسيهالدويل ومدى إسهامها يف احليلولة دون نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، وذلك ملا 

بدراسة حالة  األمر ، حيث أنه يصعب على الباحث التحديد الدقيق لوجه اإلشكال، السيما عندما يتعلقتقين

، واليت جندها رغم قّلتها بلغات لة املراجع املعاجلة لذات املوضوعمن حاالت الدول النامية؛ ضف إىل ذلك ق

 .أجنبية

يف الدول وما دمنا رعية من رعايا دولة من الدول النامية، فإنه ال خي ى على أحد ما يعانيه الباحثون 

البحثي  من مشاكل مادية ومالية، يف إعداد حبوثهم ودراساهتم، األمر الذي يقّوض بشدة من مردودهمالنامية 

 .ينطبق علينا، كوننا ال نشذ عن هذه القاعدةاألمر ذات . العلمي موإنتاجه

 :منهجية الدراسة   

، حيث من غرض يف هذه الدراسةاملوضوع، ملا ي ي به ارتأينا اعتماد املنهج التحليلي يف دراسة هذا 

وات اق  3881وباألخص كل من معاهدة باريس  عمدنا إىل حتليل اإلت اقيات الدولية الراعية لرباءة اإلخرتاع،

 وضعتهامن خالل الوقوف على مبادئها والشروط اليت جاءت هذا، وكذا اآلليات القانونية اليت  3991الرتبس 

يف املقابل، حاولنا الوقوف أيضا بشيء من التحليل على ماهية نقل التكنولوجيا، وكذا إسهام . لتعزيز احلماية

يف تعويق عملية نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، مث توضيح مدى انعكا  كل من  اإلت اقيات الدولية

 .اإلت اقيتني الدولتني على التشريعني الصيين واجلزائري
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ل من معاهدة باريس وات اق فضال عن ذلك، فقد اعتمدنا املنهج املقارن، من خالل إجراء مقارنة بني ك

لولة دون عملية النقل التكنولوجي، كما اعتمدنا املنهج التارخيي إلبراز التطورات الرتبس، ودور كل منها يف احلي

 .التارخيية اليت أدت إىل ظهور براءة اإلخرتاع، وكذا كي يات بروز نقل التكنولوجيا بشكله احلايل

 :تقسيمات الدراسة   

بحثني، كل مبحث تضمنت الدراسة بابني، كل باب يشتمل على ثالثة فصول، كل فصل ينقسم إىل م

وذلك بالتعرض  ؛ حيث تناول الباب األول مسألة محاية براءة اإلخرتاع يف القانون الدويليت رع بدوره إىل مطلبني

ملاهية الرباءة وأمهية احلماية الدولية هلا يف ال صل األول، أما يف ال صل الثاين فقد مت الولوج بص ة أعمق يف إطار 

، أما خبصوص الشأنتعرض حلماية الرباءة يف إطار اإلت اقيات واملؤسسات الدولية ذات احلماية الدولية للرباءة بال

الدولية يف التشريع  ال صل الثالث، فقد مت التعرض بشيء من احملاولة إلعطاء بعد تطبيقي على انعكا  احلماية

 .اجلزائري

ه نقل التكنولوجيا إىل الدول فقد مت التطرق يف إطاره إىل التحديات املطروحة يف وج أما الباب الثاين

النامية، حيث تضمن ال صل األول منه ماهية نقل التكنولوجيا واإللتزامات املتبادلة ألطراف التعاقد، أما ال صل 

ودورمها يف تعويق نقل  إلت اقيتني الدوليتني الراعيتني لرباءة اإلخرتاعالتداعيات اخلطرية لالثاين فقد ُخصص لدراسة 

، أما ال صل الثالث فقد ُخصص لدراسة اآلثار العملية لنقل التكنولوجيا على الدول التكنولوجيا إىل الدول النامية

 .النامية، باختيار كل من دولة اجلزائر والصني منوذجا
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ملا هلا من أثر هام   ،اإلخرتاع تشغل حيزا واسعا يف الساحة الدولية بداءة، نشري إىل أن براءة 

 ،أو نامية( متطورة)على صعيد اقتصاديات الدول، إذ تعترب العامل احلاسم يف تقسيم الدول إىل متقدمة 

إنكار اإلسهام الكبري الذي  حبسب ارتفاع وترية اإلخرتاع أو اخنفاضه، كما أنه ال ميكن ألي   ،أو أقل منوا

 .(1)مبا يف ذلك التطورات الالمتناهية احلاصلة يف هذا امليدان ،تقدمه اإلخرتاعات يف حقل الصناعة

سيما على الصعيد الدويل شغلت اهتمام الباحثني، إذ ، الإن براءة اإلخرتاع ومسألة محايتها

مدار القرنني، غري أن هذا اإلهتمام برباءة وا هلا بالدرس و التحليل يف خمتلف التخصصات وعلى تصد  

 اإلبتكارات واإلخرتاعات بشكل غري معهود من ذي قبل، بدأ مع تزايد حركة اإلخرتاع ورهان محايتها

قيام الثورة أي بانطالق شرارة التصنيع والتقنية واليت أدت إىل ، (م 81)سيما يف القرن الثامن عشر ال

 . يد بشكل مباشرالصناعية اليت احتدم فيها التقل

لتكفل هلم  ،إىل املسارعة حنو محاية مثار خمرتعيها -الصناعية بالطبع  -ذلك، ما حذا بالدول 

دولة من الدول، حيث قامت أي بيئة إبداع و اخرتاع مؤم نة ضد أي تعد قد يتعرض له املخرتعون يف 

وقد اهتدت يف ذلك إىل إبرام أول اتفاقية يف ميدان حقوق امللكية  بالتفكري يف حل هذه املعضلة،

، واليت 8111مارس  02بتاريخ ( (Convention de Parisباريس  معاهدةهي ، أال و الصناعية

ملا حتويه من مبادئ رئيسية يف نظرا ، (2)مساها فقهاء امللكية الفكرية فيما بعد بدستور امللكية الصناعية

 .وبراءة اإلخرتاع على وجه اخلصوص ،لصناعيةميدان امللكية ا

ال تتماشى ومتطلبات  عاهدةانُتقدت يف أكثر من حمفل دويل، حبجة أن هذه امل عاهدةغري أن هذه امل

األمر الذي أدى إىل ظهور . (3)اإلقتصاد املعاصر، وال تتجاوب مع املستجدات احلاصلة يف امليدان التقين

                                                             
(1)

 .41، ص المرجع السابقزين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية،  صالح 
(2)

 .I، ص المرجع السابق، (تحاليل ووثائق)الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  
(3)

 .14، ص نفس المرجع، (تحاليل ووثائق)الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  
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 TRIPs :Treaty on Related)8991والنافذة  يف سنة  8991املربمة سنة  ،اتفاقية الرتبس

Aspects- -of Intellectual Property)-  املنظمة العاملية  اتاتفاقي حتت لواءاملنضوية

  (Uruguay Round)املربمة يف إطار مفاوضات جولة األوروغواي WTO))للتجارة 

8911-8991(1). 

أن احلماية القانونية لرباءة اإلخرتاع على الصعيد الدويل ال ميكن أن تؤيت  وال مناص من ذكر،

أكلها أو أن حتقق أهدافها، ما مل تعزز باإلطار املؤسسايت الذي يشرف على تطبيق أحكام اإلتفاقيات 

ة الدولية اليت تصب يف هذا الغرض و السهر على احرتامها، ولعل أهم و أبرز املؤسسات الدولية يف محاي

و جملس اجلوانب املتصلة بامللكية الفكرية  (OMPI) براءة اإلخرتاع، املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

، حيث تلعب مؤسسات احلماية الدولية هذه دورا ال TRIPsالذي يسري قدما مع اتفاقية الرتبس 

ة جزءا ال يتجزأ يستهان به يف مضمار محايةاإلخرتاعات وصون حقوق املخرتعني، باعتبار هذه األخري 

 . من حقوق امللكية الفكرية

 :ذلك كله سنحاول التعرض له بالتحليل والدراسة يف الفصول اآلتية

 براءة اإلختراع وأهمية حمايتها دولياماهية : لفصل األولا

 براءة اإلختراع في ظل اتفاقيات ومؤسسات الحماية القانونية الدولية: الفصل الثاني

 (الجزائر نموذجا)براءة اإلختراع في تشريع دولة نامية  :الفصل الثالث

                                                             
(1)

هي من أشهر الجوالت وأهمها على اإلطالق، في تاريخ (Uruguay Round) إن جولة األروغواي  

مفاوضات منظمة التجارة العالمية، كونها أدخلت عدة مواضيع ومسائل اقتصادية وطرحتها على طاولة 

 .المفاوضات، وال أدل على ذلك من من طول فترة المفاوضات في هذه الجولة



ماهية براءة اإلختراع وأهمية حمايتها دوليا                      الفصل  األول                     
 

18 
 

 وأهمية حمايتها دوليا مـاهـية بـراءة اإلخـتـراع: الفصل األول

سبقت اإلشارة إىل أن براءة اإلخرتاع شغلت حيزا واسعا يف فقه امللكية الفكرية عموما وامللكية الصناعية  

بالدراسة، منذ ظهورها إىل غاية إقرار أحكامها  اجملاالتوتعرض هلا املختصون من شىت . على وجه اخلصوص

من أجل التحديد الدقيق ملصطلح براءة  طة هباونظمها القانونية الراهنة، بالوقوف على مفاهيمها والتعاريف املرتب

اإلخرتاع، ملا للتحديد اإلصطالحي للرباءة من أمهية بالغة، وكذا املفاهيم املرتبطة هبا من أجل استيفاء الغرض 

 .املتوخى يف هذا الشطر من الدراسة

ر يف شكلها احلايل، إذ  إن براءة اإلخرتاع كما هو معلوم، مّرت بعديد من املراحل التارخيية قبل أن تتبلو  

كانت مسألة محاية اإلخرتاعات قبل القرن اخلامس عشر مسألة ثانوية مل حتظ باإلهتمام الالئق من طرف اجملتمع 

اإلرتباط عن حقبة الالمحاية وأسس لفرتة جديدة متيزت  فكّ  (1)1741غري أن قانون فينيسيا لسنة . القدمي

الالئقة، حيث كان هذا القانون مبثابة نقلة نوعية يف مضمار اإلبداع اإلنساين، يف مكانته واملبدع بوضع املخرتع 

حيث مت شحذ مهم وعزائم املخرتعني على املضي ُقدما يف مسار اإلخرتاع واإلبداع بعد تأمني حقوقهم من 

 .(2)اإلنتهاكات اليت كانت تطاهلا

اليت تكتسيها احلماية الدولية لرباءة  اإلقتصاديةويف ذات املقام، جيدر بنا التنويه إىل األمهية القانونية و 

اإلخرتاع، حيث أن هذه احلماية املكّرسة على الصعيد الدويل، بالرغم من املثالب املأخوذة عليها، إال أهنا حتظى 

فحماية الرباءات على الصعيد الدويل يؤدي . جبملة من املزايا واإلجيابيات اليت كانت مدعاة ملثل هكذا محاية

، (اجلانب القانوين)، ملا توفره هذه احلماية للمخرتعني من بيئة ابتكار ، إىل حتفيز وتشييع اإلبتكار واإلخرتاعمثال

 (إلقتصاديااجلانب )حلماية اإلخرتاع  -الدول املتقدمة-ملا توفره هذه احلماية للدول الراعية  وكذا زيادة القدرة اإلنتاجية
                                                             

(1)
، يشّكل النواة األولى لحماية الملكية الفكرية عموما وبراءات اإلختراع 1741لسنة  (Venitina Pacte)قانون فنيسيا  

 .بالخصوص، حيث ظهر لحماية المبدعين بالحيلولة دون انتهاك حقوق المخترعين
(2)

جامعة ، دار ال(اكتسابها و حمايتها القانونية بين القانون الجزائري و القانون المقارن)حساني علي، براءة اإلختراع   

 .037، ص 0212، مصرجديدة، ال
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 ماهية براءة اإلختراع: المبحث األول

مّرت هذه األخرية بعّدة تطورات  إذبراءة اإلخرتاع مل تُعرف بالشكل احلايل الذي هي عليه اآلن، إن  

وتغريات على مر التاريخ البشري، وذلك مرّده إىل قدم حركة اإلخرتاع اليت عرفها اإلنسان البدائي، فقد كانت 

تقد إىل سند حتياج بأحقيتها ألهنا تفن بد اإل، ومن مّث مل يكن م(1)اإلخرتاعات القدمية من دون محاية قانونية

من محاية وافية توفرها هلا براءات  اآلن ممّا تعرفه اإلخرتاعات، ليس كما هو عليه املخّول مبقتضى احلماية امللكية

 .اإلخرتاع

البحث فضال عن ذلك، فإن براءة اإلخرتاع بصفتها مصطلحا حديثا، طرح نفسه بقوة على ساحة  

األمر الذي . ، واإلقتصادية، والتقنيةخمتلف امليادين، ويف شىت مشارب احلياة اإلنسانية، القانونية منهالدراسة يف او 

 .خمتلف التخصصاتجعل منها حمط اهتمام ملختلف الباحثني والدارسني من 

 التطور التاريخي لبراءة اإلختراع: المطلب األول   

األمر إلقاء نظرة خاطفة إىل تطور منا  اإلخرتاع، يقتضيقبل التطرق إىل املسار التارخيي لظهور براءة  

اليت أصبحت فيما بعد حمال حلماية الرباءة، ومن مث التعرض للنطاق الشامل لرباءة  اإلخرتاعات على مر العصور،

مبا حيويه من حقوق امللكية الصناعية  (propriété intellectuelle)اإلخرتاع، واملتمثل يف امللكية الفكرية 

(propriété industrielle)باعتبار براءة اإلخرتاع جزءا ال يتيزأ من هذا النطاق ،. 

كانت له احتياجات خمتلفة، فقد سعى سعيا دؤوبا من أجل (2) معلوم أنه منذ وجود اإلنسان األول

بدائية معيشته، حبيث كان يعتمد على  -يف أول املطاف  -واليت كانت بدائية  ،إشباع هذه احلاجات و الرغبات

يف ابتكاراته البسيطة تلك، غري أنه ومع مرور الزمن و باختالف احلقب التارخيية،  (3)اإلكتشاف واملالحظة

                                                             
(1)

مجبل الزم المالكي، براءات اإلختراع و أهمية استثمارها مصدرا للمعلومات العلمية و التقنية، الوراق للنشر و  

 .5، ص 1، ط 0224 األردن، التوزيع،
(2)

 .بذلك اإلنسان الذي عاش في العصور الغابرة ما قبل التاريخ، والتي شاعت فيها احتياجات بسيطة جدا ونقصد 
(3)

 .150، ص 0222فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الفكرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
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إشباع ، من أجل بسبب من تعقد احتياجاته وتعددها يف خمتلف امليادين ،اهتدى إىل تطوير وسائل معيشته

 .حاجاته املتزايدة هذه

الزيادة يف نشاطاته اإلبتكارية وإعمال عقله، بغية التوصل إىل  مناألمر الذي حّتم عليه التدخل وبقوة 

 اخرتاعات متطورة تشبع حاجاته املتزايدة، حيث أصبح احلديث متداوال يف العصر الراهن عن تقنيات النانو

وأجهزة قياس الزمن الذري، وما ذلك إال دليل على التطور الرهيب  ،(nano technology)تكنولوجيا 

برغبة جاحمة ودائبة يف سرب أغوار هذا الكون وكشف أسرارها لتسخريها يف خدمة  ،هلذه األنشطة الذهنية للبشر

فصام من إمالءات يف سبيل اإلشباع املادي الذي ال يعرف اإلنتارخيية البشرية، وذلك حسب ما مُتليه كل حقبة 

 .أو اإلنقطاع

أو باألحرى يف العصور ما قبل  ما قبل مرحلة تنظيم احلقوق الفكرية -اإلخرتاعات القدمية  غري أن 

مل حيظ مبتكروها وخمرتعوها بالعناية الالزمة واإلمتيازات  ،على كثرهتا وتنّوعها -التاريخ و بداية العصور الوسطى

حىت ال ينازعهم  ،اليت يستحقوهنا ، بل أن كل ما كان يقوم به هؤالء املخرتعون هو اإلحتفاظ بسرية ما اخرتعوه

بقوة قانون الغاب، ال بقوة مبادئ العدالة واإلنصاف اليت تفرتض إحقاق كل ذي حق حقه، أو  اغريهم فيه

حيث أن املخرتعني يف هذه احلقبة كانوا بني سندان اإلفصاح عن . (1)حرى أن يُفاد املخرتع من مثرة جمهوداتهباأل

 .ومطرقة سرقة جمهوداهتم الذهنية اليت جادت هبا عقوهلم ،مكنونات أذهاهنم

 أو تأطري ملا دومنا أدىن تنظيم  (2)ذلك أن اإلنسان يف املراحل السابقة كان خيرتع و يبتكر بصفة اعتباطية 

 نستشف  (3)حلقب القدميةبعض من عمليات االبتكار يف اأفصح عنه جملتمعه، على ذلك ومن خالل استقرائنا ل

                                                             
(1)

ات العلمية و التقنية، المرجع السابق، ص مجبل الزم المالكي، براءات اإلختراع و أهمية استثمارها مصدرا للمعلوم 

12. 

(2)
المقصود بمفردة اعتباطية هنا، هي الالتنظيم الذي ساد المجتمعات القديمة التي تميزت باإلختراع والتقدم العلمي، حيث  

الضوابط القانونية أن المخترعات وثمار العلم والمعرفة المتوصل إليها في تلك الحقب كانت تضيع سدى، نظرا لعدم توافر 

 . التي تحيط حقل اإلختراع بالتنظيم
(3)

 .إذا تميزت هذه الحقب بطابع الالحماية للحقوق الفكرية. ونقصد بالحقب القديمة، فترة ما قبل التاريخ وكذا بدايات العصر الوسيط  
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غري أن ذلك جيد مربره يف أن اإلنسان . ندرة يف املخرتعات البشرية نتيية غياب التحفيز وانعدام بيئة اإلخرتاع

كان يتنازل عن هذا اإلخرتاع طوعا أو كرها من دون منازعة غريه عن ابتكاره، لعدم توافر   ،على مر هذه احلقب

النعدام  ،عونإدراك القيمة اإلقتصادية لرباءة اإلخرتاع يف تلك الفرتة، ونتيية املشاكل اليت كان يتخّبط فيها املخرت 

 .(1)جملتمعاتتلك ايف اإلخرتاع اإلبداع و ثقافة  انعدامو  اإلبتكاراتقيمة الوعي ب

إزاء هذه الوضعية وبعد الوعي احلاصل ضرورًة على اجملتمع البشري، برزت احلاجة امللحة إىل ضرورة  

الالزمة واليت تكفل محاية املخرتعني، يف جو تسوده  القانونية وإحاطتها بالضمانات ،تنظيم حقل اإلخرتعات

الذي يوّقع العقوبات الرادعة على كل من تسّول هلم أنفسهم انتهاك احلقوق  ،املنافسة الشريفة وسيادة القانون

يف  (2)وإن كانت متواضعة -املشروعة للمخرتعني أو ذويهم، حيث بدأ اإلهتمام بوضع قوانني إلقرار محاية 

 .هلؤالء املخرتعني -بداية عهدها 

بية باخلصوص، وظهور التأثري املباشر وبعد انطالق شرارة الثورة الصناعية يف الدول األورو  ،حيث أنه

األوروبية، ساد الشعور بضرورة محاية مثار الثورة الصناعية وعلى وجه  والفّعال حلركة التصنيع على اإلقتصادات

اخلصوص اإلخرتاعات، فليأت هذه الدول إىل التنظيم القانوين للحقل الصناعي، وقد جتّسد هذا التنظيم يف 

نّظم بإحكام موضوع براءة ي ذيقوق امللكية الصناعية، التقنينا حل الذي حيوي يف طياته  قانون امللكية الفكرية

 . ضع له أحكاما دقيقةياإلخرتاع و 

إىل أن حقوق امللكية الفكرية مل توجد مبحض الصدفة، وإمنا ظهرت نتاج تطور تارخيي  ،جيدر التنويه 

وما حدث هبا من تطور وتقّدم مطرد يف خمتلف األمصار وعلى مر األزمنة،  ،طويل من تراكم خلربات اجملتمعات

لكن ليس على الوجه الراهن املتميز بالتطور اهلائل، وجيد ذلك مربره يف  ،حبيث عرفتها احلضارات القدمية

                                                             
(1)

 .11، ص 1220أنطونيوس كرم، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  
(2)

نقصد بمفردة متواضعة، أن القوانين التي ُسنّت بصدد حماية اإلختراعات كانت تضع إطار حماية ال يتعدى حدود  

الدولة واضعة القانون، فبالتالي كانت حقوق الملكية الفكرية معّرضة لإلعتداء خارج دول الحماية؛ على ذلك كانت تميزت 

 .بداع واإلختراعتلك الحقب بتواضع نسب ومعدالت اإل
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، وكذا (1)ةاإلخرتاعات اخلاّلقة اليت عرفتها حضارات إنسانية جد قدمية كاحلضارة الفرعونية أو احلضارة الصيني

دورا جلّيا يف إقامة احلضارة العصرية،  -على سبيل املثال ال احلصر -إذ كان هلذه احلضارات . احلضارة اإلسالمية

 .تُعد مدينة ملا سبقها من حضارات، ذلك أهنا انتهلت منها مقّومات التطور والتقّدم ،حبيث أن هذه األخرية

وإمنا يعود حلقب زمنية خلت يف تاريخ  ،أن مرد هذا التطور ال يرجع إىل عقود مضت وذلك ما يثبت

البشرية مجعاء، على ذلك يتسىن القول أن احلضارات تتفاعل وتتداخل على مر السنني، وهي بذلك تعد مرياثا 

نسبة التطور ل، من األحواحال  أيبال ميكن  ،بذلك. قة إىل يومنا هذامشرتكا بني بين البشر منذ بدء اخللي

 . يف تاريخ البشريةخطريا ألن ذلك يعد تزييفا  ،العلمي والتقّدم التقين إىل حضارة من احلضارات دون غريها

هو حاصل النتاج الرتاكمي للتطور البشري مبختلف مشاربه،  ،احلايل بل إن التطور الذي يعرفه عصرنا

ضارات كانت أكثر نبوغا ومتيزا عن سابقاهتا، لعديد من احلبيد أنه يكون يف إمكاننا احلكم بأن حضارة من 

، فهذا التطور البشري هو حتمية تارخيية ال تنقطع أوصاهلا، (2)األسباب والعوامل اليت سامهت يف جعلها كذلك

 .وهكذا دواليك تطور سابقيُعزى إىل  معاصرلذلك فإن كل تطور 

يتّم احلديث يف هذا الصدد عن مسألة  -بأن تنظيم امللكية الفكرية مسألة حديثة حقا ،جتدر اإلشارة 

حيث بدأت عمليات التقنني احلقيقي مليدان مللكية الفكرية يف بدايات القرن  -التأطري القانوين للملكية الفكرية

 كان له وجودا رية يف حد ذاتهانطلقت شرارة احلماية القانونية، غري أن موضوع  امللكية الفك حني ،اخلامس عشر

يف خمتلف اجملتمعات البشرية على مر الزمن، حيث زخرت البشرية يف خمتلف احلضارات اليت تقادمت  سابقا

 .(3)اإلخرتاعاتبالعديد من اإلبتكارات و 

 حيث نعلم علم اليقني أنه لوال اخرتاعات السابقني وابتكاراهتم ملا بلغت اإلخرتاعات احلالية هذه الذروة، إذ أن 

                                                             
(1)

 (.جـ)، ص 1241، مصرمحمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية،  
(2)

 .01صالح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص 
(3)

،المرجع السابق، (اكتسابها و حمايتها القانونية بين القانون الجزائري و القانون المقارن)حساني علي، براءة اإلختراع ا 

 .14ص 
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 .(1)اخرتاعي مرياثخمرتع العصر الراهن مدين ألسالفه مبا قدموه له من 

يتضح لنا أن امللكية الفكرية قدمية قدم اإلنسان ذاته، فقد اكتشف  اإلنسان األول النار و  ،مما سلف 

سّخرها حسب متطلباته وعرف العزف واملوسيقى منذ حقب غابرة، وشيئا فشيئا بدأ اإلنسان يف اخرتاع 

وتدل  ،(2)نذ أزمنة عريقةإذن فاألعمال الذهنية والنشاطات الفكرية تنضح م. املاكينات البسيطة فاآلالت املعقدة

 .، سوى أهنا مل تكن معرتفا هبا كما هو حالياجداعلى أن امللكية الفكرية هلا امتدادات تارخيية طويلة 

،  وسطىأن قانون امللكية الفكرية مل يعرف له وجودا حقيقيا وإطارا واضحا إال يف القرون ال ،ذلك

 République de Venise : La Loi)ة لدولة البندقي 1741مارس  17وذلك بعد صدور قانون 

Vénitienne) وقد صدر امليالد األول لقوانني امللكية الفكرية باألخص قانون براءة اإلخرتاع،  يعترب والذي

م موضوع اإلمتيازات ،الذي نظّ  1261األول لسنة  system   Jacques "جاك" يف بريطانيا العظمى نظام

، (Patent Letters) رباءاتعرف باللإلخرتاعات اجلديدة عن طريق ما يُ امللكّية لإلحتكارات و أقّرها فقط 

املصدر الذي استقت منه  "قانون فينيسيا"وتبعها يف ذلك القانون األمريكي فالقانون الفرنسي، حيث مّثل 

 (3).التشريعات الالحقة أساسها التشريعي يف تقنني محاية اإلخرتاعات خصوصا وامللكية الفكرية على وجه العموم

كفل احلماية القانونية لكل شخص قام بإبداع فين أو ابتكار علمي أو يامللكية الفكرية جاء ل قانونإن 

اخرتاع تقين يف خمتلف امليادين،أي كل ما متّخض عن ذهن طائفة النخبة من البشر من مفكرين وعلماء وأُدباء 

دبية امللكية األ: فإن حقوق امللكية الفكرية تنقسم إىل شقني ،كما هو معلومو وغريهم من املبدعني، حيث أنه 
                                                             

(1)
يعود تنظيم الملكية الفكرية إلى العصر الحديث، ليس كما هو حال ظهور الملكية الفكرية في حد ذاته أي ظهور  

إذ تعود هذه األخيرة إلى حقب ما قبل التاريخ البشري، كما تدل عليه الحفريات . نيةاإلبداعات الفكرية واإلبتكارات الف

 .والتنقيبات الجيولوجية للمؤرخين
(2)

 Mustapha Kamel Bouguerra, Le commerce technologique entre d’inégal développement, 

Presses universitaires d’Aix Marseille, France, n° 29, 1977, p.1 
(3)

 Voir en ce sens :Claude Dieblot ; Karine Pellier, Vers une nouvelle histoire économique 

des brevets, Cahiers économiques de Bruxelles, Vol 52, Université de Strasbourg 

(BETA/CNRS) et Université de Montpellier(LAMETA/CNRS), Belgique, 2009, p.206 
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أما الشق  ؛لفنية واألدبية مبختلف تشّعباهتاوهي تلك اليت تنصب على إبداعات التأليف واإلبتكارات ا ،والفنية

فيتمثل يف امللكية الصناعية والتيارية اليت تُعىن مبياالت اإلخرتاع واإلبداع الذي يصلح يف اجملاالت  ،الثاين

 .(1)وكذا التيارية كالعالمات مثال ،الصناعية

ظهرت  إذيث ظهرت بوادر امللكية الصناعية خالل العصور الوسطى بظهور العالقات التيارية، ح

كحق اإلبتكار أو محاية اإلخرتاعات، غري أن هذه احلقوق مل يتأكد    ،بعض حقوق هذه امللكية يف بعض الدول

التكنولوجيا احلديثة م، وهو الزمن الذي بدأ فيه عصر 11القانوين إال يف منتصف القرن  تنظيمهاكياهنا و 

وما ، ملا حلق الّدول من تطور رهيب يف خمتلف القطاعات الصناعية على إثر تطبيق نتائج العلم واملعرفة ،بامتياز

وهو قانون  ،من ظهور اإلنتاج الكبري، ومن مث أفضى ذلك إىل ظهور نوع جديد من فروع القانون ترّتب عليه

 .(2)امللكية الصناعية

وقد أجرى املفّكرون واخلرباء اإلقتصاديون مقارنة بني حقبتني رئيسيتني يف مضمار التطور و التقدم البشري 

حبيث مييزون بني عصرين، أوهلما متّيز بنوع من اجلمود الفكري والركود العلمي لغياب حركة التصنيع واإلستفادة 

رة كربى يف جماالت العلم والتقنية، أين ظهرت حقوق الثاين اّتسم بثو أما من البحوث العلمية املتوّصل إليها، 

امللكية الصناعية وطرحت نفسها بقوة يف احملافل الدولية من أجل محاية ذوي احلقوق الشرعيني من املخرتعني 

 واملبتكرين، 

 :مرحلتني وقد انقسم تاريخ التقدم البشري إىل

 ااألوىل يف عصر ما قبل التكنولوجيا؛ أما الثانية فهي مرحلة التكنولوجيا، كما سيلي بيانه يف هذ تتمثل

 .الصدد
                                                             

(1)
 Albert Chavannes ; Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz Delta, 

France, 1998, 5
ème 

édit, p.1 

(2)
 Hélène Gaumont-Prat, Droit de la Propriété Industrielle, Lexis  Litec, 2

ème
 édit, 2009, 

pp.1-2. 
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  :(1)حيث أنه ميكن توضيح هذين املرحلتني يف

احلضارات القدمية إىل غاية منذ أو العصر التقليدي حبيث حيددون نطاقه بتاريخ : عصر ما قبل التكنولوجيا -1

الدخول يف حقبة الثورة الصناعية واليت أتت بتغيريات جذرية على املفاهيم العلمية و ، أي 1581سنة 

 .التقنيات التقليدية اليت كانت سائدة يف هذه احلقبة، أين بدأت ترتسم مالمح امللكية الصناعية

يز بانتشار وقد أعلن هناية العصر التقليدي البسيط وبداية العصر الراهن املتقدم واملتم: عصر التكنولوجيا -2

، حيث أنه بدأ بظهور الثورة الصناعية وارتسام معاملها يف أفق الدول  -والزال ساريا إىل اليوم  –التقنية 

 .األوروبية على وجه اخلصوص، مبا أعقب ذلك من محاية الصناعات عن طريق حقوق امللكية الصناعية

بربوز حركة تصنيع هائلة وتطور اقتصادي وعلمي ذو سرعة فائقة،  يهو يتميز هذا العصر عن سابق

سيما الفكرية منها، حبيث لعب الباحثون والعلماء ال ،سبقت عهودها املنطقية باستثمار عظيم للطاقة البشرية

الدول  األوروبيون دورا ال يضاهى يف هذه احلقبة، ذلك بعد إدراك هؤالء العلماء والباحثني وصّناع القرار يف هذه

واإلجتماعية لنتائج الدراسات والبحوث املتوّصل إليها وضرورة إعماهلا وتطبيقها يف خمتلف  للقيمة اإلقتصادية

 .(2)امليادين، لتنعكس إجيابا يف مضمار التقدم والتطور

ب إىل شعو بغية التنويه، فإن التقدم العلمي والتكنولوجي مل يبق حكرا على الدول األوروبية، بل تعّداها 

 أساليب إىل مثالب التقليد والليوء  الصني، وإن كان يُؤخذ على هذه الدولو أخرى و خنص بالذكر هنا اليابان 

فإن هذه الدول اآلسيوية حققت قفزات نوعية  .(3)مبا شّكل انتهاكا حلقوق امللكية الصناعية "اهلندسة العكسية"

 على مستويات التقدم التقين والتطور اإلقتصادي، كوهنا أدركت سر التقدم وعرفت مفتاح التطور فسارعت إىل 

                                                             
(1)

، 1223محمود إبراهيم الوالي، حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، ديوان الطبوعات الجامعية، الجزائر،  

 .52ص 

(2)
 Anna Mancini, L’obsolescence du droit mondial des inventions, Buenos books 

international, France, 2005, p.46 

(3)
 .6-5، ص ص نفسهمحمود إبراهيم الوالي، حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، المرجع  
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 اكتساب هذه املقّومات اليت تتيلى يف حتفيز اإلبداع وتشييع اإلخرتاع، من خالل توفري البيئة اإلخرتاعية والعمل 

 .املكافآت واإلغراءاتبنظام 

 لقد عرفت امللكية الصناعية ظهورا متأخرا، اصطدم بقيام الثورة الصناعية و التطور الرهيب للمكننة

(machinisme)  اليت سّوغت مربر وجود براءة اإلخرتاع، نظرا ملا عرفته اإلخرتاعات من انتهاك يف تلك و

األمر الذي .(1)على حرية التيارة واملقاولة واليت ال تؤمن باحلمائيةالليربالية القائمة  املرحلة  بسبب من انتشار تّيار

وإعادة النظر يف آلية احلماية املعمول هبا وفق براءة  حّتم ضرورة التفكري يف وضع نظام محاية صارمة لإلخرتاعات

 .تشتملها الرباءةعلى احلماية اليت   -الذي مل يكن مضّمنا قبل ذلك-وإضفاء البعد الدويل الوطنية اإلخرتاع 

األخرية أهم احلقوق الفكرية  هباعتبار هذ ،إن أهم قوانني امللكية الصناعية هو قانون براءات اإلخرتاع

حقوق امللكية الصناعية، حيث  فضال عن أن براءة اإلخرتاع كانت السّباقة يف الظهور من بني  ،(2)على اإلطالق

اليت كانت متنحها املستعمرة اإلغريقية  (monopoles)حبقوق اإلحتكار اإلخرتاعات ظىحتكان 

 spécialistes en) يف إعداد أحسن الوجباتنين املختصيبتكر للم ،(Sybaris)بإيطاليا

gastronomie)    حيال إعدادهم لوجبات ذات جودة عالية، فُتمنح هلم هذه احلقوق اإلستئثارية ملدة سنة

وتشييعها داخل  واإلخرتاع  كاملة دومنا منازعة من غريهم، ذلك كله بغية إذكاء روح املنافسة على اإلبتكار

 .(3)اجملتمع

 اليوناين ، تعريف الفيلسوفخما قبل التاريصور عمنذ  مما يدل بصفة قطعية على وجود براءة اإلخرتاع

، حيث قال فيه أن املفردة اإلغريقية "احتكار"ملفردة  (تاريخ املفردات)يف مؤّلفه " أرسطو"
                                                             

(1)
بها تيار الليبرالية،  معروف أن الحمائية التي كانت سائدة منذ قرون مضت، تتعارض وتتنافي مع المبادئ التي جاء 

 .غير أنها تضع معاملة خاصة لميدان الملكية الفكرية وتُحيطه بالحماية، باعتبار هذه األخيرة وسيلة وليست غاية في ذاتها

(2)
 .035، ص 1222صالح زين الدين، الملكية الصناعية و التجارية، دار الثقافة، عمان،  

(3)
  J. Foyer, Naissance et histoire du brevet d’invention, Technique et documentation, Paris, 

1995, p.21 
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''monospolein ''تنقسم إىل قسمني :"monos" وحيد، و: واليت تعين"polein" (1)بيع: اليت تعين ،

، حيث ساد  السابقوما هذا اإلستدالل إال لتأكيد حقيقة مفادها أن نظام براءات اإلخرتاع كان موجودا يف 

مفهوم اإلحتكار والذي كان له بعيد األثر على خمتلف اجملاالت  -كاليونانية منها والصينية-اجملتمعات العريقة 

 .ة ومنظمة كما هو يف عصرنا املعاصر، ولكن ليس بصورة جلياإلبداع واإلخرتاع تومن بينها جماال

ص يف قانون الرباءات، تخصامل  "Paul Roubier"اخلبري الفرنسيفإن على النقيض من ذلك، 

 ، ويعزو ذلك إىل أنه يف القرن الرابع عشر(قانون حديث)إىل القول بأن قانون امللكية الصناعية هو يذهب 

اإلحتكارية  االستعمال املقنن لإلمتيازاتمّت ، (République de Venise)جبمهورية البندقية  (م17)

مت دولة البندقية نظام عمّ  1741فإنه يف سنة "Roumanin"وحسب املؤرخ . املمنوحة للمخرتعني

 .(2)عشر سنوات ملخرتعي التقنيات اجلديدة واآلالت (11)اإلحتكارية مبدة حمددة بـ  اإلمتيازات

مجلة من الشروط للحصول على هذه  (Pacte Veneziana)وقد فرض قانون البندقية للرباءات 

 :(3)اإلمتيازات، وهي

 .الطابع النفعي لإلخرتاع، أي وجوب حصول املنفعة للميتمع من وراء تطبيقه -

 .تشييع النشاط اإلبتكاري، أي إعمال العقل يف سبيل التوصل إىل اإلخرتاع -

 (.الشيء املخرتَع)توافر الرابط ما بني املخرتع ومثرة فكره  ضرورة -

 .جدة اإلخرتاع، أي أال يكون قد سبق التوصل إليه يف إقليم البندقية -

                                                             
(1)

 Bernard Remiche ; Vincent Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire, 

Larcier, France, 2010, p.20 

(2)
 Paul. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Librerie du recueil Sirey, France, tome 

1 et 2, p.64 

(3)
 Bernard Remiche ; Vincent Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire, 

France, Op.cit., p.21 
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 كل من يقوم : " على أن  (Système Vénitien des Brevets)ينص نظام البندقية للرباءات

بتسييله، مبيرد اإلنتهاء من أدائه على الوجه األكمل بأي عمل جديد حيتاج إىل احلذق و املهارة يكون ملزما 

بصورة ميكن معها اإلستفادة منه، وأن حيظر على أي شخص آخر أن يقدم على عمل مماثل أو مشابه من غري 

سنوات و إذا قام أي شخص آخر بعمل مماثل أو مشابه، فيكون  11موافقة املخرتع و ترخيصه، وذلك ملدة 

 .(1)"على املعتدي بدفع تعويض مع إتالف عملهللمخرتع حق طلب احلكم 

كانت أول دولة أقرت حق امتياز للمخرتعني عن طريق براءة اإلخرتاع، كما " فينسيا"إن مجهورية  

( 11)احلماية احملّددة بعشر تلك .منحتهم احلماية املالئمة، مبا يتياوب و املنافسة الدولية احملتدمة يف تلك الفرتة

حيث أن هذا القانون جاء   .سنوات أُقرت لتمكني املخرتع من تعويض املصاريف اليت تكبدها إزاء عملية اخرتاعه

واإلخرتاع، من خالل ما أقره من أحكام تفرض ضرورة محاية مثار  كإعالن لبداية عهد جديد يف عامل اإلبتكار

د املخرتع املضنية وجتسدت يف شكل اخرتاعات تعود بنفع كبري على الفكر البشري اليت متّخضت عن جهو 

 . اجملتمع ككل

إثر ذلك، حذت بعض الدول األوروبية كإجنلرتا من أجل استدراك التأخر الذي سيلته يف هذا امليدان 

واملستوردين للتقنيات اجلديدة، وقد اشرتطت هلذا الغرض أن يكون  بتكريس احتكارات مؤقتة للمخرتعني

اإلمتيازي ُسّيلت عليه عدة  غري أن حق اإلحتكار .اإلخرتاع جديدا يف إقليم اململكة وأن يكون ذو قيمة نفعية

مآخذ كونه ال مُينح تلقائيا، بل بصفة متييزية من طرف امللك كما أن هذا احلق ال يوفر للمخرتع محاية فعالة ضد 

 .(2)ال أكثر امتياز قى جمردالتقليد بل يب

 مع ما الزمه من خروقات هائلة، ما اضطر  ، تطور نظام اإلمتيازات(م12 )القرن السادس عشرويف حبر 

                                                             
(1)

 .035، ص ، (المقارن اكتسابها و حمايتها القانونية بين القانون الجزائري و القانون)حساني علي، براءة اإلختراع  

 (2)
 Claude Dieblot ; Karine Pellier, Vers une nouvelle histoire économique des brevets, 

Op.cit., p.206 
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استثىن بعض أنواع املخرتعات اإلنتاجية و  1261قانون اإلمتيازات يف سنة  جملس العموم الربيطاين إىل إلغاء

براءة اإلخرتاع يف العديد من  رت نظم محايةيف املقابل تطوّ . عاما 17اجلديدة، مبنحها  مدة محاية ال تزيد عن 

التقدم التقين و  -يف الوقت املناسب  -وقد واتى ظهور براءة اإلخرتاع  .بوتائر متفاوتة األخرى الدول الغربية

لتنفيذ  مثلى احلركة التيارية اليت حدثت يف بدايات القرن التاسع عشر، حبيث شكلت براءة اإلخرتاع أداة

 .(1)التصنيعالسياسات املركنتيلية لغايات 

، أعرب الكونغرس 1442لسنة  األمريكية وتبعا إلعالن اإلستقالل حيث أنه يف الواليات املتحدة

عن نيته يف تعزيز التقدم التقين مبكافئة املخرتعني عن طريق منحهم احتكارا  1454األمريكي يف سنة 

إىل أحكام الدستور على خمرتعاهتم، وقد أصدر قانونا يستند « temporary monopoly » مؤقتا

إن القانون األمريكي لرباءة  .والذي اعترب أول قانون أمريكي يف مادة براءة اإلخرتاع 1411األمريكي، يف سنة 

القانون ) مينح فإنهاإلخرتاع، على خالف القانون اإلجنليزي الذي خيول فقط للمخرتع استغالل اخرتاعه، 

 الكبرية ذلك ما يثبت احلقوق اإلمتيازية. يف محاية اخرتاعهللمخرتع حق احتكار حصري للمخرتع  (األمريكي

 .(2)توخيا وابتغاءا لتشييع املخرتعني على اإلبداع و اإلبتكار اليت منحها القانون األمريكي للمخرتعني

، اإلخرتاعأما خبصوص القانون الفرنسي فإنه قانون حديث، مثل نظريه التشريع األمريكي املتعلق برباءة 

وقد ماثل املشرّع  بتصويت من اجلمعية التأسيسية، 1411جانفي  14أول ظهور له بتاريخ  لحيث سيّ 

الفرنسي حق ملكية براءة اإلخرتاع ، حبقوق امللكية املنصبة على األشياء املادية، برغم اجلدل الفقهي الفرنسي 

 نت حقوقا مادية أو معنوية أو خّولة بواسطة الرباءة فيما إذا كاالذي احتدم حيال نقطة تكييف هذه احلقوق امل

                                                             
(1)

 Pierre Yves Donzé ; Cédric Humair ; Malik Mazbouri, Transferts de technologie (cas de 

Suisse), Traverse magazine, Suisse, 2010, p.13 

(2)
 Celine Hendricx, Probl ématique du transfert de technologie et nouvelles théories de 

l’innovation et de la firme, Revue Région&Développement, n°3, 1996, p.3 
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 .(1)حقوقا ذات طابع خاص

باألحرى كل من التشريع اإلجنليزي و أو على إثر ذكر التشريعات الثالثة ذات السمعة العاملية،   

الفرنسي، فإنه ال ميكن إنكار التأثري البالغ الذي تركته هذه التشريعات على باقي التشريع األمريكي و كذا 

ألطر العامة اليت تقولبت يف إطارها باقي تشريعات الدول ل وأّسست ، حيث وضعتاألخرىالتشريعات 

استندت يف  ،يف جمال اإلخرتاعات يلتشريعاى اليت مل تسنح هلا فرصة السْبق ، حبيث أن الدول األخر (2)األخرى

 .تشريعاتا بأحكام ومبادئ هذه القوانينهسن قوانينها إىل التشريعات املذكورة مهتدية يف وضع 

، تاله القانون 1511ه تأثري هذه التشريعات العريقة، التشريع النمساوي لسنة مسّ وقد كان أول قانون 

، القانون 1561، مث القانون اإلسباين  1514،مث القانون البلييكي و اهلولندي يف سنة 1516الروسي لسنة 

أملانيا واليابان فقد تبنتا نظام محاية اإلخرتاعات ، أما 1514، القانون الربتغايل يف سنة 1517السويدي يف سنة 

هذه القوانني يف مجلتها جاءت متأثرة ببعضها البعض حبيث استقى كل .  لى التوايلع(3)1558، 1544يف سنة

قانون عن غريه مبادئ احلماية القانونية وأحكامها من أجل بلوغ الغاية الُقصوى، أال وهي توفري وتأمني بيئة 

 .واإلبتكار للمخرتعنياإلبداع 

عليها  واألحكام اليت تسري ة إصدار الرباءةغري أن هذه التشريعات اختلفت فيما بينها يف مسأل

وعلى رأسها الواليات املتحدة، ويف   (Examen Préalable)بعض الدول نظام الفحص السابق فأعملت

، كما هو احلال (Enregistrement Simple)املقابل أعملت الدول األخرى نظام التسليم األوتوماتيكي 

، حبيث شّكلت هذه اإلختالفات اإلجرائية معضلة كربى يف وجه املخرتعني، وأفرغت الغاية (4)بالنسبة لفرنسا
                                                             

 
(1)

 01حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، ص ص  

(2) (3) 
Claude Dieblot ; Karine Pellier, Vers une nouvelle histoire économique des brevets, 

Op.cit., p.209
 

(4)
  Claude Dieblot ; Karine Pellier, Vers une nouvelle histoire économique des brevets, Ibid, 

p.207. 
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بربائته خارج حدود دولته النعدام  املرجوة من الرباءة من حمتواها، ذلك أن املخرتع كان يتعّرض لعدم اإلعرتاف

 .يف هذا الصددالتنسيق بني الدول 

سيما يف الشروط و احلقوق املخولة، حالت دون إصدار ال ،هذه اإلختالفات بني التشريعات الوطنية 

براءات للمخرتعني على املستوى الدويل، بالرغم من انتشار التيسس الصناعي مبناسبة إقامة املعارض الدولية، 

، ويرجع ذلك إىل انعدام (1)أحكام الرباءات يف الدولنظرا لتباين ، الوطنية وحىت اإلقليمية وكذا ضعف احلماية

التعاون الدويل يف مسألة الرباءة وانتشار احلمائية فيما بني الدول وتفضيل الوطنيني على األجانب وانتشار مفهوم 

 .ذاهتا حد السيادة الوطنية اليت كان يُنظر إليها كغاية يف

 1551باريس معاهدةال امللكية الصناعية، ولعل األمر الذي كان مدعاة إىل قيام احتاد دويل يف جم

(Convention de Paris 1883) ، كان حتقيق  يل على ذلك، حيث أن هدفها الرئيسخري دلو

املتباينة أحكامها و توفري نظام موّحد حلماية  الشامل بني خمتلف التشريعات (harmonisation) التنسيق

التعاون الدويل بشأن الرباءات  ننكر الدور البارز الذي لعبته اتفاقية دون أن. اإلخرتاعات يف خمتلف أقطار العامل

(PCT : Patent Cooperation Treaty)  واليت  1551يف بث الروح ألحكام اتفاقية باريس

كّللت جهود الدول يف توحيد وتسهيل اإلجراءات املستعصية   PCTالزالت سارية املفعول، حبيث أن اتفاقية 

 .اإليداع إىل غاية إصدار الرباءةاستفتاحا بإجراء 

يف احلقل التكنولوجي اليت حصلت يف ميدان اإلخرتاعات و إال أنه استيابة للتطورات املتالحقة  

(Technological Field)  الرتبس عرفها القرن العشرون، فإن اتفاقاليتTRIPs  سّيل حضوره 

بأحكام شاملة تواكب التطورات والطفرات التكنولوجية اليت حدثت يف  قوّي على ساحة اإلخرتاع، حيث جاءال

من  اإلتفاق ا، وكان ألحكام هذ(2)يف جمال الرباءات باخلصوص "غري عادية"على أحكام  إذ نصّ . دان التقيناملي
                                                             

(1)
 .6، المرجع السابق، ص (المحل التجاري وحقوق الملكية الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري   

(2)
 .17لمرجع السابق، ص صالح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، ا  
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 أي نقص قد يشوب أحكامها كما حصل متالفية، الدقة مبكان ، حيث أحاطت جمال الرباءات بالتنظيم احملكم

 .(كما هو حال معاهدة باريس) يف اتفاقيات دولية سابقة

جيدر بنا التنويه، أنه يف السنوات الثالثني األخرية، حدث حتّول ملحوظ يف مسار اإلخرتاع و اإلبداع، إذ 

ر تراخيص الرباءات يف نقل تزايد الليوء إىل محاية اإلخرتاعات استنادا إىل احلماية الدولية، كما تزايد دو 

الفعالية لرباءة اإلخرتاع عدة ف و التكنولوجيا و املعارف التقنية بني الدول يف إطار معومل، وقد طرحت مسألة التكيّ 

 .حتديات الزالت تشكل هاجسا للدول املتقدمة

 مفاهيم حول براءة اإلختراع: المطلب الثاني   

حقوق عينية وحقوق شخصية، إذ األوىل تعترب تلك : شطرين لقد كانت حقوق امللكية قدميا تنقسم إىل 

احلقوق اليت ختّول للشخص سلطة على شيء مادي، مبا متنحه هذه السلطة من حق استعمال واستغالل الشيء 

أما احلقوق الشخصية فهي تلك الرابطة القانونية اليت تنشأ بني شخصني ألجل القيام بعمل أو . وكذا اإلنتفاع به

 .(1)وهي ما يُعرب عنها بعالقة الدائنية، وقد لعب القانون الروماين دورا حموريا يف هذا التقسيم، عن عمل اإلمتناع

اليت تالشى مع مرور الزمن، حيث أنه ومع التطورات املتالحقة قد  (الكالسيكي)غري أن هذا التقسيم 

، وهي تلك "احلقوق الفكرية"يف الساحة القانونية على مّر العصور ظهرت طائفة أخرى تتمثل يف ت حصل

أي كل ما جتود به قرحية الذهن من نتاج فكري ليوّظف يف  احلقوق اليت تتخذ من عصارة الفكر موضوعا هلا

 les )املادية شّكلت استثناءا من قاعدة التملك امللموس لألشياء، كون احلقوق الفكرية (2)خدمة اجملتمع و رخائه

 choses tangibles) . 

 من ذكر حقيقة أن امللكية الفكرية حقل حديث، أفرزته التطورات العلمية والتقنية بربوز إذ ال مناص

 املشاريع الصناعية واإلقتصادية الكربى، ودرجة الوعي الثقايف لدى اجملتمعات احلديثة بظهور 
                                                             

(1)
 .2، ص 4، ط 0226علي علي سليمان، النظرية العامة لإللتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
(2)

 .151ص  ،المرجع السابق فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الفكرية، 
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 ، (1)1النخب اإلجتماعية

أو احلقوق  les droits de la propriété intellectuelle))إن حقوق امللكية الفكرية 

الذهنية على اختالف تسمياهتا تشغل جماال شاسعا يف حقل امللكية، كوهنا تنصب على أنواع متعددة من 

املنيزات واملبتكرات الذهنية وهي بذلك تتوزع على نوعني، أوالها امللكية الصناعية والتيارية واليت حتوي يف 

أما الثانية فتتمثل يف  ،...ج الصناعية والعالمات التيارية وتسميات املنشأطياهتا براءات اإلخرتاع والرسوم والنماذ 

 .(2)امللكية األدبية والفنية إذا ما تعلق األمر حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

وميكننا تعليل شساعة اجملال الذي ترتبع عليه امللكية الفكرية بصفة أوضح، من منطلق أهنا حتوي مجيع 

الذهين األصيل يف خمتلف ميادين العلم واملعرفة وكذا امليادين الفنية واألدبية املتمخضة عن ألوان اإلبداع 

هلا يف الواقع العملي، بتيسيدها يف صورة مادية ملموسة ويف  النشاطات الذهنية لإلنسان واليت تأخذ مكانا

 .       اسع جداقالب إبداعي أصيل، ذلك ما فرض علينا القول أن جمال امللكية الفكرية جمال و 

إن مدار امللكية الفكرية هو ختويل املبتكرين واملخرتعني حقوقا حصرية متكنهم من اإلحتكار، باستغالل 

مىت شاءوا وملن شاءوا ولكن يف حدود ما يسمح به القانون، ذلك أن القانون  (3)واستثمار مبتكراهتم وخمرتعاهتم

تم هذا التخويل استنادا ملا بذله هذا املخرتع أو املبتكر من وي .مينع قطعا التعسف يف استعمال احلق الفكري

 جمهودات جبارة وسعي حثيث يف سبيل التوصل إىل اخرتاعه أو إبداعه، فبذلك كان أهال الستحقاق اإلحتكار

 .التصرف يف حقوقه دومنا إضرار مبصاحل الغريب بتكر أو اخرتعاإلستثماري على ما ا

حقوق امللكية األدبية : قسم إىل شقني من احلقوقنسبقت اإلشارة إىل أن حقوق امللكية الفكرية، ت كما

هذه األخرية تلعب دورا متعاظما يف احلياة اإلقتصادية الراهنة، ملا هلا من تأثري . والفنية وحقوق امللكية الصناعية

                                                             
(1)

، نشر و توزيع ابن (الحقوق الفكريةالمحل التجاري و )فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري 

 .1، القسم الثاني، ص 0221خلدون، الجزائر،
(2)

 .6، ص 0223صالح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية و التجارية، جامعة اإلسراء، األردن،  
(3)

 Jérome Passa, Droit de propriété industrielle, Edition Alpha, France, p.1 
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حقوق امللكية الفكرية متثل أحد معايري قياس  حبيث أضحت .(1)بارز على اقتصادات الدول واملسامهة يف تقدمها

اقتصاد املعرفة ويف صناعة  ، وذلك راجع إىل أن احلقوق الفكرية تدخل يف بناء(2)التقدم أو التخلف يف الدول

 .التقدم التقين ألي دولة

امللكية إذ أن الدول اليت ال تُعىن حبقوق امللكية الصناعية، و تتقاعس عن التعامل احلازم مع مسائل 

على النقيض من ذلك، . التطور اإلقتصادي كما هو حال معظم الدول النامية اليوم الصناعية، تقبع يف حضيض

اإلهتمام بشؤون امللكية الصناعية شعارا هلا، وهاهي جتين مثار جمهوداهتا، دول املتقدمة اختذت من العناية و فإن ال

 .طور اإلقتصاديبأن تبوأت املكانة األوىل يف ميدان التقدم والت

تعترب حقوق امللكية الصناعية تلك احلقوق اليت تتخذ من املنقوالت املعنوية موضوعا هلا، أي جمموع 

كرباءة اإلخرتاع و الرسوم و النماذج الصناعية، و اإلبتكارات غري احملسوسة ( املادية)اإلبتكارات احملسوسة 

 اإلخرتاع تدخل يف جماالتفرباءة ... العنوان التياري كالعالمات التيارية و تسميات املنشأ و( الالمادية)

 . (les créations corporelles)(3) اإلبتكارات احملسوسة

احلقوق اليت ترد على مبتكرات جديدة  :"امللكية الصناعية بأهنا" مسيحة القليويب"وقد عرّفت الدكتورة 

املتكاملة، واملعلومات غري املفصح عنها، و كاإلخرتاعات، ومناذج املنفعة، و خمططات التصميمات للدوائر 

العالمات التيارية و "التصميمات، و النماذج الصناعية، أو على شارات مميزة تستخدم إما يف متييز املنتيات 

صاحبها من اإلستئثار باستغالل  ن، ومتكّ "اإلسم التياري"، أو يف متييز املنشآت التيارية "املؤشرات اجلغرافية

، حيث "عالمته التيارية، أو امسه التياري يف مواجهة الكافة وفقا لألحكام املنظمة لذلك قانوناابتكاره، أو 

 على الطابع اإلبتكاري وعنصر اجلدة يف عناصر امللكية الصناعية، حيث أن" مسيحة القليويب"أّكدت الدكتورة 

                                                             
(1)  

ابن خلدون، ، (المحل التجاري و الحقوق الفكرية)صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري فرحة زراوي 

 .5ص، القسم الثاني، 0221الجزائر، 

 
(2)

 .I، المرجع السابق، ص (تحاليل ووثائق)الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  
(3)

 .77، ص نفسه، المرجع (اليل ووثائقتح)الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  
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حقوق استئثار صناعي و :"على أهنا" حممد حسين عباس"كما عرفها الدكتور .(1)هذا التعريف جاء شامال

 .(2)"جتاري، مبعىن أهنا ختول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة، باستغالل ابتكار جديد أو استغالل عالمة مميزة

استنادا إىل التعريفات السابقة، نالحظ أهنا تشرتك يف نقطة واحدة أال وهي اإلستئثار حبق صناعي أو 

 من ذلك غريهومنع  وحدهن صاحبه أو باألحرى املخرتع أو املبدع من احتكار واستثمار هذا احلق جتاري، ميكّ 

غري أن هذه التعريفات  لشروط عقدية حمددة، ابالسماح للغري باستغالل احلق وفق ،إال مبوافقته وبرتخيص منه

ذلك يف هذا املقام وهو  تغاضت عن حقيقة هامة أال وهي تأقيت حق امللكية الصناعية، ونضرب مثاال على

 .عشرين سنة حيسب من يوم إيداع الطلب 61حقوق الرباءة اليت يتمتع هبا املخرتع يف أجل حمدد يقدر بـ 

حق استئثاري ينصب على عناصر صناعية أو : " من ذلك ميكننا تعريف حق امللكية الصناعية بأنه 

 .(3)" ن صاحبها من احتكار واستغالهلا خالل مدة معينة، مبقتضى ما يشرتطه القانون لذلكجتارية متكّ 

أو اإلبتكارات  فضال عن ذلك، فإن امللكية الصناعية تتفرع إىل قسمني، يضم األول اإلخرتاعات

ونقصد هنا براءات اإلخرتاع والرسوم والنماذج الصناعية، أما القسم  (créations nouvelles)اجلديدة 

وهي تلك املرتبطة بالعالمات التيارية وعالمات  (signes distinctifs)الثاين فينصب على الشارات املميزة 

هذا وتشمل الطائفة األوىل بدورها نوعني من اإلبتكارات، األوىل موضوعية  .اخلدمة وتسميات املنشأ وغريها

(créations de fond)  أي تلك املرتبطة برباءة اإلخرتاع، والثانية شكلية(créations de forme) 

 (4).أي ذات العالقة بالرسوم والنماذج الصناعية

ناعية لكوهنا تلعب دورا حامسا على الصعيد امللكية الص جمالحيث أن اإلخرتاعات، تشغل حيزا كبريا يف 

مداخيل طائلة للدول اليت تتفوق يف مضمار اإلخرتاع  اإلقتصادي، إذ تشكل مصدرا أصيال للثروة يف الدولة وتدرّ 
                                                             

(1)
 .5، ص 5، ط 0225سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، مصر،  
(2)

 .12، ص مصرمحمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية،  

(3)
 .31، ص 0212سعيد بن عبد هللا بن حمود المعشري، حقوق الملكية الصناعية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  
 (4)

 .76-75، ص ص 1طالمرجع السابق، ، (تحاليل ووثائق)زروتي، القانون الدولي لملكية الفكرية  الطيب
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، عن طريق ما يعرف برباءة فّعالة وصارمة و التقدم التقين، فضال عما توفره هذه الدول ملخرتعيها من محاية

 .وتعزيز نظامها القانوين تفعيل أحكامهال من خال ،اإلخرتاع

 -يف املقام األول -وقبل التعرض إىل مفهوم براءة اإلخرتاع، وتبيان طبيعتها القانونية، يتعني علينا  ،بداءة

تعريف اإلخرتاع و املفاهيم ذات العالقة الوطيدة هبذا املصطلح، حىت يتسىن لنا توخي شيء من الدقة يف دراسة 

 .، والذي يتوقف عليه جزء كبري من دراستنااإلصطالحي لرباءة اإلخرتاعاجلانب 

 والمفاهيم المرتبطة به اإلختراع: الفرع األول

ن مصطلح اإلخرتاع يلتبس مع مصطلحات أخرى كثرية، كما هو احلال مع اإلبداع، أو اإلبتكار، أو إ 

 .تسليط الضوء على كل من هذه املفاهيمعلى ذلك سنحاول  .، وغريها من املفاهيم كثريعرفة الفنيةامل

 :تعريف اإلختراع/ أوال

 لإلخرتاع ، غري أنه من الناحية العلمية"احلاجة أم اإلخرتاع"يُعرف بني أوساط اجلميع مثل شائع أن 

إجياد شيء مل يكن " : اإلخرتاع على أنه، مدلوالته املضبوطة والدقيقة، حيث عّرف بعض فقهاء القانون

من قبل أي ختليق أشياء من العدم مل تكن موجودة، أو حتسني وتطوير شيء موجود ولكنه مل يكن  (1)موجودا

إجياد شيء مل يكن موجودا من قبل، مىت تدخلت إرادة اإلنسان " :وكما عّرفه آخرون على أنه. "معروفا من قبل

يشمل كذلك اإلكتشاف، وهو  يف الفقه القانوين عىن الضيق ملصطلح اإلخرتاع، ولكن، وهذا هو امل(2)يف ذلك

 (3).الكشف عن شيء موجود

هبذا يكون لإلخرتاع معنيني، فاألول يعّرف اإلخرتاع من الناحية اللغوية على أنه عمل اإلنسان الذي 

 أن هناك اخرتاعا إذا أدى عمل اإلنسان إىل اخرتاع، و الثاين يعترب . يؤدي إىل كشف ما كان غري معروف سابقا

                                                             
(1)

 0223يوليو  12المؤرخ في  24-23كما عّرفه المشّرع الجزائري في أمر  
(2)

، ص 1226بواسطة السرية، الجامعة الجديدة للنش، مصر، سنه محمود دويدار، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية  

121. 
(3)

 .025لجزء األول، ص ، ا1245علي جمال الدين عوض، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، سنة  
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حيث نالحظ من خالل هذه التعريفات أنه لتحّقق اإلخرتاع باملعىن الصحيح يقتضي (1). جديدأي إنشاء شيء 

 وحماولة لإلدالء بدلونا يف هذا احلقل املفاهيمي .املخرتعذلك تدخل اإلرادة املوّجهة لإلنسان للتوصل إىل الشيء 

البشري، إثر اجملهودات احلثيثة واملضنية، اليت كل ما أنتيه العقل : " املتعلق باإلخرتاع، فنعّرف اإلخرتاع على أنه

 ".قة بذهلا املخرتع يف سبيل اإلفصاح املادي عّما دار يف ذهنه من أفكار إبداعية وخاّل 

 :اإلختراع و اإلبداع/ ثانيا

 ، حيث يذهب أغلب الفقهاء إىل أن مبدئيا يتبادر إىل أذهاننا أن هذين املفهومني مرتادفني ومتشاهبني

يف نفس املعىن من الناحية  انيصبّ  (innovation)مصطلح اإلبداع  أو (invention) مصطلح اإلخرتاع

، كما يدل مصطلح "وجد"اليت تعين  (Invenire)إذ يعود أصل مصطلح اإلخرتاع إىل العبارة الالتينية . اللغوية

يف اجلانب  بّينالكن من املتفق عليه أن هذين املفهومني خيتلفان اختالفا . (2)اإلبداع على كل شيء جديد

سيما من الناحية اإلقتصادية، وهذا راجع إىل مجاعة املتخصصني يف شأن الرباءات الذين مييزون الاإلصطالحي، 

ن بني املنتيات بني اإلخرتاعات اإلبداعية أي تلك اليت تتسم بالعبقرية، عن غريها من اإلخرتاعات، أي مييزو 

والتطويرات اليت تفرضها  (améliorations)األصيلة واجلديدة عن تلك املنتيات الناجتة عن التحسينات 

 (3).التكنولوجيا

املفاهيمي لكل من اإلبداع واإلخرتاع، إال أن اإلبداع أمشل و أعم  حبسب رأينا، وبالرغم من اإلقرتاب 

من اإلخرتاع، ذلك أن اإلبداع حيوي خمتلف املخرتعات البشرية على تعددها، فيمكننا أن نصف كل اخرتاع بأنه 

إبداع إنساين والعكس غري صحيح، كون اإلخرتاع ينصب على حيز حمدود من اإلبداع، أي أن جمال اإلخرتاع 

 تعلق بالكيانات الصناعية على جمملها والكيانات التقنية اليت يؤدي إىل إعماهلا إىل إجياد حلول ملشاكل يف ي

                                                             
(1)

ص المرجع السابق، ، (المحل التجاري و الحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

10. 
(2)

 .02ص المرجع السابق، حساني علي، براءة اإلختراع،  
(3)

 .13، ص نفسهفرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المرجع  
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 .(1)جماالت الصناعة والتقنية، أما جمال اإلبداع فيتعدى هذه الكيانات ليمس كافة جماالت الفكر البشري

 :اإلختراع و اإلكتشاف/ ثالثا

دان الرباءات خصوصا وامللكية الصناعية عموما، أن مييز ما بني يتعنّي على كل  باحث ودارس يف مي

حبيث أن األوىل تُعد تلك  ،(les inventions) واإلخرتاعات  (les découvertes)اإلكتشافات

الظواهر الطبيعية اليت يسرب أغوارها اإلنسان عن طريق إعمال إحساساته وتسييل مالحظاته على هذه الظواهر، 

بينما الثانية أو  .راديا منهدون أن يفرض ذلك تدخال إ... سواء أكانت إيكولوجية أو فيزيائية أو كيميائية

ختليقه وإنشاءه  ىاإلرادي، أي القيام بعمل إجيايب حيال الشيء الذي يبتغالتدخل  تفرض ذلكفإهنا اإلخرتاعات 

ا يف إضفاء الطاع اإلخرتاعي على مسادورا حتلعب  (إرادة اإلنسان)وكذا تطويره، وبذلك ميكننا القول أن 

 .(2)اإلجناز

 1145مارس  4هي معاهدة جنيف املؤرخة يف أال و فإنه توجد معاهدة دولية يف هذا الصدد،  ،وللعلم

 .باإلكتشافات لتشييع تطور العلم املتعلقة بالتسييل الدويل لإلكتشافات العلمية، حبيث  تستهدف اإلعرتافو 

تنص على نظام خاص، يقر بضرورة  جرد كافة اإلكتشافات مع ذكر اسم العامل ومن أجل بلوغ هذه الغاية فإهنا 

  -ن ذلك ترمي هذه اإلتفاقية إىل تقدمي كافة املعلومات املتعلقة باإلكتشافات اجلديدةفضال ع. املعين باألمر

 (3)واإلستلهام منها يف إعداد حبوثهم حىت يتسىّن للعلماء اإلستفادة -كتارخيها ومضموهنا

مما سبق، نستنتج أن املعيار الفاصل يف متييز اإلكتشافات عن اإلخرتاعات، هو عملية تدخل اإلنسان 

من عدمها فيما مت التوصل إليه اكتشافا أو اخرتاعا، حبيث أن اإلخرتاع ال يتم إال بتدخل اإلنسان عن طريق 

هو إال خالصة التأمالت الثاقبة، وحوصلة  أما اإلكتشاف فما. اجلهود اليت يبذهلا بغية حتقيق النتيية اإلخرتاعية

                                                             
(1)

عموما فإن جل الفقه يُجمع على أن اإلبداع أشمل وأوسع من اإلختراع، ذلك أن هذا األخير يحتمل وجها واحدا يتجلى   

 .في التجديد المادي؛ أما اإلبداع فيحوي الشقين المادي والمعنوي على حد سواء

(2)
 

  (3)
 .16صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  فرحة زراوي 
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وهلذا التفريق مزاياه اجلمة إزاء احلماية القانونية . التقصيات الدقيقة للظواهر الطبيعية، دون أي تغيري أو تعديل

 .املطلوبة، فمىت كان الشيء اخرتاعا وجبت له هذه احلماية

 :نيةفاإلختراع والمعرفة ال/ رابعا

 compétences)تلك املهارات املكتسبة   (Know How)نيةفويُقصد باملعرفة ال

acquises)  إثر تواتر املمارسة يف جمال من اجملاالت البحثية والعلمية ، مبا ُيضفي عليها فعالية أكرب باستغالل

جمموعة املعارف ذات :"بأهنا "  Plaiant"و يرى الفقيه  و استثمار نتائج هذه البحوث والدراسات التقنية،

الفنية املستعملة يف الصناعة غري القابلة ملنح براءة عنها، و اليت حيتفظ هبا ملشروع معني سرا الستعماله  الطبيعة

والذي يتميز باملرونة  "الفين"تتمتع بالطابع  أن التقنية تقتضيالفنية أو فحسب هذا الفقيه أن املعرفة . (1)"اخلاص

عرفة التقنية كوهنا تفتقر إىل القالب القانوين الذي يُؤطرها والتطور املستمر، وكذا السرية اليت تشّكل عماد امل

 .باحلماية اليت حتظى هبا اإلخرتاعات

ابتكار جديد يف اجملال النفعي : "اعلى أساس مضموهنا بأهن" P. Roubier"كما يعّرفها الفقيه 

الناشئ عن براءات  حلقوق امللكية الصناعية و إن كان ال يعطي صاحبه حقا، كما هو الشأن بالنسبة للحق

نية على خالف الرباءة ال فاملعرفة ال:" هذا السياق، بأن يف "جالل أمحد خليل"و يضيف الدكتور .(2)"اإلخرتاع

متنح صاحبها احلق باحتكارها، وال يستطيع أن حيتج به على الغري بدعوى التقليد، ومع ذلك فإن أصحاب تلك 

اجلنائي على أساس اإلعتداء على السر الصناعي، وإما يف نطاق  األسرار ميكنهم التمتع إما حبماية القانون

 (3)4)."القانون املدين على أساس دعوى املنافسة غري املشروعة

                                                             
(1)

 .02ص  ، المرجع السابق،حساني علي، براءة اإلختراع 

(2)
 Paul Roubier, Droit de la propriété intellectuelle, Dalloz, France, 1952, Tome 2, p.368 

(3)
، ص 1223، سنة 1اإلختراعات و نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، طجالل أحمد خليل، النظام القانوني لحماية  

507. 
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، علما أن هذه (1)يف األسرار الصناعية -غالبا- نية تتيسدفسا على ما تقدم، فإن املعارف التأسي 

إال أنه نظرا . لكوهنا جمرد مهارات فنية تطبق يف حقل الصناعةاألخرية ال تصلح أن تكون حمال لرباءة اإلخرتاع، 

. حبمايتها على أساس السر الصناعي ألمهيتها الفائقة يف اإلقتصادات املعاصرة، فقد منحها القانون عناية خاصة

تلعب دورا   نيةفنية، فإن املعارف الفهبا كل من اإلخرتاع واملعرفة الومهما اختلفت احلماية القانونية اليت يتمتع 

كبريا يف إمداد اإلخرتاعات باملعارف واملعلومات املستيدة يف حقل التقنية، وخري دليل على ذلك الدعم 

ذوي اخلربة الفنية الفائقة للمخرتعني ومساندهتم يف التوصل إىل  ونعدة اليت يقدمها اخلرباء التقنيواملسا

 .اخرتاعاهتم

القول أن ميكننا   ختتلط وتلتبس مبفهوم اإلخرتاع،واملقاربة اليتمما تقدم وبعد عرضنا للمفاهيم املشاهبة  

 .املقارنة أمهيتها على الصعيد العملي لتوفري احلماية املالئمة والعادلةه هلذ

 مفهوم براءة اإلختراع و طبيعتها القانونية: الفرع الثاني

  مفهوم براءة اإلختراع :أوال 

أال وهي ، متييزه عن املفاهيم املرتبطة به، نصل إىل حمطة مهمةمن كل ما سبق من تعريفنا لإلخرتاع و 

من الناحية اللغوية،  رباءةمفهوم الحيث حناول اإلشارة إىل . هالوقوف ببعض النظر يف مفهومبراءة اإلخرتاع ل

حيث نعرّج يف هذه . وبعد ذلك نتعرض ببعض من التحليل للمفهوم القانوين لرباءة اإلخرتاع وطبيعتها القانونية

، ملا للمدلولني من اختالف واضح يف تناول مفهوم براءة اإلخرتاع،  لرباءةلالدراسة على املدلول اللغوي والقانوين 

 بساطة والسذاجة يف طرح الرباءة، على عكس املفهوم القانوين الذي يتناول براءة حيث يتميز املدلول اللغوي بال
                                                             

 
(1)

تركيبات كيميائية  أو  محلهاكون يتتنوع وتتعدد، بحيث يمكن أن  (les screts industriels)إن األسرار الصناعية   

 محلعادالت أو طرائق الصنع هذه التراكيب أو الم كونمعادالت أو طرائق معينة في الصنع، فضال عن أنه يمكن أن ت

التي تعتمد على الحماية على " كوكا كوال"، كما هو الحال بالنسبة لشركة (les screts de fabrication)أسرار إنتاج 

 . أساس السر الصناعي
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 .اإلخرتاع بعمق وتفصيل دقيق

 :المفهوم اللغوي لبراءة اإلختراع/1 

و تعين يف اللغة، اإلنفصال عن الشيء و اخللوص منه، حىت يصبح الشيء متباعدا عن الشيء : البراءة

أما يف . مبعىن اإلبراء من الدْين، و هي مجع براءات" رئب": كذا أهنا مصدرو . األول و مقطوع الصلة بينهما

القدمي فهي إجازة كان يعطيها السلطان إىل وكالء الدول تثبيتا هلم يف مناصبهم يف الدولة العثمانية، تسمى هذه 

 .(1)سيةالكن يصدر به البابا أوامره امنشور  أهنا تعترباإلجازة بالرباءة، كما 

أي   وخرع الرجل من باب طرب وهي من الرخاوة، "خرع"هو من الفعل يف اللغة، ف اإلختراعأما 

واخرتع الشيء اقتطعه و اختزله و هو من ذلك ألن الشق قطع و يقال اخرتع فالن عودا من الشيرة إذا   ،ضعف

، (2)املعىن اللغوي لإلخرتاعواإلشارة األخرية إىل  .كسرها، واخرتع الشيء ارجتله أو اشتقه، ويقال أنشأه و ابتدعه

 .هي األقرب إىل الصواب، كوهنا تستهدف املقصد اللغوي الرئيسي يف دراستنا لإلخرتاع

 :قّدم املعيم املوسوعي ملصطلحات املكتبات و املعلومات، التعريفات التالية لرباءة اإلخرتاعويُ 

احلق لصاحبها للتصرف يف الشيء وثيقة رمسية تصدرها جهة حكومية خمتصة برباءات اإلخرتاع، متنح  -

 .لعدد حمدد من السنني

إنتاج شيء حيميه خطاب براءة اإلخرتاع، وال يسمح باستغالله إال ملصممه  مواصفات تتعلق بتصميم أو -

 61-18) وختتلف الفرتة اليت تغطيها الرباءة من بلد إىل آخر من. أو خمرتعه لعدد حمدد من السنوات

 (Patent Office). يف إصدار الرباءات، تسمى مكتب براءات اإلخرتاع، واجلهة اليت تتحكم (سنة

 .مطبوع يصدره مكتب براءات اإلخرتاع يعطي تفصيالت التصميم -

  كتب براءة اإلخرتاع وذلك حلفظ حقبند يف طلب براءة اإلخرتاع حيدد تاريخ اإلعالن عن اإلخرتاع مل -
                                                             

(1)
 .31، ص 02المنجد في اللغة و اإلعالم العربي، معاجم دار المشرق، لبنان، ط : راجع في هذا الصدد 
(2)

 .202، ص 1مختار الصحاح، القاموس المحيط، ج  
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 .(1)املخرتعحق 

دقيقة النستشف إذن، من خالل هذه التعريفات اللغوية لرباءة اإلخرتاع، أهنا جاءت قاصرة عن اإلحاطة 

زت على جانب دون آخر، وال يسيل عليها كمأخذ، بل تبقى جمرد حماوالت مبفهوم براءة اإلخرتاع، حيث ركّ 

تُعد كمفهوم دخيل على هذه اللغة، متعددة لتغطية املصطلح، كون براءة اإلخرتاع ُولدت يف بيئة غري عربية بل 

 .واتت نقل التقنية يف العامل العريبعلى ذلك مل يتم تناول مدلول الرباءة إال يف السنوات األخرية اليت 

 :المفهوم القانوني لبراءة اإلختراع/ 2 

 غري شاملمن وجهة نظر القانون، تكون براءة اإلخرتاع هي شهادة ميالد اإلخرتاع، لكن هذا الوصف 

لنصوص  شهادة وفاة اإلخرتاع، إذا رُفض طلب براءة اإلخرتاع ملخالفته ،فقد تكون يف شهادة امليالد هذه

حيث ُتكّيف الرباءة يف جانب من الفقه القانوين أهنا منشئة حق اإلحتكار الذي ميكن أن يتمتع به  .القانون

 .املخرتع وختّوله صالحيات عدة للتصرف يف حقه هذا

اإلخرتاع على الصعيد القانوين، بأهنا الشهادة أو الوثيقة اليت متنحها السلطات العامة  ف براءةعر  تُ و 

املختصة يف الدولة، وختول هذه الشهادة الرمسية الصادرة من السلطة املؤهلة بذلك لصاحبها حق احتكار مطلق، 

فقته ببيع اإلخرتاع أو صنع إذ يتسىن لصاحب الرباءة منع الغري من استغالل أو استثمار اخرتاعه من دون موا

الشيء املخرتع ألغراض املتاجرة به، ومتنح الرباءة للمخرتع كمقابل للمخرتع عما بذله من جهود يف حتقيق 

 (2).اخرتاعه

 ، وعادة ما متنح "الشهادة اليت متنحها الدولة لصاحب براءة اإلخرتاع: "ويُقصد برباءة اإلخرتاع أيضا 

 براءة اخرتاع عن أي فكرة إبداعية يتوصل إليها املخرتع يف أي من جماالت التقنية، وتتعلق مبنتج أو بطريقة الدولة

                                                             
(1)

 . 02مجبل الزم المالكي، براءات اإلختراع وأهمية استثمارها، المرجع السابق، ص 

(2)
 Gabriel guery, Eve Schonberg, Edwige Mollaret Laforet, Droit des affaires pour manager, 

ellipse edit, France, 2008, p.251 
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صنع أو بكليهما، تؤدي عمليا إىل حل مشكلة معينة يف أي من هذه اجملاالت، كما هو احلال يف اخرتاع  

من أوصاف وبيانات، مثل  يتعلق باإلخرتاع وتتضمن براءة اإلخرتاع، كل ما". اآلالت أو األجهزة، وما إىل ذلك 

رقم الرباءة و اسم املخرتع ومالك اإلخرتاع وعنوانه وتسمية اإلخرتاع، ومدة احلماية وتاريخ بدايتها وتاريخ 

 .(1)انتهائها

 يتمسك باحلمايةكما أن براءة اإلخرتاع، هي شهادة متنحها اإلدارة لشخص ما، يستطيع بواسطتها أن  

وقد .خرتاع صحيحةإلا ةلشروط احملددة قانونا ملنح براءالقانون على اإلخرتاعات، مادام قد استوىف االيت يضفيها 

عطى من قبل الدولة، ومتنح صاحبها حقا حصريا باستثمار شهادة تُ " :بأهنا "نعيم مغبغب"فها الدكتور عرّ 

حها الدولة للمخرتع فيخول له حق كما أهنا هي الوثيقة اليت متن ".اإلخرتاع الذي يكون موضوعا هلذه الرباءة

استغالل اخرتاعه ماليا و التمتع باحلماية القانونية املقررة هلذا الغرض، وذلك ملدة حمدودة و بشروط معينة، 

 (2).فالدولة بصفتها ممثلة لليماعة متنح املخرتع هذه الوثيقة مقابل ما قدمه لليماعة هبذا اإلخرتاع

يقصد برباءة اإلخرتاع الشهادة اليت متنحها الدولة للمخرتع، ويكون :"مسيحة القليويب، أنه وترى الدكتورة

كما يرى جانب آخر من الفقه ".له مبقتضاها، حق احتكار واستغالل اخرتاعه ماليا ملدة حمددة و بأوضاع حمددة

حلكومي أو اإلقليمي لصاحب بأن براءة اإلخرتاع عبارة عن مستند أو وثيقة، يصدرها مكتب براءة اإلخرتاع ا

اإلخرتاع، أو من آلت إليه حقوق اإلخرتاع يتم مبوجبها منحه حقا قانونيا، حيظر استغالل اإلخرتاع املشمول 

، وغريذلك من أوجه اإلستغالل دون موافقة (عن طريق التصنيع أو اإلسترياد أو البيع أو اإلستعمال)بالرباءة

اجلدة، اخلطوة اإلبداعية، )اإلخرتاع، إذا توافرت شروط منح الرباءة صاحب الرباءة، أو من آلت إليه حقوق

 (3) .لفرتة زمنية حمددة، سواء كان اإلخرتاع منتيا أو طريقة صناعية( القابلية لإلستغالل الصناعي

                                                             
(1)

، ص 0225زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، سنة  صالح 

14.7 
(2)

 .32ص المرجع السابق، حساني علي، براءة اإلختراع، . د 
(3)

 .32، ص نفسهشرح التشريعات الصناعية والتجارية، المرجع صالح زين الدين،  
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جُتمع على أن براءة اإلخرتاع هي إن هذه التعريفات على اختالف وجهة نظر أصحاهبا، إال أهنا 

نحها الدولة للمخرتع عن كل ابتكار قابل لإلستغالل الصناعي، سواء كان متعلقا مبنتيات الشهادة اليت مت

صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة، وعادة ما 

رات املختصة اليت تقر حيتفظ املخرتع مبلكية اإلخرتاع مدة من الزمن وبشروط معينة، وتصدر هذه الرباءة من اإلدا

باحلماية القانونية، مبا يضمن له حق منع اآلخرين من صنع أو استخدام أو بيع  بأحقية املخرتع الخرتاعه و مشوله

اإلخرتاع احملمي، مبوجب هذه الرباءة تشييعا للمخرتع، وجزاء مبا قدمه من كشف سر اإلخرتاع للميتمع، وبعد 

 (1).أو ملكا لعامة اجملتمع شاعةصبح مُ انتهاء املدة القانونية املخولة ت

 -بسيط و متواضع -ميكننا من خالل استقائنا من خمتلف تعريفات الفقهاء، أن حناول وضع تعريف

تلك الوثيقة القانونية، الصادرة عن اجلهة املختصة يف الدولة، أو من املكتب : "نرى بأهنالرباءة اإلخرتاع، حيث 

واليت ختول صاحبها حق احتكار استغالل  -محاية اإلخرتاع على الصعيد الدويلمىت كنا بصدد  -(2)اإلقليمي

 ".اخرتاعه، باستثماره والتصرف فيه وفق ما يقتضيه القانون

 الطبيعة القانونية لبراءة اإلختراع: ثانيا

 احتكار إن حتديد الطبيعة القانونية لرباءة اإلخرتاع، يقتضي منا معرفة إذا كانت الرباءة منشئة للحق يف 

اإلختالفات الفقهية حيال تكييف الطبيعة القانونية حيث اشتدت . استغالل اخرتاع أم أهنا كاشفة حلق اإلخرتاع

الرباءة عمال منشئا حلق املخرتع يف احتكار استغالل  لرباءة اإلخرتاع، غري أننا حنذو التيار الفقهي الذي اعترب

معني، إمنا لشيء بتكار ا خرتاعه أوفهذا احلق ال يثبت له مبيرد ااخرتاعه يف مواجهة الكافة خالل مدة حمددة، 

 .حصوله على الرباءة عديثبت له ب

                                                             
(1)

 .03مجبل الزم مسلم المالكي، براءات اإلختراع وأهمية استثمارها، المرجع السابق، ص  

(2)
مكاتب إقليمية على الصعيد الدولي، تتمثل في المكتب األمريكي للبراءات، مكتب البراءات األلماني،  5حيث توجد  

 .المكتب الياباني، المكتب الروسي ومكتب البراءات الصيني
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محاية  هذه الرباءة تشمل حبيثإن تاريخ منح الرباءة هو الذي حيدد اآلثار القانونية لصاحب اإلخرتاع، 

وعليه فإن  .رهال تكشفه أو تقرّ و الرباءة يتضح لنا أهنا تنشئ احلق طبيعة ، وبالرجوع إىل ا للمخرتعقانونية وحق

و إمنا ميكن اعتباره صاحب سر صناعي مادام هو  ،صاحب اإلخرتاع ال ميكن اعتباره مالكا حلق ملكية صناعية

 ، ويصبححقا مطلقا خرتاعنح صاحب اإل فإن براءة اإلخرتاع هي اليت مت، وبالتايلومل يُفصح عنه حمتفظا به

 .عهاليت سيينيها اجملتمع من وراء إفصاح املخرتع عن خمرتَ منفعة لل، وذلك (1)فادة منهبأكمله حق اإل للميتمع

حىت ميكنه اإلستثمار يف إبداعه وإبتكاره،  ،جيب على املخرتع أن يقدم طلب احلصول على الرباءةإذ 

إذا مل يقدم طلبه وقام باستغالل الصناعية، فيصبح متمتعا باحلماية القانونية املرتتبة على حق امللكية حىت و 

غري اإلعالن عن سر اخرتاعه، ميكن أن نعتربه مستغال لسر صناعي دون اعتباره  خرتاعه واستفاد منه ماليا منا

 .(2)مستغال حلق ملكية صناعية، وبالتايل ال ميكنه احلصول على السند القانوين الذي يثبت أحقيته على اخرتاعه

أمر ضروري،  -ىت توافرت الشروط القانونية لذلكم- أن استصدار براءة اإلخرتاعلنا ومن ذلك، يتضح  

، هذاحق التمتع  حىت يتسىن لصاحب اإلخرتاع التمتع بكامل احلقوق املشروعة اليت ختوهلا له الرباءة، وإال فقدَ 

على ذلك مت القول، بأن براءة  .اخرتاعهوبالتايل ال ميكنه املطالبة بوقف اإلعتداء الذي ميكن أن يقع على 

وحنن نؤيد هذا الرأي، ونفند الرأي القائل بأن . اإلخرتاع تنشأ احلق اإلحتكاري، الذي ميكن أن حيضى به املخرتع

 .براءة اإلخرتاع جمرد عمل مقرر للحق

للمخرتع  ميكن طبيعة الرباءة هي عقد بني املخرتع و اإلدارة، من خالله ويرى جانب من الفقه أنهذا،  

حمددة، ومنهم من يرى بأهنا قرار إداري تصدره  أن يقدم سر اخرتاعه إىل اجلمهور ويستفيد منه خالل فرتة زمنية

ويذهب هذا الفريق إىل القول بأن براءة  .جهة خمتصة مبنح الرباءة مىت توافرت شروطها طبقا ملا يقرره القانون

                                                             
(1)

، ص ص 0212هللا بن حمود المعشري، حقوق الملكية الصناعية، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة سعيد بن عبد 

67،65. 

(2)
  .153المرجع السابق، ص فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الفكرية،  
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إليها فقط  افإن اإلدارة تلزم املخرتع بأن يقدم طلب ية،التعاقد ظريةلنإذ وفقا ل .حمضاإلخرتاع هي عمل إداري 

دون أن تربم عقدا معه، حبيث فرضت عليها تشريعات خمتلفة شروطا وإجراءات قانونية معينة ملنح الرباءة، ألن 

اإلخرتاع،  هذه النظرية تفرض وجود مصاحل متعارضة وأغراض متباينة بني كال الطرفني، وهذا ما يتناىف مع براءة

 .(1)بالتايل فإن طبيعة الرباءة تبني بأهنا كاشفة للحق يف متلك اإلخرتاع كما سبق القول

 أهمية حماية براءة اإلختراع دوليا: المبحث الثاني

إن لرباءة اإلخرتاع من األمهية مبكان، على الصعيد القانوين واإلقتصادي وحىت السياسي، بل وحىت  

يف دراستنا هذه على كل من األمهية القانونية واإلقتصادية، ملا هلذين اجلانبني من بالغ  بيد أننا سنركز. الثقايف

حيث سنحاول التعريج على األمهية القانونية يف املطلب األول، كون هذه األمهية . األثر يف حياة البشر املعاصرة

رباءة اإلخرتاع، الراعية لؤسسات الدولية ولية وترعاها املتتمخض عن احلماية القانونية اليت تكفلها اإلتفاقيات الد

ذلك أن محاية براءة اإلخرتاع على املستوى الدويل، تلعب دورا منقطع النظري يف تشييع اإلبداع وخلق روح 

املنافسة بني خمتلف املخرتعني من كل أصقاع املعمورة، وكذا أن براءة اإلخرتاع يف شّقها الدويل حتث على إشاعة 

 .، مىت مّت ذلك حبسن نية...خرتعني على اختالف جنسياهتم و دوهلمالعدالة بني امل

على الساحة  بالغ األمهيةأما يف جانب األمهية اإلقتصادية، فإن براءة اإلخرتاع تلعب دورا متعاظما و 

وذلك  تصنيف الدول إىل متقدمة أو نامية أو أقل منوا،ل االدولية، إذ أنه وكما أسلفنا أضحت براءة اإلخرتاع معيار 

ملا لرباءة اإلخرتاع من دور يف إدرار األرباح واإليرادات الضخمة على الدول اليت تُعىن بشأن براءات اإلخرتاع و 

لرباءة اإلخرتاع دورا كبريا يف نقل أن تطويرها املستمر، وذلك باستثمارها يف قطاعات اقتصادية هامة، كما 

ذلك ما  .باخلصوص النامية إزاء عمليات التصدير واإلستريادالتكنولوجيا ما بني األقطار املتقدمة واألقطار 

 .ل املطلبني التالينيسنحاول الوقوف عليه من خال

                                                             
(1)

 .51، ص المرجع السابق في القانون الجزائري، الملكية الصناعيةفاضلي إدريس،   
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 األهمية القانونية لحماية براءة اإلختراع على  الصعيد الدولي: المطلب األول

الساحة الدولية، حّتمت وجودها يف ملحة ربت ضرورة سبق الذكر أن محاية براءة اإلخرتاع دوليا، اعتُ  

كون أن   ،نظرا لألمهية البالغة اليت حتظى هبا براءة اإلخرتاع يف اجملال القانوين، وهذه األمهية هي نتيية منطقية

ذلك تطرح براءة اإلخرتاع فوائد مجة، إذا ما  على. األول يف املقامالرباءة تستند إىل أساس قانوين ينشد احلماية 

 .(1)وموضوعيا يف تثمني جهود اإلبداع واإلخرتاعهت توجيها سليما جّ وُ 

  نمخترعيالاعة العدالة بين تعميم وإش: الفرع األول

إن براءة اإلخرتاع تعترب األداة القانونية الفّعالة يف حتقيق العدالة بني املخرتعني من خمتلف مشارهبم  

بأن محاية براءة اإلخرتاع ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة العدالة،   Roubierوبتعدد جنسياهتم، حيث يقول الفقيه 

كون الرباءة ال خترج عن النطاق القانوين الشامل الذي يرتكز على القانون الطبيعي ومبادئ العدالة واإلنصاف 

التوفيق يف رئيسية إشاعة العدالة و واليت تنتهل منها براءة اإلخرتاع حظها األوفر، فرباءة اإلخرتاع تبتغي بصفة 

 .(2)، باألخص ناحية املخرتع الذي أفصح عن مثار جمهوداته الذهنية املضنيةاملصاحل املتعارضة بني املخرتع واجملتمع

حبيث أن القواعد القانونية واألحكام املنصوص عليها يف خمتلف اإلتفاقيات الدولية ذات الشأن برباءة 

 -مهما اختلفت التسمية  -اإلخرتاع حتذو حنو بلوغ هذه الغاية، ولعل مبدأ املعاملة اإلحتادية أو املعاملة الوطنية 

تمامات اليت تدخل يف نطاق احلماية الدولية لرباءة يعد من صميم اإلهوالذي ألبرز دليل على أن هذا اإلنشغال، 

باريس فإهنا تؤكد على منح حقوق  معاهدةمن  (3)(6)اإلخرتاع، حبيث أنه حسب مقتضيات املادة الثانية 

                                                             
(1)

حيث أن الحماية الدولية لبراءة اإلختراع، متى كانت صادرة من نية حسنة غير مبيّتة، فتكون لها نتائج إيجابية جدا   

تنعكس على تشجيع المخترعين في شتى أنحاء المعمورة، يتضح من ذلك أن الحماية القانونية الدولية للبراءات تعتبر 

 .سالحا ذو حّدين

(2)
 Hélène Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Lexis Nexis-Litec, 2009, 2

ème
 

édit, p.2 

(3) 
يتمتع رعايا كل دولة من دول اإلتحاد في : "فقرة أولى( 0)في مادتها الثانية 1223مارس  02اتفاقية باريس نص ت

 =و قد تمنحها مستقبال قوانين تلكتمنحها حاليا أجميع دول اإلتحاد األخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي 



ماهية براءة اإلختراع وأهمية حمايتها دوليا                      الفصل  األول                     
 

48 
 

فيما بينها ذات احلقوق واإلمتيازات لرعايا الدول متساوية بصدد محاية اإلخرتاعات، إذ أن الدول املتعاقدة 

 ،الدول املتعاقدةقصر األمر على جمرد يت ختوهلا ملواطنيها، بل وتذهب إىل أبعد من ذلك فال تُ األعضاء كتلك ال

الرتبس من تشييع  قر به اتفاقيذات األمر . ول اليت مل تنضم بعدبل تتسع دائرة املساواة هذه لتشمل الد

 .املساواة بني الدول األعضاء

هلا الدول، على ضرورة سن قوانينها مبا يتوافق ومضمون  إذ تشيع اإلتفاقيات الدولية واملنظمات التابعة

هذه اإلتفاقيات واعتماد سلوكات موافقة لفحواها، حىت تتقرر املعاملة املتساوية بني مجيع املخرتعني يف العامل، مبا 

كما تقضي . يكفل متتعا باحلقوق وخضوعا للواجبات على قدم املساواة بني الوطنيني واألجانب على السواء

يل هذه اإلتفاقيات بعدم التمييز بني املخرتعني على أساس تفضيل جمال اخرتاع عن غريه من اجملاالت، كتفض

، بل حتظى كل اجملاالت على اختالفها و تعددها باحلماية ت الزراعة والفالحةجمال اإللكرتونيات عن جماال

 ىي قضذقرة أوىل من اتفاق الرتبس والف (1)(8)الالئقة هبا، وذلك حسب مقتضيات املادة السابعة والعشرون 

بعدم التمييز بني اإلخرتاعات، سواء من حيث مكان اإلخرتاع أو اجملال التكنولوجي أو فيما إذا كانت املنتيات 

 .مستوردة أو منتية حمليا

وتسعى الدول من خالل إقرارها لنظام احلماية الدولية لرباءة اإلخرتاع، إىل القضاء على أشكال  ،هذا

اإلنتهاك و التعدي اليت تتعرض هلا براءات اإلخرتاع، من أجل صون حقوق املخرتعني أو ذويهم يف إطار من 

عدالة املتوخاة بني املخرتعني، تبقى غري أن واقع احلال يثبت أن هذه الغاية أو باألحرى ال .الشفافية واملصداقية

                                                                                                                                                                                            

ومن ثم فيكون لهم . الدول للمواطنين، وذلك دون اإلخالل بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه اإلتفاقية = 

نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخالل بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط واإلجراءات 

 .مفروضة على المواطنينال
(1)

، تُتاح 3و 0مع مراعاة أحكام الفقرتين : "األولى من اتفاق التربس في فقرته( 04)السابعة والعشرون تنص المادة  

إمكانية الحصول على براءات اختراع ألي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، في كافة ميادين 

ومع مراعاة أحكام " قابلة لإلستخدام في الصناعة"و" خطوة إبداعية"وتنطوي على " يدةجد"التكنولوجيا، شريطة كونها 

راءات اإلختراع ويتم التمتع بحقوق بمن هذه المادة، تمنح  3، والفقرة 42من المادة  2، والفقرة 65من المادة  7الفقرة 

 ".ما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياملكيتها دون تميز فيما يتعلق بمكان اإلختراع أو المجال التكنولوجي أو 
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وغ يف هذه اإلتفاقيات ما يُرضي أطماعها حتت عدة صحمتواه، ذلك أن الدول املتقدمة تمفهوما مفرغا من 

مسميات براقة ال ترقى إىل عتبة العدالة املفرتضة، ذلك أن الدول الصناعية باعتبارها واضعة أحكام اإلتفاقيات 

، (الدول النامية) مصاحلها الوطنية دومنا مراعاة حلقوق دول الغريرباءة وفق مقتضيات الدولية فهي توجه نُظم ال

 .(1)اليت تتبّناها هذه الدول ةمع روح اإلمربيالية الرأمسالي وذلك ما يتماشى

 خلق بيئة اإلبداع واإلبتكار التقني وتشجيع المنافسة المشروعة: الفرع الثاني

الدويل، دورا آخر إىل جانب كفالة العدالة بني املخرتعني، حبيث يف اجملال تلعب محاية براءة اإلخرتاع  

تعمد هذه احلماية إىل خلق بيئة من اإلبداع التقين وتشييع تقدم البحث العلمي، ملا توفره احلماية الدولية من 

فضال عما توفره هذه مناخ ابتكاري بني خمتلف خمرتعي املعمورة، على اعتبار أن حقوقهم مضمونة يف أول املقام، 

األمر الذي يدفعهم إىل الزيادة يف العطاء وبذل جمهودات . احلماية من حتفيزات وتشييعات للباحثني و العلماء

أكرب لتطوير البحوث و الدراسات السابقة، والقيام بدراسات أصيلة مستحدثة يف امليادين التقنية، بغية التوصل 

 .(2) خلق استمرارية يف حركة اإلخرتاعإىل عدد هائل من املخرتعات، وبالتايل

شّكلت جلنة املنظمة الدولية للملكية الفكرية  1144حيث أن املنظمة العاملية للملكية الفكرية سنة  

الدائمة ملعلومات براءات اإلخرتاع، وتستفيد من هذه املعلومات السلطات احلكومية اليت تقرر اسرتاتييياهتا 

 (3)كما يتسىن ملعاهد البحث والتطوير. ية استنادا للمعلومات اليت أدّرهتا الرباءاتالتنموية وتضع خططها الصناع

اإلستفادة من معلومات الرباءات لتقصي أحدث املستويات اليت وصلت إليها اإلخرتاعات التقنية، كما تعترب 

 املؤسسات الصناعية أيضا املستفيد من املعلومات التقنية اليت توفرها براءات اإلخرتاع، سواء من حيث طرائق 
                                                             

(1)
آليات الحماية وبعض معارضات الدول النامية، : اتفاقية التريبس: مصطفى محمد عز العرب، ورقة بحثية بعنوان 

 .71، ص 0221مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية بجامعة حلوان، مصر، 

(2)
 .10نون الجزائري، المرجع السابق، ص فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القا 

(3)
تُعد معاهد البحث والتطوير حجر األساس في أي مؤسسة اقتصادية في الدول المتقدمة، بل وال يمكن أن تنشأ هذه  

 .المؤسسات من دون أن تضع في مشروعها خلية للبحث والتطوير
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 .(2)يت تطرأ يف جمال التقنيةالتصنيع أو من خالل اإلستئناس هبذه املعلومات حلل املشاكل ال

إن احلماية الدولية للمخرتعات و املكرسة يف اإلتفاقيات الدولية، اليت تدور يف أروقة املؤسسات الدولية،  

سيما نتيية الهلي عامل حاسم و رئيس يف خلق التنافس الدويل على اإلبتكار و اإلخرتاع بني خمتلف املخرتعني، 

ع الذي يتوصل إىل نتائج عملية تطبيقية من خالل حبوثه املضنية يف خمتلف جماالت احلوافز اليت حيظى هبا املخرت 

حيث تعد احلماية  .التقنية، ملا لبحوثه من قيمة مضافة على اجملتمع الذي ينتمي إليه واجلماعة البشرية قاطبة

عد أن ، فبDéveloppement)&(Recherche الدولية لإلخرتاعات احملرك الرئيسي للبحث والتطوير

كان املخرتع يقوم باخرتاعات متفرقة ومبعزل عن غريه، خوفا من انتهاك حقوقه أضحى يقوم هبذه اإلخرتاعات 

 .(inventions collectives)(3)مبعية غريه من العلماء واملخرتعني حتت راية اإلخرتاعات اجلماعية 

اإلخرتاع وعلى رأسها اتفاقييت باريس وتشرتك يف هذه النقطة كل اإلتفاقيات الدولية املتعلقة برباءة 

، على ضرورة توفري املناخ املالئم للمخرتعني يف العامل أمجع مبا يضمن هلم مجيع 1117و الرتبس  1551

 فعلى سبيل املثال ركز اتفاق. اإلخرتاع حقوقهم وامتيازاهتم، واليت تعترب مدار جمهوداهتم اليت يبذلوهنا يف سبيل

بل وزيادة . ادي كتعويض للمخرتع على ما بذله من جمهودات يف مضمار عمله اإلخرتاعيالرتبس على املقابل امل

 -على الربح املايل الذي جينيه املخرتع من جراء استثماره الخرتاعه مبقتضى حق اإلحتكار احلصري، فإن املخرتع 

 .املخرتعني حيظى بالدعم املعنوي والتشريفات اليت تُقام لتكرمي -سيما يف الدول املتقدمة ال

وتعمد هذه اإلتفاقيات إىل تذليل الصعوبات اليت ميكن أن تواجه املخرتع خارج بلده، بإحاطته ، هذا

بالضمانات القانونية اليت تيسر عليه استثمار اخرتاعه خارج بلده، بل وتسهل وتشيع على نقل التكنولوجيا بني 

النامية، حىت يتسىن اإلستفادة واإلفادة من التكنولوجيات الدول املتقدمة فيما بينها وأيضا بينها وبني الدول 

 . التقنية اجلديدة بني خمتلف دول املعمورة، عن طريق تبادل اخلربات واملعارف
                                                             

(2)
 .27،25،26مجبل الزم المالكي، براءات اإلختراع وأهمية استثمارها، المرجع السابق، ص ص  

(3)
 Hélène Gaument-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.Cit, p.3 
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اإلخرتاعات املشمولة بالرباءة دورا ال يستهان به يف تشييع مؤسسات الدراسات والبحث  كما تلعب

النتائج البحثية املتوصل إليها، وكذا اإلستثمار يف نتائج البحث على تثمني ( سيما اجلامعات ومعاهد البحثال)

 .(1)والتطوير

نستشف مما سبق أن إحاطة براءة اإلخرتاع باحلماية الدولية، له أمهية كربى يف خلق بيئة التنافس بني 

ساحة الدولية غري أن ما هو حاصل على ال. خمتلف املخرتعني يف أحناء املعمورة وتشييع روح اإلبتكار واإلبداع

مع نظرياهتا الدول  التقنيني ة اإلبداع والتقدمطرف الدول املتقدمة وعدم مشارك يثبت اإلحتكار املمارس من

النامية، سعيا منها لكبح قدرات هذه األخرية يف اإلبداع واإلبتكار وغلق جمال املنافسة، إذ تسعى الدول املتقدمة 

 .(2)حكم فيه بطريقة تعسفيةصناعيا إىل احتكار سوق التكنولوجيا والت

 الحد من التقليد ومنع التعدي: الفرع الثالث

إن محاية براءة اإلخرتاع دوليا، هلا الدور األبرز يف محاية املخرتعات من عمليات اإلنتهاك و التعدي،  

إال أن اإلتفاقيات . اليت يتعرض هلا املخرتعون يف شىت بقاع العامل بصفة مستمرة، أو باألحرى عمليات التقليد

صاد لكل أشكال التقليد و املنافسة غري املشروعة، باملر  يانالرتبس،تتصدسيما كل من اتفاقييت باريس و الالدولية، 

 .حبيث وضعت األحكام و القواعد الالزمة الكفيلة مبحاربة ظاهرة التقليد اليت تفشت منذ ظهور اإلخرتاع

باريس يف هذا الصدد، خّصصت مادة كاملة ملعاجلة مسألة املنافسة غري املشروعة  معاهدةحيث جند  

(concurrence déloyale)  على ، حيث أقرت بأن تعمل دول اإلحتاد (3)ثانيا( 11)يف مادهتا العاشرة

 والغرض األساسي من حماربة التقليد. حماربة املنافسة غري املشروعة، وأن تكفل محاية فّعالة ضد هذه املنافسة
                                                             

(1)
 Hélène Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., pp.4-6 

 
(2)

 La veille technologique, article publié sur le site http : // www.zeknowledge.com/ 

/typologie_veille.htm, date de consultation sur site : 03/04/2015. 

(3)
  :أن ثانيا من اتفاقية باريس على ( 12)تنص المادة العاشرة  

 =.تلتزم دول اإلتحاد بأن تكفل لرعايا دول اإلتحاد األخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة( 1)" 

http://www.zeknowledge.com/typologie_veille.htm
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جمهوداهتم هو صون حقوق املخرتعني على اختالف جنسياهتم أو مواطنهم، أو باألحرى جمازاة املخرتعني على 

، حىت ال تذهب جمهوداهتم أدراج الرياح، كون عمليات التقليد هذه احلماية اجلبارة يف سبيل اإلخرتاع بإقرار

 .تشّكل خرقا صارخا حلقوق املخرتعني وامتيازاهتم

جند اإلتفاقيات الدولية اآلنفة الذكر شّددت يف أحكامها على ضرورة معاقبة املقلدين  فضال عن ذلك، 

بصرامة وتغرميهم بغرامات مرتفعة القيمة، حىت حتول بينهم وبني ارتكاب جرائم التقليد، وللتنويه فإن هذه 

اإلقرار يف رورة ضاإلتفاقيات أضفت على عمليات التقليد الطابع اجلرمي، حبيث فرضت على دوهلا األعضاء 

ي نص على ذلك ذسيما اتفاق الرتبس الالتشريعاهتا على أحكام وقواعد أكثر صرامة بصفة ينعدم معها التقليد، 

 .(1)أحكام أكثر صرامة فيما يتعلق بالتقليد واليت نّصت على فقرة أوىل( 71)الواحدة واألربعني  يف مادته

                                                                                                                                                                                            

يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو ( 0)=

 .التجارية

 :ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي (3)

ال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي كافة األعم -1

 .أو التجاري

اإلدعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو  -0

 .نشاطه الصناعي أو التجاري

انات او اإلدعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة البي -3

 ".تصنيعها أو خصائصها أو صالحيتها لإلستعمال أو كّميتها

(1)
شتمال تلتزم البلدان األعضاء بضمان ا. 1: "على أنه 1فقرة( 71)الواحدة واألربعين  نص اتفاق التربس في مادتهي 

قوانينها إلجراءات اإلنفاذ المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية 

الفكرية التي تغطيها هذه اإلتفاقية ، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التي تُعد رادعا ألي تعديات 

ألسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة وتُطبق هذه اإلجراءات با. أخرى

 ". استعمالها
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اإلقتصادي، إذ للتقليد أثر مدّمر على اقتصاديات حناول يف هذا الصدد تسييل التفاتة يف اجلانب 

الدول اليت تعتمد بصفة كبرية على اإلخرتاعات والتقنية، وخنص بالذكر هنا الدول املتقدمة اليت تعتمد بالًغا على 

، حبيث نتبنّي أن مصلحتها تقتضي القضاء Economie de la Connaissance''(1)" اقتصاد املعرفة

ة باريس، يف تصّديها للتقليد حيث معاهدوقد كان اتفاق الرتبس أكثر وقعا من سابقته  .هعلى التقليد وشوائب

أقرت أحكاما رادعة وجّد صارمة تُفع ل حيال ارتكاب عمليات التقليد ، على اعتبار أن هذه األحكام ذات بعد 

 .(universel) عاملي

املتقدمة، يف القضاء الكلي على عمليات  غري أن ما تطمح إليه اإلتفاقيات الدولية ومن ورائها الدول 

التقليد يكاد يكون مستحيال، ذلك أن هذه الدول ال تتعاون مع الدول النامية بإمدادها باملساعدة الفنية 

اليت اُبرمت والربتوكوالت اليت متت بقيت حربا على ورق من غري جتسيد واقعي، كل  اإلتفاقيات والتقنية، بل جند

قيم مصانعها يف الدول النامية وحتيطها بسياج من السرية التامة وال مُتّكن هذه الدول منها، ما يف األمر أهنا تُ 

اإلستفادة من مثار الفكر البشري، نظرا  منها حماولةدول النامية على هذه اإلتفاقيات فكان من نتاج ذلك مترد ال

 . نيةللتعسف السافر الذي متارسه الدول املتقدمة يف احتكارها ألسرار التق

 نشر العلم والمعارف التقنية: الفرع الرابع

 (la documentation) تُعد براءة اإلخرتاع يف جانبها الدويل، موردا هاما من موارد التوثيق 

 requête)(2)العلمي، ذلك أهنا توفر كّما هائال من املعارف التقنية، استنادا إىل مستندات وصف اإلخرتاع

descriptive)   اليت تقدم آخر التطورات التقنية العاملية اليت مت التوصل إليها يف جمال الفن الصناعي التطبيقي

                                                             
(1)

 Bruno Amable ; Philippe Askenazy, Introduction à l’économie de la connaissance, 

contribution pour le rapport UNESCO (construire des soviétés du savoir), Cepremap, 

France, 2004, p.3 

(2)
 Hélène Gaument-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.1 
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سيما إزاء عمليات نقل اللقطاع من القطاعات، وذلك مبا ميًكن من اإلفادة منها بني عدد كبري من الدول، 

 .عدات الفنية والتعاون التقينالتكنولوجيا املربمة يف إطار عقود الرتاخيص، مبا يتبعها من تقدمي املسا

إن احلماية الدولية املكفولة لرباءة اإلخرتاع، متّكن من مالحقة التطورات العلمية العاملية احلاصلة يف  

امليادين التقنية، وذلك عن طريق املنشورات العلمية املرتبطة باإلخرتاع حمل احلماية، واليت توفر قاعدة 

افر عنصر اجلدة يف اإلخرتاع من عدمه، حىت ال يتم تكرار نفس ضخمة توضح تو  (data base)بيانات

بعة والعشرين االس نفس الوظيفة عمليا، وهذا ما أكد عليه اتفاق الرتبس يف مادته اليت تؤدي اإلخرتاعات

يتسىن منح براءة عنه،كما تبني الفائدة  حىت "جدة مطلقة"توافر اإلخرتاع على حيث قضت بضرورة  (1)(64)

 .العملية لإلخرتاع املبتغى استثماره يف الدول اليت تسعى إىل استغالله

تلعب دورا حامسا  اتعلى ذكر قاعدة بيانات اإلخرتاع، فإن اإلتفاقية الدولية املتعلقة بتصنيف اإلخرتاع

يف هذا الصدد، ذلك أهنا تقوم بتبويب وترتيب و تنظيم اإلخرتاعات استنادا إىل جماالت استغالهلا وميادين 

نفعها، حبيث يتم فحص جدة اإلخرتاعات من منطلق قاعدة البيانات هذه، واليت تشكل ثروة علمية كربى يف 

را هاما للمعلومات العلمية والتقنية اليت تتضمنها، وإذا نظرنا إذ تشكل وثائق براءات اإلخرتاع مصد .جمال التقانة

م، مث 1111إىل هذه الوثائق من الناحية الكمية جند أهنا مل تتياوز املليون ونصف املليون وثيقة يف العامل عام 

وعشرون م إىل سبعة ماليني وثيقة، ويف هناية السبعينيات بلغ جمموعها حوايل سبعة 1188ارتفع عددها يف عام 

وثيقة، وكانت تنمو مبعدل مليون وثيقة سنويا، وميكن أن تكون وصلت أعالها يف مطلع العقد ( 64) ماليني

 .(2)مليون وثيقة( 71)األخري من القرن العشرين حوايل 

                                                             
(1)

، تُتاح إمكانية 3و 0مع مراعاة أحكام الفرتين . 1" :فقرة أولى من اتفاقية التربس( 04)تنص المادة السابعة والعشرون  

الحصول على براءات اختراع ألي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، في كافة ميادين التكنلوجيا، 

 ...".شريطة كونها جديدة

(2)
 .37المالكي، براءات اإلختراع وأهمية استثمارها، المرجع السابق، صمجبل الزم  



ماهية براءة اإلختراع وأهمية حمايتها دوليا                      الفصل  األول                     
 

55 
 

إن براءة اإلخرتاع على الصعيد الدويل، تشكل حّصالة علمية مثينة، ذلك أهنا حتوي يف طياهتا الوثائق و 

املستندات اليت توضح بصفة أكرب كيفيات استغالل اإلخرتاع واجملاالت املرتبطة بإنتاج هذا اإلخرتاع، بصفة ميكن 

، كما تعترب براءة اإلخرتاع حمّرك املعارف العلمية والتقنية، ملا تلعبه الرباءة من (1)معها لرجل احلرفة فهمها وحماكاهتا

حلماية براءة اإلخرتاع دوليا من أمهية بالغة يف تشييع ونقل  نه بالرغم ماإال أ .دور يف زيادة رصيد الدول التقين

بالتايل فال . أن هذه الغاية مقّوضة من طرف الدول اليت سنتها املعارف والتقنية بني دول العامل على السواء، غري

 .طائل من اإلعرتاف هبا

 فرض المساعدة الفنية والتعاون التقني: الفرع الخامس

إن محاية براءة اإلخرتاع يف القانون الدويل، أي من ناحية اإلتفاقيات الدولية املعنية بشأن براءة اإلخرتاع،  

تفرض وجوب املساعدة الفنية بني الدول سواء بني الدول املتقدمة فيما بينها، أو فيما بينها وما بني الدول 

ت معينة أو عديد منها، أو بتقدمي استشارات قانونية يف النامية، عن طريق توفري اخلدمات الفنية الضرورية بتقنيا

كما تعمل براءة اإلخرتاع على تشييع التعاون . مسائل تكنولوجية معينة يتعذر على مستقبل التكنولوجيا فقهها

وتربم عقود " Service Après Venteخدمات ما بعد البيع '' التقين بني الدول، يف إطار ما يعرف بـ

ة و التعاون التقين غالبا مع الدول النامية، اليت تسعى إىل اكتساب التكنولوجيا من الدول املتقدمة املساعدة الفني

 .(2)صاحبة السبق يف هذا اجملال

وتشيع هذا املسار أي تقدمي املساعدة الفنية والتعاون التقين إىل الدول النامية، املؤسسات اإلقتصادية  

، إذ تتوىل نظريا هاتني املؤسستني BM، والبنك العاملي FMIنقد الدويل الكربى واملتمثلة يف كل من صندوق ال

غري أن واقع احلال . متويل هذا النوع من املشاريع والسهر على تنفيذها من أجل حتقيق هذه املساعدة والتعاون

                                                             
(1)

 .46، المرجع السابق، ص (الحقوق الفكرية والمحل التجاري)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري   

(2)
، دار الثقافة، (دراسة مقارنة -لتزامات المتبادلة والشروط التقييدية إلا)وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   

 .13، ص 0222األردن، 
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يثبت خالف ذلك متاما، حبيث تسعى الدول املتقدمة على أساس هذه العقود إىل ضمان عدم انسياب 

اإلستشارات اليت من خالل كنولوجيا إىل الدول النامية عن طريق مراقبتها الدورية بعقود التعاون التقين وكذا الت

الدول املتقدمة درجة التقدم الذي بلغت إليه الدول النامية يف  عن طريقهاالدول النامية، حبيث تستشف  اتطلبه

 .(1)ل على غلق منافذ التكنولوجيا واكتساب التقنيةإذ ميكنها تعديل هذه العقود مبا يعم. حقول التكنولوجيا

حيث تقوم الدول املتقدمة بتعديل أحكام اإلتفاقيات الدولية عن طريق عقد العديد من املؤمترات  

الدبلوماسية، مبا جيعل أحكام هذه اإلتفاقيات تتماشى واملصاحل اجلشعة هلذه الدول من خالل مترير هذه املصاحل 

 .عنونه هذه الدول باحلق املشروع للدول النامية يف املساعدات الفنية واكتساب التكنولوجيايف إطار قانوين ت

 تحقيق التنسيق ما بين التشريعات الوطنية: الفرع السادس

وتظهر هذه األمهية كنتيية منطقية لليهود الدولية املبذولة يف عقد اإلتفاقيات وإبرام املعاهدات الدولية  

اليت تستهدف ختفيف حدة اإلختالفات املوجودة يف التشريعات الوطنية للدول، ذلك أن تلك اإلختالفات يف 

سيما يف الدول األروبية باعتبار التشريعات، فرتة سابقة مسحت باستغالل الثغرات والفروقات املوجودة بني هذه ال

 .أهنا مفيرة الثورة الصناعية، حبيث انتشرت فيها عمليات التقليد والتعدي على حقوق املخرتعني الشرعيني

 Droit International)لذلك عمدت هذه الدول إىل إقرار قانون دويل اتفاقي على الصعيد الدويل 

Conventionnel) قيات الدولية اليت ترعى جمال امللكية الصناعية عموما وبراءات اإلخرتاع يتمثل يف اإلتفا

 . (2)خصوصا

وكذا الضبط احملكم مليدان اإلخرتاع يف العامل  ،ذلك كله من أجل توحيد أحكام الرباءات يف دول العامل

وتيسري التعامل يف هذا امليدان بني خمتلف الدول، وكذا تفعيل التعاون اإلداري والتقين فيما بينها، كما هو احلال 

                                                             
(1)

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (دراسة في النظرية والتطبيق)عمر اسماعيل سعد هللا، القانون الدولي للتنمية   

 .67، ص 1222

(2)
 Albert Chavannes ; Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.298 
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، 1141لسنة (PCT)يف اإلجراءات العملية للحماية اليت نصت عليها اتفاقية التعاون الدويل بشأن الرباءات 

هذا التنسيق وذلك من خالل توحيد معايري  عمال اليت تقوم هبا املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف سبيلوكذا األ

 .(lois types)(1)ونظم احلماية الدولية عن طريق سن قوانني منوذجية 

إن التوحيد القانوين يف ميدان براءات اإلخرتاع الذي تنادي بضرورة إعماله الدول الصناعية الكربى، 

واملناداة بضرورة تكثيف جهودها يف هذه املادة خلري دليل  ،والذي ال يتأّتى إال بالتنسيق ما بني تشريعات الدول

الرتبس يف جمال  ر العوملة اإلقتصادية واليت عّززها اتفاقعلى ذلك، وتدخل عملية التوحيد القانوين هذه يف مضما

إذن فالتسهيالت اإلجرائية املتوّخاة من التوحيد . خلصوصامللكية الفكرية عموما وميدان براءات اإلخرتاع با

القانوين ال متّت إىل احلقيقة بصلة، إمنا الغرض من ذلك هو التحّكم يف التنظيم التكنولوجي وعمليات نقله إىل 

 .الدول النامية منها

 تشجيع اإلبتكار وتعميم التكنولوجيا:الفرع السادس

حيث تعمد براءات اإلخرتاع  -إذا ما ُوجهت يف مسارها الطبيعي-الرباءة لغاية األساسية حلماية ويعترب ا 

الدولية تلعب دورها يف حتفيز املخرتعني  ول التقنية، وكذا أن احلمايةإىل إشاعة التطور العلمي احلاصل يف حق

تعود عليهم وعلى ، ملا توفره هلم بيئة احلماية تلك وملا تؤّمنه هلم من حقوق وعوائد (2)على اإلبتكار واإلبداع

كما أن الرباءة تعد األداة احملرّكة ملختلف األنشطة اإلبتكارية اليت تؤدي إىل التطوير . دوهلم بالنفع والفائدة

 .املستمر يف عمليات التصنيع

ترى الدول الصناعية الكربى أن احلماية الدولية تلعب دورها احلاسم يف تعميم التكنولوجيا بني هذا و  

عمورة مبا يضمن  هلا التطور اإلقتصادي والرفاه اإلجتماعي ملا للحماية من انعكاسات إجيابية على خمتلف دول امل

الرتبس حتت  أكيد عليها يف اتفاق، على ذلك مت النص على هذه األمهية والتاملتقدمة خمتلف اقتصادات الدول
                                                             

(1)
 Albert Chavannes ; Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.15 

(2)
 Hélène Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.8 
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 ك يف املادة السابعة من اإلتفاقذلعنوان األهداف املسطرة من طرف الدول املتعاقدة يف اإلتفاقية ويتيلى 

وكذلك املسامهة يف  املذكورة، وتقضي ذات املادة بأن تسهم احلماية املقررة يف اإلتفاقية يف تشييع روح اإلبتكار

 .(1)وإشاعة ونشر التكنولوجيا نقل

واضعة - إن هذه األمهية ال جتد هلا أساسا يف واقع تطبيق اإلتفاقيات الدولية، ذلك أن الدول املتقدمة 

تسعى بشق األنفس إىل الغلق احملكم ملنع انتقال التكنولوجيا إىل عامل اجلنوب حىت ال تتحول  -هذه اإلتفاقيات 

 سواقاألمبا جيعلها تنافسها يف  اولوجيا إىل دول منتية ومصّدرة هلدول هذا العامل من أسواق مستهلكة للتكن

التخّوف اجللّي من بروز امية، وما الدول املتقدمة على الدول الن، مبا يتبع ذلك من إفالت زمام سيطرة العاملية

 .دول النمور اآلسيوية إال خري دليل على ذلك

 األهمية اإلقتصادية لحماية براءة اإلختراع على المستوى الدولي: المطلب الثاني   

، تتمتع الرباءة بأمهية على غرار األمهية القانونية اليت حتظى هبا براءة اإلخرتاع على الساحة الدولية 

اقتصادية كربى يف وقتنا الراهن، إذ أنه وكما أسلفنا غدت براءة اإلخرتاع املعيار املعول عليه يف تصنيف الدول إىل 

 عصر اليوم من دور ، حيث أنه ال خيفى على كل عاقل ما تلعبه اإلخرتاعات يف(2)متقدمة أو نامية أو أقل منوا

واإلخرتاع، عدا ثلة  (l’innovation) اإلقتصادات املعاصرة تقوم على اإلبتكارم، بل وأن ظاقتصادي متعا

 .من الدول اليت تركض خارج ركب التقدم اإلقتصادي

ونظرا ملا تلعبه اإلخرتاعات من دور رئيسي يف تطوير اقتصادات الدول والدفع هبا إىل مراتب الصدارة  

فعمدت الدول الصناعية إىل إحاطتها باحلماية من أجل احلفاظ  ،العاملية، فإن محايتها كان ضرورة ال مناص منها

 ذلك أن محاية اإلخرتاعات على الصعيد على مثار التقدم ورعاية بذور التطور كما سبق ذكره يف هذه الدراسة، 

                                                             
(1)

وتعميم التكنولوجيا بين مختلف شجيع روح اإلبتكار تز ويحفتعلى ضرورة ( 4)السابعة  هالتربس في مادت نص اتفاقي 

 .الدول، سواء الموردة منها أو مستخدة التكنولوجيا

(2)
 17، ص ، المرجع السابقح التشريعات الصناعية و التجاريةصالح زين الدين، شر 



ماهية براءة اإلختراع وأهمية حمايتها دوليا                      الفصل  األول                     
 

59 
 

 .(1)الدويل تعترب قاعدة كل تطور اقتصادي

 تطوير وعصرنة البنية التحتية: الفرع األول

سيما النامية التلعب محاية براءة اإلخرتاع على الصعيد الدويل دورا بارزا يف تطوير البنية التحتية للدول،  

سعيا دؤوبا يف تطوير بنيتها التحتية بصفة دائبة، حىت يتسىن بدورها اليت تسعى و منها، بل وحىت الدول املتقدمة 

كما أن احلماية الدولية لرباءة ،  (2)(S&T)عرفة والتقنية هلا ضمان التطوير الدائم القتصاداهتا املبنية على امل

انع أو اإلخرتاع تعمل على تاليف آثار التقليد املدمرة اليت قد تطال البنية التحتية اإلقتصادية للدول من مص

 .تكون وباال عليهالئال مشاريع استثمارية 

الدور األهم يف إنشاء بنية حتتية جد متطورة تتناسب  دوليا، فإن حلماية براءة اإلخرتاع ،فضال عن ذلك

والتطورات التقنية احلاصلة يف العامل، ذلك أن حركة اإلخرتاع ال تتوقف بل هي يف استمرارية دائبة، وذلك 

األمر الذي زاد من رصيد أمهيتها يف الشأن اإلقتصادي، . باإلستفادة من مزايا التطور اليت توفرها براءات اإلخرتاع

يث أن براءة اإلخرتاع تضفي قيمة كربى على اهلياكل الصناعية للدول واملتمثلة يف الشركات الكربى و املصانع حب

 .(3)اإلتفاقيات الدولية واملؤسسات اإلقتصادية بصفة عامة، واليت هترع حنو محاية اخرتاعاهتا على حنو ما تقتضيه

 -عدة ميادين وعلى رأسها عصرنة بنيتها التحتية إن الدول املتقدمة جتين مثار محاية اخرتاعاهتا يف  

بيد أن هذه احلماية تضر مبصاحل الدول النامية، . مبا يتوافق وضمان التدفق التقين إىل أقطارها -واملتطورة أصال 

اليت تطمح هي األخرى إىل اكتساب ذات التكنولوجيا لتطوير بنياهتا التحتية املتدهورة ، واليت يكيفها معظم 

تقليدية، حبيث ال تستطيع استقبال التكنولوجيات احلديثة واإلستفادة منها مبا ِجّد هشة و  ااء اإلقتصاديني أهناخلرب 

 .من الدول الصناعية تامة تكنولوجيابل كل ما يف األمر أهنا تستورد يوفر نقال تكنولوجيا فعاال، 
                                                             

(1)
 Hélène Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit, p.8 

(2)
 Bruno Amble ; Philippe Ashkenazi, Introduction à l’économie de la connaissance, Op.cit., 

p.7 
(3 )

ذلك أن الشركات الكبرى، أو باألحرى الشركات المتعددة الجنسيات تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على مكانتها 

 .في إضفاء الحماية عليهاالتنافسية والتي توفرها لها مخترعات التكنولوجيا الجديدة ، على ذلك تسارع هذه الشركات 



ماهية براءة اإلختراع وأهمية حمايتها دوليا                      الفصل  األول                     
 

60 
 

 الزيادة في مردودية اإلستثمارات: الفرع الثاني

اسم الذي تلعبه براءة اإلخرتاع يف زيادة مردودية اإلستثمارات املباشرة، فقد خصصنا هلا تأكيدا للدور احل 

حبيث تؤدي محاية براءات اإلخرتاع يف اجملال الدويل إىل تشييع املشاريع اإلستثمارية وتدفق . عنصرا مستقال

دالت اإلنتاج وتسهيل الولوج األموال بني الدول وتسهيل حركة األشخاص، وذلك ملا للتقدم التقين يف زيادة مع

سيما أسواق الدول النامية اليت تفتقر إىل التقنية، على ذلك تكثر فيها اإلستثمارات ال، (1)إىل األسواق الدولية

 . (les IIE)غري املباشرة

حيث أن محاية براءة اإلخرتاع يف شقها الدويل، تشيع على اإلستثمار يف البحث و التطوير 

(R&D)  (2)برامج مشرتكة بني الدول من أجل اإلستثمار يف قطاعات البحث و التطويرعن طريق وضع 

ولعل الشراكات اليت تعقد بني اجلامعات الدولية ألبرز دليل على  ،زيادة مردود املؤسسات اإلقتصاديةوذلك بغية 

 la mobilité)ذلك، إذ تعمد هذه األخرية إىل تعزيز التعاون بينها وتسهيل عمليات احلركة العلمية 

scientifique)  ما بني هذه اجلامعات، وتركز يف ذلك على الباحثني يف جماالت التقنية، كمياالت

 .(3)امليكانيكا واجملاالت اإللكرتونية وميادين اهلندسة على اختالفها و تشعبها

ا و مؤسساهتا رباءة اإلخرتاع إسهاما بالغا يف حتفيز الدول من خالل شركاهتل الدولية مايةاحل، وتسهم هذا

اإلقتصادية اليت تباشر مشاريعها على إنشاء خاليا للبحث و التطوير يف هيكلتها املؤسساتية ، بصفتها جزءا ال 

يتيزأ من مكونات املؤسسة، إميانا من هذه املؤسسات بالقيمة اإلقتصادية لرباءة اإلخرتاع والعائد الضخم احملقق 

 .من ورائها

                                                             
(1)(2)

Hélène Gaument-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit, p.2 

(3)
 Projets de mobilité : Erasmus Mundus/ Ibn)خير دليل على ذلك برامج المنح الجامعية األجنبية كمشاريع  

Battuta / El Idrissi..)  ُالتقنيةالعلمية ومنح للطلبة المتفوقين، باألخص في الشعب التي ت. 
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للدول املتقدمة باعا طويال يف هذا املضمار، ذلك أهنا تويل اهتماما كبريا  على هذا األساس، نالحظ أن 

برباءات اإلخرتاع واعتبارها عامال رئيسا يف استثماراهتا ومشاريعها اإلقتصادية، نظرا خلربهتا الطويلة يف هذا اجملال 

صادية الغربية شركة من الشركات اإلقتفإهنا ترى أن براءة اإلخرتاع حمرك التقدم واإلزدهار يف كل املشاريع، فال جند 

إلخرتاع، اخرتاع، بل يف بعض الشركات الكربى ترتبع هذه األخرية على مئات براءات ا اتال تتوفر على براء

 .محاية براءة اإلخرتاع من أمهية اقتصادية يف حقل اإلستثمارمتثله وذلك كله تأكيد على ما 

لشركات الكربى تقاتل بشراسة حيال انتهاك حقوق خمرتعيها، ذلك ما جعل الدول املتقدمة ومن ورائها ا 

لوعيها التام مبا حلماية اإلخرتعات من دور يف زيادة معدل استثماراهتا يف خمتلف دول العامل، حبيث تسعى من 

 خالل احلقوق احلصرية أو باألحرى اإلحتكار املخول بواسطة الرباءة إىل قطع الطريق أمام الدول النامية كي ال

 .(1)تنافسها يف أسواقها، عن طريق تفعيل سالح دعوى التقليد

 رفع معدل إيرادات الدول: الفرع الثالث

محاية براءة اإلخرتاع يف زيادهتا لإلستثمارات الدولية، كذلك توفر  تشكلهاتتمة لألمهية الكربى اليت  

 فإهناتشكل ثروة هائلة من التقانة، فضال عن أهنا  هام، حبيث أنه للدول مورد دخلللرباءة احلماية الدولية 

إدرار األرباح على ميزانيات الدول وتوفري مداخيل هامة جدا، ما ينشط بعكس على الصعيد اإلقتصادي، تن

حركة تداول األموال وزيادة اإلستثمارات املباشرة وغري املباشرة على السواء، ذلك كله من خالل الدور احليوي 

 .(2)اإلخرتاعات دولياالذي تلعبه محاية 

ختسر مئات املاليني من الدوالرات، عندما يتم استغالل  -سيما املتقدمة منهاال-إذ أن الدول 

بطرق غري شرعية وعدم أخذ موافقة وترخيص صاحبها، أو ( واليت متثل منتوجات أو طرائق صنع)املخرتعات 

                                                             
(1)

Hélène Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.9 

(2)
، المرجع (دراسة مقارنة –اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   

 .56السابق، ص 
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مثار خمرتعيها ضرورة ملحة، ال مناص من التخلي ما جعل الدول املتقدمة تتمسك جبعل محاية . باألحرى تقليدها

 .عن محايتها

ذلك أن الدول الصناعية الكربى تبيع . موردا ماليا معتربا حبقتشكل احلماية الدولية لرباءة اإلخرتاع إن  

تراخيص براءات اخرتاعاهتا بأمثان باهضة إىل الدول اليت ترغب يف اكتساب التقنية، هذا حال الدول املتقدمة 

 أما حيال بيع تراخيص التقنية للدول النامية، فإن هذه الدول تتيرع مرارة عدم متكنها من التقنية. يما بينهاف

 .إذ تدفع فاتورة مالية بأمثان خيالية بأرقام فلكية ال تقدر على تسديدها ،املشمولة حبماية براءة اإلخرتاع

املساعدة الفنية و "ـما يسمى بيف إطار ملتقدمة، األمر الذي جعلها عرضة للتبعية التكنولوجية إىل الدول ا

، إىل غري ذلك من املسميات اليت تعترب شعارات براقة تدس يف طياهتا سم التبعية، الذي تتيرعه "التعاون التقين

 .مبرارة يوما بعد يومالنامية الدول 

 تطوير كفاءة يد العاملة: الفرع الرابع

محايتها كما أسلفنا، تلعب دورا حامسا يف خلق بيئة اإلخرتاع و اإلبداع و  إن براءة اإلخرتاع ومسألة 

ذلك ما يسهم إسهاما رئيسيا يف تكوين عقلية تقنية للعامل الذي يتعامل مع اإلخرتاع بصفة . التطور التقين

بية اليت دائمة ومستمرة، يف جمتمع يسوده اإلخرتاع و اإلبتكار، ونستهدف هنا بصفة مباشرة اجملتمعات الغر 

 .(1)التقانات احلديثةشعوهبا بصفة شبه كلية مع اآللة و تتعامل 

 األمر الذي يكون له تداعيات . (2)هذا وتسهم براءة اإلخرتاع يف حتقيق التنمية التكنولوجية داخل الدول 

 األساليب القدمية  إجيابية يف ساحة العمالة احمللية أو األجنبية، إذ تؤدي إىل تطوير طرق العمل واإلنتاج واستبدال

 . غري الناجعة واملكلفة بأساليب أخرى أكثر حداثة وأكثر جناعة

                                                             
(1)

حيث أن المجتمعات الغربية، كما معروف هي مجتمعات صناعية بالدرجة األولى، يتعامل أفرادها باآللة أو ما يُتداول   

 .(le machinisme)عليه بمصطلح المكننة 
(2)

 Bernard Remiche ;Vincent Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire, 

Op.cit., p.28 
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هذه اجملتمعات، يتأثر هو اآلخر بأمناط السلوك التكنولوجي املتبع داخل بيئة جمتمعه، نظرا ملا يف  والعامل

البسيطة إىل األساليب األكثر لرباءة اإلخرتاع من تأثري يف تغيري سلوك العمال من أساليب العمل التقليدية و 

احلصول على يف للعمال الذين يرغبون  اتقدمم اتدريبو  اعالي اتكويناألمر الذي يتطلب . ألشد تعقيداحداثة وا

 .(1)وظيفة يف هذه اجملتعات

كما تشيع براءة اإلخرتاع العمال الباحثني يف خاليا البحث و التطوير على اإلبداع و اإلبتكار، من 

تقدمه هلم هذه احلماية القانونية من حتفيزات ومقابالت مادية مغرية إزاء ما بذلوه من جهد يف ميادين خالل ما 

تتبع الدول املتقدمة هذه اإلسرتاتيييات من أجل بلوغ أعلى مراتب التطور مبيتمعاهتا، و  .حبوثهم ودراساهتم

ا وسيطرهتا العاملية من خالل خلق جيل وحىت ال تنافسها الدول األخرى يف مراتبها هذه، بغية ضمان احتكاره

 .(2)عمايل ال يؤمن إال بالتقنية

الرباءة أن ارتأينا من خالل ما تقدم أن لرباءة اإلخرتاع دورا جبارا يف سبيل تطوير كفاءة العمال، كون  

رب العمود تعتاليت -ا إجيابيا على القدرة العمالية عنوان التقنية والتطور التكنولوجي، ذلك ما جعل هلا أثر هي 

مؤسف حقا يف  بيد أن األمر. يف الدول اليت تعىن حبمايتها وتويل هلا مكانتها الالئقة هبا -الفقري القتصاد الدولة

سيل عيزا سافرا يف هذه الدول عن إعطاء براءة اإلخرتاع مكانتها الالئقة، حىت تؤدي دورها تالدول النامية، إذ 

 .املنوط هبا يف التطوير والتحديث

                                                             
(1)

العمل التقليدية التي لها انعكاسات سلبية جدا على العامل بعينه عكس المجتمعات المتخلفة والتي تسودها أساليب وذلك  

وعلى المجتمع بأكمله، فأساليب العمل التقليدية هذه تهدد سالمة العامل، وفي المقابل تؤدي إلى التدمير المستمر للبيئة 

.اإليكولوجية
 

(2)
 Croissance économique, mondialisation et mutations des sociéts depuis milieu du XIX 

siècle, ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, France. Voir 

siteinternet :http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/70/0/LyceeGT_Ressources_Hi

st_1_03_MutationsSocietes_184700.pdf 
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 زيادة اإلنتاجية: لفرع الخامسا

يف  بدور جّباراإلقتصادي، أهنا تقوم  براءة اإلخرتاع على الصعيد ثلهامن بني األمهيات األخرى اليت مت 

إىل غري ذلك ... الرفع من معدل إنتاجية الدول يف خمتلف القطاعات اإلقتصادية، من زراعة وصناعة فخدمات

اليت ختوهلا براءة اإلخرتاع  (1)براءة اإلخرتاع، وذلك من خالل اإلحتكاراتمن القطاعات اليت تفّعل إنتاجيتها 

ألصحاب احلقوق الشرعيني، سواء كان املخرتع هو املستغل بذاته حلقوقه اإلستئثارية املشمولة بالرباءة أو عن 

 .طريق التنازل عنها مبقابل ملؤسسات اقتصادية تُعىن بقطاع إنتاجي معني

ق الرباءة ملدة ن هذه املؤسسات تقوم باستغالل هذا اإلحتكار املخول هلا عن طريويف ذات السياق فإ 

حيث تعمد هذه  -الدولية ويف معظم تشريعات الدول كما هو مقرر يف اإلتفاقيات-سنة ( 61)عشرين 

لى املؤسسات إىل تطوير اإلخرتاع احملتَكر لبلوغ أقصى درجات إنتاجيته وجعله جزءا ال يتيزأ من املؤسسة ع

 .(2)اعتبار أن هذا اإلخرتاع يعترب قيمة مضافة للشركة املنتية أو املؤسسة

ع، نأخذ على سبيل املثال ال احلصر، القطاع الصناعي والذي يعترب األرضية اخلصبة لنشاط براءة اإلخرتا 

يث أن الرباءة  تشرتط  أصال حلماية الشيء املخرتع أن ميكن تطبيقه يف اجملال الصناعي، حب ذلك أن هذه األخرية

سيما يف عمليات التصدير و اإلسترياد، فهي ال تسعى بذلك حلماية املنتج البصدد محايتها ملنتج صناعي 

الصناعي لذاته وإمنا تبتغي من وراء ذلك حتقيق إنتاجية كربى من املنتج احملمي بالرباءة، باعتباره منتيا أصيال 

ننكر الدور البالغ لرباءات ميكن أن ال  ما. يف األسواق الدولية يت تسوقتنتج منه ماليني الوحدات الصناعية ال

التحسني يف حتسني املنتيات وتطويرها أو طرائق تصنيع املنتيات بغية تكثيف وزيادة اإلنتاج من أجل بلوغ 

 .اإلنتاج الكبريدرجة ءة من حقوق لبلوغ أقصى حد يف اإلنتاج، باستنفاذ ما ختوله الربا

                                                             
(1)

 Gabriel Guéry; Eve Schonberg; Edwige Mollaret Laforét, Droit des affaires pour manager, 

ellipses, 2010,  p.244 
(2)

 Bernard Remiche; Vincent Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire, 

Op.cit., p.34 
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هذا من ناحية الصناعة، فضال عن الزراعة واليت تلعب فيها براءة اإلخرتاع دورا كبريا يف حتقيق قدر هائل  

سيما من خالل تطبيق التقنيات اجلد متطورة، حبيث تعمل براءة اإلخرتاع على ختليق تقنيات المن اإلنتاج، 

تعتمد على مبادئ اهلندسة وامليكانيكا  جديدة يف امليدان الزراعي، حبيث غدت الزراعة أكثر من أي وقت مضى

-األعضاء املعدلة وراثيا'' وعلوم البيولوجيا، حبيث أصبحت النباتات تعاجل آليا عن طريق ما يعرف بتقنية

OGM : Organes Génétiquement Modifiés '' .على حماصيل  ذلك كله من أجل احلصول

 .(1)بأغراض التصدير إىل الدول لكفاية الطلب العاملي يف األسواق الزراعية الدولية يزراعية هائلة، تف

 تحقيق التنمية اإلقتصادية والتكنولوجية:  الفرع السادس

جتد هذه األمهية أساسها يف الدور الذي تلعبه براءة اإلخرتاع يف حتفيز القطاعات اإلقتصادية وجعلها  

والتطوير املستمرين الذين حتدثهما األنشطة اإلبتكارية للمخرتعني يف شىت  أكثر إنتاجية على أساس التحديث

 .مشارب ختصصاهتم الصناعية والتقنية، بل وحىت الزراعية

ويف ذات الصدد، فإن براءة اإلخرتاع على املستوى الدويل تلعب دورا كبريا يف الوصول إىل ساحة التنمية  

، حيث أن احلماية الدولية هذه تؤدي إىل جعل براءة اإلخرتاع أداة (1)ديالتكنولوجية وبلوغ عتبة التقدم اإلقتصا

باألخص الشركات ) (2)لإلبداع التكنولوجي وآلية خللق تنافسية اقتصادية كربى بني املؤسسات اإلقتصادية

 .مبا يؤدي إىل حتقيق تنمية اقتصادية يف الدول اليت حترص على هذه احلماية( FMN -املتعددة اجلنسيات

حيث أنه مبقتضى اإلحتكار املخول للمؤسسات اإلقتصادية يف التصنيع واإلنتاج مبقتضى براءة   

اإلخرتاع، فإن هذا ما جيعلها تتنافس فيما بينها سواء من حيث إعداد دراسات وحبوث لتطوير منتياهتا حىت 

 .ة اقتصادية هامة لبلداهنايتسىن هلا اكتساح األسواق العاملية، أو لتحقيق عائدات كربى تسمح بتحقيق تنمي

                                                             
(1)

المتعلقة بحماية األصناف النباتية اإلبداع في المجال الزراعي، وتعمل على الرفع من  "اليوبوف"حيث ترعى اتفاقية   

 .وكذا عمليات تخليقها (les espèces végétaux) معدالت الحماية القانونية على الصعيد الدولي ألصناف النباتات 
(2)

 Albert Chavannes ; Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.2 
(3) 

Hélène Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., pp.8-9 
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قين، غري أن لتغ التقدم اا من األمهية مبكان يف حتقيق التطور اإلقتصادي وبلو صحيح أن براءة اإلخرتاع هل 

ا وتعمل على خلق بيئة إبداع وابتكار اهتذلك يسقط فقط على الدول املتقدمة اليت ترعى بدقة براءات اخرتاع

، غري أن األمر خالف ذلك يف الدول النامية اليت تفتقر (1)ود به قرحية ذهنهمملخرتعيها لإلستفادة من مثار ما جت

بل . إىل مثل هذه البيئة وتغيب فيها اإلرادة احلازمة ملتابعة التطورات احلاصلة يف ميدان الصناعات املتطورة والتقانة

 .(2)سيطرهتا على هذه امليادينيعزى األمر يف معظم األحيان إىل سلوكات الدول املتقدمة اليت تعمد إىل إحكام 

 المساهمة في نقل التكنولوجيا: الفرع السابع

تعد براءة اإلخرتاع عنوان كل تقدم وتطور اقتصادي وتكنولوجي، على اعتبار أن براءة اإلخرتاع العامل  

تلعب الدور سيما يف القرنني األخريين، حيث أن براءة اإلخرتاع الالرئيسي يف أي تطور صناعي عرفته البشرية 

انعكاسا على حقول الصناعة والتقنية، وكذا الدور  -بالطبع-، اليت يكون هلا كرب يف تنشيط احلركة اإلبتكاريةاأل

 .(3)األبرز يف تسهيل نقل املعارف التقنية بني الدول

الرتبس، أحكاما تؤكد هذه  تفاقايف سيما الإذ جند يف خمتلف اإلتفاقيات الدولية الراعية لرباءة اإلخرتاع  

األمهية باألخص يف مادهتا السابعة حيث أدرحتها ضمن األهداف املسطرة من طرف الدول املتعاقدة، حي تقر 

أن تعمل محاية وإنفاذ حقوق املكية الفكرية ومن ضمنها براءة اإلخرتاع على تعميم ونقل التكنولوجيا بني الدول، 

موردي التكنولوجيا ومستخدميها مبا يضمن حتقيق التطور اإلقتصادي وبلوغ وذلك يف إطار منافع متبادلة بني 

 .الرفاه اإلجتماعي

سيما البالد الوكما أسلفنا، فإن براءة اإلخرتاع تؤدي إىل نقل وتطوير التقنية واحلد من هيرة األدمغة،  

كبرية ألدمغتها حنو الغرب   العربية اليت تعرف استفحاال كبريا هلذه الظاهرة، حيث أن مصر وحدها عرفت هيرة

                                                             
(1)

 .06فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص   
(2)

 Hamid Hamidi, Transfert de technologie et développement (Application du concept de 

dépendance dans le cas algérien), Op.cit., p.2 
(3)

 Albert Chavannes ; Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.2 
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عامل  221ألف عامل، منهم  781خالل نصف القرن األخري، حيث بلغ عدد هؤالء العلماء النازحني زهاء 

عاملا يف الفيزياء النووية و  62عاملا يف اهلندسة النووية و  17متخصص يف شعب نادرة جدا، كان من بينهم 

عاملا  46عاملا يف البيولوجيا واملكروبيولوجيا و  65لفلك والفضاء عاملا يف علوم ا 68عاملا يف الكيمياء و  17

 .(1)عاملا يف اإللكرتونيات الدقيقة 11يف استخدامات الليزر و 

اتضح جليا أن لرباءة اإلخرتاع أمهية كربى يف حتقيق النقل التكنولوجي بني مالكي التكنولوجيا  

ذا ما استخدمت براءة اإلخرتاع يف صاحل اجلماعة الدولية ، حيث يتحقق هذا النقل إ(مستخدميها)ومستهلكيها 

بيد ان واقع احلال يثبت غري ذلك، إذ تقوم . وليس على سبيل اإلستغالل و حتقيق املصاحل الوطنية بصفة انفرادية

الدول الصناعية مالكة التكنولوجيا باستغالل الدول النامية واألقل منوا متحيية يف ذلك باإلحتكار املشروع 

وكذا أن هذه الدول تفرض شروطا جمحفة هلذا النقل، بل وعدم متكني  املخول هلا عن طريق اإلتفاقيات الدولية،

أمهية براءة اإلخرتاع على خمتلف  بالتايل تبقى. لتكنولوجياهذه الدول الضعيفة اقتصاديا من مقومات اكتساب ا

 .من الصحة اأساسجتد هلا ال و  اليت تتبيح هبا الدول املتقدمة مفرغة من حمتواهاو  األصعدة

 

 

 

 
                                                             

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

 .72صالح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص  
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 حماية براءة اإلختراع في ظل اتفاقيات ومؤسسات الحماية الدولية: الفصل الثاني

إن محاية براءة اإلخرتاع يف عامل اليوم، هي محاية دولية باألساس، إذ تستمد احلماية الوطنية لرباءات  

الصعيد الدويل، وجند يف هذا الصدد أن على اإلخرتاع أساسها من اإلتفاقيات الدولية اليت تكّرس هذه احلماية 

  (Convention de Paris1883)اريسأشهر اإلتفاقيات الدولية الراعية لرباءة اإلخرتاع هي معاهدة ب

، وكذا ما أولته لرباءات اإلخرتاع من عناية (1)واليت تعترب أول اتفاقية ُعنيت بشؤون امللكية الصناعية عموما

 .خاصة، كون هذه اإلتفاقية واتت حركة التصنيع والتقدم التقين الذي عرفته معظم الدول األوروربية

م مما قدمته يف سبيل كفالة محاية فّعالة للرباءات، إال أنه وكما ترى الدول ، بالرغ(2)غري أن هذه اإلتفاقية 

بالتايل فلم تعد هلا من . أن الزمن قد جتاوزها -صاحبة السبق اإلخرتاعي والتقدم التكنولوجي-الصناعية 

ال  ن أحكامهادين الصناعة والتقنية، وكذا كو الصالحية مبكان، مادامت ال تواكب التطورات احلاصلة يف شىت ميا

 .من تطور هائلالراهن تستوعب ما حلق بالعامل 

إعادة النظر يف األحكام اليت جاءت هبا اإلتفاقية السابقة، بل على ذلك، كان من الضروري مبكان 

وجتاوزها يف بعض األحيان، كوهنا ال تستجيب للتطورات واملستجدات احلاصلة يف عامل اليوم، من تطور رهيب 

ورا لعمليات التقليد والقرصنة اليت تعرف بدورها تطيف التقنية، وكذا أهنا ال تتمّكن من مالحقة التطور األسرع 

حيز النفاذ يف  ، والذي دخل4991املربم يف سنة  (TRIPs)الرتبس  وقد جتّلى ذلك كله يف اتفاق .موازيا

وضات منظمة التجارة من بني اإلتفاقيات اليت أُبرمت يف إطار مفا ، وجيدر التنويه على أنه4991اير أول ين

 .عد أحد األركان األساسية للمنظمةالعاملية، وهو بذلك يُ 

                                                             
(1)

 .111فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص   

(2)
للمعاهدات قد أقرت في صلبها أن المعاهدة هي ذلك اإلتفاق الذي يبرم بين دولتين،  1191تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية   

 .مهما اختلفت التسمية التي تُطلق عليها
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 براءة اإلختراع في ظل اإلتفاقيات الدولية: األول المبحث

باريس،  هي اتفاقية ن أول اتفاقية دولية أبرمت يف صدد محاية اإلخرتاعات دوليافإ ،كما سبق وأسلفنا 

 -واليت وضعت اللبنات األوىل للحماية الدولية لرباءة اإلخرتاع، كما أنشأت اإلطار القانوين العام حلماية املخرتع 

 للعلم، فإن اتفاقية باريس .الذي يرغب يف استثمار حقوقه خارج نطاق دولته -احلقوق أو ذوي

(Convention de Paris)  هي السباقة يف وضع مبادئ احلماية الدولية واليت تكفل احلماية املالئمة

 .(1)للمخرتع، إذ الزالت أحكامها سارية املفعول حىت وقتنا هذا

الذي طرأ على اتفاقية باريس وعدم مواكبتها للتطورات اإلقتصادية إال أنه ونتيجة للقصور الكبري 

اجلوانب  ، ظهر إىل الوجود اتفاق(م14)القرن الواحد والعشرينواملستحدثات التقنية اهلائلة اليت حصلت يف 

كاستجابة لتطلعات و أهداف الدول املتقدمة   -TRIPs”الرتبس“ تصلة بامللكية الفكرية أو اتفاقالتجارية امل

يف احتكار التكنولوجيا وتعزيز البعد اإلقتصادي حلقوق امللكية الفكرية على العموم، وبراءة اإلخرتاع بوجه 

 .(2)خاص

 الحماية المكرسة لبراءة اإلختراع في ظل اتفاقية باريس: المطلب األول   

الدولية األّولية الظهور يف حقل امللكية الفكرية عموما و امللكية إن اتفاقية باريس، هي تلك اإلتفاقية  

الصناعية على وجه اخلصوص، و خنص بالذكر يف هذا الصدد جمال براءة اإلخرتاع نظرا ملا حوته هذه اإلتفاقية 

حيث كانت هذه اإلتفاقية هي السبب الرئيس يف مل مشل الدول  .من مبادئ وأحكام هامة يف هذا اجملال

وتوحيد جهودها يف مسألة محاية امللكية الصناعية، ملا تعرضت له هذه  - باخلصوص األوروبية –ناعية الص

امللكية من انتهاكات سافرة وخروقات صارخة، باألخص براءة اإلخرتاع واليت تضرر أصحاهبا كثريا مبناسبة القيام 
                                                             

(1)
ية اتفاق)م الدين عبد الغني الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية احس  

 .1، ص 1111، دار النهضة العربية، مصر،  -دراسة تحليلية  –( التريبس

(2)
 .45، المرجع السابق، ص -تحاليل ووثائق  –الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية   
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مبوجب براءة اإلخرتاع الوطنية ال يتعدى بعدها باستثمارات خارج أقاليم دوهلم، بالتايل كانت احلقوق املخولة 

 .احلمائي إقليم الدولة ماحنة الرباءة

حيال هذه املعضلة وإثر مشاكل التقليد العويصة اليت كانت تتخبط فيها معظم الدول الصناعية واليت  

من خسائر، فكرت  بسبب ما كبده إياها التقليد واملنافسة غري املشروعة (1)تضررت تضررا بالغا يف اقتصاداهتا

ل دون وقوع مثل هذه هذه الدول جليا يف التسلح بالوسائل القانونية ووضع امليكانيزمات الفعالة اليت حتو 

اخلروقات، وقد ُتوج هذا التفكري باتفاق الدول الصناعية على إبرام اتفاقية دولية جتسد هذه الوسائل اإلنتهاكات و 

ة فعالة للمخرتعني يف خمتلف أحناء العامل، ذلك كله بغية توفري مناخ واألدوات القانونية الكفيلة بضمان محاي

وحتفيز املخرتعني على زيادة نشاطاهتم اإلبتكارية من أجل خدمة اجملتمع اإلنساين يف  ،مالئم لإلبداع واإلخرتاع

 . مقابل محاية مصاحلهم املادية واملعنوية، واليت تعترب غاية كل خمرتع

ن املخرتع من القيام باستثمار اخرتاعه يف يس مناط هذه احلماية، ذلك أهنا متكّ وقد كانت اتفاقية بار 

سيما من خالل املبادئ الدولية اليت أقرهتا اتفاقية باريس، كمبدأ الالدول األعضاء يف اإلتفاقية بكل حرية وأمان، 

 la)جتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية باريس و  .املعاملة اإلحتادية أو مبدأ األسبقية وكذا مبدأ استقاللية الرباءات

convention de Paris 1883)  اليت (2)بالعاصمة الفرنسية باريس 4881مارس  12أُبرمت بتاريخ ،

وضعت اللبنات الرئيسية للحماية الدولية للملكية الصناعية يف حقل امللكية الفكرية وعلى رأسها براءة اإلخرتاع، 

 .ن مبادئ رئيسية، كما سيتم بيانهملا حوته م" دستور امللكية الصناعية"وقد أطلق عليها بعض الفقهاء 

                                                             
(1)

حيث تتقّول الدول الصناعية الكبرى، بأنها تعّرضت لخسائر فادحة، نظر النعدام الحماية الدولية التي تكفيها التعديات  

حميد : أنظر في هذا الصدد. التي طالت مخترعاتها بصفة كبيرة جدا، األمر الذي انعكس سلبا على كل قطاعاتها الصناعية

 .2قوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، ص محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لح

(2)
، وقد كانت في أول المقام مجرد مسودة، خضعت 1881أُبرمت اتفاقية باريس في العاصمة الفرنسية باريس في سنة  

 .يما ألمانيا وبريطانيا العظمىللعديد من المشاورات وأُثير بشأنها جدل كبير ما بين الدول الصناعية فيما بينها، الس
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 مبادئ الحماية في اتفاقية باريس : الفرع األول

ة اليت جاءت هبا معاهدة باريس، بُغية إرساء محاية فّعالة جلميع عناصر وهي املبادئ الثالثة الرئيسي 

 :اإلخرتاع على وجه اخلصوص، ومن بني هذه املبادئ لرباءات، و امللكية الصناعية

 P. d’Assimilation des unionistes: مبدأ المعاملة اإلتحادية: أوال   

حيث يستمد  وقد تكرس مبوجب اتفاقية باريس ،يعترب مبدأ املعاملة اإلحتادية أشهر املبادئ الدولية

معاملة رعايا الدول األعضاء مع وطنيي الدولة املرغوب مساواة ضرورة وجوده من أحكامها، و يقضي هذا املبدأ ب

محاية اإلخرتاع على إقليمها، بل متتد هذه املساواة إىل غري رعايا الدول األعضاء بشرط أن يكون هلم موطن أو 

حيث ركزت اتفاقية باريس يف هذا املضمار على مجلة من  .(1)هلم منشأة صناعية أو جتارية حقيقية و فعالة

، بأن يكون من جنسية الدولة املطلوب فيها عضاءدول األالحىت حيظى الشخص باحلماية اإلحتادية يف  الضوابط

 .(2)إقليمها منشأة صناعية أو جتارية متارس نشاطها بصفة فعلية علىاحلماية أو يكون مقيما هبا أو أن ميلك 

اتفاقية باريس أو له حمل واستنادا إىل ذلك، فإن كل شخص حيمل جنسية دولة من الدول األعضاء يف 

إقامة هبا أو ميلك منشأة صناعية أو جتارية على إقليمها، له احلق يف طلب احلماية على أساس براءة اإلخرتاع يف 

 يناير 29انضمت إىل اتفاقية باريس يف  اإلحتادية إحدى دول احتاد باريس، واجلزائر على غرار باقي الدول

من هذا األمر يف أحكامه مبدأ املساواة بني خمرتعي اإلحتاد، إذ ، حبيث تض21-91 مبوجب األمر 4991

بنفس احلقوق واإلمتيازات والضمانات اليت يتمتع هبا  ...(ولنديه-أملاين -فرنسي) يتمتع املخرتع األجنيب

 .(3)املخرتع اجلزائري، أي معاملة املخرتعني على قدم املساواة يف خمتلف املسائل القضائية واإلدارية

                                                             
(1)

 .07عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، دار الفكر الجامعي، مصر، ص   

(2)
 .50، المرجع السابق، ص -تحاليل ووثائق  –الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  

 (3)
 .220-229ص السابق، ص حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع 
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من اتفاقية باريس، جند أهنا تشجع على حتقيق املساواة بني  (1)خالل استقرائنا ألحكام املادة الثانيةفمن 

خمرتعي الدول اإلحتادية، حبيث تعىن كل دولة من الدول األعضاء بتطبيق مبدأ املساواة  وتأخذ على  عاتقها 

حبيث تقر هذه  .اإلخرتاع على وجه اخلصوصمسؤولية تطبيقه األمثل، حيال مجيع حقوق امللكية الصناعية وبراءة 

املادة أن تكون ملواطين دول اإلحتاد نفس احلقوق اليت متنحها هذه الدول لرعاياها حاليا، أو تلك اليت قد متنحها 

مستقبال ملواطنيها فبهذا تدخلت اتفاقية باريس من خالل مبدأ املساواة اإلحتادية للقضاء على أي معاملة متييزية 

يتعرض هلا خمرتع إحدى اإلحتاد، سواء تعلق األمر بالشؤون اإلدارية أو القضائية، وعموما كل ما يتعلق  ميكن أن

 .(2)باإلجراءات القانونية املقررة يف هذه الدول، اليت جيب أن تُقرر على ضوء مبدأ املعاملة اإلحتادية

و اإلمتيازات اليت تعرتف ومقتضى ذلك أن حيظى املخرتعون األجانب للدول األعضاء بنفس احلقوق 

هبا الدولة العضو يف اإلحتاد ملواطنيها، كأن يتمتع خمرتع أملاين بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا خمرتع فرنسي أو ما 

على ذلك ميكننا القول أن هذا  املبدأ . ميكن أن يتمتع به مستقبال من مزايا مبقتضى تشريع الرباءات الفرنسي

فمىت ُمنح ألحد رعايا دول اإلحتاد براءة على اخرتاعه، . (3)ع خمتلف خمرتعي اإلحتاديقضي بالعدل يف التعامل م

فإنه يكون يف مكنته استغالل اخرتاعه يف أي دولة احتادية يرغب استثمار اخرتاعه فيها، سواء كان هذا األخري 

 دية، فهو بذلك يتمتع حبرية منتجا أو طريقة صنع قابال للتصنيع أو التسويق وذلك مقتضى حقه من الرباءة اإلحتا

                                                             
(1)

يتمتع رعايا كل دولة من دول اإلتحاد في جميع دول اإلتحاد ( 1") :اتفاقية باريس على أنه تنص المادة الثانية من 

قوانين تلك الدول للمواطنين، األخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبال 

وذلك دون اإلخالل بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه اإلتفاقية، ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي 

للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخالل بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط واإلجراءات المفروضة على 

 .المواطنين

يجوز أن يفرض على رعايا دول اإلتحاد أي شرط خاص باإلقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب ومع ذلك ال ( 2) 

 .فيها الحماية لتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية

يحتفظ صراحة لكل دولة من دول اإلتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة باإلجراءات القضائية واإلدارية وباإلختصاص ( 1) 

 ."ديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعيةوكذلك بتح
(2)

 274-275، المرجع السابق، ص ص 2فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري ج  
(3)

 Hélène Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.23 
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 .(1)كبرية يف استغالل واإلفادة من اخرتاعه على نطاق واسع

الدولة املزايا املخولة له فقط مبقتضى تشريع و  املخرتع األجنيب باحلقوق غري أنه ال ميكن أن يتمتع 

ما ميكن أن يكون على عاتقه املختارة يف محاية براءة اإلخرتاع، بل عليه يف املقابل أن ينصاع وينفذ ما عليه أو 

 le traitement) إن مبدأ املعاملة اإلحتادية  .من التزامات يفرضها تشريع الدولة املعنية باحلماية

unioniste) يفرض على الدول األعضاء يف اإلتفاقية املعاملة باملثل(la réciprocité)   بشأن براءات

عني، بغية الة بني مجيع دول اإلحتاد وعدم التمييز بني املخرت وذلك كله من أجل جتسيد العداإلخرتاع األجنبية، 

ارتفاع حجم املبادالت استجابة لتطور التجارة الدولية و اإلخرتاع يف خمتلف دول املعمورة، حتفيز عملية اإلبداع و 

 .الدولية وكذا زيادة حركة األشخاص بني الدول

غري أن واقع احلال يقر بأن املساواة املنصوص عليها مبوجب املادة الثانية من اإلتفاقية هي مساواة 

تقوم على افرتاض توازن متعادل ومتشابه يف تشريعات دول اإلحتاد وال ترقى إىل املساواة الفعلية،  ،فقط "شكلية"

فضال عن أن  .تزامات املفروضة على عاتقهماإللسواء تعلق األمر باحلقوق املخولة ملخرتعي دول اإلحتاد أو 

افرتاض املساواة هذه تقتضي استفادة فعلية من كافة دول اإلحتاد من احلماية اليت تقرها يف تشريعاهتا الوطنية، إال 

يف تشريعاهتا الوطنية ذلك أنه ال طائل من ورائها، بل يكون ضمننة أن الدول النامية ال تستفيد من هذه احلماية امل

 (2)(2).ملستفيد األكرب من هذه احلماية هو الدول املتقدمةا

اجلماعة  واقعيا مصاحلأُخذت عليه العديد من املثالب، كونه ال خيدم  حيث أن مبدأ املعاملة  اإلحتادية  

خمرتعاهتا عن طريق براءات يت حتمي صناعاهتا ومثار حبوثها و ب مصلحة الدول املتقدمة الالدولية ككل وإمنا يغلّ 

اهليمنة الصناعية للدول املتقدمة على الدول النامية اليت ال متلك من اإلحتادية، واليت تعزز بصفة أساسية  اإلخرتاع

                                                             
(1)

 220صحساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق،  
(2)

 .58-50، ص ص المرجع السابق تحاليل و وثائق، -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 
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الرباءات اليت متلكها الدول من ر مباليني والذي يقدّ  ،ت اإلخرتاع مقارنة باحلجم اهلائلإال القدر الضئيل من براءا

 .لرباءات اخرتاع الدول املتقدمة" حارس"الدول النامية نفسها جمرد  بالتايل جتد. الصناعية يف خمتلف امليادين

  P. de la Prioritéمبدأ األسبقية : ثانيا

حيتل مبدأ األسبقية املرتبة الثانية من حيث األمهية يف محاية براءة اإلخرتاع على الصعيد الدويل بعد مبدأ  

ماية اخرتاعه يف إحدى دول اإلحتاد حبق أسبقية حل اودع طلباملعاملة اإلحتادية، وفحواه أن يتمتع املخرتع الذي أ

 Etat de l’art)مىت توافرت شروط هذا احلق، كانعدام وجود اخرتاع مماثل يف حالة التقنية السابقة 

précédent.) 

النص على مبدأ األسبقية، إذ أنه وطبقا للمادة  (1)وقد تضمنت اتفاقية باريس يف مادهتا الرابعة فقرة أ

طلبا للحصول على براءة اخرتاع، يتمتع هو أو ( اإليداع الصحيح)املذكورة فإن أي خمرتع أودع طبقا للقانون 

سيما ما يتعلق ال ،خلفه حبق األسبقية املنصوص عليه يف املادة الرابعة، مبا ينتجه حق األسبقية من آثار قانونية

تسب شهرا، حيث حيُ ( 41) عشر قّدر طبقا للمادة الرابعة باثينإلحتجاج هبذا احلق يف مواجهة الغري واملبآجال ا

 .(2)هذا األجل من تاريخ إيداع الطلب األول وال يدخل يوم اإليداع يف احتساب هذه املدة

واملتمثلة يف اإلثين عشر شهرا،  تبدأ منذ  (délai de priorité)" أجل األسبقية"تسمى هذه املدة بـ

مع ما يلحق  ،لرباءة اإلخرتاع يف أي دولة من دول اإلحتاد (la demande initiale)إيداع الطلب األويل 

على عنصر اجلدة الطلب األول  (publication ou divulgation)حق األسبقية من عدم تأثري نشر 
                                                             

(1)
 : "تنص اتفاقية باريس في مادتها الرابعة فقرة أ  

براءة اختراع او تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو كل من اودع طبقا للقانون في إحدى دول اإلتحاد طلبا لحصول على ( 1)

نموذج صناعي أو عالمة صناعية أو تجارية يتمتع هو او خلفه فيما يختص باإليداع في الدول األخرى بحق أولوية خالل 

 .المواعيد المحددة فيما بعد

يع الداخلي لكل دولة من دول يعتبر منشئا لحق األولوية كل إيداع له حكم اإليداع الوطني الصحيح بمقتضى التشر( 2)

 .اإلتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف مبرمة فيما بين دول اإلتحاد

يقصد باإليداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان ( 1)

 ."المصير للطلب الالحق
(2)

 .220اإلختراع، المرجع السابق، ص  حساني علي، براءة 
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ل خيول للمودع يف هذا الصدد عدم التعدي على حقه، كما تبطل إيداعات لإلخرتاع املطالب له حبق األسبقية، ب

 .، باعتباره صاحب األولوية يف طلب الرباءة(1)الغري اليت تلي طلبه املنصبة على نفس اإلخرتاع

ومبقتضى حق األسبقية هذا فإنه ميكن ملودع طلب الرباءة السعي إىل عدة دول احتادية للمطالبة حبماية 

هذه الدول شريطة أال يكون قد انقضى ميعاد األسبقية املذكور آنفا، واستنادا هلذا املبدأ ال يتسىن  اخرتاعه يف

ألي دولة عضو يف اإلتفاقية رفض اإليداعات الالحقة اليت تلي اإليداع األول لطلب الرباءة حبجة أنه مت إيداعه 

ب بأسبقيته يتضمن مطالبات جديدة ال يف دول أخرى وحصل منها على أسبقيات سابقة، أو أن الطلب املطال

 .يتضمنها الطلب األول بشرط توافر وحدة اإلخرتاع

ال ميكن للدول األعضاء فرض إجراءات جديدة حيال طلب الرباءة املشمول حبق فإنه  ،فضال عن ذلك

أن هذا املبدأ جاء لتاليف هذه  حيث. كاهل مودع الطلب  فرض إجراءات إيداع أخرى تثقلتُ األسبقية، كأن 

 ع، إذ يكفي أن يودع طالب الرباءةالوضعية من أجل إزالة العراقيل اإلدارية والبريوقراطية اليت تعوق مسرية اإلخرتا 

يف الدول اليت يرغب محاية اخرتاعه فيها أن يودع إقرارا يذكر فيه تاريخ اإليداع األول والدولة اليت مت فيها وصورة 

 .(2)من الطلب

الشروط القانونية املنصوص عليها مجيع أن يستويف عليه وحىت يتسىن ملودع الطلب التمتع حبق األسبقية، 

حسب قانون البلد الذي  (régulière) مبقتضى اإلتفاقية، إذ على املودع أن يودع طلبه األويل بصفة صحيحة

إىل أن  ضرورية وتغدو اإلشارة ،هذا .وكذا حق األسبقية الذي يصدر منفصال عن براءة اإلخرتاع ،سيمنح الرباءة

حق األسبقية جيد استقالليته عن براءة اإلخرتاع مبجرد منحه من طرف الدولة العضو يف اإلحتاد، حبيث أنه ال 

ألخرى، أو باألحرى أن حق يسقط بسقوط الرباءة، بل يبقى قائما و ميكن اإلحتجاج به يف دول اإلحتاد ا

األسبقية ليس تابعا للطلب األصلي املتعلق مبنح براءة اإلخرتاع، كما خيضع حق األسبقية جلملة من الشكليات، 
                                                             

(1)
 Hélène Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Op.cit, p.23 

(2)
 .51-58ص ص  المرجع السابق، وثائق،تحاليل  -لدولي للملكية الفكريةالطيب زروتي، القانون ا 
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وكذا احرتام األجل املقرر لذلك  ؛ده املودعيعُ  (une déclaration)املطالبة حبق األسبقية يف تصريح : أمهها

 .(1)، وكل إغفال لإلجرائيني السابقني يعرض حق األسبقية للضياع(شهرين1د هذا األجل بـ يف فرنسا يقيّ )

يتبادر إىل أذهاننا يف الوهلة األوىل، أن حق أو مبدأ األسبقية هو مبدأ أقر من أجل تشجيع اإلبتكار و  

. كذل عكسالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، غري أن الواقع املعاش الذي تشهده الدول النامية يثبت 

س احتكار الدول الصناعية املتقدمة ملختلف مزايا التطور العلمي و التقدم التقين عن مبدأ األسبقية يكرّ أن كون 

ما يشكل عقبة يف حد ذاته أمام التقدم التقين لطول مدة -ألسبقية والذي يدوم لسنوات عدة طريق إقرار حق ا

ق يف خمتلف دول اإلحتاد ومن بينها الدول النامية و اليت بانتقال هذا احل -شهرا41بقية احملددة املتمثلة يف األس

تضررت إىل حد كبري من مبدأ األسبقية، يف حني تتمسك به الدول املتقدمة كوهنا املستفيد األول من هذا 

  خمتلف ميادين التقنية و البحث،بتكريس تبعية الدول النامية هلا يف ،الناحية اإلقتصادية منسيما ال، (2)املبدأ

 ".حالة التقنية السابقة"ذلك بـمسّوغة 

 P. de l’Indépendance des brevets مبدأ استقاللية البراءات: ثالثا

رباءات ل هادول اإلحتاد يف إصدار كل دولة من يقضي مبدأ استقاللية براءات اإلخرتاع، باستقالل   

و حتديد مدهتا، شريطة أن أها أو انقضائها ة فيما خيص إسقاطاإلخرتاع و اختاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانوني

تراعي يف هذه اإلجراءات حدود احلماية املنصوص عليها يف اتفاقية باريس، وكذا إعمال أحكام اإلتفاقية فيما 

  .خيص دعاوى التقليد أو املنافسة غري املشروعة بصدد اإلجراءات القضائية

وتستمد  ،عن بعضها البعض تهااإلحتادية باستقاللي حتتفظ الرباءاتفإن ، (1)( ثانيا)وطبقا للمادة الرابعة 

على إصدار الرباءات مبا ال يتناىف وفحوى أحكام اتفاقية  اإلحتاد استقالليتها هذه من سيادة كل دولة من الدول

                                                             
(1)

 Albert Chvavanne, Jacques Burst, Droit de la Propriété Industrielle, pp.300-301 

(2)
 .54ص ص  المرجع السابق،تحاليل و وثائق، -الدولي للملكية الفكريةالطيب زروتي، القانون   

(1)
 = : "على ما يلي( ثانيا)تنص المادة الرابعة  
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ال باريس، حبيث أن الرباءة الصادرة يف دولة من دول اإلحتاد فإهنا تكون حمل إجراءات إدارية أو قضائية وطنية و 

 .(2)ختضع يف ذلك ألي تشريع من تشريعات الدول األخرى أو تتقيد مبا اختذته من إجراءات بشأن اإلصدار

أنه إذا مت منح براءة اخرتاع يف دولة عضو متعاقدة يف اتفاقية باريس، فإن الدول املتعاقدة  ،مؤدى ذلك

األخرى ليست جمربة على منح براءات أخرى عن ذات اإلخرتاع، كما أنه وحسب مضمون اإلتفاقية فإن الدول 

لرباءة، ويبقى ذلك  و مدة سقوطاتتمتع باستقاللية تامة حيال اإلجراءات القانونية املتعلقة بالشطب أو اإللغاء أ

 .(3) اختصاصا وطنيا حبتا يف كافة الدول املتعاقدة دومنا إخالل بأحكام اإلتفاقية

ميكننا القول بأن براءات اإلخرتاع الصادرة عن عدة دول احتادية بشأن ذات اإلخرتاع، فإن  ،إثر ذلك 

رة الرباءة من وتكون حمل إجراءات قانونية و قضائية للدول مصد   ،هذه الرباءات تنشأ مستقلة عن بعضها البعض

 (4).حيث احلقوق املخولة و السقوط أو اإلنقضاء، وكذا مباشرة الدعاوى حال وقوع اإلعتداء على الرباءة

إن مبدأ استقاللية براءات اإلخرتاع يف خمتلف دول اإلحتاد، مبدأ منتقد كغريه من مبادئ اإلتفاقية كونه  

على مكاتب متخصصة يف براءة  توفرهو اآلخر يف مصلحة الدول املتقدمة، مىت علمنا أن هذه األخرية ت يصب

، والنظر يف (-Examen Préalableالفحص السابق) اإلخرتاع، ذات كفاءة عليا يف فحص اإلخرتاعات 

 .مدى أحقية اإلخرتاع يف الرباءة وكذا مدة اإلفادة من اإلخرتاع

                                                                                                                                                                                            

البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول اإلتحاد في هذه الدول مستقلة عن ( 1) =

 .اإلختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء في اإلتحاد

يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خالل مدة ( 2)

 .حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءاتاألولوية مستقلة من حيث أسباب البطالن والسقوط ومن 

 .ويسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه( 1)

 .وبالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كال الجانبين عند انضمام دول جديدة إلى اإلتحاد( 5)

حق األولوية، في مختلف دول اإلتحاد، بمدة دوام تساوي المدة التي  اإلختراع، التي يحصل عليها معتتمتع براءات ( 4)

 ."كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون األولوية

(2)
 .50ص المرجع السابق،تحاليل و وثائق،  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  

(3)
 .228، المرجع السابق، ص حساني علي، براءة اإلختراع 
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ة إصدار الرباء ادة إجراءاتامية، اليت تطالب مبساعدهتا فنيا وتدريب كوادرها يف معلى عكس الدول الن

، التقنية الالزمة يف جمالاخلربة  إىلاملتطورة و  ، إذ الزالت تفتقر إىل التقنيات اإلداريةاليت تتم بصددها اآلليات

النامية براءات اإلخرتاع بصفة غري حبيث تصدر الدول . (1)للتعامل جبدية مع طلبات محاية براءة اإلخرتاع

، نتيجة افتقادها للوسائل الالزمة اليت تفي بغرض الفحص السابق، و كذا القصور السافر يف معظم (2)رشيدة

بلة ملخرتعي الدول املتقدمة، الذين تُرفض طلبات محاية تشريعات الدول النامية وتضارب أحكامها، ما جعلها ق  

 .يةاألصل ماخرتاعاهتم يف دوهل

 دول اإلحتادبل تركت هذه املسألة ل تتناول شروط قابلية اإلخرتاع للرباءة،لإلشارة، فإن اتفاقية باريس مل 

، من حيث تقديرها جلدة اإلخرتاع وعدم تواجده يف حالة التقنية السابقة، و  يف إقرار ما تراه مناسبا يف هذا اجملال

عملية اإلخرتاع، مث تقدير قابلية اإلخرتاع للتطبيق الصناعي كذا استكشاف النشاط اإلبتكاري الذي مت بصدد 

أحكاما دقيقة لتنظيم  ي وضعذعلى عكس اتفاق الرتبس ال. لية يف صناعة ماوما يؤديه اإلخرتاع من نتائج عم

 .هذه الشروط

 (PCTواشنطن  معاهدة حسب)إجراءات الحماية في اتفاقية باريس : الفرع الثاني

إىل أن اتفاقية باريس مل تأت بأحكام إجرائية وعملية تتناول محاية اإلخرتاع على  ،ضروريةتغدو اإلشارة  

(  PCTالـ)أخرى أال وهي معاهدة واشنطن  معاهدةالصعيد العملي وامليداين، بل أن هذه املسألة ُعنيت هبا 

 41واليت دخلت حيز النفاذ يف  4992جوان  49املربمة يف واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية، بتاريخ 

ببلجيكا، وتسعى اتفاقية احلال إىل تسهيل عملية احلصول على الرباءات بني خمتلف دول  4984ديسمرب 

                                                             
(1)

 Albert Chavannes; Jacques Burst, Droit de la Propriété Industrielle , Op.cit., p.301 

(2)
والمقصود بذلك أن الدول النامية ال تشتمل على مكاتب براءات ُكفئة يتسنى لها القيام بعمليات الفحص الدقيقة والناجعة   

تعددة الجنسيات تلعب على هذا الحبل، باستثمارها المكثف في على ذلك نجد أن الشركات الم. لإلختراعات التي ترد إليها

 .أقاليم الدول النامية، أين ال تجد معوقات تشريعية في منح البراءة عن مخترعاتها
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ل على براءة اخرتاع يف هذه دولة، حيث ميكن تقدمي طلب واحد يف عدة دول أعضاء للحصو  411اإلحتاد يف 

 . (1)الدول املرغوب محاية اإلخرتاع فيها

بشأن الرباءات، كاستجابة للنمو اهلائل يف حجم التجارة الدولية وقد جاءت معاهدة التعاون الدويل 

ة يف نظرا للتزايد املطرد يف حجم اإلخرتاعات وسرعة تداوهلا على الصعيد الدويل وبالتايل انتقال األسرار التقني

ما أدى إىل التفكري جليا يف إقامة نظام دويل دقيق يساعد على مواجهة هذا املد . خمتلف ربوع العامل

، مبا طرحه هذا األخري من صعوبات يف تغطية املخرتعات باحلماية الالزمة يف خمتلف ربوع املعمورة (2)اإلخرتاعي

 . خارج بلداهنمواستفحال ظاهرة التقليد وانتهاك حقوق املخرتعني أو ذويهم 

عىن ونتيجة للعجز الذي سجلته اتفاقية باريس بسبب افتقادها لإلطار اإلجرائي الفعال الذي يُ  ،إذ

باملسائل التقنية والعملية يف احلماية، بغض النظر عن نشاطات مكتب اإلحتاد يف ميدان الرباءات وكيفيات 

ا من عراقيل وصعوبات مجة خالل عمليات التقصي وما ينجر عنه ،تصديه للطلبات اهلائلة املتعلقة بالرباءات

الواليات املتحدة األمريكية إىل اقرتاح معاهدة بدفع  األمر الذي. ومسألة قابليته للرباءة والتحقق يف اإلخرتاع

 .(3)على الصعيد العملي أحكام احلماية اليت جاءت هبا اتفاقية باريس أخرى، تدعم وتعزز

التنظيم اإلجرائي مليدان الرباءات فيما خيص إيداع الطلبات اليت تقدم من ترمي معاهدة واشنطن إىل 

أجل احلصول على براءات اخرتاع يف خمتلف مناطق العامل، حبيث جاءت هذه اإلتفاقية لتقضي على احلمائية اليت  

باإليداع كانت توسم هبا براءات اإلخرتاع من خالل مبدأ اإلقليمية الذي كان سائدا وباألخص فيما يتعلق 

على ذلك جاءت اتفاقية واشنطن  .ات على الصعيد الدويلوالنشر، لغياب التنظيم الفعال واحلقيقي ملسألة الرباء
                                                             

(1) 
Bernard Remiche ; Vincent Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoire-faire, 

Op.cit., p.47 

(2)
 Bernard Remiche ; Jorge Kors, L’accord ADPIC : dix ans après (Regards croisés- Europe- 

Amérique latine), Larcier, France, 2007, p.77 

(3)
 .241حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، ص  
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(PCT)  لتقضي على هذا املشكل وتذلل العقبات اليت اعرتضت خمرتعي العامل يف استثمار اخرتاعاهتم وحالت

 .دون استفادهتم من مثار جمهوداهتم

أحكام معاهدة واشنطن للتعاون الدويل بشأن الرباءات جاءت لسد النقص الذي مما سبق نتبني أن 

اعرتى اتفاقية باريس يف الناحية اإلجرائية والعملية، أي ما تعلق باإليداع وكيفيات تعامل مكاتب الرباءات الدولية 

هذا، وهتدف معاهدة  (1).مع مسائل النشر والتحقيق يف أحقية املخرتعات للرباءة، وهلم جرا من مسائل إجرائية

 les opérations)واشنطن باألساس إىل تعزيز التعاون بني الدول بشأن العمليات السابقة 

antérieures)  على إصدار براءات اإلخرتاع، كمنح املخرتعني حق الطلب الدويل للحصول على الرباءة يف

الدول املرغوب احلماية فيها تعيني  شريطةمقتضيات مصلحة اخرتاعاهتم، جمموعة من الدول اليت خيتاروهنا حسب 

 .(2)الدويل الطلبتقدمي يف 

حيث تسمح هذه املعاهدة بضمان محاية اإلخرتاع مبوجب طلب واحد يف عدد كبري من الدول يف آن 

واحد، بإيداع الطلب الدويل للحصول على براءة اخرتاع كما حتدد الشروط الشكلية اليت يتعني أن يستوفيها كل 

بالتايل تعترب معاهدة واشنطن الداعم . ا يف مسار احلصول على احلمايةدويل واملراحل اليت يستوجب اتباعهطلب 

الرئيسي التفاقية باريس، كون املعاهدة جاءت بقواعد تطبيقية تضع موضع التنفيذ أحكام اتفاقية باريس، كما 

لية الفحص املبدئي الدويل، كما ائقي و كذا عمالبحث الدويل يف شقه الوثال يف اإليداع الدويل أو إجراء هو احل

 .يلي بيانهس

  Étape du dépôt internationalإيداع الطلب الدولي  مرحلة: أوال

يقضي هذا اإلجراء بأنه يتسىن للمخرتع أن حيصل على محاية اخرتاعه يف عديد من الدول يف ذات 

الوقت، وذلك بأن يكتفي بإيداع طلب دويل واحد يف إحدى دول اإلحتاد على أن يعني الدول املعنية، عوضا 
                                                             

(1)
   277 -111، المرجع السابق، ص ص 2فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري ج  

(2)
 Albert Chvavannes, Jacques Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Op.cit., p.304 
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طلبات متعددة ودفع عن اللجوء إىل كل دولة على حدى من الدول اليت يرغب محاية اخرتاعه فيها وإيداع 

 (1).مصاريف باهضة، ذلك ما يُعرب عنه باإليداع الدويل

ة يف اتفاقية وتقر املادة الثالثة فقرة واحد بأنه جيوز إيداع طلب براءة اإلخرتاع يف أي من الدول العضو 

 تضمن جمموعة من العناصريوالذي   (une requête)يشمل الطلب على التماسدويل، و  باريس كطلب

، بوصف خمتصر لإلخرتاع وحتديد الدول اليت (كعنوان اإلخرتاع، هوية املودع، تبيان الوكيل، تعيني دول احلماية)

بعد دفع الرسوم الواجبة يقيد الطلب بإعطائه تاريخ يوم اإليداع ملودع مد محاية اخرتاعه إليها، و يرغب ا

لإلدارة املختارة للقيام بالبحث الدويل، كما خيطر تقوم اإلدارة الوطنية بإرسال الطلب و مرفقاته األسبقية، و و 

  (2).املكتب الدويل

 الدويل هومن املعاهدة، فإن املكتب املختص إليداع الطلب ( 42)وحبسب مقتضيات املادة العاشرة 

املكتب الذي خيتاره املودع، وكل طلب دويل مودع بطريقة صحيحة يف الدول املختارة ينتج آثار الطلب 

 . (3)الوطين

هو   (WIPO)جيدر التنويه يف هذا الصدد، إىل أن املكتب الدويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

املكتب األمريكي بواشنطن،  : جدة يف اجلهاز اإلداري املشرف على املعاهدة وكذا املكاتب الدولية اإلقليمية املتوا

اجد بـ الهاي، املكتب الروسي، مكتب الرباءات السويدي، املكتب الياباين بطوكيو، الديوان األوريب للرباءات املتو 

إن إجراء اإليداع الدويل، هو إجراء له من األمهية البالغة مبكان، ملا يلعبه من دور يف  .املكتب النمساوي للرباءات

را تسهيل إجراءات احلماية القانونية، حبيث يوفر على املخرتع عناء التكاليف والوقت، باعتبار األخري عنص

 .حساسا يف احلصول على الرباءة من خمتلف الدول املرغوب احلماية فيها، ومن مث تشجيع حركة اإلستثمار

                                                             
(1)

 .242حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، ص  

(2)
 48تحاليل و وثائق، المرجع السابق، ص  -للملكية الفكريةالطيب زروتي، القانون الدولي  

(3)
 Albert Chvavannes, Jacques Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Op.cit, p.317 
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  Étape de la recherche internationaleمرحلة البحث الدولي: ثانيا

من اإلدارة الوطنية  إليهامضمون هذا اإلجراء، هو أن تقوم اإلدارة املختارة ببحث الطلب بعد إحالته 

أي القيام بالبحث  ،اليت مت فيها اإليداع، والغرض من هذا اإلجراء هو الكشف عن احلالة الفنية لطلب احلماية

املعمق والتحقق عما إذا كان اإلخرتاع املطالب حبمايته جديدا أو ال، وما إذا كان قد متخض عن  نشاط 

 (. مدى أهليته للرباءةالتحري يف)ابتكاري أو نتج عن عمليات بديهية 

فقرة واحد، حبيث  تفاقية طبقا للمادة اخلامسة عشروتعد هذه املرحلة إلزامية لكافة الدول العضوة يف اإل

خاصا بوثائق براءات صادرة يف خمتلف الدول أو مقاالت منشورة  يعد البحث الدويل يف هذه املرحلة حبثا وثائقيا

د أنه وإن أيدت نتائج البحث الدويل أحقية اإلخرتاع للرباءة من حيث بي. عنها و مستخرجات من تلك الوثائق

جدته وإثبات النشاط اإلبتكاري الذي نتج عنه، إال أنه تبقى مسألة منح الرباءة من اختصاص اإلدارات الوطنية 

  .(1)(اإلدارات املختارة ملنح الرباءة)املعنية 

مكتب الرباءات األمريكي، املكتب الروسي، : املعاهدة تعترب إدارات خمتصة  بالبحث الدويل يف مفهوم  

حبسب  .الديوان األورويب للرباءات، املكتب السويدي للرباءات، مكتب الرباءات النمساوي وكذا املكتب الياباين

  Etat de la)، فإن البحث الدويل يهدف إىل كشف حالة التقنية الدقيقة (2)من املعاهدة 1فقرة  41املادة 

technique pertinent) ،وحالة التقنية هنا تعين كل ما وصل إىل علم اجلمهور عن طريق الكتابة ،

 .(3)حسب املادة الثالثة والثالثون فقرة واحد

                                                             
(1)

 48،41تحاليل و وثائق، المرجع السابق، ص، ص  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 

(2)
 ."كل طلب دولي يجب ان يكون محل بحث دولي: "على ما يلي PCTتنص المادة الخامسة عشرة من اتفاقية ال  

(3)
الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء : "من ذات اإلتفاقية على أنه 1فقرة ( 11)تنص المادة الثالثة والثالثون  

أي انه )لمطلوب حمايته يبدو جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان اإلختراع ا

 ."وقابل للتطبيق الصناعي( ليس بديهيا
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، حبيث متنح نسخة منه للمودع و كذا نسخة إىل املكتب " تقرير البحث الدويل"وخُيتتم البحث الدويل بـ

املكاتب املختارة و املعنية باحلماية، وبعد هذا اإلرسال ميكن للمودع الدويل، مث يقوم هذا األخري بإخطار 

وال خيضع الطلب الدويل إلجراء البحث الدويل، إال بعد مضي أجل  شهرين( 1)تصحيح مطالباته يف أجل 

ن مرحلة البحث الدويل تنصب على اجملال الوثائقي، وهي إجراء رئيسي لتقصي أيث حب .(1)شهرا( 12) عشرين

ة اإلخرتاع املراد محايته من عدمها، حيث أن اإلتفاقية يف سبيل بلوغ هذه الغاية أحالت عملية البحث هذه أحقي

كاتب إقليمية جد مؤهلة يف هذا الشأن، كوهنا تتوفر على قدرات بشرية ذات  إىل م إىل جانب املكتب اإلحتادي

امية اليت ال تتوفر على مثل هذه القدرات، بل غري أهنا أجحفت يف حق الدول الن. كفاءة عليا يف ميدان الرباءات

 .يف معاهدة باريسالزالت مل ترق مكاتبها إىل تأمني احلماية الدنيا املطلوبة

  Étape d’Examen Préliminaireمرحلة الفحص المبدئي الدولي: ثالثا

الثالث، أي مدى توافر يف هذه املرحلة، يتم حتديد ما إذا كان اإلخرتاع تتوافر فيه الشروط األساسية 

اإلخرتاع على اجلدة املطلقة والنشاط اإلبتكاري وكذا قابلية اإلخرتاع املطالب حبمايته للتطبيق الصناعي، أي 

انية والثالثة حسب الفقرات الث وذلك حسبما قضت به املادة الثالثة والثالثون ،الفحص املوضوعي لإلخرتاع

  .PCTـة الوالرابعة من معاهد

رسل نسخة منه إىل املودع و نسخة تهاء من الفحص املبدئي، حُيرر تقرير الفحص والذي تُ بعد اإلن

سب شهرا، حيُ  12أخرى إىل املكتب الدويل، حيث ال يتم السري يف اإلجراءات الوطنية إال بعد انقضاء  أجل 

بيد أنه يعترب الفحص املبدئي الدويل غري ملزم لإلدارات الوطنية إذا أعلنت حتفظها عن  .(2)من تاريخ األسبقية

واليت تنص على هذا ( من املادة الواحدة والثالثون إىل املادة الواحدة وأربعون)أحكام الفصل الثاين من املعاهدة 

تعلق بالشروط املذكورة حول اإلجراء، وهي بذلك ال تفرض على الدول األخذ بنتائج الفحص املبدئي فيما ي
                                                             

(1)
 .41-48، المرجع السابق، ص ص -تحليل ووثائق - الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  

(2)
 Albert Chvavannes, Jacques Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Op.cit., p.307 
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ة، بل تركت هلا احلرية يف حتديد شروط و معايري منح احلماية من منطلق سيادة الدولة يف ءقابلية اإلخرتاع للربا

 .قرار املنح، وهي مسألة ختتلف من دولة ألخرى

هيئة دولية هلا استنادا إىل ذلك فإن  تقرير الفحص املبدئي الدويل يعترب استثنائيا بالرغم من صدوره من 

جتربة عتيدة يف ميدان الرباءات وكفاءة عالية وكادر تقين جد متخصص، يعمل وفقا ألحدث املعايري العاملية 

ويتم التفريق يف هذا اإلطار ما بني الفحص السابق  .(1).واملستجدات احلاصلة يف جمال اإلخرتاعات التقنية

(examen préalable)  يف مقابل نظام التسليم . الذي تأخذ به معظم الدول األجنلوساكسونيةو

 ،(من بينها اجلزائر)وهو النظام الذي تنتهجه الدول الالتينية  (délivrance automatique)األتوماتيكي 

ة ئدوهو نظام بسيط ال يكلف مكتب الرباءات املعين بالبحث يف جوهر اإلخرتاع و مدى أحقيته للرباءة إزاء الفا

 .(2)براءة اإلخرتاع مىت استوىف اإلخرتاع الشروط الشكلية املفروضة لدولةا أن متنحالعملية اليت يقدمها، بل يكفي 

 (TRIPs)التربس  راءة اإلختراع المقررة في اتفاقحماية ب: المطلب الثاني   

واليت دامت  األروغواي مفاوضات مبقتضى جولة 4991يف أفريل  املربم (TRIPs)الرتبس  إن اتفاق 

جملموع اتفاقيات املنظمة العاملية   لك اإلتفاق املكونذ و، ه4981/4991مثان سنوات منذ ( 28)حوايل 

، حيث جاء اتفاق GATSواتفاقية جتارة اخلدمات  GATT 1994للتجارة إىل جانب اتفاقية جتارة السلع 

اتفاقية  ولية من سابقتهلفكرية بصفة أكثر دقة ومرونة ومشنظم حقل التجارة الدولية ذي الصلة بامللكية ايالرتبس ل

، اليت مل تعد تواكب التطورات املتالحقة اليت طرأت على جمال امللكية الفكرية عموما وجمال براءة 4881باريس 

 .(3)اإلخرتاع خصوصا

                                                             
(1)

 .41تحاليل و وثائق، المرجع السابق، ص  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 

(2)
 .01-08فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص  

(3)
في ضوء أحكام اتفاقية التربس )ناصر الملكية التجارية والصناعية محمد محسن إبراهيم النجار، التنظيم القانوني لع 

 .12-11-17، ص ص 2774، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، (2772لسنة  29وقانون الملكية الفكرية رقم 
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سد الشغور قص الذي طرأ على اتفاقية باريس و الرتبس إىل حيز الوجود لتدارك الن حيث ظهر اتفاق

م 12سيما يف الربع األخري من القرن الالذي حل هبا نتيجة التطورات العلمية والتقنية اليت حصلت يف العامل، 

بسبب التزايد اهلائل يف عدد املخرتعات اليت بدأت تتدفق يف األسواق الدولية من خالل املبادالت الدولية 

 .(1)وارتفاع حركة التصدير و اإلسترياد

جمموعة من الكيانات اليت مل تكن  وسع من نطاق احلماية وأدخلقد اتفاق الرتبس أن جند  ،على ذلك

، وذلك بغية إدراج مواضيع جديدة تشكل منفعة اقتصادية يف حقل 4881حتظى باحلماية يف اتفاقية باريس 

جمموعة من املبادئ واليت مل  ونية إىل أوسع نطاق ممكن، قد أقرالقان ةماياحليف سبيل بسط  ووه .التجارة العاملية

هبا هذه املبادئ،  تتباين كثريا مع املبادئ اليت جاءت هبا اتفاقية باريس إال من حيث اللمسة التقنية اليت صيغت

عنايتها  حزمة من الشروط واإلجراءات اليت يفرض على الدول العضوة اتباعها وبذل كما أن اتفاق الرتبس اشرتط

 .(2)اإلتفاقتوخاها ييف حتقيق احلماية اليت 

 مبادئ اتفاق التربس: الفرع األول

عليها يف  صّ إن نُ اليت و  ،اتفاق الرتبس إىل جانب مبدأ تعميم التكنولوجيا مجلة من املبادئ لقد أقر

على هذه جلّية  تحييناتبجاء  هإال أن -الرتبس  نت السباقة يف الظهور قبل اتفاقاليت كا -اتفاقية باريس 

 .املبادئ

 P. Of national treatment  مبدأ المعاملة الوطنية: أوال   

سيما ال ،ذا املبدأ من األمهية مبكان، كونه ميثل مبدًأ دوليا أساسيا يف حقل العالقات الدوليةهيعترب 

 ية، األمر ذاته ينطبق على اتفاقاالقتصادية منها، إذ تستلهم منه الدول معظم سلوكاهتا و تعامالهتا التجار 

                                                             
(1)

 .12تحاليل و وثائق، المرجع السابق، ص  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  

(2)
 Bernard Remiche ; Jorge Kors, L’accord ADPIC : dix ans après (Regards croisés- Europe- 

Amérique latine), Op.cit., p.77 
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نص على ضرورة تطبيق املبدأ والسهر على تنفيذه بني الدول األعضاء، بل و حىت الدول غري يي ذالرتبس ال

الرتبس على أن  من اتفاق (1)حبيث قضت الفقرة األوىل من املادة الثالثة .األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة

تلتزم الدول األعضاء، مبنح مواطين أو رعايا الدول األعضاء األخرى معاملة متساوية لتلك املقررة ملواطنيها، أي 

، وجتنب حماباة مواطنيها بأن تغدق عليهم ي خمرتعي الدول املتعاقدة األخرىعدم مفاضلة خمرتعيها عن باق

 .األخرى من هذه املزايابامتيازات يف مقابل أن حترم مواطين الدول 

 كة للتعاون ما بني الدول من خالللق أرضية مشرت الرتبس من خالل هذا املبدأ أن ختُ  اتفاق قد أقرو 

ى محاية تساوي أو جتاو ز عتبة على الدول النص عل، حبيث فرض اإلتفاق عتبة متقاربة نسبيا يف احلمايةل إقرارها

 يف ديأجل تسهيل التجارة الدولية وتشجيع التعاون اإلقتصا ، وذلك منيف تشريعاهتا احلماية املقررة يف اإلتفاق

 .  (2)حقوق امللكية الفكرية وباألخص ميدان براءات اإلخرتاع جماالت

مساواة مجيع مواطين الدول املتعاقدة من حيث هو ، باملساواة هنا حسب فحوى اإلتفاقواملقصود 

اإلستفادة من احلماية وآليات وشروط احلصول عليها، وكذا نطاق احلماية يف األقاليم املختلفة للدول املتعاقدة 

غري أن هذا املبدأ يعرف بعض . (3)الرتبس رعايا الدول املتعاقدة يف اتفاقوضرب أجل متساو من احلماية لكافة 

وغريها  (4)سيما اتفاقية باريس للملكية الصناعية الت وهي تلك القيود الواردة يف املعاهدات الدولية، اإلستثناءا

أحكام اتفاقية باريس،  نسخيالرتبس مل   من اتفاقيات امللكية الفكرية األخرى، وذلك ما يدل على أن اتفاق

 .تكملة وتعزيزا للحماية اإلحتادية وإمنا جاء
                                                             

(1)
يلتزم كل البلدان األعضاء بمنح األعضاء مواطني البلدان : " ق التربس في فقرتها األولىتنص المادة الثالثة من اتفا 

األخرى األعضاء معاملة ال تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية مع مراعاة 

، ومعاهدة روما، (1101)، ومعاهدة برن(1190)اإلستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من معاهدة باريس 

 ."ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة
(2)

 .11، المرجع السابق، ص -تحاليل و وثائق -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 
(3)

جالل وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية تريبس، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  

 .14، ص 2777

(4)
 .215، المرجع السابق، ص حساني علي، براءة اإلختراع 
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اء اختاذ للدول األعض مبدأ املعاملة الوطنية، ذلك أنه أجاز لىاءا عاستثن أورد بسالرت  إال أن اتفاق

ق اللوائح والقوانني املتعلقة برباءة اإلخرتاع، حيث أن هذا اإلستثناء مينح للدول احلق يف بياإلجراءات الالزمة لتط

استثناءا عاما للدول  مبنحهفاق اإلتا تاز هذميو  .محاية أصحاب الرباءات ضد أي تعد قد يطال حقوقهم هذه

الدول األعضاء على  رب اإلتفاقجيساس مبصاحلها األمنية، حبيث ال م ضد أياألعضاء من اختاذ أي إجراء 

بلد عضو اختاذ ي ملصاحل األمنية األساسية، كذلك ميكن ألإضرارا با ح عن معلومات يعد البوح هبااإلفصا 

سيما ما تعلق منها بتجارة األسلحة أو الذخائر أو املعدات الة، إجراءات يراها ضرورية حلماية مصاحله األمني

و مواد تتم املتاجرة فيها بطرق مباشرة أو غري مباشرة لتزويد مؤسسات أربية أو التجارة يف مواد أو سلع احل

 .(1)عسكرية أو يف أوقات الطوارئ  أو يف أوقات احلروب

 تشريعاتمن كل ما سبق فإن هذا املبدأ، هو مبدأ اقتصادي بامتياز، نظرا لكونه يدعو إىل توحيد 

، ونعتقد اعتقادا جازما أنه يدعو إىل الدخول حتت مظلة اإلخرتاع على ضوء أحكام اإلتفاقالدول يف مادة براءة 

سيطرهتا و بية، فهي بذلك تسعى إىل زيادة أ ومن ورائها الدول الغر .م.العوملة اإلقتصادية اليت وضعت لبناهتا الو

 .(2)تنصاع إلمالءاهتا من خالل هذا املبدأ الحتكمها يف الدول اليت 

 األولى بالرعاية ةمبدأ معاملة الدول: ثانيا  

إن هذا املبدأ جاء تأكيدا و تعزيزا ملبدأ املعاملة الوطنية، حبيث يعترب تقنيا أكثر من املبدأ األول إال أنه  

قر من أجل القضاء على املعاملة التمييزية بني الدول، وتفضيل دولة عن حتت رايته، حيث أنه مبدأ أُ  يدخل

أخرى حبجة اتفاقيات مربمة بينها، عدا عن بعض اإلستثناءات اليت مسح هبا هذا املبدأ كاملساعدة القضائية حمل 

 .اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف

                                                             
(1)

الملكية الفكرية : لآيت وارت حمزة، دور المنظمة العالمية للتجارة في حماية حقوق الملكية الفكرية، ملتقى وطني حو 

 192، جامعة بجاية، ص 2711أفريل  28/21بين مقتضيات العولمة وتحديات التنمية، المنظم يومي 
(2)

 Bernard Remiche ; Jorge Kors, L’accord ADPIC : dix ans après (Regards croisés- Europe- 

Amérique latine), Op.cit., pp 30-31. 
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يتوجب على الدول األعضاء (WTO)  لتجارةلاقيات منظمة العاملية فإنه طبقا التف كقاعدة عامة،

عدم التمييز يف املعاملة بني مواطين الدول املنضمة، مبعىن أنه جيب على الدول العضوة يف هذه اإلتفاقيات أن 

 الدويلاألمر ذاته ينطبق على اإلتفاق . (1)تعامل مجيع مواطين الدول األعضاء على نفس القدر من املساواة

 .املرتبط برباءات اإلخرتاع سيما يف شقهالبالتجارة يف امللكية الفكرية،  املتعلق

، بأن أي مزايا تفضيلية أو حقوق متنحها الدول املتعاقدة إىل من اإلتفاق (2)هذا ما أكدته املادة الرابعة

ابلة ما بني نح هذه اإلمتيازات املتقدول بعينها دون أخرى استنادا إىل اتفاقيات ثنائية أو متعددة تقرر مبقتضاها م

يُقتضى من الدول املتعاقدة تلك سحب هذه املزايا والتفضيالت إىل الدول املتعاقدة   الدول األطراف، فإنه

حبيث أنه حسب فحوى هذا املبدأ فإن األمر ال يتوقف عند املساواة الشكلية يف الضرائب اجلمركية . (3)كافة

اليت تُفرض على السلع  جلمركية األخرى واألعباء األخرىاإلجراءات اجلنائية واإلجراءات افقط، بل يتجاوزها إىل 

 .املستوردة

غري أنه كما هو حال كل مبدأ، فإنه يطرأ عليه استثناءات، أغلبها تتعلق مبصاحل الدول النامية كوهنا 

 :ت أهم هذه اإلستثناءانيتعترب احللقة األضعف يف دائرة احلماية هذه، ومن ب

                                                             
(1)

المرجع ضوء اتفاقية التربس، محسن إبراهيم النجار، التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية و الصناعية في  

 17، ص السابق
(2)

فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فإن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو : " التربس من اتفاق (5) تنص المادة الرابعة 

. حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني جميع البلدان األخرى

- : و وتكونويستثنى من هذا اإللتزام أية ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عض

نابعة من اتفاقية دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية ( أ

 .الملكية الفكرية

أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة ( 1101)ممنوحة وفقا ألحكام معاهدة برن ( ب

 .لوطنية بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخرا

 متعلقة بحقوق المؤدين، ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة، التي ال تنص عليها أحكام اإلتفاق الحالي؛( ج

تجارة نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بالملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة ال( د 

العالمية، شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية بهذه اإلتفاقيات وإال تكون تميزا عشوائيا أو 

 ."غير مبرر ضد مواطني البلدان األعضاء األخرى

(3)
 .177تحاليل و وثائق، المرجع السابق، ص  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 
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 .اإلجراءات الوقائية حلماية الصناعات الناشئة يف الدول النامية -

 .سيما النامية منهاالالسماح ببعض املعامالت التفضيلية ما بني طائفة من الدول ،  -

واليت تتفق أعضائها على سقف ...( احتادات مجركية، مناطق حرة)السماح بقيام تكتالت اقتصادية  -

 .بينها ءات ضريبية فيمامعينة أو إلغاختفيضات مجركية 

ومهما يكن فإن هلذا املبدأ من األمهية مبكان، ذلك أنه يدعم بقوة مبدأ املعاملة الوطنية وكذا أنه يعارض 

بشدة أي متييز أو حماباة لدولة متعاقدة عن أخرى، إذ مينع على الدول أن تسمح بإجياد فروقات كربى من 

 .(1)متييزا بني الدول احلماية القانونية يف تشريعاهتا مبا يشكل

 مبدأ الحد األدنى من الحماية: ثالثا  

ا عضاء بتنفيذ أحكام هذالرتبس على أن تلتزم البلدان األ من اتفاق نصت الفقرة األوىل من املادة األوىل 

 اتطلبها هذيمن اليت ، وجيوز للبلدان األعضاء دون إلزام أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح محاية أوسع اإلتفاق

يف إطار أنظمتها وأساليبها  اإلتفاق لطريقة املالئمة لتنفيذ أحكام، و للبلدان األعضاء حرية حتديد ااإلتفاق

ية ، هو التزاما على الدول األعضاء بتوفري حد أدىن من احلما وضع أن اإلتفاق (2)واضح من هذا النص .القانونية

ة وخنص بالذكر يف هذا الصدد ميدان براءة اإلخرتاع، ولكن ملختلف فئات امللكية الفكري احلد الوارد يف اإلتفاق

 .(3)جيوز لتلك الدول أن توفر محاية أكرب مما ورد يف اإلتفاق

على أن إعمال هذا املبدأ يف بعض األحوال قد يكون غري فعال يف محاية حقوق امللكية الفكرية ومن 

 ورائها براءة اإلخرتاع، إذ قد تكون التشريعات الوطنية لدولة ما عضو قاصرة عن بلوغ احلدود الدنيا للحماية اليت 

                                                             
(1)

 .11حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، ص  
(2)

ويجوز . تلتزم البلدان األعضاء بتنفيذ أحكام هذه اإلتفاقية: "تنص المادة األولى فقرة أولى من اتفاقية التربس على أنه 

فاقية، شريط عدم مخالفة للبلدان األعضاء دون إلزام، أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه اإلت

وللبلدان األعضاء حرية تحديد الطريقة المالئمة لتنفيذ أحكام هذه اإلتفاقية في إطار . هذه الحماية ألحكام هذه اإلتفاقية

 ."أنظمتها وأساليبها القانونية
(3)

 .19تحاليل و وثائق، المرجع السابق، ص  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 
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ت احلدود الدنيا انون الوطين اإلستجابة ملقتضيايف هذه احلالة فإنه يتعني على الق. أرست دعائمها اتفاق الرتبس

ادة األوىل فقرة ثالثة من و خمالفتها، وذلك كله تطبيقا للمأ نهاللحماية اليت نص عليها اإلتفاق وعدم النزول ع

اإلتفاق على  ااء املعاملة املنصوص عليها يف هذقضي بضرورة أن تطبق الدول األعضيي ذاتفاق الرتبس، وال

 .(1)ل األعضاء األخرىمواطين الدو 

مع ما ينبين على ذلك أن الدول مدعوة لتعديل تشريعاهتا الداخلية فيما خيص حدود احلماية الدنيا  

سنة من تاريخ طلب احلصول على ( 12) ، وهذه املدة حمددة يف براءة اإلخرتاع بعشريناإلتفاق اقضي به هذي

ة الدول األعضاء لتنفيذ اإلخرتاع تتوقف على آليات استجاب إن حقوق براءة .(2)(من اإلتفاق 11 املادة) الرباءة

، ولو أن حد احلماية الوارد يف املادة األوىل، هو احلد األدىن، ولكن أغلب الدول السيما النامية منها اإلتفاق

 .يف احلمايةاألقصى احلد تعتربه 

 مبدأ تعميم التكنولوجيا: رابعا

الرتبس، حبيث تقر هذه املادة  على أن تؤدي  من اتفاق (3)سابعةيستمد هذا املبدأ وجوده من املادة ال 

محاية وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية دورها املنوط هبا، أي ضرورة إسهام هذه احلماية يف حتفيز روح اإلبتكار 

التكنولوجي ونقل و تعميم التكنولوجيا مبا حيقق املنفعة املشرتكة ملنتجي املعرفة التكنولوجية و مستخدميها، وكذا 

، حيث أن هذا املبدأ يقتضي ...اقتصادية، اجتماعية، ثقافية: ةصعدرفاهية الدول املتعاقدة على خمتلف األحتقيق 

 حتقيق توازن مصلحيت حائزي التكنولوجيا ومنتجيها ومستهلكيها ومستخدميها، فالفئة األوىل ترغب يف حتقيق 

 لنامية غالبا، فتنشد نقل التكنولوجيا لإلستفادة منهامحاية قصوى ملخرتعاهتا، أما الفئة الثانية واملتمثلة يف الدول ا

                                                             
(1)

 .11محسن إبراهيم النجار، التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية و الصناعية في ضوء اتفاقية التربس، ص  
(2)

ال يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة : " تنص المادة الثالثة والثالثون من اتفاقية التربس على أنه 

 ."عشرين سنة، تُحسب اعتبارا من تاريخ القدم بطلب الحصول على البراءة
(3)

ية في تشجيع روح اإلبتكار التكنولوجي تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكر: " التربس تنص المادة السابعة من اتفاق 

ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها باألسلوب الذي يحقق 

 ." واإلقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات الرفاهية اإلجتماعية



الدولية ظل اتفاقيات ومؤسسات الحماية في اإلختراع براءة حماية                الثاني الفصل  

 

91 
 

 .(1)يسعى غلى احملافظة على توازن حقوق وواجبات الطرفنيفاتفاق الرتبس  .يف حتقيق التنمية بأقصر طريق 

، بأن ال تؤدي احلماية املنصوص عليها ونطاقها الواسع (2)كما قضت املادة الثامنة يف فقرهتا الثانية

إىل تقييد سافر للتجارة الدولية، وكذا متنع ذات املادة إساءة استخدام حقوق براءات اإلخرتاع  اإلتفاقيف احملدد 

عن طريق اإلحتكار أو التعسف يف استعمال احلقوق النامجة عنها، مبا يشكل ذلك من غلق ملنافذ التكنولوجيا 

  .إىل خمتلف الدول املتعاقدة

أهنما تقران بضرورة حتقيق توازن ملصلحتني متعارضتني، تتمثل نستشف من خالل املادتني السابقتني، 

محاية  أوالمها يف أن من حق الدول منتجة التكنولوجيا وحائزي حقوقها يف احلماية الفعالة والصارمة اليت تكفل

 -لنامية وأغلبها الدول ا -وهي حق الدول مستخدمة التكنولوجيا  ،أما املصلحة الثانية .حقوقهم املادية واملعنوية

 .(3)يف اإلستفادة من مستجدات التكنولوجيا وإمدادها بالتكنولوجيا اليت ختدم أهدافها التنموية

يف حالة وقوع  ى واألهداف املتوخاة من اإلتفاقذلك ما مّكن الدول األعضاء من اختاذ إجراءات تتماش

تعسف من أصحاب حقوق الرباءة، أو باألحرى الدول منتجة التكنولوجيا حمتجة يف ذلك بأهنا تتمتع باحلقوق 

لدول مستوردة التكنولوجيا ل يقر تصرف واستغالل، كما أن اإلتفاق اإلستئثارية اليت ختوهلا هلا الرباءة من حرية

 .على أساس النقل التكنولوجي متطورة قدما حنو اكتساب تكنولوجياعلى املضي 

 شروط حماية براءة اإلختراع في اتفاق التربس: الفرع الثاني

اإلخرتاع بتغطية احلماية  شروطا حىت حيضى بس على خالف اتفاقية باريس، وضعالرت  إن اتفاق 

 .القانونية، أو باألحرى براءة اإلخرتاع

                                                             
(1)
 

(2)
 .171، المرجع السابق، ص -تحاليل ووثائق  –الفكرية الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية   

(3)
قد تكون هناك حاجة التخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام اإلتفاق : " تنص المادة الثامنة فقرة ثانية من اإلتفاقية 

الحالي، لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول 

 ."لي للتكنولوجياللتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدو
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  The invention must be Newأن يكون اإلختراع جديدا: أوال  

ويقصد جبدة اإلخرتاع، أن ال يكون قد سبق استخدامه أو استعماله أو التصرف فيه بأي وسيلة من 

الوسائل، بطريقة متّكن اجلمهور من العلم به، سواء داخل الدولة اليت يبتغي فيها هذا األخري استصدار الرباءة 

 .الرتبس عدة دول منضمة يف اتفاقب املخرتع لرباءة اإلخرتاع يف ، أي عند طل(1)منها أو على الصعيد الدويل

اهتماما بالغا هبذا الشرط  ى آخر عن اتفاقية باريس، حيث أوىلمنح ىإن اتفاق الرتبس حيال شرط اجلدة، حن

 سيما املادة السابعة والقواعد تفصيلية له، حسبما ما مت النص عليه يف قسم براءات اإلخرتاع من هذه،  ووضع

 .(2)العشرون

شرتط العتبار الشيء املبتَكر ياملفهوم الضيق ملعىن اجلدة، حيث على  حبيث جند اتفاق الرتبس ركز

اخرتاعا ويستأهل احلماية وبالتايل منح براءة عنه، أن يكون جديدا جدة مطلقة مبا ال يدع جماال للشك يف جدة 

وانعدام ورود ابتكارات مماثلة يف ميدان  حالة التقنية السابقةأي بانعدام اإلخرتاع يف . الشي أو الطريقة املبتكرة

لك ما جعل ذ، و  تفاقهذا اإلملية محاية اإلخرتاعات يف الفن الصناعي على الصعيد العاملي، حيث طُرح بُعد عا

ال يكون قد سبق نشر اإلخرتاع أو اإلفصاح عنه نص اإلتفاق على أيإذ  .أكثر صرامة يف هذا الصدد أحكامه

بأي طريقة، متّكن الغري من اإلطالع على سر اإلخرتاع املراد محايته بالرباءة، سواء مت هذا النشر عن طريق الكتب 

 .(3)...واجملالت العلمية أو املنشورات العلمية أو وسائل اإلعالم األخرى املرئية واملسموعة
                                                             

(1)
جالل وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  

 .90، صالمرجع السابق، (تريبس) الفكرية
(2)

، تتاح إمكانية الحصول 1و2مع مراعاة أحكام الفقرتين : " تنص المادة السابعة والعشرون من اتفاقية التربس على أنه 

التكنولوجيا، شريطة  على براءات اختراع ألي اختراعات، سواء كانت منتجات أم عمليات صناعية، في كافة ميادين

، 94من المادة  5، ومع مراعاة أحكام الفقرة "قابلة لإلستخدام في الصناعة"و" خطوة إبداعية"كونها جديدة وتنطوي على 

من هذه المادة، تمنح براءة اإلختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها  1، والفقرة 07من المادة  8قرة ، والف07من  8والفقرة 

 ."دون تميز فيما يتعلق بمكان اإلختراع أو المجال التكنولوجي، أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محليا
(3) 

 رجع السابق، صالفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المحميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية 

118. 
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ض اخرتاعه، بصفة واضحة الرتبس، فإنه يتعني على طالب براءة اإلخرتاع عر  حسب مقتضيات اتفاق

، وجند (person skilled in the art) وكاملة، حىت يتسىن لرجل احلرفة sufficiently clear))متاما 

واجتهادات القضاء األمريكي يف مادة براءة ي ستقاة من تشريع الرباءات األمريكمعظم هذه األحكام م

 .(1)اإلخرتاع

كبريا أمام ابتكارات واخرتاعات الدول النامية اليت ال متلك غري أن األخذ هبذا الشرط، يعد عائقا  

الرتبس، ذلك أهنا ال تتوفر  وغ اجلدة املبتغاة مبقتضى اتفاقالقدرات والكفاءات العلمية والتقنية مبا ميّكنها من بل

على بنية حتتية تكنولوجية من آالت ومعدات أكثر عصرية وتطورا كما هو حال الدول املتقدمة صناعيا، بل 

 .(2)التقنية يف الدول املتقدمةأحيانا تعد اخرتاعات الدول النامية تكرارا ملا مت التوصل إليه يف حقل 

سبية خيدم بامتياز مصاحل الدول النامية، مبا ميكنها هذا الشرط من ذلك ميكننا القول بأن شرط اجلدة الن

من منح براءات اخرتاعات حتوي على قدر معترب من اجلدة، أي نسبة معينة من اجلدة يف الشيء املخرتع أو 

ية أن يؤدي الشيء املخرتع أو الطريقة إىل تطوير وحتسني تدرجيي يف منتجات صناعبالطريقة املراد محايتها، وذلك 

 .(3)أو طرق صنع موجودة

من اإلنتاج والدخول إىل حلقة التصنيع اليت سبقتها فيها الدول املتقدمة األمر الذي ميّكن الدول النامية  

صناعيا بقرون، وحىت ال يرتك للشركات اإلحتكارية الكربى مسوغات لسرقة اخرتاعات الدول النامية، حبيث على 

، حىت ال تذهب جهود (4)الدول املتقدمة باملطالبة بتطبيق شرط اجلدة النسبيةهذه األخرية أن تقطع الطريق على 

                                                             
(1)

Jean-Frédéric Morin, La brevetabilités dans les récents traités de libre-échange américains, 

article publiée en 2004, p.289 

(2)
حيث أنه نظرا لضعف عوامل اإلبداع واإلبتكار في بيئة الدول النامية، فإن اختراعات رعاياها ال ترقى إلى درجة   

النجاعة القصوى، مثلما هو الحال في اختراعات الدول المتقدمة، والتي تلعب دورا بارزا في تحقيق التقدم التقني 

 .وإلزدهار اإلقتصادي في هذه الدول
(3( )4 )

اء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية جالل وف

 .90، المرجع السابق، ص (تريبس)الفكرية 
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مبدعيها وخمرتعيها أدراج الرياح وال يتم استيالء والتعدي على اخرتاعاهتم من طرف الشركات الكربى حبجة أن 

تضمها إىل رصيد ، وبالتايل تعترب اخرتاعات غري حممية ستويف الشرط املطلوب يف اإلتفاقهذه اإلخرتاعات ال ت

 .ملا تتوفر عليه من إمكانات و كفاءات يف اإلخرتاعوحتسينها، نظرا  اخرتاعاهتا بتطويرها

 -بتغي من وراء ذلك يإن اتفاق الرتبس حيال تأكيده على شرط اجلدة وتأويله بصفة دقيقة، إمنا  

دراهتا التكنولوجية، حىت ال تنافسها حرمان الدول النامية من اإلخرتاع ومن تطوير ق -وبتوجيه من الدول املتقدمة

دة يف أسواقها، بل بلغ هبا األمر إىل هنب وانتهاك اخرتاعات الدول النامية، حبجة أن اخرتاعاهتا تفتقد إىل اجل

 .(1)ذلك ما يقتل روح اإلبداع و اإلخرتاع يف هذه الدول ويعزز تبعيتها. املطلقة املطلوبة يف اإلتفاق

 Involve an Inventive Step ع خطوة إبداعيةأن يمثل اإلخترا : ثانيا

الرتبس، غري أننا جند تعريفا له يف اهلامش  ة أو النشاط اإلبتكاري يف اتفاقمل يرد تعريف اخلطوة اإلبداعي

خطوة إبداعية (: ، جيوز للبلدان األعضاء اعتبار اصطالحي(2) (19)على أنه ألغراض املادة : نص، إذ (1)رقم 

-(inventive step  و)قابل لإلستخدام الصناعي- (capable of industrial application 

 (.useful -مفيد)و( non obvious -غري الواضح من تلقاء نفسه)مرادفني الصطالحي

، أن يكون اإلخرتاع قد جنم عن حسب فحوى اإلتفاق (genious step)وتعترب اخلطوة اإلبداعية 

 أهنا متثل شرط ايتها، مبعىن للوصول إىل النتيجة اإلخرتاعية املبتغى محجمموعة من العمليات املعقدة والتقنية 

                                                             
(1)

المرجع السابق،  حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية،  

 .118ص 

(2)
، تُتاح إمكانية 1و 2مع مراعاة أحكام الفقرتين  -1: "من اتفاق التربس 1فقرة ( 20)تنص المادة السابعة والعشرون   

الحصول على براءات اختراع ألي اختراعات، سواء أكانت منتجات أو عمليات صناعية، في كافة ميادين التكنولوجيا، 

من  5ومع مراعاة أحكام الفقرة ". قابلة لإلستخدام في الصناعة"و" خطوة إبداعية"تنطوي على شريطة كونها جديدة و

من هذه المادة، تُمنح براءات اإلختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون  1، والفقرة 07من المادة  8، والفقرة 94المادة 

 ."إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياتمييز فيما يتعلق بمكان اإلختراع أو المجال التكنولوجي أو ما 
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  .(1)اجملهود املادي واملعنوي الذي بذله املخرتع يف سبيل اخرتاعه

. باتفاقية باريس بأحكام أكثر صرامة، مقارنة ، بصدد شرط النشاط اإلبتكاري جاءالرتبس إن اتفاق 

كد يؤ منتجا أو طريقة صناعية، و الذي كد على ناتج النشاط اإلبتكاري سواء كان يؤ حيث جند اتفاق الرتبس 

الرتبس فيه أن يكون متمخضا عن اجلهد الفكري الذي بذله املخرتع، ويكون حمل حبث و دراسة من رجل  اتفاق

انوين الرتبس مفهوم اإلخرتاع من النظام الق اتفاق وقد استلهم .(personskilled of art) حرفة متخصص

أو يشكل  "طفرة يف التقدم الصناعي"األجنلوأمريكي، حيث يرى هذا األخري أن يؤدي اإلخرتاع إىل إحداث 

يف اجملال الصناعي، وذلك عكس ما ذهب إليه النظام القانوين الالتيين الذي يرى بأن اإلخرتاع إجياد جذريا حتوال 

حلسبان ما إذا حقق هذا اإلخرتاع طفرة يف اكتشاف شيء مل يكن موجودا من ذي قبل، دون أخذ يف ا أو

 .(2)أم ال امليدان الصناعي الذي ميثله

ويتم التحقق من النشاط اإلبتكاري الذي متخض على إثره اإلخرتاع، بواسطة رجل احلرفة الذي يقوم 

 بذله املخرتع يف، أي بالتثبت من اجملهود الذي شيء املخرتَعبعمليات حماكاة للعمليات املعقدة اليت أفضت إىل ال

عملية اإلخرتاع، وميكن لرجل احلرفة هنا قياس درجة النشاط اإلبتكاري مبدى اإلسهام الذي حققه اإلخرتاع يف 

 .(3)حقل الصناعة

 Capable of Industrial  -أن يكون اإلختراع قابال للتطبيق الصناعي: ثالثا

Application 

 ، و املتعلقة مبرونة اتفاق 1221سنة Andrés Moncayo Von Haseحسب دراسة قام هبا  

                                                             
(1)

، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

01. 
(2)

المرجع السابق، حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية،  

 121ص 
(3)

، مطبعة النور، مصر، سنة ل أحمد خليل، النظام القانوني لحماية اإلختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية جال 

 .45 ، ص1111
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بالتأكيد  ىللتطبيق الصناعي، و إمنا اكتفف صراحة قابلية اإلخرتاع عرّ ياتفاق مل هذا اإليوضح أن فإنه الرتبس، 

 .على هذا الشرط حىت ميكن احلصول على الرباءة

واليت عقدت بني حيث أنه مت تدقيق مصطلح التطبيق الصناعي لإلخرتاع، يف اتفاقات التبادل احلر، 

جيب على كل : "يف هذه اإلتفاقات على أنه قرارإذ مت اإل. أ ودول أمريكا الوسطى وأسرتاليا و املغرب.م.الو

 specific, substantial)طرف اعتبار اإلخرتاع قابال للتطبيق الصناعي، إذا شكل منفعة خاصة و معتربة

utility. ت للرباءة، إذ حيد بصفة  غري أن التحديد الدقيق هلذا الشرط، يشكل عقبة يف سبيل قابلية اإلخرتاعا

 حيث طرح قيود على قابلية خمرتعات تكنولوجيا األحياء منح براءة اإلخرتاع، كبرية من
(1)(Biotechnology). 

مبفهوم املخالفة فإن . الصناعيعملية يف احلقل و  أن يكون لإلخرتاع ملسة تطبيقية فقد ألزم اإلتفاق

اإلخرتاعات اليت ال تتوافر على الطابع التطبيقي فال تكون حمال للحماية وال ميكن إصدار براءة بشأهنا، ألنه كما 

وبالتايل فإن أي اخرتاع ال يضيف قيمة إىل  ،بالدرجة األوىل اتفاق اقتصادي وإلشارة أن اتفاق الرتبس هسبقت ا

الرتبس  د اتفاقتصادية، وتأكيدا على ذلك فقد عدّ كون أهال للحماية النعدام قيمته اإلقجماالت الصناعة ال ي

 .(2)السابعة والعشرين فقرة ثالثة استنادا إىل املادة اعات املستبعدة من نطاق احلمايةاإلخرت 

در احلماية هتُ ابع الصناعي لإلخرتاعات، حىت ال الط تمتت اإلشارة إىل أن أحكام اتفاق الرتبس، أكد

الرتبس ال  د حماوالت ذهنية متفرقة، فاتفاقوال تعدو أن تكون جمر ية خمرتعات ال تصلح لتطبيقات صناععلى 
                                                             

(1)
 Bernard Remiche, Séminaire de Buenos Aires, L’accord ADPIC : dix ans après, Larcier, 

France, 2007, pp. 62-67 
(2)

يجوز للبلدان األعضاء ان تستثني من قابلية : " ها الثالثةتون من اتفاقية التربس في فقرتنص المادة السابعة والعشر 

 :الحصول على براءات اإلختراع ما يلي

 .طرق التشخيص والعالج والجراحة الالزمة لمعالجة البشر أو الحيوانات( أ 

األحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية في معظمها إلناتج النباتات أوالحيوانات خالف النباتات والحيوانات خالف ( ب

غير أنه على البلدان األعضاء منح الحماية ألنواع النباتات إما عن . األساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة

ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية . منهماطريق براءات اإلختراع أو نظام فريد فذ خاص بهذه األنواع أو بمزيج 

 ."بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ منظمة التجارة العالمية
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من هذه النقطة، ميكننا استشفاف  . (invention applicability)امل يف مسألة تطبيقية اإلخرتاعجي

اتفاق  والرتبس ه اللثام على أن اتفاقك ما مييط ذلو الرتبس،  اإلقتصادي الذي يطغى على اتفاق التوجه

فرض بقوة أن ينجر عن اإلخرتاع فائدة صناعية يتسىن تطبيقها عمليا يف حقل من ي اقتصادي باألساس، مادام

عري لثمار البحث العلمي و اإلبتكار الفين اهتماما إذا مل يقرتن بفائدة يال  ووبالتايل فه ة،حقول الصناع

 .(1)اقتصادية

 :التربس إنفاذ الملكية الفكرية في اتفاقإجراءات :الفرع الثالث

أحكامها و ووضعها يف  يةالرتبس مل تتضمن قواعد تطبيق فاقيات الدولية اليت سبقت اتفاقإن اإلت

موضع التنفيذ العملي، بل اكتفت بوضع قواعد موضوعية تنظم امللكية الفكرية عموما وبراءة اإلخرتاع على وجه 

ذلك ما أدى إىل اختالف و تضارب . ائي للتشريعات الوطنية يف الدولوتركت مسألة التنظيم اإلجر  ،اخلصوص

، كالسلطة املختصة بإصدار الرباءة، اختالف مدد احلماية، حدود و نطاق عديدةيف مسائل  (2)هذه التشريعات

 .احلماية

إنفاذ : إجرائية، حتت عنوانمن قواعد  ذلك ما حاول اتفاق الرتبس تداركه، مبا تضمنه يف أحكامه

حقوق امللكية الفكرية، نظرا ملا ارتأته الدول املتعاقدة من مشاكل تنفيذ حقوق امللكية الفكرية وضياع حقوق 

ذلك بضمان محاية  غاوقد جاء بأحكام أكثر صرامة، مسو  -باألخصالشركات الكربى  -ءات مالكي الربا

بدورها جزاءات واليت تشكل  -وسنكتفي يف هذه الدراسة بأهم اإلجراءات  .(3)قصوى لذوي احلقوق يف الرباءة

 .اإللتزامات العامة، األوامر القضائية مبنع التعدي و التعويضات: الرتبس اليت تضمنها اتفاق -ردعية 
                                                             

(1)
حيث أن اتفاق التربس جاء استجابة ألهداف اقتصادية بحتة، كونه يعتبر نتاجا من نتائج العولمة، التي ال تؤمن إال   

ليها على أساس أنها ثمار الفكر البشري تُسهم في الحضارات اإلنسانية، فاإلختراعات واإلبتكارات ال يُنظر إ. بالملموس

 .وإنما على أساس أنها أدوات إنتاجية تُساعد على إدرار أكبر قدر من الربح والفائدة
(2)

 Enforcement Aquisition and maintainace of rights, cy 5,6 UNCTAD, 2004, p.575 
(3)

حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق،   

 .1ص 
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 اإللتزامات العامة: أوال

 اتفاق ملزمة بإدراج القواعد اإلجرائية املقررة يف ء، فإن الدول العضوة يف اإلتفاقتنفيذا هلذا اإلجرا

الرتبس وتضمينها يف قوانينها الوطنية، مبا خيول اختاذ تدابري فعالة للتصدي للخروقات اليت تقع على حقوق 

بصفة متنع   (expiditious remedies)مالكي براءة اإلخرتاع، مع تضمني هذه اإلجراءات جبزاءات سريعة

غري أنه جيب إنفاذ هذه اإلجراءات بصفة سلسة ومرنة، حىت ال يشكل هذا اإلنفاذ . قوقالتعرض ألصحاب احل

وكذا مبا ال يؤدي ذلك إىل التعسف يف استعمال هذه اإلجراءات من طرف  ،عائقا يف وجه التجارة الدولية

 .(1)حائزي هذه احلقوق

على ضرورة أن تكون  من اإلتفاق (2)فقد أوجبت املادة الواحدة واألربعون ،وتأكيدا على ما سبق

إجراءات اإلنفاذ املنصوص عليها يف القوانني الوطنية تتماشى ومقتضيات العدالة واإلنصاف، أي أال تكون هذه 

ال طائل من ورائها سوى واليت اإلجراءات معقدة وغري واضحة أو باهضة التكاليف، أو تستغرق مدة أطول 

الرتبس إىل حث الدول املتعاقدة على  اتفاق ىويف ذات السياق، حن .املتوحشة عرقلة التعاون وتشجيع البريوقراطية

إنشاء حماكم خمتصة بنظر نزاعات امللكية الفكرية مبا فيها النزاعات املرتبطة برباءات اإلخرتاع، غري أن ذلك ال 

 ..(3)تفاقإلاه عاقدة وإمنا توصية طرحيعترب إلزاما للدول املت

                                                             
(1)

 .249عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص  

(2)
 : "نهأص المادة الواحدة واألربعون على تن 

تلتزم البلدان األعضاء بضمان اشتمال قوانينها إلجراءات اإلنفاذ المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير . 1

فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية، التي تغطيها هذه اإلتفاقية بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات 

وتطبق هذه اإلجراءات باألسوب الذي يضمن تجني غقامة حواجز التجارة . رىوالجزاءات التي تشكل رادعا ألي تعديا أخ

 .المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها

وال يجوز ان تكون معقدة او باهضة التكاليف بصورة غير . تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة. 2

 ."معقولة او تأخير ال داعي منه ضرورية، وال أن تنطوي على حدود زمنية غير

(3)
 M. Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, Aconsis Guide to the 

TRIPs agreement,  Sweet& Max wells, London, 1995, p.124 
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قر بأن ال التزام على الدول األعضاء بإقامة نظام قضائي مستقل يفضال عن ذلك، فإن اتفاق الرتبس 

عىن بشؤون امللكية الفكرية عموما ويفصل يف منازعات براءة اإلخرتاع من طرف قضاة متخصصني يف مسائل يُ 

اإلتفاق بذلك على سبيل األفضلية كما ال  قريدى تنفيذ اإلجراءات املتخذة، بل ويراقب م ،براءة اإلخرتاع

للدول  ذلك ت احلماية املنصوص عليها، بل تركأساليبا أو طرقا معينة إلنفاذ إجراءا فرض ذات اإلتفاقي

على  -سيما تشريع الرباءات ال -املتعاقدة احرتاما لسيادهتا حىت ال تطغى مسألة إنفاذ حقوق امللكية الفكرية 

 .(1)املنصوص عليها يف اإلتفاق احلماية ولة العضو، مبا ال يتعارض مع نطاق وحدودالقوانني األخرى يف الد

قد أوجبت على الدول األعضاء تضمني قوانينها بإجراءات  (2)نستشف من ذلك، أن املادة اآلنفة الذكر

الذي  مبا يضمن حقوق صاحب الرباءةو حتول دون التعدي على حقوق امللكية الفكرية عموما،  ،صارمة ورادعة

معنوية و إن كانت تكثر يف العصر احلايل عمليات  ، سواء من أشخاص طبيعية أو(3)يتعرض اخرتاعه لإلعتداء

ت اليت تضعها الدول يف تفرض هذه املادة أال تشكل اإلجراءاو  ،هذا .التعدي املرتكبة من طرف الشركات

 .سيما احملمية منهاالأو تداول املنتوجات،  حواجز يف وجه التجارة الدولية، بعدم تقييد تدفق السلع تشريعاهتا

الدول  لىالذي يعترب صعب املنال عو ، ه أن اتفاق الرتبس أقر هذا اإلجراء القانوينإال أن ما نلحظ

يدان النامية اليت الزالت تعمل بإجراءات قانونية كالسيكية بعيدة عن التطورات التشريعية احلاصلة يف م

مطالباهتا للدول املتقدمة من  وزيادة ذلك ما يعترب مدعاة للدول النامية إىل تفعيلو  ،اإلخرتاعات و التطور التقين

 .أجل تقدمي املساعدة الفنية و اليت تعترب حربا على ورق
                                                             

(1)
حسام الدين الصغير، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية و  

 1،5، ص ص 2774سبتمبر  0إلى  4، مسقط ، من إجراءات تسوية المنازعات
(2)

ل دعوى في قضية ما، فرصة ألن تُتاح لألطراف مح: " على ما يلي 5حيث تنص المادة الواحدة واألربعون في فقرتها  

تُعرض على سلطة قضائية القرارات اإلدارية النهائية، ومع مراعاة اإلختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو 

المعني فيما يتصل بأهمية تلك القضية، على األقل الجوانب القانونية لألحكام القضائية الولى المتخذة بصدد موضوع هذه 

أنه ال تُلزم البلدان األعضاء بإتاحة فرصة إلعادة النظر في القضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببراءة القضية، غير 

 ."المتهمين فيها
(3)

 .1211، ص 2771، 2أحمد جامع، اتفاقات التجارة الدولية وشهرتها الجات، دار النهضة العربية، مصر، ج  
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 األوامر القضائية باإلمتناع عن التعدي: ثانيا

القضائية من إصدار ، متكني السلطات (1)ويتضمن هذا اإلجراء طبقا للمادة أربعة وأربعون فقرة واحد 

أوامر قضائية متنع التعدي على حقوق امللكية الفكرية وتعرتض عمليات خرقها من طرف املقلدين سواء كانوا 

أشخاصا طبيعية أو معنوية، علما أن هذه األخرية توجد من بينها شركات قائمة بذاهتا على التقليد، كما هو 

 ،ا خرقحالة استرياد السلع اليت يطاهلعلى الرتبس  اتفاق زرك، وقد دول الناميةاحلال يف أغلب الشركات ال

على الدول املتعاقدة من خالل جهاهتا القضائية الوطنية بغلق املنافذ  شري اإلتفاقيسيما السلع املقلدة، حيث ال

 .(2)التعديالقاضية مبنع و  ،التجارية اليت ترد منها هذه السلع غري املشروعة بواسطة األوامر القضائية اليت تصدرها

ويستثىن من هذا اإلجراء حسنوا النية أي أولئك الذين حيوزون سلعا مقلدة دون علمهم، سواء حصلوا 

عليها بأنفسهم أو ُوّردت إليهم من طريق آخر دون علمهم بأن هذه السلع غري حممية بصفة شرعية ومشوبة 

 .املنتوجات على اختالف أصنافهاكل بالتعدي، ويدخل يف هذا السياق  

املتضرر من اإلعتداء الذي وقع على و ، أنه يكون يف مكنة الشخص صاحب الرباءة ذكره خنلص مما سبق 

ئية متنع باستصدار أوامر قضا اخلطر الذي يتهدد حقوقه ومصاحله،حقه، أن يطلب من القضاء متكينه من درء 

الرتبس هذا اإلجراء من أجل بسط  وقد أقر اتفاق .احملمي بالرباءة( طريقة/منتوج) هعاخرت االتعدي الذي أصاب 

بيد أن القضاء يف أغلب الدول  .احلماية وتوسيعها وتعزيزها بالقضاء، حىت تعطي هلذه احلماية مكانتها الالئقة هبا

بل الزالت براءة  ،تتناسب و املوضوع املعروض للنزاعالنامية، الزال قاصرا عن التعامل بسرعة عملية ودقة تقنية، 

 اإلخرتاع، مل جتد مكانتها الالئقة يف اجلهات القضائية للدول النامية، نظرا لعدم توافر اخلربة القضائية يف ميدان
                                                             

(1)
للسلطات القضائية صالحية ان تأمر أي طرف معين باإلمتناع : " تنص المادة أربعة وأربعون فقرة واحد من اإلتفاقية  

عن التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها بغية منع دخول، سلع مستوردة تنطوي على هذا التعدي حال  

وال تلتزم البلدان األعضاء . نوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتهاإنجاز هذا التخليص الجمركي لهذه السلع إلى الق

طلبها شخص قبل أن يعلم او تكون لديه أسباب  أوبمنح هذه الصالحية فيما يتصل بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها 

 ".معقولة ألن يعلم ان اإلنجاز في هذه المواد يشكل تعديا على حق من حقوق الملكية الفكرية
(2)

حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق،  

 .451-457ص ص 
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 .(1)براءة اإلخرتاع، نتيجة قلة النزاعات املعروضة يف هذا الشأن

 التعويضات: ثالثا

 اجلهة املقررة أال وهي اهليئة القضائية، حبيث ويعترب هذا اإلجراء تابعا لإلجراء السابق، إذ يشرتكان يف

تقوم اجلهات القضائية الوطنية يف الدول املتعاقدة هنا باحلكم بالتعويضات حال وقوع الفعل غري املشروع من 

تقليد أو منافسة غري مشروعة على مرتكيب الفعل غري املشروع إثر الضرر الذي حل بأصحاب احلقوق، وللقضاء 

أي  ،األحوال احلكم بالتعويض املناسب املتوافق مع الضرر الذي حلق بأصحاب حقوق الرباءة الوطين يف هذه

 :يف عبارة غري واضحة (3)أربعون فقرة واحدمسة و ااخللقد ورد ذكر هذا اإلجراء يف املادة  .(2)املخرتع أو ذويه

 .(adequated to compensate for the injury) - متوافق لتعويض الضرر

بأن تكون التعويضات اليت مينحها القضاء للمتضرر من اإلعتداء بالتقليد أو  ،هذا اإلجراءويقضي 

باملنافسة غري الشريفة، متناسبة مع حجم الضرر الالحق بصاحب احلق، حبيث يكون على القاضي التحري عن 

دعي الذي يسعى يف نية مرتكب الفعل فيما إذا كان فعله هذا عمديا أم ال، ويقع عبء اإلثبات هنا على امل

الرتبس مسألة تعويض املدعى عليه إذا ما  كما تدارك اتفاق. وللقاضي سلطة التقديرإثبات الضرر الذي حل به 

حلقه ضرر إثر قرار خاطئ من السلطات العامة بتوقيعها لتدابري حتفظية أو مؤقتة تستهدف وقف اإلفراج أو 

 .(4)السادسة واخلمسونالتخليص اجلمركي للسلع وفق ما تقضي به املادة 

                                                             
(1)

حيث أن األجهزة القضائية في الدول النامية ال تزال فتية جدا في ميدان الملكية الفكرية عموما، ومجال براءات   

الخصوص، وذلك يتماشى طرديا مع قلة النزاعات المعروضة أمام قضاة الدول النامية والمتعلقة ختراع على وجه إلا

 .بالملكية الفكرية
(2)

 .8حسام الدين الصغير، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية و إجراءات تسوية المنازعات، المرجع السابق، ص  

(3)
للسلطات القضائية صالحية أن تأمر المتعدي : " اقية التربستنص المادة الخامسة واألربعون في فقرتها األولى من اتف 

بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب 

 ."متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي

(4)
حيث تقضي هذه المادة أن يدفع طالب وقف اإلفراج التعويض المناسب عن األضرار التي تلحق بالمرسلة إليه السلع   

 .المحتجزة خطئا وصاحبه، أو السلع المفرجة عنها
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إن هذا اإلجراء، يعترب بيت القصيد الذي يستهدفه صاحب اإلخرتاع من وراء حتريكه لإلجراءات  

الرتبس، إثر انتهاك حقه و التعدي عليه، إذ يسعى إىل جرب الضرر الذي تسبب فيه من  قرها اتفاقالقانونية اليت أ

، عن طريق طلب التعويض عن اخلسارة اليت من دون ترخيص أو موافقة املخرتع املخرتَعالشيء د أو حاكى قلّ 

 .(1)اجنرت عن هذا الفعل

 براءة اإلختراع في إطار مؤسسات الحماية الدولية :المبحث الثاني

أو باألحرى تلك اجملسدة  ،إن براءة اإلخرتاع ال ميكن أن حتظى باحلماية الالزمة على الساحة الدولية 

، إال إذا تعززت باإلطار املؤسسايت الذي يفّعل هذه 4991الرتبس اتفاق و  4881اتفاقييت باريس  يف كل من

يتمثل هذا اإلطار املؤسسايت يف املنظمة العاملية للملكية و  .احلماية عن طريق هياكله و هيئاته املخولة بذلك

، واليت متثل اجلهاز السباق يف " WIPO-الوايبو"أو املعروفة لدى بعض الدول بـ( OMPI)الفكرية 

 هو اآلخر بامللكية الفكريةجهاز تسوية املنازعات واملتعلق يف املقابل يعترب . اإلشراف على محاية امللكية الفكرية

عاملية حلقوق امللكية الفكرية تتسم بطابعها العوملي، إذ يفرض مؤسسة محاية  ،(WTO)ملنظمة التجارة العاملية 

 .اء أن تواكب تشريعاهتا التطورات العاملية احلاصلة يف ميدان اإلبتكار و اإلخرتاععلى الدول األعض

يف املطلبني اآلتيني، حيث سنعاجل يف املطلب األول املنظمة العاملية للملكية  إليههذا ما سنحاول التطرق  

ة وهيئة تسوية منازعات الفكرية، أما املطلب الثاين فسنكرسه لدراسة جملس احلوانب املتصلة بامللكية الفكري

 .امللكية الفكرية حسب اتفاقية الرتبس 

 (OMPI)المنظمة العالمية للملكية الفكرية : المطلب األول   

ظهور أي بعد ، -السباق يف الظهور-تعترب املنظمة العاملية للملكية الفكرية اجلهاز املؤسسايت املتكامل 

اليت مل  4881أول اتفاقية دولية تُعىن بشؤون امللكية الفكرية، ونقصد هنا اتفاقية باريس للملكية الصناعية لسنة 
                                                             

(1)
سابق، علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع ال حميد محمد  

 .544 ص



الدولية ظل اتفاقيات ومؤسسات الحماية في اإلختراع براءة حماية                الثاني الفصل  

 

103 
 

النص على إنشاء احتاد دويل يضم الدول األعضاء يف اإلتفاقية، يتخصص يف اإلشراف  هتمل يف أحكامها

 l’unionاحتاد باريس"وص اإلتفاقية واملعروف بـاإلداري على ميدان امللكية الصناعية والسهر على تنفيذ نص

de Paris-"(1). 

براءات اإلخرتاع نظام بالعمل على تفعيل  ،حبيث لعب مكتب اإلحتاد دورا هاما يف محاية املخرتعات 

لرباءات اإلحتادية وإشرافه على مكاتب إصدارها لوتثمينها يف مجيع الدول املشّكلة لإلحتاد، عن طريق إدارته 

 .وإجراء الرتتيبات اهلامة عليها مبا يتوافق ونصوص اتفاقية باريس ،وإقراره للتوصيات الالزمة بشأهنا

يف أحكامها على ضرورة توحيد اجلهود الدولية حلماية  إال أن اتفاقية باريس بالرغم من ذلك، نّوهت

قليمية مبا يساعد على محاية امللكية امللكية الصناعية، بتعزيز التعاون اإلداري ما بني الدول وكذا املكاتب اإل

مثلتا  4881مع نظريهتا اتفاقية برن  4881إثر ذلك ميكن القول بأن اتفاقية باريس . الصناعية يف إطار أوسع

مرجعية إهلام التفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية، كوهنما أسهما إسهاما بالغا يف ميالد اتفاقية املنظمة العاملية 

 .ة الفكريةللملكي

يتعاون مع اآلخر لتحقيق محاية فعالة للملكية الفكرية بشقيها  جتدر اإلشارة إىل أن كال من اإلحتادين

من خالل احتاد املكاتب الدولية حلماية امللكية  الصناعي واألديب، ويربز هذا التعاون يف اجملال اإلداري باخلصوص

 Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la Propriétéالفكرية 

Intellectuelle ((BIRPI (2)  اليت أُسند هلا إدارة اإلتفاقيات الدولية املرتبطة بامللكية الفكرية، وقد و

لتيسري وزيادة التعاون بني  4912يف سنة " جنيف"مقرا هلا مث نُقل مقرها إىل مدينة " برن"اختذت من مدينة 

 إىل حيز   (WIPO)أين ظهرت اتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية 4919إىل غاية سنة   ،هذه املكاتب

                                                             
(1)

 .(4)رية في المادة الثانية، فقرة طبقا لما هو وارد في اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفك 

(2)
 .81، المرجع السابق، ص -تحاليل ووثائق -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 
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 .(3)الوجود

 يوليو  41توقيعها يف ستوكهومل يف   مبوجب اتفاقية مت وقد تأسست املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

وأصبحت من ضمن الوكاالت ومقرها مدينة جنيف بسويسرا،  4992، واليت دخلت حيز النفاذ عام 4919

، وهي بذلك تعترب أهم مؤسسة دولية يف محاية (1)4991املتخصصة الستة عشر التابعة ألمم املتحدة عام 

 .امللكية الفكرية عموما وبراءة اإلخرتاع على وجه اخلصوص

املنظمة ميكننا يف هذا الصدد أن نضع تعريفا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية كما ورد يف منشورات 

هي وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة، املكرسة (: الوايبو)املنظمة العاملية للملكية الفكرية : " ذاهتا

حبيث أن املنظمة العاملية للملكية الفكرية أو  ، (2)"لتطوير نظام دويل متوازن وميسر بشأن امللكية الفكرية

بغية هي منظمة دولية، أُنشأت بغرض السهر واإلشراف على ميدان امللكية الفكرية، ( OMPI) "الوايبو"

املخرتعني يف خمتلف مشارب اإلبداع اإلنساين، أو بصفة أمشل محاية نتاج العقل ضمان وصون حقوق املبتكرين و 

تخذ من محاية هذه املنظمة بصفة كربى حقوق املخرتعني وذويهم وت إذ تدعم. البشري يف شىت أحناء املعمورة

ذلك كله  احلقوق شعارا هلا يف خمتلف احملافل وعلى مر الزمن، حبيث لعبت دورا بارزا يف الدفاع عن هذه احلقوق،

من أجل بلوغ  -سيما التقنية منهاال-واإلخرتاع  اإلبتكار حتفيز التطور الفكري يف خمتلف جماالتبغية زيادة و 

 .(3)ماعيأرقى مراتب الرفاه اإلقتصادي و اإلجت

كما أسلفنا بالذكر، فإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية هتدف باألساس إىل دعم وتفعيل براءات 

والدعوة بشدة إىل محايتها يف كل أحناء العامل من خالل تشجيع  ،اإلخرتاع الصادرة يف خمتلف أرجاء املعمورة

                                                             
(3)

، 1، ط 2771عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، دار الفكر الجامعي، مصر،  

 .14ص 
(1)

عبد الهادي منصور عبد الرحيم، التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة رياض  

 .19، ص 2712
(2)

 .2775، جنيف A 400المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منشورات الوايبو 
(3)

 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Aperçu, Genève, Suisse, 2007, p.3 
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اإلقتضاء، كما ترمي إىل ضمان التعاون اإلداري تعاون الدول بعضها البعض ومساعدة أي منظمة أخرى عند 

 الدويل من خالل وضع قراراهتا موضعوكذا تفعيل دور مراكز التحكيم  بني مكاتب الرباءات الدولية واإلقليمية،

 .(1)سيما ما تعلق منها بنقل التكنولوجياالالتنفيذ، 

تعلقة بامللكية الفكرية، وتسهم جبدية إبرام املعاهدات الدولية اجلديدة امل" الوايبو"وتشجع منظمة  ،هذا

يف حتديث التشريعات الوطنية والتنسيق بينها لوضع قواعد موحدة على صعيد احلماية الدولية، باألخص إعداد 

ووضع قواعد منوذجية تسرتشد هبا الدول األعضاء عند سن  مشروعات اإلتفاقيات الدولية املتعلقة بالرباءات

تقدم املساعدات  القانونية والتقنية للدول النامية يف جمال امللكية الصناعية باألخص يف ، و (2)تشريعاهتا الوطنية

ميدان براءات اإلخرتاع، وجتمع املعلومات و تنشرها وتؤدي اخلدمات اليت تيسر محاية اإلخرتاعات وغريها من 

 .(3)ة يف هذا اخلصوصاإلتفاقيات الدولي عناصر امللكية الصناعية األخرى، وهي تشرف على تطبيق أحكام

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية من األمهية مبكان، ذلك أهنا تعترب اجلهاز اإلداري الذي يقوم على  

النهوض حبقوق امللكية الفكرية، عن طريق تفعيل اإلتفاقيات الدولية املعنية هبذا اجملال وتتصدرها براءة اإلخرتاع، 

 .تتناول موضوع الرباءات ومسائل تطويرها وآليات تفعيلها نظرا لإلتفاقيات العديدة اليت 

مدينة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، ملا قدمته هذه ، على املستوى الدويل إن محاية براءة اإلخرتاع 

. التكنولوجيتكار واإلبداع الفين و األخرية من إسهامات بالغة يف حقل اإلخرتاع اإلنساين بالدفع قدما بعجلة اإلب

لإلشارة فإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية تويل اهتماما شديدا برباءة اإلخرتاع و تعكف على محايتها بعناية، 

 .املضماروهي يف سبيل ذلك تسخر هيئاهتا لبلوغ احلماية املرجوة يف هذا 

                                                             
(1)

 24، ص 2771منير زهران، تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، منشورات المرافعة، المغرب،  
(2)

سام ح :، نقال عن14عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص  

، ص 1180، دار المستقبل العربي، القاهرة،  -للتبعية الدولية دراسة في اآلليات القانونية - محمد عيسى، نقل التكنولوجيا

172. 

(3)
 .84، المرجع السابق، ص  -تحاليل ووثائق -للملكية الفكريةالطيب زروتي، القانون الدولي  
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ة العاملية على ذكر هيئات املنظمة، ميكننا التعرض بشيء من التفصيل ألهم األجهزة املكونة للمنظم

 .للملكية الفكرية

 أجهزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية: الفرع األول

كما هو حال أي منظمة دولية، فإن للمنظمة العاملية للملكية الفكرية نظاما مؤسساتيا فريدا من نوعه،  

وكذا جلنة التنسيق،  ،راجلمعية العامة، املؤمت: إذ يشتمل على جمموعة من األجهزة، تتمثل هذه األخرية يف كل من

حيث أن هذه األجهزة تقوم بأدوار فعالة يف تفعيل احلماية الدولية للملكية الفكرية عموما، وبراءة اإلخرتاع على 

 .(1)وجه اخلصوص

 الجمعية العامة:أوال

الدول تعد اجلمعية العامة اهليئة العليا يف املنظمة العاملية، وتتكون من جمموع دوهلا األعضاء وكذا  

ل الدول األعضاء يف هذا اجلهاز ، ومُتثن (احتاد باريس واحتاد برن سيما كل منال)األعضاء يف اإلحتادات األخرى 

مبندوب تعينه حكومة الدولة العضو يف اجلمعية، حبيث يكون على هذا العضو متثيل دولته فقط والتصويت بامسها 

ذا ميكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخرباء، وتتحمل وال يتسىن له متثيل دول أخرى، ويف سبيل متثيله ه

فإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية، ال تقبل يف عضويتها سوى ، لعلمل. (2) نفقات كل وفد الدولة اليت كلفته

ا يف عضويته إىل الدول، ليس كما هو الشأن جمللس اجلوانب املتصلة بامللكية الفكرية الذي يرتك اجملال واسع

 .لدول والشركاتا

تأكيدا على ما سبق، ميكننا القول بأن اجلمعية العامة تتشكل من كل الدول األعضاء يف املنظمة، 

وأيضا تلك الدول املتمتعة بالعضوية يف اإلحتادات، احتاد باريس أو احتاد برن أو اإلحتادات اخلاصة أو يف أي 

                                                             
(1)

 .84تحاليل ووثائق، المرجع السابق، ص  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 

 (2)
 .127رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم، التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص  
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، (1)(1/1)املنظمة تنفيذه طبقا للمادة الرابعة الفقرة الثالثة اتفاق دويل آخر يهدف حلماية امللكية الفكرية، وتتوىل

الذي ال ميثل إال دولة واحدة و هلا صوت واحد، وجيوز أن تشارك الدول و  ،ل كل حكومة مبندوب واحدومتثن 

 .(2)األطراف يف هذه املعاهدة واليت ليست أعضاء يف أي من اإلحتادات يف اجتماعات اجلمعية العامة كمراقبني

تطبيقا ملبدأ املساواة بني الدول األعضاء يف املنظمة، فإن قرارات اجلمعية العامة تُتخذ عن طريق تصويت 

دوهلا األعضاء مبا هو خمول لكل دولة من صوت، ونذّكر بأن امتناع دولة أو جمموعة دول عن التصويت ال يعد 

عية العامة، فيتكون من نصف عدد دوهلا فيما يتعلق بالنصاب القانوين املتطلب الجتماعات اجلمأما . صوتا

األعضاء حسب ميثاق املنظمة العاملية للملكية الفكرية، وجيوز أن تتخذ اجلمعية العامة قراراهتا إذا كان عدد 

عدد الدول  (1/4) الدول املشاركة يف دورة من دورات اجلمعية العامة يقل عن النصف، شريطة أن يساوي ثلث

 .(3)األعضاء أو يفوقه

 :(4)وكذا أنه فيما يتعلق باختصاصات اجلمعية العامة، فإهنا تتمتع يف سبيل أداء مهامها بعدة اختصاصات، أمهها

 .اختاذ اإلجراءات الالزمة املتعلقة بامللكية الفكرية -4

 .تعيني املدير العام للمنظمة، بناء على ترشيح مسبق من جلنة التنسيق -1

 .املنظمة، وتزويده بالتوجيهات الالزمةالنظر يف تقارير املدير العام اخلاصة ب -1

 .النظر يف تقارير وأنشطة جلنة التنسيق، وأيضا تزويدها بالتوجيهات الالزمة -1

                                                             
(1)

يجوز لها أن تقبل تولي  :"تنص المادة الرابعة في فقرتها الثالثة من اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية على ما يلي 

المهام اإلدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه 

 ".المهام

(2)
 .89تحاليل ووثائق، ص  -نون الدولي للملكية الفكريةالطيب زروتي، القا 

(3)
 .122-121ص ص المرجع السابق،رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم، التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية،  

(4)
 .1190جويلية  15طبقا ألحكام المادة السادسة من اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الموقعة باستكهولم في  
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 .إقرار الالئحة املالية للمنظمة -1

 .إقرار ميزانية فرتة السنتني اخلاصة بالنفقات املشرتكة بني اإلحتادات -1

 المؤتمر: ثانيا

يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية، سواء كانت عضوا يف أي من يتشكل املؤمتر من كل الدول األطراف 

. يصوت بامسها بصوت واحددولة عضو ممثل عنها ينوب عنها و  اإلحتادات املذكورة آنفا أو مل تكن، ولكل

كل ثالث سنوات وأخرى غري عادية مىت اقتضى احلال، وذلك يف  دورة عادية ،وجيتمع املؤمتر يف إطار دورتني

 (1/4) لوقت واملكان الذي جتتمع فيه اجلمعية العامة، ويتخذ املؤمتر قراراته بنصاب قانوين يقدر بثلثنفس ا

 .(1)عدد الدول األعضاء

ويلعب املؤمتر دورا بالغ األمهية يف جمال امللكية الفكرية، حبيث يعمد املؤمتر إىل اإلهتمام مبسائل امللكية 

محايتها بالتعاون مع اإلحتادات واملؤسسات األخرى ذات العالقة، كما الفكرية والتباحث حول رهان تفعيل 

ويعكف املؤمتر على إعداد ميزانية املنظمة باخلصوص عندما يتعلق األمر بتقدمي املساعدات القانونية والفنية للدول 

 .(2)النامية مبا يتناسب وموارد امليزانية املخصصة

 :(3)قتضى املادة السابعةتعترب من أهم اختصاصات املؤمتر، مبحبيث 

 .مناقشة املوضوعات ذات الشأن بامللكية الفكرية، كما يتخذ التوصيات بصددها/ 4

 .إقرار ميزانية فرتة السنتني اخلاصة به/ 1

 وضع برنامج فرتة السنتني للمساعدة القانونية والفنية، وذلك يف حدود ميزانيته، ومن ذلك يتضح أن / 1
                                                             

(1) 
 .88 -80ص  تحاليل ووثائق، ص -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية

(2)
 .129 -125ص ص المرجع السابق،رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم، التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية،  

 (3 )
 .1190جويلية  15، الموقعة باستكهولم في الفكريةالمادة السابعة من اتفاقية المنظمة العالمية للملكية 
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 .يضطلع بوضع برامج التعاون للدول الناميةهذا اجلهاز هو الذي 

 حتديد الدول و املنظمات اليت ميكن اإلعرتاف هلا، أو السماح هلا باحلضور كمراقبني يف اجتماعاته، مثله / 1

 .يف ذلك مثل اجلمعية العامة للمنظمة

لعامة، حبيث كما سبق أما فيما يتعلق بقرارات املؤمتر، فإنه يأخذ بنظام الصوت الواحد قياسا على اجلمعية ا

اإلمتناع عن التصويت ال حُيتسب كصوت بل حبيث أن  أن لكل دولة عضو يف املؤمتر صوت واحد،  ،وأسلفنا

ميكن و  .متر ثلث جمموع عدد دوله األعضاءفضال عن ذلك جيب أن يبلغ نصاب انعقاد املؤ . يكون معدوم األثر

اشرتكت يف التصويت مع األخذ يف اإلعتبار أحكام املادة  األصوات اليت (1/1) للمؤمتر أن يقرر بأغلبية ثلثي

من اإلتفاقية واخلاصة بالتعديالت، اليت تشرتط نسبا معينة الختاذ قرارات التعديالت مقارنة ( 49)السابعة عشر 

 .(1)باألنصبة العادية

 لجنة التنسيق: ثالثا

العضوة يف اللجنة التنفيذية الحتاد برن أو احتاد و تتشكل جلنة التنسيق من الدول املنضمة لإلتفاقية، 

وتعترب املهام اليت تؤديها جلنة  .لكل دولة ممثل ينوب عنها ويصوت بامسهاحبيث أن باريس أو كليهما معا، 

بتقدميها لإلستشارات الحتادات امللكية الفكرية وكذا أجهزة املنظمة وذلك التنسيق ذات طابع تقين وإجرائي، 

يغّلب طابعها التقين أيضا إعدادها ملشروع جدول أعمال اجلمعية العامة وجدول أعمال املؤمتر،  األخرى، وما

وكذا قيامها برتشيح املدراء العامني وتعيني مدير عام بالنيابة يف حالة شغور منصب املدير العام بني دوريت اجلمعية 

 .(2)ر اإلتفاقيةالعامة، كما وميكن هلا مباشرة مهام أخرى قد تعهد إليها يف إطا

 والذي هو اجلهاز" جلنة التنسيق"وقد تضمنت املادة الثامنة من هذه اإلتفاقية اجلهاز الثالث يف املنظمة  

                                                             
(1)

 
(2)

-171ص  رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم، التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية، المرجع السابق، ، ص 

120. 
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تتضمن املادة اخلاصة ظمة ومن األجهزة الرئيسية هلا، و اإلستشاري، باعتبار أن هذا اجلهاز أحد دعامات املن 

 كيفية التصويت واختاذ القراراتبلجنة التنسيق بيان كيفية تشكيل هذه اللجنة، متثيلها واختصاصاهتا، وأيضا  

 :(3)فيما يتعلق باختصاصات جلنة التنسيق، فإهنا تقوم بـ أما .بداخله، وكيفية تنظيم اإلجتماعات

 .إعداد مشروع جدول أعمال اجلمعية العامة* 4

 .عداد مشروع جدول أعمال املؤمتر، مشروع برنامج امليزانية اخلاص بهإ* 1

اقرتاح اسم املرشح لتعينه اجلمعية العامة ملنصب املدير العام، وذلك عندما تكون مدة هذا املنصب قد * 1

رشح إذا مل تعني اجلمعية العامة املما  يف حالو  أوشكت على اإلنتهاء، أو يف حالة خلو وظيفة املدير العام،

 .الذي قدمته جلنة التنسيق، تقوم هذه اللجنة باقرتاح اسم مرشح آخر

 للتحكيم والوساطة" الوايبو"مركز : رابعا

هو ذلك املركز املتخصص يف تقدمي املساعدة لتسوية املنازعات اليت قد تثور بني األفراد أو بينهم وبني  و 

م حمكن  (822) هذا وحيتفظ املركز بقائمة حتتوي على مثامنائة. يف ميدان امللكية الفكرية جبميع عناصرها الشركات

ت على احملكمني والوسطاء مبتابعة إجراءات تسوية املنازعا)ووسيط ينتمون إىل سبعني دولة، حبيث يعىن هؤالء 

فاق ، مبا خيول متابعة اإلجراءات يف أي من الدول األعضاء وحسب اللغة اليت مت اإلت"الوايبو"ضوء قواعد منظمة 

 .(1)ووفقا للتشريعات والقوانني الوطنية واإلتفاقيات الدولية ذات العالقة بأساس النزاع ،عليها

ال ميكننا اإلنكار يف هذا الصدد أن إجراءات املنظمة العاملية للملكية الفكرية متتاز بالفعالية واملرونة  

عد من أهم الوسائل يف البت يف املنازعة واخنفاض التكاليف مقارنة بتكاليف عمليات التحكيم الدولية، كما ت

 .(2)بسرعة لتاليف إجراءات التقاضي على املستويات الوطنية أو الدولية

                                                             
(3)

.تفاقية المنظمة العالمية الفكريةمن ا( 1)المادة الثامنة فقرة حسب  
 

(1)
: ، تاريخ التصفح على الموقعWIPOمركز الويبو للوساطة والتحكيم، الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  

79/75/2714. 
(2)

 .21، ص المرجع السابق، تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، منير الزهران 
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 وظائف وأهداف المنظمة العالمية للملكية الفكرية: الفرع الثاني

لت املنظمة العاملية للملكية الفكرية جبملة من الوظائف يف سبيل حتقيق األهداف اليت تصب يف ُخوّ  

 .إطار احلماية الفعالة حلقوق امللكية الفكرية، وعلى رأسها براءة اإلخرتاع

 وظائف المنظمة العالمية للملكية الفكرية: أوال   

، منوطة بالقيام لى غرار املنظمات الدولية األخرىإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية، منظمة دولية ع

 :(1)بعدة وظائف، ميكن أن جنمل بعضا منها

عمل املنظمة على دعم اختاذ اإلجراءات اليت تستهدف إىل ضمان تفعيل محاية امللكية الفكرية يف مجيع ت -4

أحناء العامل والتنسيق فيما بني التشريعات الوطنية للدول األعضاء يف املنظمة، لضمان فرض هذه احلماية 

وتوحيد هذه التشريعات وضمان تنفيذها باخلصوص يف ميدان  ،على احلقوق املتعلقة بامللكية الفكرية

الرباءات، إذ تعقد املنظمة يف العديد من الدول ملتقيات ومنتديات حتسيسية لتنوير املكاتب الوطنية 

 .للرباءات يف الدول األعضاء بشأن آليات تفعيل احلماية

ات اخلاصة املنشأة فيما يتعلق بذلك اإلحتاد، احتاد باريس واإلحتاد)تقوم املنظمة باملهام اإلدارية لكل من  -1

وتسهيل  ،سيما تعزيز التعاون اإلداري ما بني املكاتب الوطنية واإلقليمية لرباءات اإلخرتاعال، (احتاد برن

 .إجراءات الطلب والبحث الوثائقي

دعم محاية للمنظمة أن تقبل تويل املهام اإلدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دويل آخر يهدف إىل و 

امللكية الفكرية أو املشاركة يف مثل هذه املهام، كما سبق ذكره يف التظاهرات التحسيسية وعقد فرق 

 .الدولسيما التأكيد على مؤشر اإلخرتاع يف الالعمل لدراسة حالة امللكية الفكرية يف العامل، 

 تدعيم محاية امللكية الفكرية، وجند على إبرام اإلتفاقيات الدولية اليت هتدف إىل ( الوايبو)تشجع املنظمة  -1

                                                             
(1) 

.11 ص المرجع السابق، ، -تحاليل ووثائق - الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية
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 .السهر على تطبيقهااليت تعترب أهم اتفاقية اليت تعمد املنظمة على  PCTذا الصدد اتفاقية ه يف

سيما الدول النامية التعرض تعاوهنا على الدول اليت تطلب املساعدة القانونية يف جمال امللكية الفكرية،  -1

 وتقدمي املساعدات الفنية هلا بشأن حترير براءات اإلخرتاع بصفة أكثر مبا ،خبصوص تراخيص الرباءات

 .يضمن حقوق املخرتعني وذويهم

جتمع املعلومات اخلاصة حبماية امللكية الفكرية ونشرها، وإجراء الدراسات يف هذا اجملال ونشر نتائج تلك  -1

الفكرية منشورات وجمالت عديدة، الدراسات واألحباث وتشجيعها، حيث أن للمنظمة العاملية للملكية 

 .سيما ما يتعلق بأحدث املبتكرات وجديد التقنياتال

يقع على عاتق املنظمة العاملية للملكية الفكرية، توفري اخلدمات والتسهيالت اليت تساعد على توفري  -1

ت اخلاصة احلماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل يف هذا اجملال، كما تنشر البيانا

 .بالتسجيل، حيثما كان ذلك مالئما

اخلدمات للدول النامية يف سبيل مساعدهتا  باإلضافة إىل الوظائف املذكورة أعاله، تقدم املنظمة العديد من

 : (1)التقنية على وجه اخلصوص، وميكن إمجاهلا فيما يلي

تسعى لتشجيع الدول النامية على مساعدة الدول النامية بتمكينها من احلصول على التكنولوجيا، حبيث  -4

 :حصوهلا على التكنولوجيا املرتبطة بامللكية الصناعية بشروط ميسرة ومعقولة، مثل

 .بأطراف عقود الرتاخيص، أي كل من مستوردي وموردي التكنولوجيا القيام باإلتصاالت* أ

 .دراسة الوسائل اهلادفة لتسهيل إبرام عقود الرتاخيص يف الدول النامية* ب

 ضمنة يف الوثائق الفنية املنشورةمساعدة الدول النامية فنيا بتسهيل اكتساهبا للمعلومات املت* جـ

 .أو املصنفة بواسطة مكاتب امللكية الصناعية
                                                             

(1)
: أنظر في ذات الصدد.  11-17تحاليل ووثائق، ص ص  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Aperçu, Op.cit., pp.8-12. 
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 .حتتاجهامساعدة الدول النامية يف نشر طلبات و عروض الرتاخيص اخلاصة بالتكنولوجيا اليت * د

 .النموذجية للرتاخيصوضع شروط وأحكام العقود * هـ

 .والسيما فيما خيص عقود الرتاخيص ،تدريب وتأهيل موظفي الدول النامية يف ميدان امللكية الصناعية* و

تقدم املنظمة مساعدهتا بواسطة خربائها وموظفيها املختصني للدول، مبا يتماشى والرهانات الدولية  -1

شاريع قوانني أو معاهدات ذات الشأن بامللكية املطروحة يف ميدان امللكية الفكرية فيما خيص إعداد م

 .الفكرية

تشجع املنظمة على التعاون بني الدول النامية، وتتوىل هذه املهمة اللجنة املكلفة بالتعاون يف جمال  -1

امللكية الصناعية، حيث تقوم بدراسة سبل تشجيع التعاون بني الدول النامية، سواء بتنسيق األحكام 

 .مكاتب مشرتكة أو تبادل املعلومات و التجاربإنشاء  التشريعية أو

القيام بدراسات مشرتكة دوليا وإقليميا يف جماالت امللكية الصناعية ونقل التكنولوجيا، باألخص يف  -1

 .مسائل براءة اإلخرتاع واليت تعترب املوضوع الذي يطرح نفسه وبقوة على الساحة العاملية

بالتعاون مع مندوبني من الدول النامية، مراعاة ملصاحل الدول اتفاقيات دولية إعداد مشاريع قوانني و  -1

 .النامية واألقل منوا اليت تفتقر إىل التكنولوجيات املتطورة

 Patent Law)هذا وتشرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية على قانون الرباءات الدويل 

Treaty)  لوماسي جبنيف، الذي جاء من أجل املنعقد يف إطار املؤمتر الدب 1222جوان  24املربم يف

وتوحيد اإلجراءات املتخذة بشأهنا، مع بعض  تنسيق التشريعات الوطنية واإلقليمية يف مادة براءات اإلخرتاع

اإلنضمام هلذا القانون دومنا إخالل  وقد أقرت منظمة الوايبو.اإلستثناءات فيما يتعلق مبسائل مدة احلماية

 .(1)تبارها املسؤول الرئيسي يف محاية اإلخرتاعات ومهزة الوصل يف هذا الصددبالنظام الداخلي للمنظمة، باع

                                                             
(1)

 WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Geneva, 2004, p.301 
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جتدر اإلشارة، إىل أن السعي إلقامة صرح احلماية الدولية للملكية الفكرية يدخل يف صميم مهام 

بني املنظمة، حبيث تعمل على تسهيل إجراءات احلصول على احلماية وترتيب إنفاذها بتكلفة أقل ومبا العدالة 

 .(1)املبتكرين واملخرتعني على اخلصوص أو ذويهم

 (2)أهداف المنظمة العالمية للملكية الفكرية: الفرع الثاني

ترقية النظام الدويل للملكية الفكرية، جبعله نظاما متوازنا يساعد على حتقيق التنمية، وذلك من * 4 

بإدراجها يف إطار السياسات  ،ناع القراراإلسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية من طرف ص خالل اإلستغالل

 .العامة للدول

 .تعزيز البنية التحتية للمؤسسات وكذا املوارد البشرية يف جمال امللكية الفكرية* 1 

العمل على التطوير املستمر للقانون الدويل للملكية الفكرية، مبا يتماشى ومستجدات العصر * 1 

 .احلايل

سيما جمال التقدمي خدمات هامة وذات جودة يف إطار النظم العاملية حلماية امللكية الفكرية، * 1 

 .الرباءات

 .والعمل اإلداري تعزيز فعالية اإلشراف على امللكية الفكرية* 1 

 حتسيس وتوعية اجلمهور وإعالمهم من أجل التعرف على آليات عمل امللكية الفكرية، * 1 

 .ملعارفوالعمل على نشر ا

جمتمع البحث واملعرفة وعلى رأسه اجلامعات على اإلبداع واإلبتكار من خالل  ةتشجيع ومساعد* 9 

 .(3)توفري محاية مالئمة هلذه احلقوق، حىت تستفيد هذه املؤسسات من نتائج حبوثها

                                                             
(1)

 10عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص  

(2)
 OMPI, Publications de l’OMPI , Suisse(Genève), 2007, p.5 

(3)
 OMPI, Journée mondiale de la propriété intellectuelle, Suisse(Genève), 26 Avril 2007. 
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مثانية اجتماعات ، نظمت 4992مة العاملية للملكية الفكرية ابتداءا من سنة ظجتدر اإلشارة إىل أن املن

من أجل صياغة مشروع معاهدة تسوية املنازعات اليت تطرأ بني الدول  4991للخرباء، كان آخرها يف جويلية 

دارت ( سكريتارية املنظمة)واستنادا إىل املذكرات اليت أعدها املكتب الدويل . حيال مسائل امللكية الفكرية

ليت يقتضى اعتمادها يف إعداد وصياغة املعاهدة، إضافة إىل مناقشات املنظمة حول مبادئ تسوية املنازعات، ا

املعاهدات الثنائية واإلقليمية يف هذا اخلصوص، وكذا مذكرات املكتب الدويل اليت تضمنت تطويرا ملشروع 

 .(1)معاهدة متعددة األطراف تتعلق بامللكية الفكرية

أعربت عنه وفود إفريقيا وآسيا وأمريكا حسبما ) 4991وقد أيدت الدول النامية مشروع املعاهدة لسنة 

املتعلقة " الوايبو"، أو باألحرى تأييد إعداد الصياغة النهائية ملعاهدة (الالتينية، وانضمت الصني إىل هذا املسعى

األرويب، وأبدت وفود سويسرا واإلحتاد  وأيدهم يف ذلك وفد إيرلندا باعتباره ممثال لإلحتاد ،بتسوية املنازعات

 .(2)يضا موافقة على هذا املوقفالروسي أ

جيدر بنا يف هذا املقام أن ننوه إىل أن للمنظمة العاملية للملكية الفكرية عالقة وطيدة بالدول العربية،  

بالشراكة مع الدول العربية، باعتبار " الوايبو"يتضح ذلك جبالء يف جمموعة الندوات واملؤمترات اليت عقدهتا منظمة 

 .اطات اإلقليمية والدولية اليت تقوم هبا املنظمة يف جمال امللكية الفكريةذلك من أولويات النش

 سنةيف الفكرية   كما جتدر بنا اإلشارة، إىل أن املنظمة العاملية للملكية الفكرية أنشأت أكادميية امللكية 

، وذلك إن دل على شيء فإمنا يدل على اإلهتمام البالغ من طرف املنظمة مبسائل امللكية الفكرية  4991 

 .(3)ككل وباألخص براءة اإلخرتاع، فهي تدرب كوادر فنية متخصصة يف حترير براءات اإلخرتاع

                                                             
(1)

 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Aperçu, Op.cit., p.4 

(2)
 .20-29منير الزهران، تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، المرجع السابق، ص ص  

(3)
 .18-10عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص ص  عبد الرحيم عنتر
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                لمية حماية براءة في إطار جهاز تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العا: المطلب الثاني   

(Despute Settlment Body)     

، هلي محاية هلا من (يبواالو )إن احلماية املكّرسة لرباءة اإلخرتاع يف إطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية  

الفّعالية مبكان، غري أن الدول املتقّدمة حيال سعيها يف إضفاء محاية أكرب على املخرتعات اليت كانت تراها 

ملكثفة، وعدم متّكن املنظمة العاملية للملكية الفكرية من توفري اتتعرض جهارا هنارا لإلخرتاقات املتعددة والتعديات 

 un) هلذه املخرتعات اليت عرفت الدول املتقدمة منها سيال هائال  -لدول املتقدمةحسب وجهة ا-محاية أكرب 

flux inventif) السيما بالتزامن مع العصرنة والتطور الرهيب للتكنولوجيا ،. 

تكنولوجيا ضعية احلرجة اليت باتت متر هبا حذا بالدول املتقدمة إىل املسارعة إىل تدارك الو ذلك كله،  

متطور الوظيفة يف جمال محاية امللكية الفكرية عموما،  وذلك باستحداث جهاز حديث اهليكل املتقدمة،الدول 

أن هذا اجلهاز يعترب اليد الطوىل اليت تتعامل هبا الدول املتقّدمة مع  ات اإلخرتاع على وجه اخلصوص، حيثوبراء

 (1).جيا والسعي إىل حتقيق التطورالنامية، يف وأد حماوالهتا الفتية يف اكتساب التكنولو  نظرياهتا

ي ساذج وبسيط جتدر اإلشارة، إىل أن جهاز تسوية املنازعات ملنظمة التجارة العاملية، سبقه نظام حتكيم 

ال يرقى إىل أن يكون إطارا مؤسساتيا قائما بذاته ويتمتع باستقالليته، كما هو عليه والذي  ، (اللجنة التحكيمية)

، حييل املنازعات املعروضة (GATT 1947)حيث كان جملس اجلات نازعات، احلال يف جهاز تسوية امل

 .(2)أمامه إىل اللجنة املتكونة من ثالثة خرباء أو إىل أعضاء اجلات للنظر فيها

وقد كانت هذه اللجنة تتلقى مذكرات مكتوبة وكذا مرافعات شفوية من أطراف املنازعة، مث تقدم ما تراه  

فة لإلتفاق أم ليشكل خما" اجلات"ا إذا كان التصرف أو اإلجراء املّدعى مبخالفته التفاق مناسبا من رأي، فيما م

                                                             
(1)

 .25عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص   

(2)
 .117ص ، نفسهعبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع   
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غري أن قرارات هذه اللجنة ليست مباشرة التنفيذ، بل يتعنّي أخذ رأي جملس اجلات، والذي يعمل بنظام . ال

قرارت جلنة املنازعات،  األمر الذي يفتح الباب أمام الطرف اخلاسر يف اعرتاض. (1)"لكل دولة صوت"التصويت 

 ".4919جات "وقد حدث بالكاد طوال سريورة نظام 

غري أن نظام التصويت هذا أُخذت عليه العديد من املثالب، فالربغم مما طرأ على آلية التصويت هذه يف  

 إطار مفاوضات جولة األروغواي، باستبعاد صويت الدولتني املتنازعتني من التصويت، إال أنه ميكن للدول

ونظرا هلذه الوضعية فقد مّت ابتكار آلية ملراجعة . املتحالفة مع الطرف اخلاسر يف النزاع اعرتاض قرار اللجنة

ن الطرف اخلاسر من استئناف القرار حاملا يتوفر لديه أدلة وأسانيد ت، جتلت يف إنشاء هيئة استئنافية متكّ االقرار 

 .(2)قانونية

حيز التنفيذ  ات، فإن هذا القرار الصادر يدخللقرار جلنة املنازعإذ أنه عند تأييد هيئة اإلستئناف  

يوما من تاريخ قرار اهليئة، ما مل جيمع أعضاء املنظمة على عدم تبين القرار  (12) ثالثني مباشرة، بعد مضي

جات "فضال عن ذلك، فإن من أكرب املآخذ اليت أُخذت على نظام التسوية الذي اعتمده . (3)والعمل به

، هو اعتماده على فض املنازعات وفق مبدأ الرتاضي الذي يعترب مبدأ دبلوماسيا أكثر منه قانونيا، " 4919

رضت أمام جلنة تسوية املنازعات وكذا اهليئة عُ حيث ُأمهل مبدأ التقاضي يف عمليات تسوية املنازعات اليت 

 .(4)اإلستئنافية باعتبارها هيئة مراجعة

                                                             
(1)

حازم حسن جمعة، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، مؤتمر أثر اتفاقية الجات على اقتصاديات   

، ص 1119ماي  21-21الدول اإلسالمية، جامعة األزهر، مركز صالح كامل لإلقتصاد اإلسالمي، المحور األول والثاني 

عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص وما بعدها، نقال عن عبد الرحيم عنتر  11

117. 
(2)

 .111، ص نفسهعبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع   
(3)

نقال عن عبد الرحيم . 12، ص نفسهحازم حسن جمعة، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع   

 .111، ص نفسهعنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع 
(4)

حسن بدراوي، تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، ندوة الويبو الوطنية المتخصصة للسلطة القضائية   

، 2771ماي  10 -14بالتعاون مع المجلس القضائي األعلى األردني ودائرة المكتبة الوطنية لوزارة الثقافة، عمان، من 

 .17ص 
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سوية املنازعات، السيما بعد التطورات اليت حصلت على صعيد يف ت 4919بعد فشل نظام جات  

احلياة اإلقتصادية الدولية، وبروز ظاهرة اإلعتداء على امللكية الفكرية وخرق نظام الرباءات على وجه اخلصوص، 

صر تعلقة برباءات اإلخرتاع، نظرا لكوهنا العنأصبح من الضروري التفكري يف نظام بديل يكفل حل املنازعات امل

 .(1)األكثر عرضة لإلعتداء من بني عناصر امللكية الفكرية كلها وكذا حساسية القضايا املطروحة بشأهنا

على ذلك، كان نظام تسوية املنازعات ملنظمة التجارة العاملية هو النظام األكثر فّعالية من حيث محاية  

التفاهم لتسوية  اجلهاز مبقتضى مذكرةبراءات اإلخرتاع واألشد صرامة يف هذا اإلطار، حيث اسُتحدث هذا 

من بني اتفاقات منظمة التجارة العاملية، هذا وتعد التسمية  (Annex2)ة يف امللحق الثاين املنازعات املدرج

 Understanding on Rules and Procedures: "الرمسية ملا اصطُلح عليه مبذكرة التفاهم هي

Governing the Settlment of Desputes"ي وثيقة تفاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت ، أ

 .(2)حتكم تسوية املنازعات

من مذكرة التفاهم، واليت نصت على ضرورة ( 1)إذ أُنشئ جهاز تسوية املنازعات مبقتضى املادة الثانية  

ازعة، ويف إنشاء هذا اجلهاز من أجل إدارة إجراءات التسوية وتسيري املشاورات اليت تدور ما بني األطراف املتن

هذا الصدد يتمتع جهاز تسوية املنازعات بسلطة اعتماد تقارير اإلستئناف ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات 

 .(3)والرتاخيص بتعليق التنازالت وإجراءات املراقبة وغريها من الصالحيات اليت تدخل يف اختصاصاته

،  (Despute Settlment Body) تجتدر اإلشارة إىل أن هذا اجلهاز أو جهاز تسوية املنازعا 

أتى بتعديالت وحتسينات معتربة على النظام السابق، إن مل نقل أنه أحدث ثورة على نظام التسوية السابق، 
                                                             

(1)
 .119 الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، صعبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق   

(2)
 .5-1حسن بدراوي، تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، ص ص   

(3)
محمد حسام محمود لطفي، منازعات الملكية الفكرية أمام منظمة التجارة العالمية، مؤتمر تسوية المنازعات في ظل   

نقال عن عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق . 1، ص 2777أكتوبر  22-21منظمة التجارة العالمية، القهرة  اتفاقيات

 .115، ص نفسهالملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع 
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عرقلة سريورة عمل اجلهاز من فرض  كل بطء اإلجراءات، كما قضى علىالسيما فيما يتعلق مبعاجلته ملش

لإلجراءات وتنفيذ للقرارات الباّتة يف املنازعات، كما ُأضفي طابع اإللزام على القرارات الصادرة عن جهاز تسوية 

 .(1)املنازعات

، كونه ال يستهدف معاقبة "األخالقي"هذا، ويتسم نظام التسوية يف منظمة التجارة العاملية بالطابع  

تكى منها يف حد ذاهتا، بل أن غايته يف ذلك هي احليلولة دون وقوع فعل اإلعتداء أو التصرف الدولة املش

عندما يتعلق األمر حبقوق امللكية  ،املنايف، كاإلعتداء على الرباءة عن طريق التقليد أو باملنافسات غري الشريفة

ازعات حتبذ التسوية الودية على التقاضي مذكرة التفاهم لتسوية املنأن غري أنه جيدر التنويه إىل . (2)الفكرية

 .من مذكرة التفاهم(3) 9فقرة ( 1)حسب ما هو مقرر يف املادة الثالثة 

إن نظام تسوية املنازعات املستحدث يف إطار منظمة التجارة العاملية، جاء باجلديد يف تسوية املنازعات، 

بالتشاور، مث الثانية بتشكيل فريق التحكيم، مث حيث أن عملية فض املنازعات جتتاز ثالث مراحل، تبدأ األوىل 

بصفة بسيطة ويسرية، عكس ما كان عليه احلال يف وذلك املرحلة الثالثة واملتمثلة يف استئناف القرار الصادر، 

 .نظام التسوية السابق، والذي كان يؤدي إىل إطالة عمر النزاع

، أول اإلجراءات اليت يتم إعماهلا يف سبيل التوصل إىل هذا ويعترب إجراء املشاورات: مرحلة المشاورات/ 4

تسوية املنازعة ما بني الدولة الشاكية والدولة املتعدية، حيث أن هذا اإلجراء يتم من خالل توجيه طلب إىل 

 الطلب   له ويُقتضى من العضو املوجه   - ما مل بتم اإلتفاق على خالف ذلك -  املشاورات  إلجراء العضو 
                                                             

(1)
 .114-115ص  عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص 

(2)
، ص ص انالسابقوالموضعان عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع  

114. 

(3)
حسن بدراوي، تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، ندوة الويبو الوطنية المتخصصة للسلطة القضائية  

، ص 2771مايو  10-14بالتعاون مع المجلس القضائي األعلى األردني، ودائرة المكتبة الوطنية لوزارة الثقافة، عمان، 

 .114، ص نفسهلكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الم: نقال عن. 17
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أيام من تاريخ تسلمه للطلب، حبيث يتعنّي عليه الدخول يف هذه املشاورات ( 42)باإلستجابة يف ظرف عشرة 

 .(1)يوما، حُتسب من يوم تسلم الطلب 12سن نية، وتدوم فرتة هذه املشاورات حب

املنازعة  إن إجراء املشاورات يستهدف التوصل إىل حل يرضي طريف النزاع، باعتباره كمرحلة أّولية لتسوية 

بصفة ودية، غري أنه إذا مل يتم التوصل إىل هذه التسوية، بعدم اإلستجابة من الطرف املوجه إليه الطلب يف 

( 12) أيام من تاريخ تسلمه الطلب، أو رفضه الدخول يف املشاورات يف غضون الثالثني( 42)ظرف عشرة 

له نقل املنازعة إىل دائرة البت القضائي يف جهاز  طالب هذا اإلجراء خُيونل م الطلب، فإنتسل   يوما اليت تلي

 .(1)تسوية املنازعات

يأيت هذا اإلجراء بعد تعذر مسار املشاورات، وعدم التمكن من التوصل إىل  :مرحلة  تكوين فريق التحكيم/ 2

ء، حيث يؤدي ذلك إىل طلب جرااإل ذلكحل يرضي الطرفني، أو رفض أحدمها أو كالمها لإلستجابة ملثل 

تشكيل فريق التحكيم، حبيث يكون هذا الطلب مكتوبا وجوبا، يبني فيه مقدم الطلب موضوع النزاع، الشاكي ب

من مذكرة  1فقرة ( 1)عمال مبقتضيات املادة السادسة  ،وكذا توضيح األساس القانوين لشكواه بالتفصيل

حالة عدم وجود اتفاق بني  منها اختصاصات فرق التحكيم، يف( 9)التفاهم، وقد حّددت املادة السابعة 

 .(2)األطراف املتنازعة على اإلجراءات التحكيمية وتشكيلة التحكيم وسريورته

، حيث أشارت إىل أنه ( 9)ن اتفاق التفاهم اختصاصات احملّكمني يف مادته السابعة هذا، وقد تضمّ  

من مساعدة  إىل نتائج، متّكن، بغية التوصل من بني اإلختصاصات الرئيسية للمحّكمني فحص موضوع املنازعة
                                                             

(1)
إطار منظمة التجارة العالمية، المؤتمر الدولي حول حسم المنازعات  محمد أبو العينين، نظام تسوية المنازعات في 

عبد الرحمن،  الرحيم عنترعبد : نقال عن. 2777أكتوبر  22-21بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، القاهرة، 

  .157حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص 

 
(2)

 Max Sorensen, Manual of public international Law, London , 1958,   pp.675-679  :نقال عن 

  .151عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص  عبد الرحيم عنتر

(3)
 .152، ص نفسهعبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع  عبد الرحيم عنتر  
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جهاز تسوية املنازعات، كما هو احلال يف تقدمي التوصيات واقرتاح اإلستشارات اليت تساعد اجلهاز على البت يف 

 .(1)أمامه املنازعات املعروضة

جتدر اإلشارة إىل أن اجلهاز ميكنه ختويل رئيس فريق التحكيم وضع اختصاصات فريقه، بالتشاور مع  

نازعة، أما إذا مت اإلتفاق على اختصاصات أخرى غري تلك اليت جرى اعتمادها، فإنه حيق لألطراف إبداء طريف امل

 . (2)ما يرونه مناسبا من تعليقات ومالحظات أو حتفظات أو اعرتاضات

معاهدة )مما سبق، ميكننا تسجيل بعض املالحظات، واملتمثلة يف كون كل من اإلتفاقيتني الدوليتني  

املنظمة العاملية للملكية الفكرية وجهاز تسوية املنازعات مبنظمة )وكذا أجهزهتا املؤسساتية ( واتفاق الرتبسباريس 

، تشكل نظاما دوليا متكامال ُخصِّص للملكية الفكرية عموما وبراءات اإلخرتاع على وجه (التجارة العاملية

 .تقدمة اليت أخرجت هذا النظام إىل حيز الوجودبيد أن هذا النظام ال يعمل إال وفق خمطط الدول امل. اخلصوص

  

                                                             
(1)

 .حسب نص المادة السابعة من مذكرة تفاهم تسوية المنازعات  

(2)
 .155 عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص عبد الرحيم عنتر  
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 (الجزائر نموذجا)براءة اإلختراع في تشريع دولة نامية : الفصل الثالث

على ( اإلتفاقيات الدولية)ما ال يفوتنا يف دراستنا هذه، أن للحماية الدولية انعكاسا ضروريا ألحكامها  

وذلك كله تأكيد  املتطورة منها أو النامية أو تلك الدول املصنفة يف خانة األقل منوا تشريعات الدول قاطبة، سواء

على أن جهود الدول املبذولة بصدد عقد اإلتفاقيات أو إبرام املعاهدات املتعلقة حبماية اإلخرتاعات وتفعيل نظام 

ه احلماية يف قوانني الدول الرباءات، ال تذهب سدى وإمنا جتد غايتها يف إدراج أحكام ومبادئ وقواعد هذ

      .العضوة أو املتعاقدة

واجلزائر على غرار باقي الدول وباعتبارها دولة من دول العامل النامي، فإهنا تتأثر بدورها باحلراك  

، كما ال ميكنها أن تعيش مبعزل عن اجلماعة الدولية اليت ال تعرف التشريعي احلاصل على الساحة الدولية

اهلا اإلنقطاع، بل هي يف حركية دائبة نتيجة التطورات واملستجدات الدولية يف شىت امليادين، سياقاهتا وأوص

 .وباألخص ميدان امللكية الفكرية وبصفة دقيقة جمال براءات اإلخرتاع

رباءات، إمنا اعتمد يف ذلك على ما مت اإلتفاق عليه دوليا بشأن فاملشرع اجلزائري حيال صياغته لقانون ال 

إخل، وما انضمام اجلزائر ...من شروط وإجراءات قانونية وجهات خمولة باحلماية ،اإلخرتاع وآليات محايتها براءات

إال دليل كاف على اهتمام اجلزائر  5957يناير  9املؤرخ يف  20-57إىل اتفاقية باريس مبوجب األمر رقم 

املخرتعني ات بشهاد املتعلق 5966مارس  20املؤرخ يف  75-66قانون   كما أنمبجال براءات اإلخرتاع،  

 .(1)لتأكيد على ذلك وإجازات اإلخرتاع

إميانا من املشرع اجلزائري مبا حلق جمال الصناعة والتقنية من تطور وحتديث، فإنه قام بتعديل التشريع  

رب ديسم 25املؤرخ يف  55-90اآلنف ذكره يف أكثر من مناسبة، سيما من خالل املرسوم التشريعي رقم 

  0220يوليو  59املؤرخ يف  25-20، والذي مت إلغائه مبوجب األمر رقم املتعلق حبماية اإلخرتاع 5990
                                                             

(1)
 .34، المرجع السابق، ص -تحاليل ووثائق  -الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية   
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 .املتعلق برباءات اإلخرتاع

 الطبيعة القانونية لبراءة اإلختراع وشروط منحها في التشريع الجزائري: المبحث األول

، ختضع جلملة من القواعد تلف دول العاملدرة يف خمإن براءة اإلخرتاع يف اجلزائر كغريها من الرباءات الصا 

براءة اإلخرتاع يف اجلزائر، سواء من حيث طبيعتها القانونية أو من  يزهناك بعض الفروقات الطفيفة اليت مت غري أن

احتدم اجلدل الفقهي  ،إذ أنه بصدد الطبيعة القانونية لرباءة اإلخرتاع .ط إصدارها والقيود الواردة عليهاحيث شرو 

 .(1) اداريإ قراراأم كانت براءة اإلخرتاع تشكل عقدا حول ما إذا  

فإن براءة اإلخرتاع يف القانون اجلزائري ختضع جلملة من  ،للرباءة أما من حيث شروط  قابلية اإلخرتاع 

براءة اإلخرتاع، وتستمد هذه الشروط املوضوعية والشكلية اليت تعترب ضرورية يف منح الرباءة وبدوهنا ينتفي أساس 

 .الشروط أساسها من اإلتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية اإلخرتاع

يتضمن األول براءة اإلخرتاع  ،ذلك ما سنحاول تناوله يف هذا املبحث، والذي ينقسم إىل مطلبني 

 .وطبيعتها القانونية يف اجلزائر، أما املطلب الثاين فسنكرسه لدراسة شروط قابلية منح الرباءة يف التشريع اجلزائري

 براءة اإلختراع وطبيعتها القانونية في الجزائر: المطلب األول 

وكذا حماولة  ،رتاع يف التشريع اجلزائريحيث حناول الوقوف يف هذا املطلب ببعض من الدراسة لرباءة اإلخ 

 .تقصي طبيعتها القانونية

 الجزائرالتشريع براءة اإلختراع في مفهوم : الفرع األول

، فاملالحظ للوهلة األوىل أن املشرع (2)تعد براءة اإلخرتاع يف التشريع اجلزائري وثيقة تسلم حلماية اخرتاع

، غري أنه استدرك شساعة 25-20من قانون ( 0)اجلزائري أخذ مفهوم اإلخرتاع على إطالقه يف املادة الثانية 

                                                             
(1)

 .05فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  
(2)

 33ر العدد .ج)المتعلق ببراءة اإلختراع  2554يوليو  91المؤرخ في  50-54من األمر رقم  2فقرة ( 2)المادة الثانية  

 (.24/50/2554مؤرخ في 
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اليت استثنت بعض اإلخرتاعات هذا املفهوم يف املواد اليت تلت املادة املذكورة، كاملادة السابعة مثال من ذات األمر 

 .رباءةمن القابلية لل

، حيث أنه سّد باب (1)5من فقرهتا ( 0)وقد فعل املشرع حسنا حينما عّرف اإلخرتاع يف املادة الثانية  

اإلختالفات الفقهية اليت تتعرض لإلخرتاع بالتعريف، إذ كل فقيه ينظر إليها من زاوية اختصاصه، ذلك أن الفقيه 

أما اخلبري اإلقتصادي فريكز على هامش الربح املرجو من القانوين يركز على جانب احلماية القانونية لإلخرتاع، 

 .اإلخرتاع، أما اخلبري التقين فريى اإلخرتاع باعتباره أداة أو طريقة جديدة حتدث طفرة يف احلقل التقين

حبصر املفاهيم  25-20من األمر ( 0)يف املادة الثانية  -حبسب اعتقادنا  -إن املشرع اجلزائري قام  

فالسلطة املختصة هبذا  ،تدور يف فلك براءة اإلخرتاع، حيث عّرف لنا اإلخرتاع مث براءة اإلخرتاع الرئيسية اليت

، حيث أنه بذلك أعطى مفهوما INAPI) )املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية واملتمثلة يف اإلصدار 

لسنة  (2)للملكية الفكرية الفرنسيتشريعات دول أخرى، كالقانون باءة اإلخرتاع، غري أنه مقارنة شامال عن بر 

يف تنظيم براءة اإلخرتاع بصفة جد حمكمة، حيث جنده  فإنه أكثر دقة من نظريه اجلزائري، حيث فّصل 5999

 .واليت جاءت بتعريف جامع مانع لرباءة اإلخرتاع، .L611.-1دةتعريف براءة اإلخرتاع يف املا على نصّ 

امللغى بقانون محاية امللكية الفكرية رقم  5959لسنة  500 أما خبصوص تشريع الرباءات املصري رقم 

، فنجده مل ينص على أي تعريف لرباءة اإلخرتاع وهذا ما يُؤخذ عليه وما ال ُُيسب له، مقارنة 0220لسنة  20

 على 5فقرة ( 0)نص يف املادة الثانية  الذي نص على تعريف مشابه لنظريه اجلزائري، حيث (3)بالتشريع األردين

 .أن براءة اإلخرتاع هي الشهادة املمنوحة حلماية اإلخرتاع 
                                                             

(1)
فكرة لمخترع، تسمح بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال : " 50-54من نفس األمر رقم  9الثانية فقرة  (2) لمادةاتنص  

 ".التقنية

(2)
 Code de la propriété intellectuelle français daté en 1999. 

(3)
 .9111لسنة  42قانون براءات اإلختراع األردني رقم  
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نالحظ من خالل هذا اإلختالف التشريعي يف مسألة ضبط مفهوم براءة اإلخرتاع، أهنا تشرتك يف نقطة  

اإلخرتاع، مهما اختلفت السلطات املخولة بإصدارها يف  "محاية"واحدة أال وهي أن براءة اإلخرتاع أساسها 

 .ا تباينت مدد احلماية الدنيا املنصوص عليها يف تشريعات الدولأو مهم ،الدول

تعكس مفهوم التطور الصناعي والتقين احلاصل يف الدولة،  ،إن الدقة يف تعريف اإلخرتاع وبراءة اإلخرتاع 

دولة باعتبار فرنسا  ،فمثال التشريع الفرنسي كما أسلفنا وضع تعريفا دقيقا لرباءة اإلخرتاع وذلك نتيجة منطقية

صناعية ومتقدمة تكنولوجيا بامتياز، أما باقي التشريعات اليت ذكرناها آنفا وعلى رأسها التشريع اجلزائري فإهنا 

وحتاول مواكبة التطور التشريعي احلاصل يف ميدان اإلخرتاعات والتقنيات احلديثة  ،الزالت حتبو يف مضمار التقدم

 .(1)مقتفية أثر الدول املتقدمة

التعريف التشريعي لرباءة اإلخرتاع، فإن هذه األخرية كانت مدار حبث العديد من الفقهاء إىل جانب  

اجلزائريني الذين عكفوا على وضع تعريفات خمتلفة للرباءة، وذلك من أجل تنوير املشرع اجلزائري وتصحيح مساره 

 .فيما سهى عنه وأغفله يف ميدان الرباءات

اعرتاف للمخرتع من طرف اجملتمع أو الدولة، بأنه قدم : " حيث عرفها الدكتور حساين علي بأهنا

واإلستغالل مقابل الكشف عن اخرتاعه بعد فرتة  ابتكارا جديدا، هذا اإلعرتاف مينحه حقا حصريا باإلستثمار

معينة ختتلف من دولة ألخرى، ويعترب هذا احلق احلصري عبارة عن حق امللكية املتضمن املعرفة التكنولوجية ويبدأ 

 .(2)"حق التملك القانوين منذ استالم براءة اإلخرتاع

حصول املخرتع على الوثيقة اليت تؤهله للقيام " :فرحة زراوي صاحل فتعرفها بأهنا ةالدكتور  ةأما األستاذ

 .(3)"باستغالل اخرتاعه، واليت ختول للمخرتع حقا مؤقتا الستثمار إجنازه الفكري حتت محاية القانون

                                                             
(1)

 .90صالح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص  
(2)

 .43حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، ص  
(3)

، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

90. 
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الشهادة اليت متنحها الدولة للمخرتع فيثبت له : " ف الرباءة على أهنافاضلي إدريس فيعرّ أما الدكتور 

حق احتكار واستغالل اخرتاعه ماليا ملدة حمدودة وبأوضاع حمددة، ويكون موضوعها إما ابتكارات على موضوع 

احتكار صاحبها واليت يرتتب عليها حق  ،املنتجات الصناعية اجلديدة أو استعمال طرق صناعية جديدة

 .(1)"واستغالهلا

إهنا ذلك : " ميكننا يف األخري أن نديل بدلونا يف هذا الصدد لنقرتح تعريفا لرباءة اإلخرتاع يف اجلزائر 

السند القانوين الصادر عن هيئة خمتصة يف اجلزائر واملتمثلة يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، والذي 

 ".باإلخرتاع حمل الرباءة  واإلنتفاع حقوقا استئثارية يف اإلستغالل (املخرتع) خيول حائزه

 الطبيعة القانونية لبراءة اإلختراع: الفرع الثاني

إىل أن براءة اإلخرتاع، هي ذلك السند املمنوح الذي خيول صاحبه حق احتكار استغالل  تذكريدر الجي 

طبيعة المن هنا انطلقت التأويالت الفقهية للوقوف على . اخرتاعه واإلفادة منه بأوضاع حمددة وخالل مدة حمددة

أولئك الذين يُعَنون مبجال سيما ال ،اإلختالف بني فقهاء امللكية الفكرية ، فاشتدبراءة اإلخرتاعالقانونية 

الرباءات، فيما إذا كانت براءة اإلخرتاع عقدا يتوفر فيه اإلجياب والقبول، أم قرارا إداريا صادرا من جهة إدارية مىت 

 .(2)قفهاتوافرت الشروط القانونية املطلوبة إلصدارها، ولكل فريق تأويالته وحججه يف تربير مو 

نت براءة اإلخرتاع عقدا تتشكل فيه مصاحل األطراف أم قرارا إداريا قبل التعرض إىل مسألة ما إذا كا 

ذاهتا يف حد صادرا من جانب واحد حسب مقتضيات القانون، فإنه يتعني علينا أن نسلط الضوء على الرباءة 

وله فمنهم من اعترب احلق يف براءة اإلخرتاع عمال منشئا حلق املخرتع الذي خي. هل هي كاشفة للحق أم مقررة له

، ومنهم من يرى بأن احلق يف الرباءة هو (3)احتكار استغالل اإلخرتاع ملدة قانونية حمدودة ووفق مقتضيات معينة

                                                             
(1)

 .30، ص 2594فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
(2)

، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)لجزائري فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري ا 

90. 
(3)

 .43حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، ص  
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مقرر أو كاشف حلق سابق يتجسد يف اإلخرتاع الذي توصل إليه املخرتع مبجهوداته املضنية، فتأيت الرباءة لتضفي 

 .حبه اإلفادة منه ماليا واقتصادياعلى هذا اإلخرتاع الصبغة القانونية حىت يتسىن لصا

حيث أنه إذا مل ُيصل املخرتع على براءة اخرتاع فإنه خياطر بفقدان حقه يف استغالل خمرتعه، حيث  

تؤول ملكية هذا اإلخرتاع يف هذه احلالة إىل اجملتمع ككل، فيمكن ألي من أفراده استثمار أو استغالل هذا 

شخص بعينه، حيث أن املخرتع هنا ال يتمتع حبقه القانوين اإلمتيازي، بل  اإلخرتاع مادام شائعا وليس حكرا على

 .(1)يكون مالكا لسر صناعي فقط

لحق يف احتكار استغالل اإلخرتاع يف خالل فرتة لأن براءة اإلخرتاع منشئة هو  ،غري أن الرأي الغالب 

استغالل اإلخرتاع هذا ال يتم إال بعد  سنة، وحيث أن احتكار 02زمنية حمدودة واملقدرة يف أغلب التشريعات بـ 

من  (2)احلصول على السند القانوين، فإن حق احلماية الذي يسعى وراءه املخرتع ال يتم إال بإصدار الرباءة

 .(3)السلطة املختصة

فضال عن ذلك، فإن جانبا من الفقه ذهب إىل القول بأن براءة اإلخرتاع هي عقد يتضمن تطابق  

، إرادة املخرتع الذي يكشف اخرتاعه للمجتمع الذي يستفيد من مثار جمهودات (قابلةمصاحل مت)إرادتني 

على هذه اجملهودات املادية واملعنوية يف سبيل التوصل إىل  (4)املخرتع، وإرادة اجملتمع يف مكافئة املخرتع ماليا

اجملتمع سيضمن للمخرتع حيث أن  .اخرتاعه، لقاء الفائدة اليت ستنجر للمجتمع من وراء استغالل اإلخرتاع

 سابقاكما كان األمر   -احتكارا مؤقتا يف استغالل اخرتاعه، مبا يعود بالنفع على اجملتمع الذي ينتمي إليه املخرتع 

                                                             
(1) 

.34فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 
 

(2)
 .05، ص نفسهفاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع  
(3)

السلطة المختصة في الجزائر هي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويقوم بإصدار البراءات للمخترعين، بعد  

 .فحصها

(4)
الوضع الطبيعي أن المجتمع يكافئ المخترع ماليا مقابل الفائدة التي حّصل عليها والتي غالبا ما تكون اقتصادية  

سيما الغربية منها تكافئ المخترع معنويا من أجل تشجيعه وتحفيزه على البحث الالمجتمعات،  باألساس، غير أنه في بعض

 .والتطوير وزيادة نشاطه اإلبتكاري
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، بل يف عصر العوملة احلايل يتلقى املخرتع مقابال الخرتاعه يف خمتلف أصقاع العامل، نتيجة من احلقوق -

 .اإلتفاقيات الدوليةاإلحتكارية املخولة له مبقتضى 

يربمه " إداري"ويذهب البعض للتفصيل أكثر يف هذه املسألة، فيقول بأن براءة اإلخرتاع هي عقد  

فيمنح  خالل مدة سريان الرباءة،، رتاعه له حىت يستفيد منه صناعيااملخرتع مع جمتمعه من أجل كشف سر اخ

احلق يف القرار الصادر عن سلطة إدارية خمتصة يف واإلستغالل، ويتمثل هذا  اجملتمع للمخرتع حق اإلحتكار

غري أن هذا التربير غري مقنع وغري كاف، فكيف أن هذه الطائفة تقول بتقابل املصاحل يف هذا العقد، . (1)الدولة

 .ويف املقابل تقر بأن براءة اإلخرتاع هي قرار إداري صادر من جانب واحد

للعقود، غري صاحلة للتطبيق يف هذا الصدد، إذ أن براءة اإلخرتاع  مما سبق ميكنا القول بأن املبادئ العامة 

الوضع القانوين للعقود، سواء كانت إدارية أو  (statut juridique)بطبيعتها اخلاصة خيالف وضعها القانوين 

  فرباءة اإلخرتاع هي قرار إداري صادر ،إذن .مدنية اليت تتطلب إجيابا وقبوال لنشوئها وإتيان آثارها

(décision administrative) السلطة املختصة يف الدولة، فهي تعد بذلك الوثيقة  اليت متنحها  عن 

، بالرغم من احتجاج أصحاب الرأي (2)اإلدارة للمخرتع عن اخرتاعه الذي استوىف مجيع الشروط املطلوبة قانونا

واستدالهلم يف ذلك بأن اإلدارة ال تقوم بفحص سابق لإلخرتاع، أي ال تتقصى  ،املناقض بأن الرباءة هي عقد

الشروط املوضوعية للقابلية للرباءة، وهذا ما يؤكد أن ليس لإلدارة حرية التعاقد ومعدومة اإلرادة يف التفاوض مع 

  .(3)املخرتع

 ني صالحيات اإلدارة يف هذا بل هي ملزمة بتطبيق القواعد القانونية ذات الشأن بالرباءات واليت تب 
                                                             

(1 )
 02 -09صفاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 

(2)
 45إبراهيم الوالي، حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  محمد 

(3)
، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

25. 
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 اآلنف الذكر إال  25-20من األمر  (1)5فقرة ( 05)الصدد وحتدد جمال تدخلها، وما املادة الواحدة والثالثون 

خري دليل على ذلك، حيث تقر يف فحواها بأن براءات اإلخرتاع اليت استوفت الشروط املقررة قانونا تصدر دون 

 .(2)الطالبني فيما يتعلق بواقع اإلخرتاع أو جدارته أو دقة الوصففحص مسبق، وتقع التبعة على 

فالقانون يلزم اإلدارة مبنح الرباءة مىت توافرت الشروط اليت تؤهل اإلخرتاع ليكون قابال للرباءة، فالعالقة 

األمر هنا هنا ليست تعاقدية، ألن من مقتضيات التعاقد كما أسلفنا تعارض املصاحل واألغراض بني املتعاقدين، ف

خالف ذلك، كون اإلدارة واملخرتع مقيدان بقواعد قانونية، حيث أنه على املخرتع أن يؤهل اخرتاعه لريقى إىل 

 .الشروط املوضوعية والشكلية املقررة قانونا، كما على اإلدارة أن تطبق األحكام القانونية حيال إصدارها للرباءة

الرباءة من حيث استيفائها للشروط الشكلية، وذلك للنص فاإلدارة ملزمة مبراقبة طلب احلصول على 

، فهي هبذه الصالحية املخولة هلا ميكن أن ترفض الطلب غري "دون فحص مسبق"احلريف من طرف املشرع 

الصحيح، وُيق هلا إعادة امللف للطالب أو خلفه مع منحه أجل شهرين لتصحيح طلبه وإرفاقه بالوثائق الالزمة، 

 . (3)رفض اإليداع مىت كان اإلخرتاع املطالب به مستبعدا من احلماية القانونيةوجيوز هلا أيضا 

فإنه مهما تعرضت له الطبيعة القانونية لرباءة اإلخرتاع من جداالت ونقاشات فقهية، فإن  ،مما سبق

يف اجلزائر  براءة اإلخرتاع هي قرار إداري صادر عن السلطة املخولة هبذا اإلصدار، وتتجلى هذه السلطة املختصة

يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، الذي ميثل إدارة الرباءات يف اجلزائر اليت حترتم بصفة صارمة األحكام 

 .املتعلق برباءات اإلخرتاع 0220يوليو  59املؤرخ يف  25-20القانونية اليت جاء هبا األمر 
                                                             

(1)
تصدر براءات اإلختراع ذات الطلبات المستوفية : "على 50-54من األمر  9فقرة ( 49)تنص المادة الواحدة والثالثون  

الشروط دون فحص مسبق وتحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان، سواء تعلق األمر بواقع اإلختراع أو جدته أو 

صلحة المختصة للطالب شهادة تثبت صحة الطلب وتمثل براءة وتسلم الم. جدارته أو تعلق األمر بوفاء الوصف ودقته

 ".اإلختراع

(2)
، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

24. 
(3)

، ص نفسه، المرجع (كريةالمحل التجاري والحقوق الف)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

2. 
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 نون الجزائريشروط منح براءة اإلختراع في القا: المطلب الثاني   

أتى جبملة من الشروط حىت  55-90السالف الذكر وقبله املرسوم التشريعي  25-20إن األمر رقم  

 (1)ُيظى اإلخرتاع بالقابلية للرباءة، انقسمت هذه الشروط إىل شروط موضوعية وأخرى شكلية

 الشروط الموضوعية: الفرع األول

أورد املشرّع اجلزائري جمموعة من الشروط اليت تتعلق باإلخرتاع يف ذاتيته حىت يتسىن منح براءة عنه،  

سيما التشريع الوذلك ملا استقاه املشرع اجلزائري من اإلتفاقيات الدولية وما استفاد منه من التشريعات املقارنة، 

 .(2)إن مل نقل أنه نسخة أصلية منه ، باعتباره التشريع األقرب إىل التشريع اجلزائري،الفرنسي

 وجود اإلختراع: أوال 

إن هذا الشرط يفرض وجود اخرتاع، حيث جُتمع أغلب تشريعات الدول على ضرورة النص على هذا  

الشرط حىت يُؤّهل اإلخرتاع للرباءة، فنجد مثال اتفاقية ميونيخ للرباءات تقر بضرورة توافر أربعة شروط ملنح 

، وكذلك (4)فقرة أوىل 10.1-211، وقد استقى التشريع الفرنسي هذا الشرط ونص عليه يف املادة (3)الرباءة

من األمر املذكور، حيث يقر املشرع بوجود اإلخرتاع الذي جيب ( 0)نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة الثالثة 

 .(5)أن يكون جديدا وحمتويا على نشاط ابتكاري وكذا أنه يكون قابال للتصنيع

قد ينصب على منتوج أو طريقة ما تضيف جديدا  ،فضال عن ذلك، فإن اإلخرتاع وحسب ذات املادة 

إىل حقل الصناعة أو التقنية، فوجود اإلخرتاع قد يتجلى يف أداة أو آلة صناعية، كما ميكن أن يكون مجلة آليات 

                                                             
(1)

 .وما هذا التقسيم إال تقسيم فقهي ألن المشرع الجزائري أوردها في باب واحد، الشروط القانونية لحماية اإلختراع 

 
(2)

، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

2. 
(3)

   81-84تجارية، المرجع السابق، ص ص الصناعية والملكية النعيم مغبغب،  

(4)
Article L 210-11.1 du Code de la propriété intellectuelle français 

(5)
يمكن ان تُحمى بواسطة براءة اإلختراع، اإلختراعات الجديدة والناتجة عن : "50-54من األمر ( 4)تنص المادة الثالثة  

 ".يمكن أن يتضمن اإلختراع منتوجا أو طريقة.اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعينشاط 
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جود اإلخرتاع أيضا استخدام جديد أو جمموعة إجراءات تقنية تفضي إىل نتيجة معينة، بل وميكن أن يكون و 

 .لوسائل صناعية أو تعديل معترب يف طرائق صنع سابقة تؤدي إىل نتائج جديدة تضيف تقدما يف حقل الصناعة

السيارات،  -كان التطور البشري عرب التاريخ خري دليل على ذلك ن  وإ -ومن األمثلة اليت تؤكد وجود اإلخرتاع 

ية كتلك املستخدمة يف اجملال الزراعي كاملبيدات واألمسدة، وكذا أدوات ئايكيمالطائرات، الساعات، املواد ال

 .(1)وهلم جرا يف قائمة اإلخرتاعات البشرية اليت تطول وال تقصر....معاجلة أمراض اإلنسان

جتدر اإلشارة إىل أن تعريف اإلخرتاع يف هذا الصدد يلعب دورا بالغ األمهية، حيث ظهر تياران فقهيان، 

بأن اإلخرتاع هو إجياد شيء مل يكن موجودا من قبل، أو اكتشاف شيء كان موجودا يرى التيار األول  أن حبيث

ميكن أن يصل  اأن اإلخرتاع هو عمل أصيل جياوز مأما التيار الثاين فريى ب. (2)ولكنه كان جمهوال وغري ملحوظ

إلخرتاع الذي ال يؤدي إىل تقدم ملموس يف الفن إليه اخلبري العادي إذا أحسن استغالل مهارته وخرباته الفنية، فا

 .(3)الصناعي ال يستحق منح براءة عنه

حبيث قد يتجلى يف صورة منتوج أو طريقة أو وسيلة، كما هو مفصل  وتتعدد صور اإلخرتاع،  ،هذا

 :كالتايل

مبعىن أن وينصب اإلخرتاع يف هذه احلالة على منتوجات صناعية جديدة، : اختراع منتوج صناعي جديد/ 1

هذه املنتوجات مل تكن معروفة من قبل ومل يسبق تصنيعها، وذلك الحتوائها على اجلدة يف خصائصها الذاتية،  

 (4)...كابتكار جهاز التسخني، واخرتاع اآلالت الصناعية واإللكرتونية
                                                             

(1)
 .95مجبل الزم المالكي، براءة اإلختراع وأهمية استثمارها مصدرا للمعلومات العلمية والتقنية، المرجع السابق، ص  
(2)

، ص 2550، 9األردن، ط ،ائل للنشرعبد هللا حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، دائر و 

08. 

(3)
، 9114، 4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ج 

 .302ص 

(4)
 .44، ص المرجع السابقلملكية الفكرية في التشريع الجزائري، محمود إبراهيم الوالي، حقوق ا 
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املخرتع، حيث مل يتعلق األمر هنا بطرائق الصنع اجلديدة اليت يتوصل إليها : اختراع طريقة صناعية جديدة/ 2

وذلك عن طريق إعمال جمموعة من الوسائل سواء كانت ميكانيكية او   ،تكن موجودة يف صناعات سابقة

 .(1)وليس النتيجة املتوّصل إليها ،كيماوية أو كهربائية، والعربة يف وجود اإلخرتاع هنا بالطريقة املستعملة

هنا على استخدام غري سابق لوسائل أو أدوات أو  ويرد اإلخرتاع :اختراع تطبيق جديد لوسائل معروفة/ 3 

 .(2)طرق للنوصل إىل نتيجة صناعية جديدة مستحدثة يف حقل الصناعة

 combinaison industrielle)ويتعلق األمر برتكيب صناعي جديد : اختراع تركيب جديد/ 4

nouvelle) (3)ذاتيته املستقلةحيث يعترب تركيبا جديدا، مىت احتفظ كل عنصر من عناصر اإلخرتاع ب. 

دها من الصفة اإلخرتاعية، كاملبادئ والنظريات وقد استبعد مشرعنا مجلة من املنشآت وجرّ 

إخل، حسب مقتضيات املادة ...واإلكتشافات، املناهج ومنظومات التعليم، وطرق عالج اإلنسان واحليوان

 .السابعة من التشريع الساري املفعول

 جدة اإلختراع: ثانيا

سيما تلك الإن شرط اجلدة هلو شرط منصوص عليه يف جل تشريعات الدول وتؤكد عليه أكثر فأكثر، 

، حيث يُقتضى أن يكون اإلخرتاع (4)لرباءة اإلخرتاع ناجعة وفّعالةالدول اليت تُعىن بصفة أساسية مبنح محاية 

بنشر عناصر جديدة مل تكن معروفة جديدا مل ُيسبق نشره إىل اجلمهور، ويف هذه احلالة يكون املخرتع قد قام 

من قبل للجمهور، أما إذا وضعها حتت تصرف اجملتمع قبل املطالبة حبماية اخرتاعه، فإنه يفقد حقه يف احلصول 

 .على الرباءة وذلك لفقدان اخرتاعه لعنصر اجلدة

                                                             
(1)

، المرجع السابق، ص (وق الفكريةالمحل التجاري والحق)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

00. 
(3)(2)

 .04، ص 9180سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية، دار اإلتحاد العربي للطباعة، مصر،   

 
(4)

 .908، ص 9140لياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، المؤسسة التجارية، بيروت، إ 
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ع املطالب حبمايته قد لقد أخذ املشرّع اجلزائري مببدأ اجلدة املطلقة، ومعىن هذه األخرية أال يكون اإلخرتا 

عدم نشره يف أي زمان أو يف أي  ، هويف هذه اجلدة "املطلق"أُذيع سره قبل هذه املطالبة إىل اجملتمع، ومعيار 

من قبل مكان، فال ميكن أن يتمتع اإلخرتاع باجلدة إذا سبقته اخرتاعات من نفس القبيل أو الصنف ومت كشفها 

غ القانوين الذي خيول املخرتع التمتع املبتغاة من وراء اإلخرتاع، وينتفي املسوّ  ، فبالتايل تنتفي املنفعة(1)للمجتمع

 .(2)باحتكار قانوين يف استغالل اخرتاعه عن طريق الرباءة

من التشريع الساري  (3)5فقرة  (5)إن املشرّع اجلزائري نص على شرط اجلدة املطلقة يف املادة الرابعة 

سيني يف حتديد عنصر اجلدة املطلقة، حيث أقر أال يكون اإلخرتاع املطالب حيث أخذ مبعيارين رئي، ( 20-25)

، مبعىن أال يكون قد سبق التوصل إليه من قبل (état de la technique)حبمايته مدرجا يف حالة التقنية 

العامل  دول، وأكد أال يكون هذا السبق قد مت يف أي من (معيار حالة التقنية السابقة)عن طريق خمرتعني سابقني 

 .مل تتم بعد إذاعة سر أو نشره إىل اجلمهورو أن املطالبة باحلماية 

هذا، ونالحظ من خالل هذه املادة أنه حىت يتحقق هذا الشرط على إطالقه، أال يتعلق األمر فقط 

ع أكثر من مبجرد اإلخرتاعات اليت سبق التوصل إليها أو تعريتها من السرية اليت كانت حتظى هبا، بل يذهب املشرّ 

ذلك وينص على اإلخرتاعات اليت أُذيع السر عنها يف خمتلف بقاع العامل، فبذلك تكون اإلخرتاعات املماثلة غري 

قابل منح الرباءة عنها، ألهنا وصلت إىل العموم، وقد أخذ مببدأ اجلدة املطلقة عديد من التشريعات، تراوحت بني 

 .(4)لتشريعات األجنلوساكسونية، كالتشريع األمريكيالتشريعات الالتينية كالتشريع الفرنسي، وا

                                                             
(1)

، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

31. 
(2)

 .80فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  

(3)
دا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية، يعتبر اإلختراع جدي: "على 50-54من األمر  9فقرة ( 3)تنص المادة الرابعة  

وتتضمن هذه الحالة كل ما ُوضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى 

 ".عبر العالم، وذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ المطالبة بأولويتها

(4)
 .80 ، صانالسابقوالموضعان ، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع فاضلي إدريس 
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، ويُقصد "الوصول إىل العموم"جيدر بنا التنويه يف هذا املقام، إىل عنصر مهم يف مبدأ اجلدة املطلقة وهو 

بلوغ العلم إىل اجلمهور، يف ذلك بذلك أن يصبح اإلخرتاع معروفا لدى اجلمهور بأي طريقة وبأي وسيلة، املهم 

ري ال يشرتط فيه أن يكون كل اجلمهور، بل وصول العلم إىل طائفة من األشخاص جُتزئ لفقدان وهذا األخ

اإلخرتاع جدته، مادام هؤالء غري ُملزمني حبفظ سر اإلخرتاع، فقد تُفقد هذه اجلدة عن طريق املشاركة يف مؤمترات 

يها املخرتع باخرتاعه، وخيتلف األمر فيما دولية أو وطنية قام هبا املخرتع وخمتلف التظاهرات العلمية اليت ساهم ف

اهلا، فإنه يُفرض عليهم اإللتزام بعدم نشر سر إذا قام املخرتع بتجارب داخل مؤسسة صناعية ويف حضرة عمّ 

 .(1)اإلخرتاع

باملشرّع الفرنسي، فبنّي بأن سبق  كما سبق القول، فإن املشرّع اجلزائري أخذ بشرط اجلدة املطلقة اهتداءا

أو أي وسيلة ( كالبيع)وكذا سبق استعمال اإلخرتاع ( متعلقة باإلخرتاع املراد محايتهإلقاء حماضرة علمية )النشر 

غري أننا نلمس تناقضا غريبا يف توّجه املشرّع حنو األخذ هبذا الشرط املوضوعي . (2)أخرى يؤثر على جدة اإلخرتاع

من األمر السالف ذكره، ويف املقابل يُلزم ( 5)والتأكيد عليه حسب مقتضيات املادة الرابعة ( اجلدة املطلقة)

اإلدارة بعدم إجراء فحص سابق على جدة اإلخرتاع و إلقاء التبعة على املخرتع لضمان هذه اجلدة حسب 

 .(3)من ذات األمر( 05)مقتضيات املادة الواحدة والثالثون 

 اإلبتكاريالنشاط : ثالثا

إن شرط النشاط اإلبتكاري أو اإلخرتاعي هلو شرط له من األمهية مبكان إزاء قابلية اإلخرتاع للحماية، 

قام هبا املخرتع يف سبيل التوصل إىل  ،حيث ُيشرتط يف اإلخرتاع أن يتمخض عن عمليات ذهنية متعددة ومعقدة
                                                             

(1)
، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

31. 
(2)

 .08 صحساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق،  
(3)

تصدر براءات : "المتعلق ببراءات اإلختراع، على ما يلي 50-54حيث تنص المادة الواحدة والثالثون من األمر  

ي ضمان، سواء تعلق وتحت مسؤولية الطالبين ومن غير أ اإلختراع ذات الطلبات المستوفية الشروط دون فحص مسبق

وتسلم المصلحة المختصة للطالب شهادة . اء الوصف وبدقتهاألمر بواقع اإلختراع أو جدته أو جدارته أو تعلق األمر بوف

 ."تثبت صحة الطلب وتمثل براءة اإلختراع
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هة التفكري، إذ يشرتك يف بداهة التفكري هذه مجيع الناس اخرتاعه، وأال يكون اإلخرتاع املراد محاية ناجتا عن بدا

من  (1)(7)قد نّص املشرّع على هذا الشرط يف املادة اخلامسة و . وال ترقى إىل مرتبة التفكري اإلخرتاعي واإلبداعي

 بذله املخرتع من أجل ابتكار اخرتاعه، وأال يكون هذا ،على أن ينتج اإلخرتاع عن نشاط ابتكاري 25-20أمر 

 .اإلخرتاع ناجتا عن بداهة حالة التقنية السابقة

 L’état de)باإلستناد إىل معيارين، يتعلق األول حبالة التقنية  هذا، وخيضع تقدير النشاط اإلبتكاري

la technique)  ، كافة املعلومات اليت وصلت إىل العموم قبل تاريخ إيداع طلب الرباءة أو هبا  واليت يُقصد

أما . من األمر املذكور (2)0فقرة ( 5)املطالب به، كما نص على ذلك املشرّع يف املادة الرابعة تاريخ األسبقية 

-27من املرسوم التنفيذي رقم  00و  00و  05املعيار الثاين فيتعلق بكفاءة رجل احلرفة، لذلك جند املواد 

رها أكدت على ضرورة الذي ُيدد كيفيات إيداع براءات اإلخرتاع وإصدا 0227أوت  20املؤرخ يف  057

توضيح الوصف بدقة، حىت يتمّكن خرباء املعهد الوطين للملكية الصناعية من اإلطالع عليه وتبنين النشاط 

 .(3)ويُسر والتثبت من الطابع اإلخرتاعي  اإلخرتاعي بسهولة

بالرجل العامل النابغ  ف رجل احلرفة على أنه العامل التقين املتوسط يف امليدان املعين باإلخرتاع، فال هويُعر  

وال هو بالرجل اجلاهل الذي ال يفقه حىت البديهيات، نظرا ملا للمعيارين األخريين من تأثري سليب يف تقدير 

، فإذا ما أخذنا مبعيار العامل النابغ فإن ذلك سيمثل سدا لباب اإلخرتاع وإذا ما أخذنا (4)النشاط اإلبتكاري

  .فقد اإلخرتاع لقيمته اإلقتصادية والعلميةمبعيار الرجل اجلاهل، فإن ذلك سيُ 
                                                             

(1)
يعتبر اإلختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجما بداهة : "على 50-54من األمر ( 0)تنص المادة الخامسة  

 ".من حالة التقنية
(2)

ال يعتبر اإلختراع في متناول الجمهور بمجرد ما نعّرف عليه الجمهور خالل : "على 2فقرة ( 3)تنص المادة الرابعة  

اإلثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ إيداع البراءة أو تاريخ األولوية إثر فعل قام به المودع أو سابقه في الحق طبقا للمادة 

 ".المودع أو سابقه في الحق أدناه أو جراء تعسف من الغير إزاء 93
 (3) 

 .08 صحساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، 

(4) 
 ، المرجع السابق، ص(الحقوق الفكريةالمحل التجاري و)الكامل في القانون التجاري الجزائري  فرحة زراوي صالح،

05.
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هذا، ويتم تقييم النشاط اإلبتكاري على أساس طريقتني، تتمثل األوىل يف الطريقة الشخصية واليت 

تعتمد عمل املخرتع، أي النظر إىل الكيفية اليت استعملها املخرتع للوصول إىل اخرتاعه أو باألحرى الطرق اليت 

أما الثانية فتتمثل يف الطريقة املوضوعية وذلك باإلستناد إىل األنشطة اليت قام هبا . اإلخرتاعأدت إىل حصوله على 

، وكذا ما حققه (1)املخرتع اليت أفضت إىل النتيجة  اإلخرتاعية اليت أفضت إىل النتيجة غري العادية وغري املتوقعة

 .(2)اإلخرتاع من تقدم تقين يف حقل الصناعة

ي أكد على ضرورة وجود هذا الشرط املوضوعي باعتباره عنصرا هاما يف حلقة الشروط إن املشرّع اجلزائر 

، حيث عّرف (3)املوضوعية لقابلية اإلخرتاعات للرباءة، فنص عليه يف املادة اخلامسة اقتداًءا باملشرّع الفرنسي

( 7)واخلامسة ( 5) الرابعة املشرع اجلزائري هذا الشرط من خالل معيار حالة التقنية املنصوص عليها يف املادتني

 .املتعلق برباءة اإلخرتاع 25-20من تشريع 

 القابلية للتطبيق الصناعي: رابعا 

إن املشرّع اجلزائري وعلى غرار نظريه الفرنسي، اشرتط أن يكون اإلخرتاع قابال للتطبيق الصناعي وأاّل  

الواقع، حىت يُتسىن اإلستفادة منه يف احلقل  يقبع يف دائرته النظرية فقط، بل جيب أن خيرج يف شكل جمّسد إىل

، وهذا ما جيعل هذا الشرط ضروريا جدا يف (4)الصناعي وإعمال تطبيقاته اليت  تؤدي إىل حتقيق تقدم صناعي

 .احلماية املطالب هبا من طرف املخرتع

املرسوم التشريعي من ( 6)يُقصد بقابلية اإلخرتاع للتطبيق الصناعي حسب مقتضيات املادة السادسة  

إذا كان موضوعه قابال للصنع واإلستخدام يف أي نوع من  ،املتعلق بشروط اإلخرتاع ومحاية املخرتعني 90-55
                                                             

(1)
 .44حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، ص 
(2)

، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

09. 
(3)

يعتبر حسنا ما فعله المشّرع الجزائري بالنص على ضرورة وجود نشاط اختراعي حتى يحظى اإلختراع بالحماية،  

 .غير أنه يؤخذ عليه التبني التام للتوجه الفرنسي في هذا الصدد، فما يصلح في فرنسا قد ال يصلح في الجزائر

(4)
 .05، ص المرجع السابقفاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري،   
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حيث جند أن املشرّع اجلزائري يف هذا املرسوم التشريعي قد حّدد نطاق قابلية اإلستخدام . الصناعة أو الفالحة

اعتقادنا أن املشرع هنا كان يقصد اعتقادنا أن املشرع هنا لزراعي، ويف والتطبيق الصناعي يف اجملالني الصناعي وا

 .(1)الصناعة يف أوسع معانيها

ترمجة اإلخرتاعات إىل الواقع  ،فضال عن ذلك، فإنه وحسب الفقه القانوين فإنه يُقصد بالتطبيق الصناعي 

اجملاالت الصناعية على تعّددها، احملسوس، بعدما كانت أفكارا جمردة إىل أشكال جمسدة يصلح تطبيقها يف 

بطريقة متّكن من اإلستفادة منها باستغالهلا أو استعماهلا أو استثمارها، فلوال هذه الفائدة اليت ميكن أن جُتىن من 

وراء اإلخرتاع املطالب حبمايته باستغالله صناعيا، والتطور الذي ميكن أن ُيققه يف الصناعة مبختلف أوجهها 

 .(2)، ألنه من العدل عدم محاية اخرتاعات جمردة ال ميكن تطبيقها يف ميادين الصناعةالنتفى شرط إصدار

استنادا إىل ما سبق، فإن القوانني العلمية املتوّصل إليها أو الظواهر الطبيعية املكتشفة أو النظريات  

اكتشفوه أو توصلوا إليه  العلمية على اختالفها وتنوعها، ال مُتّكن أصحاهبا من احلصول على براءات اخرتاع ملا

عن طريق املالحظة والتجريب، ذلك أهنا ال خترج عن إطارها النظري والفكري اجملرد بصفة ال ترقى إىل التطبيق 

 .(3)الصناعي، وبالتايل عدم اإلفادة من هذه النظريات واإلكتشافات صناعيا

السالف الذكر، أسقط عدة  25-20من األمر ( 5)على ذلك جند املشرّع اجلزائري يف املادة السابعة  

اإلستفادة عدة ابتكارات من قائمة احلماية القانونية، لعدم احتوائها على شرط التطبيق الصناعي ولعدم إمكانية 

إىل مصاف اإلبتكارات اجملسدة اليت العملية منها يف حقل الصناعة، نظرا لكوهنا ابتكارات عقلية جمردة ال ترقى 

 . ساحترز تقدما صناعيا ملمو 
                                                             

(1)
لحماية الملكية الصناعية، ذلك أن هذه األخيرة  9444نجد المشّرع الجزائري في هذه النص اهتدى باتفاقية باريس  

أنظر في هذا الصدد فرحة زراوي . من اإلتفاقية 4فقرة ( 9)طرحت مفهوم الصناعة بمعناها الواسع، حسب المادة األولى 

 .75، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)ون التجاري الجزائري صالح، الكامل في القان

(2)
 .48-40 صحساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق،  

(3)
 .84، المرجع السابق، ص سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية 
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من ذات األمر نص على استبعاد عدة كيانات  (1)(5)املشرّع اجلزائري يف صدر املادة السابعة أن حيث جند 

بالرغم من أهنا ابتكارات ذهنية، كاملبادئ واإلكتشافات والنظريات العلمية، اخلطط واملبادئ الرياضية واملناهج 

 .إخل...الثقافية، اإلبتكارات ذات الطابع التزييين

 عدم مخالفة النظام العام واآلداب العامة: خامسا

بالنظام  بإضراروأقر عدم محايتها نظرا لكوهنا متّس  ،لقد استثىن املشرّع اجلزائري طائفة من اإلخرتاعات

حيث  -كون النظام العام خيتلف من دولة ألخرى يف إطاره املكاين ل -العام واآلداب العامة يف اإلقليم اجلزائري 

يعترب حمّرما ويفقد ... رتاع ميس اجملتمع اجلزائري يف أحد أركانه اإلجتماعية أو اإلقتصادية أو الثقافيةأن كل اخ

 .(2)طابع احلماية تلقائيا، بغض النظر عما بذله املخرتع من جمهودات يف اخرتاعه

 بالنظام  إخالل ،حيث أن اإلخرتاعات اليت تناقض املبادئ الرئيسية يف الدولة ويكون من وراء استغالهلا

واآلداب العامة، فإهنا تشكل خرقا صارخا للقانون الساري املفعول يف البلد، من أجل ذلك أُسقطت من احلماية 

مبا لذلك من تداعيات ...القانونية كوهنا تشكل خطرا جسيما يف الدولة على الصعيد اإلقتصادي أو اإلجتماعي

املثال ال احلصر بعضا من اإلخرتاعات اليت يعترب التعامل فيها على األصعدة األخرى، وميكن أن نعدد على سبيل 

اخلزائن احلديدة  لنهبتزييف النقود، أو اخرتاع أداة اخرتاع آلة : مساسا بالنظام واآلداب العامة، كـ
(3)(coffre-fort)أو أدوات تستخدم يف اإلجهاض أو أدوات تستخدم يف اجلنس ،. 

                                                             
(1)

 :ال تعد من قبيل اإلختراع في مفهوم هذا األمر: "على 50-54من األمر ( 0)تنص المادة السابعة  

 المبادئ والنظريات واإلكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية،( 9

 الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض،( 2

 ج ومنظومات التعليم والتنظيم واإلدارة أو التسيير،المناه( 4

 طرق عالج حسم اإلنسان أوالحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص،( 3

 مجرد تقديم المعلومات،( 0

 برامج الحاسوب،( 8

 ".اإلبتكارات ذات الطابع التزييني المحض( 0
(2)

 .34-30ي، مرجع سابق، ص  الجزائر امل في القانون التجاريفرحة زراوي صالح، الك 
(3)

أنور حمادة، النظام القانوني لبراءات اإلختراع والرسوم والنماذج الصناعية، دار الفكر الجامعي، مصر،  محمد 

 .24، ص 2552
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مبا فيه من  ،منع منح الرباءة على اخرتاعات تشكل انتهاكا للنظام العامسبق القول بأن املشرّع اجلزائري 

 آثار مدّمرة األخالق احلسنة والصحة العامة وكذا اآلداب العامة، فإن هذه اإلخرتاعات تعترب باطلة ملا هلا من

 .منه الديين والثقايف وحىت واإلجتماعي مبختلف عناصره ومكوناته اإلقتصادي للكيان اجملتمعي

ح الرباءات عدم من 25-20من األمر (1)0و0فقرة ( 2)جند املشرّع أقر يف املادة الثامنة  ،على ذلك

 ،اليت خيالف نشرها أو تطبيقها اآلداب العامة أو النظام العام، أو تضر بصحة وحياة اإلنسان عن اإلخرتاعات

الصدد اإلخرتاعات اليت تعد حكرا على كل خطرا على البيئة، ويُستثىن يف هذا شوعموما تلك اإلخرتاعات اليت ت

 .(2)نية للدولةمال، ذلك أهنا تصب يف املصلحة األمث التنصتنشطة اخلاصة بالدولة، كآلة األ

 (اإلجرائية)الشروط الشكلية : الفرع الثاني

سيما يف التشريع اجلزائري الذي يعّول على هذه التعد إجراءات إصدار براءة اإلخرتاع ضرورية مبكان،  

الشروط، حبيث يؤدي عدم احرتام هذه اإلجراءات وقوع الرباءة حتت طائلة البطالن، واحلكمة يف ذلك التنظيم 

 .احملكم وحسن تسيري هذا امليدان

 الطلب: أوال 

مراعيا الدقة يف أحكامه، حيث  "اإليداع"لقد أفرد املشرّع اجلزائري هلذا اإلجراء قسما كامال حتت عنوان 

واجلهة مستقبلة الطلب  ،تفصيل عناصر الطلب وكيفيات إيداعه واألشخاص املخولون بذلكأسهب املشرّع يف 

 .املتمثلة يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، والذي سيأيت بيانه الحقاو 

                                                             
(1)

اإلختراعات التي يكون تطبيقها على اإلقليم الجزائري مخال بالنظام أو ( 2: "على 4و 2فقرة ( 4)تنص المادة الثامنة  

 .اآلداب العامة

اإلختراعات التي يكون استغاللها على اإلقليم الجزائري مضرا بصحة وحياة األشخاص والحيوانات أو مضرا بحفظ ( 4

 ".على حماية البيئةالنباتات أو يشّكل خطرا جسيما 
(2)

 ، المرجع السابق، ص(المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

 .34-30ص
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 فالطلب يعترب األداة الرئيسية اليت يف يد املخرتع حىت يتسىن له املطالبة باحلماية القانونية، اليت تعترب

الغاية األمسى اليت يبتغيها أي خمرتع من وراء الرباءة، واليت ال ميكن أن يبلغها إال بإيداع طلب تُراعى فيه الشروط 

منه،  (1)(02)سيما املادة العشرون ، المن األمر السالف الذكر 25-20القانونية املنصوص عليها يف تشريع 

 .لدى اجلهة املختصة بذلك

 فإن(2)(50)يؤول إىل املخرتع أو خلفه، وحسب مقتضيات املادة الثالثة عشر إن احلق يف طلب الرباءة 

املودع هو املخرتع، حيث مُتنح له هذه الصفة باعتباره أول من قام بإيداع طلب الرباءة، غري أن هذا اإلجراء يعترب 

لك لضمان حقوق ، وذ(صفة املخرتع) قرينة بسيطة ميكن إثبات عكسها عن طريق إثبات انتحال املودع للصفة

 .(3)املخرتع األصلي وللحيلولة دون انتهاك حقوقه اليت يسعى إىل صْوهنا عن طريق الرباءة

فإنه يتم تقدمي طلب الرباءة إىل اإلدارة املختصة شخصيا من طرف  الطلب، خبصوص إجراءات تقدمي

أو أي وسيلة أخرى  ،باإلستالم، أو اإلرسال إليها بواسطة الربيد مع طلب اإلشعار (املخرتع أو خلفه)املودع 

ففي حالة تقدمي الطلب من طرف الوكيل، فإن هذا األخري يستمد التزامه من الوكالة املعقودة . تثبت اإلستالم

 بينه وبني املخرتع األصلي بعد إمضائها من الطرفني، حيث يلتزم الوكيل إزاء مباشرته هذا اإلجراء بتقدمي وكالة 
                                                             

(1)
يجب على كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع أن : "على 50-54من األمر ( 25)تنص المادة عشرون  

 .صريح إلى المصلحة المختصةيقوم بتقديم طلب كتابي 

 :يجب أن يتضمن طلب براءة اإلختراع ما يأتي

استمارة طلب ووصف لإلختراع ومطلب أو عدد من المطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم، ووصف  -

 مختصر،

 .وثائق إثبات الرسومات المحددة -

 .ارج تمثيلهم لدى المصلحة المختصةعدا حالة اتفاق متبادل، يتعين على المودعين المقيمين في الخ

 .ه المادة عن طريق التنظيم\تُحدد كيفيات تطبيق ه

(2)
عدا حالة إثبات قضائي لإلنتحال، فإن أول من يودع طلبا : "على 50-54من األمر ( 94)تنص المادة الثالثة عشر  

ترع، وعند اإلقتضاء، فإن هذه الصفة ترجع لبراءة اختراع، أو أول من يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب، يعد هو المخ

 ".لخلفه

(3)
 .73فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 
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حسب مقتضيات املادة  (1)اسم وعنوان الوكيل وتاريخ الوكالة ،يتضمن الطلب واحلال هذهممضاة خبط اليد، وأن 

 .(2)من التشريع الساري 5فقرة  (52) العاشرة

اإلخرتاع "قد يتم بصفة انفرادية ويسمى الذي اإلخرتاع  جتدر اإلشارة، إىل أنه يُقتضى منا التمييز بني

، حيث أن ذلك يعترب ضروريا يف إجراء (3)"دمةاخرتاع اخل"ـة واملسّمى بس، وبني اإلخرتاع املنجز داخل املؤس"احلر

تقدمي الطلب، ألنه تُثار مسألة من له احلق يف تقدمي الطلب للمخرتع أم للمؤسسة، وقد أزال املشرّع هذا اللّبس 

يتم داخل من التشريع املعمول به، إذ أقر أن اإلخرتاع الذي ( 55)حسب ما تقضي به املادة السابعة عشر 

املؤسسة عامة كانت أو خاصة، فإن احلق يف الطلب يؤول إىل املؤسسة بالنظر إىل عقد العمل املربم بني العامل 

 .(4)املخرتع واملؤسسة اليت أسندت إليهم املهمة اإلخرتاعية صراحة يف عقد العمل

 الفحص: ثانيا

ف اإلدارة املخّول هلا هذه الصالحية، بسلطة اإلدارة يف فحص طلبات الرباءة من طر  ،ويتعلق األمر هنا

،  ومنها من "الفحص السابق"فمنها من أخذت بنظام . وقد اختلفت تشريعات الدول يف عملية الفحص هذه

أن اإلدارة  الذي مبقتضاه،و  ،وقد تبىن املشرع اجلزائري هذا النظام"أو احلر التسليم األوتوماتيكي"اعتمدت نظام 

املختصة تقوم مبنح براءة اإلخرتاع للمودع مبجرد تقدمي الطلب واستيفاء الشروط الشكلية املقررة قانونا مع احرتام 

اآلجال واملواعيد، ذلك أن اإلدارة استنادا إىل هذا النظام ال تقوم بفحص سابق ملدى جدة اإلخرتاع أو جدارته 

منه اإلخرتاع، وكذا أن اإلدارة هنا ال تبحث يف قابلية التطبيق الصناعي  أو تقصي النشاط اإلبتكاري الذي انبثق

 . من عدمه لإلخرتاع املطالب حبمايته
                                                             

(1)
 ، المرجع السابق، ص(المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

13. 
(2) 

إذا لم يكن المخترع هو المودع او المودعون هم : "على 50-54من األمر  3فقرة  (95) تنص المادة العاشرة

 ".المخترعون، فإن الطلب يحب أن يُرفق بتصريح يثبت به المودع أو المودعون حقهم في براءة اإلختراع
(3)

 .12-19فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص  
(4)

ختراع الذي ينجزه شخص إليعد من قبيل اختراعات الخدمة، ا: "على أنه 50-54تنص المادة السابعة عشر من األمر  

 ."أو عدة أشخاص خالل تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة اختراعية تسند إليهم صراحة
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بل تركت هذه املسألة لصاحب الطلب الذي يقع حتت مسؤوليته إثبات جدة اإلخرتاع وجدارته وكل ما 

اإلدارة من املسؤولية وأُلقيت على عاتق هو من صميم الشروط املوضوعية لألحقية يف الرباءة، حيث أُخليت 

فاإلدارة واحلال هذه يقتصر دورها على جمرد مراجعة مدى احرتام الشروط الشكلية من طرف . (1)طالب الرباءة

سيما فيما يتعلق بالطلب وحمتواه من حيث ما إذا جاء مطابقا للنصوص القانونية، فيما يتعلق بالتأكد الاملودع، 

 .(2)اإلخرتاع وكذا رسوم اإليداعمن البيانات ووصف 

واملتعلق برباءات اإلخرتاع، وجدنا كما ( 25-20األمر)بعد استقرائنا لفحوى نصوص التشريع الساري 

 système de délivrance)سبق القول أن املشرّع اجلزائري اعتنق نظام التسليم احلر أو األوتوماتيكي 

automatique) من األمر املذكور على اإلدارة تسليم  (3) (05)والثالثون ، حيث أوجب يف املادة الواحدة

، وذلك بعد فحص الرباءة من حيث مطابقتها للشروط (50) الرباءة ملودع الطلب بعد مضي اثين عشر شهرا

 .(4)ذلك أن املشرع اجلزائري ال ينظر إىل اجلانب املوضوعي يف الرباءة. الشكلية املنصوص عليها قانونا

ذلك أن اجلزائر على . اختيار املشرّع اجلزائري تبين هذا النظام مل يكن عبثا، بل كان اختيار صائبا إن

ليس هلا باع طويل يف ميدان تنظيم الرباءات كما هو حال الدول املتقدمة اليت هلا السبق  النامية غرار باقي الدول

ءات علمية هائلة وكوادر فنية ال حصر هلا، لذلك  تشتمل على قدرات تنظيمية وكفا كوهنااألكرب يف هذا اجملال،  

والذي يعترب النظام األجنع يف  (examen préalable)كانت هلا املكنة يف إعمال نظام الفحص السابق 

 .تسليم الرباءات، حيث يعكس القيمة احلقيقية لرباءة اإلخرتاع
                                                             

(1)
 .299، ص 9144عباس حلمي المنزالوي، الملكية الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
(2)

 .04-00ص، ص فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق 
(3)

تصدر براءات اإلختراع ذات الطلبات المستوفية الشروط دون فحص : "على( 44)تنص المادة الواحدة والثالثون  

مسبق وتحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان، سواء تعلق األمر بواقع اإلختراع أو بجدته أو جدارته أو تعلق األمر 

 شهادة تثبت صحة الطلب وتمثل براءة اإلحتراعبوفاء الوصف وبدقته، وتسلم المصلحة المختصة للطالب 

تُرفق الشهادة المذكورة في الفقرة أعاله بنسخة من الوصف والمطالب والرسومات بعد إثبات مطابقتها لألصل عند 

 ".الحاجة
(4)

 .44 -42 ص ، صنفسهفاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع  
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 (التسليم)اإلصدار : ثالثا

سليم براءة اإلخرتاع يف ع، جيب أن ننوه إىل اجلهة املختصة بتقبل التعرض لعملية تسليم براءة اإلخرتا 

والذي مّت إنشاؤه مبوجب الرسوم  (INAPI)تتمثل يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية  اجلزائر،

والذي حّل حمل املعهد اجلزائري للملكية الصناعية ، 5992فرباير  05املؤرخ يف  62-92التنفيذي رقم 

 .(1) 5950نوفمرب  05املؤرخ يف  60 -50الصناعي املنشأ مبقتضى األمر رقم والتوحيد 

عشرة فقرة ( 50)هذا، ويعترب املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية املستحدث تنفيذا للمادة الثانية 

 اعمله باشرتاري، تتمتع باإلستقالل املايل و مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجت ،واحد من اتفاقية باريس

، حيث يباشر املعهد مهامه وصالحياته فيما يتعلق بتلقي طلبات (2)حتت وصاية وزارة الصناعة وترقية اإلستثمار

 .الرباءة وفحصها الشكلي، وكذا تسليم الرباءة كمرحلة أخرية من مسار احلماية القانونية املطالب هبا

إن مدير املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، هو السلطة املخولة بتسليم براءات اإلخرتاع بعد 

دراسة الطلبات املتعلقة هبا، ويتم ذلك بالنظر إىل تاريخ استالم ملف الطلب، مراعاة حلق األولوية، ويتم إصدار 

رية يتحتم تبليغ مدير املعهد هبذا التنازل، حيث مُتنح الرباءة باسم املودع األصلي أو املتنازل له، ويف احلالة األخ

املخرتع األصلي، )إىل املتنازل له بعد قيدها يف دفرت الرباءات، بعد ذلك تباشر اهليئة تسليم الرباءات ملستحقيها 

 ع ، وذلك بذكر رقمها واسم صاحبها وتاريخ الطلب والتسليم، وذلك ما ميّكن من اإلطال(الوكيل أو املتنازل له

 .(3)عليها لدى إدارة املعهد أو احلصول على نسخة منها على نفقة الطالب 

على ضرورة أن تنشر اهليئة املختصة نشرة  25-20من األمر ( 00)وقد أقرت املادة الثالثة والثالثون 

جهود رمسية للرباءات، وذلك لتسهيل اطالع اجلمهور على اإلخرتاعات اليت مّت التوصل إليها، حىت ال تذهب 
                                                             

 (1)(2) 
، المرجع السابق، (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري 

14. 

 
(3)

ص ، نفسه، المرجع (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

 .922-929ص 
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املخرتعني اجلدد ُسدى، وكذا ملا هلذا النشر من حجية يف تدعيم حق األولوية الذي ميكن أن يُثار من طرف 

 .(1)الغري

 حماية براءة اإلختراع في التشريع الجزائري: المبحث الثاني

األنفس إن احلماية القانونية تعد الغاية األمسى اليت ينشدها كل خمرتع، إذ يسعى هذا األخري بشق  

راعى فيها الشروط القانونية املوضوعية وعدم خمالفتها للتشريع  لبلوغها، فما حتريه يف اخرتاع منتوج أو طريقة تُ 

ر الساري، وكذا اجتهاده يف حترير طلب صحيح للرباءة وحتديد اهليئة املختصة، إال سْلك  طريق احلماية، وتباشَ 

يف دعوى املنافسة غري املشروعة،  أوالها رئيسيتني، تتمثلانونيتني قهذه احلماية بصفة رئيسية عن طريق وسيلتني 

 .(2)فهذه الدعوى وإن كانت مدنية إال أهنا ُتؤيت أكلها يف درء اخلطر الذي يتهدد صاحب الرباءة هذا من جهة

نونية الدور األبرز يف مضمار احلماية القا هذه األخرية تلعبحبيث ، دعوى التقليدأما الثانية فتتمثل يف  

ملا هلا من الفّعالية القصوى يف القضاء على التعدي الذي يطال صاحب احلق يف الرباءة، وكذا حماربة اإلنتهاك 

الواقع على احلقوق املعنوية واملادية للمخرتع، حيث تقدم هذه الدعوى احلل األجنع لبلوغ احلماية القانونية، لذلك 

 .أقر بأمهيتها الكربىجند املشرّع اجلزائري أوالها من العناية، و 

 دعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب األول 

 لقد عرفت املنافسة غري املشروعة كغريها من املفاهيم القانونية سيال من التعاريف الفقهية، غري أنه وقع  

التزاحم ": ف املنافسة غري املشروعة على أهناوالذي يُعرّ  "شكري أمحد السباعي"تعريف األستاذ  اختيارنا على

عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الدين أو العرف أو العادات أو اإلستقامة  ،على احلرفاء أو الزبناء

 ".و ذلك هبدف اجتذاب زبناء أو عمالء منافسه ،التجارية أو الشرف املهين ، واخللط بني األنشطة التجارية

                                                             
(1)

 ".تنشر المصلحة المختصة نشرة رسمية للبراءات: "على أنه 50-54من األمر ( 44)تنص المادة الثالثة والثالثون  

(2)
 .99صالح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص  
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و مطلوبا يف ميدان النشاط التجاري مىت كانت يف  جتب اإلشارة، إىل أن املنافسة تعترب عمال ضروريا

حدودها املشروعة، أما إذا احنرفت عن هذه احلدود بأن حتولت إىل صراع بني التجار ُياول كل منهم جلب 

فإهنا تصبح واجبا للمحاربة و يكون ضررها  عمالء غريه من التجار و إحلاق الضرر هبم بوسائل غري مشروعة،

 .(1)أكرب من نفعها

تقوم هذه الدعوى على أساس مدين واملسؤولية املرتتبة عنها هي املسؤولية املدنية اليت تتخذ جرب الضرر  

الضرر يكون ناجتا عن اخلطأ الشخصي أو الفعل الضار، حىت جتد دعوى املنافسة غري حبيث أن هذا عنوانا هلا، 

هذه الدعوى على كل سلوك خمالف لقواعد وتنصب . (2)املشروعة املسوّغ القانوين لرفعها من طرف من املتضرر

 .(3)واملتفق عليهااف التجارية املتواترة املتعارف الصدق والشرف واألمانة، والعادات واألعر 

إن دعوى املنافسة غري املشروعة تستقي وجودها من املبادئ العامة للقانون املدين، وباألخص تلك  

احملتكمة يف التشريع اجلزائري إىل املادة مائة وأربعة (املستحق للتعويضالفعل )املتعلقة بقواعد املسؤولية التقصريية 

واملتضمن القانون املدين املعّدل  0227يوليو  02الصادر يف  52-27من القانون رقم ( 505)وعشرون 

 :واملتّمم، حيث تقوم هذه املسؤولية املدنية حسب مقتضيات هذه املادة بتوافر شروط ثالث

يتمثل يف الفعل املخل بقواعد املنافسة املشروعة املذكورة، من ركن املادي يف جرمية التقليد، و هو الو : أالخط/ 1

إخل، وهو يف هذا الصدد منافسة صاحب براءة اإلخرتاع بطريقة غري مشروعة، كنشر معلومات ...صدق وأمانة

 .(4)الكاذبة مضللة عن اإلخرتاع، أو بيع منتوج مقّلد على أساس أنه أصلي، والقيام بالوشاية

                                                             
(1)

م المنافسة ما بين التجار إن المنافسة أمر ضروري في حقل التجارة، وال تعرف هذه األخيرة تطورها إال بعد احتدا 

أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين، غير أنه يجب أن تتم هذه المنافسة في إطارها المشروع وال تتعداه إلى التضليل 

 .والكذب ونشر معلومات غير حقيقية، وباألخص في هذا المجال عمليات التقليد
(2)

 :، نقال عن901، ص 9140محمد حسنين، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  

 .983حساني علي، براءة اإلختراع، المرجع السابق، ص 
(3)

 .985سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية، المرجع السابق، ص  

(4)
 .990، ص ية في القانون الجزائري، المرجع السابقفاضلي إدريس، الملكية الصناع 
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وهو النتيجة احلتمية للفعل املرتكب من طرف املعتدي على حقوق أصحاب الرباءة، حيث أن هذا  :الضرر/ 2

التجار،  والذي خيالف  طرف  الفعل الضار ُيشرتط فيه أن يكون منافيا لقواعد املنافسة املشروعة املعتمدة من

 .(1)سيماأعرافهم وتقاليدهم، وال ُيشرتط يف الضرر أن يكون ج

أي الرابطة بني اخلطأ ووقوع الضرر، حبيث أنه لوال وقوع الفعل الضار من طرف الشخص : عالقة السببية/ 3

ملا حصلت النتيجة أي الضرر الذي أصاب صاحب احلق، ويعترب هذا األخري هنا هو ، ( طبيعي أو معنوي)

 .(2)صاحب الرباءة، الذي متت منافسته بطريقة غري مشروعة

من القانون املدين يتطلب توافر كافة الشروط القانونية،  (3)(505)ق املادة مائة وأربعة وعشرونإن تطبي

على ذلك فإن هذه الدعوى ال ميكن . املذكورة أعاله واملتمثلة يف اخلطأ والضرر ورابطة السببية اليت جتمع بينهما

رفعها أمام القضاء، إال بتوافر هذه الشروط حتت طائلة رفض الدعوى، فإن انتفى شرط واحد من هذه الشروط 

إنه ال ميكن اسرتداد احلق املطالب به عن طريق هذه الدعوى املنصوص عليها يف املادة الثامنة واخلمسون ف

 .الساري املفعول 25-20من األمر  (4)(72)

جيدر بنا التنويه يف هذا املقام إىل أن املنافسة غري املشروعة ال تكون إال بني شخصني ميارسان نشاطا  

هبا، و تقدير ذلك مرتوك للقضاء على أن وجود املنافسة يف حد ذاهتا ال يكفي لرتتيب مماثال أو على األقل متشا

ترتكز هذه بل جيب أن يتحدد اخلطأ مع املنافسة مبعىن أن تكون هناك منافسة غري مشروعة وأن . املسؤولية

 .املنافسة على خطأ من قام هبا
                                                             

(1)
  

(2)
، المرجع السابق، (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

 .900ص 

 
(3)

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه : "من القانون المدني الجزائري( 923)المادة مائة وأربعة وعشرون  تنص 

 ".ويسبب ضررا لغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
(4)

يمكن صاحب براءة اإلختراع أو خلفه رفع دعوى : "على 50-54من األمر ( 04)تنص المادة الثامنة والخمسون  

 .أعاله 08قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بإحدى األعمال حسب مفهوم المادة 

تقضي بمنح التعويضات وإذا أثبت المدعي ارتكاب أحد األعمال المذكورة في الفقرة أعاله، فإن الجهة القضائية المختصة 

 ".المدنية ويمكنها األمر بمنع مواصلة هذه األعمال واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع الساري المفعول
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فهناك من يعترب العمل غري  ،غري املشروعةلقد ثار جدل فقهي حول األساس القانوين لدعوى املنافسة 

املشروع خطأ يلزم مرتكبه بتعويض الضرر احلاصل للغري، شريطة أن يثبت هذا األخري شروط هذه الدعوى من 

ترمي إىل  ،بينما ارتكز منتقدوا هذه النظرية على كون دعوى املنافسة غري املشروعة ،ةسببيوضرر وعالقة خطأ 

األخرية هتدف إىل تعويض الضرر، فإن إذ أنه إذا كانت هذه  أبعد مما ترمي اليه دعوى املسؤولية التقصريية،

 .(1)دعوى املنافسة غري املشروعة ترمي باإلضافة إىل ذلك اختاذ تدابري وقائية مستقبال

إذا وقع التعدي على حق مكتمل جيدر التنويه، إىل أنه ال ميكن رفع دعوى املنافسة غري املشروعة، إال 

 ،جلميع عناصره القانونية، والذي ميثل يف هذا الصدد صدور براءة اإلخرتاع اليت تغطي احلق باحلماية القانونية

ومتنحه اإلستئثار باستغالل احلق الذي مينع الغري من صنع أو استعمال أو بيع نفس املنتوج احملمي بالرباءة، حيث 

يركز أصحاب هذا اإلجتاه على وجوب صدور براءة اإلخرتاع حىت جتد دعوى املنافسة غري املشروعة مسّوغا هلا 

دعي احلق يكون مباشرا لسر صناعي، وبالتايل ال حسب هذا اإلجتاه، إذ أنه بعدم صدور براءة اخرتاع فإن م

يتسىن له التمتع بآثار هذا احلق، ذلك أنه واحلال هذه ال ميكنه منع الغري من استغالل احلق على أساس املنافسة 

 (2)غري املشروعة اليت ال يدخل يف نطاقها السر الصناعي

روريا ملمارسة حق رفع دعوى املنافسة غري أنه يرى جانب آخر من الفقه أن صدور الرباءة ليس شرطا ض

، غري أن احلال غري ذلك يف (3)غري املشروعة، فإن شرط صدور براءة اإلخرتاع يعترب قيدا على رفع دعوى التقليد

 رفع الدعوى املدنية، حيث يكون من حق املخرتعني اللجوء إىل القضاء لرفع التعدي احلاصل على اخرتاعاهتم 

                                                             
(1)

 .920الجزائري، المرجع السابق، ص  كية الفكرية في التشريعلحقوق الم، محمد ابراهيم والي 

(2)
 .985، المرجع السابق، ص سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية 

(3)
، نقال 918-910، ص ص 9142صالح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، األردن،  

 .988، ص اءة اإلختراع، المرجع السابقحساني علي، بر عن
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ر الذي حلق هبم، بغض النظر عّما إذا كانت اخرتاعاهتم مسجلة أو غري واملطالبة بتعويض الضر 

 .، وبالتايل عدم اعتماد معيار الرباءة لرفع الدعوى(1)مسجلة

نصت صراحة على املنافسة غري  5220الدولية للملكية الصناعية املربمة سنة  إن اتفاقية باريس

وكذا كيفيات القضاء عليها يف مادهتا الثانية عشرة  ،املشروعة، فنجدها فّسرت معىن املنافسة غري املشروعة

بغ قواعد التشريع اجلزائري ط، واجلزائر باعتبارها دول متعاقدة يف اتفاقية باريس، فمن املنطقي أن تص (2)(50)

 .سيما الشق املتعلق باملنافسة غري املشروعةالبطابع احلماية املنصوص عليه يف اتفاقية باريس، ( 20-25)

بأنه حىت يتسىن للمتضرر من اإلعتداء الذي وقع على اخرتاعه رفع دعوى املنافسة غري  ،قولسبق ال

اجلدير بالذكر أن املشرّع اجلزائري خّول فخطأ وضرر وعالقة سببية، : املشروعة، ضرورة توافر العناصر الثالث من

، وهذا األخري وإن ارتأى عدم (3)لتقليداملتضرر رفع دعواه أمام القسم املدين، أو القسم اجلزائي املختص جبرائم ا

 .إال أنه ال يُلغي مسألة التعويضات املدنية اليت يطالب هبا املتضرر جلرب خسارته ،توافر عناصر جنحة التقليد

عنصر له من األمهية مبكان، فال ميكن اإلدعاء على و إن اخلطأ يف ميدان املنافسة غري املشروعة هل

حب الرباءة ومل يزامحه بطريقة غري مشروعة، بل يُسأل الشخص الذي قام ببيع شخص مل يرتكب خطئا حيال صا

                                                             
(1)

حساني  :، نقال عن232-234، ص ص 9، ج9149سميحة القليوبي، القانون التجاري، دار النهضة العربية، مصر،  

 .988، ص اءة اإلختراع، المرجع السابقعلي، بر
(2)

المنافسة غير المشروعة : تحت عنوان 9444من اتفاقية باريس للملكية الصناعية لسنة ( 92)تنص المادة الثانية عشر  

 .تلتزم دول اإلتحاد بأن تكفل لرعايا دول اإلتحاد األخرى حماية فّعالة ضد المنافسة غير المشروعة( 9): "على 

 .يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية( 2)

 :ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي( 4)

التي يمكن أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو كافة األعمال  -9

 .التجاري

اإلدعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو -2

 .نشاطه الصناعي أو التجاري

اإلدعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة البيانات أو  -4

 ".تصنيعها أو خصائصها أو صالحيتها لإلستعمال أو كميتها
(3)

 .980، ص نفسهاءة اإلختراع، المرجع حساني علي، بر 
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خرتع املشمول بالرباءة دون موافقة صاحبه
ُ
أو اكتسب عمالء صاحب الرباءة بصفة غري مشروعة، أو  ،الشيء امل

بغرض  ، أو قام بنشر إعالنات كاذبةمقّلدة( طرائق صنع أومنتوجات )قام الشخص املعتدي ببيع اخرتاعات 

 .(1)حتطيم صاحب الرباءة املنافس

جمرد اإلستعمال الشخصي، فال يرتتب على هذا اإلستعمال رفع  ،خيرج من دائرة املنافسة غري املشروعة

 أنإذ جيب . يتعلق األمر بالتجارة والصناعة كما أقرته اتفاقية باريس أن املنافسة غري املشروعة، بل البد دعوى

املنافس بصفة غري مشروعة، سواء كان ذلك  قتصادية واألرباح التجارية اليت ميكن أن جيينيرتبط األمر بالفوائد اإل

تضليل اجلمهور حول منتجات املنشأة أو طريقة غري  أو ،بإغراء عّمال املنشأة اإلقتصادية صاحبة احلق يف الرباءة

 .(2)قانونية أخرى

املشروعة اإلنتقاص من مسعة اإلخرتاع، والذي يعد فضال عن ذلك، فإنه يدخل يف سياق املنافسة غري  

من أجل حتطيم منافسه ( طبيعيا كان أو معنويا)انتقاصا للملكية الصناعية والتجارية من طرف الشخص املنافس 

وترك اجملال له وحده يف السوق، واملنافسة غري املشروعة يف هذه احلالة هي تلك املتعلقة باملمارسات غري 

واملتعارف عليها ما  (3)خالفة لقواعد العرف والعادات والتقاليد السائدة يف جمتمع التجارة والصناعةاألخالقية وامل

بني التجار والصناعيني باخلصوص، كون موضوع املنافسة غري املشروعة هنا، ذو صلة مبيدان براءة اإلخرتاع اليت 

 . تنصب على اجملال الصناعي

املنافسة غري املشروعة ال تقوم بدون هذا العنصر وال تقوم أي مسؤولية أما فيما يتعلق بالضرر، فإن  

والذي يقع عليه عبء إثبات الضرر  ،مدنية تبعا لذلك، ذلك أنه البد من وقوع ضرر لصاحب احلق يف اإلخرتاع

 ات الذي وقع على حقه اإلحتكاري من طرف املنافس الذي استعمل اإلخرتاع دون موافقة أو باع أو نشر معلوم

                                                             
(1)

 Albert Chavannes, Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.473 

(2)
 

(3)
 .984، ص اءة اإلختراع، المرجع السابقحساني علي، بر 
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 .اهليئة املختصةمضللة وكاذبة عن اإلخرتاع، والذي ُيشرتط فيه جمرد تسجيله لدى 

ويف ذات السياق، فإنه ال ُيشرتط يف الضرر أن يكون حمقق الوقوع، بل يكفي جمرد أن يكون هذا الضرر  

عي املضرور، لذلك فإنه احتماليا، أي سيقع ال حمالة يف املستقبل القريب استنادا إىل اإلثباتات اليت يقدمها املد

 (1)احملاكم ال تتطلب شرط وقوع الضرر حاال وإمنا تأخذ يف اإلعتبار الضرر اإلحتمايلأن من الناحية العملّية جند 

واملتمثل يف رفع  ،الذي يتهدد صاحب احلق يف الرباءة، والذي خُيول استعمال سالحه الدفاعي أمام احملاكم

 .دعوى املنافسة غري املشروعة

خبصوص عالقة السببية، فإهنا تعترب العنصر الثالث الذي يعد قوام العنصرين السابقني، حيث بدون   أما

مؤسسا إياها على املنافسة غري املشروعة، حيث  دعواه ن أن يرفع صاحب احلق يف اإلخرتاعهذه الرابطة ال ميك

السببية املنصوص عليها يف املادة مائة ترفض احملكمة هذه الدعوى خللوها من سند قانوين رئيسي يتمثل يف رابطة 

، أي "لزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويضيُ " : ري، حتت عبارةمن القانون املدين اجلزائ( 505)وأربعة وعشرون 

 .بصفة مباشرة الضرر أنه ال ُيسئل إال الشخص املعتدي الذي وقع من جرّاء خطئه 

( فعل املنافس غري املشروع)تتحقق إال من خالل اخلطأ تفصيال لذلك، فإن عالقة السببية ال ميكن أن 

بالتعويض عن  (2)ويكون خطأه بالذات هو السبب يف الضرر، حيث ال ميكن للمدعي أن يرفع دعواه مطالبا فيه

ضرر أصابه من جرّاء خطأ شخص آخر غري املرفوعة ضده الدعوى، وذلك مراعاة للعدالة واحرتام حقوق 

 .يتم التعسف يف احلق املخّول اآلخرين، وأيضا حىت ال

 دعوى جنحة التقليد: المطلب الثاني    

  براءات  جمال محاية يف  قصوى  فّعالية   إن دعوى التقليد تعد الوسيلة األجدى واألجنع، كوهنا ذات 

                                                             
(1)

، الجزائر، ائرية، ديوان المطبوعات الجامعيةسمير جميل حسين الفتالوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجز 

 .343، ص 9144

(2)
 .981، ص السابقاءة اإلختراع، المرجع حساني علي، بر 



(الجزائر نموذجا)تشريع دولة نامية  في اإلختراع براءة الفصل الثالث                             

 

151 
 

اليت توفرها  درجة احلمايةإىل غم من أمهيتها إال أهنا ال ترقى ، حيث أن دعوى املنافسة غري املشروعة بالر عاإلخرتا 

ملا هلذه الدعوى من ردع  ،دعوى التقليد للمخرتع، فنجد هذا األخري يعّول على دعوى التقليد بصفة كبرية

 .منتهكي حقوق أصحاب الرباءات، سواء كانوا خمرتعني أو مّت التنازل هلم عن هذه اإلخرتاعات

ن براءة فإ -وكما سبق القول-التعرض ملفهوم جنحة التقليد، حيث أنه  ،يُقتضى مّنا يف هذا املقام 

اإلخرتاع ختّول صاحبها حقا احتكاريا يف استغالل اخرتاعه واإلفادة منه ماليا، سواء عن طريق عقد صفقات 

 بغرض بيع املنتوجات أو الطرق اإلبتكارية ،(دولية أووطنية )اقتصادية بصدده أو بواسطة إدخاله للسوق 

املتمخضة عن اإلخرتاع احملمي، ألنه ُتشرتط الرباءة لرفع دعوى التقليد اليت تكفل احلماية اجلزائية للمخرتع وال 

، لكن جتدر بنا ماية املرتكزة على دعوى التقليدقصد باحلماية اجلزائية تلك احلويُ  .(1)يكفي جمرد التسجيل

 .وأركاهنااإلشارة إىل جنحة التقليد وكيفية حتقق هذه اجلنحة 

تتنوع التعاريف وختتلف لتحديد ماهية جنحة التقليد ، فهي كل إنتاج غري أصلي وعن طريق التدليس 

 reproduction frauduleuse des inventions)،(حممية قانونا)الخرتاعات مشمولة بالرباءة 

protégées) . ق حممي، خرتاع سابفالتقليد بوجه عام هو عكس اإلبتكار، إذ هو حماكاة ال ،كتعريف ثان

، ولكنه يصبح كذلك ، إذا كان والتقليد يف األصل ال يشكل جرمية. خرتع يف إبداعه األصليواملقلد ناقل عن امل

إلخرتاع و التقارب بني اأويشرتط لقيام التقليد التماثل . فيه تعد على حقوق املخرتع اليت تتمتع حبماية القانون

 .(2)، أو من حيث الشكل واهليئةيث الوظيفة اليت يؤديها كل منهماح، سواء من واإلخرتاع املقلد لياألص

كل مساس حبقوق املخرتع املالية أو األدبية املقررة ،فيشكل خرقا للحقوق ": وكتعريف آخر فإن التقليد هو

 .املتعلق برباءات اإلخرتاع 25-20قانون أو باألحرى " حسب القانون الساري

                                                             
(1)

 .234-232سميحة القليوبي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص ص  

(2)
 .07والتجارية ، المرجع السابق ، ص  الملكية الصناعية صالح زين الدين، 
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 تعرضنا لتعريف جنحة التقليد، يتعني علينا الذكر أن جنحة التقليد تشتمل على ثالثة عناصر أركان  بعد

 ف ركن من أركان حىت يتسىن رفعها من الضحية الذي طاله التعدي على حقوقه املالية باخلصوص، فبتخلن  ،رئيسية

كن رفع دعوى التقليد نظرا النتفاء عملية البيع أو وبالتايل ال مي ،هذه اجلنحة تنتفي املسؤولية اجلزائية الناجتة عنها

، أو النعدام النص على األفعال (الركن املادي)التسويق أو اإلستعمال غري املرخص به من طرف صاحب الرباءة 

، أو حسن النية اليت أثبتها املقّلد وعدم علمه (الركن الشرعي)اليت يّدعي الشاكي أهنا من صميم التقليد 

 .(1)(الركن املعنوي)الذي صدرت عنه الرباءة باإلخرتاع 

فالركن الشرعي،  ،الركن املعنويلركن املادي و ا: نستنتج أن جلنحة التقليد، ثالثة أركان رئيسية ،مما سبق

حيث تعترب هذه العناصر أساس رفع دعوى التقليد، وذلك حسب مقتضيات املادة الواحدة والستون والثانية 

 .الساري املفعول 25-20والستون من األمر 

 الركن المادي: أوال

صنع  إما عن طريق إعادة ،استنادا إىل هذا العنصر، فإن التقليد يتم بواسطة العمل الذي يقوم به املقّلد

الشيء املبتكر احملمي قانونا برباءة، وسواء كان حمل الرباءة منتوجا جديدا أو طريقة صنع مستحدثة أو تركيب 

مماثال أو مشاهبا بصفة كبرية  ويُشرتط حىت نكون بصدد التقليد أن يكون اإلخرتاع املقّلدجديد الخرتاع سابق، 

مبا  ،املتشابه بينهما (2)لإلخرتاع األصلي، بالنظر إىل الوظيفة اليت يؤديها كل منهما أو بالنظر إىل الطابع الشكلي

 .يؤدي ذلك إىل حصول الّلبس بني األصلي واملقّلد

باستغالل اإلخرتاع بغري وجه حق، أي  ،وم بفعل السلوك اإلجرامي الذي يقوم به املقّلدإن جنحة التقليد تق

املتاجرة به أو  أودون احلصول على موافقة من صاحب الرباءة، عن طريق استخدام اإلخرتاع ألغراض صناعية 

                                                             
(1)

، المرجع السابق، ص (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

 .900-908ص 
(2)

حساني علي، براءة اإلختراع،  :، نقال عن250صالح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص 

 .909، ص السابق المرجع
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ويف املقابل ال يعترب مقّلدا كل شخص . من شأنه اإلضرار حبقوق صاحب الرباءة ،تسويقه وكل عمل غري قانوين

حصل على ترخيص من صاحب اإلخرتاع احملمي برباءة، أو متّكن الشخص من احلصول على ترخيص إجباري 

 .مبوافقة املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية يف اجلزائر

من  (1)(60)ى الركن املادي جلنحة التقليد يف املادة الثانية والستون املشرّع اجلزائري نّص علأن هذا، وجند 

إدخال منتوجات  -بيع )فيها األعمال اليت ميكن على إثرها حصول التقليد  يوضح، بصفة 25-20األمر 

قد  ، وهذا ما يبنّي األمهية الكربى لعنصر اجلنحة هذا، حبيث جند املشرّع اجلزائري..(مقلدة إىل الرتاب الوطين

، وذلك حىت ال يفتح الباب (2)ساوى يف جنحة التقليد بني عملية الصنع أو البيع وبني احليازة لألشياء املقّلد

 .ملقلداقد متثل مالذا ومهربا يتحجج هبا على مصراعيه ملسّوغات 

 55-90رقممن اجلدير باملالحظة أن املشرّع اجلزائري، قد فّصل يف مسألة التقليد هذه يف املرسوم التشريعي 

اآلنف ذكره واملتعلق حبماية اإلخرتاعات، حيث جنده أكثر تفصيال يف هذه املسألة، مقارنة بالتشريع الالغي أو 

املتعلق برباءة اإلخرتاع، حيث جند أن هذا املرسوم التشريعي، نّص على األعمال  25-20باألحرى األمر رقم 

 .منه (3)(05)ثون سيما املادة الواحدة والثالال ،اليت تعترب تقليدا

هذا، ويرتبط الركن املادي بتقليد املنتوج موضوع براءة اإلخرتاع أو بطريقة الصنع حمل الرباءة، حيث أنه فيما 

يتعلق باألوىل أي باملنتوج املغّطى بالرباءة، فُيقصد به إعادة صنع املنتوج احملمي برباءة اإلخرتاع أو جتسيده ماديا، 

الذي قد يكون كليا أو جزئيا، حبيث ُيشرتط يف هذا األخري أن يكون فالعربة يف تقليد املنتوج بالنقل املادي، و 
                                                             

(1)
يعاقب بنفس العقوبة التي يُعاقب بها المقلد، كل من يتعمد : "على 50-54من األمر ( 82)المادة الثانية والستون  تنص 

 ".إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو يبيعها أو يعرضها للبيع أو يدخلها إلى التراب الوطني
(2)

 .990المرجع السابق، ص ، فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري 
(3)

أعاله يشكل تقليدا في  93و 92مع مراعاة المادتين : "90-14من المرسوم التشريعي ( 49)تنص المادة والثالثون  

 :البراءة يمس حقوق صاحبها كل عمل مما يأتي

 .االختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه األغراض صنع المنتوج المحمي ببراءة  -

 .التي تحميها براءة االختراع أو تسويقها استعمال طريقة الصنع- 

 ."التراب إلىشيء أو عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو طرحها للبيع أو إدخالها  ويعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء
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ن التقليد ال يقف عند حد النقل املادي للمنتج، بل فإ ،ماية القانونية، وكما سبق ذكرهمبينا يف مطالبات احل

ملرة واحدة  يتعداه إىل اإلستعمال أو البيع أو التسويق، وال يُعتد بتكرار عمليات التقليد هذه، بل يكفي أن تتم

فعرض املنتجات املقلدة للبيع جلمهور املستهلكني، بوضعها  .(1)فقط، وسواء حقق الشخص من ورائها رحبا أم ال

 .(2)يف حمل جتاري أو إرسال عينات منها للتجار أو للمستهلكني متهيدا لعرضها للبيع

واليت تكون مشمولة حبماية براءة  ،...(ميكانيكية، كيميائية، صيدلية)أما فيما خيص تقليد طريقة الصنع 

أو قام بتصنيع منتج على أساس ذات الطريقة، فإنه يعترب  ،اإلخرتاع، فإن كل شخص استعمل طريقة الصنع ذاهتا

مقلدا ويتعرض للمتابعة اجلزائية اليت تُتوج مبعاقبة مرتكب التقليد، أما إن كانت الوسائل املستخدمة يف طريقة 

ذلك أن الرباءة يف هذه احلالة حتمي طريقة . احملمية بالرباءة، فإن األمر هنا ال يعترب تقليدا الصنع غري تلك الطريقة

 .(3)الصنع وال حتمي املنتج بذاته، فيقع على املنتج التقليد مىت كان حمميا برباءة الطريقة

 الركن المعنوي: ثانيا

ث تلعب نية املقّلد يف هذا الركن الدور ويتعلق هذا الركن بنّية الشخص اليت تدخل يف عملية التقليد، حي

ذلك أهنا متثل املعيار الفاصل يف تقدير عملية التقليد، حيث أنه مىت اكتشف القاضي العمد يف نية  احملوري،

املقّلد الرتكاب الفعل املخالف للقانون، فإن املقلد يتعرض للعقوبات اجلزائية املنصوص عليها قانونا، أما إذا مل 

 .ملثل هذه العقوباتر العمد ومت التقليد حبسن نية، فإن املقلد ال خيضع إذا غاب عنص

بنية املقلد يف جرمية التقليد القصد اجلنائي يف ارتكاب الفعل اجلرمي، حيث يُكّيف هذا القصد  هذا، ويُقصد

الرباءة، على أنه قصد مفرتض وعام، إذ ال ُيشرتط يف الشخص املقلد أنه كان ينوي اإلضرار بالضحية صاحب 

 يف ذلك بالتقليد بل العربة  ،  الذي قّلده  حىت لو كان الشخص املقّلد لإلخرتاع جيهل بوجود براءة عن اإلخرتاع
                                                             

 
(2)(1)

 .904-900ص  ، ص(الحقوق الفكرية)امل في القانون التجاري الجزائري الك، فرحة زراوي صالح 

(3)
 .350سمير جميل حسين الفتالوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية،المرجع السابق، ص  
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 .بني اإلخرتاعني األصلي واملقّلد( التقارب والتشابه)الذي حصل 

ليد، فبذلك ال إن عنصر النية يف جرمية التقليد غري مشرتطة، بل يُفرتض تبييتها قبل ارتكاب عملية التق

ميكن للجاين أن يُثبت خالف سوء نيته يف أفعاله غري القانونية، بل تعترب هذه األخرية قرينة قانونية قاطعة تنشأ 

أي منح احلق اإلستئثاري املانع ضد  ،مبجرد تسجيل براءة اإلخرتاع ونشرها، وهذا مناط النشر يف هذا املقام

سواء تعلق األمر ...من صنع أو بيع أو تسويق ،ليد اليت سبق ذكرهافالشخص الذي يقوم بعمليات التق. الكافة

تقليدا مباشرا ال ميكن  ،على اعتبار العملية يف هذه احلالة (1)باملنتجات أو بطرق الصنع، فهنا نية املقّلد مفرتضة

 .(2)ملرتكبيه التهرب من مسؤوليتهم والتمسك حبسن النية

بذلك فإنه  .إخل، مع علم املقّلد...أو بيعها أو استريادها من اخلارجأما فيما يتعلق بإخفاء أشياء مقّلدة 

من قانون الرباءات الساري املفعول، ( 65)ُتطبق عليه ذات العقوبات املنصوص عليها يف املادة الواحدة والستون 

، أي علمه بوجود براءة اخرتاع عن األشياء (تقليد غري مباشر)فإنه يف احلالة هذه ُيشرتط ثبوت سوء نية اجلاين 

 .ضها للتداولاملقلدة اليت قام بإخفائها أو شرائها وعر 

 الركن الشرعي: ثالثا

 جنحة التقليد،ويعترب هذا الركن جزءا ال يتجزأ من األركان السابقة املشّكلة جلنحة التقليد، إذ بغيابه ال تقوم 

أو مل يصنفها املشرّع ضمن العمليات  ،ومن مّث ال ميكن اإلحتجاج بأعمال التقليد مادامت غري منصوص عليها

حيث أنه كل ما خرج من دائرة ،  25-20غري املشروعة املعتربة تقليدا يف تشريع الرباءات اجلزائري، أي األمر 

وغري ذلك من األعمال  ،أو بيع أو تسويق أو متاجرة األعمال اليت ترد على اإلخرتاعات احملمية برباءة من صنع

 .(3)ع تقليدااليت اعتربها املشرّ 

                                                             
(1)

 .990فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  
(2)

 .940-944ص ص المرجع السابق، ، (الحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  
(3)

حيث أن جنحة التقليد حسب هذا المفهوم، يجب أن يكون منصوصا عليها في التشريع المعمول به والمتمثل في تشريع  

 . المتعلق ببراءات اإلختراع 2554جويلية  91المؤرخ في  54-50
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حيث أنه ال ميكن معاقبة شخص باعتباره مقلدا ومن مّث متابعته جزائيا، إال بوجود نصوص قانونية تنص 

اجلزائري  من قانون العقوبات اجلديد( 5) ذلك تصديقا للمادة األوىل. وتكّيف األفعال اليت قام هبا كجنحة تقليد

ال ميكن أن يُتابع الشخص املقّلد إال ، أي أنه "أال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين"واليت تقضي يف فحواها 

بارتكابه أعماال يصنفها املشرّع على أهّنا أعمال ماسة حبقوق صاحب براءة اإلخرتاع، ملا تشتمله من اعتداء على 

وذلك حسب ما تقضي به املادة  ،ك جند املشرّع اجلزائري شّدد يف عقوبة اجلاينلذوي احلقوق الشرعيني، لذ

 .من األمر الساري املفعول (1)(65)الواحدة والستون 

بأنه ال ميكن اعتبار استغالل اإلحتكار الذي تتيحه الرباءة لصاحبها عمال غري مشروع، بل  ،سبق القول

أن تكون  يكون ذلك يف حالة أي أن يقع اإلعتداء على صاحب الرباءة دون علمه ودون موافقته، وذلك بشرط

وال ميكن ملنتهك احلق القائم التمسك بقيامه بأفعال مشروعة جتاه ( قانونية)الرباءة موجودة بطريقة صحيحة 

 .(2)الرباءة

 :يتضح جليا أنه لقيام هذا الركن يف جنحة التقليد، ُيشرتط أن يتم العمل غري املشروع استنادا إىل

 : شرط وجود براءة اختراع صحيحة - أ

ذا الشرط، فإن جنحة التقليد تقتضي أن يكون اإلخرتاع القائم بصدده التقليد صادرا عنه أنه تبعا هل حيث

، وأن تكون (املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية)وبصفة قانونية من اجلهة املختصة بذلك  ،براءة صحيحة

 .قد متت بصفة قانونية، بصفة جتعل علم الكافة مفرتضا (3)إجراءات اإلعالم والنشر
                                                             

(1)
أعاله،  08متعمد يُرتَكب حسب مفهوم المادة يعد كل عمل : "50-54من األمر ( 89)تنص المادة الواحدة والستون  

 .جنحة تقليد

( 2.055.555)أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة الف دينار ( 8)بالحبس من ستة  يُعاقب على جنحة التقليد

 ."أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط( 95.555.555)إلى عشرة ماليين دينار 

(2)
 .352المرجع السابق، ص  سمير جميل حسين الفتالوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، 

(3)
 .901ص  المرجع السابق، ،(الحقوق الفكرية)امل في القانون التجاري الجزائري الك، فرحة زراوي صالح 
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للتوضيح أكثر فإن جنحة ال تستكمل عناصرها حسب الركن الشرعي، إال بعد أن يكون صاحب 

وحصل على وثيقة الرباءة اليت ختوله  ،قد قام بإيداع اخرتاعه لدى اهليئة املختصة السالفة الذكر ،داإلخرتاع املقل  

غري أن األعمال اليت متت قبل إيداع طلب الرباءة، فال ميكن . (1)يد اخرتاعه إال بعد موافقتهمنع الكافة من تقل

اعتبارها تقليدا النتفاء العلم املسبق للمقّلد وذلك أمر منطقي، إذ ال ميكن معاقبة شخص على أساس التقليد 

 .غري حممية بالرباءةالخرتاعات 

قيمت بعد هذا أُ املقّلد، حيث أن األفعال اليت  بعد تبليغ الشخصلكن املشرّع استثىن األفعال اليت مّتت 

التبليغ، أي بتوجيه نسخة رمسية للوصف التفصيلي لإلخرتاع الذي ُقدم عند طلب الرباءة تعترب تقليدا، وال ميكن 

اع وبأن الذي اقرتف جنحة التقليد بعد إبالغه بالوصف التفصيلي لإلخرت  ،اإلحتجاج بعدم العلم من طرف املقّلد

 .(2)اإلخرتاع حمل طلب الرباءة

ال تعترب تقليدا لإلخرتاع الذي كان حمميا  ،جيدر التنويه أيضا أن األعمال الواقعة بعد انقضاء مدة الرباءة

كما أن العمليات اليت تتم بعد سقوط احلق يف الرباءة لعدم . يف مدة سابقة، وذلك لعدم وجود براءة صحيحة

 نتفاء شروط قانونية الرباءة، بعدم تأبيد الرباءة يف اإلستغالل أو لعدم نية ال (3)تعترب تقليدا دفع الرسوم السنوية ال

 .املخرتع يف مواصلة محاية اإلخرتاع بتخليه عن دفع الرسوم الواجبة

 :شرط عدم وجود أعمال مبررة - أ

بل تعد مربرة  ،أعمال تقليداء اإلخرتاع احملمي، ال ميكن اعتبار األعمال املربرة اليت قام هبا الشخص إز    

مادامت متت بصفة قانونية وصحيحة وهلا ما يربرها، كأن يكون القائم هبذه األعمال شريكا يف ملكية الرباءة 

                                                             
(1)

 .05ص فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق،  
(2)

حيث أنه متى تّم علم المقلّد باإلختراع المحمي، فإنه ال يمكنه بأي حال من األحوال التنصل من الجريمة التي قام بها  

امل في الك، فرحة زراوي صالح: لتفصيل أكثر، أنظر في ذات اإلطار. ونفي المسؤولية الملقاة على عاتقه بعدم التعدي

 .41ص  ،(وق الفكريةالحق)القانون التجاري الجزائري 

(3)
 .949ص المرجع السابق،  ،(الحقوق الفكرية)امل في القانون التجاري الجزائري الك، فرحة زراوي صالح 
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م عنه طلب احلصول على الذي ُقدّ  ،، أو أن يقوم الشخص عن حسن نية بصنع املنتوج (اإلخرتاع اجلماعي)

ويستوي األمر بالنسبة لطريقة التصنيع، كما ال ميكن اعتبار الشخص مقلدا بعد حصوله على  ،براءة اخرتاع

من طرف صاحب الرباءة بتصنيع أو بيع أو تسويق املنتج أو الطريقة، شريطة عدم ( إجباري أو اتفاقي)ترخيص 

 .(1)اإلخالل ببنود العقد

 :شرط عدم استنزاف حقوق مالك البراءة -ج

الشرط وجوده من النظرية األملانية الستنزاف حقوق مالك الرباءة، وتقضي هذه النظرية يستمد هذا 

مبحدودية صالحيات مالك الرباءة، بعد قيام هذا األخري جبملة من العمليات من طرفه شخصيا أو بعد ختويله 

 .الغري بالقيام مبثل هذه العمليات

 تقضي بأن احلقوق اليت ختوهلا براءة يتبىّن هذه النظرية، والت إن املشرّع اجلزائري على غرار املشرّع الفرنسي قد

يظهر من . والذي طُرح يف ساحة التداول التجاري بصفة شرعية ،اإلخرتاع ال متتد إىل املنتوج املغطى بالرباءة

تفاقي ا هلذا األخري من صالحية يف التنظيم اإلممخالل هذه النظرية أهنا تقيد من حقوق صاحب الرباءة، بالرغم 

تعاقد استنادا هلذه النظرية ال ميكن لصاحب الرباءة متابعة من أنه إذ . الستعمال املنتج املطروح للتداول التجاري

 responsabilité)مسؤولية عقدية أن املسؤولية هنا ذلك معه بارتكاب جنحة التقليد،

contractuelle). ال املؤداة ألغراض البحث العلمي، األعم: وقد استثىن املشرّع اجلزائري من جنحة التقليد

أو الربية األجنبية  ،أو أجهزة النقل اجلوية ،وكذا استعمال وسائل حممية برباءة على منت البواخر والسفن الفضائية

 .(2)أو الرتاب الوطين دخوال مؤقتا أو اضطراريا ،أو اجملال اجلوي ،اليت تدخل املياه اإلقليمية

 حيث آلياتإن احلماية اجلزائية لرباءة اإلخرتاع واملتمثلة يف دعوى التقليد هلا نظام قانوين خاص، سواء من 

من حيث  اإلجراءات املتبعة لُتحقق هذه الدعوى فعاليتها، لذا   ممارسة هذه الدعوى أو من حيث أطرافها أو
                                                             

(1)(2) 
 .904-908 ص ، صاءة اإلختراع، المرجع السابقحساني علي، بر
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ذلك أن دعوى التقليد حظيت باهتمام . التفصيلكان لزاما التعريج على النظام القانوين هلذه الدعوى بشيء من 

بالغ من طرف تشريعات معظم دول املعمورة، والتشريع اجلزائري على غرار باقي هذه التشريعات أوىل هذه 

 .0220جويلية  59املؤرخ يف  25-20الدعوى عناية خاصة ونّص عليها يف أحكام تشريع 

صاحب الرباءة بصفته مدعيا يف هذه الدعوى، وهبذه إن دعوى التقليد ال ميكن ممارستها إال من طرف 

. (1)الصفة يقع عليه عبء اإلثبات لعملية التقليد الواقعة على اخرتاعه، واليت طالت احلقوق اليت خّولتها له الرباءة

الذي وقع على  ،إن احلكمة يف وقوع عبء اإلثبات على املّدعي يف إثبات الضرر الذي حلقه من جراء اإلعتداء

 .حقه يف استغالل اخرتاعه واإلفادة منه

على ذلك جند املشرّع اجلزائري على غرار نظريه الفرنسي، خّول للمّدعي إثارة هذا احلق عن طريق رفع دعوى 

أو املتنازل له، ويتم رفع الدعوى يف احلالة األخرية بتطبيق  (2)التقليد، من طرف مالك الرباءة شخصيا أو خلفه

إذا كانت عملية التقليد تابعة لعملية التنازل  ،د انتقال امللكية على الرباءة وحصريا من طرف املتنازل إليهقواع

هذه، بعد استيفاء مجيع اإلجراءات القانونية إىل غاية النشر، ويستوجب التمييز يف هذا املقام بني الرتخيص 

ط رفع دعوى التقليد، بينما الرتخيص املطلق البسيط والرتخيص املطلق، إذ ال ميكن لصاحب الرتخيص البسي

 .يسوّغ لصاحبه رفع دعوى التقليد، بعد إخطار صاحب الرباءة مىت مل يوجد قيد على ذلك يف التعاقد

املؤرخ يف  75-66رجوعا إىل عملية اإلثبات اليت تقع على عاتق املّدعي، فإن املشرع اجلزائري يف تشريع 

كإجراء سريع يساعد   ،ء خاص أال وهو حجز التقليد من طرف املدعيقد نّص على إجرا ،5966مارس  20

أو انتهكت طريقة  ،املّدعي يف إثبات ادعاءاته بأدلة ملموسة ومدعمة مبا مّت ضبطه من سلع مقّلدة بذاهتا

 إذ يقوم مّدعي التقليد بعملية حجز السلع  .تصنيعها،كما يسري ذلك على تداوهلا التجاري وعمليات تسويقها

                                                             
(2)(1)

 -943ص ص المرجع السابق، ،(الحقوق الفكرية)امل في القانون التجاري الجزائري الك، فرحة زراوي صالح 

940. 

(3)
 .913، ص اءة اإلختراع، المرجع السابقحساني علي، بر 
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 .يت يشوهبا التقليد، وهذا ما ُيسمى باحلجز التحفظي وذلك حىت ال ُتطمس دالئل التقليدال

من طرف ( قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية)ويتم توقيع احلجز التحفظي حسب التشريع اجلزائري  ،هذا

حبيث ُيصدر رئيس  الذي وقعت فيه عملية التقليد، ، يف املكانرئيس احملكمة الواقعة بدائرة اختصاص اجمللس

، وحجز هذه السلع أو املنتوجات، ومن مث إحصائها يداقلتاد وصف تفصيلي لألشياء املعتربة احملكمة أمرا بإعد

إىل غري ذلك من العمليات اليت تسري على عملية حجز التقليد، وكذا حجز املعدات  ...هاشكال ونوعا مث عدّ 

فال ميكن حجزها إال مىت أحلت  ،، أما فيما يتعلق بالوثائق(1)واألدوات اليت أُقحمت يف عملية التقليد هذه

 .(2)الضرورة على ذلك

، يباشرها عون من أعوان من احملكمة مبساعدة خبري، ملا هلذا العمل من األشياء املقلدةإن عملية حجز 

هذا العمل يتطلب  تعقيد وصعوبة يف حتقيقه، لذا كان انتداب خبري أو عدة خرباء له من األمهية مبكان، ذلك أن

و للتحقق من اآلالت واألدوات اليت أللقيام مبهمة إعداد الوصف التفصيلي للسلع املقلدة  ،دراية وخربة فنية

 .عملية التقليددخلت يف 

                                                             
(1)

محمد أنور حمادة، النظام القانوني لبراءات اإلختراع والرسوم والنماذج الصناعية، دار الفكر الجامعي، مصر،  

 .15، ص 2552

(2)
 .940المرجع السابق، ص  ،(الحقوق الفكرية)امل في القانون التجاري الجزائري الك، فرحة زراوي صالح 
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يف كل من اتفاقييت باريس  -على وجه الدقة-يل لرباءات اإلخرتاع، واملتجسد إن النظام الدو  

تجلية يف كل من املنظمة الااملية ، وكذا مؤسسات احلماية الدولية امل3991واتفاقية الرتبس  3881

يشكل عائقا أمام نقل التكنولوجيا  ،للملكية الفكرية وجهاز تسوية املنازعات للمنظمة الااملية للتجارة

طورها الدول من أجل حتقيق تتنمية تكنولوجية يف قيام  حيول دون حاجزاإىل الدول النامية، كما ياترب 

 .ورفع مادال ت منوها اإلقتصادي التقين

ال ، هو نظام أقرته وصاغته الدول املتقدمة فيما بينها، فبالتايل، هذا إن نظام الرباءات الدويل 

مصاحلها، على ذلك جند الدول النامية مقصاة من السوق التكنولوجي  إن هذا النظام ال يكّرس إالف

املتمثلة يف كل من الواليات املتحدة و  من الدول الصناعية، الذي تتحكم فيه األطراف الفاعلة ،الدويل

اقيات الدولية الراعية حيث أن كل من اإلتف. األخرىاملتطورة األمريكية والدول األوروبية، وباض الدول 

شؤوهنا لرباءة اإلخرتاع ومؤسساهتا الدولية ذات الشأن، ال تاترب سوى منرب تتفاوض فيه هذه الدول على 

، وتساوم على حساب الدول ذات الاالقة بامللكية الفكرية عموما وبراءات اإلخرتاع على وجه اخلصوص

 .النامية اليت ال متلك حوال وال قوة يف هذا اجملال

 :بناءا على ما تقدم، ارتأينا دراسة الباب الثاين يف فصول ثالثة، كما التايل

 نهانقل التكنولوجيا واإللتزامات الواردة بشأ: الفصل األول

 عائقا أمام نقل التكنولوجيا نظام الدولي لبراءة اإلختراع باعتبارهال: الفصل الثاني

 (نموذجا والصين الجزائر) على الدول النامية  أثر النظام الدولي للبراءات :الفصل الثالث
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 بشأنها اإللتزامات الواردةنقل التكنولوجيا وماهية : الفصل األول

، حيث عرفتها احلضارات البشرية املتعاقبة على مر الزمن، (1)إن نقل التكنولوجيا هي ظاهرة قدمية حديثة 

ك اليت ُعرفت يف العصور احلجرية بآالف السنني، كتلقبل التاريخ ما عرفتها حىت تلك احلضارات اليت ُشيدت  إذ

يف مراحل متقدمة من  بشريةها الت، وذلك مرّده إىل قدم التكنولوجيا ذاهتا، حيث عرف-سبقهابل وحىت ما -

 وكذا  ،ته كالطهي وصناعة أدوات معيشتهللنار وتسخريها إلشباع حاجا اإلنسان وجتّسدت يف اكتشاف ،تارخيها

مل تعرف  التكنولوجيا غري أن .(2)غابرة تارخييةإعمال عقله يف حقب العديد من الوسائل اليت اكتشفها، نتيجة 

 يف بناء الصرح التكنولوجي املعاصر، سابقةلعبته احلضارات الاحملوري الذي الدور بعد  إال، عليه اليت هيا هتطور 

 . مربرّة ذلك بنزوات إبستمولوجية مفربكة ،بالرغم من النفي القاطع الذي تتبناه الدول الصناعية املتقدمة

سيما فقهاء هذا، وقد حظي موضوع التكنولوجيا باهتمام بالغ بني خمتلف أطياف املتخصصني، ال 

راسات معمقة ومستفيضة من ذوي حمل د -إىل اليوم- هذا املوضوع، حيث يعترب والتقنيني القانون واإلقتصاديني

 .الشأن، وذلك ما يوضح األمهية املتعاضمة ملوضوع التكنولوجيا وعمليات نقلها، وكذا التصرفات الواردة بشأهنا

استنادا إىل  ،جتدر اإلشارة إىل أن التكنولوجيا املعاصرة، عرفت هذا التطور السريع واإلنفجار اهلائل 

الكربى  (transmissions et transferts technologiques) عمليات النقل والتحويل التكنولوجي

وإن كان هذا النوع من -،  وما بينها وبني الدول النامية باخلصوص (3)ما بني الدول املتقدمة فيما بينهااليت مّتت 

 العقود كثرةوما   -وأسس التصنيع ت التكنولوجيامقومانقل فقط وال يرقى إىل  (شكلي)هو نقل أفقي النقل 

 .املربمة يف هذا الشأن، بني دول العامل املتقدم ودول العامل النامي إال خري دليل على ذلك
                                                             

(1)
ظاهرة قديمة عرفتها الحضارات القديمة منذ أزمنة بعيدة، وحديثة كونها عرفت رواجا  تعتبر ظاهرة نقل التكنولوجيا، 

 .كبيرا مع تطور التكنولوجيا بصفة كبيرة جدا في الدول المتقدمة، ما أدى إلى محاولة الدول النامية إلى نقلها إليها

(2)
 .5مجبل الزم، براءات اإلختراع، المرجع السابق، ص  

(3)
 Hamid Hamidi, transfert de technologie et développement (Application du concept de 

dépendance dans le cas algérien), Op.cit., p.3 
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 ماهية نقل التكنولوجيا: المبحث األول

منذ العصر البشرية يف احلضارات القدمية، حيث عرفتها  هلا موطئ قدمجتد  ،إن ظاهرة نقل التكنولوجيا 

، حيث قامت كل حضارة من (1)، لكن ليس بالصورة اليت هي عليها اآلنالقدمي إىل غاية عصرنا املعاصر

بأن التطور اهلائل يف العلم  سابقتها، على ذلك جنده أنه من املنطقي القول مننتهال إلاحلضارات اإلنسانية با

ة يف تعاقباملاإلنسانية بصفة رئيسية إىل إسهام احلضارات  ىذين يعرفهما العصر احلايل، يُعز والتكنولوجيا الل

مل تبق حكرا على اجملتمع  "احلضارة البابلية"، حيث أن التكنولوجيا اليت ُعرفت يف (2)إىل هذا التطور وصولال

من كل حضارة مُتد األخرى مبا توّصلت إليه . ، وهكذا دواليك"احلضارة اإلغريقية"البابلي فقطـ بل انتقلت إىل 

 .أحدث اإلخرتاعات والتطورات التقنية

نقل  إىل أن ،فضال عن التطور التارخيي الذي مّرت به عملية نقل التكنولوجيا، جيدر بنا الذكر 

األمر الذي . القانونية واإلقتصادية والتقنية التكنولوجيا كمصطلح ظهر بوضوح وشاع ذكره يف خمتلف األوساط

والتعرض إىل التعريفات اليت وردت بشأنه، وننّوه إىل  ،حذا بنا إىل ضرورة الوقوف على حقيقة هذا املصطلح

نقلها،  ظاهرةاليت جاءت بصدد تعريف التكنولوجيا وكذا  (3)التعريفات ت وتنوعتحقيقة مفادها أنه قد تعدد

 .إال أننا سنحاول يف هذا الشق من الدراسة التعرض ألمهها

 التطور التاريخي لنقل التكنولوجيا: طلب األولالم    

الذي سعى إىل تطوير معيشته بتطوير  ،سبق القول أن نقل التكنولوجيا هي ظاهرة قدمية قدم اإلنسان 

 ه، حيث يعلم القاصي والداين أن اإلنسان منذ خلقه وهو يف صراع دائم ومستمر مع الطبيعة سعيوسائل أدوات و 

                                                             
(1)

حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق،  

 .1ص 
(2)

 .11المدخل إلى الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص  صالح زين الدين، 

(3)
سيما عندما يتعلق األمر بنقل التكنولوجيا اليرجع هذا التعدد التعريفي إلى األهمية البالغة التي يكتسيها نقل التكنولوجيا،  

 .من العالم المتقدم الثري تكنولوجيا إلى الدول النامية التي تتسم بفقرها التكنولوجي
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مراحل وجوده عات العديدة اليت عرفها اإلنسان يف خمتلف وما اإلخرتا -الراهنة اللحظةوهو ال زال كذلك إىل -

 .(1)أدوات تعينه يف عيشهعد وال ُُيصى من وسائل و على ذلك، حيث صنع ما ال يُ  إال خري دليل

وقد كان يستعني يف تنقله  كائن متنقل ومرحتل،  ن إنسان هذه احلقب هوفإ ،أنه وكما هو معروف إذ 

من صنعه، إىل أن بلغ به األمر إىل معرفة اإلستقرار  (outils et moyens) ذلك بوسائل وأدوات

مهيتها الكربى يف سد أل اكتشافهه من إليطق سهلية خصوصا، وذلك ملا اهتدى واإلستيطان مبناطق رعوية ومنا

، (2)الذي أدى إىل تزايد حاجاته وتراكمها على مر األزمنةاألمر . وإشباع حاجاته البيولوجية من مأكل وملبس

اليت ال تعرف اإلنقطاع أو السكون، وذلك تأكيدا على أن  ،بل وتعقدها نتيجة من تغري انشغاالته واهتماماته

 ".احلاجة أم اإلخرتاع"

من سّم و الزراعة، من أدوات حرث ووسائل بذر، أدوات ووسائل إىل ضرورة تطوير  ،حيث أدى به األمر

ضرورة تطوير هذه الوسائل واألدوات، وكذا حتسني إىل  دفع به األمر الذي .استعماله ملساحات زراعية واسعة

، مث انتقل من جماالت الزراعة اليت كانت موجهة حاجته شكل يضمن له ادخارا ومؤونة تكفيهطرق الزراعة ب

بعد قيامه بعمليات املقايضة ة، إىل التجار  (consommation individuelle)الستهالكه الشخصي 

، ويف هذا اإلطار عرفت التكنولوجيا تطورا مستمرا، بعدما مت (3)أين بدأت تزدهر حركة مبادالته بسلع أخرى،

 .اليت قام هبا البشر عرب هذه الفرتات التارخيية نقلها وحتويلها من منطقة ألخرى يف إطار عمليات املتاجرة

 وما ،ميكننا القول بأن تاريخ التكنولوجيا هو الصورة احلقيقية املعربة عن تشّكل اجملتمع البشري مما سبق،

ذلك أنه يبني طرائق تفكري كل جمتمع من اجملتمعات عرب العصور، إذ أن تاريخ  ،عرفه من تطور يف خمتلف امليادين

 حبيث جند أن اإلنسان األول قد بدأ. ريف آخراليت ال يوفرها أي مصدر مع ،التقنية يقدم لنا بسخاء هذه احلقائق

                                                             
(1)

 .9مجبل الزم، براءات اإلختراع، المرجع السابق، ص   
(2)

 .5، ص1991المعرفة، الجزائر، الطبيعة البشرية والنظم السياسية، حول يحياوي، جمال محمد   
(3)

 Kheladi Mokhtar, Introduction aux relations économiques internationales, OPU, Algérie, 

2010, p.7 
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عدة يف اإلستفادة من املاء، سواء تعّلق األمر بالري أو   وسائل  ، كما استخدمبتسخري احلجارة كأداة حنت

 .(1)بتوليد الكهرباء أو استخدامات أخرى ال حصر هلا

واحدة، ذلك أنه لوال معارف ن لعملة ان التكنولوجيا والعلم ميثالن وجهمن أجل ذلك، ميكننا القول بأ

لوال تطور العلم والتكنولوجيا على و واكتشافات اإلنسان األول اليت تطورت وتقولبت فيما بعد يف أطُر مضبوطة، 

املعاصرة إىل أوجها، وما احلفريات واملعامل األثرية  -الصناعية- احلضارة تملا وصل ،املراحل السابقة مرّ 

، حيث يعود الفضل يف تعجيل عملية التنمية يف العامل املتقدم، وتسريع ذلكواملخطوطات إال خري شاهد على 

 .(2)مسار التقدم التقين إىل احلضارات السابقة

قدم التكنولوجيا ذاهتا، حيث ال ميكن أن  عملية نقل التكنولوجيا قدميةيف ذات السياق، نستشف أن  

ما التكنولوجيا عمليات النقل هذه يف نقل وقد جتّلت  ،ذاهتا تكنولوجياالنتصور وجود نقل تكنولوجي دون وجود 

 البساطة إىل التعقيد، حسب تزايداخرتاعات تدّرجت من نقل غالبا يف بني احلضارات القدمية، واليت جتسدت 

كون أن اإلنسان إىل اإلشباع بصفة دائبة ومستمرة، استنادا حاجات ورغبات اإلنسان وتطور احتياجاته،   وتراكم

 .(3)ظروفه وأحوالهإىل تغري 

قد اعتمد بدرجة كبرية على  ،حيث اتسمت العصور القدمية بالبساطة، وذلك لكون إنسان هذه العصور

ووسائل وسائل الصيد وأواين األكل، بينما متّيزت العصور الوسطى بصنع اإلنسان لوسائل حربية كاملنجنيق 

غري أن العصر احلديث متّيز بازدياد درجة التطور الصناعي  ل تأمني نقل السلع لغاية التجارة،من أج ،للتنقل

 ، وما الرفاه الذي يعيشه العامل اليوم إال جهماوالتقّدم التقين، وصوال إىل العصر املعاصر أين بلغ العلم والتقنية أو  
                                                             

(1)
 .3، ص 1111، تارخ التكنولوجيا في العالم، مطبعة العلوم، األردن، (أحمد حسن مغربي.ترجمة د)هيدريك .دانيال آر 

(2)
فداء صفاء محمد علي، التطور التكنولوجي في الصنعة، المركز العراقي الدولي للعلوم والصناعة، ورقة منشورة في  

 .الجلسة األولى  19/9/1112العراق، بتاريخ ، الندوة العالمية الثامنة لتاريخ العلوم عند العربإطار 

(3)
 .5المرجع السابق، ص الطبيعة البشرية والنظم السياسية، حول محمد يحياوي،  
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 .خري دليل على ذلك

 l’art)طباعة التكنولوجيا، فإن الصينيني عّلموا العرب فن ال ظاهرة نقل تأكيدا على قدمو 

d’Imprimerie)عقود املعرفة "، وتعليم هذا الفن يدخل يف إطار نقل التكنولوجيا، أو ما يُعر ف حاليا بـ

يف منطقة  بني الصينيني والعرب ، حيث مّت التعليم والتلقني" Know-How contracts- الفنية

 .(1)يف تاريخ البشرية اليت مّتت بامتياز من أقدم عمليات النقل التكنولوجي تعترب عملية النقل هذهو ، "مسرقند"

، إال يف خالل الربع حُمكما مل تعرف أبعادا تنظيمية ومل تأخذ إطارا قانونيا ،غري أن عملية النقل هذه

بإفراغ عملية النقل  ،(2)ودقيقا ، أين عرفت عملية نقل التكنولوجيا تأطريا حمكما(م02) األخري من القرن العشرين

 . (شكل النقل األفقي)وأشكال ( عقود املعرفة الفنية مثال) ة صورهذه يف قالب عقدي، يتفرع إىل عد

بصفة تلقائية، بل   متّ كن نتاج الصدفة أو يتعرفه من تقدم وتطور كبريين، مل إن التكنولوجيا احلالية مبا  

، يف إطار حلقات متواصلة ال (3)تقين مرياثر علمي و نتاج ما قّدمته احلضارات السابقة من تطو  ذلك كان

ل ثالتطور، وإن كانت الدول اليت متنشوء هذه احلضارة الرهيبة  يف، بل تشرتك كلها تنفصل الواحدة عن األخرى

 ،ارة تتنّكر هلذه احلقيقة الصارخة، أو باألحرى أن الدول الرأمسالية اليت ترتبع على عرش هذه احلضارةهذه احلض

وما تعرفه من تقدم علمي وصناعي وتكنولوجي إىل  ،ال تقبل بأي حال من األحوال أن تعزو تطورها احلضاري

 .(4)من احلضارات السابقة أي

                                                             
(1)

 Mustapha Kamel Bouguerra, Le commerce technologique entre pays d’inégal 

développement, Revue du Centre d’études et de recherches internationales et 

communautaires (Université d’Aix-Marseille), n°29, France, 1977, p.1 

(2)
، مجلة اإلستراتيجية (الواقع والحلول)عمار طهرات، فعالية حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة في الجزائر   

 .122، ص 1111، 11والتنمية، جامعة مستغانم، الجزائر، عدد 

(3)
 .11مدخل إلى الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص الصالح زين الدين،   

(4)
 .12ص  نفسه،مدخل إلى الملكية الفكرية، المرجع الصالح زين الدين،   
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حيث جتدر اإلشارة إىل أن احلضارات اإلنسانية القدمية كانت تعتمد بصفة كبرية على بعضها البعض يف 

ن كل حضارة كانت تستقي ، أو باألحرى أinterdépendance"(1)-اإلعتماد املتبادل"إطار ما يُعرف بـ

من احلضارات اليت سبقتها، وهي بدورها كانت سببا يف نشوء احلضارات اليت حلقتها، أي أنه ال  هاتطور مقّومات 

،  القول بأن أي حضارة من احلضارات نشأت مبعزل عن احلضارات اليت سبقتها ،ميكن بأي حال من األحوال

 بفضلتطّورت واليت تفيد بأن العلوم احلديثة " اإلبستمولوجيا"لنظرية  بتلفيقهابه الدول املتقّدمة  كما تتحجج

 .(2)"النظرية اإلنفصالية"فّك أواصرها عن العلوم القدمية أو ما يُعرف بـ

حيث كانت كل من احلضارات تسّلم بعضها  بصفة مكّثفة، متّ  إن نقل التكنولوجيا يف العصور القدمية

لعلمي، على عكس ما هو حاصل اليوم، أين حتتكر الدول املتقدمة ابعضا مشعل التطور التكنولوجي والرقي 

فيما تتمتع  (أو باألحرى الدول النامية) وال ترغب بأي حال من األحوال إشراك دول العامل األخرى ،التكنولوجيا

 .يف اكتساب التكنولوجيا أي مبادرة جريئة، بل ومتنع هذه الدول من تكنولوجينعيم و  تقين تطوربه من 

نقل العمليات  حيث مّتت ة،القدميالعصور يف  جليةجتدر اإلشارة إىل أن نقل التكنولوجيا، برز بصورة  

مّت نقل  ،إطارهايف واليت  -السيما احلضارة العربية- ما بني احلضارة الصينية واحلضارات اليت تلتها باخلصوص هذه

كانت سّباقة يف اخرتاع فن الطباعة، إال   ، حيث أن هذه األخريةالصني ألول مرّةيف  اكُتشفتتقنية الطباعة اليت 

 .(3)هذه التقنية  بل مّكنت احلضارات األخرى منأهنا مل حتتكر هذا الفن داخل إقليمها، 

فإهنا تعرف إنفجارا رهيبا ال مثيل له، ومرد ذلك إىل  أما عن التكنولوجيا وعمليات نقلها يف عامل اليوم، 

 أغلب قلصتاليت  ،الذي أدى إليه التطور اهلائل يف املعلوماتية والثورة اإلتصالية ،عوملة الدول وتقريب املسافات

 la circulation des)العوائق واحلدود اليت تعرقل عمليات نقل األشخاص أو السلع أو األموال 
                                                             

(1)
 .7، ص 1991أنطونيوس كرم، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  
(2)

أوت  12، مقال منشور على اإلنترنت بتاريخ (تاريخ ومدارس)اإلبستمولوجيا محمد جلوب الفرحان، مقدمة في  

1111 ،http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=9951115فيفري  17: ، تاريخ التصفح. 
(3)

 Mustapha Kamel Bouguerra, le commerce technologique entre pays d’inégal 

développement, Op.cit., p.19 

http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=995
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personnes, de biens et des capitaux) حيث أدى ذلك إىل تسهيل عمليات النقل ،

 .(1)ما بني الدول، أو داخل حدود الدولة ذاهتا التكنولوجي

إىل أن أغلب عمليات النقل التكنولوجي اليت تتم يف عصر اليوم، هي تلك اليت  ،غري أنه جتدر اإلشارة 

املتميزة بضعفها الصناعي و بصفتها مالكة التكنولوجيا، والدول النامية الدول املتقدمة املتفوقة صناعيا تتم ما بني 

مساعدات واستشارات ومرافقات يف حاجة ماسة إىل  (الدول النامية) وفقرها التكنولوجي، حيث أن الفئة الثانية

 (.الدول املتقدمة)الفئة األوىل  من دول

ستينات ت والشيوع يف يكمصطلح ذائع الصإثر ذلك ميكن القول، بأن نقل التكنولوجيا والذي ُعرف   

بني دول  وسبعينيات القرن املاضي، هو ذلك النقل الذي يصب مباشرة يف عمليات نقل التكنولوجيا اليت تتم ما

 ة، ودول العامل النامي طالب(le détenteur de la technologie)التكنولوجيا  مالكةالعامل املتقدم 

يف عملية النقل  ضعف، باعتبارها الطرف األ(le demandeur de la technologie).التكنولوجيا 

 .(2)هذه

رجع باخلصوص تانوين الدويل لنقل التكنولوجيا، جتدر اإلشارة، إىل أن أوىل حماوالت تعديل اإلطار الق 

العاملية بظهور الدول النامية اليت   تغريت البيئة التكنولوجية حني، (م02) ينإىل ستينيات وسبعينيات القرن العشر 

حتاول وتسعى جاهدة الكتساب التكنولوجيا، وما قرارات واجتماعات هيئة األمم املتحدة املتخذة كانت 

 .، إال  خري دليل على ذلك(3)واملنعقدة يف هذا اخلصوص
                                                             

(1)
، 1ضياء مجيد الموسوي، الحداثة والهيمنة اإلقتصادية وعوائق التنمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط   

 .2، ص 1119

(2)
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (دراسة في النظرية والتطبيق)سماعيل سعد هللا، القانون الدولي للتنمية إعمر   

 .119، ص 1991

(3)
التكنولوجي في ظل الجهود الدولية ومشروع قانون حمدي محمود بارود، محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين   

 .921، ص 1، عدد 1111التجارة الفلسطيني، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، 
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بناءا على طلب  1691ديسمرب  يفالصادر عن اجلمعية العامة  أن األمم املتحدة يف قرارهاحيث جند  

 الربازيل، قامت بدعوة السكرتري العام لألمم املتحدة من أجل عقد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

اليت من شأهنا تسهيل نقل  ،، إذ مت فيه التوصية على اختاذ كافة اإلجراءات(UNICTAD -أونكتاد)

، النامية مّثل هذا املؤمتر حجر األساس يف تاريخ نقل التكنولوجيا إىل الدول وقد. التكنولوجيا إىل الدول النامية

 .إىل الدول النامية التكنولوجي احلاجة املاسة للنقلأين أُثري موضوع 

ويف ذات السياق، جيدر بنا الذكر أنه أُثريت مسألة تعديل النظام اإلقتصادي الدويل القائم يف تلك  

 اإلعتبار املصا ح التنموية للدول النامية وعلى رأسها ضرورة إقامة نقل تكنولوجي الفرتة، بضرورة األخذ بعني

تصّدى هلذا الرهان مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية د وق. فّعال، يضمن هلا حتقيق التنمية يف أقطارها

 .(2)متخض عن هذا املؤمتر املدونة الدولية لقواعد السلوك لنقل التكنولوجيا 1691ففي سنة  ،(1)(أونكتاد)

حبيث تعترب هذه األخرية مبثابة مشروع تقنني يف اجملال التكنولوجي، جاء للتوفيق بني املصا ح املتعارضة ما بني 

دونة الدولية لقواعد السلوك لنقل امل)وطموحات الدول النامية، غري أن هذا املشروع  الدول املتقدمةأطماع 

 .(3)عدهقواثنايا أحكامه و مل يُكتب له النجاح، نظرا الفتقاره لعنصر اإللزام يف ( التكنولوجيا

ت واستفحل نتشرتمن خالل ما تقّدم، نالحظ أن نقل التكنولوجيا ظاهرة ُعرفت منذ القدمي، غري أهنا ا 

. (4)كون أن التكنولوجيا يف عامل اليوم أصبحت سلعة تُباع وُتشرتى يف األسواق الدولية  بكثرة يف العصر احلايل،

  .اهلائل الذي يعرفه عامل اليوماإلتصايل األمر الذي جعلها تتداول يف ملح البصر ما بني األمم، نتاج التطور 
                                                             

(1)
محمد سمير الشرقاوي، منظمات التجارة : لتفصيل أكثر، أنظر. منظمة تُعنى بمصالح الدول النامية، في مجاالت التنمية 

 .93، ص 1999لنهضة العربية، مصر، الدولية والتمويل الدولي، دار ا

(2)
عمر : راجع في هذا الصدد. CNUCEDوضعها في إطار مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  اتفاقية دولية جرى 

 .121-121سماعيل سعد هللا، القانون الدولي للتنمية، المرجع السابق، ص ص إ

(3)
 .11، ص 1112محسن شفيق، عقد نقل التكنولوجيا في ظل أحكام قانون التجارة الجديد، دار الثقافة،   

(4)
 .II، المرجع السابق، ص (تحاليل ووثائق)يب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية الط  
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 نقل التكنولوجيال اإلطار المفاهيمي: المطلب الثاني   

وقبل اخلوض يف تعريف نقل التكنولوجيا من خمتلف الزوايا اليت تناولته بالدراسة واإلهتمام، جيدر  بداءة، 

بنا التعريج على تعريف التكنولوجيا يف حد ذاهتا، بوصفها مصطلحا شاع استعماله بكثرة لدى العوام واخلواص، 

ت العصر ومتطلباته، حيث أضحت عن استعماهلا، كوهنا أصبحت من مستلزما ستغناءاإلإمكانية نظرا لعدم 

على ذلك ال ميكن بأي حال من األحوال اخلوض يف  .(1)الرئيسية، متقدما منه أو متخلفا أحد ركائز اجملتمع

األصعدة القانونية منها كعمليات نقلها مثال على خمتلف   غمار تعريفات املسائل املرتبطة بالتكنولوجيا،

 .التكنولوجيا كمصطلح قائم بذاته له إطاره املفاهيمي واإلقتصادية وكذا التقنية، دون تعريف

ويف هذا الصدد، حناول اإلدالء ببعض التعارف اليت نراها أعم وأمشل، مقارنة مبا سيتم تناوله من تعاريف  

ء فكر وأدا" :على أهنا" حسني كامل هباء الدين"الدكتور إذ يعرفها . ىللتكنولوجيا حسب كل زاوية على حد

ليست جمرد : "على أهنا" صالح الدين حممد  توفيق"و " ماهر امساعليل صربي"كما يعرفها الدكتورين   ،"وحلول

ىل نشاط إنساين يشمل اجلانب العلمي واجلانب ، فهي ترمز إ"هزة بل هي أعم وأمشلعلم أو تطبيق أو حيازة أج

 .(2)"التطبيقس على حد سواء

 المدلول اللغوي للتكنولوجيا: الفرع األول

واليت تعين الفن، كما " techne"إن األصل يف كلمة التكنولوجيا، هي أهنا كلمة مرّكبة من شطرين  

فتعين العلم أو الدراسة، بذلك فإن كلمة التكنولوجيا يف هذا اإلطار تشري إىل " logos"تفيد الصناعة؛ أما 

وجتدر اإلشارة إىل أن كلمة التكنولوجيا جتد . (3)الدراسة الرشيدة للفنون، وعلى وجه اخلصوص الفنون الصناعية
                                                             

(1)
، المرجع (-دراسة مقارنة -اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   

 .12السابق، ص 

(2)
، (عوائق التسويق والسبل المنتهجة)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نقل التكنولوجيا  مركز البحوث للتنمية الدولية،  

 .1117أكتوبر  31-19تقرير وقائع الورشة السنوية الثالثة للمناقشة، مصر، 

(3)
 LAROUSSE, Dictionnaire universel encyclopédique, Tome 7, 2

ème
 Partie, 2007. 
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تعين  (techne)يرى بعض اإلقتصاديني، أن كلمة تقين ، حبيث  (le grecque )تأصيلها يف اللغة اليونانية

 .(1)فتعين يف اللغة اليونانية العلم أو املنهج (logos)فنون الصناعة والتشغيل، أما كلمة لوجي 

اليت تعين الفن أو " techne"كلمة التكنولوجيا، املتكونة من كلمة ويف ذات السياق، يُقال بأن   

، فهي بذلك تعين (البحث والتطبيق)واليت تعين الدراسة العلمية للفنون بنوعيها ، "logos"اإلتقان، وكلمة 

أي الفن واحلرفة  ،(techne)كما يُقصد بذات الكلمة يف قالبها اللغوي . (2)الدراسة الرشيدة للفنون الصناعية

فالتكنولوجيا هي جمموعة املعارف والعمليات والقواعد واحلنكات . فتعين تعليم (logos)والدراية؛ أما كلمة 

وأهم عنصر يف التكنولوجيا هو  (3)املستخدمة لتحضري نوع ما من املنتوجات يف أي جمال من النشاط اإلنتاجي

، (إجراءات وعمليات تكنولوجية)عني اليت هي سلسلة أفعال موجهة خللق وإجناز هدف م ،العملية التكنولوجية

وعلى النشاط ...( فيزيائية، كيميائية، بيولوجية)وكل واحد من هذه األفعال يرتكز على عمليات طبيعية ما 

، كما أهنا  -ابكاملهالطبيعية - ا، وتعتمد التكنولوجيا يف تطورها على جمموعة من املعارف العلميةالبشري أيض

  .(4)بدورها تؤدي إىل ظهور جماالت جديدة للعلم والتقنية، وختلق القاعدة واملعلوماتية لتطويرها

كما جيدر الذكر، بأن كلمة التكنولوجيا هذه وجلت إىل حقول لغوية شىت، كما هو احلال مع اللغة  

 L’étude raisonnée) :على أهنا هاحيث تُعّرف ، (la technologie)الفرنسية اليت عرفت هذه الكلمة

et organisée des techniques, et particulièrement les techniques 

industrielles) (5) الدراسة اإلستداللية واملنظمة للتقنيات، السيما التقنيات الصناعية: ، أو باألحرى. 
                                                             

(1)
  .119، ص 1112اإلبداع، دار كنوز المعرفة، عمان، سليم بطرس حلدة،   

(2)
 .35، عقود نقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص صالح الدين جمال  

(3)
 .19، ص 1239، عدد 1991محمود معن، تعريفات أولية للعلم والتقنية والتكنولوجيا، مجلة الشعب، سوريا،   

(4)
 .19، ص انالسابقوالموضعان والتكنولوجيا، المرجع  محمود معن، تعريفات أولية للعلم والتقنية  

(5)
 الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية والمشروعات التابعة لها، دراسة في اإلطارأنس السيد عطية،   

 .12القانوني للنظام التكنولوجي الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ص
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الطريقة املستخدمة  تلك، والتقنية هي "تقنياتجمموعة من املعارف عن ال: "كما ُعرّفت أيضا على أهنا 

أما كلمة . (1)، فهو إذن يهمل باقي اجلوانبللتقنية يف اإلنتاج، وهذا التعريف يركز على اجلانب املعنوي

"technique " إنتاجفتعين جمموعة أساليب ووسائل (L’ensemble des procédés de 

production).(2) أسلوب أداء املهنة أو الصنعة، مث تطورت شيئا فشيئا لتصبح  ،وتعين أيضا ذات الكلمة

"technologie"، واليت تعين علم الفنون واملهن أو علم الفنون واحلرف أو علم الصناعة(la science 

des arts et des métiers ou la science de l’industrie).(3) 

أن كلمة التكنولوجيا يف اللغة الفرنسية ختضع للُممايزة ما بني كلمة  ،يتضح من خالل ما تقّدم 

األمر غري ذلك متاما يف اللغة اإلجنليزية، حيث يرتادف املصطلحان، أي أنه اسُتقر على ربط . تكنولوجيا وتقنية

عين فت (Technology)التقنية بالتكنولوجيا حسب ما هو شائع، غري أن على الصعيد العلمي، فإن كلمة 

 . (4)اإلنتاج أو طريقة الصنع  أسلوب  فتعين (technic)علم دراسة التقنيات، بينما كلمة 

أوساط اجملتمعات  أما يف اللغة العربية، فقد اعُترب هذا املصطلح غريبا عن هذه اللغة، رغم شيوعه يف

" technology"حيث أن كلمة  ،"التقنية"هذا املصطلح دون اخلروج عن رموزه اللغوية  وتعريب ،العربية

بكسر التاء وسكون القاف وكسر النون، " تقنية"ليست عربية األصل واملورد، بل ُعرّبت إىل الكلمة اآلنف ذكرها 

 .(5)إحكامه و وجند هذا اإلختيار اللفظي مأخوذا من فعل أتقن، يتقن، مبعىن إتقان األمر 

                                                             
(1)

 .115، المرجع السابق، ص (دراسة في النظرية والتطبيق)هللا، القانون الدولي للتنمية سماعيل سعد إعمر    

(2)
يوسف األكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه، جامعة   

 .11، ص 1999الزقازيق، 

(3)
، 1111، مصر، (التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة اإللكترونية)عقد نقل التكنولوجيا  إبراهيم المنجي،  

 .19، ص 1ط

(4)
المرجع ، (-دراسة مقارنة -اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   

 .19السابق، ص 

(5)
 .92حضارة، المجلد الثالث، مجمع اللغة العربية، ص المعجم الكبير، ألفاظ ال  
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كما   ،العربية أوساط اجملتمعاتفإن كلمة التكنولوجيا هي كلمة شاع استعماهلا يف  ويف سياق متصل،

هو تطبيقات العلم  ،التكنولوجيا أن املقصود بكلمةدومنا حاجة إىل ترمجتها للعربية، فقد تواضع عامتهم على  هي

 .(1)يف حياة الناس والتأقلم احليوي مع الكون يف الطبيعة

إال أنه من خالل التعريفات السابقة، أن خلطا كبريا قد اعرتى مصطلح التكنولوجيا، فبالرغم من  

ترادفهما من الناحية اللغوية، إال أنه يربز جليا اإلختالف ما بني كل من مصطلح التقنية و مصطلح التكنولوجيا، 

 .(2)قات اإلقتصادية الدوليةويُرد هذا التمازج اللغوي إىل حتكم اللغة اإلجنليزية يف جمرى العال

إن التكنولوجيا تعين علم التقنية، أو العلم التطبيقي للفنون الصناعية، ويُطلق عليها باللغة العربية  

لفة عن اجملتمعات البدائية، التقنيات، وقد شهدت اجملتمعات الصناعية احلديثة عددا من املزايا اليت جعلتها خمت

أهداف  من أجل حتقيق ،التكنولوجيةتعين فن استخدام التقنيات والطرق واألدوات  فإن إدارة التكنولوجيا كوبذل

فمن هذا املنطلق ال جيوز اعتبار التكنولوجيا جمرد آالت وأجهزة  .وغايات املنظمات على اختالف أنواعها

بل جيب إفراغها من حمتواها الضيق إىل أبعد من ذلك،  احلياة اليومية،تيسري  ُتستخدم يف تسهيل اإلنتاج و

 .(3)ة متثل أسلوبا لإلتصال والتبادل القتباس ما يتفق منها مع النمو احلضاري يف اجملتمعار باعتبارها إد

 إىل أن هناك فرقا بني الفن والتكنولوجيا، حيث يعين الفن املنهج املستخدم يف اإلنتاج، ،وجتدر اإلشارة

فمن خالل هذه التفرقة، . (4)أما التكنولوجيا فهي جمموع اخلصائص املتعلقة باملعّدات واملنتجات وتنظيم اإلنتاج

                                                             
(1)

 .7، ص 1111محمد السيد سعيد، التكنولوجيا، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، مصر،   

(2)  
، ص 1997، الدولية للنشر، دار المستقبل العربي، (دراسة في اآلليات القانونية)حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا 

21. 

(3)
، عدد 1111بوضراف الجياللي، التجديد ونقل التكنولوجيا، جامعة مستغانم، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، جوان   

 .33، ص 9

(4)
  Manisfield (E), « Industrial research and technological innovation norton », 1978.  

 .33-31المرجع السابق، ص ص  نقال عن بوضراف الجياللي، التجديد ونقل التكنولوجيا،
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على العكس من ذلك فإن  .كونه يتعلق خبربات مكتسبة  ،ميكن القول بأن الفن يتسم بطابع معنوي غري حمسوس

 .(1)تدّلل عليها (Outputs)التكنولوجيا تتسم بطابع أكثر مادية كوهنا تتجسد يف خمرجات 

إن مصطلح التكنولوجيا ُيوي مصطلح التقنية، كون األول أوسع وأمشل من الثاين، فالتكنولوجيا حتتوي 

نتاج والتصميم وإنتاج طلبها عملية تطوير اآلالت وطرق اإلعلى مجيع أنواع املعارف العلمية واملهارت الفنية اليت تت

والتسويقية، يف حني أن التقنيات تشري إىل جمموعة من األساليب ممثّلة يف جتميع مجلة السلع واإلدارة اإلنتاجية 

، وذلك ما خُيالف املقصود يف مصطلح التكنولوجيا اليت هي عبارة (2)من العمليات املستخدمة يف إنتاج السلعة

تطويرها الحقا من جهة عن القدرة على خلق وابتكار التقنيات املختلفة من جهة وعلى استخدامها وحتسينها و 

 .(3)أخرى

من ذلك، ميكن القول بأن التكنولوجيا، هي مجلة عناصر متكاملة تتمّثل يف كل من األدوات وطرق 

العمل واملعرفة مع القدرة على اإلبتكار، فالعناصر الثالثة ميكن نقلها بُيسر واليت يغلب تدواهلا يف عمليات النقل 

عندما ال يتم نقله،فإن عملية النقل هذه تكون جمرد عملية نقل ( اإلبتكار) غري أن العنصر األخري. التكنولوجي

قامة ما بني الدول (سلع مصّنعة أو نصف مصّنعة)تقنيات 
ُ
، وهذا األمر وارد بكثرة حيال املشروعات الصناعة امل

قنية، كون األوىل تشمل  املتقدمة والدول النامية، وما هذا املثال إال خري دليل على أن التكنولوجيا أمشل من الت

العديد من العناصر املادية واملعنوبة، اليت جتّسد كل من السلع وطرائق الصنع واملعارف الفنية، وكذا عناصر امللكية 

ثلى للمعارف التقنية والفنية وصور اإلبداع 
ُ
 الفكرية بشىّت صنوفها، السيما براءات اإلخرتاع باعتبارها احلاوية امل

                                                             
(1)

المرجع ، (دراسة مقارنة –اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا  

 .12، ص السابق

(2)
 .37بوضراف الجياللي، التجديد ونقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص  

(3)
، المرجع (دراسة مقارنة –اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )عقود نقل التكنولوجيا  وليد عودة الهمشري، 

 .12-13، ص ص انالسابقوالموضعان 
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 .(1)اختالفهالتكنولوجي على 

 المدلول اإلقتصادي للتكنولوجيا: الفرع الثاني

لقد عرف مصطلح التكنولوجيا تعريفات عّدة على الصعيد اإلقتصادي، نظرا ملا تعرفه التكنولوجيا من  

دور بالغ األمهية على يف هذا اجملال، حيث حتشر التكنولوجيا أنفها يف خمتلف جماالت التنمية ومدخالت 

على ذلك، جند العديد من مفكري اإلقتصاد وخربائه يركز  .فة مباشرة يف احلياة اإلقتصاديةا تؤثر بصاإلنتاج، كوهن

على الدور املنقطع النظري يف حتقيق التنمية والتقدم، إال أن هذه التعريفات اإلقتصادية ملصطلح التكنولوجيا 

 .اختلفت فيما بينها اختالفا بّينا

فإنه بالرغم من التعدد التعريفي الذي ورد بشأن مصطلح التكنولوجيا يف اجلانب  فضال عن ذلك، 

اإلقتصادي، إال أنه متّيز بعدم الدقة والشمولية والعموم، ويُعزى ذلك إىل عدم الرتكيز على التكنولوجيا يف حد 

لوجيا يف العملية ذاهتا كمصطلح حمل الدراسة يف اجلانب اإلقتصادي، بل تعّداه إىل دراسة تأثري التكنو 

من ناحية إىل عناصر التكنولوجيا املتداولة، أو تعريفها من زاوية ، أو  (opération productive)اإلنتاجية

 .(1)والعمل قدرهتا على ابتكار أساليب ووسائل جديدة يف اإلنتاج

 :تعريف التكنولوجيا على أساس عناصرها المتداولة/ 1

اجته هذا التيار إىل اعتبار التكنولوجيا عنصرا ال غىن عنه من بني عاصر اإلنتاج واخلدمات والتسويق،  

فالتكنولوجيا حسب هذا اإلجتاه تشمل مجيع األموال املعنوية واملادية، حيث تتعلق األوىل باملعارف الفنية 

(Know-How) وبراءات اإلخرتاع ،(patents) والعالمات التجارية ،(trade marks) والنماذج ،

فتتعلق باآلالت ( األموال املادية)، أما الثانية (industrial models and designs) والرسوم الصناعية
                                                             

(1)
محمد األمين بن عزة، الترخيص اإلجباري الستغالل براءة اإلختراع وأثر اتفاقية تريبس، دار الفكر والقانون، مصر،  

 .9، ص 1111

(2)
، المرجع (دراسة مقارنة –اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )مشري، عقود نقل التكنولوجيا وليد عودة اله 

 .15السابق، ص ص 
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من خالل هذ التعريف نرى بأن أنصار هذا اإلجتاه . (machines, equipments)واملعدات واألجهزة 

 ناصر امللكية الصناعية،يركزون على العناصر املعنوية للتكنولوجيا، أو باألحرى ع

تصميم املنتج وتقنيات اإلنتاج ونظم اإلدارة هبدف : " حيث جند من  يعرفها يف هذا اإلطار على أهنا 

وهو إذ ذاك، فإنه يركز بشدة على العامل املادي يف التكنولوجيا، بالرتكيز على  .(1)"تنظيم وتنفيذ خطط اإلنتاج

 .الوسائل واألدوات واآلليات

جمموعة املعارف واملهارات والتجهيزات اليت تتعلق : " هذا ويعرّفها بعض أنصار ذات اإلجتاه على أهنا 

بعملية بناء منشأة صناعية حتتاج إىل احلصول على اآلالت واملعدات الصناعية، وتعلم طرق استخدامها، وتوفري 

مركب قوامه املعدات : "على أهنا -هذا اإلطار يف  -كما ُعّرفت أيضا   .(2)"العمالة املدربة ذات اخلربة بالتقنية

واملعرفة وتشمل املعدات مجيع أنواع العدد واملركبات واآلالت واملباين، أما املعرفة فتشمل مجيع املبادئ واملناهج 

 .(3)والدراية العلمية بالتمويل واإلنتاج( اإلدارية واملالية والتسوية)والعلوم واملهارات مبا يف ذلك 

التكنولوجيا هي : "السياق، فإننا جند تعريفا آخر للتكنولوجيا يف عني املضمار، أال وهو أن ويف ذات 

مجلة اآلالت واملركبات واحلواسيب وخمتلف األجهزة احلديثة، فهذا التعريف من كل ذلك يغفل أن التكنولوجيا 

 هذه املخرجات، أي كل تعترب نتاج مسار تكنولوجي طويل يعرب عن تفكري طويل وجهد ذهين مضين يفضي إىل

 .(4)من اآلالت وخمتلف األجهزة احلديثة

 :تعريف التكنولوجيا على أساس تأثيرها على اإلنتاج/ 2

  (application pratique)رّكز هذا اإلجتاه على أن التكنولوجيا هي عبارة عن التطبيق العملي  
                                                             

(1)
إبراهيم قادم، الشروط المقيدة في نقل التكنولوجيا ودورها في تكريس التبعية التكنولوجية على المستوى الدولي، رسالة  

 .9، ص 1111دكتوراه، جامعة عين شمس، 
(2)

 .35، ص المرجع السابقصالح الدين جمال الدين،   

(3)
 .5عبده سمير، العرب والتكنولوجيا، دار اآلفاق الجديدة، لبنان، ص   

(4)
، (عوائق التسويق والسبل المنتهجة)مركز البحوث للتنمية الدولية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نقل التكنولوجيا   

 .11المرجع السابق، ص 
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؛ على ذلك يعرفها البعض بأهنا (recherches scientifiques théoriques)لألحباث العلمية النظرية 

إن العلم أساس املعرفة، والتكنولوجيا هي تطبيق للمعرفة، وأن العلم هو حمرك التكنولوجيا اليت هي حمرّكة : "

 .(1)"للتنمية

هي اجلهد املنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي  حيث أن التكنولوجيا وفق منظور هذا اإلجتاه، 

يف تطوير أساليب أداء العمليات اإلنتاجية  باملعىن الواسع؛ إذ ترتبط التكنولوجيا يف اجملال اإلقتصادي بتطوير 

اإلنتاج، من خالل عنصري العمل ورأس املال الذي يؤدي إىل إنتاج سلع جديدة أو خدمات أو حتسني طرائق 

 .(2)اإلنتاجي العمل

 :ها ابتكار لوسائل وأساليب جديدةتعريف التكنولوجيا على أساس أن/3

الوسائل واألساليب اجلديدة اليت جتعل من العمل اإلنساين  إن التكنولوجيا حسب هذا اإلجتاه، هي تلك 

اإلدارية أكثر فاعلية يف إطار اجتماعي واقتصادي، ذلك أن التكنولوجيا ترتّكز على اخلدمات واألنشطة 

والتنظيمية واإلجتماعية، بُغية التوصل إىل أساليب جديدة، يُتوخى من ورائها النفع والفائدة للمجتمع، ونظرا 

اليت  (expériences acquises)لكوهنا تشكل وفق هذا املنظور، مجلة من املعارف واخلربات املكتسبة 

نظاما اقتصاديا معينا يتحّكم يف وترية هذا تؤدي إىل إنتاج سلع وخدمات، تلبية ملطالب اجتماعية تسود 

 .(3)الطلب

جمموعة املعارف والطرق العلمية الالزمة : "على ذلك يعّرف بعض أنصار هذا اإلجتاه التكنولوجيا، بأهنا 

 لتحويل عناصر اإلنتاج إىل منتجات، وتتضمن وظائف اإلدارة واإلنتاج والتنظيم معتمدة على العلم، ومرتكزة

                                                             
(1)

 .33، ص1، ط1995صالح بن بكار الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، مركز الدراسات العربي األوروبي،   

(2)
  Mansfield (E), The Economics of technological change, Law and Brydone printers Ltd., 

London, 1969, p.30 

(3)
 .15التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص  يوسف األكيابي، النظام القانوني لعقود نقل 
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  .(1)"على البحث والتطوير 

جمموع اخلربات واملعارف واملهارات املرتاكمة واملتاحة واألدوات : "على أهنا كما تُعّرف يف ذات املقام

والوسائل املادية والتنظيمية واإلدارية اليت يستخدمها اإلنسان يف أداء عمل أو وظيفة ما يف جمال حياته اليومية 

 .(2)املعنوية، سواء على نطاق الفرد أو اجملتمعإلشباع احلاجات املادية او 

 المدلول القانوني للتكنولوجيا: الفرع الثالث

ال يوجد تعريف دقيق ملصطلح التكنولوجيا يف الفقه القانوين، بل جند كل فقيه يعرّج على زاوية،  

 والتقنية ، بلاإلقتصادية   اجملاالت  ويتجاهل أخرى، حيث ال جند هلا معنا واضحا ودقيقا، كما هو الشأن يف

يعرفوهنا على أساس أهنا مال منقول، يكون حمل عقد يتبادل فيه الطرفان التزاماهتم اليت أغلب الفقهاء جند 

بالتايل، فإننا ال جند تعريفا ". عقد نقل التكنولوجيا"خري ينشئون آثارها على أساس هذا العقد، ويسمى هذا األ

كيز على عمليات نقل التكنولوجيا كل ما يف األمر أنه يف هذا اجلانب يتم الرت   قانونيا حامسا للتكنولوجيا، بل

ذلك ما أكده فقه القانون الدويل اإلقتصادي، أي أن التكنولوجيا ال ميكن .، من منطلقها العقديبصفة أكرب

نية عّدة، سامهت يف إثارة تعريفها قانونيا، بل أهنا نظرا لولوجها إىل ساحة العقود الدولية، وترتيبها اللتزامات قانو 

غري أنه وكمحاولة شاذة يف هذا املضمار، جند بعض  .(3)اإلهتمام هبا، واإلستعانة بذوي التخصص لضبط أُطرها

جمموعة املعلومات الضرورية " :القوانني  الوطنية يف بلدان أمريكا الالتينية اليت أعطت تعريفا للتكنولوجيا على أهنا

 .(4)"لتحقيق العمليات الالزمة لتحويل عوامل اإلنتاج إىل منتجات

                                                             
(1)

، 1112نصيرة بوجمعة سعدي، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

 .11، ص 1ط

(2)
 .5، ص المرجع السابقعبده سمير، العرب والتكنولوجيا،   

(3)
 J.Jehl. La notion de l’investissement technologique à travers les contrats (transfert de 

technologie et développement), LT , Paris, 1977, p.49 
(4)

 .115، المرجع السابق، ص (دراسة في النظرية والتطبيق)عمر اسماعيل سعد هللا، القانون الدولي للتنمية   
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األمر الذي يكون مدعاة إىل حماولة الوقوف على حقيقة مصطلح نقل التكنولوجيا، والذي ميثل احللقة  

ركة وشركة أو جمموعة من ، حيث أن عملية نقل التكنولوجيا قد تتم ما بني شالتكنولوجياميدان الرئيسية يف 

الشركات، حني متتلك األوىل منتجات أو طرائق صنع، وتقوم بتمكني الشركات األخرى من التكنولوجيا اململوكة 

، عن طريق الرباءات أو عن طريق األسرار الصناعية، وإن كانت الصورة اإلحتكارية (1)أو احملتكرة من طرفها

 .كون الرباءة أكثر ضمانا للمكانة التنافسية الشركات املالكة للتكنولوجيا  األوىل هي الغالبة،

فعملية نقل التكنولوجيا هي عملية تضافر وتالحم مجلة من الظواهر اليت تؤدي إىل إمتام هذا النقل،   

ة إنتاجها، إعادو كظاهرة نقل القدرة على اإلنتاج، وظاهرة نقل القدرة على السيطرة على التكنولوجيا املستوردة 

  .(2)وظاهرة تصور أو حتقيق تكنولوجيا أخرى ممكنة

فضال عن ذلك، فإن نقل التكنولوجيا يتم على الصعيدين الدويل والوطين على السواء، حيث أن النقل  

حتريك األفكار من معامل األحباث إىل مواقع األسواق، أي أن : "التكنولوجي يف وجهه الوطين، يُعرَّف على أنه

تكنولوجيا هو عملية تبادل للمعلومات بني علماء التنمية واألحباث الذين يقدمون املبتكرات وبني نقل ال

، أي أن نقل التكنولوجيا يف هذه احلالة يتم على املستوى احمللي ويف حدود الدولة ذاهتا، "تخدمني النهائينياملس

و معاهد ر البحث يف املصانع أو اجلامعات أبحيث أن عملية النقل يف هذه احلالة تتم بنقل ما مت إجنازه يف خما

، أي أن عملية النقل يف هذه احلالة (3)، لُتجّسد يف شكل سلع وأدوات يتم بيعها يف األسواقالبحث والتطوير

والبحوث واخلربات اليت يتم التوصل إليها يف إطار  ميكن تشبيهها مبثابة القناة اليت تعرب من املعارف الالحمسوسة

 خمابر البحث والدراسات لدى اجلامعات أو املصانع أو غريها من املؤسسات ذات الشأن، إىل وجهتها النهائية 

                                                             
(1)

، المرجع السابق، (التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة اإللكترونية)، عقد نقل التكنولوجيا إبراهيم المنجي 

 .12ص 

(2)
 .17نصيرة بوجمعة، نقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص  

(3)
دول الخليج، منى بنت راشد الغامدي، رؤية في قضية نقل التكنولوجيا إلى العالم النامي، مكتب التربية العربي ل 

 .19-19السعودية، ص ص 
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 .املتمثلة يف التصنيع والتسويق

دما ال تتمكن دولة يتم عن فإن هذا النقلأما عندما يتعلق األمر بنقل التكنولوجيا على الصعيد الدويل،  

من املخرب أو معهد البحث )من دول العامل يف احلصول على التكنولوجيا مبفردها، أي عن طريق النقل الرأسي 

، ما ُيّتم عليها القيام بعملية النقل األفقي للتكنولوجيا، أي باستريادها من دول أخرى (إىل التصنيع املكّثف

 ول النامية طالبة التكنولوجيا مناألمر ذاته ينطبق على الد. لقة عليها، بل ومتتع مبيزات مطمتتلك التكنولوجيا

 .(1)الدول املتقدمة

 نقل التكنولوجياالورادة عن عملية اإللتزامات : المبحث الثاني

عندما يتعّلق األمر  إن الصورة الغالبة لنقل التكنولوجيا تتجلى يف العقود املربمة ما بني الدول، ال سيما 

 pays exportateurs)هبذا النقل ما بني الدول املتقدمة والدول النامية، باعتبار األوىل موّردة التكنولوجيا 

de technologie)   والثانية املستقبلة هلا(pays récepteurs de technologie) . حيث جتدر

يتم كذلك ما بني الدول املتقّدمة فيما بينها، غري أنه يغلب إبرام  اإلشارة، إىل أن التعاقد على نقل التكنولوجيا،

 .(2)هذا اللون من العقود ما بني العامل النامي الفقري تكنولوجيا والعامل املتقدم

طالبة التكنولوجيا  من الدول حبسب حاجة كل دولة ،صورها وتتنوع دإن عقود نقل التكنولوجيا تتعد 

إذ ختتلف احتياجات كل بلد نامي عن بلد نامي آخر، فاحلاجات  .التكنولوجيا املنقولةلى استقبال وكذا قدرهتا ع

التنموية الصينية هي غري احلاجات التنموية اجلزائرية، فال ميكن البّتة القول بأن عقود نقل التكنولوجيا اليت يتم 

ظروف  قطار النامية، بل جيب مراعاةألإبرامها يف دولة من الدول النامية هي ذاهتا اليت ميكن إبرامها يف مجيع ا

 .وخصوصيات واحتياجات كل بلد من البلدان النامية
                                                             

(1)
ليلى شيخة، اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية  

 .51، ص 1117-1112، رسالة ماجستير، جامعة باتنة، (دراسة حالة الصين)
(2)

محاولة لتقييم التنظيم لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود الدولية ومشروع قانون التجارة  حمدي محمود بارود، 

 .921، ص 1، عدد 1111الفلسطيني، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، 
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هذا، وجيب الذكر أن عقود نقل التكنولوجيا ينجم عنها مجلة من اإللتزامات املتقابلة، واليت تقع على 

، كاإللتزام بنقل (الدول النامية)ومتلقيها  (الدول املتقدمة)عاتق طريف العقد، أي كل من ناقل التكنولوجيا 

إخل؛ ذات األمر ينطبق على ...(1)العناصر املادية للتكنولوجيا، أو اإللتزام باملساعدة الفنية، أو اإللتزام بالضمان

لرتخيص من مستقطب التكنولوجيا، كاإللتزام بأداء املقابل املايل، أو اإللتزام بتهيئة البيئة املالئمة، أو اإللتزام بعد ا

 .الباطن

أن  من أجل ،نقل التكنولوجيا عقودجمموع على ذلك، كان من الضروري التعرض لطائفة رئيسية من 

النامجة عن كل تقفي اإللتزامات ، وذلك من أجل الوقوف على مجلة اإللتزامات املرتتبة عن هذه العقود لنا يتسىن

 .عقد من هذه العقود، واملفروضة على عاتق الطرفني

 أنواع عقود نقل التكنولوجيا: المطلب األول   

كما سبقت اإلشارة، فإن عقود نقل التكنولوجيا تتعّدد صورها وأوجهها، وجيد هذا التنوع والتعدد  

اليت تعّول عليها كل من الدول النامية يف حتقيق تنميتها اإلقتصادية  ،مصدره يف اختالف املتطلبات التكنولوجية

اليت تفصلها عن نظرياهتا من الدول املتقدمة، حيث  (l’écart technologique)نية وتقليص الفجوة التق

منها ما ينصب على النقل الشكلي للتكنولوجيا، كما هو احلال بالنسبة لعقود  ،جند من بني هذه العقود

كما هو احلال   ، ومنها ما ينصب على نقل أكثر تطورا من سابقه،(contrat de licence)الرتخيص 

، أو نقل أكثر موضوعية، السيما عندما يتعلق (contrat clé en main)بالنسبة لعقد املفتاح يف اليد 

األخرى يف  من العقود، وغريها (contrat d’assistance technique)األمر بعقود املساعدة الفنية 

 .ذات اجملال

 عقد  خصوصية كل  تعريف عقد نقل التكنولوجيا على إمجاله، مبعزل عن  ، ال يفوتنا يف هذا املقام 

                                                             
(1)

 .112 المرجع السابق، ص، (اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية)وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   
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ذلك العقد الذي يغطي عمليات " :حيث أن عقد نقل التكنولوجيا هو ومميزاته، بل استنادا إىل معايري عامة،

 système de)معينة ويتضمن أداءات حمدة، تتضمن أخذ أحد األطراف من اآلخر، نظاما لإلنتاج 

production)  أو لإلدارة(un processus de gestion) أو خليطا منهما مبوجب تنازل معني ،

 .(1)"وخالل مدة معينة

إىل أنه احتدم جدل فقهي، حيال املصطلحات اليت وردت بشأن عقد نقل التكنولوجيا،  ،جتدر اإلشارة 

فيما إذا كان عقدا يتطلب توافق إرادتني، مثله مثل  ،(2)حيث مّتت إثارة صيغة وطبيعة العقد املربم يف هذا الشأن

أو أنه عقد إذعان، السيما عندما يتعلق األمر بإبرام مثل هكذا عقد ما بني الدول النامية والدول  باقي العقود

، من منطلق أن الدول املتقدمة متثل الطرف القوي الذي ميلي شروطه أثناء مفاوضات العقد، والدول املتقدمة

  .الذي يقبل أي شرط يف سبيل حصوله على التكنولوجيا متثل ذلك الطرف الضعيفاليت ة النامي

فضال عن ذلك، فإن من بني التعريفات اليت وردت بشأن عقد نقل التكنولوجيا، تعريف الدكتور  

ا على عملية قيام أحد أطراف العقد، والذي يسيطر تكنولوجيّ : "فه على أنهوالذي عرّ " حسام حممد عيسى"

إنتاجية معينة، أو على عملية إدارية تنظيمية أو على توليفة من اإلثنني، بتمكني  طرف آخر بوسائل يتفق عليها 

من خالل التفاوض، وخالل فرتة حمددة ختتلف من حالة إىل أخرى، من القيام بشكل مستقل هبذه العملية أو 

 .(3)"طويعها أو اإلضافة إليها من خالل ما يقوم به من جتديدالعمليات، وسواء مت ذلك دون تغيري فيها أو بعد ت

كل اتفاق : "ويف تعريف آخر لعقد نقل التكنولوجيا، جند املستشار حممد إبراهيم خليل يعرفه على أنه 

 يتعهد مبقتضاه، موّرد التكنولوجيا بأن ينقل مبقابل معلومات فنية إىل مستورد التكنولوجيا، الستخدامها يف طريقة

                                                             
(1)

 Jean Schapira, Les contrats de transferts technologiques, Clunet, France, 1978, p.21 

(2)
، المرجع السابق، (التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة اإللكترونية)إبراهيم المنجي، عقد نقل التكنولوجيا   

 .17ص 

(3)
 .311، المرجع السابق، ص (دراسة في اآلليات القانونية)نقل التكنولوجيا  حسام محمد عيسى،  
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 ."فنية خاصة، إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لرتكيب أو تشغيل آالت أو أجهزة لتقدمي خدمات 

 (Contrat de Licence)عقد الترخيص : الفرع األول

إن عقد الرتخيص هو من أكثر عقود نقل التكنولوجيا تداوال، سواء ما بني الدول املتقّدمة أو ما بني  

وذلك ملا يتمّيز به هذا النوع من العقود من بساطة وسهولة يف اإلبرام، استنادا إىل  هذه األخرية والدول النامية،

عدم تعقيد اإللتزامات امللقاة على الطرفني واليت يرتبها هذا العقد، ويف الغالب جند أن عقد ترخيص الرباءات 

العقود يف جمال نقل يستنفد مجيع اإللتزامات اليت رتّبها، على ذلك يعترب عقد الرتخيص هذا من أحسن 

 .(1)، والذي تفّضله الدول املتقدمةالتكنولوجيا

، كوهنا تتمتع ا بني الدول املتقدمة فيما بينهابيد أن هذا اإلستحسان يُعرف عند إبرام هذا العقد م 

   ،مبستويات تطور اقتصادي وتقدم تكنولوجي متقاربة
ُ
صنع قام ما بني كندا وفرنسا يف مادة كنقل التكنولوجيا امل

أنظمة اإلنذار مثال، أما بالنسبة للدول النامية فاألمر غري ذلك، وإن كانت معظم الدول النامية تتبىّن هذا اللون 

، إال (investissements directs étrangers)من التعاقد، كبديل عن اإلستثمارات األجنبية املباشرة 

 .الدول املتقدمة فيما بينها هنا ال تستفيد ذات اإلستفادة اليت حتظى هباأ

عقد مينح مبقتضاه صاحب الرباءة للغري كليا أو جزئيا، حق : "وميكن تعريف هذا العقد على أنه 

من خالل هذا التعريف ميكن القول بأن عقد . (2)"استغالل اخرتاع خالل مدة زمنية معينة، نظري مقابل مايل

ك الرباءة أو من آلت إليه حقوقها بالتنازل احلصري واملؤقت يقوم من خالله مالالذي  ،الرتخيص هو ذلك العقد

، ويتم هذا التنازل وفق مقابل مايل يتفق على األصلي لكل احلقوق أو بعض منها، واليت ختوهلا الرباءة لصاحبها

 .قيمته الطرفان وقت إبرام العقد

                                                             
(1)

 .332، المرجع السابق، ص (دراسة في اآلليات القانونية)حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا   

(2)
 .11، ص1113عالء عزيز الجبوري، عقد الترخيص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،   
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ء، حيث منهم من رّد وجتدر اإلشارة، إىل أن طبيعة عقد الرتخيص كانت حمل جدل من طرف الفقها 

من قبيل عقود البيع وليس التنازل، كون أن نقل امللكية يف هذه احلالة مّتت مبقابل  كوهناطبيعة هذا العقد إىل  

مايل، ومن منهم فكرة البيع يف عقد الرتخيص، كون أن الرتخيص ال يُعّد تصرفا ناقال للملكية، بل أن املرخِّص 

ه حق استغالل خالل مدة معينة فقط نظري مقابل مايل عن هذا من خالل هذا العقد مينح املرخص ل

 .(1)اإلستغالل

طرفا يف العقد،  نامية ، السيما عندما تكون دولةناجع إن عقد الرتخيص ال يعترب عقد نقل تكنولوجيا 

املرتبطة  مبقتضى هذا العقد، يكون ملزما فقط بتقدمي الوثائق الفنية( الدول املتقدمة)ذلك أن املرخِّص 

اللذان يعتربان والتدريب  (technical assistance)املساعدة الفنية  على عكس .بالتكنولوجيا املنقولة

ومن مّث التحّكم  ،هذا العقد مينح املرخِّص سلطة أكرب يف التعاقدأن  حيث .أساس وجوهر أي نقل تكنولوجي

ذلك ما يؤدي هبا إىل  .ة النامية املتعاقدة دولة ضعيفة، باعتبار الدول(2)يف جمريات التعاقد عند إبرام املفاوضات

-التبعية التكنولوجية"ملا تقتضيه مصا ح املرخِّص يف إطار ما يُعرف بـموازاة واإلنصياع  اإلذعان

technological dependance ." 

 (Contrat Clé en Main) عقد المفتاح في اليد : الفرع الثاني

 أو باألحرى عقد املفتاح يف اليد الصدد، إىل أن هذا النوع من العقود،جيدر بنا التنويه يف هذا  

(Key in Hand)وروربية اليت ، ظهر يف الواليات املتحدة األمريكية، بعد أن قّررت مساعدة الدول األ

 -مشروع مارشال"خرجت منهكة من احلرب العاملية الثانية، وقد جتّسد هذا العقد يف إطار ما يُعرف بـ

Marshal Project " ،والذي جاء إلعادة إعمار أوروبا بالرتكيز إىل إعادة تشييد البنية التحتية األوروبية ، 

                                                             
(1)

 .171، ص 1، ط1999القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، مصر، سميحة   

(2)
، المرجع (-دراسة مقارنة -اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   

 .22السابق، ص 
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 .من خالل اإلستثمارات األمريكية املباشرة يف أغلب الدول األوروبية الغربية

يُعفي املستثمر من مسؤولية ضمان األخطار اليت  إن نقل التكنولوجيا القائم على عقد املفتاح يف اليد، 

قد تنجم يف إطار العملية اإلستثمارية، وألقى تبعة الضمان هذه إىل املنشئ الذي يتحمل وحده هذه املسؤولية، 

، وتنصب (1)واليت ال ميكنه التنصل منها إال بسبب قانوين يعفيه منها أو باتفاق يقضي بإعفائه من هذه املسؤولية

ملفتاح يف اليد باألساس على جماالت صناعية عّدة، كتشييد املطارات، مشاريع إنشاء معامل تكرير عقود ا

 .البرتول، الصناعات البرتوكيماوية، واليت جندها بكثرة يف الدول العربية النفطية

جيدر بنا القول ان عقد املفتاح يف اليد يعترب وسيلة ُمثلى يف نقل التكنولوجيا بالنسبة للدول  فضال عن، 

األوروبية، السيما عندما يتعلق األمر بالنقل التكنولوجي ما بني الدول الغربية الرأمسالية ودول أوروبا الشرقية، واليت 

توريد التجهيزات واآلالت وافشراف على عملية تركيبها، يتم يف إطار هذا التعاقد تصميم املنشأة الصناعية وبيع و 

 .(2)حبيث يضمن فيه املستثمر تنفيذ عمليات الحقة هبذا العقد حسب ما يتمتع به من إمكانيات ووسائل

 (Contarat Produit en Main)عقد المنتج في اليد : الفرع الثالث

للدول النامية، إذا ما أُبرِم يف إطاره الطبيعي،  يعترب هذا العقد من أجنع عقود نقل التكنولوجيا بالنسبة 

 إذ يقضي هذا العقد بضرورة ضمان . وحسب ما تقتضيه طبيعة اإللتزامات النامجة عن اإلطار العام هلذا العقد

موّرد التكنولوجيا بتدريب مستخدمي املتلقي، وبلوغ مرحلة اإلنتاج من خالل املنشآت املقامة على إقليم 

 .(3)املتلقي
                                                             

 
(1)

تكريس التبعية التكنولوجية على المستوى الدولي،  ودورها في إبراهيم قادم، الشروط المقيدة في نقل التكنولوجيا 

 .129المرجع السابق، ص 

(2)
، المرجع (-دراسة مقارنة -اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   

 .27السابق، ص 

(3)
ودورها في تكريس التبعية التكنولوجية على المستوى الدولي،  إبراهيم قادم، الشروط المقيدة في نقل التكنولوجيا  

 .168المرجع السابق، ص 
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أي أن عقد تسليم املفتاح يف اليد، يستهدف حصول متلقي التكنولوجيا بصفة متّكنه من اإلنتاج  

باستقاللية فيما بعد، أي متكينه من أجبديات التصنيع واإلنتاج، أو بصيغة أخرى، فإن عقد املفتاح يف اليد يفرض 

و احلال يف عقد املفتاح الذي خُيلي على موّرد التكنولوجيا بضمان حتقيق نتيجة وليس جمرد بذل عناية، كما ه

فاملوّرد يف إطار هذا التعاقد ال خُتلى مسؤوليته إال حلظة بلوغ املتلقي . مسؤولية املستثمر من تبعة ضمان النتيجة

 .لدرجة اإلنتاج من طرف فنييه ومستخدميه

تفي باملتطّلبات مما سبق، ميكن القول بأن عقد تسليم املنتج يف اليد، يُعد من أحسن العقود اليت  

اإلسرتاتيجية للدول النامية، واليت تبذل ما يف وسعها لبلوغ عتبة اإلنتاج والتصنيع اليت يضمنها هذا النوع من 

 وكذا مصانع جاهزة  ،العقود، حيث أن هذه الدول مل تُفاد يف عمليات شراء التكنولوجيا اجلاهزة من سلع رأمسالية

 .تستثمر على أراضيها

األمر الذي جعلها تنحو حنو إبرام عقود تسليم املنتج يف اليد، باعتبارها من األساسات اليت ال ميكن  

وإعمال خمططاهتا احلكومية يف هذا الصدد، حىت أطلق عليها بعض فقهاء  ،تالفيها يف إقامة براجمها التنموية

، ذلك contrat de vente de croissance"(1)-عقد بيع التنمية"القانون ومفكري اإلقتصاد تسمية 

أن املتلقي يف هذه العقود ال يُقِدم على شراء اآلالت والتجهيزات، بل يبتغي من وراء إبرام هذا العقد حتقيق 

 .تشغيل املصنع واكتسابه للخربة الفنية

 ؤخذ عليه مثالب على غرار غريه من عقودإىل أن عقد تسليم املنتج يف اليد، تُ  ،بيد أنه جتب اإلشارة 

 هو ارتفاع تكلفتها بصفة خيالية، حيث تتضاعف قيمة ،نقل التكنولوجيا األخرى، حيث أن أوىل هذه املآخذ

تكلفة املشروع بامتداد مدة تنفيذه، واليت ال تقل مدة هذه املشاريع غالبا عن مخس سنوات، فضال عن التكاليف 

 وخدمات املساعدة الفنية امللحقة، وكذا إقامة العمال  اإلضافية املصاحبة لتنفيذ املشروع كاخلدمات اإلستشارية
                                                             

(1)
 .131صالح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص   
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 .(1)األجانب وأجورهم

 (Contrat d’Assistance Technique)عقد المساعدة الفنية : الفرع الرابع

إن عقد املساعدة الفنية تستهدف باألساس إكساب التكنولوجيا للطرف الذي ال ميلكها، حيث  

ملعارف واخلربات الفنية للطرف متلقي التكنولوجيا يف جمال من جماالت ينصب هذا اللون من العقود على نقل ا

 la) (2)التكنولوجيا، من خالل إعداد كوادره وتأهيلهم تكنولوجيا، من أجل اكتساب التكنولوجيا والتحكم فيها

maîtrise technologique). 

تقدمي اخلدمات الالزمة لوضع املعرفة الفنية املنقولة موضع " :هذا، وتُعّرف املساعدة الفنية على أهنا 

أداة لتغطية التدريب والتعليم ونقل املعرفة الفنية والكفاءات واخلربات، كما أهنا تُتيح : "، وأيضا أهنا(3)"التنفيذ

ى جمال معني من فمن هذين التعريفني ميكننا القول، بأن عقد املساعدة يرتّكز عل. (4)"اكتساب تكنولوجيا حمّددة

جماالت التكنولوجيا املتعّددة، للسماح للطرف املتلقي يف العقد باكتساب التكنولوجيا املنقولة من خالل املعارف 

 .الفنية والكفاءات واخلربات والتعليم والتدريب

 التزامات أطراف عقد نقل التكنولوجيا: المطلب الثاني     

مجلة من اإللتزامات واحلقوق، كما هو حال مجيع العقود إن عقد نقل التكنولوجيا، تتمخض عنه   

امللزمة للجانبني، غري أنه يقع الرتكيز بصفة أكرب على اإللتزامات اليت يقرها هذا النوع من العقود، نظرا حلساسية 

لة، احملل الذي يتضّمنه عقد نقل التكنولوجيا، بوصف أطراف هذا العقد منوطة بضرورة ضمان التكنولوجيا املنقو 

 .سواء تعّلق األمر مبوّرد التكنولوجيا أو مستقبلها، بصورة جتعل من هذه اإللتزامات متقابلة
                                                             

(1)
مرجع ، ال(-دراسة مقارنة -اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا  

 .73السابق، ص 

(2)
 .51يوسف األكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص  

(3)  
 .252، ص 1، ط1995محمود الكيالني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دار الجيب، األردن، 

(4)
 .111عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، المرجع السابق، ص  نصيرة بوجمعة سعدي، 
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 التزامات موّرد التكنولوجيا: الفرع األول

كما هو متعارف عليه    (l’exportateur de la technologie)هاإن ناقل التكنولوجيا، أو موّرد       

التكنولوجي، حماط جبملة من اإللتزامات اليت يتعنّي عليه الوفاء هبا يف عملية النقل يف األوساط املهتمة بالشأن 

 :، واملتمثّلة يف أغلب األحوال يف (le transfert technologique)التكنولوجي

 :التزام المورِّد بنقل عناصر الملكية الصناعية/ 1

ناصر امللكية الصناعية املرتبطة بالتكنولوجيا إن موّرد التكنولوجيا يف إطار هذا اإللتزام، مطالب بنقل ع 

، حيث أن جمموعة (1)حمل النقل، كحق التصنيع، وحق البيع، وحق اإلستخدام، وكذا حق العمل والتدريب

حيث أن هذه احلقوق  احلقوق تتصل اتصاال مباشرا بامللكية الصناعية، السيما عندما يتعلق األمر بالرباءات،

تتمتع باحلماية القانونية على الصعيدين الدويل والوطين على السواء، ومن مّث فإن هذه احلماية القانونية الدولية 

بالتايل  .التكنولوجيا املربأة على وجه اخلصوص تشّكل حائال أمام الدول، السيما النامية منها يف اإلستفادة من

 .تتعّذرفإن عملية نقل التكنولوجيا 

بيد أنه مبقتضى التعاقد على نقل التكنولوجيا احملمّية بالوجه املشروع، أي عن طريق إبرام عد الرتخيص  

أو عقد املفتاح يف اليد، أو غريها من العقود اليت تتعلق بالنقل التكنولوجي، فإنه يصيح يف ُمكنة الطرف متلقي 

طريق ختويله حق تصنيع تكنولوجيا مماثلة لتلك املنقولة على  التكنولوجيا من اإلستفادة من هذه التكنولوجيا، عن

بصفة مستقلة أو بالتعاون مع اجلهة ماحنة )إقليمه، وكذا ختويله حق بيع التكنولوجيا املصّنعة بواسطته 

، والذي من خالله متّكنت اجلزائر من بيع سيارات "رونو اجلزائر"، كما هو احلال مع مصنع (التكنولوجيا

"Symbol Bladi" بالشراكة مع شركة  يف اجلزائر املصّنعة"Renault "الفرنسية. 

 إن هذه احلقوق يغلب أن تكون حمال لعقد نقل تكنولوجيا، وبغياهبا ميكن القول بأننا قد ال نكون أمام  
                                                             

(1)
 .22، ص 1997، دار النهضة العربية، "Know how"ماجد عمار، عقد نقل التكنولوجيا   
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ميكن حقيقي، وجيدر التنويه يف هذا الصدد أنه ال ُيشرتط أن تُنقل هذه احلقوق على جمملها، بل  نقل تكنولوجي

يسمح بالبيع فقط أو اإلستخدام  ، كأن يكون حمل عقد نقلىد منفصلة لكل حق على حدأن تكون حمل عقو 

 .فقط، حسبما ما مّت التفاوض بشأنه واإلتفاق عليه

بنقل عناصر امللكية  جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من اإللتزام امللقى على عاتق ناقل التكنولوجيا، 

 l’exportateur de la)إال أنه يكون يف إمكان هذا الناقل. الصناعية كلها أو جزء منها

technologie)  التضييق من نطاق هذا اإللتزام، عن طريق اشرتاط الرتخيص القصري(l’autorisation 

exclusive) كعدم منح ترخيص من الباطن ،(sous-traitance) أو (1) كنولوجيا املنقولةللغري لذت الت

ويقابل هذا الرتخيص القصري، الرتخيص غري القصري والذي . (ملنقول إليها)الل التكنولوجيا ملصلحته عدم استغ

 .ال يلتزم مبقتضاه الطرفان بأي من الشروط السابق ذكرها

ن قصرا إىل أنه يف حالة الرتخيص القصري، فإن شرط القصر هذا، ال جيب أن يكو  ،جتدر اإلشارة 

أو قيودا تتعلق بنوع اإلنتاج، أو قد تكون  ،ّده قيود، قد تكون قيودا مكانيةمطلقا، بل إن شرط القصر حت

بالتايل، فإن األطراف املتعاقدة ملزمة بإيراد الشرط القصري يف العقد املربم، وال ميكن بأي حال . تشملهما معا

بأن إرادة األطراف اجتهت إىل افرتاض مثل هكذا شرط، بل جيب النص عليه صراحة يف  من األحوال اإلحتجاج

 .العقد

 :التزام الموّرد بنقل العناصر المادية للتكنولوجيا/ 3

باآلالت  (le récepteur)حيث يُلزم موّرد التكنولوجيا يف هذا اإلطار، بضرورة متوين املتلقي  

إذ على موّرد التكنولوجيا توريد كافة اآلليات والوسائل . رية يف عملية النقلواملعدات الالزمة، واليت تعترب ضرو 

 هذه اآلالت  ألمهية  ، نظرا  التكنولوجية اليت ال ميكن اإلستغناء عنها يف عملية نقل التكنولوجيا املتفق عليها

                                                             
(1)

المرجع  ،(-دراسة مقارنة -اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية )وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   

 .92السابق، ص 
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 .(1)صر التكنولوجيا األخرىوالتجهيزات اليت هلا من األمهية مبكان يف عملية النقل، كوهنا تتكامل مع باقي عنا

إن أغلب عقود التكنولوجيا، السيما تلك العقود اليت تكون يف بداية عهد إبرامها، ال ختلو من هذا  

اإللتزام، أو باألحرى اإللتزام بنقل العناصر املادية للتكنولوجيا، وذلك لكون جّل عقود نقل التكنولوجيا، ُترب م ما 

. نامية، باعتبار األخرية ال متتلك بنية حتتية رصينة متّكنها من استقبال التكنولوجيابني الدول املتقدمة والدول ال

 .بالتايل يكون من الضروري مبكان إيراد مثل هذا اإللتزام يف عقود النقل أو التحويل التكنولوجي

يكون يف حاجة ملحة إىل املعدات  حيث أن متلقي التكنولوجيا، والذي يعترب يف هذه احلالة دولة نامية، 

بغرض تركيب وحدة صناعية ال ميتلكها أو باألحرى ال يتسىّن له امتالكها بصفة منفردة، كونه  ،واآلالت الالزمة

على . من اإلستفادة من النقل التكنولوجي احلاصل يتمكن وذلك حىتيفتقر إىل أبسط مقّومات التكنولوجيا، 

التكنولوجيا، والذي هو بطبيعة احلال دولة أو جمموعة الدول املتقدمة، أو دولة صاعدة ذلك كان لزاما على موّرد 

اليت ال متتلك نفس ، الناميةيف أحسن األحوال، األخذ بعني اإلعتبار الظروف اخلاصة اليت تعرفها األقطار 

 . القدرات والكفاءات التكنولوجية اليت تتمتع هبا هذه الدول

 :ان التكنولوجيا محل العقدالتزام الموّرد بضم/ 3

إن موّرد التكنولوجيا مبقتضى هذا اإللتزام، يتحّتم عليه ضرورة ضمان التكنولوجيا املتفق على نقلها إىل  

املتلقي، بصورة جتعل هذا األخري يتمّكن من احلصول عليها على أكمل وجه، حبسب ما اتفق عليه يف العقد، 

ون املنتج مطابقا متاما للمواصفات املتفق عليها يف العقد، وضرورة ضمان حيث يلتزم املوّرد بضرورة ضمان أن يك

أن يكون املنتج مطابقا لإلستخدامات املنوطة به حسب مقتضيات العقد، وضرورة أن يؤدي استغالل املنتج 

 .التكنولوجي إىل حتقيق النتائج املرجوة منه حسب بنود العقد
                                                             

(1)
 .5محمد جمال يحياوي، حول الطبيعة البشرية والنظم السياسية، المرجع السابق، ص   
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 جياالتزامات متلقي التكنولو : الفرع الثاني

يف عقود نقل التكنولوجيا واليت تعترب من العقود امللزمة جلانبني، أن تُلقي على عاتق  ،من البداهة مبكان 

 التكنولوجيا مجلة من اإللتزامات، وذلك حىت يتم إبرام عقد نقل التكنولوجيا على أكمل وجه،( مستقِبل)متلقي 

غري أن التجربة العملية أثبتت أن متلقي التكنولوجيا يف عقود نقل التكنولوجيا هذه هو الذي يتحمل العبء 

 :األكرب حيال عملية نقل التكنولوجيا، واليت تفرض عليه مجلة من اإللتزامات، من أمهها

 : اإللتزام بدفع المقابل المالي للمورد/ 1

اليت ينشدها موّرد التكنولوجيا من وراء نقله للتكنولوجيا، اليت  أن الغاية ،يعلم القاصي والداينحيث  

يف -كون ، ين مّورد التكنولوجيافإيطالب هبا متلقي التكنولوجيا هو املقابل املايل، ذلك أنه يف أغلب األحوال 

قد ، وُُيّدد هذا املقابل يف الع(FMN) شركات دولية، أو باألحرى الشركات املتعددة اجلنسيات -الغالب

، ويدخل يف إطار املقابل لنوع التكنولوجيا املنقولة وكثافتها ، حبيث خيضع هذا التحديدحسب ما مّت اإلتفاق عليه

 prix des pièces de)، مبلغ قطع الغيار (prix des améliorations)املايل مبلغ التحسينات 
(1)rechanges)...إخل. 

فإنه يتم إما دفعة واحدة أو على أقساط، كما ميكن أن ميكن أن  أما بشأن عملية دفع املقابل املايل، 

يكون جزءا من رأس املال املستثمر يف تشغيل التكنولوجيا املنقولة، أو ميكن أن يكون نصيبا من عائد هذا 

ل عملية نق وجتدر اإلشارة أنه مهما تعددت صور دفع املقابل املايل، إال أنه يعترب ضروريا يف إمتام. التشغيل

 .(2)التكنولوجيا

 : اإللتزام باإلستغالل/ 2

 الرباءات، حيث أنه مبقتضى عقد الرتخيص فإن املرخَّص  يرد هذا اإللتزام بصفة كبرية يف عقود تراخيص 
                                                             

(1)
  

(2)
 .19/13/1115: ، تاريخ التصفحwww.aladalacenter.comالتزامات متلقي التكنولوجيا، من موقع إنترنت  

 

http://www.aladalacenter.com/
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حقوق املعرفة الفنية وامللكية  له مُينح له حق استغالل الرباءة، ويُفرض عليه يف ذات الوقت اإللتزام ياستغالل

الصناعية يف حدود ما هو مقّرر يف العقد، ذلك أن اإلستغالل غالبا ما يصب يف مصلحة املرخِّص، والذي 

ن هذا اإللتزام مقرون باجلزاء يف زيادة على ذلك فإ. يتوقف مقابله املايل على درجة تشغيل املشروع وعتبة إنتاجه

 .(1)، واملتمثل يف منح ترخيص إجباري للغري(املرخَّص له يف هذه احلالة)كنولوجيا حالة ما إذا تقاعس متلقي الت

 : التكنولوجيا محل العقد بالمحافظة على سريةاإللتزام / 3

ذلك أن هذا  متلقي التكنولوجيا،" شخصية"إن عقد نقل التكنولوجيا من العقود اليت تأخذ يف اإلعتبار  

املتضمنة يف  (Data and Knowledge)العقد يتطلب احملافظة على سرية املعلومات واملعارف الفنية 

، حيث أن أغلب عقود نقل التكنولوجيا تتضمن حمتويات شديدة احلساسية، كالدراية الفنية واخلربات العقد

، (2)زل عن التكنولوجيا املنقولة إال مبوافقة املوّرد، حيث أن متلقي التكنولوجيا ال ميكنه التناواملؤهالت املتطّورة

 .التزاما رئيسيا يف عقد نقل التكنولوجيا بعدم اإلفشاء على سرية املعارف الفنيةحيث يُعد اإللتزام 

هذا، وإن كان اإللتزام بالسرية يف هذه العقود يقع على عاتق الطرفني، إال أنه يقع بصفة أكرب على  

 .(3)كونه يتعرض للمساءلة يف حال ما إذا وقع ضرر عن إفشاء هذه السرية  متلقي التكنولوجيا،

                                                             
(1)

، (الويبو)حسام الدين الصغير، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، منشورات المنظمة العالمية للملكية الفكرية   

 .9، ص 1112عمان، 
(2)

 .19/13/1115 :، تاريخ التصفحwww.aladalacenter.comالتزامات متلقي التكنولوجيا، من موقع إنترنت   

(3)
 .11-11، المرجع السابق، ص ص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجياحسام الدين الصغير، ترخيص   

http://www.aladalacenter.com/
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 للدول النامية أمام نقل التكنولوجيا باعتباره عائقانظام الدولي لبراءة اإلختراع ال: الفصل الثاني 

لقد حظيت براءة اإلخرتاع حبماية قصوى على الصعيد الدويل، وذلك ما مّتت اإلشارة إليه بالتفصيل يف 

 convention de)شق سابق من هذه الدراسة، وجتلت تلك احلماية باخلصوص يف كل من اتفاقييت باريس 

Paris)  الرتبساتفاق حلماية امللكية الصناعية، و  3881لسنة (TRIPs)  املنعقد حتت مظلة  3991لسنة

أسست أُطرا  ،فضال عن ذلك فإن هذه اإلتفاقيات. (1) (WTO)مفاوضات منظمة التجارة العاملية 

وجهاز تسوية املنازعات مبنظمة  (2) (OMPI)واملتمثلة يف كل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية مؤسساتية 

هبا هذه اإلتفاقية من أجل بلوغ احلماية املنشودة واحليلولة دون  لتفعيل احلماية اليت جاءتالتجارة العاملية، 

 .اإلعتداء على ذوي احلقوق املشروعة

األمر  وقد كان واضع هذه اإلتفاقيات الدولية بطبيعة احلال طائفة من الدول املتقدمة، سواء تعّلق

اإلتفاقيات الدولية وسواعدها كانت هذه الدول تبتغي من وراء هذه حيث  . باتفاقية باريس أو اتفاق الرتبس

حيال سعيها يف  ،املؤسساتية، حتقيق تبعية الدول النامية للدول املتقدمة وتضييق اخلناق على الدول النامية

اكتساب التكنولوجيا وحتقيق تنميتها اإلقتصادية واإلجتماعية، من أجل اخلروج من بوتقة التخلف واللحاق 

 .(3)م التكنولوجي والتقين والعلمي على السواءبالركب احلضاري وتسريع عجلة التقد

إزاء جمهوداهتا احلثيثة لنقل التكنولوجيا وكسبها  ،على ذلك، وقفت الدول املتقدمة يف وجه الدول النامية 

، ويربز ذلك جليا يف أحكام اإلتفاقيات -والزالت–وتوطينها يف أقاليمها، حيث كانت هلا باملرصاد يف ذلك 

الرتبس اللتان تُعّدان صّمام األمان الذي تعّول  اقية باريس واتفاقيةأو باألحرى كل من اتف ،الذكرالدولية اآلنفة 

. عليه الدول املتقدمة يف ما خيص اجملاالت التكنولوجية والصناعية على اختالف أفرعها وتشّعب اختصاصاهتا
                                                             

(1)
 (World Trade Organization)اختصار إنجليزي لمنظمة التجارة العالمية  
(2)

 Organisation Mondiale de la Propriété) اختصار فرنسي المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

Intellectuelle) 
(3)

 .51، المرجع السابق، ص (اإللتزامات المتبادلة والشروط التقييدية)وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   
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لبية و وخيمة على اقتصادات الدول النامية من اخلطورة مبكان ِلما هلا من آثار س فهذه اإلتفاقيات الدولية تُعدّ 

ُتطالب يف أكثر من حمفل دويل ( النامية)األمر الذي جعل هذه الدول . اليت تفتقر إىل أبسط أشكال التكنولوجيا

 .(1)بضرورة إعادة النظر يف أحكام هذه اإلتفاقيات مع ضرورة تعديل آليات عمل مؤسساهتا الدولية املشرفة عليها

ل عوائق وحتديات حبق يف وجه سعي الدول النامية  لنقية الرتبس ل من اتفاقية باريس واتفاقلقد مثّلت ك

اكتساهبا ومن مّث تسخريها ملصلحتها مبا خيدم جمتمعاهتا، ذلك أن ما جاءت به  وبغية ،التكنولوجيا إىل أوطاهنا

هذه اإلتفاقيات الدولية يكّرس بصورة واضحة النية املبّيتة للدول املتقدمة يف تغليظ حبل التبعية التكنولوجية ومن 

ف على أبعادها احلقيقية اليت و ورائها التبعية اإلقتصادية من خالل استقراء أحكام وقواعد هذه اإلتفاقيات والوق

ت ألجلها هذه اإلتفاقيات، وذات األمر ينطبق على الصعيد العملي التطبيقي أو باألحرى املؤسسات جاء

 .الراعية واملشرفة على تطبيق هذه اإلتفاقيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

 .64، المرجع السابق، ص (دراسة في النظرية والتطبيق)عمر اسماعيل سعد هللا، القانون الدولي للتنمية   
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 الدوليةتحديات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية الناجمة عن اإلتفاقيات : المبحث األول

حلماية امللكية  3991الرتبس  حلماية امللكية الصناعية، واتفاق 3881إن كل من اتفاقية باريس  

الفكرية ككّل وبراءة اإلخرتاع على وجه اخلصوص، تُعّدان حجر عثرة أمام الدول النامية يف نقل التكنولوجيا 

جاءت ترمجة ألطماع ومصاحل الدول املتقدمة يف حتقيق أكرب قدر ( باريس معاهدة)ذلك أن األوىل . واكتساهبا

ممكن من التطور الصناعي والتكنولوجي على حساب باقي الدول األخرى، غري أنه وبعد ظهور الدول النامية  

على ُعّدلت هذه اإلتفاقية الدولية أكثر من مرّة، وما ذلك إال دليل صارخ  ،كطرف فاعل على الساحة الدولية

اليت وضعت هذه اإلتفاقية، فقامت بتحيني  (1)أنه جرى حتّول خطري واحنراف كبري يف مصاحل الدول املتقدمة

 .رات اليت حصلت على الصعيد الدويل، من خالل التعديالت املتكررةأحكام هذه اإلتفاقية مبا يتناسب والتطو 

كثر خطورة من سابقتها، ذلك أهنا متّثل تعترب أشد وطئا وأ( الرتبساتفاق )ضال عن ذلك فإن الثانية ف 

 ، حيث يكرس هذا اإلتفاق(2)تغيريا جذريا ملنظور الدول املتقدمة ملصاحلها يف اجملاالت الصناعية والتكنولوجية

سيما تلك الدول اليت قطعت أشواطا كربى يف العدم رغبة الدول املتقدمة يف مزامحتها من طرف الدول النامية، 

كما هو حال النمور اآلسيوية وبعض دول أمريكا الالتينية، واليت أصبحت تُعرف فيما   ،التقدمجماالت التنمية و 

 (3) .(les pays émergents)بعد بالدول الصاعدة 

                                                             
(1)

يجد هذا التحول في مصالح الدول المتقدمة مصدره، في كون أن الدول المتقدمة انتقلت من مجرد حماية اختراعات   

رعاياها إلى محاولة إجهاض أي مبادرة إبداعية من طرف الدول النامية، وذلك بعد حصول هذه األخيرة على استقاللها في 

ق تطورها العلمي والتكنولوجي، فهي لم تأخذ في اإلعتبار ال من فترة الستينيات من القرن الماضي وسعيها نحو تحقي

حاج عبد الحفيظ نسرين، المعاملة التفضيلية للدول النامية : لتفصيل أكثر، أنظر. قريب وال من بعيد مصالح الدول النامية

 .46، ص 6004/6002الجزائر، وفقا للقانون الدولي اإلتفاقي المتعلق بالملكية الفكرية، شهادة ماجستير، جامعة الجزائر، 
(2)

إن اتفاقية التربس تعد اتفاقية لها من الخطورة بمكان، ذلك أن ما لم تحققه الدول المتقدمة في اتفاقية باريس تداركته في  

اتفاقية التربس التي ال تتسم بأي تساهل حيال شروط منح البراءة أو مجاالت التراخيص أو عمليات نقل التكنولوجيا، فبعد 

راجع في هذا . فطّن الدول النامية ألهمية النقل التكنولوجي في تحقيق التنمية والتطور، أتى هذا اإلتفاق ليبّدد هذا الطموحت

، 5992، جامعة عين شمس، مصر، (محاولة توضيح -المضمون واإلسم)أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمية : الصدد

 .10ص 
(3)

  Dalila Nicet chenaf, Les pays émergents : performance ou développement ?, La vie des 

idées.fr 
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 باريس  التحديات الناجمة عن معاهدة: ألولالمطلب ا    

ويف ميدان براءات  العموم،امللكية الصناعية على باريس أهم اتفاقية دولية ُعقدت يف جمال  معاهدةتُعد  

اإلخرتاع على وجه اخلصوص، وذلك ِلما حظيت به هذه اإلتفاقية من صيت ومسعة عاملية يف جماالت اإلبتكار 

واإلبداع الصناعي والتكنولوجي، حيث أن هذه اإلتفاقية تُعد لبنة األساس يف صرح امللكية الفكرية عموما ِلما 

 . (1)ستجدة يف حقل امللكية الصناعيةجاءت به من أحكام وقواعد قانونية م

ة باريس استهّلت أحكامها مبيدان براءة اإلخرتاع وركزت على أنه جتدر اإلشارة، إىل أن معاهد بيد 

وللتدليل جانبها الصناعي، وذلك ِلما حظيت به اإلخرتاعات الصناعية والتكنولوجية من أمهية منذ تلك الفرتة، 

على جمال الرباءات، حيث أقرت بضرورة أخذ  (2)(1)ت يف مادهتا األوىل فقرة على ذلك جند اتفاقية باريس ركز 

جلديدة واألصلية، بل أقرت الرباءة على نطاق أوسع وعدم اإلقتصار على الرباءة اليت تنصب على املخرتعات ا

 .حسب ذات املادة براءات التحسني، وبراءات اإلضافةن يتسع نطاقها ليشمل براءات اإلسترياد، و ضرورة أ

جند أن جمموعة الدول الصناعية واضعة اإلتفاقية باريس،  معاهدةإلبرام فبالرجوع إىل اخللفية التارخيية  

التقين سرعات هائلة ال تضاهيها احلقب اليت سادت فيها الثورة الصناعية، بلغ فيها التطور العلمي والتقدم و تلك 

واليت مل يكن يف اإلمكان  ،واإلنتهاكات املسّجلة على اإلخرتاعات السابقة، وبنفس السرعة تزايدت اخلروقات

وقف مّد هذه اإلنتهاكات واإلعتداءات على ذوي احلقوق الشرعيني من خمرتعني وشركات متعاقدة على 

 وكذا ظاهرة  ،ة باريس للقضاء على هذه املنافسات غري املشروعةاألمر الذي أدى إىل ظهور معاهد. (3)الرباءات

 .التقليد اليت استفحلت بشكل كبري يف اجملتمعات الصناعية تلك
                                                             

(1)
حيث أنه و كما سبق القول، فإن اتفاقية باريس ُكيّفت على أنها دستور الملكية الصناعية، نظرا لألحكام الهامة التي   

س، مدخل إلى الملكية الصناعية، فاضلي إدري: لتفصيل أكثر، راجع في هذا الصدد. جاءت بها في صدد الملكية الصناعية

 .64المرجع السابق، ص 
(2)

تشمل براءات اإلختراع مختلف أنواع البراءات : " من اتفاقية باريس على ما يلي 6فقرة ( 5)تنص المادة األولى  

 ."غيرهاالصناعية التي تقرها تشريعات دول اإلتحاد كبراءات اإلستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات اإلضافة و
(3)

  Alfredo Ilardi, Le système international et régional de protection de la propriété 

industrielle, l’Harmattan, France, 2001, p.101 
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غري أن األمر مل يقف عند حد القضاء على ظواهر التقليد واملنافسة غري املشروعة واملمارسات غري  

حل الشريفة لإلخرتاعات احملمية قانونا، بل تعداه األمر إىل اختاذ اتفاقية باريس مطّية لتربير حتقيق األطماع واملصا

املتقدمة أو الصناعية، حيث أن هذه اإلتفاقية أضحت تشّكل سالحا يف يد الدول  اليت تستهدفها الدول

حماوالهتا القيام بنقل التكنولوجيا إىل أقاليمها، من أجل اكتساهبا  املتقدمة ُتشهره يف وجه الدول النامية عند

 .(1)وتوطينها خلدمة اقتصاداهتا وتوفري الرفاه جملتمعاهتا

ة باريس، جيد بأهنا جاءت هلدف واحد ال لغريه، أال وهو خدمة مصاحل م معاهدفاملمتمّعن يف أحكا 

الدول املتقدمة اليت تتوفر هبا مقومات التصنيع وأساسات التكنولوجيا، أما باقي الدول واليت تعترب الدول النامية 

أهنا طرف غري مرغوب فيه حسب التأويالت بل األدهى واألمّر . فهي حمرومة من خدمات هذه اإلتفاقية ،أوالها

احلقيقية هلذه اإلتفاقية، ذلك أن مجلة املبادئ والشروط ووسائل احلماية القانونية اليت جاءت هبا اتفاقية باريس 

 .جاءت على مقاس مصاحل الدول واضعة اإلتفاقية ومن على شاكلتها من الدول الصناعية األخرى

" مبدأ املعاملة اإلحتادية"ة باريس، فباإلحتكام إىل معاهدليت أتت هبا وال أدل على ذلك من املبادئ ا 

والذي يُعد أهم املبادئ اليت جاءت هبا اتفاقية باريس على اإلطالق، جند أنه  (2)املنصوص عليه يف املادة الثانية

املخّولة لرعايا  احلقوقنوحة للوطنيني، ومنحهم نفس املخرتعني األجانب بنفس املعاملة املميقضي بضرورة معاملة 

الدولة املراد محاية اإلخرتاع على إقليمها على قدم املساواة، سواء تعّلق األمر باحلقوق النامجة عن الرباءة اليت 

                                                             
(1)

 Hamid Hamidi, Transfert de technologie et développement, Application du concept de 

dépendance dans le cas algérien, Op.cit., p.3 
(2)

تحاد في جميع دول افتحاد إليتمتع رعايا كل دولة من دول ا( 5: " )من اتفاقية باريس على أنه( 3)تنص المادة الثالثة   

األخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا او قد تمنحها مستقبال قوانين تلك الدول للمواطنين ، 

ومن يم فيكون لهم نفس الحامية ونفس . دون اإلخالل الحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه اإلتفاقية وذلك

 .وسائل الطعن القانونية ضد أي إخالل بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط واإلجراءات المفروضة على المواطنين

اإلقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تُطلب ومع ذلك ال يجوز أن يُفرض على رعايا دول اإلتحاد  أي شرط خاص ب( 6)

 .فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية

يُحتفظ صراحة لكل دولة من دول اإلتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة باإلجراءات القضائية واإلدارية وباإلختصاص ( 3)

 ."قوانين الملكية الصناعية وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها
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تعّلق األمر كذلك بوسائل الطعن  ، أوأو خبصوص اإلجراءات املتبعة ،مينحها قانون الدولة املختارة يف احلماية

 .القانونية

اليت ال تتوافر على  -واليت تشكل احلصة األكرب يف اإلتفاقية-املبدأ يثقل كاهل الدول النامية إال أن هذا  

نفس القدرات واملؤهالت العلمية والتكنولوجية والكوادر الفنية حيال اإللتزام هبذا املبدأ، واألكثر من ذلك أن 

اليت يُطالب هبا رعايا الدول  ،اإلخرتاعالدول النامية أصبحت مبقتضى هذا املبدأ جمرد صندوق إيداع لرباءات 

اليت تنال احلظ األوفر من اإلستثمار يف أقاليم الدول النامية مبا  ،املتقدمة من خالل الشركات املتعددة اجلنسيات

هائل، ما جعلها ِقبلة تتنافس عليها هذه الشركات  (1)من حتفيزات ومناخ استثماريتوفره هلا هذه األخرية 

 .الكربى

واليت ال تبدع أو  (2)عن ذلك، فإن الدول النامية ال تتوفر إال على قدر ضئيل من املادة الرماديةفضال  

الثلة من خنبة العلماء ف- تبتكر إال يف حقول بسيطة ال تفي مبتطلبات الصناعة واإلقتصاد يف هذه الدول،

عزى بصفة رئيسية إىل والذي يُ ، (3)-فيتم قنصهم من قبل الدول الغربية عن طريق اإلغراء واإلستمالة ،واملفكرين

اليت ال ميكن نقص التكوين املكّثف واخلربة العتيدة الالزمتني يف حقول اإلنتاج الصناعي واإلبداع التكنولوجي، و 

، فيه الدول النامية الغايل والنفيس من أجل حتقيقهوالذي تبذل  ،احلصول عليها أو بلوغها إال بنقل التكنولوجيا

واخلروج من ثالوث التخلف الذي ينخر جسدها على مضي عقود  ،يف خدمة تنميتها اإلقتصاديةبغية تسخريه 

 .من الزمن
                                                             

(1)
 .590، ص المرجع السابق، "دراسة في اآلليات القانونية للتبعية الدولية"حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا  

(2)
ويُقصد بالمادة الرمادية، علماء ومخترعو الدول النامية الذين يُعّدون على األصابع وهذا في أحسن األحوال إن ُوجدوا  

كون معظمهم يهاجرون إلى الدول الغربية لِما يحظون به من تقدير وما يتعرضون له من استراتيجية في دولهم، 

 .اإلغراءت التي تتعامل بها الدول المتقدمة مع مثل هذه الطائفة

(3)
، 6055بوضراف الجياللي، التجديد ونقل التكنولوجيا، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، الجزائر، العدد التاسع، جوان  

 .31ص 
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ال خيدم البّتة مصاحل الدول النامية اليت تُفضي إىل أن هذا املبدأ ، القراءة الدقيقة ملبدأ املعاملة اإلحتاديةإن  

منذ استقالهلا ذي يطّوقها ة التكنولوجية الوفك ُعقال التبعي ،تسعى بكل الطرق إىل اكتساب التكنولوجيا

مهما كانت  ،السياسي، ذلك أن الدول املتقدمة حتاول جعل الدول النامية جمرد عبد مأمور ينصاع إلمالءاهتا

ة باريس ة هبذا تكون بانضمامها إىل معاهدفالدول النامي. (1)التكنولوجية درجة وخامتها على اقتصاداهتا وتنميتها

 ،لشَرك الذي نَصبته هلا الدول املتقدمة، فعند مطالبة الدول النامية بنقل التكنولوجيا إىل أوطاهناقد وقعت يف ا

تفاوضها الدول املتقدمة بضرورة توفري مداخل لشركاهتا الكربى، مع العلم ما خلُبث اإلسرتاتيجيات اليت تتعامل 

 .هبا هذه الشركات

اجلنسيات أو الشركات الكربى كما ُيصطلح على تسميتها يف وكما هو معلوم، فإن الشركات املتعددة  

أهنا السبيل األوحد للقيام بعمليات  ،األوساط اإلقتصادية، ُعّدت يف فرتة ليست بالبعيدة يف منظور الدول النامية

، حيث اتضح فيما بعد أن هذه الشركات (2)إال أنه حدث عكس ما كان منشوًدا. النقل املكّثف للتكنولوجيا

تعود آليا اليت  ،املصاحل اإلقتصاديةها الوحيد إدرار أرباح كربى وتعظيم فوائدها وحتقيق أكرب قدر ممكن من مهّ 

اليت ال  ،، فهي تستفيد استفادة ال مثيل هلا من تشريعات الرباءات يف الدول الناميةوالفائدة النفععلى أوطاهنا ب

األمر الذي جيعل من . فاءات عالية يف مادة الرباءاتتشتمل على إمكانيات وقدرات متطورة وال تتوفر على ك

 .(3)الدول النامية جماال استثماريا خصبا هلذه الشركات اليت تتكالب على إقامة مشاريعها على هذه األقاليم

التكنولوجي  يف نقل التكنولوجيا من أجل القيام بعمليات التوطني إن الدول النامية مبحاوالهتا اإلعتباطية

(La localisation technologique) ُقتضى منها يف ، ختِبط خبط عشواء يف سعيها هذا، ذلك أنه ي

الدول املتقدمة، مراعاة لضعفها مبا مينحها وضعية ممتازة وتفضيلية عن  ،املقام األول تعديل مبدأ املعاملة اإلحتادية
                                                             

(1)
 Hamid Hamidi, Transfert de technologie et développement, Application du concept de 

dépendance dans le cas algérien, Op.cit., p.4 
(2)

 .15، المرجع السابق، ص (دراسة في اآلليات القانونية)وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا   
(3)

بولعيد بعلوج، الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في نقل التكنولوجيا في الدول النامية، مجلة العلوم اإلنسانية،   

 .3، ص 6055، جوان 31الجزائر، عدد 
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ومن مّث عدم ، سة التكنولوجية الدوليةالذي ال ميكّنها من دخول حلبة املناف ،ووهنها التكنولوجي قتصادياإل

، على عكس ما هو احلال بالنسبة للدول املتقدمة اليت تتمتع بأرحييةقدرهتا على ولوج األسواق اإلقتصادية الدولية 

 .بقدرات تكنولوجية هائلة تسمح باكتساح األسواق اإلقتصادية الدولية

دأ األسبقية فهو ال يقل خطورة عن سابقه، هذا خبصوص مبدأ املعاملة اإلحتادية، أما فيما خيص مب

ا يوفره هلا من الدول املتقدمة تعويال كبريا، مل تُعوِّل عليه ، حيثحيث أن هذا املبدأ يعترب على غرار املبدأ السابق

اليت تبذهلا الدول النامية  ،(1)مسوغات يف إدامة اإلحتكار التكنولوجي والقضاء على مبادرات اإلبداع واإلبتكار

فالدول املتقدمة بإقرارها هلذا املبدأ إمنا لغاية تطويل وإدامة . يف سبيل احملاوالت املبذولة لكسب التكنولوجيا

(perpétuation)  ،فها لشيء سوى لتخو  ال إمساكها بزمام التكنولوجيا وعدم متكني الدول النامية منها

 .من اكتساب التكنولوجيا يف حتقيق تنميتها من متّكن الدول النامية الشديد

إن مبدأ األسبقية يعترب مبدأ يتسم باإلجحاف يف حق الدول النامية، وذلك استنادا إىل الوضعية 

واليت تفتقر بيئاهتا إىل اللبنات األساسية لبناء صرح تكنولوجي  ،التكنولوجية املزرية اليت تعيشها الدول النامية

د  الدول املتقدمة اليت تتمتع برصيكما هو احلال يف  ، الصناعة واكتساب التقنية املتطورةرصني، يُعوَّل عليه يف

ميّكنها من تطوير التكنولوجيا وهتذيبها مبا يتماشى والتطّورات التكنولوجية احلاصلة يف الساحلة  ،تكنولوجي هائل

 .العاملية

العاملني املتقدم والنامي، حذا بنا إىل القول  الوضعيات التكنولوجية اليت يعيشههذا الالتكافؤ البائن يف 

إلجحاف والظلم يف حق الدول النامية، ة باريس يتسم باواملنصوص عليه يف ثنايا معاهدبأن مبدأ األسبقية هذا 

 وردت يف  يف العامل و  مل يكن مبتغاها عدم تكرار نفس التكنولوجيا اليت مّتتفالدول املتقدمة بإقرارها هلذا املبدأ 

                                                             
(1)

إن الدول المتقدمة تسعى من خالل مبدأ األسبقية إلى محاولة تحطيم آمال الدول النامية في نقل واكتساب التكنولوجيا   

لتفصيل أكثر، . زاحة أّي كان من هذه الدول من طريقها حتى تضمن مكانتها الممتازة على صعيد احتكار التكنولوجياإل

حاج عبد الحفيظ نسرين، المعاملة التفضيلية للدول النامية وفقا للقانون الدولي اإلتفاقي المتعلق : راجع في هذا الصدد

 .41بالملكية الفكرية، المرجع السابق، ص 
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إمنا استهدفت بذلك القضاء على التكنولوجيات  ،(état de l’art précédent) الة التقنية السابقةح

الناشئة واليت تكون يف أغلب األمر قائمة على النقل التكنولوجي، فهي هبذا تقطع الطريق على الدول النامية إزاء 

اليت تفتقر إىل  ،حماوالهتا القيام بعمليات نقل التكنولوجيا لتسخريها يف خدمة صناعاهتا الساذجة والبسيطة

 .بإعمال نظام النقل التكنولوجيإال إليها واليت ال سبيل  ،جيا املتطورةالتكنولو 

الدور األبرز يف هذا  firmes multi nationales)  (وتلعب الشركات املتعددة اجلنسيات

وما يقضي به من ضرورة محاية  ،(1)الصدد، فهي تتحجج يف احتكارها التكنولوجي الخرتاع ما مببدأ األسبقية

وما ينتج عنه بالضرورة من تسويغ الحتكار اإلستغالل للشيء املخرتَع وفق ما هو  ،املخرتعات األصلية واجلديدة

الذي ال و  الغريا فيه اليت ال يضاهيه ،تبجح هذه الشركات بسبقها اإلخرتاعي والتكنولوجيتمقرر قانونا، حبيث 

 .عاملخرَت  الشيء على يتمتع مبثل هذا السبق

واستنادا ملقتضيات اإلتفاقية فيما يتعلق هبذا املبدأ، فإن من أودع طلبا صحيحا حسب  ما يقضي به 

األمر الذي جيعل من املستحيل اإلعرتاض . يتمتع حبق أسبقية على اإلخرتاع احملمي ،القانون وفق املدة احملددة

جيا اجمللوبة من ، أي عدم منح براءات اخرتاع على التكنولو (ج.م.ش)على عدم منح احلماية للشركات الكربى 

لشركات تذهب ما جيعل حماوالت الدول النامية يف نقل التكنولوجيا من خالل هذه اطرف هذه الشركات ذلك، 

 .(2)أدراج الرياح، ذلك أهنا منحتها احلماية القانونية على تكنولوجياهتا اليت جلبتها لإلستثمار

تركز أمّيا تركيز على قضية براءات اإلخرتاع عند  ،هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن الشركات املتعددة اجلنسيات

كّلفها ذلك يف التنازل عن   كوهنا ال ترغب مهماقود،  إبرامها ملفاوضات عقود اإلستثمار والشراكة وغريها من الع

احلماية القانونية املخّولة هلا على خمرتعاهتا مبقتضى الرباءات اليت متلكها، لعلمها اليقني مبا لذلك من إجيايب األثر 
                                                             

(1)
إن الشركات المتعددة الجنسيات ال تقبل بأي حال من األحوال، التنازل عن تكنولوجياتها التي تجلبها معها بصفة   

مجانية، وهي تتحج في دولها المضيفة، بأن الحقوق الحصرية ألصحاب ال تمكنها من نقل التكنولوجيا المشمولة بالبراءة، 

 .ولو في أبسط صورها
(2)

 Gilles Y. Bertin ; Sally Wyatt, Multinationales et propriété industrielle (le contrôle de la 

technologie), collection d’IRM, Suisse, 2009. 
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أكرب  شكلا يولعل هذه الرباءات هي معلى استثماراهتا يف الدول النامية اليت تفتقر ملثل تكنولوجياهتا املتطورة، 

تكنولوجيا فّعالة وناجعة، بغض النظر عن عقود ترخيص الرباءات اليت  قود نقلإلبرام ع حتّد يف وجه الدول النامية

 .بالغرض املطلوب يف حتقيق التنمية التكنولوجية تفيال 

جُيسد عائقا من العوائق اليت بطّنتها  ،إن مبدأ األسبقية املنصوص عليه يف املادة الرابعة من اتفاقية باريس

الدول املتقدمة يف اإلتفاقية، حىت حتول دون قيام نقل تكنولوجي يف الدول النامية مهما بلغت درجة الشراكات 

حيث أن املادة اإلقتصادية والتعاون التقين ما بني الدول النامية والشركات الكربى املستثمرة على أقاليمها، 

حتت غطاء مبدأ األسبقية الذي ُيشرعن استغالهلا  ،ممارسات اإلحتكارية هلذه األخريةمربرات للتسوغ  (1)الرابعة

 .(2)للتكنولوجيا بدون منازع تعسفيال

 مبدأأال وهو  ،ة باريسأرستها معاهد يسية اليتئهذا، ويبقى مبدأ ثالث وأخري من بني املبادئ الر 

استقالل الرباءات، حبيث يُعد هذا املبدأ هو اآلخر من األمهية مبكان يف مضمار محاية براءة اإلخرتاع دوليا 

على  على الدول النامية اليت ال تتوفربالنسبة للدول املتقدمة، إال أنه على النقيض من ذلك يعد وباال كبريا 

سيما من طرف الشركات املوَدعة لديها، اليتسّّن هلا التعامل حِبَرفّية مع طلبات الرباءات  ،لةمكاتب براءات مؤهَّ 

الكربى اليت جُتيد التالعب بقوانني الرباءات، كما أن هذه املكاتب بدورها ال تتمتع بكوادر فنية مؤهلة تقوم 

آلية بيق القوانني ذات الشأن بصفة بفحص الرباءات بطريقة موضوعية ودقيقة، بل كل ما يف األمر أهنا تقوم بتط

 .وغري مدروسة
                                                             

(1)
من هذه اإلتفاقية على ( 6)جاءت اتفاقية باريس بتفصيل أكبر فيما يتعلق بمبدأ األولوية، حيث حوت المادة الرابعة   

، وذلك ما يوضح بجالء األهمية الكبرى التي توليها الدول (6)إلى غاية الفقرة ط ( 5)لفقرة أ فقرة من ا( 53)ثالثة عشر 

ال يجوز ألية دولة من : "وقد وقع اختيارنا على الفقرة و من المادة الرابعة من ذات اإلتفاقية على أنه. المتقدمة لهذا المبدأ

مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولول كانت هذه  دول اإلتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب

األولويات مصدرها دول مختلفة، أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو اكثر على عنصر او أكثر ال يشملها 

قانون  وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في. الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها

 .الدولة
(2)

حاج عبد الحفيظ نسرين، المعاملة التفضيلية للدول النامية وفقا للقانون الدولي اإلتفاقي المتعلق بالملكية الفكرية،   

 .41المرجع السابق، ص 
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جتدر اإلشارة إىل أن معظم الدول النامية تتبّن نظام التسليم فإنه على ذكر عملّية الفحص، 

والذي مبقتضاه يتم تسليم براءة ، (1) (système de délivrance automatique)األوتوماتيكي 

عناصره، بل كل ما يف األمر أن يستويف اإلخرتاع مجيع الشروط  اإلخرتاع دومنا فحص سابق للشيء املخرتَع أو

وأن ال يدخل يف مجلة الكيانات  ،وكذا أن حيرتم مقتضيات التشريع املنصوص عليها ،املنصوص عليها قانونا

من دائرة احلماية القانونية لبداهتها أو عدم نفعها اإلقتصادي، وكمثال على ذلك  خيرجها التشريعاملبتكرة اليت 

ذي استبعد على سبيل احلصر مجلة كيانات ال 3331 يوليو 39املؤرخ يف  30-31التشريع اجلزائري رقم 

ام التسليم  نظوتبّّن  ،من هذا التشريع (2) طبقا للمادة السابعة من احلماية القانونية لرباءة اإلخرتاع إبداعية

 .(3) الواحدة والثالثونستشف من خالل املادة األوتوماتيكي والذي يُ 

يتضح جليا أن لكل دولة من دول اإلحتاد نظامها القانوين بشأن بطالن  ،إنه مبقتضى إعمال هذا املبدأ 

إن صّح  (4)حياهتا اخلاصةبراءة صادرة يف دول اإلحتاد  أو انقضاءها، أي أن لكلالرباءة أو إبطاهلا أو سقوطها 

عدم حتّكم الدول النامية وضعفها يف مادة ة، فالدول املتقدمة تستثمر يف بيد أن هذا الوضع يزيد الطني بلّ . التعبري

                                                             
(1)

 .12فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الصناعية، المرجع السابق، ص   

(2)
ال تعد من : " على أنه 6003الصادر في سنة  02-03من التشريع الجزائري للبراءات رقم ( 2)تنص المادة السابعة   

 :قبيل اإلختراعات في مفهوم هذا األمر

 المبادئ والنظريات واإلكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية،( 5 

 لقيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض،الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى ا( 6 

 المناهج ومنظوكات التعليم والتنظيم واإلدارة أو التسيير،( 3 

 طرق عالج جسم اإلنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص، ( 6 

 مجرد تقديم المعلومات،( 1 

 برامج الحاسوب،( 4 

 ".اإلبتكارات ذات الطابع التزييني المحض( 2 

(3)
تصدر براءات اإلختراع ذات الطلبات المستوفية : " من ذات التشريع على ما يلي( 35)تنص المادة الواحدة والثالثون   

وتحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان، سواء تعلق األمر بواقع اإلختراع أو جدته او دون فحص مسبق الشروط 

وتسلم المصلحة المختصة للطالب شهادة تثبت صحة الطلب وتمثل براءة . دارته أو تعلق األمر بوفاء الوصف وبدقتهج

 ".اختراع

(4)
 .10، المرجع السابق، ص (تحاليل ووثائق)الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية   
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من نظم وآليات محاية عديدة، كما هو الشأن بالنسبة لإلجراءات  إجراءات إصدار الرباءة وما ختضع له

 (1) .(PCT)الدويل بشأن الرباءات  املنصوص عليها يف اتفاقية التعاون

ذكر يف ، ال يفوتنا ال3903على إثر ذكر اتفاقية واشنطن للتعاون الدويل بشأن الرباءات املنعقدة سنة  

احلماية  يف ملا حوته أحكامها من إجراءات تعد اتفاقية إجرائية بامتياز واشنطن هذه، تفاقيةهذا املقام إىل أن ا

اليت حتول دون انتهاك  ،حىت حيظى باحلماية الفّعالة اليت يُقتضى من املخرتع أو ذوي احلقوق اتباعها ،القانونية

احلقوق واإلمتيازات اليت ختوهلا له براءة اإلخرتاع املمنوحة، استنادا إىل إعمال اإلجراءات املنصوص عليها يف 

 .(2)وكذا إجراء الفحص التمهيدي الدويلاإلتفاقية، كإجراء إيداع الطلب الدويل وإجراء البحث الدويل 

ال ختدم بأي حال من األحوال  هذه،إىل أن اتفاقية التعاون الدويل بشأن الرباءات  ،غري أنه جيدر الذكر

تُعد إجراءات تفوق قدرات  ،مصاحل الدول النامية، من منطلق أن اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه اإلتفاقية

سيما وأن اإلشراف على هذه الليت ال يتسّن هلا التعامل مع هذا النوع من اإلجراءت، وإمكانات الدول النامية ا

 يرجع إىل مكاتب دولية خبرية بشأن الرباءات، كما هو احلال مع مكتب الرباءات األمريكيإلجراءات ا

(USPTO)  أو مكتب الرباءات الياباين(JPO) أو مكتب الرباءات األرويب  (OEB)باعتبار أن هذه ، 

، فإهنا تفرض شروطا تعجيزية على الدول (3)املكاتب الدولية بصدد إضفاء احلماية القانونية الدولية على الرباءات

 .النامية اليت يسعى رعاياها إىل محاية خمرتعاهتم

 احليلولة دون إىل تؤدي ،إن مجلة اإلجراءات املنصوص عليها يف اتفاقية التعاون الدويل بشأن الرباءات

 ،نولوجيا إىل الدول النامية، وذلك ملا تفرضه هذه اإلتفاقية من إجراءات معّقدة يف سبيل منح الرباءاتنقل التك

 وجّماين األمر الذي يؤدي عدم إمكانية قيام نقل تكنولوجي مباشر وفّعال. سيما بالنسبة ملخرتعي هذه الدولال

                                                             
(1)

 .69سميحة القليوبي، التشريعات الصناعية، المرجع السابق، ص   

(2)
 .13السابق، ص ، المرجع (تحاليل ووثائق)القانون الدولي للملكية الفكرية الطيب زروتي،   

(3)
 http://www.wipo.int/pct/fr/filing/filing.html, date de consultation sur site de WIPO : 

03/03/2015. 

http://www.wipo.int/pct/fr/filing/filing.html


ه عائقا أمام نقل التكنولوجيا للدول الناميةر الدولي لبراءة اإلختراع باعتبا نظامال     الفصل الثاني            
 

206 
 

( ذين جند أغلبهم شركات متعددة اجلنسياتوال)، حيث يقوم أصحاب الرباءات ما بني أطراف العقد التكنولوجي

حتت طائلة القيود املفروضة على  واليت جند جلها من الدول النامية ،ح تراخيص إىل الدول اليت تطلب ذلكمبن ،

 مع تقدمي مقابل مايل يكافئ أصحاب احلقوق الذين تكّبدوا عناء اإلجراءات املفروضة ،(1)الرتاخيص املمنوحة

 .وما جتّرعوه من أتعاب مالية كبرية

أما خبصوص وسائل احلماية القانونية، فإن اتفاقية باريس قد كّرست وسيلتني قانونيتني حملاربة 

 action)اإلنتهاكات واخلروقات اليت ُتسّجل على اإلخرتاعات، تتجلى أوالها يف دعوى املنافسة غري املشروعة 

de la concurrence déloyale) تصطبغ بصبغة مدنية يُبتغى من ورائها تعويض املتضرر عّما  واليت

، ويعد كل من (action de la contrefaçon)أصابه من ضرر، أما الثانية فتتجسد يف دعوى التقليد 

الزناد الذي تضغط عليه الدول املتقدمة لقتل احملاوالت الفتية من طرف الدول النامية يف اكتساب  ،الدعويني

 .(2)التكنولوجيا

على ذلك، يُتطلب من الدول النامية إيصال رسالتها إىل الدول املتقدمة باعتبارها صانعة القرار العاملي 

بضرورة التكفل بانشغاالت الدول النامية  ،إخل...يف خمتلف الّصعد اإلقتصادية و التكنولوجية والسياسية والقانونية

واليت يأيت يف مقدمتها اإلنشغاالت التكنولوجية، كون الدول النامية حُتاول حرق املراحل الطويلة والطبيعية اليت 

 .مّرت هبا الدول املتقدمة لتصل إىل ما هي عليه حاليا

  (TRIPs) التحديات الناجمة عن اتفاق التربس: المطلب الثاني

بصدد سعيها حنو نقل  ،ة باريس مثّلت حجر عثرة يف وجه الدول الناميةسبق القول أن معاهد 

حلبة  ومن مّث دخول ،التكنولوجيا من أجل توطينها يف أقاليمها، بغية اإلفادة منها لتحقيق متطلباهتا التنموية

وأخف ضراوة من نظريها اتفاق  غم من ذلك اعُتربت أقل صرامة منهإال أهنا بالر  .التنافس التكنولوجي الدويل

                                                             
(1)

  .562، المرجع السابق، ص (دراسة في اآلليات القانونية)وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا  
(2)

 Albert Chavannes ; Jean Jack Burst, Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.991 
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خابت ظنون وآمال الدول النامية يف  ،الرتبس، حيث أنه بظهور هذا اإلتفاق قُبيل انتهاء القرن الواحد والعشرين

، باعتبار أن هذا اإلتفاق مّثل سّدادة إغالق ألي نقل تكنولوجي لألقطار التكنولوجيلنقل احتقيق أدىن صور 

 .النامية قاطبة

من طرف  يف جمال محاية الرباءات مقبولة إىل حد ماتفاقية لوم، فإن معاهدة باريس ُعّدت اهو معفكما  

، غري أنه وبعد والتطورات املتالحقة يف حقول الصناعة والتكنولوجيا، قامت الدول واضعتها الدول النامية

، وخري رهيب تطور تقين بتعديلها يف أكثر من مناسبة ملالحقة التطورات اليت طرأت على الساحة العاملية من

تجاوز التعديل بني فرتة وأخرى أكثر من عشر ، حبيث ال يمرّات متالحقة( 6)دليل على ذلك أهنا ُعّدلت ستة 

، غري أن هذه التعديالت كلها مل ُتشبع رغبات الدول املتقدمة يف توفري احلماية القانونية ملخرتعات (1)سنوات

 .رعاياها

قة هذه التعديالت مل تتم من أجل مالحقة التطور العلمي والتقدم التقين إىل أن حقي ،جتدر اإلشارة 

من أجل تعويق اإلبتكار واإلخرتاع يف ديلني األخريين، بل متّا سيما يف التع، الوتوفري محاية أكرب ملخرتعي اإلحتاد

وحتويل التكنولوجيا  نقل وسعيها حنو الكسب التكنولوجي مبحاوالهتا الدؤوبة حنو ،األقطار النامية بعد استقالهلا

حثيثا ، حيث أن الدول املتقدمة خمافة قيام تنمية تكنولوجية حقيقة يف الدول النامية، سعت سعيا إىل أوطاهنا

إلغالق املنافذ اليت ميكن أن تنساب منها التكنولوجيا إىل هذه األقطار، سواء تعّلق األمر بأسواق دولية أو من 

 .(2)أو تعّلق ذلك بعقود نقل تكنولوجيا فّعالة وهلّم جرا ،ةخالل شراكات واستثمارات دولي

 يف اتفاقية باريس، الذي اعتربته واملتمثل ا،إال أن الدول املتقّدمة مل تقنع بالسالح احلمائي املشرَعن دولي 

من أجل ذلك سعت هذه الدول إىل . الدول املتقدمة أنه قد اهتلك ومل يصبح ذا قيمة كما كان عليه يف السابق
                                                             

(1)
، وثانيها 5900ديسمبر  56في ستة مرات متتالية، كان أوالها ببروكسل في  5443حيث ُعدلت اتفاقية باريس لسنة   

، و خامسها 5936جويلية  6، و رابعها بلندن في 5961نوفمبر  4، وثالثها بالهاي في 5955جويلية  6بواشنطن في 

 .5443مارس  60أنظر ديباجة اتفاقية باريس . 5942ويلية ج 6، و سادسها باستوكهولم في 5914أكتوبر  35بلشبونة في 
(2)

حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق،   

 .366ص 
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لصاحلها وقامت بعمليات ترحيل ( باخلصوصالصاعدة )تدارك كافة الثغرات اليت استغلتها بعض الدول النامية 

رائدا حُيتذى به يف هذا الصدد، واهلند ودول  واليت تعترب مثاال ،تكنولوجي هائلة، كما هو احلال بالنسبة للصني

األمر الذي أدى إىل امتعاض الدول املتقدمة من هذا . النمور اآلسيوية وكذا الربازيل وروسيا ودول نامية أخرى

 des nations)األمر وعدم استساغتها لذلك، فبعد أن كانت هذه الدول جمرد مستعمرات تابعة 

périphéries) (1)  األمر الذي دفع هذه الدول إىل . يف عقر دارها أكرب الدول الصناعيةأضحت تنافس

من أجل تغيري خارطة العامل  ،إدراج حقل امللكية الفكرية على طاولة مفاوضات منظمة التجارة العاملية

والذي  (TRIPs treaty)التكنولوجي وتسييجها مبصاحل الدول املتقدمة، وقد جتّسد ذلك يف اتفاق الرتبس 

 .(2) محايته حدوديسمح للدول النامية بتجاوز يعترب سياجا شائكا حبق، ال 

كانت وراء ظهور   ،أن الشركات الكربى أو باألحرى تلك املتعددة اجلنسيات ،ومن اجلدير بالذكر أيضا 

ّيزت يف نظر اتفاق الرتبس، بالضغط على حكوماهتا لتوفري غطاء قانوين أشد صرامة من اتفاقية باريس، اليت مت

هاته الشركات بالعجز يف مالحقة اإلنتهاكات املتكررة على الرباءات وما ينتج عنها من حقوق وامتيازات، داعمة 

، وقد كان "منظمة"مواقفها تلك بأهنا تتكبد خسائر هائلة جرّاء هذه اخلروقات من طرف الدول النامية بصفة 

جارة اليت مّتت يف إطار جولة األوروغواي عن طريق ممثّليها هلذه الشركات حضورا قويا يف مفاوضات حترير الت

، أي (3)السياديني، وقد جتّلى هذا التمثيل بصفة بارزة يف كل من الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد األورويب

 .القوى املهيمنة يف ساحة اإلقتصاد العاملي
                                                             

(1)
 Hamidi Hamid, Transfert technologique et développement. Application du concept de 

dépendance dans le cas algérien, Op.cit., p.5 

(2)
دراسة  –( تريبس)حسام الدين عبد الغني، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  

 .59، ص 5999، 5، دار النهضة العربية، مصر، ط-تحليلية

(3)
قوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لح 

 .6ص 
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إىل غاية  3986ارة العاملية منذ سنة إن اتفاق الرتبس الذي ُعقد حتت مظلة مفاوضات منظمة التج 

، وإزالة كافة العوائق اليت تعرتض (1)يف إطار حترير التجارة الدولية وختفيض التعريفات اجلمركية 3991سنة 

دخول السلع إىل األسواق الدولية، يعترب اتفاقا يدخل يف صميم اإلسرتاتيجيات الغربية اليت تتبناها الدول املتقدمة 

من أجل إزاحة الدول النامية من أسواق التكنولوجيا  -بأوفر قدر ممكن من اإلخرتاعات واإلبتكاراتاليت تتمتع -

كما هو حال الدول الصاعدة اليت تناِفس جبدارة   ،سيما تلك اليت تنشط بكثافة يف هذه األسواقالالدولية، 

 .السلع الرأمسالية املنتشرة يف أصقاع املعمورة

أضفت على حقوق امللكية  3991الدول املتقدمة مبقتضى اتفاق جات  إىل أن ،حيث جتدر اإلشارة

، حيث أضحت سلعا تُباع وُتشرتى يف (الطابع املادي)الفكرية عموما وبراءات اإلخرتاع على وجه اخلصوص 

نتاج ، غري أهنا تُفضي يف النهاية إىل إباألساس من منطلق أهنا بالرغم من كوهنا حقوقا معنوية (2)األسواق الدولية

حيث أهنا شركات متخصصة يف هذا . ا ميّكن من تداوهلا واملتاجرة هبا بيعا وشراء، مبسلع ووسائل وطرائق صنع

  املسامهة للتنازل أو النقل أو   وخدمات الرباءة القابلةواليت تعرض حقوق  ،الشأن كما هو حال شركات الدعاية

 .شركات كاكتتاب يف رأمساهلا يف

، حىت يتسّّن هلا املتعددة اجلنسيات بتقدمي عروض مغرية ألصحاب الرباءاتهذا، وتقوم الشركات 

كالشركات املتخصصة يف الصناعات الدوائية كالشركة   ،من اجملاالت التكنولوجيةاحتكار جمال ما 

و تلك املتخصصة يف الصناعات اإللكرتونية كشركة ، أ « GlaxoSmith Kein » (3) اإلجنليزية

« Apple » أو الصناعات امليكانيكية كشركات السيارات مثل الشركة األمريكية  ،ةاألمريكي"General 
                                                             

(1)
محمد محسن إبراهيم النجار، التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية والصناعية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  

 .9، ص 6001
(2)

 .II، المرجع السابق، ص (تحاليل ووثائق)الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية  

(3)
ة تجد سوقا واسع، على سبيل المثال يةائدوال اتصناعالالمتخصصة في "  Glaxo Smith Kein"حيث أن شركة  

 .عدومةتكاد تكون مباألحرى  أو لها في البلدان النامية، وذلك لنقص الصناعات الدوائية في هذه األقطار، جدا
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Motors"(1)  ترتبع على حجم هائل من  ،هذه الشركات املذكورة على سبيل املثالمن وغريها الكثري، فكل

التكنولوجيا اليت اليت ال تستفيد معها ولو بالقليل من  ،براءات اإلخرتاع، وتستثمر يف العديد من األقطار النامية

جتلبها معها هذه الشركات حيال استثماراهتا تلك، متذرعة يف ذلك بالرباءات اليت تعود إىل أصحاهبا األصليني، 

كوهنا ختضع   ،، ملا يرد على نشاطاهتا تلك من قيودتسمح هلا بإبرام مثل هكذا تصّرفأي أن الشركة األم ال 

 .ميتاز بالسرية والكتمان الرهيبللنظام املعمول به يف الشركة األم والذي 

، فهي ال تقبل نفسها (2)إن هذه الشركات ال تؤمن إال مبنطق القوة اإلحتكارية واهليمنة اإلقتصادية 

مغلوبة بأي شكل من األشكال ولو كان ذلك على حساب شعوب بأكملها، فهي تستهدف من وراء 

اكتساح أكرب قدر ممكن من األسواق يف العامل، وقد أفلحت يف ذلك برتوجيها للعوملة  ،استثماراهتا العاملية البعد

اليت ال تعرب سوى عن انعكاس ملصاحل الدول املتقدمة املتواطئة مع  ،اإلقتصادية وما تبعها من عوملة للتكنولوجيا

كنولوجيا، بل أن جل شركاهتا هذه، ذلك أن هذه الشركات ال تستسيغ طموحات الدول النامية يف نقل الت

ونقلها،  تكاد ختلو من بنود حتويل التكنولوجيا  بني الدول النامية، وهذه الشركات العقود اإلستثمارية املربمة ما

 إىل درجة النجاعة  والفعالية الالزمة ، ال يرقىنقل شكليوعلى أكثر تقدير إن ُوجدت ال تعدو عن كوهنا جمرد 

 .باط التبعيةاليت ميكن التعويل عليها لفك ر 

هي الشركات املتعددة  ،ممّا تقدم، نستشف أن األطراف الفاعلة على الساحة اإلقتصادية الدولية 

ة الدول النامية اليت اجلنسيات اليت تسعى حتقيق أكرب قدر ممكن من الثروة وإشباع جشعها املايل، يف مواجه

غري أن . (3)شروعها يف نقل التكنولوجياجل بلوغ عتبة تكنولوجية مقبولة عن طريق إجناح متستميت من أ

سوغات ما املإىل أحكام اتفاق الرتبس الذي وجدت فيه من  ،تلك تستند يف احتكارها ذلكالكربى الشركات 
                                                             

 (1)
"General Motors "المتخصصة في صناعة السيارات، والتي تباع منتجاتها بأغلى األثمان في الدول النامية. 

(2)
 .4محمد محسن إبراهيم النجار، التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية والصناعية، المرجع السابق، ص  
(3)

محمود بارود، محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود الدولية ومشروع قانون  حمدي 

 .465، ص المرجع السابقالتجارة الفلسطيني، 
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الذي ال يتسم بأخالقيات  ،النادي املغلق لألغنياءا مبثابة هذ اتفاق الرتبس، على اعتبار باريسمل جتده يف اتفاقية 

 .التعامل الدويل وال يراعي مبادئ العدالة واإلنصاف املفرتضة والتعاون الدويل املشروط يف القانون الدويل

الشركات تلبية ملصاحل وأطماع كونه جاء ة باريس،  اتفاق الرتبس اتسم بضراوة أشد من معاهدإن  

يناسبها من أحكام يف اتفاقيات منظمة التجارة العاملية على ملت شروطها وخاطت ما اليت أ ،املتعددة اجلنسيات

بل وأخرجتها  ،العموم واتفاق الرتبس على وجه اخلصوص، دومنا مراعاة ملصاحل الدول النامية وأهدافها التنموية

لى رأسها ، حىت تبقى هي املتحكم الوحيد يف زمام اللعبة الدولية يف خمتلف اجملاالت وع(1)من دائرة التأثري الدويل

 .اجملال التكنولوجي، الذي يعترب أساس قوة الدولة وِقوام تطورها يف العصر الراهن

حري بنا أن نشري يف هذا املقام، إىل أن اتفاق الرتبس متّخض عن اجملهودات الدولية اليت جتّلت يف 

الذي قامت به الدول األعضاء لوضع ميالد للمنظمة العاملية للتجارة، غري أنه بالرغم من هذا  ،التعاون الدويل

يف مصلحة مجيع األطراف املتعاونة، بل متيز مبحاباة طائفة الدول املتقدمة البتة إال أنه مل يصب  ،التعاون الدويل

من منطلق أن هذا اإلتفاق يكّرس . واعلى الطوائف األخرى، أي كل من الدول النامية وتلك الدول األقل من

وكذا الولوج القسري ألسواق الدول  ،مزيدا من هيمنة  القوى اإلقتصادية على إمكانيات ومقدرات اإلنتاج

 .(2)النامية

جبملة من املبادئ والشروط  ،هذا، وقد جاء اتفاق الرتبس كما هو الشأن بالنسبة التفاقية باريس

للحيلولة دون انتهاك احلقوق املشروعة ألصحاب الرباءات بصفة ظاهرية،  ،واآلليات والعقوبات القانونية الرادعة

على تكنولوجيا نافعة و مفيدة  "الفعلي"حتول دون احلصول  ،وملنع قيام أي نقل تكنولوجي إال مبشروطية قاسية

، حيث حرمها من أبسط (3)جاءت أحكام هذا اإلتفاق أشّد وطئا على هذه الدول لتنمية البلدان النامية، وقد

                                                             
(1)

حيث تسعى الدول المتقدمة إلى إفشال ووأد جميع مساعي الدول النامية في اكتساب مقومات التكنولوجيا، حتى تضمن  

 .هذه األخيرة وانصياعها األعمى، وحتى تضمن المجال فارغا للسيطرة والتحكم على جميع األصعدةوالء 
(2)

 .4محمد محسن إبراهيم النجار، التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية والصناعية، المرجع السابق، ص  
(3)

  .662دي، المرجع السابق، ص عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصا 
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حقوق اإلستفادة من التكنولوجيا العاملية، وما اعرتاضات تلكم الدول على إدراج امللكية على طاولة مفاوضات 

واليت  ،(1)جولة األوروغواي إال خري دليل على ذلك، حيث كانت السبب الرئيس يف تعثر مسار املفاوضات

 .(2)امتدت ألكثر من مثان سنوات

 national)املعاملة الوطنية هو مبدأ أقره اتفاق الرتبس أول مبدأبأن ال يفوتنا يف هذا املقام الذكر،  

treatment)  طبقا من أصل ملاليس ، غري أن هذا املبدأ على غرار نظريته اتفاقية باريس يف املعاملة اإلحتادية 

ما بني  (la réciprocité)نطاق هذا املبدأ لتكريس املعاملة باملثل من  به هذه اإلتفاقية، بل وّسع جاءت

واليت تُعترب بالضرورة أعضاًء يف املنظمة كما هو مقرر يف ميثاقها، حيث أنه  ،مجيع الدول األعضاء يف اإلتفاقية

 فس املعاملة املمنوحة ملواطن من مواطين الدول أضحت معاملة املخرتع األجنيب لدولة عضو ن ،مبقتضى هذا املبدأ

الدويل العام  ما يعترب انتهاكا ملبادئ العدالة واإلنصاف املفرتضة وجوبا يف القانون وذلكاألعضاء األخرى، 

 .واخلاص على السواء، باعتبار الدول النامية احللقة األضعف يف دائرة التعامل الدويل

وذلك لعدم تكافؤ أطراف  ،هي معاملة غري عادلة (3)مبدأ املعاملة الوطنية إن املعاملة باملثل املقررة يف 

اليت ال  ،املعادلة الدولية، حيث أن الدول املتقدمة استهدفت بذلك إضعاف قدرات وإمكانات الدول النامية

وإدرايا  أو باألحرى شركاهتا اليت تفوق قدراهتا قدرة الدول النامية تنظيميا ،تستطيع أن جتابه تلك الدول

ر يف الدول النامية وفق وتكنولوجيا، فرعايا الدول املتقدمة من املستثمرين األجانب الذين يُقدمون على اإلستثما

 . جيب أن حيظوا بنفس احلماية واحلقوق املمنوحة ملخرتعي تلك الدول على قدم املساواة منظور هذا اإلتفاق،

ذات احلماية على اخرتاعات رعايا الدول املتقدمة يف أقاليم واألدهى واألمّر، أن هذا املبدأ مادام مينح  

، فإن هذا املبدأ يضر إضرارا بالغا باقتصادات الدول النامية  س ما هو خمّول ملواطين هذه الدولوبنف ،الدول النامية
                                                             

(1)
حاج عبد الحفيظ نسرين، المعاملة التفضيلية للدول النامية وفق القانون الدولي اإلتفاقي المتعلق بالملكية الفكرية،  

 .14المرجع السابق، ص 

 
(2)

 .16، المرجع السابق، ص (تحاليل ووثائق)الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية   
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ض قائم ويقضي على طموحاهتا يف إقامة تصنيع حملي حم ،كونه يؤدي إىل تعزيز التبعية اليت تعيشها هذه الدول

واليت  ،اليت جتلبها الشركات املتعددة اجلنسيات معها حيال إعمال مشاريعها اإلستثمارية (1)على نقل التكنولوجيا

اليت ميكن أن ُتسعف الدول النامية يف إقامة بنية حتتية متينة لك بأحدث التكنولوجيات املتطورة، تعمل يف إطار ذ

تتذرع به هذه الشركات من حقوقها احلصرية على براءاهتا واليت ال ميكن هلا نظرا ملا . املنقولة قوامها التكنولوجيا

 .أن تتنازل عنها جمانا، مربّرة ذلك مبا صرفته من خسائر مالية وجمهودات حبث وتطوير قامت هبا

على  هذا، وتعد املساواة التامة املقررة مبقتضى هذا املبدأ، إمنا يُراد هبا حتقيق الدول املتقدمة ملصاحلها 

 ،يتماشى مع اسرتاتيجيات الدول املتقدمة يف شرعنة تصرفاهتا الالشريفةمبا حساب مصاحل الدول النامية، وذلك 

من خالل هذا الشعار الربّاق املتمثل يف املعاملة على ُقدم املساواة لكل من خمرتعي الدول املتقدمة والدول النامية 

اليت ال تقدر على  ،دول النامية يف شىت جماالت التكنولوجيادومنا متييز أو تفضيل، متجاهلة بذلك ضعف ال

، ذلك أن الدول اة يف هذا الصدد تتسم بالالعدالةفاملساو . جماهبة آلة التكنولوجيا اليت متلكها الدول املتقدمة

من خالل نقل التكنولوجيا على اختالف أوجهها  ،النامية يعترب شغلها الشاغل حتقيق تنميتها التكنولوجية

بأهنا تعاونت بصفة ال مثيل هلا، لكوهنا تركت للدول النامية يف هذا الصدد، وتتحجج الدول املتقدمة  .وصورها

على ذلك صراحة يف مواد  نصتحيث  ،من مّث براءة اإلخرتاعو إلنفاذ قوانني امللكية الفكرية  فرتات مساح

 .(2)اإلتفاق

وتأكيدا على إجحاف اتفاق الرتبس يف حق الدول النامية، فإنه يتعني ذكر األثر السليب للمبدأ الثاين  

من مبادئ اإلتفاق واملتجلي يف مبدأ إقرار احلد األدىن من احلماية، والذي يقضي بأن ال تتوقف محاية املخرتعات 

 اقية، بل مؤّدى هذا املبدأ اعتبار احلماية القانونية وما ينتج عن التطور التقين من خمرتعات عند حد ما أقرته اإلتف

                                                             
(1)

إسماعيل بهاز، عقبات التصنيع ونقل التكنولوجيا في إطار التعاون بين الدول النامية والدول المصنعة، شهادة  

 .654، ص 5949-5944ماجستير، جامعة الجزائر، 

(2)
 .40محمد محسن إبراهيم النجار، التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية والصناعية، المرجع السابق، ص   
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 ،اليت جاءت هبا اتفاق الرتبس عتبة أوىل يف احلماية، يتعنّي على الدول األعضاء إقرار ما يفوقها يف تشريعاهتا

 .(1)حىت تبلغ اهلدف املنشود من إقرار اإلتفاق

القضاء على مبادرات الدول النامية وجمهوداهتا إن هذا املبدأ، ما هو إال تكريس لرغبة الدول املتقدمة يف  

املتفرقة يف حماولة اكتساب تكنولوجيا تفي مبجرد طموحاهتا التنموية على املدى القريب أو يف أحسن األحوال 

على املدى املتوّسط، حيث أنه بعد إقناع العديد من الدول النامية من طرف الدول املهيمنة يف منظمة التجارة 

حتقيق التنمية اإلقتصادية والتكنولوجية  سندان   بنيهذه الدول نفسها وجدت  نضمامها إىل اإلتفاق، العاملية وا

 . ومطرقة اإللتزام باحلماية املقرَّرة

إال خري  (2)وما تعديل معظم الدول النامية لتشريعاهتا املتعلقة بامللكية الفكرية وباألخص براءات اإلخرتاع 

دليل على ذلك، حيث ُدعيت هذه الدول إىل تعديل قوانينها ذات الشأن يف أكثر من مناسبة وبالضغط عليها 

ذلك أن أغلب الدول النامية كانت متنح محاية بأقل ُمدد مما هو عليه احلال يف الدول . من طرف الدول املتقدمة

فاقية باريس يف إقرار ما تراه من ُمدد محاية لرباءة اإلخرتاع مبقتضى احلرية املمنوحة هلا يف ات ،املتقدمة للمخرتع

 .مناسبا بشرط عدم اخلروج عن اإلطار العام لإلتفاقية

مربرا ذلك  ،بيد أن اتفاق الرتبس جاء ليقلص من حرية تصرف الدول النامية يف تشريعاهتا الداخلية 

ال يتسّن خرق أو اإلعتداء على حقوق أصحاب حىت  ،بضرورة توحيد التشريعات الوطنية لكافة الدول األعضاء

الرباءات الشرعيني أو ذويهم، ولكن ذلك يؤثر بصفة سلبية كربى على الدول النامية اليت ال يوجد لديها القدر 

األمر الذي حيرمها من قيام أي مبادرات تكنولوجية يف أوطاهنا، نظرا لكون أن هذه . الكايف من اإلخرتاعات
                                                             

(1)
حسب ما هو مقّرر في ديباجة اتفاق التربس، والتي تؤكد على ضرورة إقرار حماية تضمن عدم المساس بحقوق  وذلك  

المبتكرين والمخترعين على حد سواء، وذلك بتأكيدها على ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والمالئمة لحقوق الملكية 

بادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية حسام الدين عبد الغني، أسس وم: لتفصيل أكثر، أنظر. الفكرية

، دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية مع اإلهتمام ببراءة اإلختراع، دار النهضة العربية، مصر، (التربس)الفكرية 

 .59، ص 5999، 5ط 
(2)

حيث أن اتفاق التربس، تضمنت في أحكامها ضرورة تعديل الدول األعضاء لتشريعاتها، بما يتوافق وأهداف اإلتفاقية،   

فكما هو الحال مع إقرار الحماية الدنيا في البراءات والرفع من مدة الحماية، فإن كل الدول العضوة مطالبة بإقرار ذات 

 .يةالحماية أو ما يفوقها في تشريعاتها الوطن
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واليت غالبا ما )رار هذا اإلتفاق تعّول على الرباءات اليت تنفد مدة محايتها بصفة وجيزة نسبيا إق الدول كانت قبل

ره ملبدأ احلد ، إال أن هذا اإلتفاق أقصى هذه الفرصة من الوجود بإقرا(سنة 31سنوات إىل 33ترتاوح ما بني 

 .(1)قدم بطلب احلماية للحصول عليهاسنة فما فوق من تاريخ الت( 33)األدىن من احلماية، واملتمثلة يف عشرين 

زيادة على ذلك، ورد مبدأ آخر يف اإلتفاق ُيستشف من خالل القراءة األّولية ألحكام اإلتفاق، أال  

والذي يُعد مبدًأ مفرغا من حمتواه على غرار سابقيه، ذلك أنه ال ميّت إىل فحواه  ،وهو مبدأ تعميم التكنولوجيا

تتبجح مببدئها هذا يف تفضلها على الدول  ،احلقيقي بصلة، فالدول املتقدمة يف حماولة منها لتغطية عارها

ألعضاء يف اإلتفاق، مبساعدهتا يف اكتساب التكنولوجيا وتعميم التطور التكنولوجي على كل الدول ا (2)النامية

 .والذي أدرجته صراحة يف مواد هذا اإلتفاق، إذ تكّرر أكثر من مرّة يف خالل ثناياه

إن هذا املبدأ مل تقرّه الدول املتقدمة ابتغاء إسداء اجلميل إىل الدول النامية وتقدمي العون هلا يف إقامة  

وكذا درءا  ،ائية املقررة هبذا اإلتفاقبنيتها التحتية على أساس تكنولوجي، ولكن من أجل تسويغ احلم

ولتكميم أفواه تلك الدول اليت  ،لإلعرتاضات اليت سادت يف فرتة املفاوضات ما بني الدول املتقدمة والدول النامية

 .بلغت حدا ال بأس به من التطور التكنولوجي، كما هو حال الدول الصاعدة

فيما يتعلق بنقل  ،حممل اجلد وعّلقت آماال كبرية عليههذا، وقد أخذت البلدان النامية هذا املبدأ على  

التكنولوجيا، غري أن األمور سارت على غري املتوقع، ذلك أن الوعود اليت قطعتها الدول املتقدمة يف مساعدة 

مل من خالل إبرام عقود نقل التقنية وكذا املساعدة الفنية هلذه الدول،  ،الدول النامية على إقامة تكنولوجيا حملية

 .كوهنا جمرد حرب على ورق ال متّت إىل التطبيق بآصرة  إىلترَق 

                                                             
(1)

آليات الحماية وبعض معارضات الدول النامية، : اتفاقية التريبس: مصطفى محمد عز العرب، ورقة بحثية بعنوان  

 .546ص المرجع السابق، 

(2)
تتبجح الدول المتقدمة بتفضلها على الدول النامية بإقرارها لمبدأ تعميم التكنولوجيا والذي من خالله تتحقق تنمية الدول   

في شتى األصعدة، غير أن ذلك مشروط بتفعيلها لنظام البراءات والقضاء على عمليات التقليد التي تتم على النامية 

 .أقاليمها
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سيما العضوة منها يف اإلتفاق إعماال هبذا املبدأ، إمنا تعّزز من تبعيتها للدول املتقدمة الفالدول النامية  

ر تقين بتكاك فإهنا تسعى إىل وأد أي حماولة االيت ال تؤمن مبثل هكذا أفكار وأهداف، بل على العكس من ذل

يعد هذا املبدأ سوى آلية من آليات فرض هيمنة ووصاية  الأو إبداع تكنولوجي ميكن أن تظهر إىل الوجود، و 

بغية تقويض اإلستقالل السياسي بالتبعية اإلقتصادية والتكنولوجية يف شكل  ،الدول املتقدمة على الدول النامية

 (1) .(le Néo-colonialisme)"اإلستعمار املقّنع"جديد أو ما يُعرف بـ 

قد أورد  ،أن اتفاق الرتبس على خالف اتفاقية باريسإىل وصوال إىل هذه النقطة، جيدر بنا الذكر  

من اإلتفاق ( 30)صراحة ال ضمنا، شروط قابلية اإلخرتاعات للحماية واليت جاءت هبا املادة السابعة والعشرون 

صارما يف ضرورة توافر الشروط الثالثة حىت حيظى اإلخرتاع ، وقد كان اإلتفاق (2)على سبيل احلصر ال املثال

باحلماية، واليت جتّلت يف جدة اإلخرتاع؛ النشاط اإلبتكاري؛ وكذا قابلية اإلخرتاع للتطبيق الصناعي، وقد مثّلت 

اءات مجلة هذه الشروط انعكاس مواد تشريعات الرباءة الغربية على أحكام اإلتفاق، وخنص بالذكر هنا تشريع الرب 

 .األمريكي الذي جتّلى بصورة سافرة يف جّل أحكام اإلتفاق

إن شرط اجِلّدة الوارد يف اتفاق الرتبس هلو الشرط األخطر من بني شروط قابلية احلماية األخرى  

ال النسبية، كما كان عليه يف " املطلقة"املنصوص عليها، ذلك أن املقصود بشرط اجلدة املقّرر هنا هو اجلدة 

. باريس واليت تغاضت عن تنظيم هذا الشرط، بل وتركت مسألة تقدير درجة اجلدة إىل الدول اإلحتادية اتفاقية

 هو أال يكون اإلخرتاع املتوصَّل إليه قد ورد إطالقا يف حالة  ، حيث أن مؤدى هذا الشرط يف إطار اتفاق الرتبس

                                                             
(1)

 .53المرجع السابق، ص ضياء مجيد الموسوي، الحداثة والهيمنة اإلقتصادية عوائق التنمية،  

(2)
ظيم شروط قابلية اإلختراع للبراءة إلى الدول حيث أن اتفاق التربس على خالف معاهدة باريس التي تركت أمر تن 

اإلتحادية، فإن اتفاق التربس كان صارما حيال الشروط الواجب توافرها حتى يحظى اإلختراع بالحناية، وذلك من أجل 

 .تعويق النشاط اإلبتكاري ودحض اإلختراع في األقطار النامية

 

 



ه عائقا أمام نقل التكنولوجيا للدول الناميةر الدولي لبراءة اإلختراع باعتبا نظامال     الفصل الثاني            
 

217 
 

 .(1)يف جمال من جماالت التقنية "صناعيةطفرة "التقنية السابقة، بل ويُشرتَط يف ذلك أن يؤدي إىل إحداث 

باإلسقاط على بيئة اإلخرتاع يف الدول النامية، فإن هذا الشرط يقضي على طموحاهتا يف خلق بيئة  

إبداع وابتكار وحتفيزها من أجل جمارة ما هو حاصل يف الساحة اإلخرتاعية واإلبداعية الدولية، وذلك أن فرض 

يُفين كذلك حماوالهتم يف التوصل إىل مبتكرات وإبداعات تُناسب  ،الدول النامية شرط اجلدة املطلقة على خمرتعي

 .بيئاهتم وتتوازى مع إمكانياهتم ومقدراهتم البسيطة

األبرز يف جمال غلق منافذ التكنولوجيا ونقلها يف وجه الدول النامية،  (2)هذا، ويلعب شرط اجلدة دوره 

الت من ضرورة احرتام احلقوق اإلحتكارية واإلستغال ،هذه الدولعن طريق ما تفرضه الدول املتقدمة على 

اليت خّولتها إياهم الرباءة، بإبرام ( والذين يعد أغلبهم من الشركات املتعددة اجلنسات)احلصرية لذوي احلقوق 

ن تعاقدات مع هؤالء وحتّمل التزاماهتم مهما بلغت من ُعسر، من منطلق أن أصحاب الرباءات هؤالء هم من كا

 .هلم السبق يف إجياد هذه اإلخرتاعات دون منازع

، فإن اإلتفاق يقر هذا (inventive step)أما خبصوص النشاط اإلبتكاري أو اخلطوة اإلبداعية  

ال يتوائم واملقدرات املادية  ،الشرط والذي يتمّيز من التعقيد مبكان، حيث أن هذا الشرط مثل نظريه شرط اجلدة

، كوهنا ال تتوفر على البيئة الالزمة للبحث والتطوير وتشجيع (3)حملدودية يف الدول الناميةوالبحثية املتميزة با

وكذا نقص التكوين واخلربة وهلّم جرّا من النقائص اليت تعرتي هذه البيئة، إذ ال يوجد يف الدول النامية  ،اإلبتكار

اإلخرتاع، وإن ُوجدت فإهنا ختدم فقط رعايا  امليكانيزمات املوضوعية اليت تقيس مدى حتّقق اخلطوة اإلبداعية يف

 .الدول املتقدمة الذين تتوفر لديهم كافة اإلمكانات الالزمة لإلستجابة هلذه الشروط

                                                             
(1)

حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق،  

 .654ص 

(2)
حيث ان شرط الجدة، يعتبر أخطرالشروط التي تعّول عليها الدول المتقدمة في حمايتها الختراعاتها، وكذا في رفض  

 .ية، بحجة انها ال تسجيب لمتطلبات شرط الجدة المطلقةمنح الحماية لمخترعات الدول النام

(3)
 .665، ص نفسهالمرجع  ،حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية 
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وجيدر الذكر، بأن شرط اخلطوة اإلبداعية هذا يساهم يف عرقلة عملية نقل التكنولوجيا إىل الدول  

النادر يف توطني التكنولوجيا على أقاليمها، فإهنا تقوم بعمليات  ى أساس أن الدول النامية بعد توفقهاالنامية، عل

ومتنح عنها محاية  ،اليت جلبتها الشركات اإلستثمارية الكربىتعديالت على اإلخرتاعات احملمية حتسينات و 

يعّري مثل هذه  الذيذا الشرط فإن فإهنا تصطدم هبملخرتعيها الذين بعمليات التحسني والتكميل هذه، 

يف األصلي،   متلك اإلخرتاع ما يفتح الباب أمام الشركات الكربى اليت وذلك املخرتعات من طابع احلماية، 

 .(1)اإلستفادة اجمّلانية من اإلخرتاع احملّسن واملعّدل

 أما فيما يتعّلق بشرط قابلية اإلخرتاع للتطبيق الصناعي، فإن اإلتفاق هنا يشرتط ضرورة أن يؤدي 

يُتسّن اإلستفادة الفعلية منه مبا خيدم و اإلخرتاع املتوصَّل إليه إىل إحداث قيمة مضافة يف حقل التقنية والصناعة، 

اإلنتاج الصناعي والتطور التقين، وأاّل يكون جمّرد تكرار ملا مّت التوصل إليه يف السابق، استنادا إىل أن اإلخرتاع ال 

 .مىت كان ال يفي بأغراض الصناعة وال حيل مشاكل تقنية قائمة ،ة الالزمةميكن أن حيصل على احلماية القانوني

إن هذا الشرط، يُثقل بدوره كاهل الدول النامية اليت ال تتوفر على بنية صناعية متينة ونُظم إنتاجية فّعالة  

ام اإلتفاق كلها من القول بأن أحك ،كما هو الشأن يف الدول املتقّدمة، وذلك تعليل ملا مّت طرحه يف السابق،

وذلك هلشاشة  ،، حيث أن الدول النامية ال تستطيع تلبية هذا الشرط(2)أتت على مقاس مصاحل الدول املتقدمة

يكبح حماوالت الدول النامية يف إقامة  ،صناعاهتا وحداثة عهدها، فبالتايل فإن شرط التطبيق الصناعي هو كذلك

 .فّعالة من نقل التكنولوجياومينعها من اإلستفادة ال ،صرحها التكنولوجي

                                                             
(1)

حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق،  

 .659ص 

(2)
مصطفى محمد عز العرب؛ محمد رؤوف حامد؛ ياسر محمد جاد هللا؛ مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، مركز  

 .60، ص 6005بحوث ودراسات التجارة الخارجية بجامعة حلوان، مصر، 
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 تحديات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية على صعيد المؤسسات الدولية: المبحث الثاني

 إن املؤسسات الدولية الراعية حلماية براءة اإلخرتاع دوليا، هي األخرى تطرح معّوقات مّجة يف وجه الدول 

النامية يف سعيها لنقل التكنولوجيا واكتساهبا، وذلك استجابة لإلتفاقيات اليت كانت السبب الرئيس يف  

وجودها، ونعين بذلك كل من اتفاقية باريس واتفاق الرتبس، حيث دعت األوىل إىل إنشاء إطار مؤسسايت يرعى 

املنظمة العاملية للملكية  واملتمثل يف الصعيد تطبيق أحكام اإلتفاقية و كذا اإلشراف على اإللتزام باإلتفاقية على

، وبطبيعة احلال فإن هذه املنظمة ال خترج عن (1)تعترب الساعد املتحّرك التفاقية باريسواليت (OMPI) الفكرية 

 .إطار ما هو مرسوم وفقا التفاقية باريس اليت ختدم مصاحل واضعيها

تمثل يف جهاز على جهاز مؤسسايت تقين جدا، ي رياكب   أما خبصوص اتفاق الرتبس، فإنه يعّول تعويال 

، ويسهم هذا اجلهاز بصفة (2)(Despute Settlment Body)تسوية املنازعات ملنظمة التجارة العاملية 

تعقيد كربى يف تعطيل عمليات نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، بل ويردعها على القيام بذلك استنادا إىل 

واملسّجلة ضد الدول النامية، وذلك لكون  اليت تتميز بتقنية الدعاوى وفقها اجلهاز، وكذا اإلجراءات اليت يعمل

 .روبيةو أو باألحرى الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األ فقط، على هذا اجلهاز الدول املتقدمة املشرف

 التحديات الناجمة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية: المطلب األول    

ة باريس، ذلك أن هذه األخرية هي ة للملكية الفكرية هي نتاج معاهدال خيفى علينا أن املنظمة العاملي 

من خالل تصميمها على ضرورة تفعيل أحكام اإلتفاقية على املستوى العملي من  (3)من دعت إىل إنشاءها

                                                             
(1)

ن أجل تفعيل الحماية القانونية الذراع العملي الذي تحّركه اتفاقية باريس محيث تعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية  

 التي جاءت بها هذه اإلتفاقية
(2)

 .625عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص  
(3)

تشكل الدول التي : " 5فقرة ( 5)حيث تجلت دعوة اتفاقية باريس إلى وضع هذا اإلطار المؤسساتي في المادة األولى  

، حيث تأسس في الوهلة األولى اتحاد باريس لحماية الملكية "تسري عليها هذه اإلتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية
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عن اإلخرتاعات واإلبتكارات يف  خالل تكريس احلماية على أرض الواقع، من أجل محاية التطور التقين الناتج

حتقيق ما تصبو  بغية ،شىت جماالت التكنولوجيا يف العامل، حيث أُنيطت هذه املنظمة جبملة من املهام واألهداف

 .إليه اإلتفاقية

يعمل حِبرفية عالية يف جمال امللكية  ،إن املنظمة العاملية للملكية الفكرية هلي جهاز إداري متطور حبق 

وما، وميدان براءات اإلخرتاع على وجه اخلصوص، نظرا ِلما تلعبه من دور يف اإلشراف على مدى الفكرية عم

 لكوهنا ،إال أن تطورها هذا خيدم باألساس الدول املتقدمة. اإلتفاقيةأحكام مراعاة ودرجة التزام الدول العضوة ب

ور تقين يف جماالت التكنولوجيا على ما تتمتع به من تطكذا و  ،اإلخرتاعاتمن ترتبع على عدد ال ُيستهان به 

 .(1)تشعبها، نظرا الحتدام التنافس على اإلبتكار واإلخرتاع يف هذه الدول

، حبيث رمسي للدول املتقدمة يف جمال براءات اإلخرتاعمة العاملية للملكية ما هي إال ناطق إن املنظ 

تسعى إىل التمتع واإلفادة اإلنفرادية  لكون هذه الدول توجهها تلك الدول وفق مقتضيات مصاحلها اخلاصة،

من خالل ما متنحه من امتيازات  ،دومنا مشاركة من الدول النامية اليت تتوسل هلذه الدول ،مببتكراهتا وخمرتعاهتا

 .(2)لتحقيق نقل التكنولوجيا إىل أوطاهنا  ،استثمارية وتسهيالت حكومية

ألصحاهبا، والذي  ية واحلصرية اليت ختوهلا الرباءةار إىل تعزيز احلقوق اإلحتك هذا، وتسعى هذه املنظمة 

. (FMN) يُعد جل هم من رعايا الدول املتقدمة، سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو شركات متعددة اجلنسيات

تشجيع ب ، السيما عندما يتعلق األمرعن أهدافها املقررة صراحة ضمن اتفاقية تأسيسها األمر الذي حييد باملنظمة

                                                                                                                                                                                            

رن لحماية الملكية األدبية ليشّكال بذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية بموجب الصناعية والذي اندمج فيما بعد مع اتحاد ب

 .5942يوليو  56معاهدة استوكهولم المبرمة في 
(1)

في هذه الدول أرقاما فلكية، وهي في تطور مستمر إذ ال تكاد  (le taux d’invention)حيث تبلغ معدالت اإلختراع   

جديد، وذلك يدلل على القدرات الضخمة التي تملكها الدول المتقدمة في مجال التطور  تمر دقيقة إال وتنبأ باختراع

 .التكنولوجي والتقدم التقني

(2)
 .10وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص  
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 ،من خالل تشجيع عقود تراخيص الرباءات ،والرقي بالدول النامية يف ميادين التكنولوجيا ،اإلبتكاريالنشاط 

 .واإلشراف عليها يف خمتلف مراحل تنفيذها

تقر بضرورة  ،فضال عن ذلك، فإن األهداف املسطرة يف برامج عمل املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

غري أن املنظمة مادام تأسيسها يؤول إىل الدول املتقدمة اليت  .للدول النامية ر الوضعيات اخلاصةاألخذ يف اإلعتبا

اليت ال تؤمن إال مبنطق  ،وضعت لبناهتا وهتيمن على كوادرها، فإهنا ال تعمل إال وفق ما تقره إرادة هذه الدول

تنادي بضرورة  ،ريةاملصاحل والكيل مبكيالني، حيث أن هذه الدول من خالل املنظمة العاملية للملكية الفك

تشجيع التقدم التكنولوجي وإشاعته بني خمتلف الدول األعضاء، إال أهنا من جهة أخرى تعمل على تعزيز 

 .(1)مبغاالة شديدة احلماية الدولية لرباءات اإلخرتاع

على ومنع انسياهبا إىل الدول النامية ولو بالطرق املشروعة، بل  ،ذلك ما أدى إىل سد منافذ التكنولوجيا 

وعدم  ،أسهم يف احنيازها لصاحل هذه الدول (2)فإن تأثري الدول املتقدمة على عمل املنظمة ،العكس من ذلك

من خالل نقل التكنولوجيا اليت  ،اليت تسعى إىل حتقيق تنميتها تلك ،اإلكرتاث باملصاحل التنموية للدول النامية

واملضي قدما يف تعميمه على أي دولة من الدول  ،ميكن أن تعمل هذه املنظمة على تشجيعه واإلشراف عليه

 .النامية تعاين من تأّخر تكنولوجي

إن املنظمة العاملية للملكية الفكرية هي أداة من األدوات اليت تكسبها الدول املتقدمة يف اجملال  

مية واألقل منوًّا، فهي التكنولوجي والصناعي، واليت تفّعلها لتحقيق احتكارها وهيمنتها التكنولوجية على الدول النا

                                                             
(1)

ضات الدول النامية، آليات الحماية وبعض معار: اتفاقية التريبس: مصطفى محمد عز العرب، ورقة بحثية بعنوان 

 .523المرجع  السابق، ص 

(2)
وينبع تأثير الدول المتقدمة على عمل المنظمة، من منطلق قوتها التصويتية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول حيال  

 .التصويت على قرارات المنظمة، فيما يتعلق بمشاريع حماية وترقية الملكية الفكرية
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وفق هوى أطماعها ومقتضيات مصاحلها اليت تتبدل وتتغري بصورة دائبة ومستمرة  ،تفّسر مهام ووظائف املنظمة

 .ال تعرف اإلنقطاع، شأن يف ذلك شأن التطور العلمي والتكنولوجي الرهيب

نظمة للملكية الفكرية عموما، إن املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف إطار ما تعمل عليه من تطوير أل 

من أجل   ،ونُظُم براءات اإلخرتاع على وجه اخلصوص وسعيها للتنسيق التشريعي بني تشريعات دول أعضائها

كفالة محاية موحدة ملخرتعي اإلحتاد، إمنا تسعى بذلك إىل العمل على خلق تبعية تشريعية يف جمال الرباءات ما 

واليت توجِّه من  (1)(Loi-type)يف إطار ما يُعَرف بالقوانني النموذجية  ،ةبني الدول النامية للدول املتقدم

وكفالة حقوقهم على الصعيدين الوطين والدويل  ،يف إقرار احلماية الالزمة للمخرتعني ،خالهلا املنظمة الدول النامية

 .على السواء

ورائها براءة اإلخرتاع يف مجيع أحناء  تُقر هذه املنظمة يف أهدافها بضرورة دعم محاية امللكية الفكرية ومن 

العامل عن طريق التعاون بني الدول والتعاون مع أي منظمة أخرى مىت كان ذلك مالئما، وذلك استنادا إىل ما 

من ذات  (3)من اتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية، وحذت نفس احلذو املادة الرابعة (2)تقر به املادة الثالثة
                                                             

(1)
 .51، المرجع السابق، ص (دراسة في اآلليات القانونية للتبعية الدولية)حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا   

(2)
 :أغراض المنظمة هي: "من اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية على أن ( 3)تنص المادة الثاثة   

حماية الملكية الفكرية في جميع العالم عن طريق التعاون بين الدول والتعاون مع أي منظمة دولية أخرى حيثما  دعم( 5)

 ".كان ذلك مالئما

 ".ضمان التعاون اإلداري( 6)

(3)
ها ، فإن المنظمة، عن طريق أجهزت3لتحقيق األغراض المبينة في المادة : " من ذات اإلتفاقية( 6)تنص المادة الرابعة   

 :المختصة، ومع مراعاة اختصاص كل من اإلتحادات

تعمل على دعم اتخاذ اإلجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميه انحاء العالم وإلى ( 5)

 .تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال

 .لمنشأة فيما يتعلق بذلك اإلتحاد، والتحاد برنتقوم بالمهام اإلدارية التحاد باريس، ولإلتحادات الخاصة ا( 6)

يجوز لها ان تقبل تولي المهام اإلدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية أو ( 3)

 .المشاركة في مثل هذه المهام

 .لفكريةتشجع إبرام اإلتفاقات الدولية التي تهدف إلى تدعيم حماية الملكية ا( 6)

 .تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية( 1)
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يف الرتكيز على تشجيع ودعم محاية امللكية الفكرية يف شىت أحناء العامل، وركزت بصفة كبرية على تدويل اإلتفاقية 

 .محاية اإلخرتاعات

فإن هذا الرتكيز الذي مّيز املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف محاية الرباءات، مل يكن مبحض  ،من مثّ 

يف تغطية خمرتعاهتا حبماية أوفر من أجل قطع  ،الصدفة إمنا جاء استجابة ملصلحة الدول املتقدمة منشئة املنظمة

تكنولوجيا إىل أقاليمها، داحضة بذلك أي إمكانية  يف املطالبة حبقها املشروع يف نقل ال ،الطريق أمام الدول النامية

 .يف مطالبة الدول النامية هبذا النقل جرّاء التزامها باحلماية املقررة يف اتفاقية باريس

جتدر اإلشارة، إىل أن املنظمة العاملية للملكية الفكرية عقدت ندوات ودورات عّدة يف عدة دول نامية،  

 )املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية )والدول اإلفريقية  (1)(جامعة الدول العربية) كما هو احلال مع الدول العربية

ARIPO) )يدخل يف صميم اسرتاتيجيات املنظمة  ،، غري أن عقد هذه الندوات وإجراء الدورات تلك

الذي يُرجتى فعليا من ذات املنظمة، ذلك أن هذه  ،يف تعمية الدول النامية عن اهلدف الرئيسي (2)العاملية الفكرية

النشاطات اليت تقوم هبا املنظمة غري ذات أمهية، نظرا لكون الدول النامية ليست يف حاجة إىل تلك النشاطات 

                                                                                                                                                                                            

تجمع المعلومات الخاصة بحناية الملكية الفكرية وتنشرها، وتجري الدراسات في هذا المجال وتشجعهاـ وتنشر نتائج ( 4)

 =.تلك الدراسات

 

الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل في هذا المجال، كما تنشر  توفر الخدمات التي تيسر الحماية( 2)= 

 .البيانات الخاصة بالتسجيالت حيثما مان ذلك مالئما

 ."تتخذ كل إجراء مالئم آخر( 4)

(1)
والصناعة  البيان الختامي للتنسيق العربي الثاني المشترك بين الويبو وجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التجارة 

عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية ، نقال عن 3-5، ص 6003سبتمبر  51/52بسلطنة عمان بتاريخ 

 .52وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص

(2)
 World Intellectual Property Organization, (General Information),WIPO Publications n° 

400 (E), Geneva, 1997. 
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التوعوية والتحسيسية بأمهية احلماية الدولية والوطنية اليت جيب أن حتظى هبا الرباءة، بل أن شغلها الرئيس يتجلى 

 .حتقيق نقل تكنولوجي فّعال يؤدي هبا إىل اإلرتقاء حنو اكتساب تكنولوجيا حملية غري تابعةيف 

فضال عن ذلك، فإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية حتاول تفادي أي انتقاص يف جمال محاية  

هي يف هذا إمنا ، و (1)الرباءات، وذلك من خالل العمل على تيسري وتسهيل إعمال اإلجراءات وجعلها أقل تكلفة

واليت أقرت حزمة إجرائية  ، (PCT)تقوم بعملها باإللتزام مبا جاءت به اتفاقية التعاون الدويل بشأن الرباءات 

لتمكني احلماية الدولية من التطبيق العملي يف كل الدول األعضاء، واليت تتسم بالتعقيد والغموض يف منظور 

 .هاعليالدول النامية اليت ترهق وتزيد العبء 

، هلو إجراء تقين له من الصعوبة  (PCT)إن إجراء إيداع الطلب الدويل والذي تنص عليه اتفاقية الـ

اليت مل تتمّكن بعد من إصالح وترتيب أوضاعها الداخلية بشأن  ،مبكان، لكونه يُثقل بشدة كاهل الدول النامية

ويل الذي يعمل استنادا لُنظم متطورة جدا يف الرباءات، فما عساها بالتصرف وفقا هلذا اإلجراء على الصعيد الد

ما هي إال انعكاس  ،اإلتفاقية املذكورةهذه اإلجراءات املنصوص عليها يف جمال الرباءات، من منطلق أن 

لتشريعات الدول املتقدمة، واليت يتأثر تشريع الرباءات فيها بدرجة التطور الرهيب لإلخرتاعات والتقدم التقين 

 .واإلنفجار التكنولوجي

حىت يُقبل  ،هذا، ويقتضي أن يكون مودع الطلب الدويل على درجة عالية من احلرفية واملهنية املمتازة

حتت طائلة البطالن، فالعديد من رعايا الدول املتقدمة تُرَفض طلباهتم لتخلف إجراء من  وقعطلبه الدويل وإال 

كالوصف والرسوم مثال واليت تلعب دورها األبرز يف هذا الصدد، فما بالنا بالدول النامية اليت   ،إجراءات اإليداع

ومن مثَّ عدم احلماية ملخرتعاهتا  ،داعيتعذر فيها املستوى التقين العايل، فمصريها احملتوم هنا هو عدم صحة اإلي

 .اليت بُِذلت بصددها جهود مالية وذهنية مضنية

                                                             
(1)

 .52عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص   
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واملتمثل يف إجراء  (PCT)أما خبصوص ثاين إجراء من إجراءات احلماية الدولية الوارد يف اتفاقية الـ 

جراء أن تقوم يعترب إجراءا خطريا على خمرتعي الدول النامية، ذلك أن فحوى هذا اإل فهوالبحث الدويل، 

بعد حتديد الدول املراد احلماية على أقاليمها ، واملسّماة يف صلب  ،اإلدارات املختارة ببحث الطلب املودَع لديها

، حيث تقوم هذه اإلدارات ببحث طلب احلماية الذي حُيال إليها عن طريق (1)"اإلدارات املختارة"اإلتفاقية بـ

 .اإلدارات الوطنية

وثائق براءات يركز على حبث يل هذا بالرغم من كونه جمرد حبث وثائقي، إال أنه إجراء البحث الدو و 

ال خيدم الدول النامية اليت  حيث أن هذا اإلجراءأو لواحقها،  (2)صادرة يف خمتلف الدول أو مقاالت منشورة

عكس على  ،العاملتواكب أحدث التطورات التقنية احلاصلة يف الزالت مل تبلغ مثل هذا املستوى من التقدم وال 

، ِلما تتوفر عليه من كّم هائل من املخرتعات يف حالة التقنية اليت تُفاد من هذا اإلجراء بامتياز الدول املتقدمة

األمر الذي حيول دون استفادة الدول النامية من إجراء البحث الدويل هذا، والذي مرده إىل أن الدول . السابقة

 .(3)فإنه ال يتسّّن ملخرتعيها التجاوب الكايف مع هذا اإلجراء ،إلخرتاعالنامية حبكم تعذر التحفيز على ا

إن مثل هذا اإلجراء، ال يصلح للتطبيق على الدول النامية نظرا لكوهنا حديثة عهد باإلخرتاع واإلبتكار، 

أو  ،اإلخرتاع وما تعميم هذا اإلجراء إال إعالن صارخ بتناقض األهداف اليت جاءت هبا اإلتفاقيات الراعية لرباءة

باألحرى تلك املكّرسة يف جمال التكنولوجيا، ذلك أهنا من جهة تقّر بضرورة تشجيع نقل التكنولوجيا وتسهيل 

اكتساهبا بالنسبة للدول النامية، ومن جهة أخرى تشّدد على ضرورة التطبيق الصارم ألحكام اإلتفاقيات وتفعيلها 

 .جبدية على الصعيد العملي

                                                             
(1)

 Mustapha Cherchour, La propriété industrielle, Ibn Khaldoun, Algérie, 2010, p. 73 

(2)
 .14، المرجع السابق، ص (تحاليل ووثائق)الطيب زروتي، القنون الدولي للملكية الفكرية  

(3)
حيث أنه سبق القول في شق سابق من هذه الدراسة، أن البحث الدولي ال يخدم البتة مصلحة مخترعي الدول  النامية،  

يعتبر مدعاة إلى ضرورة تعديل إجراء البحث  األمر الذي. بل أنه يشكل عائقا حتى على مخترعي ومبدعي الدول المتقدمة

 .الدولي، بما يراعي مصالح الدول المتقدمة والنامية على حد سواء
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م الدول النامية من أن تتنّفس الصعداء، محاية الرباءات، والذي بدوره حيرُ جراء يف صدد أما بشأن آخر إ 

وذلك ِلما ميثله من آلية غربلة  ،واملتمّثل يف إجراء الفحص املبدئي الدويل، حيث يعترب إجراءا إقصائيا بامتياز

ذاهتا اليت حتظى هبا خمرتعات الدول  خطرية جدا ملخرتعات الدول النامية، واليت ال تتمّكن من اجتيازه بالسهولة

اليت  ،على عكس خمرتعات الدول النامية. ِلما متثله من أصالة يف اإلبداع ودقة ال ُتضاهى يف اإلجناز ،املتقدمة

بصفة ال ترقى معها إىل الدرجة املطلوبة من قبول طلب احلماية  ،تتميز أغلب اخرتاعاهتا بالسذاجة والبساطة

 .(1)مبقتضى هذا اإلجراء

وما مت بصدده من نشاط اخرتاعي  ،جدته من أجل تقصياإلخرتاع جدارة  ّحصهذا اإلجراء، مي إن 

أي مدى الفائدة املرجتاة منه يف حقل الصناعة والتجارة، أو باألحرى أن هذا  ،ومدى قابليته للتطبيق الصناعي

األمر . اإلجراء يقتضي القيام ببحث موضوعي دقيق وعميق يف اإلخرتاع املراد محايته جبدارة على الصعيد الدويل

رتاعاهتم حىت يف أغلب الذين ال تُقَبل منح محاية عن اخ ،الذي يتعذر بصفة شبه كلية على خمرتعي الدول النامية

 .(2)الدول املتقدمة، فكيف الشأن بالنسبة إلجراءات شديدة التعقيد تدور يف ُخلد هيئات دولية متخصصة

 ت.ع.التحديات المطروحة في جهاز تسوية المنازعات لـ م: المطلب الثاني   

التكنولوجيا إىل الدول سبق حديثنا عن دور املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف تعويق مسار نقل  

من خالل مجلة األهداف الشكلية املقّررة يف اإلتفاقية املنشئة  ،نظرا النصياعها إلمالءات الدول املتقدمة ،النامية

طن للتعاون الدويل بشأن واليت جاءت هبا اتفاقية واشن ،وكذا إشرافها على إجراءات احلماية الدولية للرباءات ،هلا

إال أنه بالرغم من ذلك ُعّدت هذه املنظمة أكثر مرونة مع الدول النامية، مقارنة باجلهاز املؤسسايت  .الرباءات

                                                             
(1)

آليات الحماية وبعض معارضات الدول النامية، : اتفاقية التريبس: مصطفى محمد عز العرب، ورقة بحثية بعنوان  

 .656-602المرجع  السابق، ص ص 

(2)
لدول رعايا مخترعي اسات تعمل وفق نظم ومعايير دولية شديدة الدقة والحساسية، إذ ال يتسنى للحيث أن هذه المؤس  

النامية، الحصول على الحماية القانونية الدولية التي ال تُمنح إال بعد توافر شروط عديدة، وتفصيالت دقيقة في الشيء 

 .لهؤالء المخترعين اإلستجابة لها والوفاء بهاالمختَرع المطالب بحمايته، والتي في أغلب األحوال ال يمكن 
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واملتمّثل يف جهاز  (World Trade Organization)الذي جاءت به اتفاقيات منظمة التجارة العاملية 

 .(Despute Settlment Body)تسوية املنازعات 

دم رضاها عن عمل املنظمة العاملية للملكية الفكرية، كوهنا كانت ترى غري أن الدول املتقدمة حيال ع 

اخيص ولو بصفة ضئيلة من خالل تشجيعها لعقود تر  ،أهنا تتساهل نسبيا مع الدول النامية جُتاه نقل التكنولوجيا

من خالل إعداد  ،مةإىل درجة الفاعلية، إال أهنا التجأت إىل التأثري على عمل املنظ برغم كوهنا ال ترقى ،الرباءات

ووضع اتفاقيات مشرتكة تبنّي مهام املنظمتني وتفصل يف تنازع اإلختصاص بينهما،  ،برامج تعاون بني املنظمتني

بغرض الرقي حبماية امللكية الفكرية عموما وميدان  ،والدعوة إىل تعزيز التعاون املشرتك وتشجيعه بني املؤسستني

 .(1)ّدر أوجه التعاون هذهالرباءات على وجه اخلصوص، والذي تص

أن املنظمة العاملية للملكية الفكرية قّدمت العديد من املساعدات  حبيثوقد بلغ هذا التعاون أَوجه،  

ومل تتوان يف تقدمي العون إىل مولودها اجلديد اتفاق الرتبس، بل  ،واإلستشارات إىل منظمة التجارة العاملية

األخص ميدان الرباءات إىل اتفاق الرتبس، نظرا الحنسار دور املنظمة وأسندت أمر محاية امللكية الفكرية وب

، وذلك الرتاجع مقصود من منطلق أن كلتا (2)العاملية للملكية الفكرية يف هذا اجملال حيث تراجع نفوذها

أنه مت استبدال املنظمة العاملية للملكية اليت  ،كل ما يف األمر.نتوًجا يعود إىل الدول املتقدمةاملؤسستني تعّدان م

، واملتمثلة أساسا منه الكثري وتعّلق عليه الدول املتقدمة آماهلا  ، جبهاز آخر يُنتظراستنفذت األهداف املنوطة هبا

 .يف حرمان الدول النامية من أي تنمية تكنولوجية وتعزيز سرية اإلخرتاع واإلبداع التكنولوجي

الذي تُعّول عليه  املنازعات يف ميدان امللكية الفكرية، هو السالح القضائي الفّتاك إن جهاز تسوية 

التكنولوجي، بل وقتل املبادرات اليت القوت كسب و  حن هاسعيّل حركة الدول النامية يف الدول املتقدمة يف ش

رغوب فيها، تضع هذه الدول واليت تعتربها الدول املتقّدمة حوادث طارئة غري م ،تظهر يف إحدى األقطار النامية
                                                             

(1)
 .63عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص  

(2)
 .19، ص نفسهعبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع  
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الدول املتقّدمة ال ترضى بقيام نقل تكنولوجي، دون احلصول على صحاهبا من املغضوب عليهم، كون أن أ

 .تزكيتها يف إطار منظمة التجارة العاملية

مل تتمّكن من وضع نظام فّعال يف محاية براءات ،3910جتدر اإلشارة إىل أن سكرتارية اجلات 

اليت تطرأ يف إطارها بصدد نقل  (املنافسة غري املشروعة، دعاوى التقليد) نت ختضع املنازعاتاإلخرتاع، بل كا

جل الفصل يف املنازعة املطروحة، حيث كان يغلب ألالتكنولوجيا، إلجراءات روتينية من تشكيل فريق للتحكيم 

سي على تسوية املنازعات املتعلقة ، ومن مّث إضفاء الُبعد السيا(1)على عملية فض املنازعة "الدبلوماسي"اجلانب 

 . بالرباءات

متّيز ببطء إجراءات فض املنازعات ، " 3910جات "إن نظام الفصل يف املنازعات الذي ساد يف إطار 

وكذا سهولة عرقلتها، وذلك لكون أن النظام مل يكن يتجاوب بصورة آليات مع ما هو مطروح على الساحة 

عكس ما هو عليه  ،ارات الناجتة عن عملية التسوية مل حتظ بالطابع اإللزاميالدولية، فضال عن ذلك عن أن القر 

 .(2)احلال يف النظام اجلديد الذي أتى هبا اتفاق الرتبس

، حذت بالدول املتقدمة إىل "3910جات "كل هذه املثالب اليت أُخذت على ذلك النظام السابق يف 

فيما يتعلق مبسائل امللكية الفكرية، حيث أن هذه الدول ال سيما الاستبداله بنظام أكثر صرامة وأشد حزما، 

اليت تسعى يف عقودها املربمة مع نظرياهتا املتقدمة إىل نقل التكنولوجيا إىل  ،تتساهل أبدا مع الدول النامية

واليت تشكل ، "  Know –How"وذلك إما بواسطة عقود الرتاخيص أو عقود نقل املعرفة الفنية  ،أقاليمها

 .ت اإلخرتاع اجلزء األكرب منهابراءا

                                                             
(1)

ت في منظمة التجارة العالمية، ندوة الويبو الوطنية المتخصصة للسلطة القضائية حسن بدراوي، تسوية المنازعا 

 ، 6003مايو  51/52بالتعاون مع المجلس القضائي األعلى األردني ودائرة المكتبة الوطنية لوزارة الثقافة، األردن، 

 .30ص 

(2)
 .336، المرجع السابق، ص عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي 
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، إمنا (DSB)جتدر اإلشارة إىل أن نظام تسوية املنازعات الذي يتم يف إطار جهاز تسوية املنازعات 

يعد نظاما له من التعقيد والصعوبة مبكان، حيث أن الدول املتقدمة أفردت له ملحقا كامال يفّصل بإسهاب 

وحتضريها للبت إىل كيفيات التقاضي واجلهات املخّولة بالفصل آليات عمل هذا اجلهاز، منذ إيداع الشكوى 

إىل غاية توقيع العقوبات على الدولة املنتهكة حلقوق  ،سواء تعّلق األمر بفرق التحكيم أو جهاز اإلستئناف

 .(1)الرباءات، واليت تكون يف أغلبها شركات أو خواص من الدول النامية

ن الدول النامية تعاين بشدة من نظام تسوية املنازعات، والذي يعترب ويف ذات السياق، جيدر بنا القول بأ 

عن طريق التحجج  ،ملنع حماوالت الدول النامية يف اإلستفادة من التقدم التكنولوجي ،غ للدول املتقّدمةجمرد مسوّ 

اإلستفادة  للدول النامية بعدمالذين يتصّدون باملرصاد  ،بعدم التعدي على حقوق أصحاب الرباءات الشرعيني

 .(2)إلخرتاع حمل الرباءةالفعلية من ا

لق فالربغم من حتجج الدول املتقدمة بأن آلية تسوية املنازعات هذه تتميز بطابعها األخالقي، من منط 
-يُبتغى من وراء ذلك لدولة اليت انتهكت حقوق الرباءات، بل ليس اإلضرار باأن غرضها من توقيع العقوبات، 

، إضافة إىل ذلك فإن أنصار الرباءة حلقوقدة ملثل هكذا انتهاك احليلولة دون العو  -املتقدمةحسب تربير الدول 
هذا النظام من الدول املتقدمة يقّرون بأن هذا النظام ال يستهدف فرض عقوبات على الدولة العضو اليت ختالف 

ض من ذلك ترتيب األمور حىت تعود بل الغر  ،التزاماهتا الدولية املنصوص عليها يف اإلتفاقيات متعددة األطراف
إال أن ذلك يبقى جمرد تطمينات غري حقيقية وإدعاءات ال أساس هلا من الصحة، حىت  .إىل نصاهبا الصحيح 

 .(3)تقبل الدول النامية باإلنصياع لقرارات جهاز تسوية املنازعات يف جمال الرباءات على وجه اخلصوص

                                                             
(1)

حيث أنه خالفا لمعاهدة باريس، فإن اتفاقات منظمة التجارة العالمية، خصصت ملحقا كامال بجهاز تسوية  

، ورّكزت على المنازعات التي تثور بشأن المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية، (Despute Settlment Body)المنازعات

 .في هذه المسائل وكذا إعمال اإلجراءات القضائيةباإلشارة إلى كيفيات التحكيم 

(2)
آليات الحماية وبعض معارضات الدول النامية، : اتفاقية التريبس: مصطفى محمد عز العرب، ورقة بحثية بعنوان 

 .603المرجع  السابق، ص 

(3)
 .331السابق، ص عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع  
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ارة العاملية كما هو حال أي جهاز، يتبع يف سبيل تأدية عمله إن جهاز تسوية املنازعات ملنظمة التج 

امتياز مصاحل الدول ملة من اإلجراءات، واليت تعتربها الدول النامية غري ذات مصداقية، كوهنا ختدم بخموَّل جب

الية هذه األمر الذي يدفع إىل التساؤل حول مدى فعّ . يتماشى مع ما تأمر بهمبا ها أهنا توجهاملتقدمة، ذلك 

 .اإللتزام هبذه األحكام من طرف كافة الدول األعضاءاإلجراءات وتقدير سلطة 

حُيايب الدول  ،يُثبت أن اإلجراءات اليت يعمل مبقتضاها جهاز تسوية املنازعات ،بيد أن واقع احلال 

ن خالل إجراء املتقدمة على الدول النامية، بوصف األوىل صاحبة احلسم يف هذا اجلهاز، ويتضح ذلك جليا م

وذلك من املشاورات اليت تقوم هبا الدول إزاء وقوع نزاع، حيث أن الدول املتقدمة تقوم بكولسة هذه املشاورات، 

تقدمي  عن طريق ،نظرياهتا من الدول األعضاء من أجل حشد املواالة معهلذه املشاورات، ري املسبق التحض خالل

 .(1)طرق ملتويةالشأن ب كله من أجل ربح القضية ذات، ذلك  لألطراف املواليةتفضيالت وامتيازات 

إن إجراء املشاورات هذا، يعترب مالذا للدول املتقدمة يف التمّلص من التزاماهتا بشأن تسوية املنازعة،  

وذلك ملا تتمتع هذه الدول من خربة تشريعية وكفاءة  ،حيث أن الدول املتقّدمة تتفّنن يف إجراء هذه املشاورات

 ،الدول املتقدمةمن الدول النامية وحىت من بعض بشراء ذمم اإلطار عالية، حيث تقوم يف هذا وسياسية قانونية 

أو إلزام الدولة كقضية عقود تراخيص دوائية مثال، ألجل تعطيل تنفيذ القرار الذي قد يصدر ضدها فيما بعد،  

 .ن حسن نيةبنود عقد املساعدة الفنية عاملشتكى منها واليت خسرت القضية بتنفيذ 

، فإنه يأيت بعد تعذر (establishment of panels)أما خبصوص إجراء تشكيل فرق التحكيم  

أن يتمتع فريق التحكيم بالنزاهة  فرتضاليت مّتت كمرحلة أوىل من التسوية، ويُ  ،قيام التسوية على إثر املشاورات

كل السيما  )إلملام القانوين بالنظُم التشريعية العاملية متع أعضائه باخلربة الكافية واأن يتواحلياد واإلستقالل، وكذا 

 (.والنظام الالتيين ؛النظام األجنلوساكسوينمن 
                                                             

(1)
ذلك أن الدول المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية، تعمل على كسب رضا الدول النامية األخرى، فضال   

 عن نظيراتها المتقدمة، من أجل ربح القضية المتنازع على إثرها أمام جهاز تسوية المنازعات
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در الذكر أنه بعد تشكيل فريق التحكيم يكون لزاما على جهاز تسوية املنازعات إخطار األعضاء جي 

 بصفتهم الشخصية ال  كممثلني اهذ عملهم احملّكمني  ، كما يُفَرض ضرورة أن ميارس  التحكيمبتكوين فريق 

 .(1)بل يُقتضى منهم التحلي باحلياد التام حل الفصل يف منازعات الرباءات عن حكوماهتم

قتصادية اإن تشكيل فريق التحكيم لتسوية منازعة من املنازعات املتعلقة بالرباءات، خيضع لعدة اعتبارات       

، ذلك والثابت قانونا أي من األحوال باإلستقالل واحلياد املفرتض، حيث أن احملّكمني ال يتمتعون على سياسيةو 

، حيث أهنا وحال البت يف املنازعات املتعلقة بالرباءة خالل سري القضية املتقدمة تفِرض توجهها ورأيها  أن الدول

سياسي من خالل عدة وسائل غري شرعية وال قانونية، كالضغط ال ،تعمل على التدخل السافر يف فض املنازعة

من خالل تقدمي تسهيالت )اإلغراء اإلقتصادي عن طريق أو  ،(غالبا ما يكون دولة ناميةوالذي )على اخلصم 

 (.مجركية للدخول إىل األسواق أو منح امتيازات

 ث حُتّررإىل ان مداوالت فريق التحكيم سرية ال ميكن أن يطّلع عليها أطراف النزاع، حي ،جتدر اإلشارة 

يف امليدان العملي  هبيد أن. تقارير فريق التحكيم دون حضور أطراف النزاع، غري أن هذا وارد من الناحية النظرية

ال حُترتم هذه الشروط اإلجرائية، فمادامت الدول املتقدمة هي املتحّكمة يف زمام عمل جهاز تسوية املنازعات، 

أدىن ئج التحكيم وما أسفرت عنه مداوالت التحكيم دومنا فإهنا تطّلع على نتا ،باعتبارها صاحبة احلل والعقد

، مثل ذات اخلدمةفإن الدول النامية ال ميكنها حبال من األحوال اإلستفادة من  ،على العكس من ذلك .إحراج

جيانب الصواب، بل هو من املنطقية مبكان مادامت الدول املتقدمة تلقي بثقلها على املنظمة،  ما الوذلك 

 .جارة العاملية حمكومة مبنطق املصاحل اإلقتصادية والسياسية ال بقوة القانونفمنظمة الت

  

  

                                                             
(1)

 .363الفكرية وأثرها اإلقتصادي، المرجع السابق، ص  عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية  
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 (نموذجا والصين الجزائر) أثر النظام الدولي للبراءات على الدول النامية  :الفصل الثالث

 معظمإن محاية براءة اإلخرتاع على الصعيد الدويل، طرح معوقات مجّة يف نقل التكنولوجيا إىل           

األقطار النامية، عدا عن تلك اليت مثّلت استثناء على هذه القاعدة، ونقصد بذلك طائفة الدول اليت شاع 

، غري أننا لسنا بصدد الدخول les pays émergents- "(1)الدول الصاعدة"بـاإلصطالح على تسميتها 

دولة ولوجيا، أال ومها كل من حيث وقع اختيارنا على جتربتني رائدتني يف جمال نقل التكن. يف هذا التفصيل

،  باعتبارمها منوذجا أمثل يف دراسة معوقات نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية اجلزائر، و دولة الصني، باعتبار

ولكن  ار نقل واكتساب التكنولوجياممتّثل الوجه العام للدول النامية اليت تسعى يف مض( اجلزائر)األوىل كون 

 عىمتّثل الوجه الفريد للدول النامية اليت تسفهي الثانية  أما، قومات التكنولوجيا األساسيةبعسر كبري الفتقارها مل

 .، بل ومتّثل هاجسا يؤّرق الدول املتقّدمة يف سعيها هذاإىل أقاليمها نقل التكنولوجيازيادة وترية إىل 

، مهما إقليمهاتسعى حنو إقامة نقل تكنولوجي فّعال على  ،األخرى ناميةالدولة على غرار الإن اجلزائر  

بلغ الّثمن، غري أهنا ليست مبعزل عن التحديات اليت تعرتي سبيل الدول النامية يف عمليات نقلها التكنولوجي، 

التحديات الكربى اليت تطرحها محاية براءات اإلخرتاع على املستوى الدويل، واليت الذي مرّده باألساس إىل و 

، حيث أن اجلزائر ونظرا لكوهنا منضمة يف اتفاقية باريس (2)رعاها اإلتفاقيات الدولية وتشرف عليها مؤسساهتات

                                                             
(1)

 Emerging"كما يُطلق عليها بالفرنسية، أو باللغة اإلنجليزية " les Pays Emergents"الدول الصاعدة أو   

Countries" ويطلق هذا الوصف على طائفة من الدول النامية، والتي  خرجت من عباءة التخلف والتدهور ،

وقطعت أشواطا كبرى في مضامير التصنيع والتطور العلمي والتقني، كما هو الحال بالنسبة للصين، كوريا  اإلقتصادي،

والذي كان سبّاقا في إطالق ". BRICS"أو ما يُصطلح على تسميتها بدول البريكس...الشمالية والجنوبية، روسيا، الهند

حيث قام بتحليل داخل الدول النامية فيما بين، ، "Antoine Van Agtamael"هذا الوصف هو الخبير اإلقتصادي 

واستنتج بأن هناك فئة تشذ عن اإلطار العام للدول النامية، والتي تشكل خطورة كبرى على المستثمرين األجانب رعايا 

ر أنظ. الدول المتقدمة، على خالف الدول النامية األخرى التي ال تعتبر سوى كعكة ناضجة الستثمارات الدول المتقدمة

 ,Nicet-Chenaf ; Piveteau A ; Rougier E, Emergences capitalistes au Sud: في هذا الصدد

Karthala, France, 2013, p.1 
(2)

محمد طوبا أونغون، اتفاقية الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية وانعكاساتها على البلدان النامية، مجلة  

 .401، ص 2002مية، تركيا، التعاون اإلقتصادي بين الدول اإلسال
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، فإهنا تصطدم بكذا (WTO)وتسعى بشق األنفس حنو اإلنضمام إىل منظمة التجارة العاملية (1) 3881

 .عائق من العوائق املطروحة يف ثنايا هذه اإلتفاقيات

لكوهنا -تضررا الدولة األكثر فإهنا  ،على الدولة الصينية، بل على العكس من ذلك ذات األمر ينطبق 

، وذلك ملا تتمتع به من ذائع الّصيت يف جمال التكنولوجيا -خمتلف جماالت التكنولوجيايف  نشاطا وحيوية

على ذلك فإن األحكام والقواعد القانونية  .ات التقنية على الصعيد الدويلحبكم تفاعلها الكبري مع مستجد

، اتفاق 3881اتفاقية باريس : اإلتفاقيات الدولية)الدولية املشرَّعة على الساحة الدولية يف جمال الرباءات 

، مقارنة بالدول النامية األخرى الطبيعي أن تكون املتضّرر األكرب، فمن متّسها بصفة مباشرة( 3991الرتبس 

ما هي عليه، ولكن تلك اليت  *(1) ى إىل زيادة عدد براءات اإلخرتاع بثالثة أضعافحيث أن الصني تسع

، من أجل حتقيق منو اقتصادي أكرب، حيث وضعت رزنامة لذلك من أجل ختدم باألساس خمرتعيها احملليني

 .(2)2222بلوغ هذه النسبة يف سنة 

 عكاسات السلبية اليت خّلفتهاالتعويل على اإلن ،على ذلك، سنحاول يف هذا الشق من الدراسة 

اإلتفاقيات الدولية الراعية حلقوق الرباءت على الساحتني القانونية واإلقتصادية هلذين البلدين الناميني، باعتبارها 

 .املثالني الرائدين يف تقدمي واقع النقل التكنولوجي يف الدول النامية والتحديات املطروحة بصدد ذلك

 

 

                                                             
(1)

، وقد كان انضمامها هذا طرح عدة 4757في سنة  02-57حيث انضمت الجزائر إلى هذه اإلتفاقية بمقتضى األمر  

 . تأويالت وتخمينات بشأن جدية وفائدة اإلنضمام ومدى انعكاساته

(2)
 la contrefaçon)الصيني قائم على التقليد التكنولوجي  حيث يعلم القاصي والداني، أن اإلقتصاد 

technologique) ومن ثّم فإن الرفع من سقف الحماية القانونية لبراءات اإلختراع، سوف يعّرض الدولة الصينية إلى ،

في خسارة حصة كبيرة من أسواقها، التي تصّدر لها بأبخس األثمان، على أساس أن الصين ال تتحمل تكاليف باهضة 

  (www.aitnew.com)البوابة العربية لألخبار التقنية : أنظر في هذا اإلطار. عمليات التقليد

http://www.aitnew.com/


(نموذجا والصين الجزائر)أثر النظام الدولي للبراءات على الدول النامية                   الثالث الفصل  

 

234 
 

 (الجزائر نموذجا) عائق الحماية الدولية لبراءة اإلختراع في نقل التكنولوجيا: ولالمبحث األ

من أجل توطينها يف  ،على غرار باقي الدول النامية، تدأب يف سبيل نقل التكنولوجيا إن اجلزائر 

ء على تبعيتها وكذا القضا ،ذلك كله بُغية حتقيق تنميتها اإلقتصادية والتكنولوجية على السواء. إقليمها الوطين

تشّكل حجر عثرة يف  واليت ،، غري أهنا يف سبيل ذلك تعرتضها الكثري من العوائق والتحّديات(1)ىل اخلارجإ

سبيل نقلها للتكنولوجيا، وعلى رأسها اإلتفاقيات الدولية الراعية لرباءة اإلخرتاع، ِلما متثله هذه األخرية من 

 .(2)خزّان هائل للتكنولوجيا والتطّور التقين

التكنولوجيا واإلقتصاد  متثلواليت واجلزائر يف سبيل سعيها الدؤوب حنو انفتاح أكرب على عوامل عدة،  

وال سبيل  ،(3)رهان التطوير التكنولوجيربح حتاول تسخري جل جمهوداهتا وطاقاهتا من أجل  فإن اجلزائرمهها، أ

من ذلك حناول . ئق اليت تطرحها هذه اإلتفاقياتإال بتفعيل مسار نقل التكنولوجيا وختّطي العوايف ذلك، هلا 

وما لكون اجلزائر عضوة يف اإلتفاقية،  يف هذا املبحث التطّرق إىل التحديات املطروحة بصدد اتفاقية باريس

 وحتديات ينتظرها من رهانات ملنظمة العاملية للملكية الفكرية، وكذا ماتقييدية يف إطار ا يتبعها من ممارسات

 .التفاق الرتبسانضمامها  حال

 الجزائر إلىاتفاقية باريس كحائل أمام نقل التكنولوجيا : المطلب األول    

 مبقتضى 3881حلماية امللكية الصناعية  كما هو معلوم، فإن اجلزائر انضمت إىل اتفاقية باريس 

 أنه بالرغم منه، ذلك ، وقد كان انضمامها هذا يف غري حملّ 3957املؤرخ يف  22-57مبقتضى األمر

                                                             
(1)

، ص 2040، 8زوزي محمد، استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية، مجلة الباحث، الجزائر، ع  

465 . 
(2)

التي انضمت إليها الجزائر، وهي تمثل بامتياز عائقا للنقل التكنولوجي  4881ونقصد هنا كل  من اتفاقية باريس  

، والذي تستميت الجزائر في اإلنضمام إليه، بالرغم من الشروط التعجيزية المفروضة 4771فيها، وكذا اتفاق التربس 

 .منظمة التجارة العالميةعليها بمناسبة محاوالتها الجهيدة في اإلنضمام إلى 
(3)

وال أدل على ذلك من إنشاء الدولة الجزائرية خلية للتطوير التكنولوجي في مختلف الجامعات الوطنية، تنفيذا  

والتي رّكز فيها على " عبد العزيز بوتفليقة"لرئيس الجمهورية   (Projets Quinquennals)للمخططات الخماسية 

 .التطوير التكنولوجي
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عد أن اجلزائر وب حيثانضمامها على غرار باقي الدول النامية، إال أن قرارها هذا مل يتمّيز بالرشادة والسالمة،  

إلجناح عمليتها  جبد، فحاولت (1)قد خرجت منهكة اقتصادية وحمطمة تكنولوجيااستقالهلا السياسي، فإهنا 

 .اكبة السائد من التكنولوجياوية من أجل النهوض باقتصاد البلد، ومو التنم

أي -يف تلك الفرتة  تسمح بالتصرف على الصعيد الدويل ،إال أنه نظرا النعدام سياسية تشريعية وطنية

 ،فإن اجلزائر استندت إىل اإلستقاء من التشريع الفرنسي وتقفي خطاه يف العملية التشريعية -بُعيد اإلستقالل

التعامل  على املستوى فرنسا تتمتع بباع طويل يف جمال  ذلك أن، وخماطر من مثالبخذ على ذلك ؤ رغم ما يُ 

واملطالبة باحلقوق، ونظرا لعدم توافق وتكافؤ البيئتني اجلزائرية  ةالدولي اتحتمل اإللتزامالدويل، أو باألحرى 

ورائه العديد من ، فإن مسألة اإلنضمام إىل هذه اإلتفاقيات خّلف (2)التقليدية، والفرنسية املتطورة العصرية

 .التساؤالت

واملتضمن متديد  3922ديسمري  13املؤرخ  79-22هذا، وجتدر اإلشارة إىل أنه مبقتضى األمر 

منه العمل بالتشريع الفرنسي إال ما كان خمالفا منه للسيادة الوطنية، فإن التشريع اجلزائري استند يف جانب كبري 

يُفرتض بأنه مّت اقتداءا بالتشريع الفرنسي الذي ضّمن يف  ، حيث أن هذا اإلنضمامإىل التشريع الفرنسي

 .وصه، مبادئ وأحكام اتفاقية باريس مجلة وتفصيالنص

الدولية للملكية الصناعية، باريس األمر الذي دفع إىل القول بأن اجلزائر يف إطار انضمامها إىل اتفاقية 

إذ عّزز هذا اإلنضمام من . العكس من ذلك متاماال من بعيد، بل على مل خيدم اإلقتصاد الوطين ال من قريب و 

قيق اخلارج، حيث أن اجلزائر ابتغت من وراء انضمامها إىل اتفاقية باريس، حتلجزائر إىل التكنولوجية ل تبعّيةال
                                                             

(1)
تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر بعد استقاللها، وقضائها على اإلستعمار الفرنسي، فإنها خرجت مدمرة ومخربة حيث  

في كل المجاالت واألصعدة، ذات األمر ينطبق على مؤسسات الدولة وتشريعاتها وسياساتها التي كانت فرنسية 

 .211، ص 4768ر، مطبعة اإلنشاء، سوريا، عبد القادر حليمي، جغرافية الجزائ: أنظر في ذات اإلطار. باألساس
(2)

حيث  -لغاية اليوم  -من المنطقي بمكان، ذكر الفرق الشاسع ما بين البيئة الجزائرية والبيئة الفرنسية في تلك الفترة  

أما الثانية فتمتلك كل مقومات التطور التكنولوجي وتتمتع بقدرات  أن األولى تعتبر دولة ريفية وزراعية بالخصوص،

 .تصنيعية هائلة
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، ظنا منها أن احلماية القانونية لرباءات (2)واإلبداع التكنولوجياإلخرتاع  تنميتها اإلقتصادية على أساس حتفيز

سيسهم يف الرفع من معّدالت النمو اإلقتصادي وتسريع وتائر اإلخرتاع واإلبداع  ،خرتاع على الصعيد الدويلاإل

 .(3)التكنولوجي

، حيث وجدت اجلزائر نفسها يف حلقة مفرغة من التبعية التكنولوجية منشوداإال أنه حصل ما مل يكن 

(dépendance technologique)،  إطارها احلماية القانونية املكرَّسة يف اإلتفاقيات الدولية الراعية

مرّد ذلك إىل انعدام لرباءات األجنبية، و ل" إيداعصندوق "ذلك أن اجلزائر أصبحت جمرد  ،لرباءات اإلخرتاع

أو  عنيزائر ِقبلة مفضلة لدى املخرت األمر الذي جعل من اجل. بيئة اإلخرتاع والتحفيز اإلبداعي يف اجلزائر

 .يف اجلزائرضالتها  وجدتأو باألحرى الشركات املتعددة جلنسيات اليت  ،جانبأصحاب الرباءات األ

على اإلقتصاد  ذلك أهنا أثرت سلباأن اتفاقية باريس كانت وباال على اجلزائر، إىل  ،جيدر بنا الذكر

يف اجلزائر، نظرا ملا فرضته هذه اإلخرتاع مقّومات اإلبداع و  بشّدة ، حيث قّوضت هذه اإلتفاقيةاجلزائري

اإلتفاقية من مجلة مبادئ وشروط ال تناسب خصوصيات البلدان النامية، واليت تعترب اجلزائر من بينها، ذلك أن 

غلب هذه أ، بل كانت (1)ر حيال وضع أحكام اتفاقية باريسالدول النامية مل ُتستش  اجلزائر على غرار باقي 

 .تعمار الغريبت اإلسطور التقين أو كانت ترزح حتحة التالدول إما بعيدة عن سا

                                                             
(1)

كما هو معلوم، فإن اتفاقية باريس ُوضعت لخدمة مصالح الدول المتقدمة، فمن الطبيعي بمكان أن تكون الجزائر  

. تمكينها من تحقيق استقاللها التكنولوجيباعتبارها دولة من الدول النامية، مستهدفة من قبل الدول هذه اإلتفاقية، بعدم 

 .www.onefd.edu.dz: أنظر في هذا الصدد

 (2)
إن بيئة اإّلختراع واإلبداع في الجزائر، تكاد تكون منعدمة، وذلك لغياب المقومات الحقيقية المشجعة على ذلك،  

ورة إبداعية واختراعية، أو من قبل الغلق سواء من قبل اإلرادة السياسية ، التي في مكنتها إعطاء الضوء األخضر لقيام ث

 .الذي تتسبب فيه هذه اإلتفاقيات الدولية  (Verrouillage)الخانق

(3)
إن المستقرئ للخلفية التاريخية التفاقية باريس، يجد بأن الدول التي أنشأت هذه اإلتفاقية لم تكن من الدول النامية، بل  

راجع في هذا . دول المتقدمة،  والتي وضعت أحكامها بما يخدم مصالحهامعظمها عن لم نقل كلها ينحدر من طائفة ال

حمدي محمود بارود، محاولة لتقييم التنظيم القانونيلنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود الدولية ومشروع : الصدد

 .811ص  المرجع السابق،قانون التجارة الفلسطيني، 
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إن اتفاقية باريس هذه أتت بأحكام تفوق قدرة اجلزائر يف جماالت التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، 

 ،والتكنولوجية يف اجملاالت العلمية كبريةتتمّتع بقدرات    -كما سبق التفصيل-ذلك أن الدول واضعة اإلتفاقية 

الزالت  ،امل النامياجلزائرية مثل باقي جتارب العالتكنولوجية وبإمكانات هائلة يف امليادين الصناعية، فالتجربة 

، حيث الزالت تتميز بتواضع القدرات واإلمكانيات التكنولوجية والصناعية، اليت ال ترقى إىل (1)تتسم بالفتّوة

 .الدول املتقدمةدرجة التطور والتعقيد اليت تتمّيز هبا تكنولوجيا 

جندها ماثلة يف التشريع   ،يت جاءت هبا اتفاقية باريسال التنويه إىل أن املبادئ بنا يف هذا الصدد، جيدر

استقرائنا لكافة  اجلزائري، كما هو احلال مع مبدأ املعاملة اإلحتادية، حيث أن هذا املبدأ نستشّفه من خالل

حسب متطلبات كل اليت تعاقبت عرب التعديالت اليت طرأت على هذه التشريعات  التشريعات اجلزائرية للرباءة،

؛ املرسوم التشريعي رقم 3922الصادر يف سنة  18-22هذه التعديالت ما بني أمر  مرحلة، وقد تراوحت 

 .2221 يوليو 39الصادر يف  25-21؛ وكذا األمر 3991الصادر يف سنة  91-35

ن هذه التعديالت كلها مل تكن استجابة ملتطلبات تنموية حقيقية، بل بيد أنه جتدر اإلشارة، إىل أ

، حيث عملت املذكورة الفاعلة على ساحة اإلتفاقية خضعت جلملة من ضغوط وإمالءات الدول األعضاء

جل جعلها متوائمة أمن وإكراهها على إجراء تعديالت على تشريعاهتا  ،على الضغط على اجلزائر هذه الدول

 .يه من كسب تكنولوجي، ودومنا مراعاة الهتماماهتا الصناعيةدومنا اعتبار ملا تطمح إل ،باريسواتفاقية 

 إن اجلزائر حيال تطبيقها ملبدأ املعاملة اإلحتادية، تكون قد أخذت ميثاقا غليظا على نفسها، ِلعدم 

 تستجيب   ال أن اجلزائر ، حيث  مع الدول املتقّدمة العضوة (2)متكنها على حتمل اإللتزامات بصفة تبادلية

                                                             
(1)

، "هواري بومدين"زائر، تعود إلى حقبة السبعينيات في عهد الرئيس الراحل إن أقدم المحاوالت التصنيعية في الج 

: لتفصيل أكثر راجع في هذا الصدد. "l’industrie industrialisante"المصنعة  صناعةالذي اعتمد سياسة ال

Boughazi Smail, De l’industrie industrialisante au protectionnisme économique (Un 

parcours de 50 ans), Journal de la Tribune, 01/07/2012. 
(2)

إن الجزائر باعتبارها دولة ضعيفة اقتصاديا، فإنه ال يمكنها بأي حال من األحوال تحمل اإللتزامات الناجمة عن مبدأ  

ذلك ما يقّوض بصفة كبرى من . ية بين الدول األعضاءالمعاملة اإلتحادية، والذي يقر بضرورة المعاملة المتساو

 .مشروعية المبدأ
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أو  ،بل أن كل ما يف األمر أهنا تعترب مصدر ربح وثراء بالنسبة لرعايا الدول املتقدمة .الحتياجاهتا التنموية

ملبدأ املعاملة اإلحتادية، ، ذلك أنه وتطبيقا باألحرى الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تتبع أغلبها هلذه الدول

 مهما كاناليت يتعنّي على اجلزائر الوفاء هبا  ،جبملة من احلقوقتطالب اجلزائر  ستثمرة يفهذه الشركات امل فإن

 .، استنادا إىل ما تقضي به اتفاقية باريس(1)مر، وعلى رأسها احلماية القانونية الصارمة الخرتاعاهتااأل 

يوليو  39املؤرخ يف  25-21الساري، أو األمرتشريع الإن مبدأ املعاملة اإلحتادية املنصوص عليه يف 

على قدم املساواة ما بني  ات، يثقل كاهل اجلزائر حيال التزاماهتا بضرورة إقرار محاية اإلخرتاع(2)2221

هي يف اإلتفاقية ، حيث أن احلماية املقّررة (تعددة اجلنسياتاملشركات براءات ال)رعاياها واملخرتعني األجانب 

زيادة درجة هذه احلماية القانونية، مبا ل ،اجلزائر إىل الضغط علىكوماهتا تدفع حبما جعلت هذه الشركات 

مثل نظرياهتا من  إليه ي تطمححلم اجلزائر الذومن مّث تبديد  ،جيعلها ختدم بصفة رئيسية مصاحل هذه الشركات

 .يف اكتساب التكنولوجيا عن طريق نقل التكنولوجيا ،الدول النامية

باألخص يف سنوات السبعينيات والثمانينيات و  نقل التكنولوجيا، إن اجلزائر سعت منذ استقالهلا إىل 

فهي بذلك إمنا سعت إىل حرق املراحل الطبيعية للتطور . من أجل إقامة بنيتها التحتية على أساس تكنولوجي

لإلستفادة من التكنولوجيا النامية قين، على أساس اهلّبة اليت قامت هبا جل الدول اإلقتصادي والتقدم الت

 .رها برباءات اإلخرتاعملوجودة يف العامل، واليت اصطدمت على إثا

                                                             
(1)

حيث أن الشركات المتعددة الجنسيات تتواجد بكثرة، السيما في السنوات األخيرة من القرن، وذلك لما تتوفر عليه  

سع الذي تتربع عليه الجزائر من مقومات طبيعية ومادية ضخمة مساعدة على اإلستثمار، ناهيك عن السوق المحلي الوا

 Hamid Hamidi, Réforme économique et propriété industrielle (Vers: راجع في هذ الصدد .الجزائر

l’institutionnalisation du brevet d’invention en Algérie ?), OPU, Algérie, 2004. 

(2)
ند في أحكامه، على المبادئ التي جاءت بها في حيث أن التشريع الجزائري المتعلق بالبراءات المذكور أعاله، يست 

فقرة ب، ( 24)اتفاقية باريس، وما تضمنه لهذا المبدأ، إال نتيجة حتمية ومنطقية، فنجد مثال المادة الواحدة والعشرون 

يداعه بتاريخ إ  تقر أن اإليداع الدولي الذي تّم بمقتضى اتفاق التعاوان الدولي بشأن البراءات يعد كأنه إيداع وطني

 .الدولي
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أما خبصوص ما لعبه مبدأ األسبقية من دور سليب، على ساحة اإلخرتاع واإلبداع اجلزائرية، فإنه قد  

يف وجه  حائليف اجلزائر، حيث أن مقتضيات هذا املبدأ اعتربت مبثابة قضى على مبادرات اإلبداع واإلبتكار 

ذلك أن تطوير تكنولوجي فّعال وحقيقي، يتمّيز بالنجاعة يف قطاعات اإلنتاج الصناعي والتقين،  حماولةأي 

هذا املبدأ يقضي بأال يكون اإلخرتاع قد سبقت املطالبة عنه برباءة، وبالتايل أال يكون قد ورد من قبل يف حالة 

ألمر الذي جيعل من مبدأ ا. اعيقين واإلنتاج الصناجلزائر حديثة عهد بالتطور التتعترب هذا، و  .التقنية السابقة

 . األسبقية له من اخلطورة مبكان على الواقع التكنولوجي اجلزائري

ذات األمر ينطبق على مبدأ استقالل الرباءات، لكون هيئة محاية براءة اإلخرتاع يف اجلزائر، واملتجسدة 

احلنكة القانونية واخلربة التقنية الالزمة، بصدد التعامل مع  يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية يفتقر إىل

براءات اإلخرتاع األجنبية، حيال القيام بعمليات فحص الرباءة وتقصي الفائدة املرجوة منها على اإلقتصاد 

 الوطين

 اتفاق التربس كتحّد أمام نقل التكنولوجيا في الجزائر: المطلب الثاني   

يف هذا املقام، أن اجلزائر تسعى سعيا بالغا من أجل اإلنضمام إىل اتفاق  ما ال خيفى على أحد منا

وكذا اإلستفادة من احلراك احلاصل على  ،، ذلك كله من أجل اإلخنراط يف دّوامة اإلقتصاد العاملي(1)الرتبس

هذا إىل  الذي ال يعرف التوقف أو الركود، بل هو يف تطور دؤوب ومستمر، ويرجع ،الساحة التجارية الدولية

الربع األخري من القرن العشرين، والذي اتسم بتغرّي جمرى العالقات العامل يف التغيريات اجلذرية اليت حصلت يف 

 .الدولية على خمتلف األصعدة، باألخص اإلقتصادية منها

                                                             
(1)

حيث أن الجزائر بذلت كل المساعي من أجل اإلنضمام إلى هذا اإلتفاق، فهي تصارع من أجل هذا اإلنضمام، منذ  

 ,Bekenniche Otmane, Le GATT, l’Algérie et l’OMC, OPU: راجع في هذا الصدد  .4776سنة 

Algérie, 2006, p. 154  
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بالعديد من احملاوالت من  -وال زالت كذلك-حيث أن اجلزائر ومن أجل فك عزلتها الدولية، قامت 

، دون تقييم ما سيسفر عنه انضمامها هذا إىل (WTO) إلنضمام إىل اتفاقية املنظمة العاملية للتجارةأجل ا

 -املزعومة- كل ما يف األمر أهنا تنوي حتقيق الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية. هذه املؤسسة الرأمسالية الدولية

الشروط ، من منطلق أن اجلزائر ال تليب غري أن سعيها أُجهض يف أكثر من مناسبة. من خالل انضمامها هذا

 .(1)حيرمها من عضوية املنضمةاملفروضة من طرف املنظمة، وذلك ما 

جدا، وهي إن صح القول  عسريةإن مجلة الشروط اليت تفرضها منظمة التجارة العاملية هي شروط 

ال تستطيع أغلب الدول النامية تلبيتها بصفة سهلة،  (des conditions sévères)شروط تعجيزية 

الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا العظمى، اإلحتاد )لدول املتقدمة ذات احلضوة الكربى وذلك حىت يتسىن ل

 .(2)تعطي الضوء األخضر لقبول مثل هكذا انضمامأن ( األورويب وبعض الدول املتقدمة األخرى كاليابان

 une base juridique)ا من الدول النامية، فإهنا ال متلك قاعدة قانونية رصينة واجلزائر كوهن

solide)سيما عندما يتعلق األمر مبسائل التقنية والتطور التكنولوجي، كما هو حال امللكية الصناعية ، ال

بامتياز، ذلك أهنا  الوجه القانوين للتكنولوجيامتثل باعتبار هذه األخرية -براءات اإلخرتاع على وجه اخلصوص و 

فاجلزائر مازالت فتّية يف جتربتها حيال امللكية الفكرية عموما  -مدخل أي تطور تقين أو تقّدم علميتعترب 

التكنولوجية وكفاءاهتا  القانونية األمر الذي يستدعي منها تطوير قدراهتا .وبراءات اإلخرتاع على وجه اخلصوص

 .إىل منظمة التجارة العاملية حىت مُتّكن من اإلنضمام

                                                             
(1)

إن من بين المعوقات الرئيسية التي طُرحت في وجه انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أو باألحرى اتفاق  

التربس، مشكل عدم مالئمة تشريع الملكية الفكرية الجزائري طبقا لما هو معمول به في إطار اإلتفاق، السيما عندما 

يث تُصنّف الجزائر في المرتبة الثانية عالميا، فيما يخص عدم احترام يتعلق األمر باإلنتهاكات المسجلة ميدانبا، بح

 .حقوق الملكية الفكرية

(2)
 .10/01/2047: تاريخ التصفح ، http://www.moqatel.com :مقال منشور على موقع اإلنترنت  
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إزاء ما يتعّلق حبقوق امللكية  ،جتدر اإلشارة، إىل أن منظمة التجارة العاملية تتعامل حبزم وصرامة بالغتني 

، حيث تعتربها سلعة رأمسالية تُباع وُتشرتى، فما إضفائها (intellectual property rights)الفكرية 

واحتكار هذه السلع  إىل الدول املتقدمة، إال ابتغاء دّر املداخيلما هو  ،للحماية القانونية على هذه احلقوق

 .(1)لذاهتا وعدم إطالع الدول النامية على أسرارها، بل إحاطتها حبماية أقوى مما كانت عليه يف السابق

يف إطار منظمة التجارة العاملية  من محايتها لرباءات اإلخرتاع بشدة هذا، وتعّزز الدول املتقّدمة

 اتفاقيات من  يتجزأ  يعترب جزءا ال   ، على ذلك جند أن اتفاق الرتبس، والذيباعتبارها الناطق الرمسي بامسها

، حيث مّت (Chapter V : Patents)(2)منظمة التجارة العاملية، قد أفرد قسما خاصا لرباءات اإلخرتاع 

اءات، ومل يكن ذلك عبثا وإمنا خدمة ملصاحل الدول املتقدمة، بصفتها املستفيد تشديد احلماية القانونية للرب 

وذلك من أجل غلق املنافذ اليت تسمح بانسياب التكنولوجيا إىل األقطار . األكرب من هذه احلماية القانونية

اعفة عدد حيث جند أن براءات اإلخرتاع املودعة يف اجلزائر من طرف األجانب تفوق بأضعاف مض .النامية

للمخرتعني األجانب،  %91مل تكد تنعدم، مبا نسبته من طرف املخرتعني اجلزائريني، إن الرباءات املودعة 

 . للمخرتعني اجلزائريني %7و

واجلزائر بصفتها من مجلة الدول النامية اليت تستهدفها اسرتاتيجية هذه الدول، فإهنا اصطدمت يف 

ن حيث أ. الوفاء به ميكن للجزائرال  ها مبعّوق حد احلماية القانونية املقرر يف اإلتفاق، والذيإطار انضمام

اعرتضت  اليت املتقدمة، من ِقبل الدولالرباءات محاية مسألة  يفاجلزائر قد القت العديد من املعّوقات النامجة 

تطبيق العملي لإلتفاقيات الدولية الراعية تسهر على الحترتم وال هذا اإلنضمام، من منطلق أن اجلزائر ال على 

                                                             
(1)

مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، المرجع  مصطفى محمد عز العرب؛ محمد رؤوف حامد؛ ياسر محمد جاد هللا؛ 

 .14السابق، ص 

(2)
 Treaty on Related Intellectual Property Rights concluded on 1 April 1995. 
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 prolifération de la)لرباءات اإلخرتاع، وتتحجج يف ذلك باستفحال ظاهرة التقليد 

contrefaçon) (1)يف اجلزائر. 

حيث تتفق أغلب التقارير الدولية على أن اجلزائر من أكثر الدول انتهاكا حلقوق امللكية الفكرية 

ع على وجه اخلصوص، على ذلك حُتجم جّل الشركات الكربى عن اإلستثمار يف عموما، وبراءات اإلخرتا 

اجلزائر، السيما عندما يتعلق األمر مبجال من جماالت التكنولوجيا أو الصناعات التقنية أو اإللكرتونية، وذلك 

 .(2)لعدم توفر احلماية الالزمة للمخرتعات اليت جتلبها هذه الشركات عند استثمارها يف اجلزائر

أمر انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية، والذي  عسريبغض النظر عما هو جار فيما يتعلق بت

ميّثل اتفاق الرتبس أداته األمثل، فإن هذا اإلتفاق يلعب الدور األبرز فيما خيص منع قيام أي نقل تكنولوجي 

ألن اإلتفاق حيّمل أطرافه مسؤولية عدم  منضمة،باقي الدول النامية منضمة أو غري غرار على  ،إىل اجلزائر

، ومادامت أغلب أعضاء اتفاق الرتبس من الدول مالكة ويوقع عليها عقوبات أشد تطبيق أحكامه

التكنولوجيا، فإن اجلزائر حُترم بطبيعة احلال من عمليات النقل التكنولوجيا ولو يف بصفة شكلية، حيث نكاد ال 

 .، إال وتلّفه حلقة مشروطية ضخمة(3)تجند عقدا من عقود تراخيص الرباءا

                                                             
(1)

، المرجع السابق، (المحل التجاري والحقوق الفكرية)فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري  

 .6ص 

(2)
حيث نجد العديد من الشركات المتعددة الجنسيات، ال ترغب في اإلستثمار في الجزائر، متحججة في ذلك بعدم توافر  

وإن . البيئة القانونية المالئمة، والتي تكفل الحماية الفعالة لمخترعاتها التي تستجلبها معها إزاء قيامها بعمليات اإلستثمار

نتوجات المقلدة التي تغزو األسواق الجزائرية، وكذا انتشار عمليات التقليد التي تؤرق كنا ال ننكر حقيقة تفشي السلع والم

 .هذه الشركات، وتجعلها تحجم عن اإلستثمار، بما يحُرم الجزائر من أي نقل تكنولوجي ولو شكلي فقط

(3)
التكنولوجيا، هو عقد  فالجزائر كما هو حال جميع الدول النامية، فإن الغالب من عقودها المبرمة في سبيل نقل 

 leurs)ج جلّها تعتبر بلدانها األصلية.م.ترخيص البراءات، والذي يمكنها اإلستفادة منه بشكل كبير، من منطلق أن ش

pays d’origines) الدول المتقدمة، ومن ثّم فإنها تكون ملزمة بتطبيق ما جاء في اتفاق التربس الذي يقر بضرورة= 
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إن اجلزائر بالرغم من عدم انضمامها إىل اتفاق الرتبس، إال أهنا مل تسلم من اآلثار السلبية والوخيمة 

اليت خّلفها هذا اإلتفاق يف جمال امللكية الفكرية عموما، وميدان الرباءات باخلصوص، فالشركات املتعددة 

ر تستند أغلب تصرفاهتا القانونية إىل اإلتفاقيات الدولية، واليت يُعد اتفاق الرتبس اجلنسيات العاملة يف اجلزائ

ذلك أن هذه الشركات تتخذ من اتفاق الرتبس . احللقة األهم فيها عندما يتعلق األمر باجملال التكنولوجي

 ادعة حيال أي خرق، نظرا ملا يقره من أحكام صارمة وعقوبات ر مان الذي حتمي براءاهتا من خاللهصّمام األ

 .أو تعّد على حقوق ذوي الرباءات

متّكنها  حالإن سعي اجلزائر حنو اإلضمام إىل اتفاق الرتبس، سيعود عليها بالوبال ال حمالة، ذلك أهنا 

وذلك  ،من اإلنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، ومن مّث إىل اتفاق الرتبس، فإهنا سُتحر م من نقل التكنولوجيا

يف إطار مجلة من املبادئ وجمموعة من الشروط لتأمني  ،اإلتفاق بصدد محاية براءات اإلخرتاع ملا يفرضه استنادا

 .حقوق املخرتعني األصليني وذويهم على حسب ما يقر به اإلتفاق

ار املبدأ غر   على هو مبدأ " national treatment principle "إن مبدأ املعاملة الوطنية  

يقضي بضرورة معاملة هذا املبدأ فإن  ،على سبيل التنويهو ة باريس، حيث أنه معاهداملنصوص عليه يف 

أو املقام على إقليمها  ،املساواة مع رعايا الدولة املرغوب محاية اإلخرتاعات فيها قدماملخرتعني األجانب على 

دأ خيدم باألساس مصاحل غري أن هذا املب .حبمايته على هذا اإلقليم ضروريا استثمار يكون اإلخرتاع املطالب

اليت ال و  يةزائر دولة اجلالدول املتقدمة اليت تتمّتع بكثافة اخرتاعية هائلة، على العكس من ذلك متاما بالنسبة لل

 .متلك ذات الكفاءة اليت جتعلها تستفيد من هذا املبدأ املقرر يف اتفاق الرتبس

                                                                                                                                                                                         

حسام الدين الصغير، ترخيص : لتفصيل أكثر، أنظر. ارمة لإلختراعات على المستوى العالميإقرار حماية فّعالة وص =

 .44-40-7الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص ص 
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يأخذ   يراِع مصاحل الدول النامية، وملذا املبدأ ملحيث أنه جتدر اإلشارة، إىل أن اتفاق الرتبس بإقراره هل 

فإنه ال يقر يف الواقع أي معاملة  ،من ذلك نقيضيف احلسبان خصوصيات كل دولة من هذه الدول، بل على ال

تفضيلية للدول ملثل هذه، بغض النظر عما هو منصوص يف ثنايا هذا اإلتفاق من ضرورة إقرار معاملة امتيازية 

 .ومرافقتها يف عملية النقل التكنولوجي بغية حتقيق عتبة تكنولوجية مقبولةالنامية،  بالنسبة للدول

حال انضمامها إىل  ،من هذا املبدأ أن اجلزائر ال ميكنها اإلستفادة نستشف من خالل ما تقدم،

ادية أو اإلقتص ص، حيث أن اجلزائر ال تضاهي قدرهتامنظمة التجارة العاملية واتفاق الرتبس على وجه اخلصو 

تكون بالتايل مطالبة بضرورة إدراج  ،التكنولوجية قوة الدول املتقدمة، حيث أنه بعد انضمامها إىل اتفاق الرتبس

 .مبدأ املعاملة الوطنية، سواء بالّنص عليه صراحة أو من خالل سن قواعد قانونية تفيد إعمال هذا املبدأ

ونظرا للعدد اهلائل من الشركات املتعددة املستثمرة يف اجلزائر، فإهنا لن تتمّكن من  ،بيد أن اجلزائر

استنادا ملا يقضي به مبدأ  ،رباءاهتالحلماية اطلبات جي، كوهنا تتلقى عددا كبريا من القيام بعمليات نقل تكنولو 

حيث أهنا بذلك إمنا  ،-رئيسية فيهوالذي تعد هذه الشركات عضوة -(1)الوطنية املقرر يف اتفاق الرتبس املعاملة

 .أهنا تُعد كذلك يف ظل اتفاقية باريس إذ يكفيهاستعّزز من وصفها مركزا إليداع الرباءات، 

فضال عن ذلك، فإنه إضافة إىل  مبدأ املعاملة الوطنية، هناك مبدأ ثان يف اتفاق الرتبس، واملتمثل يف  

ترب أخطر من سابقه املنصوص عليه يف اتفاقية باريس، والذي يع (priority principle)مبدأ األسبقية 

ذلك أن هذا املبدأ يقضي هنا بضرورة أن يكون اإلخرتاع املراد محايته حُمدثا لطفرة صناعية أي مل يسبقه اخرتاع 

 industrial mutation، أو كما ُيسمى يف صلب اإلتفاق مطلقا يف حقل من حقول الصناعة أو التكنولوجيا
                                                             

(1)
حيث أن  ذلك أن الجزائر بعد قبول انضمامها تكون ملزمة بتحمل كافة اإللتزامات الواردة في اتفاق التربس، 

انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية على غرار باقي الدول النامية، يكون بمثابة عقد إذعان، تقبل بمقتضاه كافة 

 .اإللتزامات المفروضة عليها من قِبل الدول المتقدمة، ال سيما عندما يتعلق األمر بحقوق الملكية الفكرية
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 .(1) املبدأ هاجسا حقيقيا على الدول النامية قاطبة، كونه يلغي حظوظها يف التكنولوجياوميثل هذا 

من منطلق  ،-إن مل نقل يستحيل عليها ذلك-مقتضى هذا املبدأ يتعذر على اجلزائر اإلستجابة له إن 

يف اجلزائر هي بيئة واهنة ال تواكب املستجدات احلاصلة يف العامل يف خمتلف ميادين التصنيع  أن بيئة اإلخرتاع

اليت ال ترقى إىل اجلدة  ،والتكنولوجيا، حيث أن املخرتع اجلزائري ال يزال حبيس اإلخرتاعات الكالسيكية

حتقيق تنميتها التكنولوجية من  بالتايل، فإنه يستحيل على اجلزائر. والتقدم املطلوبني من إطار اتفاق الرتبس

 .خالل مبدأ األسبقية هذا

، (2)لن تتمّكن من احلصول على أي نقل تكنولوجيفإهنا  ،املبدأ ذاتذلك أن اجلزائر من خالل  

سواء عن طريق عقد ترخيص براءات أو أي عقد آخر، ذلك أهنا ستكون مقّيدة باإلحتكار القانوين املسوّغ 

أشخاص طبيعية أو معنوية أي الشركات )أو ذويهم  ،ن أصحاب الرباءات األصلينيلذوي احلقوق الشرعيني م

بّدد طاملا أهنا تسعى حنو هذا ستُ  ،، ومن مّث فإن طموحات اجلزائر يف اكتساب التكنولوجيا(املتعددة اجلنسيات

 .اإلنضمام غري اجملدي على خمتلف األصعدة

سواء تعلق األمر بتعميم التكنولوجيا أو مساعدة أما باقي املبادئ اليت وردت يف صلب اإلتفاق،  

الدول النامية يف عمليات النقل التكنولوجي، فإهنا تبقى جمرد شعارات جوفاء، ال تشّكل سوى طُعم جتلب به 

 .الدول املتقدمة أطماعها من الدول النامية، من استثمارات أو حتقيق سيطرة تكنولوجية

                                                             
(1)

ة لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانوني 

 .124ص 

(2)
وذلك من منطلق أنه ال يمكن حصول النقل التكنولوجي، مادام مالكو التكنولوجيا من شركات متعددة الجنسيات،  

المحمية قانونا على الصعيدين  يتمسكون بأسبقيتهم على التكنولوجيا المغطاة بالبراءة، أو بصيغة أخرى مخترعاتهم

 .الدولي والوطني
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    (نموذجا صينال)عائق الحماية الدولية لبراءة اإلختراع في نقل التكنولوجيا : المبحث الثاني

 تالقي مشاكل وصعوبات مجّة يف مضمار حتقيق تقدمها ،إن الصني هي على غرار الدول النامية         

ة بباقي الدول النامية، لكوهنا مقارنوتنميتها التكنولوجية، فربغم كوهنا حتظى مبيزة نسبية يف حقل التكنولوجيا 

غري أن انتمائها هذا مل يسعفها بدرجة كبرية يف إطار سعيها حنو  .BRICS-"(1) الربيكس"جمموعة من 

، وذلك يرجع باألساس إىل انتمائها إىل  "l’acquisition technologique" اكتساب التكنولوجيا 

وكذا اتفاق  3881ة باريس للملكية الصناعية عاهدبراءات اإلخرتاع، أي كل من مالدويل حلماية  نظامال

  Treaty on Related Intellectual)املتعلق باجلوانب التجارية للملكية الفكرية  3991الرتبس 

Property aspects). 

على التقليد  ريةن الصني يعتمد اقتصادها بصفة كب، فإحيث أنه مما ال خيفى على أحد منا 

(imitation)وإن كانت الدول املتقدمة حتبذ استخدام مصطلح  ؛(contrefaçon)  على األعمال اليت

تقوم هبا الصني من أجل حتقيق تنميتها وتطورها، وذلك من أجل تشديد اخلناق عليها وحماربتها قانونيا إلفشال 

لة جبالء، غري أننا نؤيد ؛ هذه احلقيقة تعترب ماث(2)سعيها يف حتقيق التقدم التقين وتعزيز تنميتها اإلقتصادية

يف اعتمادها على التقليد، وقيامها بآليات اهلندسة العكسية من أجل  الصني وباقي الدول النامية األخرى

 .ال جتد مالذا آخر للحصول على التكنولوجيا كوهنا حتقيق تنميتها والنهوض باقتصاداهتا،

 كبري األثر على   ،ة القانونية لرباءات اإلخرتاعلقد كان لإلتفاقيتني الدولتني الرئيسيتني يف حقل احلماي 

 ومن على ، الصني، حيث أن هذين اإلتفاقيتني سعتا باخلصوص إىل حتطيم قدرات الصني التقنية والصناعية
                                                             

(1)
 Dalila Nicet Chenaf, Les pays émergents : Performance ou développement ?, article 

publié sur site internet : La vie des idées.fr, date de consultation sur site : 11/03/2015. 

 (2)
، 717تقليد وتزييف البضائع يغزو العالم والصين في قفص اإلتهام، مقال منشور في جريدة المشاهد السياسي، عدد  

2041. 
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 .اليت بدأ جنمها يبزغ يف أفق التطور التكنولوجي العاملي ،من الدول الصاعدةشاكلتها 

لتعرض بشيء من التفصيل لألثر السليب واخلطري هلذين على ذلك، سنحاول من خالل هذا املبحث ا

وما لعبتاه من كبري الدور يف حماولة القضاء على  ،على الصني( اتفاقية باريس واتفاق الرتبس)اإلتفاقيتني 

اليت حيتكرها نادي األثرياء من الدول املتقدمة، وبدقة أكرب  ،طموحات الصني يف نقل التكنولوجيا املتطورة

 . (les Firmes Multinationales)ملتعّدد اجلنسياتشركاهتا ا

 الصين إلىاتفاقية باريس كحائل أمام نقل التكنولوجيا : المطلب األول   

إن الصني حاهلا مثل حال أي دولة من الدول النامية، سواء من حيث قوة املؤسسات أو املخططات 

، رغم ما يُؤخذ عليه من والتقدم التقين تتمتع مبيزة التفوق التكنولوجي ،التنموية، بيد أهنا كما سبق القول

طور اإلقتصادي والتقدم التقين هذا الت عزياليت تُ ،  (1)وما يلقاه من سخط من طرف الدول املتقدمة ،انتقادات

ال جيد له  باإلدعاء أن التطور التكنولوجي الصيين إىل ممارسات غري قانونية وال أخالقية، ي تعرفه الصنيالذ

 .، وال يرقى إىل درجة التنافسية احلقيقية والناجعة(2)أساسا حقيقيا كونه قائما على التقليد

إىل أن الصني تعد من الدول اليت انضمت يف وقت مبّكر إىل اتفاقية باريس، ،هذا، وجتدر اإلشارة

وقد كان هلذا اإلنضمام أثرا   ،3987مارس  39فاقية املذكورة، أي يف حيث كان انضمامها بُعيد إبرام اإلت

سيما بعد التعديالت املتالحقة اليت طرأت على اتفاقية الكبريا على حركة اإلنتاج وقدرات التصنيع يف الصني، 

  حنو تقليص قدرات الصني اليت بدأت تتجه  ، و من القرن العشرين  النصف الثاين  حصلت يف باريس اليت 
                                                             

(1)
: اتحاد أمريكي يطالب بمواجهة تقليد المنتجات في الصين، مقال منشور على موقع 

http://www.aljazeera.net/news/ebusines14/01/2047: ، تاريخ التصفح. 

(2)
حيث أن قرابة ثلث اإلقتصاد الصيني يعتمد على التصنيع المقلد، والذي تدر الصين من ورائه أرباحا طائلة، كونها ال  

 les)تنفق في سبيل هذا التصنيع تكاليف باهضة، كما هو الحال بالنسبة للشركات األصلية مالكة البراءات 

propriétaires originaux) 

http://www.aljazeera.net/news/ebusines
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 . -إن مل نقل كّلها-يف اكتساب التكنولوجيا، عن طريق سد جّل منافذ التكنولوجيا 

 (des puissances technologiques)من أجل منع قيام قوى تكنولوجية  ،ذلك كله

منافسة يف العامل غري تلك املتقدمة، حيث ترغب هذه األخرية يف إبقاء مقّومات التطور التكنولوجي حكرا 

 ،اعتربت الصني على غرار نظرياهتا من الدول الصاعدة األخرى ،على ذلك. ال يفّك أحجيتها سواها ،عليها

 .جيب إيقاف مّده وقص أجنحته حىت ال يبلغ مداه ،خطرا زاحفا على الدول املتقدمة

وجتسدت يف تعديالت اإلتفاقية الدولية األوىل حلماية براءة  ،وقد جتّلت مواجهات الدول املتقّدمة

املنافسة "، حيث خّصصت هذه اإلتفاقية جزءا كبريا فيما يتعلق بـ3881اتفاقية باريس باألحرى اإلخرتاع أو 

ممارسات  هتاواعترب Contrefaçon "(1) –التقليد "و"  Concurrence Déloyale-غري املشروعة

ولو بتنازل من أصحاب احلقوق  ،ال جيب بأي حال من األحوال التغاضي عنها أو غفراهنا ،غري مشروعة

 . املشروعة

ال تقصد معاقبة املخّلني بأحكام اإلتفاقية واسرتداد احلقوق املنتهكة،  اإلطار، فالدول املتقدمة يف هذا

متّكن الدول النامية ومن ورائها  ،بل غرضها احلقيقي من وراء هذه األحكام، منع قيام تنمية حقيقية وناجعة

ا التكنولوجي، حيث أن الصني بصفتها عضوة يف هذه اإلتفاقية الدولية، فإهنا تكون الصني من حتقيق تطوره

 .ملز مة بتطبيق أحكامها تطبيقا حرفيا، ومن مّث فإهنا مُتنع من القيام بعمليات النقل التكنولوجي

 يف أي قطر من  ، إن اتفاقية باريس استماتت استماتة كربى من أجل منع قيام أي تطور تكنولوجي
                                                             

(1)
حيث رّكزت اتفاقية باريس على هذين الدعويين باعتبارهما آليتين قانونيتين كفيلتين بردع الممارسات غير الشريفة   

في حقل الصناعة بالخصوص، وكذا الحيلولة دون وقوع عمليات التقليد التي يمكن أن تطال ذوي الحقوق الشرعية من 

زروتي الطيب، القانون الدولي : راجع تواريخ التعديالت الواردة على اتفاقية باريس من كتاب. يهممالّك البراءات أو ذو

 .417، المرجع السابق، ص (تحاليل ووثائق)للملكية الفكرية 
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ي متّثل الصني أبرزه ية الصناعية واحلراك التقين، والذسيما تلك األقطار املتميزة بالديناميكالألقطار النامية، ا

لكوهنا قطعت أشواطا كربى يف مضمار التطور التكنولوجي والتنافس الصناعي، مما مّكنها من نقش مكانة هلا 

 .يف صخرة التطور اإلقتصادي والتكنولوجي -بكل حتدّ -

وقد شّكلت اتفاقية باريس عائقا بامتياز أمام التطور الصناعي والتكنولوجي الصيين، من منطلق  هذا،

اليت تسعى أن تكون  ،أمام طموحات الدولة الصينية حاجزا حقيقياأحكامها املدرجة باإلتفاقية، واليت مثّلت 

هذه . تلج إىل نادي صنع القرار الذي تسيطر عليه الدول املتقدمة فقطتطمح أن و  العامل، أقوى اقتصاداتمن 

سامهت بصفة كربى يف تأجيج ضغط الدول املتقدمة، واليت سارعت يف أكثر من مناسبة إىل  ،الطموحات

 .(1)تعديل اإلتفاقية مبا يعّزز من احتكار الدول املتقّدمة للتكنولوجيا

عاملة اإلحتادية املنصوص عليه يف اتفاقية باريس فيما يتعّلق حبالة جتدر اإلشارة، إىل أن تطبيق مبدأ امل

 le développement)والتنمية الصناعية  الصني، فإنه يؤثر تأثريا سلبيا على التطوير التكنولوجي

technologique et industriel chinois) ذلك أن هذا املبدأ يسعى إىل اإلدخال املكثف ،

اليت تستند يف  ،دولة الصينية، من أجل غزو ساحة اإلخرتاع الصينية مبثل هذه الرباءاتللرباءات األجنبية يف ال

لصني بعدد هائل من الرباءات األجنبية، إمنّا ل اجملال الصناعيوجودها إىل اتفاقية باريس، حيث أنه عند غمر 

 .(2)غاية الدول املتقدمة يف ذلك تقييد الصني من التصنيع املكّثف ومن مّث احلّد من قدراهتا التنافسية 

  -السيما عندما يتعلق األمر بالتكنولوجيا-فضال عن ذلك، فإن هذا املبدأ أُقّر لدول حبجم الصني 

                                                             
(1)

مصطفى محمد عز العرب؛ محمد رؤوف حامد؛ ياسر محمد جاد هللا؛ مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، المرجع  

 .78ق، ص الساب

(2)
حيث أن مثل ذات المبدأ لم يُقر لغاية خدمة مصالح الدول النامية، ومساعدتها في اكتساب التكنولوجيا على قدم  

المساواة مع األجانب من رعايا الدول المتقدمة، بل الغاية الرئيسية من ذلك القضاء على محاوالت التمّكن التكنولوجي 

 .الدول النامية، التي ترغب في اإلستفادة من حصتها التكنولوجية في العالمالتي تسعى إليها الصين وغيرها من 
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يادين التكنولوجية والصناعية، بل أن هذه الدولة بفضل ما لديها من إمكانات مادية واليت تتفّوق بشدة يف امل

جند هذا املبدأ يساهم بصفة رئيسية يف  ،على ذلك. تنافس حىت الدول املتقدمة ذاهتا يف عقر دارها ،وبشرية

 .(1)للدولة الصينية ويتّم من خالله إفشال املخططات التنموية واإلسرتاتيجيات الصناعية ،تعويق هذه القدرات

اهم هو على غرار املبدأ السابق، فإن املبدأ الثاين يف اتفاقية باريس أو باألحرى مبدأ األسبقية، يس

د يف األساس على ليها اإلقتصاد الصيين، والذي شيخّر القواعد اليت أُسس عاآلخر يف تدمري اللبنات، و 

 ،وكذا عمليات النقل التكنولوجي اهلائلة اليت قامت هبا الصني ،التكنولوجيا اليت مّت تقليدها من الدول املتقدمة

 .هذه الدولة االيت تقرتب قاب قوسني أو أدىن منه ةالتكنولوجي ريادةمن أجل الوصول إىل مرحلة ال

والصني إزاء مبدأ األسبقية هذا، فإنه ال ميكنها برغم تفوقها التكنولوجي وتطورها الصناعي، 

يقتضي ضرورة توفر حالة تقنية سابقة بصفة  ،يات هذا املبدأ، ذلك أن هذا األخرياإلستجابة الكلية ملقتض

يف الدولة صاحبة احلماية ، أي أن تكون اإلخرتاعات غري مقّلدة أو على األقل حاصلة على براءات  أصيلة

 . حتسني أو إضافة، أو على أقل تقدير أن يتم احلصول عنها على تراخيص

ستند إىل التقليد د األعظم من اإلخرتاعات الصينية، ييف الصني، ذلك أن السوااألمر الذي ال يتوفر  

 (reverse ingeneering)مد كذلك بصفة كربى على تقنيات اهلندسة العكسية تواحملاكاة، وكذا أهنا تع

ملنافية ، وهو ما يعترب يف نظر الدول املتقدمة من قبيل التصرفات ا(2)من أجل التوصل إىل ذات الشيء املخرتع

تقرتف جرائم ال متناهية ومستمرة فيما يتعلق بتقليد يف خانة الدول اليت الصني  وتصنيف للمنافسة الشريفة،

 .اإلخرتاعات احملمية املتمّتعة باحلماية الدولية
                                                             

(1)
حيث أن الصين على غرار باقي الدول الكبرى، تحاول أن تعزز موطئ قدمها على الساحة اإلقتصادية العالمية، وأن  

لتفصيل أكثر، .  خير دليل على ذلكتلعب أدوارا فّعالة في هذا المضمار، وما استثماراتها المتعددة األبعاد والتوجهات إال

عبد الحكيم الفاللي، الصين قوة اقتصادية صاعدة، منتدى مدارس، : أنظر

www.madariss.fr/HG/2eme/Filali_2/china.pdf. 
(2)

 .1، مصر، ص 4حسن محمد توفيق؛ عمار الشريف، الهندسة العكسية، الفريق العربي للهندسة العكسية، ج 
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حقيقة أن التقليد يف اإلخرتاعات الصينية يكثر يف اآلونة األخرية، وهذا ما يُؤخذ عليها كمثلب من  

ة هائلة ا تتمّتع به من قدرات مادية وإمكانات بشريذلك أن الصني مب. املتقّدمة سببهاليت كانت الدول املثالب ا

وتعزيز نقل  ،إال أنه نظرا لتقاعس الدول املتقّدمة يف فتح باب التعاون التقين الفّعال ميكنها أن تصنع املعجزات،

اليت تلج إىل  ،التكنولوجيا بصفة موضوعية وحقيقية، أّدى إىل فتح باب التقليد الصيين لكافة السلع الرأمسالية

 .(1)أسواقها، وذلك النعدام البدائل اليت ميكن أن تسهم يف حّل هذه املعضلة

زة التفوق التقين، واليت تتمّتع مبي -كما سبق الذكر-أما خبصوص مبدأ استقالل الرباءات، فإن الصني  

 األمر الذي جيعل من املنطقي القول بأن مكتب الرباءات الصينية. ال تضاهيها فيها باقي الدول النامية

(SIPO) (2)وكذا  ،للتطورات التشريعية احلاصلة يف العامل استنادا إىل جماراته ،وهو مكتب متطّور بالضرورة

قوم بفحص شكلي وموضوعي للرباءات ، حيث أن هذا املكتب يالدوليةملستجدات التقنية على الساحة يه تقفّ 

 .األجنبية

رقى إىل درجة التطور اليت حتظى هبا مكاتب ال ي ه بالرغم من ذلك، فإن مكتب الرباءات الصيينإال أن 

دائما  الرباءات يف الدول املتقدمة، ألن الصني برغم ما حّققته من تطور صناعي وتقدم تقين، إال أن ذلك يبقى

رهينا مبا تفصح عنه الدول املتقدمة من تطور، أي أهنا تبقى دائما شأن يف ذلك شأن الدول النامية تابعة 

 .تكنولوجيا إىل الدول املتقدمة

                                                             
(1)

 Dalila Nicet Chenaf, Les pays émergents : Performance ou développement ?, La vie des 

idées.fr, date de consultation sur site : 11/03/2015. 

(2)
 China Patent&Trademark Office, du site : www.chinatrademarkoffice.com, date de 

consultation sur site : 31/03/2015. 

 

http://www.chinatrademarkoffice.com/
http://www.chinatrademarkoffice.com/
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 اتفاق التربس كتحّد أمام نقل التكنولوجيا في الصين: المطلب الثاني      

ذلك أهنا متتلك قدرات تكنولوجية  هي دولة نامية بامتياز، ،إن الصني كما سبق القول

(technological capacities) ا يؤهلها مببشرية تتوفر على إمكانات  أهنا، وكذا وجد متطورة هائلة

غري أن دخوهلا إىل . تنافس أعىت الدول املتقدمة صناعيا وتكنولوجيا ،ألن تكون قوة اقتصادية وتكنولوجية كربى

قّوض بصفة كبرية من فرصها يف اعتالء منصة التتويج  ،مة التجارة العامليةأو بصيغة أخرى منظ ،نادي األثرياء

 .(1)التكنولوجي إىل جانب الدول املتقدمة

ذلك كله راجع إىل املعّوقات القانونية اليت وضعتها الدول املتقدمة يف وجه الدول النامية والصاعدة 

ه ، حيث أهنا ترغب يف قص أجنحة هذ(2)باخلصوص، نظرا لكوهنا هتدد مصاحلها اإلقتصادية والصناعية

على ذلك متّثل األحكام اليت جاء هبا  .التطور التكنولوجيحىت ال حتّلق بعيدا يف مساء  ،من الدولالطائفة 

بلوغ التقدم التكنولوجي والتطور الصناعي احلاصل يف  منمعّوقات بامتياز حلرمان هذه الطائفة  ،اتفاق الرتبس

 .فلك الدول املتقدمة

تتجّسد هذه املعوقات والعراقيل اليت تتلّقاها الصني يف مجلة املبادئ والشروط اليت جاء هبا اتفاق و 

، الذي تطمح الصني الرتبس، حيث جند أن مبدأ املعاملة الوطنية من أهم املبادئ املعّوقة للتقدم التكنولوجي

كما لعب مبدأ األسبقية دوره السليب ، وذلك حسبما سيتم تفصيله يف هذا الشطر من الدراسة،  الوفاء بهىل إ

من خالل عمليات  ،من خالل ثين الصني عن حتقيق أهدافها التكنولوجية ،يف تعويق بيئة اإلخرتاع الصينية

                                                             
(1)

وذلك مرّده إلى الشروط القانونية العديدة المفروضة على دولة الصين من قبل الدول المتحكمة في منظمة التجارة   

العالمية، محاولة في ذلك قص أجنحة الصين في سماء التكنولوجيا، حيث أن اتفاق التربس يعود بالضرر بصورة أكبر 

 .جية يعّدها اإلتفاق شذوذا على ما جاء بهعلى اإلقتصاد الصيني، كونه يعتمد على صادرات تكنولو
(2)

حيث أن الدول المتقدمة من خالل إقرارها ألحكام اتفاق التربس، لم يكن عبثا وإنما صاغت أحكامه بدقة كبيرة،   

لتفصيل أكثر،  .لذي تعرفه الدول الصاعدة بالخصوصونيتها في ذلك إيقاف التطور التكنولوجي والتقدم التقني الرهيب ا

: اتحاد أمريكي يطالب بمواجهة تقليد المنتجات في الصين، مقال منشور على موقع: ع في هذا الصددراج

http://www.aljazeera.net/news/ebusines14/01/2047: ، تاريخ التصفح. 

http://www.aljazeera.net/news/ebusines
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على  خطري من أثر ،مبدأ إقرار احلد األدىن من احلماية املقرر يف اإلتفاقما أفرزه النقل التكنولوجي، وكذا 

 . ذلك أن الصني يقوم أغلب اقتصادها على التقليد اإلخرتاع يف الصني،

التطور  األحوال   بأي حال من دم نية، فإن مقتضيات هذا املبدأ ال خترجوعا إىل مبدأ املعاملة الوط

التكنولوجي أو التطور الصناعي الذي تنشده الصني، ذلك أنه بتطبيق هذا املبدأ على دولة الصني، فإهنا تكون 

يا األجانب نفس احلماية القانونية املقررة لوطنييها ومعاملتهم على قدم املساواة، سواء تعّلق ملزمة مبنح الرعا

األمر  الذي  ينعكس  .أو تعّلق بتسخري وسائل احلماية والطعن ورفع الدعاوى ،األمر مبنح احلقوق اإلحتكارية

 .سلبا على قدرات الصني التكنولوجية

لنهوض بتنميتها اإلقتصادية وحتقيق تطورها التكنولوجي على أي إن هذا املبدأ ال يساعد الصني يف ا

، لكون هذا املبدأ يؤدي إىل تكبيد الصني خسائر باجلملة، (1)حال من األحوال، بل يثنيها عن ذلكم التطور

د باعتبار الصني من أكرب الدول املستثمرة يف شىت ميادين التكنولوجيا، فبتطبيق هذا املبدأ ستخسر الصني العدي

 .من أسواقها يف العامل، نظرا لكون أغلب الصادرات الصينية تعتمد على التقليد بصفة أساسية

فضال عن األثر السليب هلذا املبدأ، فإن مبدأ األسبقية يعد هو اآلخر من أخطر األمور على صحة 

عله أكثر تبعية ويسهم يف العمل على تعزيز التخلف الصيين يف قطاعات صناعية عّدة، وج ،اإلقتصاد الصيين

لإلقتصادات املتقدمة يف مادة التقليد، حيث تعتمد التكنولوجيا الصينية على ما ميده هبا جديد تكنولوجيا 

 .الدول املتقدمة
                                                             

(1)
، فإنها تكون ملزمة (Principle of National Treatment)حيث أن الصين عند التزامها بمبدأ المعاملة الوطنية   

بمنح الحماية لبرءات اختراع األجانب، أو باألحرى الشركات األجنبية المستثمرة في الصين، الذي سيعطي مسوغات 

الذي تخرق شركاتها بشكل أو بآخر اإلطار القانوني الدولي رفع دعاوى التقليد والمنافسة غير المشروعة على الصين، 

لحماية الملكية الفكرية عموما، وباألخص عندما يتعلق األمر ببراءات اإلختراع، وذلك لعد تمكينها من التكنولوجيا 

رها عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأث: أنظر في هذا الصدد .المتطورة للدول المتقدمة

 .121اإلقتصادي، المرجع السابق، ص 
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فهي من خالل هذا املبدأ، ستخسر العديد من حظوظها يف عمليات النقل التكنولوجي هذه، حيث 

األسبقية اليت يتم من خالهلا إضافة أحدث وسائل التصنيع  أن األسبقية املقررة يف اتفاق الرتبس، إمنا هي

بالتايل فال يكون للمنتوجات الصينية . إىل حقل الصناعة proceedes) (أو الطرق (goods)واملنتوجات 

القائمة على التقليد أي وجود مع الوسائل و املنتوجات وطرق التصنيع األصلية اليت يتم التوصل إليها يف 

 .دمةالبلدان املتق

ما له على التكنولوجيا  رار احلد األدىن من احلماية، فإن له من األثر السليبأما فيما يتعلق مببدأ إق

األمر . ، ذلك أن الصني بتوقيعها على اتفاق الرتبس، فإهنا تكون ملزمة بضرورة احرتام هذا املبدأ(1)الصينية

الذي ينعكس سلبا ال حمالة على الصناعة الصينية، حيث أن الصني يف هذه إطار التزامها هبذا املبدأ تكون 

 .ا يتماشى وروح اإلتفاقجمربة على إقرار ذات احلماية املقررة يف اتفاق الرتبس أو ما يفوقها، مب

األمر الذي يؤدي بالصني إىل التنازل عن أغلب صناعاهتا باعتبارها قائمة على التقليد، بالتايل فإن 

اإلقتصاد الصيين ينهار من خالل إعمال هذا املبدأ، واألكثر من ذلك أن الصني ستصبح مركزا حلماية 

الدول املتقدمة أقرت هذا املبدأ إليقاف التقدم  اخرتاعات الدول املتقدمة فقط، ويظهر من خالل ذلك أن

 .التكنولوجي الذي عرفته الدول الصاعدة واليت تعّد الصني على رأسها

هذا، من جهة املبادئ املقررة وفق ذات اإلتفاق، أما خبصوص الشروط املقررة وفقا هلذا اإلتفاق، واليت  

؛ واخلطوة اإلبداعية؛ وقابلية اإلخرتاع للتطبيق الصناعي، فإن جّسدهتا املادة السابعة والعشرون واملتمثلة يف اجلدة

 الصني ال يتسىن هلا اإلستجابة هلذه الشروط وفق ما أقره اإلتفاق، لكون الصني شأهنا شأن الدول النامية اليت 

                                                             
(1)

حيث أن الصين إذا ما حاولت تطبيق هذا المبدأ بحذافيره، فإنها ستحكم على صناعاتها وتكنولوجياتها بالزوال، ذلك  

أن أغلب الشركات الوطنية الصينية تعتمد على أسلوب اإلنتشار والهندسة العكسية، وال تراعي بصفة كبيرة كفالة 

: أنظر في هذا الصدد. الصارمة المقّررة في البراءات األجنبية التي تستند في ذلك إلى أحكام وبنود اتفاق التربس الحماية

 .401، ص المرجع السابق وانعكاساتها اتفاقية الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية محمد طوبا أونغون،
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 .ال تتحّمل عناء هذه الشروط املرهقة واملعيقة حلركة التنمية اإلقتصادية والتطور التكنولوجي

هو شرط له من السلبية على قدرات اإلخرتاع يف الصني اجلدة املنصوص عليه يف اإلتفاق  طإن شر  

، (1) (absolute noovelty)مبكان، ذلك أن هذا الشرط املقرر يف هذا اإلتفاق هو شرط اجلدة املطلقة 

قا، فاإلخرتاعات واليت يكون مبقتضاها اإلخرتاع املطالب حبمايته جديدا وأصيال مل يسبق إجياده من قبل إطال

حسبما يقضي به اتفاق  ،ال تعترب اخرتاعات صاحلة للحماية ،اليت مّتت نتيجة تعديل أو تغيري أو تطوير طفيف

 .الرتبس

 

 
 

 

                                                             
(1)

الحماية القانونية لحماية الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق،  حميد محمد علي اللهبي، 

 .147ص 
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  الخـــــــــــاتــمـــة

من كل ما سبق، خنلص إىل نتيجة مفادها، أن محاية براءة اإلخرتاع على الصعيد الدويل تؤثر تأثريا سلبيا   

الدول  من قبل حيث أن إقرار مثل ذات احلماية يف اجملال الدويل عملية نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية،على 

، بعدم الركب احلضاري العاملييف عدم رغبتها يف إشراك الدول النامية يف  (1)املبيتة املتقدمة، إمنا هو إفصاح لنيتها

إلقتصادية بالتحكم متكينها من التكنولوجيا، لئال تفلت السيطرة من زمام الدول املتقدمة، وكذا لضمان هيمنتها ا

 .يف مسار األسواق عرب العامل، ولعل سوق التكنولوجيا يعد أهم سوق يف عامل اليوم

معاهدة )حيث أنه من خالل تعويق نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، بواسطة اإلتفاقيات الدولية  

ية الدول النامية هلا تكنولوجيا، كنة الدول املتقدمة إدامة تبع، فإنه يكون يف م  (واتفاق الرتبس 3881باريس 

وباعتبار العامل التكنولوجي، أهم عامل يف حتقيق تنمية الدول وتطورها، فإنه يتسىن للدول املتقدمة التحكم 

املطلق يف مصائر الشعوب النامية، عن طريق ما مت وما يتم حياكته من أحكام وقواعد قانونية تصب مباشرة يف 

 .ساب الدول الناميةحساب الدول املتقدمة على ح

يف حتقيق الطموح إن النظام الدويل لرباءة اإلخرتاع احلايل، ال ميّكن الدول النامية بأي حال من األحوال  

األمسى املنشود من قبل هذه الدول، أو باألحرى حتقيق تنمية تكنولوجية من أجل بلوغ عتبة تكنولوجية حمرتمة، 

من  نظرائها من الدول املتقدمة، حيث أن كالانة على الساحة الدولية، بغية منافسة متكنها من احلصول على مك

مبادئ وأحكام اتفاقييت باريس والرتبس، ال تسمح البتة بإقامة نقل تكنولوجي فّعال وناجع، ميّكن الدول النامية 

ت العصر الالمتناهية على كافة تنميتها اإلقتصادية والتكنولوجية، من أجل مواجهة حتديا يف حتقيقمما تصبو إليه 

 ماعي الذي تعرفه الدول املتقدمة،والذي يعرف حضوره القوياألصعدة، وكذا بلوغ مرتبة الرفاه اإلقتصادي واإلجت
                                                             

(1)
إنما استهدفت السيطرة على الدول النامية وتحقيق تبعيتها  حيث أن الدول المتقدمة حيال إبرامها لإلتفاقيات الدولية هذه،  

 .لها، بما يضمن والئها التام، دونما أي اعتراض
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 .يف صلب التكنولوجيا

مبا يتماشى وروح  ،بضرورة تعديل اإلتفاقيات الدولية مدعاة للدول النامية يف املطالبةاألمر الذي يعترب  

أن التكنولوجيا هي نتاج بشري عرب العصور وال يعترب حكرا على  فكرة، واإلنطالق من ة واإلنصاف الدويلالعدال

إال هو ما احلضارة الرأمسالية دون غريها، بضرورة إبراز أن التطور التكنولوجي الرهيب، الذي يعرفه العصر احلايل 

 .وليدة العصر الراهن فقطسلسلة من التطورات العلمية والتكنولوجية، وليست لنتاج 

هذا، وي قتضى من الدول النامية تغيري اسرتتيجيات النقل التكنولوجي، وعدم الرتكيز على أسلوب  

 la)التعاقد، كونه ال يفي بالغرض املتوّخى، أي متكني الدول النامية من توطني التكنولوجيا ومن مّث اكتساهبا

localisation et l’acquisition technologique)  وذلك من منطلق أن التعاقد يف اجملال ،

والذي متثله الدول النامية، حيث أن  املتقدم التكنولوجي يتم بني طرفني، أحدمها يعترب أضعفا مقارنة باآلخر

الدول املتقدمة، ِلما تتمتع به من قدرات تكنولوجية ومتويلية كربى، فإهنا تتحكم يف مسار املفاوضات وتقوم 

 .تهابتوجيهها ملصلح

مبا يتماشى واإلحتياجات  (1)تعديل هذا النظام الدويل ضرورة يف األمر يفرض نفسه وبشدة، واملتمثل 

 pays à économie)اخلاصة للدول النامية، كوهنا تتوفر على بنية حتتية هشة واقتصاد واهن

vulnérable) تيجية اإلنتقاء مضمار النقل التكنولوجي، باعتماد اسرا، ما يدعوها إىل السري حبذر يف

، مراعاة ملا خيدم احتياجاهتا القاعدية من تصنيع وتطوير  (la sélection technologique)التكنولوجي

 .تكنولوجي

 بضرورة إصالح نظام الرباءات الدويل وإشراكها على ذلك، يتوّجب على الدول النامية املطالبة احلكيمة،  

                                                             
(1)

حيث ان النظام الدولي لبراءات اإلختراع والمتجلي في اتفاقيتي باريس والتربس، وكذا مؤسسات الحماية الدولية ذات   

 .إنما هو نظام يكرس المصالح الغربية بامتياز وال يراعي مصالح الدول النامية الشأن،
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يف هذه اإلصالحات، وإفراغ جشع الدول املتقدمة املكّرس يف اإلتفاقيات الدولية الراعية للرباءات من حمتواه، 

بإقرار مبادئ ختدم مصاحل العاملني النامي و املتقدم، وإعادة بث الروح يف مبدأ حسن النية يف التعامل الدويل، 

 .امية، بأسلوب أكثر رشادة وأكثر حكمةوالتأكيد على ضرورة مساعدة الدول املتقدمة للدول الن

فضال عن ذلك، فإنه يتعني على الدول النامية، ضرورة إجراء تعديالت على تشريعاهتا املتعلقة برباءات  

اإلخرتاع، وتوجيها مبا خيدم مصاحلها اإلقتصادية، وعدم نسخ لصق أحكام اإلتفاقيات الدولية، كما هو سار يف 

ب مراعاة بيئة اإلخرتاع وطموحات املخرتعني يف هذه الدول، من أجل حقنهم حبقنة جل األقطار النامية، بل جي

 .التحفيز والتشجيع على اإلبتكار واإلبداع، وعدم إثقال كاهلهم مبا ال يستجيب وتطلعاهتم

، أي "بني-التعاون بني"أن الدول النامية مطالبة بتشجيع وتكثيف  ،إىل التنويه بيد أنه ال يفوتنا الذكر 

قيق التعاون التق ي والتكنولوجي ما بني الدول النامية فيما بينها، وتشجيع استفادة الدول النامية من بعضها حت

البعض، فيما تتمتع به كل دولة من هذه الدول من ميزة تتفوق هبا كل من هذه الدول عن غريها، وذلك 

بالنسبة لدول الربيكس، وذلك ملا للمصري بالتعويل على الدول الصاعدة يف حتقيق هذا التمكني، كما هو احلال 

 .اهتا من الناميةري املشرتك الذي تقتسمه هذه الدول الصاعدة مع نظ

من أجل ذلك، ميكننا اخلروج بالتوصيات التالية، واليت نراها مفيدة يف مضمار يف إكساب وتعزيز  

 :القدرات التكنولوجية للدول النامية

 حيقأحكام وقواعد معاهدة باريس واتفاق الرتبس، وصياغتها صياغة عادلة مبا ضرورة إعادة قراءة / 3

 .حيقق املصاحل املتقابلة للدول املتقدمة مالكة التكنولوجيا والدول النامية مستقبلتها
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 des P.V.D     (traitement ضرورة إدراج املعاملة التفضيلية واملتميزة للدول النامية/ 2

préférentiel)  دد محاية براءات اإلخرتاع لجأجانب مب السيما عندما يتعلق األمر، وجتسيدها واقعيا وفعليا

 .بتفضيل الوطنيني، وكذا مراعاة بيئة اإلبداع واإلبتكار الضعيفة جدا يف الدول النامية

 la) اختيار التكنولوجيا املالئمةللدول املتقدمة مبد العون هلا يف الدول النامية طالبة مضرورة / 1

technologie appropriée) واألنسب ، عن طريق إدراج ذلك يف بنود عقود نقل التكنولوجيا. 

ضرورة تعديل النظام الدويل للرباءات والذي متثله كل من معاهدة باريس واتفاق الرتبس وكل من املؤسستني / 4

مبا يتماشى ومصاحل الدول املنضوية فيه قاطبة، وعدم حماباة ثلة من  (جهاز تسوية املنازعات/ الويبو)الدوليتني 

 (.النامية منها على وجه اخلصوص)على حساب باقي الدول األخرى ( املتقدمة)الدول 

إطار يف املكّرسة   (le protectionnisme légitimé)التخفيف من وطأة احلمائية املشرعنة / 5

خرتاع وعدم املغاالة يف فرض ، بتخفيض مدد محاية براءات اإل(باريس والرتبس اتفاقييت)اإلتفاقيتني املذكورتني 

 .قابلية اإلخرتاع للحماية شروط

تشجيع التعاون الدويل ما بني الدول املتقدمة و الدول النامية، عن طريق إبرام أكرب قدر ممكن من التعاقدات / 6

اال وناجعا للتكنولوجيا إىل الدول النامية، ميّكنها من توطني يف مادة نقل التكنولوجيا، وتنويعها مبا يضمن نقال فعّ 

 .واكتساب التكنولوجيا على أقاليمها

ضرورة تفعيل أحكام املدونة الدولية لقواعد السلوك لنقل التكنولوجيا، على الصعيد العملي مبا يتوخى ذلك / 7

 .دول الناميةمن مراعاة حساسة للظروف اخلاصة لل

 يف إكساب الدول الصاعدة  عاتق البي ي ما بني الدول النامية، وذلك بإلقاء املسؤولية علىتشجيع التعاون / 8
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، سواء قطعت أشواطا كربى يف مضمار التكنولوجيا املتقدمةوتلقني التكنولوجيا للدول النامية األخرى، كوهنا 

 .تعلق األمر باملهارات اإلدارية والقانونية، أو القانونية والتقنية

 العمل على إعداد قوانني منوذجية يف جمال الرباءات ونقل التكنولوجيا والدعوة إىل عقد مفاوضات، وفرضها / 9

 .بقوة على الدول املتقدمة يف إطار هذه املفاوضات اليت ال تؤمن سوى مبنطق القوة

التعليم بشىت أطواره،  العمل على اإلستثمار يف القدرات احمللية والكفاءات الوطنية، والتعويل على قطاع/ 31

 .وتوفري البيئة املناسبة لإلبداع واإلبتكر

دميي والعلمي فيما بني الدول النامية والدول املتقدمة واإلستفادة من خربات الدول تشجيع التبادل األكا/ 33

 .املتقدمة يف حتوهلا من التخلف إىل أقصى درجات التطور والتقدم

ات أو مفاوضات تتعلق بامللكية الفكرية عموما، وجمال الرباءات خصوصا، ضرورة التكتل أثناء عقد مشاور / 32

 .وتاليف أي حماوالت شراء الذمم، بصفتها اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات الدول املتقدمة

العمل على وضع اسرتاتيجيات متوسطة وبعيدة املدى يف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، عن طريق / 31

 .تخصصة يف جماالت اإلخرتاع واإلبداع التكنولوجينيتكوين اإلطارات امل
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اتفاقية باريس 
لحماية الملكية الصناعية 

 
المؤرخة ٢٠ مارس ١٨٨٣ والمعدلة ببروآسل في ١٤ ديسمبر ١٩٠٠ 

وواشنطن في ٢ يونيو ١٩١١ والهاي في ٦ نوفمبر ١٩٢٥ 
ولندن في ٢ يونيو ١٩٣٤ ولشبونة في ٣١ أآتوبر ١٩٥٨ 

واستكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧ 
والمنقحة في ٢ أآتوبر ١٩٧٩ 

 
 

مادة ١ 
[ إنشاء االتحاد ونطاق الملكية الصناعية ] ١ 

 
تشكل الدول التي تسري عليها هذه االتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية.  ( ١ )

 
تشمل حماية الملكية الصناعية براءات االختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج  ( ٢ )

الصناعية والعالمات الصناعية أو التجارية وعالمات الخدمة واالسم التجاري وبيانات 
المصدر أو تسميات المنشأ وآذلك قمع المنافسة غير المشروعة. 

 
تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فال يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة  ( ٣ )

بمعناها الحرفي وإنما تطبق آذلك على الصناعات الزراعية واالستخراجية وعلى جميع 
المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل األنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواآه والمواشي 

والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق. 
 

تشمل براءات االختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول  ( ٤ )
االتحاد آبراءات  االستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات اإلضافة وغيرها. 

 
 

مادة ٢ 
[ المعاملة الوطنية لرعايا دول االتحاد ] 

 
يتمتع رعايا آل دولة من دول االتحاد في جميع دول االتحاد األخرى، بالنسبة لحماية  ( ١ )
الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبال قوانين تلك الدول 

للمواطنين، وذلك دون اإلخالل بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه االتفاقية.  
ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي 

إخالل بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط واإلجراءات المفروضة على المواطنين. 
 

ومع ذلك ال يجوز أن يفرض على رعايا دول االتحاد أي شرط خاص باإلقامة أو بوجود  ( ٢ )
منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية. 

 

                                                           
١ أضيفت للمواد رؤوسا للموضوعات لتسهيل التعريف بـها، هذا علما بأن النص (الفرنسي) الموقع ال يشتمل 

على رؤوس للموضوعات. 



 

 ٢

يحتفظ صراحة لكل دولة من دول االتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة باإلجراءات القضائية  ( ٣ )
واإلدارية وباالختصاص وآذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وآيل، والتي قد تقتضيها 

قوانين الملكية الصناعية. 
 

 
مادة ٣ 

[ معاملة فئات معينة من األشخاص معاملة  
رعايا دول االتحاد ] 

 
يعامل نفس معاملة رعايا دول االتحاد رعايا الدول غير األعضاء في االتحاد المقيمين في 

إقليم إحدى دول االتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة. 
 

 
مادة ٤ 

[ أ إلى ط. براءات االختراع، نماذج المنفعة، الرسوم 
 والنماذج الصناعية، العالمات، شهادات المخترعين : 
حق األولوية- ز. براءات االختراع : تجزئة الطلب ] 

 
آل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول االتحاد طلبا للحصول على براءة  ( ١ ) أ-

اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو عالمة صناعية أو 
تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص باإليداع في الدول األخرى بحق أولوية 

خالل المواعيد المحددة فيما بعد. 
 

يعتبر منشئا لحق األولوية آل إيداع له حكم اإليداع الوطني الصحيح بمقتضى  ( ٢ )
التشريع الداخلي لكل دولة من دول االتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة 

األطراف مبرمة فيما بين دول االتحاد. 
 

يقصد باإليداع الوطني الصحيح آل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه  ( ٣ )
الطلب في الدولة المعنية، أيا آان المصير الالحق للطلب. 

 
وعلى ذلك فإنه ال يجوز إبطال اإليداع الالحق الذي يتم في إحدى دول االتحاد األخرى  ب-

قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها أعاله بسبب أية أعمال وقعت خالل هذه الفترة، وبصفة 
خاصة، بسبب إيداع طلب آخر أو نشر االختراع أو استغالله أو عرض نسخ من الرسم أو 

النموذج للبيع أو استعمال العالمة، آما أنه ال يجوز أن يترتب على هذه األعمال أي حق 
للغير أو أي حق حيازة شخصية.  ويحتفظ للغير بالحقوق التي اآتسبها قبل تاريخ إيداع 

الطلب األول الذي يعتبر أساسا لحق األولوية وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلي لكل 
دولة من دول االتحاد. 

 
تكون مواعيد األولوية المنوه عنها أعاله إثنى عشر شهرا لبراءات االختراع  ( ١ ) ج_

ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعالمات الصناعية أو 
التجارية. 

 



 

 ٣

تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب األول، وال يدخل يوم اإليداع  ( ٢ )
في احتساب المدة. 

 
إذا آان اليوم األخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما ال يفتح فيه المكتب  ( ٣ )

لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم 
عمل يليه. 

 
يعتبر الطلب الالحق المودع في نفس دولة االتحاد عن نفس موضوع طلب أول  ( ٤) 

سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (٢) أعاله بمثابة الطلب األول الذي يكون تاريخ 
إيداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد األولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب 

السابق المنوه عنه قد تم سحبه أو ترآه أو رفضه عند إيداع الطلب الالحق دون 
أن يكون قد عرض الطالع الجمهور عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية 
حقوق، وأال يكون قد استخدم بعد آأساس للمطالبة بحق األولوية.  وال يمكن 

بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد آأساس للمطالبة بحق األولوية. 
 

على آل من يرغب في االستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه  ( ١ ) د-
تاريخ ذلك اإليداع والدولة التي تم فيها، وتحدد آل دولة المهلة القصوى التي 

يتعين فيها تقديم هذا اإلقرار. 
 

تذآر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى األخص  ( ٢ )
في براءات االختراع واألوصاف المتعلقة بها. 

 
يجوز لدول االتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا باألولوية أن يورد صورة من  ( ٣ )
الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق ايداعه.  وال تتطلب الصورة 

المعتمدة من قبل المصلحة التي تلقت هذا الطلب أي تصديق، آما يمكن إيداعها 
على أية حال دون رسوم في أي وقت خالل ثالثة شهور من تاريخ إيداع الطلب 

الالحق.  ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة 
تبين تاريخ اإليداع صادرة من المصلحة المذآورة وبترجمة. 

 
ال يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص إقرار األولوية.  وتحدد آل  ( ٤ )
دولة من دول االتحاد اآلثار التي تترتب على إغفال اتباع اإلجراءات المنصوص 

عليها في هذه المادة دون أن تتعدى هذه اآلثار فقدان حق األولوية. 
 

يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت الحق.  ( ٥ )
يجب على آل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا اإليداع، 

وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (٢) أعاله. 
 

إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على  ( ١ ) هـ-
أساس إيداع نموذج منفعة، تكون مدة األولوية هي نفس المدة المحددة للرسوم 

والنماذج الصناعية. 
 

عالوة على ذلك، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية  ( ٢ )
قائم على أساس إيداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس. 



 

 ٤

 
و - ال يجوز ألية دولة من دول االتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة 

المودع بأولويات متعددة حتى ولو آانت هذه األولويات مصدرها دول مختلفة، أو بسبب 
تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أآثر على عنصر أو أآثر ال يشملها الطلب أو 

الطلبات المطالب بأولويتها.وذلك بشرط أن تتوفر، في آلتا الحالتين، وحدة اختراع 
بالمعنى الوارد في قانون الدولة. 

 
وفيما يختص بالعناصر التي ال يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن 

إيداع الطلب الالحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية. 
 

إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أآثر من اختراع جاز  ( ١ ) ز-
للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع االحتفاظ لكل منها 

بتاريخ الطلب األول، وبالتمتع بحق األولوية، إن وجد. 
 

آذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزئ طلب البراءة مع االحتفاظ بتاريخ  ( ٢ )
الطلب األول آتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق األولوية، إن وجد.  ويكون 

لكل دولة من دول االتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها 
التصريح بتلك التجزئة. 

 
ال يجوز رفض األولوية استنادا إلى أن بعض عناصر االختراع المطالب لها  ح-
باألولوية ال ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، 
بشرط أن تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه 

التحديد. 
 

يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين، المودعة في دولة يكون  ( ١ ) ط-
للطالبين فيها حق االختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة 
المخترع، نشوء حق األولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس الشروط 

وبنفس اآلثار الخاصة بطلبات براءات االختراع. 
 

يتمتع طالب شهادة المخترع، في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق االختيار بين  ( ٢ )
تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، بحق أولوية على 

أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقا 
ألحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات االختراع.  

 
 
 

مادة ٤ (ثانيا) 
[ براءات االختراع : استقالل البراءات التي يتم الحصول 

عليها في دول مختلفة عن نفس االختراع ] 
 

تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول االتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات  ( ١ )
التي تم الحصول عليها عن نفس االختراع في دول أخرى سواء آانت هذه الدول أعضاء 

أم غير أعضاء في االتحاد. 



 

 ٥

 
يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات  ( ٢ )
التي تطلب خالل مدة األولوية مستقلة من حيث أسباب البطالن والسقوط ومن حيث مدة 

الدوام العادية لهذه البراءات. 
 

ويسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه.  ( ٣ )
 

وبالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في آال الجانبين عند انضمام  ( ٤ )
دول جديدة إلى االتحاد. 

 
تتمتع براءات االختراع، التي يحصل عليها مع حق األولوية، في مختلف دول االتحاد،  ( ٥ )

بمدة دوام تساوي المدة التي آانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون األولوية. 
 

 
مادة ٤ (ثالثا) 

[ براءات االختراع : ذآر المخترع في البراءة ] 
 

يكون للمخترع الحق في أن يذآر بهذه الصفة في براءة االختراع. 
 

 
مادة ٤ (رابعا) 

[ براءات االختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد  
من البيع بمقتضى القانون ] 

 
ال يجوز رفض منح براءة اختراع آما ال يجوز إبطال براءة اختراع استنادا إلى أن 

القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة 
تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع. 

 
 
 
 
 
 
 
 

مادة ٥ 
[ أ- براءات االختراع : استيراد األشياء، عدم االستغالل أو 
عدم آفايته، التراخيص اإلجبارية. ب- الرسوم والنماذج 

الصناعية : عدم االستغالل، استيراد األشياء. ج- العالمات : 
عدم االستعمال، األشكال المختلفة، االستعمال بمعرفة مالك 
شرآاء. د- براءات االختراع :نماذج المنفعة، العالمات، 

الرسوم والنماذج الصناعية :اإلشارات والبيانات ] 
 



 

 ٦

ال تسقط براءة االختراع إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة، أشياء  ( ١ ) أ-
مصنعة في أية دولة من دول االتحاد. 

 
لكل دولة من دول االتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص  ( ٢ )
إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق االستئثاري الذي 

تكفله براءة االختراع آعدم االستغالل مثال. 
 

ال يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا آان منح التراخيص اإلجبارية  ( ٣ )
لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، وال يجوز اتخاذ أية إجراءات إلسقاط 

البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص اإلجباري األول. 
 

ال يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم االستغالل أو عدم آفايته قبل  ( ٤ )
انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثالث سنوات من تاريخ 

منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا.  ويرفض هذا 
الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة.  وال يكون مثل هذا 

الترخيص اإلجباري استئثاري، آما ال يجوز انتقاله حتى وإن آان ذلك في شكل 
منح ترخيص من الباطن إال في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي 

يستغل هذا الترخيص. 
 

تسري األحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديالت الالزمة.  ( ٥ )
 

ال يجوز أن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال  ب-
سواء لعدم االستغالل أو الستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية. 

 
ال يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العالمة المسجلة فيها إجباريا  ( ١ ) ج-

إال بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن األسباب التي أدت إلى 
توقفه. 

 
إن استعمال العالمة الصناعية أو التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل  ( ٢ )

الذي سجلت به في إحدى دول االتحاد، ال يترتب عليه بطالن التسجيل أو 
اإلنقاص من الحماية الممنوحة للعالمة، متى آان االختالف في عناصر ال تؤثر 

على الصفة المميزة للعالمة. 
 

ال يحول استعمال نفس العالمة في وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة،  ( ٣ )
بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية العالمة وفقا ألحكام 

القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل العالمة أو اإلنقاص 
بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العالمة في أية دولة من دول االتحاد، بشرط 
أال يؤدي هذا االستعمال إلى تضليل الجمهور وأال يتعارض مع المصلحة العامة. 

 
د - ال يشترط إلقرار الحق في الحماية أن يذآر على المنتج أية إشارة أو بيان عن البراءة أو 

عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العالمة الصناعية أو التجارية أو عن إيداع الرسم أو 
النموذج الصناعي. 

 



 

 ٧

 
مادة ٥ (ثانيا) 

[ جميع حقوق الملكية الصناعية : المهلة الخاصة بدفع الرسوم 
المقررة للمحافظة على الحقوق. براءات االختراع : إعادة 

العمل بها ] 
 

تمنح مهلة ال تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية  ( ١ )
الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك. 

 
يكون لدول االتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت  ( ٢ )

بسبب عدم دفع الرسوم. 
 

 
مادة ٥ (ثالثا) 

[ براءات االختراع : حرية إدخال األشياء التي تحميها  
براءة اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل ] 

 
ال يعتبر إخالال بحقوق مالك البراءة في آل دولة من دول االتحاد ما يلي : 

 
استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول األخرى لالتحاد سواء  ( ١ )

آان ذلك في جسم السفينة أو في آالتها أو أجهزتها أو عددها أو في األجزاء اإلضافية 
األخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذآورة على أن 

يكون استعمال آل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة. 
 

استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المرآبات الجوية أو البرية التابعة  ( ٢ )
للدول األخرى لالتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المرآبات بصفة مؤقتة أو 

عرضية في الدولة المذآورة. 
 
 

 
 

مادة ٥ (رابعا) 
[ براءات االختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة 

تحميها براءة في الدولة المستوردة ] 
 

إذا تم استيراد منتج في دولة من دول االتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا 
المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد آل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة 

المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطريقة. 
 

مادة ٥ (خامسا) 
[ الرسوم والنماذج الصناعية ] 

 
تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول االتحاد. 



 

 ٨

 
 

مادة ٦ 
[ العالمات : شروط التسجيل، استقالل الحماية 

الخاصة بنفس العالمة في الدول المختلفة ] 
 

تحدد شروط إيداع وتسجيل العالمات الصناعية أو التجارية في آل دولة من دول االتحاد  ( ١ )
عن طريق تشريعها الوطني. 

 
ومع ذلك ال يجوز رفض طلب تسجيل عالمة مودعة من قبل أحد رعايا دولة من دول  ( ٢ )

االتحاد في أية دولة من دول االتحاد أو إبطال صحتها استنادا إلى عدم إيداعها أو تسجيلها 
أو تجديدها في دولة المنشأ. 

 
تعتبر العالمة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول االتحاد مستقلة عن العالمات التي  ( ٣ )

سجلت في دول االتحاد األخرى بما في ذلك دولة المنشأ. 
 

 
مادة ٦ ثانيا 

[ العالمات : العالمات المشهورة ] 
 

تتعهد دول االتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب  ( ١ )
صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العالمة الصناعية أو التجارية 

التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعالمة ترى السلطة 
المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو االستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعال 

العالمة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه االتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو 
مشابهة.  آذلك تسري هذه األحكام إذا آان الجزء الجوهري من العالمة يشكل نسخا لتلك 

العالمة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها. 
 

يجب منح مهلة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه  ( ٢ )
العالمة.  ويجوز لدول االتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العالمة خاللها. 

 
ال يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العالمات التي سجلت أو  ( ٣ )

استعملت بسوء نية. 
 

 
مادة ٦ (ثالثا) 

[ العالمات : الحظر الخاص بشعارات الدولة وعالمات الرقابة 
الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية ] 

 
 

توافق دول االتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية واألعالم  ( أ ) ( ١ )
وشعارات الدولة األخرى الخاصة بدول االتحاد والعالمات والدمغات الرسمية 

الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وآل تقليد لها من ناحية 



 

 ٩

الشعار، وتوافق على اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمنع استعمالها دون تصريح من 
السلطات المختصة، وذلك سواء آعالمة صناعية أو تجارية أو آعناصر مكونة 

لها. 
 

تسري آذلك أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعاله على الشعارات الشرفية واألعالم  ( ب)
والشعارات األخرى واألسماء أو األسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية 

الحكومية التي تكون دولة أو أآثر من دول االتحاد عضوا فيها باستثناء الشعارات 
الشرفية واألعالم والشعارات األخرى واألسماء أو األسماء المختصرة التي تكون 

فعال موضوعا التفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها. 
 

ال تلتزم أية دولة من دول االتحاد بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعاله على  (ج )
أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية في تلك الدولة، وال 

تلتزم دول االتحاد بتطبيق األحكام المذآورة إذا آان االستعمال أو التسجيل 
المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور 

بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية واألعالم والشعارات 
واألسماء أو األسماء المختصرة، أو إذا آان من غير المحتمل أن يكون هذا 

االستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل 
والمنظمة. 

 
ال يسري الحظر المتعلق بالعالمات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان إال في  ( ٢ )
الحاالت التي تكون فيها العالمات المتضمنة لها معدة لالستعمال على سلع من نفس النوع 

أو من نوع مماثل. 
 

لتطبيق هذه األحكام توافق دول االتحاد على أن تتبادل فيما بينها، عن طريق  ( أ ) ( ٣ )
المكتب الدولي، إرسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة، وبالعالمات والدمغات 

الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وآل التعديالت الالحقة عليها والتي ترغب أو 
قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه 
المادة.  وتضع آل دولة من دول االتحاد القوائم التي يتم اإلخطار عنها تحت 

تصرف الجمهور في الوقت المناسب. 
ومع ذلك ال يكون هذا اإلخطار إلزاميا بالنسبة ألعالم الدول. 

 
يقتصر تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة على  ( ب)

الشعارات الشرفية واألعالم والشعارات األخرى واألسماء أو األسماء المختصرة 
الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية والتي ترسلها هذه المنظمات إلى دول 

االتحاد عن طريق المكتب الدولي. 
 

يجوز لكل دولة من دول االتحاد خالل مدة ١٢ شهرا من تسلم اإلخطار أن ترسل عن  ( ٤ )
طريق المكتب الدولي ما قد يكون لديها من اعتراضات إلى الدولة أو المنظمة الدولية 

الحكومية المعنية. 
 

بالنسبة ألعالم الدولة، يقتصر تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) أعاله  ( ٥ )
على العالمات التي سجلت بعد ٦ نوفمبر ١٩٢٥. 



 

 ١٠

 
بالنسبة لشعارات الدولة غير األعالم وآذلك بالنسبة للعالمات والدمغات الرسمية الخاصة  ( ٦ )

بدول االتحاد والشعارات الشرفية واألعالم والشعارات واألسماء أو األسماء المختصرة 
الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية، يقتصر تطبيق تلك األحكام على العالمات المسجلة 

بعد مضي أآثر من شهرين من استالم اإلخطار المشار إليه في الفقرة (٣) أعاله. 
 

في حالة سوء النية، يكون للدول الحق في شطب حتى العالمات المسجلة قبل ٦ نوفمبر  ( ٧ )
١٩٢٥ والمشتملة على شعارات الدولة والعالمات والدمغات الخاصة بها. 

 
يجوز لرعايا آل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعالمات ودمغات  ( ٨ )

دولتهم أن يستعملوها حتى وإن آانت متشابهة مع تلك الخاصة بدولة أخرى. 
 

تتعهد دول االتحاد بحظر االستعمال غير المصرح به في التجارة للشعارات الشرفية  ( ٩ )
للدولة الخاصة بدول االتحاد األخرى متى آان هذا االستعمال من طبيعته إحداث تضليل 

بخصوص مصدر المنتجات. 
 

(١٠) ال تمنع األحكام السابقة الدول من مباشرة الحق الذي تخوله لها الفقرة الفرعية (٣) من 
الفقرة (ب) من المادة ٦ (خامسا) في رفض أو إبطال تسجيل العالمات التي تشتمل، بغير 

ترخيص، على شعارات شرفية أو أعالم أو شعارات أخرى للدولة أو على عالمات أو 
دمغات رسمية معمول بها في إحدى دول االتحاد وآذلك على العالمات المميزة الخاصة 

بالمنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة (١) أعاله. 
 

 
 

مادة ٦ (رابعا) 
[ العالمات : التنازل عن العالمة ] 

 
إذا آان التنازل عن العالمة ال يعتبر صحيحا طبقا لتشريع إحدى دول االتحاد إال إذا آان  ( ١ )
مقترنا بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري الذي تخصه العالمة، فإنه يكفي لصحة 

هذا التنازل أن تنتقل ملكية جزء المشروع أو المحل التجاري القائم في تلك الدولة إلى 
المتنازل إليه مع منحه حقا استئثاريا في أن يصنع أو يبيع في الدولة المشار إليها المنتجات 

التي تحمل العالمة المتنازل عنها. 
 

ال يترتب على الحكم السابق إلزام دول االتحاد بأن تعتبر صحيحا التنازل عن أية عالمة  ( ٢ )
يكون استعمالها بمعرفة المتنازل إليه من شأنه في الواقع تضليل الجمهور ال سيما فيما 

يتعلق بمصدر المنتجات المخصصة لها العالمة أو بطبيعتها أو صفاتها الجوهرية. 
 

 
مادة ٦ (خامسا) 

[ العالمات : حماية العالمات المسجلة في إحدى 
دول االتحاد في دول االتحاد األخرى ] 

 



 

 ١١

يقبل إيداع آل عالمة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ آما  ( ١ ) أ-
يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول األخرى لالتحاد، وذلك مع مراعاة 

التحفظات الواردة في هذه المادة.  ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات 
التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العالمة في دولة المنشأ صادرة من السلطة 

المختصة بها، وال يشترط أي تصديق بالنسبة لهذه الشهادة. 
 

تعتبر دولة المنشأ هي دولة االتحاد التي يكون للطالب فيها منشأة صناعية أو  ( ٢ )
تجارية حقيقية وفعالة، أو دولة االتحاد التي بها محل إقامته إذا لم يكن له مثل هذه 

المنشأة داخل االتحاد، أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة 
داخل االتحاد وآان من رعايا إحدى دول االتحاد. 

 
ب - ال يجوز رفض تسجيل العالمات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها 

إال في الحاالت اآلتية : 
 

إذا آان من شأنها اإلخالل بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها  ( ١ )
الحماية. 

 
إذا آانت مجردة من أية صفة مميزة أو آان تكوينها قاصرا على إشارات أو  ( ٢ )
بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للداللة على نوع المنتجات وجودتها أو 

آميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن اإلنتاج، أو إذا 
آانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة 

والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 
 

إذا آانت مخالفة لآلداب أو النظام العام وال سيما من طبيعة يترتب عليها تضليل  ( ٣ )
الجمهور.  ومن المتفق عليه أنه ال يجوز اعتبار عالمة مخالفة للنظام العام لمجرد 
عدم مطابقتها ألحد أحكام التشريع الخاص بالعالمات إال إذا آان هذا الحكم يتعلق 
في حد ذاته بالنظام العام.  ومع ذلك يخضع هذا النص لتطبيق المادة ١٠ (ثانيا). 

 
لتقرير ما إذا آانت العالمة صالحة للحماية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار آافة  ( ١ ) ج-

الظروف الواقعية ال سيما مدة استعمال العالمة. 
 

ال يجوز رفض العالمات الصناعية أو التجارية في دول االتحاد األخرى لمجرد  ( ٢ )
أن اختالفها مع العالمات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ يقتصر على 

عناصر ال تغير من الصفة المميزة لها وال تمس ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به 
في دولة المنشأ. 

 
د - ال يجوز ألي شخص االستفادة من أحكام هذه المادة إذا آانت العالمة التي يطلب لها 

الحماية غير مسجلة في دولة المنشأ. 
 

ومع ذلك ال يترتب، بأية حال، على تجديد تسجيل العالمة في دولة المنشأ االلتزام بتجديد  هـ-
التسجيل في دول االتحاد األخرى التي سجلت فيها العالمة. 

 



 

 ١٢

و - يظل حق األولوية قائما بالنسبة لطلبات تسجيل العالمات المودعة خالل المدة التي حددتها 
المادة ٤ حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة. 

 
 

مادة ٦ (سادسا) 
[ العالمات : عالمات الخدمة ] 

 
تتعهد دول االتحاد بحماية عالمات الخدمة، وال تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك 

العالمات. 
 

 
مادة ٦ (سابعا) 

[ العالمات  : التسجيل باسم وآيل المالك 
أو ممثله دون ترخيص من المالك ] 

 
إذا طلب وآيل أو ممثل مالك العالمة في إحدى دول االتحاد، دون ترخيص من هذا  ( ١ )

المالك، تسجيل العالمة باسمه الخاص في دولة أو أآثر من دول االتحاد فيكون للمالك 
الحق في االعتراض على التسجيل المطالب به أو في طلب شطبه أو ، إذا أجاز قانون 
الدولة ذلك، أن يطلب انتقال التسجيل المذآور لصالحه، هذا ما لم يبرر ذلك الوآيـل أو 

الممثل تصرفاته. 
 
 

يكون لمالك العالمة الحق في االعتراض على استعمال عالمته بمعرفة وآيله أو ممثله إذا  ( ٢ )
لم يكن قد رخص له بهذا االستعمال، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعاله. 

 
يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية مهلة معقولة يجب على مالك العالمة أن يباشر خاللها  ( ٣ )

الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة. 
 

 
مادة ٧ 

[ العالمات : طبيعة المنتج الذي 
توضع عليه العالمة ] 

 
ال يجوز، بأية حال ، أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العالمة الصناعية أو 

التجارية حائال دون تسجيل العالمة. 
 

 
مادة ٧ (ثانيا) 

[ العالمات : العالمات الجماعية ] 
 

تتعهد دول االتحاد بقبول إيداع وحماية العالمات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي ال  ( ١ )
يتعارض وجودها مع قانون دولة المنشأ حتى وإن آانت تلك الجمعيات ال تمتلك منشأة 

صناعية أو تجارية. 



 

 ١٣

 
تقرر آل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العالمة الجماعية، ويجوز لها  ( ٢ )

أن ترفض الحماية إذا آانت العالمة تتعارض مع المصلحة العامة. 
 

ومع ذلك ال يجوز رفض حماية تلك العالمات بالنسبة ألية جمعية ال يتعارض وجودها  ( ٣ )
مع قانون بلد المنشأ استنادا إلى أن تلك الجمعية ليس لها مقر في الدولة التي تطلب فيها 

الحماية وأنها لم تؤسس وفقا لتشريع هذه الدولة. 
 

 
مادة ٨ 

[ األسماء التجارية ] 
 

يحمى اإلسم التجاري في جميع دول االتحاد دون االلتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أآان جزءا من 
عالمة صناعية أو تجارية أم لم يكن. 

 
 
 
 
 
 
 

مادة ٩ 
[ العالمات، األسماء التجارية : المصادرة عند 

االستيراد.. الخ للمنتجات التي تحمل 
عالمة أو إسما تجاريا بطريق غير مشروع ] 

 
آل منتج يحمل بطريق غير مشروع عالمة صناعية أو تجارية أو اسما تجاريا يصادر  ( ١ )

عند االستيراد في دول االتحاد التي يكون فيها لهذه العالمة أو لهذا االسم حق الحماية 
القانونية. 

 
توقع المصادرة أيضا في الدولة التي وضعت فيها العالمة بطريق غير مشروع أو في  ( ٢ )

الدول التي تم استيراد المنتج إليها. 
 

تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أو من صاحب  ( ٣ )
مصلحة سواء أآان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة. 

 
ال تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة.  ( ٤ )

 
إذا آان تشريع الدولة ال يجيز المصادرة عند االستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر  ( ٥ )

االستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة. 
 

إذا آان تشريع الدولة ال يجيز المصادرة عند االستيراد وال حظر االستيراد وال  ( ٦ )
المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه اإلجراءات بالدعاوى والوسائل التي يكفلها 



 

 ١٤

قانون تلك الدولة لرعاياها في الحاالت المماثلة، وذلك حتى يتم التعديل الالزم في 
التشريع. 

 
 

مادة ١٠ 
[ البيانات المخالفة للحقيقة: المصادرة عند االستيراد،.الخ 
للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص  

مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج..الخ ] 
 

تسري أحكام المادة السابقة في حاالت االستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف  ( ١ )
للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر. 

 
وعلى أية حال يعتبر صاحب مصلحة، سواء آان شخصا طبيعيا أو معنويا، آل منتج أو  ( ٢ )

صانع أو تاجر يزاول إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو االتجار فيها ويكون مقره في 
الجهة التي ذآرت على غير الحقيقة على أنها المصدر أو اإلقليم الذي تقع فيه هذه الجهة 
أو في الدولة التي ذآرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر 

المخالف للحقيقة. 
 

مادة ١٠ (ثانيا) 
[ المنافسة غير المشروعة ] 

 
تلتزم دول االتحاد بأن تكفل لرعايا دول االتحاد األخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير  ( ١ )

المشروعة. 
 

يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة آل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في  ( ٢ )
الشؤون الصناعية أوالتجارية. 

 
ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي :  ( ٣ )

آافة األعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة آانت لبسا مع منشأة أحد   -١
المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 

االدعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن   -٢
منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 

البيانات أو االدعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور   -٣
بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صالحيتها لالستعمال أو 

آميتها. 
 

 
مادة ١٠ (ثالثا) 

[ العالمات، األسماء التجارية، البيانات المخالفة 
للحقيقة، المنافسة غير المشروعة : وسائل الطعن 

القانونية، حق التقاضي ] 
 



 

 ١٥

تتعهد دول االتحاد بأن تكفل لرعايا دول االتحاد األخرى وسائل الطعن القانونية المالئمة  ( ١ )
لقمع جميع األعمال المشار إليها في المواد ٩ و ١٠ و ١٠ ( ثانيا ) بطريقة فعالة. 

 
وعالوة على ذلك تتعهد دول االتحاد بتوفير اإلجراءات التي تسمح للنقابات واالتحادات  ( ٢ )

التي تمثل ذوي الشأن من رجال الصناعة أو اإلنتاج أو التجارة والتي ال يتعارض 
وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها، بااللتجاء إلى القضاء أو السلطات اإلدارية لقمع 

األعمال المنصوص عليها في المواد ٩ و١٠ و١٠ (ثانيا) في الحدود التي يجيزها قانون 
الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات واالتحادات التابعة لتلك الدولة. 

 
 

مادة ١١ 
[ االختراعات، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج 

الصناعية، العالمات، الحماية المؤقتة 
في بعض المعارض الدولية ] 

 
تمنح دول االتحاد، طبقا لتشريعها الداخلي، حماية مؤقتة لالختراعات التي يمكن أن تكون  ( ١ )

موضوعا لبراءات، وآذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعالمات 
الصناعية أو التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية 

أو المعترف بها رسميا والتي تقام على إقليم أية دولة منها. 
 

ال يترتب على تلك الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها في المادة ٤ .   ( ٢ )
ويجوز لسلطات آل دولة في حالة المطالبة فيما بعد بحق األولوية، أن تجعل سريان 

الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في المعرض. 
 

يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروريا من المستندات التي تثبت ذاتية الشيء  ( ٣ )
المعروض وتاريخ إدخاله المعرض. 

 
 

مادة ١٢ 
[ المصالح الوطنية الخاصة للملكية الصناعية ] 

 
تتعهد آل دولة من دول االتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مرآزي  ( ١ )

الطالع الجمهور على براءات االختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية 
والعالمات الصناعية أو التجارية. 

 
وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية، وعليها أن تقوم بانتظام بنشر :  ( ٢ )

أسماء مالكي البراءات الممنوحة مع بيان موجز لالختراعات التي منحت عنها  ( أ )
براءات. 

صور طبق األصل للعالمات المسجلة.  ( ب)
 

 
مادة ١٣ 

[ جمعية االتحاد ] 



 

 ١٦

 
يكون لالتحاد جمعية تتكون من دول االتحاد الملتزمة بالمواد من ١٣ إلى ١٧.  ( أ ) ( ١ )

تمثل حكومة آل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون  ( ب)
وخبراء. 

تتحمل نفقات آل وفد الحكومة التي عينته.  (ج )
 

تقوم الجمعية بما يلي :  ( أ ) ( ٢ )
تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على االتحاد وتنميته وبتنفيذ  ( ١ )

هذه االتفاقية. 
تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويدعى فيما بعد "المكتب  ( ٢ )

الدولي") المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
(وتدعى فيما بعد "المنظمة") بالتوجيهات الخاصة باإلعداد لمؤتمرات 
التعديل، مع مراعاة مالحظات دول االتحاد غير الملتزمة بالمواد من 

١٣ إلى ١٧. 
تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة باالتحاد وتعتمدها،  ( ٣ )
وتزوده بجميع التوجيهات الالزمة بخصوص الموضوعات التي تدخل 

في اختصاص االتحاد. 
تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.  ( ٤ )

تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها  ( ٥ )
بالتوجيهات. 

تحدد برنامج االتحاد وتقر ميزانيته المعدة لمدة سنتين وتعتمد حساباته  ( ٦ )
الختامية. 

تقر الالئحة المالية لالتحاد.  ( ٧ )
تنشئ ما تراه مالئما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض  ( ٨ )

االتحاد. 
تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها آمراقبين من الدول غير  ( ٩ )

األعضاء في االتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 
تقر التعديالت الخاصة بالمواد من ١٣ إلى ١٧.   (١٠)

تتخذ أي إجراء آخر مالئم يهدف إلى تحقيق أغراض االتحاد.   (١١)
تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه االتفاقية.   (١٢)

تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة   (١٣)
قبولها لهذه الحقوق. 

تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى  ( ب)
تديرها المنظمة بعد االطالع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 

 
مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) ال يمثل المندوب إال دولة واحدة فقط.  ( أ ) ( ٣ )

يجوز لدول االتحاد التي تجمعها اتفاقية خاصة في مكتب مشترك يقوم بالنسبة  (ب)
لكل من هذه الدول بوظيفة المصلحة الوطنية الخاصة للملكية الصناعية المشار 
إليها في المادة ١٢ أن تمثل في مجموعها خالل المناقشات بواسطة دولة منها. 

 
يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد.  ( أ ) ( ٤ )

يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول األعضاء في الجمعية.  (ب)



 

 ١٧

بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا آان عدد  (ج )
الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول األعضاء في 

الجمعية أو يزيد عليه.  ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخالف تلك المتعلقة 
بإجراءاتها، ال تكون نافذة إال إذا توفرت الشروط التالية.  يبلغ المكتب الدولي 

القرارات المذآورة إلى الدول األعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها 
إلى اإلدالء بتصويتها أو امتناعها آتابة خالل مدة ثالث شهور من تاريخ ذلك 

اإلبالغ.  فإذا ما آان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك 
المدة يساوي على األقل للعدد الذي آان مطلوبا الستكمال النصاب القانوني في 

الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى آانت األغلبية المطلوبة ما زالت قائمة 
في نفس الوقت. 

مع مراعاة أحكام المادة ١٧ (٢) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي األصوات  ( د )
التي اشترآت في االقتراع. 

ال يعتبر االمتناع بمثابة تصويت.  (هـ)
 

مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) ال يصوت المندوب إال باسم دولة واحدة.  ( أ ) ( ٥ )
على دول االتحاد المشار إليها في الفقرة (٣) (ب)، آقاعدة عامة، أن تسعى  (ب) 

لتمثلها في دورات الجمعية وفودها الخاصة.  ومع ذلك إذا لم تتمكن أي من هذه 
الدول ألسباب استثنائية من أن يمثلها وفدها الخاص فلها أن تخول وفد دولة 

أخرى من تلك الدول في سلطة التصويت باسمها، علما بأنه ال يجوز ألي وفد أن 
يصوت بالتوآيل إال لدولة واحدة.  ويجب أن يصدر مثل هذا التخويل في وثيقة 

موقعة من رئيس الدولة أو من الوزير المختص. 
 

تشارك دول االتحاد غير األعضاء في الجمعية في اجتماعاتها آمراقبين.  ( ٦ )
 

تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة آل سنتين بدعوة من المدير العام، ويكون  ( أ ) ( ٧ )
اجتماعها فيما عدا الحاالت االستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين 

تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة. 
تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة  (ب) 

التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول األعضاء في الجمعية. 
 

تضع الجمعية الئحة إجراءاتها.  ( ٨ )
 

 
مادة ١٤ 

[ اللجنة التنفيذية ] 
 

يكون للجمعية لجنة تنفيذية.  ( ١ )
 

تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول األعضاء  ( أ ) ( ٢ )
فيها، وعالوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم 

وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة ١٦ (٧) (ب). 
تمثل حكومة آل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه  (ب) 

مناوبون ومستشارون وخبراء. 



 

 ١٨

تتحمل نفقات آل وفد الحكومة التي عينته.  (ج )
 

( ٣ )  يكون عدد الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول األعضاء في 
الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة. 

 
تراعي الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادال وضرورة أن  ( ٤ )
تكون الدول األطراف في االتفاقات الخاصة المعقودة في إطار االتحاد ضمن الدول التي 

تتكون منها اللجنة التنفيذية. 
 

يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم  ( أ ) ( ٥ )
فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية. 

يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى ال يزيد على ثلثي  (ب)  
عددهم. 

تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة االنتخاب المحتمل  (ج )
ألعضاء اللجنة التنفيذية. 

 
تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي :  ( أ ) ( ٦ )

تعد مشروع جدول أعمال الجمعية  ( ١ )
تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع  ( ٢ )

ميزانية السنتين الخاصة باالتحاد والمعدة من قبل المدير العام. 
[تحذف]  ( ٣ )

تعرض على الجمعية، مع التعليقات المالئمة، التقارير الدورية للمدير  ( ٤ )
العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات. 

تتخذ آافة اإلجراءات الالزمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج  ( ٥ )
االتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما 

بين دورتين عاديتين للجمعية. 
تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه االتفاقية.  ( ٦ )

 
تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات  (ب) 

أخرى تديرها المنظمة بعد االطالع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 
 

تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة آل ثالثة سنوات بدعوة من المدير  ( أ ) ( ٧ )
العام، ويتم االجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة 

التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر اإلمكان. 
تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه  ( ب)

أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها. 
 

يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.  ( أ ) ( ٨ )
يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية.  (ب ) 

تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألصوات التي اشترآت في االقتراع.  (ج )
ال يعتبر االمتناع بمثابة تصويت.  ( د )

ال يمثل المندوب إال دولة واحدة فقط وال يصوت إال باسمها.  (هـ)
 



 

 ١٩

لدول االتحاد غير األعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها آمراقبين.  ( ٩ )
 

تضع اللجنة التنفيذية الئحة إجراءاتها.   (١٠)
 
 
 
 
 
 

مادة ١٥ 
[ المكتب الدولي ] 

 
يمارس المكتب الدولي المهام اإلدارية الخاصة باالتحاد، ويعتبر المكتب الدولي  ( أ ) ( ١ )

امتدادا لمكتب االتحاد المتحد مع مكتب االتحاد الذي أنشأته االتفاقية الدولية 
لحماية المصنفات األدبية والفنية. 

يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة االتحاد.  (ب ) 
المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي لالتحاد وهو الذي يمثله.  (ج )

 
يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية الملكية الصناعية وينشرها.  وتقوم آل  ( ٢ )

دولة من دول االتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين 
الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وتزوده، عالوة على ذلك، 

بجميع مطبوعات مصالح الملكية الصناعية بها التي تتعلق مباشرة بحماية الملكية 
الصناعية مما يراه المكتب الدولي مفيدا لنشاطه. 

 
يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية.  ( ٣ )

 
يزود المكتب الدولي آل دولة في االتحاد، بناء على طلبها، بمعلومات عن المسائل  ( ٤ )

المتعلقة بحماية الملكية الصناعية. 
 

يجري المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية الملكية الصناعية.  ( ٥ )
 

يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في آافة اجتماعات  ( ٦ )
الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق 

التصويت.  ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا 
لهذه األجهزة بحكم منصبه. 

 
يقوم المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية،  ( أ ) ( ٧ )

بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام االتفاقية فيما عدا المواد من ١٣ إلى 
 .١٧

للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن  (ب ) 
اإلعداد لمؤتمرات التعديل. 

يشترك المدير العام واألشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون  (ج )
أن يكون لهم حق التصويت. 



 

 ٢٠

 
ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.  ( ٨ )

 
 

 
مادة ١٦ 

[ الشؤون المالية ] 
 

يكون لالتحاد ميزانية.  ( أ ) ( ١ )
تشمل ميزانية االتحاد اإليرادات والنفقات الخاصة باالتحاد ومساهمته في ميزانية  (ب)

النفقات المشترآة بين االتحادات، وآذلك، إذا اقتضى األمر، المبلغ الموضوع 
تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة. 

تعتبر نفقات مشترآة بين االتحادات النفقات التي ال تخص االتحاد وحده بل  (ج )
تخص آذلك واحدا أو أآثر من االتحادات األخرى التي تديرها المنظمة، ويكون 
نصيب االتحاد في هذه النفقات المشترآة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها. 

 
توضع ميزانية االتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات االتحادات األخرى  ( ٢ )

التي تديرها المنظمة. 
 

تمول ميزانية االتحاد من المصادر التالية :  ( ٣ )
حصص دول االتحاد.  ( ١ )

الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص  ( ٢ )
االتحاد. 

حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة باالتحاد والحقوق المتصلة بهذه  ( ٣ )
المطبوعات. 

الهبات والوصايا واإلعانات.  ( ٤ )
اإليجارات والفوائد واإليرادات المتنوعة األخرى.  ( ٥ )

 
لتحديد حصة آل دولة من دول االتحاد في الميزانية تنتمي تلك الدولة إلى فئة  ( أ ) ( ٤ )
وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة آما يلي : 

 
 ٢٥ فئة ١
 ٢٠ فئة ٢
 ١٥ فئة ٣
 ١٠ فئة ٤

 ٥ فئة ٥
 ٣ فئة ٦
 ١ فئة ٧

تبين آل دولة الفئة التي ترغب في االنتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو  ( ب)
االنضمام الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك.  ويمكن لتلك الدولة أن 

تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية 
في إحدى دوراتها العادية.  ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من 

بداية السنة التالية للدورة المذآورة. 



 

 ٢١

تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ اإلجمالي لالشتراآات  (ج )
السنوية في ميزانية االتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي 

الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة. 
تستحق الحصص في أول يناير من آل سنة.  ( د )

ال يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي  (هـ)
من أجهزة االتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا آان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ 
الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه.  ومع ذلك 
يجوز ألي من أجهزة االتحاد أن يسمح لتلك الدولة باالستمرار في مباشرة حقها 

في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام آان مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن 
ظروف استثنائية ال يمكن تجنبها. 

إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة  ( و )
المنتهية وذلك طبقا لما تقتضي به الالئحة المالية. 

 
يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب  ( ٥ )

الدولي لمصلحة االتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية. 
 

يكون لالتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من  ( أ ) ( ٦ )
قبل آل دولة من دول االتحاد.  وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير 

آاف. 
يكون مقدار الدفعة األولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذآر أو  ( ب)

اشتراآها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي 
تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته. 

تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد  (ج )
االطالع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 

 
ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه  ( أ ) ( ٧ )
عندما يكون رأس المال العامل غير آاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض.  ويكون 
مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا التفاقات منفصلة في آل حالة بين 
تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية 

ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض. 
يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي االلتزام  ( ب)
بمنح قروض بموجب إخطار آتابي، ويسري مفعول اإلنهاء بعد ثالث سنوات من 

نهاية السنة التي تم فيها اإلخطار عنه. 
 

تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه الالئحة المالية، من قبل دولة أو أآثر من دول  ( ٨ )
االتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم. 

 
 

مادة ١٧ 
[ تعديل المواد من ١٣ إلى  ١٧] 

 
ألية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وآذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل  ( ١ )

المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ باإلضافة للمادة الحالية، ويقوم المدير العام بإبالغ تلك 



 

 ٢٢

االقتراحات إلى الدول األعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على 
األقل. 

 
تتولى الجمعية إقرار التعديالت الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (١).  ويتطلب هذا  ( ٢ )

اإلقرار ثالثة أرباع عدد األصوات التي اشترآت في االقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل 
للمادة ١٣ وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد األصوات التي اشترآت في االقتراع. 

 
يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (١) بعد شهر من تسلم المدير العام  ( ٣ )

إخطارات آتابية بموافقة ثالثة أرباع عدد الدول األعضاء في الجمعية، وذلك في وقت 
إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا لإلجراءات الدستورية 
الخاصة بهذه الدول.  وتلزم أية تعديالت للمواد المذآورة، يكون قد تم إقرارها بهذا 

الشكل، جميع الدول األعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء 
فيها في تاريخ الحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من االلتزامات المالية للدول األعضاء 

في االتحاد ال يلزم إال تلك الدول التي قامت باإلخطار عن موافقتها على التعديل المذآور. 
 

 
مادة ١٨ 

[ تعديل المواد من ١ إلى ١٨ ومن ١٨ إلى ٣٠ ] 
 

تكون هذه االتفاقية محال للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام االتحاد.  ( ١ )
 

ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول االتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول.  ( ٢ )
 

تسري أحكام المادة ١٧ على التعديالت الخاصة بالمواد من ١٣ إلى ١٧.  ( ٣ )
 

 
مادة ١٩ 

[ االتفاقيات الخاصة ] 
 

من المتفق عليه أن تحتفظ دول االتحاد لنفسها بالحق في أن تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقات 
خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما أن هذه االتفاقات ال تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية. 

 
 

مادة ٢٠ 
[ تصديق دول االتحاد أو انضمامها، بدء النفاذ ] 

 
يجوز لكل دولة من دول االتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها.  وإذا  ( أ ) ( ١ )

لم تكن قد وقعتها فبوسعها االنضمام إليها.  وتودع وثائق التصديق واالنضمام 
لدى المدير العام. 

يجوز لكل دولة من دول االتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو االنضمام أن  ( ب)
تصديقها أو انضمامها ال يسري على : 

المواد من ١ إلى ١٢ أو   (١)



 

 ٢٣

المواد من ١٣ إلى ١٧.   (٢)
يمكن لكل دولة من دول االتحاد تكون، طبقا للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من  ( ج)

آثار تصديقها أو انضمامها إحدى مجموعتي المواد المشار إليها في تلك الفقرة 
الفرعية أن تعلن في أي وقت الحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى تلك 

المجموعة من المواد.  ويودع مثل هذا اإلعالن لدى المدير العام. 
 

يبدأ نفاذ المواد من ١ إلى ١٢، بالنسبة لدول االتحاد العشر األولى التي أودعت  ( أ ) ( ٢ )
وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام باإلعالن الذي تخوله لها الفقرة (١) (ب) 
(١)، بعد ثالثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو االنضمام 

المذآورة. 
يبدأ نفاذ المواد من ١٣ إلى ١٧، بالنسبة لدول االتحاد العشر األولى التي أودعت  ( ب)
وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام باإلعالن الذي تخوله لها الفقرة (١) (ب) 
(٢)، بعد ثالثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو االنضمام 

المذآورة. 
يبدأ نفاذ المواد من ١ إلى ١٧، بالنسبة لكل دولة من دول االتحاد تودع وثيقة  (ج )

تصديق أو انضمام غير تلك الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) 
وآذلك بالنسبة لكل دولة من دول االتحاد تودع إعالنا وفقا للفقرة (١) (ج)، بعد 
ثالثة شهور من تاريخ اإلخطار الذي يرسله المدير العام عن هذا اإليداع، ما لم 
تكن الوثيقة أو اإلعالن المودع قد حددت تاريخا الحقا ففي هذه الحالة األخيرة 

يبدأ نفاذ الوثيقة الحالية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك 
الوثيقة، آل ذلك مع عدم اإلخالل ببدء النفاذ األولى لكل من مجموعتي المواد 

المشار إليها في الفقرة (١) (ب) (١) و (٢) طبقا ألحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) 
و(ب) وعدم اإلخالل بأحكام الفقرة (١) (ب). 

 
يبدأ نفاذ المواد من ١٨ إلى ٣٠، بالنسبة لكل دولة من دول االتحاد تودع وثيقة تصديق أو  ( ٣ )
انضمام، في أول تاريخ يبدأ فيه نفاذ أي من مجموعتي المواد المشار إليهما في الفقرة (١) 

(ب) بالنسبة لتلك الدولة وفقا للفقرة (٢) (أ) (ب) أو (ج). 
 

 
مادة ٢١ 

[ انضمام الدول غير األعضاء في االتحاد، بدء النفاذ ] 
 

لكل دولة خارج االتحاد أن تنضم إلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك عضوا في  ( ١ )
االتحاد، وتودع وثائق االنضمام لدى المدير العام. 

 
يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج االتحاد تودع وثيقة انضمامها قبل  ( أ ) ( ٢ )
بدء نفاذ أحكام هذه الوثيقة بشهر أو أآثر، في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ األحكام 
ألول مرة تطبيقا للمادة ٢٠ (٢) (أ) أو (ب) ما لم يحدد تاريخ الحق في وثيقة 

االنضمام، ومع ذلك : 
إذا لم يبدأ نفاذ المواد من ١ إلى ١٢ في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة،  ( ١ )

خالل المدة االنتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه األحكام وآبديل لها، بالمواد 
من ١ إلى ١٢ من وثيقة لشبونة. 



 

 ٢٤

إذا لم يبدأ نفاذ المواد من ١٣ إلى ١٧ في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة،  ( ٢ )
خالل المدة االنتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه األحكام وآبديل لها، بالمواد 

١٣ و١٤ (٣) و(٤) و(٥) من وثيقة لشبونة.  فإذا ما حددت إحدى الدول 
تاريخا الحقا في وثيقة انضمامها، فيبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة 

من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. 
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل  ( ب)

دولة خارج االتحاد تودع وثيقة انضمامها في تاريخ الحق لبدء نفاذ مجموعة 
واحدة من مواد الوثيقة الحالية أو في تاريخ سابق عليه بأقل من شهر، بعد ثالثة 
شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبالغ اإلخطار عن انضمام تلك 
الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة االنضمام تاريخا الحقا، ففي هذه الحالة األخيرة 

يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. 
 

يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج االتحاد تودع وثيقة انضمامها بعد تاريخ بدء  ( ٣ )
نفاذ هذه الوثيقة بأآملها أو قبل هذا التاريخ بأقل من شهر، بعد ثالثة شهور من التاريخ 
الذي يتولى فيه المدير العام إبالغ اإلخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد 

وثيقة االنضمام تاريخا الحقا، ففي هذه الحالة األخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك 
الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. 

 
 

مادة ٢٢ 
[ آثار التصديق أو االنضمام ] 

 
يترتب تلقائيا على التصديق أو االنضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها مع 

مراعاة ما قد يكون من استثناءات واردة في المادتين ٢٠ (١) (ب) و٢٨ (٢). 
 

 
مادة ٢٣ 

[ االنضمام إلى الوثائق السابقة ] 
 

ال يجوز ألية دولة بعد بدء نفاذ هذه الوثيقة بأآملها أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه االتفاقية. 
 

 
مادة ٢٤ 
[ األقاليم ] 

 
لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام آتابة، في أي  ( ١ )
وقت الحق، عن سريان هذه الوثيقة على آل أو جزء من األقاليم المحددة في اإلعالن أو 

اإلخطار والتي تكون الدولة مسؤولة عن عالقاتها الخارجية. 
 

لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك اإلعالن أو أرسلت ذلك اإلخطار أن تخطر المدير العام،  ( ٢ )
في أي وقت، بإيقاف سريان هذه االتفاقية على آل تلك األقاليم أو جزء منها. 

 



 

 ٢٥

يكون آل إعالن صدر بمقتضى الفقرة (١) نافذا اعتبارا من نفس التاريخ  ( أ ) ( ٣ )
الخاص بالتصديق أو االنضمام الذي أدرج هذا اإلعالن في وثيقته، ويكون آل 

إخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثالثة شهور من قيام المدير العام 
باإلخطار عنه. 

 
يكون آل إخطار صدر بمقتضى الفقرة (٢) نافذا بعد إثنى عشر شهرا من تسلم  ( ب)

المدير العام له. 
 

 
مادة ٢٥ 

[ تطبيق االتفاقية على المستوى الوطني ] 
 

 
تتعهد آل دولة طرف في هذه االتفاقية بأن تتخذ، وفقا لدستورها، اإلجراءات الالزمة  ( ١ )

لضمان تطبيق هذه االتفاقية. 
 

من المتفق عليه أنه يجب، عندما تودع الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها، أن تكون في  ( ٢ )
وضع يسمح لها، وفقا لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه االتفاقية موضع التنفيذ. 

 
 

مادة ٢٦ 
[ االنسحاب ] 

 
تظل هذه االتفاقية نافذة لمدة غير محددة.  ( ١ )

 
لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه إلى المدير العام ويشكل هذا االنسحاب  ( ٢ )

أيضا انسحابا من جميع الوثائق السابقة وال ينتج أثره إال بالنسبة للدولة التي قامت به، 
وتظل االتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول االتحاد األخرى. 

 
يكون االنسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام لإلخطار.  ( ٣ )

 
ال يجوز ألية دولة أن تمارس حق االنسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء  ( ٤ )

خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في االتحاد. 
 
 

 
مادة ٢٧ 

[ سريان الوثائق السابقة ] 
 

تحل هذه الوثيقة محل اتفاقية باريس المؤرخة ٢٠ مارس ١٨٨٣ ووثائق التعديل الالحقة  ( ١ )
بالنسبة للعالقة بين الدول التي تسري عليها وفي حدود سريانها. 

 



 

 ٢٦

بالنسبة للدول التي ال تسري عليها هذه الوثيقة أو ال تسري عليها بأآملها ولكن  ( أ ) ( ٢ )
تسري عليها وثيقة لشبونة المؤرخة ٣١ أآتوبر ١٩٥٨، تظل الوثيقة األخيرة 

سارية بأآملها أو في الحدود التي ال تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتـضى الفقرة 
 .(١)

وبالمثل، فبالنسبة للدول التي ال تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو ال تسري  ( ب)
عليها وثيقة لشبونة، تظل وثيقة لندن المؤرخة ٢ يونيو ١٩٣٤ سارية بأآملها أو في 

الحدود التي ال تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (١). 
وبالمثل، فبالنسبة للدول التي ال تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو ال تسري  (ج )

عليها وثيقة لشبونة أو وثيقة لندن، تظل وثيقة الهاي المؤرخة ٦ نوفمبر ١٩٢٥ 
سارية بأآملها أو في الحدود التي ال تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة 

 .(١)
 

تقوم الدول التي هي خارج االتحاد والتي تصبح طرفا في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل  (٣ )
دولة من دول االتحاد ال تكون طرفا فيها أو تكون طرفا فيها ولكنها قد قامت باإلعالن 

المنصوص عليه في المادة ٢٠ (١) (ب) (١).  وتقر تلك الدول بأن دولة االتحاد 
المذآورة تطبق في عالقتها معها أحكام أحدث وثيقة تكون طرفا فيها. 

 
 

مادة ٢٨ 
[ المنازعات ] 

 
آل نزاع بين اثنين أو أآثر من دول االتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية والذي ال  ( ١ )

تتم تسويته بالمفاوضات يمكن ألي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية 
بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى 
للتسوية.  وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي 

يتولى إحاطة دول االتحاد األخرى علما بالموضوع. 
 

لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها،  ( ٢ )
أنها ال تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (١).  وال تسري أحكام الفقرة (١) فيما يختص 

بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول االتحاد. 
 

لكل دولة أصدرت إعالنا طبقا للفقرة (٢) أن تسحب إعالنها، في أي وقت، بإخطار يوجه  ( ٣ )
للمدير العام. 

 
 

مادة ٢٩ 
[ التوقيع، اللغات، وظيفة اإليداع ] 

 
توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغة الفرنسية، وتودع لدى حكومة السويد.  ( أ ) ( ١ )

يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات اإلنجليزية واأللمانية واإليطالية  (ب) 
والبرتغالية والروسية واإلسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد 

التشاور مع الحكومات المعنية. 
في حالة الخالف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي.  (ج )



 

 ٢٧

 
تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى ١٣ يناير ١٩٦٨.  ( ٢ )

 
يرسل المدير العام نسختين من النص الموقع لهذه الوثيقة معتمدتين من حكومة السويد إلى  ( ٣ )

حكومات جميع دول االتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. 
 

يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية األمم المتحدة.  ( ٤ )
 

يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول االتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق  ( ٥ )
التصديق أو االنضمام وأية إعالنات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقا للمادة ٢٠ (١) 

(ج)، وببدء نفاذ جميع أحكام هذه الوثيقة، وبإخطارات االنسحاب واالخطارات التي تتم 
وفقا للمادة ٢٤. 

 
 

مادة ٣٠ 
[ أحكام انتقالية ] 

 
حتى يتولى أول مدير عام القيام بمهام منصبه، تعتبر اإلشارات الواردة في هذه الوثيقة  ( ١ )

إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى مكتب االتحاد أو إلى 
مديره على التوالي. 

 
لدول االتحاد غير الملتزمة بالمواد من ١٣ إلى ١٧ من هذه الوثيقة أن تمارس إذا رغبت  ( ٢ )
في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ اتفاقية 
إنشاء المنظمة، وذلك آما لو آانت ملتزمة بها.  وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك 

الحقوق بإيداع إخطار آتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا اإلخطار ساريا من تاريخ 
تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذآورة. 

 
ويمارس أيضا المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب االتحاد والمدير العام وظيفة مدير  ( ٣ )

المكتب المذآور ما دامت جميع دول االتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة. 
 

تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب االتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن  ( ٤ )
تصبح جميع دول االتحاد أعضاء في المنظمة. 



 )ج (١الملحق 
 اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

 
 

 أحكام عامة ومبادئ أساسية:  الجزء األول
 

 المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها:  الجزء الثاني
  حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها .١
  العالمات التجارية  .٢
 الجغرافية المؤشرات  .٣
  التصميمات الصناعية .٤
  براءات االختراع .٥
 للدوائر المتكاملة ) الرسومات الطبوغرافية (  التصميمات التخطيطية  .٦
  حماية المعلومات السرية  .٧
  مكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية  .٨

 

 االلتزام بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية :  الجزء الثالث
 ت العامة  االلتزاما .١
  اإلجراءات والجزاءات المدنية واإلدارية  .٢
  التدابير المؤقتة  .٣
  المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية  .٤
 .  اإلجراءات الجنائية  .٥

 

اكتساب حقوق الملكية الفكرية واسـتمرارها ومـا يتصـل بهـا مـن               :  الجزء الرابع
 اإلجراءات فيما بين أطرافها 

 

 عات وتسويتها منع المناز:  الجزء الخامس
 

 الترتيبات االنتقالية :  الجزء السادس
 

 الترتيبات المؤسسية ، األحكام النهائية :  الجزء السابع
 



 اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
 
 

 إن البلدان األعضاء ، 
إذ تأخـذ فـي     رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل التي تعوق التجارة الدولية ، و           

االعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والمالئمة لحقوق الملكية الفكرية ، ويهدف ضمان            
أال تصبح التدابير واإلجراءات المتخذة إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتهـا              

 أمام التجارة المشروعة ؛ 
 :بشأن وإقرارا منها ، لهذه الغاية بالحاجة إلى وضع قواعد أنظمة 

 واالتفاقيـات أو    ١٩٩٤إمكان تطبيق المبادئ األساسية التفاقية جـات لعـام           ) أ 
 المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية ؛ 

 وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واسـتخدام حقـوق             ) ب 
 الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ؛  

المالئمة إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة       توفير الوسائل الفعالة و    ) ج 
 مع مراعاة الفروق بين شتى األنظمة القانونية القومية ؛ 

إتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هـذا             )د 
 الخصوص وحسمها بأساليب متعددة األطراف ؛ 

دف تحقيق أقصى قدر من المشاركة في       ووضع الترتيبات االنتقالية التي تسته     )ه 
 نتائج المفاوضات ؛ 

 

وإقرارا منها بالحاجة إلى إطار متعدد األطراف من المبادئ والقواعـد واألنظمـة التـي               
 تتناول التجارة الدولية في السلع المقلدة ؛ 

 

 وإقرارا منا بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة ؛ 
 

ة بالسياسات العامة التي تستند إليها األنظمة القومية المعنية         وإقرارا منها باألهداف الخاص   
 بحماية الملكية الفكرية ، بما في ذلك األهداف اإلنمائية والتكنولوجية ؛ 

 

وإقرارا منها أيضا باالحتياجات الخاصة ألقل البلدان األعضاء نموا من حيـث المرونـة              
يا بغيـة تمكينهـا مـن إنشـاء قاعـدة           القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محل      

 تكنولوجية سليمة وقابلة لالستمرار ؛ 

 ٢



وتأكيدا منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق االتفاق على التزامات معززة بحـل              
المنازعات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة من خالل إجـراءات متعـددة             

 األطراف ؛ 
 

مة عالقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالميـة           ورغبة منها في إقا   
 وكذلك المنظمـات الدوليـة    WIPOللملكية الفكرية ويشار إليها في هذه االتفاقية بالـ 

 :األخرى المعنية 
 :تعلن اتفاقها على ما يلى 

 
 الباب األول

 أحكام عامة ومبادئ أساسية
 

  )١المادة ( 
 لتزاماتطبيعة ونطاق اال

 

ويجوز للبلدان األعضـاء دون     . تلتزم البلدان األعضاء بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية         .١
إلزام ، أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه االتفاقية ،                

وللبلدان األعضـاء حريـة     . شريطة عدم مخالفة هذه الحماية ألحكام هذه االتفاقية         
لمالئمة لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية في إطـار أنظمتهـا وأسـاليبها            تحديد الطريقة ا  

 . القانونية 
إلى جميـع فئـات الملكيـة     " الملكية الفكرية   "  في هذه االتفاقية ، يشير اصطالح        .٢

 .  من الجزء الثاني ٧ إلى ١الفكرية المنصوص عليها في األقسام من 
اقية علـى مـواطني البلـدان        تطبق األعضاء المعاملة المنصوص عليها في االتف       .٣

وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة ، يعتبـر           . -١. األخرى األعضاء 
من مواطني البلدان األعضاء األخرى األشخاص الطبيعيين واالعتبـاريين الـذين           
يستوفون مقاييس األهلية الالزمة للحماية المنصوص عليها في معاهـدة بـاريس            

                                           
 في حالة البلد العضو في منظمة التجارة العالمية الذي هـو            –في هذه االتفاقية فانه يعنى      " مواطنين  "  عند ورود اصطالح     -١

 األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المقيمين أو الذين لديهم منشات صناعية أو تجارية حقيقية وعاملة –إقليم جمركي منفصل 
 . قليم الجمركي في ذلك اإل

 ٣



ومعاهدة روما ومعاهدة الملكية الفكريـة فيمـا        )  ١٩٧١(ومعاهدة برن   ) ١٩٦٧(
يتصل بالدوائر المتكاملة ، لو أن جميع البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية             

  ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من        -٢.كانت من البلدان الموقعة على هذه االتفاقيات        
 من المادة   ٢ة أو الفقرة     من المادة الخامس   ٣اإلمكانات المنصوص عليها في الفقرة      

السادسة من معاهدة روما بإرسال اإلخطار الذي تنص عليه تلـك األحكـام إلـى               
 . مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 
  )٢المادة ( 

 المعاهدات المبرمة بشأن الملكية الفكرية
 

 الحـالي ، تلتـزم البلـدان        فيما يتعلق باألجزاء الثاني والثالث والرابع من االتفاق        .١
 من معاهـدة بـاريس      ١٩ والمادة   ١٢ حتى   ١األعضاء بمراعاة أحكام المواد من      

)١٩٦٧ . ( 
 ال ينتقص أي من األحكام المنصوص عليها في األجزاء من األول وحتى الرابـع               .٢

من هذه االتفاقية من أي من االلتزامات الحالية التي قـد تترتـب علـى البلـدان                 
 تجاه األخرى بموجب معاهدة باريس ، ومعاهدة برن ، ومعاهدة           األعضاء بعضها 

 . روما ، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة 
 
 
 
 
 
 

                                           
) " ١٩٦٧(معاهـدة بـاريس   " وتعنى . اتفاقيـة باريس لحماية الملكية الصناعية " معاهدة باريس " في هذه االتفاقية تعنى    -٢

معاهدة برن لحمايـة   " معاهدة برن   " وتعنى   . ١٩٦٧يوليو  /  تموز   ١٤وثيقة ستوكهولم الخاصة بهذه المعاهدة والصادرة في        
معاهدة باريس الخاصة بهذه المعاهدة والصادرة فـي        ) " ١٩٧١(معاهدة برن   " والفنية ، بينما يعنى اصطالح      األعمال األدبية   

المعاهدة الدولية لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات         " معاهدة روما " وتعنى   . ١٩٧١يوليو  /  تموز   ٢٤
اتفاقية منظمـة   " وتعنى   . ١٩٨٩مايو/ أيار ٢٦أكتوبر واشنطن في    / ل تشرين األو  ٢٦اإلذاعة ، والتي اعتمدت في روما في        

 .اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية " التجارة العالمية 

 ٤



  )٣المادة ( 
 المعاملة الوطنية

 

يلتزم كل من البلدان األعضاء بمنح األعضاء مواطني البلدان األخرى األعضـاء             .١
 الملكيـة   -٣ي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحمايـة      معاملة ال تقل عن المعاملة الت     

الفكرية مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من معاهدة باريس            
، ومعاهدة روما ، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما        ) ١٩٧١(، ومعاهدة برن    ) ١٩٦٧(

ت الصـوتية   وفيما يتعلق بالمؤدين ومنتجي التسـجيال     . يتصل بالدوائر المتكاملة    
وهيئات اإلذاعة ، ال ينطبق هذا االلتزام إال فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليهـا              

ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من اإلمكانات المنصوص عليها في          . في هذه االتفاقية    
 مـن معاهـدة     ١٦من المادة   ) ب (١أو الفقرة   ) ١٩٧١( من معاهدة برن     ٦المادة  

 عليه في تلك األحكام إلـى مجلـس الجوانـب           روما بإرسال اإلخطار المنصوص   
 . المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 ال يجوز للبلدان األعضاء االستفادة من االستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة            .٢
 فيما يتعلق باإلجراءات القضائية واإلدارية ، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو              ١

د عضو ، إال حين تكون هذه االسـتثناءات ضـرورية           تعيين وكيل في أراضى بل    
لضمان االلتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيمية التي ال تتعـارض مـع             
أحكام هذه االتفاقية وشرط أال يكون في اللجوء إلى هذه الممارسات تقييد مسـتتر              

 . للتجارة 
 

 
 
 
 
 

                                           
األمور التي تؤثر في توفير حقوق الملكية الفكرية واكتسـابها ونطاقهـا            " الحماية  "  يشمل تعبير    ٤و٣في تطبيق المادتين      -٣

كذلك األمور التي تؤثر في استخدام حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها بالتحديد فـي االتفـاق                واستمرارها وانفاذها ، و   
 . الحالي 

 ٥



  )٤المادة ( 
  بالرعايةالمعاملة الخاصة بحق الدولة األولى

 

فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ، فان أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحهـا                 
بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني جميع              

ويستثنى من هذا االلتزام أية ميزة أو تفضـيل أو امتيـاز أو             . البلدان األعضاء األخرى    
  -:يمنحها بلد عضو وتكون حصانة 
 نابعة من اتفاقيات دولية بشان المساعدة القضـائية أو إنفـاذ القـوانين ذات               ) أ 

 . الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية 
أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار      ) ١٩٧١( ممنوحة وفقا ألحكام معاهدة برن       ) ب 

ة بالمعاملة الوطنية بـل مرتبطـة بالمعاملـة         المعاملة الممنوحة غير مرتبط   
 . الممنوحة في بلد آخر 

 متعلقة بحقوق المؤدين ، ومنتجي التسجيالت الصوتية ، وهيئات اإلذاعـة ،             ) ج 
 التي  ال تنص عليها أحكام االتفاق الحالي ؛ 

 نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكريـة أصـبحت سـارية              )د 
ان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية ، شـريطة إخطـار           المفعول قبل سري  

مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بهذه االتفاقيـات           
وإال تكون تميزا عشوائيا أو غير مبرر ضـد مـواطني البلـدان األعضـاء               

 . األخرى 
 

  )٥المادة ( 
 و استمرارهااالتفاقية المتعددة األطراف بشان اكتساب الحماية أ

 

 علـى اإلجـراءات     ٤و٣ال تنطبق االلتزامات المنصوص عليها فـي المـادتين           
المنصوص عليها في االتفاقيات المتعددة األطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالميـة            

 . للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها 
 
 
 

 ٦



  )٦المادة ( 
 االنقضاء

 

 ال  ٤و٣ألغراض تسوية المنازعات بموجب هذه االتفاقية ، مع مراعاة أحكـام المـادتين              
 . تتضمن هذه االتفاقية ما يمكن استخدامه للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية 

 
  )٧المادة ( 

 األهداف
 

 ونقـل   تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح االبتكـار التكنولـوجي            
وتعميم التكنولوجيا ، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها           

 . باألسلوب الذي يحقق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات 
 

  )٨المادة ( 
 المبادئ

 

 التنظيمية ، اعتماد     يجوز للبلدان األعضاء ، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها          .١
التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمـة المصـلحة العامـة فـي              
القطاعات ذات األهمية الحيوية للتنمية االقتصادية االجتماعية والتكنولوجية فيهـا ،     

 . شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام االتفاق الحالي 
شترط اتساقها مع أحكام االتفـاق الحـالي ،          قد تكون هناك حاجة التخاذ تدابير، ي       .٢

لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها ، أو منـع اللجـوء إلـى                
ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا علـى النقـل الـدولي       

 . للتكنولوجيا 
 
 
 
 

 

 ٧



 الجزء الثاني
 ية ونطاقها واستخدامهاالمعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكر

 

  حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بهاحقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها :  : ١١القسم القسم 
 

  )٩المادة ( 
 العالقة مع معاهدة برن

 

 ٢١ وحتـى    ١تلتزم البلدان األعضاء بمراعاة األحكام التي تنص عليها المواد من            .١
وملحقها ، غير أن البلدان األعضاء لن تتمتـع بحقـوق           ) ١٩٧١(من معاهدة برن    

لتزامات بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليهـا          ولن تتحمل ا  
 .  مكررة من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها ٦في المادة 

 تسرى حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على مجرد األفكار أو اإلجـراءات            .٢
 أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية 

 
  )١٠المادة ( 

 آللي وتجميع البياناتبرامج الحاسب ا
 

، سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة اآللة         ) الكمبيوتر(  تتمتع برامج الحاسب اآللي      .١
 ) . ١٩٧١(بالحماية باعتبارها أعماال أدبية بموجب معاهدة برن 

 تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد األخرى ، سواء أكانت في شكل مقروء              .٢
 إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها            آليا أو أي شكل آخر ،     

وهذه الحماية ال تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها وال تخل بحقـوق المؤلـف                
 . المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها 

 
 
 
 
 
 

 ٨



  )١١المادة ( 
 حقوق التأجير

 

واألعمـال السـينمائية ، تلتـزم       ) وترالكمبي(فيما يتعلق على األقل ببرامج الحاسب اآللي        
البلدان األعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق إجازة أو حظر تـأجير أعمـالهم األصـلية               

ويسـتثنى البلـد    . المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيرا تجاريا للجمهور           
جير هذه األعمال فيها    العضو من هذا االلتزام فيما يتعلق باألعمال السينمائية ما لم يكن تأ           

قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضررا ماديا بالحق المطلق في االستنساخ الممنوح في               
، ال  ) الكمبيـوتر (وفيما يتعلق ببرامج الحاسب اآللي      . ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم      

ع األساسـي   ينطبق هذا االلتزام على تأجير البرامج حين ال يكون البرنامج نفسه الموضو           
 . للتأجير 

 
  )١٢المادة ( 

 مدة الحماية
 

عند حساب مدة حماية عمل من األعمال ، خالف األعمال الفوتوغرافية أو العمال الفنيـة               
 ٥٠التطبيقية ، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي ، التقل هذه المدة عـن                 

نشر تلك األعمال ، أو في حال عدم        سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها          
 سـنة   ٥٠ سنة اعتبارا من إنتاج العمل المعنـى ،          ٥٠وجود ترخيص بالنشر في غضون      

 . اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه 
 

  )١٣المادة ( 
 القيود واالستثناءات

 

لمطلقـة علـى حـاالت      تلتزم البلدان األعضاء بقصر القيود أو االستثناءات من الحقوق ا         
خاصة معينة ال تتعارض مع االستغالل العادي للعمل الفني وال تلحق ضررا غير معقول              

 . بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه 
 
 

 ٩



  )١٤المادة ( 
 حماية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة

 

للمـؤدين منـع    فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيالت صوتية ، يحـق             .١
تسجيل أدائهم غير المسـجل وعمـل       : األفعال التالية التي تتم دون ترخيص منهم        

: كما يحق لهم منع األفعال التالية دون ترخيص مـنهم           . نسخ من هذه التسجيالت     
 . بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل الالسلكية ونقله للجمهور 

ة النسخ المباشـر أو غيـر المباشـر          يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بحق إجاز      .٢
 . لتسجيالتهم الصوتية ، وبحق منعه 

تسـجيل  :  يحق لهيئات اإلذاعة منع األفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منهـا          .٣
البرامج اإلذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيالت ، وإعادة البث عبر وسائل البـث              

وحيث ال تمنح البلدان األعضاء     . الالسلكي ، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون        
هذه الحقوق لهيئات اإلذاعة ، تلتزم بمنح مالكي حقـوق المؤلـف علـى المـادة                
موضوع البث إمكانية منع األفعال المذكورة أعاله ، مع مراعاة أحكام معاهدة برن             

)١٩٧١ . ( 
ـ    ) الكومبيوتر(  المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي      ١١ تطبيق أحكام المادة     .٤ ا ، مـع م

يلزم من تبديل ، على منتجي التسجيالت الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في             
. مجال التسجيالت الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعنى            

 نظام يضمن المكافأة المنصفة     ١٩٩٤أبريل  / نيسان ١٥فإن كان لدى ذلك البلد في       
 الصوتية ، يجوز للبلـد مواصـلة        ألصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيالت     

تطبيق هذا النظام شريطة أال يؤدى التأجير التجاري للتسـجيالت الصـوتية إلـى              
 . إلحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق 

 تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب االتفاق الحالي للمؤدين ومنتجـي التسـجيالت             .٥
 سنة تحسب اعتبارا مـن نهايـة السـنة          ٥٠تى نهاية فترة    الصوتية على األقل ح   

أما مدة الحماية التي    . التقويمية التي تم فيها التسجيل األصلي أو حدث فيها األداء           
 سنة اعتبـارا مـن نهايـة السـنة          ٢٠ فتدوم ماال يقل عن      ٣تمنح بموجب الفقرة    

 . التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية

 ١٠



 ، يجـوز ألي بلـد       ٣ و   ٢ و   ١حقوق الممنوحة بموجب الفقـرات       فيما يتعلق بال   .٦
عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسـمح               

تطبق أيضا  ) ١٩٧١( من معاهدة برن     ١٨غير أن أحكام المادة     . به معاهدة روما    
ة في تلك   ، مع ما يلزم من تبديل ، على حقوق المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتي            

 . التسجيالت 
 

  العالمات التجاريةالعالمات التجارية :  : ٢٢القسم القسم 
 

  )١٥المادة ( 
 المواد القابلة للحماية

 

 تعتبر أي عالمة أو مجموعة عالمات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجهـا              .١
. منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت األخرى صالحة ألن تكون عالمة تجارية              

السيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما        وتكون هذه العالمات ،     
وأشكاال ومجموعات ألوان وأي مزيج من هـذه العالمـات ، مؤهلـة للتسـجيل               

وحين ال يكون في هذه العالمات مـا يسـمح بتمييـز السـلع              . كعالمات تجارية   
والخدمات ذات الصلة ، يجوز للبلدان األعضاء أن تجعـل الصـالحية للتسـجيل              

كما يجوز لها اشتراط أن تكـون       .  بالتميز المكتسب من خالل االستخدام       مشروطة
 . العالمات المزمع تسجيلها قابلة لإلدراك بالنظر ، كشرط لتسجيلها 

 على أنها تحظر على البلدان األعضاء رفـض تسـجيل           ١ ينبغي عدم فهم الفقرة      .٢
دة بـاريس   عالمة تجارية ألسباب أخرى ، شريطة عدم االنتقاص من أحكام معاه          

)١٩٦٧ . ( 
غير انـه ال    .  يجوز للبلدان األعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على االستخدام           .٣

ويحظـر  . يجوز اعتبار االستخدام الفعلي للعالمة شرطا للتقدم بطلـب لتسـجيلها      
رفض طلب تسجيل لمجرد أن االستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثـالث    

 .  تقديم الطلب سنوات اعتبارا من تاريخ
 ال يجوز مطلقا أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد اسـتخدام العالمـة                .٤

 . التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العالمة 

 ١١



 تلتزم البلدان األعضاء بنشر كل عالمة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فـوراً ،                .٥
كمـا يجـوز للبلـدان      . التسجيل  وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم االلتماسات بإلغاء       

 . األعضاء إتاحة فرصة االعتراض على تسجيل عالمة تجارية 
 

  )١٦المادة ( 
 الحقوق الممنوحة

 

 يتمتع صاحب العالمة التجارية المسجلة بالحق المطلق في منع جميع األطـراف             .١
الثالثة التي لم تحصل على موافقة صاحب العالمة من استخدام العالمـة ذاتهـا أو               
عالمة مماثلة في أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلـك             
التي سجلت بشأنها العالمة التجارية حين يمكن أن يسفر ذلك االستخدام عن احتمال             

ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة اسـتخدام عالمـة تجاريـة            . حدوث لبس   
يحظر أن تضر الحقـوق الموصـوفة       و. مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة       

أعاله بأية حقوق سابقة قائمة حاليا ، أو أن تؤثر في إمكانية منح البلدان األعضاء               
 . حقوقا في العالمات التجارية على أساس االستخدام 

، مع ما يلـزم مـن        ) ١٩٦٧(  مكررة من معاهدة باريس      ٦ تطبيق أحكام المادة     .٢
ا إذا كانت العالمة التجارية معروفـة جـديا         تبديل ، على الخدمات وعند تقرير م      

تراعى البلدان األعضاء مدى معرفة العالمة التجارية في قطاع الجمهور المعنـى            
 . بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العالمة التجارية 

 ، مع ما يلزم من تبديل     ) ١٩٦٧( مكررة من معاهدة باريس      ٦ تطبق أحكام المادة     .٣
على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها عالمـة تجاريـة ،               
شريطة أن يدل استخدام تلك العالمة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على             
صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العالمة التجارية المسـجلة ، وشـريطة              

ارية المسجلة مـن جـراء ذلـك        احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العالمة التج      
 . االستخدام 

 
 
 

 ١٢



  )١٧المادة ( 
 االستثناءات

 

يجوز للبلدان األعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العالمـات             
التجارية ، كاالستخدام المنصف لعبارات الوصف ، شريطة أن تراعى هذه االسـتثناءات             

 . ارية واألطراف الثالثة المصالح المشروعة لصاحب العالمة التج
 

  )١٨المادة ( 
 مدة الحماية

 

يكون التسجيل األول للعالمة التجارية ، وكل تجديد لذلك التسجيل لمدة ال تقل عن سـبع                
 . ويكون تسجيل العالمة التجارية قابال للتجديد لمرات غير محدودة . سنوات 

 
  المؤشرات الجغرافيةالمؤشرات الجغرافية :  : ٣٣القسم القسم 

 

  )٢٢المادة ( 
 لمؤشرات الجغرافيةحماية ا

 

 في هذه االتفاقية تعتبر المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة             .١
ما في أراضى بلد عضو ، أو في منطقة أو موقع في تلك األراضي ، حين تكـون                  
النوعية أو السمعة أو السمات األخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسـية  إلـى               

 . منشأها الجغرافي 
ا يتعلق بالمؤشرات الجغرافية ، تلتزم البلدان األعضاء بتوفير الوسائل القانونية            فيم .٢

  -:لألطراف المعنية لمنع 
 استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنيـة               ) أ 

نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي ، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن            
 لعة ؛ المنشأ الجغرافي للس

 أي استخدام يشكل عمال من أعمال المنافسة غير المنصـفة حسـبما يتحـدد        ) ب 
 ) . ١٩٦٧( مكررة من معاهدة باريس ١٠معناها في المادة 

 ١٣



تلتزم البلدان األعضاء من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على               .٣
جارية تشمل  طلب من طرف له مصلحة في ذلك ، برفض أو إلغاء تسجيل عالمة ت             

أو تتألف من مؤشر جغرافي فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في األراضي المشار إليها ،               
إن كان استخدام المؤشر في العالمة التجارية بالنسبة لهذه السلع في البلد العضـو              

 . ذات طبيعة تضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلع 
 ضد المؤشـرات    ٣ و   ٢ و   ١في الفقرات    تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها       .٤

الجغرافية التي تصور كذبا للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراض أخـرى ،              
على الغرم من أنها صحيحة حرفيا فيما يتعلق باألراضي أو المنطقـة أو الموقـع               

 . الذي نشأت فيه السلع 
 

  )٢٣المادة ( 
 الحماية اإلضافية للمؤشرات الجغرافية فيما

 لق بالخمور والمشروبات الكحوليةيتع
 

 يلتزم كل من البلدان األعضاء بتوفير الوسائل القانونية لألطراف المعنيـة لمنـع              .١
استخدام المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ            

رف في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية ، أو المؤشرات التي تع            
نشأة المشروبات الروحية لتسمية المشروبات الروحية التي لم تنشأ في المكان الذي            

. تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية حتى حين يبين المنشـأ الحقيقـي للسـلع     
و " نـوع "وحيث تستخدم المؤشر الجغرافي متجمعة أو مقرونـة بعبـارات مثـل             

  -٤.أو ما يشابهها " تقليد"و " صنف"
زم البلدان األعضاء برفض أو إلغاء تسجيل أي عالمة تجارية بشأن الخمـور              تلت .٢

تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ الخمـور ، أو بشـأن المشـروبات        
الروحية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ المشروبات الروحية ، من             

 طلب من طرف معنـى      تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك ، أو بناء على          
 . فيما يتعلق بالخمور أو المشروبات الروحية التي لم تنشأ في تلك األماكن 

                                           
 ، يجوز للبلدان األعضاء فيما يتعلق بهذه االلتزامات أن تنص بدال من ذلـك               ٤٣ على الرغم من الجملة األولى من المادة         -٤

 . على اإلنفاذ عن طريق اإلجراءات اإلدارية 

 ١٤



بالنسبة للخمور التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة االسم ، تمنح الحماية لكل من              .٣
ويحدد كـل بلـد      . ٢٢ من المادة    ٤المؤشرات الجغرافية مع مراعاة أحكام الفقرة       

رقة بين المؤشرات االسمية المتماثلة المعنية ، مـع مراعـاة           األوضاع العملية للتف  
 . ضرورة ضمان المعاملة المنصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين 

لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور ، تجـرى مفاوضـات فـي              .٤
ظام دولي  مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول إنشاء ن          

لإلخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلـة للحمايـة فـي            
 . البلدان األعضاء المشاركة في النظام 

 
  )٢٤المادة ( 

 المفاوضات الدولية االستثناءات
 

 توافق البلدان األعضاء على الدخول في مفاوضـات تسـتهدف زيـادة الحمايـة               .١
 ويحظر استخدام أحكام    ٢٣ة المنفردة بموجب المادة     الممنوحة للمؤشرات الجغرافي  

 أدناه من قبل بلد عضو إجراء مفاوضات أو عقـد           ٨ إلى رقم    ٤الفقرات من رقم    
وفى سياق تلك المفاوضات ، تلتـزم البلـدان   . اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف      

جغرافية األعضاء باالستعداد لبحث استمرار تطبيق هذه األحكام على المؤشرات ال         
 . المنفردة التي كان استخدامها موضوع تلك المفاوضات 

 يلتزم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكريـة باسـتمرار              .٢
مراجعة تطبيق أحكام هذا القسم ، على أن يجرى أو مراجعة من هذا النـوع فـي                 

ويجوز لفـت  . مية غضون سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العال         
انتباه المجلس إلي أي قضية تؤثر علي التقيد بااللتزامات التي تنص عليهـا هـذه               
األحكام وعلي المجلس بناء علي طلب أي بلد عضو أن يتشاور مع أي من البلدان               
األعضاء منفردة أو مجتمعة بشأن أي مسألة لم يمكن إيجاد حل مرضى لهـا مـن             

وعلـى المجلـس    . لجماعية فيما بين البلدان المعنية      خالل المشاورات الثنائية أو ا    
 . اتخاذ التدابير التي يتم االتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه 

 ١٥



 يخطر على البلدان األعضاء أثناء تنفيذ هذا القسم االنتقاص من الحماية الممنوحة             .٣
بيل تـاريخ سـريان     للمؤشرات الجغرافية التي كانت قائمة في ذلك البلد العضو ق         

 . مفعول اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
 ال يلزم أي من األحكام التي ينص عليها هذا القسم أيا من البلدان األعضاء بمنـع                 .٤

االستخدام المستمر أو المماثل لمؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو أخر تعرف            
 ينتجهـا أي مـن      خموراً أو مشروبات روحية ، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمات          

مواطنيها أو األشخاص المقيمين فيها الذين ظلوا يستخدمون تلك المؤشر الجغرافي           
استخداما مستمرا بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المتصلة بها في أراضى ذلـك      

أبريل /  نيسان   ١٥على األقل لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ        ) أ(البلد العضو أما    
 . نية قبل ذلك التاريخ بحسن ) ب( ، أو ١٩٩

 حين تقديم طلب بتسجيل عالمة تجارية أو تسجيلها بحسن نية ، أو حـين تكـون                 .٥
  -:حقوق في ملكية عالمة تجارية قد اكتسبت من خالل االستخدام الحسن النية أما 

قبل تاريخ تطبيق هذه األحكام في ذلك البلد العضو حسـبما يحـدده              ) أ 
 الجزء السادس ؛ أو 

 ؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ ؛ قبل منح الم ) ب 
 فانه ال يجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسـم بأهليـة تسـجيل                
العالمة التجارية أو باستمرار صالحيتها أو بحق استخدامها على أساس أنها إمـا             

 . مطابقة أو مماثلة لمؤشر جغرافي 
هذا القسم أيا من البلدان األعضاء بتطبيق       ال يلزم أي من األحكام التي ينص عليها          .٦

هذه األحكام فيما يتعلق بمؤشر جغرافي خاص بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بسلع              
أو خدمات يكون المؤشر الدال عليها مطابقة للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على             

 وال يلزم   .أنها االسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضى ذلك البلد العضو             
أي من األحكام التي ينص عليها هذا القسم أيا من البلدان األعضاء بتطبيـق هـذه                
األحكام فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بإنتـاج              
الكرمة التي تعتبر المؤشر الدال عليها مطابقة لالسم الدارج لنوع مـن األعنـاب              

 العضو اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة         الموجودة في أراضى ذلك البلد    
 . العالمية 

 ١٦



 يجوز ألي بلد عضو اشتراط أن يكون تقديم أي طلب بموجب أحكام هذا القسـم                .٧
فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل عالمة تجارية في غضون خمس سنوات اعتبـارا             

عضو أو اعتبارا   من ذيوع أمر االستخدام المخالف للمؤشر المحمى في ذلك البلد ال          
من تاريخ تسجيل العالمة التجارية في ذلك البلد العضـو شـرط كـون العالمـة                
التجارية قد نشرت في ذلك التاريخ ، وان كان ذلك التاريخ سابقا لتاريخ ذيوع أمر               
االستخدام المخالف في ذلك البلد العضو ، شريطة عدم كون المؤشر الجغرافي قد             

 . استخدم أو سجل بسوء نية 
 ال يجوز في سياق العمل التجاري أن يخل أي من األحكام التي تنص عليها هـذا                 .٨

القسم بأي شكل بحق أي شخص في استخدام اسم ذلك الشخص أو اسم سلفه فـي                
 . العمل ، إال إذا استخدم ذلك االسم بطريقة تضلل الجمهور 

ر المحميـة أو   ال ينشأ بموجب هذه االتفاقية التزام بحماية المؤشرات الجغرافية غي     .٩
 . التي انتهت حمايتها في بلد منشئها ، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد 

 
  التصميمات الصناعيةالتصميمات الصناعية :  : ٤٤القسم القسم 

 

  )٢٥المادة ( 
 شروط منح الحماية

 

تلتزم البلدان األعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة أو األصلية التي            .١
لبلدان األعضاء اعتبار التصميمات غير جديدة أو       ويجوز ل . أنتجت بصورة مستقلة    

أصلية إن لم تختلف كثيرا عن التصـميمات المعروفـة أو مجموعـات السـمات               
ويجوز للبلدان األعضاء االمتناع عن منح هـذه الحمايـة          . المعروفة للتصميمات   

 . للتصميمات التي تمليها عادة االعتبارات الفنية أو الوظيفية العملية 
ل من البلدان األعضاء بضـمان أن ال تسـفر متطلبـات مـنح الحمايـة       يلتزم ك  .٢

لتصميمات المنسوجات ، السيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو نشرها ، عـن              
وللبلدان األعضاء  . أضعاف غير معقول لفرصة السعي للحصول على هذه الحماية        

ت الصـناعية أو    حرية الوفاء بهذا االلتزام من خالل القانون المـنظم للتصـميما          
 . القانون المنظم لحقوق المؤلف 

 ١٧



  )٢٦المادة ( 
 الحماية

 

لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منح األطراف الثالثة التـي لـم              .١
تحصل على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسـدة            

تمتع بالحماية حين يكـون     لتصميم منسوخ ، أو معظمة منسوخ ، عن التصميم الم         
 . القيام بذلك ألغراض تجارية 

 يجوز للبلدان األعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية ،            .٢
شريطة أن ال تتعارض هذه االستثناءات بصورة غير معقولة مع االستخدام العادي            

عقولة بالمصالح  للتصميمات الصناعية المتمتعة بالحماية وأن ال تخل بصورة غير م         
المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية ، مع مراعاة المصـالح المشـروعة            

 . لألطراف الثالثة 
  سنوات ١٠ تدوم مدة الحماية الممنوحة ما ال يقل عن  .٣

 
  براءات االختراعبراءات االختراع :  : ٥٥القسم القسم 

 
  )٢٧المادة ( 

 المواد القابلة للحصول على براءات االختراع
 

 ، تتاح إمكانية الحصول على بـراءات اختـراع          ٣و  ٢فقرتين  مع مراعاة أحكام ال    .١
ألي اختراعات ، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية ، فـي كافـة ميـادين                

وقابلة لالستخدام  " خطوة إبداعية   " التكنولوجيا ، شريكة كونها جديدة وتنطوي على        
 من المادة   ٨قرة   ، والف  ٦٥ من المادة    ٤ ومع مراعاة إحكام الفقرة      -٥"في الصناعة   

 من هذه المادة ، تمنح براءات االختراع ويـتم التمتـع بحقـوق              ٣ ، والفقرة    ٧٠
ملكيتها دون تميز فيما يتعلق بمكان االختراع أو المجال التكنولـوجي أو مـا إذا               

 . كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محليا 

                                           
مـرادفين  " قابلة لالستخدام في الصناعة     " و  " خطوة إبداعية   "غراض هذه المادة ، ويجوز للبلدان األعضاء اصطالحي          أل -٥

 .على التوالي " مفيد " و " غير الواضح من تلقاء ذاته " الصطالحي 

 ١٨



ءات االختراعـات    يجوز للبلدان األعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على برا          .٢
التي يكون منع استغاللها تجاريا في أراضيها ضروريا لحماية النظـام العـام أو              
األخالق الفاضلة ، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشـرية أو الحيوانيـة أو                
النباتية أو لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة ، شريطة أن ال يكون ذلك االستثناء ناجما              

 . نينها لذلك االستغالل فقط عن حظر قوا
يجوز أيضا للبلدان األعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات االختراع             .٣

  -:مايلى 
 . طرق التشخيص والعالج والجراحة الالزمة لمعالجة البشر أو الحيوانات  ) أ 
النباتات والحيوانات ، خالف األحياء الدقيقة ، والطرق البيولوجية في معظمها            ) ب 

نباتات أو الحيوانات خالف األسـاليب والطـرق غيـر البيولوجيـة            إلنتاج ال 
غير أنه عل البلدان األعضاء مـنح الحمايـة ألنـواع           . والبيولوجية الدقيقة   

النباتات إما عن طريق براءات االختراع أو نظام فريد فذ خاص بهذه األنواع             
ـ        . أو بأي مزيج منهما      د أربـع   ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بع

 . سنوات من تاريخ نفاذ منظمة التجارة العالمية 
 

  )٢٨المادة ( 
 الحقوق الممنوحة

 

  -:تعطى براءة االختراع لصاحبها الحقوق التالية  .١
حين يكون موضوع البراءة منجيا ماديا ، حق منع أطراف ثالثة لـم              ) أ 

صنع أو استخدام أو عـرض      : تحصل على موافقته من هذه األفعال       
   ذلك المنتج لهذه األغراض ؛ -٦بيع أو استيرادللبيع أو 

حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية ، حق منع أطراف ثالثـة             ) ب 
لم تحصـل على موافقته من االستخدام الفعلي للطريقة ، ومن هـذه            

استخدام عرض للبيع أو بيع أو استيراد على األقل المنـتج           : األفعال  
 .  الطريقة لهذه األغراض الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه

                                           
ا يتعلـق باسـتخدام وبيـع       ، شأنه شأن كافة الحقوق التي تمنح بموجب هذه االتفاقية فيم          ٦يخضع هذا لحق ألحكام المادة       -٦

 .  واستيراد السلع أو توزيعها بأشكال أخري 

 ١٩



ألصحاب براءات االختراع أيضا حق التنازل للغيـر عنهـا أو تحويلهـا للغيـر                .٢
 . باأليلولة أو التعاقب ، وإبرام عقود منح التراخيص 

 
  )٢٩المادة ( 

 شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات االختراع
 

ل على البـراءة عـن      على البلدان األعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصو        .١
االختراع بأسلوب واضح وكامل يكفى لتمكين تنفيذ االختراع من جانـب شـخص             
يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال ؛ ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل             
أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ االختراع في تاريخ التقدم بالطلـب أو فـي تـاريخ               

 . ألسبقية أسبقية الطلب المقدم حين تزعم ا
يجوز للبلدان األعضاء اشتراط أن يقدم بطلب الحصـول علـى بـراءة اختـراع                .٢

المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها في بلدان أجنبية أو براءات منحت لـه              
 . فيها 

 
  )٣٠المادة ( 

 االستثناءات من الحقوق الممنوحة
 

وق المطلقة الممنوحـة بموجـب      يجوز للبلدان األعضاء منح استثناءات محدودة من الحق       
براءة اختراع ، شريطة أن ال تتعارض هذه االستثناءات بصـورة غيـر معقولـة مـع                 
االستخدام العادي للبراءة وأن التخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصـاحب            

 . البراءة ، مع مراعاة المصالح المشروعة لألطراف الثالثة 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠



  )٣١المادة ( 
 امات األخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحقاالستخد

 

 لالختـراع موضـوع     -٧حين يسمح قانون أي من البلدان األعضاء باستخدامات أخـرى         
البراءة الممنوحة ، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة ، بما فـي ذلـك                 

ـ                ى البلـدان   االستخدام من قبل الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبـل الحكومـة ، عل
  -:األعضاء احترام األحكام التالية 

 دراسة كل ترخيص باالستخدام في ضوء جدارته الذاتية ؛  ) أ 
ال يجوز السماح بهذا االستخدام إال إذا كان من ينوى االستخدام قد بذل جهودا               ) ب 

قبل هذا االستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسـعار            
ن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فتـرة          وشروط تجارية معقولة ، وأ    

ويجوز للبلدان األعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالـة           . زمنية معقولة   
وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة جدا أو في حـاالت االسـتخدام              

وفى حالـة الطـوارئ القوميـة الملحـة أو          . غير التجاري ألغراض عامة     
دا ، يخطر صاحب الحق في البراءة ، مع ذلـك ،       األوضاع األخرى الملحة ج   

وفى حالة االستخدام غير التجاري ألغـراض       . حالما يكون ذلك ممكنا عمليا      
عامة ، حينما تعلم الحكومة أو المتعاقد معها ، دون إجراء بحث حول مـا إذا                
كانت هناك براءة اختراع ، أو كان لديها أسباب بينة لمعرفـة أنـه يجـرى                

ة صالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لحسابها فانه يتم            استخدام براء 
 إخطار صاحب الحق في براءة االختراع فورا ؛  

يكون نطاق ومدة هذا االستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله             ) ج 
هذا االستخدام ، و في حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصالت ال يجوز هـذا              

غراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد         االستخدام إال لأل  
 اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية ؛ 

 ال يجوز أن يكون مثل هذا االستخدام مطلقاً ، )د 

                                           
  .٣٠إلى االستخدامات خالف تلك المسوح بها بموجب أحكام المادة " استخدامات أخرى "  تشير عبارة -٧

 ٢١



ال يجوز أن يكون مثل هذا االستخدام مطلقاً للتنازل للغير عنه ، إال فيما يتعلق                )ه 
 السمعة التجارية المتمتع بذلك االستخدام بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو 

يجيز البلد العضو هذا االستخدام أساسا ألغراض توفير االختراع في األسواق            )و 
 المحلية في ذلك البلد العضو ؛ 

يخضع الترخيص بهذا االستخدام لإلنهاء ، شريطة منح حماية كافية للمصالح            )ز 
إذا انتهـت وعنـدما   المشروعة لألشخاص الذين أجيز لهم ذلك االسـتخدام ،     

تنتهي األوضاع التي أدت لذلك الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها             
وللسلطة المختصة صالحية النظر في استمرار هذه األوضاع بناء على طلب           

 أصحاب المصلحة المعنيين ؛ 
تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة مـن              ) ح 

  القيمة االقتصادية للترخيص ؛ الحاالت ، مع مراعاة
تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار ترخيص يجيز هذا االستخدام خاضـعة             ) ط 

للنظر فيها أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في             
 . ذلك البلد العضو 

 يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه فيما يتعلـق بهـذا              )ي 
م خاضعا للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة            االستخدا

 منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو ؛ 
ال تلتزم البلدان األعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليهـا فـي الفقـرتين              ) ك 

حين يكون السماح بهذا االستخدام ألغراض تصـحيح        ) و(و  ) ب(الفرعيتين  
.  قضائية أو إدارية أنها غيـر تنافسـية          ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات    

ويجوز أخذ ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في االعتبـار أثنـاء            
وللسلطات المختصة صـالحية    . تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحاالت        

رفض إنهاء الترخيص إذا كان وعندما يكون سن المـرجح تكـرار حـدوث              
 . األوضاع التي أدت لمنح الترخيص ؛ 

البراءة (" حين يمنح الترخيص بهذا االستخدام للسماح باستغالل براءة اختراع           ) ل 
البراءة (" ال يمكن استغـاللـها دون التعـدي علـى براءة أخري         " ) الثانية

  -:، تطبق الشروط اإلضافية التالية ") األولى 

 ٢٢



يجب أن ينطوي االختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانيـة      .١
تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصـادية كبيـرة بالنسـبة            على  

 لالختراع المطالب بالحق فيه في البراءة األولى ؛ 
يحق لصاحب البراءة األولى الحصول على ترخيص مقابل بشـروط           .٢

 معقولة باستخدام االختراع المزعوم في البراءة الثانية ؛ 
يتعلـق بـالبراءة    ال يجوز أن يكون ترخيص االستخدام الممنوح فيما          .٣

 . األولى قابال للتنازل عنه للغير مع التنازل عن البراءة الثانية 
 

  )٣٢المادة ( 
 اإللغاء والمصادرة

 

 . تتاح فرصة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء أو مصادرة الحق في براءة االختراع 
 

  )٣٣المادة ( 
 مدة الحماية

 

نوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتبارا من         ال يجوز أن تنتهي مدة الحماية المم      
 . -٨تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة 

 
  )٣٤المادة ( 

 عبء اإلثبات: براءات اختراع العملية الصناعية 
 

 ألغراض اإلجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق البراءة المشار إليهـا             .١
لطات القضائية ، إذا كان موضـوع البـراءة          ، للس  ٢٨من المادة   ) ب(في الفقرة   

طريقة تصنيع منتجات ، صالحية إصدار األمر للمدعى عليه بإثبـات أن طريقـة              
لـذلك تلتـزم    . تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع          

البلدان األعضاء بالنص على أنه أحد األوضاع التالية على األقـل يعتبـر أن أي               

                                           
لحماية اعتبارا    من المفهوم أن البلدان األعضاء التي ليس لديها نظام لمنح حماية أصلية يجوز لها أن تشترك حساب مدة ا                    -٨

 . من تاريخ التقدم بطلب الحصول على براءة االختراع في إطار نظام منتج الحماية األصلية 

 ٢٣



بق قد تم الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة االختراع ، عندما            منتج مطا 
 :يتم إنتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة ما لم يثبت خالف ذلك 

إذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق طريقة التصـنيع المشـمولة ببـراءة                ) أ 
 االختراع منتجا جديدا ؛ 

المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ولـم  إذا توفر احتمال كبير في أن يكون        ) ب 
يتمكن صاحب الحق في براءة االختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعـال             

 من خالل بذل جهود معقولة في ذلك السبيل 
 يقـع   ١ألي بلد عضو حرية  النص على أن عبء اإلثبات المشار إليه في الفقرة                .٢

اءة اختراع فقط إذا اسـتوفى الشـرط        على عاتق الشخص المتهم بالتعدي على بر      
أو إذا استوفى الشرط المشار إليه فـي الفقـرة          ) أ(المشار إليه في الفقرة الفرعية      

 ) . ب(الفرعية 
أثناء تقديم الدليل إثباتا لالختالف ، تؤخذ في االعتبار المصالح المشروعة للمهتمين             .٣

 . من حيث حماية أسرارهم الصناعية والتجارية 
 

  للدوائر المتكاملة للدوائر المتكاملة ) ) الرسومات الطبوغرافية الرسومات الطبوغرافية ( (  التصميمات التخطيطية  التصميمات التخطيطية  : :٦٦القسم القسم 
 

  )٣٥المادة ( 
 العالقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة

 

الرسـومات  ( توافق البلدان األعضاء علـى مـنح الحمايـة للتصـميمات التخطيطيـة              
التصـميمات  "هـذه االتفاقيـة باسـم     المشار إليهـا فـي      (للدوائر المتكاملة   ) الطيوغرافية
  ١٢، والمادة   ) ٦ من المادة  ٣باستثناء الفقرة    (٧ إلى   ٢وفقا ألحكام المواد من     ") التخطيطية

 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة ، إضافة           ١٦ من المادة    ٣والفقرة  
 .إلى االلتزام باألحكام التالية 

 
 
 
 

 ٢٤



  )٣٦المادة ( 
  الحمايةنطاق

 

 من المادة ، تلتزم البلدان األعضاء باعتبار األفعال التالية غير           ١مع مراعاة أحكام الفقرة     
 االستيراد أو البيـع أو      -٩قانونية إذا نفذت دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق         

التوزيع بشكل آخر ألغراض تجارية لتصميم تخطيطي متمتع بالحماية ، أو دائرة متكاملة             
 تصميماً تخطيطيا متمتعا بالحماية ، أو أي سلعة تتضمن هذه الـدوائر المتكاملـة               تتضمن

 . بقدر ما تظل متضمنة تصميما تخطيطيا منسوخا بصورة غير قانونية 
 

  )٣٧المادة ( 
 األفعال التي ال تستلزم الحصول على ترخيص من صاحب الحق

 

عضاء اعتبار القيام بـأي      ، ال يجوز ألي من البلدان األ       ٣٦على الرغم من المادة      .١
من األفعال المنصوص عليها في تلك المادة غير قانوني فيما يتعلق بـدائرة متكاملـة               
تتضمن تصميما تخطيطيا منسوخا بصورة غير قانونية أو أي سلعة تتضـمن دائـرة              
متكاملة كهذه حين ال يكون الشخص الذي يقوم بهذه األفعال أو يأمر بالقيام بها علـى                

ن لدية أسباب معقولة للعلم عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السـلعة             علم ولم يك  
وعلـى  . المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تتضمن تصميما منسوخا بصورة غير قانونيـة            

البلدان األعضاء النص على جواز قيام ذلك الشخص بأي من األفعال المذكورة أعاله             
 طلبها قبل ذلك ، بعد تلقيه إخطارا كافيا بأن          فيما يتعلق بالكميات المخزونة أو التي تم      

التصميم التخطيطي كان منسوجا بصورة غير قانونية ولكنه يكون ملزما بـأن يـدفع              
لصاحب الحق في البراءة مبلغا يعادل العوائد المعقولة التي يمكن أن يستحقها صاحب             

 . الحق بموجب ترخيص متفاوض عليه بحرية بشأن التصميم التخطيطي 
من المادة  ) ك(وحتى  ) أ(ق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من         تطب .٢

، مع ما يلزم من تبديل ، وفى حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم تخطيطـي      ٣١

                                           
الواردة في معاهدة الملكية الفكريـة فيمـا يتصـل    " صاحب الحق"إن هذا القسم المعنى الذي لعبارة       " صاحب الحق " عبارة   -٩

 .بالدوائر المتكاملة 

 ٢٥



أو الستخدامه من قبل الحكومة المعنية دون الحصول على تـرخيص مـن صـاحب               
 . الحق

  )٣٨المادة ( 
 مدة الحماية الممنوحة

 

ألعضاء التي تشترط تسجيل التصميمات التخطيطية لمنح الحماية لها ،          في البلدان ا   .١
 سنوات تحسب اعتبارا    ١٠ال يجوز انتهاء مدة حماية هذه التصميمات قبل مضى مدة           

من تاريخ التقدم بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استغالل تجارى للتصميمات في كل              
 . مكان في العالم 

رط التسجيل لمنح الحماية تكون حماية التصـميمات        في البلدان األعضاء التي تشت     .٢
لمدة التقل عن عشر سنوات من تاريخ استغالل تجارى للتصميمات في أي مكان في              

 . العالم 
 ، يجوز ألي من البلدان األعضاء الـنص علـى           ٢ و   ١على الرغم من الفقرتين      .٣

  . سنة على وضع التصميمات التخطيطية ١٥انقضاء مدة الحماية بعد مضى 
 

  حماية المعلومات السريةحماية المعلومات السرية :  : ٧٧القسم القسم 
 

  ) ٣٩المادة ( 
 

 ١٠أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة              .١
، تلتزم البلدان األعضـاء بحمايـة المعلومـات         ) ١٩٦٧(مكررة من معاهدة باريس     

حكومية وفقـا ألحكـام      والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات ال      ٢السرية وفق الفقرة  
  . ٣الفقرة 

لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين حق منع اإلفصاح عن المعلومات التـي تحـت             .٢
رقابتهم بصورة قانونية آلخرين أو حصولهم عليها أو  استخدامهم لها  دون الحصول              

 ٢٦



 طالما كانت تلـك     -١٠على موافقة منهم ، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة        
 :مات المعلو

سرية من حيث أنها ليست ، بمجموعها أو في الشكل والجميع الدقيقين لمكوناتهـا               ) أ 
معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة             

 في النوع المعنى من المعلومات ؛ 
 ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية ؛  ) ب 
لراهنة من قبل الشخص الذي يقوم      أخضعت إلجراءات معقولة في إطار األوضاع ا       ) ج 

 . بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها 
تلتزم البلدان األعضاء ، حين تشترط للموافقة على تسويق األدويـة أو المنتجـات               .٣

الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات سرية            
خرى ينطوي إنتاجها أصال على بذل جهود كبيرة ، بحماية هذه البيانـات             أو بيانات أ  

كما تلتزم البلـدان األعضـاء بحمايـة هـذه          . من االستخدام التجاري غير المنصف      
البيانات من اإلفصاح عنها إال عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو ما لم تتخـذ                

 . ف إجراءات لضمان عدم االستخدام التجاري غير المنص
 

  الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقديةالرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية :  : ٨٨القسم القسم 

                                          

 

  )٤٠المادة ( 
 

توافق البلدان األعضاء على أنه يكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخيص             .١
للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة ، وقد              

 . تكنولوجيا ونشرها تعرقل نقل ال
ال يمنع أي من أحكام هذا االتفاق البلدان األعضاء من أن تحدد فـي تشـريعاتها                 .٢

ممارسات أو شروط الترخيص للغير التي يمكن أن تشكل في حاالت معينـة إسـاءة               
الستخدام حقوق الملكية الفكرية أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السـوق ذات               

 
على األقل ممارسات كاإلخالل بـالعقود      " أسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة      "  عبارة    إن تطبيق هذا الحكم تعنى     -١٠

واإلخالل بسرية المعلومات المؤمنة والحض على ذلك ، وتشمل الحصول على معلومات سرية من جانب أطراف ثالثة كانت                  
 .  انطوى على استخدام هذه الممارسات تعرف أو أهملت إهماال جسيما في عدم معرفة أن حصولها على هذه المعلومات

 ٢٧



ص عليه األحكام الواردة أعـاله ، يجـوز ألي مـن البلـدان              وحسب ما تن  . الصلة  
األعضاء اتخاذ تدابير مالئمة تتسق مع األحكام األخرى المنصوص عليها فـي هـذا              
االتفاق لمنع هذه الممارسات أو مراقبتها ، ويجوز أن تشمل هذه التدابير مـثال منـع                

المرخص ولـيس   اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص إلى           
المرخص له ، ومنع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط الترخيص القسـري              
بمجموعة من الحقوق بدال من حق واحد ، وفى إطار القـوانين واللـوائح التنظيميـة          

 . المتصلة بذلك في أي من الدول  األعضاء 
 مع أي بلـد     يلتزم كل من البلدان األعضاء بالدخول في مشاورات ، حين الطلب ،            .٣

عضو آخر لديه سبب لالعتقاد بأن صاحب حق في ملكية فكرية مـن المـواطنين أو                
المقيمين في البلد العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم بممارسـات تشـكل خرقـا                
للقوانين واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضـوع            

مان االمتثال لهذه التشريعات ، وذلك دون اإلخالل بأي         هذا القسم والذي يرغب في ض     
إجراء متخذ وفقا للقانون وللحرية الكاملة ألي من البلدين العضوين في اتخـاذ قـرار               

ويلتزم البلد العضو الذي يقدم إليه الطلب بالموافقة على بحثه          . نهائي بذلك الخصوص    
 مع البلد العضو المتقدم بالطلـب       بحثا كامال ومتعاطفا وإتاحة إمكانية الفرصة للتشاور      

والتعاون معه من خالل تقديم المعلومات المعلنة المتاحة غير السـرية فيمـا يتصـل               
بالقضية موضوع البحث والمعلومات األخرى المتاحة للبلد العضـو ، مـع مراعـاة              
القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحمايـة سـرية             

 . علومات من قبل البلد العضو المتقدم بالطلب الم
يمنح البلد العضو الذي يحاكم أحد مواطنيه أو المقيمين فيه بلد عضو آخر يـزعم                .٤

أنه خرق قوانين ذلك العضو اآلخر ولوائحه التنظيمية المتصلة بالقضايا موضوع هذا            
جب الشـروط   القسم ، فرصة التشاور بناء على طلبة من قبل البلد العضو اآلخر بمو            

  . ٣نفسها التي تنص عليها الفقرة 
 
 
 
 

 ٢٨



 
 
 
 
 

 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية: الجزء الثالث 
  

  االلتزامات العامةااللتزامات العامة: : ١١القسم القسم 
 

  )٤١المادة ( 
تلتزم البلدان األعضاء بضمان اشتمال قوانينها إلجراءات اإلنفاذ المنصوص عليها في            .١

 تعد على حقوق الملكية الفكريـة التـي         هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي       
تغطيها هذه االتفاقية ، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التـي   

وتطبق هذه اإلجراءات باألسلوب الـذي يضـمن        . تشكل رادعا ألي تعديات أخرى      
 . تجنب إقامة حواجز التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها 

وال يجـوز أن تكـون      .  إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة         تكون .٢
معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية ، وال أن تنطوي على حدود زمنيـة               

 . غير معقولة أو تأخير ال داعي له 
. يفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللـة               .٣

وال .  على األقل لألطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير ال لـزوم لـه             وتتم إتاحتها 
تستند القرارات المتخذة بصدد مبررات أي من القضايا إال إلى األدلة التـي أعطيـت               

 . لألطراف المعنية فرصة تقديمها للنظر فيها 
تتاح لألطراف محل دعوى في قضية ما فرصة ألن تعرض على سـلطة قضـائية                .٤

دارية النهائية ، ومع مراعاة االختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد           القرارات اإل 
العضو المعنى فيما يتصل بأهمية تلك القضية ، على األقل الجوانب القانونية لألحكام             
القضائية األولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية غيـر أنـه ال تلتـزم البلـدان                

قضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببـراءة       األعضاء بإتاحة فرصة إلعادة النظر في ال      
 . المتهمين فيها 

 ٢٩



من المفهوم أن هذا الجزء ال ينشئ أي التزام بإقامة نظام قضائي خاص بإنفاذ حقوق                .٥
الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بإنفاذ القوانين بصفة عامة ، وال يؤثر على              

وال ينشئ أي مـن األحكـام       . عامة  قدرة البلدان األعضاء على بإنفاذ قوانينها بصفة        
التي ينص عليها هذا الجزء التزاما فيما يتصل بتوزيع الموارد بين بإنفاذ حقوق لملكية              

 . الفكرية بإنفاذ القوانين بصفة عامة 
  اإلجراءات والجزاءات المدنية واإلداريةاإلجراءات والجزاءات المدنية واإلدارية :  : ٢٢القسم القسم 

 

  )٤٢المادة ( 
 اإلجراءات المنصفة والعادلة

 

 إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفـاذ أي         -١١ضاء ألصحاب الحقوق  تتيح البلدان األع  
وللمدعى عليهم الحق فـي تلقـى       . حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه االتفاقية        " من  

إخطار مكتوب في الوقت المناسب يحتوى على قدر كاف من التفاصيل ، بما فـي ذلـك                 
لألطراف المتخاصمة بأن يمثلهـا محـامون       ويسمح  . األساس الذي تستند إليه المطالبات      

مستقلون ، وال يجوز أن تفرض اإلجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلـق               
وتعطى كافة األطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالباتها        . باإللزام بالحضور شخصيا    

المعلومات السـرية   وتتيح اإلجراءات وسائل تحديد     . وتقديم كافة األدلة المتصلة بالقضية      
 . وحمايتها ، وما لم يكن ذلك مخالفا لنصوص الدساتير القائمة 

 
  )٤٣المادة ( 

 األدلة
 

 للسلطات القضائية الصالحية ، حين يقدم طرف في خصومة أدلة معقولة تكفى إلثبات              .١
مطالباته ويحدد أيا من األدلة المتصلة بإثبات أي من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف             

 ، في أن تأمر الخصم بتقديم هذه األدلة شريطة مراعاة ضمان حمايـة سـرية     الخصم
 . المعلومات في الحاالت التي يلزم فيها ذلك 

في حالة رفض أحد األطراف المتخاصمة بمحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحـة              .٢
الحصول على المعلومات الالزمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولـة أو              

                                           
 .االتحادات والجمعيات التي لها صفة قانونية لتأميد هذه الحقوق " صاحب الحق "  في تعليق هذا الباب تشمل عبارة -١١

 ٣٠



ة اإلجراءات المتعلقة بإنفاذ إجراء قانوني بصورة جوهرية ، يجوز للبلد العضو             عرقل
منح السلطات القضائية صالحية إصدار األحكام األولية والنهائية ، إيجابا أم سـلبا ،              
على أساس المعلومات المقدمة لها ، بما في ذلك الشكوى أو المـزاعم المقدمـة مـن                 

ول على المعلومات ، شريطة إتاحة الفرصة       الطرف المتضرر من رفض إتاحة الحص     
 . لألطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرها بصدد المزاعم أو األدلة 

  )٤٤المادة ( 
 أوامر اإلنذار القضائي

 

 للسلطات القضائية صالحية أن تأمر أي طرف معين باالمتناع عن التعدي على حق              .١
ول سلع مستوردة تنطوي علـى      من حقوق الملكية الفكرية ، ومن بينها ، بغية منع دخ          

هذا التعدي حال إنجاز التخليص الجمركي لهذه السلع إلى القنوات التجارية القائمة في             
وال تلتزم البلدان األعضاء بمنح هذه الصالحية فيمـا يتصـل           . مناطق اختصاصاتها   

بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها أو طلبها شخص قبل أن يعلم أو أن تكـون لديـة                 
 معقولة ألن يعلم أن اإلنجاز في هذه المواد يشكل تعديا على حق مـن حقـوق                 أسباب

 . الملكية الفكرية 
 على الرغم من األحكام التي ينص عليها هذا الجزء وشريطة االمتثـال لألحكـام               .٢

التي ينص عليها الجزء الثاني بصفة خاصة فيمـا يتعلـق باالسـتخدام مـن جانـب                 
ها الحكومات دون ترخيص من صـاحب الحـق ،          الحكومات أو أطراف ثالثة تأذن ل     

يجوز للبلدان األعضاء قصر الجزاءات التي تتخذ ضد ذلك االسـتخدام علـى دفـع               
وفى حاالت أخرى ، تطبـق       . ٣١من المادة   ) ح(تعويض وفق أحكام الفقرة الفرعية      

الجزاءات التي ينص عليها هذا الجزء أو ، حين تكون هذه الجزاءات غير متسقة مع               
 . ين البلد العضو المعنى ، تتاح أحكام تفسيرية وتعويضات كافية قوان

 
  )٤٥المادة ( 

 التعويضات
 

 ٣١



للسلطات القضائية صالحية أن تأمر المتعدى بأن يدفع لصاحب الحـق تعويضـات              .١
مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب               

 .اب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعديمتعد يعلم أو كانت هناك أسب
وللسلطات القضائية أيضا صالحية أن تأمر المتعدى بـأن يـدفع لصـاحب الحـق                .٢

وفـى  . المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحـامى المناسـبة             
الحاالت المناسبة ، يجوز للبلدان األعضاء تحويل السلطات القضائية صالحية أن تأمر            

أو دفع تعويضات مقررة سلفا حتى حين ال يكون المتعدى بعلم أو            /باسترداد األرباح و  
 . كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي 

 
  )٤٦المادة ( 

 الجزاءات األخرى
 

بغية إقامة رادع فعال للتعدى ، يكون للسلطات القضائية أن تأمر بالتصرف في السلع التي               
 تشكل تعديا ، دون أي نوع من التعويضات ، خارج القنوات التجارية بما يضمن               تجد أنها 

تجنب إضرارها لصاحب الحق ، أو إتالفها ما لم يكن ذلك مناقضا لنصـوص دسـتورية                
كما للسلطات القضائية صالحية أن تأمر بالتخلص من المـواد والمعـدات التـي              . قائمة  

 دون أي نوع مـن التعويضـات ، خـارج           تستخدم بصورة رئيسية في صنع المتعدية ،      
وتؤخذ في  . القنوات التجارية بما يقلل إلى أدنى حد من مخاطر حدوث المزيد من التعدي              

االعتبار أثناء دراسة الطلبات المقدمة لفعل ذلك ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع             
السلع التي تلصق   وفيما يتصل ب  . الجزاءات التي تأمر بها ، ومع مصالح األطراف الثالثة          

عليها عالمات تجارية مقلدة ، ال يكفى مجرد إزالة العالمة التجارية الملصقة بصورة غير               
 . قانونية للسماح لإلفراج عن السلع في القنوات التجارية ، إال في حاالت استثنائية 

 
  )٤٧المادة ( 

 حق الحصول على المعلومات
 

ائية صالحية أن تأمر المتعدى بإعالم صـاحب        يجوز للبلدان األعضاء منح السلطات القض     
الحق بهوية األطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع السـلع أو الخـدمات المتعديـة               

 . وقنوات التوزيع التي تستخدمها ، ما لم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي 

 ٣٢



 
  )٤٨المادة ( 

 تعويض المدعى عليه
 

مر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه        للسلطات القضائية صالحية أن تأ     .١
وأساء استعمال إجراءات اإلنفاذ بان يدفع للطرف الذي يكلف ، على سبيل الخطـأ ،               

. بأمر أو تعويضات كافية امتنـاع عـن الضرر الذي لحق بـه بسبب تلك اإلسـاءة      
المـدعى  كما يكون للسلطات القضائية أن تأمر المدعى بدفع المصروفات التي تكبدها            

 . عليه ، والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامى المناسبة 
 فيما يتعلق بتطبيق أي قانون يتعلق بحماية أو إنفاذ حقوق الملكيـة الفكريـة ؛ ال                 .٢

تعفى البلدان األعضاء سوى الهيئات العامة والمسؤولين الرسـميين مـن التعـرض             
ذ إجراءات بحسن نية في سـياق       لإلجراءات الجزائية المناسبة نتيجة اتخاذ أو نية اتخا       

 . تطبيق ذلك القانون 
 

  )٤٩المادة ( 
 اإلجراءات اإلدارية

تتفق اإلجراءات اإلدارية المتبعة في فرض أية جزاءات مدنية ، قدر إمكان فرضها ، فيما               
يتصل بموضوع دعوى ما مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبـادئ المنصـوص              

 . عليها في هذا القسم 
 

  التدابير المؤقتةالتدابير المؤقتة :  : ٣٣سمسمالقالق
 

  )٥٠المادة ( 
 

 : للسلطات القضائية صالحية األمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة  .١
 للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية ، السيما منع               ) أ 

السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركيا من دخـول القنـوات             
 ة في مناطق اختصاصها ؛ التجارية القائم

 .  لصون األدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم  ) ب 

 ٣٣



للسلطات القضائية صالحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف اآلخر حيثما كـان               .٢
ذلك مالئما ، السيما إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير عـن إلحـاق أضـرار                  

 .  احتمال واضح في إتالف األدلة يصعب تعويضها بصاحب الحق ، أو حين يوجد
للسلطات القضائية  صالحية أن تطلب من المدعى تقديم أي أدلة معقولة لديـة لكـي                 .٣

تتيقن بدرجة كافية من أن المدعى هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعـدى               
أو على وشك التعرض لذلك ، وأن تأمر المدعى بتقديم ضمانة أو كفالة معادلـة بمـا                 

 ) للحقوق أو لتنفيذها ( ماية المدعى عليه والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال يكفى لح
حين تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف اآلخر ، تخطر األطراف المتأثرة من جراء               .٤

ويجرى مراجعة بناء على طلب . ذلك دونما تأخير عقب تنفيذ التدابير على أبعد تقدير          
هة نظره ، بغية اتخاذ قرار في غضون فتـرة          المدعى عليه ، مع حقه في عرض وج       

 . معقولة عقب اإلخطار بالتدابير المتخذة بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها 
يجوز أن يطلب من المدعى تقديم معلومات أخرى الزمة لتحديد السلع المعنيـة مـن                .٥

 . جانب السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة 
) ١(تلغى التدابير المتخذة بناء على أحكام الفقرتين        ) . ٤(ل بأحكام الفقرة    دون اإلخال  .٦

، بناء على طلب المدعى عليه ، أو يوقف مفعولها إن لـم تبـدأ اإلجـراءات                 ) ٢(و  
المؤدية التخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحـددها             

ر إن كانت قوانين البلد العضو تسمح بـذلك         السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابي     
 يوم عمل أو    ٢٠أو ، في غياب أي تحديد من هذا القبيل ، في غضون فترة ال تتجاوز                

 .  يوما من أيام السنة الميالدية ، أيهما أطول ٣١
للسلطات القضائية ، حين تلغى التدابير المؤقتة المتخذة أو تنقضي مدة سريانها نتيجة              .٧

ال من جانب المدعى أو حين يتضح الحقا عدم حـدوث أي تعـد أو               إجراءات أو إهم  
احتمال حدوث أي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية ، صالحية أن تأمر المدعى               
بناء على طلب المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن أي ضرر لحق              

 . به نتيجة هذه التدابير 
ـر باتخاذهـا نتيجـة اإلجراءات اإلداريـة ، قـدر        تتفق التدابيـر المؤقتة التي يؤم     .٨

إمكان ذلك ، مـع مبــادئ معادلــة مــن حيــث المضمــون للمبــادئ                
 . المنصـوص عليـها فـي هـذا القسـم 

 ٣٤



 
 
 
 

 -١٢المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية  : ٤القسم 
 

  )٥١المادة ( 
  الجمركيةإيقاف اإلفراج عن السلع من جانب السلطات

 

 لتمكـين   -١٣تعتمد البلدان األعضاء ، وفقا لألحكام المنصوص عليها أدنـاه ، إجـراءات            
صاحب الحق الذي لدية أسباب مشروعة لالرتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسـلع               

 من التقدم بطلب مكتوب إلى      -١٤تحمل عالمات تجارية مقلدة أو تمثل حقوق مؤلف منتحلة        
 فيه ، إداريا أو قضائيا إليقاف السلطات الجمركية إجراءات اإلفـراج            السلطات المختصة 

ويجوز للبلدان األعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات        . عن تلك السلع وتداولها بحرية      
فيما يتصل بسلع تنطوي على تعديات أخرى على حقوق الملكية الفكرية ، شريكة الوفـاء               

كما يجوز للبلدان األعضاء إتاحة إجراءات مماثلة       . سم  بالمتطلبات التي ينص عليها هذا الق     
فيما يتصل بإيقاف السلطات الجمركية إجراءات اإلفراج عن السـلع المتعديـة المزمـع              

 . تصديرها من أراضيها 
 

                                           
 حين يكون البلد العضو قد ألغى تقريبا جميع القيود المفروضة على حركة السلع عبر حدوده مع بلد عضو آخر يشكل معه -١٢
 . زءا من اتحاد جمركي ؛ ال يلتزم البلد بتطبيق أحكام هذا القسم عند تلك الحدود ج
  من المفهوم أنه ال يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير على السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانـب                        -١٣

 . صاحب الحق أو بموافقته أو على السلع العابرة 
 : فى هذه االتفاقية  -١٤
أي سلع ، بما في ذلك العبوات ، تحمل دون إذن عالمـة             " السلع التي تحمل عالمات تجارية مقلدة       "  تعنى عبارة    )أ 

تجارية مطابقة للعالمة التجارية المسجلة بصورة مشروعة فيما يتصل بمثل هذه السلع ، أو التي ال يمكن تميزها في 
عتدي بذلك على حقوق صاحب العالمة التجارية المعنية وفقـا          جوانبها األساسية عن تلك العالمة التجارية ، والتى ت        

 . لقوانين البلد المستورد 
أي سلع تكون منسوخة دون إذن من صاحب الحق أو الشخص           " السلع التي تمثل حقوق طبع منتحلة       "  تعنى عبارة    )ب 

 من مواد يشكل صنع     المفوض حسب األصول من قبله في البلد المنتج والتى تصنع بصورة مباشرة أو غير مباشرة              
 . السلع المنسوخة منها تعديا على حقوق الطبع أو حق متصل بذلك وفقا لقوانين البلد المستورد 

 ٣٥



 
 
 
 

  )٥٢المادة ( 
 التطبيق

 

يطلـب مـن أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليهـا فـي               
 يقدم أدلة كافية إلقناع السلطات المختصة أنه ، وفقا ألحكام قوانين البلـد              أن) ٥١(المادة  

المستورد ، يوجد تعد ظاهر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق ، وتقديم وصـف               
وتلتـزم  . مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها             

 في غضون فترة زمنية معقولة بما إذا كانت قد قبلـت            السلطات المختصة بإبالغ المدعى   
الطلب والمدة الزمنية لسريان مفعول اإلجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية ، إن كان             

 . يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة 
 

  )٥٣المادة ( 
 الضمانات أو الكفاالت المعادلة

قديم ضمانة أو كفالة معادلـة       للسلطات المختصة صالحية أن تطلب من المدعى ت        .١
تكفى لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق           
وال يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعا غير معقـول يحـول دون                

 . اللجوء إلى هذه اإلجراءات 
تصميمات صناعية،    حيث توقف السلطات الجمركية اإلفراج عن سلع تنطوي على           .٢

أو براءات اختراع ، أو تصميمات تخطيطية أو معلومات سـرية لوضـعها موضـع               
التداول بناء على طلب يتم تقديمه وفقا لألحكام التي ينص عليها هذا القسـم ، وبنـاء                 
على قرار متخذ من سلطة خالف السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخـرى ، وبعـد                

دون إصـدار السـلطة المخولـة       ) ٥٥(ي تنص عليها المادة     انقضاء المدة الزمنية الت   
بالصالحية حسب األصول قرارا بمنح تعويض مؤقت ، وشريكة أن يكـون قـد تـم                
االلتزام بكافة شروط االستيراد األخرى ، يحق لصـاحب السـلع أو مسـتوردها أو               

 ٣٦



صاحب المرسلة إليه طلب اإلفراج عنها لقاء تقديم ضمانة بمبلغ يكفى لحماية مصالح             
وال يخل دفع الضمانة بأي تعويضات أخرى متاحة لصاحب الحق          . الحق من أي تعد     

على أن يفهم أنه يفرج عن الضمانة إذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه فـي                
 . إقامة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة 

  )٥٤المادة ( 
 اإلخطار بوقف اإلفراج عن السلع

 

قدم بطلب وقف اإلفراج على الفور بقرار وقف اإلفراج عـن           يجب إخطار المستورد والمت   
  .٥١السلع وفق أحكام المادة 

 
 ٥٥المادة 

 مدة إيقاف اإلفراج عن السلع
 

 أيام عمل تلي إخطـار      ١٠إذا لم يتم إبالغ السلطات الجمركية في غضون مدة ال تتجاوز            
 إجراءات قضائية تؤدى    مقدم الطلب بقرار إيقاف اإلفراج عن السلع ، بأنه تم الشروع في           

إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى بناء على طلب من طرف غير المدعى عليـه أو                
بأن السلطة المخولة بالصالحية حسب األصول اتخذت تدابير تطيل مدة وقف اإلفراج عن             
السلع ، يتم اإلفراج عن السلع شريطة أن يكون قد تم االلتزام بكافة الشـروط األخـرى                  

وفى الحاالت المالئمة ، يجوز تمديد هذه المهلة الزمنية         . استيرادها أو تصديرها    المتصلة ب 
فإذا كان قد شرع في إجراءات قضائية تؤدى إلى اتخاذ قـرار            .  أيام عمل أخرى     ١٠مدة  

حول موضوع الدعوى ، تجرى عملية مراجعة بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقـه               
 في غضون فترة زمنية معقولة حول ما إذا كـان           في عرض وجهة نظره بغية اتخاذ قرار      

سيتم تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها أو تثبيتها ، وعلى الرغم من األحكام المنصوص عليها               
 حين ينفذ وقف اإلفراج عن السلع أو يتقـرر          ٥٠ من المادة    ٦أعاله ، تطبق أحكام الفقرة      

 . استمراره في إطار تدبير قضائي مؤقت 
 

 ٥٦المادة 
 ويض مستورد السلع وصاحبهاتع

 

 ٣٧



 للسلطات المناسبة صالحية أن تأمر مقدم طلب وقف اإلفراج عـن السـلع بـأن يـدفع                 
لمستوردها والمرسلة إليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهـم مـن              

  . ٥٥خالل االحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقا ألحكام المادة 
 

 ٥٧ة الماد
 حق المعاينة والحصول على معلومات

 

دون اإلخالل بحماية المعلومات السرية ، تلتزم البلـدان األعضـاء بإعطـاء السـلطات               
المختصة صالحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزهـا السـلطات              

رصـة  الجمركية بغية إثبات ادعاءاته وللسلطات المختصة أيضا صالحية منح المستورد ف          
عادلة  لمعاينة أي من هذه السلع ، وحين يصدر حكم إيجابي فـي موضـوع الـدعوى ،                
يجوز للبلدان األعضاء تخويل السلطات المختصة صالحية إبالغ صاحب الحـق بأسـماء             

 . وعناوين المرسل والمستورد والمرسلة إليه السلع المعنية وكمياتها 
 

  )٥٨المادة ( 
 باإلجراءات التي تتخذ بدون طل

 

حين تقتضي البلدان األعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسـها ووقـف              
اإلفراج عن السلع التي حصلت فيما يتصل بها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد علـى                

 . حق من حقوق الملكية الفكرية 
 يجوز للسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحـق تقـديم أيـة                 ) أ 

 ن تساعدها في ممارسة صالحياتها ؛ معلومات يمكن أ
وحين يكون المستورد   .  يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف          ) ب 

قد تقدم بالتماس للسلطات المختصة الستئناف قرار الوقف ، يخضع هـذا الوقـف              
  مع ما يلزم من تبديل ؛ ٥٥للشروط المنصوص عليها في المادة 

 الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعـرض         ال تعفى البلدان األعضاء إال     ) ج 
 . للتدابير الجزائية المالئمة حين تتخذ إجراءات أو ينوى اتخاذها بحسن نية 

 
 

 ٣٨



 
 
 
 

  )٥٩المادة ( 
 الجزاءات

 

دون اإلخالل بأي حق آخر في رفع دعوى قضائية متاح لصاحب الحق ومنع مراعاة حق               
المختصة إعادة النظـر ، للسـلطات المختصـة         المدعى عليه في أن يطلب إلى السلطات        

صالحية األمر بإتالف السلع المتعدية أو التخلص منها وفقا للمبادئ التـي تـنص عليهـا              
وفيما يتعلق بالسلع التي تلصق عليها عالمات تجارية مقلدة ، تلتزم السلطات             . ٤٦المادة  

أو إخضـاعها إلجـراءات     بعدم السماح بإعادة تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتهـا           
 . جمركية مختلفة ، إال في أوضاع استثنائية 

 
  )٦٠المادة ( 

 الواردات قليلة الشأن
 

يجوز للبلدان األعضاء أن تستثنى من تطبيق األحكام الواردة أعاله الكميات الضئيلة مـن              
ي السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل ف             

 . طرود صغيرة
 

  اإلجراءات الجنائيةاإلجراءات الجنائية :  : ٥٥القسم القسم 
 

  ) ٦١المادة ( 
 

تلتزم البلدان األعضاء بفرض تطبيق اإلجراءات والعقوبات الجنائية على األقل في حاالت            
. التقليد المتعمد للعالمات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجـارى              

أو الغرامات المالية بما يكفى لتوفير رادع       /لحبس و وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها ا     
وفـى  . يتناسب مع مستوى  العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة             

الحاالت المالئمة ، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضا حجز السلع المخالفة أو أيـة               

 ٣٩



.  ، ومصـادرتها ، وإتالفهـا        مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجـرم        
ويجوز للبلدان األعضاء فرض تطبيق اإلجراءات والعقوبات الجنائية في حاالت أخـرى            
من حاالت التعدي على حقوق الملكية الفكرية ، ال سيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى                

 . نطاق تجارى 
 الجزء الرابع

 اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل
 بها من اإلجراءات التي تؤثر في أطراف العالقة

 

 

  ) ٦٢المادة ( 

يجوز للبلدان األعضاء أن تشترط الكتساب أو اسـتمرار حقـوق الملكيـة الفكريـة        .١
 من الجزء الثاني االلتـزام بـإجراءات        ٦ وحتى   ٢المنصوص عليها في األقسام من      

تسقة مع أحكـام هـذه      وشكليات معقولة ، على أن تكون هذه اإلجراءات والشكليات م         
 . االتفاقية 

حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطا بمنح الحق أو تسـجيله،               .٢
تلتزم البلدان األعضاء بضمان أن إجراءات المنح أو التسجيل تنتج مـنح أو تسـجيل               
الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنبا لتقليل مدة الحماية بغير مبرر ، مع مراعاة               

 . روط الجوهرية الكتساب الحق الش
، مع ما يلزم من تبـديل ، علـى   ) ١٩٦٧( من معاهدة باريس  ٤تطبيق أحكام المادة     .٣

 . العالمات الخاصة بالخدمات 
تخضع اإلجراءات المتعلقة باكتساب  واستمرار حقوق الملكية الفكرية ، وحيثما تنص             .٤

داري واإلجراءات التي تؤثر    على ذلك قوانين البلدان األعضاء ، إجراءات اإللغاء اإل        
في عدة أطراف كاالعتراض واألبطال واإللغاء اإلدارة ، للمبادئ العامة المنصـوص            

  .٤١  من المادة ٣ و ٢عليها في الفقرتين 
تخضع القرارات اإلدارية النهائية المتخذة في إطار أي من اإلجراءات المشار إليهـا              .٥

ولكـن لـيس    . لطة قضائية أو شبه قضائية       العادة النظر فيها من قبل س      ٤في الفقرة   
هناك ما يلزم بإتاحة الفرصة العادة النظر في هذه القرارات في حاالت االعتـراض              

 ٤٠



غير الناجح أو اإلبطال اإلداري ، شريطة إمكان كون أسباب هذه اإلجراءات موضوع             
 .إجراءات إبطال مفعول 

 
 
 

 الجزء الخامس
 منع المنازعات وتسويتها

 

  )٦٣المادة ( 
 الشفافية

 

تنشر القوانين واللوائح التنظيمية ، واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية النهائيـة            .١
العامة التطبيق ، والتى يسرى مفعولها في أي من البلـدان األعضـاء فيمـا يتصـل                 

إتاحة حقوق الملكية الفكرية ، ونطاقها ، واكتسابها ، وإنفاذها          ( بموضوع هذه االتفاقية    
، أو حين ال يكون هذا النشر ممكنا مـن الوجهـة            ) لة دون إساءة استخدامها     والحيلو

العملية ، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسـلوب يمكـن الحكومـات وأصـحاب        
الحقوق من التعرف عليها ، كما تنشر االتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه االتفاقية والتى             

حكومية في أي مـن البلـدان األعضـاء         تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة        
 . والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو أخر 

تلتزم البلدان األعضاء بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية            .٢
، بغية مساعدة ذلـك     ) ١(الفكرية بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة         

ه االتفاقية ، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل األعباء الملقاة         المجلس في مراجعة تنفيذ هذ    
على عاتق البلدان األعضاء في تنفيذ هذا االلتزام  ويجوز له أن يقرر اإلعفـاء مـن                 
االلتزام بإخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية           

أن إنشاء سجل مشترك يضـم هـذه القـوانين          مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بش     
كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجـراء مطلـوب           . واللوائح التنظيمية   

اتخاذه فيما يتعلق باالخطارات بناء على االلتزامات التي ينص عليها االتفاق الحـالي             
 ) . ١٩٦٧( مكرر ثانية من معاهدة باريس ٦والنابعة عن أحكام المادة 

 ٤١



 كل من البلدان األعضاء باالستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في             يلتزم .٣
، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر ، كما يجوز ألي من البلـدان               ) ١(الفقرة  

األعضاء ، أن كان لدية أسباب تحمله على االعتقاد بأن حكما قضائيا أو قرارا إداريا               
 حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقـه المنصـوص          أو اتفاقا ثنائيا محدداً في مجال     

عليها في هذه االتفاقية ، أن يطلب كتابة إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينـه مـن                
الحصول عليها بشأن هذه األحكام القضائية أو القرارات اإلدارية أو االتفاقات الثنائيـة           

 . المحددة 
 من البلـدان    ٣ و   ٢ و   ١قرات  ال يتطلب أي من األحكام المنصوص عليها في الف         .٤

األعضاء اإلفصاح عن معلومات سرية قد يؤدى اإلفصاح عنها إلـى عرقلـة إنفـاذ               
القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامـة أو قـد يلحـق الضـرر                   

 . بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة 
 

  )٦٤المادة ( 
 تتسوية المنازعا

 

 من االتفاقية العامة للتعريفـات والتجـارة لعـام          ٣٢ و   ٢٢تطبق أحكام المادتين     .١
، علـى   " التفـاهم بشـأن تسـوية المنازعـات         "  وحسبما تفصل وتطبق في      ١٩٩٤

المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه االتفاقية مالم ينص على خالف ذلـك             
 . بالتحديد في هذه االتفاقية 

 مـن االتفاقيـة     ٢٣من المادة   ) ج (١و) ب (١الفقرتين الفرعيتين   ال تطبق أحكام     .٢
 على تسوية المنازعات بموجب أحكام االتفـاق        ١٩٩٤العامة للتعريفات والتجارة لعام     

 . الحالي لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية 
 يقوم مجلس الجوانـب المتصـلة        ، ٢خالل الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة         .٣

بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بفحص نطاق الشـكاوى واألسـاليب اإلجرائيـة             
 ٢٣من المـادة    ) ج(١و) ب (١الخاصة بها ، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين          

 ، المقدمة وفقا ألحكـام االتفـاق        ١٩٩٤من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام       
يتخذ المجلس  . ، ويرفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها          الحالي  

الوزاري أيا من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التـي              

 ٤٢



 بأسلوب توافق اآلراء فقط ، ويسرى مفعول التوصيات التي تـتم  ٢تنص عليها الفقرة   
 األعضاء دون حاجة للمزيد مـن عمليـات القبـول           الموافقة عليها في جميع البلدان    

 . الرسمية 
 
 

 الجزء السادس
 الترتيبات االنتقالية

 

  )٦٥المادة ( 
 الترتيبات االنتقالية

 

  ال يلتزم أي من البلدان األعضاء بتطبيـق          ٤ و   ٣ و   ٢مع مراعاة أحكام الفقرات      .١
 تلي تـاريخ نفـاذ اتفـاق        أحكام هذه االتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية مدتها سنة واحدة         

 . منظمة التجارة العالمية 
يحق ألي من البلدان األعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام االتفاق الحـالي ،               .٢

 ، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات ، ماعدا أحكام           ١حسبما هو محدد في الفقرة      
  . ٥ و ٤ و ٣المواد 

خرى السائرة في طريـق التحـول مـن         يجوز أيضا ألي من البلدان األعضاء األ       .٣
النظام االقتصادي المركزي التخطيط إلي نظام اقتصاد السوق الحر ، والتى تنفذ حاليا             
عمليات إصالح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصـة فـي              

تأخير التي  إعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية االستفادة من فترة ال          
  . ٢تنص عليها الفقرة 

يقدر ما تلزم أحكام هذه االتفاقية أيا من البلدان األعضاء النامية بتوسيع نطاق منح               .٤
حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشكل مجاالت التكنولوجيـا غيـر       

ق أحكام االتفاق   المتمتعة بمثل هذه الحماية في أرضيتها اعتبارا من التاريخ العام لتطبي          
 ، يجوز لذلك البلـد      ٢الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو ، حسبما هو محدد في الفقرة            

العضو تأخير تطبيق أحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة           

 ٤٣



 من الباب الثاني على مجاالت التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس            ٥في القسم   
 . سنوات 

 و  ١يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات              .٥
  بضمان أن ال تسفر أية تغييـرات فـي قوانينـه ولوائحـه التنظيميـة                 ٤ و   ٣ و   ٢

وممارساته يجربها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من االتسـاق مـع أحكـام                
 . االتفاق الحالي 

  )٦٦المادة ( 
 لدان األعضاء نمواًأقل الب

 

نظرا لالحتياجات والمتطلبات الخاصة ألقل البلـدان األعضـاء نمـوا والعقبـات              .١
االقتصادية والمالية واإلدارية التي تعانى منها ، وحاجتهـا للمرونـة لخلـق قاعـدة               
تكنولوجية قابلة لالستمرار ، ال تلتزم هذه البلدان األعضاء تطبيـق أحكـام االتفـاق               

 سنوات اعتبارا من تاريخ     ١٠ لفترة زمنية مدتها     ٥ و   ٤ و   ٣دا المواد   الحالي ، فيما ع   
ويمنح مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة      . ٦٥ من المادة    ١التطبيق المحدد في الفقرة     

من حقوق الملكية الفكرية بناء على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان األعضاء نموا ،               
 . تمديدات لهذه الفترة 

ن األعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات األعمال والهيئـات فـي           تلتزم البلدا  .٢
أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا ألقل البلدان األعضاء نموا لتمكينها مـن             

 . خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة لالستمرار 
 

  )٦٧المادة ( 
 التعاون الفني

 

 تنفيذ أحكام هذه االتفاقية ، بان تقـوم بنـاء           تلتزم البلدان األعضاء المتقدمة ، بغية تسهيل      
على طلبات تقدم لها ووفقا ألحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعـاون الفنـي               

ويشـمل  . والمالي الذي يخدم مصالح البلدان األعضاء النامية وأقل البلدان األعضاء نموا            
يمية الخاصة بحماية حقوق الملكيـة      هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظ       

الفكرية وانفاذها ومنع إساءة استخدامها ، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيـز               
 . المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه األمور ، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها 

 ٤٤



 
 
 
 
 
 

 الجزء السابع 
 ة الترتيبات المؤسسية ، األحكام النهائي

 

  )٦٨المادة ( 
 مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 

يتابع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ هـذه االتفاقيـة ال               
سيما امتثال البلدان األعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في االتفـاق الحـالي ، ويتـيح        

صة التشاور بشأن األمور المتعلقة  بجوانب حقوق الملكيـة الفكريـة    للبلدان  األعضاء فر   
المتصلة بالتجارة ، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات األخرى التـي توكلهـا إليـه البلـدان                
األعضاء ، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة  تطلبها في سـياق إجـراءات تسـوية                 

ام المنوطة به ، يجوز له التشاور مع أى         وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمه    . المنازعات  
مصدر يراه مالئما والسعى للحصول على معلومات منه ، ويسعى المجلس ، بالتشاور مع              
المنظمة  العالمية للملكية الفكرية ، لوضع ترتيبات التعاون المالئمـة مـع أجهـزة هـذه         

 . المنظمة ، فى غضون سنة  اعتبارا من تاريخ أول اجتماع يعقده 
 

  )٦٩المادة ( 
 التعاون الدولي

 

توافق البلدان األعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية  في السلع التـي                
ولهذا الغرض ، تقيم هذه البلدان نقاط اتصـال فـي           . تتعدى على حقوق الملكية الفكرية      

المعلومات  بشـأن    أجهزتها اإلدارية وتخطرها بالمعلومات ، وتكون على استعداد لتبادل          
التجارة  في السلع المتعدية ، وتشجع البلدان األعضاء بصورة خاصة تبـادل المعلومـات           

 ٤٥



والتعاون بين السلطات الجمركية  فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمـل عالمـات مقلـدة                
 . والسلع التي تنتحل حقوق المؤلف 

 
 
 
 

  )٧٠المادة ( 
 حماية المواد القائمة حاليا

  

نشى هذا االتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامـه             ال ي  .١
 . في البلد العضو المعنى 

ما لم يرد في االتفاقية  الحالية نص آخر ، ينشئ االتفاق الحـالي التزامـات  فيمـا                    .٢
يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق االتفاق الحالي في البلد العضو المعنى ،              

حمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور ، أو التي تستوفى عند ذلـك أو                والم
وفيما يتعلق بأحكام هذه    . الحقا معايير الحماية المحددة بموجب أحكام االتفاق الحالي         

  ، يتم تحديد االلتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتصل            ٤ و   ٣الفقرة والفقرتين   
وحـدها ،    )  ١٩٧١(  من معاهدة بـرن      ١٨حكام المادة   باألعمال القائمة بموجب أ   

ويتم تحديد االلتزامات فيما  يتعلق بحقوق منتجي التسجيالت الصوتية وفناني األداء            
 ) ١٩٧١(  مـن معاهـدة بـرن        ١٨في التسجيالت الصوتية القائمة بموجب المادة       

  . من االتفاق الحالي١٤ من المادة ٦وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 
 ال يفرض االتفاق الحالي التزامات  بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكا عامـا               .٣

 . في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعنى 
فيما يتعلق بأي من األعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مـواد متمتعـة                .٤

ـ           ة ، والتـي    بحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المنسقة مع هذه االتفاقي
شـرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعنى اتفـاق منظمـة التجـارة                
العالمية ، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها ، يجوز ألي من البلدان األعضاء الـنص             
على فرض قيود عل  التعويضات  المتاحة لصاحب  الحق نتيجة استمرار أداء تلك               

غيـر أن   . أحكام االتفاق الحالي في البلد العضو المعنى        األعمال بعد تاريخ تطبيق     

 ٤٦



البلد العضو المعنى يلتزم فى مثل هذه الحاالت على األقل بفرض دفـع تعويضـات               
 .عادلة 

 فيمـا  ١٤ مـن المـادة    ٤ والفقرة   ١١ ال تلزم البلدان األعضاء بتطبيق أحكام المادة       .٥
تفاق الحالي في البلد العضو     يتعلق باألصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق اال        

 .  المعنى 
 ، أو الشرط المنصوص عليه فى       ٣١ال تلتزم البلدان  األعضاء بتطبيق أحكام المادة          .٦

 بأن يتم التمتع بحقوق براءات االختراع  دون تمييز فيمـا            ٢٧ من المادة      ١الفقرة  
حـق  يتعلق  بمجاالت التكنولوجيا ، على االستخدام  دون ترخيص  من صـاحب ال              

حين يكون الترخيص  بذلك االستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تـاريخ العلـم                
 . باالتفاق الحالي 

فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها  الكتسابها الحماية ، يسـمح               .٧
بتعديل الطلبات المقدمة الكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتـى تـاريخ  تطبيـق                

لي في البلد العضو االتفاق الحالي المعنى لطلـب اكتسـاب أي حمايـة              االتفاق الحا 
مواد ) إضافة  ( وال يجوز أن يشمل هذا التعديل       . معززة ينص عليها االتفاق الحالي      

 . جديدة 
 حيثما ال يتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول  اتفاق منظمة التجـارة العالميـة                 .٨

ألدوية والمنتجـات الكيماويـة الزراعيـة ،        حماية لبراءات االختراع فيما يتصل با     
 :  ، على البلد العضو المعنى ٢٧تتناسب مع التزامات بموجب المادة 

     على الرغم من أحكام  الجزء السادس ، أن يتيح اعتبارا  مـن تـاريخ                 ) أ 
سريان مفعول اتفق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكـن تقـديم             

 ات لهذه االختراعات ؛ طلبات الحصول على براء
أن يطبق على هذه الطلبات ، في تاريخ ينص  سريان مفعول االتفاق الحـالي                ) ب 

معايير قابلية الحصول على براءات االختراع حسبما ينص عليهـا االتفـاق            
الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلـك               

مكن طلب األسبقية وتطلب فعـال ، فـي         البلد العضو أو ، حين يكون من الم       
 تاريخ أسبقية تقديم الطلب ، و 

 ٤٧



 منح الحماية لبراءات االختراع بموجب االتفاق الحالي اعتباراً من تاريخ منح            ) ج 
البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلبات           

 للطلبات المستوفية لمعايير     من االتفاق الحالي ، بالنسبة     ٣٣وفق أحكام المادة    
 ) . ب(الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 

حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول علي براءة اختراع في بلد             . ٩
تمنح حقوق تسويقه المطلقة ، علي الرغم من أحكـام          ) أ (٨عضو وفقا ألحكام الفقرة     

حصول علي الموافقة علي التسويق في ذلك       الباب السادس ، لمدة خمس سنوات عقب ال       
البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلـك                 
البلد العضو ، أي من الفترتين أقصر ، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمـة                  

علـق بـذلك    التجارة العالمية تقديم طلب الحصول علي براءة االختراع ومنحها فيما يت          
المنتج في بلد عضو آخر والحصول علي موافقة علي تسويقه في ذلك البلـد العضـو                

 .   اآلخر 
 

  )٧١المادة ( 
 المراجعة والتعديل

 

 يراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ االتفـاق             .١
 . ٦٥ من المـادة     ٢قرة  الحالي عقب انقضاء الفترة االنتقالية المنصوص عليها في الف        

ويقوم المجلس ، بناء علي الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه ، بالمراجعة بعد مضـي               
كما يجوز للمجلـس إجـراء      . سنتين علي ذلك التاريخ وعلي فترات مماثلة بعد ذلك          

عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تسـتلزم تعـديل هـذا         
  .االتفاق أو تنقيحه 

 يجوز أن تحال إلي المؤتمر الوزاري التعديالت التي ال تخدم سوي غرض زيادة              .٢
مستويات الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية ، والمحققة والنافذة ، في اتفاقـات             
أخري متعددة األطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه االتفاقات من جانب كافة البلـدان             

المية ، التخاذ ما يلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة          األعضاء في منظمة التجارة الع    
 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية علي أساس اقتراح يحظى بتوافق           ١٠ من المادة    ٦

 .اآلراء من جانب مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 ٤٨



 ٤٩

 
  )٧٢المادة ( 

 التحفظات
 

ق بأي من أحكام هذه االتفاقيـة دون موافقـة البلـدان            ال يجوز التقدم بتحفظات فيما يتعل     
 .  األعضاء األخرى 

 
  )٧٣المادة ( 

 االستثناءات األمنية
 

 -:ليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه 
يلزم أيا من البلدان األعضاء بتقديم معلومات يعتبر اإلفصاح عنها منافيا لمصـالحة             ) أ  ( 

 األمنية األساسية ، أو 
يمنع أيا من البلدان األعضاء من اتخاذ إجـراءات يعتبرهـا ضـرورية لحمايـة         )  ب  ( 

 :مصالحة األمنية األساسية 
 فيما يتعلق بالمواد القابلة لالنشطار أو المواد التي تشتق منها ؛  .١
فيما يتعلق بتجارة األسلحة والذخائر والمعدات  الحربية والتجارة فـي سـلع                 .٢

  بصورة مباشرة أو غير مباشرة تزويد المؤسسات         ومواد أخرى تتم التجارة فيها    
 العسكرية باحتياجاتها ؛

 اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ األخرى في العالقات الدولية ؛  أو  .٣
يمنع أيا من الدول األعضاء  من اتخاذ أي  إجراء  في سياق القيـام بالتزاماتهـا                  ) ج  ( 

 . م الدوليين بموجب ميثاق األمم المتحدة لصون األمن والسال
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…—«“u� ÂU?F�« sO?._« s?O?O?Fð sL?C?²¹ ¨2003 WMÝ u?O½u¹ 23 oL«u?L�« 1424 ÂU?Ž w½U??¦�« lOÐ— 22 wL ŒÒ—R?. ÒwÝUz— Âu?Ýd?.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLKF�« Y×³�«Ë w�UF�« rOKF²�«

Íd¹b??. s?O??O??Fð ÊUM?L??C??²¹ ¨2003 WMÝ u???O½u¹ 23 oL«u???L�« 1424 ÂU???Ž w½U??¦?�« lOÐ— 22 wL ÊU???šÒ—R??. ÊU??ÒO???ÝUz— ÊU??.u???Ýd??.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsO²F.Uł

…—«“u� ÂU?F�« sO?._« s?O?O?Fð sL?C?²¹ ¨2003 WMÝ u?O½u¹ 23 oL«u?L�« 1424 ÂU?Ž w½U??¦�« lOÐ— 22 wL ŒÒ—R?. ÒwÝUz— Âu?Ýd?.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊUL�d³�« l.  U]öF�«

fK?−????LÐ d?þU½ s?O????O????Fð sL?????C????²¹ ¨2002 WM?Ý u????O½u¹ ‰ÒË√ o?L«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 19 wL ŒÒ—R????. Òw?ÝUz— Âu????Ýd????.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©„«—b²Ý«® W³ÝU×L�«

¡¡¡¡««««————¬¬¬¬    ¨̈̈̈    ««««————Ò ÒÒÒddddIIII����    ¨̈̈̈    ««««————««««dddd����

WWWWŽŽŽŽUUUUMMMMBBBB����««««    …………————««««““““ËËËË

¡U???C??Ž_« W¹ËU???�??²???L�« ÊU???−ÒK�« WK?OJAð s?L??C???²¹  ¨2003 WMÝ u???O½u¹ 4 oL«u???L�« 1424 ÂU???Ž w½U??¦?�« lOÐ— 3 wL Œ—R??. —«d??]

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆWŽUMB�« …—«“Ë wHþu. „öÝQÐ WÒB²�L�«

    UUUUžžžžööööÐÐÐÐËËËË        UUUU½½½½ööööŽŽŽŽ≈≈≈≈

ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    ppppMMMMÐÐÐÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆpMÐ œUL²Ž« sÒLC²¹ ¨2002 W‡MÝ d³L�¹œ 26 oL«uL�« 1423 ÂUŽ ‰«Òuý 22 wL ŒÒ—R.  07 ≠ 02 r]— —ÒdI.
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44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««3 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

27 w?L Œ—R?????L�« 10-97  r?]— d??????._« vC??????²??????I??????L?ÐË ≠

oKF?²L�«Ë 1997  WMÝ ”—U. 6  oL«uL�« 1417 ÂU?Ž  ‰«uý

¨…—ËU−L�« ‚uI×�«Ë n�RL�« ‚uI×Ð

19  wL Œ—R?????L�« 03 ≠03 r]— d?????._« vC????²????I?????LÐË ≠ 

2003 WMÝ u??O�u¹  19 oL«u??L�« 1424 ÂU??Ž  v�Ë_« ÈœU??L??ł

¨W�LUML�UÐ oKF²L�«Ë

341≠97 r?‡]— w?ÝUzd?�« Âu??????Ýd??????L�« v?C??????²??????I?????L?ÐË ≠

13 oL«u?????L�« 1418  ÂU????Ž v?�Ë_« ÈœU????L????ł 11  wL Œ—R?????L�«

W¹—u??N??L?−?�« ÂU?L??C½« s?L?C??²??L�«Ë 1997  WMÝ d??³??L??²?³??Ý

v�≈ ¨k?H??×???²�« l. ¨W???O???³???F??A?�« W??O?Þ«d??I???L¹b�« W?¹dz«e???−�«

W?????OM?H�«Ë W?????O?Ðœ_«  U?????HM?B?????L�« W?¹U?????L?????×� Êd?Ð W?????O?????]U?????Hð«

f¹—U³Ð W?LL?²L�« Ë 1886  WMÝ d³?L²?³Ý 9 wL W?š—RL�«

13 w?‡?L s?O?�d?????????³?Ð W?�b?????????F?????????L?�«Ë 1896  W?M?Ý u?¹U?????????. 4  w?L

”—U??.  20  wL Êd???³Ð W???L???L???²???L�«Ë 1908  W‡?MÝ d??³???L???Lu½

¨1928 W‡‡M?Ý u‡O½u¹ 2  w‡L U?‡.ËdÐ W�b???F??L�«Ë  1914  WMÝ

wL r�u??N??Bu??²??Ý«Ë ¨1948 WMÝ u??O½u¹  26  w‡L q�??BËdÐË

1971 WMÝ u?O�u¹ 24  wL f¹—UÐË ¨̈̈̈1967  WMÝ u?O�u¹ 14 

¨1979 WMÝ d³L²³Ý 28  wL W�bFL�«Ë

¨¡«—“u�« fK−. v�≈ ŸUL²Ýô« bFÐË  ≠

∫∫∫∫        ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    dddd....____««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

WWWW‡‡‡‡¹¹¹¹bbbbOOOONNNNLLLLðððð    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

n?¹d?????F??????²?�« v�≈ d??????._« «c?¼ ·b?????N?¹ ∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

 U?HMB?L?�« «c?BË ¨…—ËU?−?L�« ‚u?I?×�«Ë n�R??L�« ‚u?I?×Ð

W?L?łU?M�«  UÐu?I?F�« b?¹b?×ðË W?O?L??×?L�« W?OM?H�« Ë√ W?OÐœ_«

  Æ‚uI×�« pK²Ð ”U�L�« sŽ

 ∫ ‚uIŠ W¹ULŠ d._« «c¼ ÂUJŠ√ sLCð        ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

¡«œ_« ÊUML ¨W??OMH�« Ë√ W?OÐœ_«  U??HMB?L?�« n�R?. ≠

W??O??F?L??��«Ë√ W??O??F??L??��«  ö??O??−?�??²�« Z?²M.Ë ¨·“U??F�« Ë√

wF???L??��«Ë√ w?F??L???��« wŽ«–ù« Y³�«  U???¾??O?¼Ë ¨W¹d??B???³�«

 ÆÍdB³�«

‚u??I??×K� wŽU??L??−�« d??O??O?�??²�UÐ W??�U??��« b??Ž«u??I�« ≠

Íb???????O?K?I???????²?�« w?LU???????I???????¦?�« À«d????????²�«  U????????HM?B????????. W¹U????????L???????ŠË

                      ÆÂUF�« pKLK� WOMÞu�«  UHMBL�«Ë

ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡????ŽŽŽŽ    vvvv‡‡‡‡����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL????????????łłłł 19wwww‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL    ŒŒŒŒ————RRRR‡‡‡‡????‡‡‡‡....    05    ≠≠≠≠    03    rrrr‡‡‡‡‡‡‡‡????]]]]————    dddd‡‡‡‡‡‡‡‡....√√√√

oooo????‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡KKKK????FFFF????????????????????²²²²¹¹¹¹        ¨̈̈̈    2003 WWWW????‡‡‡‡‡‡‡‡????MMMMÝÝÝÝ    uuuu????‡‡‡‡‡‡‡‡????OOOO����uuuu????¹¹¹¹        19        oooo????LLLL««««uuuu????????????????????LLLL����««««1424

ÆÆÆÆ…………————ËËËËUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡−−−−LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIII××××����««««ËËËË    nnnn‡‡‡‡����RRRRLLLL����««««    ‚‚‚‚uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIII××××ÐÐÐÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 ¨W‡¹—uNL−�« fOz— Ê≈ 

122Ë  38 œ«u???L?�« U???L????ÒO???Ý ô ¨—u????²???Ýb?�« vKŽ ¡U?MÐ  ≠

 ¨tM.  124Ë

 18 wL Œ—R????L�« 154 ≠66 r]— d???._« vC???²???I???LÐË  ≠

1966 W?M?Ý u????????????O?½u?¹  8  o?L«u???????????L?�« 1386  ÂU???????????Ž d????????????H???????????�

‰b??????F?????L?�« ¨ W??????O½b??????L?�«  «¡«d?????łù« Êu?½U??????] sL??????C??????²?????L?�«Ë

¨rL²L�«Ë

 18 wL Œ—R????L�« 155≠66 r]— d????._« vC????²???I????LÐË ≠ 

1966 W?M?Ý u????????????O?½u?¹  8  o?L«u???????????L?�« 1386  ÂU???????????Ž d????????????H???????????�

‰b?????F?????L�« ¨ W?????O?z«e?????−�«  «¡«d?????łù« Êu½U?????] s?L?????C?????²?????L�«Ë

¨rL²L�«Ë

 18 wL Œ—R????L�« 156 ≠66 r]— d???._« vC???²???I???LÐË  ≠

1966 W?M?Ý u????????????O?½u?¹ 8  o?L«u?????????????L?�« 1386  ÂU????????????Ž d????????????H????????????�

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨  UÐuIF�« Êu½U] sLC²L�«Ë

4 w?L Œ—R??????L?�« 26 ≠73 r?]— d??????._« v?C???????²???????I??????L?ÐË ≠

1973 WM?Ý u??O?½u¹  5  oL«u??L�« 1393  ÂU???Ž v�Ë_« ÈœU??L???ł

W??O??L�U??F�« W??O??]U??H?ðô« v�≈ dz«e??−�« ÂU??L??C?½« sL??C??²??L�«Ë

w?L W??????F?????ł«d??????L?�«Ë 1952 W?M�?� nO?�Q??????²�« o?×?Ð W??????�U?????�?�«

¨1971 WMÝ uO�u¹  24 wL f¹—UÐ

20 wL Œ—R?????L�« 58 ≠75 r]— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË  ≠

1975 WM?Ý d???³???L???²???³???Ý  26  oL«u????L�« 1395  ÂU???Ž ÊU???C???.—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ w½bL�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

20 wL Œ—R?????L�« 59 ≠75 r]— d?????._« vC????²????I?????LÐË  ≠ 

1975 WM?Ý d???³????L???²????³???Ý 26  oL«u????L�« 1395  ÂU????Ž ÊU???C????.—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

9 wL Œ—R????L�« 11 ≠84 r]— Êu?½U??I?�« vC???²???I???LÐË  ≠

1984 W?M?Ý u????????O?½u?¹ 9  o?L«u?????????L?�« 1404  ÂU?????????Ž ÊU?????????C?????????.—

¨…dÝ_« Êu½U] sLC²L�«Ë

27 wL Œ—R??L�« 22≠90 r]— Êu½U???I�« vC???²??I???LÐË ≠ 

1990 W?M?Ý X?A??????????ž 18  o?L«u??????????L?�« 1411  ÂU???????????Ž Âd??????????×???????????.

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« q−��UÐ oKF²L�«Ë

16 w?L Œ—R?????L�« 16-96  r?]— d??????._« vC??????²??????I??????L?ÐË ≠

oKF?²L�«Ë 1996  WMÝ u?O�u¹  2  oL«u?L�« 1417  ÂU?Ž dH?�

 ¨w½u½UI�« Ÿ«b¹ùUÐ

dddd‡‡‡‡����««««ËËËË√√√√



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 4
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

¨ U????H?MB????L?�« s.  «—U????²????�?????L�«Ë  U????Žu????L????−?????L�« ≠

Íb???OKI???²�« w?LU??I???¦�« À«d???²?�«  U??H?MB???. s.  U???Žu??L???−???.

W??.U??Žœ vK?Ž W??�??�M²??�??. X½U??B ¡«u??Ý  U?½U??O??³�« b??Ž«u??]Ë

‰UJ?ý_« s. qJ?ý ÍQÐ Ë√ W�¬ WD?Ý«uÐ ‰ö???G???²???Ýö� W?KÐU???]

Ë√ U¼œ«u????. ¡U????I???²?½« s. U????N???²?�U???�√ v?ðQ???²?ð w²�«Ë ¨Èd????š_«

ÆUN³Oðdð

ÊËœ W?I??²?A??L�«  U??HMB?L?�« n�R?L� W¹U??L?×?�« qHJð 

 ÆWOK�_«  UHMBL�« wH�R. ‚uI×Ð ”U�L�«

r?�??ð« «–≈ ¨ n?ÒM?B?????????????L?�« Ê«u?M?Ž v??E?×?¹ ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

 Ætð«– nMBLK� WŠuMLL�« W¹UL×�UÐ ¨WOK�_UÐ

r?O¼U??????H??????L�«Ë —U?JLú?� W¹U??????L??????×�« q?HJ?ð ô ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

q?L????????F?�«  «¡«d????????ł≈Ë VO?�U????????Ý_«Ë Z?¼U?ML?�«Ë ∆œU????????³????????L?�«Ë

b?????×Ð W¹d?JH?�«  U????H?MB?????L�« Ÿ«b?ÐSÐ W?D³?ðd????L?�« tÞU?????L½√Ë

Vðdð Ë√ ¨q?JO??Nð Ë√ ¨U??NÐ Ã—b?ð w²�« W??O??H??OJ?�UÐ ô≈ ¨U??Nð«–

qI?²�?L�« wKJA?�« dO?³?F²�« wLË ¨w?L×?L�« nMB?L�« wL

               ÆUN×O{uð Ë√ U¼dO�Hð Ë√ UNH�Ë sŽ

wLU????I???¦?�« À«d???²�«  U????HMB????. b???O????H???²????�ð ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

pKL�« œ«bŽ wL lIð w²�« WOMÞu�«  UHMBL�«Ë ÍbOKI²�«

ÂUJŠ√ w?L U??N??OKŽ ’u??B?M. u¼ U??L??B W??�U??š W?¹U??L??Š ÂU??F�«

   Æd._« «c¼

 ∫ s. ÍbOKI²�« wLUI¦�« À«d²�«  UHMB. ÊuJ²ð

¨W¹bOKI²�« WOJOÝöJ�« vIOÝuL�«  UHMB.  ≠

¨WO³FA�« w½Už_«Ë WOIOÝuL�«  UHMBL�« ≠

W??????−?????²?M?L�« W??????O??????³?????F??????A?�« W¹d??????O??????³??????F?????²?�« ‰UJ?ý_« ≠ 

WOMÞu�« WŽuL?−L�« ◊UÝË√ wL W�ÝdL�«Ë W?ŽdŽd²L�«Ë

        ¨sÞuK� W¹bOKI²�« WLUI¦�«  «eO. UN� w²�«Ë

÷Ëd??????????F?�«Ë  U?????????B??????????]d?�«Ë —U?????????F??????????ý_«Ë —œ«u?M?�« ≠

                       ¨WO³FA�«

¨r?Ýd�« ∫ q?¦?????. W??????O??????³?????F??????A?�« ÊuM?H�«  U??????H?MB??????.  ≠

·e????????????????????????????????????�????�«Ë X???×????M???�«Ë g????I???M????�«Ë w????²???¹e????�« r???Ýd????�«Ë

¨¡U�HO�H�«Ë

W?????O????³?????A?????šË W?????O½b?????F????. …œU?????. v?KŽ  U?????ŽuM?B?????L�«  ≠

wÐ«—e?�« Ãu???�M.Ë  ¨…d?Ðù« ‰U???G???ý√Ë ¨W?�ö???��«Ë ¨wK?×�«Ë

  Æ Ułu�ML�«Ë

œ«b?????Ž w?L lI?ð w?²�« W?????O?M?Þu�«  U?????H?MB??????L�« Êu?J²?ð

w?²�« W??????O?MH?�« Ë√ W?????O?Ðœ_«  U??????HM?B??????L�« s?. ÂU??????F�« p?KL?�«

ÍË–Ë UN?H�R. …bzU?H� W¹œUL�« UN?]uIŠ W¹U?LŠ …b?. XCI½«

                                  Æd._« «c¼ ÂUJŠ_ UILË ¨‚uI×�«

‰‰‰‰ËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

nnnn����RRRRLLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIIIŠŠŠŠËËËË        UUUUHHHHMMMMBBBBLLLL����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOLLLL××××LLLL����««««        UUUUHHHHMMMMBBBBLLLL����««««

nM?B??L� w?K�√ Ÿ«bÐ≈ VŠU???� qB `M?L¹    ∫∫∫∫    3        …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

 Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML�« ‚uI×�« wML Ë√ wÐœ√

jL?½Ë nM?B????L�« Ÿu?½ sJ¹ U?????L????N????. W¹U????L????×?�« `M?Lð

Ÿ«b¹≈ œd???−????LÐ ¨t???²???N???łËË t????]U???I???×???²???Ý« W???ł—œË Ád???O????³???Fð

W?.U??Žœ W¹QÐ ô Â√ U??²?³??¦?. nMB??L�« ÊU??B√ ¡«u?Ý nMB??L�«

Æ—uNL−�« v�≈ tžöÐSÐ  `L�ð

W?OÐœ√  UHMB?LB ’u?B��« vKŽ d?³²?Fð        ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

   ∫ wðQ¹ U. WOL×. WOML Ë√

 ôËU??×???L�« ∫q¦??. WÐu???²JL�« W???OÐœ_«  U??HM?B??L�« ©√

¨ U?¹«Ëd�«Ë ¨W??????OM?I?????²?�«Ë W?????O??????LK?F�« Àu??????×?????³?�«Ë ¨W?????O?Ðœ_«

¨»u????ÝU?????×�« Z.«d?ÐË ¨W¹d?????F????A�« b?zU????B????I?�«Ë ¨hB?????I�«Ë

VD?��«Ë  «d?????{U????×?????L�« q?¦?????. W¹u?????H????A?�«  U????H?MB?????L�«Ë

¨UNKŁULð w²�«  UHMBL�« w]UÐË kŽ«uL�«Ë

¨W?O?.«—b�«  U?HMB?L�«Ë Õd?�?L�«  U?HMB?. qB  ©»

 U???O?KO???¦????L???²�«Ë ¨W???O????ŽU???I¹ù«Ë W????O???I???O???Ýu????L�« W???O????.«—b�«Ë

 ¨WOzUL¹ù«

 ¨W².UB�« Ë√ …UMGL�« ¨WOIOÝuL�«  UHMBL�«  ©Ã

W?O?F?L?��«  U?H?MB?L�«Ë W?OzU?LMO?�?�«  U?HMB?L�« ©œ

Ë√  «u???�Q?Ð WÐu???×????B???. X½U????B ¡«u???Ý Èd????š_« W¹d???B????³�«

       ¨UN½ËbÐ

Êu?M?H?�«Ë W??????????O?K?O?J?A??????????²?�« Êu?M?H?�«  U??????????H?M?B??????????.  ©‡?¼

¨X×?M�«Ë ¨w?²¹e?�« rÝd?�«Ë ¨rÝd?�« ∫ q¦?????. W????O?????I????O?????³D?²�«

¨wÐ«—e�« sLË W¹d−×�« WŽU³D�«Ë ¨gIM�«Ë

¨ UDD?�?L?�«Ë ¨W?O?DOD�??²�« Âu??Ýd�«Ë ¨Âu??Ýd�« ©Ë

W????????Ýb?MN?�«Ë s?H?K� …d????????G????????B????????L?�« W???????O????????Ýb?M?N?�« Ã–U???????L?M?�«Ë

  ¨WOMI²�«  PAML�«Ë W¹—ULFL�«

W?IKF²?L�« Âu?Ýd�«Ë jz«d��«Ë W?O½U?O³�« Âu?Ýd�« ©“

 ¨ÂuKF�« Ë√ UOL«dG−�« Ë√ UOL«džuÐuD�UÐ

d??³??F???L�«  U??HMB???L�«Ë W¹d¹u???B??²�«  U??HM?B??L�« ©Õ

  ¨d¹uB²�« qŁUL¹ »uKÝQÐ UNMŽ

ÆÕUýu�«Ë ¡U¹“ú� W�³�_«  «dJ²³.  ©◊

‰U?L?Ž_« W??O?L?×?.  U?H?MB?. U?C¹√ d?³??²?Fð ∫ 5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

∫ WOðü«

 U????F¹“u????²?�«Ë ¨ ”U???³????²????]ô«Ë  W????L????łd????²�« ‰U????L????Ž√ ≠

w?]UÐË ¨W?¹d¹d??????×?????²?�«  U?????F??????ł«d?????L?�«Ë  ¨ W?????O??????I?????O??????Ýu?????L?�«

   ¨WOMH�« Ë√ WOÐœ_«  UHMBLK� WOK�_«  «d¹u×²�«
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

Íc�« nMB?L�« u¼ ¢VBdL�« nMB?L�«¢ ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÍdJ?H�« d?¹u????×?????²�« Ë√ V?¹d????I?????²�« Ë√ Ã«—œùU?Ð t?????O????L Z?.b¹

n�R. W?B—UA?. ÊËœ WOK�√  U?HMB. d�UM?Ž Ë√ nMB.

 ÆtOL Wł—bL�« nMBL�« d�UMŽ Ë√ wK�_«  nMBL�«

h�?A�« ¢VBd?L�« nMB?L�«¢ vKŽ ‚u?I?×�« pK²?L¹

nMB?L�« n�R. ‚u?IŠ …U?Ž«d?. l. nMBL�« Ÿb?³¹ Íc�«

                    ÆwK�_«

„—U??ý «–≈ ¢U??Bd??²??A??.¢ nMB??L?�« ÊuJ¹     ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

  ÆsOH�R. …bŽ Á“U−½≈ Ë√ tŽ«bÐ≈ wL

ô≈ ¢„d???????²??????A???????L?�«¢ nM?B???????L�« s?Ž n?AJ?�« s?JL?¹ ô

    Æ‚uI×�« wJ�U. sOÐ UNOKŽ oH²L�« ◊ËdA�« sL{

”—ULðË ¨tO?H�R. lOLł v�≈ nMBL�« ‚u?IŠ œuFð

¨rNMO?Ð U?L??O?L U??N??OKŽ oH??²?L?�« ◊Ëd?A�« oLË ‚u??I??×�« Ác¼

W?�U??????×Ð W??????I?K?F??????²??????L�« ÂU?J?Š_« o³?Dð ¨‚U???????Hðô« r?²¹ r?� «–≈Ë

                                                        ÆŸuOA�«

Ê√ „d?????²?????A????L?�« nM?B?????L�« w?L r¼U?????�?????. Í√ sJ?L¹ô

ô≈ t??OKŽ oH??²?L?�« qJA�« wL nM?B?L�« ‰ö??G??²?Ý« ÷—U??F¹

 Æ—d³LÐ

‰ö???G???²???ÝUÐ „d????²???A???. nMB???. n?�R???. qJ� `?L???�¹ 

¨tMŽ nAJ�« rð Íc�« nMBL�« wL tÐ r?¼UÝ Íc�« ¡e−�«

…U??Ž«d?. l. q?JB nMB??L�« ‰ö??G?²??ÝUÐ «—d??{ o×K¹ r� U??.

n�U????�????. ◊d????ý qB öÞU?Ð b???F?¹Ë Æ—b???B????L?�«  d???B– »u????łË

                                Æp�c�

nMBL�« U¹d?BÐ UO?FLÝ U?HMB. d³?²F¹ ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

qB …d?????ýU?????³????.  W?????H?????BÐ Íd?JH�« t?????Ž«b?Ð≈ wL r¼U?????�?¹ Íc�«

 ÆwFO³Þ h�ý

wFL��« nMB?L�« wL UB—UA. ’u?B��« vKŽ bF¹

∫ r¼dB– wðü« ’U�ý_« ÍdB³�«

¨u¹—UMO��« n�R. ≠

¨”U³²]ô« n�R. ≠

¨oÞUM�« hM�« Ë√ —«u×�« n�R. ≠

¨Ãd�L�« ≠

n?MB????????L?�« ÊU???????B «–≈ w?K�_« n?M?B???????L?�« n?�R???????.  ≠

¨wK�√ nMB. s. U�³²I. ÍdB³�« wFL��«

UN½ËbÐ Ë√  ULKB l. wIO?ÝuL�« sO×K²�« n�R.  ≠

¨ÍdB³�« wFL��« nMBLK� UBOBš e−Mð

«–≈ ¨Êu?O�?Ozd�« Êu.U?Ýd�« Ë√ w�Ozd�« ÂU?Ýd�«  ≠

 Æ„d×². rÝdÐ d._« oKFð

«d‡?‡Š ôU?????L?????F????²?????Ý« q?L????F?????²?????�ð Ê√ s?‡J?L¹    ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

w‡?‡L W????O???Žd????ý W????I¹dD?Ð W???Žu????{u????L�« ¨W‡?�Ëb�«  U????HMB????.

…U?????Ž«d????. l?. `Ðd?�« —bð ô ÷«d?????ž_ —u‡‡?N????L?????−?�« ‰ËUM²?????.

  ÆÁ—bB. ÊUOÐË nMBL�« W.öÝ

¨…œU??L�« Ác¼ Âu??N?H??. wL ¨ W�Ëb?�«  U?HM?B?LÐ b??B??I¹

 U?�?ÝR??. nK²?�?. U?¼d?AMðË U?N?−??²Mð w²�«  U?H?MB?L�«

W‡O???.u??L??F�«  U??�??ÝR??L�«Ë W??O?K×??L�«  U??ŽU??L??−?�«Ë W�Ëb�«

ÆÍ—«œù« lÐUD�«  «–

W�Ëb�« v�≈ X�¬ w?²�«  U?HMB?L?�« vI?³ð ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W¹U????L???×�« ÂUE?M�  W???F????{U???š À—ùUÐ Ë√ Ÿd???³????²�« o¹d?Þ sŽ

W?�uK?¹_« q?³???????] U??????N???????O?K?Ž U??????I???????³?D?. ÊU??????B Íc?�« W???????O?½u½U?‡?‡I?�«

Y¹—«u??L�UÐ W??IKF??²?L?�« ÂUJŠ_UÐ ”U??�?L?�« ÊËœ …—u?Bc??L�«

Æ U³N�«Ë

‚u?????I?????×?� …—d?????I?????L�« W?¹U?????L?????×�« q?HJ?ð ô    ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

s?O½«u??????IK?� d?????._« «c?¼ wL U??????N?????O?KŽ ’u??????BM?L�« n?�R?????L?�«

sŽ …—œU??B�« W¹—«œù« œu??I?F�«Ë  «—«d??I�«Ë  U??L?O?EM²�«Ë

 «—«d????]Ë ¨W????O?K×????L?�«  U????ŽU????L????−?�«Ë ¨W�Ëb?�«  U????�????ÝR????.

Æ’uBM�« ÁcN� WOLÝd�« WLłd²�«Ë ¨ W�«bF�«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    WWWWOOOOJJJJKKKK....    WWWWMMMM¹¹¹¹dddd]]]]ËËËË    nnnn����RRRRLLLL����««««

wM?L Ë√ wÐœ√ nMB???. n�R???. d??³???²???F¹    ∫∫∫∫    12    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««        

ÆtŽbÐ√ Íc�« wFO³D�« h�A�« d._« «c¼ ÂuNH. wL

 ôU×�« wL UH?�R. ÍuMFL�« h�A�« —U³?²Ž« sJL¹

Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML�«

r� U???. ¨n�R???L�« ‚u???I???Š p�U???. d??³???²???F¹        ∫∫∫∫    13     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Íc�« ÍuM?F?L?�« Ë√ wF??O?³?D�« h�??A�« ¨p�– ·ö??š X³??¦¹

wL WŽËdA. WI¹dDÐ tF?C¹ Ë√ tLÝUÐ nMBL�UÐ ÕdB¹

Ê«u¹b�« Èb� tLÝUÐ U?×¹dBð ÂbI¹ Ë√ ¨—uN?L−�« ‰ËUM².

¨…—ËU????????−????????L?�« ‚u????????I????????×�«Ë n?�R????????L?�« ‚u????????I????????×?� wM?Þu?�«

 Æd._« «c¼ s. 131  …œUL�« wL tOKŽ ’uBML�«

h�?A�« ÊS?L ¨t?H�R?. rÝ« ÊËbÐ nMB?L�« d?A½ «–≈

bF¹ —uN?L−�« ‰ËUM².  wL WŽËdA. W?I¹dDÐ tFC¹ Íc�«

Æp�– ·öš X³¦¹ r� U. ¨‚uI×�« p�UL� ö¦L.

…—U??ýù« ÊËœ W¹u??N?�« ‰u??N??−??L�« nMB???L�« d??A½ «–≈

WÝ—UL?. ÊSL ¨—uNL−�« ‰ËUM²?. wL tFC¹ s. W¹u¼ v�≈

n?�R?????L�« ‚u?????I??????×� w?MÞu?�« Ê«u¹b?�« U¼ôu??????²¹ ‚u?????I?????×?�«

p�U. W¹u¼ vKŽ ·dF²�« r²¹ Ê√ v�≈ …—ËU?−L�« ‚uI×�«Ë

             Æ‚uI×�«
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

v�≈ t???H�R???. …U???LË b???FÐ nM?B??L?�« sŽ nA?J�« œu???F¹

 ÆW�Uš WO�Ë „UM¼ sJð r� U. t²Ł—Ë

—œU??³???L�« U¼—U???²??�?¹ w²�« W???OzU??C???I�« W??N???−�« qB???Hð

   ÆWŁ—u�« sOÐ Ÿ«e½ Ÿu]Ë W�UŠ wL nMBL�« nAJÐ

Ë√ tK?¦????L?¹ s. Ë√ W?????LU????I?????¦�U?Ð nK?JL?�« d¹“u?�« sJ?L¹

wL q?B???HK� W???O?zU???C???I�« W???N???−?�« —UDš≈ d???O???G?�« s. VK?DÐ

nA?J�« WŁ—u?�« iL— «–≈ nM?B???L�« s?Ž nA?J�« W�Q????�???.

W????????³????????�?M�U?Ð W????????O????????L?¼√ q?J?A¹ n?M?B????????L?�« «c¼ ÊU????????BË t?M?Ž

ÆWOMÞu�« WŽuL−LK�

Ê√ tK?¦?????L¹ s?.Ë√ W????LU?????I?????¦�U?Ð nK?JL?�« d¹“u?�« sJ?L¹

Ê–ù« vKŽ ‰u??B?×K� W?B??²?�?L?�« W?OzU?C??I�« W?N?−?�« dD�¹

    ÆWŁ—Ë n�RLK� sJ¹ r� «–≈ nMBL�« sŽ nAJ�UÐ

d???B– ◊«d???²??ý« n?MB???L�« n�R???L� o?×¹    ∫∫∫∫    23    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

«c??BË ¨·u�Q???L�«  tKJ?ý wL —U??F??²??�???L�« Ë√ wKzU??F?�« t??L??Ý«

  ÆWLzöL�« nMBL�« rzUŽœ vKŽ

rÝô« Ë√ w?KzU??F?�« t??L???Ý« d???B– ◊«d??²???ý« tMJ?L¹ U??L???B

…dÐU???F?�« ⁄öÐù« ‰UJ?ý√ lO???L???ł h?�¹ U???L???O???L —U???F???²????�???L�«

`L??�ð W?MN??L�«  U??O??]ö??š√Ë ·«d??Ž_« X½U??B «–≈ nM?B??LK�

                                                                Æp�cÐ

t???HMB???. Ê√ Èd¹ Íc?�« n�R???L�« sJ?L¹    ∫∫∫∫    24      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

⁄öÐ≈ W????.U?????Žœ  lM� n?]u¹ Ê√ t?ðU????ŽUMI?� U????IÐU?D. b????F?¹ r�

Ê√ Ë√ WÐu?²�« wL tI?Š WÝ—UL?LÐ —uN?L−�« v�≈ nMB?L�«

⁄ö?Ðù« W?????N?????ł s. Ád?????A?½ o³??????Ý Íc�« n?MB?????L?�« V×?????�?¹

 ÆV×��« wL tIŠ WÝ—UL. o¹dÞ sŽ —uNL−K�

ô≈ o×?�« «c¼ W???Ý—U???L????. n�R???L�« s?JL¹ ô t?½√ d???O???ž

tKL???Ž U??N??I??×K?¹ w²�« —«d??{_« s?Ž ‰œU??Ž i¹u??Fð l?Lœ b??FÐ

          ÆUNMŽ ‰“UM²L�« ‚uI×�« ÍbOH²�LÐ «c¼

W??.ö?Ý Â«d??²?Š« ◊«d??²??ý« n�R?L?K� o×¹    ∫∫∫∫    25    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ë√ t??????O?K?Ž qšb?¹ q?¹b??????F?ð Í√ vK?Ž ÷«d??????²???????Žô«Ë t??????H?M?B??????.

”U?????�????L?�« t½Q?????ý s. p?�– ÊU????B «–≈ ÁœU?????�?????L≈ Ë√ t????N?¹u?????Að

ÆWŽËdAL�« t×�UBLÐ Ë√ tLdAÐ Ë√ n�RLB t²FL�Ð

wL UN?OKŽ ’uBML�« ‚uI?×�« ”—ULð ∫∫∫∫    26      …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

n�R????. WŁ—Ë q³????] s. ¨d???._« «c?¼ s. 25 Ë 23  sO?ðœU???L�«

Ë√ wF?O??³Þ h�?ý qB ·dÞ s?. Ë√ tðU?LË b?FÐ nM?B?L�«

  ÆWO�Ë vC²ILÐ ‚uI×�« Ác¼ t�  bMÝ√ ÍuMF.

qB???H?ð ¨nMB????L�« n�R???. W?Ł—Ë sOÐ  Ÿ«e?½ l]Ë «–≈

—œU?³?L�« W?×K?B?L�« VŠU?� s. —UDšSÐ W?O?zU?C?I�« W?N?−�«

  ÆWIÐU��« …dIH�« wL UNO�≈ —UAL�« ‚uI×�« wL

Íc�« nMB??L�« U?O??Ž«–≈ U?HMB??. d?³?²??F¹     ∫∫∫∫    17     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Y³�« ÷d???GÐ wI??O???Ýu??. Ë√ wÐœ√ nM?B??. n�R??. t???Žb??³¹

  ÆwFL��« wŽ«–ù«

h�??ý qB w?Ž«–ù« nMB??L�« wL U??L?¼U??�??. d??³??²??F¹

ÆnMBLK�  ÍdJH�« Ÿ«bÐù« wL …dýU³. „—UA¹ wFO³Þ

nMB???L�« ¢U??O??ŽU??L???ł¢ U??HMB??. d??³???²??F¹    ∫∫∫∫    18      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

h�??ý  …—œU?³?LÐ ¨s?O?H�R?. …b??Ž t?Ž«bÐ≈ wL „—U??A¹ Íc�«

 ÆtLÝUÐ ÁdAM¹ ¨ tL«dý≈Ë ÍuMF. Ë√ wFO³Þ

U???I???Š wŽU???L???−�« n?MB???L�« w?L W???L¼U???�???L�« `M?Lð ô

nMB??L�« qL??−??. wL sO??B—U?A??L�« s. b??Š«Ë qJ� «e??O?L??.

Æe−ML�«

v?�≈ wŽU?????L?????−?�« nM?B?????L�« n?�R?????. ‚u?????I?????Š œu?????F?ð  

ÃU???????²?½S?Ð —œUÐ Íc?�« Íu?M?F???????L?�« Ë√ wF????????O???????³?D�« h?�???????A?�«

◊d??ý W??LŁ sJ¹ r� U??. ¨t??L??ÝUÐ Ád??A½Ë Á“U??−½≈Ë nMB??.

        Æn�U�.

Ë√ b????I???Ž —U?Þ≈ wL nM?B???. Ÿ«b?Ð≈ rð «–≈ ∫∫∫∫    19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

n�R??L�« ‚u?I?Š  W??OJK. Âb??�?²?�??L�« v�u??²¹ ¨ qL?Ž W??]ö?Ž

s. e????−?½√ Íc�« ÷d????G�« —U?Þ≈ wL n?MB????L�« ‰ö????G????²????Ýô

Æn�U�. ◊dý WLŁ sJ¹ r� U. ¨tKł√

b???????I???????Ž —U?Þ≈ w?L n?MB????????. Ÿ«bÐ≈ r?ð «–≈    ∫∫∫∫    20    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

‚uI?Š WOJK.  Á“U?−½≈ VKÞ Íc�« h�?A�« v�u²¹ W�ËU?I.

r?� U?????. ¨tK?ł√ s. e?????−?½√ Íc�« ÷d?????G?�« —UÞ≈ w?L n�R?????L?�«

Æn�U�. ◊dý WLŁ sJ¹

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOOLLLL××××LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««

W¹œU.Ë W¹uMF?. ‚uI×Ð n�RL�« l²?L²¹    ∫∫∫∫    21    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

  ÆtŽbÐ√ Íc�« nMBL�« vKŽ

UN?OL ·d?B²K� WKÐU?] dOž W?¹uMFL�« ‚uI?×�« ÊuJð 

                               ÆUNMŽ wK�²�« sJL¹ ôË ÂœUI²K� ôË

UOB?�ý n�RL�« q³] s. W¹œUL�« ‚u?I×�« ”—ULð

Æd._« «c¼ ÂuNHLÐ ‚uI×K� dš¬ p�U. Í√ Ë√ tK¦L¹ s. Ë√

                                        

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

UUUUNNNN²²²²ÝÝÝÝ————UUUULLLL....ËËËË    WWWW¹¹¹¹uuuuMMMMFFFFLLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««

s?Ž nA?J?�« o×?Ð n?�R??????L?�« l²???????L??????²?¹    ∫∫∫∫    22    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««        

Æ—UF²�.  rÝ« X×ð Ë√ ’U��« tLÝUÐ —œUB�« nMBL�«

 ÆdOGK� o×�« «c¼ q¹u×ð tMJL¹Ë 
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

 U?HMB?. s. nMB. n�R?. b?O?H²?�¹ ∫∫∫∫     28     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

r²¹ wK�√  n?MB?. lOÐ …œU?Ž≈ q�U??Š W?OKOJA??²�« ÊuMH�«

ÊuMH�U?Ð …d?łU?²??L�« wLd?²??×?. b¹ v?KŽ Ë√ wMKF�« œ«e??L�UÐ

 ÆWOKOJA²�«

v�≈ qI²M¹Ë tO?L ·dB²K� qÐU] d?Ož o×�« «c¼ bF¹

 Æd._« «c¼ U¼dI¹ w²�« W¹UL×�« …b. œËbŠ sL{ WŁ—u�«

s. %  5  —«b???I??L?Ð n�R??L?�« W??B—U???A???. W??³???�½ œb???×ð

        ÆnMBL�« lOÐ …œUŽ≈ mK³.

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????B œb?????×?ð

                      ÆrOEM²�«

n�RL�« ‚u?I×� wMÞu�« Ê«u¹b�« sJL¹ ∫∫∫∫    29    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

wJ�U?. Ë√ n�R?L�« q¦?L?¹ sJ¹ r� «–≈ …—ËU?−?L�« ‚u?I?×�«Ë

v?KŽ ¨W????????H???????B?M?. …Q???????LU?J?. qÐU????????I???????. ¨o?L«u?¹ Ê√ ‚u???????I???????×?�«

UN½ËbÐ Ë√  ULKJÐ »u×B. vIOÝu. nMB. ŒU�M²Ý«

Æ‚uI×�« p�U. tKO−�²Ð hš— Ê√ o³Ý

”U????????Ý√ v?K?Ž Áö????????Ž√ …—u????????Bc????????L?�« …Q????????LU?JL?�« œb????????×?ð

 UHMBLK� …bzUF�« ÈËUð_« »U�×� …b?L²FL�« fO¹UIL�«

t?LK?�¹ wŽuÞ hO?šd??²Ð U?NKO??−?�?²?Ð ÊË–Q?L�«Ë WKŁU??L?L�«

Æ‚uI×K� dš¬ p�U. Í_ Ë√ n�RLK� q¦LLB Ê«u¹b�«

Ë√ w?F???????????L???????????�?�« w?Ž«–ù« Y?³?�« Êu?J?¹    ∫∫∫∫    30      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

‰Ë«b??²�« s¼— t??F??{Ë o³??Ý nM?B??L� Íd??B??³�« wF??L??��«

…Q????LU?J. q?ÐU????I????. t????H?�R????. s?. hO????šd????²?Ð —u????N????L?????−�« s?OÐ

‚u??I???×� wM?Þu�« Ê«u¹b�« s?J¹ r� U??. U???ŽËd??A???. ¨W??H???BM.

Æn�RL�« «cN� ö¦L. …—ËU−L�« ‚uI×�« Ë n�RL�«

”U???Ý√ vKŽ n?�R???LK� W???I???×???²???�???L�« …Q???LUJ?L�« œb???×ð

 UHMBLK� …bzUF�« ÈËUð_« »U�×� …b?L²FL�« fO¹UIL�«

Ë√ wF????L?????��« wŽ«–ù« U????N????¦?Ð WK?O????ÝË YO????Š s?. WKŁU?????L????L�«

wŽu?Þ hO?????šdð —U?Þ≈ wL X?Lð «–≈ Íd????B?????³�« w?F????L?????��«

Æn�RLK� q¦LLB ÁöŽ√ —uBcL�« Ê«u¹b�« tLK�¹

Ÿ«c????????L?�« n?MB????????L?�« m?O?K?³ð d????????³????????²????????F?¹    ∫∫∫∫    31    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?Ž«–ù«  W?O?F?LÐ rð «–≈ U?ŽËd?A?. wJK�?�« Y³�UÐ —u?N?L?−K�

Ê«u¹b?�« s. hO???šd???²ÐË Ÿ«c???L�« Z?.U½d???³K?� q¹b???Fð ÊËœË

qÐU???I???. …—ËU??−???L�« ‚u???I???×�«Ë n�R???L�« ‚u???I???×� wM?Þu�«

   ÆtH�RL� WHBM. …QLUJ.

”U???Ý√ vKŽ n?�R???LK� W???I???×???²???�???L�« …Q???LUJ?L�« œb???×ð

nMB?LK� …bzU?F?�« ÈËUð_« »U?�?×� …b?L?²?F?L�« fO¹U?I?L�«

wJK��« Ÿ“uLK� wŽuÞ h?Ošdð q×. ÊUB Íc�« qŁU?LL�«

Ê«u¹b�« q³] s. tÐ ’U?��« t−.U½dÐ l¹“u?²Ð ÂuI¹ Íc�«

Æn�RLK� q¦LLB ÁöŽ√ —uBcL�«

‚u?I??×�«Ë n�R??L�« ‚u?I??×� wMÞu�« Ê«u¹b?�« sJL¹

wL U????N???OKŽ ’u????BML?�« ‚u???I???×?�« ”—U???L¹ Ê√ …—ËU???−????L�«

‰U???L???F???²???Ýô« s?L???C¹ U???LÐ …œU???L?�« Ác¼ s. v?�Ë_« …d???I???H�«

ÆWŁ—Ë dOš_« «cN� sJ¹ r� «–≈ n�RL�« ‚uI×� q¦._«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW¹¹¹¹œœœœUUUULLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««

ÍQÐ t???HMB??. ‰ö???G??²??Ý« n?�R??LK?� o×¹    ∫∫∫∫        27     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

w�U???. bzU???Ž vKŽ ‰u???B??×�«Ë ‰ö???G??²???Ýô« ‰UJý√ s?. qJý

ÆtM.

¨d._« «c¼ ÂUJŠ√ …U?Ž«d. l. Á«uÝ ÊËœ t� o×¹ U?LB

‰U??L??Ž_UÐ  ’u??B??��« v?KŽ Âu??I¹ sL� `?L??�¹ Ë√ Âu??I¹ Ê√

∫WOðü«

¨ X½UB WKOÝË ÍQÐ nMBL�« ŒU�M²Ý« ≠

a�½ Ë√ Íd???B??³�« wF??L???��« nMB??L?�« q�√ l{Ë ≠

Ë√ d???O??łQ???²�« W?DÝ«uÐ —u???N???L??−?�« sOÐ ‰Ë«b???²�« s¼— t?M.

¨»uÝU×�« Z.«d³� Í—U−²�« dOłQ²�«

qO¦L²�« o¹dÞ sŽ —u?NL−�« v�≈ nMBL�« ⁄öÐ≈ ≠

¨sOOMKF�« ¡«œ_« Ë√

Y³?�« o¹d?Þ sŽ —u????N????L????−�« v?�≈ nMB????L?�« ⁄öÐ≈ ≠

¨ÍdB³�« wFL��« Ë√ wFL��« wŽ«–ù«

qzU?Ýu�UÐ —u??N?L?−�« v�≈  Ÿ«c?L�« n?MB?L�« ⁄öÐ≈ ≠

W¹√ Ë√ wJK��« l¹“u?²�« Ë√ W¹d?B?³�« ·U?O�_« Ë√ W?OJK��«

Ë√  «u???????�ú� W?K?.U??????×?�«  «—U??????ýù« q?I?M� Èd???????š√ W?KO???????ÝË

¨UF.  «u�_« Ë —uBK�

wJ?KÝö�« Y?³�« WD?Ý«uÐ Ÿ«c???L�« n?MB???L?�« ⁄öÐ≈ ≠

¨WOK�_« Y³�« W¾O¼ dOž Èdš√ W¾O¼ q³] s.

WD?Ý«uÐ —u??N???L???−�« v�≈ Ÿ«c???L�«  n?MB??L?�« ⁄öÐ≈ ≠

ÊU?J. w?L Ÿu?????{u?????. “U?????H?Kð Ë√ ŸU?¹c?????. Ë√  u?????B?�« d?????³J?.

¨Õu²H.

W?????.u?EM?. W?¹QÐ —u??????N?????L?????−?�« v�≈ n?M?B?????L�« ⁄ö?Ð≈ ≠

¨WOðU.uKF. W−�UF.

s. p�– d?O??žË  W?F¹“u?²�«Ë ”U??³?²?]ô«Ë W?L??łd?²�« ≠

b�u??²ð w?²�« n�R??L�« nM?B??. vKŽ WKšb??L?�«  ö¹u??×??²�«

ÆWI²A.  UHMB. UNMŽ

wL U???N???OK?Ž ’u???BML�« d???O???łQ???²�« ‚u???I???Š o³?Dð ô  

ÊuJ¹ ô U?.bMŽ »uÝU?×�« Z.U½dÐ d?OłQð vKŽ …œU?L�« Ác¼

 ÆdOłQ²K� wÝUÝ_« Ÿu{uL�«  Z.U½d³�«
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

ŒU??�M²??ÝUÐ Í—U??³??łù« hO??šd?²�« r?K�¹    ∫∫∫∫    36    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

hOšd²�« VKÞ ‰U?Ý—≈ s. dNý√ ©6® W²Ý b?FÐ nMBL�«

rN?OKŽ ’uBML?�«  rNO�≈ qÝd?L�« v�≈ W?O.ö?Žù« a�M�«Ë

ÊUB «–≈ ¨ d?._« «c¼ s. 34  …œU?L�« s. …d?Oš_« …d?I?H�« wL

ÊU??B «–≈ d??N??ý√ ©3 ® WŁöŁË ¨w?LKŽ nM?B??LÐ oKF???²¹ d??._«

‰U????Bðô« —c????Fð U???L?KB ¨ U????HM?B???L�« w?]U???³?Ð oKF????²¹ d????._«

ÆtM. hOšdð vKŽ ‰uB×�« Ë√ ¨‚uI×�« p�ULÐ

ÂU‡‡] «–≈ Í—U‡‡³łù« h‡‡O?šd²�« `ML¹ ô ∫∫∫∫    37      …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

V?KD?�«  t?‡O???????łuð V?I???????Ž tK?¦??????L?¹ s?. Ë√ ‚u‡?‡?I??????×?�« p�U???????.

s‡. 34  …œU?L�« s‡. v�Ë_« …d??I?H�« wL t‡‡OKŽ ’u‡?‡BML�«

sOðœU?L�« w‡‡L UN?OKŽ ’uBML�« ‰U?łx� UILË  d?._« «c‡‡¼

nMB??L?�« ŒU??�M²??Ý« Ë√ W‡‡?L??łdð l‡{uÐ ¨Áö?‡‡Ž√ 36 Ë 35 

U??I?LË dz«e??−�« wL —u??N??L?−?�« sOÐ ‰Ë«b??²�« s¼— wMF??L�«

ÆfL²KL�« s. W.bIL�« qJA�«Ë dF��«Ë ◊ËdA�« fHM�

s?Ž ‰“UM?²?�« b???????O???????H??????²???????�???????L?�« s?JL?¹ ô     : 38 …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Ë√ nMBL�«  WLłd²� ÁU¹≈ ÕuML?L�« Í—U³łù« hOšd²�«

      ÆtšU�M²Ý«

ÆwMÞu�« »«d²�« vKŽ hOšd²�« «c¼ dB²I¹

WO.uLŽ W.bš ÂbIð WOMÞË W¾O¼ qB sJL¹ t½√ dOž

h?O?????šd??????²?�UÐ Z?²M?L?�« nM?B??????L�« a?�½ Ÿ“u?ðË qÝd?ð Ê√

l. sÞu?�« Ã—U??š sO??L???O??I??L�« sO?MÞ«u??L�« v?�≈ Í—U??³??łù«

Æ‰U−L�« «c¼ wL dz«e−K� WO�Ëb�«  U.«e²�ô« …UŽ«d.

hO??šd??²�« b??O??H??²??�??. wŽ«d?¹ Ê√ V−¹ ∫ 39      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

‚u?????I????×?�« nM?B?????. ŒU????�?M²?????Ý« Ë√ W?????L????łd?????²?� Í—U????³?????łù«

  ÆnMBL�« ‰öG²Ý« ¡UMŁ√ n�RLK� W¹uMFL�«

W??H???BM. …Q???LUJ. l?Lœ b??O??H???²??�???L�« «c¼ vK?Ž sO??F???²¹ 

Æ‚uI×�« p�UL�

‚u??I??×�«Ë n�R??L�« ‚u??I??×� wMÞu?�« Ê«u¹b�« Âu??I¹

p�U????L� U????N????F????LœË …Q???LU?JL�« Ác?¼ ’ö???�????²????ÝUÐ …—ËU????−????L�«

Æ‚uI×�«

h?O??????šd??????²�« ‰u??????F??????H???????. ÊU¹d??????Ý q?D³?¹ ∫ 40    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

p�U. ÊU?B «–≈ tšU?�M²Ý« Ë√ nMB?L�« WL?łd²� Í—U?³łù«

¨t???šU??�M?²??Ý« Ë√ t???²??L???łd??²?Ð hšd??L?�« nMB???L�« ‚u??I???Š

¨◊Ëd?A�« fH½ oLË ÁdAMÐ Ê–Q?¹ Ë√ tHMB?. dAMÐ Âu?I¹

d??F??�� qŁU???L??. d??F??�Ð Ë√ Èu??²??×??L�«Ë qJ?A�«Ë ÷Ëd??F�«Ë

ÆÍ—U³łù« hOšd²�« bOH²�. U¼e−½√ w²�« WF³D�«

qł√ ¡U??C???I½« q³??] W???−??²ML?�« a�M�« ÷d???Ž Ê√ d??O??ž

ÆU¼–UH½ v²Š «dL²�. vI³¹ hOšd²�«

r?ð nM?B???????. ‰ö??????G???????²??????Ý« s?Ž V?ðd??????²?¹     ∫∫∫∫    32    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

5 Ë 4  sOðd?I?H�« wL …œ—«u�« ◊Ëd?A�« sL?{ tMŽ nAJ�«

ÍËc� W??H??BM. …Q??LUJ?. lLœ ¨ d??._« «c¼ s. 22  …œU??L�« s.

ÆWB²�L�« WOzUCI�« WN−�«  U¼—bIð ‚uI×�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

œœœœËËËËbbbb××××����««««ËËËË            ««««¡¡¡¡UUUUMMMM¦¦¦¦²²²²ÝÝÝÝôôôô««««

wÐœ√ nMB. Í√ vK?Ž Vðd²¹ Ê√ sJL¹ ∫∫∫∫      33    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

w?F??????L??????Ý Ë√ wF??????L??????Ý Ë√ Ÿu???????³D?. qJ?ý w?L Z²?½√ wM?L Ë√

Ë√ w?Ý—b?????L�« r?OK?F?????²K?� b?????F?????.Ë d?????š¬ q?Jý Í√ Ë√ Íd?????B?Ð

  ∫ wðQ¹ U. wF.U−�«

W¹—U????¦???¾???²????Ý« d???O???ž W???L????łd???²Ð Í—U????³???ł≈ hO????šdð ≠

Ë√ w?Dš d?‡A?½ qJ?ý vK?Ž dz«e?????−?�« w?L d?????AM?�« ÷«d?????ž_

«–≈ Íd?B?³�« wF?L?��« Ë√ wF?L��« w?Ž«–ù« Y³�« WDÝ«uÐ

l{u???. t??F???{ËË W???OMÞu�« W???GK�« v?�≈ t??²???L??łd?ð o³??�?ð r�

WMÝ b??F?Ð dz«e??−�« wL —u??N??L??−�« v?�≈ t??žöÐ≈ Ë√ ‰Ë«b??²�«

   ¨v�Ë_« …dLK� ÁdA½ s. …bŠ«Ë

ŒU???�M²???ÝUÐ Í—U??¦???¾??²???Ý« d??O???ž Í—U??³???ł≈ hO???šdð ≠

dz«e???−�« wL Ád???A½ o³???�¹ r� U???. Ád??A½ ÷d???GÐ nM?B??.

d?????AM?�« —Ëœ wL t?Ð ‰u?????L????F?????L?�« d????F?????�?�« ÍËU????�?¹ d?????F?????�Ð

v�Ë_« …d???L?K� Ád???A½ s.  «u?MÝ ©3® ÀöŁ b???FÐ W??O?MÞu�«

s.  «u?MÝ ©7® l?³?????ÝË w?LK?Ž n?MB??????L?Ð d?????._« o?KF?ð «–≈

w�U?????O?????š n?MB?????LÐ d?????._« o?KF?ð «–≈ v�Ë_« …d?????LK?� Ád?????A½

o?KF?ð «–≈ v?�Ë_« …d??????L?K?� Ád??????A?½ s?.  «uM?Ý ©5® f?L???????šË

Ædš¬ nMB. ÍQÐ d._«

n?�R???????????L?�« ‚u???????????I???????????×?� w?M?Þu?�« Ê«u?¹b?�« v?�u???????????²?¹  

‚œU?BL�« W?O�Ëb�«  U?O?]UH?ðö� UI?LË …—ËU?−L?�« ‚uI?×�«Ë

   ÆÁöŽ√ sOðdIH�« wL —uBcL�«  hOšd²�« rOK�ð ¨UNOKŽ

‚u??I??×?� wMÞu�« Ê«u?¹b�« vKŽ sO???F??²¹ ∫∫∫∫    34      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Í—U?³?łù« hO?šd²�« `M?L� …—ËU−?L�« ‚u?I?×�«Ë n�R?L�«

∫ WOðü«  «¡«dłùUÐ bŠ«Ë Ê¬ wL ÂuI¹ Ê√

VK?DÐ t?K¦????L????. Ë√ n�R????L�« ‚u????I????Š p�U????. —U?Dš≈ ≠

tÐ Âb????I????²¹ Íc�« ŒU????�M?²???Ýô« Ë√ W????L????łd???²?�UÐ hO????šd????²�«

  ¨fL²KL�«

u¼ U??L??B wMF??. w?L?O?K]≈ Ë√ w�Ëœ e??Bd??. qB  Âö??Ž≈ ≠

 U????�????ÝR???L?�« Èb� Ÿœu????. —U????F???ýS?Ð pKð t????²????H????BÐ sO????³????.

‚uI?×Ð WIKF?²L�« WO�Ëb�«  U?O]UHðô« d¹b?ð w²�« WO�Ëb�«

ÆUNOL …uCŽ dz«e−�«  ÊuJð w²�«Ë n�RL�«

W????L???łd????²� Í—U????³???łù« hO????šd????²�« rK?�¹    ∫∫∫∫    35    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

s. d???N??ý√ ©9® W???F??�ð b???FÐ W???OMÞu�« W???GK�« v?�≈ nMB???L�«

qÝd??L�« v�≈ W?O??.ö?Žù« a?�M�«Ë hO??šd?²�« VK?Þ ‰U?Ý—≈

…œU??L�« s. …d??O?š_« …d??I?H?�« wL  rN??OKŽ ’u??BML�« rN??O�≈

Ë√ ¨‚u??????I??????×?�« p?�U??????L?Ð ‰U??????Bðô« —c???????Fð U???????LK?B ¨Áö??????Ž√ 34 

 ÆtM. hOšdð vKŽ ‰uB×�«
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

W???????Žu??????L???????−???????. wL …—u???????A?M. Êu?J?ð U??????N?½Ëb?Ð Ë√ ·—U??????še?Ð

W¹—Ëœ  U¹d??A?½ Ë√ …b‡‡¹d??ł œ«b‡‡?Ž√ s. œb??Ž Ë√  U??HMB??.

ŒU�?M²Ýô« W?OKLŽ X½U?B  «–≈ »uÝU?×�« Z.«dÐ ¡UM¦²?ÝUÐ

∫ WOðü« ◊ËdA�« oLË wFO³Þ h�ý VKD� WÐU−²Ý«

÷d???????GÐ ô≈ …e???????−?ML?�« W???????�??????�?M?�« qL???????F???????²??????�?ð ô√ ≠

  ¨’U��« Ë√ wF.U−�« Y×³�« Ë√ WÝ«—b�«

—dJ²¹ ô ôËeF. öFL ŒU?�M²Ýô« WOKLŽ ÊuJð Ê√ ≠

U??L???O??L U??N� W???]ö??Ž ôË …e??O???L??²??.  U??³???ÝUM. wL ô≈ t???Žu??]Ë

 ¨UNMOÐ

n?�R??????L?�« ‚u??????I???????×� w?M?Þu�« Ê«u?¹b?�« ÊuJ?¹ ô Ê√ ≠

`L??�¹  U?O?ŽU??L?ł  U??B?O?šd?ð `M. b?] …—ËU??−?L�« ‚u?I??×�«Ë

 Æa�M�«  pKð q¦. “U−½SÐ

ozUŁu�« k?H?Š e?B«d??.Ë  U?³?²JL?�« sJL¹ : 46    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

d?O?ž Ë√ …d??ýU?³?. …—u?B?Ð  U?NM.  Í√ ◊U?A½ ·b??N¹ ô w²�«

W??�?�½ ŒU??�M²??Ý« ¨ W¹—U??−ð ÕUÐ—√ oO??I??×ð v�≈ …d??ýU?³??.

p?�U????????. Í√ Ë√ n?�R????????L�« s?. h?O????????šd?ð ÊËœ nM?B????????. s?.

kH?×?� e?Bd?. Ë√ Èd??š√  W?³?²J?. VKD� WÐU?−??²?Ý« ‚u?I??×K�

U??N??C?¹u??Fð Ë√ nMB???L�« W??�??�½ v?KŽ ÿU??H??×�«Ë√ o?zUŁu�«

‰ULF²?Ýö� UN²OŠö� ÂbŽ Ë√ ŸU?OC�« Ë√ nK²�« W�UŠ wL

∫ WD¹dý

t?M. …b?¹b?????ł W?????�?????�½ v?KŽ ‰u?????B?????×?�« —c?????F?????²¹ Ê√ ≠

¨W�u³I. ◊ËdAÐ

—dJ²¹ô ôËe?F. öL?Ž ŒU�M²?Ýô« WOKL?Ž ÊuJð Ê√ ≠

U???L??O???L U??N� W???]ö??Ž ôË …d?¹U??G???.  U??³???ÝUM. w?L ô≈ t�u??B???Š

ÆUNMOÐ

d?????B– WD?¹d?????ý ¨U????ŽËd?????A?????. ö?????L?????Ž b?????F¹ ∫    47     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

Ë√ n�R???L�« s. h?O??šdð ÊËœË n?�R??L�« r?Ý«Ë —b??B???L�«

 ôU???I???. ŒU??�?M²???ÝUÐ w.ö???Ž≈ “U???N???ł Í√ ÂU???O??] ¨t?� …Q??LU?J.

Ë√ WÐu???²?JL�« W????LU???×???B�« U???N?ðd???A½ W???O????.u¹ UŁ«b???Š√ h?�ð

X½UB «–≈ ô≈ ¨—uNL?−K� UNGOK³ð Ë√ WOzdL�« Ë√ W?ŽuL�L�«

Ác¼ q?¦??L� p?�– ‰U??L???F??²???Ý« dE×?Ð W??×¹d???� …—U??ý≈ „U?M¼

Æ÷«dž_«

lzU????]ËË Âu?????O�« —U????³????š_ d????×?�« ‰U????L????F????²????Ýô« sJ?L¹ 

ÆWC×. WO.öŽ≈ WG³� UN� w²�« À«bŠ_«

rÝ« d???B– WD¹d??ý ¨U???ŽËd??A???. ö??L??Ž b???F¹ ∫    48    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

¨t� …Q?????LUJ?. ôË tM?. hO?????šdð ÊËœË Á—b?????B?????.Ë n�R?????L�«

 «d?{U?×?L?�« ⁄öÐ≈ Ë√ ŒU?�M²?ÝUÐ w.ö?Ž≈ “U??N?ł Í√ ÂU?O?]

W?????O?????.u?????L????Ž  «d?¼UE?ð W?????³?????ÝUM?LÐ v?IK?ð w²?�« VD?��« Ë√

  ÆWO.öŽ≈ ÷«dž_

…œU???Ž≈ o×Ð Áb???ŠË  U???H?MB???L�« Ác¼ n?�R???. l²???L???²¹

ÆU¼dA½ bB] WK.Uý WHBÐ UNFLł

”U?³?²]« Ë√ W?L?łdð Ë√ ŒU?�M²?Ý« sJL¹  ∫    41    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

·b?‡?‡??N?Ð n?‡?‡?M??B????????????. s?. …b?‡?‡?Š«Ë W????????????�????????????�??½ d?¹u????????????×?ð Ë√

ÂUJŠQÐ ”U??�?L�« ÊËœ wKzU?F�« Ë√ w?B?�?A�« ‰U‡‡L??F?²?Ýô«

Æ d._« «c¼ s. 125  …œUL�«

Ác¼ s. v�Ë_« …d?I?H�« ÂUJŠ√ s. vM¦?²?�¹ t½√ d?O?ž

q‡?‡‡Jý w?�??²J?ð W‡‡¹—U???L??F???.  U???HMB???. ŒU??�M?²??Ý« …œU???L�«

q.UB »U²J� wD��« ŒU�M²?Ýô«Ë ¨UNNÐUý U. Ë√  U‡‡¹UMÐ

ŒU?‡‡?‡�?M?²?????Ý«Ë w?D?š q‡?‡J?ý w?L wI??????O??????Ýu??????. n?MB??????. Ë√

Z.«d?Ð ŒU???�M²???Ý«Ë w?L???]— qJý w?L  U‡‡?½U???O???³�« b‡?‡Ž«u???]

…œU??L�« wL U??N??OKŽ ’u??BM?L�«  ôU??×�« wL ô≈ »u??ÝU??×�«

  Æd._« «c¼ s.    52 

‚u?I×Ð ”U?. dO?žË UŽËd?A. ö?LŽ b?F¹  :  42 …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Ë√ t??²?{—U??F??. Ë√ wK�√ nM?B?. b??OKI??²Ð ÂU??O??I�« n�R??L�«

r?ÝdÐ U??????O�e?¼ U?????H??????�Ë t?????H??????�Ë Ë√ …d?????šU?????�?�« t?ðU?????BU??????×?????.

W????L???O????] s. U?DŠ Ë√ U????N¹u????Að Àb????×¹ r?� U???. Í—u?ðUJ¹—U????B

 ÆwK�_« nMBL�«

Ë√ nMB???LÐ œU??N???A??²???Ýô« U??ŽËd??A???. ö??L???Ž b??F¹ U???L??B

p?�– ÊuJ?¹ Ê√ W?D¹d??????ý d???????š¬ nM?B??????. s?. …—U??????F???????²??????Ýô«

WM¼d??³�«Ë »u?KDL�« ⁄öÐû?� sO??._« ‰U??L??F?²??Ýö?� U?I?ÐUD.

 Æ ôU×�« lOLł wL …œuAML�«

wK�_« nMB?L�« rÝ« v�≈ …—U?ýù« wG³?M¹ t½√ dO?ž

Æ…—UF²Ýô«Ë œUNA²Ýô« ‰ULF²Ý« bMŽ Á—bB.Ë

rÝ— ‰U????L???F????²???Ý« U????ŽËd????A???. ö????L???Ž b????F¹ ∫∫∫∫    43    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W¹d??A½ wL wML Ë√ wÐœ√ nM?B?L� w×??O?{uð Ë√ w?Ld?š“

Z.U½d?Ð wL Ë√ Íd??BÐ wF??L??Ý Ë√ wF??L??Ý qO??−??�ð wL Ë√

t?????łu????. Íd?????B????³?�« wF?????L????�?�« Ë√ wF?????L????�?�« wŽ«–ù« Y?³�«

t?žuKÐ œ«dL?�« ·bN�« ÊU?B «–≈ wMN?L�« s¹uJ²�« Ë√ rOKF?²K�

 Æ‰ULF²Ýô« p�c� —d³L�« u¼

—b????B????.Ë n?�R????L�« r?Ý« d????BcÐ p?�– r²?¹ Ê√ sO????F?????²¹

WMN??L�«  U??O?]ö??š√ t?O??C?²??Ið U?L?� U?I??LË wK�_« nMB??L�«

ÆUNL«dŽ√Ë

¡«œ_« Ë√ qO??¦??L??²?�« U??ŽËd??A??. ö??L??Ž b??F¹     ∫∫∫∫    44    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

  ∫ sO²Oðü« sO²�U×�« wL nMBL� w½U−L�«

¨WOKzUF�« …dz«b�« ≠

U?NðU?łUO?²?Š« W?O³K²� s?¹uJ²�«Ë rOKF?²�«  U?�ÝR?. ≠

    ÆWC×L�« WOłuž«bO³�«

ozUŁu�« kH×� e?Bd.Ë W³?²J. qB sJL¹ ∫ 45     …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

d?????š¬ n?MB?????. Ë√ W?�U?????I?????. qJ?ý wL n?MB?????. ŒU?????�?M²?????Ý«

UÐu??×?B??. »u?²J. dŁ√ s?. d?O?B??] nD²??I?. Ë√ d??B?²??�?.
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××����««««    …………bbbb....

W¹U?????L????×�U?Ð W¹œU????L?�« ‚u????I????×?�« vE?×ð ∫    54    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««        

…b??. t??]u??I?Š  ÍË– …b?zU?H?�Ë tðU??O?Š ‰«u?Þ n�R??L�« …bzU??H�

w²�« WO½b?L�« WM��« lKD. s. ¡«b²Ð« WMÝ ©50®  sO�Lš

                                                               ÆtðULË wKð

U?NOKŽ ’u?BML�« W¹U?L?×�« …b. Íd?�ð ∫∫∫∫    55      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

¨„d???²????A???L�«  n?MB???L?K� W???³????�M�U?Ð ¨Áö???Ž√    54  …œU???L?�« wL

d?š¬ U??N?O?L vLu?²?¹ w²�« W?O½b?L?�« WM��« W¹U?N½ s?. ¡«b?²Ð«

ÆnMBL�« wL sOB—UAL�« s. …UO×�« bO] vKŽ sO]U³�«

wL sOB—UAL�« bŠ√ s. vLu²LK� WŁ—Ë sJ¹ r� «–≈Ë

v�u??²?¹ „d??²??A??L�« nO�Q???²�« wL t??²??B??Š ÊS??L ¨nM?B??L�«

‚u??I??×�«Ë n?�R??L�« ‚u??I??×� wM?Þu�« Ê«u¹b�« U?¼d??O??O??�ð

      ÆnMBL�« wL sOB—UAL�« WOIÐ …bzUH� …—ËU−L�«

W¹œU?????L�« ‚u?????I????×?�« W¹U????L?????Š …b????. Êu?Jð     ∫∫∫∫    56    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W¹U?N½ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO?�??L?š wŽU?L?−�« nM?B?LK�

t???łu�« vK?Ž nMB???L�« U???N???O??L d???A?½ w²�« W???O½b???L�« WM?��«

Æv�Ë_« …dLK� ŸËdAL�«

sO?�L?��« ‰öš nMB?L�« «c¼ d?A½ ÂbŽ W�U?Š wL  

©50® sO????�????L????š …b????. ÊS???L ¨ Á“U????−?½≈ s. ¡«b????²Ð« W?MÝ ©50®

U????N????O????L l{Ë w?²�« W????O½b????L?�« WM�?�« W¹U????N?½ s. √b????³ð W?MÝ

Æ—uNL−�« sOÐ ‰Ë«b²�« s¼—  nMBL�«

s?O??Ð n?M??B??????????????L?�« «c??¼ ‰Ë«b?ð Âb??????????????Ž W?�U???????????????Š w?LË  

¨ Á“U−½≈ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO?�L?��« ‰ö?š —u?NL?−�«

W¹U???N?½ s. U???N?½U¹d???Ý √b???³¹  W?MÝ ©50® sO???�???L???š …b???. ÊS???L

 Æ“U−½ù« p�– UNOL rð w²�« WO½bL�« WM��«

W¹œU?????L?�« ‚u?????I?????×�« W¹U?????L?????Š …b?????. Êu?Jð    ∫∫∫∫    57    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

sO�?Lš W¹uN�« ‰u?N−. Ë√ —U?F²�. r?Ý« X×ð nMBLK�

d????A½ w?²�« W????O?½b????L�« W?M��« W?¹U????N½ s?. ¡«b????²Ð« W?MÝ ©50®

Æv�Ë_« …dLK� ŸËdAL�« tłu�« vKŽ nMBL�« UNOL

sO?�?L?��« ‰ö?š nMB?L?�«  «c¼ d?A½ Âb?Ž W�U?Š wL

©50®  sO????�????L????š …b????. ÊS???L ¨Á“U????−?½≈ s. ¡«b????²Ð« W?MÝ ©50®

U????N????O????L l{Ë w?²�« W????O½b????L?�« WM�?�« W¹U????N?½ s. √b????³ð W?MÝ

Æ—uNL−�« sOÐ ‰Ë«b²�«  s¼— nMBL�«

—u?N?L?−?�« sOÐ nMB?L�« «c¼ ‰Ë«bð Âb??Ž W�U?Š wLË

…b?. ÊS?L ¨ Á“U?−½≈ s?. ¡«b?²Ð« WMÝ  ©50® sO?�?L?��« ‰ö?š

WM?��« W?¹U????N?½ s. U?????N½U?¹d????Ý √b?????³¹ W?MÝ  ©50®  sO?????�????L????š

Æ“U−½ù« p�– UNOL rð w²�« WO½bL�«

Ÿb¹ ô U???LÐ n�R???L�« W¹u¼ v?KŽ ·d??F???²�« W�U???Š wLË

W?MÝ    ©50® sO????�????L????š W¹U????L????×�« …b????. ÊuJð ¨p?AK?� ôU???−????.

…U???LË a¹—U?ð wKð w²?�« W???O½b???L�« WM?��« W¹U???N½ s?. ¡«b???²Ð«

 Æn�RL�«

s. hOšdð ÊËbÐ ¨U?ŽËdA. öL?Ž bF¹  ∫ 49   …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

⁄ö?Ð≈Ë ŒU??????�?M?²??????ÝU?Ð  ÂU???????O???????I�« ¨t?� …Q???????LUJ?. ôË n?�R??????L?�«

—UÞ≈ w?L  U???³Łù« ‚d?D� Í—Ëd???{ n?MB???. ‰U????L???F????²???Ý«Ë

ÆwzUC] Ë√ Í—«œ≈ ¡«d‡ł≈

s. hO??šdð ÊËbÐ ¨U??ŽËd?A?. ö??L?Ž b??F¹ ∫ 50    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

—u??N???L??−K?� ⁄öÐù« Ë√ ŒU??�M?²??Ýô« ¨t� …Q???LUJ.ôË n�R???L�«

Ë√ WKO??L??−�« Êu?MH�«Ë W¹—U??L??F??L�« W??ÝbMN�« s?. nMB??L�

Íd¹u?B²�« nMB?L�« Ë√ WO?IO?³D²�« ÊuMH�« s. nMB?.

¨w.uLŽ ÊUJ. wL Â«Ëb�« vKŽ «bł«u². nMBL�« ÊUB «–≈

W??O???LU??I??¦?�« l]«u??L?�«Ë nŠU??²??L?�«Ë sH�« W???]Ë—√ ¡UM¦??²???ÝUÐ

   ÆWHMBL�« WOFO³D�«Ë

s. hO?šdð ÊËbÐ  ¨U??ŽËd?A?. ö?L?Ž b?F¹ ∫∫∫∫    51    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ë√ wF?LÝ wŽ«–≈ YÐ W?¾O¼ ÂU?O?] ¨ t� …QLUJ. ôË  n�R?L�«

U?????NK?zU????Ýu?Ð nM?B????L?� qz«“ q?O????−?????�?????²Ð Íd?????BÐ w?F????L?????Ý

nK²?ð Ê√ WD¹d??ý W??O??Ž«–ù« U??N??B??B??Š qł√ s.Ë W??�U??��«

wK?ð w²?�« d???N????ý√ ©6® W????²????��« ‰ö????š W?K−????�????L�« W????�????�?M�«

…b?. vK?Ž q−?�?L�« n?MB?L�« n�R?. o?L«Ë «–≈ ô≈ Á“U?−½≈

Æp�– s. ‰uÞ√

«c¼ s. …b???O??ŠË W??�??�?MÐ ÿU??H??²???Šô« sJL¹ t?½√ d??O??ž

wL v²??Š ¨ jI??L nO?ý—_« w?L U?NE?H?Š ÷d??G� qO??−?�??²�«

Æ  ‚UHðô« «c¼ q¦. »UOž

s. hO??šdð ÊËbÐ ¨U??ŽËd?A?. ö??L?Ž b??F¹ ∫∫∫∫    52    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

p�U????L�« ÂU????O???]  ¨‚u???I????×K� d????š¬ p�U????. Í√ s. Ë√ n�R????L�«

…b??Š«Ë W??�??�½ ŒU??�M²??ÝUÐ »u??ÝU??×�« Z.U?½d??³� wŽd??A�«

s. qB ÊuJ¹ Ê√ WD?¹dý t?Ý U?³?²?]« Ë√ Z.U½d?³�«  «c¼ s.

∫ wðQ¹  UL� U¹—Ëd{ ”U³²]ô« Ë√ W��M�«

Íc?�« ÷d?????G?K?� »u?????ÝU??????×?�« Z.U?½d?Ð ‰U?????L??????F??????²??????Ý« ≠

bMŽ W?LzU?] X½U?B w²?�« ◊Ëd?AK� U?I?LËË tKł√ s. V�?²?B«

¨tÐU�²B«

Z.U?½dÐ s. …“U???O???×�« W???ŽËd???A???. W??�???�?½ i¹u???Fð ≠

Ë√ t??HKð Ë√ t??ŽU??O??{ W�U??Š wL oOŁu??²�« ÷d??G� »u??ÝU??×�«

                              Æ‰ULF²Ýö� t²OŠö� ÂbŽ

vKŽ  ôU??L??F??²??Ýô« d??B??²?I?ð Ê√ wG??³M¹  ∫    53    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ë√ »u??????ÝU??????×�« Z?.U½d?Ð s. …b??????Š«Ë W??????�??????�½ ŒU??????�?M²??????Ý«

52 …œU???L�« wL U???N???OKŽ ’u???BM?L�« t???łË_« vKŽ t???ÝU???³??²???]«

ÆÁöŽ√

Z.U?½dÐ s?. W???�????�?M²????�???. W????�????�½ q?B  ·öð≈ V?−¹

W???O???ŽËd???A???. ¡U???C???I½« bM?Ž tM. W???�???³???²???I???. Ë√ »u???ÝU???×�«

 ÆUNð“UOŠ
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‚uI?×�« sŽ ‰“UM²�« vKŽ U?{d�« vDF¹    ∫∫∫∫    63     …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

l¹d???A??²�« ÂU?JŠ_ U??I???LË  W??O?K¼_« r¹b???FÐ W??�U???��« W¹œU???L�«

 ÆtÐ ‰uLFL�«

sŽ U????O???B????�???ý »d???F?¹ Ê√ d???�U???I?�« sJ?L¹ ¨t½√ d????O???ž

 Æ«eOL. ÊUB «–≈ t²IL«u.

ÆbIF�« cOHMð   UOHOB tO�Ë œb×¹ 

s?Ž U??????O?ze???????ł Ë√ U???????OK?B ‰“U?M²?�« s?JL?¹  ∫∫∫∫        64    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

  Æn�RLK�  W¹œUL�« ‚uI×�«

◊Ëd??A?�«Ë W??F??O??³?D�« ‰“UM²�«  b???I??Ž œb??×?¹ Ê√ V−¹

r²¹ Íc?�« qJA�«Ë ¨U??NMŽ ‰“UM?²?L?�« ‚u?I??×K� W?¹œU?B??²??]ô«

‚u?????I??????×�« s?Ž ‰“U?M²?�« …b?????.Ë ¨n?MB??????L�« ‰ö??????G?????²?????Ý« t?Ð

  ÆnMBL�« ‰öG²Ýô wLOK]ù« ‚UDM�«Ë

s. Ë√ n�R??L�« s. VKÞ œd??−?LÐ ‰U?DÐû� ÷d?F??²¹ 

wL …b???]U??F??²??L?�« ·«dÞ_« …œ«—≈ “d??³¹ ô ‰“U?Mð qB tK¦???L¹

¡UM?¦???²???ÝUÐ ¨Áö???Ž√ …d???I???H�« wL …—u???Bc???L?�« s¹œU???O???L�« b???Š√

Æ‰“UM²�« rOK]≈ ‚UD½

b?K³?K?� wL???????OK?]ù« ‚U?DM?�« w?L «e??????łU?½ ‰“U?M²?�« b??????F?¹

bI?Ž hM¹ r� «–≈ t� ‰“UM²L�« ◊U?A½ dI?. tO?L błu¹ Íc�«

ÆÁbŠË ‰öG²Ýô« rOK]≈ vKŽ ‰“UM²�«

W¹œU????L?�« ‚u????I???×?�« sŽ ‰“U?M²�« q?L????A¹ ∫ 65     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

UO?³ÝUMð  ö�√ V�×ð n�R?LK� WI×?²�. …QLUJ. qÐU?ILÐ

Æv½œ√ bŠ ÊUL{ l. ‰öG²Ýô«  «œ«d¹≈ l.

V�????×ð n?�R???L?K� W????I????×???²????�????L�« …Q????LUJL?�« Ê√ d???O????ž

   ∫ WOðü«  ôU×�« wL UOL«eł

n?MB??????L?�« ‰ö??????G??????²??????Ý« ·Ëd?þ `L??????�?ð ô U??????.bM?Ž ≠

¨ «œ—«uK� WO³�M�« …QLUJLK� oO]b�« b¹b×²�UÐ

nMB??. b?L«Ë— s. «b??L«— nMB??L�« ÊuJ¹ U??.bMŽ ≠

¨rłUFL�«Ë  «—U²�L�«Ë   UŽuÝuL�« q¦. U]UD½ lÝË√

W??³???�M�U?Ð U¹u½UŁ «d???BMŽ n?MB??L?�« ÊuJ¹ U???.bMŽ ≠

 U??łU??³?¹b�«Ë  U??.b??I???L�« q¦??. U??]U?D½ lÝË√ nM?B??. v�≈

—u????????B?�«Ë Âu????????Ýd�«Ë  U????????³????????O????????I????????F????????²?�« Ë√ o?O�U????????F????????²?�«Ë

 ¨WO×O{u²�«

Ë√ …b¹d??ł wL d??AM?¹ wJ� nMB??L�« Q??A?M¹ U??.bMŽ ≠

ÆW�ËUI. Ë√ qLŽ bIŽ —UÞ≈ wL W¹—Ëœ

wL U???O???L«e????ł n�R???L�« …Q???LU?J. b¹b???×?ð U???C¹√  sJ?L¹

¨t?]u?I?Š sŽ sÞu�« Ã—U?š rO??I?. ‚u?I?Š p�U?. ‰“UMð W�U?Š

ÆÃ—U��« wL  UHMBLK� sOKG²�L�UÐ WK� vKŽ Ë√

W¹œU????L?�« ‚u???I????×?�« W¹U????L???Š …b????. Êu?Jð  ∫ 58     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

¡«b?²Ð« WMÝ    ©50®  sO??�?L?š Íd??B?³�« wF??L?��« nMB??LK�

vKŽ nMB?L�« U?N?O?L d?A½ w²�« W?O½b?L�« WM��« W¹U?N½ s.

Æv�Ë_« …dLK� ŸËdAL�« tłu�«

sO?�?L?��« ‰ö?š  nMB?L?�« «c¼ d?A½ Âb?Ž W�U?Š wL

©50®  sO???�???L??š …b???. ÊS??L ¨ Á“U???−½≈ s?. ¡«b??²Ð« W?MÝ     ©50®

U????N????O????L l{Ë w?²�« W????O½b????L?�« WM�?�« W¹U????N?½ s. √b????³ð W?MÝ

Æ—uNL−�« sOÐ ‰Ë«b²�« s¼— nMBL�«

—u?N?L?−?�« sOÐ nMB?L�« «c¼ ‰Ë«bð Âb??Ž W�U?Š wLË

…b. ÊS?L ¨  Á“U−½≈ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50®  sO?�L�?�« ‰öš

WM?��« W?¹U????N?½ s. U?????N½U?¹d????Ý √b?????³¹ W?MÝ  ©50®  sO?????�????L????š

 Æ“U−½ù« p�– UNOL rð w²�« WO½bL�«

W¹œU?????L�« ‚u?????I????×?�« W¹U????L?????Š …b????. Êu?Jð  ∫∫∫∫    59    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W??O???I??O???³D²?�«  ÊuMH�« n?MB??. Ë√ Íd¹u???B??²?�« nMB???LK�

w²�« W?O½b?L�« WM��« W¹U?N½ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO?�L?š

ÆnMBL�« “U−½≈ UNOL rð

W¹œU?????L�« ‚u?????I????×?�« W¹U????L?????Š …b????. Êu?Jð    ∫∫∫∫    60     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

WMÝ  ©50®  sO?�L?š tH�R?. …ULË b?FÐ —uAML�« nMB?LK�

U??????N??????O??????L d?????A?½ w?²�« W??????O?½b??????L�« W?M�?�« W?¹U?????N?½ s?. ¡«b?????²?Ð«

Æv�Ë_« …dLK� ŸËdAL�« tłu�« vKŽ nMBL�«

sO??�?L??��« ‰ö?š nMB??L�« «c¼ d??A½ Âb?Ž W�U??Š wL

©50® sO???�???L??š …b???. ÊS??L ¨ Á“ U???−½≈ s?. ¡«b??²Ð« W?MÝ  ©50®

U????N????O????L l{Ë w?²�« W????O½b????L?�« WM�?�« W¹U????N?½ s. √b????³ð W?MÝ

Æ—uNL−�« sOÐ ‰Ë«b²�« s¼— nMBL�«

—u?N?L?−?�« sOÐ nMB?L�« «c¼ ‰Ë«bð Âb??Ž W�U?Š wLË

…b?. ÊS?L ¨ Á“U?−½≈ s. ¡«b?²Ð« WMÝ    ©50®  sO?�?L?��« ‰ö?š

WM?��« W?¹U????N?½ s. U?????N½U?¹d????Ý √b?????³¹  W?MÝ ©50®  sO?????�????L????š

Æ“U−½ù« p�– UNOL rð w²�« WO½bL�«

ffff....UUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ‰‰‰‰ööööGGGG²²²²ÝÝÝÝ««««

WK?ÐU??] n�R???LK� W?¹œU??L�« ‚u???I??×?�« ÊuJð ∫    61    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

t‡?‡½Ëb‡Ð Ë√ w?�U???. qÐU???I???LÐ ¡U?‡‡O‡?Š_« sOÐ U???N?MŽ ‰“U‡?M‡²‡?K�

‚u??????I??????×�« Ác?¼ qI??????²?MðË Æ d??????._« «c?¼ ÂUJ?Š√ …U??????Ž«d?????. l?.

l¹d????A???²?�«Ë d???._« «c¼ ÂU?JŠ√ …U???Ž«d????. l. …U????Lu�« V³????�Ð

   ÆtÐ ‰uLFL�«

n?�R?????????L?�« ‚u?????????I?????????Š s?Ž ‰“UM?²?�« r?²?¹ ∫ 62     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

 Æ»u²J. bIFÐ W¹œUL�«

‰œU???³ð WD?Ý«uÐ ¨W???łU???×�« bM?Ž ¨b???I???F�« Â«dÐ≈ sJ?L¹Ë

UNMŽ ‰“UM²L�« W¹œUL�« ‚uI?×�« œb×ð  UO]dÐ Ë√ qzUÝ—

            ÆÁU½œ√    65  …œUL�« ÂUJŠ_ UILË
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

‚u????????I???????×?�« s?Ž t?� ‰“UM?²????????L?K� o?×?¹ ô     ∫∫∫∫    70    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ô≈ d??O?G�« v?�≈  ‚u?I??×�« Ác¼ ‰u??×¹ Ê√ n�R??LK�  W¹œU??L�«

  ÆtOK¦L. s. Ë√ n�RL�« s. `¹d� hOšd²Ð

s. t?� ‰“UM²????L?�« lM. Â«e????²�ô« «c?¼ vK?Ž Vðd????²¹ ô

ÆdOG�« l. ÊËUF²�UÐ nMBLK� ÍœUF�« ‰öG²Ýô« rOEMð

W?¹œU??????L?�« ‚u??????I???????×�« s?Ž ‰“UM?²???????L�« `?ML?¹ Ê√ s?JL?¹

Ác¼ s. v?�Ë_« …d??I??H�« w?L t??OKŽ ’u??B?ML�« hO???šd??²�«

q?¹u?????×ð b?MŽ Ë√ ‚u?????I?????×?�« sŽ ‰“U?M²?�« b?????I?????Ž wL …œU?????L?�«

‰ö???G???²???Ý« —UÞ≈ w?L U???NMŽ ‰“U?M²???L�« ‚u???I????×�« W???Ý—U???L???.

  ÆnMBL�«

wL U?NMŽ ‰“U?M²?L�« ‚u?I?×�« q¹u?×ð s?JL¹ t½√ d?O?ž

W????I???L«u????. ÊËœ ¨Í—U????−???²?�« q×????L�« h�?ð W???O?KL????Ž »U???I????Ž√

b?????I?????F?�« ◊Ëd?????ý wM?²?????I?????L�« w?Ž«d¹ Ê√ ◊d?????A?Ð ¨n�R?????L?�«

ÆW�u×L�« ‚uI×�« WÝ—UL. ◊Ëdý œb×¹ Íc�« wK�_«

s?Ž w?�U???????L????????łù« ‰“U?M?²?�« ö?ÞUÐ b????????F?¹        ∫∫∫∫        71    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

—b?Bð  U?HMB??LÐ  W?IKF?²?L�« ¨n�R?LK�  W?¹œU?L�« ‚u?I?×�«

    Æq³I²�L�« wL

w?M?Þu�« Ê«u?¹b?�« q?¹u????????�ð e?zU????????−?�« s?. t½√ d????????O????????ž

d???O???O???�?ð WDK?Ý …—ËU???−???L�« ‚u???I???×?�«Ë n�R???L�« ‚u????I???×�

         ÆWOK³I²�. Ë WO�UŠ  UHMBLÐ WIKF²L�« ‚uI×�«

W¹œU?L?�« ‚u?I?×�« s?Ž ‰“UM²�« d?B??²?I¹  ∫∫∫∫     72    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

’u????BM?L�« nM?B????L�« ‰ö????G????²????Ý« ◊U????L½√ v?KŽ n�R????L?K�

    ÆU¼dOž ÊËœ bIF�« wL UNOKŽ

q?L?????A?????O?� ‚u?????I?????×?�« sŽ ‰“U?M²?�« b?¹b?????Lð s?JL?¹ ôË 

W�u???N???−??. ‰ö???G???²???Ý« ◊U??L?½√ Ë√ Èd??š√ U?ÞU??L½√ W?KŁU???L??L?�UÐ

                    ÆbIF�« Â«dÐ≈ bMŽ  UHMBLK�

wL nMB?. s. W?�?�½ ¡UM²?]« d³?²?F¹ ô    ∫∫∫∫    73    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‚u??I???×�« sŽ ô“UMð  ¨W???IKD. W???OJK. q?O??³??Ý vK?Ž tð«– b??Š

V�UD?¹ Ê√ n�R??LK?� sJL¹ ô t?½√ d??O??ž Æn�R???LK�  W¹œU???L�«

t???Ld??B?ð X×ð nM?B??L?�« l{uÐ W???OK�_« W???.U???Žb�« p�U???.

Êu?MH?�«  U?????H?MB??????L?� W?????³??????�?M�U?Ð t?????]u??????I??????Š ”—U?????L?¹ wJ?�

  ÆW¹d¹uB²�« ÊuMH�«Ë WOKOJA²�«

t?{d??F¹ Ê√ nMB?L?K� W?OK�_« W??.U?Žb�« p�U??. sJL¹

r� «–≈ hO?šdð ÊËœ `Ðd?�« —bð ô ÷«d?ž_ —u?N?L?−�« vKŽ

t?????F?????O?Ð bM?Ž W?????Š«d?????� W?????O?½UJ?.ù« Ác¼ n?�R?????L?�« s¦?????²?????�?¹

                                                     ÆWOK�_« W.UŽb�«

ÃU??????²½≈ w?L „—U?????A??????L?�« n�R??????LK?� o×?¹ ∫∫∫∫    74    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

r� U. nK²?�. Ÿu½ wL t?.UNÝ≈ qG?²�¹ Ê√ ÍdBÐ wF?LÝ

ÆWH�U�. W¹b]UFð ÂUJŠ√ WLŁ sJð

W?????F?????ł«d?????L?Ð V�U?D¹ Ê√ n?�R?????LK?� o×?¹ ∫    66     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

‚U??Hð« q?B??×¹ r� Ê≈Ë ¨t??I???Š lO??C¹ s?³??ž W�U??Š wL b???I??F�«

Ê√ Õu???????{u?Ð sO????????³ð «–≈ W???????O?zU???????C???????] Èu???????Žœ l?L— t?� o×?¹

W�œU?Ž …QLUJ. sŽ qIð U?NOK?Ž qB×?L�« WO?L«e−�« …Q?LUJL�«

n�U??�¹ ‚U?H?ð« qB öÞUÐ b??F¹Ë ÆV�?²?JL�« `Ðd�UÐ U??ÝU?O??]

 Æp�–

Íc�« s³?G�« V³?�Ð ÈuŽœ d?ýU?³¹ Ê√ n�R?L�« sJL¹

WMÝ  ©15® d‡?‡‡A???Ž W‡‡‡?�??L???š …b??. Íd???�¹ b???.√ wL tÐ o?×�

   Æ‰“UM²�« a¹—Uð s. ¡«b‡‡²Ð«

p?�?????L?????²?�« t?????²Ł—Ë s?J?L¹ n?�R?????L�« …U??????LË W�U?????Š w?L

Íd??�ð  WMÝ  ©15® d??A??Ž W??�???L??š …b??. …œU??L�« Ác¼ ÂU?JŠQÐ

                      Æn�RL�« …ULË a¹—Uð s. ¡«b²Ð«

‰“UM²LK� sL?C¹ Ê√ n�RL�« vKŽ V−¹    ∫∫∫∫    67    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

v�≈ n?I¹Ë  Áb????ŽU????�?¹ Ê√Ë ¨U????NM?Ž ‰“UM?²????L�« ‚u????I????×?�« t�

t?????ŽU??????H?????²?½« ÊËœ ‰u?????×?¹ Ê√ t½Q??????ý s. U??????. qB w?L t?????³?½U?????ł

ÆdOG�« qFL ¡«dł s. t]uI×Ð

‚u????????I????????×?�« s?Ž ‰“U?M?²?�« vK?Ž V?ðd????????²?¹ ∫∫∫∫    68    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Â«e???²�«  ¨t?� ‰“UM²???L?�« v�≈ W???³???�?M�UÐ ¨n?�R???LK�  W?¹œU???L�«

`?�U??????B??????L?�« W¹U???????Ž—Ë —u??????N??????L??????−?�« v?�≈ nM?B??????L?�« ⁄öÐS?Ð

b????I????Ž œuM?³� U????I????LË ‚u????I????×�« sŽ ‰“U?M²????LK?� W????ŽËd????A????L�«

Æ d._« «c¼ ÂUJŠ√ Â«d²Š« qþ wLË ‰“UM²�«

‰“UM²?LK� ‚u?I?×�« sŽ Í—U?¦?¾?²?Ýô« ‰“UM²�« ‰u?�¹

‰“UM²??L�« ‚u?I??×K� WK.U?J�« W?Ý—U??L?L�« oŠ Á«u??Ý ÊËœ t�

  ÆWLz«œ …—uBÐ nMBL�« ‰öG²Ýô UNMŽ

W?IKF?²L�« ‚u?I?×K� W¹—U?¦?¾²?Ýô« W?Ý—U?LL?�« Ê√ dO?ž

b???O???] rNðU???HM?B???. ”—U??N???L «u???F???{Ë sO???H?�R??.  U???H?MB???LÐ

rN� ÊË–Q?L�« d?O?G�« Èb� U?N?Ð Z²?×¹ ô wŽU?L?−�« d?O?O?�?²�«

‚u?????????I?????????×?�«Ë n?�R?????????L?�« ‚u?????????I??????????×?� wM?Þu?�« Ê«u?¹b?�« s?.

—U???¦??¾???²???Ýô« b???I??Ž Ÿ«b?¹≈  a¹—Uð s. ¡«b???²Ð« ô≈ …—ËU???−???L�«

ÆÊ«u¹b�« Èb�

VI?Ž Á—UŁ¬ ‚u?I?×�« sŽ Í—U?¦¾?²?Ýô« ‰“UM²�« b?I?H¹

‰«uÞ Á—U????LŁ  R¹ r?� ‚u???I???×?�« sŽ ‰“UM?²???L�« s?. —«c???Ž≈

⁄ö?Ð≈ s?Ž t??� ‰“U?M?²????????????L?�« r?−????????????Š√ «–≈ d???????????N????????????ý√ ©3® W?Łö?Ł

nB Ë√ U?NOKŽ oH?²L�« ‰U?łü« wL —uN?L−�« v�≈ nMB?L�«

◊Ëd???A�« V�???Š W¹œU???Ž …—u??B?Ð nMB???L�« ‰ö???G??²???Ý« sŽ

                       ÆbIF�« wL UNOKŽ ’uBML�«

VKÞ vKŽ ¡UMÐ ‰“UM²�« b?IŽ a�?L sJL¹ ∫    69    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‰ö???G???²????Ý« r²¹ r?� «–≈ ¨‚u???I???×�« s?Ž ‰“UM²????L�« tÐ Âb???I????²¹

vK?Ž …b??Š«Ë W?MÝ ¡U???C??I?½« b??F?Ð U??NM?Ž ‰“UM²???L�« ‚u???I???×�«

  ÆtOKŽ b]UF²L�« nMBL�« rOK�ð a¹—Uð
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w?F????????L????????�?�« n?MB????????L?�« ÷d????????Ž r?ð «–≈  ∫∫∫∫    80    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÊU?J. w?L q?zU??????Ýu?�« s. W?K?O??????ÝË ÍQ?Ð t??????¦?Ð Ë√ Íd??????B??????³?�«

«–≈ Ë√ ¨‰u????šb?�« oŠ lLœ q?ÐU????I????. —u????N?‡L?‡‡?−‡‡?K� Õu?‡‡?²‡‡?H????.

—U??????−¹≈ o?¹dÞ s?Ž —u??????N?????L??????−?�« sO?Ð ‰Ë«b?????²?�« s¼— l?{Ë

o?Š s. ÊU??????B ¨’U???????��« ‰U??????L??????F???????²??????Ýô« b??????B??????] W??????.U??????Žb?�«

rN??]u?I?Š W?þu?H?×??L�« nM‡B‡?‡L�« nO�Qð wL s?O?B—U?A??L�«

wMÞu�« Ê«u¹b�« s. sOK¦?LL�« ¨d._« «c¼ ÂU?JŠ√ VłuLÐ

s. «uK?B??×¹ Ê√ ¨…—ËU??−??L�« ‚u???I??×�«Ë n�R??L?�« ‚u??I??×�

V?ÝU?M²?ð …Q????????LUJ?. v?K?Ž qL????????F???????²????????�???????L?�« Ë√ q?G???????²????????�???????L?�«

 Æ «œ«d¹ù«Ë

W¹Q?Ð t??¦?Ð Ë√ ÃU???²½ù« ÷d???Ž e??−?½√ «–≈ U???. W�U???Š wLË

…Q?LUJ?L�« ÊS?L ¨‰u?šb�« o?Š lLœ ÊËœ qzU?Ýu�« s. W?KO?ÝË

Ê«u?‡?¹b?�« œb?‡?×?¹Ë ¨U??????????L«e?‡?ł V?‡?‡?‡?�?‡?‡?×?ð W??‡?I?‡?×??????????²?‡?�??????????L?�«

V�½  …—ËU???−??L�« ‚u??I??×?�«Ë n�R??L�« ‚u??I??×?� wM‡Þu?‡‡�«

W³�M�UÐ WOL«e−�« ÈËUð_« Èu²�.Ë WO³ÝUM²�« …QLUJL�«

s?‡‡?O‡?‡?ðd‡?‡?I‡?‡H?‡?‡�« w?L …—u??????Bc??????L?�« ‰ö‡?G?‡²?‡?Ýô« t‡?‡łË√ v?�≈

  ÆsO²IÐU��«

wKG???²??�??. s?OKL??F???²??�??L�« v?KŽ sO??F???²¹ ∫  81     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

◊Ëd?????A?�« V?�?????Š W?¹d?????B?????³?�« W??????O?????F?????L??????��«  U??????HM?B?????L?�«

Ê«u¹b?�« ⁄öÐ≈ ¨Áö?????Ž√80  …œU?????L�« w?L U?????N?????OK?Ž ’u?????BM?L�«

 «œ«d¹ùUÐ …—ËU−L�« ‚uI×�«Ë n�RL�« ‚uI×� wMÞu�«

vM?�???²?¹ YO????×Ð ¨ U????HMB????L�« ‰ö????G????²???Ý« s?. WKB????×????L�«

ÆUNFLœ rNOKŽ Vł«u�« n�RL�« ‚uIŠ ÈËUð√ »U�Š

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????B œb?????×?ð

                      ÆrOEM²�«

s. Ë√ n?�R???L�« s?. hO???šd????²� lC????�¹    ∫∫∫∫    82    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

wF????L???Ý q?O???−????�ð qJ?ý wL nM?B???L�« a?�½ l{Ë t?K¦????L¹

U¼d????O???łQð ÷d???G?Ð —u???N???L????−�« sO?Ð ‰Ë«b???²�« s¼— Íd????BÐ

          Æ’U��« ‰ULF²Ýö�

‰ö??????G???????²??????ÝU?Ð W??????�U??????�?�« ÂUJ?Š_« o?³D?ð ∫ 83    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

WO?Ž«–ù«   UHMBL�« vKŽ W¹d?B³�« WO?FL��«  U?HMBL�«

                                ÆUNBzUBš YOŠ s. UN� WKŁULL�«

‰“UM²?¹ Íc�« b??I?F?�« ¨d?A?½ b?I??Ž d??³??²??F¹ ∫ 84     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

…b¹bŽ  a�½  ŒU�M²Ý« oŠ sŽ d?ýUMK� n�RL�« t³łuLÐ

…Q?LUJ. qÐU?I?.Ë UN?OKŽ o?H²?. ◊Ëd?ý V�?Š nMB?L�« s.

»U????�?????×� —u????N?????L????−�« v?KŽ U?????N????F¹“u?ðË U¼d?????AMÐ ÂU?????O????I?K�

ÆdýUM�«

wL wMH?�« Ë√ wÐœ_« nMB?L?�« d?AM�« b??I?Ž qL??A¹  

W??O???F??L??Ý Ë√ W???O??F??L???Ý  ö??O??−???�ð Ë√ W??OD?š W??ŽU??³?Þ qJý

  ÆW¹dBÐ

ÃU???²½≈ w?L „—U???A???L�« n?�R???L�« sJ?L¹ ô ∫    75    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

sŽ e?−?Ž Ë√  t?²L?¼U�?. ÂU?Lð≈ iL— Íc�« Íd?BÐ wF?L?Ý

j�???I?�« ÃU???.œ≈ ÷—U???F¹ Ê√ …d?¼U???] …u???] V³???�Ð U????N???.U???Lð≈

 ÆÍdB³�« wFL��« ÃU²½ù« wL tÐ rNÝ√ Íc�« e¼U−�«

t??²?L¼U??�?. W??−?O??²½ n�R?L?�« W?H??� V�?²J?¹ t½√ vKŽ

nM?B????L�« W????.b????I????. s. t????L????Ý« V×????�?¹ Ê√ tMJ?L¹Ë ¨p?Kð

ÆÍdB³�« wFL��«

«e¼U?ł ÍdB?³�« wF?L��« n?MBL�« b?F¹ ∫    76    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

bI?FK� UI?LË WOł–u?LM�« t²?��½ œ«bŽ≈ rð v²?. vLu²?�.Ë

  ÆÃd�L�«Ë Z²ML�« sOÐ Âd³L�«

Íd???B??³�«  w?F??L???��« nM?B??L?�« W??G???O??B?� q¹b??F?ð qB

lC???�¹ ¨’u???B??��« v?KŽ ·c???×�« Ë√ W??LU???{ùUÐ W???OzU??N?M�«

WOzUNM�« WGOB�« vKŽ «u?IL«Ë s¹c�« s. o³�. hOšd²�

 ÆnMBLK�

n?MB???????L?K?� Â_« W??????�???????�?M?�« ·öð≈ U?ðU?Ð U???????FM?. l?ML?¹

             ÆÍdB³�« wFL��«

WGOB�« vKŽ W¹uMF?L�« ‚uI×�« ”—ULð ∫∫∫∫    77    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

    ÆÍdB³�« wFL��« nMBLK� WOzUNM�«

sO?Ð  U??]ö???F?�« »u??²?J. b???I???Ž wL œb???×ð ∫∫∫∫    78    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Íd?????BÐ wF?????L????Ý n?MB?????. wL s?O????B—U?????A????L?�« sO?????H�R?????L�«

Æt−²M.Ë

h�?A�« ÍdB?³�« wF?L��« nMB?L�« Z²M. d?³²?F¹

X?×ð t????????łU???????²?½SÐ —œU????????³¹ Íc?�« Íu?MF????????L�« Ë√ w?F???????O????????³D?�«

   Æt²O�ËR�.

¨Íd??BÐ wF??L??Ý nMB??. ÃU??²½≈ b‡I‡‡?Ž s‡Ž V‡ðd‡?²‡¹

W??H??BÐ o×�« s?Ž ‰“UM²�« n�U??�??. ◊d??ý W??LŁ s?J¹ r� U??.

      ∫ WOðü«  ôU×�« wL Z²ML�« …bzUH� W¹—U¦¾²Ý«

wL Ë√ ‰öG²Ýô«  UłUO?²Šô nMBL�« ŒU�M²Ý« ≠

vK?Ž l¹“u??²?K� …b??F???.  W¹d???BÐ W??O???F??L???Ý  ö??O???−??�?ð qJý

¨—uNL−�«

÷d‡?‡F�«  U‡?‡ŽU???] wL Z‡‡?²ML�« n?‡‡MB???L�« ÷d???Ž ≠

wŽ«–ù« Y‡‡‡³�«  o?‡‡¹dÞ sŽ t‡‡KI½Ë —u?N?L−K?� W‡‡Šu²?H?L�«

¨ÍdB³�« wFL��« Ë√ wFL��«

  ÆnMBL�« W−KÐœ Ë√ WLłd²Ð ÂUOI�« ≠

 UM?O?????×K?²�« wH?�R?????L� W?þu????H?????×?????. ‚u????I?????×�« v?I?????³ð

U?BO?B?š X¾?A½√ w²�« …UMG?L�« Ë√ W?².U?B�« W?O?IO?Ýu?L�«

ÆÍdB³�« wFL��« nMBLK�

nO?�Qð wL s?O???B—U???A???L?�« …Q???LUJ. œb????×ð ∫∫∫∫    79    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

t�ö??G??²??Ý«  ◊U???L½√ s. jL½ q?J� Íd??BÐ wF??L??Ý n?MB??.

Æt�öG²Ý« bMŽ Ë√ nMBL�« ÃU²½≈ bIŽ Â«dÐ≈ WKŠd. wL
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

¨W?????I?ÐUD?L�«  ö?¹b?????F?????²?�« X½U?????B «–≈ d?????ýU?M�« s?JL?¹Ë

Ê√ ¨…—dI?L�« lMB�« nO�UJ²Ð q�?ð¨UN²?OL¼√Ë U?N²?FO?³DÐ

n¹—U?B?. s. p�– sŽ r−M¹ U?. qL?×?²Ð n�R?L�« V�UD¹

      ÆWOLU{≈

 ö?¹b??????Fð q?šb?¹ Ê√ d??????ýU?M�« s?JL?¹ ô ∫ 90      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W?I?L«u?LÐ ô≈ ·c?Š Ë√ W?LU?{≈ Ë√ `O?×?B?²Ð n?MB?L�« vKŽ

      Æn�RL�« s.

W?ŽU³D�« W�U?Š wL n�R?L�« vKŽ sOF?²¹ ∫ 91      …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

∫ wðQ¹ ULÐ ÂUOI�« ¨WOD��«

vKŽ o?H??²¹ r� U???. W??O??F???³DL�« »—U??−???²�« `O??×???Bð ≠

¨p�–

wL nMB??L�« a�½ V?×?�Ð Ê–ù« W??L?O??�?] lO??]uð ≠

ÆUNOKŽ oH²L�« ‰Ułü«

q?B wL d???????NE?¹ Ê√ d??????ýU?M�« v?K?Ž V−?¹ ∫ 92     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

t???????L???????Ý« Ë√ n?�R???????L?�« r?Ý« nM?B???????L?�« a?�½ s?. W???????�???????�?½

Æ‰UHž≈ ◊«d²ý« WLŁ sJ¹ r� U. ¨—UF²�L�«

vKŽ nM?B?LK� W??OK�_« W??G?O??B�« vI??³ð  ∫∫∫∫    93    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

sJ¹ r� U?. ¨n�R?L?K�  UJK. d?ýUMK� tÐ XL?KÝ Íc�« qJA�«

vKŽ sOF²¹ ¨◊«d²ýô« »UO?ž wLË Æn�U�. ◊«d²ý« WLŁ

n�R??L�« v�≈ W?O?K�_« nMB?L?�« W?G??O?� b??O?F¹ Ê√ d??ýUM�«

 ÆlMB�« WOKLŽ ÂULð≈ —uL

a?�M?²???????�¹ Ê√ d???????ýU?M�« v?KŽ s?O???????F??????²?¹ ∫ 94     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

              ÆÁdLuð sLC¹Ë tŽ“u¹Ë nMBL�«

n�R???LK� lLb?¹ Ê√ d??ýUM�« v?KŽ sO??F???²¹ ∫    95  …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Æd._« «c¼ ÂUJŠ√ …UŽ«d. l. UNOKŽ oH²L�« …QLUJL�«

l?. VÝU?M?²?�UÐ W?Ðu????????�???????×???????. …Q????????LUJ?L?�« X?½U???????B «–≈Ë

WzU??L�« w?L …d??A??Ž W?³??�?½ sŽ qIð ô√ wG??³?MO??L ¨ «œ«d¹ù«

«c¼Ë ¨—u?????N????L????−?K� nM?B????L�« a?�½ l?OÐ d????F?????Ý s. ©%10®

o³???�?¹ r� U???H?MB???. `M?Lð WK?L???²???×???. …Ëö???Ž W¹√ s?Ž ö???C???L

 ÆÁdA½

W?????O?????łu?????ž«b?????O?Ð W?????.U?????Žœ Í√ n�R?????. s?JL?¹ t½√ d?????O?????ž

vK?Ž ‰u???B???×�« s¹u?J²�«Ë r?OKF???²?�«  U???łU???×� WK?L???F???²???�???.

dF?Ý s. ©% 5 ®  WzU?L�« wL W�?Lš W³?�½ ‚uHð ô …Q?LUJ.

Æ—uNL−K� nMBL�« lOÐ

n�R???L?�« wL«u¹ Ê√ d???ýU?M�« vKŽ V?−¹    ∫∫∫∫    96     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

UL?OÝôË ¨b?IF�«  c?OHMð W�UŠ s?Ž W.“ö�«  U.uKF?L�« qJÐ

W??I?×??²?�??L�« …Q??LUJL�« X½U??B «–≈ ¨W??O�U?L�« ◊Ëd??A�« ÊQ??AÐ

a�½  U?FO?³?.  «œ«d¹≈ l. VÝUM²�UÐ WÐu?�?×. n�R?LK�

 ÆnMBL�«

sJ?¹ r� U?????. ¨d????ýU?MK� n?�R????L?�« ‰“UM?²¹ ∫ 85     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

lM� w?L Í—U?¦??¾??²??Ýô« o×�« sŽ ¨n?�U?�??. ◊«d??²??ý« W??LŁ

U¼d??AMÐ ÂU??O??I�«Ë t??�??�½ s?. œb?Ž ŒU??�M?²??Ý«Ë nMB??L�«

ÆbIF�« wL WMO³L�« œËb×�« sL{ UNF¹“uðË

o?Š s?Ž ‰“U?M²?�« d?????????A?M�« b?????????I????????Ž q?L?????????A¹ Ê√ s?J?L?¹

ÆWLłd²�« oŠ p�cBË WOK�_« WGOB�« ŒU�M²Ý«

”U??????³???????²??????]ô« ‚u??????I??????Š v?K?Ž Vðd??????²?¹ ô    ∫∫∫∫    86     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

‰ö?G?²?Ý«  ‰UJý√ s. Èd?š√ ‰UJýQ?Ð WD³ðd?L�« ‚u?I?×�«Ë

…—u?AML�« W?L??łd?²?L�« Ë√ W?OK�_« t?²?G?O?� w?L nMB?L�«

ÆdAM�«  bIŽ wL ‰“UMð

d?A?½ b?I?Ž q?B ÊöD³�« WKzUÞ X?×ð lI¹  ∫ 87    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

 ∫ WOðü« ◊ËdA�« ·u²�¹ r�

d?ýUMK� n�R?L�« U?NMŽ ‰“UMð w²�« ‚u?I?×�« Ÿu½ ≠1

¨Í—U¦¾²Ýô« dOž Ë√ Í—U¦¾²Ýô« UNFÐUÞË

l. U?????N????O?KŽ o?H????²?????L�« n�R?????L�« …Q?????LUJ?. W????I?¹dÞ ≠ 2 

¨d._« «c¼ s. 65  …œUL�« ÂUJŠ√ …UŽ«d.

¨UNOKŽ oH². WF³Þ qB wL …œb×L�« a�M�« œbŽ ≠ 3

‰ö?????G?????²?????Ýô w?L?????OK?]ù« ‚UD?M�«Ë ‰“U?M²?�« …b?????.  ≠ 4

                   ¨nMBL�«

Ê√ V?−??¹ Íc?�« n??M?B??????????????L??K?� V??ÝU?M?L??�« q?J??A?�« ≠ 5

¨tšU�M²Ý« bB] dýUMK� n�RL�« tLK�¹

…“u?????????Š w?L s?J?¹ r?� «–≈ n?M?B?????????L?�« r?O?K?�?ð q?ł√ ≠ 6

n�RL�« r‡K�¹ Ê√ —d?‡‡Ið v².Ë ÆbI?F�« Â«dÐ≈ bMŽ dýUM�«

                               ¨oŠô X]Ë  wL t‡‡HMB.

ÆtF¹“uðË nMBL�« dA½ wL ŸËdA�« a¹—Uð ≠7

a?�½ l?{Ë b?????Žu??????. “ËU?????−?????²?¹ ô√  V−?¹ ∫    88    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

¡«b²Ð« …b?Š«Ë WMÝ …b. —u?NL?−�« sOÐ ‰Ë«b²K� nM?BL�«

t??O?KŽ oH??²???L�« qJA?�« wL ¨nMB???L�« t??L???OK�ð a?¹—Uð s.

«–≈ ô≈ ¨Áö??Ž√ 87  …œU???L�« wL sO???³???. u¼ U??L???B ŒU???�M²???Ýö�

rłU?????F?????L?�«Ë  «—U????²?????�?????L�«Ë  U?????Žu?????Ýu?????L�U?Ð d?????._« oK?Fð

 ÆUN� WKŁULL�« WOMI²�«Ë WOLKF�«  «—uAML�«Ë

b?MŽ W?¹d?????Š qJ?Ð t?????I?????Š œd?????²??????�¹ Ê√ n?�R?????L�« s?JL?¹

W?OzUC?] ÈuŽœ lL— wL t?I?Š sŽ öC?L qł_« «c¼ ¡UC?I½«

d???????ýUM?�« c???????O??????H?M?ð Âb???????Ž V³???????�?Ð w½b???????. i?¹u??????F?ð V?KD?�

 ÆtðU.«e²�ô

¡U?MŁ√  ö?¹b?????Fð ‰U?????šœ≈ n?�R?????LK?� o×?¹ ∫∫∫∫    89    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

`?L?????????�?ð  w?²?�« W?????????.U?????????Žb?�« l?M?� W?????????O?K?L?????????Ž w?L ŸËd?????????A?�«

 ö¹b??F??²�« Ác¼ ÍœRð ô√ WD¹d??ý ¨nMB??L�« ŒU??�M²??ÝUÐ

v?�≈ ”U?????O?????I?�UÐ ¨t??????²¹U?????žË ¨n?M?B?????L�« Ÿu?½ d?????O??????O?????Gð v?�≈

ÆbIF�« Â«dÐ≈ v�≈ dýUM�« lLœ Íc�« Â«e²�ô«



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««15 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
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‰ËU?M²?????. w?L  U?????H?MB?????L?�« l{u?� WK?O?????ÝË Í√ Ë√ ÷d?????F?�«

tK¦???L¹ s. Ë√ n?�R??L�« s?. o³??�???. hO???šd??²� —u???N??L???−�«

 ôU×�« ¡UM?¦²ÝUÐ ¢—u?NL?−�« v�≈ ⁄öÐù« WB?š—¢ vL�¹

Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML�«

v?�≈ nM?B??????L�« ⁄ö?Ð≈ W??????B??????š— r?K�?ð ∫    100     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

w²?�« ◊Ëd???A�« V�???Š »u???²J?. b??I???Ž V?łu???LÐ —u???N???L???−�«

   ÆtK¦L¹ s. Ë√ n�RL�« U¼œb×¹

‰u??š «–≈ W???.U??Ž W??O??]U???Hð« qJý W???B??šd�« Ác¼ c???šQðË

…—ËU??−??L�« ‚u??I‡×�«Ë n�R??L�« ‚u??I??×� wMÞu?�« Ê«u¹b�«

 U??HM?B??L�« ⁄öÐ≈ W???O½UJ.≈ U¹u?MF??. Ë√ U??O???F??O??³Þ U???B??�??ý

◊Ëd??ý V�?Š —u??N??L?−?�« v�≈ t?Ýd??N??L U?N?M. n�Q??²¹ w²�«

Æ…œb×.

«œb??Ž Ë√ …œb?×??. …b??L� W??B??šd�« Ác¼ `MLð Ê√ s?JL¹

Æ—uNL−�« v�≈  ⁄öÐù«  UOKLŽ s. UMOF.

v�≈ nMB??L�« ⁄öÐ≈ W?B??š— ‰u?�ð ô ∫ 101      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

X½U???B «–≈ ô≈ ‰ö???G???²???Ýö� Í—U???¦???¾???²???Ý« oŠ Í√ —u???N???L???−�«

Æp�– ·ö�Ð wCIð W×¹d� WO]UHð« „UM¼

©3 ®ÀöŁ —U???¦???¾????²???Ýô« ◊d???ý “ËU???−???²¹ Ê√ sJ?L¹ ô  

 Æ—uNL−�« v�≈ v�Ë_« ⁄öÐù« WOKLŽ a¹—Uð s.  «uMÝ

qG??²??�?¹ r� «–≈ Á—UŁ¬ Áö??Ž√ —u??Bc??L�« ◊d??A?�« b??I??H¹ 

Â«dÐ≈ a¹—Uð s. …bŠ«Ë WMÝ U¼U?B]√ …b. ‰ö?š nMBL�«

                   ÆŸËdA. —d³. ÊËœ WO]UHðô«

⁄ö?Ð≈ W????????????B???????????š— q?¹u???????????×??ð s?J?L?¹ ô ∫∫∫∫    102     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

s. W‡‡‡I?³�?. WI?L«u. ÊËœ dO?GK� —uN?L−�« v�≈ nM?BL�«

q×?????L�« q?¹u????×ð W?�U????Š w?L ô≈ ¨t‡‡?K¦?????L¹ s?. Ë√ n‡‡?‡�R?????L�«

4 …dIH�« wL U?NOKŽ ’uBML�«  ◊ËdA�« V�?Š Í—U−²�«

Æd._« «c¼ s. 70  …œUL�« s.

W???B???š— s. b???O???H??²???�???L�« v?KŽ sO???F???²¹    ∫∫∫∫    103    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

—U?Þ≈  w?L Âu????????I?¹ Ê√ —u????????N?????????L????????−?�« v?�≈ n?M?B????????L?�« ⁄ö?Ð≈

  ∫ wðQ¹ ULÐ bIF�« wL …œb×L�« ◊ËdA�«

¨Á«u²×. Â«d²Š« l. nMBLK� ÍœUF�« ‰öG²Ýô« ≠ 

¨tH�R. rÝ« X×ð nMBL�« —UNþ≈ ≠

r¹b????I?ðË U???N????O?KŽ ’u????BM?L�« ‚u????I????×�« ÈËU?ð√ lLœ ≠

ÈËUð_« X½U???B «–≈  «œ«d¹û� qB??H??L?�«Ë X³??¦??L�« n?AJ�«

‰ö??G??²??Ý«  «œ«d¹≈ l. VÝUM²?�UÐ WÐu??�??×??. W?I??×??²??�??L�«

¨nMBL�«

«–≈ ö????F???L W?KG????²????�???L?�«  U????HMB????L�« n?A????B rOK?�ð ≠

s. ¡U???I???²½ù« W???O½U?J.≈ `O???²ð W???ŠuM?L???L�« W???B???šd�« X½U???B

ÆWK.UB  UHMB. ”dNL

v???�≈ q??Ýd???¹ Ê√ ¨—U??Þù« «c???¼ w??L ¨t?????????????????????????O???K??Ž V???−??¹Ë

 UÐU???�???×�« r?¹b??I?ð sŽ U???H???A???B ¨WM��« w?L …d???. ¨n�R???L�«

  ∫ wðQ¹ U. sO³¹

a¹—UðË U?N?³?×?Ý vKŽ oH?²?L�« nMB?L�« a�½ œb?Ž ≠

                ¨V×��« «c¼

¨nMBL�« s. WFO³L�« a�M�« œbŽ ≠

¨W½Ëe�L�« nMBL�« a�½ œbŽ ≠

bM?Ž ¨…b????ÝU?????H?�« Ë√ W????H?�U????²?�« nMB?????L?�« a�½ œb?????Ž ≠

¨…d¼U] …u] Ë√ ÷—UŽ V³�� ¨¡UC²]ô«

¨WI×²�L�« ÈËUð_« mK³. ≠

¨WŽuLbL�« ÈËUð_« mK³. ≠

 UO?HO?B Ë n�RLK� U?NF?Lœ »uKDL�« ÈËUð_« WO?IÐ ≠

                 ÆUNFLœ

¨d???AM?�« b???I???Ž a�???H¹ Ê√ n?�R???L�« sJ?L¹ ∫    97    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

VI??Ž ¨U?N??I?×??²??�¹  b?] w²?�«  U?C¹u??F?²?�UÐ ”U?�??L�« ÊËœ

wL d?????N????ý√ ©3 ® WŁö?Ł WK?N????. ‰ö????š ÈËb?????ł ÊËœ wI?Ð —«c½≈

∫ WOðü«  ôU×�«

·d??????B?ð X?×ð n?M?B??????L?�« a�?½ l?{uð ô U???????.bM?Ž ≠

wL …—d???I??L?�« ‰U??łü« wLË  U???H??�«u???LK� U???I??LË —u???N??L???−�«

¨bIF�«

n?O?�Q????????????²?�« ‚u????????????I????????????Š ÈËU?ð√ t?� l??Lb?ð ô U????????????.b?M?Ž ≠

       ¨ WMÝ …b. ‰«uÞ WI×²�L�«

U?LB n?MBL�« l?³Þ …œUŽSÐ d?ýUM�« Âu?I¹ ô U?.bMŽ ≠

nM?B????L?�« a�½ œb?????Ž Ê√ ‰U????×�«Ë  b?????I????F?�« wL —d????I?????. u¼

s.©% 3 ® WzU?L�« wL WŁöŁ d¦?B_« vKŽ ÍËU?�¹ W½Ëe�?L�«

                                        ÆWOMFL�« WF³D�« »u×�.

b?IF�« …b?. ¡UC?I½« bMŽ d?ýUM�« kH²?×¹ ∫∫∫∫    98     …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

n?M?B???????L?�«  a?�½ l?O?Ð o?×Ð ÊU????????²?M?Ý U¼U????????B????????]√ …b???????L?�Ë

ÊuJ¹ b¹bł dF�Ð Ë√ bIF�« wL œb×?L�« dF��UÐ WOI³²L�«

d???ýU?M�« Õd????B¹ Ê√ WD?¹d???ý s?O???LdD?�« sOÐ ‚U????Hð« q?×???.

Ê√Ë W???F??O???³???L�« d???O??ž a�?M�« œb???FÐ tK¦???L¹ s?. Ë√ n�R??L?K�

 ÆUNH¹dB²Ð oKF²¹ —d³. qB t� ÂbI¹

a?�½ n?¹d??????B?ð o?×Ð k?H??????²???????×¹ d???????ýU?M�« Ê√ d???????O??????ž

‰«uÞ b??I??F�« W¹U??N½ qł√ ‰uK×Ð W??F??O??³?L�« d??O??ž nMB??L�«

Ë√ n?�R?????L?K� Õd??????B¹ Ê√ ◊d??????AÐ ÊU??????²M?Ý U¼U??????B?????]√ …b??????.

—d³. qB t� ÂbI?¹ Ê√Ë ¨WFO³L�« dOž a�M�« œb?FÐ tK¦LL�

ÆUN²OHB²Ð oKF²¹

W????O????L????×????L�«  U????HM?B????L�« ⁄öÐ≈ l?C????�¹ ∫    99    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

wŽ«–ù« Y³�« Ë√  ¡«œ_« Ë√ q?O?¦??L?²?�« o¹dÞ sŽ —u??N?L??−K�

Ë√ wJK?��« l¹“u???²�« Ë√ ¨Íd??B???³�« wF???L??�?�« Ë√ wF??L???��«
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

Y³�«Ë ¨XO?³¦²�« «c¼ ŒU?�M²Ý«Ë ¨X³?¦L�« d?Ož t?LeŽ Ë√

t???Le???Ž Ë√ tz«œ_ Íd???B???³�« wF???L???��« Ë√ w?F???L??�?�« wŽ«–ù«

 Æ…dýU³. …—uBÐ —uNL−�« v�≈ tžöÐ≈Ë

X?‡‡?O??????³??????¦??????²?�UÐ h?‡‡?‡?O??????šd??????²�« b?‡?‡‡?‡F?¹ ∫ 110     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Ë√ ÍœR????. ÊU‡‡?ML ¡«œ_ Íd?‡‡‡?B???³?�« wF????L???�?�« Ë√ wF????L????��«

qO?−�ð q?Jý wL tšU?�M²?Ý« vKŽ W?IL«u?. WÐU?¦LÐ ·“U?Ž

t?????žö?Ð≈ Ë√ t?????F?¹“uð b??????B?????] Íd?????B?Ð wF??????L?????Ý Ë√ wF??????L?????Ý

Æ—uNL−K�

Ë√ ÍœR???????????L?�« ÊU?M?H?�« ¡«œ√ e???????????−?½√ «–≈  ∫∫∫∫    111    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

U?N?Ð ·d?²?F??L�« ‚u?I?×?�« ÊS?L ¨qL?Ž b??I?Ž —UÞ≈ wL ·“U??F�«

wL W?Ý—UL?. X½UB u� U?LB b?Fð110  Ë109 sOðœU?L�« wL t�

ÆqLF�« l¹dAð —UÞ≈

sŽ ·“U?F�« Ë√ ÍœR?L�« ÊU?MH�« l²?L?²¹ ∫ 112      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ë√ wKzUF�« t?LÝ« dB– wL o×�« ¨t� W¹uMF. ‚u?I×Ð tz«œ√

‰U?L??F?²??Ý« W?I¹dÞ X½U??B «–≈ ô≈ t?²?H??� p�c?BË —U??F?²?�??L�«

  Æp�cÐ  `L�ð ô tz«œ√

tz«œ√ W?????.ö????Ý Â«d?????²????Š« ◊d????²?????A¹ Ê√ w?L o×?�« t�Ë 

t½Q?ý s. œU?�L≈ Ë√ t?¹uAð Ë√ q¹b?Fð Í√ vKŽ ÷«d?²?Žô«Ë

ÆtLdý v�≈ Ë√ ÊUMHB t²FLÝ v�≈ ¡w�¹ Ê√

d?OžË U?N?OL ·d?B?²K� WKÐU] d?O?ž W¹uMF?L�« ‚uI?×�«

ÆUNMŽ wK�²�« sJL¹ ô Ë ÂœUI²K�  WKÐU]

Ác¼ ”—U??Lð ¨·“U??F�« Ë√ ÍœR??L�« ÊU?MH�« …U??LË b??FÐ 

26 …œU?L�« wL UN?OKŽ ’u?BML�« ◊Ëd?A�« V�?Š ‚uI?×�«

 Æd._« «c¼ s.

¨Áö??Ž√ 107  …œU???L�« Âu???N???H???L?Ð d???³???²???F¹ ∫ 113      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Ë√ wF??O???³D�« h�??A?�« ¨W??O??F??L??��«  ö??O???−??�??²K� U??−???²M.

w�Ë_« XO³¦?²�« ¨t²O�ËR�. X×ð v?�u²¹ Íc�« ÍuMFL�«

wML Ë√ wÐœ√ nMB?. ¡«œ√ cO?HMð s. W¦?F³ML�«  «u?�ú�

ÆÍbOKI²�« wLUI¦�« À«d²�« s. nMB. Ë√

W?O??F?L??��«  ö??O?−?�??²�« Z²M?L� o×¹ ∫  114      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

»u?‡?‡?²J?. b?????????I????????Ž w?L œb????????×?ð ◊Ëd????????ý V?�????????Š h?šd?¹ Ê√

tK?O??−???�???²� d???ýU???³??L?�« d??O???ž Ë√ d‡?‡ýU???³??L?�« ŒU‡‡�?M²???ÝôUÐ

sŽ —u??N???L??−�« ·d??Bð X?×ð tM. a?�½ l{uÐË wF???L??��«

wH?�R????. ‚u????I????Š Â«d????²????Š« l. ¨d????O????łQ????²�« Ë√ l?O????³�« o?¹dÞ

ÆwFL��« qO−�²�« wL W²³¦L�«  UHMBL�«

«c¼ s. 107  …œU??L?�« Âu??N???H??LÐ d???³??²???F¹ ∫ 115     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

wFO³D�« h�A�« ¨ÍdBÐ wF?LÝ qO−�ð  Z²M.  ¨d._«

XO???³????¦???²�« t???²???O?�ËR???�???. X×?ð v�u???²?¹ Íc�« ÍuM?F???L�« Ë√

d?????O?????ž Ë√  «u?????�Q?Ð WÐu?????×?????B?????. W?????³?????Bd?????. —u?????B?� w�Ë_«

ÆWBd×�« Ë√ …UO×�UÐ UŽU³D½« UN²¹ƒ— wDFð UNÐ WÐu×B.

b?????I??????Hð t?K¦??????L¹ s?. Ë√ n�R??????LK?� o×?¹ ∫∫∫∫    104     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÆnMBLK� tÐ hšdL�« ‰öG²Ýô« ◊Ëdý

v?�≈ nM?B?????L�« ⁄ö?Ð≈ W?????B?????š— wD?Gð ∫ 105     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

wF??L?�?�« Ë√ wF?L??��« wŽ«–ù« Y³?�« o¹dÞ sŽ —u??N?L??−�«

d?._« «c¼ s.  27  …œU?L�« s.  2 …d?IH�« Âu?N?HL?Ð ÍdB?³�«

W?K.U????????×?�«  «—U???????ýû?� w?JK?Ýö?�« q?IM?�« W????????.uE?M?. q?.U???????B

wL nMB?L�« l{u� U?F?. —u?B�«Ë  «u?�_« Ë√  «u?�ú�

wL«d?????G????−?�« ‰U????−????L?�« œËb????Š s?L????{ —u?????N????L????−?�« ‰ËUM?²????.

v�≈ n?MB???L�« ⁄ö?Ð≈ W???B???š— b???I???Ž wL t???O?KŽ ’u???BM?L�«

Æ—uNL−�«

v�≈ n?MB????L?�« ⁄öÐ≈ W?????B????š— wD?Gð    ∫∫∫∫    106      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

wF??L?�?�« Ë√ wF?L??��« wŽ«–ù« Y³?�« o¹dÞ sŽ —u??N?L??−�«

WOK?�_« W¾O?N�« tÐ ÂuIð Íc�« wJK?��« l¹“u²�« ¨Íd?B³�«

U?N??¦Ð W?IDM. q?š«œ e?−M¹ U?.b?MŽ U?NÐ ’U?�?�« U?N?−?.U?½d?³�

qÐU????I????. Í√ ÊËœ b????I????F?�« wL U‡?‡‡N????O?KŽ ’u????B?ML�« W?¹œU????F�«

Æ—uNL−�« tFLb¹

wF????L?????��« Ë√ wF????L?????��« wŽ«–ù« Y?³�« W????¾????O?¼ sJ?L¹

⁄öÐù« W�U?Š wL W??OK�_« W?¾?O?N�« sŽ …e?O?L??²?L�« Íd?B?³�«

‰u??IML�« nMB??L�« Y³?ð Ê√ ¨wŽUMB�« d??L?I?�« o¹dÞ sŽ

·d??²??F?L?�« ‚u?I??×�« …U??Ž«d??. l. wŽUM?B�« d??L?I�« o?¹dDÐ

ÆwMÞu�« l¹dA²K�  UILË tK¦L¹ s. Ë√ n�RLK� UNÐ

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

…………————ËËËËUUUU−−−−LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ

s. U??H?MB??. ·e??F¹ Ë√ ÍœR¹ ÊU?ML qB ∫    107    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««        

wLU?????I????¦�« À«d????²?�« s. U????HM?B????. Ë√ W¹d?JH?�«  U????HMB?????L�«

Ë√ W?????O?????F?????L?????Ý  ö?????O?????−?????�ð Z?²M?¹ Z²?M. q?BË ¨Íb?????OK?I?????²�«

qBË ¨  UHMB?L�« ÁcNÐ oKF²ð W¹d?BÐ WOF?LÝ  öO?−�ð

Z²Mð Íd?B?³�« wF?L?��« Ë√ w?F?L�?�« wŽ«–ù« Y³K� W?¾?O¼

sŽ b?OH?²�¹ ¨—u?N?L−�« v�≈  U?HMB?L�« Ác¼ ⁄öÐ≈ Z.«dÐ

‚uI×�«¢ ∫vL�ð n�RL�« ‚uI×� …—ËU−. U]uIŠ tð«¡«œ√

Æ¢…—ËU−L�«

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

…………————ËËËËUUUU−−−−LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    »»»»UUUU××××����√√√√

¨ Áö‡‡Ž√ 107  …œU‡‡‡?L�« Âu?N??H??LÐ d??³?²??F¹ ∫∫∫∫    108     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

¨q?‡‡?¦??????L???????L�« ¨U?‡?‡L“U???????Ž Ë√ W??????O?M?L ‰U‡?‡?‡L???????Ž_ U‡?‡?¹œR??????. U?½UM?L

d???š¬ h�???ý Í√Ë ¨h]«d?�«Ë  ¨wI‡?‡O???Ýu???L�«Ë  ¨wM?G???L�«Ë

Ë√ ·e?????F?�« Ë√ œU?????A?½ù« Ë√ ¡U?MG?�« Ë√ qO??????¦?????L?????²?�« ”—U?????L?¹

 U??H?MB??. —«ËœQÐ ‰U?Jý_« s. qJ?ý ÍQÐ Âu??I¹ Ë√ …Ëö???²�«

ÆÍbOKI²�« wLUI¦�« À«d²�« s.  UHMB. Ë√ W¹dJL

Ê√ ·“U?????F?�« Ë√ ÍœR?????L?�« ÊUM?HK?� o×?¹ ∫        109    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

tz«œ√ XO?³¦?²Ð »u?²J. bI?FÐ …œb?×. ◊Ëd?ý oLË hšd¹



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««17 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

s. —«d?IÐ U¼«u?²?�?.Ë ÈËUð_« »U?�?Š ◊Ëd?ý œb?×ð

p�U???. q¦???L???. …—U???A???²???Ý« b???FÐ W???LU???I???¦�UÐ n?KJL�« d?¹“u�«

ÆWOMFL�« ‚uI×�«

Ë√ ÍœR????L�« ÊU?MH?K�   % 50 W?????³????�?MÐ …ËU?‡‡?ðù« Ÿ“uðË

ÆwFL��« qO−�²�« Z²ML�    % 50 Ë  ·“UF�«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

…………————ËËËËUUUU−−−−LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    œœœœËËËËbbbbŠŠŠŠËËËË        ««««¡¡¡¡UUUUMMMM¦¦¦¦²²²²ÝÝÝÝôôôô««««

o³???�??L?�« hO??šd???²�« ‚u???I??Š lC???�ð ∫    120      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Z‡?‡‡?²M?L�Ë ·“U?‡‡?‡F?�« Ë√ ÍœR?????L�« ÊUM?HK?� U?????NÐ ·d?????²?????F?????L�«

 U¾?ON?�Ë W¹dB?³�« WO?FL?��« Ë√ W‡‡OF?L��«  ö‡‡O?−�?²�«

f?HM?� Íd?????B??????³�« w?F?????L??????��« Ë√ w?F?????L??????��« w?Ž«–ù« Y³?�«

n�RLK� W¹—U¦¾²?Ýô« ‚uI×�UÐ o×Kð w²�«  «¡UM¦²Ýô«

«c?¼  s. 40  v�≈  29  s. œ«u????L?�« wL U????N???O?KŽ ’u????BM?L�«

 Æd._«

o‡‡³??�??L�« h‡‡‡O??šd??²�« ‚u?I??Š lC??�ð ∫    121    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Z?‡‡?²M?L�Ë ·“U?‡F?�« Ë√ ÍœR?????L?�« ÊU‡?‡M?HK?� U?????N?Ð ·d?????²?????F?????L?�«

 U?¾?ON�Ë W¹d?B?³�« W?O?FL?��« Ë√ W‡‡O?F?L?��«  ö?O−?�?²�«

f?HM?� Íd?????B??????³�« w?F?????L??????��« Ë√ w?F?????L??????��« w?Ž«–ù« Y³?�«

U??N??OKŽ ’u??BML?�« n�R??L�« ‚u??I??×Ð o×K?ð w²�« œËb??×�«

Æd._«  «c¼ s. 53  v�≈ 41  s. œ«uL�« wL

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

…………————ËËËËUUUU−−−−LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ    …………bbbb....

W¹œU????L?�« ‚u????I????×�« W¹U????L????Š …b????. Êu?Jð ∫ 122    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

∫ s. ¡«b²Ð« WMÝ  ©50® sO�Lš ·“UF�« Ë√ ÍœRL�« ÊUMHK�

¡«œú� W??³??�M�UÐ XO??³??¦?²?K� W?O?½b?L�« W?M��« W¹U??N½  ≠

   ¨·eF�« Ë√

Ë√ ¡«œ_« U?????N????O?????L rð w?²�« W?????O½b?????L�« W?M�?�« W¹U?????N½  ≠

ÆX³¦. dOž ·eF�« Ë√ ¡«œ_« ÊuJ¹ U.bMŽ ·eF�«

Z?²?M. ‚u????????I????????Š W?¹U????????L????????Š …b???????. Êu?J?ð ∫ 123    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W¹dB³�« WOF?L��«  öO−�²�« Ë√ WOFL?��«  öO−�²�«

d???A½ w²?�« WM�?�« W¹U???N½ s. ¡«b???²Ð« W?MÝ ©50®  sO???�??L???š

Íd?B³�« wF?L��« qO?−?�²�« Ë√ wF?L��« q?O−?�²�« U?NO?L

sO???�??L???š qł√ ‰ö???š d??AM?�« «c¼ œu??łË  Âb???Ž W�U???Š wL Ë√

WMÝ ©50® sO????�???L????š ¨U???L???N????²???O????³???¦ð s?. ¡«b???²Ð«  W?MÝ ©50®

ÆXO?³¦?²�« U?N?OL rð w²?�« WO½b?L�« WM��« W¹U?N½ s. ¡«b?²Ð«

wŽ«–ù« Y?³�«  U????¾?????O¼ ‚u????I????Š W?¹U????L????Š …b????. Êu?Jð 

¡«b²Ð« WMÝ ©50®  sO�?Lš Íd?B³�« wF?L��« Ë√ wF?L��«

  ÆWB×�« YÐ UNOL rð w²�« WO½bL�« WM��« W¹UN½ s.

w?F??????L??????��« q?O??????−??????�??????²�« Z?²?ML?� o×?¹ ∫ 116    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

b??????I??????Ž wL œb??????×?ð ◊Ëd??????ý V�??????Š h?šd?¹ Ê√ ¨Íd?????B??????³?�«

t?žöÐ≈Ë Íd?B³�« wF?L?��« tKO?−�?ð ŒU�M²?ÝUÐ ¨»u?²J.

wH?�R???. ‚u???I????Š …U???Ž«d????.  l. WK?O???ÝË ÍQÐ —u????N???L???−?�« v�≈

 ÆÍdB³�« wFL��« qO−�²�« wL WMLCL�«  UHMBL�«

Ê√ ¨W¹d????B?Ð W????O????F????L????Ý  ö????O????−????�?ð Z²M?. sJ?L¹ ô 

wF?L??��« qO?−?�??²�« vKŽ t?]u?I??Š sOÐ t�“UMð bM?Ž qB?H¹

sO?????H�R?????L�« s. U?????N????³?????�????²J?¹ w²?�« ‚u????I????×?�«Ë ¨Íd????B?????³�«

wL W??²?³??¦?.  U?H?MB?L� sO??L“U?F?�« Ë√ s¹œR?L�« sO?½UMH�«Ë

ÆÍdB³�« wFL��« qO−�²�«

«c¼ s. 107 …œU???L�« Âu???N???H???L?Ð d???³???²???F¹ ∫∫∫∫    117     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÍdB³�« wFL��« Ë√ wF?L��« wŽ«–ù« Y³K� W¾O¼  ¨d._«

q?I??M?�« V??O?�U??????????????Ý√ s??. »u?K?Ý√ ÍQ??Ð Y?³??¹ Íc?�« ÊU??????????????O??J?�«

Ë√ Uð«u??�√Ë «—u??� Ë√ U?ð«u??�√ qL??×ð  «—U??ýù wJ?KÝö�«

d???š¬ q?³???B Í√ Ë√ Íd???B?Ð nO� Ë√ p?KÝ WD?Ý«uÐ U???N????Ž“u¹

 Æ—uNL−�« v�≈ W¦³. Z.«dÐ ‰U³I²Ý« ÷dGÐ

wF??L???��« wŽ«–ù« Y³?�« W??¾??O??N?� o×¹  ∫    118      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

wL œb?×ð ◊Ëd?ý V�?Š hšdð Ê√ ÍdB?³�« wF?L?��« Ë√

¨W???Ž«c???L�« U???N???B???B???Š XO???³???¦ðË YÐ …œU???ŽS?Ð »u???²J. b???I???Ž

⁄ö?Ð≈Ë W?????Ž«c?????L?�« U?????N?????B?????B??????Š s. X?³Ł U?????. ŒU??????�M?²?????Ý«Ë

‚u??I???Š Â«d??²???Š« l. ¨—u??N???L??−�« v?�≈ …e??HK?²??L�« U???N??B???B??Š

ÆZ.«d³�« wL WMLCL�«  UHMBL�« wH�R.

Z²?ML?�Ë ·“U???F?�« Ë√ ÍœR???L?�« ÊU‡?‡MH?K� ∫ 119     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Âb???�??²???�¹ U???.bMŽ …Q???LUJL?�« wL oŠ wF???L??�?�« qO???−??�???²�«

s. W??�?�?½ Ë√ W¹—U?−ð ÷«d??ž_ —u??AM. wF??L?Ý q?O?−??�ð

wŽ«–ù« Y?³K� d????ýU????³???. q?JAÐ w?F???L????��« q?O???−????�???²?�« «c¼

ÍQÐ —uNL−�« v�≈ tKIM� Ë√ ÍdB³�« wFL��« Ë√ wFL��«

ÆqzUÝu�« s. WKOÝË

‚u?I×�«Ë n�R?L�« ‚uI?×� wMÞu�« Ê«u¹b�« v�u?²¹

wL o?×�« s?Ž W????³ðd????²?????L�« …ËU‡?‡ðù« q?O????B????×ð …—ËU????−?????L�«

Z‡?‡²?M.Ë ·“U?‡‡?‡F?�« Ë√ ÍœR????L�« ÊU?‡‡?MH?�« …bzU?????H� …Q?????LUJ?L�«

w‡?‡Ž«–ù« Y?³�«  U?????¾?????O¼ s?. W????O?????F?????L????�?�«  ö????O?????−?????�?????²�«

sO?KL?????F?????²?????�?????L?�« Ë√ Íd‡?‡B?????³�« w?‡F?????L?????�?�« Ë√ wF?‡‡?L?????��«

ÆrNð«¡«œQÐ sOOMFL�«

‰ö??????G???????²??????Ýô« ‰U?Jý√ w?D?Gð w?²�« …ËU?‡?‡ðù« V?�??????×?ð

 «¡«œ_« ‰ö???G??²???Ý«  «œ«d¹≈ l?. VÝUM²?�UÐ …œU???Ž wMF???L�«

Æ‚uI×�« p�U. UN−²M¹ w²�«

wL U?NOKŽ ’u?BML�«  ôU?×�« wL U?L«eł V�?×ðË 

Æd._« «c¼ s.    65  …œUL�«



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 18
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

v?K?Ž …ËU?ðùU?Ð Âe?K?L?�« vK?Ž s?O??????????F?????????²?¹    ∫∫∫∫    128    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

‚u???I???×� w?MÞu�« Ê«u?¹b�« d???³???�¹ Ê√ ¨W???�U???��« W???�???�?M�«

 U??????O??????L?J?�UÐ ÂU?E²?½U?Ð …—ËU??????−??????L?�« ‚u??????I??????×?�«Ë n�R??????L?�«

Ë√ U???OK?×???. W???−???²ML?�« …e???N???ł_«Ë rzU???Žb�« s?. W???O???I???O???I???×�«

ÊU??OÐ l. ’U?��« ‰U??L?F??²??Ýô« v�≈ W?N??łu?L�« …œ—u??²?�??L�«

Æ—uNL−K� w.uLF�« lO³�« dFÝ

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????B œb?????×?ð

                      ÆrOEM²�«

‚u???????I??????×?� wM?Þu?�« Ê«u¹b?�« v?�u??????²?¹    ∫∫∫∫    129      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W?{u?³?I?L?�« ÈËUð_« l¹“uð …—ËU?−?L�« ‚u?I??×�«Ë n�R?L�«

vKŽ d?OO?�?²�« n¹—UB?. rB?š bFÐ W?�U?��« W�?�M�« sŽ

 ∫ WOðü« ◊U�]_« V�Š s¹bOH²�L�«  U¾L

¨s×KL�«Ë n�RLK�     %  30  ≠ 

¨·“UF�« Ë√ ÍœRL�« ÊUMHK�     %  20  ≠ 

Ë√ W??????O??????F??????L??????�?�«  ö??????O??????−??????�??????²?�« Z²?ML?�        %   20 ≠ 

                ¨W¹dB³�« WOFL��«

Ÿ«b?Ð≈ W???????????O??????????]d???????????²?Ð ’U??????????�?�« ◊U???????????A?M?K?�     %  30  ≠ 

wLU?????I????¦�« À«d????²?�« vKŽ ÿU????H?????×�«Ë W¹d?JH?�«  U????HMB?????L�«

ÆÍbOKI²�«

ffff....UUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    UUUUHHHHMMMMBBBB....    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠËËËË    ‚‚‚‚uuuuIIII××××KKKK����    wwwwŽŽŽŽUUUULLLL−−−−����««««    ddddOOOOOOOO����²²²²����««««

ÂÂÂÂUUUUFFFF����««««    ppppKKKKLLLL����««««        UUUUHHHHMMMMBBBB....ËËËË        ÍÍÍÍbbbbOOOOKKKKIIII²²²²����««««    wwwwLLLLUUUUIIII¦¦¦¦����««««    ÀÀÀÀ««««dddd²²²²����««««

‚u???????I??????×?� wM?Þu?�« Ê«u¹b?�« v?�u??????²?¹  ∫∫∫∫    130  …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

wŽU?L?−�«  d?OO?�?²�« W?L?N?. …—ËU−?L�« ‚u?I?×�«Ë n�R?L�«

…bzU???H?� d???._« «c¼ wL U???N?Ð ·d???²???F???L�« W???�U???��« ‚u???I???×?K�

Íb????O?KI?????²�« wLU?????I????¦?�« À«d????²�« W?¹U????L?????×Ð ÂU????O?????I�«Ë U?????N¹Ë–

U?I??LË ¨ÂU?F?�« pKL�« sL??{ W?F??]«u�« W?OMÞu?�«  U?HMB??L�«Ë

                                        Æ d._« «c¼ ÂUJŠ_

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××KKKK����    wwwwŽŽŽŽUUUULLLL−−−−����««««    ddddOOOOOOOO����²²²²����««««

‚u?????????I?????????×?� w?M?Þu?�« Ê«u¹b?�« n?K?J?¹ ∫∫∫∫    131    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««        

W????O?½u½U?????I�« W?¹U????L????×?�UÐ …—ËU?????−????L�« ‚u?????I????×?�«Ë n�R?????L�«

    Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML�« ‚uI×K�

 U????O????H???O????BË t?ðU???O????Šö????� wÝU????Ý_« t?½u½U????] œb????×¹  

Æd._« «c¼ ÂUJŠ√ cOHMð —UÞ≈ wL ÁdOÝË tLOEMð

o?¹dÞ s?Ž …ÒœU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????B œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW����UUUU��������««««    WWWW��������MMMM����««««

W??�U?š W??�?�½ ŒU??�M²??Ý« vKŽ Vðd??²¹    ∫∫∫∫    124     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W???.U???Žœ v?KŽ wB???�????A�« ‰U???L???F???²????Ýô« b???B???] nM?B???. s.

U¼U??I?K²¹ …Q??LUJ?. wL oŠ U??N�U???L??F??²??Ý« o³???�¹ r� WDM?G??L??.

Z?²?M?.Ë ¨Z?²?M?L?�«Ë  ·“U???????????F?�« Ë√ ¡«œ_« ÊU?M?LË ¨n?�R??????????L?�«

nMB?LK� W?¹d?B?³�« W?O?F?L?��« Ë√ W?O?F?L?��«  ö?O?−?�?²�«

wL …œb?×L�« ◊Ëd?A�« V�Š u?×M�« «c¼ vKŽ a�M²�?L�«

      Æ d._« «c¼ s. 129  v�≈  126  s. œ«uL�«

œ—u?????²??????�?????.Ë l?½U?????� q?B vK?Ž s?O?????F?????²?¹    ∫∫∫∫    125    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

WKLF?²�?L�«  dO?ž Èdš_« rzUŽb?�« Ë√ WDMGLL?�« WÞdýú�

r?zU?????Žb�«  U?????O??????L?????B vK?Ž lLb?¹ Ê√ ¨qO??????−?????�?????²?�« …e?????N?????ł√Ë

…ËUð≈ ¨—u???N???L??−�« ·d???Bð X?×ð U???N??F???C¹ w²?�« …e??N???ł_«Ë

qÐU?????I????. p�–Ë ¨¢W?????�U????��« W?????�????�M?�« vKŽ …ËU?ðù«¢ vL?????�ð

…eN?ł_«Ë rzUŽb�« p?Kð qLF?²�L� U?N×?O²¹ w²�« W?O½UJ.ù«

‰U???L????F???²????Ýö�  U????HMB????. ŒU???�?M²????ÝUÐ t�e?M. wL ÂU????O???I?K�

¨W¹d?BÐ W?O?F?L?Ý Ë√ WO?F?L?Ý  ö?O?−?�ð qJý wL ’U?��«

                  Æ—uNL−K� WŽËdA. WI¹dDÐ UNGOK³ð rð

wL …—u????Bc???L�« …ËUðù« l?Lb� lC????�ð ô ∫∫∫∫    126    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

qO??−??�?²K?� …b?F??L�«  …e??N?ł_«Ë r?zU?Žb�« ¨Áö??Ž√ 125  …œU?L�«

q?L?????A¹ ô Íc?�« qO?????−?????�?????²?�«Ë ¨ U?????HM?B?????LK?� wL«d?????²?????Šô«

 U????łU????O????²????Šô W????O????³K?ð  U????HMB????. q?O????−????�ðË ¨ U????H?MB????.

sO????]u????F????L?K� W????B????B????�????²????L�« W????O????.u????L????F?�«  U????�????ÝR????L�«

ÆrNðUOFLłË

lO????L????ł sŽ W????I????×????²???�????. ÊuJ?ð …ËUðù« Ác?¼ Ê√ d???O????ž

W???]bÐ œb??×?¹ r� «–≈ ‚u??�?�« wL U??N???{d???Ž œ«d??L�«  U???O??L?J�«

lLb� W???F??{U??�?�« d??O??ž …e??N???ł_«Ë rzU??Žb�« œb???Ž U??NÐ Âe?KL�«

v�Ë_« …dIH�« wL UNOKŽ ’u?BML�«  ôU×K� UILË …ËUðù«

 Æ…œUL�«  Ác¼ s.

W??�U??��« W??�??�M�« vK?Ž …ËUðù« V�??×ð ∫ 127    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

d??????O?????ž r?zU?????Žb?K� W??????³?????�?M�U?Ð l?O?????³?�« d?????F??????Ý l. V?ÝUM?²�U?Ð

 ÆŒU�M²Ýô« …eNł_ W³�M�UÐ UOL«ełË WKLF²�L�«

V�?M�« ¨—«d?????I?Ð W????LU?????I?????¦�U?Ð nK?JL?�« d¹“u?�« œb?????×¹

…ËU?ðùUÐ W?????�U?????�?�« W?????O?????L«e?????−�« —U?????F?????Ý_«Ë W?????O?????³?????ÝU?M²?�«

‚u?I?×� wM?Þu�« Ê«u¹b�« …—U?A?²?Ý« b?F?Ð Áö?Ž√ …—u?Bc?L�«

sO????.eKL?�« q¦???L?¹ s. Ë√ …—ËU???−????L�« ‚u???I????×�«Ë n�R????L�«

    Æ…ËUðùUÐ

Ê«u¹b?�« v�≈ Áö????Ž√ …—u????Bc????L?�« …ËUðù« ÂeK?L�« l?Lb¹

Æ…—ËU−L�« ‚uI×�«Ë n�RL�« ‚uI×� wMÞu�«



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««19 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

‚u??I?×� w?MÞu�« Ê«u¹b�« vKŽ s?O?F??²¹    ∫∫∫∫    137     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‰ËU?M²??????. w?L lC?¹ Ê√ …—ËU??????−??????L�« ‚u??????I??????×?�«Ë n�R??????L?�«

s.  «¡«œ_«Ë  U???H?MB???L�« s?O???O???.u???L???F�« s?OKL???F????²???�???L�«

◊Ëd??AÐ U??N�ö?G??²??ÝUÐ  ÕU??L?��«Ë ¨U??NK¦??L¹ w²?�« ”—U?N??H�«

   ÆWHBM. …QLUJ. qÐUI.Ë W�uIF.

‰ö????G???²????ÝUÐ t????�????H½ ¡U????IKð s?. hšd?¹ Ê√ tMJ?L¹ ôË

ÊËœ W¹—U?????¦?????¾?????²?????Ý« W????H?????B?Ð   «¡«œ_«Ë  U????H?MB?????L?�« Ác¼

  Æ‚uI×�« wJ�U. WIL«u.

W?LU??I?¦�UÐ W??HKJL�« …—«“u�« Èb� Q??AMð ∫     138     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

b??] w²�«  U??Ž“UML�«  w?L dEM�UÐ nK?Jð W??×�U??B?. W??¾??O¼

‚u?I?×�«Ë n�R??L�« ‚u?I?×� wMÞu�« Ê«u¹b?�« sOÐ Àb?×ð

q¦???L?ð w²�«  U???O???F???L???−?�« Ë√ sOKL???F???²???�???L?�«Ë …—ËU???−???L�«

◊Ëd?AÐ o?KF?²¹ U??L?O?L   «¡«œ_«Ë  U??HMB?L�« wK?L?F?²??�?.

ÆÊ«u¹b�« U¼d¹b¹ w²�« ”—UNH�« ‰öG²Ý«

 «¡«œ√Ë  U?H?MB?. vK?Ž …œU?L�« Ác¼ ÂUJ?Š√ o³Dð ô 

w?LU??????I???????¦?�« À«d???????²�«  «¡«œ√Ë  U???????H?M?B??????.Ë ÂU???????F?�« p?KL?�«

      ÆÍbOKI²�«

v�Ë_« …d?I??H�« wL …—u?Bc??L�« W?¾?O??N�« WKOJA?ð œb?×ð

          ÆrO?EM²?�« o¹d?Þ sŽ U¼d????O???ÝË U????N????L???O?EMðË Áö????Ž√

           

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

ÂÂÂÂUUUUFFFF����««««    ppppKKKKLLLL����««««        UUUUHHHHMMMMBBBB....    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ

ÍÍÍÍbbbbOOOOKKKKIIII²²²²����««««    wwwwLLLLUUUUIIII¦¦¦¦����««««    ÀÀÀÀ««««dddd²²²²����««««        UUUUHHHHMMMMBBBB....ËËËË

‚u???????I???????×?� w?MÞu?�« Ê«u?¹b�« v?�u???????²?¹ ∫ 139     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

pKL?�«   U??HMB???. W¹U??L??Š …—ËU??−???L�« ‚u??I??×�«Ë n?�R??L�«

ÆÍbOKI²�« wLUI¦�« À«d²�«  UHMB.Ë ÂUF�«

…—uBcL�«  U?HMBL�« ‰öG²?Ý« lC�¹ ∫∫∫∫    140    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

wM?Þu�« Ê«u?¹b�«  s. h?O????šd????²� ¨Áö????Ž√    139  …œU????L?�« wL

  Æ…—ËU−L�« ‚uI×�«Ë n�RL�« ‚uI×�

Ê«u¹b�« vIK²¹ U?×Ðd?. ‰öG?²Ýô« ÊU?B «–≈ t½√ dO?ž  

oLË U???O??L«e???ł Ë√  «œ«d¹ù« l. V?ÝUM²�U?Ð V�??×?ð ÈËUð√

  ÆwKOB×²�« t.UE½ wL …œb×L�« ◊ËdA�«

W???IÐU???��« …d???I???H?�« wL …—u???Bc???L�« …ËUð_« h?B???�ð  

ÆUNOKŽ ÿUH×�«Ë  UHMBL�« ¡UBŠ≈ q¹uL²�

Èb?????. W??????³?????]«d?????. v?K?Ž Ê«u¹b?�« qL?????F?¹  ∫    141    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

wL U???N????OKŽ ’u???B?ML�«  U???H?MB???L?K� rzö???L?�« ‰ö???G???²???Ýô«

q?B o?KF?¹ Ë√ i?Ld?¹ Ê√ t?�Ë ¨d???????._« «c?¼ s?.    139  …œU???????L?�«

ÆUNÐ dC. ‰öG²Ý«

‚u???????I????????×� w?M?Þu?�« Ê«u¹b?�« ‰u???????�?¹  ∫ 132     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

wŽU?L?−�«  qO?¦?L?²�« W?L?N?. …—ËU?−?L�« ‚u?I?×�«Ë n�R?L�«

‚u??????I???????×K?� s¹d???????šü« sO?J?�U??????L�«Ë r?N??????²?Ł—ËË s?O??????H�R???????LK?�

 U????O????F????L????łË s?OKL?????F????²????�????L�« Èb?� jO????Ýu????B ·d????B????²?�UÐ

‰ö?????G?????²?????ÝU?Ð ŸËd?????A?????L?�« hO?????šd?????²?�UÐ ¨s?OK?L?????F?????²?????�?????L?�«

W????−?ðUM?�« ÈËUð_« ’ö????�?????²????Ý«Ë ¨  «¡«œ_«Ë  U????H?MB?????L�«

hMð U??. oLË U??NM. s?¹b?O??H??²??�?L?�« vKŽ U??N??F¹“uðË ¨U??NMŽ

                      Æd._« «c¼ ÂUJŠ√ tOKŽ

dš¬ p�U. Í√ Ë√ n�R?. qB vKŽ sOF²¹ ∫∫∫∫    133    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

t??????]u???????I??????Š …—«œ≈ ‚U??????×?�≈ w?L Vžd?¹ W??????O?MÞu?�« ‚u??????I???????×K?�

tð«¡«œ√ Ë√ tðU??HMB?. ‰ö??G?²??Ý« ‰UJý√ nK²?�??. W?³??]«d?.Ë

w?M?Þu�« Ê«u?¹b?�« v?�≈ r?CM?¹ Ê√ W????????O????????ŽU????????L????????−?�« …—«œùU?Ð

Æ…—ËU−L�« ‚uI×�«Ë n�RL�« ‚uI×�

v�≈ t??.U??L??C½« rJ×?Ð n�R??L�« ‰u??�¹ ∫ 134      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

…—ËU??−?L�«  ‚u??I?×�«Ë n�R??L�« ‚u??I?×� wM?Þu�« Ê«u¹b�«

W³�M�UÐË ¨W¹—U¦¾²?Ý« …—uBÐ ¨‚uI×K� dš¬ p�U. Í√ Ë√

‰UJý√ nK²??�?LÐ hO?šd?²�« oŠ ¨Ê«bK³�« s?. bKÐ qB v�≈

W????????O?�U???????×?�« t?ð«¡«œ√ Ë√ t?ðU???????H?M?B????????. lO????????L????????ł ‰ö????????G???????²????????Ý«

         ÆUNFM. Ë√ WOK³I²�L�«Ë

‚u??I?×� w?MÞu�« Ê«u¹b�« vKŽ s?O?F??²¹ ∫ 135     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‚u?I?Š  W?¹U?L?Š  sL?C¹ Ê√ …—ËU??−?L�« ‚u?I?×?�«Ë n�R?L�«

sO?MÞ«u????L�« s. ‚u????I???×?K� d????š¬ p�U????. qB Ë√ ¨sO????H�R????L�«

s. ‚u?I??×K� d?š¬ p�U?. Í√ Ë√ sO??H�R?L�«Ë t� sO?L??CML�«

sOK¦?L?L?�« ¨U?N?ł—U?š Ë√ dz«e?−�« wL sO?L??O?I?L�« ¨V½U?ł_«

W??O??³?Mł√  U??¾??O¼ l. W?�œU??³??²??. qO??¦???Lð  U??]U??Hð« W?DÝ«uÐ

l{u??. rN?Ý—U??N?L s?.  ¡«œ√ Ë√ nMB?. ÊU??B U?L?KB ¨WKŁU?L??.

 Æw.uLŽ ‰öG²Ý«

p�U??. qBË sO??H�R?L�« ¡ôR?¼ qO?¦??Lð Ê«u¹b�« v�u??²¹

oKF²L�« tÞUA½ —UÞ≈ wL sOKLF²�L�« Èb� ‚uI×K� dš¬

W¹U?LŠ ÊU?L?{Ë ¨  «¡«œ_«Ë ‚uI?×K� wŽU?L−�« d?O?O�?²�UÐ

d?š¬ p�U?. qBË ÊuH?�RL�« U?NÐ l²?L?²¹ w²�« pK²�  WKŁU?L?.

dz«e?????−�«  U?????.«e????²?�ô U????I????LË s?O????L?????CML?�« s. ‚u?????I????×?K�

Æw³Mł_«  ‚uI×�« p�U. ÊQAÐ WO�Ëb�«

‚u?????????I?????????×?� w?M?Þu?�« Ê«u?¹b�« v?I?K?²?¹ ∫ 136     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

wÐœ√ nMB?LÐ `¹d?Bð qB …—ËU?−L?�« ‚uI?×�«Ë n�R?L�«

b?B] ‚u?I?×K� d?š¬ p�U. Í√ Ë√ n�R?L�« tÐ Âu?I¹ wML Ë√

W?O??L?×?L�« ‚u??I?×�« W?O?JK.Ë nMB?L�« W??OJK. WM¹d??] `M.

 Æd._« «cN� UILË

U?Þd?????ý Ê«u?¹b?K� n?MB??????L?�UÐ `?¹d??????B?????²?�« q?¦?????L?¹ ô 

Æd._« «c¼ vC²ILÐ W�u�L�« ‚uI×�UÐ ·«d²Žö�
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

v?�≈ w?.d?ð W?¹—U???????????ł l??M?� W???????????O?K?L???????????Ž q?B ·U???????????I?¹≈ ≠

wL?×??L�« ¡«œú� Ë√ nMB?LK� ŸËd??A?L�« d?O?ž ŒU??�M²?Ýô«

sO?H�R?L�« ‚uI?Š n�U?�¹ U?LÐ WŽu?MB. rzU?Žœ o¹u?�ð Ë√

Æ…—ËU−L�« ‚uI×�«Ë

e????−?????×Ð W????O?½u½U?????I�«  U????]Ë_« Ã—U?????š u�Ë ÂU????O?????I�« ≠

dO?ž ‰öG?²Ýô« s. …b�u?²L�«  «œ«d¹ù«Ë …bKIL?�« rzUŽb�«

Æ «¡«œ_«Ë  UHMBLK� ŸËdAL�«

rzU???Žb�« lM?B� U??ÝU???Ý√ Âb??�???²???Ý« œU??²???Ž qB e??−???Š ≠

Æ…bÒKIL�«

d.Q?¹ Ê√ WB²?�L�« W?OzUC?I�« WN?−�« fOz— sJL¹  

 ÆwŽbL�« q³] s. W�UHB fOÝQ²Ð

—d????C????²�« wŽb?¹ Íc�« ·dD?�« sJ?L¹  ∫        148     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

VK?D¹ Ê√ ¨Áö??Ž√ …—u???Bc???L�« W???OEH???×???²�« d???OÐ«b???²�« qF???HÐ

—Ëb???????� a?¹—U?ð s. ¡«b???????²?Ð« U???????.u?¹  ©30 ®s?OŁö???????¦?�« ‰ö???????š

147Ë 146  sO?ðœU????L?�« wL U????L?????N????OK?Ž ’u????BM?L�« s?¹d????._«

dEMð w²�« W?B²�?L�« WOzUC?I�« WN?−�« fOz— s. ¨ÁöŽ√

Ë√ e?−×�« iH?š Ë√ bO�« lL— ¨W?O�U−?F²?Ýô« U¹UC?I�« wL

Ÿ«b¹≈ ¡U??I� Èd??š_« W???OEH??×??²�« d??OÐ«b???²�« lL— Ë√ Ád??B??Š

«–≈ U. W�U?Š wL o×�« p�U. i¹u?F²�  W?OLUB W?O�U. m�U?³.

 ÆW�ÝR. Á«uŽœ X½UB

d???OÐ«b??²?�« s. b??O???H???²??�???L�« vKŽ V?−¹    ∫∫∫∫    149    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««    

©30 ® sOŁö?¦�« ‰ö?š Âu?I¹ Ê√ Áö?Ž√ …—uBc?L�« W?OEH?×?²�«

wL U??L??N??OKŽ ’u??B?ML�« s¹d??._« a¹—U?ð s. ¡«b??²Ð« U??.u¹

W?????????N??????????−?�« —U?D?šS?Ð d?????????._« «c?¼ s?.    147 Ë146  s?O?ðœU?????????L?�«

ÆWB²�L�« WOzUCI�«

sJ?L¹ ¨W????OzU????C???I?�« Èu????Žb�« Ác¼ q?¦???. »U????O????ž wLË 

wL q?B??H¹ Íc?�«  W??B???²???�??L?�«  W??OzU???C???I�« W???N??−�« f?Oz—

s. V?KÞ v?KŽ ¡U?MÐ d?????.Q?¹ Ê√ W?????O�U?????−?????F?????²????Ýô« U?¹U?????C?????I�«

¨d????????O?Ð«b????????²�« p?K?ð q?‡‡?F?‡?H?Ð —d‡?C?�« w?‡?Žb‡?¹ Íc?�« ·d?‡D?‡?�«

W?????OE?H????×?????²?�« d????O?Ð«b?????²�« lL— Ë√ e?????−?????×�« s?Ž b?????O�« l?LdÐ

ÆÈdš_«

n�R???LK� W??I???×??²??�???L�« ÈËUð_« q?JAð  ∫    150     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

sOðd???O??š_« sO??²?M��UÐ W???�U??��« ·“U??F?�« Ë√ ¡«œ_« ÊUMLË

UN½Qý …“U?²L. U½u¹œ wMH�« tz«œ√ Ë√ tHMB. ‰ö?G²Ý« s.

Æ—uł_« ÊQý p�– wL

 U????C¹u?????F????²�«Ë  U½«œù« m?‡‡?�U????³????. p�c????B d????³?????²????FðË

d???O???ž ‰ö‡‡?G???²??Ý« l?]Ë «–≈ ‚u‡‡?I???×�« p�U???L� W???I???×‡?‡²???�???L�«

Ætz«œ√ Ë√ t‡‡HMBL� ŸËd‡A.

 U?HMB?LK� q?L?F?²?�?. qB vKŽ sO?F?²¹ ∫∫∫∫    142     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ê√ ¨d?????._« «c?¼ s.     139  …œU?????L?�« wL U??????N?????O?KŽ ’u?????B?ML?�«

U???N???žöÐ≈ v?KŽ d???N???�¹Ë ¨ U???H?MB???L�« Ác?¼ W???.ö???Ý Âd???²???×¹

          ÆUN²�U�√ …UŽ«d. l. —uNL−K�

””””œœœœUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««ËËËË        ««««¡¡¡¡««««ddddłłłłùùùù««««

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO½½½½bbbbLLLL����««««    ÈÈÈÈuuuuŽŽŽŽbbbb����««««

i¹u????F????²?� W???O?zU????C????I�« Èu????Žb�« Êu?Jð ∫∫∫∫    143    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

nMB?L� tÐ hšd?L�« dO?ž ‰ö?G²?Ýô« sŽ ZðUM�« —d?C�«

’UB²?š« s. …—ËU−L�« ‚uI×?�« p�UL�  ¡«œ_«Ë n�RL�«

Æw½bL�«  ¡UCI�«

Ê√ —d????C????²???L?�« ‚u????I???×?�« p�U????. sJ?L¹ ∫    144    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

d???OÐ«bð –U???�ð« W???B??²???�???L�« W???OzU??C???I�« W???N???−�« s. VK?D¹

Ë√ t???]u???I???Š v?KŽ Ÿu???]u�« p?O???ýu�« ”U???�???L?�« ÊËœ ‰u???×ð

—«d{_« sŽ i¹uF²�«Ë s¹UF?L�« ”U�L�« «cN� «bŠ lCð

Æt²I×� w²�«

Êu½U???I?�« ÂUJŠ√ V?�???Š  U???C¹u???F???²?�« d¹b???Ið r?²¹Ë  

Ác?NÐ ”U�?L�« sŽ WL?łUM�« VÝUJL�« …U?Ž«d. l. w½b?L�«

 Æ‚uI×�«

Ë√ W??OzU?C??I�« WÞd??A�« ◊U??³?{ v�u??²¹ ∫∫∫∫    145     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‚u??I???×� wM?Þu�« Ê«u¹bK?� Êu??FÐU???²�« Êu??H?K×??L?�« Ê«u??Ž_«

‚u?I??×Ð ”U?�??L�« WM¹U?F??. …—ËU?−?L?�« ‚u?I?×�«Ë n?�R?L�«

Æ…—ËU−L�« ‚uI×�« Ë√ n�RL�«

¨WO?zUCI?�« WÞdA�« ◊U?³{ sŽ ö?CL ∫∫∫∫        146      …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

wM?Þu�« Ê«u?¹bK�  Êu????F?ÐU????²�« Êu????HK?×????L�« Ê«u????Ž_« q?¼R¹

W???H????BÐ ÂU???O????IK� …—ËU????−???L�« ‚u???I????×�«Ë n�R????L�« ‚u???I????×�

 «¡«œ_« Ë√   U????H?MB????L�« r?zU????Žœ a�?½ e????−????×?Ð W????OEH?????×ð

 ÆÊ«u¹b�« WÝ«dŠ X×ð UNF{Ë WD¹dý ¨…bÒKIL�«

W??B???²??�???L�« W??OzU???C??I�« W???N??−�« f?Oz— «—u??L d?D�¹

a�?M�« X³????¦¹ U½u?½U???] l]u????.Ë Œ—R???. d???C???×????. vKŽ ¡U?MÐ

 Æ…“u−×L�« …bKIL�«

wEH×?²�« e−?×�« VKÞ wL WOzUC?I�« WN?−�« qBHð

  ÆU¼—UDš≈ a¹—Uð s. d¦B_« vKŽ ÂU¹√ ©3® WŁöŁ ‰öš

W??????O?zU??????C???????I�« W???????N??????−?�« fO?z— s?JL?¹  ∫∫∫∫    147     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Ë√ ‚u?I?×?�« p�U?. s. VKÞ vKŽ ¡U?MÐ d?.Q¹ Ê√ W?B?²??�?L�«

∫ WOðü« WOEH×²�« dOÐ«b²�UÐ tK¦L.



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««21 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

—d??Ið Ê√ W???B??²??�???L�« W??OzU???C??I�« W??N???−�« sJL¹ U???L??B

d?????N‡?‡ý√ ©  6 ® W?????²??????Ý  Èb‡?‡F?????²?ð ô …b‡?‡?‡. X?‡‡?]R?????L�« o?KG?�«

—d?Ið Ê√ Ë√ tJ¹dý Ë√ b‡KI?L�« UNK?G²?�¹ w²�« W‡‡‡�ÝR?LK�

Æ¡UC²]ô« bMŽ wzUNM�« oKG�«

∫ WB²�L�« WOzUCI�« WN−�« —dIð    ∫∫∫∫    157    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Ë√  «œ«d¹ù« mK³?. ÍËU?�ð w²�« m�U?³L?�« …—œUB?. ≠

wŽd??A�« d?O??ž ‰ö?G??²??Ýô« sŽ W?−ðU?M�«  «œ«d¹ù« ◊U?�??]√

¨wL×. ¡«œ√ Ë√ nMBL�

U??????B??????O??????B??????š TA?½√ œU??????²??????Ž q?B ·öð≈Ë …—œU??????B??????. ≠

 Æ…bKIL�« a�M�« qBË ŸËdAL�« dOž ◊UAM�« …dýU³L�

¨W???B??²???�??L?�« W??OzU???C???I�« W??N???−�« sJ?L¹    ∫∫∫∫    158    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

W½«œù« ÂUJ?Š√ d??AMÐ d??.Qð Ê√ ¨w?½b??L�« ·dD�« s. V?KDÐ

Ác¼ oOKF?ðË ¨U?NMÒO?Fð w²�« n×?B�« w?L …√e?−?. Ë√ WK.U?B

vK?Ž p�– s?L????{ s?.Ë U¼œb????×?ð w²?�« sBU?????._« wL ÂU?JŠ_«

 ö?H?Š WŽU?] Ë√ W?�?ÝR?. qBË t?OKŽ ÂuJ×?L�« sJ�?. »UÐ

WD¹d?ý d?O?š_« «c¼ WI?H½ vKŽ p?�– ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ¨U?NJKL¹

ÆUNÐ ÂuJ×L�« W.«dG�« n¹—UBL�« Ác¼ ÈbF²ð ô Ê√

wL W?B²?�?L�« WOzU?CI?�« W‡N−�« d?.Qð        ∫∫∫∫    159    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

152Ë 151  sOðœUL�« wL UNOKŽ ’u?BML�«  ôU×�« lOLł

W?LO?] Ë√ …bKI?L�« a�M�« Ë√ œU?²F�« rOK?�²Ð ¨d?._« «c¼ s.

 «œ«d?‡??¹ù« ◊U?‡??‡?�??????????????]√ Ë√  «œ«d??‡?¹ù«  p??�c?‡?BË  t??‡?K??B p?�–

Ë√ d??š¬ ‚u??I??Š p�U??. Í_Ë√ n�R??LK� …—œU??B??L�« Ÿu??{u??.

sŽ i¹u??Fð W?ÐU?¦??LÐ W??łU??×�« bMŽ Êu?J²� U??L??N?]u??I??Š ÍË–

ÆrNÐ oŠö�« —dC�«

s. Ë√ W?O?L?×?L�« ‚u?I?×�« p�U?.  Âb?I?²¹ ∫160    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W???????N???????−?�« v?�≈ Èu?JA?Ð  d???????._« «c?¼ ÂU?JŠ_ U???????I????????LË tK?¦???????L?¹

’uBML�«  ‰UFL_« W?O×{ ÊUB «–≈ WB²�?L�«  WOzUCI�«

ÆqBH�« «c¼  ÂUJŠQÐ UNOKŽ  V]UFL�«Ë

llllÐÐÐÐUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO....UUUU²²²²ššššËËËË    WWWWOOOO����UUUUIIII²²²²½½½½««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO����UUUUIIII²²²²½½½½««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√        

v??K?Ž  d?????????????????._«     «c??¼  ÂU??J??Š√ o?³??D??ð ∫ 161    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????����««««    

w²?�« Ë√ W????²?????³????¦????L?�«  «¡«œ_«Ë√  …dJ?²????³????L?�«  U????H?MB?????L�«

W???O???F????L???��« Ë  W????O???F???L???�?�«   ö???O???−???�???²?�« vKŽË ¨ X?Łb???Š

wF?L?��«  wŽ«–ù« Y³�« hB?Š vKŽË W?²?³¦?L�« W¹d?B?³�«

W?¹«bÐ a?¹—Uð q?³?????] XŁb??????Š w²?�« Íd?????B?????³?�«  wF?????L?????�?�« Ë

XF]Ë  b?] ÊuJð ô Ê√ ◊dAÐ ÂUJŠ_« Ác¼ ‰uFH?. ÊU¹dÝ

w²?�« W¹U???L???×�« …b???. ¡U???C???I½« V³???�?Ð ÂU???F�« pKL?�« sL???{

Æa¹—U²�«  «c¼ q³] UN� WF{Uš X½UB

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOzzzz««««eeeełłłł    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

s. qB b??OK?I?²?�« W?×?M−� U??³Jðd??. b??F¹  ∫  151 …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

∫ WOðü« ‰ULŽ_UÐ ÂuI¹

”U???�???L�« Ë√ nM?B???LK� ŸËd???A???L�« d???O???ž nA?J�« ≠

¨·“UŽ Ë√ œR. ÊUMH�  ¡«œ√ Ë√ nMB. W.ö�Ð

s?. »u?K?Ý√ ÍQ??Ð ¡«œ√ Ë√ n?M?B????????????. ŒU???????????�?M?²????????????Ý« ≠

  ¨…bKI. a�½ qJý wL VO�UÝ_«

Ë√ nMB??. s. …b?KI??.  a�½ d¹b??Bð Ë√ œ«d??O??²??Ý« ≠

¨ ¡«œ√

¨ ¡«œ√ Ë√ nMBL� …bKI. a�½ lOÐ  ≠

…b?K?I????????. a?�?M?� ‰Ë«b????????²?�« s?¼— l{Ë Ë√ d?????????O????????łQ?ð  ≠

Æ ¡«œ√ Ë√ nMBL�

s. q?B b??O?KI???²�« W???×M−?� U???³Jðd???. b???F¹     ∫152    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

mK?³???O???L d???._« «c?¼ Vłu???L?Ð W???O???L???×????L�« ‚u???I???×?�« pN???²?M¹

¨wMKF�« ¡«œ_« Ë√ q?O?¦?L?²�« o¹dÞ s?Ž  ¡«œ_« Ë√ nMB?L�«

Ë√ ¨Íd??????B??????³�« w?F??????L??????��« Ë√ w?F??????L??????��« w?Ž«–ù« Y³?�« Ë√

Èd??????????š√ q?I?½ W?K?O???????????ÝË W?¹Q?ÐË√ q?³?J?�« W?D?Ý«u?Ð l?¹“u??????????²?�«

ÍQ?Ð Ë√ Uð«u????????�√ Ë «—u???????� Ë√ U?ð«u???????�√ q?L???????×?ð  «—U???????ýù

ÆWOðU.uKF. W−�UF. W.uEM.

nMB?. bO?KIð  W×Mł VJ?ðd. V]U?F¹   ∫ 153    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

151 sO‡‡ðœU?L�« wL t?O‡‡K‡‡Ž ’u?B‡‡‡M‡. u?‡‡¼ U‡L‡‡B  ¡«œ√ Ë√

©3® ÀöŁ v�≈ d?N?ý√ © 6 ® W?²??Ý s. f³?×?�UÐ ¨Áö?Ž√ 152 Ë

©Ãœ 500.000®—UM¹œ  n�√ WzUL?�Lš s. W?.«dGÐË  «uMÝ

b?] d?A?M�« ÊU?B ¡«u?Ý  © Ãœ 1.000.000 ® —UM¹œ Êu??OK. v�≈

ÆÃ—U��« wL Ë√ dz«e−�« wL qBŠ

UN?OKŽ ’u?BML�« W×M−�« U?³Jðd. b?F¹  ∫154    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W?Ðu??????I??????F�«  V?łu??????²??????�?¹Ë d??????._« «c¼ s?. 151  …œU?????L?�« wL

Ë√ tKL??FÐ „—U?A¹ s. q?B ¨Áö?Ž√ 153  …œU??L�« wL …—d?I??L�«

Í√ Ë√ n�RL�« ‚uI×Ð ”U?�LK� U¼“u×¹ w²�« qzUÝu�UÐ

           Æ…—ËU−L�« ‚uI×K� p�U.

b????????O?K?I????????²?�« W????????×?M?−?� U????????³?J?ðd????????. b????????F?¹    ∫∫∫∫    155 …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

¨ÁöŽ√ 153  …œUL�« wL …—dIL�« WÐu?IF�« fH½  Vłu²�¹Ë

Ë√ n�RLK?� WI×?²�L?�« …QLUJL�« lLœ «bL?Ž iLd¹ s. qB

·d?²??F?L�« ‚u??I?×K� U?]d??š d?š¬ …—ËU?−??. ‚u?I??Š p�U?. Í_

Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML�« ‚uI×�« VłuLÐ UNÐ

W?Ðu?????I?????F�« œu?????F?�« W�U?????Š w?L nŽU?????C?ð        ∫∫∫∫    156 …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

Æd._« «c¼ s. 153  …œUL�« wL UNOKŽ ’uBML�«
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

18 wL Œ—R????L�« 155 ≠ 66 r]— d????._« vC????²????I????LÐË  ‡

sLC?²L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8  oL«u?L�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U]

18  wL Œ—R????L�« 156 ≠ 66 r]— d???._« vC???²???I???LÐË  ‡

sL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ UÐuIF�« Êu½U]

 7 w?L Œ—R?????L�« 10 ≠ 72 r?]— d?????._« vC??????²?????I?????L?ÐË  ‡

1972 W?M?Ý ”—U???????????. 22  o?L«u???????????L?�« 1392  ÂU???????????Ž d????????????H???????????�

¨WO�ËÒb�«  U]UHðô« iFÐ v�≈ ÂULC½ô« sLC²L�«Ë

Í– 26 wL  Œ—R?L�« 02 ≠ 75 r]— d?._« vC²I?LÐË ‡ 

1975  W?M?Ý d??¹U?M?¹ 9  o?L«u?????????????L?�«  1394 ÂU?????????????Ž W?????????????−?????????????×?�«

W¹U???L???×� f?¹—UÐ W???O??]U???H?ð« vKŽ W???]œU???B???L�« sL???C???²???L�«Ë

1883 WMÝ ”—U??.  20 wL  W??.d???³??L�« W??O??ŽU?MB�« W??OJ?KL�«

1900 W?M?Ý d???????³????????L???????�?¹œ 14 w?L q?�???????BËd????????³Ð W?�b????????F???????L?�«Ë

6 w???L ÍU??¼ôË 1911 W???M??Ý  u???????????????????????????O??½u???¹ 2 w???L s???D??M???ý«ËË

1934 W?MÝ u???????O½u?¹ 2 w?L ÊbM?�Ë  1925  W?MÝ d???????³???????L???????Lu?½

14 wL r�u?N??Bu?²?Ý«Ë 1958 WMÝ dÐu?²?B√ 31 wL W½u?³?A�Ë

¨1967 WMÝ uO�u¹

20 wL Œ—R?????L�« 58 ≠ 75 r]— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË  ‡

1975 WM?Ý d????³???L????²????³????Ý 26 oL«u????L�« 1395  ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ w½bL�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

20  wL Œ—R?????L�« 59 ≠ 75 r]— d?????._« vC????²????I?????LÐË  ‡

1975 WM?Ý d???³????L???²????³???Ý 26  oL«u????L�« 1395  ÂU????Ž ÊU???C????.—

¨rL²L�« Ë ‰bFL�«  ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

26wL Œ—R??L�« 07 ≠ 79 r]— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË  ‡

1979 W?M?Ý  u???????O?�u?¹ 21  o?L«u???????L?�« 1399 ÂU????????Ž ÊU????????³????????F????????ý

¨ rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨„—UL−�« Êu½U] sLC²L�«Ë

8 wL Œ—R????L�« 17 ≠ 84 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË  ‡

oKF?²?L�«Ë 1984 WMÝ  u?O�u¹ 7  oL«u?L�« 1404 ÂU?Ž ‰«uý

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ WO�UL�« sO½«uIÐ

‰ÒË√ wL Œ—R?L�« 02 ≠ 89 r]— Êu½U?I�« vC²?ILÐË  ‡

oKF??²??L�«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³??L 7 oL«u?L�« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� W.UF�« bŽ«uI�UÐ

19  wL Œ—R????L�« 03 ≠03 r]— d????._« vC????²???I????LÐË  ‡  

2003 WM?Ý u??O?�u¹ 19 oL«u????L�« 1424  ÂU???Ž v�Ë_« ÈœU???L???ł

¨W�LUML�UÐ oKF²L�«Ë

19 wL Œ—RL�« 85 ≠ 84 r]— ÂuÝd?L�« vC²?ILÐË  ‡

1984 W??M???Ý q??¹d??Ð√ 21  o??L«u?????????????????????????L??�« 1404 ÂU????????????????????????Ž V??ł—

wÐËd????O½ …b¼U????F???. v?�≈ dz«e???−?�« ÂU???L????C½«  sÒL????C???²????L�«Ë

wL wÐËdO½ w?L …bL²?FL�« w³L�Ë_« e?.d�«  W¹UL?Š ÊQAÐ

¨ 1981 WMÝ  d³L²³Ý 26

 ¨¡«—“u�« fK−. v�≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë  ‡

 U??HM?B??L�UÐ W??IK?F??²??L�« œu??I??F?�«Ë  ‰U??L??Ž_« Ê√ d??O??ž

W?O?F?L?�?�«Ë W?O?F?L?��«  ö?O?−??�?²�«Ë ·e?F�« Ë√  «¡«œ_«Ë

wF??L??��« Ë√ w?F??L??��« wŽ«–ù«  Y³�« h?B??ŠË W¹d??B??³�«

ÊU¹d?Ý a?¹—Uð q³?] U??N?.«dÐ≈ Ë√ U¼b?I??Ž rð w²�«  Íd??B?³�«

W¹U??L?×�« ÂUEM� W??F?{U??š vI?³ð  ¨d??._« «c¼ ÂUJŠ√ ‰u?F??H?.

W¹U??ž v�≈ W?I?ÐU?��«  U??F¹d?A??²�«  Vłu??LÐ U??N?OKŽ o?³DL�«

ÆUNÐ WKB²L�« WO½u½UI�« —UŁü«  ¡UCI½«

    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    WWWWOOOO....UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

v??K???Ž d??????????????????????._« «c???¼ ÂU??J??Š√ o??³???D??ð ∫ 162    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????����««««

 U???O???]U???H?ðô« Vłu???LÐ W???O???L????×???L�«  «¡«œ_«Ë  U???HM?B???L�«

ÆUNOL ULdÞ dz«e−�« ÊuJð w²�« WO�Ëb�«

«c‡‡N�  WH�U�?L�« ÂU‡‡‡JŠ_«  lOLł vGKð  ∫ 163    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

‰«uý 27 wL Œ—RL�« 10-97 r]—  d‡‡._« U‡‡L?ÒOÝ ô ¨d‡‡._«

o?KF???????²??????L?�«Ë 1997  W?MÝ ”—U???????. 6 o?‡L«u??????L?�« 1417  ÂU??????Ž

Æ…—ËU−L�« ‚uI×�«Ë n�RL�« ‚uI×Ð

…b?¹d??????????−?�« w?L d???????????._« «c?¼  d??????????A?M?¹ ∫ 164    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««    

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

1424 ÂU‡?Ž v‡?�Ë_« ÈœU‡?‡‡?L????ł 19 wL d?z«e????−�UÐ —Òd????Š

Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡O�u¹  19  oL«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂÂÂÂUUUU????????????????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈ    œœœœUUUU????????????????????????LLLL????????????????????????łłłł    19wwww????LLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????....        06        ≠≠≠≠03    rrrr????‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡]]]]————    dddd????‡‡‡‡‡‡‡‡????....√√√√

oooo‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡KKKKFFFF????????????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈    2003 WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡MMMMÝÝÝÝ    uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOO����uuuu¹¹¹¹        19        ooooLLLL««««uuuu????????LLLL����««««    1424

ÆÆÆÆ    UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡....ööööFFFF����UUUUÐÐÐÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— ÒÊ≈

122Ë  52Ë 38 œ«uL�« U?LÒOÝô ¨—u?²Ýb�« vKŽ  ¡UMÐ  ‡

 ª tM. 124Ë 

Í– 5 wL Œ—R??L�« 48 ≠ 66 r]— d???._« vC???²??I???LÐË  ‡

1966 W?M?Ý d¹«d????????³????????L 25  o?L«u???????L?�« 1385 ÂU????????Ž …b????????F????????I?�«

W?¹d?z«e????????−�« W?¹—u????????N????????L????????−?�« ÂU????????L????????C?½« sL????????C????????²????????L?�«Ë

wL Wš—R?L�« f¹—UÐ WO]U?Hð« v�≈ WO³?FA�« WOÞ«d?IL¹b�«

W?????O?JK?L?�« W¹U?????L??????×Ð  W??????IK?F?????²?????L?�«Ë  1883 W?MÝ ”—U?????. 20

¨WOŽUMB�«

18  wL Œ—R????L�« 154 ≠ 66 r]— d???._« vC???²???I???LÐË  ‡

sL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ WO½bL�«  «¡«dłù« Êu½U]



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««23 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW....ööööFFFF����««««    wwwwLLLL    oooo××××����««««

    ‰‰‰‰ËËËË____««««    rrrr����IIII����««««

WWWW....ööööFFFF����««««    wwwwLLLL    oooo××××����««««    »»»»UUUU����²²²²BBBB««««    

U???NKO???−???�???²Ð W???.ö???F�« w?L o×�« V?�??²?J¹ ∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆWB²�L�« W×KBL�« Èb�

—UÞ≈ w?L V�?????²?JL?�« W¹u?�Ë_« o×?Ð ”U?????�?????L�« ÊËœ

¨dz«e???−�« wL U??NÐ ‰u???L??F??L?�« W??O�Ëb�«  U???]U??Hðô« oO???³Dð

Íd??�ð  «uMÝ  ©10® d??A??FÐ W??.ö??F�« qO??−??�ð …b??. œb??×ð

ÆVKD�« Ÿ«b¹≈ a¹—Uð s.  ¡«b²Ð« wFł— dŁQÐ

—b???Ið W???O�U???²??²???.  «d???²??H� q?O??−???�???²�« b¹b???−ð sJ?L¹

’uBM�« wL …œb×?L�« ÂUJŠú� UILË  «uMÝ ©10®  dAFÐ

Æd._« «c¼  oO³D²� …c�²L�«

a¹—Uð w?K¹ Íc�« Âu??O�« s?. ¡«b??²Ð« b¹b??−??²?�« Íd??�¹

ÆqO−�²�« ¡UCI½«

ÊS??????L ¨o×?�« „U??????N?????²?½« W�U??????Š w?L «b?????ŽU??????. ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

◊Ëd?????A�« v?Lu????²?????Ý« Íc�« ‰Ë_« h?�????A?K� p?K. W?????.ö?????F�«

Âb????]√ X³?Ł√ Íc�« h?�????A�« Ë√ Ÿ«b¹ù« W????×????B?� …œb????×????L�«

…—u???Bc???L�« f?¹—UÐ W???O???]U???Hð« Âu???N???H???. wL t???Ž«b¹ù W?¹u�Ë√

ÆÁöŽ√

X×ð  U??.b??š Ë√ lK?Ý ÷d?F?Ð ÂU??] h�??ý Í_ o×¹

·d²F?. Ë√ wLÝ— w�Ëœ ÷dF. ¡UMŁ√  WÐuKD?L�« W.öF�«

o×Ð V�UD¹ Ë W.öF�« Ác¼ qO−�ð VKD¹ Ê√ ¨UOLÝ— tÐ

 U.b��« Ë√ lK��« ÷dŽ a¹—Uð s. Î¡«b?²Ð« UNOL W¹u�Ë_«

¡«b?²Ð« dN?ý√ ©3® WŁöŁ  qł√ wL p�– Ë W?.ö?F�« Ác¼ X×ð

Æ÷dF�« ¡UN²½«  s.

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

iiiiLLLLdddd����««««    »»»»UUUU³³³³ÝÝÝÝ√√√√

∫  qO−�²�« s. vM¦²�ð ∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

¨ 2 …œU?L�« Âu?N?H?. wL W?.ö?Ž b??Fð ô w²�« “u?.d�« ©1

¨©v�Ë_« …dIH�«®

s. …œd???−??L?�« Ë√ ÂU??F?�« pKL�U?Ð W??�U???��« “u???.d�« ©2

¨eOOL²�« WH�

«–≈ U???N????Lö???ž Ë√ lK?��« qJ?ý q¦???L?ð w²�« “u????.d�« ©3 

¨UN{dHð nOKG²�« Ë√ lK��« WHOþË Ë√ WFO³D�« X½UB

W?.U?F�« »«œü« Ë√ ÂUF�« ÂU?EMK� WH?�U�?L�« “u?.d�« ©4

Êu‡‡‡½UI�« V‡‡‡łu?LÐ UN‡‡�ULF²?Ý« d‡‡‡E×Ô¹ w‡²�« “u.d�« Ë

·«dÞ_« …œb???F??²???L�« Ë√ W???OzUM¦?�«  U??O???]U??Hðô« Ë√ w?MÞu�«

 ¨UNOL ULdÞ dz«e−�« ÊuJð w²�«

    ∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    dddd....____««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹        ‡‡‡‡

‰‰‰‰ËËËËôôôô««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW....UUUUFFFF����««««        UUUU....««««eeee²²²²����ôôôô««««ËËËË    nnnn¹¹¹¹————UUUUFFFF²²²²����««««

b?¹b??????????×?ð v?�≈  d?????????._« «c?¼ ·b??????????N?¹ ∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????LLLL????����««««

Æ U.öF�« W¹ULŠ  UOHOB

∫ wðQ¹ UL‡Ð  d._« «c¼ ÂuNH. wL bBI¹         ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

q‡?‡‡O????¦???L???²?K� W‡?‡‡K?ÐU???I�« “u?‡‡.d?�« qB ∫     UUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡....öööö????????????FFFF����««««    ©©©©1 

¡U?‡‡?L??????Ý√ U?‡?‡‡?N???????O??????L U?‡‡?L?Ð  U‡?‡?LK?J�«  U?‡?‡‡?L???????O??????Ýô ¨ w?D�?�«

Ë√  U????????.u?????????Ýd?�« Ë ¨ÂU????????]—_« Ë ·d?‡?‡Š_«Ë  ’U?‡?‡?‡?�????????ý_«

¨U?????N??????³?????O??????{uð Ë√ l?K�?K�  …e??????O?????L?????L?�« ‰U?Jý_« Ë  —u?????B?�«

eO?OL²� UNK?B qLF²�ð w²�« ¨W?³Bd. Ë√ U¼œd?HLÐ Ê«u�_«Ë

l?KÝ s?Ž ÍuM?F?????. Ë√ w?F?????O??????³?Þ h�??????ý  U?????.b??????š Ë√ lK?Ý

¨ÁdOž  U.bšË

 U³Łù q‡‡L?F²�?ð W‡‡.öŽ qB ∫ WWWWOOOO????ŽŽŽŽUUUULLLL−−−−����««««    WWWW????....ööööFFFF����««««    ©©©©2

W?Bd²?A. …e‡‡?O. qB Ë√ ÃU‡‡²½ù« Ë  U‡‡?‡½uJL�« Ë —bB?L�«

qL??F?²?�ð U??.bMŽ ¨ W?H?K²?�?.  U??�?ÝR??.  U?.b?š Ë√ l‡?‡K��

¨UNJ�U. WÐU]— X×ð W.öF�«  U�ÝRL�« Ác¼

Ë√ w?Ž«—“ Ë√ w?F?????????O?????????³Þ Ãu?????????²?M?. q?B ∫ WWWW????????????????????????????????FFFF????KKKK????����????����««««    ©©©©3

¨UFMB. Ë√  ÊUB  U.Uš ¨wŽUM� Ë√ ÍbOKIð

¨W¹œUB²]« WLO] t� ¡«œ√ qB ∫    WWWW....bbbb��������««««    ©©©©4

Íc�« Ê«u?MF?�« Ë√ W?????O?????L?????�?????²�« ∫ ÍÍÍÍ————UUUU????????????????????−−−−????????????????????²²²²????����««««    rrrrÝÝÝÝôôôô««««    ©©©©5

¨ W�ÝRL�« ·ÒdF¹

w?MÞu?�« b?????N??????F?????L?�« ∫∫∫∫    WWWW????????????????????????BBBB????????????????????????²²²²????????????????????����????????????????????????LLLL????����««««    WWWW????????????????????××××????KKKK????BBBB????????????????????LLLL????����««««    ©©©©6 

Æ WOŽUMB�« WOJKLK� Ídz«e−�«

W?O.«e�≈ W?.b��« Ë√ W?FK��« W?.öŽ d?³²?Fð    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

d?³Ž lO?³K� X{dŽ Ë√ XF?OÐ ¨ W.b?I. W?.bš Ë√ W?FKÝ qJ�

ÆwMÞu�« »«d²�« ¡U×½√

W¹ËU???×�« vK?Ž Ë√ ¨·ö??G�« v?KŽ W??.ö???F�« l{Ë V?−¹ 

h‡‡‡‡zUBš Ë√ W‡‡‡FO?³Þ `L�ð r� «–≈ ¨ p�–  W�U×²Ý« bMŽ

Æ…dýU³. UNOKŽ W.öF�« l{Ë s. l‡‡‡K��«

w²�«  U??.b??��« Ë√  lK?��« vKŽ Â«e�ô« «c¼ o?³D¹ ô

U?N?OKŽ W?.ö?F�« l{Ë s?. U?N?BzU?B?š Ë U?N?²?F?O?³Þ `L?�ð ô

ÆQAML�« WOL�ð qL×ð w²�« lK��« p�cBË

o¹dÞ sŽ  ¨ W?łU?×�« bMŽ ¨ …œU?L?�« Ác¼ ÂUJŠ√ `{uð

ÆrOEM²�«

Ë√ lK�?�  W??.ö???Ž  Í√ ‰U??L??F???²??Ý« s?JL¹ ô ∫ 4  …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Ÿ«b¹≈ Ë√ U??NKO??−??�ð b??FÐ ô≈ wMÞu�« r?OK]ù« d??³?Ž  U??.b??š

ÆWB²�L�« W×KBL�« bMŽ UN½QAÐ qO−�ð VKÞ



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 24
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

qqqqOOOO−−−−����²²²²����««««    ssssŽŽŽŽ    WWWW����uuuu����LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««

oŠ U???N??³??ŠU??B?�  W??.ö??F�« q?O??−??�ð ‰u???�¹    ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆUN� UNMOF¹ w²�«  U.b��« Ë lK��« vKŽ UN²OJK.

wL o?×�« ÊS???L ¨ÁU½œ√ 11 …œU???L?�« ÂUJŠ√  …U???Ž«d????. l. 

`M.Ë U???NMŽ ‰“UM²?�«  oŠ t??³??ŠU??� ‰u??�?¹ W??.ö??F�« W??O?JK.

t???²???.ö???Ž ‰U???L???F???²???Ý« s. d???O???G�«  l?M. Ë ‰ö???G???²???Ý« hš—

 U???.b??š Ë√ l?KÝ vKŽ t?M. o³???�???. hO???šdð ÊËœ U¹—U???−ð

ÆUNKł√ s. W.öF�« XK−Ý w²�« pK²� WNÐUA. Ë√ WKŁUL.

qO???−???�ð Vłu???LÐ ‰u???�??L?�« o×�UÐ p?�??L???²�« sJ?L¹

W‡‡.öŽ U¹—U−ð qL?F²�¹ Íc�« dOG�« WN?ł«u. wL  W.öF�«

lKÝ sOÐ  f³K�« v?�≈ UNÐU?A?. U¹—U−ð U?L?Ý« Ë√ «e‡‡‡.— Ë√

Æp�UL�« hOšdð ÊËœ ¨WNÐUA. Ë√ WIÐUD.  U.bšË

lM?. oŠ dz«e????−�« wL …d????N???ý  «– W????.ö???Ž VŠU????B�

◊Ëd??AK� U??I??LË ÁU??{— ÊËœ t??²??.ö?Ž ‰U??L??F??²??Ý« s. d??O??G�«

 ÆÁöŽ√  ©8 …dIH�« ® 7 …œUL�« wL UNOKŽ ’uBML�«

    llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    rrrr����IIII����««««

qqqqOOOO−−−−����²²²²����««««    ssssŽŽŽŽ    WWWW����uuuu����LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    bbbb¹¹¹¹bbbb××××ðððð

U??N?³??ŠU?B�  W??.ö??F�« qO??−?�ð  ‰u??�¹ ô ∫∫∫∫    10      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

sŽ Ë U?¹—U?????−ð Âb?????�????²?????�¹  Ê√ s?. d?????O????G?�« lM?. wL o?×�«

∫ WO½  s�Š

¨—UF²�L�« tLÝ« Ë t½«uMŽË  tLÝ« ©1 

Ë√ nM?B�U?Ð WKB????²????L?�« W????O????I????O????I????×�«  U?½U????O????³�« ©2

Q?AML�« ÊUJ. Ë√ W?L?O?I�« Ë√ W?N?łu�« Ë√ W?O?LJ�« Ë√ …œu?−�«

Ê√ vKŽ ¨ U?.b?��« Ác¼ ¡«œ√ Ë√ lK��« Ác¼ ÃU?²½≈ …d?²?L Ë√

÷«d????ž_ «d????B???²????I????. Ë «œËb????×????. ‰U???L????F????²????Ýô« «c¼ Êu?J¹

wL W?N¹eM?�«  U?Ý—U?L?LK� U?I?LË jI?L Âö??Žù« Ë√ n¹d?F?²�«

ÆÍ—U−²�« Ë√ wŽUMB�« ‰U−L�«

    ffff....UUUU��������««««    rrrr����IIII����««««

WWWW....ööööFFFF����««««        ‰‰‰‰UUUULLLLFFFF²²²²ÝÝÝÝUUUUÐÐÐÐ    ÂÂÂÂ««««eeee²²²²����ôôôô««««

s?Ž ‰u‡?‡?‡?�???????L�« o?×?�« W?‡‡?‡?Ý—U???????L???????. Ê≈ ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?.ö??FK� Íb?−�« ‰U??L?F?²??ÝôUÐ j‡‡‡³?ðd?. W?.ö??F�« q‡‡O??−?�ð

 U??????.b??????�?�« l. W?K� v?K?Ž Ë√ U??????N?????³??????O??????{u?ð Ë√ l?K�?�« vK?Ž

ÆW.öF�UÐ WLdFL�«

«b?ŽU?. U?N�UDÐ≈  W?.ö?F�« ‰U??L?F?²?Ý« Âb?Ž vKŽ Vðd?²¹

∫ WOðü«  ôU×�« wL

ÀöŁ s. d??¦?B√ ‰U??L?F??²??Ýô« Âb?Ž ‚d??G?²??�¹ r� «–≈ ©1

¨ ŸUDI½« ÊËœ  «uMÝ ©3®

qł_« «c¼ ¡U???N??²½« q?³??] W??.ö???F�« p�U??. r?I¹ r� «–≈  ©2

¨UN�ULF²Ý« ÊËœ X�UŠ …dO?�Ž ULËdþ ÊQÐ W−×�« r¹bI²Ð

vKŽ s?O??²MÝ v�≈ qł_« b?¹b??L??²Ð `L??�¹ W�U??×?�« Ác¼ wH??L

 Æd¦B_«

Ë√ ö???I½ U?¼d???�UMŽ s?OÐ s. q?L???×ð w²?�« “u???.d�« ©5

Ë√ Èd?š√  «—U??F?ý Ë√ Âö?Ž√ Ë√ W?O??L?Ý—  «—U?F?A� «b??OKIð

W?????O????L?????Ý— W????G?????.œ Ë√ …—U????ý≈ Ë√ e?????.— Ë√ d????B?????²????�?????. ¨rÝ«

W??LE?M. Ë√ W�Ëœ ·dÞ s?. ÊU??L??C�« Ë WÐU???]dK� Âb??�???²??�ð

W‡?‡O???]U???Hð« V‡‡?łu???LÐ X¾???A½√  U???.uJ?×�« sO?Ð W??Bd???²???A???.

Ác‡?‡N�  W???B???²???�???L?�« WDK?��«  U???N� XB???š— «–≈ Òô≈  W?‡‡‡?O�Ëœ

¨ p�cÐ  WLEML�« Ë√ W‡‡�Ëb�«

Ë√ —u????????N????????L????????−?�« q?KC?ð Ê√ s?J?L?¹ w²?�« “u????????.d?�« ©6

—bB.Ë√ …œuł Ë√ W?FO³Þ h�¹ ULOL W?¹—U−²�« ◊UÝË_«

¨ UNÐ WKB²L�« Èdš_« hzUB��«Ë  U.b��«Ë lK��«

b?] U½UOÐ  U?Ozeł Ë√  U¹d?BŠ qJAð w²�« “u?.d�« ©7

 U??.b??š Ë√ l?K�� wL«d???G??−�« —b??B??L?�« l. U??�??³?�  Àb??×¹

W.ö?FB “u?.d�« Ác¼ qO−?�ð rð –≈ U. W�U?Š wL Ë  ¨WMO?F.

s. wL«d??G??−�« ÊU?O??³�« p�– ‰U??L?F??²??Ý« q]d?Fð  o?Š d?O??GÐ

¨t�ULF²Ý« wL o×�« rN� s¹dš¬ ’U�ý√ q³]

rÝô Ë√ W??.ö???F� W??NÐU??A??L?�« Ë√ WKŁU??L??L?�« “u??.d�« ©8

t??.«b???�??²???Ý« rðË dz«e???−�« wL …d???N??A�U?Ð e??O???L??²¹ Í—U???−ð

v�≈ Èd??š√ W??�??ÝR??L� wL??²Mð W??N?ÐU?A??.Ë W?‡‡‡KŁU??L??. l‡‡?K��

w?¼ w²?�« “u???????.d�« Ë√ ¨U???????L???????N?MO?Ð q?OK?C?ð À«b??????Š≈ W???????ł—œ

ÆÍ—U−²�« rÝô« Ë√ W.öFK� WLłdð WÐU¦LÐ

¨d??O??O??Gð s?. ÂeK¹ U??. l. ¨ …d??I???H�« Ác¼ ÂUJŠ√ o?³Dð

W??NÐU??A??. Ë√ W?I?ÐUD. b??Fð ô w²�«  U??.b??��«Ë√ lK�?�« vKŽ

Ê√ ◊d???AÐ ¨U???NKł√ s. W???.ö???F�« qO???−???�ð VK?Þ w²�« pK?²�

 U????.b???š Ë l?KÝ qł√ s?. W???.ö????F�« Ác?¼ ‰U???L????F????²???Ý« Êu?J¹

 U?????????.b?????????�?�« Ë l?K�?�« Ác?¼ s?O?Ð W?K?� v?K?Ž ‰b¹ W?????????I?ÐU?D?.

Ê√ ◊d??AÐ Ë W?�U??×�« Ác¼ w?L ¨ WK−??�???L�« W??.ö??F?�« p�U??.Ë

`�U???B???L?Ð —d???{ ‚U???×�« ‰U???L???F????²???Ýô« «c¼ ÊQ???ý s. Êu?J¹

ÆWK−�L�« W.öF�« VŠU�

X½U???B W??.ö???F� W???NÐU???A??L?�« Ë√  W??IÐU?DL�« “u???.d�« ©9

Ë√ U?‡‡?‡?FK?Ý q?L‡?‡?‡A?¹ q?O???????−??????�?ð Ë√ q?O???????−??????�?ð V?K?Þ q×???????.

s. X?K−????Ý w²�« p?K²� W????NÐU????A????. Ë√ W‡‡?‡IÐU?D.  U‡?‡‡.b????š

«c¼ ÊU????B «–≈ W¹—U???−???²?�« W???.ö???F?�« Ë√ lMB?�« W???.ö???Ž U???N?Kł√

ÆU�³� Àb×¹ ‰ULF²Ýô«

 U?????.ö?????F�« v?KŽ U?????C?¹√ …d?????I?????H�« Ác?¼ ÂUJ?Š√ o³?Dð  

a¹—Uð q³] d?¦B√ Ë√ WMÝ cM. U?N²¹UL?Š …d²?L XN²½« w²�«

w²�« W??O?ŽU??L??−�«  U?.ö??F�« vKŽ Ë√ U??NKO??−?�?ð VKÞ Ÿ«b¹≈

d??¦???B√ Ë√  «uMÝ ©3®  ÀöŁ c?M. U??N???²¹U???L??Š …d???²??L XN???²½«

Æa¹—U²�« «c¼ q³]

qB ¨ …d?I?H�« Ác¼ Âu?N?H?. w?L ¨—U?³?²?Žô« sO?FÐ c?šRð 

ÆUNÐ V�UDL�«  U¹u�Ë_«

w²�«  U?.b?��« Ë√ lK��« W?F?O?³Þ ÊuJð ô ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÂU????.√ U????IzU????Ž ¨ ‰«u????Š_«  s?. ‰U????Š ÍQÐ  W????.ö????F?�« U????NK?L????Að

ÆW.öF�« pKð qO−�ð
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

Íc?�«  U?????.ö??????F�« q?−?????Ý w?L W??????B?????šd?�« b?????O??????] V−?¹

p‡?�??.  U???O??H???O??B œb?‡‡×ð ÆW???B??²???�???L�« W??×?KB??L?�« tJ�???Lð

W‡?‡×?KB????L?�« p‡?‡‡?�????LðË Ær?‡‡?‡O?EM²?�« o‡?¹dÞ s?‡Ž q‡?‡−?????��«

Æ tOKŽdÒýR.Ë r‡‡‡]d.  q‡‡−��  U‡łd‡�²�. W‡‡B²�L�«

‚uI×�UÐ p�L²�« W.öF�« VŠU� sJL¹ ∫∫∫∫    18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

b?‡‡?ŠQÐ q?‡�?¹ Íc‡?‡�« W?‡B?????šd?�« q.U?????Š ÁU?????−?ð W?????³?????�?????²J?L�«

Æ ÁöŽ√ 17  …œUL�« wL …—u‡BcL�« ◊ËdA�«

ffff....UUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ◊◊◊◊uuuuIIIIÝÝÝÝ

‰‰‰‰ËËËË____««««    rrrr����IIII����««««

    ‰‰‰‰ËËËËbbbbFFFF����««««

qJ� W??.ö?F�« q?O?−??�ð sŽ ‰Ëb?F?�« sJL¹ ∫ 19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆUNKł√ s. XK−Ý w²�«  U.b��« Ë√ lK��« s. ¡eł Ë√

 Æ rOEM²�« o¹dÞ sŽ ‰ËbF�«  UOHOB œb×ð

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

    ‰‰‰‰UUUUDDDDÐÐÐÐùùùù««««

W‡‡‡?B?²?�?L�« W??Oz U‡‡C?I?�« W?N?−�« s‡‡?‡JL¹ ∫∫∫∫    20    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

Ÿ«b‡‡¹ù« a?‡‡‡¹—Uð s. wF??ł— dŁQÐ W?.ö??F�« qO?−??�ð ‰UDÐ≈

d‡?‡O???G�« s. Ë√ W???B???²???�???L�« W???×K?B???L�« s. V?‡‡KD?Ð p�– Ë

W‡‡?.ö?F�« q?‡‡O??−??�ð w‡‡G??³M¹ ô ÊU?‡‡B t½QÐ sO??³??²¹  U‡‡?.bMŽ

s. 9 v�≈ 1  «dIH�« wL …—uBc?L�« »U‡‡³Ý_« s. V‡‡³��

Æd._« «c¼ s. 7 …œUL�«

W?.ö?F�« X³?�?²?B« «–≈ ‰UD?Ðù«  Èu?Žœ W?.U?]≈ sJL¹ ô

Èu???Žb�« Ác¼ ÂœU???I???²ð Ë ¨U???NKO???−??�?ð b??F?Ð e??O???O???L??²?�« W??H???�

W???.ö???F�« q?O???−???�ð a¹—U?ð s. ¡«b???²Ð«  «u?MÝ ©5® fL????�Ð

¡u�Ð rð Íc�« qO−�?²�« VKÞ ¡«dłù« «c¼ s. vM¦²�¹Ë

ÆWOM�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

    ¡¡¡¡UUUU‡‡‡‡GGGG����ùùùù««««

W????B????²???�????L?�« W???O?zU????C???I?�« W????N???−?�« wG?Kð ∫ 21    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

∫  wðQ¹ U. vKŽ ¡UMÐ W.öF�« qO−�ð

Íc�« dO?G�« s. Ë√ WB?²�?L�« W×KB?L�« s. VKÞ ©1

wL  …—u??Bc??L?�« »U??³??Ý_« s. V³??Ý Q??A½ «–≈ d??._« t??O?MF¹

b????????F?Ð  d???????._« «c?¼ s?. ©7 v?�≈ 5Ë 3  «d????????I???????H?�«® 7 …œU???????L?�«

t½√ d?O??ž Æ¡U?G�ù« —«d?] b??FÐ U?LzU?] q?þ Ë W?.ö?F�« qO??−?�ð

ÊS?L ©2 …dI?H�«® 7 …œU?L�«  s. U?−ðU½ ¡UG?�ù«  V³Ý ÊU?B «–≈

e?O??O?L?²?�« W?H?� W??.ö?F�« X³??�?²?B«  «–≈ vG?K¹ ô qO?−??�?²�«

 ÆUNKO−�ð bFÐ

qLF²�ð r� «–≈ d?._« tOMF¹ Íc�« dOG�« s. VKÞ ©2

ÆÁöŽ√ 11 …œULK�  UILË W.öF�«

q.UŠ q³?] s. W.öF?�« ‰ULF?²Ý« d³?²F¹  ∫ 12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

p�U???. Ë√ Ÿœu??L?�« q³??] s?. ‰U??L???F??²???Ý« WÐU???¦??L?Ð  W??B???šd�«

Æt�H½ W.öF�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

UUUU¼¼¼¼ddddAAAA½½½½ËËËË    UUUUNNNNKKKKOOOO−−−−����ððððËËËË    UUUUNNNNBBBB××××LLLLËËËË    WWWW....ööööFFFF����««««    ŸŸŸŸ««««bbbb¹¹¹¹≈≈≈≈

 U?OH?OBË W?.öF?�« Ÿ«b¹≈   UOKJý œb?×ð ∫∫∫∫    13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Èb�  U?¼d????A½ Ë  U????N?K‡‡?‡O????−????�ð Ë  U????N????B?‡‡?‡×????L   «¡«d????ł≈Ë

Æ rOEM²�« o¹dÞ sŽ ¨WB²�L�« W×KBL�«

u???³�UÞ q¦???L¹ Ê√  V?−¹ ¨ ‰œU??³???²???. ‚U??H?ð« W�U??Š «b???Ž

W???????×?KB???????L?�«  ÂU???????.√ Ã—U???????�?�« w?L Êu???????L???????O???????I???????L�«  Ÿ«b?¹ù«

tÐ Í—U?−�« rOEM²K� U?ILË tM?OO?Fð r²¹ q¦?LLÐ W?B?²�?L�«

Æ qLF�«

    llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ‰‰‰‰UUUUIIII²²²²½½½½««««

wze?−�« Ë√ wKJ?�« q¹u?×?²�« sŽ ‰e?F?LÐ     ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

V?KÞ s?Ž W�u??????�??????L�« ‚u??????I?????×?�« q?I½ s?JL?¹ ¨W??????�?????ÝR??????LK?�

ÆUNM¼— Ë√ UOzeł Ë√ UOKB W.öF�« qO−�ð Ë√ qO−�²�«

qOKCð tM. ÷dG�« ÊUB «–≈ öÞUÐ o×�« ‰U?I²½« bF¹

t??łË vKŽ oKF??²¹ U??L??O?L W¹—U??−??²�« ◊U??ÝË_« Ë√ —u?N??L??−�«

Ë√ lM?� W????I?¹dD?Ð Ë√ —b????B????L?Ð Ë√ W????F?????O????³D?Ð ’u????B?????��«

w²�«  U??.b??��« Ë√ lK?��« Â«b??�?²??Ý« W??OKÐU??] Ë√ hzU??B??š

ÆW.öF�« UNKLAð

WÐU?²J�« ¨ÊöD³?�« WKzUÞ X×ð ¨ ◊d?²?Að ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W??????.ö??????F?�« s¼— Ë√ q?IM?�« œu??????I??????Ž wL ·«d?Þ_« ¡U??????C??????.≈ Ë

U?ILË  ¨Áö?Ž√ 14 …œU?L�« Âu?N?H?. wL W?K−?�?L�« Ë√  W?Žœu?L�«

ÆœuIF�« Ác¼ rEM¹ Íc�« Êu½UIK�

dš¬ qJý ÍQÐ Ë√  U?�ÝRL�« Z.bÐ ‰UI?²½ô«  X³¦¹

U?ILË ‰U?I?²½ô« «c¼ X³?¦ð W?IOŁË ÍQ?Ð   U�?ÝR?L�« ‰uK×�

Æ‰UI²½ô« rEM¹ Íc�« l¹dA²K�

W?D³?ðd?????L?�« ‚u??????I??????×�« Êu?Jð Ê√ s?JL?¹  ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W¹—U¦?¾²?Ý« Ë√ …bŠ«Ë ‰ö?G²Ý« W?Bš— Ÿu?{u.  W.ö?F�UÐ

 U.b?��« Ë√ lK��« s. ¡e−� Ë√ qJ?� ¨W¹—U¦¾?²Ý« d?Ož Ë√

ÆUN½QAÐ W.öF�« qO−�ð Ë√ Ÿ«b¹≈ rð w²�«

Ê√ ¨Êö??D???³??�« W??K???zU??Þ X??×??ð ¨V???−??¹     ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????����««««

¨Áö??Ž√ 16 …œU???L�« Âu???N??H???. wL  h?O???šd??²?�« b??I???Ž sL???C???²¹

…d??²???L ¨ W??.ö???F�« ¨b???I??FK?� rEML?�«  Êu½U??I?K� U??I???LË Âd??³???L�«

U??????NK?ł√ s. X?×?M. w?²�«  U??????.b??????��« Ë l?K�?�« ¨W??????B?????šd?�«

wL W???.ö???F�«  ‰U???L???F??²???Ý«  s?JL¹ Íc�« r?OK]ù«Ë  W???B???šd�«

W??.b?I??L�«  U?.b??��«Ë√ W?FM?B?L�« lK?��« W?O??Žu½ Ë√ t�U??−?.

 ÆWBšd�« q.UŠ q³] s.
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

    llllÐÐÐÐUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««ËËËË    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����UUUUÐÐÐÐ    ””””UUUU����LLLL����««««

b?F¹ ¨ Áö?Ž√ 10 …œU?L?�« ÂUJŠ√ …U?Ž«d??. l. ∫∫∫∫    26    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‚u???I???×�UÐ fL?¹ qL???Ž qB WK?−??�???. W???.ö???F� b???OKI?ð W??×?Mł

VŠU?� ‚u?I?×� U?]d?š d?O?G?�« tÐ ÂU?] W?.ö?F� W¹—U?¦?¾?²?Ýô«

ÆW.öF�«

 UÐu????I????F�UÐ U????N????OKŽ V?]U????F¹ W????L¹d????ł b???O?KI????²�« b????F¹

ÆÁU½œ√ 33 v�≈ 27  œ«uL�« wL …œb×L�«

qO??−??�ð d??AM� W??IÐU?�?�« ‰U?F??L_« b??Fð ô ∫∫∫∫    27    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆUNÐ WD³ðdL�« ‚uI×�UÐ WK�. W.öF�«

W?I?Šö�« ‰U?L?Ž_« W?FÐU?²?. Ë WM?¹U?F?. sJL¹ ¨ t½√ d?O?ž

t?³?²??A?L�« b‡K‡I??LK� W?.ö?F?�« qO?−?�ð s. W‡?�‡�‡½ m‡O‡?K³?²Ð

ÆtOL

lL— wL o×�« W?.ö?F�« qO−?�ð VŠU?B� ∫    28    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

«b?O?KIð VJðd¹ Ë√ V?Jð—« h�?ý qB b??{ W?O?zU?C??] Èu?Žœ

qB ÁU????−?ð o×�« f?H½ q?L???F????²????�?¹ Ë Æ WK−????�????L�« W????.ö????F?K�

«b????????O?KI?ð ÊQ?Ð w?Šu?ð ôU????????L???????Ž√ V?J?ðd?¹ Ë√ V?Jð—« h?�????????ý

ÆVJðdOÝ

b??] «b??OKIð Ê√ W??.ö??F�« V?ŠU??� X³Ł√ «–≈ ∫    29    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

W???B????²???�????L�« W???O?zU???C???I?�« W???N????−�« ÊS???L ¨V?Jðd¹ Ë√ V?Jð—«

‰U???L???Ž√ n?]uÐ d???.Q?ð Ë ¨W???O½b???L?�«  U???C¹u???F????²�UÐ wC????Ið

ÊU???L??C� W?�U??H???B l{uÐ W???FÐU???²???L�« ¡«d??ł≈ j?ÐdðË b???OKI???²�«

—U??????¦?????¾??????²??????Ýô« oŠ V?ŠU??????� Ë√ W??????.ö?????F?�« p�U??????. i?¹u?????F?ð

W?????OzU?????C?????I�« W?????N?????−?�« c????�?????²?ð  Ê√ sJ?L¹Ë  Æ ‰ö?????G?????²?????ÝôUÐ

’u?B?M.  d?š¬ d‡‡O?Ðbð qB ¨¡U‡‡C??²?]ô« bMŽ ¨ W??B?²?�??L�«

ÆÁU½œ√ 30 …œUL�« wL t‡‡OKŽ

U????ÝU?????�????. ÊQ?Ð W????.ö?????F�« q?O????−?????�ð V?ŠU????� X?³Ł√ «–≈

W?‡‡?OzU?????C?????I?�« W?????N?????−�« ÊS??????L ¨U‡?‡J?O?????ýË `‡?‡³?????�√ t?‡]u?????I?????×?Ð

‚u???I???×?�UÐ ”U???�????L�« Ÿu???{u???. w?L q‡‡?B???Hð W‡?‡B???²???�????L�«

wL XKL?F?²?Ý« w²�« qzU?Ýu�« Ë ¡U?Oý_« …—œU?B?LÐ d?.QðË

Æ¡UC²]ô« bMŽ ¨ UNLöð≈ Ë bOKI²�«

s. Èu???Žœ q?B wL t???OK?Ž vŽb???L�« sJ?L¹  ∫∫∫∫    30    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

VK?D¹ Ê√ ¨»U‡‡?‡³�« «c‡?‡¼ wL U???N???OKŽ ’u???BM?L�« ÈËU???Žb�«

¨W???.ö??F�« q?O??−???�ð ¡U???G�≈ Ë√ ‰U‡‡?DÐ≈ ¨¡«d??łù« f?H½    sL??{

«c¼ s. 21 Ë 20 sO?ðœU??L�« ÂU?JŠ√ W�U???×�« Ác¼ wL o?³DðË

Æd._«

b‡‡‡I?Ž wL f‡‡?‡JF�UÐ hM�« W�U?Š wL «b?Ž    ∫∫∫∫    31    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

wL —U‡‡?¦?¾?²??Ý« oŠ s. b‡‡‡O??H?²?�??L�« s‡‡‡J?L¹ ¨h‡‡O??šd?²�«

«–≈ b?OKI?²�« Èu?Žœ ¨—«c?Žù« b??FÐ ¨lLd¹ Ê√ W?.ö?Ž ‰ö?G?²?Ý«

Æt�HMÐ o×�« «c¼ p�UL�« ”—UL¹  r�

””””œœœœUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOOŽŽŽŽUUUULLLL−−−−����««««        UUUU....ööööFFFF����UUUUÐÐÐÐ    WWWW����UUUUšššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√    

‰‰‰‰ËËËË____««««    rrrr����IIII����««««

UUUUNNNN����UUUULLLLFFFF²²²²ÝÝÝÝ««««    ËËËË    WWWWOOOOŽŽŽŽUUUULLLL−−−−����««««    WWWW....ööööFFFF����««««    WWWWOOOOJJJJKKKK....

Êu½UIK?� l{Uš ÍuMF. h?�ý Í_ o×¹    ∫∫∫∫    22    …………œœœœUUUULLLL����««««

rð U??L?� U??I??³Þ W??O???ŽU??L??ł W??.ö??Ž p?KL¹ Ê√ ’U??�?�« Ë√ ÂU??F�«

Æ©2 …dIH�«® 2 …œUL�« wL  Áb¹b×ð

W??O?ŽU??L?−�« W??.ö?F?�« VŠU?� vK?Ž sO?F??²¹    ∫∫∫∫    23    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÂU‡‡‡JŠú?� UI?LË t?²?.ö?Ž ‰U‡‡‡L?F?²?Ý« s‡‡‡�?Š vKŽ d?N?�¹ Ê√

Æ‰U−L�« «c¼ wL UNÐ ‰uLFL�« WOLOEM²�«Ë  WOF¹dA²�«

W?????.ö????F?�«  ‰U?????L????F?????²?????Ý« ÂUE?½ ÊS?????L ¨ ÷d????G?�« «c?????N�Ë

W??.ö???F�« Ác??N?� wÝU??Ý_« Êu½U???I�« sÒL??C???²??L�« W???O??ŽU??L???−�«

∫ wðQ¹ U. sLC²¹

W????.ö????F?�«  ‰U????L????F????²????Ý U?Ð W????�U????š ◊Ëd????ý b¹b?????×ð  ≠

¨ WOŽUL−�«

‰U?L?F?²?Ý« b?MŽ W?OKF?L WÐU?]— W?Ý—U?L??. vKŽ hM�« ≠

ÆW.öF�« Ác¼

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

ccccOOOOHHHHMMMM²²²²����««««ËËËË            ssss¼¼¼¼dddd����««««ËËËË    ‰‰‰‰UUUUIIII²²²²½½½½ôôôô««««

WWWWOOOOŽŽŽŽUUUULLLL−−−−����««««    WWWW....ööööFFFFKKKK����        ÍÍÍÍdddd³³³³−−−−����««««

W???O????ŽU???L????−�« W????.ö???F�« Êu?Jð Ê√ sJ?L¹ ô ∫∫∫∫    24    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

X×ð ÊuJð Ê√ s?JL¹ ô Ë s¼— Ë√ ‰“UMð Ë√ ‰U?I??²½« q×?.

ÆÍd³ł cOHMð rJŠ Í√ WKzUÞ

    YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

WWWWOOOOŽŽŽŽUUUULLLL−−−−����««««    WWWW....ööööFFFF����««««    ¡¡¡¡UUUU‡‡‡‡GGGG����≈≈≈≈

24 Ë 21 sOðœUL�« ÂUJŠQÐ ”U?�L�« ÊËœ     ∫∫∫∫    25    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W.öF�« qO−�ð WB²�L�« WOzUCI�«  WN−�« wGKð ¨ ÁöŽ√

W??????×K?B?????L?�« U?????N?� t?????.b??????I?ð VK?Þ vK?Ž ¡U‡?‡?MÐ W?‡‡?O?????ŽU??????L?????−?�«

 ôU??×�« wL d??šü« tMÒO??F¹ Íc?�« d?O??G�« s?. Ë√ W?B??²??�??L�«

∫ WOðü«

 ¨W.öF�« VŠU� ÍuMFL�« h�A�« ‰«Ë“ bMŽ  ©1

Ë√ W???O??ŽU???L???−�« W???.ö???F�« p�U???. qL???F???²??�?¹ U??.b?MŽ  ©2

Èd?š√ ◊Ëd?AÐ W?.ö??F�« Ác¼ ‰U?L?F?²?ÝUÐ ÷Òu??H¹ Ë√ `L?�¹

¨ ‰ULF²Ýô« ÂUE½ wL …œb×L�« pKð dOž

Ë√ W??O???ŽU??L??−�« W???.ö??F�« p?�U??. qL??F???²??�¹ U???.bMŽ ©3  

s. ôU??L??F??²??Ý« W??.ö??F�«  Ác¼ ‰U??L??F??²??Ý« e‡?O?−?¹ Ë√ `L??�¹

lK�K�  W?Bd²?A. WO?�Uš Í√ ‰u?Š —uN?L−�« qOKCð t?½Qý

ÆUN½QAÐ W.öF�« XK−Ý w²�«  U.b��« Ë√



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««27 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

    llllÝÝÝÝUUUU²²²²����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO����UUUUIIII²²²²½½½½««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

l?{Ë  U??????.«e???????²�U?Ð r?I¹ r?� h?�??????ý q?B    ∫∫∫∫    36    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

3 sOðœU?L?�« wL U?L?N?OKŽ ’u??BML�« qO?−?�?²?�« Ë W?.ö?F�«

WMÝ q?ł√ ‰ö??š p�c�  q¦??²??L¹ Ê√ t??OK?Ž ¨d??._« «c¼ s. 4Ë

 Æd._« «c¼  ÊU¹dÝ s. ¡«b²Ð« ©1®

 U???????³?K?Þ v?KŽ d????????._« «c¼ ÂU?J?Š√ o?³D?ð ∫∫∫∫    37    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Æ d._« «c¼ ÊU¹dÝ q³] WŽœuL�« qO−�²�«

Vłu?LÐ X?Lð w²�«  ö?O?−?�?²?�« vI?³ð ∫∫∫∫    38     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

1966 W?M?Ý ”—U?????????. 19 w?L Œ—R?????????L?�« 57 ≠ 66 r?]— d????????._«

ÆU¼b¹b−ð W¹Už v�≈ d‡‡‡._« «cN� WF{Uš

ddddýýýýUUUUFFFF����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO....UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

Œ—R?L�« 57 ≠ 66 r]— d?._« ÂU?JŠ√ vGKð  ∫∫∫∫    39    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

l?MB?�«  U?????.ö??????FÐ o?KF??????²?????L?�«Ë 1966 W?MÝ ”—U?????. 19 wL

ÆW¹—U−²�«  U.öF�«Ë

W?ÒO?L?ÝÒd�« …b¹d?−�« wL d?._« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    40    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

 ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

1424 ÂU‡?Ž v‡?�Ë_« ÈœU‡?‡‡?L????ł 19 wL d?z«e????−�UÐ —Òd????Š

Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡O�u¹  19  oL«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1424    ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????LLLL????????łłłł  19 wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....    07    ≠≠≠≠    03    rrrr]]]]————    dddd????????....√√√√

    ««««¡¡¡¡««««dddd????????????????????³³³³ÐÐÐÐ    oooo????KKKKFFFF????????????????????²²²²¹¹¹¹        ¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ        uuuu????????????????OOOO????����uuuu¹¹¹¹    19    ooooLLLL««««uuuu????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆŸŸŸŸ««««dddd²²²²ššššôôôô««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

52Ë  38 œ«u?????L?�« U?????L?????O?????Ýô ¨ —u?????²?????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

¨tM. 124 Ë 122Ë

Í– 5 wL Œ—R?????L�« 48-66 r]— d?????._« vC?????²????I?????LÐË ≠

 1966 W?MÝ d?¹«d???????³???????L 25  o?L«u??????L?�« 1385 ÂU???????Ž …b???????F???????I?�«

W?¹d?z«e????????−�« W?¹—u????????N????????L????????−?�« ÂU????????L????????C?½« sL????????C????????²????????L?�«Ë

WšÒ—RL�« f¹—UÐ  W‡‡O]UHð« v�≈ W‡‡‡O?³FA�« W‡‡OÞ«dIL¹b�«

W‡?‡‡OJ?KL�« W?¹U??L???×?Ð W??I?KF???²???L�«Ë 1883 WMÝ ”—U??. 20 wL

¨WOŽUMB�«

18 wL Œ—R?????L�« 154-66  r]— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

sLC?²L�«Ë 1966  WMÝ uO½u¹ 8  oL«uL�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rL²L�« Ë ‰b‡‡‡FL�« ¨ WO½bL�«  «¡«d‡‡‡łù«  Êu½U]

«c????N?� W????O�U????I????²?½ù« ÂUJŠ_« …U?????Ž«d????. l.    ∫∫∫∫        32    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Œ—R?L�« 156 ≠ 66 r]— d??._« ÂUJŠQÐ ‰ö??šù« ÊËœË  d?._«

¨  UÐu??I??F�« Êu½U??] sL??C??²??L�«Ë 1966  WMÝ u??O½u¹ 8 wL

¨ b?O?KIð W?×M?ł VJð—« h�?ý q?B ÊS?L ¨rL?²??L�«Ë ‰b?F??L�«

s?O??????²?M?Ý v�≈ d?‡?‡N???????ý√ ©6® W???????²???????Ý s?. f³???????×?�U?Ð V]U???????F?¹

—U?M¹œ n?‡‡?�√ W‡?‡?zU?????L??????�??????L??????š Ë sO?½u??????OK?. s.  W?‡?.«d?????G?ÐË

—U??‡??‡??M???¹œ s??O??¹ö?????????????????????. …d??‡??‡??‡???A?????????????????????Ž  v??‡??�≈  © Ãœ 2.500.000®

∫ l. jIL sO²ÐuIF�« sOðU¼  ÈbŠSÐ Ë√  ©Ãœ 10.000.000®

¨ W�ÝRLK� wzUNM�« Ë√ X]RL�« oKG�« ≠

w?²�«  «Ëœ_«Ë q?zU???????Ýu?�«Ë ¡U??????O???????ý_« …—œU???????B???????.  ≠

¨WH�U�L�« wL XKLF²Ý«

ÆWH�U�L�« q×. ¡UOý_« ·öð≈ ≠

WM?Ý v�≈ d????N????ý s.  f?³????×�UÐ V?]U????F¹     ∫∫∫∫    33    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

v�≈  ©Ãœ 500.000®—UM?¹œ n‡�√ W?zU???L???�????L???š s?. W‡.«d????GÐË

s??O?ðU??¼ Èb????????????????ŠS??Ð Ë√  © Ãœ 2.000.000® —U??M?¹œ w??½u?????????????????O?K??.

∫ ’U�ý_« ¨jIL sO²ÐuIF�«

d?????._«  «c?¼ s. 3 …ÒœU?????L?�« ÂUJ?Š√ «u?????H?�U?????š s¹c?Ò�«  ©1 

s‡?‡¹c�« Ë√ r‡?‡NðU???.b???š Ë√ r‡?‡N???FKÝ v?KŽ W???.ö???Ž l{Ë Âb???FÐ

«u?.b??] Ë√ d?¦??B√ Ë√ W?F?KÝ lO?³?K� «u?{d??Ž Ë√  lOÐ «Ëb‡‡L??Fð

ÆW.öŽ  qL×ð ô  U.bš

r� W?.ö?Ž rNðU?.b?š Ë√ rN?F?KÝ vKŽ «u?F?{Ë s¹c�«  ©2

«c¼ s. 4 …œU?LK�  U‡?‡I?LË U‡‡NKO??−?�ð VK‡‡D¹ r� Ë√ q?‡‡−?�ð

’u???BML�« W???O�U???I??²½ô« ÂU?JŠ_« …U??Ž«d???. l. p�–Ë ¨d???._«

Æ d._« «c¼ wL UNOKŽ

ssss....UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW����UUUUšššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

s. d??.√ Vłu?LÐ ¨W??.ö?F�« p�U??.  sJL¹     ∫∫∫∫    34    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

d??O??³???�Ð ¨ ¡U??C??²??]ô« b?MŽ ¨W½U??F??²???Ýô«  ¨W??LJ×??L?�« fOz—

W??.ö?F?�« l{Ë Ê√ rŽe¹ w²�« l?K�K� oO??]œ n�uÐ ÂU??O??IK�

Æt½ËbÐ Ë√ e−×�UÐ  p�–Ë «—d{ tÐ o×�√ b] UNOKŽ

 U?³Ł≈ vKŽ Î¡UMÐ W?C¹d?Ž q¹– vKŽ d?._« —«b?�≈ r²¹

ÆW.öF�« qO−�ð

w?{U?????I�« d??????.Q¹ Ê√ s?JL?¹ ¨e?????−??????×�« b??????BQ?????²?¹ U?????.bM?Ž

ÆW�UHB lLbÐ wŽbL�«

…u?????IÐ ö?ÞUÐ e?????−?????×?�« Ë√  n�u?�« b?????F¹    ∫∫∫∫    35    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

Ë√ w?½b???????L?�« o?¹d?D�« w?Žb????????L�« f?L????????²K?¹ r?� «–≈ Êu?½U???????I?�«

s?Ž dE?M�« ·d???????BÐ p?�– Ë d?‡‡?‡N???????ý qł√ ‰ö???????š wz«e??????−?�«

ÆUN³KÞ sJL¹ w²�« —«d{_«   UC¹uFð



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 28
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

    ∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    dddd....____««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

nnnn¹¹¹¹————UUUUFFFF²²²²����««««ËËËË    ····bbbbNNNN����««««

◊Ëdý b¹b×ð v?�≈  d._« «c¼ ·bN¹ ∫ vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W¹U???L????×�« Ác¼ qzU????ÝË œb???×¹ U???L???B ¨ U???Ž«d???²???šô« W?¹U???L???Š

ÆU¼—UŁ¬Ë

∫   wðQ¹ UL‡Ð  d._« «c¼ ÂuNH. wL bBI¹ ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

œU?−¹SÐ U??OKL?Ž `L?�ð ¨ Ÿd?²??�?L� …dJL ∫ ŸŸŸŸ««««dddd????²²²²????ššššôôôô««««    ≠≠≠≠

¨WOMI²�« ‰U−. wL œb×. qJAL�  qŠ

W¹U?L?×� rK�ð W?I?OŁË ∫ ŸŸŸŸ««««dddd????²²²²ššššôôôô««««    …………¡¡¡¡««««ddddÐÐÐÐ    ËËËË√√√√    …………¡¡¡¡««««dddd????³³³³����««««    ≠≠≠≠

¨Ÿ«d²š«

Ídz«e−�« wMÞu�« b?NFL�« ∫ WWWWBBBB????²²²²����LLLL����««««    WWWW????××××KKKKBBBBLLLL����««««    ≠≠≠≠

¨WOŽUMB�« WOJKLK�

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW....UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    rrrr����IIII����««««

…………¡¡¡¡««««dddd³³³³����««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ‰‰‰‰uuuuBBBB××××KKKK����        ŸŸŸŸ««««dddd²²²²ššššôôôô««««    WWWWOOOOKKKK¼¼¼¼√√√√    ◊◊◊◊ËËËËddddýýýý

…¡«d??Ð W?D??Ý«u??Ð v??L?????????????????×??ð Ê√ s??J?L??¹    ∫∫∫∫    3     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????����««««

◊U????A½ sŽ W????−ðU?M�«Ë …b?¹b???−?�«  U???Ž«d????²????šô« ¨Ÿ«d???²????šô«

ÆwŽUMB�« oO³D²K� WKÐUI�«Ë wŽ«d²š«

ÆWI¹dÞ Ë√ Ułu²M. Ÿ«d²šô« sÒLC²¹ Ê√ sJL¹

sJ?¹ r� «–≈ «b¹b????ł  Ÿ«d‡?‡²????šô« d‡‡?³???²????F¹     ∫∫∫∫    4     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

q‡‡B W‡‡�U?×�« Ác¼  s‡‡ÒL?C?²ðË  ¨W‡‡OMI?²�« W�U?Š wL Uł—b?.

wÐU?²B n�Ë o¹dÞ s?Ž —uN?L−�« ‰ËUM?². wL l‡‡{Ë  U?.

¨r�U??F�« d?³??Ž Èd??š√ WKO??ÝË Í√ Ë√ ‰U?L??F?²??Ý« Ë√ Íu?H??ý Ë√

W?????³�U?D. a?¹—Uð Ë√ W?¹U????L?????×�« V?KÞ Ÿ«b?¹≈ Âu¹ q?³?????] p�–Ë

ÆUNÐ W¹u�Ë_«

œd‡−‡?LÐ —u?N??L??−�« ‰ËUM²??. wL Ÿ«d?²??šô« d??³?²??F¹ ô

w²�« «d?N?ý d?A?Ž wMŁù« ‰ö?š —u??N?L?−�« t?OKŽ  ·d?Fð U?.

qF???L dŁ≈  W¹u?�Ë_« a¹—Uð Ë√ …¡«d???³�« Ÿ«b¹≈ a?¹—Uð o³???�ð

ÁU½œ√ 14 …ÒœU?LK�  U?I³?Þ o×�« wL tI?ÐUÝ Ë√ Ÿœu?L�« tÐ ÂU?]

t??I?ÐU??Ý ¡«“≈ Ë√ Ÿœu??L?�« ¡«“≈  d??O??G?�« s. n�??F?ð ¡«d??ł Ë√

Æo×�« wL

◊U?????A½ s?Ž U?????−ðU?½ Ÿ«d????²?????šô« d?????³?????²?????F¹        ∫∫∫∫        5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÆWOMI²�« W�UŠ s. W¼«bÐ ULłU½ sJ¹ r� «–≈ wŽ«d²š«

18 wL Œ—R?????L�« 155-66  r]— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

sLC?²L�«Ë 1966  WMÝ uO½u¹ 8  oL«uL�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rL²L�« Ë ‰b‡‡‡FL�« ¨ WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 w?L Œ—R?????L�« 156-66 r?]— d?????._« vC??????²?????I?????L?ÐË ≠

sLC?²L�«Ë 1966  WMÝ uO½u¹ 8  oL«uL�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨  UÐuIF�« Êu½U]

Í– 26  wL Œ—R??L�« 02-75 r]— d???._« vC???²??I???LÐË ≠

 1975 W?M?Ý d??¹U?M?¹ 9  o?L«u?????????????L?�« 1394 ÂU?????????????Ž W????????????−?????????????×?�«

W¹U???L???×� f?¹—UÐ W???O??]U???H?ð« vKŽ W???]œU???B???L�« sL???C???²???L�«Ë

1883 WMÝ ”—U?. 20 wL  W‡‡.d?³?L�« W‡‡O?ŽUMB�« W?‡‡OJKL�«

¨1900 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 14 w?L q�?‡?‡BËd??????³?Ð W?‡‡?�b??????F??????L?�«Ë

d?³L?Lu½ 6 wL ÍU¼ ôË 1911 WMÝ u?O½u¹ 2 wL sDMý«ËË

wL W½u?³?A�Ë  1934   WMÝ u?O½u¹ 2 wL ÊbM�Ë 1925 WMÝ

WM?Ý u??O?�u¹ 14 wL r?�u??N???Bu??²???Ý«Ë 1958 WMÝ d?Ðu??²??B√ 31

¨1967

20 w?L Œ—R??????L?�« 58-75 r?]— d??????._« v?C???????²???????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³???L????²????³????Ý 26  oL«u????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU???C????.—

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨w½bL�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

20 w?L Œ—R??????L?�« 59-75 r?]— d??????._« v?C???????²???????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oL«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

  26 wL Œ—R?L�« 07-79  r]— Êu‡‡½U?I�« vC?²?I?LÐË ≠

1979 W?M?Ý u???????O?�u?¹  21 o?L«u???????L?�« 1399  ÂU????????Ž ÊU???????³????????F???????ý

¨rL²L�« Ë ‰b‡‡FL�« ¨„—U‡‡‡L−�« Êu‡‡‡½U] s‡‡LC²L�«Ë

 8 wL Œ—R?????L�« 17-84 r]— Êu?½U????I�« v?C????²????I?????LÐË ≠

oKF?²L�«Ë 1984  WMÝ  u?O�u¹ 7  oL«u?L�« 1404 ÂU?Ž ‰«uý

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ WO�UL�« sO½«uIÐ

17-93 r]— w?F¹d?????A?????²?�« Âu????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????LÐË ≠

7 oL«u????L�«  1414 ÂU????Ž W???O?½U???¦?�« ÈœU???L????ł  23 wL Œ—R????L�«

¨ UŽ«d²šô« W¹UL×Ð oKF²L�«Ë 1993  WMÝ d³L�¹œ

92-99 r?]— w?ÝUzd?�« Âu????????Ýd????????L?�« v?C???????²????????I????????L?ÐË ≠

q¹dÐ√ 15 oL«u??L�« 1419 ÂU???Ž W??−???×�« Í– 29 wL Œ—R??L�«

…b¼U??F??. vKŽ kH??×??²Ð W??]œU?B??L�« s?L?C??²??L�«Ë1999  WMÝ

a¹—U?²Ð sDMý«Ë wL W?.d?³?L�« ¨ «¡«d?³�« ÊQ?AÐ ÊËU?F?²�«

WM?Ýd??³???L??²???³??Ý    28 wL W?�b??F???L�« Ë    1970  WM?Ý u??O?½u¹ 19 

U???????N??????²???????×?zô vK?ŽË  ¨1984  W?MÝ d?¹«d??????³???????L 3  wLË  ¨1979 

¨W¹cOHM²�«

 ¨¡«—“u�« fK−. v�≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë  ≠



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««29 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

wL U?O?ŽU?L?ł ’U?�?ý√  …b?Ž Ë√ ÊU?B?�?ý „d?²?ý« «–≈

b?F¹ Ÿ«d²?šô« …¡«dÐ W?OJK. wL o×�« ÊS?L ¨Ÿ«d?²š« “U?−½≈

Ë√ Ÿ«d?²?šô« wL ¡U?Bd?ý r?¼—U?³?²?ŽUÐ rNMOÐ U?Bd??²?A?. UJK.

 ÆrNzUHK�� UJK. bF¹

sO?Žd²?�?LB r¼d?B– sO?Žd²?�?LK� Ë√ Ÿd²?�?LK� o×¹

ÆŸ«d²šô« …¡«dÐ wL

r¼ sO??Žœu??L�« Ë√ Ÿd??²??�??L�« u¼ Ÿœu??L�« s?J¹ r� «–≈ 

X³¦¹ `¹dB²Ð  oLd¹ Ê√ V−¹ VKD�« ÊS?L ¨sOŽd²�L�«

ÆŸ«d²šô« …¡«dÐ wL rNIŠ ÊuŽœuL�«Ë√ ŸœuL�« tÐ

Áö?Ž√ …dI?H�« wL t?O�≈ —U?A?L�« `¹d?B²�« ◊d?²?A¹ ô

oÐU????Ý Ÿ«b?¹ù W¹u?�ËQÐ W????³?�UD. s?L????C????²¹ V?KÞ W?�U????Š wL

ÆŸœuL�« rÝUÐ

tO�≈ —U?AL�« `¹d?B²�« œ«b?Ž≈  UO?HOB Ë qJ?ý œb×¹

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ ÁöŽ√

‰u?????�?ð ¨ÁU½œ√ 14  …œU??????L�« …U??????Ž«d?????. l?. ∫ 11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««    

∫ WOðü« W¹—U¦¾²Ýô« ‚uI×�« UNJ�UL� Ÿ«d²šô« …¡«dÐ

¨U?łu?²M. Ÿ«d?²?šô« Ÿu{u?. ÊU?B «–≈ U?. W�U?Š wL  ©1

t�U?L?F??²?Ý« Ë√ Ãu?²ML�« W?ŽUM?BÐ ÂU?O?I�«  s. d?O??G�« lML¹

ÊËœ ÷«dž_« Ác?N� Áœ«dO?²Ý« Ë√ lO³K� t?{dŽ Ë√ t?FOÐ Ë√

¨ ÁU{—

lML¹ ¨ l?M� W?I?¹dÞ Ÿ«d?²??šô« Ÿu??{u?. ÊU??B «–≈  ©2 

Ãu?²ML�« ‰UL?F?²Ý«Ë  lMB�« W?I¹dÞ ‰U?LF?²?Ý« s. dO?G�«

t????{d????Ž Ë√ t????F????O?Ð Ë√ W????I¹dD?�« Ác¼ s?Ž …d????ýU????³????. ZðU?M�«

ÆÁU{— ÊËœ ÷«dž_« ÁcN� Áœ«dO²Ý« Ë√ lO³K�

Ë√ U???NMŽ ‰“UM?²�« wL p�c???B o×�« …¡«d???³�« VŠU???B�

ÆhOš«dð œuIŽ Â«dÐ≈ Ë À—ù« o¹dÞ sŽ UNK¹u×ð wL

…¡«d?Ð sŽ …œ—«u?�« ‚u?????I??????×�« q?L?????A?ð ô ∫ 12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Ë√ W???????O???????ŽU?M?B�« ÷«d????????ž_«  «– ‰U???????L???????Ž_« ô≈ Ÿ«d???????²???????šô«

Æ W¹—U−²�«

∫wðQ¹ U. ‚uI×�« Ác¼ qLAð ôË

¨jIL wLKF�« Y×³�« ÷«dž_ …«œRL�« ‰ULŽ_« ©1

t?K?L???????A?ð Íc?�« Ãu???????²?M?L?�« h�?ð w?²?�« ‰U???????L????????Ž_« ©2

‚u???????��« w?L Ãu???????²?ML?�« «c?¼ ÷d??????Ž b???????F?Ð p?�– Ë …¡«d??????³?�«

¨UŽdý

s²????. vKŽ …¡«d????³Ð W????O???L???×????. qzU???ÝË ‰U????L???F????²???Ý« ©3

Ë√ W¹u??−�« qIM�« …e??N??ł√ Ë√ W?OzU??C??H�« sH?�?�«Ë d?š«u??³�«

‰U−?L�« Ë√ WO?LOK]ù« ÁU?OL�« qšbð w²�« W?O³Mł_« W?¹d³�«

ÆU¹—«dD{« Ë√ U²]R. ôušœ wMÞu�« »«d²�« Ë√ Íu−�«

o?O?????³?D²?K?� öÐU??????] Ÿ«d??????²?????šô« d??????³??????²?????F?¹     ∫∫∫∫        6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Â«b??�??²?Ýô« Ë√ l?MBK� öÐU??] t??Žu??{u?. ÊU??B «–≈ wŽU?MB�«

ÆWŽUMB�« s. Ÿu½ Í√ wL

ÂuNH. wL   UŽ«d?²šô« qO³] s. bFð ô     ∫∫∫∫    7     …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

∫d._« «c¼

lÐUD�«  «–  U?LUA?²?Bô«Ë  U¹dEM�«Ë ∆œU³?L�«  ©1 

ÆWO{U¹d�« Z¼UML�« p�cBË wLKF�«

ÂU?OI�« v�≈ W?O.«d�« Z¼U?ML�«Ë ∆œU³?L�«Ë jD��« ©2 

¨ i×. wNOLdð Ë√ wLUIŁ lÐUÞ  «– ‰ULŽQÐ

…—«œù«Ë rOEM²?�«Ë rOKF?²�«  U?.uEM?.Ë Z¼UML�« ©3

¨dOO�²�« Ë√

W?Š«d?−�UÐ Ê«u?O?×?�« Ë√ ÊU?�½ù« r�?ł Ãö?Ž ‚dÞ ©4

¨hO�A²�« Z¼UM. p�cBË …«Ë«bL�« Ë√

¨ U.uKFL�« r¹bIð œd−. ©5

¨»uÝU×�« Z.«dÐ ©6 

Æi×L�« wMO¹e²�« lÐUD�«  «–  «—UJ²Ðô« ©7 

Ÿ«d??²??š«  «¡«dÐ vKŽ ‰u??B??×�« s?JL¹ ô  ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

∫ wðQ¹ UL� W³�M�UÐ d._« «c¼ VłuLÐ

W????????O?½«u????????O?????????×�« ”U?M?ł_« Ë√ W????????O?ðU?????????³M?�« Ÿ«u?½_«  ©1

vKŽ ‰u‡‡B?×K� W‡‡C?×L�« W‡‡O?łu�uO?³�« ‚d‡‡D�« p‡‡�c?BË

¨ U½«uOŠ Ë√  U‡‡ðU³½

rOK?]ù« vKŽ U???N??I??O???³Dð ÊuJ¹ w?²�«  U??Ž«d???²??šô« ©2 

¨W.UF�« »«œü« Ë√ ÂUEM�UÐ ö�. Ídz«e−�«

rOK?]ù« vKŽ U??N�ö??G??²??Ý« ÊuJ¹ w²�«  U??Ž«d??²??šô« ©3

 U‡‡½«uO×�«Ë ’U�ý_« …UO?Š Ë W×BÐ «dC. Ídz«e−�«

vKŽ U??L??O??�?ł «dD?š qJA¹ Ë√  UðU??³M�« k?H?×?Ð «d?C??. Ë√

ÆW¾O³�« W¹ULŠ

©20® ÊËd???A???Ž w¼ Ÿ«d????²???šô« …¡«dÐ …b???.  ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

l?Lœ …U????????Ž«d????????. l?. V?KD?�« Ÿ«b?¹≈ a?¹—U?ð s. ¡«b?????????²Ð« W?M?Ý

‰u??F??H?L?�« ÊU¹d?Ý v?KŽ ¡U??IÐù« Âu??Ý—Ë qO?−??�??²�« Âu??Ý—

ÆtÐ ‰uLFL�« l¹dA²K� UILË

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

WWWW����uuuu����LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    

VŠU?B� pK. Ÿ«d²?šô« …¡«dÐ wL o×�«  ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ë√ ¨Áö?Ž√ 8  v�≈ 3 s. œ«u?L�« wL œÒb?×?. u¼ U?LB Ÿ«d?²?šô«

ÆtHK�� pK.



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 30
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    rrrr����IIII����««««

WWWW....bbbb��������««««        UUUUŽŽŽŽ««««dddd²²²²šššš««««

¨W??????.b?????�?�«  Ÿ«d?????²??????š«  qO??????³?????] s?. b?????F?¹ ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

‰ö????š ’U????�???ý√ …b????Ž Ë√ h?�???ý Áe????−?M¹ Íc�« Ÿ«d????²????šô«

rN?O�≈ b?M�ð W?O?Ž«d?²??š« W?L?N?.  sL?C??²¹ qL?Ž b?I?Ž c??O?HMð

Æ WŠ«d�

sOÐ W???�U??š W??O???]U??Hð« sJ?ð r� «–≈Ë  W�U??×?�« Ác¼ wLË

¨Ÿd?²?�L�«Ë ¢ W?¾?O?N�«¢ vŽbð w‡‡²�« W‡‡.b?�?²?�?L�« W¾?O?N�«

ÆŸ«d²šô« „ö².« oŠ W¾ON�« v�≈ œuF¹

«c¼ s?Ž U???N???O?K�?ð sŽ W???Š«d????� W???¾???O????N�«  d????³???Ž «–≈Ë

 ÆŸd²�LK� UJK. `³B¹ t½SL ¨o×�«

Ÿ«d???²???šô« VŠU???B?� ÊS??L ¨‰«u???Š_« s?. ‰U???Š Í√ wLË

10 …œUL�« s. 3 …dIHK� UILË Ÿd²�L�« WH� dB– wL o×�«

ÆÁöŽ√

o¹dÞ sŽ …œU?L�« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð  U?O?H?O?B œb?×ð

ÆrOEM²�«

Íc�« Ÿ«d???²????šô« ¨W???.b???��« Ÿ«d???²????š« b???F¹ ∫∫∫∫    18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

d?O??ž W?O?]U??Hð« vC?²??I?LÐ ’U?�??ý√ …b?Ž Ë√ h�?ý Áe??−M¹

p�–Ë ¨Áö??Ž√ 17  …œU??L�« wL U???N??OKŽ ’u??BML?�« W??O??]U??Hðô«

ÆUNKzUÝË Ë√ØË  W¾ON�«  UOMIð Â«b�²ÝUÐ

o¹dÞ sŽ …œU?L�« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð  U?O?H?O?B œb?×ð

ÆrOEM²�«

ffff....UUUU��������««««    rrrr����IIII����««««

WWWW¹¹¹¹dddd��������««««        UUUUŽŽŽŽ««««dddd²²²²ššššôôôô««««

 U????Ž«d???²????šô« W¹d????Ý d???³????²????Fð Ê√ sJ?L¹ ∫∫∫∫    19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

’U��« dŁ_«  «–  U?Ž«d²?šô« Ë wMÞu�« s._« rNð w²�«

W?¹œU?????L�« ‚u?????I?????×?�UÐ ”U?????�?????L?�« ÊËœ ÂU?????F�« `?�U?????B�« v?KŽ

 ÆŸd²�LK� W¹uMFL�«Ë

o¹dÞ sŽ …œU?L�« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð  U?O?H?O?B œb?×ð

ÆrOEM²�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

————««««bbbb����ùùùù««««ËËËË    hhhh××××HHHH����««««ËËËË        ŸŸŸŸ««««bbbb¹¹¹¹ùùùù««««

‰‰‰‰ËËËË____««««    rrrr����IIII����««««

ŸŸŸŸ««««bbbb¹¹¹¹ùùùù««««    

w??L V???‡??‡??žd???¹ s??. q??B v??K???Ž V??‡??‡???−??¹ ∫∫∫∫    20    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????����««««

V‡‡K?Þ r¹b?I??²Ð Âu‡‡I¹ Ê√ Ÿ«d?‡‡²?š« …¡«d‡?‡Ð vKŽ ‰u‡‡B??×�«

ÆWB²�L�« W×KBL�« v�≈  `‡‡¹d� w‡‡ÐU²B

ÊSL ¨‰U×?²½ö� wzUC]  U³?Ł≈ W�UŠ «bŽ     ∫∫∫∫ 13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

V�U?D¹ s?. ‰Ë√ Ë√ Ÿ«d?????²????š≈ …¡«d?????³� U?????³?KÞ Ÿœu?¹ s. ‰Ë√

¨ Ÿd????²????�????L�«  u?¼ b????F¹ ¨ V?KD?�« «c¼ q¦????L?� W¹u?�Ë√ Âb????]QÐ

ÆtHK�� lłdð  WHB�« Ác¼ ÊSL ¨¡UC²]ô« bMŽË

Ÿ«d???²???šô« …¡«dÐ VK?Þ Ÿ«b¹≈ a¹—Uð b?MŽ    ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

s?Ž b?????Š√ ÂU?????] «–≈ U?½u½U?????] t?Ð V�U?DL?�« W¹u?�Ë_« a¹—U?ð Ë√

∫ WO½ s�Š

lM?B�« W????I¹d?Þ ‰U????L???F????²????Ý« Ë√ Ãu????²ML?�« lM?BÐ  ©1

¨…¡«d³�UÐ wL×L�« Ÿ«d²šô« Ÿu{u.

Ë√ l‡‡MB�« «c?¼ …d‡ýU‡³?L�  …œU‡ł  «d?O‡C?‡‡×‡²Ð  ©2

…d?ýU³?. w‡‡L —«d‡‡‡‡‡L?²‡‡‡Ýô« t� o×¹ ¨‰U‡‡‡L?F²?Ýô« «c‡‡‡¼

Æ…—uBcL�« Ÿ«d²šô« …¡«dÐ œułË s. ržd�« vKŽ t‡‡KLŽ

tKI½ Ë√ tK¹u?×ð sJL¹ ô oÐU?��« Âb�?²�?L�« oŠ Ê≈

W‡?‡‡?FÐU?????²?�« ŸËd‡?‡‡?H�« Ë√ W‡?‡‡?Bd?????A�« Ë√ W?‡‡?�????ÝR?????L?�« l. ô≈

d??O??C?×??²�« Ë√ Â«b??�??²??Ýô« U??L??N?O??L Àb??Š sO??²K�«Ë  U?‡‡L??N�

ÆÂ«b�²Ýö�

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

WWWWLLLLUUUU{{{{ùùùù««««    …………œœœœUUUUNNNNýýýý    

Ë√ U?NJ�U?L� o×¹ …¡«d?³�« W?O?Šö?� ‰«uÞ ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

 ULU?{≈ Ë√  UMO�?×ð Ë√  «dOO?Gð ‰Ušœ≈ ‚u?I×�« ÍËc�

Ÿ«b¹ù WÐu?KDL�«  «¡«d??łù« ¡U??H??O??²??Ý« l?. t??Ž«d??²??š« vKŽ

ÆÁU½œ√ 25  v�≈ 20  œ«uL�« wL …œb×L�« VKD�«

 UM‡?O‡‡�???×??²�« Ë√  «d?‡‡O‡?O‡G??²?�« Ác‡‡¼  U???³‡‡Ł≈ r?‡²¹

rð Íc�« q‡‡J‡A�« f‡H‡M‡?Ð r‡‡K‡�‡ð  «œU‡‡NAÐ  U?LU{ù« Ë√

 ÆdŁ_« fH½ UN� ÊuJ¹ Ë WO�Ozd�« …¡«d³K� W³�M�UÐ

Âu?Ýd�« b¹b�ð W?LU?{≈ …œUN?ý VKÞ qB vKŽ Vðd?²¹

Æ‰uFHL�« Í—U��«  l¹dA²K�  UILË …œb×L�«

…¡«d?³�« ¡U?C?I½UÐ W?LU?{ù«  «œU?N?ý W?O?Šö?� wN?²Mð

ÆWO�Ozd�«

ÊUJ.SÐ ¨W??LU??{ù« …œU?N??ý rK�ð r� U??L�UÞ    ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ÿ«d²?š« …¡«dÐ VKÞ v�≈ t³KÞ q¹u×ð …œU?NA�« Ác¼ V�UÞ

…œU?????????N?????????ý V?KÞ Ÿ«b?¹≈ a?¹—U?ð u?¼ U?????????N?????????Ž«b¹≈ a?¹—U?ð Êu?J?¹

ÆWLU{ù«

U?????F??????³ð U??????N?????O?KŽ q?B?????×??????²?????L?�« …¡«d?????³�« v?K?Ž Vðd?????²?¹

ÂuÝ— b¹b�ð ¨ÁöŽ√ v�Ë_« …dIH�« wL —uBcL�« q¹u×²K�

Ÿ«b¹≈ a?¹—Uð s?. ¡«b????²Ð« ‰u?????F????H????L?�« ÊU¹d????Ý v?KŽ ¡U?????IÐù«

ÆWLU{ù« …œUNý VKÞ



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««31 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

VKÞ ¨÷d???F??L�« ÂU???²??²???š« a¹—U??²� W???O�«u??L?�« «d??N??ý d???A??Ž

s. ¡«b??²?Ð« W¹u�Ë_UÐ W??³�U?DL�« l. Ÿ«d??²??šô« «c?¼ W¹U??L??Š

ÆŸ«d²šô« «c¼ Ÿu{u.  ÷dŽ a¹—Uð

U????????OK?B t????????³K?Þ V?×???????Ý  Ÿœu????????L?�«  sJ?L?¹ ∫∫∫∫    25    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆŸ«d²šô« …¡«dÐ —Ëb� q³] UOzełÅË√

b??????F?ÐË  Ÿ«d??????²??????šô« …¡«dÐ —«b??????�≈ q?³??????] ∫∫∫∫    26    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

¡UDš_« `O×Bð ŸœuLK� “u?−¹ ¨…œb×L�« ÂuÝd�« b¹b�ð

VKÞ «–≈  W??Žœu?L�« ozUŁu�« w?L  U½u½U?] W?²??³?¦?L�« W?¹œU?L�«

Æp�–

Âb???????Ž Ë√ »u?K?D?L�« r?Ýd?�« b?¹b???????�?ð Âb???????Ž W?�U???????Š w?L

Ê√ sJ?L¹  Íc�«Ë œb???×???L?�« qł_« wL  ö?¹b???F???²�UÐ ÂU????O???I�«

wL r?K�?ð …¡«d????³�« ÊS?????L ¨…—d????³????L?�« …—Ëd????C�« b?MŽ œb?????L¹

ÆUN²�UŠ

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

hhhh××××HHHH����««««

Ÿ«b¹ù« b?FÐ W?B?²?�?L�« W??×KB?L�« Âu?Ið     ∫∫∫∫    27    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ÿ«b¹ù«  «¡«d????łS?Ð W????IK?F????²????L�« ◊Ëd????A?�« Ê√ s. b????BQ????²?�UÐ

wL Ë Áö??Ž√ Y�U??¦�« »U??³�« s?. ‰Ë_« r�??I�« wL …œb??×??L�«

Æ…dLu². tIO³D²� …c�²L�« ’uBM�«

v?Žb?????²??????�¹ ¨◊Ëd??????A�« Ác?¼ V?KD?�« ·u?????²??????�¹ r?� «–≈

q?ł√ wL n?K?L?�« `O???????×???????B????????²� t?K?O???????BË Ë√ …¡«d???????³?�« V�U?Þ

¨…—Ëd???????C?�« b?M?Ž ¨qł_« «c?¼ œb????????L¹ Ê√ s?J?L¹Ë s?¹d????????N???????ý

 ÆtKOBË s. Ë√ ŸœuL�« s. VKDÐ WKKFL�«

a¹—U?????²Ð q?ł_« «c¼ w?L `×????B?????L�« V?KD�« k?H????²?????×¹

Æ‰Ë_« Ÿ«b¹ù«

q?ł_« w?L VK?D?�« n?K. `?O????????×???????B?ð Âb????????Ž W?�U???????Š w?L

ÆUÐu×�. VKD�« d³²F¹ ¨œb×L�«

U?????C¹√ W?????B????²?????�????L?�« W????×?KB?????L�« Âu?????Ið     ∫∫∫∫    28    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

w?L Ã—b?‡‡?‡?. d????????O????????ž V?K?D�« Ÿu?????????{u????????. Ê√ s. b????????BQ????????²?�U?Ð

ÎW¼«bÐ vB??I?. d?O?ž Ë 7  …œU?L?�« wL …—u?Bc?L?�« s‡‡¹œU?O??L�«

Æ8 Ë 6  v�≈  3  s. œ«uL�« VłuLÐ W¹UL×�« s.

bMŽ  ¨  V?KD�« VŠU??� W???B??²??�??L�« W???×KB??L�« r?KFð 

Æ…¡«dÐ t×MLÐ `L�¹ ô t³KÞ ÊQÐ ¨ ¡UC²]ô«

oL«u???²¹ ô V?KÞ Í√ Ê√ U???×??{«Ë ÊU???B «–≈ ∫∫∫∫    29    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

sJ?L¹ t½S????L ¨Áö???Ž√ 22  …œU???L?�« s. v�Ë_« …d????I???H�« ÂU?JŠ√Ë

 U????³K?D�« s?. œb????Ž v�≈ t????L????O????�????I?ð Ë VKD?�« «c¼ W?ze????−ð

V?K?D�« Ÿ«b?¹≈ a?¹—U????????²?Ð r?NM?. b????????Š«Ë q?B œd????????H?M¹ Y?O????????×?Ð

 ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ …œb×L�« ‰Ułü« wL p�– Ë wK�_«

Èu?²×?. √e?−. VKÞ qB Ÿu?{u?. ÈbF?²¹ ô Ê√ V−¹

ÆwK�_« VKD�«

∫ wðQ¹ U. Ÿ«d²šô« …¡«dÐ VKÞ sLC²¹ Ê√ V−¹

œbŽ Ë√ VKD. Ë Ÿ«d?²šö� n�ËË VKÞ …—UL?²Ý« ≠

¨ ÂËeK�« b?MŽ  U??.u??Ýd�« s. œb??Ž Ë√ rÝ—Ë V�UD?L�« s.

¨dB²�. n�ËË

 Æ…œb×L�«  U.uÝd�« b¹b�ð  U³Ł≈ ozUŁË ≠

sO???Žœu??L�« vK?Ž sO??F??²?¹ ¨ ‰œU??³??²???. ‚U??Hð« W�U???Š «b??Ž

W??????×?K?B??????L�« Èb?� r?NK?O??????¦??????L?ð Ã—U??????�?�« w?L sO???????L??????O??????I??????L?�«

ÆWB²�L�«

o¹dÞ sŽ …œU?L�« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð  U?O?H?O?B œb?×ð

ÆrOEM²�«

¨Áö?Ž√ 20  …œU?L�« ÂUJŠ√ sŽ dEM�« iGÐ    ∫∫∫∫    21    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

a?¹—Uð u?¼ Ÿ«d??????²??????šô« …¡«dÐ V?K?Þ Ÿ«b¹≈ a?¹—Uð d??????³??????²??????F?¹

∫wðQ¹ UL� q]_« vKŽ WB²�L�« W×KBL�« Âö²Ý«

vK?Ž ·d???F????²�U?Ð `L????�ð wÐU????²???B V?KÞ …—U????L???²????Ý«  ©√

¨Ÿ«d²š«  …¡«dÐ vKŽ ‰uB×�« wL t²³ž— vKŽË V�UD�«

vK?Ž b???Š«Ë VK?DLÐ U???]u????Ld???. Ÿ«d???²???šö?� n�Ë  ©»

Æq]_«

a?¹—Uð v?K?Ž q?B???????Š Íc�« w?�Ëb?�« VK?D?�«  Ê√ d???????O???????ž

 «¡«d‡?‡‡³�« ÊQ?‡‡‡A?Ð ÊËU??F???²�« ‚U???Hð« V?łu??LÐ w?�Ëœ Ÿ«b¹≈

¨…¡«dÐ vKŽ ‰u??B?×K� wMF??. bK³?B dz«e?−�« q?L?A¹ Íc�«Ë

Æw�Ëb�« tŽ«b¹≈ a¹—U²Ð Ÿœu. …¡«dÐ VKÞ t½QB bF¹

ô≈ Ÿ«d??????²?????šô« …¡«d?Ð VK?‡‡?Þ q‡?‡‡?L?????A?¹ ô    ∫∫∫∫    22    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

U??L??O??L W?D³ðd??.  U??Ž«d??²??šô« s?. œb??Ž Ë√ «b??Š«Ë U??Ž«d??²??š«

ö.Uý UŽ«d²š« ÈuÝ UN?.uNH. wL q¦Lð ô Y‡‡‡O×Ð UNMOÐ

Æ«bŠ«Ë

Ë√  U?EH??????×?ð Ë√ UÞËd???????ý Ë√ «œu??????O??????] sL??????C??????²?ð ôË

Æ ‚uIŠ `M. Ë√ «b¹b×ð

W¹U???HJ�« t??O???L U??LÐ U???×??{«Ë U??H???�Ë Ÿ«d??²???šô« n�u¹

ÆÁcOHMð ·d²×L� vM�²¹ v²Š ö.UBË

w?²?�« V?�U?D?L??�« Ë√ V?K?D?L?�« œb???????????×?¹ Ê√ s?O???????????F???????????²?¹ 

Ê√ V−¹Ë ¨WÐuKDL?�« W¹UL?×�« ‚UD½ Ÿ«d?²?šô« UNM?LC?²¹

Æn�u�« v?KŽ U??OKB W??OM?³??. Ë …d??B??²??�??.Ë W??×??{«Ë ÊuJð

W.uKFL�UÐ ŸUH²½ô« ÷dG� d?B²�L�« n�u�« Âb�²�¹Ë

ÆjIL WOMI²�«

W??????????????³??�U?D??L?�« w?L V??žd?¹ s??. q?B v??K?Ž    ∫∫∫∫    23    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

U??×¹d??Bð Âb??I¹ Ê√ Ÿ«d??²??šô« fHM� oÐU??Ý Ÿ«b¹≈ W?¹u�ËQÐ

◊Ëd????A?�« V�?????Š oÐU????�?�« VK?D�« s?. W????�????�?½Ë W¹u?�Ëú�

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ …œb×L�« ‰Ułü«Ë

÷d??F??. wL U??Ž«d?²??š« ÷d??Ž h�??ý qB ∫    24    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

wMŁ≈ qł√ wL tMJL¹ ¨UOLÝ— tÐ ·d?²F. Ë√ wLÝ— w�Ëœ
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

ozU?ŁË W????B???²????�????L?�« W???×?KB????L�« k?H????×ð    ∫∫∫∫    35    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

b??????FÐ   U??????.u??????Ýd�«Ë V?�UD?L�«Ë Ÿ«d??????²??????šô« …¡«dÐ n?�Ë

mK³ðË ¨ÁöŽ√ 33  …œUL�« wL …—uBc?L�« …dAM�« wL U¼dA½

ÆwzUC] VKÞ qB bMŽ

‰u???B???×?�« Ë U???N???OK?Ž ŸöÞô« h�????ý Í√ W???ŽUD²????ÝUÐ

ÆUNOKŽ W³ðd²L�«  UI×²�L�« lLbÐ UNM. a�½ vKŽ

a�?M�« v?KŽ s?O????²?????IÐU?????��« s?Oðd?????I????H?�« ÂUJ?Š√ o³?Dð

W?³�U?DLÐ sOJ�?L??²?L�« sO??³�UD�« s. W?.b??I?L�« W?O??L?Ýd�«

ÆoÐUÝ Ÿ«b¹ù W¹u�Ë_«

W¹u�Ë_« W???³�UD?LÐ p�??L???²??L�« …¡«d???³�« V�UÞ s?JL¹

vKŽ ‰u??B??×�« ¨…¡«d?³�« t??LK�?ð q³?] Ã—U??��« wL t??Ž«b¹ù

Æt³KD� WOLÝ— W��½

ffff....UUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ‰‰‰‰UUUUIIII²²²²½½½½««««

‰‰‰‰ËËËË____««««    rrrr����IIII����««««

qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIIIMMMM����««««

V?KÞ s?Ž W???????L‡?łU?M�« ‚u???????I??????×?�« Êu?‡J?ð        ∫∫∫∫    36    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

 «œU???????N????????ý Ë√ØË Ÿ«d???????²????????š« …¡«d?Ð sŽ Ë√ Ÿ«d????????²???????š« …¡«d?Ð

Ë√ U?OKB ‰U??I?²½ö� WKÐU??] U?NÐ WKB?²??L�« WKL?²?×?L?�« W?LU?{ù«

ÆUOzeł

‰U???I???²½« WM?L???C???²??L?�« œu???I???F�« wL WÐU???²?J�« ◊d???²???Að

«c‡‡‡?¼ n‡‡]uð Ë√ ‰ö‡?‡G?²??Ýô« oŠ sŽ ‰“UM?²�« Ë√ W?O?JKL�«

…¡«d?Ð V?K?D?Ð o?KF??????????²?????????L?�« s?¼d?�« lL— Ë√ s?¼— Ë√ o?‡?‡?×?�«

«c¼ rEM¹ Íc?�« Êu½U?IK� U?I?LË Ÿ«d?²?š« …¡«d?³Ð Ë√ Ÿ«d?²?š«

Æ «¡«d³�« q−Ý wL bOIð Ê√ V−¹ Ë ¨bIF�«

…c??LU½ ¨Áö??Ž√ …d?I??H�« wL …—u??Bc??L�« œu??I?F?�« ÊuJð ô

ÆUNKO−�ð bFÐ ô≈ dOG�« WNł«u. wL

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

WWWW¹¹¹¹bbbb]]]]UUUUFFFF²²²²����««««    hhhhššššdddd����««««

U?N³�U?Þ Ë√ Ÿ«d²?šô« …¡«dÐ VŠU?� sJL¹    ∫∫∫∫    37    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

VłuLÐ t?Ž«d²š« ‰ö?G²Ý« W?Bš— dš¬ h?�A� `ML¹ Ê√

ÆbIŽ

WK?B?????²????L?�« œu?????I????F?�« wL …œ—«u?�« œuM?³�« W?KÞU?Ð b?????Fð

‰U−?L�« wL ¨WB?šd�« Íd²?A. vKŽ X?{dL «–≈ WB?šd�UÐ

ôU????L?????F????²?????Ý«  q¦????L?ð  «b¹b?????×ð ¨ Í—U????−?????²�« Ë√ w?ŽUM?B�«

YO??×Ð Ÿ«d??²??šô« …¡«dÐ U??N�u??�?ð w²�« ‚u??I??×K� U??O??H??�??Fð

‚u?��« wL W?�?LU?ML�« vKŽ d?C?. dŁ√ U?N??.«b?�?²?Ýô ÊuJ¹

ÆWOMÞu�«

◊d?²Að Ê√ W?B²?�L?�« W×KB?L�« sJL¹     ∫∫∫∫    30    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W?????.uK?‡F?????. Í√ Ÿ«d????²?????šô« …¡«d?Ð —«b????�≈ q?³????] Ÿœu?????L?�« s.

wL t????OKŽ q?B???×?ð Ë√ t???³K?Þ b???] W?¹U???L???Š b?MÝ ÍQ?Ð  oKF????²ð

t½Q????A?Ð VKD?�« Âb???] Íc?�«  Ÿ«d????²???šô« f?HM� Èd????š√ Ê«b?KÐ

ÆUN¹b�

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

————««««bbbb‡‡‡‡‡‡‡‡����ùùùù««««

 U??³KD?�«  «– Ÿ«d??²??šô«  «¡«dÐ —b??Bð ∫∫∫∫    31    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

X?×ðË o?³??????�??????. h×??????L ÊËœ ◊Ëd??????A?�« W??????O??????Lu??????²?????�??????L?�«

oK?Fð ¡«u??Ý ¨ÊU???L???{ Í√ d??O???ž s.Ë sO???³�U?D�« W??O?�ËR??�???.

d._« oKFð Ë√ tð—«bł Ë√  tðÒb?ł Ë√  Ÿ«d²šô« l]«uÐ d._«

W??B???²??�???L�« W???×KB???L�« rK�?ðË Æ t??²???]bÐ Ë n�u�« ¡U???LuÐ

…¡«d?Ð q¦????????LðË V?K?D�« W???????×????????� X³???????¦?ð …œU???????N???????ý V?�U?DK?�

ÆŸ«d²šô«

W?�?�?MÐ Áö?Ž√ …d?I?H�« w?L …—u?Bc?L�« …œU?N??A�« oLdð

 U??????????³?Ł≈ b??????????F?Ð   U???????????.u??????????Ýd?�«Ë V?�U?D?L?�«Ë n?�u?�« s?.

ÆWłU×�« bMŽ q�ú� UN²IÐUD.

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

ddddAAAAMMMM����««««ËËËË    qqqq−−−−��������««««    

‰‰‰‰ËËËË____««««    rrrr����IIII����««««
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ÊÒËbð ö−Ý WB²?�L�« W×KBL�« kH×ð ∫∫∫∫    32  …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Áö?Ž√ 31 …œU?L�«  wL …—u?Bc?L?�« Ÿ«d?²?šô«  «¡«dÐ qB t?O?L

U¼b???O??] Vł«u?�«  U??OK?L??F�« q?BË U¼—Ëb??� q?�K�ð V?�??Š
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b¹b?�?ð b?FÐ tM.  U?łd??�?²?�??. vKŽ ‰u?B?×�«Ë Ÿ«d??²?šô«
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 ¨ W¹—U³łù«

…d?Lu??²?. b?Fð r� …œb??×?L�« ◊Ëd?A�« Ê√ s?O?³ð «–≈  ©2

ÆW¹—U³łù« WBšd�« s. bOH²�L�« wL

W¹—U?³łù« W?B?šd�« W?B²?�?L�« W×KB?L�« V×?�ð ô

U‡‡�uBšË UNOKŽ ¡UIÐù« —d³ð ·Ëdþ œułuÐ XFM²]« «–≈

ÊU???????B «–≈ ¨Áö??????Ž√ ©1  W?DI?M?�« wL …—u???????Bc???????L�« W?�U???????×�« w?L

wL???×????L�« Ÿ«d???²???šô« qG????²???�¹ W???B???šd?�« s. b???O???H???²????�???L�«

qł√ s?. …œU???ł  «d???O??C???×???²?Ð ÂU???] Ë√ U???O???ŽU‡M?‡� …¡«d‡³?�UÐ

Æp�–

…¡«d??³?� W¹—U??³??łù« W???B??šd�« VK?Þ Âb??I¹    ∫∫∫∫    46    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

…—uBc?L�« Z−×�UÐ «—d?³. WB?²�L�« W?×KBLK� Ÿ«d?²šô«

ÆÁöŽ√ 39  …œUL�« wL

VŠU???�Ë V�UD?�« W??B???²??�???L�« W??×?KB??L?�« wŽb??²???�ð

 ÆULNO�≈ lL²�ðË ULNK¦L¹ s. Ë√ …¡«d³�«

¨W¹—U³łù« WBšd�« WB?²�L�« W×KBL�« X×M. «–≈

i¹u?F?²�« W?L?O?] Ë U?Nðb?. Ë U?NÞËd?ý b¹b?×ð U?N?OKŽ V−¹

ÊËœ ¨sOLdD�« ‚UHð« W�U?Š wL ô≈ …¡«d³�« VŠUB� Â“Òö�«

W??OzU???C??I�« W??N??−?�« Èb� sFD?�UÐ W�U??×�« Ác?¼ wL —«d??{ù«

ÆUOzUN½ Ë UOz«b²Ð« d._« wL qBHð w²�« WB²�L�«

W??B?šd?�« ‰U?I??²½« W�U??Š wL …œU??L�« Ác¼ ÂUJŠ√ o?³Dð

…œU‡‡L�« t??OKŽ X‡‡B½ U?L?� U?I?LË Ÿ«d?²?š« …¡«d?³?� W¹—U?³?łù«

Æd._« «c¼ s. 42 
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…¡«dÐ sŽ W?−ðUM�« ‚uI?×�UÐ ”U�?L�« ÊËœ UMJL. …¡«d?³Ð

VŠUB� W¹—U³?ł≈ WBš— `M. sJL¹ t½SL ¨WIÐU?Ý Ÿ«d²š«

ÆtM. VKÞ vKŽ ¡UMÐ WIŠÒö�« Ÿ«d²šô« …¡«dÐ

W¹—Ëd?????C�« œËb????×?�« wL W????B????šd?�« Ác¼ q?¦????. `M?Lð

U??.b??Ið Ÿ«d??²??šô« «c?¼ qJA¹ Ê√ vK?Ž Ÿ«d??²??šô« ‰ö??G??²??Ýô

W???³????�M?�UÐ W???.U?¼ W¹œU????B???²???]« W????×K?B???. Ë Uþu????×K?. U???OM?Ið

ÆWIÐU��« …¡«d³�« Ÿu{u. Ÿ«d²šö�

W??????B??????šd?�« w?L o×?�« W??????I?ÐU??????�?�« …¡«d??????³?�« VŠU??????B?�

Ÿu?{u. Ÿ«d?²?šô« ‰U?LF?²?Ýô W�u?IF?. ◊Ëd?AÐ W�œU?³²?L�«

ÆWIŠÒö�« …¡«d³�«

wL …—u?BcL�« W¹—U?³?łù« WB?šd�« ÊuJð ∫∫∫∫    48    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««
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ttttOOOOLLLL    hhhhIIIIMMMM����    ËËËË√√√√    ŸŸŸŸ««««dddd²²²²ššššôôôô««««
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VKÞ Ÿ«b?‡‡¹≈ a¹—U?ð s. ¡«b??²?Ð«  «uMÝ ©4® lÐ—√ ¡U???C??I½«

a¹—U?ð s. ¡«b????²Ð«  «u?MÝ ©3® ÀöŁË√ Ÿ«d?‡‡²????šô« …¡«d‡?‡Ð

W?????×?KB??????L�« s?. qB??????×?????²¹ Ê√ ¨ Ÿ«d??????²?????šô« …¡«d?Ð —Ëb?????�

‰ö??G??²?Ý« Âb??Ž V³??�Ð ‰ö??G??²??Ý« W?B??š— vK?Ž W?B??²??�??L�«

ÆtOL hI½ Ë√ Ÿ«d²šô«

o³?Dð ¨Áö????Ž√ …d????I????H?�« wL —u????Bc????L?�« qł_«d¹b?????I????²�

Æ‰Ułü« vB]√ WB²�L�« W×KBL�«

XI????I????×?ð «–≈ ô≈ W¹—U????³????łù« W????B????šd�« `M?. sJ?L¹ ô

t??O??L hI½ Ë√ ‰ö??G??²??Ýô« Âb??Ž s. W??B??²??�??L�« W??×?KB??L�«

 Æp�– —d³ð ·Ëdþ œułË ÂbŽ s.Ë

W¹—U??³?ł≈ W?B??š— VKD¹ h�??ý qB vKŽ    ∫∫∫∫    39    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

ÂU] t½QÐ X³?¦¹ Ê√ ¨ d._« «c¼ s. 47 Ë38  sOðœULK� U?ILË

tM. ‰u?B×�« lD²?�¹ r�Ë …¡«d³�« VŠU?B� VKÞ r¹bI?²Ð

ÆWHBM. ◊ËdAÐ W¹b]UFð WBš— vKŽ

W¹—U????³???łù« W???B????šd�« `M?Lð Ê√ sJ?L¹ ô    ∫∫∫∫    40    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Âb????I?¹ Íc�« V?�UDK?� ô≈ ¨Áö????Ž√ 38  …œU????L�« w?L …—u????Bc????L�«

t½Q????ý s. ‰ö???G????²???Ý« ’u???B???�?Ð W¹—Ëd???C?�«  U½U???L????C�«

ÆW¹—U³łù« WBšd�« v�≈ Èœ√ Íc�« qK��« „—«bð

q?ÐU??????I??????. W?¹—U??????³??????łù« W??????B???????šd�« `?ML?ð ∫∫∫∫    41    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W??L???O??I�« vŽ«d?¹ t½S??L ¨W�U???×�« V�???Š Ë ¨VÝUM. i¹u???Fð

ÆUN� W¹œUB²]ô«

l. ô≈ W¹—U??³??łù« W?B??šd�« qI?½ sJL¹ ô    ∫∫∫∫    42    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

r²¹ ôË ÆU?NÐ lH²M?L�« Í—U−?²�« q×?L�« Ë√ W�?ÝRL�« ¡e?ł

ÆWB²�L�« W×KBL�« WIL«u. bFÐ ô≈ ‰UI²½ô« «c¼

U?N?�U?I?²½« Ë√ W?¹—U?³?łù« W??B?šd�« q−??�ð    ∫∫∫∫    43    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

Æœb×L�« rÝd�« b¹b�ð bFÐ ¨WB²�L�« W×KBL�« Èb�

—«d?] q¹bFð W?B²?�L?�« W×KB?L�« sJL¹ ∫ 44    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

…¡«d?Ð V?ŠU???????� s?. V?KD?Ð ¨W?¹—U???????³????????łù« W???????B????????šd?�« `M?.

«–≈ ¨W¹—U????³???łù« W????B???šd?�« s. b????O???H????²???�????L�« Ë√ Ÿ«d???²????šô«

ÊUB «–≈ W�U?š Ë q¹bF²�« «c¼ —d³ð …b¹b?ł À«bŠ√  dNþ

d???¦????B√ ◊Ëd???A?Ð W¹b????]U???Fð U????B???š— `?ML¹ …¡«d????³�« V?ŠU???�

ÆÍb]UF²�« hšdLK� «“UO².«

s. …d?O?š_« …d?I?H?�« ÂUJŠQÐ ‰ö?šù« ÊËœ    ∫∫∫∫    45    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

V×????�?ð Ê√ W????B????²????�????L?�« W????×KB????L?�«  sJ?L¹ ¨…œU????L?�« Ác¼

wL Ÿ«d²?šô« …¡«dÐ VŠU� s. VKDÐ W¹—U³łù« W?Bšd�«

∫ WOðü«  ôU×�«
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W¹u�Ë√ s. «b?O??H?²?�?. ÊU?B Ë√ oÐU?Ý VKD� U?F??³ð dz«e?−�«

ÆWIÐUÝ

·dD�« v�u??²¹ ¨U?OzU?N?½ ‰UDÐù« —«d?] `³?B?¹ U?.bMŽ

v?�≈ Êu½U??????I?�« …u?????I?Ð t??????G??????OK?³ð ¨q?O??????−?????F??????²?�« t??????OM?F¹ Íc?�«

ÆÁdA½Ë ÁbOIÐ ÂuIð w²�« WB²�L�« W×KBL�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

◊◊◊◊uuuuIIII��������««««    
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W¹u?M��« ‰u????F????H???L?�« ÊU¹d???Ý v?KŽ ¡U????IÐù« Âu????Ý— b¹b????�ð

9 …œUL�« w?L UNOKŽ ’u?BML�«Ë Ÿ«b¹ù« a¹—U?²� WI?L«uL�«

ÆÁöŽ√

WK?N????. …¡«d????³�« V?KÞ Ë√ …¡«d????³�« V?ŠU????B� ¨Ê√ d????O????ž

b¹b??�?²� a¹—U??²�« «c¼ s. ¡«b??²Ð« V�??×ð d?N??ý√ ©6® W?²?Ý

ÆdOšQð W.«dž v�≈ WLU{≈ WI×²�L�« ÂuÝd�«

Âb????I¹ …¡«d???³?�« VŠU????� s. qK?F???. V?KDÐË ¨p?�– l.Ë

q?ł_« ¡U?????C?????I½« b?????F?Ð d?????N?????ý√ ©6® W?????²?????Ý ÁU??????B?????]√ qł√ w?L

qO¼Qð …œUŽ≈ d¹dIð W?B²�L�« W×KB?L�« sJL¹ ¨w½u½UI�«

rÝ—Ë W???I???×???²????�???L�« Âu???Ýd�« b?¹b???�ð b???FÐ p?�–Ë …¡«d???³�«

ÆqO¼Q²�« …œUŽ≈

W??B??šd�« `M. vK?Ž ÊU?²?MÝ XC??I½« «–≈     ∫∫∫∫    55    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

t????O????L h?IM?�« Ë√ ‰ö????G????²????Ýô« Âb????Ž „—b?¹ r�Ë W?¹—U????³????łù«
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vKŽ Î¡U?MÐ W??B??²??�?L?�« W??OzU??C??I�« W??N??−�« sJL¹ ¨U??N??³??ŠU??�

nK?JL�« d¹“u?�« …—U???A??²???Ý« b???FÐ Ë w?MF???L�« d¹“u�« V?KÞ

…¡«dÐ ◊u?????I????�Ð U????L?JŠ —b????Bð Ê√ ¨W?????O????ŽUMB?�« W????OJ?KL?�UÐ

ÆŸ«d²šô«
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qB Ÿ«d?²šô« …¡«dÐ sŽ W?L?łUM�« ‚uI?×�UÐ U?ÝU�?. d?³²?F¹

Áö?Ž√ 11  …œU??L�« wL U?N??OKŽ ’u??BML�« ‰U??L?Ž_« s. qL??Ž

Æ…¡«d³�« VŠU� WIL«u. ÊËbÐ r²¹

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««
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W??×KB??L� W¹—U??³??ł≈ W?B??š— `M?. ¨X]Ë Í√ wL W??O?ŽU?MB�«

¨tLdÞ s. tMOOFð r²¹ Íc�« d?OGK� Ë√ W‡‡�Ëb�« `�UB. s.
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∫ WOðü«
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d??F??Ý ÊuJ¹ U??.bMŽ U??L??O??Ý ô Ë ¨Èd??š√ W??OMÞË W¹œU??B??²??]«

U??H�U?�??. …¡«d?³?�« WDÝ«uÐ W??O?L??×?L�« W??O½ôb??O?B�« œ«u??L�«

Æ‚u�K� WDÝu²L�« —UFÝú� W³�M�UÐ UFHðd.Ë

VŠU� Ê√ ¨W¹—«œ≈ Ë√ WOzUC?] W¾O¼ Èdð U. bMŽ ©2 
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U??.bMŽË ¨W???O??�??LUM²�« b??Ž«u??I?K� W??H�U??�??. W??I¹d?DÐ …¡«d??³�«

‰ö???G??²???Ý« Ê√ W???O??ŽU?MB�« W???OJK?L�UÐ nK?JL�« d¹“u?�« Èd¹
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Æ·dB²�«
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‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ◊◊◊◊uuuuIIIIÝÝÝÝ

‰‰‰‰ËËËË____««««    rrrr����IIII����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ssssŽŽŽŽ    wwwwKKKK����²²²²����««««

Ê√ Ÿ«d?????????²?????????šô« …¡«d?Ð V?ŠU?????????� s?J?L?¹     ∫∫∫∫    51    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

…b?Ž Ë√ VKD. sŽ ¨X]Ë Í√ w?L Ë U?Oze?ł Ë√ U?OKB ¨vK�?²¹

v�≈ »u?????²J?. `¹d????B?ð r¹b????I?????²Ð tð¡«d?????³Ð o?KF????²?ð V�U?D.

ÆWB²�L�« W×KBL�«

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????B œÒb?????×?ð

ÆrOEM²�«

wL …—u?Bc?L�« hšd�« Èb?Š≈ b?O?] rð «–≈    ∫∫∫∫    52    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Áö‡‡‡Ž√ f.U��« »U‡³‡�« s?. Y�U‡¦‡�« Ë w‡½U‡‡¦�« r‡‡‡�‡‡‡I�«

Ÿ«d‡?‡‡²‡?‡‡šô« …¡«d‡?Ð s‡Ž wK?�??²�U?‡L ¨ «¡«d‡³?�« q‡−???Ý w‡L

U??×?¹d??Bð W??B???šd�« vKŽ q�U???×�« r¹b??I?ð b??FÐ ô≈ b??O???I¹ ô

ÆwK�²�« «c¼ tOL q³I¹

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

ÊÊÊÊööööDDDD³³³³����««««

W????B???²????�????L�« W????OzU????C????I�« W????N????−�« sK?Fð     ∫∫∫∫    53    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

V?�U?D?. …b???????????F?� Ë√ V?K?D?L??� w?ze??????????−??�« Ë√ w?K?J?�« Êö?D?³?�«

wMF??. h�?ý Í√ V?KÞ vKŽ ¡UMÐ ¨Ÿ«d??²?š« …¡«d??³Ð oKF??²ð

∫ WOðü«  ôU×�« wL



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««35 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

©6® W??²???Ý s. f³??×?�UÐ b??OK?I??²�« W??×?Mł vKŽ V]U???F¹

WzU???L??�??L???šË sO½u??O?K. s. W??.«d???GÐË sO???²MÝ v�≈ d???N??ý√

—U?M¹œ s?O¹ö?????. …d?????A?????Ž v?�≈  ©Ãœ  2.500.000 ® —UM?¹œ n�√

ÆjIL sO²ÐuIF�« sOðU¼ ÈbŠSÐ Ë√  ©Ãœ 10.000.000 ®

U?NÐ V]U?F¹ w²�« W?ÐuI?F?�« fHMÐ V]U?F¹    ∫∫∫∫    62    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

…b???Ž ¡U???H???š≈ Ë√ bKI???. ¡w?ý ¡U???H??š≈ b???L???F???²?¹ s. qB bK?I???L�«

v�≈ U?NKšb¹ Ë√ lO?³K� U?N{d?F¹ Ë√ U?NF?O?³¹ Ë√ …bKI?. ¡UO?ý√

ÆwMÞu�« »«d²�«

ssss....UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

wwww����UUUUIIII²²²²½½½½««««    rrrrJJJJŠŠŠŠ

V?łu?????L?Ð …—œU??????B?�«  «¡«d?????³?�« v?I?????³?ð    ∫∫∫∫    63  …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

ÈœU?L?ł   23 wL Œ—R?L�« 17-93 r]— wF¹d??A?²�« Âu??Ýd?L�«

1993 W?MÝ d??????³??????L??????�?¹œ 7 o?L«u?????L�« 1414  ÂU??????Ž W???????O½U??????¦?�«

W??LU?{ù«  «œU??N?ý «c??B Ë  U?Ž«d??²?šô« W¹U??L?×?Ð oKF?²??L�«Ë

ÆwF¹dA²�« ÂuÝdL�« fH½ ÂUJŠ_ WF{Uš ¨UNÐ WIKF²L�«

llllÝÝÝÝUUUU²²²²����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO....UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

wF?¹d‡‡A???²?�« Âu‡‡?‡Ýd???L�« ÂU‡?‡JŠ√ vG?Kð     ∫∫∫∫        64    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

 1414ÂU??Ž W??O½U??¦�« ÈœU‡‡L??ł  23 wL Œ—R‡?‡‡L�« 17-93 r‡?‡‡]—

W¹U????L????×?Ð oK?F????²????L�«Ë 1993 WM?Ý d????³????L????�¹œ 7  o‡?‡L«u????L�«

ÆÁöŽ√ 62 Ë  61 sOðœUL�« ÂUJŠ√ …UŽ«d. l. ¨ UŽ«d²šô«

W?ÒO?L?ÝÒd�« …b¹d?−�« wL d?._« «c¼ d?AM¹    ∫∫∫∫    65    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

1424 ÂU‡?Ž v‡?�Ë_« ÈœU‡?‡‡?L????ł 19 wL d?z«e????−�UÐ —Òd????Š

Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡O�u¹  19  oL«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????LLLL????????????łłłł    19    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....     08≠≠≠≠    03    rrrr]]]]————    dddd????????....√√√√

oooo????‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????KKKK????FFFF????????????????????????????????????????????²²²²????¹¹¹¹        ¨̈̈̈2003    WWWW????MMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????OOOO????����uuuu????¹¹¹¹        19    oooo????‡‡‡‡????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????LLLL««««uuuu????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

dddd????‡‡‡‡????‡‡‡‡zzzz««««ËËËËbbbb????KKKK????����    WWWW????‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡????OOOO????KKKKJJJJ????AAAA????����««««    rrrr????‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOO????????????????????????????????....UUUU????????????????????????????????BBBB????????????????????????????²²²²????����««««    WWWW????‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡????¹¹¹¹UUUU????????????????????????????????LLLL????????????????????????????××××????ÐÐÐÐ

ÆÆÆÆWWWW‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡KKKK....UUUUJJJJ²²²²LLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨ W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

 122Ë 52Ë 38 œ«uL�« U?LÒOÝô ¨—u?²Ýb�« vKŽ ¡UMÐ  ≠

¨tM.  124Ë

18 wL Œ—R????L�«  154-66  r]— d????._« vC????²???I????LÐË  ≠

1966  W?M??Ý u????????????O??½u?¹  8 o?L«u?????????????L?�«  1386 ÂU????????????Ž d?????????????H????????????�

‰b??????F???????L�« ¨W??????O?½b??????L?�«  «¡«d??????łù« Êu?½U??????] s?L??????C??????²?‡L?�«Ë

 ¨rL²L�«Ë

qO‡‡−?�?²� WI?ÐU��« l‡‡?zU]u�« d‡‡?³²?Fð ô    ∫∫∫∫    57     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

sŽ W?‡‡‡?L???łUM�« ‚u?‡‡‡?I???×�U?Ð W‡‡ÝU????. Ÿ«d???²???šô« …¡«dÐ V?KÞ

X½U???B u� Ë v²??Š W½«œù« w?Žb??²??�?ð ôË  Ÿ«d??²??šô« …¡«d‡?‡‡Ð

mOK³ð b?F?Ð Àb?×ð w²�« lzU?]u�« ¡UM¦??²?ÝUÐ ¨ W?O½b?. W½«œ≈

n�u� W???O??L??Ý— W???�??�½ W?DÝ«uÐ  tÐ  t???³??²??A???L�« bKI???L�«

 ÆŸ«d²šô« …¡«dÐ VKDÐ o×Kð …¡«d³�«

t???HKš Ë√ Ÿ«d???²??šô« …¡«dÐ V?ŠU??� sJ?L¹    ∫∫∫∫    58    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Èb??ŠSÐ Âu??I¹ Ë√ ÂU??] h�??ý Í√ b??{ W??OzU??C??] Èu??Žœ lL—

ÆÁöŽ√ 56  …œUL�« ÂuNH. V�Š ‰ULŽ_«

…—u?Bc??L�« ‰U?L??Ž_« b?Š√ »UJð—« wŽb??L�« X³Ł√ «–≈Ë

wCIð W?B²�?L�« WOzU?CI�« WN?−�« ÊSL ¨ÁöŽ√ …d?IH�« wL

l‡?‡M?LÐ d????._« U‡?‡N?MJL?¹ Ë W‡?‡O½b????L?�«  U‡?‡C¹u????F????²?�« `M?LÐ

’u‡‡‡BM. d?‡š¬ ¡«dł≈ Í√ –U?�ð«Ë ‰U?L?Ž_« Ác‡‡¼ WK�«u?.

Æ‰uFHL�« Í—U��« l¹dA²�« wL t‡‡OKŽ

s. 2  …d????I????H?�« ÂUJ?Š√ sŽ dE?M�« i?GÐ ∫ 59     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

q?B d?????³?????²??????F¹ ¨f?JF?�«  U?????³?Ł≈ v²??????Š Ë ¨Áö?????Ž√ 58  …œU?????L�«

U?łu?²M. …¡«d?³�« VŠU?� U?{— ÊËbÐ lM� oÐUD. Ãu?²M.

vKŽ p?�– Ë …¡«d??³�« U??NKL??Að w?²�« W??I¹dD�UÐ t??O?KŽ qB??Š

∫ sO²Oðü« sO²�U×�« ÈbŠ≈ wL q]_«

oK?F????²ð W????I¹d?Þ …¡«d????³�« Ÿu????{u????. ÊuJ¹ U????.b?MŽ  ©1

¨b¹bł Ãu²M. vKŽ ‰uB×�UÐ

Ãu?????²?ML?�« ÊQÐ d?????O??????³?????B ‰U?????L?????²?????Š« b?????łu?¹ U?????.bM?Ž ©2

Ê√Ë …¡«d³�« UNKLAð w²�« WI¹dD�UÐ tOKŽ qBŠ oÐUDL�«

Õdý ¨W�Ëc?³L�« œu?N−�« rždÐ lD?²�¹ r� …¡«d³?�« VŠU�

ÆWKLF²�L�« WI¹dD�«

WB²?�L�« WOzUCI�« WN?−�« sJL¹ ¨W�U×�« Ác¼ wLË

Ê√ X?³?????¦ð w?²�« W?�œ_« r¹b?????I?????²?Ð t?????OK?Ž vŽb?????L?�« d?????.Qð Ê√

oÐU?D. Ãu????²?M. v?KŽ ‰u????B????×?K� WK?L????F????²????�????L?�« W????I¹d?D�«

Æ…¡«d³�« UNKLAð w²�« WI¹dD�« sŽ nK²�ð

sO??FÐ c?šQð Ê√ W??B?²??�?L�« W??OzU??C?I�« W??N?−�« vK?F?L 

bM?Ž t?????OK?Ž vŽb?????L?K� W?????ŽËd?????A?????L�« `?�U?????B?????L�« —U?????³?????²?????Žô«

s?Ž `B??????H?�« Âb??????FÐ p?�–Ë ¨U??????N?????³?K?Dð W?�œ√ Í_ U¼œU??????L??????²??????Ž«

ÆW¹—U−²�«Ë WOŽUMB�« Á—«dÝ√

s. W??O??C??] W¹√ w?L t??OKŽ vŽb??L�« s?JL¹    ∫∫∫∫    60    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

lL— ¨Áö????Ž√ 59 Ë  58  sO?ðœU???L?�« wL …—u???Bc????L�« U?¹U???C????I�«

Æ¡«dłù« fH½ o¹dÞ sŽ Ÿ«d²šô« …¡«dÐ ÊöDÐ ÈuŽœ

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    rrrr����IIII����««««

WWWWOOOOzzzz««««eeee−−−−����««««    ÈÈÈÈËËËËUUUUŽŽŽŽbbbb����««««    

V�????Š V?Jðd¹ b????L????F????²????. qL????Ž q?B b????F¹ ∫∫∫∫    61    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Æ b‡‡OKIð W×Mł ¨ÁöŽ√ 56  …œUL�« ÂuNH.



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 36
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

Íc�« Íu?MF????L�« Ë√ w?F????O????³D�« h?�????A�« ∫ pppp����UUUU????????????????LLLL����««««    ≠≠≠≠

3 sOðœUL�« wL …œb×?L�« W¹UL×�UÐ UFH²M. Á—U?³²Ž« V−¹

ÆÁU½œ√ 4 Ë 

w?‡M?Þu?�« b‡?N???????F??????L?�« ∫    WWWW????????????????????????BBBB????????????????????????????²²²²????????????????????????����????????????????????????????LLLL����««««    WWWW????????????????????????????××××KKKK????BBBB????????????????????????LLLL????����««««    ≠≠≠≠

ÆW‡OŽUMB�« W‡OJKLK� Íd‡z«e−�«

W?¹U?????????L??????????Š d?????????._« «c?¼ V?łu?????????L?Ð        s?JL?¹    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWOK�_« WK.UJ²L�« dz«ËbK� WOKJA�« rO.UB²�«

…d???LŁ  ÊU???B «–≈ U???O?K�√  wK?JA�« rO???L???B???²?�« d???³???²???F¹

ÍdJ²??³?. Èb?� ôË«b?²??. sJ¹ r�Ë ¨ÁdJ?²?³??L� ÍdJL œu??N?−??.

ÆWK.UJ²L�« dz«Ëb�« wF½U�Ë WOKJA�« rO.UB²�«

VO??Bdð s?. U½uJ. wK?JA�« rO??L??B??²�« ÊuJ?¹ U??.bMŽ

Êu‡?‡J?ð ô t????²?¹U????L?????Š ÊS????L ¨W?‡‡?LËd????F?????.  ö????�ËË d?????�UM?F�

sOðdIH�« wL …—uBcL�« ◊Ëd?AK� »U−²Ý« «–≈ Òô≈ W‡MJL.

ÆsO²IÐU��«

rO??L??B??²K?� W?Šu?ML??L�« W¹U??L??×�« o?³Dð ô    ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

WK.U?J²??L�«dz«Ëb‡K� W??OK?JA�« rO??.U??B??²�« vKŽ ô≈  wK?JA�«

Ë√ W????.u?EM. Ë√ W?????I¹d?Þ Ë√ —u????Bð q?B ¡UM¦?????²????ÝUÐ ¨U?????Nð«–

ÆwKJA�« rOLB²�« «c¼ wL …dHA. W.uKF. Ë√ WOMIð

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW����uuuu����LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««

«c¼ Vłu??L?Ð W??ŠuML??L�« W¹U??L??×�« w?DFð    ∫∫∫∫    5    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

‰U???L???Ž_UÐ ÂU???O????I�« s. d???O???G?�« lM. oŠ U???N????³???ŠU???B� ¨d???._«

 ∫ÁU{— ÊËœ WOðü«

…dz«b?K� w?‡‡L?????×????L�« wK?JA?�« rO????L????B????²?�« a‡?�½   © 1

…dz«œ w?L ÃU???.œùUÐ ¨wK?B Ë√ w‡ze???ł q?‡‡‡?JAÐ W?‡‡‡?K.UJ?²???L�«

¡e?ł a�MÐ d._« o?KFð «–≈ ô≈ ¨Èdš√ W?I¹dDÐ Ë√ WK‡.UJ²?.

3 …œUL�« wL …œÒb×. w¼ ULB W�U�_« ◊ËdA� VO−²�¹ ô

ÆÁöŽ√

¨d??????š¬ q?J?ý ÍQÐ ¨l?¹“u?ð Ë√ lO?Ð Ë√ ¨œ«d??????O???????²??????Ý«  ©2

…d?z«œ Ë√ wL????????×???????. w?KJ?ý r?O???????L???????B?ð ¨W?¹—U???????−?ð ÷«d???????ž_

Ác¼ sL?C?²¹ wL×?L�« wKJA�« U?N?LO?L?Bð ÊuJ¹ WK.UJ²?.

wK?JA?�« rO?????L????B?????²�« v?KŽ Íu?????²????×?¹ qE?¹ YO?????×Ð …d?z«b�«

 ÆWOŽdý dOž WI¹dDÐ Œu�ML�«

w?‡‡?L p?�c???????B o?×�« w?K?JA?�« r?O???????L???????B???????²?�« VŠU???????B?�

Â«dÐ≈ Ë À—ù« o‡?‡¹dÞ sŽ t‡?‡K¹u??×ð w‡?‡LË√ t‡MŽ ‰“U?M²�«

ÆhOš«dð œuIŽ

«c¼ VłuLÐ WŠuML?L�« W¹UL×�« qLAð ô    ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

∫WOðü« ‰ULŽ_«  ¨d._«

W�Uš ÷«d?ž_ wL×L�« wKJA�« rOL?B²�« a�½  ©1

Y×³�« Ë√ q?OK×²�« Ë√ r‡‡O?OI²�« U?NLb¼ W‡²?×Ð ÷«dž_ Ë√

¨rOKF²�« Ë√

18 wL Œ—R?????L�« 155-66  r]— d?????._« vC????²????I?????LÐË  ≠

1966W?M?Ý u????????????O?½u?¹  8  o?L«u???????????L?�«  1386 ÂU????????????Ž d????????????H????????????�

‰b?????F?????L�«  ¨W?????O?z«e?????−�«  «¡«d?????łù« Êu½U?????] s?L?????C?????²?????L�«Ë

¨rL²L�«Ë

18 wL Œ—R?????L�« 156-66  r]— d?????._« vC????²????I?????LÐË  ≠

sLC?²L�«Ë 1966 WMÝ uO½u¹  8 oL«uL�«  1386 ÂUŽ dH�

 ¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ UÐuIF�« Êu½U]

 20 wL Œ—R????L�«  58 - 75 r]— d????._« vC????²???I????LÐË  ≠

1975WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26  oL«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ w½bL�« Êu½UI�UÐ oKF²L�«Ë

20 w?L Œ—R?????L�« 59-75  r?]— d?????._« vC??????²?????I?????L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d????³???L????²????³????Ý  26 oL«u????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« Êu½UI�UÐ oKF²L�«Ë

 26 wL Œ—R?L�«  07≠79 r]— Êu½U?I�« v?C?²?I?LÐË  ≠

1979 W?M?Ý u????????O?�u?¹  21 o?L«u???????L?�« 1399 ÂU????????Ž ÊU?????????³????????F????????ý

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ „—UL−�« Êu½U]  sÒLC²L�«Ë

8 wL Œ—R??L�« 17 ≠ 84 r]— Êu½U???I�« vC???²??I???LÐË  ≠

oKF?²?L�«Ë 1984 WMÝ u?O�u¹ 7  oL«u?L�« 1404  ÂU?Ž ‰«u?ý

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ WO�UL�« sO½«uIÐ

 ¨¡«—“u�« fK−. v�≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë  ≠

∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    dddd....____««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹            

‰‰‰‰ËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW....UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

b?¹b??????????×?ð v?�≈ d?????????._« «c?¼ ·b??????????N?¹  ∫ vvvv????����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????LLLL????����««««

dz«ËbK� W??OKJ?A�« rO?.U??B??²�« W¹U??L?×Ð W??IKF??²?L?�« b?Ž«u??I�«

 ÆWK.UJ²L�«

∫ wðQ¹  UL‡Ð  d._« «c¼ ÂuNH. wL bBI¹ ∫ 2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Ë√ wzU??NM�« tKJý wL Ãu??²M. ∫    WWWWKKKK....UUUUJJJJ²²²²????????LLLL����««««    …………ddddzzzz««««bbbb����««««    ≠≠≠≠

«dBMŽ q]_« vKŽ Ád�UMŽ bŠ√ ÊuJ¹ w�UI²½ô« tKJý wL

q.UJ²?. ¡e??ł w¼ U?NM. «¡e?ł Ë√  UÞU?³ð—ô« q?BË UDO?A½

U??B??B??�??. ÊuJ¹Ë ¨…œU??. s. W??FDI� `?DÝ Ë√ØË r�??ł s.

ÆWO½Ëd²J�≈ WHOþË ¡«œ_

qB ∫    UUUU????????????OOOO????????????????LLLL««««dddd????????????žžžžuuuu????????????³³³³????DDDD����««««    dddd????????????OOOO????EEEE½½½½        ¨̈̈̈wwwwKKKK????JJJJAAAA����««««    rrrr????OOOO????????????LLLL????????????BBBB????????????????²²²²����««««    ≠≠≠≠

d??NE¹ w?²�« W??G??O??B�« X½U??B U??L??N??. ¨œU??FÐ_« wŁöŁ V?Oðdð

UD?O??A?½ «d??B?MŽ q]_« vK?Ž U¼b???Š√ ÊuJ¹ d???�UM?F� ¨U???N??O???L

q¦????L� Ë√ U????NM. i?F???³K?� Ë√ WK.U?J²????. …dz«œ  ö???�Ë q?J�Ë

WK?.UJ?²????. …dz«b?� b????F?????L�« œU????F?Ð_« wŁö?????¦�« VO?ðd????²?�« p�–

ÆlOMB²�« ÷dGÐ



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««37 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

qqqqOOOO−−−−����²²²²����««««ËËËË    ŸŸŸŸ««««bbbb¹¹¹¹ùùùù««««

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

ŸŸŸŸ««««bbbb¹¹¹¹ùùùù««««    wwwwLLLL    oooo××××����««««

wKJA�« r?O?L?B?²�« Ÿ«b¹≈ wL o?×�« œu?F¹    ∫∫∫∫    9     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Æ  t]uIŠ ÍË– v�≈ Ë√ tŽb³. v�≈

ÊS??L ¨U??O?KJý U??L??O???L??Bð d??¦??B√ Ë√ ÊU??B???�??ý ŸbÐ√ «–≈

ÆUFOLł rN� œuF¹ tŽ«b¹≈ wL o×�«

w?‡‡?L w‡?‡‡?KJ?ý rO??????L?????B?ð “U?????−½≈  r?ð «–≈  ∫ 10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

wL o?×�« ÊS???L ¨q?L???Ž b???I????Ž Ë√ W‡‡?�???ÝR???. b?‡‡I????Ž ¡«œ√ —UÞ≈

W?????????¾??????????O?????????N?�« Ë√ ŸËd?????????A??????????L?�« V?ŠU?????????� v?�≈ œu?????????F?¹ Ÿ«b?¹ù«

vKŽ W?H�U?�?. W¹b?]U?F?ð ÂUJŠ√  XB½ «–≈ ô≈ ¨ W?.b?�?²?�?L�«

Æ p�– dOž

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

ŸŸŸŸ««««bbbb¹¹¹¹ùùùù««««        UUUUOOOOKKKKJJJJýýýý

v?K?Ž ‰u????????????B???????????×?�« b?¹d?¹ s??. Òq?B v?K?Ž  ∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

p�– VKD?Ð Âu?I¹ Ê√ wKJý r?O?L?B??²� W?O½u½U??I�« W¹U?L??×�«

ÆWB²�L�« W×KBL�« Èb�  WŠ«d�

ÆwKJý rOLBð qJ� VKÞ s. d¦B√ Ÿ«b¹≈ sJL¹ ô

sŽ  …œU?????L?�« Ác¼ ÂU?JŠ√ o?O?????³D?ð  U?????O?????H?????O?????B œb?????×ð 

ÆrOEM²�« o¹dÞ

wL sO??L??O?I??L�« sO??Žœu??L�« vKŽ sO??F??²¹  ∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W?????????×?K?B??????????L?�« Èb� r?N?K?¦??????????L?¹  s?. «uÐb??????????²?M?¹ Ê√ Ã—U?????????�?�«

¨rOEM?²�« o¹dÞ sŽ …œb??×?L�« ◊Ëd??AK� U??I?LË W?B??²?�??L�«

Æq¦L�UÐ WK.UFL�« ‚UHð« W�UŠ «bŽ

rOL?B²�« W¹UL?Š VKÞ Ÿ«b¹≈ a¹—Uð bF¹     ∫∫∫∫    13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W?????????×?K?B?????????L?�« t????????O?????????L v?I?K?²?ð Íc?�« a?¹—U?????????²?�« u¼ w?K?J?A?�«

vK?Ž ·d????F????²�« s?. sÒJL?Ô¹  U????³K?Þ  q]_« vK?Ž  W????B????²????�????L�«

rO??L?Bð qO??−?�ð v?KŽ ‰u?B??×�« wL t?²??ÒO½ vKŽË  Ÿœu??L�«

 ÆwKJA�« rOLB²K�  ULÝ— Ë√ W��½Ë wKJý

wKJý rO?LB?²� W¹U?LŠ VKÞ qB lC?�¹    :     14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

‰u??L?F??L�« l¹d??A?²K?� U?I??³Þ …œb?×??L�« Âu??Ýd�« b¹b??�ð v�≈

 ÆtÐ

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

ddddAAAAMMMM����««««ËËËË    qqqqOOOO−−−−����²²²²����««««

ö???−????Ý W???B???²????�???L�« W????×KB????L�« p�????Lð ∫∫∫∫    15    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

qB t????O????L q?−????�ð  ¢W????OK?JA�« r?O????.U????B????²�« q−????Ý¢ v?ÒL????�¹

’u?B?M�« wLË d?._« «c¼ wL U??N?OKŽ ’u??BML�« ‰U??L?Ž_«

ÆtIO³D²� …c�²L�«

…d?z«œ qš«œ  d?J?²???????³???????. w?K?J?ý rO????????L???????B?ð ÃU???????.œ≈  ©2

YO???×Ð r?O???O???I???²�« Ë√ qOK?×???²�« «c¼ s. U???]ö?D½« ¨WK?.UJ²???.

3 …œU?L�« Âu?NH?LÐ W�U?�√ tð«– b?Š wL rO?LB?²�« «c¼ q¦?L¹

wL …—uBcL?�« ‰UFL_UÐ ÂUOI�« ÷d?GÐ p�– ÊuJ¹ Ë√ ¨ÁöŽ√

ÆÁöŽ√ v�Ë_« …dIH�«

5 …œU??L�« wL  …—u?Bc??L�« ‰U??F?L_«  s?. ÍQÐ ÂU?O??I�« ©3

rOLBð vKŽ «e−M?. qFH�«  ÊuJ¹ U.bMŽ ¨ÁöŽ√ ©2 …dIH�«®

U????L????O????L????Bð sL????C????²?ð WK.U?J²????. …d?z«œ Ë√ ¨wL????×????. wK?Jý

U??N??O??L l{u?¹ Ë√ o×�« VŠU??� ‚u??�?�« wL t??F??C¹ ¨U??O?KJý

ÆÁU{dÐ

5  …œU???L�« w?L …—u???Bc???L�« ‰U????F???L_« b???ŠQÐ ÂU????O???I�«  ©4

…dz«œ Ë√ ¨wL???×??. wKJ?ý rO??L??Bð v?KŽ ¨Áö??Ž√  ©2 …d??I??H�«®

d????O???ž W????I¹dD?Ð U???šu????�M?. U???L????O???L????Bð s?L???C????²ð WK?.UJ²????.

¨WK?.UJ²???L?�« …dz«b�« Ác?¼ sL???C???²?ð …œU???. Í√ Ë√ W???ŽËd???A???.

rKŽ d?O?ž vKŽ ¨‰U?F?L_« Ác?NÐ rzU?I�« h�?A�« ÊuJ¹ U?.bMŽ

Ë√ …d?z«b�« ¡«d?????ý b?MŽ  r?KF?K� W??????O?????LU?????B W?????−?????Š t?� fO?� Ë√

…œU?????L�« Ác¼ ÊQ?Ð ¨…dz«b?�« Ác¼ q?¦????. W?MÒL?????C????²?????L�« …ÒœU?????L�«

ÆWŽËdA. dOž WI¹dDÐ a�½ UOKJý ULOLBð sLC²ð

q.U???B qJA?Ð h�??A?�« «c¼ Âö??Ž≈ œd???−??L?Ð ¨t½√ d??O???ž

¨W?ŽËd?A?. d?O?ž W?I?¹dDÐ a�½ wKJA�« rO??L?B?²�« «c¼ ÊQÐ

vKŽ ¨Áö?Ž√ …—u?Bc?L�« ‰U?F?L_« b?Š√ “U?−½≈ W?K�«u?. tMJL¹

t?.ö?Ž≈ q?³?] t?³KÞ b?] ÊU??B Íc�« Ë√ tJKL¹ Íc�« ÊËe??�?L�«

oÐUD¹ U?O�U?. U?GK³?. o×�« VŠU?B� lLb¹ Ê√ t?OKŽË ¨p�cÐ

W??????B??????š— —U?Þ≈ w?L  VK?Dð b???????] w²?�« W�u??????I???????F??????L�« …ËU?ðù«

ÆwKJA�« rOLB²�« fHM� W¹—UO²š« W¹b]UFð

5 …œU???L�« wL …—u???Bc??L?�« ‰U??F???L_« s. ÍQÐ ÂU???O???I�« ©5

rO????L????B?ð vK?Ž «e????−M?. qF????H�« Êu?J¹  U????.b?MŽ ©2  …d????I????H�«®

W?????I?¹dD?Ð d?????O?????G?�«  s. Á—U?J²?Ð« rð  q?ŁU?????L?????. w?K�√ w?KJ?ý

ÆWKI²�.

W?ŠuML?L�« W¹U?L?×�« ‰u?F?H?. ÊU¹d?Ý √b?³¹    ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

a¹—U?ð s. ¡«b????²?Ð« d????._« «c¼  Vłu?????LÐ wK?Jý r?O????L????B????²�

Í—U??−ð ‰ö??G?²??Ý« ‰Ë√ a¹—Uð s?. Ë√ tKO??−?�ð V?KÞ Ÿ«b¹≈

Ë√ o?×�« V?ŠU??????� ·dÞ s?. ¨r?�U?????F?�« s?. ÊUJ?. Í√ wL ¨t?�

vKŽ ¨Ÿ«b¹ù« a¹—U²� UIÐUÝ ‰ö?G²Ýô« «c¼ ÊUB «–≈ ÁU{dÐ

…œU?L�« wL —u?Bc?L�« qł_« wL rð b?] Ÿ«b¹ù« «c¼ ÊuJ¹ Ê√

ÆÁU½œ√ 8 

…d??ýU??F?�« WM��« W¹U???N½  bMŽ W¹U???L??×�« Ác¼ wN???²MðË

Æ‰uFHL�« ÊU¹dÝ W¹«bÐ a¹—Uð wKð w²�« WO½bL�« ©10®

Í√ q?³?????] q?O?????−??????�?????²?�« VK?Þ Ÿ«b¹≈ s?JL?¹    ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÁU?B??]√ qł√ wL Ë√ ¨ wKJA�« r?O?L?B?²?K� Í—U?−ð ‰ö?G??²?Ý«

t?O?L √bÐ Íc?Ò�« a¹—U?²�« s. ¡«b?²Ð« d??¦?B_« vKŽ ©2® ÊU?²MÝ

Æ‰öG²Ýô«
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

…b????F� UJ?K. w?KJA?�« rO????L???B????²�« ÊU????B «–≈ ∫ 24    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

U???I????Ld???. ÊU????B «–≈ Òô≈  ‰“UM²?�« VK?Þ  q³???I?¹ ö???L ¨’U????�???ý√

ÆtÐU×�√ lOLł  s. WÐu²J. WIL«uLÐ

WML??C??²??L�« W??B?šd?�« Ë√ s¼d�« ‚u??I??Š X‡‡K−??Ý «–≈

15…œU???L�« w?L —u???Bc???L�« q‡?‡−???��« w?L U???O‡‡?KJý U???L????O???L???Bð

WIL«u?LÐ UILd. ÊUB «–≈ ô≈ V×�?�« VKÞ q³I¹ öL ¨Áö‡‡Ž√

Æo×�« «c¼ »U×�√ s. WOÐU²B

s?. t?�u???????³????????] b????????F?Ð ‰“U?M?²�«  b????????O????????I?¹  ∫ 25     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W???OK?JA�« rO???.U???B???²?�« q−???Ý wL ¨W???B???²???�???L�« W???×K?B???L�«

ÆqO−�²�« «c¼ a¹—Uð s. ¡«b²Ð« t�uFH. Íd�¹Ë

U?I??³Þ œb?×?L?�« rÝd�« lLœ v�≈ V×??��« b?O?] l?C?�¹

ÆtÐ ‰uLFL�« l¹dA²K�

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

ÊÊÊÊööööDDDD³³³³����««««    

wK?JA?�« rO????L?????B????²�« q?O????−????�?ð  qD?³¹ ∫∫∫∫        26  …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

∫ wzUC] —«d] VłuLÐ

wL œb????×????. u?¼ U???L????B w?KJA?�« rO????L????B????²�« ÊU????B «–≈ ≠

¨ W¹UL×K� qÐU] dOž ÁöŽ√ 3  …œUL�«

Vłu???LÐ Ÿb??³??L?�« W??H??� Ÿœu??L?�« wL d??Lu???²ð r� «–≈ ≠

¨ÁöŽ√ 10 Ë 9  sOðœUL�«

8 …œU??L?�« wL œb??×??L?�« qł_« wL Ÿ«b¹ù« r?²¹ r� «–≈ ≠

ÆÁöŽ√

ÊöD?³�« Èu????Žœ lLd?¹ Ê√ d???._U?Ð wMF????. h�????ý Í_

ÆWB²�L�« WOzUCI�« WN−�« ÂU.√

Òf?Lð ô Êö?D?³�« »U???????³???????Ý√ X?½U???????B «–≈ ∫        27 …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Òô≈  oDM¹ ö??L ¨tM. sO?F??. ¡e?ł wL Òô≈ wKJ?A�« rO?L??B?²�«

Æ¡e−�« «c¼ ÊöD³Ð

—«d?IÐ qO?−?�?²�« Êö?DÐ —d?I?²¹ U?.bMŽ ∫      28    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

s. W??�?�?½  ÊS?L ¨tÐ wC??I??L�« ¡wA�« …u??] ezU??Š wzU?C??]

W???????×K?B??????L?�« v?�≈ wM?F???????L�« ·d?D?�« s. m?ÒK³?ð —«d???????I�« «c?¼

 ÆWOKJA�« rO.UB²�« q−Ý wL ÁbOIð w²�« WB²�L�«

ffff....UUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ‰‰‰‰UUUUIIII²²²²½½½½««««

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

qqqq¹¹¹¹uuuu××××²²²²����««««    

rO????L????B???²?Ð WD³?ðd???L?�« ‚u???I????×�« Êu?Jð    ∫∫∫∫        29    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆUOzeł Ë√ UOKB ‰UI²½ö� WKÐU] Ÿœu. wKJý

◊Ëd??????A?�« VK?D�«  w?Lu??????²??????�?¹ U??????.bM?Ž  ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

qO?−�?²Ð W?B²?�?L�« W×KB?L�« Âu?Ið ¨WÐuKDL�« W?OKJA�«

15 …œU???L�« wL  —u???Bc???L�« q−???��« wL w?KJA�« r?O??L???B???²�«

wL Ÿœu????L�« o?Š Ë√ W�U????�_« h×????HÐ  ÂU????O????I�« ÊËœ ¨Áö????Ž√

Âu?IðË ¨VKD�« wL …—uBc?L�«  U½UO?³�« W×?� Ë√ W¹UL?×�«

ÆŸœuLK� qO−�ð …œUNý rOK�²Ð

ÆrOE?M²�« o¹d?Þ sŽ q−??�?�« œ«b??Ž≈  U??O???H??O??B œb???×ð

q−??�?�« s. U??łd??�??²??�???. W??B??²??�??L�« W???×KB??L�« p?�??LðË

Æ tOKŽ «dýR.Ë  UL]d.

q−???Ý v?KŽ ŸöÞô« h?�???ý  ÒqJ?� “u???−¹    ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

tM.  U??łd??�??²??�??. vKŽ ‰u??B??×�«Ë W??OK?JA�« rO??.U??B??²�«

ÆrÝ— b¹b�ð qÐUI.

W???OJK?LK� W???O???L???Ýd�« …d???AM�« w?L d??A?M¹ ∫ 18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

 U½U?O³?�« qB «cBË wKJ?A�« rOL?B?²�« qO?−�ð W?O?ŽUMB�«

Æq−��« wL …bOIL�« Èdš_«

nK?. vK?Ž ŸöÞô« h?�????ý  Òq?J� “u?????−¹    ∫∫∫∫    19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

W¹√ r?K�ð Ê√ s?JL¹ô ¨t½√ d????O???ž Æ q−???�???. w?KJý rO????L???Bð

b¹b????�ð ÊËœË  t????³???ŠU????�  s. hO????šdð ÊËœ  tM?. W???�????�½

ÆtÐ ‰uLFL�« l¹dA²K�  UI³Þ œb×L�« rÝd�«

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

‚‚‚‚uuuuIIII××××����««««    ◊◊◊◊uuuuIIIIÝÝÝÝ

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

VVVV××××��������««««    

¨wKJ?ý rO??L??Bð Ÿ«b¹≈ V×??�¹ Ê√ s?JL¹    ∫∫∫∫    20    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

l. »u?²J. `¹d?Bð Vłu?LÐ X]Ë  ÒÍ√ wL ¨tKO?−?�ð q³?]

ÆtÐ ‰uLFL�« l¹dA²K�  UI³Þ œb×L�« rÝd�« b¹b�ð

Òô≈ ¨V×?????��U?Ð  `¹d?????B?????²�« sL?????C?????²¹ ô ∫∫∫∫    21    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

tK?¦????L???. Ë√ Ÿœu????L?�«  tÐ Âb????I????²¹ Ê√ V?−¹Ë  «b????Š«Ë U????Ž«b¹≈

ÆU½u½U]  ÷uHL�«

…b???????Ž rÝU?Ð w?KJ?ý r?O???????L??????B?ð  ŸœË√ «–≈ ∫∫∫∫    22     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

’U�ý_« ¡ôR¼  ÒqB VKÞ «–≈ Òô≈ t³×Ý r²¹ öL ¨’U�ý√

Æ p�–

U?????NM?. oÒK?F?????²¹ U?????. U?????L????O?????Ýô  ¨‚u?????I?????×�« X?K−?????Ý «–≈

ö?L ¨W??OKJA�« rO??.U?B??²�« q−?Ý w?L W?B?šd�U?Ð Ë√ s¼d�UÐ

W??I???L«u??LÐ U??I???Ld??. ÊU??B «–≈ ô≈ V×???��UÐ  `¹d???B??²�« q³???I¹

 Æo×�« «c¼ »U×�√ s. WOÐU²B

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

‰‰‰‰““““UUUUMMMM²²²²����««««

wKJ?ý rO??L??Bð p?�U??. ‰“UM²¹ Ê√ s?JL¹ ∫∫∫∫    23     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

wCL?. VKDÐ p�–Ë wKJA�« t?LOL?Bð sŽ UOKB Ë√ U?Ozeł

ÆWB²�L�« W×KBL�« v�≈ qÝd¹



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««39 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

¨U?¹—U?????¦??????¾??????²??????Ý« ‰ö??????G?????²??????Ýô« w?L o×?�« «c?¼ Òb?????F?¹ ô

—U?³?²?Žô« sO?F?Ð c?š_« l. ¨p�U?LK� qÐU?I?. l?Lœ Vłu?²?�¹Ë

œb?×??. u¼ U?L?B  Í—«“u�« hO??šd?²K� W¹œU??B?²?]ô« W?L??O?I�«

W????×????LU?J. …—Ëd?????C� ¨ ¡U????C????²?????]ô« bM?Ž ¨d¹“u�« —«d?????] wL

ÆWO�LUM²�« dOž  UÝ—ULL�«

W?????????????O??J?K?L??�U?Ð n?K??J?L?�« d??¹“u?�« s?J??L?¹ ∫        32    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

Ë√ W?????????B????????šd?�« p?�U?????????. s?. V?KÞ v?K?Ž ¡U?M?Ð ¨W?????????O????????ŽU?M?B?�«

s. W???³????ždÐ sO???Ld?D�« ŸU???L???Ý b????FÐË ¨ U???NM?. b???O???H???²????�???L�«

‰ö?G?²?ÝUÐ hšd?L�« —«d?I�« d?OG¹ Ê√ ¨U?L?N?OKB Ë√ U?L¼b?Š√

Æ·ËdE�« Á—d³ð  UL³�Š wKJA�« rOLB²�«

W?????????????O?J?K?L??�U?Ð n?K?J??L?�« d?¹“u?�« s??J?L?¹ ∫∫∫∫  33    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

V×�¹ Ê√ ¨wKJA�« rO?LB²�« p�U. s. VKDÐ W?OŽUMB�«

∫ W¹—U³łù« WBšd�«

W????B????šd�« `?M.   —ÒdÐ w?²�« ◊Ëd????A?�«  X�«“ «–≈ ©1

ÆW¹—U³łù«

W¹—U³?łù« WB?šd�« s. bOH?²�L?�« `³B¹  r� «–≈  ©2

Æ…œb×L�« ◊ËdA�«  wLu²�¹ 

¨Áö‡Ž√  v�Ë_« …d?I‡H�« ÂU?‡J‡‡Š√ s‡‡Ž d‡‡?E‡M�« ·d?BÐ

W?B?šd�« W??O?ŽUMB�« W?OJ?KL�UÐ nKJL�« d¹“u?�« V×?�¹ ô

s. bO?H²?�LK� W?ŽËdA?L�« `�UB?L�« W¹ULŠ ÊQÐ l?M²]« «–≈

ÆUNOKŽ ¡UIÐù« —d³ð WBšd�« Ác¼

31…œULK� U?ILË dš¬ h�?ý Í√ sÒOŽ «–≈    ∫∫∫∫      34     …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W¹—U?³?łù« W?B?šd�« qI½ s?JL¹ ô ¨Áö?Ž√ © v�Ë_« …d?I?H�«®    

s.  ·dD?�« Ë√ W?B??šd�« s. b??O??H?²??�??L�« W?�??ÝR??. l. ô≈

ÆwKJA�« rOLB²�« ‰öG²Ý« UNOL r²¹  w²�« W�ÝRL�«

””””œœœœUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««    ËËËË    ‚‚‚‚uuuuIIII××××����UUUUÐÐÐÐ    ””””UUUU����LLLL����««««

Ÿ«b¹≈ p�U???. ‚u??I???×Ð ”U???�??. qB b???F¹        ∫∫∫∫ 35      …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

¨ÁöŽ√ 6 Ë 5  sOðÒœUL�« wL œÒb‡‡×. u¼ U?LB wKJý r‡‡OLBð

W?????O½b?????L?�« W?????O�ËR?????�?????L?�«  t?????OK?Ž Vðd?????²?ðË b?????OK?Ið W?????×?Mł

Æ WOz«e−�«Ë

”U?????�?????L?�U?Ð  ÂU?????] s‡?. q‡?‡B V?]U‡?‡F?‡‡?¹     ∫∫∫∫     36     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

d???N??ý√ ©6®  W???²??Ý s?. f³???×�UÐ ¨‚u?‡‡I???×�« Ác‡?‡‡NÐ  «b?‡‡L???Ž

WzU????L???�???L????šË sO?½u???OK?. s. W???.«d????GÐË ©2® s‡O?‡²‡‡?MÝ v�≈

s??O??¹ö?????????????????????. …d?????????????????????A?????????????????????Ž v??�≈ ©Ãœ2.500.000®—U??M??¹œ n??�√

s?O??????²Ðu???????I??????F�« s?O?ðU¼ Èb??????ŠS?Ð Ë√  ©Ãœ 10.000.000) —U?M¹œ

ÆjIL

oOKF²Ð  ¨ p�– vKŽ …œU¹“¨ W‡‡LJ×L�« d.Qð Ê√ sJL¹

Ád?‡‡?AM?ð Ë ¨W??????³??????ÝUM?. U¼«d?ð w²?�« s?‡‡?BU??????._« wL r?‡‡?J×?�«

p�–Ë U???N?MO???F?ð w²�« bz«d????−�« wL t?M. U???B???�K?. Ë√ ö???.U???B

ÆtOKŽ ÂuJ×L�« »U�Š vKŽ

‰U???I??²?½« WML???C??²???L�« œu???I???F�« wL  WÐU???²J�« ◊d???²???Að

«c‡‡¼ n?]uð Ë√ ‰ö‡‡‡G??²??Ýô« o‡‡Š sŽ ‰“UM?²�« Ë√ W?O?JKL�«

r?O?????L?????B?????²�U?Ð oK?F?????²?????L�« s?¼d�« l?L— Ë√ s¼d?�« Ë√ o‡?‡×?�«

Ê√ V−¹Ë ¨b??I??F�«  «c¼ rEM?¹ Íc�« Êu½U??IK� U??I?LË wK?JA�«

ÆWOKJA�« rO.UB²�« q−Ý wL bOI¹

«c¼ b?FÐ ô≈ dOG?�« WNł«u?. wL œuI?F�« ÁcNÐ Z²?×¹ ô

ÆqO−�²�«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW¹¹¹¹bbbb]]]]UUUUFFFF²²²²����««««    hhhhššššdddd����««««

wKJý r?O?L?B?ð VŠU?� `ML?¹ Ê√  sJL¹        ∫∫∫∫    30    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

t??L??O??L??Bð ‰ö??G??²??Ý« W??B??š— d??š¬ U??B??�??ý b??I??Ž Vłu??LÐ

ÆwKJA�«

W?B?šd�UÐ WKB?²?L�« œu?I?F�« w?L …œ—«u�« œuM³�« b?Fð

‰U?????−??????L�« w?L W?????B?????šd?�« VŠU??????� vK?Ž X{d?????L «–≈ W?KÞU?Ð

ôU??????L?????F??????²?????Ý« q?JA?ð  «b¹b??????×ð ¨Í—U??????−?????²?�« Ë√ wŽU?MB?�«

dŁ√   «– ¨ d?._« «c¼ Vłu?LÐ W�u?�?L�« ‚u?I×?K� UO?H?�?Fð

ÆWOMÞu�« ‚u��« wL W�LUML�« vKŽ dC.

wL wKJ?ý rO?L??B?²Ð o?KF?²ð  W??B?šd� b??I?Ž b??O?] b??FÐ

W???×KB???L?�« kH???×ð Ê√ V−?¹ ¨W???OKJA?�« rO???.U???B???²�« q−???Ý

U½ö???Ž≈ Èu??Ý d???AMð ôË  ¨ Êu???L??C???L�« W¹d???Ý W??B???²??�???L�«

ÆtÐ UD³ðd.

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłłùùùù««««    hhhhššššdddd����««««

W?????????????O??J?K?L??�U?Ð n?K??J?L?�« d??¹“u?�« s?J??L?¹ ∫∫∫∫    31        …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÊQÐ ¨ p?�U????L�« W????I????L«u????. ÊËb?Ð u�Ë ¨—d????I?¹ Ê√ W????O????ŽUM?B�«

‰ö??G??²??Ý«  U???NMJL¹ ¨t?MÒO??F¹  Íc�« d??O???GK� W??O??.u??L???Ž W??¾??O¼

 ∫ sO²Oðü« sO²�U×�« ÈbŠ≈ wL wKJA�« rOLB²�«

s._« tM. UL?ÒOÝ ô  ¨ÂUF�« `�UB�« wC²?I¹ U.bMŽ ≠

Èd?š√ W¹uO?Š  U?ŽUD] Ë√ W?×B�« Ë√ W¹c?G?²�« Ë√ wMÞu�«

wL????×???. w?KJ?ý rO???L????Bð ‰ö????G???²????Ý« ¨wM?Þu�« œU????B???²????]ö�

¨W¹—U−ð dOž WO.uLŽ ÷«dž_

Âb?????F?Ð  W¹—«œ≈ Ë√ W?????O?zU?????C?????] W?????N?????ł r?J×?ð U?????.bM?Ž  ≠

VŠU?� Ë√ p�U?L�«  U?NÐ qG?²?�¹ w²�«  U?O?H?OJ�« W?O?�?LUMð

ŸUM²???]« bMŽ Ë  ¨ w?L??×???L�« wKJ?A�« rO???L??B???²�«  W??B???šd�«

‰ö??????G??????²??????Ý« ÊQÐ W??????O??????ŽU?MB?�« W??????OJ?KL?�UÐ n?K?JL?�« d¹“u?�«

lC¹ Ê√ t?½Q??ý s. …œU??L�« Ác??N� U??I??³?Þ wKJA�« r?O??L??B??²�«

Æ UÝ—ULL�« ÁcN� «bŠ

wLË U?N½u??L?C?. wL …œb?×??. ‰ö?G?²?Ýô« W?B??š—Ò b?Fð

Êu?JðË ¨t?K?ł_ X?LK?Ý Íc?�« Ÿu???????{u???????L�« V?�???????Š U???????N?ðb???????.

Æ WOMÞu�« ‚u��« s¹uL²� UÝUÝ√ WNłu.
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

f?Oz— s?. d??????.√ V?łu??????L?Ð ¨W??????L?¹d??????−?�« q?×??????.  «Ëœ_« Ë√

…œU??N??ý r¹b??IðË W‡C?¹d??Ž vKŽ ¡UMÐ W??B??²??�??L�« W‡?LJ×??L�«

ÆqO−�ð

d????.Q¹ Ê√ s?JL¹ ¨e????−????×�« V?KD¹ U????.b?MŽ    ∫∫∫∫    40    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆW�UHB lLbÐ  VKD�« VŠU� w{UI�«

r� «–≈ ¨e????−???×?�« Ë√ n�u�« ¨ö?ÞUÐ b????F¹ ∫ 41     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

d?N?ý qł√ wL W?Oz«e?ł Ë√ W?O½b?. Èu?Žœ lLd?Ð V�UD�« rI¹

‰ö?????????šù« ÊËœ ¨e??????????−?????????×?�« Ë√ n?�u?�« a?¹—U?ð s?. ¡«b?????????²?Ð«

Æ—«d{_« i¹uF²Ð

llllÐÐÐÐUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

wwww‡‡‡‡‡‡‡‡....UUUU²²²²šššš    rrrr‡‡‡‡‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ

WÒOLÝÒd�« …b¹d?−�« wL d._« «c¼ dAM¹  ∫ 42     …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� 

1424 ÂU‡?Ž v‡?�Ë_« ÈœU‡?‡‡?L????ł 19 wL d?z«e????−�UÐ —Òd????Š

Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡O�u¹  19  oL«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

W�U?????Š w?L  W????L?J×?????L�« d?????.Q?ð Ê√ sJ?L¹      ∫∫∫∫    37    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

U??N??F??{uÐË√ W??L¹d??−?�« q×??.  U??łu??²ML�« ·ö?ðSÐ  ¨W½«œù«

w²�«  «Ëœ_« …—œU???B??L?Ð «c??BË ¨Í—U??−???²�« ‰Ë«b??²?�« Ã—U??š

ÆUNFMB� X.b�²Ý«

ÂeK?²??�ð ô ¨Áö???Ž√ 8  …œU???L�« …U??Ž«d???. l.    ∫∫∫∫    38    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Æ d._« «c¼ VłuLÐ ÈuŽœ Í√ Ÿ«b¹û� WIÐU��« ‰ULŽ_«

W????I?ÐU????�?�«Ë Ÿ«b¹û� W?????I????Šö?�« ‰U????L????Ž_« Âe?K²?????�ð ôË

·dD?�« ÂU???] «–≈ ô≈ ¨W???Oz«e???ł Ë√ W???O½b???. Èu???Žœ Í√ d???AM?K�

ÆqŽUH�« WO½ ¡uÝ  U³ŁSÐ —dC²L�«

Ë√ W??????O?z«e???????ł X½U???????B ¡«u??????Ý ¨Èu??????Žœ Í√ l?L— s?JL?¹ô

W???I????Šô lzU???]u?�« X½U???B «–≈ Ë ÆŸ«b?¹ù« d???A½ q?³???] ¨ W???O?½b???.

¨rN?²?O½ s?�?Š —U?Nþ≈ U?N?O?³J?ðd?L� sJL¹ ¨qO?−?�??²�« d?AM�

Æp�–  U³ŁSÐ ÂUOI�« ◊dý vKŽ

—d??????C???????²??????L?�« ·dD?�«  Âu??????I?¹ Ê√ s?JL?¹    ∫∫∫∫    39 …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

¨wzU?C?] d?C?×?. WDÝ«uÐ  qO?−?�?²�« —U?N?ý≈ q³?] v²?ŠË

¡U‡‡?O‡ýú� e‡?‡‡‡‡−??×?�« Âb??FÐ Ë√ e‡‡−‡?×�UÐ qB??H??. n‡?�u‡Ð

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒ¹¹¹¹œœœœdddd����    rrrrOOOOÝÝÝÝ««««dddd����

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????????????ŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU????????????????????¦¦¦¦����««««    llll????OOOOÐÐÐÐ————    22    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????....    Ò ÒÒÒwwww????ÝÝÝÝUUUUzzzz————    ÂÂÂÂuuuu????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????....

ÂÂÂÂUUUU????NNNN????....    ¡¡¡¡UUUU????NNNN????½½½½≈≈≈≈    ssssLLLL????CCCC????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu????OOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    23    ooooLLLL««««uuuu????LLLL����««««

YYYY????××××????????????????????????????????³³³³????����««««ËËËË    wwww????����UUUU????????????????????????????????FFFF????����««««    rrrr????OOOO????KKKK????FFFF????????????????????????????????²²²²????����««««    …………————««««““““uuuu????ÐÐÐÐ    dddd????¹¹¹¹bbbb????????????????????????????????....    VVVV????zzzzUUUU????½½½½
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…—«“u�  U????.U????Ž UMO????.√ ¨b???L????Š√ UÐU?Ð nO?DK�« b????³???Ž b????ÒO????��«

ÆwLKF�« Y×³�«Ë w�UF�« rOKF²�«

¡¡¡¡««««————¬¬¬¬    ¨̈̈̈    ««««————Ò ÒÒÒddddIIII����    ¨̈̈̈    ««««————««««dddd����

WWWWŽŽŽŽUUUUMMMMBBBB����««««    …………————««««““““ËËËË

¡¡¡¡UUUU????????CCCC????????ŽŽŽŽ____««««    WWWW¹¹¹¹ËËËËUUUU????????����????????²²²²????????LLLL����««««    ÊÊÊÊUUUU????????−−−−ÒÒÒÒKKKK????����««««    WWWWKKKKOOOOJJJJAAAA????ðððð    ssssLLLL????????CCCC????????²²²²¹¹¹¹     ¨2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu????????OOOO½½½½uuuu¹¹¹¹ 4    ooooLLLL««««uuuu????????LLLL����««««    1424    ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU????????¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    3    wwwwLLLL    ŒŒŒŒ————RRRR????????....    ————««««dddd????????]]]]

    ÆÆÆÆWWWWŽŽŽŽUUUUMMMMBBBB����««««    …………————««««““““ËËËË    wwwwHHHHþþþþuuuu....    „„„„ööööÝÝÝÝQQQQÐÐÐÐ    WWWWÒÒÒÒBBBB²²²²����LLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¡UCŽ_« W¹ËU�?²L�« ÊU−ÒK�« qJA²ð ¨ 2003 WMÝ uO½u¹ 4 oL«uL�« 1424 ÂUŽ w½U¦�« lOÐ— 3 wL ŒÒ—R. —«d?] VłuLÐ

∫ wðQ¹ ULB ¨WŽUMB�« …—«“Ë wHþu. „öÝQÐ WB²�L�«



44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 42
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23

ÆsO.b�²�L�« d¹b. W³zU½ t³ÒOGð W�UŠ wL tHK�ðË qzUÝu�« …—«œ≈ d¹b. ¡UCŽ_« W¹ËU�²L�« WM−K�« ”√d¹

VVVVððððdddd����««««    ØØØØ    „„„„ööööÝÝÝÝ____««««

…………————««««œœœœùùùù««««    uuuu‡‡‡‡KKKK¦¦¦¦LLLL....

ÊÊÊÊuuuuLLLLzzzz««««bbbb����««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««

Êu?O?�??Ozd�« Êu?Ld?B??²?L�« ≠

¨ÊuO�Ozd�« ÊuÝbMNL�«Ë

ÊuLłd²L�«Ë ÊuLdB²L�« ≠

Êu????????????????O????????????????I??zU?Łu??�« ¡U?M??._«Ë

¨ UþuH×LK�

u?ÝbMN?.Ë W�Ëb�« u?ÝbMN?. ≠

¨oO³D²�«

Êu??????????.U??????????�?�« Êu?????????O?M?I??????????²?�« ≠

ÊËb????ŽU???�????L�« ¨Êu???O?MI????²�«Ë

Êu?????????O?????????�?????????O?zd?�« Êu?¹—«œù«

Êu?¹—«œù« ÊËb???????ŽU???????�???????L?�«Ë

 U??¹d?¹b???????????????L??�« »U???????????????²???????????????BË

Êu?³?ÝU?×?L�«Ë Êu??O?�?Ozd�«

¨ÊuO�Ozd�«

Êu?¹—«œù« Êu?????³??????ÝU?????×?????L?�« ≠

Êu?¹—«œù« Êu?½ËU????????????F????????????L?�«Ë

¨ U¹d¹bL�« »U²BË

Êu?????¹—«œù« Ê«u??????????????????????????????????????????????Ž_« ≠

¨sO³ÝU×L�« ËbŽU�.Ë

Ê«u????????????Ž√Ë s?]d?�« »U???????????²????????????B ≠

¨VðUJL�« Ê«uŽ√Ë s]d�«

s?.  «—U???????O????????��« u????????I?zU???????Ý ≠

w?½U???????¦?�«Ë ‰Ë_« s?O???????H?MB?�«

s?. Êu??????OM?N??????L�« ‰U??????L??????F?�«Ë

w??½U??????????????????¦??�«Ë ‰Ë_« n?M??B??�«

Æ»U−×�«Ë Y�U¦�«Ë

ÊÊÊÊuuuuOOOOLLLLUUUU{{{{ùùùù««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««

ssssOOOO....bbbb����²²²²����LLLL����««««    uuuu‡‡‡‡KKKK¦¦¦¦LLLL....

ÊÊÊÊuuuuLLLLzzzz««««bbbb����««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««ÊÊÊÊuuuuOOOOLLLLUUUU{{{{ùùùù««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««

WODKłu‡‡Ð vÝu‡‡.

WH¹dý

rOJ×�« b³Ž ÍœuF�.

wKŽ bOÝ włUŠ

rÝUIKÐ wŽUÐ—

rÝUIKÐ wŽUÐ—

nÝu¹ ÍdO.“

rÝUIKÐ w.uBœ

rOJ×�« b³Ž ÍœuF�.

wKŽ ÕU³Oý

rOKÝ UO�UŽ

bL×. wK¹U³]

wKŽ ÕU³Oý

rOJ×�« b³Ž ÍœuF�.

wKŽ bOÝ włUŠ

bOFÝ Í—Ë«bF�

W???????????O?D?K?łu?Ð v?Ýu???????????.

WH¹dý

nÝu¹ ÍdO.“

rÝUIKÐ w.uBœ

rÝUIKÐ wŽUÐ—

nÝu¹ ÍdO.“

wKŽ bOÝ włUŠ

rÝUIKÐ wŽUÐ—

bOFÝ Í—Ë«bF�

bOFÝ Í—Ë«bF�

nÝu¹ ÍdO.“

bOFÝ Í—Ë«bF�

rOJ×�« b³Ž ÍœuF�.

rÝUIKÐ wŽUÐ—

wKŽ bOÝ włUŠ

bOFÝ Í—Ë«bF�

wKŽ bOÝ włUŠ

rOJ×�« b³Ž ÍœuF�.

rÝUIKÐ w.uBœ

WH¹dý WODKłuÐ vÝu.

rÝUIKÐ w.uBœ

nÝu¹ ÍdO.“

rOJ×�« b³Ž ÍœuF�.

wKŽ bOÝ włUŠ

bOFÝ Í—Ë«bF�

rOJ×�« b³Ž ÍœuF�.

bOFÝ Í—Ë«bF�

bL×. wK¹U³]

VOÞ bLŠ√ n¹dý

vHDB. ÍœuLŠ

œuL×. wB«u.

ÕU³� WIO]dÐ

bLŠ√ X¹dÐuÐ

vHDB. `¹dý

ÂöŽuÐ d]«eO.

vHDB. W�Ð

bLŠ√ ”«u.

s¹b�« eŽ bOFÝË√ bM×.

vHDB. wÝu.

dLŽ wŠU¹

s¹b�« nOÝ Ê«dJL

ÂöŽuÐ ÊULOKÝ sÐ

b�Uš sOłUÞ

WLO�½ Õ«dL

bOFÝ WKO�uÐ

WLO�½ ËœULŠ

‰ULł W.UýuÐ

wÝUÝ sOJÝ

ÊUC.— “ËbM]

WLÞUL ÊUL¦Ž

rOJ×�« b³Ž ŸUJ½ sÐ

WO.UÝ wýuÐ—œ

WLOF½ Í—Ëb]

qOŽULÝ sODÐ«d.

ÊULŠd�« b³Ž W�Ëe]

dLŽ√ WK�FKÐ

W¹«—u� œ«bŠ

vKO� w½UOFý

sOÝU¹ ÊË“«“

bOý— …eLŠ

WLO�½ XOKŽuÐ

W³O¼Ë ‘«bFÐ

nÝu¹ dBM.

Ê«u{— —«dHKÐ

“ËdOL ‘UHš

…b¹dL W.«—œuÐ

WLOF½ ÂU�KÐ

bOLŠ n¹dý

œ«d. w²¹dý

wKŽ b¹bŠ



    UUUUžžžžööööÐÐÐÐËËËË        UUUU½½½½ööööŽŽŽŽ≈≈≈≈

ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    ppppMMMMÐÐÐÐ

1423    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????????????ŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuu????????????????????????????????????ýýýý    22    wwww????LLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????????????????....        07    ≠≠≠≠    02    rrrr????]]]]————    ————ÒÒÒÒdddd????????????????????????????????IIII????????????????????????????????????....

œœœœUUUU????LLLL????²²²²ŽŽŽŽ««««    ssssÒÒÒÒLLLL????CCCC????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2002    WWWW‡‡‡‡MMMMÝÝÝÝ    dddd????³³³³LLLL????����¹¹¹¹œœœœ    26    ooooLLLL««««uuuu????LLLL����««««

ÆÆÆÆppppMMMMÐÐÐÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨dz«e−�« pMÐ kLU×. ÒÊ≈

19 wL ŒÒ—R????L�« 10 ≠ 90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐ ≠

1990 W?M??Ý q?¹d?Ð√ 14 o?L«u?????????????L?�« 1410 ÂU????????????Ž ÊU????????????C????????????.—

U??L??O??Ý ô ¨rÒL??²?L?�«Ë ‰Òb?F??L�« ¨÷d??I�«Ë b??IM?�UÐ oÒKF??²??L�«Ë

v?�≈ 116Ë 114 v?�≈ 110Ë 49Ë 45Ë ¨44Ë —d?J. 43 œ«u??????????L?�«

140Ë 139Ë 137 v??????????????????????????�≈ 132Ë 129Ë 128Ë 126Ë 125Ë 119

¨tM. 170Ë 167Ë 166Ë 162Ë 161Ë 156Ë

10 wL ŒÒ—R???L?�« ÒwÝUzÒd�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I???LÐË ≠

2001 W?M?Ý u???????????O?½u?¹ 2 o?L«u???????????L?�« 1422 ÂU???????????Ž ‰ÒË_« l?O?Ð—

p?MÐ k?LU?????×??????. »«u½Ë k?LU?????×??????. s?O?????O??????Fð s?ÒL?????C??????²?????L?�«Ë

¨dz«e−�«

10 wL ŒÒ—R???L?�« ÒwÝUzÒd�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I???LÐË ≠

2001 W?M?Ý u???????????O?½u?¹ 2 o?L«u???????????L?�« 1422 ÂU???????????Ž ‰ÒË_« l?O?Ð—

p?MÐ …—«œ≈ f?K−?????. w?L ¡U?????C?????Ž√  sO?????O?????F?ð sÒL?????C?????²?????L?�«Ë

¨dz«e−�«

10 wL ŒÒ—R???L?�« ÒwÝUzÒd�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I???LÐË ≠

2001 W?M?Ý u???????????O?½u?¹ 2 o?L«u???????????L?�« 1422 ÂU???????????Ž ‰ÒË_« l?O?Ð—

÷d??I�«Ë b??IM�« fK?−?. w?L ¡U?C??Ž√  sO??O??Fð sÒL??C??²??L�«Ë

¨dz«e−�« pM³�

15 wL ŒÒ—R??L�« 05 ≠ 98 r]— —Òd??I???L�« vC??²???I??LÐË ≠

1998 W?MÝ X?A???????ž 8 o?L«u???????L?�« 1419 ÂU????????Ž w½U????????Ò¦?�« lO?Ð—

¨WO�U. W�ÝR. œUL²Ž« sÒLC²L�«Ë

sÒLC?²L�« 06 ≠ 02 r]— —dI?L�« vKŽ ŸöÞô« bFÐË ≠

Ÿu?????????{u?????????. q¹b?????????F?ðË ‰U?????????L?�« ”√— …œU?¹e?Ð h?O????????šd?????????²?�«

¨¢√Æ‘ ≠ pMÐ vM.¢ ¨WO�UL�« W�ÝRL�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    ————ÒÒÒÒddddIIII¹¹¹¹

137Ë 114 sOðœU??L�« ÂUJ?Š_ U?I??O??³Dð ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÂU????Ž ÊU?????C????.— 19 wL ŒÒ—R?????L�« 10 ≠ 90 r]— Êu?½U????I?�« s.

rÒL?????²????L?�«Ë ‰Òb????F?????L�« ¨1990 WM?Ý q¹dÐ√ 14 oL«u?????L�« 1410

Æ¢√ Æ‘ ≠ pMÐ vM.¢ pM³�« œUL²Ž« r²¹ ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë

Ÿ—U????ý 22 ≠ ‡Ð ¢√ Æ‘ ≠ p?MÐ vM?.¢ pM?³�« d????I???. l?I¹

ÆÊ«d¼Ë ≠ s¹b¼U−L�« wŠ ¨‰öłuÐ bLŠ√

Á—b????] w?ŽU????L????²????ł« ‰U????. ”√— p?M³�« «c?????N� hB?????�¹

—UM¹œ n�√ WzUL�?LšË U½uOK. Êu½ULŁË W²ÝË WzU?L�Lš

Æ©Ãœ 586.500.000®

X?×ð ¢√ Æ‘ ≠ p?MÐ v?M.¢ p?M³?�« l{u?¹ ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

∫ s¹bÒO��« WO�ËR�.Ë ·«dý≈

¨…—«œù« fK−. fOz— t²HBÐ ¨ÊËbFÝ sÐ bLŠ√ ≠

ÆU.UŽ «d¹b. t²HBÐ   ¨‘d‡‡‡D‡‡‡‡� dLŽ ≠

r]— Êu?½U???I?�«  s. 114 …œU????L?K� U????I????O????³?Dð ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

14 oL«u?????L�« 1410 ÂU????Ž ÊU?????C????.— 19 wL ŒÒ—R?????L�« 10 ≠90

¨Áö????Ž√ —u???Bc????L�«Ë ¨rÒL????²???L?�«Ë ‰Òb???F????L�« ¨̈̈̈1990 WM?Ý q¹dÐ√

 U?????O?KL??????F�« q?JÐ ÂU?????O??????I�« ¢√ Æ‘ ≠ p?MÐ v?M.¢ p?MÐ s?JL?¹

Æ„uM³K� UNÐ ·d²FL�«

Ÿu????{u????. œU????L????²????Žô« «c¼ ÊuJ?¹ Ê√ sJ?L¹ ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

∫ V×Ý

s. 140 …œU??LK� U??I??LË U?O?zU?I?Kð Ë√ pM³�« s. V?KDÐ ≠

1410 ÂU???Ž ÊU??C???.— 19 wL ŒÒ—R??L�« 10 ≠ 90 r]— Êu?½U???I�«

r?ÒL??????????²??????????L?�«Ë ‰Òb??????????F??????????L?�« ¨1990 W?M?Ý q?¹d?Ð√ 14 o?L«u??????????L?�«

¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë

r]— Êu½U?I�« s. 156 …œUL�« wL …œ—«u�« »U?³Ýú� ≠

14 oL«u????L�« 1410 ÂU????Ž ÊU???C????.— 19 wL ŒÒ—R????L�« 10 ≠ 90

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨1990 WMÝ q¹dÐ√

d??O?O??Gð q?JÐ dz«e??−�« pMÐ mÒK³?¹ Ê√ V−¹ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆœUL²Žô« VKÞ nKL� WÒ½uJL�« d�UMF�« bŠ√ wL

ŒÒ—R?L�« 05 ≠ 98 r]— —ÒdI?L�« ÂUJŠ√ vGKð ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W?MÝ X?A??????ž 8 o?L«u?????L�« 1419 ÂU?????Ž w?½U?????Ò¦?�« lO?Ð— 15 wL

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1998

WÒO?LÝÒd�« …b¹d−�« wL —ÒdI?L�« «c¼ dAM¹ ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

26 oL«u?L�« 1423 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 22 wL dz«e?−�UÐ —Òd?Š

Æ2002 WMÝ d³L�¹œ

wwwwÝÝÝÝUUUU����JJJJ����    bbbbÒÒÒÒLLLL××××....

WWWWDDDD××××����    ≠≠≠≠    ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    ≠≠≠≠    376    »»»»ÆÆÆÆ’’’’    ¨̈̈̈ffff¹¹¹¹««««————    œœœœ««««dddd����    dddd¾¾¾¾ÐÐÐÐ    ¨̈̈̈ssssOOOOððððUUUU4444³³³³����««««    wwwwŠŠŠŠ    ≠≠≠≠    WWWWOOOOLLLLÝÝÝÝdddd����««««    WWWWFFFF³³³³DDDDLLLL����««««

44    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 43
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    23

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    23



270 
 

 الــــــفــــهـــــــــــــــــــــــــرس 
 

 1.................................................................................قائمة المختصرات
ــدمـــمق ــــ  3..........................................................................................ةــ

 11....................................................................................الدراسةخطة 
ـــــــبــــال  اب األولــــ

 حماية براءة اإلختراع في القانون الدولي
 

 16..............................................................................األولمقدمة الباب 
 18........................................مـاهـية بـراءة اإلخـتـراع وأهمية حمايتها دوليا : الفصل األول

 19...............................................................ماهية براءة اإلخرتاع :المبحث األول

 19......................................................التطور التارخيي لرباءة اإلخرتاع :المطلب األول

 31........................................................مفاهيم حول براءة اإلخرتاع: المطلب الثاني

 66.....................................................أمهية محاية براءة اإلخرتاع دوليا: المبحث الثاني

 67.............................األمهية القانونية حلماية براءة اإلخرتاع على  الصعيد الدويل :المطلب األول

 58...........................األمهية اإلقتصادية حلماية براءة اإلخرتاع على املستوى الدويل: المطلب الثاني

 68...................حماية براءة اإلختراع في ظل اتفاقيات ومؤسسات الحماية الدولية: الفصل الثاني
 69.............................................الدولية براءة اإلخرتاع يف ظل اإلتفاقيات: المبحث األول

 69..................................احلماية املكرسة لرباءة اإلخرتاع يف ظل اتفاقية باريس: المطلب األول

 86.............................(TRIPs)محاية براءة اإلخرتاع املقررة يف اتفاقية الرتبس : المطلب الثاني

 111....................................براءة اإلخرتاع يف إطار مؤسسات احلماية الدولية :المبحث الثاني



271 
 

 111.......................................(OMPI)املنظمة العاملية للملكية الفكرية : المطلب األول

 116.....................محاية براءة يف إطار جهاز تسوية املنازعات ملنظمة التجارة العاملية :المطلب الثاني

 111............................(الجزائر نموذجا)براءة اإلختراع في تشريع دولة نامية : الفصل الثالث

 113...................وشروط منحها يف التشريع اجلزائري الطبيعة القانونية لرباءة اإلخرتاع: المبحث األول

 113.........................................براءة اإلخرتاع وطبيعتها القانونية يف اجلزائر: المطلب األول

 131......................................شروط منح براءة اإلخرتاع يف القانون اجلزائري :المطلب الثاني

 166...........................................محاية براءة اإلخرتاع يف التشريع اجلزائري :المبحث الثاني

 166.....................................................دعوى املنافسة غري املشروعة :المطلب األول

 151............................................................دعوى جنحة التقليد :المطلب الثاني

 ـاب الثانيــــبــــــال

 تحديات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية الناجمة عن الحماية الدولية لبراءة اإلختراع

 161.............................................................................األولمقدمة الباب 
 163.........................................نقل التكنولوجيا واإللتزامات الواردة بشأنها:الفصل األول

 166...........................................................ماهية نقل التكنولوجيا: المبحث األول

 166..................................................التطور التارخيي لنقل التكنولوجيا :المطلب األول

 171.................................................نقل التكنولوجيال اإلطار املفاهيمي: المطلب الثاني

 181................................أنواع عقود نقل التكنولوجيا واإللتزامات النامجة عنها: المبحث الثاني

 181.......................................................أنواع عقود نقل التكنولوجيا: المطلب األول

 188.............................................التكنولوجياالتزامات أطراف عقد نقل : المطلب الثاني



272 
 

 196...................عائقا أمام نقل التكنولوجيا نظام الدولي لبراءة اإلختراع باعتبارهال: الفصل الثاني

 196.............حتديات نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية النامجة عن اإلتفاقيات الدولية: المبحث األول

 197 .............................................التحديات النامجة عن اتفاقية باريس: المطلب األول

 116..................................(TRIPs) التحديات النامجة عن اتفاق الرتبس :المطلب الثاني

 119.............النامية على صعيد املؤسسات الدوليةحتديات نقل التكنولوجيا إىل الدول : المبحث الثاني

 119...............................التحديات النامجة عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية: المطلب األول

 116............................ت.ع.التحديات املطروحة يف جهاز تسوية املنازعات لـ م: المطلب الثاني

 131..........(نموذجا والصين الجزائر) أثر النظام الدولي للبراءات على الدول النامية : الثالثالفصل 

 136...............(اجلزائر منوذجا)عائق احلماية الدولية لرباءة اإلخرتاع يف نقل التكنولوجيا  :المبحث األول

 136................................اتفاقية باريس كحائل أمام نقل التكنولوجيا يف اجلزائر :المطلب األول

 139.................................اتفاق الرتبس كتحّد أمام نقل التكنولوجيا يف اجلزائر: المطلب الثاني
 166...............(الصني منوذجا)وجيا عائق احلماية الدولية لرباءة اإلخرتاع يف نقل التكنول: المبحث الثاني

 167................................اتفاقية باريس كحائل أمام نقل التكنولوجيا يف الصني :المطلب األول

 151.................................اتفاق الرتبس كتحّد أمام نقل التكنولوجيا يف الصني: المطلب الثاني

ــــــةال ــــ  156...................................................................................خــــــاتــمـ

 161.................................................................................قائمة المراجع

 .المالحق

 

 

 



ـــملخ    :صـ

يف اجملال  -والزال كذلك–النامية كثريا ق الدول هاجسا أرّ  ،الدولية لرباءة اإلخرتاعالقانونية لقد شّكلت احلماية 
التكنولوجي، وذلك بسبب ما كّرسته هذه احلماية من احتكار تكنولوجي، مارسته الدول املتقدمة بدهاء سياسي وحبنكة 

ال لشيء، سوى . أقرّته من أحكام صارمة وآليات معقدة يف النظام الدويل للرباءاتما من خالل  قانونية ال ُتضاهى،
 .ألجل وأد الطموحات الفتية للدول النامية يف سعيها الدؤوب حنو حماولة اكتساب تكنولوجيا حملية حمضة

تقصي تداعياته اخلطرية على ، وكذا األمر، الذي دفع بنا إىل حماولة الوقوف على حقيقة النظام الدويل للرباءات
للخروج من بوتقة  قرتاحاتواإلحماولني بذلك اخلروج جبملة من التوصيات . الدول النامية يف مضمار نقل التكنولوجيا

 .التبعية التكنولوجية

   Résumé: 

  Nul ne peut nier une réalité brillante, que le système international des brevets, 
est un système de verrouillage technologique par excellence, car il est responsable de la 
dépendance technologique que souffrent les pays en voie de développement, à travers 
ses règles mystérieuses et ses mécanismes compliqués, qui empêchent tout 
développement en matière du transfert technologique. 

La chose qu’elle nous a poussée à pénétrer dans ce champ d’étude, afin de cerner 
la problématique  de la dépendence technologique résultée du système international des 
brevets, dans le but de proposer des recommendations que nous voyons utiles. 

   Abstract : 

The international legal protection of patent, is considered like a stumbling block 
in the face of technology transfer to the developing countries. Because it enforces the 
phenomenon of technological monopoly, and hinders the development path in these 
countries, through the international patent system embodied in the international 
protection agreements.  

To this end, this study attempts to unvail the reality of the international legal 
patent as well as its negative  impacts on the developing countries. Accordingly, we 
present a set of implications and recommandations to cope with the rising demand of 
the era of technology. 
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