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٧١٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  

Abstract 
The production of micro-plants using biotechnology in 

agriculture has been adversely affected by biological or 

non-biological methods over the last two decades. This 

technology has raised highly controversial issues and a 

broad international debate on the legal liability associated 

with innovative microorganisms containing transgenic genes 

Using genetically modified biotechnology in particular. 

The extension of the Intellectual Property Protection Act 

of innovative micro-plants, particularly crops, has provoked 

one of the most controversial debates of recent times. 

After briefly looking at some of the key features and 

advantages and disadvantages of crops and innovative 

plants, this research discusses related legal liability issues. 

 This search also examines the main elements of the 

debate on legal liability for the GM and assess whether or 

not the laws of justice in private law provide adequate 

protection. 

  

  

  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  

  ملخص

زراعة تكنولوجيا الحيوية في ال النباتات الدقيقة  باستخدام الإنتاجلقد حاز 

عقدین اهتماما عالمیا على مدى غیر بیولوجیة أم  بیولوجیة  كانت بطرقسواء

وقد أثارت هذه التكنولوجیا قضایا مثیرة للجدل إلى حد كبیر ، ماضیین من الزمن

بالنباتات الدقیقة المبتكرة  المرتبطة المسؤولیة القانونیة حول واسعونقاش دولي 

على وجه   وراثیاام التكنولوجیا الحیویة باستخدمحورة جینات على والمحتویة

  .الخصوص

، النباتات الدقیقة المبتكرة  حمایة الملكیة الفكریة إلى  قانون أدى تمدیدولقد

 للجدل في المثیرةإلى إثارة واحدة من أكثر المناقشات   منهاوال سیما المحاصیل

  .اآلونة األخیرة

یا وعیوب المحاصیل وبعد النظر بإیجاز في بعض السمات الرئیسیة ومزا

  .، یناقش هذا البحث قضایا المسؤولیة القانونیة المرتبطة بهاوالنباتات المبتكرة 

 أیضا العناصر الرئیسیة للنقاش حول المسؤولیة القانونیة یتناول هذا البحث 

 توفر المدني في القانون تقییم ما إذا كانت القواعد العامةعن اآللیة العالمیة و

  . الحمایة كافیة أم

ویحدد هذا البحث، التحدیات التي یجب مواجهتها لضمان العدالة لجمیع 

  . الدقیقة المبتكرةالنباتاتاستخدام المتضررین من 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  :مقدمة

 التي أنشأتها التكنولوجیا الحیویة الزراعیة النباتات الدقیقة المبتكرة حازت

  .العقدین الماضیینًالحدیثة اهتماما عالمیا على مدى 

 عن  في الكائن الحي النباتي الدقیقوینطوي التعدیل الجیني على تغییر

طریق معالجة الحمض النووي؛ حیث یتم إزالة مجموعة من الجینات من 

ٕالحمض النووي لكائن ما وادراجها في الحمض النووي آلخر، مما یؤدي إلى 

ذا النقل للمعلومات الجینیة عبر وقد ال یحدث ه،  والنباتات المبتكرةإنتاج البذور

حواجز األنواع الطبیعیة بصورة طبیعیة عن طریق التربیة التقلیدیة أو 

  .)١(التهجین

التكنولوجیا  هي نباتات ناتجة عن النباتات الدقیقة المبتكرة"فإن ، وبدایة

مواد الجینیة األجنبیة  من قبل العلماء الذین أدرجوا قطع أو شرائط من الالحیویة

  .)٢(في محاولة لتغییر أو تكملة واحدة أو أكثر من خصائص النبات

 ٢٨١،٠٠٠،٠٠٠( هكتار ١١٤،٠٠٠،٠٠٠، تم زراعة ٢٠٠٧في عام و

لمنظمة  في ثالثة وعشرین بلدا، وفقا كرةالنباتات الدقیقة المبتمن ) ملیون فدان

 ةیعرازل اةیویحل اایجولونکتلت ااقیبطتك التمال ةیملاعلت اامدخلا

(International Service for the Acquisition of Agri-biotech 

Applications)              

 مثل فول الصویا والقطن منتشرة على والمبتكرةوأصبحت األصناف المعدلة 

                                 
(١)  FELICIA WU & WILLIAM P. BUTZ, THE FUTURE OF GENETICALLY 

MODIFIED CROPS: LESSONS FROM THE GREEN REVOLUTION P (٢٠٠٤) ٢٠٤.  

http://www.rand.org/pubs/monographs/٢٠٠٤/RAND_MG١٦١.pdf. 
 .٣٧٥امحد حممد حمرز، احلق يف املنافسة املشروعة ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر،ص/د  )٢(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  .سع وتمثل حوالي تسعین في المائة من اإلنتاج في هذا القطاعنطاق وا

 القدرة على إحداث ثورة في التكنولوجیا الحیویة لهاومما ال شك فیه أن 

الزراعة العالمیة وال سیما في البلدان النامیة بطرق من شأنها أن تقلل إلى حد 

مي، وربما حتى كبیر من سوء التغذیة وتحسین األمن الغذائي وزیادة الدخل القو

  . الحد من الملوثات البیئیة

ً أیضا قلقا عاما هائال بشأن النباتات الدقیقة المبتكرةومع ذلك، أنتجت  ً ً ً

القضایا الصحیة والبیئیة والقانونیة واالجتماعیة واألخالقیة التي تثیرها تكنولوجیا 

  .)١(الجینات

 التكنولوجیا الحیویةوفي حین ستستمر المناقشات حول المزایا والعیوب، فإن 

  )٢(. الزراعةتغیر بالفعل وجه

  الدقیقةالنباتیةالمخاطر المحتملة للكائنات البحث سوف نناقش وفي هذا 

  .وتحدید المسئولیة القانونیة الناشئة عنها

 النباتات الدقیقة المبتكرة والمعدلةویمكن القول أن القضایا القانونیة المعلقة ب

  .قد حظیت باهتمام أقل من االهتمام بالقضایا االجتماعیة والبیئیة العامة

حاسما وفي محاولة لمعالجة هذا الخلل، یقدم هذا البحث تركیزا متعمقا و

 والنهج النباتات الدقیقة المبتكرة والمعدلةعلى قضایا المسؤولیة القانونیة المتعلقة ب

  .المطبق حالیا على المستوى العالمي

                                 
(١) Marianne McGarry Wolf et al., A Comparison of Consumer Attitudes Towards 

GM Food in Italyand the USA, in CONSUMER ACCEPTANCE OF GENETICALLY 

MODIFIED FOODS P.  ١٣١ (Robert E. Evenson & Vittorio Santaniello eds. , ٢٠٠٤). 
عبد اهللا خشروم،احلماية القانونية للعالمة التجارية يف القانون االردين والقانون الدويل، حبث /د  )٢(

 ١٩٩٩ ،٥٩منشور يف جملة محاية امللكية الفكرية ،ا�مع العريب للملكية الفكرية ،العدد

 .٢٤،ص



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  املبحث األول

  املزايا واملخاطر واآلثار املترتبة على منح احلماية للنباتات املبتكرة

  :مقدمة

إن العدید من المواقف تجاه استخدام النباتات المبتكرة في المجاالت 

  .الزراعیة تنطوي على مخاوف تتعلق بالثقة و كذلك المخاطر المحتملة

 اإلدراك العام الستخدام هذه النباتات في إنتاج األغذیة لمشحون  كذلك 

  .)١(ظر بعنایة في المخاطر والمنافعبالقلق، ولذلك فمن الضروري الن

ن الهواجس بشأن األغذیة الناتجة من هذه النباتات في جمیع أنحاء كما أ

وقد كان من المتوقع أن یرفض المستهلكون األغذیة المعدلة ، العالم كبیرة

ًوالناتجة عن هذه النباتات ؛ نظرا لما یعتقعده المستهلكون أنها یمكن أن تحتوي 

  .)٢(على مخاطر صحیة

ولقد كانت األغذیة المعدلة وأثرها على صحة اإلنسان مصدر قلق كبیر في 

المناقشات العامة بالرغم من أن تلك األغذیة تخضع لمستویات متقدمة من 

  .)٣(لتي تنتج عن تقنیات تقلیدیة إلنتاجهاالفحص والتدقیق  من تلك األطعمة ا

                                 
(١)ENGINEERING GENESIS: THE ETHICS OF GENETIC ENGINEERING IN 

NONHUMAN SPECIES ٢ (Donald Bruce & Ann Bruce eds., ١٩٩٨); see also Mark 

Tester, Seeking Clarity in the Debate Over the Safety of GM Foods, ٤٠٢ NATURE 

(١٩٩٩) ٥٧٦ ,٥٧٥.   
(٢ ) Trish Malarkey, Human Health Concerns with GM Crops, ٥٤٤ MUTATION 

RES. (٢٠٠٣) ٢١٧ ,٢١٧. 

(٣ )Monsanto Co. v. Trantham, ١٥٦ F. Supp. ٢d ٨٥٨ ,٨٥٥ (W.D. Tenn. ٢٠٠١) 

(involving the insertion 

of genes into cottonseed and soybeans to make the plants resistant to herbicide). 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
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  :وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبین

المزایا والمخاطر المحتملة من منح الحمایة للنباتات الدقیقة : ب األولالمطل

  .المبتكرة

اآلثار السلبیة المحتملة لمنح الحمایة للنباتات الدقیقة : المطلب الثاني

  .المبتكرة

  

  
  المطلب األول

   للنباتات الدقيقة المبتكرةالحمايةمنح  من والمخاطر المحتملة المزايا

  

، یتم دمج الجین المقصود في الجینوم  للنباتات الدقیقةوفي التعدیل الجیني

من ناقالت باستخدام المحاصیل التي تحتوي على عدة جینات أخرى، بما في 

  .ذلك تلك الكائنات غیر النباتیة

 أیضا جین مقاوم النباتات المبتكرة باستخدام التكنولوجیا الحیویةوقد تحمل 

ات الحیویة بعض المضاد"للمضادات الحیویة، وقد قال أحد المعلقین إن 

المستخدمة لهذا الغرض ال تزال تستخدم لعالج األمراض البشریة، وهناك قلق 

من أن المقاومة للمضادات الحیویة یمكن نقلها إلى البشر والحیوانات من خالل 

  )١(.األغذیة ومنتجات األعالف

 ومن ثم فإن الجینات الحیویة التي تدخل في مصانع األغذیة قد تحمل  

  .مواد ضارة قد تكون لها آثار سلبیة على صحة اإلنسان

                                 
االردين واالتفاقيات امحد عبد الرحيم احلياري، احلماية القانونية لرباءات االخرتاع يف القانون /د  )١(

 .١٦، ص٢٠٠٦االردن ،_ الدولية ،رسالة ماجستري، جامعة عمان العربية



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

 والنظم  على البیئةوالنباتات المبتكرةویبرز األثر السلبي للمحاصیل 

  .استخدام التكنولوجیا الحیویةیكولوجیة مسألة هامة أخرى في مناقشات األ

على سبیل المثال، إدخال الجینات الجدیدة إلى محصول موجود یمكن أن 

  .یؤثر بدوره على البیئة المحیطة، بما في ذلك أنواع أخرى من نفس النوع

 یمكن أن تنتقل ةوالنباتات المبتكرجینات المحصول "ویكمن الخطر في أن 

  ". إلى أنواع أخرى من الحیوانات البریة أو األلیفة

 وهناك مخاوف من أن مثل هذه التحویالت یمكن أن تساعد على تطویر 

، وفقدان التنوع الجیني ألنواع  )super-weeds(األعشاب الضارة المقاومة 

  . المحاصیل أو حتى زعزعة استقرار النظم اإلیكولوجیة بأكملها

النباتات خفض الحیاة البریة لألراضي الزراعیة أیضا ألن استخدام وستن

 سیبدأ في إزالة األعشاب الضارة من جمیع المحاصیل في الدورة الدقیقة المبتكرة

وهذا من شأنه أن یقلل من اإلمدادات الغذائیة للحشرات ، الزراعیة الطبیعیة

 آثارا غیر معروفة على  تجلبالنباتات الدقیقة المبتكرةومن ثم، فإن ، والطیور

تدفق الجینات البیئیة الطبیعیة من خالل خلق األعشاب المقاومة التي ال یمكن 

وقفها، والتي تهدد الحیاة البریة والتنوع البیولوجي، وكلها تؤثر سلبا على الزراعة 

  .)١(العضویة

 مئات األمتار في تنتقل یمكن أن لهذه النباتات المبتكرةویعتقد أن اللقاحات  

غیر عادیة أما في الظروف ال. اتجاه الریح في ظل الظروف الجویة العادیة

  .فیمكن أن تنتشر لمسافات قد تصل إلى عشرات الكیلو مترات

ففي حالة زیت بذور اللفت، وجد الباحثون أن حبوب اللقاح یمكن أن تصل  

إلى كیلومترات ویمكنها تجاوز الحقول حتى عندما تكون محاطة بمحاصیل 

                                 
(١) Arpad Pusztai et al., Genetically Modified Foods: Potential Human Health Effects, 

in FOOD SAFETY: CONTAMINANTS &TOXINS ٣٤٧ (J.P.F. D’Mello ed., ٢٠٠٣). 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  )١(.حاجزة كتدبیر وقائي

وهذا من شأنه أن یمثل مشكلة خطیرة للمزارعین المجاورین الذین یجدون 

 معدلة باستخدام التكنولوجیا الحیویةصعوبة متزایدة في إنتاج أصناف بحتة غیر 

  .في وجود هذا النقل الجیني

  

  
  لمطلب الثانيا

   للنباتات الدقيقة المبتكرةلمنح الحمايةمحتملة اآلثار السلبية ال

وسیكون لهذا التلوث آثار خطیرة على صغار المزارعین؛ فعلى سبیل 

المثال، من شأنه أن تكون البذور األصلیة التي طورها هؤالء المزارعون على مر 

ون إلى كما أن هؤالء المزارعون سیضطر، القرون ویثقون فیها ویعرفونها للخطر

النباتات الدقیقة  إلى الشركات التي تملك براءات االختراع على )اإلتاوات(دفع 

  .)٢( لعالج ذلك التلوثالمبتكرة

التكنولوجیا تساؤل حول المسائل القانونیة المتعلقة بإن ما سبق ذكره یثیر ال

  .نتاج النباتات الدقیقة المبتكرةإالحیویة في 

 وألجل  هي نتاج الجهود الفكریة،الناتجة عن هذه النباتات إن األغذیة  

 للمطورین استرداد التكالیف التي تكبدوها  تتیح قوانین براءات االختراعذلك فإن

ماراتهم في البحث والتطویر وذلك من خالل حظر النسخ وكذلك كسب عوائد استث

  .غیر المصرح به

                                 
 دراسة يف االليات القانونية للتبعية الدولية، دار حسام حممد عيسى، نقل التكنولوجيا ،/ د  )١(

 .١١٤ ،ص١٩٨٧املستقبل العريب ،القاهرة

(٢) N. Clark et al., Biotechnology and Development: Threats and Promises for the 

٢١st Century, ٣٤ FUTURES (٢٠٠٢) ٧٩٣ ,٧٨٥. 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

 احتكارا محدودا ، النباتات المبتكرةوتخلق حقوق براءات االختراع في 

  )١(.ًوتفرض القوانین قیودا معینة للحصول على براءات االختراع

ویمكن مالحقة من ینتهكون البراءة عن طریق اإلجراءات القانونیة ذات 

الصلة  إذا تعلق األمر  بنسخ االختراع أو عن طریق بیع بذور محمیة ببراءة 

  .اختراع دون إذن من صاحب البراءة

 تقلیدیة یمكن للمزارعین الذین یختارون زراعة محاصیل وعالوة على ذلك،

 أن یتحملوا المسؤولیة في بعض المبتكرةالجینات مخصصة لألسواق الخالیة من 

، حتى لو تم المبتكرةاألحیان إذا كانت المحاصیل إیجابیة بالنسبة للنباتات 

  .)٢(الحصول على النبات أو البذور المحمیة ببراءة عن غیر قصد

 الحاصل أصحابها على والنباتات المبتكرةویمكن أن یؤدي امتالك البذور 

  )٣(.براءات اختراع دون موافقة صاحب البراءة إلى ثبوت االنتهاك

وثمة مشكلة أخرى ناشئة عن استخدام تكنولوجیا الجینات تتعلق بتهدیدها 

المحتمل للممارسة التقلیدیة المتمثلة في توفیر البذور؛ تتمثل في إعادة استخدام 

التي كانت ممارسة في البذور المزروعة في المزارع وتقسیمها وتغییرها وبیعها و

  .)٤(الزراعة لعدة قرون

ین إن سیطرة شركات البذور المتعددة الجنسیات على وقد قال أحد المعلق

                                 
جيا ،حبث منشور يف مسيحة القليويب ،تقييم شروط االتفاق بالضمان يف عقود نقل التكنولو/د  )١(

 .١٨،ص١٩٨٦ اكتوبر٤٠٦العدد _٧٧جملة مصر املعاصرة ، السنة 

(٢) Gurinder Jit Randhawa, Transgenic Crops and Biosafety Concerns, ٧٠ SCI. & 

CULTURE ٣٠٥ ,٣٠٥- 

(٢٠٠٤) ٠٦. 

 .٣٧٩ص  ق يف املنافسة املشروعة ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر،امحد حممد حمرز، احل/د  )٣(

(٤) EBORAH WHITMAN, GENETICALLY MODIFIED FOODS: HARMFUL OR 

HELPFUL? (٢٠٠٠) , http://www.csa.com/discoveryguides/gmfood/review. pdf 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

بذور العالم تشكل تهدیدا هائال للتنوع الوراثي الزراعي والنظم الزراعیة التقلیدیة 

  .الصغیرة

وتعتبر قدرة المزارعین على اختیار وحفظ البذور التي تم تكییفها مع 

  .الظروف المحلیة أمرا أساسیا لنجاح الزراعة المحلیة

 النقاد أیضا عن أخالقیات توسیع نطاق حقوق براءات االختراع ویتساءل

 من نباتات مبتكرةلجینات النبات، مما أجبر المزارعین غیر الحاصلین على 

الحصول على ترخیص للسماح لهم بإعادة زراعة بذور من محصول عام سابق 

) مونسانتو(أو شراء بذور جدیدة من شركات متعددة الجنسیات مثل شركة 

بجینات النباتات عندما تكون بذورها ملوثة عن غیر قصد ) سینجینتا(كة وشر

  .الدقیقة المبتكرة

 والحاصلة على براءة اختراع هي أكثر تكلفة بكثیر النباتات الدقیقة المبتكرةو

ویجب على المتعاملین الذین یستخدمون ، من المحاصیل التقلیدیة أو الهجینة

، "ولیس لزراعة البذور التي یحصدونها،  البذور التعاقد مع شركةالمبتكرةالبذور 

وهذا من شأنه أن یقلل من نطاق البذور المحلیة واألصلیة التي تعتبر أساسیة 

  .)١(لنظم األغذیة المحلیة

 في العالم النامي یثیر قضایا النباتات الدقیقة المبتكرةومن المؤكد أن إدخال 

  .بالغة التعقید وشواغل تتعلق بالسیاسة العامة

التكنولوجیا ومن الثابت أن هناك مخاطر مادیة متصورة متعلقة بتكنولوجیا 

 التكنولوجیا الحیویةعدا أخالقیا للنقاش حول استخدام  ولكن هناك أیضا بالحیویة

لتعزیز المنتجات الغذائیة التي قد تكون بمثابة عائق أمام القبول الواسع 

                                 
(١ ) Atella G. Uzogara, The Impact of Genetic Modification of Human Foods in the 

٢١st Century: AReview, ١٨ BIOTECH. ADVANCES (٢٠٠٠) ٠٦-١٧٩ ,١٧٩. 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٢٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  .)١(المبتكرة  والنباتاتللمحاصیل

ویمكن النظر إلى إدخال هذه المحاصیل على أنها تطبیق غیر أخالقي 

نولوجیا الحیویة الزراعیة ألن عملیة تعدیل الجینات تخلق أشیاء حیة لن للتك

  .تحدث أبدا بشكل طبیعي

وهذا من شأنه أن یقوض الوظائف الطبیعیة والبیولوجیة الموجودة، وهي 

متأصلة في الحیاة البیولوجیة والقدرة الطبیعیة للكائن الحي على تولید حیاة 

  .جدیدة

 على أنها غیر متسقة مع نباتات الدقیقة المبتكرةالولذلك، ینظر إلى زراعة 

  .المبادئ األخالقیة والروحیة والبیولوجیة المتسامیة

غیر ینظر إلیها على أنها  و تكنولوجیا انتاج النباتات الدقیقة المبتكرة

 ألنها، كما رأینا، تهدد الحقوق التقلیدیة للمزارعین من خالل حرمانهم ؛أخالقیة

  )٢(.قاذ البذور المحصودة من المحصول السابقمن قدراتهم على إن

 النباتات الدقیقة المبتكرةوتعكس القضایا االجتماعیة واالقتصادیة المحیطة ب

  .القوة المتزایدة للشركات المتعددة الجنسیات

وال سیما شركات المنتجات (كة الشركات الكبیرة المتعددة الجنسیات إن مشار

في إنشاء وتسویق التكنولوجیات الحیویة الزراعیة، واستخدام الملكیة ) الكیماویة

  .الفكریة في شكل براءات اختراع، تثیر مسائل اجتماعیة وأخالقیة جدیدة ومتزامنة

 دعایة سلبیة ، إال أن العدید  منالتكنولوجیا الحیویة ما القته موعلى الرغم 

                                 
(١) Beever, D.E., and Kemp, C.F., Safety Issues Associated with the DNA in Animal 

Feed DerivedFrom Genetically Modified Crops: A Review of The Scientific and 

Regulatory Procedures, ٧٠ NUTR. ABSTR. REV. SER. A, (٢٠٠٠) ١٩٧. 
، ٢٠٠٥يسرية عبد اجلليل ، حقوق حاملي براءات االخرتاع، منشاة املعارف، االسكندرية /د  )٢(

 .١٦٩ص



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

 ویعتقدون أن الفوائد النباتات الدقیقة المبتكرةمن المستهلكین یدعمون بشدة 

  . تفوق المخاطر المتعلقة بهاهذه النباتات المبتكرةالمجتناة من 

أي مسألة من القضایا المعروضة على ساحة " وقد جادل أحد المعلقین بأن 

 لم تنشأ في واقع األمر من اتجة عن النباتات المبتكرةالنالنقاش المتعلقة باألغذیة 

  ."خطر قائم على فهم علمي، بل من مجموعة كبیرة من الحجج األخرى

الشعور بالقلق والخوف ظاهرة اجتماعیة ال "ویشیر نفس المعلق إلى أن 

  .)١("یمكن تحدیده علمیا

ویعتقد أن هذه التكنولوجیا لدیها القدرة على إحداث ثورة في الزراعة وتحقیق 

  .النمو الزراعي واألمن الغذائي على المدى الطویل

 أنها تعزز اإلنتاجیة الزراعیة وهذا من كرةالنباتات الدقیقة المبتوقد أثبتت 

شأنه أن یتمكن المزارعون من إنتاج المزید من المحاصیل من نفس مساحة 

  .األرض

 وفي الواقع، أشارت دراسة إلى أن التكنولوجیا الحیویة ساعدت على زیادة 

 ملیون فدان في ١٢٣ ملیار جنیه على ٨.٣٤اإلنتاج الزراعي في أمریكا بمقدار 

، ١٩٩٦ ، بزیادة قدرها ثالثین في المئة في محصول الذرة منذ عام ٢٠٠٥عام 

  . في المئة في فول الصویا٢٢وزیادة قدرها 

وتشیر التقدیرات العالمیة المعتمدة إلى أن محاصیل التكنولوجیا الحیویة 

، ٢٠٠٤ ملیار دوالر في عام ٦.٥ إلى ٤.٨زادت من دخل المزارعین بمقدار 

 مكاسب تراكمیة من تسعة عشر إلى سبعة وعشرون ملیار مما أسهم في تحقیق

  .٢٠٠٤ و ١٩٩٦دوالر بین عامي 

 للتكنولوجیا الحیویة ومن خالل نقل الجینات من كائن حي إلى آخر، یمكن 

                                 
(١) N. Clark et al., Biotechnology and Development: Threats and Promises for the 

٢١st Century, ٣٤ FUTURES (٢٠٠٢) ٧٩٣ ,٧٨٥. 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

أن تتغلب على قیود اإلنتاجیة في تربیة النباتات التقلیدیة ، مما یمكن من تطویر 

ما كان ممكنا باستخدام األسالیب أصناف جدیدة من المحاصیل بمعدل أسرع م

  .التقلیدیة

 الحاجة إلى مبیدات النباتات الدقیقة المبتكرةوباإلضافة إلى ذلك، تقلل 

اآلفات، وتقلیل عدد معدات الرش السنویة المطلوبة، وكذلك السماح للمزارعین 

باستخدام الزراعة اآللیة، وأیضا الحد بشكل كبیر من تآكل التربة وفقدان المیاه 

  .)١(الجوفیة

ًومن شأنها أیضا تخفیض تآكل التربة من خالل حمایة هیكل التربة  

  .تنوعها البیولوجي، فضال عن زیادة محتوى المواد العضویة فیهاو

 لآلفات أكبر مقاومة هذه النباتات المبتكرةوفر توعالوة على ذلك، یمكن أن 

  .واألمراض، مما یقلل من الوفیات الناجمة عن المبیدات من األعداء الطبیعیین

 بما في ذلك -    محمیة من مختلف الحیوانات المفترسةالمبتكرةإن النباتات 

تعمل على تمكین وهي بذلك البكتیریا والفطریات والحشرات والحیوانات؛ 

  .المزارعین من حمایة مواردهم الطبیعیة

 إلى تحسین الغلة، مما النباتات الدقیقة المبتكرة وباختصار، أدى اعتماد 

سمح بوجود الزراعة  باألراضي غیر الصالحة لها، والتقلیل إلى أدنى حد من 

ٕرار المحاصیل من اآلفات واألمراض، وارساء استخدام مبیدات اآلفاتأض
)٢(.  

ومما سبق یتبین أن البعض لدیه مخاوف بشأن هذه التكنولوجیا، والبعض 

                                 
(١) P. P. Motavalli, Impact of Genetically Modified Crops and Their Management on 

Soil Microbially Mediated Plant Nutrient Transformations, ٣٣ J. ENVTL. QUALITY, 

(٢٠٠٤) ٢٤-٨١٦ ,٨١٦. 
(٢ )DEBORAH WHITMAN, GENETICALLY MODIFIED FOODS: HARMFUL OR 

HELPFUL? (٢٠٠٠)  http://www.csa.com/discoveryguides/gmfood/ review .pdf 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  .)١(اآلخر یرى فقط المزایا

 المخاطر ذه وحدته یجعل من الضروري أن نوازن بین قطبیة النقاش هإن

  .والمزایا بحذر شدید في انتاج النباتات الدقیقة المبتكرة

 
  

                                 
(١) Nigel G. Halford & Peter R. Shewry, Genetically Modified Crops: Methodology, 

Benefits Regulation and Public Concerns, ٥٦ BRIT.MED. BULL. (٢٠٠٠) ٦٦ ,٦٢. 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  

  حث الثاينبامل

  ؤولية القانونية وموقف املشرع املصرياملس

  

یؤدي إنتاج النباتات الدقیقة المبتكرة واستخدامها إلى خلق العدید من 

 وقد كانت بعض هذه المسؤولیات القانونیة المسؤولیات القانونیة المحتملة،

وتثار المسائل القانونیة في إنتاج ، موضوع نقاش كبیر على المستوى العالمي

وبعض هذه المسؤولیات كانت ، النباتات الدقیقة المبتكرة واستخدامها بطرق عدیدة

  .محل جدل كبیر سواء في مصر أو في خارجها

  :سبق من خالل مطلبین على ما وفي مطلبین متتالیین سوف نلقي الضوء

المسؤولیة القانونیة عن التلوث الناشئ عن استخدام النباتات : المطلب األول

  .الدقیقة المبتكرة

   موقف المشرع المصري في قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة:المطلب الثاني

  
  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  األولالمطلب 

تخدام النباتات الدقيقة وث الناشئ عن اسعن التلالمسؤولية القانونية 

   المبتكرة

 واستخدامها من النباتات الدقیقة المبتكرة القانونیة في إنتاج المسؤولیةوتثار 

  .نواحي عدیدة

وعلى سبیل المثال، یمكن أن تتسبب محاصیل المزارعین أو أراضیهم 

في سیاق ممارساتهم الزراعیة، ، والنباتات الدقیقة المبتكرة في تلویث التقلیدیة

  .یعید هذا المزارع زراعة حقوله مع البذور المأخوذة من تلك النباتات الملوثة

  .ویواجه المزارع في وقت الحق إجراءات قانونیة النتهاك البراءات

 المخصصة لألسواق التقلیدیةوهناك مزارع آخر یختار فرز المحاصیل 

 في هذه الحالة أن یكون مسؤوال عن التعدي  ویمكنالمبتكرةالجینات الخالیة من 

  .المبتكرةعلى البراءات إذا كانت المحاصیل إیجابیة بالنسبة للكائنات 

 المبتكرةویتسبب تلوث المحاصیل التقلیدیة في الغالب في انتشار البذور 

  .وحبوب اللقاح من مزرعة إلى أخرى ویكون ذلك االنتشار غالبا غیر مقصود

 مشاكل تقلیدیةالمزارعون الذین یعانون من محاصیل وهكذا، قد یواجه 

  .)١(قانونیة بسبب هذا التلوث

 ولدیها حقوق النباتات الدقیقة المبتكرةفي نفس الوقت هناك شركات تنتج و

  .الملكیة الفكریة في المحاصیل عادة في شكل براءات االختراع

ویمكن للشركات، أن تتخذ إجراءات قانونیة ضد المزارعین الذین ینمون 

  . دون إذن الشركاتالنباتات الدقیقة المبتكرة

                                 
(١) Richard Bennett et al., Environmental and Health Impacts of Growing Genetically 

Modified Herbicide-Tolerant Sugar Beet: A Life-Cycle Assessment, ٢ PLANT 

BIOTECH. J. (٢٠٠٤) ٢٧٣ 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

سا ضحیة التلوث الجیني أن یجد نفسه مسؤوال ویصبح المزارع الذي هو أسا

 ، بغض النظر عن  مبتكرةنباتات ناتجا عن أمام المؤسسة التي أنشأت محصوال

  .قصد  الشخص الذي ینفذ األعمال المخالفة أو عدم قصده

 على  والنباتات المبتكرةومن ثم، فإن الوجود غیر المقصود للمحاصیل

تهاك بموجب قانون البراءات قد أثار عددا من واالن، التقلیدیةأراضي المزارعین 

 تماما یمكن أن یكون یة، حیث أننا نجد أن الجار حسن النیةالمسائل القانون

  .مسؤوال عن التعدي على البراءات بسبب التلوث غیر المقصود

إحدى القضایا الناجحة التي رفعتها ) بیرسي شمایزر(وتبرز قضیة 

ن غیر التقلیدیین، وهي تسلط الضوء على في كندا ضد المزارعی) مونسانتو(

  .)١(بعض هذه المسائل القانونیة

  ).للجلیفوسات(المقاومة ) الكانوال(انع كان لدى مونسانتو براءة اختراع لمص

 ، وهو ),Roundup(وبعبارة أخرى، كانت البذور مقاومة لمبید روندوب 

  .مبید یستخدم للقضاء على األعشاب الضارة

وقد وجد أن نباتات الكانوال المقاومة للجلیفوسات تنمو في مزرعة 

  ).ومونسانت(، ولم یكن لدیه ترخیص الستخدام بذور شركة )شمیسر(

  .النتهاك براءات االختراع) شمیسر(إذن فهي دعوى قضائیة ضد 

وقد ادعى شمیسر باستمرار أنه لم یفعل ذلك عن قصد ولم یقم بمعالجة  

وأن البذور التي تنقلها الریاح من البدیهي ) بمونسانتو( الخاصة المبتكرةالبذور 

  .أن تلوث محصوله

 یكون مسؤوال عن االنتهاك، وعلى الرغم من حجة شمیسر بأنه ال ینبغي أن

                                 
(١) Jeroen Van Den Bergh & Justin M. Holley, An Environmental—Economic 

Assessment of GeneticModification of Agricultural Crops, ٣٤ FUTURES ٨٠٩ ,٨٠٧ 

(٢٠٠٢). 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

یعلم أو كان یجب أن یعلم بأن تلك النباتات ) شمیسر(وجد قاضي المحاكمة أن 

 وزرعها في العام ١٩٩٧كانت مقاومة للجلیفوسات عندما انتقى بذورها في عام 

  .التالي

  .ورأت المحكمة أن المعرفة أو النیة ال صلة لها بمسألة التعدي

هذا الحكم، مونسانتو ضد شمیسر، "د؛ ألن وقد تعرض هذا الحكم للنق

یعرض لنا عقوبة العمل الناجح الذي قام به مزارع ال یدرك تماما وجود براءة 

اختراع للمواد الوراثیة من عدمه، ومجرد انتهاكه فقط یتمثل في إعادة زراعة 

  .البذور الناتجة من هذه النباتات كجزء من الممارسة الزراعیة العادیة

 المبتكرة  والنباتاتابق یؤكد أن الوجود غیر المقصود للمحاصیلوالحكم الس

وسیصبح المزارعون مسؤولین عن انتهاك ، ال یحمي الحائز البريء من التعدي

ًالبراءات إذا كانوا یستخدمون نباتا محمیا ببراءة اختراع دون علم بوجود براءة
)١( .  

ًومن الحكم نستخلص أیضا أن استخدام االختراع الحائز على براءة اختراع 

دون الحصول على إذن، من شأنه انتهاك حقوق صاحب البراءة، على الرغم من 

إلى االعتقاد بأن البراءة قد أن المدعى علیه ال یعرف وال یوجد سبب یدعو 

  .انتهكت

إذا كان المزارعون یحسنون من  محاصیل غیر معدلة في منطقة "وهكذا 

بأنهم ) معرفة ضمنیة ( ، فإن هناك افتراض النباتات الدقیقة المبتكرةتزرع فیها 

  . المحمیة قد تخطت إلى حقولهمالمبتكرةعلى علم بوجود محتمل للبذور 

تماما یمكن أن یكون مسؤوال عن هذا التعدي على حتى المزارع البريء 

براءات االختراع عندما حصاد وتوفیر البذور التي تحتوي على الجینات المحمیة 

  . ببراءة اختراع

                                 
(١) FRIENDS OF THE EARTH, GENETICALLY MODIFIED CROPS AND FOOD 

(٢٠٠٣) ٤, http://www.foe.co.uk/resource/briefings/gm_crops_food.pdf 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

ًومن الحكم أیضا یستخلص أنه یمكن مقاضاة المزارعین الذین یقومون 

نباتات  من أجل الوجود غیر المقصود للحمض النووي للتقلیدیةبزراعة أصناف 

بوجود محتمل للبذور " یجب أن یعرفوا" في محاصیلهم ألنه یفترض أنهم المبتكرة

  . المحمیة قد خالطت أراضیهمالمبتكرة

مونسانتو ضد ( وفي الواقع، یمكن القول بأن حكم المحكمة في قضیة 

یعطي تحذیرا واضحا للمزارعین في جمیع أنحاء العالم بأن علیهم مراقبة ) شمیسر

 حتى لو لم یكن لدیهم معرفة بوجود المبتكرةن أجل وجود البذور حقولهم م

  .)١(المبتكرةمحتمل للبذور 

وهذه حالة غریبة، حیث یعتبر المزارع قد انتهك البراءة حتى لو كانت حقوله 

  .ملوثة عن غیر قصد عن طریق حبوب اللقاح المتجاوزة إلى حقولهم

 الملكیة الفكریة ال تتفق صحیح أن حقوق: "وقد انتقد البعض ذلك بقوله

تماما مع حقوق الملكیة المادیة الملموسة، ولكن في حالة امتالك المزارع عن 

غیر قصد لبذور محمیة ببراءة اختراع، فإن حقوق الملكیة الفكریة ال یبدو من  

  .)٢("المناسب إعمالها تماما

وهذا یسلط الضوء على عدم التوازن بین هذه الحقوق الواسعة في البراءات 

  .المبتكرة النباتاتو المسؤولیة القانونیة عن األضرار الناجمة عن 

وفي الوقت نفسه، یصعب القول بأن مجرد حیازة الجین المحمي ببراءة 

                                 
(١) GRAIN BRIEFING, DEVLIN KUYEK, GENETICALLY MODIFIED CROPS IN 

AFRICAN AGRICULTURE: IMPLICATIONS FOR SMALL FARMERS (٢٠٠٢), 

http://www.grain.org/briefings_files/africa-gmo-٢٠٠٢-en. pdf 

 
(٢) Mark C. Jordan, The Privatization of Food: Corporate Control of Biotechnology, 

٩٢ AGRONOMY J. (٢٠٠٩) ٨٠٥ ,٨٠٣. 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

ًغي أن یؤدي إلى المسؤولیة ولیس من المعقول أیضا نقل عبء اختراع ینب

 ونرى في هذه الحالة تطبیق االحكام الخاصة بقاعدة .المسؤولیة إلى المستعملین

  .االثراء بال سبب

ٕولما كان ذلك فإنه یتعین إدخال الحمایة التشریعیة وانفاذها لحمایة 

، النباتات الدقیقة المبتكرةتعلق بالمزارعین من الحاالت المتعلقة بالمسؤولیة فیما ی

وعلى وجه التحدید لحمایة المزارعین الذین یقومون بزراعة المحاصیل التقلیدیة 

  .النباتات الدقیقة المبتكرةمن أي تلوث ناشئ عن 

 ولذلك، فإن وجود تشریع صارم بشأن هذا التلوث أمر حیوي لحمایة 

الشركات المتعددة الجنسیات  من نباتات مبتكرةالمزارعین الغیر حاصلین على 

  .التي تطور وتملك حقوق الملكیة الفكریة

  .  حسني النیةالمزارعینفهناك إذن حاجة ماسة إلى االعتراف بدفاع هؤالء 

  : یقول ماثیو ریمر 

بغض النظر عن وقائع قضیة بیرسي شمایزر، أنه من المحتمل أن ینتهك "

ولیة المتولدة عن ًأدرك أیضا أن المسؤو، المزارع البراءة بعفویة عند ادخار البذور

  . " موضع خالف شدیداالنتهاك 

 لها آثار المبتكرة  للنباتات الدقیقةوكما نوقش، فإن حقوق براءات االختراع

  .خطیرة على المزارعین

ففي حین یتحمل المزارعون المسؤولیة بموجب قانون البراءات عن أي وجود 

على براءة اختراع، فسیستحیل من جانب  المسجلة المبتكرةغیر مقصود للبذور 

النباتات ث یآخر عملیا على المزارعین السعي للحصول على تعویض عن تلو

  . لمحاصیلهمالدقیقة المبتكرة

 تقدیم مطالبة تقلیدیةومع ذلك، یمكن للمزارع الذي تلوثت محاصیله بجینات 

 إذا كان الخاص وذلك بموجب القانون مبتكرة نباتاضد المزارع الذي یمتلك 

  .التعامل مع تلك البذور ینطوي على إهمال



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٣٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

حمایة حقوق  مع قانون المدني القانون وتعمل القواعد العامة للمسؤولیة في

المزارعین " لضمان احترام خیارات المزارعین؛ ولذلك، فإن الملكیة الفكریة

ت للحقول التي تحوي نباتاوشركات البذور المسؤولة عن تلویث الحقول المجاورة 

 قد تكون مسؤولة عن األضرار الناجمة عن ادعاءات الضرر بالتعدي مبتكرة

  .)١(على األرض أو اإلزعاج أو اإلهمال

 للمزارعین الحصول على تعویض مالي عن الخسائر  القواعدوقد تتیح هذه

 لمحاصیلهم ةالنباتات الدقیقة المبتكرأو األضرار التي لحقت بهم نتیجة لتلوث 

  .التقلیدیة

ویمكن أن ینشأ ادعاء بالتعدي على األرض عندما یدخل شخص ما عمدا 

أو یتسبب عمدا في إدخال شيء ما إلى أرض شخص آخر ویسبب أضرارا 

 من ممتلكات المبتكرةناشئ عن اإلهمال، سواء كان ذلك مناولة أو نقل البذور 

  .الشخص إلى آخر

لقاح عن طریق الریاح أو التلقیح عن طریق ومع ذلك، فإن انتشار حبوب ال

الحشرات من غیر المرجح أن تصل إلى التعدي، ألن هذا لن یشكل تدخال 

  .مباشرا

 تدفق اللقاح بین أصناف من نفس المحصول أو بین األنواع ونرى ان

وبالتالي، إذا أدى تدفق حبوب اللقاح في حد ، النباتیة ذات الصلة حقیقة بیولوجیة

لمسؤولیة القانونیة الناشئة عن التعدي على محاصیل الجیران، فإن ذاته إلى ا

جمیع المزارعین سوف یصبحون عرضة للمسؤولیة القانونیة عن التعدي على كل 

                                 
(١) Media Release, Victoria Announces Review of GM Canola Moratorium (May ٢٢, 

٢٠٠٧),  http://www.dpc.vic.gov.au/domino/Web_ 

Notes/newmedia.nsf/٨fc٦e١٤٠ef٥٥٨٣٧cca٢٥٦c٨c٠٠١٨٣cdc/b٣٣٧c 

٢d١٩٧٤f٣٩٨١ca٢٥٧٢e٤٠٠٠٠cef٢  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  .المحاصیل تقریبا التي تتم زراعتها

 واألشخاص المبتكرة  للنباتات الدقیقةلذلك، فإن حاملي براءات االختراع

 فقط عن التعدي ین مسؤولونكونی والزراعة سوف اتهذه النباتفي الذین یعملون 

  .إذا كان التعدي معمدا أو ناشئ عن  طیش أو إهمال شدید

وقد یكون المزارع الذي یدرك أن المزارع المجاور قد یتأثر سلبا بفعل تدفق 

 قد یكون عرضة للمسؤولیة تجاه النباتات الدقیقة المبتكرةحبوب اللقاح من 

 بسبب اإلهمال عند عدم التصرف بشكل معقول في ظل قلیدیةللنباتات التالمزارع 

  .الظروف الطبیعیة، إذا ما نشأ عن هذا اإلهمال ضررا على الطرف اآلخر

 كان نتیجة الناتج عن زراعة النباتات الدقیقة المبتكرةوإلثبات أن التلوث 

  :)١(اإلهمال، یجب على المدعي إثبات

  مادیة وقعت ألرض المدعي أو لألشیاء المتنامیةأن األضرار ال) ١

  .علیه

  .أن الضرر المادي كان متوقعا) ٢

جینات النباتات التي تحتوى على جینات ( كان استخدام األرض ) ٣

  .غیر معقول ) المبتكرة

  .عدم وجود مبرر قانوني للتعدي) ٤

وفق  -  أن یثبتصاحب النباتات التقلیدیةونقترح أنه یتعین على المزارع 

التلوث ناشئ    أن هناك احتماال أكبر من خمسین في المائة-  االحتماالتقوانین

ٕ واذا ثبت أن أدلة كال الجانبین ،النباتات الدقیقة المبتكرةبسبب إهمال أصحاب 

                                 
(١)  Richard Y. Boadi, Managing Liability Associated with Genetically Modified Crops, 

in INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN HEALTH AND 

AGRICULTURAL INNOVATION: A HANDBOOK OF  BEST PRACTICES ١٣٨٥ 

(٢٠٠٧), http://aatf-africa.org/UserFiles/File/ipHandbook-١٤.pdf 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  .سیخسر القضیة التقلیدیةصاحب النباتات متساویة، فإن المزارع 

أنه قام ببذل عنایة ویستطیع الطرف األول لنفي المسؤولیة عنه أن یثبت 

  )١(.تقلیدیة التي تحوي نباتات ه المجاورة إلى أراضیالمبتكرة الجیناتلمنع تدفق 

 من المرجح أن یكون أصعب العنایة بأن وضع معیار البعضوقد جادل 

  :المدعيعنصر في قضیة 

؛ إذ  في أي حالةالعنایةویعتمد ما إذا كانت المحاكم ستعترف بواجب 

  . بین الطرفینالمسافةتوقع الضرر وقرب یتوقف ذلك على مدى 

 أیضا أن یثبت أن المدعى علیه فشل في ممارسة المدعيویجب على 

  )٢(.العنایة المعقولة

ال تجیز المحاكم التعویض عن األضرار الناجمة عن سبب یمكن اعتباره 

ولكن ستنظر ، النباتات المبتكرة لمستخدمخارج المعرفة أو المهارة المعقولة 

المحاكم في الممارسة الشائعة للنشاط لتحدید ما إذا كان المدعى علیه مهمال أم 

  .ال

 المبتكرةالجینات لبة محتملة أخرى تتعلق بالتعویض عن تلوث وثمة مطا

، والتي یمكن رفعها عندما یشارك المدعى علیه في الضررة عن المسؤولهي 

نشاط یتعارض بشكل غیر معقول مع استخدام الجیران لألرض التي یمتلكونها أو 

  .یشغلونها ویزرعونها

  نباتات دقیقة مبتكرة وبناء على ذلك، یجب على المزارعین الذین لدیهم

                                 
عبد الرازق السنهوري ، الوسيط يف القانون املدين ،حق امللكية، اجلزء الثامن، /د  )١(

  .٢٧٥ص

 
 ،حق امللكية، اجلزء الثامن، عبد الرازق السنهوري ، الوسيط يف القانون املدين/د  )٢(

 .٢٧٦ص



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

، أن یسیطروا على األنشطة التي تقع داخل حدود القانون الخاصبمقتضى 

أراضیهم، ویجب أن یضمنوا أن هذه األنشطة التي من الممكن أن تضر 

  .بمصالح مالكي أو حائزي األراضي األخرى

 تمتع الجیران الهادئ ینتهك مبتكرة إذا كان المزارع الحائز على نباتات 

 على سبیل المثال، عن طریق تدفق حبوب اللقاح إلى -تلكاتهم الخاصة ممب

 وتدمیر محاصیلهم أو عن طریق انبعاث للروائح، التقلیدیةأراضي المزارعین 

 یجوز للطرف -واألصوات والتلوث أو أي خطر آخر یمتد عبر حدود أرضهم 

  .)١(الخطر والتعویض إن كان له مقتضىالمتضرر أن یطالب بمنع 

 قد یواجهون صعوبة في الضرراألشخاص الذین یرفعون دعوى ونرى بأن 

 المحاصیل الناتجة عن هذه  وحصادالمبتكرة النباتاتإثبات أن زراعة بذور 

 ما لم تعتمد المحكمة معیار عدم جائر اعي زرشاطن یشكالن الجینات المبتكرة

  .التسامح مطلقا للتلقیح عن طریق التهجین

هي و المبتكرة النباتاتوهناك مسؤولیة أخرى محتملة أخرى تتعلق بتلوث 

  .مشددةمسؤولیة 

عندما یمارس شخص ما نشاطا  على الضرر،وتنشأ المسؤولیة المشددة 

حاالت، یمكن للشخص المتضرر من وفي هذه ال، معتادخطیرا بشكل غیر 

 أن یثبت األضرار التي لحقت بالشخص الذي معتادالنشاط الخطیر بشكل غیر 

النشاط، دون الحاجة إلى إثبات اإلهمال في جانب الشخص الذي قام مارس هذا 

  .بهذا النشاط

  :وبناء على ذلك ینبغي إلعمال هذه المسؤولیة توافر الشروط التالیة

الیة من الخطر أدت إلى حدوث بعض الضرر للشخص وجود درجة ع) ١ 

                                 
(١) Keir Bristow et.al., GMO’s Liability for “GM” Contamination, ١٠ 

AUSTRALASIAN BIOTECH. (٢٠٠٠) ٣٩ ,٣٧. 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  .أو األرض أو مدعین آخرین

  .أن یكون الضرر الناجم عن هذا الخطر كبیرا) ٢ 

  .عدم القدرة على تالفي األضرار من خالل ممارسة العنایة المعقولة) ٣ 

  . أن یصل هذا النشاط إلى مدى ال یمكن القول معه بأنه نشاط معتاد) ٤ 

  .ءمة النشاط للمكان الذي یتم فیهعدم مال) ٥ 

  . ًعدم التناسب بین فائدته للمجتمع نظرا للمخاطر التي یحتوي علیها) ٦ 

 أنه إذا كانت إحدى الشركات الزراعیة تعرف أن من الصعب السیطرة ونرى

وكان من المرجح أن یتم تهجینه ، جینات مبتكرة  المحتویة على المحاصیلعلى 

 الزراعیة ات المجاورة، ینبغي أن تتحمل الشركمع المحاصیل في الحقول

   .والتعویض عنه إن كان له مقتضى، للخطأمسؤولیة عن أي نتیجة ال

 المسؤولة الزراعیةشركات الوتبین المناقشة المذكورة أعاله أن المزارعین و

 قد تكون مسؤولة عن المحتویة على نباتات تقلیدیةعن تلویث الحقول المجاورة 

 تصیب الجیران استنادا إلى التعدي على األرض أو اإلزعاج أو األضرار التي

  .الخطأاإلهمال أو 

القواعد العامة للمسؤولیة ومع ذلك، فإن ما قدم ذكره من حلول في 

 النباتات ال یكفي للتعامل مع الضرر المحتمل من التقصیریة في القانون

ى تعویض عن هذه ، ویواجه المزارعون صعوبات متزایدة في الحصول علالمبتكرة

  :وذلك لحجج وأسباب، األضرار

  : أوال 

من المشكوك فیه إلى أي مدى یمكن أن تنطبق قواعد المسؤولیة التقصیریة 

 المبتكرةالجینات األضرار الناجمة عن "، حیث إن المبتكرةالجینات على تلوث 

لیست هي نوع من األضرار المحتملة المتوقعة ضمن مبادئ المسؤولیة 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  )١(".ةالتقصیری

؛ أي منذ أمد بعید حیث تم إدراج قواعد المسؤولیة القانونیة في القانون  

  .الحیویةقبل تطویر التكنولوجیا 

ومن المثیر للنقاش ما إذا كانت قواعد المسؤولیة القانونیة في القانون القدیم 

  . أم ال في القرن الواحد والعشرینالمبتكرةالجینات ات صلة بذ

  :ثانیا

اإلهمال هو شكل من أشكال السلوك الناجم عن عدم أخذ الحیطة والحذر، 

والتي من شأنها تسبیب األضرار التي لحقت بالمدعي، ویجب أن یكون هذا 

  .الضرر متوقعا

لمتسبب، یجب أن وبعبارة أخرى، من أجل أن نكون بصدد مسؤولیة تجاه ا 

  .یؤدي السلوك المحدد إلى ضرر متوقع

والمشكلة هي أنه لیس من الواضح في الوقت الحاضر ما هي المخاطر 

  .، أو نوع الضرر الذي قد تسببهالنباتات الدقیقة المبتكرةالتي تسببها 

الجینات ومن الصعب أیضا تقییم ما إذا كانت المخاطر التي تشكلها 

  . عادیة أم الالمبتكرة

  . بصورة مباشرة مسائل الضرر البیئيالقانون الخاصال یتناول : ثالثا

 على المصالح المتعلقة بالحق في السالمة  القانونیةز المسؤولیةوترتك

  .الجسدیة أو الممتلكات، والمصالح البیئیة هي في معظم الحاالت عرضیة

لي، فإنه ال ویتجاهل القانون الخاص الموارد البیئیة غیر المعروفة؛ وبالتا 

  .المبتكرةالجینات   استخدامیغطي العدید من األضرار المحتملة المرتبطة بإطالق

ً المسؤولیة في جوهره التاریخي طریقا طبیعیا تكون قواعدویفترض أن  ً

                                 
 .٢١ص ، ٢٠٠١دار النهضة العربية ، عقد نقل التكنولوجيا،   د هاين سر الدين)١(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  .متوقعا للتعویض

 لدیهم فرصة النباتات المبتكرةوبالتالي، فإن المزارعین غیر الحاصلین على 

  .انونیة من قانون المسؤولیة التقصیریةضئیلة لالستفادة  الق

استخدام ویظل عدم وجود سابقة قانونیة خاصة بالتلوث الناشئ عن 

  .، لمعالجة المسائل القانونیة المحیطة بها، مصدر قلق كبیرالمبتكرةالنباتات 

وهناك حاجة ماسة إلى تحدید االلتزامات التي تقع على عاتق المزارعین 

تجاه جیرانهم الغیر مالكین لها؛ وذلك لحمایة مصالح كرة نباتات مبتالذین لدیهم 

جمیع المعنیین من خالل إطار تشریعي محدد ووسیلة لتحدید المسؤولیة 

 إلى جیرانهم الذي یستخدمون النباتات المبتكرة المزارعون یمتثل له الذي ،القانونیة

   .)١(التقلیدیین

 
  

  الثانيالمطلب 

  موقف المشرع المصري في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

دة بهدف التخفیف تبنى قانون الملكیة الفكریة المصریة سیاسة تشریعیة متشد

إلى أقصى درجة ممكنة من اآلثار  السلبیة التي سوف تترتب على تطبیق 

  .االتفاقیة الدولیة

ولما كانت المبالغة في تدعیم حمایة حقوق الملكیة الفكریة من شأنها تغلیب 

مصالح الدول الصناعیة المتقدمة التي تملك العلم والمال والتكنولوجیا على 

النامیة قد روعي في إعداد نصوص هذا القانون تقلیص حساب مصالح الدول 

                                 
(١ ) Paul J. Heald & James C. Smith, The Problem of Social Cost in a Genetically 

Modified Age (UGA Legal Studies Research, Paper No. ٢٠٠٥ ,٠٠٤-٠٦), 

http://ssrn.com/abstract=٨٧٨٦٩١. 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

نطاق الحمایة عن طریق البراءة إلى أقل درجة ممكنة؛ إذ توسع القانون إلى 

أقصى درجة ممكنة في استبعاد عدة طوائف من االختراعات من الحمایة عن 

نیة وهذا ما قررته المادة الثا، طریق البراءة في حدود ما تسمح به اتفاقیة التریبس

  : من القانون؛ إذ نصت على أنه

  :ال تمح براءة االختراع لما یلي

االختراعات التي یكون من شأن استغاللها المساس باألمن القومي أو  -١

أو ، االخالل بالنظام العام أو اآلداب أو اإلضرار الجسیم بالبیئة

 .اإلضرار بالحیاة أو صحة اإلنسان أو الحیوان أو النبات

 .ت والنظریات العلمیة والطرق الریاضیة والبرامج والمخططاتاالكتشافا -٢

 .طرق تشخیص وعالج وجراحة االنسان والحیوان -٣

وكذلك الطرق ، النباتات والحیوانات أیا كانت درجة ندرتها أو غرابتها -٤

عدا ،  النباتات والحیواناتإلنتاجالتي تكون في أساسها بیولوجیة 

 إلنتاجر البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة والطرق غی، الكائنات الدقیقة

 .النباتات أو الحیوانات

األعضاء واألنسجة و الخالیا الحیة والمواد البیولوجیة الطبیعیة والحمض  -٥

 .النووي والجینوم

  :ویتضح من النص المتقدم ما یلي

من  ) ٢٧( أن القانون استفاد من جمیع االستثناءات التي أجازت المادة  -١

قیة للدول األعضاء األخذ بها ؛ إذ قررت استبعاد جمیع طوائف االتفا

 اتفاقیة التریبس للدول استبعادها من الحمایة أجازتهاالختراعات التي 

 .عن طریق البراءة

 القانون المصري وضع نظاما خاصا لحمایة أصناف النباتات في  -٢

 UPOV ( اتفاقیةمقتبس من ،  ) ٢٠٦ - ١٨٩المواد ( الكتاب الرابع 

١٩٩١.(  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

استبعاد معظم االختراعات المتعلقة بالهندسة الوراثیة من نطاق الحمایة  -٣

عن طریق البراءة آخذا في االعتبار أن الدول المتقدمة تكاد تحتكر 

تكنولوجیا الهندسة الوراثیة عن طریق شركاتها العمالقة متعددة 

  .الجنسیات



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  :ةـــاخلالص

  :ئجالنتا

یبدو أن التكنولوجیا الجینیة آلیة فعالة وقابلة للتكیف مع المتغیرات بدرجة 

كبیرة من أجل التصدي لتحدیات إنتاج المنتجات الزراعیة، غیر أن نظم الملكیة 

 لم تنظم بشكل المبتكرةالفكریة ونظام براءات االختراع المتعلقة بمجال الجینات 

  .كاف

 المبتكرة التحدیات التي تطرحها الجینات ولذلك فقد تم تسلیط الضوء على

 المبتكرةعلى النظم القانونیة القائمة والقضایا الواسعة التي تتعلق بتنمیة الزراعة 

ها مع التركیز بوجه خاص على أحكام المسؤولیة القانونیة الناشئة عن اتواستخدام

  .ى الدوليوكذلك النهج المتبع حالیا على المستو، التعدي على براءات االختراع

ًوفي هذا البحث تم تسلیط الضوء أیضا على آثار التكنولوجیا الوراثیة، 

  . واستكشاف اآلثار المحتملة لها على مجاالت الزراعة والتنوع البیولوجي والبیئة

  :التوصیات

یقترح الباحث وجود نظام قانوني في مصر لتنظیم الجینات المعدلة  .١

یهدف إلى ،  ست الدقیقة منها فقطوراثیا للكائنات الحیة عموما ولی

حمایة الصحة العامة والبیئة وتعزیز تدابیر السالمة من خالل 

تحدید المخاطر الناجمة عن تكنولوجیا الجینات أو نتیجة لها، 

وكذلك سبل إدارة تلك المخاطر من خالل تنظیم التعامل مع 

  .الجینات المبتكرة

طر العامة المرتبطة ولیس ذلك فحسب بل العمل على الحد من المخا

  .بالتكنولوجیا الحیویة ومنعها

ووفقا لهذ االقتراح یجب قبل منح تلك البذور المبتكرة منح ترخیص  

  . للشخص الذي یقوم بزرع هذه الجینات طبقا لتكنولوجیا التنظیم الجیني

ٕویجب أن یكون للجهة التي تمنح الترخیص سلطة واسعة في رصد وانفاذ 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٤٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

ًلتجارب التي تجرى على البذور سواء قبل تعدیلها وراثیا أم وكذلك ا، التشریعات

  .بعد

ویكون للجهة سلطة تقدیریة في أداء وظائفها وكذلك في منح الترخیص 

  .ویكون القرار المتخذ خارج نطاق المساءلة، الخاص بالكائنات المبتكرة

شأ وینبغي أن یأخذ هذا القانون في الحسبان العواقب االقتصادیة التي قد تن

ومدى تأثیرها على المزارع التي بها ، عن وجود النباتات الدقیقة المبتكرة 

  .)١(محاصیل غیر معدلة وراثیا

ًویجب أن ینص هذا القانون أیضا على الجرائم التي تمثل انتهاكا لهذا 

الحصول على جینات معدلة وراثیا القانون وتحدید العقوبة المناسبة لها؛ كجریمة 

  .دون الحصول على ترخیص

ویجب أیضا أن ینظم هذا القانون نظام للمراقبة واإلشراف والتفتیش على 

حاملي تراخیص الجینات المبتكرة المرخص بها وكذلك الكشف عنها، تحسبا 

  .لوجود أي مخاطر قد تنشأ من استخدام تلك الجینات

ًیضا قواعد المسؤولیة التي تقع على عاتق ویجب أن یحدد هذا القانون أ

حاملي رخصة الجینات المبتكرة عن أي ضرر یلحق بالبیئة أو بالتنوع البیولوجي 

  )٢(. بدون تصریح للجینات المبتكرةم سواء كان بتصریح أالتعدیلالناتج عن 

ككائن حي تم تعدیله ، ویحدد كذلك القانون المقصود بالكائن المعدل وراثیا

 تكنولوجیا الجینات؛ أو الكائن الحي الذي ورث سمات معینة من كائن بواسطة

                                 

یة )  ١( یة واال ت�ارب الو نافع مبا يف ذ� ا �ة الفكریة يف تدابري احلصول �ىل املوارد وتقامس ا ميدور حقوق ا ن ل قلمل ٕ ط ، مللك

�وح العضویة املعين � ثاين مونرت�ل ،  مفالفریق العامل ا�صص  نافع   �ج�ع ا لحلصول �ىل املوارد وتقامس ا  ٥ – ١مل

سمرب ند  ٢٠٠٣ٔاكنون ا�ول /�د  .  وما بعدها٢٥ص ، ٔمن �دول ا�عامل املؤقت ٦لب  ا

 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٥٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

وكذلك تحدید الكائنات التي ال یصدق لیها وصف ، )الكائن الحي األولي(حي 

  ).ًكائنات معدلة وراثیا(

وینبغي من خالل هذا القانون التمییز بین الكائنات المبتكرة والمنتجات 

  .تعني أن هناك كائن حي تم تحویره وراثیا" ةالكائنات المبتكر"المبتكرة؛ حیث إن 

مشتقا ) بخالف الكائنات المبتكرة(أما المنتج المعدل وراثیا فهو یعني شیئا 

  .أو ناتجا عن الكائنات المبتكرة

تقنین وسائل منح التراخیص لبراءات االختراع في الكائنات المعدلة  .٢

 .وراثیا

ویر وتعدیل الكائنات وضع تشریع یلزم الشركات العاملة في تط .٣

الحیة بالتأمین الشامل عن االضرار الناتجة عن نشاطها ونشاط 

   .مستخدمین هذه الكائنات المحتملة وغیر المحتملة

  

  

  

  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٧٥١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الدقیقة للنباتات الحمایة منح عن الناشئة القانونیة المسؤولیة 
 المبتكرة

  :قائمة املراجع

  :مراجع باللغة العربية

ـــدابیر  .١ ـــة فـــي ت ـــة الفكری الحـــصول علـــى المـــوارد وتقاســـم دور حقـــوق الملكی

الفریـــــق العامـــــل ، المنـــــافع بمـــــا فـــــي ذلـــــك التجـــــارب الوطنیـــــة واإلقلیمیـــــة 

المخــــصص مفتــــوح العــــضویة المعنــــي بالحــــصول علــــى المــــوارد وتقاســــم 

 .كانون األول / دیسمبر٥ – ١المنافع   االجتماع الثاني مونتلایر ،  

المــدني ،حــق الملكیــة، عبــد الــرازق الــسنهوري ، الوســیط فــي القــانون / د   .٢

 .الجزء الثامن

ســــمیحة القلیــــوبي ،تقیــــیم شــــروط االتفــــاق بالــــضمان فــــي عقــــود نقــــل / د  .٣

العـدد _٧٧التكنولوجیا ،بحث منشور فـي مجلـة مـصر المعاصـرة ، الـسنة 

 .١٩٨٦ اكتوبر٤٠٦

عبـــــد اهللا خـــــشروم،الحمایة القانونیـــــة للعالمـــــة التجاریـــــة فـــــي القـــــانون / د  .٤

ن الــدولي، بحــث منــشور فــي مجلــة حمایــة الملكیــة الفكریــة االردنـي والقــانو

 . ١٩٩٩ ،٥٩،المجمع العربي للملكیة الفكریة ،العدد

محمــد حــسام محمــود لطفــي ،تــأثیر اتفاقیــة تــریبس علــى نظــام حمایــة / د  .٥

حــق المؤلــف عربیــا ودولیــا ، صــادر عــن المنظمــة العربیــة للتربیــة والعلــوم 

 .١٩٩٩والثقافة تونس ،

ام محمــد عیــسى، نقــل التكنولوجیــا ، دراســة فــي االلیــات القانونیــة حــس/ د .٦

 .١٩٨٧للتبعیة الدولیة، دار المستقبل العربي ،القاهرة

احمد محمـد محـرز، الحـق فـي المنافـسة المـشروعة ،بـدون دار نـشر / د   .٧

 .،بدون سنة نشر

الة محمد احمد حمدان ،التنظیم القانوني لبراءة االختـراع االضـافیة ،رسـ/د .٨

قـــسم _ماجـــستیر جامعـــة الـــشرق االوســـط للدراســـات العلیـــا ،كلیـــة الحقـــوق 

 .٢٠١١القانون الخاص 
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  .٢٠٠٦االردن ،_ العربیة

ـــسریة / د     .١٠ ـــراع، منـــشاة ی ـــراءات االخت ـــل ، حقـــوق حـــاملي ب ـــد الجلی عب

 .٢٠٠٥المعارف، االسكندریة 
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