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فکری و مزایای ضمیمه کنوانسیون مالکیت  ی حقالمللبینحمایت 

 برن برای کشورهای در حال توسعه

 1اسدالله امامی

 چکیده

 ، مشتمل1های در حال توسعه داردحمایتی به نفع کشور برن که جنبه معاهده ضمیمه

میلادی به  1191ای است که در کنفرانس پاریس سال حاوی مقررات ویژه، ماده 6بر 

کارهایی راه المللی برن،صویب رسید و به موجب آن، در چارچوب ضوابط کنوانسیون بینت

، رایتکپیی هارفع محدودیت و ممنوعیت در زمینه، ی در حال توسعههابه نفع کشور

، در مورد ترجمه و تکثیر آثار علمی و فرهنگی مورد نیاز در امور مربوط به آموزش

البته طبق ضوابط  ،وانسیون مزبور الحاق گردیده استاتخاذ و به کن، تدریس و تحقیق

با در  های در حال توسعه و اتباع آنهاکشور، کنوانسیون برن شده در ضمیمهبینیپیش

نظرگرفتن حق تألیف متعارف مؤلفان و تضمین پرداخت آن و حفظ حقوق معنوی 

ند توانمی، قیالحا تحت شرایط ویژه مقرر در ضمیمه، ی پیشرفتههامؤلفان ملی کشور

 .اقدام نمایند، با اخذ مجوز لازم، نسبت به ترجمه و یا تکثیر آثار مزبور

میلادی به منظور  1886لازم است توضیح داده شود که اصل معاهده برن در سال 

به تصویب ، ادبی و هنری، ی حقوق مادی و معنوی مؤلفان آثار علمیالمللبینحمایت 

 1889کنگره برن رسید و در تاریخ پنجم دسامبر  کننده دری شرکتهاکشور یاعضا

ترین مهم گردید. ناگفته نماند که معاهده یا کنوانسیون برن، نخستین و الاجرالازممیلادی 

هنری و ادبی و پایه ، حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار علمی ی در زمینهالمللبینسند 

دان و مصنفان هنرمن، انمؤلف اساسی شناسایی حقوق مالکیت فکری و حمایت از حقوق

، مذکور ظوابطی در مورد آثار حمایت طبق معاهدهگردد. در سطح جهانی محسوب می
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گردیده بود  بینیپیش ...مدت حمایت و، حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار فکری

مورد تجدید  هاسیاسی و گذشت زمان بار، اجتماعی، که با توجه به تحولات اقتصادی

در شش  ایهجهانی ضمیم مسائلمیلادی با توجه به  1191رار گرفت و در سال نظر ق

حق ترجمه و یا  اتی در زمینهئماده به کنوانسیون مزبور افزوده شده که حاوی استثنا

 ی در حال توسعه است.های پیشرفته به نفع کشورهاتکثیر آثار فکری مؤلفان اتباع کشور

 

 واژگان کلیدی

 ی در حال توسعه،های پیشرفته، کشورهامعاهده برن، کشور معاهده برن، ضمیمه

 ی حمایتیهاجنبه
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 مقدمه

چندان طولانی ندارد  حقوق ناشی از مالکیت فکری در تاریخ حقوق بشر سابقه

و شاید بتوان عمر واقعی وجود آن را به دو قرن اخیر نسبت داد. طبق مدارک 

 میلادی و در زمان امپراطوری 1915تا  1665ی هاموجود در کشور فرانسه بین سال

 مجوزهایی« Garde Des Sceaux» 1لویی چهاردهم از طرف اداره مهرداری سلطنتی

مجوز و امتیاز چاپ کتاب را ، گردید و در آن زمانبرای چاپ کتاب صادر می

 نامیدند.می« 3لتردوشانسولری»

. کردایجاد میبرای مؤلف یا منصف در چاپ کتاب  ایهامتیاز مالکان، این مجوز

از طرفی نوعی وسیله ، گردیدکه برای مؤلف صادر می 4مجوز یا امتیاز سلطنتی

نظارت و کنترل یا سانسور مطالب و آثار و افکار مؤلفان بود و از طرفی دیگر حق 

آورد و مورد حمایت دولت و حکومت مالکیت برای صاحب اثر فکری به وجود می

اولین قانون برای حمایت از حقوق  (م. 1194 ،نری)مالکیت ادبی و ه .گرفتار میقر

که حکایت از مالکیت  1911دسامبر  13مؤلفان در کشور فرانسه مربوط است به 

، 1866، 1854، 1911های فکری آثار ادبی و هنری داشت و متعاقباً در سال

حقوق مالکیت فکری در این کشور  1144، 1114، 1119، 1119، 1191

تری در تر و جامعقانون کامل 1159مارس  11نجام در تاریخ تر شد و سراتکمیل

به تصویب رسید و « هنریقانون راجع به مالکیت ادبی و »ماده تحت عنوان  81

و تکمیل قوانین و مقررات  البته در جهت اصلاح ،قوانین مغایر قبلی منسوخ گردید

جدید  ائلمس به تصویب رسید و در زمینه 1185مقررات دیگری در سال ، قبلی

کامپیوتر نیز مقررات و ضوابطی ماهواره و ، ویدیو، ی رادیو، تلویزیونهانظیر برنامه

یه ئمورخ اول ژو 11-519شماره  همچنین به موجب قانون .گردید بینیپیش

. مقررات مفصلی در خصوص حقوق مؤلفان و مالکیت صنعتی وضع گردید 1111
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گردد و متوقف نمیگذاری هرگز قانون شود که در فرانسهبا این ترتیب ملاحظه می

 شودتجدید نظر می در قوانین این کشور مرتباً ...همراه با تحولات فنی و تکنولوژی و

 (م. 1119)مجموعه قوانین مالکیت فکری،  .دانندو قوانین را حکم الهی و ثابت نمی

سازمان جهانی  1119دسامبر  11تا  1در کشور انگلستان برابر گزارش مورخ 

ادی و اجتماعی سازمان اقتص، وابسته به شورای فرهنگی« وایپو»مالکیت فکری 

میلادی معروف به  1919اولین قانون حق مؤلف در سال « یونسکو»ملل متحد 

 تکمیل گردید. به تصویب رسیده و متعاقباً «5آن»قانون ملکه 

و تصویب  1114و  1919در سال  رایتکپیدر آمریکا و کانادا اولین قانون 

حق مالکیت  سابقه توانمیمتعاقباً اصلاح لازم به عمل آمد و در کشور آلمان 

ولی  ،زمان با پیدایش صنعت چاپ یعنی قرن پانزدهم میلادی دانستفکری را هم

اند و در کشور معرفی کرده 1191مقررات مفصل این مالکیت را مربوط به سال 

قانون حمایت از »تحت عنوان بدون ذکر حق مالکیت  قانونی 1348ایران در سال 

کنون تجدید نظری در به تصویب رسیده و تا« مصنفان و هنرمندان، حقوق مؤلفان

 .تقدیم مجلس شده است ایهلایح، ولی اخیراً ،آن به عمل نیامده است

 المللی حق مالکیت فکریموضوع مورد بحث این مقاله که عبارت از: حمایت بین

ی در حال توسعه است، به طور هان برای کشورو مزایای ضمیمه کنوانسیون بر

 رد بررسی و تحقیق قرار گرفته است:خلاصه در سه گفتار به شرح آتی مو

 

 معاهده برن و چگونگی پیدایش آن الف ـ

برای حمایت  هامقررات داخلی کشور، یالمللبینبا توجه به گسترش ارتباطات 

ن را نداشت که از تجاوز به حقوق از حقوق مؤلفان و هنرمندان کافی نبود و توان آ

ایستی بمی بنابراین .المللی جلوگیری کندمالکیت فکری صاحبان آثار در سطح بین
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 ، به عمل آمد.هاالمللی و بین دولتجانبه و در سطح بیندر این زمینه اقداماتی چند

 اندیشیچاره این خصوص دردر همین راستا فکر گردهمایی جهانی شکل گرفت تا 

صورت  1898در پاریس و در سال  هااولین گردهمایی نمایندگان دولت .شود

ی عضو این گردهمایی از حقوق هاگرفت و منجر به توافقی گردید که دولت

ی های یکدیگر حمایت کنند و به دنبال آن در اثر تلاش و پیگیریهامؤلفان کشور

هم سپتامبر پاریس با جلب نظر کشورهای دیگر در ن مجمع و گردهمایی جهانی

حمایت  در کشور سوییس به منظور« 6معاهده معروف برن»به نام  ایهمعاهد 1886

ی بیشتری هانمایندگان دولت یاز حقوق مالکیت فکری در سطح جهانی به امضا

ویت این معاهده و به عض 9از جمله چین هاکنون تعداد زیادی از کشوررسید و تا

 اند.آمده و به آن پیوستهاتحادیه برن در

ی است که به منظور حمایت از حقوق المللبین برن اولین معاهده البته معاهده

رسیده و قبل از آن ، هاتعدادی از نمایندگان دولت یمؤلفان و هنرمندان به امضا

جهانی برای حمایت از مالکیت فکری در خارج از قلمرو حاکمیت  گونه ضابطههیچ

 .وجود نداشته است هاکشور

مورد  هابار، با توجه به تحولات علمی و اقتصادی در سطح جهان برن معاهده

و پس از  8تجدید نظر قرار گرفته و اصلاحاتی در ضوابط آن صورت گرفته است

سازمان یونسکو وابسته به شورای اقتصادی و  1146یعنی بعد از سال ، مدتی

رن و دار نظارت در اجرای ضوابط معاهده باجتماعی سازمان ملل متحد عهده

و در  1ی و جهانی گردیدالمللبینحمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان در سطح 

ی زیادی را به تصویب هانامهموافقت، این زمینه فعالیت زیادی را شروع کرده

ی متعددی را نیز در این زمینه تشکیل داده است و این اقدامات هارسانده و کنگره

صورت  دداً اصلاحاتی در معاهده برنمج 1191و  1191ی هاسبب شد که در سال
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به طوری که طبق اعلام ، ی عضو این میثاق افزوده شودهاگیرد و بر تعداد کشور

 119برن به  تعداد اعضای معاهده م.( 1113، )وایپوسازمان جهانی فکری  1113

تعدادی از کشورهای جهان از جمله کشور ایران تاکنون به  ، البتهکشور رسید

ان کار مفید و اند که عدم عضویت در این معاهده به نظر چندپیوستهبرن ن معاهده

 صحیحی نخواهد بود.

 

 فواید عضویت در معاهده برنب ـ 

 به شرح زیر است: هاعضویت در معاهده برن فواید زیادی دارد که خلاصه اهم آن

ی المللبینحامی حقوق مؤلفان و هنرمندان در سطح ، برن مقررات معاهدهـ 

سبب تشویق متفکران و اندیشمندان هر کشور است و از ، همین حمایتاست و 

 .گیری خواهد کردجلو هافرار مغز

 شدن توان علمی، اقتصادی و اجتماعی که سبب رهایی از استعمار فکری،ـ پیدا

 .خواهد شد هااجتماعی و اقتصادی افراد و کشور

یشمندان مورد رشد فرهنگی و اخلاقی ناشی از آثار فکری فلاسفه و اندـ 

سبب نزدیکی ملل جهان و پیوستگی بین آنان خواهد شد و بشر به آن ، حمایت

یک پیکر گردند و اعمال و  یآدم اعضادرجه از فضیلت خواهد رسید که واقعاً بنی

آمیز و تجاوز به حریم انسانیت جنگ و اعمال خشونت، رفتار غیر انسانی متروک

زیستن همگانی مقدمات بهتر، نطق صحیحمنتفی گردد و به کمک عقل سلیم و م

 در جهان فراهم شود.

در امر ، ی صنعتی و تجاریهابدون تردید حمایت از حقوق مؤلفان و مالکیتـ 

 المللی کالا و خدمات اثر فراوانی خواهد داشت و به رشد اقتصادمبادلات تجارت بین
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ی نیز المللبین از فقر جهانی کاسته و به صلح، ملی و جهانی کمک فراوانی کرده

 .کمک خواهد کرد

. ساز توسعه و رشد اقتصاد ملی و مردمی استبرن زمینه ضوابط معاهدهـ 

اقتصاد صحیح فردی و جمعی باعث رشد فرهنگی خواهد شد و تمدن را به  توسعه

 ش.( 1313امامی، ) .دنبال خواهد داشت

، اید فردیی از حقوق مالکیت فکری و صنعتی فوالمللبینکه حمایت با این

ولی امروزه متأسفانه این  ،اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی فراوانی در پی داشته و دارد

 ی اساسی و تکنولوژیهاحمایت از مسیر اصلی خود تا حدودی خارج شده، دانش

انحصاری کشورهای بزرگ جهان درآمده و رنگ و  از این طریق در حیطه، پایه

 است و در نتیجه بسیاری از کشورها، خصوصاً  جنبه اقتصادی فراوانی به خود گرفته

ی جهان سوم و در حال توسعه از امتیازات آثار فکری اندیشمندان بزرگ هاکشور

 هااند و این کشوربهره ماندهفنی و فرهنگی بی، ی مختلف علمیهاجهان در رشته

 تبرای رسیدن به رشد علمی، آموزشی و رشد فرهنگی و اقتصادی لازم، دچار مشکلا

 .اندفراوانی شده

یی را آغاز کردند که هابرای رفع موانع و مشکلات مزبور تلاش هاالبته این کشور

در پاریس مطرح  1166این موضوع در کنفرانس عمومی یونسکو سال، سرانجام

که امروزه جهان از جهت ارتباطی ی لازم با توجه به اینهاگردید و پس از بررسی

توالی فاسد فراوانی در پی خواهد ، طلبیه و انحصارکوچکی تبدیل شد به دهکده

 بایستی و لازم است شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیداشت، پیشنهاد شد که می

و  رایتکپیبه کنوانسیون  هابه منظور پیوستن این کشور، ی جهان سومهاکشور

و  توسعه، در نظر گرفته شود و امکانات تحول، حمایت از حقوق مالکیت فکری

 تا صلح جهانی به مخاطره نیفتد.، فراهم گردد هابرای پیشرفت این کشور
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برن و کنوانسیون  در مقررات معاهده، بنابراین در این راستا لازم دانسته شد

ی هااصلاحاتی صورت گیرد و اقداماتی به نفع کشور« U.C.C» رایتکپیجهانی 

 19.در حال توسعه یا جهان سوم به عمل آید

که در استکهلم تشکیل شده  1169سال کنفرانس مالکیت فکری در جلسات 

آثار علمی و  در زمینهپیشنهاد شد: ، ی در حال توسعههااز جانب کشور، بود

التألیفی منصفانه با پرداختن حق، فرهنگی مورد نیاز در امور آموزشی و تحقیقاتی

 رایتکپیی هاموافقت شود محدودیت، یافتهی توسعههابه مؤلفان ملی کشور

ی در حال توسعه یا جهان سوم های پیشرفته به نفع کشورهاموجود در کشور

یافته به آنان ی توسعههاترجمه و تکثیر اصل آثار فکری کشور مرتفع گردد و اجازه

 .اعطا گردد

سرانجام در  کهپیشنهاد مزبور در کنفرانس استکلهم مورد بررسی قرار گرفت 

 معاهده تحت عنوان ضمیمه ایهالحاقیپاریس  1191 ژوئیه 14کنفرانس مورخ 

تحت شرایط ، یه صدور مجوز اجباریبرن به تصویب رسید و به موجب این الحاق

ی در های پیشرفته برای کشورهاکشور برن به وسیله معاهده در ضمیمهمقرر 

در کنوانسیون جهانی گرفته حال توسعه پذیرفته شد و پس از اصلاحات صورت

مصوب سال  ضمیمه، سی( و کنوانسیون برن.سی.یو) رایتکپییا  مالکیت فکری

 قابلیت اجرایی پیدا کرد. 1195و  1194ی هادر سال، 1191

ی در حال توسعه هابرای کشور ایهبرن حاوی مقررات ویژ معاهده ضمیمه

در مجموع این ضمیمه با هدف  کهی متعدد است هابند وماده  6است که دارای 

ی در حال توسعه و دادن مجوز اجباری برای ترجمه هاه کشورکمک و مساعدت ب

به این ، ی پیشرفته یا تکثیر اصل آثار فکری مزبورهاآثار فکری مؤلفان کشور

 .برن رسیده است ی عضو اتحادیههابه تصویب کشور، هاکشور
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 ایهبرن شامل مقررات و ضوابط ویژ معاهده طور که عنوان شد ضمیمههمان

ی عضو اتحادیه هامورد تصویب کشور، ی در حال توسعههاع کشوراست که به نف

 .برن قرار گرفته است

گردند و می یی در حال توسعه محسوبهاگردد چه کشوربنابراین باید مشخص 

که به شرح زیر توضیح کدام است؟  هابرن برای این کشور معاهده مزایای ضمیمه

 :داده خواهد شد

 ی در حال توسعههاکشور ـ1

کشوری در حال توسعه ، برن معاهده نخست ضمیمه بق مستفاد از مادهط

ی اجتماعی یا فرهنگی و سایر هانیاز، شود که از نظر وضع اقتصادیمحسوب می

 با خصوصیات و مشخصات و ضوابط مورد قبول مجمع عمومی سازمان، مؤثرعوامل 

ملل آن کشور را انطباق داشته باشد. به عبارت دیگر در واقع سازمان ، ملل متحد

ی هابه عنوان کشور در حال توسعه بشناسد و آن کشور نیز بپذیرد که جزء کشور

مند گردد و مذکور بهره در حال توسعه است و مایل خواهد بود از مزایای ضمیمه

سند این پذیرش را تقدیم دبیر کل سازمان ملل کرده یا به ضمیمه مزبور بعداً 

ممکن  ، البتهمند شودیل است از امتیازات آن بهرهملحق گردد و اعلام کند که ما

یافته بداند و نخواهد از امتیازات است کشوری خود را کشور پیشرفته و توسعه

اعلام کند که در این  ،مند گردد و یا مراتب مزبور را پس از پذیرشضمیمه بهره

د از مزایای مزبور توانمیی در حال توسعه خارج شده و نهاصورت از ردیف کشور

 .استفاده کند

 ی در حال توسعههابرن برای کشور معاهده مزایای ضمیهـ 2

، ی در حال توسعههابرن برای کشور معاهده ترین امتیاز ضمیمهاولین و مهم

صدور مجوز اجباری ترجمه یا مجوز تکثیر اصل آثار فکری مورد حمایت است و 
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صادی فردی و اجتماعی و شد مبادلات رشد اقتامتیاز بعدی آن عبارت است از 

 ی کالا و خدمات ک به شرح آتب توضیح بیشتری داده خواهد شد:المللبین

کسب مجوز اجباری برای ترجمه یا مجوز اجباری:  مجوز اخذ شرایط -1-2

 :پذیر استا تحقق شرایط زیر امکانتکثیر اصل آثار فکری مورد حمایت ب

از تاریخ اولین ، نون کشور متبوعه مؤلفگذشتن سه سال یا بیشتر طبق قاـ 

مشروط بر این که اثر مزبور به زبان کشور متقاضی ترجمه نشده ، انتشار اثر فکری

در این صورت . باشد نگردیدهو یا اصل اثر مزبور در آن کشور تکثیر یا منتشر 

)قسمت  پذیر استامکان، شش ماه بعد از انقضای مدت مزبور، اعطای مجوز اجباری

 .ضیمه( 1ماده  4بند  فال

گذشتن یک سال از تاریخ اولین انتشار بعضی از آثار فکری که نه ماه بعد از ـ 

پذیر است صدور مجوز اجباری ترجمه یا تکثیر اصل اثر امکان، انقضای مدت مزبور

 .ضمیمه( 1ماده  4)قسمت الف و بند 

انشگاهی صادر تحقیقاتی یا د، مجوز اجباری منحصراً برای استفاده آموزشیـ 

 کسب درآمد و تجارت داشته باشد، سودجویی، خواهد شد و نباید جنبه تجاری

 .ضمیه( 1ماده  5)بند 

یعنی اخذ  ،ماندن تلاش برای کسب اجازه از مؤلف یا صاحب اثر فکرینتیجهبیـ 

، مجوز خواهد بود که متقاضی کسب پذیرامکانمجوز اجباری از کشوری در صورتی 

برای یافتن مؤلف و دارنده امتیاز نشر ، یا ناشر کشور در حال توسعه اعم از مترجم

رسانی آنان یا )ناشر( کشور متبوع مؤلف یا ناشر و اخذ اجازه از طریق مراکز اطلاع

ی وابسته به المللبینانی رسیا مرکز اطلاع رایتکپی ایهرسانی منطقمرکز اطلاع

نرسیده باشد و یا مذاکرات به  ایهنتیجولی به  ،، تلاش کافی به عمل آوردهیونسکو

 ثمر مانده باشد.بی، آمده از جهت اقتصادی و تجاری متعارف در ارتباط با موضوععمل
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اثر موضوع درخواست به زبان  عدم آمادگی ناشر در مدت معینی برای عرضهـ 

 متقاضی شده در کشور متبوعاصلی یا به زبان متقاضی به قیمت معادل قیمت تمام

یک مدت مزبور در امور آموزشی و پژوهشی . ضمیمه ( 3ماده  5قسمت الف بند ) 

 .ضمیمه( 1ماده  6بند ) شده است بینیپیشسال و در سایر موارد سه تا هفت سال 

صحیح و دقیق متن اثر به موجب قوانین داخلی کشور متبوع  تضمین ترجمهـ 

 .ضمیه( 4ماده  6قسمت ب بند ) متقاضی ترجمه

ترجمه صحیح و دقیق متن اثر به موجب قوانین داخلی کشور متبوع تضمین ـ 

 ضمیمه(. 4ماده  6)قسمت ب بند  متقاضی ترجمه

شده ی تکثیر یا ترجمههارعایت حقوق معنوی و ذکر نام مؤلف در تمام نسخهـ 

 ضمیمه(. 4ماده  3بند )

 ضمیمه(. 1ماده  8و پخش اثر )بند عدم پشیمانی مؤلف از نشر ـ 

 مگر برای، ی دیگرهاشده به کشوری ترجمه یا تکثیرهاعدم صدور نسخه تعهدـ 

شده آثار ترجمه ، البتهاتباع آن کشور که در کشور دیگر اقامت دایم یا موقت دارند

 قسمتبود ) اسپانیایی یا فرانسه مشمول این ممنوعیت نخواهد، ی انگلیسیهابه زبان

 ضمیمه(. 4ماده  4الف بند 

برن برای  معاهده سایر امتیازات و مزایای ضمیمهازات: سایر امتی -2-2

 :ی در حال توسعه عبارتند ازهاکشور

ادبی و هنری از آثار مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ، امکان استفاده علمیـ 

 رفته عضو اتحادیه کنوانسیون برن.ی مترفی و پیشهاکشور

به کمک ، توسعه ی در حالهارسیدن به رشد اقتصادی فردی و جمعی کشورـ 

 ی پیشرفته.هاآثار فکری کشور

 .اخلاقی و رسیدن به تحولات لازم اجتماعی، رسیدن به رشد فرهنگیـ 
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ی خدمات و کالا و در المللبینرسیدن به رشد مبادلات اقتصادی در تجارت ـ 

شدن موجبات رفاه نتیجه کاهش فقر اقتصادی و اخلاقی فردی و جمعی و فراهم

 به تمدن مناسب. وامعج نسبی و رسیدن

به این معنا که وقتی نیاز اقتصادی و فرهنگی . کشیرهایی از استعمار و بهرهـ 

ی غیر عادلانه کاهش هاوابستگی، از طریق صحیح و منطقی مرتفع گردد ایهجامع

فرهنگی یا ، خواهد یافت و هیچ فردی یا جماعتی قادر نخواهد بود از ضعف فکری

کشی کند و استعمار و استثمار تفاده کرده و از آنان بهرهاقتصادی دیگران سوء اس

 ی دیگر نیز منتفی خواهد شد.هاکشور به وسیله هابعضی از کشور

جلوگیری از جنگ با برقراری تعادل اقتصادی و رفع اختلافات عقیدتی یا ـ 

 .هاسیاسی از طریق گفتگو برای دستیابی به حقیقت و پذیرش واقعیت

 جوامع به رفاه نسبی مادی و معنوی ی و دستیابی مردم همهکاهش فقر جهانـ 

و وجود  طبقاتیکه به صلح جهانی کمک خواهد کرد. توضیح آنکه اختلافات 

شاید تنها  عامل بزرگ و، تبعیض چه در داخل یک کشور و چه در سطح جهان

 جهانی ی و مخل صلح و آرامشالمللبینمحلی و ، ایهعامل اساسی ناآرامی منطق

همچنین  علمی نه سیاسی و یالمللبیناقتصاد و رشد تجارت  ت. بنابراین توسعهاس

، ی به منظور کاهش فقر اقتصادی و فقر معنوی در جهانالمللبیناقدامات منطقی 

 خواهد داشت. هاحتمی در استقرار صلح و آرامش بین ملت تأثیربدون تردید 

کشت و کشتار  تسلیحاتی و بنابراین امیدواریم روزی برسد که به جای مسابقه

گونه  به دور از هر، جهان به فکر اعتلای فرهنگ و اخلاق صحیح همگانی، هاانسان

فاضله و رساندن بشریت  به منظور ایجاد مدینه، ام فریبیزدن به خرافات و عودامن

 به فضیلت و کرامت شایسته انسانی باشد و واقعاً بپذیرد که:
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 ه در آفرینش ز یک گوهرندک رندـآدم اعضای یک پیکبنی

 د قرارـرا نمان اـهدگر عضو  چو عضوی به درد آورد روزگار

 

 .رسیدن آن روز و گسترش عدالت واقعی در سراسر جهانبه امید فرا
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 گیرینتیجه

ادبی و هنری و تضمین حمایت قانونی از حقوق ناشی ، شناسایی مالکیت فکری

لحاظ فردی و اجتماعی در پی داشته و  فواید فراوانی از، هااز این نوع مالکیت

 .خواهد داشت

تضمین حقوق معنوی و مادی متفکران و صاحبان اندیشه هر ، از نظر فردی

شهرت و اعتبار مؤلفان و عامل مهمی ، بخشیدن به شخصیتسبب اعتبار، کشوری

گردد ادبی و هنری محسوب می، در جهت تشویق پژوهشگران در خلق آثار علمی

جوانان ، ی نهفته نوجوانانهاو پرورش استعداد هاانسان نیروی خلاقهو در تحریک 

، جامعه هر جانبهرشد همه در بوده و مؤثربرای خلق آثار فکری مفید و ، و سایر افراد

نهادن به شدن و ارجلئاحترام قا، ایفا خواهد کرد. به عبارت بهتر ایهالعادنقش فوق

ی هاشدن زمینهخلاقیت و فراهم توسعه حقوق اندیشمندان و مؤلفان در رشد و

 تأثیرجوامع بشری  ادبی و هنری در همه، ابتکار در موضوعات علمی، گوناگون

و  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اساسی خواهد داشت و در مجموع به رشد علمی

 در سطح جهان نیز کمک شایانی خواهد کرد. اخلاقی

است که مجمع عمومی سازمان  ایهاهمیت و ارزش معنوی آثار فکری به درج

، میلادی 1148اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب  19ملل متحد با توجه به ماده 

شناخته و عنوان  هایکی از حقوق اساسی انسانحقوق مالکیت فکری را به عنوان 

کرده است هر فردی حق دارد از حیثیت معنوی ناشی از آفرینش فکری خود 

باید از طریق ، و مادی هر اثری دارای احترام استدفاع کند و چون حقوق معنوی 

 ی جهان مورد حمایت قرار گیرد.هاکشور در همه، وضع قانون

فواید ، از نظر عمومی و اجتماعی نیز حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی

این است که از فرار ، از جمله فواید اجتماعی آن. شماری در پی خواهد داشتبی



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    / فصلنامه حقوق پزشكي 112 

مي
اما

ه 
دالل

اس
 

ی هاکند و در نتیجه به پیشرفتیجلوگیری م هاو پوینده کشوری پژوهشگر هامغز

نماید و در کمک فراوانی می هااجتماعی و هنری کشور، اقتصادی، سیاسی، علمی

 خواهد داشت. ایهفراوان ویژ تأثیرایجاد صلح و امنیت جهانی نیز 

شمار و فراوانی که شناسایی و تضمین و حمایت از حقوق با وجود فواید بی

جهان ، در این رابطه، مالکیت فکری در پی دارد و اهمیت آن غیر قابل تردید است

گیر ترین مشکلی که دامنمهم. و مشکلات فراوان مهمی رو به رو است مسائلبا 

عبارت از انحصاری ، ی جهان سوم و در حال توسعه شده استهامخصوصاً کشور

بعضی  سلطه ووزه در حیطه ی اساسی و تکنولوژی پایه است که امرهاشدن دانش

ی هادر حال حاضر کشور به این توضیح که ،قرار گرفته استی پیشرفته هااز کشور

اند در توانسته، که دارند فراوانی ی اقتصادیهابا توانایی، بزرگ و قدرتمند جهان

از جمله تضمین ، نهادن به حقوق مختلف افرادسایه انضباط صحیح قانونی و ارج

اندیشمندان  دانموفق شده، ادبی و هنری، معنوی مؤلفان آثار علمی حقوق مادی و

ی جهان های مختلف جهان و حتی متفکران کشورهاری از کشوراو متفکران بسی

اند توانسته سوم را به کشور خود جلب و جذب کنند و به کمک این افراد با استعداد

ارزشی ی مهم و باهاتکنیکفنون و ، دست یافته و از علوم ایهبه رشد علمی ارزند

در زمینه حمایت از مالکیت فکری ا وضع مقررات شدید و قوی برخوردار گردند و ب

 یهاکشور، علوم اساسی و پایه را به انحصار خود درآورند که در نتیجه، رایتکپیو 

 آموزشی، ی در حال توسعه به منظور رسیدن به رشد علمیهادیگر مخصوصاً کشور

 .اندوانی شدهدچار مشکلات فرا، اقتصادی و اجتماعی، یو توسعه فرهنگ

 ی مستمر تا حدودیهای جهان سوم در اثر تلاش و پیگیریهاالبته امروزه کشور

اند که شرح بست رهایی یافتهبرن از این بن یالمللبین معاهده با تصویب ضمیمه

 تحریر درآمده است. حاضر به رشته مختصر آن در مقاله
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 پیشنهاد

ش و امنیت و آسای، صلح، نظر اکثر دانشمندان و جامعه شناسان جهان طبق

 همچنین و هااجتماعی و اخلاقی کشور، ، علمیسیاسی، چنین رشد اقتصادیهم

مرزی برون مین و استقرار عدالت واقعی اجتماعی درون وأدر گرو ت، در سطح جهان

ز هیچ کوشش و باید در این زمینه ا، است و اگر جهان خواستار آرامش باشد

 .نماندغافل ، تلاشی
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 هانوشتپی

1. Les mesures prises en faveur des pays en voie de developpement dans le 

cadre de la convention de berne (annexe a lacte de 1971) 

و قبل از انقلاب کبیر فرانسه، وزیر عدلیه، ریاست اداره مهرداری  16و  14در زمان امپراطوری لویی  .1

 Garde Desدار بود و در حال حاضر نیز این عنوان حفظ شده و وزیر دادگستری راسلطنتی را عهده

Sceaux نامند.می 

3. Lettre De Chancellerie 

4. Concession Royale 

5. The Statute Of Anne 

6. Convention De Bern Pour La Protection Des Oerures ET Artistiques. 

Bern; "Convention for the Protection of Literary and Artistic. Works". 

 .معاهده برن پذیرفته شده است به عضویت 1114چین در سال  .9

و پاریس  1169، استکهلم 1148، بروکسل 1118، رم 1114، برن 1198، برلین 1819کنگره پاریس . 8

 اند.، در زمینه تکمیل معاهده برن نقش داشته1191

 United Nations Educational, Scientific and» ( مخفف جملهUNESCOیونسکو ) .1

Cultural Organization»  و به معنی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد وابسته به شورای

سیس أبه وجود آمد. در زمان ت 1146اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که در جهارم نوامبر 

 عضو گردید. 169دارای  1999کشور عضو آن بودند و در سال  19یونسکو فقط 

10. U.C.C: Universal Copyright Convention 

 

 

 فهرست منابع

 الف ـ فارسی:

 .49 ،1صص  جلد اول،تهران: نشر میزان،  .حقوق مالکیت معنوی.(. ش 1386امامی، اسدالله. )

جلد چاپ مصر قاهره، . قاهره: شرح قانون مدنیم.(.  1169احمد. )الوسیط،  .سنهوری بک، عبدالرزاق

 .411 ، صهشتم

 .18ص  .نشر مرکز تحقیقات .حول حقوق مالکیت معنویت ش.(. 1381. )نراقی، مهدی .صدارت، علی

 .161، 114 صصنشر میزان، . تهران: حقوق مدنی، اشخاص و اموال ش.(. 1391. )حسینسیدصفایی، 

 .11 نشر میزان، ص. تهران: اموال و مالکیت ش.(. 1386. )کاتوزیان، ناصر



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    / فصلنامه حقوق پزشكي 112 

ین
ت ب

مای
ح

ق 
 ح

لي
مل

ال
ت 

كی
مال

رن
ن ب

یو
نس

نوا
ه ک

یم
ضم

ی 
ایا

مز
و 

ی 
كر

ف
...

 

                                                                                                                                        
وادقانی،  محمدزادهعلیرضا  مترجم .اصول حقوق مؤلف و حقوق جنبی در جهان ش.(. 1385. )کلمبه، کلود

 .3-38صص ، نشر میزانتهران: 

 :ب ـ لاتین

Desboit, H. (1966). Le Droit D’ Auteur En France. Paris: Dalloz. 

Edelman, B. (1999). Le Proprie’te’ Litteraire ET Artistique. Paris: Dalloz. 

Robert, G. (1997). Code De La Propriere Intellectuele. Paris: Dalloz. 
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La Prote’ction Internationale De Proprie’te’ Morale Ou 

Inte’lle’ctuelle Et Les Avantages De L’ Annex De Convention De 

Berne En Faveur Des Pays De Developpement 

Assadollah Emami 

Abstrait 

Les Meseures Prise En Faveur Des Pays En Voie De 

Developpement Dans Le Cadre De La Convention De Berne ( Annex 

A’ L’ Acte De 1971 Paris) Contenant 6 Articles Au But De Repost Et 

Supprimer Des Obstacles Pour Traduction Et Aussi Pour Puclication 

Des Oeuvres Originals Scientifiques , Litteraires Et Artistiques Des 

Auteurs Des Pays Developpe’s En Faveur Des Pays En Voie De 

Developpement 

 

Les Mots Proppers 

Convention De Berne, Annex A’ Convention De Berne, Les Pays 

Developpe’s, Les Pays En Voie De Developpement, Les Mesures 

Protection 


