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  اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية
  وانعكاساا على البلدان النامية

  
  *حممد طوبا أونغون 

  
اكتسبت حقوق امللكية الفكرية، مبا تشمله من برجميات احلاسوب وتصاميم الدوائر املتكاملة وحقوق مطوري 

وتكفل اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق . نذ الثمانيناتالسالالت النباتية واحليوانية، أمهية متزايدة م
امللكية الفكرية، وهي واحدة من أهم نتائج جولة األوروغواي، تعزيز مستويات محاية حقوق أصحاب امللكية 

 العاملي ويرى أنصار االتفاقية أن زيادة فاعلية احلماية من شأنه حفز عملييت البحث والتطوير على النطاق. الفكرية
أما منتقديها، فهم يرون أا موغلة يف التحيز لصاحل أصحاب . والنهوض باالستثمارات األجنبية املباشرة وبالتجارة

امللكية الفكرية وحقوقهم االحتكارية، وأن من شأا احليلولة فعليا دون احلصول على املعارف العلمية 
ليل خمتلف املواقف جتاه حقوق امللكية الفكرية واتفاقية اجلوانب وتتناول هذه الورقة بالتح. والتكنولوجية اجلديدة

 .املتصلة بالتجارة من تلك احلقوق، وتسلط الضوء على انعكاساا احملتملة مع إشارة خاصة إىل البلدان النامية
  
  مقدمــــــة. 1
  

ة يف اخلدمات، مل تكن قضايا حقوق امللكية الفكرية، واملعامالت التكنولوجية، والتجارة العاملي
واالستثمار األجنيب املباشر، وهجرة األيدي العاملة من بني القضايا اليت تناولتها أحكام االتفاقية 

وكانت املبادئ الدولية . أو مؤسسيت بريتون وودز) الغات(العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة 
لتجارية وحقوق التأليف السائدة يف الرئيسية اليت تنظِّم براءات االختراع الصناعية والعالمات ا

" اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعيـة"اخلمسينات ترتكز على معاهدات متعددة األطراف مثل 
  ).1886" (اتفاقية برن حلماية األعمال األدبية والفنية"و) 1883(
  

لكية الفكرية وذلك وليس من اخلطأ القول إن البلدان املتقدمة مل تكن تم كثريا حبماية حقوق امل
لسببني رئيسيني، األول هو أن تلك البلدان كانت، وبال منازع، املصدر األول للسلع املصنعة، 

أما السبب الثاين فهو أن الصناعات . وبالتايل مل تكن تواجه مشاكل كبرية على صعيد التكيف

                                                
  .سم االقتصاد، جامعة غازي، أنقرة، تركيا أستاذ يف ق*
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تايل مل يكن نشر التكنولوجيا املعتِمدة على التكنولوجيا املتقدمة واملعرفة كانت شبه منعدمة وبال
  .يؤدي إىل إحداث تغيريات جذرية يف أمناط املنافسة العاملية

  
بيد أنه عكفت البلدان املتقدمة خالل العقود الثالثة األخرية على بذل جهود متواصلة ومتزايدة 

ت تلك وقد توج. ترمي إىل إرساء قواعد ومعايري دولية توفر احلماية حلقوق امللكية الفكرية
اجلهود بإبرام معاهدة بودابست ومعاهدة التعاون يف جمال محاية براءات االختراع، واتفاقييت 
الهاي ولوكارنو حول التصميمات الصناعية، واتفاقييت مدريد ونيس، وبروتوكول مدريد 

يات ومعاهدة قانون العالمات التجارية، واتفاقييت لشبونة ومدريد حول املؤشرات اجلغرافية، واتفاق
روما وجنيف وبروكسل واالتفاقية العاملية حلقوق التأليف حول امللكية األدبية والفنية، واالتفاقية 

وباستثناء . الدولية حول محاية السالالت النباتية اجلديدة، ومعاهدة واشنطن حول الدوائر املتكاملة
ظمة العاملية للملكية الفكرية االتفاقية الدولية حول محاية األنواع اجلديدة من النباتات، تقوم املن

التابعة ملنظمة االمم املتحدة مبتابعة املعاهدات سارية املفعول من بني املعاهدات املذكورة أعاله 
  .واإلشراف على تنفيذها

  
كانت أطراف االتفاقيات الدولية حول حقوق امللكية الفكرية قائمة يف الغالب بني البلدان املتقدمة 

أما البلدان النامية، فقد جتاهلت تلك االتفاقيات بصورة عامة  .وروغوايحىت اختتام جولة األ
ومنتظمة مفضلة االعتماد على عامل االنتشار يف احلصول على التكنولوجيا األجنبية من خالل 

وكانت . عدة أساليب يف مقدمتها التقليد واهلندسة العكسية واستجالب اخلرباء األجانب
ناعة املستبعدة يف معظم األحيان عن نطاق محاية حقوق امللكية املستحضرات الصيدلية هي الص

  .)Agosine et al., 1995(الفكرية يف تلك البلدان 
  

وقبل إبرام اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ضمن إطار منظمة التجارة 
نظامه اخلاص فيما يتعلق حبماية ، كان لكل بلد 1995العاملية، واليت دخلت حيز التنفيذ يف عام 

تلك احلقوق، وكانت تلك النظم إىل حد كبري وليدة خيار ذايت وختضع ملبادئ وقواعد املعاهدات 
وقد كانت املعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت . الدولية اليت يفضل كل بلد االنضمام إليها

تكن تنص سوى على تطبيق مبدأ املعاملة آنفة الذكر تفتقر إىل آليات فعالة لتسوية النـزاعات ومل 
وكان احلفاظ على السيادة الوطنية واالعتراف املتبادل فيما يتعلق . الوطنية على األطراف املتعاقدة

 ,Mascus(حبماية حقوق امللكية الفكرية مها األساس الذي كان النظام الدويل السابق يرتكز عليه 

1996.(  
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 كبريا يف عدد النـزاعات الدولية املتعلقة حبقوق امللكية وقد شهد عقد الثمانينات ارتفاعا
كما شهد أيضا اختاذ الواليات املتحدة عددا من اإلجراءات القانونية واملؤسسية اجلديدة . الفكرية

  :على املستوى الوطين يف جمال محاية امللكية الفكرية واليت يذكر من بينها ما يلي
  

 مبا يكفل محاية حقوق 1975ليف والنشر لعام  لقانون حقوق التأ1980تعديل عام  -
  التأليف للربجميات،

 حول محاية الشرائح شبه املوصلة، والذي يضم بندا على درجة 1984قانون عام  -
 كبرية من األمهية هو بند املعاملة باملثل،

   الذي ينص كذلك على بند املعاملة باملثل،1985قانون محاية الربجميات الدولية لعام  -
 الذي دفع مبشكلة احلماية األجنبية الضعيفة للملكية 1988نون التجاري لعام القا -

الفكرية األمريكية إىل مقدمة القضايا ذات األولوية على مائدة املفاوضات الثنائية 
 Vaitos, 1990 and Maskus and (واإلجراءات االنتقامية التجارية احملتملة 

Penubarti, 1995(.  
  

كية الفكرية كقضية هامة يف عملية تأسيس السوق األوروبية املوحدة يف عام وقد برزت حقوق املل
واخنرطت العديد ). نافتا( ويف املفاوضات املتعلقة باتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احلرة 1993

من البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء، بسبب الضغوط األجنبية جزئيا، يف تعزيز نظمها 
وخالل مفاوضات جولة . علقة حبقوق امللكية الفكرية يف أواخر الثمانينات وخالل التسعيناتاملت

األورغواي، أصرت الواليات املتحدة والدول الصناعية الكربى على ضرورة أن تتضمن الوثيقة 
اخلتامية اتفاقية حول محاية حقوق امللكية الفكرية بدعوى أن تعزيز تلك احلماية أمر ضروري 

ض بالنشاطات البحثية األساسية وسائر النشاطات األخرى ذات التكلفة الباهظة باإلضافة إىل للنهو
  .تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة

  
ويعود تزايد اهتمام البلدان املتقدمة بدعم محاية حقوق امللكية الفكرية إىل التغريات اليت طرأت 

مانينات، وما تبع ذلك من مشكالت التكيف يف على منط التجارة الدولية خالل السبعينات والث
العامل الصناعي القدمي، إىل جانب النمو اهلائل يف الصناعات اليت تعتمد على املعرفة والتكنولوجيا 

فمع حتول البلدان النامية، وخصوصا منها البلدان حديثة التصنيع، إىل بلدان منتجة . املتقدمة
. دأ العامل الصناعي القدمي يف مواجهة مشاكل تكيف ضخمةومصدرة للسلع املصنعة النمطية، ب

ومما زاد من خطورة تلك املشاكل، التقدم الكبري احملرز على الصعيد التكنولوجي يف السبعينات 
وما أحدثه من تأثريات ثورية على اإللكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا األحيائية مبا أفرز تغيريات 

فقد أصبح من السهل، أكثر من أي وقت مضى، استنساخ الربامج . جذرية يف بيئة األعمال
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احلاسوبية واألنواع النباتية واالختراعات البيولوجية مبا حفَّز اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية حقوق 
  ).Vaistos, 1990(امللكية الفكرية 

  
الفكرية مبا أدى إىل ازدادت الضغوط الرامية إىل إحداث تغيريات شاملة يف أنظمة حقوق امللكية 

حول هذا ) مفاوضات جولة األورغواي(إجراء مفاوضات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف 
انطالقا من أن االفكار تندرج ضمن نطاق امللكية اخلاصة، وأنه يتعني وجود وسيلة "و. املوضوع

ية اجلوانب املتصلة ، فإن اتفاق"لضمان درجة معينة من القدرة على متلُّك مثار اجلهود اإلبداعية
تقر بالشرعية العاملية ملا تنص عليه املعاهدات الدولية اليت "بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية 

تشرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية على تنفيذها، بل وتذهب، يف بعض األحيان، إىل أبعد من 
فمجال االتفاقية . )Agosin, Tussie and Crespi, 1995, p. 19(أحكام تلك املعاهدات 

واسع، وهو يشمل حقوق التأليف، والرباءات الصناعية، والعالمات التجارية، واألسرار التجارية، 
ففي عام . وهذا ليس باألمر املستغرب. والتصاميم الصناعية للدوائر املتكاملة، واملؤشرات اجلغرافية

ة مشمولة بإجراءات امللكية  من صادرات الواليات املتحد٪27، كانت أكثر من نسبة 1986
 Fisch and( يف املائة أثناء مفاوضات الغات 10الفكرية يف حني كانت تلك النسبة أقل من 

Speyer, 1995.(  
  

دف هذه الورقة إىل توضيح االنعكاسات احملتملة لتنفيذ اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من 
ويف هذا السياق، تتم يف . على البلدان الناميةحقوق امللكية الفكرية مع التركيز بصورة خاصة 

البداية مناقشة طبيعة امللكية الفكرية وما سيدره اتباع نظام متشدد حلمايتها من مزايا وما سيخلقه 
أما . ويتبع ذلك حتليل التفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية. من أعباء

لل تأثريات تنفيذ االتفاقية على التجارة، وعلى االستثمارات األقسام الالحقة من الورقة، فتح
  .األجنبية املباشرة، وعلى التطور والنمو التكنولوجيني من وجهة نظر البلدان النامية أساسا

  
  امللكية الفكرية وتنظيمها. 2
  

اليت وهي تعبري قانوين عن االمتيازات . تشري حقوق امللكية الفكرية إىل إبداعات الفكر البشري
ومن بني اخلصائص الفريدة للملكية الفكرية طابعها . متنحها الدولة الستعمال تلك اإلبداعات

فهي ترتبط بعناصر معرفية ومعلوماتية ميكن دجمها أو جتسيمها يف عدد ال حصر له من . "ارد
أما . النسخ واسمات واآلالت واملصنوعات والسلع يف نفس الوقت ويف بقاع خمتلفة من العامل
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اجلانب املهم، فهو أن امللكية ال تكمن يف هذه األشياء امللموسة وإمنا يف املعرفة واملعلومات اسدة 
  ).Bifani, 1990" (فيها أو املقترنة بعملية إنتاجها

  
وتشري حقوق . التأليف والنشرتتألف حقوق امللكية الفكرية من حقوق امللكية الصناعية وحقوق 

ىل احللول االبتكارية للمشاكل الفنية اليت تشمل تصميم وشكل املنتوجات امللكية الصناعية إ
 إما إىل االمتيازات اخلاصة املمنوحة إىل التأليف والنشروالعمليات اإلنتاجية، بينما تشري حقوق 

 يف التأليف والنشروبينما تعِني حقوق . نسِخ األعمال الفنية واألدبية أو إىل التأليف واإلبداع
رف األنغلوسكسوين االمتيازاِت املمنوحة إىل نسِخ األعمال، فهي تعين يف أوروبا االمتيازات الع

  .املمنوحة للمؤلف أو املبدع
  

. إن أكثر ما يهم االقتصاديني عادة هي الرباءات اليت دف إىل منح حق ملكية االختراعات
ة من خالل براءات تكفل احليلولة وتمنح حقوق استغالل االختراعات ذات التطبيق الصناعي عاد

دون قيام أي شخص أو مؤسسة بإنتاج أو بيع أو استعمال املنتجات املعنية أو بتطبيق عملياا 
ومبا أن الرباءات تكفل ألصحاا ملكية خاصة، . اإلنتاجية دون ترخيص بذلك ملدة زمنية حمددة

اءات مضطرون للحصول على ترخيص أو فإن املصنعني الراغبني يف استغالل اختراعات مقيدة برب
وقد كان منح االمتيازات مبوجب نظام الرباءات . إذن بذلك من أصحاا مقابل رسوم حمددة

ويتمثل منطق ذلك يف ضمان مبدأ التبادلية أو املعاملة . مرهونا بالكشف عن معرفة تقنية جديدة
ع الذي يسعى إىل االنتفاع باملعرفة باملثل بني املخترع الذي حيصل على احلماية من جهة، واتم

  .اجلديدة من جهة أخرى
  

ومبا أن الرباءات ترمي إىل محاية جتسيد املعرفة التقنية يف املنتجات أو يف عملياا اإلنتاجية، فإن 
وعالوة على . الطلب عليها جيب أن يفي مبعايري فنية معينة من حيث احلداثة واجلدوى الصناعية

ن للحكومات أن تضع قيودا أخرى على الرباءات مبا يف ذلك استثناء بعض املدة الزمنية، ميك
  .املواضيع من دائرة الرباءات واختاذ إجراءات لردع تعسفات السوق واالحتكار

  
 األعمالَ األدبية والعلمية والفنية األصلية بغض النظر التأليف والنشرويشمل موضوع محاية حقوق 

، ال يشترط أن التأليف والنشروحىت يتمتع عمل فين ما حبقوق . عن طريقة أو شكل التعبري عنها
  .تكون فكرته هي اجلديدة بل الشكل الذي يتم من خالله التعبري عن تلك الفكرة

  
إن العالمات التجارية هي إشارات تستعملُ لتمييز منتجات املؤسسات الصناعية أو التجارية عن 

وقد . مبا حيمي مصلحة املنتج واملستهلك على السواءغريها من منتجات املؤسسات األخرى و
  .تكون تلك العالمات يف شكل أمساء أو كلمات أو حروف أو تركيبات لونية مميزة
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وتشمل التصاميم الصناعية اجلوانب الزخرفية للمنتجات مبا يف ذلك األشكال واخلطوط واألمناط 
ت واملنسوجات واملنتجات اجللدية أمثلة على وتعد البضائع االستهالكية مثل السيارا. واأللوان

أما املؤشرات اجلغرافية فهي تساعد املستهلك على اإلملام . السلع اليت تتمتع تصاميمها باحلماية
  .جبودة السلع أو مسعتها أو خصائصها األخرى ذات العالقة مبنشأها اجلغرايف

  
واملعرفة الفنية اليت تستفيد بدورها من وتشري املعلومات غري املكشوف عنها إىل األسرار التجارية 

فقد أدت التطورات التكنولوجية اجلديدة إىل ظهور أشكال جديدة من محاية امللكية . احلماية
وتقوم هذه األخرية مقام . الصناعية واليت تعد حقوق مطوري السالالت النباتية واحدة منها

كما اعتربت تصميمات الدوائر .  من النباتاتالرباءات وتمنح إىل منتجي السالالت اجلديدة
املتكاملة هي أيضا ضمن نطاق امللكية الفكرية ومِنحت هلا احلماية مبوجب معاهدة واشنطن اليت مت 

. ، واتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية1989التفاوض عليها يف عام 
  .فصيال فيما يلي من هذه الورقةوستتم مناقشة هذه النقاط بصورة أكثر ت

  
فاحلماية . تمثِّلُ حمدودية الفترة الزمنية املمنوحة حلماية امللكية الفكرية خاصية ثانية من خصائصها

وطول . احملدودة زمنيا ترتبط برغبة اتمع يف إقامة توازن بني املصاحل اخلاصة واملصاحل االجتماعية
دام القوة االحتكارية املؤقتة اليت يكفلها حق امللكية الفكرية مبا فترة احلماية يؤدي إىل إساءة استخ

لذلك، فإن حتديد املدة املثلى لسريان الرباءة ميثل قضية . يثقل العبء امللقى على كاهل اتمع
ويرى بعض االقتصاديني أنه ينبغي أن تحدد املدة حبسب القوة االحتكارية املؤقتة واملزايا . هامة

  ).Bifani, 1990(عية اليت تنشأ عن تطبيق التكنولوجيا اجلديـدة االجتما
  

األوىل هي منع انتهاك : إن لتنفيذ أي نظام من نظم حقوق امللكية الفكرية وظيفتني رئيسيتني
ومبوجب أغلبية النظم، . احلقوق، والثانية هي منع أصحاب تلك احلقوق من إساءة استغالهلا

ؤولية إعالم السلطات املعنية مبثل تلك االنتهاكات أو تتحمل األطراف ذات العالقة مس
ومن بني اإلجراءات املتخذة للتصدي لذلك حجز البضائع يف امليناء، وضبط وسائل . االحنرافات

  ).Maskus, 1998(االستنساخ والتوزيع غري املرخص، وفرض الغرامات واجلزاءات اجلنائية 
  

نظم حقوق امللكية الفكرية على اإلطار التنظيمي الذي وال يتوقف التنفيذ الفعال ألي نظام من 
ومن أهم . يكفله القانون فحسب، وإمنا أيضا على تنفيذ خمتلف السياسات االقتصادية واالجتماعية

مبا فيها اإلعانات املوجهة حنو البحث والتطوير وإعانات (تلك السياسات السياسة الصناعية 
أما . تثمارية، والسياسات املتعلقة بالبيئة والصحة العامة، والسياسات التجارية واالس)اإلنتاج
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السياسات التقييدية لالسترياد ولالستثمار األجنيب، فمن شأا عموما زيادة القوة السوقية للرباءات 
  .ولسائر أشكال حقوق امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل االحنرافات والتجاوزات

  
. اسعا من بلد إىل آخر حبسب مستوى التنمية يف كل بلدختتلف حقوق امللكية الفكرية اختالفا ش

) Maskus and Penubarti, 1995(فقد بينت دراسة أجراها كل من ماسكوس وبينوباريت 
وجود عالقة إجيابية وثيقة بني مؤشر قوة الرباءة والدخل احلقيقي للفرد من بني عدة متغريات 

ة الرباءة تتراجع كلما ارتقت االقتصادات من ويشري حتليل احنداري آخر إىل أن قوة محاي. أخرى
مستوى الدخل املنخفض إىل مستوى الدخل املتوسط، وهو ما يفَسر بأن البلدان ذات الدخل 
املتوسط األكثر تقدما نسبيا متيل إىل تركيز جهودها يف جمال البحث والتطوير على التكييف 

  ).Primo Braga 1996, Maskus 1998(والتقليد واهلندسة العكسية 
  

وتشري اجلهات املُصِدرةُ للمعلومات يف البلدان املتقدمة إىل النواقص األولية التالية اليت تشوب 
  :أنظمة احلماية السارية يف العديد من البلدان النامية

  
 والعالمات التجارية مما يؤدي إىل التأليف والنشرعدم كفاية احلماية املكفولة حلقوق  -

ط للمنتجات الترفيهية والربجمية واالستعمال املضلِّل وغري املأذون االستنساخ املفر
  للعالمات التجارية،

استثناء املستحضرات الصيدلية والكيميائية واملواد املضافة لألغذية من محاية براءات  -
 االختراع،

غياب احلماية بالنسبة لالختراعات البيوتكنولوجية وحقوق امللكية الفكرية اخلاصة  -
 ت النباتية،بالسالال

إصدار تراخيص إجبارية ال تتضمن تعويضات كافية للشركات اليت يالحظُ أا ال  -
تستعمل ما حبوزا من براءات أو عالمات جتارية بالقدر الذي حيقق املنافع اليت ينشدها 

 املستهلك أو الذي يسمح بنقل التكنولوجيا،
 ضعف وغموض قوانني محاية األسرار التجارية، -
اية اإلجراءات اإلدارية والقانونية املستعملة يف تنفيذ اتفاقيات حقوق امللكية عدم كف -

 )Maskus, 1998(الفكرية 
 
  اجلدل القائم حول قوة حقوق امللكية الفكرية. 3
  

فهناك . توجد العديد من املربرات وراء الدعوة إىل إرساء نظام حمكم حلماية حقوق امللكية الفكرية
.  الذي يرتكز على مفهوم احلق الطبيعي لكل إنسان يف امتالك نتاجه الفكريأوال املربر القانوين
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ويرى املوالون هلذا الرأي أن وجود نظام قوي حلماية تلك احلقوق هو اآللية الرمسية الفعالة لترسيخ 
  .ملكية األصول الفكرية

  
. فهوم إخفاق السوقأما اآلراء املؤيدة حلقوق امللكية الفكرية من منطلق اقتصادي، فهي ترتبط مب

فحسب هذا الرأي، ستعاين اإلبداعات الفكرية، يف ظل غياب احلماية املالئمة، من االستعمال 
واخلاصية . املفرط على اعتبار أن احلصول عليها بدعوى تطويرها وحتسينها لن يكون أمرا مكلفا

 شخص معني أو جهة املميزة للتكنولوجيا تتمثل يف عدم إمكانية متلُّكها بصورة كاملة من قبل
معينة، وهو ما ميكِّن أي شخص تتاح له فرصة احلصول على تصميم جديد من أن يعيد إنتاجه 

ومما يزيد من صعوبة التملك الكامل للتكنولوجيا أن التصاميم تكون . وأن يستعمله بال مقابل
اصة بالتصميم ومن مث، فإن عملية نشر املعلومات اخل. متضمنة عموما فيما جتسده من منتجات

، اليت تأخذ شكل التقليد )free riding" (االنتهازية"وتصبح . تبدأ اعتبارا من بداية عملية اإلنتاج
أواهلندسة العكسية، أمرا شديد اجلاذبية يف ظل هذه الظروف مبا يؤدي إىل فرض تكاليف 

ت البلدان اليت ختفق يف ديناميكية، متمثلة يف حمدودية اإلبداع والتطوير وتباطؤ النمو، على اقتصادا
  ).Agosin et al., 1995 and Maskus, 1998(التعامل معه باألسلوب املناسب 

  
من خالل اإلستنساخ، باإلضافة " االنتهاز"إن الفائدة العامة اليت تتيحها املعلومات مبا يسهل عملية 

تميزتني هلذا النتاج إىل صعوبة تقييم القيم االجتماعية واخلاصة للمعلومات تشكالن خاصيتني م
  .الفكري

  
وليس من اخلطأ القول بأن توفري محاية حمكمة جلميع أشكال امللكية الفكرية مبين على االفتراض 
بأن عملية االبتكار تعتمد على نظام من احلوافز، وأن حقوق امللكية الفكرية، باعتبارها أحد أهم 

وكانت ). Fisch and Speyer, 1995(عوامل هذا النظام، تلعب دورا هاما يف عملية التكيف 
أنظمة الرباءات مبثابة أدوات لتعزيز اإلبداع التكنولوجي يف معظم البلدان الصناعية منذ القرن 

إن آفاق حتقيق أرباح خيالية ضمن احتكارات مؤقتة حممية ضد التقليد غري . "التاسع عشر
االستثمار يف ميدان البحث والتطوير املشروع يراد منها تشجيع الشركات واملستثمرين على زيادة 

ويؤكد أنصار هذا الرأي على أنه كي ). Zeeb, 1996" (البتكار منتجات وأساليب إنتاج جديدة
يتم توفري حوافز ذات أمهية اجتماعية للمبدعني ومنظمي املشاريع، على الدولة أن تدعم حصوهلم 

عملييت البحث والتطوير وذلك من خالل على مردود مناسب مقابل التكاليف اليت يتكبدوا أثناء 
وتكون العوائد االحتكارية اليت حيصل عليها املخترعون . إقامة احتكارات مؤقتة لصاحلهم

 Van Grasstek(والتكاليف اليت تتحملها الدولة هي مثن التقدم التكنولوجي بالنسبة للمجتمع 
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Communications, 1990 .( اب أننع، صراحةً، انتشار الرباءات مت"ويرى أحد الكت
 ,Benko" (التكنولوجيات اجلديدة من أجل ضمان بقاء تكنولوجيات ميكن نشرها يف املستقبل

1987.(  
  

أما االقتصاديون املناهضون لنظم حقوق امللكية الفكرية الصارمة، فهم يبنون حججهم على 
ط اخلسائر االجتماعية وترتب. اخلسائر االجتماعية الساكنة والديناميكية املرتبطة بتلك النظم

أما اخلسائر االجتماعية الديناميكية، . الساكنة بالقوة االحتكارية املمنوحة لصاحب امللكية الفكرية
  .فترتبط أساسا بتأثريات حقوق امللكية الفكرية على أبعاد التقدم التكنولوجي وسرعته واجتاهه

  
ما بالبلد املنِتج للملكية الفكرية، وتكون اخلسائر االجتماعية الساكنة على شكلني يتعلق أوهل

  :وتتمثل االدعاءات املطروحة بالنسبة لألول فيما يلي. وثانيهما بالبلد املستورد هلا
  

تؤدي حقوق امللكية الفكرية الصارمة إىل سباقات يف جمال الرباءات ومن مث إىل  -
  ازدواجية استثمار مكلفة يف جمال البحث والتطوير،

 اجلهود املبذولة لترسيخ حقوق امللكية الفكرية ومتديد صالحيتها تشجع احلماية الصارمة -
 إىل أطول فترة ممكنة جلين الفوائد اليت يدرها املركز االحتكاري،

 ميكن أن تؤدي حماولة إزاحة االنتهازيني احملتملني إىل زيادة التكاليف التنفيذية، -
تفرض عملية استبعاد املستعملني نظرا الخنفاض التكلفة اهلامشية ملنح امللكية الفكرية، قد  -

 احملتملني تكاليف ساكنة غري مغطاة،
ميكن أن تشهد تكاليف نقل حقوق امللكية الفكرية ارتفاعا كبريا نتيجة للصعوبات  -

 ,Maskus(التعاقدية املقترنة بالغموض الذي يكتنف قيمة املعلومات ومشاكل الرصد 

1998.( 
  

، فيمكن )لك اليت ختص البلد املستورد للملكية الفكريةت(أما الشكل الثاين للخسائر الساكنة 
  :تلخيصه فيما يلي

  
إساءة حملَِة الرباءات األجانب استخدام القوة االحتكارية كأداة للنفاذ إىل األسواق  -

  احمللية وإلقامة احلواجز أمام دخول الشركات املنافسة،
لسلع املستوردة من الوطن استخدام حقوق امللكية الفكرية كأداة حلكر األسواق على ا -

 األم،
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 ,Bifani(استخدام حقوق امللكية الفكرية للمغاالة يف التسعري وللتسعيـر التحويلي  -

1990.( 
  

يعتِبر االقتصاديون املناهضون حلقوق امللكية الفكرية الصارمة عموما أن التغري التكنولوجي عنصر 
 حاسم يف حتديد القدرة التنافسية للشركات استراتيجي من عناصر معدل النمو االقتصادي وعاملٌ

وهم يعتربون أن حتديد معدل التغري التكنولوجي يتم على أساس اإلنفاق على . وحجمها ومنوها
وبالفعل، فقد بينت عدة دراسات أن معدل . البحث والتطوير ومعدل االنتشار التكنولوجي

ئدات االستثمار يف جمال البناء عائدات البحث والتطوير مرتفع وهو أعلى بكثري من معدل عا
ويف دراسة أعدها كل من ). Coe, Helpman and Hoffmaister, 1997(واآلالت واملعدات 

 بلدا من البلدان األعضاء يف 21باستخدام عينة مكونة من ) Coe and Helpman(كو وهلبمان 
طويل األجل لالستثمار يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وإسرائيل، فإن متوسط معدل العائد 

 إضافية لدى البلدان ٪30 بلدان مع 7 أو 6 لدى ٪120جمال البحث والتطوير كان بنسبة 
  ).Coe and Helpman, 1995(اخلمسة عشر األخرى 

  
وتشكِّلُ هاتان . إن املعرفة، عالوة على كوا منتج ائي، هي أيضا مدخل أساسي قابل للتراكم

اإلضافة إىل إمكانية نشرها، مصدرا من مصادر االمتدادات اهلامة املرتبطة اخلاصيتان للمعرفة، ب
وبالتايل، فإن االستثمار يف البحث والتطوير له عائدات . باالستثمار يف أنشطة البحث والتطوير

ويرى االقتصاديون الذين ينتقدون ). Bifani, 1990(حجم متزايدة يف إنتاج املعارف اجلديدة 
فكرية الصارمة أن عمالقة التكنولوجيا يسعون إىل ترسيخ نظم امللكية احلالية بغية حقوق امللكية ال

االحتفاظ باالبتكارات التكنولوجية اململوكة على أوسع نطاق جغرايف ألطول مدة ممكنة مقابل 
أعلى عائد، يف حني حتاول البلدان حديثة التصنيع تعزيز آليات إشاعة حقوق امللكية الفكرية 

  .حاليااملوجودة 
  

وتنبع اخلسائر االجتماعية الديناميكية املتولدة عن حقوق امللكية الفكرية الصارمة من اخلاصيتني 
املميزتني للتكنولوجيا ومها كوا غري حمددة بدقة وغري قابلة للنقل على الوجه األكمل إىل بيئات 

فهذه . جهة أخرىأخرى من جهة، وكون عملية نقلها تنطوي على تفاوت معلومايت كبري من 
اخلاصية األخرية متكِّن البائع من جتزئة املعلومات قدر املستطاع مبا يبِقي املشتري يف موقف ضعف 

  ).Agosin et al., 1995(ومن شأن هذه اخلصائص جمتمعة إبطاء عملية نشر التكنولوجيا . دائم
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 الفكرية بالنسبة للبلدان وميكن تلخيص سلبيات منح الرباءات وتطبيق نظم صارمة حلقوق امللكية
  :النامية فيما يلي

  
وتتميز التكنولوجيا اليت . تتخلف البلدان النامية ختلفا واضحا عن الركب التكنولوجي -

إال أن التفاوت املعلومايت القائم يعوق حرية . حتتاجها باتساع نطاق مكوا العام
 حىت وإن كانت تلك استخدام بعض التكنولوجيات من قبل منظمي املشاريع احملليني

التكنولوجيات تندرج ضمن نطاق امللك العام مبا يضطرهم أحيانا إىل دفع رسوم مقابل 
 .استغالل تلك التكنولوجيات، حىت وإن كان األمر ال يتطلب منهم ذلك

  
رغم أن بعض الدراسات احلديثة بينت العالقة القائمة بني حقوق امللكية الفكرية  -

جنيب املباشر يف البلدان النامية، فإن نتائج تلك الدراسات تظل الصارمة واالستثمار األ
 بعيدة عن كوا عامة ومقنعة،

  
ستعوق احلماية املتشددة حلقوق امللكية الفكرية عملية التقليد وبالتايل التطوير  -

 التكنولوجي،
  

زيادة السلع ) 1: من احملتمل أن يؤدي تطبيق حقوق صارمة للملكية الفكرية إىل -
زيادة الرسوم ) 2ردة اليت كانت تنتج حمليا من خالل اهلندسة العكسية أو التقليد، املستو

زيادة أرباح الشركات األجنبية املنتجة للسلع املشمولة برباءات على ) 3املفروضة، 
 ,.Agosin et al(اعتبار أنه سيصبح بإمكاا بيع تلك السلع بأسعار أكثر ارتفاعـا 

1995.( 
 
  رئيسية التفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكريةاخلصائص ال. 4
  

تنص اتفاقيةُ اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذلك التجارة يف السلع 
املقلدة، على التزامات تفوق بكثري ما كانت ترتئيه مفاوضات جولة األورغواي يف مراحلها 

. ذلك نتيجة للجهود امللحة اليت بذلتها الواليات املتحدة وبلدان متقدمة أخرىوقد كان . املبكرة
إن : "وقد أوضح املمثل التجاري للواليات املتحدة موقف بالده من خالل الكلمات التالية

املفاوضات اليت جنريها حاليا خبصوص اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية متثل 



114  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

ولذلك، فإن جناح هذه املفاوضات أمر أساسي إلاء هذه اجلولة . ولوياتناواحدة من أهم أ
  ).Bifani, 1990" (بنجاح

  
وتؤيد االتفاقيةُ ما جاء يف اتفاقيات برن وباريس وروما فيما يتعلق حبماية حقوق امللكية الفكرية 

 تندرج أساسا حتت وهي تدمج النظم القائمة حلماية امللكية الفكرية اليت. وتعتربه ملزما للجميع
ومبوجب . لواء املنظمة العاملية للملكية الفكرية وتكَملُها يف ااالت اليت ال يوجد اتفاق بصددها

االتفاقية، أصبحت أهم أحكام االتفاقيات القدمية اليت تنظم محاية امللكية الفكرية ضمن إطار 
. عامليا على أساس مبدأ الدولة األوىل بالرعايةاملنظمة العاملية للملكية الفكرية ملِزمة وقابلة للتطبيق 

كما مت دجمها يف النظام التجاري متعدد األطراف من خالل اتفاقية منظمة التجارة العاملية وآليتها 
  .املعنية بتسوية النـزاعات

  
إن من بني أبرز خصائص اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية دعوا إىل 

فهي تلِْزم البلدانَ النامية . واءمة بني خمتلف القوانني الوطنية املتعلقة حبماية امللكية الفكريةامل
األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بتطبيق إجراءات فعالة حلماية حقوق امللكية الفكرية، وإن كان 

ي إىل حتقيق درجة عالية من ذلك يتم على فترة انتقالية طويلة بالنسبة للبلدان األكثر فقرا، مبا يؤد
وهي متثل إجنازا هاما على صعيد محاية امللكية الفكرية يف البلدان . التوافق بني املعايري الدولية

من قبل البلدان ) من وجهة نظر اتفاقيات الغات(املصدرة للتكنولوجيا من جهة، وتنازال كبريا 
  ).Maskus, 1997(الفقرية من جهة أخرى 

  
.  التزامات عامة تتعلق مببدأ املعاملة الوطنية، والدولة األوىل بالرعاية، والشفافيةوتضم االتفاقية

حقوق امللكية " متاحية واكتساب ونطاق وتنفيذ"وتنص املادة الثالثة منها على أنه فيما يتعلق بـ
.  مواطنيهالفكرية، لن يعامِِل أي بلد املواطنني األجانب معاملة أقل إنصافا من تلك اليت يعامل ا

كما . وتنص املادة الرابعة على تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية على املواطنني األجانب دون متييز
تنص على إعفاءات متبادلة فيما يتعلق حبقوق التأليف والنشر أو املزايا املكتسبة أو احلصانة 

  .أن امللكية الفكريةاملمنوحة من طرف األعضاء من خالل االتفاقيات واملعاهدات الدولية بش
  

والنشر، والرباءات الصناعية، التأليف وتضم حقوق امللكية الفكرية اليت تشملها االتفاقية حقوق 
والعالمات التجارية، واألسرار التجارية، والتصاميم الصناعية، والتصاميم العامة للدوائر املتكاملة، 

  .واملؤشرات اجلغرافية
  

 عاما ابتداء من تاريخ النشر املرخص به 50نشر، تدوم فترة احلماية ففيما يتعلق حبقوق التأليف وال
 عاما بعد العرض العام للعمل 50وهي متتد إىل .  عاما أخرى50أو حياة املؤلف مع إضافة 
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 عاما بالنسبة ملؤديي 50 عاما بالنسبة للعمل الفوتوغرايف، و25بالنسبة لألعمال السنيمائية، و
وتنص االتفاقية على أن برامج تأليف البيانات .  عاما لبثها20ية وومنتجي التسجيالت الصوت

والربجميات احلاسوبية األخرى تندرج ضمن نطاق األعمال األدبية وبالتايل فهي ختضع للحماية 
  ).14 إىل 9املواد من  (التأليف والنشر عاما مبوجب القوانني الوطنية حلقوق 50ملدة 

  
 سنوات بدءا من أول تاريخ لتسجيلها ومن تاريخ كل 7لتجارية ملدة توفَّر احلمايةُ للعالمات ا

وتحرم االتفاقيةُ استخدام القيود غري ). 18املادة (جتديد للتسجيل وذلك ألجل غري مسمى 
 11املادتان (املباشرة إلبطال العالمات وكذلك استخدام العالمات املضلِّلة والتشريعات الغامضة 

  ).26املادة ( سنوات على األقل للتصاميم الصناعية 10ية مدا وهي توفر محا). 12و
  

تعاملُ الرباءات الصناعية معاملة حقوق امللكية الفكرية، وهي حتمي الفكرة املبتكرة من جهة 
من :  من االتفاقية بالرباءات34 إىل 27وتتعلق املواد من . وطريقة التعبري عنها من جهة أخرى

كار يستويف شروط احلداثة واهود االبتكاري والتطبيق امللموس قابل ألن املسلم به أن أي ابت
وتتضمن تلك االبتكارات الكائناِت اهرية وعمليات علم األحياء الدقيقة املطلوبة يف . يمنح براءة

ويتوجب . تطوير سالالت احليوانات والنباتات، ولكنها تستثين العمليات البيولوجية أو الطبيعية
  .لى أصحاب الرباءات كشف املعلومات اليت تتضمنها ابتكارامع
  

 قيودا صارمة فيما يتعلق مبنح التراخيص اإلجبارية وهي تنص على أن احلصول 31تتضمن املادة 
على الرباءات ال ميكن أن يكون مرهونا باستخدامها يف احلماية احمللية وهو أمر يتعدى ما تكفله 

وتضم . ، ال يمنح حق االسترياد إال حلامل الرباءة فقط28جب املادة ومبو. االتفاقيات الدولية
مدى إمكانية تطبيق تلك "االتفاقية أحكاما وقائية خمتلفة من منظور مستوردي التكنولوجيا، أما 

فعلى سبيل املثال، ميكن استخدام ). Weston, 1995" (األحكام فهو موضوع مفتوح للنقاش
ة املصلحة العامة يف حاالت الضرورة القصوى واالستخدامات العامة الترخيص اإلجباري حلماي

وتكون مدة ). 31املادة (غري التجارية والتسعري املفرط والشروط غري املنطقية ملنح التراخيص 
  . عاما20احلماية 

  
ع  سنوات على األقل للسل10وفيما يتعلق بتصاميم الدوائر املتكاملة، تكفل االتفاقية احلماية ملدة 

وتتكون الدوائر املتكاملة من عناصر إلكترونية ). 38املادة (اليت تتضمن يف بنيتها تصاميم منتهكَة 
وهذا املخطط هو أساسا عبارة عن . مدموجة يف جسم صلب مبيٍن عليه املخطط العام للدائرة

 ال يتطلب الكثري وعلى الرغم من أن تكوينه. برنامج يمكِّن من تنظيم وضبط وختزين املعلومات
ومبا أنه ال عملية تصغري الدوائر احلالية املعروفة وال إعادة . من االبتكار، إأل أنه مكلف وشاق



116  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

جتميع عناصر دوائر الشرائح األخرى املوجودة مؤهلة للحصول على براءة، فإما تقعان خارج 
  ).Bifani, 1990(نطاق الرباءات 

  
.  من االتفاقية39ليب اإلفشاء غري القانوين مبوجب املادة تتم محاية األسرار التجارية ضد أسا

 الرقابة على املمارسات غري التنافسية وتنص على أنه بإمكان أي بلد طرف يف 40وتتناول املادة 
االتفاقية أن يتخذ، مع عدم اإلخالل بباقي أحكام االتفاقية، ما يراه مناسبا من إجراءات ملكافحة 

  .مثل تلك املمارسات
  
وتشمل التدابري التنفيذية اإلجراءات .  بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية61 إىل 42تعلق املواد من وت

وتنص االتفاقية على اآللية واإلجراءات والتدابري املؤسسية املطلوب من . املدنية واجلنائية واحلدودية
على التعويض متكني أصحاب حقوق امللكية الفكرية من احلصول ) 1: البلدان اختاذها من أجل

إيقاف اإلفراج من جانب السلطات اجلمركية عن السلع املزيفة ) 2مبوجب القانون املدين، 
حماكمة املزيفني والقراصنة طبقا ) 3واملقلدة والسلع األخرى املخالفة حلقوق امللكية الفكرية، 

لنسبة للبلدان وسيكون تنفيذ االتفاقية مكلفا با). ITC and CS, 1996(ألحكام القانون اجلنائي 
النامية وسيفرض أعباء جديدة على ميزان مدفوعاا من خالل زيادة الواردات ورسوم االمتيازات 

وهناك نوعان من التعويضات اليت ستمنح إىل تلك . وارتفاع أسعار املنتجات اخلاضعة للرباءات
ملؤسسات الضرورية لتنفيذ األول هو املساعدة املالية والفنية يف وضع التشريعات وإقامة ا: البلدان

القواعد اجلديدة فيما يتعلق حبماية حقوق امللكية الفكرية، والثاين هو تقدمي احلوافز ملشروعات 
أما ). 67املادة (ومؤسسات الدول املتقدمة كي تنقل التكنولوجيا إىل البلدان األقل تقدما 

 برامج املساعدة القائمة، فلم يقع التفاصيل، مثل شروط ومبالغ املساعدات املالية وعالقتها بباقي
 .حتديدها

  
وقد مِنحت البلدان األعضاء مبوجب االتفاقية فترات انتقالية تقوم خالهلا بتعديل تشريعاا 

وقد انتهت الفترة االنتقالية اخلاصة بالبلدان املتقدمة يف . ولوائحها مبا يتماشى مع أحكام االتفاقية
أي ( بالنسبة للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي 2000 يناير 1، ويف 1996 يناير 1

 يناير 1أما بالنسبة للبلدان األقل منوا، فهي تنتهي يف ) . بلدان االقتصادات املُخطَّطة مركزيا سابقا
  ).66 و65املادتان  (2006

  
نتاجية وليس كما مِنحت البلدان النامية أيضا حق االستمرار يف منح محاية الرباءة للعمليات اإل

أما يف القطاعات الغذائية والكيميائية والصيدلية، فمن املسموح هلا أن تؤخر . للمنتجات أنفسها
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والبلدان األعضاء مطالبة بعدم اختاذ أي . 2005 يناير 1تطبيق احلماية اإلجبارية للمنتجات حىت 
  .إجراءات تسفر عن مستوى أقل من احلماية خالل الفترات االنتقالية

  
ومبا أن االتفاقية، وهي جزء من .  من االتفاقية على إجراءات تسوية النـزاعات64تنص املادة و

ما " االنتقام املتبادل"منظمة التجارة العاملية، دف إىل وضع آلية متكاملة لتسوية النـزاعات، فإن 
صبح أمرا بني عدم االلتزام يف هذا اال من جهة ودخول السلع إىل األسواق من جهة أخرى ي

فقد . وفيما يتعلق باإلجراءات القضائية، فقد انقلبت اآلية بالنسبة ملسؤولية تقدمي الدالئل. مشروعا
أصبح املخالف للرباءة، وليس حاملها، هو املكلَّف بتقدمي أدلة االستحقاق مما سيعزز، بال شك، 

ية تنص على منح مهلة ومع ذلك، فإن االتفاق). Agosin et al., 1995(موقف البلدان املتقدمة 
ملدة مخسة أعوام للُّجوء إىل آلية تسوية النـزاعات ضد املخالفات غري املباشرة ألحكامها مبا 

  .يسمح للبلدان باختيار استراتيجيات التنفيذ
  

يعىن بتطبيق القواعد واملعايري اجلديدة اليت ) جملس االتفاقية(وتنص االتفاقية على إقامة جهاز رصد 
  ).68ملادة ا(أتت ا 

  
تنص االتفاقية أساسا على إجراء مواءمة تصاعدية للتشريعات الوطنية فيما يتعلق حبماية امللكية "

الفكرية باجتاه املعايري السائدة يف البلدان املتقدمة، وتلِْزم البلدانَ النامية بتغيري قوانينها احلالية يف 
  ).Agosin et al., 1995(جمال الرباءات على هذا األساس 

  
وتتطلب االتفاقيةُ إجراء تغيريات جذرية يف نظم امللكية الفكرية لدى الكثري من البلدان النامية 

  :ميكن تلخيصها فيما يلي
  

ضرورة إدراج املنتجات املستثناة من احلماية بصورة مؤقتة مبوجب القوانني الوطنية، مثل  -
  الوقت املناسب،املستحضرات الصيدلية والكيمياويات، ضمن دائرة النظام يف

  
إجراء التعديالت على البنود اليت تكفل احلماية آلجال أقصر من السنوات العشرين  -

 الواردة يف االتفاقية،
  

 ليشمل الربجميات اإللكترونية باعتبارها أعماال التأليف والنشرتوسيع نطاق محاية حقوق  -
 أدبية،

  
أو النظامني ( مبوجب الرباءات تبني نظام خاص حلماية السالالت النباتية أو محايتها -

 ).معا
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وباإلضافة إىل املواد اليت تنص على فترات انتقالية تقوم البلدان النامية خالهلا بتعديل تشريعاا 
ولوائحها الوطنية لتتماشى مع أحكام االتفاقية، وإىل اإلشارات املتعلقة باملساعدة الفنية واحلوافز يف 

د من األحكام األخرى اليت ترمي إىل حتقيق املصاحل اخلاصة جمال نقل التكنولوجيا، هنالك عد
  :، وهي كالتايل)Weston, 1995(لتلك البلدان 

  
 اليت ختول لألعضاء اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية الصحة والتغذية العامة، 8املادة  -

اعية والنهوض باملصلحة العامة يف القطاعات احليوية وحتقيق التنمية يف ااالت االجتم
 واالقتصادية والتكنولوجية،

  
 اليت تستثين منتجات وطرق إنتاجية خمتلفة من نظام الرباءات من منطلق 27املادة  -

 احلفاظ على صحة اإلنسان أو التحيز الواضح لصاحل القضايا البيئية،
  

  املتعلقة بالترخيص اإلجباري، وقد مت التطرق إليها فيما سلف من هذه الورقة،31املادة  -
  

 اليت تنص على التزام كافة األعضاء مبساعدة بعضهم البعض فيما يتعلق 40ادة امل -
 بالتحقيقات اليت تجرى حول املمارسات غري التنافسية،

  
 اليت تنص على أن يتحمل رافع الدعوى التكاليف القضائية اخلاصة باملتهم يف 48املادة  -

 .حالة ثبوت عدم جدية أسباب رفع القضية
  

قية تكاليف على املديني القصري والطويل تتحملها البلدانُ النامية وهي تكاليف ستكون لالتفا
وينتظر أن تنشط البلدان يف الطعن . "2000ستتوقف إىل حد كبري على تطبيق االتفاقية بعد عام 

مؤمتر " (نطاق االلتزامات" اختبار"يف اإلجراءات املتخذة ضمن إطار آلية تسوية النـزاعات بغية 
  ).1994املتحدة للتجارة والتنمية، األمم 

  
االنعكاسات االقتصادية التفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية . 5

  والبلدان النامية
  

تفرض اتفاقيةُ اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية قيودا شديدة الصرامة على 
 األدىن ملعايري احلماية ومواءمة النظم املتعلقة بامللكية الفكرية البلدان النامية من خالل تقوية احلد

وإخضاع النـزاعات الناشئة حول امللكية الفكرية إىل اآللية املتكاملة لتسوية النـزاعات ضمن 
كما أا تزيد من اخليارات املتاحة لشركات التكنولوجيا املتقدمة يف . "إطار منظمة التجارة العاملية
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 السبل خلدمة األسواق العاملية من خالل التجارة داخل الشركات أو فيما بينها، حتديد أفضل
وإقامة االستثمارات واملشاريع املشتركة، ومنح التراخيص، وجتميع الرباءات أو إبرام اتفاقيات 

وبصفة عامة، ). Maskus, 1998" (الترخيص املتبادل مع الشركات األجنبية املنافسة، والتسعري
) ية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ستكون هلا تأثريات هامة على أفإن اتفاق

  .التجارة العاملية وتدفقات االستثمار) ب(االبتكار التكنولوجي وعملية نشره، و
  
  تأثريات االتفاقية على االبتكارات التكنولوجية وعملية نشرها. أ

  
من أهم عوامل التنمية االقتصادية، عنصرا استراتيجيا يف أضحت التكنولوجيا، اليت طاملا اعتربت 

ويف عامل ). Ricupero, 1990(خلق املزايا النسبية واكتساب القدرة التنافسية يف األسواق العاملية 
يكون فيه التقدم التكنولوجي داخلي املنشأ أساسا، ونشر املعرفة الفنية حمددا أساسيا ألمناط 

ا القول إن األمل يف احلصول على األرباح اخليالية من وراء االبتكار التجارة الدولية، ميكنن
تعمل الضغوطُ التنافسية واخلطر . "والتجديد هو احلافز وراء قيام الشركات بالنشاطات البحثية

إال أن املنافسة . املستمر بفقدان االحتكار بصورة كبرية على تعزيز كفاءة التطور التكنولوجي
 تؤدي بالضرورة ويف كل األحوال إىل حتقيق التقدم التكنولوجي ومزايا الرفاهية الدولية القوية ال

بل على العكس من ذلك، قد تعرقل املنافسة القوية ديناميكيات التقدم التكنولوجي . للجميع
 Fisch and" (عندما تكون قيمة األرباح غري العادية اليت سيحصل عليها املبدع غري كافية

Speyer, 1995.(  
  
نتيجة لذلك، أصبحت تكاليف االحتفاظ بالتكنولوجيات الرائدة وضمان التدفق املتواصل و

وقد . لالبتكارات هي العناصر الرئيسية للسياسات االقتصادية اليت ترمسها البلدان املتقدمة الرئيسية
ء سجل اإلنفاق احمللي اإلمجايل على نشاطي البحث والتطوير، باعتبارمها العامل األساسي ورا

 يف املائـة يف االحتاد 60 زيادة بنسبة 1996 و1980التقدم التكنولوجي، بني عامي 
 ,EC, 1997( يف املائة يف اليابان 118 يف املائة يف الواليات املتحدة، و57األوروبـي، و

Statistical Annex, 5-8 .( مت الدولة يف البلدان املنتجة للتكنولوجيا إعانات حكومية لدعموقد
ولوجيات اجلديدة، وأصبحت االحتادات البحثية املمولة من قبل احلكومات أداة من أدوات التكن

 يف الواليات املتحـدة، وبرنامـج )Sematech(ويمثِّلُ برنامج . السياسات التكنولوجية الوطنية
)JESSI ( أو)ESPRIT ( يف أوروبا، ومشروع)VLSI ( يف اليابان أهم األمثلة على تلك

وقد كانت أبواب كافة تلك الربامج موصدة أمام الشركات األجنبية وحىت أمام . تاهودا
  .مؤسساا الفرعية
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 طلبا إىل 21384 من 1994 و1985ارتفع عدد طلبات احلصول على الرباءات ما بني عامي 
 طلبا يف الرابطة األوروبية 1882 طلبا إىل 1625 طلبا يف االحتاد األورويب، ومن 28635

 طلبا 6619 طلبا يف الواليات املتحدة، ومن 20308 طلبا إىل 11614 احلرة، ومن للتجارة
  ).EC, 1997, Statistical Annex, 60( طلبا يف اليابان 7941إىل 

  
دفع االنتشار السريع للتكنولوجيات املنتجة حديثا من خالل االستنساخ والتقليد البلدانَ املتقدمة 

فعلى سبيل املثال، مت على نطاق . ريبة نوعا ما ملنع تلك العمليةإىل اللجوء إىل طرق خمتلفة وغ
مصائد برجميات احلاسوب، وبرامج منع االستنساخ، "واسع استخدام تقنيات التقنيع املادي مثل 

ملنع عمليات اهلندسة ) Taylor, 1993"(وتشفري األنظمة الرمزية اهلامة، واستخدام املواد اخلاصة
  .العكسية واالستنساخ

  
هناك أسلوب آخر حلماية براءات االختراع وهو أسلوب احلماية التمييزية والذي يقوم على أساس 

 من قوانني التجارة األمريكية اليت تكفل مستويات خمتلفة من احلماية حبسب موقع 337القسم 
ن فعندما تكون السلعةُ املخالفة حمليةَ الصنع، يطلب صاحب امللكية الفكرية احلماية م. الشركة

أما عندما تكون أجنبية املنشأ، فهو يسعى للحصول على حقه إما من . احملاكم اإلقليمية األمريكية
. خالل رفع دعوى مدنية أمام حمكمة إقليمية فيدرالية أو دعوى إدارية أمام اللجنة الدولية للتجارة

مة إىل اللجنة  يف املائة من القضايا املقد65، ربح املشتكون نسبة 1988 و1975ما بني عامي "
 يف املائة من القضايا املرفوعة أمام احملاكم 45 و40الدولية للتجارة مقابل نسبة ما بني 

  ).Aoki and Prusa, 1993" (اإلقليميـة
  

عادة ما يرى أنصار االتفاقية أن مزاياها على املدى الطويل تتمثل يف حفز اإلبداع التكنولوجي 
إال أن الشواهد التجريبية توحي بأن الطبيعة املعقدة . نشرهعلى املستوى العاملي وتعزيز عملية 

  .لالبتكار ولعملية نشره حتول دون بلوغ تلك النتائج
  

أوال وقبل كل شيء، مبا أن عملية استنساخ املنتجات غري احملمية برباءات متثل جوهر الصناعات 
شكال التوزيع يف العديد من الصيدلية يف العديد من البلدان النامية، ومبا أن التقليد هو أهم أ

كما . األسواق، فإن التأثري احملتمل لالتفاقية سيتمثل يف إزالة إحدى أهم القنوات لنقل التكنولوجيا
أن الرأي القائل بإمكانية االستغالل واسع النطاق للتأثريات اجلانبية املتزايدة لعملية منح الرباءات 

 ,Eaton and Kortum( هو أمـر ختتلف حوله اآلراء على اإلنتاجية احمللية يف مواصلة االبتكار
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فاملزايا املتزايدة لإلنتاجية من خالل استرياد السلع الرأمسالية واملدخالت التقنية املتضمنة ). 1996
  .)Coe et al., 1998(ملعارف متقدمة تبدو النتيجة األكثر أمهية 

  
 على املستوى العاملي إىل زيادة ف والنشرالتأليمن غري احملتمل أن يؤدي تعزيز نظام محاية حقوق 

وكذلك األمر بالنسبة للعالمات التجارية يف البلدان النامية حيث . "كبرية يف اإلنتاج األديب والفين
أنه من غري احملتمل أن يؤدي رفع مستوى محايتها إىل زيادة احلوافز يف جمال تطوير املنتجات يف 

  ).Maskus, 1998" (البلدان املتقدمة
  

وقد كشفت املسوحات عن وجود عالقة وثيقة بني براءات االختراع والنشاط االبتكاري يف جمال 
فمن املتوقع أن ). Levine et al., 1987(جتهيزات السيارات واألدوات واملستحضرات الصيدلية 

يؤدي تنفيذ االتفاقية إىل حفز التطور التكنولوجي يف تلك ااالت ومثل ذلك يف جمال 
كما من احملتمل أن يسفر عن ارتفاع عدد الرباءات املسجلة يف البلدان . لوجيا األحيائيةالتكنو
ومبا أن االتفاقية تدعو األعضاء إىل تنفيذ أحكام تقتضي من طاليب احلصول على الرباءات . النامية

ز أن يكشفوا عن املعلومات التقنية، فإن إمكانية احلصول على تلك املعلومات من شأنه أن حيف
املؤسسات الصناعية الستعماهلا يف القيام باملزيد من نشاطات البحث والتطوير بغية تطوير منتجات 

على أن ذلك ال ). ITC-CS, 1996(أو طرق إنتاج ختتلف عن تلك احملمية بنظام الرباءات 
  .ايحتمل أن حيدث سوى يف البلدان حديثة التصنيع اليت لديها ما يكفي من الكوادر املؤهلة فني

  
من املتوقع أن يؤدي تعزيز محاية حقوق امللكية الفكرية أيضا إىل زيادة احملاوالت اليت جتريها 
الشركات العاملة يف البلدان النامية للدخول يف مشاريع مشتركة أو يف شكل آخر من أشكال 

كارات يف جمال كما يعتقَد أنه فيما يتعلق باالبت. التعامل دف نقل التكنولوجيا على أساس جتاري
السالالت النباتية والتكنولوجيا األحيائية، فإن من شأن االتفاقية أن تعزز التطور التكنولوجي 

وبذلك، تتاح . وحتفز إجراء البحوث اجلديدة املتعلقة باملنتجات واالحتياجات الفنية للبلدان النامية
يد املنتجات كي تتحول الفرصة للشركات املنخرطة يف نشاطات البحث والتطوير ألغراض تقل

ويف البلدان الغنية ). Maskus, 1998(باجتاه االبتكار ضيق النطاق من أجل األسواق احمللية 
باملوارد، سيؤدي ذلك إىل توسيع نطاق خصخصة نشاطات البحوث الزراعية وإىل ضم حقوق 

  ).Primo Braga, 1996(مطوري السالالت حتت مظلة احلماية 
  

خضاع ابتكارات التكنولوجيا األحيائية إىل نظام الرباءات من شأنه أن ومن جهة أخرى، فإن إ
وقد تلجأ األعمال . يقلص إىل درجة كبرية من إمكانيات التقليد ويرفع تكاليف اإلنتاج الزراعي
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الزراعية إىل ربط أنواع معينة من البذور بالرباءات حبيث يضطر صغار الفالحني إىل شراء بذور 
  ).Naqvi, 1994( من إعادة استخدام البذور املتوفرة لديهم جديدة كل عام بدال

  
وإلزالة اآلثار السلبية حلماية امللكية الفكرية على تكاليف اإلنتاج الزراعي، على البلدان النامية أن 

فإذا بادرت تلك البلدان إىل إجراء التعدادات . تستغل ميزة كوا جممع الكتلة اإلحيائية يف العامل
 وإقامة بنوك البالزما اجلرثومية واختاذ إجراءات صارمة ملراقبة حدودها، ستصبح قادرة البيولوجية

ومبا أن االبتكارات متضمنة . على التحكم يف مواردها وبيع حقوق استغالل كتلتها األحيائية
 Agosin et(مجيعها تقريبا يف املنتجات، فإن هذا اال يتسع كذلك إلمكانيات اهلندسة العكسية 

al., 1995.(  
  

إن القواعد املتعلقة بالتكنولوجيا األحيائية وبالسالالت النباتية هي من بني األمور اليت ستهم 
أما األمر الثاين فهو ارتفاع . منتجي ومصدري السلع الزراعية يف البلدان األقل منوا بصورة خاصة

  .خيص اإلجباريتكلفة العقاقري نتيجة لتعزيز محاية امللكية الفكرية وإاء التر
  

وعند أخذ كافة أبعاد القضية بعني االعتبار، يصعب القول بأن تعزيز محاية امللكية الفكرية، كما 
ترتئيه اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية، سيكون له أثر إجيايب على تطور 

فما تعانيه تلك البلدان . توسط والطويلالعملية االبتكارية يف أغلب البلدان النامية على املديني امل
حاليا من ندرة يف رأس املال البشري وختلف يف القدرات العلمية والتكنولوجية سيمنعاها إىل 

أما االقتصار على . درجة كبرية من حفز البحوث العلمية والقيام بنشاطات البحث والتطوير
ية فمن شأنه على األرجح أن حيجب عملية اعتماد التشريعات املساندة حلماية حقوق امللكية الفكر

  .التقليد ويعرقل التطور التكنولوجي
  

أما األمر الذي يتعني إبقاؤه يف األذهان فهو أن نظام الرباءات ال ميكنه القضاء بصورة كاملة على 
ويرتبط مدى حصول البلدان النامية على هامش مالئم ميكِّنها . عملية التقليد وإمنا احلد منها فقط

ن ممارسة اهلندسة العكسية واالخنراط يف عمليات تعديل وحتسني التكنولوجيا املوجودة مبدى م
استثناء االبتكارات الصغرية والروتينية من قوانينها املتعلقة بالرباءات، ومبدى استثناء املبادئ العلمية 

ليت تتسم تشريعاا يف فبلدان مثل اليابان، ا. العامة من تشريعاا املتعلقة حبقوق التأليف والنشر
جمال الرباءات بضيق النطاق إىل درجة كبرية وباللجوء املفرط إىل االستثناءات، تسمح مبمارسة 
اهلندسة العكسية على نطاق موسع ألغراض البحث وهو أمر ميتـد بدوره إىل القطـاع 

  ).Agosin et al., 1995(اخلـاص 
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االتفاقية احلساسيةُ املرتبطة مبنح التراخيص حلقوق ومن بني العوامل األخرى اليت ستتأثر بتطبيق 
ويعتقَد أن قوة تلك احلساسية ترجع إىل ثالثة . امللكية الفكرية بالنسبة للمنتجات وللتكنولوجيا

أوال، يؤدي تعزيز محاية حقوق امللكية الفكرية إىل خفض النفقات اليت يتحملها مانح : أسباب هي
ثانيا، . ت العقود املربمة مبا خيفض من تكلفة عملية منح التراخيصالرخصة يف التصدي النتهاكا

ينتظَر أن تؤدي تلك احلقوق إىل زيادة السالمة يف محاية املعلومات اململوكة ضمن معامالت منح 
ثالثا، تتيح تلك احلقوق للمرخص إمكانية حتديد الشروط اليت سيعمل مبوجبها طالب . التراخيص

إال أنه جيب األخذ يف االعتبار أن تعزيز نقل ). Maskus, 1998(ه الرخصة ورصد سري
التكنولوجيا من خالل منح التراخيص لن يؤدي إىل اخنفاض معترب يف التكاليف نظرا ألن ارتفاع 
تكلفة منح الرخص يرجع أساسا إىل جوانب التكنولوجيا املرتبطة بالدراية الفنية للشركات 

  . التنظيمي وكوادرها املؤهلةومبهاراا اإلدارية وهيكلها
  

  واالستثمار األجنيب املباشرتأثريات االتفاقية على التجارة . ب
  

إن العالقة بني التجارة وحقوق امللكية الفكرية قضية هامة لطاملا تناوهلا االقتصاديون بالبحث 
). Grossman and Helpman, 1991; Helpman, 1993(والتحليل وخاصة خالل التسعينات 

ن املسلَّم به عموما أن أوجه االختالف بني القوانني العاملية املتعلقة بالرباءات تستحث االبتكار وم
ويمثِّلُ قرار املتاجرة يف أسواق أخرى القناةَ األولية يف . والنمو من خالل تأثريها على عوائدمها

  ).Maskus and Penubarti, 1995(هذه العملية 
  

احة للشركات املصدرة يف بناء قراراا املتعلقة بالتجارة بصورة جزئية ويتمثل أحد اخليارات املت
بيد أن مثل تلك الشركات تواجه اخليار بني . على أساس قوة النظام احمللي حلماية امللكية الفكرية

قوة السوق املتولدة عن الرباءات الصارمة وتزايد احلجم احلقيقي للسوق كنتيجة لتراجع قدرات 
وقد كشف منوذج ). Maskus and Penubarti, 1995(لية على تقليد املنتجات الشركات احمل

، تربطُ فيه احنرافات )Maskus and Penubarti(جتريبـي عرضه كلٌّ من ماسكوس وبينوباريت 
الواردات القطاعية الثنائية عن املستويات املتوقعة بالدخل وباحلواجز التجارية وبقوانني الرباءات، 

 تصحيح اللوائح االستريادية للبلد املستورد من خالل استخدام متغريات بديلة، عن نتائج ويتم فيه
فقد أظهرت نتائج املعادالت النهائية أن لتعزيز محاية الرباءات تأثريا إجيابيا، وإن . جديرة باالهتمام

ري أكثر وضوحا لدى ويبدو هذا التأث. كان ضئيال، على الواردات املصنعة الثنائية إىل البلدان النامية
  ).Maskus and Penubarti, 1995(البلدان النامية الكبرية ذات القدرات التقليدية العاليـة 

  
وقد قدمت دراسة أخرى أدلة عملية على العالقة اإلجيابية واهلامة القائمة بني إمجايل إنتاجية 

ائها التجاريني يف البلدان العوامل يف البلدان النامية من جهة ونشاطات البحث والتطوير لدى شرك
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). Coe et al., 1997(املتقدمة ووارداا من السلع الرأمسالية من البلدان املتقدمة من جهة أخرى 
إال أن العديد من الدراسات تبني كذلك أن رأس املال البشري ميثل عامال مهما يمكِّن البلد من 

  . احلاصل لدى شركائه التجارينياالستفادة بصورة أكثر فاعلية من التقدم التكنولوجي
  

ومن املنتظر أن يؤدي تطبيق خمتلف أحكام االتفاقية إىل السيطرة على إنتاج وجتارة السلع املزورة 
وبالفعل، فإن منع التجارة يف السلع املزورة كان من بني املطالب اليت حظيت بتأييد . واملقلدة

  .البلدان النامية خالل جولة األورغواي
  

رة السلع املزورة أساسا من غياب الوعي الكامل لدى املشروعات الصغرية واملتوسطة تنبع جتا
فعملية التزوير تلحق الضرر . باالنعكاسات القانونية لالستخدام غري املشروع للعالمات التجارية

إن . بالنشاط التصديري لصغار املنتجني احملليني العاملني مبوجب ترخيص لصاحل املصنعني األجانب
املصنعني يف البلدان املتقدمة، الذين يسوقون منتجام مبوجب عالمام التجارية اخلاصة ولكنهم 
ينتجون املنتوج نفسه أو أجزاء منه يف البلدان النامية لالستفادة من اخنفاض تكاليف اإلنتاج هناك، 

نظمة فعالة حلماية حقوق مييلون أكثر إىل الدخول يف ترتيبات جتارية مع البلدان اليت توجد لديها أ
  ).ITC and CS, 1996(امللكية الفكرية 

  
كثريا ما ظهرت آراء موالية للمواءمة الصعودية بني التشريعات اخلاصة بامللكية الفكرية على اعتبار 

إال أن احلوافز املقدمة لتلك االستثمارات نتيجة . أن من شأا حفز االستثمارات األجنبية املباشرة
وإذا اعتربنا أن التجارة اخلارجية . م حقوق امللكية الفكرية غامضة من الناحية النظريةلتعزيز نظا

واالستثمارات األجنبية املباشرة مها بديلتان إحدامها لألخرى، فإن تعزيز حقوق امللكية الفكرية 
ئية سيؤدي إىل زيادة التجارة، وستتراجع االستثمارات األجنبية املباشرة نتيجة لتطبيق نظم محا

  .أكثر صرامة
  

إال أن األدلة التجريبية تشري إىل أنه بالنسبة للمنتجات اليت تكون فيها األصولُ املعتِمدة على املعرفة 
ولعل خري دليل . حافزا لالستثمار، توجد عالقة تكاملية بني التجارة واالستثمار األجنيب املباشر

من خالل زيادة القيمة االقتصادية "فـ. تعلى ذلك النمو الباهر الذي شهدته التجارة بني الشركا
ملزايا امللكية بصورة مباشرة، يؤدي تعزيز الرباءات والعالمات التجارية واألسرار التجارية إىل زيادة 

" رحبية االستثمار األجنيب املباشر وخصوصا يف سياق زيادة طلب السوق نتيجة لردع املقلدين
)Maskus, 1998 .( تعزيز حقوق امللكية الفكرية يقلل من التكاليف من ناحية أخرى، مبا أن

  .التعاقدية ملنح التراخيص، فإنه ميكن أيضا توقع حدوث تأثري إحاليل على منح التراخيص
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وجود عالقة أكثر متانة بني محاية ) Mansfield(وقد أظهرت نتائج املسح الذي قام به مانسفيلد 

رى يف جمال الربجميات واملستحضرات الصيدلية امللكية الفكرية من جهة واالستثمار من جهة أخ
وبصفة عامة، فإن حلقوق ). Mansfield, 1994(واالستثمار يف مرافق البحث والتطوير احمللية 

  .امللكية الفكرية تأثريا أكثر وضوحا على االستثمار األجنيب املباشر يف املنتجات عالية التكنولوجيا
  

تح على اخلارج واملوجه حنو اإلنتاج يف األنشطة ذات التكنولوجيا إن االستثمار األجنيب املباشر املنف
من خالل (املتقدمة نسبيا يتحقق يف ثالث حاالت رئيسية تتعلق أوالها بالنفاذ إىل األسواق 

" املعاملة الوطنية"الفروع اململوكة لألجانب أو املشاريع املشتركة يف اخلارج مبا يؤهلها للتمتع بـ
 من املشاركة يف توفري املشتريات احلكومية كما هو احلال بالنسبة لقطاع وبالتايل ميكِّنها

، والثانية تكون من خالل التعاقد من الباطن يف بعض النشاطات كثيفة العمالة، )االتصاالت
والثالثة دف إىل متلُّك املشروعات اجلاهزة كثيفة االعتماد على الدراية الفنية بغية التعجيل بعملية 

  ).Vaitsos, 1990(ركب التقدم يف امليادين التكنولوجية اللحاق ب
  

إال أن الدراسات االقتصادية األولية مل ختلص، يف أفضل األحوال، سوى إىل وجود عالقة ضعيفة 
ما بني حقوق امللكية الفكرية من جهة والتجارة والتوزيع العاملي لالستثمارات األجنبية املباشرة 

أما الدراسات اليت أجريت يف مراحل الحقة، فقد . )Ferrantino, 1993(من جهة أخرى 
توصلت إىل نتائج توحي بتباين حجم االستثمارات األجنبية األمريكية ومستواها التكنولوجي 

  ).Lee and Mansfield, 1996(بصورة غري مباشرة يف حالة ضعف حقوق امللكية الفكرية 
  
  اخلالصـــــة. 6
  

ي يف خلق القدرة التنافسية، وتصاعد القيمة التجارية للمكِّون أدت أمهية االبتكار التكنولوج
املعنوي للتكنولوجيا، وازدياد إمكانيات االنتشار املرتبط بالتكنولوجيات اجلديدة إىل تزايد 

  .االهتمام حبماية امللكية الفكرية
  

 مت التفاوض حوهلا يف وتمثِّلُ اتفاقيةُ اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية، اليت
وهي تكفل توسيع نطاق حقوق . جولة األوروغواي، يف جوهرها نتيجةً هلذا االهتمام املتزايد

امللكية الفكرية وتضع حدا أدىن ملعايري محايتها باإلضافة إىل اإلجراءات والتدابري التقوميية املطلوبة 
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ع كذلك آلية للتشاور واملراقبة على ولضمان التزام األعضاء بتلك املعايري، فهي تض. لتنفيذها
  .املستوى الدويل

  
وقد انتقدت البلدان النامية النظام اجلديد حلماية امللكية الفكرية ملا ينطوي عليه من إعادة ترتيب 

وعلى الرغم من أن ذلك يبدو . يف موازين السياسات العاملية لصاحل البلدان املتقدمة تكنولوجيا
  .2015تأثريات الكاملة لالتفاقية لن تتضح متاما قبل عام جليا من اآلن، إال أن ال

  
ويرى أنصار االتفاقية أن تغيري السياسات العاملية يف جمال محاية امللكية الفكرية سيحفز النشاط 
اإلبداعي يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء، وسيزيد انتشار التكنولوجيات والسلع 

إال أنه ال يوجد قدر كايف من األدلة املستقاة من . على املستوى الدويلواخلدمات اجلديدة 
وستتحمل البلدان النامية . الدراسات واملسوحات االقتصادية القياسية إلثبات صحة هذا الرأي

تكاليف جديدة مع تطبيق نظام أكثر تشددا حلماية امللكية الفكرية يف شكل رسوم امتياز مدفوعة 
ومن . بية، وزيادة يف أسعار السلع املصنعة حمليا مبوجب تراخيص أو املستوردةإىل الشركات األجن

ناحية أخرى، سيتعني عليها أيضا حتمل التكاليف اإلدارية الناجتة عن االلتزام بتحسني أطرها 
  .التنفيذية اإلدارية مما يتطلب اإلسراع مبدها بقدر إضايف من املوارد املالية متعددة األطراف

  
ملدى القصري، ستؤدي االتفاقية إىل تقليص االستخدام غري املشروع للدراية الفنية من خالل وعلى ا

إال أنه . االستنساخ والتقليد والقرصنة، وبالتايل إىل إعاقة انتشار التكنولوجيا على املستوى العاملي
يف السلع املزورة ال جيب أن ننسى أن توسيع التجارة يف امللكية الفكرية قد أدى إىل زيادة التجارة 

ومن ناحية أخرى، ما كان للبلدان املتقدمة أن تظل إىل األبد . واخلدمات املقرصنة وما إىل ذلك
مكتوفة األيدي حيال املوقف االنتهازي للبلدان النامية واملتمثل يف التوسع يف استخدام املعرفة 

يدية وإحجامها عن املشاركة يف التكنولوجية ذات املصلحة العامة كأساس تبين عليه سياساا التقل
  .حتمل تكاليف نشاطات البحث والتطوير

  
وعلى الرغم من القيود املتشددة اليت تفرضها االتفاقية، سيظل بإمكان البلدان النامية ممارسة 
اهلندسة العكسية واالخنراط يف عمليات تستهدف تطويع التكنولوجيا طاملا ظل نطاق تشريعاا 

وينطبق األمر نفسه بصورة خاصة على البلدان األقل منوا اليت أُمِهلَت . اءاتضيقا فيما خيص الرب
ومتشيا مع اتفاقييت باريس . فترة عشر سنوات لتطبيق التشريعات املتعلقة حبقوق التأليف والنشر

وروما اللتني تنصان على الترخيص اإلجباري حلقوق التأليف والنشر لألغراض البحثية والتعليمية 
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ا اتفاقيةُ اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ساريتني عامليا، ميكن لتلك وتعتربمه
  .البلدان االستفادة من االستثناءات فيما يتعلق حبماية قواعد البيانات

  
إن وجود نظام واضح ومستقر حلماية امللكية الفكرية ميكن أن يشكل نظاما لقواعد املنافسة 

اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ستزيل الغموض الذي فاتفاقية . الدولية
يكتنف محاية حقوق امللكية الفكرية، وتسهم يف حتقيق الشفافية، وتكفل قواعد صرحية للمنافسة، 

  .وهي إجراءات ستستفيد منها البلدان النامية أيضا على املدى الطويل
  

وبة اليت تواجهها البلدان النامية يف االستفادة من جانب ومن جانب آخر، ستزيد االتفاقية من الصع
املصلحة العامة يف نشاطات البحث والتطوير ومن العوامل اخلارجية اإلجيابية اليت تنطوي عليها 

أما البلدان املتقدمة، فستوجه قدرا أكرب من األرباح االحتكارية اليت يولِّدها . تلك النشاطات
وستتخلص تلك البلدان بصورة جزئية من الضغوط املتزايدة اليت كانت . السوق حنو التكنولوجيا

وعلى الرغم من أن االتفاقية تدعم . تثقل كاهلها بسبب عمليات التكيف الذي ستنخفض تكلفته
االستراتيجيات التنافسية، يظل القلق قائما بشأن اخنراط الشركات االحتكارية يف املمارسات غري 

  . ارتفاع األسعار وسد السبل أمام احلصول على التكنولوجياالتنافسية اليت تؤدي إىل
  

وقد ركَّزت البلدانُ النامية، خالل املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف سياتل، على مظاهر 
الظلم واإلجحاف اليت شابت عملية تنفيذ اتفاقيات املنظمة، مبا فيها اتفاقية اجلوانب املتصلة 

فقد ذكرت أنه . امللكية الفكرية، وقدمت مقترحات لتصحيح ذلك الوضعبالتجارة من حقوق 
 من االتفاقية تنصان على األخذ يف االعتبار االحتياجات التنموية 8 و7على الرغم من أن املادتني 

للبلدان النامية، وعلى نقل التكنولوجيا إليها، ومنع االجتاهات االحتكارية، ومراعاة الصاحل العام 
وأضافت أنه بينما مت مشول املنتجات . بالصحة العامة، فإن أيا من تلك البنود مل يطبقوالنهوض 

الصناعية مبستويات مرتفعة من احلماية، مل تمنح البلدان النامية أي اعتراف أو تعويض عند منح 
 ,Dubey(الرباءات على املنتجات اليت تطورها باستخدام املوارد البيولوجية أو املعرفة التقليدية 

2000.(  
  

وتتمحور بعض املقترحات اليت تقدمت ا البلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية حول القضايا 
اإلفشاء الكامل عن مصادر املواد البيولوجية أو ) 2عدم منح الرباءات ألشكال احلياة، ) 1: التالية

منح املزارعني حقوقا ضمن التشريعات ) 4وضع آلية للمشاركة يف املنافع، ) 3املعرفة التقليدية، 
زيادة احلماية على املؤشرات اجلغرافية عدا تلك املتعلقة ) 5اخلاصة بالسالالت النادرة، 
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مواءمة اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية مع ) 6باملشروبات الكحولية، 
قري األساسية ضمن اتفاقيات منظمة التجارة استثناء العقا) 7االتفاقية حول التنوع البيولوجي، 

) 9إزالة التمييز املصطنع بني العمليات البيولوجية وامليكروبيولوجية، ) 8العاملية من نظام الرباءات، 
ضمان استمرار املمارسات الفالحية التقليدية مبا يف ذلك حق االحتفاظ بالبذور وتبادهلا وبيعهـا 

)Dubey, 2000 .(ا ستفعل ومل تقبل البلدذه املطالب وال توجد بوادر تشري إىل أ ان املتقدمة
بل على العكس من ذلك متاما، فهي تسعى جاهدة لتطبيق اتفاقية . ذلك يف املستقبل القريب

  .اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية بصورة أكثر صرامة
  

هل من الصواب .  ينبغي عدم التفريط فيهالطاملا اعتربت التكنولوجيات املتقدمة ثروة وطنية
االعتقاد بأن الوضع ال يزال كذلك يف عامل يرتبط فيه تطور التكنولوجيا بالشركات متعددة 
اجلنسيات اليت تقَرر إنتاج هذه التكنولوجيا وتطبيقها وفق استراتيجياا اخلاصة ذات الطبيعة 

ني تلك الشركات يف املاضي دورا هاما يف فشل العاملية؟ لقد لعبت التحالفات االستراتيجية ب
إال أن هناك إمكانية ألن يسفر مثل ذلك السلوك . الربامج البحثية املقفلة أمام الشركات األجنبية

  .عن نتائج غري متوقعة تؤدي إىل انتشار التكنولوجيا بوترية أسرع مما هو متوقع
  

على املدى الطويل تقدمي املزيد من احلوافز لشركات وبالتايل، فإن من بني النتائج احملتملة لالتفاقية 
البلدان املتقدمة كي تستثمر يف البلدان النامية ومتنح الرباءات اخلاصة مبنتجاا للمستثمرين يف تلك 

  .البلدان
  

وميكن اعتبار االتفاقية اليوم جزءا من سياسة ترمي إىل تنظيم املنافسة يف جمال حمدد بني البلدان، 
أن تصبح يف املستقبل األساس إلطار سياسة متعددة األطراف يتم تطبيقها يف تنظيم وإن أمكن 

  .املنافسة ما بني الشركات
  

املمنوحة " املعاملة اخلاصة والتفضيلية"أما يف صورا احلالية، فإن االتفاقية ال تتماشى مع مبدأ 
تكارية ألصحاب امللكية للبلدان النامية وهي على درجة كبرية من التحيز لصاحل احلقوق االح

  .الفكرية مبا يضع عبءا ثقيال على كاهل البلدان النامية
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