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 :ملخص
تبٌن اإلحصائٌات األخٌرة للمنظمة العالمٌة 

األمم المتحدة للتجارة  ومؤتمرWTO للتجارة
كبٌرا فً وتٌرة  تسارعا UNCTADتنمٌة وال

االتفاقٌات الجهوٌة والثنائٌة من جهة وكذا تغٌر 
جذري فً طبٌعتها وتوسٌع مجالها لتشمل السلع 
والخدمات بما فٌها االستثمار والملكٌة الفكرٌة 
والجوانب األمنٌة والسٌاسٌة. وهذا ما ٌجعلنا نتساءل 

اوضات عن دوافع ذلك فً الوقت الذي تجري فٌه مف
متعددة األطراف بهدف تحرٌر حركة السلع 
والخدمات استجابة لموجة العولمة التً تسود العلم 
حالٌا. وتركز هذه الورقة فً الجزء األول منها على 
أهم خصائص هذه االتفاقٌات ودوافعها. أما الجزء 
الثانً منها فٌخصص لدراسة دوافع توسٌع هذه 

اآلثار التً قد تترتب االتفاقٌات إلى الملكٌة الفكرٌة و
 عنها فً هذا المجال.

  ٌ Abstract: 

  Recent WTO and UNCTAD statistics 

show the fast growing process of regional and 

bilateral agreements as well as a radical 

change in their nature and scope to include 

goods and services – i.e investment, 

intellectual property and security and political 

aspects. This has led us to raise questions 

about the motives at a time when multilateral 

negotiations are taking place with a view of 

liberalizing the movement of goods and 

services in response to globalization. The first 

section of this paper concentrates on the main 

characteristics of these agreements and their 

motives. As for the second section, it is 

concerned with the reasons behind the 

extension of these agreements to intellectual 

property and its expected effects in this 

context.  

 
 أهم االتجاهات لالتفاقيات الجهوية والثنائية وخصائصها:  -1

وUNCTADإحصائٌات تبٌن 
1
WTOبأن المتوسط السنوي لعدد االتفاقٌات  األخٌرة

اتفاقٌة أي ما ٌزٌد عن خمسة أضعاف ما  59المبرمة المبلغ بها للمنظمة منذ إنشائها بلغ 

ها. وعلى عكس ما كانت علٌه هذه االتفاقات فً الماضً حٌث كانت علٌه قبل إنشائ
كانت عادة تتم بٌن الدول المجاورة لبعضها البعض وتشمل أعدادا محدودة فإن الجدٌد 
فً االتفاقٌات األخٌرة هو كونها تبرم بٌن دول غٌر جوارٌة وحتى بٌن التكتالت نفسها. 

ن سابقا بل ٌشمل أٌضا الجوانب األمنٌة أما مجالها فلم ٌنحصر فً التجارة والسلع كما كا
والسٌاسٌة والخدمات بما فٌها الملكٌة الفكرٌة واالستثمار. فاالتفاقٌات الحدٌثة تهدف إلى 

 اندماج أوسع مما كانت تهدف إلٌه سابقاتها.
أما الدوافع الرئٌسٌة لهذه االتفاقٌات فإنها من جانب الدول المتقدمة تشمل       

والسٌاسٌة وكذا نزع الحواجز المختلفة أمام حركة السلع والخدمات الجوانب األمنٌة 
المختلفة. كثٌرا ما ٌتم اختٌار الشركاء ألسباب سٌاسٌة وأمنٌة لدرجة أن الجانب 

مثل هذا  االقتصادي أصبح ثانوٌا. مما جعل أمانة المنظمة العالمٌة للتجارٌة تعتبر
إلٌها االتفاقٌات التجارٌة الجهوٌة االختٌار إضعافا للفرص االقتصادٌة التً تهدف 

تهدف الدول المتقدمة فً معظم هذه االتفاقٌات إلى ضمان أمنها وكذا تحسٌن  .2والثنائٌة
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موقفها التفاوضً فً المفاوضات المتعددة األطراف وذلك من خالل التعهدات التً 
تضمن تحصل علٌها على المستوى الجهوي والثنائً. كما أن معظم هذه االتفاقٌات ت

التعهدات من جانب الدول النامٌة بشأن الحكم الراشد والدٌمقراطٌة. وعدم التراجع عن 
 تعهداتها بشأن اإلصالحات االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة.

أما الدوافع االقتصادٌة فتتمثل خاصة فً فتح األسواق أمام منتجاتها وخدماتها ذلك 
 مقارنة مع شركائها من الدول النامٌة.أنها تعرف مسبقا قدراتها التنافسٌة بال

فً  WTOلـكما أن فشل المفاوضات متعددة األطراف خاصة أثناء الندوة الوزارٌة 
CANCUN  فقد جعل القوى االقتصادٌة الكبرى تعلن صراحة عن خٌبة أملها وتصرح

هوٌة بأن أولوٌة أولٌاتها فً السنوات القلٌلة القادمة ستكون مرتكزة على االتفاقٌات الج
والثنائٌة وهو ما ٌدل على أنها تنوي إضعاف المعارضة خاصة من الدول النامٌة 

66كمجموعة 
عن طرٌق المفاوضات الثنائٌة والجهوٌة حٌث عادة ما تكون عالقات  3

حٌث كانت الوالٌات  CANCUNالقوى فٌها لصالحها. وهو ما حدث فعال بعد ندوة 
عدد من دول أمرٌكا الالتٌنٌة وتحصلت منها  المتحدة تعقد مفاوضات ثنائٌة وجهوٌة مع

على تعهدات تتناقض تماما ومواقفها السابقة، واستمر الضغط علٌها حتى أعلنت 
 .66انسحابها من مجموعة 

إذا كانت دوافع الدول المتقدمة واضحة فإن هناك تساؤالت تطرح بالنسبة لتهافت 
نها تعرف جٌدا بأن موازٌن القوى الدول النامٌة على مثل هذه االتفاقٌات بالرغم من أ

لٌس فً صالحها. عادة ما ٌكون الدافع لها هو رغبتها فً االندماج فً مسار العولمة 
 وااللتحاق بالركب قبل فوات األوان.

فالشراكة مع الدول المتقدمة ٌنظر إلٌها من جانب متخذي القرار فً الدول النامٌة 
قدراتها التنافسٌة عن طرٌق جذب االستثمار على أنه وسٌلة لهٌكلة اقتصادٌاتها ورفع 

األجنبً ونقل التكنولوجٌا. كما أنها وسٌلة لالنتقال إلى اقتصاد السوق والتعددٌة 
السٌاسٌة. ولكن كٌف ٌمكن تفسٌر هذا اإلقبال فً ظل فشل الدول النامٌة من خالل 

ل ٌمكن فه ؟المفاوضات متعددة األطراف التوصل إلى نتائج تخدم مصالحها العامة
تحقٌق تلك المصالح المتمثلة خاصة فً التنمٌة المستدامة من خالل االتفاقٌات الثنائٌة أو 

وكٌف ٌمكن لهذه البلدان التً تفتقر إلى اإلمكانٌات المالٌة والبشرٌة للمساهمة   ؟الجهوٌة
الفعلٌة فً المفاوضات متعددة األطراف أن تضٌف أعباء أخرى بدخولها مفاوضات 

ٌؤكد فً هذا الصدد برنامج األمم  ؟لك على المستوٌٌن الثنائً والجهويموازٌة لذ
فالتجربة العملٌة فً المفاوضات األخٌرة حول السالمة  »: 1002المتحدة اإلنمائً لسنة 

الحٌوٌة واتفاقٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة المتعلقة بالتجارة قد أوضحت ان حفنة فقط من 
أكثر من  4.«فاوض من مراكز تعكس مصالح مواطنٌهاالدول النامٌة تمتلك الموارد للت

ذلك فقد الحظ بعض الخبراء األممٌٌن المختصٌن فً التنمٌة بأن الدول ذات التنمٌة 
البشرٌة المتوسطة والمنخفضة هً التً لم تشارك بشكل فعال فً هذه المفاوضات مما 

إن التموٌل  »ها. جعل الدول المتقدمة تسٌطر على طاولة المفاوضات وتوجٌهها لمصلحت
لذا فعادة ما ٌكون  ،غٌر مضمون -فً المفاوضات–من أجل مشاركة الدول النامٌة 

وعادة ما ٌصلون  ،الممثلون فً حالة من عدم التٌقن من مشاركتهم حتى اللحظة األخٌرة
وهم غٌر مستعدٌن وتستنفذ قواهم فً العدٌد من االجتماعات وبالتالً فإن آثار ذلك على 



 ..................د علً همالائٌةدوافع التركٌز على حقوق الملكٌة الفكرٌة فً االتفاقات التجارٌة الجهوٌة والثن

 3 (6449) 48العدد                                                 مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر            

 5.«ٌمكن تفادٌها لناتجة صعبة والالقواعد ا
 

وعلٌه إذا كان األمر كذلك بالنسبة للمفاوضات متعددة األطراف فكٌف هو         
 األمر بالنسبة للمفاوضات الثنائٌة أو الجهوٌة؟ وأٌضا عند تطبٌق التعهدات؟

 معظم االتفاقٌات الثنائٌة والجهوٌة لم تشارك فٌها الدول النامٌة بشكل فعال ذلك أن
الوثائق المختلفة المتعلقة بتلك االتفاقٌات قد تم تحضٌرها مسبقا من طرف الدول المتقدمة 

مثل اتفاقٌات الشراكة بٌن االتحاد األوروبً ودول جنوب )وهً فً معظمها معٌارٌة
أضف إلى ذلك أن  ،وال ٌتم التفاوض فً بنودها إال فٌما هو ثانوي (البحر المتوسط

 ،تقوم مسبقا بتقٌٌم اآلثار المترتبة عن التزاماتها قبل التوقٌع علٌهامعظم الدول النامٌة ال 
كما أن هذه االتفاقٌات ال ٌتم إشراك المجتمع المدنً فٌها وجماعات الضغط والخبراء 
فٌها ذلك أنها عادة ما ٌنظر إلٌها على أنها عمل تقنً بحٌث ٌمكن للتكنوقراطٌٌن التكفل 

 6ع ككل سٌحمل أعباء تلك االلتزامات.و هذا بالرغم من أن المجتم ،به
ما  الثنائٌة والجهوٌة فعادةونظرا إلى عدم تكافؤ عالقات القوى فً المفاوضات       

تكون االلتزامات المتضمنة فً االتفاقٌات تتجاوز حدود ما توصلت إلٌها االتفاقٌات 
لكٌة وخاصة فٌما ٌتعلق باالستثمار وحماٌة الم WTOمتعددة األطراف فً إطار 

الفكرٌة. ومرد ذلك إلى أن الدول المتقدمة وخاصة الوالٌات المتحدة تؤسس مفاوضاتها 
هو الحد  WTOالثنائٌة والجهوٌة على فكرة أن ما التزمت به أطراف التفاوض فً إطار 

األدنى وال حاجة إلى التفاوض حوله. فالمفاوضات الثنائٌة والجهوٌة فً نظرها ٌجب أن 
تمثل بالنسبة لها  WTOلى وأوسع من ذلك نظرا إلى أن اتفاقٌات تكون حول ما هو أع

 7الحد األدنى من التعهدات.
وكأحسن مثال على ذلك االتفاقٌات الثنائٌة الجهوٌة التً أبرمتها الوالٌات المتحدة مع 
العدٌد من دول أمرٌكا الجنوبٌة واألردن وسنغفورا وغٌرها. فنجد مثال فً االتفاقٌات 

وخاصة منها فٌما  TRIMSبأنها تتجاوز بكثٌر اتفاقٌة  (BIT)االستثمار  الثنائٌة حول
التً عادة ما تستعملها  (Performance Reqruirements)ٌتعلق بشروط إداء االستثمار 

وهً  ،الدول الضعٌفة كوسٌلة لنقل التكنولوجٌا وتحفٌز أنشطة البحث والتطوٌر والتكوٌن
 BITs. غٌر أن الجٌل األخٌر من اتفاقٌات TRIPSأو  TRIMSشروط ال تمنعها اتفاقٌة 

وخاصة منها التً كانت فٌها الوالٌات المتحدة طرفا تمنع مثل هذه الشروط مما ٌحد من 
صالحٌات الدول النامٌة فً صنع سٌاسات تشجٌع عن طرٌق نقل التكنولوجٌا إلٌها عن 

ط أساسً لتدفق . فالدول المتقدمة ترى بأن حماٌة الملكٌة الفكرٌة شر FDIطرٌق 
وبالتالً فإن التزام البلدان النامٌة بتطبٌق  ،االستثمار األجنبً المباشر للدول النامٌة

TRIPS  تمنح للمستثمر األجنبً ضمانا أحسن من الضمانات التً تمنحها القوانٌن
المحلٌة لها ذلك أن التجربة بٌنت على أن هذه األخٌرة عادة ما تتعرض للتغٌر وفً 

ان ال تطبق بشكل فعال و عادل. وعلٌه فإنه من صالح البلدان النامٌة توقٌع معظم األحٌ
وما ٌصحبها من أثار  FDIو وضعها حٌز التنفٌذ حتى تستطٌع جذب  TRIPsاتفاقٌة 

اقتصادٌة واجتماعٌة وتكنولوجٌة. غٌر أن التجربة أٌضا تؤكد على أن توفر هذا الشرط 
كما أنه ٌخفً فً نفس الوقت عدم التزام الدول  FDI.8ال ٌعنً بالضرورة انسٌاب وتدفق 

ها توالمتمثلة خاصة فً العمل على تحفٌز شركا TRIPsالمتقدمة بتعهداتها فً اتفاقٌة 
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وهو األمر الذي أدى بالدول النامٌة خالل الندوة  ،لنقل التكنولوجٌا إلى الدول النامٌة
لعدٌد من التحفظات حول اتفاقٌة الوزارٌة للمنظمة العالمٌة للتجارة بالدوحة إلى إعالن ا

TRIPs  وخاصة فٌما ٌتعلق بالصحة العمومٌة ونقل التكنولوجٌا. وبالرغم من تكلٌف
الدول المتقدمة فً هذا  تبالبحث فً مٌكانٌزمات عملٌة لتنفٌذ  التزاما WTOمجلس 
ئدة إال أن األمر ال ٌزال قٌد الدراسة.مما ٌعنً أنه فً ظل عالقات القوى السا ،المجال

فإن تطبٌق الدول الصناعٌة اللتزاماتها فً هذا  ،حالٌا وفً ظل تشتت الدول النامٌة
 المجال سٌبقى حلما ٌراود الدول النامٌة.

 حماية الملكية الفكرية في االتفاقيات الجهوية والثنائية: -2
والمنظمات غٌر الحكومٌة  نمن الكثٌر من األكادٌمٌٌ 9بالرغم من التحذٌرات المتتالٌة

عض الحكومات وممثلً المجتمع المدنً وحتى اللجنة الحكومٌة البرٌطانٌة حول وب
على  TRIPsمن اآلثار السلبٌة التً قد تنجم عن تطبٌق اتفاقٌة  10الملكٌة الفكرٌة

المصلحة العامة للدول النامٌة وخاصة فً مجاالت الصحة العمومٌة والفالحة واألمن 
ونقل التكنولوجٌا، فان الدول المصنعة وخاصة الغذائً والتنوع البٌولوجً والتعلٌم 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تستمر فً فرض ضغوطاتها على الدول النامٌة فً اتجاه 
فً تطبٌق بنود االتفاقٌة والعمل على مختلف المستوٌات ) الدولٌة والجهوٌة  اإلسراع

لحماٌة الملكٌة  رٌكًاألموالثنائٌة ( لمراجعة بعض بنود االتفاقٌة على أساس القانون 
الفكرٌة. والواقع ان االستراتٌجٌة التفاوضٌة للوالٌات المتحدة حول الملكٌة الفكرٌة سواء 
على المستوى متعدد األطراف  أو الجهوي أو الثنائً محددة وموجهة بالقانون 

11األمرٌكً
"Public law 107-210.Aug.2002 “  الذي ٌحدد صراحة أهداف الوالٌات

 مجال الملكٌة الفكرٌة المتعلقة بالتجارة. وهذه األهداف مرتبة كالتالً: المتحدة فً
 دعم الحماٌة الفعلٌة والمناسبة لحقوق الملكٌة الفكرٌة وذلك من خالل:  -5
 . WTOأعضاءكاملة من طرف كل  TRIPsالعمل على التعجٌل بتطبٌق بنود اتفاقٌة  

لثنائٌة فً مجال الملكٌة العمل على ان تكون نتائج المفاوضات المتعددة أو ا  -6
 .األمرٌكًالفكرٌة ال تقل عما ٌضمنه القانون 

 ضمان حماٌة قوٌة للتكنولوجٌات الناشئة.  -7

 العمل على أن تساٌر بنود االتفاقٌات التطور فً المٌدان التكنولوجً.  -8

 المبرمة. لالتفاقٌاتضمان التنفٌذ الكامل والفعال   -9

 خول األسواق.فً د التمٌٌزضمان تكافؤ الفرص وعدم   -:
فالوالٌات المتحدة إذا تحاول من خالل االتفاقٌات الثنائٌة والجهوٌة تحقٌق ما لم 

تنص صراحة  TRIPsتتمكن منه من خالل المفاوضات متعددة األطراف، ذلك أن اتفاقٌة 
على إلزامٌة معاملة االجانب على قدم المساواة مع المواطنٌن ) أي تعمٌم مبدأ الدولة 

هذا ٌعنً أن موافقة بلد ما من خالل اتفاقٌة ثنائٌة أو جهوٌة على   12ال(.األكثر تفضٌ
ٌؤدي تلقائٌا إلى استفادة مواطنً البلدان  TRIPsعهدات إضافٌة عن تلك الواردة فً ت

األخرى من نفس التعهدات حتى وإن كانت تلك البلدان لٌست طرفا لالتفاق )أي تطبٌق 
الذي ٌطرح نفسه هو لماذا تكلف الوالٌات المتحدة ٌه فالسؤال لمبدأ عدم التمٌٌز(. وع

نفسها كل هذا العناء مادامت نتائج المفاوضات سٌستفٌد منها الجمٌع بدون تمٌٌز؟. الواقع 
أن الوالٌات المتحدة تستغل االتفاقٌات الثنائٌة والجهوٌة فً المفاوضات متعددة 
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13ما تنص األطراف، ذلك أن البلدان التً التزمت بتعهدات إضافٌة ع
TRIPs  ٌصبح من

صالحها إدراج تلك التعهدات فً االتفاقٌات متعددة األطراف حتى تتمكن من االستفادة 
 منها.

وعلٌه نتٌجة للضغوط التً تفرضها الوالٌات المتحدة أثناء المفاوضات الثنائٌة 
والجهوٌة تمكنت من إلزام العدٌد من البلدان النامٌة بالموافقة على توسٌع مجال 

تعتقد الوالٌات المتحدة بأنها ال تمثل إال الحد  التTRIPsًاتفاقٌة االلتزامات خارج إطار 
للملكٌة الفكرٌة وأن موافقتها علٌها كان ٌهدف إلى ربح  األدنى من مستوى الحماٌة

الوقت لمراجعتها فً وقت الحق فً اتجاه ما هو أعلى وأقرب إلى القانون األمرٌكً فً 
 هذا المجال. وقد تمثلت هذه الجهود اإلضافٌة خاصة فً:

توسٌع نطاق الملكٌة الفكرٌة )مثال على ذلك حماٌة بنوك المعلومات غٌر  -5
 14.األصلٌة(

تمدٌد فترة حماٌة  : )مثال TRIPsاعتماد معاٌٌر أوسع من التً نصت علٌها 

 العالمات التجارٌة وحقوق المؤلف(.

للدول األعضاء )مثال على ذك  TRIPsإلغاء اختٌارات بٌن البدائل التً تمنحها 
 فقط(. UPOVإلزامٌة حماٌة تنوع النباتات من خالل نظام 

 ))وأحٌانا إلغاء البعض منها كلٌة TRIPsتمنحها تضٌٌق نطاق االستثناءات التً 

 للبلدان األعضاء خاصة فً مجال الصحة العمومٌة واألمن الوطنً.

القبول بإمكانٌة التقاضً فً حالة النزاع فً مجال الملكٌة الفكرٌة أمام قضاء  -6
 البلد الذي ٌنتمً إلٌه ذوي الحقوق.

تحدة خالل المفاوضات على الدول باإلضافة إلى الضغوط التً تمارسها الوالٌات الم
( من القانون األمرٌكً الذي Section 301) 745النامٌة فإنها أٌضا عادة ما تستعمل البند 

ٌصنف البلدان حسب موقعها من ذلك التصنٌف. ولقد أصبحت الوالٌات المتحدة تستغل 
عدٌد من هذا البند كورقة ضغط على بعض البلدان حتى أثناء المفاوضات كما حدث مع ال

 15دول أمرٌكا الجنوبٌة.
ٌبقى أن نتساءل عن المنافع التً تجنٌها البلدان المصنعة وباألخص الوالٌات المتحدة 
من تعزٌز حماٌة الملكٌة الفكرٌة المتعلقة بالتجارة وما هً اآلثار أو التكالٌف التً 

ه الدول المصنعة تترتب عن ذلك بالنسبة للدول النامٌة؟ التفوق التكنولوٌجً التً تتمتع ب
عموما والوالٌات المتحدة خاصة ٌدفعها إلى العمل على جنً ثمار ذلك التفوق عن 
طرٌق تحمٌل أكبر قدر ممكن من تكالٌف البحث العلمً والتكنولوجً للدول األخرى 
وخاصة النامٌة منها وأٌضا عن طرٌق تعظٌم العوائد على المنتجات التكنولوجٌة. ومع 

ث والتنمٌة والتوجه المتسارع نحو خوصصة األنشطة المتعلقة بالبحث تزاٌد تكالٌف البح
فً القطاع العمومً من جامعات ومراكز بحث أصبحت هناك حاجة إلى تحقٌق الربح 
منها لتحفٌز االستثمار فٌها وذلك للحفاظ على التفوق التكنولوجً ورفع القدرة التنافسٌة 

ر االقتصادٌة المحتملة على الدول النامٌة فإنها لها فً السوق العالمٌة. أما بالنسبة لآلثا
ستكون تختلف من بلد إلى آخر نتٌجة للتماٌز فٌما بٌنها من حٌث مستوى التنمٌة 
التكنولوجٌة واالقتصادٌة، حٌث أنه من المحتمل أن تؤدي فً األمد الطوٌل بالنسبة 

إلى تحفٌز االبتكار فٌها،  للبلدان المتقدمة منها كالهند والبرازٌل والصٌن وكورٌا الجنوبٌة
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بٌنما ستواجه البلدان األكثر فقرا وتخلفا تكنولوجٌا تكالٌف وعوائق إضافٌة دون االنتفاع 
 بثمار موازٌة.

ونظرا إلى أن بنود االتفاقٌات الثنائٌة والجهوٌة فً مجال حماٌة الملكٌة الفكرٌة 
ه االتفاقٌات حدٌثة العهد المتعلقة بالتجارة تختلف من اتفاقٌة إلى أخرى وأن معظم هذ

جدا، فإن تقٌٌم اآلثار المالٌة المحتملة ستتوقف على االلتزامات الواردة فً اتفاقٌة 
TRIPs .سواء تعلق األمر بالدول النامٌة أو المتقدمة 

نظرا لحداثـة االتفاقٌة التً لم تدخل حـٌز التنفٌذ فً معـظم الدول النـامٌة إال سنة 
اقٌة ال تـزال فً طور التطبٌق فٌها وصناعاتها فً طور التكٌف، ، حـٌث أن االتـف1000

فإن األدلة العملٌة عن آثار تطبٌقها ال تزال قلٌلة جدا و ال ٌمكن االستدالل بها علمٌا. 
 TRIPsوبالرغم من هذا فإنه ٌمكن االستدالل عن اآلثار  المالٌة المحتملة لتطبٌق اتفاقٌة 

 توفرة حالٌا. وٌمكن تصنٌف هذه اآلثار إلى نوعٌن:من خالل النماذج  القٌاسٌة الم
تكالٌف تتعلق ببناء المؤسسات وتعدٌل القوانٌن وتكوٌن اإلطارات بغرض  -أ

االستجابة لاللتزامات التً تفرضها االتفاقٌة وضمان تطبٌقها مٌدانٌا، وٌمكن أن نعبر 
2116فً  UNCTADعنها باختصار بتكالٌف إدارة االتفاقٌة. ولقد قامت 

بتقدٌم  16
تقدٌرات لمثل هذه التكالٌف للدول النامٌة المختلفة. وبناء على ذلك قدمت توصٌات تؤكد 

 االتفاقٌة والعملفٌها على ضرورة تقدٌم المساعدة المالٌة والفنٌة لتحفٌزها لالنضمام إلى 
التكالٌف الثابتة  UNCTADعلى تطبٌقها. وٌمكن تقدٌم أمثلة على ذلك، حٌث تقدر 

دوالر والتكالٌف المتغٌرة السنوٌة بحوالً  444>5;ٌة فً حالة الشٌلً ب اإلضاف
دوالر  44444>دوالر. أما بالنسبة لمصر فقدرت التكالٌف الثابتة بحوالً  444;7>

 البشرٌة الضعٌفةوالسنوٌة بحوالً ملٌون دوالر.  أما بالنسبة للدول ذات مستوى التنمٌة 
ملٌون دوالر. وٌبدو من خالل الدراسة التً قام بها  1فان التكالٌف الثابتة قد تزٌد عن 

17البنك الدولً فً  
 UNCTADأن هذه التكالٌف ستكون أعلى بكثٌر من تقدٌرات  2111

الكثٌر من الدول النامٌة من حٌث الوسائل البشرٌة  تفوق قدراتمن جهة كما أنها 
 والمالٌة.
الرٌع الذي سٌحول من البلدان أما النوع الثانً واألهم من التكالٌف فٌتعلق ب –ب 

النامٌة نحو البلدان المصنعة مقابل استغاللها لبراءات االختراع المسجلة بها، ذلك أن 
جلها ٌعود إلى الدول المتقدمة وخاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، حٌث أنه وحتى 

راع الممنوحة الدول النامٌة األكثر تقدما كالبرازٌل والمكسٌك ال تمثل فٌها براءات االخت
مثال، كانت  :==5لمواطنٌها إال نسبة ضعٌفة جدا من إجمالً ما سجل بهما. ففً سنة 

كما تبٌن إحصائٌات   18 %5.7وفً المكسٌك لم تتجاوز  %8هذه النسبة فً البرازٌل 

WIPO  بأن نسبة طلبات براءة االختراع لمجموع الدول النامٌة األعضاء  6444فً سنة
 .19اإلجمالً لنفس السنة  من % 3.5بها لم تتجاوز 

، الدول المتقدمةوعلٌه فما دامت الدول النامٌة لٌست منتجة بل مستهلكة الختراعات 
؟  إن تطبٌق الدول النامٌة  TRIPSفما هً التكالٌف التً ستنجم عن تطبٌقها التفاقٌة  

المصنعة  لالتفاقٌة سٌؤدي حتما إلً الزٌادة فً التحوٌالت المالٌة منها نحو الدول
المصدرة للتكنولوجٌا وستختلف هذه الزٌادة من بلد إلى آخر حسب مستوى اندماجه فً 
السوق العالمٌة ومستواه االقتصادي ومتوسط الدخل الفردي. ولتقدٌر هذه التحوٌالت 
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بتطبٌق نموذج قٌاسً بٌن فٌه مدى استفادة الدول المصدرة  McCalmanاإلضافٌة قام 
والتحوٌالت اإلضافٌة إلً الخارج من بعض الدول النامٌة فً  للتكنولوجٌا من جهة  

. وكمثال على TRIPsحالة الوفاء بالتزاماتها تجاه براءة االختراع كما تنص علٌه اتفاقٌة 
 2192إلى الوالٌات المتحدة  6444اإلضافٌة بأسعار سنة  ذلك ستكون التحوٌالت الصافٌة

افٌة  إلى الخارج من كورٌا الجنوبٌة أكثر من ملٌار دوالر بٌنما ستكون التحوٌالت اإلض
ملٌار دوالر  6.99دوالر والمكسٌك  ملٌار 9.5ملٌار دوالر والصٌن ما ٌزٌد عن  2593

 . 20والهند ما ٌقرب من ملٌار دوالر 

وتدل اإلحصائٌات األخٌرة المتعلقة بالبرازٌل بأن التكالٌف الفعلٌة لنقل التكنولوجٌا 
عما  ة للتجارة قد تضاعفت المرات العدٌدة مقارنةٌمة العالمظإلى المنإلٌها منذ انضمامها 

 كانت علٌه قبل ذلك وهذا ما ٌبٌنه الشكل الموالً.

 Source: Brazilian Central Bank Annual Reports 

 :خاتمة

إن لب مشـكلة التكـنولوجـٌا ٌكمن فً أنه بٌنما تنظر إلٌها الدول النامـٌة عـلى أنها 
رورٌة للتـنمٌة االقـتصادٌة والبشرٌة تنظر إلـٌها الـدول المصـنعة عـلى أنها وسٌـلة ضـ

وسـٌلة للمٌزة التنافسٌة فً االقتصاد العالمً. وعلٌه فإن التوافق بٌن المصالح 
مثال عـن طرٌق تـموٌل عـمومً وطـنً، ثنائً أو إقلٌمً أو  –المتعارضة والمتبادلة 

وغـٌرها من   TRIPsالتفاقٌةن التـطبٌق المتكافئ هـو الـذي قـد ٌـضم -دولً مناسب
االتـفاقـٌات فً هـذا الـمجال. وبدون هذا التوافق وفً ظل عـالقات القـوى السائـدة 
حالـٌا فـإن تـطبـٌق الدول المتقدمة اللتزاماتها وتعـهداتـها فً هـذا المجال سٌبقى مجرد 

 حلم ٌراود الدول النامٌة. 
ول النامٌة تحمٌل نفسها تكالٌف إضافٌة ٌمكن التوصٌة بما وعلٌه حتى تتفادى الد

 ٌلً:
العمل جماعٌا على تحقٌق مطالب الدول النامٌة المقدمة فً الندوة الوزارٌة  -2

 للمنظمة العالمٌة للتجارة بالدوحة.
وخاصة  TRIPsالعمل جماعٌا على أن تلتزم الدول المصنعة بتعهداتها فً اتفاقٌة 
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 نقل التكنولوجٌا للدول النامٌة. منها المتعلقة بتحفٌز

رفض اقتراح الدول المصنعة برفع معاٌٌر حماٌة الملكٌة الفكرٌة المتعلقة  -1
بالتجارة إلى المستوى المعمول به فٌها ذلك أن الدول النامٌة بما فٌها المتقدمة نسبٌا 

تدرٌجً تواجه عجزا كبٌرا فً مجال إنتاج التكنولوجٌا وهو ما ٌعنً أن تنتهج التطبٌق ال
لحماٌة الملكٌة الفكرٌة تماشٌا مع تحولها من مستهلك إلى منتج كما فعلت فً الماضً 

 القرٌب الدول المصنعة حالٌا.

تفادي التفاوض حول الملكٌة الفكرٌة فً االتفاقٌات الثنائٌة والجهوٌة وذلك  -3
 نظرا لعدم توازن القوى بٌنها وبٌن الدول المتقدمة.

ق لآلثار المحتملة لكل بند موضوع التفاوض على العمل على التقٌٌم المسب -4
االقتصاد المحلً والعمل على إشراك أكبر قدر ممكن من المجتمع فً التقٌٌم حتى 

 تتفادى الدول النامٌة تحمل تكالٌف باإلمكان تفادٌها.
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