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 مذآرة إعالمية
 بنغالديش واالبتكار والملكية الفكرية: اعتماد التكنولوجيا

 
بّين التاريخ مرارًا أن البحث واالستحداث أو اعتماد تكنولوجيا وأساليب من مصادر أخرى يمكن  
فقد آان اعتماد هذه .  إلى نمو اقتصادي سريع، ولكن ذلك يشكل تحديًا قاسيًا ألقل البلدان نموًاأن يؤدي

 .التكتيكات محدودًا
 

 في المائة من 0.6فبنغالديش ال تخصص إال . والقدرة البحثية في بنغالديش متدنية للغاية 
ونسبة ).  بلدان نامية أخرى في المائة في0.8مقابل (الناتج المحلي اإلجمالي للبحث واالستحداث 

، ) في المائة في بلدان نامية أخرى23مقابل ( في المائة 6.5االلتحاق بالتعليم الجامعي فيها تبلغ 
 أآبر عدد من المقاالت التي ُنشرت في مجالت علمية وتقنية بين أقل 1999ورغم أنها سجلت في عام 

 أقل بمقدار الثلث من متوسط البلدان النامية بوجه ، آان هذا العدد اإلجمالي) مقالة177(البلدان نموًا 
 .عام

 
)("2007تقرير أقل البلدان نموًا لعام "ويتضمن    155  على دراسة حالة إفرادية استندت 1

شرآات محلية لتقييم دور االبتكار في شرآات تجهيز المنتجات الزراعية، والنسيج والمستحضرات 
 .ه تطبيق ممارسات وأساليب إنتاج جديدة في الشرآةالصيدلية، وعرِّف االبتكار فيها بأن

وتشير نتائج الدراسة إلى أن عددًا آبيرًا من الشرآات المحلية تعتبر نفسها مشارآة في  
 في المائة 96لكن نصف شرآات تجهيز المنتجات الزراعية، و. العمليات/ابتكارات جديدة للمنتجات

ائة في شرآات النسيج التي شملتها الدراسة رأت أن  في الم55من شرآات المستحضرات الصيدلية، و
الترخيص، ونقل التكنولوجيا، والحصول على التكنولوجيا من خالل الفروع األجنبية، ليس لها إال 
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وأهم مصادر االبتكار تعزى لجهود االبتكار المحلية في الشرآة ذاتها أو للتقليد، أو التباع  

اهرة والهياآل األساسية المحلية الجيدة وعالوة على ذلك، تبّين أن قوة العمل الم. مثال شرآات أخرى
يؤديان دورًا هامًا في تشجيع االبتكار، وأن الحوافز التي توفرها الحكومة، في شكل حوافز نقدية 

 .قائمة على أساس األداء التصديري، مهمة في قطاعي النسيج وتجهيز المنتجات الزراعية
 

 من تنفيذ األحكام العامة التفاق حقوق الملكية الفكرية 2013وبنغالديش معفاة حتى عام  
المتصلة بالتجارة، وُأعيد تمديد المهلة الممنوحة لها لتنفيذ أحكام ذلك االتفاق المتعلقة ببراءات 

لد لالمتثال ورغم ذلك، يعمل الب. 2016االختراع للمنتجات الصيدلية والعمليات المتصلة بها حتى عام 
تدريجيًا ألحكام اتفاق حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وقد َأبرم اتفاقًا ثنائيًا مع االتحاد 
األوروبي لجعل مؤسسات وتشريعات الملكية الفكرية في بنغالديش متفقة وأحكام اتفاق حقوق الملكية 

 .2013الفكرية المتصلة بالتجارة بحلول عام 
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