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  2007يوليه / متوز9
 باإلنكليزية: األصل

  احلماية الشديدة للملكية الفكرية تعوق التقدم التكنولوجي 
  يف أشد بلدان العامل فقراً

  تقرير لألونكتاد يوصي أقل البلدان منواً وشركاءها اإلمنائيني باستخدام 
  عزيز التقدم التكنولوجيآليات بديلة من أجل ت

أصدر األونكتاد تقريراً جديداً يدعو فيه إىل تكييف القواعد الناظمة حلقوق امللكية الفكرية تكييفاً انتقائياً   
ة الضرورية لنموها التكنولوجيبغية منح فرصة ألفقر بلدان العامل، اليت قد ال تتمكن دون ذلك من حتقيق التنمية 

  .لفقراقتصادياً والتقليل من ا

إرساء "ويضيف التقرير أن من غري الواقع استناداً إىل االجتاهات الراهنة أن يتوقع من معظم هذه البلدان أن حتقق   
، وهو املوعد النهائي الذي مت اآلن حتديده هلا الستيفاء املعايري الدولية 2013حبلول عام " ة سليمة وناجعةتكنولوجيقاعدة 

  .ملنظمة التجارة العاملية) تريبس(ق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة اليت يقتضيها االتفاق املتعل
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 والعنوان الفرعي ،2007 تقرير أقل البلدان منواً لعام  يف تقريره، الذي حيمل العنواناألونكتادويقول   
كرية الراهنة القوية حتبذ ، إن نظم حقوق امللكية الف" واالبتكار من أجل التنميةالتكنولوجياملعرفة والتعلّم "

أصحاب امللكية الفكرية، وهم يوجدون عادة يف البلدان الصناعية، على املستخدمني أو املستخدمني احملتملني، 
والفرق بينهما ال يستهان به، حيث إن العوملة االقتصادية تكافئ بصورة متزايدة . كبلدان العامل اخلمسني األقل منواً

وإن اتباع طرق ابتكارية لتصريف األعمال التجارية وإدارة أصول من قبيل براءات . املاديةاألصول الفكرية ال 
 ميكن أن يفضي إىل -  ومجيعها تنظمها حقوق امللكية الفكرية - االختراع وحقوق املؤلف والعالمات التجارية 

ة الفكرية حسب احتياجات وميكن تقدمي حجج قوية تؤيد تكييف نظام حقوق امللكي. منافع اقتصادية ال بأس ا
  . بلدان ضعيفة بوجه خاص، حسبما جاء يف التقرير

  البلدان منواًإصدار براءات االختراع ومنح حقوق امللكية الفكرية يف أقل 

، ويفيد البنك الدويل أن هذا العدد ما البلدان منواً أقلإن عدداًَ قليالً من براءات االختراع العاملية منشؤها   
 يف املائة يف النصف األول من تسعينات القرن املاضي 66 التناقص، حيث اخنفض متوسط نسبته من برح آخذاً يف

  . 2004 -  2000 يف املائة يف الفترة 10إىل 

، من حيث املبدأ، أن تستفيد من مهل ممددة قبل أن يتوجب عليها استيفاء مجيع البلدان منواً أقلوبإمكان   
 وحىت -  2013ولديها حىت عام ). تريبس(ب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة شروط االتفاق املتعلق جبوان

ومثة أوجه مرونة .  فيما يتعلق بأجزاء معينة من االتفاق تسري على املستحضرات الصيدالنية2016عام 
تفاقات التجارة لكن التقرير يبني أنه، من حيث املمارسة العملية، مثة عدد متزايد من ا. واستثناءات شىت متاحة

من قبيل قانون النمو والفرص املتاحة يف أفريقيا، (احلرة ومعاهدات االستثمار الثنائية واتفاقات جتارية دولية أخرى 
ومشروعات االتفاقات التجارية املقرر عقدها بني االحتاد األورويب وجمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط 

فهي تقيد استخدام أوجه املرونة واالستثناءات، وتفرض يف الواقع على أقل . خلاصةتبطل هذه الشروط ا) اهلادئ
البلدان منواً شروطاً أكثر صرامة من الشروط املطلوبة من البلدان النامية األخرى، بل وحىت من البلدان األعضاء يف 

 اإلضافية، تتجاوز تريبسسمى شروط هذه الشروط، اليت ت. البلدان منواً أقلمنظمة التجارة العاملية اليت ليست من 
كما تفرض شروط أكثر تشدداً يف عملية . االلتزامات االعتيادية ملنظمة التجارة العاملية بشأن امللكية الفكرية

  . إىل منظمة التجارة العاملية، على غرار ما جرى مع كمبودياالبلدان منواً أقلانضمام 

ويلزم تكييف نظم امللكية الفكرية . البلدان منواً قلية بالنسبة ألواحلصول على التكنولوجيا أمر حاسم األمه  
فتطبيق منوذج واحد بعينه على . وفقاً لالحتياجات واألوضاع احملددة هلذه البلدان، حسب ما جاء يف التقرير

يا التكنولوجل نقل  أو من خالالبلدان منواً أقلاجلميع، كاتفاق تريبس، ال يعد كثرياً بزيادة االبتكار، سواء داخل 
  .إىل هذه البلدان

 سواء يف أوروبا وأمريكا الشمالية أو يف بلدان آسيا - وجاء يف التقرير أن تاريخ البلدان الصناعية الناجحة   
 اإلبداعي كان عامالً حاسم األمهية يف املراحل األوىل من التصنيع التكنولوجي يبين أن التقليد - احلديثة التصنيع 

وحيذِّر التقرير بأن نظم . ن أمراً ممكناً أيضاً، نظراً لضعف محاية امللكية الفكرية أو انعدام هذه احلماية وكا- فيها 
ا، قد تأَسر البلدان ذات التكنولوجيحقوق امللكية الفكرية القوية، بإجهاضها التقليد وزيادا سعر احلصول على 

  .اوجيالتكنولالقدرات االبتكارية املتدنية يف مسار منخفض 
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  التوصيات

 حمددة سلفاً البلدان منواً قلالتوصية األساسية املقدمة يف التقرير هي أال تكون الفترة االنتقالية املتاحة أل  
قاعدة " ما تسميه ديباجة اتفاق تريبس البلدان منواً أقلمبوعد ائي حتكمي، بل أن تدوم إىل حني بلوغ بلد ما من 

 منظمةيف " االتكنولوجينقل "بني التوصيات األخرى أن يتم توضيح مفهوم ومن ". ة سليمة وناجعةتكنولوجي
البلدان وينبغي أال يشترط على أقل . االتكنولوجي، وأن تقدم حوافز للشركات لتشجيعها على نقل العامليةالتجارة 

 تريبس أن تقدم محاية معجلة أو خاضعة ملعايري العامليةالتجارة  منظمة اليت هي يف سبيلها حالياً إىل االنضمام إىل منواً
 من حتسني قدرا على البلدان منواً أقل لتمكني الفكرية امللكيةوبوجه عام، ينبغي تكييف نظم حقوق . اإلضافية

كما يدعو التقرير إىل . إنتاج وتسويق منتجات قادرة على املنافسة يف األسواق الدولية، حسبما ينصح به يف التقرير
. البلدان منواً أقل واحتياجات فرادى الفكرية امللكيةقل القواعد واملعايري بغية إقامة توازن مناسب بني محاية ص

 وشركائها اإلمنائيني استكشاف خيارات البلدان منواًوينبغي ألقل . تريبسوكذلك ينبغي زيادة أوجه مرونة اتفاق 
اخليارات وضع آليات ومن بني هذه . البلدان منواً أقلتكار يف غري متصلة بامللكية الفكرية ميكن أن حتفز على االب

 بإعانات من خالل تقدمي منح ؛ واالضطالع ببحوث مدعومةالفكرية امللكيةوغري مشمولة حبقوق " مفتوحة املصدر"
مليات وإعفاءات ضريبية والعمل يف املختربات احلكومية؛ وتقدمي مكافآت إمنائية؛ واستخدام األسرار التجارية؛ وع

  . شراء أنصبة براءات االختراع؛ والتزامات الشراء مقدماً؛ والشراكات بني القطاعني العام واخلاص

 من تريبس بأن تستفيد إىل أقصى حد ممكن مما يتيحه اتفاق البلدان منواً يف تقريره أقلَّ األونكتادويوصي   
الفكرية بإبرامها اتفاقات جتارة حرة ومعاهدات أوجه مرونة وأن حتول دون تضاؤل إمكانية االستفادة من امللكية 

ويضيف التقرير أنه ينبغي . استثمار ثنائية وغريها من االتفاقات التجارية، أو بانضمامها إىل منظمة التجارة العاملية
ي إىل  الدولية من آثار يف التنمية، مع السعالفكرية امللكيةللمجتمع الدويل أن يعيد النظر يف ما يترتب على قواعد 

  .البلدان منواً أقلاتباع ج أكثر توازناًً، وخباصة يف حالة 

  دراسة حلالة بنغالدش: إضافة

، أُعدت دراسة متعمقة البلدان منواً أقل من أثر يف االبتكار يف بلد من الفكرية امللكيةبغية تقييم ما حلقوق   
  .2007 لعام دان منواًالبل أقلتقرير عن قطاع الصناعات التحويلية يف بنغالديش من أجل 

 من الشركات العاملة يف ميادين جتهيز املنتجات 155 من آثار يف الفكرية امللكيةواستكشفت الدراسة ما حلقوق   
 لدى الشركات ووجدت الدراسة أن القدرة االبتكارية. الزراعية، واملنسوجات واملالبس، واملستحضرات الصيدالنية

 ال يؤدي دوراً، الفكريةة امللكي هذه القطاعات الثالثة مجيعها، وأن وجود حقوق احمللية ما زالت متدنية للغاية يف
وحقوق . سواًء كعامل مباشر حافز على االبتكار أو كحافز غري مباشر تترتب عليه آثار غري مباشرة يف جمال املعرفة

ة الكبرية العاملة يف البلد، حيث إن  القوية هي اليت يرجح أن تعود بالنفع على الشركات عرب الوطنيالفكرية امللكية
الشركات احمللية غري متخصصة بالقدر الكايف حلماية ابتكاراا وتفتقر إىل الدراية الفنية واملوارد الالزمة لالخنراط 

 اهلامة الوحيدة بالنسبة هلذه الشركات هي جهودها التكنولوجيومصادر التقدم . يف أنشطة تستلزم معارف واسعة
  .لذاتية، واالبتكار من خالل التقليدالتكيفية ا

 القوية ال تشجع الشركات احمللية الفكرية امللكيةوخيلص التقرير إىل أن هذه النتائج تدلل على أن حقوق   
وتتطلب تنمية هذه الصناعات تقليل . على االبتكار، وقد تعمل بالتايل على تعطيل تطور الصناعات احمللية الناشئة
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إمكانية اكتساب معارف جديدة واحلصول على تكنولوجيات جديدة وحيازة دراية فنية مبا القيود اليت حتد من 
  .ميكِّن تلك الشركات واملؤسسات التجارية من االرتقاء مبستوى أنشطتها االقتصادية
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