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الفكرية  امللكية  حقوق  تقوية  فب�شبب   
وحمايتها يف ظل اتفاق منظمة التجارة العاملية 
وتو�شعها زادت قدرة ا�شحاب التكنولوجيا على 
التي  املادية  اال�شول غري  ا�شتخدام  التحكم يف 
ميلكونها ف�شال عن ق�شية اال�شتثمار االجنبي 
 . التكنولوجيا  لنقل  ا�شاليب  من  ومارافقها 
هيكلة  اعادة  �شدد  يف  وهو  للعراق  وبالن�شبة 
يبدو  التنمية  م�شار  وامل�شي قدما يف  ال�شناعة 
اواجراءات  �شيا�شات  اية  بعد  يتخذ  مل  انه 
وتعزيز  التكنولوجيا  وادخال  نقل  لتنظيم 
املحلية  التكنولوجية  القدرات  بناء  م�شالة 
ب�شبب عدم ادراك اهمية هذا التنظيم وبالتايل 
والتنظيمية  االدارية  القدرات  تهيئة  عدم 
الالزمة لذلك, اأوال�شعور بان تطوير االقت�شاد 
وال�شناعة ب�شكل خا�ض يكون من خالل النقل 
 ) ...الخ  واالالت  للتكنولوجيا)املكائن  املادي 
واقامة  القدرات  بناء  م�شاألة  خالل  من  لي�ض 
وامتالك  الوطنية  التكنولوجية  القواعد 
نقل  جمال  يف  مايح�شل  ان  ذلك   . املعرفة 
توطني  عمليات  يف  الق�شور  هو  التكنولوجيا 
النقل  على  واالعتماد  التكنولوجيا  وتطوير 
مراعاة  دون  التكنولوجية  لل�شفقات  اجلاهز 
ملدى القدرة على اال�شتيعاب والتطوير, ف�شال 
 , الوطنية  التكنولوجيا  م�شادر  جتاهل  عن 
نقل  عملية  جعل  اإىل  ذلك  كل  يف�شي   مما 
التكنولوجيا تاأخذ بعداً �شيقاً ينح�شر يف �شراء 
االإنتاجية  القدرات  وا�شتعمال  واملعدات  االآالت 
التبعية  ا�شتمرار  اإىل  يوؤدي  ب�شكل  املنقولة 
الفنية والتكنولوجية وعدم القدرة على احالل 

القدرات املحلية بدال من امل�شتوردة . 
منظمة  ظل  يف  التكنولوجيا  نقل  �شوابط 

التجارة العاملية .
تعد التكنولوجيا اىل جانب راأ�ض املال الب�شري 
مبا  للم�شنوعات  التناف�شية  للقدرة  حمددا 
تطوير  اأو  االإنتاج  تكاليف  خف�ض  يحقق 
ذات  �شلع  اأو  مواد  اأكت�شاف  او  جديدة  ت�شاميم 
والهمية    WTO ظل  ويف   . معينة  موا�شفات 
   Tripsاتفاقية اقرار  مت  والتطوير  البحث 

القوانني  تغيري  وجوب  ا�شتهدفت  والتي 
حلماية  االع�شاء  للدول  والت�شريعات 

ب-حق منع االخرين من ت�شنيع اية �شلعة من 
دون ترخي�ض من ال�شركة املالكة .  

ج- حق منع االخرين من البيع او اال�شترياد اذا 
كان متعلقا برباءة االخرتاع لعملية �شناعية اال 

باذن من �شاحب الرباءة  .
الـــــــــــــدول  علــــــى   ((  3/39 املادة  اأوجبت  كمـــا 
االأع�شاء حمــــــاية البيــــــــــــانات اأو املعــلومــــــــــــــــــات

 )اال�شرار ال�شناعية ( من اال�شتخدام التجاري 
ومن االإف�شاح عنها (( .   

وبـــــالن�شـــــبة الـــــى اتفـــــــاق ترميزTRIMSوالذي 
 , بالتجارة  املت�شلة  اال�شتثمار  بتدابري  يتعلق 
ا�شرتاطات  و�شع  من  ع�شو  اي  المينع  فهو 
والبحث  التكنولوجيا  بنقل  يتعلق  فيما  اداء 
والتطوير املحليني . اما اتفاق االعانات فتعترب 
امل�شاعدة املقدمة الن�شطة البحث يف حدود %75 
التربر  ان�شطة  ال�شناعي  البحث  تكاليف  من 

اقامة دعوى وفق ) املادة 8 – 2 اأ ( . وبهذا 
و�شعا  املتقدمة  البلدان  اوجدت  الن�ض 

اأمنا لالن�شطة التي تقوم بها لتعزيز 
قدراتها غري ان البلدان النامية 

الو�شول  على  قادرة  غري 
من  امل�شتوى  هذا  اىل 

االنفاق . 

مقدمتها  يف  تبني  .والتي  الفكرية  امللكية 
علىالبلدان االأع�شاء واإقراراً منها باالحتياجات 
ا�شتخدام  اخلا�شة الأقل البلدان االأع�شاء منواً 
واللوائح  القوانني  تنفيذ  يف  الق�شوى  املرونة 
اإن�شاء  من  متكينها  بغية  حملياً  التنظيمية 
 )TRIPS( قاعدة تكنولوجية �شليمة . كما اقرت

اهداف حمددة وردت يف )املادة 7(  اهمها  : 
االتفاق  وهذا  التكنولوجيا  وتعميم  1-نقل 
يرتك للدول اأالع�شاء جماال لتكييف الت�شريع 
واهداف  الع�شو  احتياجات  بح�شب  الوطني 

�شيا�شاته .
امللكية  حلقوق  التع�شفي  اال�شتخدام  2-عدم 
توؤثر  ممار�شات  اإىل  اللجوء  ومنع   , الفكرية 

�شلباً على النقل الدويل للتكنولوجيا .
3-ت�شــــــــــجيع البــــــــحث والتطـــــويــــــــــر واالبتـــــكار 

التكنــــولوجي  ..
 40 املادة  من  الثامنة  الفقرة  ا�شارت  4-كما 
على  الرقابة  خالل  من  االحتكار  م�شالة  اىل 
الرتاخي�ض  يف  التناف�شية  غري  املمار�شات 

التعاقدية . 
اال انه بالرغم مما اقرته )Trips( من اهداف اال 
ان واقع جتارة التكنولوجيا اأظهر تخوف الدول 
مايتعلق  التكنولوجيا   ت�شدير  من  املتقدمة 
 ) )اال�شرارال�شناعية  املعريف  اجلـــــانب  يف  منها 

ب�شبب : 
للتكنولوجيا  امل�شتوردة  الدول  قدرة  1-تعزيز 
ال�شوق  يف  االم   الدولة  �شادرات  مناف�شة  على 

الدولية . 
اإىل اخلارج وهنا البد  العمل  2-ت�شدير فر�ض 
القطاعات  اكرث  يف  العمالة  فائ�ض  يظهر  اأن 

اخت�شا�شاً لها .
وعلى ا�شا�ض ذلك اكدت   TRIPS على حماية 

حقوق امللكية الفكرية من خالل :
عده  اطراف  اأو  طرف  منع  اأ-حق 

او  بيع  او  اوا�شتعمال  �شنع  من 
مبوافقة  اال  املنتج  ا�شترياد 

اجلهة املالكة او املحتكرة 
لالبداع .

ب�سورة  التكنولوجيا  نقل  امناط  تغريت 
ثمانينات  حتى  عليه  كانت  عما  كبرية 
القرن الع�سرين  حني كان املتلقون املحليون 
ان يطبقوا تكنولوجيا متقدمة  ي�ستطيعون 
املعدات  خالل  من  عليها  احل�سول  وميكنهم 

وامل�ساعدة الفنية واخلدمات الهند�سية .
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امللكية  بحقوق  اأالعرتاف  ان  ذلك  على  وبناء 
نقل  لقبول  اوليا  �شرطا  ا�شبح  الفكرية 
الرتخي�ض  ا�شحاب  يقدم  ان  قبل  التكنولوجيا 
كانت  اذا  خ�شو�شا   , تكنولوجياتهم  با�شتعمال 
التكنولوجيا   ( تقليدها  ي�شهل  التكنولوجيا 
حالة  يعك�ض  مما   . والربجميات(  البيولوجية 
احلماية  م�شتويات  رفع  ان  ب�شبب  الت�شاوؤم  من 
اىل فر�ض  ويوؤدي  التفاو�شية  االختالالت  يعمق 
ممار�شات تكبح املناف�شة ون�شر املعرفة وجتعل من 
ذات  ويف  �شعبا  امرا  التكنولوجيا  اىل  الو�شول 
امام  حاجزا  يكون  حماية  وجود  عدم  ان  الوقت 

احل�شول على املعارف املطلوبة . 
م�شاكل نقل التكنولوجيا واال�شرتاطات التجارية 

لل�شركات مانحة الرخ�شة 
ل�شرتاتيجيات  ووفقا  عدة  درا�شات  الحظت   
النامية  البلدان  معظم  اتبعتها  التي  الت�شنيع 
يف  امل�شاهمة  التعاقدية  اال�شكال  اهمية  تدهور 
تطوير  تكاليف  ارتفاع  وان   . التكنولوجيا  نقل 
من  يقويان  ب�شرعة  وتقادمها  التكنولوجيا 
جهود ال�شركات عرب الوطنية للح�شول 
على  فاالنفاق   . �شريع  عائد  على 
البحث والتطوير واالجتاه نحو 
ال�شرتاتيجية  التحالفات 
يف  ال�شركات  تلك  بني 
تطوير التكنولوجيا 
هذا  كل  ونقلها 

يقلل من 

تق�شري دورة حياة ال�شلع املنتجة ) التكنولوجيا(. 
كما ان االعتماد على الرتخي�ض وحده )من وجهة 
اخر  على  احل�شول  من   يحد  قد  املتلقي(  نظر 
تكنولوجيا متوافرة . فمن ناحية قد اليكون نقل 
�شهال  امرا  راأ�شمايل  ا�شتثمار  دون  التكنولوجيا 
يف البلدان النامية . ومن ناحية اخرى فاأن قلق 
وامللكية  ال�شرية  ق�شايا  التكنولوجيا من  موردي 
اال�شتثمار  �شاأن  زاد ب�شورة كبرية  ومن  الفكرية 
على  ا�شد  رقابة  لهم  يجعل  ان  املبا�شر  االجنبي 

اال�شول التكنولوجية احلا�شمة .
االجنبي  اال�شتثمار  عرب  التكنولوجيا  2.نقل 

املبا�شر :
اجلن�شيات   متعددة  لل�شركات  تاأثريكبري  هناك 
وحريتها  وتعـــــددها  ان�شــــــطتها  حلجـــــم  فــــوفقـــاً 
ا�شـــــرتاتيجياتها  ر�شـــــــم وتخطيـــــط  الن�شــــــبية يف 
العالقات  على  التاأثري  يف  دورها  فان  اخلا�شة 
من  اأهمية  اكرث  ا�شبح  الدولية  التكنولوجية 
تتمتع    )IBM( ف�شركة   , نف�شها  احلكومات  دور 
باحتكار 60% من �شوق احلا�شبات واململكة املتحدة 
املتعددة  ال�شركات  ان  كما   .  %40 م�شاركتها  تبلغ 
خم�ض  من  باأكرث  تتحكم  جمموعها  يف  اجلن�شية 
اأ�شواق  يف  العالية  التكنولوجيا  ذات  املنتجات 

املجموعة االأوروبية . 
ولوال القدرة الفائقة ل�شيا�شات البلدان املتقدمة 
خالل  ومن  اجلن�شية  املتعددة  �شركاتها  دعم  يف 
, ملا  اقرار وانفاذ قوانني منظمة التجارة العاملية 
وقدرة  م�شتمرة  جناحات  حتقيق  من  ا�شتطاعت 
على التكيف . ولعل اكرث التحديات اهمية هو نظام 
اإجناز  يف  االإداري  التعقيد  ودرجة  امللكية  حماية 
العمليات اخلارجية ومقدار الت�شهيالت املمنوحة 
االرباح  حتويل  وحرية  اال�شترياد  تعريفة  يف 
لل�شلع  اجلمركية  االإعفاءات  ونظام  والعوائد 
التجارية امل�شتوردة  ودرجة ا�شتخدام املنتج املحلي 
وااليدي العاملة الوطنية وطبيعة �شبكة التنظيم 
احلكومية ....الخ وهذه العنا�شر جمتمعة يطلق 
عليها ) نظام املعاجلة الوطنية اومايعرف بالبيئة 
املالئمة لال�شتثمار ووفقاً لهذه التعقيدات ينبغي 
هذه  تاأثريات  بني  وتوازن  تقدر  اأن  ال�شركة  على 
القرار  اتخاذ  قبل  وجمتمعة  منفردة  العوامل 
النهائي بتوظيف ا�شتثماراتها يف اخلارج . ويبقى 
ال�شدد  هذا  يف  طرحه  ميكن  الذي  املهم  ال�شوؤال 
هو  )) هل يتم فعال نقل التكنولوجيا من خالل 
املتعددية  ال�شركات  عرب  االجنبية  اال�شتثمارات 
البلدان  يف  لها  م�شروع  تن�شئ  حينما  اجلن�شية 

النامية(( ؟ وهنا ترد عدد من املالحظات . 
 , االم  ال�شركة  يف  املعلومات  توليد  متركز  اأ- 
فمعظم االموال اخلا�شة بالبحث والتطوير 

تعدد امل�شادر يف �شوق التكنولوجيا . ومن �شاأن تباطوؤ 
خالل  من  الداخلة  اخلارجية  املوارد  تدفقات  منو 
امل�شاعدة االمنائية الر�شمية والتدفقات اخلا�شة عرب 
اال�شتثمار االجنبي املبا�شر ان يقلل من قدرة البلدان 

النامية على اكت�شاب التكنولوجيا غري امل�شروطة . 
وميكن التطرق اىل اداتني رئي�شة لنقل التكنولوجيا 

هي عقود الرتاخي�ض واال�شتثمار االجنبي املبا�شر.
الدويل  للنقل  الرئي�شة  ))االأداة  الرتخي�ض  عقد   .1

للتكنولوجيا (( .
اإمتالك  اإىل  توؤدى  واالإخرتاع  املعرفة  اإمتالك  ان   
التكنولوجيا اي القدرة على تطبيق العلوم واملعارف , 
حيث باإمتالك براءة االإخرتاع وحمايته ومن خالل ما 
اقرته اتفاقيةTrips  اأحتكار هذا االخرتاع وت�شنيعة 
 20 بني  ترتاوح  ملدة  بها  املحمى  بالبالد  وت�شويقه 
خلق  املتقدمة  البلدان  من  حماولة  يف  �شنة   50 اىل 
اال�شتثمار  وجذب  التكنولوجيا  لنقل  موؤاتية  ظروف 
باإنتاج  العاملية  ال�شركات  .اذ التغامر  املالكة  لل�شركات 
اأو ت�شويق منتجاتها بالدول التى التكفل لها احلماية 
�شواء لالخرتاعات اأوالعالمات التجارية والتى يوؤدى 
من  وتقلل  اال�شلية  للمنتجات  اال�شاءة  اإىل  تقليدها 

قيمة مبيعاتها  .
بحماية  امل�شمولة  التكنولوجية  املعارف  اأن  وعليه 
براءات االخرتاع ال ت�شكل العن�شر الرئي�شي يف عقود 
. فعقد الرتخي�ض يخ�شع لقواعد  التكنولوجيا  نقل 
اما   . الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  اتفاقية  واأحكام 
املرخ�ض  بها  فيحتفظ  والعملية  النظرية  املعارف 
الرتخي�ض,  عقد  جوهر  وهي  بال�شرية  ويحيطها 
�شر  اأو    knowhow الفنية  املعرفة  عليها  ويطلق 
التجارة وال�شناعة trade secret  اذ غالباً ما تفر�ض 
اجلهة املانحة للرتخي�ض �شروطا وقيوداً على اجلهة 
امل�شتغلة للرتاخي�ض تتمثل اأ�شا�شا يف حرمان ال�شركة 

املحلية من الت�شدير واالإكتفاء بال�شوق املحلية .
كما ان ال�شركات ذات االجتاه االبتكاري رمبا 
يف  املبا�شر  االجنبي  اال�شتثمار  تف�شل 
حتى  اجلديدة  التكنولوجيات  حالة 
تطبيقاتها  على  الرقابة  ت�شمن 
البحث  تكاليف  ارتفاع  ب�شبب 
والتطـــويــــــر واملـــنــــاف�شـــــــة 
القــــوية التي ادت اىل 
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تنفق يف مقراتها .
فيها  تتــــــــــركز  خمتبــــــرات  ب-ان�شـــــاء 
وفورات  يحقق  مبا  املاهرة  العمالة 

احلجم وجتنب ت�شرب املعلومات  .
التي  والتطوير  البحث  ان�شطة  ج-ان 
املتعددة  ال�شركات  فروع  بها  تقوم 
النامية حمدودة  البلدان  اجلن�شية يف 
جدا يف امل�شانع التي تقوم ب�شنع قطع 
اىل  ت�شدر  التي  املكونات  او  الغيار 
لل�شركة  تابعة  اخرى  فرعية  �شركات 
ال�شركات  تعمل هذه  ان  . وميكن  االم 
والتطوير  للبحث  مرافق  ن�شر  اىل 
خف�شا  يحقق  مبا  النامية  البلدان  يف 
اينما  املختربات  باقامة  للتكاليف  
يوجد العلماء واملهند�شون والباحثون, 
الكفاءات  هجرة  ان  اىل  اال�شارة  مع 
نحو  مت�شاعدا  اجتاها  تتخذ  ماتزال 
ا�شتداد  يعني  وهذا  املتقدمة  الدول 
اعتماد ال�شركات الفرعية على االق�شام 

املتخ�ش�شة يف ال�شركات االم  .
التكنولوجيا  ان  ذلك  من  وي�شتنتج   
مقرات  من  مكثف  ب�شكل  تنقل 
ال�شركات اىل فروعها ولكن الفارق يف 
عملية نقل التكنولوجيا التتعلق بنوع 
التكنولوجيا بل بدرجتها اي�شا وذلك 
و�شلت  الذي  التنمية  مل�شتوى  تبعا 
اليه البلدان امل�شيفة  . فغالبا ماتقوم 
ال�شركات عرب الوطنية بتنظيم دورات 
تدريبية للفئات ذات املوؤهالت املتو�شطة 
الدورات  ملتابعة  موظفيها  بابقاء  اما 
للتدريب  املحلية  املراكز  يف  التدريبية 
او  داخلها  او  ال�شركة  خارج  العايل 
من  مب�شاعدة  خا�شة  دورات  بتنظيم 
اىل  ينتمون  متخ�ش�شني  مدربني 
 . االم  ال�شركات  يف  اخلدمات  اق�شام 
نقال  ذاته  بحد  التدريب  يعد  وهنا 
يقت�شر  حمدودا  كان  وان  للمعلومات 
ال�شركات  يف  املحليني  العمال  على 
واللذين  املوؤهالت  ذوي  من  املحلية 
ارتبطو بعقود مغرية مع ال�شركة االم 
بني  القائمة  الروابط  ان  اىل  ا�شف   .
الوطنية  البحوث  ومراكز  اجلامعات 
غري وثيقة يف معظم البلدان النامية. 
مع  القائمة  الروابط  بخ�شو�ض  اما 
مالحظة  فيمكن  ال�شناعية  الهياكل 
للتكنولوجيا  النقل اخلارجي  نوع من 
مع  الفرعية  ال�شركات  تتعامل  عندما 
املوردين املحليني للح�شول على قطع 

الغيار واملكونات . ويعترب التعاقد من 
التكنولوجيا  لنقل  و�شيلة  الباطن 
املحلية  ال�شركات  على  يتحتم  الن 
مقيدة  تقنية  موا�شفات  تطبق  ان 
التي  املنتجات  نوعية  ب�شدد  للغاية 
الوطنية  عرب  ال�شركات  اىل  ت�شلمها 
الوطنية  عرب  ال�شركات  تقدم  حيث   ,
الالزمة  والفنية  الهند�شية  اخلربات 
مع املتعاقد من الباطن وبذلك �شوف 
املحلية  ال�شركات  قدرة  من  تت�شاعف 
.وعلى ذلك ميكن القول ان ال�شركات 
تكن  مل  ان  �شلبية  الوطنية  عرب 
التكنولوجيا  نقل  عملية  من  مرتددة 
امل�شيفة  البلدان  ارادت  ما  فاذا   .
وبخا�شة العراق ان حت�شل على املزيد 
من املعرفة عليها ان ال تنتظر ان تقوم 
هذه ال�شركات عرب اال�شتثمار االجنبي 
العلمية  قدراتها  بتح�شني  طوعا 
والتكنولوجية فال�شركات يف غنى عن 
امل�شيفة  البلدان  يف  القدرات  تطوير 
به  تتمتع  الذي  اال�شتقالل  ان  كما   .
جمال  يف  اجلن�شية  املتعددة  ال�شركات 
مكرتثة   غري  يجعلها  األتكنولوجيا 
ذلك   , املتاحة  املحلية  االنتاج  بعوامل 
ان اعداد التكنولوجيا وانواع املنتجات 
امر يتم يف البلد االم . وهذه ال�شركات 
على  قائمة  انتاجية  تقنيات  ت�شتخدم 
كانت  واذا   . املال  را�ض  تكثيف  ا�شلوب 
ان�شطتها  من  جزء  ترحل  ال�شركات 
رخ�ض  من  لال�شتفادة  ال�شناعية 
االجور او لت�شنيع جزء من ال�شلعة يف 
ذلك البلد فانها تفعل ذلك با�شتخدام 
بلدانها  يف  تطبقها  التي  التقنيات 
احلاالت  معظم  يف  الت�شمم  وانها   ,
م�شانع معينة وفقا خل�شائ�ض معينة 
القت�شاد البلد امل�شيف فاملعدات ت�شتورد 
وموا�شفات االنتاج تتحدد على ا�شا�ض 
نوعية  ان�شجام  لتامني  وذلك  عاملي 
فنادرا   . انتاجها  يتم  اينما  منتجاتها 
الفرعية  ال�شركات  احدى  ماتقوم 
بانتاج �شلع ل�شوق وطنية واحدة فقط 
, فغالبا مات�شدر منتجاتها اىل اخلارج 
, ويف حالة م�شانع التجميع فال يوجد 
جمال للتكييف , وت�شهم هذه ال�شركات 
تناف�ض  يف  النها  التجارية  بعالمتها 

م�شتمر مع ال�شركات املماثلة  .
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